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

۲۰۰

  اي  هاي سرمايه هاي تملك دارايي در خصوص تعيين صورت وضعيت مالي طرحنامه  تصويب
ـ دبيرخانه شوراي عالي وزارت   ١٨/١١/١٣٩٦  ٣٠/١٢/١٣٩٥مربوط به سال مالي منتهي به  سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم، امور اقتصادي و دارايي 

ـ صنعتي و ويژه اقتصادي   ٢  مناطق آزاد تجاري 

ـ صنعتي  هاي مالي و عملكرد هيأت در خصوص صورتنامه  تصويب مديره  سازمان منطقه آزاد تجاري 
ـ دبيرخانه شوراي عالي رت وزا  ١٨/١١/١٣٩٦  ٣٠/١٢/١٣٩٥مربوط به سال مالي منتهي به  قشم، امور اقتصادي و دارايي 

ـ صنعتي و ويژه اقتصادي   ٢  مناطق آزاد تجاري 

ـ صنعتي ماكو هاي مالي و عملكرد هيأت در خصوص صورتنامه  تصويب  مديره  سازمان منطقه آزاد تجاري 
ـ دبيرخانه شوراي عالي امور اقتصادي و دارايوزارت   ١٨/١١/١٣٩٦  ٣٠/١٢/١٣٩٥مربوط به سال مالي منتهي به  ي 

ـ صنعتي و ويژه اقتصادي   ٤  مناطق آزاد تجاري 

ـ صنعتي چابهار مديره سازمان منطقه آزاد هاي مالي و عملكرد هيأت خصوص صورتدرنامه  تصويب  تجاري 
ـ دبيرخانه شوراي عالي امور اقتصاديوزارت   ١٨/١١/١٣٩٦  ٣٠/١٢/١٣٩٥   و٢٩/١٢/١٣٩٤، ٢٩/١٢/١٣٩٣ مالي منتهي به هاي مربوط به سال  و دارايي 

ـ صنعتي و ويژه اقتصادي   ٤  مناطق آزاد تجاري 

ـ صنعتي ارس، هاي مالي و عملكرد هيأت خصوص صورتدرنامه  تصويب  مديره  سازمان منطقه آزاد تجاري 
ـ دبيرخانه شووزارت   ١٨/١١/١٣٩٦  ٣٠/١٢/١٣٩٥مربوط به سال مالي منتهي به  راي عالي امور اقتصادي و دارايي 

ـ صنعتي و ويژه اقتصادي   ١٠  مناطق آزاد تجاري 

ـ صنعتي كيش، هاي مالي و عملكرد هيأت خصوص صورتدرنامه  تصويب  مديره سازمان منطقه آزاد تجاري 
ـ دبيرخانه شوراي عالي وزارت   ١٨/١١/١٣٩٦  ٣٠/١٢/١٣٩٥مربوط به سال مالي منتهي به  امور اقتصادي و دارايي 

ـ صنعتي و ويژه اقتصاديمناطق آزاد تجا   ١١  ري 

ـ صنعتي اروند،  هاي مالي و عملكرد هيأت خصوص صورتدرنامه  تصويب مديره سازمان منطقه آزاد تجاري 
ـ دبيرخانه شوراي عالي وزارت   ١٨/١١/١٣٩٦  ٣٠/١٢/١٣٩٥مربوط به سال مالي منتهي به  امور اقتصادي و دارايي 

ـ صنعتي و ويژه اقت   ١١  صاديمناطق آزاد تجاري 

ـ صنعتي انزلي هاي مالي و عملكرد هيأت در خصوص صورتنامه  تصويب   مديره  سازمان منطقه آزاد تجاري 
ـ دبيرخانه شوراي عالي وزارت   ١٨/١١/١٣٩٦  ٣٠/١٢/١٣٩٥ مربوط به سال مالي منتهي به  امور اقتصادي و دارايي 

ـ صنعتي و ويژه اقتصادي   ١٢  مناطق آزاد تجاري 

به عنوان عضو موظف در خصوص تعيين آقاي محسن نريمان به مدت سه سال نامه  تصويب
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي   ١٥/١١/١٣٩٦  مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس هيأت

  ١٣  و ويژه اقتصادي

ـ دبيرخانه شوراي   ٤/١١/١٣٩٦   مجاز دريايي به عنوان مرز رسمي ودر خصوص تعيين بندر كاسپين در استان گيالننامه  تصويب ـ وزارت راه و شهرسازي  وزارت كشور 
ـ صنعتي و ويژه اقتصادي   ١٣  عالي مناطق آزاد تجاري 

ـ دبيرخانه شوراي عالي   ١٨/١١/١٣٩٦  در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمينامه  تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي 
ـ تجاريمناطق آزاد    ١٣  صنعتي و ويژه اقتصادي 

  ١٣  وزارت راه و شهرسازي  ١٥/١١/١٣٩٦  در خصوص اجراي آزادراه اصفهان ـ شهرضا ـ ايزدخواستنامه  تصويب

  ١٤  وزارت راه و شهرسازي  ١٥/١١/١٣٩٦  آزادراه تبريز ـ اروميه) ٦(در خصوص اجراي قطعه نامه  تصويب

  ١٤  ري و استخدامي کشوراسازمان اد  ١٨/١١/١٣٩٦  ريت خدمات کشوريقانون مدي) ٤٦(نامه اجرايي ماده آيين

  هاي مستقيم   قانون مالياتاصالحي) ١٣٢(نامه اجرايي ماده  به آيين) ١٤(الحاق ماده 
  ١٨/١١/١٣٩٦  پذير و ارتقاي نظام مالي كشور قانون رفع موانع توليد رقابت) ٣١(موضوع ماده 

ـ وزا رت ارتباطات و فناوري وزارت امور اقتصادي و دارايي 
ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي وزارت صنعت،  اطالعات 
ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي   معدن و تجارت 

ـ معاونت علمي و فناوري رييس   جمهور وزارت راه و شهرسازي 
  سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

١٥  

ـ دبيرخانه شوراي عالي وزارت   ١٨/١١/١٣٩٦   فرودگاهي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتيهاي خدمات ناوبري و اصالح تعرفه امور اقتصادي و دارايي 
ـ صنعتي و ويژه اقتصادي   ١٥  مناطق آزاد تجاري 

  ١٦  وزارت امور اقتصادي و دارايي  ١٨/١١/١٣٩٦  ١٩/٨/١٣٨٩هـ مورخ ٤٥٣٩٨ت/١٨٧٤٤٧نامه شماره  اصالح تصويب

ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي    ١٨/١١/١٣٩٦  ٢٦/١/١٣٩٤هـ مورخ ٥١٣٢١ت/٧٥٠٥ شماره نامه اصالح تصويب وزارت راه و شهرسازي 
  ١٦  سازمان برنامه و بودجه كشور

  وزارت صنعت، معدن و تجارت   ١٥/١١/١٣٩٦  ١/٨/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٣٠٤ت/٩٣٤٠٦نامه شماره  اصالح تصويب
  ١٦  وزارت امور اقتصادي و دارايي

  ١/١١/١٣٩٦  نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه آيين) ٢٢(ماده اصالح 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ سازمان وزارت 

ـ سازمان برنامه و بودجه كشور    انرژي اتمي ايران 
  سازمان اداري و استخدامي كشور

١٦  
  

 ١٣٩٦ماه   بهمننهمبيست و  شنبهيك
 

 ٢١٢٤٩ شماره چهارمسال هفتاد و 

)١٠٢٤( 
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  ٢١/١١/١٣٩٦                                                        ـ ه٥٤٩٨٢ت/١٤٨٠٦٧رهشما
هاي  هاي تملك دارايي در خصوص تعيين صورت وضعيت مالي طرحنامه  تصويب

  اي سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم، سرمايه
  ٣٠/١٢/١٣٩٥مربوط به سال مالي منتهي به 

  امور اقتصادي و دارايي وزارت 
  تصاديدبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اق

 مورخ ٤٥٧١/١٠/٩٦٢ به پيشنهاد شماره ١٨/١١/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و ١٣/١٠/١٣٩٦
قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري ) ٤(ماده ) ج( استناد بند به

  :دـ تصويب كر١٣٧٢اسالمي ايران ـ مصوب 
اي سازمان منطقه آزاد  هاي سرمايه هاي تملك دارايي ـ صورت وضعيت مالي طرح١

 به شرح صورتجلسه ٣٠/١٢/١٣٩٥تجاري ـ صنعتي قشم، مربوط به سال مالي منتهي به 
  .شود  پيوست كه تأييدشده به مهر دفتر هيأت دولت است، تعيين مي٢٨/٩/١٣٩٦مورخ 

هاي تملك  ان حسابرس مستقل طرحـ مؤسسه حسابرسي هوشيار مميز به عنو٢
اي سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم، براي سال مالي منتهي  هاي سرمايه دارايي

الزحمه حسابرس مستقل مبلغي است كه در قرارداد بين   انتخاب و حق٢٩/١٢/١٣٩٦به 
  .شود مؤسسه مذكور و سازمان يادشده تعيين مي

  گيرياسحاق جهانجمهور ـ  رئيسمعاون اول 
  

  شوراي عالي تخصصي منتخب کارگروه(مجمع عمومي صورتجلسه 
 )و ويژه اقتصاديصنعتي  ـ  تجاريمناطق آزاد 

اي  سرمايههاي  ملک دارائيتهاي   درخصوص بررسي صورت وضعيت مالي طرح
   ١٣٩٥ مربوط به سال مالي  قشمصنعتي ـ  تجاريسازمان منطقه آزاد

  ٢٨/٩/١٣٩٦ به تاريخـ 
 جلسه مجمع عمومي ٢٥/٩/١٣٩٦ مورخ ٤١٨٠/٢٠/٩٦٢مه شماره پيرو دعوتنا

) مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصاديشوراي عالي کارگروه تخصصي منتخب (
اي  سرمايههاي  تملک دارائيهاي  در خصوص بررسي صورت وضعيت مالي ترکيبي طرح

 ٢٨/٩/١٣٩٦ر تاريخ  د١٣٩٥مربوط به سال مالي  سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم
ژه ي و ويصنعتي ـ مناطق آزاد تجارشوراي عالي رخانه ي در محل دب١٠ ساعت راس

 يو بازرس قانون ، با حضور اعضاي کارگروه تخصصي شورا و حسابرس مستقلياقتصاد
 پس از آن ضمن استماع توضيحات سازمان و ذيحساب طرح در خصوص. سازمان تشکيل شد

 در ارائه صورت وضعيت مالي طرح به حسابرس  تأخير داليل از جمله موارد مطروحه،
مستقل و برگزاري مجمع عمومي، اعضاي مجمع ضرورت ارائه بموقع مدارك و برگزاري 

پس از آن بحث و تبادل نظر در خصوص صورت . مجمع در مهلت قانوني را متذكر شدند
 مشتمل بر ١٣٩٥ اسفندماه ٣٠وضعيت مالي ترکيبي و عملکرد سال مالي منتهي به 

 انجام شد و با استماع گزارش حسابرس مستقل ١٣٩٦ تيرماه ٣١عمليات متمم تا تاريخ 
اي  سرمايههاي   طرحهاي تملک دارائي١٣٩٥ اسفندماه ٣٠مربوط به سال مالي منتهي به 

 : در خصوص هر يک از بندهاي گزارش مذکور، تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ گرديد
 وضعيت صورت ):اظهارنظر بند( مستقل حسابرس شگزار ٤ بند خصوص در. ١

 صنعتي ـ تجاري آزاد منطقه سازماناي  سرمايههاي  دارائي  تملکهاي  طرح ترکيبي مالي
 ١٣٩٦ تيرماه ٣١ تاريخ تا متمم عمليات بر مشتمل ١٣٩٥ اسفندماه ٣٠ تاريخ در قشم
 .گرفت قرار تصويب مورد

 مقرر شد ):ر مطلب خاصد بيتاک(گزارش  ٦ و ٥در خصوص بندهاي . ٢
ار حسابرس مستقل و بازرس ياز را در اختيسازمان منطقه مدارک و مستندات مورد ن

 مجمع مقرر نمودند سازمان منطقه حداکثر ظرف دو ياعضا.  سازمان قرار دهديقانون
 ارائه دهد و ٢٠/٢/١٣٩٦ مورخ ي عاليشنهاد مشخص را به کارگروه منتخب شورايهفته پ

 . ج فارس باشدي بحث پل خليجموعه فصل الخطاب سازمان برامات آن ميتصم
 بند گزارش و ):ي و مقرراتير الزامات قانونيسا ( گزارش٧در خصوص بند . ٣

 .توضيحات ارائه شده به استماع مجمع رسيد
 عمومي  مجمع):ي و مقرراتير الزامات قانونيسا ( گزارش٨در خصوص بند . ٤

و ساير اي  تملك داراييهاي سرمايههاي  ناظر بر اجراي طرحبر رعايت كامل الزامات قانوني 
نمايد و مسئوليت عدم رعايت ضوابط و مقررات مربوط   تأكيد ميمقررات و ضوابط مربوط

ن مقرر شد مدارک و مستندات مربوط يهمچن.ن ذيربط خواهد بوديدر هر مورد با مسئول

 به حسابرس مستقل و ٣٠/١١/١٣٩٦ن بند حداكثر تا تاريخ يت مقررات مندرج در ايبه رعا
  . شود و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي ارائهيبازرس قانون
 شد مقرر): ي و مقرراتير الزامات قانونيسا(گزارش  ٩ در خصوص بند .٥
 مقابله و اداري سالمت ارتقاء قانون ٢٠ ماده موضوع مقررات رعايت جهت در طرح مجري

حداکثر تا  طرح اداري مكاتبات و مالي امور فرايند نمودن مكانيزه بر مبني فساد با
 يجه را به حسابرس مستقل و بازرس قانونيآورد و نت بعمل را الزم  اقدامات٣٠/١١/١٣٩٦

 .ديو دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي اعالم نما
 :)ي و مقرراتير الزامات قانونيسا(گزارش   ١١ و ١٠هاي   در خصوص بند.٦

  .گزارش به استماع مجمع رسيد
 مقرر شد :)ي و مقرراتير الزامات قانونيسا(گزارش  ١٢در خصوص بند . ٧

 شده ، گزارش اقدامات انجام٢٨/١٠/١٣٩٥ مورخ يف مجمع عمومي تکاليمجري طرح دراجرا
 را ٢٨/١٠/١٣٩٥مقرر در جلسه مورخ ف ين جلسه و تکاليف مقرر در ايدر ارتباط با تکال

 و دبيرخانه شوراي ي به حسابرس مستقل و بازرس قانون٣٠/١١/١٣٩٦حداكثر تا تاريخ 
 . ديعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي ارائه نما

 با توجه :)ي و مقرراتير الزامات قانونيسا(گزارش  ١٣ در خصوص بند .٨
 استقرار واحد مبارزه با پولشوئي در سازمان منطقه و تعيين  توضيحات ارائه شده مبنيبه

رر شد مجري و ذيحساب طرح با قانون مزبور، مق) ١٠(شخص مسئول موضوع ماده 
گيري از ظرفيت موجود در سازمان تمهيدات الزم در جهت رعايت قانون موصوف و  بهره
 .ت الزم بعمل آورندمربوطه اتخاذ نموده و اقداماهاي  و دستورالعملها  نامه آيين

 اندرکاران ي از زحمات دست منتخب مقرر نمود، به منظور قدردانيکارگروه تخصص. ٩
 سازماناي  سرمايههاي  دارائي تملکهاي  طرح ترکيبي مالي وضعيت خصوص صورتدر

ص ي به تشخين و مقررات، مبلغيت قوانيبا رعا قشم صنعتي ـ تجاري آزاد منطقه
 . اختصاص يابداندرکار تدس به کارکنان مديرعامل

 ويژه و صنعتي ـ تجاري آزاد مناطقشوراي عالي  منتخب تخصصي کارگروه جلسه
  .رسيد پايان به حاضرين صلوات ذکر با ١٦:٠٠ ساعت در اقتصادي

  
  ٢١/١١/١٣٩٦                                                        ـ ه٥٤٩٨٠ت/١٤٨٠٧٥رهشما

  مديره هاي مالي و عملكرد هيأت  صورتدر خصوصنامه  تصويب
   سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم،

  ٣٠/١٢/١٣٩٥مربوط به سال مالي منتهي به 
  امور اقتصادي و دارايي وزارت 

  دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
 مورخ ٤٥٧١/١٠/٩٦٢ به پيشنهاد شماره ١٨/١١/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و ١٣/١٠/١٣٩٦
قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري ) ٤(ماده ) ج( استناد بند به

  :ـ تصويب كرد١٣٧٢اسالمي ايران ـ مصوب 
ي ـ صنعتي مديره سازمان منطقه آزاد تجار هاي مالي و عملكرد هيأت ـ صورت١

 ٣/٥/١٣٩٦ به شرح صورتجلسه مورخ ٣٠/١٢/١٣٩٥قشم مربوط به سال مالي منتهي به 
  .شود پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، تأييد مي

ـ مؤسسه حسابرسي هوشيار مميز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني ٢
  انتخاب٢٩/١٢/١٣٩٦لي منتهي به سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم، براي سال ما

الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين مؤسسه  و حق
شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمي  مذكور و سازمان يادشده تعيين مي

  .باشد ايران مالك عمل مي
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  شوراي عاليکارگروه تخصصي (انه ي مجمع عمومي سالصورتجلسه
  ) مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي 

  ١٣٩٥درخصوص بررسي صورتهاي مالي و عملکرد سال مالي  
  ٣/٥/١٣٩٦مورخ  ـ صنعتي قشم ـ سازمان منطقه آزاد تجاري

 جلسه مجمع عمومي ٢٦/٤/١٣٩٦مورخ  ١٥٥٦/٢٠/٩٦٢پيرو دعوتنامه شماره   
، ) صنعتي و ويژه اقتصادي کارگروه تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ(ساليانه 

 سازمان منطقه آزاد ١٣٩٥مالي و عملکرد سال مالي هاي   خصوص بررسي صورتدر
با حضور اعضاء شوراي عالي رخانه ي در محل دب٣/٥/١٣٩٦تجاري ـ صنعتي قشم در تاريخ 

) زيار مميمؤسسه حسابرسي هوش(و بازرس قانوني کارگروه و نمايندگان حسابرس مستقل 
 مديره هيأتدر ابتداي جلسه با توجه به ايراد وارده توسط يكي از اعضاي . تشکيل شد

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR


 ٣صفحه     WWW.RRK.IR                         ٢٩/١١/١٣٩٦       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ٢١٢٤٩شماره 

گزارش  ٢مديره كه در بند  هاي مالي توسط سه نفر از اعضاي هيأت مبني بر امضاي صورت
 مجمع عمومي حسابرس مورد اشاره قرار گرفته است و عدم وجاهت قانوني رسيدگي

به صورتهاي مالي مطرح و پس از قرائت بند مذكور و بحث و بررسي، موضوع رسيدگي 
 صورتهاي مالي ارائه شده به رأي گذاشته شد كه اكثريت اعضاي كارگروه به ادامه رسيدگي به

مديره و  در ادامه اعضاي مجمع ضمن استماع گزارش هيأت. به صورتهاي مالي رأي مثبت دادند
 اسفندماه ٣٠مديره براي سال مالي منتهي به  صورتهاي مالي و گزارش عملكرد هيأتبررسي 
ي مربوط به سال مالي منتهي  و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانون١٣٩٥

مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم، در   و توضيحات هيأت١٣٩٥اسفندماه ٣٠ به
  :ور تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ نمودندخصوص هر يک از بندهاي گزارش مذک

حات ارائه شده يبا توجه به توض: گزارش حسابرس مستقل) ٤(ـ در خصوص بند ١
 قشم در ي آبيلي شدن احکام پرونده مطروحه شرکت انبوه سازان ني قطعدر خصوص
ت صرفه ي حکم مذکور با رعاي اجراي سازمان براييشنهاد اجراي، مقرر شد پييمحاکم قضا

شوراي عالي  به بازرس قانوني و دبيرخانه ٣٠/٦/١٣٩٦خ يح سازمان حداکثر تا تارو صال
 . مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، ارائه شود

حات ارائه شده يبا توجه به توض: گزارش حسابرس مستقل) ٥(ـ در خصوص بند ٢
ر قشم در مطروحه شرکت عمران بوستان نوهاي   شدن احکام پروندهيدر خصوص قطع

 حکم و حفظ حقوق ي و اقدام الزم در جهت اجرايريگي، مقرر شد پييمحاکم قضا
جه ضمن اعمال در حسابها در مقاطع سه ماهه به بازرس قانوني و يسازمان بعمل آمده و نت

  . نديمناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، ارائه نماشوراي عالي دبيرخانه 
 ي ماليصورتها): اظهارنظربند (رش حسابرس مستقلگزا) ٦(ـ در خصوص بند ٣

 سود و زيان و جريان وجوه نقد ي و صورتها١٣٩٥ اسفند ماه ٣٠خ يشامل ترازنامه به تار
خ مزبور ي منتهي به تاري سال ماليگروه و سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم برا

  .با تعيين تكاليف زير مورد تصويب قرار گرفت
 دستگاه با توجه به رسيدگي: گزارش ـ تأکيد بر مطلب خاص) ٧(د ـ در خصوص بن٤

 ي ستاد هماهنگ٢٦٥٣٢/٩٥ذ مفاد مصوبه ي، تنفي به موضوع پرونده بابک زنجانييقضا
مقرر شد بر اساس نظر صادره مرجع  يي توسط مرجع قضايمبارزه با مفاسد اقتصاد

سازمان منطقه مکلف . ديل آ اقدام الزم معمول و اصالحات الزم در حسابها به عمييقضا
شوراي کبار به بازرس قانوني و دبيرخانه ي را هر سه ماه يريگيشرفت پياست گزارش پ

 . نديمناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، ارائه نماعالي 
 با توجه به اينکه شرکت فرعي: گزارش ـ تأکيد بر مطلب خاص) ٨( ـ در خصوص بند ٥

  تأکيدباشد، ضمن  نمي سازمانيت از مجمع عموميس و فعاليأس مجوز تيذکر شده دارا
 بر مسئوليت قانوني تعيين تکليف شرکت مذکور و با توجه به توضيحات ارائه شده در خصوص

، مقرر شد ابتدا كليه حقوق قانوني سازمان در خصوص ييطرح پرونده در مراجع قضا
الذكر   و سپس تكليف فوقك بهستان ابتياعپرونده شركت خدمات پرداخت الكتروني

 .عملياتي گرديده و نتايج اقدامات به حسابرس مستقل و دبيرخانه شورا منعكس شود
ضمن استماع  :  بر مطلب خاص ـ تأکيدگزارش) ٩(هاي   ـ در خصوص بند٦

ت يد با رعايتابعه باهاي   با شرکتيگردد که هرگونه رابطه مال ي م تأکيدحات سازمانيتوض
مناطق هاي   سازماني و معامالتي مالنامه آيينه ساالنه سازمان منطقه و بودجهاي  تبصره

رد و مقرر شد سازمان اقدامات الزم را بر اساس مقررات ي  صورت پذيصنعتي ـ آزاد تجار
شوراي عالي  به بازرس قانوني و دبيرخانه ٣٠/٧/١٣٩٦ج حداکثر تا ي انجام و نتايقانون

 . اقتصادي، ارائه گرددمناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه
گزارش سازمان منطقه در :  بر مطلب خاص ـ تأکيدگزارش) ١٠(در خصوص بند ـ ٧

خصوص اقدامات انجام شده در رابطه با بند مذكور و طرح موضوع در كميسيون اقتصادي 
  .رديالزم جهت تحقق امر صورت گهاي  يريگيد، مقرر شد پيدولت به استماع کارگروه رس

ـ در خصوص ٨ ـ ساير بندهاي توضيحي ) ١١(بند    .گزارش به استماع اعضا رسيد: گزارش 
گزارش سازمان به استماع : يف بازرس قانونيوظا ـ گزارش) ١٢(ـ در خصوص بند ٩

  قرارداداي از اعضاي مجمع رسيد با توجه به گزارش بازرس قانوني در خصوص فقدان نسخه
 و يداخلهاي  ت کنترلي به تقو تأکيددار قشم ضمنيمشارکت با شرکت عمران اسکان پا

د ين مقرر گردي با متخلفيجاد انضباط در حفظ اسناد و مدارک سازمان و برخورد قانونيا
شده تا  جه اقدامات انجامي و نتيريگيت صرفه و صالح سازمان پيپرونده مطروحه با رعا

تجاري ـ صنعتي مناطق آزاد شوراي عالي  به بازرس قانوني و دبيرخانه ٣٠/٧/١٣٩٦خ يتار
 .و ويژه اقتصادي گزارش شود

پس از استماع گزارش : يف بازرس قانونيوظا ـ گزارش) ١٣(ـ در خصوص بند ١٠
 را مقرر شد سازمان منطقه رسيدگي به اختالف فيمابين در معاونت حقوقي رياست جمهوري

ن مقرر يمچنه. ديگزارش نماشوراي عالي رخانه ي و دبيجه را به بازرس قانوني و نتيريگيپ
 . شوديريگيرخانه موضوع پي دبيشد با مشورت مشاور حقوق

حات به استماع يتوض: يف بازرس قانونيوظا ـ گزارش) ١٤(ـ در خصوص بند ١١
ت صرفه و يداد با رعاف قرارين تکلييد سازمان منطقه نسبت به تعيد مقرر گردياعضا رس

ج را يو مقررات مربوط  اقدام و نتان ي و قوانيصالح سازمان و در چارچوب تعهدات قرارداد
  به بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي٣٠/٧/١٣٩٦حداکثر تا 

 .ديو ويژه اقتصادي، ارائه نما
با توجه : يف بازرس قانونيوظا ـ گزارش) ٢٢ و ٢٠ ،١٧ ،١٥(ـ در خصوص بند ١٢

، مقرر شد تا ييمربوطه در مراجع قضااي ه  بر طرح پروندهيحات ارائه شده مبنيبه توض
 حفظ حقوق سازمان بعمل آمده و ي و اقدام الزم برايريگيف موضوعات، پين تکلييتع
شوراي عالي  به بازرس قانوني و دبيرخانه ٣٠/٩/١٣٩٦خ يج اقدامات حداکثر تا تارينتا

 .مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، ارائه گردد
اي متشکل از  مقرر شد کميته: گزارشـ  وظايف بازرس قانوني) ١٦(د ـ در خصوص بن١٣

نمايندگان وزارت جهاد کشاورزي، وزارت راه و شهر سازي، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و نماينده حقوقي دبيرخانه ضمن بازديد از محل مورد 

 .ارک مربوطه گزارش الزم را به کارگروه شورا ارائه نمايندمناقشه و بررسي اسناد و مد
مقرر شد حسابرس محترم : گزارش ـ وظايف بازرس قانوني) ١٨(ـ در خصوص بند ١٤

 .ضمن دريافت اسناد و مدارک مجدداً موضوع را بررسي و گزارش را در صورت نياز اصالح نمايد
 استماع توضيحات سازمان به: گزارشـ  وظايف بازرس قانوني) ١٩(ـ در خصوص بند ١٥
 و ي مالنامه آيين ٧ن شده در ماده ييتعهاي  تيت مسئولي بر رعا تأکيدد ضمنياعضا رس
ت مقررات ي سازمان موظف است با رعاي،صنعتي ـ مناطق آزاد تجارهاي   سازمانيمعامالت

ه حساب ارقام پرداخت شده  يمربوط و در چارچوب بودجه مصوب سازمان نسبت به تسو
 به بازرس قانوني و ٣٠/٧/١٣٩٦خ يج اقدامات را حداکثر تا تارياقدام الزم را مبذول و نتا

  .ديمناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، ارائه نماشوراي عالي دبيرخانه 
مقرر شد سازمان اقدامات : يف بازرس قانونيوظا ـ گزارش) ٢١(ـ در خصوص بند ١٦

 انجام ٣٠/٩/٩٦خ ي موضوع بند گزارش حداکثر تا تاريجار تيل واحدهايالزم را جهت تحو
از % ٥٠ مطروحه،  تأخيرمهيخ مقرر مبحث اخذ جرين بند در تاري ايدهد و در صورت اجرا

چ عنوان يخ فوق سازمان به هي است پس از تاريرد بديهي قرار گيم مورد بخشودگيجرا
 ٣٠/١٠/١٣٩٦داکثر تا تاريخ باشد و گزارش سازمان ح مجاز به بخشش جريمه تأخيرات نمي

 .ارائه شودشوراي عالي رخانه ي و دبي بازرس قانونبه
حات يبا توجه به توض: يف بازرس قانونيوظا ـ گزارش) ٢٣(ـ در خصوص بند ١٧

 گذاري سرمايه بودجه و ريزي، برنامهت يري مديارائه شده مقرر شد سازمان با همکار
 يل و برنامه آتيان تکمي در جريهايد دارائ از وضع موجويرخانه شورا گزارش کامليدب

شنهادات را يه و پيسازمان در خصوص آنها را با در نظر گرفتن صرفه و صالح سازمان ته
رخانه ي دب به١٥/٧/١٣٩٦جهت طرح در بودجه اصالحي و تعيين تکليف آنها حداکثر تا تاريخ 

 با توجه به طرح ج فارسي خليدر خصوص طرح شبکه جامع ارتباط. ديشورا ارائه نما
متشکل از اي  تهيم متخذه در ارجاع موضوع به کميو تصمشوراي عالي موضوع در 

ست، سازمان برنامه و بودجه، سازمان يط زي محي،ندگان محترم وزارت راه و شهر سازينما
شوراي رخانه يمعدن و تجارت، سازمان منطقه آزاد و دب ، وزارت صنعت،يانورديبنادر و در

 . دي طرح مطرح گردي اجراي و چگونگي مالي تأمينف روشهاين تکلييجهت تععالي 
مقرر شد سازمان منطقه : يف بازرس قانونيوظا ـ گزارش) ٢٤(ـ در خصوص بند ١٨

جه را حداکثر ي صدور اسناد مطابق ضوابط مربوط معمول داشته و نتي الزم را برايريگيپ
  .نديعالم نمارخانه اي به بازرس قانوني و دب٣٠/٨/١٣٩٦خ يتا تار

با توجه به گزارش : يف بازرس قانونيوظا ـ گزارش) ٢٥(ـ در خصوص بند ١٩
ي ـ  در مناطق آزاد تجارياتيشده در خصوص صدور دستورالعمل ارائه اظهارنامه مال ارائه

 دستورالعمل فوق ي مقرر شد سازمان منطقه در اجرا١٣٩٦ و ابالغ آن در سال يصنعت
مناطق آزاد شوراي عالي جه را به بازرس قانوني و دبيرخانه يتاقدام الزم را معمول و ن

 .نديتجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، اعالم نما
مقرر شد سازمان منطقه : يف بازرس قانونيوظا ـ گزارش) ٢٦(ـ در خصوص بند ٢٠

 اقدام و ٣٠/٧/١٣٩٦خ ي فاقد مجوز خود حداکثر تا تاريف شرکتهاين تکليينسبت به تع
ن سازمان مکلف است يهمچن. ديگزارش نماشوراي عالي رخانه يامات را به دبجه اقدينت

 ي صورتهاريزي کند که مجامع شرکتهاي تابعه در موعد مقرر قانوني برگزار و اي برنامه بگونه
.  ارائه شودي در مجمع عموميقي گروه به صورت تلفي مالي آنها همراه با صورتهايمال

 مدارک و گذاري سرمايه شرکت ١٣٩٥ مجمع سال يسازمان منطقه در خصوص برگزار
 ١٥ن حسابرس محترم ظرف مدت يهمچن.  قرار دهديار بازرس قانونيمستندات را در اخت

 .دي ارائه نمايجه را به مجمع عمومي و نتيدگيروز مسائل مطروحه را رس
ت کامل مفاد يبر رعا: يف بازرس قانونيوظا ـ گزارش) ٢٧(ـ در خصوص بند ٢١

 .دي گرد تأکيد آنيين و دستورالعمل اجراي زمي واگذاريي اجراامهن آيين

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR


 ٢١٢٤٩شماره                        WWW.DASTOUR.IR                     ٢٩/١١/١٣٩٦روزنامه رسمي                          WWW.RRK.IR                         ٤صفحه 

ـ ١(ـ در خصوص بند ٢٢  .به استماع اعضا رسيد: گزارش ـ وظايف بازرس قانوني) ٢٨ 
 ضرورت ضمن تأکيد بر: گزارش ـ وظايف بازرس قانوني) ٢٨ـ ٢(ـ درخصوص بند ٢٣

 اساسنامه، با توجه به گزارش) ١٤(مديره در مواعد قانوني مقرر در ماده  تشکيل جلسات هيأت
ت يان سال مسئولي تا پا٣/٦/١٣٩٥ از مديره هيأتل جلسه ي در عدم تشکيبازرس قانون

 است برعهده مديره هيأتازمند اخذ مصوبه ي که برابر ضوابط و مقررات ني اقداماتياحتمال
د يخصوص ق اساسنامه در ١٦ت مفاد ماده ين بر رعايباشد، همچن  ميران وقت سازمانيمد

 .شود  تأکيد مي غايب در جلسات سازمانمديره هيأت ينام اعضا
مقرر شد سازمان : يف بازرس قانونيوظا ـ گزارش) ٢٨ ـ ٣(ـ در خصوص بند ٢٤

اقدام   ٣٠/٧/١٣٩٦خ  ي حداکثر تا تاري فاقد مجوز مجمع عمومينسبت به انحالل شرکتها
مناطق آزاد شوراي عالي وني و دبيرخانه به بازرس قانج آن را يالزم را بعمل آورده و نتا

 .نديتجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، ارائه نما
مقرر شد سازمان  :يف بازرس قانونيوظا ـ گزارش) ٢٨ـ ٤(ـ در خصوص بند ٢٥

 خي را حداکثر تا تارآن جينتان شده معمول و ييف تعي تکاليمنطقه اقدام الزم را در اجرا
مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه شوراي عالي و دبيرخانه  به بازرس قانوني ٣٠/٧/١٣٩٦

 .ندياقتصادي، ارائه نما
کارگروه ضمن استماع : يف بازرس قانونيوظا ـ گزارش) ٢٩(ـ در خصوص بند ٢٦

 هاي بودجه ساليانه گزارش سازمان منطقه بر مسئوليت سازمان در رعايت کامل مفاد تبصره
ره قشم مقرر شد ي آب شرب جزيديتولهاي  نهيدر خصوص جبران هز. کند تأکيد مي

رخانه ي دبگذاري سرمايه، بودجه و ريزي برنامهت يري مديسازمان در اسرع وقت با هماهنگ
آن را حداکثر شوراي عالي ف در کارگروه ين تکليي تعيه و براي از موضوع تهيگزارش کامل

 .ديرخانه شورا ارائه نماي به دب٣٠/٧/١٣٩٦تا 
حات به استماع يتوض: يف بازرس قانونيوظا ـ گزارش) ٣٠(د ـ در خصوص بن٢٧
 .دياعضا رس

 گزارش يبندها: يف بازرس قانونيوظا ـ گزارش) ٣٢و٣١ (يـ در خصوص بندها٢٨
 .به استماع كارگروه رسيد

 يکارگروه تخصص) اظهارنظربند ( گزارش حسابرس مستقل) ٦(ـ با توجه به بند ٢٩
اندرکاران  مديره و دست داني از زحمات اعضاي هيأتمنتخب مقرر نمود، به منظور قدر

ر شورا با يص دبي به تشخي مبلغ١٣٩٥ ي و عملکرد سال مالي مالي خصوص صورتهادر
 به ي و مبلغمديره هيأت ي به اعضاوري بهرهرعايت قوانين و مقررات مربوط به عنوان ارتقاء 

 .تصاص يافته و پرداخت شودتشخيص مديرعامل به عنوان پاداش کارکنان دست اندر کار اخ
به عنوان حسابرس ) حسابداران رسمي(ـ مؤسسه حسابرسي هوشيار مميز٣٠

مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم، براي سال مالي منتهي 
 حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي الزحمه حق  انتخاب و١٣٩٦ اسفندماه ٢٩به 

شود و قالب قرارداد   ميبين سازمان منطقه و مؤسسه مذكور تعيين است كه در قرارداد 
 . باشد  مياستاندارد جامعه حسابداران رسمي ايران مالك عمل

سازمان هاي  ـ روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثيراالنتشار جهت درج آگهي٣١
  .انتخاب گرديد

 ـ طق آزاد تجاريمناشوراي عالي کارگروه تخصصي (انهيجلسه مجمع عمومي سال
  .کر صلوات حاضرين به پايان رسيدبا ذ)  صنعتي و ويژه اقتصادي

  
  ٢١/١١/١٣٩٦                                                         ـ ه٥٤٩٧٦ت/١٤٨٠٦٤رهشما

  مديره هيأتهاي مالي و عملكرد  در خصوص صورتنامه  تصويب
   سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو

  ٣٠/١٢/١٣٩٥مربوط به سال مالي منتهي به 
  امور اقتصادي و دارايي وزارت 

  دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
 مورخ ٤٥٧١/١٠/٩٦٢ به پيشنهاد شماره ١٨/١١/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

قتصادي و  دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه ا١٣/١٠/١٣٩٦
قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري ) ٤(ماده ) ج( استناد بند به

  :ـ تصويب كرد١٣٧٢اسالمي ايران ـ مصوب 
 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي مديره هيأتهاي مالي و عملكرد  ـ صورت١

 ٣٠/٣/١٣٩٦  به شرح صورتجلسه مورخ٣٠/١٢/١٣٩٥ماكو مربوط به سال مالي منتهي به 
  .شود پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، تأييد مي

ـ سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه ٢
الزحمه   انتخاب و حق٢٩/١٢/١٣٩٦آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو، براي سال مالي منتهي به 

ه در قرارداد بين سازمان حسابرسي و حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است ك

شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران  سازمان منطقه آزاد يادشده تعيين مي
  .باشد رسمي ايران مالك عمل مي

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

 مناطق آزادشوراي عالي   ي تخصصکارگروه(انهي مجمع عمومي  سالصورتجلسه 
   ) يژه اقتصادي و وصنعتي  ـ تجاري

  ١٣٩٥ ي و عملكرد سال مالي مالي صورتهايدرخصوص بررس
  ٣٠/٣/١٣٩٦ مورخ  ـ صنعتي ماكو ـ تجاريسازمان منطقه آزاد 

 انهي جلسه مجمع عمومي سال٢٢/٣/١٣٩٦ مورخ ٩٩٤/٢٠/٩٦٢پيرو دعوتنامه شماره 
 ، در خصوص)ه اقتصادي صنعتي و ويژ مناطق آزاد تجاري ـشوراي عالي  يکارگروه تخصص(

 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو ١٣٩٥مالي و عملکرد سال مالي هاي  بررسي صورت
  با حضورشوراي عالي، دبيرخانه ٢ در سالن كنفرانس ساختمان شماره ٣٠/٣/١٣٩٦در تاريخ 

ان سازم(و نمايندگان حسابرس مستقل و بازرس قانوني شوراي عالي اعضاي كارگروه تخصصي 
 ي و بررسمديره هيأت گزارش عملكرد تشکيل شد، اعضاي مجمع ضمن استماع) حسابرسي

 اسفندماه ٣٠ براي سال مالي منتهي به مديره هيأتصورتهاي مالي و گزارش عملكرد 
 و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني مربوط به سال مالي منتهي ١٣٩٥

 صنعتي   سازمان منطقه آزاد تجاري ـمديره هيأتتوضيحات   و١٣٩٥ اسفندماه ٣٠ به
  : در خصوص هر يك از بندهاي گزارش مذكور، تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ نمودند،ماكو

صورتهاي  :)اظهارنظربند (گزارش حسابرس مستقل) ٤(ـ در خصوص بند ١
 صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه ١٣٩٥ اسفند ماه ٣٠مالي شامل ترازنامه به تاريخ 

د سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، مورد نق
 .تصويب قرار گرفت

  . گزارش به استماع اعضا رسيد: يگزارش بازرس قانون) ٥(ـ در خصوص بند ٢
  .گزارش به استماع اعضا رسيد: يگزارش بازرس قانون) ٦(ـ در خصوص بند ٣
  .دي جلسه رسيگزارش به استماع اعضا :رس قانونيگزارش باز) ٧(خصوص بندـ در٤
 :قانوني حسابرسهاي  گزارش در مورد ساير مسئوليت) ٨(در خصوص بند  ـ ٥

  .گزارش به استماع اعضا رسيد
 ،)ي مقبول گزارش حسابرساظهارنظر( گزارش حسابرس مستقل) ٤(با توجه به بند ـ  ٦

 مديره هيأت ي از زحمات اعضايقدردانمقرر نمود، به منظور شوراي عالي  يکارگروه تخصص
ن يت قواني با رعا١٣٩٥ ي و عملکرد سال مالي ماليان در خصوص صورتهااندرکار دستو 

ر شورا با رعايت قوانين و مقررات مربوط به عنوان ارتقاء   يص دبي به تشخيو مقررات، مبلغ
 اندرکار دسترکنان  براي کامديرعامل و مبلغي به تشخيص مديره هيأت ي به اعضاوري بهره

  .افته و پرداخت شودياختصاص 
 حساب  بر انتقال نود درصد سود انباشته بهيشنهاد سازمان منطقه مبنيبا توجه به پ ـ٧

اساسنامه با ) ٨(ماده ) ١٣( به استناد بند يسازمان، مجمع عمومهاي  ساير اندوخته
  .شنهاد فوق موافقت نموديپ

 مقرر نمود ي، مجمع عمومي مالي صورتهايحيتوض) ٢٨(ادداشت يبا توجه به  ـ ٨
 ه به بازرسيش سرمايشنهاد افزاي پيهيه و ارائه گزارش توجي سازمان نسبت به تهمديره هيأت
  .، اقدام الزم بعمل آوردي با هدف اصالح ساختار ماليقانون

به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري سازمان حسابرسي ـ ٩
الزحمه حسابرس  حق  انتخاب و١٣٩٦ اسفندماه ٢٩ براي سال مالي منتهي به ماكو،ـ صنعتي 

 مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان منطقه و سازمان حسابرسي تعيين
   .باشد  مي قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمي ايران مالك عمل قالب شود و مي

سازمان هاي  يراالنتشار جهت درج آگهياطالعات بعنوان روزنامه کثروزنامه ـ ١٠
  .شود  ميانتخاب

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

  
  ٢١/١١/١٣٩٦                                                         ـ ه٥٤٩٨١ت/١٤٨٠٣٠رهشما

   مديره هيأتهاي مالي و عملكرد  صورتدر خصوص نامه  تصويب
   مالي هاي مربوط به سالچابهار  تجاري ـ صنعتي سازمان منطقه آزاد
  ٣٠/١٢/١٣٩٥  و٢٩/١٢/١٣٩٤، ٢٩/١٢/١٣٩٣ منتهي به

  امور اقتصادي و دارايي وزارت 
   صنعتي و ويژه اقتصاديدبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ

 مورخ ٤٥٧١/١٠/٩٦٢ به پيشنهاد شماره ١٨/١١/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و ١٣/١٠/١٣٩٦
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قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري ) ٤(ماده ) ج( استناد بند به
  :ـ تصويب كرد١٣٧٢ب اسالمي ايران ـ مصو

 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي مديره هيأتهاي مالي و عملكرد  ـ صورت١
 ٣٠/١٢/١٣٩٥، ٢٩/١٢/١٣٩٤، ٢٩/١٢/١٣٩٣هاي مالي منتهي به  چابهار مربوط به سال

  پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت٨/٩/١٣٩٦ مورخ هاي به شرح صورتجلسه
  .دشو ، تأييد ميباشد مي

ـ سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه ٢
الزحمه   حق انتخاب و٢٩/١٢/١٣٩٦آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار، براي سال مالي منتهي به 

حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان حسابرسي و 
شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران  يسازمان منطقه آزاد يادشده تعيين م

  .باشد رسمي ايران مالك عمل مي
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
مناطق آزاد تجاري ـ شوراي عالي کارگروه تخصصي (صورتجلسه مجمع عمومي
  مالي و عملکرد هاي  در خصوص بررسي صورت )صنعتي و ويژه اقتصادي

  ٨/٩/١٣٩٦صنعتي چابهارمورخ   ـمان منطقه آزاد تجاري ساز١٣٩٣سال مالي 
کارگروه (  جلسه مجمع عمومي١/٩/١٣٩٦ مورخ ٣٧٧٢/٢٠/٩٦٢پيرو دعوتنامه شماره 

، در خصوص بررسي ) صنعتي و ويژه اقتصادي مناطق آزاد تجاري ـشوراي عالي  يتخصص
 صنعتي چابهار  سازمان منطقه آزاد تجاري ـ١٣٩٣مالي و عملکرد سال مالي هاي  صورت

با حضور اعضاء کارگروه و نمايندگان شوراي عالي رخانه ي در محل دب٨/٩/١٣٩٦در تاريخ 
تشکيل شد، اعضاي مجمع ضمن ) سازمان حسابرسي(حسابرس مستقل و بازرس قانوني 

 براي مديره هيأت صورتهاي مالي و گزارش عملكرد ي و بررسمديره هيأتاستماع گزارش 
 و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس ١٣٩٣ اسفندماه ٢٩ سال مالي منتهي به

 سازمان مديره هيأتو توضيحات ١٣٩٣ اسفندماه ٢٩قانوني مربوط به سال مالي منتهي به 
منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار، در خصوص هر يک از بندهاي گزارش مذکور تصميماتي 

  : ذيل اتخاذ نمودندبشرح
 بر  تأكيدضمن): اظهارنظربند ( سابرس مستقل گزارش ح٤در خصوص بندـ ١

ضرورت رعايت قوانين و مقررات با توجه به اينكه بر اساس مقررات درآمد حاصل از 
درآمدي سازمان واريز و هزينه آن بر اساس هاي  عوارض كاالي وروردي بايد به حساب

الت الزم بودجه مصوب صورت پذيرد سازمان مكلف است نسبت به انجام اصالحات و تعدي
 به ٣٠/١١/١٣٩٦بر طبق ضوابط و مقررات اقدام و اسناد و مدارك مربوطه را حداكثر تا 

 .ارائه نمايدشوراي عالي حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه 
  ): اظهارنظربند ( گزارش حسابرس مستقل٥در خصوص بند ـ ٢
 امات صورت گرفته،ضمن استماع گزارش سازمان در خصوص اقد ـ ٥ـ ١خصوص بند در

 اقدامات در دست انجام در جهت تعيين تكليف اراضي سازمان با مديره هيأتمقرر شد 
باشد را تا   مين و حفظ حقوق مردم كه در تصرف اهالي بوميي زميت مقررات واگذاريرعا

حصول نتايج نهايي پيگيري نموده و ضمن انجام اصالحات و تعديالت مورد لزوم در 
 مستقل  به حسابرس٣٠/١١/١٣٩٦ج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ  نتايها، حساب

  .  ارائه نمايدشوراي عالي و بازرس قانوني و دبيرخانه 
 و با توجه به گزارش سازمان در رابطه با اقدامات صورت گرفته ـ ٥ ـ ٢در خصوص بند 

 برگزاري مجامع با عنايت به واگذاري قطعي زمين به سپاه در كميسيون مستندسازي و
نظر با قه در خصوص خارج نمودن زمين موردقبلي در اين ارتباط، مقرر شد سازمان منط

ها  سازمان اقدام الزم را به عمل آورده و تعديالت الزم در حسابهاي  قيمت اوليه از حساب
رس قانوني و و باز به حسابرس مستقل ٣٠/١١/١٣٩٦را معمول و نتيجه را حداكثرتا تاريخ 

  .  ارائه نمايدشوراي عالي دبيرخانه 
 ضمن استماع اقدامات): اظهارنظربند ( گزارش حسابرس مستقل ٦در خصوص بند ـ ٣

 ترتيبي اتخاذ نمايد تا با بكارگيري مديره هيأت سازمان مقرر شد يصورت گرفته از سو
هاي   طرف حسابساز وكار مناسب و مبادله صورتجلسات رفع مغايرت و تطبيق حساب با

و اقدامات الزم نسبت به اخذ به موقع پاسخ ها  عمده بصورت ادواري و انجام پيگيري
اقدام نموده و ضمن ها  يگذار سرمايهبانكي و هاي  ارسالي به ويژه پاسخ تأييديههاي  تأييديه

 خود، نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثرهاي  اعمال اصالحات و تعديالت الزم در حساب
 . ارائه نمايدشوراي عالي  و دبيرخانه ي به بازرس قانون٣٠/١١/١٣٩٦تا تاريخ 
 شامل يقيتلف يمال يصورتها:  گزارش حسابرس مستقل٧در خصوص بند ـ ٤
 يبرا نقد وجوه جريان و زيان و سود يصورتها و ١٣٩٣ ماه اسفند ٢٩ خيتار به ترازنامه

 صورتجلسه نيا در شده نييتع فيتکال جامان به مشروط مزبور، خيتار به منتهي يمال سال
 .رديگ  ميقرار بيتصو مورد

ضمن : يف بازرس قانونير وظايسا ـ  گزارش حسابرس مستقل٨در خصوص بند  ـ ٥
استماع اقدامات صورت گرفته توسط سازمان منطقه در خصوص بند مذكور مقرر شد 

 هاي سازمان و رفع مغايرت جهت اصالح و صدور اسناد مالكيت اراضي تحت تملك مديره هيأت
 پيگيري نموده و ضمن ي قانونيق مجاريموجود را با رعايت قوانين و مقررات و از طر

 نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر ها، اعمال اصالحات و تعديالت مورد لزوم درحساب
  . ئه نمايداراشوراي عالي  به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه ٣٠/١١/١٣٩٦تا تاريخ 
 با توجه: يف بازرس قانونير وظايسا ـ  گزارش حسابرس مستقل٩در خصوص بند  ـ ٦

مناطق آزاد بر اساس معرفي بانك هاي  به بخشنامه ابالغي در خصوص تمركز حساب
ايران مقرر شد سازمان منطقه اقدامات الزم را در اجراي بند فوق و تمركز .ا.مركزي ج

ده با هماهنگي بانك مركزي معمول و نتيجه را حداكثر تا تعيين شهاي  وجوه در حساب
 . ارائه نمايدشوراي عالي  به بازرس قانوني و دبيرخانه ٣٠/١١/١٣٩٦تاريخ 

: يف بازرس قانونير وظايسا ـ  گزارش حسابرس مستقل١٠در خصوص بند ـ ٧
  معامالتي مالي ونامه آيينمجمع عمومي بر مسئوليت مديران سازمان در رعايت كامل مفاد 

 . نمود تأكيدمناطق آزادهاي  سازمان
 با توجه: يف بازرس قانونير وظايسا ـ  گزارش حسابرس مستقل١١در خصوص بند  ـ ٨
 بر الزام ي مبنيعموم ف مکرر مجمعير و تکاليان اخي سالين بند طي بودن ايبه تکرار

 مجدداً ،نطقهات حقوق کارکنان دفتر تهران سازمان ميسازمان به کسر و پرداخت مال
ماً يف مستقي از عدم انجام تکليناشهاي  تيف مذکور مسئولي بر انجام تکال تأکيدضمن

 ن با توجه به برگزارييان مربوطه خواهد بود همچناندرکار دستران و يمتوجه مديرعامل، مد
د يعمل نمااي   مقرر شد سازمان به گونه١٣٩٥ و ١٣٩٤، ١٣٩٣هاي  همزمان مجامع سال

 .ن بند رفع گرددي،  ا١٣٩٦رش سال تا در گزا
: يف بازرس قانونير وظايسا ـ  گزارش حسابرس مستقل١٢در خصوص بند ـ ٩
 موضوع طرح و مذكور بند با رابطه در شده انجام اقدامات خصوص در منطقه سازمان گزارش

 تيرعا عدم تيمسئول همچنين. ديرس کارگروه استماع به دولت اقتصادي كميسيون در
 مديران عهده بر اظهارنامه ميتسل عدم بر يمبن ميمستقهاي  اتيمال قانون ١١٠ هماد مفاد
 مسئوليت بر اسناد ثبت و دفاتر ينگهدار روش موضوع خصوص در. است سازمان وقت
  .گرديد  تأكيديحسابرسهاي  استاندارد تيرعا به نسبت منطقه سازمان مالي مدير

: يف بازرس قانونير وظايسا ـ  گزارش حسابرس مستقل١٣در خصوص بند ـ ١٠
 بر سازمان  وقت و مديران ذيربطمديره هيأتمديرعامل و  مسئوليت بر عمومي مجمع

ن مقرر شد سازمان يهمچن.  نمود تأکيدمصوب بودجه ن شده درييف تعيرعايت تکال
  .دين بند اقدام نماي رفع اي با حسابرس سازمان نسبت به چگونگيمنطقه ضمن هماهنگ

: يف بازرس قانونير وظايسا ـ  گزارش حسابرس مستقل١٤بند در خصوص ـ ١١
پس از استماع توضيحات سازمان منطقه در خصوص بند مذكور، مقرر شد سازمان منطقه 

موضوع بند گزارش را هاي  به منظور رعايت ضوابط و مقررات مربوطه فهرست كامل پيمان
 تكليف و تسويه حق بيمه  اجتماعي اعالم و همچنين نسبت به تعيين تأمينبه سازمان

 ٣٠/١١/١٣٩٦موضوع بند مذكور اقدامات الزم را انجام و نتايج اقدامات را حداكثر تا تاريخ 
ن مقرر يارائه نمايد، همچنشوراي عالي به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه 

 . گردديريگي پيق وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعيشد موضوع از طر
: يف بازرس قانونير وظايسا ـ  گزارش حسابرس مستقل١٥وص بند در خصـ ١٢

 تا مقرر گرديد سازمان منطقه نسبت به رعايت ضوابط ابالغي اقدام و نتايج اقدامات را حداكثر
 .ارائه نمايدشوراي عالي  به بازرس قانوني و دبيرخانه ٣٠/١١/١٣٩٦تاريخ 

 :يف بازرس قانونيظار ويسا ـ  گزارش حسابرس مستقل١٦در خصوص بند ـ ١٣
  .گزارش به استماع اعضاء رسيد ـ ١٦ ـ ١در خصوص بند 

با توجه به تكرار بند مذكور در سنوات ) ١٦ ـ ٣ و ١٦ ـ ٢(در خصوص بندهاي 
 .گذشته مراتب به استماع اعضاي مجمع رسيد

 پس از استماع گزارش سازمان مقرر شد سازمان) ١٦ ـ ٥ و ١٦ـ ٤(در خصوص بندهاي 
) ٢٢(مالي و رعايت ماده هاي  مهيدات الزم را در جهت ارائه به موقع صورتمنطقه ت

  .اساسنامه اتخاذ نمايد
مقرر شد سازمان منطقه . گزارش به استماع اعضاء رسيد ـ ١٦ ـ ٦در خصوص بند 

اقدام نموده و شوراي عالي مورد نياز به دبيرخانه هاي  نامه آييننسبت به ارائه پيش نويس 
  . برساندمديره هيأتانجام امور را به تصويب هاي  داخلي در خصوص رويهاي ه دستورالعمل

: يف بازرس قانونير وظايسا ـ  گزارش حسابرس مستقل١٧در خصوص بند ـ ١٤
 و ٢٦/٥/١٣٩٤ اقدامات الزم مطابق با تكاليف مجمع عمومي مورخ مديره هيأتمقرر شد 

ضمن پيگيري تا حصول نتايج نهايي، تكاليف مندرج در اين صورتجلسه را به عمل آورده و 
و بازرس قانوني شوراي عالي گزارش اقدامات صورت گرفته را هر سه ماه يكبار به دبيرخانه 

 .ارائه نمايد
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: يف بازرس قانونير وظايسا ـ  گزارش حسابرس مستقل١٨در خصوص بند ـ ١٥
ان منطقه پس از استماع توضيحات سازمان منطقه در خصوص بند مذكور مقرر شد سازم

تابعه اقدام نموده و هاي  داخلي سازمان و شركتهاي  نسبت به تقويت سيستم كنترل
 ٣٠/١١/١٣٩٦نتايج اقدامات را حداكثر تا تاريخ ها  ضمن انجام اصالحات الزم در حساب

 .ارائه نمايدشوراي عالي  حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه به
: يف بازرس قانونير وظايسا ـ رس مستقل گزارش حساب١٩در خصوص بند ـ ١٦

پس از استماع گزارش سازمان در خصوص بند مذكور مقرر گرديد سازمان منطقه ضمن 
پيگيري اقدامات حقوقي جاري تا حصول نتايج نهايي با رعايت صرفه و صالح سازمان 

اي شور به بازرس قانوني و دبيرخانه ٣٠/١١/١٣٩٦گزارش اقدامات را حداكثر تا تاريخ 
 .ارائه نمايدعالي 

 مقرر :يف بازرس قانونير وظايسا ـ  گزارش حسابرس مستقل٢٠ـ در خصوص بند ١٧
شد سازمان منطقه اقدامات در دست انجام را تا حصول نتايج نهايي پيگيري و گزارش اقدامات 

 .ارائه نمايدشوراي عالي  به بازرس قانوني و دبيرخانه ٣٠/١١/١٣٩٦را حداكثر تا تاريخ 
: يف بازرس قانونير وظايسا ـ  گزارش حسابرس مستقل٢١ـ در خصوص بند ١٨

 تأكيد مجمع عمومي بر مسئوليت مديران سازمان در رعايت ضوابط و مقررات مربوطه
تابعه نيز رعايت ضوابط مندرج در هاي  در ارتباط با معامالت سازمان با شركت. نمايد مي

 .ستبودجه ساالنه سازمان الزامي اهاي  تبصره
: يف بازرس قانونير وظايسا ـ  گزارش حسابرس مستقل٢٢ـ در خصوص بند ١٩

مقرر گرديد سازمان منطقه گزارش مورد نظر بازرس قانوني را حداكثر تا تاريخ 
 .ارائه نمايدشوراي عالي  به بازرس قانوني و دبيرخانه ٣٠/١١/١٣٩٦

حات يتوض: برسقانوني حساهاي  ساير مسئوليت ـ  گزارش٢٣ـ در خصوص بند ٢٠
 .ديبه استماع اعضاء رس

 هيأت محترم ٢٣/٣/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٣١٩ت/٣٣٣٩١ـ برابر تصويبنامه شماره ٢١
وزيران سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان براي سال 

 حسابرس مستقل و الزحمه حق.  انتخاب شده است١٣٩٤/اسفندماه/٢٩مالي منتهي به 
 انوني، مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان منطقه و سازمان حسابرسي تعيينبازرس ق

 . باشد  ميشود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمي ايران مالك عمل مي
 سازمانهاي  آگهي درج جهت کثيراالنتشار روزنامه عنوان به اطالعات ـ روزنامه٢٢

  .گرديد انتخاب
 ـ تجاري آزاد مناطقشوراي عالي  منتخب تخصصي رگروهکا (عمومي مجمع جلسه

  .رسيد پايان به حاضرين صلوات ذکر با) اقتصادي ويژه و صنعتي
  

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

  ١٣٩٤درخصوص بررسي صورتهاي مالي و عملکرد سال مالي  
  ٨/٩/١٣٩٦صنعتي چابهار  مورخ  ـ مان منطقه آزاد تجاريساز

 انهي جلسه مجمع عمومي سال١/٩/١٣٩٦ مورخ٣٧٧٢/٢٠/٩٦٢پيرو دعوتنامه شماره 
خصوص ، در) صنعتي و ويژه اقتصادي ري ـمناطق آزاد تجاشوراي عالي  يکارگروه تخصص(

 تجاري ـ صنعتي  سازمان منطقه آزاد١٣٩٤مالي و عملکرد سال مالي هاي  بررسي صورت
با حضور اعضاء کارگروه و شوراي عالي رخانه ي در محل دب٨/٩/١٣٩٦چابهار در تاريخ 

تشکيل شد، اعضاي ) سازمان حسابرسي(نمايندگان حسابرس مستقل و بازرس قانوني 
 صورتهاي مالي و گزارش عملكرد ي و بررسمديره هيأتمجمع ضمن  استماع گزارش 

 و استماع گزارش حسابرس ١٣٩٤ اسفندماه ٢٩ منتهي به  براي سال ماليمديره هيأت
 و توضيحات ١٣٩٤ اسفندماه ٢٩مستقل و بازرس قانوني مربوط به سال مالي منتهي به 

 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار، در خصوص هر يک از بندهاي مديره هيأت
  :گزارش مذکور تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ نمودند

 بر  تأكيدضمن):  اظهارنظربند ( گزارش حسابرس مستقل) ٤(د ـ در خصوص بن١
ضرورت رعايت قوانين و مقررات با توجه به اينكه بر اساس مقررات درآمد حاصل از 

درآمدي سازمان واريز و هزينه آن بر اساس هاي  عوارض كاالي وروردي بايد به حساب
اصالحات و تعديالت الزم بودجه مصوب صورت پذيرد سازمان مكلف است نسبت به انجام 

 ٣٠/١١/١٣٩٦بر طبق ضوابط و مقررات اقدام و اسناد و مدارك مربوطه را حداكثر تا 
 .ارائه نمايدشوراي عالي  حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه به

 ): اظهارنظربند (گزارش حسابرس مستقل) ٥(ـ در خصوص بند ٢
 گرفته، خصوص اقدامات صورتزمان در ضمن استماع گزارش ساـ  ٥ـ ١در خصوص بند 

 اقدامات در دست انجام در جهت تعيين تكليف اراضي سازمان با مديره هيأتمقرر شد 
باشد را تا   مين و حفظ حقوق مردم كه در تصرف اهالي بوميي زميت مقررات واگذاريرعا

در حصول نتايج نهايي پيگيري نموده و ضمن انجام اصالحات و تعديالت مورد لزوم 
 به حسابرس ٣٠/١١/١٣٩٦ نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ ها، حساب

 .  ارائه نمايدشوراي عالي مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه 
ضمن استماع توضيحات نمايندگان سازمان منطقه آزاد  ـ ٥ ـ ٢در خصوص بند 

 به منظور ٢٣/٨/١٣٩٦ورخ در مشوراي عالي چابهار و با توجه به جلسه كارگروه تخصصي 
رسيدگي به موضوع مذكور و با عنايت به شرايط محروميت ويژه منطقه و همچنين ضرورت 

صنعتي و اقتصادي و ارزش افزوده اراضي ناشي از فعاليت شركت هاي  حمايت از فعاليت
  :مقرر شد) اقتصاد مقاومتيهاي  در چارچوب سياست(طرف قرارداد و با هدف اشتغال مولد 

 قرارداد طبق شرايط پرداخت و با نرخ سود تسهيالت ٣ مبلغ كل مندرج در ماده ـ١
 .ايران محاسبه گردد.ا.و ضوابط ابالغي بانك مركزي جها  و بخشنامهها  بانكي برابر دستورالعمل

شود كه در افزايش سرمايه شركت   ميبه سازمان منطقه آزاد چابهار اجازه دادهـ ٢
 .بات ناشي از قرارداد اقدام نمايدفوالد مكران از محل مطال

 و با توجه به گزارش سازمان در رابطه با  اقدامات صورت گرفته ـ ٥ ـ ٣در خصوص بند 
با عنايت به واگذاري قطعي زمين به سپاه در كميسيون مستندسازي و برگزاري مجامع 

نظر با قبلي در اين ارتباط، مقرر شد سازمان منطقه در خصوص خارج نمودن زمين مورد 
ها  سازمان اقدام الزم را به عمل آورده و تعديالت الزم در حسابهاي  قيمت اوليه از حساب

 به حسابرس مستقل و حسابرس ٣٠/١١/١٣٩٦را معمول و نتيجه را حداكثرتا تاريخ 
  .  ارائه نمايدشوراي عالي مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه 

 آهن راهر ير مسييمنطقه در صورت تغمقرر گرديد سازمان  ـ ٥ـ ٤در خصوص بند 
 و نسبت به بررسي و تعيين تكليف موضوع بر اساس مقررات موجود اقدام الزم به عمل آورده

ضمن انجام اصالحات احتمالي در طرح تفصيلي پيكره هشتم، نتايج اقدامات انجام شده را 
رس قانوني و  به حسابرس مستقل و حسابرس مستقل و باز٢٩/١٢/١٣٩٦حداكثر تا تاريخ 

 بودن پروژه مذکور ينصورت با توجه به ملير ايارائه نمايد و در غشوراي عالي دبيرخانه 
  .ن بعمل آوردي زمي الزم را در واگذاريسازمان منطقه همکار

 سازمان شد مقرر): اظهارنظربند (گزارش حسابرس مستقل) ٦(ـ در خصوص بند ٣
 درخواستي مستندات و اطالعات مذكورهاي  حساب تكليف تعيين و پيگيري ضمن منطقه

ن معتبر ي و تضاميافتيفهرستي از مطالبات و اسناد در(شامل  قانوني بازرس و حسابرس
مستقل و  حسابرس اختيار در ٣٠/١١/١٣٩٦ تاريخ تا حداكثر را) دريافت شده مربوط

 .  دهد قرارشوراي عالي حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه 
ضمن استماع ): اظهارنظربند ( گزارش حسابرس مستقل) ٧(بند ـ در خصوص ٤

 ترتيبي اتخاذ نمايد تا با مديره هيأت سازمان مقرر شد ياقدامات صورت گرفته از سو
بكارگيري ساز وكار مناسب و مبادله صورتجلسات رفع مغايرت و تطبيق حساب با طرف 

مات الزم نسبت به اخذ به موقع و اقداها  عمده بصورت ادواري و انجام پيگيريهاي  حساب
اقدام نموده و ها  يگذار سرمايهبانكي و هاي  ارسالي به ويژه پاسخ تأييديههاي  پاسخ تأييديه

خود، نتايج اقدامات صورت گرفته را هاي  ضمن اعمال اصالحات و تعديالت الزم در حساب
 . ارائه نمايدلي شوراي عا و دبيرخانه ي به بازرس قانون٣٠/١١/١٣٩٦حداكثر تا تاريخ 

 بر  تأكيدضمن): اظهارنظربند (گزارش حسابرس مستقل) ٨( ـ در خصوص بند ٥
مقرر گرديد  رعايت استانداردهاي حسابداري مورد نظر حسابرس و بازرس قانوني سازمان
 ٣٠/١١/١٣٩٦سازمان منطقه ضمن ارائه اطالعات مورد درخواست حسابرس حداكثر تا تاريخ 

اعمال و گزارش اقدامات نهايي را حداكثر تا تاريخ ها   را در حسابتعديالت مورد نياز
 .ارائه نمايدشوراي عالي  به بازرس مستقل و دبيرخانه ٣٠/١١/١٣٩٦

 يصورتها): اظهارنظربند ( گزارش حسابرس مستقل) ٩(هاي   ـ در خصوص بند٦
 و زيان و  سودي و صورتها١٣٩٤ اسفند ماه ٢٩خ ي شامل ترازنامه به تاريقي تلفيمال

 ي سال ماليجريان وجوه نقد گروه و سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار برا
  .خ مزبور مشروط به انجام تكاليف مقرر مورد تصويب قرار گرفتيمنتهي به تار

ضمن استماع اقدامات :  بر مطلب خاص تأکيد ـگزارش) ١٠(ـ در خصوص بند ٧
 جهت مديره هيأتص بند مذكور مقرر شد صورت گرفته توسط سازمان منطقه در خصو

موجود را با هاي  اصالح و صدور اسناد مالكيت اراضي تحت تملك سازمان و رفع مغايرت
 پيگيري نموده و ضمن اعمال اصالحات ي قانونيق مجاريرعايت قوانين و مقررات و از طر

 تا تاريخ  نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثرها، و تعديالت مورد لزوم در حساب
  . ارائه نمايدشوراي عالي  به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه ٣٠/١١/١٣٩٦

 بر  تأكيدضمن: يف بازرس قانونيساير وظا ـ گزارش) ١١( ـ در خصوص بند ٨
ضرورت رعايت بودجه مصوب مقرر شد سازمان منطقه گزارش تطبيق عمليات با بودجه 

 به ٣٠/١١/١٣٩٦ه و حداكثر تا تاريخ يمربوطه ته هاي )فرمت( قالب مصوب را مطابق
مسئوليت عدم . ارائه نمايدشوراي عالي بازرس قانوني و دبيرخانه حسابرس مستقل و 

 .باشد  ميرعايت بودجه مصوب ساليانه بر عهده مديران وقت سازمان
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 : يف بازرس قانونيساير وظا ـ گزارش) ١٢(ـ در خصوص بند ٩
مجمع عمومي بر مسئوليت مديران سازمان  ـ ١٢ ـ ٢و ١٢ ـ ١ بندهاي در خصوص

 . نمود تأكيدمناطق آزادهاي   مالي و معامالتي سازماننامه آييندر رعايت كامل مفاد 
مقرر شد سازمان منطقه اقدامات الزم را بر اساس مقررات  ـ ١٢ ـ ٣در خصوص بند 

 و نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر مربوطه براي استيفاي حقوق سازمان معمول داشته
  .ارائه نمايدشوراي عالي  به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه ٣٠/١١/١٣٩٦تا تاريخ 

مناطق آزاد از جمله هاي   توجه به اقدامات اوليه سازمانبا ـ ١٢ـ ٤در خصوص بند 
 با حضور نمايندگان ٤/٧/١٣٩٦مورخ شوراي عالي چابهار، موضوع در جلسه كارگروه تخصصي 

مناطق مطرح و مقرر شد پس از ايجاد بسترهاي الزم، ايجاد هاي  بانك مركزي و سازمان
داري كل كشور و بانك مركزي و  خزانهبا ها  شفافيت و چگونگي نحوه تعامالت دستگاه

  . مناطق آزاد صورت پذيردهاي  شدن زمينه انجام كار، پيگيري الزم از سوي سازمانمهيا
  بودنيبا توجه به تکرار: يف بازرس قانونيساير وظا ـ گزارش) ١٣(ـ در خصوص بند١٠

 بر الزام سازمان به کسر و ي مبنيعموم ف مکرر مجمعير و تکاليان اخي سالين بند طيا
 بر انجام  تأکيد مجدداً ضمن،ات حقوق کارکنان دفتر تهران سازمان منطقهيپرداخت مال

ماً متوجه مديرعامل، يف مستقي از عدم انجام تکلياشنهاي  تيف مذکور مسئوليتکال
ن با توجه به برگزاري همزمان مجامع يان مربوطه خواهد بود همچناندرکار دستران و يمد

د تا در گزارش يعمل نمااي   مقرر شد سازمان به گونه١٣٩٥ و ١٣٩٤، ١٣٩٣هاي  سال
  .ن بند رفع گرددي ا١٣٩٦سال 

گزارش سازمان : يف بازرس قانونيساير وظا  ـگزارش) ١٤(ـ در خصوص بند ١١
منطقه در خصوص اقدامات انجام شده در رابطه با بند مذكور و طرح موضوع در كميسيون 

 ١١٠ت مفاد ماده يت عدم رعايهمچنين مسئول. دياقتصادي دولت به استماع کارگروه رس
ان وقت سازمان  بر عهده مديراظهارنامهم ي بر عدم تسليم مبنيمستقهاي  اتيقانون مال

 دفاتر و ثبت اسناد بر مسئوليت مدير مالي يدر خصوص موضوع روش نگهدار. است
 . گرديدي تأكيدحسابرسهاي  ت استاندارديسازمان منطقه نسبت به رعا

 توضيحات پس از استماع: يف بازرس قانونيساير وظاـ  گزارش) ١٥(خصوص بندـ در١٢
شد سازمان منطقه به منظور رعايت ضوابط و سازمان منطقه در خصوص بند مذكور، مقرر 

 اجتماعي  تأمينموضوع بند گزارش را به سازمانهاي  مقررات مربوطه فهرست كامل پيمان
اعالم و همچنين نسبت به تعيين تكليف و تسويه حق بيمه موضوع بند مذكور اقدامات 

سابرس مستقل و  به ح٣٠/١١/١٣٩٦الزم را انجام و نتايج اقدامات را حداكثر تا تاريخ 
ق ين مقرر شد موضوع از طريارائه نمايد، همچنشوراي عالي بازرس قانوني و دبيرخانه 

 . گردديريگي پيوزارت کار، تعاون و رفاه اجتماع
 بر عمومي مجمع: يف بازرس قانونيساير وظا ـ گزارش) ١٦(ـ در خصوص بند ١٣
 شده نييف تعيرعايت تکال بر مانساز  وقت و مديران ذيربطمديره هيأتمديرعامل و  مسئوليت

 با ين مقرر شد سازمان منطقه ضمن هماهنگيهمچن.  نمود تأکيدمصوب بودجه در
  .دين بند اقدام نماي رفع ايحسابرس سازمان نسبت به چگونگ

 ضرورت بر عمومي مجمع: يف بازرس قانونيساير وظاـ  گزارش) ١٧(خصوص بندـ در١٤
 و نمايد  تأكيد ميملي منابع و زمين از استفاده نحوه مهنا آيين اجرايي دستورالعمل رعايت

 .بود خواهد ذيربط مديران با مورد هر در مربوطه مقررات و ضوابط رعايت عدم مسئوليت
با توجه به توضيحات سازمان كه استمهال نبوده بلكه صرفاً تنفس ـ ١٧ـ٢خصوص بند ـ در١٥

توسط مديريت امورمجامع مقرر شد دبيرخانه داده شده است و با عنايت به توضيحات ارائه شده 
 ٣٠٦٠/١٠/٩٤٢دستورالعمل واگذاري زمين به شماره ابالغي  (٤ـ٢نسبت به اصالح عبارت بند 

 .اقدام و نتيجه را جهت اقدامات بعدي سازمان مناطق ابالغ نمايد) ٢٣/٨/١٣٩٤مورخ 
  : يف بازرس قانونيساير وظا ـ گزارش) ١٨(ـ در خصوص بند ١٦

  .گزارش به استماع اعضاء رسيد ـ ١٨ ـ ١وص بند در خص
با توجه به تكرار بند مذكور در سنوات ) ١٨ ـ ٣ و ١٨ ـ ٢(در خصوص بندهاي 

 .گذشته مراتب به استماع اعضاي مجمع رسيد
 ١٣٢سازمان مكلف است نسبت به رعايت مفاد ماده  ـ ١٨ـ ٤در خصوص بند 

معمول و نتايج اقدامات ها  ت الزم را در حساباصالحيه قانون تجارت اقدام نموده و اصالحا
شوراي  به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه ٣٠/١١/١٣٩٦را حداكثر تا تاريخ 

  .ارائه نمايدعالي 
مقرر شد سازمان منطقه نسبت به انجام اصالحات الزم  ـ ١٨ ـ ٥در خصوص بند 

سابرس مستقل و بازرس قانوني و  اقدام و نتايج را به ح٣٠/١١/١٣٩٦حداكثر تا تاريخ 
  .ارائه نمايدشوراي عالي دبيرخانه 

پس از استماع گزارش سازمان مقرر شد ) ١٨ ـ ٧ و ١٨ ـ ٦(در خصوص بندهاي 
 )٢٢(مالي و رعايت ماده هاي  سازمان منطقه تمهيدات الزم را در جهت ارائه به موقع صورت

   .اساسنامه اتخاذ نمايد

س ينو شيقرر شد سازمان منطقه نسبت به ارائه پم ـ ١٨ ـ ٨در خصوص بند 
 يداخلهاي  اقدام نموده و دستورالعملشوراي عالي رخانه ياز به دبيمورد نهاي  نامه آيين

 . برساندمديره هيأتب يانجام امور را به تصوهاي  هي خصوص رودر
 مديره هيأت مقرر شد: يف بازرس قانونيساير وظاـ  گزارش) ١٩(ـ در خصوص بند ١٧

در  و تكاليف مندرج ٢٦/٥/١٣٩٤اقدامات الزم مطابق با تكاليف مجمع عمومي مورخ 
 اين صورتجلسه را به عمل آورده و ضمن پيگيري تا حصول نتايج نهايي، گزارش اقدامات

 .و بازرس قانوني ارائه نمايدشوراي عالي صورت گرفته را هر سه ماه يكبار به دبيرخانه 
مقرر گرديد سازمان : يف بازرس قانونيساير وظا ـ رشگزا) ٢٠(ـ در خصوص بند ١٨

 .منطقه نسبت به رعايت ضوابط ابالغي اقدام نمايد
با توجه به توضيحات : يف بازرس قانونيساير وظاـ  گزارش) ٢١(ـ در خصوص بند١٩

سازمان مبني بر رويه بودن ارائه تخفيف به كاركنان به عنوان يك ابزار انگيزشي و رفاهي در 
 نشده است، بيني پيشقبل با توجه به آنكه در دستورالعمل فعلي ابالغي تخفيف اي ه سال

نسبت به موضوع رسيدگي و در صورت لزوم شوراي عالي مجمع عمومي مقرر نمود دبيرخانه 
 .    مناطق اعالم نمايدهاي  اصالحات الزم را انجام و نتيجه را جهت اقدامات بعدي به سازمان

گزارش به استماع : يف بازرس قانونيساير وظا ـ گزارش) ٢٢(ـ در خصوص بند ٢٠
جه اقدامات ير الزم را در حوزه آب و برق انجام داده و نتيسازمان منطقه تداب .اعضاء رسيد

شوراي عالي رخانه ي و دبي به بازرس قانون٢٩/١٢/١٣٩٦خ يصورت گرفته را حداکثر تا تار
 .ديارائه نما

مقرر شد سازمان : يف بازرس قانونيساير وظا  ـگزارش) ٢٣(ـ در خصوص بند ٢١
 اقدام و ٣٠/١١/١٣٩٦مذكور حداكثر تا تاريخ هاي  منطقه نسبت به تعيين تكليف طرح

 .ارائه نمايدشوراي عالي نتايج را به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه 
ضمن استماع : يف بازرس قانونيساير وظا ـ گزارش) ٢٤(ـ در خصوص بند ٢٢

گيري در مورد سفرهاي خارجي كاركنان سازمان  گزارش ارائه شده در خصوص تصميم
 بر اساس مصوبات مربوطه،شوراي عالي توسط كميته سفرهاي خارجي مستقر در دبيرخانه 

از اي  و نسخهشوراي عالي مقرر شد سازمان منطقه مصوبه كميته سفرهاي دبيرخانه 
 . به بازرس قانوني ارائه نمايد٣٠/١١/١٣٩٦گزارش سفرها را حداكثر تا تاريخ 

مقرر گرديد سازمان : يف بازرس قانونيساير وظا ـ گزارش) ٢٥(ـ در خصوص بند ٢٣
سازمان به عمل آورده و نتايج هاي  منطقه اصالحات و تعديالت الزم را در دفاتر و حساب

 قانوني  به حسابرس مستقل و بازرس٣٠/١١/١٣٩٦اقدامات صورت گرفته حداكثر تا تاريخ 
 .ارائه نمايدشوراي عالي و دبيرخانه 

پس از استماع : يف بازرس قانونيساير وظا ـ گزارش) ٢٦(ـ در خصوص بند ٢٤
 نامه آيينتوضيحات سازمان در خصوص بند مذكور مقرر شد اصالحات الزم در اجراي 

ت مناطق و چارچوب بودجه مصوب معمول و نتايج اقداماهاي  مالي و معامالتي سازمان
 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و ٣٠/١١/١٣٩٦صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 

 . ارائه نمايدشوراي عالي دبيرخانه 
 پس از استماع توضيحات: يف بازرس قانونيساير وظا ـ گزارش) ٢٧(خصوص بندـ در٢٥

سازمان منطقه در خصوص بند مذكور مقرر شد سازمان منطقه نسبت به تقويت سيستم 
تابعه اقدام نموده و ضمن انجام اصالحات الزم در هاي  داخلي سازمان و شركتهاي  نترلك

 به حسابرس مستقل و بازرس ٣٠/١١/١٣٩٦نتايج اقدامات را حداكثر تا تاريخ ها  حساب
 .ارائه نمايدشوراي عالي قانوني و دبيرخانه 

شد چنانچه مقرر : يف بازرس قانونيساير وظا ـ گزارش) ٢٨(ـ در خصوص بند ٢٦
فات مناقصه گردد، اسناد و مدارک را کامل و قابل يسازمان منطقه ناچار به انجام ترک تشر

 .  دين و مقررات به حسابرس مستقل ارائه نمايانطباق با قوان
مجمع عمومي بر : يف بازرس قانونيساير وظا ـ گزارش) ٢٩(ـ در خصوص بند ٢٧

در ارتباط . نمايد  تأكيد ميمقررات مربوطهمسئوليت مديران سازمان در رعايت ضوابط و 
بودجه هاي  تابعه نيز رعايت ضوابط مندرج در تبصرههاي  با معامالت سازمان با شركت

 .ساالنه سازمان الزامي است
مقرر گرديد سازمان : يف بازرس قانونيساير وظا ـ گزارش) ٣٠(در خصوص بند ـ ٢٨

 به حسابرس ٣٠/١١/١٣٩٦ثر تا تاريخ منطقه گزارش مورد نظر بازرس قانوني را حداك
 .ارائه نمايدشوراي عالي مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه 

 حاتيتوض: قانوني حسابرسهاي  ساير مسئوليت ـ گزارش) ٣١(در خصوص بند ـ ٢٩
 .ديبه استماع اعضاء رس

شوراي   دبير محترم وقت٧/٣/١٣٩٦ مورخ ٧٩١/١٠/٩٦٢ـ با توجه به نامه شماره ٣٠
 بازرس و مستقل حسابرس عنوان به حسابرسي مناطق آزاد، سازمانهاي  سازمان عالي

 الزحمه حق و انتخاب ١٣٩٥/اسفندماه/٣٠ به منتهي مالي سال براي سازمان قانوني
كه در قرارداد بين سازمان منطقه و  است مبلغي قانوني، بازرس و مستقل حسابرس
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 استاندارد جامعه حسابداران رسمي ايران شود و قالب قرارداد  ميسازمان حسابرسي تعيين
 . باشد  ميمالك عمل

سازمان هاي  ـ روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثيراالنتشار جهت درج آگهي٣١
  .انتخاب گرديد

 ـ مناطق آزاد تجاريشوراي عالي کارگروه تخصصي ( انهيجلسه مجمع عمومي سال
  . به پايان رسيدبا ذکر صلوات حاضرين)  صنعتي و ويژه اقتصادي

 
  شوراي عالي کارگروه تخصصي (انه يصورتجلسه مجمع عمومي سال

  ) مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
  ١٣٩٥درخصوص بررسي صورتهاي مالي و عملکرد سال مالي  

  ٨/٩/١٣٩٦مورخ   ـصنعتي چابهار ـ سازمان منطقه آزاد تجاري
 انهي جلسه مجمع عمومي سال١/٩/١٣٩٦مورخ ٣٧٧٢/٢٠/٩٦٢پيرو دعوتنامه شماره 

 خصوص ، در) صنعتي و ويژه اقتصادي مناطق آزاد تجاريـ شوراي عالي  يکارگروه تخصص(
 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ١٣٩٥مالي و عملکرد سال مالي هاي  بررسي صورت

ارگروه و  در محل سازمان منطقه آزاد چابهار با حضور اعضاء ک٨/٩/١٣٩٦در تاريخ  چابهار
تشکيل شد، اعضاي ) سازمان حسابرسي(نمايندگان حسابرس مستقل و بازرس قانوني 

 صورتهاي مالي و گزارش عملكرد ي و بررسمديره هيأتمجمع ضمن استماع گزارش 
 و استماع گزارش حسابرس ١٣٩٥ اسفندماه ٣٠ براي سال مالي منتهي به مديره هيأت

 و توضيحات ١٣٩٥ اسفندماه ٣٠مالي منتهي به مستقل و بازرس قانوني مربوط به سال 
 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار، در خصوص هر يک از بندهاي مديره هيأت

  :گزارش مذکور تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ نمودند
 ضمن ):اظهارنظربند ( گزارش حسابرس مستقل) ٤ـ١(در خصوص بند ـ ١

 اقدامات مديره هيأتصورت گرفته، مقرر شد استماع گزارش سازمان در خصوص اقدامات 
ن و ي زميت مقررات واگذاريدر دست انجام در جهت تعيين تكليف اراضي سازمان با رعا

باشد را تا حصول نتايج نهايي پيگيري   ميحفظ حقوق مردم كه در تصرف اهالي بومي
امات صورت  نتايج اقدها، نموده و ضمن انجام اصالحات و تعديالت مورد لزوم در حساب

 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه ٣٠/١١/١٣٩٦گرفته را حداكثر تا تاريخ 
 .  ارائه نمايدشوراي عالي 

 گرديد  مقرر):اظهارنظربند (گزارش حسابرس مستقل) ٤ـ٢(در خصوص بند ـ ٢
 اساس  نسبت به بررسي و تعيين تكليف موضوع برآهن راهر ير مسييصورت تغسازمان منطقه در 

پيكره  تفصيلي مقررات موجود اقدام الزم به عمل آورده و ضمن انجام اصالحات احتمالي در طرح
 مستقل و  به حسابرس٢٩/١٢/١٣٩٦هشتم، نتايج اقدامات انجام شده را حداكثر تا تاريخ 

 بودن ينصورت با توجه به ملياريارائه نمايد و در غشوراي عالي بازرس قانوني و دبيرخانه 
  .ن بعمل آوردي زمي الزم را در واگذاريه مذکور سازمان منطقه همکارپروژ

 توجه با): اظهارنظربند (گزارش حسابرس مستقل) ٤ ـ ٣(در خصوص بند ـ ٣
به گزارش سازمان در رابطه با  اقدامات صورت گرفته و با عنايت به واگذاري قطعي زمين 

ي در اين ارتباط، مقرر شد به سپاه در كميسيون مستندسازي و برگزاري مجامع قبل
هاي  سازمان منطقه در خصوص خارج نمودن زمين مورد نظر با قيمت اوليه از حساب

را معمول و نتيجه را ها  سازمان اقدام الزم را به عمل آورده و تعديالت الزم در حساب
شوراي  به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه ٣٠/١١/١٣٩٦حداكثرتا تاريخ 

  .  ارائه نمايدعالي 
): اظهارنظربند (گزارش حسابرس مستقل) ٢٥ و ٤ـ ٤(در خصوص بند ـ ٤

با توجه به جلسه  و ندگان محترم سازمان منطقه آزاد چابهاريحات نمايپس از استماع توض
ط يت به شراي به موضوع و با عنايدگي رسي برايکارگروه تخصص) ١٣٩٦ /٢٣/٨مورخ (

 و ي و اقتصاديصنعتهاي  تيت از فعالي ضرورت حمانيژه منطقه و همچنيت ويمحروم
در (ت شرکت طرف قرارداد و با هدف اشتغال مولد ي از فعالي ناشيارزش افزوده اراض

  :مقرر شد) ياقتصاد مقاومتهاي  استيچارچوب س
 يالت بانکيط پرداخت با نرخ سود تسهيقرارداد طبق شرا ٣مبلغ کل مندرج در ماده ـ ١

  .  ران محاسبه گردديا.ا. جي بانک مرکزيو ضوابط ابالغها  و بخشنامهها  برابر دستورالعمل
ه شرکت يش سرمايشود که در افزا  ميبه سازمان منطقه آزاد چابهار اجازه دادهـ ٢

  .دي از قرارداد اقدام نمايفوالد مکران از محل مطالبات ناش
 شد  مقرر):اظهارنظربند (گزارش حسابرس مستقل) ٥(در خصوص بند  ـ ٥
 مستندات و اطالعات مذكورهاي  حساب تكليف تعيين و پيگيري ضمن منطقه سازمان

 و يافتيفهرستي از مطالبات و اسناد در(شامل  قانوني بازرس و حسابرس درخواستي
حسابرس  اختيار در ٣٠/١١/١٣٩٦ تاريخ تا حداكثر را) ن معتبر دريافت شده مربوطيتضام

 .  دهد قرارشوراي عالي  مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه

 مقرر شد ):اظهارنظربند (گزارش حسابرس مستقل) ٦(در خصوص بند  ـ ٦
مربوطه اقدامات هاي  ره مندرج در بند گزارش در حسابيسازمان منطقه ضمن اعمال ذخ

 تاريخ تا جه اقدامات را حداكثريالت الزم در حسابها را لحاظ و نتي الزم و تعديقانون
   .نديارائه نماشوراي عالي  دبيرخانه  ويو بازرس قانون مستقل سابرسح به ٣٠/١١/١٣٩٦

ضمن ): اظهارنظربند (گزارش حسابرس مستقل) ٧(در خصوص بند ـ ٧
 ترتيبي اتخاذ نمايد مديره هيأت سازمان مقرر شد ياستماع اقدامات صورت گرفته از سو

يرت و تطبيق حساب كار مناسب و مبادله صورتجلسات رفع مغا تا با بكارگيري ساز و
و اقدامات الزم نسبت به اخذ ها  عمده بصورت ادواري و انجام پيگيريهاي   طرف حساببا

اقدام ها  يگذار سرمايهبانكي و هاي  ارسالي به ويژه پاسخ تأييديههاي  به موقع پاسخ تأييديه
ورت خود، نتايج اقدامات صهاي  نموده و ضمن اعمال اصالحات و تعديالت الزم در حساب

 و دبيرخانه ي به حسابرس مستقل و بازرس قانون٣٠/١١/١٣٩٦گرفته را حداكثر تا تاريخ 
 . ارائه نمايدشوراي عالي 

مجمع ):اظهارنظربند (گزارش حسابرس مستقل) ٨( ـ در خصوص بند ٨
ن و مقررات يانجام شده در چارچوب قوانهاي  نهي در خصوص فرودگاه کنارک با هزيعموم

هاي  نهيه هزيف نمود که کليمود، در خصوص پروژه مسجد به سازمان تکلمربوط موافقت ن
 هاي ابالغي به سازمان (ي تمام شده اراضيانجام شده را مطابق دستورالعمل نحوه محاسبه بها

 هاي ند، در رابطه با مجتمعي منتقل نمايکم تجاريکره ينه سازمان در پيبه حساب هز) مناطق
 حسابرس به ٣٠/١١/١٣٩٦ تاريخ تا جه را  حداكثريا انجام و نتس اصالحات الزم ريفردوس و ت

  .  ندينما ارائهشوراي عالي  دبيرخانه و يقانون بازرس و مستقل
 شد  مقرر):اظهارنظربند (گزارش حسابرس مستقل) ٩(ـ در خصوص بند ٩
 بازرس و  مورد نظر حسابرسين حسابهاي مابيرت فيگزارش رفع مغا منطقه سازمان
  و دبيرخانهيو بازرس قانون مستقل حسابرس  به٣٠/١١/١٣٩٦ تاريخ تا حداكثر ار قانوني

   .نديارائه نماشوراي عالي 
 ي صورتها):اظهارنظربند (گزارش حسابرس مستقل) ١٠(ـ در خصوص بند ١٠

 سود و زيان و ي و صورتها١٣٩٥ اسفند ماه ٣٠خ ي شامل ترازنامه به تاريقي تلفيمال
 ي سال مالي و سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار براجريان وجوه نقد گروه

  .گردد  ميف مقرر تصويبيخ مزبور مشروط به انجام تکاليمنتهي به تار
 ضمن استماع اقدامات : بر مطلب خاص تأکيد ـگزارش) ١١(ـ در خصوص بند ١١

 جهت مديره هيأتصورت گرفته توسط سازمان منطقه در خصوص بند مذكور مقرر شد 
موجود را با هاي  اصالح و صدور اسناد مالكيت اراضي تحت تملك سازمان و رفع مغايرت

 پيگيري نموده و ضمن اعمال اصالحات و ي قانونيق مجاريرعايت قوانين و مقررات و از طر
 ٣٠/١١/١٣٩٦ نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ ها، تعديالت مورد لزوم در حساب

  . ارائه نمايدشوراي عالي ل و بازرس قانوني و دبيرخانه به حسابرس مستق
حات ي با توجه به توض: بر مطلب خاص تأکيد ـگزارش) ١٢(خصوص بند ـ در١٢

ن ييمقرر شد تا تع، يي بر طرح پرونده مربوطه در مراجع قضايارائه شده سازمان مبن
ج يآمده و نتا حفظ حقوق سازمان بعمل ي و اقدام الزم برايريگيف موضوعات، پيتکل

شوراي  بصورت سه ماهه به بازرس قانوني و دبيرخانه ييجه نهاياقدامات را تا حصول نت
 .نديمناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، ارائه نماعالي 

  تأكيد ضمن:يف بازرس قانونيساير وظا ـ گزارش) ١٣(ـ در خصوص بند ١٣
منطقه گزارش تطبيق عمليات با بودجه بر ضرورت رعايت بودجه مصوب مقرر شد سازمان 

  به حسابرس٣٠/١١/١٣٩٦ه و حداكثر تا تاريخ يمربوطه تههاي  )فرمت( قالب مصوب را مطابق
مسئوليت عدم رعايت بودجه . ارائه نمايدشوراي عالي مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه 

 .باشد  ميمصوب ساليانه بر عهده مديران وقت سازمان
مجمع : يف بازرس قانونيساير وظا ـ گزارش) ١٤ ـ ١(ند ـ در خصوص ب١٤

 و ي مالنامه آيينت مفاد يژه رعاين و مقررات بويه قوانيت کلي بر رعا تأکيد ضمنيعموم
ت و تخلف يت هر گونه عدم رعايمربوط، مسئولهاي  نديه فرآي در انجام کليمعامالت
 وقت سازمان مديره هيأت ن را متوجه مديرعامل ويت قواني از عدم رعاي ناشياحتمال
 . با مسئوالن فوق الذكر خواهد بودييت پاسخگويداند و مسئول  ميمنطقه

 مجمع :يف بازرس قانونيساير وظا ـ گزارش) ١٤ ـ ٢(ـ در خصوص بند ١٥
 مالي و معامالتي نامه آيينعمومي بر مسئوليت مديران سازمان در رعايت كامل مفاد 

مسئوليت پاسخگويي در رابطه با عدم رعايت قوانين . مود ن تأكيدمناطق آزادهاي  سازمان
 .باشد  مي وقت سازمانمديره هيأتبر عهده مديرعامل و 

 با توجه :يف بازرس قانونيساير وظا ـ گزارش) ١٥ ـ ١(ـ در خصوص بند ١٦
 بر الزام ي مبنيف مکرر مجمع عمومير و تکاليان اخي سالين بند طي بودن ايبه تکرار

 مجدداً ،ات حقوق کارکنان دفتر تهران سازمان منطقهير و پرداخت مالسازمان به کس
ماً يف مستقي از عدم انجام تکليناشهاي  تيف مذکور مسئولي بر انجام تکال تأکيدضمن
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ن مقرر شد سازمان يان مربوطه خواهد بود همچناندرکار دستران و يمتوجه مديرعامل، مد
  .ن بند رفع گردديد تا در گزارش سال بعد ايعمل نمااي  به گونه

 گزارش :يف بازرس قانونيساير وظا ـ گزارش) ١٥ ـ ٢(ـ در خصوص بند ١٧
سازمان منطقه در خصوص اقدامات انجام شده در رابطه با بند مذكور و طرح موضوع در 

ت مفاد يت عدم رعايهمچنين مسئول. ديكميسيون اقتصادي دولت به استماع کارگروه رس
 بر عهده مديران وقت اظهارنامهم ي بر عدم تسليم مبنيمستقهاي  اتي قانون مال١١٠اده م

 دفاتر و ثبت اسناد بر مسئوليت مدير يدر خصوص موضوع روش نگهدار. سازمان است
 . گرديدي تأكيدحسابرسهاي  ت استاندارديمالي سازمان منطقه نسبت به رعا

 مقرر: يف بازرس قانونيوظاساير  ـ گزارش) ١٥ ـ ٣(ـ در خصوص بند ١٨
 تاريخ تا ج اقدامات را حداكثريالت الزم در حسابها را اعمال و نتايتعد سازمان شد
   .دياعالم نماشوراي عالي  به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه  ٢٩/١٢/١٣٩٦

 پس از استماع: يف بازرس قانونيساير وظا ـ گزارش) ١٦(ـ در خصوص بند ١٩
 سازمان منطقه در خصوص بند مذكور، مقرر شد سازمان منطقه به منظور توضيحات

 موضوع بند گزارش را به سازمانهاي  رعايت ضوابط و مقررات مربوطه فهرست كامل پيمان
 اجتماعي اعالم و همچنين نسبت به تعيين تكليف و تسويه حق بيمه موضوع بند تأمين

 حسابرس  به٣٠/١١/١٣٩٦مات را حداكثر تا تاريخ مذكور اقدامات الزم را انجام و نتايج اقدا
ن مقرر شد موضوع از يارائه نمايد، همچنشوراي عالي مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه 

 . گردديريگي پيق وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعيطر
 عمومي مجمع :يقانون بازرس فيوظا ساير ـ گزارش) ١٧ (بند خصوص ـ در٢٠

ف يرعايت تکال بر سازمان  وقت و مديران ذيربطمديره هيأتمل و مديرعا مسئوليت بر
ن مقرر شد سازمان منطقه ضمن يهمچن.  نمود تأکيدمصوب بودجه ن شده درييتع

  .دين بند اقدام نماي رفع اي با حسابرس سازمان نسبت به چگونگيهماهنگ
مجمع  :يقانون بازرس فيوظا ساير ـ گزارش) ١٨ (بند خصوص ـ در٢١
 اخذ يي اجرانامه آيينبر مسئوليت مديران ذيربط سازمان در رعايت كامل مفاد عمومي 

 . نمود تأكيدعوارض و دستورالعمل مربوطه به منظور حفظ حقوق سازمان
 عمومي  مجمع:يف بازرس قانونيساير وظا ـ گزارش) ١٩(ـ در خصوص بند ٢٢

 تأكيد ملي منابع و زمين زا استفاده نحوه نامه آيين اجرايي دستورالعمل رعايت ضرورت بر
 ذيربط مديران با مورد هر در مربوطه مقررات و ضوابط رعايت عدم مسئوليت و نمايد مي

 .بود خواهد
 با توجه :يف بازرس قانونيساير وظا ـ گزارش) ١٩ـ ٤(ـ در خصوص بند ٢٣

به توضيحات سازمان كه استمهال نبوده بلكه صرفاً تنفس داده شده است و با عنايت 
 توضيحات ارائه شده توسط مديريت امورمجامع مقرر شد دبيرخانه نسبت به اصالح به

 مورخ ٣٠٦٠/١٠/٩٤٢دستورالعمل واگذاري زمين به شماره ابالغي  (٤ ـ ٢عبارت بند 
 .اقدام و نتيجه را جهت اقدامات بعدي سازمان مناطق ابالغ نمايد) ٢٣/٨/١٣٩٤

 توضيحات با توجه به: يقانون ازرسب فيوظا سايرـ  گزارش) ٢٠(بند ـ درخصوص٢٤
سازمان مبني بر رويه بودن ارائه تخفيف به كاركنان به عنوان يك ابزار انگيزشي و رفاهي 

 نشده بيني پيشقبل با توجه به آنكه در دستورالعمل فعلي ابالغي تخفيف هاي  در سال
ي و در نسبت به موضوع رسيدگشوراي عالي است، مجمع عمومي مقرر نمود دبيرخانه 

مناطق هاي  صورت لزوم اصالحات الزم را انجام و نتيجه را جهت اقدامات بعدي به سازمان
 .    اعالم نمايد
  : يف بازرس قانونيساير وظا ـ گزارش) ٢١(ـ در خصوص بند ٢٥
گزارش  :يقانون بازرس فيوظا ساير ـ گزارش) ٢١ ـ ١ (بند خصوص ـ در٢٦

  .به استماع اعضاء رسيد
ـ )٢١ـ ٣ و ٢١ـ ٢( بندهاي ـ در خصوص٢٧  توجه با :يقانون بازرس فيوظا ساير 

 .به تكرار بند مذكور در سنوات مراتب به استماع اعضاي مجمع رسيد
 مقرر شد سازمان  :يقانون بازرس فيوظا ساير ـ )٢١ـ ٤(ـ در خصوص بند٢٨

 به حسابرس  اقدام و نتايج را٣٠/١١/١٣٩٦نسبت به انجام اصالحات الزم حداكثر تا تاريخ 
  .ارائه نمايدشوراي عالي مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه 

 :يقانون بازرس فيوظا ساير ـ )٢١ ـ ٧و٢١ ـ ٥(ـ در خصوص بندهاي ٢٩
پس از استماع گزارش سازمان مقرر شد سازمان منطقه تمهيدات الزم را در جهت ارائه به 

  .خاذ نمايداساسنامه ات) ٢٢(مالي و رعايت ماده هاي  موقع صورت
مقرر شد سازمان  :يقانون بازرس فيوظا ساير ـ )٢١ ـ ٦(ـ در خصوص بند٣٠

اقدام نموده شوراي عالي رخانه ياز به دبيمورد نهاي  نامه آيينس يش نويمنطقه نسبت به ارائه پ
 . برساندمديره هيأتب يانجام امور را به تصوهاي  هي در خصوص رويداخلهاي  و دستورالعمل

گزارش به استماع  :يقانون بازرس فيوظا ساير ـ )٢١ ـ ٨(صوص بنددر خ ـ٣١
 .اعضاء رسيد

مقرر شد : يف بازرس قانونيساير وظا ـ گزارش) ٢٢(ـ در خصوص بند ٣٢
 مورد نظر در يت مفاد قانوني از عدم رعايي نمونه هايچنانچه حسابرس و بازرس قانون

 .دي گزارش نمايار دارد به مجمع عمومياخت
 مقرر شد :يف بازرس قانونيساير وظا ـ گزارش) ٢٣(خصوص بند ـ در ٣٣

 و تكاليف مندرج ٢٦/٥/١٣٩٤ اقدامات الزم مطابق با تكاليف مجمع عمومي مورخ مديره هيأت
در اين صورتجلسه را به عمل آورده و ضمن پيگيري تا حصول نتايج نهايي، گزارش اقدامات 

 .و بازرس قانوني ارائه نمايدشوراي عالي ه صورت گرفته را هر سه ماه يكبار به دبيرخان
مقرر گرديد :  يف بازرس قانونيساير وظا ـ گزارش) ٢٤(ـ در خصوص بند ٣٤

 .سازمان منطقه نسبت به رعايت ضوابط ابالغي اقدام نمايد
 گزارش به :يف بازرس قانونيساير وظا ـ گزارش) ٢٦(ـ در خصوص بند ٣٥

 .استماع اعضاء رسيد
 شد مقرر: يف بازرس قانونيساير وظا ـ گزارش) ٢٧(د ـ در خصوص بن٣٦

هاي  يريگيو ضمن انجام پ آمده بعمل سازمان حقوق حفظ يبرا الزم اقدام و يريگيپ
 سه در مقاطع يينها جهينت حصول تا صورت گرفته را اقدامات جينتا  الزم،يي و قضايحقوق
  .ندينما ارائه آزاد مناطقشوراي عالي  دبيرخانه و قانوني بازرس به ماهه

 شد مقرر: يف بازرس قانونيساير وظا ـ گزارش) ٢٨(در خصوص بند  ـ٣٧
 ٣٠/١١/١٣٩٦ تاريخ تا حداكثر مذكورهاي  طرح تكليف تعيين به نسبت منطقه سازمان
نمايد و  ارائهشوراي عالي حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه  به را نتايج و اقدام

 ارائه شده توسط سازمان منطقه يهيتوجهاي   اساس گزارشبرشوراي عالي رخانه يدب
 .ديمات الزم را اخذ نمايتصم

 استماع  ضمن:يبازرس قانون فيساير وظا ـ گزارش) ٢٩(ـ در خصوص بند ٣٨
 سازمان كاركنان خارجي سفرهاي مورد در گيري تصميم خصوص در شده ارائه گزارش
 مصوبات اساس برشوراي عالي  دبيرخانه در مستقر خارجي سفرهاي كميته توسط

اي  نسخه وشوراي عالي  دبيرخانه سفرهاي كميته مصوبه منطقه سازمان شد مقرر مربوطه،
  .نمايد ارائه قانوني بازرس به ٣٠/١١/١٣٩٦ تاريخ تا حداكثر را سفرها گزارش از

 مقرر گرديد :يبازرس قانون فيساير وظا ـ گزارش) ٣٠(ـ در خصوص بند ٣٩
ق ي الزم را در جهت احقاق حقوق سازمان از طري و قانونياقدامات حقوقسازمان منطقه 

 ٣٠/١١/١٣٩٦ به عمل آورده و نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ ييمراجع قضا
  .ارائه نمايدشوراي عالي به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه 

 شد  مقرر:يس قانونف بازريساير وظا ـ گزارش) ٣١(ـ در خصوص بند ٤٠
ه يو تسو تكليف تعيين به نسبت منطقه با در نظر گرفتن صرفه و صالح سازمان، سازمان

 را نتايج اقدام نموده و مانکاران يل با پيان تکميدر جرهاي  مربوط به پروژههاي  مانيپ
شوراي حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه  به ٢٩/١٢/١٣٩٦ تاريخ تا حداكثر

 .نمايد ارائه عالي
 گزارش :يف بازرس قانونيساير وظا ـ گزارش) ٣٢(ـ در خصوص بند ٤١

ر الزم را در حوزه آب و برق انجام داده و يسازمان منطقه تداب.  استماع اعضاء رسيدبه
 به حسابرس مستقل و ٢٩/١٢/١٣٩٦خ يجه اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تارينت

 .ديارائه نما عالي شورايرخانه ي و دبيبازرس قانون
مقرر گرديد : يف بازرس قانونيساير وظا ـ گزارش) ٣٣(ـ در خصوص بند ٤٢

 اطالعات مورد درخواست را به حسابرس ٣٠/١١/١٣٩٦سازمان منطقه حداكثر تا تاريخ 
 .ارائه نمايدشوراي عالي مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه 

پس از : يزرس قانونف بايساير وظا ـ گزارش) ٣٤(ـ در خصوص بند ٤٣
استماع توضيحات سازمان منطقه در خصوص بند مذكور مقرر شد سازمان منطقه نسبت 

تابعه اقدام نموده و ضمن انجام هاي  داخلي سازمان و شركتهاي  به تقويت سيستم كنترل
 به حسابرس ٣٠/١١/١٣٩٦نتايج اقدامات را حداكثر تا تاريخ ها  اصالحات الزم در حساب

 .ارائه نمايدشوراي عالي ازرس قانوني و دبيرخانه مستقل و ب
مقرر شد : يف بازرس قانونيساير وظا ـ گزارش) ٣٥(ـ در خصوص بند ٤٤

فات مناقصه گردد، اسناد و مدارک را يچنانچه سازمان منطقه ناچار به انجام ترک تشر
 .  دين و مقررات به حسابرس مستقل ارائه نمايکامل و قابل انطباق با قوان

مجمع : يف بازرس قانونيساير وظا ـ گزارش) ٣٦(ـ در خصوص بند ٤٥
. نمايد  تأكيد ميعمومي بر مسئوليت مديران سازمان در رعايت ضوابط و مقررات مربوطه

هاي   تبصرهتابعه نيز رعايت ضوابط مندرج درهاي  در ارتباط با معامالت سازمان با شركت
 .بودجه ساالنه سازمان الزامي است

مقرر گرديد : يف بازرس قانونيساير وظا ـ گزارش) ٣٧(خصوص بند ـ در ٤٦
 حسابرس  به٣٠/١١/١٣٩٦سازمان منطقه گزارش مورد نظر بازرس قانوني را حداكثر تا تاريخ 

 .ارائه نمايدشوراي عالي مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه 
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: قانوني حسابرسهاي  ساير مسئوليت ـ گزارش) ٣٨(ـ در خصوص بند ٤٧
 .ديحات به استماع اعضاء رسيتوض

کارگروه ) اظهارنظربند (گزارش حسابرس مستقل) ١٠( با توجه به بند ـ٤٨
 و مديره هيأت ي از زحمات اعضايمنتخب مقرر نمود، به منظور قدردان يتخصص
ن و يت قواني با رعا١٣٩٥ ي و عملکرد سال مالي مالي خصوص صورتهاان دراندرکار دست

به عنوان ارتقاء ن و مقررات مربوط ير شورا با رعايت قوانيص دبيتشخبه  يمقررات، مبلغ
 کارکنان دست اندر کار مديرعاملص ي به تشخي و مبلغمديره هيأت ياعضا  بهوري بهره

 .افته و پرداخت شودياختصاص 
 براي سازمان قانوني بازرس و مستقل حسابرس عنوان به حسابرسي  سازمانـ٤٩

 بازرس و مستقل حسابرس الزحمه حقانتخاب و  ١٣٩٦/سفندماها/٢٩ به منتهي مالي سال
شود   ميكه در قرارداد بين سازمان منطقه و سازمان حسابرسي تعيين است مبلغي قانوني،

 . باشد  ميو قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمي ايران مالك عمل
سازمان هاي  ت درج آگهي روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثيراالنتشار جه ـ٥٠

  .انتخاب گرديد
 ـ مناطق آزاد تجاريشوراي عالي کارگروه تخصصي (انهيجلسه مجمع عمومي سال

  .کر صلوات حاضرين به پايان رسيدبا ذ)  صنعتي و ويژه اقتصادي
  

  ٢١/١١/١٣٩٦                                                     ـ ه٥٤٩٧٩ت/١٤٨٠٨١رهشما
  مديره هيأتهاي مالي و عملكرد  در خصوص صورتامه ن تصويب

   سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس،
  ٣٠/١٢/١٣٩٥مربوط به سال مالي منتهي به 

  امور اقتصادي و دارايي وزارت 
  دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي

 مورخ ٤٥٧١/١٠/٩٦٢ره  به پيشنهاد شما١٨/١١/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و ١٣/١٠/١٣٩٦
قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري ) ٤(ماده ) ج( استناد بند به

  :ـ تصويب كرد١٣٧٢اسالمي ايران ـ مصوب 
ه آزاد تجاري ـ صنعتي  سازمان منطقمديره هيأتهاي مالي و عملكرد  ـ صورت١

 ١٣/٤/١٣٩٦ به شرح صورتجلسه مورخ ٣٠/١٢/١٣٩٥ارس مربوط به سال مالي منتهي به 
  .شود پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، تأييد مي

ـ مؤسسه حسابرسي هوشيار مميز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني ٢
 ٢٩/١٢/١٣٩٦ براي سال مالي منتهي به سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس،

الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين  انتخاب و حق
شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه  مؤسسه مذكور و سازمان يادشده تعيين مي

  .باشد حسابداران رسمي ايران مالك عمل مي
  ريجمهور ـ اسحاق جهانگي رئيسمعاون اول 

  
  شوراي عاليکارگروه تخصصي (انه يصورتجلسه مجمع عمومي سال

  ) مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي 
  ١٣٩٥درخصوص بررسي صورتهاي مالي و عملکرد سال مالي  

  ١٣/٤/١٣٩٦مورخ  ـ )جلفا(صنعتي ارس    ـ سازمان منطقه آزاد تجاري
 مجمع عمومي جلسه ٧/٤/١٣٩٦ خ مور١٢٤٠/٢٨/٩٦٢شماره  دعوتنامه پيرو        

، در ) صنعتي و ويژه اقتصادي مناطق آزاد تجاري ـشوراي عالي  يکارگروه تخصص(انه يسال
 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ ١٣٩٥مالي و عملکرد سال مالي هاي  خصوص بررسي صورت
 ـ مناطق آزاد تجاريشوراي عالي  در محل دبيرخانه ١٣/٤/١٣٩٦صنعتي ارس در تاريخ 

صنعتي و ويژه اقتصادي با حضور اعضاي كارگروه شورا و نماينده حسابرس مستقل و 
تشکيل شد، اعضاي مجمع ضمن استماع ) زيار ممي هوشيمؤسسه حسابرس(بازرس قانوني 

 براي مديره هيأت صورتهاي مالي و گزارش عملكرد  ي و بررسمديره هيأتگزارش عملكرد 
 و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس ١٣٩٥ اسفندماه ٣٠سال مالي منتهي به 

 مديره هيأت و توضيحات ١٣٩٥ اسفندماه ٣٠قانوني مربوط به سال مالي منتهي به 
 در خصوص هر يك از بندهاي گزارش مذكور، ، صنعتي ارس سازمان منطقه آزاد تجاري ـ

  :تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ نمودند
مقرر شد سازمان ): اظهارنظر بند( گزارش حسابرس مستقل٤در خصوص بند ـ ١

اقدام الزم ها  منطقه نسبت به محاسبات قطعي بهاي تمام شده زمين و تعديل حساب
 به بازرس ٣٠/٩/١٣٩٦ عمل آورده و نتيجه اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ را به

 .ارائه نمايدشوراي عالي قانوني و دبيرخانه 

صورتهاي مالي شامل ): اظهارنظربند (ل گزارش حسابرس مستق٥در خصوص بندـ ٢
 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد سازمان ١٣٩٥ اسفند ماه  ٣٠ترازنامه به تاريخ 

منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، مورد تصويب 
  .قرار گرفت

منطقه ضمن مقرر شد سازمان :  گزارش حسابرس مستقل٦در خصوص بند ـ ٣
ها  رعايت قوانين و مقررات مربوطه و صرفه و صالح سازمان نسبت به تسويه حساب بدهي

ت دريافت وجوه و در صورت عدم امکان تهاتر با واحدهاي ساخته شده بر اساس يبا اولو
نظر كارشناس رسمي اقدام الزم را به عمل آورده و نتايج اقدامات صورت گرفته حداكثر تا 

  .منعكس گرددشوراي عالي  به بازرس قانوني و دبيرخانه ٣٠/٩/١٣٩٦تاريخ 
 هاي مقرر شد سازمان منطقه پيگيري:  گزارش حسابرس مستقل٧در خصوص بندـ ٤

الزم تا حصول نتيجه نهايي را از سازمان امور مالياتي به عمل آورده و نتايج آخرين 
شوراي رخانه ي قانوني و  دب به بازرس٣٠/٩/١٣٩٦اقدامات انجام شده را حداكثر تا تاريخ 

 در کارگروه موضوع را يي و داراينده وزارت امور اقتصادين نمايهمچن. ارائه نمايدعالي 
  .ديجه را اعالم نماي و نتيريگيپ

مقرر شد سازمان منطقه :  گزارش ساير وظايف بازرس قانوني٨در خصوص بند  ـ ٥
با لحاظ نمودن تعيين (ن تكميل را در جرياهاي  برنامه خود در خصوص تعيين تكليف پروژه

  به بازرس٣٠/٦/١٣٩٦ حداكثر تا تاريخ)مذكور تا انتهاي سال جاريهاي  تكليف نهايي پروژه
 حداکثر باشد  ميحساب طرح موظفين ذيهمچن. ارائه نمايدشوراي عالي قانوني و دبيرخانه 
  .ديمول نما مع راي قبليميل اسناد مربوط برابر صورتجلسه تنظيدقت نسبت به تحو

مقرر شد سازمان منطقه :  گزارش ساير وظايف بازرس قانوني٩در خصوص بند  ـ ٦
پرداختني هاي   نسبت به تسويه و تعيين تكليف مانده حساب٣٠/٩/١٣٩٦خ يحداکثر تا تار

    .  به عمل آوردها  تجاري و غير تجاري اقدام نموده و اصالحات و تعديالت الزم را در  حساب
گزارش سازمان و :  گزارش ساير وظايف بازرس قانوني١١ بنددر خصوصـ ٧

ت ضوابط و مقررات مربوطه ي بر رعا تأکيدمجمع ضمن. دي به استماع رسيبازرس قانون
 ي بازرس قانونيلي تکماظهارنظر يمقرر نمود سازمان منطقه مستندات مربوطه برا

بازرس . ديارائه نماي شوراي عالرخانه ي و دبي به بازرس قانون٣١/٥/١٣٩٦حداکثر تا 
 رخانهيبه دبشوراي عالي  جهت استحضار ٣١/٦/١٣٩٦ را حداکثر تا يلي گزارش تکميقانون

  . ديارائه نما
گزارش سازمان منطقه :  گزارش ساير وظايف بازرس قانوني١٢در خصوص بند  ـ ٨

 يموضوع گزارش بازرس قانونهاي   پروژهيان در اجراگذار سرمايهدر خصوص مشکالت 
د عملکرد سازمان منطقه در بند مذکور مقرر نمود اصالحات ييطرح و مجمع ضمن تأم
 رخانهي به دب٣١/٥/١٣٩٦خ ي حداکثر تا تاريي سازمان منطقه در دستورالعمل اجرايشنهاديپ

  . ارائه گرددشوراي عالي 
مقرر شد سازمان منطقه اقدامات :  گزارش حسابرس مستقل١٣در خصوص بند ـ ٩

 و  را به عمل آورده١٣٩٤ اجراي تكاليف تعيين شده در مجمع عمومي سال الزم در خصوص
 به بازرس قانوني و دبيرخانه ٣٠/٦/١٣٩٦نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 

  .ارائه نمايدشوراي عالي 
ضمن استماع توضيحات ارائه :  گزارش حسابرس مستقل١٤در خصوص بند ـ ١٠

 انجام ٣٠/٦/١٣٩٦قه تكاليف مورد گزارش را حداكثر تا تاريخ شده مقرر شد سازمان منط
  .ارائه نمايدشوراي عالي و نتايج اقدامات صورت گرفته را به بازرس مستقل و دبيرخانه 

گزارش به استماع :  گزارش حسابرس مستقل١٧ و ١٦، ١٥در خصوص بند ـ ١١
 .اعضاء رسيد

شوراي عالي  يگروه تخصصکار گزارش حسابرس مستقل، ٥با توجه به بند  ـ١٢
ان در خصوص اندرکار دست و مديره هيأت ي از زحمات اعضايمقرر نمود، به منظور قدردان

ر شورا با رعايت قوانين يص دبي به تشخي، مبلغ١٣٩٥ ي و عملکرد سال مالي ماليصورتها
 و مبلغي به تشخيص مديره هيأت ي به اعضاوري بهرهو مقررات مربوط به عنوان ارتقاء 

  .افته و پرداخت شوديديرعامل براي کارکنان دست اندر کار اختصاص م
 عنوان به) راني ايعضو جامعه حسابداران رسم(ز يار ممي هوشيمؤسسه حسابرسـ ١٣

 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس، براي سال يحسابرس مستقل و بازرس قانون
 بازرس و مستقل حسابرس الزحمه حق  انتخاب و١٣٩٦ اسفندماه ٢٩مالي منتهي به 

شود و   ميكه در قرارداد بين سازمان منطقه و مؤسسه مذكور تعيين است مبلغي قانوني،
  . باشد  ميقالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمي ايران مالك عمل

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

کارگروه تخصصي منتخب شوراي هماهنگي مناطق آزاد (جلسه مجمع عمومي 
 .با ذکر صلوات حاضرين به پايان رسيد) تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
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  ٢١/١١/١٣٩٦                                                        ـ ه٥٤٩٧٨ت/١٤٨٠٧٨رهشما
  مديره هيأتد هاي مالي و عملكر در خصوص صورتنامه  تصويب

   سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي كيش،
  ٣٠/١٢/١٣٩٥مربوط به سال مالي منتهي به 

  امور اقتصادي و دارايي وزارت 
  دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي

 مورخ ٤٥٧١/١٠/٩٦٢ به پيشنهاد شماره ١٨/١١/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
يرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و  دب١٣/١٠/١٣٩٦
قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري ) ٤(ماده ) ج( استناد بند به

  :ـ تصويب كرد١٣٧٢اسالمي ايران ـ مصوب 
 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي مديره هيأتهاي مالي و عملكرد  ـ صورت١

 ٢٥/٤/١٣٩٦ به شرح صورتجلسه مورخ ٣٠/١٢/١٣٩٥ سال مالي منتهي به كيش مربوط به
  .شود  كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، تأييد ميپيوست
ـ سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه ٢

 الزحمه حق انتخاب و ٢٩/١٢/١٣٩٦آزاد تجاري ـ صنعتي كيش، براي سال مالي منتهي به 
حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان حسابرسي و 

شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران  سازمان منطقه آزاد يادشده تعيين مي
  .باشد رسمي ايران مالك عمل مي

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

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

  ١٣٩٥درخصوص بررسي صورتهاي مالي و عملکرد سال مالي  
  ٢٥/٤/١٣٩٦مورخ   ـصنعتي كيش ـ سازمان منطقه آزاد تجاري

 مجمع عمومي جلسه ١٨/٤/١٣٩٦  مورخ١٣٩٤/٢٠/٩٦٢شماره  دعوتنامه پيرو
، در ) صنعتي و ويژه اقتصادي مناطق آزاد تجاري ـشوراي عالي  يصصکارگروه تخ(انه يسال

 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ ١٣٩٥مالي و عملکرد سال مالي هاي  خصوص بررسي صورت
 ـ مناطق آزاد تجاريشوراي عالي  در محل دبيرخانه ٢٥/٤/١٣٩٦صنعتي كيش در تاريخ 

ا و نماينده حسابرس مستقل و صنعتي و ويژه اقتصادي با حضور اعضاي كارگروه شور
تشکيل شد، اعضاي مجمع ضمن استماع گزارش ) سازمان حسابرسي(بازرس قانوني 

 براي سال مديره هيأت صورتهاي مالي و گزارش عملكرد  ي و بررسمديره هيأتعملكرد 
 و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني ١٣٩٥ اسفندماه ٣٠مالي منتهي به 
 سازمان مديره هيأت و توضيحات ١٣٩٥ اسفندماه ٣٠ مالي منتهي به مربوط به سال

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

گزارش سازمان از ): اظهارنظربند ( گزارش حسابرس مستقل٤در خصوص بند ـ ١
 ي اقدامات حقوقيريگيمقرر شد ضمن پ. ع كارگروه رسيدانجام شده به استماهاي  پيگيري

، سازمان يندگان وزارت دادگستريمتشکل از نمااي  تهي توسط سازمان منطقه کميو قانون
و حسب مورد شوراي عالي رخانه يبرنامه و بودجه کشور، وزارت نفت، سازمان منطقه و دب

 و نتايج اقدامات صورت گرفته را يموضوع را بررسها  ر دستگاهيرو و سايندگان وزارت نينما
  . ارائه نمايندشوراي عالي  به بازرس قانوني و دبيرخانه ٣٠/٩/١٣٩٦حداكثر تا تاريخ 

صورتهاي مالي ): اظهارنظربند ( گزارش حسابرس مستقل٥در خصوص بند ـ ٢
 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد ١٣٩٥ اسفند ماه  ٣٠شامل ترازنامه به تاريخ 

ازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي كيش براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، مورد س
  .تصويب قرار گرفت

 گزارش ٦ ـ ١در خصوص بند ): تأكيد برمطلب خاص( گزارش ٦در خصوص بند ـ ٣
سازمان منطقه در خصوص اقدامات انجام شده در رابطه با بند مذكور و طرح موضوع در 

  .ديستماع کارگروه رسكميسيون اقتصادي به ا
 ضمن استماع توضيحات سازمان منطقه در خصوص بند ٦ـ ٢در خصوص بند 

مذكور مقرر شد سازمان منطقه اقدامات قانوني الزم را در خصوص تعيين تكليف مانده 
انجام و ها  وجوه با رعايت صرفه و صالح سازمان معمول و اصالحات الزم را در حساب

 به بازرس قانوني و دبيرخانه ٣٠/٩/١٣٩٦ته را حداكثر تا تاريخ نتايج  اقدامات صورت گرف
  .ارائه نمايدشوراي عالي 

 پس از استماع گزارش سازمان در رابطه با اقدامات صورت ٦ ـ ٣در خصوص بند 
 مديره هيأت ي از زحمات اعضاير مجمع عموميگرفته در خصوص بند مذکور ضمن تقد

زمان، مقرر شد سازمان منطقه ضمن پيگيري  سايمنطقه در جهت احقاق حقوق قانون

اقدامات قانوني صورت گرفته تا حصول نتايج نهايي نتايج اقدامات انجام شده را به طور 
  .  ارائه نمايدشوراي عالي مستمر به بازرس قانوني و دبيرخانه 

 ضمن استماع گزارش سازمان در خصوص اقدامات انجام شده ٦ـ ٤در خصوص بند 
بند مقرر گرديد سازمان منطقه مستندات تكميلي در رابطه با بند فوق را در مورد اين 

  .ارائه نمايدشوراي عالي  به بازرس مستقل و دبيرخانه ٣٠/٧/١٣٩٦حداكثر تا تاريخ 
با توجه .  توضيحات سازمان در اين رابطه به استماع رسيد٦ ـ ٥در خصوص بند 

، مقرر شد  تأخيرلير فعلي پروژه به دلت از پيمانكاي گزارش سازمان در مورد عدم رضابه
سازمان منطقه اقدامات الزم را در خصوص انتخاب پيمانكار واجد شرايط با رعايت مقررات 
مربوطه و صرفه و صالح سازمان به عمل آورده و گزارش اقدامات صورت گرفته را حداكثر 

  .  نمايندارائهشوراي عالي  به بازرس قانوني و دبيرخانه ٣٠/٩/١٣٩٦تا تاريخ 
  . اعضاء رسيدگزارش به استماع:  گزارش ساير وظايف بازرس قانوني٧در خصوص بند ـ ٤
 گزارش سازمان در خصوص : گزارش ساير وظايف بازرس قانوني٨در خصوص بند ـ ٥
 رساني در منطقه انتظامي و اجرايي براي خدمتهاي   دستگاه برخي نيازهاي تأمينضرورت

 سازمان منطقه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص ساماندهي مقرر شد. به استماع رسيد
سازمان را هاي  و نهادها در بانك اطالعات مربوطه و حسابها  ثبت اموال در اختيار ساير دستگاه

  . ارائه نمايدشوراي عالي  به بازرس قانوني و دبيرخانه ٣٠/٩/١٣٩٦حداكثر تا تاريخ 
  .گزارش به استماع اعضا رسيد: بازرس قانوني گزارش ساير وظايف ٩در خصوص بند  ـ ٦
  .گزارش به استماع اعضا رسيد:  گزارش ساير وظايف بازرس قانوني١٠خصوص بندرد ـ ٧
: قانونيهاي   گزارش حسابرس در مورد ساير مسئوليت١١در خصوص بند  ـ ٨

  .گزارش به استماع اعضا رسيد
 حساب ل نود درصد سود انباشته به بر انتقايشنهاد سازمان منطقه مبنيبا توجه به پـ ٩

اساسنامه با ) ٨(ماده ) س( به استناد بند يسازمان، مجمع عمومهاي  ساير اندوخته
  .شنهاد فوق موافقت نموديپ

شوراي عالي  يکارگروه تخصص گزارش حسابرس مستقل، ٥با توجه به بند ـ ١٠
ان در خصوص اندرکار دست و مديره هيأت ي از زحمات اعضايمقرر نمود، به منظور قدردان

ر شورا با رعايت قوانين يص دبي به تشخي، مبلغ١٣٩٥ ي و عملکرد سال مالي ماليصورتها
 و مبلغي به تشخيص مديره هيأت ي به اعضاوري بهرهو مقررات مربوط به عنوان ارتقاء 

  .افته و پرداخت شوديمديرعامل براي کارکنان دست اندر کار اختصاص 
 سازمان منطقه آزاد يه عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونسازمان حسابرسي بـ ١١

ـ صنعتي كيش، تجاري  حسابرس الزحمه حق  انتخاب و١٣٩٦اسفندماه٢٩لي منتهي به براي سال ما 
 كه در قرارداد بين سازمان منطقه و سازمان حسابرسي تعيين است مبلغي قانوني، بازرس و مستقل

 . باشد ميامعه حسابداران رسمي ايران مالك عمل شود و قالب قرارداد استاندارد ج مي
سازمان هاي  روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثيراالنتشار جهت درج آگهيـ ١٢

  .انتخاب گرديد
کارگروه تخصصي منتخب شوراي هماهنگي مناطق آزاد (جلسه مجمع عمومي 

 .يدبا ذکر صلوات حاضرين به پايان رس) تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
  

  ٢١/١١/١٣٩٦                                                     ـ ه٥٤٩٧٥ت/١٤٨٠٧٢رهشما
  مديره هيأتهاي مالي و عملكرد  صورتدر خصوص نامه  تصويب

  ،اروند سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي 
  ٣٠/١٢/١٣٩٥مربوط به سال مالي منتهي به 

  امور اقتصادي و دارايي وزارت 
  انه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصاديدبيرخ

 مورخ ٤٥٧١/١٠/٩٦٢ به پيشنهاد شماره ١٨/١١/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و ١٣/١٠/١٣٩٦
ـ صنعتي جمهوري قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ) ٤(ماده ) ج( استناد بند به

  :ـ تصويب كرد١٣٧٢اسالمي ايران ـ مصوب
 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي مديره هيأتهاي مالي و عملكرد  ـ صورت١

 ٢٠/٤/١٣٩٦ به شرح صورتجلسه مورخ ٣٠/١٢/١٣٩٥اروند مربوط به سال مالي منتهي به 
  .شود پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، تأييد مي

ـ سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه ٢
الزحمه   انتخاب و حق٢٩/١٢/١٣٩٦آزاد تجاري ـ صنعتي اروند، براي سال مالي منتهي به 

حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان حسابرسي و 
 و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران شود سازمان منطقه آزاد يادشده تعيين مي

  .باشد رسمي ايران مالك عمل مي
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
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  شوراي عالي کارگروه تخصصي (انه يصورتجلسه مجمع عمومي سال
  ) مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي

  ١٣٩٥درخصوص بررسي صورتهاي مالي و عملکرد سال مالي  
  ٢٠/٤/١٣٩٦مورخ   ـصنعتي اروند ـ سازمان منطقه آزاد تجاري

انه يسال مجمع عمومي جلسه ١٧/٤/١٣٩٦  مورخ١٣٥٧/٢٠/٩٦٢شماره  دعوتنامه پيرو
، در خصوص ) صنعتي و ويژه اقتصادي مناطق آزاد تجاريـ شوراي عالي  يکارگروه تخصص(

قه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند  سازمان منط١٣٩٥مالي و عملکرد سال مالي هاي  بررسي صورت
صنعتي و ويژه  ـ مناطق آزاد تجاريشوراي عالي  در محل دبيرخانه ٢٠/٤/١٣٩٦در تاريخ 

سازمان (اقتصادي با حضور اعضاي كارگروه شورا و نماينده حسابرس مستقل و بازرس قانوني 
 يرس و برمديره هيأتتشکيل شد، اعضاي مجمع ضمن استماع گزارش عملكرد ) حسابرسي

 و ١٣٩٥ اسفندماه ٣٠ براي سال مالي منتهي به مديره هيأتصورتهاي مالي و گزارش عملكرد  
 اسفندماه ٣٠استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني مربوط به سال مالي منتهي به 

 در خصوص هر ، صنعتي اروند  سازمان منطقه آزاد تجاريـ مديره هيأت و توضيحات ١٣٩٥
  :گزارش مذكور، تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ نمودنديك از بندهاي 

صورتهاي مالي ): اظهارنظربند ( گزارش حسابرس مستقل٤در خصوص بند ـ ١
 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد ١٣٩٥ اسفند ماه  ٣٠شامل ترازنامه به تاريخ 

مزبور، مورد سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند براي سال مالي منتهي به تاريخ 
  .تصويب قرار گرفت

  .گزارش به استماع اعضاء رسيد:  گزارش ساير وظايف بازرس قانوني٥در خصوص بند ـ ٢
رش ضمن استماع گزا:  گزارش ساير وظايف بازرس قانوني٦در خصوص بند ـ ٣

معوقه کارکنان بر اساس طرح هاي   پرداختسازمان منطقه در خصوص ضرورت
ده است، ي گرديادارهاي  نهيش هزيزارت کار که موجب افزا مشاغل مصوب وبندي طبقه

 برنامه مصوب معمول داشته و در ي اجراي الزم را براريزي برنامهمقرر شد سازمان منطقه 
  . ديشنهاد نماي و در موعد مقرر پيصورت ضرورت اصالحات الزم را در بودجه سنوات

زارش سازمان منطقه از گ:  گزارش ساير وظايف بازرس قانوني٧در خصوص بند ـ ٤
مقرر شد . ديران به استماع اعضاء رسيا.ا. جي سامانه گمرک و ارتباط با سامانه گمرکياجرا

.  ارائه شوديبه بازرس قانون٣٠/٥/١٣٩٦خ ي سازمان حداکثر تا تاري از سويليگزارش تکم
عمراني هاي  همچنين مقرر شد سازمان منطقه نسبت به تعيين تكليف عمليات طرح

 ٣٠/٦/١٣٩٦ حداكثرتا تاريخ ١٣٩٥تصويبنامه بودجه سال ) ٢(ول بند الف تبصره مشم
  .ارائه نمايدشوراي عالي اقدام نموده و نتيجه را به بازرس قانوني و دبيرخانه 

 گزارش ٨ـ ١در خصوص بند:  گزارش ساير وظايف بازرس قانوني٨در خصوص بند  ـ ٥
به استماع شوراي عالي  و ارائه آن به ه طرح جامع منطقهيسازمان منطقه در خصوص ته

  . ديکارگروه رس
  . به استماع اعضاء رسيد٨ ـ ٢گزارش بند 

 گزارش سازمان منطقه در خصوص استقرار سامانه گمرک ٨ ـ ٣در خصوص بند 
د سازمان منطقه گزارش يمقرر گرد. دي به استماع اعضاء رس١٣٩٦ سال يران از ابتدايا.ا.ج

شوراي رخانه ي و دبي به بازرس قانون٣٠/٦/١٣٩٦خ ي حداکثر تا تاراقدامات صورت گرفته را
  .ديارائه نماعالي 

 مقرر گرديد سازمان منطقه اقدامات الزم با ٨ ـ ٥ و ٨ـ ٤در خصوص بندهاي 
رعايت قوانين و مقررات مربوطه را به عمل آورده و نتيجه اقدامات صورت گرفته را حداكثر 

  .ارائه نمايدشوراي عالي قانوني و دبيرخانه  به بازرس ٣٠/٧/١٣٩٦تا تاريخ 
 مشاغل بندي طبقه اقدامات سازمان منطقه بر اساس طرح ٨ ـ ٦در خصوص بند 

  .مصوب وزارت كار و اموراجتماعي بر اساس تكليف مجمع عمومي به استماع اعضاء رسيد
م راكد  مقرر گرديد سازمان منطقه نسبت به تعيين تكليف اقال٨ ـ ٧ در رابطه با بند 

در جريان تكميل اقدام قانوني هاي  و پروژهها  دريافتني، پيش پرداختهاي  سنواتي حساب
نتايج اقدامات صورت ها  الزم را به عمل آورده و ضمن انجام تعديالت الزم در حساب

شوراي  بصورت سه ماهه در اختيار بازرس قانوني و دبيرخانه ٣٠/٦/١٣٩٦گرفته را از تاريخ 
 به مجمع يه سني بر اساس تجزيد سازمان منطقه گزارشيضمناً مقرر گرد. هدقرار دعالي 
  . دي ارائه نمايريم گي جهت تصميعموم

  .گزارش به استماع اعضا رسيد:   گزارش ساير وظايف بازرس قانوني٩در خصوص بند ـ ٦
  .گزارش به استماع اعضا رسيد:  گزارش ساير وظايف بازرس قانوني١٠در خصوص بندـ ٧
گزارش  :قانونيهاي   گزارش حسابرس در مورد ساير مسئوليت١١در خصوص بند  ـ٨

  .ديبه استماع اعضاء رس
مقرر شوراي عالي  يکارگروه تخصص گزارش حسابرس مستقل، ٤با توجه به بند ـ ٩

ان در خصوص اندرکار دست و مديره هيأت ي از زحمات اعضاينمود، به منظور قدردان
ر شورا با رعايت قوانين يص دبي به تشخي، مبلغ١٣٩٥ يل مال و عملکرد ساي ماليصورتها

 و مبلغي به تشخيص مديرعامل مديره هيأت به وري بهرهو مقررات مربوط به عنوان ارتقاء 
  .افته و پرداخت شوديبراي کارکنان دست اندر کار اختصاص 

 سازمان منطقه يسازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونـ ١٠
  انتخاب و١٣٩٦ اسفندماه ٢٩آزاد تجاري ـ صنعتي اروند، براي سال مالي منتهي به 

مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان  قانوني، بازرس و مستقل حسابرس الزحمه حق
شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه   ميمنطقه و سازمان حسابرسي مذكور تعيين

 . اشدب  ميحسابداران رسمي ايران مالك عمل
سازمان هاي  روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثيراالنتشار جهت درج آگهيـ ١١

  .انتخاب گرديد
کارگروه تخصصي منتخب شوراي هماهنگي مناطق آزاد (جلسه مجمع عمومي 

  .با ذکر صلوات حاضرين به پايان رسيد) تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
  

  ٢١/١١/١٣٩٦                                                     ـ ه٥٤٩٧٧ت/١٤٨٠٨٠رهشما
  مديره هيأتهاي مالي و عملكرد  صورتدر خصوص نامه  تصويب

  انزلي سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي 
  ٣٠/١٢/١٣٩٥مربوط به سال مالي منتهي به 

  امور اقتصادي و دارايي وزارت 
  و ويژه اقتصاديدبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي 

 مورخ ٤٥٧١/١٠/٩٦٢ به پيشنهاد شماره ١٨/١١/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و ١٣/١٠/١٣٩٦
قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري ) ٤(ماده ) ج( استناد بند به

  : تصويب كردـ١٣٧٢اسالمي ايران ـ مصوب 
 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي مديره هيأتهاي مالي و عملكرد  ـ صورت١

 ٢٧/٤/١٣٩٦ به شرح صورتجلسه مورخ ٣٠/١٢/١٣٩٥انزلي مربوط به سال مالي منتهي به 
  .شود پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، تأييد مي

و بازرس قانوني سازمان منطقه ـ سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل ٢
الزحمه   انتخاب و حق٢٩/١٢/١٣٩٦آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي، براي سال مالي منتهي به 

حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان حسابرسي و 
ان شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابدار سازمان منطقه آزاد يادشده تعيين مي

  .باشد رسمي ايران مالك عمل مي
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  شوراي عاليکارگروه تخصصي (انه يصورتجلسه مجمع عمومي سال

  ) مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي 
  ١٣٩٥درخصوص بررسي صورتهاي مالي و عملکرد سال مالي  

  ٢٧/٤/١٣٩٦مورخ  ـ صنعتي انزلي ـ سازمان منطقه آزاد تجاري
 مجمع عمومي جلسه ٢١/٤/١٣٩٦  مورخ١٤٥٤/٢٠/٩٦٢شماره  دعوتنامه پيرو

، در ) صنعتي و ويژه اقتصادي مناطق آزاد تجاري ـشوراي عالي  يکارگروه تخصص(انه يسال
 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ ١٣٩٥مالي و عملکرد سال مالي هاي  خصوص بررسي صورت
 ـ مناطق آزاد تجاريشوراي عالي  در محل دبيرخانه ٢٧/٤/١٣٩٦صنعتي انزلي در تاريخ 

صنعتي و ويژه اقتصادي با حضور اعضاي كارگروه شورا و نماينده حسابرس مستقل و 
تشکيل شد، اعضاي مجمع ضمن استماع گزارش ) سازمان حسابرسي(بازرس قانوني 

 براي سال مديره هيأت صورتهاي مالي و گزارش عملكرد  ي و بررسمديره هيأتعملكرد 
 و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني ١٣٩٥ اسفندماه ٣٠مالي منتهي به 

 سازمان مديره هيأت و توضيحات ١٣٩٥ اسفندماه ٣٠مربوط به سال مالي منتهي به 
 صنعتي انزلي، در خصوص هر يك از بندهاي گزارش مذكور،  منطقه آزاد تجاري ـ

  :مودندتصميماتي بشرح ذيل اتخاذ ن
صورتهاي مالي ): اظهارنظربند ( گزارش حسابرس مستقل٤در خصوص بند ـ ١

 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد ١٣٩٥ اسفند ماه  ٣٠شامل ترازنامه به تاريخ 
سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، مورد 

  .تصويب قرار گرفت
  .گزارش به استماع اعضاء رسيد): تأكيد برمطلب خاص( گزارش ٥ص بنددر خصو ـ٢
  .گزارش به استماع اعضاء رسيد): ساير وظايف بازرس قانوني( گزارش ٦خصوص بنددرـ ٣
ضمن استماع گزارش ): ساير وظايف بازرس قانوني( گزارش ٧در خصوص بند ـ ٤

طقه، نتايج اقدامات صورت سازمان منطقه در رابطه با بند مذكور مقرر شد سازمان من
  . ارائه نمايدشوراي عالي گرفته را به بازرس قانوني و دبيرخانه 
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ـ ٥   .گزارش به استماع اعضاء رسيد): ساير وظايف بازرس قانوني( گزارش ٨در خصوص بند  
  .گزارش به استماع اعضا رسيد): ساير وظايف بازرس قانوني( گزارش ٩خصوص بنددر ـ ٦
: قانونيهاي   گزارش حسابرس در مورد ساير مسئوليت١٠در خصوص بند  ـ ٧

  .گزارش به استماع اعضا رسيد
مقرر شوراي عالي  يکارگروه تخصص گزارش حسابرس مستقل، ٤با توجه به بند  ـ ٨

ان در خصوص اندرکار دست و مديره هيأت ي از زحمات اعضاينمود، به منظور قدردان
ر شورا با رعايت قوانين يص دبي به تشخي مبلغ،١٣٩٥ ي و عملکرد سال مالي ماليصورتها

 و مبلغي به تشخيص مديره هيأت ي به اعضاوري بهرهو مقررات مربوط به عنوان ارتقاء 
  .افته و پرداخت شوديمديرعامل براي کارکنان دست اندر کار اختصاص 

 سازمان منطقه آزاد يسازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونـ ٩
 الزحمه حق  انتخاب و١٣٩٦ اسفندماه ٢٩اريـ  صنعتي انزلي، براي سال مالي منتهي به تج

كه در قرارداد بين سازمان منطقه و سازمان  است مبلغي قانوني، بازرس و مستقل حسابرس
  .باشد مي عمل شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمي ايران مالك  ميحسابرسي تعيين

سازمان هاي  نامه اطالعات به عنوان روزنامه کثيراالنتشار جهت درج آگهيروزـ ١٠
  .انتخاب گرديد

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

  
  ١٧/١١/١٣٩٦                                                         ك٥٥٠٩٠ت/١٤٦٦٠٩رهشما

  در خصوص تعيين آقاي محسن نريمان به مدت سه سال نامه  تصويب
   سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارسمديره هيأتبه عنوان عضو موظف 

 يژه اقتصادي و ويصنعت ـ ي مناطق آزاد تجاري عاليرخانه شورايدب
 در جلسه يژه اقتصادي و ويصنعت ـ يتجار مناطق آزاد ي عاليران عضو شورايوز

ران ي اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سيبه استناد اصل  ١٥/١١/١٣٩٦
 :ب کردندي تصو٥/٦/١٣٩٢هـ مورخ ٤٩٥١٦ت/١١٣٢٠٠نامه شماره  بيت تصويو با رعا

  ره سازمان يمدهيأت مان به مدت سه سال به عنوان عضو موظف ي محسن نريآقا
  .شود ي مي محسن خادم عرب باغين آقايگزي ارس جايصنعت ـ يآزاد تجارمنطقه 

 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري ١٥/١١/١٣٩٦نامه در تاريخ  اين تصويب
 .رسيده است

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٧/١١/١٣٩٦                                                         ـ ه٥٤١٤١ت/١٤٦٢٨٢رهشما
  در خصوص تعيين بندر كاسپين در استان گيالننامه  تصويب

   به عنوان مرز رسمي و مجاز دريايي
  يوزارت راه و شهرساز ـ وزارت كشور

 يژه اقتصادي و ويصنعت ـ ي مناطق آزاد تجاري عاليرخانه شورايدب
انون امور ق) ١٠٣(ماده ) ١( به استناد تبصره ٤/١١/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

 :تصويب کرد ـ ١٣٩٠مصوب   ـيگمرک
 .گردد ين ميي تعيياي و مجاز دريالن به عنوان مرز رسمين در استان گيبندر کاسپ

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢١/١١/١٣٩٦                                                        ـ ه٥٤٩٨٤ت/١٤٨٠٤٤رهشما
   خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي پتروشيميدرنامه  تصويب

  يي و دارايوزارت امور اقتصاد
 يژه اقتصادي و ويصنعت ـ ي مناطق آزاد تجاري عاليرخانه شورايدب

 مورخ ٤٥٧١/١٠/٩٦٢شنهاد شماره ي به پ١٨/١١/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
ي و ويژه اقتصادي و  دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعت١٣/١٠/١٣٩٦
 ي جمهوريژه اقتصاديل و اداره مناطق ويقانون تشک) ١(ماده ) ١( استناد تبصره به

 :ب کرديتصوـ ١٣٨٤مصوب  ـ راني اياسالم
 که تأييد شده ١ـ طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي به شرح پيوست١

 .شودين مييدولت است، تعهيأت مهر دفتر  به
ت يريبرنامه مد (يطيست محيت مالحظات زي با رعايي اجرااتيهرگونه عملـ ٢

 .شوديانجام م) يطيست محيز
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مراجعه شود www.rrk.irبراي مشاهده پيوست قانون به پرتال روزنامه رسمي  ـ١

  ١٧/١١/١٣٩٦                                                         ـ ه٥٤٩٩٧ت/١٤٦٥٩٥رهشما
  در خصوص اجراي آزادراه اصفهان ـ شهرضا ـ ايزدخواستنامه  تصويب

  يوزارت راه و شهرساز
  مورخ ٠٢/١٠٠/٥٣١٩٠شنهاد شماره ي به پ١٥/١١/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

 يها  و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژهي وزارت راه و شهرساز١٣/١٠/١٣٩٦
  کشوري و پولير منابع ماليها و سا ق مشارکت بانکي از طري بخش راه و ترابريعمران

  :ب کرديتصو ـ ١٣٦٦مصوب  ـ
نامه بين تصوي حمل و نقل کشور که در ايربناهايشرکت ساخت و توسعه ز ـ ١

نامه بين تصوي که در اي از وزارت راه و شهرسازيندگيشود، به نمايده مي نام»شرکت«
  آزادراه اصفهاني اجرايت دولت براي مالکشود، مجاز است با حفظيده مي نام»وزارت«
 يبيلومتر با برآورد تقريک) ١١٤(کصد و چهارده يزدخواست به طول حدود يا ـ شهرضا ـ

نامه بين تصويال که در اير) ٦ر٨٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليشش هزار و هشتصد م
 ،يات، مهندسل مطالعي، تکمي، انجام طراحي منابع مال تأمينشود، شامل يده مي نام»پروژه«

) الف ( و انتقال آن در قالب بنديبردار، بهرهي، نگهداريفيک) کنترل(ش ي، واپايتملک اراض
هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت  نامه اجرايي قانون احداث پروژه آيين) ٢(ماده 
مورخ ـ ه٥١٣٢١ت/٧٥٠٥نامه شماره  بيها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصو بانك
 بخش راه ي عمرانيها  به ماده واحده قانون احداث پروژهيالحاق) ٦( و تبصره ٢٦/١/١٣٩٤

 ،ـ١٣٩٤مصوبـ  کشور ي و پولير منابع ماليها و سا ق مشارکت بانکي از طريو ترابر
 و انتقال آزادراه يبردار و بهرهي با شرکت احداث، نگهدارينسبت به انعقاد قرارداد واگذار

 ي گروه مشارکت انصار که به روش برگزاريزدخواست به سهامداريا ـ شهرضا ـ اصفهان
 »شرکت طرف قرارداد«نامه بين تصويم انتخاب شده است و در ايفراخوان و مذاکره مستق

 .دي اقدام نمايطيست محيت ضوابط و مقررات زيشود، با رعا يده مينام
 ياز منابع مال%) ٧٥(صد  هفتاد و پنج در تأميندارشرکت طرف قرارداد عهدهـ ٢
ه ي و تسويبردار خاص آن تا مرحله بهرهيسات جانبي احداث پروژه و تأسياز برايمورد ن

از منابع %) ٢٥(ست و پنج درصد ي ب تأمينزيشرکت ن. ها خواهد بود نهيحساب کامل هز
 نيمندرج در قوان) ١٣٠٣٠١٦٢٢٨(ف شماره ياز را تعهد نموده که از محل ردي مورد نيمال

 . خواهد کرد تأمينر منابع مصوب مربوطيا ساي و يبودجه سنوات
ل ي پروژه را به همراه تحليمت اجرايشنهاد قيشرکت طرف قرارداد مکلف است پـ ٣

 ابالغ ي بهايهان فهرستيمت مربوط براساس مطالعات مصوب شرکت و آخريق) زيآنال(
 يروزرسانب بهيمال ضرب آن با اعيشده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرا

 ينيب شيو پ) مت خودي قيشنهاد کتبيه پيتا زمان ارا( بها يهال فهرستي تعديشاخص مبنا
 يهانهير هزي سهم کارفرما و سايهامهيات بر ارزش افزوده، حق بيل دوره ساخت، ماليتعد
. ديل نماي به شرکت تحوييد نهايي و تأي طرح را جهت بررسي مرتبط با اجرايجانب

 قابل قبول يها نهيب وزارت جزو هزيد شرکت و تصوييادشده پس از تأي يهانهيزه
 .رديگ ي محاسبه قرار مي پروژه منظور و مبنايگذار هيسرما

 و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد يانجام امور طراح ـ١تبصره
د توسط يي و تأيحب مطالعات و طرايز پس از تصوي مرتبط با آن نيهانهيبوده که هز

 . پروژه منظور خواهد شديگذار هي قابل قبول سرمايهانهيشرکت جزو هز
   يمانکاري پيد در قراردادهايي مورد تأيشنهاديب اضافه پيحداکثر ضر ـ٢تبصره

 %) ٩(نامه، معادل نه درصد بين تصويا) ٤(مانکاران موضوع بند يشرکت طرف قرارداد با پ
  .شودين مييد تعن بنيمبلغ برآورد موضوع ا

 پروژه و يمانکاري، پيتواند پس از عقد قرارداد واگذار يشرکت طرف قرارداد مـ ٤
  .د شرکت واگذار کندييت و مورد تأيمانکاران واجد صالحي خاص آن را به پيسات جانبيتأُس

  ست و سه سال مشتمل بر سه سال دوره ي معادل بيه دوره واگذاري اولبيني پيش ـ ٥
 ي واقعيکن دوران واگذاري خواهد بود، ليبردار بهرهست سال دوره يداث و بمطالعه و اح

، يان دوره واگذاريا پاي) مصوب(ه و سود مورد انتظار يمحدود به بازگشت کامل سرما
 .کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، استهر

 يبردار  شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهرهيگذار سرمايهنرخ سود  ـ ٦
 ي اسالمي جمهوريمصوب بانک مرکز (ي دولتيها ک ساله بانکيمعادل نرخ سود سپرده 

 . شودين مييدر زمان انعقاد قرارداد تع%) ٣(به عالوه سه درصد ) رانيا
 نرخ سود ي قابل استهالک بر مبنايگذار سرمايه ساالنه مانده يروزرسان به ـ١تبصره

به عالوه ) راني اي اسالمي جمهورينک مرکزمصوب با (ي دولتيهاک ساله بانکيسپرده 
 .رديگي هر سال صورت ميدر ابتدا%) ٣(سه درصد 

ا يچنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و  ـ٢تبصره
 ماه به طول انجامد، در يش از سي شرکت طرف قرارداد بي شده از سويمانکاران معرفيپ

 آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، ي برايه سودگونچي نه تنها ه تأخيردوره
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 يفاينامه نسبت به است بين تصويا) ١(نامه مذکور در بند  نيي آ)٤٨(ماده بلکه براساس 
 .رديگيف پروژه اقدامات الزم صورت مين تکلييدولت و تعحقوق 
 خاص آن در دوره يسات جانبي از پروژه و تأسيبردار  و بهرهيت نگهداريمسئولـ ٧
 .است  بر عهده شرکت طرف قرارداديواگذار

ان دوره يا پاي) مصوب(ه و سود مورد انتظار يپس از بازگشت کامل سرما ـ١تبصره
 از پروژه و يبردار قدم باشد و زودتر محقق گردد، منافع بهره، هر کدام که ميواگذار

 قرارداد يهاوستيبراساس پ) سيسرو( خاص آن با حفظ سطح خدمات يسات جانبيتأس
 وزارت به وزارت يها و مقررات صادره از سو  و مفاد دستورالعملين فنيت موازيو با رعا
 .شوديمنتقل م

 يها در چهارچوب دستورالعملي و نگهداريبردار بهرهيهانهيد هزييمرجع تأ ـ٢تبصره
، حسابرس مورد )مصوب(ه و سود مورد انتظار ين بازگشت سرمايمصوب وزارت و همچن

 در صورت يان دوره واگذاريبه هر حال در پا.  استيي و دارايد وزارت اموراقتصادييتأ
اد براساس شرکت طرف قرارد) مصوب(ه و سود مورد انتظار يعدم استهالک کامل سرما

  .ن بند اقدام خواهد شديا) ١(مفاد مندرج در تبصره 
ن و مقررات ي پروژه تابع قواني از اجراير حقوق و عوارض ناشيات و سايمه، ماليب ـ ٨

 . کشور استي عمرانيهاطرح
 حقوق دولت را يفاي منعقده، نحوه استيشرکت موظف است در قرارداد واگذارـ ٩

 .    کندينيب شي مفاد قرارداد پي شرکت طرف قرارداد در اجرايا ناتواني يدر صورت خوددار
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١٧/١١/١٣٩٦                                                        ـ ه٥٤٩٩٨ت/١٤٦٦٠١رهشما

  آزادراه تبريز ـ اروميه) ٦(در خصوص اجراي قطعه نامه  تصويب
 يهرسازوزارت راه و ش
 مورخ ٠٢/١٠٠/٥٣١٥٣شنهاد شماره ي به پ١٥/١١/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

 يها  و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژهي وزارت راه و شهرساز١٣/١٠/١٣٩٦
  کشوري و پولير منابع ماليها و سا ق مشارکت بانکي از طري بخش راه و ترابريعمران

 :تصويب کرد ـ ١٣٦٦مصوب  ـ
نامه بين تصوي حمل و نقل کشور که در ايربناهايرکت ساخت و توسعه زش ـ ١

نامه بين تصوي که در اي از وزارت راه و شهرسازيندگيشود، به نمايده مي نام»شرکت«
آزادراه ) ٦( قطعه ي اجرايت دولت برايشود، مجاز است با حفظ مالکيده مي نام»وزارت«

 سه هزار يبيلومتر با برآورد تقريک) ٢٤(ار ست و چهيه به طول حدود بياروم ـ زيتبر
شود، يده مي نام»پروژه«نامه بين تصويال که در اير) ٣ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليم

ش ي، واپاي، تملک اراضيل مطالعات، مهندسي، تکمي، انجام طراحي منابع مال تأمينشامل
) ٢(ماده ) الف(ب بند  و انتقال آن در قاليبردار، بهرهي، احداث، نگهداريفيک) کنترل(

هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت  نامه اجرايي قانون احداث پروژه آيين
  هـ ٥١٣٢١ت/٧٥٠٥نامه شماره  بيها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصو بانك

 ي عمرانيها  به ماده واحده قانون احداث پروژهيالحاق) ٦( و تبصره ٢٦/١/١٣٩٤مورخ 
  کشوريولـ و پينابع مالـر ميها و سا ق مشارکت بانکي از طري راه و ترابرشـبخ
 و ي با شرکت احداث، نگهداري نسبت به انعقاد قرارداد واگذار، ـ١٣٩٤مصوب  ـ

ز که ي آذر قلعه تبريه به سهامدارياروم ـ زيآزادراه تبر) ٦( و انتقال قطعه يبرداربهره
نامه بين تصويم انتخاب شده است و در ايمستق فراخوان و مذاکره يبه روش برگزار

 يطيست محيت ضوابط و مقررات زيشود، با رعا يده مي نام»شرکت طرف قرارداد«
 .دياقدام نما
  از ي مورد نياز منابع مال%) ٦٠( شصت درصد  تأميندارشرکت طرف قرارداد عهدهـ ٢

ه حساب ي و تسوياربرد  خاص آن تا مرحله بهرهيسات جانبي احداث پروژه و تأسيبرا
از را ي مورد نياز منابع مال%) ٤٠( چهل درصد  تأمينزيشرکت ن. ها خواهد بود نهيکامل هز

ن بودجه يمندرج در قوان) ١٣٠٣٠١٦٢٣٠( شماره ي  اعتبارفيتعهد نموده که از محل رد
 .  خواهد کرد تأمينر منابع مصوب مربوطيا ساي و يسنوات

ل ي پروژه را به همراه تحليمت اجرايشنهاد قي پشرکت طرف قرارداد مکلف استـ ٣
 شده  ابالغي بهايهان فهرستيمت مربوط براساس مطالعات مصوب شرکت و آخريق) زيآنال(

 شاخص يروزرسانب بهيب آن با اعمال ضريتوسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرا
 ينيبشيو پ) ودمت خي قيشنهاد کتبيه پيتا زمان ارا( بها يهال فهرستي تعديمبنا
 يهانهير هزي سهم کارفرما و سايهامهيات بر ارزش افزوده، حق بيل دوره ساخت، ماليتعد
. ديل نماي به شرکت تحوييد نهايي و تأي طرح را جهت بررسي مرتبط با اجرايجانب
 قابل قبول يهانهيب وزارت جزو هزيد شرکت و تصوييادشده پس از تأي يهانهيهز

 .رديگ ي محاسبه قرار ميوژه منظور و مبنا پريگذار هيسرما

 و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد يانجام امور طراح ـ١تبصره
د توسط يي و تأيب مطالعات و طراحيز پس از تصوي مرتبط با آن نيها نهيبوده که هز

 . پروژه منظور خواهد شديگذار هي قابل قبول سرمايها نهيشرکت جزو هز
   يمانکاري پيد در قراردادهايي مورد تأيشنهاديب اضافه پيحداکثر ضر ـ٢تبصره

%) ٩(نامه، معادل نه درصد بين تصويا) ٤(مانکاران موضوع بند يشرکت طرف قرارداد با پ
 .شودين ميين بند تعيمبلغ برآورد موضوع ا

 و  پروژهيمانکاري، پيتواند پس از عقد قرارداد واگذاريشرکت طرف قرارداد مـ ٤
 .ديد شرکت واگذار نماييت و مورد تأيمانکاران واجد صالحي خاص آن را به پيسات جانبيتأس

م سال دوره ي معادل پانزده سال مشتمل بر دو و نيه دوره واگذاري اولينيب شيپ ـ ٥
 يکن دوره واگذاريل.  خواهد بوديبردار بهرهم سال دوره يمطالعه و احداث و دوازده و ن

، هر ي واگذاران دورهيا پاي) مصوب(ه و سود مورد انتظار يبازگشت کامل سرما محدود به يواقع
 .باشديکدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، م

 يبردار  شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهرهيگذار سرمايهنرخ سود  ـ ٦
 يم اسالي جمهوريمصوب بانک مرکز (ي دولتيها ک ساله بانکيمعادل نرخ سود سپرده 

  .شودين مييدر زمان انعقاد قرارداد تع%) ٣(به عالوه سه درصد ) رانيا
 نرخ سود ي قابل استهالک بر مبنايگذار هي ساالنه مانده سرمايروزرسان به ـ١تبصره

به عالوه ) راني اي اسالمي جمهوريمصوب بانک مرکز (ي دولتيها ساله بانککيسپرده 
 . رديگ يت م هر سال صوريدر ابتدا%) ٣(سه درصد 

ا يچنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و  ـ٢تبصره
 ماه به طول انجامد، در يش از سي شرکت طرف قرارداد بي شده از سويمانکاران معرفيپ

 آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، ي برايگونه سودچي نه تنها ه تأخيردوره
 يفاينامه نسبت به است بين تصويا) ١(نامه مذکور در بند  نييآ) ٤٨(بلکه براساس ماده 

 .رديگيف پروژه اقدامات الزم صورت مين تکلييحقوق دولت و تع
 خاص آن در دوره يسات جانبي از پروژه و تأسيبردار  و بهرهيت نگهداريمسئولـ ٧
 . بر عهده شرکت طرف قرارداد استيواگذار

ان دوره يا پاي) مصوب(ه و سود مورد انتظار يرماپس از بازگشت کامل س ـ١تبصره
 از پروژه و يبردار ، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق گردد، منافع بهرهيواگذار

 قرارداد يهاوستيبراساس پ) سيسرو( خاص آن با حفظ سطح خدمات يسات جانبيتأس
 وزارت به وزارت يوها و مقررات صادره از س  و مفاد دستورالعملين فنيت موازيو با رعا
 .شوديمنتقل م

 يها در چارچوب دستورالعملي و نگهداريبردار بهره يهانهيد هزييمرجع تأ ـ٢تبصره
، حسابرس مورد )مصوب(ه و سود مورد انتظار ين بازگشت سرمايمصوب وزارت و همچن

ت  در صوريان دوره واگذاريبه هر حال در پا.  استيي و دارايد وزارت اموراقتصادييتأ
شرکت طرف قرارداد براساس ) مصوب(ه و سود مورد انتظار يعدم استهالک کامل سرما

 .ن بند اقدام خواهد شديا) ١(مفاد مندرج در تبصره 
  ن و مقررات ي پروژه تابع قواني از اجراير حقوق و عوارض ناشيات و سايمه، ماليب ـ ٨

 . کشور استي عمرانيها طرح
 حقوق دولت را يفاي منعقده، نحوه استيواگذارشرکت موظف است در قرارداد  ـ ٩

 . کندينيب شي مفاد قرارداد پي شرکت طرف قرارداد در اجرايا ناتواني يدر صورت خوددار
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢١/١١/١٣٩٦                                                        ـ ه٥٤٧٧٠ت/١٤٧٩٩١رهشما

  کشوري و استخداماداري سازمان
 ٢٢/٧/١٣٩٦ مورخ ١٤٤٧٠٤٥شنهاد شماره ي به پ١٨/١١/١٣٩٦ران در جلسه يوزهيأت 
ت خدمات يريقانون مد) ٤٦(ماده ) ٣( کشور و به استناد تبصره ي و استخداميسازمان ادار

 :ب کردير تصويادشده را به شرح زي ماده يينامه اجرانيي، آـ ١٣٨٦مصوب ـ  يکشور
 

  يت خدمات کشوريريقانون مد) ٤٦( ماده ييامه اجراننييآ
) الف( موضوع بند ي سازمانيها در پستيماني کارمندان پياستخدام رسم ـ١ماده

ن و مقررات ي دولت و قوانيهااستيت سي با رعايت خدمات کشوريريقانون مد) ٤٥(ماده 
 سازمان ي از سويمد و صدور مجوز استخدام رسيي و تأييشنهاد دستگاه اجرايمربوط، به پ

  .ر استيپذنامه امکاننيين آيت موارد مندرج در اي کشور و رعاي و استخداميادار
، )١( صادره از محل ماده يتوانند براساس مجوزهاي ميي اجرايهادستگاه ـ٢ماده
 ي و رفتاري تخصصيهايستگي خود را پس از آزمون و سنجش شايمانيکارمندان پ

 يهايستگينان از دارا بودن شاي و حصول اطميتي حاکميان سازميهامتناسب با پست
  . درآورنديشيمورد نظر، به استخدام آزما
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 يماني که استخدام پيي اجرايها دستگاهيمانيآن دسته از کارمندان پ  ـتبصره
) ٤٤(ت سازوکار ماده ي که با رعاي استخداميها در آزمونيق شرکت و قبوليآنان از طر
د ي بايشي استخدام آزمايگردد، نبوده است براي برگزار ميت کشورت خدمايريقانون مد
 و يقانون مذکور که توسط سازمان ادار) ٤٤( موضوع ماده ي استخداميهادر آزمون
نصاب آزمون را براساس دستورالعمل گردد، شرکت کنند و حدي کشور برگزار مياستخدام

  .نديمربوط کسب نما
ت يريقانون مد) ٤٦(ماده ) الف(موضوع بند ت يص صالحيبه منظور تشخ ـ٣ماده

، مورد نظر در يت کارمندان رسمين صالحيي تعيته تخصصيف کمي، وظايخدمات کشور
 موضوع مصوبه شماره يي اجرايهات دستگاهيري توسعه مدي راهبريبند مذکور، به شورا

  .گرددي واگذار مي اداريعالي شورا٥/٩/١٣٩٣ مورخ ١١٨٥٢/٩٣/٢٠٦
ن و مقررات مربوط يثارگران براساس قواني ايت استخداميل وضعيتبد ـ٤ماده

  .رديپذيصورت م
 ي راهبريف شوراين شرح وظاينامه و همچننيين آي اييدستورالعمل اجرا  ـ٥ماده
شنهاد سازمان ينامه به پنيين آيا)  ٣( درخصوص ماده يه انسانيت و سرمايريتوسعه مد

  .رسد ي ميه انسانيت و سرمايري توسعه مدياب شوري کشور به تصوي و استخداميادار
 و ٢١/١١/١٣٨٨ک مورخ ٤٣٩١٣ت/٢٣١٤١٣ شماره يهاب نامهيتصو  ـ٦ماده
  .شوندي لغو م٢٧/١٢/١٣٨٨ک مورخ ٤٣٩١٣ت/٢٦٢٧٧٠

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢١/١١/١٣٩٦                                                        ـ ه٥٤٥٨٦ت/١٤٧٩٧٩رهشما
  اصالحي) ١٣٢(نامه اجرايي ماده  به آيين) ١٤(الحاق ماده 

پذير  قانون رفع موانع توليد رقابت) ٣١(هاي مستقيم موضوع ماده   قانون ماليات
  و ارتقاي نظام مالي كشور

  اطالعاتيوزارت ارتباطات و فناوريي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد
 وزارت صنعت، معدن و تجارتي ـ  اجتماع وزارت تعاون، کار و رفاه

  يوزارت راه و شهرسازي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
   س جمهوريي ري و فناوريمعاونت علم
  ي و گردشگريع دستي، صنايراث فرهنگيسازمان م
 مورخ ٩٤٠٩٩/٧١٣٥/٢٠٠شنهاد شماره ي به پ١٨/١١/١٣٩٦ران در جلسه يوزتأيه

 ياصالح) ١٣٢(ماده ) ٢( و به استناد تبصره يي و داراياقتصاد وزارت امور ١٧/٥/١٣٩٦
 ير و ارتقايپذد رقابتيقانون رفع موانع تول) ٣١(م، موضوع ماده ي مستقيها اتيقانون مال
  :ب کرديتصوـ ١٣٩٤مصوب  ـ  کشورينظام مال

 قانون ياصالح) ١٣٢( ماده يينامه اجرانييبه آ) ١٤(ر به عنوان ماده يمتن ز
 ير و ارتقايپذد رقابتيقانون رفع موانع تول) ٣١(م موضوع ماده ي مستقيهااتيمال

 ١٦/١٢/١٣٩٤ هـ مورخ٥٢٦٤٢ت/١٦٥٣١١نامه شماره بي کشور، موضوع تصوينظام مال
  :شوديالحاق م

م ي مستقيهااتي قانون مالياصالح) ١٣٢( موضوع صدر ماده يواحدها ـ١٤ماده
 يبردار آنها پروانه بهرهيربط براي ذيف مراجع قانون به بعد از طر١/١/١٣٩٥خ يکه از تار

ت آنها قبل از يا فعالي يبردارخ شروع بهرهي تاريده وليت صادر گرديا مجوز فعالي
 ١/١/١٣٩٥خ ي آنها از تارياتي از نرخ صفر مالي باشد شروع دوره برخوردار١/١/١٣٩٥
 .شودين مييتع

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢١/١١/١٣٩٦                                                        ـ ه٥٤٩٨٣ت/١٤٨٠٣١رهشما
ـ صنعتي اصالح تعرفه   هاي خدمات ناوبري و فرودگاهي در مناطق آزاد تجاري 

  امور اقتصادي و دارايي وزارت 
  دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي

 مورخ ٤٥٧١/١٠/٩٦٢ به پيشنهاد شماره ١٨/١١/١٣٩٦ن در جلسه وزيراهيأت 
 استناد  دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و به١٣/١٠/١٣٩٦

  :اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد
ـ صنعتي هاي خدمات ناوبري و فرودگاهي در مناطق آزاد تجاري  تعرفه

نامه اخذ عوارض در  الحاقي دستورالعمل و روش اجراي آيين) ١٢ـ٢(موضوع بند 
هـ مورخ ٥٣٢٢٤ت/٦٧٣٢٣نامه شماره  مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي موضوع تصويب

 به شرح جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، ٦/٦/١٣٩٥
  .شود اصالح مي

  جهانگيريجمهور ـ اسحاق  رئيسمعاون اول 

  )هاي خدمات ناوبري و فرودگاهي تعرفه (٣جدول شماره 
  بهاي خدمات پيشنهادي

 شرح خدمات رديف
پروازهاي   المللي پروازهاي بين

 داخلي

 توضيح و استثناء

١ 

استفاده از وسايل 
ناوبري و مخابراتي و 
سرويسهاي مراقبت 

پرواز از هر هواپيما در 
پروازهاي عبوري و 

يا با توقف بدون توقف و 
در ايران كه از قلمرو 
هوايي ايران استفاده 

  .نمايد مي

براي هر تن وزن هواپيما در 
   دالر٠٠٤/٠يك كيلومتر 

  

معادل بيست و 
%) ٢٦(شش 

درصد ريالي، با 
نرخ ارز اعالم 

  شده

ــسير   ــسافت م ـــ محاســبه م
كوتاهترين راه هـوايي مربـوط     

هاي هوانـوردي     براساس نقشه 
  .شود در نظر گرفته مي

ـ حداقل بهاي خدمات بـراي      
 دالر ١٠٠المللـي   هر پرواز بين 

% ٥٠و پروازهاي داخلي معادل 
  .شود ريالي آن تعيين مي

 هــزار ٢ـــ هواپيماهــاي زيــر 
ــشمول  ــوگرم مــ % ٧٠كيلــ

  .تخفيف خواهند شد
ـ هواپيماهاي عبوري خارجي    
كه جهـت اخـذ سرويـسهاي       
خاص در ايران توقـف نماينـد      

ــشمول  ــف % ٥٠مــ تخفيــ
 . شدخواهند

٢ 
نشست و برخاست براي 

  هر دفعه
(LANDING FEE)  

براي هر هزار كيلوگرم وزن 
هواپيما در فرودگاههاي 

  المللي، بين
   دالر٦

  ـــــــــــــــــــــــ
براي هر هزار كيلوگرم وزن 
هواپيما در فرودگاهي كه 

داراي سرويس برج و تقرب 
   دالر٥پرواز است، 

  ــــــــــــــــــــــــ
ي هر هزار كيلوگرم وزن برا

هواپيما در فرودگاهي كه 
داراي سرويس برج مراقبت 

  باشد، مي
   دالر٤

  ــــــــــــــــــــــــ
براي هر هزار كيلوگرم وزن 
هواپيما در فرودگاهي با باند 
  آسفالت و سرويس راديويي

   دالر٣

معادل بيست و 
%) ٢٦(شش 

درصد ريالي، با 
نرخ ارز اعالم 

  شده

 صـبح   ٥ الي   ٢١ت  بين ساع ـ  
بهـاي  % ٢٠به وقـت محلـي،      

خدمات اضافه دريافت و براي     
ــي   ــاي داخلــ % ٢٠پروازهــ

  .شود تخفيف داده مي
ـ حداقل بهاي خدمات نشست     
ـاي   ــراي پروازهـ ــت ب و برخاس

 دالر و بــراي ١٠٠المللــي  بــين
ـادل       % ٥٠پروازهاي داخلـي مع

ريالي آن و براي هواپيماهاي زير 
ـادل       ٢ % ٣٠ هزار كيلـوگرم مع

  .باشد ريالي آن مي
ـ حداقل بهاي خدمات به ازاي      

ـاي     T&Gهر    بـراي هواپيماه
 هزار كيلـوگرم آموزشـي      ٢زير  

ـا نـرخ ارز       % ٢٠معادل   ـالي ب ري
  .باشد اعالم شده مي

ـ در صورت پرواز در سـاعات        
ــاتي    ــاعات عملي ـارج از س خـ

ــا  بهــــاي % ٢٥فرودگاههــ
خدمات نشـست و برخاسـت      

  .گردد اضافه دريافت مي
ـرويس رادار     دگاهـ در فرو   هايي كه س

ـه         اپروچ ارايه مـي    ـود يـك دالر ب ش
  .گردد هاي مصوب اضافه مي تعرفه

اي   ـ از كليه پروازهاي غيربرنامه    
ـاده     و يا فـوق    خـدمات  % ٢٥الع

  .گردد اضافه دريافت مي
ــد از     ــه بع ــورتي ك ـ در ص ــ
ـا از فرودگـاه       برخاستن هواپيم
مبدأ بـه دليـل نقـص فنـي و         

شت بـه   امنيتي ناچار به بازگـ    
ــد از   ــاه باشـ ــان فرودگـ همـ

هـاي نشـست      پرداخت هزينه 
 .معاف خواهد بود

  توقف هواپيما ٣
(PARKING FEE) 

براي هر ساعت توقف بين 
 به ٢١ صبح الي ٥ساعات 

بهاي % ٥وقت محلي 
نشست و برخاست و براي 

هر ساعت توقف بين ساعت 
 صبح به وقت ٥ الي ٢١

بهاي نشست و % ١٠محلي 
  برخاست

ت و معادل بيس
%) ٢٦(شش 

درصد ريالي، با 
نرخ ارز اعالم 

  شده

مــدت توقــف اوليــه معــاف از 
ــاي  ــت در فرودگاههـ پرداخـ

از هر . باشد  ساعت مي  ٢كشور  
ــتور   ــه دس ــه ب ــايي ك هواپيم

دار كـشور   مقامـات صـالحيت  
ناگزير به توقف غيرعادي باشد     
از اين بابـت وجهـي دريافـت        

شود در محاسبه سـاعات       نمي
ســاعت توقــف، كمتــر از نــيم 

 دقيقـه و بيـشتر از       ٣٠معادل  
نيم ساعت معادل يك ساعت     

 .محسوب خواهد شد

  تسهيالت روشنايي ٤
(LIGHTING FEE)  

براي هر بار استفاده از 
تسهيالت روشنايي در هر 

نشست و يا هر برخاست در 
المللي  فرودگاههاي بين

   دالر٦٠كشور 
  ــــــــــــــــــــــــ
براي هر بار استفاده از 

سهيالت روشنايي در هر ت
نشست و برخاست در 

   دالر٥٠فرودگاههاي ديگر 

معادل بيست و 
%) ٢٦(شش 

درصد ريالي، با 
نرخ ارز اعالم 

 شده

ـار حركـت هواپيمـا       براي هر ب
در محوطه فرودگاه كه منجـر      
ــي   ــردد، ول ــتن نگ ــه برخاس ب
قـسمتي از وســايل روشــنايي  
استفاده شود، از هر هواپيماي     

ـارجي  ــر  دالر و ٣٠خــ از هـ
هواپيماي ايراني، معادل ريالي    

  .گردد آن دريافت مي
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  بهاي خدمات پيشنهادي
 شرح خدمات رديف

 پروازهاي داخلي  المللي پروازهاي بين
 توضيح و استثناء

٥ 
  بهاي توقف در آشيانه

(HANGER 
CHARGE)  

يك ساعت اوليه معاف و براي 
 ٢٤هر ساعت توقف اضافي تا 
 ساعت، براي هر تن وزن

  دالر٢/٠هواپيما، 
  ــــــــــــــــــــــــ

 ساعت تا يك هفته به ٢٤از 
ازاي هر روز و هر تن وزن 

   دالر٢/٣هواپيما، 
  ــــــــــــــــــــــــ

از يك هفته تا يك ماه به ازاي 
  دالر٩/٢هر روز و هر تن وزن، 

  ــــــــــــــــــــــــ
از يك ماه به بعد به ازاي هر روز 

   دالر٥/٢تن وزن و هر 

معادل بيست و 
درصد %) ٢٦(شش 

ريالي، با نرخ ارز 
  اعالم شده

در صورتي كه آشـيانه مجهـز       
ــي و   ــسات برودتـ ــه تأسيـ بـ
ــر    ــالوه ب ــد، ع ــي باش حرارت

ــرر  ــاي مق ــافه % ٥٠نرخه اض
  .گردد دريافت مي

٦ 

   هزينه سر و صدا٭٭
(NOISE & GAS 

EMISSION 
CHARGE)  

بهـاي خـدمـات نشست % ٥٠
  ت در روزو برخاس

معادل بيست و 
درصد %) ٢٦(شش 

ريالي، با نرخ ارز 
  اعالم شده

 صبح به ٥ الي ٢١از ساعت 
وقت محلي عالوه بر نرخهاي 

 دالر براي هر تن ٥/١مقرر 
وزن جهت پروازهاي خارجي و 
براي پروازهاي داخلي معادل 

  .گردد ريالي آن دريافت مي

٧ 

هزينه خدمات نظارت عاليه 
پروازي و بر طراحي عوامل 

ساختمانهاي اصلي و فرعي 
فرودگاههاي اختصاصي (

غيرمربوط به شركت 
 )فرودگاههاي كشور

بهاي برآورد % ٢  بهاي برآورد شده% ٢
    شده

٨ 
هزينه ارايه خدمات 

سوختگيري از شركت ملي 
  نفت يا عاملين مربوطه

بهاي هر ليتر سوخت % ٢
  تحويلي به هواپيما

بهاي هر ليتر % ٢
ه سوخت تحويلي ب

  هواپيما
  

٩ 

  هزينه استفاده از تأسيسات
  و خدمات فرودگاهي

(AIRPORT 
SERVICEC 
CHARGES) 

از هواپيماهاي مسافري در 
   دالر١٠٠المللي  پروازهاي بين

معادل بيست و 
درصد %) ٢٦(شش 

ريالي، با نرخ ارز 
  اعالم شده

هواپيماهايي كه نسبت به سوار يا 
پياده نمودن مسافر اقدام ننمايد از 

هاي اين بند معاف  پرداخت هزينه
  هستند

  هزينه حفاظت از هواپيما ١٠

بـراي محـافظـت از 
در صورت (هواپيماهاي خارجي 

، در فضــاي )درخواست ذينفع
از(ايـرون  ـاركينگ فضـاي ـب ) پ

   دالر٦٠براي هر ساعت 

براي محافظت از 
هواپيماهاي داخلي 

براي هر ساعت 
معادل بيست و 

درصد %) ٢٦(شش 
يالي، با نرخ ارز ر

  اعالم شده

  

  
از سازمان ) NOISE CERTTIFICAT ( كليه هواپيماهايي كه فاقد گواهي سر و صدااز ٭٭

  . دريافت خواهد شدهواپيمايي كشوري باشند
  

  ٢١/١١/١٣٩٦                                                        ـ ه٥٤٧٧٧ت/١٤٧٩٩٤رهشما
  ١٩/٨/١٣٨٩هـ مورخ ٤٥٣٩٨ت/١٨٧٤٤٧ه نامه شمار اصالح تصويب

 يي و دارايوزارت امور اقتصاد
 ١٩/٧/١٣٩٦ مورخ ١٤٣٥٨٨ به پيشنهاد شماره ١٨/١١/١٣٩٦وزيران در جلسه تهيأ

 ي و هشتم قانون اساسيکصد و سيوزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل 
 :ران تصويب نمودي اي اسالميجمهور

عيين صالحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان موضوع نامه تآيين) ٣(ماده 
 آن موضوع ي و اصالح بعد٢٣/٧/١٣٧٤هـ مورخ ١٣٨٧٥ت/٩٠٤٥نامه شماره تصويب

 :شودير اصالح مي  به شرح ز١٩/٨/١٣٨٩ هـ مورخ ٤٥٣٩٨ت/١٨٧٤٤٧نامه شماره  بيتصو
  :شودياضافه م) ح(ر به عنوان بند يمتن زـ ١
 . در زمان صلحيفه عموميم از خدمت وظيت دايا معافيانجام و  ي داشتن گواه ـ ح
در سمت «، عبارت »هاي اجرايي مديران دستگاه«، بعد از عبارت )٣(در تبصره ـ ٢

 .شود ي اضافه م»ا هم تراز آنانيرکل و باالتر يمد
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢١/١١/١٣٩٦                                                        ـ ه٥٤٢٧٧ت/١٤٧٩٩٧رهشما

  ٢٦/١/١٣٩٤هـ مورخ ٥١٣٢١ت/٧٥٠٥نامه شماره  اصالح تصويب
 يي و دارايوزارت امور اقتصادي ـ وزارت راه و شهرساز

 سازمان برنامه و بودجه كشور
   و به استناد يشنهاد وزارت راه و شهرسازي به پ١٨/١١/١٣٩٦ران در جلسه يوزهيأت 

 :ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سياصل 

ق مشارکت ي از طري بخش راه و ترابري عمرانيها قانون احداث پروژهيينامه اجرانييآ
هـ ٥١٣٢١ت/٧٥٠٥نامه شماره بي کشور موضوع تصوي و پولير منابع ماليها و سابانک
  :شودير اصالح مي به شرح ز٢٦/١/١٣٩٤ مورخ

 :شودير اصالح ميبه شرح ز) ٥٠(ماده   ـ١
  :ر استيقانون به شرح ز) ٣( موضوع تبصره يم و باالسري مستقيهانهيهز  ـ٥٠ماده
  تمام شده احداث پروژهيبها ـ الف
   از پروژهيبردار در دوران قبل از بهرهيگذارهيسود حاصل از سرما ـ ب
  .گرددي تمام شده منظور ميا از پروژه که به بهي مربوط به نگهداريهانهيهز ـ پ
 ل يخ تحوي تا تاريبردار در دوران بهرهيگذارهيسود حاصل از سرما ـ ت
 :شودياضافه م) ٥١(ر به عنوان تبصره به ماده يمتن ز ـ ٢

 مورد ي عمرانيهاا پروژهي طرح ياتي قابل قبول ماليهانهيق هزين مصادييتع ـ تبصره
 يها وزارتخانهينامه، براساس دستورالعمل ابالغ نيين آيا) ٥٠( موضوع ماده يا واگذاريمشارکت 

 طرح يهانهيص استهالک کامل هزيمرجع تشخ.  استيي و داراي و امور اقتصاديراه و شهرساز
 .  استيي و داراي، حسابرس منتخب وزارت امور اقتصاديا واگذاري مورد مشارکت يا پروژه عمراني

  انگيريجمهور ـ اسحاق جه رئيسمعاون اول 
  

  ١٧/١١/١٣٩٦                                                         ـ ه٥٥٠٥٨ت/١٤٦٣٢٩رهشما
  ١/٨/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٣٠٤ت/٩٣٤٠٦نامه شماره  اصالح تصويب

 يي و دارايوزارت امور اقتصاد ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
 مورخ ١٣٩٨١٧/٣٤٦٨٧شنهاد شماره ي به پ١٥/١١/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

 و هشتم قانون يکصد وسيس جمهور و به استناد اصل يي ري معاونت حقوق٤/١١/١٣٩٦
 :ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهورياساس

 :شود به شرح زير اصالح مي١/٨/١٣٩٦ هـ مورخ ٥٤٣٠٤ت/٩٣٤٠٦نامه شماره تصويب
مس ع ي صناي صاحبان سهام شرکت مليب مجمع عمومي که با تصوييها نهيهز

 حقوق ي کسر تأمينران جهت جبراني مس ايع ملي صنايران به صندوق بازنشستگيا
 يهابازنشستگان در چهارچوب مصوبه هيأت وزيران پرداخت گرديده است، به عنوان هزينه

  . شودي محسوب مياتيقابل قبول مال
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١٧/١١/١٣٩٦                                                        ـ ه٥٤٢٠٣ت/١٤٦٣٠٢رهشما

  نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه آيين) ٢٢(اصالح ماده 
  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ سازمان انرژي اتمي ايرانوزارت 

  سازمان برنامه و بودجه كشور ـ سازمان اداري و استخدامي كشور
 ١٥/١/١٣٩٦ مورخ ١٠٠٤٧٩ به پيشنهاد شماره ١/١١/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

سازمان انرژي اتمي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري 
  :اسالمي ايران تصويب كرد

نامه شماره  نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه، موضوع تصويب آيين) ٢٢(ماده 
  :شود ح زير اصالح مي به شر٢٩/٢/١٣٦٩هـ مورخ ٥٧ت/١١٢٠٢٦

  :شود به شرح زير اصالح مي) ب(و ) الف(ـ بندهاي ١
مزاياي مندرج در بندهاي %) ١٠٠(تا ميزان حداكثر ) الف(الف ـ به پرتوكاران گروه 

  :قانون طبق شرايط زير) ٢٠(ماده ) ٤(و ) ٢(و ) ١(
 اشعه، هاي حفاظت در برابر ـ برحسب شرايط شاغل شامل تجربه كار با پرتو، دوره

  %) ٢٥(رعايت اصول حفاظت پرتوي و ميزان تأثيرگذاري آن تا 
  %) ٧٥(ـ برحسب شرايط محيط كار تا 

  .بايد توسط دارندگان پروانه اشتغال اعمال و پرداخت شود
) ١(مزاياي مندرج در بندهاي %) ٦٠(تا ميزان حداكثر ) ب(ب ـ به پرتوكاران گروه 

  :رايط زيرقانون طبق ش) ٢٠(ماده ) ٤(و ) ٢(و 
هاي حفاظت در برابر اشعه،  ـ بر حسب شرايط شاغل شامل تجربه كار با پرتو، دوره

  %)١٥(رعايت اصول حفاظت پرتوي و ميزان تأثيرگذاري آن تا 
  %)٤٥(ـ برحسب شرايط محيط كار تا 

  .بايد توسط دارندگان پروانه اشتغال اعمال و پرداخت شود
  :شود الحاق مي) ٢٢(ماده به ) ٢(ـ متن زير به عنوان تبصره ٢

 تعيين درصد مربوط به شرايط شاغل و محيط كار براساس دستورالعملي ـ٢تبصره
است كه توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان سازمان انرژي اتمي ايران، نماينده سازمان 

. رسد  ميبرنامه و بودجه كشور و نماينده سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب
  .شود كميسيون مذكور در سازمان انرژي اتمي ايران تشكيل مي

  .االجرا است  الزم١/١/١٣٩٦نامه از تاريخ  ـ اين تصويب٣
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
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