
 

  )پژوهشي - علمي (نامه حقوق اداري فصلدو 

  1396 پائيز و زمستان، 13  ، شمارهپنجمسال 

  صنعتي ايران -ماهيت حقوقي نظارت بر سازمان مناطق آزاد تجاري

عزيزاهللا فضلي
1

مهدي هداوند؛ 
2

  

  

  چكيده

هدف اصلي از تشكيل مناطق آزاد در كشورمان، وجود جايگزيني براي توسعه صادرات 

ساله، هاي پنججهت نيل به اهداف مندرج در قوانين مناطق آزاد و برنامه. دانحصاري نفتي بو

عنوان يكي از نهادهاي سازمان منطقه آزاد، بهقانون چگونگي اداره مناطق آزاد،  5طبق ماده 

قوانين تجاري و  از تقريباً مستثني فعاليت و ساختار، حيث اصلي تنظيم و تصدي امور مناطق، از

اين استثنائات، در دو حوزه اداره امور سازمان . طراحي گرديد اصلي زمينعمومي دولتي سر

نظر به «پرسش اصلي مقاله آن است كه . مناطق و نظارت بر اين سازمان، قابل تبلور است

صنعتي ايران از مقررات عمومي مالي و دولتي،  -مستثني شدن سازمان مناطق آزاد تجاري

نگارنده در پاسخ به اين سؤال، ابتدا مفاهيم و . »؟سازوكار نظارت بر اين سازمان چيست

گذاري و كند و پس از اشاره به نهادهاي دخيل در سياسترا تبيين مي مناطق آزاد خصوصيات

اداره امور مناطق، بيان ساختار قانوني سازمان منطقه آزاد و ارزيابي نحوه نظارت بر اين سازمان، 

وقي موجود سازمان منطقه و تدقيق در مشروح مذاكرات دارد كه با عنايت به وضع حقاشعار مي

تصويب قانون مزبور در مجلس شوراي اسالمي درخصوص بودجه و استثنائات قانوني سازمان 

لذا جهت جلوگيري . هاي عمومي سرزمين اصلي خارج استمنطقه، اين مناطق از شمول نظارت

گويي آن، پيشنهادهاي در پاسخاز مفاسد اداري و اقتصادي اين سازمان مستقل و شفافيت 

  .شودقانوني مربوطه در قالب نتيجه ارائه مي

، نظارت بر سازمان منطقه آزادقانوني سازمان  استثنائات سازمان منطقه آزاد، :واژگان كليدي

  .منطقه آزاد، سازمان برنامه و بودجه، ديوان محاسبات كشور

  

                                                 

   Azizfazli66@gmail.com )ره(ي ئشگاه عالمه طباطباي تخصصي حقوق عمومي دانادانشجوي دكتر. 1

  mehdihadavand@gmail.com ).ولئنويسنده مس( يئاستاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه عالمه طباطبا. 2

  25/02/1396 :تاريخ دريافت

 04/04/1396 :تاريخ پذيرش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ja
l.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             1 / 23

http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-184-en.html


  13، سال پنجم، شماره )پژوهشي –علمي (دوفصلنامه حقوق اداري    10

  اداري در مناطق آزاد -سلسله مراتب حقوقي. 1

 داخلي اقتصادي و حقوقي سياسي، نظام از فارغ مديريتي و قوانين مستلزم آزاد، مناطق حيات و ودوج

  :  شرح زير استگري، بهگذاري و تصديگذاري، مقررات مراجع اصلي قانون. است

  مجلس شوراي اسالمي . 1-1

قانون  1اده م 3كنيم كه در تبصره خصوص صالحيت مجلس شوراي اسالمي به اختصار اشاره مي در

ايجاد مناطق جديد و تعيين محدوده آنها بنا به پيشنهاد دولت و تصويب «: مناطق آزاد آمده است

، صالحيت 1با عنايت به اين ماده و نظريه شوراي نگهبان. »مجلس شوراي اسالمي خواهد بود

  :2توان در موارد زير خالصه كردمجلس شوراي اسالمي در مناطق آزاد را مي

؛  توسعه محدوده مناطق آزاد. 3تعيين محدوده مناطق آزاد؛  . 2ايجاد مناطق آزاد جديد؛   جواز . 1

    3.هاي مجازتعيين حدود فعاليت. 4

  )هيأت وزيران( 4صنعتي و ويژه اقتصادي -عالي مناطق آزاد تجاري شوراي. 2-1

و هماهنگ نمودن كليه ها نامه قانون مناطق آزاد، هيأت وزيران مسئوليت تصويب آيين 4حسب ماده 

هاي هاي تابعه، تصويب برنامههاي هر منطقه، تصويب اساسنامه سازمان منطقه و شركتفعاليت

هاي مناطق، تصويب مقررات هاي مالي سازمانكرد صورتعمراني، فرهنگي، بودجه ساالنه و عمل

هاي مناطق را ر فعاليتامنيتي و انتظامي مناطق با تأييد فرماندهي كل قوا، اعمال نظارت عاليه ب

  . عهده خواهد داشت به

                                                 

   17/2/1383مورخ  7329/30/83و نظر شماره  2/2/1388مورخ  32241/30/88نظر . 1

ست و سه يب صنعتي و -اليحه ايجاد يك منطقه آزاد تجاري«:اظهارنظر كارشناسي درباره: ك به.ر(  تربراي اطالعات بيش. 2

، تاريخ 1-2409484: هاي مجلس، دفتر مطالعات حقوقي، شماره مسلسل، مركز پژوهش»منطقه ويژه اقتصادي

  ) 27/4/1389:انتشار
شود مشمول قانون مناطق آزاد است و در محدوده رساند كه هر منطقه آزادي كه ايجاد ميحيت اين مفهوم را مياين صال. 3

اين مهم پيرامون تمامي مجوزهاي قانوني مجلس در  .استثنائات و مقررات مصوب آن قرار دارد ،هامشوق، امتيازات ،هامعافيت

ها، ها، ورود كاالي همراه مسافر و ديگر حوزهاي ماليات، عوارض، ثبت شركتقالب مواد مختلف قانون مناطق آزاد در زمينه ه

  .مجري است

و سپس به » شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي«ابتدا به » صنعتي -شوراي عالي مناطق آزاد تجاري«عنوان .  4

شوراي «ه ازين پس جهت اختصار، از عبارت تغيير يافته است ك» صنعتي و ويژه اقتصادي -شوراي عالي مناطق آزاد تجاري«

   .شوداستفاده مي» عالي مناطق آزاد
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  11     رانيا يصنعت - ينظارت بر سازمان مناطق آزاد تجار يحقوق تيماه .1مقاله 

قانون اساسي اختيارت خود ناشي از قانون مناطق آزاد را طي  138هيأت وزيران به استناد اصل 

عالي مناطق آزاد متشكل از شوراي. عالي مناطق آزاد تفويض نمود، به وزراي عضو شوراي1ايمصوبه

هيأت  3/6/1392تركيب فعلي اعضاء در مصوبه  هاست كهبرخي وزراء و رياست برخي سازمان

  . ، مشخص شده است2وزيران

 عالي مناطق آزاد دبيرخانه شوراي. 3-1

عالي مناطق آزاد گذارده شد، عهده شورايبه منظور سازماندهي و اداره اموري كه طبق قانون به

ريزي و مديريت هي، برنامهلذا كارويژه اصلي دبيرخانه، ساماند. 3دبيرخانه شوراي عالي تشكيل گرديد

  . وظايف و اختيارات قانوني شوراي عالي مناطق آزاد است

  سازمان منطقه آزاد. 1-4

باشد كه تقريباً تمامي امور اجرايي هر منطقه آزاد مي 4»سازمان منطقه آزاد«عالي، سطح بعد از شوراي

م و تنسيق امور از حيث در هر يك از مناطق، تنظي. باشددر حوزه اختيارات و وظايف وي مي

  . گذاري خرد و تصدي امور اجرايي آن با سازمان هر منطقه است مقررات

 هر«: قانون مناطق آزاد بيان داشته كه 5در خصوص ساختار قانوني سازمان منطقه آزاد، ماده 

 سرمايه و گردد مي تشكيل مستقل حقوقي شخصيت با شركت صورت به كه سازماني توسط منطقه

 و قوانين شمول از وابسته هاي شركت و ها شركت اين. شود مي اداره است، دولت به قمتعل آن

 اساس بر منحصراً و مستثني بوده دولت، عمومي مقررات ساير و دولتي هاي شركت بر حاكم مقررات

 و قانون اين در نشده بيني پيش موارد و در خواهند شد اداره مربوط هاي اساسنامه و قانون اين

   »  .بود خواهند تجارت قانون تابع ه،اساسنام

                                                 

  13/2/1373هـ، مورخ 30ت/16632طبق مصوبه . 1

  5/6/1392ه مورخ 49516ت /113200تصويب نامه ابالغي به شماره . 2

  عاليشوراي 1372مصوب » ...شرح وظايف و اهداف دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد«مصوبه . 3

استفاده » سازمان«يا » سازمان منطقه«هاي  جهت  اختصار در كالم و به تناسب نگارش و فحواي متن، زين پس از عبارت. 4

    .شودمي
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  13، سال پنجم، شماره )پژوهشي –علمي (دوفصلنامه حقوق اداري    12

  جايگاه استثنائات ساختاري سازمان منطقه آزاد در نظارت بر آن. 2

  استثنا شدن از مقررات عمومي از حيث اداره يا نظارت ؟. 2- 1

فوق، يكي از مباحثي كه در موسع يا مضيق بودن استثنائات سازمان منطقه آزاد از  5با عنايت به ماده 

باشد، اين است كه اين تخصيص داراي ابعاد مختلفي است كه  ومي دولت مطرح ميقوانين عم

ترين آنها در دو حوزه اداره سازمان منطقه و نظارت بر آن است و همين مهم، محل اختالف نظر  مهم

شده است كه آيا استثناء شدن شركت منطقه آزاد از قوانين عمومي دولتي در تمامي جوانب مجري 

سيري مضيق، تنها مرتبط با اداره آن سازمان است و شامل تخصيص آن از امور نظارتي است يا با تف

قانون  112اين مهم در انتهاي بند الف ماده . شودنمي... هاي مالي و قضايي و اداري ومانند نظارت

هاي مناطق آزاد منحصراً براساس  سازمان«: برنامه پنجم توسعه نيز بدين صورت مطرح شده است

  » .شوندصنعتي و اصالحات بعدي آن و قانون كار اداره مي -ن چگونگي اداره مناطق آزاد تجاريقانو

مشاراليها،  112كه در ماده درهمين جا ذكر يك نكته خالي از فايده نخواهد بود و آن هم اين

الجرا ا به عبارت ديگر، حداقل در مدت زمان الزم. قانون تجارت جاي خود را به قانون كار داده است

بدين ترتيب، عالوه بر . قانون مناطق آزاد جاري نيست 5بودن قانون برنامه پنجم توسعه، ديگر ماده 

اين مسأله در جاي خود نيز قابل . االتباع نخواهد بود قوانين عمومي دولت، قانون تجارت نيز الزم

  . اكنون مجال بررسي آن وجود نداردتأمل است كه هم

درخصوص عدم نياز به كسب مجوز  1توان به نظر تفسيري مجلسدن، ميبراي مثال در استثناءش

تعيين مرجع تصويب و يا «از مجلس جهت تغيير اساسنامه سازمان مناطق آزاد كه موضوع قانون 

است و نيز نظر اداره حقوقي قوه » 2هاها و مؤسسات تابعه وزارتخانهاصالح و تغيير اساسنامه شركت

به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال نحوه پرداخت محكوم«ري قانون پيرامون عدم تس 3قضائيه

                                                 

قانون تفسير شمول حكم ماده واحده قانون تعيين مرجع تصويب و يا اصالح و تغيير «اين نظر تفسيري در قالب ماده واحده . 1

در مجلس شورا اسالمي به  8/8/1376در تاريخ » هاي مناطق آزادها به سازمان تابعه وزارتخانه ها و مؤسسات اساسنامه شركت

  . تصويب رسيده است

  22/9/1366مصوب ماده واحده . 2

  ئيهقوه قضا ياداره حقوق 18/11/1328 -9204/7 يهنظر. 3
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  13     رانيا يصنعت - ينظارت بر سازمان مناطق آزاد تجار يحقوق تيماه .1مقاله 

ها نيز از مصاديق استثناءشدن نسبت سازمان منطقه آزاد كيش اشاره داشت كه اين تخصيص» دولتي

  . هاي دولتي استاز حكم شركت

  در مشروح مذاكرات قانون چگونگي اداره قانون مناطق آزاد 5تحليل ماده . 2-2 

يزان استثناشدن شركت دولتي منطقه آزاد از مقررات عمومي دولتي در حد اداره امور يا درخصوص م

اداره امور و نظارت بر آن، نگاه به مشروح مذاكرات دوره چهارم مجلس شوراي اسالمي در سال 

  .نمايدما را تاحدودي بدين مسأله رهنمون مي 1372

  5مخالفان استثنا شدن از نظارت در ماده . الف

اين «: در ايراد به بخشي از اين ماده، مواردي را بدين مضمون مطرح كرد 1از نمايندگان مجلس يكي

تواند از قانون مستثني كند نميسازمان كه هم شركت دولتي است و هم از سرمايه دولت استفاده مي

بودجه حساب ها در اي شركتي كه در قانون داشتيم، ما ايراد داشتيم كه اينهمان هزار و خرده. باشد

موقع تحويل داده شود به اين كه خواستيم بودجه بهو كتابشان درست نيست و سال قبل به دليل اين

سازمان منطقه (توانيم اسمشجا ميدر اين. درگردش بيايد شانحسابرسيها فرجه داده شد كه شركت

كه از ولي وقتي. نكند استفاده را شركت نگذاريم، همان سازمان باشد و از سرمايه دولت هم) آزاد

چنين يكي هم. ».اش كنيمكند درست نيست كه ما از اين قانون مستثنيسرمايه دولت استفاده مي

هاي متعدد، همين گيريهمين تجزيه قانون، همين تصميم«: بيان داشته است 2ديگر از نمايندگان

ايي ما فراهم كرده؛ بنابراين اگر اجر سروساماني را در دستگاهقوانين مجزا و استثناهاست كه اين بي

ها يك ارگانيزم سالم و ارتباط منظمي داشته خواهيد دستگاهخواهيد قانون متمركز باشد، اگر ميمي

» ها مستثني كنيمجا كه مناطق آزاد ماهيت شركتي دارند، از قوانين شركتباشد، معنا ندارد در اين

  . 3)28، ص1372مشروح مذاكرات مجلس، (

سروساماني هاي دولتي و بيبه بيان مواردي چون حساب و كتاب نداشتن برخي شركتباتوجه 

  گويي سازمانهاي ايشان، پاسخشود كه يكي از دغدغهتوسط نمايندگان مجلس مشخص مي هاآن

                                                 

  دكتر حسن كامران دستجردي. 1

  احمد حبيبيان . 2

روزنامه . دوره چهارم شوراي اسالمي، مشروح مذاكرات جلسه علني مجلس:راجعه شود به براي كسب اطالعات بيشتر م. 3

  .23/3/1372مورخ  ،118جلسه  ،رسمي
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  13، سال پنجم، شماره )پژوهشي –علمي (دوفصلنامه حقوق اداري    14

ماندن متن حاضر، اين عدم نظارت كماكان ادامه خواهد هاست كه با باقيمنطقه و نظارت بر آن

شود كه بدين ترتيب مشخص مي. همين شكل تصويب شدايرادات فوق، متن حاضر بهبا وجود . يافت

گويي سازمان منطقه را از قوانين  استثنا مربوطه نيز به هر دو اين ماده هم نحوه اداره و هم پاسخ

  . گرددمهم برمي

   5موافقان استثنا شدن از نظارت در ماده . ب

كه در امور مناطق آزاد خللي وارد نشود و اين ون، براي آناز ديگر سو، به زعم تدوين كنندگان قان

گذاري قدم بگذراند، نظارت بر مناطق بتوانند در مسير توسعه و پيشرفت و رشد صادرات و سرمايه

اين نظارت نيز تنها يك . نحوي كه مانع اقدامات سازمان نشودها هم مشخص شده است، ليكن به آن

. گيردتوسط شوراي عالي مناطق آزاد صورت مي 1قانون مربوطه 4 نظارت دروني است كه حسب ماده

  . گويي آن ايراداتي وارد نموديمهمان شورايي كه به نحوه تركيب و ساختار و پاسخ

مخالف  2عالي مناطق آزاد، مطلبي است كه مورد ادعاي يكي از نمايندگاننظارت توسط شوراي

تحت ) ها فرعياين شركت اصلي و شركت(«: وده و گفتهب 5در پاسخ به ايرادات نمانيدگان در ماده 

 مگر مجمع. هر صورت شركت هستندكه بهكنترل شوراي عالي و مجلس هستند به خاطر اين

مشروح (» .شودهايشان هم انجام ميبنابراين كنترل... . شان كيست؟ همان شوراي عاليعمومي

   3)29، ص1372مذاكرات مجلس، 

گذار در تدوين اين ماده، تخصيص سازمان شت كه انگيزه و اراده قانونتوان اذعان داپس مي

 هايگويي آن از قواعد و قوانين عمومي شركتمنطقه از قوانين مربوط به نحوه اداره و نظارت و پاسخ

  . دولتي است

مناطق آزاد به صورت . ق 5توان اذعان داشت كه ذيل متن ماده در راستاي تأييد اين نظر مي

لذا بايد . و مطلق بوده و قرائن و اماراتي مبني بر تخصيص و تقييد در متن حاضر وجود نداردعام 

                                                 

  پيشنهادي اليحه 6ماده . 1

  )نايب رييس كميسيون خاص(اسماعيل داودي شمسي . 2

روزنامه  ،دوره چهارم. اسالميشوراي  مشروح مذاكرات جلسه علني مجلس: براي كسب اطالعات بيشتر مراجعه شود به. 3

  .23/3/1372مورخ  ،118جلسه  ،رسمي
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  15     رانيا يصنعت - ينظارت بر سازمان مناطق آزاد تجار يحقوق تيماه .1مقاله 

گفت اين استثناشدن از قوانين عمومي دولت، در تمامي شؤون و افراد و احوال بوده و مقيد و مختص 

  .به نحوه اداره امور نيست

 مراجع ناظر بر سازمان مناطق آزاد. 3

تري برخوردار بوده شود كه از اهميت بيشمراجع نظارتي مبتالبهي پرداخته ميمرقوم، فقط به  در اين

گويي سازمان منطقه، اختالف برانگيزتر است و محمل اختالف در  و نسبت به ديگر موارد پاسخ

هاي نهادهاي دروني و بيروني بر سازمان مزبور را با اين مقدمه، نظارت. باشدتفاسير و اجرا مي

  .   دهيمورد نقد و ارزيابي قرار ميتوصيف كرده، م

  كشور كل بازرسي نظارت سازمان. 3- 1

 مالي و اقتصادي از مسائل قلمرو در نظارتي هايدستگاه ترينمهم از يكي كشور كل بازرسي سازمان

 حسن بر نظارت مسئوليت اساسي قانون 174 اصل موجب به كه است دولتي مالي يجمله حوزه

 به سازمان اين. دارد برعهده را كشور اداري هاي دستگاه در قوانين حيحص اجراي و جريان امور

 صالحيت. دارد كشور كنترلي نظام كلي فرايند در ايبرجسته نقش قضائيه قوه نظارتي بازوي عنوان

 باشدكشور مي دولتي هايدستگاه و هاخانهوزارت كليه به بازرسي نسبت و نظارت سازمان اين اصلي

باشد مي نيز قضايي بازرسان داراي متخصص، كارشناسان از برخورداري بر عالوه راه اين در و

 ). 53: 1389موسوي بيگي، (

عنوان يك شخصيت قانون مناطق آزاد آمده است، سازمان منطقه آزاد به 5طور كه در ماده همان

انين بدين دليل طبق قو. گردد كه شرح آن گذشتحقوقي در قالب يك شركت دولتي تشكيل مي

جايي كه سازمان از آن. بايست تحت شمول نظارت سازمان بازرسي كشور قرار گيردمربوطه مي

مناطق بايد در راستاي تحقق بخشيدن به اهداف تعريف شده در ماده يك قانون مناطق آزاد حركت 

زمان، هاي نظارت در اين ساگيرند؛ چراكه يكي از جنبهكنند تحت بازرسي اين نهاد نظارتي قرار مي

 جهت در مناسب پيشنهادهاي قانوني و ارائه تكاليف و اهداف با دستگاه مربوطه كردعمل تطبيق

  . 1امور است جريان حسن

                                                 

  قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور  17/4/1378الحاقي مصوب  1تبصره ماده . 1
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 و ها سازمان دادگستري، مالي و اموراداري و ادارات و ها خانهوزارت مستمركليه و نظارت بازرسي«

 و دولتي هايشركت و مؤسسات و انتظامي و نظامي نيروهاي و قضائيه قوه تابعه هاي دستگاه

 نهادهاي و المنفعه عامه مؤسسات و ها و دفاتر اسناد رسميآن به وابسته ها و مؤسساتشهرداري

 به يا دولت است دولت به متعلق آنان از سرمايه يا سهام يا قسمتي تمام كه هايي سازمان و انقالبي

 به نسبت قانون اين شمول كه هايي سازمان هنمايد و كلي مي يا كمك بر آنها نظارت از انحاء نحوي

هاي سازمان بازرسي كل ، از جمله صالحيت»1منظم برنامه براساس است آنها ذكر نام مستلزم آنها

بايست به اين مرجع نظارتي  لذا سازمان منطقه آزاد نيز مي. باشدكشور طبق قانون مربوطه مي

  :كه در صالحيت فوق بدان اشاره شده استهاي زير است گو باشد؛ چراكه داراي ويژگي پاسخ

 . تمام سهام آن متعلق به دولت است. 1

  .شودشركت دولتي محسوب مي. 2

 .  كندبر آنها نظارت مي) شوراي عالي مناطق آزاد(دولت يعني همان هيأت وزيران . 3

 كليه...و نظارت  بازرسي«ترين ويژگي براي سازمان مناطق آزاد، وجود عبارت مهم. 4

باشد؛ زيرا طبق ماده مي» است آنها ذكر نام مستلزم آنها به نسبت قانون اين شمول كه هايي سازمان

هاي دولتي مستثني است؛ اما با وجود مناطق آزاد، سازمان منطقه از قواعد عمومي شركت. ق 5

د از توان گفت كه سازمان مناطق آزاعبارت مزبور در قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، مي

ها مستلزم ذكر نام است، پس امكان هايي است كه شمول قانون مربوطه نسبت به آنجمله سازمان

  .  نظارت سازمان بازرسي بر آن وجود دارد

  برنامه و بودجه  نظارت سازمان. 3- 2  

 براساس. است بودجه و برنامه قانون از گرفته نشأت برنامه و بودجه سازمان نظارتي وظايف عمده

 و ها برنامه اجراي بر مستمر نظارت مزبور، سازمان وظايف از يكي بودجه و برنامه قانون 5 ماده

 اصلي گروه سه به ها برنامه قانون همين يك ماده براساس ديگر، سوي از. است آنها ساالنه پيشرفت

 هاي گاهدست تمام اجرايي عمليات و وظايف است الزم كه اند شده تقسيم ساالنه و سالهپنج درازمدت،

 درازمدت، از اعم( اي توسعه هاي برنامه تمام در بنابراين باشد؛ شده تعيين و مشخص هاآن در اجرايي

                                                 

   قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور 2ماده ) الف(بند . 1
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  17     رانيا يصنعت - ينظارت بر سازمان مناطق آزاد تجار يحقوق تيماه .1مقاله 

 سازمان و شود تعيين دولتي هاي شركت جمله از اجرايي هاي دستگاه وظايف بايد) ساالنه و سالهپنج

   .كند نظارت آنها اجراي حسن بر نيز

در  دباي هاي مناطق آزاد صرفاً درآمد سازمانآزاد آمده است، مناطق . ق 2طور كه در ماده همان

لذا بودجه مناطق آزاد در . هزينه شود ،رسد چارچوب بودجه ساليانه كه به تصويب هيأت وزيران مي

جاست كه در اين حالت، آيا سازمان سؤال اين. گرددبودجه ساالنه تقديمي دولت به مجلس درج نمي

هاي گوناگون، وظايف اين سازمان را زماني كه طي ادوار مختلف با نامبرنامه و بودجه يا هر سا

  برعهده دارد، بر هزينه اين بودجه نظارت دارد؟ 

عالي است كه توضيحاتي صالح نظارتي در امور مالي و بودجه، همان شوراييك نهاد ذي

مهم در نظرگرفته  هاي ابتدايي مختص اينپيرامون آن داده شد؛ اما نهاد ديگري كه در همان سال

 1هاي عمراني بود، در بند اين نظارت كه محدود به طرح. شده بود، سازمان برنامه و بودجه بود

 بودجه در مندرج عمراني هايطرح بر عملياتي نظارت«: عالي بدين نحو آمده استمصوبه شوراي

    1».دگير مي صورت بودجه و برنامه سازمان آزاد، توسط مناطق هايسازمان ساالنه

اما در جاي ديگري نيز اين نهاد به عنوان ناظر بر بودجه مناطق آزاد درنظر گرفته شد كه از 

طول انجاميد تا تري برخوردار بود كه البته نهادينه نمودن اين مهم دو دهه بهاستحكام و پشتوانه بيش

 رئيس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت«: 2نمود قانوني يافت 93سرانجام در قانون بودجه سال 

 تصويب به كه 1393 سال طول در اقتصادي ويژه و آزاد مناطق بودجه بر است مكلف جمهور

 كشور كل 1394 سال بودجه اليحه) 3( شماره پيوست در را آن نموده، نظارت رسد مي وزيران هيأت

  ».نمايد درج

هاي خاصي چون به حوزههاي سازمان برنامه و بودجه، يا محدود شود كه نظارتمشاهده مي

گذاران هاي عمراني بود يا محدود به مقطع زماني خاصي بود يا اين نظارت توسط مقرراتطرح

  . شودمختلفي تصويب شده بود كه خود موجب آشفتگي امر نظارت مي

برنامه و  قانون 19و  17مواد : در تحليل نظارت سازمان مزبور بر سازمان منطقه آزاد بايد گفت

سال بعد خود كه از محل  گذاري يهبه ارسال برنامه سرما يدولت يها با مكلف كردن شركتبودجه 

                                                 

  » هاي مناطقچگونگي اعمال نظارت شوراي عالي بر فعاليت«مصوبه . 1

   93بودجه  20تبصره ) ي( بند. 2
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  13، سال پنجم، شماره )پژوهشي –علمي (دوفصلنامه حقوق اداري    18

 يترا تقو يدولت يها نظارت سازمان بر شركت شود، ياعتبار م ينمأمزبور ت يها شركت يمنابع داخل

  .كرده است

صل نهم مفاد ف  ها طبقها و پيشرفت ساالنه آن بر اجراي برنامهافزون بر اين، نظارت مستمر 

هاي سازمان برنامه و بودجه باشد، از صالحيتمي» نظارت«برنامه و بودجه كه تحت عنوان   قانون

بنابراين . 2باشدنيز از وظايف اين سازمان مي تهيه و تنظيم بودجه كل كشوراز سوي ديگر، . 1باشدمي

ها توسط ج بودجه آنهاي دولتي مانند سازمان منطقه آزاد، درالزمه نظارت اين سازمان بر شركت

، يكي از اقسام كشور يقانون محاسبات عمومسازمان مزبور در بودجه كل كشور است؛ چراكه وفق 

  .   3باشدهاي دولتي ميگانه بودجه كل كشور، بودجه شركتسه

با توجه به مباحث مطروحه، بايد اشعار داشت كه درج نام سازمان منطقه آزاد در بودجه كل كشور 

قانون  2و وفق ماده  5يت قانون محاسبات عمومي كشور از استثنائات قانوني موضوع ماده و نيز رعا

هاي مالي مناطق باشد؛ اما با توجه به مشكالت و مفاسد اداري و اقتصادي و آشفتگيمناطق آزاد مي

ين ا. نمايان گرديد برنامه و بودجه هاي نظارتي مانند سازمان سازمانآزاد، ضرورت نظارت دستگاه

و  يزير به ماده واحده بودجه، معاونت برنامه 25 يدر تبصره الحاق يندگاننمامهم موجب شد كه 

در طول سال  ياقتصاد يژهرا مكلف كردند بر بودجه مناطق آزاد و و جمهور يسرئ ينظارت راهبرد

 يحهال 3 شماره يوستآن را در پ ،نظارت كرده رسد، يمناطق آزاد م يعاليشورا يبكه به تصو 1393

سازمان  نيز آمد كه 95چنين در ماده واحده بودجه سال هم. دننكل كشور درج ك 1394بودجه سال 

ي اقتصاد يژهمناطق آزاد و و هايسازمان 1394برنامه و بودجه كشور موظف است بر بودجه سال 

كل  1395بودجه سال  يحهال 3شماره  يوستمناطق را در پ ينا 1395نظارت و بودجه سال  دولتي

  .   براي سازمان مزبور درج نشد 95؛ اما اين وظيفه نظارتي در اليحه بودجه سال كشور منظور كند

                                                 

  قانون برنامه و بودجه  5ماده  6بند . 1

  قانون برنامه و بودجه  5ماده  5بند . 2

برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي  بودجه كل كشور: قانون محاسبات عمومي كشور 1ماده . 3

هاي ها و هدفبراي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياست ها  زينهبيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد ه پيش

بيني  و بانكها شامل پيش هاي دولتيبودجه شركت. 2؛ . ....1 :شودشود، بوده و از سه قسمت به شرح زير تشكيل مي قانوني مي

  . ... .3؛  درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار
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» ب«بند  در نمايد كهاظهار مي 95هاي مجلس در رابطه با اليحه بودجه سال مركز پژوهش

 با يرمغا دولتي، هايبودجه شركت آزاد در مناطق بودجه درج عدم محاسبه و عدم اليحه، ماده واحده

 ،1اساسي قانون 52اصل  صدر مندرج در» كل كشور«واژه . اساسي است قانون 53و  52 اصول

و » دولت هايكليه دريافت«هاي از واژه توانمي چنينهم. است بودجه جامعيت اصل رعايت مقتضي

 نهادي شمول حيث از بودجه جامعيت اصل رعايت لزوم ،2ا . ق 53اصل در مندرج» هاپرداخت همه«

قانون مناطق آزاد، بودجه  4ماده » ج«و بند  2اما از سوي ديگر، طبق ماده  .كرد استنباط را

  . رسدتصويب هيأت وزيران ميبه) سازمان مناطق آزاد(هاي مزبور  شركت

 يا تصريحهاي مستلزم ذكر كشور، شامل شركت ياز آنجا كه قاعدتاً احكام قانون محاسبات عموم

 حاكم مقررات و مناطق آزاد، اين سازمان از قوانين. ق 5كه در ذيل ماده به اين و باتوجه شودينام نم

در شمار  ،بودجه مناطق آزاداست، مستثني شده  عمومي دولت مقررات ساير و دولتي هايشركت بر

مزبور  5 ماده يرااست؛ ز ا. ق 5صل ا يرمغا ين امرا شود؛يدر قوانين بودجه درج نم يهاي دولتشركت

برزگر خسروي، . (هاكرد آناست و نه ناظر بر نحوه نظارت بر عمل ر بر نحوه اداره مناطق مذكورناظ

1394 :7-6        (  

تنها ناظر به اداره  5طور كه در گزارش حقوقي فوق آمده است، از نظر اين مركز، ماده همان

گفته، نگارنده با ي پيشهاشود كه با بحثخواهد بود و شامل نظارت بركاركرد سازمان مناطق نمي

درصورتي كه اين استثنا شامل نظارت هم بشود، ديگر عدم درج نام سازمان . اين نظر مخالف است

مناطق آزاد . ق 2چنين در ماده هم. مثابه مخالفت با قانون اساسي نيز نخواهد بودمناطق در بودجه به

. جه مصوب هيأت وزيران هزينه گرددبايد براساس بودآمده است كه درآمد سازمان مناطق آزاد مي

يعني ماده مزبور در مقام بيان تفكيك نحوه مصرف و درج بودجه اين سازمان از روند معمول 

در . در غير اين صورت، وضع اين ماده عبث و بالجهت بود. باشدنويسي در قوانين مربوطه مي بودجه

بدين . مان منطقه در تمامي شؤون استشده نگارنده، استثنا شدن سازنيز با تحليل ارائه 5ماده 

                                                 

و   رسيدگي  و براي  تهيه  دولت  شود از طرف مقرر مي  در قانون  كه  ترتيبي  كشور به  كل  ساالنه  بودجه: پنجاه و دوم  اصل. 1

  .خواهد بود  مقرر در قانون  نيز تابع مراتب  بودجه  تغيير در ارقام  هر گونه. گردد  مي  تسليم  اسالمي  شوراي  مجلس  به  تصويب

ها در حدود پرداخت  شود و همه مي متمركز  كل  داري  خزانه  هاي حساب در  دولت  هايدريافت  كليه: پنجاه و سوم  اصل. 2

   .گيرد مي  انجام  قانون  موجب  به  مصوب  اعتبارات
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مناطق آزاد مغاير با قانون اساسي بود؛ چرا شوراي نگهبان ايرادي بر . ق 5و  4، 2ترتيب، اگر مواد 

هرچند نظر نگارنده داراي توالي فاسده اجرايي و آثار منفي خواهد بود ليكن با توجه . آنها وارد نساخت

دنبال آن گريزي از اين تحليل نيست و اتفاقاً با اين ديدگاه بهبه متن و تفسير ارائه شده از قانون، 

هستيم تا نشان دهيم قانون فعلي مناطق آزاد دچار نقصان و ايرادات عميق حقوقي است كه با تفاسير 

  .  مقطعي، قابل حل و مداوا نيست

ايندگان ، يكي از نم95دنبال عدم درج بودجه سازمان مناطق آزاد در بودجه سال چه بهچنان

نيز يكي از مخالفان استثناشدن اين  1372كه در زمان تصويب قانون مناطق آزاد در سال  1مجلس

سازمان  ،94در قانون بودجه سال «: مناطق از قوانين عمومي دولت بود در اين خصوص بيان داشت

  »2.است نظارت صورت نگرفته يناما ا ؛برنامه و بودجه موظف به نظارت بر بودجه مناطق آزاد شد

هاي بدين ترتيب باوجود وضع قوانين بودجه ساالنه جهت نظارت سازمان برنامه و بودجه، در سال

هاي گيريگري كه نياز به تصميمگذاري و تنظيمپس اين نوع مقررات. پيش نيز نظارتي انجام نشد

بري عنوان ميانبه ساله دارد، شايد تنهاساالنه و گذرا در قانون بودجه يا حتي قوانين برنامه پنج

مدت، تاحدودي مفيد تلقي گردد، ليكن ثمره عملي آن اين بود كه تاكنون كاري كوتاهحقوقي و راه

لذا درصورتي . هيچ نظارتي ازسوي سازمان برنامه و بودجه بر بودجه سازمان مناطق صورت نپذيرفت

ه باشند نياز است كه دو مهم گذاران، تصميمي مجدانه بر اين نظارت داشت گران و سياستكه تنظيم

نظارت سازمان برنامه و بودجه بر «و » درج نام سازمان منطقه آزاد در قانون بودجه كل كشور«

كرد مناطق آزاد از دو عنصر شفافيت و در قانون مناطق آزاد آورده شود تا عمل» سازمان منطقه آزاد

  .   گويي برخوردار باشدپاسخ

  كشورنظارت ديوان محاسبات . 3- 3

گيرد، نظارت ديوان محاسبات كشور هايي كه از طريق مجلس صورت ميترين نظارتيكي از مهم

منظور پاسداري از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به، هدف ديوان محاسبات كشور. است

ها، هاي مالي كليه وزارتخانهكنترل عمليات و فعاليت«آن،  از طرق كه يكي باشدمي المال بيت

                                                 

  حسن كامران . 1

  ، 22/1/1395، خبرگزاري مهر،  95انتقاد از عدم نظارت بر مناطق آزاد در بودجه . 2
http://www.mehrnews.com/news/3594758/  
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نحوي از انحاء از بودجه كل كشور كه بهاست هايي هاي دولتي و ساير دستگاهشركت سسات،ؤم

  .  »1دكنن استفاده مي

درخصوص روند درج نام سازمان مناطق آزاد در لوايح بودجه ساالنه كل كشور در سنوات اخير، 

ها د كه از تكرار آندر قسمت نظارت سازمان برنامه و بودجه بر سازمان منطقه آزاد مطالبي عنوان ش

  .    نماييمورزيم؛ اما درتكميل همان مطالب، مباحثي را مطرح مياجتناب مي

درج گرديد تا نظارت بر آن توسط  94و  93بيان شد كه نام سازمان مناطق آزاد در لوايح بودجه  

، 2ود مواد سازمان برنامه و بودجه صورت گيرد؛ اما درخصوص دليل اين مسأله كه چرا باتوجه به وج

قانون مناطق آزاد، بايستي نام اين سازمان در بودجه درج شود، بايد به ورود ديوان محاسبات به  5و  4

ريزي، نظارت ديوان مذكور  چراكه عالوه بر نظارت سازمان مديريت و برنامه. اين مهم اشاره داشت

  . نيز نيازمند درج سازمان مناطق در بودجه كل كشور است

با رئيس مجلس 2 1389و  1388مختلف در سال هاي نامه يمحاسبات كشور ط يواند ياستر

 يكشور و قانون چگونگ يقانون محاسبات عموم ي،قانون اساس 55استناد به اصل شوراي اسالمي با 

مذكور به دولت، آن مناطق را در  يها سازمان يهبه تعلق سرما يتو با عنا ياداره مناطق آزاد تجار

 ي،موجود در اعمال نظارت قانون موانعمحاسبات دانسته و به منظور رفع  يواند يتشمول نظار يرهدا

اين نظر از  .است يدهبودجه كل كشور گرد يحدر لوا يخواهان درج بودجه سازمان مناطق آزاد تجار

  . قانون اساسي ارجاع شد تا رسيدگي الزم انجام گيرد 90سوي رئيس مجلس به كميسيون اصل 

به  ينكهبا توجه به ا: داشتمحاسبات كشور اعالم  يواننظرات د أييدبا تنيز يسيون مزبور كم

دولت و منحصراً براساس  يهمناطق مذكور به صورت شركت با سرما ،قانون مناطق آزاد 5ماده  موجب

قانون و  يننشده در ا بيني يشو در موارد پ شوند يمربوط اداره م يها قانون خاص و اساسنامه

 ينقوان ياست ول اساسنامهاداره آنها طبق قانون و  ينبنابرا ؛قانون تجارت خواهند بود اساسنامه، تابع

در قانون  ينچنمصرف و نحوه درج بودجه مناطق آزاد در بودجه كل كشور در قانون و اساسنامه و هم

 ي،ثبت ينمانند قوان يعموم ينمناطق تابع قوان ينلذا مصرف بودجه ا ،نشده است بيني يشتجارت پ

طبق  يگر،د ياز سو. هم ندارد آنهابا قانون و اساسنامه  يرتيو مشابه آن است كه مغا يارز ي،بانك

                                                 

  قانون ديوان محاسبات كشور  1ماده قانون اساسي و  55اصل . 1

   10/11/1389مورخ  2/م/1747/976و شماره  28/7/1388مورخ  111/10000هاي شماره  نامه. 2
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و  گردد يدر بودجه كل كشور درج م يدولت يها كشور بودجه شركت يقانون محاسبات عموم 1ماده 

 ينبنابرا. گردد يم يمبودجه كل كشور از طرف دولت به مجلس تقد يقانون اساس 52براساس اصل 

به مصرف  يو مقررات عموم وانيندر بودجه كل كشور درج شود و طبق ق يدبا يزمناطق ن ينبودجه ا

 1391بودجه سال  يشنهاديپ يحهبودجه مناطق آزاد را در ال گردد ياز دولت محترم تقاضا م لذا. برسد

اي مشروح مذاكرات مجلس شور. (يدنما يمتقد ياسالم يبه مجلس شورا ،كل كشور درج نموده

   1)34-35، 1390اسالمي، 

در  1394و  1393ليكن در سنوات . محقق نشد 1392و  1391هاي هرچند اين امر در بوجه سال

چه يكي از نمايندگان چنان. البته گزارشي از سوي ديوان محاسبات منتشر نگرديد. بودجه درج شد

اما  كرد، يم يدااطق آزاد ورود پبه من يگاه  قبل گاه يها محاسبات در دوره يواند: مجلس اذعان داشت

 يواند ينمجلس، ا يسرئ يدبا وجود ابالغ و تأك! اجازه ورود نداشته است) 94و  93( يردو سال اخ يط

اند كه اجازه ورود به  مختلف اعالم كرده يها در استان دمسئوالن مناطق آزا ينكرده و به راحت ينتمك

   .2يما محاسبات نداده يواند

بدين ترتيب كه . ديوان بر سازمان مناطق آزاد استدالل ديگري نيز مطرح شد در تحليل نظارت

هاي درآمد و هزينه و ساير حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي اين ديوان، يكي از صالحيت

 از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي و هاهاي مالي دستگاهها و نيز صورتپرداخت ها ودريافت

 ديوان محاسبات نيز ها در قانوندستگاه منظور از. 3باشدمي االجراء ربوط و ضوابط الزمساير قوانين م

كه به نحوي از  يي استساير واحدها هاي دولتي وسسات، شركتؤها، مها، سازمانكليه وزارتخانه

و  44طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول نمايند و بهانحاء از بودجه كل كشور استفاده مي

                                                 

- دي 25ي، دوره هشتم، جلسه علني مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسالم: تر مراجعه كنيد بهبراي كسب اطالعات بيش. 1

  19492: ، شماره روزنامه رسمي393: ، شماره جلسه1390ماه 

؛ نطق سيد حسين دهدشتي نمايند مردم آبادان و اروندكنار »ممانعت از بازرسي ديوان محاسبات در مناطق آزاد«مطلب . 2

 30در صحن علني مجلس مورخ » نطقه آزاد اروندتحقيق و تفحص از عملكرد سازمان م«در دفاع از طرح ) ندومنطقه آزاد ار(

   /http://www.mehrnews.com/news/2586312: در آدرس 1394ارديبهشت 

  قانون ديوان محاسبات كشور 2ماده . 3
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واحدهايي كه شمول مقررات عمومي . باشد قانون اساسي مالكيت عمومي برآنها مترتب بشود، مي 45

  .1باشنددر مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف مي

تواند ديوان محاسبات كشور براي انجام وظايف خود ميقانون مزبور،  42چنين براساس ماده هم

 شور تحقيق و تفحص نمايد و در تمامي موارد مستقيماً مكاتبه برقرار نمايد ومالي ك در تمامي امور

ها و ادارات تابعه و كليه اشخاص و گانه و سازمانتمام مقامات جمهوري اسالمي ايران و قواي سه

ي يمكلف به پاسخگو ،نمايندهايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميسازمان

  .كه از قانون محاسبات عمومي مستثني شده باشندحتي در مواردي ،اشندبمستقيم مي

هاي مناطق آزاد در قوانين بودجه كل كشور، اعمال درج بودجه سازماندليل عدم اما به

زعم برخي  به كه شوديهاي مزبور با مشكل مواجه ممحاسبات كشور بر سازمان ديوان هاي نظارت

 يوانلذا جهت تضمين حداكثري نظارت د. دارد يرتا مغا. ق 55 لامر نيز با اص ينا كارشناسان،

برزگر . (ها در بودجه كل كشور درج شودبهتر است بودجه آن ،مناطق آزاد هايشركت محاسبات بر

   .)7: 1394خسروي، 

خطاب به رئيس جمهور وقت،  2ايبرهمين اساس، رئيس مجلس شوراي اسالمي طي نامه

استثنا نمودن حسابرسي «وراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه با موضوع نامه وزيران عضو شتصميم

  .   را مغاير قانون اعالم كرد 3»هاي مالي مناطق آزاد از صالحيت ديوان محاسبات كشورفعاليت

 شمول از را آزاد مناطق هايسازمان توانمي كهاين عين النهايه در اين تحليل آمده است، در

 و دانست كشور بودجه و برنامه قانون تابع را هاآن بايد شور مستثني كرد،عمومي ك محاسبات قانون

 بودجه كشور، بودجه و برنامه قانون 5 1ماده  11و بند  4 13و ماده  اساسي قانون 52 اصل براساس

                                                 

  قانون ديوان محاسبات كشور 2تبصره ماده . 1

  17/5/1390ب مورخ /هـ31405نامه شماره . 2

  1389//15/7نامه فاقد شماره مصوب جلسه تصميم. 3

سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاري و عمراني مورد  هاي اجرايي مكلفند برنامه ساالنه و بودجه كليه دستگاه - 13ماده . 4

  .دستورالعمل تهيه بودجه به سازمان ارسال دارند نياز طبق 

، استانداري يا فرمانداري  تابعه ارتش شاهنشاهي هاي  ، نيروها و سازمان منظور وزارتخانه:  گاه اجراييدست - 1ماده  11بند . 5

سسه عمومي ؤ، م ، شركت دولتي دولت  ، موسسه وابسته به سسه دولتيؤ، م سسه وابسته به شهرداريؤم ، شهرداري و كل

   .بشود  ي قسمتي از برنامه ساالنهدار اجرا اعتباري تخصصي است كه عهده  سسهؤالمنفعه و م عام
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آزاد، مستلزم عدم درج بودجه  مناطق قانون 5ماده  بنابراين، درج كرد؛ كشور كل بودجه در را هاآن

    .)7-8: 1394برزگر خسروي، (. هاي مناطق آزاد در بودجه كل كشور نيستسازمان

بايد گفت، درخصوص تغاير عدم  90در مقام پاسخ به نظر ديوان محاسبات و كميسيون اصل 

مصرف و قانون محاسبات عمومي و جايگاه نحوه  1ا و ماده . ق 52نظارت ديوان محاسبات با اصل 

هاي بيان شده در مناطق آزاد، بايد به همان استدالل. ق 5در ماده  مناطق آزادسازمان درج بودجه 

لذا داليل مطروحه . مبحث نظارت سازمان برنامه و بودجه مراجعه نمود تا از اطاله كالم كاسته شود

  . باشدتوسط اين دو نهاد داراي خدشه مي

و بودجه است، نيازمند  هايي كه مستند به قانون اساسي و قوانين مناطق آزاد و برنامهاستدالل

فقط يك نكته . تكرار نيست؛ چراكه در ابتداي همين بحث و درخالل مباحث قبلي بدان پرداخته شد

كه قانون ديوان محاسبات اشاره داشت و آن هم اين 42و انتهاي ماده  2را بايد در تحليل تبصره ماده 

كه به صورت عام و مطلق در اين قانون ها و واحدهاي اجرايي اشاره شده در اين دو ماده به سازمان

، نيز واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است مدنظر است و شامل

 ييگوكلف به پاسخاند، ممستثني شده نيز حتي از قانون محاسبات عموميهايي كه سازمان شود يامي

باشند كه آن قيد اين است كه اين يك قيد مي اما هر دو مورد داراي. باشندبه ديوان محاسبات مي

به عبارتي ديگر، . نمايندنحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميبه هاها و شركتسازمان

باشند كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ي مييهايي مكلف به پاسخگوسازمان

كه مستثني نشده و چه اين ت عمومي مستثني شده باشنداز قانون محاسبا كهاين، حال، چه نمايند مي

چون سازمان منطقه آزاد از بودجه كل پس شرط اول نظارت ديوان، استفاده شركتي دولتي هم. باشند

پس بايد وضعيت حقوقي بودجه مناطق . شودكشور است و سپس حاالت و قيود ديگر بر آن بار مي

  .  تر تبيين گرددآزاد بيش

  قانون مناطق آزاد 2وح مذاكرات ماده مشر. الف  

مناطق آزاد در . ق 2، نگاه به نظرات موافقان و مخالفان ماده »بودجه«تر جايگاه جهت تببين بيش

هدف ما از آوردن . زمان تصويب آن در مجلس شوراي اسالمي در دوره چهارم بسيار مفيد است

اين ماده، خارج كردن سازمان مناطق  نظرات نمايندگان آن است كه مشخص نماييم، منظور واضعان

است و مخالفان نيز همين مسأله » نظارت نهادهاي بيروني«و » بودجه كل كشور«آزاد از دو مسأله 
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  25     رانيا يصنعت - ينظارت بر سازمان مناطق آزاد تجار يحقوق تيماه .1مقاله 

نگريم همان صورت پيشنهاد شده تصويب شد و امروزه ميالبته، اين ماده به. را مورد ايراد قرار دادند

ر اقتصاد كشور شده و نهادهاي نظارتي را با مشكالت گيهاي متمادي گريبانآن ايرادات پس از سال

  . گذاران و مجريان را مجبور به تفاسير مختلف نموده استحقوقي و اجرايي مواجه نموده و مقررات

  قانون مناطق آزاد 2ديدگاه مخالفان ماده . 1

كه نگارش ماده چرا 1داري كل كشور است؛ايراد يكي از مخالفان، پيرامون عدم واريز بودجه به خزانه

دارد، ما از مزايايي كه براي وي بيان مي. نمايدبدين نحو، مناطق آزاد را ازين مسأله مستثني مي

شمرديم، ميزان درآمدهايي بود كه  مناطق آزاد خودمان در مقايسه با ديگر مناطق آزاد جهان برمي

كه وارد خزانه كنيم و بعد ينجاي امنتها اين درآمدها را به. توانست براي كشور ما ايجاد كندمي

گيريم هزينه كنيم، در اينجا براساس تصميمي كه مجلس شوراي اسالمي در زمان تدوين بودجه مي

طور قطع ما به .عالي مناطق هزينه بشودكليه اين درآمدها فقط براساس مصوبات شورايقيد شده كه 

د جزء كشور هستند و طبق قانون مناطق آزا. معتقد نيستيم كه مناطق آزاد جداي از كشور هست

بايد به خزانه ريخته شود و براساس مصوبات چه را كه درآمد در كشور داريم مياساسي ما هر آن

بينم صالح جمهوري اسالمي نميدر نتيجه اين ماده را به هيج وجه به. مجلس در بودجه هزينه شود

  .  و پيشنهاد حدفش را دارم

گويي سازمان منطقه آزاد به مراجع نظارتي در متن ه به عدم پاسخها اشاريكي ديگر از مخالفت

كنيم اي را كه در كشور ميچه گفته شد؛ طبق قانون اساسي، ما هر هزينه، چنان2باشدمي 2ماده 

كه خدمت مقام معظم رهبري  90و  88كميسيون اصول . بايد يك نظارتي بر آن داشته باشيم مي

خرج ص مسائل ديوان محاسبات، درآمد و هزينه كشور، حساسيت بهرسيدند، ايشان مشخصاً درخصو

لذا حذف اين ماده بدين . بايستي منابع مالي كشور صحيح بررسي شوددادند و تأكيد كردند كه مي

كاله بماند، بلكه هدف معنا نيست كه درآمد مناطق آزاد خرج امور ديگر شود و سر مناطق آزاد بي

                                                 

  محسن يحيوي؛ نماينده مجلس. 1

  مهنس عبداهللا نوروزي؛ نماينده مجلس. 2
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خزانه بيايد و عيناً برگشت داده شود و درموقعيت خود، خرج آن مناطق اصلي آن است كه از مجراي 

  .  1)30-29، 1372ي، اسالم يمشروح مذاكرات مجلس شورا. (شود

  قانون مناطق آزاد 2ديدگاه موافقان ماده . 2

در مقام پاسخ به اين ايرادات، معتقد بودند كه در كجاي اين قانون چنين  2نمايندگان موافق اين ماده

شود؟ ما با آوردن بيني شده كه اگر ما اين ماده را حذف كنيم درآمدهاي سازمان به خزانه واريز مييشپ

هاي سازمان را به هيأت ها و بودجهگذاري در هزينهايم كه مقداري از سياست، در واقع خواسته2ماده 

  .  دهاي سازمان خواهد كردها و درآملذا اين شورا نظارت بر هزينه. عالي واگذار كنيمدولت و شوراي

حذف شود سازمان هرطور كه  2؛ اگر ماده 3چنين اذعان داشتندموافقان وجود اين ماده هم

بنابراين منطقه . كند و ممكن است بدون برنامه و حساب و كتاب باشدبخواهد درآمدها را خرج مي

ر اين ماده باقي بماند بايستي تواند هزينه كند و اگمند بود و تشخيص داد، ميآزاد هرطور كه عالقه

ماده مزبور مكانيزمي است براي نظم و نسق   بنابراين،. عالي هزينه بكندطبق بودجه مصوب شوراي

عالي به عنوان لذا شوراي. جا هستهاي منطقه آزاد و اعتبارات و درآمدهايي كه در آندادن به هزينه

كند كه بودجه ساليانه از چه كانالي و يكند و هم مشخص مگذاري مي مرجعي است كه هم سياست

  .  4)30، 1372ي، اسالم يمشروح مذاكرات مجلس شورا. (با چه اولويتي هزينه بشود

 2شويم كه ايشان نافي اين ايراد مخالفان ماده هاي موافقان متوجه ميبا تدقيق در صحبت

و لذا در بودجه ساالنه كل كشور شود نيستند كه با وجود اين ماده، ديگر درآمد به خزانه ريخته نمي

گردد و بالتبع، نهادهاي نظارتي مثل مجلس و ديوان محاسبات هم مصوب مجلس نيز درج نمي

بر اين عقيده بودند كه چون اين بودجه  2اتفاقاً واضعان و مدافعان ماده . امكان ورود و ارزيابي ندارند

همين شورا نيز صالحيت نظارت بر آيد و عالي درميمصوب مجلس نبوده و به تصويب شوراي

                                                 

خرداد  9 يدوره چهارم، جلسه علن ي،اسالم يشروح مذاكرات مجلس شورام: تر مراجعه شود بهبراي كسب اطالعات بيش. 1

  14082:ي، شماره روزنامه رسم116: ، شماره جلسه1372

  د كمال شهرياري؛ نماينده مجلسسي. 2

- يس جمهور در امور مناطق آزاد بهئيس كميسيون خاص و مرتضي الويري؛ مشاور رئسيد اسماعيل داودي شمسي؛ نايب ر. 3

  عنوان نماينده دولت در مجلس  

خرداد  9 يندوره چهارم، جلسه عل ي،اسالم يمشروح مذاكرات مجلس شورا: مراجعه شود به تريشكسب اطالعات ب يبرا. 4

  14082:ي، شماره روزنامه رسم116: ، شماره جلسه1372

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ja
l.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            18 / 23

http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-184-en.html


  27     رانيا يصنعت - ينظارت بر سازمان مناطق آزاد تجار يحقوق تيماه .1مقاله 

ريزي و ارزيابي بهتري از امور مناطق آزاد وجود عهده دارد، امكان برنامهعملكرد سازمان مناطق را به

دارد؛ لذا نگارندگان اين گزاره قانوني برآنند كه اثبات و ايجاب اين ماده، دال بر نفي و سلب صالحيت 

پس با توضيحات . و بدين دليل آن را وضع نمودندديگر نهادهاي عمومي سرزمين اصلي بوده 

مستلزم عدم درج بودجه ، 5االشعار مطرح نمودند كه ماده  هايي كه نهادهاي فوقشده، استدالل بيان

باشد و با تشريح نظرات صواب نميهاي مناطق آزاد در بودجه كل كشور نيست، مقرون بهسازمان

گردد كه تمامي انون در مشروح مذاكرات مجلس، معين مياين ق 5و  2گذاران پيرامون مواد قانون

ها و مواد اين قانون در مقام تخصيص و استثنا كردن مناطق آزاد از قواعد عمومي حاكم بر سازمان

  . باشدهاي دولتي و حتي بسياري از مقررات فراتر از اين حوزه نيز ميشركت

قانون ديوان محاسبات كشور  1ماده ا و بند الف . ق 55طور كه از اصل الوصف، همانمع

پذيرد كه اين هاي دولتي، زماني صورت ميپيداست، نظارت مالي ديوان محاسبات بر شركت

تر نيز بيان داشتيم كه وفق پيش. ها به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده نمايند دستگاه

هاي دولتي كشور، بودجه شركت گانه بودجه كل، يكي از اقسام سهكشور يقانون محاسبات عموم

عنوان يكي از ها بهبنابراين الزمه نظارت اين ديوان بر سازمان منطقه آزاد، درج بودجه آن. باشدمي

نيز از وظايف  تهيه و تنظيم بودجه كل كشورچنين  هم. دولتي در بودجه كل كشور است هايشركت

بنابراين تا زماني كه بودجه سازمان . جلس برسدباشد كه بايد به تصويب مسازمان برنامه و بودجه مي

چراكه . مناطق آزاد در اليحه بودجه ساالنه درج نگردد، امكان نظارت ديوان محاسبات وجود ندارد

آن، تصريح به الزام  5و  4، 2يك قانون عادي ديگري به نام قانون مناطق آزاد وجود دارد كه در مواد 

ل كشور وجود ندارد، بلكه بالعكس و باعنايت به تفسير همين مواد درج نام سازمان منطقه در بودجه ك

لذا تنها در صورت تصويب . توان نظر عدم درج نام سازمان در اليحه بودجه ساالنه را قوت بخشيدمي

اي كه مشمول نام سازمان مناطق باشد، مواد فوق قانون عادي ديگر همانند قانون بودجه ساالنه

گردند كه ايرادات اين نوع تقنين مقطعي و آزاد دچار نسخ ضمني و موقت مياالشعار قانون مناطق 

  . ميان آمدتر بهتوقيتي، پيش

پس هرچند درحال حاضر، بر اساس تفاسير مختلف اصول قانون اساسي و قوانين مربوطه و يا 

ي و اداري، هاي كوتاه و گذرا، از نظر اجرايي و تا حدودي از منظر حقوق عمومگذاريبراساس قانون

گذاران اين مناطق، ليكن، اگر مقررات. امكان نظارت ديوان محاسبات كشور قابل تحقق خواهد بود
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درج نام «گويي سازمان منطقه به اين ديوان داشته باشند ضروري است كه دو مسأله اصرار بر پاسخ

» زمان منطقه آزادنظارت ديوان محاسبات بر سا«و » سازمان منطقه آزاد در قانون بودجه كل كشور

كرد مناطق آزاد به اعتبار قانوني مستحكم، قابل تصريح آورده شود تا كاردر قانون مناطق آزاد به

  .نظارت و ارزيابي باشد

  گيرينتيجه

هاي ارائه شده پيرامون باعنايت به مباحث مطروحه درخصوص ساختار سازمان منطقه آزاد و تحليل

يد كه اين استثنائات، هم ناظر به نحوه اداره امور سازمان و هم استثنائات قانوني آن، مشخص گرد

لذا جهت جلوگيري از فسادهاي اداري و اقتصادي . باشدهاي مختلف بر اين نهاد ميمربوط به نظارت

و پيشرفت اين مناطق درجهت اهداف تعييني و توسعه صادرات و كسب منابع ارزي، به عنوان 

گذار در مناطق آزاد شفاف گردد تا كه وجوه نظارت بر نهادهاي مقرراتشود گيري، پيشنهاد مي نتيجه

لذا پيشنهاد . گويي سه دهه قبل، تكرار نگرددنواقص مربوط به اجمال و فقدان و عدم شفافيت و پاسخ

دليل ضروروت گردد كه هم از نهادهاي ناظر موجود در كشور به نحو صحيح استفاده شود و هم بهمي

اه اقتصادي مناطق آزاد در صادرات غيرنفتي كشور، نهاد مستقل ديگري جهت و حساسيت جايگ

  .    شودنتيجه اين مقاله در قالب پيشنهاد مواد قانوني زير مطرح مي. گويي تعبيه گرددپاسخ

 بايستي در چارچوب بودجه ساالنه هاي مناطق آزاد صرفاً درآمد سازمان:  2پيشنهاد اصالحي ماده 

    . هزينه شود قانون اساسي 53و  52و براساس اصول كل كشور تنظيم 

مستثني شدن سازمان منطقه از قوانين و مقررات عمومي دولتي موضوع : ماده پيشنهادي الحاقي

گانه از قبيل شود و تمامي مراجع نظارتي قواي سهنمي نظارتيهاي اين قانون، شامل صالحيت 5ماده 

كل كشور، سازمان برنامه و بودجه و ساير نهادهايي كه ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي 

ها و موجب قانون اساسي يا قوانين و مقررات عمومي سرزمين اصلي، وظيفه نظارت بر شركت به

مؤسسات دولتي را بر عهده دارند، بر اقدامات، تصميمات، مقررات و بودجه سازمان منطقه آزاد نظارت 

  .  دارند

 مستمر نظارت و اهداف مناطق آزاد تحقق از اطمينان حصول منظوربه: ماده پيشنهادي الحاقي 

 ها،مشياز خط احتمالي هرگونه انحراف از جلوگيري هاي جاري سازمان مناطق آزاد وفعاليت بر
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سازمان  كشور، رئيس محاسبات ديوان رئيس تركيب ها، قوانين و مقررات، هيأت نظارتي باسياست

  .شودمي حسابرسي كشور، تشكيل زمانسا كل كشور و رئيس بازرسي

 و محاسبات ديوان نظير نظارتي هايدستگاه قانوني وظايف مغاير هيأت، اين نظارت -تبصره

 . بود كشور نخواهد كل بازرسي

 : نظارت عبارتند از  هيأت وظايف: ماده پيشنهادي الحاقي

 هايگزارش تهيه آن وكرد مالي بودجه سازمان مناطق و نحوه هزينه هايبه گزارش رسيدگي

 شوراي اسالمي و قوه قضائيه؛ براي مجلس موردي و ادواري

 اطالع از فهرست و سمت مديران ارشد سازمان مناطق آزاد و بررسي عملكرد آنان؛ 

بررسي چگونگي حل وفصل اختالفات و رسيدگي به شكايات فعاالن اقتصادي منطقه توسط 

 سازمان منطقه آزاد؛ 

 قوانين، مقررات و با موازين و اهداف انطباق لحاظ از سازمان مناطق عملكرد به رسيدگي

  .اساسنامه

 و اسناد كليه مقررات، جاري، امور در مداخله بدون و خود وظايف ايفاي در هيأت اين -تبصره

 مدارك و اطالعات به تواندداده، مي قرار رسيدگي مورد را سازمان مناطق آزاد هايحساب و هادارايي

 هر را نظارتي خود گزارش است موظف هيأت اين. باشد داشته دسترسي داندمي الزم تنداتي كهمس و

  .  دهد ارائه شوراي اسالمي و قوه قضائيه مجلس به بار يك ماه شش

  فهرست منابع

  كتب، مقاالت، اسناد و مكاتبات. الف

وسعه صادرات در مقايسه با سه كشور ديگر آسيايي، ابزار راهبرد ت: مناطق آزاد تجاري و صنعتي؛ )1388(ابراهيم،  ،التجايي −

  .197تا  185، ص 1388تابستان ، 2شماره  ،9پژوهشنامه اقتصادي، دوره 

  .12تا  8، ص 11شماره  ،تهران ،مصاحبه با مجله اقتصاد ايران؛ )1378( مرتضي. الويري −

، مركز »ست و سه منطقه ويژه اقتصادييب صنعتي و -اليحه ايجاد يك منطقه آزاد تجاري« :اظهارنظر كارشناسي درباره −

   1389./27/4:، تاريخ انتشار1-2409484: هاي مجلس، دفتر مطالعات حقوقي، شماره مسلسلپژوهش

  :، به آدرس22/1/1395 ، خبرگزاري مهر،»95انتقاد از عدم نظارت بر مناطق آزاد در بودجه « −

 http://www.mehrnews.com/news/3594758/     
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  13، سال پنجم، شماره )پژوهشي –علمي (دوفصلنامه حقوق اداري    30

، دفتر »از منظر حقوقي. 48كل كشور 1395بررسي اليحه بودجه سال «محمد و همكاران، گزارش . برزگر خسروي −

  .18/12/1394: ، تاريخ انتشار14758 :هاي مجلس، شماره مسلسلمطالعات حقوقي مركز پژوهش

صنعتي و ويژه  -مناطق آزاد تجاري. 29 .ا نمايندگان مردم در مجلس دهمب«زهرا، گزارش  ،ذاكري .سامان ،پناهي −

  .16/5/1395: ، تاريخ انتشار14931: هاي مجلس، شماره مسلسل، دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش»اقتصادي

ماهنامه . آزاد عالي مناطقدبيرخانه شوراي. تهران ،آشنايي با مفهوم منطقه آزاد در قرن حاضر؛ )1386( ،محمود ،صالحي −

 . 156تا 144، ص 1386زمستان  ،2شماره  ،آغاز

  .23/3/1372مورخ  118جلسه . روزنامه رسمي. دوره چهارم. شوراي اسالمي مشروح مذاكرات جلسه علني مجلس −

، شماره روزنامه 116: ، شماره جلسه1372خرداد  9مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسالمي، دوره چهارم، جلسه علني  −

  .14082:رسمي

، شماره روزنامه 393: ، شماره جلسه1390ماه دي 25مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسالمي، دوره هشتم، جلسه علني  −

  .19492: رسمي

منطقه (؛ نطق سيد حسين دهدشتي نمايند مردم آبادان و اروندكنار »ممانعت از بازرسي ديوان محاسبات در مناطق آزاد« −

 30در صحن علني مجلس مورخ » حقيق و تفحص از عملكرد سازمان منطقه آزاد اروندت«در دفاع از طرح ) ندوآزاد ار

  /http://www.mehrnews.com/news/2586312: آدرس به 1394ارديبهشت 

نامه  يانپا ي،دولت يدر قراردادها يالفساد م يرامونپ يرانا ياسالم يجمهور ييجنا ياستس يبررس ي،عل يگي،ب يموسو −

  .1389 ي،و اقتصاد يمشهد، دانشكده علوم ادار يارشد دانشگاه فردوس يكارشناس

  .17/5/1390ب مورخ /هـ31405شماره به خطاب به رئيس جمهور وقت ينامه رئيس مجلس شوراي اسالم −

مورخ  111/10000شماره به  يخطاب به رئيس مجلس شوراي اسالممحاسبات كشور  يواند ياستر هاي نامه −

   .10/11/1389مورخ  2/م/1747/976و شماره  28/7/1388

 .ييهقوه قضا ياداره حقوق 18/11/1328 -9204/7 يهنظر −

  . شوراي نگهبان 17/2/1383مورخ  7329/30/83و  2/2/1388مورخ  32241/30/88شماره  هاييهنظر −

     http://www.freezones.ir :آدرس ادي بهاقتصويژه  و عالي مناطق آزادسايت رسمي شورايوب −

  قوانين و مقررات. ب

   »هاي مناطق آزادمالي و معامالتي سازمان«نامه آيين −

  » صنعتي جمهوري اسالمي ايران - أخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري«نامه اجرايي آيين −

  مه سازمان منطقه آزاد قشماساسنا −

 يهاي مالفعاليت ياستثنا نمودن حسابرس«با موضوع  يژهمناطق آزاد و و يعضو شوراي هماهنگ يراننامه وزتصميم −

  1389//15/7فاقد شماره مصوب جلسه  ،»محاسبات كشور يواند يتمناطق آزاد از صالح

   »ادنامه اخذ عوارض در مناطق آزينيآ«دستورالعمل و روش اجرايي  −

  صنعتي آبادان، خرمشهر، جلفا و بندر انزلي  - قانون ايجاد مناطق آزاد تجاري −
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  31     رانيا يصنعت - ينظارت بر سازمان مناطق آزاد تجار يحقوق تيماه .1مقاله 

  منطقه ويژه اقتصادي   23صنعتي و -منطقه آزاد تجاري يك قانون ايجاد −

  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قانون برنامه اول توسعه  −

  قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگي  −

   بودجه قانون برنامه و −

   93 سال بودجهقانون  −

  صنعتي جمهوري اسالمي ايران  -قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري −

   قانون ديوان محاسبات كشور −

  قانون ماليات بر ارزش افزوده  −

  قانون محاسبات عمومي كشور  −

  قانون مديريت خدمات كشوري  −

   1343اليحه اصالح قانون تجارت مصوب  −

ها و ر شمول حكم ماده واحده قانون تعيين مرجع تصويب و يا اصالح و تغيير اساسنامه شركتقانون تفسي«ماده واحده  −

  » هاي مناطق آزادمؤسسات تابعه وزارتخانه ها به سازمان

  » عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصاديتشكيل شوراي« مصوبه −

  » هاي مناطقچگونگي اعمال نظارت شوراي عالي بر فعاليت«مصوبه  −

  » ...ح وظايف و اهداف دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزادشر«مصوبه  −

  » سرمايه گذاري در مناطق آزاد«مقررات  −

  » صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد« مقررات −

  » اهوزارتخانه تابعه مؤسسات و هااساسنامه شركت ييراصالح و تغ ياو  يبمرجع تصو يينتع«ماده واحده  −
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