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اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري -صنعتي ماكو
 -1مقدمه
هيأت وزيران اساسنامه «سازمان منطقه آزاد تجاري -صنعتي ماكو» را در جلسه مورخ  1198/11/5بنا به پيشنهاد
شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ب) ماده ( )4قانون چگونگي
اداره مناطق آزاد تجاري -صنعتي جمهوري اسالمي ايران  -مصوب  -1131تصويب كرد .اين مصوبه ،جهت
طي مراحل قانوني مقرّر در اصول  95و  89قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد.
اهدافي كه براي تشكيل اين سازمان در ماده ( )5اين اساسنامه ذكر شده ،به شرح زير است« :انجام امور
زيربنايي ،عمراني و آباداني ،رشد و توسعه اقتصادي ،افزايش درآمد عمومي ،ايجاد اشتغال سالم و مولد ،تنظيم
بازار كار و كاال ،حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقهاي ،توليد و صادرات كاالهاي صنعتي و تبديلي و ارائه
خدمات عمومي».
شوراي نگهبان ،پس از دريافت مصوبه هيأت وزيران ،بررسي آن را در دستور كار جلسه مورخ 1198/11/9
خود قرار داد .پس از بررسي مواد اين مصوبه در جلسه پيشگفته ،شوراي نگهبان موادي از اين اساسنامه را
مغاير با موازين شرع و اصول قانون اساسي (اصل  )95تشخيص داد و نظر خود را طي نامه 98/11/41493
مورخ  1198/11/11به هيأت وزيران اعالم كرد .هيأت وزيران براي رفع ايرادات شوراي نگهبان ،اصالحاتي در
مواد مربوطه اعمال و آن را براي اظهارنظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد .بررسي اين مصوبه در دستور
كار جلسه مورخ  1181/9/11شوراي نگهبان قرار گرفت كه پس از بحث و بررسي ،يكي از ايرادات همچنان
پابرجا تشخيص داده شد و براي رفع به هيأت وزيران برگشت داده شد .هيأت وزيران براي رفع ايراد شوراي
نگهبان با تشكيل جلسه در  1181/3/11اصالحات الزم را در اساسنامه اعمال و مصوبه را به شوراي نگهبان
ارسال كرد .پس از وصول مصوبه به شوراي نگهبان ،اين شورا در جلسه  1181/3/13پس از بررسي مصوبه،
ايراد پيشين را برطرف شده دانست و نظر خود مبني بر مغايرت نداشتن مفاد اين اساسنامه با موازين شرع و
قانون اساسي را طي نامه شماره  81/11/44151مورخ  1181/3/13به هيأت وزيران اعالم كرد.
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 -2بحث و بررسي شوراي نگهبان پيرامون اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري -صنعتي ماكو
مصوب  1831/11/5هيأت وزيران (مرحله اول)

 -1-2بند ( )2ماده 8
"ماده  -8وظايف و اختيارات مجمع عمومي به قرار زير است:
 -1موافقت با تأسيس و انحالل شركتهاي تابع
 -2تصويب ،اصالح و تغيير اساسنامه سازمان و شركتهاي تابع با رعايت اصل هشتاد و پنجم قانون
اساسي
"... -3

 -1-1-2نظرات استداللي
 -1-1-1-2ديدگاه مغايرت
وفق اصل  95قانون اساسي ،صالحيت تصويب اساسنامه سازمانها ،شركتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به
دولت ،باالصاله بر عهدة مجلس شوراي اسالمي است ،ليكن مجلس ميتواند اين صالحيت خويش را به هيأت
وزيران واگذار كند .در اين صورت ،هيأت وزيران صرفاً در چارچوب اختيار واگذار شدة مجلس ميتواند به
تصويب اساسنامه يا در صورت لزوم ،تغيير و اصالح اساسنامه مبادرت كند و اين هيأت نميتواند صالحيت
خويش در اين خصوص را به غير يا حتي به چند تن از اعضاي هيأت وزيران تفويض كند .به رغم اين
محدوديت ،بند ( )1ماده  9اين اساسنامه« ،تصويب ،اصالح و تغيير اساسنامه سازمان» را در زمره وظايف و
اختيارات مجمع عمومي سازمان منطقه آزاد تجاري -صنعتي ماكو قرار داده است .از اين رو ،با توجه به اينكه
اعضاي مجمع عمومي سازمان ،وفق ماده  3اين اساسنامه ،1متشكل از برخي اعضاي هيأت وزيران است ،بند ()1
ماده  9مغاير با اصل  95قانون اساسي است.

 -2-1-2نظر شوراي نگهبان
بند ( )1ماده ( )9از حيث تجويز تصويب ،اصالح و تغيير اساسنامه به مجمع عمومي مغاير اصل  95قانون
اساسي شناخته شد.

 -1ماده « :3هيأت وزيران نماينده صاحب سهام در مجامع عمومي ميباشد که به موجب تصويب نامه شماره /158139ت  41515هـ
مورخ 1199/9/11اختيارات خود را به وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي تفويض نموده است».
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 -2-2بند ( )7ماده 8
"ماده  -8وظايف و اختيارات مجمع عمومي به قرار زير است:
...
 -7اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه"

 -1-2-2نظرات استداللي
 -1-1-2-2ديدگاه مغايرت
بند ( ) 3اين ماده ،اتخاذ تصميم راجع به افزايش يا كاهش سرمايه سازمان را در شمار وظايف و اختيارات مجمع
عمومي قرار داده است .موضوع «ميزان سرمايه» يك شركت يا سازمان ،در زمرة مواردي است كه بايد در
اساسنامه مربوط به آن شركت يا سازمان ذكر شود و بر اين اساس ،تصميمگيري راجع به افزايش يا كاهش
سرمايه نيز در اين چارچوب ميباشد كه بايد در هيأت وزيران راجع به آن تصميمگيري شود و امكان تفويض
چنين صالحيتي به غير وجود ندارد؛ زيرا وفق اصل  95قانون اساسي ،مجلس ميتواند صالحيت خويش نسبت
به تصويب اساسنامه سازمانها ،شركتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را به هيأت وزيران واگذار كند.
در اين صورت ،صرفاً هيأت وزيران در چارچوب اختيار واگذار شدة مجلس ميتواند به تصويب اساسنامه يا در
صورت لزوم ،تغيير و اصالح اساسنامه (از جمله تصميمگيري راجع به افزايش يا كاهش سرمايه) مبادرت كند.
بنابراين ،اقدام هيأت وزيران در خصوص تفويض اختيار خويش به مجمع عمومي سازمان منطقه آزاد تجاري-
صنعتي ماكو نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه سازمان ،مغاير با اصل  95قانون اساسي است.

 -2-2-2نظر شوراي نگهبان
از آنجا كه سرمايه سازمان ،جزء اركان سازمان محسوب ميشود ،بند ( )3ماده ( )9اساسنامه كه اتخاذ تصميم
نسبت به افزايش يا كاهش آن را جزء وظايف و اختيارات مجمع عمومي برشمرده است ،مغاير اصل  95قانون
اساسي شناخته شد.

 -3-2بند ( )12ماده 8
"ماده  -8وظايف و اختيارات مجمع عمومي به قرار زير است:
...
 -12تعيين ميزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه آزاد تجاري -صنعتي ماكو"

 -1-3-2نظرات استداللي
1

 -1-1-3-2ديدگاه مغايرت
تعيين ميزان و نحوه اخذ عوارض ،ماهيتاً موضوعي تقنيني است كه وفق اصل  95قانون اساسي در زمرة
صالحيتهاي مجلس شوراي اسالمي و غيرقابل واگذاري به غير است .بر اين اساس ،واگذاري كلّي اين
صالحيت به مجمع عمومي ،بدون آنكه ضوابط ،قيود و شروط ناظر بر اين موضوع روشن و مشخص باشد،
خالف قانون اساسي است .در اين قبيل موارد ،مجلس شوراي اسالمي ميتواند با تصويب چارچوب كلّي و
تعيين ضوابط ناظر بر ميزان و نحوه اخذ عوارض ،بررسي و تصويب جزئيات اين عوارض را در چارچوب
ضوابط مصوب خويش به مراجع مربوطه واگذار كند .بنابراين ،اطالق عبارت مندرج در بند ( )11از حيث عدم
ذكر ضوابط و چارچوب مشخص براي اخذ عوارض ،مغاير با اصل  95قانون اساسي است.

 -2-3-2نظر شوراي نگهبان
اطالق عبارت «تعيين ميزان و نحوه اخذ عوارض» در بند ( )11ماده ( )9از حيث بدون ضابطه بودن ،مغاير اصل
 95قانون اساسي شناخته شد.

 -4-2بند ( )13ماده 8
"ماده  -8وظايف و اختيارات مجمع عمومي به قرار زير است:
...
 -13اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوعي كه با رعايت مفاد اين اساسنامه در دستور جلسه مجمع
عمومي قرار گيرد".

 -1-4-2نظرات استداللي
 -1-1-4-2ديدگاه مغايرت
با توجه به اطالقي كه عبارت مندرج در بند ( )11نسبت به صالحيت تصميمگيري مجمع عمومي دارد و شامل
همة موضوعات؛ اعم از موارد خالف شرع هم ميشود ،اين بند مغاير با موازين شرع است .وجود قيد «با
رعايت مفاد اين اساسنامه» نيز در اين بند ،رافع ايراد مزبور نيست؛ زيرا در هيچ يك از مفاد اين اساسنامه به
لزوم رعايت موازين شرعي در تصميمگيريها و ...تصريح نشده است .بنابراين ،اطالق اختيارات مجمع عمومي
از جهت شمول آن بر تجويز تصويب موارد خالف شرع ،مغاير با موازين شرعي است.
 -2-1-4-2ديدگاه عدم مغايرت

4

با توجه به وجود قيد «با رعايت مفاد اين اساسنامه» در اين بند ،اختيارات و صالحيت مجمع عمومي در
تصميم گيري نسبت به موضوعات ،مقيّد به رعايت مفاد اساسنامه است .بر اين اساس ،از آنجا كه هيچ يك از
مفاد اساسنامه ،متضمن تجويز موارد خالف شرع و انجام آن نيست ،اين بند مغايرتي با موازين شرعي ندارد.

 -2-4-2نظر شوراي نگهبان
شوراي نگهبان ،بند ( )11ماده مزبور را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد.

 -5-2ماده 11
"ماده  -11محل تشكيل و چگونگي رسميت يافتن جلسات و نحوه تصويب موضوعات دستور جلسه
مجامع عمومي بر اساسي آييننامه داخلي شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه
اقتصادي خواهد بود".

 -1-5-2نظرات استداللي
 -1-1-5-2ديدگاه مغايرت
با توجه به اينكه موضوعات مطرح در اين ماده؛ همچون چگونگي رسميت يافتن جلسات و نحوه تصويب
موضوعات در مجمع عمومي يك شركت يا سازمان ،در زمرة اصولي است كه بايد در اساسنامه مربوط به آن
شركت يا سازمان ذكر شود و جزء اركان اساسنامه محسوب ميشود ،تصميمگيري راجع به آنها بايد در هيأت
وزيران انجام شود و امكان تفويض چنين صالحيتي به غير وجود ندارد؛ زيرا وفق اصل  95قانون اساسي،
مجلس ميتواند صالحيت خويش نسبت به تصويب اساسنامه سازمانها ،شركتها و مؤسسات دولتي يا وابسته
به دولت را به هيأت وزيران واگذار كند .در اين صورت ،صرفاً هيأت وزيران در چارچوب اختيار واگذار شدة
مجلس ميتواند به تصويب مفاد اساسنامه مبادرت كند .بنابراين ،اقدام هيأت وزيران در خصوص تفويض اختيار
خويش به آييننامه داخلي شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي در خصوص برخي
مفاد اساسنامه كه در اين ماده بدانها اشاره شده ،مغاير با اصل  95قانون اساسي است.

 -2-5-2نظر شوراي نگهبان
شوراي نگهبان ،ماده مزبور را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد.

 -6-2بند ( )11ماده 17
5

"ماده  -17هيئت مديره داراي همهگو نه اختيارات در چارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد
تجاري -صنعتي جمهوري اسالمي ايران براي اجراي وظايف مصرح در اين اساسنامه بوده و از جمله
داراي اختيارات و وظايف زير ميباشد:
...
 -11تشكيل يا انحالل شركتهاي فرعي بر اساس موازين قانون تجارت با تصويب مجمع عمومي"

 -1-6-2نظرات استداللي
 -1-1-6-2ديدگاه مغايرت
بند ( )11اين ماده ،تشكيل و انحالل شركتهاي سازمان منطقه آزاد ماكو را بر اساس مقررات قانون تجارت
قرار داده است .با توجه به اينكه قانون تجارت كنوني ،از قوانين تصويب شده در پيش از انقالب اسالمي است
و بر اين اس اس ،مواد آن از لحاظ عدم مغايرت با موازين شرع و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان نرسيده
است ،و با عنايت به اينكه موارد خالف شرع متعددي در قانون تجارت كنوني وجود دارد ،بنابراين ،ارجاع به
عمل نمودن بر اساس مقررات «قانون تجارت» به صورت كلّي در بند ( )11اين ماده ،به دليل شمول بر موارد
خالف شرع مذكور ،واجد اشكال است.

 -2-6-2نظر شوراي نگهبان
بند ( )11ماده ( ) 13مبني بر اقدام بر اساس قانون تجارت ،نظر به اينكه بعضي از مواد اين قانون خالف موازين
شرع ميباشد ،فلذا اطالق اين بند خالف شرع شناخته شد.

 -7-2ماده 22
"ماده  -22مهمترين وظايف و اختيارات بازرس به شرح زير است:
 -1تطبيق عمليات سازمان با بودجه مصوب
 -2رسيدگي به صورت هاي مالي سازمان و تصديق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهيه گزارش و
اظهارنظر در مورد عمليات سازمان براي تقديم به مجمع عمومي .گزارش مذكور حداقل بيست روز
قبل از جلسه مجمع عمومي به رئيس هيئت مديره و مدير عامل تسليم ميشود.
 -3اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي.
تبصره -اجراي وظايف بازرس كه طبق مقررات اين اساسنامه تعيين شده است ،نبايد به هيچ وجه مانع
جريان عادي كار سازمان گردد".
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 -1-7-2نظرات استداللي
 -1-1-7-2ديدگاه مغايرت و ابهام
در اين ماده ،بر خالف موازين قانوننويسي ،وظايف و اختيارات بازرس را به صورت تمثيلي بيان كرده است كه
باعث از بين رفتن شفافيت در وظايف بازرس و در نتيجه ،فقدان كارايي عملكرد مورد انتظار بازرسان خواهد
شد .اين موضوع نيز به نوبه خود ،باعث باالرفتن احتمال بروز تخلفات و تبعات ناشي از آن خواهد شد .از
طرف ديگر ،قانونگذاري بدين شكل اثرات ديگري نيز دارد؛ وفق اصل  95قانون اساسي در مواردي كه مجلس،
اجازه تصويب اساسنامههاي شركتها را به هيأت وزيران ميدهد ،اين هيأت مكلف است به نحوي مقررات-
گذاري كند كه اين مقررات مغاير با قانون اساسي و شرع و همچنين قوانين عادي نباشد .به همين دليل ،براي
عدم مغايرت اين قبيل مصوبات با قانون عادي ،قانون اساسي رئيس مجلس را موظف به بررسي اين موضوع
كرده است .بر اين اساس ،با قانونگذاري اين گونه كه وظايف و اختيارات بازرس به صورت تمثيلي و
نامشخص بيان شده ،امكان بررسي مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي از
طريق رئيس مجلس نيز ممكن نيست.

 -2-7-2نظر شوراي نگهبان
شوراي نگهبان ،ماده مزبور را مغاير با قانون اساسي و موازين شرع تشخيص نداد.

 -8-2ماده 27
"ماده  -27نسبت به اموري كه در اين اساسنامه ،قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري -صنعتي
جمهوري اسالمي ايران ،مصوبات مجمع عمومي و آييننامه اجرايي مربوط ،مقرراتي منظور نشده باشد،
قانون تجارت حاكميت دارد".

 -1-8-2نظرات استداللي
 -1-1-8-2ديدگاه مغايرت
با توجه به اينكه قانون تجارت كنوني ،از قوانين تصويب شده در پيش از انقالب اسالمي است و بر اين اساس،
مواد آن از لحاظ عدم مغايرت با موازين شرع و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان نرسيده است ،و با عنايت
به اينكه موارد خالف شرع متعددي در قانون تجارت كنوني وجود دارد ،بنابراين ،ارجاع به عمل نمودن بر
اساس مقررات «قانون تجارت» به صورت كلّي در ماده ( ،)13به دليل شمول بر موارد خالف شرع مذكور ،واجد
اشكال است.
3

 -2-8-2نظر شوراي نگهبان
ارجاع به قانون تجارت علياالطالق در ماده ( ،)13خالف موازين شرع تشخيص داده شد.
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 -8بحث و بررسي شوراي نگهبان پيرامون اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري -صنعتي ماكو
مصوب  1831/12/15هيأت وزيران (مرحله دوم)

 -1-3بند ( )2ماده 8
"ماده  -8وظايف و اختيارات مجمع عمومي به قرار زير است:
 -1موافقت با تأسيس و انحالل شركتهاي تابع
 -2پيشنهاد تصويب ،اصالح و تغيير اساسنامه سازمان و شركتهاي تابع به هيأت وزيران با رعايت
اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.
"... -3

 -1-1-3نظرات استداللي
ايراد مذكور در اظهارنظر پيشين شوراي نگهبان راجع به بند ( )1ماده  ،9با توجه به اصالح به عمل آمده
(واگذاري صالحيت تصويب ،اصالح و تغيير اساسنامه سازمان به هيأت وزيران) ،برطرف شده است.

 -2-1-3نظر شوراي نگهبان
بند ( )1ماده  ، 9با توجه به اصالحات به عمل آمده در مجلس شوراي اسالمي ،مغايرتي با قانون اساسي و
موازين شرع ندارد.

 -2-3بند ( )7ماده 8
"ماده  -8وظايف و اختيارات مجمع عمومي به قرار زير است:
...
 -7اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه و پيشنهاد آن جهت تصويب هيأت وزيران با
رعايت اصل ( )85قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران".

 -1-2-3نظرات استداللي
ايراد مذكور در اظهارنظر پيشين شوراي نگهبان راجع به بند ( )3ماده  ،9با توجه به اصالح به عمل آمده
(واگذاري صالحيت افزايش يا كاهش سرمايه سازمان به هيأت وزيران) ،برطرف شده است.

 -2-2-3نظر شوراي نگهبان
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بند ( )3ماده  ،9با توجه به اصالحات به عمل آمده در مجلس شوراي اسالمي ،مغايرتي با قانون اساسي و
موازين شرع ندارد.

 -3-3بند ( )12ماده 8
"ماده  -8وظايف و اختيارات مجمع عمومي به قرار زير است:
...
 -12پيشنهاد ميزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه آزاد تجاري -صنعتي ماكو جهت تصويب
هيأت وزيران"

 -1-3-3نظرات استداللي
ايراد سابق شوراي نگهبان در خصوص اين بند از ماده  ،9ناظر بر اين بود كه چون تعيين ميزان و نحوه اخذ
عوارض ،ماهيتاً موضوعي تقنيني است-كه وفق اصل  95قانون اساسي در زمرة صالحيتهاي مجلس شوراي
اسالمي و غيرقابل واگذاري به غير است -نميتوان اختيار تعيين آن را به مجمع عمومي واگذار كرد .بر اين
اساس ،اصالح صورت گرفته در مجلس نسبت به اين بند ،برطرف كننده ايراد شورا نيست؛ زيرا در اين اصالح،
صالحيت تعيين ميزان و نحوه اخذ عوارض ،به هيأت وزيران واگذار شده است ،حال آنكه اين موضوع ،وفق
اصل  95در صالحيت مجلس شوراي اسالمي است .مجلس ميتواند با تعيين ضوابط و چارچوب اين موضوع،
تعيين مصاديق آن را به هيأت وزيران واگذار كند و الّا هيأت وزيران نيز اختيار تعيين ميزان و نحوه اخذ عوارض
را ندارد.

 -2-3-3نظر شوراي نگهبان
عليرغم اصالح به عمل آمده ،ايراد شورا در مورد بند ( )11ماده ( )9كماكان به قوت خود باقي است.

 -4-3بند ( )11ماده 17
"ماده  -17هيئت مديره داراي همه گونه اختيارات در چارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد
تجاري -صنعتي جمهوري اسالمي ايران براي اجراي وظايف مصرح در اين اساسنامه بوده و از جمله
داراي اختيارات و وظايف زير ميباشد:
...
 -11تشكيل يا انحالل شركتهاي فرعي بر اساس موازين قانوني با تصويب مجمع عمومي"
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 -1-4-3نظرات استداللي
ايراد مذكور در اظهارنظر پيشين شوراي نگهبان راجع به بند ( )11ماده  ،13با توجه به اصالح به عمل آمده
(جايگزيني موازين قانوني به جاي قانون تجارت) ،برطرف شده است.

 -2-4-3نظر شوراي نگهبان
بند ( )11ماده  ، 13با توجه به اصالحات به عمل آمده در مجلس شوراي اسالمي ،مغايرتي با قانون اساسي و
موازين شرع ندارد.

 -5-3ماده 27
"ماده ( )27حذف ميشود".

 -1-5-3نظرات استداللي
با توجه به حذف ماده ( )13در هيأت وزيران ،ايراد سابق شوراي نگهبان سالبه به انتفاي موضوع است.

 -2-5-3نظر شوراي نگهبان
با توجه به اصالحات به عمل آمده در مجلس شوراي اسالمي (حذف ماده  ،)13ايراد مغايرت با قانون اساسي و
موازين شرع جايگاهي ندارد.
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 -4بحث و بررسي شوراي نگهبان پيرامون اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري -صنعتي ماكو
مصوب  1811/7/11هيأت وزيران (مرحله سوم)

 -1-4بند ( )12ماده 8
"بند ( )12ماده ( )8حذف ميشود".

 -1-1-4نظرات استداللي
با توجه به حذف بند ( )11ماده  9در هيأت وزيران ،ايراد سابق شوراي نگهبان سالبه به انتفاي موضوع است.

 -2-1-4نظر شوراي نگهبان
با توجه به اصالحات به عمل آمده در مجلس شوراي اسالمي (حذف بند ( )11ماده  ،)9ايراد مغايرت با قانون
اساسي و موازين شرع جايگاهي ندارد.

نظر نهايي شوراي نگهبان :مصوبه هيأت وزيران در خصوص اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري-
صنعتي ماكو ،با توجه به اصالحات به عمل آمده ،مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته
نشد.
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