
سازمان منطقه  ززد  

هار صنعتی چاب–تجاری 

اساس نامه 



کلیات و تعاریف: فصل اول

صنعتیچابهار-نامسازمان،سازمانمنطقهآزادتجاری:نامسازمان-1ماده

.میباشدکهازاینپسدرایناساسنامهبهاختصارسازماننامیدهمیشود

مرکزاصلیسازماندرداخلمحدودهمنطقهآزادتجاری:مرکزاصلیسازمان-2ماده

.چابهارمیباشدصنعتی-

.سازمانبرایمدتنامحدودتشکیلمیشود:مدتفعالیت-3ماده

استکهریال(100000.000.000)سرمایهسازمانیکصدمیلیارد:سرمایهسازمان-4ماده

سرمایهسازمان.سازمانتقویممیشود(زمینوتأسیسات)ازمحلآوردههایغیرنقدی

(1000.000)میلیوونیک(100.000)کالًمتعلقبهدولتبودهومنقسمبهیکصدهزارسهم

.ریالیمیباشد

اهداف سازمان:  فصل دوم

:اهدافسازمانبهشرحزیرمیباشد-5ماده

انجووامامووورزیربنووایی،و وورانوآبووادانی،رشوودوتوسووعهاتصووادی،سوورمایه  اری

الدرآمدو ومی،ایجاداشتغالسالمومولد،تنظیمبازارکاروکاال،حضورفعوافزایش

دربازارهایجهانیومنطقوهای،تولیودوصوادراتکاالهوایصونعتیوت ودیلیوارا وه

.خدماتو ومی



ارکان سازمان: سومفصل 

:ارکانسازمانو ارتنداز-6ماده

مج عو ومی-

هیأتمدیره-

مدیرواملورییسهیأتمدیره-

بازرسیابازرسانانونی-

مج عو ومی

موجوبهیأتوزیرانن ایندهصاحبسوهامدرمجوامعو وومیمیباشود،کوهبوه-7ماده

اختیوارتخوودرابوهوزرای1373.2.13هموور 30ت16632.ش ارهتصویبنامه

ودهصنعتیبهریاسترییسج هورتفویضن -مناطقآزادتجاریشورایوالیوضو

.است

:وظایفواختیاراتمج عو ومیبهرارزیراست-8ماده

موافقتباتأسیسوانحاللشرکتهایتابعه،-الف

85تصویب،اصالحوتغییراساسنامهسوازمانوشورکتهایتابعوهبواروایوتاصول-ب

،انوناساسی

او النظارتوالیهبرفعالیتهایسازمان،-ج

و لکوردتصویببرنامههایو رانی،فرهنگوی،بودجوهسواالنه،صوورتهایموالیو-د

،سازمان

،تصویبآییننامههایسازمان-ه



واتصویبمقرراتامنیتیوانتظامیمنطقهباتأییدفرماندهیکل-و

سرمایهاتخاذتص یمنس تبهافزایشویاکاهش-ز

مدیرهنصبووزلاوضایهیأت-ح

و لکوردتصویببرنامههایو رانی،فرهنگوی،بودجوهسواالنه،صوورتهایموالیو-د

سازمان

سازمانتصویبآییننامههای-ه

واتصویبمقرراتامنیتیوانتظامیمنطقهباتأییدفرماندهیکل-و

اتخاذتص یمنس تبهافزایشویاکاهشسرمایه،-ز

نصبووزلاوضایهیأتمدیره،-ح

انتخاببازرسویابازرسانوتعیینحقالزح هآنها،-ط

تعیینخطمشیو ومیسازمان،-ی

تعیینحقوق،مزایاوهر ونهپاداشاوضایهیأتمدیرهومدیروامل،-ک

صنعتیچابهار،-تعیینمیزانونحوهاخ ووارضدرمحدودهمنطقهآزادتجاری-ل

لسهاتخاذتص یمنس تبههرموضوویکهباروایتمفادایناساسنامهدردستورج-م

.مج عو ومیرار یرد

مج عو ومیسازمانحدالسالییکباربرایرسید یوتصویبصورتهای-9ماده

عد،پایانتیرماههرسالوحدالیکباربرایرسید یوتصویببودجهسالبتامالی

.حداکثرتاپایاندیماهه انسالتشکیلمی ردد



دووتبرایتشکیلمج عو ومیسازماندرهرموعباموافقترییسج هور-10ماده

.بهو لمیآید

محلتشوکیلوچگوونگیرسو یتیوافتنجلسواتونحووهتصوویبموضوووات-11ماده

-و ومیبراساسآییننامهداخلیشورایوالیمناطقآزادتجاریجلسهمجامعدستور

.خواهدبودصنعتی

مدیرههیأت

سازمانتوسطهیأتمودیرهایمتشوکلازسوهیواپون نفوربواتشوخی مج وع-12ماده

ووزل.اوضایهیأتمدیرهتوسطمج عو ومیانتخابمیشوند.و ومیادارهمی ردد

.اوضایهیأتمدیرهباه انمرجعانتخابکنندهمیباشد

انتخابمجددآنان.اوضایهیأتمدیرهبرایمدتسهسالانتخابمیشوند-13ماده

تازمانیکهاوضایهیأتمدیرهجدیدانتخابنشدهاند،هیأتمدیرهسابق.بالمانعاست

.بهکارخودادامهخواهدداد

جلساتهیأتمدیرهحدالماهییکباروبنابهدووترییسهیأتمدیرهو-14ماده

اوضایهیأتمدیرهمیتوانندموضوواتموردنظور.مدیرواملسازمانتشکیلمی ردد

ازطریقرییسهیأتمدیرهومدیرواملدردستورجلسههیوأتمودیرهورارخودرا

.دهند



جلساتهیأتمدیرهباحضورحدالدوسوماوضارس یتمییابدوتص ی ات-15ماده

.جلسهبااکثریتآرایاوضایحاضردرجلسهمعت روالزماالجرامیباشد
برایهریکازجلساتهیأتمدیرهبایدصورتجلسهایتوسطهیأتمدیره-16ماده

.دتنظیموبهامضایکلیهاوضایهیأتمدیرهحاضردرجلسهبرس(منشیهیأتمدیره)

هیأتمدیرهناماوضایهیوأتمودیرهحاضوریواغایوبوخالصوهایازدرصورتجلسات

هوریوکازاوضوای.متخ هدرجلسهبایدتواری درجمی ورددوتص ی اتم اکرات

اویابعضیازتص ی اتمندرجدرصورتجلسهمخالفباشد،نظربات امهیأتمدیرهکه

. رددصورتجلسهیدبایددر

هیأتمدیرهدارایه ه ونهاختیاراتدرچارچوبانونچگونگیاداره-17ماده

صونعتی،رایاجورایوظوایفمصورحدرایوناساسونامهبودهواز-مناطقآزادتجاری

:اختیاراتووظایفزیرمیباشدج لهدارای

تعیینروشهایاجراییانعقادهر ونهراردادومشارکتبااشخاصحقیقیو-الف

حقویاومازداخلیوخارجی،

.چگونگیونحوهاخ ووارضبراساسآییننامههایمربوط-ب

شتیها،چگونگیونحوهث تشرکتهاومالکیتهایصنعتیومعنوی،ه چنینث تک-ج

حقامتیازوشناورهاوهواپی اهادرمنطقه،براساسآییننامههایمربوطوبدونایجاد

انحصار



موافقتباتأسیسدفترن ایند یدرمحلهایالزم،-د

دهچگونگیونحوهاستفادهاززمینومنابعملیوترتیبروشیااجارهآندرمحدو-ه

مج وعصنعتیچابهار،براساسانونوآیینناموهاجراییمصووب-منطقهآزادتجاری

.و ومی

یاخ تص یمنس تبهخریدوفروشواجارهوپی انکاریوانجامکلیهامورتجار-و

وتولیدیوم ادرتبهصادراتووارداتدرچارچوبآییننامههایمصوب،

.تهیهوپیشنهادبرنامهوبودجهساالنهسازمانبهمج عو ومیجهتتصویب-ز

هتهیهوتأیید زارشهیأتمدیره،صورتهایمالیوو لکردساالنهسازمانوارا -ح

آنبهمج عو ومیجهتتصویب،

بررسیوتدوینآییننامههایداخلیوارا هآنبهمج عو ومیجهتتصویب،-ط

ج عتشکلویاانحاللشرکتهایفرویبراساسموازینانونتجارتباتصویبم-ی

و ومی،

موافقتبااوطاو ولض انتوظهرنویسیوتضو ناتتجواریورهونووثیقوه-ک

وغیرمنقولدرچارچوبآییننامههایمربوط،اموالمنقول

هیأتمدیرهمیتواندبعضیازاختیاراتخودرابهرییسهیأتمدیرهومدیروامل-ل

.تفویضین اید



رییس هیأت مدیره و مدیر عامل

مدیرواملسازمانکهریاستهیأتمدیرهرابهوهدهدارد،بهموجبحکم-18ماده

رییسج هوروازمیاناوضایهیأتمدیرهمنصوبوباالترینمقاماجراییسازمان

.میباشد

درهرحال.دورهتصدیمدیرواملسهسالاستوانتخابمجددویبالمانعمیباشد

.دورهمدیریتواملازمدتوضویتاودرهیأتمدیرهبیشترنخواهدبود

رییسهیأتمدیرهومدیرواملدراجرایمصوباتوتص ی اتهیأتمدیره-19ماده

مقابولدرسوازمانرادارایه ه ونهحقووق،اختیواراتواوت واراتبوودهون اینود ی

:سایروظایفواختیاراتویبهشرحزیراست.ثالثدارداشخاص

کلیهمکات اتوادیوجاریسازمانباامضایرییسهیأتمدیرهومدیروامل-الف

.معت رمیباشد

وزلونصبکارکنانسازمان،-ب

متعیینحقوقومزایا،ارتقاءواوطایپاداشواضافهحقوقکارکنانواخ تص ی-ج

دربارهکلیهاموراستخدامیکارکنانط قآییننامههامربوط،

یبانکهایداخلدریافتمطال اتوپرداختبدهیهاوافتتاححسابریالیوارزیدر-د

.وخراجیباامضایمجازسازمان

صدورمجوزبرایانجامهرنوعفعالیوتاتصوادیمجوازدرمحودودهمنطقوهآزاد-ه

صنعتیچابهار،-تجاری

صدورروادیدبرایات اعخارجیبهموجبآییننامههایمربوط،-و



صونعتی-تعیینمتصدیبرایانوواعمشواغلکوهدرمحودودهمنطقوهآزادتجواری-ز

ندارد،متصدیمستقیم

رییسهیأتمدیرهومدیرواملمیتوانودبرخویازاختیواراتخوودرابوهاوضوای-ح

.ویاکارکنانسازمانبهتشخی ومسئولیتخودوا  ارن ایدهیأتمدیره

رییسهیأتمدیرهومدیرواملمسئولحسناجرایکلیهامورمنطقهآزادتجاری-ط

.چابهاروحفظحقوقومنافعواموالسازمانمیباشدصنعتی-

 بازرس یا بازرسان قانونی

مج عو ومییکبازرساصلیویکبازرسولیال ودلراازمیواناشوخاص-20ماده

ینانتخابمجددآنانبها.یاحقویذیصالحبرایمدتیکسالانتخابمین ایدحقیقیو

وداستوتازمانیکهتجدیدانتخاببهو لنیامدهبازرسسابقبهخدمتخس تبالمانع

.ادامهخواهدداد

درصورتفوتویوااسوتعفاویوابرکنواریازخودمتبوازرساصول،بوازرسولیال ودل

.راوهدهدارخواهدشدوظایفوی

بازرسانونیمیتواندهر ونهرسید یوبازرسیرادرحدوداختیارات-21ماده

انونیووظایفمحولهانجامدادهوبهکلیهدفاتروپروندههاوراردادهایسازمان

.مراجعهن ودهواسنادومدارکمربوطبهسازمانراموردرسید یراردهد



:اختیاراتبازرسبهشرحزیراستووظایفاهم

تط یقو لیاتسازمانبابودجهمصوب،-الف

یهرسید یبهصورتهایمالیسازمانوتصدیقومطابقآنهابادفاترسازمانوته-ب

 وزارش. زارشواظهارنظردرموردو لیاتسازمانبرایتقدیمبهمج عو وومی

روز لازجلسهمج عو ومیبهرییسهیوأتمودیرهومودیروامول20مزبورحدال

،تسلیممیشود

.اظهارنظردرموردصحتوسقم زارشهیأتمدیرهبهمج عو ومی-ج

هاجرایوظایفبازرسکهط قمقرراتایناساسنامهتعیینشدهن ایدبههیچوج-د

.مانعجریانوادیکارسازمان ردد

صورتهای مالی:  فصل چهارم

مواهسالمالیسازمانازاولفروردینماههرسوالشوروع،ودرپایواناسوفند-22ماده

.مالیبسوتهمیشوودکلیهدفاترسازمانبهتاری روزآخرسال.سالخات همییابده ان

مج عتاری تشکیلروز لاز40صورتهایمالیسازمانو زارشهیأتمدیرهبایدتا

.و ومیدراختیاربازرسانون  اشتهشود

کلیهاسنادواوراقتعهدآورسازمانه چنینکلیهچکها،برواتوسفتهها-23ماده

ه وارهباامضایمتفقرییسهیأتمدیرهومدیرواملویان ایندهاوویکنفربه

.انتخابهیأتمدیرهه راهبامهرسازمانمعت رمیباشد



تعدادوانواعدفاترانونیط قمقرراتانونتجارتازطرفهیأتمدیره-24ماده

.تعیینمی ردند

حسابهایسازمانط قاصولصحیحومتداولحسابداریوبراساسموازین-25ماده

.انونتجارتتنظیمونگهداریمیشود

مصوبات،نس تبهاموریکهدرایناساسنامه،انوننحوهادارهمناطقآزاد-26ماده

تجوارتمج عو ومیوآییننامهاجرایویمربووط،مقرراتویمنظوورنشودهباشودانون

.داردحاک یت

شورایمحترم73.4.15مور 6551ایناساسنامهبهموجبنامهش اره

نگه انبهتأیید

می رددتأیید.شوراییادشدهرسیدهاست

رییسج هور-اک رهاش یرفسنجانی

بهتأییدمقاممحترمریاستج هوری1373.4.22ایناساسنامهدرتاری 

.رسیدهاست

معاوناولرییسج هور-حسنح ی ی


