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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 صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار
مصوب 3131/2/62
درآمد
هیئت وزیران در راستای اختیار حاصل از ذیـل اصـل ( )58قـانون اساسـی و بنـا بـه
پیشنهاد شـماره  499/01/984مـور  0444/01/09شـورای عـالی منـاطق آزاد تجـاری-
صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ب) ماده ( )9قـانون چگـونگی اداره منـاطق آزاد
تجاری -صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب  )0(،0419اصالح اساسنامه شرکت صـید
صنعتی منطقه آزاد چابهار را در تاریخ  0444/4/9تصویب کرد .این مصـوبه جهـت طـی
مراحل قانونی مقرّر در اصل ( )58قانون اساسی ،طی نامهی شماره  81151/91145مور
 0444/4/04به شورای نگهبان ارسال شـد .شـورای نگهبـان بـا بررسـی ایـن مصـوبه در
جلسهی مور  ،0444/8/0برخی از مفاد آن را مغایر بـا سیاسـتهـای کلّـی اصـل ()99
قانون اساسی و مآالً مغایر با اصل ( )001قانون اساسی تشـخیص داد و نظـر خـود را در
این خصوص ،طی نامهی شماره  44/019/0290مور  0444/8/2به هیئت وزیران اعـالم
کرد .هیئت وزیران برای رفع ایراد شورای نگهبان در جلسه  ،0444/2/92اصـالحات الزم
را در ایــن مصــوبه اعمــال کــرد و آن را طــی نامــهی شــماره  81151/14084مــور
 0444/2/41برای بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال کرد .بررسی مصوبهی اصـالحی
در دستور کار جلسهی مور  0444/1/41شورای نگهبان قرار گرفت .در این مرحلـه شـورای
نگهبان ،پس از بحث و بررسی راجع به مصوبهی اصالحی ،ایراد پیشین خود را برطـر شـده
دانست و نظر خود مبنی بر مغایرت نداشتن مفاد این اساسنامه با موازین شرع و قـانون اساسـی
را طی نامهی شماره  44/019/9498مور  0444/1/41به هیئت وزیران اعالم کرد.
 .3مــاده ( )9قــانون چگــونگی اداره منــاطق آزاد تجــاری -صــنعتی جمهــوری اســالمی ایــران مصــوب
« :0419/2/1ماده  -9هیئت وزیران مسئولیتِ
الف -تصویب آییننامهها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهای هر منطقه
ب -تصویب اساسنامه سازمان و شرکتهای تابعه
ج -تصویب برنامههای عمرانی ،فرهنگی ،بودجه ساالنه و عملكرد صورتهای مالی سازمانهای مناطق
د -تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا
هـ -اعمال نظارت عالیه بر فعالیتهای مناطق
را به عهده خواهد داشت».
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تاريخ مصوبه هيئت وزيران( 9313/3/4 :مرحله نخست)
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان 9313/4/25 :و 9313/5/9
اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار موضوع
تصويبنامه شماره /33333ت 95342ك مورخ  9334/8/94و
اصالحات بعدي آن به شرح زير اصالح ميشود:
... -9
 -2متون زير به ترتيب جايگزين مواد ( )91( ،)2و ( )29ميشوند:
ماده  -2شركت جهت تحقق اهداف خود مجاز است در چارچوب
سياستهاي ابالغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و
ويژه اقتصادي نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:
الف -سرمايه گذاري و انجام امور صيد و خدمات صيادي ،پرورش
و تكثير و عملآوري انواع آبزيان و امور مجاز خدماتي ،عمراني و
تجاري.
ب -انجام فعاليتها و اقدامات الزم در خصوص شناسايي و جذب
سرمايهگذاران توانمند داخلي و خارجي جهت سرمايهگذاري در
منطقه با رعايت مقررات سرمايهگذاري در مناطق آزاد تجاري-
صنعتي موضوع تصويبنامه شماره /33432ت23ك مورخ
 9333/3/93و اصالحات بعدي آن.
تبصره -تأسيس شركت و مشاركت در سهام شركتها تا سقف
( ) %41و جذب نيروي انساني با هماهنگي دبيرخانه و در چارچوب
سياستهاي ابالغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و
ويژه اقتصادي ميباشد.
ماده ... -91
دیدگاه مغایرت
الف) بر اساس جزء ( )0بند (الف) سیاستهای کلّی اصل ( )99قـانون

اساسـی)0(،

 .3جزء ( )0بند (الف) سیاستهای کلّی اصل ( )99قانون اساسی ابالغی  -0« :0459دولت حق فعالیـت
اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ( )99را ندارد و موظف است هرگونه فعالیـت (شـامل تـداوم
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دولت حق فعالیت اقتصادی جدیـد خـارج از مـوارد صـدر اصـل ( )99را نـدارد( )0و
موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهرهبرداری از آن) را که
سـالهی چهـارم
ِ
مشمول عناوین صدر اصل ( )99نباشد ،حداکثر تا پایـان برنامـهی پـن
(سالیانه  %91کاهش فعالیت) به بخشهای تعـاونی و خصوصـی و عمـومی غیردولتـی
واگذار کند .در موارد ضروری نیز تداوم و شروع فعالیت دولت در حـوزهی خـارج از
عناوین صدر اصل ( ،)99منوط به پیشنهاد هیئت وزیـران و تصـویب مجلـس شـورای
اسالمی و برای مدت معین ،مجاز است .این در حالی است که در بند (الف) مـاده ()9
اساسنامهی اصالحی ،به طور عام به شرکت صید صنعتی منطقهی آزاد چابهار ،اجازهی
سرمایهگذاری و انجام امور صید و خـدمات صـیادی ،پـرور

و تكثیـر و عمـلآوری

انواع آبزیان و امور مجاز خدماتی ،عمرانی و تجاری داده شده است و در تبصـرهی آن
نیز ،تأسیس شرکت و مشارکت در سهام شرکتها تجویز شده است .بر این اسـاس ،از
آنجا که اطالق فعالیت های اقتصادی مزبور ،شامل مـوارد خـارج از صـدر اصـل ()99
قانون اساسی نیز میشود و بنابراین با این مصوبه ،دولـت اجـازهی سـرمایهگـذاری در

فعالیتهای قبلی و بهرهبرداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ( )99نباشـد ،حـداکثر تـا پایـان
برنامه پن ساله چهارم (سـالیانه  %91کـاهش فعالیـت) بـه بخـشهـای تعـاونی و خصوصـی و عمـومی
غیردولتی واگذار کند.
با توجه به مسئولیت نظام در حُسن اداره کشور ،تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صـدر اصـل ()99
توسط دولت ،بنا به پیشنهاد هیئت وزیران و تصویب مجلس شورای اسالمی برای مدت معین مجاز است».
 .3اصل چهل و چهارم قانون اساسی« :نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بر پایه سـه بخـش دولتـی،
تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است .بخش دولتی شامل کلیـه صـنایع بـزر ،
صنایع مادر ،بازرگانی خارجی ،معادن بزر  ،بانكداری ،بیمه ،تـأمین نیـرو ،سـدها و شـبكههـای بـزر
آب رسانی ،رادیو و تلویزیون ،پست و تلگرا و تلفن ،هواپیمایی ،کشتیرانی ،راه و راهآهن و مانند اینهـا
است که به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است .بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسـات
تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روسـتا بـر طبـق ضـوابط اسـالمی تشـكیل مـیشـود .بخـش
خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ،دامداری ،صـنعت ،تجـارت و خـدمات مـیشـود کـه مكمـل
فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است .مالكیت در این سه بخش تا جایی که بـا اصـول دیگـر ایـن
فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسالم خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گـردد
و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسالمی است .تفصیل ضوابط و قلمرو و شـرایط
هر سه بخش را قانون معین میکند».
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فعالیت های خارج از عناوین صدر اصل ( )99قـانون اساسـی را خواهـد داشـت ،ایـن
مصوبه ،مغایر با بند (الف) سیاستهای کلّی اصل ( )99قانون اساسی ،ابالغی از سـوی
مقام معظم رهبری است و در نتیجه ،این مصوبه با بند ( )0اصل ( )001قـانون اساسـی
در تغایر خواهد بود؛ چه آنكه مطابق با بند ( )0اصل ( ،)001تعیین سیاستهـای کلّـی
نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ،بر عهدهی مقـام رهبـری و در
صالحیت ایشان است .جهت رفع این مغایرت ،مطـابق بـا ذیـل جـزء ( )0بنـد (الـف)
سیاستهای کلّی اصل ( )99قانون اساسی ،الزم است که دولت موضوع را به تصـویب
مجلس شورای اسالمی برساند .الزم به ذکر است که مطابق با حكم مقام معظم رهبری،
شورای نگهبان صالحیت اظهار نظر در خصوص مغایرت یا عـدم مغـایرت مصـوبات
مجلس با سیاستهای کلّی نظام را در مواردی کـه مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام،
اظهار نظر نكرده است،

دارد)0(.

ب) این استدالل که بند (الف) ماده ( ،)9در مقام تكرار فعالیتهای قـانونی سـابق
شرکت صید صنعتی منطقهی آزاد چابهار بوده و ناظر بر فعالیت جدید اقتصادی نیست
و در نتیجه ،مغایر با سیاستهای کلّی اصل ( )99قانون اساسی نخواهد بـود ،ناصـواب
است؛ زیرا اوالً حتی در صورتی که بند (الف) به معنای تداوم فعالیتهای قانونی سابق
شرکت مزبور باشد  -که این چنین نیست -به تصریح جزء ( )0بند (الف) سیاستهای
کلّی اصل ( )99قانون اساسی ،دولـت موظـف اسـت هرگونـه فعالیـت (شـامل تـداوم
فعالیتهای قبلی و بهرهبرداری از آن) را که مشمول عناوین صـدر اصـل ( )99نباشـد،
حداکثر تا پایان برنامهی پن سالهی چهارم (سالیانه  %91کاهش فعالیت) به بخـشهـای
تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند .ثانیاً حتی در صـورتی کـه بخـش
 .3دبیر شورای نگهبان در نامهی شماره  49/41/84919مور  0449/00/41خود به مقام معظم رهبـری،
در خصوص وظیفه ی شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس از جهت مغایرت با سیاستهای کلّـی
نظام استعالم کردند که مقام معظم رهبری در پاسخ به این نامه در تاریخ  0444/4/00اعـالم داشـتند« :در
مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مغایرت یا عدم انطباق مصـوبات مجلـس را  -بـاخخص در
قانون برنامههای پن ساله یا قانون برنامه و بودجه سالیانه  -با سیاستهای کلی به شورای نگهبـان اعـالم
کند ،شورای محترم موظف است بر اساس نظر مجمع ،اقدام و مخالفت آن مصوبه را بـه مجلـس اعـالم
نماید .لكن در مواردی که مجمع در اینباره اعالم نظر نكرده است ،شورای نگهبان بر طبق وظیفـه ذاتـی
خود درباره مغایرت و عدم انطباق مصوبه با سیاستها عمل خواهند کرد».
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غیردولتی نیز در امور صید و خدمات صـیادی ،پـرور و تكثیـر و عمـلآوری انـواع
آبزیان ،سرمایهگذاری نكند و در نتیجه ،فعالیت شرکت مزبور در این حـوزه ،در عمـل،
قابل واگذاری به بخش غیردولتی نباشد ،فعالیتهای منـدرج در بنـد (الـف) ،مشـمول
حكم ذیل جزء ( )0بند (الف) سیاستهای کلّی اصل ( )99است که بر اساس آن بایـد
موارد استثنایی تداوم فعالیت ،صرفاً بنا به پیشـنهاد هیئـت وزیـران و تصـویب مجلـس
برای مدت معین انجام شود و حال آنكه این تشـریفات قـانونی در مـورد بنـد (الـف)
رعایت نشده است .بنابراین انجام و توسعهی فعالیتهای سابق شـرکت صـید صـنعتی
منطقهی آزاد چابهار ،تداوم فعالیتهای قبلی و بهرهبرداری از آن محسوب مـیشـود و
دولت مكلف به واگذاری آن به بخشهای خصوصی و یا دولتـی اسـت و در صـورت
ضرورت به مشارکت دولت ،نیازمند مصوبه مجلس است.
ج) در اصل ( )58قانون اساسی به مجلس اجازه داده شده است که تصویب برخی
از اساسنامههای شرکت های دولتی یا وابسته به دولت را به دولت واگذار کند .بنابراین،
مفهوم این اصل آن است که همانطور که تصویب و تشكیل شرکتهـای دولتـی یـک
امر تقنینی و در صالحیت مجلـس شـورای اسـالمی اسـت ،اصـالح اساسـنامهی ایـن
شرکت ها نیز موضوعی تقنینی و در صالحیت مجلس است .از سـوی دیگـر در صـدر
این مصـوبه ،مسـتند اساسـنامهی مصـوب هیئـت وزیـران ،بنـد (ب) مـاده ( )9قـانون
چگونگی ادارهی مناطق آزاد تجاری -صنعتی مصوب  )0(0419بیان شـده اسـت؛ حـال
آنكه در بند مزبور ،تصریحی در خصوص صالحیت هیئت وزیران نسبت به «اصـالح»
اساسنامهی شرکتهای تابعه وجود ندارد .بنابراین ،اصـالح اساسـنامهی شـرکت صـید
صنعتی منطقهی آزاد چابهار توسط دولت نیازمند تجویز و مصـوبهی مجلـس شـورای
 .3ماده ( )9قانون چگونگی ادارهی مناطق آزاد تجـاری -صـنعتی مصـوب « :0419/2/1مـاده  -9هیئـت
وزیران مسئولیتِ
الف -تصویب آییننامهها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهای هر منطقه.
ب -تصویب اساسنامه سازمان و شرکتهای تابعه.
ج -تصویب برنامههای عمرانی ،فرهنگی ،بودجه ساالنه و عملكرد صورتهای مالی سازمانهای مناطق.
د -تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا.
هـ -اعمال نظارت عالیه بر فعالیتهای مناطق.
را به عهده خواهد داشت».
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اسالمی است و از آن جهت که چنین مصـوبهای وجـود نـدارد ،تصـویب اساسـنامهی
مزبور مغایر با اصل ( )58قانون اساسی است .شایان ذکر اسـت اگـر مجلـس از وضـع
مصوباتی مانند حكم فوقالذکر ،چنین تفسیری دارد که واگذاری تصـویب اساسـنامهی
شرکتهای دولتی شامل واگذاری تصویب اصالح اساسنامهی شرکتهـای مزبـور نیـز
میشود ،باید در صدر این مصوبه به آن مصوبهی تفسیری استناد شود و نه به بند (ب)
ماده ( )9قانون چگونگی ادارهی مناطق آزاد تجاری -صنعتی مصوب .0419
دیدگاه عدم مغایرت
الف) تصویب اصالح اساسنامه شرکت صید صنعتی منطقهی آزاد چابهار ،مغایر بـا
اصل ( )58قانون اساسی نیست؛ زیـرا تجـویز واگـذاری تصـویب دائمـی اساسـنامهی
شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت ،به دولت ،به معنای صالحیت تصویب اصـالح
اساسنامهی آنها نیز میباشد .مستند واگذاری تصویب اساسنامهی شرکت مزبور نیز بنـد
(ب) ماده ( )9قـانون چگـونگی ادارهی منـاطق آزاد تجـاری -صـنعتی مصـوب 0419
مجلس شورای اسالمی است .از سوی دیگر ،تفسیر کلّی مجلس از قوانینی که اجـازهی
تصویب اساسنامهی یک شرکت دولتی را به دولت داده است ،این است که این اجـازه،
مشتمل بر صالحیت تصویب اصالح اساسنامهی مزبور نیز مـیشـود .بنـابراین اصـالح
اساسنامه ی مزبور ،مغایرتی بـا اصـل ( )58قـانون اساسـی ،کـه بـر تفـویي تصـویب
اساسنامهی شرکتهای دولتی به دولت تأکید میکند ،ندارد.
ب) موضوع شرکت صید صنعتی منطقهی آزاد چابهار (سهامی خاص) ،صید صـنعتی
در منطقهی چابهار است که پیش از تصویب این مصـوبه نیـز وجـود داشـته اسـت .بنـد
(الف) ماده ( ،)9فعالیت جدیدی را خارج از موارد صدر اصل ( )99قـانون اساسـی بیـان
نكرده است و ناظر به فعالیتهایی است که سابقاً بر اساس اساسنامهی شرکت ،در شـمار
وظایف شرکت مزبور و در راستای فعالیتهـای قبلـی آن بـوده اسـت )0(.بنـابراین ،از آن
جهت که اصالح اساسنامهی شرکت صید صنعتی منطقهی آزاد چابهار ،فعالیت جدیدی
 .3ماده ( )9اساسنامه شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) مصـوب « :0419/9/9مـاده
 -9موضوع شرکت انجام کلیه امور صید و خدمات صیادی ،پرور و تكثیر و عملآوری انـواع آبزیـان
و صنایع ،خدمات ،امور مجاز تولیدی ،عمرانی و تجاری مرتبط با آن میباشد.
تبصره -انجام هر نوع فعالیت  -از جمله مشارکت در شرکتها (حداکثر به میزان  - )%94که بـرای توسـعه
و پیشرفت امور موضوع شرکت ضروری یا مفید باشد نیز در محدوده موضوع شرکت قرار دارد».
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را خارج از عناوین صدر اصل ( )99قانون اساسی برای دولت ایجاد نمیکند ،مغـایرتی
با بند (الف) سیاستهای کلّی اصل ( )99قـانون اساسـی کـه بـر ممنوعیـت واگـذاری
فعالیتهای اقتصادی خارج از موارد صدر اصل ( )99قانون اساسـی بـه دولـت تأکیـد
میکند ،ندارد .الزم به ذکر است که اگر این شرکت را مجاز به «سرمایهگذاری و انجـام
امور صید و خدمات صیادی ،پرور و تكثیر و عملآوری انواع آبزیان و امـور مجـاز
خدماتی ،عمرانی و تجاری» موضوع بند (الف) ندانیم ،موضـوع فعالیـت ایـن شـرکت،
سالبه به انتفای موضوع می شود و در نتیجه باید شرکت مزبور را منحل کرد .ضمناً باید
توجه داشت که بخش غیردولتی در امور صید و خدمات صیادی ،پـرور و تكثیـر و
عملآوری انواع آبزیان ،سرمایهگذاری نمیکند تا بتوان فعالیت شرکت در این حوزه را
به بخش غیردولتی واگذار کرد.
ج) اعالم مغایرت بند (الف) با سیاستهای کلّی اصل ( )99قـانون اساسـی و بـه
تبع بند ( )0اصل ( )001قانون اساسی ،بدون فایده است؛ زیرا اگر مجلس جهـت رفـع
ایراد از این ماده ،بند (الف) را حذ کند ،شورای نگهبان نمیتواند آن مصوبه را مغایر
با قانون اساسی اعـالم کنـد؛ و حـال آنكـه در اساسـنامهی موجـود ،شـرکت اجـازهی
سرمایهگذاری و انجام امور صید صنعتی را دارد و همچنان به فعالیتهـای قبلـی خـود
که خارج از عناوین صدر اصل ( )99قانون اساسی و مغایر با سیاستهـای کلّـی اصـل
( )99قانون اساسی است ،ادامه میدهد .ضمن اینكه شورای نگهبـان صـالحیت مغـایر
دانستن بند (الف) ماده ( )9اساسنامهی فعلی ،با سیاستهـای کلّـی اصـل ( )99قـانون
اساسی را ندارد؛ زیرا صالحیت شورای نگهبان ،نظارت بر مصـوبات مجلـس و اظهـار
نظر در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت این مصوبات (و نـه قـوانین عـادی مصـوب
مجلس) با قانون اساسی است.
نظر شوراي نگهبان
بند (الف) ماده ( )9اصالحی و تبصره ماده مذکور ،مغایر قسمت اخیر جزء ( )0بند
(الف) سیاستهای کلّی اصل( )99و بالنتیجه مغایر بند ( )0اصل ( )001قانون اساسی است.
***
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تاريخ مصوبه هيئت وزيران( 9313/3/23 :مرحله دوم)
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان9313/3/33 :
 -2متون زير به ترتيب جايگزين مواد ( )91( ،)2و ( )29ميشوند:
ماده  -2شركت جهت تحقق اهداف خود مجاز است در چارچوب
سياستهاي ابالغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه
اقتصادي نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:
الف -سرمايهگذاري و انجام امور صيد و خدمات صيادي ،پرورش و
تكثير و عملآوري انواع آبزيان و امور مجاز خدماتي ،عمراني و تجاري
با رعايت سياستهاي كلّي اصل ( )44قانون اساسي و قانون اجراي آن.
ب -انجام فعاليتها و اقدامات الزم در خصوص شناسايي و جذب
سرمايهگذاران توانمند داخلي و خارجي جهت سرمايهگذاري در منطقه
با رعايت مقررات سرمايهگذاري در مناطق آزاد تجاري -صنعتي
موضوع تصويبنامه شماره /33432ت23ك مورخ  9333/3/93و
اصالحات بعدي آن.
تبصره -تأسيس شركت و مشاركت در سهام شركتها تا سقف ()%41
و جذب نيروي انساني با هماهنگي دبيرخانه و در چارچوب سياستهاي
كلّي اصل ( )44قانون اساسي و قانون اجراي آن و سياستهاي ابالغي
شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي ميباشد.
ماده ... -91
دیدگاه مغایرت
ایراد مغایرت بند (الف) ماده ( )9اساسنامه با سیاستهای کلّی اصل ( )99قانون اساسـی و
در نتیجه ،مغایرت آن با بند ( )0اصل ( )001قانون اساسی ،همچنان باقی است؛ زیرا بـر اسـاس
جزء ( )0بند (الف) سیاستهای کلّی اصل ( )99قانون اساسی ،دولت حـق فعالیـت اقتصـادی
جدید خارج از موارد صدر اصل ( )99را ندارد و انجـام فعالیـت ضـروری خـارج از عنـاوین
صدر ( )99قانون اساسی توسط دولت ،منوط به پیشـنهاد هیئـت وزیـران و تصـویب مجلـس
شورای اسالمی ،برای مدت معین امكانپذیر است .با توجه به اینكه موضـوع فعالیـت شـرکت
صید صنعتی منطقهی آزاد چابهار ،خارج از موارد صدر اصل ( )99قانون اساسی اسـت ،تـداوم
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فعالیت این شرکت متوقف بر رعایت ذیل جزء ( )0بند (الف) سیاستهای کلّی مزبـور ،یعنـی
تصویب مجلس و آن هم برای مدت معین ،خواهد بود .بنابراین از آنجا که فعالیت این شرکت
از سوی مجلس و برای مدت معین تصویب نشده است ،این مصوبه مغایر با ذیل جزء ( )0بند
(الف) سیاستهای کلّی اصل ( )99قانون اساسی و در نتیجـه مغـایر بـا بنـد ( )0اصـل ()001
قانون اساسی است که بر تعیین سیاستهای کلّی نظام به عنوان یكی از صـالحیتهـای مقـام
رهبری تأکید میکند .الزم به توضیح است که قـانون چگـونگی ادارهی منـاطق آزاد تجـاری-
صنعتی که مصوبهی مجلس بوده ،ناظر به پیش از زمان ابـالغ سیاسـتهـای کلّـی اصـل ()99
قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل ( )99است و استناد به آن به عنوان مجـوز
فعالیت شرکت ،قابل پذیر نیست؛ زیرا بر اساس ماده ( )49قانون اجرای سیاستهـای کلّـی
اصل ( )99قانون اساسی مصوب « 0451/4/98از تاریخ تصـویب ایـن قـانون ،کلیـه قـوانین و
مقررات مغایر با آن نسخ میگردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصالح مواد و مقررات
این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود ،معتبر خواهد بود».
دیدگاه عدم مغایرت
مجلس شـورای اسـالمی در راسـتای رفـع ایـراد شـورای نگهبـان ،عبـارت «بـا رعایـت
سیاستهای کلّی اصل ( )99قانون اساسی و قانون اجرای آن» را در انتهای بند (الف) ماده ( )9و
نیز در تبصرهی این ماده اضافه کرده است .با تصریح به این شرط ،شرکت مزبور باید مطابق بـا
مقررات سیاستهای کلّی اصل ( )99قانون اساسی در موارد خارج از صدر اصـل ( )99قـانون
اساسی تداوم فعالیت و یا انجام فعالیت جدید داشته باشد و یا اینكه در صـورت ضـرورت بـه
انجام فعالیتهای خارج از عناوین صدر اصل ( )99قانون اساسی ،باید تصویب مجلـس را در
مدت معین اخذ کند .بدین ترتیب ،ایراد پیشـین شـورای نگهبـان نسـبت بـه مغـایرت داشـتن
فعالیتهای اقتصادی بند (الف) ماده ( )9و تبصره آن ،با جزء ( )0بند (الف) سیاستهای کلّـی
اصل ( )99قانون اساسی و بند ( )0اصل ( )001قانون اساسی برطر شده است.
()3

نظر نهايي شوراي نگهبان

اصالح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار ،مغاير با موازين شرع
و قانون اساسي شناخته نشد.
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