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تهیهکننده :پژوهشکده شورای نگهبان
شماره گزارش9086824 :
تاریخ تنظیم9390/86/85 :

طرح ساماندهي صنعت خودرو (اعاده شده)
مقدمه

«طرح ساماندهي صنعت خودرو» كه در جلسه مورخ  9390/3/40مجلس
شورای اسالمي به تصویب رسیده بود و به موجب نظر شماره
 90/984/98636مورخ  9390/2/94شورای نگهبان واجد ایراداتي شناخته
شد ،در جلسه مورخ  9390/5/42مجلس شورای اسالمي اصالح و به
شورای نگهبان ارسال شده است.
شرح و بررسي
ماده ( - )2عدم رفع ايراد

مجلس شورای اسالمي با توجه به ایراد شورای نگهبان در خصوص ماده
( ،)4عبارت «تصدیگری دولت خاتمه یافته» را حذف نمود 9.در این
خصوص باید بیان نمود كه اصالح انجام شده رافع ایراد شورای نگهبان
نیست؛ چرا كه با توجه به ادامه عبارت ماده ( ،)4نقش دولت در صنعت
خودرو صرفاً محدود به اقدامات نظارتي ،سیاستگذاری و تنظیمگری شده
است و مفهوم این عبارت آن است كه دولت حق تصدیگری در این حوزه
را ندارد و تنها باید ناظر ،سیاستگذار و تنظیمگر باشد كه این امر ،به بیاني
دیگر داللت بر لزوم واگذاری صد درصد بنگاههای مشمول صدر اصل 22
 .۹با توجه به اصالح مجلس شوراي اسالمي به نظر ميرسد عبارت مصوبه اصالحي داراي ايراد ويرايشي است و
مقصود از عبارت اصالحي ذيل ماده ( )2در كادر اينگونه بوده است ...« :بعد از «فراهم نمايد»« ،كه» حذف ميشود».

2

قانون اساسي (شركتهای خودروسازی) دارد؛ بنابراین همچنان ایراد
مغایرت واگذاری صددرصد سهام دولت در صنعت خودرو با بند (ج)
سیاستهای كلي اصل  22قانون اساسي به قوت خود باقي است.
ماده ( - )3رفع ايراد

با توجه به جایگزین شدن واژگان «هیبریدی» با «تركیبي»« ،مدل» با
«انواع»« ،شارژ» با «پر شدن مخزن انرژی» و «غیرسنگوارهای» با «غیرفسیلي»،
ایرادات این ماده ناظر بر مغایرت با اصل  95قانون اساسي مرتفع شده است.
ماده ( - )5رفع ايراد

با توجه به حذف رسمالخط غیرفارسي از عبارت ماده ،ایراد شورای
نگهبان مرتفع شده است.
ماده الحاقي

با توجه به تغییر عبارت «شورای عالي رقابت» به «شورای رقابت» ،تذكر
شورای نگهبان ناظر بر ماده الحاقي اِعمال شده است.
ماده ( - )7رفع ابهام و ايراد و تذکر

بر اساس نظر شورای نگهبان ،ماده ( )2از دو حیث واجد ابهام و ایراد
شناخته شده بود .اوالً از آنجا كه مبدأ دوره پنجساله زماني مشخص نشده
بود ،دارای ابهام بود كه مجلس شورای اسالمي اولین شمارهگذاری را معیار
آغاز دوره پنجساله تعیین نمود؛ ثانیاً اطالق مسئولیت تولیدكننده در مواردی
كه خریدار آگاه به عیب و نقص بوده ،دارای ایراد شرعي شناخته شد كه با
افزودن عبارت «در صورتي كه خریدار از عیب و نقص مذكور مطلع نباشد
 »...این ایراد نیز رفع گردیده است.
همچنین ماده اصالحي مقرر ميدارد« :در صورتي كه خریدار از عیب و
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نقص مذكور مطلع نباشد ،به میزان دخالت عیب و نقص مذكور و ایمني
خودرو در وقوع تصادف» سازنده یا نماینده رسمي شركت سازنده خارجي
دارای مسئولیت مدني خواهند بود؛ در حالي كه پیش از این در هیچ جای
ماده از عیب و نقص سخني نگفته است .بنابراین به نظر ميرسد كه عبارت
«در صورتي كه خریدار از عیب و نقص مذکور مطلع نباشد» باید به «در
صورتي كه خریدار از عیب و نقص خودرو مطلع نباشد» اصالح گردد.
اليحه پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان (اعاده شده)
مقدمه

«الیحه پایانههای فروشگاهي و سامانه مؤدیان» كه ابتدائاً در جلسه مورخ
 9392/98/94مجلس شورای اسالمي به تصویب رسیده بود ،پیش از این دو
مرحله بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته و در این مرحله
نیز مجلس به منظور رفع ایرادات باقيمانده ،اصالحاتي را به تصویب
رسانده است .در گزارش حاضر ضمن اشاره به ایرادات باقيمانده شورای
نگهبان به بررسي این اصالحات خواهیم پرداخت.
شرح و بررسي
ماده  -2رفع ايراد

شورای نگه بان در اولین بند از اظهارنظر اخیر خود ،اشکال بند
« »98اظهارنظر سابق خود را نسبت به توانایي اشخاص كماكان باقي
دانسته است .با این توضیح كه در بند « »98نظر سابق شورا « ،اطالق
احکام این الیحه نسبت به اشخاصي كه توانایي استفاده از امکانات
جدید را ندارند و یا حرجي نسبت به آن ها ایجاد مي شود» خالف
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موازین شرع شناخته شده است.
به منظور رفع این ایراد ،مجلس اقدام به پیشبیني كارگروهي نموده است
كه مطابق برخي معیارها به بررسي توانمندی مؤدیاني ميپردازند كه مدعي
عدم توان استفاده از سامانه مؤدیان ميباشند .در صورت تأیید كارگروه
مزبور ،تکالیف این دسته از مؤدیان با تعرفه مشخص توسط شركتهای
معتمد انجام ميپذیرد.
بنابراین با عنایت به اصالحات صورت گرفته ،این ایراد شورا مرتفع به
نظر ميرسد.
ماده  -11رفع ايراد

شورای نگهبان در دومین بند از اظهارنظر خود اشکال بند « »5سابق این
شورا در خصوص ماده ( )99را كماكان به قوت خود باقي دانسته است .الزم
به ذكر است كه شورای نگهبان در پنجمین بند از ایرادات خود ماده ()99
مصوبه را به جهت اینکه «باید ترتیب و شرایط دسترسي به اطالعات
درگاهها توسط قانون تعیین گردد» ،اطالق درخواست به ترتیبي كه سازمان
مشخص ميكند را مغایر اصل  05قانون اساسي شناخته بود.
حال به منظور رفع این ایراد از یک طرف مقرر گردیده كلیه
تراكنش های انجام شده از طریق حساب های بانکي متصل به دستگاه های
كارت خوان بانکي و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکي به عنوان
تراكنش های بانکي مرتبط با فعالیت شغلي صاحب حساب بانکي
محسوب ميگر دد و از سوی دیگر اطالعات تراكنش های بانکي موردنظر
در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در اختیار سازمان مالیاتي قرار
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گیرد و لذا به نظر ایراد شورای نگهبان مرتفع ميباشد.
ماده  -15ابهام

شورای نگهبان در ماده ( ،)95قسمت دوم اشکال بند « »6سابق این شورا
را با عنایت به اینکه اصالحي به عمل نیامده است و ضوابط مربوط به
استفاده از اطالعات را تعیین ننموده ،همچنان باقي دانسته است .اما مسئلهای
كه درخصوص اصالحیه مجلس در این رابطه وجود دارد این است كه در
صدر ماده ابتدا مقرر شده «كارگروه راهبری سامانه مؤدیان مکلف است
امکان استفاده از این اطالعات را برای دستگاههای اجرائي موضوع ماده )(5

قانون مدیریت خدمات كشوری فراهم كند» و سپس در مقام تعیین شرایط
برای سایر متقاضیان ،عالوه بر اینکه استفاده از این اطالعات را بهصورت
دادههای ناشناس و مشروط به رعایت مالحظات امنیتي و حریم خصوصي
اشخاص دانسته ،برای دستگاههای اجرایي نیز (كه در صدر ماده تعیین
تکلیف شده بود) شرطي را مقرر داشته است .درحاليكه در صدر ماده
استفاده دستگاههای اجرایي از این اطالعات بهصورت مطلق بیان شده بود و
این اطالق ميتواند موجد همان ایرادات سابق شورا در اینخصوص در
رابطه با لزوم رعایت مالحظات امنیتي و همچنین اطالق هر نوع واگذاری
اطالعات باشد.
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اليحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و كميسيون اقتصادي و
اجتماعي آسيا و اقيانوسيه به نمايندگي از سازمان ملل متحد درباره تأسيس
مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطالعا باليا (اعاده شده)
مقدمه

«الیحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمي ایران و كمیسیون اقتصادی
و اجتماعي آسیا و اقیانوسیه به نمایندگي از سازمان ملل متحد درباره
تأسیس مركز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطالعات بالیا» كه در
جلسه مورخ  9392/99/9مجلس شورای اسالمي به تصویب رسیده بود،
بهموجب نظر شماره  92/984/0592مورخ  9392/99/45شورای نگهبان و
به علت عدم ارسال اساسنامه مذكور در ماده ( )4و سایر مواد موافقتنامه
به مجلس بازگردانده شد .مجلس شورای اسالمي نیز در راستای رفع ایراد
شورای نگهبان در جلسه مورخ  9390/5/42اساسنامه مذكور را تصویب و
به شورای نگهبان ارسال نموده است .حال عالوهبر آنچه كه پیشتر و در
گزارش اولیه مربوط به این الیحه در خصوص مفاد موافقتنامه ذكر شده
بود ،نکاتي نیز ناظر بر اساسنامه یاد شده وجود دارد كه در این گزارش مورد
بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
شرح و بررسي

نکته اول آنکه «نظامنامه مركز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت
اطالعات بالیا» در قالب قطعنامه كمیسیون اقتصادی و اجتماعي سازمان ملل
برای آسیا و اقیانوسیه به عنوان كمیسیون فرعي شورای اقتصادی و اجتماعي
سازمان ملل متحد و به منظور تعیین نحوه كار مركز آسیا و اقیانوسیه برای
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توسعه مدیریت اطالعات بالیا به تصویب رسیده است .بنابراین به نظر
ميرسد كه لزوماً نیازی به تصویب آن به وسیله مجلس وجود نداشته است،
اما به هر حال این اساسنامه بدون اعمال حق شرط به وسیله مجلس شورای
اسالمي به تصویب رسیده است.
فارغ از نکته یاد شده ،در بخشهایي از مقدمه اساسنامه به تاریخهای
میالدی بدون ذكر تاریخهای هجری اشاره شده است كه این موضوع مغایر
با اصل  92قانون اساسي است .گفتني است كه شورای نگهبان در موارد
متعددی ذكر تاریخ میالدی بدون معادل هجری آن را مغایر اصل  92قانون
اساسي شناخته است 9.همچنین استفاده از واژه «تیم» در این مقدمه مغایر
اصل  95قانون اساسي است.
نکته دیگری كه بسیار حائز اهمیت ميباشد ،آن است كه بر اساس مفاد
بندهای مختلفي از این نظامنامه ،مركز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت
اطالعات بالیا مکلف به رعایت اسناد بینالمللي شده است .جمهوری
اسالمي ایران نیز به عنوان یکي از اعضای این مركز در راستای انجام
تعهدات مذكور در «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمي ایران و
كمیسیون اقتصادی و اجتماعي آسیا و اقیانوسیه به نمایندگي از سازمان ملل
متحد درباره تأسیس مركز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطالعات
بالیا»  ،مکلف به تبعیت از مفاد اسناد مذكور است؛ در حالي كه این اسناد

 .۹براي نمونه ميتوان به نظر شماره  4115مورخ  1371/11/21شوراي نگهبان در خصوص «اليحه پروتكل راجع به
حمايت محيط زيست دريايي در برابر منابع آلودگي مستقر در خشكي» اشاره نمود كه چنين بيان داشته است:
«بند  1و ذيل بند  3ماده  16از اين جهت كه با تاريخ هجري تطبيق داده نشده است مغاير اصل  17قانون اساسي
شناخته شد».
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مطابق با اصول  22و  945قانون اساسي به تصویب مجلس شورای اسالمي
نرسیده و در پي آن از نظر انطباق با موازین اسالمي و قانون اساسي به تأیید
شورای نگهبان نرسیده است .بندهای مذكور عبارتند از:
الف) بند ( )5اساسنامه در خصوص اجرای چارچوب سندای 9برای
كاهش خطر بالیا  4895-4838و دستور كار توسعه پس از  4895كه در
حال تدوین است.
ب) بند ( )6اساسنامه كه بر اساس آن مشاركت بر افزایش همکاریهای
منطقهای به منظور دستیابي به اهداف توسعهای كه بر سر آنها توافق
بینالمللي وجود دارد به عنوان یکي از اهداف مركز یاد شده است؛ در حالي
كه برخي از توافقات بینالمللي مذكور مورد پذیرش جمهوری اسالمي ایران
قرار نگرفته است.
ج) بند ( ) 24اساسنامه كه بر اساس آن در موارد سکوت نظامنامه و
شورای حکام در خصوص قوانین مركز« ،قانون مربوطه در كمیسیون
اقتصادی و اجتماعي سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه» مرجع عمل
خواهد بود كه این قانون و مفاد آن روشن نبوده و به نظر ميرسد كه در
صورت وجود ،نیازمند طي تشریفات مذكور در اصول  22و  945قانون
اساسي است.

 .۹مقصود از اين سند ،سند نهايي كنفرانس جهاني سازمان ملل درباره كاهش خطرپذيري باليا ميباشد كه در سنداي
ژاپن از  14الي  18مارس  2115برگزار شد.
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اصالح اساسنامه شركتهاي سهامي آب منطقهاي ايالم ،كرمانشاه ،همدان ،خراسان
رضوي ،خراسان شمالي ،خراسان جنوبي ،كرمان ،كهگيلويه و بويراحمد و يزد

هیأت وزیران در جلسه مورخ  9390/5/96اساسنامه برخي شركتهای
آب منطقهای را اصالح كرده و در راستای اجرای ذیل اصل ( )05قانون
اساسي برای بررسي به شورای نگهبان ارسال نموده است.
اصالحات اساسنامههای یادشده همگي از یک سنخ و مربوط به افزایش
سرمایه شركتهای یادشده بوده و مغایر قانون اساسي نميباشد.
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