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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

  ١   و ساير مراجع كشور، دادگاههاشعب ديوان عالي  ١٤/١١/١٣٩٩   هيأت عمومي ديوان عالي كشور٨٠٧رأي وحدت رويه شماره 

  ٣   و ساير مراجع كشور، دادگاههاشعب ديوان عالي  ٥/١٢/١٣٩٩   هيأت عمومي ديوان عالي كشور٨٠٨رأي وحدت رويه شماره 

نامه در خصوص اقدام گمرک جمهوري اسالمي ايران نسبت به اخذ حقوق ورودي،  تصويب
  ٨/١/١٤٠٠  ١٤٠٠عوارض و ماليات بر ارزش افزوده کاالهاي وارداتي بر مبناي قانون بودجه سال 

  وزارت امور اقتصادي و دارايي 
  معدن و تجارتوزارت صنعت،

  گمرک جمهوري اسالمي ايران
٥  

مديره سازمان منطقه آزاد  هاي مالي و عملكرد هيأتنامه در خصوص تأييد صورت تصويب
ـ صنعتي چابهار، مربوط به سال    ١٣٩٧ اسفند ماه ٢٩هاي مالي منتهي به تجاري 

  ١٣٩٨ اسفند ماه ٢٩و 
٢٤/١٢/١٣٩٩  

 وزارت امور اقتصادي و دارايي
  نه شوراي عالي مناطق آزاد دبيرخا

  تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
٥  

مديره سازمان منطقه آزاد  هاي مالي و عملكرد هيأتنامه در خصوص تأييد صورت تصويب
ـ صنعتي ماكو، مربوط به سال مالي منتهي به    ٢٤/١٢/١٣٩٩  ١٣٩٨ اسفند ماه ٢٩تجاري 

 وزارت امور اقتصادي و دارايي
  لي مناطق آزاد دبيرخانه شوراي عا

  تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
٩  

مديره سازمان منطقه آزاد  هاي مالي و عملكرد هيأتنامه در خصوص تأييد  صورت تصويب
ـ صنعتي اروند، مربوط به سال مالي منتهي به    ٢٤/١٢/١٣٩٩  ١٣٩٨ اسفند ماه ٢٩تجاري 

 وزارت امور اقتصادي و دارايي
  آزاد دبيرخانه شوراي عالي مناطق 

  تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
١١  

مديره سازمان منطقه آزاد  هاي مالي و عملكرد هيأتنامه در خصوص تأييد صورت تصويب
ـ صنعتي ارس، مربوط به سال مالي منتهي به    ٢٤/١٢/١٣٩٩  ١٣٩٨ اسفند ماه ٢٩تجاري 

 وزارت امور اقتصادي و دارايي
  دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد 

   ـ صنعتي و ويژه اقتصاديتجاري
١٢  

مديره سازمان منطقه آزاد  هاي مالي و عملكرد هيأتنامه در خصوص تأييد صورت تصويب
ـ صنعتي كيش، مربوط به سال مالي منتهي به    ٢٤/١٢/١٣٩٩  ١٣٩٨ اسفند ماه ٢٩تجاري 

 وزارت امور اقتصادي و دارايي
  دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد 

  ويژه اقتصاديتجاري ـ صنعتي و 
١٤  

مديره سازمان منطقه آزاد  هاي مالي و عملكرد هيأتنامه در خصوص تأييد صورت تصويب
ـ صنعتي انزلي، مربوط به سال مالي منتهي به    ٢٤/١٢/١٣٩٩  ١٣٩٨ اسفند ماه ٢٩تجاري 

 وزارت امور اقتصادي و دارايي
  دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد 

  عتي و ويژه اقتصاديتجاري ـ صن
١٥  

  
  
  
  

                                                              ١٢١٤٦/١٥٢/١١٠رهشما
٢٧/١٢/١٣٩٩  

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
كشور با  عالي  هيأت عمومي ديوان٩٩/٦٨ روية قضايي رديف  گزارش پروندة وحدت

ـ ٨٠٧مقدمه و رأي شمارة    .                   دگرد  به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي١٤/١١/١٣٩٩ 
  معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ غالمعلي صدقي

  
  مقدمه

 ٩٩/٦٨رديف روية وحدت پروندة عمومي ديوان عالي كشور در مورد  هيأت جلسة 
ن يلمسلم وا االسالم رياست حجت  به ١٤/١١/١٣٩٩شنبه، مورخ   روز سه٨:٣٠رأس ساعت 

شور و با حضور ک  عالي   س محترم ديوان ي مقدم، رئيداحمد مرتضوي سيجناب آقا
محترم دادستان نمايندة ، يد محسن موسوي سين جناب آقا والمسلمي االسالم حجت

شعب كلية معاون   يان رؤسا، مستشاران و اعضاي كشور و با شركت آقا كل 
شكيل شد و پس از تالوت آياتي از كالم اهللا  عمومي ت كشور، در سالن هيأت عالي ديوان

در كننده   پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت مجيد و قرائت گزارش 
 ذيل  ترتيب  كشور كه به  كل نده محترم دادستان يخصوص مورد و استماع نظر نما

 ١٤/١١/١٣٩٩ ـ ٨٠٧شمارة ي يقضا روية   صدور رأي وحدت گردد، به  مي منعكس 
  .منتهي گرديد

  
  گزارش پرونده) الف

 علي دهشيري، رئيس کل محترم دادگستري استان رساند، آقاي غالم به استحضار مي
  و دوازدهم دادگاه تجديدنظر استان يزد، درخصوصنهميزد، با اعالم اينکه از سوي شعب 

   و١٣٧٥ قانون مجازات اسالمي مصوب ٦٩٠درجه بزه تصرف عدواني موضوع ماده 

 ١٤٠٠ ماهفروردين  بيست و يكم شنبه
 

  ٢٢١٥٣ شماره هفتمسال هفتاد و 

)١٣٩٢( 
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فرخواست، آراء مختلف صادر يا پس از صدور کيم دادگاه به آن ي مستقيدگيجه رسير نتد
 کشور نموده است که يوان عالي ديأت عموميشده، درخواست طرح موضوع را در ه

 :شود يم مي تقديگزارش امر به شرح آت
 دادگاه ١٠١ شعبه ١٦/٦/١٣٩٩ـ ٩٩٠٩٩٧٣٥٢٠٤٠٠٨٦٣به حکايت دادنامه شماره ) الف

و ... ، عباس...، حسن...عليه آقايان محمد... ي دو ابرکوه، در خصوص شکايت خانم کوکبکيفر
  : دادگاه چنين رأي داده است... داير بر تصرف عدواني نسبت به يک قطعه زمين... ابوالفضل
ت يمالک.. .شاني ايل ارائه شده از سوين و مدارک و داليات متهمينظر به دفاع... «

ن مرجع وقوع بزه مذکور را يباشد فلذا ا يه ملک مورد ادعا محرز نم خواهان نسبت بيرسم
 قانون ٣٤٠ و ٢٦٥، ٤ و مواد ي و هفتم قانون اساسيداند مستنداً به اصل س يمحرز نم

ست روز يقرار صادره ظرف ب. دارد يب صادر و اعالم مي قرار منع تعقيفري کين دادرسييآ
 يدنظرخواهيپس از تجد» .باشد يزد ميتان دنظر اسيقابل اعتراض در محاکم محترم تجد

زد به موجب دادنامه شماره يدنظر استان ي، شعبه نهم دادگاه تجدين رأياز ا
  : داده استين رأيچن٣٠/٩/١٣٩٩ـ ٩٩٠٩٩٧٠٣٠٣٩٠٠٩٩١

 قانون کاهش ١١با عنايت به اوراق و محتويات پرونده هر چند در اجراي ماده ... «
 کتاب پنجم ٦٩٠ل آن مجازات حبس مذکور در ماده مجازات حبس تعزيري و تبصره ذي

 ٧ ماه تقليل يافته و از اين حيث اين مجازات درجه ٦ روز تا ١٥قانون مجازات اسالمي به 
محسوب شده و به همين دليل دادگاه محترم صادرکننده رأي رأساً و بدون طي مرحله 

 قانون آيين دادرسي ٣٤٠تحقيقات مقدماتي از سوي دادسراي مربوطه و در اجراي ماده 
 قانون وصول برخي از ٣ ماده ٢کيفري رسيدگي نموده ليکن با عنايت به اينکه حسب بند 

 روز و ٩١درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين چنانچه حداقل حبس کمتر از 
سال باشد دادگاه مخير است تا در مقام تعيين مجازات يا حکم به حبس  حداکثر آن يک

يي موضوع قانون بودجه کل کشور ماه صادر يا در اجراي تعرفه خدمات قضابيش از سه 
 ميليون ريال صادر کند و مستفاد از ٩٩ ميليون تا ٣٣جاي حبس حکم به جزاي نقدي از  به

 کتاب اول قانون مجازات اسالمي ضابطه در تعيين صالحيت ١٩ ماده ٣وحدت مالک تبصره 
 و در ٥مراتب جزاي نقدي موضوع پرونده درجه باشد و اينکه بنا به  مجازات اشد مي

شود و با عنايت به   است اشد محسوب مي٧مقام مقايسه با مجازات حبس که درجه 
 هيأت محترم عمومي ديوان ١٩/٨/١٣٩٤ مورخ ٧٤٤اينکه رأي وحدت رويه شماره 

عالي کشور صرفاً ناظر به جرائمي است که مجازات حبس توأم با جزاي نقدي باشد 
 کتاب پنجم قانون مجازات ٦٩٠در حالي که در بزه موضوع ماده ) ند کالهبرداريمان(

هاي حبس يا جزاي نقدي را به تنهايي تعيين  اسالمي دادگاه مخير است يکي از مجازات
کند و از اين حيث منصرف از موضوع پرونده است و با عنايت به اينکه اصل بر آن است 

ست مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا را طي کند باي هاي کيفري مي که کليه پرونده
گيرد در  و مواردي که به صورت استثنا ابتدائاً در دادگاه صالح مورد رسيدگي قرار مي

قانون احصاء شده، لذا صدور رأي از سوي دادگاه محترم کيفري دو شهرستان ابرکوه در 
ه بنا بر آنچه ذکر  کتاب پنجم قانون مجازات اسالمي ک٦٩٠خصوص بزه موضوع ماده 

هاي کيفري خارج است وفق موازين و   و از حيطه صالحيت مستقيم دادگاه٥شد درجه 
اي از اهميت  مقررات نبوده و عدم رعايت تشريفات دادرسي در اين پرونده به درجه

 قانون ٤٥٥لذا مستنداً به تبصره ماده . گردد اعتباري رأي مي باشد که موجب بي مي
ري ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته پرونده جهت ارسال به آيين دادرسي کيف

دادسراي محترم عمومي و انقالب شهرستان ابرکوه به دادگاه بدوي صادرکننده رأي 
 ».رأي دادگاه قطعي است. گردد اعاده مي
 شعبه ١٤/٥/١٣٩٩ ـ ٩٩٠٩٩٧٠٣٠٥٣٠٠٥٤٥ شماره ييت قرار نهايبه حکا) ب

ه يعل.. . محمديت آقايزد، در خصوص شکاي انقالب  وي عمومي دادسراياريچهارم داد
مطابق قانون ... «ن استدالل که ين، با ايک قطعه زمي ير بر تصرف عدوانيدا.. .لي خليآقا

 بزه ي قانون مجازات اسالم١٠٤ به ماده ي و تبصره الحاقيريکاهش مجازات حبس تعز
 ين دادرسييقانون آ ٣٤٠ و ٣١٠و مستنداً به مواد » شود ي محسوب م٧مذکور درجه 

زد پرونده را به ي دو يفري دادگاه کيستگيت و شاي به لحاظ صالح١٣٩٢ مصوب يفريک
 دادگاه مذکور، به موجب دادنامه شماره ١١١ن دادگاه ارسال کرده است و شعبه يا

 :  داده استين رأي، چن١/٦/١٣٩٩ـ ٩٩٠٩٩٧٠٣٠٧٧٠٠٧٧١

ان نموده به موجب ي ب٢٩/٥/١٣٩٩به شرح صورتجلسه مورخ ] يشاک[نامبرده ... «
را از ...  مترمربع١٤٤ن به مساحت يک قطعه زمي ١٠/٤/١٣٩٤ مورخ ينامه عاد عهيمبا
 شب هنگام با خبر شدم که ٢/٣/١٣٩٩خ ي کردم و در تاريداريخر.. .ي محمدعليآقا

 آنها ي مراجعه کردم همگيباشند وقت ين ميک طرف زمي ينيوارچي مشغول ديا عده
 ندارم و قصد يتي مراجعه نکرده شکاي چون از آن زمان تا به حال کس شدنديمتوار

 يشان را نوعيبا توجه به مراتب دادگاه اظهارات ا. دارم] را[ساخت و ساز بر ملک خود 
 ي قرار موقوفي قانون مجازات اسالم١٠٤ و ١٠٠ نموده به استناد مواد يت تلقياعالم رضا

 در يدنظرخواهي روز از زمان ابالغ قابل تجد٢٠قرار ظرف مدت . دينما يب صادر ميتعق
  ».باشد يزد ميدنظر مرکز استان يمحاکم تجد

زد به يدنظر استان ي، شعبه دوازدهم دادگاه تجدين رأي از ايدنظرخواهيپس از تجد
  : داده استين رأي چن٢٧/٦/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٣٠٧٣٠٠٦٩٣موجب دادنامه شماره 

ت ي رضايدنظرخواه در دادگاه بدوينکه اظهارات تجديات پرونده و اينظر به محتو... «
د منجز يت باي رضاي قانون مجازات اسالم١٠١گردد چرا که حسب ماده  يمحسوب نم

 ين دادرسيي قانون آ٤٥٠ را وارد و مستنداً به بند ب ماده يدنظرخواهين تجديبنابرا. باشد
م ي و اتخاذ تصميگديدنظرخواسته پرونده جهت ادامه رسي ضمن نقض قرار تجديفريک

  ». استي قطعين رأيا. گردد ي اعاده مي به دادگاه بدويقانون
 شود، شعب نهم و دوازدهم دادگاه تجديدنظر استان يزد، در خصوص چنانکه مالحظه مي

 و در ١٣٧٥ مصوب ي قانون مجازات اسالم٦٩٠ موضوع ماده ي بزه تصرف عدوان درجه
فرخواست، آراء متفاوت صادر يپس از صدور کا يم دادگاه به آن ي مستقيدگيجه رسينت

 به آن در يدگيجه رسي که شعبه نهم بزه مذکور را درجه پنج و در نتيا اند به گونه نموده
 دادسرا دانسته، اما شعبه دوازدهم با وجود يفرخواست از سويدادگاه را مستلزم صدور ک

رش استدالل يدگاه با پذن داي مطرح و ايفرخواست در دادگاه بدوينکه پرونده بدون کيا
قرار . کرده است) قرار (ي و مبادرت به صدور رأيدگيم به موضوع رسيدادسرا به طور مستق

 آن را نقض و يگريث واجد اشکال ندانسته، بلکه از جهت دين حيدنظرخواسته را از ايتجد
 يدنظر خواهي به تجديدگي اعاده کرده است که رسي به دادگاه بدويدگيجهت ادامه رس
ث درجه و در يشعبه مذکور بزه موصوف را از ح. ت دارديم موصوف حکايو اتخاذ تصم

 ين دادرسيي قانون آ٣٤٠م در دادگاه از جرائم موضوع ماده ي مستقيدگيجه امکان رسينت
 . دانسته است١٣٩٢ مصوب يفريک

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختالف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در 
، طرح ييه قضايجاد وحدت روي به منظور ايفري کين دادرسيي قانون آ٤٧١مادة  يرااج

  .گردد ي کشور درخواست ميوان عالي ديأت عموميموضوع در جلسه ه
  ي صدقيغالمعلي ـ أت عموميدر امور هي کشور وان عالي دييمعاون قضا

  
  نظرية نمايندة دادستان كل كشور) ب

وان ي ديأت عمومي ه٩٩/٦٨ف ي ردييه قضاي رواحتراماً، در خصوص پرونده وحدت
  :گردد يده مي اظهار عقي از دادستان محترم کل کشور به شرح آتيندگي کشور به نمايعال

 به جرائم يدگي در رس١٣٩٢ مصوب يفري کين دادرسيي قانون آ٣٠١برابر ماده 
 و مرجع  که قانوناً استثناء شدهي دو است مگر آن موارديفريت محاکم کياصل بر صالح

  .ن شده باشديي تعيخاص
 با ١٣٧٥ مصوب يرات اسالمي از قانون تعز٦٩٠ به موجب ماده يبزه تصرف عدوان

 بوده که با توجه به ٦جزء جرائم درجه ) ک ساليک ماه تا ي(زان مجازات يتوجه به م
بهشت ماه يل آن مصوب اردي و تبصره ذيري تعزيها  از قانون کاهش مجازات١١ماده

  .باشد ي م٧افته و فعالً از جرائم درجه يل ي ماه تقل٦ روز تا ١٥ات آن به  مجاز١٣٩٩
ک ي که اشاره به ي قانون مجازات اسالم١٩ ماده ٣ت به منطوق تبصره يو با عنا

 وحدت ي رأيدتر است و از طرفيد مجازات حبس شديقاعده واصل دارد که در مقام ترد
نکه اوالً ي نگذاشته است و با استدالل به اين اصل باقير مخالف ايچ تفسي هي جا٧٤٤ه يرو
تر و   مناسبيتياً به لحاظ ماهين مجازات حبس است و ثانيگزي بدل و جاي نقديجزا
دتر دانسته، لذا با توجه به مراتب معنونه چون يمجازات حبس را شد. تر است فيخف

ن چه به همراه زاي به هر مي نقدين جزايبنابرا.  دارديبي و ترهيليمجازات حبس آثار ترذ
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شود و از  يص داده ميزان تشخيحبس باشد چه نباشد اخف از مجازات حبس به هر م
 ١٣٩٢ از قانون مجازات اسالمي مصوب ٦٦طرفي قاضي رسيدگي کننده برابر ماده 

 اين قانون همراه ٧٥مکلف به تعيين مجازات جايگزين حبس است و به موجب ماده 
حبس مانع از صدور حکم به مجازات جايگزين حبس ها با مجازات  بودن ساير مجازات

 آن قانون مالک تعيين صالحيت در رسيدگي و ٧٦نيست و از طرفي برابر ماده 
تجديدنظر خواهي از حکم صادره مجازات قانوني تعيين شده براي آن جرم از سوي 

اوالً  قانون مجازات اسالمي ١١ و ١٠قانونگذار در متن قانون است و با عنايت به مواد 
ثانياً مقررات قانوني . شوند عطف به ماسبق مي) قواعد شکلي(قوانين مربوط به صالحيت 

بايست در مورد متهم يا  جديد که از نظر اراده مقنن به تقليل مجازات استوار است مي
هاي  نظر از اينکه به موجب قانون کاهش مجازات بنابراين صرف. عليه اجرا گردد محکوم

 بزه تصرف عدواني از جرائم قابل گذشت اعالم شده و معني و ١٣٩٩تعزيري مصوب 
مفهوم آن اين است تا زماني که مدعي ميل و اراده به تعقيب جرم نداشته باشد مرجع 

معتقدم در حال حاضر محاکم کيفري دو مستقيماً با توجه به . قضايي حق ورود ندارد
باشد   مي٧جرم از جرائم درجه  از قانون آيين دادرسي کيفري و اينکه ٣٤٠مفاد ماده 

  .باشند محاکم کيفري دو صالح به رسيدگي مي
 يص بزه تصرف عدواني تشخيدگي با اعتقاد به رس١٢ شعبه ينجانب رأيلذا به زعم ا

  .باشد ي م تأييد دو با نظر مقنن منطبق و قابليفريدر محاکم ک
  

  كشور عالي  ان  عمومي ديو  هيأت١٤/١١/١٣٩٩ ـ ٨٠٧ روية شمارة  رأي وحدت) ج
 از ي قانون وصول برخ٣ ماده ٢ مانند بند ي از مقررات قانوني که در برخي نقديجزا
ل حبس و به ي، به عنوان بدي با اصالحات بعد٢٨/١٢/١٣٧٣ دولت مصوب يدرآمدها

ست؛ بلکه در ين درجه جرم نيي شده است، مالک تعبيني پيشت حال متهم يمنظور رعا
ن يبر ا. شود ين ميياساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعن موارد درجه جرم بر يا

 با اصالحات و ١٣٩٢ مصوب يفري کين دادرسيي قانون آ٣٤٠ت به ماده ياساس و با عنا
 ي قانون مجازات اسالم٦٩٠، به لحاظ آنکه مجازات حبس مقرر در ماده يالحاقات بعد

 باشد، يه اشخاص خصوص متعلق بي که امالک و اراضي در خصوص موارد١٣٧٥مصوب 
، به نصف ٢٣/٢/١٣٩٩ مصوب يري قانون کاهش مجازات حبس تعز١١به موجب ماده 

 يدگي دو رسيفريم در دادگاه کي است، به بزه مذکور به طور مستق٧افته و درجه يل يتقل
ن نظر ي که با ازديدنظر استان ي شعبه دوازدهم دادگاه تجديبنا به مراتب، رأ. شود يم

 طبق ماده ين رأيا. شود يص داده مي تشخيح و قانونيت آراء صحيد به اکثرانطباق دار
، در موارد ي بعد و الحاقات با اصالحات١٣٩٢ مصوب يفري کين دادرسيي قانون آ٤٧١

ر آن ي و غيير مراجع، اعم از قضايها و سا  کشور، دادگاهيوان عالي شعب ديمشابه برا
  .االتباع است الزم

   كشور يعال  واني دي عموم أتيه
  

  ٢٧/١٢/١٣٩٩                                                              ١٢١٤٦/١٥٢/١١٠رهشما
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

كشور با  عالي  هيأت عمومي ديوان٩٩/٧٢ روية قضايي رديف  گزارش پروندة وحدت
  .                   دگرد يم و جهت انتشار ارسال مي به شرح ذيل تنظ٥/١٢/١٣٩٩  ـ٨٠٨مقدمه و رأي شمارة 

  معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ غالمعلي صدقي
  

  مقدمه
رديف روية وحدت پروندة عمومي ديوان عالي كشور در مورد  هيأت جلسة      

  االسالم رياست حجت  به ٥/١٢/١٣٩٩شنبه، مورخ   روز سه٨:٣٠ رأس ساعت ٩٩/٧٢
شور و با ک  عالي    ديوان يي، معاون محترم قضاين مختاري حسيان جناب آقوالمسلمي

  كل ، دادستان محترم ي محمدجعفر منتظرين جناب آقا والمسلمي االسالم حضور حجت
كشور، در  عالي شعب ديوانكلية معاون   يان رؤسا، مستشاران و اعضايكشور و با شركت آقا

اتي از كالم اهللا مجيد و قرائت گزارش  عمومي تشكيل شد و پس از تالوت آي سالن هيأت
در خصوص مورد و استماع كننده   پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت 

  صدور رأي وحدت گردد، به  مي  ذيل منعكس  ترتيب  كشور كه به  كل نظر دادستان محترم 
  . منتهي گرديد٥/١٢/١٣٩٩ ـ ٨٠٨شمارة ي يقضا روية 

  
  هگزارش پروند) الف

 يوان عاليس محترم شعبه هفدهم دي رئي محمد بارانيرساند، آقا يبه استحضار م
ت ي کشور در خصوص قابليوان عالي شعب نهم و نوزدهم دينکه از سويکشور، با اعالم ا

ات يزان مجموع دي که ميت جسمانيه تمامي عليات عمديفرجام آراء صادره درباره جنا
 است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح ش از آنيا بيه کامل يمتعلقه نصف د
 : شود يم مي تقدي نموده است که گزارش امر به شرح آتيأت عموميموضوع را در ه

 شعبه سوم دادگاه کيفري يک ٢١/٢/١٣٩٦ـ  ٠٠٣٢ شمارة مةبه حکايت دادنا) الف
 در ايراد داير بر مشارکت.. .و جمال.. .استان آذربايجان شرقي، در خصوص اتهام آقايان بيوک

  : ضرب و جرح عمدي و ساير اتهامات مطرح شده در پرونده، چنين رأي صادر شده است
، ٧٠٩ ب و پ ي، بندها٥٥٩، ٤٨٨ بند الف ٤٦٢، ٤٤٩، ٤٤٨مستنداً به مواد .. .«
.. .ف اولي متهم رد١٣٩٢ مصوب ي از قانون مجازات اسالمي و تبصره آن همگ٧١١، ٧١٠

از بابت ) ه کامل مرد مسلمانيک سوم ديدو فقره (ره جائفه دو فقـ ١ ه؛يرا به پرداخت د
ب کبد شده و پس ي و آسي راست که وارد حفره شکمي متر در پهلويجراحت پنج سانت

 متر در سمت ينه شده است و جراحت دو سانتيافراگم، وارد حفره قفسه سيب به دياز آس
ارش در حد ـ ٢. ست شده ايويب رينه و آسينه که وارد حفره قفسه سيچپ قفسه س

متر در سمت  ياز بابت جراحت سه سانت) ه کامل مرد مسلمانيسه صدم د(متالحمه 
اند  م قرار گرفتهي وارده که تحت ترميويب ريب کبد و آسيارش آسـ ٣نه يراست قفسه س

ف يه کامل مرد مسلمان و متهم رديزان چهار درصد دي مجموعاً به مييا نهيه لوله سيو تعب
از بابت ) ه کامل مرد مسلمانيدو فقره دو صدم د(ه يه دو فقره دامي به پرداخت درا.. .دوم

 ي به نام آقايه پوست سر در حق شاکيمتر در ناح يدو عدد جراحت به طول چهار سانت
نکه ي به لحاظ اي ويم تجريرا از بابت ب.. .ف اوليضاً متهم رديا. دينما يمحکوم م.. .يربعل

ن و اقدام متهم که موجب اخالل در ي طرفيريت درگيفير به کآلت جرح چاقو بوده و نظ
 قانون مجازات ٦١٤ت جامعه شده است، مستنداً به تبصره ماده يانت و امنينظم و ص

ف ي و متهم رديريک سال حبس تعزي به تحمل ١٣٧٥رات مصوب ي بخش تعزياسالم
 قانون مجازات قاچاق ١٢ه آور، مستنداً به بند ث ماد  اشکي اسپريرا از بابت نگهدار.. .دوم

 و ٨٣ ،٦٤، ٦٦ و مواد ١٣٩٠ر مجاز مصوب ياسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غ
ال به يون ريليبه پرداخت مبلغ هجده م) ١٣٩٢ مصوب يبند ب قانون مجازات اسالم (٨٦

د و اما در ينما ين حبس به نفع صندوق دولت محکوم ميگزي جاي نقديعنوان جزا
 موضوع يراد ضرب و جرح عمدير به مشارکت در ايدا.. . محمدرضايم آقاخصوص اتها

 يروي خود به عنوان مأمور نيق معرفي از طريو جعل عنوان دولت.. .ي ربعليت آقايشکا
ر يدا... و محمدرضا.. .، جمال...وکيان بيو اتهام آقا.. .ت خانم فاطمهيموضوع شکا.. .يانتظام

 ـينوان دولتـو جعل و غصب ع... ي ربعليت آقايکا با چاقو موضوع شيينما به قدرت
.. ..ش.ديوح. ٥.. ..م.ديوح.٤.. .سهراب.٣.. .يمرتض.٢.. .نيفرد.١ان يت آقايوع شکاـموض

ت يامک موضوع شکايق ارسال پيد از طرير به تهديدا.. .و اتهام جمال.. .يمهد.٧.. .عقوبي.٦
 ٤ت اصل برائت، مستنداً به ماده يکم و حاي کافيل اثباتي، به لحاظ فقد دل...ي ربعليآقا

 قانون ٣٧، اصل ي و الحاقات و اصالحات بعد١٣٩٢ مصوب يفري کين دادرسييقانون آ
 مصوب ي قانون مجازات اسالم١٢٠ران و مستنداً به ماده ي اي اسالمي جمهورياساس

ن يد در وقوع جرائم مذکور حکم به برائت متهمي به لحاظ عروض شبهه و ترد١٣٩٢
  » .دينما ي صادر و اعالم مي از اتهامات انتسابموصوف

 کشور به موجب دادنامه شماره يوان عالي، شعبه نهم دين رأي از ايخواه  با فرجام
 :  داده استين رأي چن١٣/٨/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٩٤٠٠٢٣٤

نسبت به .. .ي ربعليبه وکالت از آقا.. .هي خانم رقيدر خصوص فرجام خواه ـ الف«
از اتهام .. . محمد رضاي بر برائت آقايدنامه فوق که به موجب آن رأآن قسمت از دا

د با ارسال ياز اتهام تهد.. . جمالي و برائت آقاي به شاکيراد صدمه عمديمشارکت در ا
ح آنان و مندرجات پرونده، ي صادر شده است توجهاً به اعترافات صريامک به شاکيپ

تواند با  يم..) . محمدرضاياقدام آقا(مت اول راد بوده و حداقل قسيدادنامه صادره واجد ا
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 ين مجازات براييدر خصوص تع ـ ب. ابدي انطباق ي قانون مجازات اسالم٥٦٧مادة مفاد 
 ـ پ. باشد يراد بند ت را دارا ميامده است هر چند اي به عمل نيراد مؤثريا.. .وکي بيآقا

از .. . محمدرضايائت آقا نسبت به بريل محترم شاکي از جانب وکيراد مؤثرين ايهمچن
 ير بر نگهداريدا.. . جماليدر رابطه با اتهام آقا ـ  ت.اتهام جعل عنوان ابراز نشده است

ل ي تبدياتهامات وبقية  فرض اثبات ي عليده ولي معمول نگرديراد مؤثريشوکر هر چند ا
ه ن توجهاً بيو همچن ـ ث. ن فاقد وجاهت خواهد بوديگزيمجازات حبس به مجازات جا

 ينکه به قصد کشت، شاکير بر اي دايقاتين در مراحل مختلف تحقيح متهمياعترافات صر
 ٦١٣موضوع ماده ( از اتهامات آنان شروع به قتل يکياند،  جرح قرار داده را مورد ضرب و

 يدگي خواهد بود که رسيگر مشارکت در نزاع دسته جمعي ديکيو ) راتيقانون تعز
د مجازات يطلبد و در صورت اثبات تعدد جرم، تشد ي م وفق مقررات مربوطه راييقضا

ن به استناد شق يبنابرا.  را به همراه خواهد داشتي قانون مجازات اسالم١٣٤مادة موضوع 
خواسته صرفاً در رابطه با برائت   دادنامه فرجاميفري کين دادرسيي قانون آ٤٦٩الف از ماده 

مرقوم مادة  از شق ب ٤ه موارد به استناد بند ينامبردگان از اتهام جعل عنوان ابرام و در بق
  » .گردد يعرض ارجاع م  مجدد پرونده به شعبه هميدگينقض و جهت رس

ک ي يفري شعبه دوم دادگاه ک٩/٨/١٣٩٧ ـ ٠٤٦٦ت دادنامه شماره يبه حکا) ب
 منجر يراد ضرب و جرح عمدير بر ايدا.. . جهانبخشياستان فارس، در خصوص اتهام آقا

ر اتهامات مطرح شده در پرونده، يله سالح گرم و ساي و نقص عضو به وسيبه شکستگ
 : صادر شده استين رأيچن

، ٢١١، ١٦٤، ١٣٤، ٢٣ متهم را محرز و مسلم دانسته مستنداً به مواد يبزهکار... «
، ٦٤٧، ٤٨٨، ٤٦٢، ٤٥٢، ٤٥٠، ٤٤٩، ٤٤٨، ٤٤٧، ٤٠١و ) بند ب (٢٩٠ و ٢٨٩، ٢١٥
 و ٦١٨ و ٦١٤ و مواد ١٣٩٢ مصوب سال يون مجازات اسالم قان٧٠٩ و ٧١٣، ٧١١، ٦٥٣
ت متهم به تحمل پنج ي حکم بر محکوم١٣٧٥ مصوب سال ي قانون مجازات اسالم٦٧٩

 و ي منجر به شکستگيراد ضرب و جرح عمدي ايث جنبه عمومي از حيريسال حبس تعز
ظم و ث اخالل در ني از حيري ضربه شالق تعز٧٤ک سال حبس و ينقص عضو و تحمل 

 به يري مجازات اشد و تحمل شش ماه حبس تعزيح به اجراي با تصريش عموميآسا
ه کامله مرد يک سوم دي احشام و پرداخت يث اتالف عمديصورت مستقل و جداگانه از ح

ه کامله مرد مسلمان يک سوم ديمسلمان بابت جائفه سمت راست کتف راست و پرداخت 
ک يو پرداخت دو فقره هرکدام )يرو جائفه قبليپ(بابت خروج گلوله از سمت راست گردن 

ط يرمحي غي دوم و سوم سمت راست قفسه صدريها  دندهيه کامله بابت شکستگيصدم د
ن رفتن نسج نرم گوش سمت ي و از بيه کامله بابت پارگيک ششم ديبر قلب و پرداخت 

م و سوم  اول و دويها  ستون فقرات در مهرهيه کامله بابت شکستگيک دهم ديراست و 
ه کامله بابت ارش يم صدم ديضه و نيه پوست بيه کامله بابت داميک صدم دي و يپشت

ک ي چپ و چهار پنجم از يه کامله بابت نافذه مچ پايک دهم ديحارصه کتف راست و 
ک ي و چهار پنجم از ي درشت نيها  استخوانيه کامله بابت خرد شدگيک دوم ديسوم از 

ه کامله بابت ي و شش صدم دين  استخوان نازکيبابت شکستگه کامله يک دوم ديپنجم از 
 ي از بدشکليه کامله بابت ارش نقص عضو ناشي مچ پا و پنج صدم ديت حرکتيمحدود

 پاشنه پا در حق مصدوم يت حرکتيه کامله بابت ارش محدوديه پاشنه پا و دو صدم ديناح
د به قتل ير به تهدي داگر متهم موصوفيدر خصوص اتهامات د. دارد ياصدار و اعالم م

ات ي مجموع اوراق و محتويدادگاه با بررس.. .ن نگاريزرـ ٢.. .عباسـ ١ت يموضوع شکا
 اظهارات و ي مراجع مربوطه و با بررسيقات انجام شده از سويپرونده مالحظه تحق

 متهم را محرز ندانسته و ي بزهکاري کافين و به لحاظ فقدان ادله اثباتيات طرفيدفاع
  » .دينما ي حکم بر برائت متهم اصدار و اعالم مي قانون اساس٣٧ به اصل مستنداً

 کشور به موجب دادنامه يوان عالي، شعبه نوزدهم دين رأي از ايبا فرجام خواه
  :  داده استين رأي چن١٠/١٠/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٧٩٠٤٦١٦شماره 
کور در نده از جمله جرائم مذک از جرائم مطروحه در پرويچ يمجازات ه.. .«

 ييز به تنهايک از صدمات نيچ يه هي نبوده و ديفري کين دادرسيي قانون آ٤٢٨ماده
ز مالک يف آنها نيا تخفيد و يا تشديات يها و د مشمول ماده مذکور نبوده و جمع مجازات

 کشور يوان عالي در ديابيت طرح و ارزيجه پرونده قابليت نبوده و در نتين صالحييتع
 » .شود يدنظر استان اعاده مي در دادگاه تجديدگيرسنداشته و به منظور 

ت ي کشور در خصوص قابليوان عاليشود، شعب نهم و نوزدهم د يچنانکه مالحظه م
ات يزان مجموع دي که ميت جسمانيه تمامي عليات عمديفرجام آراء صادره درباره جنا

 ياصالح (٤٢٨ ش از آن است، با استنباط متفاوت از مادهيا بيه کامل يمتعلقه نصف د
 که شعبه يا اند به گونه ، آراء مختلف صادر کردهيفري کين دادرسييقانون آ) ٢٤/٣/١٣٩٤

ر يات متعلقه و به رغم آن که ساي به عمل آمده، با لحاظ مجموع دينهم به فرجام خواه
 صادر کرده است، اما شعبه نوزدهم ي و رأيدگيقابل فرجام نبوده، رس) هير از ديغ(ها  جنبه

 . وضوع را قابل فرجام ندانسته استم
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختالف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در 

، طرح ييه قضايجاد وحدت روي به منظور ايفري کين دادرسيي قانون آ٤٧١مادة  ياجرا
  .گردد ي کشور درخواست ميوان عالي ديأت عموميموضوع در جلسه ه

  ي صدقيغالمعلي ـ أت عمومي کشور در امور هيان عالوي دييمعاون قضا
  

  نظرية دادستان محترم كل كشور) ب
وان ي ديأت عمومي ه٩٩/٧٢ف ي ردييه قضاياحتراماً، در خصوص پرونده وحدت رو

  :مينما يده مي اظهار عقي کشور به شرح آتيعال
هم گردد شعبه ن ي کشور مالحظه ميوان عالي ديي گزارش معاونت قضايبا بررس

زان ي که ميت جسمانيه تمامي عليت عمدي صادره درباره جناي کشور رأيوان عاليد
 دانسته، يخواه باشد را قابل فرجام يش از آن ميا بيه کامل يات متعلقه نصف ديمجموع د

 يخواه ن خصوص را قابل فرجامي کشور آراء صادره در ايوان عاليکن شعبه نوزدهم ديل
 به موجب قانون ي و اضافي اعم از اصليدگيت رسينکه صالحيات به يبا عنا. ندانسته است

 اصل بر يفري کين دادرسيي قانون آ٤٢٦ به استناد ماده يگردد و از طرف يجاد ميا
 قانون مذکور ٤٢٨ که در ماده يباشد جز در موارد يد نظر استان ميت محاکم تجديصالح

ه ي به جرائم عليدگي رس کشور قرار داده شده است از جملهيوان عاليت ديدر صالح
 است و به واسطه آثار سوء که در ين جرائم ارتکابيتر  که از زمره خشنيت جسمانيتمام

ت آن قانونگذار يت و حساسيگذارد و به لحاظ اهم يت جامعه مي و امنياذهان عموم
گاه و ي کشور دانسته، لذا با توجه به جايوان عاليت دي به موضوع را در صالحيدگيرس

قن اکتفاء و دامنه استثناء را محدود يد به قدر متين امور باي کشور درايوان عاليشأن د
کند  يجاب مي کشور ايوان عاليگاه و شأن ديم چرا که جاييز نماينموده و از توسعه آن پره

رد و ي مد نظر قرار گيت بزه انتسابيت، نوع و اهمين صالحييها در تع ن مؤلفهيتر يکه اساس
  . باشد يه استوار مين پايتمام کشورها بر ا در يياست جنايس

ن ي چن٣٠٢ متن بند پ ماده ١٣٩٢ مصوب يفري کين دادرسييدر قانون آـ ١
ت يه تمامي عليات عمديجرائم موجب مجازات قطع عضو و جنا ـ پ«:افته بودير يتقر

ه ي، ثلث د١٣٩٤که در اصالحات سال » ش از آنيا بيه کامل يزان ثلث دي با ميجسمان
ز جرائم به موجب مجازات ين ماده نيافت و در بند ت ايش يه کامل افزايل به نصف دکام
 درجه سه و يريم موجب مجازات تعزيجرا«ه به ي درجه چهار و باالتر در اصالحيريتعز

ک موضوع ماده ي يفري محاکم کيها تير صالحين وصف نحوه تقريبا ا. ل شديتبد» باالتر
 و ٤٢٨ کشور به شرح مذکور درماده يوان عالي ديها تي و متعاقب آن صالح٣٠٢

 را که يمين نکته است که مقنن در صدد بوده جرايانگر اي صورت گرفته، بياصالحات بعد
 کشور قرار دهد يوان عاليک و دي يفريت کي است در صالحيدتري شديها  مجازاتيدارا

ز مجازات دانسته ي را نهيها، د ان انواع مجازاتي در بي قانون مجازات اسالم١٤و چون ماده 
ها بوده است و چون در  ت داشته، شدت مجازاتي موضوع٣٠٢ن آنچه در ماده يبنابرا. است

ات ين مجموع ديت وجود ندارد، بنابراين خصوصيات متعلق به جراحات ساده ايمجموع د
 مذکور در ماده يها ر مجازاتيف سايتواند منظور قانونگذار در بند پ باشد و در رد ينم

 کشور محسوب يوان عاليا ديک ي يفري محاکم کيها تيرد و جزء صالحي قرار گ٣٠٢
 است که ي عمديها تي و آن دسته از جنايات عمدين بند پ ناظر بر نوع جنايبنابرا. شود

ماده (نا يک چشم بين بردن يمثل از ب. ش از آن باشديا بيه کامل يه آن معادل نصف ديد
 ٥٩٩ماده (دن خون است ي که محل چکينيدن نوک بن برياز ب) ي مجازات اسالم٥٨٧

ن ياز ب) ي قانون مجازات اسالم٦٠٠ماده (ک الله گوش ين بردن ياز ب) يمجازات اسالم
ک از ين بردن هر يا از بيقطع کردن ) ي قانون مجازات اسالم٦٠٧ماده (ک لب يبردن 
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 قانون ٦٢٩ه ماد(ن است يي پايها ش دنداني چپ و راست فک که محل رويها استخوان
 قانون ٦٣٥ماده ( انگشتان کامل باشد يقطع دست از مفصل مچ که دارا) يمجازات اسالم
ماده ( بازو از شانه يا قطع دست داراي ساعد از آرنج يقطع دست دارا) يمجازات اسالم

ا موارد يرد يگ يه کامل تعلق مين موارد نصف ديکه در تمام ا) ي قانون مجازات اسالم٦٣٨
ضه يا قطع بيه کامل مقرر شده است و ي آن نصف ديل که در قانون براين قبي ا ازيگريد

 ٣٠٢بند پ ماده ) ي قانون مجازات اسالم٦٦٥ماده (گردد يه ميچپ که موجب دو ثلث د
  .  استين مواردي آن ناظر به چن٤٢٨ا ماده ي يفري کين دادرسييقانون آ
 مذکور ٣٠٢م که بند پ ماده ين باشيحال اگر بر خالف استدالل فوق قائل به اـ ٢

ش از آن بالغ يا بيه کامل ي که به نصف دي در صورتيت عمديات در جنايشامل جمع د
ن جراحت حارصه، يات چنديم مجموع دي فرض کنين حالتيشود، در چن يز ميشود ن

ا در پرونده يگر يه کامل بالغ شده و در مورد ديه نصف ديک مورد ديه، متالحمه در يدام
 که به ياتي در جمع ديتيه کامل، حال چه خصوصيم درصد ديه چهل و نه و نگر بيد

وان يک و دي يفريت کيه کامل بالغ شده وجود دارد که آن را در صالحيپنجاه درصد د
م درصد کمتر از يگر صرفاً چون نيا پرونده ديگر ي مورد ديدهد ول ي کشور قرار ميعال

 که در هر دو مورد و يرد، در حاليگ يرار نمن دو مرجع قيت ايه داشته در صالحينصف د
کند  يجاب مي اين منطق حقوقيباشند؟ بنابرا يک نوع ميها از  در هر دو پرونده جراحت

نوع « را ناظر بر ٣٠٢شتر موضوع بند پ ماده يا بيه ي موجب نصف ديات عمديجنا
 باشد مانند شتريا بيه يه آنها معادل نصف دي که دياتي نوع جنايعنيم يبدان» اتيجنا

ن يات آنها به ايات که جمع ديک به آن اشاره شده و نه مجموع جناي که در بند يموارد
  .زان برسديم

م موجب مجازات يشتر با جرايا بيه ي به موجب نصف ديات عمديقرار گرفتن جناـ ٣
ات موجب يشود جنا يموجب م) ٣٠٢بند پ ماده (ف و در بند واحد يک رديقطع عضو در 

شود تا هم سطح  يه کامل مي باشد که حداقل موجب نصف دياتيمتناظر نوع جناز يه نيد
 با آن قسمت را در ينيت همنشي محسوب شود و خصوص٣٠٢قسمت اول بند پ ماده 

ن بخش از قسمت اول بند پ يکرد ا يجاب مي اينيبند واحد داشته باشد واال منطق تقن
رد و چون جمع ي قرار گ٣٠٢ ماده لي در ذيا  جدا شود و در قسمت جداگانه٣٠٢ماده 

تواند با  ي نمينيث منطق تقنيست قاعدتاً از حي نيتين شدت و خصوصيات واجد چنيد
  .رديف قرار گيک رديجرائم به موجب قطع عضو در 

به عنوان .  را عرف دانسته استي اصطالحات حقوقيار فهم برخيقانونگذار معـ ٤
افت مفهوم محرز را به عرف ارجاع داده ي دري قانون مجازات اسالم٢٦٩ در ماده :نمونه
شود و فرضاً  يت فرق گذاشته مين جراحت و جنايز بيحال چون در عرف جامعه ن. است

نها، در عرف يدتر از اي شديا حتيگر يا انواع ديه ي مثل حارصه، دامي متعدديجراحات
ت يناک دست جيا قطع يک چشم ينا ساختن يشود اما ناب ي نميت تلقيجامعه جنا
مثل بند پ (ت در موارد يجه استفاده مقنن از اصطالح جنايدر نت. شود يمحسوب م

ن ي از ايشوند و موارد ي ميت تلقي دانست که عرفاً جنايد ناظر بر مواردي را با٣٠٢ماده
 يت قابل حمل بر تعداديجه جنايدر نت. ن گزارش ذکر شدنديک ايات در بند يجنا

  .ه کامل شوديآنها بالغ بر نصف دات ينکه ديست ولو ايجراحات ن
ک قانون در تناظر با هم و در قالب مجموعه واحد و منسجم قابل يمواد مختلف  ـ ٥

 اگر با هم يفري کين دادرسيي قانون آ٤٢٧ و ٣٠٢ دو ماده يحال بندها. ر هستنديتفس
  :سه شونديمقا

ه يعل يات عمديجرائم موجب مجازات قطع عضو و جنا: ٣٠٢بند پ ماده  ـ الف
  .ش از آنيا بيه کامل يزان نصف دي با ميت جسمانيتمام

ا يزان ي که ميا ارش در صورتيه يجرائم مستلزم پرداخت د: ٤٢٧بند ب ماده  ـ ب
  .ه کامل باشديک دهم ديجمع آنها کمتر از 

 مقنن، ٤٢٧شود که در بند ب ماده  از مقايسه دو مورد فوق اين نتيجه حاصل مي
 دارد و هم نظر به جمع ديات ولي بر عکس اين مورد در بند پ هم نظر به ميزان ديه

داند زيرا اگر چنين   صرفاً به ميزان ديه عنايت دارد و جمع ديات را مالک نمي٣٠٢ماده 
کرد که چنين   صريحاً به آن اشاره مي٤٢٧قصدي داشت حتماً بايد مثل بند ب ماده 
مول بر جنايت واحدي است که ديه  مح٣٠٢نکرده است و بنابراين ميزان ديه در ماده 

آن نصف ديه کامل يا بيشتر از اين تعداد باشد و جمع ديات جراحات و صدمات متعدد 
  .مالک نيست

ات مد نظر مقنن بوده است ي نوع جنا٤٢٨ و به تبع آن در ماده ٣٠٢ه در ماده يالنها
 .ش از آن بالغ شوديا بيه يه آن بر نصف دي که دي واحديها تي جنايعني

  
ـ ٨٠٨ روية شمارة  رأي وحدت) ج   كشور عالي   عمومي ديوان   هيأت٥/١٢/١٣٩٩ 

 با اصالحات و الحاقات ١٣٩٢ مصوب يفري کين دادرسيي قانون آ٤٢٨مطابق ماده 
ه آنها يزان دي که ميت جسمانيه تمامي عليات عمدي صادر شده درباره جناي، آرايبعد

اطالق .  کشور استيوان عالي در ديخواه جامش از آن است، قابل فريا بيه کامل ينصف د
ک شخص ي ي وارده از سوي صادر شده درباره صدمات متعدد عمدين ماده شامل آرايا

مراتب،  بنا به . شود يز ميباشد، ن زان مذکور يات متعلقه به مي که جمع ديگرينسبت به د
ح و يت آراء صحين نظر انطباق دارد به اکثري کشور که با ايوان عالي شعبه نهم ديرأ

 يفري کين دادرسيي قانون آ٤٧١ طبق ماده ين رأيا. شود يص داده مي تشخيقانون
 کشور، يوان عالي شعب دي، در موارد مشابه براي با اصالحات و الحاقات بعد١٣٩٢مصوب 
  .ر آن الزم االتباع استي و غيير مراجع، اعم از قضايها و سا دادگاه

  ر كشو ي عال واني دي عموم أتيه
  

  ١٥/١/١٤٠٠                                                               ـ ه٥٨٦٧١ت/٢٠٨١رهشما
نسبت به اخذ  راني اي اسالميگمرک جمهوردر خصوص اقدام نامه  تصويب

  ي وارداتيات بر ارزش افزوده کاالهاي، عوارض و ماليحقوق ورود
  ١٤٠٠ قانون بودجه سال يبر مبنا 

  يي  و داراير اقتصادوزارت امو
 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 راني اي اسالميگمرک جمهور

 ي امور اقتصاديهاشنهاد مشترک وزارتخانهي به پ٨/١/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 
 ي و هشتم قانون اساسيکصد و سي و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ييو دارا

 :ب کرديران تصوي اي اسالميجمهور
 و سود يران مجاز است تا زمان ابالغ حقوق گمرکي اي اسالميهورگمرک جم

 قانون يبر مبنا ـ ١٣٩٠مصوب ي ـ قانون امور گمرک) ١(ماده ) د( موضوع بند يبازرگان
ات بر ارزش ي، عوارض و مالي کل کشور، نسبت به اخذ حقوق ورود١٤٠٠بودجه سال 
 قانون يينامه اجرانييوست آي پ، براساس مأخذ مندرج در جدولي وارداتيافزوده کاالها

هـ مورخ ٥٨٤٩٠ت/١٥٦٧٠٤نامه شماره بيمقررات صادرات و واردات، موضوع تصو
 . اقدام کند٢٨/١٢/١٣٩٩

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٦/١٢/١٣٩٩                                                         ـ ه٥٨٤٤٧ت/١٥٥٣٣٩رهشما
  مديره هيأتهاي مالي و عملكرد صورتدر خصوص تأييد امه ن تصويب

   مالي يهاصنعتي چابهار، مربوط به سال ـ  سازمان منطقه آزاد تجاري
  ١٣٩٨ اسفند ماه ٢٩ و ١٣٩٧ اسفند ماه ٢٩منتهي به 

 يي و دارايوزارت امور اقتصاد

 يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ مناطق آزاد تجارشوراي عالي رخانه يدب
 مورخ ٥٢٢٥/١٠/٩٩٢شنهاد شماره ي به پ٢٤/١٢/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 

 و به يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ مناطق آزاد تجارشوراي عالي رخانه ي دب٣٠/١٠/١٣٩٩
 ي جمهوريصنعتي ـ  اداره مناطق آزاد تجاريقانون چگونگ) ٤(ماده ) ج(استناد بند 

 :ب کرديتصو ـ١٣٧٢مصوب  ـ راني اياسالم
صنعتي  ـ  سازمان منطقه آزاد تجاريمديره هيأتهاي مالي و عملكرد صورت ـ١

 به ١٣٩٨ اسفند ماه ٢٩ و ١٣٩٧ اسفند ماه ٢٩ مالي منتهي به يهاچابهار، مربوط به سال
دولت هيأت دشده به مهر دفتر يي پيوست كه تأ١٤/١٠/١٣٩٩ مورخ يهاشرح صورتجلسه

 .شودد مييياست، تأ
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وان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه سازمان حسابرسي به عن ـ٢
  انتخاب و١٣٩٩ اسفند ماه ٣٠صنعتي چابهار، براي سال مالي منتهي به  ـ آزاد تجاري

الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان حق
شود و يين ميهاي مصوب مطابق قانون تعمنطقه و سازمان حسابرسي با رعايت تعرفه

 . باشدقالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمي ايران مالك عمل مي
ادشده منوط به تحقق ي سازمان مديره هيأت يب گزارش عملکرد سال آتيتصو ـ٣
  :ر استيموارد ز

ـ الف  .ه گزارش تحليل اقتصادي و اجتماعي از منطقه و متغيرهاي كليدي كالن منطقهيارا 
گذاري در منطقه بر اساس هاي عمراني و سرمايهزارش عملكرد طرحه گيارا ـ ب

اهداف كمي مصوب در برنامه و بودجه مصوب سال و مقايسه وضعيت تحقق پيشرفت 
 . شدهفيزيكي و مالي با هدف تعيين

هاي موجود ميان گزارش عملكرد و انحراف بودجه در گزارش رفع مغايرت ـ پ
  . و حسابرسمديره هيأت

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسول معاون ا
  

  شوراي عالي  ي تخصصکارگروه(انهي مجمع عمومي  سالصورتجلسه 
   ) يژه اقتصادي و وصنعتي  ـ  تجاريمناطق آزاد 

  ١٣٩٧ ي و عملكرد سال مالي مالي صورتهايدرخصوص بررس
  ١٤/١٠/١٣٩٩ مورخ  ـ صنعتي چابهار ـ تجاريسازمان منطقه آزاد 

 جلسه مجمع عمومي ١٠/١٠/١٣٩٩ مورخ ٤٨٠٩/١٤/٩٩٢اره پيرو دعوتنامه شم
، در ) صنعتي و ويژه اقتصادي مناطق آزاد تجاري ـشوراي عالي  يکارگروه تخصص(انهيسال

 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ ١٣٩٧مالي و عملکرد سال مالي هاي  خصوص بررسي صورت
 اردوگاه شهيد باهنر، با  در سالن كنفرانس پامچال١٤/١٠/١٣٩٩صنعتي چابهار در تاريخ 

سازمان (و حسابرس مستقل و بازرس قانوني شوراي عالي حضور اعضاي كارگروه تخصصي 
 و مديره هيأت گزارش عملكرد تشکيل شد، اعضاي مجمع ضمن استماع) حسابرسي

 صورتهاي مالي حسابرس مستقل و بازرس قانوني مربوط به سال مالي منتهي به يبررس
 و مديران سازمان منطقه آزاد مديره هيأتو توضيحات مديرعامل،  ١٣٩٧ اسفندماه ٢٩

 صنعتي چابهار، در خصوص هر يك از بندهاي گزارش مذكور، تصميماتي بشرح  تجاري ـ
  :ذيل اتخاذ نمودند

مجمع عمومي ):  مشروطاظهارنظر(گزارش حسابرس مستقل) ٤(در خصوص بند ـ ١
 ٣٠/١١/١٣٩٩منطقه حداكثر تا تاريخ ضمن تأكيد بر اين موضوع مقرر نمود سازمان 

اقدام و همچنين پيگيري الزم به منظور وصول ها  نسبت به انجام اصالحات الزم در حساب
مطالبات با رعايت صرفه و صالح سازمان تا حصول نتايج نهايي را به عمل آورده و نتايج 

شوراي عالي نه اقدامات را بصورت سه ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخا
بديهي است مسئوليت عدم اجراي تكليف مقرر بر عهده مديرعامل، اعضاي . ارائه نمايد

 . و مديران ذيربط خواهد بودمديره هيأت
مجمع عمومي ):  مشروطاظهارنظر(گزارش حسابرس مستقل) ٥(در خصوص بند ـ ٢

 نسبت به ٣٠/١١/١٣٩٩ضمن تأكيد بر موضوع مقرر نمود سازمان منطقه حداكثر تا تاريخ 
اقدام و همچنين پيگيري الزم به منظور وصول مطالبات ها  انجام اصالحات الزم در حساب

با رعايت صرفه و صالح سازمان تا حصول نتايج نهايي را به عمل آورده و نتايج اقدامات را 
. ارائه نمايدشوراي عالي بصورت سه ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه 

 و مديره هيأتبديهي است مسئوليت عدم اجراي تكليف مقرر بر عهده مديرعامل، اعضاي 
 .مديران ذيربط خواهد بود

صورتهاي ):  مشروطاظهارنظر(گزارش حسابرس مستقل) ٦(در خصوص بند ـ ٣
 و صورتهاي سود ١٣٩٧ اسفند ماه ٢٩مالي تلفيقي و شركت اصلي شامل ترازنامه به تاريخ 

 وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار براي سال مالي و زيان و جريان
  .منتهي به تاريخ مزبور، مورد تصويب قرار گرفت

مجمع ): تأكيد بر مطلب خاص(گزارش حسابرس مستقل) ٧(در خصوص بند ـ ٤
عمومي مقرر نمود سازمان منطقه اقدامات حقوقي و قانوني الزم را تا حصول نتايج نهايي با 

يت صرفه و صالح سازمان انجام و نتيجه اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ رعا
 .ارائه نمايدشوراي عالي  به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه ٣٠/١١/١٣٩٩

 هكتاري ٣٠ گزارش حسابرس مستقل، با توجه به اختالف ٧ ـ٢در خصوص بند  ـ 
 حسابرس مستقل، ١٣٩٨ گزارش سال  با١٣٩٧اراضي روستاي تيس در گزارش سال 

مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه مستندات دقيق اين موضوع را ارائه نموده و 
  .  را اصالح نمايد١٣٩٧حسابرس محترم عدد مندرج در گزارش سال 

 گزارش حسابرس مستقل، مجمع عمومي مقرر نمود ٧ ـ٣در خصوص بند  ـ 
كاداستر هاي  ق مساحت منطقه مطابق با نقشهسازمان منطقه نسبت به بررسي و تدقي

  . اقدام نمايد
پس از ): تأكيد بر مطلب خاص( گزارش حسابرس مستقل) ٨(در خصوص بند  ـ ٥

 مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه اين خصوصاستماع توضيحات سازمان در 
 حداكثر تا ذيربط را تهيه وهاي  فهرست خودروها و امالك واگذار شده به انضمام ارگان

همچنين سازمان منطقه .  جهت بررسي به مجمع عمومي ارائه نمايد٣٠/١١/١٣٩٩تاريخ 
عمل  زه مذكور تا حصول نتايج نهايي بهاقدامات قانوني الزم را در خصوص انتقال اسناد مغا

آورده و نتايج اقدامات را به صورت سه ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و 
 .ارائه نمايد عالي شورايدبيرخانه 
مجمع ): تأكيد بر مطلب خاص(گزارش حسابرس مستقل) ٩(در خصوص بند  ـ ٦

، مقرر نمود سازمان منطقه اين خصوصعمومي ضمن تأكيد مسئوليت مديران ذيربط در 
اقدام و نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ اي  نسبت به تكميل پوشش بيمه

 .ارائه نمايدشوراي عالي مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه  به حسابرس ٣٠/١١/١٣٩٩
گزارش ): ساير بندهاي توضيحي(گزارش حسابرس مستقل) ١٠(در خصوص بند ـ ٧

 .به استماع اعضاي مجمع رسيد
مجمع ):  مشروطاظهارنظر(گزارش حسابرس مستقل) ١١(در خصوص بند  ـ ٨

ر، ضمن عدم پذيرش هرگونه عمومي با رعايت و مالحظه شرايط اقتصادي خاص كشو
انحراف احتمالي از بودجه مصوب ناشي از قصور و همچنين ممنوعيت هرگونه جابجايي 

 و مديره هيأتتابعه به سازمان و تأكيد بر مسئوليت مستقيم هاي  كاركنان از شركت
 و مديران ذيربط به منظور عمل در مديره هيأت مقرر نمود اين خصوصمديران وقت در 

سازمان منطقه گزارش الزم به . ودجه مصوب ساالنه دقت الزم را به عمل آورندچارچوب ب
سازي عملكرد  همراه مدارك و مستندات مورد درخواست مجمع عمومي در رابطه با شفاف

بودجه و توجيهات مرتبط با انحرافات مورد اشاره در گزارش حسابرس مستقل و بازرس 
جهت ارائه به شوراي عالي  در اختيار دبيرخانه ٣٠/١١/١٣٩٩قانوني را حداكثر تا تاريخ 

. مورد اشاره اقدام نمايدهاي  اعضاي مجمع قرار داده و همچنين نسبت به اصالح مغايرت
همچنين با توجه به عدم انجام تكليف مقرر در سنوات قبل توسط معاونت برنامه ريزي 

الزم را با سازمان ، مقرر شد حسابرس محترم سازمان هماهنگي شوراي عاليدبيرخانه 
حسابرسي به عمل آورده تا در جلسات مشترك في مابين سازمان حسابرسي، نمايندگان 

واحد هاي  نسبت به تهيه و تدوين فرمتشوراي عالي مناطق آزاد و دبيرخانه هاي  سازمان
 .جهت تطبيق بودجه با عملكرد اقدام نمايند

مجمع عمومي  :)هارنظراظبند (گزارش حسابرس مستقل) ١٢(در خصوص بند ـ ٩
با رعايت اولويت زمانبندي مندرج در ها  مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به تكميل پروژه

 به ٣٠/١١/١٣٩٩بودجه سنواتي اقدام و نتيجه اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 
 .ارائه نمايدشوراي عالي حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه 

مجمع ): تأكيد برمطلب خاص(گزارش حسابرس مستقل) ١٣(د  در خصوص بنـ١٠
 و مديران ذيربط در خصوص ضرر و زيان مديره هيأتعمومي ضمن تأكيد بر مسئوليت 

 نرم ها، كنترل داخلي بر لزوم ارتقاء سيستمهاي  احتمالي سازمان ناشي از ضعف سيستم
همچنين . ي تأكيد نمودافزارها و دانش فني كاركنان جهت افزايش و بهبود كنترل داخل

اين مقرر گرديد سازمان منطقه به صورت سه ماهه گزارش اقدامات صورت گرفته در 
 .ارائه نمايدشوراي عالي  را به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه خصوص
گزارش به ): ساير بندهاي توضيحي(يگزارش بازرس قانون) ١٤( در خصوص بند ـ١١

 .سيداستماع اعضاي مجمع ر
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گزارش به : گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ١٥( در خصوص بند ـ١٢
مجمع عمومي مقرر نمود معاونت حقوقي و امورمجلس و معاونت . استماع اعضاي مجمع رسيد

 .به لحاظ ارتباط موضوعي پيگيري الزم را به عمل آورندشوراي عالي اقتصادي دبيرخانه 
 مجمع :ش در مورد ساير وظايف بازرس قانونيگزار) ١٦(در خصوص بند ـ ١٣

 . عمومي بر رعايت كامل قوانين و مقررات مطابق با ضوابط تأكيد نمود
گزارش به : گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ١٧( در خصوص بند ـ١٤

مجمع عمومي بر رعايت كامل قوانين و مقررات مطابق با ضوابط . استماع اعضاي مجمع رسيد
 و مديران مديره هيأتبديهي است مسئوليت عدم رعايت قوانين و مقررات بر عهده . يد نمودتأك

 .باشد  ميذيربط
پس از : گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ١٨(در خصوص بند ـ ١٥

، مجمع عمومي ضمن تأكيد بر مسئوليت اين خصوصاستماع توضيحات سازمان در 
اين ، مقرر نمود سازمان منطقه اقدامات قانوني الزم را در همدير هيأتمستقيم مديرعامل و 

 به ٣٠/١١/١٣٩٩ به عمل آورده و نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ خصوص
 .ارائه نمايدشوراي عالي حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه 

مجمع  :گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ١٩(در خصوص بند ـ ١٦
و ها  عمومي مقرر نمود سازمان منطقه تشريفات قانوني جهت اعمال در حساب

انتقال سرفصل مذكور به حساب سرمايه سازمان و اعمال اصالحات و تعديالت 
سازمان را انجام و نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا هاي  احتمالي در حساب

شوراي عالي  قانوني و دبيرخانه  به حسابرس مستقل و بازرس٣٠/١١/١٣٩٩تاريخ 
 .ارائه نمايد
مجمع : گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ٢٠( در خصوص بند ـ١٧

 بر رعايت اين خصوصعمومي ضمن تأكيد بر مسئوليت مديرعامل و مديران ذيربط در 
 . كامل قوانين و مقررات مطابق با ضوابط تأكيد نمود

گزارش به :  در مورد ساير وظايف بازرس قانونيگزارش) ٢١(در خصوص بند  ـ ١٨
مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به اعالم . استماع اعضاي مجمع رسيد

سهم سازمان در شركت مذكور به مجمع عمومي اقدام و در صورت اقدام غيرقانوني نسبت 
 عدم رعايت بديهي است مسئوليت. به اعمال در راستاي قوانين و مقررات اقدام نمايد

 .باشد  مي و مديرعامل سازمانمديره هيأتقوانين و مقررات بر عهده 
مجمع : گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ٢٢( در خصوص بند ـ١٩

د مجدد ين و مقررات تأکيت قواني و رعاي سنواتيف ابالغيه تکالي کلي بر اجرايعموم
 نسبت به موضوع ورود و سازمان منطقه در موارد حقوقي مديريت حقوقي دبيرخانه. نمود

ت و يت عدم رعاي است مسئوليهيبد. با هماهنگي دبيرخانه اقدامات الزم را به عمل آورد
 .باشد  ميران و مسئوالن وقت سازمانيف مقرر بر عهده مدي تکالياجرا

گزارش به : گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ٢٣( در خصوص بند ـ٢٠
 .  اي مجمع رسيداستماع اعض
گزارش به : گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ٢٤( در خصوص بند ـ٢١

 .  استماع اعضاي مجمع رسيد
گزارش به : گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ٢٥( در خصوص بند ـ٢٢

 مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه اقدامات الزم را در. استماع اعضاي مجمع رسيد
راستاي اجراي بهينه قانون مبارزه با پولشويي به عمل آورده و نتايج را بصورت سه ماهه به 

 .ارائه نمايدشوراي عالي حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه 
سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه  ـ٢٣

حق   انتخاب و١٣٩٨ اسفندماه ٢٩ي منتهي به آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار، براي سال مال
الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان منطقه و 

  .شود  ميمصوب مطابق قانون تعيينهاي  سازمان حسابرسي با رعايت تعرفه
سازمان هاي  يراالنتشار جهت درج آگهي روزنامه اطالعات بعنوان روزنامه کثـ٢٤

 .شود  مينتخابا
مناطق شوراي عالي کارگروه تخصصي منتخب (انه ي ساليجلسه مجمع عموم ـ ٢٥

  .ن به پايان رسيديبا ذکر صلوات حاضر) آزاد و ويژه اقتصادي

  شوراي عالي  ي تخصصکارگروه( انهي مجمع عمومي  سالصورتجلسه 
  )يژه اقتصادي و وصنعتي  ـ  تجاريمناطق آزاد
  ١٣٩٨ ي و عملكرد سال مالي مالي صورتهايدرخصوص بررس

  ١٤/١٠/١٣٩٩ مورخ  ـ صنعتي چابهار ـ تجاريسازمان منطقه آزاد 
 جلسه مجمع عمومي ١٠/١٠/١٣٩٩ مورخ ٤٨٠٩/١٤/٩٩٢پيرو دعوتنامه شماره 

، در ) صنعتي و ويژه اقتصادي مناطق آزاد تجاري ـشوراي عالي  يکارگروه تخصص( انهيسال
 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ ١٣٩٨و عملکرد سال مالي مالي هاي  خصوص بررسي صورت

 در سالن كنفرانس پامچال اردوگاه شهيد باهنر، با ١٤/١٠/١٣٩٩صنعتي چابهار در تاريخ 
سازمان (و حسابرس مستقل و بازرس قانوني شوراي عالي حضور اعضاي كارگروه تخصصي 

 و مديره هيأت گزارش عملكرد تشکيل شد، اعضاي مجمع ضمن استماع) حسابرسي
 صورتهاي مالي حسابرس مستقل و بازرس قانوني مربوط به سال مالي منتهي به يبررس
 و مديران سازمان منطقه آزاد مديره هيأت و توضيحات مديرعامل، ١٣٩٨ اسفندماه ٢٩

 صنعتي چابهار، در خصوص هر يك از بندهاي گزارش مذكور، تصميماتي بشرح  تجاري ـ
  :ذيل اتخاذ نمودند

پس از ):  مشروطاظهارنظر( گزارش حسابرس مستقل) ٤(در خصوص بند  ـ١
، مجمع عمومي ضمن تأكيد بر لزوم حذف بند اين خصوصاستماع گزارش سازمان در 

دانشگاه هاي  مذكور در سال مالي آتي مقرر نمود سازمان منطقه كليه اطالعات و حساب
توسط حسابرس مستقل و ها  آنكاربردي را استخراج و نسبت به حسابرسي  ـ جامع علمي

بازرس قانوني سازمان اقدام و گزارش اقدامات صورت گرفته را حداكثر ظرف مدت سه ماه 
همچنين در . ارائه نمايدشوراي عالي به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه 

گروه مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه حداكثر تا تاريخ هاي  خصوص شركت
و سهم سازمان در هريك ها   بدهيها،  كليه سوابق را به همراه ليست دارايي٣٠/١٠/١٣٩٩

متشكل از نمايندگان وزارت دادگستري، وزارت تعاون، كار و اي  تهيه و به كميتهها  از آن
رفاه اجتماعي، سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 

كميته مذكور پس از بررسي مدارك و .ارائه نمايدلي شوراي عاگردشگري و دبيرخانه 
مستندات ارائه شده حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ صورتجلسه، گزارشي از روند 

 .  موضوع جهت تعيين تكليف نهايي به مجمع عمومي ارائه نمايد
پس از استماع ):  مشروطاظهارنظر(گزارش حسابرس مستقل) ٥(در خصوص بند ـ ٢

، مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به اعمال اين خصوصان در گزارش سازم
اقدام و نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ ها  اصالحات و تعديالت الزم در حساب

 .ارائه نمايدشوراي عالي  به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه ٣٠/١١/١٣٩٩
پس از ارائه ):  مشروطاظهارنظر( رس مستقلگزارش حساب) ٦(در خصوص بند ـ ٣

 :، مجمع عمومي موارد زير را مقرر نموداين خصوصتوضيحات سازمان در 
 مديره هيأتدر خصوص شركت سپيتمان ضمن تأكيد بر مسئوليت مديرعامل و  ـ 

در خصوص ضرر و زيان احتمالي، سازمان منطقه اقدامات حقوقي الزم را جهت احقاق 
 رسيدن به نتايج نهايي انجام و گزارش اقدامت صورت گرفته را به صورت حقوق سازمان تا

  .ارائه نمايندشوراي عالي سه ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه 
سازمان منطقه كليه مدارك و مستندات الزم در خصوص موارد اشاره شده در بند  ـ 

متشكل از نمايندگان وزارت اي  به كميته تهيه و ٣٠/١٠/١٣٩٩مذكور را حداكثر تا تاريخ 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و سازمان برنامه و بودجه كشور و دبيرخانه 

كميته مذكور ضمن بررسي اسناد و مدارك حداكثر ظرف مدت . ارائه نمايدشوراي عالي 
مومي سه ماه از تاريخ صورتجلسه نسبت به ارائه گزارش جهت تصميم گيري به مجمع ع

  .اقدام نمايد
پس از استماع ):  مشروطاظهارنظر(گزارش حسابرس مستقل) ٧(در خصوص بند ـ ٤

، مجمع عمومي ضمن تأكيد بر مسئوليت مديرعامل اين خصوصگزارش سازمان منطقه در 
و مديران ذيربط منطقه در ارتباط با هرگونه ضرر و زيان احتمالي در خصوص رعايت 

مطابق با ها  قرر نمود سازمان منطقه نسبت به اصالح حساباستانداردهاي حسابداري م
استانداردهاي حسابداري و انجام تعديالت الزم اقدام و نتايج اقدامات را حداكثر تا تاريخ 

 . ارائه نمايدشوراي عالي  به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه ٣٠/١١/١٣٩٩
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 مجمع عمومي):  مشروطهارنظراظ(گزارش حسابرس مستقل) ٨(در خصوص بند  ـ ٥
 ٣٠/١١/١٣٩٩ضمن تأكيد بر اين موضوع مقرر نمود سازمان منطقه حداكثر تا تاريخ 

اقدام و همچنين پيگيري الزم به منظور وصول ها  نسبت به انجام اصالحات الزم در حساب
ج مطالبات با رعايت صرفه و صالح سازمان تا حصول نتايج نهايي را به عمل آورده و نتاي

شوراي عالي اقدامات را بصورت سه ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه 
بديهي است مسئوليت عدم اجراي تكليف مقرر بر عهده مديرعامل، اعضاي . ارائه نمايد

 . و مديران ذيربط خواهد بودمديره هيأت
 ستماعپس از ا):  مشروطاظهارنظر(گزارش حسابرس مستقل) ٩(در خصوص بند  ـ ٦

 مجمع عمومي ضمن تأكيد مسئوليت مديران ذيربط بر اين خصوصگزارش سازمان در 
سازمان مقرر نمود سازمان هاي  لزوم اعمال اصالحات و تعديالت الزم در كليه حساب

 فقره قرارداد واگذاري زمين حداكثر ٢٨منطقه اصالحات و تعديالت الزم را در خصوص 
با شركت سرمايه ها  مچنين صورت تطبيق حساب اعمال و ه٣٠/١٠/١٣٩٩تا تاريخ 

 انجام و ضمن اعمال ٣٠/١٠/١٣٩٩گذاري و توسعه تجارت و صيدصنعتي حداكثر تا تاريخ 
سازمان، نتايج اقدامات صورت گرفته را هاي  تعديالت و اصالحات احتمالي در حساب

شوراي نه  به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخا٣٠/١١/١٣٩٩حداكثر تا تاريخ 
 .ارائه نمايدعالي 

با عنايت به ):  مشروطاظهارنظر(گزارش حسابرس مستقل) ١٠(در خصوص بند ـ ٧
مناطق آزاد در مجلس شوراي اسالمي، مجمع هاي  طرح موضوع معافيت مالياتي سازمان

شوراي عالي عمومي مقرر نمود معاونت حقوقي و امورمجلس و معاونت اقتصادي دبيرخانه 
باط موضوع پيگيري و اقدامات الزم را به منظور تعيين تكليف اليحه مذكور به عمل حاظ ارت به

 .آورده و گزارش اقدامات صورت گرفته را بصورت سه ماهه به مجمع عمومي ارائه نمايند
با عنايت به ):  مشروطاظهارنظر(گزارش حسابرس مستقل) ١١(در خصوص بند  ـ ٨

ع عمومي ضمن تأكيد بر مسئوليت مديرعامل، تكرار بند مذكور در سنوات گذشته مجم
ه به منظور رفع بند  و مديران ذيربط در عدم اجراي تكاليف مقرر در سنوات گذشتمديره هيأت

 سازمان ترتيبي اتخاذ نمايد تا با بكارگيري ساز و كار مناسب و مديره هيأتمود مذكور مقرر ن
عمده بصورت ادواري و هاي  سابمبادله صورتجسات رفع مغايرت و تطبيق حساب با طرف ح

ارسالي به ويژه پاسخ هاي  و اقدامات الزم به منظور اخذ به موقع پاسخ تأييديهها  انجام پيگيري
اقدام نموده و ضمن اعمال اصالحات و تعديالت الزم در ها  بانكي و سرمايه گذاريهاي  تأييديه
 به حسابرس ٣٠/١١/١٣٩٩اريخ خود، نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تهاي  حساب

 .ارائه نمايدشوراي عالي مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه 
 اين خصوص همچنين در خصوص شركت رز سفيد، پس از استماع گزارش سازمان در

و تأكيد مديرعامل منطقه مبني بر صحت كليه موارد، مجمع عمومي مقرر نمود با توجه به 
 اخذ و به اين خصوصادي، تأييديه مديرعامل در عدم وجود تأييديه معاونت اقتص

    .   حسابرس مستقل و بازرس قانوني ارائه گردد
صورتهاي مالي  :)اظهارنظربند (گزارش حسابرس مستقل) ١٢(در خصوص بند ـ ٩

 و صورتهاي سود و ١٣٩٨ اسفند ماه ٢٩تلفيقي و شركت اصلي شامل ترازنامه به تاريخ 
مان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار براي سال مالي زيان و جريان وجوه نقد ساز

  .منتهي به تاريخ مزبور، مورد تصويب قرار گرفت
مجمع ): تأكيد برمطلب خاص(گزارش حسابرس مستقل) ١٣( در خصوص بند ـ١٠

عمومي مقرر نمود سازمان منطقه اقدامات حقوقي و قانوني الزم را تا حصول نتايج نهايي با 
ح سازمان انجام و نتيجه اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ رعايت صرفه و صال

 .ارائه نمايدشوراي عالي  به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه ٣٠/١١/١٣٩٩
 هكتاري ٣٠ گزارش حسابرس مستقل، با توجه به اختالف ١٣ ـ٢در خصوص بند  ـ 

 حسابرس مستقل، ١٣٩٨ با گزارش سال ١٣٩٧اراضي روستاي تيس در گزارش سال 
مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه مستندات دقيق اين موضوع را ارائه نموده و 

  .  را اصالح نمايد١٣٩٧حسابرس محترم عدد مندرج در گزارش سال 
شوراي  گزارش حسابرس مستقل، مديريت حقوقي دبيرخانه ١٣ ـ٣در خصوص بند  ـ 

بررسي و صحت سنجي موضوع اقدام و گزارش با همكاري سازمان منطقه نسبت به عالي 
  . به مجمع عمومي ارائه نمايد٢٩/١٢/١٣٩٩اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 

 گزارش حسابرس مستقل، گزارش به استماع اعضاي ١٣ ـ ٤در خصوص بند  ـ 
  .مجمع رسيد

گزارش ): ساير بندهاي توضيحي(يگزارش بازرس قانون) ١٤( در خصوص بند ـ١١
 .ستماع اعضاي مجمع رسيد هب

مجمع : گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ١٥( در خصوص بند ـ١٢
عمومي با رعايت و مالحظه شرايط اقتصادي خاص كشور، ضمن عدم پذيرش هرگونه 
انحراف احتمالي از بودجه مصوب ناشي از قصور و همچنين ممنوعيت هرگونه جابجايي 

 و مديره هيأتعه به سازمان و تأكيد بر مسئوليت مستقيم تابهاي  كاركنان از شركت
 و مديران ذيربط به منظور عمل در مديره هيأت مقرر نمود اين خصوصمديران وقت در 

سازمان منطقه گزارش الزم به . چارچوب بودجه مصوب ساالنه دقت الزم را به عمل آورند
 عملكرد سازي شفافبطه با همراه مدارك و مستندات مورد درخواست مجمع عمومي در را

بودجه و توجيهات مرتبط با انحرافات مورد اشاره در گزارش حسابرس مستقل و بازرس 
جهت ارائه به شوراي عالي  در اختيار دبيرخانه ٣٠/١١/١٣٩٩قانوني را حداكثر تا تاريخ 

. مورد اشاره اقدام نمايدهاي  اعضاي مجمع قرار داده و همچنين نسبت به اصالح مغايرت
همچنين با توجه به عدم انجام تكليف مقرر در سنوات قبل توسط معاونت برنامه ريزي 

، مقرر شد حسابرس محترم سازمان هماهنگي الزم را با سازمان شوراي عاليدبيرخانه 
ابين سازمان حسابرسي، نمايندگان م حسابرسي به عمل آورده تا در جلسات مشترك في

واحد هاي  نسبت به تهيه و تدوين فرمتشوراي عالي انه مناطق آزاد و دبيرخهاي  سازمان
 .جهت تطبيق بودجه با عملكرد اقدام نمايند

 مجمع :گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ١٦(در خصوص بند ـ ١٣
 .عمومي بر رعايت كامل ضوابط و مقررات تأكيد نمود

گزارش به : نونيگزارش در مورد ساير وظايف بازرس قا) ١٧( در خصوص بند ـ١٤
مجمع عمومي مقرر نمود معاونت حقوقي و امورمجلس  و معاونت . استماع اعضاي مجمع رسيد

 .به لحاظ ارتباط موضوعي پيگيري الزم را به عمل آورندشوراي عالي اقتصادي دبيرخانه 
پس از : گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ١٨(در خصوص بند ـ ١٥

متشكل از اي  ، مجمع عمومي مقرر نمود كميتهاين خصوصزمان در استماع توضيحات سا
نمايندگان سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 

نسبت به بررسي مدارك و مستندات شوراي عالي گردشگري و مديريت حقوقي دبيرخانه 
به حسابرس مستقل و اقدام و گزارش اقدامات صورت گرفته را جهت اعمال در گزارش 

 جهت اخذ تصميم به ٣٠/٠٢/١٤٠٠بازرس قانوني ارائه و نتايج اقدامات را حداكثر تا تاريخ 
 .مجمع عمومي تقديم نمايند

گزارش به : گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ١٩(در خصوص بند ـ ١٦
يد سازمان منطقه با توجه به عدم انجام اين امر، مقرر گرد. استماع اعضاي مجمع رسيد

ارائه و حوزه ذيربط در دبيرخانه شوراي عالي  را به دبيرخانه نامه آيينپيشنهاد اصالح 
 .نسبت به طي فرايند قانوني، اقدام الزم را به عمل آورد

مجمع : گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ٢٠( در خصوص بند ـ١٧
 .  با ضوابط تأكيد نمودعمومي بر رعايت كامل قوانين و مقررات مطابق

گزارش به : گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ٢١(در خصوص بند ـ ١٨
 .استماع اعضاي مجمع رسيد

مجمع : گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ٢٢( در خصوص بند ـ١٩
 د مجددين و مقررات تأکيت قواني و رعاي سنواتيف ابالغيه تکالي کلي بر اجرايعموم
در موارد حقوقي مديريت حقوقي دبيرخانه نسبت به موضوع ورود و سازمان منطقه . نمود

ت و يت عدم رعاي است مسئوليهيبد. با هماهنگي دبيرخانه اقدامات الزم را به عمل آورد
 .باشد  ميران و مسئوالن وقت سازمانيف مقرر بر عهده مدي تکالياجرا

پس از : اير وظايف بازرس قانونيگزارش در مورد س) ٢٣( در خصوص بند ـ٢٠
، با توجه به دريافت سند توسط سازمان بنادر و اين خصوصاستماع توضيحات سازمان در 

دريانوردي در خصوص اراضي تحت تملك آن سازمان مجمع عمومي مقرر نمود اراضي 
در خصوص راه آهن سراسري . سازمان منطقه خارج گرددهاي  مذكور از حساب دارايي

 ٣٠/١٠/١٣٩٩منطقه اسناد صورتجلسه امضاء شده با راه آهن را حداكثر تا تاريخ سازمان 
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ارائه نمايد، همچنين اقدامات قانوني شوراي عالي جهت ارائه به مجمع عمومي به دبيرخانه 
الزم را تا حصول نتايج نهايي با رعايت صرفه و صالح سازمان ادامه و گزارش اقدامات 

شوراي صورت گرفته را بصورت سه ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه 
 .ارائه نمايدعالي 

مجمع عمومي : رس قانونيگزارش در مورد ساير وظايف باز) ٢٤( در خصوص بند ـ٢١
و انتقال سرفصل مذكور ها  مقرر نمود سازمان منطقه تشريفات قانوني جهت اعمال در حساب

سازمان را هاي  به حساب سرمايه سازمان و اعمال اصالحات و تعديالت احتمالي در حساب
قل و  به حسابرس مست٣٠/١١/١٣٩٩انجام و نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 

 .ارائه نمايدشوراي عالي بازرس قانوني و دبيرخانه 
 :گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ٢٥( در خصوص بند ـ٢٢

مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه مدارك و : ٢٥ ـ١در خصوص بند 
. مستندات الزم را جهت رفع بند مذكور به حسابرس مستقل و بازرس قانوني ارائه نمايد

  .ين منبعد دقت الزم را در موارد مشابه ملحوظ نظر قرار دهدهمچن
گزارش به استماع اعضاي مجمع رسيد، سازمان منطقه : ٢٥ ـ٢در خصوص بند 

  .اقدامات الزم در خصوص وصول به موقع مطالبات را در دستور كار قرار دهند
مجمع عمومي ضمن . گزارش سازمان به استماع رسيد: ٢٥ ـ٣در خصوص بند 

يد بر ضرورت رعايت قوانين و مقررات مقرر نمود سازمان منطقه اصالحات ساختاري را تأك
 .بر اساس اصول طراحي ابالغي در اسرع وقت انجام دهد

مجمع : گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ٢٦(در خصوص بند  ـ٢٣
ها  در حسابعمومي مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به اعمال تعديالت و اصالحات الزم 

 اقدام و نتايج اقدامات صورت گرفته را به حسابرس مستقل ٣٠/١١/١٣٩٩حداكثر تا تاريخ 
 .  ارائه نمايدشوراي عالي و بازرس قانوني و دبيرخانه 

پس از : گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ٢٧(در خصوص بند  ـ٢٤
سئوليت مديرعامل، ، مجمع عمومي بر ماين خصوصاستماع گزارش سازمان در 

 و مديران ذيربط در خصوص ضرر و زيان احتمالي وارده به سازمان ناشي از مديره هيأت
 .  تأكيد نموداين خصوصدر صورت عدم وجود توجيهات كافي در ها  تأخير در اجراي پروژه

پس از : گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ٢٨(در خصوص بند ـ ٢٥
 مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه اين خصوصزمان در استماع توضيحات سا

ذيربط را تهيه و حداكثر تا هاي  فهرست خودروها و امالك واگذار شده به انضمام ارگان
همچنين سازمان .  جهت بررسي به مجمع عمومي ارائه نمايد٣٠/١١/١٣٩٩تاريخ 

كور تا حصول نتايج زه مذمنطقه اقدامات قانوني الزم را در خصوص انتقال اسناد مغا
صورت سه ماهه به حسابرس مستقل و بازرس  مل آورده و نتايج اقدامات را بهع نهايي به

 .ارائه نمايدشوراي عالي قانوني و دبيرخانه 
مجمع : گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ٢٩(در خصوص بند ـ ٢٦

در خصوص ضرر و  و مديران ذيربط مديره هيأتعمومي ضمن تأكيد بر مسئوليت 
كنترل داخلي بر لزوم ارتقاء هاي  زيان احتمالي سازمان ناشي از ضعف سيستم

افزارها و دانش فني كاركنان جهت افزايش و بهبود كنترل داخلي تأكيد  ها، نرم سيستم
همچنين مقرر گرديد سازمان منطقه به صورت سه ماهه گزارش اقدامات صورت . نمود

شوراي عالي  حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه  را بهاين خصوصگرفته در 
 .ارائه نمايد
مجمع : گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ٣٠(در خصوص بند  ـ٢٧

عمومي مقرر نمود سازمان منطقه در اسرع وقت ليست مورد درخواست در اختيار 
ارائه شوراي عالي ه به دبيرخاناي  حسابرس مستقل و بازرس قانوني قرار گيرد و نسخه

 و مديرعامل مديره هيأتدر صورت عدم ارائه ليست مذكور مسئوليت آن متوجه . نمايد
 .خواهد بود
 گزارش به استماع: گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ٣١(در خصوص بند ـ ٢٨

 .اعضاي مجمع رسيد
 گزارش به استماع :گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ٣٢(در خصوص بند ـ٢٩

 .  اعضاي مجمع رسيد

 استماع گزارش به: گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ٣٣(درخصوص بند  ـ٣٠
مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه اقدامات الزم را در راستاي . اعضاي مجمع رسيد

  ماهه به حسابرساجراي بهينه قانون مبارزه با پولشويي به عمل آورده و نتايج را بصورت سه
 .ارائه نمايدشوراي عالي مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه 

 مشروط گزارش اظهارنظر (گزارش حسابرس مستقل) ١٢( با توجه به بند ـ٣١
 مديره هيأتمقرر نمود، پاداش اعضاي شوراي عالي  ي کارگروه تخصص)يحسابرس
و مطابق با سقف مبلغ  شوراي عاليمناطق آزاد بر اساس تشخيص دبير هاي  سازمان

 رييس سازمان برنامه و ١١/٠٥/١٣٩٥ مورخ ٦٤٧٤٤٤تعيين شده در بخشنامه شماره 
 .، تعيين و ابالغ گرددمديره هيأتبودجه كشور در رابطه با پرداخت به اعضاي 

 در خصوص افراد دست اندركار در تهيه صورتهاي مالي هر سازمان، مطابق با ـ٣٢
حداكثر يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در « و مبلغي معادل با نظر مديرعامل آن سازمان

  .  پرداخت گردد» حكم كارگزيني افراد
 سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه ـ٣٣

حق   انتخاب و١٣٩٩ اسفندماه ٣٠آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار، براي سال مالي منتهي به 
قل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان منطقه و الزحمه حسابرس مست

  .شود  ميمصوب مطابق قانون تعيينهاي  سازمان حسابرسي با رعايت تعرفه
سازمان هاي  يراالنتشار جهت درج آگهي روزنامه اطالعات بعنوان روزنامه کثـ٣٤
 .شود  ميانتخاب

مناطق شوراي عالي منتخب کارگروه تخصصي (انه ي ساليجلسه مجمع عمومـ ٣٥
  .ن به پايان رسيديبا ذکر صلوات حاضر) آزاد و ويژه اقتصادي

  
  ٢٦/١٢/١٣٩٩                                                        ـ ه٥٨٤٤٦ت/١٥٥٣٤٢رهشما

   مديره هيأتهاي مالي و عملكرد صورتدر خصوص تأييد نامه  تصويب
  نعتي ماكو، مربوط به سال مالي ص ـ سازمان منطقه آزاد تجاري
  ١٣٩٨ اسفند ماه ٢٩منتهي به 

 يي و دارايوزارت امور اقتصاد

 يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ مناطق آزاد تجارشوراي عالي رخانه يدب
 مورخ ٥٢٢٥/١٠/٩٩٢شنهاد شماره ي به پ٢٤/١٢/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 

 و به يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ مناطق آزاد تجارشوراي عالي رخانه ي دب٣٠/١٠/١٣٩٩
 ي جمهوريصنعتي ـ  اداره مناطق آزاد تجاريقانون چگونگ) ٤(ماده ) ج(استناد بند 

 :ب کرديتصو ـ١٣٧٢مصوب  ـ راني اياسالم
صنعتي  ـ  سازمان منطقه آزاد تجاريمديره هيأتهاي مالي و عملكرد صورت ـ١

 به شرح صورتجلسه مورخ ١٣٩٨  اسفند ماه٢٩ماكو، مربوط به سال مالي منتهي به 
 .شودد ميييدولت است، تأهيأت دشده به مهر دفتر يي پيوست كه تأ٩/١٠/١٣٩٩

سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه  ـ٢
  انتخاب و١٣٩٩ اسفند ماه ٣٠صنعتي ماكو، براي سال مالي منتهي به  ـ آزاد تجاري

مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان الزحمه حسابرس حق
شود و هاي مصوب مطابق قانون تعيين ميمنطقه و سازمان حسابرسي با رعايت تعرفه

 . باشدقالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمي ايران مالك عمل مي
وط به تحقق ادشده مني سازمان مديره هيأت يب گزارش عملکرد سال آتيتصو ـ٣
 :ر استيموارد ز

ه گزارش تحليل اقتصادي و اجتماعي از منطقه و متغيرهاي كليدي كالن يارا ـ الف
 .منطقه
گذاري در منطقه بر اساس هاي عمراني و سرمايهه گزارش عملكرد طرحيارا ـ ب

اهداف كمي مصوب در برنامه و بودجه مصوب سال و مقايسه وضعيت تحقق پيشرفت 
 . شدهلي با هدف تعيينفيزيكي و ما
هاي موجود ميان گزارش عملكرد و انحراف بودجه در گزارش رفع مغايرت ـ پ
 . و حسابرسمديره هيأت

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
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  شوراي عالي ي تخصصکارگروه(انهي مجمع عمومي  سالصورتجلسه 
   ) يژه اقتصادي و وصنعتي  ـ  تجاريمناطق آزاد 

  ١٣٩٨ ي و عملكرد سال مالي مالي صورتهايررسدرخصوص ب
  ٠٩/١٠/١٣٩٩ مورخ  ـ صنعتي ماكو ـ تجاريسازمان منطقه آزاد 

 جلسه مجمع عمومي ٠٣/١٠/١٣٩٩ مورخ ٤٦٢٤/١٠/٩٩٢پيرو دعوتنامه شماره 
، در ) صنعتي و ويژه اقتصادي مناطق آزاد تجاري ـشوراي عالي  يکارگروه تخصص(انهيسال

 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ ١٣٩٨مالي و عملکرد سال مالي هاي  خصوص بررسي صورت
 در سالن كنفرانس پامچال اردوگاه شهيد باهنر، با ٠٩/١٠/١٣٩٩صنعتي ماكو در تاريخ 

سازمان (و حسابرس مستقل و بازرس قانوني شوراي عالي حضور اعضاي كارگروه تخصصي 
 و مديره هيأتعملكرد  گزارش تشکيل شد، اعضاي مجمع ضمن استماع) حسابرسي

 صورتهاي مالي حسابرس مستقل و بازرس قانوني مربوط به سال مالي منتهي به يبررس
 و مديران سازمان منطقه آزاد مديره هيأت و توضيحات مديرعامل، ١٣٩٨ اسفندماه ٢٩

 صنعتي ماكو، در خصوص هر يك از بندهاي گزارش مذكور، تصميماتي بشرح  تجاري ـ
  :دذيل اتخاذ نمودن

صورتهاي مالي  :)اظهارنظربند (گزارش حسابرس مستقل) ٤(در خصوص بند ـ ١
 و صورتهاي سود و ١٣٩٨ اسفند ماه  ٢٩تلفيقي و شركت اصلي شامل ترازنامه به تاريخ 

زيان و جريان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو براي سال مالي منتهي 
  . گرفتبه تاريخ مزبور، مورد تصويب قرار

ضمن استماع ): اظهارنظربند (گزارش حسابرس مستقل) ٥(در خصوص بند ـ ٢
، با عنايت به تكرار بند مذكور در سنوات گذشته مجمع اين خصوصگزارش سازمان در 

 در رابطه با هرگونه ضرر و زيان مديره هيأتعمومي ضمن تأكيد بر مسئوليت مديرعامل و 
 به اين خصوصازمان منطقه اقدامات قانوني الزم را در مالي وارده به سازمان مقرر نمود س

 به حسابرس ٣٠/١١/١٣٩٩عمل آورده و نتيجه اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 
  . ارائه نمايدشوراي عالي مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه 

مجمع عمومي ): تأكيد بر مطلب خاص(يگزارش بازرس قانون) ٦(در خصوص بند ـ ٣
رعايت و مالحظه شرايط اقتصادي خاص كشور، ضمن عدم پذيرش هرگونه انحراف با 

 و مديره هيأتاحتمالي از بودجه مصوب ناشي از قصور و تأكيد بر مسئوليت مستقيم 
 و مديران ذيربط به منظور عمل در مديره هيأت مقرر نمود اين خصوصمديران وقت در 

سازمان منطقه مدارك و . عمل آورندچارچوب بودجه مصوب ساالنه دقت الزم را به 
 عملكرد بودجه و سازي شفافمستندات مورد درخواست مجمع عمومي در رابطه با 

توجيهات مرتبط با انحرافات مورد اشاره در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني را 
جهت ارائه به اعضاي شوراي عالي  در اختيار دبيرخانه ٣٠/١١/١٣٩٩حداكثر تا تاريخ 

 . مورد اشاره اقدام نمايدهاي  مع قرار داده و همچنين نسبت به اصالح مغايرتمج
با توجه به : گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ٧(در خصوص بند ـ ٤

 ٤٠هكتار به  ٨٠توضيحات مديرعامل سازمان مبني بر كاهش ميزان زمين واگذار شده از 
 سازمان اقدامات الزم جهت تعيين سهم هكتار، مقرر گرديد ضمن لحاظ صرفه و صالح

همچنين در ارتباط با بهاي زمين واگذار شده . مشاركت طرفين در قرارداد به عمل آيد
متشكل از نمايندگان وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و اي  مقرر شد كميته

گردشگري، مديريت حقوقي دبيرخانه و سازمان منطقه ضمن بررسي قرارداد و مستندات، 
 به ٣٠/١١/١٣٩٩تصميم مقتضي اخذ و گزارش اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 

سازمان منطقه موظف است مطابق با تصميم صورت گرفته . مجمع عمومي ارائه نمايند
  .اقدام نمايد

 گزارش به :گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ٨(در خصوص بند  ـ ٥
 .استماع اعضاي مجمع رسيد

گزارش به : گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ٩(در خصوص بند ـ  ٦
 .استماع اعضاي مجمع رسيد

  . اعضاء بر رعايت قانون تأكيد نمودند:٩ ـ١در خصوص بند 
نسبت به تعيين شوراي عالي  مجمع عمومي مقرر نمود دبيرخانه :٩ ـ٢در خصوص بند 

  .در اسرع وقت اقدام نمايد) ضو جديدتمديد عضويت و يا جايگزيني ع(تكليف موضوع 

  . گزارش به استماع اعضاي مجمع رسيد:٩ ـ٣در خصوص بند 
 و ي سنواتيف ابالغيه تکالي کلي بر اجراي مجمع عموم:٩ ـ ٤در خصوص بند ـ ٧

 يت و اجرايت عدم رعاي است مسئوليهيبد. د مجدد نمودين و مقررات تأکيت قوانيرعا
  .باشد  مي و مسئوالن وقت سازمانرانيف مقرر بر عهده مديتکال

مجمع  اعضاي: گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ١٠(در خصوص بند 
مركب از نمايندگان سازمان اي  مقرر نمودند موضوعات اشاره شده در اين بند در كميته

برنامه و بودجه كشور، وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، مديريت حقوقي 
سازمان . خانه و سازمان منطقه مورد بررسي قرار گرفته و تصميم الزم را اخذ نماينددبير

 جهت ارائه به ٣٠/١١/١٣٩٩منطقه گزارش اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 
  .ارائه نمايدشوراي عالي مجمع عمومي به دبيرخانه 

پس از استماع : گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ١١(در خصوص بند  ـ ٨
صورتجلسه  ١٣ و با توجه به تكليف مقرر در بند اين خصوصگزارش سازمان منطقه در 

 مجمع عمومي ضمن ١٣٩٧تكاليف سازمان منطقه براي سال مالي منتهي به اسفندماه  
تأكيد بر مالكيت سازمان منطقه در خصوص ساختمان مجمع فرهنگي مقرر نمود سازمان 

نده محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در مجمع عمومي اقدامات منطقه با همكاري نماي
 به عمل آورده و نتايج اقدامات را حداكثر تا تاريخ اين خصوصقانوني الزم را در 

در . ارائه نمايدشوراي عالي  به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه ٣٠/١١/١٣٩٩
ع ضمن تأكيد بر عدم لزوم انجام اعضاي مجمها  ارتباط با موضوع كارشناسي زمين

 مقرر نمودند كميته ارزيابي مطابق رويه براي آن دسته از ها، كارشناسي براي كليه زمين
در خصوص سنددار . بايست كارشناسي الزم را انجام دهد  ميقابل واگذاري   هاي  زمين

 و اعالم منطقه با توجه به تفاهم صورت گرفته با سازمان ثبت اسنادهاي  نمودن زمين
  .آمادگي آن سازمان، اقدامات الزم جهت انجام اين موضوع به عمل آيد

: قانوني حسابرسهاي  گزارش در مورد ساير مسئوليت) ١٢(در خصوص بند ـ ٩
مجمع عمومي ضمن تأكيد بر اين موضوع مقرر نمود سازمان منطقه حداكثر تا تاريخ 

اقدام و همچنين پيگيري الزم ها   نسبت به انجام اصالحات الزم در حساب٣٠/١٠/١٣٩٩
به منظور وصول مطالبات با رعايت صرفه و صالح سازمان تا حصول نتايج نهايي را به عمل 
آورده و نتايج اقدامات را بصورت سه ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه 

 ر عهده مديرعامل،بديهي است مسئوليت عدم اجراي تكليف مقرر ب. ارائه نمايدشوراي عالي 
  .  و مديران ذيربط خواهد بودمديره هيأتاعضاي 

: قانوني حسابرسهاي  گزارش در مورد ساير مسئوليت) ١٣( در خصوص بند ـ١٠
  .گزارش به استماع اعضاي مجمع رسيد

: قانوني حسابرسهاي  گزارش در مورد ساير مسئوليت) ١٤( در خصوص بند ـ١١
  .سيدگزارش به استماع اعضاي مجمع ر

: قانوني حسابرسهاي  گزارش در مورد ساير مسئوليت) ١٥( در خصوص بند ـ١٢
مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه اقدامات . گزارش به استماع اعضاي مجمع رسيد

الزم را در راستاي اجراي بهينه قانون مبارزه با پولشويي به عمل آورده و نتايج را بصورت 
  .ارائه نمايدشوراي عالي  بازرس قانوني و دبيرخانه سه ماهه به حسابرس مستقل و

 مطلوب گزارش اظهارنظر( گزارش حسابرس مستقل) ٤(با توجه به بند ـ ١٣
 مديره هيأتمقرر نمود، پاداش اعضاي شوراي عالي  ي کارگروه تخصص)يحسابرس
و مطابق با سقف مبلغ شوراي عالي مناطق آزاد بر اساس تشخيص دبير هاي  سازمان

 رييس سازمان برنامه و ١١/٠٥/١٣٩٥ مورخ ٦٤٧٤٤٤ين شده در بخشنامه شماره تعي
 .، تعيين و ابالغ گرددمديره هيأتبودجه كشور در رابطه با پرداخت به اعضاي 

 در خصوص افراد دست اندركار در تهيه صورتهاي مالي هر سازمان، مطابق با ـ١٤
ر يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در حداكث«نظر مديرعامل آن سازمان و مبلغي معادل با 

  .  پرداخت گردد» حكم كارگزيني افراد
سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه ـ ١٥

حق   انتخاب و١٣٩٩ اسفندماه ٣٠آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو، براي سال مالي منتهي به 
ت كه در قرارداد بين سازمان منطقه و الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي اس

  .شود  ميمصوب مطابق قانون تعيينهاي  سازمان حسابرسي با رعايت تعرفه
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سازمان هاي  يراالنتشار جهت درج آگهيروزنامه اطالعات بعنوان روزنامه کثـ ١٦
 .شود  ميانتخاب

مناطق شوراي عالي کارگروه تخصصي منتخب (انه ي ساليجلسه مجمع عمومـ ١٧
  .ن به پايان رسيديبا ذکر صلوات حاضر) د و ويژه اقتصاديآزا

  
  ٢٦/١٢/١٣٩٩                                                        ـ ه٥٨٤٤٣ت/١٥٥٣٦٥رهشما

  مديره هيأتهاي مالي و عملكرد صورتدر خصوص تأييد  نامه  تصويب
  ماليصنعتي اروند، مربوط به سال  ـ  سازمان منطقه آزاد تجاري
  ١٣٩٨ اسفند ماه ٢٩ منتهي به 

 يي و دارايوزارت امور اقتصاد

 يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ مناطق آزاد تجارشوراي عالي رخانه يدب
 مورخ ٥٢٢٥/١٠/٩٩٢شنهاد شماره ي به پ٢٤/١٢/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 

 و به يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ مناطق آزاد تجارشوراي عالي رخانه ي دب٣٠/١٠/١٣٩٩
 ي جمهوريصنعتي ـ  اداره مناطق آزاد تجاريقانون چگونگ) ٤(ماده ) ج(استناد بند 

 :ب کرديتصو ـ١٣٧٢مصوب  ـ راني اياسالم
صنعتي  ـ  سازمان منطقه آزاد تجاريمديره هيأتهاي مالي و عملكرد صورت ـ١

ورخ  به شرح صورتجلسه م١٣٩٨ اسفند ماه ٢٩اروند، مربوط به سال مالي منتهي به 
 .شودد ميييدولت است، تأهيأت دشده به مهر دفتر يي پيوست كه تأ٢٥/٦/١٣٩٩

سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه  ـ٢
  انتخاب و١٣٩٩ اسفند ماه ٣٠صنعتي اروند، براي سال مالي منتهي به  ـ آزاد تجاري

بلغي است كه در قرارداد بين سازمان الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني محق
شود و هاي مصوب مطابق قانون تعيين ميمنطقه و سازمان حسابرسي با رعايت تعرفه

 . باشدقالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمي ايران مالك عمل مي
ادشده منوط به تحقق ي سازمان مديره هيأت يب گزارش عملکرد سال آتيتصو ـ٣
 :ستر ايموارد ز

ـ الف   .ه گزارش تحليل  اقتصادي و اجتماعي از منطقه و متغيرهاي كليدي كالن منطقهيارا 
گذاري در منطقه بر اساس هاي عمراني و سرمايهه گزارش عملكرد طرحيارا ـ ب

اهداف كمي مصوب در برنامه و بودجه مصوب سال و مقايسه وضعيت تحقق پيشرفت 
  . شدهفيزيكي و مالي با هدف تعيين

هاي موجود ميان گزارش عملكرد و انحراف بودجه در گزارش رفع مغايرت ـ پ
 . و حسابرسمديره هيأت

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  شوراي عالي کارگروه تخصصي (انه يصورتجلسه مجمع عمومي سال
  ) مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي

  ١٣٩٨کرد سال مالي  درخصوص بررسي صورتهاي مالي و عمل
  ٢٥/٠٦/١٣٩٩مورخ  ـ صنعتي اروند   ـ سازمان منطقه آزاد تجاري

 مجمع عمومي جلسه ١٨/٠٦/١٣٩٩  مورخ٢٨٤٨/١٤/٩٩٢شماره  دعوتنامه پيرو
، در ) صنعتي و ويژه اقتصادي مناطق آزاد تجاري ـشوراي عالي  يکارگروه تخصص(انه يسال

 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ ١٣٩٨ال مالي مالي و عملکرد سهاي  خصوص بررسي صورت
 در سالن كنفرانس پامچال مجموعه فرهنگي شهيد ٢٥/٠٦/١٣٩٨صنعتي اروند در تاريخ 

سازمان (باهنر با حضور اعضاي كارگروه شورا و نماينده حسابرس مستقل و بازرس قانوني 
 و مديره هيأتاعضاي مجمع ضمن استماع گزارش عملكرد . تشکيل شد) حسابرسي

 صورتهاي مالي حسابرس مستقل و بازرس قانوني مربوط به سال مالي منتهي به يبررس
 صنعتي اروند،   سازمان منطقه آزاد تجاري ـمديره هيأت و توضيحات ١٣٩٨ اسفندماه ٢٩

  :در خصوص هر يك از بندهاي گزارش مذكور، تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ نمودند
صورتهاي مالي ): اظهارنظربند (تقل گزارش حسابرس مس٤در خصوص بند  ـ١

 و صورتهاي سود و ١٣٩٨ اسفند ماه  ٢٩تلفيقي و شركت اصلي شامل ترازنامه به تاريخ 
زيان و جريان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند براي سال مالي منتهي 

  .به تاريخ مزبور، مورد تصويب قرار گرفت

  ):  بر مطلب خاصتأكيد( گزارش ٥در خصوص بند  ـ٢
با عنايت به تكرار بند مذكور در سنوات گذشته و پس :  گزارش٥ ـ١در خصوص بند 

هاي  صورت گرفته با دستگاههاي  از استماع گزارش منطقه در خصوص مكاتبات و پيگيري
دولتي مناطق جديد، مجمع عمومي ضمن تأكيد هاي  ذيربط به منظور اخذ نقشه و پالك

رخانه و ي دبي مقرر نمود سازمان منطقه با همکاراين خصوص در يرهمد هيأتبر مسئوليت 
 و ي، وزارت جهادکشاورزي محترم کارگروه در حوزه وزارت دادگستريمشارکت اعضا

وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، ضمن دعوت از سازمان ثبت اسناد و 
ده و نتايج اقدامات صورت گرفته امالك، پيگيري الزم تا حصول نتايج نهايي را به عمل آور

به همراه مدارك و مستندات مرتبط با موضوع را هر سه ماه يكبار به حسابرس مستقل و 
همچنين مقرر گرديد سازمان منطقه . ارائه نمايدشوراي عالي بازرس قانوني و دبيرخانه 

سابرس اسناد و مدارك افزايش دو هكتاري در محدوده منطقه نسبت به گزارش سال قبل ح
 به حسابرس ٣٠/٠٨/١٣٩٩مستقل و بازرس قانوني را در خصوص بند مذكور حداكثر تا تاريخ 

در غير اينصورت هرگونه . ارائه نمايدشوراي عالي مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه 
 .باشد  ميافزايش محدوده نسبت به گزارش سال گذشته غيرقابل پذيرش

تماع گزارش منطقه در خصوص اقدامات پس از اس:  گزارش٥ ـ٢در خصوص بند 
مذكور و با توجه به نتايج حاصل شده از سنوات هاي  حقوقي صورت گرفته در رابطه با پرونده

گذشته، مقرر گرديد سازمان منطقه اقدامات حقوقي الزم را با رعايت صرفه و صالح سازمان تا 
 به ٣٠/٠٨/١٣٩٩اكثر تا تاريخ حصول نتيجه به عمل آورده و نتايج اقدامات صورت گرفته را حد

 . ارائه نمايدشوراي عالي حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه 
 منطقه در مديره هيأتپس از استماع توضيحات :  گزارش٥ ـ٣در خصوص بند 

،  مجمع عمومي ١٣٩٩كامل موجودي مواد و كاال در سال اي  خصوص انجام پوشش بيمه
م مديران ذيربط در خصوص هرگونه خسارت احتمالي ضمن تأكيد بر مسئوليت مستقي

كامل و تضييع حقوق سازمان مقرر نمود سازمان منطقه اي  ناشي از عدم پوشش بيمه
 را حداكثر تا تاريخ اين خصوصمدارك و مستندات اقدامات صورت گرفته در 

  .   يدارائه نماشوراي عالي  به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه ٣٠/٠٨/١٣٩٩
  .گزارش به استماع اعضاء رسيد): ساير وظايف بازرس قانوني( گزارش ٦در خصوص بند ـ ٣
مجمع عمومي با ): ساير وظايف بازرس قانوني( گزارش ٧در خصوص بند ـ ٤

رعايت و مالحظه شرايط اقتصادي خاص كشور، ضمن عدم پذيرش هرگونه انحراف 
 و مديره هيأتيد بر مسئوليت مستقيم احتمالي از بودجه مصوب ناشي از قصور و تأك

 و مديران ذيربط به منظور عمل در مديره هيأت مقرر نمود اين خصوصمديران وقت در 
سازمان منطقه مدارك و . چارچوب بودجه مصوب ساالنه دقت الزم را به عمل آورند

 عملكرد بودجه و سازي شفافمستندات مورد درخواست مجمع عمومي در رابطه با 
ت مرتبط با انحرافات مورد اشاره در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني را توجيها

قرار داده و همچنين شوراي عالي  در اختيار دبيرخانه ٣٠/٠٩/١٣٩٩حداكثر تا تاريخ 
همچنين معاونت برنامه ريزي . مورد اشاره اقدام نمايدهاي  نسبت به اصالح مغايرت

واحد و الزم جهت تطبيق بودجه با هاي  رمتنيز موظف است فشوراي عالي دبيرخانه 
مجمع عمومي مقرر . مناطق آزاد قرار دهدهاي  عملكرد را احصاء و در اختيار سازمان

نمود حسابرس مستقل گزارش انحراف و تطبيق با بودجه مصوب را بر اساس فرمت 
 .بودجه ارائه نمايد

زارش به استماع گ):  ساير وظايف بازرس قانوني( گزارش ٨در خصوص بند  ـ ٥
  .اعضاء رسيد

مجمع عمومي مقرر ): ساير وظايف بازرس قانوني( گزارش ٩در خصوص بند  ـ ٦
نسبت به تعيين تكليف موضوع با قيد فوريت اقدام و نتايج شوراي عالي نمود دبيرخانه 

  . اقدامات صورت گرفته را به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و مجمع عمومي ارائه نمايد
پس از استماع ): ساير وظايف بازرس قانوني( گزارش ١٠ر خصوص بند دـ ٧

 مجمع عمومي ضمن تأكيد بر مسئوليت مستقيم اين خصوصتوضيحات منطقه در 
 و مديران ذيربط در خصوص هرگونه ضرر و زيان وارده و تضييع حقوق مديره هيأت

وقت مدارك و سازمان ناشي از قصور احتمالي، مقرر نمود سازمان منطقه در اسرع 
مستندات قراردادهاي منعقده را جهت بررسي به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و 

  .به منظور ارائه به مجمع عمومي ارائه نمايدشوراي عالي دبيرخانه 
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مجمع عمومي مقرر ): ساير وظايف بازرس قانوني( گزارش ١١در خصوص بند  ـ ٨
با توجه به تكاليف شوراي عالي ق دبيرخانه نمود معاونت برنامه ريزي و هماهنگي امورمناط

مناطق آزاد، نتيجه اقدامات صورت گرفته هاي  سنوات گذشته مندرج در بودجه سازمان
مناطق را احصاء و گزارش تفصيلي از چگونگي اجرا و انجام تكاليف هاي  توسط سازمان

  . نمايد جهت بررسي به مجمع عمومي ارائه٣٠/٠٨/١٣٩٩مذكور را حداكثر تا تاريخ 
پس از استماع توضيحات ): ساير وظايف بازرس قانوني( گزارش ١٢در خصوص بند ـ ٩

 مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه فهرست خودروهاي واگذار اين خصوصمنطقه در 
 جهت بررسي به ٣٠/٠٨/١٣٩٩ذيربط را تهيه و حداكثر تا تاريخ هاي  شده به انضمام ارگان

  .مجمع عمومي ارائه نمايد
  ): قانوني حسابرسهاي  ساير مسئوليت( گزارش ١٣در خصوص بند ـ ١٠
  . گزارش به استماع اعضاء رسيد:  گزارش١٣ ـ١در خصوص بند  ـ 
مجمع عمومي ضمن تأكيد بر مسئوليت مستقيم :   گزارش١٣ ـ٢در خصوص بند  ـ 

 سنواتي را مديران مالي و مديران ذيربط، مقرر نمود سازمان منطقه فهرست اقالم راكد و
 جهت ارائه به مجمع عمومي ٣٠/٠٨/١٣٩٩حداكثر تا تاريخ ها  به همراه تجزيه سني آن

  .قرار دهدشوراي عالي در اختيار دبيرخانه 
گزارش به استماع ): قانوني حسابرسهاي  ساير مسئوليت( گزارش ١٤در خصوص بند ـ١١

  .اعضاء رسيد
گزارش به استماع ): قانوني حسابرسهاي  ساير مسئوليت( گزارش ١٥در خصوص بند  ـ١٢

  .اعضاء رسيد
گزارش به استماع ): قانوني حسابرسهاي  ساير مسئوليت( گزارش ١٦در خصوص بند  ـ١٣

  .اعضاء رسيد
 مقبول گزارش اظهارنظر( گزارش حسابرس مستقل) ٤(با توجه به بند ـ ١٤
 مديره هيأتمقرر نمود، پاداش اعضاي شوراي عالي  يکارگروه تخصص) يحسابرس
و مطابق با سقف مبلغ شوراي عالي مناطق آزاد بر اساس تشخيص دبير هاي  سازمان

 رييس سازمان برنامه و ١١/٠٥/١٣٩٥ مورخ ٦٤٧٤٤٤تعيين شده در بخشنامه شماره 
 .، تعيين و ابالغ گرددمديره هيأتبودجه كشور در رابطه با پرداخت به اعضاي 

ورتهاي مالي هر سازمان، مطابق با نظر در خصوص افراد دست اندركار در تهيه ص
حداكثر يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در حكم «مديرعامل آن سازمان و مبلغي معادل با 

  .  پرداخت گردد» كارگزيني افراد
 سازمان يسازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونـ ١٥

 ١٣٩٩ اسفندماه ٣٠هي به منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند براي سال مالي منت
مبلغي است كه در قرارداد  قانوني، بازرس و مستقل حسابرس الزحمه حق انتخاب و

مصوب مطابق قانون هاي  بين سازمان منطقه و سازمان حسابرسي با رعايت تعرفه
 .شود  ميتعيين

سازمان هاي  روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثيراالنتشار جهت درج آگهيـ ١٦
  .خاب گرديدانت

مناطق آزاد تجاري ـ شوراي عالي کارگروه تخصصي منتخب (جلسه مجمع عمومي 
 .با ذکر صلوات حاضرين به پايان رسيد) صنعتي و ويژه اقتصادي

  
  ٢٦/١٢/١٣٩٩                                                        ـ ه٥٨٤٤٥ت/١٥٥٣٥٠رهشما

  مديره هيأتاي مالي و عملكرد هصورتدر خصوص تأييد نامه  تصويب
  صنعتي ارس، مربوط به سال مالي ـ  سازمان منطقه آزاد تجاري
  ١٣٩٨ اسفند ماه ٢٩ منتهي به 

 يي و دارايوزارت امور اقتصاد

 يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ مناطق آزاد تجارشوراي عالي رخانه يدب
 مورخ ٥٢٢٥/١٠/٩٩٢شنهاد شماره ي به پ٢٤/١٢/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 

 و به يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ مناطق آزاد تجارشوراي عالي رخانه ي دب٣٠/١٠/١٣٩٩
 ي جمهوريصنعتي ـ  اداره مناطق آزاد تجاريقانون چگونگ) ٤(ماده ) ج(استناد بند 

 :ب کرديتصو ـ١٣٧٢مصوب  ـ راني اياسالم

صنعتي  ـ ي سازمان منطقه آزاد تجارمديره هيأتهاي مالي و عملكرد صورت ـ١
 به شرح صورتجلسه مورخ ١٣٩٨ اسفند ماه ٢٩ارس، مربوط به سال مالي منتهي به 

 .شودد ميييدولت است، تأهيأت دشده به مهر دفتر يي پيوست كه تأ٢/١٠/١٣٩٩
سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه  ـ٢

  انتخاب و١٣٩٩ اسفند ماه ٣٠منتهي به صنعتي ارس، براي سال مالي  ـ آزاد تجاري
الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان حق

شود و هاي مصوب مطابق قانون تعيين ميمنطقه و سازمان حسابرسي با رعايت تعرفه
 . باشدقالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمي ايران مالك عمل مي

ادشده منوط به تحقق ي سازمان مديره هيأت يب گزارش عملکرد سال آتيصوت ـ٣
 :ر استيموارد ز

ـ الف   .ه گزارش تحليل  اقتصادي و اجتماعي از منطقه و متغيرهاي كليدي كالن منطقهيارا 
گذاري در منطقه بر اساس هاي عمراني و سرمايهه گزارش عملكرد طرحيارا ـ ب

 بودجه مصوب سال و مقايسه وضعيت تحقق پيشرفت اهداف كمي مصوب در برنامه و
 . شدهفيزيكي و مالي با هدف تعيين

هاي موجود ميان گزارش عملكرد و انحراف بودجه در گزارش رفع مغايرت ـ پ
 . و حسابرسمديره هيأت

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ليشوراي عا  ي تخصصکارگروه( ساليانه  مجمع عموميصورتجلسه 
  ) يژه اقتصاديو وصنعتي  ـ  تجاريمناطق آزاد 

  ١٣٩٨ ي و عملكرد سال مالي مالي صورتهاي درخصوص بررس
  ٠٢/١٠/١٣٩٩ مورخ  ـ صنعتي ارس ـ تجاريسازمان منطقه آزاد 

 جلسه مجمع عمومي ٢٦/٠٩/١٣٩٩ مورخ ٤٤٨٣/١٤/٩٩٢پيرو دعوتنامه شماره 
، در ) صنعتي و ويژه اقتصادي اد تجاري ـمناطق آزشوراي عالي  يکارگروه تخصص(انهيسال

 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ ١٣٩٨مالي و عملکرد سال مالي هاي  خصوص بررسي صورت
 در سالن همايش پامچال مركز فرهنگي شهيد باهنر، ٠٢/١٠/١٣٩٩صنعتي ارس در تاريخ 

و حسابرس مستقل و بازرس قانوني شوراي عالي با حضور اعضاي كارگروه تخصصي 
 گزارش عملكرد تشکيل شد، اعضاي مجمع ضمن استماع) سازمان حسابرسي(

 صورتهاي مالي حسابرس مستقل و بازرس قانوني مربوط به سال ي و بررسمديره هيأت
 سازمان منطقه مديره هيأت و توضيحات مديرعامل و ١٣٩٨ اسفندماه ٢٩مالي منتهي به 
هاي گزارش مذكور، تصميماتي  صنعتي ارس، در خصوص هر يك از بند آزاد تجاري ـ

  :بشرح ذيل اتخاذ نمودند
صورتهاي مالي  :)اظهارنظربند (گزارش حسابرس مستقل) ٤(در خصوص بند ـ ١

 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد ١٣٩٨ اسفند ماه  ٢٩شامل ترازنامه به تاريخ 
ريخ مزبور، مورد سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس براي سال مالي منتهي به تا

  .تصويب قرار گرفت
 ): تأكيد بر مطلب خاص(گزارش حسابرس مستقل) ٥(در خصوص بند ـ ٢
مناطق آزاد هاي  انه سازماني بودجه سال٢ بند ب تبصره ي در اجرايمجمع عمومـ 

 حسابرس و يراد اعالمي بمنظور رفع اي تجاريه کاالي سهمييدر ارتباط با موضوع جابجا
 . ديد نمايرا ق"  به شرط تحقق در آمد" سه جانبه عبارت هاي  هنام تفاهمر  ديبازرس قانون

 يون دالر به منطقه آزاد چابهار معاونت هماهنگيلي م١٠٠در خصوص انتقال مبلغ ـ 
 در ي مازاد بر رقم اعالميگري ديات ماليد چنانچه عملي نمايرخانه بررسي دبيزيو برنامه ر

ه يدييوسط منطقه آزاد چابهار صورت نگرفته باشد تأگزارش سازمان منطقه آزاد ارس ت
  . به سازمان منطقه آزاد ارس ارائه دهديالزم را به منظور ابالغ به حسابرس و بازرس قانون

 و ٩٨ در سال يني به فرودگاه امام خمي تجاريه کااليدر ارتباط با اختصاص سهمـ 
ب نامه يکه اجازه مندرج در تصوييآنجاه با توجه به نامه فرودگاه، از نام تفاهم شدن ياتيعمل

 هفت گانه يصنعتي ـ مناطق آزاد تجارهاي  ن سازمانيه بي سهمييبودجه صرفاً مختص جابجا
د گرديده بوده است ، لذا مجمع عمومي ضمن عدم پذيرش يکه فهرست آنها در مصوبه ق

  .كيد نمودسهميه تخصيص يافته به فرودگاه امام خميني بر رعايت قوانين و مقررات تأ
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پس از استماع ): تأكيد بر مطلب خاص(يگزارش بازرس قانون) ٦(در خصوص بند ـ ٣
، مجمع عمومي ضمن تأكيد بر مسئوليت مستقيم اين خصوصگزارش سازمان در 

 و مديرعامل و مديران ذيربط در خصوص حفظ حقوق سازمان و ممانعت از مديره هيأت
قرر نمود سازمان منطقه اقدامات قانوني الزم را با ضرر و زيان احتمالي وارده به سازمان، م

رعايت صرفه و صالح سازمان تا حصول نتايج نهايي پيگيري و نتايج اقدامات صورت گرفته 
کبار به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه يرا بصورت مستمر هر سه ماه 

 .ارائه نمايدشوراي عالي 
پس از استماع ): تأكيد بر مطلب خاص(يانونگزارش بازرس ق) ٧(در خصوص بند ـ ٤

، مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به انجام اين خصوصگزارش سازمان در 
 اقدام و ٣٠/١١/١٣٩٩ثابت مشهود حداكثر تا تاريخ هاي  كامل دارايياي  پوشش بيمه

 دبيرخانه  به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و١٥/١٢/١٣٩٩نتايج را حداكثر تا تاريخ 
 . ارائه نمايدشوراي عالي 

پس از ): تأكيد بر مطلب خاص(يگزارش بازرس قانون) ٨(در خصوص بند  ـ ٥
حات ارائه شده ي با توجه به توضي، مجمع عموماين خصوصاستماع گزارش سازمان در 

 :مقرر نمود
را يد زي سازمان نسبت به اصالح گزارش اقدام نمايحسابرس و بازرس قانونـ ١

وابسته سازمان هاي  ل ارس جزء شرکتي ارس و شرکت راحت ريوق پژوهش و فناورصند
 به ١٦/٠٨/١٣٩٤خ ي و توسعه ارس در تاريه گذاريضمنا شرکت سرما.  باشديمنطقه نم

  . ده استي نگهبان رسيد شوراييران و متعاقباً تأيأت وزيب هيتصو
وابق و ه سيروز کل ١٥سازمان منطقه مکلف است حداکثر ظرف مدت  ـ٢

فوق جهت هاي   در شرکتيه گذاريزان سرمايمستندات مربوطه را در خصوص م
 يار مجمع عموميرخانه در اختيق دبين و مقررات مربوطه از طريانطباق با قوان

 .قرار دهد
گزارش به استماع : گزارش در مورد ساير بندهاي توضيحي) ٩(در خصوص بند  ـ ٦

 .اعضاي مجمع رسيد
مجمع عمومي : گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ١٠(در خصوص بند ـ ٧

با رعايت و مالحظه شرايط اقتصادي خاص كشور، ضمن عدم پذيرش هرگونه انحراف 
احتمالي از بودجه مصوب و جذب و بكارگيري نيروي انساني فراتر از تشكيالت تفصيلي 

، اين خصوصان وقت در  و مديرمديره هيأتناشي از قصور و تأكيد بر مسئوليت مستقيم 
 و مديران ذيربط به منظور عمل در چارچوب بودجه مصوب ساالنه مديره هيأتمقرر نمود 

 . دقت الزم را به عمل آورند
گزارش به : گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ١١(در خصوص بند  ـ ٨

  .استماع اعضاي مجمع رسيد
 يمجمع عموم: وظايف بازرس قانونيگزارش در مورد ساير ) ١٢(در خصوص بند ـ ٩
 يهيبد. د مجدد نمودين و مقررات تأکيت قواني و رعاي سنواتيف ابالغيه تکالي کليبر اجرا

ران و مسئوالن وقت يف مقرر بر عهده مدي تکاليت و اجرايت عدم رعاياست مسئول
  .باشد  ميسازمان

گزارش به : نيگزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانو) ١٣( در خصوص بند ـ١٠
  .استماع اعضاي مجمع رسيد

پس از : گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ١٤( در خصوص بند ـ١١
استماع گزارش سازمان، مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به انجام پوشش 

يادشده اقدام و گزارش اقدامات صورت گرفته به همراه هاي  تمام خطر پروژهاي  بيمه
 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و ٣٠/١١/١٣٩٩ندات را حداكثر تا تاريخ مست

  . ارائه نمايدشوراي عالي دبيرخانه 
سازمان : گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ١٥( در خصوص بند ـ١٢

مت تمام شده از جمله دستور العمل يقهاي   دستورالعمليمکلف است در خصوص اجرا
 .دي اقدام نما٢٨/٠٢/١٣٩٠ مورخ ٢٢٣/٢٠/٩٠٢شماره  نامه ي طيابالغ

پس از : گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ١٦( در خصوص بند ـ١٣
، مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه با اين خصوصاستماع گزارش سازمان در 

نسبت شوراي عالي همكاري نماينده محترم وزارت جهاد كشاورزي در كارگروه تخصصي 
ه بررسي موضوع انتقال اسناد مالكيت به نام سازمان منطقه اقدام نموده و نتايج اقدامات ب

شوراي صورت گرفته را هر سه ماه يكبار به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه 
 .ارائه نمايدعالي 

دولتي، مجمع هاي  و سازمانها  در خصوص وسايل نقليه در اختيار ساير ارگان
ر نمود سازمان منطقه گزارشي از خودروهاي مذكور به همراه اسامي عمومي مقر

 جهت ارائه به مجمع عمومي به ٣٠/١٠/١٣٩٩دريافت كننده حداكثر تا تاريخ هاي  دستگاه
ن ي متعاقبا با توجه به مستندات در ايو مجمع عموم. ارسال نمايدشوراي عالي دبيرخانه 

  .ديم نمايارتباط اتخاذ تصم
ن بخش از گزارش از موضوع مندرج يک اي محترم در خصوص تفکضمناً حسابرس

  .  ن بند اقدام الزم را به عمل آورديدر صدر هم
مجمع : گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ١٧(در خصوص بند ـ ١٤

 بر فاقد ارزش بودن اعداد ير عامل سازمان منطقه مبني ضمن استماع گزارش مديعموم
 موضوع توسط حسابرس، مقرر داشت چنانچه ارقام اشاره شده يضمند يبند گزارش و تأي

. ديباشد نسبت به اصالح بند گزارش اقدام نما)  هزار تومان٥٠ و ٢٠معادل (در جلسه 
 . مجمع ارائه دهديضمنأ سازمان منطقه مستندات مربوطه را به اعضا
 يه گذاري در شرکت توسعه سرمايه گذاريسازمان منطقه مستندات مربوط به سرما

  .دي ارائه نماي مجمع عموميجهت ارائه به اعضاشوراي عالي رخانه يرا به حسابرس و دب
حات الزم ين بند سازمان منطقه آزاد ارس مستندات و توضيدر خصوص جزء سوم ا

  .  قرار دهدي مجمع عموميار اعضايرا در اخت
ن ي مفاد همرين بند از گزارش از سايک اين حسابرس سازمان نسبت به تفکيهمچن
 .ديبند اقدام نما

مجمع : گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ١٨(در خصوص بند ـ ١٥
 و مديران مديره هيأتعمومي ضمن تأكيد بر مسئوليت مستقيم مديرعامل و اعضاي 

سازمان . ذيربط در خصوص هرگونه ضرر و زيان احتمالي ناشي از اين موضوع مقرر نمود
 ١٥ن بند را حداکثر ظرف مدت ي موضوعات مندرج در اي از تماميمنطقه گزارش کامل

 . دي ارائه نماي عاليرخانه شوراي مجمع به دبيروز جهت ارائه به اعضا
ندگان سازمان برنامه و يمرکب از نمااي  تهيدر رابطه با موضوع صندوق رفاه کم

، يي و گردشگرراث فرهنگيبودجه كشور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت م
 و نسبت يندگان منطقه موضوع را به شکل مستقل بررسيرخانه و نماي دبيت حقوقيريمد

 .نديم نمايبه موضوع اتخاذ تصم
گزارش به : گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني) ١٩(در خصوص بند  ـ ١٦

 .استماع اعضاي مجمع رسيد
گزارش به :  بازرس قانونيگزارش در مورد ساير وظايف) ٢٠( در خصوص بند ـ١٧

 .استماع اعضاي مجمع رسيد
: قانوني حسابرسهاي  گزارش در مورد ساير مسئوليت) ٢١(در خصوص بند ـ ١٨

  .گزارش به استماع اعضاي مجمع رسيد
 مطلوب گزارش اظهارنظر(گزارش حسابرس مستقل) ٤(با توجه به بند ـ ١٩
 مديره هيأتپاداش اعضاي مقرر نمود، شوراي عالي  ي کارگروه تخصص)يحسابرس
و مطابق با مفاد تعيين شده شوراي عالي مناطق آزاد بر اساس تشخيص دبير هاي  سازمان

 رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در ١١/٠٥/١٣٩٥ مورخ ٦٤٧٤٤٤در بخشنامه شماره 
 .، تعيين و ابالغ گرددمديره هيأترابطه با پرداخت به اعضاي 

ندركار در تهيه صورتهاي مالي هر سازمان، مطابق با  در خصوص افراد دست اـ٢٠
حداكثر يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در «نظر مديرعامل آن سازمان و مبلغي معادل با 

  .  پرداخت گردد» حكم كارگزيني افراد
 سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه ـ٢١

حق   انتخاب و١٣٩٩ اسفندماه ٣٠اي سال مالي منتهي به آزاد تجاري ـ صنعتي ارس، بر
الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان منطقه و 

  .شود  ميمصوب مطابق قانون تعيينهاي  سازمان حسابرسي با رعايت تعرفه
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سازمان ي ها يراالنتشار جهت درج آگهي روزنامه اطالعات بعنوان روزنامه کثـ٢٢
 .شود  ميانتخاب

مناطق شوراي عالي کارگروه تخصصي منتخب (انه ي ساليجلسه مجمع عمومـ ٢٣
  گ./ن به پايان رسيديبا ذکر صلوات حاضر) آزاد و ويژه اقتصادي

  
  ٢٦/١٢/١٣٩٩                                                        ـ ه٥٨٤٤٢ت/١٥٥٣٦٧رهشما

  مديره هيأتهاي مالي و عملكرد صورت تأييد در خصوصنامه  تصويب
  صنعتي كيش، مربوط به سال مالي ـ  سازمان منطقه آزاد تجاري
  ١٣٩٨ اسفند ماه ٢٩منتهي به 

 يي و دارايوزارت امور اقتصاد

 يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ مناطق آزاد تجارشوراي عالي رخانه يدب
 مورخ ٥٢٢٥/١٠/٩٩٢اره شنهاد شمي به پ٢٤/١٢/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 

 و به يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ مناطق آزاد تجارشوراي عالي رخانه ي دب٣٠/١٠/١٣٩٩
 ي جمهوريصنعتي ـ  اداره مناطق آزاد تجاريقانون چگونگ) ٤(ماده ) ج(استناد بند 

 :ب کرديتصو ـ١٣٧٢مصوب  ـ راني اياسالم
صنعتي  ـ قه آزاد تجاري سازمان منطمديره هيأتهاي مالي و عملكرد صورت ـ١

 به شرح صورتجلسه مورخ ١٣٩٨ اسفند ماه ٢٩كيش، مربوط به سال مالي منتهي به 
 .شودد ميييدولت است، تأهيأت دشده به مهر دفتر يي پيوست كه تأ١٨/٦/١٣٩٩

سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه  ـ٢
  انتخاب و١٣٩٩ اسفند ماه ٣٠اي سال مالي منتهي به آزاد تجاري ـ صنعتي كيش، بر

الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان حق
شود و هاي مصوب مطابق قانون تعيين ميمنطقه و سازمان حسابرسي با رعايت تعرفه

  . باشدقالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمي ايران مالك عمل مي
ادشده منوط به تحقق ي سازمان مديره هيأت يب گزارش عملکرد سال آتيتصو ـ٣
  :ر استيموارد ز

ه گزارش تحليل اقتصادي و اجتماعي از منطقه و متغيرهاي كليدي كالن يارا ـ الف
 .منطقه
گذاري در منطقه بر اساس هاي عمراني و سرمايهه گزارش عملكرد طرحيارا ـ ب

در برنامه و بودجه مصوب سال و مقايسه وضعيت تحقق پيشرفت اهداف كمي مصوب 
  . شدهفيزيكي و مالي با هدف تعيين

هاي موجود ميان گزارش عملكرد و انحراف بودجه در گزارش رفع مغايرت ـ پ
  . و حسابرسمديره هيأت

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  شوراي عالي  کارگروه تخصصي(انه يصورتجلسه مجمع عمومي سال
  ) مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي

  ١٣٩٨درخصوص بررسي صورتهاي مالي و عملکرد سال مالي  
  ١٨/٠٦/١٣٩٩مورخ  ـ صنعتي كيش   ـ سازمان منطقه آزاد تجاري

 مجمع عمومي جلسه ١١/٠٦/١٣٩٩  مورخ٢٦٧٧/٢٨/٩٩٢شماره  دعوتنامه پيرو
، در ) صنعتي و ويژه اقتصادي مناطق آزاد تجاري ـلي شوراي عا يکارگروه تخصص(انه يسال

 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ ١٣٩٨مالي و عملکرد سال مالي هاي  خصوص بررسي صورت
رازي دانشگاه علوم پزشكي با هاي   در سالن همايش١٨/٠٦/١٣٩٩ش در تاريخ يصنعتي ک

سازمان (وني حضور اعضاي كارگروه شورا و نماينده حسابرس مستقل و بازرس قان
 و مديره هيأتاعضاي مجمع ضمن استماع گزارش عملكرد . تشکيل شد) حسابرسي

 صورتهاي مالي حسابرس مستقل و بازرس قانوني مربوط به سال مالي منتهي به يبررس
ش، ي صنعتي ک  سازمان منطقه آزاد تجاري ـمديره هيأت و توضيحات ١٣٩٨ اسفندماه ٢٩

  :رش مذكور، تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ نمودنددر خصوص هر يك از بندهاي گزا
 گزارش سازمان از ):اظهارنظربند ( گزارش حسابرس مستقل٤در خصوص بند  ـ١
مجمع عمومي ضمن قدرداني از . انجام شده به استماع اعضاي مجمع رسيدهاي  پيگيري

ن انجام شده، ضمهاي  اهتمام همكاران سازمان منطقه آزاد كيش در رابطه با پيگيري
توجه به تكراري بودن بند مذكور و افزايش مبالغ نسبت به سال گذشته با تأكيد بر 

 و مديران ذيربط سازمان در ارتباط با وصول مديره هيأتمسئوليت مستقيم اعضاي 
، مقرر نمود سازمان اين خصوصمطالبات و هرگونه ضرر و زيان و تضييع مالي سازمان در 

 ارتباط را در دستور كار قرار داده و مدارك و مضاعف در اينهاي  منطقه پيگيري
  .مستندات الزم را در اختيار حسابرس مستقل و بازرس قانوني قرار دهد

ضمناً مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه گزارش تجزيه سني موارد مذكور را 
ي شوراي عال به منظور ارائه به مجمع عمومي به دبيرخانه ٣٠/٠٧/١٣٩٩حداكثر تا تاريخ 

شوراي به همين منظور مقرر گرديد كميته بودجه منتخب كارگروه تخصصي . ارائه نمايد
نسبت به بررسي گزارش مذكور اقدام و نتيجه را جهت اخذ تصميم ) مجمع عمومي(عالي 

  . به مجمع عمومي ارائه نمايد
صورتهاي مالي ): اظهارنظربند ( گزارش حسابرس مستقل٥در خصوص بند  ـ٢

 و صورتهاي سود و زيان و جريان ١٣٩٨ اسفند ماه  ٢٩ ترازنامه به تاريخ تلفيقي شامل
وجوه نقد گروه و سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي كيش براي سال مالي منتهي به 

  .تاريخ مزبور، مورد تصويب قرار گرفت
  ): تأكيد برمطلب خاص( گزارش ٦در خصوص بند  ـ٣

گزارش سازمان در رابطه با علل عدم پس از استماع  ـ ٦ ـ١در خصوص بند  ـ 
مطابق با برنامه زمانبندي، مجمع عمومي ضمن تأكيد بر ها  پيشرفت فيزيكي پروژه

 و مديران ذيربط در خصوص هرگونه ضرر و زيان مالي مديره هيأتمسئوليت اعضاي 
 مذكور راهاي  احتمالي وارده به سازمان مقرر نمود سازمان منطقه جدول زمانبندي پروژه

 روز از تاريخ برگزاري جلسه مجمع عمومي جهت ارائه به مجمع ١٥حداكثر ظرف مدت 
همچنين ضمن برنامه ريزي دقيق و . قرا دهدشوراي عالي عمومي در اختيار دبيرخانه 

عمراني خود قرار داده و گزارش نتايج هاي  مذكور را در اولويتهاي  مدون اجراي پروژه
اد شده را هرسه ماه يكبار به حسابرس مستقل و بازرس موارد يهاي  اقدامات و پيشرفت
    .  ارائه نمايدشوراي عالي قانوني و دبيرخانه 

گزارش سازمان منطقه در خصوص اقدامات انجام  ـ ٦ ـ٢در خصوص بند  ـ 
شده در رابطه با وضعيت مالياتي سازمان و طرح موضوع در كميسيون اقتصادي 

در مورد ساير موارد نيز مقرر گرديد . ديرگروه رسمجلس شوراي اسالمي به استماع کا
سازمان منطقه اقدامات قانوني صورت گرفته را تا حصول نتايج نهايي پيگيري و نتايج  
اقدامات را بصورت مستمر در اختيار حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه 

  .قرار دهدشوراي عالي 
مجمع عمومي ضمن عدم :  قانوني گزارش ساير وظايف بازرس٧در خصوص بند ـ ٤

پذيرش هرگونه انحراف احتمالي از بودجه مصوب و تأكيد بر مسئوليت مستقيم 
 و مديران مديره هيأت و همچنين تكليف اين خصوص و مديران وقت در مديره هيأت

ذيربط به منظور عمل در چارچوب بودجه مصوب ساالنه مقرر نمود، سازمان منطقه 
 عملكرد بودجه سازي شفافرد درخواست مجمع عمومي در رابطه با مدارك و مستندات مو

و توجيهات مرتبط با انحرافات مورد اشاره در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني را 
قرار داده و همچنين شوراي عالي  در اختيار دبيرخانه ٣٠/٠٧/١٣٩٩حداكثر تا تاريخ 

  . ايدمورد اشاره اقدام نمهاي  نسبت به اصالح مغايرت
 ٣٩ يادداشت توضيحي صفحه ٢همچنين مجمع عمومي ضمن توجه به مفاد بند  ـ 

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان در سال مالي منتهي به اسفندماه 
 درصدي عملكرد سازمان نسبت به بودجه اصالحي مصوب اشاره ٢٦ كه به انحراف ١٣٩٧

مناطق آزاد هاي   سازمان١٣٩٧ه بودجه سال  تصويبنام٤داشته كه ناشي از اجراي تبصره 
سازي،  بوده است و در همين ارتباط و به منظور كوچك نمودن اندازه سازمان و چابك

 نفر از كاركنان با پرداخت حداكثر سه ماه حقوق به ازاي هر سال ٢٤نسبت به تعديل 
 رعايت خدمت اقدام شده است مقرر نمود حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان با

قوانين و مقررات نسبت به اصالح گزارش خود به جهت تعداد نيروي انساني با لحاظ 
 نفر و همچنين به جهت ارقام مربوطه اقدام نموده و گزارش اصالحي را ظرف ٢٤كاهش 

  .مدت سه ماه در اختيار مجمع عمومي قرار دهد
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حسابرس مستقل مجمع عمومي با تأكيد بر رعايت قوانين و مقررات مقرر داشت  ـ 
و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد كيش نسبت به اصالح گزارش خود در خصوص 

 شركت تحت ١١ كه اشاره به ١٤ ـ٣ بند ٢٤تابعه سازمان بويژه در صفحه هاي  شركت
داراي مجوز از هيأت ها   مورد از آن٤فرعي نموده، در حاليكه تنها هاي  عنوان شركت

  .باشند اقدام نمايد  ميبانوزيران و تأييد شوراي نگه
 گزارش كه در انتهاي آن به تأييد مؤسسه علوم و فنون ١٤ ـ٣ ـ١همچنين بند 

زيرا در دو مرحله شوراي . باشد  ميتوسط شوراي نگهبان اشاره شده است نيازمند اصالح
نگهبان با ايجاد مؤسسه و شركت علوم و فنون مخالفت نموده و ايجاد آن از دستور كار 

  . نيز خارج شده استدولت 
لذا مجمع عمومي ضمن تأكيد بر اصالح گزارش مقرر نمود حسابرس مستقل و 
بازرس قانوني سازمان آثار مالي موارد مذكور را نيز در گزارش سال مالي منتهي به 

 . مشخص و نتايج اقدامات را به مجمع عمومي گزارش نمايد١٣٩٨اسفندماه 
مجمع عمومي ضمن ): ظايف بازرس قانونيساير و( گزارش ٨در خصوص بند  ـ ٥

 و مديران ذيربط در خصوص هرگونه قصور احتمالي و ضرر مديره هيأتتأكيد بر مسئوليت 
و زيان ناشي از موضوع مقرر نمود، سازمان منطقه مدارك و مستندات الزم را جهت رفع 

 سازمان و  به حسابرس مستقل و بازرس قانوني٣٠/٠٧/١٣٩٩بند مذكور حداكثر تا تاريخ 
  .ارائه دهدشوراي عالي دبيرخانه 
گزارش به استماع رسيد ): ساير وظايف بازرس قانوني( گزارش ٩در خصوص بند  ـ ٦

  .و مجمع عمومي بر رعايت قوانين و مقررات تأكيد نمود
گزارش سازمان منطقه ): ساير وظايف بازرس قانوني( گزارش ١٠در خصوص بند ـ ٧

مجمع . مذكور به استماع رسيدهاي  ده در رابطه با پروژهدر خصوص اقدامات انجام ش
عمومي مقرر نمود سازمان منطقه  اقدامات الزم را به منظور استيفاي حقوق سازمان تا 
حصول نتايج نهايي به عمل آورده و گزارش نتايج اقدامات صورت گرفته را هر سه ماه 

  .قرار دهدشوراي عالي خانه يكبار در اختيار حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبير
ـ ٨   .گزارش به استماع اعضا رسيد: قانوني بازرس وظايف ساير  گزارش١١در خصوص بند  
: قانونيهاي   گزارش حسابرس در مورد ساير مسئوليت١٢در خصوص بند ـ ٩

  .گزارش به استماع اعضا رسيد
: يقانونهاي   گزارش حسابرس در مورد ساير مسئوليت١٣در خصوص بند ـ ١٠

مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به درج متن قراردادها و اسناد و ضمائم 
در پايگاه اطالعات قراردادها اقدام نموده و گزارش نتيجه اقدامات را حداكثر تا تاريخ ها  آن
  .ارائه نمايدشوراي عالي  به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه ٣٠/٠٧/١٣٩٩

: قانونيهاي   گزارش حسابرس در مورد ساير مسئوليت١٤ند در خصوص ب ـ١١
  .گزارش به استماع اعضا رسيد

شوراي عالي  يکارگروه تخصصگزارش حسابرس مستقل، ) ٥(با توجه به بند  ـ١٢
مناطق آزاد بر اساس تشخيص دبير هاي    سازمانمديره هيأتمقرر نمود، پاداش اعضاي 

 مورخ ٦٤٧٤٤٤يين شده در بخشنامه شماره و مطابق با سقف مبلغ تعشوراي عالي 
 رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در رابطه با پرداخت به اعضاي ١١/٠٥/١٣٩٥

 .، تعيين و ابالغ گرددمديره هيأت
در خصوص افراد دست اندركار در تهيه صورتهاي مالي هر سازمان، مطابق با نظر 

ك ماه حقوق و مزاياي مندرج در حكم حداكثر ي«مديرعامل آن سازمان و مبلغي معادل با 
  .  پرداخت گردد» كارگزيني افراد

 سازمان منطقه يسازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانون ـ١٣
 حق  انتخاب و١٣٩٩ اسفندماه ٣٠آزاد تجاري ـ صنعتي كيش براي سال مالي منتهي به 

 در قرارداد بين سازمان منطقه مبلغي است كه قانوني، بازرس و مستقل حسابرس الزحمه
  .شود  ميمصوب مطابق قانون تعيينهاي  و سازمان حسابرسي با رعايت تعرفه

سازمان هاي  روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثيراالنتشار جهت درج آگهيـ ١٤
  .انتخاب گرديد

کارگروه تخصصي منتخب شوراي هماهنگي مناطق آزاد (جلسه مجمع عمومي 
  .ذکر صلوات حاضرين به پايان رسيدبا ) عتي و ويژه اقتصاديتجاري ـ صن

  ٢٦/١٢/١٣٩٩                                                        ـ ه٥٨٤٤٤ت/١٥٥٣٥٦رهشما
   مديره هيأتهاي مالي و عملكرد صورتدر خصوص تأييد نامه  تصويب

  الي صنعتي انزلي، مربوط به سال م ـ سازمان منطقه آزاد تجاري
  ١٣٩٨ اسفند ماه ٢٩منتهي به 

 يي و دارايوزارت امور اقتصاد

 يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ مناطق آزاد تجارشوراي عالي رخانه يدب
 مورخ ٥٢٢٥/١٠/٩٩٢شنهاد شماره ي به پ٢٤/١٢/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 

و به  يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ مناطق آزاد تجارشوراي عالي رخانه ي دب٣٠/١٠/١٣٩٩
 ي جمهوريصنعتي ـ  اداره مناطق آزاد تجاريقانون چگونگ) ٤(ماده ) ج(استناد بند 

 :ب کرديتصو ـ١٣٧٢مصوب  ـ راني اياسالم
صنعتي  ـ  سازمان منطقه آزاد تجاريمديره هيأتهاي مالي و عملكرد صورت ـ١

رخ  به شرح صورتجلسه مو١٣٩٨ اسفند ماه ٢٩انزلي، مربوط به سال مالي منتهي به 
 .شودد ميييدولت است، تأهيأت دشده به مهر دفتر يي پيوست كه تأ١/٧/١٣٩٩

سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه  ـ٢
  انتخاب و١٣٩٩ اسفند ماه ٣٠صنعتي انزلي، براي سال مالي منتهي به  ـ آزاد تجاري

غي است كه در قرارداد بين سازمان الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلحق
شود و هاي مصوب مطابق قانون تعيين ميمنطقه و سازمان حسابرسي با رعايت تعرفه

 . باشدقالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمي ايران مالك عمل مي
ادشده منوط به تحقق ي سازمان مديره هيأتتصويب گزارش عملكرد سال آتي  ـ٣

  :موارد زير است
ه گزارش تحليل اقتصادي و اجتماعي از منطقه و متغيرهاي كليدي كالن يارا ـ الف

  .منطقه
گذاري در منطقه بر اساس هاي عمراني و سرمايهه گزارش عملكرد طرحيارا ـ ب

اهداف كمي مصوب در برنامه و بودجه مصوب سال و مقايسه وضعيت تحقق پيشرفت 
 . شدهفيزيكي و مالي با هدف تعيين

هاي موجود ميان گزارش عملكرد و انحراف بودجه در گزارش رفع مغايرتـ  پ
 . و حسابرسمديره هيأت

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  شوراي عالي کارگروه تخصصي (انه يصورتجلسه مجمع عمومي سال
  ) مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي

  ١٣٩٨ سال مالي  درخصوص بررسي صورتهاي مالي و عملکرد
  ٠١/٠٧/١٣٩٩مورخ  ـ صنعتي انزلي   ـ سازمان منطقه آزاد تجاري

 مجمع عمومي جلسه ٢٦/٦/١٣٩٩  مورخ٢٩٩٩/١٤/٩٩٢شماره  دعوتنامه پيرو
، در ) صنعتي و ويژه اقتصادي مناطق آزاد تجاري ـشوراي عالي  يکارگروه تخصص(انه يسال

 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ ١٣٩٨الي مالي و عملکرد سال مهاي  خصوص بررسي صورت
 در سالن كنفرانس هتل الله با حضور اعضاي كارگروه ١/٧/١٣٩٩صنعتي انزلي در تاريخ 

) سازمان حسابرسي(و نماينده حسابرس مستقل و بازرس قانوني شوراي عالي تخصصي 
 صورتهاي ي و بررسمديره هيأتاعضاي مجمع ضمن استماع گزارش عملكرد . تشکيل شد

 اسفندماه ٢٩مالي حسابرس مستقل و بازرس قانوني مربوط به سال مالي منتهي به 
 صنعتي انزلي، در خصوص هر   سازمان منطقه آزاد تجاري ـمديره هيأتو توضيحات ١٣٩٨

  :يك از بندهاي گزارش مذكور، تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ نمودند
با توجه به ): رنظراظها يبند مبان( گزارش حسابرس مستقل٤در خصوص بند ـ ١

ل، شرکت راه و ساختمان يشرکت راه آور گهاي   به موضوع پرونده يي دستگاه قضايدگيرس
ک ين  مقرر شد سازمان منطقه سوابق هر پرونده را به تفکيال تجارت کاسپيبارژان و شرکت رو

 يل داخيت امور مجامع و حسابرسيري به مديبه همراه گردش کار جهت ارائه  به مجمع عموم
 .دي ارائه نمايو  حسابرس مستقل و بازرس قانونشوراي عالي رخانه يدب

 مربوط به ينکه رايت به ايحات ارائه شده در جلسه و با عنايبا توجه به توض) الف
 صادر نشده بود لذا مجمع ي بطور قطع١٣٩٩ر ماه سال   يپرونده ساختمان بارژان در ت
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ت ي بر محکوميعبارت مندرج در گزارش مبنمقرر نمود حسابرس محترم نسبت به اصالح 
 .ديسازمان اقدام نما

 را هر سه يي مراحل قضايريگيشرفت پيسازمان منطقه مکلف است گزارش پ) ب
مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه شوراي عالي کبار به بازرس قانوني و دبيرخانه يماه 

 اقدام الزم معمول و اصالحات ييند و بر اساس  نظر صادره مرجع قضاياقتصادي، ارائه نما
 .را به عمل آوردها  الزم در حساب

صورتهاي مالي شامل ترازنامه به تاريخ ): اظهارنظربند ( گزارش ٥در خصوص بند ـ ٢
 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد ١٣٩٨ اسفند ماه  ٢٩

  .يخ مزبور، مورد تصويب قرار گرفتتجاري ـ صنعتي انزلي براي سال مالي منتهي به تار
مقرر شد سازمان منطقه ):د بر مطلب خاصيتاک( گزارش ٦در خصوص بند ـ ٣

 ٣٠/٨/٩٩خ يج را در خصوص موضوع مربوطه حداکثر تا تارين اقدامات و نتايگزارش آخر
 . ديارائه نماشوراي عالي رخانه ي به دبيجهت ارائه به مجمع عموم

 .گزارش به استماع اعضاء رسيد): د بر مطلب خاصيتاک( گزارش ٧در خصوص بند ـ ٤
مجمع عمومي ضمن عدم ): ساير وظايف بازرس قانوني( گزارش ٨در خصوص بند 

پذيرش هرگونه انحراف احتمالي از بودجه مصوب و تأكيد بر مسئوليت مستقيم 
 و مديران مديره هيأت و همچنين تكليف اين خصوص و مديران وقت در مديره هيأت

ربط به منظور عمل در چارچوب بودجه مصوب ساالنه مقرر نمود، سازمان منطقه ذي
 عملكرد بودجه سازي شفافمدارك و مستندات مورد درخواست مجمع عمومي در رابطه با 

و توجيهات مرتبط با انحرافات مورد اشاره در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني را 
قرار داده و همچنين شوراي عالي يار دبيرخانه  در اخت٣٠/٠٧/١٣٩٩حداكثر تا تاريخ 

  . مورد اشاره اقدام نمايدهاي  نسبت به اصالح مغايرت
تصويبنامه بودجه ساالنه  ٤همچنين مجمع عمومي با استناد به تبصره  ـ 
مناطق مكلفند هاي  سازمان«دارد   ميصنعتي كه عنوان ـ مناطق آزاد تجاريهاي  سازمان

 اصول و ضوابط ها، يالت تفصيلي خود را در چارچوب سياستنمودار سازماني و تشك
سازمان طي شش ماه پس هاي  موريتو منطبق با اهداف و مأشوراي عالي ابالغي توسط 

از ابالغ مراتب، مورد بررسي و اصالح قرار داده و جهت سير مراحل تصويب به دبيرخانه 
اني و تغيير در تشكيالت مصوب هرگونه جابجايي نيروي انس. پيشنهاد نمايندشوراي عالي 

، اصول و ضوابط تشكيالت شوراي عالياعالمي هاي  مناطق در چارچوب سياست
مناطق و به شرط تصويب و تأمين اعتبار، بنا به پيشنهاد سازمان منطقه و هاي  سازمان

ضمن عدم پذيرش » باشد  ميتأييد دبيرخانه در سقف تشكيالت تفصيلي ابالغي مجاز
 در گزاش حسابرس مستقل و بازرس قانوني، بر رعايت مفاد بودجه مصوب انحراف موجود

 .مناطق آزاد تأكيد نمودهاي  سازمان
گزارش به استماع ): ساير وظايف بازرس قانوني( گزارش ٩در خصوص بند ـ ٥

 .اعضاء رسيد
 ضمن يمجمع عموم): ساير وظايف بازرس قانوني(گزارش ١٠در خصوص بند ـ ٦

ت يريت به گزارش معاونت توسعه مدين و مقررات مربوط و با عنايوانت قيد بر رعايتاک
 در ياتي عمليزي بودجه رياده سازي بر در دستور کار بودن پي مبني عاليرخانه شورايدب

 نمودن ييرخانه جهت اجراي دبيحوزه آن معاونت مقرر داشت اقدامات الزم از سو
 . ارائه گرددي عمومج به مجمعيانجام و گزارش نتاشوراي عالي مصوبات 
گزارش به استماع ): ساير وظايف بازرس قانوني(گزارش ١١در خصوص بندـ ٧

 .اعضاء رسيد
ت به تکرار يبا عنا): ساير وظايف بازرس قانوني( گزارش ١٢در خصوص بند  ـ ٨

مذکور در سنوات گذشته و پس از استماع توضيحات سازمان منطقه در رابطه با هاي  بند
  .ديک مقرر گرديقدامات قانوني صورت گرفته موارد به شرح هر بند به تفکو اها  يريگيپ

در راستاي احقاق ): ساير وظايف بازرس قانوني(گزارش ١٢ ـ١) الف(در خصوص بند 
رخانه و مشارکت ي دبيت حقوقيري مديحقوق سازمان مقرر شد سازمان منطقه با همکار

، وزارت جهاد ي، وزارت دادگستريساز محترم کارگروه در حوزه وزارت راه و شهر ياعضا
 الزم تا حصول يريگي پي و گردشگريع دستي، صنايراث فرهنگي و وزارت ميکشاورز

ج اقدامات صورت گرفته را به همراه مدارك و مستندات ي را به عمل آورده و نتاييج نهاينتا
عالي شوراي رخانه ي و دبيالزم ظرف مدت سه ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانون

  .ديارائه نما
ج يبا توجه به نتا): ساير وظايف بازرس قانوني( گزارش ١٢ ـ٢)  ب(در خصوص بند
وان ي صادره دي حکم قطعي گروسيد در خصوص پرونده جناب آقايحاصل شده مقررگرد

عقوب سازمان منطقه ي بن ينده آقاو کشور توسط سازمان اجرا و در خصوص پريعال
 مانده تا ي لحاظ صرفه و صالح سازمان در خصوص موارد باقاقدامات حقوقي الزم را با

حصول نتايج نهايي پيگيري نموده و نتايج اقدامات صورت گرفته را مستمراً به صورت هر 
  . ارائه نمايدشوراي عالي کبار به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه يسه ماه 

ش يدر خصوص افزا):  قانونيساير وظايف بازرس( گزارش ١٢ـ٣)  ج(در خصوص بند
اساسنامه، سازمان منطقه ضمن  ٨ ماده ژه سازمان مقرر شد با توجه به بند يسرما

مناطق شوراي عالي رخانه ي الزم را به دبيهي با حسابرس مستقل گزارش توجيهماهنگ
  . دي فوق العاده ارائه نماي مجمع عموميآزاد جهت برگزار

 مسئوليت ضمن تأكيد بر): ايف بازرس قانونيساير وظ( گزارش ١٣در خصوص بندـ ٩
انجام هاي  مديران ذيربط در خصوص احقاق حقوق سازمان، گزارش سازمان از پيگيري

 ي اقدامات حقوقيريگيشده به استماع كارگروه رسيد، مقرر شد سازمان منطقه نسبت به پ
 و حسابرس به ٣٠/٠٩/١٣٩٩  اقدام و موضوع را حداکثر تاييجه نهاي تا حصول نتيو قانون
  .نمايد ارائهشوراي عالي  دبيرخانه و قانوني بازرس

ت يد بر رعايضمن تاک): ساير وظايف بازرس قانوني( گزارش ١٤در خصوص بند ـ ١٠
ن و مقررات مربوط  و ضرورت حفظ حقوق سازمان  مقرر شد ظرف مدت دو ماه يقوان

  .مع ارسال گرددجهت ارائه به مجشوراي عالي رخانه يگزارش اقدامات به دب
گزارش به استماع ): قانوني حسابرسهاي  ساير مسئوليت( گزارش ١٥در خصوص بند  ـ١١

  .اعضاء رسيد
گزارش به استماع ): قانوني حسابرسهاي  ساير مسئوليت( گزارش ١٦در خصوص بند  ـ١٢

  .اعضاء رسيد
 استماع گزارش به): قانوني حسابرسهاي  ساير مسئوليت( گزارش ١٧در خصوص بند  ـ١٣

  .اعضاء رسيد
 گزارش حسابرس ١٧ صفحه يحيادداشت توضي ٦ـ١ درخصوص متن بندـ ١٤
 سازمان منطقه نسبت به اصالح ي با هماهنگيمقرر شد حسابرس و بازرس قانون: مستقل

هاي  نهي در خصوص هزي مالي صورتهايحيتوضهاي  ادداشتي ١٧ صفحه ٦ ـ١متن بند 
رخانه ي به دبيه اصالحات را جهت ارائه به مجمع عمومجيگمرک اقدام الزم را معمول و نت

  .نديارائه نماشوراي عالي 
 :)ي مشروط گزارش حسابرساظهارنظر(گزارش حسابرس مستقل) ٤(با توجه به بند ـ ١٥

مناطق آزاد هاي   سازمانمديره هيأتمقرر نمود، پاداش اعضاي شوراي عالي  يکارگروه تخصص
و مطابق با سقف مبلغ تعيين شده در بخشنامه ي شوراي عالبر اساس تشخيص دبير 

 رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در رابطه با ١١/٠٥/١٣٩٥ مورخ ٦٤٧٤٤٤شماره 
 .، تعيين و ابالغ گرددمديره هيأتپرداخت به اعضاي 

در خصوص افراد دست اندركار در تهيه صورتهاي مالي هر سازمان، مطابق با نظر 
حداكثر يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در حكم «مبلغي معادل با مديرعامل آن سازمان و 

  .  پرداخت گردد» كارگزيني افراد
 سازمان منطقه يسازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونـ ١٦

  انتخاب و١٣٩٩ اسفندماه ٣٠آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي براي سال مالي منتهي به 
ت يمبلغي است كه در قرارداد با رعا قانوني، بازرس و مستقل حسابرس الزحمه حق

 . شود  ميمصوب مطابق قانون تعيينهاي  تعرفه
سازمان هاي  روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثيراالنتشار جهت درج آگهيـ ١٧

  .انتخاب گرديد
مناطق آزاد تجاري ـ شوراي عالي کارگروه تخصصي منتخب (جلسه مجمع عمومي 

 .با ذکر صلوات حاضرين به پايان رسيد)  اقتصاديصنعتي و ويژه
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