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اصالح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی ماکو
مصوب 1721/1/1
مقدمه
هيئت وزيران در راستای اختيار حاصل از ذيل اصل  15قانون اساسی و به استناد بند (ب) ماده
( )1قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی جمهوری اسالمی ايران  -مصوب -۹۳27
«اصالح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی ماکو» را بنا به پيشنهاد شورای هماهنگی
مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ويژه اقتصادی جهت بررسی در دستور جلسهی مورخ ۹۳۱۹/2/5
قرار داد و اصالحات الزم را در اين اساسنامه به تصويب رساند .پس از آن ،اين اصالحيه جهت
طی تشريفات قانونی مقرر در اصل  15جهت بررسی عدم مغايرت مفاد مصوبه با موازين شرع و
قانون اساسی ،طی نامهی شماره  15۱7۳/۹۹1111مورخ  ۹۳۱۹/2/1به شورای نگهبان ارسال شد.
شورای نگهبان پس از بررسی اين مصوبه در جلسهی مورخ  ۹۳۱۹/2/7۱خود ،با اعالم عدم
مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسی ،نظر خود در اين خصوص را طی نامهی
شماره  ۱۹/۳1/111۱1مورخ  ۹۳۱۹/2/7۱به هيئت وزيران اعالم کرد.
*******
تاريخ مصوبه هيئت وزيران1931/6/1 :
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان1931/6/23 :
هيئت وزيران در جلسه مورخ  1931/16/11بنا به پيشنهاد شوراي هماهنگي مناطق آزاد
تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ب) ماده ( )1قانون چگونگي اداره
مناطق آزاد تجاري -صنعتي جمهوري اسالمي ايران( - )1مصوب  -1932تصويب نمود:
 .1ماده ( )1قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی جمهوری اسالمی ايران مصوب :۹۳27
«ماده  -1هيئت وزيران مسئوليت:
الف -تصويب آييننامهها و هماهنگ نمودن کليه فعاليتهای هر منطقه؛
ب -تصويب اساسنامه سازمان و شرکتهای تابعه؛
پ -تصويب برنامههای عمرانی ،فرهنگی ،بودجه ساالنه و عملكرد صورتهای مالی سازمان مناطق؛
ت -تصويب مقررات امنيتی و انتظامی مناطق با تأييد فرماندهی کل قوا؛
ث -اعمال نظارت عاليه بر فعاليتهای مناطق
را به عهده خواهد داشت».
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اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري  -صنعتي ماکو ،موضوع تصويبنامه شماره
/119221ت11329ه مورخ  1931/13/11به شرح زير اصالح ميشود:
 -1در بند ( )11ماده ( )1()8عبارت «طبق قانون کار و آييننامههاي مربوط» به انتهاي آن
اضافه ميشود.
 -2در بند ( )9ماده ( )2()13عبارت «قوانين جاري و بينالمللي و» بعد از واژه «اساس»
اضافه ميشود.
9

 -9در بند ( )3ماده ( ) ()13عبارت «طبق قانون کار» بعد از واژه «داخلي» اضافه مي
شود.
1

 -1در بند ( )2ماده ( ) ()13عبارت «طبق قانون کار و آييننامههاي مربوط» به انتهاي آن
اضافه ميشود.
1

 -1ماده ( ) ()21به شرح زير اصالح ميشود:

 .1ماده ( )1اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی ماکو« :ماده  -1وظايف و اختيارات مجمع عمومی به قرار زير است:
... -۹
 -۹۹تعيين حق وق ،مزايا و هرگونه پاداش اعضای هيئت مديره و مديرعامل»
 .2ماده ( )۹2اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی ماکو« :ماده  -۹2هيئت مديره دارای همهگونه اختيارات در
چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی جمهوری اسالمی ايران برای اجرای وظايف مصرح در
اين اساسنامه بوده و از جمله دارای اختيارات و وظايف زير میباشد:
... -۹
 -۳چگونگی ثبت شرکتها و مالكيتهای صنعتی و معنوی و ثبت کشتیها ،شناورها و هواپيماها در منطقه بر
اساس آييننامههای مربوط و بدون ايجاد حق امتياز و انحصار»
 .3ماده ( )۹2اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی ماکو« :ماده  -۹2هيئت مديره دارای همهگونه اختيارات در
چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی جمهوری اسالمی ايران برای اجرای وظايف مصرح در
اين اساسنامه بوده و از جمله دارای اختيارات و وظايف زير میباشد:
... -۹
 -۱بررسی و تدوين آييننامههای داخلی و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصويب».
 .4ماده ( )۹۱اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی ماکو« :ماده  -۹۱رئيس هيئتمديره و مديرعامل در اجرای
مصوبات و تصميمات هيئتمديره دارای همهگونه حقوق ،اختيارات و اعتبارات بوده و نمايندگی سازمان را در
مقابل اشخاص ثالث دارد .ساير وظايف و اختيارات وی به شرح زير است:
...
-۹
 -7عزل و نصب کارکنان سازمان»
 .5ماده ( )71اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی ماکو« :ماده  -71مجمع عمومی يک بازرس اصلی و يک
بازرس علیالبدل را از ميان اشخاص حقيقی يا حقوقی ذیصالح برای مدت يک سال انتخاب مینمايد و انتخاب
مجدد آنان به اين سمت بالمانع است و تا زمانی که تجديد انتخاب به عمل نيامده است ،بازرس سابق به خدمت
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ماده  -21مجمع عمومي يك بازرس اصلي و عليالبدل را از ميان سازمان حسابرسي يا
حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و
حرفهاي حسابداران ذيصالح به عنوان حسابدار رسمي -مصوب  -1932براي مدت يك
سال انتخاب مينمايد و انتخاب مجدد آنان به اين سمت بالمانع است و تا زماني که
ت جديد انتخاب به عمل نيامده است ،بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد .در
صورت فوت يا استعفا يا برکناري از خدمت بازرس اصلي ،بازرس عليالبدل وظايف
وي را عهدهدار خواهد شد.

دیدگاه عدم مغایرت
هيچ يک از اعضای شورای نگهبان ،در خصوص مغايرت مفاد اين اصالحيه اساسنامه با موازين
شرع و قانون اساسی نظری ابراز نكردند.
نظر شورای نگهبان
اصالحيهی اساسنامه مزبور ،مغايرتی با موازين شرع و قانون اساسی ندارد.
نظر نهایی شورای نگهبان
اصالحيه اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري -صنعتي ماکو ،مصوب هيئت وزيران ،مغاير
با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.


خود ادامه خواهد داد .در صورت فوت يا استعفا يا برکناری از خدمت بازرس اصلی ،بازرس علیالبدل وظايف وی
را عهدهدار خواهد شد».

