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چکیده
مناطق آزاد با جذب سرمایهگذاری خارجی و تقویت تولید مبتنی بر صادرات  ،نقش مهمی در
توسعه اقتصادی کشورها دارند .در ایران براساس ماده  5قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  ،اداره
هریک از این مناطق بر عهده سازمانی دولتی است که ارکان شرکتهای تجاری را دارد ،در عین
حال از رعایت تمامی قوانین و مقررات ناظر بر اداره و نظارت بر شرکتهای دولتی مستثناست.
براساس مطالعات موجود ،مناطق آزاد ایران توفیق چندانی در دستیابی به اهداف
سیاستگذاریشده ،نداشتهاند .از جمله رهیافتهایی که میتواند به اصالح و بهبود عملکرد این
مناطق منجر شود ،آسیبشناسی حقوقی سازمان اداری مناطق یادشده است .طی دو دهه گذشته ،
حکمرانی شرکتی الگوی اصلی مطالعه ساختار و قواعد شرکتها -در بخشهای خصوصی و
دولتی  -شناخته شده است .پژوهش حاضر در پی ارزیابی ساختار و قواع د راهبری سازمان مناطق
آزاد با معیارهای حکمرانی شرکتی است .یافتههای تحقیق نشان میدهد طراحی قواعد راهبری
سازمان مناطق آزاد ایران ،با م عیارهای حکمرانی شرکتی همسو نیست .بهعبارتی ،وضعیت حقوقی
این سازمان  ،محصول تلفیقِ معیوبِ وظایف گسترده حاکمیتی ،با اهداف اقتصادی است .بنابراین ،
یکی از راههای بهینهسازی و کارامدی آن ،جداسازی اختیارات حاکمیتی از فعالیتهای مدیریتی و
تجاری معطوف به توسعه اقتصادی است.
واژگان کلیدی :بنگاههای عمومی ،حکمرانی شرکتی ،سیاستهای اصل  44قانون اساسی،
مناطق آزاد ،مالکیت دولتی.
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Abstract
Free trade zones play an important role in the economic development of
countries by attracting foreign investment and strengthening export-based
production. In Iran, according to the Article 5 of the Act on the
Administration of Free Zones, the trustee of the administration of each
organizational zone is a governmental organization, which is one of the
pillars of commercial companies. According to existing studies, Iran's free
zones have not been very successful in achieving policy goals. One of the
approaches that can improve and reform the performance of these areas is
the legal pathology of the administrative organization of the mentioned
areas. Over the past two decades, corporate governance has been the main
model for studying the structure and rules of companies. The present study
has tried to evaluate the structure and rules of governing the Free Zones
Organization with the criteria of corporate governance. The findings of the
study indicate that the design of the rules of management of the Free Zones
Organization, is not in line with the criteria of corporate governance. In fact,
the legal status of this organization is the product of a flawed integration of
the broad tasks of governance with economic goals in the legislative process.
Therefore, one of the optimization ways in this regard is to separate the
governing powers from the managerial and business activities focused on
economic development.
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مقدمه
پیش بینی مناطق آزاد تجاری -صنعتی از جمله سازوکارهایی است که زمینه توسعه اقتصاد
ملی را فراهم میکند  ،ازاینرو پرداختن به آنها در تحقیقات و سیاستگذاری جوامع در حال
توسعه اهمیت فراوانی دارد .این مناطق با کاهش موانع تجارت و سرمایهگذاری میتوانند زمینه
مساعدی را برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم کرده و تولید مبتنی بر صادرات
را تقویت کنند (رهنورد .)47 :1039 ،اساس شکلگیری مناطق آزاد ،انتخاب راهبرد
صادراتگرا بهعنوان محور توسعه است .در این رویکرد تأسیس مناطق آزاد تجاری -صنعتی یا
بهعبارت بهتر «مناطق پر دازش صادرات» بهعنوان راهکار جهت دهی کلی اقتصاد  ،از درونگرایی
به برونگرایی مورد توجه کشورها قرار میگیرد (التجایی.)191 :1033 ،
در تعریف ،منطقه آزاد تجاری بخشی از قلمرو یک کشور بهشمار میرود که خارج از
محدوده قانونی  ،اداری و فیزیکی تأسیسات گمرکی و م عموالً در محدوده یک بندر قرار گرفته
است و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شمرده میشود .این مناطق جهتگیری
صادراتی دارند و در آنها ورود و خروج کاال ،سرمایه ،همچنین جابهجایی نیروی کار
متخصص بهسهولت صورت میگیرد1.دولتها برای تأسیس مناطق عالوهبر مدنظر قرار دادن
مالحظات اقلیمی ،جغرافیایی و طبیعی تالش میکنند در تدوین مقررات ،برتری رقابتی مناطق
یادشده را نسبت به بخش کالن شکل دهند تا از این راه سرمایهها را در مسیری که حداکثر
منافع را برای جامعه داشته باشد  ،هدایت کنند (گرجی ازندریانی و بارانزهی.)153 :1093 ،
از جمله مهمترین تفاوتهای مناطق آزاد با سایر نقاط قلمرو یک کشور از منظر حقوق
اقتصادی  ،در نظر نگرفتن مالیات برای کاالهای کشور میزبان است .همچنین در محدوده این
مناطق بسیاری از محدودیتهای تجارت خارجی برای صادرات و واردات اعمال نمیشود
( .)Grubel, 1982: 40در واقع میتوان مناطق آزاد را بخشی از قلمرو داخلی بهشمار آورد که
از نظر مقررات تجاری خارج از مرزهای ملی تلقی میشود (.)Xia Lu, 2014: 361
در مجموع مناطق آزاد ایران به خصوص در قیاس با مناطق مشابه خارجی نتوانستهاند

اهداف2

سیاستگذاریشده را محقق سازند (مرکز پژوهشهای مجلس  73 :1095 ،؛ اسفندیار و همکاران،
 140 ، 1037؛ رهنورد 0.)53 :1039 ،بیشک عوامل و نارساییهای متعددی در این ناکامی نقش
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داشته است .در عین حال همانطورکه دیگر نویسندگان نیز اشاره کرده اند ،میتوان ساختار اداره
این مناطق را از دالیل عمده ناکارامدی آن تلقی کرد (افتخارجهرمی و رضوانی.)252 :1095 ،
منظور از ساختار اداره مناطق آزاد  ،آن دسته از قوانین  ،هنجارها و فرایندهای اداری است
که نهاد متولی اداره هریک از مناطق آزاد اقدامات و تصمیمات خود را براساس آن اتخاذ
میکند .در واقع مسئله پ ژوهش حاضر در نگاهی گسترده  ،ارزیابی و آسیبشناسی مقررات
حاکم بر سازمان اداری مناطق آزاد تجاری -صنعتی ایران است .برای تحقق این امر مجموعهای
از اصول و شاخصهای مدیریت سازمانی بهکار میرود که در ادبیات حقوقی و اقتصادی تحت
عنوان حکمرانی شرکتی 4از آنها یاد میشود .حکمرانی شرکتی در مفهومی ساده شامل
سازوکارهای حقوقی و اقتصادی است که میتوانند در فرایندهای سیاسی متحول شوند (

La

 .)Porta et al., 1997: 1150مطالعات متعددی در خصوص مفهوم حاکمیت شرکتی انجام گرفته
است که میتوان آنها را به دو دسته تفکیک کرد؛ دسته اول ،به الگوهای رفتاری میپردازند و
شیوههای اجرایی سازمانها را از نظر ساختار ،عملکرد ،وضعیت سهامداران و ذی نفعان بررسی
میکنند .این الگو برای مطالعه وضعیت یک بنگاه بهویژه از بعد شاخصهای اقتصادی مناسب
بهنظر میرسد.
دسته دوم ،چارچوبهای هنجاری را مدنظر قر ار می دهند و از جمله به مطالعه مقررات
حاکم بر فعالیت بنگاه ،ارتباط آن با نظام حقوقی و قضایی ،بازارهای مالی و شرایط نیروی کار
میپردازند .برای انجام مطالعه تطبیقی به خصوص از نظر تحلیل قوانین و هنجارهای حاکم بر
مؤسسات ،رویکرد اخیر مناسبتر است ،زیرا نشان می دهد چگونه اختالف در چارچوب
هنجاری حاکم بر مؤسسات ،بر الگوی رفتاری آن مؤسسه ،سرمایهگذاران و سایر اشخاص تأثیر
میگذارد

(& Yurtoglu, 2013: 3

 .)Claessensواضح است که روش پژوهش حاضر با الگوی

اخیر مناسبت دارد.
با این توضیح ،پرسش اصلی تحقیق پیشرو این است که نسبت قواعد راهبری سازمان مناطق
آزاد با مع یارهای حکمرانی شرکتی چیست و معیارهای حکمرانی شرکتی در طراحی حقوقی
سازمان اداری مناطق آزاد تجاری -صنعتی چه جایگاهی دارند؟ در تالش برای پاسخگویی به این
پرسش ،سؤاالت فرعی دیگری نیز قابل طرح و بررسی است ،از جمله اینکه مفهوم حکمرانی
شرکتی چیست؟ اصول بایسته آن در بخش دولتی و بنگاههای عمومی کدام است؟
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روش تحقیق حاضر عمدتاً توصیفی  ،تحلیلی و تطبیقی است و تالش خواهد شد در ابتدا با
استفاده از منا بع کتابخانه ای و پژوهشهای موجود  ،مفهوم و هنجارهای حکمرانی شرکتی
توصیف شود و در تطبیق با آن  ،مقررات حاکم بر سازمان اداری مناطق آزاد تجاری -صنعتی از
منظر حقوقی تحلیل گردد .به این منظور نخست پیشینه تقنینی تأسیس مناطق آزاد در ایران و
ساختار کنونی آن بررسی میشود .سپس با نگاهی به مفهوم حکمرانی شرکتی  ،مهمترین
معیارها و اصول آن ارزیابی خواهد شد و در ادامه  ،ضمن بررسی و تطبیق مقررات حاکم بر
تأسیس و اداره سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی با معیارهای موصوف  ،به تحلیلی مهمترین
نکات و نتایج آن خواهیم پرداخت.

 . 1پیشینه مناطق آزاد تجاری -صنعتی و راهبری آن
در ایران نخستین سابقه تقنینی در خصوص منا طق آزاد به اواخر دهه شصت و اولین قانون
برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به سال 1033

میرسد5.

پس از آن در دهه  73روند قانونگذاری و تأسیس مناطق آزاد تسریع شد و در سال 1072
« قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی جمهوری اسالمی ایران» به تصویب مجلس
شورای اسالمی رسید .براساس ماده  5این قانون« :هر منطقه توسط سازمانی که بهصورت
شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل میگردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره
میشود .این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای
دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنا بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامههای
مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیشبینی نشده در این قانون و اساسنامه ،تابع قانون تجارت
خواهند بود».
بر این اساس متولی اداره هر منطقه آزاد تجاری صنعتی سازمانی است که در قالب یک
شرکت تأسیس می شود و در اجرای اختیارات خود از رعایت کلیه قوانین و مقررات عمومی
ناظر بر اداره و نظارت بر شرکتهای دولتی مستثناست .اخ تیاراتی که براساس مواد  7تا 11
قانون یادشده به این سازمان اعطا شده است  ،حیطه بسیار گسترده ای را در برمیگیرد .به
موجب مواد  7و  3قانون یادشده سازمان مجاز است با تصویب هیأت وزیران نسبت به تأسیس
شرکتهای الزم مطابق با قانون تجارت اقدام کند  ،آنگاه از طریق این شرکتها قراردادهای
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الزم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی منعقد سازد و با مشارکت سرمایهگذاران
داخلی و خارجی به اجرای طرحهای تولیدی و عمرانی اقدام کند.
همچنین به موجب ماده  11قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی« :صدور
مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز ،ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع
مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ،در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در
محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان میباشد».
ماده  112قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
نیز ،در چند بند بر اختصاص تمامی وظایف و اختیارات دستگاههای اجرایی به استثنای
اختیارات دفاعی و امنیتی به مدیران سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی ،تأکید کرد ه

است3.

حکم ماده  112قانون برنامه پنجم توسعه سرانجام ،عیناً در بند «الف» ماده  35قانون احکام
دائمی برنامههای توسعه کشور تکرار و به بیان دیگر تثبیت

شد7.

صرف نظر از وضعیت اختیارات اعطایی ،چالش دیگر در موا جهه با دستگاه ادارهکننده
مناطق آزاد  ،استفاده قانونگذار از دو عنوان «سازمان» و «شرکت» برای توصیف این نهاد است.
سازمان در قوانین اداری  ،تعریف مشخص و روشنی ندارد .با این حال بهنظر میرسد در
معنایی عام سازمان اداری یا دولتی ،نهادی فرادست محسوب میشود که برای تحقق اهداف
کالن حاکمیتی یا انجام بخشی از وظایف و امور مربوط به یکی از قوای سهگانه بهکار

میرود3.

در معنای خاص اما ،شاید بتوان سازمان را معادل وضعیت حقوقی «مؤسسه دولتی» در ماده 2
قانون مدیریت خدمات کشوری 9و ماده  0قانون محاسبات عمومی13تلقی کرد .این ب رداشت ،با
وظایف حاکمیتی و اختیارات قانونی سازمان مناطق آزاد منطبق است ،هرچند ممکن است برای
تحقق سودآوری و اهداف اقتصادی تأسیس مناطق آزاد تجاری -صنعتی ،همچنین با ساختار
شرکتی پیشبینیشده در قانون و اساسنامه حاکم بر آن سازمان ،نامتناسب بهنظر برسد 11.البته
همانطورکه بیان شد ،قانونگذار در عین حال عنوان شرکت را هم بهکار برده و بر پیچیدگی
آثار حقوقی این نهاد افزوده است .شرکت به تعبیر ماده  4قانون مدیریت خدمات کشوری و
ماده  4قانون محاسبات عمومی  ،بنگاهی اقتصادی است که بهمنظور انجام قسمتی از تصدیهای
دولت ایجاد میشود .از نظر منطقی بهکارگیری عنوان شرکت جایی توجیهپذیر است که مسئله
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تصدیگ ری و سود و زیان ،محور اصلی باشد و این ساختار در ماهیت خود ،تاب اعمال
حاکمیت و تحقق اهداف کالن سیاسی اداری را ندارد.
بهطور کلی بهنظر میرسد قانونگذار از میان عناوین سهگانه پیشبینیشده در ماده 103
قانون محاسبات عمومی کشور ، 12وظایف و اختیارات «مؤسسه دولتی» را با اهداف و
ساختارهای «شرکت دولتی» تلفیق کرده و عنوان آن را سازمان گذارده است .در تحلیل نهایی
میتوان سازمان مناطق آزاد را یک شرکت دولتی خاص تلقی کرد که از اقتدارت گس ترده
حاکمیتی بهرهمند است و در عین حال از مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی تبعیت نمیکند.
ساختار شرکتی سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ابتنای آن بر ارکان شرکتهای
تجاری از جمله مجمع عمومی ،هیأت مدیره و مدیر عامل ، 10امکان سنجش آن را با معیارهای
حکمرانی شرکتی فراهم میکند .در ادامه مفهوم حکمرانی شرکتی و عناصر آن به اجمال بررسی
خواهد شد.

 .1- 1حکمرانی شرکتی؛ مفهوم و مؤلفههای بنیادین
پس از گذار از نظریات دولت رفاهی بزرگ 14و دولت ژاندارم
تکامل ا داری دولت نظریه « حکمرانی

شایسته»13

حداقلی، 15

آخرین مرحله

است .در دوره نخست ،گسترش مالکیت

دولتی مهمترین رهیافت توسعه اقتصادی بهشمار می رفت .در دوره دوم ،خصوصیسازی
شرکتهای دولتی و کوچک سازی دولت جایگزین آن شد و در دوره سوم ،مداخله دولت برای
زدودن آثار منفی خصوصی سازی ،مدنظر قرار گرفت (میدری.)235- 232 :1035 ،
حکمرانی شایسته به نظامی از ارزشها اشاره میکند که جامعه با استفاده از آن قادر
می شود اقتصاد ،سیاست و مسائل اجتماعی خود را از طریق تعامل سه بخش دولت ،بازار و
جامعه مدنی مدیریت کند (قلیپور .) 33 :1030 ،از نظر کمیسیون اروپا حکمرانی شایسته
عبارت است از مدیریت شفاف و مسئوالنه منابع یک کشور برای توسعه اقتصادی اجتماعی
پایدار و عادالنه (.)Landman, 2002: 2
مطابق این الگو که توسط محافل بینالمللی سیاستگذار اقتصادی مانند بانک جهانی
توصیه شده است ، 17دولتها باید با بهکارگیری رهیافتهای مختلف  ،نتایج منفی
خصوصی سازی و کاهش مداخله دولت را رفع کنند ،همچنین عملکرد شرکتها و بخشهای
دولتی را با سیاستگذاری مناسب ارتقا بخشند .از نظر بانک جهانی ویژگیهای حکمرانی
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خوب عبارت است از :حق اظهارنظر و پاسخگویی ،کیفیت مقررات  ،اثربخش دولت ،ثبات
سیاسی و نبود خشونت ،حاکمیت قانون و مهار فساد (.)Kaufmann et al., 2002: 5-6
یکی از توصیههای اجرایی نظریه حکمرانی خوب در زمینه راهبری و مدیریت بنگاههای
اقتصادی  ،نظریه « حکمرانی

شرکتی»13

است .در مفهوم کلی  ،حکمرانی شرکتی به شیوهها ،

فرایندها و پیوندهایی اطالق میشود که از طریق آنها بنگاهها قانونگذاری و مدیریت میشوند
(.) Subramanian, 2015: 97

پیشینه و نقطه عزیمت شکلگیری مفهوم حکمرانی شرکتی  ،به

جداسازی مدیریت از مالکیت  ،و تفکیک هیأت مدیره از سهامداران شرکت بازمیگردد
( . )Bainbridge, 2008: 4-6مسئله اصلی حکمرانی شرکتی ،ترغیب سهامداران و جلب اطمینان
آنان برای واگذاری اختیار اموال خود به مدیران شرکت است .این مفهوم با هدف دستیابی به
سازوکارهایی که ضمن صیانت از حقوق همه ذینفعان کارایی اقتصادی را نیز بهبود بخشد ،در
دو دهه گذشته به الگوی اصلی تحقیقات در حوزههای مدیریت ،اقتصاد و حقوق مبدل شده
است (.)Hess & Impavido, 2003: 2
رهیافتهای حکمرانی شرکتی با نزدیک کردن منافع سهامداران و مدیران شرکت
هزینههای

نمایندگی19

را کاهش میدهند  .رابطه نمایندگی در حقوق و اقتصاد چنانچه در

چارچوب قوانین و رویههای روشن و کارامد مهار نشود  ،همواره مستعد تولید تعارض منافع، 23
ناکارامدی و فساد است

(1998: 437

 .)Zacharias,بنابراین یکی از مزیتهای بهکارگیری

توصیههای حکمرانی شرکتی در بخشهای عمومی  ،کاهش مشکالت نمایندگی در این
بخشهاست (.)Hess & Impavido, 2003: 14
در قیاس با بخش خصوصی  ،بنگاهها و شرکتهای دولتی با چالشهای ویژه حکمرانی هم
مواجهند که بر عملکردشان تأث یر میگذارد .مهمترین چالش آنها اتخاذ تصمیمات اقتصادی
است ؛ درحالیکه شیوه ارائه محصوالت و خدمات آنها متأ ثر از اهداف سیاسی است
(مهاجرانی و همکاران .)3 :1093 ،بنابراین استفاده از اصول و معیارهای حکمرانی شرکتی در
این حوزه نیز بسیار مؤثر است.

 . ۲اصول و هنجارهای حکمرانی شرکتی
ضرورت توجه به اصول و معیارهای حکمرانی شرکتی در بخش عمومی موجب شد
سازمان توسعه همکاریهای

اقتصادی21

بهعنوان مرجع اصلی سیاستگذار در این حوزه ،
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مجموعه توصیههای خود را در خصوص حاکمیت شرکتی در بخش عمومی م نتشر کند .این
راهنماییها که در سال  2315بازبینی و تکمیل شده است  ،دامنهای از اصول مرتبط با
قاعدهگذاری  ،هدایت و مدیریت در بخشهای عمومی را عرضه

می دارد22 .

از میان هفت اصل توصیه شده از سوی سازمان توسعه همکاریهای اقتصا دی ،در ادامه به
تبیین پنج اصل منتخب میپردازیم و با استفاده از آنها وضعیت حقوقی سازمان مناطق آزاد را
بررسی

میکنیم20 .

 .1- ۲دالیل و منطق مالکیت دولت

۲2

از نظر سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی ،بیشینهسازی ارزش مالکیت برای جامعه از
طریق تخصیص کارامد منابع توسط دولت صورت میگیرد و دولت باید از این راه ،مالکیت
خود را به نفع عموم مردم اعمال کند .همچنین دولت باید اهداف و توجیهات خود را با دقت
ارزیابی و منتشر کند ،بهطوریکه دالیل و اهداف مالکانه دولت ،همواره بهروشنی در معرض
بررسی انتقادی افکار عمومی قرار گیرد .تحقق این امر مستلزم سیاستگذاری جامع در حوزه
مالکیت دولت است .این سیاستگذاری باید تمام جوانب مالکیت دولت را توضیح دهد و
دولت را متعهد به پاسخگویی گرداند (.)OECD, 2015: 29-32
در خصوص سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی  ،اوالً مطابق ماده  5قانون چگونگی اداره
مناطق آزاد و ماده  14اساسنامه آن ،سرمایه و بهتبع آن مالکیت سازمان یادشده تماماً متعلق به
دولت است .به عبارت دیگر براساس قانون ،بخش خصوصی امکان شراکت در مالکیت این
سازمان را ندارد.
ثانیاً ،در شرایط کنونی مهمترین متون قانونی در خصوص سیاستگذاری در حوزه مالکیت
دولت در ایران ،سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی ،ابالغی خرداد  1034و قانون اجرای
این سیاستها مصوب  1033/11/33است .ازاین رو برای ارزیابی مالکیت دولتی در این
سازمان ،باید الزامات متون قانونی یادشده یه خصوص احکام مواد  2و  0قانون اجرای
سیاستهای کلی اصل  44را مدنظر قرار داد.
بر این اساس بهنظر میرسد موضوع بخش عمده ای از فعالیتهای سازمان مناطق آزاد
تجاری -صنعتی از نوع فعالیتهای احصاشده در بند  1ماده  2قانون اجرای سیاستهای کلی
اصل  44است؛ فعالیتهایی که به موجب بند «الف» ماده  0همان قانون؛ مالکیت،
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سرمایهگذاری و مدیریت دولت در این فعالیتها به هر نحو و هر میزان ممنوع است و دولت
مکلف شده براساس تبصره  1ماده  0مذکور ،تا پایان برنامه چهارم توسعه تمام حقوق متعلق به
آن از جمله حقوق مالکانه ،سهم الشرکه ،حق تقدم ناشی از سهام ،حق بهره برداری و حق
مدیریت خود را به بخشهای خصوصی ،تعاونی و عمومی غی ردولتی واگذار کند.
با توجه مواد قانونی مذکور و با در نظر داشتن محتوای توصیههای سازمان توسعه
همکاریهای اقتصادی در خصوص مالکیت دولت ،نمیتوان توجیه روشنی برای وضعیت
فعلی سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی ارائه کرد .از سوی دیگر با توجه به عدم توفیق
سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی در رسیدن به اهداف سیاستگذاریشده ، 25بهنظر نمیرسد
تخصیص منابع در این زمینه سبب بیشینهسازی ارزش دارایی جامعه و رسیدن به شرایط بهینه
شده باشد .در واقع در اینجا نیز ناکارامدی ناشی از مالکیت گسترده دولتی بهعنوان یکی از
ویژگیهای اقتصاد ایران ،میتواند بهعنوان علت اصلی ناکامی تلقی شود
13

( Omidvar & Faghih,

 .)2011:در چنین شرایطی ،و با مالحظه تجربه موفق کشورهایی که از رهیافتهای

خصوصیسازی برای تأسیس و اداره مناطق آزاد بهره گرفته اند ، 23انتظار میرود که ساختار این
سازمان براساس تجویزهای اسناد باالدستی مورد بازبینی قرار گیرد.

 .۲- ۲نقش دولت به عنوان مالک

۲2

براساس توصیههای سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی  ،دولت باید راهبرد مالکانه خود
را بهصورت آگاهانه و فعال اعمال کرده و اطمینان حاصل کند که راهبری شرکتها بهصورت
شفاف ،مسئوالنه و با حداکثر تخصص و اثربخشی انجام میگیرد .برای تحقق این امر
میبایست شیوههای عملیاتی مورد استفاده در بنگاههای عمومی و دولتی ،استاندارد و مطابق با
هنجارهای متداول باشد .تغییر یا تعریف مجدد اهداف به روشی غ یرشفاف و مداخله در
مدیریت و استقالل عمل شرکتها  ،مغایر با الزامات یادشده است و نباید صورت گیرد.
همچنین الزم است حقوق مالکانه دولت بهطور مشخص تعیین و در نهاد ذیصالح متمرکز
شود .اهداف اصلی حقوق مالکانه دولت براساس هنجارهای سازمان توسعه همکاریهای
اقتصادی ،عبارت است از حضور مؤثر در مجامع عمومی ،تالش برای شکلگیری هیأت مدیره
براساس اصل شایستگی و تکثر ،نظارت بر تحقق اهداف اقتصادی و تنظیم فرایندهای
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گزارشدهی و نظارت .این اهداف باید مطابق با ساختار قانونی هر بنگاه اقتصادی ،تنظیم و
اعمال شود (.)OECD, 2015: 33-43
عمده تأکیدات این بخش ناظر بر تفکیک مالکیت از اداره و لزوم تالش دولت برای
تضمین اصل تخصص و شایستگی در مدیریت شرکت است .این توصیهها در صورت وجود
خط و مشی مشخص برای مالکیت بخش عمومی و تضمین استقالل هیأت مدیره شرکتها در
تصمیمگیری محقق میشود.
همانگونهکه گفتیم ،چنانچه مبنای مالکیت دولت صحیح و مطابق با سیاستگذاریهای
پیشینی و کارامد باشد ،باید به افزایش ارزش دارایی و منافع عمومی منجر شود .نکته مهم این
است که حتی در چنین شرایطی نیز نباید مدیریت شرکت را جزء حقوق مالکانه دولت فرض
کرد ،بلکه نقش سازنده دولت در اینجا محدود به نظارت بر فرایندهایی است که استقالل و
تخصص مدیران شرکت را فراهم میآورد.
با این اوصاف حتی اگر مالکیت دولت بر سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی به موجب
دادههای اطمینانبخش سودآور و توجیهپذیر میبود ،باز هم براساس آموزههای حکمرانی
شرکتی ،ترتیبات انتخاب هیأت مدیره و مدیرعامل به شرح ماده  3قانون چگونگی اداره مناطق
آزاد تجاری -صنعتی23و مواد  12و  10اساسنامه آن ، 29غیرقابل قبول و ناکارامد تلقی میشد.
براساس ترتیبات یادشده  ،اعضای هیأت مدیره توسط هیأت وزرا (نماینده صاحبان سهام در
مجمع عمومی) و مدیر عامل به عنوان باالترین مقام اجرایی ،از میان آنان و با حکم
رئیس جمهور منصوب خواهد شد .این ترکیب کامالً دولتی از یک سو انتخاب مدیران براساس
معیارهای تخصص و اثربخشی را تضمین نمیکند ،از سوی دیگر مانعی در برابر استقالل عمل
و مدیریت شایسته سازمان خواهد بود .به این ترتیب میتوان گفت سازمان مناطق آزاد
تجاری -صنعتی دارای یک ساختار بسیار متمرکز و دولتی است که در آن جدایی مدیریت از
مالکیت بهسختی اتفاق می افتد ؛ آسیبی که سایر شرکتهای دولتی ایران نیز از آن رنج می برند
(.)Omidvar & Faghih, 2011: 15

 .3- ۲اطمینان از رابطه با ذینفعان

33

سیاست مالکیت دولتی باید مسئولیت اشخاص و بنگاههای عمومی را در برابر ذینفعان
به طور کامل شناسایی و مطالبه کند .الزم است سیاستهای یادشده انتظارات مربوط به رفتار
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مسئوالنه در این زمینه را روشن کر ده و از حقوق قانونی یا قرار دادی ذی نفعان در برابر
اشخاص عمومی و دولتی  ،صیانت کنند .این امر در گرو گزارش مستمر امور مرتبط با ذینفعان
و گروههای وابسته است.
تدوین و اجرای منشور اخالقی و پیشبینی رویههای نظارت درونی الزامات دیگری هستند
که ارتباط با ذینفعان و درک مطالبات آنها را ممکن میسازند .همچنین سیاستگذاری
مالکیت عمومی باید بهگونهای باش د که راه سوءاستفاده از مؤسسات و شرکتهای عمومی
جهت تأمین هزینه فعالیتهای سیاسی را مسدود کند و اجازه ندهد این بخشها مبدل به سکه
دولت در بازار سیاست شوند (.)OECD, 2015: 57-60
توصیههای سازمان توسعه همکاری های اقتصادی در زمینه اطمینان از رابطه با
ذی نفعان را می توان حول سه محور خالصه کرد؛ نخست لزوم صیانت از حقوق ذینفعان
و تدوین کدهای اخالقی الزم برای تعامل با آنها  ،دوم گزارش و ارزیابی مستمر وضعیت
ارتباط با ذینفعان  ،و در آخر ممانعت از تبدیل شرکتها و بنگاههای عمومی بهعنوان منبع
مالی فعالیتهای حزبی سیاسی.
منظور از ذینفعان ،ا شخاص و بازیگرانی غیر از سهامداران شرکت است که حقوق و منافع
آنها مستقیماً از تصمیمات و اقدامات سازمان متأثر میشود

( Claessens & Yurtoglu, 2013:

 .)18-19به همین دلیل هنجارهای حکمرانی شرکتی برای اطمینان از بررسی و اعمال
دیدگاههای آنها در راهبری سازمانها ،الزاماتی را توصیه میکند.
واقعیت این است که مبنای طراحی ساختار و شیوههای راهبری سازمان مناطق آزاد در
ایران ،نگاهی حاکمیتی و مشارکتناپذیر بوده است و ازاینرو مسئله لزوم تعامل با ذینفعان و
شنیدن صدای

آنها01

در قوانین حاکم بر سازمان  ،بهعنوان یک دغدغه مدنظر قرار نگرفته

است .صرفنظر از ماده  3قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که اجازه انعقاد قرارداد با اشخاص
یا سرمایهگذاران داخلی و خارجی را برای انجام طرحهای عمرانی و تولیدی به سازمان داده،
قانونگذار حاکمیت اندیش از استماع نقطهنظرات و مطالبات ذی نفعان کامالً فارغ بوده است.
برای نمونه براساس ماده  « :11صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز ،ایجاد
بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مشاغلی
که متصدی مستقیم ندارند  ،در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان میباشد» .همچنین
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براساس ماده  112قانون برنامه پنجم توسعه و متعاقب آن بند «الف» ماده  35قانون احکام
دائمی برنامههای توسعه کشور« :مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت،
باالترین مقام منطقه محسوب میشوند و کلیه وظایف ،اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای
اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است.
سازمان های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی و
اصالحات بعدی آن و قانون کار اداره میشوند».
بنابراین نهتنها صدور مجوز فعالیت و سرمایهگذاری در بسیاری از زمینهها در انحصار
سازمان است  ،بلکه این نهاد بهعنوان باالترین مقام محلی از اقتدارات عمومی فراوانی بهرهمند
است و ه یچگونه تکلیف قانونی یا رویهای برای استماع مطالبات ذی نفعان یا ارائه گزارش و
ارزیابی دیدگاههای آنها ندارد .از سوی دیگر ساختار متمرکز و تماماً دولتی مدیریت

سازمان02

و نهاد سیاستگذار و باالدستی آن ( شورای عالی مناطق آزاد) 00نیز  ،سازمان یادشده را به
گزی نهای مناسب جهت تأمین اهداف و منافع حزبی سیاسی تبدیل کرده است ؛ مضافاً اینکه این
به ظاهر شرکت دولتی  ،مطابق ماده  5قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از رعایت تمام قوانین
ناظر و محدودکننده عملکرد شرکتهای دولتی (با تمام نواقصشان) معاف است و
نظارتناپذیری  ،معضل دیگری است که در جای خود به آن

 .2- ۲مسئولیتهای هیأت مدیره

میپردازیم04

33

مطابق توصیههای سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی ،هیأت مدیره شرکتهای دولتی
باید از اقتدار  ،صالحیت و بیطرفی الزم برخوردار باشد تا بتواند به وظایف خود در زمینه
جهت دهی راهبردی و نظارت بر مدیریت سازمان اقدام کند و مسئولیت نهایی عملکرد شرکت
به آن منتسب شود .الزم است هیأت مدیره با همه سهامداران رفتاری منصفانه داشته و در برابر
آنها پاسخگو باشد .همچنین این هیأت باید تماماً در جهت منافع بنگاه عمل کند.
هیأت مدیره باید قدرت تعیین و برکناری مدیرعامل و تخصیص پاداش کارکنان را براساس
اهداف بلندمدت سازمان داشته باشد .ترکیب هیأت مدیره باید امکان داوری عینی و مستقل در
امور شرکت را فراهم کند .الزم است انتخاب تمامی اعضا حتی اعضای دولتی  ،براساس
تخصص و شایستگی صورت گیرد و مسئولیت آنها در برابر قانون یکسان باشد .همچنین
اعضای هیأت باید از هرگونه سوداگری و رابطه با شرکت  ،مدیران و سهامداران عمده آنکه
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ممکن است بیطرفی عمل آنها را دچار مخاطره کند  ،عاری باشند .در واقع فرایندهای راهبری
شرکت باید بهگونهای سامان دهی شود تا مانع از شکلگیری تعارض منافع 03و خروج اعضای
هیأت مدیره از بیطرفی شود و دخالت سیاسی در امور آنها را محدود گرداند.
رئیس هیأت مدیره باید مسئولیت کارایی هیأت را بر عهده بگیرد و با هماهنگی سایر
اعضا ،بهعنوان رابط میان رکن مدیریت و مالکیت عمل کند.
بهمنظور ارتقای عملکرد هیأت مدیره الزم است آموزشهای الزم برای بهبود مهارتها ،
اطالعات و استقالل بیشتر در نظر گرفته شود .توصیه دیگر این است که سازوکار نظارت
درونی و حسابرسی داخلی توسط هیأت مدیره بهکار گرفته شود و کمیتههای حسابرسی ،
مدیریت ریسک  ،پا داش و ارزیابی عملکرد ساالنه پیش بینی شود (.)OECD, 2015: 69-76
در خصوص وضعیت هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی  ،مطابق ماده  3قانون
چگونگی اداره مناطق آزاد و مواد  12تا  17اساسنامه آن  ،انتخاب و عزل کلیه اعضای هیأت
مدیره در اختیار تنها سهامدار یعنی همان دولت است .طبعاً این ترکیب منتخب ،مستعد تبدیل
شدن به حیاط خلوت و باشگاه دولتی است .چنین ساختاری ظرفیت خود را در خدمت منافع
فاتحان صندوقهای رأی قرار میدهد و نمیتواند اهداف بلندمدت و تجویزهای مبتنی بر
دانش و تجربه را بر منافع کوتاهمدت ترجیح دهد.
براساس نتایج مطالعات ،استقالل هیأت مدیره نقش تعیینکننده ای در ارتقای عملکردی
بنگاه های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور دارد

( & Claessens

 .)Yurtoglu, 2013: 25بنابراین فقدان استقالل هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد میتواند موجب
شو د سازمان یادشده از هدایت راهبردی شرکت و انجام وظایفی که در ماده  17اساسنامه به آن
اشاره شده است ،باز ماند و نتواند اهداف سیاستگذاریشده را محقق سازد.
نکته دیگر  ،در خصوص تعداد اعضای هیأت مدیره است .براساس معیارهای حکمرانی
شرکتی  ،تعداد اعضای هیأت مدیره باید بهگونه ای باشد که افرادی با طیف وسیعی از مهارتهای
مالی  ،تجاری و حقوقی را در برگیرد .بهنظر میرسد حداقل مذکور در ماده ( 3سه نفر) برای
پوشش تخصص های الزم کافی نیست و الزم است تعداد و تخصص اعضا بازبینی شود.
عالوه بر موارد مذکور ،ابهام در خصوص وظایف و مسئولیتها  ،نبود دستورالعمل ارزیابی ،
و ناتوانی در انتخاب مدیرعامل از جمله خألهای دیگری است که حکمی در خصوص آن در
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قانون و اساسنامه سازمان قید نشده و قانون الزامآور دیگری نیز بر آن تأکید نکرده است .از این
نظر نیز ساختار دولتی سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی با معضلی مشابه با سایر شرکتهای
دولتی روبهروست (.)Omidvar & Faghih, 2011: 24

 .3- ۲افشای اطالعات و شفافسازی

32

بنگاههای عمومی باید باالترین معیارهای شفافیت را رعایت کنند و از این نظر تابع همان
استانداردهای مطلوب حسابرسی و شفافیت در شرکتهای غ یردولتی باشند .این سازمانها باید
دادههای مالی و غیرمالی بااهمیت را ،براساس شاخصهای پذی رفتهشده بینالمللی منتشر کنند و
در دسترس عموم قرار دهند .با توجه به ظرفیت و میدان فعالیت بنگاه ،اطالعات منتشرشده
میتواند شامل موارد زیر باشد:
 اظهارنامه روشن در خصوص اهداف سازمانی و شیوههای تحقق آنها ؛ منابع مالی و عملیاتی بنگاه عمومی؛ از جمله دادههای مربوط به ترتیبات بودجه وهزینههای اهداف سیاستگذاریشده ؛
 اطالعات مربوط به چگونگی مالکیت  ،سیستم رأیگ یری و راهبری اجرایی شرکت؛ میزان پاداش اعضای هیأت مدیره و مدیران کلیدی؛ دادههای مربوط به چگونگی انتخاب  ،اطمینان از صالحیت  ،استقالل و تکثر اعضایهیأت مدیره ؛
 اطالعات هرگونه مخاطره قابل پیش بینی که میتواند موجب تغییر ارزش داراییها شودو اقدامات اتخاذشده برای مدیریت این مخاطرات؛
 جزئیات مربوط به هرگونه کمک مالی از جمله اطالعات قراردادهای مهم و ضمانتنامههایدریافتشده از دولت  ،قراردادهای ناشی از مشارکتهای دولتی و خصوصی؛
 دادههای مرتبط با کارمندان و سایر ذینفعان.عالوهبر انتشار موارد مذکور ،سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی توصیه میکند صورتهای
مالی ساالنه بنگاههای عمومی براساس معیارهای مطلوب  ،تحت حسابرسی مستقل قرار گیرد.
همچنین نهاد مالکیت دولتی باید توسعه و استمرار گزارشهای تجوی زشده را مدنظر قرار
دهد و تضمین کند  .در نهایت از نظر سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی استفاده از
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ارتباطات مبتنی بر وب بهمنظور تسهیل دسترسی همگانی به دادهها  ،اقدامی مطلوب برای تحقق
اهداف این بخش بهشمار میرود (.)OECD, 2015: 61-67
مبنای بحث شفافیت و افشای اطالعات  ،تسهیل در نظارتپذیری بهمنظور اطمینان از
سالمت سازوکارهای اداره یک سازمان است .بنابراین میزان افشای دادههای عملکردی و انتشار
فعال آنها  ،معیاری است که میتواند کیفیت راهبری ،سطح فسادپذیری و حتی ارزش بنگاه و
اقبال سرمایهگذاران نسبت به آن را نشان دهد (.)Claessens & Yurtoglu, 2013: 24
اغلب سازمان اداری کشورهایی که اقتصاد خود را با تکیه بر فروش منابع طبیعی اداره
میکنند  ،در برابر شفافیت و پاسخگویی مقاومت میکنند و خصلت نظارتناپذیر

دارند03

در خصوص سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی نیز  ،نهتنها در قانون و اساسنامه آن
هیچگونه حکمی مبنی بر لزوم افشا و انتشار اطالعات وجود ندارد  ،بلکه برعکس  ،این سازمان
همانطورکه گفتیم ،براساس ماده  5قانون تأسیس خود از قوانین عمومی ن ظارت نیز مستثنا شده
و با این اوصاف  ،حتی توجیه لزوم اعمال نظارت بر آن مستلزم اجتهاد حقوقی است! 09امری
که در حالت عادی از فرط بداهت نیازی به تأکید ندارد.
در مجموع دخالت قانونگذار و پیشبینی مقرراتی که افشای اطالعات را الزامی سازند،
ضروری بهنظر میرسد ،چراکه در ایران از یک سو پنهانسازی اطالعات و « چراغ خاموش»
کار کردن روشی سودمند بهشمار میرود ،و از سوی دیگر ،براساس نتایج پژوهشهای
انجامگرفته مهمترین علت خودداری از افشای اطالعات  ،ن بود احکام قانونی الزامآور در این
خصوص برای بازیگران عرصه اقتصادی است (.)Omidvar & Faghih, 2011: 45-48
هرچند در سال های اخیر با تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات و آییننامه
اجرایی آن برخی تکالیف در خصوص انتشار فعال اطالعات برای دستگاههای ا جرایی و از
جمله سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی مقرر شد ه است ، 43با وجود این احکام قانون یادشده
یا اجرا نمیشود یا ناقص اجرا میشود .صرفنظر از این موضوع ماهیت اطالعاتی که تحقق
حکمرانی شرکتی در بخش عمومی مستلزم افشای آنهاست  ،دادههایی است که به صورتهای
مالی  ،پاداش مدیران  ،قراردادهای مهم و  ...مربوط میشود  ،ازاینرو بهنظر میرسد تکلیف به
انتشار آنها نیاز به قانونگذاری مستقل دارد.
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نتیجهگیری
سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی ،مؤسسه ای دولتی با ارکان شرکت است و قانونگذار
دو عنوان سازمان و شرکت را برای آن بهکار برده است .بهنظر میرسد دوگانگی عنوان  ،ریشه
در دوگانگی اهداف و کارکردهای سازمان یادشده دارد ،که همزمان تلفیقی از اقتدارات عالی
حاکمیتی در کنار اهداف اقتصادی مبتنی بر تجارت آزاد را در برمیگیرد .این ابداع
قانونگذارانه محصول ناتوانی دستگاه تقنین در انطباق وظایف حاکمیتی با اهداف توسعه
اقتصادی است و شاید بتوان منشأ آن را ناسازگاری مبانی اقتصادی قانون اساسی با طرحها و
انتظارات کنونی دانست.
در پژوهش حاضر تالش شد قواعد راهبری سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی  ،با
معیارهای حکمرانی شرکتی -بهمثابه الگوی اصلی مطالعات مربوط به راهبری شرکتها در
بخشهای خصوصی و دولتی  -ارزیابی شود .این سنجش که براساس پنج معیار منتخب
صورت گرفت ،نشان داد الگوی فعلی راهبری سازمان مناطق آزاد در ایران ،فارغ از هنجارهای
حکمرانی شرکتی طراحی شده و در نتیجه این دو الگو کامالً ناهمسو بهنظر میرسند ،زیرا
الگوی حکمرانی شرکتی در بخش عمومی ،براساس منطق اقتصادی و با هدف تأمین بیشترین
منافع ارکان شرکت و ذی نفعان آن شکل گرفته است ،و این الگو در راهبری خود از فنون
مدیریت دولتی نوین بهره می برد .اما الگوی راهبری سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی،
عبارت است از واگذاری دامنۀ وسیعی از اختیارات حاکمیتی به یک ساختار متمرکز دولتی ،با
کمترین میزان نظارت و پاسخگویی .بنابراین جداسازی اختیارات حاکمیتی از فعالیتهای
مدیریتی و تجاری معطوف به توسعه اقتصادی را میتوان نخستین گام تحقق حکمرانی شرکتی
در سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی ،تلقی کرد.
بازسازی حقوقی سازمان جایگزین ،باید با رعایت سیاستهای اصل  44قانون اساسی در
خصوص مالکیت دولتی در بخش عمومی صورت گیرد و احکام مواد  2و  0قانون اجرای این
سیاستها ،در آن رعایت شود .عالوه بر آن در طراحی حقوقی ساختار جایگزین پیشنهاد میشود:
ـ الزامات قانونی ساختار شرکتها از جمله استقالل اعضای هیأت مدیره و عدم دخالت دولت
در امور آنها تثبیت شود؛
ـ برخورد عادالنه با همه سهامداران و مشارکت آنها در تصمیمگیریهای شرکت تضمین شود؛
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ـ با تهیه منشور اخالقی مناسب ،خط و مشی ارتباط با ذی نفعان و استماع مطالبات آنها تدوین
و گزارشهای آن بهطور مستمر منتشر شود؛
ـ سازوکارهای حسابرسی داخلی کارامد ،و حسابرسی مستقل خارجی پیش بینی شود و
گزارشهای عملکرد ساالنه بههمراه سایر اطالعاتی که مورد توجه عموم است ،با استفاده از
ارتباطات مبتنی بر وب در اختیار عموم قرار گیرد؛
ـ هدایت راهبردی شرکت بر عهده هیأت مدیره ای که از ترکیب و مهارتهای الزم برخوردار
است گذاشته شود و این هیأت ،آموزشهای دوره ای مورد نیاز را دریافت کند؛
ـ سرانجام ،هیأت مدیره با پایش مدیران ،تشکیل کمیتههای مدیریت ریسک ،حقوق و مزایا
مس ئولیت نهایی عملکرد شرکت را بر عهده گیرد.
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یادداشتها
 .1برای دیدن تعاریف بیشتر ر.ک:
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی (  ،)1095فراتحلیل مطالعات مناطق آزاد ،ص .13
قابل دسترسی در:

https://rc.majlis.ir/fa/report/show/991799

 .2ر.ک :ماده  1قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسالمی ایران ،ماده  5اساسنامه
سازمانهای مناطق آزاد تجاری صنعتی و بند  11سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی .1092 /11 /29
 .3همچنین ر.ک:
ـ دالیل ناکا می مناطق آزاد ایران در مقایسه با منطقه آزاد جبل علی؛ گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسال می (  ،)1077قابل دسترسی درhttps://rc.majlis.ir/fa/report/show/729504 :

ـ کامران :1031 ،صص .42- 02
4. Corporate Governance.

 .5تبصره  19قانون برنامه اول توسعه« :به دولت اجازه داده میشود که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور،
مناطق آزاد تجاری صنعتی تأسیس نماید» .
« .6الف ـ مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت ،باالترین مقام منطقه محسوب میشوند و
کلیه وظایف ،اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی
و امنیتی به عهده آنها است .سازمانهای مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری
صنعتی و اصالحات بعدی آن و قانون کار اداره میشوند».
تبصره « :1واگذاری وظایف ،اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری ،با موافقت
ایشان صورت می پذیرد».
تبصره « :2اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسالمی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان
منطقه آزاد واگذار میشود» .
 .7ر.ک :ماده  35قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور.
 8در مصوبات دولتی اشاراتی به مفهوم سازمان شده است .از جمله مطابق ماده  1آییننامه چگونگی تنظیم و
انعقاد توافقهای بینالمللی مصوب  ، 1071 /32 /10دستگاه یا سازمان دولتی عبارت است از وزارتخانه ،مؤسسه یا
شرکتی که مطابق قوانین و مقررات ،اعمال حاکمیت یا تصدی دولت جمهوری اسالمی ایران را در امری بهعهده
دارد .در مواردی که موضوع در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای چند دستگاه باشد ،تعیین دستگاه مسئول بر
عهده هیأت وزیران میباشد.
 .9ماده  2قانون مدیریت خدمات کشوری « :مؤسسه دولتی :واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون
ای جادشده یا میشود و با داشتن استقالل حقوقی ،بخشی از وظای ف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سهگانه
و سایر مراجع قانونی میباشد انجام می دهد »
 .11ماده  0قانون محاسبات عمومی « :مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و
زیر نظر یکی از قوای سهگانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندار د».
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 .11ر.ک :مواد  5و  3قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسالمی ایران ،و مواد  4و 3
اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد تجاری صنعتی.
 .12ماده  103قانون محاسبات عمومی کشور« :از تاریخ تصویب این قانون ای جاد یا تشکی ل سازمان دولتی با توجه
به مواد  2و  0و  4این قانون منحصراً بهصورت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود کلیه
مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاههای دولتی که بهصورتی غیر از وزارتخانه یا مؤسسه
دولتی یا شرکت دولتی ای جاد شده و اداره میشوند مکلفاند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای این
قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبی ق دهند واال با انقضاء این
فرصت مؤسسه دولتی وحسوب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسسات دولتی خواهند بود».
 .13ر.ک :ماده  3قانون و اساسنامه مناطق آزاد تجاری صنعتی.

14. Welfare State.
15. Night-watchman state.
16. Good Governance.
17. see: World Bank. (2003), Better Governance for Development in the M iddle East and
North Africa. available at:
http://documents.worldbank.org/curated/en/558101468776955399/Better-governance-fordevelopment-in-the-M iddle-East-and-North-Africa-enhancing-inclusiveness-andaccountability
18. Corporate Governance.
19. Representation.
20. Conflict of Interest.
21. The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).
22. See: OECD (2005), OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned
Enterprises, 2015 Edition, OECD Publishing, Paris. Available at:
http://dx.doi.org/10.1787/9789264244160-en.

 .23از میان اصول هفتگانه پیشنهادی ،به دو اصل شرکتهای دولتی در بازار « State-owned enterprises in
 » the marketplaceو روابط سهامداران و تجارت مسئوالنه « Stakeholder relations and responsible

 » businessکه به معیارهای هنجاری تجارت و رفتار حرفهای در بازار پرداختهاند ،اشاره نخواهد شد .این امر اوالً
بهسبب رعایت اختصار است ،ثانیاً ،با توجه به این واقعیت که سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی با وجود اهداف
اقتصادی تأسیس آن ،ماهیتاً شرکت دولتی صرف نیست.
24. Rationales for state ownership .

 .25ر.ک :مقدمه همین نوشتار.
 .26ر.ک:
 گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسال می (  ،)1095فراتحلیل مطالعات مناطق آزاد ،صص .22- 13 التجایی.233- 194 :1033 ، افتخار جهرمی و رضوانی.255- 254 :1095 ،27. The state’s role as an owner.
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 .28ماده « :3سازمان توسط هی أت مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهـد شـد .اعضـای هیـأت مـدیره توسـط
هی أت وزیران انتخاب خواهند شد .مدیرعامل سازمان که ریاست هی أت مدیره را بهعهده خواهـد داشـت ،بـه موجـب
حکم ریاست جمهوری و از میان اعضای هی أت مدیره منصوب و بـاالترین مقـام اجرایـی در زمینـههـای اقتصـادی و
زیربنایی منطقه میباشد .انتخاب مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سـال بـوده و انتخـاب مجـدد آنـان
بالمانع است .عزل مدیر عامـ ل و اعضـای هیـ أت مـدیره بـا همـان مراجـع انتخـابکننـده مـیباشـد .هیـأت وزیـران
مسئولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را بهعهده دارد».
 .29ماده « :12سازمان توسط هیأت مدیرهای متشکل از سه یا پنج نفر با تشخیص مجمع عمومی اداره میگردد.
اعضای هی أت مدیره توسط مجمع عمومی انتخابمیشوند .عزل اعضای هیأت مدیره با همان مرجع انتخاب کننده
میباشد».
ماده « :10اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب میشوند .انتخاب مجدد آنان بالمانع است .تا زمانیکه
اعضای هی أت مدیره جدید انتخاب نشدهاند ،هیأت مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد».
30. Equitable treatment of shareholders and other investors.
31. Hearing.

 .32ر.ک :ماده  3قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاریصنعتی ،همچنین مواد  12و  10اساسنامه آن.
 .33برای دیدن ترکیب و اختیارات شورای عالی مناطق آزاد ر.ک:

http://www.dastour.ir/Print/?LID=173356

 .33ر.ک :بخش  2- 5همین مقاله.
همچنین ر.ک :فضلی و هداوند 9 :1093 ،ـ .01
35. The responsibilities of the boards of state-owned enterprises.
36. Conflict of Interest.
37. Disclosure and transparency.
38. See: “The Rentier State in the Arab World”, Beblawi, Hazem, Arab Studies Quarterly,
Vol. 9, No. 4, 1987, pp. 383–398.

 .39ر.ک :فضلی و هداوند.1093 ،

 .31ر.ک :ماده  13قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب  1037/11/33و ماده  2آیین نامه
اجرایی آن.
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