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الیحه الحاق دولت جمهوري اسالمي ایران به
كنوانسيون بينالمللي مقابله با تأمين مالي تروریسم
(اعادهشده از شورای نگهبان)
مقدمه

ممهوری المام ایران به ننوانيیون

مصوبه مربوط به «الیهه احها دوح

بیناحملل مقابله با تأمین ماح تروریيم» نه در تاریخ  9397/7/91بهتصویب
مجلس شورای المام رلیده بود ،با ایرادات متعددی از لوی شورای نگهبان
روبهرو شد .همچنین هیأت عاح نظارت بر حين امرای لیال های نل نظام
نظرات و ایرادات خود را ميتقما نزد شورای نگهبان ارلال نمود نه در دو مرحله
ایرادات مزبور به مجلس شورای المام اعمام گردید .حال مجلس صرفاً در مقام
رفع برخ ایرادات شورای نگهبان ،ماده واحده و بندهای ذیل آن را اصماح نموده
ال نه در این گزارش بهبررل این اصماحات خواهیم پرداخ .
شرح و بررسي
ابتدا الزم به ذنر ال

همانگونه نه در مقدمه بیان گردید ،بررل مصوبه

اصماح مجلس گویای این ال

نه عل رغم ارلال نامه از لوی شورای

نگهبان خطاب به رئیس مجلس در خصوص الزماحرعایه بودن نظرات هیأت
عاح نظارت و عدم تقید ارلال نظرات این هیأت به مواعد مومود در قانون
الال  ،مجلس شورای المام تومه به مفاد نظر هیأت عاح نظارت نداشته و
ایرادات این هیأت نمانان باق ال

و درنتیجه مصوبه اصماح از این حیث

مغایر با بند « »2اصل  990قانون الال ال .
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ذیل ماده واحده (تبصره مصوبه سابق)  -بند  3نظر شورا
برای رفع ابهام موردنظر در بند « »3نظر شورای نگهبان درخصوص تبصره
ماده واحده لابق درباره واژه «حیي

لیاه گروه ویژه اقدام ماح » ،مجلس شورای

المام موضوع موردنظر در تبصره را نماً تغییر داده و با حذف تبصره ،در ذیل
خود ماده واحده ،شیوه دیگری را در این خصوص پیش گرفته ال
مومب آن «دوح

موظف ال

نزد امین الناد ،وضعی

نه به-

شش ماه پس از تودیع لند احها این ننوانيیون

تعامل با گروه ویژه اقدام ماح بهویژه ميئله خارج شدن

قطع ممهوری المام ایران از حیي

دول غیرهمکار را ارزیاب نرده و در

صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضوی

در ننوانيیون را مورد

تجدیدنظر قرار دهد».
در اینرابطه باید گف
«حیي

اگرچه ابهام شورای نگهبان در خصوص عبارت

لیاه» برطرف گردیده ال

مشخص نیي

دقیقاً دوح

اما تکلیف دوح

به تجدیدنظر از مه

اینکه

و مجلس دوح

را به

مکلف به چه امری ال

خروج از معاهده یا بقای آن تکلیف نرده ال ؟ وامد ابهام م باشد.
بند « »1ماده واحده (بند « »5ماده واحده سابق)-
این بند نه پیشتر در قاحب بند « »1ماده واحده ذنر شده بود صرف ًا مبن بر ایراد
وارده به بند « »2ماده واحده وامد ایراد شناخته شده بود و تغییری نداشته ال .
بند « »2ماده واحده  -بند  1نظر شورا
در رالتای رفع ایراد بند « »9شورای نگهبان ،مجلس بند « »2مادهواحده را
ما تغییر داده ال
نام ً

و با تأنید بر ایننه حق تعیین لرنوش

در مقدمه این

ننوانيیون نیز ذنر شده ال  ،تعیین مصادیق افراد ،گروهها و لازمانهای
تروریيت موضوع این معاهده را به شورای عاح امنی
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مل ممهوری المام

ایران ارماع داده و تأنید نرده ال

نه مفاد ماده ( )6ننوانيیون نم تواند این

حق مصرح در مقدمه ننوانيیون را مهدود نند.
در این رابطه باید گف

این اصماح نم تواند رافع ایراد شورای نگهبان باشد.

با این توضیح نه بر الاس نظر شورا ،شرط ممهوری المام ایران در این بند،
با تومه به اعتراض طرفهای مقابل و همچنین مخاحف

با موضوع و هدف

معاهده –نه درنتیجه از نظر حقو بیناحملل منجر به بطمان شرط خواهد شد-
رافع ایراد و مشکمات مومود در معاهده نخواهد بود .بر این الاس اصماح
انجامشده نیز تغییری در ماهی

موضوع ایجاد نکرده ال  .چرانه او ًال در این

معاهده عمل تروریيت به «رفتار» تعریف شده و انواع از رفتارها تروریيت
خوانده شده ال

نه تأمین ماح آنها مجرمانه قلمداد شده ال ؛ بدیه ال

نه واگذاری تعیین مصادیق افراد ،گروهها و لازمانهای تروریيت ارتباط به
موضوع نخواهد داش ؛ چرانه یك عمل تروریيت م تواند از ناحیه یك فرد،
گروه یا لازمان غیرتروریيت هم رخ دهد .با این فرض حت اگر شورای عاح
امنی

مل ممهوری المام ایران هم یك فرد ،گروه یا لازمان را تروریيت

نداند ،اما آن گروه عمل را نه مطابق با تعریف مندرج در این ننوانيیون،
تروریيت ال

انجام دهد ،عمل مجرمانه انجام داده ال

و تأمین ماح آن و

تشویق و ترغیب آن بهمومب این معاهده مجرمانه خواهد بود.
ثانیاً حق تعیین لرنوش

نیز ارتباط به موضوع این معاهده ندارد .این

موضوع امر پذیرفتهشدهای ال

نه این معاهده هم در مقابل آن قرار ندارد؛ بلکه

از نگاه این معاهده ،ضمن پذیرش حق تعیین لرنوش  ،هیچ فرد یا گروه حق
انجام رفتارهای نه در این متن ،تروریيت خوانده شده ال
انگیزهای ندارند .ممنوعی

را با هیچ هدف و

این رفتارها ،همانگونه نه در ماده ( )6معاهده ذنر
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شده ال  ،با هیچ مماحظهای قابل تومیه نیي

و این موضوع در مقدمه معاهده

نیز ذنر گردیده ال  .فلذا چنانچه این شرط در پ آن ال

نه بعض رفتارهای

مشروع نظیر اعمال دفاع یا رفتارهای گروههای مقاوم

در قاحب مبارزه با

اشغاحگری و  ...را با واگذاری موضوع به شورای عاح امنی

مل و تأنید بر حق

تعیین لرنوش  ،التثنا لازد ،همچون متن مصوبه اوحیه غیرمؤثر بوده و تهفظ
پیشبین شده خماف موضوع و هدف اصل این معاهده ال

و ایراد لابق شورا

در این خصوص نمانان باق ال .
با تومه به باق ماندن ایراد این بند ،ایراد وارده به بندهای « »4« ،»3و «»1
مصوبه لابق نه در مصوبه اصماح به ترتیب در قاحب بندهای « »6« ،»4و «»9
قرار گرفتهاند و مبن بر این ایراد ،وامد اشکال دانيته شده بودند ،نیز نمانان
دارای ایراد خواهند بود.
بند  3ماده واحده (بند « »1ماده واحده سابق)
این بند نه در واقع همان بند « »9مصوبه لابق م باشد فاقد ایراد بوده و
تغییری نيب

به مصوبه لابق نداشته ال .

بند « »4ماده واحده (بند « »3ماده واحده سابق) -بند  2نظر شورا
ابهام مذنور در بند « »2ایراد شورا با تصریح مصوبه مجلس در خصوص
الزماحرعایه نبودن شیوههای حل اختماف مذنور در بند « »9ماده ( )24در
خصوص ارماع به داوری و یا دیوان بیناحملل دادگيتری برطرف شده ال

و

شمول تهفظ در خصوص دیوان بیناحملل دادگيتری مشخص شده ال .
ذنر این نکته الزم ال

نه در مریان اصماح بند « »3مادهواحده –نه در

مصوبه مدید به بند « »4تغییر پیدا نرده ال  -ذیل مصوبه لابق نیز حذف
گردیده ال  .در ذیل بند « »3مصوبه لابق درج شده بود نه «بند « »2ماده ()7
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ننوانيیون و موضوع ماده ( )97ننوانيیون در چهارچوب قوانین داخل اعمال
خواهد شد ».با این توضیح نه احکام مزبور ناظر به احراز صماحی

تولط

نشورها درخصوص برخ مرایم (بند « »2ماده  )97و تضمین رفتار عادالنه با
هرفردی ال

نه بهمومب ننوانيیون توقیف یا علیه وی اقدامات دیگری

صورت گرفته ال

نه این حذف در رالتای رفع ابهام

م باشد .بدیه ال

شورا صورت نگرفته ال و ارتباط میان این دو بخش ومود نداشته ال .
همچنین این بند برالاس ذیل بند « »9اظهارنظر شورا ،مبن بر ایراد وارده به
بند « »2ماده واحده نیز وامد ایراد شناخته شده ال .
بند « »5ماده واحده (بند « »6ماده واحده سابق)-
این بند نه عین ًا همان بند « »6مصوبه لابق م باشد از نظر شورا فاقد ایراد
بوده ال .
بند « »6ماده واحده (بند « »4ماده واحده سابق)-
این بند نه در مصوبه لابق در قاحب بند « »4ذنر شده بود ،دچار اصماحات
شده ال  .با این توضیح نه در مصوبه اصماح صرف ًا آن دلته از الناد حقو
بشردولتانهای نه ممهوری المام

ایران به آنها ملهق شده ال  ،مورد

پذیرش ممهوری المام ایران قرار گرفته ال  .درحاح نه در مصوبه لابق
الناد حقو بشردولتانه الزماالمرا برای ممهوری المام ایران مورد پذیرش
قرار گرفته بود.
همچنین الزم به ذنر ال

نه این بند نیز برالاس ذیل بند « »9اظهارنظر

شورا ،مبن بر ایراد وارده به بند « »2ماده واحده وامد ایراد شناخته شده ال .
بند « »7ماده واحده-
این بند نیز در مصوبه اصماح  ،تغییرات یافته ال  .بدین صورت نه در مصوبه
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لابق ،ممهوری المام ایران در رالتای بند « »4ماده ( )99ننوانيیون ،صرفاً
صماحی نشور مهل وقوع مرم را به منظور الترداد مجرمین مهرز تلق نرده بود،
اما در مصوبه اصماح  ،در رالتای بند « »4ماده ( )99ننوانيیون ،موضوع الترداد
مجرمین مطابق قانون الال و قوانین مصوب ممهوری المام ایران قابل اعمال
شناخته شده ال .
مواد کنوانسیون
مجلس در صدر مصوبه اصماح خود ،اصماحات انجام شده را عماوهبر اینکه در
رالتای رفع ایرادات شورا به بندهای ماده واحده دانيته ،این موارد را در رالتای رفع
ایرادات شورا به مواد (،)91( ،)94( ،)93( ،)92(،)99( ،)90( ،)9( ،)0( ،)6( ،)1( ،)4
( )90( ،)96و ( )99نیز دانيته ال  .در این رابطه باید گف ایرادات شورا به بخش
از این مواد مبن بر ایراد وارده به بند « »2ماده واحده بوده ال و حذا در صورت رفع
این ایراد ،ایرادات مزبور نیز منتف ال  .اما بهنظر م رلد عل رغم زعم مجلس
مبن بر اینکه اصماحات صورت گرفته در لایر بندهای ماده واحده رافع ایرادات
دیگر شورا به مواد فو احذنر نیز م باشد ،اصماحات انجام شده نم تواند رافع این
ایرادات قلمداد گردد و حذا ایرادات شورا به این مواد نمانان باق ال .
تذکر:
 .9تذنرات شورای نگهبان در خصوص اصماح بعض از واژگان موردتومه
قرار نگرفته و همچنان ایرادات نگارش مذنور باق ال .
مطابق صدر مصوبه اصماح  ،اصماحات صورت گرفته بهنوع در رالتای رفع
ایراد ردیف « »97اظهارنظر شورا نه ناظر به ماده ( )91ننوانيیون م باشد نیز هي
وحکن در ذیل مصوبه ماده ( )91از ممله موادی ال
ال .
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نه مورد اصرار قرار گرفته

اصالح اساسنامه شركت فناوريهاي پيشرفته ایران
هیأت وزیران در مليه مورخ  9397/0/20و با التناد به «ماده واحده
قانون التفياریه در خصوص اختیار اصماح الالنامه لازمانها ،شرن ها و
موليات دوحت و وابيته به دوح » (مصوب « ،9 )9377اصماح الالنامه
شرن

فناوریهای پیشرفته ایران» را تصویب و در رالتای امرای اصل 01

قانون الال مه

انطبا با شرع و قانون الال به شورای نگهبان ارلال

نرده ال .
شرح و بررسي
الف) سابقه تصویب اساسنامه و اصالحیههاي آن
هیئ

وزیران نخيتینبار با التناد به بند «ی» تبصره ( )99قانون بودمهی

لال  29301اقدام به تصویب «الالنامه شرن
نمود نه بعداً بهعنوان «شرن
الالنامهی این شرن

غن لازی اورانیوم ایران»

فناوریهای پیشرفته ایران» تغییر نام یاف .3

نه در تاریخ  9301/90/7به تصویب هیأت وزیران

رلیده بود ،به مومب نامهی شماره  01/30/20013مورخ 9301/92/20
 .۹قانون استفساریه درخصوص اختیار اصالح اساسنامه سازمانها ،شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت:
موضوع استفساریه :آیا در مواردی که مجلس شورای اسالمی اجازه تصویب اساسنامه سازمانها ،شرکتها و مؤسسات
دولتی و وابسته به دولت ازجمله موسساتی را که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به دولت داده است ،اصالح
اساسنامه درهر مورد نیازمند کسب مجوز مجدد از مجلس شورای اسالمی است،یا اصالح اساسنامه ،که در واقع اصالح
تصمیم دولت است ،برعهده هیأت وزیران میباشد؟
«نظر مجلس :ماده واحده  -هرگونه تغییر یا اصالح اساسنامههایی که به موجب تصویب مجلس شورای اسالمی به
هیأت دولت واگذار شده است ،چون تغییرنظر دولت محسوب میشود با هیأت وزیران است».
 .0بند «ی» تبصره ( )11قانون بودجهی سال « :1385ی ـ به شرکتهای مادر تخصصی تولید انرژی اتمی و تولید
سوخت هستهای اجازه داده میشود به منظور انجام وظایف مندرج در اساسنامه خود شرکتهای فرعی تشكیل دهند.
اساسنامه شرکتهای یاد شده مشترکاً توسط سازمان انرژی اتمی ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور
اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد».
 .۳بهموجب ماده ( )1اساسنامه اصالحی  1331/5/23نام «شرکت غنیسازی اورانیوم ایران» به «شرکت فناوریهای
پیشرفته ایران» تغییر یافت.

8

شورای نگهبان ،مغایر با موازین شرع و قانون الال شناخته نشد .پس از
آن این الالنامه در لالهای  9390و  9392اصماح و مفاد اصماح آن نیز
به تایید شورای نگهبان رلید.
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ب) بررسی مصوبه هیأت وزیران
مصوبهی اصماح حاضر ،بهطور نل مشتمل بر له مهور م باشد:
 -1تغییر مالكیت سهام از «شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت
هستهاي ايران» به «دولت جمهوري اسالمی ايران با نمايندگی سازمان
انرژي اتمی ايران»؛ با اين توضیح که بر اساس ماده ( )6الالنامه فعل ،2
لهام «شركت فناوريهاي پيشرفته ايران» متعلق به «شرن
توحید مواد اوحیه و لوخ
حاضر ،عبارت «دوح

مادر تخصص

هيتهای ایران» بود .حکن برالاس اصماحات

ممهوری المام ایران با نمایندگ لازمان انرژی

اتم ایران» مایگزین «شرن

مادر تخصص توحید مواد اوحیه و لوخ
لهام شرن

هيتهای ایران» شده و حذا تغییر ماحکی

به «دوح

ممهوری

المام ایران» تغییر یافته ال .
ميتند به همین تغییر در اصماحیهی ماده ( )29الالنامه 3نیز ،شرن
نظر لیال ها ،برنامهها و فعاحی ها ،به مای شرن

از

مادر تخصص توحید

 .۹اصالح اساسنامه شرکت فناوریهای پیشرفته ایران مورخ1331/15/23به موجب نامهی شماره 31/31/43353
مورخ  1331/7/6شورای نگهبان و اصالحیهی مورخ  1332/14/13به موجب نامهی شماره  32/31/51512مورخ
 1332/5/23مغایر با موازین اسالمی و قانون اساسی شناخته نشد.
 .0ماده ( )6اساسنامه شرکت فناوریهای پیشرفته ایران مصوب  1385و اصالحات بعدی آن « :سرمایه شرکت مبلغ
یك میلیارد ( )1/111/111/111ریال است که به یكصد هزار سهم ده هزار ریالی با نام تقسیم شده و صد درصد
( )%111سهام متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هستهای ایران است» .
 .3ماده ( )6اساسنامه شرکت فناوریهای پیشرفته ایران مصوب  1385و اصالحات بعدی آن « :ماده  23ـ شرکت از
نظر سیاستها ،برنامهها و فعالیت ها تابع ضوابط و مقررات شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هستهای
ایران میباشد» .

3

مواد اوحیه و لوخ

هيتهای ایران تابع ضوابط لازمان انرژی اتم ایران

شده ال .
 -2تغییر اعضاي مجمع عمومی شرکت؛ بر الاس ماده ( )9الالنامه فعل ،
با اعضاء هیأت مدیره «شرن

نمایندگ لهام در مجامع عموم شرن
مادر تخصص توحید مواد اوحیه و لوخ

هيتهای ایران» بوده و ریال

نیز به عهده رییس هیأت مدیره شرن

مادر تخصص مزبور م باشد .در

حاح

نه با اصماحات انجام شده در ماحکی

شرن

آن

و واگذاری آن به

لازمان انرژی اتم  ،بر الاس بند ( )3مصوبهی اصماح « ،مجمع عموم
شرن » (متشکل از رییس لازمان انرژی اتم (بهعنوان رییس مجمع)،
رییس لازمان برنامه و بودمه ،وزیر اقتصاد و دارای  ،وزیر صنع  ،معدن و
تجارت و وزیر نیرو) بهعنوان نماینده لهام ،مایگزین اعضاء هیأت مدیره
«شرن

مادر تخصص توحید مواد اوحیه و لوخ

هيتهای ایران» شدهاند.

 -3افزودن موضوع «فناوري گداخت هستهاي(همجوشی هستهاي)» بهعنوان
يكی از وظايف شرکت؛ نه در بند « »2مصوبه اصماح

پیشبین

شده

ال .
اما درخصوص اصماحات صورتگرفته باید گف
پیشگفته ،مبنای امازهی تصویب «الالنامهی شرن
ایران» نه در اصماحیههای بعدی به «شرن

بر الاس مطاحب
غن

لازی اورانیوم

فناوریهای پیشرفته ایران» تغییر

نام یاف  ،بند «ی» تبصره ( )99قانون بودمه  9301بود .این تبصره به «شرن
مادر تخصص توحید انرژی اتم و توحید لوخ

هيتهای» امازه داده بود نه

به منظور انجام وظایف مندرج در الالنامه خود ،شرن های فرع تشکیل
دهد .بنابراین امازه و اذن قانونگذار برای تشکیل شرن ها و تصویب
11

الالنامهی آنها به ولیلهی هیئ
ذیل «شرن

وزیران ،اوال مهدود به تألیس شرن های

مادر تخصص توحید انرژی اتم و توحید لوخ

هيتهای» بود.

ثانیاً ،این شرن ها باید در چارچوب وظایف و اختیارات شرن

مادر

تخصص تألیس و الالنامهی آنها به تصویب م رلید .این در حاح ال
نه با تومه اصماحات انجام شده در مصوبه اصماح حاضر ،ماحکی
فناوریهای پیشرفته ایران» از «شرن

«شرن
و لوخ

هيتهای ایران» خارج و به دوح

لهام

مادر تخصص توحید مواد اوحیه

ممهوری المام ایران با نمایندگ

«لازمان انرژی اتم » ایران واگذار شده ال  .این واگذاری مغایر با اذن اوحیه
مجلس شورای المام در تشکیل شرن

مذنور و خروج از دایرهی ارادهی

قانونگذار م باشد و در نتیجه مغایر اصل  01قانون الال مهيوب م شود.
بر این الاس مفاد بندهای ( )4( ،)3( ،)9و ( )1اصماح الالنامه شرن
فناوریهای پیشرفته ایران نیز نه مبتن بر همین تغییر م باشند نیز وامد ایراد
ال .
الزم به ذنر ال

شورای نگهبان پیشتر درخصوص «الالنامه

شرن های غله و خدمات بازرگان مناطق  9اح ( »94مصوب  9303هیئ
وزیران) ،الالنامهی مذنور را به همین عل

خارج از دایرهی اذن

قانونگذار دانيته و مغایر با اصل  01قانون الال اعمام نموده ال  .با این
توضیح نه برالاس ماده ( )4قانون برنامه لوم 9به دوح

امازه داده شده بود

 .۹ماده  4قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران« :به منظور ساماندهی و
استفاده مطلوب از امكانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهرهوری و اداره مطلوب شرکتهائی که ضروری
است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامة فعالیت آنها در بخش دولتی
غیرضروری است به بخش غیردولتی ،به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاری ،انحالل ،ادغام و تجدید سازمان
شرکتهای دولتی ،اصالح و تصویب اساسنامه شرکتها  ،تصویب آیین نامههای مالی و معامالتی ،تصویب آیین
نامه های استخدامی و بیمه ،با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابجائی و انتقال وظایف ،نیروی انسانی ،سهام و
دارائیهای شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند.
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نيب

به واگذاری ،انهمال ،ادغام و تجدید لازمان شرن های دوحت و

اصماح و تصویب الالنامه شرن ها اقدام نند و شرن های دوحت را در
قاحب شرن

های مادر تخصص

لازمانده

نماید .حکن هیئ

وزیران

الالنامه مذنور را نه ميتند به ماده ( )4قانون برنامه لوم مصوب نرده
بود ،در قاحب شرن

مادر تخصص

تدوین ننموده بود و از این مه

شورای نگهبان تصویب آن به ولیله هیئ
الال شناخ .

وزیران را مغایر اصل  01قانون

9


الف...-
ب  -شرکت های دولتی حداکثر تا پایان سال چهارم برنامه در قالب شرکتهای مادر تخصصی سازماندهی شده و زیر
نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد .این گونه شرکتها از نظر سیاستها و برنامههای
بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه های تخصصی مربوطه خواهند بود» .
 .۹نظر شماره  84/31/8787مورخ :1383/8/7
« نظر به اینكه اساسنامه مزبور در قالب شرکت مادر تخصصی تدوین نشده است ،خارج از حدود اذن مستفاد از ماده ()4
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب  1373می باشد ،از این جهت
تصویب آن به وسیله هیئت وزیران مغایر اصل  85قانون اساسی شناخته شد».
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اساسنامه صندوق حمایت از تحقيقات و توسعه صنایع پيشرفته
مقدمه:
الالنامه «صندو حمای

از تهقیقات و تولعه صنایع پیشرفته» اگرچه

به التناد بند ( )2ماده (« )69قانون احکام دائم برنامههای تولعه نشور» -
مصوب  -9391بهعنوان الالنامه مدید بهتصویب هیئ
ال  ،حکن وامد پیشینهای ال

وزیران رلیده

نه در این گزارش ضمن اشاره به این امر

به بررل مفاد آن خواهیم پرداخ .
شرح و بررسي
الف) سابقه تصویب اساسنامه و اصالحیههاي آن
بر الاس ماده واحده «قانون تألیس صندو حمای
تولعه صنایع احکترونیك»  -مصوب « -9371به دوح
به منظور حمای

از تهقیقات و
امازه داده م شود

از تهقیقات و تولعه صنایع احکترونیك« ،صندو حمای

از تهقیقات و تولعه صنایع احکترونیك» را به صورت شرن

دوحت و زیر

نظر وزارت صنایع تألیس نماید ».در تبصره این ماده نیز تصویب الالنامه
صندو مذنور به دوح

تفویض شده بود .این الالنامه در لال 9376

تصویب و چند بار نیز اصماح شد.
الالنامه مذنور تا لال  9302پابرما بود تا اینکه دوح

به التناد ماده

( )4قانون برنامه لوم تولعه – مصوب  -9379مبن بر حزوم لازمانده
شرن های دوحت در قاحب شرن های مادر تخصص « ،الالنامه صندو
حمای

از تهقیقات و تولعه صنایع احکترونیك (شرن

مادر تخصص )» را

در لال  9302به تصویب رلاند نه این الالنامه نیز چندین نوب
13

اصماح

شد.
متعاقب تصویب و اصماح این الالنامهها ،مطابق بند « »2ماده ()69
«قانون احکام دائم
حمای

برنامههای تولعه نشور» (مصوب « )9391صندو

از تهقیقات و تولعه صنایع احکترونیك» به «صندو حمای

از

تهقیقات و تولعه صنایع پیشرفته» تغییر نام و مقرر گردید الالنامه
صندو متنالب با مأموری

مدید ظرف مدت شش ماه به پیشنهاد مشترك

لازمانهای برنامه و بودمه نشور و اداری و التخدام نشور و وزارت
صنع  ،معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران برلد .حال دوح
همین التناد ،الالنامه موردنظر را تصویب و مه

بررل

به

به شورای

نگهبان ارلال نرده ال .
ب) بررسی مصوبه هیأت وزیران
ماده -4
برخ واژههای بکار رفته در این ماده از ممله واژه «نی » در بند «احف»
تبصره « »9و واژه «فونتیك» در بند «پ» تبصره « »9به مه

غیرفارل

بودن مغایر اصل  91قانون الال بهنظر م رلد.
ماده  11و  -14نکته
در برخ از الالنامههای مصوب دوح  ،فقهای معزز شورا ،درج شرط
وثاق

و تعهد و امان

قانون شرن
فرودگاه
وثاق

را برای اعضای هیئ

مدیره ،مدیرعامل و بازرس

ضروری دانيتهاند ،به عنوان مثال در رابطه با الالنامه شهر
امام خمین

(ره) ،مطابق اظهارنظر شورا «باید شرایط تعهد،

و امان داری برای اعضای هیئ

مدیره ،مدیرعامل و بازرس ذنر

گردد ».در الالنامه حاضر نیز چنین شرایط برای اشخاص مذنور در مواد
14

مربوطه از ممله ماده ( )99حهاظ نشده ال  .احبته در بيیاری از موارد نیز
چنین ایرادی مطرح نگردیده ال .
ماده -22
در ماده ( )20الالنامه ،امازه افزایش لرمایه به مجمع عموم صندو
داده شده ال  .باتومه به اینکه اصل لرمایه در ماده ( )1الالنامه تعیین
شده و افزایش آن به نهوی اصماح الالنامه تلق
لرمایه هم باید به تصویب هیئ

خواهد شد ،افزایش

وزیران برلد و حذا حکم ماده ( )20مغایر

اصل ( )01به نظر م رلد .ضمناً با تومه به اینکه در میان اعضای مجمع
عموم  ،عضو غیروزیر هم حضور دارد (طبق ماده  7الالنامه) ،مجمع
عموم را نم توان نمیيیون متشکل از چند وزیر تلق نرد .الزم به ذنر
ال

درصورت نه لود ویژه موضوع این ماده بهصورت قطع به عنوان

افزایش لرمایه درنظر گرفته م شد ،ایراد مزبور منتف بهنظر م رلید.
تذکر :در بند «پ» ماده ( )92عبارت «نظارت در» بکار رفته نه ظاهر ًا
«نظارت بر» صهیح ال .

15

16

