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تهیهکننده :پژوهشکده شورای نگهبان
شماره گزارش9408031 :
تاریخ تنظیم1394/08/52 :

اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل كشور (اعاده شده)

هیأت وزیران در جلسه مورخ  1391/9/18با استناد به بند « »1ماده
( 1)84قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب  )1392اساسنامه
صندوق توسعه حمل و نقل کشور را به تصویب رساند و در راستای اصل
 42قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال نمود .شورای نگهبان نیز در نظر
مورخ  1394/3/52ایرادات مصوبه دولت را بیان کرد .پس از آن ،هیأت
وزیران در راستای اصالح اساسنامه یاد شده طبق نظر شورای نگهبان،
اصالحاتی را در جلسه مورخ  1394/8/5در متن اساسنامه انجام داده است و
به شورای نگهبان ارسال کرده است .با توجه به اصالحات به عمل آمده،
ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مذکور برطرف شده است.

 .1ماده ( - )84به منظور ايجاد سازوكارهاي تأمين منابع مالي پايدار براي توسعه زيرساخت و ناوگان حمل و نقل
كشور تشويق ،حمايت و مشاركت در سرمايهگذاري زيرساختها ،بيمه سرمايهگذاريها در حوزه حمل و نقل و
مشاركت در ساخت ،توسعه و نگهداري شبكهها و زيرساختها ،دولت مي تواند صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمايه
اوليه يكصد و نود هزار ميليارد ( )090/000/000/000/000ريال از داراييهاي خود را كه در اختيار وزارت راه و
شهرسازي ،سازمانها و شركت هاي تابعه و وابسته به آن قرار دارد ،با استفاده از منابع پيشبيني شده در اين ماده و
نيروي انساني موجود وزارت راه و شهرسازي و با شخصيت حقوقي مستقل دولتي وابسته به وزارت راه و شهرسازي
تشكيل دهد .اين صندوق ،طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هيأت امنا متشكل از وزراي راه و شهرسازي و
امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور توسط هيأت عامل ،فعاليت ميكند.
 - 0شرايط و مقررات فعاليت ،منابع ،مصارف ،انحالل ،اركان صندوق ،وظايف و اختيارات هيأت امنا و هيأت عامل ،به
موجب اساسنامه آن صندوق است كه به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و
سازمان برنامه و بودجه كشور ،حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
... -2
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اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) (اعاده شده)
مقدمه

هیأت وزیران در جلسه مورخ  1391/9/18با استناد به بند « »1ماده ()23
قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور( 1مصوب  )1392اساسنامه
شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) را تصویب و در راستای اجرای اصل
 42قانون اساسی جهت انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان
ارسال نمود .شورای نگهبان نیز در نظر مورخ  1394/3/50ایرادات مصوبه
دولت را بیان کرد .پس از آن ،هیأت وزیران در راستای اصالح اساسنامه یاد
شده طبق نظر شورای نگهبان ،اصالحاتی را در جلسه مورخ  1394/8/5در
متن اساسنامه انجام داده است و به شورای نگهبان ارسال کرده است که در
این گزارش به بررسی اصالحات انجام شده پرداخته خواهد شد.
شرح و بررسي
ماده ( – )3رفع ایراد
با توجه به اصالح به عمل آمده ،ایراد مربوط به اصل  12قانون اساسی در
این ماده مرتفع شده است.

 .1ماده ( - )33بهمنظور ارتقاي ايمني و كيفيت خدمات حمل و نقل هوايي ،ناوبري هوايي و فرودگاهي:
 -0سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي) و شركت شهر فرودگاهي امام
خميني (ره) ازنظر اداري ،استخدامي ،مالي و معامالتي در چهارچوب اساسنامههايي به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي
و سازمانهاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور كه حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب و
ابالغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد اداره ميشوند.
... -2
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مواد ( )71و ( – 7)42عدم رفع ایراد
این دو ماده ناظر بر بیان شرایط مورد نیاز جهت انتخاب اعضای هیأت
مدیره و مدیرعامل بوده است که در این راستا ،برای افراد یاد شده شرط
«متعهد و متخصص ،مورد وثوق و امانتدار» بیان شده بود و شورای نگهبان
عدم ذکر شرط «اسالم» و «ایمان» برای اشخاص مذکور مورد ایراد قرار داد.
حال دولت در مصوبه اصالحی ،شروط مزبور را حذف و عبارت «از بین
افراد واجد شرایط» را جایگزین آن نموده است .به نظر میرسد که با توجه
به اجمال عبارت یاد شده و امکان تفاسیر و برداشتهای گوناگون از آن
توسط مجریان ،ایراد شورای نگهبان مرتفع نشده و عالوه بر این ،متن
اصالحی واجد ابهام است.
تبصره « »4ماده ( – 4)42عدم رفع ایراد
بر اساس این تبصره ،مدیرعامل اجازه یافته بود تا بخشی از اختیارات خود
را به «هریک از مدیران و یا کارمندان شرکت» تفویض نماید که شورای
نگهبان ذکر شرط «اسالم» و «ایمان» را برای این اشخاص ضروری دانسته
بود .اما اوالً دولت در اصالح مصوبه پیشین ،صرفاً شرایط مربوط به
«کارمندان»  -و نه «مدیران» و «کارمندان» به صورت توأمان – را مورد
اصالح قرار داده است و ثانیاً به عبارت اجمالیِ «کارمندان واجد شرایط

 .1بند دوم ايرادات شوراي نگهبان ناظر بر ماده ( )23بوده است؛ اما با توجه به اصالح به عمل آمده در شماره مواد
مصوبه دولت – كه در بند اول از تذكرات شوراي نگهبان بيان شده بود – شماره ماده ( )23در مصوبه اوليه به ماده
( )28تغيير كرده است.
 .2به توضيحات پاورقي پيشين مراجعه شود.
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شرکت» اکتفا کرده است .بنابراین به نظر میرسد که ایراد شورای نگهبان
رفع نشده است و عبارت اصالحی واجد ابهام نیز میباشد.
بند «ث» ماده ( – 7)42عدم رفع ایراد
هرچند افزودن قید «با رعایت مالحظات امنیتی» در راستای رفع ایراد
شورای نگهبان بوده است؛ اما با توجه به اینکه مرجع تشخیص این
مالحظات تعیین نشده است ،متن اصالحی واجد ابهام است.
اصالح اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و
نقل كشور

اساسنامه شرکت «مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل
کشور» به استناد ماده ( 5)8قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران (مصوب  )1319در تاریخ 1343/5/11
توسط هیأت وزیران تصویب شد .ماده ( )2این اساسنامه ،سرمایه شرکت را
بیان میکند .ماده مزبور یک بار و به موجب مصوبه شماره 25311/128411
مورخ  1398/11/52هیأت وزیران اصالح شده و در تاریخ  1398/15/13به
تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است .اکنون نیز هیأت وزیران مجدداً ماده
 .1به توضيحات پاورقي پيشين مراجعه شود.
 .2ماده ( -)8به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهرهوري و
اداره مطلوب شركتهاي ي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهايي
كه ادامة 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
آئيننامههاي مالي و معامالتي ،تصويب آئيننامههاي استخدامي و بيمه ،با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابجايي
و انتقال وظايف ،نيروي انساني ،سهام و داراييهاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد
ذيل اقدام كند:
الف ... -
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( )2اساسنامه را اصالح کرده و سرمایه شرکت را از محل خالص داراییهای
انتقالی از معاونتها و ادارات منتزعشده از وزارت راه و ترابری سابق و
سایر اندوختهها افزایش داده است و در راستای اصل  42قانون اساسی در
تاریخ  1394/8/11برای شورای نگهبان ارسال کرده است .با توجه به
بررسیهای به عمل آمده ،مصوبه مزبور فاقد ایراد میباشد.
اساسنامه شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي)
مقدمه

هیأت وزیران در جلسه مورخ  1394/8/9با استناد به بند « »1ماده ()23

1

قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ،اساسنامه شرکت فرودگاهها و
ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) را تصویب نموده است 5و در راستای
 .1ماده  -35به منظور ارتقاي ايمني و كيفيت خدمات حمل و نقل هوايي ،ناوبري هوايي و فرودگاهي:
 -0سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي) و شركت شهر فرودگاهي امام
خميني (ره) از نظر اداري ،استخدامي ،مالي و معامالتي در چهارچوب اساسنامههايي به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي
و سازمان هاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور كه حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب و
ابالغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد اداره ميشوند.
 .5غير از بند « »0ماده ( )33قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور ،در بندهاي « »3الي « »3اين ماده نيز
ضوابطي در اين خصوص ذكر شده است كه به شرح ذيل ميباشد:
 - 3صد درصد ( )%000درآمدهاي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي) و شركت شهر فرودگاهي
امام خميني (ره) اعم از فروش خدمات و داراييهاي شركت ،اختصاصي است و پس از واريز به حساب شركت ،افتتاح
شده توسط خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران براي اجراي مأموريتهاي شركت از جمله
نوسازي سامانههاي ناوبري هوايي و توسعه فرودگاههاي كشور هزينه ميشود.
 - 8سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي) و شركت شهر فرودگاهي امام
خميني (ره) مشمول ماده ( )3قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب  0398/2/0است.
حكم اين بند به ماده ( )3قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب  0398/2/0اضافه ميشود.
 - 3مطالبات شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي) و شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)،
موضوع تبصره ( )2ماده ( )48قانون اصالح ماده ( )48قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب  0390/00/04و
ماده ( )33قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دولت در حكم مطالبات مستند به اسناد الزماالجراء ميباشد و براساس
آئيننامه اجرايي كه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابالغ اين قانون به پيشنهاد شركت مذكور و تصويب وزراي
راه و شهرسازي و دادگستري ميرسد ،قابل وصول ميباشد .تا تصويب آئيننامه مزبور احكام اين ماده توسط مأموران
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اصل  42قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کرده است .با این توضیح
که مطابق بند مزبور «شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران» مطابق
اساسنامهای که بهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید اداره خواهد شد.
شایان ذکر است این شرکت در ابتدا تحت عنوان «شرکت مهندسی
فرودگاههای کشور» از سال  1319ایجاد میگردد و اساسنامه آن نیز پس از
تصویب کمیسیون متشکل از چند وزیر و تأیید رئیس جمهور به تأیید
شورای نگهبان نیز میرسد .متعاقباً عنوان شرکت مزبور به «شرکت
فرودگاههای کشور» اصالح میشود و سپس در سال  1343اساسنامهای
جدید جایگزین اساسنامه قبلی میگردد که اساسنامه مزبور نیز در چند نوبت
اصالح و در سال  1348به موجب یکی از اصالحیههای مصوب هیأت
وزیران ،عنوان شرکت مزبور به صورت فعلی و تحت عنوان «شرکت
فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران» اصالح میشود .در ادامه به بررسی مفاد
این اساسنامه پرداخته خواهد شد .ضمناً در بررسی این اساسنامه به اساسنامه
سابق این شرکت که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده ،توجه شده است.
شرح و بررسي
ماده  -1مغایرت با اصل 58
مسئله ای که در ارتباط با تبصره این ماده وجود دارد آن است که اگرچه
در ماه ( )2قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور،1

اجراي احكام دادگستري اجراء ميشود.
 .1ماده -3سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران  ،سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران  ،سازمان
صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران ،سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران
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شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در کنار برخی دیگر از شرکتها از
قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور مستثنی شده و
مطابق قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره میگردند و همچنین تسری
قوانین به این سازمان ها مستلزم ذکر نام دانسته شده است ،لکن بهنظر
تبصره مزبور دایره استثنائات مذکور در ماده ( )2قانون رفع موانع تولید را
گسترش داده است ،چراکه مطابق این تبصره عالوه بر استثنائات مذکور،
امور مالی ،معامالتی و اداری و استخدامی شرکت نیز تابع اساسنامه و
آئیننامه های مصوب قلمداد شده است .درحالیکه امور مزبور صرفاً در دو
قانون مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی تنظیم نشدهاند و
قوانین متعددی ناظر به این امور وجود دارد که از جمله آنها قانون
برگزاری مناقصات میباشد و بعضاً در خود این قوانین به شمول آنها بر
دستگاههای مستلزم ذکر نام ،تصریح شده است .لذا به نظر اطالق ارجاع
امور مالی ،معامالتی و اداری و استخدامی شرکت به اساسنامه و آئین
نامههای مصوب در مواردی که احکام قانونی وجود دارد ،به جهت خروج
از اذن قانونگذار مغایر اصل  42قانون اساسی بهنظر میرسد.

(مادرتخصصي و شركت شهرفرودگاهي امام خميني « ره ») ،شركت شهركهاي كشاورزي و سازمان توسعهاي ذي
ربط پتروشيمي در وزارت نفت با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (  ) 88قانون اساسي
براساس قانون تأسيس و اساسنامه خود اداره گرديده و از شمول قوانين مديريت خدمات كشوري و محاسبات عمومي
كشور به جز در مواردي كه از بودجه عمومي استفاده مي كنند ،مستثني مي باشند .تسري قوانين به اين سازمانها
مستلزم ذكر نام است.
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ماده  -5نکته
این ماده اگرچه مشابه ماده (« )5اساسنامه شرکت فرودگاههای کشور»
(اصالحی  1)1398میباشد ،لکن به نظر به جهت اینکه باعث شمول دایره
فعالیت شرکت به اموری میشود که مطابق سیاستهای کلی اصل  88قانون
اساسی میبایست واگذار شود مغایر این سیاستها تلقی میشود .با این توضیح
که اگرچه مطابق بند «ج» ماده ( )3قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 88
«سازمان هواپیمایی کشوری» جزء مواردی تلقی شده که سرمایه گذاری،
مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای آن منحصر ًا در اختیار دولت قرار
داده شده است ،لکن بهنظر میرسد چنین امری باعث نمیشود هرگونه فعالیتی
ازجمله فعالیتهای جنبی را بتوان در صالحیت این شرکت قرار داد.
ماده  -3مغایرت با اصل 58
مطابق بخشی از حکم این ماده تأسیس شرکتهای تابع جزئی از
صالحیت شرکت تلقی شده است (در بند «ز» ماده ( )11نیز این موضوع به
عنوان یکی از وظایف مجمع عمومی شرکت قلمداد شده است) .نکتهای که
در این خصوص وجود دارد آن است که این شرکتها دولتی تلقی شده و
ترتیب ایجاد و تصویب و تأیید اساسنامه این شرکتها باید تابع تشریفات
مقرر در اصل  42قانون اساسی از جمله تأیید اساسنامه توسط شورای
نگهبان میباشد.

 .1ماده  – 2هدف از تشكيل شركت ساماندهي  ،اداره  ،نگهداري  ،توسعه  ،تكميل  ،تجهيز و بهره برداري
فرودگاههاي تجاري كشور و ايجاد فرودگاههاي داراي توجه فني و اقتصادي و ارايه خدمات كمك ناوبري  ،فرودگاهي
و ساير فعاليت هاي جنبي فرودگاهي  ،هوانوردي و پروازي مي باشد.
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الزم به ذکر است تصریح ماده به رعایت قوانین و مقررات در تأسیس
شرکت های تابع توسط خود شرکت نمیتواند به منزله لزوم تصویب
اساسنامه این شرکت ها توسط هیأت وزیران و تأیید آن توسط شورای
نگهبان و حتی تأسیس اصل این شرکتها به موجب قانون باشد.
همچنین شایان ذکر است در ماده ( )3اساسنامه فعلی صرفاً به تأسیس
شعب یا نمایندگی تصریح شده است.
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ماده  –2مغایرت با بند « »7اصل 771
 .7اطالق بند «الف» این ماده شامل مواردی نیز میشود که براساس
سیاستهای کلی اصل  88قانون اساسی باید واگذار شده و دولت دیگر
نمیتواند تصدی آن را برعهده گیرد .به ویژه توجه به مواردی که در این بند
تصریح شده است ،نظیر امور «اقامتی و پذیرایی ،ورزشی» ،شمول اطالق این
ماده را نسبت به موارد مغایر پررنگ میسازد .لذا از این حیث این بند مغایر
سیاستهای کلی اصل  88قانون اساسی و در نتیجه مغایر بند « »1اصل 110
قانون اساسی است.
 .4بند «پ» این ماده ،شرکت را مجاز میدارد به منظور تحقق اهداف
شرکت ،با اشخاص حقیقی و حقوقی مشارکت نماید .با توجه به اینکه
حوزه فعالیت و جایگاه این شرکت موجب میشود به مکانها و اطالعات
حساس و طبقهبندی دسترسی داشته باشد ،لذا الزم است تا مالحظات و
جوانب امنیتی در خصوص اشخاصی که طرف قرارداد و مشارکت شرکت
 .1ماده 5ـ مدت شركت نامحدود و مركز اصلي آن در تهران است .شركت ميتواند براي اجراي وظايف مقرر در اين
اساسنامه در داخل كشور با تصويب مجمع عمومي و رعايت قوانين و مقررات مربوط شعب يا نمايندگيهايي تأسيس
نمايد.
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قرار میگیرند ،رعایت شود .این مورد پیش از این نیز در بررسی «اساسنامه
شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی رحمه اهلل» مورد ایراد شورای نگهبان قرار
گرفته است .شورای نگهبان در اظهارنظر خود« ،مشارکت با اشخاص حقیقی
و حقوقی» 1را نسبت به مواردی که مشکالت و مسائل امنیتی ایجاد میکند،
واجد اشکال دانسته است.

5

 .3بند «خ» این ماده نیز اطالق دارد و باید با رعایت مقررات مربوط به
سیاستهای کلی اصل  88اجرا گردد .گفتنی است قید «با رعایت قوانین و
مقررات مربوط» مذکور در این بند نمیتواند رافع ایراد باشد ،چراکه اساساً
برخی اقدامات مغایر سیاستهای فوق بوده و حتی تصریح به رعایت قوانین
و مقررات هم رافع این ایراد نیست.
 .2در خصوص آنچه در تبصره این ماده مبنی بر واگذاری امور
غیرمدیریتی به اشخاص حقیقی و حقوقی آمده است ،همان توضیحاتی که در
بند « »5در خصوص رعایت مالحظات امنیتی آمده است ،قابل توجه است.
ماده  –11مغایرت اصول  58و 771
 .7در خصوص بند «ذ» این ماده ،با توجه به توضیحاتی که در مورد بند
«پ» ماده ( ) 2بیان گردید ،الزم است مالحظات امنیتی لحاظ شود .با توجه
به عدم تصریح به لزوم رعایت مسائل امنیتی ،این بند نیز واجد اشکال
است.
 .1ث -مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي در قالب "ساخت ،بهرهبرداري ،واگذاري" "ساخت ،مالكيت ،بهرهبرداري،
واگذاري" و"ساخت ،اجاره ،واگذاري"
 .5نظر شماره  94/002/00288مورخ  0394/3/20شوراي نگهبان _3« :در بند (ث) ماده  ،30مشاركت با اشخاص
حقيقي و حقوقي نسبت به مواردي كه مشكالت و مسائل امنيتي ايجاد گردد واجد اشكال دارد».
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 .4بند «ز» این ماده نیز مبنی بر توضیحات ارائه شده در خصوص ماده
( )3واجد ایراد به نظر میرسد.
 .3در خصوص بند «ژ»  ،اوالً با توجه به اینکه موارد و فعالیتهای قابل
واگذاری به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  88قانون اساسی
توسط مجلس شورای اسالمی مشخص شده است ،این بند بدین معنا می-
باشد که برخی از فعالیت های قابل واگذاری را واگذار نکنند ،یا قابل
واگذاری ندانند و این به معنای اصالح قانون بوده و از این حیث مغایر
اصل  42قانون اساسی می باشد .ثانیاً با توجه به اینکه موضوع واگذاریها
باید با رعایت سیاست های کلی مربوطه باشد ،عدم تقیید به رعایت
سیاستهای مربوطه مغایر بند « »1اصل  110قانون اساسی میباشد.
ماده  –13نکته
در این ماده ،شرط «اسالم» و «ایمان» در انتخاب اعضای هیأت مدیره
تصریح نشده است؛ گفتنی است که شورای نگهبان در بررسی اساسنامه
شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ،با وجود تصریح به شرط
«وثاقت» و «امانت» برای انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل ،عدم
ذکر شرط «اسالم» و «ایمان» را واجد اشکال تشخیص داد.
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 .1مصوبه مورد ايراد بدين شرح بوده است:
«ماده  -08هيأت مديره متشكل از پنج عضو است كه  ...از بين افراد متعهد و متخصص ،مورد وثوق و امانتدار ...
انتخاب ميشوند... .
ماده  -23مديرعامل به عنوان باالترين مقام اجرايي شركت از بين افراد متخصص و متعهد مورد وثوق و امانتدار ...
انتخاب ميشود »...
شوراي نگهبان در نظر شماره  94/002/00288مورخ  0394/3/20خود ،مصوبه مذكور را بدين صورت واجد ايراد
تشخيص داد:
«در ماده  08و ماده  23و تبصره  2آن ،شرط «اسالم» و «ايمان» ذكر گردد و اال اشكال دارد».
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ماده  –11مغایرت با اصل 727
در این ماده ،صرفاً تصدی سمت در «سایر شرکتهای مادرتخصصی و
شرکتهای زیرمجموعه آنها» توسط مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره
ممنوع دانسته شده است .در حالی که به موجب اصل  181قانون اساسی،
تصدی مناصب متعدد دیگری نیز مشمول ممنوعیت جمع مشاغل دانسته
شده است .عالوه بر این ،این امور از جمله امور استخدامی محسوب
میشود که به موجب تبصره ماده ( )1همین مصوبه ،اتخاذ تصمیم نسبت به
آن محدود به ضوابط مقرر در این اساسنامه و آئیننامههای مصوب قرار
گرفته است .بنابراین به نظر میرسد که مفاد این ماده مغایر اصل  181قانون
اساسی است.
ماده  – 19مغایرت با بند « »6اصل 23
بند «ز» این ماده مبنیاً بر ایراد مذکور در خصوص بند «ذ» ماده ( )11این
مصوبه واجد ایراد است .همچنین در بند «ر» این ماده ،تعیین حقالوکاله یا
حق مشاوره وکالی مورد نیاز شرکت در زمره اختیارات هیأت مدیره ذکر
شده است .با توجه به اینکه تعرفه ارائه خدمات حقوقی مزبور در «آئیننامه
تعرفه حقالوکاله ،حقالمشاوره و هزینه سفر وکالی دادگستری و وکالی
موضوع ماده ( »141مصوب رئیس قوه قضائیه) تعیین شده است ،اطالق این
بند نسبت به مواردی که حقالزحمهای بیش از تعرفههای مصوب در نظر
گرفته شود ،مغایر «منع اسراف و تبذیر» مذکور در بند « »1اصل  83قانون
اساسی میباشد.

03

08

