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عفو حضرت امام ،حاكم شرع و رئيس دادگاه انقالب اسالمی،
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ،عضو شوراي بازنگري

مشتمل بر موضوعات زير:

قانون اساسی ،عضو مجلس خبرگان رهبري و عضو جامعهي

 )1نطق پيش از دستور
 )2طرح جامع حد نگار (کاداستر) کشور
 )0اساسنامه شرکت توليد نيروي برق شهيد مفتح ،شهيد
رجايي ،شهيد سليمي ،آذربايجان ،اصفهان ،بندرعباس،
تهران ،خراسان ،رامين ،زاهدان ،شازند ،شاهرود ،فارس،
لوشان و يزد
 )4اصالح اساسنامه شرکت مادرتخصصي مديريت توليد،
انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 )5اصالح اساسنامه شرکت سهامي سازمان توسعه برق ايران
(اساسنامه شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق
حرارتي)
 )7اصالح اساسنامه شرکت سهامي مادر تخصصي مديريت
ساخت و تهيه کاالي آب و برق (ساتكاب) (اساسنامه
شرکت مادرتخصصي توزيع نيروي برق)
 )6اساسنامه شرکت سرمايهگذاري و توسعه قشم
 )8اصالح اساسنامه شرکت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار
 )1اصالحيه اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات
دولتي و عمومي

مدرسين حوزهي علميه قم بودند .اينها افتخاراتی است كه براي
ايشان هست و الحمداهلل ايشان در همهجا وظايف محولهي
خود را به خوبی انجام دادند و روحيات بسيار خوبی داشتند .از
نظر متانت ،واقعاً بسيار متين بودند؛ در رفتارش متين بود؛ در
گفتارش متين بود .در مورد ايشان عرض كنم كه از زمانی كه
من ايشان را میشناسم و با هم بوديم ،ايشان در درس حضرت
امام(ره) شركت میكردند .در درس حضرت امام ،ايشان
معموالً جلو مینشستند و بعضی وقتها هم اشكال میكردند و
صحبت میكردند .گاهی حضرت امام(ره) ايشان را به عنوان
«ميرزا» خطاب میكردند و میگفتند «ميرزا ،چنين و چنان
است» .بعد هم ايشان خدمات بسيار خوبی در مدرسهي حقانی
داشتند و در آنجا تدريس میكردند .ما در آنجا با هم همكاري
داشتيم .بسياري از طالب از ايشان راضی بودند .با طلبهها
خوشبرخورد بودند ،خيلی گرم صحبت میكردند ،گرم
میگرفتند و طلبهها از ايشان خيلی خوششان میآمد .ايشان در
آنجا اين خصوصيات را داشتند .بعداً زمانی كه ايشان در
سِمَتهاي قضايی مشغول به خدمت شدند ،آدم به حكمی كه
ايشان صادر میكردند و قضاوتی كه میكردند ،مطمئن و دلگرم

تالوت آياتي چند از کالماهلل مجيد

بود؛ چون میدانستيم كه ايشان فكرشده ،حسابشده و مبتنی
بر مبانی فقهی و مبانی قانون اساسی حكم میكند .خيلی در

نطق پيش از دستور

صدور حكم تعجيل نمیكرد ،بلكه با تدبر و تأنّی حكم میكرد.

آقاي جنتي ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم .إنا هلل و إنا إليه راجعون.

اين ،خيلی ارزش داشت .ايشان در شوراي نگهبان هم از سال

درگذشت برادر بسيار عزيز و محترم و گراميمان حضرت

 310۲تا  3111عضو بودند و قريب چهار سال از سال  3101تا

آيتاهلل گيالنی را خدمت شما عزيزان ،خدمت ملت ايران،

 3113دبيري شورا را بر عهده داشتند .صحبتهايی هم كه

خدمت علما و حوزههاي علميه و بيت معظم ايشان و مقام

میكردند ،صحبتهاي بسيار خوبی بود .براي شادي روح

معظم رهبري تسليت عرض میكنم .خداوند انشاءاهلل ايشان را

ايشان ،رَحِمَ اهلل مَن يَقرَأ الفاتحة مع الصلوات.

با علی و اوالد علی (ع) و با محمّد و آل محمّد (ص) محشور

آقاي عليزاده ـ خدواند ايشان را قرين رحمت بفرمايد.

علوم و تصدّي پستهاي بسيار حساس در نظام جمهوري

آقاي جنتي ـ نيمهي ماه رمضان هم والدت حضرت مجتبی (ع)

بفرمايد .ايشان يك عمري را با آبرو ،با تحصيل علم و تدريس
اسالمی و خدمت به اسالم و انقالب گذراندند .بر اساس
گزارشی كه به من دادهاند ،سِمَتهايی كه ايشان داشتند ،دوازده
سِمَت بسيار حساس بوده است .ايشان دبير شوراي نگهبان
بودند ،رئيس ديوان عالی كشور ،مشاور عالی قوهي قضائيه،
نمايندهي امام و مقام معظم رهبري در دانشگاهها ،رئيس هيئت

است .به شما عزيزان تبريك عرض میكنم .خداوند انشاءاهلل
توفيق دهد كه اگر كاري از ما ساخته است ،در معرفی ايشان و
در توجيه دوستانشان در مورد مقامات عالی ايشان و شرح
فضائلشان توفيق داشته باشيم و خدمت كنيم .در حاشيه ،مسائل
مربوط به قضاياي عراق و فلسطين هم قضاياي بسيار
ناراحتكنندهاي است .قسمتی از عراق دارد رو به بهبودي
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میرود ،ولی فلسطين رو به شدت میرود و دارند سخت به

نيروهاي مسلح مكلفند به موجب درخواست سازمان ،نسبت به

اين مردم فلسطين حمله میكنند و هواپيماها مرتب غزه را

عكسبرداري و تهيه نقشه مورد نياز بر اساس مقياسها و

میزنند و بعضاً غير غزه را نيز میزنند .مرتب دارند اين بچهها

استانداردهاي الزم اقدام كنند ».آقايان اعضا به آن قسمت از ماده

را كه در ماه مبارك رمضان میخواهند روزه بگيرند ،شهيد

( )3۰كه مربوط به اصل ( )33۰قانون اساسی است ،ايراد

میكنند و مجروح میكنند .اآلن مردم فلسطين امنيتی ندارند و

گرفتند كه ما نسبت به آن حرفی نداريم .بعد از آن گفتيم كه

واقعاً شرايطشان خيلی سخت است .ما نمیتوانيم سختیهايی

«همچنين اطالق دادن عكسها» ايراد دارد .در اين ماده،

را كه اين مردم در ماه مبارك رمضان و در هواي گرم میكِشند،

صحبتی از «دادن عكسها» نيست؛ بلكه صحبت از «گرفتن

تصور كنيم .خدا انشاءاهلل به حق موال علی (ع) آنها را از شرّ

عكس» است .آنگونه كه من يادم میآيد من [در پيشنويس

اين دشمنان نجات دهد .بفرماييد.

نظر شورا] نوشتهام عبارت «دادن عكسها» اطالق دارد [كه به

آقاي عليزاده ـ وجود حضرت آيتاهلل گيالنی مغتنم بود .وجود
ايشان كه ما يك چند سالی  -در حدود هفت هشت سال -در
شوراي نگهبان در خدمت ايشان بوديم ،كرامت بود؛ بزرگواري،
سعهي صدر و خوشاخالقی بود .ما از ايشان هيچ بدي
نديديم .خداوند انشاءاهلل ايشان را غريق رحمتش كند.

طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور
آقاي عليزاده ـ من در مورد اين مصوبهي «طرح جامع حدنگار

(كاداستر) كشور» 1،يك سؤالی دارم .چون ما بايد نظرمان راجع
به اين مصوبه را به مجلس بفرستيم .ما [در جلسهي مورخ
 ]3131/3/33به ماده ( )3۰يك ايرادي گرفتيم .بانی اشكال هم
جنابعالی [= آقاي مدرسیيزدي] بوديد .ماده ( )3۰میگويد:
«ماده  -12سازمان نقشهبرداري كشور و سازمان جغرافيايي
 .1طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور در تاريخ  3131/3/1به تصويب
مجلس شوراي اسالمی رسيد .اين مصوبه ،مطابق با روند قانونی
پيشبينیشده در اصل ( )33قانون اساسی ،طی نامهي شماره ۲5/۲1۰11
مورخ  3131/3/8به شوراي نگهبان ارسال شد .اين مصوبه ،در مجموع
در چهار مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمی رفت و
برگشت داشته است .شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول
رسيدگی در جلسات مورخ  3131/3/33و  ،3131/3/38در مرحلهي دوم
در جلسهي مورخ  3131/0/33و در مرحلهي سوم در جلسهي مورخ
 3131/3/۲0بررسی كرد و نظر خود مبنی بر مغايرت برخی از مواد اين
مصوبه با موازين شرع و قانون اساسی را طی نامههاي شماره
 31/3۰۲/3303مورخ  31/3۰۲/۲۰۰1 ،3131/3/38مورخ  3131/0/33و
 31/3۰۰/1۰0۲مورخ  3131/3/۲0به مجلس شوراي اسالمی اعالم كرد.
در نهايت ،با اصالحات مورخ  3131/33/3۲مجلس ،اين مصوبه در
مرحلهي چهارم رسيدگی در جلسهي مورخ  3131/33/۲3شوراي نگهبان
بررسی شد و نظر شورا مبنی بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون
اساسی طی نامهي شماره  31/3۰۲/۲0۲3مورخ  3131/33/۲3به مجلس
شوراي اسالمی اعالم شد.

نظرم ايراد دارد] .ايراد حاجآقاي مدرسی كه مبدع اين اشكال
بودند و بقيه هم به اين ايراد رأي دادند ،اين بود كه ممكن
است بعضی از جاها مصلحت نباشد كه عكس بگيرند .نظر
ايشان ،اين بود .حاال اگر مقصود ،همين است ،ما بايد در
نظرمان بگوييم كه عبارت «اطالق گرفتن عكس  »...ايراد دارد.
آقاي مدرسييزدي ـ منظور اين است كه دادن مجوز براي
گرفتن عكس در همهي موارد ايراد دارد.
آقاي عليزاده ـ [پس ايراد را اينگونه مینويسيم« ]:اطالق تجويز
گرفتن عكس و نقشه در مواردي كه خالف مصالح امنيتی و
نظامی باشد ،اشكال دارد» .من [پيشنويس نظر شورا را] خواندم،
ديدم اينطوري نوشتهايم ولی نوشتهي ما اشتباه بود.

۲

 .2نظر شماره  31/3۰۲/3303مورخ  3131/3/38شوراي نگهبان« :عطف به
نامه شماره  ۲5/۲1۰11مورخ  ،3131/3/8طرح جامع حدنگار (كاداستر)
مصوب جلسه مورخ سوم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس
شوراي اسالمی در جلسه مورخ  3131/3/33شوراي نگهبان مورد بحث
و بررسی قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعالم میگردد:
 -3عموم ماده ( )3مبنی بر مكلف نمودن دستگاهها نسبت به اينكه تمام
خصوصيات امالك متعلق به خود را اعالم نمايند ،در مواردي كه موضوع
داراي جنبه امنيتی باشد ،اشكال شرعی دارد.
 -۲ماده ( )3۰بايد به قسمت اخير اصل ( )331قانون اساسی مقيد گردد
والّا مغاير اصل مذكور میباشد .همچنين اطالق تجويز گرفتن عكس و
نقشه در مواردي كه خالف مسائل امنيتی و نظامی باشد ،اشكال دارد.
 -1در تبصره ماده ( ،)33مقصود از «عدم مراجعه» روشن گردد تا اظهار
نظر ممكن شود .عالوه بر اين ،الغاء حقوق مالكانه اشخاص به عللی كه
در ماده و تبصره آمده ،خالف موازين شرع شناخته شد.
 -3در ماده ( )35از آنجا كه ضابطه تعيين هزينه يا مقدار آن معين نشده
است ،مغاير اصل ( )85قانون اساسی شناخته شد.
 -5نظر به اينكه مواد ( ،)0( ،)5( ،)1ماده ( )1و تبصره يك آن ،مواد (،)3۰
( )33و ( )30موجب افزايش هزينه عمومی میگردند و طريق پيشبينی
شده در ماده ( )31عالوه بر اينكه جبران هزينههاي مذكور را نمینمايد
خود داراي بار مالی است ،فلذا مغاير اصل ( )15قانون اساسی میباشند.
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اساسنامه شركت توليد نيروی برق شهيد مفتح،
شهيد رجايي ،شهيد سليمي ،آذربايجان،
اصفهان ،بندرعباس ،تهران ،خراسان ،رامين،
زاهدان ،شازند ،شاهرود ،فارس ،لوشان و يزد
منشي جلسه ـ دستور اول ،بررسی ( )35مورد اساسنامه مصوب
هيئت وزيران است؛ «اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح،
شهيد رجايي ،شهيد سليمي ،آذربايجان ،اصفهان ،بندرعباس ،تهران،

خراسان ،رامين ،زاهدان ،شازند ،شاهرود ،فارس ،لوشان و يزد» 3كه

تذكرات:
 -3در ماده ( ،)3واژه «كد» با توجه به اصل ( )35قانون اساسی بايد
اصالح شود.
 -۲در ماده ( ،)1عبارت «دفاتر فيزيكی» به اصالح عبارتی نياز دارد.
 -1در ماده ( ،)8واژه «جغرافياي» به «جغرافيايی» اصالح شود.
 -3در سطر دوم ماده ( ،)3بعد از واژه «كاربري» ،ويرگول ذكر شود.
 -5در ماده ( ،)۲۰قانون مذكور مصوب سال  3153است ،نه سال 313۰
كه بايد اصالح گردد».
 .1اساسنامه شركتهاي پانزدهگانهي توليد نيروي برق به شرح عناوين
مذكور در فوق ،همگی در تاريخ  313۲/3۲/۲8به تصويب هيئت وزيران
رسيدند و مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل ( )85قانون
اساسی به شوراي نگهبان ارسال شدند .اين اساسنامهها در خصوص
شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح ،شهيد رجايی ،شهيد سليمی،
آذربايجان ،اصفهان ،بندرعباس ،تهران ،خراسان ،رامين ،زاهدان ،شازند،
شاهرود ،فارس ،لوشان و يزد به ترتيب طی نامههاي شماره
 5۰131/۲5118 ،5۰131/۲5133و ،5۰131/۲511۰ ،5۰131/۲51۲۰
،5۰131/۲5115 ،5۰131/۲5111 ،5۰131/۲511۲ ،5۰131/۲51۲3
،5۰131/۲51۲3 ،5۰131/۲51۲۲ ،5۰131/۲5110 ،5۰131/۲513۰
 5۰131/۲51۲1 ،5۰131/۲5111و  5۰131/۲51۲0همگی به تاريخ
 3131/1/8به شوراي نگهبان ارسال شدند .اساسنامههاي مزبور ،در
مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و هيئت وزيران رفت و
برگشت داشتهاند .شوراي نگهبان همگی اين اساسنامهها را در مرحلهي
اول رسيدگی در جلسهي مورخ  3131/3/38بررسی كرد و نظر يكسان
خود مبنی بر وجود ابهام در برخی از مفاد اين اساسنامهها و مغايرت
برخی ديگر از مواد آنها با موازين شرع را به ترتيب طی نامههاي شماره
،31/3۰۲/35۲3 ،31/3۰۲/3518 ،31/3۰۲/3513 ،31/3۰۲/3533
،31/3۰۲/3515 ،31/3۰۲/3510 ،31/3۰۲/3513 ،31/3۰۲/351۰
،31/3۰۲/35۲8 ،31/3۰۲/3511 ،31/3۰۲/3511 ،31/3۰۲/353۰
 31/3۰۲/35۲1 ،31/3۰۲/351۲و  31/3۰۲/3513همگی مورخ
 3131/3/۲3به هيئت وزيران اعالم كرد .در نهايت ،با اصالحات مورخ
 3131/1/۲1هيئت وزيران كه به صورت يكسان نسبت به اين اساسنامهها
انجام گرفت ،اين مصوبات در مرحلهي دوم رسيدگی در جلسهي مورخ
 3131/33/8شوراي نگهبان بررسی شد و نظر يكسان شورا مبنی بر عدم
مغايرت آنها با موازين شرع و قانون اساسی به ترتيب طی نامههاي
شماره ،31/3۰۲/1330 ،31/3۰۲/1351 ،31/3۰۲/1333 ،31/3۰۲/135۲



اساسنامهي همهي اين شركتها مشابه هم هستند.
آقاي عليزاده ـ آقايان مطالعه فرمودهاند .اين اساسنامهها براي
اين چند شركت ،همگی يكجور است.
آقاي رهپيك ـ براي پانزده شركت ،يكجور است .ما [در
مجمع مشورتی حقوقی شوراي نگهبان] چند تا شبهه ،به
اصطالح ،از متن اين اساسنامهها درآوردهايم.

۲

آقاي عليزاده ـ اولين ايراد در كدام قسمت از اساسنامهها است؟
آقاي رهپيك ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم .در ماده ( )33كه در
مورد انحالل شركت است ،دو حكم آمده است كه يكی در
اصل ماده است و يكی در تبصره ( )۲آن ماده.
آقاي عليزاده ـ اگر اجازه بفرماييد ،از اولِ اساسنامه شروع كنيم.
مجمع مشورتی فقهی قم به بند ( )3ماده ( 1)۲اشكال دارد و
مطالبی دارند .اجازه بفرماييد؛ بند ( )3ماده ( )۲را مشاهده كنيد.
مجمع گفته است« :اطالق تجويز اخذ وام از جهت شمول نسبت
به اخذ وام از منابع خارجي -كه مستلزم وام ربوي است -خالف

شرع و احكام اوليه آن دانسته شد 3».اين ايراد كه براي وام
نيست؛ براي فاينانس 5است .اين ايراد ربطی به موضوع وام كه

،31/3۰۲/1333 ،31/3۰۲/1338 ،31/3۰۲/1331 ،31/3۰۲/1358
،31/3۰۲/1350 ،31/3۰۲/1353 ،31/3۰۲/135۰ ،31/3۰۲/1335
 31/3۰۲/1355 ،31/3۰۲/1353و  31/3۰۲/1351همگی مورخ
 3131/33/3۲به هيئت وزيران اعالم شد.
 .2در اين خصوص ،بنگريد به :نظر كارشناسی مجمع مشورتی حقوقی
(پژوهشكده شوراي نگهبان) ،شماره  313۰30مورخ  ،3131/3/31صص
 ،3-3قابل مشاهده در نشانی زيرyon.ir/Rx8Rq :
 .0بند ( )3ماده ( )۲اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح [و ديگر
اساسنامههاي شركت توليد نيروي برق] مصوب  313۲/۲/۲8هيئت
وزيران« :ماده  -۲شركت با رعايت مفاد اساسنامه و قوانين مربوط مجاز
به اقدامات زير میباشد:
... -3
 -3پيشفروش انرژي برق و نيز ساير روشهاي تأمين منابع مالی از
منابع داخلی و خارجی ،اخذ وام و تسهيالت مالی و اعتباري ،عرضه
اوراق مشاركت با اخذ مجوز از مراجع قانونی.
»... -5
 .4نظر كارشناسی مجمع مشورتی فقهی شوراي نگهبان ،شماره /330ف31/
مورخ  ،3131/3/3۰قابل مشاهده در نشانی زيرyon.ir/sH5W6 :
 ...« .5فاينانس در لغت به معناي «ماليه» يا تأمين مالی میباشد .در مفاهيم حقوقی
و قوانين ايران ،اين مفهوم به طور اختصاصیتر ،عبارت است از استفاده از
خطوط اعتباري براي دريافت وام از مؤسسات مالی بينالمللی ( »...فيضی
چكاب ،غالمنبی و ديگران« ،بررسی موانع و كاستیهاي تأمين مالی خارجی
در حقوق ايران» ،فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی ،شماره  ،33تابستان
 ،3133ص  ،355قابل مشاهده در نشانی زيرyon.ir/NkHW9 :
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در اين ماده آمده است ،ندارد .صدر ماده ( )۲را بخوانيد .ماده

دريافت وام ربوي دارند] نيستم.

( )۲میگويد« :شركت با رعايت مفاد اساسنامه و قوانين مربوط

آقاي شبزندهدار ـ عبارت «اخذ مجوز از مراجع قانونی» در

مجاز به اقدامات زير ميباشد »... :پس اين را در قوانين ديگر

ذيل اين بند هم كه سهل و ممتنع است.

گفته است كه نبايد وام ربوي بگيرد .وقتی اين ماده گفته است

آقاي عليزاده ـ مراجع قانونی كه مجوز اخذ وام نمیدهند.

شركت با رعايت مفاد اساسنامه و قوانين مربوط مجاز به

آقاي رهپيك ـ اصالً مرجع قانونی براي اين كار نداريم.

اقدامات زير میباشد ،آيا «قوانين مربوط» ،اصل ربا را اجازه

آقاي عليزاده ـ نه ،بايد بروند و خود اخذ وام را از اين مراجع

میدهد؟ اگر مقيد به قانون و ضوابط نكرده بود ،اين ايرادي كه

اجازه بگيرند .اگر میخواهند ،وام ربوي بگيرند ،بايد از مجمع

مجمع مشورتی فقهی گرفته است ،درست بود؛ ولی وقتی اين

تشخيص مصلحت نظام يا هر جاي ديگري كه صالح به اين

بند ،مقيد به رعايت قوانين شده است ،اشكالی ندارد.

كار است ،اجازه بگيرند؛ همانطور كه براي فاينانس به همين
3

آقاي ابراهيميان ـ شما كه نمیتوانيد وام خارجی را مقيد به

صورت ،اجازه گرفتند.

نبود ربا در آن كنيد.

آقاي اسماعيلي ـ اين عبارت ،صرفاً مربوط به اوراق مشاركت

آقاي عليزاده ـ در واقع در اصل اين ماده ،همهي اقدامات اين

نيست .حاال چرا میفرماييد اين بند شامل فاينانس نيست؟

شركتها از جمله موضوع اخذ تأمين مالی را به رعايت قوانين

چون فاينانس ،يعنی تأمين مالی.

مقيد كرده است.

آقاي عليزاده ـ فاينانس همان وام است.

آقاي جنتي ـ عمالً اينگونه است كه در اينطور موارد ،اجتناب

آقاي اسماعيلي ـ تأمين مالی اعم از فاينانس و وام و  ...است.

از ربا رعايت نمیشود .در عمل ،اينطور است .لذا بايد به غير

آقاي عليزاده ـ بله ،در اين بند ،چون عبارت «تأمين مالی» را به

ربوي بودن وام تصريح شود.

كار برده ،شامل فاينانس هم میشود؛ وام را هم شامل میشود.

آقاي عليزاده ـ بله ،من هم همين را میگويم .از لحاظ قانونی،

آقاي جنتي ـ يك قِسم تأمين مالی هم وام است.

درست است ،ولی در عمل رعايت نمیكنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبی ندارد؛ میگوييم يك قِسم آن هم

آقاي جنتي ـ بايد به اين قيد تصريح شود .در آنجايی كه نوشته

وام است.

است «رعايت قوانين» ،مثالً بنويسند «از جمله رعايت مسئلهي

آقاي عليزاده ـ فاينانس آن وامی است كه مدتدار است.

منع معامالت ربوي».

آقاي مدرسي يزدي ـ قانون استفاده از منابع خارجی (فاينانس)
۲

آقاي عليزاده ـ نه ،در همين بند ( )3بنويسند «با رعايت موازين

هم تا آخر برنامهي چهارم توسعه معتبر بود.

شرعی»؛ اگر میخواهيد ايراد بگيريد ،اينطور بفرماييد.

آقاي ابراهيميان ـ اينطور نمیشود گفت كه در اولی [=

آقاي سوادکوهي ـ عبارت «قوانين مربوط» در صدر ماده ()۲

عبارت «ساير روشهاي تأمين منابع»] منابع مالی داخلی و

كافی نيست؟
آقاي عليزاده ـ من نمیدانم .آقايان فقها چيز ديگري میگويند.
البته ،در همهي قوانين اين امكان وجود دارد كه در عمل
رعايت نشود.
آقاي ابراهيميان ـ عبارت «اخذ وام» ،به «اخذ وام غير ربوي»
تبديل شود .البته تسهيالت مالی و اعتباري خارجیها هم ربوي
است.
آقاي عليزاده ـ اصالً خارجیها بدون ربا وام نمیدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب از آنها وام نگيريد و با آنها معامله
نكنيد.
آقاي عليزاده ـ میدانم؛ من دارم فرمايشات شما را تأييد
میكنم .من كه مدافع نظرات آن طرف [= كسانی كه تمايل به

 .1از جمله قوانينی كه بر اساس تجويز مجمع تشخيص مصلحت نظام ،اخذ
تسهيالت و منابع مالی خارجی (فاينانس) توسط دولت جمهوري اسالمی
ايران امكانپذير دانسته شده ،قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب
 3183/1/0مجلس شوراي اسالمی است كه به دليل ايراد شرعی شوراي
نگهبان به اين مصوبه ،بر اساس اصل ( )33۲قانون اساسی براي رفع
اختالف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد و مجمع در تاريخ
 ،3183/8/۲3مصوبهي مجلس را عيناً تصويب كرد.
 .2قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب  3183/8/۲3مجمع تشخيص
مصلحت نظام« :ماده واحده -به دولت اجازه داده میشود در طول برنامه
چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ايران در
چارچوب حكم بند (ب) ماده ( )31و جدول شماره ( )1قانون برنامه
چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ايران
مصوب  3181/0/33و احكام قوانين بودجههاي ساالنه و ساير مجوزهاي
قانونی از تسهيالت و منابع مالی خارجی (فاينانس) استفاده نمايد»... .
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خارجی را گفته است ،ولی در دومی [= عبارت «اخذ وام و

آقاي يزدي ـ براي اين قسمت خارجی ،بايد بياييم «اخذ وام» را

تسهيالت مالی و اعتباري» ،اين موضوع را] مطلق گذاشته باشد؛

مقيد كنيم .چون در داخل بر اساس «قانون عمليات بانكی بدون

منتها بايد بگوييم اين اطالق به قرينهي تصريح قبلی ،ناظر بر

ربا» سالها است كه دارند عمل میكنند .البته اينكه در عمل ،به

وام و تسهيالت مالی داخلی و خارجی است .قوانين داخلی در

آن قانون عمل نمیكنند يا عمل نمیكنند ،به ما ربطی ندارد .به

مورد تسهيالت داخلی ،ربا را جرم تلقی میكنند 3،اما در مورد

هر حال ،اخذ وام در داخل ،قانوناً بالاشكال است.

تسهيالت خارجی اينگونه نيست؛ چون قوانين جزائی ايران در

آقاي عليزاده ـ پس انشاءاهلل ،وامهاي داخلی ربوي نيست ،ولی

مورد كسی كه برود و از خارج از كشور وام بگيرد ،قابل اعمال

در مورد وام خارجی ،هرگونه كه نظر آقايان است ،بفرماييد كه

نيست.

۲

بنويسيم .حضرات آقايانی كه میفرمايند اطالق اخذ وام در

آقاي اسماعيلي ـ در كدام قانون چنين چيزي هست؟

خصوص وامهاي خارجی ،ايراد دارد ،رأي بدهند .همانگونه

آقاي ابراهيميان ـ در قانون مجازات اسالمی.

كه آقايان اعضاي مجمع مشورتی فقهی فرمودهاند كه «اطالق

آقاي عليزاده ـ اخذ ربا در داخل كشور كه جرم است.

تجويز اخذ وام از جهت شمول نسبت به اخذ وام از منابع

آقاي اسماعيلي ـ نه ،میخواهم بدانم منبع آن چيست؟

خارجی -كه مستلزم وام ربوي است -خالف شرع و احكام

آقاي ابراهيميان ـ در بخش تعزيرات قانون مجازات اسالمی

اوليه آن دانسته شد» ،آقايانی كه اين ايراد را قبول دارند ،رأي

آمده است.

بدهند.

آقاي رهپيك ـ بله ،ربا در بخش تعزيرات ،جرم دانسته شده

آقاي سوادکوهي ـ من فكر میكنم موضوع اخذ وام از خارج

است.

كه در اينجا آمده است ،تحت عنوان استثناي مجمع تشخيص

آقاي ابراهيميان ـ مجازات ربا در مورد خارجیها مورد اعمال

مصلحت نظام [در «قانون استفاده از منابع مالی خارجی»

نيست؛ چون جزء آن جرائمی نيست كه اگر يك ايرانی در

مصوب سال  ]3183قرار بگيرد.

خارج مرتكب شود ،قابل تعقيب در ايران باشد؛ يعنی به نظرم

آقاي ابراهيميان ـ اين ايراد ،بر اساس حكم اوليه است ديگر؛

اين مجازات در مورد وامهاي خارجی مورد اعمال نيست .ولی

با قيد حكم اوليه است.

ما در داخل اين محدوديت براي تعقيب ربا را نداريم.

آقاي عليزاده ـ بله ،اين ايراد ،مبتنی بر احكام اوليه است.

آقاي يزدي ـ ظاهراً عبارت «منابع داخلی و خارجی» ،اطالقش

آقاي اسماعيلي ـ اگر مثالً بنويسند «با رعايت موازين و

قوي است.

مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام» درست میشود.

آقاي رهپيك ـ هر دو [رباي داخلی و خارجی] را شامل میشود.

آقاي عليزاده ـ اگر اينجا عبارت «با رعايت قوانين و مقررات»

آقاي عليزاده ـ هر چه كه نظرتان است ،بفرماييد.

يا «با رعايت موازين شرعی» بنويسند ،ما ايرادي به اين بند
نداريم.

 .1ماده ( )535قانون مجازات اسالمی (كتاب پنجم -تعزيرات و
مجازاتهاي بازدارنده) مصوب  3115/1/۲مجلس شوراي اسالمی« :ماده
 -535هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع،
قرض ،صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و
موزون معامله نمايد و يا زايد بر مبلغ پرداختی ،دريافت نمايد ،ربا
محسوب و جرم شناخته میشود .مرتكبين اعم از ربادهنده ،رباگيرنده و
واسطه بين آنها عالوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال
حبس و تا ( )13ضربه شالق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي
نقدي محكوم میگردند».
 .2اشاره به ماده ( )1قانون مجازات اسالمی مصوب  313۲/۲/3مجلس
شوراي اسالمی دارد« :ماده  -1قوانين جزائی ايران درباره كليه اشخاصی
كه در قلمرو حاكميت زمينی ،دريايی و هوايی جمهوري اسالمی ايران
مرتكب جرم شوند ،اعمال میشود ،مگر آنكه به موجب قانون ،ترتيب
ديگري مقرر شده باشد».

آقاي اسماعيلي ـ «با رعايت قوانين و مقررات از جمله
مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام».
آقاي عليزاده ـ اآلن بايد ايراد بگيريد تا مجلس اين بند را
درست كند .ايراد نمیگيريد؟
آقاي جنتي ـ نظر مجمع مشورتی فقهی را به همين صورت،
رأي بگيريم.
آقاي عليزاده ـ من رأي گرفتم و همين نظر را هم خواندم.
آقاي يزدي ـ اختالفی كه در اين حكم شرعی نيست .وام
گرفتن از خارجیها و ربا دادن به خارجیها قطعاً جايز نيست؛
ولی ربا گرفتن از آنها جايز است .در اين مورد ،اختالفی ميان
فقها نيست.
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آقاي جنتي ـ بله ،به اين ايراد رأي بدهيد.

نشاني انتقالگيرنده نيز از نظر اجراي تعهدات ناشي از نقل و

آقاي سوادکوهي ـ نه ،مسئله اين است كه اين بند ،شامل

انتقال سهم در دفتر ثبت سهام قيد و به امضاي انتقالگيرنده يا

پرداخت ربا به خارجیها میشود يا نمیشود؟ بحث ،اين است

وكيل يا نماينده او خواهد رسيد .تملك هر يك از سهام شركت

كه آيا گرفتن وام از خارج كه تا آخر قانون برنامهي پنجم

متضمن قبول مقررات اين اساسنامه و تصميمات مجمع عمومي

توسعه مجاز است 3،شامل اينجا هم میشود يا نه؟

سهامداران است ».اين قسمت ذيل اين ماده ،مورد اشكال آقايان

آقاي عليزاده ـ اجازهي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي

است .آقايان [اعضاي مجمع مشورتی فقهی] میفرمايند« :ذيل

گرفتن وام خارجی كه در همهي موارد نيست؛ در مواردي

ماده يعني اطالق اينكه «تملك هر يك از سهام شركتها متضمن

است كه محدود كردهاند.

قبول مقررات اساسنامه و مجامع عمومي سهامداران است» ،داراي

آقاي سوادکوهي ـ منظورش خود اين اساسنامه بوده است.

دو اشكال ميباشد:

آقاي عليزاده ـ اگر اين بند ،تحت آن عمـوم [اجـازهي مجمـع

 -1نظر اكثر اعضاء اين بود كه اطالق آن از جهت شمول نسبت
به خريداران غافل (مانند پيرزن خريدار) كه اصالً توجه به اين

تشخيص مصلحت نظام] قرار بگيرد ،عيبی ندارد.

مطالب ندارند ،خالف شرع ميباشد .در مقابل نظر بعضي از

آقاي اسماعيلي ـ اطالق اين بند از اساسنامه ،بعد از انقضاي

اعضاء اين بود كه اين مطلب در واقع اشكال به نحوه عملكرد

زمان اجراي برنامهي پنجم را هم شامل میشود .اطالقش ،براي
بعد از زمان برنامهي پنجم است .اين اطالق ،آن زمان را هم
شامل میشود.
آقاي عليزاده ـ بله ،حاال اطالقش كه اشكال دارد .آقايان فقها
هم میفرمايند اطالق اين بند ،اشكال دارد )5( .رأي شد .پس
بند ( )3ماده ( )۲اساسنامه را با همان تقريري كه آقايان اعضاي
مجمع مشورتی فقهی قم در بند ( )3گزارششان نوشتهاند ،ايراد
میگيريم .اطالق اين بند ،نسبت به اخذ وام كه مستلزم وام
ربوي است ،اشكال دارد.

۲

آقاي عليزاده ـ اشكال بعدي آقايان [اعضاي مجمع مشورتی
فقهی] در مورد ماده ( )8است« .ماده  -2انتقال سهام بايد در
دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقالدهنده يا نماينده
قانوني او ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نمايد .هويت كامل و
 .1بند (الف) ماده ( )8۲قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی
ايران مصوب « :3183/3۰/۲5ماده -8۲
الف -استفاده دستگاههاي اجرايی از تسهيالت مالی خارجی در طول
برنامه در قالب قوانين بودجه سنواتی مجاز است .سهميههاي باقیمانده
تسهيالت مصوب بيع متقابل و تسهيالت مالی خارجی (فاينانس) مربوط
به برنامههاي سوم و چهارم (با رعايت ضوابط اسالمی از جمله تصويب
مجمع تشخيص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نيز به قوت خود
باقی است.
ب»... -
 .2بند ( )3نظر مورخ  3131/3/۲5شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه
شركتهاي توزيع نيروي برق -3« :در بند ( )3ماده ( ،)۲اطالق تجويز
اخذ وام از جهت شمول نسبت به اخذ وام از منابع خارجی كه مستلزم
وام ربوي است ،خالف موازين شرع و احكام اوليه شناخته شد».

خريدار است ،نه اشكال به قانون 1».يعنی پيرزنی كه میخواهد
اين سهام را بخرد ،بايد اين مطالب را بخواند.
آقاي اسماعيلي ـ اصالً با اين امضا ،جمعاً مقررات را قبول
میكند؛ يعنی «ما فی هذا الدفتر» را قبول میكند.
آقاي رهپيك ـ اصالً اين خريدار غافل است.
آقاي اسماعيلي ـ اين ماده بايد درست باشد.
آقاي عليزاده ـ آقايان ،فردي دارد میرود سهام شركتی را با آن
شرايطی كه دارد ،بخرد؛ آنوقت شما داريد میفرماييد اين
اشكال دارد! من نمیدانم .اگر اينطوري است ،اصالً شركت را
بايد به هم بزنيم .بند ( )۲ايراد مجمع مشورتی فقهی-0« :
اطالق ذيل از جهت شمول نسبت به افرادي كه قبل از تصويب
اين اساسنامه اقدام به خريد سهام نمودهاند ،خصوصاً خريداراني
كه غافل از اين مسئلهاند كه شركتها داراي قوانين سيال
ميباشند ،خالف شرع دانسته شد».

آقاي ابراهيميان ـ اگر تغيير و اصالح اساسنامه پيشبينی شده
باشد ،اين هم عيبی ندارد .اگر چنين چيزي پيشبينی نشده
باشد ،بله ،ايراد وارد است.
آقاي اسماعيلي ـ حتماً پيشبينی شده است.
آقاي ابراهيميان ـ من نمیدانم؛ حاال اين مصوبه ،اصالح
اساسنامه است يا نه.
آقاي رهپيك ـ نه ،اين ،اصالح اساسنامه نيست؛ تأسيس
اساسنامه است.
 .0نظر كارشناسی مجمع مشورتی فقهی شوراي نگهبان ،شماره /330ف31/
مورخ  ،3131/3/3۰قابل مشاهده در نشانی زيرyon.ir/sH5W6 :
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آقاي سوادکوهي ـ اين اساسنامه است؛ اصالح اساسنامه نيست.

شركت است .همه اين موضوع را قبول دارند و همهي مردم از

آقاي جنتي ـ اصل بر اين است كه هر كسی در هر جايی سهام

اين موضوع اطالع دارند.

دارد ،در هر جايی سرمايهگذاري میكند و در هر شركتی سهام

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،همهي مردم قبول ندارند .خيلی از

دارد ،تمام مقررات آنجا را پذيرفته است.

مردم ،اصالً متوجه اين مسائل نيستند.

آقاي عليزاده ـ خريدار ،بايد مقررات آن شركت را بخواند.

آقاي يزدي ـ نه ،آن مردمی كه سهام میخرند و میفروشند،

حضرت آقايانی كه اين دو اشكال مجمع مشورتی فقهی را

متوجه هستند .درست است كه برخی ،عوام هستند؛ ولی آن

قبول دارند ،رأي بدهند .اين دو ايراد ،رأي نياورد.

افرادي كه اهل خريد و فروش هستند ،مبنياً بر همين مقررات

آقاي عليزاده ـ اشكال بعدي مجمع مشورتی فقهی به ماده ()3۰

عمل میكنند.

است« .ماده  -12مسئوليت صاحبان سهام ،محدود به مبلغ اسمي

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال ،اين مسائل مهم نيست .مهم،

سهام آنها است ».آقايان [اعضاي مجمع مشورتی فقهی ،در

مبنا است.

نظرشان] گفتهاند« :بر اساس اين مبنا كه شركت حقوقي را انكار

آقاي رهپيك ـ حاال اين موضوع ،يك بحث مبنايی است.

نموده و قائل به شركت حقيقي باشيم ،محدود نمودن مسئوليت

آقاي عليزاده ـ بله ،يك بحث مبنايی است .حضرات آقايانی كه

صاحبان سهام به مبلغ اسمي سهام ،وجهي نداشته و صاحبان سهام

اين مبنايی را كه عرض كرديم قبول دارند ،نبايد اين ماده را

ضامن بوده و الزم است جهت رفع ضمان خود از ساير اموال

خالف شرع بدانند .آن كسانی كه اين مبنا را قبول ندارند ،يعنی

خود استفاده نمايند».

شركت داراي شخصيت حقوقی را قبول ندارند ،میتوانند اين

1

آقاي رهپيك ـ اگر اين اشكال را وارد كنيد كه ديگر شركت

ايراد را به اين مصوبه بگيرند.

حقوقی وجود نخواهد داشت.

آقاي شبزندهدار ـ مقام معظم رهبري شركتهاي حقوقی را

آقاي اسماعيلي ـ اگر كسی شركت حقوقی را به طور مستقل

قبول دارند؛ بنابراين اين ماده اشكالی ندارد .چون ما نظر ايشان

قبول نداشته باشد ،اين اشكال وارد است.

را مالك قرار میدهيم.

آقاي رهپيك ـ اآلن دارند اساسنامهي يك «شركت حقوقی» را

آقاي يزدي ـ نظر خود آقايان فقهاي شورا چيست؟

مینويسند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما كه اين موضوع را يك ماه ،دوماه ،سه

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب ،ممكن است كسی از اساس

ماه خدمت آقا [= مقام معظم رهبري] بحث كرديم و اثبات

شركت حقوقی را قبول نداشته باشد.

كرديم و بر اساس نظر خودمان ،شركت حقوقی را قبول داريم.

آقاي شبزندهدار ـ بعضی از فقها اين شركتهاي متداول را

آقاي شاهرودي در آن جلسات مخالف بودند .آقا هم بعضی از

هم شركت حقيقی میدانند.

استداللها را میپذيرفتند .حضرت آيتاهلل جنتی هم كه

آقاي رهپيك ـ میدانم.

خودشان تشريف داشتند .حاال نمیدانم نتيجهي بحث چه شد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن دسته از فقها میگويند كه شركت،

آقاي جنتي ـ قاعدتاً خيال میكنم ،اين ايراد رأي نداشته باشد.

مدنی است.

حاال اگر میخواهيد ،رأي بگيريد.

آقاي رهپيك ـ آن را میدانم؛ منتها اين شركتی كه اآلن داريم

آقاي عليزاده ـ حضرات آقايانی كه ماده ( )3۰را با اين وصفی

احكامش را بررسی میكنيم ،شركت حقوقی است؛ اين شركت،

كه آقايان اعضاي مجمع مشورتی فقهی فرمودند ،خالف شرع

شخصيت حقوقی دارد.

میدانند ،بفرمايند .دو نفر از حضرات آقايان فقها رأي دادند.

آقاي عليزاده ـ تلقی عمومی از شركت هم همين است .معموالً

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،آقاي شبزندهدار كه رأي نداد.

مردم هم در اجتماع همين باور را نسبت به شركت دارند كه

آقاي عليزاده ـ رأي نداديد؟

خود شركت يك شخصيت جدايی غير از شخصيت صاحبان

آقاي شبزندهدار ـ نه ،چون اين چيزي كه در گزارش مجمع

آن دارد و اين شخصيت ،عالوه بر مؤسسان و سهامداران آن

مشورتی فقهی نوشته شده شده است ،بر اساس همان مبنايی

 .1نظر كارشناسی مجمع مشورتی فقهی شوراي نگهبان ،شماره /330ف31/
مورخ  ،3131/3/3۰قابل مشاهده در نشانی زيرyon.ir/sH5W6 :
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وجهی ندارد .ظاهراً رهبري شركتهاي حقوقی را قبول دارند.

سياستهاي كلی اصل ( )33قانون اساسی مصوب سال

از اين جهت ،من به اين ايراد رأي ندادم.

.]3181/1/۲5

آقاي عليزاده ـ «ماده ( ،)32بند (»)11

آقاي مدرسي يزدي ـ بند ( )5ماده ( )38را بياوريد تا ببينيم چه

آقاي رهپيك ـ آقاي عليزاده ،اگر میخواهيد ،به ترتيب مواد

گفته است.

بخوانيد [اجازه بدهيد كه ايراد ماده ( )33را بگوييم].

آقاي رهپيك ـ اين بند در زيرنويس [گزارش مجمع مشورتی
۲

آقاي عليزاده ـ بله ،اول شما بفرماييد .اول دكتر رهپيك ،ايراد

حقوقی] آمده است.

ماده ( )33را میفرمايند.

آقاي عليزاده ـ بند ( )5ماده (« :)38ماده  -12جهت تسهيل امر

آقاي رهپيك ـ ماده ( )33و تبصره ( )۲آن در مورد انحالل

واگذاري بنگاههاي مشمول واگذاري از زمان تصويب فهرست

شركت دولتی است 3.اصل اين ماده گفته است ...« :هرگونه

بنگاهها توسط هيئت واگذاري اقدامات زير انجام ميشود:

تغيير در مواد اساسنامه يا ميزان سرمايه شركت يا انتشار اوراق

... -1

مشاركت و يا انحالل شركت منحصراً در صالحيت مجمع

 -5در اجراء اين قانون ،وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز

عمومی فوقالعاده است»؛ در حالی كه تأسيس و انحالل

است آن دسته از طرحها و تصديهاي اقتصادي و زيربنايي دولتي

شركتهاي دولتی با قانونگذار است .در تبصره ( )۲هم گفته

قابل واگذاري را كه به صورت شركت مستقل اداره نميشوند و

است كه اگر خواستند تغيير اساسنامه بدهند يا انحالل بكنند،

يا در قالب غير شركتي اداره ميشوند و به نحو موجود قابل

بدون اخذ نظر وزير نيرو درست نيست .اين اشكالی كه ممكن

واگذاري نميباشند و صرفاً به منظور واگذاري ،ابتدا تبديل به

است به اين ماده وارد باشد ،ايراد مغايرت با اصل ( )85قانون
اساسی است؛ چون تأسيس و انحالل شركت دولتی بايد از
طريق قانون باشد.
آقاي عليزاده ـ آيا قانون مصوب مجلس اجازه داده است كه
[هيئت وزيران با تصويب اساسنامه] اين شركت را تشكيل
دهد؟ ابتداي مصوبه را بياوريد تا ببينيم بر چه اساسی اين
اساسنامه را نوشتهاند .بايد ببينيم قانون اجازه داده است كه
دولت ،اساسنامهي چنين شركتی را بنويسد يا خير؟
آقاي سوادکوهي ـ بله ،خود قانون گفته است.
آقاي رهپيك ـ بله ،به استناد بند ( )5ماده ([ )38قانون اجراي
 .1ماده ( )33اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح [و ديگر
اساسنامههاي شركت توليد نيروي برق] مصوب  313۲/3۲/۲8هيئت
وزيران« :ماده  -33مجمع عمومی عادي بايد سالی يك بار در موقعی كه
در اين اساسنامه پيشبينی شده است براي استماع گزارش مديران،
بازرس و يا بازرسان و بررسی و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان
سال مالی قبل و صورت دارايی و مطالبات و ديون تشكيل شود .هرگونه
تغيير در مواد اساسنامه با ميزان سرمايه شركت يا انتشار اوراق مشاركت
و يا انحالل شركت منحصراً در صالحيت مجمع عمومی فوق العاده
است... .
تبصره  -۲هيچ يك از مجامع عمومی نمیتواند تابعيت شركت را تغيير
بدهد و با هيچ اكثريتی نمیتواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد و يا
نسبت به تغيير اساسنامه و انحالل شركت بدون اخذ نظر وزير نيرو اقدام
نمايد.
تبصره »... -1

شخص حقوقي مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاري آنها
ظرف يك سال از زمان تبديل و با رعايت تبصرههاي ( )0و ()1
بند (الف) ماده ( )1اين قانون اقدام نمايد .اين حكم تا پايان سال

 1130معتبر است».
آقاي رهپيك ـ آن تاريخی كه هيئت وزيران اين اساسنامه را
تصويب كرده است  313۲/3۲/۲8بوده است .تاريخ تصويبش،
 313۲/3۲/۲8است.
آقاي يزدي ـ ظاهراً در گزارش [مجمع مشورتی حقوقی]
میگويند هيئت وزيران اصالً صالحيت تأسيس اين شركت را
نداشتهاند .نظر شما [= آقاي رهپيك] اين است كه هيئت وزيران
اصالً صالحيت اين كار را نداشتهاند يا مهلت زمانی تصويب
آن تمام شده است؟
آقاي اسماعيلي ـ نه ،آن [نظر مجمع مشورتی حقوقی] ،مربوط
به اين اساسنامه نيست.
آقاي رهپيك ـ نه ،آن نظر مربوط به اين شركت نيست؛ مربوط
به يك شركت ديگر است .ايجاد اين شركت طبق همين استناد
[= استناد به بند ( )5ماده ( )38قانون اجراي سياستهاي كلی
اصل ( ])33درست است.
آقاي ابراهيميان ـ ايجاد اين شركت ،به عنوان يكی از مصاديق
 .2در اين خصوص ،بنگريد به :نظر كارشناسی مجمع مشورتی حقوقی
(پژوهشكده شوراي نگهبان) ،شماره  313۰30مورخ  ،3131/3/31صص
 ،1-3قابل مشاهده در نشانی زيرyon.ir/Rx8Rq :
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آن «شخص حقوقی مناسب» توسط قوهي مقننه تجويز شده

نمیشود كه چنين اجازهاي [= تشخيص انحالل شركت] را به

است .حاال دوستان [= كارشناسان مجمع مشورتی حقوقی]

مجمع عمومی داد.

میفرمايند كه خودشان [= مجمع عمومی شركت] نمیتواند آن

آقاي رهپيك ـ در درجهي اول ،تصويب اساسنامهي شركتهاي

شركت را منحل كند.

دولتی بر عهدهي خود مجلس است.

آقاي رهپيك ـ تا وقتی كه واگذاري اين شركت صورت نگرفته

آقاي عليزاده ـ در اينجا [= صدر بند ( )5ماده ( )38قانون

است[ ،مجمع عمومی شركت ،حق انحالل شركت را ندارد].

اجراي سياستهاي كلی اصل ( ])33به وزارت امور اقتصادي و

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال ،نمیتوانند كه مجلس را [از

دارايی اجازه دادهاند؛ گفتهاند در اجراي اين قانون ،وزارت امور

انحالل شركت] منع كنند؛ میتوانند مانع مجلس بشوند؟

اقتصادي و دارايی مجاز به تشكيل اين شركتها است.

آقاي عليزاده ـ اين ،به معناي منع مجلس نيست.

آقاي رهپيك ـ بند ( )5ماده ( )38گفته است كه وزارت اقتصاد،

آقاي رهپيك ـ ماده ( )33میگويد انحالل شركت ،منحصراً در

آن تصديها را به شركت حقوقی مناسب تبديل بكند تا بعداً

صالحيت مجمع عمومی فوقالعاده است.

اين شركتها در آينده واگذار بشود .اآلن در اين اساسنامه

آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره ( )۲میگويد كه نظر وزير نيرو را

آمدهاند آنها را تبديل به شركت مناسب كردهاند تا در آينده

اخذ كنيد.

واگذار بشود؛ يعنی اين شركت ،همچنان شركت دولتی است.

آقاي رهپيك ـ دو تا اشكال در اينجا هست .خود ماده در باال

خُب حاال شركت دولتی هم ايجادش و هم انحاللش در اصل،

گفته است انحالل شركت منحصراً در صالحيت مجمع عمومی

در اختيار خود مجلس است .اگر قانون اين موضوع را به هيئت

است .بعد ،تبصره ( )۲میگويد كه قبلش نظر وزير نيرو را هم

وزيران تفويض كرد ،ايجاد و انحالل آن شركت با دولت

بگيرند و به مجمع عمومی ببرند و شركت را منحل كنند.

خواهد بود .در هر حال ،انحالل شركت دولتی با تشخيص

آقاي سوادکوهي ـ اين ،اشكال ماده ( )33بود.

مجمع عمومی كه نمیشود؛ چون اين بدين معنی است كه

آقاي عليزاده ـ دارند در اساسنامه مینويسند با اخذ نظر وزير

دولت يا مجلس آمده و آن شركت را ايجاد كرده است ،اما بعد

نيرو شركت را منحل كنند .اين كار كه اشكالی ندارد .ما فقط

مجمع عمومی آن شركت را منحل میكند!

بايد اين موضوع را روشن كنيم كه اگر قانون به هيئت وزيران

آقاي عليزاده ـ اين موضوع خالف اصل ( )85است.

اجازهي تشكيل شركتی را بدهد ،آيا انحالل اين شركت نيز بايد

آقاي شبزندهدار ـ اگر دولت خودش چنين چيزي را تصويب

توسط قانون تجويز شود يا خير؟ در اينجا قانون نگفته است كه

كند ،چه اشكالی دارد؟ دولت كه اساسنامهاي را مینويسد به

فالن شركت خاص را تأسيس كنيد ،بلكه به هيئت وزيران گفته

اذن مجلس است .خب خود دولت كه اساسنامهي آن شركت را

است شما به تشخيص خودتان بياييد شركتهايی با اين

مینويسند ،در اساسنامه میگويد كه مجمع عمومی میتواند

خصوصيات را تشكيل دهيد و با تشخيص خودتان هم آنها را

شركت را منحل بكند.

منحل كنيد .اين ،چه اشكالی دارد؟

آقاي عليزاده ـ اساسنامه میگويد چه كسی شركت را منحل

آقاي رهپيك ـ با تشخيص چه كسی؟

كند؟

آقاي عليزاده ـ دولت ديگر.

آقاي رهپيك ـ میگويد مجمع عمومی شركت ،آن را منحل

آقاي رهپيك ـ خب در اساسنامه ،انحالل شركت به تشخيص

كند! خب اينطور كه نمیشود.

دولت نيست؛ به تشخيص مجمع عمومی شركت است.

آقاي شبزندهدار ـ اشكال اين كار چيست؟ اين صالحيت

آقاي يزدي ـ يعنی در واقع هيئت وزيران در اساسنامهي اين

واگذارشده به مجمع عمومی ،مصوبهي هيئت وزيران است.

شركت تصويب كرده است كه تأسيس آن ،اينگونه است و

آقاي سوادکوهي ـ نه ،در اينجا براي انحالل شركت ،صرف

انحالل آن هم ،آنگونه است .اگر خود هيئت وزيران در

نظر مجمع عمومی را كافی ندانسته است؛ گفته است براي

اساسنامهي شركت چنين چيزي را تصويب بكند ،ايرادي دارد؟

انحالل شركت ،اخذ نظر وزير هم الزم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ [اصل ( ])85قانون اساسی میگويد كه

آقاي شبزندهدار ـ دولت به مجمع عمومی چنين حقی را داده

میتوان [اجازهي تصويب اساسنامه را] به هيئت دولت داد؛ لذا

است.
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آقاي ابراهيميان ـ خود تصويب اساسنامه در اختيار مجلس

است كه مجلس هم شركت را ايجاد كند و هم منحل كند.

است و میتواند آن را واگذار كند ،ولی خود انحالل شركت كه

آقاي ابراهيميان ـ اين كه قانون عادي است.

يك حكم نيست؛ خود مجلس به هيئت وزيران اجازه داده

آقاي رهپيك ـ مجلس هم كه طبق قانون اساسی ،اجازهي

است كه اين هيئت در اساسنامه پيشبينی كند و بگويد مجمع

تصويب اساسنامه و ايجاد شركت دولتی را به هيئت دولت

عمومی اين شركت را منحل بكند.

میدهد ،در حدود قانون اجازه میدهد و در حقيقت ،مجلس

آقاي عليزاده ـ انحالل شركت ،جزء عمدهاي از اساسنامه است.

در اين موارد ،اختياراتش را تفويض میكند.

آقاي ابراهيميان ـ يكوقت حكم ،مربوط به انحالل است و

آقاي ابراهيميان ـ اگر مجلس اختيارش را به هيئت دولت

يكوقتی مسئله ،خود فعل انحالل است .اين دو تا با هم فرق

تفويض كند ،میتواند تصميمی غير از آنچه كه در قانون

میكنند .حكم مربوط به انحالل را يا خود مجلس تصويب

محاسبات عمومی گرفته شده است ،اتخاذ كند .میتواند يا نه؟

میكند و تكليف آن را تعيين میكند يا اينكه به هيئت وزيران

آقاي رهپيك ـ نه ،مجلس اختيار انحالل را كه به هيئت دولت

واگذار میكند كه در اساسنامه ،حكم مربوط به چگونگی

نمیدهد.

انحالل را پيشبينی بكند .اما خود فعل انحالل ،يعنی استفاده از

آقاي ابراهيميان ـ فرض كنيد مجلس در قانون محاسبات

فعل و اختياري را كه آن حكم به او داده است ،خُب خود

عمومی گفته باشد كه مكانيزم انحالل شركت بايد با تصميم ما

اساسنامه گفته است كه مجمع عمومی میتواند اين كار را بكند.

باشد؛ اما در يك قانون ديگر بگويد نخير ،در اين مورد ،انحالل

آقاي رهپيك ـ نه ،اين تفكيك را نمیكنند .فعل انحالل با

جور ديگري میباشد[ .آيا مجلس میتواند بدين نحو

تصويب [قانونگذار است]؛ انحالل ،يعنی منحل كردن؛ يعنی

قانونگذاري كند يا خير؟]

اينكه قانونگذار تصميم بگيرد كه شركت را منحل كند.

آقاي رهپيك ـ اآلن هيئت وزيران اين اساسنامه را تصويب كرده

آقاي ابراهيميان ـ اينكه ما میگوييم اساسنامه بايد به تصويب

است .اگر مجلس اين اساسنامه را تصويب كرده بود ،اين حرف

هيئت وزيران برسد ،يعنی در اين مورد [= تصويب و تغيير مفاد

شما درست بود .اآلن در اينجا هيئت وزيران چه كار كرده

اساسنامه] مجمع عمومی حق مداخله و تغيير و اصالح ندارد.

است؟ آيا طبق اختيار تفويضی ،اساسنامه را نوشته است؟ اگر

اما مادهاي كه مربوط به انحالل است ،آن مادهاي است كه

تصويب اين اساسنامه ،از سوي مجلس بود ،بله ،ايرادي نداشت

هيئت وزيران آن را تصويب كرده است .اگر ما هم آن را تأييد

[و مجلس میتوانست در اين مورد خاص ،چيزي خالف

بكنيم ،مسئله تمام میشود؛ يعنی هيئت وزيران میگويد انحالل

عمومات قوانينِ مربوط به انحالل را براي اين شركت معين

اين شركت با تصميم خود شما [اعضاي مجمع عمومی

كند]؛ ولی حاال هيئت وزيران آمده است و گفته است من حق

شركت] صورت بگيرد .به نظرم هيچ اشكالی پيش نمیآيد.

انحالل را به مجمع عمومی میدهم .آيا هيئت وزيران میتواند

آقاي رهپيك ـ هيئت وزيران كه نمیتواند خالف قانون چيزي

اين كار را بكند؟

بگويد؛ نمیتواند چنين چيزي را بگويد؛ چون خالف قانون

آقاي ابراهيميان ـ بله ،چون مثل قانون عادي است.

است.

آقاي عليزاده ـ انحالل ،يكی از تصميمات مربوط به شركت

آقاي ابراهيميان ـ كدام قانون؟

است يا نيست؟
3

آقاي رهپيك ـ در قانون عادي ،قانون محاسبات عمومی گفته

آقاي رهپيك ـ مجمع عمومی فقط میتواند پيشنهاد انحالل
شركت را به هيئت وزيران بدهد.

 .1مواد ( )3و ( )313قانون محاسبات عمومی كشور مصوب سال
 3100/0/3مجلس شوراي اسالمی« :ماده  -3شركت دولتی واحد
سازمانی مشخصی است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود
و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ،ملی شده و يا مصادره شده و به
عنوان شركت دولتی شناخته شده باشد و بيش از پنجاه درصد ()%5۰
سرمايه آن متعلق به دولت باشد .هر شركت تجاري كه از طريق
سرمايهگذاري شركتهاي دولتی ايجاد شود ،مادام كه بيش از پنجاه
درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتی است ،شركت دولتی تلقی



آقاي عليزاده ـ نه ،انحالل شركت هم ،يك تصميم است مثل

میشود.
تبصره... -
ماده  -313انحالل شركتهاي دولتی منحصراً با اجازهي قانون مجاز
میباشد ،مگر آنكه در اساسنامههاي مربوط ترتيبات ديگري مقرر شده
باشد».
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بقيهي تصميمات راجع به شركت.
آقاي رهپيك ـ تصميم با تصميم فرق میكند.
آقاي عليزاده ـ اگر تصميم انحالل با مجمع عمومی باشد،
حرف آقاي دكتر رهپيك صحيح است .اگر در تدوين مقررات،
اساسنامه به مجمع عمومی اختيار بدهد كه شركت منحل بشود
يا نشود ،اشكال دارد؛ اما اگر فقط عمل انحالل را به عهدهي
آنها بگذارد ،ظاهراً اشكالی ندارد .حاال رأيگيري میكنيم.
موضوع روشن است.
آقاي رهپيك ـ نه ،اين ماده ،اينطور نيست.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقايانی كه ماده ( )33را با توجه به
تبصره ( )۲آن ،خالف اصل ( )85میدانند ،رأي بدهند.
آقاي يزدي ـ اآلن داريد در مورد بند ( )33ماده ( )31صحبت
میكنيد؟
آقاي عليزاده ـ نه ،اآلن اشكال آقاي دكتر رهپيك را میخوانيم.
پس آقايان اعضا به اين ايراد رأي ندادند.
آقاي مؤمن ـ محل نزاع درست روشن نشد.
آقاي عليزاده ـ حاجآقاي يزدي ،اآلن در ماده ( )33اساسنامه
گفته است كه انحالل شركت با تصميم مجمع عمومی همراه با
اخذ موافقت وزير نيرو است .آقايان [اعضاي مجمع مشورتی
حقوقی] در مركز تحقيقات معتقدند كه [اين ماده و تبصره ()۲
3
آن با اصل ( )85مغاير است].
آقاي سليمي ـ «ماده  ... -33هر گونه تغيير در مواد اساسنامه يا
ميزان سرمايه شركت يا انتشار اوراق مشاركت و يا انحالل
شركت منحصراً در صالحيت مجمع عمومی فوقالعاده است»... .
آقاي عليزاده ـ اين عبارت كه اشكال دارد.
آقاي رهپيك ـ ما هم داريم همين را میگوييم.
آقاي ابراهيميان ـ اآلن ديگر با اين اشكال موافقيد؟
آقاي عليزاده ـ نه ،اينكه خود مجمع عمومی مستقالً شركت را
منحل كند ،ايراد دارد؛ اينكه ماده ( )33میگويد هرگونه تغيير
در مواد اساسنامه با مجمع عمومی است اشكال دارد و بايد با
تصويب هيئت وزيران باشد .اين كه خالف اصل ( )85است؛
اين حتماً اشكال دارد .اگر بگويد مجمع عمومی شركت را
« .1در تبصره ( )۲اين ماده ،صالحيت وزير نيرو نسبت به اعالم نظر در
خصوص اصالح اساسنامه به مجامع عمومی با توجه به اينكه مرجع
تصويب اساسنامه هيئت وزيران میباشد ،مغاير ذيل اصل ( )85قانون
اساسی است ».نظر كارشناسی مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشكده
شوراي نگهبان) ،شماره  313۰30مورخ  ،3131/3/31صص  ،1-3قابل
مشاهده در نشانی زيرyon.ir/Rx8Rq :

منحل بكند ،اشكالی ندارد .پس آقايانی كه با اين ايراد موافقند
رأي بدهند.
آقاي سليمي ـ تبصره ( )1را هم بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ ما اآلن به تبصره ( )1كاري نداريم.
آقاي سليمي ـ موضوع تغيير میكند .اين تبصره ،ماده را تغيير
میدهد« .تبصره  -1مادام كه شركت با رعايت قوانين ،دولتي
است ،اصالح اساسنامه (از جمله تغيير سرمايه) منوط به تصويب
هيئت وزيران است ».اين تبصره ( )1است« .تبصره  -0هيچ يك
از مجامع عمومي نميتواند تابعيت شركت را تغيير بدهد و با هيچ
اكثريتي نميتواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد و يا نسبت به
تغيير اساسنامه و انحالل شركت بدون اخذ نظر وزير نيرو اقدام

نمايد ».تبصرهها را با ماده يكجا ببينيد .در صدر ماده آن
مطالب را گفته است ،اما در تبصره ( )۲آمده و آن مطالب را
مقيد كرده است؛ يعنی میآيد و همان مطالب بااليی را در اين
تبصرهها محدود میكند؛ میگويد اول مجمع عمومی بايد نظر
وزير نيرو را بگيرد و بعد اقدام بكند.
آقاي عليزاده ـ نه ،نسبت به تغيير اساسنامه ،بايد بگويد ابتدا
نظر وزير نيرو را بگيرد ،بعد تازه براي تصويب به هيئت
وزيران بفرستد.
آقاي مؤمن ـ به نظر میآيد كه اين مطلب را در تبصره و ماده
جمع كرده است و آن اشكال در ذهن را جواب میدهد.
آقاي رهپيك ـ ولی اشكال انحالل را حل نمیكند .ما به تغيير
اساسنامه ،اشكالی وارد نكرديم.
آقاي سليمي ـ موضوع «انحالل» را در تبصره ( )۲گفته است.
آقاي سوادکوهي ـ تبصره ( )۲اشكال دارد.
آقاي سليمي ـ تبصره ( )۲گفته است كه انحالل شركت توسط
مجمع عمومی با اخذ نظر وزير نيرو صورت میگيرد؛ يعنی
مجمع عمومی نمیتواند بدون اخذ نظر وزير انحالل بشود.
آقاي رهپيك ـ وزير چهكاره است؟ وزير چهكاره است كه
دربارهي انحالل نظر بدهد؟
آقاي سليمي ـ هيئت دولت اين اختيار را به وزير محول كرده است.
آقاي عليزاده ـ نمیتواند محول كند.
آقاي رهپيك ـ دولت ،هيئت وزيران است.
آقاي يزدي ـ نمیتوانند اين كار را بكنند.
آقاي عليزاده ـ اين صالحيت ،قابلواگذاري نيست.
آقاي ابراهيميان ـ اين مسئله ،به همان سؤال اول برمیگردد [كه
آيا دولت میتواند اين اختيار تفويضشده از مجلس را به
ديگري تفويض كند يا خير؟]
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آقاي عليزاده ـ اگر تبصره بگويد كه مجمع عمومی میتواند

است ،به چه دليل است؟ وزير مگر چهكاره است؟ آقاي دكتر

فعل انحالل را انجام دهد ،ايرادي ندارد .من نسبت به خود

[اسماعيلی] ،اگر شركت از حالت دولتی خارج شد ،وزير

انحالل حرفی ندارم؛ مجمع عمومی میتواند شركت را منحل

چهكاره است [كه صالحيت تصميمگيري را راجع به امور اين

كند ،اما تغيير تابعيت و مانند اينها كه جزء اساسنامه است ،حتماً

شركت را داشته باشد]؟

بايد هيئت وزيران آنها را تصويب كند.

آقاي اسماعيلي ـ شركت كه از حالت دولتی خارج نمیشود.

آقاي سليمي ـ مجمع عمومی میتواند شركت را منحل بكند.

آقاي عليزاده ـ اجازه بدهيد من يك توضيحی بدهم .اگر فقط

آقاي ابراهيميان ـ آن موضوع هم در اساسنامه هست ديگر؛

ماده ( )33و تبصره ( )1بود ،اشكالی وجود نداشت .ولی اآلن

پايين در تبصره ( )1اين قيد را آورده است.

سه تبصره داريم كه هر كدام از اين تبصرهها مستقل هستند.

آقاي اسماعيلي ـ بله ،تبصره ( )1راجع به هيئت وزيران است

يك تبصره ،تبصرهي ديگر را مقيد نمیكند .تبصره ،معناي ماده

ديگر.

را روشن میكند« .تبصره  -1چنانچه هيئت مديره ،مجمع عمومي

آقاي سوادکوهي ـ تغيير تابعيت را هم گفته است.

عادي ساالنه را در موعد مقرر دعوت نكند ،بازرس يا بازرسان

آقاي سليمي ـ همهي موارد را گفته است.

شركت مكلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمايند ».اين

آقاي سوادکوهي ـ ظاهراً فقط يك اشكال در همين تبصره ()۲

تبصره كه اشكالی ندارد .اما تبصره ( )۲میگويد« :تبصره -0

هست .ظاهراً اشكال اين تبصره ،در [مورد عدم نياز به تأييد]

هيچ يك از مجامع عمومي نميتواند تابعيت شركت را تغيير بدهد

هيئت وزيران درست است.

و با هيچ اكثريتي نميتواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد و يا

آقاي اسماعيلي ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم .فلسفهي اين

نسبت به تغيير اساسنامه و انحالل شركت بدون اخذ نظر وزير

اساسنامهها ،كما اينكه مستند تصويب اين اساسنامهها [= بند

نيرو اقدام نمايد ».اينجا گفته است كه اقدام به اين موارد ،به

( )5ماده ( )38قانون اجراي سياستهاي كلی اصل ( )33قانون

دست مجمع عمومی است .اين تبصره اصالً میخواهد اين

اساسی] هم نشان میدهد اين است كه میخواهند شركتهايی

موارد را جزء اساسنامه نداند و حال اينكه اين مسائل جزء

را كه قابل واگذاري نبودند ،در قالب اين شركتها بياورند و

اساسنامه است .بعد ،پايين در تبصره ( )1گفته است« :تبصره -1

بعد آنها را واگذار كنند .هدفشان از ايجاد اين شركت همين

مادام كه شركت با رعايت قوانين ،دولتي است ،اصالح اساسنامه

است .براي همين است كه در همه جاي اساسنامه ،در جاهاي

(از جمله تغيير سرمايه) منوط به تصويب هيئت وزيران است ».از

مختلف از جمله اين تبصره ( )1اين قيد وجود دارد؛ مدام

مجموع اينها اينطور برداشت میشود كه همانطور كه اعمال

میگويد ،مادامی كه اين شركت دولتی است ،اصالح

تبصره ( )3نياز به تصويب هيئت وزيران ندارد ،تبصره ( )۲هم

اساسنامهي آن به هيئت وزيران برود .هيئت دولت براي آن

نياز به تصويب هيئت وزيران ندارد يا حداقل در خصوص اين

موقع كه ديگر اين شركتها دولتی نيستند ،اين مسائل را

موارد ،چنين ابهامی وجود دارد .ما به هيئت وزيران بگوييم

برايشان تصويب میكند .بنابراين هيچ كدام از اين مواردي كه

آنچه كه شما در تبصره ( )۲آوردهايد ،مواردي مثل تغيير

من عالمت زده بودم و قبالً نگاه كرده بودم ،ايرادي ندارد.

تابعيت ،افزايش سهام و مانند آن ،اينها مواردي است كه مربوط

میگويد همهي اين موارد تا مادامی كه اين شركت دولتی است

به تغيير اساسنامه است .خب بايد از مجلس بپرسيم شما

براي تصويب به هيئت وزيران میرود .پس از اينكه اين شركت

نظرتان در خصوص تغيير اين موارد چيست؟ اين موارد با

ديگر دولتی نبود ،اين مواد [براي آن زمان است].

اينكه جزء تغيير اساسنامه است ،اما ظاهراً خود دولت در تبصره

آقاي رهپيك ـ نه ،هيچ فايدهاي ندارد.

( ،)۲اينها را جزء تغيير اساسنامه ندانسته است؛ چون بحث

آقاي اسماعيلي ـ چرا؟

تغيير اساسنامه را جداگانه در تبصره ( )1آورده است .بنابراين

آقاي رهپيك ـ اآلن اين شركت ،شركت دولتی است .اگر بعداً

ما بايد بگوييم كه موارد مذكور در تبصره ( )۲هم جزء مصاديق

از نظارت دولت خارج شد ،همهي اين احكام بر اين شركت

اصالح و تغيير اساسنامه است و شما نمیتوانيد آنها را

مترتب است.

همينگونه با تصويب مجمع عمومی تغيير دهيد .اين ،واقعاً

آقاي عليزاده ـ اينكه در اينجا اخذ نظر وزير را الزم دانسته

اشكال دارد؛ يعنی خود اين اساسنامه در تبصره ( )۲تابعيت
شركت و افزايش سهام را جزء موارد تغيير در اساسنامه
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ندانسته است .اگر در اينجا میگفت « ...يا مجمع عمومی نسبت

میكنند .بنابراين اين اساسنامه مربوط به مرحلهي بعد از

به تغيير ساير موارد اساسنامه اقدام كند» ،ما آن را قبول

واگذاري شركت نيست .اين ضوابط مربوط به همين اآلن است

میكرديم؛ اما تنها گفته است «يا مجمع عمومی نسبت به تغيير

كه شركت ،دولتی است .اين اساسنامه نمیخواهد تكليف اين

اساسنامه اقدام كند» .من نسبت به موضوع انحالل شركت

شركتها را در بعد از واگذاري هم مشخص كند.

اشكالی ندارم ،اما به آن دو قسمت [= تغيير تابعيت و تغيير

آقاي عليزاده ـ چرا.

اساسنامه] به لحاظ اينكه آنها هم جزء [اساسی] اساسنامه است،

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.

اشكال وارد میكنم.

آقاي ابراهيميان ـ نه ،آيا همين تبصرهاي كه میگويد نظر وزير

آقاي مدرسي يزدي ـ بند ( )5ماده ([ )38قانون اجراي

را بگيريد ،خود همين تبصره جزئی از اساسنامه است يا نه؟

سياستهاي كلی اصل ( ])33را يكبار بخوانيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي سليمي ـ به نظر میرسد انحالل شركت با تصويب مجمع

آقاي ابراهيميان ـ خُب ،اگر اينگونه است ،بعد از واگذاري

عمومی هم اشكال دارد .همهي اينها اشكال دارند .ما داريم

تغيير اين تبصره منوط به تصويب هيئت وزيران نيست .چه

میگوييم كه برقمان و نيروگاهمان در اختيار شركت خصوصی

كسی اين كار را میكند؟ خود مجمع عمومی اين كار را میكند.

قرار بگيرد و واگذار بشود و اين شركت ،يك مجمع عمومی

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ،يك اشكال و ايراد به اين اساسنامه

داشته باشد .بعد ممكن است كه مجمع عمومی بخواهد تابعيت

است؛ والّا معناي اين تبصره همين است كه میخواهند بگويند

آن شركت را عوض كند يا بخواهد شركت را منحل كند .وقتی

بعد از اينكه اين شركت خصوصی شد و ديگر شركت دولتی

شركت را منحل میكنند ،اين نيروگاهها میخوابد و چراغهاي

نيست[ ،اجازه از وزير نيرو الزم است].

خانهي مردم خاموش میشود .برق ،چيزي است كه نياز

آقاي عليزاده ـ اگر اين اساسنامه مربوط به بعد از واگذاري

ضروري كشور است .ما میگوييم حتی اگر نيروگاه شخصی

نباشد كه حتماً تبصره ( )۲اشكال دارد.

هم شد ،بدون اخذ نظر وزير حق ندارند كه اينگونه تغييرات

آقاي ابراهيميان ـ نه ديگر ،اين اساسنامه براي زمان دولتی

را در اين شركتها بدهند .به نظر میرسد كه دارد اين

بودن شركت است.

محدوديت را در تبصره ( )۲قائل میشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ روشن بودنش مقصود اين تبصره كه

آقاي عليزاده ـ بله.

واضح است؛ فهم آن دقت میخواهد؛ منتها اگر میخواهيد

آقاي سليمي ـ تبصره ( )۲میگويد كه اگر حتی پس از

ابهامی بگيريد كه دولت آن را واضح كند ،آن يك حرف

واگذاري هم میخواهند تغييراتی در اين سيستمها بدهند ،بايد

ديگري است.

با موافقت وزير نيرو باشد؛ چون او مسئول تأمين برق كشور

آقاي عليزاده ـ ما میگوييم اين اساسنامه نمیتواند بعد از

است؛ لذا نمیتواند بگويد تابعيت و مالكيت و اختيار تام اين

خصوصی شدن مورد استفاده قرار بگيرد.

بيست تا نيروگاه دست شما باشد؛ میخواهد اين مسائل را

آقاي اسماعيلي ـ به نظر میآيد همين نكته صحيح است؛ يعنی

محدود كند .اين تبصره ،غير از تبصره ( )1است كه موضوعش

واقعاً اين اساسنامه مادامی كه دولتی است ،امورش به هيئت

را به نحو ديگري بيان كرده است.

وزيران مربوط میشود ،اما وقتی غير دولتی شد ،باز حداقل بايد

آقاي ابراهيميان ـ من به نظرم اين اساسنامه مربوط به زمان بعد

نياز به نظر وزير نيرو را داشته باشد .به قول ايشان خُب وقتی

از واگذاري نيست؛ چون اگر واگذاري صورت بگيرد ،ديگر

كه خصوصی شد ،همهي اساسنامه را عوض میكنند و تمام

اصالح اساسنامه به تصويب هيئت وزيران ارتباطی ندارد ،بلكه

میشود.

خود مجمع عمومی میتواند اساسنامه را تغيير بدهد؛ خود

آقاي عليزاده ـ موضوع فعاليت اين شركت ،يك امر حاكميتی

اركان آن شركت میتوانند آن اساسنامه را تغيير بدهند .آنها

است .ممكن است فردا يك چيز ديگر از اين بفهمند.

مینشينند و اساسنامهي شركت را اصالح میكنند ،از جمله

آقاي رهپيك ـ فعالً كه اين شركت دولتی است.

همين مادهاي كه میگويد [در مورد تغيير اساسنامه و انحالل

آقاي عليزاده ـ نظر ما بر اين است كه بياييم و بگوييم تكليف

شركت] بايد از وزير اجازه بگيريد؛ آن ماده را هم اصالح

اين اساسنامه را روشن بكنيد كه كدام يك از اين تكاليف
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مربوط به زمان دولتی بودن شركت و كدام يك مربوط به زمان

آقاي ابراهيميان ـ چون قانون عادي است [كه میتواند شركت

غيردولتی بودن آن است.

را محدود كند]؛ يعنی مجلس میتواند بگويد :آقاي خصوصی،

آقاي مدرسي يزدي ـ ولی واقعيت اين است كه نمیتوانند

تو حق مداخله در آن مالت را نداري يا محدودي؛ اما اساسنامه

تصميمات را عوض كنند و دور از نظر وزير نيرو [تغييرات

فقط مربوط به طرز كار و اركان و سازمان شركت است.

اساسنامهاي بدهند].

آقاي مدرسي يزدي ـ نحوهي اصالح اساسنامه از اول در خود

آقاي يزدي ـ براي آقايان اعضا سؤال است كه آيا در قوانين

اساسنامه پيشبينی میشود.

واگذاري ،مقرراتی وجود ندارد كه چگونه شركتها را واگذار

آقاي يزدي ـ شما اگر صاحب بيمارستانی باشيد ،با اينكه آن

بكنند؟ به هر حال ،مقرراتی وجود دارد .اينطور نيست كه

بيمارستان يك بيمارستان خصوصی است ،ولی شما حق نداريد

وقتی يك شركت دولتی [واگذار میشود ،هر تصميمی بتوانند

[به دلخواه خود] درِ آن را ببنديد .بيمارستان صد درصد شخصی

بگيرند].

است [ولی چنين حقی براي صاحب بيمارستان وجود ندارد].

آقاي عليزاده ـ وقتی آن شركتهاي قابل واگذاري را واگذار

بنابراين در اساسنامهي بيمارستان میتواند گفته شود كه با اينكه

میكنند ،آن شركت كامالً خصوصی میشود .اما اين اساسنامه،

اين بيمارستان ،شخصی است ،اما نمیتوان درِ آن را بست ،با اينكه

نمیخواهد كه اين شركت ،آنگونه بشود.

صاحب بيمارستان هم میگويد من نمیخواهم كار كنم.

آقاي يزدي ـ اگر بعداً بخواهند شركت را تعطيل كنند،

آقاي ابراهيميان ـ اساسنامه نمیتواند اين را بگويد؛ ولی

میتوانند اين كار را بكنند؟

قانونگذار میتواند چنين چيزي را در قانون بگنجاند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،نمیتوانند.

آقاي عليزاده ـ اگر اساسنامهي شركتی دولتی باشد ،چنين

آقاي يزدي ـ پس اين چگونه واگذارياي است؟!

چيزي اشكال دارد« .تبصره  -۲هيچ يك از مجامع عمومی

آقاي اسماعيلي ـ تبصره ( )۲ماده ( )33اساسنامه گفته است كه

نمیتواند تابعيت شركت را تغيير بدهد و با هيچ اكثريتی

با اخذ نظر وزير نيرو اين تغييرات صورت گيرد.

نمیتواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد و يا نسبت به تغيير

آقاي يزدي ـ نه ،منظورم اين است كه اصوالً در موقع واگذاري

اساسنامه و انحالل شركت بدون اخذ نظر وزير نيرو اقدام

اين قيد [= محدوديت برخی تصميمات] وجود دارد .اين

نمايد ».پس اينها اين مسائل را در مورد شركت دولتی جزء

شركت مثل ساير شركتهايی است كه خدمات عمومی دارند

اساسنامه نمیدانند ،اما ما میدانيم.

و قبالً واگذار شدهاند؛ يعنی وقتی اين شركتها به اشخاص

آقاي ابراهيميان ـ ممكن است اين تبصره ،از باب ذكر موارد

واگذار میشود ،اگر به بخش خصوصی واگذار شود ،در متن

خاص باشد و تمهيدات اينچنينی ،بعداً جدا پيشبينی شود.

واگذاري قيودي وجود دارد كه صاحبان شركتها نتوانند مردم

آقاي عليزاده ـ خب ،اين عبارت «بدون اخذ نظر وزير نيرو»

را در مضيقه قرار دهند؛ والّا فرض كنيد كه شركتی خصوصی

واقعاً ابهام دارد.

میشد ،بعد هم سرمايهدار میگفت كه من اصالً نمیخواهم كار

آقاي مدرسي يزدي ـ چه ابهامی دارد؟

بكنم؛ میتواند چنين چيزي را بگويد يا نمیتواند بگويد؟ با

آقاي ابراهيميان ـ كجايش ابهام دارد؟

اينكه شركت را خصوصی كردهاند[ ،صاحبان شركت نمیتوانند

آقاي عليزاده ـ اگر اين شركتها دولتی است ،چرا بايد بگويد

چنين چيزي را بگويند].

نظر وزير نيرو اخذ شود؟

آقاي عليزاده ـ كما اينكه خيلیها شركتها را از دولت گرفتند

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،مقصود اين تبصره ،فرض بعد از

و بعد ،ديگر كار نكردند؛ كارخانهها را گرفتند و بعد ،آنها را

دولتی بودن است.

تعطيل كردند.

آقاي ابراهيميان ـ بايد [حكم تبصره ( )۲را] در زمان دولتی

آقاي ابراهيميان ـ يك مطلب ديگر اين است كه به طور كلّی

بودن تعيين تكليف كنيم.

اساسنامهها اين قابليت را ندارند كه حقوق و آزاديهاي يك

آقاي عليزاده ـ همين ابهام دارد.

شركت را در حالی كه خصوصی است ،محدود بكنند.

آقاي رهپيك ـ اين شركت كه قطعاً دولتی است؛ اآلن دولتی

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟

است.
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آقاي مدرسي يزدي ـ اآلن میخواهند شركت را واگذار كنند.

آقاي عليزاده ـ در كجا چنينی مطلبی را گفته است؟!

آقاي رهپيك ـ واگذاري قاعدهي خودش را دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ در تبصره ( )۲نوشته است هيچ يك از

آقاي مدرسي يزدي ـ خُب اينجا دارد آن قاعده را بيان میكند.

مجامع عمومی حق اعمال تغييرات بدون اخذ نظر نيرو را

آقاي عليزاده ـ در هنگام واگذاري بر اساس قاعدهي خودش

ندارند.

عمل میشود.

آقاي عليزاده ـ منظور آن تبصره كه اين نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره دارد حكم بعد از واگذاري

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.

اين شركت را بيان میكند.

آقاي عليزاده ـ اينطور نيست.

آقاي رهپيك ـ بعد از واگذاري كجا برود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ مطلب همين است.

آقاي مدرسي يزدي ـ معناي اين تبصره همين است .میگويد

آقاي عليزاده ـ اآلن هيئت وزيران دارد براي يك شركت دولتی،

اگر شركت را واگذار كرديم ،بدون اخذ نظر وزير ،مجامع

اساسنامه مینويسد.

عمومی نمیتوانند اساسنامه را تغيير بدهند .مقصود اين تبصره،

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،پس آن عبارت «مادام كه شركت با

خيلی روشن است.

رعايت قوانين ،دولتی است» در تبصره ( )1براي چيست؟ فقط اگر

آقاي رهپيك ـ كجاي اين اساسنامه گفته است كه اين شركت

ترتيب شمارهي تبصرهها را جابهجا كرده بودند ،خيلی بهتر بود.

واگذار شده است؟ چنين چيزي را كه نگفته است.

آقاي عليزاده ـ معناي آن عبارت در تبصره ( )1اين است كه

آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره (.)۲

مادامی كه اجازهي واگذاري نگرفتهاند؛ مادامی كه هنوز شركت

آقاي عليزاده ـ اصالً مگر اآلن اين اساسنامه ،میتواند چنين

واگذار نشده است [اصالح اساسنامه منوط به تصويب هيئت

چيزي را بگويد؟!

وزيران است].

آقاي رهپيك ـ اآلن اين احكام ،احكام شركت دولتی است.

آقاي يزدي ـ لطف كنيد اصل ماده را مجدداً بخوانيد.

آقاي عليزاده ـ بله ،اآلن شركت ،دولتی است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره ،چنين مفهومی ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ در اينجا يك تبصره ( )1داريم و يك

آقاي عليزاده ـ در كجا اين اساسنامه گفته است مادامی كه

تبصره ( .)۲تبصره ( )1میگويد مادامی كه شركت دولتی است،

شركت باقی است؟ گفته است تا مادامی كه شركت میخواهد

هيئت وزيران دخالت كند.

واگذار شود ،منوط به تصويب هئيت وزيران است .اين حكم،

آقاي عليزاده ـ قانون بايد آن [= شرايط واگذاري] را بگويد.

براي اين زمان است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خود اساسنامه دارد اين را میگويد؛ قبالً

آقاي رهپيك ـ مفهوم اين عبارت در تبصره ( )1اين است كه

هم گفته است .تبصره ( )1میگويد مادامی كه شركت دولتی

اگر شركت ،دولتی نبود و واگذار شد ،ديگر مصوبهي هيئت

است [هيئت وزيران دخالت كند].

وزيران نمیخواهد.

آقاي عليزاده ـ كجاي قانون گفته است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،مصوبهي هيئت وزيران نمیخواهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره (.)1

آقاي عليزاده ـ اآلن بينی و بيناهلل اين تبصره ،ابهام دارد.

آقاي عليزاده ـ آن تبصره كه در اساسنامه آمده است.

آقاي رهپيك ـ اين شركت ،دولتی بوده است؛ چون طبق آن بند

آقاي مدرسي يزدي ـ «تبصره  -1مادامی كه شركت با رعايت

( )5ماده ([ )38قانون اجراي سياستهاي كلی اصل ( )33قانون

قوانين ،دولتی است ،اصالح اساسنامه (از جمله تغيير سرمايه)

اساسی] ايجاد شده است .در آنجا گفتهاند اجازه داده میشود

منوط به تصويب هيئت وزيران است ».اين تبصره ،طبق قاعده

كه اينها به يك شركت با «شخصيت حقوقی مناسب» تبديل

و قانون اساسی است .تبصره ( )۲در حقيقت اين را میخواهد

شود كه بعداً واگذار شود.

بگويد كه وقتی كه شركت ،ديگر دولتی نبود ،المحاله از اختيار

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

مجلس و قانون اساسی خارج است؛ چون شركت ،خصوصی

آقاي رهپيك ـ هنوز اين شركت واگذار نشده است؛ اآلن دولتی

میشود .آن تبصره میگويد حتی در آن فرض هم بايد نظر

است.

وزير نيرو را اخذ كنند.

آقاي عليزاده ـ هيئت وزيران دارد براي اين زمان [زمان قبل از
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واگذاري اين شركت دولتی] ،اساسنامه مینويسد.

آقاي عليزاده ـ چرا؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين قسمت از اساسنامه ،براي بعد از

آقاي ابراهيميان ـ يعنی تغيير اساسنامه يا انحالل شركت بدون

واگذاري هم پيشبينیهاي الزم را كرده است.

اخذ نظر وزير جايز نيست .آن جمالت قبلی ،تمام شده است؛

آقاي عليزاده ـ هيئت وزيران دارد براي شركت دولتی اساسنامه

آن جمالت و حكم آن گزارهها تمام شده است .شما نمیتوانيد

مینويسد .اآلن نوشتن اين اساسنامه براي تبديل اين قِسم از

اين قيد را به «تعهدات صاحبان سهام» مقيد كنيد .قيد تا

تصديهاي دولت ،به «شخص حقوقی مناسب» است [كه در

همانجا تمام شد.

بند ( )5ماده ( )38قانون اجراي سياستهاي كلّی اصل ()33

آقاي عليزاده ـ قسمت اخير اين تبصره ،به همهي جمالت قبلی

قانون اساسی آمده است].

میخورد؛ از آنجا كه میگويد «هيچ يك از مجامع عمومی

آقاي رهپيك ـ بله ،اين اساسنامه فقط مربوط به دورهي دولتی

نمیتواند تابعيت شركت را تغيير بدهد  .»...شما چرا میفرماييد

بودن است.

فقط به آن جملهي آخري قيد بخورد؟

آقاي ابراهيميان ـ اين قسمت از تبصره ( )۲كه میگويد« :هيچ

آقاي ابراهيميان ـ يعنی میفرماييد اين تبصره میگويد هيچ

يك از مجامع عمومی نمیتواند تابعيت شركت را تغيير بدهد»،

يك از مجامع عمومی نمیتوانند تابعيت شركت را بدون اخذ

قيدي كه ندارد؛ يا عبارت «و با هيچ اكثريتی نمیتواند بر

نظر وزير تغيير دهند؟! اين عطف ،درست نيست .يعنی ظاهر

تعهدات صاحبان سهام بيفزايد» قيدي ندارد .پس اين دو تا

اين عبارت آن است كه آن جمله تمام شده است .اين عبارت

مطلب تمام شد .اين دو تا كه مشكلی ندارد؟

«بدون اخذ نظر وزير» فقط به جملهي آخري میخورد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،مشكلی ندارد.

آقاي عليزاده ـ چرا؟

آقاي ابراهيميان ـ پس فقط عبارت «يا نسبت به تغيير اساسنامه و

آقاي يزدي ـ اين عبارت «بدون اخذ نظر وزير» به هر سه چهار

انحالل شركت بدون اخذ نظر وزير نيرو اقدام نمايد» میماند.

تا عبارت قبلی بر میگردد.

عبارت «اقدام نمايد» ،اقدامی است كه در صالحيت مجامع عمومی

آقاي عليزاده ـ بله ،به هر سه چهار تا عبارت قبلی بر میگردد.

است؛ يعنی تعبير «اقدام نمايد» به معناي اين نيست كه اساسنامه را

آقاي ابراهيميان ـ نه ،به آن عبارات بر نمیگردد.

به صورت قطعی تغيير بدهد؛ چون تبصره ( )1همين موضوع را

آقاي عليزاده ـ ما نسبت به همين مطلب ابهام داريم .شما

تبيين میكند .اين تبصره ،اين اجمال را رفع میكند كه تغيير

میگوييد به همين عبارت آخري بر میگردد ،فردا عدهاي هم با

اساسنامه منوط به اين است كه هيئت وزيران تصويب كند.

همين برداشت راه میافتند و طبق آن عمل میكنند.

آقاي عليزاده ـ ما به اين تبصره ( )1اشكالی نداريم؛ ما به

آقاي ابراهيميان ـ در تبصره ( )۲دو تا فعل داريم :يكی «تغيير

جملهي باال [در تبصره ( ])۲اشكال داريم.

بدهد» است و يكی «اقدام نمايد» .اينجا از نظر [ادبی ،اين قيد

آقاي ابراهيميان ـ به كجا اشكال داريد؟

به عبارت قبلی میخورد].

آقاي عليزاده ـ ما تابعيت شركت را جزء [اساسیِ] اساسنامه

آقاي عليزاده ـ از نظر شكلی اينطور است .فعل هر دوي آن

میدانيم .اما اين تبصره اين موضوع را جدا كرده است و جزء

جمالت تغيير است.

اساسنامه نمیداند.

آقاي ابراهيميان ـ نه حاجآقا.

آقاي ابراهيميان ـ نه ،شما چه تابعيت را جزء اساسنامه بدانيد

آقاي عليزاده ـ اين تبصره گفته است« :تغيير دهد»« ،به تغيير

چه ندانيد ،اين تبصره میگويد مجمع عمومی نمیتواند تابعيت

اساسنامه» .هر دو عبارت ،مربوط به «تغيير» است .آنوقت شما

شركت را تغيير دهد .اين چه ايرادي دارد؟

چطور میتوانيد اين را بگوييد؟

آقاي عليزاده ـ گفته است :مگر با اخذ نظر وزير.

آقاي ابراهيميان ـ نه ،عرض من اين است كه اين جملهي

آقاي ابراهيميان ـ نه ،آن قيد كه مربوط به اين موضوع [= تغيير

«هيچ يك از مجامع عمومی نمیتواند تابعيت شركت را تغيير

تابعيت] نيست .آن قيد ،مربوط به عبارت «و يا نسبت به تغيير

بدهد» تمام شده است .شما چطور میخواهيد اين قيد را به

اساسنامه و انحالل شركت» است .اين قيد «بدون اخذ نظر

عبارات قبلی بچسبانيد؟

وزير» ،به همين جملهي آخري میخورد.

آقاي عليزاده ـ اين تبصره ،ابهام دارد و بايد ابهام بگيريم تا آن
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را روشن بكنند .اصالً براي همين داريم ايراد میگيريم.

دولتی بودن را هم مدّ نظر دارد؟ همهي اين مسائل را بنويسيد.

آقاي ابراهيميان ـ يك فعل و حكم جدايی در آن جملهي

يكی اينكه حكم اين تبصره ،مربوط به زمان دولتی بودن يا

آخري آمده است .در صدر تبصره عبارت «تغيير بدهد» هست،

غيردولتی بودن است؛ دوم اينكه آيا عبارت «بدون اخذ نظر

اما آخر تبصره ،عبارت «نسبت به تغيير اساسنامه  ...اقدام نمايد»

وزير» به همهي موارد قبلی بر میگردد يا فقط به قسمت اخير

است .جداگانه حكم را تكرار كرده است .حاال كه حكم را به

بر ميگردد؟ آيا تابعيت و تعهدات صاحب سهام را را جزء

مناسبت آن تكرار كرده است« ،بدون اخذ نظر وزير» را هم به

[اساسی] اساسنامه میدانيد يا نمیدانيد؟ اگر در زمان دولتی

جملهي آخري چسبانده است.

بودن شركت هم نبود ،آيا اين موارد نياز به تصويب هيئت

آقاي عليزاده ـ نه.

وزيران دارد يا نه؟ چهار تا ابهام میشود.

آقاي ابراهيميان ـ شما چطور میتوانيد اين قيد را از نظر ادبی

آقاي رهپيك ـ خب مسئلهي انحالل چه شد؟ آن مسئله ،رأي

به عبارت «هيچ يك از مجامع عمومی نمیتواند تابعيت شركت

ندارد؟

را تغيير بدهد» بچسبانيد؟!

آقاي شبزندهدار ـ انحالل شركت كه حتماً نياز به تصويب

آقاي يزدي ـ پس اين «واو» چيست؟ اين ،واوِ عاطفه است

هيئت وزيران دارد.

ديگر.

آقاي رهپيك ـ انحالل هم همينطور ابهام دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ «واو» عطف به اصل جمله است.

آقاي عليزاده ـ آقايانی كه میگويند كه موضوع انحالل هم از

آقاي يزدي ـ به قول ما طلبهها اين «واو» ،واوِ عاطفه است .به

جهت نياز به تصويب هيئت وزيران ،ابهام دارد ،به اين هم رأي

اصطالح« ،مجمع عمومی» يا «هيچ اكثريتی» ،نمیتوانند هيچ

بدهند.

كدام از اين مسائل را [بدون اخذ نظر وزير انجام دهند].

آقاي ابراهيميان ـ ايراد مربوط به موضوع انحالل كه رأي

آقاي جنتي ـ با هيچ يك از.

نياورد!

آقاي يزدي ـ بله ديگر ،يعنی نه با «مجمع عمومی» نه با

آقاي عليزاده ـ اين ابهام ،رأي نياورد .ولی من كه به اين ابهام

«اكثريت».

هم رأي دادم.

آقاي عليزاده ـ بله ،اين قيد به همه میخورد .حضرات آقايانی

آقاي رهپيك ـ آقاي شبزندهدار میگويند انحالل شركت كه

كه میفرمايند تبصره ( )۲ابهام دارد ،رأي بدهند.

حتماً مصوبهي هيئت وزيران میخواهد.

آقاي ابراهيميان ـ اين تبصره ،ابهام دارد.

آقاي عليزاده ـ خب آقاي شبزندهدار به اين ابهام رأي بدهد.

آقاي اسماعيلي ـ ابهام دارد.

آقاي رهپيك ـ آقاي سليمی هم همين را گفتند.

منشي جلسه ـ ( )3رأي شد.

آقاي شبزندهدار ـ نه ،من میخواهم در مورد انحالل شركت

آقاي اسماعيلي ـ نسبت به چه چيزي ابهام دارد؟

بگويم كه اينطور نيست كه شك داشته باشيم كه فقط وزير بايد

آقاي عليزاده ـ ابهام از اين جهت كه میگوييم در اين اساسنامه

انحالل را اجازه بدهد؛ شكی در آن نيست [كه مصوبهي هيئت

براي ما روشن بكنند كه اين تبصره مربوط به چه زمانی است؛

وزيران مبنی بر تصويب انحالل شركت را هم میخواهد].

آيا منظور اين است كه نسبت به همهي اين كارها نمیشود

آقاي سليمي ـ همين ابهامها را به مجلس ببريد تا روشن كنند.

بدون نظر وزير اقدام شود يا خير.

آقاي يزدي ـ آقايان اعضا ،به تبصره ( )1ايراد دارند.

آقاي يزدي ـ خيلی خب ،ابهام بگيريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره ( )1ايرادي نداشت.

آقاي عليزاده ـ بله ،اين ابهام ،رأي آورد .اين تبصره ،سه تا ابهام

آقاي عليزاده ـ از اين تبصره چه میفهميد؟ تبصره ( )1ماده

دارد :يكی اينكه بگوييم كه آيا قيد «بدون اخذ نظر وزير» به

( )33را بياوريد تا ببينيم حاجآقاي مؤمن چه میفرمايند.

همهي عبارات قبلی بر میگردد يا نه؛ يكی هم اينكه آيا تابعيت

آقاي مؤمن ـ تبصره ( )1اشكالی ندارد.

شركت و مانند اينها را غير اساسنامهاي میدانند يا نه؟ آيا موارد

آقاي عليزاده ـ میفرمايند اين تبصره ،اشكالی ندارد 3.خب،

مذكور نياز به تصويب هيئت وزيران دارد يا نه؟ آيا اين
اساسنامه ،مربوط به زمان دولتی بودن شركت است يا زمان غير

 .1بند ( )۲نظر مورخ  3131/3/۲5شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه
شركتهاي توزيع نيروي برق -۲« :در تبصره ( )۲ماده ( )33از آنجا كه
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آقاي عليزاده ـ بله ،آنها به سرقفلی ايراد دارند .بند ( )33ماده

اشكال بعديتان به كدام ماده است؟ بفرماييد.
آقاي رهپيك ـ ماده (.)31

3

( -11« :)31واگذاري يا تحصيل هرگونه حق كسب و پيشه و

آقاي عليزاده ـ آقاي رهپيك ،به كدام بند ماده ( )31ايراد داريد؟

تجارت (سرقفلي)» .اين بند ،واگذاري يا تحصيل اينها را در

آقاي رهپيك ـ بند (.)3

صالحيت هيئت مديرهي شركت دانسته است.

آقاي يزدي ـ بند ( )30ماده ( )31كه مجمع مشورتی فقهی به

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند ،در مقام بيان نيست كه اطالق

آن ايراد گرفته است ،چه مشكلی دارد؟! « -11تحصيل تسهيالت

داشته باشد .اين بند میگويد آنجايی كه سرقفلی مشروع است،

از بانكها و شركتها و مؤسسات رسمي و درخواست و اخذ هر

[هيئت مديره اختيار واگذاري يا تحصيل آن را دارد].

نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر ميزان و سود

آقاي مؤمن ـ فرقی نمیكند.

كارمزد و يا هرگونه شرايطي كه مقتضي باشد با رعايت مقررات

آقاي مدرسي يزدي ـ سرقفلی فیالجمله كه مشروع است.

ماده ( )0اين اساسنامه و استقراض به وسيله انتشار اوراق

آقاي مؤمن ـ فرقی نمیكند.

مشاركت منوط به تصويب مجمع عمومي فوقالعاده است».

آقاي شبزندهدار ـ البته حق كسب و پيشه ظاهراً در اصطالح

اشكال اين بند چيست؟ چه اشكالی دارد؟ يعنی اگر هر كدام از

به معنی سرقفلی نيست؛ ولی در اينجا مترادف گرفته است.

اين كارها بخواهد انجام بگيرد ،بايد مجمع عمومی فوقالعاده

آقاي عليزاده ـ نه ،سرقفلی به اين معنا است كه وقتی بنده

تشكيل بشود و مجمع عمومی هم اين كارها را اجازه بدهد.

ملكم را به شما واگذار میكنم [= اجاره میدهم] ،مثل پذيره

آقاي سليمي ـ مجمع مشورتی فقهی ،به موضوع «سرقفلی» كه

يك مقدار پول هم از شما میگيرم.

در بند ( )33ماده ( )31آمده است ،ايراد دارد.

آقاي شبزندهدار ـ حق كسب و پيشه اين است كه يك كسی

۲


روشن نيست عبارت «بدون اخذ نظر وزير» همه موارد مذكور در اين
تبصره را در بر میگيرد يا خير ،ابهام دارد .همچنين اين تبصره از اين
حيث كه مشخص نيست آيا موارد مذكور در آن نياز به تصويب هيئت
وزيران دارد يا خير ،واجد ابهام است .به عالوه در اين تبصره ،تغيير
تابعيت شركت و افزايش تعهدات صاحبان سهام كه جزء موارد مربوط
به اساسنامه میشود ،روشن نيست كه آيا بايد به تصويب هيئت وزيران
برسد يا خير كه از اين جهت هم ابهام دارد .مضافاً بر اين ،تبصره مذكور
از اين جهت كه مشخص نيست آيا موارد مذكور مربوط به زمان دولتی
بودن اين شركت است يا به بعد از واگذاري نيز سرايت میكند ،ابهام
دارد؛ پس از رفع ابهامات مذكور ،اظهار نظر خواهد شد».
 .1ماده ( )31اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح [و ديگر
اساسنامههاي شركت توليد نيروي برق] مصوب  313۲/3۲/۲8هيئت وزيران:
« -31هيئت مديره داراي اختيارات الزم براي هرگونه اقدام به نام شركت و
انجام هر نوع عمليات و معامالت مربوط به موضوع شركت و اتخاذ تصميم
درباره مواردي كه صريحاً در صالحيت مجامع عمومی قرار نگرفته است،
میباشد ،مشروط بر آنكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت
باشد .اختيارات و وظايف هيئت مديره از جمله موارد زير میباشد»... :
« .2اطالق بند مذكور خالف نظر مقام معظم رهبري (مدظلهالعالی) میباشد؛
زيرا ايشان حق مطالبه سرقفلی را تنها در فرضی كه سرقفلی بر وجه
شرعی به مستأجر منتقل شده باشد و يا به مقتضاي قانون براي او ثابت
باشد ،جايز میدانند و اطالق اين بند از جهت شمول نسبت به ساير
موارد ،خالف نظر ايشان است( .رساله اجوبةاالستفتائات ،ج  ،۲ص ،۲31
سؤال  58۲و  »)581نظر كارشناسی مجمع مشورتی فقهی شوراي
نگهبان ،شماره /330ف 31/مورخ  ،3131/3/3۰قابل مشاهده در نشانی
زيرyon.ir/sH5W6 :

يكجايی كار كرده و آنجا اعتباري به دست آورده است [و
حقی براي او ايجاد شده است].
آقاي عليزاده ـ بله ،چون اينجا اعتبار پيدا كردي ،چنين حقی
ايجاد شده است؛ مثالً شما اينجا داروخانه زدهاي و شهرت پيدا
كردهاي.
آقاي شبزندهدار ـ اين «حق كسب و پيشه» است كه امام
صريحاً در «تحريرالوسيله» فرمودهاند اشكال دارد 1.سرقفلی
هجده صورت دارد [كه غير از چند مورد ]،بقيهاش اشكال دارد.
آقاي رهپيك ـ اخذ حق كسب و پيشه ،شروعش اشكال دارد.
« .0مسئله  -3اجاره نمودن اعيان استيجارى -دكان باشند يا خانه يا غير
آنها -موجب حدوث حقى براى مستأجر در آنها نمىشود ،به طورى كه
موجر بعد از تمام شدن اجاره ،حق بيرون كردن او را نداشته باشد .و
همچنين طوالنى بودن مدت بقاى او و تجارتش در محل كسب يا آبرو و
قدرت تجارتى او كه موجب توجه مردم به محل كسب او شوند ،چيزي
از اين امور موجب پيدا شدن حقى براى مستأجر بر آن اعيان نمىشود.
پس اگر مدت اجاره تمام شود بر او واجب است كه محل را تخليه و به
صاحبش تحويل دهد .پس اگر در مكان مذكور با عدم رضايت مالك
باقى بماند ،غاصب و معصيتكار است و ضمان مكان بر او مىباشد ،اگر
تلف شود ولو به آفت آسمانى باشد .همانطوري كه اجرتالمثل اين
مكان مادامى كه زير دست او است و تحويل مالك آن نداده ،بر او
مىباشد ».موسوي خمينی ،سيد روحاهلل ،تحريرالوسيله ،ترجمه علی
اسالمی ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسين حوزه
علميه قم ،چ  33۲5 ،۲3هـ.ق ،ج  ،۲ص.053
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آقاي عليزاده ـ منتها به موجب مصوبهي مجمع تشخيص
مصلحت نظام ،اين حق به آنهايی كه مِلك خود را قبل از قانون
[روابط موجر و مستوجر] مصوب سال  33105اجاره دادهاند،
۲
تعلق میگيرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،به آنها تعلق میگيرد.
آقاي ابراهيميان ـ بله.
آقاي عليزاده ـ مجمع تشخيص مصلحت گفته است كه آنهايی
كه قبل از اين قانون جديد [= قانون الحاق يك ماده به قانون
روابط موجر و مستأجر مصوب  ]3105/8/35مِلك خود را
اجاره دادهاند و حق سرقفلی داشتهاند ،ديگر حق كسب و پيشه
به آنها تعلق نمیگيرد.
آقاي مؤمن ـ حق كسب و پيشه ربطی به حق سرقفلی ندارد.
آقاي عليزاده ـ حاال ممكن است آقايان فقها بگويند كه اين
عبارت اطالق دارد.
آقاي شبزندهدار ـ حداقل به اين بند ابهام بگيريد كه اين
موضوع را روشن كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند در مقام اين است كه بگويد چه
 .1ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستأجر
مصوب  3105/8/35مجلس شوراي اسالمی« :ماده واحده -از تاريخ
تصويب اين قانون ،كليه اماكن استيجاري كه با سند رسمی بدون دريافت
هيچگونه سرقفلی و پيشپرداخت به اجاره واگذار میشود ،در رأس
انقضاء مدت اجاره ،مستأجر موظف به تخليه آن میباشد ،مگر آنكه
مدت اجاره با توافق طرفين تمديد شود .در صورت تخلف ،دوائر اجراي
ثبت مكلف به اجراي مفاد قانون هستند».
 .2ماده واحده مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «حق
كسب يا پيشه يا تجارت» مورخ « :3103/3۰/۲5ماده واحده -در مورد
«حق كسب يا پيشه يا تجارت» مطابق قانون روابط موجر و مستأجر،
مصوب دوم مردادماه يكهزار و سيصد و پنجاه و شش عمل شود .ماده
واحده الحاقيه به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب پانزدهم آبانماه
يكهزار و سيصد و شصت و پنج به قوت خود باقی است ».در اين
خصوص ،هيئت عمومی ديوان عالی كشور در تاريخ  3110/0/38رأي
وحدت رويهاي به شماره  038به شرح زير صادر كرده است« :مستنبط از
ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 3105
اين است كه قانون مزبور ناظر به عقود اجارهاي است كه بعد از تصويب
آن قانون و ابتدائاً منعقد میشوند و شامل اماكن تجاري كه سابقه اجاره
به تاريخ قبل از تصويب قانون فوقالذكر داشتهاند ،نمیشود و لذا در
مورد دعاوي مطروحه كه به داللت اسناد و اوراق پرونده ،مسبوق به
رابطه استيجاري به تاريخ قبل از تصويب ماده واحده قانون مذكور
میباشند و تنظيم اجارهنامههاي جديد فیالواقع و نقساالمر به منظور
تمديد و تجديد اجاره قبلی بوده است ،صدور اجراييه از جانب دفتر
اسناد رسمی مبنی بر تخليه اين قبيل محل كسب و پيشه مخالف قانون
است »...

كسی متصدي واگذاري و تحصيل حق كسب و پيشه و تجارت
است .اما اينكه كجا اين حق كسب و پيشه و تجارت ،حق
است و كجا نيست ،اين بند در مقام بيانش نيست.
آقاي شبزندهدار ـ اين اساسنامه را كه به دست عامل بدهيد،
میگويد اين اساسنامه هرگونه سرقفلی را به ما اجازه داده است
ديگر.
آقاي رهپيك ـ باالخره اين موضوع در مورد سرقفلی وجود
دارد كه حاال يا طبق قانون از قبل معتبر بوده است يا اآلن طبق
قانون آن حق را كسب میكنند ديگر.
آقاي يزدي ـ واضح است كه میخواهد سرقفلی مشروع را
بگويد ،نه اينكه هر سرقفلی را بگويد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،اين بند ،اطالقی ندارد .ما میگوييم
اين بند اطالقی ندارد .در مقام بيان اين است كه [اختيار
واگذاري يا تحصيل سرقفلی مشروع به دست هيئت مديره
است].
آقاي سليمي ـ جواب اشكال شما [= آقاي شب زندهدار] همين
است.
آقاي ابراهيميان ـ در اين بند« ،سرقفلی» را هم در داخل پرانتز
گذاشته است .در ادبيات حقوقی بحث میكنند كه آيا سرقفلی
با حق كسب و پيشه يكی است يا نه؟ بعضیها میگفتند كه
معنی آن دو ،يكی است .حاال وقتی «سرقفلی» را در پرانتز
گذاشته است ،يعنی گفته است كه منظورم از حق كسب و پيشه
و تجارت ،همان سرقفلی است؛ شايد اينطوري باشد.
آقاي عليزاده ـ اينكه آمده است و در داخل پرانتز كلمهي
«سرقفلی» را گذاشته است ،به همين معنی است ديگر .اشكالی
ندارد؛ چه اشكالی دارد؟
آقاي شبزندهدار ـ نه ،از جهت شرعی ،بعضی سرقفلیها غير
مشروع هستند.
آقاي يزدي ـ آقايان [اعضاي مجمع مشورتی فقهی] میگويند
بايد سرقفلیِ جايز ،مالك باشد؛ يعنی سرقفلی دو جور است.
آقاي جنتي ـ بله ،هم سرقفلی مشروع داريم و هم سرقفلی غير
مشروع .اين بند دارد هر دوي آنها را میگويد.
آقاي عليزاده ـ سرقفلی كه يك عمل غيرمشروع نيست.
آقاي مؤمن ـ اين بند ،چرا اشكال دارد؟ [اعضاي مجمع
مشورتی فقهی] فرمودهاند كه چون اين عبارت مطلق است.
آقاي يزدي ـ بله ،عبارت آقايان همين است ديگر.
آقاي جنتي ـ بله ،ظاهراً اطالقش اشكال دارد.
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آقاي يزدي ـ نظر اعضاي مجمع مشورتی اين است« :اطالق بند

آقاي مؤمن ـ واگذاري يا تحصيل هرگونه سرقفلی ايراد دارد.

مذكور ،خالف نظر مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) ميباشد؛

اگر قانون گفته باشد مطالبهي حق سرقفلی عيبی ندارد ،مشكلی

زيرا ايشان حق مطالبه سرقفلي را تنها در فرضي كه سرقفلي بر

نيست؛ والّا عيب دارد.

وجه شرعي به مستأجر منتقل شده باشد و يا به مقتضاي قانون

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر واگذاري آن حق ،اطالق داشته باشد،

براي او ثابت باشد ،جايز ميدانند و اطالق اين بند از جهت

اشكال دارد؛ ولی عبارت در اينجا اطالق ندارد.

شمول نسبت به ساير موارد ،خالف نظر ايشان ميباشد».

آقاي رهپيك ـ اينكه در نظر مجمع مشورتی فقهی آمده است

3

آقاي مؤمن ـ حاال عبارت خود استفتاء را بخوانيد.

كه مطالبهي حق سرقفلی در صورتی كه به مقتضاي قانون براي

آقاي شبزندهدار ـ بله ،اين استفتاي انجامشده از حضرت آقا
[= مقام معظم رهبري] است .عبارتش اين است« :سؤال :520

مستأجر ثابت باشد ،اشكالی ندارد ،خب اآلن اگر در يك مرجع
قانونی سرقفلی يا حق كسب و پيشه مطرح بشود ،نوع قانونی

آيا مستأجري كه مغازهاي را براي تجارت در آن و يا كار ديگري

آن مطرح میشود؛ نوع غيرقانونی آن كه مطرح نمیشود.

به مدت معيني اجاره كرده ،جايز است بعد از پايان مهلت اجاره

آقاي عليزاده ـ آقايان فقها میگويند كه اين بند ،مطالبهي حق

در صورتي كه مالك ،آن را تجديد نكند ،از تخليهي مغازه
خودداري نموده و حق سرقفلي را مطالبه نمايد؟ و آيا با توجه به
اينكه حق واگذاري عين مستأجره را به كس ديگري ندارد ،جايز
است نسبت به آن ،ادعاي حق شغل و حرفه كند؟
ج :مستأجر حق ندارد بعد از انقضاء مدت اجاره ،عين مستأجره را
در تصرف خود نگه دارد و از تسليم آن به مالك خودداري كند.
ولي اگر نسبت به آن حق سرقفلي داشته باشد كه از مالك به او
منتقل شده و يا مغازه از مكانهايي باشد كه از نظر قانوني براي
مستأجر در آن حقي ايجاد ميشود ،در اين صورت ميتواند
عِوَض حق خود را از مالك مطالبه كند».

۲

آقاي ابراهيميان ـ اين عبارت« ،از نظر قانونی» [كه در پاسخ به
استفتاء آمده است ،ايراد را حل میكند].
آقاي مؤمن ـ اگر قانون گفته باشد و يا مستأجر حق سرقفلی را
از مالك اخذ كرده باشد[ ،میتواند اين حق را مطالبه كند].
آقاي رهپيك ـ اآلن قيد «به مقتضاي قانون» [كه در نظر مجمع
مشورتی فقهی آمده است] ،اين ايراد را حل میكند ديگر.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،اينكه اآلن میآيد و قانون را درست
میكند ،ايراد دارد.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقايانی كه میفرمايند اين بند ،خالف
شرع است ،میگويند هرگونه حق تحصيل سرقفلی شرعی نيست.
آقاي رهپيك ـ آن وجه جواز دومی [كه در نظر اعضاي مجمع
مشورتی فقهی آمده] ،اين است كه يا به مقتضاي قانون حق
سرقفلی براي مستأجر ايجاد شده باشد.
 .1نظر كارشناسی مجمع مشورتی فقهی شوراي نگهبان ،شماره /330ف31/
مورخ  ،3131/3/3۰قابل مشاهده در نشانی زيرyon.ir/sH5W6 :
 .2حسينی خامنهاي ،سيدعلی بن الجواد ،أجوبة االستفتائات ،تهران ،چ ،3
 33۲3هـ.ق ،س .3001

سرقفلی را مقيد به قانون نكرده است.
آقاي مؤمن ـ نه ،مجمع مشورتی فقهی میگويد كه حضرت آقا
[= مقام معظم رهبري] هرگونه حق سرقفلی يا هرگونه حق
كسب و پيشه را مشروع نمیدانند؛ لذا اينها به اين قيد «هرگونه»
ايراد دارند .مشروعيت مطالبهي اين حق به اين است كه يا از
طريق مالك اخذ شده باشد يا بايد به مقتضاي قانون باشد.
آقاي رهپيك ـ خب حاجآقا ،آن نوع از سرقفلی كه به موجب
قانون ثابت نشده باشد كه اصالً به آن «سرقفلی» نمیگويند.
آقاي مؤمن ـ چرا ،آن سرقفلیِ خالف قانون است.
آقاي رهپيك ـ اآلن قانون ،سرقفلی را تعريف كرده است؛ حق
پيشه را تعريف كرده است؛ چيز ديگري كه غير از اينها نداريم.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،اآلن در اين بند ،قانونگذار مورد آن را
گفته است ،نه اينكه آن را تعريف كند .حاال اساساً اين يك
اشكال شرعی است.
آقاي عليزاده ـ به هر حال حضرات آقايانی كه اين بند را
خالف شرع میدانند و عبارت «هرگونه واگذاري يا تحصيل
حق كسب و پيشه» را خالف شرع میدانند ،رأي بدهند.
آقاي مؤمن ـ عبارت «هرگونه» ،خالف نظر مقام معظم رهبري
است.
آقاي يزدي ـ يعنی میگويند اطالق اين عبارت ،شامل سرقفلی
حرام هم میشود.
آقاي عليزاده ـ بله ،اين ايراد )1( ،رأي دارد.
آقاي رهپيك ـ مجمع مشورتی فقهی ،به بند ( )30ماده ( )31هم
يك اشكالی وارد كرده است.
آقاي مؤمن ـ ...
آقاي عليزاده ـ خب وقتی رأي نمیدهند ،من چهكار كنم؟
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آقايان فقها به ابهام اين بند ،رأي میدهيد؟
آقاي شبزندهدار ـ به ابهام رأي میدهيم؛ براي اينكه اگر هيئت
وزيران اين عبارت را تصحيح كند ،بهتر میشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،از باب احتياط رأي میدهيم؛ ابهام
احتياطی.
آقاي عليزاده ـ آقايانی كه میگويند اين عبارت «هرگونه حق
كسب و پيشه» ابهام دارد ،از اين جهت كه ممكن است شامل
نوع حرام و غيرمشروع آن هم بشود و از اين جهت ،خالف
فتواي حضرت آقا میشود ،رأي بدهند.
آقاي جنتي ـ من میگويم ابهامی ندارد ،ولی رأي میدهم.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،پس میگوييم اين بند ،از اين جهت
كه مشخص نيست آيا عبارت «هرگونه حق كسب و پيشه و
تجارت (سرقفلی)» شامل آن مراتبی میشود كه به موجب
فتواي مقام معظم رهبري خالف شرع است يا نه ،ابهام دارد.
آقاي يزدي ـ مجدداً متن استفتائات را ببينيد؛ اين عبارتی كه در
پاسخ استفتاء آمده است ،اطالق بيشتري دارد؛ يعنی يك
مواردي هم هست كه عرفاً حق سرقفلی ،به غير از آنچه كه
مالك واگذار كرده است ،محقق میشود؛ يعنی يك مواردي هم
هست كه حق سرقفلی به وجود میآيد.
آقاي شبزندهدار ـ آقا [= مقام معظم رهبري] در سه مورد
مشروع بودن اين حق را تصوير كرده است.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي شبزندهدار ـ ما میگوييم عبارت بند ( ،)33شامل
مواردي می شود كه حق سرقفلی نه از آن طرف [= از سوي
مالك] منتقل شده باشد و نه قانونی باشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ الاقل ابهام بگيريد تا آن ايراد را حل
3
كنند.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر [رهپيك] ،شما ظاهراً راجع به بندهاي
باالتر ،بندهاي ( )3و ( )5ماده ( )31فرمايشی داشتيد ،بله؟
آقاي رهپيك ـ آقايان اعضاي مجمع مشورتی فقهی به بند ()30
هم ايراد شرعی گرفتهاند.
آقاي عليزاده ـ شما به كدام بند ايراد داريد؟
 .1بند ( )1نظر مورخ  3131/3/۲5شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه
شركتهاي توزيع نيروي برق -1« :بند ( )33ماده ( )31از اين جهت كه
مشخص نيست عبارت «هرگونه حق كسب و پيشه و تجارت
(سرقفلی)» ،آيا شامل مواردي میشود كه مطابق فتواي مقام معظم رهبري
(مدظلهالعالی) وجه شرعی ندارد را نيز در بر میگيرد يا خير ،ابهام دارد؛
پس از رفع ابهام ،اظهار نظر خواهد شد».

آقاي رهپيك ـ بندهاي ( )3و (.)5
آقاي عليزاده ـ حاال اجازه بدهيد ابتدا ايراد بندهاي ( )3و ()5
را بررسی كنيم .بند ( )3را بياوريد -3« .نصب و عزل مأموران و
كاركنان شركت ،تعيين شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفيع
و تنبيه ،تعيين ساير شرايط استخدام و معافيت و خروج آنها از

خدمت و مرخصي و بازنشستگي و مستمري وراث آنها» .خب
بفرماييد اشكال اين بند چيست؟
آقاي رهپيك ـ اشكال مغايرت با اصل ( )85است .در بند ()3
تعيين شرايط استخدامی به عنوان يكی از اختيارات هيئت
مديره ذكر شده است.
آقاي عليزاده ـ خب چه اشكالی دارد كه خود شركت ،شرايط
استخدامی خودش را بنويسد؟
آقاي سوادکوهي ـ اين شركت ،دولتی است.
آقاي رهپيك ـ اگر آن شرايط ،با شرايط عمومی [مقرر در
قوانين عمومی كشور] منافات داشته باشد ،اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ شركت دولتی كه تمام شرايط دستگاههاي
دولتی را ندارد .تعيين شرايط استخدام و امور مديريتی شركت
با خود شركت است و جزء مقررات داخلی هر شركتی است.
آقاي رهپيك ـ نه ،اين شركت كه نمیتواند مقررات آمره را
نقض بكند.
آقاي عليزاده ـ در كجا گفته است كه منِ شركت مقررات آمره
را رعايت نمیكنم؟
آقاي رهپيك ـ همين بند ( )3كه علیاالطالق میگويد هيئت
مديره شرايط استخدامی را تعيين كند.
آقاي عليزاده ـ نه ،اين اشكالی ندارد.
آقاي رهپيك ـ چرا ديگر ،اين اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته اين هم يك مقرراتی است كه بايد
در چارچوب قوانين و مقررات عام باشد.
آقاي رهپيك ـ بله ،اگر [قيدِ «در چارچوب قوانين و مقررات»
را در اينجا] بنويسند ،درست میشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ،اشكال خوبی است؛ اشكال ،وارد
است.
آقاي رهپيك ـ بنويسند« :با رعايت قوانين و مقررات»؛ چون
بسياري از قوانين استخدامی ،قوانين آمره هستند .اين بند
علیاطالق میگويد كه شرايط استخدامی با خودشان است.
آقاي عليزاده ـ خود آييننامهي استخدامی را كه براي تصويب
به هيئت وزيران میدهند.

216

مشروح مذاكرات شوراي نگهبان؛ سال  ،1131بخش اول (فروردين تا شهريور)

آقاي مدرسي يزدي ـ پس از خصوصی شدن شركت ،چه

آقاي مدرسي يزدي ـ از اختيارات هيئت مديره است.

اتفاقی میافتد؟

آقاي رهپيك ـ آيا هيئت مديره میتواند شرايط استخدامی

آقاي ابراهيميان ـ آنوقت ،قانون كار حاكم میشود.

بگذارد؟

آقاي شبزندهدار ـ اين اساسنامه كه اصالً مربوط به پس از

آقاي عليزاده ـ هيئت مديره پيشنهاد آن را به هيئت وزيران

خصوصی شدن شركت نيست.

میدهد و هيئت وزيران آن را به تصويب میرساند.

آقاي عليزاده ـ بله ،اين اساسنامه اصالً مربوط به شركت

آقاي رهپيك ـ در اين بند كه صحبت از پيشنهاد نيست.

خصوصی نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،پيشنهاد نيست.

آقاي رهپيك ـ نه ،حاال كه اين شركت ،دولتی است.

آقاي عليزاده ـ بند ( )5ماده ( )31كه در مورد آييننامههاي

آقاي عليزاده ـ ما اصالً قبول نداريم كه اين اساسنامه براي زمان

مالی ،معامالتی و استخدامی است را ببينيد؛ [گفته است-5« :

خصوصی شدن اين شركت است .اين اساسنامه ،مربوط به

پيشنهاد آييننامههاي مالي ،معامالتي و استخدامي شركت به

شركت دولتی است .اگر شركت خصوصی شد[ ،اساسنامهاش

مجمع عمومي براي تصويب]».

نيز فرق میكند].

آقاي رهپيك ـ نه ،بحث در مورد بند ( )3است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بحث در مورد اطالق اين بند است.

آقاي عليزاده ـ هفت تا بند را كه جدا جدا نمیخوانيم .طبق بند

آقاي رهپيك ـ حاال فرض كنيد كه اين شركت خصوصی

( ،)5هيئت مديره ،آييننامهي استخدامی را پيشنهاد میدهد.

نيست .بر فرض دولتی بودن ،اگر در اين اساسنامه بنويسند «با

آقاي رهپيك ـ آن آييننامه ،آييننامهي مالی ،معامالتی است.

رعايت قوانين» ،همچنان كه در بسياري از اساسنامهها اين را

آقاي عليزاده ـ هيئت مديره میگويد من كه كارشناسِ فالن

مینويسند ،عبارت بند ( )3درست میشود.

میخواهم ،بايد اين شرايط را داشته باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد اين قيد را بنويسند.

آقاي مؤمن ـ بله ديگر.

آقاي رهپيك ـ لذا اآلن اين اطالق بند ( )3كه شرايط استخدام

آقاي عليزاده ـ چه اشكالی دارد؟

در اختيار خود هيئت مديره است ،ايراد دارد .اآلن با اين

آقاي ابراهيميان ـ ما دو تا قانون در اين زمينه داريم كه هر دو

مصوبه ،اين هيئت مديره است كه تعيين میكند شرايط

آنها هم امري است .يكی قانون مديريت خدمات كشوري

استخدامی شركت چيست! خب اگر هيئت مديره يك سري

[مصوب  3180/1/8مجلس شوراي اسالمی] و يكی هم قانون

شرايطی تعيين كرد كه خالف مقررات آمره بود ،چه میشود؟

كار [مصوب  ]3103/8/۲3است .حاال سؤال من اين است،

آقاي عليزاده ـ مواردي كه مربوط به صالحيت عمومی باشد

دوستان هم كمك كنند ،آيا اين كسانی كه در شركتهاي دولتی

كه به گزينش مربوط میشود و گزينش آنها را انجام میدهد.

كار میكنند ،لزوماً بايد در يكی از اين دو قالب باشند؟

اما آن مسائلی كه مربوط به صالحيت داخلی شركت است،

آقاي عليزاده ـ بله ،درست است؛ بايد باشند.

هيئت مديرهي شركت میگويد كه من براي خودم شرايط

آقاي ابراهيميان ـ بايد باشند؟

خاصی را دارم و اين مسئله هم مربوط به شركت است.

آقاي عليزاده ـ بله.

آييننامهي آن را به هيئت وزيران میدهند كه به تصويب هيئت

آقاي ابراهيميان ـ يعنی میفرماييد يا تابع قانون كار هستند يا

وزيران برسد .اگر آن آييننامه ،خالف قوانين آمره بود ،اين

قانون مديريت خدمات كشوري؟

آييننامه وقتی پيش رئيس مجلس میرود ،رئيس مجلس [طبق

آقاي عليزاده ـ بله ،درست است.

اصل ( )318قانون اساسی] آن را باطل میكند .از اين جهت،

آقاي رهپيك ـ بله ،تابع آن قوانين میشوند.

اين بند اشكالی ندارد .اين چه اشكالی دارد؟

آقاي عليزاده ـ غالباً تابع آن قوانين هستند ،ولی حتماً اينطور

آقاي مدرسي يزدي ـ اآلن در اين اساسنامه ،تعيين شرايط

نيستند.

استخدامی از اختيارات چه كسی است؟

آقاي ابراهيميان ـ عرض من اين است كه اگر شما بگوييد
همهي كاركنان دولت تابع يكی از اين دو قانون هستند،
آنوقت اين بند اشكال دارد؛ چون نگفته است كه آن قيود

آقاي رهپيك ـ گفته است از اختيارات هيئت مديره است.
آقاي شبزندهدار ـ بله ،از اختيارات هيئت مديره است.

217

مشروح مذاكرات جلسه 1131/3/12

آقاي عليزاده ـ چه اشكالی دارد؟

مندرج در آن دو قانون توسط هيئت مديره رعايت بشود؛ بايد
اين قيد را ذكر كند .اگر بگوييد نه ،كارمندان شركتهاي
دولتی ،تافتهي جدابافتهاي هستند كه میتوانند از شمول قانون
كار و قانون مديريت خدمات كشوري خارج باشند ،آنوقت
اشكالی ندارد كه شرايط مربوط به اعمال كار و حرفهي آنها را
خود هيئت مديره و اركان شركت تعيين كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال مرخصی و بازنشستگی
كاركنانِ اين شركتها هم بايد طبق قانون باشد .قطعاً بايد اين
موارد با رعايت قوانين انجام بشود.
آقاي سليمي ـ ممكن است در اين موارد ،يك شركتی بخواهد
قوانين خاص خودش را وضع كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نمیتواند.
آقاي سليمي ـ چرا نمیتواند؟
آقاي عليزاده ـ اين بند ،به معناي فرار از مقررات عمومی نيست.
آقاي ابراهيميان ـ پس بايد آن قيد را ذكر كنند.
آقاي جنتي ـ اين از اختيارات معمولی هيئت مديره است .اصالً
اگر اين كار را نكند[ ،مشكل پيش میآيد].
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي رهپيك ـ شرايط استخدامی ،شرايط عمومی كشوري
است.
آقاي عليزاده ـ حضرت آقايانی كه بند ( )3را خالف اصل
( )85میدانند ،رأي بدهند.
آقاي مؤمن ـ ما اطالق اين بند را مغاير میدانيم.
آقاي عليزاده ـ به مغايرت اطالق آن بند رأي بدهيد.
آقاي جنتي ـ چهار رأي شد.
آقاي عليزاده ـ به بند ( )5ماده ( )31چه اشكالی داريد؟
آقاي رهپيك ـ ما [= مجمع مشورتی حقوقی] بند ( )5را مغاير
اصل ( )318قانون اساسی میدانيم 3.اين بند میگويد كه هيئت
مديره آييننامه را به مجمع عمومی پيشنهاد كند.
آقاي عليزاده ـ چه آييننامهاي؟
آقاي رهپيك ـ آييننامههاي مالی ،معامالتی و استخدامی به

آقاي شبزندهدار ـ سود كارمزد ،اضافهي بيانيه است يا يعنی

پيشنهاد هيئت مديره و به تصويب مجمع عمومی میرسد.

سودي كه خارج از كارمزد است؟

آقاي شبزندهدار ـ ما به اين ايراد هم رأي نمیدهيم ديگر.

آقاي جنتي ـ ظاهراً اضافه در اين عبارت «سود كارمزد»،

 .۲« .1بند ( )5مبنی بر تصويب آييننامههاي مالی ،معامالتی و استخدامی
توسط مجمع عمومی مغاير اصل ( )318قانون اساسی مبنی بر صالحيت
وضع آييننامه توسط وزرا و هيئت وزيران است ».نظر كارشناسی مجمع
مشورتی حقوقی (پژوهشكده شوراي نگهبان) ،شماره  313۰30مورخ
 ،3131/3/31ص ،3قابل مشاهده در آدرس زيرyon.ir/Rx8Rq :

آقاي رهپيك ـ اين آييننامه ،آييننامهي مالی ،معامالتی و
استخدامی شركت است.
آقاي عليزاده ـ شما كل اساسنامههاي شركتهاي دولتی را [كه
شوراي نگهبان آنها را تأييد كرده است] بياوريد؛ ببينيد اصالً تا
به حال كجا گفتهايم كه هيئت وزيران ،آييننامههاي معامالتی و
مالی اين شركتها را تصويب كند؟ برويد يك شركت را پيدا
كنيد كه اينگونه باشد و ما چنين اشكالی به آن گرفته باشيم.
اگر چنين چيزي وجود دارد ،اين اساسنامه ،دومی آن باشد.
شركت ،مقررات مالی خودش را تصويب میكند؛ اين ،هيچ
اشكالی ندارد .آقايانی كه بند ( )5را خالف اصل ()318
میدانند ،رأي بدهند.
آقاي جنتي ـ هيچ كسی رأي نداد.
آقاي رهپيك ـ بند ( )30ماده (.)31
آقاي جنتي ـ بند ( )30را مجمع مشورتی فقهی ايراد گرفته
است.
آقاي عليزاده ـ بند ( )30را بياوريد .ايراد اين بند را مجمع
مشورتی فقهی گفته است .بند ( )30اين است -16« :تحصيل
تسهيالت از بانكها و شركتها و مؤسسات رسمي و درخواست
و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر ميزان و
سود كارمزد و يا هرگونه شرايطي كه مقتضي باشد ،با رعايت
مقررات ماده ( )0اين اساسنامه و استقراض به وسيله انتشار اوراق
مشاركت منوط به تصويب مجمع عمومي فوقالعاده خواهد بود».
آقايان [اعضاي مجمع مشورتی فقهی] میفرمايند -1« :منظور از
سود كارمزد چيست؟ اگر منظور از آن ،ربا باشد ،بند مذكور
خالف شرع ميباشد.
 -0نوعي تناقض و تهافت از ذيل عبارت بند ( )16استفاده
ميشود؛ زيرا استقراض غير از مشاركت است؛ فلذا عبارت
استقراض به وسيلهي انتشار اوراق مشاركت خالي از تهافت
نيست».

۲
1

اضافهي بيانيه است؛ يعنی سودي كه مراد از آن كارمزد است.
 .2نظر كارشناسی مجمع مشورتی فقهی شوراي نگهبان ،شماره /330ف31/
مورخ  ،3131/3/3۰قابل مشاهده در نشانی زيرyon.ir/sH5W6 :
 .0اضافهاي كه در آن مضافاليه جنس مضاف را بيان میكند.

218

مشروح مذاكرات شوراي نگهبان؛ سال  ،1131بخش اول (فروردين تا شهريور)

آقاي رهپيك ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ با اوراق مشاركت

آقاي شبزندهدار ـ خب چرا اين اضافه را آورده است؟

آقاي عليزاده ـ « ...با اوراق مشاركت است ،ولی به صورت

كلمهي «سود» را حذف كنند ديگر؛ فقط بگويند «كارمزد».

«استقراض» آمده است .مناسب است كه اين كلمه »...

آقاي مدرسي يزدي ـ تذكر اين نكته كه خيلی خوب است.

آقاي مدرسي يزدي ـ مناسب نه ،بلكه الزم است.

آقاي جنتي ـ نه.

آقاي عليزاده ـ « ...الزم است كه اصالح بشود».

آقاي شبزندهدار ـ خب «سود كارمزد» چيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،اين عبارت ،اشكال و ايراد دارد .بنده

آقاي رهپيك ـ «سود كارمزد» يك اصطالح است .اآلن در

به آن ايراد دارم.

بانكها «سود كارمزد» میگويند.

آقاي عليزاده ـ اول آقايانی كه میگويند عبارت استقراض ،در

آقاي عليزاده ـ چه چيزي مورد تهافت بوده است؟

اينجا ايراد دارد ،رأي بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ عبارت « ...استقراض به وسيله انتشار

آقاي يزدي ـ اشكالش چيست؟!

اوراق مشاركت» تهافت دارد .با اوراق مشاركت كه نمیتواند

آقاي عليزاده ـ من نمیدانم .آقايان فقها میگويند.

قرض بدهد؛ اين دو با متهافت است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصالً فلسفهي اينكه اوراق مشاركت را

آقاي يزدي ـ گفته است كه به وسيلهي انتشار اوراق مشاركت

درست كردند ،چيست؟ فلسفهي اينكه قبالً عنوانش اوراق

استقراض كند.

قرضه بود و از مردم قرضه میگرفتند ،گاهی به عنوان قرضهي

آقاي شبزندهدار ـ اوراق مشاركت يك چيز ديگري غير از

ملی و گاهی به عنوان قرضهي نوع ديگر[ ،و بعد عنوان آن را

استقراض است.

به «اوراق مشاركت» تبديل كردند چيست؟] فلسفهاش اين بود

آقاي جنتي ـ اين هم اشكالی ندارد.

كه در اوراق قرضه ،از مردم قرض میگرفتند و بعد به آن

آقاي مدرسي يزدي ـ اين چه فرمايشی است؟ اوراق مشاركت

قرض ،سود میدادند كه اين كار ،عين ربا بود .بعد [براي

كه استقراض نيست.

اصالح اين وضعيت] گفتند كه اصالً اين مبالغ را قرض

آقاي يزدي ـ اوراق مشاركت ،در حقيقت يك سري اوراق را

نمیگيريم ،بلكه اشخاص بيايند اين اوراق را بخرند .ما با اين

میفروشند و مردم به صورت آزاد میخرند.

پول در آن سرمايهگذاري شريكتان میكنيم .بنابراين ديگر اين

آقاي شبزندهدار ـ خب اين اسمش استقراض است؟

اوراق ،استقراض نيست.

آقاي عليزاده ـ بينی و بيناهلل كه اوراق مشاركت ،قرض است.

آقاي يزدي ـ استقراض است ديگر.

همه میدانيد كه اين قرض است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،پس براي چه آمدند و عنوان آن

آقاي شبزندهدار ـ نه ،اينطوري نيست؛ چون قانونش اين نيست.

اوراق را عوض كردند؟! يعنی قرض نيست ديگر .وقتی كه

آقاي يزدي ـ اين بند میگويد اگر میخواهند به وسيلهي

قرض نبود ،يعنی مشاركت است و قرض نيست .حاال بيايند و

انتشار اوراق مشاركت استقراض كنند ،بايد مجمع عمومی

دوباره بگويند استقراض و مشاركت است؟ اين دو تا با هم

شركت آن را تصويب بكند؛ در اين صورت ،بالاشكال است.

تفاوت دارد.

آقاي شبزندهدار ـ خب حقيقت اوراق مشاركت اين نيست؛

آقاي جنتي ـ شما میخواهيد به اين يك اشكال لفظی وارد

در حقيقت قانونی كه دارد ،اينطور نيست.

بكنيد .میگويند استقراض با انتشار اوراق مشاركت است.

آقاي جنتي ـ اين باعث نمیشود تهافت ايجاد شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،خريدار اوراق مشاركت ،قصد

آقاي عليزاده ـ اجازه بدهيد حاال كه چند ايراد به اين

مشاركت در سرمايهگذاري میكند .به چنين چيزي كه

اساسنامهها گرفتيم ،اين موضوع را هم تذكر بدهيم .بگذاريد

استقراض نمیگويند؛ چون در اصل ،پولی قرض داده نمیشود.

اين موضوع را هم ختم كنيم.

آقاي جنتي ـ میگويم شما داريد اشكال لفظی میگيريد.

آقاي رهپيك ـ تذكر بدهيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،اشكال معنوي است.

آقاي عليزاده ـ بگوييم «ظاهراً منظور از استقراض ،تأمين منابع

آقاي يزدي ـ يعنی میفرماييد اين عبارت ،تبديل شود به

مالی شركت با اوراق قرضه است »...

عبارت «مشاركت به وسيلهي اوراق مشاركت».
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آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،احسنت.

درصد سودي كه همان سال به صاحبان سهام پرداخت ميشود،

آقاي يزدي ـ «مشاركت به وسيلهي  »...كه صحيح نيست.

تجاوز كند .اعضاي هيئت مديره ميتوانند در سِمَت ديگر به طور

آقاي مدرسي يزدي ـ نخير« ،تأمين مالی به وسيلهي انتشار
اوراق مشاركت» باشد.
آقاي عليزاده ـ بگوييم آيا منظور از «استقراض» در اينجا تأمين
منابع مالی است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر ابهام بگيريد ،باز بهتر از تذكر است،
ولی به نظر من اصالً اين عبارت اشكال دارد .چطور میفرماييد
اشكالی ندارد؟!
آقاي عليزاده ـ من كه نمیتوانم با ( )1تا رأي به اين بند،
اشكال بگيرم.
آقاي مدرسي يزدي ـ ( )3تا رأي دارد .ايشان [= آقاي يزدي]
هم قبول دارد.
آقاي عليزاده ـ همين عبارت مجمع مشورتی فقهی را بنويسيد:
«نوعی تناقض و تهافت از ذيل عبارت بند ( )30استفاده
میشود؛ زيرا استقراض غير از مشاركت است؛ فلذا عبارت
استقراض به وسيلهي انتشار اوراق مشاركت خالی از تهافت
نيست و بايد به عبارت تأمين منابع مالی اصالح شود».
آقاي ابراهيميان ـ آن عبارت جايگزين را نمیخواهد بگوييد.
اجازه بدهيد خودشان مشكل را رفع بفرمايند .البته میتوانيم
پيشنهاد هم بدهيم.
آقاي عليزاده ـ میگوييم ...« :و اگر به تأمين منابع مالی اصالح
شود ،اشكال رفع میگردد».
آقاي عليزاده ـ حضرات آقايانی كه به اين اشكال رأي میدهند،
3
بفرمايند )5( .رأي شد.
آقاي شبزندهدار ـ آن تذكر [مربوط به عبارت «سود كارمزد»]
را هم خوب است كه بنويسيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا ،تذكر اصالح «سود كارمزد» هم
پيشنهاد خوبی است .تذكر بدهيد كه كلمهي «سود» را بردارند
و فقط «كارمزد» بگذارند« .سود» يعنی چه؟

موظف و به عنوان صاحبمنصب شركت براي شركت انجام

آقاي عليزاده ـ نه ،اشكالی ندارد.

آقاي عليزاده ـ «ماده  -32هر سال طبق تصميم مجمع عمومي

آقاي شبزندهدار ـ اگر شركت ،دولتی نباشد كه اشكالی ندارد.

ممكن است نسبت معيني از سود ويژه به عنوان پاداش در اختيار

آقاي عليزاده ـ حضرات آقايان فقهايی كه نسبت به قيد «پنج

هيئت مديره گذارده شود .اين نسبت به هيچ وجه نبايد از پنج

درصد» در اين ماده ،با اين بيان مخالف و موافقی كه در نظر

 .1بند ( )3نظر مورخ  3131/3/۲5شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه
شركتهاي توزيع نيروي برق -3« :از ذيل بند ( )30ماده ( ،)31نوعی
تناقض و تهافت استفاده میشود؛ زيرا استقراض غير از مشاركت است؛
فلذا عبارت استقراض به وسيله انتشار اوراق مشاركت خالی از تهافت
نيست و اگر به تأمين منابع مالی اصالح گردد ،مشكل رفع میشود».

وظيفه نمايند و در ازاي آن با تصويب هيئت مديره حقالزحمه

دريافت كنند ».مجمع مشورتی فقهی در گزارش خود نسبت به
اين ماده ،گفته است« :نظر بعضي از اعضاء اين بود كه در فرضي
كه شركت دولتي ميباشد ،قرار دادن حدود پنج درصد از سود
سهام در اختيار هيئت مديره تعريض بيتالمال لإلتالف بوده و
خالف شرع ميباشد .در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه

اعطاء پاداش داراي مصالحي از جمله ترغيب نمودن هيئت مديره
به عمل نمودن به نحو احسن ميباشد».

۲

آقاي مؤمن ـ بنا بر قول دوم ،دادن اين پاداش تعريض
بيتالمال براي اتالف و خالف شرع نيست.
آقاي يزدي ـ يعنی آقايان [اعضاي مجمع مشورتی فقهی]
اصوالً «تشويق» را اتالف میدانند؟
آقاي عليزاده ـ اين ماده كه نگفته است پنج درصد پاداش
بدهند؛ گفته است اگر میخواهند پاداش بدهند ،نبايد از پنج
درصد بيشتر باشد؛ يعنی بايد به اندازه بدهيد كه اتالف نباشد.
آقاي ابراهيميان ـ پس با توجه به وضعيتی كه شركتهاي
دولتی تا به حال داشتهاند و اتالف كردهاند ،حق داشتهاند.
آقاي عليزاده ـ خب میدانم .اين ماده جلوي آن اتالف را
گرفته است ديگر؛ يك قيد به تشويقها زده است .حضرات
آقايان ،در اين ماده قيد زده است كه از پنج درصد بيشتر نباشد،
ولی دادن پاداش كمتر از آن كه ايرادي ندارد.
آقاي شبزندهدار ـ حاال آيا به كمتر از پنج درصد قانع میشوند؟
آقاي رهپيك ـ شما كه [در بند ( )3ماده ( ])31پذيرفتيد كه
هيئت مديره حقوق و مزايا را تعيين كند .خب در اين صورت،
اگر هيئت مديره از اول ميزان پاداش را همينقدر [= پنج
درصد] تعيين كرده باشد ،اشكالی دارد؟

مجمع مشورتی فقهی آمده است ،اشكال شرعی دارند بفرمايند.
اين ايراد ،رأي نياورد.
 .2نظر كارشناسی مجمع مشورتی فقهی شوراي نگهبان ،شماره /330ف31/
مورخ  ،3131/3/3۰قابل مشاهده در نشانی زيرyon.ir/sH5W6 :
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«ماده  -33مسئوليت هر يك از اعضاي هيئت مديره شركت در

منشي جلسه ـ «ماده  -52بازرس ميتواند در هر موقع هرگونه

مقابل شركت ،سهامداران و اشخاص ثالث طبق مقررات و قوانين

رسيدگي و بازرسي الزم را در هر يك از امور شركت چه به

جاري است ».آقايان [اعضاي مجمع مشورتی فقهی] در

مباشرت و چه با استفاده از خبره و كارشناس با رعايت قوانين

خصوص اين ماده میفرمايند« :اطالق مقررات و قوانين جاري

جاري انجام داده و اطالعات مربوط به شركت را از مديران يا

شامل قانون تجارت نيز ميگردد كه داراي موارد خالف شرع

كاركنان شركت مطالبه نمايد .انجام وظيفه بازرسي به هيچ وجه

است و لذا ماده مذكور خالف شرع ميباشد 3».ما كه تا كنون

نبايد مانع انجام عادي امور شركت شود».

اينطوري به قانون تجارت ايراد نمیگرفتيم .مقصود از عبارت
اين ماده ،قوانين جاريِ غير خالف شرع است.
آقاي شبزندهدار ـ چون «يكی از مقررات و قوانين جاري» كه
در ماده ( )33تنفيذ شده است ،قانون تجارت است و اين
قانون ،برخی موارد خالف شرع دارد ،از اين جهت گفتهاند
ايراد دارد.
آقاي رهپيك ـ بله ،يكجاهايی از قانون تجارت ايراد دارد.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقايانی كه به ماده ( )33اشكال وارد
میكنند ،از اين جهت كه میگويند اطالق عبارت «قوانين
جاري» شامل قانون تجارت هم میشود و قانون تجارت هم در
بعضی موارد ،داراي احكام خالف شرع است ،بفرمايند .خيلی
خب ،اين ايراد هم رأي نياورد.
منشي جلسه ـ «ماده  -50مديران و مديرعامل نميتوانند
معامالتي نظير معامالت شركت كه متضمن رقابت با عمليات
شركت باشد ،انجام دهند .هر مديري كه از مقررات اين ماده
تخلف كند و تخلف او موجب ضرر و زيان شركت شود ،مسئول
جبران آن خواهد بود .منظور از ضرر در اين ماده اعم است از
ورود خسارت يا تفويت منفعت».

آقاي عليزاده ـ حضرات آقايان [اعضاي مجمع مشورتی فقهی]
فرمودهاند« :نظر بعضي از اعضاء اين بود كه وجهي براي ضمان
مديران و مديرعامل و اينكه ايشان مسئول جبران نمودن ضرر در
فرض مورد اشاره باشند ،نيست .در مقابل نظر اكثر اعضاء اين بود
كه مانعي ندارد كه طبق قانون كسي بتواند مديرعامل باشد كه
متعهد به امور مختلف از جمله مسئوليت جبران ضرر در فرض

مورد اشاره باشد 0».پس اكثريت ،اين ماده را خالف شرع
نمیدانند .حاال آقايانی كه نظر اقليت را قبول دارند ،رأي بدهند.
خيلی خب ،اين ايراد هم رأي نياورد .ماده ( )51را بخوانيد.
 .1نظر كارشناسی مجمع مشورتی فقهی شوراي نگهبان ،شماره /330ف31/
مورخ  ،3131/3/3۰قابل مشاهده در نشانی زيرyon.ir/sH5W6 :
 .2نظر كارشناسی مجمع مشورتی فقهی شوراي نگهبان ،شماره /330ف31/
مورخ  ،3131/3/3۰قابل مشاهده در نشانی زيرyon.ir/sH5W6 :

آقاي عليزاده ـ خب ،آقايان [اعضاي مجمع مشورتی فقهی]
فرمودهاند« :الزم است قوانين جاري مرتبط مالحظه شود تا داراي
موارد خالف شرع نباشد».

1

آقاي رهپيك ـ منظور ،قوانين جاري است ديگر.
آقاي شبزندهدار ـ ما واقعاً نمیدانيم؛ چون اآلن واقف به
قوانين جاري نيستيم؛ چون بعضی از آنها مصوب زمان طاغوت
است.
آقاي رهپيك ـ منظور ،قوانين جاري معتبر است.
آقاي شبزندهدار ـ قوانين معتبر زيادي اآلن داريم [كه مصوب
طاغوت است و اجرا میشود].
آقاي عليزاده ـ اين ايراد مثل همان ايراد بااليی [= ايراد ماده
( ])33است .آقايان ،همان باال هم به اين ايراد رأي نداديد.
حضرات آقايانی كه عبارت «قوانين جاري مرتبط» را خالف
شرع میدانند و میفرمايند اين قوانين بايد مالحظه شود [تا
بتوان راجع به آن اظهار نظر كرد] ،رأي بدهند .رأي نياورد.
آقاي عليزاده ـ «ماده  -52مسئوليت بازرس در مقابل شركت و
صاحبان سهام و اشخاص ثالث طبق قوانين جاري است».
3

آقاي رهپيك ـ اشكال ماده ( )58هم به همين شكل است.
آقاي عليزاده ـ بله ،اين ماده هم همانطور است« .ماده -21
هرگاه شركت مطابق ماده ( )20اين اساسنامه منحل شود ،تصفيه
امور آن با رعايت قوانين و مقررات انجام ميشود».

آقاي رهپيك ـ اشكال اين ماده هم همان اشكال ماده ()51
5
است.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،تمام شد .پس همهي اين
اساسنامهها ،اين چند تا اشكال را دارند.
 .0نظر كارشناسی مجمع مشورتی فقهی شوراي نگهبان ،شماره /330ف31/
مورخ  ،3131/3/3۰قابل مشاهده در نشانی زيرyon.ir/sH5W6 :
« .4مطلب مذكور در ماده ( )51در اين ماده نيز جاري است» نظر كارشناسی
مجمع مشورتی فقهی شوراي نگهبان ،شماره /330ف 31/مورخ
 ،3131/3/3۰قابل مشاهده در نشانی زيرyon.ir/sH5W6 :
« .5مطلب مذكور در ماده ( )51در اين ماده نيز جاري است» نظر كارشناسی
مجمع مشورتی فقهی شوراي نگهبان ،شماره /330ف 31/مورخ
 ،3131/3/3۰قابل مشاهده در نشانی زيرyon.ir/sH5W6 :
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منشي جلسه ـ ( )35مورد اساسنامه ،همگی به همين صورت است.

توليد ،انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)»

آقاي عليزاده ـ اشكاالت اين اساسنامه را براي هر ( )35مورد

آقاي شبزندهدار ـ [مجمع مشورتی حقوقی] يك اشكال

بنويسيد.

3

اساسی به اين اساسنامه وارد كرده است.

1

آقاي رهپيك ـ من يك توضيحی راجع به اساسنامهي شركت

اصالح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت
توليد ،انتقال و توزيع نيروی برق ايران (توانير)
منشي جلسه ـ «اصالح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت

توانير بدهم .آقايان ببينيد؛ بحث مبنايی است .اآلن مالحظه
میكنيد كه هيئت وزيران براي اصالح اساسنامهها به ماده
واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصالح اساسنامه
سازمانها ،شركتها و مؤ سسات دولتی و وابسته به دولت

3

استناد میكند .اآلن ،اين استناد رايج است .اما در خصوص
 .1نظر مورخ  3131/3/۲3شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه شركتهاي
توزيع نيروي برق*« :عطف به نامه شماره  ....مورخ  3131/1/8اساسنامه
شركت توليد نيروي برق  .....مصوب جلسه مورخ بيست و هشتم
اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و دو هيئت وزيران ،در جلسه مورخ
 3131/3/38شوراي نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا
به شرح زير اعالم گرديد:
 -3در بند ( )3ماده ( ،)۲اطالق تجويز اخذ وام از جهت شمول نسبت
به اخذ وام از منابع خارجی كه مستلزم وام ربوي است ،خالف موازين
شرع و احكام اوليه شناخته شد.
 -۲در تبصره ( )۲ماده ( )33از آنجا كه روشن نيست عبارت «بدون اخذ
نظر وزير» همه موارد مذكور در اين تبصره را در بر میگيرد يا خير ،ابهام
دارد .همچنين اين تبصره از اين حيث كه مشخص نيست آيا موارد
مذكور در آن نياز به تصويب هيئت وزيران دارد يا خير ،واجد ابهام
است .به عالوه در اين تبصره ،تغيير تابعيت شركت و افزايش تعهدات
صاحبان سهام كه جزء موارد مربوط به اساسنامه میشود ،روشن نيست
كه آيا بايد به تصويب هيئت وزيران برسد يا خير ،كه از اين جهت هم
ابهام دارد .مضافاً بر اين ،تبصره مذكور از اين جهت كه مشخص نيست
آيا موارد مذكور مربوط به زمان دولتی بودن اين شركت است يا به بعد
از واگذاري نيز سرايت میكند ،ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذكور،
اظهار نظر خواهد شد.
 -1بند ( )33ماده ( )31از اين جهت كه مشخص نيست عبارت «هرگونه
حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلی)» ،آيا شامل مواردي میشود كه
مطابق فتواي مقام معظم رهبري «مدظلهالعالی» وجهه شرعی ندارد را نيز
در بر میگيرد يا خير ،ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام ،اظهار نظر خواهد شد.
 -3از ذيل بند ( )30ماده ( )31نوعی تناقض و تهافت استفاده میشود؛
زيرا استقراض غير از مشاركت است؛ فلذا عبارت استقراض به وسيله
انتشار اوراق مشاركت خالی از تهافت نيست و اگر به تأمين منابع مالی
اصالح گردد ،مشكل رفع میشود».
* با توجه به يكسان بودن نظر شوراي نگهبان نسبت به مفاد
اساسنامههاي پانزدهگانه مربوط به توزيع نيروي برق مصوب
 313۲/3۲/۲8هيئت وزيران ،در اينجا صرفاً متن نظر شورا در خصوص
اين اساسنامهها ،بدون ذكر عنوان اساسنامه ،شماره مصوبهي هيئت
وزيران و شمارهي نظر شوراي نگهبان ذكر شده است .اطالعات مربوط
به شماره نامههاي مزبور ،در شناسنامهي ابتدايی كه در ابتداي مشروح
مذاكرات مربوط به اين مصوبه آمده ،ذكر شده است.

اساسنامهي شركت توانير ،ايجاد اين شركت با «قانون» بوده
است 5،نه با تصويب هيئت وزيران .اصل تأسيس آن با قانون
 .2اصالح اساسنامه شركت مادرتخصصی مديريت توليد ،انتقال و توزيع
نيروي برق ايران (توانير) در تاريخ  313۲/3۲/۲8به تصويب هيئت
وزيران رسيد .اين مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل
( )85قانون اساسی ،طی نامهي شماره  5۰131/۲51۲1مورخ 3131/1/8
به شوراي نگهبان ارسال شد .اين مصوبه ،تا كنون در سه مرحله بين
شوراي نگهبان و هيئت وزيران رفت و برگشت داشته است .شوراي
نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگی در جلسهي مورخ
 3131/3/38و در مرحلهي دوم در جلسات مورخ  3131/33/8و
 3133/3/33و در مرحلهي سوم در جلسهي مورخ  3133/5/1بررسی
كرد و نظر خود مبنی بر مغايرت اين مصوبه با اصل ( )85قانون اساسی
را طی نامههاي شماره  31/3۰۲/353۰مورخ 33/3۰۲/151 ،3131/3/۲3
مورخ  3133/۲/1و  33/3۰۲/۲313مورخ  3133/5/3۰به هيئت وزيران
اعالم كرد.
 .0در اين خصوص ،بنگريد به :نظر كارشناسی مجمع مشورتی حقوقی
(پژوهشكده شوراي نگهبان) ،شماره  31۰3۰30مورخ ،3131/3/31
صص  ،3۰-5قابل مشاهده در نشانی زيرyon.ir/Bvd5X :
 .4قانون استفساريه در خصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمانها،
شركتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 3111/3/1۰
مجلس شوراي اسالمی« :موضوع استفساريه:
آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمی اجازه تصويب اساسنامه
سازمانها ،شركتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله
مؤسساتی را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده
است ،اصالح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس
شوراي اسالمی است ،يا اصالح اساسنامه كه در واقع اصالح تصميم
دولت است ،بر عهده هيئت وزيران میباشد؟
نظر مجلس:
ماده واحده -هرگونه تغيير يا اصالح اساسنامههايی كه به موجب تصويب
مجلس شوراي اسالمی به هيئت دولت واگذار شده است ،چون تغيير
نظر دولت محسوب میشود ،با هيئت وزيران است».
 .5ماده ( )1اليحه قانونی راجع به تأسيس وزارت آب و برق مصوب
 313۲/3۲/۲0مجلس شوراي ملی« :ماده  -1به وزارت آب و برق اجازه
داده میشود كه در اجراي وظايف موضوع بندهاي (الف)( ،ب)( ،هـ) و
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بوده است.

استفساريه كه گفته است اگر جايی براي تأسيس اساسنامه به

آقاي اسماعيلي ـ يعنی قانون دارد.

دولت مجوز داديم ،اصالحش هم با خود دولت است.

آقاي رهپيك ـ بله ،اصل ايجاد آن قانون دارد .بعد هم چند بار

آقاي عليزاده ـ اآلن اصل اين اساسنامه را چه كسی نوشته

اين قانون [= اساسنامه] اصالح شده است .يك بار هم دولت

است؟

در سال  3183آمده است و اين اساسنامه را اصالح كرده است،

آقاي رهپيك ـ اصل اساسنامهي اين شركت ،با «قانون» بوده

اما رئيس مجلس به اين اصالحيه ايراد گرفت و گفت كه استناد

است .ايجاد اين شركت ،تشكيل اين شركت با قانون مجلس

به آن استفساريه در جايی صحيح است كه مجلس به هيئت

بوده است .بعد هم اين اساسنامه مثل قوانين ديگر [در مجلس]

وزيران اجازهي تأسيس اصل آن شركت يا سازمان را [از طريق

اصالح شده است.

تصويب اساسنامهي آن] داده باشد كه در آن صورت ،هيئت

آقاي سوادکوهي ـ پس از اساس ،تصويب اساسنامهي اين

وزيران میتواند اصالح آن اساسنامه را هم انجام بدهد؛ اما اين

شركت را به دولت ندادهاند.

استفساريه مربوط به جايی نيست كه تأسيس يك شركت يا

آقاي رهپيك ـ بله ديگر ،اساسنامهي اين شركت ،بر اساس

سازمان و تصويب اساسنامهي آن با خود مجلس بوده است ،كه

قانون تدوين شده است.

ما در اين موارد ،چنين اختياري به هيئت وزيران ندادهايم .لذا

آقاي ابراهيميان ـ پس اينطوري نبوده كه بر اساس قانون،

آنجايی كه اصل تأسيس يك شركت يا سازمان با قانون بوده

اجازهي تشكيل شركت و تصويب اساسنامهي آن را به دولت

است ،اصالحش هم با قانون و از طريق مصوبهي مجلس است.

داده باشند.

با اين استدالل وقتی كه دولت ،اين اساسنامه را اصالح كرد،

آقاي رهپيك ـ نه ديگر ،تصويب اين اساسنامه بر اساس قانون

رئيس مجلس به آن ايراد گرفت و لذا اين موضوع يك مدتی

[= اليحه قانونی راجع به تأسيس وزارت آب و برق] مصوب

مسكوت ماند 3.بعد خود دولت نامه نوشت كه با توجه به اين

سال  313۲بوده است

ايراد ،ما اجراي اين اساسنامه را متوقف كرديم ۲.اين موضوع

آقاي سوادکوهي ـ اين اساسنامه ،قبل از انقالب تصويب شده

مسكوت بود تا اآلن كه دوباره دولت آمده است و با استناد به

است.

آن استفساريه ،اساسنامه شركت توانير را اصالح كرده است.

آقاي رهپيك ـ اصل اساسنامه مصوب سال 3131/3۲/31

آقاي عليزاده ـ اآلن هيئت وزيران بر چه اساسی میگويد كه ما

[كميسيونهاي دارايی و آب و برق و استخدام مجلسين] است.

اين اساسنامه را اصالح كردهايم؟ متن را بياوريد.

بعد هم يك اصالحاتی در سالهاي  3153و  3155بر روي آن

آقاي رهپيك ـ به همان استفساريه استناد كردهاند .همان

انجام شده است.
آقاي يزدي ـ باالخره شما میخواهيد بگوييد كه دولت حق


(و) ماده يك اين قانون مؤسساتی را كه طبق اصول بازرگانی اداره
خواهند شد بوجود آورد .اساسنامه مؤسسات مزبور از طرف وزارت آب
و برق تهيه و به تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين خواهد رسيد».
 .1جهت آگاهی از سير كامل مراحل تصويب و اصالح اساسنامه شركت
مديريت توليد ،انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) در مجلس و
هيئت وزيران و نظرات رئيس مجلس در خصوص آن ،بنگريد به :نظر
كارشناسی مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشكده شوراي نگهبان) ،شماره
 31۰3۰30مورخ  ،3131/3/31صص  ،3۰-5قابل مشاهده در نشانی زير:
yon.ir/Bvd5X

 .2تصويبنامهي شماره /3۰31۰۰ت10315هـ مورخ  3185/8/۲8هيئت
وزيران« :با توجه به نظر رئيس مجلس شوراي اسالمی( ،موضوع نامه
شماره  3333/1۲3۲1هـ/ب مورخ  )3185/5/1تصويبنامه شماره
/۲8۰3ت 1۲133هـ مورخ ( 3183/5/33موضوع اصالح ماده ()0
اساسنامه شركت توانير) از تاريخ اعالم ايراد رسمی ،موقوفاالجراء
میشود».

اصالح اين اساسنامه را ندارد.
آقاي رهپيك ـ بله ،دولت به استناد اين استفساريه نمیتواند اين
اساسنامه را اصالح كند .محل جريان اين استفساريه ،جايی
است كه اصل تصويب اساسنامه با مجوز مجلس به دولت داده
شده باشد .اما اين اساسنامه اينطوري نيست.
آقاي سوادکوهي ـ پس اول ما به اين موضوع اشكال بگيريم تا
بعد ببينيم چه میشود.
آقاي مؤمن ـ سؤال آن استفساريه همين است كه آنجاهايی كه
مجلس به دولت اجازه داده است كه اساسنامه را تصويب كند،
اگر دولت خواست آن اساسنامه را تغيير بدهد ،آيا میتواند
چنين كاري بكند يا نه؟ استفساريه همين را میگويد .از مجلس
سؤال میشود كه هر جايی كه به دولت اجازه داده باشيد
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اساسنامهاي را تصويب كند ،اگر دولت خواست اساسنامه را

واقع ،تأييد و نظر مجلس معتبر است.

تغيير بدهد ،اين حق را دارد يا نه؟ میگويد بله ،او حق دارد.

آقاي سوادکوهي ـ درست است؛ چون در اين صورت [اقدام

آقاي رهپيك ـ بله ،در اين موارد دولت حق دارد كه آن

دولت در اصالح اساسنامه] ،اصالح نظر مجلس است.

اساسنامه را اصالح كند يا تغيير بدهد.

آقاي عليزاده ـ پس همين ايراد را رأي میگيريم .بنويسيد« :نظر

آقاي مؤمن ـ خب اين حق ،براي جايی است كه هيئت وزيران

به اينكه اين اساسنامهي شركت مادرتخصصی »...

حق داشته است كه اساسنامه را تصويب كند ،اما اين جايی كه

آقاي مؤمن ـ «به استناد ماده واحده قانون استفساريه »...

مجلس اساسنامه را تصويب كرده است ،دولت حق ندارد آن را

آقاي عليزاده ـ ما میگوييم «نظر به اينكه اين اساسنامه شركت

اصالح كند.

مادرتخصصی مديريت توليد ،انتقال و توزيع نيروي برق ايران

آقاي ابراهيميان ـ امروز هم ممكن است چنين اتفاقی بيفتد.

(توانير) ،مصوب مجلس شوراي اسالمی است »...

اگر در موردي خود مجلس يك اساسنامهاي را تصويب كند،

آقاي مدرسييزدي ـ «اصالح آن هم در اختيار خودش است».

[هيئت وزيران نمیتواند آن را اصالح كند يا در آن تغييري

آقاي رهپيك ـ بله ،در اختيار مجلس است.

ايجاد كند].

آقاي اسماعيلي ـ نه ،عنوان آن شركتی كه مجلس تشكيل داده

آقاي عليزاده ـ استفساريه را بياوريد.

است« ،مادرتخصصی» نبود.

آقاي رهپيك ـ استفساريه در اين گزارش آمده است .اين

آقاي رهپيك ـ بعداً مجلس شوراي اسالمی آن را اصالح كرده

استفساريه مشهور است ديگر؛ بارها اين ماده واحده را

است و قانون شده است .اآلن آن «قانون» است.

نوشتهاند.

آقاي عليزاده ـ بله ،به هر حال اساسنامهي اين شركت مصوب

آقاي عليزاده ـ «قانون استفساريه در خصوص اختيار اصالح

مجلس است.

اساسنامه سازمانها ،شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به

آقاي سليمي ـ تصويب اين اساسنامه ،به دولت واگذار نشده

دولت مصوب  1122/1/12مجلس شوراي اسالمي:

بود.

موضوع استفساريه:

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آيا در موردي كه مجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه

آقاي عليزاده ـ بله ...« ،تصويب اساسنامهي آن ،مطابق اصل

سازمانها ،شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از

( )85قانون اساسی به دولت واگذار نگرديده است و ماده

جمله مؤسساتي را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است،

واحدهي مربوط به تفسير هم مربوط به موردي است كه

به دولت داده است ،اصالح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب
مجوز مجدد از مجلس شوراي اسالمي است يا اصالح اساسنامه
كه در واقع اصالح تصميم دولت است ،بر عهده هيئت وزيران
ميباشد؟
نظر مجلس:
ماده واحده -هرگونه تغيير يا اصالح اساسنامههايي كه به موجب
تصويب مجلس شوراي اسالمي به هيئت دولت واگذار شده
است ،چون تغيير نظر دولت محسوب ميشود ،با هيئت وزيران

است ».خب ،اين مفهوم دارد .مفهومش اين است كه تغيير آن
اساسنامههاي مصوب مجلس ،زير نظر مجلس است.
آقاي اسماعيلي ـ نه ،اين استفساريه براي آن اساسنامههايی
است كه دولت اصل آن اساسنامهها را تصويب كرده است.
آقاي عليزاده ـ بله ،من هم میگويم كه اصالً اين استفساريه
مفهوم دارد؛ يعنی اصالً اين استفساريه ،شامل آن اساسنامههايی
كه مجلس تصويب كرده است نمیشود؛ چون در آن موارد در

مجلس ،اجازهي تصويب اساسنامه را به دولت بدهد .بنابراين
چون اين از شمول آن ماده واحده خارج است»... ،
آقاي مدرسييزدي ـ نمیشود اصالح اساسنامه را به آن ماده
واحده مستند كرد.
آقاي عليزاده ـ « ...بنابراين اصالح اساسنامهي مذكور توسط
دولت خالف اصل ( )85قانون اساسی است ».كسانی كه به اين
ايراد رأي میدهند ،اعالم رأي بفرمايند.
آقاي مؤمن ـ شما رأي نمیدهيد؟
آقاي عليزاده ـ چرا ،رأي میدهيم.
آقاي سليمي ـ همه رأي میدهند.
آقاي عليزاده ـ حاال عبارتش را درست میكنيم؛ مضمونش
همين است ،منتها بايد عبارت را درست بكنيم .آقاي دكتر
[رهپيك] ،اين تصويبنامه چيست؟
آقاي رهپيك ـ كدام؟

631

مشروح مذاكرات شوراي نگهبان؛ سال  ،1131بخش اول (فروردين تا شهريور)

آقاي عليزاده ـ [همين كه در صدر اين اساسنامه] نوشته است:

آقاي رهپيك ـ اين اصالحيه ،يك اشكال اساسی دارد؛ منتها در

« ...اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد ،انتقال و توزيع

دور پيش در شوراي نگهبان به آن توجه نشده است 1.تأسيس

نيروي برق ايران (توانير) موضوع تصويبنامه شماره

اين شركت توسعهي برق ايران در سال  3183و به استناد ماده

/50231ت02032هـ مورخ  1121/12/02به شرح زير اصالح

( )3قانون برنامه سوم [توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی

ميشود »... :اين چيست؟

جمهوري اسالمی ايران] 3بوده است 3.آن ماده اساساً اجازهي

آقاي ابراهيميان ـ تصويبنامه ،مورخ چه تاريخی است؟
آقاي رهپيك ـ مورخ همان سال  3183است كه رئيس مجلس
به آن ايراد گرفته بود.
آقاي عليزاده ـ بله ،همان تصويبنامهاي است كه به آن ايراد
گرفته بودند.

3

اصالح اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه
برق ايران (اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد
نيروی برق حرارتي)
منشي جلسه ـ «اصالح اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه
برق ايران»

۲

 .1نظر شماره  31/3۰۲/353۰مورخ  3131/3/۲3شوراي نگهبان« :عطف به
نامه شماره  5۰131/۲51۲1مورخ  ،3131/1/8اصالح اساسنامه شركت
مادرتخصصی توليد ،انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مصوب
جلسه مورخ بيست و هشتم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و دو هيئت
وزيران ،در جلسه مورخ  3131/3/38شوراي نگهبان مورد بحث و
بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعالم میگردد:
 استناد به ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصالحاساسنامه سازمانها ،شركتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت
مصوب  ،3111در خصوص مورد موجه نمیباشد؛ زيرا اساسنامه شركت
مادرتخصصی مديريت توليد ،انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)،
مصوبه مجلس است و تصويب اساسنامه آن مطابق اصل ( )85قانون
اساسی به دولت واگذار نگرديده است؛ بنابراين مصوبه از شمول ماده
واحده مرقوم خارج است ،اصالح آن توسط دولت مغاير اصل ()85
قانون اساسی میباشد».
 .2اصالح اساسنامه شركت سهامی سازمان توسعه برق ايران در تاريخ
 313۲/3۲/۲8به تصويب هيئت وزيران رسيد .هيئت وزيران در اين
اصالحيه ،عالوه بر تغيير در برخی مواد اساسنامه ،نام شركت سهامی
سازمان توسعه برق ايران را نيز به «شركت مادرتخصصی توليد نيروي
برق حرارتی» تغيير داد .اين مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينی شده
در اصل ( )85قانون اساسی ،طی نامهي شماره  5۰131/۲51۲8مورخ
 3131/1/8به شوراي نگهبان ارسال شد .اين مصوبه ،در مجموع در دو
مرحله بين شوراي نگهبان و هيئت وزيران رفت و برگشت داشته است.
شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگی در جلسه مورخ
 3131/3/38بررسی كرد و نظر خود مبنی بر مغايرت برخی از مواد اين
مصوبه با موازين شرع را طی نامهي شماره  31/3۰۲/35۰3مورخ
 3131/3/۲3به هيئت وزيران اعالم كرد .در نهايت ،با اصالحات مورخ




 3131/1/۲1هيئت وزيران ،اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگی در
جلسهي مورخ  3131/33/8شوراي نگهبان بررسی شد و نظر شورا مبنی
بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسی طی نامهي شماره
 31/3۰۲/1331مورخ  3131/33/3۲به هيئت وزيران اعالم شد.
 .0اساسنامهي فوقالذكر در تاريخ  318۲/3۲/3۰از سوي هيئت وزيران
اصالح شد كه شوراي نگهبان پس از بررسی اين اصالحيه در جلسهي
 3181/1/31خود ،مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسی
تشخيص نداد و در نامهي شماره  81/1۰/1553مورخ  3181/1/30تأييد
آن را به هيئت وزيران اعالم كرد.
 .4ماده ( )3قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوري اسالمی ايران مصوب  3113با اصالحات و الحاقات بعدي:
« -3به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتی
و افزايش بازدهی و بهرهوري و اداره مطلوب شركتهايی كه ضروري
است در بخش دولتی باقی بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري
شركتهايی كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتی غير ضروري است به
بخش غيردولتی ،به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاري ،انحالل،
ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتی ،اصالح و تصويب اساسنامه
شركتها ،تصويب آييننامههاي مالی و معامالتی ،تصويب آييننامههاي
استخدامی و بيمه با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابهجايی و
انتقال وظايف ،نيروي انسانی ،سهام و دارايیهاي شركتهاي دولتی و
شركتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند:
الف -كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميت
دولت از شركتهاي دولتی منفك و به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی
تخصصی ذيربط محول میگردد.
ب -شركتهاي دولتی حداكثر تا پايان سال چهارم برنامه در قالب
شركتهاي مادرتخصصی سازماندهیشده و زير نظر مجمع عمومی در
چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد .اينگونه شركتها از نظر
سياستها و برنامههاي بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانههاي
تخصصی مربوطه خواهند بود.
حق مالكيت دولت در اينگونه شركتها (به استثناء شركتهايی كه
رياست مجمع آنها با رئيس جمهور است) از طريق وزارت امور
اقتصادي و دارايی يا سازمان مالكيت شركتهاي دولتی كه به استناد اين
قانون زير نظر رئيس جمهور تشكيل خواهد شد (به تشخيص دولت)
اعمال خواهد شد .دولت مكلف است نسبت به اصالح اساسنامه اين
گروه شركتها به نحو مقتضی اقدام قانونی نمايد .بار مالی احتمالی
تشكيل سازمان مذكور از رديفهاي متمركز در اختيار رئيس جمهور
تأمين میگردد .كليه شركتهايی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا
تصريح نام بوده و يا داراي قانون خاص هستند ،مشمول اين ماده
میباشند».
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تأسيس شركت به هيئت وزيران نداده بود و موضوعش تأسيس

میگويند ما قبالً اين شركت را تأسيس كردهايم.

نبوده است .موضوع آن ماده ...« ،واگذاري ،انحالل ،ادغام و

آقاي مدرسي يزدي ـ ماده [ي مورد استناد تشكيل اين

تجديد سازمان شركتهاي دولتی ،اصالح و تصويب اساسنامه

اساسنامه] را بخوانيد .حتماً در زمان بررسی اساسنامهي تأسيس

شركتها  »...بوده است .آن موقع هيئت وزيران اساسنامهي اين

اين شركت ،به يك چيزي توجه داشتهايم.

سازمان را تصويب كرد و ايرادي هم به آن گرفته نشد ۲.اآلن

آقاي عليزاده ـ بله ،ما متوجه اين موضوع بوديم .همان زمان

دارد همان اساسنامه را اصالح میكند.

هم همين را گفتيم.

آقاي عليزاده ـ اصالح اساسنامه كه اشكال ندارد.

آقاي رهپيك ـ قانون برنامهي سوم توسعه مصوب سال 3113

آقاي رهپيك ـ نه ،اگر آن ايراد اولی به اين اساسنامه گرفته شده

بوده است.

بود ،مثل مورد قبلی [= اصالح اساسنامه شركت مادرتخصصی

آقاي عليزاده ـ اسم اين شركت چيست؟

مديريت توليد ،انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)]

آقاي رهپيك ـ شركت سهامی سازمان توسعهي برق ايران.

میشد و ايراد داشت 1.آن زمان ،هيئت دولت ،اصالً اجازهي

آقاي عليزاده ـ بياييد ببينيم اين شركت بر اساس چه قانونی

تأسيس اين اساسنامه را نداشته است ،ولی هيئت دولت آن را

تشكيل شده است.

تأسيس كرد .حاال آمدهاند و به استفساريه 3استناد كردهاند؛ چون

آقاي رهپيك ـ اساسنامهي اين شركت به استناد ماده ( )3قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري


 .1در صدر تصويبنامهي شماره /ت۲8۲88هـ هيئت وزيران مندرج در
نامهي شماره  ۲8۲88/00811مورخ  3183/3۲/۲1معاون اول رئيس
جمهور به شوراي نگهبان آمده است« :هيئت وزيران در جلسه مورخ
 3183/3۲/38بنا به پيشنهاد شماره  15831/۲۰/3۰۰مورخ 3183/3۲/38
وزارت نيرو و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور
اقتصادي و دارايی و به استناد ماده ( )3قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ايران  -مصوب -3113
اساسنامه شركت سهامی سازمان توسعه برق ايران را به شرح زير
تصويب نمود »...
 .2شوراي نگهبان به موجب نامهي شماره  8۲/1۰/۲111مورخ ،318۲/3/۲3
اساسنامه شركت سهامی سازمان توسعه برق ايران مصوب 3183/3۲/38
هيئت وزيران را تأييد كرده است.
 .0نظر شماره  31/3۰۲/353۰مورخ  3131/3/۲3شوراي نگهبان در
خصوص اصالح اساسنامه شركت مادرتخصصی توليد ،انتقال و توزيع
نيروي برق ايران (توانير) مصوب  313۲/3۲/۲8هيئت وزيران« :عطف به
نامه شماره  5۰131/۲51۲1مورخ  3131/1/8اصالح اساسنامه شركت
مادرتخصصی توليد ،انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مصوب
جلسه مورخ بيست و هشتم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و دو هيئت
وزيران ،در جلسه مورخ  3131/3/38شوراي نگهبان مورد بحث و
بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعالم میگردد:
 استناد به ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصالحاساسنامه سازمانها ،شركتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت
مصوب  ،3111در خصوص مورد موجه نمیباشد؛ زيرا اساسنامه شركت
مادرتخصصی مديريت توليد ،انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)،
مصوبه مجلس است و تصويب اساسنامه آن مطابق اصل ( )85قانون
اساسی به دولت واگذار نگرديده است؛ بنابراين مصوبه از شمول ماده
واحده مرقوم خارج است ،اصالح آن توسط دولت مغاير اصل ()85
قانون اساسی میباشد».
 .4قانون استفساريه در خصوص اختيار اصالح اساسنامهي سازمانها،



اسالمی ايران تشكيل شده است« .ماده  -3به منظور ساماندهي و
استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و
بهرهوري و اداره مطلوب شركتهايي كه ضروري است در بخش
دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهايي
كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غير ضروري است به بخش
غير دولتي ،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 جابهجايي و انتقال وظايف ،نيروي
انساني ،سهام و داراييهاي شركتهاي دولتي و شركتهاي
وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند»... :

آقاي مدرسي يزدي ـ عبارت «اصالح و تصويب» آورده است.

شركتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 3111/3/1۰
مجلس شوراي اسالمی« :موضوع استفساريه:
آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمی اجازه تصويب اساسنامه
سازمانها ،شركتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله
مؤسساتی را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده
است ،اصالح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس
شوراي اسالمی است ،يا اصالح اساسنامه كه در واقع اصالح تصميم
دولت است ،برعهده هيئت وزيران میباشد؟
نظر مجلس:
ماده واحده -هرگونه تغيير يا اصالح اساسنامههايی كه به موجب تصويب
مجلس شوراي اسالمی به هيئت دولت واگذار شده است ،چون تغيير
نظر دولت محسوب میشود ،با هيئت وزيران است».
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آقاي عليزاده ـ بله ،عبارت «تصويب اساسنامه شركتها» آمده

نمیدهند .ما به ماده ( )3اين اساسنامه هم ايراد گرفتهايم 3كه

است.

گفته است « ...اين شركت و شركتهاي تابع از هر لحاظ استقالل
۲

آقاي شبزندهدار ـ اين عبارت يعنی اينكه اساسنامهي همان

مالي داشته و تابع مقررات اساسنامه خود ميباشند»؛ ولی شما

شركتهايی را كه بايد ادغام و تجديد كنند ،همانها را اصالح

كه اين ايراد را هم نمیگيريد.
آقاي عليزاده ـ نه ديگر ،بياييد مواد اين اساسنامه را از اول
بخوانيم.
آقاي شبزندهدار ـ سوابق را كه ديديم.
آقاي رهپيك ـ چرا از اول بخوانيم؟ اشكاالتش را بخوانيم.
آقاي عليزاده ـ آنجاهايی را كه [مجامع مشورتی فقهی و
حقوقی] اشكال دارند ،بخوانيم.
آقاي رهپيك ـ اشكاالت را بخوانيم.
آقاي عليزاده ـ آقايان ،به كجا ايراد داريد؟
آقاي رهپيك ـ ايراد ماده ( )3را قبول نداشتيد؟
آقاي عليزاده ـ مجمع مشورتی فقهی چه نوشته است؟
آقاي شبزندهدار ـ مجمع مشورتی فقهی به اين اساسنامه
ايرادي نگرفته است؛ گفته است« :خالف شرع يا قانون اساسي

كنند[ ،نه اينكه اساسنامهي جديد تصويب كنند] .اين ماده دارد
میگويد چطور اين شركتها را واگذار كنند.
آقاي عليزاده ـ نه ،نگفته است اصالح اساسنامهي شركتها را
تصويب كنند.
آقاي رهپيك ـ میگويد اساسنامهي آن شركتهايی را كه
میخواهند درست كنند ،تصويب كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بحث «تجديد سازمان» است.
آقاي عليزاده ـ [هيئت وزيران ،بر اساس ماده ( )3آن] قانون
آمده و گفته است كه من اين شركت سهامی سازمان توسعهي
برق ايران را تشكيل میدهم .اين مسائل ،آن زمان بحث شد.
هيئت وزيران گفته است كه من ضروري میدانم اين شركت
تشكيل بشود؛ گفته است اين شركت بايد تشكيل بشود تا
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بتوانيم آنها را واگذار كنيم.

دانسته نشد».

آقاي رهپيك ـ نه ديگر ،تا آخر اين ماده را بخوانيد ...« .با

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،مجمع فقهی قم هيچ اشكالی به اين
مصوبه نگرفته است.

رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابهجايی و انتقال وظايف،
نيروي انسانی ،سهام و دارايیهاي شركتهاي دولتی و
شركتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند»...
همهي اين كارها براي ادغام ،انحالل و واگذاري اين شركتها
بوده است .علیايّحال ،مبناي تشكيل و اصالح اساسنامهي اين
شركت در سابق ،اين ماده بوده است و حاال تمام شده است.
آقاي عليزاده ـ خب ،قبالً كه به اين اساسنامه و اصالحيهاش
ايراد نگرفتهايم .ما آن زمان از ماده ( )3قانون برنامه سوم
توسعه ،اينطور فهميديم كه هيئت وزيران میتواند چنين
شركتی تأسيس كند.
آقاي رهپيك ـ به هر حال ،تأسيس اين شركت اينگونه بوده
است .در سال  318۲هم يك بار اساسنامهي اين شركت را
اصالح كردهاند و ما به آن اصالحيه هم ايراد نگرفتيم .اآلن
ديگر نمیشود ايراد گرفت.
آقاي عليزاده ـ بله ،به اصالحيه هم ايراد نگرفتهايم.
آقاي رهپيك ـ ما [در مجمع مشورتی حقوقی] به اين مصوبه
ايراد گرفتيم ،ولی احتماالً اعضاي شورا به اين ايراد رأي

« .1عبارت ذيل اين ماده بيان میدارد« :اين شركت و شركتهاي تابع از هر
لحاظ استقالل مالی داشته و تابع مقررات اساسنامه خود میباشند ».اين
عبارت واجد اين ابهام است كه آيا هيئت 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 استخدامی كشور
نسبت به اين شركت اثري ندارد ».نظر كارشناسی مجمع مشورتی حقوقی
(پژوهشكده شوراي نگهبان) ،شماره  31۰3۰30مورخ  ،3131/3/31ص
 ،31قابل مشاهده در نشانی زيرyon.ir/ipvem :
 .2ماده ( )3اساسنامه شركت سهامی سازمان توسعه برق ايران (اساسنامه
شركت مادرتخصصی توليد نيروي برق حرارتی) مصوب 313۲/3۲/۲8
هيئت وزيران -3« :شركت داراي شخصيت حقوقی و مستقل بوده و به
صورت شركت سهامی (خاص) اداره میشود .اين شركت و شركتهاي
تابع از هر لحاظ استقالل مالی داشته و تابع مقررات اساسنامه خود
میباشند».
 .0ظاهراً ايشان به اشتباه ،نظر كارشناسی شماره /331ف 31/مورخ
 3131/3/3۰مجمع مشورتی فقهی در خصوص اصالح اساسنامه شركت
مادرتخصصی مديريت توليد ،انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) را
به جاي نظر مجمع مشورتی فقهی در خصوص اصالح اساسنامه شركت
سهامی سازمان توسعه برق ايران (اساسنامه شركت مادرتخصصی توليد
نيروي برق حرارتی) ذكر كرده است .در خصوص اين نظرات ،بنگريد
به :نظر كارشناسی مجمع مشورتی فقهی شوراي نگهبان ،شماره
/331ف 31/مورخ  ،3131/3/3۰قابل مشاهده در نشانی زير:
yon.ir/rXj2z
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آقاي عليزاده ـ حضرات آقايان ،اگر به اصالح اساسنامه شركت

گرفتيد ،با اينكه آنجا مقدمهاش عبارت «با رعايت مقررات» را

سهامی سازمان توسعه برق ايران ايرادي داريد ،بفرماييد.

گفته بود ولی با اين حال ،شما باز هم به آن اساسنامه ايراد
3

آقاي جنتي ـ نظر مجمع مشورتی فقهی قم را هم ببينيد.

گرفتيد .حاال به اين بند ايراد نمیگيريد؟!

آقاي يزدي ـ اين مجمع ،يك اشكالی به اين اساسنامه وارد

آقاي شبزندهدار ـ خب [در مجمع مشورتی فقهی به بند ()3۰

كرده است؛ گفته است اطالق اجازهي اخذ وام شامل وام ربوي

ماده ( )1اين اساسنامه هم] ايراد گرفتهايم.

هم میشود.

3

آقاي مؤمن ـ بله ،عبارت «اخذ هرگونه وام از منابع داخلی و

آقاي جنتي ـ اين اشكال ،به بند ( )3۰ماده ( )1است.

خارجی» ايراد دارد.

آقاي عليزاده ـ هنوز به ماده ( ۲)1نرسيدهايم .بند ( )3۰ماده

آقاي عليزاده ـ پس همان عبارتی كه در مورد آن اساسنامه

(« :)1ماده  -2موارد زير از وظايف شركت ميباشد -12 ... :اخذ

نوشتيم ،در مورد اين اساسنامه هم بگوييم .در آنجا گفتيم چون

هرگونه وام و تسهيالت مالي از منابع داخلي و خارجي از طريق

اطالق تجويز اخذ وام از منابع خارجی مستلزم وام ربوي است،

انتشار اوراق مشاركت و يا ساير روشهاي تأمين منابع مالي با

اشكال دارد .آقايان فقهايی كه به اين ايراد رأي میدهند ،رأي

اخذ مجوز از مراجع قانوني ذيربط».

بدهند.

آقاي جنتي ـ ظاهراً اشكالشان وارد است.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي مؤمن ـ منظورشان ،كدام اساسنامه است؟

آقاي شبزندهدار ـ عبارت بعدي مجمع مشورتی فقهی كه در

آقاي عليزاده ـ دستور سوم.

گزارش نوشته شده است را هم لطف بفرماييد بخوانيد.

آقاي رهپيك ـ «شركت سهامی سازمان توسعه برق ايران».

منشي جلسه ـ ايراد مجمع مشورتی فقهی قم اين است« :اطالق

آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان اعضاي مجمع مشورتی فقهی به

اجازه اخذ وام از منابع خارجي مستلزم تجويز اخذ وام ربوي بوده

بند ( )3۰ماده ( )1اشكال وارد كردهاند.

و خالف احكام اوليه شرع ميباشد .همچنين عموم «ساير

آقاي عليزاده ـ بند ( )3۰ماده ( -3۰« :)1اخذ هرگونه وام و

روشهاي تأمين منابع مالي» چه بسا شامل روش اخذ وام ربوي
5

تسهيالت مالی از منابع داخلی و خارجی از طريق انتشار اوراق

نيز ميگردد».

مشاركت و يا ساير روشهايی تأمين منابع مالی با اخذ مجوز از

آقاي مؤمن ـ در بند ( ،)3۰عبارت «ساير منابع مالی» وجود

مراجع قانونی ذيربط» .به آن اساسنامهي قبلی [= اساسنامه

ندارد .همان ايراد اول مجمع را بايد به بند ( )3۰بگيريم.

شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح] كه متنش بهتر بود 1،ايراد

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ در بند ( )3۰عبارت «ساير منابع
مالی» را هم گفته است ...« :يا ساير روشهاي تأمين منابع مالی

« .1ماده ( ،)1بند ( :)3۰اطالق اجازه اخذ وام از منابع خارجی مستلزم تجويز
اخذ وام ربوي بوده و خالف احكام اوليه شرع میباشد .همچنين عموم «ساير
روشهاي تأمين منابع مالی» چه بسا شامل روش اخذ وام ربوي نيز میگردد».
نظر كارشناسی مجمع مشورتی فقهی شوراي نگهبان ،شماره /331ف31/
مورخ  ،3131/3/3۰قابل مشاهده در نشانی زيرyon.ir/rXj2z :
 .2ماده ( )1اصالح اساسنامه شركت سهامی سازمان توسعه برق ايران
(اساسنامه شركت مادر تخصصی توليد نيروي برق حرارتی) مصوب
 313۲/3۲/۲8هيئت وزيران -1« :موارد زير از وظايف شركت میباشد:
»... -3
 .0ماده ( )۲اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح مصوب
 313۲/3۲/۲8هيئت وزيران« :ماده  -۲شركت با رعايت مفاد اساسنامه و
قوانين مربوط مجاز به اقدامات زير میباشد:
... -3
 -3پيشفروش انرژي برق و نيز ساير روشهاي تأمين منابع مالی از
منابع داخلی و خارجی ،اخذ وام و تسهيالت مالی و اعتباري ،عرضه
اوراق مشاركت با اخذ مجوز از مراجع قانونی
»... -5

با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذي ربط».
منشي جلسه ـ حاجآقا ،خط دوم بند ( )3۰را مالحظه بفرماييد؛
گفته است ...« :يا ساير روشهاي تأمين منابع مالی با اخذ
مجوز از مراجع قانونی ذي ربط».
آقاي عليزاده ـ اين عبارت چه اشكالی دارد؟ ايراد تجويز وام
ربوي را كه گفتيم .شما میگوييد عبارت « ...يا ساير روشهاي
تأمين منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذي ربط» ،باز
 .4بند ( )3نظر شماره  31/3۰۲/3533مورخ  3131/۰3/۲5شوراي نگهبان
در خصوص اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح مصوب
 313۲/3۲/۲8هيئت وزيران -3« :در بند ( )3ماده ( ،)۲اطالق تجويز اخذ
وام از جهت شمول نسبت به اخذ وام از منابع خارجی كه مستلزم وام
ربوي است ،خالف موازين شرع و احكام اوليه شناخته شد».
 .5نظر كارشناسی مجمع مشورتی فقهی شوراي نگهبان ،شماره /331ف31/
مورخ  3131/3/3۰قابل مشاهده در نشانی زيرyon.ir/rXj2z :
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شامل وام ربوي است؟

نمیشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلی خب ،يعنی شما به اينكه مجمع

آقاي يزدي ـ گفته است ...« :ساير روشهاي تأمين منابع مالی،

مشورتی فقهی دو بار اين اشكال را تكرار كرده است ،اشكال

با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذيربط»؛ خب مراجع قانونی كه

وارد میكنيد.

ربا را اجازه نمیدهند.

آقاي عليزاده ـ يك بار گفتهاند تجويز اخذ وام ربوي اشكال

آقاي جنتي ـ به اين عبارت ابهام بگيريد تا ببينيم منظورشان از

دارد ،بعد دوباره میگويند ذيل اين بند ،شامل وام ربوي

اين عبارت «ساير روشها» چيست؟ مراد چيست؟

میشود؟! عبارت دوم كه شامل وام ربوي نمیشود.

آقاي عليزاده ـ در اين بند ،تأمين منابع مالی را مقيد به اخذ

آقاي جنتي ـ اين ايراد ،رأي آورد يا نه؟

مجوز كردهاند.

آقاي عليزاده ـ بله ،ايراد قسمت اول اين بند رأي آورد.

آقاي جنتي ـ باشد ،میدانم.

آقاي شبزندهدار ـ منظور صدر بند ،وام است ،اما ممكن است

آقاي مؤمن ـ بنويسيد اخذ وام از منابع خارجی و همينطور

آن عبارت دومی مثالً شامل بيع ربوي باشد.

شمول عبارت «ساير روشهاي تأمين منابع مالی» كه شامل اخذ

آقاي مؤمن ـ كدام مورد؟

وام ربوي از منابع خارجی هم میشود ،اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ آقايان [اعضاي مجمع مشورتی فقهی قم]

آقاي سليمي ـ بگوييم كه عبارت «ساير» ابهام دارد [تا ابهام آن

میگويند عبارت «يا ساير روشهاي تأمين منابع مالی» هم

را رفع كنند].

اشكال دارد؛ آقايان میگويند عالوه بر صدر بند ،ذيل بند هم

آقاي عليزاده ـ اآلن عبارت «ساير روشها» كه شامل وام

ايراد دارد.

نمیشود؛ چون در عبارت قبلی موضوع اخذ وام را گفته است.

آقاي مؤمن ـ عبارت «اخذ وام و تسهيالت مالی از منابع داخلی

آقاي رهپيك ـ «وام» را در ابتداي بند ( )۲۰گفته است ،پس

و خارجی» ايراد دارد.

منظور از «ساير روشها» مواردي غير از وام میشود كه شامل

آقاي مدرسي يزدي ـ اطالق اين عبارت ،شامل وام ربوي

انواع مشاركتها است.

میشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند میگويد« :اخذ هرگونه وام و

آقاي يزدي ـ « -3۰اخذ هرگونه وام و تسهيالت مالی از منابع

تسهيالت مالی از منابع داخلی و خارجی  ،»...اطالق اين

داخلی و خارجی از طريق انتشار اوراق مشاركت و يا ساير

عبارت كه اشكال دارد .اما در ادامهاش كه گفته است ...« :از

روشهاي تأمين منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذي

طريق انتشار اوراق مشاركت و يا ساير روشهاي تأمين منابع

ربط ».اين ذيل بند ( )3۰كه استقراض را نگفته است.

مالی  »...ممكن است مقصود از عبارت «ساير روشها» ،وام

آقاي عليزاده ـ صدر بند ،موضوع اخذ وام را گفته است ديگر؛

نباشد.

پس عبارت «ساير روشهاي تأمين منابع مالی» مربوط به غير از

آقاي رهپيك ـ نه ،ذيل اين بند ،روشهاي تأمين منابع مالی را

وام میشود .ما به قسمت اول اين بند ايراد گرفتيم.

میگويد؛ مثالً يك روش ،اوراق مشاركت است ،يك روش،

آقاي مؤمن ـ بله ،همين قسمت ايراد دارد.

اوراق صكوك است و...

آقاي عليزاده ـ آقايان [اعضاي مجمع مشورتی فقهی] میگويند

آقاي مدرسي يزدي ـ يكی از روشهاي تأمين منابع مالی،

كه ممكن است عبارت «ساير روشهاي تأمين منابع مالی» در

اوراق مشاركت است و يكی ديگر از آن روشها هم مثالً

ذيل اين بند هم باز مشتمل بر ربا باشد.

معاملهي تهاتري ربوي است.

آقاي مؤمن ـ نه ديگر.

آقاي عليزاده ـ پس بگوييد عبارت «ساير روشهاي تأمين

آقاي شبزندهدار ـ البته برخی از اعضا هم میگويند يك

منابع مالی» هم ايراد دارد.

چيزي در عبارت اين بند آمده است كه اشكال را برطرف

آقاي مؤمن ـ كه شامل وام گرفتن هم میشود.

میكند.

آقاي عليزاده ـ نه ،عبارت «ساير روشهاي تأمين منابع مالی»

آقاي رهپيك ـ انتهاي اين بند ،میگويد «با اخذ مجوز »...

شامل وام نمیشود.

آقاي مؤمن ـ نه ،اين ايراد ،با اين عبارت «اخذ مجوز» درست

آقاي مدرسي يزدي ـ اينطوري بنويسيد كه اصالً بند ()3۰
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بايد مقيد به مقررات غير ربوي بودن بشود تا حل بشود.
آقاي مؤمن ـ اين ايراد در مورد اخذ وام از خارج هست.
آقاي عليزاده ـ حاال بگذاريد من يكچيزي بگويم ،شايد
درست بشود .بگوييم« :عبارت «ساير روشهاي تأمين منابع
مالی» چون اطالق آن شامل معامالت ربوي هم میشود ،اشكال
دارد».
منشي جلسه ـ خود مجمع مشورتی فقهی هم همين را گفته
است« :همچنين عموم «ساير روشهاي تأمين منابع مالی» چه
بسا شامل روش اخذ وام ربوي نيز میگردد».

منشي جلسه ـ «اصالح اساسنامه شركت سهامي مادرتخصصي
مديريت ساخت و تهيه كاالي آب و برق (ساتكاب)»

۲

آقاي رهپيك ـ اساسنامهي شركت ساتكاب هم يك اشكالی
مشابه اشكال شركت توانير دارد ،با اين تفاوت كه اصل اين
شركت را شوراي انقالب [در تاريخ  ]3153/1/33تأسيس كرده

آقاي عليزاده ـ نه ،شامل «وام ربوي» نمیشود.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،تعبير «وام» درست نيست؛ تعبير
«معامالت» بايد باشد.
آقاي عليزاده ـ عبارت «ساير معامالت ربوي» درست است؛
چون صدر اين بند« ،وام» را گفته است .میگوييم« :چون اطالق
عبارت «ساير روشهاي تأمين منابع مالی» شامل معامالت
ربوي هم میشود ،اشكال دارد ».خيلی خب برويم.
آقاي رهپيك ـ حاال آقايان هيئت دولت ،يك عبارتی در اين
اساسنامه نوشتهاند .اين عبارت درست است؟
آقاي عليزاده ـ كدام؟
آقاي رهپيك ـ در ماده ( )1۲همين اساسنامه و بعضی جاها اين
عبارت را نوشتهاند كه مشكل شرعی آن حل بشود .ماده ()1۲
میگويد« :ماده  -10نسبت 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».

اين كافی است؟
آقاي عليزاده ـ بله ،چه كار بكنند؟ چه بگويند ديگر؟
آقاي رهپيك ـ چه كسی تشخيص میدهد كه كدام قسمت از
قانون تجارت ،مغاير شرع است؟
آقاي عليزاده ـ حاال هر جا كاري مغاير شرع انجام دادند ،مغاير
اعالم میشود و آن كار ،ابطال میشود.
آقاي رهپيك ـ خوب است؟
آقاي عليزاده ـ بله ديگر.

اصالح اساسنامه شركت سهامي مادرتخصصي
مديريت ساخت و تهيه كاالی آب و برق
(ساتكاب)
(اساسنامه شركت مادرتخصصي توزيع نيروی برق)

3

 .1نظر شماره  31/3۰۲/35۰3مورخ  3131/3/۲3شوراي نگهبان« :عطف به
نامه شماره  5۰131/۲51۲8مورخ  ،3131/1/8اصالح اساسنامه شركت
سهامی سازمان توسعه برق ايران مصوب جلسه مورخ بيست و هشتم
اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و دو هيئت وزيران ،در جلسه مورخ
 3131/3/38شوراي نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا
به شرح زير اعالم میگردد:



است .نظر مجلس اين بوده است كه اگر شوراي انقالب
اساسنامهاي را تصويب كند ،در حكم تقنين است و بنابراين
دولت نمیتواند اصالحات بعدي آن اساسنامه را انجام بدهد.

1


 نظر به اينكه اطالق بند ( )3۰ماده ( ،)1مبنی بر اجازه اخذ وام از منابعخارجی مستلزم تجويز اخذ وام نيز ربوي بوده ،خالف احكام اوليه شرع
میباشد .همچنين عبارت «ساير روشهاي تأمين منابع مالی» چون شامل
معامالت ربوي هم میگردد ،خالف موازين شرع شناخته شد».
 .2اصالح اساسنامه شركت سهامی مادرتخصصی مديريت ساخت و تهيه
كاالي آب و برق (ساتكاب) در تاريخ  313۲/3۲/۲8به تصويب هيئت
وزيران رسيد .بر اساس اين اصالحيه ،هيئت وزيران عالوه بر تغيير در
محتواي اساسنامهي اين شركت ،نام آن را نيز به «شركت مادرتخصصی
توزيع نيروي برق» تغيير داد و بدين ترتيب ،در واقع ،اساسنامهي شركت
مادرتخصصی توزيع نيروي برق را به تصويب رساند .اين مصوبه ،مطابق
با روند قانونی پيشبينی شده در اصل ( )85قانون اساسی ،طی نامهي
شماره  5۰131/۲5113مورخ  3131/1/8به شوراي نگهبان ارسال شد.
اين مصوبه ،تا كنون در سه مرحله بين شوراي نگهبان و هيئت وزيران
رفت و برگشت داشته است .شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي
اول رسيدگی در جلسهي مورخ  ،3131/3/38در مرحلهي دوم در
جلسات مورخ  3131/33/8و  3133/3/33و در مرحلهي سوم در
جلسهي مورخ  3133/5/1بررسی كرد و نظر خود مبنی بر مغايرت با
موازين شرع و قانون اساسی در برخی از مفاد اين مصوبه را به ترتيب
طی نامههاي شماره  31/3۰۲/35۰8مورخ 33/3۰۲/15۲ ،3131/3/۲3
مورخ  3133/۲/1و  33/3۰۲/۲318مورخ  3133/5/3۰به هيئت وزيران
اعالم كرد.
 .0نظريهي شماره  135۰/81835هـ/ب مورخ  318۲/8/۲5رئيس مجلس
شوراي اسالمی«« :نظر به اينكه مقنن به شرح قسمت اخير بند (ب) ماده
( )3اصالحی قانون برنامه سوم با بيان اين عبارت «دولت مكلف است
نسبت به اصالح اساسنامه اين گروه شركتها به نحو مقتضی اقدام
قانونی نمايد» در واقع شركتهاي مادرتخصصی را به دو گروه يكی
شركتهايی كه اساسنامه آنها را طرف مقنن به تصويب رسيده و ديگر
شركتهايی كه اساسنامه آنها با تجويز مقنن به تصويب هيئت وزيران
رسيده است ،تقسيم و سپس با تصريح به اين عبارت «به نحو مقتضی
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علیرغم اين نظريه ،اين اساسنامه دو بار [در سالهاي  318۲و
 ]3180توسط هيئت وزيران اصالح شده است.

3

آقاي عليزاده ـ بايد ببينيم جريان اين اساسنامه چيست؟ آن
زمانی كه اين اساسنامه را اصالح كردند ،چه نوشتهاند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ به شوراي نگهبان هم آمده است؟

آقاي رهپيك ـ هيئت وزيران تا به حال دو مرتبه ،اين اساسنامه

آقاي رهپيك ـ خود اساسنامه در سال  3183به شوراي نگهبان

را اصالح كرده است ،اما حاال اينكه [محتواي آن اصالحات و

آمده است و دو بار هم اصالح اين اساسنامه ،به شوراي نگهبان

مستند قانونیشان] چه بوده است را نمیدانم .دو اصالحيه در

آمده است.

۲

تاريخهاي  318۲/3۲/3۰و  3180/0/38روي اين اساسنامه
صورت گرفته است .نظر رئيس مجلس اين بوده است كه


اقدام قانونی نمايد» اصالح اساسنامههاي مصوب هيئت 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 مقدماتی
اينگونه اساسنامهها اقدام و از طريق تقديم آنها به صورت اليحه به
مجلس شوراي اسالمی اقدام كند .لذا با عنايت به اينكه شركت
مادرتخصصی مديريت ساخت و تهيه كاالي آب و برق (ساتكاپ) به
موجب اساسنامه شركت سهامی مديريت ساخت و تهيه كاالي آب و
برق (ساتكاپ) مصوب شوراي انقالب تشكيل يافته از جمله مصوبات
مقنن است كه هرگونه تغيير يا اصالح آن نيز در صالحيت مرجع مذكور
میباشد ،از آن جهت كه علیرغم نظر مقنن به شرح قسمت پايانی بند
(ب) ماده ( )3اصالحی قانون برنامه سوم ،اصالح اساسنامه مزبور به
شرح تصويبنامه شماره /15815ت  ۲1338هـ مورخ  3183/8/31مورد
تصويب هيئت وزيران قرار گرفته ،مغاير قانون است ».مندرج در نظر
كارشناسی مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشكده شوراي نگهبان) ،شماره
 31۰3۰30مورخ  3131/3/31ص  ،31قابل مشاهده در نشانی زير:

yon.ir/YMHt9

 .1اصالح اساسنامهي فوقالذكر ،در مرتبهي نخست در تاريخ 318۲/3۲/3۰
و در مرتبهي دوم در تاريخ  3180/0/38به تصويب هيئت وزيران رسيده
است.
 .2اساسنامهي شركت سهامی مادرتخصصی مديريت ساخت و تهيه كاالي
آب و برق (ساتكاب) ،نخستين بار پس از تصويب در جلسهي
 3183/0/۲1هيئت وزيران ،طی نامهي شماره  ۲1338/13333مورخ
 3183/1/1به شوراي نگهبان ارسال شد .اين مصوبه در تاريخ
 3183/1/31در شوراي نگهبان بررسی شد و صرفاً بند ( )۲ماده ( )1آن
كه اجازهي اصالح و تصويب اساسنامه اين شركت را به خود شركت
واگذار كرده بود ،مغاير با اصل ( )85قانون اساسی شناخته شد (نظر
شماره  83/1۰/3010مورخ  3183/1/۲1شوراي نگهبان) ،كه هيتت
وزيران براي رفع اين ايراد شورا ،ضمن حذف اين موضوع از بند ()۲
ماده ( ،)1متن اساسنامه را در تاريخ  3183/8/31براي اجرا ابالغ كرد.
پس از آن ،اصالحيهي اساسنامهي اين شركت كه در جلسهي مورخ
 318۲/3۲/3۰به تصويب هيئت وزيران رسيده و طی نامهي شماره
 1۰۰3۲/1105مورخ  3181/۲/5به شوراي نگهبان ارسال شده بود ،در
جلسه  3181/1/31شوراي نگهبان بررسی شد كه مفاد آن ،مغاير با
موازين شرع و قانون اساسی شناخته نشد (نظر شماره 81/1۰/155۰
مورخ  3181/1/30شوراي نگهبان) .همچنين اصالحيهي مجدد
اساسنامهي اين شركت كه در جلسهي مورخ  3180/0/38هيئت وزيران



هيئت وزيران نمیتواند اين اساسنامه را اصالح كند ،ولی هيئت
وزيران اين اساسنامه را اصالح كرده است و اصالح آن هم
اعمال شده است!
1

آقاي عليزاده ـ احتماالً تفسير مجلس ،بعد از اصالحات هيئت
وزيران در اين اساسنامه ،انجام شده است.
آقاي رهپيك ـ منظورتان استفساريه است؟
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي رهپيك ـ نه ديگر ،استفساريهي مجلس مربوط به سال
 3113يا  3110است .من اينجا نوشتهام؛ استفساريه مصوب
سال  3111است.
آقاي عليزاده ـ صدر اين اساسنامه ،دارد اصالح اين اساسنامه را
به ماده ( )31قانون اجراي سياستهاي كلی اصل ( )33قانون
اساسی مستند میكند.

3


به تصويب رسيده بود و طی نامهي شماره  18۲35/3۰۰315مورخ
 3180/0/۲5به شوراي نگهبان ارسال شده بود ،در جلسه 3180/1/3
شوراي نگهبان بررسی شد كه مفاد آن نيز مغاير با موازين شرع و قانون
اساسی شناخته نشد (نظر شماره  80/1۰/۲۲8۰۲مورخ  3180/1/8شوراي
نگهبان).
 .0قانون استفساريه در خصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمانها،
شركتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 3111/3/1۰
مجلس شوراي اسالمی« :موضوع استفساريه:
آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمی اجازه تصويب اساسنامه
سازمانها ،شركتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله
مؤسساتی را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده
است ،اصالح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس
شوراي اسالمی است ،يا اصالح اساسنامه كه در واقع اصالح تصميم
دولت است ،برعهده هيئت وزيران میباشد؟
نظر مجلس:
ماده واحده -هرگونه تغيير يا اصالح اساسنامههايی كه به موجب تصويب
مجلس شوراي اسالمی به هيئت دولت واگذار شده است ،چون تغيير
نظر دولت محسوب میشود ،با هيئت وزيران است».
 .4ماده ( )31قانون اجراي سياستهاي كلی اصل ( )33قانون اساسی
مصوب « :3183/3۲/33ماده  -31به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب
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آقاي رهپيك ـ آن استفساريهي مجلس ،مصوب سال 3111

آقاي رهپيك ـ نه ،ماده ( )3برنامه سوم به هيئت وزيران فقط

است.

اجازهي اصالح اساسنامهي شركتهايی را داده است كه

آقاي عليزاده ـ چه زمانی اساسنامه را اصالح كردهاند؟

میخواهند آنها را واگذار كنند يا منحل كنند.

آقاي رهپيك ـ سال .318۲

آقاي عليزاده ـ نه ،ما قبالً در اين مورد بحث كردهايم؛ گفتيم ما

آقاي عليزاده ـ میدانم؛ ماده ( )31قانون اجراي سياستهاي

اين ماده را مطلق میدانيم.

كلی اصل ( )33چه میگويد؟ هيئت وزيران بر اساس همين

آقاي رهپيك ـ اين ماده ،علیاالطالق براي همهي شركتها

ماده اساسنامه را اصالح كرده است.

نيست.

آقاي رهپيك ـ نه ،بر اساس آن آمدهاند و اختيار اصالح

آقاي عليزاده ـ ببينيد [ماده ( )3قانون برنامه سوم توسعه

اساسنامه را [براي خود اثبات كردهاند].

اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ايران مصوب

آقاي عليزاده ـ ماده ( )3قانون برنامه پنجساله سوم توسعه

« ]:3113/3/31ماده  -3به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از

شامل آن شركتهايی كه به موجب قانون هم به وجود آمدهاند،

امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهرهوري و اداره

میشود .اين ماده در واقع به دولت اجازه داده است [كه

مطلوب شركتهايي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند

اساسنامهي شركتهايی كه مجلس آنها را تأسيس كرده است را

و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهايي كه ادامه فعاليت آنها

هم اصالح كند] .ماده ( )3قانون برنامه سوم میگويد دولت

در بخش دولتي غير ضروري است به بخش غيردولتي ،به دولت

بيايد براي همهي شركتهاي دولتی اين كارها را بكند .آن

اجازه داده ميشود نسبت به واگذاري ،انحالل ،ادغام و تجديد

موردي كه مجلس به طور خاص به دولت میگويد اساسنامهي

سازمان شركتهاي دولتي ،اصالح و تصويب اساسنامه شركتها،

فالن شركت را بنويس با موضوع ماده ( )3قانون برنامهي سوم

تصويب آييننامههاي مالي و معامالتي ،تصويب آييننامههاي

فرق میكند .اين موضوع ،قبالً در شورا بحث شده است.

از شركتهاي دولتی و افزايش بازدهی و بهرهوري و اداره مطلوب
شركتهايی كه با رعايت ماده ( )1اين قانون در بخش دولتی باقی
میمانند ،دولت مكلف است:
الف -كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميتی را
كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايی و تصويب دولت تعيين
میشود ،طی دو سال از تاريخ تصويب اين قانون از شركتهاي دولتی
منفك و به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی تخصصی ذيربط محول كند.
تبصره... -
ب -شركتهايی كه دولتی باقی میمانند و يا بر اساس اين قانون دولتی
تشكيل میشوند ،به استثناي بانكها و بيمهها صرفاً در دو قالب فعاليت
خواهند كرد:
 )3شركت مادرتخصصی يا اصلی كه سهامدار آن مستقيماً دولت و يا
رئيس مجمع عمومی آن رئيس جمهور است.
 )۲شركتهاي عملياتی يا فرعی كه سهامداران آنها شركتهاي
مادرتخصصی يا اصلی هستند .تأسيس شركت جديد يا تملك
شركتهاي ديگر توسط اين شركتها به شرطی مجاز است كه اوالً در
محدودهاي كه قانون براي آنها تعيين كرده باشد و ثانياً صد درصد
( )%3۰۰سهام شركتهاي تأسيس يا تملكشده دولتی بوده يا به تملك
دولت درآيد.
تبصره ... -3
تبصره  -3دولت مكلف است ترتيباتی اتخاذ نمايد كه تغيير و تصويب
اساسنامه بنگاههاي دولتی و وابسته به دولت كه بر اساس مفاد اين قانون
در جريان واگذاري قرار میگيرند ،به تصويب مراجع ذيصالح برسد».

استخدامي و بيمه ،با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابهجايي
و انتقال وظايف ،نيروي انساني ،سهام و داراييهاي شركتهاي
دولتي و شركتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند:

 »...اين ماده مربوط به آن شركتهايی نيست كه دولت،
اساسنامهي آنها را تصويب كرده است.
آقاي رهپيك ـ در اين ماده ،به دولت اجازهي چه چيزي داده
شده است؟
آقاي عليزاده ـ هر كدام از اين شركتها میتواند طبق ماده ()3
اصالح شود .اما آن شركتهايی كه تصويب اساسنامهي آن با
دولت بوده است ،وضعيت جداگانهاي دارد .دولت بر طبق اين
ماده ( ،)3اساسنامهي اين شركت را اصالح كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ در واقع ،دولت اين شركت را تجديد
سازمان كرده است.
آقاي عليزاده ـ بله ،ماده ( )3اينگونه است .مجلس گفته است
كه من به دولت اجازه میدهم كه اساسنامهي اين شركت را
بنويسد .مجلس میتواند چنين اجازهاي به دولت ندهد؛ اما
وقتی اجازه داد و دولت اجازه داشت كه يك اساسنامهاي را از
اول بنويسد ،بعداً دولت میتواند برود و آن را تغيير بدهد؛
چون در اين صورت ،دولت میگويد به منِ دولت طبق
استفساريه ،مجوز اصالح و تغيير اساسنامههاي مصوب خودم
داده شده است.
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آقاي رهپيك ـ بايد شركتهايی را كه در اين ماده ذكر كرده

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،تجديد سازمان ،شامل اصالح

است ،تفكيك كنيد و بگوييد [آيا بقاي در بخش دولتی براي

اساسنامهي شركت هم میشود.

اين شركتها ]،ضروري است يا غير ضروري است .اين ماده

آقاي رهپيك ـ اآلن به ماده ( )31قانون [اجراي سياستهاي

( )3كه علیاالطالق مربوط به همهي شركتها نيست.

كلی اصل ( )33قانون اساسی] استناد كردهاند؛ به عالوه ،به ماده

آقاي مدرسي يزدي ـ [ضروري بودن بقاي شركت در بخش

واحده قانون استفساريه [در خصوص اختيار اصالح اساسنامه

دولتی] به نظر ما كه نبوده است؛ وابسته به نظر خود دولت بوده

سازمانها ،شركتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت

است.

مصوب  ]3111استناد كردهاند.

آقاي عليزاده ـ ماده ( )3شامل همهي نوع شركت میشود.

آقاي عليزاده ـ آن زمان كه [مفاد ماده ( )3قانون برنامهي سوم

آقاي مدرسي يزدي ـ البته آن اشكالی كه [در سال  3183به

توسعه] حاكم بود ،گفته بود كه بدون [اجازهي خاص مجلس،

تأسيس اين اساسنامه] وارد كردهايم 3،مربوط به تجديد سازمان

دولت میتواند اساسنامهي چنين شركتهايی را اصالح و

نبود.

تصويب كند]؛ آن زمان آمدند و بر همين اساس ،اساسنامهي

آقاي عليزاده ـ بر اساس ماده ( )3قانون برنامه سوم توسعه،

اين شركت را تغيير دادند.

اساسنامه اين شركت را تأسيس كردند ۲،بعد در زمانی كه اين

آقاي رهپيك ـ اآلن اصالح اين اساسنامه به استناد ماده ()3

اساسنامه را اصالح كردند هم بر اساس ماده ( )3اين قانون

قانون برنامهي سوم توسعه نيست؛ به استناد استفساريه است.

بود.

1

آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي عليزاده ،يادتان باشد در ايرادهايی
كه میخواهيم به اين مصوبه بگيريم ،به هيئت وزيران بگوييم

 .1نظر شماره  83/1۰/3010مورخ  3183/1/۲1شوراي نگهبان در خصوص
اساسنامه شركت سهامی مادرتخصصی مديريت ساخت و تهيه كاالي آب
و برق (ساتكاب) مورخ  3183/0/۲1هيئت وزيران« :مطابق اصل ()85
قانون اساسی مجلس شوراي اسالمی میتواند اجازه تصويب دائمی
اساسنامه شركتهاي دولتی را به دولت واگذار كند ،لكن در اين
اساسنامه اجازه اصالح و تصويب اساسنامه در بند دوم ماده ( )1به
شركت واگذار شده است؛ لذا اين بند مغاير اصل مذكور شناخته شد».
متن بند ( )۲ماده ( )1اساسنامه شركت سهامی مادرتخصصی مديريت
ساخت و تهيه كاالي آب و برق (ساتكاب) مصوب  3183/0/۲1هيئت
وزيران بدين شرح بود« :ماده  -1موراد زير از وظايف شركت میباشد:
... -3
 -۲انحالل ،واگذاري ،تجديد سازمان ،اصالح و تصويب اساسنامه،
جابهجايی ،انتقال وظايف و نيروي انسانی شركتهاي زير مجموعه در
چارچوب قوانين و مقررات
»... -1
 .2صدر تصويبنامه شماره /15815ت۲1338هـ مورخ  3183/8/31هيئت
وزيران در خصوص اساسنامه شركت سهامی مادرتخصصی مديريت
ساخت و تهيه كاالي آب و برق (ساتكاب) مقرر میداشت« :هيئت
وزيران در جلسه مورخ  3183/0/۲1بنا به پيشنهاد شماره
 10131/۲۰/3۰۰مورخ  3183/0/31وزارت نيرو و تأييد سازمان مديريت
و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايی و به استناد ماده
( )3قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري
اسالمی ايران  -مصوب  -3113اساسنامه شركت سهامی مادرتخصصی
مديريت ساخت و تهيه كاالي آب و برق (ساتكاب) را به شرح زير
تصويب نمود»... :
 .0صدر تصويبنامه شماره /3۲1۲1ت1۰۰3۲هـ مورخ  3181/1/1۰هيئت
وزيران در خصوص اصالح اساسنامه شركت سهامی مادرتخصصی



استنادي كه شما كردهايد ،غلط است .ممكن است اينها يك
استناد درستی داشته باشند.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مؤمن ـ اآلن ماده واحده قانون استفساريه ،قابل استناد
نيست.
آقاي عليزاده ـ بگوييم استناد به ماده واحدهي قانون استفساريه
صحيح نيست.
آقاي رهپيك ـ بله ،اين ايراد درست است.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر ،اين ايراد را نمیگوييم.
آقاي مؤمن ـ دولت به ماده واحدهي قانون استفساريه هم
استناد كرده است؛ در صورتی كه شما میگوييد كه اينها حق
نداشتهاند [كه اين اساسنامه را به استناد آن استفساريه تصويب
كنند].

مديريت ساخت و تهيه كاالي آب و برق (ساتكاب) مقرر میداشت:
«هيئت وزيران در جلسه مورخ  318۲/3۲/3۰بنا به پيشنهاد شماره
 50313مورخ  318۲/3۰/31معاونت حقوقی و امور مجلس رئيس
جمهور و به استناد ماده ( )3قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعی
و فرهنگی جمهوري اسالمی ايران  -مصوب  -3113تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامی مادرتخصصی مديريت ساخت و تهيه كاالي آب
و برق (ساتكاب) موضوع تصويبنامه شماره /15815ت۲1338هـ مورخ
 3183/8/31به شرح ذيل اصالح میگردد»... :
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آقاي رهپيك ـ اآلن دولت براي اصالح اين اساسنامه به چه

دولتي باقي ميمانند ،دولت مكلف است »... :اين ماده هم كه

استناد كرده است؟ به ماده واحده استناد داده است.

دارد اجازهي كلّی به دولت میدهد ديگر .اين قانون مصوب

آقاي عليزاده ـ اينكه ما آن زمان [در سال  3181در بررسی

سال  3180است.

اصالحيهي اساسنامهي اين شركت] به استناد دولت ايراد

آقاي رهپيك ـ به چه چيزي اجازه داده است؟

نگرفتيم ،درست بود.

آقاي عليزاده ـ «الف -كليه امور مربوط به سياستگذاري و

آقاي ابراهيميان ـ [آن زمان ،استناد هيئت وزيران در اصالح

اعمال وظايف حاكميتي را كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و

اساسنامه] طبق ماده ( )3قانون برنامهي سوم بود.

دارايي و تصويب دولت تعيين ميشود طي دو سال از تاريخ

آقاي عليزاده ـ بله ،آن زمان مستند اصالح اساسنامه ،ماده ()3

تصويب اين قانون از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانهها و

قانون برنامهي سوم بود .اآلن اصالح اساسنامه را به ماده

مؤسسات دولتي تخصصي ذيربط محول كند.

واحدهي قانون استفساريه [در خصوص اختيار اصالح اساسنامه

تبصره»... -

سازمانها ،شركتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت
مصوب  ]3111استناد میدهند .اگر اآلن به اين استناد اشكال
داريم ،میتوانيم اشكال بگيريم.

آقاي رهپيك ـ استناد هيئت وزيران ،به تبصره ( )3ماده ()31
ارتباط دارد.
آقاي عليزاده ـ «تبصره  -3دولت مكلف است ترتيباتي اتخاذ
نمايد كه تغيير و تصويب اساسنامه بنگاههاي دولتي و وابسته به

آقاي رهپيك ـ قانون استفساريه را بخواند.

دولت كه بر اساس مفاد اين قانون در جريان واگذاري قرار

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،همهي اينها را بخوانيد.
آقاي مؤمن ـ اين استناد به ماده ([ )31قانون اجراي
سياستهاي كلی اصل ( )33قانون اساسی] چطور است؟
آقاي عليزاده ـ من میگويم ببينيم ماده ( )31قانون اجراي
سياستهاي كلی اصل ( )33قانون اساسی چه میگويد .اين
ماده را ببينيم.

ميگيرند ،به تصويب مراجع ذيصالح برسد».

آقاي رهپيك ـ اين تبصره گفته است موقعی كه دولت
میخواهد واگذار كند ،تصويب و تغيير اساسنامه را به مراجع
ذيصالح بدهد.
آقاي عليزاده ـ ماده ( )31را بياوريد تا از ابتداي ماده بخوانيم و
ببينيم دقيقاً چه گفته است و از اول حكمش چه بوده است.

آقاي مؤمن ـ بله ،ماده ( )31را ببينيم.

«ماده  -11به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شركتهاي

آقاي سليمي ـ اين ماده در ضميمه هست.
آقاي عليزاده ـ «ماده  -11به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب
از شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهرهوري و اداره
مطلوب شركتهايي كه با رعايت ماده ( )1اين قانون 1در بخش
 .1ماده ( )1قانون اجراي سياستهاي كلی اصل چهل و چهارم ( )33قانون
اساسی مصوب « :3181/1/۲5ماده  -1قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت
به شرح زير تعيين میشود:
الف -مالكيت ،سرمايهگذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از
بنگاههاي اقتصادي كه موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يك ماده ()۲
اين قانون است ،اعم از طرحهاي تملك دارايیهاي سرمايهاي ،تأسيس
مؤسسه و يا شركت دولتی ،مشاركت با بخشهاي خصوصی و تعاونی و
بخش عمومی غيردولتی ،به هر نحو و به هر ميزان ممنوع است.
تبصره ... -3
ب -دولت مكلف است هشتاد درصد ( )%8۰از ارزش مجموع سهام
بنگاههاي دولتی در هر فعاليت مشمول گروه دو ماده ( )۲اين قانون به
استثناء راه و راهآهن را به بخشهاي خصوصی ،تعاونی و عمومی
غيردولتی واگذار نمايد.
تبصره ... -3



دولتي و افزايش بازدهي و بهرهوري و اداره مطلوب شركتهايي
كه با رعايت ماده ( )1اين قانون در بخش دولتي باقي ميمانند،

دولت مكلف است:
الف -كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف
حاكميتي را كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و
تصويب دولت تعيين ميشود ،طي دو سال از تاريخ تصويب اين
قانون از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانهها و مؤسسات
دولتي تخصصي ذيربط محول كند.
تبصره -تبديل وضعيت كاركنان شركتهاي موضوع اين بند با
رعايت حقوق مكتسبه در قالب آييننامهاي خواهد بود كه به
تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ب -شركتهايي كه دولتي باقي ميمانند و يا بر اساس اين قانون


ج -سرمايهگذاري ،مالكيت و مديريت در فعاليتها و بنگاههاي مشمول
گروه سه ماده ( )۲اين قانون منحصراً در اختيار دولت است.
تبصره »... -3
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دولتي تشكيل ميشوند به استثناي بانكها و بيمهها صرفاً در دو

نمیتواند اين اساسنامهها را تصويب كند .پس اين تبصره ()3

قالب فعاليت خواهند كرد:

به اين اساسنامه مربوط است.

 )1شركت مادرتخصصي يا اصلي كه سهامدار آن مستقيماً دولت

آقاي رهپيك ـ در تبصره ،عبارت «ذيصالح» آورده شده است.

و يا رئيس مجمع عمومي آن رئيس جمهور است.

آقاي مؤمن ـ گفته است به تصويب مراجع ذيصالح برسد.

 )0شركتهاي عملياتي يا فرعي كه سهامداران آنها شركتهاي

آقاي عليزاده ـ اگر منظور از «مرجع ذيصالح» در تبصره (،)3

مادرتخصصي يا اصلي هستند .تأسيس شركت جديد يا تملك

فقط مجلس بود كه [به جاي عبارت «مرجع ذيصالح]

شركتهاي ديگر توسط اين شركتها به شرطي مجاز است كه

میگفت «مجلس».

اوالً در محدودهاي كه قانون براي آنها تعيين كرده باشد و ثانياً
صد درصد ( )%122سهام شركتهاي تأسيس يا تملكشده دولتي
بوده يا به تملك دولت درآيد.
تبصره  -1مشاركت و سرمايهگذاري هر شركت دولتي در ساير
شركتهاي دولتي فقط در صورتي مجاز است كه موضوع فعاليت
شركت سرمايهپذير با فعاليت شركت سرمايهگذار مرتبط باشد و
دولت جواز آن را صادر كند .اين حكم شامل بانكها ،مؤسسات
اعتباري ،بيمهها و شركتهاي سرمايهگذاري آنها نميشود.
تبصره  -0ميزان و چگونگي مالكيت سهام ساير بنگاههاي
اقتصادي توسط بانكهاي تجاري و تخصصي دولتي به پيشنهاد
شوراي پول و اعتبار به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد ،ولي
در هر صورت سرمايهگذاري بانكها در بنگاههاي ديگر نبايد
بهگونهاي باشد كه در اختصاص منابع بانكي به متقاضيان
تسهيالت ،خللي ايجاد نمايد.
تبصره  -1افتتاح و تداوم فعاليت دفاتر و شعب خارج از كشور
شركتهاي دولتي تنها با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و
دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويب هيئت
وزيران مجاز است .بانكها و بيمههاي دولتي از شمول اين حكم
مستثني هستند.
تبصره  -3دولت مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه تغيير و
تصويب اساسنامه بنگاههاي دولتي و وابسته به دولت كه بر اساس
مفاد اين قانون در جريان واگذاري قرار ميگيرند ،به تصويب
مراجع ذيصالح برسد».

آقاي سليمي ـ استناد هيئت وزيران بر اساس تبصره ( )3ماده
( )31است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي رهپيك ـ تبصره ( )3هم به اين اساسنامه مربوط نمیشود؛
چون اين تبصره ربطی به اين اساسنامه ندارد .در تبصره ()3
گفته است ...« :به تصويب مراجع ذيصالح برسد».
آقاي سليمي ـ اين تبصره كه نمیگويد اين اساسنامهها به
تصويب چه كسی برسد؛ يعنی نمیگويد كه دولت خودش

آقاي رهپيك ـ نه ،عبارت «مرجع ذيصالح» ،يعنی اگر مجلس
است ،به مجلس برود [و اگر دولت است ،به دولت برود].
آقاي عليزاده ـ ماده ( )1اين قانون [= قانون اجراي
سياستهاي كلی اصل ( )33قانون اساسی] را بياوريد.
آقاي رهپيك ـ چرا ماده ()1؟! اين اساسنامه كه به ماده ()1
استناد نكرده است؛ كجا چنين چيزي نوشته است؟!
آقاي عليزاده ـ چرا ،ماده ( )31همين قانون گفته است با
رعايت ماده ( )1اين قانون« :ماده  -31به منظور ساماندهی و
استفاده مطلوب از شركتهاي دولتی و افزايش بازدهی و
بهرهوري و اداره مطلوب شركتهايی كه با رعايت ماده ()1
اين قانون در بخش دولتی باقی میمانند ،دولت مكلف است:
»...
آقاي مؤمن ـ باالخره در اين اساسنامه به ماده واحده قانون
استفساريه و ماده ( )31قانون اجراي سياستهاي كلی اصل
( )33استناد كرده است ،نه به ماده (.)1
آقاي رهپيك ـ بله ،استناد به ماده ( )1ندارد؛ استنادش به ماده
( )31است.
آقاي سوادکوهي ـ خب در ماده ( ،)31گفته است «با رعايت
ماده ( )1اين قانون».
آقاي عليزاده ـ داخل خود ماده ( ،)31عبارت «با رعايت ماده
( )1اين قانون» را آورده است.
آقاي مؤمن ـ خب ،با رعايت ماده ( )1اين قانون باشد .ماده
( )31كه اختيار تصويب اساسنامه را به هيئت دولت نمیدهد.
آن ماده واحدهي قانون استفساريه هم كه مستند صحيحی براي
اين اساسنامه نيست.
آقاي عليزاده ـ ماده ( )1قانون اجراي سياستهاي كلّی اصل
( )33هم مستند اين اساسنامه هست؛ چون ماده ( )31گفته
است اجراي ماده (« )31با رعايت ماده ( )1اين قانون» انجام
میشود.
آقاي مؤمن ـ [ماده ( )31گفته است ...« ]:با رعايت ماده ()1
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اين قانون در بخش دولتی باقی میمانند  »...يعنی ماده (،)1

شركتهايی كه با رعايت ماده ( )1اين قانون در بخش دولتی

براي تعيين قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت است.

باقی میمانند دولت مكلف است:

آقاي رهپيك ـ به هر حال ،دولت نمیتواند به اين دو قانون [=

الف»... -

قانون استفساريه در خصوص اختيار اصالح اساسنامه

آقاي رهپيك ـ ببينيد؛ استناد به ماده ( )31به دليل اين است كه

سازمانها ،شركتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و

هيئت وزيران میخواستهاند شركت را به «شركت مادرتخصصی»

ماده ( )31قانون اجراي سياستهاي كلی اصل ( )33قانون

تغيير بدهند؛ از اين جهت به اين ماده استناد كردهاند .استناد به

اساسی] براي تصويب اين اساسنامه استناد كند.

ماده ( )31براي اصالح نيست .مستندشان براي اصالح اين

آقاي عليزاده ـ چرا؛ میشود استناد كرد.

اساسنامه ،ماده واحدهي قانون استفساريه است.

آقاي مؤمن ـ در ماده ( )1كه صحبتی از اختيار دولت در

آقاي عليزاده ـ شركت مادرتخصصی را كه میتوانند تشكيل

تصويب اساسنامهي اين شركتها نكرده است .ماده ( )31هم

بدهند.

كه چنين اجازهاي به دولت نداده است؛ به ماده ( )1هم كه

آقاي مدرسي يزدي ـ در محدودهاي كه اجازه داده شده است،

ارجاع میدهد ،فايدهاي ندارد؛ چون ماده ( )1هم مطلبی در اين

میتوانند.

خصوص ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ شايد از ماده ([ )3قانون برنامهي سوم

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر [رهپيك] ،شما از هيئت وزيران

توسعه] بشود [اثبات كرد كه دولت اجازهي اصالح اين

توضيح خواستيد؟ دفاعشان چيست؟ آخر ممكن است حرفی

اساسنامه را دارد] .بحث اين است كه شوراي انقالب آن زمان

داشته باشند.

[=  ]3153/1/33اصل اساسنامهي اين شركت را تصويب كرده

آقاي رهپيك ـ دفاعی نكردند .به نظرم ،اينها به استناد قانون

است.

برنامه چهارم توسعه 3اين اساسنامه را اصالح كردهاند.

آقاي عليزاده ـ اين ماده ،شامل همه نوع شركت میشود؛ اين

آقاي مؤمن ـ اين ماده ([ )31قانون اجراي سياستهاي كلی

ماده تنها شامل آن شركتهايی نيست كه خود دولت

اصل ( ])33داللت میكند بر اينكه هيئت وزيران میتواند

اساسنامهاش را تصويب كرده است.

اساسنامهي اين شركتها را تصويب كند .ماده واحدهي قانون

آقاي ابراهيميان ـ منظورتان ماده ([ )3قانون برنامهي سوم

استفساريه هم كه ...

توسعه] است؟

آقاي عليزاده ـ استفساريه كه شامل [اجازهي اصالح اين

آقاي عليزاده ـ نه ،منظورم همين ماده ( )31قانون [اجراي

اساسنامه] نمیشود .يكبار ديگر ماده ( )31را بياوريد« .ماده

سياستهاي كلی اصل ( )33قانون اساسی] است .اين قانون

 -31به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شركتهاي

نيامده است كه بگويد [تنها اساسنامهي] شركتهاي دولتی كه

دولتی و افزايش بازدهی و بهرهوري و اداره مطلوب

[خود دولت آنها را تصويب كرده است ،از سوي دولت قابل
اصالح است] .اين قانون ،بعد از آن قانون استفساريه تصويب

 .1ماده ( )1قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوري اسالمی ايران مصوب  3181/0/33مجلس شوراي اسالمی-1« :
به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتی و
افزايش بازدهی و بهرهوري و اداره مطلوب شركتهايی كه ضروري
است در بخش دولتی باقی بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري
شركتهايی كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتی غيرضروري است به
بخش غيردولتی ،به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاري ،انحالل،
ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتی ،اصالح و تصويب اساسنامه
شركتها ،تصويب آييننامههاي مالی و معامالتی ،تصويب آييننامههاي
استخدامی و بيمه ،با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابهجايی و
انتقال وظايف ،نيروي انسانی ،سهام ودارايیهاي شركتهاي دولتی و
شركتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند:
الف»... -

شده است .اين قانون آمده است و گفته است كه دولت همهجا
میتواند اساسنامهي چنين شركتهايی را تغيير دهد .دولت
میتواند همهي اساسنامههاي شركتهاي اينچنينی را تغيير دهد.
آقاي رهپيك ـ بله ديگر.
آقاي عليزاده ـ [جزء ( )3بند (ب) ماده ( )31قانون اجراي
سياستهاي كلی اصل چهل و چهارم ( )33قانون اساسی
مصوب  )3« ]:3181/1/۲5شركت مادرتخصصی يا اصلی كه
سهامدار آن مستقيماً دولت و يا رئيس مجمع عمومی آن رئيس
جمهور است».
آقاي ابراهيميان ـ خب تبصره ( )3بند (ب) ماده ( )31اين
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قانون میگويد كه اساسنامهي اين شركتها را «مراجع ذيربط»

اساسنامه هم استنادشان درست نبوده باشد.

میتوانند تغيير دهند 3.حاال بحث در اينجا اين است كه آيا

آقاي عليزاده ـ بله.

«مراجع ذيربط» هيئت وزيران است يا مجلس؟

آقاي اسماعيلي ـ ما به استناد كه ايراد نمیگيريم؛ ايراد

آقاي عليزاده ـ منظور از مرجع ذيربط مجلس نيست؛ مرجع

میگيريم؟

ذيربط يعنی هيئت وزيران.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال ،دولت با اين استناد نمیتواند

آقاي ابراهيميان ـ اگر شوراي انقالب آن شركت را تأسيس

اين اساسنامه را اصالح كند.

كرده باشد ،چه؟

آقاي عليزاده ـ نه ،استنادِ اشتباهی كه اشكال [شرعی و قانون

آقاي عليزاده ـ اآلن در ماده ( )31قانون اجراي سياستها كه

اساسی] ندارد.

مجلس به دولت اجازه داده است شركت مادرتخصصی را

آقاي اسماعيلي ـ يعنی اگر واقعاً اصالح اساسنامه ،مستند

تأسيس بكند.

صحيح داشته باشد ،درست است.

آقاي ابراهيميان ـ نه ،عرض من اين است اگر شوراي انقالب

آقاي مدرسي يزدي ـ ما قبالً به اين موضوع هم ايراد میگرفتيم

[اساسنامهاي را تصويب كرده باشد ،آيا هيئت وزيران اجازه

و در نظرمان به دولت آن را میگفتيم 1.اگر هيئت وزيران اصالً

دارد آن اساسنامه را اصالح كند يا به شركت مادرتخصصی

مستند اصالح اساسنامه را نمیگفت ،باز قابل توجيه بود ،ولی

تغيير دهد يا خير]؟
آقاي رهپيك ـ اين شركت ،بر اساس اساسنامهي قبلی هم شركت
مادرتخصصی بوده است ديگر .هيئت وزيران دارد اسم اين
اساسنامه را اصالح میكند ،سرمايهاش را اصالح میكند و. ...
آقاي عليزاده ـ هيئت وزيران ،اين اجازه را دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،اذن دارد .به هر حال به دولت ،اين
اجازه داده شده است.
آقاي رهپيك ـ چه كسی چنين اجازهاي داده است؟!
آقاي عليزاده ـ قانون ،اين اذن را داده است ديگر .اين اصالحيه
از اين جهت كه اشكالی ندارد .ببينيد؛ [بر فرض كه چنين
اشكالی وجود داشته باشد] ما چه ايرادي میتوانيم به اين
مصوبه بگيريم؟ ما فقط میتوانيم اشتباه بودن استناد به ماده
واحدهي قانون استفساريه را تذكر دهيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ حتی شايد استناد آن اساسنامه هم كه به
آن ايراد نگرفتيم ۲،ايراد داشته باشد .ممكن است در آن
 .1تبصره ( )3بند (ب) ماده ( )31قانون اجراي سياستهاي كلی اصل چهل
و چهارم ( )33قانون اساسی مصوب « :3181/1/۲5تبصره  -3دولت
مكلف است ترتيباتی اتخاذ نمايد كه تغيير و تصويب اساسنامه بنگاههاي
دولتی و وابسته به دولت كه بر اساس مفاد اين قانون در جريان واگذاري
قرار میگيرند به تصويب مراجع ذيصالح برسد »
 .2منظور ،مصوبهي هيئت وزيران در خصوص اصالح اساسنامه شركت
سهامی سازمان توسعه برق ايران است كه بررسی آن در همين جلسهي
شورا ،پيش از بررسی اساسنامهي شركت ساتكاب ،انجام شد .در صدر
مصوبهي هيئت وزيران به شماره  5۰131/۲51۲8مورخ  3131/1/8در
خصوص اصالح اساسنامه شركت سهامی سازمان توسعه برق ايران آمده
است« :هيئت وزيران در جلسه  313۲/3۲/۲8به پيشنهاد مشترك شماره




 3۲/5۲185/۲۰/3۰۰مورخ  313۲/3۲/۲3وزارتخانههاي امور اقتصادي و
دارايی و نيرو و به استناد ماده ( )31قانون اجراي سياستهاي كلی اصل
( )33قانون اساسی  -مصوب  -3180و ماده واحده قانون استفساريه در
خصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمانها ،شركتها و مؤسسات دولتی
و وابسته به دولت  -مصوب  -3111اساسنامه شركت سهامی سازمان
توسعه برق ايران را با اصالح نام آن به شركت مادرتخصصی توليد
نيروي برق حرارتی به شرح زير اصالح و تصويب كرد»... :
 .0شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد ،استناد نادرست در تأسيس يا
اصالح اساسنامهي شركتها و سازمانها را مغاير اصل ( )85قانون
اساسی دانسته است .به عنوان نمونه ،در نظر شماره  80/1۰/۲۲۲3۰مورخ
 3180/5/۲3شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه سازمان ارتباطات
زيرساخت مصوب  3180/3/31هيئت وزيران آمده است« :نظر به اينكه
اساسنامه مذكور به استناد ماده ( )1قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،
اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ايران مصوب سال  3181به
تصويب رسيده است و به لحاظ اينكه مصوبه فوقاالشعار از شمول
اختيارات مفوضه در اين ماده خارج است ،فلذا مغاير اصل  85قانون
اساسی شناخته شد ».متن صدر اساسنامه سازمان ارتباطات زيرساخت
مصوب  3180/3/31هيئت وزيران به شرح زير بود« :هيئت وزيران در
جلسه مورخ  3180/3/31بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي ارتباطات
و فناوري اطالعات و امور اقتصادي و دارايی و معاونت برنامهريزي و
نظارت راهبردي رئيس جمهور ،موضوع نامه شماره /3/3331م مورخ
 3180/3/3۲وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و به استناد ماده ()1
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري
اسالمی ايران  -مصوب  -3181اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت را
به شرح زير تصويب نمود .»... :براي آگاهی از ساير نظرات شوراي
نگهبان در اين خصوص ،بنگريد به :فتحی ،محمد و كوهی اصفهانی،
كاظم« ،اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شوراي نگهبان (-3133
)3153؛ جلد سوم (اصول  10تا  33۲قانون اساسی)» ،تهران ،پژوهشكده
شوراي نگهبان ،3135 ،صص .311-188
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وقتی كه نادرست استناد كنند ،خب غلط است ديگر.

میخواهد آنها را واگذار بكند.

آقاي عليزاده ـ در اين مورد ،واقعاً ماده ([ )31قانون اجراي

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

سياستهاي كلی اصل ( )33قانون اساسی] چنين اجازهاي را

آقاي رهپيك ـ نه ديگر ،آن مجوز ،براي اصالح اساسنامهي آن

به دولت میدهد.

شركتها نيست.

آقاي رهپيك ـ اين استناد غلط ،اشكال ماهوي هم دارد؛ اشكال

آقاي عليزاده ـ نه[ ،جزء ( )3بند (ب) ماده ( )31قانون اجراي

ماهوي آن اين است كه اصالً اختيار تصويب اساسنامه براي

سياستهاي كلی] گفته است آن شركتهايی كه دولتی باقی

مجلس است .در قانون اساسی گفته است كه [دولت میتواند

میماند ،تبديل به شركت مادرتخصصی بشود .اين ماده كه

فقط اساسنامههايی را تصويب كند كه مجلس به او چنين

نگفته است براي تبديل شركتها به شركت مادرتخصصی،

اجازهاي داده باشد].

اساسنامهي آنها را براي تصويب به مجلس بياوريد .اين اصالح

آقاي مدرسي يزدي ـ خود مجلس اين اجازه را داده است.

اساسنامه ،واقعاً اشكال ندارد .اين [جزء ( )3بند (ب) ماده

آقاي عليزاده ـ بله ،اجازه داده است ،ولی آن ماده واحدهي

( ])31گفته است كه دولت شركت مادرتخصصی تشكيل بدهد

قانون استفساريه اصالً اينجا كاربرد ندارد.

[كه سهامدار آن ،مستقيماً دولت باشد] يا رئيس مجمع عمومی

آقاي رهپيك ـ نه ،ببينيد؛ غير از اين بحث ،اين استناد ،ماهيتاً

آن ،رئيس جمهور باشد.

هم اشكال دارد .اصل اختيارِ [تصويب اساسنامه طبق اصل ()85

آقاي رهپيك ـ اين شركت مادرتخصصی قبالً تشكيل شده

قانون اساسی] براي مجلس است .حاال مجلس در اين مورد چه

است؛ اآلن اين اصالحيه ،دارد اساسنامهي آن را اصالح میكند.

كار كرده است؟ خود مجلس میگويد كه اجازهي من براي كجا

آقاي عليزاده ـ اگر قبالً هم چنين شركتی تشكيل شده باشد،

است؟ براي اينجايی است كه [خود هيئت وزيران اصلِ

اآلن دولت میتواند اساسنامهي آن را اصالح كند .اين قانون

اساسنامه را با اجازهي مجلس تصويب كرده است].

دارد اجازه میدهد ديگر؛ ماده ( )31دارد اين موضوع را اجازه

آقاي مدرسي يزدي ـ ايراد به اصالحيهي اين اساسنامه را هم

میدهد.

رئيس مجلس گفته است ،نه اينكه مجلس بگويد .رئيس مجلس

آقاي رهپيك ـ در تبصره ( )3ماده ( )31میگويد كه دولت برود

چنين ايرادي را گرفته است.

3

و نسبت به اصل تشكيل شركت ،اقدام كند .در آن تبصره گفته

آقاي ابراهيميان ـ نه ،در آن قانون اجراي سياستهاي كلی

است كه اگر میخواهند اساسنامهي اين شركتها را تغيير

اصل ( )33كه تصويب شده است[ ،چنين اجازهاي به دولت

بدهند ،بايد براي تصويب به مراجع ذيصالح برود .اآلن مرجع

داده شده است].

ذيصالح اصالح اين اساسنامه كجا است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ دو تا اجازه هست؛ مجلس دو تا اجازه

آقاي عليزاده ـ در ماده ( ،)31به دولت تكليف شده است كه

به دولت در زمينهي تصويب اساسنامهها داده است :يكی [بر

شركت مادرتخصصی را تشكيل دهد .دولت غير از هيئت

اساس ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصالح

وزيران است .مرجع ذيصالح در تبصره ( )3ماده ( ،)31هيئت

اساسنامهي سازمانها ،شركتها و موسسات دولتی و وابسته

وزيران است .مرجع ذيصالح اين تبصره ،هيئت وزيران است؛

به دولت مصوب  ]3111اجازه داده است كه هر اساسنامهاي را

براي اينكه خود قانون گفته است كه اي دولت ،اين كارها را

كه دولت تصويب كرد ،خودش بتواند آن را اصالح كند؛ يك

بكن؛ اما وقتی كه اين تبصره «دولت» را میگويد ،خود وزارت

اجازهي مطلق ديگر هم [طبق ماده ( )31قانون اجراي

اقتصاد نمیتواند بگويد كه من دولت هستم و اساسنامه را

سياستهاي كلی اصل ( )33قانون اساسی] به دولت داده است

تصويب كند.

كه بر اساس آن ،هيئت وزيران میتواند اساسنامهي همهي آن

آقاي رهپيك ـ آن قانون ،قانون عادي است ،اما اصل صالحيت

شركتهايی كه احتياج به تجديد سازمان دارند را اصالح كند.

تصويب اساسنامهي شركتها مطابق قانون اساسی براي مجلس

آقاي ابراهيميان ـ بله ،در مورد آن شركتهايی كه دولت

است.

 .1نظريهي شماره  135۰/81835هـ/ب مورخ  318۲/8/۲5رئيس مجلس
شوراي اسالمی كه متن آن ،در پاورقیهاي قبلی ذكر شد.

آقاي عليزاده ـ اين مصوبه ،اشكالی ندارد .مجلس اصل
صالحيت را در اين زمينه به دولت داده است .اين تبصره دارد
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«مرجع ذيصالح» را میگويد؛ يعنی اينكه هر وزارتخانه،

آقاي عليزاده ـ ماده ( )3كه اصالً زمان اجرايش منقضی شده

خودش اين كار را نكند ،بلكه به هيئت وزيران ببرد .مرجع

است.

ذيصالح در اين تبصره ،هيئت وزيران است .در ماده ()31

آقاي ابراهيميان ـ نه.

میگويد دولت اين كار [= تشكيل شركتهاي مادرتخصصی]

آقاي مؤمن ـ ماده ( )3چيست؟

را بكند ،ولی مرجع ذيصالح كه هيئت وزيران است،

آقاي عليزاده ـ ماده ( )3را كه آن موقع [= در اصالحيهي

اساسنامهي اين شركتها را تصويب كند .تبصره ( )3ماده ()31

اساسنامهي اين شركت ،مورخ  318۲/3۲/3۰هيئت وزيران] به

نمیخواهد بگويد كه دولت براي تصويب اساسنامهي اين

عنوان مستند آوردند ،صحيح بود .ماده ( ،)3مربوط به زمان

شركتها ،آن را به مجلس بياورد .اگر اينگونه بود ،مجلس

اجراي قانون برنامهي سوم بود .اآلن مدت اجراي اين قانون

عاجز كه نبود ،خودش میگفت اينها را به مجلس بياور.

تمام شده است.

آقاي رهپيك ـ اين اساسنامه به قانون استفساريه و [قانون اجراي

آقاي مدرسي يزدي ـ [مهلت اجراي اين قانون تمام شده

سياستهاي كلی اصل ( )33قانون اساسی] استناد كرده است.

است] ،اما اعتبارات قانونيش كه برنگشته است.

آقاي عليزاده ـ بيخود به استفساريه استناد دادهاند؛ ما بايد

آقاي رهپيك ـ نه ،آن قانون ديگر اعتبار ندارد .رئيس مجلس

بنويسيم كه استناد به استفساريه در اينجا صحيح نيست .استناد

هم به همين جهت ايراد گرفت؛ چون نظر رئيس مجلس همين

به استفساريه ايراد دارد .اما استناد به ماده ( )31كه ايرادي

بود كه اين ماده ( )3فقط شامل شركتهايی میشود كه ما

ندارد .ما بايد بگوييم كه استناد به ماده واحدهي قانون

تأسيس آن را به دولت اجازه داديم .چون آن قانون استفساريه

استفساريه اشكال دارد .حاال اين گزارش مجمع مشورتی فقهی

مصوب سال  3111بود ،در حالی كه تصويب اين اساسنامه در

را بخوانيد .اگر اين مصوبه ايراد دارد ،ايراداتش را بگيريم .وقتی

سال  3183در هيئت وزيران انجام شده است.

قانون به دولت میگويد كه اين كارها [= تشكيل شركتهاي

آقاي مدرسي يزدي ـ من فكر میكنم كه اين اجازهي مجلس

مادرتخصصی] را بكن[ ،به طور ضمنی ،اجازهي مجلس به

در قانونهاي برنامهي بعدي هم تكرار شده است.

دولت براي تصويب اساسنامهي اين شركتها هم تلقی

آقاي رهپيك ـ نه ،در قانون برنامهي پنجم توسعه ،چنين چيزي

میشود] ،وگرنه اگر مجلس بخواهد بگويد كه اساسنامهاي را

نيامده است.

براي تصويب به مجلس بياوريد ،صراحتاً بايد اين را بگويد .منِ

آقاي مدرسي يزدي ـ نيامده است؟

مجلس دارم به دولت اجازه میدهم كه تصويب اساسنامه را به

آقاي رهپيك ـ به همان دليلی كه مجلس ايراد گرفت ،نيامده

مرجع ذيصالح بدهد ،خب مرجع ذيصالح كيست؟ هيئت

است.

وزيران.

آقاي مدرسي يزدي ـ نمیدانم.

آقاي رهپيك ـ كجاي قانون گفته است كه اين مرجع ذيصالح،

آقاي ابراهيميان ـ اگر در قانون برنامهي پنجم نيامده باشد ،ما

هيئت وزيران است؟

[بايد ايراد بگيريم].

آقاي ابراهيميان ـ نه[ ،آن ماده ( )31قانون اجراي سياستهاي

آقاي مدرسي يزدي ـ اين موضوع را به بررسی بگذاريد.

كلی اصل ( )33قانون اساسی كه ايرادي ندارد] ،ولی اآلن

اينگونه نمیشود تصميم گرفت.

مشكل ما اين است كه مجلس يا شوراي انقالب يك شركتی را

آقاي رهپيك ـ ما [در گزارش مجمع مشورتی حقوقی] اين
3

تشكيل داده است .اآلن ما يك مجوزي میخواهيم كه بر اساس

موضوع را يكجايی نوشتهايم.

آن ،اصالح اساسنامهي آن شركت را به هيئت وزيران بدهيم.

آقاي عليزاده ـ حضرت آيتاهلل مدرسی ،اين قانون اجراي

آقاي عليزاده ـ ماده (.)31

سياستهاي كلی اصل ( )33قانون اساسی براي واگذاري

آقاي ابراهيميان ـ نه ،ماده ( )31اين را نمیگويد .ماده ()3

شركت ،اختياراتی به دولت داده است .خود ماده ( )1آنجاهايی

قانون برنامهي سوم توسعه بد نيست .حضرتعالی يا حاجآقاي
مدرسی ،به دقت فرموديد كه ماده ( ،)3مشكل را حل میكرد
كه اينها اآلن آن را به عنوان مستندشان ذكر نكردهاند.

 .1در اين خصوص ،بنگريد به :نظر كارشناسی مجمع مشورتی حقوقی
(پژوهشكده شوراي نگهبان) ،شماره  31۰3۰30مورخ ،3131/3/31
صص  ،31-35قابل مشاهده در نشانی زيرyon.ir/YMHt9 :
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كه دولت نمیتواند اقدام بكند ،نام برده است .در ماده ( )31آمده

اصالحيه ايرادي نگرفته است .حاال ما نهايتاً بايد به آن استنادي

است و گفته است ...« :شركتهايی كه با رعايت ماده ( )1اين

كه در صدر اين مصوبه آمده است ،ايراد وارد كنيم و بگوييم آن

قانون در بخش دولتی باقی میمانند  ،»...ماده ( )1در جايی كه

را درست كنند .بقيهي موضوعات به ما ربطی ندارد.

دولت بخواهد شركت جديدي ايجاد كند يا بخواهد اين قبيل

آقاي عليزاده ـ ما [در قالب تذكر] بگوييم اين استناد به ماده

كارها را بكند ،جلوي دولت را گرفته است .ماده ( )31آمده است

واحدهي قانون استفساريه صحيح نيست؛ مثالً بگوييم اگرچه

و در مورد اين شركتهايی كه ما اآلن داريم بررسی میكنيم،

استناد به ماده واحدهي قانون استفساريه بیمورد است  . ...حاال

بحث كرده است .اين ماده ،شامل مطلق شركتها میشود ،چه

اگر آقايان به متن اين اساسنامهي اصالحی ايراداتی دارند،

دولت اساسنامهاش را تصويب كرده باشد ،چه مجلس.

بفرمايند .اين اساسنامه ايرادي دارد؟

آقاي رهپيك ـ اين نمیتواند درست باشد؛ خالف [اصل (])85

آقاي اسماعيلي ـ نه ،ايرادي ندارد.

قانون اساسی است.

آقاي عليزاده ـ ما كه ايرادي نداريم .پس آقايان ايراد ديگري

آقاي عليزاده ـ قانون دارد اين اجازه را به دولت میدهد .چرا

ندارند؟

قانون نمیتواند چنين چيزي بگويد؟

آقاي ابراهيميان ـ چون اين دو باري كه اين اساسنامه اصالح

آقاي رهپيك ـ طبق قانون اساسی اختيار اصلی تصويب

شده است ،در زمان اجراي ماده ( )3قانون برنامهي سوم توسعه

اساسنامه ،براي مجلس است.

بوده است ،بنابراين به نظر میرسد كه ديگر مشكل اصالح اين

آقاي عليزاده ـ خب باشد ،مجلس میتواند اجازه بدهد؛ مگر

اساسنامه حل شده است؛ چون اين ،اصالح اساسنامه است.

نمیتواند؟!

آقاي رهپيك ـ اگر مجمع مشورتی فقهی به اين مصوبه ايرادي

آقاي رهپيك ـ آنجايی كه شما ترديد میكنيد [كه آيا مجلس

ندارد ،ما [= مجمع مشورتی حقوقی] ايرادي نداريم.

چنين اجازهاي به دولت داده است يا نه] ،نمیتوانيد بگوييد

آقاي عليزاده ـ حضرت آيتاهلل شبزندهدار ،مجمع قم به اين

مجلس اجازه داده است.

اساسنامه ايرادي نگرفتهاند؟

آقاي عليزاده ـ چه ترديدي میكنيم؟! ما میگوييم مجلس آمده

آقاي شبزندهدار ـ چرا.

است و به دولت گفته است كه در همان جايی كه اختيار

آقاي عليزاده ـ بفرماييد.

تصويب اساسنامه براي من است ،شما بيا و براي شركتهايی

آقاي شبزندهدار ـ چون اين اساسنامه هم عين متن اساسنامهي

كه میخواهی آنها را واگذار كنی[ ،اساسنامه تصويب كن]؛

قبلی است ،در اينجا هم گفتهاند بند ( )3۰ماده ( )1ايراد دارد.

۲

نگفته است كه براي واگذاري شركتها ،يكی يكی اساسنامهي

بند ( )3۰كه میگويد -12« :اخذ هرگونه وام و تسهيالت مالي از

آنها را به مجلس بياوريد .ماده ( )1را بخوانيد؛ نگفته است كه

منابع داخلي و خارجي از طريق انتشار اوراق مشاركت و يا ساير

براي واگذاري ،اساسنامهي اين شركتها را به مجلس بياوريد.

روشهاي تأمين منابع مالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني

براي تبديل اين شركتهايی كه وجود دارند ،نگفته است كه

3

1

ذيربط» ،همان اشكالی كه به اساسنامهي قبلی گرفتيم را دارد.

اساسنامههاي جديد آنها را براي تصويب به مجلس بياوريد.
ماده ( )1اين قانون میگويد فقط اساسنامهي آن شركتهايی كه
تازه داريد آنها را تأسيس میكنيد و میخواهيد سرمايهگذاري
بكنيد ،آنها را به مجلس بياوريد.
آقاي رهپيك ـ حاال آن [= تبصره ( )3بند (ب) ماده (])31
مربوط به واگذاري است.
آقاي ابراهيميان ـ میگويند كه اين اساسنامه دو بار اصالح
شده است.
آقاي رهپيك ـ اصالحيههاي اين اساسنامه دو بار به شوراي
نگهبان آمده است و اصالح شده است ،اما شورا به اين دو

 .1منظور ،مصوبهي هيئت وزيران در خصوص اصالح اساسنامهي شركت
سهامی سازمان توسعه برق ايران است كه پيشتر در همين جلسهي
شوراي نگهبان ،مورد بررسی قرار گرفت.
« .2اطالق اخذ وام از منابع خارجی مستلزم وام ربوي بوده و خالف شرع
می باشد ».نظر كارشناسی مجمع مشورتی فقهی شوراي نگهبان ،شماره
/338ف 31/مورخ  ،3131/3/3۰قابل مشاهده در نشانی زير:
yon.ir/5x8f3

 .0نظر شماره  31/3۰۲/35۰3مورخ  3131/3/۲3شوراي نگهبان در
خصوص اصالح اساسنامه شركت سهامی سازمان توسعه برق ايران
مصوب  3131/3۲/۲8هيئت وزيران« :نظر به اينكه اطالق بند ( )3۰ماده
( ،)1مبنی بر اجازه اخذ وام از منابع خارجی مستلزم تجويز اخذ وام نيز
ربوي بوده ،خالف احكام اوليه شرع میباشد .همچنين عبارت «ساير
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آقاي عليزاده ـ ايراد بند ( )3۰ماده ( ،)1عين همان ايراد
اساسنامهي قبلی است كه آن را بررسی كرديم.
آقاي شبزندهدار ـ عبارات اين اساسنامه هم عين همان
عبارات اساسنامهي قبلی است.
آقاي مؤمن ـ بند ( )3۰ماده ()1؟
آقاي يزدي ـ بله ،اطالق اجازهي اخذ وام از منابع خارجی ايراد
دارد.
آقاي مؤمن ـ «ساير روشهاي تأمين منابع مالی» [هم مثل
اساسنامهي قبلی ايراد دارد].
آقاي عليزاده ـ بله ،عبارت «و ساير روشهاي تأمين منابع
مالی» هم ايراد دارد .همان دو تا اشكال را براي اين اساسنامه
هم بگيريد .بگوييد كه «چون اخذ وام از منابع خارجی ،مستلزم
وام ربوي است ،اشكال دارد .همچنين عبارت «ساير روشهاي
تأمين مالی» چون اطالق آن شامل معامالت ربوي هم میشود،
اشكال دارد».
آقاي مؤمن ـ خيلی خب ،آن ايراد مربوط به اشتباه در استناد را
هم كه مینويسيد.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مؤمن ـ بايد بگوييد استناد به ماده واحدهي قانون
استفساريه اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ استناد به ماده واحدهي استفساريه هم موجه
نيست.
آقاي يزدي ـ ذيل بند ( )3۰گفته است« :با اخذ مجوز از مراجع
قانونی ذيريط».
آقاي عليزاده ـ اين عبارت در اساسنامهي قبلی هم بود و با اين
وجود ،ايراد گرفتيم .در همان اساسنامهي قبلی هم اين قيد بوده
است.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،اين عبارت اينطور نمیگويد« .مراجع
ذيربط» ،يعنی مثالً بايد از مجلس اجازه بگيرد .بند ( )33ماده
( )1هم يك ايرادي دارد.
آقاي عليزاده ـ حاج آقاي شبزندهدار ،میفرماييد بند ()33
همين ماده ايراد دارد؟
آقاي شبزندهدار ـ بله[ ،مجمع مشورتی فقهی به اين بند هم
3
ايراد گرفته است].

روشهاي تأمين منابع مالی» چون شامل معامالت ربوي هم میگردد،
خالف موازين شرع شناخته شد».
« .1قوانين و مقررات مربوط شامل مثل قانون تجارت نيز میگردد كه داراي



آقاي عليزاده ـ « -13انجام هرگونه عمليات اجرايي ،مهندسي،
بازرگاني ،مالي ،معامالت ،سرمايهگذاري ،تشكيل شركت،
مشاركت در مؤسسات و شركتهاي ديگر كه مرتبط با موضوع
شركت و در راستاي سياستهاي وزارت نيرو باشد ،با رعايت
قوانين و مقررات مربوط».

آقاي شبزندهدار ـ اين بند ،همان مسئلهي خالف شرع بودن
قانون تجارت را دارد.
آقاي عليزاده ـ اين كارها ،با رعايت قانون و مقررات است.
آقاي رهپيك ـ نه ،اگر به اين عبارت ايراد بگيريم ،بايد همهجا
اين ايراد را بگيريم.
آقاي عليزاده ـ اين بند كه مثل همان بند ( )33اساسنامهي قبلی
است كه ايرادش رأي نياورد .حاجآقاي شبزندهدار ،ايراد
بعدي را بفرماييد.
۲

آقاي شبزندهدار ـ ماده ( )33هم همين اشكال را دارد.

1

آقاي رهپيك ـ اشكال ماده ( )33هم همين اشكال است [كه در
بررسی اساسنامهي قبلی رأي نياورد].
آقاي عليزاده ـ پس اين مصوبه ،يك ايراد دارد .يك ايراد هم
استناد به ماده واحدهي قانون استفساريه مجلس است.

3


موارد خالف شرع میباشد و لذا لزوم رعايت قوانين و مقررات مربوط
خالف شرع میباشد ».نظر كارشناسی مجمع مشورتی فقهی شوراي
نگهبان ،شماره /338ف 31/مورخ  ،3131/3/3۰قابل مشاهده در نشانی
زيرyon.ir/5x8f3 :
 .2ماده ( )33اصالح اساسنامه شركت سهامی مادرتخصصی مديريت
ساخت و تهيه كاالي آب و برق (ساتكاب) مصوب  313۲/3۲/۲8هيئت
وزيران« :ماده  -33وظايف مجمع عمومی فوقالعاده به شرح زير
میباشد:
... -3
 -1بررسی و اتخاذ تصميم نسبت به انحالل شركت براي ارائه به هيئت
وزيران با رعايت قوانين و مقررات مربوط».
« .0اشكال مذكور در بند ( )33ماده ( ،)1در اين بند نيز جاري است ».نظر
كارشناسی مجمع مشورتی فقهی شوراي نگهبان ،شماره /338ف31/
مورخ  ،3131/3/3۰قابل مشاهده در نشانی زيرyon.ir/5x8f3 :
 .4نظر شماره  31/3۰۲/35۰8مورخ  3131/3/۲3شوراي نگهبان« :عطف به
نامه شماره  5۰131/۲5113مورخ  ،3131/1/8اصالح اساسنامه شركت
سهامی مادرتخصصی مديريت ساخت و تهيه كاالي آب و برق
(ساتكاب) مصوب جلسه مورخ بيست و هشتم اسفندماه يكهزار و سيصد
و نود و دو هيئت وزيران ،در جلسه مورخ  3131/3/38شوراي نگهبان
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعالم میگردد:
 نظر به اينكه اطالق بند ( )3۰ماده ( ،)1مبنی بر اجازه اخذ وام از منابعخارجی مستلزم تجويز اخذ وام ربوي نيز بوده ،خالف احكام اوليه شرع
میباشد .همچنين عبارت «ساير روشهاي تأمين منابع مالی» چون شامل
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آقاي عليزاده ـ حاال ما بايد ببينيم در اين اساسنامه با منطقهي

اساسنامه شركت سرمايهگذاری و توسعه قشم
منشي جلسه ـ دستور پنجم« ،اساسنامه شركت سرمايهگذاري و

توسعه قشم» 1است.
آقاي عليزاده ـ آقايان ،متوجه باشيد كه اليحهاي به مجلس آمده
است كه جزيرهي هرمز را به منطقهي آزاد قشم ملحق میكند.

۲

اگر قرار باشد براي تمام جزاير جنوب ،يك قانون به تصويب
برسانند[ ،مشكل به وجود میآيد] .ما آن موقع [در هنگام
تصويب مصوبات مربوط به مناطق آزاد] هم اين مسائل را در
مورد مناطق آزاد گفتيم كه موجب شد براي اين مناطق محدوده
تعيين كنند .اآلن میخواهند با اين اليحه ،يك جزيره را به كلی
جزء منطقهي آزاد قشم ببرند .حاال در مورد آن اليحه بعداً [كه
به تصويب مجلس رسيد و به شوراي نگهبان فرستاده شد]،
صحبت میكنيم .اآلن با اين مصوبه ،خود منطقهي آزاد قشم را
هم دارند توسعه میدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ايراد اين كار چيست؟
آقاي عليزاده ـ ايرادش اين است كه اين مناطق را از قوانين
عمومی دولت خارج میكنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب اختيارات دولت در مناطق آزاد را
محدود میكند؛ خالف قانون [اساسی كه نيست].

آزاد قشم چه كار كردهاند؟
آقاي شبزندهدار ـ ما بايد همهي اين اساسنامه را بخوانيم.
آقاي عليزاده ـ اين مصوبه در قم [= مجمع مشورتی فقهی قم]
بررسی نشده است؟
آقاي شبزندهدار ـ نه ،هنوز بررسی نشده است.
آقاي عليزاده ـ براي اظهار نظر نسبت به اين مصوبه ،عجلهاي
نداريم .پس اين اساسنامه بماند تا مجمع مشورتی فقهی آن را
بررسی كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين اساسنامه ايراد هم دارد.
آقاي عليزاده ـ وقت بررسی اين اساسنامه كه منقضی نمیشود؟
آقاي رهپيك ـ نه ،اين اساسنامه تازه به شوراي نگهبان آمده
است؛  3131/3/1آمده است.
آقاي عليزاده ـ اين اساسنامه مصوب مجلس كه نيست؛
مصوبهي مجلس است؟
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي رهپيك ـ نه.
آقاي عليزاده ـ پس بررسی اين اساسنامه بماند تا آقايان اعضاي
مجمع مشورتی فقهی راجع به آن اظهار نظر بكنند.

1

آقاي اسماعيلي ـ حاال اين موضوع را رها كنيد.

معامالت ربوي هم میگردد ،خالف موازين شرع شناخته شد.
 همچنين استناد به ماده واحده در ابتداي مصوبه موجه نمیباشد». .1اساسنامه شركت سرمايهگذاري و توسعه قشم در تاريخ  3131/1/3به
تصويب هيئت وزيران رسيد و مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در
اصل ( )85قانون اساسی ،طی نامهي شماره  33338/۲11۲1مورخ
 3131/1/31به شوراي نگهبان ارسال شد .اين مصوبه ،در مجموع در دو
مرحله بين شوراي نگهبان و هيئت وزيران رفت و برگشت داشته است.
شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگی در جلسات
مورخ  3131/3/۲5 ،3131/3/38و  3131/5/3بررسی كرد و نظر خود
مبنی بر مغايرت برخی از مواد اين مصوبه با موازين شرع و نيز بند ()3
اصل ( )33۰قانون اساسی را طی نامهي شماره  31/3۰۲/30۲۲مورخ
 3131/5/0به هيئت وزيران اعالم كرد .در نهايت ،با اصالحات مورخ
 3131/0/۲0هيئت وزيران ،اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگی در
جلسهي مورخ  3131/1/1۰شوراي نگهبان بررسی شد و نظر شورا مبنی
بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسی طی نامهي شماره
 31/3۰۲/۲13۲مورخ  3131/8/1به هيئت وزيران اعالم شد.
 .2اليحه الحاق جزيره هرمز به محدوده منطقه آزاد قشم در جلسه
 3133/8/3۰به تصويب هيئت وزيران رسيد .اين اليحه ،براي بررسی به
صورت دو شوري به كميسيونهاي مربوطه در مجلس شوراي اسالمی
ارجاع شده ،ليكن هنوز به تصويب مجلس شوراي اسالمی نرسيده است.

اصالح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد
چابهار
منشي جلسه ـ «اصالح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد
چابهار»

3

 .0بررسی اين اساسنامه در جلسهي مورخ  3131/3/۲5شوراي نگهبان ادامه
يافته است.
 .4اصالح اساسنامه شركت صيد صنعتی منطقه آزاد چابهار در تاريخ
 3131/1/3به تصويب هيئت وزيران رسيد .اين مصوبه ،مطابق با روند
قانونی پيشبينی شده در اصل ( )85قانون اساسی ،طی نامهي شماره
 5۰۰81/۲1118مورخ  3131/1/31به شوراي نگهبان ارسال شد .اين
مصوبه ،در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و هيئت وزيران
رفت و برگشت داشته است .شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي
اول رسيدگی در جلسات مورخ  3131/3/۲5 ،3131/3/38و 3131/5/3
بررسی كرد و نظر خود مبنی بر مغايرت برخی از مواد اين مصوبه با بند
( )3اصل ( )33۰قانون اساسی را طی نامهي شماره  31/3۰۲/30۲3مورخ
 3131/5/0به هيئت وزيران اعالم كرد .در نهايت ،با اصالحات مورخ
 3131/0/۲0هيئت وزيران ،اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگی در
جلسهي مورخ  3131/1/1۰شوراي نگهبان بررسی شد و نظر شورا مبنی
بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسی طی نامهي شماره
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آقاي رهپيك ـ اين اساسنامه هم حتماً در مجمع مشورتی فقهی
بررسی نشده است .مجمع قم در مورد اين اساسنامه هم نظر
نداده است.
آقاي شبزندهدار ـ اين اساسنامه دير به مجمع آمده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين اساسنامهي شركت صيد صنعتی
چابهار يك سري اشتباهات هم دارد .شمارهها و تاريخهاي
مجوزها با هم همخوانی ندارند .شما [= آقاي رهپيك در مجمع
مشورتی حقوقی] اينها را بررسی بكنيد.
آقاي رهپيك ـ تاريخهاي اساسنامهي چابهار اينطور نيست،
ولی تاريخ اين اصالحيهي اساسنامهي سازمان مجري
ساختمانها و تأسيسات دولتی و عمومی ايراد دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ كالً بعضی از تاريخهايش با هم جور
نيست ،برخی شمارهها با هم همخوانی ندارند .تاريخهاي
مستندات به هم نمیخورد.
آقاي رهپيك ـ اساسنامهي مربوط به چابهار؟
آقاي مدرسي يزدي ـ مثالً [دولت در صدرِ تصويبنامهي خود،
در تاريخ مستند اين اصالحيه] مصوب  3111نوشته است 3،اما
۲
شما [= مجمع مشورتی حقوقی] سال  311۲نوشتهايد.
آقاي رهپيك ـ تاريخی كه در گزارش ما آمده ،درست است.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال ،اين تاريخها با هم اختالفاتی دارند.
آقاي رهپيك ـ بله ،ما در گزارش مجمع هم اين نكته را
نوشتهايم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بيش از اين مقدار ،ايراد هست؛ باز هم
اشكال اينچنينی وجود دارد.
آقاي رهپيك ـ خب میخواهيد بررسی اين اساسنامهها براي
1
بعد بماند.

 31/3۰۲/۲1۲5مورخ  3131/1/1۰به هيئت وزيران اعالم شد.
 .1صدر اصالح اساسنامه شركت صيد صنعتی منطقه آزاد چابهار مصوب
 3131/1/3هيئت وزيران« :هيئت وزيران در جلسه  3131/1/3به پيشنهاد
شماره  3۲۲/3۰/351مورخ  313۲/3۰/33شوراي عالی مناطق آزاد
تجاري -صنعتی و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ب) ماده ( )3قانون
چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري -صنعتی جمهوري اسالمی ايران -
مصوب  -3111تصويب كرد»... :
« .2تذكر :در عبارت صدر اين اساسنامه ،تاريخ تصويب قانون چگونگی
اداره مناطق آزاد تجاري -صنعتی جمهوري اسالمی ايران اشتباه بيان شده
است .تاريخ تصويب اين قانون  311۲/0/1میباشد ».نظر كارشناسی
مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشكده شوراي نگهبان) ،شماره 31۰3۰30
مورخ  ،3131/3/31ص  ،۲3قابل مشاده در نشانی زيرyon.ir/SYu3h :
 .0بررسی اين اساسنامه در جلسهي مورخ  3131/3/۲5شوراي نگهبان ادامه



اصالحيه اساسنامه سازمان مجری ساختمانها و
تأسيسات دولتي و عمومي (شركت
مادرتخصصي)
آقاي مدرسي يزدي ـ دستور هفتم ،در مورد «اصالحيه اساسنامه
سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي (شركت

مادرتخصصي)» 3است.
آقاي مؤمن ـ اين اصالحيه ،فقط گفته است« :در تبصره الحاقي
به ماده ( )3اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات
دولتي و عمومي (شركت مادرتخصصي) 5،موضوع تصويبنامه
شماره /102133ت11253هـ مورخ  ،1130/2/02عبارت «با
رعايت ماده ( )56قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري
اسالمي ايران» 6پس از عبارت «مجاز است» اضافه ميگردد».

يافته است.
 .4اصالحيه اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتی و
عمومی (شركت مادرتخصصی) در تاريخ  3131/3/3به تصويب هيئت
وزيران رسيد .اين مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل
( )85قانون اساسی ،طی نامهي شماره  5۰1۰5/1033۰مورخ 3131/3/8
به شوراي نگهبان ارسال شد .شوراي نگهبان پس از بررسی اين مصوبه
در جلسهي مورخ  ،3131/3/38نظر خود مبنی بر عدم مغايرت اين
مصوبه با موازين شرع و قانون اساسی را طی نامهي شماره
 31/3۰۲/35۰1مورخ  3131/3/۲3به هيئت وزيران اعالم كرد.
 .5تبصرهي ماده ( )3اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتی
و عمومی (شركت مادرتخصصی) مصوب  313۲/3/۲هيئت وزيران:
«تبصره -شركت مجاز است به استناد ماده ( )81قانون تنظيم بخشی از
مقررات مالی دولت  -مصوب  -318۰عمليات اجرايی قسمتی از
پروژههاي هر يك از طرحهاي تملك دارايیهاي سرمايهاي را كه اعتبار
آن از منابع عمومی دولت تأمين میشود براي اجرا به واحدهاي استانی
وزارت راه و شهرسازي واگذار و اعتبار مربوط را بر اساس ماده ()15
قانون محاسبات عمومی كشور ابالغ نمايد».
 .7ماده ( )50قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ايران
( )313۰-3133مصوب ( 3183/3۰/۲5اصالحی « :)313۰/1/13ماده -50
به منظور حذف تشكيالت موازي ،تمركز ساخت و ساز ساختمانهاي
دولتی و عمومی قوه مجريه ،ارتقاء كيفيت ساخت و ساز و نيز لزوم
رعايت مقررات و ضوابط و استانداردها ،دولت موظف است امور
برنامهريزي ،مطالعه ،طراحی و اجراي ساختمانهاي مزبور را در وزارت
راه و شهرسازي (سازمان مجري ساختمانها ،تأسيسات دولتی و عمومی)
متمركز نمايد .وزارتخانههاي آموزش و پرورش و اطالعات ،نيروهاي
مسلح ،سازمان انرژي اتمی و مواردي كه به پيشنهاد معاونت به تصويب
هيئت وزيران میرسد ،از شمول اين حكم مستثنی است .معاونت توسعه
و سرمايه انسانی موظف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به اصالح
ساختار دستگاههايی كه به ساخت و ساز ساختمانهاي عمومی دولتی
میپردازند ،اقدام نمايد».
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آقاي مدرسي يزدي ـ اين اصالحيه ،اشكالی ندارد .فقط يك
مادهي قانونی به تبصره ( )3اضافه كردهاند.
آقاي عليزاده ـ اگر آقايان اعضا به اصالحيهي اساسنامهي
سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتی و عمومی
(شركت مادرتخصصی) ايرادي دارند ،بفرمايند .پس آقايان به
اين اساسنامه هم ايرادي ندارند.
آقاي رهپيك ـ رئيس مجلس به اين اساسنامه يك ايرادي
گرفته بود كه هيئت وزيران آن ايراد را با اين اصالحيه ،برطرف
كرده است.
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آقاي عليزاده ـ بله ،آن ايراد را درست كردهاند.
آقاي رهپيك ـ فقط بگوييد كه تاريخ تصويبنامهاي را كه در
اينجا آوردهاند درست كنند .اينجا نوشته است ...« :تصويبنامه

شماره /102133ت11253هـ مورخ  »... 1130/2/02كه اين تاريخ
غلط است .تذكر بدهيد كه تاريخ  313۲/1/۲۰صحيح نيست و
 313۲/3/۲صحيح است؛ چون آن موقع چنين مصوبهاي به
تصويب نرسيده است.

۲

 .1جهت آگاهی بيشتر در اين زمينه ،بنگريد به :نظر كارشناسی مجمع
مشورتی حقوقی (پژوهشكده شوراي نگهبان) ،شماره  31۰3۰30مورخ
 ،3131/3/31صص  ،۲8-۲5قابل مشاهده در نشانی زيرyon.ir/B8lgR :
 .2نظر شماره  31/3۰۲/35۰1مورخ  3131/3/۲3شوراي نگهبان« :عطف به
نامه شماره  5۰1۰5/1033۰مورخ  ،3131/3/8اصالحيه اساسنامه سازمان
مجري ساختمانها و تأسيسات دولتی و عمومی (شركت مادرتخصصی)
مصوب جلسه مورخ چهارم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت
وزيران ،در جلسه مورخ  3131/3/38شوراي نگهبان مورد بحث و
بررسی قرار گرفت .قطع نظر از اينكه استناد به ماده واحده قانون
استفساريه در خصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمانها ،شركتها و
مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب  3111در خصوص مورد
موجه نمیباشد ،اصالحيه مذكور مغاير با موازين شرع و قانون اساسی
شناخته نشد.
تذكر:
 تاريخ تصويبنامه شماره /3۲8133ت 13۰53هـ ،از  313۲/1/۲۰به 313۲/3/۲اصالح شود».
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