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ـ ا اَوادقُّ ):ع(قال امیرالمومنین علی ی فُضُـولَکُم واقصـدوا قصـد المعـانی و     قالمکُم و قارِبوا بینَ سطُورِکُم و احذفُوا عنّ
ینَّاکْثار فَااال والَ  اکُم واَم سللُالمتَماالضْرار  مین التَح  

هاي اضافی را حذف و اصـل   هاي خود را تیز بتراشید و خطوط را نزدیک به هم بنویسید، عبارت نوك قلم
روي و مصرف بیش از حد که اموال مسـلمانان تحمـل    سخن را مورد توجه قرار دهید، بپرهیزید از زیاده

  .ضرر و زیان ندارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  همکاران
  :یح      تدوین و تنق

  
  :آماده سازي         

  :  چاپ ولیتوگرافی 
   :زیر نظر                 

  
   )چاپ سوم(مصطفی سلیمانی -)اول و دوم هاي چاپ(فاطمه منتصراسدي 

  )سوم و چهارم هاي چاپ( مهناز کردنائیج و محسن پوراحمدي
   ریحانه سیفیصغري ابوالحسنی،  ،زاده سپیده رحیم 

  داود محمودي -رضا زرکش بهاري -یريعلی ابراهیمی دهش
  زاده مهدي مهدي -سعید تقدیسیان

  
علیرضـا محفـوظی،   آقایان خود را از  امتنانمعاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات مراتب   

 درنا کسـرایی  ها و خانم ، سعید احمديشهرام موسوي جواد عباسپور، رضا مهریزي، ،محمد علی عسگري
  . دارد اند اعالم می همکاري نمودهحاضر مجموعه  تهیهکه در  رشیديو آزیتا خو

ــن  ــین ای ــان  همچن ــود را از آقای ــدیر و ســپاس خ ــب تق ــت مرات ــرداد  معاون ــی اصــفهانی، مه عباســعلی رحیم
جعفر آهنگـران، علیرضـا زنجانیـان، محبـت رییسـی، محسـن        اکبر رسولی، مهدي روحانی،الدعواتی،  مستجاب

و حسـن محسـنی و    ، عبـداهللا مسـلمی  مجتبی اسکندري، سعید احمدي، شعبان شاهکوهی پیرداده، محمد زجاجی،
کـه   فـر  ، سمیه خسرويفاطمه نوروزيمعصومه زارعی، حمیرا شفیعی، پروین آقاپور الهرودي، ها شکوه فقیري،  خانم

 .دنمای اعالم می اند هاي پیشین این مجموعه همکاري نموده سازي چاپ در تدوین، تنقیح و آماده
  
  

سـازي اقتصـاد    کتاب حاضر در راستاي اجرا و پیـاده ... سازي و انتخاب قلم، چینش، آماده
و سـایر اقـالم مصـرفی    حـداکثري از کاغـذ   جـویی   و صـرفه مقاومتی و با هدف اسـتفاده  

گردیده ... وپنج درصدي کاغذ و جویی بیست صرفه موجبم این اقدا ،کاررفته انجام شده به
است؛ امید داریم چنانچه احتماالً از سهولت استفاده از مجموعه کاسـته شـده، خواننـدگان    

  .عزیز با اغماض بدان بنگرند
 معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات





  

  1381هاي عمومی و انقالب مصوب  نامه اصالحی قانون تشکیل دادگاه آیین :ا.ع.د.ت.ق.ا.آ
  و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوري  ین، تنقیح و انتشار قوانین معاونت تدو :م.ق.ا.ت.ت.م 
  حقوقی ریاست جمهوري  معاونت: ر.ح.ا 
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   *1291ی کیفري مصوب قانون آیین دادرس :1291.ك.د.آ.ق

   1378مصوب ) در امور کیفري(هاي عمومی و انقالب  قانون آیین دادرسی دادگاه :1378. ك.د.آ.ق 
  4/12/1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  :1392. ك.د.آ.ق

  1318قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  :1318.م.د.آ.ق 
   1379مصوب ) در امور مدنی(ومی و انقالب هاي عم قانون آیین دادرسی دادگاه :1379. م.د.آ.ق 
  با اصالحات بعدي 1358قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مصوب  .:ا.ا.ج.ا.ق 
  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  .:م.ا.ا.ق 
  1356اي از قوانین دادگستري مصوب  قانون اصالح پاره: د.ق. پ.ا.ق

  1319قانون امور حسبی مصوب  .:ح.ا.ق 
  1311قانون تجارت مصوب  .:ت.ق 
  1382قانون تجارت الکترونیک مصوب  :ا.ت.ق

  1358هاي عمومی مصوب  الیحه قانونی تشکیل دادگاه .:ع.د.ت.ق 
  با اصالحات و الحاقات بعدي 1373هاي عمومی و انقالب مصوب  قانون تشکیل دادگاه .:ا.ع.د.ت.ق 
  1388مصوب  اي قانون جرایم رایانه .:ر.ج.ق

  1353قانون حمایت خانواده مصوب : 1353.خ.ح.ق 
  1391قانون حمایت خانواده مصوب :  1391.خ.ح.ق
  با اصالحات و الحاقات بعدي 1307قانون مدنی مصوب  .:م.ق

  با اصالحات و الحاقات بعدي 1370قانون مجازات اسالمی مصوب  :1370.ا.م.ق 
و قانون جرایم ( 1375مصوب ) ارندههاي بازد تعزیرات و مجازات(قانون مجازات اسالمی  :1375.ا.م.ق

  با اصالحات و الحاقات بعدي ) 1388اي  رایانه
  1/2/1392قانون مجازات اسالمی مصوب  :1392.ا.م.ق
  1382هاي مسلح مصوب  قانون مجازات جرایم نیرو .:م.ن.ج.م.ق

  1304قانون مجازات عمومی مصوب  .:ع.م.ق 
  با اصالحات و الحاقات بعدي 1367قانون مبارزه با موادمخدر مصوب  .:م.م.م.ق 
  1377هاي مالی مصوب  قانون نحوه اجراي محکومیت :1377.م.م.ا.ن.ق 
  1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  .:ت.ق.ا.ق.ل 
  1333الیحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري مصوب  . :د.و.ك.ا.ق.ل
 31/5/1291درج شده است، ولی حسب بررسی صـورت گرفتـه،    1290متون تاریخ تصویب این قانون در برخی از * 

 . باشد صحیح می



  
 پیشگفتار

ویـژه در چنـد دهـه اخیـر رخ داده اسـت و       فرآیند جهانی شدن بنا به تحوالت گسترده در زنـدگی بشـري بـه   
ها به ایـن سـمت در حـال     باشد؛ جوامع مختلف جهانی علیرغم اختالف در برخی دیدگاه همچنان در حال رشد می

آوري و اقتصـادي بـه    اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، فـن هاي  حرکت هستند؛ این فرآیند به صورتی پیچیده در زمینه
اي را در ابعاد مختلف و بـه ویـژه در ابعـاد سیاسـی بـه روي همگـان        هاي تازه سرعت رو به گسترش بوده و جلوه

تواند افزایش حجم تجـارت جهـانی    از جمله عوامل مؤثر بر جهانی شدن اقتصاد در دو قرن اخیر می. گشوده است
رایند جهانی شدن اقتصاد، همانا روند ادغام و وابستگی متقابل کشورهاي مختلف بـه یکـدیگر   جنبه اصلی ف. باشد
دو عامل مهم در مقوله جهانی شدن که داراي ارتباط مستقیم با یکدیگرند، بازارهاي هدف جهانی و موضوع . است

  .استباشد که در اثر رقابت بازارهاي جهانی با یکدیگر در نوردیده شده  ملت می –دولت 
سزایی در تحقق فرایند جهـانی  توانند سهم ب و ویژه اقتصادي میصنعتی  –تجاري  در این رهگذر مناطق آزاد

در ایجاد بستر مناسـب بـراي نیـل بـه جایگـاه واقعـی       ) به جاي گریز از این پدیده جهانی(شدن اقتصاد کشورمان 
و با اعتقاد به اصـل مشـارکت در    کنندها تبدیل  ، تهدیدات را به فرصتنماینداقتصاد ملی در اقتصاد جهانی فراهم 

  . المللی به خود اختصاص دهند تولید جهانی سهم بیشتري را در اقتصاد بین
هاي کلی نظام اداري ابالغی از سوي مقام معظم رهبري مبنـی بـر عـدالت محـوري، شـفافیت و       باتوجه به سیاست
سازي و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و  تکالیف متقابل مـردم   فافیح قوانین و مقررات اداري، شروزآوري در تنظیم و تنق

پـذیري، پاسـخگویی    گرایی و اشاعه فرهنگ مسؤولیت قانون ،و نظام اداري با تأکید بر دسترسی آسان و رضایتمندي مردم
و تنقـیح قـوانین و   تدوین و نظر به اینکه  ،ها فعالیتدر کلیه  فردياي و  و اجتناب از برخوردهاي سلیقهشهروندي و تکریم 

صنعتی و ویژه اقتصادي جمهـوري اسـالمی ایـران از لحـاظ حقـوقی بـه رشـد و توسـعه          –مقررات مناطق آزاد تجاري 
هاي اجرایی کشور کمـک   و کارشناسان دستگاه ، مدیران ها و اطالعات فعاالن در این عرصه و همچنین مسؤوالن آگاهی

هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصـادي در تحقـق اهـداف      زماننقش مؤثر سا يو موجب ایفا نماید میشایانی 
بـا عنایـت بـه پراکنـدگی نسـبی قـوانین و       و  باشد میانداز بیست ساله نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران  سند چشم

انـدرکاران   منظـور تسـهیل دسترسـی دسـت     مقررات مربوط به مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصادي و بـه  
هـا و   موافقتنامـه قوانین،  مجموعه حاضر مشتمل بر ،هاي مختلف و فعاالن اقتصادي در حوزهاجرایی و عموم مردم 



  6 صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري  

منـاطق آزاد   عـالی  شوراي ها، مصوبات وزیران عضو ها، اساسنامه ها، تصویبنامه نامه المللی، آیین بین هاي کنوانسیون
عـالی   شـوراي  صنعتی و ویژه اقتصادي،–طق آزاد تجاري عالی منا دبیر شورايصنعتی و ویژه اقتصادي،  –تجاري 
 اتنظریـ ، ... و عالی بیمه، هیأت امنـاي حسـاب ذخیـره ارزي     شوراي اقتصاد، شوراي پول و اعتبار، شوراي اداري،

، نظریـات معاونـت حقـوقی    مشـورتی اداره کـل حقـوقی قـوه قضـاییه      اتیـ نظر ،شوراي اسـالمی  رییس مجلس
  .تهیه شده استعالی مالیاتی  ت عمومی شورايهیأ يو آرا جمهوري ریاست

چـاپ  . تهیه و عرضـه شـد   1385در زمستان سال ) ویرایش اول(و چاپ دوم  1380چاپ اول مجموعه در پاییز سال 
 –با همکـاري کارشناسـان و مسـؤوالن منـاطق آزاد تجـاري       1391نیز در خرداد ماه سال مجموعه ) ویرایش دوم(سوم 

باشـد کـه بـا لحـاظ آخـرین       مجموعـه مـی  ) ویرایش سـوم (چاپ چهارم  ،حاضر اثر. تهیه گردیدصنعتی و ویژه اقتصادي 
هاي قبلـی متمـایز    آنچه این مجلد را از مجموعه .گردد تقدیم عالقمندان می 1394ماه  اردیبهشتاصالحات و الحاقات تا 

ضـمناً  . باشد می مناطق ویژه اقتصادي قوانین و مقرراتاز صنعتی –قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري  سازد تفکیک می
ظیفـه   بـراي اینکـه و  . هـا گنجانـده شـده اسـت     فهرستی نیز به همراه شماره و تاریخ ابالغ مقررات در قسـمت فهرسـت  

شنگري در تهیه این مجموعه تا حد توان به صورت کامل اجرا گردد، در مواردي که بیان نظر توضیحی یـا تنقیحـی در    رو
  .بیان شده است )1(رت داشته، نظر مذکور با درج نشان خاص اي ضرو مقررهخصوص قانون و یا 

تر قـوانین   تر و جامع براي تدوین و تنقیح هرچه کاملنی هاي بین سازما رجاء واثق دارد ادامه این نوع همکاري
در اجـراي   ريمؤث و کمکبوده مفید  ،برداشت از قوانین و مقررات استنباط و  و مقررات و رفع تعارض احتمالی در

  .هاي کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبري قرار گیرد سیاست 11بند 
تا امکان بهبود و اعـتالي   ننمایندهاي ارزنده خویش محروم  و راهنمایی امید است صاحبنظران ما را از انتقادها، پیشنهادها

   )  3( )2( .هاي بعدي فراهم شود مجموعه و رفع نقایص احتمالی در چاپ
  زاده الهام امیندکتر                ترکان  اکبردکتر 

  معاون حقوقی رییس جمهور           عالی شوراي و دبیر مشاور رییس جمهور
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  فهرست مندرجات
  

  صفحه  عنوان  ردیف
    فهرست تاریخی قوانین و مقررات  1
  8  صنعتی –فهرست قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري   
  17  فهرست قوانین و مقررات مناطق ویژه اقتصادي  
    )همراه با شماره و تاریخ ابالغ(فهرست تاریخی مقررات   2
  21  )همراه با شماره و تاریخ ابالغ(صنعتی  –آزاد تجاري  فهرست مقررات مناطق  
  25  )همراه با شماره و تاریخ ابالغ(فهرست مقررات مناطق ویژه اقتصادي   
  29  هاي مسؤول مناطق ویژه اقتصادي فهرست سازمان  3
    متن قوانین و مقررات  4
  31  صنعتی –قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري   

  370  ت مناطق ویژه اقتصاديقوانین و مقررا  
  496  ضمیمه  5
  503  )تا کنون 1392از سال (هاي منتشر شده معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات  فهرست کتاب  6

  



 8  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري  

  
  فهرست تاریخی قوانین و مقررات 

  
  صفحه  بیتاریخ تصو  عنوان  ردیف

  صنعتی  –قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري   
      نظام هاي کلی سیاستري و مصوبات رهب  
  31  29/12/1392  هاي کلی اقتصاد مقاومتی از سیاست 1
قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی         122نامه اجرایی مـاده   از آیین 2

  )حفاظتی و مراقبتی(مؤسسات خدمات انتظامی 
17/8/1388  31  

      قوانین اختصاصی  
بـا اصـالحات و    صـنعتی جمهـوري اسـالمی ایـران     ـ  زاد تجاري قانون چگونگی اداره مناطق آ 1

  الحاقات بعدي
7/6/1372  33  

  50  2/6/1382  صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی ـ  قانون ایجاد مناطق آزاد تجاري  2
  50  29/5/1385  قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس 3
  51  4/7/1389  و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادي قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی 4
  54  28/9/1389  شیو فارور کوچک و بزرگ به محدوده منطقه آزاد ک یهندوراب ریقانون الحاق جزا 5

      قوانین مرتبط  
  56  24/12/1382  از قانون نظام صنفی کشور 1
  56  17/2/1387  بر ارزش افزوده اتیاز قانون مال 2
  57  29/2/1387  ت نظام اداري و مقابله با فساداز قانون ارتقاء سالم 3
بـا اصـالحات و    )1390-1394(توسعه جمهوري اسـالمی ایـران   پنجماز قانون برنامه پنجساله  4

  الحاقات بعدي
15/10/1389  57  

  59  8/12/1389  از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 5
  62  22/8/1390  از قانون امور گمرکی 6
  66  19/2/1391  تیارات وزارت نفتاز قانون وظایف و اخ 7
هـا در   آن یـت از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی در تأمین نیازهاي کشور و تقو 8

  هاي مستقیم قانون مالیات) 104(امر صادرات و اصالح ماده 
1/5/1391  66  

  67  24/12/1393  کل کشور 1394از قانون بودجه سال  9
      المللی هاي بین سیونها و کنوان موافقتنامه  
  71  22/11/1334  )1( )ارجاعی( عهدنامه بازرگانی و دریانوردي بین دولت ایران و دولت هنده قانون مربوط باز  1
  68  18/2/1345  لت فرانسه لت ایران و دو از قانون قرارداد اقامت و دریانوردي بین دو 2
  68  18/4/1351  نیویورك 1961ر از قانون الحاق دولت ایران به معاهده واحد مواد مخد 3
  71  14/12/1352  )ارجاعی( هاي اقتصادي بین دولت ایران و دولت اسپانیا قانون موافقتنامه بازرگانی و همکارياز  4
  71  28/12/1367  )ارجاعی( لت مالزي اسالمی ایران و دو لت جمهوري قانون موافقتنامه بازرگانی بین دو از 5
  70  3/9/1370سیون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخـدر و داروهـاي   از قانون الحاق به کنوان 6

  
هـا   به درج متن یکـی از آن  هاي دوجانبه منعقد شده میان ایران و سایر کشورها، در موارد مشابه، تنها دلیل کثرت موافقتنامهبه    ـ  1

یاد شـده  » ارجاعی«ها در فهرست حاضر به عنوان از این دسته موافقتنامه. ها در زیرنویس اعالم شده است اقدام و عناوین سایر موافقتنامه
  .است



9  فهرست تاریخی قوانین و مقررات
  صفحه  بیتاریخ تصو  عنوان  ردیف

  روانگردان
  71  15/6/1374  لت جمهوري اسالمی ایران و جمهوري چک از قانون موافقتنامه بازرگانی بین دو 7
هاي جمهوري اسالمی ایران و جمهـوري سوسیالیسـتی    قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت از 8

  )ارجاعی( تناموی
12/7/1374  71  

جمهـوري اسـلواك   قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوري اسـالمی ایـران و دولـت     از 9
  )ارجاعی(

11/7/1375  71  

 لـت جمهـوري فیلیپـین    اسـالمی ایـران و دو   لت جمهوري بین دو  قانون موافقتنامه بازرگانی از 10
  )ارجاعی(

13/8/1375  71  

هاي جمهوري اسالمی  گذاري بین دولت مه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهموافقتنا قانوناز  11
  ایران و جمهوري ارمنستان

15/8/1375  72  

 لـت جمهـوري ارمنسـتان    ایـران و دو  لت جمهوري اسالمی قانون موافقتنامه بازرگانی بین دو از 12
  )ارجاعی(

20/8/1375  71  

گذاري بین دولت جمهـوري اسـالمی ایـران و     هسرمای موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از از 13
  )ارجاعی( دولت جمهوري اسالمی پاکستان

19/1/1376  72  

لت جمهـوري   لت جمهوري اسالمی ایران و دو هاي تجاري بین دو از قانون موافقتنامه همکاري 14
  بوسنی و هرزگوین

18/3/1376  74  

اري بـین دولـت جمهـوري اسـالمی     گـذ  قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه از 15
  )ارجاعی( ایران و دولت جمهوري قزاقستان

30/7/1376  72  

گـذاري بـین دولـت جمهـوري اسـالمی       قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه از 16
  )ارجاعی( گوین ایران و دولت جمهوري بوسنی و هرزه

17/1/1379  72  

گـذاري بـین دولـت جمهـوري اسـالمی       متقابل از سرمایهقانون موافقتنامه تشویق و حمایت  از 17
  )ارجاعی( ایران و دولت جمهوري لبنان

17/1/1379  72  

 قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوري اسالمی ایـران و دولـت جمهـوري بیلـوروس     از 18
  )ارجاعی(

25/2/1379  71  

بـین دولـت جمهـوري اسـالمی      گـذاري  قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه از 19
  )ارجاعی( ایران و دولت جمهوري یمن

25/2/1379  72  

گـذاري بـین دولـت جمهـوري اسـالمی       قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه از 20
  )ارجاعی( ایران و دولت جمهوري بیلوروس

27/2/1379  72  

ذاري بـین دولـت جمهـوري اسـالمی     گـ  قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه از 21
  )ارجاعی( ایران و دولت جمهوري لهستان

26/4/1379  72  

گـذاري بـین دولـت جمهـوري اسـالمی       قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه از 22
  )ارجاعی( ایران و دولت جمهوري آفریقاي جنوبی

10/8/1379  72  

مهـوري اسـالمی ایـران و دولـت جمهـوري ترکیـه       از قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولـت ج  23
  )ارجاعی(

3/12/1379  71  

گـذاري بـین دولـت جمهـوري اسـالمی       قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه از 24
  )ارجاعی( ایران و دولت قطر

22/1/1380  72  

می ایـران و  گذاري بین جمهـوري اسـال   قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه از 25
  )ارجاعی( کنفدراسیون سوئیس

22/1/1380  72  



 10  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري  

  صفحه  بیتاریخ تصو  عنوان  ردیف
از قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوري اسـالمی ایـران و دولـت جمهـوري آفریقـاي       26

  )ارجاعی(جنوبی 
22/3/1380  71  

 قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري عربی سوریه از 27
  )ارجاعی(

7/9/1380  71  

گـذاري بـین دولـت جمهـوري اسـالمی       قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه از 28
  )ارجاعی( ایران و دولت پادشاهی مغرب

4/10/1380  72  

گـذاري بـین دولـت جمهـوري اسـالمی       قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه از 29
  )ارجاعی( ایران و دولت جمهوري ترکیه

4/10/1380  72  

قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولـت جمهـوري اسـالمی ایـران و دولـت جمهـوري فـدرال         از 30
  )ارجاعی( نیجریه

10/10/1380  72  

گـذاري بـین دولـت جمهـوري اسـالمی       قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه از 31
  )ارجاعی( ایران و دولت جمهوري مقدونیه

10/10/1380  72  

 قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولـت جمهـوري بلغارسـتان    از 32
  )ارجاعی(

14/12/1380  71  

گـذاري بـین دولـت جمهـوري اسـالمی       قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه از 33
  )ارجاعی( ایران و دولت سلطان نشین عمان

18/2/1381  72  

 و دولـت جمهـوري اوکـراین    ایـران  قتنامه بازرگانی بین دولت جمهـوري اسـالمی  قانون مواف از 34
  )ارجاعی(

8/2/1381  71  

دولت جمهوري اسالمی ایران  گذاري بین قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهاز ا 35
  )ارجاعی( و دولت جمهوري عربی سوریه

22/10/1381  73  

ي بلند مدت اقتصادي، بازرگانی، علمـی، فنـی و فرهنگـی بـین     ها همکاري تنامهاز قانون موافق 36
  لت ترکمنستان لت جمهوري اسالمی ایران و دو دو

23/2/1382  74  

گـذاري بـین دولـت جمهـوري اسـالمی       سرمایه  قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از از 37
  )ارجاعی( جمهوري ایتالیا  ایران و دولت

23/2/1382  73  

گـذاري بـین دولـت جمهـوري اسـالمی       وافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهقانون م از 38
  )ارجاعی( ایران و دولت جمهوري اوکراین

23/2/1382  73  

گـذاري بـین دولـت جمهـوري اسـالمی       قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه از 39
  )ارجاعی( ایران و دولت جمهوري بلغارستان

23/2/1382  73  

گـذاري بـین دولـت جمهـوري اسـالمی       قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه از 40
  )ارجاعی( ایران و دولت جمهوري گرجستان

23/2/1382  73  

گـذاري بـین دولـت جمهـوري اسـالمی       سرمایه قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از از 41
  )ارجاعی( ایران و دولت جمهوري تونس

23/2/1382  73  

گـذاري بـین دولـت جمهـوري اسـالمی       قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه از 42
  )ارجاعی( ایران و دولت جمهوري قرقیزستان

23/2/1382  73  

گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران  سرمایه قانون موافقتنامه تشویق وحمایت متقابل از از 43
  )ارجاعی( و دولت جمهوري ازبکستان

23/2/1382  73  

گـذاري بـین دولـت جمهـوري اسـالمی       قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه از 44
  )ارجاعی( ایران و دولت جمهوري تاجیکستان

23/2/1382  73  



11  فهرست تاریخی قوانین و مقررات
  صفحه  بیتاریخ تصو  عنوان  ردیف

گـذاري بـین دولـت جمهـوري اسـالمی       سرمایه  قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از از 45
  )ارجاعی( جمهوري کرواسی ایران و دولت

23/2/1382  73  

گذاري بین دولـت جمهـوري اسـالمی ایـران و      قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه از 46
  )ارجاعی( دولت جمهوري کره

13/7/1382  73  

گـذاري بـین دولـت جمهـوري اسـالمی       قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه از 47
  )جاعیار( ایران و دولت جمهوري فرانسه

15/7/1382  73  

  71  23/10/1382  )ارجاعی(سلطنتی عمان قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت  از 48
هاي اقتصادي و بازرگانی بلند مدت بین دولت جمهـوري اسـالمی    قانون موافقتنامه همکاري از 49

  )ارجاعی( ایران و دولت جمهوري قزاقستان
23/10/1382  72  

ایران   دولت جمهوري اسالمی  هاي اقتصادي، بازرگانی و فنی بین قانون موافقتنامه همکاري از 50
  )ارجاعی( و دولت پادشاهی بحرین

23/10/1382  72  

دولـت جمهـوري اسـالمی      گـذاري بـین   قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه از 51
  ) ارجاعی( ایران و دولت پادشاهی بحرین

23/10/1382  73  

گـذاري بـین دولـت جمهـوري اسـالمی       سرمایه  قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از از 52
  )ارجاعی( پادشاهی اسپانیا ایران و دولت

23/10/1382  73  

گـذاري بـین دولـت جمهـوري اسـالمی       قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه از 53
  )عیارجا( ایران و دولت ترکمنستان

23/10/1382  73  

گـذاري بـین دولـت جمهـوري اسـالمی       سرمایه  قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از از 54
  )ارجاعی( جمهوري فنالند ایران و دولت

23/10/1382  73  

دولـت جمهـوري اسـالمی     گـذاري بـین    قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه از 55
  )ارجاعی( ریشایران و دولت جمهوري ات

23/10/1382  73  

گـذاري بـین دولـت جمهـوري اسـالمی       سرمایه  قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از از 56
  )ارجاعی( رومانی ایران و دولت جمهوري 

23/10/1382  73  

دولـت جمهـوري اسـالمی      گـذاري بـین   قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه از 57
  )ارجاعی( جمهوري فدرال آلمان ایران و دولت

23/10/1382  73  

گـذاري بـین دولـت جمهـوري اسـالمی       قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه از 58
  )ارجاعی( ایران و دولت جمهوري دمکراتیک خلق الجزایر

5/8/1383  73  

هـوري دمکراتیـک   قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جم از 59
  )ارجاعی(خلق الجزایر

11/8/1383  72  

گـذاري بـین دولـت جمهـوري اسـالمی       قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه از 60
  )ارجاعی( ایران و دولت جمهوري خلق چین

11/8/1383  73  

بسـتان و  قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوري اسالمی ایران و شوراي وزیـران صر  از 61
  )ارجاعی( مونته نگرو

11/9/1383  72  

  72  27/2/1384  )ارجاعی( و دولت جمهوري غنا  قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوري اسالمی ایران از 62
و دولـت جمهـوري بولیـواري     قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوري اسالمی ایـران  از 63

  )ارجاعی( ونزوئال
9/11/1384  72  

گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و  قانون موافقتنامه تشویق و حمایت مقابل از سرمایه 64
  )ارجاعی( جمهوري بولیواري ونزوئالدولت 

9/11/1384  73  
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قانون موافقتنامه اقتصادي تکمیلی بین دولت جمهوري اسـالمی ایـران و دولـت جمهـوري      از 65

  )ارجاعی( بولیواري ونزوئال
15/1/1385  73  

گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران  قانون موافقتنامه تشویق و حمایت مقابل از سرمایه از 66
  )ارجاعی(دولت مالزي و 

16/1/1385  73  

گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایـران   قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه 67
  )ارجاعی( و دولت صربستان و مونته نگرو

20/1/1385  73  

گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایـران   قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه 68
  )ارجاعی( و دولت جمهوري فدرال دمکراتیک اتیوپی

20/1/1385  73  

  72  30/8/1385  )ارجاعی(گرجستانقانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت  69
ازرگانی بین دولت جمهوري اسـالمی ایـران و دولـت جمهـوري آذربایجـان      قانون موافقتنامه ب 70

  )ارجاعی(
7/9/1385  72  

  72  3/5/1386  )ارجاعی( قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوري اسالمی ایران و کنفدراسیون سوئیس از 71
ي اسـالمی  گـذاري بـین دولـت جمهـور      قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه از 72

  )ارجاعی( ایران و دولت جمهوري اندونزي
3/5/1386  73  

و سـرمایه بـین    درآمدهاي بر  از قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات 73
  دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت کویت

6/5/1387  75  

دولت جمهـوري دمکراتیـک    وقانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوري اسالمی ایران  از 74
  )ارجاعی( فدرال اتیوپی و اصالحیه آن

7/5/1386  72  

  75  16/5/1386  )اکوتا(از قانون موافقتنامه تجاري اکو  75
گـذاري بـین دولـت جمهـوري اسـالمی       قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه از 76

  )ارجاعی( ایران و دولت پادشاهی سوئد
16/5/1386  73  

گـذاري بـین دولـت جمهـوري اسـالمی       قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه زا 77
  )ارجاعی( ایران و دولت جمهوري اسالمی افغانستان

28/5/1386  73  

  72  4/6/1386  )ارجاعی( قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري کره از 78
گـذاري بـین دولـت جمهـوري اسـالمی       مه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهقانون موافقتنا از 79

  )ارجاعی(زیمباوه ایران و دولت جمهوري 
5/6/1386  73  

گـذاري بـین دولـت جمهـوري اسـالمی       قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه از 80
  )ارجاعی(لیبی  جماهیري عربی مردمی سوسیالیستی عظمايایران و دولت 

5/6/1386  73  

گـذاري بـین دولـت جمهـوري اسـالمی       قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه از 81
  )ارجاعی(کویت ایران و دولت جمهوري 

5/6/1386  73  

گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایـران   قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه 82
  )ارجاعی( و دولت جمهوري یونان

5/6/1386  74  

  72  29/2/1387  )ارجاعی(کوبا قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري  از 83
گـذاري بـین دولـت جمهـوري اسـالمی       قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه از 84

  )ارجاعی( حی آنایران و دولت جمهوري دمکراتیک سوسیالیستی سریالنکا و پروتکل اصال
29/2/1387  74  

  76  15/6/1388  از قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوري اسالمی ایران و بوسنی و هرزگوین 85
گـذاري بـین دولـت جمهـوري اسـالمی       قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه از 86

  )ارجاعی( ایران و دولت جمهوري قبرس
26/8/1388  74  
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گذاري بین دولـت جمهـوري اسـالمی ایـران و      ن موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهقانو از 87
  )ارجاعی( دولت جمهوري سوسیالیستی ویتنام

15/10/1389  74  

  76  22/9/1390  از قانون موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوري اسالمی ایران و جمهوري عربی سوریه 88
گـذاري بـین دولـت جمهـوري اسـالمی       ابل از سرمایهقانون موافقتنامه تشویق و حمایت متق از 89

  )ارجاعی( ایران و دولت جمهوري غنا
15/1/1391 74  

 قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهـوري اسـالمی ایـران و دولـت جمهـوري اکـوادور       از 90
  )ارجاعی(

20/1/1391 72  

      مقررات   
      ها ها، ضوابط و دستورالعمل نامه آیین  

بـا   صـنعتی جمهـوري اسـالمی ایـران     ـ  اجرایی اخذ عوارض در منـاطق آزاد تجـاري    نامه آیین 1
  اصالحات بعدي

27/10/1372  77  

صنعتی جمهوري اسـالمی   ـ  ادید اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاري  ر رو نامه اجرایی صدو آیین 2
  با اصالحات و الحاقات بعدي ایران

27/10/1372  78  

صنعتی جمهوري اسـالمی   ـ  ه از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاري نامه نحوه استفاد آیین 3
  ایران

23/12/1372  80  

  83  14/1/1373  با اصالحات بعدي نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از آیین 4
تـأمین اجتمـاعی در منـاطق آزاد تجـاري ـ صـنعتی         ي انسـانی، بیمـه و   مقررات اشتغال نیـرو  5

  المی ایرانجمهوري اس
19/2/1373  83  

  91  19/2/1373  ایران یصنعتی جمهوري اسالم ـ  گذاري در مناطق آزاد تجاري  مقررات سرمایه 6
صنعتی جمهوري اسالمی ایران با  ـ  امورگمرکی مناطق آزاد تجاري   اردات و مقررات صادرات، و 7

  اصالحات بعدي
19/2/1373  95  

  101  9/7/1373  در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران جیرد و اقامت اتباع خا رو مقررات و 8
نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی با اصالحات   ش اجرایی آیین دستورالعمل و رو 9

  بعدي
9/7/1373  103  

با الحاقـات   اسالمی ایران نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري   آیین 10
  بعدي

9/7/1373  108  

  129  9/7/1373  نامه چگونگی اداره اماکن عمومی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران آیین 11
بـا اصـالحات    اسالمی ایـران   انتظامی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري   مقررات امنیتی و 12

  بعدي
9/7/1373  131  

  134  9/7/1373  عتی جمهوري اسالمی ایراننامه مرزبانی مناطق آزاد تجاري ـ صن آیین 13
شدگان در مناطق آزاد تجـاري   کسور بازنشستگی بیمه انتقال حق بیمه و ضوابط مربوط به نقل و 14

  ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران
12/10/1373  136  

صـنعتی   ـ  و معنـوي در منـاطق آزاد تجـاري     نعتیهـاي صـ   هـا و مالکیـت   ضوابط ثبت شرکت 15
  با اصالحات و الحاقات بعدي ایران جمهوري اسالمی

4/2/1374  137  

  142  11/6/1375  يمصرف آب کشاورز يساز نهیبه ییاجرا نامه نییاز آ 16
 رانیـ ا یاسالم يجمهور یصنعت يمناطق آزاد تجار رد یو بانک یپول اتیعمل ییاجرا نامه نییآ 17

  يبا اصالحات و الحاقات بعد
9/9/1378  142  

صـنعتی جمهـوري اسـالمی     ـ  مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاري  مقررات تأسیس و فعالیت 18
  با اصالحات و الحاقات بعدي ایران

2/6/1379  149  

  157  13/6/1379صنعتی جمهـوري اسـالمی    ـ  عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاري  اییدستورالعمل اجر 19
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  ایران

  177  1/7/1386  ی با دخانیاتنامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه مل از آیین 20
  178  22/5/1387  یارهاي س اندازي دادگاه از دستورالعمل نحوه تشکیل و راه 21
 -در منـاطق آزاد تجـاري    اورهاضوابط ثبت و اعطاي تابعیت جمهوري اسالمی ایـران بـه شـن    22

  صنعتی
4/11/1388  179  

  185  20/7/1390  ریزي و توسعه استان نامه اجرایی شوراي برنامه از آیین 23
 186  24/12/1390  قانون نظام صنفی) 88(نامه اجرایی ماده  آیین 24
  196  29/11/1391  یـ صنعت يمناطق آزاد تجار يها سازمان یو معامالت یمال نامه نییآ 25
  220  6/12/1391  نامه اجرایی قانون امور گمرکی از آیین 26
  221  11/4/1392  نامه اجرایی قانون معادن ازآیین 27
  222  20/12/1392  یـ صنعت يمناطق آزاد تجار جادیا یچگونگ مهنا نییآ 28

      ها تصویبنامه  
  224  9/4/1370  دگاه و بنادر جزیره کیش ج از آن از طریق فرو د به کشور یا خرو رو و 1
  224  11/5/1371  ج از آن از طریق بندر چابهار د به کشور و خرو رو و 2
  224  14/12/1373  آزاد قشم به عنوان مرز هوایی و دریایی طقهنفرودگاه و بندر بهمن در م شدن شناخته 3
کیلـومتري   300ده  تعیین بخشی از ساحل شمال شرقی جزیره قشم به عنوان قسمتی از محـدو  4

  منطقه آزاد قشم
18/4/1375  224  

  225  30/4/1376  شرقی قشم به عنوان منطقه آزاد مالتعیین بخشی از ساحل ش 5
قـانون  ) 55(موضـوع مـاده   مسـافر  هـر شـب یـک    هزینـه اقامـت   ) %2(صـول  و تسري یافتن  6

هـاي منـاطق آزاد    وصول برخی از درآمـدهاي دولـت و مصـرف آن در مـوارد معـین بـه هتـل       
  تجاري صنعتی

25/8/1376  226  

احـدهاي تولیـدي    توسط و به داخل کشور زادلیه و قطعات منفصله از مناطق آ د مواد او رو اجازه و 7
  کشور

7/2/1377  226  

صـنعتی و   ـ  احدهاي تولیدي مستقر در مناطق آزاد تجاري  انتقال صد درصد محصوالت و اجازه  8
  یژه اقتصادي به داخل کشور مناطق و

18/7/1377  226  

یـژه   صـنعتی و منـاطق و   ـ  اردات درصدي از کاالهاي تولید شده در مناطق آزاد تجاري  اجازه و 9
  با اصالحات بعدي حراست شده

14/11/1377  227  

  228  24/11/1378  ها رسانی کشتی هاي مربوط به سوخت تعیین قلمرو آبی منطقه آزاد قشم درخصوص فعالیت 10
شـوند   صنعتی حمل می ـ  معافیت کاالهاي تولید شده در داخل کشور که به مناطق آزاد تجاري  11

  با اصالحات بعدي از سپردن پیمان ارزي
11/10/1379  230  

  230  29/2/1381  کترونیکی جمهوري اسالمی ایراناز سیاست تجارت ال 12
تعیین نحوه تأمین مالی و راهکارهاي اصـالحی بـراي بهبـود عملکـرد منـاطق آزاد تجـاري ـ         13

  با اصالحات بعدي صنعتی جمهوري اسالمی ایران
21/2/1382  230  

ـ صـنعتی    د کاال از مناطق آزاد تجـاري  رو از تصویبنامه راجع به اتخاذ تصمیماتی در خصوص و 14
  با اصالحات بعدي به داخل کشور

19/11/1382  235  

ده  ده منطقه ویژه اقتصادي خوزستان و جزیـره مینـو و شـلمچه بـه عنـوان محـدو       تعیین محدو 15
  با اصالحات بعدي ند صنعتی ارو -منطقه آزاد تجاري 

8/3/1384  237  

  240  8/3/1384  صنعتی انزلی ـ  ده منطقه آزاد تجاري  تعیین محدو 16
  243  5/6/1384  لتی در مناطق آزاد هاي دو اگذاري زمین مورد نیاز دانشگاه اتخاذ تصمیماتی به منظور و 17
  243  27/12/1386 جـاد پیوسـت موافقتنامـه تجـاري اکـو بـراي ای     ) چهـار (از تصویبنامه تعیین متن تطبیق ترجمه  18
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  هاي مربوط هماهنگی بین دستگاه
صنایع دستی و گردشـگري و مرکـز امـور منـاطق آزاد و     اضافه شدن سازمان میراث فرهنگی،  19

  خارجی قتصاديویژه اقتصادي به ترکیب ستاد هماهنگی روابط ا
16/12/1388  244  

صـنعتی و ویـژه اقتصـادي همطـراز       –محسوب شدن معاونان مرکز امور منـاطق آزاد تجـاري    20
  قانون مدیریت خدمات کشوري) 71(ماده) هـ(مقامات بند 

27/4/1389  244  

ربـط در سـطوح ملـی و اسـتانی بـه       هاي اجرایـی ذي  از تصویبنامه موظف نمودن کلیه دستگاه 21
و عـزم جـدي   )  مدظلـه العـالی  (اجراي تصمیماتی در راستاي تحقق فرمان مقام معظم رهبري 

  حداقل رساندن قاچاق کاال و ارز بهدولت دهم براي کاهش و 

9/6/1389  244  

  245  3/11/1389  صنعتی انزلی -وط به مناطق آزاد در منطقه آزاد تجاري هاي مرب تصویبنامه اجراي طرح 22
یکصد و سی و پنج کیلومتري منطقه  عاعاجازه تردد خودروهاي به شماره منطقه آزاد ارس تا ش 23

  مذکور
16/12/1389  245  

  246  13/6/1390  اتخاذ تصمیماتی به منظور تقویت عملکرد تجارت خارجی کشور 24
نقـاط   هیدر کل ورتخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مر هاي مهیخصوص جردر  بنامهیتصو 25

  یـ صنعت يکشور و مناطق ـ آزاد تجار
3/7/1390  247  

واردات کاال توسط کارگران ایرانی شاغل در خـارج از کشـور و مسـافرانی کـه بـه کشـور وارد        26
  و اروند بندر انزلی، ارس و،گردند، در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی ماک می

15/2/1392  263  

  263  3/6/1392  با اصالحات بعدي صنعتی و ویژه اقتصادي -عالی مناطق آزاد تجاري  تشکیل شوراي 27
گذاري و اشتغال و ایجـاد تحـرك    از تصویبنامه اتخاذ تصمیماتی براي رفع موانع تولید و سرمایه 28

  و بهبود فضاي کسب و کار ياقتصاد
17/6/1392  264  

کیلـومتري  ) 30(خودروهاي به شماره منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی مـاکو تـا شـعاع       اجازه تردد 29
  منطقه

1/8/1392  264  

بـا اصـالحات    تشکیل ستاد مرکزي هماهنگی خدمات سفر به منظور توسعه گردشگري داخلـی  30
  بعدي

22/10/1392  265  

  267  4/5/1393  صنعتی ارس -تعیین محدوده منطقه آزاد تجاري  31
و تعیـین محـدوده تـردد     ورود خودروهـاي سـواري  مه اتخاذ تصمیماتی درخصـوص  از تصویبنا 32

  خودروهاي با پالك مناطق آزاد
19/6/1393  272  

صنعتی کیش، قشـم، چابهـار،    -هاي مناطق آزاد تجاري سازمان 1394نامه بودجه سال  تصویب 33
  ارس، اروند، انزلی و ماکو

17/12/1393  272  

نامه اخذ عوارض در منـاطق آزاد   ستورالعمل و روش اجرایی آییندموضوع اصالح تصویبنامه از  34
  صنعتی –تجاري 

17/12/1393  277  

      ها اساسنامه  
  284  31/3/1373  منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی قشم  اساسنامه سازمان 35
  288  31/3/1373  منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی کیش  اساسنامه سازمان 36
  293  31/3/1373  تجاري ـ صنعتی چابهارمنطقه آزاد   اساسنامه سازمان 37
  297  4/2/1374  )سهامی خاص(اساسنامه شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار  38
  302  4/5/1383  با اصالحات بعدي )جلفا(سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی ارسباران اسنامهاس 39
بـا اصـالحات    )خرمشـهر  -آبـادان  (اساسـنامه سـازمان منطقـه آزاد تجـاري ـ صـنعتی ارونـد         40

  بعدي
4/5/1383  306  

  311  4/5/1383  با اصالحات بعدي نزلیاساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی ا 41
  315  5/10/1389  با اصالحات بعدي اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی ماکو 42
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  صفحه  بیتاریخ تصو  عنوان  ردیف
  319  26/6/1393  و توسعه قشم يگذار هیاساسنامه شرکت سرما 43
      تجاري ـ صنعتی و دبیر شورا  مناطق آزاد )شوراي هماهنگی(عالی  شوراي مصوبات  
صـنعتی جمهـوري اسـالمی     ـ  عالی مناطق آزاد تجـاري   ظایف و اهداف دبیرخانه شوراي شرح و 1

  ایران
12/7/1372  325  

  327  9/5/1374  از گمرکات کشور به مناطق آزاد جوعیانتقال کاالهاي مر 2
  327  8/11/1375  هاي مناطق آزاد لتی و سازمان هاي دو ین دستگاهنحوه حل و فصل اختالفات ب 3
  327  27/3/1376  مناطق آزاد هاي نحوه تهیه و اجراي نظامنامه فرهنگی سازمان 4
تعیین تکلیف ورود کاالهاي مستعمل بازسازي شده از مناطق آزاد تجـاري صـنعتی بـه داخـل      5

  کشور
18/12/1388  331  

 يهـا  استیمناطق آزاد در چارچوب س يها سازمان یعمران يها طرح میو تنظ هیدستورالعمل ته 6
  مناطق يا و توسعه يراهبرد

14/5/1391  331  

 یصـنعت  - يمناطق آزاد تجار يها سازمان وسطهمجوار ت یکمک به نواح ییدستورالعمل اجرا 7
  )40200 فیرد(

14/5/1391  336  

هـاي منـاطق آزاد تجـاري صـنعتی      زماننامه مالی و معامالتی سـا  آیین) 21(دستورالعمل ماده  8
  »ها دریافت و مصرف هدایا و کمک«

9/9/1392  339  

هـاي   نامه مـالی و معـامالتی سـازمان    آیین) 9(گردان موضوع ماده  تنخواه ذاريدستورالعمل واگ 9
  مناطق آزاد تجاري صنعتی

9/9/1392  339  

ـ  و منـابع  نینحـوه اسـتفاده از زمـ    نامه نییآ ییدستورالعمل اجرا 10 ـ    يدر منـاطق آزاد تجـار   یمل
  مناطق آزاد يها سازمان یو معامالت یالم نامه نییآ 52ماده  4موضوع تبصره  یصنعت

18/9/1393  341  

      عالی بیمه مصوبات شوراي  
  350  1/11/1380  دولتی درخصوص ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیر) 40(نامه شماره  از آیین 1
هاي قانونی مؤسسات بیمه مناطق آزاد تجاري  خته مل ذخایر و اندودستورالع 45نامه شماره  آیین 2

  ایران صنعتی جمهوري اسالمی -
30/2/1382  350  

صـنعتی   -بیمـه منـاطق آزاد تجـاري     سـات دستورالعمل ذخـایر فنـی مؤس   46نامه شماره  آیین 3
  جمهوري اسالمی ایران

30/2/1382  351  

گذاري مؤسسات بیمه ثبـت شـده در منـاطق آزاد     یهدستورالعمل نحوه سرما 47نامه شماره  آیین 4
  صنعتی جمهوري اسالمی ایران  - تجاري 

30/2/1382  353  

صـنعتی    - بیمـه منـاطق آزاد تجـاري     اتهاي مـالی مؤسسـ   نمونه صورت 49نامه شماره  آیین 5
  جمهوري اسالمی ایران

3/4/1382  357  

  357  3/4/1382  با اصالحات بعدي در مناطق آزادضوابط اعطاي پروانه نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی  6
هاي اتکایی اجبـاري و میـزان کـارمزد و     درخصوص نحوه واگذاري بیمه 76نامه شماره  از آیین 7

  مشارکت در سود آن
11/7/1391  359  

      سایر مصوبات  
  360  28/7/1377  ها  ظایف استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آن تعیین واز مصوبه  1
ــاطق آزاد و منــاطق و ههــاي تولیدشــد اردات خــودرو نحــوه و 2 ــه ســایر   در من ــژه اقتصــادي ب ی

  نقاط کشور
7/8/1379  360  

  361  9/5/1389  از مصوبه اصالحی موضوع شرایط و ضوابط اعطاي تسهیالت از محل حساب ذخیره ارزي 3
صنعتی و ویـژه   -تجاري هایی با شرایط ترجیهی در مناطق آزاد  هاي عادي یا طرح اجراي طرح 4

  اقتصادي و کمتر توسعه یافته
18/10/1389  362  

  362  19/12/1392  از مصوبه راهبردهاي بلندمدت توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت از منظر آمایش سرزمین 5
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  صفحه  بیتاریخ تصو  عنوان  ردیف

  362  17/3/1393  یو داخل یعبور خارج يدستورالعمل کاالها 6
 یهـاي عملیـات   ها و برنامـه  ندات، اهداف، سیاستاز برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی مبانی و مست 7

  ریزي و نظارت راهبردي معاونت برنامه
16/4/1393  369  

  369  17/4/1393  از مصوبه اتخاذ تصمیماتی در خصوص نحوه و شرایط استفاده از صندوق توسعه ملی 8
      نظریه تفسیري شوراي نگهبان  
  5318  24/7/1372  35  

      سالمینظریات رییس مجلس شوراي ا  
  82  18/10/1373  ب / هـ 837 1
  178  15/4/1389  ب / هـ 25946 2
  113  7/4/1391  ب /هـ 16590 3
  245  7/4/1391  ب /هـ 16596 4
  107  11/9/1393  ب /هـ62102 5

      نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوري  
  47930  21/11/1380  227  
      نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه  

1 7295/7   16/11/1373  40  
2 9204/7   18/11/1382  35  
3 1321/7   2/3/1388  89  
4 7248/7   18/11/1388  37  
5 546/7   3/2/1390  112  

  قوانین و مقررات مناطق ویژه اقتصادي  
      نظام هاي کلی سیاست  

  370  29/12/1392  هاي کلی اقتصاد مقاومتی از سیاست 1
      قوانین اختصاصی   
  371  11/3/1384  یژه اقتصادي جمهوري اسالمی ایران ق وقانون تشکیل و اداره مناط 2
  379  4/7/1389  قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادي 3
  382  28/9/1389  ياقتصاد ژهیو دیمناطق جد جادیقانون ا 4
  382  28/9/1389  سهند مراغه، آستارا و سهالن ياقتصاد ژهیمناطق و جادیقانون ا 5

      قوانین مرتبط   
  383  17/2/1387  بر ارزش افزوده اتیاز قانون مال 1
  383  29/2/1387  از قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد 2
  384  5/8/1389  ها و اختراعات سازي نوآوري بنیان و تجاري ها و مؤسسات دانش از قانون حمایت از شرکت 3
بـا اصـالحات و    )1390-1394(ه پنجم توسعه جمهوري اسـالمی ایـران  از قانون برنامه پنجسال 4

  الحاقات بعدي
15/10/1389  384  

  385  22/8/1390  از قانون امور گمرکی 5
  388  19/2/1391  از قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت 6
  388  24/12/1393  کل کشور 1394از قانون بودجه سال  7

      المللی  موافقتنامه بین  
هاي بلند مدت اقتصادي، بازرگانی، علمـی، فنـی و فرهنگـی بـین      نون موافقتنامه همکارياز قا 1

  لت ترکمنستان لت جمهوري اسالمی ایران و دو دو
23/2/1382  389  
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  صفحه  بیتاریخ تصو  عنوان  ردیف
      مقررات   
      ها نامه آیین  
مـین اجتمـاعی در منـاطق آزاد تجـاري ـ صـنعتی        تـأ   ي انسـانی، بیمـه و   مقررات اشتغال نیرو 1

  می ایرانجمهوري اسال
19/2/1373  83  

  95  9/7/1373  صنعتی جمهوري اسالمی ایران ـ  امورگمرکی مناطق آزاد تجاري   اردات و مقررات صادرات، و 2
نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی با اصالحات   ش اجرایی آیین دستورالعمل و رو 3

  بعدي
9/7/1373  103  

صـنعتی   ـ  صـنعتی و معنـوي در منـاطق آزاد تجـاري      هـاي  هـا و مالکیـت   ضوابط ثبت شرکت 4
  جمهوري اسالمی ایران

4/2/1374  137  

صـنعتی جمهـوري اسـالمی     ـ  مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاري  5
  با اصالحات و الحاقات بعدي ایران

2/6/1379  149  

وزیـران   رانیـ ا یاسـالم  يجمهور يصاداقت ژهیو اداره مناطق و لیقانون تشک ییاجرا نامه نییآ 6
  عالی مناطق آزاد عضو شوراي

1/3/1385  390  

  176  1/7/1386  نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات آیین 7
  186  20/7/1390  ریزي و توسعه استان نامه اجرایی شوراي برنامه آییناز 8
  220  6/12/1391  نامه اجرایی قانون امور گمرکی آییناز  9
  221  11/4/1392  نامه اجرایی قانون معادن آییناز  10
  393  20/12/1392  نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادي آیین 11
اصل  یکل يها استیس يقانون اجرا) 3(ماده ) الف(بند  یحاصال) 5(تبصره  ییاجرا نامه نییاز آ 12

  یقانون اساس) 44(
30/6/1393  396  

      ها تصویبنامه  
 تصویبنامه اجازه اقدام نسبت به انجام بیمه خطرات جنگ توسط شرکت سهامی بیمـه ایـران   زا 1

  با اصالحات و الحاقات بعدي
24/7/1364  397  

  398    26/12/1374  با الحاقات بعدي یژه اقتصادي سرخس ده منطقه و تعیین محدو 2
  401  3/10/1375  نیژه اقتصادي سیرجا تعیین منطقه و 3
کیلـومتري   300ده  ساحل شمال شرقی جزیره قشم به عنوان قسمتی از محـدو  تعیین بخشی از 4

  منطقه آزاد قشم
18/4/1375  224  

  403  13/12/1375  با اصالحات بعدي یژه اقتصادي سلفچگان تعیین منطقه و 5
  406  27/3/1376  یژه اقتصادي ارگ جدید ایجاد منطقه و 6
  409  27/3/1376  مام خمینیا شیمی بندر یژه اقتصادي پترو ایجاد منطقه و 7
  411  4/10/1376  با اصالحات بعدي یژه اقتصادي صنایع معدنی و فلزي خلیج فارس ایجاد منطقه و 8
  415  24/10/1376  یژه اقتصادي بوشهر منطقه و عیینت 9
  420  24/10/1376  یژه اقتصادي بندر امیرآباد بهشهر ایجاد منطقه و 10
  423  6/11/1376  با اصالحات بعدي شهید رجایییژه اقتصادي بندر  ایجاد منطقه و 11
صـنعتی و   ـ  احدهاي تولیدي مستقر در مناطق آزاد تجاري  انتقال صد درصد محصوالت و اجازه  12

  یژه اقتصادي به داخل کشور مناطق و
18/7/1377  226  

یـژه   صـنعتی و منـاطق و   ـ  از کاالهاي تولید شده در مناطق آزاد تجاري  رصدياردات د اجازه و 13
  با اصالحات بعدي حراست شده

14/11/1377  227  

  427  5/12/1377  یژه اقتصادي لرستان ایجاد منطقه و 14
  430  25/12/1378  يبا اصالحات بعد یژه اقتصادي یزد ایجاد منطقه و 15
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  صفحه  بیتاریخ تصو  عنوان  ردیف

  432  25/12/1378  يبا اصالحات بعد یژه اقتصادي شیراز ایجاد منطقه و 16
  437  25/12/1378  سازي خلیج فارس یژه اقتصادي کشتی ایجاد منطقه و 17
  439  25/12/1378  يبا اصالحات بعد یژه اقتصادي پیام تعیین منطقه و 18
آالت صـنعتی   لیه، قطعات و لـوازم ماشـین   اردات مواد او معافیت از سپردن تعهد یا پیمان ارزي و 19

  شیمی بندرامام یژه اقتصادي پارس و پترو براي انجام قراردادهاي مناطق و
23/3/1380  441  

جمهوري اسالمی ایران نسبت به کنتـرل کاالهـایی کـه بـه منظـور اسـتفاده و        ركتکلیف گم 20
شیمی بندرامام از طریق اعتبارات اسـنادي   یژه اقتصادي انرژي پارس و پترو مصرف در مناطق و

اال بر مطابقت کـ  ر گواهی مبنی د به مناطق و صدو رو شوند در مبادي و ارد می هاي ایرانی و بانک
  با سفارش

28/7/1381  442  

تعیین نحوه تأمین مالی و راهکارهاي اصـالحی بـراي بهبـود عملکـرد منـاطق آزاد تجـاري ـ         21
  با اصالحات بعدي صنعتی جمهوري اسالمی ایران

21/2/1382  230  

سـازي خلـیج فـارس از     اتخاذ تصمیماتی در خصوص ورود کاال به منطقه ویژه اقتصادي کشتی 22
  هاي ایرانی اسنادي بانک طریق اعتبارات

25/11/1383  443  

ده  ده منطقه ویژه اقتصادي خوزستان و جزیـره مینـو و شـلمچه بـه عنـوان محـدو       تعیین محدو 23
  با اصالحات بعدي ند صنعتی ارو -منطقه آزاد تجاري 

8/3/1384  237  

  443  12/9/1385  تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس 24
ان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشـگري و مرکـز امـور منـاطق آزاد و     اضافه شدن سازم 25

  خارجیویژه اقتصادي به ترکیب ستاد هماهنگی روابط اقتصادي 
16/12/1388  244  

ربط در سطوح ملی و استانی بـه اجـراي    هاي اجرایی ذي تصویبنامه موظف نمودن کلیه دستگاه 26
و عـزم جـدي دولـت    )  مد ظله العـالی (رهبري تصمیماتی در راستاي تحقق فرمان مقام معظم 

  قاچاق کاال و ارز ساندندهم براي کاهش و به حداقل ر

9/6/1389  244  

صنعتی و ویـژه   - جاريهایی با شرایط ترجیهی در مناطق آزاد ت هاي عادي یا طرح اجراي طرح 27
  اقتصادي

18/10/1389  362  

  245  3/11/1389  صنعتی انزلی -منطقه آزاد تجاري هاي مربوط به مناطق آزاد در  تصویبنامه اجراي طرح 28
رفسـنجان،   ون،دوغـار  ياقتصاد ژهیمناطق و تیسازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعال نییتع 29

بندر نوشهر، شهر کرد، اسالم آبـاد غـرب، مهـران، سـلماس،     ) ره( ینیبندر امام خم ان،یجازمور
  اترك، دامغان، سمنان و المرد

29/1/1390  447  

  246  13/6/1390  اذ تصمیماتی به منظور تقویت عملکرد تجارت خارجی کشوراتخ 30
، )رامشـار (سیسـتان   ياقتصـاد  ژهیـ مناطق و تیتعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعال 31

  و بانه انیکازرون، کاوه، بجنورد، الوان، پارس ن،ینم
22/6/1390  463  

آبـاد، ري و   طق ویـژه اقتصـادي جهـان   تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیـت منـا   32
  سهالن

20/12/1390  472  

سـبزوار، زرندیـه    یرجنـد، تعیین سازمان مسؤول، محدوده و گـرایش منـاطق ویـژه اقتصـادي ب     33
  و جهرم) ایرانیان(

20/12/1390  476  

  481  12/7/1391  تعیین مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادي کاشان 34
اقتصـادي شـمال اسـتان بوشـهر      یـژه محـدوده و موضـوع فعالیـت منـاطق و    تعیین مسـؤول،   35

  و گرمسار
24/7/1391  483  

  486  18/4/1392  تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادي شهر ري 36
  263  3/6/1392  با اصالحات بعدي صنعتی و ویژه اقتصادي -عالی مناطق آزاد تجاري  شوراي یلتشک 37
  264  17/6/1392گـذاري و اشـتغال و ایجـاد تحـرك      ي رفع موانع تولید و سرمایهتصویبنامه اتخاذ تصمیماتی برا 38



 20  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري  

  صفحه  بیتاریخ تصو  عنوان  ردیف
  اقتصادي و بهبود فضاي کسب و کار

بـا اصـالحات    مرکزي هماهنگی خدمات سفر به منظور توسعه گردشگري داخلـی  دتشکیل ستا 39
  بعدي

22/10/1392  265  

  486  4/5/1393  یژه اقتصاديهاي مناطق و سازمان) 1393(هاي هزینه خدمات سال  تعیین تعرفه 40
  486  17/12/1393  تعیین سازمان مسؤول و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادي قصر شیرین 41
  488  17/12/1393  تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادي بندر آستارا 42
  490  17/12/1393  اي به منطقه ویژه اقتصادي بندر شهید رجایی الحاق محدوده 43
      تجاري ـ صنعتی و دبیر شورا  مناطق آزاد )شوراي هماهنگی(عالی  مصوبات شوراي  
تعیین تکلیف ورود کاالهاي مستعمل بازسازي شده از مناطق آزاد تجـاري صـنعتی بـه داخـل      1

  کشور
18/12/1388  494  

      سایر مصوبات  
  360  28/7/1377  ها عزل و نصب آن ظایف استانداران و فرمانداران و نحوه از مصوبه تعیین و 1
ــاطق آزاد و منــاطق و  اردات خــودرو نحــوه و 2 ــه ســایر   هــاي تولیدشــده در من ــژه اقتصــادي ب ی

  نقاط کشور
7/8/1379  360  

از مصـوبه اصــالحی موضـوع شــرایط و ضــوابط اعطـاي تســهیالت از محـل حســاب ذخیــره      3
  ارزي

9/5/1389  261  

صنعتی و ویـژه   -شرایط ترجیهی در مناطق آزاد تجاري هایی با  هاي عادي یا طرح اجراي طرح 4
  اقتصادي و کمتر توسعه یافته

18/10/1389  362  

  362  19/12/1392  از مصوبه راهبردهاي بلندمدت توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت از منظر آمایش سرزمین 5
  362  17/3/1393   یو داخل یعبور خارج يکاالهادستورالعمل  6
هـاي عملیـاتی    ها و برنامـه  اهداف، سیاست ،ی اقتصاد مقاومتی مبانی و مستنداتاز برنامه اجرای 7

  ریزي و نظارت راهبردي معاونت برنامه
16/4/1393  369  

  369  17/4/1393  از مصوبه اتخاذ تصمیماتی در خصوص نحوه و شرایط استفاده از صندوق توسعه ملی 8
      نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه  
1 2584/7   2/5/1387  379  
2 1321/7   2/3/1388  378  



 

  
  

  فهرست تاریخی مقررات به همراه 
  ) شماره و تاریخ ابالغ(

  
  
  
  

  صفحه  شماره و تاریخ ابالغ  تصویبتاریخ   عنوان  ردیف

        صنعتی –مقررات مناطق آزاد تجاري   
        ها نامه آیین  

تی صـنع  ـ  نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجـاري   آیین   1
  با اصالحات بعدي جمهوري اسالمی ایران

  77  10/2/1373 - ك254ت/16449   27/10/1372

ادیـد اتبـاع خـارجی در منـاطق آزاد      ر رو نامه اجرایـی صـدو   آیین   2
  با اصالحات بعدي صنعتی جمهوري اسالمی ایران ـ  تجاري 

  78  10/2/1373 - ك 252ت/16447     27/10/1372

زمـین و منـابع ملـی در منـاطق آزاد      نامه نحوه اسـتفاده از  آیین   3
  صنعتی جمهوري اسالمی ایران ـ  تجاري 

  80  10/2/1373 - ك 253ت/16448   23/12/1372

ــین   ــررات صــادرات و واردات  از آی ــانون مق ــی ق ــه اجرای ــا  نام ب
  اصالحات بعدي

  83  6/2/1373 - هـ 16ت /1395  14/1/1373

اجتمـاعی در  مـین   تـأ   ي انسـانی، بیمـه و   مقررات اشـتغال نیـرو     4
منــاطق آزاد تجــاري ـ صــنعتی جمهــوري اســالمی ایــران بــا   

   اصالحات بعدي

  83  16/3/1373 - ك 25ت/33433   19/2/1373

ــرمایه    5 ــررات س ــاري   مق ــاطق آزاد تج ــذاري در من ــنعتی  ـ  گ ص
  با اصالحات بعدي جمهوري اسالمی ایران

  91  16/3/1373 - ك 23ت/33432    19/2/1373

 ـ  امـورگمرکی منـاطق آزاد تجـاري      ردات وا مقررات صادرات، و   6
  صنعتی جمهوري اسالمی ایران

  95  16/3/13733 - ك 24ت/33431  19/2/1373

د و اقامت اتبـاع خـارجی در منـاطق آزاد تجـاري ـ       رو مقررات و   7
  بعديو الحاقات با اصالحات  صنعتی جمهوري اسالمی ایران

  101  21/8/1373 - ك 92ت/41571   9/7/1373

نامه اخـذ عـوارض در منـاطق     ش اجرایی آیین العمل و رودستور   8
  آزاد تجاري ـ صنعتی

  103  1/12/1373 - ك 119ت/65648  9/7/1373

نامه راهنمـایی و راننـدگی منـاطق آزاد تجـاري ـ صـنعتی        آیین   9
  با الحاقات بعدي اسالمی ایران جمهوري 

  108  22/8/1373 - ك 94ت/27115   9/7/1373

  129  22/8/1373 - ك 94ت/27114   9/7/1373اره امـاکن عمـومی منـاطق آزاد تجـاري ـ      نامه چگونگی اد آیین   10



 22  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري  

  صفحه  شماره و تاریخ ابالغ  تصویبتاریخ   عنوان  ردیف
  صنعتی جمهوري اسالمی ایران

ــی و   11 ــررات امنیت ــاطق آزاد تجــاري ـ صــنعتی      مق انتظــامی من
  با اصالحات بعدي اسالمی ایران  جمهوري

  131  22/8/1373 - ك 93ت/27116   9/7/1373

جـاري ـ صـنعتی جمهـوري     نامـه مرزبـانی منـاطق آزاد ت    آیـین    12
  اسالمی ایران

  134  21/8/1373 - ك 91ت/41570     9/7/1373

کسـور بازنشسـتگی    انتقال حـق بیمـه و   ضوابط مربوط به نقل و   13
شدگان درمناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهـوري اسـالمی     بیمه
  ایران

  136  28/10/1373- ك 105ت/44304   12/10/1373

ي صـنعتی و معنـوي در   هـا  هـا و مالکیـت   ضوابط ثبت شـرکت    14
ــا  صــنعتی جمهــوري اســالمی ایــران ـ  منــاطق آزاد تجــاري  ب

  اصالحات بعدي

  137  20/2/1374- ك 15011ت/21453   4/2/1374

  142  26/6/1375 - هـ 15700ت/6806  11/6/1375  يمصرف آب کشاورز يساز نهیبه یینامه اجرا نییاز آ   15
 يآزاد تجـار  قطدر منـا  یو بانک یپول اتیعمل یینامه اجرا نییآ   16

  يبا اصالحات و الحاقات بعد رانیا یاسالم يجمهور یصنعت
  142  27/2/1379 - ك 22623ت/2368  9/9/1378

مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجـاري     17
  يبا اصالحات و الحاقات بعد صنعتی جمهوري اسالمی ایران ـ  

  149  8/6/1379 - هـ 22117ت/24117   2/6/1379

دســتورالعمل اجرایــی عملیــات پــولی و بــانکی در منــاطق آزاد     18
  صنعتی جمهوري اسالمی ایران ـ  تجاري 

  157  19/6/1379 هـ /362    13/6/1379

  176  9/7/1386 - هـ 37062ت/110063  1/7/1386  نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات از آیین   19
  176  23/5/1387 -  4846/87/1  22/5/1387  هاي سیار اندازي دادگاه اهاز دستورالعمل نحوه تشکیل و ر   20
مـدیران   يایپرداخت حقوق و مزا زانینامه نحوه تعیین و م آیین   21

  هاي مناطق آزاد سازمان رهیهیأت مد يعامل و اعضا
  178  25/12/1388 - ك  43391ت/260163   4/11/1388

ن بـه  ضوابط ثبـت و اعطـاي تابعیـت جمهـوري اسـالمی ایـرا         22
  صنعتی -شناورها در مناطق آزاد تجاري 

  180  27/12/1388 - ك  44200ت/262772  4/11/1388

ـ  42771ت/162178  20/7/1390  ریزي و توسعه استان نامه اجرایی شوراي برنامه از آیین   23   186  14/8/1390 - ه
  196  31/1/1392 - ك 48217ت/15909   29/11/1391  یـ صنعت يمناطق آزاد تجار يها سازمان یو معامالت یمال نامه نییآ   24
  220  29/12/1391 - ك 47775ت/262758  6/12/1391  نامه اجرایی قانون امور گمرکی از آیین   25
  221  11/4/1392 - ك 49089ت/85744   11/4/1392  نامه اجرایی قانون معادن ازآیین   26
  222  11/4/1392 –ك 49089ت/85744  20/12/1392  یـ صنعت يمناطق آزاد تجار جادیا یچگونگ نامه نییآ   27

        ها تصویبنامه  
ـ 127ت/16290  9/4/1370  دگاه و بنادر جزیره کیش ج از آن از طریق فرو د به کشور یا خرو رو و   1   224  17/4/1370 - ه
ـ 209ت/21235  11/5/1371  ج از آن از طریق بندر چابهار د به کشور و خرو رو و   2   224  19/5/1371 - ه
ـ 478ت/76099  14/12/1373آزاد قشم به عنوان  نطقهبندر بهمن در م فرودگاه و شدن شناخته   3   224  16/12/1373  - ه



23  )شماره و تاریخ ابالغ(فهرست تاریخی مقررات به همراه  
  صفحه  شماره و تاریخ ابالغ  تصویبتاریخ   عنوان  ردیف

  مرز هوایی و دریایی
تعیین بخشی از ساحل شمال شـرقی جزیـره قشـم بـه عنـوان         4

  کیلومتري منطقه آزاد قشم 300ده  قسمتی از محدو
  224  16/5/1375 - ك 16876ت/45399  18/4/1375

  225  11/5/1376 - ك 18411ت/61172  30/4/1376  شرقی قشم به عنوان منطقه آزاد مالش تعیین بخشی از ساحل   5
موضـوع  مسافر هر شب یک هزینه اقامت %) 2(صول و تسري یافتن    6

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولـت و مصـرف آن در   ) 55(ماده 
  هاي مناطق آزاد تجاري صنعتی موارد معین به هتل

  226  28/8/1376 - ك 70636ت/18830  25/8/1376

بـه داخـل    زادلیه و قطعات منفصله از مناطق آ د مواد او رو اجازه و   7
  احدهاي تولیدي کشور توسط و کشور

  226 31/3/1377 –ك 19746ت/12981  7/2/1377

احدهاي تولیدي مسـتقر در   انتقال صد درصد محصوالت و اجازه    8
دي بـه داخـل   یژه اقتصا صنعتی و مناطق و ـ  مناطق آزاد تجاري 

  کشور

  226  16/10/1377 –ك 20586ت/56947  18/7/1377

ــازه و   9 ــاطق    اج ــده در من ــد ش ــاي تولی اردات درصــدي از کااله
ــاري  ــاطق و  ـ  آزاد تج ــنعتی و من ــده   ص ــت ش ــژه حراس ــا  ی ب
  اصالحات بعدي

  227  20/10/1377 - ك 20628ت /73577  14/11/1377

هـاي   الیـت تعیین قلمرو آبـی منطقـه آزاد قشـم درخصـوص فع       10
  ها رسانی کشتی مربوط به سوخت

ـ  22406ت/61618  24/11/1378   228   25/11/1378 - ه

معافیت کاالهاي تولید شده در داخل کشور که بـه منـاطق آزاد      11
بـا   شـوند از سـپردن پیمـان ارزي    صنعتی حمـل مـی   ـ  تجاري 

  اصالحات بعدي

ـ 23577ت/47604  11/10/1379   230  21/10/1379 - ه

ـ 25598ت /21067  29/2/1381  ت تجارت الکترونیکی جمهوري اسالمی ایراناز سیاس   12   230  6/5/1381 - ه
تعیین نحوه تأمین مـالی و راهکارهـاي اصـالحی بـراي بهبـود         13

با  عملکرد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران 
  اصالحات بعدي

ـ 28574ت/18808  21/2/1382   230  1/4/1382 - ه

د کـاال از   رو مه راجع به اتخاذ تصمیماتی در خصوص واز تصویبنا   14
  با اصالحات بعدي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی به داخل کشور

ـ 29291ت/64648  19/11/1382   235  16/12/1382 - ه

ده منطقه ویژه اقتصادي خوزستان و جزیره مینـو و   تعیین محدو   15
بـا   ند صنعتی ارو -ده منطقه آزاد تجاري  شلمچه به عنوان محدو

  اصالحات بعدي

ـ 30820ت/23252  8/3/1384   237  18/4/1384 - ه

ـ 30820ت/20701  8/3/1384  صنعتی انزلی ـ  ده منطقه آزاد تجاري  تعیین محدو   16   240  7/4/1384 - ه
ــور و     17 ــه منظ ــمیماتی ب ــاذ تص ــاز    اتخ ــورد نی ــین م ــذاري زم اگ

  لتی در مناطق آزاد هاي دو دانشگاه
  243  5/6/1384 -  هـ33643ت/33393  5/6/1384

پیوسـت موافقتنامـه   ) چهـار (از تصویبنامه تعیین متن تطبیق ترجمـه     18
  هاي مربوط هماهنگی بین دستگاه جادتجاري اکو براي ای

ـ 39385ت/64  27/12/1386   243  5/1/1387 - ه
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  صفحه  شماره و تاریخ ابالغ  تصویبتاریخ   عنوان  ردیف

ــتی و       19 ــنایع دس ــی، ص ــراث فرهنگ ــازمان می ــدن س ــافه ش اض
دي به ترکیـب  گردشگري و مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصا

  خارجی قتصاديستاد هماهنگی روابط ا

16/12/1388  44190/227525  - 22/12/1388  244  

محسوب شدن معاونان مرکز امور مناطق آزاد تجاري صـنعتی و     20
قــانون ) 71(مــاده) هــ (ویـژه اقتصــادي همطـراز مقامــات بنــد   

  مدیریت خدمات کشوري

ـ 4437ت/105025  27/4/1389   244  12/5/1389 - ه

ربـط   هـاي اجرایـی ذي   از تصویبنامه موظف نمودن کلیه دستگاه   21
در سطوح ملی و استانی به اجراي تصمیماتی در راستاي تحقـق  

و عـزم جـدي دولـت    )  مدظله العالی(فرمان مقام معظم رهبري 
  حداقل رساندن قاچاق کاال و ارز بهدهم براي کاهش و 

  244  9/6/1389 - ن 45059ت/128188  9/6/1389

هاي مربوط به مناطق آزاد در منطقه آزاد  بنامه اجراي طرحتصوی   22
  صنعتی انزلی -تجاري 

ـ 46172ت/277575  3/11/1389   245  4/12/1389 - ه

یکصد  عاعاجازه تردد خودروهاي به شماره منطقه آزاد ارس تا ش   23
  و سی و پنج کیلومتري منطقه مذکور

  245  27/1/1390 - ن 46487ت/14754  16/12/1389

  246  13/6/1390 - ن46730ت/119339  13/6/1390  ذ تصمیماتی به منظور تقویت عملکرد تجارت خارجی کشوراتخا   24
تخلفات مربوط به حمل و نقـل و   هاي مهیدر خصوص جر بنامهیتصو   25

  یـ صنعت ينقاط کشور و مناطق ـ آزاد تجار هیدر کل ورعبور و مر
  247  28/8/1390- ن 46748ت/169432  3/7/1390

کاال توسط کارگران ایرانی شـاغل در خـارج از کشـور و     واردات   26
گردند، در منـاطق آزاد تجـاري ـ     مسافرانی که به کشور وارد می

  بندر انزلی، ارس و اروند و،صنعتی ماک

  263  8/3/1392 - هـ45059ت /56740  15/2/1392

صـنعتی و ویـژه    -عـالی منـاطق آزاد تجـاري     تشکیل شـوراي    27
  يبا اصالحات بعد اقتصادي

ـ  49516ت/113200  3/6/1392   263  5/6/1392 - ه

ــد و       28 ــع تولی ــع موان ــراي رف ــاذ تصــمیماتی ب از تصــویبنامه اتخ
و بهبـود   يگـذاري و اشـتغال و ایجـاد تحـرك اقتصـاد      سرمایه

  فضاي کسب و کار

ـ  49515ت/118320  17/6/1392   264  21/6/1392 - ه

ـ      29 صـنعتی   اجازه تردد خودروهاي به شماره منطقـه آزاد تجـاري 
  کیلومتري منطقه) 30(ماکو تا شعاع 

  264  11/12/1392 - ك 50079ت/183315  1/8/1392

تشکیل ستاد مرکزي هماهنگی خدمات سفر به منظـور توسـعه      30
  با اصالحات بعدي گردشگري داخلی

ـ  50107ت /169067  22/10/1392   265  8/11/1392 - ه

  267 16/12/1393 - ك50925ت/153552  4/5/1393  ارس صنعتی ـ  ده منطقه آزاد تجاري  تعیین محدو   31
ورود از تصـــــویبنامه اتخـــــاذ تصـــــمیماتی درخصـــــوص    32

ــا   خودروهــاي ســواري ــردد خودروهــاي ب و تعیــین محــدوده ت
  پالك مناطق آزاد

ـ  51040ت/70441  19/6/1393   272  23/6/1393 - ه

هــاي منــاطق آزاد  ســازمان 1394نامــه بودجــه ســال  تصــویب   33
  قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو صنعتی کیش، -تجاري

  272  19/1/1394 -  ك51752ت/4072  17/12/1393
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  صفحه  شماره و تاریخ ابالغ  تصویبتاریخ   عنوان  ردیف

ــوع اصــالح تصــویبنامه از    34 ــی موض ــتورالعمل و روش اجرای دس
  صنعتی –نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري  آیین

  277  24/12/1393-  هـ51598ت/157932  17/12/1393

        ها اساسنامه  
  284  26/4/1373 - ك  55ت /20119   31/3/1373  منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی قشم  اساسنامه سازمان   1
  288  26/4/1373 -  ك56ت /20121   31/3/1373  منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی کیش  اساسنامه سازمان   2
  293  26/4/1373 -  ك54ت /20120   31/3/1373  منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی چابهار  اساسنامه سازمان   3
  297  14/8/1374 - ك 15042ت/30336  4/2/1374  )سهامی خاص(نامه شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار اساس   4
 )جلفـا (سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی ارسـباران    اسنامهاس   5

  با اصالحات بعدي
ـ 31076ت /30729  4/5/1383   302  14/8/1374 - ه

 -آبـادان  (اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی ارونـد      6
  با اصالحات بعدي )خرمشهر

ـ 31076ت/30730  4/5/1383   306  14/8/1374 - ه

ــا  نزلــیاساســنامه ســازمان منطقــه آزاد تجــاري ـ صــنعتی ا     7 ب
  اصالحات بعدي

ـ 31076ت/30731  4/5/1383   311 . 14/8/1374 - ه

ــا  اساســنامه ســازمان منطقــه آزاد تجــاري ـ صــنعتی مــاکو      8 ب
  اصالحات بعدي

ـ 45923ت/153224  5/10/1389   315  1/9/1390 - ه

  319  10/8/1393 -  هـ49418ت/91091  26/6/1393  و توسعه قشم يگذار هیاساسنامه شرکت سرما   9
        مقررات مناطق ویژه اقتصادي  

        ها نامه آیین  
مـین اجتمـاعی در    تـأ   ي انسـانی، بیمـه و   مقررات اشـتغال نیـرو   1

می ایــران بــا منــاطق آزاد تجــاري ـ صــنعتی جمهــوري اســال  
   اصالحات بعدي

  83  16/3/1373 - ك 25ت/33433   19/2/1373

 ـ  امـورگمرکی منـاطق آزاد تجـاري      اردات و مقررات صادرات، و 2
  صنعتی جمهوري اسالمی ایران

  95  16/3/13733 - ك 24ت/33431  19/2/1373

نامه اخـذ عـوارض در منـاطق     ش اجرایی آیین دستورالعمل و رو 3
  عتیآزاد تجاري ـ صن

  103  1/12/1373 - ك 119ت/65648  9/7/1373

هـاي صـنعتی و معنـوي در     هـا و مالکیـت   ضوابط ثبت شـرکت  4
ــا  صــنعتی جمهــوري اســالمی ایــران ـ  منــاطق آزاد تجــاري  ب

  اصالحات بعدي

  137  20/2/1374- ك 15011ت/21453   4/2/1374

مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجـاري   5
  يبا اصالحات و الحاقات بعد تی جمهوري اسالمی ایرانصنع ـ  

  149  8/6/1379 - هـ 22117ت/24117   2/6/1379

 ياقتصـاد  ژهیـ و اداره منـاطق و  لیقانون تشک ییاجرا نامه نییآ 6
  اصالحات بعدي با رانیا یاسالم يجمهور

ـ 35361ت/34186  1/3/1385   390  6/3/1386 - ه

ـ 37062ت/110063  1/7/1386  نترل و مبارزه ملی با دخانیاتنامه اجرایی قانون جامع ک از آیین 7   176  9/7/1386 - ه
ـ  42771ت/162178  20/7/1390  ریزي و توسعه استان نامه اجرایی شوراي برنامه از آیین 8   186  14/8/1390 - ه
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  صفحه  شماره و تاریخ ابالغ  تصویبتاریخ   عنوان  ردیف

  220  29/12/1391 - ك 47775ت/262758  6/12/1391  نامه اجرایی قانون امور گمرکی از آیین 9
  221  11/4/1392 - ك 49089ت/85744   11/4/1392  نامه اجرایی قانون معادن ازآیین 10
  363  11/3/1393 - ك 50411ت/26731   20/12/1392  نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادي آیین 11
) 3(مـاده  ) الـف (اصـالحی بنـد   ) 5(نامه اجرایـی تبصـره    آییناز  12

  قانون اساسی) 44(هاي کلی اصل  سیاست قانون اجراي
  396  28/7/1393 -  هـ50936ت/85301  30/6/1393

        ها تصویبنامه  
از تصویبنامه اجازه اقدام نسبت به انجـام بیمـه خطـرات جنـگ        1

  با اصالحات بعدي توسط شرکت سهامی بیمه ایران
24/7/1364     56700  - 21/8/1364  397  

بـا اصـالحات و    یژه اقتصـادي سـرخس   ده منطقه و تعیین محدو   2
  عديالحاقات ب

  398  26/1/1375 - ك 16466ت/109124   26/12/1375

  401  27/3/1376 - ك 18107ت/55990  3/10/1375  اقتصادي سیرجان یژه تعیین منطقه و   3
ـ 17829ت/127441  13/12/1375  با اصالحات بعدي یژه اقتصادي سلفچگان تعیین منطقه و   4   403  10/1/1376 - ه
  406  30/4/1376- ك 18283ت/59479  27/3/1376  یژه اقتصادي ارگ جدید ایجاد منطقه و   5
  409  30/4/1376 - ك 18263ت/58548   27/3/1376  شیمی بندرامام خمینی یژه اقتصادي پترو ایجاد منطقه و   6
 یژه اقتصادي صنایع معدنی و فلزي خلیج فـارس  ایجاد منطقه و   7

  با اصالحات بعدي
  411  9/12/1376 –ك 19252ت/77192   4/10/1376

  415  9/12/1376 - ك 19225ت/76715     24/10/1376  یژه اقتصادي بوشهر و قهتعیین منط   8
  420  9/12/1376- ك 19220ت /76606   24/10/1376  یژه اقتصادي بندر امیرآباد بهشهر ایجاد منطقه و   9
  423  9/12/1376 - ك 19260ت /77193   6/11/1376  يبا اصالحات بعد یژه اقتصادي بندر شهید رجایی ایجاد منطقه و   10
مسـتقر در   یـدي احدهاي تول انتقال صد درصد محصوالت و اجازه   11

یژه اقتصادي بـه داخـل    صنعتی و مناطق و ـ  مناطق آزادتجاري 
  کشور

  226  16/10/1377 - ك 20586ت /56947   18/7/1377

اردات درصدي از کاالهـاي تولیـد شـده در منـاطق آزاد      اجازه و   12
  با اصالحات بعدي شدهیژه حراست  صنعتی و مناطق و ـ  تجاري 

  227  20/10/1377 - ك 20628ت /73577  14/11/1377

  427  15/2/1387 - ك 21140ت/1832   5/12/1377  با اصالحات بعدي یژه اقتصادي لرستان ایجاد منطقه و   13
  430  17/3/1379 - ك  22797ت/10277  25/12/1378  ياقتصادي یزد با اصالحات بعد هیژ ایجاد منطقه و   14
  432  17/3/1379 - ك  22776ت /10242   25/12/1378  با اصالحات بعدي یژه اقتصادي شیراز ه وایجاد منطق   15
بـا   سـازي خلـیج فـارس    یـژه اقتصـادي کشـتی    ایجاد منطقـه و    16

  اصالحات بعدي
  437  14/5/1380 - ك  23561ت /22727  25/12/1378

  439  23/4/1380-  24832ت /18249     25/12/1378  با اصالحات بعدي یژه اقتصادي پیام تعیین منطقه و   17
لیــه،  اردات مــواد او معافیــت از ســپردن تعهــد یــا پیمــان ارزي و   18

آالت صـنعتی بـراي انجـام قراردادهـاي      و لوازم ماشـین  قطعات
  شیمی بندرامام اقتصادي پارس و پترو یژه مناطق و

  441  13/4/1380 - هـ 24749ت/16393  23/3/1380
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  صفحه  شماره و تاریخ ابالغ  تصویبتاریخ   عنوان  ردیف

نســبت بــه کنتــرل جمهــوري اســالمی ایــران  كتکلیـف گمــر    19
یـژه   کاالهایی کـه بـه منظـور اسـتفاده و مصـرف در منـاطق و      

شیمی بندرامام از طریق اعتبـارات   اقتصادي انرژي پارس و پترو
د بـه   رو شـوند در مبـادي و   ارد مـی  هـاي ایرانـی و   اسنادي بانک
  بر مطابقت کاال با سفارش ر گواهی مبنی مناطق و صدو

  442  22/8/1381 - هـ 27402ت/40867   28/7/1381

مین مـالی و راهکارهـاي اصـالحی بـراي بهبـود       تعیین نحوه تأ   20
با  عملکرد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران 

  اصالحات بعدي

  230  1/4/1382 - هـ 28574ت/18808   21/2/1382

د کـاال از   رو از تصویبنامه راجع به اتخاذ تصمیماتی در خصوص و   21
  صنعتی به داخل کشور با اصالحات بعدي ـمناطق آزاد تجاري 

ـ 29291ت/64648   19/11/1382   443  16/12/1382 - ه

ده منطقه ویژه اقتصادي خوزستان و جزیره مینـو و   تعیین محدو   22
ند بـا   صنعتی ارو -ده منطقه آزاد تجاري  شلمچه به عنوان محدو

  اصالحات بعدي

  237  18/4/1384 - هـ 30820ت/23252   8/3/1384

ـ 35141ت/129200   12/9/1385  ن محدوده منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارستعیی   23   443  9/10/1385 - ه
  409 15/12/1385 - ك36042ت/167936  13/12/1385  عیین محدوده منطقه اقتصادي پتروشیمیت   24
  415 12/9/1389 - ك38501ت/147221  5/4/1386  بوشهربندر منطقه ویژه اقتصادي اي به  الحاق محدوده   25
حاق حوضچه و اراضی پشتیبانی بنـدر بـه مسـاحت تقریبـی هـزار      ال   26

  هکتار به محدوده منطقه ویژه اقتصادي بندر امیر آباد بهشهر
  420  12/9/1386 –ك 38501ت/147220  5/4/1386

  427  12/9/1386 –ك 38501ت/147223  5/4/1386  لرستان منطقه ویژه اقتصادي افزایش مساحت محدوده    27
اراضـی بالمعـارض ملـی و منـابع واقـع در      واگذاري بخشـی از     28

  استان بوشهر به وزارت نفت
  444  26/10/1386 -  هـ37207ت/173649  7/9/1386

ـ 41092ت/223130  23/11/1387  منطقه ویژه اقتصادي شیرازافزایش مساحت    29   432  30/11/1387 - ه
منطقـه ویـژه اقتصـادي    اتخاذ تصمیماتی درخصـوص محـدوده      30

  شیراز
  432  4/3/1388 -  هـ 42538ت/47660  10/2/1388

لحاق محدوده شانزده هزار هکتاري به منطقه ویـژه اقتصـادي   ا   31
  انرژي پارس

28/11/1388  257623/40556  - 23/12/1388  443  

ــتی و     44 ــنایع دس ــی، ص ــراث فرهنگ ــازمان می ــدن س ــافه ش اض
گردشگري و مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادي به ترکیـب  

  خارجی قتصاديستاد هماهنگی روابط ا

16/12/1388  44190/227525  - 22/12/1388  244  

ربـط   هـاي اجرایـی ذي   از تصویبنامه موظف نمودن کلیه دستگاه   32
در سطوح ملی و استانی به اجراي تصمیماتی در راستاي تحقـق  

و عزم جـدي دولـت   )  مد ظله العالی(فرمان مقام معظم رهبري 
  کاال و ارز دهم براي کاهش و به حداقل رساندن قاچاق

  244  9/6/1389 - ن 45059ت/128188  9/6/1389

ـ 41786ت/254612  18/10/1389هـایی بـا شـرایط ترجیهـی در      هاي عادي یـا طـرح   اجراي طرح   33   362  10/11/1389 - ه
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  صنعتی -قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 
  

  و مصوبات رهبري نظام هاي کلی سیاست
  
  
  

  هاي کلی اقتصاد مقاومتی  سیاستاز 
  مقام معظم رهبري 29/12/1392مصوب 

انـداز   هـاي مقاومـت اقتصـادي و دسـتیابی بـه اهـداف سـند چشـم         رشد پویا و بهبود شـاخص  تأمینبا هدف 
زا، پیشـرو   ساز، مولد، درون پذیر، فرصت کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردي جهادي، انعطاف هاي ساله، سیاست بیست
  : گردد گرا ابالغ می و برون
...  

هاي پیشرفته، گسـترش و   فناوري توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشور به منظور انتقال - 11
  .ضروري و منابع مالی از خارج نیازهاي تأمینتسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و 

  
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  122نامه اجرایی ماده  آییناز 

 )حفاظتی و مراقبتی(مؤسسات خدمات انتظامی 
  مقام معظم رهبري 1388/ 17/8مصوب 

  کلیات -فصل اول 
  ـ مقدمه1ماده
  :دارد مقرر می برنامه چهارم توسعه که قانون 122 اجراي ماده در
شود از طریق نیـروي انتظـامی    می نیروهاي مسلح، به وزارت کشور اجازه داده پس از موافقت فرماندهی کل«

و واگـذاري   مؤسسات غیردولتی خدمات حفـاظتی و مراقبتـی   اعطاي مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل نسبت به
نامه اجرایـی   دقیق براساس آیین کنترل و نظارتبه مؤسسات مذکور با حفظ  بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی

  .رسد، اقدام نماید می نیروهاي مسلح به تصویب شوراي امنیت کشور پیشنهاد وزارت کشور و تأیید فرماندهی کل که به
هـاي   و ارگـان  هـا، ادارات  تعامل آنهـا بـا ناجـا، سـازمان     و مقررات تشکیل مؤسسات مزبور و چگونگی ضوابط

  .بود نامه خواهد اد این آیینربط برابر مف ذي
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  ـ تعاریف 5ماده
  :الف ـ خدمات انتظامی
 شـود ماننـد گذرنامـه،    استقرار نظم محقـق مـی   آنها بخشی از انضباط عمومی در جامعه و خدماتی که با ارائه

   .وظیفه عمومی و تشخیص هویت گواهینامه، اجرائیات راهنمایی و رانندگی،
 :ب ـ خدمات حفاظتی و مراقبتی

اماکن و تأمین  فاقد رده حفاظتی، کنترل تردد در این گونه و نگهبانی از اماکن، تأسیسات و تسهیالت مراقبت
  .حفاظت فیزیکی دارد  جنبه هایی که صرفاً اسناد بهادار و سایر فعالیت امنیت جابجایی اموال و
  :ج ـ مرکز انتظام

خدمات حفاظتی و مراقبتـی منـدرج در    ؤسساتناجا است که صدور مجوز فعالیت م بخشی از پلیس پیشگیري
 )هـا توسـط رده مربـوط    هـا و شهرسـتان   اسـتان  در(آنها را  نامه و اعمال کنترل و نظارت دقیق بر فعالیت این آیین

   .برعهده دارد
 :مراقبتی د ـ مؤسسات خدمات حفاظتی و

نامـه   ایـن آیـین   ط منـدرج در قوانین و مقررات جاري و ضـواب  شود که برابر مؤسسات غیردولتی اطالق می به
و مراقبتـی بـه شـرح منـدرج در ایـن       نظارت و کنترل ناجا، مجاز به فعالیت حفاظتی تشکیل و پس از ثبت، تحت

   .بود خواهند نامه آیین
 : )10 + خدمات الکترونیک پلیس یا پلیس دفتر(هـ ـ دفاتر خدمات انتظامی 

 انتظامی همچون دریافت و تحویـل مـدارك و   از خدماتهستند که به منظور ارائه بخشی  دفاتر و مؤسساتی
هویت برابر مقررات تشـکیل   راهنمایی و رانندگی و وظیفه عمومی و تشخیص اسناد گواهینامه، گذرنامه، اجرائیات

   .شوند می
   بندي مؤسسات شرایط تشکیل و رتبه -فصل دوم

و مناطق آزاد در صـورتی   ها آن در استان ها و مالکیت صنعتی و ادارات تابعه اداره کل ثبت شرکت ـ10ماده 
مرکز انتظـام یـا   (اقدام کنند که این مؤسسات قبالً از ناجا  نامه توانند نسبت به ثبت مؤسسات موضوع این آیین می
تأییـد رده   مجوز مربوط را دریافت کرده باشـند و اساسـنامه مؤسسـات بـه    ) استان و شهرستان هاي مربوط در ه رد

 .باشد مربوط ناجا رسیده
  
  



 

  
  
  
   اختصاصی قوانین

  
  
  
  

   صنعتی ـ  قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري 
  )1(جمهوري اسالمی ایران

   و الحاقات بعديبا اصالحات  7/6/1372مصوب 
   اهداف ـ  ل  قسمت او

گذاري و  رمایهرشد و توسعه اقتصادي، س ،به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی ـ   1ماده  
افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کـار و کـاال، حضـور فعـال در بازارهـاي جهـانی و       

شود منـاطق   لت اجازه داده می اي، تولید و صادرات کاالهاي صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به دو منطقه
  :نماید  موازین قانونی و این قانون اداره بر اساس ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاري و صنعتی

  )2(.منطقه آزاد جزیره کیش طبق نقشه پیوست ـ   الف 
سعت سیصد کیلومتر مربع به هم پیوسته در ضلع شمال شرق جزیـره در   حداکثر به و )3(منطقه آزاد قشم ـ  ب  
  )4(.وزیران تعیین خواهد نمود هیأتاي که  ده محدو
  ).طبق نقشه پیوست( )5(بهار زاد چاهمنطقه آ ـ  ج  
  .مناطق آزاد از تسهیالت و امتیازات موضوع این قانون برخوردار خواهند بود ـ   1تبصره  
 )6(زیران و هیأتکه قلمرو آن به تصویب  ر مناطق آزاد ده آبی مجاو محدو ـ  ) 30/4/1378الحاقی ( 2 تبصره 

  
صـنعتی جمهـوري اسـالمی ایـران مصـوب       ـ قـانون چگـونگی اداره منـاطق آزاد تجـاري      قبـل از  مستند ایجاد مناطق آزاد   ـ   1
  :ذیل بوده استبه شرح  11/11/1368مصوب  ...ل توسعه قانون برنامه او 19تبصره  7/6/1372
 . سیس نماید صنعتی تأ ـ  شود که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزي کشور، مناطق آزاد تجاري  لت اجازه داده می به دو ـ   19تبصره  

از انقالب اسالمی به عنوان سازمان عمران کیش فعالیت داشته و داراي اساسنامه نیز بـوده اسـت    قبلمنطقه آزاد کیش  -الف  ـ   2
  .شروع به فعالیت کرده است اًمجدد 1361منحل شده و در سال  1360لکن سازمان مذکور در سال 

  .مندرج در این مجموعه رجوع شود 28/9/1389به قانون الحاق جزایر هندورابی و فارور کوچک و بزرگ به محدوده منطقه آزاد کیش مصوب  - ب
  .صنعتی تعیین شده بود ـ  تجاري  آزاد، به عنوان منطقه 7/11/1369به موجب تصویبنامه مصوب  جزیره قشم قبالً ـ   3
  .رجوع شوددر همین مجموعه مندرج  30/4/1376و  18/4/1375 مصوب هاي تصویبنامهبه  ـ   4
 . اقع در اراضی شرق خلیج چابهار به عنوان منطقه آزاد تعیین گردیده بود منطقه و 18/2/1370به موجب تصویبنامه مصوب  قبالً ـ   5
 24/11/1378ها مصوب  رسانی کشتی هاي مربوط به سوخت درخصوص فعالیتبنامه تعیین قلمرو آبی منطقه آزاد قشم تصویبه  ـ   6

  .رجوع شوددر همین مجموعه وزیران  هیأت
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 ها از امتیازات ایـن قـانون برخـوردار    رسانی کشتی ربوط به سوختي مها فعالیتخصوص  خواهد رسید، منحصراً در
  . بود خواهد
لـت و تصـویب مجلـس شـوراي      ها بنا به پیشـنهاد دو  ده آن ایجاد مناطق جدید و تعیین محدو ـ  )7( 3تبصره  

  )8( .اسالمی خواهد بود
سـالیانه کـه بـه تصـویب     ي منـاطق آزاد صـرفاً بایسـتی در چـارچوب بودجـه      هـا  سـازمان درآمـد   ـ   2ماده  
لویت نـواحی   با او(هاي سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی  کمک .)10(رسد هزینه گردد می )9(وزیران هیأت
پذیر بوده و هرگونه کمک دیگري تصرف غیرقانونی در اموال عمومی  لت امکان دو  هیأتصرفاً با تصویب ) همجوار

  .محسوب خواهد شد
  فتعاری ـ  م  قسمت دو

  :د رو ح مربوط به کار می هاي مشرو ي زیر به جاي عبارتها هاژ این قانون و در ـ   3ماده 
  .کشور جمهوري اسالمی ایران: کشور
  .صنعتی ـ   منطقه آزاد تجاري: منطقه
  .صنعتی ـ   سازمان هر منطقه آزاد تجاري: سازمان
  مجلس شوراي اسالمی: مجلس

  ظایف و ـ  قسمت سوم 
  )11( :لیت وزیران مسؤو یأته ـ   4ماده  
  .ي هر منطقهها فعالیتو هماهنگ نمودن کلیه  ها هنام تصویب آیین ـ   الف 
  .ي تابعهها شرکتتصویب اساسنامه سازمان و  ـ  ب  
  .ي مناطقها سازماني مالی ها صورتي عمرانی، فرهنگی، بودجه ساالنه و عملکرد ها هتصویب برنام ـ  ج  
  .فرماندهی کل قوا تأییدمنیتی و انتظامی مناطق با تصویب مقررات ا ـ  د  
  .ي مناطقها فعالیتاعمال نظارت عالیه بر  ـ  هـ  
  .را به عهده خواهد داشت 

  
 . است تغییر یافته 3 شماره به مزبور شماره تبصره 30/4/1378به موجب قانون اصالحی  ـ   7
  :جدید  به قوانین ذیل مندرج در این مجموعه رجوع شود صنعتی ـ  تجاري در خصوص مناطق آزاد  ـ   8

  2/6/1382مصوب  جلفا و بندر انزلی صنعتی آبادان و خرمشهر، ـ  قانون ایجاد مناطق آزاد تجاري  - 1
 2/7/1389مصوب و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادي صنعتی  ـ  آزاد تجاري  طقهمنیک قانون ایجاد  - 2

 3/6/1392صـنعتی و ویـژه اقتصـادي مصـوب      ـ عـالی منـاطق آزاد تجـاري      موجـب تصـویبنامه تشـکیل شـوراي    به  ـ   11و  9
 ـ  وزیران در قـانون چگـونگی اداره منـاطق آزاد تجـاري      ظایف و اختیارات هیأت ووزیران با اصالحات بعدي مندرج در این مجموعه،  هیأت

و قانون تشکیل و ) ورذکقانون م) 1(ماده ) 2(به استثناي تبصره (صالحات بعدي آن و ا ـ   1372مصوب  ـ  صنعتی جمهوري اسالمی ایران 
و مقررات منـدرج در  ) ورذکقانون م )1(ماده  )2(به استثناي تبصره ( ـ   1384مصوب  ـ  یژه اقتصادي جمهوري اسالمی ایران  اداره مناطق و

 ـ عـالی منـاطق آزاد تجـاري      ژه اقتصادي به وزیران عضو شوراي شورايسایر قوانین صرفاً در خصوص مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و وی 
  .صنعتی و ویژه اقتصادي تفویض شده است

صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، ارونـد، انزلـی و مـاکو      -هاي مناطق آزاد تجاري سازمان 1393به تصویبنامه بودجه سال  ـ   10
  .این مجموعه رجوع شود با اصالحات بعدي آن مندرج در 20/12/1392مصوب 
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گـردد و   هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشـکیل مـی   ـ   5ماده  
ابسـته از شـمول قـوانین و مقـررات      ي وهـا  شرکتو  ها تشرکاین . شود لت است اداره می سرمایه آن متعلق به دو

ایـن قـانون و    بـر اسـاس  و منحصـراً   )12(لت مستثنی بـوده  لتی و سایر مقررات عمومی دو ي دوها شرکتحاکم بر 
این قانون و اساسـنامه، تـابع قـانون تجـارت      بینی نشده در ي مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیشها هاساسنام

  )13(.خواهند بود
  

مجلـس شـوراي   25/1/1383قـانون برگـزاري مناقصـات مصـوب      1با توجه به اینکه بعد از قانون فوق در بند ب ماده -الف ـ   12
صـنعتی مـورد حکـم قـرار      ـ هاي مناطق آزاد تجاري   هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله سازمان اسالمی دستگاه

قـانون برنامـه پنجسـاله پـنجم      112هاي مذکور تسري یافته است؛ لکن در بند الـف مـاده    اند در نتیجه قانون اخیرالذکر به سازمان گرفته
 ـ بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجـاري    اًهاي مناطق آزاد منحصر سازمان«با بکار بردن عبارت  15/10/1389توسعه مصوب 

صنعتی را از شـمول دیگـر قـوانین مسـتثنی      ـ هاي مناطق آزاد تجاري   سازمان» شوند ن و قانون کار اداره میصنعتی و اصالحات بعدي آ
هاي مذکور در خصوص معامالت خود باید از قانون برگـزاري مناقصـات    سازمان 1390تا  1383هاي  نموده است لذا در فاصله زمانی سال

قـانون برگـزاري مناقصـات، مصـوب مجمـع       1نجم توسعه با توجه به آنکـه بنـد ب مـاده    تبعیت نموده و از تاریخ تصویب قانون برنامه پ
قانونگـذار پـس از گذشـت    «مبنی بر اینکـه   )1(*به شرح ذیلتشخیص مصلحت نظام بوده و با عنایت به نظریه تفسیري شوراي نگهبان 

هـاي منـاطق آزاد از شـمول دیگـر قـوانین       سـازمان » زمان معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد
هـاي منـاطق آزاد    نامـه مـالی و معـامالتی سـازمان     توانند در خصوص معامالت قواعد خاص داشته باشند لـذا آیـین   مستثنی گردیده و می

  . تصویب شده است 29/11/1391صنعتی در تاریخ  -تجاري
  :راي نگهبانشو 24/7/1372مورخ  5318شماره  تفسیري نظریه ـ  1*

  ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
 3/3/1372مـورخ   4575و پیــرو نامـه شـماره     18/2/1372ـ ر مـورخ    1646/2236/1و  5/7/1372ر مـورخ   ـ 7778/2630/1عطف به نامه شماره 

  :گردد الم میشوراي نگهبان مطرح و نظر تفسیري شورا بدین شرح اع 21/7/1372سؤال مورد اشاره در جلسه مورخ  5بند
مجمـع   هیک از مراجع قانونگذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را نـدارد امـا درصـورتی کـه مصـوب      هیچ

نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمی بوده مجلس پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر مصـلحت موجـه باشـد     مصلحت مربوط به اختالف
 مواردي که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظـم رهبـري بـه مجمـع ارسـال شـده باشـد در        و در. صویب قانون مغایر را داردحق طرح و ت

  .باشد له موضوع قابل طرح در مجلس شوراي اسالمی می صورت استعالم از مقام رهبري و عدم مخالفت معظم
لتـی در مـورد    مـین و توقیـف امـوال دو    لـت و عـدم تـأ    بـه دو  خت محکومقانون نحوه پردا: ق.ح.ا 18/11/1382 ـ   9204/7نظریه  -ب

قانون چگونگی اداره منـاطق   5لتی دارند قابل اعمال نیست و با توجه به ماده  زارتخانه و مؤسسه دو هایی که شخصیتی مستقل از و شرکت
ه قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصـالح و تغییـر   احد و قانون تفسیر شمول حکم موضوع ماده و 1372صنعتی مصوب سال  ـ  آزاد تجاري 

سـازمان منطقـه آزاد    1376صنعتی مصـوب سـال    ـ  هاي مناطق آزاد تجاري  ها به سازمان زارتخانه ها و مؤسسات تابعه و اساسنامه شرکت
 .لتی نیست مین و توقیف اموال دو لت و عدم تأ به دو کیش مشمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم

 مصـوب  هـا  مؤسسـات تابعـه وزارتخانـه    هـا و  شـرکت  اساسـنامه  تغییر موجب قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصالح وبه   ـ  13
هـا، بـا کسـب مجـوز از      هاي تابعـه وزارتخانـه   مؤسسات و شرکت اساسنامه و اصالح در تغییر تصویب و یا انجام هرگونه )1(*22/9/1366

هاي مناطق آزاد نیاز به اخذ مجوز جداگانه از مجلس وجـود نـدارد    ورد اصالح اساسنامه سازمانباشد، لکن در م میمجلس شوراي اسالمی 
  : در این خصوص به قانون ذیل توجه فرمایید

ها و مؤسسـات تابعـه    اساسنامه شرکت احده قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصالح و تغییر قانون تفسیرشمول حکم موضوع ماده و
  :8/8/1376صنعتی مصوب  ـ  تجاري  هاي مناطق آزاد زمانها به سا زارتخانه و

آیـا   1372صـنعتی جمهـوري اسـالمی ایـران مصـوب       ـ  تجـاري   قانون چگونگی اداره مناطق آزاد) 5(با توجه به مفاد ماده  : موضوع استفساریه
هـا کـه طبـق مجوزهـاي قـانونی ایجـاد شـده یـا          خانهزارت هاي تابعه و صنعتی نیز از مصادیق مؤسسات و شرکت ـ  تجاري  هاي مناطق آزاد سازمان

t  
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توسـط  مـدیره   هیـأت اعضـاي  . متشکل از سه یـا پـنج نفـر اداره خواهـد شـد     مدیره  هیأتسازمان توسط  ـ   6ماده  
را به عهده خواهد داشت، بـه موجـب   مدیره  هیأتمدیرعامل سازمان که ریاست . )15(انتخاب خواهند شد )14(وزیران هیأت

ي اقتصـادي و زیربنـایی   ها هاالترین مقام اجرایی در زمینمنصوب و بمدیره  هیأتجمهوري و از میان اعضاي  حکم ریاست
  .براي مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بالمانع استمدیره  هیأتانتخاب مدیرعامل و اعضاي . باشد منطقه می

لیت و اختیـار   وزیران مسؤو هیأت. باشد کننده می با همان مراجع انتخابمدیره  هیأتعزل مدیرعامل و اعضاي  
  .امع عمومی سازمان هر منطقه را به عهده داردمج

ي الزم کـه  هـا  شرکتنسبت به تشکیل  )16(وزیران هیأتسازمان هر منطقه مجاز است با تصویب  ـ   7ماده  
  .شود، اقدام نماید طبق موازین قانون تجارت تشکیل می

  
  مقررات عمومی ـ  قسمت چهارم 

هستند قراردادهاي الزم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی  ي تابع آن مجازها شرکتسازمان و  ـ   8ماده  
ي هـا  طـرح گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی بـراي انجـام    و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه
و  )18(اهـ  ي ناشی از قراردادهاي منعقدشـده حسـب توافـق    ها و دعاو اختالف )17(.عمرانی و تولیدي مشارکت کنند

  .شود طرف، رسیدگی و حل و فصل می  قراردادي دو ايتعهده
تواننـد بـراي ارائـه     لت مـی  ابسته به دو لتی و و ي دوها شرکتو  ها ه، مؤسسها سازمان، ها هزارتخان و ـ   9ماده  

                                                                                                                           
u  
 )1(* 1366هـا مصـوب    زاتخانـه  هـاو مؤسسـات تابعـه و    احده قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصالح و تغییراساسنامه شرکت شوند، موضوع ماده و می

  شوند؟ محسوب می
 1372صنعتی جمهوري اسـالمی ایـران مصـوب     ـ  تجاري  مناطق آزادقانون چگونگی اداره  )5(با توجه به صراحت ماده  ـ  احده  ماده و: نظرمجلس 

لـت   و سـرمایه آن متعلـق بـه دو    گـردد  صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل مـی   هر منطقه توسط سازمانی که به« دارد که اعالم می
لـت   لتـی و سـایر مقـررات عمـومی دو     هـاي دو  شـرکت  برابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم  هاي و شرکت  ها و شود و این شرکت است اداره می

 کـه قـانون چگـونگی اداره منـاطق آزاد     بـا عنایـت بـه ایـن      و» .هاي مربوط اداره خواهند شد مستثنی بوده و منحصراً براساس این قانون و اساسنامه
ها و مؤسسـات تابعـه    اساسنامه شرکت اصالح و تغییرتعیین مرجع تصویب و یا «بوده و مؤخر و حاکم بر قانون  1372صنعتی مصوب سال  ـ  تجاري 

  .باشد نمی 1366احده مصوبه سال  لذا سازمان مناطق آزاد از مصادیق ماده و باشد می) 2(* »1366ها مصوب  زارتخانه و
  :22/9/1366ها مصوب  زارتخانه ها و مؤسسات تابعه و قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصالح و تغییر اساسنامه شرکت ـ2*و  1*
هـا کـه    زاتخانه هاي تابعه و و اصالح در اساسنامه مؤسسات و شرکت به موجب این قانون، تصویب و یا انجام هرگونه تغییر ـ  احده  ماده و 

ید ی ربط و تأ زارت ذي هر مورد بنا به پیشنهاد و شوند، با کسب مجوز از مجلس شوراي اسالمی در طبق مجوزهاي قانونی ایجاد شده یا می
  . بود وزیران خواهد بر عهده هیأت )3(*سازمان امور اداري و استخدامی

 .ریزي کشور در حال سازمان مدیریت و برنامه  ـ 3*
  .رجوع شود 9به پاورقی شماره  ـ 16و   14
هـوري اسـالمی   سامانه ملی قوانین و مقـررات جم هاي مربوط در  درخصوص تعیین اعضاي هیأت مدیره مناطق آزاد به تصویبنامه - 15

  .رجوع شود www.dotic.ir ایران به نشانی
وزراي عضـو   19/2/1373گـذاري در منـاطق آزاد تجـاري صـنعتی جمهـوري اسـالمی ایـران مصـوب          به مقـررات سـرمایه  ـ   17
 .عالی مناطق آزاد با اصالحات بعدي مندرج در این مجموعه رجوع شود شوراي

 .هاي مندرج در این مجموعه مراجعه فرمایید به موافقتنامه ـ   18

http://www.dotic.ir
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وزیـران بـا سـازمان یـا      هیأتي ها هد مصوب ده هر منطقه، قراردادهاي الزم را در حدو تسهیالت و خدمات در محدو
گونه قراردادها به نحوي خواهد بود که موجب حفظ موقعیت رقـابتی   شرایط این. ي تابع آن منعقد نمایندها شرکت

  .منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها گردد
در مقابل انجام  )19(وزیران هیأتتواند با تصویب  سازمان هر منطقه می ـ  ) 22/8/1375اصالحی ( 10ماده  

مودن تسهیالت مواصالتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی خدمات شهري و فراهم ن
  )20(.و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید

ایجاد بنا و تأسیسات و تصدي بـه انـواع    ،ر مجوز براي انجام هر نوع فعالیت اقتصادي مجاز صدو ـ   11ماده  
 ده منطقه فقـط در  متصدي مستقیم ندارند در محدو مورد مشاغلی که مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در

  )21(.باشد اختیار سازمان می
ادید براي اتباع خارجی  ر رو اجتماعی و صدو تأمیني انسانی، بیمه و  مقررات مربوط به اشتغال نیرو ـ   12ماده 

  )23(.خواهد رسید )22(وزیران هیأتیی خواهد بود که به تصویب ها هنام به موجب آیین
ي اقتصـادي  هـا  فعالیتاشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع  ـ  ) 6/3/1388اصالحی ( 13ماده  

بـرداري منـدرج در مجـوز بـه مـدت       اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادي در منطقه آزاد از تاریخ بهره
معاف خواهند بود و پس از  )24(یمي مستقها مالیاتسال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون  بیست

وزیران به تصـویب مجلـس شـوراي     هیأتتابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد  )25(سال بیستانقضاي 
  

  .رجوع شود 9به پاورقی شماره  ـ 22و   19
بـا اصـالحات    1/3/1375مصوب  شهرداران قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاببه  -الفـ   20

یـا بـه سـامانه ملـی      شـهرداران  ف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخابقانون تشکیالت، وظایو الحاقات بعدي آن در مجموعه 
  .رجوع شود www.dotic.ir قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران به نشانی

و  27/10/1372ب مصــو» صــنعتی ـ  تجــاري  نامــه اجرایــی اخــذ عــوارض در منــاطق آزاد     آیــین«اجــراي ایــن مــاده،    در -ب
تصــویب و در همــین  9/7/1373مصــوب » نامــه اخــذ عــوارض در منــاطق آزاد تجــاري صــنعتی  ش اجرایــی آیــین دســتورالعمل و رو«

  . مجموعه درج شده است
صــنعتی کــیش، قشــم، چابهــار، ارس، ارونــد، -هــاي منــاطق آزاد تجــاري ســازمان 1393تصــویبنامه بودجــه ســال  16-2بنــد بــه  -ج

 .مندرج در این مجموعه رجوع شود» شهريخدمات «تحت عنوان  20/12/1392مصوب انزلی و ماکو 
  .رجوع شود 20به بند الف زیرنویس شماره   -الف  ـ 21

صـنعتی   ـ قـانون چگـونگی اداره منـاطق آزادتجـاري       11نظر به این که به موجب مـاده   :ق.ح.ا 18/11/1388ـ  7248/7نظریه  -ب 
صنعتی صدور مجوز ایجاد بنـا و تأسیسـات توسـط کلیـه اشـخاص       ـ در مناطق آزاد تجاري   21/6/1372جمهوري اسالمی ایران مصوب 

باشـد،   صـنعتی مربوطـه مـی    ـ حقیقی و حقوقی با لحاظ اهداف مذکور در ماده یک قانون یادشده در اختیار سـازمان منطقـه آزاد تجـاري     
  .اري صنعتی قشم در صالحیت سازمان منطقه آزاد مذکور استبنابراین صدور مجوز ایجاد بنا و تأسیسات در منطقه آزاد تج

  :در اجراي این ماده مقررات زیر تصویب و در همین مجموعه درج شده است   ـ   23
  .19/2/1373تجاري صنعتی مصوب  مین اجتماعی در مناطق آزاد بیمه و تأنیروي انسانی،  مقررات اشتغال ـ   1
  . 12/10/1372صنعتی مصوب  ـ  شدگان در مناطق آزاد تجاري  تقال حق بیمه و کسور بازنشستگی، بیمهان  ضوابط مربوط به نقل و ـ   2
 .27/10/1373صنعتی جمهوري اسالمی ایران مصوب  ـ  ادید اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاري  ر رو نامه اجرایی صدو آیین ـ   3
 . نت مراجعه شود هاي مستقیم از انتشارات این معاو مجموعه قانون مالیات براي اطالع از این قانون و اصالحات بعدي آن به ـ  24
هاي اقتصادي اشتغال دارند، نسـبت بـه هـر نـوع فعالیـت        اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت - سابق 13ماده   ـ   25

t  
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  )26(.اسالمی خواهد رسید
                                                                                                                           

u  
ده سال از پرداخت مالیات بـر درآمـد و دارایـی موضـوع قـانون      برداري مندرج در مجوز به مدت پانز تاریخ بهره  اقتصادي در منطقه آزاد از

انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران بـه تصـویب     مالیاتهاي مستقیم معاف خواهند بود و پس از
 .مجلس شوراي اسالمی خواهد رسید

قـانون   ق در فاصله زمانی بین ایجاد مناطق آزاد و شروع فعالیت تا زمـان تصـویب  فو 13معافیت مالیاتی موضوع ماده  ـ الف   ـ   26
 13قانون تفسـیر راجـع بـه مـاده    نیز به استناد  ـ  7/6/1372مصوب  ـ  صنعتی جمهوري اسالمی ایران  ـ  چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري 
  :باشد شود قابل اعمال می که ذیالً درج می21/1/1374ان مصوباسالمی ایر صنعتی جمهوري ـ  تجاري قانون چگونگی اداره مناطق آزاد

  : 21/1/1374اسالمی ایران مصوب صنعتی جمهوري  ـ  قانون چگونگی اداره مناطق آزادتجاري 13قانون تفسیر راجع به ماده  
 ـ  عتی جمهـوري اسـالمی ایـران    صـن  ـ  قانون چگونگی اداره منـاطق آزاد تجـاري    13 آیا معافیت مالیاتی موضوع ماده :موضوع استفسار

  شده قابل اعمال است یا خیر؟ تصویب قانون یاد زمان ع فعالیت تا شرو  و در فاصله زمانی میان ایجاد مناطق آزاد ـ   7/6/1372مصوب 
   :نظر مجلس 

ع فعالیت تا زمـان تصـویب    زاد و شروالذکر در فاصله زمانی میان ایجاد مناطق آ قانون فوق 13معافیت مالیاتی موضوع ماده  ـ   احده ماده و
  .باشد قانون یاد شده نیز قابل اعمال می

هاي مـرتبط بـا درآمـد مزبور،چنانچـه اشـخاص       درآمد حاصل از فعالیت اقتصادي اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد و دارایی :ـ  ب  
صنعتی جمهـوري اسـالمی    ـ  ونگی اداره مناطق آزاد تجاري قانون چگ 13مذکور در آن مناطق مستقر باشند مشمول معافیت مالیاتی ماده 

شـود مشـمول معافیـت مالیـاتی      باشد لکن درآمد اشخاص که از فعالیت خارج از مناطق یادشده حاصـل مـی   می 7/6/1372ایران مصوب 
صـورت مخـتلط در منـاطق آزاد و     چنانچه فعالیت اقتصادي اشخاص به ضمناًمذکور نبوده ولو اقامتگاه قانونی آنها در مناطق مزبور باشد 

هیـأت عمـومی   خصـوص بـه آراء   شـود در ایـن    خارج از منطقه صورت گیرد معافیت به نسبت حجم فعالیت در داخـل منطقـه منظـور مـی    
  : به شرح ذیل توجه فرمایید عالی شورايهاي  و بخشنامه عالی مالیاتی شوراي

عـالی   ریاسـت شـوراي   8/8/1375مـورخ   4/30 ــ   8576گزارش شـماره   :مالیاتیعالی  هیأت عمومی شوراي 22/5/1376ـ  4/30 ـ  5586رأي 
عـالی مالیـاتی مطـرح     هیـأت عمـومی شـوراي    7/5/1376نت در جلسه مورخ  نت محترم درآمدهاي مالیاتی، حسب ارجاع آن معاو مالیاتی عنوان معاو

صنعتی جمهـوري اسـالمی ایـران و     ـ  یت مالیاتی در مناطق آزاد تجاري گزارش مذکور دایر بر پیشنهاد، طرح و بررسی چند سؤال راجع به معاف. است
  :ها به قرار زیر است باشد که اهم آن عالی مالیاتی می ره انحالل در هیأت عمومی شوراي معافیت احتمالی مربوط به دو

و اصـالحیه بعـدي آن و    1366فندماه هاي مستقیم مصوب اس ل باب چهارم قانون مالیات هاي مالیاتی موضوع فصل او آیا معافیت ـ   1
خـذ   صنعتی جمهوري اسالمی ایـران شـامل مـأ    ـ  قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري  13هاي مالیاتی موضوع ماده  همچنین معافیت

اشد یا خیر و اگـر  ب نیز می) ره انحالل مالیات دو(شوند  ره معافیت منحل می ره عملیات اشخاص حقوقی که در دو محاسبه مالیات آخرین دو
هـا   هـاي آن  ره انحالل معاف هستند، آیا این معافیت شامل دارایی اشخاص حقوقی فعال در مناطق آزاد به شرح فوق از پرداخت مالیات دو

  جود دارد خواهد بود یا خیر؟ که در نقاط خارج از مناطق آزاد و
صنعتی و یا افـرادي کـه خـود بـه      ـ  ی فعال در مناطق آزاد تجاري الشرکه اشخاص حقوق آیا در مواردي که صاحبان سهام یا سهم ـ   2

انـد، فـوت    قـانون چگـونگی اداره منـاطق آزاد برخـوردار بـوده      13عنوان شخص حقیقی در مناطق مذکور فعالیت داشته و از معافیت ماده 
  باشد یا خیر؟ ارث میاقع در مناطق آزاد نیز معاف از پرداخت مالیات بر  نمایند، ماترك متعلق به آنان و می

 ـ  لـت اسـت، در منـاطق آزاد تجـاري      اسطه متعلق به دو ها مستقیماً یا با و هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن آیا فعالیت شرکت ـ   3
  باشد؟ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می 13صنعتی مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 

و اصـالحیه بعـدي    1366هاي مستقیم مصوب اسفندماه  قانون مالیات 255ماده  3در اجراي بند  عالی مالیاتی هیأت عمومی شوراي 
  :نماید حه به شرح ذیل اعالم رأي می االت مطرو پس از شور و بررسی پیرامون مسایل مذکور به ترتیب سؤ

شـوند،   هاي مستقیم منحل می انون مالیاتل باب چهارم ق ران معافیت موضوع فصل او در خصوص اشخاص حقوقی که در دو الً او ـ  1 
خـذ مشـمول    ره عملیات تا تاریخ انحالل صورت گرفتـه، از کـل مـأ    در طی آخرین دو هاي معاف را که احتماالً باید درآمد ناشی از فعالیت

t  
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u  
  .ره مذکور کسر نموده و مابقی برابر مقررات مشمول مالیات خواهد بود مالیات دو

خـذ محاسـبه مالیـات آخـرین      و تبصره آن مأ 1366هاي مستقیم مصوب اسفندماه  قانون مالیات 115سب ماده نظر به اینکه ح -ثانیاً  
باشد و از طرفـی   ره نیز می ها شامل نتایج عملکرد آن دو ه بر افزایش بهاي دارایی شوند، عالو ره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می دو

ه مالیات بر درآمد شـناخته   د اشخاص حقوقی ذکر گردیده که در نتیجه این مالیات هم در گروره انحالل در فصل مالیات بر درآم مالیات دو
صـنعتی جمهـوري اسـالمی ایـران مصـوب       ـ  قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجـاري  ) 13( شده است، لذا معافیت مالیاتی موضوع ماده

شـود امـا    تصادي، در تاریخ انحالل در مناطق فوق مستقر بوده نیز میهایی که به مناسبت فعالیت اق شامل آن بخش از دارایی 7/6/1372
اخیرالذکر در ) 13(هاي موضوع ماده  اقع در نقاط خارج از این مناطق و غیرمربوط با فعالیت مزبور و) 13( هاي اشخاص مشمول ماده دارایی

  .زمان انحالل مشمول این معافیت نخواهد بود
قائل شده است کـه در ایـن منـاطق     صیصنعتی معافیت مالیاتی را براي اشخا ـ  داره مناطق آزاد تجاري قانون چگونگی ا 13ماده  ـ  2 

گـذاري   نمایند بنابراین در موارد فوت اشخاص مزبور در حقیقت متوفی اقدام به سـرمایه  گذاري و یا فعالیت اقتصادي می مبادرت به سرمایه
هـا در منـاطق آزاد تجـاري     راث به مناسبت اینکه اموال یا حقوق مـالی مـورث آن   ، بالنتیجه وي راث و نموده نه و و یا فعالیت اقتصادي می

  .مند گردند توانند بابت اموال و حقوق مذکور از معافیت مالیاتی بهره اقع است نمی صنعتی و
تـی بـین    باشـد، تفـاو   نون خـاص مـی  الذکر که به منزلـه یـک قـا    صنعتی فوق ـ  قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري  13ماده  ـ   3 

لت باشد یـا بخـش خصوصـی، قائـل نشـده       اسطه متعلق به دو و اسطه یا بی ها با و هاي مختلف، خواه تمام یا قسمتی از سرمایه آن شرکت
  .نخواهند بود 13م از معافیت مقرر موضوع ماده  لت محرو ها بابت سهم دو هذا شرکت علی. است

  نظر اقلیت 
اشخاصی که مجوز هر  1372/ 7/6صنعتی جمهوري اسالمی ایران مصوب  ـ  قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري  13ده به استناد ما 

برداري مندرج در مجوز به مدت پانزده سال درآمـد و دارایـی مربـوط بـه      نوع فعالیت اقتصادي در منطقه آزاد را داشته باشند از تاریخ بهره
  .باشد جمله مالیات بر ارث معاف می هاي مستقیم من هاي مقرر در قانون مالیات از تمام مالیات ها در منطقه آزاد فعالیت آن

 ــ   5/30  ـ  3554و  16/9/1372 ـ   5/30  ـ  3554گزارش شماره  :عالی مالیاتی هیأت عمومی شوراي 24/3/1374ـ  2090/4/30رأي  
مدهاي مالیاتی در خصوص ابهامات مربـوط بـه مـوارد شـمول یـا عـدم شـمول        نت محترم درآ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاو 7/10/1372 

مجلـس شـوراي    7/2/1372صنعتی جمهوري اسالمی ایران مصـوب   ـ  قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري  13معافیت موضوع ماده 
مالیاتی که خالصـه مـوارد ابهـام بـه     عالی  هیأت عمومی شوراي 20/3/1374نت محترم مذکور در جلسه مورخ  اسالمی حسب ارجاع معاو

  .باشد مطرح است شرح زیر می
بگیران و صاحبان مشاغل که در منطقه آزاد تجاري به فعالیت اقتصادي اشتغال دارند مشمول معافیت مقـرر در مـاده قـانونی     آیا حقوق ـ   

  باشند یا خیر؟ یادشده می
ي در ایـن   هـاي و  ر صدر ماده قانونی فوق است، در صورت فوت آیا به داراییدر مورد شخص حقیقی که حائز شرایط به شرح مذکور د ـ   

  گیرد؟ مناطق مالیات بر ارث تعلق می
  ره انحالل خواهد شد؟ قانون اشاره شده در صورت انحالل مشمول مالیات بر درآمد دو 13آیا شخص حقوقی حائز شرایط مذکور در صدر ماده  ـ   
سـیس شـرکت یـا     قانون فوق در موقـع تـأ   13و مختلط سهامی حائز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده هاي سهامی  سرمایه شرکت ـ   

  گردد یا خیر؟ هاي مستقیم می مالیات نقانو 48افزایش سرمایه مشمول حق تمبر موضوع ماده 
توجـه بـه مفـاد     :نماید رأي می ره نسبت به موارد یادشده به شرح آتی اعالم عالی مالیاتی پس از بحث و مشاو هیأت عمومی شوراي 

بر معافیت هر نوع فعالیـت اقتصـادي در منطقـه     صنعتی جمهوري اسالمی ایران مبنی ـ  قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري  13ماده 
کسـب و کـار   د مجوزهاي  آزاد از تاریخ مندرج در مجوز به طور کلی هر نوع فعالیت اقتصادي اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفاً در حدو

احدهاي تولیدي و صنعتی در مناطق مـذکور   برداري و سیس و یا بهره هاي تأ انه صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا بر اساس پرو
هـاي اشـخاص مزبـور نیـز کـه       همچنین کلیـه امـوال و دارایـی   . باشد پذیرد از پرداخت مالیات بر درآمد در مدت مقرر معاف می انجام می
  .ها بوده و ضمناً در مناطق یاد شده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود اً در ارتباط با فعالیت اقتصادي موصوف آنمنحصر

نظر به اینکه در خصوص معافیت مالیاتی اشخاصی که اقامتگـاه    :عالی مالیاتی شوراي 2/9/1376  ـ  4/30  ـ  37756/9246بخشنامه 
t  
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مبادالت بازرگانی مناطق با خارج از کشور پـس از ثبـت گمرکـی از شـمول مقـررات صـادرات و        ـ   14ماده 
ده هـر منطقـه بـه تصـویب      د کـاال و تشـریفات گمرکـی در محـدو     رو ر و و تند و مقررات صدواردات مستثنی هس و

مبادالت بازرگانی مناطق با سایر نقـاط کشـور اعـم از مسـافري و تجـاري تـابع        )28(خواهد رسید)27(وزیران هیأت

                                                                                                                           
u  

لیکن در خارج از مناطق مذکور نیز داراي فعالیت اقتصادي و انتفاعی بوده و همچنـین اشخاصـی    اطق آزاد قرار داشته وها در من قانونی آن
لی در داخل مناطق آزاد هم فعالیـت اقتصـادي و انتفـاعی دارنـد ابهامـاتی مطـرح        باشد و ها خارج از مناطق آزاد می که اقامتگاه قانونی آن

قانون چگـونگی اداره منـاطق آزاد    13چون با توجه به مفاد ماده : دارد احد اعالم می یه و رگونه ابهام و ایجاد رولذا به منظور رفع ه. گردیده
سـال از تـاریخ   15هر نوع فعالیت اقتصادي اشخاص در مناطق آزاد به مدت  4/6/1372صنعتی جمهوري اسالمی ایران مصوب  ـ  تجاري 
لذا توجه خواهند داشت کـه  . باشد ناطق مورد بحث از پرداخت مالیات بر دارایی و درآمد معاف میبرداري مندرج در مجوز فعالیت در م بهره

معافیت مالیاتی یاد شده فارغ از محل اقامتگاه قانونی اشخاص، صرفاً ناظر به آن قسمت از فعالیت اقتصادي انتفاعی مؤدیـان خواهـد بـود    
پذیرد و نیز بدیهی است که این معافیـت مالیـاتی شـامل آن قسـمت از      ر صورت میده مناطق مزبو که با رعایت مقررات مربوط در محدو

. ها در مناطق آزاد باشد، نخواهد بـود  لو آنکه اقامتگاه قانونی آن شود، و درآمد اشخاص که از فعالیت در خارج از مناطق یاد شده حاصل می
  .باشد نیز میعالی مالیاتی  یید هیأت عمومی شوراي مفاد این بخشنامه مورد تأ

قـانون چگـونگی اداره    13همانطور کـه مطلـع هسـتید، طبـق مـاده       :عالی مالیاتی شوراي 30/11/1378 ـ   4/30  ـ  59908/13209بخشنامه 
هـاي   اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد مذکور به انـواع فعالیـت   7/6/1372صنعتی جمهوري اسالمی ایران مصوب  ـ  مناطق آزاد تجاري 

سـال از پرداخـت مالیـات بـر     15برداري مندرج در مجوز بـه مـدت    قتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادي در منطقه از تاریخ بهرها
شود کـه برخـی اشـخاص حقـوقی اقامتگـاه قـانونی خـود را در         حال مشاهده می. باشند هاي مستقیم معاف می درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات

هاي اقتصادي را در تهران یـا سـایر نقـاط کشـور و      اي از شرکت را در منطقه مستقر اما در عمل تمام یا بخشی از فعالیت ق آزاد تعیین و یا شعبهمناط
هـا   آن ها در منطقـه دایـر و   اي از اشخاص حقیقی محلی را به عنوان شعبه، نمایندگی، دفتر و نظایر آن دهند و همچنین عده خارج از مناطق انجام می

پردازند و در این راستا اشـخاص مـذکور اعـم از حقیقـی و حقـوقی سـعی دارنـد بـه لحـاظ           و جزئاً در خارج از منطقه به فعالیت اقتصادي می نیز کالً
در ایـن میـان ممکـن    . داقع در منطقه آزاد قلمداد نماین برخورداري از معافیت، تمامی درآمد حاصله را ناشی از اقامتگاه، شعبه، نمایندگی، دفتر و غیره و

ه بـر   امـا عـالو  . شندگان خارجی هم پایگاه فعالیت خود را در مناطق آزاد به ثبت برسانند است اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در رشته نمایندگی فرو
از منـاطق انجـام و حاصـل ایـن      ش محصول را نیز در تهران و یا به هر حال خـارج  سایل دیگر فرو بازاریابی و تبلیغ از طریق جراید، صدا و سیما و و

  .ها را به حساب پایگاه ثابت ثبت و ارائه نمایند فعالیت
هـاي مـرتبط    یاد شده تنها درآمد حاصل از فعالیت اقتصادي در منطقه و دارایی 13فق ماده  در چنین مواردي باید توجه داشته باشند که و 

به عبارت دیگر معافیت مقرر مورد بحث ناظر به درآمدهایی است که منحصـراً  . دباش اقع در آن منطقه مشمول معافیت می با درآمد مزبور و
الذکر و یـا   ین فوق گرنه صرف دایر نمودن یک محل به عناو به سبب فعالیت اقتصادي در منطقه آزاد در همان منطقه تحصیل شده باشد و

هاي اقتصادي به صورت مختلط بین منطقـه   اهد بود و اگر فعالیتتعیین اقامتگاه یا پایگاه به نشانی مناطق آزاد موجب شمول معافیت نخو
ییـد هیـأت    مفاد این بخشنامه به تـأ . و خارج از منطقه صورت گیرد، بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود

  .عالی مالیاتی رسیده است عمومی شوراي
 ،5یـژه در مـواد    نظر به اینکه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري جمهوري اسالمی ایران بـه و : ق.ح.ا 16/11/1373 ـ   7295/7نظریه  ـ   ج 
ر مجوز براي انجام هر نوع فعالیت اقتصادي مجاز و ایجاد بنا و اعمـال کلیـه حقـوق مربـوط بـه       اجازه اخذ عوارض و همچنین صدو 24و 11 ،10 ،8

ها، اراضی مسـتحدث سـاحلی را بـه سـازمان مربـوط دانسـته اسـت، از         برداري از جنگل ت و بهرهاراضی مشمول قانون زمین شهري و قانون حفاظ
 . ث اختالف باقی نمانده است نامه آمده است، براي شهرداري اختیاري در مقام حدو آیین 8جهات یادشده و آنچه در تبصره ذیل ماده 

  .رجوع شود 9به پاورقی شماره  ـ 27
در تـاریخ  » صـنعتی  ـ  اردات و امـور گمرکـی منـاطق آزادتجـاري      مقـررات صـادرات، و  « 17و  16، 15، 14 اجراي مـواد  در  ـ  28

 . تصویب و در همین مجموعه درج شده است 19/2/1373
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  )29(.باشد اردات کشور می مقررات عمومی صادرات و و
آن  در )31(ده ه در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تـا حـد ارزش افـزو   اردات کاالي تولیدشد و ـ )30(15ماده  

معـاف   )33(از پرداخـت تمـام یـا قسـمتی از حقـوق گمرکـی و سـود بازرگـانی        )32(وزیران هیأتمنطقه با تصویب 
   )34(.باشند می

شـود از   منطقه آزاد تولید میو در  تأمینلیه آن از داخل کشور  د کاالهایی که تمام یا بخشی از مواد او رو و ـ  )35(16ماده  
  )37( .لیه داخلی معاف خواهند بود مربوط به مواد او )36(از حقوق گمرکی و سود بازرگانی) متناسباً(تمام یا بخشی 

گردنـد، از   کارگیري و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمـل مـی  بکاالهایی که براي  ـ   17ماده  
اردات  ها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و و لی صادرات آن ست وموارد نقل و انتقال داخلی کشور ا

  )38(.خواهد بود
صورت شرکت سهامی عام یا خاص  تأسیس بانک و مؤسسه اعتباري به ـ  ) 30/4/1378اصالحی (18ماده  

طبـق   مناطق منحصراً ي دربا سهام با نام و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از عنوان بانک و یا مؤسسه اعتبار
خواهـد رسـید    )39(زیـران  و هیأتنامه اجرایی آن که توسط بانک مرکزي تهیه و به تصویب  مفاد این قانون و آیین

  )40(.شود انجام می
  

گردنــد، در  واردات کــاال توســط کـارگران ایرانــی شــاغل در خـارج از کشــور و مسـافرانی کــه بــه کشـور وارد مــی    بــه تصـویبنامه     ــ  29
  .رجوع شوددر همین مجموعه هیأت وزیران مندرج  15/2/1392مصوب اد تجاري ـ صنعتی ماکو، بندر انزلی، ارس و اروند مناطق آز

قـانون برنامـه پنجسـاله پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی ایـران مصـوب           112مـاده  » ب«با عنایت به آنکه حکـم بنـد      ـ  30
ورود به سایر نقاط کشور بـه   پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادي به هنگام کاالهاي تولید و یا«: دارد که مقرر می 15/10/1389

معاف  کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودي قطعات داخلی به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و
صـنعتی جمهـوري اسـالمی ایـران مصـوب       ـ  اره مناطق آزاد تجاري قانون چگونگی اد 15، مؤخر و متفاوت از ترتیب مقرر در ماده »است

احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصـالح آنهـا   قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، حتی  226باشد و با توجه به آنکه ماده  می 7/6/1372
فـوق   15دانسته است لذا ماده االجراء  ل برنامه موقوفدر صورت مغایرت با احکام این قانون، در طورا نیز  مستلزم ذکر یا تصریح نام است

 .گردد االجرا می طول برنامه موقوفدر 
 ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کاالها و خدمات عرضه شـده  :17/2/1387مصوب  انون مالیات بر ارزش افزودهق 3ماده  ـ  31

 .باشد دوره معین می با ارزش کاالها و خدمات خریداري یا تحصیل شده در یک
  .رجوع شود 9به پاورقی شماره  ـ39و   32
ارزش گمرکـی  ) %4(حقوق گمرکی معادل چهـار درصـد   : حقوق ورودي : 22/8/1390قانون امور گمرکی مصوب  1بند د ماده   ـ  33
قـانون، گمـرك مسـؤول وصـول آن     موجب   به عالوه وجوهی که  گردد به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می به کاال

 .شود هاي انجام خدمات نمی ولی شامل هزینه گیرد است و به واردات قطعی کاال تعلق می
در تـاریخ  » صـنعتی  ـ  اردات و امـور گمرکـی منـاطق آزادتجـاري      مقـررات صـادرات، و  « 17و  16، 15، 14 اجراي مواد در  - 34

 . ستتصویب و در همین مجموعه درج شده ا 19/2/1373
 .رجوع شود 30به زیرنویس شماره    ـ  35
 .رجوع شود 33به زیرنویس شماره   ـ  36
در تـاریخ  » صنعتی ـ  اردات و امور گمرکی مناطق آزادتجاري  مقررات صادرات، و« 17و  16، 15، 14 اجراي مواد در  ـ  38و  37

   . تصویب و در همین مجموعه درج شده است 19/2/1373
  : 21/1/1379مصوب  لتی هاي غیردو سیس بانک قانون اجازه تأ –الف   ـ  40

گذاري و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادي  انداز و سرمایه به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهاي مالی و تشویق پس ـ  احده  ماده و 
t  
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انون اساسی و در چارچوب ضـوابط، قلمـرو و شـرایط    ق) 44(کشور و جلوگیري از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم 
  :شود لتی داده می سیس بانک توسط بخش غیردو شده در زیر اجازه تأ تعیین

ر مجوز فعالیـت بـانکی    ها و صدو سیاستگذاري پولی، اعتباري، ارزي، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخایر ارزي، نظارت بر بانک ـ  الف 
  .ماند لت باقی می ه و جهت اعمال حاکمیت همچنان دراختیار دولت بود ظایف دو در قلمرو و

ها از قبیل رعایت نسبتهاي مالی تعیین شده جهت داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادهـا و   ضوابط مربوط به نحوه فعالیت بانک ـ  ب  
  .ن ربا خواهد بود لیات بانکی بدوو قانون عم 1351ها طبق قوانین پولی و بانکی کشور مصوب  هاي بانک عقود و فعالیت

  )1(* .تواند به افراد حقیقی و حقوقی به شرط داشتن شرایط زیر مجوز فعالیت اعطا نماید لت می دو ـ  ج  
  .این کار داشتن تجربه و دانش الزم در ـ   1 
  .مین سرمایه الزم و انجام کار را داشته باشد از نظر مالی توان تأ ـ   2 
  .اعم از مالی و اخالقی پیشینهءتن هرگونه سوعدم داش ـ   3 
بانک مرکـزي   : 17/1/1379مصوب  جمهوري اسالمی ایران قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 92ماده  -ب 

 ٔ، زمینـه انـداز داخلـی   ها و گسترش بازارهاي مالی و تشـویق پـس   جمهوري اسالمی ایران موظف است جهت افزایش شرایط رقابتی بانک
از   و اعمـال نمایـد   را را فـراهم و نظـارت الزم برآنهـا   ) لتـی  غیردو(احدهاي اعتباري غیربانکی  ها و و فعالیت مجاز انواع مؤسسات، سازمان

رشکسـتگی مؤسسـات،    سیس و نحوه فعالیت و ترتیـب انحـالل و و   شرایط مربوط به تأ  .رد آو عمل به  جلوگیري غیرمجاز ساتفعالیت مؤس
تابع ضوابط تعیین شده براي مؤسسات اعتباري غیربـانکی در قـانون پـولی و بـانکی     ) لتی غیردو(احدهاي اعتباري غیربانکی  ها و و انسازم

  .ها باید انجام دهند، خواهد بود در اموري که بنا به تشخیص شوراي پول و اعتبار اختصاصاً بانک یتو عدم فعال 1351کشور مصوب سال 
احـدهاي اعتبـاري غیربـانکی     ها و و ها و مؤسسات، سازمان حسن جریان امور بانک ي اسالمی ایران موظف است بربانک مرکزي جمهور 
  .براساس ضوابط مصوب نظارت نماید) لتی غیردو(

  4/3/1379مصوب  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران) 92(قانون استفساریه ماده   - ج 
  :وضوع استفسارم
ها و  رشکستگی مؤسسات، سازمان سیس، نحوه فعالیت، ترتیب انحالل و و قانون برنامه سوم توسعه، درخصوص شرایط تأ) 92(آیا در ماده  
  ها در قانون پولی و بانکی، مدنظر بوده است؟ احدهاي اعتباري غیربانکی، رعایت شرایط و ضوابط حاکم به بانک و
  :نظر مجلس 
 17/1/1379قانون برنامه سوم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري اسـالمی ایـران مصـوب         ) 92(در ماده  ـ  احده  ماده و 

احـدهاي اعتبـاري غیربـانکی، رعایـت      هـا و و  رشکستگی مؤسسات، سـازمان  سیس، نحوه فعالیت، ترتیب انحالل و و درخصوص شرایط تأ
  .پولی و بانکی، مدنظر بوده است ها در قانون شرایط و ضوابط حاکم بر بانک

  :با اصالحات و الحاقات بعدي )3(*8/11/1386مصوب  )2(*قانون اساسی) 44(اصل چهل و چهارم  هاي کلی سیاست يانون اجرااز ق - د
ن تأسیس شده هاي واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانو دولتی و مؤسسات مالی و اعتباري و سایر بنگاه هاي غیر بانک ـ  5 ماده
هاي سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت  شود صرفاً در قالب شرکت ها واگذار می هاي دولتی که سهام آن شوند و بانک یا می
سهام به طور مستقیم یا غیر مستقیم براي هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر مؤسسـه و نهـاد    تملکسقف مجاز . هستند
معـامالت بـیش از   . شـود  تعیین می%)  5(و براي اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد %) 10(دولتی ده درصد  غیر عمومی
افـزایش سـقف سـهم مجـاز از طریـق ارث نیـز       . ثر استباطل و ملغی اال مذکورهاي مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص  سقف

ها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مـدت دو مـاه پـس از صـدور گـواهی حصـر        نونی آنمشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قا
  .هاي مجاز این ماده کاهش یابد افزایش قهري سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقف. وراثت خواهند بود

ها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خـواهر، پـدر و    واده آنهاي موضوع این ماده و اعضاء خان اشخاص حقیقی سهامدار بنگاه ـ  1 تبصره
  .مادر منحصراً تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیأت مدیره را در این بنگاه تعیین کنند

رسد، اقدامات قانونی الزم را ظرف مهلت سـه   اعتبار میدولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزي که به تأیید شوراي پول و  ـ  2 تبصره
  )4(* .هاي موضوع این ماده به انجام رساند ماه در خصوص نحوه تأسیس و اداره بنگاه

t  
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تأسیس بانک و مؤسسه اعتباري ایرانی با سرمایه داخلـی و خـارجی در    ـ   )30/4/1378الحاقی ( 1تبصره  
ر مجـوز از طـرف    ها توسط شوراي پول و اعتبار و صدو سازمان و تصویب اساسنامه آنمناطق، موکول به پیشنهاد 

  . بانک مرکزي است
و یـا مؤسسـات اعتبـاري اعـم از ایرانـی و       ها بانکافتتاح شعبه توسط  ـ  ) 30/4/1378الحاقی ( 2تبصره  

  . بانک مرکزي است تأییدخارجی موکول به پیشنهاد سازمان و 
نظام حاکم بر برابري ریال ایران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسـط   ـ  ) 30/4/1378الحاقی ( 3تبصره  
  )42(.شود تعیین می )41(وزیران هیأت
احدهاي بانکی در مناطق آزاد با ریال ایران مشمول مقـررات   معامالت و ـ   )30/4/1378الحاقی ( 4تبصره  

انـد از انجـام    ن مـرزي اخـذ نمـوده    ز انجام بانکـداري بـرو  احدهاي بانکی که مجو و. بود بانکداري اسالمی خواهد
  . معامالت به ریال ایران ممنوع هستند

ي زیربنایی و تولیدي در قالب برنامه و بودجه مصـوب خـود   ها طرحتواند براي اجراي  سازمان می ـ   19ماده  
بازپرداخـت ایـن   . اقدام نماید )43(نوزیرا هیأتو تضمین اعتبار از منابع داخلی و خارجی با تصویب  تأمیننسبت به 

  .اعتبارات فقط از محل درآمدهاي سازمان انجام خواهد شد

                                                                                                                           
u  

  .ددولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهن هاي غیر بنگاه ـ 3 تبصره
پردازند، از شـمول ایـن    الحسنه می اي که منحصراً به امر قرض الحسنه هاي قرض الحسنه و صندوق هاي اعتباري قرض تعاونی ـ  4 تبصره

  .باشند ماده مستثنی بوده و تابع مقررات خود می
  .درج در این ماده مستثنی استهاي من خارجی سهم طرف خارجی از سقف در تأسیس بانک مشترك ایرانی وـ  )4/3/1389الحاقی ( 5تبصره
  .اي نماید ـ دولت جمهوري اسالمی ایران تنها مجاز است با مشارکت خارجی اقدام به تأسیس بانک توسعه 1
  .شوند سهام ایرانی، ایرانی محسوب می%)  51(ـ اشخاص حقوقی خارجی با حداقل پنجاه و یک درصد  2
گردد و مادام که در قوانین بعدي نسخ و یا اصالح مـواد   ین و مقررات مغایر با آن نسخ میاز تاریخ تصویب این قانون کلیه قوان ـ  92 ماده

  .و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود
امانه ملـی قـوانین و مقـررات    در سـ  28/10/1393نامه نحوه تأسـیس و اداره مؤسسـات اعتبـاري غیردولتـی مصـوب       به آیین - 1*

  .رجوع شود www.dotic.ir جمهوري اسالمی ایران به نشانی
قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی  «عنوان  11/12/1389به موجب اصالحی   - 2*

  .به عنوان فوق تغییریافته است» قانون اساسی) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم  یاستجمهوري اسالمی ایران و اجراي س
بـه تأییـد مجمـع تشـخیص      25/3/1387به تصویب مجلس شوراي اسـالمی و در تـاریخ    8/11/1386قانون مزبور در تاریخ  - 3*

  .مصلحت نظام رسیده است
و بـه دسـتورالعمل اجرایـی    » 9/9/1378 مصـوب صـنعتی   ـ  اطق آزاد تجاري بانکی در من  نامه اجرایی عملیات پولی و آیین«به   –هـ

شوراي پول و اعتبار مندرج در همـین   13/6/1379صنعتی جمهوري اسالمی ایران مصوب  ـ  عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاري 
  .مجموعه مراجعه فرمایید

  .رجوع شود 9به پاورقی شماره  ـ 43و   41
 مصـوب صـنعتی   ـ  بـانکی در منـاطق آزاد تجـاري      نامه اجرایی عملیات پولی و آیین«صوص نظام ارزي مناطق آزاد به درخ  ـ   42

 13/6/1379صنعتی جمهوري اسـالمی ایـران مصـوب     ـ  و دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاري » 9/9/1378
  .رجوع شود شوراي پول و اعتبار مندرج در همین مجموعه
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ت امقـرر . باشد ي اقتصادي در هر منطقه، آزاد میها فعالیتج سرمایه و سود حاصل از  د و خرو رو و ـ   20ماده  
ي هـا  فعالیـت خارجیـان در   گذاري در هر منطقه و چگـونگی و میـزان مشـارکت    الزم براي جلب و حمایت سرمایه

  )45(.خواهد رسید )44(وزیران هیأتهرمنطقه به تصویب 
بـه   هـا  گذاران خارجی کـه پـذیرش سـرمایه آن    حقوق قانونی سرمایه ـ   )30/4/1378 اصالحی( 21ماده  

گذاران مزبور چنانچـه در مـواردي    سرمایه سرمایه. وزیران رسیده است، مورد تضمین و حمایت است هیأتتصویب 
گذاران یـاد شـده سـلب مالکیـت شـود، جبـران عادالنـه         سرمایه اینکه از سیله قانون به نفع عموم ملی شود یا و به

ي مذکور و طریق جبـران خسـارت بـه    ها همقررات مربوط به نحوه پذیرش سرمای. باشد لت می خسارت به عهده دو
  )47(. رسید خواهد )46(وزیران هیأتاي خواهد بود که به تصویب  نامه موجب آیین

هـاي صـنعتی و معنـوي، همچنـین ثبـت       و مالکیـت  هـا  شـرکت ثبت  ـ  ) 30/4/1378اصالحی ( 22ماده  
طبـق ضـوابط    )48(قـانون اساسـی  ) 81( رها و هواپیماها در هر منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم ها، شناو کشتی

  .)50(شود انجام می )49(وزیران هیأتمصوب 
هاي صـنعتی و معنـوي در هـر منطقـه توسـط       و مالکیت ها شرکتثبت  ـ   )30/4/1378اصالحی (تبصره  

  . شود سازمان آن منطقه انجام می
  .هاي الزم دفتر نمایندگی تأسیس نماید تواند در محل سازمان می ـ   23ماده  
هر منطقه کـه   ده ش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدو نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فرو ـ   24ماده  

ي عمرانـی هـر منطقـه تعیـین     هـا  هو بـا رعایـت برنامـ    )51(وزیـران  هیـأت لت باشد طبق مقررات مصـوب   در مالکیت دو
  ) 52(.گردد می
  

  .رجوع شود 9به پاورقی شماره  ـ 54و  51، 49، 46،  44
مجلـس شـوراي اسـالمی و     19/12/1380مصـوب   گـذاري خـارجی   قـانون تشـویق و حمایـت سـرمایه    به  –الف   ـ 47و    45

 یـران بـه نشـانی   مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصالحات بعدي آن در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهـوري اسـالمی ا   4/3/1381
www.dotic.ir رجوع شود.  

   . همین مجموعه درج شده است تصویب و در 19/2/1373در تاریخ » صنعتی ـ  گذاري در مناطق آزاد تجاري  مقررات سرمایه« -ب 
هـا و مؤسسـات در امـور تجـارتی و صـنعتی و       کتدادن امتیاز تشـکیل شـر   :12/9/1358مصوب . ا.ا.ج.ا.قاصل هشتاد و یکم  ـ  48
  . ممنوع است رزي و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً کشاو
صـنعتی جمهـوري اسـالمی     ـ   هاي صنعتی و معنوي در منـاطق آزاد تجـاري   ها و مالکیت ضوابط ثبت شرکتبه تصویبنامه   ـ   50

صـنعتی مصـوب    ـوري اسالمی ایران به شـناورها در منـاطق آزاد تجـاري     ضوابط ثبت و اعطاي تابعیت جمه و 4/2/1374مصوب ایران 
  . مندرج در این مجموعه رجوع شود 4/11/1388

وزراي عضـو   23/12/1372صـنعتی مصـوب    ـ  تجاري  مناطق آزاد نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در به آیین ـالف    ـ   52
   .ندرج در همین مجموعه مراجعه شودصنعتی م ـتجاري  عالی مناطق آزاد شوراي

  : ریاست جمهوري 23/5/1390 ـ 106001از بخشنامه  ـب 
ها اصل بر حفظ کاربري اراضی زراعی و باغی و عدم تغییر کاربري آنها اسـت و   به موجب قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ـ  2 

قـانون مزبـور   )  1(ماده ) 1(ها، کمیسیون موضوع تبصره  ها و شهركمرجع تشخیص ضرورت براي تغییر کاربري در خارج از محدوده شهر
مرکب از رؤساي جهاد کشاورزي، راه و شهرسازي استان، مدیر امور اراضی استان و مدیرکل حفاظت محـیط زیسـت و نماینـده اسـتاندار     

 . باشد باشد، بنابراین لحاظ حداقل مساحت در صدور مجوز تغییر کاربري الزامی می می
صـنعتی باشـد مطـابق    ـ ها که جزء اراضی دولتی یا ملی متعلق بـه دولـت در منـاطق آزاد تجـاري       در مورد اراضی زراعی و باغ ـره  تبص

t  
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  .ل اجراي مقررات مربوط خواهد بود سازمان هر منطقه مسؤو 
  .ش آن مطلقاً ممنوع است اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فرو ـ   1تبصره  
ساکنین ایرانی جزایر موضوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط کشـور داراي کلیـه حقـوق مالکیـت      ـ   2تبصره  

سازمان ثبت اسناد و امالك مکلف است برابر قـوانین و مقـررات سـند مالکیـت بـه نـام       . باشند عرصه و اعیان می
  )53( .اشخاص صادر نماید

ي تابعـه، کلیـه   ها شرکتمدیره  هیأتو اعضاي  عامل نمدیرایس و مدیران سازمان هر منطقه، یر ـ   25ماده  
عالی کشور و دیوان عدالت اداري، دادستان کشـور،   لتی، رؤساي قوه قضاییه و دیوان ي دوها سازمانزرا و رؤساي  و
نـان   ران آنان و نمایندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاو نان و مشاو یس سازمان بازرسی کل کشور و معاویر
یی کـه توسـط سـازمان هـر منطقـه ایجـاد       ها شرکتابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در  شان و وای
  .باشند ده منطقه فعالیت دارند نمی ي خصوصی که در محدوها شرکتشود و همچنین  می

  )55( .خواهد رسید )54(وزیران هیأتي اجرایی این قانون به تصویب ها هنام آیین ـ   26ماده  
ي منـاطق آزاد، حسـب مـورد بـا     ها فعالیتبه منظور ایجاد هماهنگی در  ـ  ) 22/8/1375الحاقی ( 27ماده 

  )56(:ش زیر عمل خواهد شد به یکی از دو رو ربط ذيزیر  و تأیید
و مـدیره   هیـأت یس یـ اختیـارات خـود در منطقـه را بـه ر    ) ابسته به قوه مجریـه  و(ي اجرایی ها هدستگا ـ  الف  

  .ي مناطق آزاد تفویض نمایندها سازمانمدیرعامل 
و مـدیره   هیـأت یس یـ ي اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رها همدیران، رؤسا و سرپرستان دستگا ـ  ب 

  .شوند حکم باالترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می بامدیرعامل سازمان و 
انی با سـرمایه داخلـی و خـارجی و    تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه ایر ـ   )30/4/1378الحاقی ( 28ماده  

صنعتی جمهوري اسالمی ایران مجـاز   ـ  تجاري  ها و مؤسسات کارگزاري بیمه در مناطق آزاد شعب و نمایندگی آن

                                                                                                                           
u  
 . نامه اقدام خواهد شد صنعتی و آیین ـقانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري )  24(ماده
نظر بـه  : رییس سازمان ثبت اسناد و امالك کشور17/3/1382مصوب  بخشنامه در خصوص صدور اسناد مالکیت مناطق آزاد ـ  53

ید وزیر محترم بازرگانی نیز قرار گرفته لـذا بـه اسـتناد    یکه مورد تأ اي برخوردار است اینکه صدور اسناد مالکیت مناطق آزاد از اهمیت ویژه
نسـبت بـه صـدور     1372/ 6/ 21وب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري صنعتی جمهـوري اسـالمی ایـران مصـ     24تبصره دو ماده 

د اینگونه اسناد مالکیت توجه خاص معمول دارید و آمار تعداد اسناد مالکیت صادر در مناطق مذکور را به اداره کل امور امالك ارسال نمائی
زمان منطقـه آزاد  ی واصل ولی تاکنون بررسی نشده برابر مقررات رسیدگی و در صورت وجود اشکال مراتب را بـه سـا  یو چنانچه تقاضاها

  .مربوطه اعالم تا نسبت به رفع نقص اقدام نمایند
منـاطق آزاد   یهمـاهنگ  يعضو شورا رانیوز 24/4/1393ی مصوب ـ صنعت  يمناطق آزاد تجار جادیا یچگونگ نامه نییآبه   ـ   55
 .ي مندرج در این مجموعه رجوع شوداقتصاد ژهیو و یـ صنعت يتجار
 15/10/1389قانون برنامه پنجساله پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی ایـران مصـوب        112بند الف ماده این ماده با حکم   ـ   56

احکام قـوانین و مقرراتـی کـه لغـو یـا اصـالح آنهـا        قانون مذکور  226مندرج در این مجموعه متفاوت است و از آنجا که به موجب ماده 
فـوق در مـدت    27، لذا ماده گردد االجرا می در طول برنامه موقوف ،قانونن ایدر صورت مغایرت با احکام  مستلزم ذکر یا تصریح نام است
 . باشد االجرا می برنامه پنجم توسعه موقوف
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  )58( .خواهد رسید  )57(وزیران هیأتبیمه مرکزي ایران به تصویب  و صرفاً تابع مقرراتی است که به پیشنهاد
مجمـع تشـخیص مصـلحت     15/12/1388راي اسـالمی و  مجلس شو 7/5/1388الحاقی (تبصره 

حکم مذکور در این ماده شامل شعب و نمایندگی مؤسسات خارجی و مؤسسات کارگزاري بیمـه خـارجی    ـ) نظام
   )59(.دنیز خواهد بو

ـ ) مجمع تشخیص مصلحت نظـام  15/12/1388مجلس شوراي اسالمی و  7/5/1388الحاقی ( 29ماده   ـ
 )60(اي نامه با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد بر اساس مقررات مجاز و تابع آیینها  تأسیس و فعالیت بورس

عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب  است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد شوراي
  .خواهد رسید )61(وزیران هیأت
  

  
 2/6/1379صـنعتی مصـوب    ـ  سیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاري  راجع به مقررات تأ نامهبیصوتبه  -الف   ـ   57

عـالی بیمـه بـا     شـوراي  3/4/1382پروانه نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی در مناطق آزاد مصوب وزیران و مصوبه ضوابط اعطاي  هیأت 
هاي بیمه فعال در داخل کشور بـه مجموعـه قـوانین و     ضمناً در خصوص شرکت. مندرج در همین مجموعه مراجعه شوداصالحات بعدي 

  . نت مراجعه نمایید مقررات بیمه از انتشارات این معاو
  :باشد که ذیالً متن آن درج شده است در مورد مناطق آزاد نیز قابل اجرا می 6/6/1380 مصوب لتی غیردو بیمه مؤسسات سیس تأ قانون - ب 

  :6/6/1380 مصوب لتی غیردو بیمه مؤسسات سیس تأ قانون
 گسـترش  و عمـومی  رفاه افزایش ،بیمه بازار در کارآئی و رقابت افزایش، کشور در بیمه صنعت گسترش و تعمیم منظور به ـ احده و ماده 

 اصـل  ذیـل  بـه  توجه با جامعه زیان و ضرر از جلوگیري و کشور اقتصادي توسعه و رشد در بیمه نقش افزایش اقتصادي و اجتماعی امنیت
 اشـخاص  بـه  لتی غیردو بیمه مؤسسه سیس تأ اجازه زیر شده تعیین شرایط و قلمرو، ضوابط چارچوب در و اساسی قانون) 44( چهارم و چهل
  :شود می داده داخلی

 در حاکمیت اعمال جهت کماکان اي بیمه فعالیت مجوز ر صدو و اي بیمه فعالیتهاي بر نظارت اعمال، بیمه صنعت در سیاستگذاري ـ 1 
  .بود خواهد باقی ایران اسالمی جمهوري لت دو اختیار
 و عملیـات  انتقال نحوه، آن لغو و سیس تأ مجوز اخذ شرایط یلقب از داخلی بیمه مؤسسات فعالیت و سیس تأ نحوه به مربوط ضوابط ـ2 
 کـارمزد  و بیمـه  حـق ، بیمـه  معامالت انواع شامل اتکائی بیمه و اي بیمه فعالیت ده محدو، اي بیمه مؤسسات رشکستگی و و انحالل، ادغام
 مرکزي بیمه سیس تأ قانون براساس آنها گذاري یهسرما نحوه و قانونی هاي خته اندو و فنی ذخایر میزان، بیمه مختلف هاي رشته به مربوط
  .شد خواهد تعیین 7/2/1316 مصوب بیمه قانون و بعدي اصالحیه و 30/3/1350 مصوب گري بیمه و ایران
 بـراي  30/3/1350 مصـوب  گـري  بیمـه  و ایـران  مرکـزي  بیمـه  سـیس  تأ قانون) 36( ماده موضوع بیمه مؤسسات سرمایه حداقل ـ 3 

 .شد خواهد تعیین زیران و ت هیأ تصویب و دارایی و اقتصادي امور زارت و یید تأ و ایران مرکزي بیمه پیشنهاد با لتی ردوغی بیمه مؤسسات
 .عالی بیمه مندرج در این مجموعه رجوع شود به مصوبات شوراي ـ   58
 .رجوع شود 57بند الف زیرنویس شماره به   ـ   59
 . ه این مجموعه به تصویب نرسیده استنامه مذکور تا زمان تهی آیین  ـ   60
 .رجوع شود 9به پاورقی شماره  ـ  61
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  نقشه محدوده منطقه آزاد کیش
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  قشمآزاد نقشه محدوده منطقه 
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  نقشه محدوده منطقه آزاد چابهار 
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   صنعتی آبادان و خرمشهر، ـ  قانون ایجاد مناطق آزاد تجاري 

  جلفا و بندر انزلی
  2/6/1382مصوب 

هـاي جلفـا و    اي از شهرسـتان  ده هاي آبادان و خرمشهر و محدو اي از منطقه شهرستان ده محدو ـ  احده  ماده و 
منـاطق یادشـده در   . شـود  صنعتی شناخته می ـ  کند به عنوان مناطق آزاد تجاري  ران تعیین میوزی هیأتبندرانزلی که 

و اصـالحات بعـدي آن    )62(7/6/1372صنعتی مصوب  ـ  کلیه امور بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري 
 نقـاط کشـور بـه هـر میـزان ممنـوع      د کاالي همراه مسافر از سه منطقه آزاد یادشـده بـه سـایر     رو و. شد اداره خواهد

  . االجرا است این قانون از تاریخ تصویب الزم .)63(است
   

  قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس
  29/5/1385مصوب 

ـ  شود محدوده فعلـی منطقـه آزاد ارس را در نقـاط مشـترك مرزهـاي       به دولت اجازه داده می ماده واحده 
  )64(.ان، جمهوري نخجوان و جمهوري ارمنستان توسعه دهدجمهوري اسالمی ایران و جمهوري آذربایج

  . شود می تأمیني مالی اجراي این قانون از محل درآمد منطقه آزاد ها ههزین ـ 1تبصره 
 )65(بخش چهارم فصل اول بـاب سـوم   )71( الی) 51(مواد ) موضوع این قانون(در محدوده توسعه یافته  ـ 2تبصره 

باشـد و سـایر مـواد     جـري نمـی  م )66(1311قانون تجارت مصوب سال ) 562(و ) 421(، )318(، )306(الی ) 304(و مواد 
  

 . مذکور در این مجموعه درج شده استقانون  ـ 62
قانون ایجاد یـک منطقـه آزاد تجـاري ـ صـنعتی و بیسـت و سـه منطقـه ویـژه اقتصـادي مصـوب             1به موجب تبصره ماده  ـ  63

سازي مقررات مربوط به ورود کاالي همراه مسافر از منـاطق آزاد بـه سـایر     به یکسان دولت مکلف است تمهیدات الزم نسبت 4/7/1389
 .نقاط کشور را فراهم نماید

 .وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود هیأت 4/5/1393صنعتی ارس مصوب   –تصویبنامه تعیین محدوده منطقه آزاد تجاري به  ـ 64
 .قانون تجارت از انتشارات این معاونت رجوع شود براي مالحظه مواد مذکور به مجموعه ـ 65
  .مندرج در مجموعه قانون تجارت از انتشارات این معاونت رجوع شود 13/2/1311به قانون تجارت مصوب  ـ 66
 خـارج خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که بواسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه م ـ  304ماده 

  .شود اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوي محسوب می 
  .ر است اتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدو در مورد برو ـ   305ماده 

وجود آمـده تـابع قـوانین    ه ه در خارجه بنیز ک) قبولی و غیره - ضمانت   - تعهدات ناشی از ظهرنویسی (هر قسمت از سایر تعهدات براتی  
  .جود پیدا کرده است مملکتی است که تعهد در آنجا و

ذلک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایـران صـحیح باشـد کسـانی کـه در ایـران        مع 
  .برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانین خارجی نیست اند حق استناد به این ندارند که شرایط اساسی تعهداتی کرده

عمل آیـد تـابع قـوانین     هاعتراض و بطور کلی هر اقدامی که براي حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید ب ـ  306ماده 
 . خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود  مملکتی

  مرور زمانفصل چهارم ـ در 
سـال از تـاریخ    طلب و چک که از طرف تجار یـا بـراي امـور تجـارتی صـادر شـده پـس از انقضـاي پـنج          دعاوي راجعه به برات و فته ـ  318ماده 

t  
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  .ها را خالف موازین شرع اعالم نکرده است قابل اجرا خواهد بود قانون مذکور مادامی که شوراي نگهبان آن
آزاد یافتـه منطقـه    و مؤسسات مالی و اعتباري خارجی در محـدوده توسـعه   ها بانکتأسیس شعب  ـ 3تبصره 

  .باشد مجاز نمی) موضوع این قانون(ارس 
  

 قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی
  و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادي 

 4/7/1389مصوب 
ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران ایجاد نماید به دولت اجازه داده می ـ 1 ماده   .شود در شهرستان ماکو منطقه آزاد تجاري 
ضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایـران مصـوب    ي موها فعالیتکلیه 

و اصالحات بعدي آن در منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی مـاکو کـه محـدوده جغرافیـایی آن برابـر نقشـه         7/6/1372
  )67( .باشد، مجاز است پیوست می

ـ  مربـوط بـه ورود کـاالي همـراه      سازي مقـررات  دولت مکلف است تمهیدات الزم نسبت به یکسان تبصره 
  .مسافر از مناطق آزاد به سایر نقاط کشور را فراهم نماید

، )مریـوان (، کردستان )سیستان(هاي سیستان و بلوچسـتان  شود در اسـتان بـه دولـت اجازه داده می ـ 2 ماده
غربی  ، آذربایجان)دوغارون(رضوي  ، خراسـان)ریـز و کازرون سه منطقه المرد، نی(، فارس )بیرجند(خراسان جنوبی 

، گلسـتان  )آبـاد  جهــان (، همدان )شهرري(، تهران )شـهرکرد(، چهارمحال و بختیاري )کاشان(، اصفهان )سلماس(
، کرمانشــاه  )دو منــطقه دامغـان و سمنــان   (، سـمنان  )منطقه اقتصـادي شـمال اسـتان بوشـهر    (، بوشهر )اترك(
و کرمان ) مهران(، ایالم )نوشهر(، مازندران )»ره«بنـدر امام خمینی(تان ، خـوزسـ)نـمین(، اردبیل )آباد غرب اسالم(
رسد منطقه ویژه اقتصادي  می )68(وزیران هیأتیی که به تصویب ها هدر محدود) دو منطقه جازموریان و رفسنجان(

                                                                                                                           
u  
یـن  نامه و یا آخرین تعقیب قضائی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین شده باشـد کـه در ا   اعتراض صدور

 مهلت اعتراض شروع می. مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است صورت مبداء شود در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء . 
ـ   12و  1303دلـو   25هائی کـه قبـل از تـاریخ اجـراي قـانون تجـارت مصـوب         طلب مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته  تبصره 

ـ    ه صادر شده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط ب 1304دادخر 12فروردین و  ه مـرور زمـان راجـع ب
  .اموال منقوله است

  .شود قروض حال مبدل می  همدت ب ه که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت ب همین ـ 421ماده 
سـال مطالبـه متفرعـات و خسـارت      توانند از جهت تأخیري که در اداء طلب آنها شده است براي بـیش از پـنج   نمیطلبکارها  ـ  562ماده 

 .شود در سال نباید بیش از صدي هفت طلب باشد حال متفرعاتی که مطالبه می نمایند و در هر
وزیـران منـدرج در ایـن مجموعـه      هیأت 19/2/1389به تصویبنامه تعیین محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی ماکو مصوب   ـ 67

  .رجوع شود
وزیـران بـا    هیأت 3/6/1392صنعتی و ویژه اقتصادي مصوب  ـ عالی مناطق آزاد تجاري   به موجب تصویبنامه تشکیل شوراي ـ   68

صـنعتی جمهـوري    ـ   وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري ظایف و اختیارات هیأت واصالحات بعدي مندرج در این مجموعه 
یژه  و قانون تشکیل و اداره مناطق و) ورذکقانون م) 1(ماده ) 2(به استثناي تبصره (و اصالحات بعدي آن  ـ   1372مصوب  ـ  اسالمی ایران 

ر قوانین صرفاً و مقررات مندرج در سای) ورذکقانون م )1(ماده  )2(به استثناي تبصره ( ـ   1384مصوب  ـ  اقتصادي جمهوري اسالمی ایران 
t  
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  )69( .ایجاد نماید
ی ایـران مصـوب   قـانون تشـکیل و اداره منـاطق ویـژه اقتصـادي جمهـوري اسـالم        بر اساسمناطق یادشده 

  .اداره خواهند شد 11/3/1384

                                                                                                                           
u  

صـنعتی و ویـژه اقتصـادي     ـ عالی مناطق آزاد تجـاري    در خصوص مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصادي به وزیران عضو شوراي 
  .تفویض شده است

  :هاي ذیل مندرج در این مجموعه رجوع شود به تصویبنامه  ـ 69
) ره(ژه اقتصادي دوغارون، رفسنجان، جازموریان، بنـدر امـام خمینـی    تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق وی ـ  1

  29/1/1390بندر نوشهر، شهرکرد، اسالم آباد غرب، مهران، سلماس، اترك، دامغان، سمنان و المرد مصوب 
بجنـورد، الوان،  ، نمین، کـازرون، کـاوه،   )رامشار(تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادي سیستان  ـ 2

  22/6/1390پارسیان و بانه مصوب 
و جهــرم مصــوب ) ایرانیــان(ـ تعیــین ســازمان مســؤول، محــدوده و گــرایش منــاطق ویــژه اقتصــادي بیرجنــد، ســبزوار، زرندیــه   3

20/12/1390  
 .20/12/1390آباد، ري و سهالن مصوب  تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادي جهان -4
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  صنعتی ماکو –نقشه محدوده منطقه آزاد تجاري 
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  قانون الحاق جزایر هندورابی و فارور کوچک و بزرگ 

  به محدوده منطقه آزاد کیش
  28/9/1389مصوب 

فارور کوچک و  شود با رعایت موازین زیست محیطی، جزایر هندورابی ـ به دولت اجازه داده میماده واحده 
  ) 70( .بزرگ را طبق نقشه پیوست به محدوده منطقه آزاد کیش الحاق نماید

  
شـوراي عـالی شهرسـازي     31/4/1392بـراي جزیـره هنـدورابی مصـوب      ) ICZM(در خصـوص تهیـه طـرح    مصوبه  .ـ   70

  : و معماري ایران
ــواحل    ــه س ــدیریت یکپارچ ــرح م ــرح   ) ICZM(ط ــارچوب ط ــدورابی در چ ــره هن ــورخ    ICZMجزی ــوب م ــوب مص ــواحل جن س

منطقــه آزاد کــیش تهیــه و جهــت طــی مراحــل تصــویب بــه   شــوراي عــالی شهرســازي و معمــاري ایــران، بــا محوریــت  5/7/1389
  .شوراي عالی ارجاع گردد

همچنــین دســتور فرمائیــد . ربــط رســانیده شــود خواهشــمند اســت دســتور فرمائیــد مراتــب بــه طریــق مقتضــی بــه اطــالع مراجــع ذي
هیــأت محتــرم  1378/ 10/ 12هــا مصــوب  نامــه نحــوه بررســی و تصــویب طــرح  آیــین 42اســناد و مــدارك طــرح در اجــراي مــاده  

 .الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابالغ گردد وزیران، پس از اعمال موارد فوق
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  نقشه مربوط به الحاق جزایر هندورابی و فارور کوچک و بزرگ به محدوده منطقه آزاد کیش

  

  



 

  
  
  

  قوانین مرتبط 
  
  
  
  
  

  کشور صنفینظام از قانون 
  24/12/1382مصوب 

 ـ  تجـاري  آزاد عالی مناطق  عالی نظارت مکلف است با همکاري دبیرخانه شورايدبیرخانه هیأت  ـ   88ماده  
هاي صـنفی در منـاطق آزاد کشـور     حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکل )71(نامه اجرایی صنعتی، نسبت به تهیه آیین
  .به اجرا درآید )72(صنعت، معدن و تجارتزیر  اقدام کند تا پس از تصویب و

  
  )73(رزش افزودهاز قانون مالیات بر ا

  17/2/1387مصوب 
االجرا شدن این قانون، قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسـعه اقتصـادي،    از تاریخ الزم ـ  52ماده 

کننـدگان   اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و چگونگی برقراري و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید
و اصالحیه بعدي آن و سایر قوانین و مقررات خاص  1381هاي وارداتی مصوب دهندگان خدمات و کاال کاال، ارائه

و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کاالها و ارائـه خـدمات لغـو    
ننـدگان کاالهـا و   گردیده و برقراري و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردک

حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایري که شمول قوانین و مقـررات  . باشد دهندگان خدمات ممنوع می ارائه
 .باشد عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می

  .... :باشد موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می
 ؛ 7/6/1372ق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران مصوب قانون چگونگی اداره مناط ـ 3
  ؛5/9/1384قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادي جمهوري اسالمی ایران مصوب  ـ 4

  
مصـوب  ) هاي صـنفی در منـاطق آزاد کشـور    نحوه تشکیل و فعالیت تشکل(قانون نظام صنفی ) 88(نامه اجرایی ماده  به آیین ـ  71

  .درج در این مجموعه رجوع شودوزیر صنعت، معدن و تجارت من 24/12/1390
وزیر «عبارت  8/4/1390مصوب  قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارتبه موجب   ـ  72

  .تغییر یافت» وزیر صنعت، معدن و تجارت«به عبارت » بازرگانی
، تـا  24/12/1393کل کشـور مصـوب    1394ون بودجه سال قان 9مدت اجراي آزمایشی قانون فوق به موجب بند ب تبصره   ـ 73

 .تمدید شده است 1394پایان سال 
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  )74( فساد با مقابله و اداري نظام سالمت ارتقاء از قانون

  29/2/1387مصوب 
  :است مکلف دارایی و اقتصادي امور وزارت ـ 9 ماده

...  
 مـرزي، منـاطق   هاي بازارچه مورد در مشخص راهبردي برنامه قانون این تصویب از پس سال یک ظرف ـ د
  )75( .برساند وزیران  هیأت تصویب به و نماید تدوین خاص هاي اسکله و اقتصادي و تجاري ویژه و آزاد

  
  ) 76()1390-1394(از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران

  با اصالحات و الحاقات بعدي  15/10/1389 مصوب
منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادي و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقـق اهـداف سـند      به ـ  112ماده 

پیونـدي و   انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادي مناسب در این منـاطق، هـم   چشم
  :هاي مختلف لی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوي توسعه ملی در بخشتعامل اثرگذار اقتصاد م

ـ  شوند و  نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام منطقه محسوب می  هاي مناطق آزاد به مدیران سازمان الف 
فاعی استثناء نهادهاي د هاي اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به هاي دستگاه کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت

هاي مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري ـ   سازمان. عهده آنها است و امنیتی به 
  .شوند صنعتی و اصالحات بعدي آن و قانون کار اداره می

هاي تحت نظر مقام معظم رهبري، با موافقت  هاي دستگاه واگذاري وظایف، اختیارات و مسؤولیت ـ  1تبصره 
  .پذیرد شان صورت میای

اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شـوراهاي اسـالمی شـهر و روسـتا در منـاطق آزاد بـه مـدیر         ـ  2تبصره 
  .شود سازمان منطقه آزاد واگذار می

ـ  هنگام ورود به سایر نقاط کشور بـه    کاالهاي تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادي به ب 
کـار رفتـه در آن، تولیـد داخلـی محسـوب و از       زش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به نسبت مجموع ار

  .معاف است) 77(پرداخت حقوق ورودي
اي خـارجی بـه کـار رفتـه در تولیـد، مشـروط بـه پرداخـت حقـوق           مواد اولیه و کاالهاي واسطه ـ  1تبصره 

  .شود در حکم مواد اولیه و کاالي داخلی محسوب می ،) 78(ورودي
کار رفته در کاالهاي تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویـژه   مواد اولیه و قطعات خارجی به ـ  2تبصره 

  
بـه تأییـد مجمـع تشـخیص      7/8/1390 در تـاریخ  29/2/1387مصـوب   فسـاد  بـا  مقابله و اداري نظام سالمت ارتقاء قانون ـ  74

  .باشد رسیده است؛ ضمناً قانون مذکور آزمایشی به مدت سه سال می مصلحت نظام
  .نامه مذکور تا زمان تهیه این مجموعه به تصویب نرسیده است تصویب  ـ 75
 .به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است 25/10/1389قانون مذکور در تاریخ   ـ  76
  .رجوع شود 33 به زیرنویس شماره  ـ 78و    77
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اقتصادي که در گذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی کـه بـه کشـور    
  .معاف است ) 79(گردد و از پرداخت حقوق ورودي ی میکار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلق شود، به وارد می

ـ  ها و شـناورها بابـت خـدمات بنـدري دریافـت       هاي بندري مربوط که طبق قوانین جاري از کشتی هزینه ج 
هاي خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجـاري ـ صـنعتی در محـدوده      شود در صورتی که این بنادر توسط بخش می

مناطق آزاد مجازند نسـبت بـه   . گردد هاي مناطق آزاد مربوطه اخذ می ، توسط سازمانمنطقه آزاد ایجاد شده باشند
  .المللی اقدام نمایند ها طبق قوانین جاري و بین ثبت و ترخیص کشتی

ـ  اسـتثناء عـوارض    بـه  (مبادالت کاال بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سـایر منـاطق آزاد از کلیـه عـوارض      د 
 ،) 80( 7/6/1372قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسـالمی ایـران مصـوب     ) 10(موضوع ماده 

  .باشند معاف می) 81(مالیات و حقوق ورودي
المللـی، ایجـاد    ـ به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهاي آموزشی و تحقیقـاتی معتبـر بـین     هـ

هـاي   ربـط و تأسـیس دانشـگاه    هـاي ذي  ی بر طبق اعـالم وزارتخانـه  هاي داخلی و معتبر خارج نمایندگی دانشگاه
  .خصوصی در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصادي با رعایت قوانین مربوط مجاز است

صنعتی با رعایت مالحظات امنیتـی و دفـاعی کـه بـه تأییـد سـتادکل        ـ  محدوده آبی مناطق آزاد تجاري ـ  و
چگـونگی اداره  «گـردد و از امتیـازات قـانون     قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین مـی  متر از رسد به فاصله هشتصد می

  .برخوردار است و اصالحات بعدي آن  7/6/1372مصوب » صنعتی ایران ـ مناطق آزاد تجاري
ـ  هاي مناطق آزاد مؤظفنـد حـداقل یـک درصـد      به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمان ز 

ول عوارض ورود و صـدور کاالهـا و خـدمات ایـن منـاطق را از طریـق نهادهـاي حمـایتی بـه          از محل وص%) 1(
  ) 82( .محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند

المللی و افزایش درآمد ناشی از  به منظور تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین ـ  166ماده 
بـه  ) ره(المللی امـام خمینـی   و مسافر و اشتغال مولد و تبدیل شدن فرودگاه بینو حمل و نقل کاال ) ترانزیت(عبور 

قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافري منطقه با تأکید بر استقالل سـازمانی، مـالی و   
  :دهد نفعان، دولت اقدامات زیر را انجام فرودگاه و ایجاد جریان پایدار منابع مالی ذي مدیریتی این 

و ایجـاد منطقـه آزاد تجـاري و    ) ره(المللی امام خمینی  ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بین ـالف  
اي و سـایر خـدمات شـهر     منطقه ویژه اقتصادي در بخشی از اراضی فرودگاه جهت ارایـه خـدمات بـانکی و بیمـه    

  فرودگاهی از قبیل گردشگري، پزشکی، رفاهی و مشابه آن
هاي جنـوبی و غربـی بخـش     دوده مناطق آزاد تجاري و ویژه اقتصادي به ترتیب از انتهاي ضلعمح ـ  تبصره

اداره شـهر  . هکتار خواهـد بـود  دو هزار و پانصد هکتار و هزار و پانصد به مساحت ) ره( هوایی فرودگاه امام خمینی
خواهد بـود، در قالـب شـرکت    فرودگاهی موضوع این ماده که شامل مناطق آزاد تجاري و ویژه اقتصادي فوق نیز 

  
 .رجوع شود 33 به زیرنویس شماره  ـ 81و    79
  .ن مجموعه درج شده استقانون مذکور در ای ـ  80
صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و -هاي مناطق آزاد تجاري سازمان 1393تصویبنامه بودجه سال  6 –2به بند  ـ   82

 .مندرج در این مجموعه رجوع شود»  هاي منطقه کمک به نهادها و سازمان«تحت عنوان  20/12/1392ماکو مصوب 
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راه و آن بـه پیشـنهاد وزارت   )  83(هاي کشـور اسـت کـه اساسـنامه     دولتی وابسته به شرکت مادرتخصصی فرودگاه
  .وزیران خواهد رسید به تصویب هیأت)  85(و معاونت  )84(شهرسازي
ـ  المللــی  نهــاي الزم بــا اولویــت احــداث فــاز دوم فرودگــاه بــی ایجــاد و تکمیــل زیربناهــا و زیرســاخت ب 

   )ره(خمینی امام

در صـورت   ها مستلزم ذکـر یـا تصـریح نـام اسـت      احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصالح آن ـ226 ماده
  .گردد االجرا می مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوف

  

  از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
 8/12/1389مصوب 

 شینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینـی، عـابرین پیـاده و فعـاالن در    کلیه رانندگان، سرنـ  1 ماده
  )86( .باشند حوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون می

به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروي انتظامی جمهوري اسـالمی ایـران   ـ  2 ماده
انـد اجـازه داده    ل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش الزم را دیدهکه براي تشخیص تخلفات مربوط به حم

  .شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند می
داران کـادر   تواند بـه درجـه   سال می نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران براي مدت حداکثر ده ـ 1 تبصره

انندگی که داراي دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سـابقه خـدمت   مورد وثوق راهنمایی و ر
متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش الزم را دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ 

ن کـادر و پیمـانی سـایر    تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض نماید و در موارد خاص و ضروري از افسرا
  .اند استفاده نماید هاي نیروي انتظامی که آموزش الزم را دیده بخش

االجـراء شـدن    سـال پـس از تـاریخ الزم     شـود حـداکثر ده   بـه نیـروي انتظـامی اجـازه داده مـی     ـ  2 تبصره
اجـراء ایـن    دیـده جهـت   این قانون تا جایگزینی افسران کادر و پیمـانی از افسـران وظیفـه مـورد وثـوق آمـوزش      

  .گیري کند ماده بهره
دیـده کـه داراي حـداقل     راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آمـوزش  ـ 3 تبصره

صورت رایگان در تشخیص تخلف و صدور   مدرك تحصیلی کارشناسی بوده و دوره آموزشی الزم را دیده باشند به
  .ده نمایدقبض جریمه توسط مأموران این ماده استفا

هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبـور و مـرور در کلیـه نقـاط کشـور و منـاطق آزاد        جریمه ـ  21ماده 
  

هیأت وزیران در سامانه ملـی قـوانین و مقـررات     24/1/1393مصوب ) ره(شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی به اساسنامه   ـ   83
 .رجوع شود www.dotic.ir جمهوري اسالمی ایران به نشانی

وزرات راه و «بـه  » ه و ترابـري وزارت را«عبـارت   31/3/1390مصـوب   قـانون تشـکیل وزارت راه و شهرسـازي   به موجـب    ـ  84
  . تغییر یافته است» شهرسازي

 ریزي کشور در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامه  ـ   85
وزاري عضـو   9/7/1373صـنعتی جمهـوري اسـالمی ایـران مصـوبه       –نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاري  به آیین ـ  86
  . مندرج در این مجموعه رجوع شود عالی مناطق آزاد با الحاقات بعدي آن شوراي

http://www.dotic.ir
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تجاري ـ صنعتی، با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تأثیر آن در آلودگی محیط زیست و ایمنی  
ـ )  1(هـاي   عبور و مرور و سایر عوامل مؤثر مندرج در ردیـف  از  )87(ایـن قـانون    )7(جـدول موضـوع مـاده    ) 6(ا ت

  
  :8/12/1389از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  ـ   87
این قانون در حدود وظایف و اختیارات تعیین شده همزمان با صدور قبض جریمه به صورت تسلیمی ) 2(مأموران مذکور در ماده ـ  7 ماده

یل این ماده را با ذکر شماره و نوع گواهینامه راننده به اداره راهنمایی و رانندگی یا ثبت توسط دوربین، گزارش تخلفات مندرج در جدول ذ
  :نماید اداره مزبور متناسب با نمرات منفی مندرج در جدول مذکور به شرح زیر با آنان رفتار می. دارند مربوطه ارسال می

هـزار   ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با پرداخـت چهارصـد  نمره منفی باشد گواهینامه او به مدت سه ) 30(ـ چنانچه متخلف داراي  1
  .شود ریال جریمه نقدي به نفع خزانه عمومی مسترد می) 000/400(

نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او بـه  ) 25(چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات جدید ) 1(ـ پس از اعمال مقررات موضوع بند  2
  .گردد ریال به نفع خزانه عمومی مسترد می) 000/600(هزار  ضاء مدت مزبور و پرداخت ششصدمدت شش ماه ضبط و پس از انق

در اثر ارتکاب تخلفات جدید بیست نمره منفی بـه متخلـف تعلـق گیـرد گواهینامـه او ابطـال       ) 2(ـ هرگاه پس از اعمال مقررات بند  3
ریـال بـه نفـع خزانـه      )000/000/1(دوره آموزشی و پرداخت یک میلیون تواند برابر مقررات و پس از طی  سال می  گردد و بعد از یک می

  .عمومی گواهینامه جدید أخذ نماید
  .شود در بقیه موارد براي هر تخلف در هر بیست و چهار ساعت صرفاً یک بار نمره منفی محاسبه می) 7(تا ) 1(به استثناء بندهاي  ـ 1 تبصره
سـال در   و یک) 2( و) 1( ماه از زمان ارتکاب آخرین تخلف منجر به نمره منفی در بندهاي شکه متخلف به مدت ش در صورتی ـ 2 تبصره

هاي منفـی ناشـی از تخلفـات ارتکـابی گذشـته بالاثـر        یک از تخلفات راهنمایی و رانندگی نشود کلیه نمره این ماده، مرتکب هیچ) 3(بند 
  .گردد گردد و تخلفات بعدي وي به عنوان تخلف اول او محسوب می می

متخلف مکلف است ظرف بیست روز پس از ابالغ صورت وضعیت مربوط به نمرات منفی، گواهینامه خود را به اداره راهنمایی  ـ 3 تبصره
و رانندگی مربوطه تسلیم نماید در صورت عدم تسلیم در موعد مقرر راهنمایی و رانندگی پرونده مربوطه را به واحد رسیدگی به اعتراضات 

این قانون ارسال تا پس از بررسی و عدم وجود عذر موجه عالوه بر جرایم فوق به تناسب، جرایم نقدي بندهاي این  )1(* )5(ه موضوع ماد
گیرد به نحـو مقتضـی او    راهنمایی و رانندگی موظف است در هر نوبت که نمره منفی به متخلف تعلق می. ماده را تا دو برابر افزایش دهد

  .ز نمرات منفی راهنمایی کندشدن ا خصوص مطلع را در
  .شوند کنند به مجازات مقرر براي رانندگی بدون گواهینامه محکوم می کسانی که در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی می ـ 4 تبصره
  .یا گرفتن آزمون مجدد صرفاً به موجب قانون ممکن است ابطال گواهینامه و ـ 5 تبصره
    )1(* .رسد وزیران می ماده توسط نیروي انتظامی تدوین و پس از تأیید وزیر کشور به تصویب هیأتاین ی ینامه اجرا ینیآ ـ 6 تبصره

  جدول نمره منفی براي تخلفات رانندگی پرخطر

  عنوان تخلف رانندگی  ردیف

  نمره منفی

وسایل نقلیه 
  شخصی

وسایل نقلیه عمومی و 
  سنگین

1 
 روي بر موتورسیکلت حرکت یا و درجا زدن دور مانند نمایشی حرکات هرگونه
  10  8  چرخ یک

  15  10  )ساعت در کیلومتر 50 از بیش( مجاز سرعت از تجاوز 2
  10  5  دوطرفه هاي راه در غیرمجاز سبقت 3
  10  5  رانندگی و راهنمایی قرمز چراغ از عبور 4
  5  3  مارپیچ طور به حرکت 5
  7  5  ها بزرگراه و ها آزادراه در عقب دنده با حرکت 6

t  
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  عنوان تخلف رانندگی  یفرد

  نمره منفی

وسایل نقلیه 
  شخصی

وسایل نقلیه عمومی و 
  سنگین

  7  5  ها بزرگراه و ها آزادراه در عقب دنده با حرکت 7
  20  10  افیونی یا و گردان روان داروهاي مصرف و مستی حالت در رانندگی 8
  10  5  )ساعت در کیلومتر 50 تا 30 از بیش( مجاز سرعت از تجاوز 9

  6  4  ممنوع محل از عبور 10
  9  5  راه محور از چپ به تجاوز 11
  7  5  رو پیاده از نقلیه وسایل عبور 12
  6  4  عبور تقدم حق رعایت عدم 13
  5  3  ممنوع محل در زدن دور 14

15 
 سـرعت  در راننـدگی  حـین  در مشابه ارتباطی وسایل یا همراه تلفن از استفاده
  5  3  کیلومتر 60باالي 

  6  3  شب در روشنایی) سیستم( سامانه در نقص یا مؤثر فنی نقص 16
  8  8  خطرناك مواد اي جاده نقل و حمل ایمنی مقررات رعایت عدم 17
  7  -  مجاز زمان از بیش عمومی نقلیه وسایل با رانندگی 18

19 
 یـا  سـمعک  عینک، از استفاده قبیل از گواهینامه در مندرج شرایط رعایت عدم

  7  3  خاص تجهیزات

  5  3  مدرسه پلیس یا محصلین مرور و عبور مراقبین پرچم یا ستای فرمان به توجه عدم 20
  8  5  بار حمل مقررات رعایت عدم 21
ایـن قـانون موظفنـد در صـورت مشـاهده تخلفـات زیـر بـه شـرح مقـرر           ) 2( مـأموران راهنمـایی و راننـدگی موضـوع مـاده      ـ 10 ماده

  :اقدام نمایند
ـ  ثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه مـذکور  چنانچه وسیله نقلیه داراي عیب و نقص فنی مؤ الف 

  )2(* .گردد به تعمیرگاه اعزام می
ـ  ایـن قـانون بـا    ) 2( در مواردي که قرائن و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد مأموران موضـوع مـاده   ب 

ارادگـی حاصـل از مصـرف مسـکرات و      نمایند و در صورت اثبات حالت مستی و بی زات الزم نسبت به تشخیص این حالت اقدام میاستفاده از تجهی
ریال و ضبط گواهینامـه بـه    )000/000/2( میلیون مواد مخدر و روانگردان از رانندگی فرد موردنظر جلوگیري و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دو

  )3(*.شود ی معرفی مییي انتظامی جهت اقدام قانونی به مرجع صالح قضاماه توسط نیرو مدت شش
ـ  ی ایکــه راننـده بـدون داشــتن گواهینامـه مبــادرت بـه راننـدگی نمایــد وسـیله نقلیــه متوقـف و راننـده بــه مرجـع قضــ          در صـورتی  ج 

  .گردد معرفی می
ایـن  ) 7(جـدول مـاده   ) 10(و ) 5(، )4(، )3(، )2(، )1( د ـ هرگاه راننده به صورت همزمان مرتکب دو تخلف از تخلفـات موضـوع بنـدهاي    

ایـن مـاده ظـرف    » ب«و » الف«ی بندهاي ینامه اجرا نییآ. شود قانون گردد، وسیله نقلیه براي مدت حداکثر هفتاد و دو ساعت توقیف می
   .سیدوزیران خواهد ر ماه توسط وزارت کشور با همکاري وزارت دادگستري تهیه و به تصویب هیأت مدت شش

اي که بـه   متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابالغ شده در قبض جریمه ـ 5ـ ماده   1*
شود پرداخت و رسید دریافت نماید یا مراتب اعتـراض   داري کل تعیین و اعالم می رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه اطالع او می

t  
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ریـال الـی   ) 000/30(ریال و در سایر موارد از سی هزار  )000/000/1(میلیون  ریال تا یک  )000/100(یکصدهزار 
هـاي کشـور، دادگسـتري و راه و     باشد و طبق جداولی که به پیشـنهاد وزارتخانـه   ریال می )000/500(پانصد هزار 
    .)89(شود وزیران خواهد رسید به اجرا گذارده می تصویب هیأتبه  )88( يشهرساز

ـ  محاسـبه   )10(مـاده   »ب«بر اساس بنـد   )7(جدول موضوع ماده ) 7(جریمه مربوط به تخلف ردیف  تبصره 
   ) 90(.خواهد شد

  از قانون امور گمرکی
  22/8/1390مصوب 

، طبق تعریفی است که از طـرف شـوراي   کار برده شده در این قانون مفاهیم اصطالحات گمرکی به ـ 1ماده 
که در بندهاي ذیل یـا   شود مگر این صورت مجموعه براي کشورهاي عضو منتشر شده و یا می همکاري گمرکی به

 :عمل آمده باشد در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگري به 
ـ  قانون اظهارکننده، رویـه گمرکـی   اي کتبی یا شفاهی است که بر اساس مقررات این  بیانیه: اظهار کاال الف 

                                                                                                                           
u  

اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیسـت  . مذکور با ذکر دالیل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید خود را ظرف مدت
موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابالغ نمایـد،   و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسی الزم را انجام داده و در صورت غیر

ائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسـیدگی بـه اعتراضـات ناشـی از تخلفـات راننـدگی ارسـال        در صورت اصرار معترض، اداره اجر
 . نماید می

الذکر متشکل از یک قاضی با ابالغ رییس قوه قضاییه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رییس پلیس راهنمـایی و   واحد فوق
. نمایـد  خواهد بود که پس از أخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت بـه صـدور رأي مـی   باشد ریاست آن واحد با قاضی  رانندگی مربطه می

 . رأي صادره قطعی است
که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم ننماید یا ظرف بیست روز پس از ابالغ رأي واحد جریمـه را پرداخـت    در صورتی

 .بلغ مندرج در قبض جریمه بپردازدننماید، موظف است جریمه را به مأخذ دو برابر م
ـ  حسب مورد به ناحق قبض جریمه صادر کرده یـا بـا علـم و    ) 2(در صورتی که ثابت شود مأموران و نیز داوطلبان مذکور در ماده  تبصره 

خـالف واقـع    اند، ضمن جبران خسارت وارده بـه مجـازات بـزه گـزارش     اطالع گزارش خالف واقع در مورد امور مربوط به این قانون داده
  .شوند محکوم می

با اصـالحات بعـدي در مجموعـه قـانون      20/6/1390قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  7نامه اجرایی ماده  به آیین  ـ  1*
ان بـه  هاي مربوط از انتشارات این معاونت یا سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوري اسـالمی ایـر   نامه رسیدگی به تخلفات رانندگی و آیین

  .رجوع شود  www.dotic.irنشانی 
بـا اصـالحات    20/6/1390قانون رسیدگی به تخلفات راننـدگی مصـوب    10نامه اجرایی بندهاي الف و ب ماده  به آیین  ـ 3* و  2*

ز انتشارات این معاونت یا سـامانه ملـی قـوانین و مقـررات     هاي مربوط ا نامه بعدي در مجموعه قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آیین
  .رجوع شود  www.dotic.irجمهوري اسالمی ایران به نشانی 

وزارت راه و «بـه  » وزارت راه و ترابـري «عبـارت   31/3/1390مصـوب   قـانون تشـکیل وزارت راه و شهرسـازي   به موجـب    ـ  88
  . تغییر یافته است» شهرسازي

ـ    به تصویبنامه موضوع جریمه ـ   89  هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و منـاطق آزاد تجـاري 
تصویب شـده اسـت در همـین     8/12/1389قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  21که به استناد ماده  3/7/1390صنعتی مصوب 

 . دمجموعه رجوع شو
 .رجوع شود 77به زیرنویس شماره  10و  7براي مالحظه مواد  ـ   90

http://www.dotic.ir
http://www.dotic.ir
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  .دهد کند و اطالعات مورد نیاز براي اجراي مقررات گمرکی را ارائه می مورد نظر خود را درباره کاال مشخص می
ـ  سندي است که به موجب آن شرکت حمل و نقل، فهرست کلی محموالتی کـه بایـد   : اظهارنامه اجمالی پ 

  .نماید یا خروج وسیله نقلیه از کشور اعالم می تخلیه و یا بارگیري شود را هنگام ورود و
  .شود آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال می: قلمرو گمرکی ص ـ

ـ  به اضـافه سـود بازرگـانی کـه     ارزش گمرکی کاال %) 4(حقوق گمرکی معادل چهار درصد : حقوق ورودي د 
موجب قانون، گمرك مسـؤول وصـول آن اسـت و بـه       وجوهی که به عالوه گردد به وزیران تعیین می توسط هیأت

  .شود هاي انجام خدمات نمی گیرد ولی شامل هزینه واردات قطعی کاال تعلق می
ـ  موجب قانون یا قراردادهـاي متکـی بـه قـانون مسـؤولیت        شخص حقوقی که به: گیرنده مرجع تحویل ك 

ا که تشریفات گمرکـی آن انجـام نشـده اسـت در امـاکن      تحویل و نگهداري کاالهاي مربوط به عموم اشخاص ر
  .آوري و فروش اموال تملیکی نیست این اصطالح شامل سازمان جمع. گمرکی بر عهده دارد

و نقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی، دو نسـخه اظهارنامـه    هاي حمل  شرکت ـ 18ماده 
هـر  ) هـاي  راهنامـه (هـاي   از فهرست کل بار و در صورت نیاز، بارنامـه  اي اجمالی تنظیم و به هریک از آنها نسخه

گیرنده کاال تسلیم کنند و در صـورت خـالی بـودن     ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرك و مرجع تحویل
رسی و طبق اظهارنامه اجمالی باید به زبان فا. وسیله نقلیه، اظهارنامه اجمالی با تصریح بر خالی بودن تسلیم نمایند

خـوردگی   نماید، بدون حـک و اصـالح و قلـم    گیرنده تهیه می اي که گمرك ایران با هماهنگی مراجع تحویل نمونه
  .تنظیم گردد
و نقل به هنگام تنظیم و تسلیم اظهارنامه اجمالی از نظـر محتویـات     هاي حمل مسؤولیت شرکت ـ 1 تبصره

بارگیري و مهروموم شـده  ) کانتینرهاي(هاي  بارگُنج. مربوطه استهاي  هاي آکبند محدود به مندرجات بارنامه بسته
  .گردد کبند تلقی میآاز طرف فرستنده کاال در حکم بسته 

مقررات این ماده شامل کاالهاي ورودي از مناطق آزاد تجـاري ـ صـنعتی و ویـژه اقتصـادي بـه        ـ 2 تبصره
  .گردد قلمرو گمرکی نمی

  ...ـ  24ماده 
لت توقف کاال در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادي بر اساس ضوابط قـانونی منـاطق   تعیین مه ـ 4 تبصره

هـاي   مهلـت  يکاالهایی که در این مناطق پـس از انقضـا  . هاي مسؤول این مناطق است مذکور در اختیار سازمان
  .گردند یشوند نیز مشمول مقررات کاالي متروکه م هاي مذکور مهلت منقضی، اعالم می ی توسط سازمانیاعطا

گـردد و مـواد، کاالهـاي     حقوق ورودي اخذ شده از عین کاالي وارداتی کـه از کشـور صـادر مـی     ـ  66ماده 
بندي کاالي صـادر شـده بـا     شده در تولید، تکمیل یا بسته کار رفته یا مصرف بندي خارجی به مصرفی و لوازم بسته

  .ن ورود کاال باید به صادرکننده مسترد گرددنامه اجرایی آن با مأخذ زما رعایت مقررات این قانون و آیین
گـردد چنانچـه    منظور صادرات، به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادي حمل مـی  کاالهایی که به  ـ  1تبصره 

  .گردد برابر قوانین و مقررات از این مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد می
که الزمه واکـنش شـیمیایی اسـت مشـمول اسـترداد      ) ها کاتالیست( ها کننده حقوق ورودي تسریع ـ 2 تبصره

عنوان کمک در تولیـد کـاالي صـادراتی مـورد       کننده و همانند آنها که فقط به گردد ولی ابزارآالت و مواد روان می
  .گیرد شامل مقررات استرداد نیست استفاده و مصرف قرار می
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  .ده کاالهاي مذکور نیز درخواست شودتواند توسط اشخاصی غیر از واردکنن استرداد می ـ 3 تبصره
سال  شده سه کار رفته در کاالهاي صادر مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودي مواد به ـ  4تبصره 

روز امضاي پروانه یا پته گمرکی و روز تسـلیم تقاضـاي   . از تاریخ امضاي پروانه یا پته گمرکی کاالي ورودي است
  .شود این ایام محسوب نمیاسترداد به گمرك ایران جزء 

به منظور تسهیل شناسایی و انطبـاق کـاال و مـواد وارداتـی بـه کـار رفتـه در کـاالي صـادراتی،           ـ 67ماده 
صادرکننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامه صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره پروانـه ورودي مربوطـه بـه    

طور کامل انجـام دهـد و    تشریفات ارزیابی کاالي صادراتی را بهگمرك صدوري اعالم کند و گمرك موظف است 
  .نتیجه را در ظَهر اظهارنامه صادراتی قید نماید

ـ  نامه اجرایی ایـن   اسناد و مدارك مورد نیاز گمرك جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودي در آیین تبصره 
  .گردد قانون مشخص می

و مأخذ حقـوق ورودي منـدرج در اسـناد گمرکـی در زمـان ورود      استرداد بر اساس ارزش گمرکی  ـ 68ماده 
هایی غیر از گمرك وصـول   در صورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کاال توسط سازمان. شود محاسبه می

هـاي   گمـرك و سـایر سـازمان   . نمایـد  هـاي مـذکور اعـالم مـی     شود، گـمرك مراتب را جهت استرداد به سازمان
  .ساله بودجه الزم براي استرداد را در بودجه ساالنه منظور نمایند همهکننده باید  وصول

چنانچه کاالي تولید داخلی به اشخاصی که در واردات کاالي مشابه خارجی معافیت دارند فروخته  ـ  69ماده 
ین قـانون بـه   کار رفته در تولید آن نیز طبق مقررات ا شود، وجوه پرداختی براي ورود کاال، مواد، اجزاء و قطعات به

  .گردد فروشنده مسترد می
هـاي   منظور از مسافر در این قانون شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تـردد از راه  ـ  76ماده 

  :گردند اشخاص زیر مسافر تلقی می. شود مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آنها خارج می
  .شود لمرو گمرکی وارد یا از آن خارج میطور موقت به ق ـ شخص غیرمقیم ایران که به الف

  .شود می) مسافر ورودي(یا به آن وارد ) مسافر خروجی(ب ـ شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج 
ـاده نیسـتند    ـ 1 تبصره مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادي مشمول مقررات این م

  .یق مناطق مذکور از کشور خارج شوند، موظفند کاالي همراه خود را به گمرك اظهار نمایندو در صورتی که از طر
شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کاالي شخصی همراه مسافر و امور مربوط بـه   ـ 2 تبصره

  .گردد نامه اجرایی تعیین می مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین
اي است که بر اساس آن کاالي داخلی از یک گمرك مرزي بـه گمـرك    رویه) کابوتاژ(بري  نکرا ـ  99ماده 

کاالیی که از لحاظ نزدیکـی راه بـا   . گردد هاي مرزي حمل می مرزي دیگر در قلمرو گمرکی از راه دریا یا رودخانه
ـ   رعایت صرفه تجاري از یک نقطه به نقطه دیگر قلمرو گمرکی از راه ا عبـور از خـاك کشـور    هاي زمینی مجـاز ب

شود در صورتی کـه بـراي    هاي مرزي به مناطق آزاد حمل می خارجی و همچنین کاالیی که از راه دریا یا رودخانه
رد   در این موارد هرگاه کاالي کـران . شود می) کابوتاژ(بري  مصرف در این مناطق باشد نیز مشمول مقررات کران بـ

رد   ی حمل شود وسیله نقلیه نیز تابع رویه کاالي کرانبا وسایل نقلیه داخل) کاالي کابوتاژي( کـاالي کابوتـاژي  (بـ (
  .است

ـ  نحوه تشریفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزیابی و میـزان تضـمین در حـدود مقـررات ایـن قـانون در        تبصره 
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  .گردد نامه اجرایی تعیین می آیین
شمول پرداخت هیچگونه وجهی نیست را کاالیی که صدور آن از کشور مجاز است و صدور آن م ـ 100ماده 

توانـد بـا    گمـرك ایـران مـی   . حمل نمـود ) کابوتاژ(بر  عنوان کران  توان با انجام تشریفات و مقررات مربوطه به می
موجب قانون و مقررات مجاز مشروط است با اخذ تضمین  الصدور یا کاالیی که به کاالي ممنوع) کابوتاژ(بري  کران

  .ر موافقت نمایدیا تعهد یا قیود دیگ
براي رسیدن کاال به گمرك مقصد منقضی گردد و ) کابوتاژ(بري  هرگاه مدت اعتبار پروانه کران ـ 101 ماده

بر ورود کاال ارایه نشـود آن کـاال    آن از طرف صاحب کاال گواهینامه گمرك مقصد مبنی يتا سه ماه بعد از انقضا
  ... :شود ر عمل میمانند کاالي به مقصد نرسیده تلقی و به نحو زی

ـ  رد   در مواردي که با ارایه مدارك و مستندات معتبر مورد تأیید گمرك، محـرز شـود کـاالي کـران     تبصره  بـ
بین رفته است گمرك ایران مجاز است آن را  از) فورس ماژور(در اثناي حمل به علل قوه قهریه ) کاالي کابوتاژي(

  .بطال تضمین یا تعهد از تعقیب موضوع نیز خودداري نمایدبر دستور ا  به مقصد رسیده تلقی کند و عالوه
توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد  اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق می ـ 117ماده 
  ... :زیر است
  کارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتی ـ ز
...  

نامه اجرایـی قـانون مقـررات     ور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیینهاي مذک عالوه بر معافیت ـ  119ماده 
هـا و قراردادهـاي مصـوب     ها، موافقتنامه هاي دیگري که به موجب قوانین، تصویبنامه صادرات و واردات و معافیت

  .... :باشد مجلس شوراي اسالمی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودي معاف می
ـ  سال یـا بیشـتر باشـد و     خانه و لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج که مدت اقامت آنان در خارج یک لوازم ح 

  :که  شوند مشروط بر این لوازم خانه و اشیاء اتباع خارجی داراي اجازه اقامت که به ایران وارد می
 قهریه کی وارد شود موارد قوهماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمر  ماه قبل تا نه ـ لوازم و اشیاء مزبور از یک 1

  .تشخیص گمرك ایران مستثنی است به) فورس ماژور(
مزبور به تشخیص گمرك با وضع و شؤون اجتماعی آنان متناسـب بـوده و جنبـه تجـاري      يـ لوازم و اشیا 2

  .نداشته باشد
  .ـ در پنج سال گذشته، از چنین معافیتی استفاده نکرده باشند 3

شـوند در   ساله یا بیشتر به خارج از کشور اعـزام مـی   لت که براي انجام مأموریت یککارمندان دو ـ  1تبصره 
ساله از خارج احضار شوند همچنین ایرانیـانی کـه بـه تشـخیص      صورتی که قـبل از پایان مأموریت و توقف یـک

ور در سال توقـف مـذک   شوند مشمول شرط مدت یک وزارت امور خارجه به ناحق از کشور محل سکونت اخراج می
  .این بند نیستند
طور عرفی مورد استفاده شخص و یا خـانواده صـاحب آن    ی است که بهیمنظور از لوازم خانه اشیا ـ 2 تبصره

  .گیرد اشیاء هنگام اقامت در یک محل قرار می
گردند نیز مشمول  اشخاصی که با رعایت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می ـ 3 تبصره

  .شوند هیالت این بند میتس
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موارد مصرحه در این قانون نحوه ورود و صدور کاال، تحویـل و تحـول، نگهـداري،     ياستثنا  به ـ 158 ماده
   .ها در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادي، حسب مورد تابع قوانین مربوطه است ها و ممنوعیت محدودیت

  
  قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از 

 19/2/1391مصوب 
و گـاز،   نفـت هاي کلی نظام جمهوري اسالمی ایران در بخش  به منظور تحقق سیاست نفتوزارت  ـ1ماده 

، گاز، پتروشـیمی  نفتدستی صنعت  ریزي و نظارت بر کلیه عملیات باالدستی و پایین سیاستگذاري، راهبري، برنامه
و گـاز اعمـال حـق     نفـت بر منابع و ذخایر و پاالیشی تشکیل شده است و به نمایندگی از طرف حکومت اسالمی 

  . نماید حاکمیت و مالکیت عمومی می
  : به شرح زیر است نفتوظایف و اختیارات وزارت  ـ3ماده 

...  
  ی یپ ـ امور اجرا

...  
هاي مناسب براي ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادي در حـوزه   ـ شناسایی، آمایش و پیشنهاد مکان  6
هاي حمایتی و نظـارتی   هاي آمایش سرزمین و اعمال سیاست وشیمی و پاالیشی در چهارچوب برنامه، گاز، پترنفت

  و گاز نفتبر فرآیند توسعه و اداره هر یک از این مناطق در امور مرتبط با 
  

  نیازهاي کشور  تأمینقانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی در از 
  قانون ) 104(اصالح ماده  ها در امر صادرات و و تقویت آن

   هاي مستقیم مالیات
  1/5/1391مصوب 

  ... :رود عبارات و اصطالحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می ـ1ماده 
افزار، فنـاوري و   افزار، نرم سخت عبارت از تولید کاال، تجهیزات، خدمات یا محصوالتی اعم از: تولید داخلی ـ8
طراحی متخصصین ایرانی یا بـه طریـق مهندسـی معکـوس یـا       آن با) %100(در صد  است که صد» برند«نشان 

  .شود انجام می انتقال دانش فنی و فناوري
...  

شده و اجناسی است که در ساخت و تکمیل پـروژه بـه    ساخته یا ساخته عبارت از هر گونه مواد نیمه: کاال ـ11
  .رسد مصرف می
  :دولت موظف است ـ 19ماده 

تولیـد و خـدمات داخلـی و حمایـت از صـادرات، بـا اسـتفاده         گیـري از تـوان   دایت بازار بـه بهـره  ـ براي ه 1
ــه طراحــی و اســتقرار نظــام بیمــه حمــایتی مصــرف   از ظرفیــت صــنعت بیمــه ــدات و  کشــور ب ــدگان تولی کنن

 .داخلی اقدام کند خدمات
. گرا شـود  زایش تولید صادراتکند که منجر به افی هاي صادراتی کاال و خدمات را به نحوي طراح ـ مشوق 2
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کـه بـه    باشـد  ها با آن دسته از تولیدکنندگانی در سرزمین اصلی یـا منـاطق آزاد مـی    مشوق اولویت استفاده از این
  .برخوردارند ها از مزیت تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تولیدات و خدمات آن

  
  )91(کل کشور 1394از قانون بودجه سال 

  24/12/1393مصوب 
  ... -9ره تبص
آزاد و  منـاطق  هاي سازمان) 92( 1394ریزي کشور موظف است بر بودجه سال  سازمان مدیریت و برنامه -ل 

 1395الیحـه بودجـه سـال    ) 3(را در پیوست شماره  مناطق این 1395ویژه اقتصادي دولتی نظارت و بودجه سال 
   .کل کشور منظور کند

  ... -16تبصره 
، ) 93(قـانون برنامـه پنجسـاله پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی ایـران        ) 112(ده ما) ز(در اجراي بند  -لف ا
کـل   داري تجاري و صنعتی مکلفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصـی نـزد خزانـه    آزاد هاي مناطق سازمان

ریال ) 000/000/000/30(میلیارد  سی داري کل کشور مکلف است منابع واریزي را تا مبلغ خزانه. کشور واریز کنند
و سازمان بهزیستی کشور در همـان  ) ره(یادشده به کمیته امداد امام خمینی به نسبت مساوي براي اجراي مفاد بند

 .پرداخت کند مناطق
  
  

  
  .منتشر شده است) قوانین و مقررات 764نامه شماره  ویژه( 28/12/1393مورخ  20403قانون حاضر در روزنامه رسمی شماره   ـ 91
م، چابهار، ارس، ارونـد، انزلـی و مـاکو    صنعتی کیش، قش -هاي مناطق آزاد تجاري سازمان 1394نامه بودجه سال  به تصویب ـ  92

 .و ویژه اقتصادي در همین مجموعه رجوع شود صنعتی –عضو شوراي عالی مناطق آزاد تجاري  وزیران 27/12/1393مصوب 
 .مندرج در این مجموعه رجوع شود 15/10/1389به قانون مذکور مصوب   ـ   93



 

  
  
  

  )94(المللی ي بینها و کنوانسیون ها هموافقتنام
  
  
  

  از قانون قرارداد اقامت و دریانوردي
  لت فرانسه و دو لت ایران بین دو 

  18/2/1345مصوب 
در قرارداد حاضر براي یکـدیگر قایـل    مساعدترین رفتاري که طرفین معظمین متعاهدین متقابالً ـ   13ماده  
  :بود نخواهد شوند شامل موارد زیر می

اي  ي ناحیـه ها هجود منطقه آزاد یا ناشی از موافقتنام امتیازات ناشی از اتحاد گمرکی یا پولی یا ناشی از و: الف 
  .این پس امضا خواهد کرد است یا از کرده ءها را امضا طرف متعاهدین آنکه یکی از 

هـا منظـور    ل دیگر براي آن ابط خاص با دو مزایا و امتیازاتی که یکی از طرفین قرارداد به علت داشتن رو: ب 
نـد یـا تعلـق    اي تعلـق دار  ل به اتحادیه این است که این دو ابط خاص ناشی از این رو. خواهد داشت داشته است یا

ـ   یک یا چند رشته امور تولیدي یا بازرگانی یا امور مربـوط بـه امنیـت مشـترکاً سـازمانی      اند که در داشته وجـود  ه ب
   .اند رده آو

  
  نیویورك 1961قانون الحاق دولت ایران به معاهده واحد مواد مخدر از 

  18/4/1351مصوب 
 المللی  مقررات مخصوص درباره تجارت بین ـ 31ماده 

   : یک کشور یا سرزمین عالماً اجازه نخواهد داد مگره ي این معاهده صدور مواد مخدر را بها طرف ـ 1
  و  ـطبق قوانین و مقررات آن کشور یا سرزمین  ـالف 
ـ    19ماده  2که در بند  طوريه آن کشور یا سرزمین به در حدود کل برآوردهاي مربوط ب ـب   ه تعریـف شـده ب

  . صدور مجدد یابداضافه مقادیري که باید 
ي دیگـر  هـا  قسـمت ها و نظارتی را که در  ي این معاهده در بنادر آزاد و مناطق آزاد همان مراقبتها طرف ـ 2

  
با موضوع مجموعه مبادرت شده و تعیـین تکلیـف در خصـوص اعتبـار و یـا       موارد مرتبط» گردآوري«در این بخش، تنها به   ـ  94

هایی که تنها بخشـی از   ها و موافقتنامه همچنین براي مالحظه متن کامل کنوانسیون. باشد ربط می کیفیت اجرا، موکول به نظر مراجع ذي
    ا سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران بهالمللی ی هاي بین توانید به مجموعه پنج جلدي کنوانسیون آنها درج شده است می

 .مراجعه نمایید) از انتشارات این معاونت(یا لوح جامع قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران  www.dotic.irنشانی

http://www.dotic.ir
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در عین آنکه گاهی اوقات خواهند توانست روش شدیدتر هم . نمود  نمایند اجرا خواهند هاي خود اعمال می سرزمین
  . کار برنده ب

وسیله پروانه ورود و صدور مواد مخدر را نظـارت خواهنـد نمـود مگـر در     ه ه بي این معاهدها طرف ـالف   ـ 3
  . ي دولت انجام گرفته باشدها هبنگاه یا بنگا  مواردي که ورود و صدور مزبور وسیله

دهند یـا در ایـن امـر     ی که ورود و صدور مذکور را انجام مییها همتعاهدین در مورد کلیه اشخاص و بنگا ـب  
  . داشت  مراقبت الزم مرعی خواهندمداخله دارند 

دهد مقرر خواهد نمود کـه پروانـه    هر طرف متعاهدي که ورود یا صدور یک ماده مخدر را اجازه می ـالف   ـ 4
  . ورود یا صدور اعم از آنکه یک یا چند ماده مخدر باشد گرفته شود  ورود یا صدور جداگانه براي هر نوبت

که باید وارد یا   المللی اگر داشته باشد مقداري و نام غیر اختصاصی بین ـدر  این پروانه شامل نام ماده مخ ـب  
  . صادرکننده و نیز مدتی که طی آن باید ورود یا صدور انجام گیرد خواهد بود  نام و آدرس واردکننده و ـصادر شود 

  . را داده قید خواهد شد که آن همچنین مقامی) 5بند (عالوه شماره و تاریخ گواهینامه ورود  هدر پروانه صدور ب ـج 
  . دفعات را اجازه دهده پروانه ورود ممکنست ارسال ب ـد  

وسـیله  ه ي این معاهده یک گواهینامه ورود مطالبه خواهند نمود که بها طرفقبل از اعطاي پروانه صدور  ـ 5
ورود مـاده یـا مـواد مخـدر     واردکننده داده شده و تصدیق کرده باشـند کـه     دار کشور یا سرزمین مقامات صالحیت

کـه درخواسـت پروانـه صـدور      اي گواهینامه مزبور وسیله شـخص یـا مؤسسـه    ـباشد   موضوع آن مورد تصویب می
ی که عملی باشد از نوع گواهینامه ورود مصـوب کمیسـیون   یي این معاهده تا جاها طرف. نماید ارائه خواهد شد می

  . خواهند نمود  پیروي
دهد یـک نسـخه    صدور همراه هر محموله خواهد بود و دولتی که پروانه صدور را می یک نسخه از پروانه ـ 6

  . واردکننده خواهد فرستاد  آن را براي دولت کشور یا سرزمین
وقتی که ورود انجام گرفت یا وقتی که مدت مقرر براي ورود منقضی شـد حکومـت کشـور یـا سـرزمین       ـالف   ـ 7

  . داد یا سرزمین صادرکننده اعاده خواهداین امر براي حکومت کشور   ویسواردکننده پروانه صدور را با ظهرن
  . ظهرنویس مذکور در فوق مقدار واقعی وارده را مشخص خواهد نمود ـب 
اگر مقدار واقعی صادر شده کمتر از مقداري باشد که در پروانه صدور ذکـر گردیـده مقامـات صـالحیتدار      ـج  

  . ها ذکر خواهند نمود نسخ آن  صدور و کلیه مقدار صادره واقعی را در پروانه
حساب شخصی غیر از آنکه نامش در پروانـه صـدور    هصادرات به صورت محموالت به آدرس یک بانک ب ـ 8

  . خواهد بود  ذکر شده یا یک صندوق پستی ممنوع
ر صادرات به شکل محموالت به شکل یک انبار گمرك ممنوع خواهـد بـود مگـر اینکـه حکومـت کشـو       ـ 9

نماید ارائه خواهـد شـد    اي که درخواست جواز صدور می یا مؤسسه  واردکننده در گواهینامه ورود که وسیله شخص
 در ایـن . باشـد  تصـویب او مـی    تصریح نماید که ورود محموله براي آنکه در یک انبار گمرك گذاشته شـود مـورد  

هر بار پـس گـرفتن از انبـار    . تاده شده استصورت پروانه صدور تصریح خواهد نمود که محموله بدین منظور فرس 
شود خواهد بود و در صورت ارسال به مقصـد   ارائه یک اجازه که از طرف مقامات مسؤول انبار داده می  گمرك تابع

  . این قرارداد عمل خواهد شد  خارج از کشور مانند یک صدور جدید طبق مفاد
سرزمین یک طرف متعاهد شده و یا از آن خارج شـود   محموالت مواد مخدر که بدون پروانه صدور وارد ـ 10
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  . خواهد شد  دار توقیف وسیله مقامات صالحیت
سوي یـک کشـور دیگـر    ه یک طرف متعاهد عبور ترانزیت یک محموله مواد مخدر را از سرزمین خود ب ـ 11

یا پیاده نشده باشد مگر اینکـه  کرده پیاده شده  اي که آن را حمل می نقلیه  اجازه نخواهد داد خواه محموله از وسیله
  . ارائه گردد  دار آن کشور یک نسخه از پروانه صدور براي این محموله به مقامات صالحیت

دار کشور یا سرزمینی که عبور یک محموله مواد مخدر از طریـق آن اجـازه داده شـده     مقامات صالحیت ـ 12
وله مذکور به مقصد دیگري جز آنچه در نسـخه پروانـه   انحراف محم  است کلیه اقدامات الزم را براي جلوگیري از

یا سرزمین که محموله از طریق   مگر اینکه حکومت کشور. صدور ضمیمه محموله قید شده معمول خواهند داشت
  . نماید اجازه این انحراف را بدهد آن عبور می

وي عمل خواهنـد کـرد کـه    همان نحه حکومت کشور یا سرزمین ترانزیت درباره هر انحرافی که تقاضا شود ب
اگـر انحـراف   . انحراف در حکم یک صدور از کشور یا قلمرو ترانزیت به کشور یا سرزمین مقصد جدید تلقی گـردد 

بین کشور یا سرزمین ترانزیت و کشور یـا سـرزمین کـه در     7بند ) ب(و ) الف (ي ها قسمتداده شد مقررات   اجازه
  . خواهد شد  اصل محموله را صادر نموده است نیز اعمال

تواند در معرض عملـی   هیچ محموله مواد مخدر در حال ترانزیت یا گذارده شده در یک انبار گمرك نمی ـ 13
توانـد   دار نمـی  بندي نیز بدون اجازه مقامـات صـالحیت   بسته. تغییر دهد  قرار گیرد که ماهیت مواد مخدر مذکور را

  . تغییر پیدا کند
مربوط به ترانزیت مواد مخدر در سرزمین یک طرف متعاهد قابل اجرا نخواهد  13تا  11مقررات بندهاي  ـ 14

شود مشروط بر آنکه هواپیما در کشور یا سرزمین ترانزیت بر زمین ننشـیند،   ی حملیبود اگر این محموله از راه هوا
یجـاب نمایـد اجـرا    حدودي که مقتضیات ا که هواپیما در آن کشور یا سرزمین فرود آید مقررات مزبور تا در صورتی
  . خواهد شد

المللی درباره محدود  ر گونه موافقت بینه زند که مربوط باشد به مقررات این ماده بر مقرراتی لطمه نمی ـ 15
  . متعاهد در مورد مواد مخدر ترانزیت اعمال نمود  توان وسیله هر طرف کردن نظارتی که می

در مورد ترکیبـات منـدرج در    2و ) الف (ز مفاد بندهاي یک غیر اه اعمال هیچ یک از مقررات این ماده ب ـ 16
  . ضروري نیست 3فهرست شماره 

  
  قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد براي مبارزه از 

  و داروهاي روانگردان با قاچاق مواد مخدر
  3/9/1370مصوب 

 ي آزاد تجاري و بنادر آزاد ها همنطق ـ 18ماده 
 ءاعضـا  2و  1بردن قاچاق مواد مخدر، داروهاي روانگـردان و اقـالم مـذکور در جـداول     به منظور از بین  ـ 1

تر نخواهد بود، در منـاطق آزاد تجـاري و بنـادر     ها خفیف سرزمینی آن  اقداماتی را که از تدابیر متخذه در سایر بنادر
  . آزاد اعمال خواهند نمود

  :تالش خواهند نمود تا ءاعضا ـ 2
ي آزاد تجاري و بنادر آزاد کنترل و نظارت نموده و بـراي ایـن   ها هها و اشخاص را در منطقحرکت کاال ـالف    
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هاي تفریحی و  هاي وارده و خارجه از جمله کشتی و کشتی ها همحمول  منظور به مقامات صالحه اجازه خواهند داد تا
  .بار آنها را تفتیش نمایند  وخدمه، مسافران  ءماهیگیري و نیز هواپیماها و وسایط نقلیه و در صورت اقتضا

 1ي مشکوك به داشتن مواد مخدر، داروهاي روانگردان و اقالم مذکور در جداول ها هبراي کشف محمول ـب   
  .نمایند سیستمی را ایجاد و تثبیت نمایند آزاد تردد می  ي آزاد تجاري و بنادرها هکه در منطق 2و 

ي آزاد هـا  هي مـرزي منطقـ  هـا  هو پاسـگا  ها هباراندازها، فرودگا هاي مراقبتی را در مناطق بندري، سیستم ـپ   
  . تجاري و بنادر آزاد برقرار و تثبیت کنند

  
  اسالمی ایران  لت جمهوري از قانون موافقتنامه بازرگانی بین دو

  و جمهوري چک
  15/6/1374مصوب 

خصوص صـادرات   تعاهد درشده توسط طرفین م ي اعمالها همطلوبیت حقوق گمرکی و دیگر هزین ـ   2ماده  
  .شود خصوص به هر کشور دیگر اعطا می  اردات کاالها نبایستی کمتر از مطلوبیتی باشد که در این و و

  :شود االشاره شامل موارد ذیل نمی لیکن مقررات فوق 
از  آینـده بـه هریـک    حال حاضـر یـا در   هایی که هریک از طرفین متعاهد در مزایا، امتیازات و معافیت ـ  الف  

  .نماید کشورهاي همسایه جهت تسهیل در امر رفت و آمد اعطا می
هایی که توسط هریک از طرفین متعاهد در نتیجـه مشـارکتش در منـاطق آزاد     مزایا، امتیازات و معافیت ـ  ب  

  )95( .آینده اعطا خواهد شد ي گمرکی اعطا شده است یا درها هتجاري و اتحادی
  

به دلیل اجتناب از تکـرار  باشند که  هاي دیگري به شرح فهرست ذیل داراي تشابه محتوایی با موافقتنامه فوق می موافقتنامه  ـ  95
  :متن از درج آنها خودداري شده است

  22/11/1334مصوب  عهدنامه بازرگانی و دریانوردي بین دولت ایران و دولت هنده قانون مربوط ب -1
   14/12/1352مصوب  هاي اقتصادي بین دولت ایران و دولت اسپانیا قانون موافقتنامه بازرگانی و همکاري -2
  28/12/1367مصوب  لت مالزي اسالمی ایران و دو لت جمهوري قتنامه بازرگانی بین دوقانون مواف -3
  12/7/1374مصوب  هاي جمهوري اسالمی ایران و جمهوري سوسیالیستی ویتنام قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت -4
  11/7/1375اك مصوب جمهوري اسلوقانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت  -5
  13/8/1375مصوب  لت جمهوري فیلیپین اسالمی ایران و دو لت جمهوري بین دو  قانون موافقتنامه بازرگانی -6
  20/8/1375مصوب  لت جمهوري ارمنستان ایران و دو لت جمهوري اسالمی قانون موافقتنامه بازرگانی بین دو -7
  25/2/1379مصوب  ري اسالمی ایران و دولت جمهوري بیلوروسقانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهو -8
   3/12/1379قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري ترکیه مصوب -9

  22/3/1380قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري آفریقاي جنوبی مصوب  -10
  7/9/1380مصوب  ن موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري عربی سوریهقانو -11
   10/10/1380مصوب  قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري فدرال نیجریه -12
  14/12/1380مصوب  لت جمهوري بلغارستانقانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دو -13
  8/2/1381مصوب  و دولت جمهوري اوکراین ایران قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوري اسالمی -14
  23/10/1382سلطنتی عمان مصوب قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت  -15
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  گذاري بین حمایت متقابل از سرمایه قانون موافقتنامه تشویق و از

   )96(ي جمهوري اسالمی ایران و جمهوري ارمنستانها دولت
  15/8/1375مصوب 

  ها  گذاري حمایت از سرمایه ـ   4ماده 
                                                                                                                           

u  
 ي اقتصادي و بازرگانی بلند مدت بین دولت جمهـوري اسـالمی ایـران و دولـت جمهـوري قزاقسـتان      ها قانون موافقتنامه همکاري - 16

  23/10/1382مصوب 
مصـوب   ایـران و دولـت پادشـاهی بحـرین      دولت جمهوري اسـالمی   هاي اقتصادي، بازرگانی و فنی بین قانون موافقتنامه همکاري -17
23/10/1382  
  11/8/1383مصوب دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري دمکراتیک خلق الجزایرقانون موافقتنامه بازرگانی بین  -18
  11/9/1383مصوب  قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوري اسالمی ایران و شوراي وزیران صربستان و مونته نگرو -19
  27/2/1384مصوب  ي غناو دولت جمهور  قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوري اسالمی ایران -20
  9/11/1384مصوب  و دولت جمهوري بولیواري ونزوئال قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوري اسالمی ایران -21
  15/1/1385مصوب  قانون موافقتنامه اقتصادي تکمیلی بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري بولیواري ونزوئال-22
  30/8/1385گرجستان بازرگانی بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت  قانون موافقتنامه -23
  7/9/1385قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري آذربایجان مصوب - 24
   3/5/1386مصوب  قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوري اسالمی ایران و کنفدراسیون سوئیس -25
  7/5/1386مصوب  دولت جمهوري دمکراتیک فدرال اتیوپی و اصالحیه آن قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوري اسالمی ایران و - 26
  4/6/1386مصوب  قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري کره -27
  29/2/1387کوبا مصوب اسالمی ایران و دولت جمهوري  قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوري -28
 20/1/1391مصوب  قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري اکوادور -29

ب هاي دیگري نظیر این موافقتنامه به شرح فهرست ذیل با کشورهاي مختلف منعقد شده است که به دلیل اجتنـا  موافقتنامه. ـ  96
  : از تکرار متن از درج آنها خودداري شده است

  19/1/1376مصوب  گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري اسالمی پاکستان موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل ازسرمایه - 1
  30/7/1376مصوب  دولت جمهوري قزاقستانگذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و  قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه - 2
  17/1/1379مصوب  گوین گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري بوسنی و هرزه قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه - 3
  17/1/1379مصوب  دولت جمهوري لبنان گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه - 4
  25/2/1379مصوب  گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري یمن قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه - 5
  27/2/1379مصوب  وروسگذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري بیل قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه - 6
  26/4/1379مصوب  گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري لهستان قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه - 7
  10/8/1379مصوب  گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري آفریقاي جنوبی قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه - 8
  22/1/1380مصوب  گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت قطر قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه - 9

  22/1/1380مصوب  گذاري بین جمهوري اسالمی ایران و کنفدراسیون سوئیس قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه - 10
  4/10/1380مصوب  گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت پادشاهی مغرب فقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهقانون موا - 11
  4/10/1380مصوب  گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري ترکیه قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه - 12
  10/10/1380مصوب  گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري مقدونیه ق و حمایت متقابل از سرمایهقانون موافقتنامه تشوی - 13
  18/2/1381مصوب  گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت سلطان نشین عمان قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه - 14

t  
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u  
  22/10/1381مصوب  دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري عربی سوریه گذاري بین ایت متقابل از سرمایهقانون موافقتنامه تشویق و حم - 15
  23/2/1382مصوب  جمهوري ایتالیا  گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت سرمایه قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از - 16
  23/2/1382مصوب  گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري اوکراین متقابل از سرمایه قانون موافقتنامه تشویق و حمایت - 17
  23/2/1382مصوب  گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري بلغارستان قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه - 18
  23/2/1382مصوب  گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري گرجستان ل از سرمایهقانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقاب - 19
  23/2/1382مصوب  گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري تونس قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل ازسرمایه - 20
  23/2/1382مصوب  گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري قرقیزستان قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه - 21
  23/2/1382مصوب  گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري ازبکستان قانون موافقتنامه تشویق وحمایت متقابل ازسرمایه - 22
  23/2/1382مصوب  ین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري تاجیکستانگذاري ب قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه - 23
  23/2/1382مصوب  جمهوري کرواسی گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت سرمایه قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از - 24
  13/7/1382مصوب  اسالمی ایران و دولت جمهوري کره گذاري بین دولت جمهوري قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه - 25
  15/7/1382مصوب  گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري فرانسه قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه - 26
  23/10/1382مصوب  ن و دولت پادشاهی بحریندولت جمهوري اسالمی ایرا  گذاري بین قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه - 27
  23/10/1382مصوب  پادشاهی اسپانیا گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت سرمایه قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از - 28
  23/10/1382مصوب  لت ترکمنستانگذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دو قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه - 29
  23/10/1382مصوب  جمهوري فنالند گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت سرمایه قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از - 30
  23/10/1382مصوب  تریشدولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري ا گذاري بین  قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه - 31
  23/10/1382مصوب  رومانی گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري  سرمایه قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از - 32
ـین   قانون موافقتنامه تشویق و حمایـت متقابـل از سـرمایه    - 33 ـان دولـت جمهـوري اسـالمی ایـران و دولـت جمهـوري فـدرال آل         گـذاري ب مصـوب   م
23/10/1382  
مصـوب   گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهـوري دمکراتیـک خلـق الجزایـر     قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه - 34
5/8/1383  

  11/8/1383مصوب  خلق چین گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه - 35
ـین دولـت جمهـوري اسـالمی ایـران و دولـت         قانون موافقتنامه تشویق و حمایت مقابل از سرمایه - 36 مصـوب   جمهـوري بولیـواري ونـزوئال   گـذاري ب
9/11/1384  

  16/1/1385صوب دولت مالزي مگذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و  قانون موافقتنامه تشویق و حمایت مقابل از سرمایه - 37
ـتان و مونتـه نگـرو           قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابـل از سـرمایه   - 38 ـین دولـت جمهـوري اسـالمی ایـران و دولـت صربس مصـوب   گـذاري ب
20/1/1385  
مصـوب   تیـک اتیـوپی  گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري فـدرال دمکرا  قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه - 39
20/1/1385  
  3/5/1386 مصوب گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري اندونزي  قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه - 40
  16/5/1386مصوب  گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت پادشاهی سوئد قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه - 41
ـتان         قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه - 42 مصـوب   گذاري بین دولـت جمهـوري اسـالمی ایـران و دولـت جمهـوري اسـالمی افغانس
28/5/1386  
  5/6/1386وه مصوب زیمباگذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري  قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه -  43
ـتی     گذاري بین دولت جمهـوري اسـالمی ایـران و دولـت      قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه - 44 ـاهیري عربـی مردمـی سوسیالیس جم

  5/6/1386لیبی مصوب  عظماي
  5/6/1386کویت مصوب ولت جمهوري گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و د قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه - 45
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قـوانین و   بر اسـاس گذاران یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر  هاي سرمایه گذاري سرمایه ـ  1 
اي کـه از رفتـار اعمـال شـده نسـبت بـه        حمایت کامل قانونی و رفتار عادالنه جام گرفته، ازمقررات طرف اخیر ان

  . بود کشور ثالثی که در شرایط قابل قیاسی قرار دارند نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند گذاران هر سرمایه
جاري، اتحادیـه گمرکـی،   یک موافقتنامه مربوط به تأسیس منطقه آزاد ت  به موجب یک طرف متعاهد اگر ـ  2 
اي مشابه یا به موجب یک موافقتنامـه اجتنـاب از اخـذ مالیـات مضـاعف، بـه        مشترك، یا یک سازمان منطقه بازار

گـذاران طـرف    اي بدهد، ملزم به اعطاي چنین امتیـازاتی بـه سـرمایه    یژه کشور ثالثی امتیازات و گذاران هر سرمایه
  . متعاهد دیگر نخواهد بود

  
  لت جمهوري اسالمی هاي تجاري بین دو وافقتنامه همکاريقانون م از

  لت جمهوري بوسنی و هرزگوین ایران و دو
  18/3/1376مصوب 

ابـط بازرگـانی اشـخاص حقیقـی و      ابط بازرگانی دو طرف به منظور توسعه رو گسترش و تنوع رو ـ  13ماده  
هـاي   گـذاري  هاي تجاري، سـرمایه  مشارکتالملل و برقراري  ي تجارت بینها روشحقوقی کشور خود را به اجراي 

  . هاي بلند مدت تجاري و تجارت خدمات تشویق خواهند نمود مشترك و همکاري
ي دانش فنی، برقراري و استفاده از مناطق آزاد تجاري خود ها هژ دو طرف همکاري در زمینه تبادل فنون و پرو

  )97(. واهند نمودو نیز همکاري مشترك در بازارهاي سوم را تشویق و مساعدت خ
   

  هاي بلند مدت اقتصادي، بازرگانی، علمی، از قانون موافقتنامه همکاري
  لت ترکمنستان لت جمهوري اسالمی ایران و دو فنی و فرهنگی بین دو

  23/2/1382مصوب 
  :هاي اصلی همکاري زمینه ـ   2 
  : بازرگانی ـ  اقتصادي  

ها در این بخش  که گسترش همکاري تصادي و تجاري و اینهاي موجود اق طرفین با ابراز رضایت از همکاري

                                                                                                                           
u  
  5/6/1386مصوب  گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري یونان قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه - 46
ـتی سـریالنکا    گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري دمکر قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه - 47 اتیـک سوسیالیس

  29/2/1387مصوب  و پروتکل اصالحی آن
  26/8/1388مصوب  گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري قبرس قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه - 48
ـین دولـت جمهـوري اسـالمی ایـ       قانون موافقتنامه تشـویق و حمایـت از سـرمایه    - 49 ـام    گـذاري ب ـتی ویتن مصـوب   ران و دولـت جمهـوري سوسیالیس
15/10/1389  
 .15/1/1391مصوب  گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري غنا قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه - 50

 23/10/1382مصـوب   ت جمهـوري مقدونیـه  و دول جمهوري اسالمی ایران  قانون موافقتنامه همکاري تجاري و اقتصادي بین دولت  ـ   97
 .نیز تشابه محتوایی با موافقتنامه فوق دارد که به دلیل مشابهت، از درج آن خودداري شده است
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  :مابین نقش مؤثري داشته باشد، نسبت به موارد ذیل توافق نمودند ابط فی ند توسعه رو تواند در رو می
...  
تجـاري دو کشـور    ـ  طرفین آمادگی خود را جهت همکاري و مشارکت فعـال در منـاطق آزاد اقتصـادي     ـ   4 

  .اعالم نمودند
ها و امکانات مناطق  گیري طرف ترکمنی از ظرفیت طرف ایرانی موافقت نمود تمامی ترتیبات الزم براي بهره ـ   5 

هـاي   یژه اقتصادي جمهوري اسالمی ایران بـه صـورت تأسـیس دفـاتر و شـعبات سـازمان       آزاد تجاري و مناطق و
هـا و نیـز تأسـیس     ئمـی نمایشـگاه  هاي حمل و نقـل، مراکـز دا   اقتصادي ترکمنستان، مشارکت در تأسیس شرکت

هاي تولیـدي، تجـاري و خـدماتی در     گذاري ترکمنستان در زمینه فعالیت هاي مستقل و یا مشترك سرمایه شرکت
  .رد مناطق مذکور را فراهم آو

  
  )اکوتا(قانون موافقتنامه تجاري اکو از 

  16/5/1386مصوب
  هاي دیگر موافقتنامهروابط تجاري مشمول مقررات این موافقتنامه و  ـ 33ماده 

ي گمرکی، مناطق آزاد تجاري یـا ترتیبـات مربـوط بـه     ها هاین موافقتنامه مانع از حفظ یا تشکیل اتحادی - 1 
گونه موارد اثرات منفی در نظام تجاري اکو، به ویژه در مقررات مربوط بـه قواعـد    مبادالت مرزي، تا جایی که این

  .نداشته باشد، نخواهد شدشده در این موافقتنامه  بینی پیش مبدأ
  

  ي بر درآمد ها مالیاتقانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد از 
  و سرمایه بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت کویت

  6/5/1387مصوب 
  عدم تبعیض  -25ماده 

چ گونـه مالیـات یـا    اشخاص حقیقی داراي تابعیت یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشـمول هـی  - 1
الزامات مربوط به آن که سنگین تر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگـر تحـت همـان شـرایط     

، این مقررات شـامل  )1(علی رغم مقررات ماده . مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود
 .د نیز خواهد بوداشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستن

شـود نبایـد از مالیـات     مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگـر اخـذ مـی    -2
ایـن مقـررات    .دهند نامساعدتر باشد را تحت همان شرایط انجام می ها فعالیتي ثالث که همان ها دولتمؤسسات 
ملزم نماید که هر نوع مزایاي شخصی، بخشودگی و تخفیف  اي تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را به گونه

نماید به اشخاص  هاي خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت
 .مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند

یا غیر مستقیم در مالکیت یـا در  مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کالً یا جزئاً به طور مستقیم   -3
گونه مالیات یا الزامـات   باشد، در دولت متعاهد نخست مشمول هیچ کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می

تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابهی که سـرمایه آنهـا کـالً یـا      مربوط به آن، که سنگین
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ي ثالـث باشـند مشـمول آن    هـا  دولـت یرمستقیم در کنترل یا مالکیت یک یا چند مقـیم  جزئاً به طور مستقیم یا غ
 .هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد

اي تعبیر نخواهد شد که یک دولـت متعاهـد را قانونـاً ملـزم نمایـد،       هیچ یک از مقررات این ماده به گونه -4
متیازات تمهیدي براي دولت ثالث یا مقیمـان آن بـه واسـطه تشـکیل     مزایاي هر گونه رفتار مالیاتی، ترجیحات یا ا

اي کـه بـه طـور     اي یا زیرمنطقه اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادي، منطقه آزاد تجاري یا هر گونه ترتیبات منطقه
بـه   کامل یا اساسی با مالیات یا انتقال سرمایه ارتباط دارد و دولت متعاهد مزبـور ممکـن اسـت عضـو آن باشـد را     

  .مقیمان دولت دیگر نیز اعطاء نماید
  

  قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوري اسالمی ایران از 
   و بوسنی و هرزگوین

  15/6/1388مصوب 
   مناطق آزاد ـ35ماده 

خواهند داشت تا اطمینان حاصل شود کـه کاالهـایی کـه      ي متعاهد کـلیه اقدامات الزم را معمولها طرفـ 1
کنند، با  واقع در قلمرو آنها استفاده می منطقه آزاد شود و در مسیر حمل از یک مبادله می واهی مبدأتحت پوشش گ

 متعارف جهت جلوگیري از خرابی جایی غیر از عملیات  گونه جابه مورد هیچ گردد و کاالهاي دیگري جایگزین نمی
   .گیرد آنها، قرار نمی

، هر گاه محصوالت داراي مبدأ یکی از کشـورهاي متعاهـد   )1(بندی بر مقررات مندرج در یـ به عنوان استثنا2
بنـا بـه    ربـط  ذيگیـرد، مقامـات    شود و مورد فرآوري قـرار مـی   می منطقه آزاد تحت پوشش گواهی مبدأ وارد یک

انجـام شـده بـا     گواهی مبدأ جدید صادر خواهد کرد به شرطی کـه فـرآوري  ) الف(کننده یک فرم  درخواست صادر
  .ضمیمه مطابقت داشته باشدمقررات این 

  
  قانون موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوري اسالمی ایران و از 

  جمهوري عربی سوریه 
   22/9/1390مصوب 

  موارد استثنا :13قاعده .
ي متعاهد از رفتـار ترجیحـی در چـارچوب موافقتنامـه     ها طرفمحصوالت تولید شده در مناطق آزاد هریک از 

  .ریه مستثنی خواهند بودتجارت آزاد ایران ـ سو
  



 

  
  
  
  

  مقررات
  ها ضوابط و دستورالعمل ،ها هنام آیین

  
  
  

  صنعتی ـ  نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري  آیین
  )98(جمهوري اسالمی ایران

  وزیران با اصالحات بعدي هیأت 27/10/1372مصوب 
  :د رو ح مربوط به کار می زیر به جاي عبارات مشرو يها هاژ نامه و در این آیین ـ   )24/9/1375اصالحی (1ماده  
  کشور جمهوري اسالمی ایران  :کشور 
  صنعتی جمهوري اسالمی ایران ـ  هر یک از مناطق آزاد تجاري  :منطقه 
  صنعتی جمهوري اسالمی ایران  ـ  سازمان هر منطقه آزاد تجاري : سازمان 
  :شود مورد از اشخاص ساکن اخذ می ح زیر توسط سازمان حسب عوارض مشرو ـ   2ماده  
زمینـی، متناسـب بـا     سایل نقلیه گذاري و جوهی است که سازمان در قبال شماره و: گذاري عوارض شماره -الف 
  .نماید سیله اخذ می نوع و
سـیله   سایل نقلیه زمینی متناسب با نوع و جوهی است که سازمان ساالنه از دارندگان و و: عوارض ساالنه -ب 
  . نماید یاخذ م
ـا پـالك   جوهی است که سازمان از رانندگان و و: عوارض تردد - پ  ـاط کشـور     سایل نقلیه زمینی که ب ـایر نق ـاي س در  ه

ـایل نقلیـه اخـذ     ر کارت تـردد و  این عوارض ممکن است در هر بار تردد یا در قالب صدو. نماید کنند، اخذ می منطقه تردد می س
  . گردد

که سازمان از اشخاصی که به مقصد خارج از کشور از مرزهاي منطقه خارج  تجوهی اس و: ج عوارض خرو -ت 
  . دارد ج دریافت می شوند، به هنگام خرو می

د بـه   رو از اشخاصـی کـه قصـد و     جوهی است کـه سـازمان   و: د رو عوارض و ـ   )99()24/10/1376 الحاقی(ث  
  . دارد منطقه را دارند دریافت می

  
 .ابالغ شده است 10/2/1373ك مورخ 254ت/16449نامه مزبور به شماره  آیین  ـ   98
تبدیل و عنوان بندهاي بعدي به  )ج(بند قبلی به  )ث(بند  و شدهاضافه  24/10/1376به موجب تصویبنامه مصوب ) ث(بند   ـ   99

  .استیافته ترتیب تغییر 
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  )100(.است  وزیران لغو گردیده هیأت 8/5/1382بنامه مصوب به موجب تصوی ـ  تبصره  
سایل نقلیه یا مؤسسات حمـل و نقـل بابـت     جوهی است که سازمان از دارندگان و و: عوارض مواصالتی ـ  ج  

  . نماید ي مواصالتی ایجاد شده در منطقه اخذ میها هاستفاده از پایان
بال ارائه تسهیالت بندري بـراي حمـل و نقـل دریـایی از     جوهی است که سازمان در ق و: عوارض بندري ـ  چ  
  . دارد ها دریافت می آن کنندگان تفادهاس

بـراي حمـل و نقـل      دگـاهی  جوهی است که سازمان در قبال ارائه تسـهیالت فـرو   و: دگاهی عوارض فرو ـ  ح  
  . نماید و نقل هوایی اخذ می  هوایی و تردد هواپیما از صاحبان کاال یا مؤسسات حمل

وجوهی است که سازمان در قبال صدور و تمدید مجوز فعالیت در منطقـه بـراي   ) پذیره(فعالیت ـ عوارض   خ 
  .نماید ها اخذ می اشخاص حقیقی و حقوقی از آن

اردات کاال از خـارج   جوهی است که سازمان از اشخاصی که قصد و و: عوارض کاال ـ   )9/5/1374اصالحی (د  
  . نماید کاال از منطقه به سایر نقاط کشور را دارند اخذ می به منطقه و یا قصد حمل

وجوهی که سازمان بابت ارایه خدمات شهري از مالکـان  : ـ عوارض خدمات شهري) 20/12/1392الحاقی ( ذ
  .کند  برداران اراضی و مستحدثات واقع در منطقه اخذ می بهره یا

دایـم یـا   (اکن اعم از مسافران، گردشگران و افراد سـ اشخاص حقیقی و حقوقی  ـ  ) 24/9/1375اصالحی (تبصره 
  .باشند ده منطقه آزاد معاف می الذکر در محدو گونه عوارض معمول کشور به استثناي موارد فوقاز پرداخت هر) موقت

  . گردد نامه به حساب درآمد منطقه منظور می این آیین) 2(عوارض موضوع ماده  ـ   3ماده 
 در به ترتیب مقـرر شد و  هر منطقه تعیین خواهدمدیره  هیأتنامه از طرف  این آیین) 2(موضوع ماده میزان عوارض   ـ  4ماده 

ـاطق آزاد   به تصـویب شـوراي  13/2/1373هـ مورخ 30ت /16632تصویبنامه شماره )  2 (بند  ـالی من ـاري   ع ـنعتی خواهـد     ـ تج ص
   )101(.رسید

  ق آزادادید اتباع خارجی در مناط ر رو نامه اجرایی صدو آیین
  )102(صنعتی جمهوري اسالمی ایران ـ  تجاري 

  بعديو الحاقات  وزیران با اصالحات هیأت 27/10/1372مصوب 
  :د رو ح مربوط به کار می هاي مشرو ي زیر به جاي عبارتها هاژ نامه و در این آیین ـ   1ماده  
  کشور جمهوري اسالمی ایران : کشور 
  جمهوري اسالمی ایران  صنعتی ـ  مناطق آزاد تجاري : مناطق 
  صنعتی جمهوري اسالمی ایران  ـ  سازمان هر منطقه آزاد تجاري : سازمان 
جی مجاز مناطق، نیاز بـه   دي و خرو رو د مستقیم به مناطق از طریق مبادي و رو اتباع خارجی براي و ـ   2ماده  

  
  :باشد به شرح زیر میقبلی تبصره   ـ   100
   .کند می تعیین منطقه هر سازمان را بند این شمول از مستثنا موارد ـ  ) 7/2/1377 اصالحی( تبصره
تصـویب و در   9/7/1373صـنعتی در تـاریخ    ـ  وارض در منـاطق آزاد تجـاري   نامه اخذ ع ش اجرایی آیین رو  دستورالعمل و ـ   101

  .همین مجموعه درج شده است
 .ابالغ شده است 10/2/1373ك مورخ 252ت/16447نامه مزبور به شماره  آیین  ـ   102
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  . ادید نخواهند داشت تحصیل قبلی رو
ي انتظـامی در مبـادي    براي افراد مذکور در این ماده، نماینـدگان نیـرو   ـ   )4/2/1374اصالحی ( 1تبصره  
اجـازه اقامـت مـذکور بـه     . نمایند ي اسناد مسافرتی معتبر آنان مهر می دي مناطق، اجازه اقامت مربوط را بر رو رو و

  .شود و طبق تقاضاي سازمان تا شش ماه قابل تمدید است مدت دو هفته صادر می
ي  براي اقامت تا یک سال مطـابق مقـررات منـدرج در اشـتغال نیـرو      ـ  ) 10/2/1382 اصالحی( 2تبصره  

اجتماعی در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران، موضوع تصویبنامه شماره   تأمینانسانی، بیمه و 
بـاع  تـر از یـک سـال ات    همچنین براي اقامت طـوالنی . عمل خواهد شد )103(16/3/1373ك مورخ 25ت/33433

گذار در منطقه، اجازه اقامت با اعتبار دو تا پنج سال بنا به تشخیص و اعالم کتبی سـازمان، توسـط    خارجی سرمایه
  )105( )104(.گردد یژه انتظامی صادر می دفتر نمایندگی دایره امور اتباع خارجی منطقه و

  .شور ممنوع استدین به ک الورو ر اجازه اقامت براي مناطق، جهت کلیه ممنوع صدو ـ   3تبصره 
دي مسـتقیم منـاطق،    رو ه بـر مبـادي و   تواننـد عـالو   اتباع خـارجی مـی   ـ) 10/2/1382اصالحی ( 3ماده  

هـاي   ارد و یا خـارج شـوند، در ایـن صـورت بایـد از نماینـدگی       دي کشور به مناطق و رو همچنین از سایر مبادي و
ادیـد   دي کشـور، رو  رو ي انتظامی مستقر در مبـادي و  وجمهوري اسالمی ایران در خارج از کشور و یا نمایندگان نیر

ن نیاز به استعالم از مرکز و همچنین  هاي جمهوري اسالمی ایران در خارج از کشور بدو نمایندگی. تحصیل نمایند
ادید  ي اجرایی، روها هن نیاز به استعالم از سایر دستگا دي کشور بدو رو ي انتظامی مستقر در مبادي و نمایندگان نیرو
  .نمایند زه در هر بار صادر می د با اعتبار چهار رو رو عبور دو بار و

د بـه   رو شـود و آنـان پـس از و    ج از کشور تلقی می الذکر به مناطق آزاد، خرو د اتباع خارجی به طریق فوق رو و 
  )106(.افت نمایندي آن اجازه اقامت دریها هنامه و تبصر این آیین) 2(توانند طبق مفاد ماده  مناطق آزاد می

د به مناطق، قصد مسافرت به سـایر نقـاط کشـور را     رو اتباع خارجی که پس از و ـ  ) 4/2/1374اصالحی ( 4ماده  
  . زارت امور خارجه مستقر در منطقه تسلیم نمایند داشته باشند باید طبق مقررات تقاضاي خود را به نمایندگی و

سـاعت   48زارت امـور خارجـه در منطقـه حـداکثر ظـرف       و نماینـدگی  ـ  ) 4/2/1374اصالحی ( 1 تبصره 
  . ادید صادر خواهد نمود تقاضاي مربوط را بررسی و مطابق قوانین و مقررات مربوط رو

  
صـنعتی مصـوب     ـ    آزاد تجاريمین اجتماعی در مناطق  ي انسانی، بیمه و تأ تصویبنامه مذکور راجع به مقررات اشتغال نیرو ـ   103

  .باشد که در همین مجموعه درج گردیده است می 19/2/1373
   :باشد تبصره قبلی به شرح زیر می  ـ   104

ي انسـانی،   نامه اجرایی اشتغال نیرو تر از شش ماه مطابق مقررات مندرج در آیین براي اقامت طوالنی ـ   )4/2/1374اصالحی ( 2تبصره  
  .صنعتی جمهوري اسالمی ایران عمل خواهد شد ـ  ن اجتماعی در مناطق آزاد تجاري می بیمه و تأ
صنعتی کیش، قشـم، چابهـار، ارس، ارونـد،     -هاي مناطق آزاد تجاري  سازمان 1393تصویبنامه بودجه سال  18-2به بند  ـ   105

 .رجوع شودمندرج در این مجموعه »اتباع خارجی«تحت عنوان 20/12/1392انزلی و ماکو مصوب 
   :باشد به شرح زیر می سابق 3ماده   ـ   106

) زمینی ـ  دریایی  ـ  هوایی (دي مورد نظر  رو د به مناطقی که فاقد مبادي مستقیم و رو اتباع خارجی براي و ـ   )4/2/1374اصالحی ( 3ماده  
اي جمهـوري اسـالمی ایـران در خـارج از کشـور براسـاس       ه نمایندگی. ادید اخذ نمایند هاي کشور در خارج، رو باشند باید از نمایندگی می

  .نمایند صادر می بار زه در هر د با اعتبار سه رو رو باره و دو ادید عبور ن استعالم از مرکز، رو مقررات و بلیت رفت و برگشت متقاضی، بدو
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ر  زارت امورخارجه در منطقه مستقر نباشد، صدو که نمایندگی و در صورتی ـ  ) 4/2/1374الحاقی ( 2تبصره  
د و اقامت اتباع خـارجی در منـاطق    رو اصالحی مقررات و) 4(ماده ) 2(تبصره ادید مذکور در ماده فوق طبق مفاد رو

  .انجام خواهد شد )107(صنعتی جمهوري اسالمی ایران ـ  آزاد تجاري 
. ادید جداگانه نخواهند داشـت  اتباع خارجی مقیم مجاز، براي مسافرت به مناطق نیاز به تحصیل رو ـ   5ماده  

  .مسافرت نمایند  ت مقررات داخلی کشور و ارائه مدارك اقامت معتبر، به مناطقتوانند با رعای این افراد می
  

  نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق نامه آیین
  )109()108(صنعتی جمهوري اسالمی ایران ـ   آزاد تجاري

  صنعتی ـتجاري  عالی مناطق آزاد شورايوزراي عضو  23/12/1372مصوب 
  با اصالحات بعدي 

  تعاریف ـ   ل وفصل ا
  :د رو ح مربوط به کار می ي زیر به جاي عبارات مشروها هاژ نامه و در این آیین ـ   1ماده 
  کشور جمهوري اسالمی ایران : کشور 
  صنعتی جمهوري اسالمی ایران  ـ  هر یک از مناطق آزاد تجاري : منطقه 
  ی ایران صنعتی جمهوري اسالم ـ  سازمان هر منطقه آزاد تجاري : سازمان 
  صنعتی جمهوري اسالمی ایران  ـ  تجاري  نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد آیین: نامه آیین 

  
  مالکیت ـ   م فصل دو

لـت اسـت مشـمول ایـن      ده هر منطقه که در مالکیت و یـا در اختیـار دو   اقع در محدو کلیه اراضی وـ   2 ماده 
   .باشند نامه می آیین
شده و مشـمول ایـن    اراضی و مستحدثات سازمان عمران کیش به سازمان منطقه آزاد کیش منتقل ـ  صره تب 
  .نامه خواهند بود آیین
اشخاصی که بعد از اجراي ثبت عمومی و یا حسب قراردادهاي منعقد شده بـا سـازمان، تـا تـاریخ      ـ   3ماده  

اند، براي خرید یا اجاره عرصه مربوطه به همان اعیانی  نمودهنامه اقدام به احداث اعیانی در عرصه  اجراي این آیین
  . باشند مقدم بر سایرین می

لتی تلقی و سازمان به  ز به اراضی دو لت شناخته شده در حکم تجاو اي که ملک دو ز به عرصه تجاو ـ   4ماده  
  .انتظامی موضوع را تعقیب کندین مأمورلت موظف است با طرح دعوا در دادگاه یا از طریق  نمایندگی از طرف دو

هـا و مراتـع    کلیه حقوق مربوط به اراضی مشمول قانون زمین شهري و قانون ملی شـدن جنگـل   ـ   5ماده  
  

  .مجموعه مراجعه شود مندرج در همین 9/7/1373صنعتی مصوب ـ   د و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاري رو به مقررات و ـ  107
 .ابالغ شده است 10/2/1373ك مورخ 253ت/16448نامه مزبور به شماره  آیین  ـ   108
صنعتی کیش، قشم، چابهـار، ارس، ارونـد،     -هاي مناطق آزاد تجاري سازمان 1393تصویبنامه بودجه سال  8-2بند به    ـ   109

 .مندرج در این مجموعه رجوع شود» هماهنگی در عرضه زمین«با اصالحات بعدي آن تحت عنوان  20/12/1392انزلی و ماکو مصوب 



81  )صنعتی -مناطق آزاد تجاري( ها ضوابط و دستورالعملها،  نامه آیین

اقـع در   و قانون اراضی مسـتحدث و سـاحلی، و   ها و مراتع کشور برداري از جنگل کشور و نیز قانون حفاظت و بهره
  )110(.شود ه از طریق سازمان اعمال مینام ده هر منطقه به موجب این آیین محدو
نامه، اداره ثبت اسناد و امالك مربوط، در دفتر امـالك،   آیین) 5(در مورد کلیه اراضی موضوع ماده  ـ   6ماده  

نماید و اسناد صادره قبلـی   لت و به نمایندگی سازمان منطقه آزاد مربوط تنفیذ و اخبار می لتی را به نام دو اراضی دو
  .اساس اصالح خواهد نمودرا بر این 

نامه کلیه دیون و حقوق و تکالیف سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان  از تاریخ تصویب این آیین ـ   7ماده  
احدهایی که شمول این مقررات مستلزم ذکر نام آنهاست در امور اراضی منابع طبیعـی در هـر    ها و مراتع و و جنگل

  .شود منطقه به عهده سازمان محول می
  .پذیر است ي داخلی سازمان امکانها هنام هر گونه استفاده از زمین در چارچوب طرح جامع مصوب و آیین ـ   8ماده  
استفاده از زمین  ر مجوز عالی مناطق آزاد، سازمان مجاز به صدو تا تصویب طرح جامع توسط شوراي ـ  تبصره  

  .باشد ي کاربري زمین میها هبر اساس نقش
در مـواردي  . ممنوع استش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی  فرو ـ  )20/12/1392حی اصال(  9ماده  

گذاري خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طـرح   که انجام سرمایه
  . باشد گذاري به تشخیص سازمان مجاز می سرمایه

اگـذاري زمـین بـه منظـور احـداث       بـر و   مسکن قبالً قراردادي مبنی گاه سازمان ملی زمین وهر ـ   10ماده  
مسکن با اشخاص منعقد کرده باشد، سازمان مکلف است از مفاد قرارداد مزبور متابعت و در صورت امکـان همـان   

جوهی که بابت  و. اگذار نماید مسکونی باشد زمین معوض به متقاضی و زمین و در صورتی که کاربري آن زمین غیر
قسط از طرف متقاضی به سازمان ملی زمین و مسکن پرداخت شده است، به حساب پرداختی متقاضی منظور  پیش

  .و بقیه بهاي زمین بایستی به سازمان پرداخت شود
  
  سایر مقررات ـ   فصل سوم

ه  ش هر مترمربع زمین با در نظر گرفتن موقعیت اقتصـادي و کـاربري زمـین بـه عـالو      فرو بهاي ـ   11ماده  
  .شود بندي و زهکشی توسط سازمان تعیین می برداري، خیابان سازي از قبیل تفکیک، تسطیح، خاك هزینه آماده

. باشـد  وز از سازمان قابل انتقال به غیر میجش یا اجاره زمین با کسب م موضوع قراردادهاي فرو ـ   12ماده  
  باشد انتقاالت قهري از این قاعده مستثنی می

ر سـند   هاي مسکونی پـس از احـداث سـاختمان و صـدو     اگذاري زمین قال موضوع قراردادهاي وانت ـ  تبصره  
  .رسمی مجاز است

شود و در  ع و احداث ساختمان تعیین می اگذاري زمین مدت زمان الزم براي شرو در قراردادهاي و ـ   13ماده  
  .د مربوط را فسخ نمایدتواند قراردا صورت عدم اقدام در زمان مذکور در قرارداد، سازمان می

  
قـانون  ، 27/10/1341مصوب  ها نت، الیحه قانونی ملی کردن جنگل به مجموعه قانون زمین شهري از انتشارات این معاو ـ   110

در سـامانه ملـی    29/4/1354اراضی مستحدث و ساحلی مصـوب  قانون   و 25/5/1346ها و مراتع مصوب  برداري از جنگل حفاظت و بهره
 . رجوع شود www.dotic.ir قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران به نشانی

http://www.dotic.ir
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موظفند  ها بانکبین سازمان و متقاضیان در حکم سند رسمی است، کلیه   قراردادهاي منعقده ـ  )111( 14ماده 
  .قراردادهاي مزبور را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیالت اعتباري و حقوقی مربوط را اعطا نمایند

سـاحلی و    لتی و ملی و اراضی ز و تصرف و تخریب اراضی دو تجاو کلیه اختیاراتی که در رابطه با ـ   15ماده  
و اصالحات  )112(1348مصوب سال  ـ   ها و مراتع کشور برداري از جنگل حریم آن بر اساس قانون حفاظت و بهره

ـ  به و )113(ـ  1354مصوب  ـ   بعدي آن و قانون اراضی مستحدث و ساحلی ل محـول شـده و    ي مسـؤو هـا  هزارتخان
که به  ـ   )114(1353مصوب  ـ   قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست) 15(تا )11(اختیارات موضوع مواد همچنین 

  
انون قـ  1287نظر به اینکه به موجـب مـاده    :رییس مجلس شوراي اسالمی 18/10/1373ب مورخ / هـ 837نظریه شماره  ـ   111

مدنی اسناد رسمی احصاء شده و محدود است به اسنادي که در اداره ثبت اسناد و امالك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مـأمورین  
ت /16448نامـه موضـوع تصـویبنامه شـماره      آیین 14رسمی در حدود صالحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند لذا ماده 

 . که قراردادهاي منعقده بین سازمان و متقاضیان را در حکم سند تلقی کرده مغایر قانون است 10/2/1373ك مورخ  253
به سامانه ملـی قـوانین    20/1/1348مراتع مصوب   ها و برداري از جنگل قانون اصالح قانون حفاظت و بهرهبراي مالحظه   ـ   112

 .رجوع شود www.dotic.ir و مقررات جمهوري اسالمی ایران به نشانی
در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوري اسـالمی ایـران بـه     29/4/1354مستحدثات و ساحلی مصوب  قانون اراضی به   ـ   113
 .رجوع شود www.dotic.ir نشانی

  :28/3/1353حیط زیست مصوب از قانون حفاظت و بهسازي م ـ   114
 موجبـات  کـه  هـایی  کارگـاه  و کارخانجـات  )1(*10 ماده در مذکور هاي نامه آیین در مندرج ضوابط و مقررات به توجه با سازمان ـ   11 ماده

 اخطـار  هـا  آن الن مسـؤو  یـا  صـاحبان  بـه  مـورد  برحسـب  دالئل ذکر با کتباً را مراتب و مشخص نماید می فراهم را زیست محیط آلودگی
  .کنند خودداري فعالیت و کار از یا مبادرت آلودگی موجبات رفع به نسبت معینی مدت ظرف که نماید می

 نسـبت  نفـع  ذي اشخاص که درصورتی. آمد خواهد عمل به ممانعتها  آن فعالیت و کار از سازمان دستور  به ننمایند اقدام مقرر مهلت در که درصورتی 
 کنـد  مـی  رسیدگی موضوع به نوبت از خارج  و فوراً دادگاه نمایند شکایت محل شهرستان دادگاه  به توانند می باشند معترض سازمان دستور یا اخطار به
  . است قطعی دادگاه رأي. داد خواهد ممانعت رفع یا اخطار ابطال به رأي دهد تشخیص ارد و را اعتراض که صورتی در و
 ادامـه  از ممانعـت  دسـتور  قبلی اخطار ن بدو باشند برداشته در فوري خطرات که عواملی و منابع مورد در تواند می سازمان یسیر ـ   تبصره 
  .بدهد راها  آن فعالیت  و کار

 فعالیـت  یـا  کـار ، سـازمان  دسـتور  ابـالغ  محـض  بـه  مکلفند 11 ماده موضوع هاي کارگاه و کارخانجات الن مسؤو یا صاحبان ـ   12 ماده 
 در صـورت . بـود  خواهـد  صالحیتدار دادگاه رأي یا سازمان اجازه به منوط مزبور فعالیت یا کار ادامه. نمایند لتعطی و متوقف را شده ممنوع
 دو هـر  به یا ریال هزار پنجاه تا یک  و هزار پنج از نقدي جزاي پرداخت یا و )2(*سال یک تا روز یک  و شصت از اي جنحه حبس به تخلف
  . شد خواهند محکوم مجازات

 مزبـور  هاي نامه آیین در که مورد برحسب نمایند تخلف 10 ماده موضوع هاي نامه آیین در مذکور ضوابط و مقررات از که کسانی ـ  13 ماده 
  .شد خواهند محکوم ریال هزار پنجاه تا ریال پانصد از نقدي جزاي به شد خواهد تعیین

  . شود می شناخته خصوصی مدعی یا اکیش مورد حسب سازمان قانون این در مذکور جرائم مورد در ـ  14 ماده 
 ضـابطین  ظـایف  و کـه  صـورتی  در شـوند  مـی  الـذکر  فـوق  جـرائم  تعقیـب  و کشف مأمور سازمان طرف از که سازمان مأمورین ـ  15 ماده 

 در صـید  و شـکار  قـانون  و قـانون  ایـن  اجـراي  لحاظ از باشند گرفته تعلیم شهرستان دادستان نظر زیر مخصوص کالس در را دادگستري
  .شوند می محسوب دادگستري ضابطین ردیف

 به را خود نظر سازمان باشند قانون این در مذکور جرائم تعقیب مأمور مربوط قوانین موجب به دیگر هاي سازمان که مواردي در ـ   تبصره 
  . کرد خواهد اعالم ها سازمان آن
 همچنـین  و زیسـت  محیط به آور زیان صداهاي ایجاد و پخش از جلوگیري و زیست محیط تخریب یا آلودگی از جلوگیري مقررات ـ   10 ماده -  1*

 بـه  زیسـت  محـیط  بهسـازي  و بهبود و حفظ به مربوط هاي ممنوعیت و محدودیت و قانون این) 9(ماده موضوع آلودگی میزان و معیار تعیین ضوابط
t  
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لتـی   سازمان حفاظت محیط زیست تفویض شده است و نیز اختیارات خاصی که در این مورد به سایر نهادهـاي دو 
  .شود سازمان تفویض میآزاد به  ده مناطق نامه در محدو محول گردیده است، از تاریخ تصویب این آیین

برداري از منابع ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت کلیه قـوانین موضـوعه    اگذاري بهره و ـ   16ماده  
  .باشد در این مورد، در اختیار این سازمان می

   
  )115(و واردات صادرات مقررات نامه اجرایی قانون آییناز 

  دي هیأت وزیران با اصالحات بع 14/1/1373مصوب 
مسافران ایرانی یا غیرایرانـی کـه از خـارج کشـور یـا از منـاطق آزاد        ـ ) 12/11/1379اصالحی (  31 ماده
همراه خود که بـه شـرط    ه بر اسباب سفر و اشیاي شخصی مستعمل شوند، عالو ارد می صنعتی به کشور و تجاري،

توانند در سال یک بـار کـاال بـه ارزش     معاف است، می غیرتجاري بودن از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی
پرداخت حقوق  معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، و مازاد بر ارزش مذکور را با دالر با) 80(حداکثر 

بر اینکه کاالهاي مزبور از نـوع کاالهـاي ممنـوع     ط ارد و ترخیص نمایند، مشرو گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و
  .تجاري نداشته باشند نبوده و جنبهشرعی یا قانونی 

  .باشد تشخیص مصادیق لوازم شخصی با گمرك ایران می ـ  1تبصره 
) 1(موضـوع تبصـره    )116(بازرگـانی  زارت کاالهایی که براساس فهرست کاالهاي همراه مسافر و ـ   2تبصره 

 .ین ماده نخواهند بودترخیص نباشند، مشمول تسهیالت ا اردات قابل قانون مقررات صادرات و و) 17(ماده
  

  مناطق اجتماعی در تأمین  ي انسانی، بیمه و مقررات اشتغال نیرو
  )118()117( تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران آزاد

  صنعتی ـتجاري  عالی مناطق آزاد شوراي زراي عضو و 19/2/1373مصوب 
  با اصالحات بعدي

  ل ـ کلیات فصل او
  :ند رو ح مربوط به کار می هاي مشرو به جاي عبارت ي زیرها هاژ این تصویبنامه و در ـ   1ماده 

                                                                                                                           
u  

   .برسد مجلسین دادگستري و بهداري و طبیعی بعمنا و رزي کشاو هاي کمیسیون تصویب به که بود خواهد هایی نامه آیین موجب
فصل نهـم  هاي جایگزین حبس به  ضمناً در خصوص مجازات. منتفی شده است  با تصویب قانون مجازات اسالمی عنوان حبس جنحه .ـ  2*

  .رجوع شود www.dotic.ir در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران به نشانی 1/2/1392اسالمی مصوب   مجازاتقانون 
 .ابالغ شده است 6/2/1373هـ مورخ 16ت /1395نامه مزبور به شماره  آیین  ـ   115
 .در حال حاضر وزات صنعت، معدن و تجارت  ـ   116
 .ابالغ شده است 16/3/1373ك مورخ 25ت/33433نامه مزبور به شماره  آیین  ـ   117
نامه اجرایی قـانون تشـکیل و اداره منـاطق ویـژه اقتصـادي جمهـوري اسـالمی ایـران مصـوب           آیین 17به موجب ماده   ـ   118

مقررات اشتغال نیروي انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاري صنعتی جمهوري اسالمی ایران در مـورد منـاطق    1/3/1385
 .باشد ویژه اقتصادي نیز مجري می

http://www.dotic.ir
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  .کشور جمهوري اسالمی ایران: کشور 
  . صنعتی جمهوري اسالمی ایران ـ  مناطق آزاد تجاري : مناطق 
  .صنعتی ـ  عالی مناطق آزاد تجاري  شوراي  دبیرخانه: دبیرخانه 
  .صنعتی ـ  سازمان مناطق آزاد تجاري : سازمان 
مـورد اشـتغال    در  )119(صـنعتی  ـ  آزاد تجاري  اطققانون چگونگی اداره من 12مقررات موضوع ماده : تمقررا 
  .اجتماعی تأمیني انسانی، بیمه و  نیرو

   .کند حقوق به درخواست کارفرما کار می یا عنوان درمقابل دریافت مزد کسی که به هر: کارگر 
  .کند حقوق کار می ه درخواست و به حساب او در مقابل دریافت مزد یاشخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر ب :کارفرما 
کنـد، از قبیـل مؤسسـات     آنجـا کـار مـی    محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در :کارگاه 

  .رزي، معدنی، ساختمانی، ترابري مسافري، خدماتی، تجاري، تولیدي، اماکن عمومی و امثال آنها صنعتی، کشاو
  .شود مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می ها که در جوه نقدي یا غیرنقدي و یا مجموع آن و: مزد 
  .مجموع مزد شغل و مزایاي ثابت پرداختی به تبع شغل: مزد ثابت 
  )120(.شود هرگاه مزد به طور ماهانه تعیین و پرداخت شود، حقوق نامیده می :حقوق 

  
  .مندرج در همین مجموعه مراجعه شود 7/6/1372مصوب  صنعتی ـ  قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري به  ـ   119
هاي مناطق  نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان هاي مناطق آزاد، آیین در مورد حقوق و دستمزد کارکنان سازمان - الف   ـ   120

نامه مزبـور   ، آیین5/12/1377به تصویب رسید و نهایتاً به موجب تصویبنامه مورخ  30/4/1376و سپس در 19/1/1375آزاد ابتدا در تاریخ 
 بـا (چارچوب مقررات داخـل کشـور   در هاي مناطق آزاد دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایاي کارکنان خود را  لغو و مقرر شد سازمان

ردیـن مـاه    ل فـرو  تهیـه و از او ) ربـط در منطقـه   احـدهاي ذي  تهران یـا و  اجتماعی در امور  زارت کار و بندي مشاغل و کل طبقه یید اداره تأ
هاي مذکور لغو گردیده و مطـابق   مجدداً تصویبنامه 10/1/1382تصویبنامه مصوب  1سپس به موجب بند  ؛به مورد اجرا گذارند 1378سال

  :گردید ها تعیین تکلیف به شرح زیر در مورد آن 10/1/1382تصویبنامه مصوب  3و  2بندهاي 
  .باشند می )1(*صنعتی تابع مقررات قانون کار ـ  هاي مناطق آزاد تجاري  کلیه کارکنان سازمان ـ   2«
شوند نیز در مدت مأموریت از لحاظ پرداخت حقوق و دسـتمزد   لتی به این مناطق مأمور می هاي دو کلیه کارکنانی که از سایر دستگاه ـ   3 

  ».بود مشمول مقررات فوق خواهند
  :، چنین مقرر گردید10/1/1382و به منظور اجراي کامل تصویبنامه  2/2/1385سپس به موجب تصویبنامه مصوب  
الزحمـه مـدیران عامـل و اعضـاي      هاي مناطق آزاد مکلفند دستورالعمل نحوه و میزان پرداخت حقوق و مزایاي کارکنـان، حـق   سازمان« 

  ».زارت کار و امور اجتماعی اجرا نمایند هاي جبران مزد و یید اداره کل نظام مدیره و کارکنان خود را تهیه و پس از تأ هیأت
 5/4/1386 مصـوب  هاي مناطق آزاد قشم، کـیش، چابهـار، ارونـد، انزلـی و ارس     سازمان 1386بودجه سال  34 تبصرهپس از آن به موجب 
شـود بـه منظـور     عالی منـاطق آزاد مأموریـت داده مـی    خانه شورايبه دبیر آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصادي  مناطق عالی وزیران عضو شوراي

بندي مشـاغل مـورد تأییـد وزارت کـار و      کارشناسان طبقه ، با استفاده از خدمات16/1/1382مورخ  28393/ت/1083کامل تصویبنامه شماره  اجراي
موظـف هیـأت مـدیره و کارکنـان      ان عامـل و اعضـاي  تهیه دستورالعمل نحوه و میـزان پرداخـت حقـوق و مزایـاي مـدیر      امور اجتماعی نسبت به

   .نمایند بندي مشاغل وزارت مذکور، جهت اجرا به مناطق آزاد ابالغ اداره کل طبقه هاي مناطق آزاد اقدام و پس از تأیید سازمان
مصـوب   منـاطق آزاد هـاي   عامـل و اعضـاي هیـأت مـدیره سـازمان      نامه نحوه تعیین و میزان پرداخت حقوق و مزایاي مـدیران  آیین - ب 
نامـه   آیـین رییس مجلس شوراي اسـالمی   15/4/1389ب مورخ / هـ  25946به تصویب رسید لکن به موجب نظریه شماره  4/11/1388

  .مذکور نیز مغایر قانون تشخیص داده شد
ندرج در این مجموعه رجوع م 15/10/1389قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران مصوب  112به بند الف ماده  ـ ج 
  .شود

t  
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  .دهد اختیار کارفرما قرار می انجام کار در قت خود را به منظور و یا ومدت زمانی که کارگر نیر: مدت کار 
  .مناطق آزاد مشمول مقررات این تصویبنامه هستند اقع در ي وها هکلیه کارگران، کارفرمایان و کارگا ـ   2ماده  
نیـز    مقررات خـاص اسـتخدامی و    قوانین و یا سایر )121(اشخاص مشمول قانون استخدام کشوري ـ  تبصره  

نـدان نسـبی    آنها منحصـراً توسـط صـاحب کـار و همسـر و خویشـاو       ي خانوادگی که انجام کارها هکارگران کارگا
  .شود، مشمول مقررات این تصویبنامه نخواهند بود ي انجام می ل و طبقه او یک از درجه
رگران و انجـام تعهـدات   کارفرمایان و کـا   اجراي مقررات این تصویبنامه و رعایت حقوق نظارت بر ـ   3ماده  
  .سازمان منطقه خواهد بود بر عهده بینی شده در ارتباط با قرارداد کار پیش
هاي الزم را اخذ نماید  تواند براي انجام تعهدات کارفرمایان در قبال کارگرانشان ضمانت سازمان هرمنطقه می 

ي اخذ شده، تعهدات کارفرمایـان  ها هتناممحل ضمان کار فرمایان از عدم انجام تعهدات یادشده از سوي در صورتو 
  .ها ایفا نماید مورد کارگران آن یا آراي مراجع و محاکم قانونی را در

امکانـات رفـاهی    تأمینکارگران نسبت به   منطقه با همکاري و مشارکت کارفرمایان و سازمان هر ـ   4ماده  
خدمات بهداشتی و درمـانی و تسـهیالت الزم بـه     رزشی، قبیل مسکن، تأسیسات و نیاز کارگران آن منطقه از مورد

  .اقدام خواهد کرد  قه و مایحتاج عمومی منظور تهیه آذو
 احد کار و خدمات اشـتغال را در  منطقه، و با هماهنگی سازمان هر )122(کار و امور اجتماعیزارت  و ـ   5ماده  

کـار، نظـارت برمسـائل حفاظـت و      بـازار  راحد نسبت به تنظـیم امـو   هریک از مناطق آزاد ایجاد خواهد کرد این و
  .بهداشت کار و سایر امور اقدام خواهد کرد

کـار و امـور   زیـر   منطقـه و حکـم و   احد کار و خدمات اشتغال با پیشنهاد سـازمان هـر   سرپرست و ـ   1تبصره 
  .شود منصوب می )123(اجتماعی

احد را  بار گزارش عملکرد این و یک  است هر سه ماه  کار و خدمات اشتغال موظف احد سرپرست و ـ   2تبصره 
  .ارسال نماید )124(کار و امور اجتماعیزارت  به و

کارفرمایان و سـازمان  . رند آو ي مشمول این تصویبنامه بازرسی به عمل میها هازکارگا بازرسان کار ـ   6ماده  
ي قـانونی بازرسـان   ها هتوصیکارگران و انجام  کار  منطقه موظفند نسبت به رفع نواقص حفاظت و ایمنی محیط هر

                                                                                                                           
u  

  .نت مراجعه فرمایید از انتشارات این معاو» قوانین و مقررات کار  مجموعه«به  ـ  1*
نامـه مأموریـت    فهرست ضمیمه آیین مؤسساتء جز قشم، کیش، چابهار هاي منطقه آزاد تصویبنامه شناخته شدن سازمان ـ   121

مؤسسات  ءچابهار جز  هاي منطقه آزاد قشم، کیش و سازمان :27/12/1374ري مصوب قانون استخدام کشو) 11(موضوع بند ب ماده 
شـوند و   شـناخته مـی   ـ   24/6/1352مصوب  )1(*قانون استخدام کشوري) 11(ماده » ب«نامه مأموریت موضوع بند  فهرست ضمیمه آیین

  .است مجاز نامه مذکور با رعایت آیین ها هاي مشمول قانون استخدام کشوري به این سازمان مأموریت مستخدمان دستگاه
   :31/3/1345از قانون استخدام کشوري مصوب  ـ  1*
  :مأموریت عبارت است از ـ   11ماده  
  .ظیفه اصلی که در پست ثابت سازمانی خود دارد از و ظیفه موقت به مستخدم غیر محول شدن و ـ  الف  
رسـد و همچنـین اعـزام بـه      وزیران می ها به تصویب هیأت ا و مؤسساتی که فهرست آنه زارتخانه اعزام مستخدم به طور موقت به و ـ  ب  

 . را مقتضی بداند لت ایران شرکت در آنها هایی که دو سازمان ها را پذیرفته یا لت ایران عضویت آن المللی که دو هاي بین سازمان
       . ، کار و رفاه اجتماعیدر حال حاضر وزارت تعاون  ـ 124الی  122
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  .نمایند  هاي مقرر اقدام فرصت کار در
   

  قراردادکار ـ  م  فصل دو
قراردادکار عبارت است از قراردادکتبی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت مزد معین، کـاري را   ـ   7ماده  

  .دهد براي مدت معین یا نامعین براي کارفرما انجام می
ژه یا  به ماهیت و طبیعت کار، پایان و خاتمه طرح، پرو با توجهنامعین بودن مدت کار،  ورتدر ص ـ   1تبصره  

  .شود فعالیت کارگاه، زمان خاتمه قرارداد تلقی می
  :شود است قرارداد، دائمی تلقی می  قرارداد نیز ذکر مدت نشده در  مواردي که کار ماهیتاً دائمی است و در ـ   2تبصره 
ـ       مورد قراردادهاي با رد ـ   3تبصره    طـور ه مدت موقت و یا کارمعین، هـیچ یـک از طـرفین مجـاز نیسـت ب
جانبـه   صورت فسـخ یـک   در). قراردادکار بینی شده در موارد پیش در مگر(جانبه مبادرت به فسخ قرارداد نماید  یک

  .سارت نمایدطریق مرجع حل اختالف مطالبه خ تواند از سوي هریک ازطرفین، طرف دیگر می از قرارداد
  .باشد نمی دائمی بودن قراردادهایی که مدت معین دارد مؤثر ماهیت استمراري کار در ـ   8ماده  
  :الزامی است کار رعایت شرایط زیر براي صحت قرارداد ـ   9ماده  
  .قرارداد عیت مورد مشرو ـ  الف  
  .معین بودن موضوع قرارداد ـ  ب  
  .موردنظر تصرف اموال یا انجام کار عی طرفین درعدم ممنوعیت قانونی و شر ـ  ج  
  .صالح به اثبات برسد ها در مراجع ذي است، مگر آن که بطالن آن صحت کلیه قراردادهاي کار اصل بر ـ  تبصره  
  :باشد ي موارد زیر مشخصات دقیق طرفین باید حاو ه بر قرارداد کار عالو ـ   10ماده  
  .دار خواهد شد اي که کارگر عهده فهظی و نوع کار، حرفه یا ـ  الف  
  .حقوق، مزد و مزایا ـ  ب  
  .ها ساعات کار، تعطیالت و مرخصی ـ  ج  
  . محل انجام کار ـ  د  
  .کار تاریخ انعقاد قرارداد ـ  هـ  
  .براي مدت موقت باشد مدت قرارداد، چنانچه کار ـ  و  
  .شود مزایاي رفاهی و انگیزشی که به کارگر داده می ـ  ز  
  .توجه به مفاد این تصویبنامه چگونگی حل و فصل اختالفات با ـ  ح  
  .توجه به مفاد این تصویبنامه نحوه فسخ قرارداد با ـ  ط 
  .قرارداد الزم بدانند احوال، طرفین درج آن را در ضاع و دیگر مواردي که با شرایط و او ـ  ي  
کارگر، یک نسخه نـزد کارفرمـا و    ود که یک نسخه آن نزدش سه نسخه تنظیم می قرارداد کار در ـ   1تبصره 

  .یک نسخه در اختیار سازمان منطقه خواهدبود
هـا فارسـی    که یکی از آن ـ  زبان   را به دو ها هي قرارداد کار موردنیاز کارگاها هسازمان منطقه نمون ـ   2تبصره 

  .اختیار آنان قرار خواهد داد تهیه و در ـ  خواهد بود 
 ره هریـک از  خـالل ایـن دو   ره آزمایشی کار تعیـین نمایـد، در   تواند مدتی را به نام دو کارفرما می ـ   11ماده  
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  .که الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید آن ن اخطار قبلی و بی تواند بدو طرفین می
ماهر و ساده  لی در مورد کارگران نیمه شود و میطرف تعیین و در قرارداد ذکر   توافق دو ره آزمایشی با مدت دو 

  .بیش از یک ماه و کارگران ماهر بیش از سه ماه نخواهد بود
یابد باید  ره آزمایشی یا پایان آن خاتمه می ي حین دو در هر صورت مزد و مزایاي ضمن کار کارگري که کار و 

  .براي مدتی که به کار اشتغال داشته است پرداخت شود
انعقاد قرارداد آزمایشی بین یک کارگر و یک کارفرما براي یک شغل معـین فقـط بـراي یـک بـار       ـ  تبصره  

  .صورت خواهد گرفت
  :یابد خاتمه می طرق زیر قرارداد کار به یکی از ـ   12ماده  
  .فوت کارگر ـ  الف  
  .بازنشستگی کارگر ـ  ب  
  .ازکارافتادگی کلی کارگر ـ  ج  
  .قراردادهاي کار با مدت معین انقضاي مدت در ـ  د  
  .پایان کار در قراردادهایی که منوط به کار معین است ـ  هـ  
بینـی   مواردي که در قرار دادکار مطابق این تصویبنامه پیش فسخ قرارداد کار از سوي کارفرما و کارگر در ـ  و  

  .شده است
  .استعفاي کارگر ـ  ز  
توانـد بـه مرجـع     باشـد مـی   نامـه انضـباطی کـار    لیل عدم رعایـت آیـین  هرگاه اخراج کارگر به د ـ   13ماده  
ي هـا  هنام این تصویبنامه و آیین بر اساسمرجع مذکور . این تصویبنامه مراجعه نماید شده در  بینی اختالف پیش حل

  .انضباطی مورد عمل کارگاه تصمیم الزم را اتخاذ خواهد کرد
احـوال    ضـاع و  کـار و شـرایط و او   قـرارداد  بینی آن در منوط به پیشهرگونه تغییر در شرایط کار  ـ   14ماده  

ن توجه به قرارداد کار و عدم جلب موافقت کارگر شرایط کار را تغییر دهد بـه   هرگاه کارفرما بدو. بود کارگاه خواهد
ع حـل اخـتالف   توانـد بـه مرجـ    ارد سازد، کارگر می میزان مزد و یا حیثیت به او لطمه و زیان و ظلحا نحوي که از

  .شکایت کرده و تقاضاي خسارت نماید
  شرایط کار ـ  فصل سوم 

  .سال تمام ممنوع است 15به کار گماردن افراد کمتر از  ـ   15ماده  
 لی در طرف و به موجب قرارداد کار تعیین خواهد شد و  توافق دو بر اساسزانه کارگر  مدت کار رو ـ   16ماده  
  .کرد ز نخواهد هفته تجاو هارساعت در چ 176حال از  هر

شب، کاري اسـت کـه زمـان     کار  و) 22(تا ) 6(ساعت  ز، کاري است که زمان انجام آن از کار رو ـ 17ماده  
ز و قسمتی  آن در رو  ساعات انجام کار مختلط، کاري است که بخشی از .باشد می) 6(تا ) 22(انجام آن بین ساعت 

  .شود اقع می شب و آن در از
 سـاعات معینـی از   یابـد، بلکـه در   ساعات متوالی انجام نمـی  ب، کاري است که نوعاً در متناو کار ـ 18 ماده 

  . گیرد ز صورت می شبانه رو
 عصـر  هاي آن در صبح یا کارنوبتی، کاري است، که در طول ماه گردش دارد، به نحوي که نوبت ـ  19ماده  
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  .شود اقع می یا شب و
کاري انجام پذیرد مزایاي پرداختی  قرارداد منعقده، کار به صورت نوبتی و یا شبهرگاه به موجب  ـ  20ماده  

  . ضاع احوال کارگاه تعیین خواهد شد قرارداد کار و توافق کارگر و کارفرما و شرایط و او بر اساسبه این قبیل کارها 
توافق  بر اساسرسمی  ، مرخصی استحقاقی ساالنه و تعطیالت)جمعه(تعطیل هفتگی  استفاده ازـ  21 ماده 
ز دیگري منتقل شود و یا استفاده نشود، مزایاي  به رو ها طرف خواهد بود و هرگاه با موافقت کارگر این مرخصی  دو

  .توافق طرفین که قبالً اتخاذ شده باشد خواهدبود بر اساسپرداختی 
نیـز جـزو تعطـیالت رسـمی     ) اردیبهشـت  11(جهانی کارگر  ز کشور، رو تعطیالت رسمی بر ه عالوـ  22 ماده 

  .آید کارگران به حساب می
از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه   فسخ یا خاتمه قراردادکار یا بازنشستگی و در صورت ـ  23ماده  

  . شود اش پرداخت می رثه به و  ي و در صورت فوت او به و مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر
اسـت، سـایر    ز زهـاي جمعـه جمعـاً بیسـت رو     خصی استحقاقی ساالنه کارگران با احتسـاب رو مرـ   24ماده  
 کـار  سال، مرخصی مزبور، نسـبت بـه   یک از براي کار کمتر. ایام مرخصی محسوب نخواهدشد  زهاي تعطیل جزو رو

  . شود انجام یافته، محاسبه می
این تصویبنامه انجام  )16(ساعت مذکور در ماده ) 176(هفته بیش از  هرگونه اضافه کار در چهار ـ  25ماده  
  .بینی شده است قرارداد کار پیش مستلزم پرداخت مزایایی است که قبالً در یابد

  .بود قانونی کشور نخواهد مناطق، کمتر از حداقل مزد پرداختی در حداقل مزد ـ 26ماده  
به زن و مرد مزد  گیرد باید می  کارگاه انجامیک  ي در شرایط مساو ي که در مساو براي انجام کار ـ  27ماده  
 اعتقـادات سیاسـی و    قومیـت و   نـژاد و  سـن، جـنس،   بر اساستعیین میزان مزد  تبعیض در. ي پرداخت شود مساو

  . مذهبی ممنوع است 
شـود، بایـد ارزش    به صورت غیرنقدي پرداخت می مزد توافق طرفین قسمتی از مواردي که با در ـ  28ماده  
  . منصفانه و معقول باشد ها گونه پرداخت عیین شده براي ایننقدي ت

   
  فصل چهارم ـ مرجع حل اختالف

کار که بین کارگر و کارفرما رخ  اجراي مقررات این تصویبنامه و قرارداد هرگونه اختالف ناشی از ـ  29ماده  
  . شد طریق سازش حل خواهد از اً دهد بدو

 هیـأت ز از سـوي هـر یـک از طـرفین بـه       رو) 10(د، موضوع ظرف طریق سازش حل نشو هرگاه اختالف از 
  .شد رسیدگی ارجاع خواهد

  :ماده فوق مرکب است از در مذکور هیأت ـ 30ماده  
  .ي االختیار و نماینده تام یا ربط ذيـ کارفرماي  
  .ي االختیار و نماینده تام یا ربط ذيـ کارگر  
  .ـ نماینده سازمان منطقه 
نظر خـود   تاریخ دریافت شکایت موظف است به موضوع رسیدگی و از ز رسیدگی ظرف ده رو هیأت ـ  تبصره  

  .را اعالم دارد
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ز از تاریخ ابالغ بـه طـرفین،    رو) 10(رسیدگی ظرف  هیأتتصمیمات  ـ) 30/4/1376اصالحی ( 31ماده  
   )125( .شود می سیله دایره اجراي احکام دادگستري اجرا بوده و به و االجرا قطعی و الزم

 هیـأت بـه   ز رو) 15(توانـد ظـرف    شـود مـی   کارگري که قرارداد کارش از سوي کارفرما فسخ می ـ  32ماده  
  . تقاضاي رسیدگی نماید  مراجعه و

 تأییـد ي را  ، اخـراج و هیأترسیدگی موجه تشخیص داده شود  هیأتسوي  از هرگاه اخراج کارگر ـ  33ماده  
  .ي بپردازد به و کارگر را ز رو) 15(سال خدمت حقوق  قبال هر که در نموده و کارفرما را ملزم خواهد ساخت

رسیدگی موجه شناخته نشود، کارفرما را مخیر خواهد کـرد تـا    هیأتهرگاه اخراج کارگر از سوي  ـ  34ماده  
 )45(ق سـال خـدمت حقـو    قبال هر که در بپردازد و یا آن ي را کارگر را به کار برگردانده و حقوق ایام بالتکلیفی و

  .به عنوان خسارت اخراج بپردازد ي را ز و رو
ضـاع و احـوال اقتصـادي ـ اجتمـاعی،       توجه به شـرایط و او  عالی مکلف است با دبیرخانه شوراي ـ 35ماده  
براي اجـرا    منطقه تهیه و و سازمان هر )126(کار و امور اجتماعیزارت  نامه نمونه انضباط کار را با هماهنگی و آیین
  . ي مناطق آزاد قرار دهدها سازمانر اختیا در

 تهیه و پـس از  نامه انضباطی کار خاص آن کارگاه را منطقه، آیین کارگاه مستقر در کارفرماي هر ـ   36ماده  
  . خواهد نهاد سازمان منطقه به مرحله اجرا تأیید

  
  کاریابی فصل پنجم ـ آموزش و

ي انسـانی را بـا    اطالعـات مـورد نیـاز مربـوط بـه نیـرو        ، آمار و)127(کار و امور اجتماعیزارت  وـ   37ماده  
  .نماید اقع در مناطق آزاد تهیه می و مؤسسات و ها هکارگا منطقه حسب مورد از هماهنگی سازمان هر

منـاطق آزاد   لتـی در  کاریـابی غیـردو    ره شـغلی و  ر مجوز براي مراکز مشاو سازمان منطقه با صدو ـ   38ماده  
  .ین طریق ارائه خواهد دادا خدمات الزم را از

 سازمان آموزش فنـی و ( )128(کار و امور اجتماعیزارت  هماهنگی و همکاري و سازمان منطقه با ـ 39ماده  
متناسب با نیـاز بـازار کـار     )129(ـ صنعتی تجاري قانون چگونگی اداره مناطق آزاد) 9(و با عنایت به ماده ) اي حرفه 

  
مقررات اشتغال نیروي انسانی، بیمه و تـأمین اجتمـاعی در منـاطق آزاد     31ماده  ـ   اوالً: ق.ح.ا 2/3/1388ـ   1321/7نظریه  ـ  125
منـدرج در   16/3/1373ك مورخ  25ت/ 33433موضوع تصویبنامه شماره  19/2/1373صنعتی جمهوري اسالمی ایران مصوب  ـ تجاري 
مجموعه قـوانین   238دو بار اصالح شده است در مرحله اول به شرح اصالحیه مندرج در صفحه  1373مجموعه قوانین سال  197صفحه
ك مـورخ   18434ت/61379حذف شده است و در مرحله دوم به شرح تصـویبنامه شـماره   » در صورت عدم اعتراض«عبارت  1374سال 

صنعتی جمهوري  -و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاري مقررات اشتغال نیروي انسانی، بیمه  31راجع به تغییر متن ماده  11/5/1376
روز از تاریخ ابالغ به ) 10(تصریح شده تصمیمات هیأت رسیدگی ظرف  1376مجموعه قوانین سال  437اسالمی ایران مندرج در صفحه 

  .شود االجرا بوده و به وسیله دایره اجراي احکام دادگستري اجرا می طرفین، قطعی و الزم
االجراء باشد بایـد ابـالغ شـود و از تـاریخ      آن است که تصمیمات هیأت براي اینکه قطعی و الزم 31رسد منظور از ماده  به نظر می -ثانیاً 

 .ابالغ ده روز سپري شود، اما اعتراض به آن در دیوان عدالت اداري محدود به این مهلت نیست
      . اعی، کار و رفاه اجتمدر حال حاضر وزارت تعاون  ـ 128الی  126
 . مندرج در همین مجموعه مراجعه شود 7/6/1372صنعتی مصوب  ـ  به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري   ـ   129
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  . منطقه اقدام خواهد کرد اي در حرفه  نسبت به ایجاد مراکز آموزش فنی و
افرادي که   کارفرمایان نسبت به معرفی  احد کار و خدمات اشتغال و هماهنگی و سازمان منطقه با ـ  40ماده  

  .اي اقدام خواهد کرد حرفه  نیاز به آموزش دارند به مراکز آموزش فنی و
ي آموزشی و غیـره  ها هر زش و چگونگی تشکیل دوضوابط مربوط به اعزام این قبیل افراد براي آمو ـ  تبصره  
  . احد کار و خدمات اشتغال تنظیم خواهد شد همکاري و سوي سازمان منطقه با از

  
  اشتغال اتباع خارجی ـ  فصل ششم 

ي کار مورد نیـاز خـود را از    االمکان نیرو اقع در مناطق موظفند حتی ي وها هکلیه کارفرمایان کارگا ـ   41ماده  
هـاي   ها و مهارت خدمات، تخصص توان از ي مذکور میها هکارگا این حال در با. نمایند تأمینکارگران ایرانی میان 

  . این تصویبنامه استفاده کرد متخصصان تبعه کشورهاي خارجی تحت شرایط مندرج در
  . باشد بیشترمنطقه  کل شاغالن هر%) 10(درصد   صورت نسبت کارگران خارجی نباید از ده هر در ـ  تبصره  
درخواسـت    آن بـه تشـخیص و    تبصـره   و) 41(انه اشتغال براي اتباع خارجی با رعایـت مـاده    پرو ـ  42ماده  

  . شود منطقه صادر می خدمات اشتغال در  احد کار و توسط و  سازمان مناطق و
د که طی مدت اشـتغال،  رزند تعهد خواهند کر و اشتغال می مناطق آزاد به کار اتباع خارجی که در ـ  43ماده  

چگونگی انتقال تخصص تبعه خارجی به کارگران ایرانـی را  . هاي خود را آموزش دهند به کارگران ایرانی تخصص
  .منطقه تعیین خواهد کرد سازمان هر

 کارفرمایی که قرارداد کار با تبعه کشورهاي خارجی منعقدساخته، به هنگام پایان قرارداد کار و هر ـ  44ماده  
منطقـه   احد کار و خدمات اشتغال سازمان هـر  اي که قراردادش پایان پذیرفته موظفند مراتب را به و نین تبعههمچ 

  .اطالع دهند
مـزد    منطقه ملزم هستند فهرستی شـامل نـام، ملیـت، تخصـص، شـغل و      ي مستقر درها هکارگا ـ  45ماده  

  . منطقه اعالم دارند خدمات اشتغال سازمان هر  ر واحد کا بار تهیه و به و شش ماه یک دریافتی کارگران خود را هر
  

  اجتماعی تأمینفصل هفتم ـ 
ي هـا  شـرکت یا   اجتماعی و تأمینمشارکت سازمان  منطقه آزاد مکلف است رأساً یا با سازمان هر ـ  46ماده  

یـام بیمـاري،   به منظور ارائه خدمات درمانی، غرامـت دسـتمزد ا  » هایی ق ق یا صندو صندو«بیمه نسبت به تأسیس 
 موارد مربوط براي کارکنان مشمول این مقررات در سایر  کلی، بازنشستگی، فوت و  کارافتادگی جزئی و بارداري، از

  .مناطق آزاد اقدام نماید
تواند به طور مستقل نیز نسبت به ارایه خدمات  اجتماعی می تأمینسازمان  ـ   )13/9/1374الحاقی (تبصره  

قوانین و مقـررات   بر اساساحدهاي مستقر در مناطق آزاد  به شاغالن داخلی و خارجی و مختلف بیمه حسب مورد
  .اجتماعی اقدام کند تأمین
گذشــته مشــمول قــانون  منــاطق آزاد کــه در اقــع در احــدهاي و و کــارگران شــاغل در آن دســته از ـ  47مــاده  
ند و نیز کارگران مشمول مقـررات ایـن تصـویبنامه کـه     ا اجتماعی پرداخته تأمینبیمه به سازمان  اجتماعی بوده و حق تأمین

  .توانند سوابق خود را منتقل سازند ها محفوظ بوده و در موارد اشتغال بعدي می اند سوابق آن ق پرداخته حق بیمه به صندو
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گونه افراد و احتساب آن توسط سـازمان منـاطق و    هاي مربوط به سوابق این دستورالعمل  ضوابط و ـ  تبصره  
  .عالی مناطق آزاد خواهد رسید شوراي تأییداجتماعی تهیه و به  تأمینسازمان 

مزایـاي   تواننـد هماننـد اتبـاع ایرانـی از     مناطق آزاد به کاراشتغال دارنـد مـی   اتباع خارجی که در ـ  48ماده  
  .ق مربوط استفاده کنند صندو
حیـث خـدمات درمـانی مشـمول مقـررات       زمنـاطق آزاد ا  اتباع خارجی مجاز به کار یا اقامـت در ـ   49ماده  
  . پذیر خواهد بود اتباع خارجی با توجه به قراردادهاي متقابل انجام  به هرحال بیمه. خواهند بود »گر بیمه«

هاي مربوط به تعیین سـرانه حـق بیمـه اتبـاع      ضوابط و دستورالعمل ـ) 25/10/1373اصالحی ( 50ماده  
یا  اجتماعی تأمینها و سازمان  ق ابط صندو آن و رو ها و مقررات حاکم بر ق ق یا صندو نحوه تشکیل صندو  خارجی و

سـایر مسـائل مربـوط توسـط       ي بیمه و چگونگی انتقال سوابق بیمه کارگران خارجی بـه کشـور و  ها شرکتدیگر 
 طق آزادعـالی منـا   زراي عضو شـوراي  به تصویب اکثریت و  اجتماعی تهیه و تأمینعالی و سازمان  دبیرخانه شوراي
  .خواهد رسید

  فصل هشتم ـ متفرقه
  )130( .باشد الرعایه می مناطق آزاد الزم المللی کار در ي سازمان بینها هنام توصیه  و ها هنام له مقاو ـ 51ماده  

  
  صنعتی ـ  تجاري  مناطق آزاد گذاري در مقررات سرمایه

  )131(جمهوري اسالمی ایران
  صنعتی ـتجاري  مناطق آزادعالی  زراي عضو شوراي و 19/2/1373مصوب 

  بعديو الحاقات با اصالحات  
  :د رو می ح مربوط به کار هاي مشرو جاي عبارت  ي زیر بهها هاژ این تصویبنامه و در ـ   1ماده  
  .صنعتی ـ   کشور جمهوري اسالمی ایران به استثناي مناطق آزاد تجاري: اصلی سرزمین 
  . تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایرانمناطق آزاد  یک از سازمان هر: سازمان 

  .مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران یک از هر: منطقه
تولید کاال  ي اقتصادي به منظورها فعالیت یک از هر اشکال مختلف در کارگیري سرمایه در به: گذاري سرمایه 
  . خدمت و یا

کـه توسـط    )جـوه ریـالی   اسـتثناي و   بـه (یـن مقـررات   ا) 3(ي موضـوع مـاده   ها هکلیه سرمای: سرمایه خارجی 
  . اردشود گذارخارجی به مناطق و سرمایه

 که توسـط اتبـاع ایرانـی از   ) جوه ریالی به استثناي و(این مقررات ) 3(ي موضوع ماده ها هسرمای: سرمایه ارزي 
  .اردشود سرزمین اصلی به مناطق و خارج از

یی هـا  فعالیـت  ره مالی کـه از  یک دو اقع شده در ي وها هک بنگاه بر هزینمازاد درآمد تحقق یافته ی: یژه سود و 
  .گیري شود اندازه  طبق اصول پذیرفته شده حسابداري شناسایی و  که به قصد انتفاع صورت گرفته است ناشی و

  
  .به مجموعه قوانین و مقررات کار از انتشارات این معاونت رجوع شود ـ   130
 .ابالغ شده است 16/3/1373ك مورخ 23ت/33432نامه مزبور به شماره  آیین ـ  131
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ی طبـق  الملل ي بینها سازمانمؤسسات اعم از ایرانی و خارجی و   حقوقی و  کلیه اشخاص حقیقی و ـ   2ماده  
منـاطق آزاد   مشارکت یکدیگر در ي تابع آن یا باها شرکتمشارکت سازمان و  و یا با توانند مستقالً این مقررات می

  . شود آنان مشمول این مقررات می  گذاري نمایند و سرمایه پذیرفته شده سرمایه
  :لحاظ این مقررات عبارت است از سرمایه از ـ   3ماده  
  ) منطقه هر(مناطق  ارزهاي قابل تبدیل در  وجوه ریالی  و ـ  الف  
  . ابزارکار  آالت، تجهیزات، لوازم و ماشین ـ  ب  
  .هاي تجاري نام  عالیم و  حقوق مالکیت صنعتی شامل حق اختراع، دانش فنی و ـ  ج  
  .گذاري آبی مربوط به موضوع سرمایه  نقل زمینی، هوایی و  سایل حمل و و ـ  د  
به سرمایه اصلی اضافه شـده یـا در     آزاد حاصل و  یژه قابل انتقال که در مناطق قسمتی از سود و تمام یا ـ   هـ 

  .فعالیت مجاز دیگري که مشمول این مقررات باشد به کار انداخته شود
سـاخته بـه تشـخیص     لیـه و قطعـات نیمـه    او در موارد خاص قبول مواد ـ   )19/3/1380اصالحی ( تبصره 

  .است پذیر سرمایه خارجی امکان عنوان بخشی ازسازمان مناطق به 
  :تحت شرایط زیر پذیرفته شده و مشمول این مقررات خواهند بود ها هسرمای ـ   4ماده 
  . برده شود ي مجاز در هرمنطقه به کارها فعالیتدر  ـ  الف  
  .دکن را طی 7و  6گذاري و ثبت سرمایه موضوع مواد  مراحل کامل اخذ مجوز سرمایه ـ  ب  
  . گذار توسط سازمان نباشد مستلزم اعطاي امتیاز یا حقوق انحصاري به سرمایه ـ   )19/3/1380اصالحی ( ج 
ي اقتصادي منطقه بـه هـر   ها فعالیت توانند در گذاران خارجی می سرمایه ـ  ) 19/3/1380اصالحی ( 5ماده 

  .گذاري نمایند نسبتی سرمایه
خواهند سرمایه خـود   این مقررات که می) 2(گذاران موضوع ماده  سرمایه ـ )19/3/1380اصالحی ( 6ماده  
 اي کـه توسـط دبیرخانـه و    بـه همـراه پرسشـنامه    را اردکننـد بایـد درخواسـت خـود     مناطق آزاد و یک از به هر را
هـاي   درخواسـت . منطقه تسلیم نمایند خواهد گرفت به سازمان هر ها قرار ي مناطق تهیه و در اختیار آنها سازمان 
گذاري توسط سـازمان   گیرد و مجوز سرمایه منطقه توسط سازمان همان منطقه مورد بررسی قرار می هر اصله در و

  .شود همان منطقه صادر می
گذران خارجی که متقاضی تضـمین و حمایـت    هاي سرمایه درخواست ـ   )19/3/1380اصالحی (  1تبصره  

) )132(صنعتی جمهوري اسالمی ایران ـ  ه مناطق آزاد تجاري قانون اصالح قانون چگونگی ادار) 21(موضوع ماده (
، سـازمان  )ریـیس کمیتـه  (عـالی منـاطق آزاد    اي مرکـب از نماینـدگان دبیرخانـه شـوراي     باشند، توسط کمیتـه  می

ریـزي   و سـازمان مـدیریت و برنامـه   ) زارت امور اقتصادي و دارایـی  و(هاي اقتصادي و فنی  گذاري و کمک سرمایه
عالی مناطق آزاد،  زراي عضو شوراي پیشنهاد کمیته مذکور و تصویب اکثریت و بر اساسخواهد شد و کشور بررسی 
  . شود ها صادر می گذاري براي آن مجوز سرمایه

هرگونــه تغییــر در مشخصــات درج شــده در پرسشــنامه و مجــوز   ـــ  )19/3/1380اصــالحی (  2 تبصــره 
  . گیرد با موافقت مرجع صادرکننده مجوز، صورت میگذاري با اطالع سازمان و حسب تشخیص،  سرمایه

  
 .در این مجموعه رجوع شود 30/4/1387ا اصالحی .ا.صنعتی ج –قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري ) 21(به ماده   - 132
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بـرداري   ر مجوز بهره گذاري منوط به صدو عالیت موضوع مجوز سرمایهف -)19/3/1380الحاقی (  3تبصره  
  . باشد توسط سازمان می

شـود   گذاري تعیـین مـی   گذاري موظف است ظرف مدتی که در مجوز سرمایه سرمایه دارنده مجوز ـ   7ماده  
  .نماید ارد گذاري به منطقه و ع عملیات اجرایی موضوع مجوز سرمایه براي شرو سرمایه را معینی از درصد
  :گیرد مناطق آزاد به ترتیب زیر صورت می ثبت سرمایه در  د و رو و ـ   8ماده  
 یـا ( هـا  کبانگذاري نزد  احد مورد سرمایه این مقررات به حساب و) 3(ماده ) الف(ي موضوع بند ها هـ سرمای 1 

اریـز طبـق گـواهی     تاریخ و گردد با احتساب معادل ریالی یا ارزي حسب مورد در اریز می و) مؤسسات اعتباري مجاز
  . شود گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می به عنوان سرمایه سرمایه) مؤسسه اعتباري مجاز یا(بانک 
گـذاري   د منـدرج در مجـوز سـرمایه    ین مقررات در حدوا) 3(ماده ) د(و ) ب(ي موضوع بندهاي ها هسرمای ـ   2 
منطقـه   هاي مربوط پس از رسیدگی توسط سازمان هـر  ها به موجب اسناد و صورتحساب ارزش سیف آن اساسبر

ضمن ثبت ارزش ارزي، معادل ریالی آن به نرخ   تاریخ ترخیص تعیین و مجموعاً به یکی از ارزهاي قابل تبدیل، در
  . شود منطقه ثبت می گذار در دفاتر سازمان هر همان تاریخ به عنوان سرمایه سرمایه طقه، ازز بازار ارز من رو

منطقـه   ها توسـط سـازمان هـر    ارزش آن تأیید این مقررات پس از) 3(ماده ) ج(ي موضوع بند ها هسرمای ـ   3 
ص ارزش دانـش فنـی بـه    بنـدي اختصـا   چگونگی زمان. باشد سازمان می هر دفاتر قابل ثبت به عنوان سرمایه در

  .گیرد حساب سرمایه به موازات انتقال دانش فنی صورت می
ثـوق سـازمان    مؤسسه حسابرسی مـورد و  تأیید این مقررات پس از )3(ماده ) هـ(ي موضوع بند ها هسرمای ـ   4 
  .شود گذار، در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می به عنوان سرمایه سرمایه منطقه به ترتیب زیر هر

کسب موافقت سـازمان   احد، پس از همان و گذاري در هدف افزایش سرمایه به منظور توسعه سرمایه الف ـ با  
  .منطقه هر

  . منطقه احد، با اطالع سازمان هر همان و ب ـ با هدف افزایش سرمایه براي سایر موارد در 
طـی   از است، پـس  مجوز صادر شدهفعالیت دیگري غیر از فعالیتی که براي آن  گذاري در هدف سرمایه ج ـ با  

  .این مقررات )6(مراحل موضوع ماده 
ارده طبق تشخیص سـازمان نـاقص، معیـوب و یـا غیرقابـل       ـ هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه غیرنقدي و  5 

ن شده باشد، آ اقعی آن اظهار مشخصات اظهارشده در تقاضا منطبق نباشد و یا بیش از ارزش و یا با  استفاده باشد و
  . شود حساب سرمایه منظور نمی نگرفته است در سازمان قرار تأییدبها که مورد  قسمت از

گـذاران   این مقررات که متعلق به سرمایه) 3(ماده ) د(و ) ب(اي موضوع بندهاي  ـ چنانچه کاالهاي سرمایه  6 
سرزمین اصلی بـه   در ربط ذياجع انداخته شده است با اخذ مجوز از مر کار قبالً در سرزمین اصلی به  خارجی بوده و

شـود و تـابع ضـوابط ایـن      مناطق انتقال یابند، انتقال این کاالها از موارد نقل و انتقال سرمایه داخلی محسوب می
  . تصویبنامه خواهد بود

ل ی کـه بـه دلیـ   در صورت. کند، بیمه نماید ارد می اي را که به منطقه و تواند سرمایه گذار می سرمایه ـ   9ماده  
اسطه پرداخت  گذار شود، این جانشینی به و نامه جانشین سرمایه قوع حادثه، مؤسسه بیمه مزبور طبق مقررات بیمه و

  . شود شود اما انتقال سرمایه محسوب نمی گذار به رسمیت شناخته می خسارت به بیمه
ایـن مقـررات بـه     )6(گذاران خارجی کـه طبـق مـاده     سرمایه سرمایه ـ   )19/3/1380اصالحی ( 10ماده  
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  . باشد شود مورد حمایت این مقررات بوده و از مزایا و تسهیالت آن برخوردار می ارد می مناطق و
) 6(ماده )1(مطابق تبصره  گذاران خارجی که پذیرش آنها سرمایه سرمایه ـ  ) 19/3/1380اصالحی (تبصره  

سـیله   اد رسیده باشد، چنانچه در مـواردي بـه و  عالی مناطق آز زراي عضو شوراي این مقررات به تصویب اکثریت و
گذاران یاد شده سلب مالکیت شود جبران عادالنه خسارت به عهده  قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه

گذاري بالفاصله قبل از ملی  خذ ارزش بازاري سرمایه پرداخت خسارت به مأ. باشد لت جمهوري اسالمی ایران می دو
گذار خارجی باید ظرف مدت سه مـاه از تـاریخ ملـی شـدن یـا سـلب        سلب مالکیت خواهدبود و سرمایهشدن و یا 

  . مالکیت، تقاضاي جبران خسارت را به سازمان منطقه تسلیم نماید
شوند مکلفنـد همـه سـاله     گذاري، در منطقه ایجاد می احدهایی که به موجب مجوز سرمایه کلیه و ـ   11ماده  

مؤسسـه   تأییـد ي مـالی بایـد بـه    هـا  صـورت ي مالی خود را به سازمان ارسال نمایند، ها صورتگزارش عملکرد و 
  .ثوق سازمان رسیده باشد حسابرسی مورد و

ي هـا  هي اقتصـادي سـرمای  هـا  فعالیـت  منافع حاصل از  مبالغ مربوط به اصل و  یژه و ج سود و خرو ـ  12ماده  
منـاطق   از هـا  هگونـه سـرمای   اگذاري ایـن  ش یا و بالغ ناشی از فروي ارزي ایرانیان و همچنین مها هخارجی و سرمای

احراز این که مبـالغ مـورد درخواسـت     پس از  گذاران و گونه سرمایه منطقه به درخواست این سازمان هر. مجازاست
گـذاري   موضـوع مجـوز سـرمایه    گـذاران در  مناطق، حاصل به کارانداختن سرمایه ثبت شده سرمایه ج از براي خرو

صـول   تـاریخ و  یـه الزم را ظـرف یـک هفتـه از    تأییدزیـر،   ـ  تبصره  موارد مندرج در حصول اطمینان از  باشد و یم
  .نماید می درخواست صادر

گـذار از   هـاي خـود، مالحظـات مربـوط بـه برخـورداري سـرمایه        منطقه باید در بررسی سازمان هر ـ  تبصره  
خالص بـودن   صنعتی و نیز ـ  چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري  )133(قانون) 13(هاي مالیاتی موضوع ماده  معافیت

  . توجه قراردهد مورد ج را مبالغ مورد درخواست براي خرو
ي متعلقه، قراردادهاي حق اختراع، دانش فنی، ها هام و هزین هاي مربوط به اقساط اصل و پرداخت ـ   13ماده  
گـذاري   ي سـرمایه هـا  طـرح قراردادهاي مشابه در چـارچوب  مهندسی، عالئم تجاري، مدیریت و   هاي فنی و کمک
  . باشد ي مالی با اطالع سازمان مجاز میها صورتقراردادهاي مربوط و  اساسبر

گـذاران   با موافقت سازمان منطقه به سرمایه الشرکه خود را توانند سهام یا سهم گذاران می سرمایه ـ 14ماده  
  . شود ل می گذار او هر نظر جانشین سرمایه گیرنده از قالاین صورت انت در. نمایند اگذار دیگر و
گذاري در مناطق مبدأ و مقصـد   تابع مقررات سرمایه یک منطقه به منطقه دیگر انتقال سرمایه از ـ 15ماده  
  . باشد می

حل هاي کتبی  قراردادها و توافق بر اساسطرف ایرانی   خارجی و گذار موارد اختالف بین سرمایه ـ 16ماده  
  . شد خواهد
ي خـارجی  هـا  دولـت لت یـا   در صورتی که سرمایه خارجی متعلق به دو ـ   )19/3/1380الحاقی ( 17 ماده 

لتـی و   خصوصی تلقی خواهد شد و تابع قوانین و مقررات تجاري بـوده و از مصـونیت دو   ها هگونه سرمای باشد، این
  .باشد دیپلماتیک برخوردار نمی

  
 . مندرج در همین مجموعه رجوع شود 7/6/1372صنعتی مصوب  ـ  به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري  ـ  133
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  امورگمرکی مناطق آزاد  ت واردا و مقررات صادرات،

   )134(صنعتی جمهوري اسالمی ایران ـ  تجاري 
  عالی مناطق آزاد با اصالحات بعدي زراي عضو شوراي و 19/2/1373مصوب 

  تعاریف ـ  ل  فصل او
  :ند رو ح مربوط به کار می هاي مشرو ي زیر به جاي عبارتها هاژ در این تصویبنامه و ـ   1ماده  
  . شوند یا می  صنعتی است که به موجب قانون تأسیس شده ـ  مناطق آزاد تجاري  یک از هر: منطقه 
سـایر    ـ و  1372قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران ـ مصوب   : قانون 

  .آینده تصویب خواهد شد این زمینه در قوانینی که در
قوانین  آنجا که در  حـریم هوایی آن است  هاي سرزمینی و آبکشور جمهوري اسالمی ایران، : قلمرو گمرکی 

   .شود اردات کشور به طور کامل اجرا می صادرات و و  گمرکی و
  عالی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران  شوراي: عالی شوراي 
  .منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی سازمان هر: سازمان 
دگـاهی بـراي    قبال ارائه تسـهیالت بنـدري و فـرو    جوهی است که سازمان در و: دگاهی فرو  عوارض بندري و 

  .کند حمل و نقل دریایی، هوایی و تردد هواپیما از صاحبان کاال و یا مؤسسات حمل و نقل هوایی دریافت می
خـدمات   کـاري،  جوهی است که بابت خدمات انبارداري، تخلیه، باربري، بارگیري، صفافی، خن و: ي خدماتیها ههزین 
موقـت،    اردات قطعـی و  خـدمات دیگـري کـه هنگـام صـادرات، و       ر گواهی مبدأ و بندي، صدو العاده، آزمایش و تعرفه فوق

  . شود صول می منطقه و کاال انجام و توسط سازمان هر) اعاده به خارج(شیپ و مرجوع کردن  ترانزیت، ترانس
  .تولید آن به کار رفته است ارزش موادي که در رکس ت قیمت کاال، پس از التفاو مابه: ده ارزش افزو 
  .بهاي سیف کاال ارده به مناطق آزاد عبارت است از خصوص کاالي و در: ارزش 
مقرراتی اسـت کـه در چـارچوب قـانون چگـونگی اداره      : اردات و امورگمرکی مناطق آزاد مقررات صادرات، و 

  .شود ناطق آزاد اجرا میم عالی و توسط سازمان در مناطق آزاد با تصویب شوراي
  .اردات در هر منطقه است باشد که مجري مقررات صادرات و و احدي از زیرمجموعه سازمان منطقه می و: گمرك سازمان 
  .باشد اردات می احدي از زیرمجموعه گمرك ایران است که مجري مقررات صادرات و و و: منطقه اداره گمرك مستقر در 
   

  )135(و مقررات مربوط به آن  و عملیات مجاز گمرکی در منطقه ها فعالیت ـ  م  فصل دو
  )136( د کاال به مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران رو و ـ  الف 

بـه اسـتثناي   . یـک از منـاطق مجـاز اسـت     نوع کاال بـه هـر   د هر رو و ـ   )30/4/1376اصالحی ( 2ماده  
  

 .ابالغ شده است 16/3/1373رخ مو ك24ت /33431نامه مزبور به شماره  آیین ـ  134
منـدرج در ایـن مجموعـه     15/10/1389مصـوب  پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایـران قانون برنامه  112به ماده ـ   135

  .مراجعه شود
  :23/6/1373نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب  آیین 8تبصره الحاقی به ماده  ـ 136  

t  
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ها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد، ممنـوع،   ا قوانین کشور که در آنکاالهایی که به موجب شرع مقدس اسالم ی
  .شود مجاز می یژه منطقه غیر یا بر اساس مقررات و

  .مبدأ ساخت اسرائیل به منطقه ممنوع است د کاال با رو و ـ  تبصره  
آمـاري گمرکـی بـه    ارده به منطقه را بـراي ثبـت    سازمان مکلف است آمار ماهانه کلیه کاالهاي و ـ   3ماده  
  . گمرك ایران، بفرستد  و )137(بازرگانی  زارت و

سیله سازمان منطقه است کـه بـا کمتـرین     د کاال به منطقه تابع ضوابط تعیین شده به و رو ترتیب و ـ   4ماده  
                                                                                                                           

u  
  :مجاز نخواهد شد ـ صنعتی در موارد زیر مشمول شرط غیر شده در مناطق آزاد تجاري  واردات کاالهاي تولید

  .ـ در مواردي که در زمان ایجاد صنعت در منطقه آزاد، شرط ورود کاالي محصول این صنعت، مجاز بوده است  1
اسـت، در صـورتی کـه بـه تأییـد      %) 60(اال بیش از ـ در سایر موارد که مجموع ارزش افزوده و مواد اولیه داخلی به کار رفته در تولید ک  2

  .نامه برسد آیین  )1(* )1(کمیته موضوع ماده 
کمیته دائمـی مقـررات صـادرات و     :وزیران هیأت 14/1/1373نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب  آیین 1ماده  -1*

وزارت نفت، وزارت امـور خارجـه، وزارت   ، )3(*وزارت راه و ترابري  )2(*نیواردات متشکل از نمایندگان نهاد ریاست جمهوري، وزارت بازرگا
وزارت امـور اقتصـادي و     ،)7(*، وزارت جهـاد سـازندگی  )6(*، وزارت کشاورزي)5(*هاي صنعتی و معدنی وزارتخانه، )4(*کار و امور اجتماعی
ري اسالمی ایران، گمـرك ایـران، اتـاق بازرگـانی و صـنایع و      بانک مرکزي جمهو، )9(*، سازمان برنامه و بودجه)8(*دارایی، وزارت تعاون

نویس لوایح قانونی، مصوبات هیأت دولت، شوراي اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت دولت را در  و اتاق تعاون، تهیه پیش  )10(*معادن ایران
  :تموارد زیر به عهده خواهد داش

  .ي انجام اصالحات و تغییرات الزم در قانون مقررات صادرات و وارداتـ الیحه مقررات صادرات و واردات، لوایح موردي برا 1
  .ـ الیحه براي لغو انحصاراتی که مانع رشد تولید یا تجارت است 2
 .نامه اجرایی قانون مذکور نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اصالحات و تغییرات موردي روي آیین ـ آیین 3
 .تمندرجات جدول تعرفه گمرکی ضمیمه مقررات صادرات و وارداـ اصالحات و تغییرات  4
  .وزیران در رابطه با مقررات صادرات و واردات وزیران، شوراي اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت هاي هیأت ـ طرح تصویبنامه 5
واردات را نیز بـه عهـده خواهـد    ـ کمیته مذکور همچنین بررسی و اظهارنظر و اقدام روي پیشنهادهاي مربوط به مقررات صادرات و   6
  ... .داشت

ربط با حق رأي به جلسه دعوت خواهـد   هاي دیگري در ارتباط با موضوع باشند نماینده وزارتخانه ذي در مواردي که وزارتخانه ـ  2تبصره  
 .شد
، 22/6/1373ع مصـوب  هـاي صـنایع و صـنایع سـنگین و تشـکیل وزارت صـنای       ابتدا به موجب قانون ادغام وزارتخانـه   ـ  5*و  2* 

هاي مذکور ادغام و وزارت صنایع تشکیل شد؛ سپس به موجب قانون تمرکز امـور صـنعت و معـدن و تشـکیل وزارت صـنایع و       وزارتخانه
نهایتاً به موجب قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتمـاعی  . وزارت صنایع و معادن تشکیل گردید 6/10/1379معادن مصوب 

، از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، وزارت صنعت، معـدن و تجـارت تشـکیل    8/4/1390عت، معدن و تجارت مصوب و صن
  .شده است

  .در حال حاضر وزارت راه و شهرسازي – 3*
  .در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی –8*و  4*
  در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزي – 7*و  6*
  .ریزي کشور در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامه – 9*
  .در حال حاضر اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزي ایران – 10*

  .در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت  ـ 137
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 اساس براستاندارد   حال رعایت مقررات و ضوابط بهداشتی، امنیتی، فرهنگی و هر لی در شود، و تشریفات انجام می
  . است ضوابط مورد عمل در منطقه الزامی

زارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی تعیـین     ضوابط بهداشت انسانی را سازمان با هماهنگی و ـ  تبصره  
  . خواهد نمود

  : باشد تابع این مقررات می  ي زیرمجاز وها هد کاال به منطقه از را رو و ـ   5ماده  
ارد منطقـه   نقاط کشور و یا دیگر منـاطق آزاد تجـاري ـ صـنعتی کشـور، و      یا سایر خارج کاالهایی که از ـ   1 
 احد تولیدي، تجاري، خدماتی، مسـکونی و  لوازم ساختمانی براي احــداث و  نوع مصالح، ابزار و شوند، چنانچه از می

طقه و به میزان مورد نیـاز از  باشند، با تشخیص سازمان من) سایل تزئینی و مبل به استثناي و(ي زیربنایی ها فعالیت 
  . باشند ي خدماتی میها هلی مشمول پرداخت هزین دگاهی معاف هستند و پرداخت عوارض بندري و فرو

لیه، اجزا و قطعات مورد نیاز تولیـد، تجهیـزات و ابـزارآالت تولیـدي، قطعـات یـدکی        آالت، مواداو ماشین ـ   2 
پرداخـت عـوارض    از) قـایق تفریحـی    به استثناي اتومبیل سـواري و ( اي سایل نقلیه سرمایه آالت تولیدي و ماشین

  .باشند ي خدماتی میها هلی مشمول پرداخت هزین دگاهی معاف، و بندري و فرو
) ایـن مـاده   2و  1استثناي کاالهاي موضوع بندهاي   به(مناطق آزاد کشور،  خارج یا سایر کاالهایی که از ـ   3 

باشند و در صورتی که  دگاهی می گردند، مشمول پرداخت عوارض بندري و فرو ی میارد و ترخیص قطع به منطقه و
  .دگاهی اخذ شده، قابل استرداد خواهد بود ر مجدد شوند صرفاً عوارض بندري و فرو کاالهاي مذکور صدو

انتقـال  . تکلید منطقه براي مهلت معـین مجـاز اسـ    انبارهاي زیر د کاال به منظور نگهداري امانی در رو و ـ   4 
داخلی منطقه است و استفاده و نقل و انتقال کاال از این انبارها   کاالي مذکور به این انبارها تابع تشریفات ترانزیت

  . شود این مقررات محسوب می کسب مجوز یا انجام تشریفات به هر منظور تخلف از  ن اطالع و بدو
مناطق آزاد  خارج، سایر د کاال از رو ب دیگري مقرر دارد، ومنطقه، ترتی به استثناي مواردي که سازمان هر ـ   5 

بنـدي، پـاك    بندي مجدد، تفکیک، درجه قلمرو گمرکی، براي عرضه در نمایشگاه، صادرات مجدد، بسته کشور یا از
 ي خدماتی تحت نظارت سـازمان هـر  ها هپرداخت هزین کردن و عملیات مشابه به صورت موقت و با کردن، مخلوط
د به  رو منطقه بر اساس ارزش کاال هنگام و اردشده در خارج و ش این کاالها که از استفاده یا فرو. از استمنطقه مج

  .باشد دگاهی و انجام تشریفات ترخیص قطعی می منطقه مشمول پرداخت عوارض بندري و فرو
شور یا از سایر نقاط کشـور  از خارج یا از دیگر مناطق آزاد ک کاالهایی که به منظور تکمیل یا تعمیر ـ  تبصره  
دگـاهی   عوارض بندري و فرو معافیت از ضوابط منطقه و با بر اساس  د موقت و رو شوند به صورت و ارد منطقه می و
به صـورت موقـت در منـاطق حـداکثر     مهلت نگهداري این کاالها . است ي خدماتی مجازها هپرداخت هزین لی با و
  .سال خواهد بوددو

منت و ترانزیـت  بدارد، به منظـور ترانشـی   بنادر منطقه که سازمان منطقه، اعالم می تخلیه کاال در  د و رو و ـ   6 
  .پرداخت هزینه خدماتی انجام تشریفات مقرر مجاز است خارجی، با

 مناطق آزاد به مقصـد کشـورهاي خـارجی از    کلیه کاالهایی که از خارج کشور به مقصد مناطق آزاد یا از ـ   7 
نامه اجرایی  تشریفات ترانزیت خارجی موضوع فصل هفتم آیین  شود تابع مقررات و اصلی حمل می طریق سرزمین



 98  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  . نهایت سادگی و با کمترین تشریفات انجام خواهد شد بوده و در)138(قانون امورگمرکی 
  . اشدب عالی مناطق آزاد می ترانزیت خارجی کاالهاي ممنوعه قانونی مستلزم اخذ مجوز از شوراي ـ  تبصره  

  )139(صنعتی جمهوري اسالمی ایران ـ  مناطق آزاد تجاري  ج کاال از خرو  ر و صدو ـ  ب 
ر گـواهی مبـدأ بـراي کاالهـایی کـه از       رعایت مقررات مربوط نسبت به صدو سازمان مجاز است با ـ   6ماده 

  
حـت عنـوان   ت 6/12/1391مصـوب   نامه اجرایـی قـانون امـورگمرکی    آیین) فصل اول –هفتم بخش (به مبحث پنجم از   ـ   138
 .رجوع شود www.dotic.ir سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران به نشانیدر خارجی ) ترانزیت(عبور

کـارگران  اردات کـاال توسـط    هاي مـرزي و و  از تصویبنامه راجع به تعیین مقررات مربوط به مبادالت مرزي و بازارچه ـ  الف ـ   139
   :وزیران هیأت 15/10/1372ارده به کشور مصوب  خارج از کشور و مسافران و ایرانی شاغل در

مجـاز یـا    سال اعتبار کارت خود، کاالهایی را که صادرات آنهـا  ن حق توکیل، ظرف یک توانند بدو ري می و دارندگان کارت پیله ـ   5ماده  
مقررات مربوط به کشور یا کشورهاي مقابل محل سکونت خـود، صـادرکرده و در مقابـل     موافقت کلی شده است، با رعایت صادرات آنها

بـا   ـ  گـردد   تهیه و اعالم مـی  )1(*بازرگانی زارت که فهرست آن توسط و ـ  ط مورد نیاز خود را  کاالهاي صادرشده، کاالهاي مجاز یا مشرو
بازرگـانی متعلقـه، از کشـورهاي مـذکور و      داخت حقوق گمرکی و سوداردات و پر ل مقررات صادرات و و مجوزهاي مربوط در جداو کسب

  . ارد و ترخیص نمایند یژه حراست شده گمرکی و مناطق آزاد تجاري و صنعتی یا مناطق و
زارت کـار   وفیه یا  متوقف ابسته کار جمهوري اسالمی ایران در کشور کارگران و ایرانیان خارج کشور که داراي کارنامه شغلی از و ـ   8ماده  

آالت صـنعتی، ابـزارآالت و    ریـال ماشـین  ) 000/000/20(هستند، مجازند ساالنه جمعاً تا سقف ارزشی بیست میلیون  )2(*و امور اجتماعی
زارت کـار و امـور    ابسـته کـار یـا و    لیه به استثناي اقالم موضوع فهرست شماره دو پیوسـت ایـن تصـویبنامه را بـا کسـب مجـوز و       مواد او
معافیـت  %) 40(یژه حراست شده گمرکی و با اسـتفاده از   ن انتقال ارز از طریق مناطق آزاد تجاري، صنعتی یا مناطق و و بدو )3*(اجتماعی

ن ارائه کارت بازرگانی و اخـذ مجوزهـاي    لیه، بدو او معافیت سود بازرگانی در مورد مواد%) 20(آالت و ابراز و  سود بازرگانی در مورد ماشین
براي ترخیص ارائه کارنامه شـغلی و  . اردات و با رعایت سایر مقررات مربوط از گمرك ترخیص نمایند ل مقررات صادرات و و مقرر در جداو

  . کافی است و حضور دارنده کارنامه شغلی الزامی نباشد )4(*زارت کار و امور اجتماعی ابسته کار یا و مجوز و
واردات کاال را بـه تعـاونی کـارگران     توانند عاملیت باشند می ر که مشمول این ماده میکارگران و ایرانیان شاغل در خارج کشو ـ  1تبصره 

 . شاغل در خارج کشور یا در صورت نبودن تعاونی به اشخاص دیگر واگذار کنند
ق مقـررات  واردات کاال توسط کارگران یاد شده و ایرانیان شاغل در خارج کشور مازاد بـر سـقف منـدرج در ایـن مـاده مطـاب       ـ  2تبصره 

  . عمومی کشور خواهد بود
اسـباب سـفر و اشـیاي     آیند عالوه بـر  مسافران ایرانی یا غیرایرانی که از خارج کشور یا مناطق آزاد تجاري صنعتی به کشور می ـ  9ماده 

سـقف ارزشـی    توانند یک بار در سال تا شخصی مستعمل که به شرط غیرتجـاري بودن از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است، می
دالر بـدون  ) 80(دالر کاال وارد و با استفاده از معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و در دفعات بعد تا سقف ارزشی معـادل  ) 80(معادل 

   .مشروط بر اینکه کاالهاي وارده از نوع کاالهاي ممنوع شرعی و قانونی نبوده و جنبه تجاري نیز نداشته باشد. معافیت، ترخیص نمایند
  . گردد یک دستگاه کامپیوتر دستی یا کیفی همراه مسافـر جزو لوازم شخصی وي تلقی می ـ 1تبصره 
ـی، اجـاق گـاز، تلویزیـون، ویـدئو، دوربـین ویـدئو و       یـ ی، ماشین ظرفشوییخچال، یخچال فریزر، فریزر، کولر، ماشین لباسشو ـ  2تبصره 

و دو برابر سود بازرگانی بوده همچنیــن آن قسـمت از کاالهـاي همـراه      سرویس ظروف همراه مسافران مذکور، مشمول حقـوق گمرکی
گردد به استثناي کاالهاي ممنوع شرعی و قانونی، به شرط غیرتجاري بودن بـا پرداخت حقـوق گمرکـی و    مسافر کـه مازاد تشخیص می

   .دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص است
قابـــل ترخیص نباشند، مشمول تسـهیالت   صنعت، معدن و تجارتهاي مسافري وزارت که براساس فهرست کاال ییکاالها ـ  3تبصره 

  . این ماده نخواهند بود
   .به زیرنویس فصل دوم همین تصویبنامه رجوع شود  ـ  ب 

زارت و«عبـارت   8/4/1390مصوب  قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارتبه موجب   -1*
  .تغییر یافته است» وزارت صنعت، معدن و تجارت«به عبارت » بازرگانی

t  

http://www.dotic.ir
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ند گـواهی مبـدأ صـادره را    کشـور موظـف هسـت     در داخل ربط ذيمراجع رسمی . شود، اقدام نماید منطقه خارج می
  . بپذیرند

منطقـه در چـارچوب ایـن مقـررات       سیله سازمان ر کاال از مناطق تابع ضوابط تعیین شده به و صدو ـ   7 ماده 
  .بود تشریفات خواهد  است که در نهایت سادگی و با کمترین

کشور و یا سایر نقاط کشـور   اي که به مقصد کشورهاي خارجی، دیگر مناطق نقلیه سایل مانیفست و ـ  تبصره  
  .خواهد بود سازمان معتبر تأییدشوند با  منطقه خارج می از

زارت  منطقـه را بـراي ثبـت آمـاري بـه و      سازمان مکلف است آمار ماهانه کلیه کاالهاي صـادره از  ـ   8ماده  
  .گمرك ایران ارسال نماید  و )140(بازرگانی

  : ش زیر مجاز است به رو  طبق مقررات ومنطقه  ج کاال از ر و خرو صدو ـ   9ماده  
لیـه   آنکـه مـواد او   کشور یا دیگر مناطق آزاد کشور اعم از منطقه به خارج از ر کاالي ساخته شده در صدو ـ   1
شـده باشـد مجـاز و مسـتلزم تنظـیم       تأمینمناطق کشور  دیگر خارج یا از یا از  آن از داخل کشور و کار رفته در به

  .باشد به منظور ثبت آماري می  یاظهارنامه صادرات
ده به  حد ارزش افزو در )141(نقاط کشور منطقه به سایر شده در د کاالي تولید رو و ـ  ) 31/5/1373اصالحی ( 2

باشـد و تنهـا حقـوق     سود بازرگانی معاف می  پرداخت حقوق گمرکی و آن از کار رفته در لیه داخلی به اضافه مواد او
  )142(.شد ارداتی بکار رفته در کاالي یاد شده دریافت خواهد لیه و قطعات و مواد اوگمرکی و سود بازرگانی 

که عیناً از منطقـه  ) آالت و سایر کاالها لیه و ماشین اعم از کاالي مصرفی، مواد او(د کاالهاي خارجی  رو و ـ   3 
ات عمـومی صـادرات و   لی ترخیص آن موکـول بـه رعایـت مقـرر     شود، مجازاست و به سایر نقاط کشور ارسال می

  .اردات و مقررات گمرکی کشور خواهد بود و
شوند موکول به رعایت مقررات عمومی  ر کاالهاي داخلی از منطقه به خارج کشور که عیناً صادر می صدو ـ   4 

  . اردات کشور است صادرات و و
ارد  ورت موقـت بـه منطقـه و   ج کاالهایی که از سایر نقاط کشور، به منظور تعمیر یا تکمیـل بـه صـ    خرو ـ   5 
 )143(قانون امور گمرکی  شوند مجاز و تابع تشریفات مقرر در شوند و پس از تکمیل یا تعمیر به کشور اعاده می می

                                                                                                                           
u  

نـام   8/4/1390مصـوب   قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معـدن و تجـارت  به موجب   - 4*الی  2*
 .استتغییر یافته » وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی«به » وزارت کار و امور اجتماعی«

  .در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت  ـ 140
تولیـد   :هیـأت وزیـران   8/7/1386قانون بودجـه کـل کشـور مصـوب      14نامه اجرایی بند ج تبصره  آیین 5ماده  1تبصره  ـ   141

 .گردد شود واردات محسوب می محصوالت دخانی مناطق آزاد تجاري و صنعتی که وارد کشور می
  .رجوع شود 30ویس شماره به زیرن –الف  ـ   142

یـژه حراسـت شـده مصـوب      صنعتی و منـاطق و  ـ  تجاري  اردات درصدي از کاالهاي تولید شده در مناطق آزاد به تصویبنامه اجازه و -ب 
 . مندرج در همین مجموعه نیز مراجعه شود 14/11/1377

عــه قــانون امــور گمرکــی از انتشــارات ایــن بــه مجمو 22/8/1390بــراي مالحظــه مــتن کامــل قــانون امــور گمرکــی مصــوب   ـ  143
  .معاونت رجوع شود
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لی قطعـات   باشند و بابت ارزش دستمزد عملیات تعمیر یا تکمیل از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف بوده و می
فه شده که منشأ خارجی داشته باشند مشمول حقوق گمرکی و سود بازرگانی بـر  و لوازم تعویض یا اضا ها قسمتو 

  . باشند اردات کشور می اساس مقررات عمومی صادرات و و
ارده از سـایر نقـاط کشـور بـه داخـل       ارده خارجی به خارج از کشور یا اعاده کـاالي و  اعاده عین کاالي و ـ   6 

   .کشور، با اجازه سازمان منطقه مجاز است
بـه اسـتثناي   (خـارج یـا در سـایر نقـاط کشـور       منظور تعمیر یا تکمیل در  منطقه به ج موقت کاال از خرو ـ   7 

 طقهبا مجوز قبلی سازمان مجاز و هنگام بازگشت به من.) است شده ارد منطقه و  نقاط کشور به سایر کاالهایی که از
  )144(.دگاهی معاف است عوارض بندري و فرو از

 ، در)9(یـن مـذکور در بنـدهاي مـاده      یـک از عنـاو   ج کاال از اماکن منطقه تحت هر ر یا خرو صدو ـ  10ماده 
  .ي خدماتی به منطقه خواهد بودها هامکانات منطقه، مشمول پرداخت هزین  خدمات و صورت استفاده از

  مقررات کاالي همراه مسافر ـ   ج 
ارد  مسـتقیماً و  یا بنادر مجـاز  ها هدگا طریق فرو مناطق، از کشورهاي خارج یا سایر مسافرانی که از ـ   11ماده  

به استثناي کـاالي  (حدي که جنبه تجاري نداشته باشد  شوند اعم از ایرانی و یا خارجی مجازند کاال در منطقه می
  . دگاهی ترخیص نمایند فرو  عوارض بندري و ارد و با معافیت از به منطقه و) قانونی  ممنوعه شرعی و

 تأییداقامت آنان به   منطقه را دارند و سال در یک از  اشخاص حقیقی یا حقوقی که قصد اقامت بیش ـ  ه تبصر 
  عوارض بندري و معافیت از با  حد متعارف و محل کار خود را در  توانند براي یک بار لوازم خانه و سازمان برسد می

  . نمایند ارد دگاهی به منطقه و فرو
اسـتثناي    به(شوند مجازند کلیه کاالها  کشور خارج می طریق منطقه، از نی که مستقیماً ازمسافرا ـ   12ماده  

ن نیاز به اخذ مجـوز بـا خـود     ط به اینکه جنبه تجاري نداشته باشد بدو را مشرو) قانونی کاالهاي ممنوعه شرعی یا
  . خارج نمایند

  . ر فرهنگی اصیل و انواع سکه مجاز نیستقدیمی، آثا  هاي خطی و ج اشیاي عتیقه، کتاب خرو ـ  تبصره  
نقاط کشور سفر نمایند مشـمول   به سایر  منطقه خارج و کاالي همراه مسافرانی که قصد دارند از ـ  13ماده  

  . اردات کشور خواهد بود مقررات عمومی صادرات و و
  د ـ مقررات مربوط به تخلفات  
د آن ممنوع یا برابر مقررات منطقه قابل ترخیص نباشد  رو کاالیی که و ـ) 30/4/1376اصالحی ( 14ماده  

 یا کاالهاي ممنوعه قـانونی کـه در آنهـا   ) مصرف یا  ش و خرید، فرو به اعتبار(به استثناي کاالهاي ممنوعه شرعی 
د قطعی با نام و مشخصـات کامـل و صـحیح اظهـار شـود       رو نام مناطق آزاد تصریح شده باشد، هرگاه به منظور و

ي کتباً اخطار کند که حداکثر ظرف مـدتی کـه    اید از ترخیص آن خودداري و به صاحب کاال یا نماینده وسازمان ب
  

 ایـران  اسـالمی  جمهوريصنعتی  ـ  تجاري  اردات و امور گمرکی مناطق آزاد به موجب مصوبه اصالح مقررات صادرات و و ـ   144
  . است گردیده حذفبه شرح ذیل  9 ماده تبصره، 3/10/1375 مصوب

ـ ت میـزان ارزش افـزوده ایجـاد     ربط و نماینده سازمان مربـوط،  گمرك ایران، وزارتخانه صنعتی ذي نمایندگان کمیسیونی مرکب از بصره 
  .نمایند  خارجی به کار رفته در آن را ساالنه تعیین می مواد اولیه داخلـی و شده هرکاال و
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ها نـام منـاطق آزاد    که در آن قانونی  کاالهاي ممنوعه شرعی و .منطقه خارج نماید کند کاال را از سازمان تعیین می
  . تصریح شده باشد مشمول مقررات مربوط خواهد بود

  ات متفرقه مقرر ـ  هـ  
باشد بیشتر یـا   صول آن به عهده سازمان می جوهی که و ترخیص کاال معلوم شود و هرگاه پس از ـ   15ماده  

تـاریخ امضـاي سـند     توانند ظرف چهارماه از است سازمان و صاحـب کاال می کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت شده
  . ز یکدیگر مطالبه و دریافت کنندت را ا التفاو ترخیص کاالي مورد بحث، حسب مورد مابه

د  رو نقلیـه مکلفنـد هنگـام و    سایل صاحبان یا دارندگان و  دریایی و  نقل هوایی و  مؤسسات حمل و ـ 16ماده  
محصـوالت   قلـم از  نوشت از بارنامه هـر  زمینی مجاز یک نسخه فتوکپی یا رو دگاه، بندر و یا راه سیله نقلیه به فرو و

  . رست کل بار به سازمان تسلیم نمایندخود را به ضمیمه فه
نقاط کشور توسط گمرك جمهـوري   ر کاال از مناطق آزاد به سایر د و صدو رو نظارت بر و  کنترل وـ   17ماده  

حکـم ریـیس کـل گمـرك       معرفی سازمان و سرپرست گمرك مستقر در منطقه با. گیرد اسالمی ایران صورت می
  . شود منصوب می

 به سایر کشـورها توسـط گمـرك سـازمان بـر      ر کاال از مناطق آزاد د و صدو رو و نظارت بر وکنترل  ـ  تبصره  
  .پذیرد هاي اجرایی مربوط انجام می مبناي این مقررات و دستورالعمل

   
  مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی د و اقامت اتباع خارجی در رو مقررات و

  )145(جمهوري اسالمی ایران
  صنعتی ـتجاري  عالی مناطق آزاد رايزراي عضو شو و9/7/1373مصوب 

  بعديو الحاقات با اصالحات 
   تعاریف ـ   1ماده  
  :د رو ح مربوط بکار می هاي مشرو ي زیر به جاي عبارتها هاژ این تصویبنامه و در 
  .جمهوري اسالمی ایران کشور: کشور 
  .مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران: مناطق 
  . ان مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایرانسازم: سازمان 
جی مجاز مناطق، نیاز بـه   دي و خرو رو د مستقیم به مناطق از طریق مبادي و رو اتباع خارجی براي و ـ 2ماده  

  . ادید نخواهند داشت تحصیل قبلی رو
دي مناطق اجـازه اقامـت    رو ادي ومب ي انتظامی در این ماده، نمایندگان نیرو براي افراد مذکور درـ  1تبصره  

  .نمایند ي اسناد مسافرتی معتبر آنان ممهور می مربوط را بر رو
  :باشد ر اجازه اقامت براي اشخاص زیر ممنوع می صدو ـ 2تبصره  
  . لت ممنوع اعالم شده است ها به جمهوري اسالمی ایران توسط دو د آن رو الف ـ اتباع کشورهایی که و 
  .دین به کشور روالو ب ـ ممنوع 

  
 .ابالغ شده است 21/8/1373ك مورخ 92ت/41571نامه مزبور به شماره  آیین  ـ   145



 102  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  .دین به مناطق آزاد الورو ج ـ ممنوع 
شـش مـاه قابـل     شود و طبق تقاضاي سازمان تـا  هفته صادر می  اجازه اقامت مذکور به مدت دو ـ  3تبصره  

  .تمدید خواهدبود
ا هـ  د مسـتقیم بـه آن   رو د به مناطق متصل به سایر نقاط کشور که امکـان و  رو اتباع خارجی براي و ـ 3ماده  
  .ادید نمایند خارج از کشور تحصیل رو هاي جمهوري اسالمی ایران در باشد باید از نمایندگی ر نمی مقدو
دعوتنامـه   بـر اسـاس  خارج از کشور با رعایت مقررات  هاي جمهوري اسالمی ایران در نمایندگیـ  1تبصره  

د بـا اعتبـار سـه     رو بار و ادید عبور دو رون استعالم از مرکز،  صادر شده از سوي سازمان و بلیت رفت و برگشت، بدو
  .نمایند بار صادر می هر زه در رو

ایـن  ) 2مـاده  3و  1(ي هـا  هتبصـر  د تبعه خارجی موضوع این ماده شـرایط منـدرج در   رو پس از و ـ  2تبصره  
  .شود ي تسري داده می تصویبنامه به و

به منـاطق قصـد عبـور از کشـور را داشـته      د  رو اتباع خارجی که پس از و ـ) 4/2/1374اصالحی ( 4ماده  
یـژه انتظـامی تسـلیم     اتباع خارجی منطقـه و  باشند باید طبق مقررات، تقاضاي خود را به دفتر نمایندگی دایره امور

  .کنند
ساعت تقاضاي مربوط را بررسـی و پاسـخ    48دفتر مذکور حداکثر ظرف  ـ   )4/2/1374اصالحی ( 1تبصره 

  .خواهد داد
نامـه   آیـین  )4(زارت امورخارجه موضـوع مـاده    در صورتی که نمایندگی و ـ   )4/2/1374حاقی ال( 2تبصره  
نامه مزبور براي  آیین )4(ادید اتباع خارجی در منطقه مستقر نباشد، اتباع خارجی موضوع ماده  ر رو صدو )146(اجرایی

یـژه انتظـامی    مور اتباع خارجی منطقه ومسافرت به سایر نقاط کشور باید تقاضاي خود را به دفتر نمایندگی دایره ا
ساعت از  48زارت امورخارجه مکلف است پاسخ تقاضا را حداکثر ظرف  این دفتر ضمن هماهنگی با و. تسلیم نمایند

  .تاریخ دریافت به متقاضی اعالم نماید
. نخواهند داشـت ادید جداگانه  اتباع خارجی مقیم مجاز، براي مسافرت به مناطق نیاز به تحصیل رو ـ  5ماده  

  .رعایت مقررات داخلی کشور و ارائه مدارك اقامت معتبر به مناطق مسافرت نمایند توانند با این افراد می
ي برگـه   رو ایـن تصـویبنامه بـر   ) 2(مـاده   1ادید ترانزیت و اجازه اقامت موضـوع تبصـره    ر رو صدوـ   6ماده  

  . بوط بالمانع استان مرمأموردرخواست متقاضی و تشخیص  در صورتجداگانه 
د و  رو مناطق مذکور اقامت نماید مکلف است ظرف مدت اقامت، اجـازه و  خارجی که بخواهد در هر ـ  7ماده  
مـدارك الزم بـه دایـره     انه اقامت را تنظیم و تکمیل و امضا نموده به انضمام سـایر  پرو ر هاي درخواست صدو برگ
اتبـاع خـارجی محـل پـس از      اقامت کند تسلیم نماید، دایـره امـور  آنجا  خواهد در اتباع خارجی محلی که می امور

  .رزد و انه اقامت امتناع می ر پرو انه اقامت صادر یا از صدو رسیدگی به مدارك ارائه کننده، پرو
  .انه اقامت جهت اتباع خارجی باید از طریق سازمان مناطق آزاد به عمل آید ر پرو درخواست صدو ـ   تبصره 
 د آنـان را  رو د اتباع خارجی، هویت و تاریخ و رو ساعت پس از و 24الن اماکن عمومی موظفند ظرف  سؤوم ـ  8ماده  

  
وزیران منـدرج   هیأت 27/10/1372صنعتی مصوب  ـ  ادید اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاري  ر رو نامه اجرایی صدو ینبه آی  ـ   146

  .در همین مجموعه مراجعه شود
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  .یژه انتظامی تسلیم نمایند د درج و به دایره امور اتباع خارجی ناجا منطقه و رو هاي مخصوص اعالمیه و فرم در
ها و به طور  ، پانسیونها هها، مسافرخان تلها، م به هتل )147(لحاظ این تصویبنامه اماکن عمومی ازـ  1تبصره  

  .شود اطالق می پذیرند، طور کلی همه اماکنی که به نحوي مسافر می
اتبـاع خـارجی    د مسافران توسط مناطق با هماهنگی دفتـر امـور   رو هاي مخصوص اعالمیه و فرم ـ 2تبصره  

  .شود اختیار صاحبان اماکن عمومی گذارده می محل تهیه و در
  ي انسـانی، بیمـه و   مقررات مربوط به اشـتغال نیـرو  «مناطق رعایت  راي اشتغال اتباع خارجی درب ـ  9ماده  
  .الزامی است» )148(مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایرن اجتماعی در تأمین
  

  اخذ عوارض نامه آیینش اجرایی  دستورالعمل و رو
  )149(مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی در

  با اصالحات بعدي عالی مناطق آزاد راي عضو شورايز و 9/7/1373مصوب 
  گذاري  ـ عوارض شماره 1 
  :مناطق آزاد به شرح زیر است سایط نقلیه در گذاري و عوارض شماره 
  .ریال 000/000/1هاي سواري شخصی خودرو ـ  1 ـ 1 
  .ریال 000/700) تاکسی(هاي سواري عمومی  خودرو ـ  1 ـ 2 
  .ریال 000/500انواع کامیون  ـ  1 ـ 3 
  .ریال 000/500/1هاي یک کابین  انت و ـ  1 ـ 4 
  .ریال 000/500/2کابین   هاي دو انت و ـ  1 ـ 5 
  .ریال 000/700ن کولر  ریال و بدو 000/200کولر  بوس با مینی ـ  1 ـ 6 
  .ریال 000/300/1ن کولر  ریال و بدو 000/400اتوبوس با کولر  ـ  1 ـ 7 
  .ریال 000/700کامیونت  ـ  1 ـ 8 
  .ریال 000/800اي  موتورسیکلت دنده ـ  1 ـ 9 
  .ریال 000/400ن دنده  سیکلت گازي بدو موتور ـ  1 ـ 10 
  .ریال000/10طور مقطوعه نوع ب چرخه از هر دو ـ  1 ـ 11 
  .ریال000/50لیفتراك  ـ  1 ـ 12 
  .ریال 000/200هاي راهسازي به استثناي کامیون و کمپرسی  خودرو ـ  1 ـ 13 
  .ریال 000/200نوع  رزي از هر هاي کشاو خودرو ـ  1 ـ 14 

  
زراي  و 9/7/1373مصـوب   تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران  نامه چگونگی اداره اماکن عمومی مناطق آزاد آیینبه  ـ   147

 .در همین مجموعه رجوع شود تجاري ـ صنعتی لی مناطق آزادعا عضو شوراي
منـدرج در   19/2/1373صنعتی مصوب  ـ مقررات اشتغال نیروي انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاري به   ـ   148

  .این مجموعه رجوع شود
 .استابالغ شده  1/12/1373ك مورخ 119ت/65648نامه مزبور به شماره  آیین ـ   149
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 مـدیره  هیـأت سال بر حسب شرایط با تصویب  آغاز هر گذاري به شرح بندهاي فوق در عوارض شماره ـ  1 ـ 15 
  .پنجاه درصد نسبت به سال قبل قابل تغییر است منطقه تا سازمان هر

  ها ـ عوارض ساالنه خودرو 2 
انـد بـه اسـتثناي موتورسـیکلت،      گـذاري شـده   مناطق آزاد شماره سایط نقلیه موتوري که در نه وعوارض ساال 

  :رزي به شرح زیر است هاي راهسازي و کشاو جرثقیل، لیفتراك و خودرو
  .ریال 000/50ي سواري  انواع خودرو ـ  2 ـ 1 
  .ریال 000/100کابین   هاي دو انت انواع و ـ  2 ـ 2 
  .ریال 000/80هاي یک کابین  انت وانواع  ـ  2 ـ 3 
  .ریال 000/60انواع اتوبوس  ـ  2 ـ 4 
  .ریال 000/30بوس  انواع مینی ـ  2 ـ 5 
  .ریال 000/50سایر  ـ  2 ـ 6 
سـال   هـر  آغـاز  در 2 ـ   6الی  2 ـ 1به شرح مفاد بندهاي  ها عوارض ساالنه خودرو ـ  ) 6/6/1374الحاقی ( 2 ـ 7 

  .است پنجاه درصد نسبت به سال قبل قابل تغییر منطقه تا سازمان هرمدیره  هیأتویب تص برحسب شرایط و با
  ـ عوارض تردد 3 
ز تـردد در هـر    انـد بـراي حـداکثر ده رو    گذاري نشده مناطق آزاد شماره سایط نقلیه موتوري که در بار تردد و عوارض یک 

  :ز مشمول عوارض تردد ساالنه خواهندبود روتردد و یا توقف بیش از ده  در صورتمنطقه به شرح زیراست و 
  .ریال 000/10ي سواري  انواع خودرو ـ  3 ـ 1 ـ 1 
  .ریال 000/20کابین   هاي دو انت انواع و ـ  3 ـ 1 ـ 2 
  .ریال 000/10هاي یک کابین  انت  انواع و ـ  3 ـ 1 ـ 3 
  .ریال 000/10ـ انواع کامیون  )6/6/1374اصالحی ( 3 ـ 1 ـ 4 
  .ریال 000/5ـ انواع کامیونت  )6/6/1374اصالحی ( 3 ـ 1 ـ 5 
  .ریال 000/100انواع اتوبوس  ـ  3 ـ 1 ـ 6 
  .ریال 000/50بوس  انواع مینی ـ  3 ـ 1 ـ 7 
  .ریال 500/2سیلندر  سایر به ازاي هر ـ  3 ـ 1 ـ 8 
اند براي حداکثر یکسال  اري نشدهگذ مناطق آزاد شماره سایط نقلیه موتوري که در عوارض تردد ساالنه و ـ  3 ـ 2 
گـذاري   سال مشمول عوارض شماره منطقه به شرح زیر است و در صورت تردد و یا توقف بیش از یک هر تردد در

  :خواهند شد
  .ریال 000/100ي سواري  انواع خودرو ـ  3 ـ 2 ـ 1 
  . ریال 000/200کابین   هاي دو انت انواع و ـ  3 ـ 2 ـ 2 
  .ریال 000/160هاي یک کابین  انت واع وان ـ  3 ـ 2 ـ 3 
  .ریال 000/120انواع اتوبوس  ـ  3 ـ 2 ـ 4 
  .ریال 000/60بوس  انواع مینی ـ  3 ـ 2 ـ 5 
  .ریال 000/120انواع کامیون  ـ  3 ـ 2 ـ 6 
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  .ریال 000/6انواع کامیونت ـ  3 ـ 2 ـ 7 
  .ریال 000/25سیلندر  سایر به ازاي هر ـ  3 ـ 2 ـ 8 
 سـال برحسـب شـرایط و بـا     آغاز هـر  فوق در 3ـ   2ـ   8الی  3ـ   1ـ   1عوارض تردد به شرح بندهاي  ـ  3 ـ 3 

  . پنجاه درصد نسبت به سال قبل قابل تغییر است منطقه تا سازمان هرمدیره  هیأتتصویب 
   ج ـ عوارض خرو 4 
مـدیره   هیـأت و با تصـویب  سال برحسب شرایط  آغاز هر ریال است که در 000/50بار  هر ج در عوارض خرو 

  .پنجاه درصد نسبت به سال قبل قابل تغییر است منطقه تا سازمان هر
   )پذیره(ـ عوارض فعالیت  5 
  :به شرح زیر است ها فعالیتعوارض ساالنه انواع  
  .ریال 1000متر مربع زیربنا  ازاي هر خدماتی به ـ   5 ـ   1
  .ریال 1500نا متر مربع زیرب صنعتی به ازاي هر ـ   5 ـ   2
  .ریال 500متر مربع زیربنا  ـ سیاحتی به ازاي هر 5 ـ   3
  .ریال 10000متر مربع زیربنا  ـ تجاري به ازاي هر 5 ـ  4 
  .ریال 500مترمربع زیربنا  داري به ازاي هر ـ هتل 5 ـ   5 
  .ریال 2000متر مربع زیربنا  ـ انبارداري به ازاي هر 5 ـ   6 
  .ریال 1000متر مربع زیربنا  قل به ازاي هرـ حمل و ن 5 ـ   7 
  .ریال 1000متر مربع زیربنا  ـ دفاترمهندسی و پیمانکاري به ازاي هر 5 ـ   8
  .ریال 10000مربع زیربنا  متر به ازاي هر  ـ بانکداري 5  ـ  9
  .ریال 1000متر مربع زیربنا  ـ دریایی و هوایی به ازاي هر 5 ـ   10 
 منطقـه تـا   سـازمان هـر  مدیره  هیأتسال برحسب شرایط و با تصویب  آغاز هر عالیت درـ عوارض ف  5 ـ   11 

  .پنجاه درصد نسبت به سال قبل قابل تغییراست
  عوارض کاالي همراه مسافر ـ   )10/2/1385اصالحی (6 
  . شود منطقه تعیین می سازمان هرمدیره  هیأتاز صفر تا یکصد و پنجاه هزار ریال حسب تشخیص  
  عوارض کاالي دخانی ـ  7 
  .درصد است 50درصد و به مناطق آزاد قشم و چابهار  40اردات کاالي دخانی به منطقه آزاد کیش  عوارض و 
  اردات کاال عوارض و ـ   )26/12/1374اصالحی  و 6/6/1374الحاقی ( 8 
  :به هر یک از مناطق آزاد به شرح زیراست اردات کاال عوارض و 
  . آالت، صفر تا ده درصد ارزش سیف لیه و ماشین مواد او ـ   8  ـ  1 
  . موادکمکی، سه تاچهل درصد ارزش سیف  اي و اسطه کاالهاي و ـ   8  ـ  2 
  . پنج درصد ارزش سیف  ام، پنج تاچهل و کاالهاي مصرفی با دو ـ   8  ـ  3 
  . کاالهاي و لوازم مستعمل، پانزده تا چهل و پنج درصد ارزش سیف ـ   8  ـ  4 
  . کاالهاي تزیینی، پنج تا پنجاه درصد ارزش سیف  و سایر کاالها ـ   8  ـ  5 
 باشـد، تـا   اردات کاال از کشور مبدأ و حاکی از به میزان عوارض کاالهایی که اسناد و مدارك آنها ـ   1تبصره  
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  . شود عوارض متعلق، تخفیف داده می%) 20(بیست درصد 
ش باشند، معـادل ده درصـد    فرو خدمات بعد از  هایی که داراي نمایندگی وبه میزان عوارض کاال ـ   2تبصره  

  .شود عوارض متعلق، تخفیف داده می%) 10(
 اردات کاالهاي تولیدشده در منـاطق آزاد یـا   و ـ   )9/9/1378اصالحی و  18/7/1377الحاقی ( 3تبصره  

پیشنهاد سازمان هـر منطقـه و تصـویب     نعتی باص ـ  تجاري  مناطق آزاد یک از به هر یژه اقتصادي کشور مناطق و
باشد گـواهی صـادره توسـط کمیسـیون تعیـین       وزیران، از پرداخت تمام یا قسمتی از عوارض مقرر معاف می هیأت

ك مـورخ   16003ت /52173موضـوع تصـویبنامه شـماره    (ده کاالهاي تولید شده در مناطق یاد شـده   ارزش افزو
  .تولید محصوالت مذکور خواهدبودمالك تعیین محل  )150()4/10/1374

  عوارض مواصالتی ـ   )151()13/9/1374الحاقی ( 9 
شود  سایط نقلیه موتوري براي یک بار استفاده به شرح زیر تعیین می ي مواصالتی وها هعوارض استفاده از پایان

%) 50(پنجـاه درصـد    تواند از تخفیف حداکثر تـا  سازمان هر منطقه میمدیره  هیأتبا تصویب   برحسب شرایط و  و
  .برخوردار باشد

  )صالتیعوارض موامیزان ( نوع وسیله نقلیه
  ریال 1000  سواري   انواع اتومبیل ـ  1 
  ریال 2000  انت  انواع و ـ  2 
  ریال 3000  بوس و کامیونت  انواع مینی ـ  3 
  ریال 5000  انواع اتوبوس  ـ  4 
  ریال 5000  کامیون  انواع ـ  5 
  ریال 10000  ) کش یدك  تریلرکش و از اعم(اع تریلی انو ـ  6 
  ریال 1000  لیفتراك  ـ  7 
  ریال 10000  سازي  هاي راه انواع خودرو ـ  8 
  ریال 5000  رزي  هاي کشاو انواع خودروـ  9 
  ریال 20000  تریلی بوژي  ـ  10 
  ریال 250  سیلندر  سایط نقلیه به ازاي هر و سایر ـ  11 
  ریال 500  اع موتورسیکلت انو ـ  12 

درصد  سازمان هر منطقه تا پنجاهمدیره  هیأتحسب شرایط و با تصویب  عوارض مواصالتی در آغاز هر سال بر
  .نسبت به سال قبل قابل تغییراست%) 50(
  

 »اردات درصدي از کاالهاي تولید شده در مناطق آزاد تجاري صنعتی به داخـل کشـور   تصویبنامه راجع به اجازه و« منظور  ـ   150
منـدرج در ایـن   وزیـران   هیـأت  20/11/1377هــ مـورخ    20628ت / 73577است که به موجب تصـویبنامه شـماره    13/9/1374مصوب 

 . نسخ شده استمجموعه 
 8لی با توجه به الحاق بنـد   الحاق شده است و  تصویب و 8، این بند به عنوان بند 13/9/1374متن تصویبنامه مصوب  در  ـ   151

  .گردید منظور 9، به عنوان بند 6/6/1374در تاریخ 
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 ریال تا پنجاه) 5000(از پنج هزار  د در هربار رو عوارض و - د رو عوارض و ـ   )24/10/1376الحاقی ( 10 
  )152(  .ریال حسب تشخیص سازمان هر منطقه است) 50000(زار ه

درمانی و احـداث،   به منظور ارایه خدمات شهري شامل خدمات فرهنگی، ورزشی، - )20/12/1392الحاقی ( - 11
هـاي عمـومی،    هـا و بـاغ   ها، حفظ و نگهداري پـارك  و میدان ها هها، توقفگا اصالح و توسعه معابر، ایجاد پارك و پارکینگ

ي هـا  سـازمان  سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازي محالت و مراقبت در رشد موزون شـهر،  تأمینافت شهري، نظ
  .دباشن ارایه خدمات شهري می صنعتی مجاز به اخذ عوارض خدمات شهري در ازاي -  مناطق آزاد تجاري

دمات به اراضی، مستحدثات و براي ارایه خ مهیبنااز تاریخ تصویب این تصو - )17/12/1393اصالحی ( 1-11
نامـه   ر اساس شـیوه بصنعتی، عوارض خدمات شهري ساالنه  –آزاد تجاري  هاي واقع در محدوده مناطق ساختمان

 صـنعتی  –ي مناطق آزاد تجاري ها سازمانو شود  ت دولت است، تعیین میأپیوست که تأیید شده به مهر دفتر هی
  )153(.کنند کور را وصول میبراساس مقررات این دستورالعمل، عوارض مذ

) 11(بـر اسـاس مـاده    هـاي مـذکور    بهاي اراضی، مستحدثات و ساختمان - )17/12/1393اصالحی (-2-11
صـنعتی جمهـوري اسـالمی ایـران موضـوع       -آزاد تجاري  نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آیین

   .شود ن میتعیی 10/2/1373ك مورخ 253ت/ 16448تصویبنامه شماره 
سسات صنعتی، اقتصادي و علمی فقط قیمت زمـین و سـاختمان،   ؤ، مها ه، کارگاها هدر مورد کارخان -1تبصره 

  .باشد مالك پرداخت عوارض می
ـاکنین     صنعتی که آب شرب، برق و –یی از مناطق آزاد تجاري ها هدر محدود - 2تبصره  ـا در دسـترس س یا یکی از آنه

. شـود  نشده به میزان بیست و پنج درصد از عوارض مقرر کسـر مـی   تأمینموارد  شد، بابت هر یک ازآن منطقه قرار نگرفته با
  .باشند بخشودگی نمی هاي شهري و فاقد ساختمان واقع در مناطق مذکور، مشمول این هاي داراي کاربري زمین

  .شود ظور نمیهاي اختصاصی در هر ساختمان در احتساب عوارض من بهاي اعیانی پارکینگ -3تبصره 
) 1394(درصد و در سـال دوم   پنجاه) 1393(به منظور تشویق مالکین امالك و ابنیه در سال اول  -4تبصره 

  .شود در عوارض خدمات شهري منظور می پانزده درصد تخفیف) 1395(سی درصد و در سال سوم 
هستند به جهت بهسازي و  یی از منطقه که داراي محرومیتها همحدود در عوارض محاسبه شده، -5تبصره 
  .شود اخذ می) 4(آن محدوده، پنجاه درصد مبالغ قابل وصول تبصره  توانمندسازي

  
موجـب  بـه   اخیرالـذکر مصوبه و سپس  شده استلغو  2/6/1381مورخ  21086ت/25951ابتدا به موجب مصوبه شماره  این بند ـ   152

 .االثر گردید ملغی، نیز )8/5/1382(از تاریخ تصویب  15/5/1382هـ مورخ 29075/ت26607 تصویبنامه 2بند 
بـه شـرح   رییس مجلس شوراي اسالمی  11/9/1393ب مورخ /هـ 62102نظریه بند فوق قبل از اصالح به موجب  -الف  ـ   153

صنعتی جمهـوري اسـالمی    -صالحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري ا) 10(نظر به ماده  - 1 :ذیل مورد ایراد قرار گرفته است
... تواند با تصـویب هیـأت وزیـران در مقابـل انجـام خـدمات شـهري و         دارد سازمان هر منطقه می که مقرر می – 1375مصوب  –ایران 

یران دستورالعمل مصوب هیأت مدیره را مبنـاي  مصوبه از این حیث که به جاي تصویبنامه هیأت وز 1 – 11عوارض اخذ نماید علیهذا بند 
باشد، مغایر بـا قـانون     داند، چون مشعر به تغییر مرجع تصویب عوارض خدمات شهري می تعیین عوارض خدمات شهري و دریافت آن می

  .مصوبه یادشده مبنیاً بر مغایرت مذکور، مغایر با قانون است 3 – 11بند  – 2. است
نامه اخـذ عـوارض در منـاطق آزاد     دستورالعمل و روش اجرایی آیینموضوع اصالح تصویبنامه مندرج در پیوست نامه مذکور  به شیوه –ب 

 .در همین مجموعه رجوع شود 17/12/1393مصوب  صنعتی –تجاري 
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  )154( .باشند صنعتی مشمول این دستورالعمل می –تمامی اراضی واقع در محدوده مناطق آزاد تجاري  -3-11
ـ      -4-11 پایـان همـان سـال بـه      اعوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سـال تحقـق یافتـه و حـداکثر ت
  .شود حساب اخذ می صنعتی پرداخت و تسویه –ي مناطق آزاد تجاري ها سازمان

ملک خـود را پرداخـت نماینـد مشـمول ده درصـد       مؤدیانی که در مدت مذکور عوارض متعلق به -1تبصره 
  .شوند تخفیف به عنوان جایزه خوش حسابی می

شـوند، بـراي سـه سـال از      نوسازي مـی  هاي قدیمی، ختمانهاي جدیدي که به جاي سا ساختمان -2تبصره 
  .باشند موضوع این دستورالعمل معاف می تاریخ گواهی پایان کار، از پرداخت عوارض

پرداخت عوارض خـدمات شـهري در مـورد اراضـی، امـالك و مسـتحدثات اسـتیجاري برعهـده          -3تبصره 
  .باشد بردار می بهره

انقضـاي مهلـت مقـرر در     صنعتی مجازند پس از دو ماه از تـاریخ  –جاري ي مناطق آزاد تها سازمان  -5-11
اند را احصا و نسبت به قطع  امالك خود اقدام ننموده مشخصات مؤدیانی که نسبت به پرداخت عوارض) 11-4(بند

  .اقدام نمایند خدمات شهري امالك مذکور
ول ؤملک، عالوه بر مالک که مسدستورالعمل به  در صورت تخصیص و قطعیت عوارض موضوع این -6-11
 صنعتی بوده و در –ي مناطق آزاد تجاري ها سازمانمطالبات  تأمیننیز وسیله  باشد، عین ملک مذکور پرداخت می

صالح نسـبت   طریق مراجع ذي تواند از صورتی که مالک، عوارض ملک خود را در مهلت مقرر نپردازد، سازمان می
  .عین ملک اقدام نماید استیفاي آن ازبه وصول مطالبات خود از مالک یا 

خود را نپردازند، از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت خسارت  مؤدیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر  -7-11
مـاه اول   توانند پس از پایـان شـش   می ها سازمانتورم اعالم شده توسط بانک مرکزي بوده و  تأخیر براساس نرخ
  .نمایند نسبت به وصول مطالبات معوق خویش اقدام) 11-6(سال بعد طبق بند 

– میزان عوارض اراضی واقع در محدوده مناطق آزاد تجاري  -8-11 کشـی و بـرق آن    صنعتی کـه آب لولـه   
باشند، در صورتی که نسبت به ) کمتر از پنج درصد تراکم پایه(ساز  شده و فاقد ساختمان با حداقل ساخت و تأمین

ایـن  ) 11-2( فضاي سبز در داخل ملک اقدام نشـده باشـد، دو برابـر میـزان مقـرر در بنـد      ایجاد  حصارکشی آن و
  .نامه خواهند بود تصویب

  .ابنیه ناتمام توقیف شده توسط مقامات قضایی، مشمول این بند نخواهد بود –تبصره 
  

  راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی نامه آیین
  )155(اسالمی ایران  جمهوري

  ات بعديلحاقبا ا عالی مناطق آزاد زراي عضو شوراي و 9/7/1373صوب م
  ل ـ تعاریف فصل او

  :نامه به کار برده شده، داراي معانی زیر است این آیین اصطالحات و کلماتی که در ـ 1ماده  
  

 .مراجعه شود 153به زیرنویس شماره  ـ   154
 .ده استابالغ ش 22/8/1373ك مورخ 94ت/27115نامه مزبور به شماره  آیین  ـ   155
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  .ي محرکه آن از موتور نباشد سیله نقلیه زمینی که نیرو و: نقلیه غیرموتوري  سیله و ـ  1 
  .شود می تأمینسیله موتور  ي محرکه آن به و سیله نقلیه زمینی که نیرو و: سیله نقلیه موتوري و ـ  2 
  .شود می تأمینسیله موتوربرقی  ي محرکه آن به و سیله نقلیه زمینی که نیرو و: سیله نقلیه برقی و ـ  3 
  .ي ریل حرکت کند رو سیله نقلیه زمینی که بر و: سیله نقلیه ریلی و ـ  4 
ي محرکـه و سیسـتم فرمـان و هـدایت      سیله نقلیه دیگر که داراي نیرو اي که توسط و سیله نقلیه و: یدك ـ   5 

  .شود است، کشیده می
  .دارد ي کشنده قرار زن آن رو یدکی که قسمتی از و: شبه یدك ـ  6 
  .کند سیله نقلیه را هدایت می شخصی که و: راننده ـ  7 
  . راه حرکت کند نقلیه در سیله ن استفاده از و بدوشخصی که : عابر پیاده ـ  8 
  .کند سایل نقلیه استفاده می انواع و اي به نقطه دیگر از شخصی که به منظور جابجایی از نقطه :مسافر ـ  9 
) بـا راننـده  (سیله نقلیه موتوري زمینی داراي چهارچرخ که براي جابجایی حداکثر شش مسافر  و: سواري ـ   10 

  .باشدساخته شده 
  .نفر باشد 9نفر و حداکثر  7نوعی سواري که ظرفیت آن با راننده حداقل : استیشن ـ  11 
نفـر و حـداکثر    10راننـده حـداقل   موتوري زمینی مسافربري که ظرفیت آن با   نقلیه  سیله و: بوس مینی ـ   12 

  .نفر باشد21
  .نفر باشد 22آن با راننده حداقل سیله نقلیه موتوري زمینی مسافربري که ظرفیت  و: اتوبوس ـ  13 
  .کشد یدك می  به صورت شبه کابین را اتوبوسی که چند: اتوبوس چندکابینه ـ  14 
عالئـم مشخصـه بـراي رفـت و آمـد      دارا بـودن   سیله نقلیه موتوري زمینی کـه بـا   و: یس مدارس سرو ـ   15 
  .یابد آموزان مدارس اختصاص می دانش
داراي   سیله نقلیه موتوري زمینی که براي تعلیم رانندگی اختصـاص داده شـود و   و: سیله نقلیه آموزشی و ـ   16 
  .آینه باشد  ترمز و دو  دو  کالچ و  دو

نشـانی، بهداشـتی،    سیله نقلیه موتوري زمینی مخصوص خدمات انتظـامی، آتـش   و: سیله نقلیه امدادي و ـ   17 
  . کسب مجوز قبلی ارد بادرمانی و تعمیرات اضطراري برق، گاز و آب و سایر مو

ن آن و مجهز  بدو یا) سایدکار( سه چرخ با اطاقک پهلو یا  سیله نقلیه زمینی که داراي دو و: موتورسیکلت ـ  18 
  .به یک موتور محرکه باشد

ي عضالنی شخصـی کـه    چرخ باشد و منحصراً با نیرو  سیله نقلیه زمینی که الاقل داراي دو و: چرخه دو ـ    19 
  .هاي دستی حرکت نماید سیله پدال یا اهرم است، به و سوار آن

سیله نقلیه غیرموتوري که براي سکونت و یا استفاده به عنوان محل کار اسـتفاده   و): ان کارو(خانه سیار  ـ   20 
  .متر بیشتر نباشد 11طول آن از   متر و 5/2شده و عرض آن از 

م ساخته  ت امدادي درمانی که براي جابجایی بیمار و یا مصدوتجهیزا سیله نقلیه موتوري با و: آمبوالنس ـ   21 
  . شده است

یـژه کـه بـراي امـداد و      سیله نقلیه موتوري زمینی با عالئم و تجهیزات و رنـگ و  و: نشانی ماشین آتش ـ   22 
  . نجات و اطفاي حریق ساخته شده است
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  .سیله نقلیه و بار آن زن و مجموع و: زن مجاز و ـ  23 
سیله نقلیه موتوري زمینی که براي حمل بار ساخته شده و کابین راننده از قسمت  و: سیله نقلیه باربري و ـ   24 
  .م مجزا باشد اي مقاو وسیله دیوارهه بار ب

  . تن 2حداکثر ظرفیت بارگیري  سیله نقلیه باربري با و: انت و ـ  25 
  .تن 5/3تن الی  2ین ظرفیت بارگیري ب سیله نقلیه باربري با و: کامیونت ـ  26 
  .تن 16تن الی  5/3ظرفیت بارگیري بین  سیله نقلیه باربري با و: کامیون ـ  27 
  .متر باشد 5/1م اطاق بار آن از کف اطاق  کامیونی که حداکثر ارتفاع دیواره مقاو: دار کامیون اطاق ـ  28 
  .سانتی متر باشد 80اطاق بار آن از کف اطاق م  کامیونی که حداکثر ارتفاع دیواره مقاو: دار کامیون لبه ـ  29 
  .ي مجزا شده باشد اي طولی به دو نیمه مساو سیله تیغه کامیونی که قسمت بار آن به و: دار کامیون تیغه ـ  30 
  .کامیونی که قسمت بار آن فاقد دیواره باشد: کامیون کفی ـ  31 
  . محفظه فلزي سرپوشیده ساخته شده استکامیونی که قسمت بار آن به صورت : کامیون مسقف ـ  32 
  .دتی باشد کامیون مسقف که قسمت بار آن داراي تجهیزات برو: دار کامیون یخچال ـ  33 
کامیونی که قسمت بار آن به صورت مخزن بسته و براي حمل انواع مایعات ساخته شده : کامیون تانکر ـ   34 
  . است
مت بار آن به صورت مخـزن بسـته و بـراي حمـل انـواع مایعـات       کامیونی است که قس: کامیون بونکر ـ   35 

  . ساخته شده است
  .کامیونی که قسمت بار آن به صورت مخزن بسته و داراي دستگاه مخلوط کن باشد: کامیون میکسر ـ  36 
  .شود سیله دستگاه کمپرس انجام می داري که تخلیه بار آن به و کامیون اطاق: کامیون کمپرسی ـ  37 
  .سیله نقلیه باربري که قسمت بار آن مجهز به دستگاه جرثقیل باشد و: دار سیله نقلیه جرثقیل و ـ  38 
  . سیله نقلیه موتوري زمینی که براي کشیدن یدك بارکش ساخته شده است و: تراکتور بارکش ـ  39 
  . خته شده استرزي سا سیله نقلیه موتوري زمینی که براي کارهاي کشاو و: رزي تراکتور کشاو ـ  40 
ي آن  نیـرو  یـدك بـارگیر بـه آن متصـل و بـا      سیله نقلیه موتوري زمینی که انواع یدك و شبه و: کشنده ـ   41 

  .شود کشیده می
  .یدك تشکیل شده باشد تن که از مجموع کشنده و شبه 24ظرفیت بارگیري  نقلیه باربري با سیله و: تریلر ـ  42 
  .ر اختصاص یابد مرو  و عبور کلیه معابري که براي: راه ـ  43 
  .سایل نقلیه اختصاص یابد راه که براي تردد یا توقف و  قسمتی از سطح: رو سواره ـ  44 
  .شده باشد رو که براي عبور عابرین پیاده مجزا امتداد سواره قسمتی از سطح راه در: رو پیاده ـ  45 
که بوسیله عالیم مخصوص براي عبـور عـابر پیـاده     رو قسمتی از عرض سواره: گذرگاه عبور عابر پیاده ـ   46 

  .مشخص شده باشد
  .باشد متر 6مناطق مسکونی که حداکثر عرض آن  راهی در: کوچه ـ  47 
  .متر باشد 6مناطق مسکونی که عرض آن بیش از  راهی در: خیابان ـ  48 
  .ده شهرها محدو خارج از راهی است در: جاده ـ  49 
  .نصب عالیم راهنمایی، اصلی تلقی شود تر باشد یا با برخورد با خیابان دیگر عریض یابانی که درخ: خیابان اصلی ـ  50 
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ـایی، فرعـی تلقـی      برخورد با خیابان دیگر کم عرض خیابانی که در: خیابان فرعی ـ   51  تر باشد یا با نصب عالیـم راهنم
  .شود

  .نصب عالیم راهنمایی، اصلی تلقی شود تر باشد یا با برخورد با جاده دیگرعریض اي که در جاده: اصلی جاده ـ  52 
  .تر باشد یا با نصب عالیم راهنمایی، فرعی تلقی شود جاده دیگر کم عرض برخورد با اي که در جاده: جاده فرعی ـ  53 
  سمت حرکـت حـداقل داراي دو   هر راهی که مسیر رفت و برگشت آن از یکدیگر مجزا و در: بزرگ راه ـ   54 
  .ور باشدخط عب
ن تقاطع هم سطح که اطـراف آن محصـور و مسـیر رفـت و برگشـت آن از       راهی بدو): شاهراه(اتوبان  ـ   55 

  .عرض سه متر یا بیشتر باشد خط عبور و شانه با  سمت حرکت حداقل داراي دو هر یکدیگر مجزا و در
  .دهد لیه اجازه توقف میسایل نق زمان معین به و دستگاهی که به کارگیري آن در: پارکومتر ـ  56 

  
  گذاري و نقل و انتقال مالکیت م ـ شماره فصل دو

مقـررات منـاطق آزاد    بـر اسـاس  سیله نقلیه موتوري زمینی و یدك و شبه یدك متصـل کـه    و هرـ   2ماده  
  .شود منطقه مربوط ارائه می شود، باید داراي پالك مخصوصی باشد که در اردشده و در منطقه به کارگرفته می و

گذاري نشده و یا شماره آن غیرمجاز است همچنین گـذاردن   اي که شماره سیله نقلیه راندن و یا به کارگیري و 
آنکه قبالً از راهنمایی و رانندگی منطقـه مربـوط    اختیار اشخاص دیگر ممنوع است، مگر سایل نقلیه در این قبیل و

  .مجوز دریافت شده باشد
گـذاري و اخـذ    جهـت شـماره   نماینده قانونی آنان موظفند یا 2ماده  مذکور درسایل نقلیه  مالکین و ـ  3ماده  

هاي مخصوص را تنظیم  سیله نقلیه خود به راهنمایی و رانندگی مربوط مراجعه و فرم مالکیت و تأییدپالك و برگ 
حرکـت   زین راهنمـایی و راننـدگی منطقـه ا   مـأمور . و امضا نمایند و به ضمیمه مـدارك مـورد نیـاز تسـلیم کننـد     

  . رد اند جلوگیري به عمل خواهند آو گذاري نشده موعد مقرر شماره هایی که در اتومبیل
گیـرد و کلیـه    سـایل نقلیـه تعلـق مـی     حقـوقی مالـک و   پالك صـرفاً بـه اشـخاص حقیقـی و یـا      ـ  4ماده  

  .باشد هاي ناشی از استفاده غیرمجاز از آن نیز به عهده آنان می مسؤولیت
 تأییـد گذاري در برگ  نیاز بوسیله متصدي شماره سیله نقلیه و اطالعات مورد انتقال مالکیت و نقل و ـ  5ماده  

  .شود مالکیت اتومبیل ثبت می
سیله نقلیه خود، پالك و فرم مخصـوص تنظـیم شـده را     ش و شنده مکلف است در هنگام فرو فرو ـ  6ماده  

  .گذاري تحویل دهد احد شماره جهت استفاده مجدد خود به و
سیله نقلیه خریدار موظف است بالفاصله پس از خریـداري برابـر    در صورت نقل و انتقال مالکیت و ـ  7ماده  

  .مالکیت به نام خود اقدام نماید تأییدسیله نقلیه و اخذ پالك جدید و برگ  گذاري و نسبت به شماره 2مفاد ماده 
تواننـد برابـر    گذاري شده، می ه مناطق آزاد شمارهد خارج از محدو نقلیه آنان در سایل اشخاصی که و ـ  8ماده  

نامه پالك اخذ نمایند،  سیله نقلیه خود مطابق مفاد این آیین شود، براي و دستورالعملی که ازطرف سازمان اعالم می
شـود و   سازمان منطقه نگهداري مـی  شوند در منطقه بکارگرفته می سایل نقلیه مادام که در پالك قبلی این قبیل و

  .گردد ي انتظامی منتقل می ها به نیرو عات آناطال
  :گذاري خودداري نماید انجام شماره تواند از موارد زیر می سازمان منطقه در ـ 9ماده  
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  .منطقه خطرناك باشد به جهات فنی بکارگیري آن در سیله نقلیه معیوب بوده، یا صورتی که و در ـ 1 
  .دسیله نقلیه احراز نشو چنانچه اصالت و ـ 2 
گیـرد، پرداخـت    سیله نقلیه تعلـق مـی   هرگاه حقوق و عوارضی که به موجب مقررات سازمان منطقه به و ـ 3 

  .نشده باشد
  .نامه نباشد این آیین شده در بینی پیشسیله نقلیه داراي عالیم و تجهیزات  چنانچه و ـ 4 
  . گر با اجازه سازمان منطقهسیله نقلیه گذشته باشد، م هرگاه بیش از پنج سال از زمان ساخت و ـ 5 
  .ها دو زمانه باشد هایی که موتور آن موتورسیکلت ـ 6 
سیله نقلیه و یـا   مالکیت به مالک و تأییدطریق تحویل پالك و برگ  سیله نقلیه از گذاري و شماره ـ 10ماده  

سایل نقلیه مختلـف همچنـین    وها براي  هاي آن ها و ابعاد و رنگ انواع پالك. ي انجام خواهد شد نماینده قانونی و
سـیله دسـتورالعملی    گذاري به و هاي مربوط به شماره یس گذاري و چگونگی ارائه سرو مدارك موردنیاز براي شماره

  .شود هماهنگی سازمان مربوط و راهنمایی و رانندگی تهیه خواهد شد تعیین می که با
ي اطالعـات مربـوط بـه     ه نقلیه سـندي کـه حـاو   سیل گذاري و راهنمایی و رانندگی پس از شماره ـ 11ماده  

اختیار مالـک   شنده باشد، صادر و در نقلیه و نقل و انتقاالت مالکیت آن و مشخصات خریدار و فرو سیله مشخصات و
  .گذارد ي می یا نماینده قانونی و

یـه موظـف اسـت    سیله نقل سیله نقلیه مفقود یا ضایع شود، مالک و هرگاه برگ مالکیت یا پالك وـ  12ماده  
مالکیت و یـا پـالك    تأییدسیله نماینده قانونی خود جهت اخذ المثنی برگ  ساعت شخصاً یا به و 48حداکثر ظرف 
  .گذاري مراجعه و برابر دستورالعمل مربوط اقدام کند احد شماره جدید به و

اردکننـدگان و   ن و وکننـدگا  شـندگان و حمـل   تواند بـه سـازندگان و فـرو    راهنمایی و رانندگی می ـ 13ماده  
ن انجـام   محلی به محل دیگـر بـدو   ها از حمل و نقل آن سایل نقلیه فقط جهت عرضه نمودن و یا صادرکنندگان و
  .گذاري پالك موقت با مدت اعتبار تعیین شده تحویل دهد تشریفات شماره

د، صرفاً مجاز به استفاده ان سیله نقلیه تحت مالکیت خود پالك اخذ نموده اشخاصی که به عنوان و ـ 14ماده  
  .سیله نقلیه خواهندبود ي همان و از آن رو

شود، چنانچه راننده  ارد مناطق آزاد می دي، و رو طریق مبادي و سیله نقلیه با پالك ترانزیت که از و ـ 15ماده  
سـازمان، بـراي مـدت    طریق  سیله را داشته باشد، پس از انجام تشریفات الزم از یا مالک آن تمایل به استفاده از و

  .نماید زمان معین پالك موقت دریافت می
گذاري شده پس از تشریفات گمرکی به مدت مربـوط بـه    مناطق آزاد شماره اي که در نقلیه سیله و ـ 16ماده  
  .دریافت خواهدکرد هاي خارجی مجوز تردد موقت سایر نقاط کشور د اتومبیل رو و

کیلـومتري از مـرز    30شـعاع   تواننـد تـا   اري شده در منطقه آزاد چابهار میگذ سایل نقلیه شماره و ـ   1 تبصره 
   .)محور چابهار ـ ایرانشهر تا پلیس راه(نمایند  منطقه آزاد تردد

یـن خواهنـد    ي انتظامی نحوه اجراي صـحیح ایـن تبصـره را تـدو     سازمان منطقه با هماهنگی گمرك و نیرو 
  )156(.نمود

  
هاي داراي پالك ویژه مناطق آزاد در خارج از محدوده تعیین شده  استفاده و تردد اتومبیل :ق.ح.ا 3/2/1390 ـ 546/7نظریه  ـ 156

t  
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شـوند   ارد کشور می هاي سواري که از طریق منطقه آزاد چابهار و خودرو ـ   )24/9/1384الحاقی ( 2 تبصره 
   .توانند تا منطقه نیک شهر تردد نمایند ي انتظامی می نیرو تأییدتا سقف یکصد دستگاه با 

صنعتی اروند به سرزمین اصـلی   ـبا عنایت به اتصال منطقه آزاد تجاري   ـ   )27/9/1387الحاقی ( 3 تبصره
شده به مهـر   تأییدگذاري شده مجازند تا شعاع چهل کیلومتري مطابق محدوده نقشه پیوست که   الكخودروهاي پ

سازي از جملـه لـودر، فینیشـر، گریـدر، بولـدزر،       آالت سنگین راه است و ماشین» وزیران هیأتپیوست تصویبنامه «
  )157( .ان تردد نمایندي ورودي به استها هغلطک، ترینچر و اسکوي پیر در حد نیاز استان تا پلیس را

هاي آبادان و خرمشهر و  صنعتی اروند براي ساکنان شهرستان –تردد خودروهاي به شماره منطقه آزاد تجاري 
  .هاي یاد شده تا مرکز استان خوزستان مجاز است اشخاص حقوقی مستقر در شهرستان

  
  فصل سوم ـ گواهینامه رانندگی

ده مناطق آزاد رانندگی نماید باید داراي  محدو له نقلیه موتوري درسی نوع و هر کس بخواهد با هر ـ 17ماده  
  .سیله باشد گواهینامه معتبر رانندگی مربوط به آن و

  :ي رانندگی معتبر عبارتندازها هگواهینامـ  18ماده  
  .داخل کشور ي صادرشده درها هـ گواهینام 1 
  .مناطق آزاد تأییدي خارجی معتبر مورد ها هـ گواهینام 2 
   

  سایل نقلیه فصل چهارم ـ معاینه و
سـیله   کـه بـه و  ) صحت فنـی  تأیید(سایل نقلیه موتوري باید داراي برگ معتبر معاینه فنی  کلیه وـ  19ماده  

  . شود باشند منطقه آزاد صادر می راهنمایی و رانندگی هر
                                                                                                                           

u  
 .فاقد وصف کیفري است و جز برخورد انتظامی برابر مقررات مربوط اقدامی متصور نیست

 4/10/1390صـنعتی ارونـد مصـوب     –منطقـه آزاد تجـاري   به موجب تصـویبنامه اجـازه تـردد خودروهـاي بـه شـماره         ـ   157
صـنعتی ارونـد بـراي     ـتردد خودروهاي به شماره منطقـه آزاد تجـاري     14/10/1390ن مورخ 47621ت/203316وزیران به شماره  هیأت

مجاز گردید لکـن   هاي یاد شده تا مرکز استان خوزستان هاي آبادان و خرمشهر و اشخاص حقوقی مستقر در شهرستان ساکنان شهرستان
رییس مجلس شوراي اسالمی به شرح ذیل مورد ایـراد واقـع   7/4/1391ب مورخ /هـ  16590تصویبنامه اخیرالذکر به موجب نظریه شماره

   :شده است
ــ بـا   1372قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران ـ مصوب سال  ) 4(ماده » د«ـ با عنایت به بند 1
تصویب مقرّرات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی با تأیید فرماندهی کـلّ قـوا    «: دارد صالحات و الحاقات بعدي که مقرّر میا

ن   »هاي هیأت وزیران است ولیتئاز مس اختیار هیأت وزیران در وضع مقرّرات انتظامی، صرفاً ناظر به محدودة جغرافیایی مشـخّص و معـی ،
ن توسع ور میدر مناطق مذک ي یافتن مفاد آن به خارج از محدودة مذکور، متضم به از آن حیث که با تسرّ شـمول   هباشد، علیهذا، متن مصو

  . باشد قانون است، مغایر با قانون می
ري تابع مقرّرات مبادالت بازرگانی مناطق ـ آزاد ـ با سایر نقاط کشور اعم از مسافرتی و تجا  ... «: قانون مذکور) 14(ـ طبق ذیل ماده 2

به از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت مقـرّرات مـذکور، مغـایر قـانون     »باشد عمومی صادرات و واردات کشور می بنابراین، متن مصو ،
 .است
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  . سایل نقلیه موتوري فاقد برگ معتبر معاینه فنی ممنوع است راندن و 
  .عاینه فنی باید همواره در دسترس و قابل ارائه باشدبرگ م 
  .نماید مدت اعتبار برگ معاینه فنی را راهنمایی و رانندگی معین می 
ضعیت استاندارد خارج شود و یا تردد  ز نماید و یا از و سیله نقلیه عیب و نقص فنی برو گاه در و هر ـ  20ماده  

منطقه ضمن اخذ برگ معاینه فنـی،   ده شود، راهنمایی و رانندگی هرامن تشخیص دا و بکارگیري آن خطرناك و نا
نشده باشد تردد و بکارگیري  تأییدنقلیه  سیله کند و تا زمانی که صحت فنی و سیله نقلیه را به تعمیرگاه هدایت می و

  .بود آن مجاز نخواهد
قسمت را مشـخص   ستانداردهاي هرتواند موارد معاینه فنی و ا منطقه می راهنمایی و رانندگی هر ـ  21ماده  

  .و اعالم نماید
یک از مناطق آزاد براي ایمنی تردد و یا جلوگیري از آلودگی محـیط زیسـت    چنانچه سازمان هرـ  22ماده  

  .باشند ري اعالم نماید همگان موظف به رعایت آن می سایل نقلیه ضرو ي و رو نصب تجهیزاتی را بر
ر برگ معاینه فنی را بـراي مـدت    تواند صدو رت می منطقه برحسب ضرو هرراهنمایی و رانندگی  ـ 23ماده  
  . ساله بالمانع است ي یکها هر نماید و تمدید آن براي دو اگذار سال به اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یک

سـایل نقلیـه کـه بـراي بازدیـد صـحت        برگ و برچسب معاینه فنی در مرکز مجاز معاینه فنـی و  ـ  24ماده  
سیله نقلیه و رعایت مقررات و استانداردهاي مربوط به آن آماده شده بوسیله بازدیدکننده فنی  ي مختلف وها قسمت
  .داند بازدیدکننده فنی شخصی است که تمام مقررات و استانداردهاي معاینه فنی را می. شود صادر می

مجـوز انجـام معاینـه فنـی بـراي       ر تواند از صدو منطقه می در موارد زیر راهنمایی و رانندگی هر ـ 25ماده  
  :و یا اشخاص خودداري کرده و یا مجوز صادره را باطل نماید ها هتعمیرگا

  .باشد ل مرکز معاینه و یا بازدیدکننده فنی داراي سابقه محکومیت کیفري مؤثر صورتی که مسؤو در ـ 1 
  .ضعیت و شرایط استاندارد نباشد و صورتی که مرکز معاینه فنی در در ـ 2 
  .ن رعایت ضوابط، برگ معاینه صادر نموده باشد صورتی که مرکز معاینه فنی بدو در ـ 3 
  .سیله نقلیه برگ معاینه فنی صادر کرده باشد از و ن بازدید کننده فنی بدو صورتی که بازدید در ـ 4 
  . سایل نقلیه قابل انتقال به دیگران نیست برگ معاینه فنی و ر مجوز صدوـ  26ماده  
منطقـه   طـرف راهنمـایی و راننـدگی هـر     مرکز مجاز معاینه فنی و بازدیدکننده فنـی از  براي هرـ   27اده م 
  .نامه صادر خواهد شد معرفی
هنگام ابطال مجـوز   شوند که در مراکز مجاز معاینه فنی بوسیله یک تابلو مخصوص مشخص می ـ  28ماده  

  .باید آن را عودت دهند
توانند از نحوه عمل مراکز معاینه فنـی و   زمان می هر منطقه در ی و رانندگی هربازرسان راهنمایـ   29ماده  

  .باشند لین مراکز ملزم به همکاري می رند و مسؤو دفاتر و مدارك مربوط بازدید به عمل آو
برگ ر  صدو  و) شود ي انتظامی انجام می بازدید بوسیله نیرو(وسیله مناطق آزاد براي بازدید فنی  هبـ  30ماده  

به عنوان ) )158(تجاري ـ صنعتی  مناطق آزاد نامه اجرایی اخذ عوارض در طبق آیین(برچسب، مبلغی   معاینه فنی و
  

  .با اصالحات بعدي در همین مجموعه درج شده است 27/10/1372نامه مذکور مصوب  آیین ـ   158
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  .شود که هنگام مراجعه باید پرداخت شود تعرفه تعیین می
منطقـه تعیـین و    سوي راهنمایی و رانندگی هـر  فنی از ي الزم براي بازدیدها همشخصات دستگا ـ  31ماده  
 اسـتفاده قـرار   مدت زمان تعیین شده تهیه و مورد در ي مذکور راها هشود و مراکز معاینه فنی باید دستگا یاعالم م
  .دهند
سـایل نقلیـه مـورد بازدیـد      مرکز مجاز معاینه فنی باید دفتري را به منظور ثبت مشخصـات و  هرـ   32ماده  

  .اختصاص دهد
  فصل پنجم ـ تصادفات

نقلیه که مرتکب تصادف منجر به جرح یـا فـوت شـود، موظـف اسـت صـحنه       سیله  راننده هر و ـ 33ماده  
قت به راهنمایی و رانندگی منطقه اطالع دهد و مـادام کـه تشـریفات     اسرع و حفظ کرده و مراتب را در تصادف را

ن ضعیت صحنه تصادف خودداري کند، لیک سیله کارشناسان خاتمه نیافته از تغییر و مربوط به رسیدگی به تصادف و
نزدیکترین محلـی   سیله نقلیه قابل حرکت باشد راننده ملزم است آن را در به خسارت چنانچه و تصادفات منجر در

  .معبر نشود براي رسیدگی و بازدید متوقف سازد که موجب سد
نان سیله نقلیه و سایر سرنشی قوع تصادف را اطالع ندهد، مالک و سیله نقلیه مراتب و چنانچه راننده و ـ  تبصره 

  .باشند موظف به دادن اطالع می
 مناطق آزاد بوسیله کارشناسان راهنمـایی و راننـدگی هـر    رسیدگی به کلیه تصادفات رانندگی در ـ  34ماده  

هاي مربوط انجام پذیرفته و به مراجع صالحیتدار ارسـال   تنظیم فرم اند، با منطقه که براي این منظور آموزش دیده
  .شود می

قـوع جـرح موظفنـد     صـورت و  انـد در  اي کـه تصـادف نمـوده    سیله نقلیه گان و سرنشینان ورانند ـ  35ماده  
  .حین نموده نسبت به اعزام آنان به مراکز درمانی اقدام نمایند هاي موردنیاز را به مجرو کمک
ـ   به رسـاندن مصـدو   اي که تصادف نموده قادر سیله نقلیه چنانچه رانندگان و سرنشینان و ـ  36ماده   ه مـین ب

صورت نیاز،  هاي الزم در افراد حاضر به شرط داشتن توانایی موظفند ضمن انجام کمک سایر مراکز درمانی نباشند
ین فقط اجازه دارند مشخصات کمک دهنـده را  مأمورگونه موارد  این در. مین را به مراکز درمانی منتقل کنند مصدو

  .ثبت نمایند
مین ناشی از تصادفات و انجام اقـدامات الزم   به پذیرش مصدو صورت ملزم هر مراکز درمانی در ـ  37ماده  
  .باشند این زمینه می در

مین تصادفات و شرح اقـدامات   مراکز درمانی و پزشکان ملزم به تکمیل فرم گزارش رجوع مصدو ـ  38ماده  
  .باشند یک از آنان و ارسال به راهنمایی و رانندگی منطقه می انجام شده براي هر

آینـده سـبب    مین یا سایر بیماران مشخص شود رانندگی آنان در هنگام معالجه مصدو چنانچه در ـ 39ماده  
  .شد پزشک معالج باید مراتب را به راهنمایی و رانندگی منطقه اطالع دهد خطر براي خود و سایرین خواهد

، عالیم راهنمایی، چراغ برق، حال توقف، حیوانات سایل نقلیه در و اي که با سیله نقلیه و راننده هر ـ  40ماده  
  .درخت و سایر اجسام تصادف نماید، باید مراتب را به راهنمایی و رانندگی منطقه اطالع دهد

اي که آثار تصادف و  سیله نقلیه ساعت پس از رؤیت و 24موظفند ظرف  ها هگا و توقف ها هتعمیرگاـ   41ماده  
  .و رانندگی منطقه اطالع دهندجود دارد مراتب را به راهنمایی  آن و برخورد در
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تواند به منظور کاهش میـزان تصـادفات، راننـدگان مقصـر را      منطقه می رانندگی هر  راهنمایی و ـ  42ماده  
  . تحت آموزش مجدد قراردهد

  
  فصل ششم ـ تجهیزات

ن فصل، یا ای اي را که فاقد لوازم و تجهیزات مذکور در سیله نقلیه اشخاص حق ندارند هیچ نوع و ـ  43ماده  
  .برانند یا براي رانندگی در اختیار دیگري بگذارند ها هرا داراي لوازم و تجهیزات مخالف مقررات باشد، در

هایی بـه شـرح زیـر     سایل نقلیه موتوري داراي چهارچرخ یا بیشتر، حداقل باید داراي چراغ کلیه و ـ  44ماده  
  :باشند
ها قابل تبدیل به سمت باال و پایین باشد، بـه نحـوي کـه     ور آننور سفید در طرفین جلو که ن ـ دو چراغ با  1 

  .متري تشخیص داده شوند 35متري و بوسیله نورپایین از فاصله  150بوسیله نور باال اشخاص و یا اشیا از فاصله 
ن الیه طرفین جلو، نور ایـ  منتهی سیله نقلیه در چراغ کوچک با نور زرد یا سفید براي تشخیص عرض و  ـ دو  2 
  .متري دیده شود 150فاصله  ها باید از چراغ
ها بایـد   الیه طرفین عقب، نور این چراغ منتهی سیله نقلیه در نور قرمز جهت تشخیص عرض و چراغ با  ـ دو  3 
  .متري دیده شود 150فاصله  از

نـور ایـن   شن شود،  طرفین عقب که به محض گرفتن ترمز رو قرمز براي ترمز در نور چراغ کوچک با  ـ دو  4 
  .متري دیده شود 150فاصله  ها باید از چراغ
  . شن نمودن پالك عقب ـ یک چراغ به رنگ سفید براي رو 5 
  .شن شود عقب که فقط هنگام استفاده از دنده عقب رو ـ یک چراغ کوچک به رنگ زرد یا سفید در 6 
  .طرفین عقب تاب قرمز در نور  ـ دو 7 
 150فاصـله   جلـو کـه تـا    نور سـفید در  چراغ با  قل یک چراغ و حداکثر دوموتورسیکلت باید حداـ   45ماده  

ي  عقب و دو آیینـه رو  متري در 150شن نماید و یک چراغ قرمز با شیشه نورتاب قابل رؤیت از فاصله  متري را رو
  .فرمان داشته باشد

شـن نمایـد و یـک     ي را رومتر 150مسافت  جلو که تا نور سفید در چرخه باید یک چراغ با دو هر ـ  46ماده  
متري  30عقب و یک زنگ یا بوق که صداي آن از فاصله  متري در 20تاب قابل رؤیت از فاصله  چراغ قرمز و نور

  .شنیده شود، داشته باشد
داشته باشد کـه نـوري    زرد در جلو  سفید و چراغ نور سیله نقلیه موتوري نباید بیش از چهار هیچ و ـ  47ماده  

  .شمع کمتر باشد 3چراغ عقب نیز نباید از  کنند و نور هر ع تولیدشم 300بیش از 
متر طول داشته باشند  9سانتی متر عرض و حداقل  205سایل نقلیه موتوري سنگین که حداقل  وـ  48ماده  
داشـته   قرمز در عقب نور سه چراغ با  نور زرد در جلو و دو چراغ با 45ماده  هاي مذکور در چراغ ه بر توانند عالو می
  . شنایی مجاز است ي فاقد روها هها تنها در را استفاده از این چراغ. باشند
نور زرد  چراغ کوچک با پهلو حداقل چهار هر بیشتر باید در متر یا 6سایل نقلیه موتوري با طول  وـ   49ماده  

  .نور تاب داشته باشند یا قرمز یا به همین تعداد
چـراغ    زن با نور زرد باشند که دو چراغ چشمک داراي حداقل چهار توري بایدنقلیه مو سایل کلیه و ـ  50ماده  
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  .کنند کار طرفین عقب به عنوان راهنما چراغ در  طرفین جلو و دو در
چـراغ    نشـانی بایـد دو   ي انتظـامی و آتـش   سایل نقلیه راهنمایی و راننـدگی، آمبـوالنس، نیـرو    و ـ  51ماده  

  .مجهز به آژیر و بلندگو باشند  خود داشته وترین نقطه  مرتفع قرمزگردان در
  .نمایند سایل نقلیه امدادي فقط از یک چراغ زرد و آژیر استفاده می و سایر 
  .ترین نقطه خود داشته باشد گردان زرد و آژیر در مرتفع یس مدارس باید یک چراغ سرو 
سـایل نقلیـه، مغـایرت داشـته      وله وهاي الکتریکی، با ایمنی محم مواردي که بکارگیري چراغ در ـ  52ماده  

  .هاي ایمنی و نورتاب استفاده شود باشد، باید از چراغ
سیسـتم جداگانـه ترمـز      سیله نقلیه موتوري داراي چهارچرخ یا بیشتر باید، حـداقل داراي دو  و هر ـ  53ماده  

حالت توقف  در  سیله نقلیه سیله نقلیه و سیستم دیگر براي نگهداشتن و باشد که یک سیستم براي متوقف ساختن و
  .گرفته شود بکار

ي چرخ جلو  که یکی بر رو سیستم ترمز باشد  دو  داراي چرخه موتوردار و موتورسیکلت باید  دو هرـ   54ماده  
  .ي چرخ عقب اثر نماید رو و دیگري بر

چـرخ اثـر     دو هر ي چرخ عقب یا رو چرخه باید حداقل داراي یک سیستم ترمز باشد که بر  دو هر ـ  55ماده  
  .نماید
کیلوگرم بیشتر است باید داراي سیستم ترمـز   1400ها از  هایی که ظرفیت آن یدك ها و شبه یدكـ   56ماده  
  .باشند
صورت قطع ناگهانی اتصال ترمز خودبخود گرفته  نحوه ساختمان این سیستم ترمز باید به صورتی باشدکه در 

  .یدك را متوقف سازد شود و یدك یا شبه
داخل اطاق  چرخ یا بیشتر باید حداقل داراي یک آینه مخصوص در سیله نقلیه موتوري چهار و هر ـ  57ماده  

سایل نقلیه از پشت سر و پهلو بـراي   به نحوي که عبور و. ن اطاق سمت راننده باشد بیرو و یک آینه مخصوص در
  .راننده قابل رؤیت باشد

هـا داراي   پشـت تمـام چـرخ    اراي شـش چـرخ یـا بیشـتر بایـد در     سایل نقلیـه موتـوري د   کلیه و ـ  58ماده  
  .کن باشند پخش گل

سیله نقلیه موتوري داراي شیشه جلو باید مجهز به دستگاهی براي پاك کردن باران، برف و  و هر ـ  59ماده  
  .کند رطوبت شیشه باشد که بطور خودکار یا به دلخواه راننده کار

  .نقلیه موتوري باید از نوع ایمنی باشد سایل ي وها هتمام شیش ـ 60ماده  
هـایی کـه ایـن     د کند یا اسـتفاده از اسـپري   ي رنگی که دید راننده را بسیار محدوها هنصب شیش ـ  61ماده  
  . دیت را ایجاد نماید ممنوع است محدو
ي  رو) بـا اسـتفاده از اسـپري یـا عامـل دیگـر      (منعکس نماید  یی که نور را کامالًها هنصب شیش ـ 62ماده  
  . نقلیه ممنوع است سایل و

. ز باشند که مانع از ایجـاد صـداي ناهنجـار شـود     سایل نقلیه موتوري باید داراي منبع اگزو کلیه و ـ  63ماده  
  . ز ممنوع است جی اگزو مستقیم کردن خرو

  .سایل نقلیه موتوري باید مجهز به کمربند ایمنی باشند هاي و تمام صندلیـ  64ماده  
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  .راننده و ترك نشین موتورسیکلت باید از کاله ایمنی استفاده نمایند ـ 65ماده  
متري همـراه داشـته    150فاصله  سایل نقلیه موتوري باید یک مثلث نورتاب قابل رؤیت از کلیه و ـ  66ماده  
  .باشند
  .مثلث نورتاب باشند  حداقل داراي دو ها باید ها و تریلی ها، کامیون اتوبوس 
نشـانی مناسـب    لیـه و کپسـول آتـش    هاي او سایل نقلیه مسافربري باید داراي جعبه کمک لیه وک ـ 67ماده  
  .باشند
 نگـار  سایل نقلیه موتوري که راهنمایی و رانندگی اعالم نماید باید مجهـز بـه دسـتگاه سـرعت     وـ   68ماده  
  .باشند
  .متر باشد میلی 2ید کمتر از ترین قسمت نبا ساییده سایل نقلیه در هاي و عاج الستیک چرخـ  69ماده  

  
  فصل هفتم ـ مقررات حمل و نقل بار و مسافر

  . سیله نقلیه ممنوع است حمل مسافر و بار بیش از ظرفیت مجاز و ـ 70ماده  
  . ي سقف اتوبوس و مینی بوس ممنوع است نصب باربند و حمل بار رو ـ 71ماده  
  .سایل نقلیه مسافربري ممنوع است االشتعال توسط و ریعزا و س حمل هرگونه مواد محترقه و آتش ـ 72ماده  
  .سایل نقلیه مسافري به تناسب فصل باید داراي تجهیزات گرم کننده و سردکننده باشند و ـ 73ماده  
سیله  تاریک شدن هوا چراغ داخل و سایل نقلیه مسافربري مکلفند در ساعات شب و با رانندگان وـ   74ماده  

  .هدارندشن نگ نقلیه را رو
  .باشند هاي مدارس ملزم به داشتن یک نفر خدمه می یس ها و سرو اتوبوس ـ 75ماده  
سـایل مناسـب بـار     هنگـام بـارگیري بـا اسـتفاده از و     سایل نقلیه باربري موظفنـد در  رانندگان و ـ  76ماده  
محفوظ نماینـد هرگـاه محمولـه یـا      را  سیله پوشش آن م به و صورت لزو در  نمایند و مهار کامالً را نقلیه خود سیله و

  .ل است قسمتی از آن سقوط کند راننده مسؤو
  .ن باشد اطاق بار آن بیرو سایل نقلیه باربري نباید از طول و عرض بار و ـ 77ماده  
  .باشد اثر حمل بار غیرمجاز می ارده به راه در ل خسارت و سیله نقلیه باربري مسؤو راننده یا مالک و ـ 78ماده  
شـود راننـدگان    هایی که باسکول نصب گردیـده انجـام مـی    مکان سایل نقلیه باربري در توزین و ـ  79اده م 
  . ها هدایت کنند ي باسکول جهت توزین به رو در را سایل نقلیه خود سایل نقلیه باربري موظفند و و

. شـود  باراضافی تخلیه میزن مجاز بارگیري شده،  که بیش از و موقع توزین معلوم شود هرگاه در ـ  80ماده  
  .باشد سیله نقلیه می اضافی به عهده راننده یا مالک و حفظ بار  کردن و لیت انبار مسؤو
توانند جهت حمل محموالتی که قابل تجزیه و تفکیک نبوده بیش از ظرفیـت یـا    مناطق آزاد می ـ  81ماده  

زن و ابعـاد   کننده و و نقلیه حمل سیله فیت وي مشخصات و ظر انه مخصوص که حاو بزرگتر از حجم معین است، پرو
  .بار و مسیر و تعداد دفعات رفت و برگشت یا مدت حمل مستمر است صادرکنند

ین راهنمایی و راننـدگی  مأمورپایان مدت اعتبار آن نزد راننده موجود باشد و هنگام مراجعه  انه باید تا این پرو 
  .ارائه شود

  . مخازن نیمه خالی ممنوع است یله تانکر انجام شود و حمل مایعات درحمل مایعات باید بوسـ  82ماده  
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  . سایل نقلیه مخصوص مجاز است زا فقط با و حمل مواد محترقه و آتش ـ 83ماده  
طبق مشخصات کاتالوگ کارخانـه سـازنده    سایل نقلیه باربري همان است که بر طول و عرض و ـ  84ماده  

  .شود گذاري تعیین می سیله شماره لی ظرفیت آن به و تعیین شده و
  

  فصل هشتم ـ مقررات مختلف
  .رو عبور کنند رو دارد حق ندارند از سواره یی که پیادهها هطول را عابرین پیاده هنگام حرکت در ـ 85ماده  
ن جود به جهاتی قابـل اسـتفاده نباشـد عـابری     صورت و جود ندارد و یا در رو و یی که پیادهها هدر را ـ  86ماده  

سایل  الیه سمت چپ خود به نحوي عبور نمایند که حرکت و رو از منتهی طول سواره پیاده موظفند هنگام حرکت در
  .خالف جهت ایشان انجام گیرد نقلیه مقابل در

  .نمایند عابرین پیاده موظفند براي گذشتن از عرض راه حتماً از گذرگاه عابر پیاده عبورـ  87ماده  
گذرگاه عابر پیاده هم سطح، عابرین پیاده موظفند هنگام عبور از گذرگاه عابر  هاي فاقد تقاطع در ـ  88ماده  

  .پیاده از چراغ راهنمایی نیز متابعت نمایند
رو نشـده   رو داخـل سـواره   طور ناگهـانی از پیـاده    هعابرین پیاده براي عبور از عرض راه مکلفند ب ـ  89ماده  

  .عرض راه عبور نمایند از ه با احتیاط از کوتاهترین مسیرسایل نقلی ضمن توجه به مسیر عبور و
ع به کار باید عالیم ایمنی عبور  کنند قبل از شرو کار می ها هي را رو عنوان بر اشخاصی که به هر ـ  90ماده  
 ین موظـف مـأمور این صورت  غیر در. سایل نقلیه خود نصب نمایند و  هاي کارگران و محل و به لباس ر را در و مرو

  .باشند به جلوگیري از فعالیت آنان می
سـایل نقلیـه    کس حق ندارد براي هدایت و حفاظت و ان راهنمایی و رانندگی هیچمأمور از به غیرـ   91ماده  
  .رو و خیابان بایستد یا قدم بزند سواره در

سیله کالسکه  ه وکنند و یا کودکانی که ب حرکت می) یلچر و(سیله چرخ معلولین  اشخاصی که به و ـ  92ماده  
  .باشند حکم عابر پیاده می شوند در حمل می

حال حرکت موظفند براي جلوگیري از تصادف فاصله مناسبی را نسـبت   سایل نقلیه در رانندگان و ـ  93ماده  
سـاعت اسـت فاصـله     کیلومتر در 60یی که سرعت مجاز بیش از ها هدر را. حفظ نمایند سیله نقلیه جلویی خود به و
  .باشد کیلومتر سرعت می سایل نقلیه یک متر به ازاي هر ین ومجاز ب
ي غیرمسـکونی بایـد فاصـله    هـا  هرا متر موقع عبـور در  12طول بیش از  سایل نقلیه موتوري با و ـ  94ماده  

گیـرد   سـبقت مـی   هـا  سیله نقلیه دیگري که از آن سایل نقلیه جلویی خود داشته باشند به نحوي که و و بیشتري با
  .لیه شود او ارد مسیر ها و جلوي آن پس از سبقت مجدداً در بتواند
 92کنند نیز مشمول مـاده   راهی عبور می ان و دسته جمعی در اي که به صورت کارو سایل نقلیه وـ   95ماده  
  .باشند می

  . ها ممنوع است حرکت با دنده خالصی در سرازیري ـ 96ماده  
سایل نقلیه مسافربري عمـومی   نین نرساندن مسافر به مقصد براي وامتناع از قبول مسافر و همچ ـ  97ماده  
  . یس ممنوع است حال سرو در

رانندگان هنگام رانندگی حق صحبت یا استعمال دخانیات و یا خـوردن و آشـامیدن را نداشـته و     ـ  98ماده  
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  .سیله توجه داشته باشند باید صرفاً به هدایت و
ر مصرف نمایند تا  آو هاي آرام بخش و خواب بات الکلی و یا دارو ا مشرواشخاصی که مواد مخدر ی ـ  99ماده  

  .رفع کامل آثار آن حق رانندگی ندارند
گردان مخصـوص   صورت به کاربردن چراغ یت فوري درمأمورسایل نقلیه امدادي جهت انجام  و ـ  100ماده  

  :باشند میدي که موجب تصادف نشوند مجاز به انجام اعمال زیر  حدو یا آژیر تا
  . محل ممنوعه ـ توقف در 1 
  . ز از سرعت مجاز ـ تجاو 2 
  .سیله نقلیه دیگر ـ سبقت از سمت راست و 3 
  . ـ عبور از طرف چپ راه 4 
  . نقاط ممنوعه ر زدن در ـ دو 5 
 سـیله نقلیـه در   ط بـه اینکـه از سـرعت و    ـ گذشتن از چراغ قرمز یا عدم رعایت عالئم دیگر ایست، مشـرو   6 
  .حد امکان کاسته شود ها تا گونه محل ینا

یت مأمورباشند فقط در مواقعی که براي انجام  سایل نقلیه امدادي که مجاز به داشتن آژیر می و ـ  101ماده  
  .ها استفاده نمایند فوریتی درحرکتند باید از آن

حـق اسـتفاده از عالیـم    مواقع سوار و پیاده کردن دانـش آمـوزان    هاي مدارس فقط در اتومبیلـ   102ماده  
  .دارند مخصوص را

  . اي که بیش از ظرفیت مجاز بار یا مسافر گرفته باشد ممنوع است سیله نقلیه راندن وـ  103ماده  
  . سط دستجات ممنوع است رو یا از و سایل نقلیه در پیاده راندن و ـ 104ماده  
  . له نقلیه ممنوع استسی قسمت خارجی و سوارشدن یا سوارکردن اشخاص در ـ 105ماده  
  . سایل نقلیه باربري ممنوع است ي بار و قسمت بار و یا رو سوارشدن یا سوارکردن اشخاص در ـ 106ماده  
هـا قبـل از توقـف     بسته باشـد و بـازکردن آن   حال حرکت بایدکامالً سیله نقلیه در و دربهاي هر ـ  107ماده  

  . کامل مجاز نیست
سایل نقلیـه دیگـر خطـر بـه      شود که براي عابرین یا و اي باز یله نقلیه به گونهس چنانچه درب وـ   108ماده  
  .ل خواهدبود رد سرنشین یا راننده مسؤو جود آو و

مواردي کـه   در یا  ي تنگ یا پرجمعیت وها همعابر و گذرگا سایل نقلیه هنگام عبور از رانندگان و ـ  109ماده  
صورت احتمال حادثه یا اخـالل نظـم و    مکلفند آهسته حرکت کنند و در ها مرئی نیست متر مقابل آن 50بیشتر از 

  .آن را متوقف سازند سیله نقلیه را کند و یا مزاحمت برحسب مورد و
اختیار او گذاشته  نیست یا براي رانندگی در  اي که متعلق به او سیله نقلیه هیچ کس حق ندارد و ـ  110ماده  

ان مـأمور اختیار دارد از محل خود حرکت دهد یا با آن راننـدگی کنـد مگـر     ا درن اجازه کسی که آن ر نشده را بدو
  . ظایف قانونی د مقررات و و حدو انتظامی آن هم در

 سیله نقلیه خود را تواند به شخص فاقد گواهینامه رانندگی الزم اجازه رانندگی با و کس نمی هیچ ـ  111ماده  
  .بدهد
پنج متـري   آهن بگذرد، راننده باید در ن راه بند راه لیه بخواهد از تقاطع بدوسیله نق هنگامی که وـ   112ماده  



121  )صنعتی -مناطق آزاد تجاري( ها ضوابط و دستورالعملها،  نامه آیین

 عدم عبور قطار به صداي احتمالی عبور قطارگوش کند، چنانچه از  سیله نقلیه را بازکرده و تقاطع توقف کند درب و
  .ندن عوض کردن دنده از تقاطع عبور ک داده، بدو دنده قرار سیله نقلیه را در و مطمئن شد

سایل نقلیه از تقـاطع   آهن حضور داشته باشند عبور و محل تقاطع راه ان راهنما درمأمورچنانچه ـ   113ماده  
  .باید با فرمان آنان انجام گیرد

اسـطه خرابـی یـا علـل دیگـر       یی که بـه و ها هر در را ل راه مکلفند از عبور و مرو ان مسؤومأمور ـ  114ماده  
سایل نقلیه و یا از  رند یا از حرکت برخی از انواع و و دفع علل خطر جلوگیري به عمل آوتعمیر  باشند تا خطرناك می

  .رند سایل الزم نیستند ممانعت به عمل آو اي که مجهز به و سایل نقلیه و
  . سایل نقلیه مخصوص انجام گیرد مگر با اجازه راهنمایی و رانندگی حمل جنازه باید با و ـ 115ماده  
حـال حرکـت تکیـه     سایل نقلیه در چرخه باشد به و حالی که سوار بر دو هیچ کس حق ندارد در ـ  116ماده  

  .سیله حرکت خود قرار دهد ها را و نماید و آن
  . سایل نقلیه ممنوع است یزان شدن اشخاص به و آو  تکیه نمودن و ـ 117ماده  
بـازي یـا    هـاي اسـباب   ر یا اتومبیـل هاي چرخدا کفش حالی که سوار بر هیچ کس حق ندارد در ـ  118ماده  
  .حرکت کند  رو سواره هاي بلبرینگی باشد در چرخ
رو زباله یا شیشه یا قطعات فلزي و مایعات لزج بریـزد و بـه    ي سواره رو هیچ کس حق ندارد بر ـ  119ماده  

  . ممنوع است شدسایل نقلیه از مسیر حرکت با راه و یا ایجاد خطر و انحراف و چیزي که باعث سد طور کلی هر
  .راننده باید از عالیم راهنمایی و رانندگی اطاعت نماید هر ـ 120ماده  
سـیله   براي رانندگان یا و تواند استفاده از لوازم یا تجهیزات مشخصی را راهنمایی و رانندگی می ـ  121ماده  

  .نقلیه ممنوع سازد
نوار رنگی   مان منطقه آزاد شکل ظاهري و رنگ وهماهنگی ساز تواند با راهنمایی و رانندگی میـ  122ماده  

  .سیله نقلیه را بسته به نوع استفاده از آن تعیین و اعالم نماید و تجهیزات هر نوع و
  .شود سایل نقلیه باربري اطاق خواب جزو اطاق راننده محسوب می و در ـ 123ماده  
یی هـا  هتا نیم ساعت پس از طلوع آفتاب در راب  ها نباید از نیم ساعت قبل از غرو موتورسیکلتـ   124ماده  

  .ساعت است حرکت نمایند کیلومتر در 80آنها بیش از  که حداکثر سرعت مجاز در
حی دارنده گواهینامه بـراي   صورتی که به سالمت جسمی یا رو تواند در رانندگی می  راهنمایی و ـ  125ماده  

ارسـال نتیجـه،     صالح معتمد جهـت آزمـایش و   مراجع پزشکی ذيي را به  سیله نقلیه، تردیدکند و ي بر و کنترل و
  .معرفی نماید

  .هیچ کس حق ندارد به عالیم راهنمایی و رانندگی صدمه بزند ـ 126ماده  
اي  براي پاره الیه سمت چپ راه را تواند استفاده از خط عبوري در منتهی راهنمایی و رانندگی می ـ  127ماده  
  .مسیر راه حداقل داراي سه خط عبور باشد اینکه هر ط بر د مشرونقلیه ممنوع ساز سایل و

  . کشی آن ممنوع است داخل خانه سیار هنگام یدك حمل سرنشین در ـ 128ماده  
سیله نقلیه خواهد  گونه اطالعیه یا اخطاریه را به آخرین آدرس مالکین و راهنمایی و رانندگی هرـ   129ماده  

  .ها تلقی بر اطالع مالک خواهد بود ارسال آنز پس از  فرستاد، پانزده رو
سـایل نقلیـه ایجـاد     و سیله نقلیه موجب سدمعبر شود و یا براي تردد سایر صورتی که پارك و درـ  130ماده  
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  .یابد سیله عوامل راهنمایی و رانندگی و با امکانات الزم به محل مناسب انتقال می خطر نماید به و
پرداخـت جریمـه تخلـف بـه عهـده مالـک        ه بر سیله نقلیه عالو ی و نگهداري واین صورت هزینه جابجای در 
  .بود خواهد
مـوازات یکـدیگر و راه نـدادن بـه      سـیله نقلیـه یـا حرکـت در     یا چند و  مسابقه گذاردن بین دو ـ  131ماده  
  . نقلیه دیگر براي سبقت مجاز ممنوع است سایل و

  
  رانندگی فصل نهم ـ عالئم راهنمایی و

ي مناطق آزاد به کـار  ها هرا ر در عالیم راهنمایی و رانندگی که براي کنترل و تنظیم عبور و مرو ـ  132ه ماد 
سـایل نقلیـه و    کلیه رانندگان و. گردد هاي مناسب نصب می محل سیله راهنمایی و رانندگی تعیین و در د به و رو می

  .عابرین پیاده موظفند از عالیم مذکور تبعیت نمایند
ان انتظامی و یـا  مأمور، ها هها، تابلوها، خطوط، نوشت سیله چراغ ر به و کنترل و تنظیم عبور و مروـ   133ماده  
ان راهنمایی و رانندگی مأمورحال فرمان  هر در. آید حسب مورد مقتضی باشد به عمل می سیله دیگري که بر و هر

  . بر تمام عالیم دیگر مقدم است
هـاي زیـر بـراي     شود رنـگ  سیله چراغ راهنمایی کنترل می ر به و بور و مروهایی که ع محل در ـ  134ماده  

  :د رو مقاصدي که معین شده به کار می
شوند حق عبور یا گردش را دارند مگـر   برو می اي که با چراغ سبز رو سایل نقلیه و: ـ چراغ سبز براي حرکت  1 

حال گردش باید حـق تقـدم    سایل نقلیه در ال وح هر سیله عالمت دیگري ممنوع شده باشد در آن که گردش به و
  .حرکتند رعایت نمایند رو در اي که از گذرگاه پیاده ند و حق تقدم عابرین پیاده رو می اي که مستقیماً سایل نقلیه و

شوند بایستی قبل از خط ایست گـذرگاه   برو می اي که با چراغ زرد رو سایل نقلیه و: ـ چراغ زرد براي احتیاط  2 
اند موظفند به حرکت خود ادامه دهند و از تقاطع و گذرگاه عابر،  ارد تقاطع شده اگر قبالً و  پیاده توقف نمایند و عابر

  .عبور نمایند
شوند بایـد قبـل از خـط ایسـت      برو می اي که با چراغ قرمز رو سایل نقلیه و: ـ چراغ قرمز براي ایست کامل  3 

فاصله پنج متري چراغ راهنمایی بایسـتند و   صورت نبودن خط ایست در درگذرگاه عابر پیاده توقف کامل نمایند و 
  .شن شدن چراغ سبز منتظر بمانند تا رو
سایل نقلیه مکلفند با مشاهده این چراغ از تقاطع و گـذرگاه   و: ـ چراغ چشمک زن زرد براي عبور با احتیاط  4 

  .پیاده با احتیاط کامل و سرعت کم عبور نمایند
د  رو با این چراغ باید قبـل از و  صورت برخورد سایل نقلیه در و: مک زن قرمز براي ایست و عبورـ چراغ چش  5 

  .نمایند جود خطر تصادف عبور گذرگاه پیاده توقف کامل کنند و پس از اطمینان از عدم و به تقاطع یا
نامه راهنمـایی و   ه آییني منضم بها هباید کشیده شود مطابق نمون ها هي را انواع خطوطی که رو ـ 135ماده  

  . رانندگی است
نصب   نامه راهنمایی و رانندگی است تهیه و المللی که ضمیمه آیین تابلوها باید مطابق نمونه بین ـ 136ماده  
  .شود

سـیله   دارد ممکـن اسـت بـه و    جود نوع عالیم ایست دیگر و هایی که چراغ قرمز یا هر محل در ـ 137ماده  
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مسـیر   سایل نقلیه اجـازه داده شـود کـه در    شود یا با نصب تابلو به و ار چراغ قرمز تعبیه میکن پیکان سبزي که در
 چراغ سبز جهت دیگر اجازه عبـور  با  سایل نقلیه که این مورد رعایت حق تقدم پیادگان و و معینی حرکت نمایند در

  .اند الزامی است داشته
لی که داراي شباهت با عالیم راهنمایی و رانندگی باشـد  سای نصب آگهی یا عالمت یا تابلو یا و ـ 138ماده  
سایل نقلیه باشد و یا به طریقی باعث جلوگیري از رؤیـت   ها تقلید شود و یا منظور از آن، هدایت و کنترل و یا از آن

هـاي راهنمـایی بـه     رت چـراغ  مجـاو  هاي رنگی تبلیغاتی در عالیم راهنمایی و رانندگی گردد همچنین نصب چراغ
صورت مشاهده چنـین اشـیایی    توانند در مقامات انتظامی می. ري که موجب اشتباه رانندگان گردد ممنوع استطو

  .ي متعلقه را دریافت نمایندها هها اقدام و هزین جهت برداشتن آن
سـایل   ر و سایل تنظیم عبور و مـرو  دیگر و  عالیم راهنمایی و رانندگی و هیچ کس حق ندارد در ـ  139ماده  
  .متن آن تصرفاتی نماید در یا  یه تغییراتی بدهد ونقل

ي مـتن تابلوهـاي   هـا  هد و نوشـت  رو عالیم راهنمایی و رانندگی که به صورت نوشته به کار مـی  ـ 140ماده  
  .زبان فارسی و التین باشد  راهنمایی و رانندگی باید به دو

متـري   دارنـد مکلفنـد از فاصـله یکصـد     چپ یا توقف را رانندگانی که قصد گردش به راست یاـ  141ماده  
  :سیله چراغ راهنما به ترتیب زیر عالمت بدهند محل گردش یا توقف به و

  .شن کنند چراغ راهنماي سمت راست را رو: ـ براي گردش به راست 1 
  .شن کنند چراغ راهنماي سمت چپ را رو: ـ براي گردش به چپ 2 
  .شن نمایند رو چراغ راهنماي سمت راست را: ـ براي توقف 3 
  :سایل نقلیه غیرموتوري فاقد چراغ راهنما باید با دست به ترتیب زیر عالمت بدهند رانندگان و ـ 142ماده  
  .به طرف باال نگاهدارند دست چپ را: ـ براي گردش به راست 1 
  .دست چپ را بطور افقی نگاهدارند: ـ براي گردش به چپ 2 
  .پایین نگاهدارند دست چپ را به طرف: ـ براي توقف 3 
  .حرکت دهند باً دست چپ را بطور افقی از باال به پایین و متناو: ـ براي کاستن سرعت 4 
  :عالیم اخباري همچنین عالیم سبقت گرفتن به شرح زیر استـ  143ماده  
  .ز بوق کوتاه رو ـ در 1 
تعویض اسـتپ هنگـام سـبقت     سیله نقلیه یا شن کردن چراغ بزرگ جلوي و شب چندبار خاموش و رو ـ در  2 

  . ري است سایل نقلیه پشت سر، استفاده از چراغ راهنما ضرو شب براي جلب توجه و  ز و رو گرفتن، همچنین در
سـیله نقلیـه    طرفین و عقـب و  کنند باید در مواد خطرناك حمل می  اي که سایل نقلیه رانندگان و ـ 144ماده  

  .نوشته شده باشد نصب کنند ف درشت به رنگ قرمز حرو ي آن کلمه خطر با تابلوهایی که رو
محـل بـراي تشـخیص اشـیا از      کنار راه توقف کند و نورکافی در اي شب در سیله نقلیه هرگاه و ـ145ماده  

مکلـف اسـت   ) سـیله نقلیـه باشـد یـا خـارج آن      اعم از اینکه داخـل و (جود نداشته باشد راننده  متري و 150فاصله 
  .شن نگهدارد سیله را رو عقب و خطرهاي کوچک جلو و  چراغ
راننده مکلف است آن را از  شود سیله نقلیه موتوري ایجاد نوع و ، نقصی براي هرها هرا هرگاه درـ  146ماده  
سایل نقلیه و عابرین پیاده نباشـد   راه و مزاحمت سایر و محل مناسبی که موجب سد ر خارج و در عبور و مرو مسیر
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انتقال آن بـه محـل مناسـب      سیله نقلیه قادر به حرکت نباشد و سایر مواردي که و وارد و دراین م متوقف سازد، در
  :محل قراردهد ر نشود به منظور اخبار به سایر رانندگان عالیم ایمنی به ترتیب زیر در مقدو
 هـا و  میونمسیر موافق عبور کا فاصله هفتادمتري عقب و در متر در سانتی 30یک مثلث نورتاب قرمز به ابعاد 

قابـل رؤیـت    سیله نقلیه به نحوي که کامالً فاصله هفتادمتري جلو و ها، مثلث مشابه دیگري در اتوبوس  ها و تریلی 
  .باشد
ـاده   شـرایط منـدرج در    ساعات و در کند اي که مواد خطرناك حمل می سیله نقلیه و اگر ـ  147ماده   ـا  هرا در 145م ي ه

ـله   استفاده از مثلث نورتاب یک چراغ الکتریکی قرمز با باطري در ه بر وظف است که عالوبیفتد راننده م خارج شهر از کار فاص
  .سیله از کارافتاده بگذارد پهلوي و متري عقب و یکی در فاصله هفتاد متري جلو و یکی در هفتاد
 مگـر در  اینـد الیه سمت راسـت راه، حرکـت نم   سایل نقلیه موظفند که از منتهی رانندگان کلیه و ـ 148ماده  

  :موارد زیر
  .سیله نقلیه جلو موقع سبقت گرفتن از و الف ـ در 
  .باشد غیرقابل عبور  و د علتی مسدو ب ـ موقعی که سمت راست راه به هر 
  .ج ـ هنگام گردش به چپ 
حرکت سه خط عبور یا بیشتر داشته باشـند حرکـت    مسیر هر هایی که در و اتوبان ها هبزرگرا در ـ  149ماده  

  . یا گردش به چپ  مسیر حرکت سمت چپ ممنوع است مگر براي سبقت به صورت مستمر در
 قسمت تقسیم شده رانندگان موظفنـد از   به دو سیله موانع مخصوص یا سکو یی که به وها هرا درـ 150ماده  

  .ي موانع بگذرند قسمت راست حرکت کنند و حق ندارند از قسمت چپ استفاده نمایند و یا از رو
حرکـت خـالف جهـت      جهت مجاز عبورکند و سایل نقلیه باید در و  ي یک طرفه رانندهها هرا در ـ  151ماده  

  . مزبور ممنوع است
طرف راست میدان و یا سـکو   سایل نقلیه موظفند از هاي سکودار رانندگان و میادین و تقاطع در ـ 152ماده  

  .گردش نمایند
یی هـا  ههنگام تـردد در را  در) کیلومتر 30یا سرعت کمتر از (کی کندرو سایل نقلیه چرخ الستی و ـ 153ماده  

  .آنها تعیین شده حرکت نمایند هایی که براي عبور الیه سمت راست و یا محل که مجاز اعالم شده مکلفند از منتهی
کنـد   مـی  جهت مخالف حرکت سیله نقلیه دیگري در ي و برو اي از رو سیله نقلیه مواقعی که و در ـ  154ماده  

طرف  هر یی که ازها هرا در ر درطرف راست خود حرکت نماید و مخصوصاً المقدو بایستی حتی یک از آنها راننده هر
سـیله   و  هنگام عبور فاصله کافی بـین دو  کند رانندگان باید سعی نمایند که در تواند عبور سیله نقلیه می فقط یک و

  .جود داشته باشد و
سیله تابلو و یا عالیم دیگر راهنمـایی معـین    و مناطقی که میزان سرعت رانندگی به و ها هدر راـ   155ماده  

  :باشد زیر می سایل نقلیه به قرار نگردیده حداکثر سرعت مجاز براي رانندگان و
  شهرها الف ـ در 
  . ها پنجاه کیلومتر درساعت خیابان ـ در 1 
  .ساعت درها بیست کیلومتر  ها و پیچ و میدان ها هکوچ ـ در 2 
  .ساعت کیلومتر در 80ها  کیلومتر و شب 95زها  ي خارج شهر و مناطق غیرمسکونی روها هرا ب ـ در 
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طریق نصب تابلو یا عالیم دیگر  ري از هاي ضرو مواقع یا محل تواند در راهنمایی و رانندگی می ـ 156ماده  
  .بود ا سرعت کمتر از حداقل مجاز نخواهداین صورت رانندگی ب در. حداقل سرعت را نیز معین و اعالم نماید

ر یـا   مرو  و آنقدر با سرعت کم حرکت نمایند که باعث کندي عبور ها هرانندگان حق ندارند در را ـ 157ماده  
  .ري باشد آن بشوند مگر آنکه براي احتراز از خطر و تصادف ضرو اختالل در

انتظامی یـا تـابلوي    مأمورچراغ راهنما یا  هایی که فاقد تقاطع سایل نقلیه موظفند در رانندگان وـ  158ماده  
مسیر حرکـت آنـان و    هایی که موانعی در محل بطور کلی در ها هي تنگ و تپها هها، جاد سرپیچ باشد، در ایست می

حـدي کـه    سـیله نقلیـه تـا    ها از سرعت و کوالك و امثال آن مواقع بارندگی یا مه یا داشته باشد همچنین در جود
  .رت دارد بکاهند مورد براي احتراز از خطر یا تصادف ضرو برحسب

کننـد دارنـد    جهت آنان حرکت می که در اي را سایل نقلیه رانندگانی که قصد سبقت گرفتن از و ـ  159ماده  
به  پس از سبقت و طی مسافت کافی مجدداً  ها سبقت گرفته و باید پس از دادن عالیم الزم فقط از سمت چپ آن

د نگردد یا موجب  اي که از آن سبقت گرفته شده مسدو نقلیه  سیله خود متوجه شوند به نحوي که راه و طرف راست
  .است باشد مجاز حال گردش به چپ می اي که در سیله نقلیه تصادف نشود، سبقت گرفتن از طرف راست و

اي  سـیله نقلیـه   براي و ی راه راشود، بایست سبقت گرفته می ها اي که از آن سایل نقلیه رانندگان و ـ 160ماده  
  .سرعت خود نیفزایند حال سبقت گرفتن است بازکنند و بر که در
  :موارد زیر ممنوع است سبقت گرفتن درـ  161ماده  
  .کم است دید ی که میدانیها هایی تند و سرباالیی پیچ سر ـ در 1 
  تقاطع راه آهن یا در ها هتقاطع را رآن یا د از ها تا پنجاه متر بعد ـ از پنجاه متر مانده به پیچ 2 
  .علتی کافی نباشد مواقعی که میدان دید به هر ـ در 3 
یی که سه خط عبور و یا بیشتر ها هرا حال سبقت گرفتن است مگر در اي که خود در سیله نقلیه ـ سبقت از و 4 

  .داشته باشد
  .ها درمعابر شهري ها و تریلی ها و کامیون ـ براي اتوبوس 5 
  .ها تا انتهاي آنها ها و پل یک صد متر مانده به مدخل تونل ـ از 6 
  .تقاطعی که با نصب عالیم مخصوص سبقت گرفتن ممنوع اعالم شده باشد ـ در 7 
مواردي که به موجب  رعایت مقررات مربوط به حق تقدم عبور براي همه اجباري است مگر در ـ  162ماده  

  .یی خالف این حکم اجازه داده شده باشدمقررات خاص یا عالیم مخصوص راهنما
 جـود  گونه عالمت و چراغ راهنمـا و  هایی که هیچ تقاطع و میدان سایل نقلیه در حق تقدم عبور و ـ  163ماده  

  :نداشته باشد به ترتیب زیر است
داخـل  ي یکدیگر در حرکتند بخواهنـد بـا هـم     برو اي که رو سیله نقلیه هاي هم عرض اگر دو و تقاطع ـ در  1 

  .کند اي است که به سمت راست گردش می سیله احدي شوند حق تقدم عبور با و ر و خیابان مجاو
 ،چند راه مختلف به مدخل تقـاطع هـم عـرض یـا میـدانی برسـند       یا  سیله نقلیه از دو چند و یا  ـ هرگاه دو  2 
  .سیله دیگر قرار دارد طرف راست و اي است که در سیله تقدم عبور با و حق

لو اینکه عـرض خیابـانی    کند و اي است که مستقیم حرکت می سیله نقلیه حق تقدم عبور با و ها هسه را ـ در  3 
  .کننده کمتر باشد که مسیر آن است از عرض خیابان تالقی
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. کنـد  اي است کـه از راه اصـلی عبـور مـی     سیله برخورد راه اصلی با راه فرعی حق تقدم با و درـ   164ماده  
د بـه راه اصـلی توقـف کامـل نماینـد و پـس از        رو شوند باید قبل از و ارد راه اصلی می ه از راه فرعی ورانندگانی ک

  .ارد این راه بشوند کنند و در راه اصلی حرکت می اي که احتماالً سایل نقلیه اطمینان از عدم برخورد با و
ا گاراژ یا کوچه یا تعمیرگاه و امثـال  اي که از راه خصوصی ی سیله نقلیه رعایت حق تقدم براي و ـ  165ماده  
  .شود الزم است ارد می ها به معابر عمومی و آن

حال حرکت کردن یـا جلـو و    سایل نقلیه متوقفی که در حرکت است به و اي که در سیله نقلیه و ـ  166ماده  
  .ر زدن هستند حق تقدم دارد عقب یا دو

  . با عابرین پیاده است گذرگاه عابر پیاده حق تقدم عبور در ـ 167ماده  
سـیله   اي بخواهد گردش بـه چـپ کنـد حـق تقـدم بـا و       سیله نقلیه طرفه هرگاه و ي دوها هرا درـ   168ماده  
  .کند اي است که مستقیم عبور می نقلیه
اي اسـت کـه ضـمن     سـیله نقلیـه   و محل پارك کنار خیابان حق تقدم براي پارك کردن بـا  در ـ  169ماده  

  . ول پارك کردن استحرکت به عقب مشغ
موقع دیگـري کـه بـه علـت کمـی       حرکت است هنگام شب یا هر اي که در سیله نقلیه راننده و ـ  170ماده  
هاي آن را به ترتیب مقرر  متري به خوبی تشخیص دهد باید چراغ 150شنایی نتواند اشیا و اشخاص را از فاصله  رو

  .شن نماید در مواد بعدي رو
هـاي کوچـک و در صـورت     دارد، باید فقط از چراغ جود یی که نور کافی وها هها و جاد انخیاب در ـ  171ماده  

  .هاي بزرگ استفاده شود هاي کوچک جلو از نور پایین چراغ خرابی ناگهانی چراغ
شـن   سیله نقلیه متصل بـه هـم حرکـت کننـد رو     شن باشند اگر چند و ها رو ساعاتی که چراغ در ـ  172ماده  

سیله  هاي جلو و حال چراغ هر لی در رت ندارد و شوند ضرو لحاظ محل نصبشان پوشیده می  ی که بههای کردن چراغ
  .شن باشند باید رو سیله آخر هاي عقب و ل و چراغ او

  :از نور باال استفاده نمایند مگر در موارد زیر ها هجاد سایل نقلیه موتوري موظفند که در رانندگان وـ  173ماده  
این صورت راننده بایسـتی   کند، در جهت مخالف حرکت می اي که در سیله نقلیه شدن با و  برو رو موقع ـ در  1 

  .متري از نور پایین استفاده کند 150از فاصله 
کنـد   حال حرکت عبور می سیله نقلیه دیگري که در متري عقب و 150سیله نقلیه از فاصله  ـ هنگامی که و  2 

  .باشد حال سبقت گرفتن مگر وقتی که در
  :به شرح زیر است ها هتقاطع را قواعد گردش در ـ 174ماده  
  . از کنار تقاطع گذشت الیه سمت راست هدایت کرده و کامالً نقلیه را به منتهی سیله ـ براي گردش به راست باید و 1 
بـه   ارد مسیر سمت چپ شـد  ـ براي گردش به چپ بایستی از فاصله یکصدمتري تقاطع با دادن عالمت و   2 

د مرکز تقـاطع قـرار گیـرد و سـپس بـا رعایـت حـق تقـدم عبـور           حدو سیله در د به تقاطع و رو طوري که پس از و
د بـه خیابـان    رو نحوي که پس از و  هحرکتند با حداقل سرعت به چپ گردش نماید ب اي که مستقیم در نقلیه سایل و

  .سط آن خیابان قرار گیرد رت محور و مجاو موردنظر در
الیه طـرف   سیله نقلیه را به منتهی ي یک طرفه براي گردش به چپ رانندگان موظفند وها هرا در ـ 175 ماده 

  .چپ راه هدایت و سپس به چپ گردش کنند
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هـا کـه میـدان دیـد کـافی نیسـت        ها و سرباالیی پنجاه متري پیچ  و فاصله یکصد زدن در   ر دو ـ  176ماده  
  .ي خط ممتد ممنوع است همچنین از رو

قوع هرگونه حادثه  رت باید با احتیاط کامل براي احتراز از و سیله نقلیه هنگام ضرو عقب راندن وـ   177ماده  
  .سایل نقلیه صورت گیرد و انسداد راه عبور و

یی که از طـرف راهنمـایی و   ها هایستگا سایل نقلیه همگانی که مسافر ندارند باید در رانندگان و ـ  178ماده  
  .احد مذکور مقررات دیگري اعالم کند گذاري شده متوقف شوند مگر اینکه و ترانندگی عالم

هـاي   محل سایل نقلیه براي سوار و پیاده کردن سرنشینان خود بایستی فقط در کلیه رانندگان و ـ  179ماده  
  .رو توقف نمایند الیه سمت راست سواره منتهی مجاز و در

 هایی کـه در  پارکینگ باید در ز شهر توقف کوتاه یا طوالنی حتماًدر نقاط غیرمسکونی و خارج ا ـ  180ماده  
  .حاشیه راه احداث شده انجام شود

محـل مجـاز    لـو در  شـن اسـت و   اي را که موتـور آن رو  سیله نقلیه اي مجاز نیست و هیچ راننده ـ  181ماده  
سیله نقلیه بـه سـمت    هاي جلوي و سراشیبی باید پس از توقف چرخ در. ر شود متوقف سازد و خود از آن پیاده و دو

  .راست کنار راه استقرار یابد
  :شود توقف نمایند زیر مقرر می موارد زیر موظفند به ترتیبی که در سایل نقلیه در رانندگان و ـ 182ماده  
د ي اخبار صوتی یا بصري خود را بکار انداختـه باشـن  ها هسیله نقلیه امدادي که دستگا ـ درموقع برخورد با و  1 
  .سایل نقلیه امدادي متوقف شوند م تا گذشتن و الیه سمت راست راه هدایت و عنداللزو سیله نقلیه را به منتهی باید و
راهنمایی است باید توقف کنند و سپس با احتیاط کامـل   مأمورد به تقاطعی که فاقد عالیم یا  رو ـ قبل از و  2 

  .از تقاطع بگذرند
سیله نقلیه خود را متوقف سازند و با  صورت عبور اشخاص باید و عابر پیاده و درـ قبل از رسیدن به گذرگاه   3 

  . حرکت دادن دست چپ رانندگان پشت سر را نیز به توقف دعوت نمایند
  .باشند حال توقف می هاي مدارس که براي سوار و پیاده کردن دانش آموزان در ـ هنگام برخورد با اتومبیل 4 
  :هاي زیر ممنوع است حلدر متوقف  ـ 183ماده  
  . رو و گذرگاه عابر پیاده ـ پیاده 1 
  .ها یا مدخل اتومبیل رو ساختمان ها هو کوچ ها هها و جاد ـ مقابل مدخل خیابان 2 
  . ـ داخل تقاطع 3 
  .آهن یا تقاطع راه ها همتري میدان یا تقاطع یا سه را  فاصله پانزده ـ در 4 
  . ها هرا درـ پنج متري شیرهاي آب منصوب  5 
  . نصب شده است ها هکنار جاد یا تابلوي راهنمایی که در ـ پانزده متري اطراف چراغ راهنما 6 
  .ها هـ کوچ 7 
  .ها ـ از ابتدا تا انتهاي پیچ 8 
  .ها متري مدخل گاراژهاي آتش نشانی، پلیس و بیمارستان فاصله پانزده ـ در 9 
  )بله توقف دو. (باشند می اي که خود متوقف سایل نقلیه ـ کنار و 10 
  )ي پایه قرار دارند یی که برروها هرا(ها و معابر هوایی  ها و داخل تونل ي پل ـ رو 11 
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  .کنند رو عبور می از قسمتی از سواره اجباراً ها هها قابل عبور نبوده و پیاد رو آن هایی که پیاده خیابان ـ در 12 
  . ها که با عالیم راهنمایی مشخص است و حریم آن سایل نقلیه عمومی ي وها هایستگا ـ در 13 
  . ممنوع نصب شده است هایی که تابلوهاي توقف مطلقاً محل ـ در 14 
همان  که باید به ترتیب مقرر در 146مورد ماده  سیله نقلیه جز در نقطه از معابر به منظور تعمیر و هر ـ در  15 

  .ماده عمل شود
کنار راه به علت نیانداختن سکه در داخل آن با پایـان   رکومتر نصب شده درهایی که دستگاه پا محل ـ در  16 

  .یافتن زمان معین و یا از کارافتادن دستگاه که عالمت پارکینگ ممنوع را نشان دهد
  . بانده ي دوها هسطح آسفالت جاد ـ در 17 
  .ها و اتوبان ها هخطوط عبور بزرگرا ـ در 18 
ي زین موتـور بنشـینند و حـق ندارنـد      موقع رانندگی فقط رو کلت بایستی دررانندگان موتورسیـ   184ماده  

ترك نیز یک زین کامل نصب شده یـا موتـور سـیکلت داراي     اینکه در ترك سوار کنند مگر شخص دیگري را بر
  .باشد سایدکار

  . محل مخصوص ممنوع است ن داشتن زین محکم در چرخه رکابدار بدو رانندگی با دوـ  185ماده  
  . چرخه ممنوع است ي دو ترکه سوارکردن اشخاص رو دو ـ 186ماده  
  :چرخه سواران مکلفند دو ـ 187ماده  
  .از طرف راست راه عبور نمایند ـ هنگام حرکت کامالً 1 
ها اختصاص  یژه براي آن که معبري و یک ردیف حرکت کنند مگر آن چرخه سواران در صورت تعدد دو ـ در  2 

  .یژه و مخصوص عبور نمایند ند از خارج معبر وراین صورت حق ندا درداده شده باشد 
  . جات، بازار و نقاط شلوغ و پرتردد ممنوع است سط دسته رو و و چرخه سوار از پیاده عبور دوـ  188ماده  
حین رانندگی بار و اشیاي دیگري حمـل   ها هرا چرخه حق ندارند در رانندگان موتورسیکلت و دو ـ  189ماده  

  .ي فرمان باشد هاي آنان از رو رزشی نمایند یا اعمالی انجام دهند که مستلزم برداشتن دست کنند یا حرکت و
نامـه راهنمـایی و راننـدگی     نامه، مالك عمـل آیـین   این آیین بینی نشده در سایر موارد پیش درـ   190ماده  

  . جاري در کشور است
صول برخی از درآمـدهاي   قانون و 45ماده  بر اساسق آزاد مناط جرایم رانندگی در)159(ل جداو ـ  191ماده  
عالی مناطق آزاد و تصویب  بنابه پیشنهاد دبیرخانه شوراي )160(1369لت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب   دو
   .زارت کشور خواهد بود و
  
 ـ ي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقـاط کشـور و منـاطق آزاد تجـاري     ها به تصویبنامه موضوع جریمه ـ   1

تصویب شـده اسـت منـدرج در     8/12/1389قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  21که به استناد ماده  3/7/1390صنعتی مصوب 
 . این مجموعه رجوع شود

 32به موجب ماده  8/2/1369لت و مصرف آن در موارد معین مصوب  آمدهاي دوصول برخی از در قانون نحوه و 45ماده   ـ   160
نیـز بـه موجـب    قـانون اخیرالـذکر    32مـاده  و  28/12/1373مصوب و مصرف آن در موارد معین  لت صول برخی از درآمدهاي دو قانون و
جموعه قانون رسیدگی به تخلفات راننـدگی از  ضمناً به م. نسخ شده است 8/12/1389قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  35ماده

 . انتشارات این معاونت رجوع شود
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  چگونگی اداره اماکن عمومی مناطق آزاد نامه آیین

  )161(تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران
  صنعتی ـتجاري  عالی مناطق آزاد زراي عضو شوراي و 9/7/1373مصوب 

ظـایف محولـه، نظـارت و اجـراي      یژه انتظامی منطقه آزاد در اجراي و اداره اماکن عمومی منطقه و ـ   1ماده  
  .نامه بر عهده دارد مقررات مربوط به اماکن عمومی منطقه آزاد را بر اساس این آیین

  :نامه به شرح زیر است و مؤسسات موضوع این آیین اماکن ـ   2ماده  
ـ  ـ قهوه 6ها  یس سرو ـ سلف  5ها  ـ پانسیون4ها  نراـ رستو3 ها هـ مسافرخان2ها  ـ هتل 1  اغذیـه   ــ  7 هـا  هخان
ــ  13 هـا  هــ آرایشـگا  12ها  ـ کافه قنادي11تریاها  ـ کافه10تئاترها   و ـ بوفه سینماها 9ها  ـ چلوکبابی  8ها  شی فرو
ـ   16ـ مؤسسات بارکشی شـهري    15ي جراید و نشریات داخلی و خارجی ها هشگا ـ فرو14ي رانندگی ها هموزشگاآ

ـ   19هـاي تبلیغـاتی    ـ مؤسسـات تبلیغـاتی و تولیدکننـدگان فـیلم      18ي اتومبیـل  هـا  هشـگا  ــ فـرو  17ها  عکاسی
) هـا  آژانس(ها  کرایه دهی اتومبیل ی وـ مؤسسات توریست21ها  ـ پارکینگ  20ها یس ي اتومبیل و اتوسروها هتعمیرگا

غـن و   ي تعـویض رو هـا  هـ کارگـا   25ي معـامالتی  هـا  هـ بنگـا  24ها  شی ـ کتاب فرو  23ي مسافري ها هـ بنگا22
ي لـوازم یـدکی   هـا  هشـگا  ـ فـرو  28ها  رسازي گراو ـ کلیشه و 27ـ مؤسسات تاکسی بار  26پنچرگیري و الستیک 

ش اشـیاي   ــ محـل فـرو    32ـ تاالرهاي پـذیرایی    31ها  شی سمساري و امانت فروـ   30 ها هـ چایخان  29اتومبیل 
ـ خیاطـان    35زالید و فتوکپی  ـ او  34تئینی  ها و محل عرضه مواد پرو ـ سوپر مارکت 33عتیقه و مصنوعات دستی 

ـ   37هـاي ثابـت بنـدري و متحـرك      ـ مؤسسـات کرایـه جراثقـال     36هـا   شندگان لباس، پوشاك و بوتیـک  و فرو
ي موتورسیکلت و ها هـ تعمیرگا  41ها،  ـ طباخی  40ها  ـ چلوخورشتی  39ها  ـ مهدکودك  38ي خصوصی ها شرکت
ـ   45ي نقاشی اتومبیل باربري ها هـ کارگا  44راق اتومبیل  ي اوها هـ کارگا43 ها هـ سینماها و تماشاخان42چرخه  دو

   )162(.ر و طبعـ مؤسسات نش 47ها  شی ـ طال و جواهر فرو 46استودیوها 
منطقه آزاد  آینده دایر شود، بنابه تشخیص سازمان هر نوع امکنه یا مؤسسات مشابه دیگر که در هر ـ  تبصره  

  )163( .نامه خواهد بود مشمول مقررات این آیین
باشد کـه پـس از    منطقه آزاد سازمان همان منطقه می احدهاي صنفی در انه و مرجع صادرکننده پرو ـ   3ماده  
یژه انتظامی استعالم نظر نموده و  از اداره اماکن عمومی منطقه و) 2(ماده  نده نسبت به موارد مندرج در یل پروتشک

  .کند انه اقدام می ر پرو پس از تعیین صالحیت نسبت به صدو
  .مجوز، توسط سازمان انجام خواهد شد ر بررسی صالحیت فردي اتباع خارجی هنگام صدو ـ  تبصره  
ز امـور   رو 15احد صنفی ظـرف   اداره اماکن عمومی منطقه موظف است از زمان دریافت تقاضاي و ـ   4ماده  

  .کتباً، به سازمان منطقه آزاد اعالم کند مربوط به بررسی صالحیت فردي را انجام و نظریه قطعی را
احد خـود را بـه    داخلی و بخواهند اداره امور 2ماده  انه اماکن عمومی مندرج در چنانچه صاحبان پرو ـ   5ماده  

  
 .ابالغ شده است 22/8/1373ك مورخ 94ت/27114نامه مزبور به شماره  آیین  ـ   161
ن وزیران مندرج در ایـ  هیأت 1/7/1386مصوب  اتیبا دخان یقانون جامع کنترل و مبارزه مل یینامه اجرا نییبه آ ـ  163و   162

  .مجموعه رجوع شود
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نمایند بایستی فرد مزبور را با ذکر مشخصات براي تعیین صالحیت فـردي بـه اداره امـاکن منطقـه      اگذار دیگري و
  .یژه معرفی کنند و

 نامه در آیین) 2(ماده  مدیران اماکن عمومی مندرج در یک از صاحبان امتیاز و یا صورتی که هر در ـ   6ماده  
انه اعـالم خواهـد    ر پرو انه از ضوابط و مقررات اداره اماکن عمومی تخلف کند مراتب به مرجع صدو مدت اعتبار پرو
انـه اقـدام    هاي منطقه آزاد نسبت به لغو موقت یا دایم پـرو  سیاست بر اساستوجه به نوع عمل و  شد تا سازمان با

  .رد کرده و سایر اقدامات مقتضی را به عمل آو
باید مشخصات کامل کارکنان خـود را همـراه    2ماده  ي اماکن عمومی مندرج درها هان وصاحبان پر ـ   7ماده  

  .با مدارك الزم به اداره اماکن عمومی منطقه اعالم کنند
بایستی داراي کارت بهداشت از مرجع  2ماده  کلیه کارکنان و مستخدمان اماکن عمومی مندرج در ـ   8ماده  
  .صالح باشند ذي

قبال اموالی  اماکن مشابه موظفند در ها و سایر ، پانسیونها هها و مسافرخان ي هتلها هان ن پروصاحبا ـ  9ماده  
  .کتبی بدهند شود رسید هاي مزبور، به آنان سپرده می اردین و مسافرین به مکان طرف و که از
ي اداره ها هاعالمی  ه ونام آن دسته از مواد این آیین ي کلیه اماکن عمومی مکلفندها هان صاحبان پروـ  10ماده  

محـل مناسـب بـه زبـان      اردیـن در  باشد براي و ارتباط با نوع کار آن مکان می که در اماکن عمومی منطقه آزاد را
  .فارسی و خارجی نصب کنند

مؤسسه باید بالفاصله مراتب را  مدیر اماکن فوت کند صاحب امتیاز یا صورتی که مسافري در در ـ  11ماده  
ان مأمورد  رو و تا  مشخصات شخص متوفی و شماره اتاق به اداره اماکن عمومی منطقه آزاد اعالم کند وذکر  با کتباً
  .ارد آن نشود کسی و  صالح اتاق متوفی باید بسته باشد و ذي

صورتی کـه   ي اماکن عمومی مکلفند درها هان بهداشت محیط منطقه صاحبان پرو تأمینبه منظور  ـ 12ماده 
با، طاعون، جذام، ایدز و امثال آن باشد،  قبیل و عفونی از  و اگیر می مشکوك به دارابودن امراض ومستخد مسافر یا

  .مراتب را با ذکر مشخصات بیمار به نزدیکترین مرکز بهداشتی منطقه آزاد و اماکن منطقه اطالع دهند
مونـه اداره امـاکن عمـومی    ها باید دفتري طبـق ن  ي اماکن مسافري و پانسیونها هان صاحبان پروـ  13ماده  

 نمـوده و مشخصـات و   ج مسافران تهیه و نام و نشانی کامل آنان را در آن دفتـر قیـد   د و خرو رو منطقه آزاد براي و
شود تنظـیم و   طرف اداره اماکن عمومی منطقه داده می اي که از ج آنان را مطابق نمونه اعالمیه د و خرو رو تاریخ و 
  .داره مذکور تسلیم کنندز بعد به ا قت رو ل و او

محل مناسـبی   در ها را ها مکلفند تابلوي شماره اتاق ي اماکن عمومی و پانسیونها هان صاحبان پرو ـ 14ماده 
  .مدخل امکنه خود نصب نمایند در

صورت مراجعه اطفال و اشخاصـی   ها موظفند در و پانسیون ها هو مسافرخان ها صاحبان امتیاز هتل ـ 15ماده  
بـه   امکنه مزبور را دارند بالفاصـله مراتـب را   ن سرپرست هستند و قصد اقامت در ن قانونی نرسیده و بدوکه به س

  .اماکن عمومی منطقه آزاد اعالم کنند
مشارکت داشته باشـند   نت یا انجام آن معاو انه کسانی که مرتکب یکی از موارد زیر شده یا در پرو ـ  16ماده  

  .نسبت به ابطال موقت یا دایم آن اقدام شود تا شود ارسال می انه ر پرو اخذ و به مرجع صدو
  .کشورلت و امنیت  و خالف قانون علیه دو ءمحل امکنه عمومی براي مقاصد سو الف ـ تشکیل جلسات در 
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هـا و سـایر    ش مواد افیونی و مواد مخدر و استعمال آن ب ـ تهیه و فراهم کردن موجبات تسهیل خرید و فرو  
  .ع وامور غیرمشر

ـانون ماننـد سـرقت، خریـد و فـرو       ءریزي و توطئه براي انجام مقاصد سـو  ج ـ طرح   ش و نگهـداري امـوال    و خـالف ق
  .قه مسرو
  .باشد محل امکنه عمومی ممنوع می سابقه در ر و بد قبول و اسکان اشخاص شرو ـ 17 ماده 
ناهنجار و اداي الفـاظ رکیـک و   به منظور آسایش عمومی و رعایت حال دیگران ایجاد صداهاي ـ  18ماده  

شـود ممنـوع اسـت و     انجام اعمال زشت و حرکاتی که موجب سلب آسایش دیگران و یا ضرر بـه امـوال عمـومی   
  .ان انتظامی معرفی کنندمأموري اماکن عمومی مکلفند متخلف را به ها هان صاحبان پرو

  .منطقه انجام و ابالغ خواهد شد مان هریک از اماکن عمومی بوسیله ساز بندي و تعریف هر درجه ـ 19ماده  
االمکان باید نام یا مضامین مناسب انتخاب و با زبـان فارسـی و    براي اماکن عمومی منطقه حتی ـ   20 ماده 
  .ي تابلو نوشته شود زیر آن رو م با زبان خارجی در صورت لزو در

  . وع استاماکن عمومی ممن نگهداري و انبار کردن مواد ناریه در ـ 21ماده  
مهیـا   نشانی منطقـه بایـد   نشانی طبق استاندارد آتش سایل مقدماتی آتش کلیه اماکن عمومی و در ـ  22ماده  
  .گیرد برداري قرار بهره به موقع مورد باشد تا
  . ، کلیه مقررات و ضوابط مغایر با آن ملغی استنامه آییناالجراشدن این  تاریخ الزم ازـ  23ماده  

  
  انتظامی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی  و مقررات امنیتی

  )164(اسالمی ایران  جمهوري
  با اصالحات بعدي عالی مناطق آزاد زراي عضو شوراي و 9/7/1373مصوب 

  ل ـ تعاریف فصل او
  :د رو ح مربوط به کار می هاي مشرو ي زیر به جاي عبارتها هاژ این تصویبنامه، و در ـ  1ماده  
  . ایران کشور جمهوري اسالمی: کشور 
  . عالی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران شوراي: عالی شوراي 
  .هریک از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران: منطقه 
  .سازمان هرمنطقه آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران: سازمان 
  .اسالمی ایران جمهوري صنعتی یژه منطقه آزاد تجاري ـ و تأمینشوراي : تأمینشوراي  
  .ي انتظامی جمهوري اسالمی ایران نیرو: ي انتظامی نیرو 
  .عالی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران دبیرخانه شوراي :دبیرخانه 

  
  م ـ مقررات امنیتی فصل دو

هـا و   منیتـی و گـرفتن تصـمیم   یدادهاي عمده و اساسـی ا  ها و رو به منظور بررسی اتفاقات، جریان ـ   2ماده  
  

 .ابالغ شده است 22/8/1373ك مورخ 93ت/27116نامه مزبور به شماره  آیین  ـ   164
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یژه مناطق آزاد تجاري ـ   و تأمینیی با موارد مربوط، شوراي  یارو یري و روشگاندیشیدن تدبیرهاي هماهنگ براي پی
اسـتان تشـکیل    تـأمین نظـر شـوراي    منطقه آزاد زیرمدیره  هیأتلیت مدیرعامل سازمان و رییس  صنعتی به مسؤو

  .بود این تصویبنامه خواهد) 3(ماده  رظایف مذکور د دار و شود و عهده می
  :تأمینظایف شوراي  شرح و ـ   3ماده  
قایع حساس امنیتی، سیاسی و  هاي مربوط به و ها و تجزیه و تحلیل گزارش و بندي و بررسی خبرها الف ـ جمع  

  . هاي آینده بینی تحول پیش  ضع موجود و برداري سریع، به منظور ترسیم و آزاد براي بهره  اجتماعی منطقه
  .استان تأمینضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی منطقه به شوراي  ب ـ گزارش و 
چـارچوب   رابطه با امنیت داخلی منطقه در ها و نهادها در ظایف و اختیارات هریک از ارگان د و ج ـ تبیین حدو  
  .ظایف تعیین شده آنها و

  . تأمینهاي گرفته شده در شوراي  یمو ارزیابی نتایج به دست آمده از اجراي تصم پیگیريد ـ  
  .شهرستان هم جوار تأمینهـ ـ ایجاد هماهنگی و ارتباط نزدیک با شوراي  
 تأمیندهد، باید با شوراي  منطقه که از لحاظ جغرافیایی قسمتی از یک شهرستان را تشکیل می هر ـ  تبصره  

اسـتان مربـوط    تـأمین گیري به شوراي  ي تصمیمموارد اختالف برا. شهرستان موردنظر ارتباط نزدیک داشته باشد
  .ارجاع خواهد شد

  : تأمیناعضاي شوراي  ـ  4ماده  
  .دارد را به عهده تأمینمنطقه، که ریاست شوراي مدیره  هیأتسازمان و رییس  مدیرعاملالف ـ  
  )ن سیاسی یا فرماندار مربوط معاو( ب ـ نماینده استاندار 
  .ظامییژه انت ج ـ فرمانده منطقه و 
  )منطقه آزاد در صورت استقرار در(ي نظامی مستقر در منطقه  د ـ فرمانده نیرو 
  .ل اداره اطالعات منطقه هـ ـ مسؤو 
مـذکور   امـور  گیري در شود و تصمیم امنیتی تشکیل می امور تنها به منظور مشورت در تأمینـ شوراي   4ـ   1 

  . است منطقهمدیره  هیأتبه عهده مدیرعامل سازمان و رییس 
منطقه، ماهی یکبار، الزامی مدیره  هیأترییس   ، به دعوت مدیرعامل سازمان وتأمینـ تشکیل شوراي   4ـ   2 
  .شود نفر از اعضا تشکیل می  یا دو تأمینالعاده، به پیشنهاد رییس شوراي  جلسات فوق. است
ی خاصی ارتباط داشـته باشـد،   به دستگاه اجرای تأمینجلسه شوراي  بررسی در ـ چنانچه موضوع مورد  4ـ   3 

  . منطقه الزامی است دعوت از باالترین مقام اجرایی آن دستگاه مستقر در
نظـر مـدیرعامل سـازمان و ریـیس      منطقـه زیـر   مسـتقر در  محـل سـتاد   در تأمینـ دبیرخانه شوراي   4ـ   4 
. ظیم و تصویب خواهـد شـد  تن تأمینلین جلسه شوراي  او ظایف آن در شود و شرح و مدیره منطقه تشکیل می هیأت

  .شود منطقه تعیین میمدیره  هیأت رییس  حکم مدیرعامل سازمان و رییس دبیرخانه با
حضـور مـدیرعامل    باشـد بـا   استان را که مربوط به منطقه آزاد مـی  تأمیناستاندار جلسات شوراي  ـ   5ماده  

  .دهد منطقه تشکیل میمدیره  هیأتسازمان و رییس 
باشد، به تشـخیص اسـتاندار یـا پیشـنهاد      استان که مربوط به منطقه آزاد می تأمینشوراي  العاده فوقجلسات  

  .شود تشکیل می تأمینرییس شوراي 
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  فصل سوم ـ مقررات انتظامی

قلمـرو منـاطق آزاد تجـاري ـ صـنعتی جمهـوري        امنیت و آسایش عمومی و ایجاد نظم در تأمین ـ   6ماده  
  . انتظامی استي  اسالمی ایران به عهده نیرو

یژه انتظامی براي هـر منطقـه    یت فوق موظف به تشکیل منطقه ومأموري انتظامی براي انجام  نیرو ـ  تبصره  
  .خواهد بود

  .باشد ي انتظامی می نظر فرمانده نیرو یژه انتظامی از نظر سلسله مراتب و تشکیالت سازمانی زیر ـ منطقه و 6ـ  1 
منطقه و تصویب مدیره  هیأتبه پیشنهاد مدیرعامل سازمان و رییس  انتظامی بنا یژه ـ فرمانده منطقه و  6ـ   2 

  .شود ي انتظامی منصوب می فرماندهی نیرو
اجراي قوانین و مقررات با هماهنگی مدیرعامل سازمان منطقه انجام  یژه انتظامی در ـ فرمانده منطقه و  6 ـ  3 
  .نماید ظیفه می و

ه انتظامی موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی الزم با فرمانـدهی ناحیـه انتظـامی    یژ ـ فرمانده منطقه و  6ـ   4 
  .باشد محل می

  .باشند ي انتظامی می یژه انتظامی تابع مقررات استخدامی و انضباطی و کیفري نیرو هاي منطقه و ـ کلیه نیرو 6ـ  5 
ي برخـوردار خواهنـد بودکـه بـه موجـب      ا یـژه  یژه انتظامی از تسهیالت و مزایاي و پرسنل منطقه و ـ  تبصره  
  .شود ي انتظامی تهیه و تنطیم خواهد شد، تعیین می اي که توسط دبیرخانه و نیرو نامه آیین
یژه انتظامی از لحاظ تأسیساتی، تجهیزاتـی و تـدارکاتی، پشـتیبانی و غیـره      کلیه امکانات منطقه و ـ   7ماده  

  .و نگهداري خواهد شد تأمینتوسط سازمان 
  .ي انتظامی است تجهیزات خاص نظامی انتظامی به عهده نیرو تأمینتهیه و  ـ   بصرهت 
یـژه   هـاي پرسـنل منطقـه و    توجه به درجات و پسـت  سطوح مختلف با هاي عمومی و تخصصی در ـ آموزش  7ـ   1 

ریـیس منطقـه    هاي اضـافی کـه مـورد درخواسـت     شود و نیز سایر آموزش ي انتظامی تعیین می سوي نیرو انتظامی که از
  .شد ي انتظامی انجام خواهد حداقل زمان ممکن توسط نیرو سوي منطقه، در نیاز از اعتبارات مورد تأمیناز  باشد، بعد می

اختیار منطقـه   ها و تأسیساتی که توسط سازمان تهیه و در سایل، ساختمان ـ کلیه امکانات، تجهیزات، و  7ـ   2 
ده جغرافیـایی همـان منطقـه و بـراي      محدو وال مناطق آزاد است و تنها باید درشود، ام داده می یژه انتظامی قرار و

  )165(.هاي محول شده مورد استفاده قرار گیرد یتمأموراجراي 
  :یژه انتظامی مناطق آزاد ظایف و تشکیالت منطقه و شرح و ـ   8ماده  
زاد و دستور مدیرعامل به عهـده  ـ انجام همه کارهایی که به موجب قوانین و مصوبات مربوط مناطق آ  8ـ   1 

  
، 13/12/1375صـنعتی مصـوب    ـ  تجـاري   منـاطق آزاد   مقررات امنیتی و انتظامی 7ماده  3به موجب تصویبنامه حذف بند ـ   165
   :حذف شده استبه شرح ذیل  7ماده  3بند
شـود،   ها، که توسط منطقه ویژه انتظامی در هر منطقه دریافت می گذاري و صدورپروانه ل از اخذ جرایم رانندگی، شمارهـ وجوه حاص  7ـ3«

شود واریز و بنـا بـه پیشـنهاد فرمانـده منطقـه ویـژه انتظـامی و         ها افتتاح می در حساب مشترکی که توسط منطقه در یکی از شعب بانک
 ».شود ود همان امور مصرف میتصویب مدیرعامل تنها به منظور بهب
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  .شود یژه انتظامی، محول می منطقه و
مرزبانی در   ج اتباع بیگانه، راهنمایی و رانندگی، اماکن عمومی و د و خرو رو ـ اجراي مقررات مربوط به و 8ـ  2 

  .ي مربوطها هنام مناطق آزاد برابر آیین
نیاز و خواسـته منطقـه، توسـط     بر اساسژه انتظامی، ی ـ سازمان و تشکیالت و ترکیب پرسنل منطقه و  8ـ   3 
  .شود می تأمیني انتظامی  نیرو

پـذیرد و   مراکز آموزشی خود مـی  ي انتظامی پرسنل موجود حفاظتی ـ انتظامی مناطق آزاد را در  ـ نیرو  8ـ   4 
  .گمارد یژه انتظامی همان منطقه به خدمت می منطقه و ي الزم درها هر پس از طی دو

  
  )166(جمهوري اسالمی ایران تجاري ـ صنعتی امه مرزبانی مناطق آزادن آیین

  صنعتی ـتجاري  عالی مناطق آزاد زراي عضو شوراي و 9/7/1373مصوب 
منطقه آزاد، مرزبـان کشـور جمهـوري اسـالمی ایـران محسـوب        یژه انتظامی هر فرمانده منطقه و ـ   1ماده  

  .صوب خواهد شدمن 2یا درجه  1گردیده و با سمت مرزبان درجه 
سـعت منطقـه مـرزي و     اهمیـت و حساسـیت و و   بـر  بنـا  2یا مرزبـان درجـه   1تعیین مرزبان درجه ـ  2ماده  

  .ي انتظامی خواهد بود نظرگرفتن ضوابط سازمان مرکزي مرزبانی نیرو قراردادهاي مشترك با در
ع شـده باشـند یـک یگـان دریـایی      اق هاي دریایی ودر مرزیژه انتظامی که  براي هریک از مناطق و ـ  3ماده  

  .بود نظر مرزبان خواهد منظور و زیر
سعت و حساسیت حوزه مـرزي و   سازمانی و پرسنلی و نوع تجهیزات یگان دریایی متناسب با و الف ـ استعداد  
  .یژه منطقه آزاد خواهدبود هاي محوله و یتمأمور
  .هاي دریایی ناجا خواهدبود ایر پرسنل یگانب ـ فرم لباس پرسنل و رنگ و آرم تجهیزات دریایی همانند س 
منطقـه متناسـب بـا     رها و غیره که موردنیاز باشد توسـط سـازمان هـر    ج ـ کلیه امکانات ازقبیل اماکن، شناو  

  .ي انتظامی تهیه خواهد شد استانداردهاي نیرو
ـ      ي مرزي و یگانها همرزبانان و پاسگا ـ  4ماده   ابع سـازمان مرکـزي   هاي دریـایی ازنظـر امـورفنی مـرزي ت

  . باشند مرزبانی ناجا می
آبهـاي داخلـی و سـاحلی     یـژه و مشـابه در   رت ایجاد امکانات تفریحی، سیاحتی، خدمات و صورت ضرو در ـ  5ماده  

 )167(هماهنگی سازمان مناطق آزاد و سازمان بنادر و کشـتیرانی  ده این مناطق با متصل به مناطق آزاد بایستی قبالً محدو
  .تعیین و مراتب به سازمان مرکزي مرزبانی ناجا اعالم شود ربط ذيي ها سازمانانتظامی و سایر  ي و نیرو
  :باشد ظایف عمومی مرزبانان به شرح زیر می سایر و ـ  6ماده  
  .سازمان مرکزي مرزبانی ـ دریافت استوارنامه از 1 
  . ع به کار خود با ارائه استوارنامه روو اعالم رسمیت و ش) همتاي خود(ـ مالقات با مرزبان کشور مقابل  2 
  . مرز هاي موجود در یژگی و  و ـ تحویل و تحول عالئم مرزي و توجیه کامل به نحوه عبور خط مرز 3 

  
 .ابالغ شده است 21/8/1373ك مورخ 91ت/41570نامه مزبور به شماره  آیین   ـ  166
 . در حال حاضر سازمان بنادر و دریانوردي  ـ  167
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  . المللی کشور و قوانین بین هاي بین دو تکل ـ اجراي مفاد معاهدات و پرو 4 
  .بوط به مرزبانیمقررات داخلی کشور و مناطق آزاد، مر  ـ اجراي قوانین و 5 
  . هماهنگی سازمان مرکزي مرزبانی مرز، با لت جمهوري اسالمی ایران در هاي دو ـ اعمال سیاست 6 
  .د و ثغور کشور جهت مراقبت از حدو ـ انجام اقدامات الزم در 7 
  . لت و مرزنشینان ـ استیفاي حقوق دو 8 
یکدیگر بـا دعـوت قبلـی مرزبانـان بـه منظـور        خاك ب در هاي متناو مالقات ـ انجام مکاتبات و شرکت در9 

  .رسیدگی و حل و فصل مسائل مرزي
کارشناسـان تخصصـی     هاي مـرزي اعـم از اعضـاي ثابـت و     مالقات کننده در ـ سرپرستی اعضاي شرکت10 

  . معاهدات مرزي بر اساس) رت و نوع حادثه با انتخاب مرزبان برحسب ضرو(
یدادهاي سیاسی، مرزي نظامی، امنیتی، اقتصادي،  ها و رو گزارش العات وري اخبار و اط آو ـ دریافت و جمع11 

ضـمن اقـدام الزم    ربط ذيها به سازمان مرکزي مرزبانی و مراجع  فرهنگی و تجزیه و تحلیل و انعکاس سریع آن
  .درهرمورد

منطقه مـرزي   کشور که در عشیرتی بین اتباع دو ي حقوقی و اختالفات ایلی و حل و فصل دعاو ـ همکاري در 
  .باشد قوع آن درعمق نوار مرزي می سکونت داشته یا منشأ و

هـا و انعکـاس بـه سـازمان      جهت رفـع آن  ها و مسائل مرزنشینان و اقدام در نارسایی  ـ بررسی مشکالت،13 
  . باقی ماندن مشکالت در صورتمرکزي مرزبانی 

نهادهـا در جهـت تسـهیل      هـا و  سایر ارگـان  ی ولتی و نظام ي دوها سازمانهماهنگی الزم با   ـ همکاري و14 
  .باشند ارتباط با مرز می ها که در ظایف قانونی آن اجراي و

مابین به شرط اینکه محل  کشور برابر قراردادهاي فی مورد استرداد مجرمین و متهمین فراري دو ـ اقدام در15 
جـود نداشـته باشـد، ضـمن توقیـف       راردادي وی که با کشور مقابل قدر صورتعمق نوار مرزي باشد  قوع جرم در و

  .احتیاطی متهم یا مجرم فراري از سازمان مرکزي مرزبانی کسب تکلیف خواهد نمود
انـه گـذر ـ گذرنامـه      ـ پرو ان برگ راهداري ـ پاساو (ین عناو مرزي با ي گذرها هان پرو ر صدو در مورداقدام  ـ  16 

مرزهـاي  (وزیـران   هیـأت از معاهدات مشترك مرزي و تصویبنامه که درهریک ) مرزي ـ برگ عبور ـ گواهی عبور  
گردیده ضمن ایجاد تسهیالت الزم و هماهنگی با مرزبان کشور مقابل جهت تـردد اتبـاع    بینی پیش) جنوبی کشور

  . نقاط مرزي تعیین شده است کشور از دو
جانبـه   کنان فنی برابـر معاهـدات دو  یژه جهت تردد کارشناسان و کار ي وها هرگواهینام صدو در موردـ اقدام 17 
  . طرف المللی و ایجاد هماهنگی با مرزبان مقابل و فراهم نمودن تسهیالت الزم جهت کارشناسان دو بین

  . مجوز از سازمان مرزبانی مرکزي نوار مرز و حاشیه آن قبل از اخذ ـ جلوگیري از هرگونه اقدام فیزیکی در18 
در هـا   ب از کلیه عالئم مرزي به منظور حصول اطمینان از پایداربودن آن اوـ انجام بازدیدهاي مشترك متن19 
  .لیه و خارج نشدن ازحال استاندارد او محل
موقـع بـه سـازمان مرکـزي      ها و انعکاس بـه  اي مرزي و تجزیه و تحلیل آن ـ تهیه و تنظیم آمارهاي نوبه20 

  .سازمان مناطق آزاد  مرزبانی و
در حضور   یدادهاي مهم مرزي به سازمان مرکزي مرزبانی و سازمان مناطق آزاد و ـ گزارش فوري کلیه رو21 
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  . در محللیه  و انجام اقدامات او محل
  . ـ اجراي دستورهاي سازمان مرکزي مرزبانی درکلیه امورمرزي22 
از عـدم  و اطمینـان   در مرزي مرزي ها طرحنحوه اجراي کلیه کارهاي عمرانی و  ـ نظارت فنی مرزبانی بر23 

مغایرت با منـافع کشـور و اعـالم بـه      در صورتجلوگیري از ادامه کار   لت و مرزنشینان و تضییع حقوق و منافع دو
  . سازمان مرکزي مرزبانی

مقابل و اطمینان از  در کشوري اجرایی حاشیه مرز ها طرح  ي فیزیکی وها فعالیتـ نظارت فنی مرزبانی بر 24 
 در صـورت ) ضـعیت  برحسـب و (لت و مرزنشینان و اعتراض یا جلوگیري از ادامه کار  عدم تضییع حقوق و منافع دو

  .  المللی بینجانبه و قوانین  معاهدات دو مغایرت با
هاي مرزي و بهینه  هاي فنی با ارائه راهکارهاي مناسب جهت باالبردن توان رزمی یگان نیازمندي رد ـ برآو25 

  . کزي مرزبانیکردن کنترل مرز و اعالم به سازمان مر
  . هاي داخلی آب ـ اجراي قوانین جاري کشور در 26 
  ). آبهاي ساحلی(دردریاي سرزمینی ) حسب مورد(المللی یا داخلی  ـ اجراي قوانین بین27 
جمله مصوبات مربوط بـه منـاطق    از ـ اعمال نظارت به منظور پیشگیري از نقض قوانین و مقررات کشور28 

تعقیـب و مجـازات    در مـورد اقدام الزم   گمرکی، مالی، مهاجرتی، بهداشتی، زیست محیطی وامنیتی،   آزاد، مقررات
  . هاي منطقه آب در) ي مرتبطها سازمانهماهنگی  با(متخلفین 

لـت   حقـوق دو  بـرداري مغـایر بـا    ي غیرقـانونی و هرگونـه بهـره   ها فعالیتـ نظارت به منظور عدم انجام   29 
در منطقه انحصاري اقتصادي و ) ي مربوطها سازمانباهماهنگی (تخلفات  در موردجمهوري اسالمی ایران و اقدام 

  .فالت قاره
  . اقع در آبهاي دریایی متعلق به ایران المللی و ي بینها هرها از آبرا شناو ضرر بیـ نظارت به منظور عبور  30 
  .خزر دریاي در منطقه اختصاصی ماهیگیري برداري غیرمجاز در ـ جلوگیري از هرگونه بهره 31 
  . ظایف محوله ي مرزي به منظور حسن انجام وها هـ اعمال فرماندهی بر پاسگا 32 

  
  شدگان کسور بازنشستگی بیمه انتقال حق بیمه و ضوابط مربوط به نقل و

  )168(مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران در
  صنعتی ـاري تج آزاد عالی مناطق زراي عضو شوراي و 12/10/1373مصوب 

اجتمـاعی بـوده    تـأمین مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی مشمول قانون   اشتغال در اشخاصی که قبل ازـ 1ماده  
توانند درخواست انتقال حـق   اقع درمناطق آزاد می و احدهاي در و از اشتغالپرداخته باشند پس  حق بیمه مربوط را و

  .اند بنمایند قی که نزد آن بیمه شده دوکسر حق درمان متعلقه به صن پس از بیمه سهم خود را
در مشـمول مقـررات بیمـه آن منـاطق باشـند        مناطق آزاد به کار اشتغال داشـته و  اشخاصی که در ـ2ماده  
توانند تقاضاي انتقـال سـوابق    سایر نقاط کشور، می اجتماعی در تأمیني مشمول قانون ها هاشتغال درکارگا صورت

رعایـت   سازمان مذکور نیز مکلف به انتقال حق بیمه آنان با  اجتماعی تسلیم دارند و نتأمیبه سازمان  بیمه خود را
  

 .ابالغ شده است 28/10/1373ك مورخ 105ت/44304نامه مزبور به شماره  آیینـ   168
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  .باشد مقررات مربوط می
 اجتماعی ضمن ایجاد تسـهیالت الزم بـه منظـور نقـل و     تأمینسازمان   ي مناطق آزاد وها سازمان ـ3ماده  

به عکـس، مقـررات     اجتماعی و تأمینازمان ي مناطق آزاد به سها سازمانق  صندو انتقال سوابق مشمولین خود از 
  .کنند اصالحات آن را رعایت می  ـ و)169(1365بازنشستگی ـ مصوب   انتقال حق بیمه و  قانون نقل و

 لتـی و  ي دوهـا  شـرکت و  هـا  سـازمان ، ها هزارتخان بازخرید خدمت و  مستخدمان مستعفی، اخراجی وـ 4ماده  
جـوه   منـاطق آزاد بـه شـرطی کـه و     اشتغال در در صورتزم ذکر نام است آنها مستل مؤسساتی که شمول قانون بر 

جـوه مـذکور تـابع ضـواط ایـن       انتقـال و  و حیث نقل کسور بازنشستگی مربوط را دریافت نکرده باشند از  بیمه و حق
  .خواهند بود نامه آیین
دیگر  اشتغال در در صورتند یکی از مناطق آزاد اشتغال دار انتقال حق بیمه اشخاصی که در  نقل و ـ 5ماده  

  .ق مبدأ خواهد بود حق بیمه حسب ضوابط صندو  نحوه انتقال کسور و. ق مربوط بالمانع است مناطق آزاد به صندو
ي بـه   ق بیمـه شـده باشـد تنهـا سـوابق و      نزد یک صـندو   دو منطقه آزاد و هر هرگاه بیمه شده در ـ  تبصره  
بـه   حق بیمه پرداخت شـده کـالً   این صورت سوابق خدمت و غیر شد در ق محل اشتغال جدید منتقل خواهد صندو
  .شود ق جدید منتقل می صندو
ی در صـورت اجتمـاعی   تـأمین انتقـال بـه سـازمان     در صورتمناطق آزاد  سوابق اشتغال شاغلین در ـ6ماده  

هاي موضـوع قـانون    یتقبال اخذ حق بیمه، متعهد ارائه کلیه حما ق حمایتی مشمول در شود که صندو پذیرفته می
 در حـق بیمـه مقـرر    ت نرخ حق بیمه مربـوط تـا   التفاو این صورت بیمه شده باید مابه غیر اجتماعی باشد در تأمین
  .مزایاي قانونی پرداخت کند اجتماعی را از حیث برخورداري از تأمینقانون 
کسـور   یـا   کس تنها حق بیمـه و به ع  اجتماعی به مناطق آزاد و تأمینانتقال مشمولین  در صورت ـ  7ماده  

بازنشستگی مربوط به آن قسمت ازسنوات اشتغال که حق بیمه و کسور بازنشستگی مربوط به آن پرداخت گردیده 
  .جزو سوابق خدمت آنان محسوب خواهد شد

   
  هاي صنعتی و معنوي در مناطق آزاد و مالکیت ها شرکتضوابط ثبت 

  )171()170( صنعتی جمهوري اسالمی ایران ـ  تجاري 
  بعديو الحاقات با اصالحات  عالی مناطق آزاد زراي عضو شوراي و 4/2/1374مصوب 

  تعاریف ـ  ل  فصل او
  :د رو ح مربوط به کار می هاي مشرو ي زیر به جاي عبارتها هاژ این تصویبنامه و در ـ  1ماده  
  .کشور جمهوري اسالمی ایران: کشور ـ  1 ـ 1 

  
سامانه ملی قوانین و مقـررات جمهـوري اسـالمی    در  27/3/1365یمه یا بازنشستگی مصوب انتقال حق ب  قانون نقل وبه   ـ   169

 .رجوع شود www.dotic.ir ایران به نشانی
 .ابالغ شده است 20/2/1374ك مورخ 15011ت/21453نامه مزبور به شماره  آیین  ـ   170
ضـوابط ثبـت    1/3/1385مصـوب  . ا.ا.نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویـژه اقتصـادي ج   آیین 15به موجب ماده   ـ  171
 .باشد در مورد مناطق ویژه اقتصادي نیز مجري می. ا.ا.صنعتی ج -هاي صنعتی و معنوي در مناطق آزاد تجاري  ها و مالکیت شرکت

http://www.dotic.ir
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  .صنعتی ـ  مناطق آزاد تجاريهریک از : منطقه ـ   1 ـ 2 
  .اند صنعتی است که به موجب قانون تأسیس شده ـ   سازمان هریک از مناطق آزاد تجاري: سازمان ـ   1 ـ 3 
مجلـس شـوراي    7/6/1372صـنعتی مصـوب     ــ   قـانون چگـونگی اداره منـاطق آزاد تجـاري    : قانون ـ   1 ـ 4 

  )172(.اسالمی
  .صنعتی جمهوري اسالمی ایران ـ  ی مناطق آزاد تجاريعال شوراي: عالی شوراي ـ   1 ـ 5 
ي منـاطق آزاد  هـا  سـازمان هاي صنعتی و معنوي هریک از  و مالکیت ها شرکتمرجع ثبت : احد ثبتی و ـ   1 ـ 6 
  .صنعتی ـ  تجاري
کـه در منطقـه توسـط     اسـت شعبه یک شرکت یا مؤسسه، شـخص حقـوقی   : شعبه شرکت یا مؤسسه ـ   1 ـ 7 

خارج از منطقه ایجاد شده تشکیل شده است و اکثریت سهام آن متعلق به شـرکت   ؤسسه اصلی که درشرکت یا م
  .شود باشد و این شخص حقوقی تازه تأسیس، شرکت یا مؤسسه فرعی آن محسوب می یا مؤسسه مذکور می

قـوقی یـا   نماینده یک شرکت یا مؤسسه، شخص ح: نماینده شرکت یا مؤسسه ـ  ) 18/4/1375اصالحی ( 1 ـ 8 
حقیقی است که آن شرکت یا مؤسسه به آن اختیارات الزم را داده است و تعهدات آن در سمت نمایندگی شـرکت  

  .شود یا مؤسسه، تعهدات شرکت یا مؤسسه اختیاردهنده محسوب می
  

  احد ثبتی ظایف و ایجاد و و ـ  م  فصل دو
هـاي صـنعتی و معنـوي در آن     و مالکیـت  هـا  تشرکسازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتی  ـ   2ماده  

  .کند هاي صنعتی و معنوي تأسیس می و مالکیت ها شرکتاحد ثبت  احدي را به نام و منطقه، و
  :احد ثبتی عبارتند از ظایف و و ـ   3ماده  
  .و مؤسسات غیرتجاري ایرانی و خارجی ها شرکتثبت  ـ   3 ـ 1 
  .صنعتی ثبت عالئم و اسامی تجاري و ـ   3 ـ 2 
  .ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی ـ   3 ـ 3 
  .ثبت دفاتر تجاري بازرگانان ـ   3 ـ 4 
  .اقع در حوزه هر منطقه پلمپ دفاتر تجاري و غیرتجاري و ـ   3 ـ 5 
  .دنامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزا و مؤسسات اعتباري با رعایت آیین ها بانکثبت  ـ   3 ـ 6 
  .ي بیمه طبق مقررات حاکم در مناطق آزادها شرکتثبت  ـ   3 ـ 7 

  
  صنعتی و معنوي هاي و مالکیت ها شرکتتشریفات قانونی ثبت  ـ  سوم فصل

اي که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شرکت  هر شرکت یا مؤسسه ـ   4ماده  
  .شود میایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب 

سیله شعبه یـا   از تاریخ اجراي این تصویبنامه هر شرکت یا مؤسسه خارجی براي اینکه بتواند به و ـ   1تبصره  
ي اقتصادي مبادرت نماید باید در کشور متبـوع خـود مطـابق قـوانین و مقـررات      ها فعالیتنمایندگی در منطقه به 

  
 . این قانون در همین مجموعه درج شده است ـ   172
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شرکت قانونی محسـوب شـود و در    ـ  ایران در آن کشوربه تصدیق نمایندگی جمهوري اسالمی   ـ جاري آن کشور 
  .احد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد و

سـیله شـعبه یـا     هر شرکت یا مؤسسه خارجی که در تاریخ اجراي این تصویبنامه در منطقه بـه و  ـ   2تبصره  
یخ اجراي این تصویبنامه تقاضاي ي اقتصادي اشتغال داشته باشد باید در ظرف سه ماه از تارها فعالیتنمایندگی به 
غیر این صورت شرکت مذکور اعتبار قانونی نداشته و مؤسسین آن در قبال اشخاص ثالث متضـامناً   در. ثبت نماید
  .ارد شده خواهند بود ل جبران خسارت و مسؤو
تواننـد در   یو مؤسسات غیرتجاري مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایـران مـ   ها شرکتانواع  ـ   5ماده  
در هر حال تأسـیس و فعالیـت   . ها قانونی باشد ط برآنکه موضوع فعالیت آن احد ثبتی منطقه به ثبت برسند مشرو و

  .تحت قوانین موضوعه امکانپذیر است ها شرکت
تمامی اشخاص حقوقی که در منطقه فعالیت اقتصـادي دارنـد، موظفنـد     ـ  ) 18/4/1375اصالحی (6ماده  

هاي اجرایی آن تطبیق  ضعیت خود را با مفاد این تصویبنامه و دستورالعمل احد ثبتی و تاریخ اعالم و ظرف سه ماه از
  .این صورت مرجع صالح به تقاضاي سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مذکور جلوگیري خواهد نمود در غیر. دهند
  .شود اشته میدستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان هر منطقه تهیه و به اجرا گذ 
سازمان ثبت اسناد و امالك کشـور کلیـه سـوابق و مـدارك مربـوط بـه        ـ  ) 18/4/1375الحاقی (تبصره  

انـد و بـه موجـب     احد ثبتی منطقه در سایر نقاط کشـور بـه ثبـت رسـیده     اشخاص حقوقی که قبل از تاریخ ایجاد و
اند بنا به تقاضاي  زمان مجوز فعالیت دریافت کردهآنها، منطقه است و از سا) اقامتگاه(اساسنامه مربوط مرکز اصلی 

کند، همچنین سازمان ثبت اسناد و امالك کشور به منظور پیشگیري از تعیین  احد ارسال می احد ثبتی براي آن و و
  .احدهاي ثبتی مناطق همکاري خواهند نمود ي درحال ثبت با وها شرکتهاي مشابه براي  نام

  :عمل خواهد آمد احدثبتی منطقه به سه در منطقه با ارائه مدارك و اسناد زیر به وثبت شرکت و مؤس ـ   7ماده  
  .اظهارنامه ثبت ـ   1 
  .اساسنامه شرکت ـ   2 
  .مؤسسین عمومی مجمعصورتجلسه  ـ   3 
  .مدیره هیأتلین جلسه  صورتجلسه او ـ   4 
  .سرمایه نقدي% 35قل بر تودیع حدا ي منطقه مبنیها بانکگواهی بانکی از یکی از  ـ   5 
  .مجوز فعالیت در منطقه که توسط سازمان صادر شده باشد ـ   6 
در مورد اشخاص حقوقی خارجی تهیه و ارائه اصل اختیارنامه نمایندگی و مجـوز تأسـیس شـعبه     ـ  1تبصره  

خاص حقـوقی  ها مطابق قوانین و مقررات کشور متبوع اشـ  ر آن که شرایط تنظیم و صدو در ایراناشخاص مذکور 
رت دارد، همچنین الزم  رعایت شده باشد ضرو) به تصدیق نمایندگی جمهوري اسالمی ایران در آن کشور(خارجی 

نوشت مصدق سند  است براي ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران اشخاص حقوقی خارجی اظهارنامه ثبت شرکت و رو
  .ندثبت شرکت در کشور متبوع را به زبان فارسی نیز ضمیمه نمای

این تصویبنامه توسط اشـخاص حقـوقی خـارجی بایـد بـه      ) 8(کلیه اسناد و مدارك موضوع ماده  ـ   2تبصره  
  .صورت رسمی به زبان فارسی نیز تسلیم شود

ر گـواهی مربـوط    الثبت، اقدامات مربوط بـه ثبـت و صـدو    در کلیه موارد پس از دریافت رسید حق ـ  3تبصره  
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  .صورت خواهد گرفت
ه بـر قیـد تـاریخ و امضـا بایـد       هاي اشخاص حقوقی خارجی عالو اظهارنامه ثبت شعب و نمایندگی ـ  8ماده  
  :ي نکات زیر باشد حاو

  .نام کامل شرکت یا مؤسسه به زبان فارسی با عالئم اختصاري و مشخصات آن ـ   1 
  .نوع شرکت یا مؤسسه و موضوع فعالیت آن ـ   2 
  .یا مؤسسه در خارج از ایران مرکز اصلی و اقامتگاه شرکت ـ   3 
  .تابعیت شرکت یا مؤسسه ـ   4 
  .میزان سرمایه شرکت یا مؤسسه ـ   5 
  .آخرین بیالن مالی شرکت یا مؤسسه ـ   6 
  .و تاریخ ثبت شرکت یا مؤسسه در خارج از ایران) شهر و کشور(مرجع ثبت، شماره محل  ـ   7 
  .شتغال در منطقهفعالیت موردنظر شرکت یا مؤسسه جهت ا ـ   8 
  ).در صورت تأسیس(هاي شرکت یا مؤسسه در ایران و اسامی مدیران هر کدام  سایر شعب و نمایندگی ـ   9 
کننـده   اقامتگاه شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال در ایران و منطقـه و تعیـین افـراد صـالحیتدار دریافـت      ـ  10 
  .ها هها و اخطاری  ابالغ
) 1(ها ذیل مجوز تأسیس یا اختیارنامه نمایندگی موضوع تبصره  ن شعب و نمایندگیقبولی مدیر یا مدیرا ـ   11 
  .این تصویبنامه) 7(ماده 
  کنندگان شرکت یا مؤسسه نام و نام خانوادگی، اقامتگاه مدیران یا اداره ـ   12 
کالتنامه در  مصدق و نوشت کیل، همچنین نسخه اصلی یا رو نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و تابعیت و ـ  تبصره  

  .کیل داده شده باشد تسلیم شود سیله و صورتی که اظهارنامه و تقاضاي ثبت به و
قـوانین و مقـررات    بـر اسـاس  اشخاص حقوقی پس از ثبت داراي شخصیت حقوقی خواهند بود و  ـ   9ماده  

بت اشخاص حقوقی یا شـعبه  احد ثبتی سازمان موظف است سندي مشعر بر ث و. نمایند حاکم در منطقه، فعالیت می
  .احد ثبتی است به تقاضاکننده ثبت بدهد ها که ممهور به مهر و یا نمایندگی آن

، مـدیره  هیـأت اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هرگونـه تغییـرات در اساسـنامه و ترکیـب      ـ   10ماده  
ؤسسه ظرف یک هفته مراتـب را  بازرسان، صاحبان امضاي مجاز، کاهش یا افزایش سرمایه و انحالل شرکت یا م

لیت مـدیران اشـخاص حقـوقی     عدم اطالع به موقع رافع مسؤو. احد ثبتی منطقه اطالع دهند به صورت کتبی به و
  .مذکور نخواهد بود

نوشـت   ي ثبتی مربوط اطالع یافته تقاضاي دریافت روها هند تواند از مندرجات پرو نفعی می هر ذي ـ   11ماده  
  .مصدق نماید

ز  رو 10احد ثبتی موظف است مراتب تأسیس شرکت یا مؤسسه و تغییرات آن را حداکثر ظـرف   و ـ   12ده ما 
زنامه محلی به هزینه متقاضـی بـه آن    زنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران و رو از تاریخ ثبت به منظور درج در رو

  .زنامه اعالم نماید رو
صنعتی و ثبت اختراعات و اشکال و ترسـیمات صـنعتی در    ـ  يتقاضاي ثبت عالئم و اسامی تجار ـ   13ماده  

احد ثبتـی طبـق دسـتورالعمل اجرایـی مصـوب       گیرد و شرایط ثبت آن در و منطقه به موجب اظهارنامه صورت می
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  .سازمان هر منطقه خواهد بود
بـادرت دارنـد   کلیه اشخاص حقیقی ایرانی که طبق قانون تجارت به امور بازرگـانی در منطقـه م   ـ   14ماده  

احـد ثبتـی    موظفند نام خود یا مدیران خود را مطابق مقررات این تصویبنامه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعالم و
  .احد ثبتی به ثبت برسانند در دفتر ثبت تجارتی و

مه ثبت اسامی اشخاص حقیقی ایرانی و خارجی در دفاتر ثبت با تنظیم و تسلیم سه نسخه اظهارنا ـ   15ماده  
  :آید عمل می  باشد به ي نکات زیر می گیرد و حاو احد ثبتی انجام می که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعالم و

  .نام و نام خانوادگی بازرگان ـ   1 
راق شناسـنامه بـراي    ر شناسنامه بازرگـان و تصـویر او   تاریخ و محل تولد، شماره شناسنامه و محل صدو ـ   2 

  .و گذرنامه براي اشخاص حقیقی خارجی اشخاص حقیقی ایرانی
  .تابعیت اصلی و فعلی افراد مزبور در صورت تحصیل تابعیت دیگر و تاریخ و چگونگی اخذ تابعیت مزبور ـ   3 
  .انه اقامت و محل اقامت اتباع خارجی ر پرو د به منطقه و شماره و محل صدو رو تاریخ و ـ   4 
  .اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی ـ   5 
  .عمل آمده است  این تصویبنامه به) 3(ماده ) 5(شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاري که به موجب بند  ـ   6 
  .رشته فعالیت تجاري داخلی یا خارجی یا هر دو در هر مورد ـ   7 
  .سایر مشخصات تجارتی بازرگانان از جمله شماره ثبت، عالئم تجاري، کتاب رمز تجارتی و غیره ـ   8 
ز از  احد ثبتی مکلف است پس از ثبت مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتی ظرف حـداکثر ده رو  و ـ   16ماده  

کننده تسلیم نمایـد و نسـخه    احد به اظهار شده از اظهارنامه ثبت را ممهور به مهر و تاریخ تسلیم، یک نسخه امضا
  .در سازمان ارسال کند ربط ذياحد  دیگر را به و

اظهارکننده موظف است ظرف مدت یک هفتـه هرگونـه تغییراتـی را در مفـاد اظهارنامـه، طـی        ـ   17ماده  
احد ثبتی سازمان تسلیم کند تا در دفتر ثبت تجارتی  شود تهیه و به و اظهارنامه جدیدي که در سه نسخه تنظیم می

  .احد ثبتی قید گردد و
نمایند مکلفند در  تصویبنامه اسم خود را ثبت می اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات این ـ   18ماده  

برنـد ضـمن    ش و سفارش و هر نوع اسناد و مدارك تجارتی که به کار مـی  هاي فرو راق تجارتی و برگ سربرگ او
  .درج عنوان تجارتی شماره ثبت خود را نیز قید نمایند

  
  سایر مقررات ـ  فصل چهارم 

حقیقی و حقوقی طبق دستورالعملی که توسط سازمان هـر منطقـه   پلمپ دفاتر تجارتی اشخاص  ـ   19ماده  
  .احد مذکور ممهور خواهد شد احد ثبتی به مهر و شود صورت گرفته و پس از امضاي نماینده و تعیین می

ي مربوط به ثبت شـرکت، مؤسسـه و تغییـرات آن همچنـین     ها ههزین ـ  )18/12/1378اصالحی (20ماده  
و صنعتی و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی و نیز ثبت دفاتر تجـارتی و پلمـپ   ثبت عالئم و اسامی تجاري 

دفاتر تجارتی و غیرتجارتی به موجب دستورالعملی که با رعایت قوانین مربوطه توسط سـازمان هـر منطقـه تهیـه     
  .گردد شود، دریافت می می

ي  مه، بنا به تقاضـاي سـازمان، توسـط نیـرو    از ادامه فعالیت متخلفین از اجراي مفاد این تصویبنا ـ   21ماده  
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لیت مـدیران شـرکت یـا     گونه اقدامات رافع مسؤو هر صورت این در. عمل خواهد آمد  انتظامی منطقه جلوگیري به
  .مؤسسه و اشخاص حقیقی متخلف در قبال اشخاص ثالث نخواهد بود

مربوط توسط سازمان هر منطقه حداکثر  هاي چاپی هاي اجرایی این تصویبنامه و فرم دستورالعمل ـ   22ماده  
  .ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این تصویبنامه تهیه و به اجرا گذاشته خواهد شد

  
  )173(سازي مصرف آب کشاورزي اجرایی بهینه نامه آییناز 

  وزیران هیأت11/6/1375مصوب 
عمیـق و   يهـا  هري از چـا بـردا  نامه در مورد اراضـی زیـر پوشـش بهـره     از تاریخ تصویب این آیین ـ 17ماده  
آب ثبت شده توسط کنتورهاي نصـب شـده مـالك     عمیق که روي آنها کنتور حجمی نصب شده است، حجم نیمه

آب   از زارعینی که حجم آب مصرف آنها برابر کنتور مطابق الگوي مصرف بهینه. خواهد بود ها هالنظار محاسبه حق
 ـنامـه اجرایـی قـانون توزیـع عادالنـه آب        ظاره مندرج در آیـین الن ي صادر شده باشد، فقط حقها همندرج در پروان

ـ     در مورد. اخذ خواهد شد ـ 1361مصوب  ي هـا  هزارعینی که مصارف آنها بیش از الگوي مصـرف منـدرج در پروان
  .خواهد شد  ي جبرانی اخذها همبالغی به شرح زیر براي هزین ها هالنظار صادر شده باشد، عالوه بر حق

  ....ـ الف 
الگوي مصرف بهینه نسبت به مازاد بر حجم تعیـین شـده در الگـوي    %) 10(در مناطق آزاد تا ده درصد  ـ ب

الگوي مصرف بهینه آب %) 25(تا حداکثر بیست و پنج درصد %) 10(و برداشت %) 1(مصرف بهینه آب یک درصد 
   .تحت پوشش  ارزش تولیدات اراضی%) 4(نسبت به مازاد چهاردرصد 

  
  صنعتی  –جرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاري ا نامه آیین

  )174( جمهوري اسالمی ایران
  وزیران با اصالحات و الحاقات بعدي هیأت 9/9/1378مصوب 

  تعاریف ـفصل اول 
  :نامه اسامی ذیل به جاي عبارات مربوط بکار خواهد رفت در این آیین ـ1ماده  

   .)175(ي آنها هاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران و اصالحیقانون چگونگی اداره مناطق آز: قانون  
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري ـ صـنعتی جمهـوري اسـالمی     ) 18(اجرایی ماده  نامه آیین: نامه آیین  
  .ایران
  .بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران: بانک مرکزي 
   .ی جمهوري اسالمی ایرانعالی مناطق آزاد تجاري ـ صنعت شوراي: عالی شوراي 
   .سازمان هریک از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران: سازمان 

  
 .ابالغ شده است 26/6/1375هـ مورخ 15700ت/6806شماره امه مزبور به ن آیین ـ   173
 .ابالغ شده است 27/2/1379ك مورخ 22623ت/2368شماره نامه مزبور به  آیین  ـ  174
  .در این مجموعه درج شده است 7/6/1372قانون مذکور مصوب  ـ   175
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هر یک از مناطق آزاد طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران  : منطقه 
  .ي آنها هو اصالحی

  .باشند می یی که داراي اجازه فعالیت در منطقهها بانک: بانک 
واحدي از یک بانک یا مؤسسه اعتباري فعال در منطقه یا خارج از آن است که طبق اساسـنامه بانـک   : شعبه  

  .ورزد مقررات منطقه به عملیات مجاز بانکی مبادرت می  یا مؤسسه اصلی و در چارچوب قوانین و
  .باشند مؤسسات اعتباري که داراي اجازه فعالیت در منطقه می: مؤسسه 
و مؤسسات اعتباري ایرانی یا خارجی که در منطقه مجاز  ها بانکو مؤسسات و شعب  ها بانک: واحدهاي بانکی 

  .باشند به فعالیت می
  .هاي خارجی انجام انواع عملیات بانکی منحصراً با پول: بانکداري برون مرزي  
  .شود تأسیس می و مؤسسات اعتباري که در منطقه ها بانکدفتر نمایندگی : دفتر نمایندگی 

  
  مؤسسه فصل دوم ـ شرایط تأسیس بانک و 

تأسیس بانک و مؤسسه و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از نام بانک یا مؤسسه در منطقه تنهـا   ـ2ماده  
  هاي مربوط مجاز است  دستورالعمل  و نامه آیینبا رعایت مفاد قانون و این 

ـ   کننـد مکلفنـد واژه    ت بانکـداري بـرون مـرزي را دریافـت مـی     واحـدهاي بـانکی کـه مجـوز فعالیـ      تبصره 
  .را همراه نام خود بکار برند» مرزي برون«

و مؤسساتی که با سرمایه ایرانی یا خارجی و یا با مشارکت ایرانی و خـارجی در منطقـه بـه     ها بانکـ 3ماده   
یرانـی ثبـت شـده در منطقـه محسـوب      باشد بانک یا مؤسسه ا  ثبت برسند و مرکز اصلی آنها نیز در همان منطقه

  .شوند می
و مؤسسـات اعـم از ایرانـی یـا خـارجی در منـاطق        ها بانکتأسیس بانک و مؤسسه و افتتاح شعب  ـ4ماده   

  .بانک مرکزي است  موکول به پیشنهاد سازمان و صدور مجوز توسط
ه آنهـا بایـد پـس از پیشـنهاد     و مؤسسات و هرگونه تغییرات بعدي در اساسـنام  ها بانکاساسنامه  ـ1تبصره   

  .شوراي پول و اعتبار برسد تأییدسازمان به 
تأسیس بانک و مؤسسه به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام طبق مفاد قانون و  ـ2تبصره   

  .امکانپذیر است  1347اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب   نامه و مقررات مندرج در الیحه این آیین
بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نمایـد   –) 23/2/1388الحاقی ( 3 تبصره

که در مدت یک ماه از زمان دریافت پیشنهاد سازمان براي تأسیس بانک و مؤسسه، مجوز تأسـیس بانـک صـادر    
، مراتب را به سازمان گردد و یا در صورتی که امکان تأسیس بر اساس قوانین و مقررات مربوط وجود نداشته باشد

و واریـز سـرمایه    تـأمین مدت زمانی که از تاریخ اعالم بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران صـرف  . اعالم نماید
  .گردد، در محاسبه مهلت یادشده لحاظ نخواهدشد اولیه توسط متقاضی تأسیس می

ایـن  ) 4(ور مجوز موضوع ماده ثبت بانک یا مؤسسه و یا شعبه بانک خارجی در منطقه منوط به صد ـ5ماده   
مکلف است قبل از ثبت واحدهاي بانکی مزبور مجـوز مربوطـه را مطالبـه      مرجع ثبت در منطقه. باشد نامه می آیین
  .کند
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ـ    سـازمان و ثبـت در    تأییـد و مؤسسات ایرانی یا خـارجی منـوط بـه     ها بانکتأسیس دفتر نمایندگی  تبصره 
  .باشند معامالت و عملیات بانکی نمی  جام هیچگونهاین دفاتر مجاز به ان. منطقه است

اند، نیازي بـه اخـذ مجـوز     نامه در منطقه ایجاد شده یی که پیش از تصویب این آیینها بانکشعب ـ  6ماده   
  .هاي مربوط انجام شود و دستورالعمل نامه آییناین  مطابق با مفاد جدید ندارند لیکن فعالیت آنان باید

  :شود سرمایه واحدهاي بانکی در منطقه به شرح زیر تعیین میحداقل  ـ7ماده   
ـ    ریال که صددرصد آن باید به صورت نقـد نـزد   ) 000/000/000/35(حداقل سی و پنج میلیارد : بانک الف 

  .بانک مرکزي سپرده شود
زد بانـک  ریال که صددرصد آن باید به صورت نقد ن) 000/000/000/15(حداقل پانزده میلیارد : مؤسسهب ـ   

  .مرکزي سپرده شود
ـ   ریال کـه صددرصـد آن بایـد بـه     ) 000/000/000/10(حداقل ده میلیارد: شعبه بانک یا مؤسسه خارجی ج 

  .صورت نقد نزد بانک مرکزي سپرده شود
  :واحدهاي بانکی برون مرزي د ـ  
نـزد بانـک مرکـزي    دالر که صد درصد آن باید به صورت نقـد  ) 000/000/10(میلیون  10حداقل : ـ بانک1 

  .سپرده شود
دالر که صد درصد آن باید به صورت نقد نـزد بانـک مرکـزي    ) 000/000/5(حداقل پنج میلیون : ـ مؤسسه2 

  .سپرده شود
دالر که صد درصد آن باید به صورت نقـد  ) 000/000/3(میلیون  3حداقل : ـ شعبه بانک یا مؤسسه خارجی3 

  .نزد بانک مرکزي سپرده شود
با سرمایه خارجی موکول ) ج(و ) ب(، )الف (صدور مجوز تأسیس واحدهاي بانکی موضوع بندهاي  ـ1تبصره   

واحدهاي بانکی در مناطق به میزان سرمایه متعلق به اتباع خارجی، خواهـد    به ارایه اعالمیه فروش ارز به یکی از
  .بود

کی و ارایه مدارك ثبت شده شرکت، وجوه سپرده شده نزد بانک مرکزي پس از ثبت واحدهاي بان ـ2تبصره   
  .گیرد مورد استفاده واحدهاي مذکور قرار می

تغییر حداقل سرمایه واحـدهاي بـانکی بـا پیشـنهاد بانـک مرکـزي        –) 23/2/1388اصالحی (ـ 3تبصره   
  .جمهوري اسالمی ایران به تصویب شوراي پول و اعتبار خواهد رسید

بانک مرکـزي بـه تأسـیس     تأییدتوانند با موافقت سازمان و  قه میو مؤسسات فعال در منط ها بانک ـ8ماده  
  .شعبه اقدام نمایند

  فصل سوم ـ نظام ارزي مناطق آزاد 
خرید و فروش کلیه ارزها در مقابل ریال یا سایر ارزها و کلیه معالمالت و نقل و انتقـاالت ارزي در   ـ9ماده  

  .است  مناطق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد
نقل و انتقال کلیه ارزها از خارج از کشور به مناطق و از مناطق به خارج از کشور توسط اشـخاص   ـ10ده ما  

  .حقیقی و حقوقی آزاد است
نقل و انتقال ارز از سایر نقاط کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به منـاطق و بـالعکس، تـابع    تبصره ـ    
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  .قوانین و مقررات ارزي کشور خواهد بود
عرضـه و تقاضـا در بـازار آزاد     بر اساسنرخ خرید و فروش ارزها در مناطق و تبدیل آنها به ریال  ـ11ماده   

  .شود تعیین می
  

  فصل چهارم ـ شرایط فعالیت 
نامه و ثبـت در   این آیین) 4(و مؤسسات و شعب پس از گرفتن مجوز تأسیس موضوع ماده  ها بانک ـ12ماده  

تواننـد فعالیـت خـود را     و ارایه مدارك مشروح ذیل به سازمان، مـی   نامه آییناین واحد ثبت منطقه، با رعایت مفاد 
  :شروع کنند

  ـ آگهی ثبت در روزنامه رسمی  
  ـ یک نسخه اساسنامه ثبت شده 

  ـ اعالم نشانی محل قانونی 
  :ضوابط فعالیت واحدهاي بانکی در منطقه به ترتیب ذیل خواهد بود ـ13ماده  

  .باشند هاي مربوط می نامه و دستورالعمل اي بانکی در مناطق، تابع مقررات این آیینکلیه واحدهالف ـ   
ـ   . معامالت کلیه واحدهاي بانکی در مناطق به ریال ایران مشمول مقررات بانکداري اسالمی خواهد بـود  ب 

  .المللی هستند ي بانکی بینها هرعایت روی این واحدها در معامالت خود به ارز مجاز به
در مقررات پولی و اعتباري که توسط بانک مرکـزي جهـت واحـدهاي بـانکی در منـاطق وضـع        ـ14اده م  
مناطق رعایت  المللی بیناین مناطق و نیز حفظ موقعیت رقابتی   گذاري در گردد هدف تسهیل و تشویق سرمایه می

  .خواهد شد
اتخاذ نمایند تا حداقل یکـی از  ي تجاري کشور مکلفند تمهیداتی ها بانکـ ) 23/2/1388الحاقی (1تبصره

شعب خود در مناطق آزاد را در حد شعبه مستقل و با درجه باال ارتقا داده و حداکثر اختیارات ممکن را به آنها براي 
  .گذاران داخلی و خارجی اعطا نمایند ارائه بیشترین خدمات به سرمایه

  .ر به دولت ارائه نمایدسازمان مکلف است گزارش اجراي این ماده را هر شش ماه یک با 
سازمان در قراردادهاي مربوط به واگذاري زمین به عنوان شرط ضمن عقـد تصـریح    ـ)23/2/1388الحاقی ( 2تبصره

، سازمان نسـبت بـه   )گیرنده تسهیالت(بر عدم ایفاي تعهدات خریدار  دهنده مبنی نماید که در صورت اعالم بانک تسهیالت می
  )176( .نمود ه بانک به منظور استیفاي حقوق بانک اقدام خواهدفسخ قرارداد و انتقال ملک ب

تنظیم  ربط ذيبود که حسب مورد بین سازمان و بانک  اي خواهد نامه ترتیبات اجراي این تبصره مطابق تفاهم
  .گردد می

  .باشند واحدهاي بانکی برون مرزي مجاز به انجام عملیات بانکی به ریال ایران نمیـ 15ماده   
واحـدهاي  . واحدهاي بانکی براي انجام معامالت ارزي باید مجوز بانک مرکزي را دریافت نماینـد  ـ16ماده   

  
  :وزیران هیأت 30/10/1386ها مصوب  کن رفاهی بانکضرور و اما هاي غیر نامه نحوه واگذاري دارایی از آیین ـ   176
هـا ممنـوع    نامـه توسـط بانـک    خرید هرگونه ملک مسکونی به استثناي مناطق محروم و آزاد از تاریخ ابالغ ایـن آیـین   -3ماده  3تبصره 
  .باشد می
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  .تأسیس واحد مورد نظر مجوز انجام عملیات ارزي را نیز درخواست نمایند  توانند در تقاضاي خود جهت مزبور می
توانند  سب نوع مجوز دریافتی میواحدهاي بانکی که داراي مجوز انجام عملیات ارزي هستند برح ـ17ماده   

  :هاي آن به ارایه خدمت و عملیات ذیل مبادرت کنند دستورالعمل و نامه آیینبا رعایت مفاد این 
  ها بانکـ برقراري روابط کارگزاري با سایر 1 
  ـ انجام انواع نقل و انتقاالت پولی براي خود یا مشتریان 2
  به صورت نقدي به حساب خود یا مشتریان  ـ انجام کلیه معامالت خرید و فروش ارزها3
  هاي جاري و پس انداز ـ نگاهداري حساب4
  ي مدت دار با سررسیدهاي مختلف ها هـ نگاهداري انواع سپرد5
  ـ دریافت انواع تسهیالت اعتباري 6
  ـ انتشار، خرید، فروش، پذیره نویسی و نگاهداري اوراق مشارکت و اوراق قرضه 7
  الت اعتباري ـ اعطاي انواع تسهی8
  ـ خرید و تضمین انواع اوراق تجاري 9

  و ضمانتنامه  ها هـ انجام کلیه امور مربوط به اعتبارات اسنادي، بروات و سفت10
  گذاري به حساب مشتریان  ها و انجام خدمت سرمایه ـ مدیریت دارایی11
  ـ انجام کلیه خدمات امانی و سایر امور مدیریتی 12
  مجاز ـ سایر عملیات بانکی13

  .باشند هاي جاري به ارز براي مشتریان خود نمی مؤسسات مجاز به نگهداري حسابتبصره ـ  
کـارمزد عملیـات بـانکی، سـود تسـهیالت اعتبـاري دریـافتی         المللـی  بـین در عملیات بانکـداري   ـ18ماده   
  .شود شرایط بازار آزاد تعیین می بر اساسي مختلف و سود تسهیالت اعطایی ها هسپرد
توانند طبق ضوابط قانون عملیـات بـانکی    مرزي می واحدهاي بانکی به جز واحدهاي بانکی برون ـ19اده م  

  :نمایند تأمینمنابع مالی مورد نیاز خود را به ریال، به طرق ذیل  بدون ربا و سایر قوانین و مقررات جاري
  الحسنه جاري و پس انداز ي قرضها هـ قبول سپرد1
  گذاري مدت دار ایهي سرمها هـ قبول سپرد2
  ـ انتشار اوراق مشارکت 3
  ـ دریافت تسهیالت اعتباري از اشخاص حقیقی و حقوقی 4
  .باشند الحسنه جاري به ریال از مشتریان نمی ي قرضها همؤسسات اعتباري مجاز به دریافت سپردتبصره ـ  

ارچوب قانون عملیـات بـانکی   توانند در چ واحدهاي بانکی به جز واحدهاي بانکی برون مرزي می ـ20ماده   
  .نمایند بدون ربا تسهیالت اعتباري به ریال اعطا

توانند طبق مفاد اساسنامه خـود   واحدهاي بانکی به جز واحدهاي بانکی برون مرزي در منطقه میـ 21ماده   
  .نمایند  به سایر عملیات بانکی مجاز به ریال مبادرت

هـاي خـود    از به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایـی و مؤسسات در مناطق مج ها بانک ـ22ماده   
  .باشند نمی

و مؤسسـات خـارجی در منـاطق همـواره بایـد بخشـی از        هـا  بانـک و مؤسسات و شـعب   ها بانک ـ23ماده   
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 کند به عنوان سپرده قانونی نزد که بانک مرکزي تعیین می ي تودیع شده نزد خود را به میزان و نوع ارزيها هسپرد
 هـا  بانکحدود فعالیت   تواند برحسب نوع سپرده و ي قانونی میها همیزان و نوع ارز سپرد. بانک مرکزي تودیع کنند
  .و مؤسسات متفاوت باشد

ي قانونی دریافتی بـه ارز سـود ارزي مناسـب بـه تشـخیص خـود       ها هبانک مرکزي نسبت به سپردتبصره ـ    
  .نماید پرداخت می

و مؤسسات خارجی در مناطق باید بخشی از سود ویژه سالیانه  ها بانکسسات و شعب و مؤ ها بانک ـ24ماده   
سود ویـژه خواهـد   %) 15(میزان این اندوخته حداقل پانزده درصد. کنند  خود را به صورت اندوخته قانونی نگهداري

  .ایجاد این اندوخته پس از آن که مبلغ به میزان سرمایه بالغ شد، اختیاري است. بود
هاي بـازار آزاد در پایـان    نرخ بر مبنايهاي ارزي واحدهاي بانکی در مناطق باید  ها و بدهی دارایی ـ25ده ما  
 هـاي بـا سررسـید یـک سـال و کمتـر از       ها و بدهی تسعیر دارایی  التفاوت حاصل از مابه. دوره مالی تسعیر شود هر
  .زیان منظور شود سال در زمان تسعیر بایستی به حساب سود و یک

  .باشند واحدهاي بانکی در مناطق مجاز به قبول سهام خود به عنوان وثیقه تسهیالت اعطایی نمیـ 26ماده   
  :باشند و مؤسسات در مناطق مجاز به انجام عملیات ذیل نمی ها بانک ـ27ماده   
ـ   بـدون   خرید و فروش کاال به حساب خود به منظور تجارت مگر در جهت اجراي قانون عملیات بانکی الف 

  .ربا و در جهت رفع احتیاجات خود
است  غیرمنقولو مؤسساتی که هدف اصلی آنها انجام معامالت  ها بانکجز براي  غیرمنقول تمعالمالب ـ   

  .بیش از سقف مصوب بانک مرکزي 
ـ   خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید سایر اوراق بهـادار بـه حسـاب خـود بـه       پ 

  .بیش از سقف مصوب بانک مرکزي میزانی 
ـ   یی که اشخاص مذکور در آن ها شرکتو مدیره  هیأتو اعضاي  مدیرعاملاعطاي تسهیالت اعتباري به  ت 
  .مرکزي هستند بیش از سقف مصوب بانک نفع ذي

ـ   اعضـاي ارکـان و مـدیران و     و مـدیران سـازمان و  مـدیره   هیـأت اعطاي تسهیالت اعتباري به اعضاي  ث 
  .رسد که به همین منظور به تصویب بانک مرکزي می  بانک مرکزي، مگر با رعایت مقررات خاص بازرسان

ایـن  ) 8(ي وارد شده از حداقل مقرر در ماده ها زیانی که سرمایه بانک یا مؤسسه بر اثر در صورت ـ28ماده   
  .سرمایه خود را تکمیل کند  کمتر شود، باید حداکثر ظرف شش ماه نامه آیین

  
  پنجم ـ مقررات مربوط به نظارت بر واحدهاي بانکی منطقه فصل 

و مؤسسـات خـارجی در منـاطق تحـت نظـارت بانـک        هـا  بانکو مؤسسات و شعب  ها بانککلیه  ـ29ماده  
احتیاجـات خـود کلیـه اطالعـات      مقررات ذیل و در جهت رفـع   مرکزي خواهند بود و باید ضمن مراعات ضوابط و

  :رایه نمایندنیاز بانک مرکزي را امورد
  .گردد رعایت نمایند اعتباري که از طرف بانک مرکزي تعیین می هاي پولی و ـ سیاست 1 
هاي تعیین شـده   ي قانونی خود را براي مقاطعی که بانک مرکزي تعیین خواهد کرد در قالب فرمها هـ سپرد2 

  .نزد بانک مرکزي تودیع کنند
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بانـک مرکـزي باشـد تنظـیم و      تأییـد به ترتیبی که مـورد   ي مالی خود راها صورتها و  ـ سرفصل حساب 3 
  .نگهداري کنند

  .ـ استانداردها و ضوابط بانک مرکزي از جمله در مورد کفایت سرمایه را رعایت کنند 4 
ها و براي مقاطع تعیین شده به شـرح زیـر بـراي بانـک مرکـزي       اطالعات موردنظر را مطابق فرم ـ آمار و 5

  :ارسال کنند
  .ي قانونی ها هدفتر کل و صورت محاسبه سپردـ خالصه 

بانـک   تأییـد زیان که به گواهی حسابرسان مستقل مورد  ي مالی از جمله ترازنامه و حساب سود وها صورتـ 
  .مرکزي رسیده است 

کند، ارایه یا در اختیار آن  ـ سایر اطالعات مورد نیاز بانک مرکزي را در هر زمان که بانک مرکزي تعیین می6
  .شده و به صورت موردي یا فردي انتشار نخواهد یافت این اطالعات محرمانه تلقی. نک قرار دهندبا

یابند همکـاري کننـد و اطالعـات الزم را در     ـ با بازرسان اعزامی بانک که با حکم کتبی در محل حضور می7
  .اختیار آنان بگذارند

عالیت واحد بانکی در منطقه با مخاطره همـراه  در صورتی که بنا به تشخیص بانک مرکزي ادامه فـ 30ماده  
  .در واحد بانکی اقدام نماید ناظر  تواند نسبت به استقرار باشد بانک مرکزي می

  
  فصل ششم ـ مقررات متفرقه  

و مؤسسـات و   هـا  بانـک عامـل   هیـأت  ءم مقام و یـا اعضـا  ئو مدیرعامل و قامدیره  هیأتاعضاي  ـ31ماده  
 تأییـد اي باید مورد  خارجی در مناطق از نظر تخصصی و حرفه و مؤسسات ایرانی و اه بانکهمچنین رؤساي شعب 
  .بانک مرکزي قرار گیرد

 شود مسؤول و واحدهاي بانکی در منطقه بابت خساراتی که در اثر عملیات آنها متوجه مشتریان می ـ32ماده  
  .باشند می  متعهد جبران خسارات وارده شده

هر بانک یا مؤسسـه در منطقـه نیـز در مقابـل صـاحبان سـهام و مشـتریان        مدیره  هیأتو اعضاي  مدیرعامل 
هر یک از آنان از این مقررات یا اساسنامه خود به صـاحبان سـهام     باشند که در نتیجه تخلف مسؤول خساراتی می
  .شود یا مشتریان وارد می

پاي اسناد بانکی توسط واحدهاي بانکی ها و اسناد بانکی، اتاق پایا به منظور تسهیل در مبادله چک ـ33ماده  
  .شود می تأمینشده  شود که هزینه عملیاتی آن از طرف واحدهاي یاد می بانک مرکزي در منطقه تأسیس تأییدبا 

اسناد و دفاتر، نحوه رسیدگی به تخلفات، ترتیـب انحـالل و ورشکسـتگی     نحوه نگهداري اوراق و ـ34ماده  
طبـق قـانون پـولی و بـانکی مصـوب      بینی نشده اسـت   نامه پیش ه در این آیینواحدهاي بانکی و سایر مواردي ک

  .باشد می 1351سال
ي مربـوط بـه امـور پـولی و بـانکی      هـا  هو بخشنام )177(ها دستورالعمل ـ) 23/2/1388اصالحی ( 35ماده  

  
مصـوب   سـالمی ایـران  صـنعتی جمهـوري ا   ـ  منـاطق آزاد تجـاري    اجرایـی عملیـات پـولی و بـانکی در    العمل دسـتور به  -177

 .مندج در این مجموعه رجوع شود شوراي پول و اعتبار 13/6/1379
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اد تجـاري ـ   عالی منـاطق آز  مناطق آزاد توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران با هماهنگی دبیرخانه شوراي
  .صنعتی تهیه و ابالغ خواهد شد

  .شود می )178(31/2/1376هـ مورخ  17992ت  51866این متن جایگزین تصویبنامه شماره  
  

  مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد
  )179(صنعتی جمهوري اسالمی ایران ـ  تجاري 

  با اصالحات و الحاقات بعدي وزیران هیأت 2/6/1379مصوب 
  تعاریف ـ  ل  فصل او

  : د رو ح مربوط به کار می هاي مشرو ي زیر به جاي عبارتها هاژ نامه و در این آیین ـ  1ماده  
  .صنعتی جمهوري اسالمی ایران ـ  مناطق آزاد تجاري : مناطق آزاد ـ  الف  
  .کشور جمهوري اسالمی ایران به استثناي مناطق آزاد: سایر نقاط کشور ـ  ب  
  .هر یک از مناطق آزاد: منطقه ـ  پ  
  .سازمان هر یک از مناطق آزاد: سازمان ـ  ت  
  .نامه  این آیین) 2(کلیه مؤسسات مذکور در ماده : نامه مؤسسات موضوع این آیین ـ  ث  
  .باشند نامه مجاز به فعالیت در منطقه می اي که طبق مقررات این آیین مؤسسات بیمه: مؤسسات بیمه ـ  ج  
اي که خدمات خود را به صورت بیمه متقابل تنها بـه اعضـا ارایـه     مؤسسات بیمه: مؤسسات بیمه متقابل ـ  چ  
  .نمایند می

اسطه انجام معامالت بیمه و یا بیمه  دریافت کارمزد، و درمقابل شخص حقوقی که: مؤسسه کارگزاري بیمه ـ  ح  
  .ي باشدا بوده و شغل او تنها ارایه خدمات بیمه ها طرفاتکایی بین 

ظایف مؤسسه اصلی تحت نام  احد تابعه یکی از مؤسسات بیمه ایرانی که در چارچوب موضوع و و و: شعبه ـ  خ  
  .کند لیت آن در منطقه فعالیت می و مسؤو

شخص حقیقی یا حقوقی که بر اساس قرارداد نمایندگی با یکی از مؤسسات بیمه ایرانـی  : نمایندگی بیمه ـ  د  
ظایف مؤسسه طرف قرارداد در امر بیمه را در منطقه به عهـده   نامه، انجام بخشی از موضوع و و یینو مقررات این آ
  .گرفته است

دفتر مؤسسات بیمه ثبت شده در مناطق آزاد که به منظور تسـهیل  : دفتر ارتباطی ـ  ) 5/6/1382الحاقی (ذ  
  .شود نقاط کشور ایجاد میدر سایر  ربط ذيي ها سازمانارتباط با بیمه مرکزي ایران و دیگر 

  
  تأسیس ـ  م  فصل دو

سیله مؤسساتی که بنا بـه پیشـنهاد سـازمان، طبـق      عملیات بیمه و بیمه اتکایی در مناطق آزاد به و ـ  2ماده  
  

صـنعتی جمهـوري اسـالمی ایـران مصـوب       –نامه اجرایی عملیـات پـولی و بـانکی در منـاطق آزاد تجـاري       منظور آیین ـ   178
 .باشد عالی مناطق آزاد تجاري، صنعتی می شوراي 3/10/1375

 .ابالغ شده است 8/6/1379هـ مورخ 22117ت/24117ه شماره نامه مزبور ب آیین ـ   179
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ي زیر به ثبت برسند انجـام  ها صورتنامه از بیمه مرکزي ایران مجوز دریافت داشته و به یکی از  مقررات این آیین
  : خواهد شد

نی بیمه ایرانی با مشارکت سهامداران حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی که کلیه  شرکت سهامی یا تعاو ـ   1 
  .سهام آن با نام باشد

  .مؤسسه نمایندگی و یا کارگزاري بیمه ـ   2 
نع نامـه و ثبـت در منطقـه بالمـا     تأسیس شعبه توسط مؤسسات بیمه با رعایت مقررات این آیین ـ   1تبصره  
  .است
عـالی بیمـه    اعطاي نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی با رعایت ضوابطی که به تصویب شـوراي  ـ   2تبصره  
  )180( .رسد امکان پذیر است می

مؤسسات بیمه ایرانی مشمول مقررات قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران  ـ  ) 5/6/1382اصالحی ( 3تبصره  
  : باشند مجاز به فعالیت در مناطق آزاد به یکی از اشکال زیر می) لتی لتی و غیردو اعم از دو( )181(گري و بیمه
  .گري تأسیس شعبه و ایجاد نمایندگی با رعایت قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه ـ  الف  
تأسیس مؤسسه بیمه با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در چارچوب مقـررات ایـن    ـ  ب  
  )182(.نامه آیین
ده فعالیت دفاتر ارتباطی مؤسسـات بیمـه از سـوي     ضوابط ایجاد و محدو ـ   )5/6/1382الحاقی ( 4تبصره  

  .بیمه مرکزي ایران تعیین و اعالم خواهد شد
نمایند، مجـاز بـه عرضـه     نامه اجازه فعالیت در منطقه دریافت می مؤسساتی که در اجراي این آیین ـ   3ماده  

ارداتـی   ضوعات و موارد بیمه موجود در سایر نقاط کشور و بیمه حمل و نقل کاالي وبیمه براي اشخاص مقیم، مو
  .باشند به سایر نقاط کشور که قرارداد خرید آن در ایران منعقد یا اعتبار اسنادي آن در ایران باز شده است نمی

  .عملیات بیمه اتکایی از شمول حکم این ماده مستثناست 
توانند از مؤسسـات بیمـه    اي مستقیم در منطقه را دارند نمی ها اجازه فعالیت بیمهمؤسساتی که تن ـ   1تبصره  

  .سایر نقاط کشور بیمه اتکایی قبول نمایند
در چـارچوب ایـن   ) غیر بیمه اشخاص(لیت  توانند نسبت به بیمه اموال و مسؤو مؤسسات بیمه می ـ   2تبصره  
  . یژه اقتصادي فعالیت کنند اطق ونامه و رعایت قوانین و مقررات مربوط در من آیین
اي  اي مناطق آزاد براي آن دسته از موضوعات و موارد بیمه نامه توسط مؤسسات بیمه ر بیمه صدو ـ   3تبصره  

شود از شـمول ایـن مـاده مستثناسـت و      اي ایرانی فعال در سایرنقاط کشور عرضه نمی که از طرف مؤسسات بیمه
  

عـالی بیمـه    شـوراي  3/4/1382نامه ضوابط اعطاي پروانه نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی در مناطق آزاد مصوب  به آیینـ   180
  .مندرج در این مجموعه رجوع شود

منـدرج در مجموعـه قـوانین و     30/3/1350بعدي مصـوب   گري با اصالحات سیس بیمه مرکزي ایران و بیمه به قانون تأ  ـ   181
مراجعـه   www.dotic.ir یا به سامانه ملی قوانین و مقررات جمهـوري اسـالمی ایـران بـه نشـانی      نت مقررات بیمه از انتشارات این معاو

  .فرمایید
هاي مؤسسات بیمه سایر نقاط کشور در هر یک از منـاطق آزاد بـا رعایـت مقـررات      یها و نمایندگ فعالیت شعبه ـ   سابقتبصره  ـ   182
  .نامه و سایر ضوابط حاکم بر مؤسسات مزبور بالمانع است گري در چارچوب این آیین سیس بیمه مرکزي ایران و بیمه قانون تأ

http://www.dotic.ir
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د بیمه مجاز در سرزمین اصلی، براي مؤسسات بیمه، توسط بیمه مرکزي ایران فهرست این قبیل موضوعات و موار
  )183(.شود اعالم می ها سازمانماه از تاریخ تصویب این مقررات، تهیه و به  3حداکثر ظرف 

  : حداقل سرمایه براي مؤسسات بیمه، نمایندگی و کارگزاري بیمه به قرار زیر است ـ   4ماده  
شـوند کـه    ریال تشکیل مـی ) 000/000/000/15(قیم با سرمایه حداقل پانزده میلیارد مؤسسات بیمه مست ـ  1 

  .آن به صورت نقد پرداخت شده باشد%) 50(باید حداقل پنجاه درصد 
شوند که بایـد   ریال تشکیل می) 000/000/200(یست میلیون  مؤسسات بیمه متقابل با سرمایه حداقل دو ـ   2 

  .به صورت نقد پرداخت شده باشد آن%) 50(حداقل پنجاه درصد 
شـوند   ریال تشکیل مـی ) 000/000/000/85(پنج میلیارد  مؤسسات بیمه اتکایی با سرمایه حداقل هشتادو ـ   3 

  .آن به صورت نقد پرداخت شده باشد%) 50(که باید حداقل پنجاه درصد 
ریـال تشـکیل   ) 000/000/300(یون مؤسسات نمایندگی و یا کارگزاري بیمه با سرمایه حداقل سیصد میل ـ   4 
  .آن به صورت نقد پرداخت شده باشد%) 50(شوند که باید حداقل پنجاه درصد  می

سال یکبار موکول به پیشنهاد مشترك دبیرخانه  2هرگونه تعدیل در ارقام مندرج در این ماده هر  ـ   1تبصره  
  .یران استوز هیأتعالی مناطق آزاد و بیمه مرکزي ایران و تصویب  شوراي
الشرکه ریالی خود را باید به ارزهاي مورد  نامه سهم سهامداران خارجی مؤسسات موضوع این آیین ـ   2تبصره  

  .قبول بانک مرکزي ایران پرداخته و یا گواهی تبدیل ارز را ارایه نمایند
انـک مرکـزي جمهـوري    ب تأییـد ي مورد ها بانکجوه سرمایه موضوع این ماده باید نزد یکی از  و ـ   3تبصره  

  .اریز شود اسالمی ایران که ترجیحاً در مناطق آزاد داراي شعبه باشد و
  

  انه فعالیت مجوز ثبت و پرو ـ  فصل سوم 
نامه در منطقه، موکول بـه ارایـه    ثبت مؤسسات موضوع این آیین ـ  ) 5/6/1382اصالحی مصوب ( 5ماده  

ود و ثبت هر گونه تغییرات بعدي در اساسنامه مدیران، میـزان  ش مجوز ثبت که توسط بیمه مرکزي ایران صادر می
  .سرمایه و سهام مؤسساتی که به ثبت رسیده باشند موکول به ارایه موافقت بیمه مرکزي ایران است

  
  :از در سرزمین اصلی براي مؤسسات بیمهمصوبه رییس بیمه مرکزي ایران در خصوص فهرست موضوعات و موارد بیمه مج ـ   183

  عالی مناطق آزاد جمهور و دبیر شوراي ر محترم رییس مشاو  -جناب آقاي نصیري 
صـنعتی جمهـوري اسـالمی ایـران      ـ  سیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاري  مقررات تأ 3ماده  3احتراماً، در اجراي تبصره  

هرست موضوعات و موارد بیمه مجاز در سرزمین اصلی، براي مؤسسات بیمه، جهت استحضار به شـرح  وزیران، ف هیأت 8/6/1379مصوب 
  :گردد زیر اعالم می

  اي مدیران ارشد لیت حرفه مسؤو ـ  2  درمان انفرادي ـ  1
  )رایانه(بیمه کامپیوتر  ـ  4  آلودگی محیط زیست ـ  3
  سرقت آثار هنري ـ  6  کاران و صنعت...) نوازندگان، نقاشان، خطاطان،(از کارافتادگی دست هنرمندان  ـ  5
  مرگ و میر طیور و آبزیان ـ  8  بیمه بیکاري ـ  7
  رزي بیمه محصوالت کشاو ـ  10  مرگ و میر زنبور عسل و کرم ابریشم ـ  9

   بیمه اعتبار انفرادي ـ  11
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  :براي تحصیل مجوز ثبت، مدارك و اطالعات زیر باید به بیمه مرکزي ایران تسلیم شود ـ   6ماده  
  .اساسنامه مؤسسه ـ  الف  
  .میزان سرمایه مؤسسه، رسید یا گواهینامه تعهد پرداخت آن ـ  ب  
  .و نحوه پرداخت آنها غیرنقديسهام نقدي و  ـ  پ  
  .صورت اسامی سهامداران، بازرسان و مدیران و تابعیت و تعداد سهام هر یک از آنها ـ  ت  
  .مؤسسه و حسن شهرت مدیران آن باشداسناد و مدارك و اطالعات دیگري که معرف صالحیت مالی و فنی  ـ  ث  
در صورت عدم ثبت مؤسسه ظرف مهلت مذکور . ماه اعتبار دارد 6مجوز ثبت صادرشده براي مدت  ـ  تبصره  

  .باید مجدداً مجوز ثبت تحصیل شود
ز از تاریخ تسلیم آخرین مـدارك و اطالعـات    رو 30بیمه مرکزي ایران موظف است حداکثر ظرف  ـ   7ماده  
صـنعتی جمهـوري اسـالمی ایـران      ـ  قانون چگونگی اداره منـاطق آزاد تجـاري   ) 28(ته شده با رعایت ماده خواس

نامه نظر خود را اعم از قبول یا رد تقاضا به طور کتبی بـه سـازمان اعـالم     و مقررات این آیین )184(1372مصوب 
  .نماید
ز اعتـراض   رو 30توانـد ظـرف    ته باشد میدر صورتی که متقاضی به نظر اعال م شده اعتراض داش ـ  تبصره  

  .بیمه مرکزي ایران تسلیم کند عمومی مجمعخود را به 
  .االجراست تصمیم مجمع مزبور قطعی و الزم 
انه فعالیت براي بیمه اتکایی، یک  بیمه مرکزي ایران با دریافت گواهی ثبت مؤسسه در منطقه، پرو ـ   8ماده  

  .ر دو صادر خواهد کردیا چند رشته بیمه مستقیم و یا ه
  

  د نمودن فعالیت انه و محدو لغو پرو ـ  فصل چهارم 
ي معـین در مـوارد   ها هیا رشت ها هانه فعالیت صادرشده توسط بیمه مرکزي ایران براي تمام رشت پرو ـ   9ماده  

  : زیر لغو خواهد شد
  .انه در صورت تقاضاي دارنده پرو ـ  الف  
  .ع نکرده باشد انه عملیات خود را در منطقه شرو ر پرو ا یکسال پس از صدودر صورتی که مؤسسه ت ـ  ب  
  .رشکستگی مؤسسه در صورت و ـ  پ  
ضع مالی مؤسسه طوري باشد  عالی بیمه، و شوراي تأییددر صورتی که به تشخیص بیمه مرکزي ایران و  ـ  ت  

گذاران و صاحبان حقـوق   و بیمه شدگان بیمهزیان که نتواند به تعهدات خود عمل نماید یا ادامه فعالیت مؤسسه به 
  .ها باشد آن

  .نامه بینی شده در این آیین سایر موارد پیش ـ  ث  
نامه یـا   نامه برخالف اساسنامه خود یا مقررات این آیین در مواردي که مؤسسات موضوع این آیین ـ   10ماده  

سسـات در منطقـه رفتـار نماینـد، بـه پیشـنهاد بیمـه        حسب اعالم سازمان بر خالف سایر مقررات حاکم بر این مؤ
ي اتکایی به طور موقت یـا دایـم   ها هي معین یا بیمها هعالی بیمه از فعالیت یا رشت مرکزي ایران و تصویب شوراي

  
 . ه استرج شددین مجموعه ادر  7/6/1372مصوب مذکور قانون  ـ   184
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  .ممنوع خواهند شد
بـه طـور    ها از فعالیـت  نامه یا ممنوعیت آن انه فعالیت مؤسسات موضوع این آیین ر و لغو پرو صدو ـ   11ماده  

ها الزم باشد، به هزینه خـود مؤسسـه    و صاحبان حقوق آن گذاران بیمهموقت و اطالعاتی که از لحاظ حفظ منافع 
ي کثیراالنتشار تهران و منطقه در دو نوبـت  ها هزنام زنامه رسمی کشور و یکی از رو توسط بیمه مرکزي ایران در رو

  .به فاصله یک ماه آگهی خواهد شد
اي براي یک یا چند رشته بیمه اتکایی بطـور دایـم لغـو     انه فعالیت مؤسسه بیمه صورتی که پرو در ـ  12ماده  

عالی بیمه، ترتیبی اتخاذ خواهد شـد کـه متضـمن منـافع      شود بنا به پیشنهاد بیمه مرکزي ایران و تصویب شوراي
  .ها باشد و صاحبان حقوق آن شدگان بیمه، گذاران بیمه

نتقال پرتفوي مؤسسه با کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات آن به مؤسسه از جمله این ترتیبات، ا 
  .دیگري که مجاز به فعالیت در منطقه باشد خواهد بود

  
  نحوه فعالیت ـ  فصل پنجم 

ي قـانونی و ذخـایر فنـی خـود را     ها هخت نامه موظفند حساب اندو مؤسسات بیمه موضوع این آیین ـ   13ماده  
  .ها را به صورت مشخص منعکس نمایند و نحوه بکار افتادن آننگهدارند 

ي بیمه و میـزان و طـرز محاسـبه، همچنـین     ها هي قانونی و ذخایر فنی براي هر یک از رشتها هخت انواع اندو 
کـه   غیرمنقـول و ذخایر و نیز سرمایه مؤسسه و نحوه ارزیابی امـوال منقـول و    ها هخت ترتیب بکار انداختن این اندو

عـالی بیمـه    هایی اسـت کـه بـه تصـویب شـوراي      اینده منابع مالی مؤسسات مذکور است به موجب دستورالعملنم
  )185( .رسد می

اي مسـتقیم   از کلیه معامالت بیمـه %) 10(نامه موظفند ده درصد  مؤسسات بیمه موضوع این آیین ـ   14ماده  
  .خود را نزد بیمه مرکزي ایران بیمه اتکایی نمایند

  .باشد زي ایران در قبول یا رد اتکایی مزبور مجاز میبیمه مرک 
  .عالی بیمه خواهد رسید نرخ کارمزد و سایر شرایط به موجب دستورالعملی است که به تصویب شوراي ـ  تبصره  
) 13(و ذخـایر مـذکور در مـاده     هـا  هختـ  نامه همچنین اندو اموال مؤسسات بیمه موضوع این آیین ـ   15ماده  

و صـاحبان حقـوق آنـان اسـت و در صـورت انحـالل یـا         شـدگان  بیمـه و  گـذاران  بیمهو مطالبات  تضمین حقوق
  .شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم دارند گذاران و بیمه رشکستگی مؤسسه، بیمه و

  .ي مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر استها هدر میان رشت ـ   1تبصره  
  

   :عالی بیمه به شرح ذیل مندرج در این مجموعه رجوع شود به مصوبات شوراي ـ   185
 جمهـوري  صـنعتی  - تجـاري  آزاد منـاطق  بیمـه  مؤسسـات  قـانونی  هـاي  ختـه  انـدو  و ذخـایر  دسـتورالعمل ) 45( شماره نامه آیین - 1

  30/2/1382 مصوب ایران اسالمی
 مصـوب  ایـران  اسـالمی  جمهـوري  صـنعتی  – تجـاري  آزاد منـاطق  بیمه ؤسساتم فنی ذخایر دستورالعمل) 46( شماره نامه آیین - 2

30/2/1382  
 جمهـوري  صـنعتی   -  تجـاري  آزاد منـاطق  در شـده  بیمـه ثبـت   مؤسسات گذاري سرمایه نحوه دستورالعمل) 47( شماره نامه آیین - 3

 30/2/1382 مصوب ایران اسالمی
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ن موافقت قبلی بیمه مرکزي ایران اموال خود را صلح  توانند بدو مؤسسات مذکور در این ماده نمی ـ   2تبصره  
  .اگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند حقوق نمایند و یا به رهن و

ده، مطـابق بخـش   ایـن مـا  ) 2(دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام انجام معامالت موضوع تبصره  ـ   3تبصره  
موافقتنامه بیمه مرکزي ایران را مطالبه و مفـاد   )186(گري قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه) 60(اخیر ماده 

  .آن را در سند منعکس نمایند
نامه موظفند ترازنامه و صورت سود و زیـان خـود را در یکـی از     مؤسسات بیمه موضوع این آیین ـ   16ماده  
  .راالنتشار تهران و منطقه درج نمایندي کثیها هزنام رو

نامه موظفند هرگونه تغییر در سهامداران عمـده، مـدیران و بازرسـان     مؤسسات موضوع این آیین ـ   17ماده  
  .مؤسسه را ظرف دو هفته به اطالع بیمه مرکزي ایران برسانند) حسابرسان(

از جـرایم قتـل، سـرقت، خیانـت در امانـت،       اشخاصی که در ایران یا در خارج از کشور به یکـی  ـ   18ماده  
نـت در جـرایم مـذکور محکـوم شـده باشـند، همچنـین         محـل و اخـتالس یـا معـاو     ر چک بی کالهبرداري، صدو

  .نامه باشند توانند جزو مؤسسان یا مدیران مؤسسات موضوع این آیین رشکستگان به تقصیر و تقلب نمی و
رشکستگی، تـابع   نامه از نظر ادغام و انتقال عملیات، انحالل و و مؤسسات بیمه موضوع این آیین ـ   19ماده  

  
دایع مـذکور در   اموال مؤسسات بیمه همچنین و: 30/3/1350بیمه گري مصوب  سیس بیمه مرکزي ایران و قانون تأ  60ماده  ـ   186

رشکسـتگی   شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحالل یا و گذاران، بیمه تضمین حقوق و مطالبات بیمه )1(* )46و  36(مواد 
هاي مختلف بیمه  در میان رشته. تانکاران حق تقدم دارندشدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بس گذاران و بیمه مؤسسه بیمه، بیمه

ن موافقت قبلی بیمه مرکزي ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهـن   توانند بدو مؤسسات بیمه نمی.حق تقدم با بیمه عمر است
وظفند هنگام انجام این قبیـل معـامالت موافقتنامـه    دفاتر اسناد رسمی م .اگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند و

  .بیمه مرکزي ایران را مطالبه و مفاد آن را در سند منعکس کنند
آن نقداً پرداخـت شـده باشـد،    % 50شود که باید  مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه حداقل یکصد میلیون ریال تشکیل می ـ   36ماده  - 1*

اي که از طـرف بیمـه مرکـزي ایـران      نامه نظر گرفته خواهد شد در آیین هاي بیمه در راي هریک از رشتهاي که عنداالقتضا ب دیعه میزان و
  .رسد تعیین خواهد شد عالی بیمه می تهیه و به تصویب شوراي

  : تغییر یافته است 12/9/1385فوق به شرح ذیل در تاریخ  36الزم به یادآوري است حداقل سرمایه مندرج در ماده 
ــ بـراي مؤسسـات بیمـه     1350قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري ـ مصوب   )36(مایه مؤسسات بیمه موضوع ماده حداقل سر

 :شود غیردولتی به شرح زیر تعیین می
 میلیارد ریال )160(شرکت بیمه زندگی  - 1
 میلیارد ریال) 160(شرکت بیمه غیرزندگی  -2
 میلیارد ریال )280() زندگی و غیر زندگی(ـ شرکت بیمه مختلط 3
 میلیارد ریال )400(شرکت بیمه اتکایی  -4

   .هاي بیمه غیردولتی موظفند ظرف دو سال حداقل سرمایه خود را با این تصویبنامه منطبق نمایند شرکت
رسـد مبلغـی    یمه مـی عالی ب اي که به پیشنهاد بیمه مرکزي ایران به تصویب شوراي نامه مؤسسات بیمه خارجی باید طبق آیین ـ   46ماده  

  .هاي زندگی و سایر انواع بیمه نزد بیمه مرکزي ایران تودیع نمایند یک از دو رشته بیمه براي هر
  .دیعه در هریک از دو مورد مذکور از پانصدهزار دالر یا معادل آن از ارزهاي مورد قبول بانک مرکزي ایران کمتر نخواهد بود مبلغ این و 
دیعـه حـداقل بـه دو     دیعه مزبور اضافه کند تا در هر مورد مبلغ و رجی باید درآمدهاي خود را سال به سال به وهریک از مؤسسات بیمه خا 

  .دیعه مازاد بر مبالغ فوق اختیاري است افزایش و. عالی بیمه برسد برابر مبلغ مصوب شوراي
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  .باشند گري می قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه )187()59(الی ) 51(نامه و مواد  مقررات این آیین
  
  نظارت ـ  فصل ششم 

نامـه در   آیـین  نامه بر فعالیت مؤسسـات موضـوع ایـن    بیمه مرکزي ایران طبق مقررات این آیین ـ   20ماده  
  .منطقه نظارت خواهد کرد

  : نامه حسب مورد موظفند مؤسسات موضوع این آیین ـ   21ماده  
 تأییـد اي کـه بـه پیشـنهاد بیمـه مرکـزي ایـران بـه         ي مالی خود را طبق نمونـه ها صورتها و  حساب ـ  الف  

  
  :30/3/1350مصوب  )1(*گري سیس بیمه مرکزي ایران و بیمه از قانون تأ  ـ  187

شود دادگاه مکلف است قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم، نظر بیمه مرکزي ه رشکستگی یک مؤسسه بیمه اعالم ب در صورتی که و ـ  51ماده  
دادگـاه  . ز نظریه خود را کتباً به دادگاه اعـالم دارد  رو 15صول استعالم دادگاه باید ظرف  بیمه مرکزي ایران از تاریخ و. ایران را جلب نماید

  . ه به نظریه بیمه مرکزي ایران تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کردبا توج
ایـن  ) 44(است و در این صورت مفـاد مـاده    اي از موارد انحالل مؤسسه انه یک مؤسسه بیمه براي کلیه عملیات بیمه ابطال پرو ـ  52ماده 

  . قانون اجرا خواهد شد
جـود نـدارد و    رشکستگی و در نقاطی که اداره تصفیه امور و. آید به عمل می رشکسته طبق قانون تجارت تصفیه مؤسسه بیمه و ـ  53ماده  

آنجـا   هـاي شهرسـتانی کـه اداره تصـفیه در     نماید و در حوزه دادگاه دادگاه بیمه مرکزي ایران را به عنوان قائم مقام اداره تصفیه تعیین می
  .تصفیه را انجام خواهد داد نت بیمه مرکزي ایران امر سیس گردیده است اداره تصفیه با معاو تأ
  :انتقال عملیات و ادغام ـ  قسمت سوم 
 عـالی بیمـه تمـام یـا قسـمتی از پرتفـوي       تواننـد بـا موافقـت بیمـه مرکـزي ایـران و تصـویب شـوراي         مؤسسات بیمـه مـی   ـ   54ماده  
) Portefeuille (اگذار کنند ز دیگر وخود را با کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن به یک یا چند مؤسسه بیمه مجا.  
زنامـه رسـمی    ز در رو بار به فاصله ده رو یک مؤسسه بیمه به مؤسسات دیگر بیمه دو) Portefeuille (تقاضاي انتقال پرتفوي  ـ   55ماده  

رف بیمـه مرکـزي   هاي محلی به هزینه متقاضـی از طـ   زنامه م در یکی از رو هاي کثیراالنتشار تهران و عنداللزو زنامه کشور و در یکی از رو
  .ایران آگهی خواهد شد

یک از  این انتقال هیچ پس از انقضاي سه ماه از تاریخ آخرین آگهی بیمه مرکزي ایران در صورت حصول اطمینان از اینکه در ـ   56ماده  
ي کتباً به مؤسسه بیمه متقاضی را با انتقال پرتفو خود  موافقت شد نخواهد  ها تضییع گذاران و صاحبان حقوق آن شدگان و بیمه حقوق بیمه

  .اعالم خواهد داشت
گـذاران و صـاحبان حقـوق     شـدگان و بیمـه   در صورت موافقت بیمه مرکزي ایران با انتقال پرتفوي این انتقال براي کلیه بیمه ـ   57ماده  
  .ها از تاریخ انتقال معتبر خواهد بود آن

عالی بیمه در  با موافقت بیمه مرکزي ایران و تصویب شوراي) 57و  56، 55(عایت مواد توانند با ر یک یا چند مؤسسه بیمه می ـ   58ماده  
  .یک مؤسسه بیمه دیگر ادغام شوند

هـا یـا بـه مالحظـات اقتصـادي و       شدگان و صـاحبان حقـوق آن   گذاران و بیمه بیمه مرکزي ایران به منظور حفظ حقوق بیمه ـ   59ماده  
ضـع مـالی یـا     اي را کـه و  عمومی بیمه مرکزي ایران مؤسسات بیمـه  عالی بیمه و تصویب مجمع یید شوراي توانند با تأ حمایت امر بیمه می

بخش نیست مکلف نماید که در یکی از مؤسسات بیمه دیگري که موافق باشند ادغام شوند و در صـورتی کـه ادغـام     ها رضایت اداري آن
تصـمیم بیمـه   . بخش نیست طبق مقررات این قانون لغـو خواهـد شـد    آن رضایتضع مالی یا اداري  اي که و انه مؤسسه صورت نگیرد پرو
هـاي کثیراالنتشـار تهـران و     زنامـه  زنامـه رسـمی کشـور و در یکـی از رو     رو ه بر ابالغ کتبی به مؤسسات مـوردنظر در  مرکزي ایران عالو

  .هاي محلی به اطالع عموم خواهد رسید زنامه م در یکی از رو عنداللزو
   .نت مراجعه شود ، به مجموعه بیمه از انتشارات این معاوراي مالحظه قوانین و مقررات کامل مربوط به بیمهب  - 1*



 156  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  )188(.رسد تنظیم و نگهداري نمایند عالی بیمه می شوراي
شـده توسـط    تأییـد ي مالی خود را که مورد رسیدگی و اظهار نظـر حسابرسـان   ها صورتیک نسخه از  ـ  ب  

ره مالی بـه بیمـه    ماه از پایان دو 6المللی قرار گرفته است حداکثر ظرف  سازمان حسابرسی یا حسابرسان معتبر بین
  .مرکزي ایران تسلیم کنند

کنـد،   اي که بیمه مرکـزي ایـران تهیـه مـی     هاي ساالنه خود را طبق نمون ضعیت عملیات بیمه صورت و ـ  پ  
  .ره مربوط به بیمه مرکزي ایران تسلیم نمایند ماه از پایان دو 3تنظیم و ظرف 

اي یا موردي را که بیمه مرکزي ایران به منظور نظارت بر حسن اجراي ایـن   ره سایر اطالعات و آمار دو ـ  ت  
  .قرار دهند نامه الزم تشخیص دهد در اختیار این سازمان آیین
عامل بیمه مرکزي ایران و با اطالع دبیرخانه  هیأتبا بازرسان اعزامی که با حکم کتبی یکی از اعضاي  ـ  ث  
  .کنند همکاري نمایند و اطالعات الزم را در اختیار آنان قراردهند عالی مناطق آزاد در محل حضور پیدا می شوراي
ه بـر رعایـت ترتیبـات     نمایند، عالو ي بلند مدت زندگی عرضه میاه هنام اي که بیمه مؤسسات بیمه ـ  تبصره  

محاسب فنـی مـورد قبـول     تأییدها و ذخایر فنی مربوط مورد رسیدگی و  فوق موظفند ترتیبی اتخاذ کنند تا حساب
  .بیمه مرکزي ایران قرار گیرد

اي مکلفنـد در   انونی و حرفـه ظایف قـ  ه بر و نامه عالو حسابرسان مؤسسات بیمه موضوع این آیین ـ   22ماده  
  .نامه نیز اظهارنظر نمایند گزارش نهایی خود نسبت به حسن اجراي مقررات این آیین

نامه از مقـررات   بیمه مرکزي ایران در صورت مشاهده هرگونه تخلف مؤسسات موضوع این آیین ـ   23ماده  
اسـبی را بـراي رفـع ایـراد تعیـین و ابـالغ       مربوط، مراتب را به طورکتبی به مؤسسه و سازمان اعالم و مهلـت من 

  .نماید می
در صورت عدم رفع به موقع تخلف یا تکرار تخلف، بیمه مرکزي ایران حسب مورد و با اخطار کتبـی مطـابق    
  .نامه عمل خواهد کرد این آیین) 10(ماده 
نامـه هیچگـاه    آییندر مؤسسات بیمه موضوع این ) حقوق صاحبان سهام( ها ارزش خالص دارایی ـ   24ماده  

  : نباید از بزرگترین رقم حاصل از بندهاي زیر کمتر باشد
  .نامه حداقل سرمایه پرداخت شده طبق مقررات این آیین%) 90(نود درصد  ـ  الف  
  .ره شده ناخالص آخرین سال مالی ضربدر نسبت نگهداري خسارت دو ي صادرها هحق بیم%) 10(ده درصد  ـ  ب  
ره مالی قبل ضربدر  درصد میانگین ساالنه کل خسارات ایجاد شده در سه دو%) 3/14(سه دهم چهارده و  ـ  ج  

  .ره نسبت نگهداري خسارت دو
  : ره عبارت است از نسبت نگهداري خسارت دو ـ  تبصره  
  ) گران اتکایی هاي ایجاد شده پس از کسر خسارت سهم بیمه کل خسارت/ره مربوط کل خسارت ایجاد شده دو( 
نامه، مؤسسه بیمـه موظـف اسـت     این آیین) 24(در صورت عدم حصول نصابهاي مندرج در ماده  ـ   25اده م 

ي مـالی،  هـا  صورتماه از پایان مهلت مقرر براي ارایه  3هاي مذکور را ظرف  خصوص نیل به نصاب طرح خود در
  

 ایـران  اسـالمی  جمهـوري  صـنعتی   -  تجاري آزاد مناطق بیمه مؤسسات مالی هاي صورت نمونه) 49( شماره نامه آیینبه  ـ   188
 .عه رجوع شودعالی بیمه مندرج در این مجمو شوراي 3/4/1382 مصوب
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نامـه نسـبت بـه     مقررات این آیـین بیمه مرکزي ایران برساند در غیر این صورت بیمه مرکزي ایران طبق  تأییدبه 
  .انه مؤسسه بیمه حسب مورد اقدام خواهد کرد د کردن فعالیت یا لغو پرو محدو
  .در هر حال زمان اجراي طرح ارایه شده نباید بیشتر از یکسال باشد 
اي،  مهها و ذخایر عملیات بی هاي معرف بدهی نامه مکلفند کلیه دارایی مؤسسات موضوع این آیین ـ   26ماده  

  .گذاري نمایند ي خود را تنها در مناطق آزاد یا سایر نقاط کشور نگهداري و سرمایهها هخت همچنین سرمایه و اندو
سازمان و موافقـت بیمـه    تأییدهاي موضوع این ماده در خارج از کشور با  نگهداري بخشی از دارایی ـ  تبصره  

  .مرکزي ایران مجاز است
  سایر مقررات ـ  فصل هفتم 

باشـند کـه در    ل جبران خسـاراتی مـی   مؤسسات بیمه و نمایندگان و کارگزاران رسمی بیمه مسؤو ـ   27ماده  
  .ارد آید ها یا کارکنانشان به دیگران و ظایفشان به سبب تقصیر و یا مسامحه آن اجراي و

یله نمایندگان خود قبول بیمه س یا به و انه بیمه ندارد رأساً ي معینی که پروها ههر مؤسسه بیمه در رشته یا رشت 
  .نماید، مکلف به جبران خسارت زیان دیده خواهد بود

انه مبادرت به عملیات بیمه و یا بیمه اتکـایی موضـوع    ن تحصیل پرو از عملیات اشخاصی که بدو ـ   28ماده  
ه در صورت  و به عالونامه نمایند، به درخواست بیمه مرکزي ایران توسط سازمان جلوگیري به عمل آمده  این آیین

هـاي   و مالکیـت  هـا  شـرکت ضـوابط ثبـت   ) 21(م، بیمه مرکزي ایران اشخاص مزبور را بر اساس مقررات ماده  لزو
  عـالی  شـوراي  4/2/1374مصـوب   ـ  صنعتی جمهـوري اسـالمی ایـران     ـ  صنعتی و معنوي در مناطق آزاد تجاري 

  .صالح تحت پیگرد قرار خواهد داد از طریق مراجع ذيو سایر قوانین و مقررات مربوط  )189(ـ   مناطق آزاد
عالی بیمه را به منظور اتخاذ تصـمیم   عالی بیمه در کلیه مواردي که اعضاي شوراي رییس شوراي ـ   29ماده  

نمایـد، از دبیـر    نسبت به موضوعات مربوط بـه تأسـیس یـا فعالیـت مؤسسـات بیمـه در منـاطق آزاد دعـوت مـی         
  .کند ي نیز براي شرکت در جلسه دعوت می د یا نماینده وعالی مناطق آزا شوراي
  .ي نیز حق رأي خواهد داشت عالی مناطق آزاد یا نماینده و این جلسات دبیر شوراي در 
نشـده از   بینـی  پـیش نامه است و در مـوارد   نامه تنها تابع مقررات این آیین فعالیت مؤسسات موضوع این آیین ـ   30ماده  

  .خواهد بود )190(مؤسسه، تابع قانون تجارت و قانون اصالح قسمتی از قانون تجارتحیث اداره امور 
  .شود نامه، کلیه مقررات مغایر با آن در منطقه لغو می از تاریخ تصویب این آیین ـ   31ماده  

  
  دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در

  )191(صنعتی جمهوري اسالمی ایران ـ  مناطق آزاد تجاري 
  شوراي پول و اعتبار 13/6/1379ب مصو

ن ربـا مصـوب    ، قـانون عملیـات بـانکی بـدو    1351بر اسـاس قـانون پـولی و بـانکی کشـور مصـوب سـال         
  

 . تصویبنامه مذکور در این مجموعه درج شده است  ـ   189
  .نت مراجعه شود از انتشارات این معاو» مجموعه تجارت«براي مالحظه قوانین مزبور به  ـ   190
 .ابالغ شده است 19/6/1379هـ مورخ /362نامه مزبور به شماره  آیین ـ   191



 158  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

ــال  ــین  )192(1362س ــراي آی ــاده    و در اج ــوع م ــی موض ــه اجرای ــاطق آزاد    18نام ــونگی اداره من ــانون چگ ق
وزیـران رسـیده    هیـأت بـه تصـویب    )193(9/9/1378صـنعتی جمهـوري اسـالمی ایـران کـه در تـاریخ        ـ  تجاري 

ــاطق آزاد تجــاري    ــانکی در من ــولی و ب ــات پ ــی عملی صــنعتی جمهــوري اســالمی  ـ  اســت، دســتورالعمل اجرای
مـورد   یـل تبصـره بـه شـرح ذ    41مـاده و   105شـوراي پـول و اعتبـار شـامل      13/6/1379ایران در جلسه مورخ 
  :تصویب قرارگرفت

  
  تعاریف ـ  ل  بخش او

  .باشد هاي مذکور در این دستورالعمل به شرح زیر می ی عبارتمعان ـ  1ماده  
  .جمهوري اسالمی ایران: ایران 
   )194(.صنعتی جمهوري اسالمی ایران ـ  قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري : قانون 
صــنعتی جمهــوري  ـ  قــانون چگــونگی اداره منــاطق آزاد تجــاري  18نامــه اجرایــی مــاده  آیــین: نامــه آیــین 
  )195(.المی ایراناس

صــنعتی جمهــوري  ـ  دســتورالعمل اجرایــی عملیــات پــولی و بــانکی در منــاطق آزاد تجــاري : دســتورالعمل 
  . اسالمی ایران

  .بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران: بانک مرکزي 
  . صنعتی جمهوري اسالمی ایران ـ  عالی مناطق آزاد تجاري  شوراي: عالی شوراي 
  . صنعتی جمهوري اسالمی ایران ـ  از مناطق آزاد تجاري  سازمان هریک: سازمان 
  .صنعتی جمهوري اسالمی ایران ـ  هریک از مناطق آزاد تجاري : منطقه 
  .باشد مؤسسه اعتباري که داراي اجازه فعالیت در منطقه می: مؤسسه 
  .باشد بانکی که داراي اجازه فعالیت در منطقه می: بانک 
ــک و: شــعبه  ــک بان ــا مؤسســه اعت احــدي از ی ــاريی ــا خــارج از آن اســت کــه طبــق   ب فعــال در منطقــه ی

اساسنامه بانک یا مؤسسـه اصـلی و در چـارچوب قـوانین و مقـررات منطقـه بـه عملیـات مجـاز بـانکی مبـادرت            
  .رزد و می

و مؤسسـات ایرانـی و خـارجی کـه داراي اجـازه       هـا  بانـک و مؤسسـات و شـعب    هـا  بانـک : احدهاي بانکی و 
  .طقه هستندفعالیت در من

  . انجام انواع عملیات بانکی منحصراً با پول خارجی: ن مرزي برو بانکداري 
  . ش و انتقال انواع پول و مسکوکات طال و نقره اشتغال به خرید و فرو: صرافی 

  
  .نت مراجعه شود از انتشارات این معاو» مجموعه پولی و بانکی«ه براي اطالع از قوانین مزبور ب ـ   192
 . نامه مذکور در این مجموعه درج شده است آیین ـ   193
مجموعـه   منـدرج در همـین   7/6/1372صنعتی جمهوري اسـالمی ایـران مصـوب    ـ آزاد تجاري   به قانون چگونگی مناطق ـ  194
  .شودمراجعه 
 9/9/1378مصـوب   صنعتی جمهـوري اسـالمی ایـران    –تجاري  ملیات پولی و بانکی درمناطق آزادنامه اجرایی ع به آیین ـ   195

  .شودمندرج در همین مجموعه مراجعه 
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  .شود و مؤسسات اعتباري که در منطقه تأسیس می ها بانکدفتر نمایندگی : دفتر نمایندگی 
و  هـا  بانـک مرکزي بـا تأسـیس بانـک یـا مؤسسـه و یـا افتتـاح شـعب          نکلیه با او موافقت: موافقت اصولی 

درصـد سـرمایه نـزد بانـک مرکـزي بـه        50شـرایط احـراز متقاضـیان و تودیـع      تأییـد مؤسسات خارجی پـس از  
  .نده ثبتی و تکمیل سرمایه منظور تشکیل پرو

و  هـا  بانـک شـعب   تتـاح یـا اف موافقت نهایی بانـک مرکـزي بـا تأسـیس بانـک یـا مؤسسـه        : مجوز تأسیس 
بینـی شـده در    درصـد سـرمایه نـزد بانـک مرکـزي و طـی مراحـل پـیش         100مؤسسات خارجی پـس از تودیـع   

  .احد بانکی در منطقه نامه و دستورالعمل به منظور ثبت و آیین
  

  شرایط تأسیس ـ  م  بخش دو
ــک ـ  2مــاده   یــا بــا مشــارکت ایرانــی و  تواننــد بــا ســرمایه ایرانــی یــا خــارجی و و مؤسســات مــی هــا بان

  .خارجی در منطقه به ثبت برسند
هـا نیـز همـان منطقـه      رسـند و مرکـز اصـلی آن    و مؤسساتی که در منطقه بـه ثبـت مـی    ها بانک ـ  3ماده  

  .شوند باشد بانک یا مؤسسه ایرانی محسوب می
در منطقــه  و مؤسســات ایرانــی یــا خــارجی هــا بانــکتأســیس بانــک، مؤسســه و افتتــاح شــعب  ـ  4مــاده  

مرجـع  . ر مجـوز تأسـیس از طـرف بانـک مرکـزي و ثبـت در منطقـه اسـت         موکول به پیشـنهاد سـازمان، صـدو   
  . احدهاي بانکی مجوز تأسیس را مطالبه کند در منطقه مکلف است قبل از ثبت و ها شرکتثبت 
ایــد پــس از هــا ب و مؤسســات و هرگونــه تغییــرات بعــدي در اساســنامه آن هــا بانــکاساســنامه  ـ  تبصــره  

  .شوراي پول و اعتبار برسد تأییدپیشنهاد سازمان به 
ــ  5مــاده   ــاتر نماینــدگی   ـ ــکتأســیس دف ــه موافقــت   هــا بان ــا خــارجی موکــول ب و مؤسســات ایرانــی ی

  .ل دفتر نمایندگی و ثبت در منطقه است یه بانک مرکزي در مورد مسؤوتأییدسازمان، اخذ 
ع فعالیــت ملــزم بــه ارســال یــک نســخه از آگهــی ثبــت دفتــر   دفتــر نماینــدگی قبــل از شــرو ـ  تبصــره  

  .باشد زنامه رسمی و ارائه آدرس دقیق محل فعالیت خود به بانک مرکزي می نمایندگی در رو
نامـه بـا اجـازه بانـک مرکـزي در منطقـه        ي ایرانـی کـه پـیش از تصـویب آیـین     هـا  بانـک شـعب   ـ  6ماده  

  .جدد ندارنداند نیازي به اخذ مجوز تأسیس م ایجاد شده
درصـد متعلـق بـه اتبـاع خـارجی یـا ایرانـی و یـا          100توانـد تـا    و مؤسسات مـی  ها بانکسرمایه  ـ  7ماده  

ي مــورد شناســایی هــا دولــتاز نظردســتورالعمل اتبــاع حقیقــی خــارجی، افــراد تــابع . ترکیبــی از ایــن دو باشــد
لـت   در کشـورهاي مـورد شناسـایی دو   ي ثبـت شـده   هـا  بانـک و  هـا  شـرکت لت ایران و اتباع حقوقی خـارجی،   دو

  .ایران هستند که حداقل سه سال سابقه فعالیت داشته باشند
و در رابطــه بــا اتبــاع حقــوقی خــارجی بــه تشــخیص بانــک مرکــزي عمــل   ءدر مــوارد اســتثنا ـ  تبصــره  

  .خواهد شد
ن مــرزي  وتواننــد برحســب مجــوز دریــافتی بــه بانکــداري بــر احــدهاي بــانکی در منطقــه مــی و ـ  8مــاده  

ن مـرزي از انجـام عملیـات و معـامالت بـه ریـال ایـران ممنـوع هسـتند و           احدهاي بـانکی بـرو   و. رزند اشتغال و
  .هاي خارجی انجام دهند باید معامالت و عملیات خود را منحصراً با پول
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ــرو  و ـ  تبصــره   ــانکی کــه مجــوز فعالیــت بانکــداري ب ــد  مــرزي را دریافــت مــی ن احــدهاي ب ــد مکلفن کنن
  .را همراه نام خود بکار برند» ن مرزي برو«عبارت 

تأسیس بانک یا مؤسسه در منطقه به صـورت شـرکت سـهامی عـام یـا خـاص بـا سـهام بـا نـام            ـ  9ماده  
  .مجاز است 1347اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال  )196(طبق مقررات مندرج در الیحه

  )197( :گردد نطقه به شرح زیر تعیین میاحدهاي بانکی در م حداقل سرمایه و ـ  10ماده  
  : مرزي  ن برو احدهاي بانکی غیر و ـ  10 ـ 1 
ــک ـ  10 ـ 1 ـ 1  ــارد  : بان ــنج میلی ــی و پ ــداقل س ــه   ) 000/000/000/35(ح ــد ب ــد آن بای ــه صددرص ــال ک ری

  .صورت نقد نزد بانک مرکزي سپرده شود
ریــال کــه صددرصــد آن بایــد بــه     ) 000/000/000/15(حــداقل پــانزده میلیــارد   : مؤسســه ـ  10 ـ 1 ـ 2 

  .صورت نقد نزد بانک مرکزي سپرده شود
ریـــال کـــه ) 000/000/000/10(حـــداقل ده میلیـــارد : شـــعبه بانـــک یـــا مؤسســـه خـــارجی ـ  10 ـ 1 ـ 3 

  .صددرصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزي سپرده شود
  : ن مرزي احدهاي بانکی برو و ـ  10 ـ 2 
ــک ـ  10 ـ 2 ـ 1  دالر کــه صددرصــد آن بایــد بــه صــورت نقــد  ) 000/000/000/10(میلیــون  10حــداقل : بان

  .نزد بانک مرکزي سپرده شود
دالر کـه صددرصـد آن بایـد بـه صـورت نقـد نـزد        ) 000/000/5(حـداقل پـنج میلیـون    : مؤسسه ـ  10 ـ 2 ـ 2 

  .بانک مرکزي سپرده شود
ــارجی   ـ  10 ـ 2 ـ 3  ــه خ ــا مؤسس ــک ی ــعبه بان ــدا: ش ــون  3قل ح ــد آن  ) 000/000/3(میلی ــه صددرص دالر ک

  .باید به صورت نقد نزد بانک مرکزي سپرده شود
احـد بـانکی مربـوط،     درصـد سـرمایه و   50و تودیـع   تـأمین ر موافقـت اصـولی موکـول بـه      صدو ـ  1تبصره  

ــ درصــد ســرمایه و 100و تودیــع  تــأمینر مجــوز تأســیس موکــول بــه  و صــدو ک احــد بــانکی مربــوط نــزد بان
  .مرکزي طبق مفاد این ماده است

ش  احـدهاي بـانکی بـا سـرمایه خـارجی موکـول بـه ارائـه اعالمیـه فـرو           ر مجوز تأسیس و صدو ـ  2تبصره  
ن مـرزي   احـدهاي بـانکی بـرو    بـه میـزان سـرمایه متعلـق بـه اتبـاع خـارجی و در مـورد و         ها بانکارز به یکی از 

  .تودیع ارز نزد بانک مرکزي خواهد بود
  .و مؤسسات داخلی در منطقه الزامی به تودیع سپرده سرمایه ندارند ها بانکشعب  ـ  3ه تبصر 
احـدهاي بـانکی را تغییـر     توانـد حـداقل سـرمایه نقـدي و     بانک مرکزي به تشـخیص خـود مـی    ـ  4تبصره  
  .دهد

امل شـده نـزد بانـک مرکـزي منـوط بـه ارائـه مـدارك ثبـت شـرکت شـ            جوه تودیع استفاده از و ـ  11ماده  
  

 . به مجموعه قانون تجارت از انتشارات این معاونت رجوع شود  ـ   196
ک خصوصی در منـاطق آزاد تجـاري   وزیران سرمایه الزم براي تأسیس بان هیأت 20/6/1387موجب تصویبنامه مصوب به  ـ   197

  .ریال تعیین شده است) 000/000/000/000/1(صنعتی به میزان هزار میلیارد  -
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 ءزنامـه رسـمی و اعـالم اسـامی مـدیران و صـاحبان امضـا        اساسنامه و اظهارنامه ثبـت شـده، آگهـی ثبـت در رو    
  .باشد مجاز می

متقاضیان تأسیس بانـک و مؤسسـه بایـد بـه همـراه تقاضـاي خـود مـدارك و اطالعـات ذیـل            ـ  12ماده  
  :را به سازمان ارائه نمایند

  .ردنظر به صورت خاص یا عامتعیین نوع شرکت سهامی مو ـ  12 ـ 1 
  .تعیین نوع فعالیت ـ  12 ـ 2 
  .میزان سرمایه موردنظر با تعیین درصد پرداخت شده و تعهد شده ـ  12 ـ 3 
  .اساسنامه پیشنهادي ـ  12 ـ 4 
  .ارائه برنامه عملیاتی بانک یا مؤسسه در منطقه ـ  12 ـ 5 
  .با ذکر میزان تعهد سهام توسط هر یک از آنهانام و مشخصات و سابقه فعالیت مؤسسین  ـ  12 ـ 6 
، مــدیره هیـأت هــاي قبلـی اعضـاي    نـام و مشخصـات، میـزان تحصــیالت، سـابقه فعالیـت و سـمت       ـ  12 ـ 7 

  .عامل و مدیرعامل و قائم مقام پیشنهادي براي بانک یا مؤسسه هیأتاعضاي 
مــالی حسابرســی شــده و گــزارش ي هــا صــورتارائــه یــک نســخه از اساســنامه، گــواهی ثبــت و   ـ  12 ـ 8 

در مـورد مؤسسـی کـه شـخص حقـوقی      ) 7بـا لحـاظ نمـودن تبصـره ذیـل مـاده       (سال گذشـته   3مدیران براي 
نمایـد و در صـورتی کـه ایـن مؤسـس یـا مؤسسـین، مالـک بـیش           درصد سرمایه را تعهـد مـی   5بوده و بیش از 

ده تلفیقــی بــا ذکــر نــام و ي مــالی حسابرســی شــهــا صــورتي دیگــر باشــند هــا شــرکتدرصــد ســهام  50از 
  .ي تابعه براي سه سال گذشتهها شرکتمشخصات و نوع فعالیت 

عامـل و مـدیرعامل و قـائم     هیـأت ، مـدیره  هیـأت هاي مـذکور در ذیـل بـراي اعضـاي      ارائه گواهی ـ  12 ـ 9 
  : ي مقام و
  .اظهارنظر در مورد صالحیت مالی توسط یک بانک معتبر ـ  12 ـ 9 ـ 1 
  .سه شخص حقوقی یا حقیقی تأییدگواهی حسن شهرت به  ـ  12 ـ 9 ـ 2 
  .سابقه از پلیس محل اقامت ءگواهی عدم سو ـ  12 ـ 9 ـ 3 
بــر اینکــه شــخص مربوطــه  فــوق مبنــی 12 ـ 9تعهدنامــه از هریــک از اشــخاص مــذکور در بنــد  ـ  12 ـــ 9 ـ 4 

رشکسـت شـده سـمتی     وقـف یـا و  رشکسـتگی نداشـته و در هـیچ شـرکتی کـه مت      نقطـه از دنیـا سـابقه و    در هیچ
ــ. نداشــته و محکومیــت کیفــري در مــوارد تخلفــات مــالی از هــیچ نــوع و در هــیچ کشــوري نــدارد  ه چنانچــه ب

ر نباشـد، اطالعـات الزم بـراي ارزیـابی بـه       جـود مـواردي، ارائـه تعهدنامـه کامـل بـه شـرح فـوق مقـدو          و دلیل
  .بانک مرکزي ارائه خواهد شد

  .ي مالیها صورتسابرس منتخب براي حسابرسی نام و نشانی ح ـ  12 ـ 10 
ســرمایه  تـأمین : ؤسســهتعهـد مؤسسـین مبنــی بـر درج مفـاد مــتن زیـر در اساســنامه بانـک یـا م        ـ  12 ـ 11 

دسـتورالعمل اجرایـی عملیـات پـولی و بـانکی در منـاطق آزاد        10بانک یا مؤسسـه بـه مقـادیر مـذکور در مـاده      
  . ارده ي وها زیانیل حقوق صاحبان سهام براثر در صورت تقل. ا.ا.صنعتی ج ـ  تجاري 

مجـوز از طـرف مراجـع     ارائـه و یـا مؤسسـات خـارجی باشـند      هـا  بانـک در صورتی که مؤسسـین،   ـ  12 ـ 12 
  . بر تأسیس بانک یا مؤسسه در منطقه کشور متبوع مبنی ربط ذي
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ــکدر صــورتی کــه مؤسســین،  ـ  12 ـ 13  ــا مؤسســات خــارجی باشــند ذکــر  هــا بان ــام مرجــع نظــارت  و ی ن
  . ها در کشور متبوع کننده بر آن

ــی ـ  12 ـ 14  ــه مبن ــ   تعهدنام ــه طب ــانکی در منطق ــامالت ب ــام مع ــر انج ــنامه و   قب ــافتی و اساس ــوز دری مج
  . نامه و دستورالعمل رعایت مقررات قانون، آیین

تجربـه کـافی در   ي بایـد   و مـدیرعامل و قـائم مقـام و   مـدیره   هیـأت نفـر از اعضـاي    3حـداقل   ـ  13ماده  
ریاسـت شـعبه درجـه یـک     (هـاي مـدیریتی بـانکی     سـال از تجربـه آنـان در سـمت     5بانکداري داشته و حداقل 

  .بوده باشد) طراز ستادي یا مشاغل هم
ــک ـ  14مــاده   ــاح شــعبه مکلفنــد بــه ضــمیمه تقاضــاي خــود    هــا بان و مؤسســات خــارجی متقاضــی افتت

  :نمایند مدارك و اطالعات ذیل را به سازمان ارائه
  . تعیین نوع فعالیت ـ  14 ـ 1 
  . میزان سرمایه شعبه ـ  14 ـ 2 
  .ارائه برنامه عملیاتی براي افتتاح شعبه ـ  14 ـ 3 
سـال   3ي مـالی حسابرسـی شـده و گـزارش مـدیریت بـراي       هـا  صـورت اساسنامه و گـواهی ثبـت،    ـ  14 ـ 4 
  .گذشته
ــک و مؤسســه متعلــق بــه آنــان   10 ارائــه مشخصــات ســهامدارانی کــه بــیش از ـ  14 ـ 5  درصــد ســهام بان
  .است
درصــد  10یی کــه متقاضــی داراي بــیش از هــا بانــکو  هــا شــرکتارائــه اطالعــات در مــورد کلیــه  ـ  14 ـ 6 

  .ها باشد در آنمدیره  هیأتسهام آنان بوده و یا داراي عضو 
ذکــر  ي بــا نــین و معــاو نــام و مشخصــات و میــزان تحصــیالت ریــیس پیشــنهادي بــراي شــعبه و  ـ  14 ـ 7 

  .سال گذشته 5هاي قبلی آنان در  سابقه فعالیت و سمت
ــک یــا مؤسســه در مــورد صــالحیت مــالی، حســن شــهرت و عــدم ســابقه   تأیید ـ  14 ـ 8  یــه مــدیرعامل بان

  .محکومیت کیفري در مورد رییس شعبه
طقـه همـراه بـا مجـوز     بانـک یـا مؤسسـه متقاضـی بـا تأسـیس شـعبه در من       مـدیره   هیـأت موافقت  ـ  14 ـ 9 

  .ربط ذيمراجع 
  .ذکر نام مرجع نظارت کننده بر بانک یا مؤسسه متقاضی ـ  14 ـ 10 
  . تعهدنامه براي جبران خسارت ناشی از عملیات شعبه ـ  14 ـ 11 
ــوردتعهدنامــه  ـ  14 ـ 12  ــأمین در م ــر    ت ــانحــداقل ســرمایه شــعبه، در صــورتی کــه ســرمایه براث ــا زی ي ه
  .کاهش یابد 10از حداقل مقرر در ماده  ارده به کمتر و

ــنامه و       ـ  14 ـ 13  ــافتی و اساس ــوز دری ــق مج ــه طب ــانکی در منطق ــات ب ــراي عملی ــورد اج ــه در م تعهدنام
  . نامه و دستورالعمل رعایت مقررات قانون، آیین

  .ي مالی شعبهها صورتنام و نشانی حسابرس منتخب براي حسابرسی  ـ  14 ـ 14 
ن مکلف اسـت پـس از رسـیدگی بـه تقاضـاي تأسـیس بانـک، مؤسسـه یـا شـعبه بانـک            سازما ـ  15ماده  

و مؤسسه خارجی، نظـر خـود را بـه همـراه کلیـه مـدارك و اطالعـات دریـافتی از متقاضـی بـه بانـک مرکـزي             
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  .ارسال دارد
سازمان مکلف است دالیـل رد یـا قبـول تقاضـاي مربوطـه را جهـت اطـالع بـه بانـک مرکـزي            ـ  تبصره  

  .نمایداعالم 
ــاده   ــورت  ـ  16م ــددر ص ــات    تأیی ــاتی و مشخص ــه عملی ــنهادي، برنام ــنامه پیش ــأتاساس ــس،  هی مؤس
تقاضـاي افتتـاح    تأییـد عامـل و مـدیرعامل و قـائم مقـام و احـراز سـایر شـرایط و همچنـین          هیأت، مدیره هیأت

ي تأســیس شـعبه توسـط بانــک یـا مؤسســه خـارجی، بانـک مرکــزي ابتـدا موافقــت اصـولی خـود را بــا تقاضـا         
  .نماید ي خارجی اعالم میها بانکبانک یا مؤسسه و افتتاح شعبه 

در صورتی که تقاضاي تأسـیس بانـک یـا مؤسسـه بـه صـورت شـرکت سـهامی عامـل باشـد،            ـ  17ماده  
  .بانک مرکزي برسد تأییدنویسی سهام قبل از انتشار باید به  طرح پذیره

ــره   ــ   ـ  تبص ــه و پ ــیم اظهارنام ــرایط تنظ ــداقل ش ــارت   ذیرهح ــانون تج ــررات ق ــق مق ــی، طب و  )198(نویس
  .آن خواهد بود 1347اصالحیه مورخ سال 

ــاده   ــع صددرصــد     مجــوز تأســیس و ـ  18م ــس از تودی ــه، پ ــت در منطق ــور ثب ــه منظ ــانکی ب ــدهاي ب اح
  .شود نامه و دستورالعمل، توسط بانک مرکزي صادر می سرمایه و انجام سایر ترتیبات موضوع آیین

ــره   ــت و  با ـ  تبص ــس از ثب ــزي پ ــک مرک ــل     ن ــی از قبی ــدارك ثبت ــت م ــه و دریاف ــانکی در منطق ــد ب اح
زنامـه رسـمی از متقاضـیان و انطبـاق مفـاد آن بـا مـدارك و اطالعـات          اساسنامه ثبت شده و آگهـی ثبـت در رو  

  .نماید احد بانکی صادر می بر بالمانع بودن فعالیت و اي مبنی یهتأییدارائه شده قبلی به بانک مرکزي، 
ــک مرکــزي قابــل انتقــال بــه غیــر    ـ  19مــاده   موافقــت اصــولی و مجــوز تأســیس صــادره از طــرف بان
  .باشد نمی

 6مــدت اعتبــار موافقــت اصــولی و مجــوز تأســیس صــادره از طــرف بانــک مرکــزي حــداکثر   ـ  20مــاده  
  .ر است مگر آنکه به دالیل خاص، مدت دیگري در مجوز قید شده باشد ماه از تاریخ صدو

تـدریج بـه اشـخاص     احـده و یـا بـه    درصـد سـهام بانـک یـا مؤسسـه دفعتـاً و       10انتقال بیش از  ـ  21ه ماد 
عامــل، مــدیرعامل و قــائم مقــام بانــک یــا  هیــأت، مــدیره هیــأتدیگــر و همچنــین تغییــر در ترکیــب اعضــاي 

  .قبلی بانک مرکزي است تأییدمؤسسه موکول به موافقت و 
ـ     ـ  22ماده   ک یـا مؤسسـه، در منطقـه و سـایر منـاطق آزاد ایـران یـا کشـورهاي         افتتـاح شـعبه توسـط بان

متقاضــیان بایــد بــه همــراه تقاضــاي خــود، . بانــک مرکــزي اســت تأییــددیگــر منــوط بــه پیشــنهاد ســازمان و 
  .گزارش توجیهی افتتاح شعبه در نقاط مورد نظر را ضمیمه نمایند

در منطقـه منـوط بـه پیشـنهاد سـازمان و      یـا مؤسسـات اعتبـاري کشـور      هـا  بانـک افتتاح شعب  ـ  23ماده  
  .بانک مرکزي است تأیید
یا مؤسسـات اعتبـاري فعـال در ایـران کـه متقاضـی افتتـاح شـعبه در منطقـه هسـتند،            ها بانک ـ 1تبصره  

  .ي عملیاتی خود را در مورد افتتاح شعبه به سازمان ارائه نمایندها هباید برنام
ــره   ــنهاد  ـ  2تبص ــعبه پیش ــیس ش ــالحیت ری ــه ص ــد ب ــدي بای ــد  تأیی ــزي برس ــک مرک ــک. بان ــا بان و  ه

  
 . به مجموعه قانون تجارت از انتشارات این معاونت رجوع شود ـ   198
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مؤسســات اعتبــاري فعــال در کشــور کــه متقاضــی افتتــاح شــعبه در منطقــه هســتند بایــد بــه همــراه تقاضــاي  
  :خود، مدارك و اطالعات زیر را به بانک مرکزي ارائه نمایند

هـاي   اي و سـمت  نام و مشخصـات، میـزان تحصـیالت ریـیس شـعبه پیشـنهادي، سـابقه فعالیـت حرفـه          ـ   
  .سال گذشته 5ي طی  قبلی و
ــابقه        تأیید ـ    ــدم س ــهرت و ع ــن ش ــالی، حس ــالحیت م ــورد ص ــه در م ــا مؤسس ــک ی ــدیرعامل بان ــه م ی

  .محکومیت کیفري
  .ر مجوز بانک مرکزي است تأسیس صرافی در منطقه منوط به پیشنهاد سازمان و صدو ـ  24ماده  
تورالعمل را بررسـی و بـه همـراه نظـرات خـود بـه بانـک        دسـ  27سازمان مـدارك موضـوع مـاده     ـ  تبصره  

  .نماید مرکزي ارائه می
هـایی کـه قبـل     صـرافی . تأسیس صـرافی منحصـراً بـه صـورت شـرکت تضـامنی مجـاز اسـت         ـ  25ماده  

مـاه شـرایط خـود را بـا مفـاد آن       6انـد مکلفنـد ظـرف مـدت      از تصویب دسـتورالعمل در منـاطق تأسـیس شـده    
  .تطبیق دهند

ــاده   ــادل پانصــد میلیــون   حــداقل ســرمایه پرداخــت شــده صــرافی  ـ  26م ــا مع ــال ) 000/000/500(ه ری
  .باشد می

ذیــل را بــه   همــراه تقاضــاي خــود مــدارك و اطالعــات متقاضــیان تأســیس صــرافی بایــد بــه ـ  27مــاده  
  :سازمان ارائه نمایند

  . میزان سرمایه ـ  27 ـ 1 
  . اساسنامه پیشنهادي ـ  27 ـ 2 
  .الشرکه هر یک از آنان نام و مشخصات و سابقه فعالیت مؤسسین با ذکر میزان سهم ـ  27 ـ 3 
  .هاي قبلی مدیران و مدیرعامل نام و مشخصات، میزان تحصیالت، سابقه فعالیت و سمت ـ  27 ـ 4 
  .اسم و آدرس بازرس قانونی موردنظر ـ  27 ـ 5 
  .ران و مدیرعاملهاي مذکور در ذیل براي مدی ارائه گواهی ـ  27 ـ 6 
  .گواهی مربوط به صالحیت مالی از یک بانک معتبر ـ  27 ـ 6 ـ 1 
  .سه شخص حقیقی یا حقوقی معتبر تأییدگواهی حسن شهرت، حداقل به  ـ  27 ـ 6 ـ 2 
  . از پلیس محل اقامت سابقه ءگواهی عدم سو ـ  27 ـ 6 ـ 3 
ــدیرعامل    ـ  27 ـ 6 ـ 4  ــدیران و م ــک از م ــه هری ــیتعهدنام ــب     مبن ــت تعقی ــانی تح ــیچ زم ــه در ه ــر اینک ب

  .از هیچ نوع و در هیچ کشوري ندارد يقضایی در موارد تخلفات مالی قرار نگرفته و یا محکومیت کیفر
  . بر انجام عملیات صرافی طبق مقررات دستورالعمل تعهدنامه مبنی ـ  27 ـ 6 ـ 5 
یافـت گـواهی تودیـع سـرمایه، نسـبت بـه       تقاضـا و پـس از در   تأییـد بانک مرکـزي در صـورت    ـ  28ماده  
  .نماید ر مجوز تأسیس صرافی جهت ارائه به ثبت منطقه، اقدام می صدو
احـد صـرافی در منطقـه و ارائـه آدرس دقیـق محـل فعالیـت بـه بانـک مرکـزي،            پس از ثبت و ـ  29ماده  
  .ع نماید تواند فعالیت خود را شرو احد صرافی می و

  .باشد نمی اي صرافی، قابل انتقال به غیرمجوز صادره بر ـ  30ماده  
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  . احدهاي صرافی باید مجوز تأسیس صرافی را در معرض دید عموم قرار دهند و ـ  31ماده  
  

  نظام ارزي مناطق آزاد ـ  بخش سوم 
ــاده   ــین    ـ  32م ــاطق منحصــراً تحــت شــمول آی ــاالت ارزي در من ــل و انتق ــامالت و نق ــه مع ــه و  کلی نام

  .بوددستورالعمل خواهد 
ــاده   ــرو ـ  33م ــد و ف ــل و     خری ــامالت و نق ــه مع ــا و کلی ــایر ارزه ــا س ــال ی ــل ری ــا در مقاب ــه ارزه ش کلی

  .انتقاالت ارزي در مناطق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است
ــک مرکــزي مکلــف اســت فهرســت ارزهــاي معتبــر را در مقــاطع زمــانی معــین تهیــه و در   ـ  تبصــره   بان
احـدهاي مـذکور منحصـراً بـه خریـد       اراي مجـوز انجـام عملیـات ارزي قـرار دهـد تـا و      احدهاي بانکی د اختیار و
  .ش ارزهاي معتبر اقدام نمایند و فرو
نقـل و انتقـال کلیـه ارزهـا از خـارج از کشـور بـه منـاطق و از هـر منطقـه بـه سـایر منـاطق و               ـ  34ماده  

  .خارج از کشور آزاد است
لی از منـاطق بـه سـایر نقـاط کشـور و بـالعکس تـابع ضـوابط و         نقـل و انتقـال ارز بـه هـر شـک      ـ  تبصره  

  .مقررات ارزي کشور خواهد بود
عرضـه و   بـر اسـاس  هـا بـه ریـال در منـاطق      ش ارزهـا و همچنـین تبـدیل آن    نرخ خرید و فرو ـ  35ماده  

  .گردد تقاضا در بازار آزاد تعیین می
  شرایط و نحوه فعالیت ـ  بخش چهارم 

ــک ـ  36مــاده   ــکو مؤسســات و شــعب  هــا بان تواننــد بــا ارائــه مــدارك  و مؤسســات خــارجی مــی هــا بان
  :ع نمایند ح زیر به سازمان فعالیت خود را شرو مشرو
  . 18یه بانک مرکزي موضوع تبصره ذیل ماده تأیید ـ  36 ـ 1 
  .ثبت تأییدیک نسخه از اساسنامه مورد  ـ  36 ـ 2 
  . مه رسمی کشورزنا یک نسخه از آگهی ثبت در رو ـ  36 ـ 3 
  . نامه و یا سند مالکیت محل استقرار یک نسخه از اجاره ـ  36 ـ 4 
ــکشــعب موجــود  ـ   37مــاده   ــاریخ ابــالغ   هــا بان و مؤسســات اعتبــاري ایرانــی در منطقــه موظفنــد از ت

 بانـک مرکـزي را   تأییـد نامـه و دسـتورالعمل منطبـق و     مـاه فعالیـت خـود را بـا آیـین      6دستورالعمل ظرف مدت 
  .دریافت نمایند

احـدهاي بـانکی در منطقـه بـه ریـال ایـران مشـمول مقـررات قـانون عملیـات            معامالت کلیه و ـ  38ماده  
المللـی   ي بـین هـا  هیـ  احـدها در معـامالت ارزي خـود مجـاز بـه رعایـت رو       ایـن و . ن ربـا خواهـد بـود    بانکی بـدو 
  .بانکی هستند

هـاي دیگـر، بـه     الحسـنه جـاري و یـا حسـاب     قـرض هـاي   مؤسسات، مجـاز بـه افتتـاح حسـاب     ـ  39ماده  
  .باشند پذیر است نمی ها با چک امکان ریال و ارز، که برداشت از آن

ن مـرزي بـراي انجـام عملیـات ارزي بایـد از       احـدهاي بـانکی بـرو    احـدهاي بـانکی بـه جـز و     و ـ  40ماده  
  .بانک مرکزي مجوز جداگانه دریافت نمایند



 166  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

ــاده   ــانک  و ـ  41م ــدهاي ب ــرواح ــال      ی ب ــه ری ــانکی ب ــات ب ــام عملی ــه انج ــاز ب ــه مج ــرزي در منطق ن م
  .باشند نمی

ــاده   ــواد    و ـ  42م ــه در م ــواردي ک ــتثناي م ــه اس ــانکی ب ــناخته نشــده  41و  39احــدهاي ب ــد،  مجــاز ش ان
 تـأمین ن ربـا منـابع مـالی مـورد نیـاز خـود را بـه طـرق ذیـل           توانند طبق ضوابط قانون عملیات بـانکی بـدو   می

  :نمایند
  . الحسنه جاري ي قرضها هقبول سپرد ـ  42 ـ 1 
  . ي مشابه غیردیداريها هانداز و سپرد الحسنه پس ي قرضها هقبول سپرد ـ  42 ـ 2 
  .دار گذاري مدت ي سرمایهها هقبول سپرد ـ  42 ـ 3 
  .راق مشارکت انتشار او ـ  42 ـ 4 
  . یدریافت تسهیالت اعتباري از اشخاص حقیقی و حقوق ـ  42 ـ 5 
  .منابع تأمیناستفاده از سایر ابزارهاي  ـ  42 ـ 6 
منــابع بـه ریــال بایــد بــه   تــأمیندر صــورت  42 ـ 6و  42 ـ 5، 42 ـ 4ضــوابط مربــوط بــه بنـدهاي   ـ  تبصـره   
  .بانک مرکزي برسد تأیید
ن ربــا و طبــق  اســاس ضــوابط قــانون عملیــات بــانکی بــدو تواننــد بــر احــدهاي بــانکی مــی و ـ  43مــاده  
ــک از   ا ــاري در هری ــه اعطــاي تســهیالت اعتب رزي، صــنعت و  ي اقتصــادي کشــاوهــا بخــشساســنامه خــود ب

  .معدن مسکن و ساختمان، خدمات و بازرگانی و صادرات مبادرت نمایند
گـذاري را بـه تشـخیص     ي سـرمایه هـا  هالحسـاب سـپرد   تواننـد سـود علـی    احدهاي بـانکی مـی   و ـ  44ماده  

  .گذاران، در فواصل زمانی معین پرداخت نمایند دهاي منعقده با سپردهقراردا بر اساسخود تعیین و 
ــاده   ــوال و    و ـ  45م ــه ام ــد ک ــی اتخــاذ نماین ــد ترتیب ــه مکلفن ــانکی در منطق ــه تســهیالت  احــدهاي ب ثیق

اعطایی در طول مـدت اجـراي قـرارداد مربـوط، همـه سـاله حـداقل بـه میـزان مانـده ایـن تسـهیالت بـه نفـع               
  .وابط و مقررات منطقه بیمه شونداحد بانکی طبق ض و

ــانکی بــرو و ـ  46مــاده   ــک مرکــزي   احــدهایی ن مــرزي و و احــدهاي ب کــه مجــوز عملیــات ارزي را از بان
المللـی بـانکی بـه ارائـه خـدمات و انجـام معـامالت بـه ارز          ي بـین هـا  هیـ  رو بر اساستوانند  اند می دریافت کرده

  :به شرح ذیل مبادرت نمایند
  .ها بانکابط کارگزاري با سایر  قراري روبر ـ  46 ـ 1 
  . انجام انواع نقل و انتقاالت پولی براي خود با مشتریان ـ  46 ـ 2 
ــه خریــد و فــرو  ـ  46 ـ 3  ــا   انجــام کلیــه معــامالت مربــوط ب ش ارز بــه صــورت نقــدي بــه حســاب خــود ی

  .مشتریان
  ).مؤسسات ءبه استثنا(هاي جاري  نگاهداري حساب ـ  46 ـ 4 
  . هاي پس انداز نگاهداري حساب ـ  46 ـ 5 
  .دار با سررسیدهاي مختلف ي مدتها هنگاهداري انواع سپرد ـ  46 ـ 6 
  .ام و اعتبار دریافت انواع و ـ  46 ـ 7 
ــرو  ـ  46 ـ 8  ــد، ف ــار، خری ــذیره انتش ــداري او ش، پ ــی و نگاه ــارکت و او نویس ــه راق مش ــا . راق قرض ــد ی خری
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  .رسید واهدبانک مرکزي خ تأییدها به  شرایط انتشار آنراق و  نویسی این او پذیره
  .ام و اعتبار اعطاي انواع و ـ  46 ـ 9 
  .راق تجاري خرید، تنزیل و تضمین انواع او ـ  46 ـ 10 
  . ها هو ضمانتنام ها هات و سفت انجام کلیه امور مربوط به اعتبارات اسنادي، برو ـ  46 ـ 11 
  . به حساب مشتریان بهادارراق  گذاري در او ا و انجام خدمات سرمایهه مدیریت دارایی ـ  46 ـ 12 
  .انجام کلیه خدمات امانی و سایر امور مدیریتی ـ  46 ـ 13 
  .انجام سایر عملیات و خدمات بانکی مجاز به ارز ـ  46 ـ 14 
بـق اساسـنامه   یـک از انـواع عملیـات بـانکی ط     تواننـد بـه هـر    ن مـرزي مـی   احدهاي بانکی برو و ـ  تبصره  

  .رزند خود اشتغال و
احــدهاي بــانکی در منطقــه تــابع مقــررات ارزي ســایر نقــاط کشــور نبــوده و  معــامالت ارزي و ـ  47مــاده  

ــرخ  ــانکی، ن ــات ب ــد و فــرو کــارمزد عملی ــافتی و ســپرد  هــاي خری ي هــا هش ارز، ســود تســهیالت اعتبــاري دری
عرضـه و تقاضـا در بـازار و بـه طـور آزادانـه       شـرایط   بـر اسـاس  مختلف و همچنـین سـود تسـهیالت اعطـایی،     

  .شود تعیین می
ــاده   ــتی و     و ـ  48م ــهیالت ارزي بایس ــاي تس ــواره در اعط ــه هم ــانکی در منطق ــدهاي ب ــا   اح ــائق و ی ث
  .هاي مطمئن دیگري به تشخیص خود به ارز و یا با قابلیت تبدیل به ارز، دریافت نمایند تضمین

جـه آن   افتی در سـایر نقـاط کشـور باشـد، قابلیـت تبـدیل و انتقـال و       ثـائق دریـ   ی کـه و در صـورت  ـ  تبصره  
  .به منطقه تابع مقررات ارزي کشور خواهد بود

ي شــرکت در مناقصـه و مزایــده منــوط بــه  هــا هنامـ  ضــمانت ءنامـه بــه اســتثنا  ر ضــمانت صــدو ـ  49مـاده   
  .درصد، خواهد بود 10دریافت سپرده، حداقل معادل 

ي مربــوط بــه صــادرات خــدماتی فنــی و مهندســی بــه هــا هنامــ ر مــورد ضــمانتحـداقل فــوق د  ـ  تبصــره  
  :گردد شرح ذیل تعیین می

  .درصد 3نامه، معادل  میلیون دالر از مبلغ ضمانت 10تا  ـ   
  . درصد 5نامه، معادل  میلیون دالر از مبلغ ضمانت 50میلیون دالر تا  10مازاد  ـ   
  . درصد 3نامه، معادل  مبلغ ضمانتمیلیون دالر از  50مازاد بیش از  ـ   
ثیقـه تسـهیالت اعطـایی     احدهاي بانکی در منطقه مجـاز بـه قبـول سـهام خـود بـه عنـوان و        و ـ   50ماده  
  .باشند نمی

ي ســاالنه خــود در مــورد مــدیریت ریســک عملیــات  هــا هاحــدهاي بــانکی مکلفنــد برنامــ و  ـــ  51مــاده  
  .بانک مرکزي برسانند دتأییضعیت باز را به  ارزي از جمله ریسک و

شـخص حقیقـی و یـا    (احـد بـانکی بـه هـر مشـتري       مانـده تسـهیالت اعطـایی قطعـی هـر و      ـ   52ماده  
شـده باشـد    ءهـا اعطـا   هـا و یـا همسـر و فرزنـدان تحـت تکفـل آن       اعم از اینکه تسهیالت رأساً بـه آن ) حقوقی

% 20ایـن مشـتریان جمعـاً بـیش از     شـده باشـد کـه     ءیی اعطـا هـا  شـرکت و یا اینکه تسهیالت بـه مؤسسـات و   
  .ز نماید مبلغ حساب سرمایه تجاو% 15تواند از  ها را داشته باشند، جمعاً نمی سهام آن

و مانــده ... هــا و نویســی ، پــذیرههــا هنامــ جمــع تعهــدات ناشــی از اعتبــارات اســنادي، ضــمانت ـ  1تبصــره  
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  .ز نماید ه تجاومبلغ حساب سرمای% 25تواند از  تسهیالت موضوع این ماده نمی
و مانـده سـود و    هـا  هختـ  حساب سرمایه بانک یـا مؤسسـه شـامل سـرمایه پرداخـت شـده، انـدو        ـ  2تبصره  

  .باشد زیان انباشته می
ــکدر صــورتی کــه منــابع تســهیالت اعطــایی شــعب   ـ  53مــاده   و مؤسســات ایرانــی و خــارجی،  هــا بان

 52دیـت مـذکور در مـاده     یالت مشـمول محـدو  شـود ایـن نـوع از تسـه     تـأمین توسط بانـک بـه مؤسسـه مـادر     
  .نخواهد بود

شــود تــا مبلــغ  ءي متقاضــی اعطــاهــا هثیقــه ســپرد در صــورتی کــه تســهیالت اعتبــاري بــه و ـ  54مــاده  
  .منظور نخواهد شد 52پوشش داده شده در سقف اعتباري مذکور در ماده 

نسـبت کفایـت سـرمایه را کـه از      و مؤسسـات در منطقـه مکلفنـد ضـوابط مربـوط بـه       هـا  بانک ـ  55ماده  
  .گردد، رعایت نمایند المللی اعالم می ل بین طرف بانک مرکزي و با توجه به معیارهاي متداو

و مؤسسـات خـارجی در منطقـه موظـف بـه رعایـت نسـبتی بـین سـرمایه و کـل            هـا  بانکشعب  ـ  تبصره  
ضـعیت   همچنـین در بررسـی و  . گـردد  باشـند کـه از جانـب بانـک مرکـزي بـراي آنـان تعیـین مـی          ها می دارایی

ــه و  مــالی شــعب یادشــده، اطــالع از و ــک مــادر ب ــژه نســبت کفایــت ســرمایه آن ضــعیت مــالی بان هــا مــورد  ی
  .نظر قرار خواهد گرفت دقت
ــا پایــان و  و  ـــ  56مــاده   قــت اداري  احــدهاي بــانکی در منطقــه موظفنــد بــه طــور هفتگــی و حــداکثر ت

هـا قـرار    هـایی کـه بانـک مرکـزي در اختیـار آن      فـرم  بـر اسـاس  ونی خـود را  ز هفته بعـد، سـپرده قـان    آخرین رو
  . دهد محاسبه و نزد بانک مرکزي تودیع نمایند می

و مؤسســات  هــا بانــکو مؤسســات و همچنــین در مــورد شــعب  هــا بانــکســپرده دریــافتی از  ـ  1تبصــره  
هـا مشـمول    یـا هـر نـوع بـدهی بـه آن     ایرانی و خارجی در منطقه، سپرده دریافتی از بانـک یـا مؤسسـه مـادر و     

  .باشد پرداخت سپرده قانونی نمی
ــده حســاب  ـ  2تبصــره   ــرین رو  متوســط مان ــان آخ ــپرده در پای ــاي س ــبه   ه ــاي محاس ــه مبن ــاري هفت ز ک

  . گیرد سپرده قانونی قرار می
رز توانـد بـه نـوع ا    ي ارزي مـی هـا  هبانـک مرکـزي، سـپرده قـانونی نسـبت بـه سـپرد        تأییـد بـا   ـ  3تبصره  
  .ي دریافتی، نزد بانک مرکزي تودیع شودها هسپرد
هـاي مصـوب و    نـرخ  بـر اسـاس  بانک مرکـزي نسـبت بـه سـپرده قـانونی ریـالی، سـود ریـالی          ـ  57ماده  

المللــی تعیــین و  نســبت بــه ســپرده قــانونی ارزي، ســود ارزي بــه تشــخیص خــود، متناســب بــا بازارهــاي بــین 
مـاه محاسـبه و پرداخـت     6در پایـان هـر    هـا  هدت و مانـده سـپرد  مـ  بـر اسـاس  سـود مـذکور   . نماید پرداخت می

  .گردد می
ـ   58ماده   ش کـاال بـه حسـاب خـود و بـه منظـور        احـدهاي بـانکی در منطقـه مجـاز بـه خریـد و فـرو        و  ـ

  .باشند تجارت نمی
ــرو ـ  تبصــره   ــد و ف ــول توســط     خری ــامالت غیرمنق ــین انجــام مع ــور تجــارت و همچن ــه منظ ــاال ب ش ک
ن ربـا   هـا انجـام معـامالت غیرمنقـول نیسـت در چـارچوب قـانون عملیـات بـانکی بـدو           که هدف آن ییها بانک

  .باشد دیت مذکور در این ماده نمی مجاز بوده و مشمول محدو
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احــدهاي بــانکی در منطقــه بــه ریــال تنظــیم و در دفــاتر حســابداري  کلیــه اسـناد عملیــات و   ـــ  59مــاده  
  .گردد احدهاي بانکی، مبلغ ارزي نیز در اسناد مربوطه درج می رزي ودر مورد معامالت ا. گردند ثبت می

توانـد از   احـدهاي بـانکی در پایـان هـر سـال نمـی       مانـده مسـتهلک نشـده امـوال غیرمنقـول و      ـ   60ماده  
  .ز نماید ها تجاو درصد مبلغ حساب سرمایه آن 30

ــانکی در صــورت خریــد و  و ـ  تبصــره   ــان احــدهاي مســکونی ســاز احــدهاي ب ــراي ســکونت کارکن مانی ب
  .خود و عدم تکافوي حد مذکور در این ماده، بایستی مجوز الزم را از بانک مرکزي اخذ نمایند

ــ  61مــاده   ــک در مــی  صــول مطالبــات و امــوالی کــه در جهــت و  ـ ــک بان ــه تمل ــانکی ب آیــد  احــدهاي ب
بانـک مرکـزي، مهلـت     ییـد تأبـا   ءدر مـوارد اسـتثنا  . ش رسـد  بایستی حداکثر ظـرف مـدت یـک سـال بـه فـرو      

  .مذکور قابل تمدید است
و سـایر   هـا  شـرکت هـاي ناشـی از خریـد سـهام و مشـارکت در سـرمایه        مانده مجمـوع دارایـی   ـ   62ماده  
  .ز نماید احدهاي بانکی تجاو درصد مبلغ حساب سرمایه و 30گاه نباید از  راق بهادار هیچ او

 تواننـد بـیش از یـک درصـد مبلـغ حسـاب سـرمایه بـه هـر          یو مؤسسات در منطقه نمـ  ها بانک ـ  63ماده  
عامــل، مــدیرعامل، قــائم مقــام بانــک و مؤسســه و همســر و فرزنــدان  هیــأتیــا مــدیره  هیــأت ءیــک از اعضــا

بـه هـر حـال مجمـوع تسـهیالت اعطـایی بـه اشـخاص         . نماینـد  ءتحت تکفل آنـان تسـهیالت اعتبـاري اعطـا    
  .ز نماید سرمایه تجاودرصد مبلغ حساب ) پنج( 5از  بایدمذکور ن

ــاده   ــ  64م ــک  ـ ــا بان ــی  ه ــه م ــات در منطق ــه     و مؤسس ــر ب ــده در زی ــین ش ــرایط تعی ــق ش ــد طب توانن
ــا مؤسســه در آن مــدیره  هیــأت ءیی کــه اعضــاهــا شــرکت ــک ی ــا عضــو   و مــدیرعامل بان ــوده و ی هــا ســهیم ب
  .نمایند ءاطها باشند تسهیالت اعتباري اع آنمدیره  هیأت
مـؤثر بانـک یـا مؤسسـه یــا      هامدارانیالت بـه هـر شـخص حقـوقی کـه یکـی از سـ       اعطـاي تسـه   ـ  64 ـ 1 

یــا همســر و فرزنــدان تحــت ) ، مــدیرعامل و قــائم مقــام مــدیرعاملمــدیره هیــأت(ارکــان آن  ءیکــی از اعضــا
الـذکر جمعـاً بـیش از     تکفل آنان بیش از پنج درصد سـهام آنـان را دارا باشـند و یـا چنـد نفـر از اشـخاص فـوق        

  .ز نماید درصد مانده حساب سرمایه بانک یا مؤسسه تجاو دهام آن را دارا باشند، نباید از ده درصد سه
یــا قــائم (مــدیرعامل اعطــاي تســهیالت توســط بانــک یــا مؤسســه بــه هــر شــخص حقــوقی کــه  ـ  64 ـ 2 
هــا در همــان بانــک یــا مؤسســه داراي ســمت موظــف یــا غیــر  آنمــدیره  هیــأت ءیــک از اعضــاو یــا هر) مقــام

باشـند، نیـز تـابع شـرایط مـذکور در بنـد       ) یـا قـائم مقـام   (مـدیرعامل   او یـ مـدیره   هیـأت به عنوان عضو موظف 
  .باشد می 64 ـ 1

هــا در بــورس  یی کــه ســهام آنهــا شــرکتهــاي مــذکور در ایــن مــاده در مــورد  دیــت محــدو ـ  1تبصــره  
د بـه سـقف    ، محـدو هـا  شـرکت  گونـه  گـردد و اعطـاي تسـهیالت بـه ایـن      بهادار پذیرفته شده، اعمال نمـی  راق او

  .باشد می) درصد مانده حساب سرمایه بانک یا مؤسسه 15حداکثر (فردي اعطاي تسهیالت 
بایسـت مشـابه شـرایط سـایر تسـهیالت       شـرایط اعطـاي تسـهیالت مـذکور در ایـن مـاده مـی        ـ  2تبصره  

  .اعطایی بانک و مؤسسه باشد
ي بـانکی در منطقـه بایـد بـر مبنـاي نـرخ ارز مربـوط و        احـدها  هـاي ارزي و  هـا و بـدهی   دارایی ـ  65ماده  

ش نقـدي ارز در شـعبه مرکـزي بانـک ملـی ایـران در منطقـه، در پایـان هـر           نـرخ اعـالم شـده فـرو     بر اسـاس 
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ت حاصـل   التفـاو  سـال، مابـه   هـاي بـا سررسـید کمتـر از یـک      هـا و بـدهی   در مورد دارایـی . ره مالی تسعیر شود دو
  .ان منتقل خواهد شداز تسعیر به حساب سود و زی

ت حاصــل از  التفــاو هــاي بلنــد مــدت ارزي، در پایــان هــر ســال مــالی مابــه  هــا و بــدهی در مــورد دارایــی 
چنانچـه نتیجـه ایـن محاسـبه حـاکی از آن باشـد کـه در اثـر تغییـرات نـرخ برابـري            . گـردد  تسعیر محاسبه مـی 

اي  ه شـده اسـت، بـراي زیـان حاصـل، ذخیـره      اقـع نشـان داد   هـا کمتـر از و   هـا بیشـتر و یـا بـدهی     ارزها، دارایی
احـدهاي بـانکی منظـور خواهـد      هـاي و  شـده در حسـاب   برابر زیانی کـه در اثـر تسـعیر اقـالم مزبـور ایجـاد مـی       

در سال مالی بعد چنانچه تغییرات نـرخ برابـري ارزهـا بـه نحـوي باشـد کـه نیـازي بـه نگاهـداري تمـام            . گردید
ذخیره مذکور بـه میزانـی کـه مـورد نیـاز نیسـت بـه حسـاب سـود و زیـان           یا قسمتی از ذخیره ایجاد شده نباشد 

  .برگشت داده خواهد شد
یــژه خــود را بــه  درصــد از ســود و 15احــدهاي بــانکی در منطقــه مکلفنــد هــر ســال حــداقل  و ـ  66مــاده  

د ایـن  ختـه قـانونی معـادل سـرمایه شـود ایجـا       پـس از آنکـه میـزان انـدو    . خته قانونی منتقل نماینـد  حساب اندو
  .خته اختیاري است اندو

ش مسـتقیم در هـر سـال محاسـبه و      هـاي ذیـل و بـه رو    هـاي ثابـت بـه نـرخ     استهالك دارایی ـ  67ماده  
  .به حساب سود و زیان منتقل خواهد شد

  درصد 10ساختمان به نرخ  
  درصد 20تأسیسات به نرخ  
  درصد 20سایط نقلیه به نرخ  و 
  درصد 20اثاث و لوازم اداري به نرخ  
  درصد 33/33نیکی به نرخ  ي الکتروها هدستگا 
  درصد 20ي مخابراتی به نرخ ها هي خودکار پرداخت و دستگاها هدستگا 
  سال  3افزاري حداکثر  ي نرمها هي تأسیس و هزینها ههزین 
  .ي تأسیس باید قبل از تقسیم هرگونه سود مستهلک شوندها ههزین ـ  68ماده  
ي ناشــی از عــدم هــا زیــانبــانکی در منطقــه موظفنــد همــه ســاله بــراي پوشــش احــدهاي  و ـ  69مــاده  
  .ها ایجاد نمایند صول مطالبات به ترتیب ذیل ذخایر کافی در حساب و

ایجــاد ذخیــره الزم در مــورد هــر یــک از تســهیالت اعطــایی در مــورد کفایــت ایــن ذخــایر، بانــک  ـ  69 ـ 1 
  .خواهد دادمرکزي نظر حسابرس مستقل را مورد توجه قرار 

ــادل    ـ  69 ـ 2  ــداقل مع ــره ح ــاد ذخی ــر      2ایج ــس از کس ــایی پ ــهیالت اعط ــده تس ــل مان ــع ک ــد جم درص
  . 69 ـ 1تسهیالت مذکور در بند 

هــا از حــدهاي  احــدهاي بــانکی و صــرافی ارده ســرمایه و ي وهــا زیــاندر صــورتی کــه در اثــر  ـ  70مــاده  
هـا مکلفنـد حـداکثر ظـرف مـدت       هاي بـانکی و صـرافی  احـد  دسـتورالعمل کمتـر شـود و    26و  10مقرر در مواد 

  . ماه سرمایه خود را تکمیل نمایند 6
ابـط بـانکی بانـک متبـوع خـود در       دفاتر نمایندگی منحصـراً بـه عنـوان دفتـر رابـط و پیگیـر رو       ـ  71ماده  

  .وع هستندکنند و از انجام هر گونه معامله بانکی و ارائه خدمات بانکی از هر نوع ممن منطقه اقدام می
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ــواع پــول احــدهاي صــرافی منحصــراً بــه امــور خریــد و فــرو  و ـ  72مــاده   ــه  ش و نقــل و انتقــال ان هــا ب
زنامـه   رزنـد و کلیـه عملیـات خـود را در دفـاتر رو      و صورت نقدي و حواله و مسکوکات طـال و نقـره اشـتغال مـی    

  . رسانند و کل به ثبت می
ــاده   ــ   و ـ  73م ــر ن ــاي ه ــرافی از اعط ــدهاي ص ــت   اح ــاب جه ــداري حس ــاري و نگاه وع تســهیالت اعتب

  .مشتریان خود ممنوع هستند
بایسـت در مقابـل کلیـه معـامالت و خـدماتی کـه بـراي مشـتریان انجـام           احدهاي صـرافی مـی   و ـ  تبصره  
نـرخ ارزهـا بـه ریـال و نـرخ ارزهـا در مقابـل یکـدیگر بایـد          . دهند رسید رسمی با ذکر جزییـات ارائـه دهنـد    می

  .افی براي اطالع عموم آگهی شوددر محل صر
  

  احدهاي بانکی، دفاتر مقررات مربوط به نظارت بر و ـ  بخش پنجم 
  ها در منطقه نمایندگی و صرافی

احــدهاي بــانکی و دفــاتر نماینــدگی در منطقــه موظفنــد کلیــه مقــررات و ضــوابط مــذکور در  و ـ  74مــاده  
شـود   زي کـه در چـارچوب قـوانین و مقـررات صـادر مـی      نامه، دسـتورالعمل و دسـتورات بانـک مرکـ     قانون، آیین

  .را مراعات نمایند
ــا فعالیــت صــرافی  ـ  تبصــره   ــراي  رعایــت کلیــه مقــررات و ضــوابط مــرتبط ب هــا در ایــن دســتورالعمل ب
  .باشد هاي منطقه الزامی می صرافی

جمهـوري  بـا مجـوز رسـمی بانـک مرکـزي      «احـدهاي بـانکی بایـد در تـابلوي خـود عبـارت        و ـ  75ماده  
هـاي چـاپی بانـک، شـماره و تـاریخ مجـوز صـادره مزبـور را          را ذکـر نمـوده و در سـربرگ فـرم    » اسالمی ایران
  .درج نمایند

هــاي خــود  احــدهاي بــانکی بایــد ترتیبــاتی اتخــاذ نماینــد تــا حسابرســان آنــان در رســیدگی  و ـ  76مــاده  
الرعایـه، نسـبت بـه رعایـت      دهاي الزماي حسابرسـی طبـق اسـتاندار    ه بـر رعایـت اصـول و ضـوابط حرفـه      عالو

  .احدهاي بانکی در منطقه نیز به طور صریح اظهارنظر نمایند ضوابط و مقررات ناظر بر فعالیت و
هـا موظفنـد همـواره اسـناد و مـدارك فعالیـت خـود و دفـاتر          احـدهاي بـانکی و صـرافی    کلیـه و  ـ  77ماده  

  .سط بازرسین بانک مرکزي در دسترس نگاهدارندگاه قانونی براي بازرسی تو حسابداري را در اقامت
ي مــالی خــود را هــا صــورتهــا، دفــاتر و  احــدهاي بــانکی در منطقــه بایــد سرفصــل حســاب و ـ  78مــاده  

  .هاي تعیین شده از طرف بانک مرکزي تنظیم و نگهداري نمایند ین و فرم طبق عناو
حــه زیــر را در فواصــل  اطالعــات مشــرون مــرزي موظفنــد آمــار و  احــدهاي بــانکی غیربــرو و ـ  79مــاده  

  .شده به بانک مرکزي ارسال نمایند زمانی تعیین
ن مـرزي ارسـال    بـرو  احـدهاي بـانکی غیـر    هـاي مربـوط را بـه و    م فـرم  بانـک مرکـزي عنـداللزو    ـ  تبصره  
  .نماید می

  : آمار و اطالعات هفتگی ـ  79 ـ 1 
  .صورت محاسبه سپرده قانونی ـ  79 ـ 1 ـ 1 
  .ي اقتصاديها بخشهاي ارزي برحسب  ها و بدهی صورت دارایی ـ  79 ـ 1 ـ 2 
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  :آمار و اطالعات ارسالی به طور ماهانه که بایستی تا دهم ماه بعد ارائه شود ـ  79 ـ 2 
  .خالصه دفتر کل ـ  79 ـ 2 ـ 1 
  .بندي شده برحسب نوع ارز هاي ارزي طبقه ها و بدهی صورت دارایی ـ  79 ـ 2 ـ 2 
مـاه ارائــه   3ز بعــد از پایـان هــر   مـاه کــه بایسـتی تــا پـانزده رو    3اطالعـات ارســالی در پایـان هــر    ـ  79ـ  3 
  :شود

  .صورت محاسبه کفایت سرمایه ـ  79 ـ 3 ـ 1 
ــه ـ  79 ـ 3 ـ 2  ــدي شــده و صــورت طبق ــر حســب    ام بن هــا و تســهیالت مصــوب و اســتفاده شــده اعطــایی ب

  .ثایق و نرخ سود مدت، نوع و
ــک  و اعتبــارات اســنادي بــر اســاس طبقــه هــا هنامــ صــورت مانــده ضــمانت ـ  79 ـ 3 ـ 3  بنــدي مــوردنظر بان
  .مرکزي

ي اشــخاص حقیقــی، حقــوقی و هــا ه هــا و تســهیالت ارزي دریــافتی بــه تفکیــک گــرو ام مانــده و ـ  79 ـ 3 ـ 4 
  .، بر حسب کشورهاها بانک
ز بعــد از  رو 30ســال مـالی کـه بایســتی حـداکثر تـا     مـاه از هـر    6اطالعـات ارسـالی در پایـان هــر     ـ  79 ـ 4 
  :ماه ارائه شود 6پایان 
  .ترازنامه ـ  79 ـ 4 ـ 1 
  .حساب سود و زیان صورت ـ  79 ـ 4 ـ 2 
  .جوه نقد صورت گردش و ـ  79 ـ 4 ـ 3 
  .گران ارزي و معامله) از رییس شعبه به باال(احدها  مشخصات رؤسا و مدیران ارشد و ـ  79 ـ 4 ـ 4 
احــد بــانکی بــه طورکامــل و در  ل فعالیــت و ماهــه او 6مشخصــات اشــخاص مــذکور، در پایــان  ـ  تبصــره  
  .گردد ي بعدي فقط صورت تغییرات ارسال میها هر دو

  .دستورالعمل 64و  63تسهیالت اعطایی به اشخاص موضوع مواد  ـ  79 ـ 4 ـ 5 
  :ماه پس از پایان سال مالی ارسال شود 4ا آمار و اطالعات ساالنه که بایستی حداکثر ت ـ  79 ـ 5 
ي مـالی بانـک و مؤسسـات مـادر شـعب      هـا  صـورت شـامل  (ي مـالی حسابرسـی شـده    ها صورت ـ  79 ـ 5 ـ 1 
  ).خارجی

  .یک نسخه از گزارش بازرس قانونی ـ  79 ـ 5 ـ 2 
  .و مؤسسات ها بانکبه مجامع عمومی ساالنه در مورد مدیره  هیأتگزارش  ـ  79 ـ 5 ـ 3 
  .و مؤسسات ها بانکدر مورد  عمومی مجمعیک نسخه از مصوبه  ـ  79 ـ 5 ـ 4 
حـه زیـر را در فواصـل زمـانی      مـرزي موظفنـد آمـار و اطالعـات مشـرو      ن احدهاي بـانکی بـرو   و ـ  80ماده  

  .تعیین شده به بانک مرکزي ارسال نمایند
ــداللزو  ـ  تبصــره   ــک مرکــزي عن ــرم بان ــه و  م ف ــوط را ب ــ هــاي مرب ــرواح ــانکی ب ــال  ن دهاي ب ــرزي ارس م
  .نماید می

  :آمار و اطالعات هفتگی ـ  80 ـ 1 
  .صورت محاسبه سپرده قانونی ـ  80 ـ 1 ـ 1 
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  .ي اقتصاديها بخشهاي ارزي برحسب  ها و بدهی صورت دارایی ـ  80 ـ 1 ـ 2 
  :ئه شودآمار و اطالعات ارسالی به طور ماهانه که بایستی تا دهم ماه بعد ارا ـ  80 ـ 2 
  . خالصه دفترکل ـ  80 ـ 2 ـ 1 
ي اشــخاص هــا ه هــا برحســب کشــور و مشــتري، بــه تفکیــک گــرو هــا و بــدهی صــورت دارایــی ـ  80 ـ 2 ـ 2 

  ها بانکحقیقی، حقوقی و 
مـاه ارائــه   3ز بعــد از پایـان هــر   مـاه کــه بایسـتی تــا پـانزده رو    3اطالعـات ارســالی در پایـان هــر    ـ  80 ـ 3 
  :شود

  .صورت محاسبه کفایت سرمایه ـ  80 ـ 3 ـ 1 
ــه ـ  80 ـ 3 ـ 2  ــورت طبق ــده و  ص ــدي ش ــب     ام بن ــایی برحس ــده اعط ــتفاده ش ــهیالت مصــوب و اس ــا و تس ه

  .ثایق و نرخ سود نوع و) مدت، میان مدت و بلند مدت کوتاه(مدت، 
ــک بنــدي مــور طبقــه بــر اســاسو اعتبــارات اســنادي  هــا هنامــ صــورت مانــده ضــمانت ـ  80 ـ 3 ـ 3  دنظر بان
  . مرکزي

ــده و ـ  80 ـ 3 ـ 4  ــپرد  ام مان ــهیالت و س ــا و تس ــا هه ــرو ه ــک گ ــه تفکی ــافتی ب ــا ه ي ارزي دری ــخاص ه ي اش
  . ، برحسب کشورهاها بانکحقیقی، حقوقی و 

ز بعــد از  رو 30مـاه از هـر ســال مـالی کـه بایســتی حـداکثر تـا        6اطالعـات ارسـالی در پایـان هــر     ـ  80 ـ 4 
  :ه شودماه ارائ 6پایان 
  .ترازنامه ـ  80 ـ 4 ـ 1 
  .حساب سود و زیان صورت ـ  80 ـ 4 ـ 2 
  .جوه نقد صورت گردش و ـ  80 ـ 4 ـ 3 
  .گران ارزي و معامله) از رییس شعبه به باال(احدها  مشخصات رؤسا و مدیران ارشد و ـ  80 ـ 4 ـ 4 
احـد بـانکی بـه طـور کامـل و در       ول فعالیـت   ماهـه او  6مشخصـات اشـخاص مـذکور، در پایـان      ـ  تبصره  
  .گردد ي بعدي فقط صورت تغییرات ارسال میها هر دو

  .دستورالعمل 64و  63تسهیالت اعطایی به اشخاص موضوع مواد  ـ  80 ـ 4 ـ 5 
  :ماه پس از پایان سال مالی ارسال شود 4آمار و اطالعات ساالنه که بایستی حداکثر تا  ـ  80 ـ 5 
ي مـالی بانـک و مؤسسـات مـادر شـعب      هـا  صـورت شـامل  (شـده   ي مـالی حسابرسـی  هـا  صورت ـ  80 ـ 5 ـ 1 
  ).خارجی

  .یک نسخه از گزارش بازرس قانونی ـ  80 ـ 5 ـ 2 
  .و مؤسسات ها بانکبه مجامع عمومی ساالنه در مورد مدیره  هیأتگزارش  ـ  80 ـ 5 ـ 3 
  .و مؤسسات اه بانکدر مورد  عمومی مجمعیک نسخه از مصوبه  ـ  80 ـ 5 ـ 4 
ي مــالی حسابرســی شــده را بــه ســازمان ارائــه هــا صــورتاحــدهاي بــانکی یــک نســخه از  و ـ  81مــاده  

  . خواهند کرد
احـدهاي بـانکی منطقـه     بانک مرکزي سایر اطالعـات مـورد نیـاز خـود را بـر حسـب مـورد از و        ـ  82ماده  

  .دریافت خواهد نمود
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احـدهاي بـانکی منطقـه تهیـه      مـذکور در مـواد فـوق توسـط و    آمار و اطالعاتی کـه بـه ترتیـب     ـ  83ماده  
شـود و فقـط بـه صـورت آمـار       ي مـالی، در بانـک مرکـزي محرمانـه تلقـی مـی      ها صورتشود، به جز  و ارائه می
  .بندي موردنظر بانک مرکزي قابل انتشار خواهد بود احدهاي بانکی با طبقه جمعی و

و مؤسسـات و نیـز رؤسـاي شـعب نسـبت بـه صـحت آمـار          هـا  بانـک و مـدیرعامل  مدیره  هیأت ـ  84ماده  
  .باشند ل می ها با دفاتر خود، مسؤو و اطالعات ارائه شده به بانک مرکزي و مطابقت آن

بانــک مرکــزي هــر زمــان کــه الزم تشــخیص دهــد، بازرســان خــود را جهــت رســیدگی بــه   ـ  85مــاده  
. هـا بـه منطقـه اعـزام خواهـد نمــود      صـرافی احـدهاي بـانکی، دفـاتر نماینـدگی و      هـا و نحـوه فعالیـت و    حسـاب 

هــا بایــد کلیــه اســناد، مــدارك و  احــدهاي بــانکی، دفــاتر نماینــدگی و صــرافی مــدیران و متصــدیان امــور در و
ــاتر خــود را جهــت انجــام ایــن  ــه رســیدگی دف ــراي   گون ــه نمــوده و امکــان رســیدگی الزم و کــافی را ب هــا ارائ

  .نمایندبازرسان اعزامی از طرف بانک مرکزي فراهم 
هــاي بانــک مرکــزي مــوارد اشــکال یــا تخلــف از ضــوابط دیــده شــود،   چنانچــه در رســیدگی ـ  86مــاده  

  .شود احد بانکی، دفتر نمایندگی و صرافی مربوط اعالم می موارد به تشخیص بانک مرکزي به و
ي بانـک  هـا  احد بـانکی، دفتـر نماینـدگی و صـرافی مربـوط پـس از دریافـت نتیجـه رسـیدگی          و ـ  87ماده  

جود موارد اشکال یـا تخلـف، بایـد حـداکثر ظـرف مهلتـی کـه حسـب مـورد توسـط بانـک             مرکزي، در صورت و
گـردد توضـیحات و توجیهـات خـود را بـه همـراه اسـناد و مـدارك الزم بـه بانـک مرکـزي             مرکزي تعیـین مـی  

رفـع اشـکال یـا    صورت موظـف اسـت قبـل از پایـان مهلـت تعیـین شـده، نسـبت بـه            این در غیر. ارسال نماید
  .تخلف اعالم شده اقدام و نتیجه اقدامات انجام شده در این زمینه را به بانک مرکزي اعالم نماید

م اعمـال مجــازات طبـق مقــررات مربـوط، بــا بانـک مرکــزي      قــوع تخلـف و لــزو  تشـخیص و  ـ   88مـاده   
  .است
نـوع ارز و   بـر اسـاس  ش ارز  ها مکلفنـد آمـار ماهانـه جمـع کـل معـامالت خریـد و فـرو         صرافی ـ  89ماده  

گـردد حـداکثر تـا دهـم مـاه بعـد        هایی که از طرف بانـک مرکـزي ارائـه مـی     مسکوکات طال و نقره را طبق فرم
  .به بانک مرکزي ارسال دارند

مــاه از  6هــا مکلفنــد ترازنامــه و صــورت حســاب ســود و زیــان خــود را در پایــان هــر  صــرافی ـ  90مــاده  
  .ماه به سازمان ارسال دارند 6ز بعد از پایان  رو 20سال مالی خود حداکثر تا 

ي مـالی سـاالنه حسابرسـی شـده خـود را کـه شـامل ترازنامـه،         هـا  صـورت هـا موظفنـد    صرافی ـ  91ماده  
مـاه بعـد از پایـان سـال مـالی خـود بـه         4جـوه نقـد اسـت حـداکثر تـا       حساب سـود و زیـان و گـردش و    صورت

  .بانک مرکزي و سازمان ارسال دارند
هــاي منطقــه  بانــک مرکــزي ســایر اطالعــات مــورد نیــاز خــود را برحســب مــورد از صــرافی  ـ  92مــاده  

  .دریافت خواهد نمود
  

  مقررات عمومی ـ  بخش ششم 
استفاده از نـام بانـک، مؤسسـه، شـعبه بانـک و مؤسسـه و دفتـر نماینـدگی در منطقـه تنهـا بـا             ـ  93ماده  

  .باشد اجرایی آن و دستورالعمل مجاز مینامه  آیین  قانون و 18رعایت مفاد ماده 
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نامــه،  احــدهاي بــانکی و دفــاتر نماینــدگی در منطقــه مشــمول مقــررات قــانون، آیــین  کلیــه و ـ  1تبصــره  
  .باشند شود، می مقررات مربوط صادر می بر اساسدستورالعمل و دستورات بانک مرکزي که 

ــام صــرافی در منطقــه تنهــا بــا ر  ـ  2تبصــره   عایــت مفــاد دســتورالعمل مجــاز بــوده و کلیــه  اســتفاده از ن
قـوانین و مقـررات مربوطــه    بـر اســاس هـا مکلفنـد مفــاد دسـتورالعمل و دسـتورات بانــک مرکـزي کـه        صـرافی 
  .شود را رعایت نمایند صادر می

ــاده   ــه  ـ  94م ــککلی ــا بان ــاي       ه ــک از اعض ــر ی ــین ه ــل از تعی ــتی قب ــاطق بایس ــات در من و مؤسس
یـه بانـک مرکـزي را نسـبت بـه اشـخاص مـذکور از        تأییدمـدیرعامل و قـائم مقـام،     عامل یا هیأت، مدیره هیأت

  .اي اخذ نمایند نظر تخصصی و حرفه
و مؤسسـات و رؤسـاي دفـاتر نماینـدگی در منطقـه نیـز بایسـتی از نظـر          هـا  بانـک رؤساي شعب  ـ  تبصره  

  .بانک مرکزي برسند تأییداي به  تخصصی و حرفه
یــر،  ، اخــتالس، خیانــت در امانــت، کالهبــرداري، جعــل و تــزوءقت، ارتشــامحکــومین بــه ســر ـ  95مــاده  
ي داخلـی یـا خـارج    هـا  هاعـم از اینکـه حکـم از دادگـا    ـ  رشکستگی به تقصـیر یـا تقلـب     محل و و ر چک بی صدو

از تصــدي اداره امــور  ـ  ن جــرم بــوده باشــد کشـور صــادر شــده یــا محکــوم، مجــرم اصــلی یــا شــریک یــا معــاو 
  .باشند ی به هر عنوان، ممنوع میاحدهاي بانک و

و مؤسسـات و همچنـین    هـا  بانـک عامـل یـا مـدیرعامل و قـائم مقـام       هیـأت  ءمدیران و اعضـا  ـ  96ماده  
ن اجـازه بانــک مرکـزي در بانـک یـا مؤسسـه دیگــر در       تواننـد بـدو   و مؤسســات نمـی  هـا  بانـک رؤسـاي شـعب   

  .مناطق، سهم یا سمتی داشته باشند
  .گردد احدهاي بانکی از طرف سازمان تعیین می و ساعت کار ـ  97ماده  
بانـک مرکـزي اتـاق پایاپـاي      تأییـد هـا و اسـناد بـانکی، بـا      به منظور تسـهیل در مبادلـه چـک    ـ  98ماده  

احـدهاي یـاد شـده     شـود کـه هزینـه آن از طـرف و     احدهاي بانکی در منطقـه تأسـیس مـی    اسناد بانکی توسط و
  .خواهد شد تأمین
ي منطقـه تأسـیس نمـوده    هـا  بانـک تواننـد کـانون    احدهاي بـانکی در هریـک از منـاطق مـی     و ـ  99ماده  

اي کـه   ایـن کـانون بـا شخصـیت حقـوقی و اسـتقالل مـالی و بـه موجـب اساسـنامه          . و به عضویت آن در آینـد 
  .بانک مرکزي خواهد رسید، اداره خواهد شد تأییدبه 

ي هـا  صـورت مـاه پـس از پایـان سـال مـالی،       4تـا   و مؤسسات منطقـه بایـد حـداکثر    ها بانک ـ  100ماده  
مـاه پـس از پایـان     6برسـانند و حـداکثر تـا     عمـومی  مجمـع مالی خود را به گـواهی حسابرسـان و بـه تصـویب     

زنامــه کثیراالنتشــار کشــور منتشــر  و یــک رو) جــود در صــورت و(زنامــه محلــی  ســال مــالی حــداقل در یــک رو
  .نمایند
ــاده   ــه و ـ  101م ــ کلی ــدهاي ب ــرافیاح ــداقل   انکی و ص ــتی ح ــا بایس ــامع   رو 10ه ــکیل مج ــل از تش ز قب

 عمـومی  مجمـع را بـه بانـک مرکـزي اعـالم و پـس از تشـکیل        عمومی خـود تـاریخ و موضـوع دستورجلسـه آن    
  .نیز تصمیمات متخذه را جهت بانک مرکزي ارسال نمایند

ــاده   ــین  ـ  102م ــانون، آی ــررات ق ــه، دســتورالعمل و دســتورا  تخلــف از مق ــه  نام ــه ب ــک مرکــزي ک ت بان
هـاي   شـود موجـب اعمـال مجـازات     هـا صـادر مـی    ي متکـی بـر آن  هـا  هنامـ  موجب قوانین پولی و بانکی یا آیین
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  .خواهد شد )199(قانون پولی و بانکی کشور 44حه در ماده  مطرو
هــاي انتظــامی،  ر حکــم بــه مجــازات مرجــع رســیدگی بــه تخلفــات موضــوع ایــن مــاده و صــدو ـ  تبصــره  
انتظـامی   هیـأت احکـام  . باشـد  مـی )200(قـانون پـولی و بـانکی کشـور     44موضـوع مـاده    ها بانکظامی انت هیأت

ــود و رأي شــورا قطعــی     ظــرف ده رو ــار خواهــد ب ــول و اعتب ــدنظر در شــوراي پ ــل تجدی ــالغ، قاب ــاریخ اب ز از ت
  .است
ــ   ـ  103مــاده   ــک مرک ــا مؤسســه در منطقــه بــه بان ــک ی زي در مــوارد زیــر ممکــن اســت اداره امــور بان
  :اگذار گردد یا ترتیب دیگري براي اداره بانک داده شود و

  . دار بانک یا مؤسسه تقاضا نمایند در صورتی که مقامات صالحیت ـ  103 ـ 1 
نامـه و دسـتورالعمل فعالیـت خـود را      اي بـرخالف قـانون، آیـین    در صورتی کـه بانـک یـا مؤسسـه     ـ  103 ـ 2 

  .ز از یک هفته قطع کند براي مدتی متجاو
ــا مؤسســه  ـ  103 ـ 3  ــک ی ــین  در صــورتی کــه بان ــانون، آی ــر خــالف ق ــررات   اي ب ــه، دســتورالعمل و مق نام

  .بانک مرکزي و یا برخالف اساسنامه مصوب خود عمل نماید
  .اي به خطر افتد یا سلب شود ی که قدرت پرداخت بانک یا مؤسسهدر صورت ـ   103 ـ 4 
هـا بـه ترتیـب دیگـر مطـابق       سـه بـه بانـک مرکـزي و یـا اداره آن     اگذاري اداره بانـک یـا مؤس   و ـ  تبصره  

  .انجام خواهد گرفت )201(قانون پولی و بانکی 40و  39مفاد مواد 
  

  :18/4/1351قانون پولی و بانکی کشور مصوب  44ماده   - 199
هـاي آن   نامـه  هاي آن و دستورات بانک مرکزي ایران که بـه موجـب ایـن قـانون یـا آیـین       هنام تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین 

  :هاي انتظامی زیر خواهد بود شود موجب مجازات می صادر
  .تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف - 1
  .پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست هزار ریال براي ایام تخلف - 2
  .یا مؤسسه اعتباري غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم ممنوع ساختن بانک - 3

ها خواهد بود که مرکـب اسـت از    هاي انتظامی هیأت انتظامی بانک مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازات 
دبیرکـل بانـک سـمت    . شوراي پول و اعتبـار بـه انتخـاب شـورا     ها و یک نفر از اعضاي کل یک نفر نماینده کانون بانک نماینده دادستان

  .دادستان هیأت را خواهد داشت
  .احکام هیأت انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در شوراي پول و اعتبار خواهد بود و رأي شورا قطعی است 
ایران از بانک یا مؤسسـه مربـوط وصـول و بـه حسـاب درآمـد        این ماده وسیله بانک مرکزي 2و بند  43وجوه موضوع ماده  - 1تبصره  

  .خواهد شد عمومی منظور
هاي انتظامی براي تخلفات و ترتیب درخواست تجدید نظـر و   ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین هر یک از مجازات - 2تبصره  

اي خواهد بود که به تصویب شـوراي پـول    نامه ابق آیینرسیدگی مجدد و اجراي تصمیمات هیأت رسیدگی و شوراي پول و اعتبار مط  طرز
 .رسید و اعتبار خواهد

 .رجوع شود 199به زیرنویس شماره  ـ   200
  :18/4/1351از قانون پولی و بانکی کشور مصوب  ـ   201

تصویب هیأتی مرکب از  در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزي ایران و تأیید شوراي پول و اعتبار و - 39ماده 
و وزیر دارایی و وزیر اقتصاد و وزیر دادگستري اداره امور بانک به عهده بانک مرکزي ایران واگذار شـود یـا ترتیـب دیگـري       نخست وزیر

  .اجازه تأسیس بانک لغو شود  براي اداره بانک داده شود یا
t  
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ــاریخ شــرو  و ـ  104مــاده   ــانکی بایــد از ت ع فعالیــت همــواره از طــرف حسابرســان، مســتقل و   احــدهاي ب
بـدین منظـور   . سابرسـی قـرار گیرنـد   بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمی ایـران مـورد رسـیدگی و ح        تأییـد مورد 

نمایـد تـا هریـک     احـدهاي بـانکی اعـالم مـی     خـود را بـه و   تأییـد بانک مرکزي صورت اسامی حسابرسان مـورد  
احـدهاي بـانکی در نظـر داشـته باشـند حسـابرس        در صـورتی کـه و  . ها حسابرس خـود را انتخـاب نماینـد    از آن

رکـزي انتخـاب نماینـد بایـد حسـابرس مـورد نظـر        خارج از صـورت حسابرسـان اعـالم شـده از طـرف بانـک م      
ــام و مشخصــات و  ــا ذکــر ن ــک مرکــزي پیشــنهاد نماینــد  خــود را ب ــه بان ــک مرکــزي حــداکثر ظــرف  . ي ب بان

حسـابرس   تأییـد یـا عـدم    تأییـد بـر   احـدهاي بـانکی، نظـر خـود را مبنـی      مـاه از تـاریخ دریافـت پیشـنهاد و     یک
  .نماید پیشنهادي اعالم می

راق و اســناد و دفــاتر، نحــوه رســیدگی بــه تخلفــات، ترتیــب انحــالل و   ه نگهــداري اونحــو ـ  105مــاده  
بینــی نشــده  احــدهاي بــانکی و ســایر مــواردي کــه در دســتورالعمل پــیش رشکســتگی و لغــو اجــازه تأســیس و و

  .خواهد بود 1351مصوب سال  )202(است طبق قانون پولی و بانکی
  

  )203(بارزه ملی با دخانیاتنامه اجرایی قانون جامع کنترل و م آییناز 
  وزیران هیأت 1/7/1386مصوب 

  :رود نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می در این آیین ـ 1ماده 
 یی از قبیل پاکت، کارتن، قوطی و لفافهها همحصوالت دخانی عرضه شده در بست: بندي بسته  -4
دهنـده آن گیـاه    ام یـا بخشـی از مـاده خـام تشـکیل     اي کـه تمـ   هـر مـاده یـا فـرآورده    : محصوالت دخـانی  - 5

بــه تشــخیص وزارت  دخانیــات تــرك بــه اســتثناي مــواد دارویــی مجــاز(توتــون یــا تنبــاکو یــا مشــتقات آن 
  .باشد) بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ـ 16ماده  بنـدي و بـا شـماره سـریال و برچسـب ویـژه شـرکت         کلیـه محصـوالت دخـانی بایـد در بسـته      ـ
ــرا ــات ای ــدخانی ــا ب ــروش برســده ن عرضــه ی ــارت . ف ــران«درج عب ــروش در ای ــه » مخصــوص ف ــر روي کلی ب

 . ي دخانی وارداتی الزامی استها ههاي فرآورد بندي بسته
                                                                                                                           

u  
  .در صورتی که مقامات صالحیتدار بانک تقاضا نمایند -الف  

  .در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابالغ اجازه تأسیس عملیات خود را شروع نکند -ب 
  .در صورتی که بانکی بدون عذر موجه فعالیت خود را براي مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند -ج 

زي ایران که بـه موجـب ایـن قـانون یـا      هاي متکی بر آن و دستورات بانک مرک نامه در صورتی که بانکی برخالف این قانون و آیین -د  
  .شود و یا برخالف اساسنامه مصوب خود عمل نماید متکی بر آن صادر می  هاي نامه آیین
  .در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود - ـه
  .مرکزي ایران عمل خواهد کرد شود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس طبق دستور بانک بانکی که اجازه تأسیس آن لغو می -تبصره  
باشـد کـه بـه تصـویب      اي مـی  نامـه  و نحوه الغاء اجازه تأسـیس بـه موجـب آیـین     39طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده  - 40ماده  

  .مجلسین خواهد رسید  هاي دارایی کمیسیون
 . به مجموعه پولی و بانکی از انتشارات این معاونت رجوع شود ـ  202
 .ابالغ شده است 9/7/1386هـ مورخ 37062ت/110063شماره نامه مزبور به  آیین ـ   203
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  . اي، باز و یا نخی ممنوع است صورت فله فروش محصوالت دخانی به ـ1تبصره 
  . ه رعایت این ماده هستندزاد و ویژه اقتصادي نیز ملزم ب ي واقع در مناطق آها هفروشگا ـ2تبصره 

  
  )205()204( ي سیارها هاندازي دادگا از دستورالعمل نحوه تشکیل و راه

  رییس قوه قضاییه 22/5/1387مصوب 
، در محـل سـاختمان مرکـزي شـوراي حـل اخـتالف و یـا محـل          ــ دادگـاه سـیار در مرکـز بخـش     1ماده 

  .مناسب دیگر تشکیل خواهد شد
ــاده  ــ2م ــاب   ـ ــیار مط ــاه س ــالحیت دادگ ــاده ص ــا ) 2(ق م ــکیل دادگ ــانون تش ــا هق ــوب  ه ــیار مص ي س

  . باشد مجلس شوراي اسالمی می )206(10/6/1366
و بــر اســاس کمیــت و )208(قــانون اساســی 44کلــی اصــل  )207(هــاي بــا عنایــت بــه سیاســت ـ  3مــاده 
هـاي صـنعتی و منـاطقی کـه فاصـله آنهـا تـا محـل اسـتقرار           در منـاطق آزاد تجـاري، شـهرك    ها هکیفیت پروند

قــوه قضــاییه دادگــاه ســیار  ریــیسیس کــل دادگســتري اســتان و تصــویب یــه زیــاد اســت بــا پیشــنهاد ردادگــا
 .گردد تشکیل می

ـ 4ماده   نیـروي انتظـامی محـل موظـف بـه اجـراي دسـتورات قضـایی دادگـاه سـیار در مـورد احضـار،              ـ
ــأمیجلــب، تحقیقــات مقــدماتی، ابــالغ و اجــراي احکــام و همچنــین حفاظــت از محــل اســتقرار و    امنیــت  نت

 .باشد قضات و کارکنان می
 هـا  هکمیـت و کیفیـت پرونـد    بـر اسـاس  مدت فعالیـت، روزهـاي اسـتقرار و محـدوده صـالحیت       -5ماده  

 .شد رسانی خواهد کل دادگستري استان تعیین و به نحو مقتضی اطالع رییستوسط 
اري و پـس از پایـان   ي مربـوط بـه دادگـاه سـیار در سـاختمان محـل اسـتقرار، نگهـد        هـا  هپرونـد  ـ 6ماده  

  
  .ابالغ شده است 23/5/1387مورخ  4846/87/1شماره دستورالعمل مزبور به  ـ   204
 4/12/1392دادرسی کیفـري مصـوب    قانون آیین) 570(به موجب ماده  1/6/1366هاي سیار مصوب  قانون تشکیل دادگاه ـ   205
 .االجرا خواهد شد الزم 1/4/1394الزم به یادآوري است قانون اخیرالذکر از تاریخ . ه استنسخ شد
  .باشد می 1/6/1366تاریخ صحیح تصویب قانون  –الف  ـ  206

 . از انتشارات این معاونت رجوع شود) جلد دوم(براي مالحظه متن قانون مذکور به مجموعه آیین دادرسی کیفري  –ب 
در سامانه ملی قـوانین و مقـررات    1/3/1384مصوب  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 44اي کلی اصل ه سیاستبه  ـ  207

 .رجوع شود www.dotic.ir جمهوري اسالمی ایران به نشانی
   :12/9/1358ا مصوب .ا.ج.ا.ق 44اصل  ـ   208
  بخـش .  اسـتوار اسـت    و صـحیح   منظم  ریزي با برنامه  و خصوصی  ، تعاونی دولتی  بخش  سه  ر پایهب  ایران  اسالمی يجمهور  اقتصادي  نظام
  هـاي بـزرگ    نیـرو، سـدها و شـبکه     ، تـأمین  ، بیمـه  ، بانکداري بزرگ  ، معادن خارجی  ، صنایع مادر، بازرگانی صنایع بزرگ  کلیه  شامل  دولتی
  عمـومی   مالکیت  صورت  به  که  و مانند اینها است  آهن  و راه  ، راه ، کشتیرانی ، هواپیمایی و تلفن  تلگرافو   ، پست ، رادیو و تلویزیون آبرسانی

  مکمـل   شـود کـه   مـی   و خـدمات   ، تجـارت  ، صـنعت  ، دامـداري  از کشـاورزي   قسـمت   آن  شـامل   خصوصی  بخش.  است  و در اختیار دولت
  باشـد و از محـدوده    مطـابق   فصـل   دیگر ایـن   با اصول  که  تا جایی  بخش  سه  در این  مالکیت.  است  و تعاونی  دولتی  اقتصادي  هاي فعالیت
  اسـالمی   جمهـوري   قـانون   نشود مورد حمایـت   جامعه  زیان  کشور گردد و مایه  اقتصادي  رشد و توسعه  نشود و موجب  خارج  اسالم  قوانین
 .کند می  معین  را قانون  بخش  هر سه ضوابط و قلمرو و شرایط  تفصیل.  است

http://www.dotic.ir
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  .گردد رسیدگی و اجراي حکم و همچنین پایان فعالیت به دادگستري شهرستان مربوط ارسال می
هـا   دادگسـتري اسـتان   سـاي کـل  ؤریـزي قـوه قضـاییه بـا همـاهنگی ر      دفتر تشـکیالت و برنامـه   ـ 7ماده 

 .واهند نمودنسبت به تدوین ضوابط و شرایط ایجاد دادگاه سیار حداکثر ظرف دو ماه اقدام خ
ي هــا هي مربــوط بــه دادگــاه ســیار بــه صــورت مســتقل در ســر جمــع پرونــد هــا هآمــار پرونــد ـــ 8مــاده 

 .گردد دادگستري شهرستان مربوط محاسبه می
یـت قضـات و کارمنـدان شـاغل در دادگـاه سـیار بـا عنایـت         مأمورالزحمـه روزانـه و نیـز حـق      حق ـ9ماده 

 .گردد و اصالحات بعدي آن پرداخت می24/6/1352قانون استخدام کشوري مصوب  14به ماده 
ي ســیار توســط دفتــر بودجــه و تخصــیص هــا هبودجــه ســاالنه و اعتبــارات مــورد نیــاز دادگــا ـــ10مــاده  

ــا دفتــر تشــکیالت و برنامــه  اعتبــار قــوه ریــزي در اعتبــارات ســاالنه دادگســتري  قضــاییه پــس از همــاهنگی ب
 .گردد استان منظور می

ــاده  ــ11م ــه  ـ ــه ب ــا توج ــاده  ب ــا  6م ــانون تشــکیل دادگ ــا هق ــیاره ــداران )209(ي س ــداران و بخش ، فرمان
اند در تهیه محل اسـتقرار دادگـاه و اقامـت قضـات و کارمنـدان دادگـاه سـیار اقـدامات الزم را بـه عمـل            موظف

ي سـیار مقـدمات راه انـدازي آن    هـا  ههـاي اسـتان قبـل از شـروع بـه کـار دادگـا        کل دادگستري رؤسايآورند و 
  هماهنگی الزم را با وزارت کشور انجام خواهد داد  وزارت دادگستري قبالً. کنند را مهیا
  

  ضوابط ثبت و اعطاي تابعیت جمهوري اسالمی ایران به شناورها
  )210(صنعتی  - در مناطق آزاد تجاري 

  وزیران عضو شوراي هماهنگی مناطق 4/11/1388مصوب 
  صنعتی و ویژه اقتصادي –آزاد تجاري 

  تکلیا-فصل اول
  :رود کار می هنامه در معانی مشروح مربوط ب اصطالحات زیر در این آیینـ 1ماده

ــانون -1 ــاري  : قـ ــاطق آزاد تجـ ــونگی اداره منـ ــانون چگـ ــران  -قـ ــالمی ایـ ــوري اسـ ــنعتی جمهـ  -صـ
  )211( .و اصالحات بعدي آن -1372مصوب
  .اسالمی ایرانمرجع ثبت شناورها در جمهوري  عنوان  بهسازمان بنادر و دریانوردي : سازمان -2
  .نمایند مراکز ثبت شناور که تحت مدیریت سازمان نسبت به ثبت شناورها در منطقه آزاد اقدام می: مرکز -3
ــه آزاد -4 ــاري  : منطق ــاطق آزاد تج ــک از من ــاده    -هری ــره م ــب تبص ــورکه موج ــنعتی کش ــانون ) 1(ص ق

  .گردیده یا خواهند گردیدایجاد و در یکی از بنادر، سواحل و جزایر جمهوري اسالمی ایران تأسیس 
  

قاضـی دادگـاه سـیار بـه هـر وسـیله مطمئنـی کـه          :)1(*1/6/1366هـاي سـیار مصـوب     قانون تشـکیل دادگـاه  ) 6(ماده  ـ   209
کـه بـراي قاضـی علـم حاصـل شـود کـه احضـار شـونده از دعـوت            ممکن باشد اشخاص را دعوت و احضـار خواهـد نمـود بـه طـوري     

  .تدادگاه مطلع شده اس
 .رجوع شود 205به زیرنویس شماره   – 1*

 .ابالغ شده است 27/12/1388ك مورخ  44200ت/262772نامه مزبور به شماره  آیین ـ  210
 .در این مجموعه درج شده است 7/6/1372قانون مذکور مصوب   ـ   211
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اي که براي حمل بار، مسافر یا هردو یا ارائه خدمات دریایی، تحقیقاتی، آموزشی، تفریحـی و   وسیله: شناور -5
  .شود صیادي در دریا استفاده می

ي ناخالص و همچنین شناورهاي درحال سـاخت  ها ظرفیتنوع ساخت، فعالیت،  نظر از شناورها صرف -2ماده
توانند در منطقه آزاد بـه ثبـت برسـند و از     شوند، می ناورهایی که براي مقاصد نظامی بکار گرفته میبه استثناي ش

  .حقوق و مزایاي شناورهاي ثبت شده در سرزمین اصلی برخوردار خواهند بود
متقاضیان ثبت شناور و کسب تابعیت جمهـوري اسـالمی ایـران در منطقـه آزاد بایـد داراي یکـی از        ـ3ماده
  :یر باشندشرایط ز

  .اشخاص حقیقی داراي تابعیت جمهوري اسالمی ایران -1
  .باشد اشخاص حقیقی که اقامتگاه دائم آنها جمهوري اسالمی ایران می -2
انـد و در منـاطق آزاد داراي    اشخاص حقوقی که در سرزمین اصلی جمهوري اسالمی ایران به ثبت رسیده -3

  .باشند شعبه یا نمایندگی می
اند، بدون در نظر گـرفتن میـزان    قی که در یکی از مناطق آزاد با ضوایط مربوط ثبت گردیدهاشخاص حقو -4

به شرایط مقرر  با توجهمالکیت سهام شرکت یا سهم مالکیت نسبت به شناور براي مالکان اعم از ایرانی و خارجی 
  .نامه در این آیین
ي صـادر  هـا  هگواهینامـ  بر اساسو ایمنی آن  ثبت شناور در منطقه آزاد منوط به احراز صالحیت فنی -4ماده

  .باشد سازمان می تأییدبندي مورد  شده توسط سازمان با یکی از مؤسسات رده
شده در منطقه آزاد باید قوانین و مقررات و استانداردهاي ملـی و همچنـین مقـررات     شناورهاي ثبت -5ماده 

باشـد را   المللـی مـی   و اصـول بـین   با عـرف یا مطابق  المللی که جمهوري اسالمی ایران به آنها ملحق گردیده بین
  .رعایت نمایند

  
  ایران  ثبت شناور و اعطاي تابعیت جمهوري اسالمی - فصل دوم

ثبت شناورها در منطقه آزاد توسط مرکز ثبـت شـناور تحـت مـدیریت سـازمان کـه در منطقـه آزاد         -6ماده 
فتري به نام دفتر ثبت شناور در این مرکز تنظیم و نگهداري د. شود گردند، انجام می نامه ایجاد می موضوع این آیین

کنندگان کامل شناور حسب مورد باید در دفتر ثبت  شود و تمام مشخصات ثبتی شناور، مالک یا مالکان، و اجاره می
  .شناور درج و این اطالعات در مرکز ثبت شناور نگهداري شود

تواننـد بـا کسـب اجـازه از سـازمان و بـه اسـتناد         مـی نمایندگان کنسولی جمهوري اسـالمی ایـران    -7ماده
سازمان صادر  تأییدبندي مورد  ي فنی و ایمنی قانونی شناور که توسط سازمان یا یکی از مؤسسات ردهها هگواهینام

 نامه به ثبت خواهد رسید، گواهینامه ثبت موقت براي شناورهایی که در مناطق آزاد موضوع این آیین. گردیده است
متناسب با مدت سفر شناور به یکی از بنادر سرزمین اصلی ایران یا منطقه  ها همدت اعتبار این گواهینام. کنند صادر 

  .آزاد مربوط به منظور ثبت دائم بوده و نباید بیشتر از شش ماه باشد
ه هر شناور براي ثبت یا تجدید ثبت توسط بازرس مجاز سازمان بازرسی و گزارش بازرسی به همـرا  -8ماده 

  .مدارك مربوط به سازمان ارائه شود
نامه ثبت شناور باید توسط مالک یا مالکان شناور یا نماینده قانونی آنـان تکمیـل و بـه همـراه      اظهار -9ماده
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مسؤولیت صحت مندرجات فرم مذکور به عهده مالک بوده و بازرس مجاز . دیگر مدارك الزم به سازمان ارائه شود
مشاهده موارد عدم انطباق، مراتب به  در صورترا در بازرسی از شناور کنترل نموده و  سازمان اطالعات ارائه شده

  .مالک اعالم خواهد شد تا نسبت به رفع نقص اقدام نماید
 تأییـد بنـدي مـورد    گیري ظرفیت شناور که توسط سازمان یا یکی از مؤوسسات رده گواهینامه اندازه ـ10ماده

قبـل از انجـام    .گیري ظرفیت شناورها صادر گردیده اسـت  المللی اندازه سیون بینسازمان و مطابق با مقررات کنوان
  .مراحل ثبت ارائه شود

  :باشد مدارك الزم براي ثبت شناور در منطقه آزاد به شرح زیر می ـ11ماده
  ) شناسنامه و کارت ملی(اصل و تصویر مدارك شناسایی مالک حقیقی -1
ثبت شـرکت در سـرزمین اصـلی یـا منطقـه آزاد مربـوط در مـورد        یک نسخه اساسنامه شرکت و گواهی  -2

  .اشخاص حقوقی برحسب مورد و روزنامه رسمی که آخرین تغییرات شرکت در آن درج شده است
 تأییـد سـند خریـد بایـد بـه     .اصل سند خرید شناور در صورتی که معامله درخارج کشور انجـام شـده اسـت   -3

  .ان به محل خرید رسیده و ترجمه رسمی آن نیز ارائه شودنزدیکترین نمایندگی جمهوري اسالمی ایر
  .تصویر گواهینامه فنی و ایمنی قانونی شناور -4
  .هاي اظهارنامه و تعیین نام شناور اصل فرم -5
  .گزارش بازرسی و گواهی صادر شده توسط بازرس مجاز سازمان -6
یندگی رسمی جمهـوري اسـالمی ایـران بـه     اصل مدارك ابطال ثبت شناور و ارایه تأئیدیه نزدیکترین نما -7

  .اند کشور صاحب پرچم اولیه و ترجمه رسمی آن در رابطه با شناورهایی که قبالً در کشور دیگري به ثبت رسیده
ی که شناور در خارج از کشور ساخته شده باشد، گواهینامه مذکور باید در صورتاصل گواهی ساخت شناور،  -8

  .ی رسمی جمهوري اسالمی ایران رسیده و ترجمه رسمی آن نیز ارائه شودنزدیکترین نمایندگ تأییدبه 
  .گواهی کتبی سازمان منطقه آزاد مربوط مبنی بر بالمانع بودن ثبت شناور در منطقه حسب مورد -9

رسـد، مجـاز بـه برافراشـتن پـرچم       نامه در منطقه آزاد به ثبت مـی  شناوري که مطابق با این آیین ـ12ماده 
از امتیازات و تسهیالت قـانونی منطقـه    می ایران بوده و عالوه بر حقوق متعلق به شناورهاي ایرانیجمهوري اسال
  .مند خواهد بود آزاد نیز بهره

هرگونه تغییر اساسی یا تعمیراتی نسبت به شناور ثبـت شـده در منطقـه آزاد کـه بـا مشخصـات و       ـ 13ماده 
بنـدي   ونی آن شناور مطابق نباشد، باید عالوه بـر مؤسسـه رده  ي فنی و ایمنی قانها همختصات مندرج در گواهینام

بنـدي مربـوط    هاي مؤسسـه رده  مربوط به اطالع مرکز ثبت نیز رسیده و بازرس سازمان نیز باید عالوه بر بازرسی
 نمایـد و  تأییـد المللی نظـارت داشـته و مراتـب را     نسبت به تغییرات یا تعمیرات مطابق با استانداردهاي ملی و بین

  .تغییرات اصالح شود تأییدي مربوط در صورت لزوم و ها هگواهینام
معامالت، نقل و انتقال، احکام صادر شده قضایی و تغییرات اساسی شناور باید در دفتر ثبـت شـناور    ـ14ماده
  .درج شود

  ثبت شناورهاي اجاره کامل -فصل سوم
)Bareboat Charter(  

کامـل و   دو سـال نطقه آزاد مشروط به آن که حداقل مدت اجـاره  ثبت شناورهاي اجاره کامل در م ـ15ماده 
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  .حداکثر سن شناور ده سال باشد، مجاز است
  :باشد مدارك الزم براي ثبت شناور به صورت اجاره در منطقه آزاد به شرح زیر می ـ16ماده 

بر اجـاره ثبـت شـناور بـه      قرارداد اجاره شناور و رضایت کتبی مالک یا مالکان یا نماینده قانونی آنان مبنی -1
نزدیکترین نمایندگی جمهوري اسالمی ایران به کشور محل قرارداد رسیده باشد به  تأییدصورت اجاره کامل که به 
  .انضمام ترجمه رسمی آنها

  )ملی شناسنامه و کارت(اصل و تصویر مدارك شناسایی اجاره کننده شناور  -2
در منطقه آزاد مربوط مبنی بر اینکه مرکـز اصـلی    ها شرکتیک نسخه از اساسنامه شرکت و گواهی ثبت  -3

  )کننده داراي شخصیت حقوقی براي اجاره.(باشد فعالیت شرکت در منطقه آزاد مربوط می
  )4(ي فنی و ایمنی معتبر شناور موضوع ماده ها هتصویر گواهینام -4
  .سازمان تأییدبندي مورد  ردهگزارش بازرسی و گواهی صادر شده توسط بازرس مجاز سازمان یا مؤسسه  -5
  .گواهی تعلیق ثبت شناور در کشور اصلی ثبت -6

در مدت ثبت شناور به صورت اجاره کامل در منطقه آزاد، مسؤولیت انجـام اقـدامات اداري، مـوارد     ـ17ماده 
مالکیت رهن باشد و امور مربوط به  ایمنی و امور اجتماعی شناور به عهده کشور جمهوري اسالمی ایران می فنی و

و سایر معامالت و نقل و انتقال شناور به عهده کشور صاحب پرچم اصلی خواهد بود و الزم است کشـور صـاحب   
  .پرچم اصلی و مستأجر شناور، سازمان با مرکز ثبت شناور را در خصوص امور مذکور مطلع کند

فراشتن پرچم جمهـوري اسـالمی   شناور ثبت شده به صورت اجاره کامل در منطقه آزاد مجاز به برا ـ18ماده 
  .خواهد بود) 12(ایران بوده و مشمول ماده 

  
  فصل چهارم ـ ثبت شناورهاي ایرانی ثبت شده در منطقه آزاد به صورت

  اجاره کامل در خارج از کشور 
نامـه بـراي مـدت معـین در      توانند مطابق با مفاد این آیـین  شناورهاي ثبت شده در منطقه آزاد می ـ19ماده 

  .ي دیگر به صورت اجاره کامل ثبت شوندکشور
شناور به صورت اجاره کامل مطابق با قوانین ملی خود مجاز بـه ثبـت شـناور بـه      کننده ثبتکشور  ـ20ماده 

  .صورت پذیرد) ایران(صورت اجاره کامل بوده و توافق الزم بین پرچم دوم و پرچم اصلی 
هایی را که جمهوري اسالمی ایران  ید مفاد کنوانسیونـ شناور در مدت ثبت به صورت اجاره کامل با21ماده 

  .به آنها ملحق گردیده است، عالوه بر مقررات پرچم دوم رعایت نماید
در مدت ثبت شناور به صورت اجاره کامل، ثبت شناور مـوردنظر در منطقـه آزاد بـه حالـت تعلیـق       ـ22ماده 
  .درخواهد آمد

کامل در کشور ثالث، امور مربوط بـه مالکیـت، رهـن و سـایر      در مدت ثبت شناور به صورت اجاره ـ23ماده 
  .معامالت و نقل و انتقال شناور به عهده کشور صاحب پرچم اصلی خواهد بود

  :باشد مدارك الزم براي تعلیق ثبت شناور به صورت اجاره کامل درخارج از کشور به شرح زیر می ـ24ماده 
  .کننده مدارك شناسایی اجاره -1
ی که قرارداد در خـارج  در صورت. باشد دو سالصویر قرارداد اجاره کامل که متضمن مدت بیش از اصل و ت -2
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نزدیکترین نمایندگی جمهوري اسـالمی ایـران رسـیده و ترجمـه      تأییدشده است، باید به  ءاز کشور تنظیم و امضا
  .رسمی آن نیز ارائه شود

  .اصل گواهی ثبت شناور در منطقه آزاد -3
  .قام مجاز کشور ثبت دوم مبنی بر پذیرش ثبت اجاره کاملیه متأیید -4
تقاضاي کتبی مالک یا مالکان یا نماینده قانونی آنان مبنی بر تعلیق ثبت اصلی و ثبت بـه صـورت اجـاره     -5

  .کامل در کشور ثالث
 مرکـز ثبـت   تأییـد  در صـورت ـ تمدید گواهینامه ثبت اجاره کامل پس از دریافت تقاضـاي مالـک و   25ماده 
  .پذیر خواهد بود امکان

کننـده   نامه باید توسط نماینده قانونی ایرانـی اجـاره   ها و اقدامات الزم مطابق با این آیین درخواست ـ26ماده 
  .انجام شود

  فصل پنجم ـ نقل وانتقال و معامالت شناور
ر داخل کشور الزامـی اسـت   نامه د آیین ـ ثبت انتقال و معامالت و اقاله راجع به عین شناورهاي مشمول این 27ماده 

و فقط به وسیله دفاتر اسناد رسمی که از طرف سازمان ثبت اسناد و امالك کشور در منطقه آزاد مربوط اجازه مخصـوص  
  .شود و در دفتر ثبت شناورها و گواهینامه ثبت و تابعیت شناور درج خواهد شد داشته باشند، انجام می

در خارج از کشور انجـام شـود، انجـام معاملـه طبـق      ) 29(ر ماده در صورتی که معامالت مذکور د ـ28ماده 
مقررات کشور محل وقوع آن باید توسط نزدیکترین نماینده رسمی جمهوري اسالمی ایران به محل معامله گواهی 

  .شده و مراتب ظرف پانزده روز پس از انجام معامله به مرکز ثبت اعالم شود
بت به تمام یا قسمتی از شناور ثبت شده در منطقه آزاد اعم از اینکـه  فروش یا هر گونه معامله نس ـ29ماده 

کند، مشروط به اینکـه مالـک جدیـد مشـمول      این انتقال ارادي یا قهري باشد، تغییري در تابعیت شناور ایجاد نمی
  .باشد) 3(ماده 

تی که در حقوق عینـی  صالح قضایی و ثب االجراي صادرشده از مراجع ذي هرگونه قرار یا آراي الزمـ 30ماده 
  .باید در دفتر ثبت شناور و گواهینامه ثبت و تابعیت آن درج شود) به استثناي حقوق ممتاز(شناور تغییر دهد 

توانـد   مالک شناور ایرانی که شناور خود را در ایران یا خارج از کشور به رهن گذاشـته اسـت، نمـی    ـ31ماده 
  .حق مرتهن، شناور خود را بفروشد تأمینن قبل از فک رهن یا بدون اجازه مرتهن یا بدو

در صورت فروش شناور یا انتقال مالکیت شناور، مرجع ثبت شناور در منطقه باید انجام معاملـه بـا    ـ32ماده 
هزینه آگهی . ي کثیراالنتشار منطقه آزاد مربوط آگهی نمایدها هیک نوبت در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنام

  .شود ور در منطقه آزاد و در هنگام انجام معامله و معرفی به دفتر اسناد رسمی دریافت میتوسط مرجع ثبت شنا
  

  فصل ششم ـ گواهینامه ثبت و تابعیت
اي است که توسط سازمان در سـه نسـخه    گواهینامه ثبت و تابعیت شناور در منطقه آزاد گواهینامه ـ33ماده 

  .شود تنظیم و صادر می
هینامه ثبت و تابعیت حداکثر پنج سال خواهد بود و در پایان هر سال باید تمدیـد و  مدت اعتبار گوا ـ34ماده 

  .در انقضاي مدت اعتبار در صورت درخواست تجدید شود
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  .گواهینامه ثبت و تابعیت همواره باید بر روي شناور نگهداري شود ـ35ماده 
اهینامه ثبت و تابعیت شناور، مالک یـا  در صورت مفقود شدن یا به هر دلیل قابل استفاده نبودن گو ـ36ماده 

کننده شناور به صورت اجاره کامل برحسب مورد باید فوراً مراتب را بـه مرکـز اعـالم و ضـمن      نماینده وي با اجاره
اداي توضیحات در این خصوص و ضمیمه نمودن مدارك مؤید این موضوع، تقاضـاي صـدور المثنـاي گواهینامـه     

موضوع نسبت به صـدور المثنـاي گواهینامـه ثبـت و      تأییدسازمان پس از بررسی و . ثبت و تابعیت شناور را نماید
  .نماید تابعیت شناور اقدام و مراتب را در دفتر ثبت شناور منطقه آزاد درج می

در صورت مفقود شدن گواهینامه ثبت و تابعیت شناوري که در خارج از قلمرو ایـران قـرار دارد، بـا    ـ 37ماده 
ناور یا نماینده قانونی او، نماینـده کنسـولی ایـران در محـل پـس از کسـب اجـازه از سـازمان،         درخواست مالک ش

مهلت اعتبار این گواهینامه حداکثر تا زمان ورود به نخستین بندر  .نماید می گواهینامه ثبت موقت براي شناور صادر
  .ماه هریک زودتر به وقوع پیوندد، خواهد بود ایرانی یا شش

در سه نسخه و قابل تمدید در طول دوره اجـاره   دو سالینامه ثبت اجاره کامل شناور با اعتبار گواه ـ38ماده 
  .کامل مشروط به ارائه مدارك الزم صادر خواهد شد

  
  ابطال ثبت و سلب تابعیت شناور -فصل هفتم

  :شود در موارد زیر ثبت شناور باطل و تابعیت آن سلب می ـ39ماده 
  .نامه از بین رفته باشد صیل تابعیت ایران مطابق با این آییندر صورتی که شرایط تح -1
  .در صورتی که شناور مفقود شده یا در نتیجه عملیات خصمانه یا دزدي دریایی تصرف شده باشد -2
در صورتی که شناور متالشی، غیرقابل استفاده یا به تشخیص سازمان، صالحیت فنی و ایمنـی آن بـراي    -3

  ته باشد تردد ایمن از بین رف
مراتب باید ظرف سی روز به مرکـز ثبـت شـناور اطـالع داده شـود و      ) 39(در صورت تحقق ماده ـ 40ماده 

  .گواهینامه ثبت و تابعیت شناور نیز به مرکز ثبت شناور مربوط تسلیم شود
  :باشد مدارك الزم براي ابطال ثبت و سلب تابعیت شناور به شرح زیر می ـ41ماده 

در صورتی کـه معاملـه در خـارج از    . شناور در صورتی که به اتباع بیگانه فروخته شود اصل مدرك فروش -1
نزدیکترین نماینده رسمی جمهوري اسالمی ایران بـه محـل وقـوع معاملـه      تأییدکشور انجام شود، مراتب باید به 

  .شود رسیده و اصل و ترجمه رسمی آن نیز ارائه می
  .بر ابطال ثبت شناور در سایر موارد لک مبنیتقاضاي مالک یا نماینده قانونی ما -2

گواهی ابطال ثبت شناور توسط مرجع ثبت در منطقه آزاد مربوط به عمل خواهد آمد، مشـروط بـر    ـ42ماده 
اینکه شناور در رهن نبوده یا اشخاص ثالث ادعایی نسبت به عین یا منافع شناور نداشته باشـند یـا سـوابق شـناور     

صـالح بـه    این صورت ابطال ثبت با تقاضاي سازمان از دادگـاه ذي  در غیرننماید،  تأییدرا  موردنظر نیز موارد فوق
  .عمل خواهد آمد

پس از دریافت تقاضاي ابطال ثبت و بررسی مدارك مربوط توسط سازمان یـا مرکـز ثبـت شـناور      ـ43ماده 
ربـوط گواهینامـه ابطـال ثبـت و     مربوط و احراز شرایط گواهی ابطال ثبت و سلب تابعیت توسط سازمان یا مرکز م

  .شود سلب تابعیت تنظیم و به متقاضی تحویل می
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  .نامه خواهد بود تجدید ثبت شناور ابطال شده، مستلزم طی تشریفات قانونی مندرج در این آیین ـ44ماده 
  

  فصل هشتم ـ هزینه ثبت
گواهینامـه ثبـت و تابعیـت     هزینه ثبت اولیه و تجدید ثبت شناور و سایر خدماتی که بـراي صـدور   ـ45ماده 

  :شناور باید به سازمان پرداخت شود، به شرح ذیل است
  )ریال(هزینه   خدمات

  000/000/10  ثبت، تجدید ثبت، تغییر پرچم
  000/000/30  ثبت نقل و انتقال و معامالت
  000/000/10  صدور گواهینامه المثنی

  000/000/6  فرم اظهارنامه ثبت تأییدانجام بازرسی جهت 
  000/000/5  تغییر پارامترهاي گواهینامه ثبت
  000/000/10  ثبت شناور به صورت اجاره کامل
  000/000/3  تمدید ثبت به صورت اجاره کامل

  000/000/5  ابطال ثبت
  

  )212(ریزي و توسعه استان شوراي برنامهاجرایی نامه  آیین از
  وزیران  هیأت 20/7/1390مصوب 

  ... :روند طالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار مینامه اص در این آیین ـ 1ماده
  ي تخصصیها هریزي و توسعه استان و کارگرو شوراي برنامه: د ـ شورا

به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورا، هشت کارگروه تخصصی مشورتی به شـرح زیـر در    ـ 5ماده  
 :شود هاي کشور تشکیل می همه استان

   ی امور اقتصاديالف ـ کارگروه تخصص
...  

 :شوند اعضاي کارگروه تخصصی امور اقتصادي به شرح زیر تعیین می ـ 6ماده 
  )رییس(ریزي استانداري  الف ـ معاون برنامه

  )دبیر(ب ـ مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادي استانداري 
  ج ـ رییس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزي

  قتصادي و دارایید ـ رییس واحد استانی وزارت امور ا
  هـ ـ رییس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

  و ـ رییس واحد استانی وزارت راه و شهرسازي
  

 .تابالغ شده اس 14/8/1390هـ مورخ  42771ت/162178نامه مزبور به شماره  آیین ـ   212
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  ز ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان
  ح ـ رییس واحد استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  )بدون حق رأي(ط ـ مدیرکل منابع طبیعی استان 
  ك ـ نماینده وزیر نیرو در استان به انتخاب وزیر

  )بدون حق رأي(هاي صنعتی استان  ل ـ مدیرعامل شرکت شهرك
  )بدون حق رأي(م ـ مدیر کل گمرك استان 

در اسـتان تهـران بـه    ( ها بانکي استان به انتخاب و معرفی شوراي هماهنگی ها بانکن ـ سرپرست یکی از  
  )زیر امور اقتصادي و داراییو تأییدپیشنهاد استاندار و 

نظـر بـه پیشـنهاد ریـیس اتـاق بازرگـانی و صـنایع و         س ـ دو نفر از کارآفرینان برتر استان یا افـراد صـاحب   
  رییس کارگروه تأییدو رییس اتاق تعاون استان و  )213(معادن
   :شود ین میوظایف کارگروه تخصصی امور اقتصادي، بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعی ـ7ماده  

...  
ي مـرزي در  هـا  هي قانونی و اجرایی مناطق آزاد تجـاري، ویـژه اقتصـادي و بازارچـ    ها ظرفیتط ـ استفاده از  
  هاي توسعه استان راستاي سیاست

  
  )214(قانون نظام صنفی) 88(نامه اجرایی ماده  آیین

  )هاي صنفی در مناطق آزاد کشور نحوه تشکیل و فعالیت تشکل(
  وزیر صنعت، معدن و تجارت 24/12/1390مصوب 

  مقدمه
هاي صـنفی در منـاطق    پیرامون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل«قانون نظام صنفی ) 88(در راستاي اجراي ماده 

نامـه اجرایـی نحـوه     هاي صنفی موجود، در این مناطق، آیـین  و با عنایت به تفاوت وضعیت صنوف و تشکل» آزاد
  .باشد طق آزاد کشور به شرح زیر میهاي صنفی در منا تشکیل و فعالیت تشکل

  
  فصل اول ـ تعاریف

قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد : نظام صنفی -1ماده 
 .کند و واحدهاي صنفی را طبق قانون نظام صنفی تعیین می

هاي صنفی اعم از تولید، تبـدیل، خریـد، فـروش،     عالیتهر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از ف: فرد صنفی - 2ماده 
ـا         گذاري کند و به عنوان پیشه توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه ـا ب ور و صاحب حرفـه و شـغل آزاد، خـواه بـه شخصـه ی

  
 . ایران در حال حاضر رییس اتاق بازرگانی،صنایع و معادن و کشاورزي ـ   213
برخـی از تعـاریف و اصـطالحات     12/6/1392الزم به ذکر است به موجب قانون اصالح قانون نظام صنفی کشور مصوب  ـ   214

نامـه   همچنـین آیـین  . نون اخیرالذکر توجـه فرماییـد  نامه به قا مندرج در قانون تغییر یافته است، لذا درخصوص تعاریف مندرج در این آیین
 .باشد قانون نظام صنفی نیز در دست تهیه و تصویب می 88جدید ماده 
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طـور   مباشرت دیگران محل کسبی دایر و یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کاال، محصول یا خدمات خود را بـه 
  .شود کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می مستقیم و غیرمستقیم به صورت کلی یا جزیی به مصرف

هر واحد اقتصادي که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افـراد  : واحد صنفی -3ماده 
  .شود صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می

فعالیت واحدهاي صنفی سیار در محل ثابت با اخذ مجوز فعالیت براي همان محل با رعایت ضـوابط و   -بصرهت
  .باشد مقررات سازمان منطقه آزاد بالمانع می

صنوف . دهند آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، تشکیل یک صنف می: صنف - 4ماده 
  .شوند ا توجه به فعالیت آنها به چهار گروه تولیدي، خدمات فنی، توزیعی یا خدماتی تقسیم مینامه، ب مشمول این آیین

مجوزي است که طبق مقررات قانون نظام صنفی و قانون چگـونگی اداره منـاطق آزاد   : پروانه کسب -5ماده 
مشخص یا وسیله کسـب  تجاري و به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی براي محل 

  .شود معین داده می
هـاي صـنفی انجـام     نحوه صدور پروانه کسب به موجب قوانین و مقررات نظام صنفی توسط اتحادیـه  -تبصره

هاي صنفی در مناطق آزاد، سازمان منطقه آزاد نسبت بـه صـدور پروانـه کسـب      تا زمان تشکیل اتحادیه. پذیرد می
  .اقدام خواهد نمود

اي است که بر داشتن مهارت انجام دادن کارهاي تخصصی یا فنی  گواهینامه: تخصصی و فنی پروانه -6ماده 
  .شود صالح صادر می داللت دارد و توسط مراجع ذي

شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی متشکل از افراد یک یا چند صنف با فعالیت مشابه است کـه  : اتحادیه -7ماده 
نون نظام صنفی تشکیل و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت هاي مقرر در قا به منظور انجام مسؤولیت

  .یابد رسمیت می) مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران(
هـاي صـنفی    مجمعی متشکل از نمایندگان منتخب اعضاي هیأت مدیره اتحادیـه : مجمع امور صنفی -8ماده 

  .شود یل میهاي مقرر در قانون نظام صنفی تشک است که جهت انجام مسؤولیت
هـا و   کمیسیونی است که به منظور برقراري ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیـه : کمیسیون نظارت -9ماده 

هاي دولتی به ویژه سازمان مناطق آزاد در راسـتاي وظـایف و اختیـارات     ها و دستگاه مجامع امور صنفی با سازمان
  .شود نفی تشکیل میها و مجامع امور ص آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه

ریزي، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظـارت   هیأتی است که به منظور تعیین برنامه: عالی نظارت هیأت -10ماده 
شـود و بـاالترین    هاي نظارت تشکیل می ها، مجامع امور صنفی، شوراي اصناف کشور و کمیسیون بر کلیه اتحادیه

  .مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است
هـایی مرکـب از    تواند قسمتی از وظـایف خـود را بـه کمیسـیون یـا کمیسـیون       عالی نظارت می أتهی -تبصره

  .نمایندگان خود تفویض کند
  هاي صنفی فصل دوم ـ نحوه تشکیل و فعالیت تشکل

  در مناطق آزاد
  نحوه تشکیل اتحادیه صنفی -الف

با رعایـت مقـررات زیـر نسـبت بـه       توانند هاي شغلی مشابه یا همگن می واحدهاي صنفی با فعالیت -11ماده 
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  .تشکیل اتحادیه صنفی اقدام نمایند
تشکیل یک اتحادیه توسـط واحـدهاي صـنفی بسـته بـه شـرایط هـر منطقـه بـا همـاهنگی اداره            -1تبصره 

  .یا سازمان صنعت، معدن و تجارت و تصویب سازمان هر منطقه صورت خواهد گرفت
بایســت  انــد، مــی نامــه در منطقــه تشــکیل شــده ن آیــینهــایی کــه قبــل از تصــویب ایــ اتحادیــه -2تبصــره 

صـورت   در غیـر ایـن  . نامـه اقـدام نماینـد    ماه نسبت به تطبیـق شـرایط خـود بـا ایـن آیـین       6حداکثر ظرف مدت 
  .گردد فعالیت آنها غیرقانونی تلقی می

ن افـراد  نامـه از بـی   اي خواهـد بـود کـه طبـق مقـررات ایـن آیـین        مـدیره  هر اتحادیه داراي هیـأت  -12ماده 
انتخــاب مجــدد . شــود ســال انتخــاب مــی 4صـنف و بــا رأي مخفــی و مســتقیم اعضــاي اتحادیــه بــراي مــدت  

  .افراد هیأت مدیره در ادوار بعد بالمانع است
هـر فــرد صـنفی داراي پروانـه کســب در صـنف مربوطـه، حــق دارد در انتخابـات هیـأت مــدیره         -13مـاده  

  .اتحادیه شرکت نماید
در انتخابــات ارایــه اصــل پروانــه کســب یــا تصــویر آن و یــا کــارت عضــویت در  بــراي شــرکت -14مــاده 

  .اتحادیه ضروري است
  .باشد هر فرد صنفی در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه داراي یک حق رأي می -تبصره
  :مدیره اتحادیه باید داراي شرایط زیر باشند داوطلبان عضویت در هیأت -15ماده 
  ن به نظام جمهوري اسالمی ایرانتابعیت و متعهد بود -الف
  پیشینه کیفري ارایه گواهی عدم سوء -ب
  نداشتن سابقه ورشکستگی -ج
  عدم اعتیاد به مواد مخدر -د

  برداري یا کسب معتبر داشتن پروانه بهره -هـ 
ــا وضــعیت داوطلــب و اعــالم   -16مــاده  نظــر قطعــی  مســؤولیت تطبیــق شــرایط منــدرج در مــاده فــوق ب

ــه  ــده کمیت ــه  اي برعه ــدگان وزارتخان ــب از نماین ــتري     مرک ــور و دادگس ــارت، کش ــدن و تج ــنعت، مع ــاي ص ه
  .باشد می

در صـورت عـدم تأسـیس اداره صـنعت، معـدن و تجـارت، نماینـده سـازمان منطقـه آزاد جـایگزین            -تبصره
  .خواهد شد
ـ     کمیسیون نظارت موظـف اسـت بـه منظـور برگـزاري انتخابـات اتحادیـه        -17ماده  ر هـا، انجمـن نظـارت ب

  .انتخابات را مرکب از افراد زیر تشکیل دهد
  )رییس(نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت  -الف
  مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد -ب
  نماینده وزارت کشور -ج
  نماینده مجمع امور صنفی -د

 در صورت عـدم تأسـیس اداره صـنعت، معـدن و تجـارت، مـدیر بازرگـانی سـازمان منطقـه آزاد بـه           -تبصره
  .عنوان رییس انجمن نظارت خواهد بود



189  )صنعتی -مناطق آزاد تجاري( ها ضوابط و دستورالعملها،  نامه آیین

یابـد و در صـورت عـدم     جلسـات انجمـن نظـارت بـا حضـور هـر چهـار نفـر اعضـا رسـمیت مـی            -18ماده 
هـایی   کنـد و تصـمیمات متخـذه در انجمـن     تأسیس اداره صنعت، معدن و تجارت با سـه نفـر رسـمیت پیـدا مـی     

  .ابقی با دو رأي موافق معتبر خواهد بودکه اعضاي آن چهار نفر باشند با سه رأي موافق معتبر و م
ــاده  ــات از ســوي کمیســیون      -19م ــتور انجــام انتخاب ــس از صــدور دس ــف اســت پ ــارت مکل انجمــن نظ

نظــارت حــداکثر ظــرف مــدت یــک هفتــه انتخابــات آن اتحادیــه را از طریــق فراخــوان و یــا وســایل مقتضــی  
یـه دعـوت نمایـد تـا ظـرف مـدت پـانزده روز        مـدیره اتحاد  دیگر اعالم نمایـد و از داوطلبـان عضـویت در هیـأت    

هــاي مربوطــه شخصــاً بــه دفتــر انجمــن نظــارت واقــع در مکــانی کــه توســط  نــام و تکمیــل فــرم جهــت ثبــت
  .سازمان مناطق آزاد معین گردیده مراجعه نمایند

نـام داوطلبـین را شخصـاً و یـا از طریـق اتحادیـه        انجمن نظارت مکلـف اسـت تـاریخ و محـل ثبـت      -تبصره
  .ام اعضاي صنف داراي پروانه کسب اعالم نمایدبه تم

نـام شـده بـراي     نـام از داوطلبـین، تعـداد داوطلبـان ثبـت      در صورتی که پس از پایان مهلـت ثبـت   -20ماده 
نـام داوطلبـین را بـراي دو بـار و هـر       توانـد ثبـت   حضور در انتخابات کمتر از نه نفـر باشـند انجمـن نظـارت مـی     

  .د نمایدبار به مدت پانزده روز تمدی
نـام   نامـه تعـداد داوطلبـان ثبـت     ایـن آیـین  ) 19(هـاي مقـرر در مـاده     چنانچه پس از پایان مهلـت  -1تبصره 

توانـد سـه نفـر را بـه عنـوان هیـأت سرپرسـتی         شده کمتر از نصاب مقرر باشـد، ریـیس کمیسـیون نظـارت مـی     
  .به مدت شش ماه براي اداره اتحادیه مذکور منصوب نماید

نظارت بر انتخابـات موظـف اسـت بـا کمـک هیـأت سرپرسـتی ظـرف مـدت شـش مـاه            انجمن  -2تبصره 
توانـد نسـبت    صـورت، کمیسـیون نظـارت مـی      در غیـر ایـن  . نسبت به برگزاري انتخابـات اتحادیـه اقـدام نمایـد    

به ادغام اتحادیه مزبـور بـا اتحادیـه صـنفی دیگـر و یـا تمدیـد مهلـت هیـأت سرپرسـتی بـه مـدت شـش مـاه               
  .ددیگر اقدام نمای

انجمــن نظــارت مکلــف اســت حــداکثر ظــرف مــدت یــک هفتــه قبــل از برگــزاري انتخابــات،    -21مــاده 
آگهی انتخابات را کـه حـاوي نکـات زیـر اسـت از طریـق فراخـوان و وسـایل مقتضـی دیگـر بـه اطـالع افـراد              

  .صنفی برساند
  نشانی کامل محل اخذ رأي -الف
  روز و ساعت شروع و پایان اخذ رأي -ب
  ضاي هیأت مدیرهتعداد اع -ج
  اسامی داوطلبان حایز شرایط -د

هنگـام شـروع اخـذ رأي، ریـیس انجمـن نظـارت در حضـور اعضـاي انجمـن و مـدعوین جلسـه             -22ماده 
رسـاند و سـپس در حضـور حاضـرین      صندوق رأي را باز نموده و خالی بـودن آن را بـه رؤیـت افـراد حاضـر مـی      

صـندوق رأي تـا هنگـام اسـتخراج آراء نبایـد بـاز       . نمایـد  درب صندوق را بسـته و بـه مهـر انجمـن ممهـور مـی      
  .شود

ــه محضــري      -تبصــره ــه وکالتنام ــا ارای ــار ب ــک ب ــا ی ــدگی جهــت دادن رأي تنه ــا نماین ــت ی اعطــاي وکال
  .پذیر است امکان
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شـود   در صورت عـدم حضـور اکثریـت اعضـاي انجمـن نظـارت، انتخابـات اتحادیـه تعطیـل نمـی           -23ماده 
جمــن نظــارت موظفنــد موضــوع را بــه ریــیس کمیســیون نظــارت اعــالم تــا بــا  و عضــو یــا اعضــاي حاضــر ان

  .نامه، عضو یا اعضاي جایگزین را تعیین و معرفی نماید رعایت مقررات این آیین
توانـد   ریـیس انجمـن نظـارت مـی    . هرگونه تبلیغـات انتخابـاتی در محـل اخـذ رأي ممنـوع اسـت       -24ماده 

  .محل برگزاري انتخابات صادر نمایددستور اخراج فرد یا افراد متخلف را از 
هـاي صـنفی بـه محـل برگـزاري انتخابـات ممنـوع         ورود افراد غیرصـنفی و یـا کارکنـان اتحادیـه     -25ماده 

  .مگر با در دست داشتن کارت ورودي که از طرف رییس انجمن نظارت صادر شده باشد. باشد می
ن نظـارت بـر انتخابـات همکـاري الزم     بـه درخواسـت ریـیس انجمـ    ) امـاکن (نیروهـاي انتظـامی    -26ماده 

  .گیري به عمل خواهند آورد را در برقراري نظم جلسات رأي
ریــیس انجمــن پــس از پایــان مهلــت اخــذ رأي، بالفاصــله صــندوق رأي را در حضــور اعضــاي   -27مــاده 

انجمــن نظــارت و حاضــران در جلســه بــاز نمــوده و شــمارش آراء شــروع خواهــد گردیــد و نتیجــه آراء مــأخوذه  
  .شود صورتجلسه می

ــاده  ــدد رأي    -28م ــا ع ــداد آن ب ــمارش و تع ــارت ش ــن نظ ــأخوذه، توســط اعضــاي انجم ــدگان  آراء م دهن
هـاي   دهنـدگان باشـد، برگـه    هـاي آراء مـأخوذه بـیش از تعـداد رأي     چنانچـه تعـداد برگـه   . شـود  تطبیق داده مـی 

و سـایر آراء شـمارش   گـردد بـه عنـوان رأي باطلـه محسـوب شـده        اضافی کـه بـه صـورت تصـادفی اخـذ مـی      
ــد شــد ــداد رأي . خواهن ــر از تع ــأخوذه کمت ــداد آراء م ــا چنانچــه تع ــأخوذه شــمارش و   ام ــدگان باشــد، آراء م دهن

  .نتیجه در صورتجلسه منعکس خواهد شد
ریـیس انجمـن نظـارت آراي مـأخوذه را بـا صـداي بلنـد قرائـت و عضـو دیگـر انجمـن نظـارت،              -29ماده 

شـود در مقابـل اسـامی داوطلبـان ثبـت کـرده و آراي نهـایی هـر          وانـده مـی  اسامی را بـه همـان ترتیبـی کـه خ    
  .کند یک از داوطلبان را استخراج می

ــاده  ــخه      -30م ــه در دو نس ــات، صورتجلس ــایج انتخاب ــد نت ــا قی ــمارش آراء ب ــت و ش ــه قرائ ــس از خاتم پ
ــاتی بــه ریــیس   ــا کلیــه اوراق و مــدارك انتخاب ــک نســخه آن همــراه ب کمیســیون  تنظــیم و پــس از امضــاء، ی

  .شود و نسخه دیگر آن تا پایان انتخابات نزد انجمن نظارت باقی خواهد ماند نظارت داده می
ســاعت پــس از پایــان شــمارش آراء، نتیجــه  24ریــیس انجمــن نظــارت حــداکثر ظــرف مــدت  -31مــاده 

طــالع طــور مکتــوب بــه ا انتخابــات مشــتمل بــر تعــداد آراي مــأخوذه هــر یــک از داوطلبــان و منتخبــین را بــه 
  .رساند اتحادیه و کمیسیون نظارت می

انتخابات در دور اول بـا حضـور حـداقل یـک سـوم اعضـاء و در دور دوم بـا حضـور حـداقل یـک            -32ماده 
  .یابد چهارم اعضاء رسمیت می

  .حد فاصل بین انتخابات دور اول و دور دوم پانزده روز خواهد بود -تبصره
هــاي صــنفی، توســط  زاري انتخابــات هــر یــک از اتحادیــههــاي مربــوط بــه برگــ کلیــه هزینــه -33مــاده 

  .سازمان منطقه آزاد پرداخت خواهد شد
هـاي آراي مـأخوذه را بـه مـدت شـش مـاه پـس         رییس انجمن نظارت مکلـف اسـت کلیـه برگـه     -34ماده 

از انجام انتخابـات نگهـداري و سـپس در حضـور اعضـا انجمـن نظـارت امحـاء نمایـد و مراتـب را صورتجلسـه            
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  .امضاي اعضاي انجمن نظارت برساندو به 
ــاده  ــا صــالحیت     -35م ــات و ی ــه صــحت برگــزاري انتخاب ــات نســبت ب چنانچــه پــس از برگــزاري انتخاب

توانـد حـداکثر    داوطلبان و یـا عملکـرد انجمـن نظـارت بـر انتخابـات شـکایتی وجـود داشـته باشـد، شـاکی مـی            
بـاً بـا ذکـر مشخصـات کامـل خـود همـراه        ظرف مدت سه روز پـس از برگـزاري انتخابـات، شـکایت خـود را کت     

کمیسـیون نظـارت موظـف اسـت ظـرف مـدت       . با مدارك و دالیل مربـوط بـه کمیسـیون نظـارت ارایـه نمایـد      
ــد      ــاذ نمای ــمیمات الزم را اتخ ــیدگی و تص ــوع را رس ــکایت موض ــت ش ــس از دریاف ــه پ ــک هفت ــورت . ی در ص

ســه روز شـکایت خـود را بــه    توانــد ظـرف مـدت   اعتـراض شـاکی بــه تصـمیم کمیسـیون نظــارت، شـاکی مـی      
دبیرخانـه هیـأت موظـف اسـت پـس از بررسـی ظـرف مـدت یـک          . دبیرخانه هیأت عالی نظـارت تسـلیم نمایـد   

االجـرا   نظـر کمیسـیون مـذکور قطعـی و الزم    . عـالی نظـارت مطـرح نمایـد     هفته موضوع را در کمیسـیون هیـأت  
  .است

مقـرر، ریـیس کمیسـیون نظـارت یـا       در صورت عدم وصـول شـکایت و یـا رد شـکایت در موعـد      -36ماده 
مـدیره منتخـب دعـوت بـه عمـل آورد تـا        االختیار وي موظف اسـت ظـرف مـدت پـنج روز از هیـأت      نماینده تام
اي با حضـور اعضـاي انجمـن نظـارت ضـمن برگـزاري انتخابـات داخلـی و تعیـین سـمت هـر یـک از              در جلسه

انجمـن نظـارت بـر انتخابـات رسـیده بـه آنـان        اعضاي منتخب، اعتبارنامه منتخبین را کـه بـه امضـاي اعضـاي     
  .اعطا نماید
ــاده  ــوق      -37م ــت از حق ــا محرومی ــر ی ــاري، حج ــوت، بیم ــزل، ف ــتعفاء، ع ــل اس ــه دلی ــه ب در صــورتی ک

البـدل، آن هیـأت    اجتماعی عضو یا اعضایی از هیـأت مـدیره اتحادیـه صـنفی بـا وجـود جـایگزینی اعضـاء علـی         
نتخابــات موظــف اســت نســبت بــه برگــزاري انتخابــات حــداکثر  از اکثریــت خــارج شــود، انجمــن نظــارت بــر ا

  .ظرف مدت سه ماه اقدام نماید
  :هاي صنفی عبارت است از وظایف و اختیارات اتحادیه -38ماده 

  :تشکیل پرونده براي متقاضیان و صدور پروانه کسب با رعایت شرایط و ضوابط زیر -1
ـاره    - الف ـا اج ـا     ارایه سند مالکیـت ی ـادي  نامـه رسـمی و ی ـانی  (ع ـار زم ـا مبایعـه  ) داراي اعتب ـا حکـم قطعـی      و ی نامـه و ی

ـاره       ـاره      دادگاه مبنی بـر الـزام بـه تنظـیم سـند اج ـا رسـید پرداخـت اج ـازمان     نامـه ی ـا س ـاء معتبـر و ی ـا و ادارات دولتـی،    به ه
هــاي  هــاي تحــت پوشــش ســازمان هــاي خــاص صــنفی، شــرکت هــاي تعــاونی مســکن و شــرکت شــهرداري، شــرکت

  .دهادولتی و نها
دریافت تعهـد محضـري از دارنـدگان اسـناد عـادي مبنـی بـر پـذیرش مسـؤولیت حقـوقی ناشـی از             -تبصره

  .آن
  ارایه گواهی عدم اعتیاد -ب
  ارایه گواهی عدم سوءپیشینه کیفري مؤثر -ج
ــوزش       -د ــان و آم ــت، درم ــتی از وزارت بهداش ــالحیت بهداش ــواهی ص ــکی و گ ــه پزش ــارت معاین ــه ک ارای

قـانون مـواد خـوردنی، آشـامیدنی، بهداشـتی و      ) 13(کـه مشـمول قـانون اصـالح مـاده       پزشکی بـراي صـنوفی  
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  .باشند می)215( آرایشی
ـاده          - هـ     ـاس م ـاغل تخصصـی و فنـی براس ـام    13مدارك الزم مبنی بر دارا بودن صـالحیت فنـی بـراي مش ـانون نظ ق

  )216(صنفی
  تعداد شش قطعه عکس پرسنلی -و
ـاع           تصویر کارت ملـی و کلیـه صـفحات     - ز ـاع ایرانـی و تصـویر کلیـه صـفحات گذرنامـه بـراي اتب شناسـنامه بـراي اتب

  خارجی
صدور پروانه کسب بـراي اتبـاع خـارجی منـوط بـه ارایـه پروانـه کـار از وزارت تعـاون، کـار و رفـاه             -تبصره

  .باشد اجتماعی و مجوز سازمان منطقه آزاد می
ت بـر امـاکن عمـومی ناجـا جهـت اقـدام قـانونی        معرفی واحدهاي صنفی فاقد پروانـه کسـب بـا اداره نظـار     -2

  )217(قانون نظام صنفی) 27(مطابق ماده

  
تخلف از مقررات بهداشتی نظیـر عـدم    :13/9/1379اصالحیقانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ) 13(ماده  - 215

مقررات بهداشتی مربوط به مراکـز تهیـه و     .باشد ار ممنوع است و مستوجب مجازات میرعایت بهداشت فردي، وضع ساختمانی، وسایل ک
ی این ماده ینامه اجرا ینیآ ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی در خوردنيتولید، نگهداري، توزیع، فروش و حمل و نقل مواد 

) 500/ 000(تـا پانصـد هـزار    ) 25 /000(زدارنده از بیست و پـنج هـزار   تخلف از مقررات مذکور مستوجب مجازاتهاي با. تعیین خواهد شد
هـر سـه سـال     (تـورم   هاي یاد شده بر اساس نـرخ   میزان مجازات. ریال جریمه نقدي به ازاي هر مورد نقض مقررات بهداشتی خواهد بود

  . افزایش استبنا به اعالم بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و تأیید هیأت وزیران قابل ) بار یک
شـوند   مأمورینی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براي نظارت بهداشتی اماکن و مراکز موضوع این ماده تعیـین مـی  

مسـؤول بهداشـت   . از مقررات بهداشتی را با ذکر موارد تخلف با تنظیم گزارشی به مسؤول بهداشت محل معرفی نماینـد  مکلفند متخلفین 
نماید تا نسبت به رفع نواقص بهداشـتی در مهلـت تعیـین     صاحب مرکز و یا مسؤولین مربوطه اخطار می ت تأیید گزارش به محل در صور

نماید و پـس از برطـرف    دستور تعطیل محل و مهر و موم و یا الك و مهر آنرا صادر می شده اقدام کند در صورت عدم رفع موارد تخلف، 
در تمام موارد مذکور پرونده جهـت  . تعطیل و فک مهر و موم خواهد شد  محل از واحد مربوطه رفعشدن نواقص و تأیید مسؤول بهداشت 
   . گردد رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع می
هاي الزم براي رفع نـواقص بهداشـتی و    هاي مسؤول بهداشت محل و مأمورین نظارت مدت زمان مقررات بهداشتی، وظایف و مسؤولیت

  . نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد در اجراي این ماده واحده در آئین سایر امور مربوطه 
ی یتوانند بـه مرجـع قضـا    صاحبان مراکز مزبور در صورتی که اقدامات انجام شده را خالف قانون و مقررات مربوطه بدانند می - 1تبصره 

  . نمایند صالح شکایت 
ل اجراي عملیات بازرسی، تعطیل و مهر و موم یا الك و مهر کردن محـل، همکـاري   مأمورین انتظامی موظفند در تمام مراح - 2تبصره 

  . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عمل آورند الزم را با مأمورین 
   . گردد ی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین میینامه اجرا ینیآ - 3تبصره 
سـیله   ربـط بـه و   انه تخصصی و فنی از مراجع ذي انه کسب براي مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پرو رور پ صدو ـ   13ماده  ـ 216

انـه تخصصـی و    انه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنـده پـرو   ط الزم براي اخذ پرو اجد شرو اگر متقاضی و. متقاضی است
 .به نام متقاضی کافی استط،  انه کسب مشرو ر پرو احد صنفی براي صدو فنی در و
دائـم یـا موقـت بـراي آن صـادر       محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب :سابق 27ماده   -الف ـ  217

  .گردد پلمب می نشده باشد، با اعالم اتحادیه رأساً ازطریق نیروي انتظامی
شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب براي آن صادر نشده اسـت   وسیله هر محل دایرشده به ):12/6/1392اصالحی ( 27ماده  -ب

 .شود با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروي انتظامی پلمب می
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  تنظیم بودجه سالیانه تا پایان بهمن ماه هر سال و ارایه آن جهت رسیدگی و تصویب به مجمع امور صنفی -3
  هت رسیدگی و تصویبتنظیم ترازنامه سالیانه و تسلیم آن تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به مجمع امور صنفی ج - 4
  نظارت بر فعالیت واحدهاي صنفی -5
ارایه پیشـنهاد ابطـال پروانـه کسـب بـه کمیسـیون نظـارت در صـورت اسـقاط شـرایط فـردي و مکـانی              -6

  فرد صنفی
ــه مجمــع امــور صــنفی، ســازمان منطقــه آزاد و کمیســیون نظــارت در خصــوص رفــع     -7 ارایــه پیشــنهاد ب

  مشکالت و موانع موجود
هـاي مـورد نیـاز بـراي افـراد صـنفی بـه صـورت مسـتقل و یـا بـا             سـهیالت الزم جهـت آمـوزش   ایجاد ت -8

  هاي دولتی همکاري سازمان
عــالی نظــارت، کمیســیون  هــا و ســایر ضــوابط ابالغــی از ســوي هیــأت  اجــراي مصــوبات، دســتورالعمل -9

  نظارت و مجمع امور صنفی
مـور صـنفی مراتـب بـه کمیسـیون نظـارت       هـا و مجمـع ا   در صورت بروز اختالف صـنفی بـین اتحادیـه    -10

  .شود هر منطقه آزاد جهت رسیدگی و صدور رأي اعالم می
  :ها عبارتند از منابع مالی اتحادیه -39ماده 

حق عضویت اعضـاء کـه براسـاس پیشـنهاد اتحادیـه و تأییـد مجمـع امـور صـنفی و تصـویب کمیسـیون             -1
  .گردد نظارت تعیین می

  حقیقی و حقوقی هاي دریافتی از اشخاص کمک -2
  وجوه دریافتی در ازاي ارایه خدمات آموزشی، فنی و غیره -3
  مجمع امور صنفی -ب

ــاده  ــاعی اســت و    -40م ــوقی و غیرانتف ــور صــنفی داراي شخصــیت حق ــت در ) کــه(مجمــع ام پــس از ثب
  .یابد رسمیت می) مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران(وزارت صنعت، معدن و تجارت 

د اعضاي هیأت رییسه مجمع امور صنفی شامل سه نفر رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفـر  تعدا -41ماده 
  .شوند هاي صنفی تعیین می باشد که با رأي مخفی رؤساي اتحادیه دار می دبیر و یک نفر خزانه

یابـد و   جلسات مجمـع امـور صـنفی بـا حضـور حـداقل دو سـوم اعضـاء تشـکیل و رسـمیت مـی            -42ماده 
  .ه با اکثریت نصف به عالوه یک آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بودتصمیمات متخذ

ــاده  ــات هیــأت رییســه     -43م ــزاري انتخاب ــه برگ کمیســیون نظــارت منطقــه آزاد موظــف اســت نســبت ب
  .مجمع امور صنفی در اولین جلسه هر دوره مجمع اقدام نماید

عـالی نظـارت بـا     اهد بود که دبیرخانه هیأتنحوه برگزاري انتخابات مذکور به موجب دستورالعملی خو -تبصره
  .همکاري دبیرخانه مناطق آزاد تجاري تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید

  :وظایف و اختیارات مجمع امور صنفی عبارت است از -44ماده 
ظــام نظــارت بــر رونــد صــدور و تمدیــد پروانــه کســب جهــت متقاضــیان براســاس ضــوابط و مقــررات ن  -1

  صنفی و سازمان منطقه آزاد
  .ها و نظارت بر عملکرد آنها ایجاد هماهنگی بین اتحادیه -2
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  ها هاي اداري، مالی، تشکیالتی و آموزشی اتحادیه نامه تنظیم و تصویب آیین -3
  ها به دو یا چند اتحادیه ها یا تقسیم اتحادیه پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه -4
  ل واحد بازرسی و نظارت اصنافتشکی -5
  ها رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه -6
تهیــه و تنظــیم بودجــه پیشــنهادي و تــراز مــالی مجمــع امــور صــنفی و ارایــه آن بــه کمیســیون نظــارت  -7

  جهت تصویب
بینــی  صــنفی پــیشسـایر مــواردي کــه در قــوانین و مقــررات چگــونگی اداره منـاطق آزاد و قــانون نظــام    -8

  .گردد گردیده و از طریق سازمان منطقه آزاد جهت اجرا ابالغ می
  :منابع مالی مجمع امور صنفی عبارتند از -45ماده 

  ها دریافت بیست درصد از درآمد اتحادیه -1
  وجوه دریافتی در ازاي ارایه خدمات آموزشی و فنی و غیره -2
  قیهاي دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقو کمک -3

  ج ـ نحوه تشکیل واحد بازرسی و نظارت اصناف
به منظور بازرسی و نظارت بر قیمت کاال و خدمات و رسیدگی به شکایات از واحدهاي صنفی در منطقـه آزاد،   -46ماده 

  .باشد ها می ربط موظف به تشکیل واحد بازرسی و نظارت اصناف با همکاري اتحادیه مجمع امور صنفی ذي
موظف اسـت براسـاس تعـداد واحـدهاي صـنفی تحـت پوشـش خـود مبلغـی کـه توسـط             اتحادیه -47ماده 

گـردد جهـت تـأمین نیـروي انسـانی مـورد نیـاز واحـد          مجمع امور صنفی با تأیید سازمان منطقه آزاد تعیـین مـی  
  .بازرسی و نظارت اصناف در وجه مجمع مذکور پرداخت نماید

ــاده  ــارت و بازرســی اصــناف   -48م ــد نظ ــس از تشــکیل واح ــا   پ ــور صــنفی موظــف اســت ب ــع ام ، مجم
  .هماهنگی سازمان منطقه آزاد نسبت به بکارگیري تعداد الزم ناظر و بازرس اقدام نماید

نـاظر و بـازرس، فـردي اسـت کـه بـه عنـوان نـاظر و بـازرس واحـدهاي صـنفی توسـط مجمـع               -49ماده 
هــاي  چــارچوب برنامــهامــور صــنفی و بــا همــاهنگی و تصــویب کمیســیون نظــارت تعیــین خواهــد شــد، تــا در 

  .مجمع امور صنفی و سازمان منطقه آزاد از واحدهاي صنفی بازرسی به عمل آورد
مدیر واحد بازرسی و نظـارت، فـردي اسـت کـه بـا پیشـنهاد مجمـع امـور صـنفی و تأییـد ریـیس             -50ماده 

  .گردد کمیسیون نظارت به عنوان مدیر واحد بازرسی و نظارت تعیین می
ــوده و    مــدیر واحــد -51مــاده  ــا معــادل آن ب ــد داراي مــدرك تحصــیلی کــاردانی ی بازرســی و نظــارت بای

  .آشنایی کافی با امور اصناف را داشته باشد
هـا و مجمـع امـور     مـدیره اتحادیـه   انتخاب مدیران واحـد بازرسـی و نظـارت از بـین اعضـاي هیـأت       -تبصره

  .باشد صنفی ممنوع می
  :ظارت باید داراي شرایط زیر باشندناظران و بازرسان واحد بازرسی و ن -52ماده 
  دارا بودن مدرك تحصیلی حداقل کاردانی -الف
  )براي آقایان(گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت  -ب
  نداشتن سوءپیشینه کیفري -ج
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  توانایی بازرسی از واحدهاي صنفی -د
  عدم اعتیاد به مواد مخدر -هـ 
  عدم اشتهار به فساد اخالقی -و
  سال 50سال و حداکثر  22سن حداقل  -ز

صـالح مســتقر در   احـراز شـرایط فـوق بـراي بازرســان و نـاظران و تأییـد صـالحیت آنهــا توسـط مراجـع ذي         
  .باشد سازمان منطقه آزاد می

هـا و مجمـع امـور صـنفی بـه شـرط منفـک شـدن از شـغل قبلـی            بکارگیري کارمنـدان اتحادیـه   -1تبصره 
  .باشد در واحد بازرسی و نظارت بالمانع می

تأمین محـل اسـتقرار واحـد بازرسـی و نظـارت اصـناف و تجهیـز امکانـات مـورد نیـاز بـر عهـده              -2تبصره 
  .باشد سازمان منطقه آزاد می

ــه      -3تبصــره  ــرد واحــدهاي صــنفی را ب ــزارش عملک ــارت اصــناف موظــف اســت گ ــد بازرســی و نظ واح
  .صورت ماهانه به سازمان منطقه آزاد ارسال نمایند

ــاده  ــیم  بازر -53م ــب ت ــنفی در قال ــدهاي ص ــی از واح ــی   س ــورت م ــره ص ــاي دو نف ــاظران و   ه ــرد و ن گی
بازرســان هنگــام مراجعــه بــه واحــدهاي صــنفی کلیــه مــوارد مربــوط بــه وظــایف قــانونی متصــدیان واحــدهاي 
ــانون چگــونگی اداره منــاطق آزاد تجــاري مــورد توجــه قــرار    ــانون نظــام صــنفی و ق صــنفی را در چــارچوب ق

  .ونی الزم را به عمل آورندداده و اقدام قان
در صــورتی کــه هنگــام بازرســی از واحــدهاي صــنفی نــاظران و بازرســان بــا تخلفــات صــنفی   -54مــاده 

فروشـی، تقلـب، احتکـار، عرضـه خـارج       فروشـی، کـم   شـامل گـران  (مندرج در فصل هشتم قـانون نظـام صـنفی    
توزیـع، فـروش اجبـاري، عـدم      گـذاري و  از شبکه، عرضه و فروش کاالي قاچـاق، عـدم اجـراي ضـوابط قیمـت     

هـاي تخلـف موضـوع از طریـق      برخـورد نماینـد ضـمن تکمیـل فـرم     ) حسـاب  درج قیمت، عـدم صـدور صـورت   
  .گردد صالح قانونی ارسال می مدیر واحد بازرسی و نظارت به صورت روزانه جهت اقدام به مراجع ذي

  :نحوه تشکیل کمیسیون نظارت و وظایف و اختیارات آن -55ماده 
شــود و ترکیــب اعضــاي کمیســیون  کمیســیون نظــارت در منطقــه آزاد بــه ترتیــب ذیــل تشــکیل مــی -الــف

  :نظارت عبارتند از
  )رییس(مدیرعامل سازمان منطقه آزاد  -
  )دبیر(رییس اداره صنعت، معدن و تجارت  -
  رییس دادگستري -
  رییس شبکه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -
  ري یا بخشدارياالختیار فرماندا نماینده تام -
  رییس نیروي انتظامی -
  رییس مجمع امور صنفی -

نظـر بـراي حضـور بـدون داشـتن حـق        صـالح و صـاحب   توانـد از افـراد ذي   کمیسیون نظارت مـی  -1تبصره 
  .رأي در جلسات خود دعوت نماید
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ــی     -2تبصــره  ــمیت م ــر از اعضــاء رس ــنج نف ــداقل پ ــا حضــور ح ــده ب ــاد ش ــیون ی ــد و  جلســات کمیس یاب
  .با اکثریت مطلق آراي حاضرین معتبر خواهد بودتصمیمات 

  :وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت -ب
  ها و مجامع امور صنفی نظارت بر انتخابات اتحادیه -1
  ها و مجامع امور صنفی رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه -2
  اهاي مالی مجامع امور صنفی و تصویب آنه رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورت -3
بینــی  ســایر مــواردي کــه در قــانون و مقــررات نظــام صــنفی و قــانون چگــونگی اداره منــاطق آزاد تجــاري پــیش - 4

  .شده است
قــانون نظــام صــنفی تهیــه و تنظــیم و در ) 88(تبصــره و در اجــراي مــاده  22مــاده و  55نامــه شــامل  ایــن آیــین

  .توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویب گردید......... تاریخ 
 

  )219()218(ي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتیها سازماننامه مالی و معامالتی  آیین
  وزیران عضو شوراي هماهنگی مناطق 29/11/1391مصوب 

  با اصالحات بعدي صنعتی و ویژه اقتصادي ـآزاد تجاري 
  فصل اول ـ تعاریف

  :روند مینامه در معانی مشروح زیر به کار  اصطالحات مورد استفاده در این آیین ـ 1 ماده
  .شوراي هماهنگی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصادي: الف ـ شورا
  .ي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتیها سازمان: ب ـ سازمان
  .رسانی معامالت مناطق آزاد شبکه اطالع: پ ـ شبکه

ــرا : هــاي جــاري ت ـ فعالیــت   هــاي  ي رســیدن بــه هــدفعملیــات و خــدمات مســتمر و مشخصــی کــه ب
  .شود سال اجرا مییک برنامه در

ي هـا  همجموعـه عملیـات و خـدمات مشخصـی کـه شـامل هزینـ       : اي ث ـ طرح عمرانی و مخـارج سـرمایه   
ــی،     ــوجیهی، فن ــر اســاس مطالعــات ت ــه اهــداف ســازمان ب ــراي دســتیابی ب ــا اجــرا اســت و ب دوره مطالعــه و ی

ــه صــورت ســرمایه   ــار مشــخص ب ــا اعتب ــ اقتصــادي و اجتمــاعی در مــدت معــین و ب س از تصــویب گــذاري، پ
ي اجرایـی آن از محـل   هـا  هتوانـد تمـام یـا قسـمتی از هزینـ      گیـرد و مـی   بودجه توسط مجمع عمومی انجام مـی 

  .شود تأمینها  منابع درآمد سازمان و یا بودجه عمومی دولت و یا اعتبارات کمک
مجموعــه عملیــات مشخصــی کــه در جهــت اهــداف ســازمان، تجهیــز، : گــذاري هــاي ســرمایه ج ـ فعالیــت 

ــوجیهی، فنــی و اقتصــادي صــورت    هبــود و گســترش فعالیــتب ــا مطالعــه ت ــاه کارکنــان ب ــا رف هــاي ســازمان ی
  .ها باید در بودجه ساالنه به تصویب مجمع عمومی برسد این گونه فعالیت. گیرد می

ها و  بینی دریافت شود و حاوي پیش برنامه مالی سازمان که براي یک سال مالی تهیه می: چ ـ بودجه تفصیلی 
  

 .ابالغ شده است 31/1/1392ك مورخ 48217ت/15909شماره نامه مزبور به  آیین  ـ  218
 .رجوع شود12به بند الف زیرنویس شماره  ـ   219
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ي عملیـاتی سـاالنه و   هـا  همنابع مالی سازمان از هر محل ممکن و برآورد مصارف مالی سازمان براي اجراي برنام
  .باشد ي مختلف در موعد مقرر میها هپرداخت تعهدات معوق سازمان در قالب برنام

دات کـه در آن تعهـ  ) طبـق اسـناد مناقصـه   (کیفیـت مـورد نظـر     تـأمین ي رقـابتی بـراي   فرایند: ح ـ مناقصه 
  .شود گري که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می موضوع معامله به مناقصه

ــده   ــه ســازمان کــه در آن   فراینــد: خ ـ مزای ــا حقــوق متعلــق ب ــراي فــروش کــاال، خــدمات ی ــابتی ب ي رق
  .شود گري که بیشترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می موضوع معامله به مزایده

  .نماید نامه، مناقصه را برگزار می سازمان که بر اساس آیین: گزار مناقصهد ـ 
  .کند شخص حقیقی یا حقوقی که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می: گر ذ ـ مناقصه

برگـزاري، تعیـین برنـده، اتخـاذ تصـمیم در خصـوص تجدیـد         فراینـد ی کـه  هیـأت : ر ـ کمیسـیون معـامالت   
  .نامه را بر عهده دارد مزایده و سایر وظایف مربوط در این آیین/ و یا لغو مناقصه

 هیـأت ی با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صالحیتدار که از سوي مدیرعامل و رییس هیأت: ز ـ کمیته فنی بازرگانی 
  .گیرد بر عهده مینامه را  شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این آیین مدیره انتخاب می

گـزار یـا    گـران کـه از سـوي مناقصـه     ارزیابی تـوان انجـام تعهـدات مناقصـه    : گران ژ ـ ارزیابی کیفی مناقصه 
  .شود به تشخیص وي توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می

ــابی فنــی بازرگــانی پیشــنهادها    ي کــه در آن مشخصــات، اســتانداردها، کــارآیی، دوام و  فراینــد: س ـ ارزی
  .شود هاي فنی بازرگانی پیشنهادها بررسی، ارزیابی و پیشنهادهاي قابل قبول برگزیده می ژگیسایر وی

ــالی   ــابی م ــدرج در مــواد بعــدي ایــن    ي کــه در آن مناســبفراینــد: ش ـ ارزی ــه شــرح من ــرین قیمــت ب ت
  .شود اند، برگزیده می نامه، از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده آیین

  .بررسی کامل بودن اسناد و مدارك و امضاي آنها، غیرمشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت: ارزیابی شکلیص ـ 
  :شود یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین می: ض ـ انحصار

  .وزیران براي کاالها و خدماتی که در انحصار دولت است هیأتـ اعالم 1
  .ا ارایه مستندات مبنی بر ایجاب تنها یک متقاضی براي انجام معاملهـ انتشار آگهی عمومی و ی2

سـندي کـه در آن زمـان و مهلـت برگـزاري مراحـل مختلـف مناقصـه، مـدت          : ط ـ برنامـه زمـانی مناقصـه    
  .شود اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می

  
  فصل دوم ـ امور مالی

هـا و سـایر عملیـات مـالی مـورد       هـا و پرداخـت   ي ثبـت دریافـت  و نمونـه اسـنادي کـه بـرا     ها هروی ـ2ماده
هـا و تهیـه و تنظـیم اسـناد و      بنـدي و نگهـداري حسـاب    گیرد و مـدارك و دفـاتر و روش طبقـه    استفاده قرار می

هـاي مـالی سـازمان بـر اسـاس قـانون تجـارت و اصـول و مـوازین پذیرفتـه شـده             و گـزارش  ها صورتدفاتر و 
باشــد کــه بــه موجــب دســتورالعملی توســط دبیرخانــه  تم نقــدي ـ تعهــدي مــی  حســابداري در چــارچوب سیســ

  .شود شورا ابالغ می
ســازمان در حــد نیــاز تعــدادي حســاب اصــلی پرداخــت بــه منظــور اســتفاده از اعتبــارات وجــوه   ـــ3مــاده

ــک توانــد در خصــوص افتتــاح ســایر  نمایــد و مــی هــاي مجــاز افتتــاح مــی مصــوب در بودجــه ســالیانه نــزد بان
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هـاي پرداخـت موجـود بـا رعایـت مقـررات        اي مورد نیاز بـراي پرداخـت و یـا ادامـه اسـتفاده از حسـاب      ه حساب
  .نامه اقدام نماید این آیین
سـازمان موظـف اسـت بـه منظـور تمرکـز درآمـدهاي خـود و واحـدهاي اجرایـی تابعـه بـه تعـداد               ـ4ماده

هـاي مجـاز    در بانـک ) دسـته چـک  بـدون  (هـاي بـانکی جداگانـه غیـر قابـل برداشـت        عناوین درآمدها، حسـاب 
ــد ــاح نمای ــاب     . افتت ــه حس ــد ب ــک درآم ــه تفکی ــود را ب ــدهاي خ ــد درآم ــی موظفن ــدهاي اجرای ــازمان و واح س

  .مشخص شده واریز نمایند
ـ  مـدیره بـه اتفـاق یکـی      هیـأت انتقال وجوه درآمد سـازمان بـا دسـتور کتبـی مـدیرعامل و ریـیس        تبصره 

هـاي پرداخـت موضـوع مـاده      به منظـور واریـز وجـه درآمـد بـه حسـاب      مدیره به بانک و صرفاً  هیأتاز اعضاي 
  .مجاز است) 3(

، وثیقه، ودیعه و یا نظـایر آن بـه صـورت    الضمان وجهبه منظور تمرکز وجوهی که به عنوان سپرده،  ـ  5ماده
ان سـازم . گـردد  هاي مجاز افتتاح مـی  شود، حساب بانکی خاصی توسط سازمان در یکی از بانک نقدي دریافت می

برداشـت از حسـاب   . دارد به این حساب واریز نمایـد  موظف است وجوهی را که تحت عناوین یاد شده دریافت می
نامـه   مذکور به منظور استرداد وجوه یاد شده به واریزکننده یا ضبط آن به نفع سازمان بـا رعایـت مفـاد ایـن آیـین     

مربوط را در صندوق مخصوصی در امور مـالی  در خصوص موارد غیر نقدي سازمان موظف است اسناد . خواهد بود
  .نگهداري و نسبت به ثبت آن در دفاتر مربوط اقدام نماید

ـ  توانـد در صـورت نیـاز از وجـوه ایـن       خـود مـی   مسـؤولیت مـدیره بـا    هیـأت مـدیرعامل و ریـیس    تبصره 
اب وجـه  حساب جهت انجـام امـور سـازمان اسـتفاده نمایـد، بـه شـرط اینکـه در زمـان اسـترداد و تسـویه حسـ            

  .مربوط قابل تادیه باشد
مدیر امور مالی سـازمان بـه پیشـنهاد معاونـت توسـعه مـدیریت و بـا حکـم مـدیرعامل منصـوب            ـ  6 ماده

  :شود و عالوه بر انجام وظایف سازمانی، اجراي وظایف زیر را نیز بر عهده دارد می
ــدوین     ــه و ت ــف ـ تهی ــا صــورتال ــال  ه ــور م ــات ام ــر عملی ــق ب ــازمان منطب ــالی س ــباتی و ي م ی و محاس

  .هاي ادواري و موردي مورد نیاز مدیریت ها و تهیه گزارش نگهداري و تنظیم حساب
ــظ و        ــازمان و حف ــالی س ــات م ــر عملی ــاکم ب ــررات ح ــوانین و مق ــراي ق ــاهنگی در اج ــارت و هم ب ـ نظ

  .حراست از اسناد و دفاتر مالی
دار و پیگیـري و نظـارت مسـتمر بـر     و اوراق بهـا  هـا  هپ ـ نگهداري و تحویل و تحـول وجـوه نقـد و سـپرد     
  .وصول به موقع درآمدهاي سازمان و واحدهاي مالی تحت نظر

  .ین امور مالی واحدهاي اجراییمسؤولت ـ نظارت بر عملکرد 
آالت و تجهیــزات و دارایــی   ث ـ شناســایی و نگهــداري حســاب مقــداري و ریــالی امــوال، ماشــین        

  .سازمان
ها، بـر اســاس شـکل متحــد، بـه منظــور ایجـاد وحــدت رویــه و     حســاب) بنـدي  طبقــه(ج ـ اجـراي کــدینگ   

  . هاي مربوط بر اساس دستورالعمل ها سازمانهاي مالی  قابلیت مقایسه گزارش
ـ   ــراي انجــام امــور مــالی واحــدهاي اجرایــی ســازمان،   مــدیر امــور مــالی ســازمان مــی  تبصــره  ــد ب توان

الی واحـد اجرایـی فـردي اسـت داراي مـدرك      عامـل مـ  . اي را تحت عنوان عامـل مـالی انتخـاب نمایـد     نماینده
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دانشگاهی مرتبط با امور مالی که بنا بـه پیشـنهاد مـدیر امـور مـالی سـازمان و ابـالغ معـاون توسـعه مـدیریت،           
هــاي مــالی و معــامالتی واحــدهاي اجرایــی  مســؤولیتشــود و انجــام وظــایف و  بــه ایــن ســمت منصــوب مــی

  .گیرد ربط را به عهده می ذي
 هیــأتتشــخیص، انجــام تعهــد، تســجیل و حوالــه بــه عهــده مــدیرعامل و ریــیس  یتمســؤول ـــ 7 مــاده

اعتبـار و تخصـیص بـر اسـاس بودجـه مصـوب بـه         تـأمین  مسـؤولیت هـا و   مدیره و یا مقـام مجـاز از طـرف آن   
نامـه بـه عهـده امـور مـالی       تطبیـق پرداخـت بـا قـانون، اساسـنامه و ایـن آیـین        مسـؤولیت عهده مدیر بودجه و 

  .شدبا سازمان می
ـ  هـاي موضـوع ایـن مـاده بـا رعایـت سـایر مقـررات مربـوط حسـب مـورد             مسـؤولیت اختیـارات و   تبصره 

مستقیماً و بدون واسـطه از طـرف مقامـات یـاد شـده بـه سـایر مقامـات سـازمان کـالً یـا بعضـاً قابـل تفـویض               
از  مســؤولیتموجــب ســلب اختیــار و    مســؤولیتخواهــد بــود، ولــی در هــیچ مــورد تفــویض اختیــار و       

  .کننده نخواهد شد تفویض
نامـه و یـا سـایر     هاي سازمان و یـا واحـدهاي اجرایـی، جـز در مـواردي کـه در ایـن آیـین         پرداخت ـ  8ماده

هـاي بـانکی مربـوط و     مقررات مورد عمل، ترتیب دیگـري بـراي آن مقـرر شـده اسـت، بایـد از طریـق حسـاب        
  :شدبه وسیله چک انجام گیرد و گواهی بانک حاکی از موارد زیر با

  نفع الف ـ انتقال وجه به حساب ذي
  مقام قانونی او نفع یا قائم ب ـ پرداخت وجه به ذي
  مقام قانونی او نفع یا قائم پ ـ حواله در وجه ذي

ـ   مـدیره یـا مقـام     هیـأت مـدیرعامل و ریـیس    مسـؤولیت در مـوارد اسـتثنایی کـه بـا تشـخیص و       تبصـره 
آنهـا مبنـی بـر پرداخـت      تأییـد قـدور یـا بـه مصـلحت نباشـد،      ها اخـذ امضـا از گیرنـده وجـه م     مجاز از طرف آن

کننـده وجـه تلقـی و سـند قابـل احتسـاب بـه هزینـه          رسـید دریافـت  ) به صـورت چـک یـا نقـد    (نفع  وجه به ذي
  .قطعی است
گـردان پرداخـت    ، وجـوه الزم بـه عنـوان تنخـواه    هـا  هبه منظـور ایجـاد سـهولت در پرداخـت هزینـ      ـ9ماده

گـردان پرداخـت    باقیمانـده تنخـواه  . گـردد  ان خریـد واگـذار مـی   مـأمور کـارپردازان و یـا    به واحدهاي تـدارکاتی و 
گــردان  نحــوه واگــذاري، میــزان و مــوارد اســتفاده از تنخــواه. بایــد حــداکثر تــا پایــان ســال مــالی تســویه گــردد

  .شود پرداخت به موجب دستورالعملی است که توسط دبیرخانه شورا ابالغ می
ـ   ــره  ــت تبص ــراي پرداخ ــواه ب ــت    تنخ ــروري اس ــواه ض ــزان تنخ ــه می ــه ب ــذ وثیق ــردان، اخ چنانچــه . گ

کننده تنخـواه داراي مطالبـات سـنوات پایـان خـدمت باشـد، بـه میـزان مطالبـات یـاد شـده اخـذ وثیقـه               دریافت
داران منـوط بـه    تسـویه سـنوات پایـان خـدمت تنخـواه     . شـود  الزم نبوده و براي مازاد بر آن، وثیقه دریافـت مـی  

  .باشد ها می واه آنتسویه تنخ
ـ  10ماده در مـواردي کـه الزم اسـت قبـل از انجـام تعهـد بـر اسـاس شـرایط منـدرج در قـرارداد طبـق              ـ

پرداخـت بـا اخـذ     تـوان بـه تشـخیص مقامـات مجـاز مبلغـی بـه عنـوان پـیش          مقررات وجهی پرداخت شود، می
د مشـخص شـده و یـا پـس از     هـا بـه ترتیبـی کـه در قـراردا      پرداخـت  پـیش . دیـه نمـود  أتضمین معتبر و کافی ت

  .تحویل کاال یا کار باید تسویه شود
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در مـواردي کـه بنـا بـه عللـی تسـجیل و یـا تهیـه اسـناد و مـدارك الزم بـراي پرداخـت تمـام               ـ 11ماده
تـوان قسـمتی از وجـه تعهـد انجـام       دین مقدور نبوده و یـا پرداخـت تمـام وجـه مـورد تعهـد میسـر نباشـد، مـی         

  .والن مجاز پرداخت نمودؤحساب به تشخیص مسال شده را تحت عنوان علی
یی که تـا پایـان سـال مـالی تعهـد شـده، ولـی پرداخـت نشـده اسـت،           ها هبراي آن مقدار از هزین ـ12ماده

ي ایجـاد  هـا  هدر سـال مـالی بعـد، از محـل ذخیـر      هـا  هشـود و ایـن هزینـ    ها منظور مـی  ذخیره مناسب در حساب
  .شده قابل پرداخت است

ینه و خریدهاي انجام شـده حسـب مـورد بایـد مـدارك مثبتـه زیـر را بـه همـراه داشـته           اسناد هز ـ13ماده
  :باشند

  الف ـ خریدهاي داخلی
  ـ درخواست خرید1
  ـ فاکتور خرید2
  .)در موارد ضروري صورتجلسه تحویل کاال به منزله صدور رسید انبار خواهد بود(ـ رسید انبار 3
  مناقصه حسب مورد ـ مدارك مربوط به مناقصه یا ترك تشریفات4
  ـ دستور پرداخت 5
  کننده مبنی بر مطابقت شرایط فنی با درخواست اولیه خرید یه درخواستتأییدـ  6
  .ـ تصویر قرارداد در مورد خریدهاي در قالب قرارداد7

  ب ـ خریدهاي خارجی
  ـ درخواست خرید1
  ـ اعالمیه بانک و در موارد جزیی صورت حساب فروشنده2
  کاالـ مدارك ترخیص 3
  .)باشد در مورد ضروري صورتمجلس تحویل کاال به منزله صدور رسید انبار می(ـ رسید انبار 4
  ـ مدارك مربوط به مناقصه یا ترك تشریفات مناقصه حسب مورد 5
  ـ دستور پرداخت 6
  کننده مبنی بر مطابقت شرایط فنی با درخواست اولیه خرید یه درخواستتأییدـ 7
  مورد خریدهاي در قالب قراردادـ تصویر قرارداد در  8

  ج ـ خدمات قراردادي
  ـ قرارداد1
  ـ مدارك انجام مناقصه و ترك تشریفات مناقصه حسب مورد2
  ـ صورتحساب و یا صورت وضعیت حسب مورد3
  ـ ابالغ افزایش یا کاهش کار4
وضـوع  هـا مبنـی بـر انجـام م     مـدیره یـا مقـام مجـاز از طـرف آن      هیـأت یـه مـدیرعامل و ریـیس    تأییدـ   5

  .قرارداد حسب شرایط قرارداد
اجتمـاعی،   تـأمین سـازمان  (ربط حسب مـورد   ـ ارایه تسویه حساب طرف قرارداد از سوي مراجع قانونی ذي  6
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  )وزارت امور اقتصادي و دارایی و غیره
  نفع ـ ارایه مستندات مبنی بر پرداخت به ذي7

التدریس، حق حضور در جلسه،  الزحمه کار، حق حق هاي پرسنلی از قبیل حقوق و مزایا، اضافه کار، د ـ پرداخت 
  :ها و کارانه یتمأمور
  ـ دستور پرداخت1
مدیره و یا  هیأتـ اخذ گواهی انجام کار جهت تغییرات مقداري و ریالی ماهیانه از سوي مدیرعامل و رییس 2

  مقام مجاز از طرف آنها
  .نفع ه ذيـ رسید دریافت وجه و یا گواهی بانک حاکی از پرداخت وجه ب3

صـالح و صـدور حکـم توسـط      ین اعزامی بـا اخـذ مجـوز از مراجـع ذي    مأموري خارج از کشور ها ههـ ـ هزین 
  .مدیره و یا مقام مجاز از طرف آنها با ارایه مدارك مستند قابل پرداخت خواهد بود هیأتمدیرعامل و رییس 
ورزش کارکنان، مسابقات کارکنـان، خریـد    شامل دعوت، پذیرایی، هدایا، تشریفات سازمان، ها هو ـ سایر هزین 

 بـر اسـاس  ي آموزشـی کـه   هـا  ه، بلیط الکترونیکـی، بلـیط هواپیمـا و کارگـا    )چاپی و الکترونیکی(کتب و مجالت 
هـا و   صورتحساب بر اساسنامه و  پذیرد، بدون رعایت موارد مندرج در این آیین ربط انجام می درخواست مراجع ذي

مدیره و یا مقام مجاز از طرف آنهـا در   هیأتحسب مورد به گواهی مدیرعامل و رییس  هاي اجرایی یا دستورالعمل
  .چارچوب بودجه مصوب قابل پرداخت خواهد بود

ـ  بینـی نشـده اسـت،     نامـه پـیش   تواند در مواردي که در این آیین مدیره می هیأتمدیرعامل و رییس  تبصره 
  .مدارك مورد نیاز را تعیین نماید

دولتی یـا غیـر دولتـی در     مؤسساتکمک یا اعانه به صورت نقدي یا غیر نقدي به افراد و  پرداخت ـ14ماده
. کننـده بـه حسـاب هزینـه قطعـی منظـور خواهـد شـد         چارچوب بودجه مصـوب و بـا دریافـت رسـید از دریافـت     

  .شود هاي مورد نیاز در اجراي این ماده توسط دبیرخانه شورا ابالغ می دستورالعمل
هاي گذشته که بـه یکـی از طـرق زیـر      هاي قابل پرداخت سال زمان عبارت است از بدهیدیون سا ـ15ماده

  :بدون اختیار سازمان ایجاد شده باشد
  .الف ـ احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالح

ي دولتـی ناشـی از خـدمات انجـام شـده ماننـد حـق        ها شرکتسسات و ؤو م ها هب ـ انواع بدهی به وزارتخان 
  .ي مشابه که خارج از اختیار سازمان ایجاد شده باشدها هي مخابراتی، پست و هزینها ه، هزیناشتراك برق و آب
  .هایی که خارج از اختیار سازمان ایجاد شده باشد ج ـ سایر بدهی
  .هاي پرسنلی و غیر پرسنلی در صورت وجود اعتبار د ـ سایر پرداخت

  
  فصل سوم ـ بودجه و منابع مالی درآمد

اي را در قالب دستورالعمل ابالغی دبیرخانه شورا تهیـه و   موظف است برنامه اجرایی ساالنه سازمان ـ16ماده
هـاي   شـامل فعالیـت  ) (راهبردي(در آن برنامه عملیاتی سازمان را براي مدت یک سال در قالب برنامه استراتژیک 

بینـی و بـه نحـو     پـیش ) شـده  گذاري در راستاي دستیابی به اهداف تعیـین  ي عمرانی و سرمایهها طرحاي و  هزینه
  .مناسب در بودجه تفصیلی سازمان منعکس نماید
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ي عمرانی و اعتبارات عمومی دولـت و کمـک   ها طرحاي،  منابع مالی سازمان شامل بودجه هزینه ـ 17 ماده
ه ها و دیگر وجوه حاصل از تسـویه مطالبـات سـنواتی، مانـد     منظور شده در قوانین بودجه سنواتی و یا وجوه درآمد

  .باشد هاي مردمی و تسهیالت بانکی می هاي قبل و سایر منابع و هدایا و کمک بودجه مصرف نشده سال
اعتبارات مورد نیاز سازمان از محل منابع عمومی دولت براي هر سال باید در سال قبل بر اسـاس   ـ 1 تبصره

براي تصویب بـه مجمـع عمـومی     خانه شورا موضوع و بهاي تمام شده خدمات توسط سازمان برآورد و توسط دبیر
  .بینی شود ارایه تا در بودجه کل کشور پیش

هـاي غیر قطعی اولیه اخـذ و بـه حسـاب درآمـد سـازمان       برآورد بر اساسچنانچه وجوه درآمدي  ـ 2 تبصره
منظور شده باشد، پس از قطعی شدن محاسبات، ظرف دو ماه تعدیالت الزم در حسابهاي سازمان معمول و وجـوه  

د مسترد و در صورت نیاز به انعکاس در بودجه سالیانه، مراتب طی بودجه اصالحی بـه مجمـع عمـومی ارایـه     مازا
  .شود می

گذاري مجمع عمومی سازمان و بـر مبنـاي    سیاست بر اساسهاي اجرایی  تخصیص منابع به واحد ـ 18 ماده
جـه تفصـیلی و در راسـتاي عملیـات     هاي وصولی و تخصیص منابع اعالم شده از محل منابع منـدرج در بود  درآمد
مدیره، معـاون توسـعه مـدیریت،     هیأتعامل و رییس  گروهی مرکب از مدیر اي و عمرانی سازمان توسط کار هزینه

ها تعیین و توسط  مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی، مدیر امور مالی و مدیر امور بودجه با توجه به عملکرد واحد
هاي اجرایی موظفند بر اساس برنامه و بودجـه تخصـیص یافتـه اقـدام      واحد. گردد میمعاون توسعه مدیریت ابالغ 

  .ول خواهد بودؤمدیره مس هیأتعامل و رییس  نمایند و رییس واحد اجرایی در این مورد در مقابل مدیر
و تنظـیم  بینی شـده، تهیـه    ي اجرایی سازمان و یا تغییر در منابع پیشها هدر صورت تغییر در برنام ـ 19 ماده

در . پـذیر خواهـد بـود    اصالحیه بودجه تفصیلی با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات و تصویب مجمع عمومی امکان
  .هاي اصلی سازمان است یتمأمورهاي پرسنلی و  ها اولویت با پرداخت پرداخت
ن تصویب چنانچه بودجه سازمان در شروع سال مالی به تصویب مجمع عمومی نرسیده باشد تا زما ـ20ماده

مبنـاي   خانه شورا بر اي در انجام امور سازمان با هماهنگی دبیر گونه وقفه و ابالغ بودجه و به منظور جلوگیري از هر
  .بودجه مصوب سال قبل اقدام خواهد شد

العمـل ابالغـی توسـط     کننده و واقف برابر دستور ها با در نظر گرفتن نیات اهدا هدایا، وقف و کمک ـ21ماده
  )220( .ه شورا به مصرف خواهد رسیدخان دبیر

  
  معامالت  فصل چهارم ـ

  :شوند به سه دسته زیر تقسیم می) قیمت معامله(معامالت از نظر نصاب  ـ22ماده
و کمتر از مبلغ یکصـد   1393معامالتی که به قیمت ثابت سال : ـ معامالت کوچک)4/5/1393اصالحی (الف 

  .ریال باشد) 000/000/150(میلیون پنجاه 
معامالتی که مبلغ مورد معاملـه بـیش از سـقف مبلـغ معـامالت      : ـ معامالت متوسط  )4/5/1393اصالحی (ب

  
دبیـر   9/9/1392صنعتی مصـوب   –هاي مناطق آزاد تجاري  نامه مالی و معامالتی سازمان آیین) 21(به دستورالعمل ماده   ـ  220

 .شوراي هماهنگی مندرج در این مجموعه رجوع شود
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  نکند  کوچک بوده و از ده برابر سقف یاد شده تجاوز
معامالتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف معـامالت  : ـ معامالت عمده)4/5/1393اصالحی (ج
  )221( .باشد کوچک

  .نماید خانه شورا در ابتداي هر سال نصاب معامالت را براي تصویب به شورا پیشنهاد می دبیر ـ1تبصره
در معامالت عمده مبلغ  مبناي نصاب در خرید براي معامالت کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و ـ2تبصره

  .واحد خرید است مسؤولبرآورد، طبق نظر باالترین 
  .ارزیابی کارشناس منتخب کمیسیون معامالت است مبناي نصاب در فروش، مبلغ ـ3تبصره
هاي یاد شده نباید با تفکیک اقالمی که به طـور   مبلغ یا برآورد معامالت مشمول هر یک از نصاب ـ4تبصره

  .تر برده شود شوند، به نصاب پایین متعارف یک مجموعه واحد تلقی می
  :شوند بندي می از نظر مراحل بررسی به انواع زیر دسته ها همناقص ـ23ماده

ي که در آن به تشخیص باالترین مقام سازمان یا مقام مجاز از طرف وي نیاز بـه  فرایند: اي الف ـ یک مرحله 
گران در یک جلسـه گشـوده و در    هاي پیشنهاد مناقصه پاکت فراینددر این . ها نباشد ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد
  .شود همان جلسه برنده تعیین می

ي که در آن به تشخیص باالترین مقام سازمان یا مقام مجـاز از طـرف وي بررسـی    فرایند: اي لهب ـ دو مرح 
هـا را ارزیـابی و نتـایج     در این حالت کمیته فنی بازرگـانی تشـکیل و پیشـنهاد   . ها الزم باشد فنی بازرگانی پیشنهاد

نامـه برنـده    مفـاد ایـن آیـین    بر اساس کند تا ها را به کمیسیون معامالت گزارش می ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد
  .مناقصه تعیین گردد

  :شوند بندي می  گران به انواع زیر طبقه مناقصه از نظر روش دعوت مناقصه ـ24ماده
  .شود گران دعوت می ي که از طریق آگهی عمومی از مناقصهفرایند: الف ـ مناقصه عمومی
متقاضی و ذکـر ادلـه و بـه تشـخیص و موافقـت       درخواست واحد بر اساسي که فرایند: ب ـ مناقصه محدود 

در این صورت فراخوان مناقصه از طریق ارسـال  . شود می تأییدباالترین مقام سازمان، محدودیت برگزاري مناقصه 
  . رسد گران صالحیتدار به اطالع آنان می دعوتنامه براي مناقصه

عامالت است که از اعضاي زیر تشـکیل  کمیسیون م بر عهدهگیري در مورد معامالت عمده   تصمیم ـ25ماده
  :شود می

  .عامل یا نماینده وي ـ مدیر1
  .دارد بر عهدهـ معاون توسعه مدیریت سازمان یا شخصی که وظیفه اداري و مالی را 2
  .شود خواست وي برگزار می ول فنی سازمان یا واحدي که مناقصه به درؤـ مس3
  .ـ مدیر امور حقوقی سازمان4
  .و ارزیابی عملکردـ مدیر نظارت  5

کمیسیون با حضور چهار نفر از اعضاي یاد شده رسمیت یافته و تمام اعضاي حاضر موظف به ابراز  ـ1تبصره
  .نظر بوده و تصمیمات کمیسیون با رأي اکثریت اعضا معتبر خواهد بود

  
 .دولت اصالح شده است  دبیر هیأت 14/7/1393این بند به موجب نامه اصالحی مورخ   ـ  221
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نـی، مـالی و   تواند حسب مورد از سایر کارشناسان و متخصصـین ف  خانه کمیسیون معامالت می دبیرـ 2تبصره
گونه منافعی در موضوع معامله یا انعقاد قرارداد نداشته باشند، براي حضور در جلسات کمیسـیون و   حقوقی که هیچ
  .دعوت نماید) بدون حق رأي(براي اظهار نظر 

  :وظایف کمیسیون معامالت به شرح زیر است ـ26ماده
  .نالف ـ تشکیل جلسات کمیسیون معامالت در موعد مقرر در فراخوا

هـاي   بـودن پیشـنهاد   مشـروط   ها و خوانا و غیر ها از نظر کامل بودن مدارك و امضاي آن ب ـ بررسی پیشنهاد 
  ).ارزیابی شکلی(قیمت 

  .اي هاي دو مرحله فرایندها به کمیته فنی بازرگانی در  پ ـ ارجاع بررسی فنی پیشنهاد
  .شرایط تعیین شده در اسناد هاي قابل قبول طبق ها و تعیین پیشنهاد ت ـ ارزیابی پیشنهاد

  .نامه ث ـ تعیین برندگان اول و دوم طبق شرایط این آیین
  .ج ـ تنظیم صورتجلسات مناقصه

  .گیري درباره تجدید یا لغو مناقصه چ ـ تصمیم
  :برگزاري مناقصه حسب مورد به ترتیب شامل مراحل زیر است فرایند ـ27ماده

  وع مناقصهمنابع مالی براي انجام موض تأمینالف ـ 
  )اي، عمومی یا محدود اي یا دو مرحله یک مرحله(ب ـ تعیین نوع مناقصه در معامالت بزرگ 

  پ ـ تهیه اسناد مناقصه
  ث ـ فراخوان مناقصه

  گران در صورت لزوم ت ـ ارزیابی کیفی مناقصه
  ها ج ـ ارزیابی پیشنهاد

  چ ـ تعیین برنده مناقصه
  ح ـ انعقاد قرارداد

  :شود می تأمینمالی در مناقصه به شرح زیر منابع ـ  28 ماده
بینـی   الف ـ انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن اساس است که سازمان به نحو مقتضی نسبت بـه پـیش   

  .منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل نموده و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد
تعهدات براي انجام معامله بایـد بـه صـراحت در شـرایط و      تأخیربینی مالی و نحوه ضمان  ب ـ موضوع پیش 

  .شود اسناد مناقصه از سوي سازمان قید و تعهد 
  :شود ي زیر انجام میها روشمناقصه به یکی از  ـ 29 ماده

خود و پس از تحقیق کامل در مورد بهاي کاال  مسؤولیتخرید با  مأمورپرداز یا  الف ـ در معامالت کوچک، کار 
 تـأمین مشـخص، معاملـه را بـا    ) فـاکتور (جرت انجام کار، با رعایت صرفه و صالح سازمان و اخذ صورتحساب یا ا

  .نماید می ءو امضا تأییدخانوادگی خود  دهد و موضوع را با ذکر نام و نام کیفیت به کمترین بهاي ممکن انجام می
شندگان کاال یـا انجـام دهنـدگان خـدمت،     خرید باید حداقل از سه نفر از فرو مأمورب ـ در معامالت متوسط،  

روي برگ جداگانه استعالم بهاي کتبی به عمل آورد و در آن، نوع کاال یا خدمت مورد معامله، مقدار و مشخصـات  
طور کامل تعیین و فروشنده کاال یا خدمت، بهاي پیشنهادي را با قید اعتبار بهاي اعالم شده تصریح و با   آن را به
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هاي استعالم بها اعالم نماید که استعالم  خرید باید زیر برگ مأمور. خود و درج تاریخ امضا نمایدذکر کامل نشانی 
ول واحـد خریـد   ؤخانوادگی، سمت و تاریخ، امضا و به باالترین مس وسیله او به عمل آمده است و با قید نام، نام به 

بهـاي اعـالم شـده و رعایـت صـرفه و صـالح       ول مذکور پس از بررسی انجام معامله با کمترین مسؤ. ارایه نماید
  .نماید سازمان، طرف معامله را تعیین می

ـ  خرید بایـد ضـمن    مأموردهنده کار در محل، کمتر از سه نفر باشند،  در مواردي که فروشنده یا انجام تبصره 
مقـام مجـاز از   اخذ استعالم بها از اشخاص موجود در محل، مراتب را به صورت کتبی جهت اخذ نظر مدیرعامل یا 

موضوع توسط مقام مجاز نسـبت بـه انجـام معاملـه بـا       تأییدول خود گزارش دهد و در صورت ؤطرف وي، به مس
  .رعایت صرفه و صالح سازمان اقدام نماید

مدیره از طریـق مناقصـه عمـومی یـا      هیأتپ ـ معامالت عمده سازمان بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب  
  .پذیرد ناقصه انجام میمحدود یا ترك تشریفات م

  :گیرد می ارزیابی کیفی به شرح زیر انجام ـ 30ماده
  :گران موارد زیر باید لحاظ شود الف ـ در ارزیابی کیفی مناقصه

  .ـ تضمین کیفیت خدمات و محصوالت1
  .ـ داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر2
  .ـ حسن سابقه3
  .در صورت لزوم ـ داشتن پروانه کار یا گواهینامه صالحیت،4
  .ـ توان مالی متقاضی براي انجام موضوع معامله، در صورت لزوم 5

  :گران به شرح زیر است ب ـ مراحل ارزیابی کیفی مناقصه
  .ها هاي ارزیابی و اهمیت نسبی معیار ـ تعیین معیار1

ي همچـون سـابقه   هـا شـامل مـوارد    این معیار. هاي ارزیابی متناسب با موضوع معامله تعیین خواهد شد معیار
هـا و   هـاي قبلـی، خالقیـت    هاي مشابه یا در دست اقدام، حسن سابقه و رضایت در کـار  اجرایی و تجربه انجام کار

آالت و لوازم کار آماده به کار یا در دسترس، مدیریت کارآمـد   هاي مشابه، داشتن تجهیزات و ماشین نوآوري در کار
م کار، کفایت کادر فنی و عناصر کلیدي از نظر دانش و تجربه، میـزان  و سامانه مدیریتی مناسب و نظام کیفی انجا

امکانـات  (سرمایه و توان مالی و پشتیبانی، با اولویت بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه در محل اجـراي پـروژه   
هاي  سایر کار با توجه به(و ظرفیت اجرایی ) افزار و موارد مشابه ارایه خدمات پس از فروش در مورد تجهیزات، نرم

  .خواهد بود) هاي مقداري و ریالی کاال،خدمت یا حقوق در دست انجام و برآورد
  .ـ تهیه اسناد ارزیابی2
  .ـ دریافت، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوي متقاضیان3
  .بندي آنها گران و رتبه ـ ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه4
  ).تهیه فهرست کوتاه(گران صالحیتدار، امتیازات و رتبه آنها  اعالم اسامی مناقصه ـ تهیه و 5
  .گران سازي ارزیابی کیفی مناقصه ـ مستند 6

بندي  گران نسبت به تشخیص صالحیت و رتبه سازمان باید با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه تبصره ـ
  .ایی آنها براي انجام امور مختلف اقدام نمایداشخاص و تهیه فهرست واجدین صالحیت و ظرفیت اجر
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  :فراخوان مناقصه به شرح زیر است ـ 31 ماده
  :الف ـ مفاد فراخوان حداقل باید شامل موارد زیر باشد

  .ـ نام و نشانی سازمان براي ارسال و یا ارایه مدارك و نظایر آن1
  .ـ نوع، کمیت و کیفیت کاال، خدمات یا حقوق2
  .ها و گشایش آنها هلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادـ محل، زمان و م3
هایی که بعد از انقضـاي   ، مشروط، مخدوش و پیشنهادءهاي فاقد امضا ـ در فراخوان درج شود که به پیشنهاد4

  .شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد مدت مقرر در فراخوان واصل می
در ). رتی که تعیین آن میسر و اعـالم آن بـه مصـلحت باشـد    در صو(ـ مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن   5

  .شود مواردي که فهرست بهاي پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می
  ).تضمین شرکت در مناقصه به صورت مقطوع(ـ نوع و مبلغ سپرده  6
هاي معتبر تسلیم یا مبلـغ   ، تضمیندهنده موظف است معادل مبلغ سپرده  ـ در فراخوان درج شود که پیشنهاد7

نامه  یاد شده را به حساب بانکی سازمان واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه سازمان تهیه و حسب مورد ضمانت
هـاي فاقـد سـپرده،     یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمـیمه پیشنهاد به سازمان تسـلیم نمایـد و بـه پیشـنهاد    

  .ز میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن، ترتیب اثر داده نخواهد شدي مخدوش یا کمتر اها هسپرد
  .ـ در فراخوان درج شود که سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است 8
  .ـ ذکر ترتیب دریافت اسناد مناقصه9

ي هـا  هروزنامـ ب ـ فراخوان باید از طریق شبکه و به تشخیص مقام مجاز حداقل دو تا سه نوبـت در یکـی از    
منتشـر  ) با ذکر چگونگی دسترسی به جزییات اطالعـات مربـوط در شـبکه   (االنتشار کشوري یا استان مربوط  کثیر
ي اطالع ها هي گروهی و ارتباط جمعی و پایگاها هتواند عالوه بر موارد مذکور از طریق سایر رسان سازمان می. گردد

  .رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید
ـ  المللی باشد یـا اسـتفاده از تسـهیالت اعتبـاري خـارجی       ر صورتی که نیاز به برگزاري مناقصه بیند تبصره 

المللـی،   هاي مربوط در خصوص تسهیالت اقدام و در مورد برگزاري مناقصـه بـین   مطرح باشد، باید با کسب مجوز
ي انگلیسـی  هـا  هیکـی از روزنامـ  االنتشار و حداقل یک نوبت در  ي کثیرها هآگهی مناقصه مربوط در یکی از روزنام
  .المللی مرتبط با موضوع، منتشر شود زبان داخلی و یک مجله یا روزنامه بین

  :احکام زیر در خصوص اسناد مناقصه الزامی است ـ32ماده
  .طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود الف ـ تمامی اسناد مناقصه باید به 

  :ریح داشته باشدب ـ اسناد مناقصه باید در موارد زیر تص
  .گزار ـ نام و نشانی مناقصه1
  .تضمین شرکت در مناقصه/ ـ نوع و مبلغ سپرده2
  .ها و گشایش آنها ـ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهاد 3

ـ  و حـداکثر  «  هـا  مجاز بودن حضور پیشنهاددهندگان در جلسه گشایش پاکـت پیشـنهاد  «ذکر عبارت  تبصره 
  .ها و تعیین برنده مناقصه الزم است، ضرورت دارد بررسی پیشنهاد زمانی که براي

  .ي آنهاها هها و تعداد نسخ ـ روش تهیه و مهلت مقرر براي تسلیم پیشنهاد4
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ي باید به مبلغ مشخص و یا بر اساس درصد کسري یا اضافه نسبت به واحد بهـاي اعـالم    ـ بهاي پیشنهاد  5
خانه  هاي الك و مهر شده به طور محرمانه به دبیر ورد نظر تعیین و در پاکتشده یا میزان کاال، خدمت یا حقوق م

  .هاي یاد شده فقط در جلسه کمیسیون معامالت گشوده خواهد شد پاکت. سازمان تسلیم شود
  .ـ مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار 6
  .ها ـ مدت اعتبار پیشنهاد7
  .نداردها، نوع، کمیت و کیفیت کاال، خدمت یا حقوقـ شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استا 8

  .و یا کشور خاص باشد) حقیقی یا حقوقی(مشخصات نباید بیانگر انتخاب یک شخص  تبصره ـ
ترتیب حمل، بیمه و میزان خسارت در صورت (ریزي براي انجام کار یا تحویل کاال، خدمت یا حقوق  ـ برنامه9
  ).و نظایر آن تأخیر

  .گران روش ارزیابی کیفی مناقصه ها و ـ معیار10
گذاري ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت پیشنهادي، در  ثیرأـ مبانی و روش تعیین برنده مناقصه با ذکر نحوه ت11

  .گردد ها تعیین می ترین پیشنهاد از طریق ارزیابی فنی بازرگانی و مالی پیشنهاد مواردي که مناسب
  .شرایط عمومی و خصوصی و ضمایم آنـ متن قرارداد شامل موافقتنامه، 12
  ).36(ـ صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده 13
  .ـ سایر اسنادي که به تشخیص سازمان الزم باشد14
ـ تصریح به اینکه سازمان اختیار دارد مقدار کاال، خدمت یا حقوق مورد معامله را تـا بیسـت و پـنج درصـد     15

  .افزایش یا کاهش دهد
ونی سازمان در مورد کسور قانونی مربوط به قرارداد و تکالیف طرف معامله در ارتباط بـا  ـ اعالم تکالیف قان16

  .بیمه، مالیات و عوارض متعلق به قرارداد
ـ  در صورتی که سازمان، ثبت قرارداد را در دفاتر اسناد رسمی ضـروري تشـخیص دهـد، در فراخـوان      تبصره 

عهده برنده مناقصه  گونه عوارض طبق قوانین و مقررات به و هردرج شود که هزینه ثبت قرارداد و پرداخت مالیات 
  .خواهد بود

بینی شـده   در صورتی که برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله در محل پیش«ـ ذکر عبارت 17
او نیز در صـورتی  شود و سپرده  در اسناد مناقصه نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مناقصه، معامله انجام می
قبل از انعقاد قـرارداد یـا تسـلیم    . که از انعقاد قرارداد و یا انجام معامله در مهلت مقرر امتناع ورزد، ضبط خواهد شد
  .»ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد

  .ـ میزان ضمانت انجام تعهدات و ترتیب دریافت و استرداد آن18
  ).39(ماده » چ«ـ درج مفاد بند 19
برنده مناقصه حق واگذاري تمام و یا بخشـی از موضـوع معاملـه را بـدون موافقـت کتبـی       «ـ ذکر عبارت 20

  .ضروري است» سازمان به دیگري ندارد
در مواردي که محدودیت برگزاري مناقصه عمومی با ذکر ادلـه توسـط واحـد متقاضـی گـزارش و       ـ33ماده

شود، بـه ترتیـب    تأییدصالح سازمان در انجام معامله به صورت مناقصه محدود توسط مدیرعامل رعایت صرفه و 
  :زیر عمل خواهد شد
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بـراي اعـالم   ) 30(فهرسـت موضـوع مـاده     بر اسـاس دار  ـ سازمان با ارسال دعوتنامه از اشخاص صالحیت1
  .کند آمادگی شرکت در مناقصه دعوت می

براي شرکت در مناقصه اعالم آمادگی کرده و اسناد مربـوط را در مهلـت   ـ توان انجام تعهدات اشخاصی که 2
  .شود ارزیابی می) 30(اند، توسط کمیته فنی بازرگانی و به ترتیب مقرر در ماده  مقرر تحویل داده

ـ کمیته مذکور اشخاص واجد حدنصاب را به ترتیب اولویت تعهدات تعیین و به کمیسیون معامالت منعکس 3
  .نماید می
ـ ت ناشی از انجام ارزیـابی،   تأخیرمدیره، به واسطه  هیأت تأییددر مواردي که به تشخیص مدیرعامل و  بصره 

آخـرین   بـر اسـاس  باشـد، کمیتـه فنـی بازرگـانی     ) 30(مـاده  » ب«بند ) 1( ءصرفه و صالح سازمان در حذف جز
ن انجام تعهدات اشخاص اظهارنظر در مورد توا) هاي انجام شده طی دو سال اخیر ارزیابی(اطالعات قابل تحصیل 

  .خواهد کرد
تا دعوتنامـه  ) فهرست کوتاه(نماید  دار تهیه می ـ دبیرخانه کمیسیون معامالت فهرستی از اشخاص صالحیت4

  .مناقصه براي آنها ارسال شود
 تأییـد شـوند، بـه    تعداد اشخاص مذکور که با توجه به اولویت بـراي مناقصـه محـدود دعـوت مـی      ـ1تبصره

  .حداقل تعداد اشخاص هفت نفر خواهد بود. عامل و قبل از انجام مراحل یادشده تعیین خواهند شدمدیر
گران صالحیتدار که حداکثر دو سال قبل به ترتیب یادشده و  در صورت وجود فهرست کوتاه مناقصه ـ2تبصره

انجـام مراحـل یادشـده    تهیه شده باشد، به تشـخیص مـدیرعامل، سـازمان ملـزم بـه      ) 1(بدون استفاده از تبصره 
  .باشد نمی

تواند نسـبت بـه    ـ چنانچه اشخاص واجد حدنصاب کمتر از هفت نفر باشد، دبیرخانه کمیسیون معامالت می  5
اطالع رسانی مجدد اقدام و یا با ارسال دعوتنامه از اشخاص صالحیتدار دعوت و یا مراتب را براي اتخـاذ تصـمیم   

  .به مدیرعامل منعکس نماید) د واجدین حدنصاباز جمله کاهش حداقل تعداد به تعدا(
ـ  رعایت مقررات مربوط به مناقصه عمومی که قابل انطبـاق بـا مناقصـه محـدود باشـد، در مناقصـه        تبصره 

  .محدود نیز الزامی است
  :باشد ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها به شرح زیر می ـ34ماده

خرید اسناد باید پیشنهادهاي خود را به ترتیب زیر تهیـه و  کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا  الف ـ شرکت 
  :به سازمان تسلیم کنند

  .ـ تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها1
  .ـ تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه2
  .ـ دریافت رسید تحویل پیشنهادها3

شد، ولی این مهلت در مورد مناقصـه  ب ـ مهلت قبول پیشنهادها باید حسب عرف براي تهیه پیشنهاد کافی با 
  .المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد داخلی و بین

ـ  در مواردي که عالوه بر انتشار فراخوان از طریق روزنامه و شبکه، اسـناد مناقصـه نیـز بـه صـورت       تبصره 
مانـد، تـاریخ انتشـار اولـین      گیرد و در دسترس آنهـا بـاقی مـی    اوطلبان قرار میالکترونیکی و بالفاصله در اختیار د

از نظر مهلت قبـول پیشـنهاد در حکـم آخـرین     ) هر کدام موخر باشد(فراخوان در روزنامه و انتشار اسناد در شبکه 
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  .باشد مهلت تحویل اسناد مناقصه می
  :اشدب شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها به شرح زیر می ـ35ماده

بینـی شـده باشـد،     کنندگان در مناقصه، جز در مواردي که در اسـناد مناقصـه پـیش    الف ـ هیچ یک از شرکت 
  .توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند نمی

جملـه   گران اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی باید یکسان باشـد، از  ب ـ شرایط مناقصه براي تمامی مناقصه 
  .ط قرارداد، نحوه تعدیل و تسلیم مدارك، مشخصات و شرایط انجام تعهدات و نظایر آنها، شرایها هنام ضمانت تأمین

هـاي جداگانـه در بسـته و     کنندگان در مناقصه باید اسناد مناقصه و پیشنهادهاي خود را در پاکـت  پ ـ شرکت 
  :الك و مهر شده و در لفاف مناسب قرارداده و به شرح زیر به سازمان ارایه کنند

  .نامه شرکت در مناقصه شامل ضمانت)) الف(پاکت (تضمین ـ پاکت 1
  .شامل اسناد فنی، قراردادي و حقوقی)) ب(پاکت (ـ پاکت فنی بازرگانی 2
  .شامل پیشنهاد قیمت)) ج(پاکت (ـ پاکت قیمت 3

ـ  ها در داخل یک پاکت دربسته و الك و مهـر شـده و در    در فراخوان اعالم خواهد شد که همه پاکت تبصره 
  .ف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوندلفا

کننـدگان را پـس از    ت ـ سازمان موظف است در مهلت مقرر همه پیشـنهادهاي ارایـه شـده توسـط شـرکت      
  .دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی از پاکتها صیانت نماید

ید به صورت قابل گواهی در مهلت گرفتن پیشنهاد با ث ـ هرگونه تسلیم، تحویل، اصالح، جایگزینی و یا پس  
  .و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود

  :گیرد توضیح و تشریح اسناد به ترتیب زیر انجام می ـ36ماده
توانـد از سـازمان توضـیح     اي در اسناد مناقصه ابهام یا ایرادي مشـاهده کنـد، مـی    کننده الف ـ چنانچه شرکت 

  .بخواهد
گران و همچنـین در صـورت تشـکیل جلسـه توضـیح اسـناد،        هاي مناقصه ب ـ توضیحات و پاسخ به پرسش 

به طور یکسـان در اختیـار   ) 57(رونوشت صورتجلسه آن و هرگونه تجدیدنظر در اسناد مناقصه باید با رعایت ماده 
  .کنندگان در مناقصه قرار داده شود همه شرکت

ـ  کنندگان  ام و داراي شفافیت الزم باشد تا شرکتسازمان باید اهتمام نماید تا اسناد مناقصه بدون ابه تبصره 
در مناقصه بتوانند با برداشت صحیح از اسناد مناقصه، قیمت و شرایط مالی پیشنهادي خود را در چارچوب شـرایط  

  .مناقصه ارایه نمایند
  :گیرد گشایش پاکت پیشنهادها به شرح زیر انجام می ـ37ماده

پیشنهاد یا پیشنهادهایی رسیده باشد، کمیسیون معامالت در زمان و مکـان  الف ـ در صورتی که در مدت زمان مقرر،  
  :مقرر تشکیل و پیشنهاد یا پیشنهادهاي دریافتی را گشوده و به شرح زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود

  :ب ـ مراحل گشایش پاکت پیشنهادها به شرح زیر است
کننـدگان در   ، حاضـران و شـرکت  )گـران  مناقصـه (نهاددهندگان کنندگان اسناد، پیشـ  ـ تهیه فهرست اسامی دریافت1
  .جلسه
  .و کنترل آن) الف(ـ بازکردن پاکت تضمین 2
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و کنترل آن از نظر کامل بودن مدارك و امضـاي آنهـا و کنـار گذاشـتن     ) ب(ـ بازکردن پاکت فنی بازرگانی 3
  .اي ي یک مرحلهها هپیشنهادهاي غیرقابل قبول در مناقص

  .اي ي دو مرحلهها هبه کمیته فنی بازرگانی در مناقص) ب(هاي فنی بازرگانی  ـ تحویل پاکت4
  ).ج(ـ بازکردن پاکت قیمت  5
  .ـ تهیه و تنظیم و امضاي صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط دبیرخانه کمیسیون معامالت 6
ت بـراي اسـترداد بـه    پیشنهادهاي رد شده بـه دبیرخانـه کمیسـیون معـامال    ) قیمت و تضمین(هاي  ـ تحویل پاکت7
  .نفع ذي

در ) ج(هاي قیمـت   اي، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکت پ ـ در صورت برگزاري مناقصه دو مرحله 
این مدت فقط براي یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدیـد  . ها اعالم خواهد شد جلسه گشایش پاکت

فاف الك و مهر شـده توسـط دبیرخانـه کمیسـیون معـامالت      در یک ل) ج(هاي قیمت  در این صورت پاکت. است
برنده ) 40(ماده  بر اساسدرنگ گشوده و  بی) ج(هاي قیمت  اي، پاکت ي یک مرحلهها هدر مناقص. شود صیانت می

  .شود مناقصه تعیین می
 گـران یـا نماینـدگان آنهـا بـراي حضـور در جلسـه        ت ـ دبیرخانه کمیسیون معامالت موظف است از مناقصه 

  .دعوت نماید)) ج(هاي قیمت  پاکت(گشایش پیشنهادهاي مالی 
  :گیرد ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها به ترتیب زیر انجام می ـ38ماده

ي اعالم شـده در اسـناد   ها روشمعیارها و  بر اساساي، سازمان موظف است  ي دو مرحلهها هالف ـ در مناقص 
  .بی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعالم نمایدگران و ارزیا مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه

ـ  المللی یا داخلی و روش ارزیابی مشخصات فنـی   استانداردهاي بین بر اساساستانداردها حسب مورد  تبصره 
گیري و دامنه امتیاز و مبانی تعیین  شامل معیارهاي ارزیابی، شاخص اندازه(ثر در این ارزیابی ؤپیشنهادها و عوامل م

باید تعیین و در اسناد مناقصه ) براي هر یک از معیارها، اهمیت نسبی معیارها و حدنصاب امتیاز فنی قابل قبولآن 
  .درج شود

ب ـ در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها الزم باشد، نتیجـه بررسـی طـی مهلتـی کـه کمیسـیون        
گـزارش کمیتـه فنـی بازرگـانی،      بـر اسـاس  و  شود کند، به جلسه بعدي آن کمیسیون احاله می معامالت معین می

  .شود اند، گشوده می پیشنهاد دهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی الزم را احراز کرده) ج(هاي قیمت  پاکت
در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها الزم باشـد، مهلـت اعـالم نظـر توسـط کمیسـیون        ـ1تبصره

. رسیدگی توسط آن کمیسیون با نظر مـدیرعامل قابـل تمدیـد خواهـد بـود     معامالت تا دو برابر مهلت مقرر براي 
چنانچه فرصت مورد نیاز از سقف مهلت مقرر براي تعیین برنده تجاوز نماید، سازمان بایـد موضـوع را بـه اطـالع     

ه توانند، ظرف نصف مهلت تمدید شده ک در این صورت هر یک از پیشنهاددهندگان، می. پیشنهاد دهندگان برساند
از ده روز کاري تجاوز نخواهد نمود، انصراف خود را اعالم نمایند و در صورت انصراف سپرده آنها مسـترد خواهـد   

  .شد
دهندگان، اسناد قـراردادي و حقـوقی را بررسـی و در     سازمان همزمان با ارزیابی اسناد فنی پیشنهاد ـ2تبصره

ختالف بین پیشنهادهاي دریافتی با اسناد مناقصه اقدام و صورت وجود ابهام نسبت به رفع ابهامات و احتماالً رفع ا
  .کند کنندگان اعالم می چنانچه ضرورت ایجاب نماید، مدت معقولی را براي رفع ابهام مشخص و به شرکت
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کمیته فنی بازرگانی باید در مهلت تعیین شده پیشنهادهایی را که از نظر فنی مردود است، بـا ذکـر    ـ3تبصره
شنهادهاي قابل قبول را به ترتیب اولویت و با درج ضریب مطابقت با مشخصات مورد مناقصـه  دلیل مشخص و پی

هاي فنی و تعیین ضـریب   مبانی انجام بررسی. تعیین و مراتب را به کمیسیون معامالت گزارش نماید) امتیاز فنی(
  . دلیل منعکس خواهد شددر گزارش کمیته فنی بازرگانی با ذکر ) الف(مطابقت با توجه به مفاد تبصره بند 

  .مجاز است) ج(هاي قیمت  پ ـ هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش از گشودن پاکت
  .اند، باید ناگشوده بازگردانده شود هاي فنی بازرگانی پذیرفته نشده گرانی که در ارزیابی مناقصه) ج( ت ـ پاکت قیمت

  :گیرد انجام میارزیابی مالی و تعیین برنده به شرح زیر  ـ39ماده
گـردد،   ترین قیمت با ارزیابی فنی بازرگـانی و مـالی پیشـنهادها تعیـین مـی      یی که مناسبها هالف ـ در مناقص 

شود و چنانچه پیشنهاد برتر حایز حداقل قیمـت در مناقصـه    ترین قیمت به عنوان پیشنهاد برتر شناخته می مناسب
میسیون معامالت نظر خـود را در خصـوص پیشـنهاد برتـر بـه      شود و در غیر این صورت ک باشد، برنده شناخته می

همراه گزارش توجیهی و تصمیم خود در خصوص پذیرش پیشنهاد برتر به عنوان برنده و یا تجدید مناقصـه بـراي   
مدیره موظف است ظرف دو هفته نسبت به تشکیل جلسه  هیأتدبیر . نماید مدیره گزارش می هیأتکسب نظر به 

. اي به دبیرخانه کمیسیون یادشده اعـالم نمایـد   و تصمیم اتخاذ شده را با رعایت مهلت دوهفته مذکور اقدام هیأت
مدیره نسبت به اعالم پیشنهاد برتر به عنوان برنده یـا تجدیـد مناقصـه اقـدام      هیأتکمیسیون مذکور حسب نظر 

معامالت نسبت به اعـالم   ظرف مدت یادشده اعالم نظر ننماید، کمیسیون هیأتخواهد نمود و در صورتی که آن 
مـدیره   هیـأت پیشنهاد برتر به عنوان برنده مناقصه اقدام و دبیرخانه کمیسیون یادشده نتیجه را جهت اطـالع بـه   

  .نماید گزارش می
ـ  مبانی و روش ارزیابی مالی باید به صورت مشروح با ذکر نحوه تأثیرگذاري ارزیابی فنی بازرگانی بـر   تبصره 

  .قصه درج شودقیمت، در اسناد منا
یا قیمت پیشنهادي در مواردي که مناقصه یکبار (، چنانچه حداقل قیمت پیشنهاد شده ها هب ـ در سایر مناقص  

از نظر کمیسیون معامالت عادالنه باشد، در صورتی که این پیشنهاد ) تجدید شده و فقط یک پیشنهاد رسیده باشد
یـا قیمـت پیشـنهادي در    (چنانچه حداقل قیمت پیشنهاد شـده  . شود از نظر فنی قابل قبول باشد، برنده شناخته می

از نظر کمیسیون یاد شـده عادالنـه نباشـد،    ) مواردي که مناقصه یکبار تجدیدشده و فقط یک پیشنهاد رسیده باشد
تواند اتخـاذ تصـمیم نمایـد     گردد و یا کمیسیون مذکور می آن پیشنهاد دهنده از ردیف پیشنهادها خارج و حذف می

ناقصه تجدید یا حداقل از سه شخص صالحیتدار استعالم بها شود و نتیجه آن در کمیسیون معامالت مطـرح  که م
در صورتی که حداقل قیمت به دست آمده در استعالم بها، کمتر از حداقل قیمت پیشنهاد شـده در مناقصـه   . گردد

  :شود باشد، به شرح زیر عمل می
از پنج درصد باشد، در این صورت اگر پیشـنهاددهنده حـداقل در    ـ در صورتی که تفاوت این دو قیمت کمتر1

مناقصه حاضر باشد معامله را به حداقل قیمت به دست آمده در استعالم انجام دهد، به عنوان برنده اعـالم خواهـد   
شد و در غیر این صورت کمیسیون یادشده، پیشنهاددهنده حداقل قیمت در اسـتعالم بهـا را حـایز حـداقل قیمـت      

  .وي به عنوان برنده و یا تجدید مناقصه به مدیرعامل احاله خواهد نمود تأییداخته و موضوع را براي شن
ـ در صورتی که حداقل قیمت به دست آمده در استعالم بها برابر یا بیشتر از حداقل قیمت پیشـنهاد شـده در   2

اوطلبـان کمتـر از سـه باشـند، کمیسـیون      مناقصه باشد یا در استعالم بها کسی داوطلب معامله نباشد و یا تعـداد د 
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  .تواند پیشنهاددهنده حداقل در مناقصه را به عنوان برنده اعالم و یا رأي به تجدید مناقصه دهد می
ث ـ براي ارزیابی و همسنگ کردن پیشنهادهاي داراي بخش ارزي، نرخ برابـري ارز، نـرخ ارز قابـل معاملـه      

در این گونه موارد براي ارزیابی و همسنگ کـردن  . می ایران استاعالم شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسال
هـاي   پیشنهادهاي دریافتی باید متوسط نرخ ارز در هفت روز کاري متوالی تا سـه روز قبـل از روز گشـایش پاکـت    

  .پیشنهاددهندگان مالك عمل قرار گیرد) ج(قیمت 
تلف برگزار شده باشد و قیمت یک یـا چنـد   مخ) کاال، خدمت یا حقوق(چ ـ در صورتی که مناقصه براي اقالم  
تر باشد، معامله با کسی که در مجمـوع قیمـت    تر و چند قلم آن گران قلم پیشنهادي نسبت به پیشنهاد دیگر ارزان

تر باشد، انجام خواهد شد، مگر آنکه خرید اقالم مورد معامله از فروشندگان متعدد به  پیشنهادي وي از همه مناسب
یژه با توجه به شرایط تحویل و خصوصیات مساعد دیگر به صالح سازمان باشد که در این صورت صرفه بوده و بو

ترین قیمت خریـداري خواهـد    موضوع معامله تفکیک و هر قلم از کاال، خدمت یا حقوق یاد شده از حایزین مناسب
  .شد و مراتب باید در فراخوان و اسناد مناقصه درج شود

هرگونه مذاکره با پیشنهاد دهندگان و یا . شود رتیبی خواهد بود که در اسناد درج میتعیین برنده به ت ـ40ماده
نامه ذکر شـده اسـت، ممنـوع     برنده براي اخذ تخفیف و یا تغییر قیمت و شرایط قراردادي به جز آنچه در این آیین

واهد شد و تنها مالك تعیـین  گونه تخفیف و یا تغییر قیمتی نیز از سوي پیشنهاددهندگان پذیرفته نخ هیچ. باشد می
. اسـت   کننده در پاکت در بسته و الك و مهـر شـده بـه سـازمان تسـلیم کـرده       برنده، قیمتی است که هر شرکت

ین سازمان باید با توجه به مدتی که فروشندگان کاال، خدمت یـا  مسؤولکمیسیون معامالت، کمیته فنی بازرگانی و 
اند، به نحوي اقدام کنند که به علت انقضـاي مـدت خسـارتی متوجـه      حقوق در برگ پیشنهادهاي خود ذکر نموده

  .سازمان نشود
ـ   بـر اسـاس  چنانچه براي کاهش یا افزایش قیمت در اسناد مناقصه ترتیبی مشخص شده باشد، باید  تبصره 
  .آن اقدام شود
اي کـه   اد دهنـده در مواردي که کمیسیون معامالت برنده را اعالم کرده باشـد، سـپرده او و پیشـنه    ـ41ماده

نگاهداري و سپرده سـایر پیشـنهاددهندگان بالفاصـله آزاد    ) 48(پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد، با رعایت ماده 
  .خواهد شد

ـ  تواند مورد ابالغ قرار گیـرد کـه تفـاوت بهـاي      پیشنهادي که در مرتبه دوم قرار دارد، در صورتی می تبصره 
مبلغ تضمین باشد، در غیر این صورت رجوع بـه وي ممنـوع اسـت و سـپرده او آزاد     پیشنهادي او با برنده کمتر از 

  .خواهد شد
اگر در نتیجه فراخوان یا انتشار در شبکه و یا دعوت به مناقصـه پیشـنهادي دریافـت نشـده باشـد،       ـ42ماده

شـود، مـدیرعامل   چنانچه در مناقصـه جدیـد نیـز پیشـنهادي واصـل ن     . تواند مناقصه را تجدید نماید مدیرعامل می
  .نماید مدیره احاله می هیأتموضوع را براي اتخاذ تصمیم و تعیین نحوه انجام معامله به 

ـ  اطالعات معامالت اعم از مناقصه و ترك مناقصه، جز آن دسته از معامالتی که به تشـخیص شـورا    تبصره 
  .گیرد باید مستور بماند، از طریق شبکه در اختیار عموم قرار می

  :باشد شرایط تجدید و لغو مناقصه به شرح زیر می ـ43ماده
  :شود الف ـ مناقصه در شرایط زیر تجدید می
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  ).حداقل سه پیشنهاد در مناقصه اول(گران از حدنصاب تعیین شده  ـ کم بودن تعداد مناقصه1
عتبـار  کنندگان و یـا برنـده مناقصـه بـا تمدیـد مـدت ا       ـ پایان مدت اعتبار پیشنهادها و عدم موافقت شرکت2
  .پیشنهاد

  .ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد3
ها به نحوي که توجیه اقتصادي در مناقصه منتفی گـردد و یـا مبلـغ پیشـنهادي برنـده در       ـ باال بودن قیمت4

  .مناقصه به تشخیص کمیسیون معامالت با برآورد قیمت معامله اختالف فاحش و غیرقابل قبول داشته باشد
  .رسیدگی به شکایات در خصوص مناقصه هیأتـ رأي  5

  :گردد ب ـ مناقصه در شرایط زیر لغو می
  .ـ نیاز به خرید کاال، خدمت یا حقوق موضوع مناقصه مرتفع شده باشد1
  .ـ تغییرات زیادي در اسناد مناقصه الزم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد2
  .، زلزله، سیل و نظایر آنهاـ حوادث غیرمترقبه از قبیل جنگ3
  .گران ـ تشخیص کمیسیون معامالت مبنی بر تبانی بین مناقصه4
  .رسیدگی به شکایات در خصوص مناقصه هیأتـ رأي  5

  .گران برساند به آگاهی همه مناقصه) 42(سازمان باید تجدید یا لغو مناقصه را مطابق با تبصره ماده  تبصره ـ
تواند بدون انجام مناقصـه، معاملـه مـورد     موارد زیر الزامی نیست و سازمان میبرگزاري مناقصه در  ـ44ماده

  :نظر را انجام دهد
مدیرعامل و یا نمایندگان مجاز وي و  مسؤولیتالف ـ خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و  

  .مدیره منحصر به فرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد هیأتبا تصویب 
در ایـن مـوارد بهـاي موضـوع معاملـه بـه       . ، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقولب ـ خرید 

به ) سه نفر(کارشناسان خبره مربوط  هیأتمدیرعامل و یا نماینده مجاز وي با کسب نظر از  مسؤولیتتشخیص و 
  .مدیره، تعیین خواهد شد هیأتانتخاب 

هـاي آنهـا از طـرف مراجـع قـانونی       تعیین شده و یا حقوقی که نرخپ ـ خرید اموال، کاال و خدمات با قیمت  
  .صالح تعیین شده باشد ذي

ت ـ خرید خدمات پژوهشی و آموزشی در چارچوب برنامه آموزشی و پژوهشـی مصـوب کـه بـه تشـخیص و       
  .مدیرعامل و با رعایت صرفه و صالح سازمان، امکان برگزاري مناقصه مقدور نباشد مسؤولیت

 مسؤولیتدمات فرهنگی و هنري و صنایع مستظرفه با رعایت موازین اسالمی که به تشخیص و ث ـ خرید خ 
  .مدیرعامل و با رعایت صرفه و صالح سازمان، امکان برگزاري مناقصه مقدور نباشد

ج ـ خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشـتمل بـر مطالعـه، طراحـی و یـا       
  ).اشخاص حقیقی(اي و خدمات کارشناسان  طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاورهمدیریت بر 

سسات و نهادهـاي  ؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی و مؤچ ـ در مورد معامالتی که طرف معامله وزارتخانه یا م 
مایه و یا مالکیـت  اي است که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سر ي تابعهها شرکتسسات و ؤعمومی غیردولتی و م

ـ ها شرکتسسات و نهادهاي مذکور و ؤآنها متعلق به م و سـازمان   هـا  هي تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخان
  .باشد
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آالت ثابـت و متحـرك موجـود و     ح ـ خرید قطعات یدکی براي تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشـین  
آن بـا تشـخیص و    تأمینآزمایشگاهی علمی و فنی و نظایر آن که  گیري دقیق، لوازم ادوات و ابزار و وسایل اندازه

نباشد، با تعیین بهاي مـورد معاملـه از سـوي حـداقل یـک نفـر       پذیر  امکانمدیرعامل از طریق مناقصه  مسؤولیت
  .کارشناس منتخب او یا مقام مجاز از طرف وي

مدیرعامل و  مسؤولیتبه تشخیص و آالت ثابت و متحرك در واحدهاي تولیدي  خ ـ تعمیر تجهیزات و ماشین 
  .یا نماینده مجاز وي با رعایت صرفه و صالح سازمان

  .شورا، با مالحظه صرفه و صالح سازمان باید مستور بماند مسؤولیتد ـ در مورد معامالتی که به تشخیص و 
و تعهـدات  ) شـد اساسنامه و مقررات مربوط در سازمان مجاز شناخته شده با بر اساسچنانچه (ذ ـ خرید سهام  

  .ناشی از اجراي احکام قضایی
اعم از خرید کاال، خـدمت یـا حقـوق، امـور     (رعایت استانداردهاي ملی و داخلی در انجام معامالت  ـ45ماده

در مواردي که اسـتانداردهاي ملـی و داخلـی تـدوین نشـده باشـد، رعایـت        . ضروري است) پیمانکاري و نظایر آن
شـود و در ایـن    مدیرعامل تعیین می مسؤولیتبه تشخیص و  ءمی است و موارد استثناالمللی الزا استانداردهاي بین

  .سازمان را مطلع نماید) بازرس(مدیره و حسابرس  هیأتموارد، مدیرعامل موظف است همزمان 
گزارش تـوجیهی و بـا ذکـر     بر اساسدر مواردي که با توجه به شرایط، میسر نبودن انجام مناقصه  ـ46ماده
توان معامله را به طریق  شود، می می تأییدترك تشریفات مناقصه  هیأتط واحد متقاضی گزارش و توسط ادله توس

گونه معـامالت   یاد شده با رعایت صرفه و صالح سازمان ترتیب انجام این هیأتدر این صورت، . دیگري انجام داد
. ا حقـوق تعیـین و اعـالم خواهـد نمـود     را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد براي یک نوع کاال، خدمت ی

نظر هر یک . معتبر خواهد بود ءیادشده بنا به دعوت مدیرعامل تشکیل و تصمیمات آن با رأي اکثریت اعضا هیأت
نسبت به گزارش توجیهی ترك مناقصه و ترتیب انجام معامله باید براي مراجعات آینده در سوابق جلسـه   ءاز اعضا

  .نگهداري شود
توانـد از نظـرات کارشـناس     صورت لزوم، عضو منتخـب مجمـع عمـومی بـراي اظهـارنظر مـی      در ـ 1تبصره

بـه  ) کارشناسـان (حسب موضوع معامله استفاده نماید و در این صورت هزینه اسـتفاده از کارشـناس   ) کارشناسان(
  .باشد عهده سازمان می

رویه منـدرج در  (طریق مقتضی  در هر حال، سازمان در مواردي که موضوعیت داشته باشد، باید به ـ2تبصره
از صالحیت و توان انجام تعهدات طرف معامله و یا مشخصات فنی کاال، خدمت یا حقوق مـورد معاملـه   ) 30(ماده 

  .اطمینان حاصل نماید
نامه و سایر قـوانین و مقـررات مربـوط در     سازمان موظف است شرط الزام به رعایت مفاد این آیین ـ3تبصره

اد توسط طرف قرارداد را در مفاد قراردادهـایی کـه از طریـق عـدم الـزام و تـرك مناقصـه بـا         انجام موضوع قرارد
  .گردد، درج نماید ي زیرمجموعه سازمان منعقد میها شرکت
ترك تشریفات مناقصه مرکب از مدیرعامل، معاون توسعه مدیریت و یـک نفـر بـه انتخـاب      هیأت ـ47ماده

معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معامالت کوچک باشد، انجام معامله  در صورتی که مبلغ. باشد مجمع عمومی می
در صورتی که مبلغ معاملـه بـیش از دویسـت    . مدیره مجاز خواهد بود هیأت تأییدمذکور و با  هیأتپس از تصویب 

  .ودشورا خواهد ب تأییدیاد شده منوط به  هیأتبرابر نصاب معامالت کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب 
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  فصل پنجم ـ انعقاد قرارداد و شرایط آن

  :گیرد انعقاد قرارداد به شرح زیر انجام می ـ48ماده
این مـدت حـداکثر بـراي    . الف ـ قرارداد با برنده مناقصه باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود 

بعد از عقد قرارداد سـپرده برنـده   . د استبینی شده در شرایط و اسناد مناقصه قابل تمدی یک بار و برابر مدت پیش
  .شود دوم مسترد می

ب ـ چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارایـه ننمایـد، بایـد پـس از      
طرف ابالغ کتبی، چنانچه در مهلتی که حداکثر هفت روز کاري براي طرف معامله داخلی و پانزده روز کاري براي 

باشد، حاضر به انجام معامله یا انعقاد قرارداد نشود و یا ضمانت انجام تعهدات را  دوم معامله مقیم خارج از کشور می
ارایه ننماید، سپرده وي به نفع سازمان ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد شد، به شرط اینکه تفاوت قیمـت  

هاي یاد شده با توجیه مسـتند و مـدلل و تصـویب مـدیرعامل      مهلت. اشدنفر اول و دوم بیشتر از سپرده نفر اول نب
  .این نکته باید در شرایط و اسناد مناقصه درج شود. تواند تا دو برابر افزایش یابند می

در صورتی که برنده دوم مناقصه نیز در مدت مقرر پس از اعالم سازمان حاضر بـه انعقـاد قـرارداد     ـ1تبصره
این نکته باید در شرایط و اسناد مناقصه درج . به نفع سازمان ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد نشود، سپرده او نیز

  .شود
در مواردي که پس از انعقاد قرارداد، طرف معامله از انجام تعهـد خـودداري نمایـد، چنانچـه انجـام       ـ2تبصره

مدیره، سـازمان   هیأت تأییدعامل و معامله با آن قیمت و شرایط با برنده دوم مناقصه ممکن باشد با تشخیص مدیر
در صـورتی کـه   . تواند با همان شرایط و قیمت، معامله را به ترتیب به نفرات واجد شرایط بعدي واگـذار نمایـد   می

  .انجام مورد معامله با آن قیمت و شرایط میسر نگردد، مناقصه تجدید خواهد شد
ایان مدت اعتبار پیشنهادها است که مطـابق ضـوابط،   معامالت سازمان نیازمند عقد قرارداد قبل از پ ـ49ماده

  .شود مدیره تنظیم می هیأتهاي مصوب  مقررات و دستورالعمل
ـ  در مورد معامالت کوچک و متوسط که مورد معامله ظرف ده روز پـس از انجـام تشـریفات مربـوط      تبصره 

باشـد، ولـی    نوط به انعقاد قرارداد نمـی شود، انجام معامله م تحویل و بهاي آن به طور نقدي پرداخت یا دریافت می
  .باید اخذ شود) متناسب با نوع معامله(نامه و دیگر موارد  ها، اوراق خرید کاال، خدمت یا حقوق، ضمانت صورتحساب
  :در قرارداد درج نکات زیر ضروري است ـ 50ماده

  .ـ نام متعاملین1
  .ـ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها2
  .انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله ـ مدت3

ـ  پرداخت به برنده  دادن هرگونه امتیاز به برنده مناقصه یا واگذاري امکانات سازمان و یا پرداخت پیش تبصره 
  .مناقصه در موقع قرارداد یا اجراي کار، به جز آنچه که در فراخوان و یا اسناد مناقصه درج شده است، ممنوع است

  .نماید تأخیریب عمل و میزان خسارت در مواردي که طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئاًَ یا کالً ـ ترت4
در ایـن صـورت   . ـ الزام تحویل کاال بر طبق اسناد و نمونه مهر شده، در صورتی که تهیه نمونه الزم باشـد   5

  .باید نمونه کاال با مهر طرفین معامله منقوش و نزد سازمان نگهداري شود
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ـ اقرار برنده مناقصه به این موضوع که از مشخصات کاال، خدمت یا حقوق مورد معامله و مقتضیات محـل    6
تحویل کاال، خدمت یا حقوق اطالع کامل دارد و هیچ امر مجهولی باقی نمانده است کـه بعـداً مسـتند بـه جهـل      

  .عنوان شود
و پنج درصد مقـدار   دت قرارداد تا میزان بیست ـ اختیار سازمان نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در م7

  .مندرج در قرارداد
برآورد  بر اساسواحد بها باشد، بهاي مورد معامله و ترتیب پرداخت آن  بر اساسـ در مواردي که انجام کار   8

و  واحـد بهـا احتسـاب    بـر اسـاس  شود، بهاي کارهاي انجـام یافتـه    بهاي مورد معامله تعیین و در قرارداد ذکر می
  .پرداخت خواهد شد

ـ چنانچه بنا به مقتضیات در نظر باشد که به برنده مناقصه پیش پرداخت داده شـود و یـا تسـهیالتی ارایـه     9
  .گردد، میزان و ترتیب پرداخت آن باید در شرایط و اسناد مناقصه درج شده باشد

هاي معتبـر و مـورد    ذ تضمینتأدیه پیش پرداخت و فراهم نمودن تسهیالت در مناقصه منوط به اخ ـ1تبصره
  .قبول خواهد بود
در مـوارد خـاص بـه    (و پنج درصد مبلـغ معاملـه بیشـتر نخواهـد بـود       پرداخت از بیست  مبلغ پیش ـ2تبصره
و میـزان و  ) مدیره درصد یاد شـده قابـل افـزایش خواهـد بـود      هیأتمدیرعامل و با تصویب  مسؤولیتتشخیص و 

  .ودشرایط آن نیز باید در اسناد درج ش
و نحـوه وصـول اقسـاط آن و    ) نباید کمتر از ده درصد مبلـغ پیمـان باشـد   (ـ میزان سپرده حسن انجام کار 10

  .شرایط و اسناد مناقصه بر اساسترتیب استرداد آن 
کارهاي اجرایی از جملـه    ـ مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهاي مربوط به11

  .شرایط و اسناد مناقصه بر اساستجهیزات  ات وتأسیسساختمان، 
و نمایندگان مجلسین و کارمندان  ءـ اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا12

  -1337شوري ـ مصوب در معامالت دولتی و ک
ین معامله قرار ـ سایر تعهداتی که در شرایط و اسناد مناقصه ذکر شده است و شرایطی که مورد توافق طرف13

گیرد به شرط اینکه امتیازاتی را عالوه بر آنچه در شرایط و اسناد مناقصه ذکر شده است، براي طرف قرارداد در بر 
  .نداشته باشد

ـ درج این شرط که در صورت عدم انجام تعهد، سازمان مختار است عـالوه بـر ضـبط ضـمانت و وصـول      14
  .ا دیگري مراجعه نمایدخسارات براي انجام معامله به نفر دوم ی

  .ـ درج سایر مواردي که حسب نوع معامله یا کاال، خدمت یا حقوق ضروري باشد 15
ـ مشخص نمودن مرجع حل اختالف در صورتی که اشکال یا قصوري در انجام و یا تحویل موضوع معامله 16

  .و یا پرداخت موضوع معامله پیش آید
ـ  نون اساسی جمهوري اسالمی ایران در تعیین مرجع حل اختالف و نهم قا  رعایت اصل یکصد و سی تبصره 
  .الزم خواهد بود
  :گیرد تحویل مورد معامله به شرح زیر انجام می ـ 51ماده

انباردار یا تحویل گیرنده حسب  مسؤولیتالف ـ در مورد معامالت کوچک، تحویل مورد معامله با رسید انبار و  
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  .پذیرد مورد صورت می
انباردار و یـا نماینـده واحـد     مسؤولیتامالت متوسط و عمده، تحویل مورد معامله با گواهی و ب ـ در مورد مع 

  .باشد گیرنده کاال، خدمت یا حقوق و رییس واحد متقاضی و یا نماینده وي می تحویل
ا امضاي انباردار برسد و ی تحویل مورد معامله حسب مورد با قبض انبار داراي شماره مسلسل که به  ـ1تبصره

کاال، خدمت یا حقوق مورد معامله یـا کـار   «گردد  شود که در آن به صراحت درج می تنظیم صورتمجلس انجام می
  .»باشد می) قرارداد(انجام شده طبق نمونه یا مشخصات مندرج در شرایط و اسناد مناقصه 

با در نظر گرفتن مفاد ایـن  شود  در مواردي که کاال در خارج از انبار تحویل شده و به انبار وارد نمی ـ2تبصره
جاي انباردار تکالیف مربوط را انجام خواهـد داد و    گیرنده کاال به ي آن حسب مورد اقدام و تحویلها هماده و تبصر

  .گیرد رسید یا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبناي صدور قبض رسید انبار و حواله انبار قرار می
ویلی عیب یا نقص مشاهده شود که رفـع آن مسـتلزم صـرف    چنانچه در کاال، خدمت یا حقوق تح ـ3تبصره

کننده و قبول کاال، خدمت یا حقوق ناقص یا معیوب،  وقت و منابع مالی باشد، در صورت نیاز فوري واحد درخواست
میزان خسارت و تفاوت قیمت را تعیـین  ) یا در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس(توانند راساً  گیرندگان می تحویل
مراتب مندرج در این تبصره باید در شرایط و اسناد مناقصـه  . ت به تحویل کاال، خدمت یا حقوق اقدام نمایندو نسب

  .و قرارداد درج گردد
در مورد تحویل کار در قراردادهاي پیمانکاري، رعایت دستورالعمل شرایط عمومی پیمان در مناطق  ـ4تبصره

  .باشد آزاد الزامی می
  :شود ي زیر انجام میها روشاز  مزایده به یکی ـ 52ماده

قبل از انجام مزایده، مورد معامله باید توسط کارشناس یا کارشناسان خبره منتخب کمیسیون معامالت ارزیابی 
  .کمیسیون معامالت مبناي نصاب در فروش خواهد بود تأییدمبلغ ارزیابی پس از . گردد

داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقیق کامل  فروش موظف است به مأمورالف ـ در مورد معامالت کوچک،  
از بها، با رعایت صرفه سازمان معامله را انجام دهد و سند مربوط را با قید اینکه معامله با بیشـترین بهـاي ممکـن    

  .کند ءخانوادگی، سمت و تاریخ امضا انجام شده است، با ذکر نام، نام
کارشناس منتخب کمیسیون معامالت، ارزیابی قیمت شود و ب ـ در معامالت متوسط، مورد معامله باید توسط  

تـدارکات و   مسـؤول پس از اخذ سه فقره استعالم کتبی، به خریداري که باالترین بها را پیشنهاد کند، با تشخیص 
پیـدا  ) قیمـت ارزیـابی شـده   (شود و چنانچه داوطلب خرید به حداقل قیمت  معاون توسعه مدیریت واگذار می تأیید

  .گیرد ضوع توسط کارشناس کمیسیون معامالت مورد ارزیابی مجدد قرار مینشود، مو
  :شود پ ـ در معامالت عمده به یکی از دو روش زیر عمل می

  .ـ برگزاري مزایده عمومی از طریق انتشار آگهی1
  .ـ برگزاري مزایده محدود2

بینـی شـده اسـت، در     پـیش نامه براي آگهـی مناقصـه    در آگهی مزایده شرایطی که طبق این آیین ـ1تبصره
  .صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد، باید رعایت شود

نامـه در مـورد ترتیـب تشـکیل کمیسـیون معـامالت و اتخـاذ تصـمیم در          مقرراتی که در این آیین ـ2تبصره
عمـل  کمیسیون مذکور و اجراي تصمیمات آن و انعقاد قرارداد و تحویل مورد معامله معین شده، در صورتی که بـا  
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  .مزایده منطبق باشد، باید اجرا شود
فروش اجناسی که به تشخیص کمیسیون معامالت در معرض فساد سریع باشد، صرفنظر از نصاب  ـ3تبصره

  .باشد معامالت متوسط یا عمده، از طریق دریافت استعالم کتبی بالمانع می
نامه مسـتثنی   زاد از شمول این آیینگذاري در مناطق آ ي سرمایهها طرحواگذاري زمین براي اجراي  ـ4تبصره

نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري   آیین بر اساسبوده و در مورد آن 
و دسـتورالعمل اجرایـی آن    )222( 10/2/1373ك مورخ 253ت/16448نامه شماره  اسالمی ایران، موضوع تصویب
  )223( .شود و اساسنامه سازمان عمل خواهد شد میکه توسط دبیرخانه شورا ابالغ 

در معامالتی که منجر به مشارکت سازمان در اجراي پـروژه خواهـد بـود، آورده سـازمان از قبیـل       ـ  5تبصره
کارشناسی متشکل از سه نفر به انتخاب کمیسیون معامالت منطقه تقویم و  هیأتامتیازات، اموال و امالك توسط 

  .گردد به عنوان سهم پایه سازمان اعالم میدر اسناد آگهی مشارکت 
  
  آالت و تجهیزات فصل ششم ـ اموال، ماشین

  :شود اموال سازمان اعم از منقول و غیرمنقول به دو نوع تقسیم می ـ 53ماده
اموالی که سازمان حق تصرف مالکانه نسبت به آنها دارد، از قبیل اراضی، ابنیـه،  : ـ اموال اختصاصی سازمان1

  .نظایر آناثاثه و 
اموالی که متعلق به شهر بوده و براي استفاده عموم اختصاص یافته است، از قبیـل  : ـ اموال عمومی سازمان2

برگردان، مجاري آب و فاضالب و متعلقـات آنهـا، انهـار     ها، سیل ها، گورستان ، پل ها، میادین معابر عمومی، خیابان
کاري  کاري، گل ص در معابر و میادین غرس نموده باشند، چمنعمومی، اشجار اعم از اشجاري که سازمان یا اشخا

  .و نظایر آن
مدیره نسبت به فروش یا اجاره اموال منقول و غیرمنقـول   هیأتسازمان مجاز است پس از تصویب  ـ  54ماده

رعایـت  و لوازم مازاد بر نیاز خود و اثاث فرسوده اختصاصی، به اشخاص حقیقی و حقوقی برابر مقررات مربوط و با 
بـه اسـتثناي   (سسات دولتی، فرهنگی یا خیریه به نحو مقتضی اهدا و یا تهاتر نمایـد  ؤنامه اقدام و یا به م این آیین

هـا   و در صورت فساد، معـدوم و آثـار آن را در حسـاب   ) نفایس علمی یا آثار و بناهاي تاریخی است ءاموالی که جز
شود و دریافـت هرگونـه    ال یادشده در حساب مربوط منظور میوجوه حاصل از فروش یا تهاتر امو. شناسایی نماید
و افـراد  ) دولتی و غیردولتی(سسات و نهادها ؤاز سایر م) اعم از منقول و غیرمنقول(آالت و تجهیزات  اموال، ماشین

حقیقی یا حقوقی برابر مقررات مربوط بالمانع است و پس از ارزیابی کارشـناس منتخـب مقـام مجـاز بـه حسـاب       
  .ها منظور و ثبت خواهد شد ییدارا

باشند کـه نشـان دهنـده     اي می آالت و تجهیزات سازمان داراي شناسنامه ها و اموال، ماشین دارایی ـ  55ماده
  

مصـوب   صـنعتی جمهـوري اسـالمی ایـران     ـ   آزاد تجـاري  وه استفاده از زمـین و منـابع ملـی در منـاطق    نامه نح آیینبه   ـ  222
 .تجاري ـ صنعتی در این مجموعه رجوع شود عالی مناطق آزاد شورايوزراي عضو  23/12/1372

مـاده   4موضوع تبصره  صنعتی ـ   در مناطق آزاد تجاري نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی دستورالعمل اجرایی آیینبه   ـ 223
 .عال مندرج در این مجموعه رجوع شود دبیر شوراي 18/9/1393مصوب  هاي مناطق آزاد نامه مالی و معامالتی سازمان آیین 52
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قیمت تمام شده، عمر مفید، نرخ استهالك، روش محاسبه اسـتهالك، اسـتهالك انباشـته، ارزش دفتـري، ارزش     
اسـت  ) ضمانت(اعتبار، محل خرید و دوره گارانتی  تأمینخرید، محل اسقاط، محل استقرار، شماره سند حسابداري 

  .و ثبت دفاتر رسمی سازمان مبناي تکمیل اطالعات این شناسنامه خواهد بود
حفظ اموال منقول و غیرمنقول عمومی سازمان و آماده و مهیا ساختن آن براي اسـتفاده   مسؤولیت ـ  56ماده

حفـظ امـوال منقـول و     مسـؤولیت عهده سـازمان و   اص نسبت به آنها بهعموم و جلوگیري از تجاوز و تصرف اشخ
گیرنده اموال و مقداري آن نیـز   غیرمنقول اختصاصی سازمان که در اختیار کارکنان سازمان است متضامناً با تحویل

ی واحد ول مالؤمالی سازمان و یا مس نگهداري حساب ریالی بر عهده مدیر مسؤولیتربط و  با امین اموال واحد ذي
  .است

  فصل هفتم ـ سایر مقررات
ارسال مکاتبات و اسناد مرتبط با معامالت در صورتی معتبر است کـه فرسـتادن آن جـز در مـوارد      ـ  57ماده

  .تغییر نشانی یا محل، قابل تصدیق باشد، مانند پست سفارشی و نظایر آن
  :باشد نحوه رسیدگی به شکایات به شرح زیر می ـ 58ماده

نامـه اعتـراض داشـته باشـند،      گران نسبت به اجرا نشدن مواردي از این آیین ه هر یک از مناقصهالف ـ چنانچ 
  .توانند به سازمان شکایت کنند می

هاي الزم را به عمل آورده و در  ب ـ سازمان موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی 
اقدام و در غیر این صورت، ظرف مدت تعیـین شـده جوابیـه    صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط 

رسیدگی به شکایات متشکل از نماینده  هیأتالزم را به شاکی اعالم در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، 
الطرفین موضـوع را بررسـی و نتیجـه رسـیدگی را ظـرف پـانزده روز اعـالم         سازمان، نماینده شاکی و داور مرضی

صـالح ارجـاع    ورت اعتراض هر یک از طرفین، موضوع جهـت رسـیدگی قـانونی بـه مراجـع ذي     نماید و در ص می
  .برگزاري مناقصه یا مزایده روال معمول خود را طی خواهد کرد فرایندشود و  می

مدیره و یا اعالم مراجع رسمی در ایفاي تعهـدات   هیأتاشخاص حقوقی و حقیقی که به تشخیص  ـ  59ماده
نحو مطلوب تهیـه، تـدارك، انجـام و یـا تحویـل       ا کاال، خدمت یا حقوق موضوع معامله را بهخود تعلل ورزیده و ی

گیرنـد و از   ننمایند، ضمن اقدام قانونی براي استیفاي حقوق سازمان تا اطالع ثـانوي در فهرسـت سـیاه قـرار مـی     
  .شوند و معامالت سازمان محروم می ها ه، مزایدها هشرکت در مناقص

ر تسهیل در انجام معامالت و گسترش رقابت و تحصیل صرفه و صالح سـازمان و ایجـاد   به منظو ـ  60ماده
ي زیرمجموعـه را در  هـا  شـرکت شفافیت در معامالت، سازمان موظف است اطالعات معامالت عمـده سـازمان و   

خـاب  مراحل مختلف آن، شامل نحوه انجام معامله، چگونگی و نتـایج بررسـی پیشـنهاددهندگان و پیشـنهادها، انت    
طرف معامله و ترتیب انجام معامله را غیر از آن دسته از معامالتی که به تشـخیص شـورا بایـد مسـتور بمانـد، در      

  .شبکه منتشر نماید
ـ  مزایـده را بـه نحـوي    /دبیرخانه کمیسیون معامالت موظف است اطالعات مربوط به اسناد مناقصـه  تبصره 

ی، مشاهده و نظارت در هر زمان به سهولت براي دبیرخانه شورا مطمئن بایگانی و نگهداري نماید تا امکان دسترس
  .و بازرس قانونی سازمان فراهم باشد

  .شود هاي مغایر لغو می و دستورالعمل ها هنام نامه، آیین االجرا شدن این آیین از تاریخ الزم ـ 61ماده
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  .شود انه شورا ابالغ مینامه توسط دبیرخ هاي موضوع این آیین در صورت لزوم، دستورالعمل ـ 1تبصره
اي که اعتبار آنها در بودجـه کـل کشـور درج و از آن     هاي سرمایه ي تملک داراییها طرحدر مورد  ـ 2تبصره

  .شود، سازمان موظف است ضوابط مربوط را رعایت نماید می تأمینمحل 
ون توسـعه مـدیریت   مدیره، مدیرعامل و معـا  هیأتنامه با رییس  حسن اجراي این آیین مسؤولیت ـ 62 ماده

  .گیرد، است سازمان که معامله در زمان تصدي آنها صورت می
  

  )224(نامه اجرایی قانون امور گمرکی آییناز 
  وزیران هیأت 6/12/1391مصوب 

  :روند نامه در معانی مشروح زیر به کار می اصطالحات مورد استفاده در این آیینـ 1ماده 
  .ـ 1390 قانون امور گمرکی ـ مصوب: الف ـ قانون

  .ستاد مرکزي گمرك جمهوري اسالمی ایران: ب ـ گمرك ایران
  .هاي اجرایی در سطح کشور گمرك: پ ـ گمرك
  .هاي غیرمرزي در داخل کشور گمرك: هاي داخلی ت ـ گمرك

اي معتبر به تشـخیص   نامه بانکی یا تضمین بیمه تودیع وجه نقد به صورت سپرده یا ارایه ضمانت: تأمینث ـ  
  .رانگمرك ای

مقـررات   بر اسـاس تشریفات موضوع این بخش در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصادي   ـ 46ماده 
  .گردد مربوط توسط مدیریت منطقه اجرا می

گیرنده موظف است در پایان هر هفته گمرك را با تسلیم گزارشی در دو نسخه طبق  مرجع تحویل ـ 54ماده 
رك ایران از مقدار و نوع کاالیی که مدت توقف مجاز آنها سپري گردیده است، تعیین شده از طرف گم) برگه(فرم 

ول گمرك گزارش دریافتی را براي ثبت و اقدام به متصـدي نگهـداري حسـاب کـاالي متـروك      ؤمس. مطلع نماید
ـ     . نماید ارجاع می ا متصدي مذکور موضوع متروك شدن کاال را به صاحب کاال و آورنـده آن ابـالغ خواهـد نمـود ت

  .چنانچه صاحب کاال ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ نسبت به ترخیص کاال اقدام ننماید، مراحل بعدي انجام شود
...  

 بـر اسـاس  تعیین مدت توقف کاال و تمدید آن در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصـادي    ـ 2تبصره 
هـاي   باشـد و پـس از انقضـاي مهلـت     طق مـی ول آن مناؤي مسها سازمانضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار 

قـانون  ) 24(مـاده  ) 4(یادشده، مراتب با اعالم فهرست به گمرك مربوط، مشـمول مفـاد حکـم مقـرر در تبصـره      
  .باشد می

  :اصل اسنادي که باید به اظهارنامه ضمیمه شود عبارتند از ـ 58ماده 
سـند حمـل توسـط شـرکت حمـل و نقـل       یا تصویر تصـدیق شـده   (اسناد خرید، حمل : الف ـ کاالي ورودي 

در صورتی کـه کـاال از طریـق نظـام     (هاي الزم، اسناد بانکی  گواهی ، ترخیصیه، قبض انبار، مجوزها و)المللی بین
و سایر اسنادي که گمرك ) در صورت یکنواخت نبودن کاال(، گواهی مبدأ، صورت عدلبندي )بانکی وارد شده باشد

  
 .ابالغ شده است 29/12/1391ك مورخ 47775ت/262758نامه مزبور به شماره  آیین ـ   224
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ضمیمه نمودن سند حمل و ترخیصیه براي کاالي ورودي از مناطق . ضروري بداند در اجراي قانون یا سایر قوانین
آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصادي به سرزمین اصلی که در منطقه معامله شده یا قبض انبـار آن تبـدیل شـده     

  .باشد است ضروري نمی
اقدام ننماید بـه شـرط ارایـه    در صورتی که صاحب کاال در مهلت مقرر نسبت به ایفاي تعهد خود  ـ  87ماده 

درخواست مبنی بر تبدیل به قطعی نمودن پروانه ورود موقت براي پردازش قبـل از انقضـاي مهلـت، موضـوع در     
هاي بازرگانی، صنایع،  االختیار گمرك ایران، وزارت صنعت معدن و تجارت، اتاق کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام

وري اسالمی ایران حسب مورد و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و معادن و کشاورزي و تعاون مرکزي جمه
توسـط  (حسب مورد وزارتخانه تولیدي مربوط بررسی و در صورت موافقت کمیسیون یادشده و انجام ثبت سفارش 

مأخـذ و ارزش زمـان اظهـار ورود موقـت و بـا       بر اساسبا پرداخت حقوق ورودي ) وزارت صنعت، معدن و تجارت
دبیرخانه کمیسیون یادشده در وزارت صنعت معدن و . رخ ارز در زمان اظهار واردات قطعی اقدام خواهد شدبرابري ن

  .باشد تجارت می
نفت، ) يها طرح(ي ها همحصوالت به دست آمده از کاالي ورود موقت براي پردازش در اجراي پروژ ـ تبصره

تحـت نظـر گمـرك بـه گمرکهـاي مسـتقر در       ) يها همحدود(هاي گاز و پتروشیمی چنانچه براي استفاده در سایت
مناطق ویژه اقتصادي انرژي تحویل و اظهار گردد در صورت رعایت مقـررات ایـن مبحـث، تضـمینات و تعهـدات      
مأخوذه مربوط به ورود موقت براي پردازش قابل تسویه بوده، ولی قابل استناد براي جـوایز صـادراتی و واردات در   

  .باشد مقابل صادرات نمی
  :باشد مدارك الزم براي الصاق به اظهارنامه عبور خارجی به شرح زیر می ـ 99اده م

  .الف ـ تصویر سیاهه خرید
  .ب ـ تصویر صورت عدلبندي در صورت یکنواخت نبودن کاال

لنج ) مانیفست(پ ـ بارنامه یا راهنامه یا تصویر تصدیق شده آنها توسط مؤسسه حمل ونقل یا فهرست کل بار  
  .بار صادره به وسیله مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصاديیا قبض ان

  .ت ـ ترخیصیه به استثناي کاالهاي حمل شده توسط لنج یا کاالي وارده از طریق مرزهاي زمینی
  .هاي مستند به قوانین مربوط که در آنها به لزوم اخذ گواهی براي کاالي عبوري تصریح گردیده است ث ـ گواهی

  ).در صورت عدم حمل یکسره کاال(انبار  ج ـ اصل قبض
کاالي صادراتی که در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصادي تولید شده و بخشـی از آن    ـ 119ماده 

باشد که تشریفات واردات قطعی در مـورد آن انجـام نشـده اسـت در صـورتی کـه در زمـان         مواد اولیه خارجی می
  .باشد د پس از اخذ تضمین به میزان مواد اولیه خارجی قابل صدور میصادرات از سرزمین اصلی عبور نمای

  
  )225(نامه اجرایی قانون معادن آییناز

  وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن 11/4/1392مصوب 
ویژه اقتصادي جمهوري  انجام عملیات معدنی و صنایع معدنی در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و ـ114ماده 

  
 .ابالغ شده است 11/4/1392ك مورخ 49089ت/85744نامه مزبور به شماره  آیین ـ   225
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  .نامه خواهد بود آیین و این )226(لزم رعایت مفاد قانوناسالمی ایران مست
  

  )227(یـ صنعت يمناطق آزاد تجار جادیا یچگونگ نامه نییآ
   یهماهنگ يعضو شورا رانیوز 20/12/1392مصوب 

  ياقتصاد ژهیو و یـ صنعت يمناطق آزاد تجار
  :روند یمشروح به کار م یدر معان ریاصطالحات ز نامه نییآ نیدر ا ـ1ماده
  .ياقتصاد ژهیو و یـ صنعت يمناطق آزاد تجار یهماهنگ يشورا: ـ شورا الف
  .شوند یم ایشده و  تأسیسکه به موجب قانون  یـ صنعت ياز مناطق آزاد تجار کیهر : ـ منطقه ب
  .ياقتصاد ژهیو و یـ صنعت يمناطق آزاد تجار یهماهنگ يشورا رخانهیدب: رخانهیـ دب ج
  .کند یمنطقه را درخواست م جادیکه ا یدولت یشخص حقوق: یـ متقاض د
ـ  ،ياقتصـاد  يهـا  تیبر مز یمبتن هیشامل مطالعات پا): هیمطالعات اول( یهیـ طرح توج  هـ بـه   یو فرهنگـ  یخیارت

عملکـرد   ریو تـأث  يبه همراه برنامـه زمانبنـد   ازیموردن یمنابع مال نیو نحوه تأم يانداز راه يها هنیهمراه برآورد هز
سـاخته   يو صادرات کاالهـا  هیمواد اول هیته يهدف برا يبه بازار کشورها توجهبا  یو مل یلمنطقه بر اقتصاد مح

  .یطیمح ستیو ز یاجتماع ،یفرهنگ يها و استانداردها آن بر شاخص ریتأثشده و 
مربـوط   يبند منطقه و یکه در آن ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراض یطرح بلندمدت: طرح جامع وـ
 التیو تسه زاتیتجه ات،تأسیسو  يکشاورزو  يادار ،یبازرگان ،یصنعت ،یآموزش ،یفرهنگ ،یمسکون يها هحوزبه 
ـ  یعموم يها يازمندیو ن يشهر  جـاد یا يو بنـادر و سـطح الزم بـرا    هـا  هو فرودگـا  یارتبـاط  یمنطقه، خطوط کل
مربـوط بـه آنهـا و حفـظ بنـا و       يها تیو اولو يبهساز ،يمناطق، نوساز یعموم التیو تسه زاتیتجه ات،تأسیس
مصـوب   يا و منطقـه  يا هیـ ناح يهـا  طـرح بـا   قیطرح در تطب نیا. شود یم نییتب یعیمناظر طب و یخیتار ينماها
  .شود یم هیته يو معمار يشهرساز یعال يشورا
 تیعبا موق متناسبمنطقه  تأسیسو  جادیو الزم جهت ا يضرور يازهاین شیمجموع امکانات و پ: ها رساختیـ ز  ز

 يو ارتباطـات و فنـاور   ي، انـرژ )ییایـ درو  ینیزم ،ییهوا(حمل و نقل  يها محدوده موردنظر در بخش ییایجغراف
  .اطالعات

  .ردیگ یمو مقررات منطقه قرار  نیقوان تیکه تحت حاکم ییایمحدوده جغراف: ـ محدوده منطقه ح
  : باشد یم ریز فاتیهر منطقه شامل مراحل و تشر جادیا یبررس ندیفرآ ـ2ماده
  .رخانهیبه دب یمتقاضاسناد و مدارك مربوط توسط  ریو سا ییبه همراه نقشه جانما یهیطرح توج هیـ ارا الف
 ربـط  يمراجـع ذ  ریسـا و  یرسـاخت یخدمات ز کننده نیتأم ییاجرا يها هو شرط دستگا دیموافقت بدون ق هیـ ارا  ب
  .یقانون
  .رخانهیبشده توسط د هیارا یهیمدارك و طرح توج یـ بررس ج
  

نامـه اجرایـی آن بـه مجموعـه      براي مالحظه متن قانون مذکور و آیین. باشد می 23/3/1377منظور قانون معادن مصوب  ـ   226
 .رجوع شود www.dotic.ir و یا سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران به نشانی) سارع(هاي آن  نامه قانون معادن و آیین
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  .شورا ریمنطقه به دب جادیا یابیارز ییگزارش نها هیـ ارا د
  .شورا ریدب میمنطقه در شورا برحسب تصم جادیـ طرح ا هـ
  .بیتصو یمراحل قانون ریمنطقه جهت س جادیا حهیال میتقد و میـ تنظ و

. اسـت  منـاطق  نیـ ا تأسـیس  يازهـا ین شیپ نیاز مهمتر یکیمنطقه  تأسیسمناسب جهت  یوجود اراض ـ3ماده
و امکانات بـالقوه و   یعیطب طیشرا منطقه، تأسیسباشد تا باتوجه به اهداف  يبه نحو دیمحدوده منطقه با ییجانما

  .را دارا باشد ازیبالفعل موردن
شد و الزم است  واهدخ نییتع یاراض يو کاربر یهیبا توجه به طرح توج ازیموردن مساحت  زانیحداقل م ـ1تبصره

  .بدون معارض باشد يشنهادیمحدوده پ یدرصد اراضحداقل هفتاد 
طرح جامع  هیارا و هیابالغ مصوبه شورا، نسبت به ته خیسازمان منطقه مکلف است ظرف دو سال از تار ـ2تبصره
  .دیاقدام نما
بـه   ریـ به شرح ز ازیموردنمنطقه مکلفند درخواست خود را همراه با مدارك و مستندات  تأسیس انیمتقاض ـ4ماده
  :ندینما میتسل رخانهیدب
  . یهیمقام دستگاه همراه با طرح توج نیباالتر يتقاضا هیـ ارا1
نسـبت بـه    تیـ موقعجهـات چهارگانـه و   ( ییایـ جغراف تیـ و موقع يشنهادیمحدوده پ) کاداستر( ییـ نقشه جانما2

  )رهیاطراف و غ يشهرها
  :شامل ییربنایز يها هشبک تیـ وضع3
  ).ربط ياه ذدستگ رمشروطیموافقت غ(ـ آب  الف
  ).ربط يدستگاه ذ رمشروطیموافقت غ(ـ برق  ب
  ).ربط يذدستگاه  رمشروطیموافقت غ(اطالعات  يارتباطات و فناور ازیموردن يها رساختیـ ز ج
  ).ییو هوا ییایدر ،ینیزم( یمواصالت يها هـ شبک د
  ).ربط يدستگاه ذ رمشروطیموافقت غ( يـ انرژ هـ
  .از منطقه تیحما يد براو تعه يـ نظر مساعد استاندار4
  .یردولتیو غ یدولت تیاعم از مالک يشنهادیمحدوده پ یاراض تیـ اعالم وضع 5
  .مسلح يروهایـ نظر مساعد ستاد کل ن 6
  .يکشور ماتیمصوب در تقس يها هبا محدود يشنهادیمحدوده منطقه پ ییایجغراف قیـ تطب7

جهـت رفـع    یمهلتـ باشد،  يم و فاقد اطالعات ضرورناقص، مبه یچنانچه مدارك و مستندات درخواست ـ  تبصره
 یاقـدام نکنـد، بررسـ    نقـص ظرف مهلـت مقـرر جهـت رفـع      یچنانچه متقاض. داده خواهد شد ینقص به متقاض

  .خارج خواهد شد رخانهیدرخواست از دستور کار دب
  
  



 

  
  
  ها تصویبنامه

  
  
  
  

  )228(ره کیشدگاه و بنادر جزی ج از آن از طریق فرو د به کشور یا خرو رو و
  وزیران هیأت 9/4/1370مصوب 

  . باشد دگاه و بنادر جزیره کیش مجاز می ج از آن از طریق فرو د به کشور یا خرو رو و 
  

  )229(چابهار ج از آن از طریق بندر د به کشور و خرو رو و
  وزیران هیأت 11/5/1371مصوب 

  .اشدب ج از آن از طریق بندر چابهار، مجاز می د به کشور و خرو رو و
  

  فرودگاه و بندر بهمن در منطقه آزاد قشم به عنوان  خته شدنشنا
  )230(مرز هوایی و دریایی

  هیأت وزیران 14/12/1373مصوب 
فرودگاه و بندر بهمن واقع در منطقه آزاد قشم، به عنوان مرز هوایی و دریایی شناخته شده و ورود به کشـور و  

  .امه معتبر مجاز استخروج از آن از طریق مرزهاي یاد شده با گذرن
  

  شرقی جزیره قشم به عنوان قسمتیشمال تعیین بخشی از ساحل 
  )232()231(قشم  کیلومتري منطقه آزاد 300 ده از محدو

  صنعتی -تجاري  عالی مناطق آزاد زراي عضو شوراي و 18/4/1375مصوب 
  الحاقات بعديو با اصالحات 

ــره قشــم بــه و  ـ  1  ــه عنــوان  130تقریبــی  ســعت بخشــی از ســاحل شــمال شــرقی جزی ــع ب ــومتر مرب کیل
  

 .ابالغ شده است 17/4/1370هـ مورخ 127ت/16290شماره این تصویبنامه به  ـ   228
 .ابالغ شده است 19/5/1371هـ مورخ 209ت/21235شماره این تصویبنامه به  ـ   229
 .ابالغ شده است 16/12/1373هـ مورخ 478ت/76099شماره این تصویبنامه به  ـ   230
 .ابالغ شده است 16/5/1375ك مورخ 16876ت/45399شماره این تصویبنامه به  ـ   231
ي عضـو  وزرا 30/4/1376به تصویبنامه تعیـین بخشـی از سـاحل شـمال شـرقی قشـم بـه عنـوان منطقـه آزاد مصـوب            ـ  232
  .عالی مناطق آزاد مندرج در این مجموعه رجوع شود شوراي



225  )صنعتی -مناطق آزاد تجاري(ها  تصویبنامه

سـازمان   .شـود  تعیـین مـی   )233() طبـق نقشـه پیوسـت   (کیلـومتري منطقـه آزاد قشـم     300ده  قسمتی از محـدو 
ــراي اجــراي برنامــه   منطقــه آزاد ــاز ب ــه اراضــی مــورد نی ــا رعایــت   هــا و طــرح قشــم بقی هــاي آتــی خــود را ب

شـمال شـرقی جزیـره، بـه تـدریج بـراي تصـویب بـه         ده مـذکور و قـرار گـرفتن در ضـلع      پیوستگی محـدو  هم به
  )234( .نماید عالی مناطق آزاد پیشنهاد می شوراي
به استثناي نقاط نظامی، امنیتی که به ترتیـب  (آزاد  قهـ تمامی اراضی خارج از منط) 24/9/1375اصالحی ( 2 

سـازمان منطقـه آزاد قشـم بـه       یژه اقتصادي، تعیین و عنوان منطقه و  به) شود مقرر در تبصره این بند مشخص می
  .شود یژه اقتصادي مزبور تعیین می ل منطقه و عنوان سازمان مسؤو

و  23/3/1374ك مورخ 15003ت/42890ل یاد شده برطبق تصویبنامه شماره  اختیارات سازمان مسؤو د حدو«
  ».باشد رعایت قوانین و مقررات جاري کشور می و با آن )235(اصالحات بعدي

ـ   عـالی امنیـت ملـی و     نظامی و امنیتی با پیشنهاد ستاد فرماندهی کـل قـوا، دبیرخانـه شـوراي     نقاط تبصره 
  .عالی امنیت ملی خواهد رسید عالی مناطق آزاد به تصویب شوراي دبیرخانه شوراي

  
  )237()236( تعیین بخشی از ساحل شمال شرقی قشم به عنوان منطقه آزاد

  صنعتی -تجاري  ق آزادعالی مناط زراي عضو شوراي و 30/4/1376مصوب 
طبق نقشـه  (کیلومتر مربع ) 160(شصت  سعت تقریبی یکصد و بخشی از ساحل شمال شرقی جزیره قشم به و 
بـا رعایـت    ـ  16/5/1375ك مـورخ  16876ت/45399ده موضوع تصویبنامه شماره  ه بر محدو عالو ـ   )238()پیوست

  )239( .شود عیین میده مذکور، به عنوان منطقه آزاد ت پیوستگی محدو هم به
  

 مجموعه رجـوع  مندرج در این 7/6/1372صنعتی مصوب –دومین نقشه پیوست قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاريبه ـ  233
  .شود

هـاي   نقشـه زیـره هنگـام بـه شـرح     ج 1/4/1393مصـوب   3/4/1393ك مـورخ  50089ت/35417به موجب تصـویبنامه   ـ  234
/ 45399ت دولت است، به محدوده منطقه ویـژه اقتصـادي قشـم موضـوع تصـویبنامه شـماره       أکه تأیید شده به مهر دفتر هی )1(*پیوست
  . شود الحاق می )2(*16/5/1375ك مورخ 16876ت
و با اصـالحات   7/6/1372مصوب  جمهوري اسالمی ایران صنعتی ـ  قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري به نقشه پیوست  - 1*

  .الحاقات بعدي مندرج در همین مجموعه رجوع شود
 .در این مجموعه درج شده است 18/4/1375تصویبنامه مذکور مصوبه  - 2* 

عـالی منـاطق آزاد    شـوراي  4/2/1374مصوب .... قانون برنامه پجساله دوم توسعه ) 25(تبصره ) د(نامه اجرایی بند  به آیین ـ   235
وزیران در همـین مجموعـه رجـوع     هیأت 26/12/1374پاورقی تصویبنامه تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادي سرخس مصوب مندرج در 

 . شود
 .ابالغ شده است 11/5/1376ك مورخ 18411ت/61172شماره این تصویبنامه به  ـ   236
کیلـومتري منطقـه آزاد    300ز محـدوده  به تصویبنامه تعیین بخشی از ساحل شمال شرقی جزیره قشم به عنوان قسمتی ا ـ  237

  .در این مجموعه رجوع شود 18/4/1375قشم مصوب 
مندرج در ایـن مجموعـه رجـوع     7/6/1372صنعتی مصوب  –پیوست قانون چگونگی مناطق آزاد تجاري نقشه دومین به  ـ   238
  .شود

هـاي   ه آزاد قشم منحصراً در خصوص فعالیتهیأت وزیران محدوده آبی منطق 24/11/1378به موجب تصویبنامه مصوب   ـ   239
 . ها تعیین شده است رسانی کشتی مربوط به سوخت
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  ) 55(موضوع ماده مسافر هر شب یک هزینه اقامت %) 2(صول و تسري یافتن 

  قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین به 
  )240(هاي مناطق آزاد تجاري صنعتی  هتل

  وزیران هیأت25/8/1376مصوب 
صـول برخـی از درآمـدهاي     قانون و) 55(ع ماده هزینه اقامت هرشب یک مسافر موضو%) 2(درصد  صول دو و 
  .مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی نیز جاري است ـ در 1373ـ مصوب  )241(لت و مصرف آن در موارد معین دو

   
  لیه و قطعات منفصله از مناطق آزاد به داخل د مواد او رو اجازه و

  )242(احدهاي تولیدي کشور کشورتوسط و
  تجاري ـ صنعتی عالی مناطق آزاد زراي عضو شوراي و7/2/1377مصوب 

ن انتقـال ارز، از منـاطق    کشور به صورت بدو  تولیدي  احدهاي لیه و قطعات منفصله، رأساً توسط و او د مواد رو و 
  .باشد اردات ساالنه هریک از مناطق آزاد مجاز می آزاد به داخل کشور در چارچوب سقف و

  
  مناطق تولیدي مستقر دراحدهاي  درصد محصوالت و انتقال صد  اجازه
  )243(یژه اقتصادي به داخل کشور صنعتی و مناطق و ـ  تجاري  آزاد

  تجاري ـ صنعتی عالی مناطق آزاد زراي عضو شوراي و18/7/1377مصوب 
به سفارش، اقدام به  یژه اقتصادي که بنا صنعتی و مناطق و ـ  تجاري  احدهاي تولیدي مستقر در مناطق آزاد و 

انبـوه قابـل سـاخت و      ازي با مشخصات فنی خاص نموده و این نوع محصوالت به صـورت سـري و  تولید یا بازس
انجام شده به داخل کشور اقدام نمایند،  دتوانند نسبت به انتقال صددرصد تولی باشد، می عرضه به بازار مصرف نمی

موضـوع تصـویبنامه شـماره     ـ  ده  ط بر آنکه کاالهاي تولیدي آنان به تشخیص کمیسیون تعیـین ارزش افـزو   مشرو
 ده داشـته باشـد، نـوع و    حداقل معادل هفتاد درصد، ارزش افـزو  ـ  )244( 4/10/1374ك مورخ  16003ت /52173

  . یابند توسط کمیسیون مذکور تعیین خواهد شد د می رو ش فوق اجازه و مشخصات تولیداتی که مطابق رو 
رفته در تولیدات یادشده برابر مقررات مربوط  خارجی بکار لیه و قطعات حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد او 
  )245(.صول خواهد شد و
  

 .ابالغ شده است 28/8/1376ك مورخ 70636ت/18830شماره این تصویبنامه به   ـ  240
ارشـاد    وزارت فرهنـگ   بـه و : 1373لت و مصرف آن در مـوارد معـین مصـوب     صول برخی از درآمدهاي دو قانون و 55ماده  ـ   241

  :نماید اریز داري کل و به حساب خزانه  جوه ذیل را اخذ و شود و اسالمی اجازه داده می
  ...  .هاي ساحلی مجتمع  هاي یک الی پنج ستاره و پالژهاي عمومی و هزینه اقامت هر شب یک مسافر در هتل %)2(دو درصد   ـ 1  ـ الف  

 .ابالغ شده است 31/3/1377ك مورخ 19746ت /12981این تصویبنامه به شماره  ـ  242
 .ابالغ شده است 16/10/1377ك مورخ 20586ت /56947این تصویبنامه به شماره  ـ   243
  .شده و آن را نسخ نموده است 4/10/1374جایگزین مصوبه ) مندرج درهمین مجموعه( 4/11/1377تصویبنامه مصوب  ـ   244
 15/10/1389قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران مصـوب  هاي آن از  و تبصره 112به بند ب ماده  ـ  245

t  
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  اردات درصدي از کاالهاي تولید شده در مناطق آزاد اجازه و
  )247()246( یژه حراست شده صنعتی و مناطق و ـ  تجاري 

  وزیران با اصالحات بعدي هیأت 14/11/1377مصوب 
صـنعتی و   –یا پردازش شده در منـاطق آزاد تجـاري   )248(هاي تولیداردات کاال و ـ ) 18/2/1391اصالحی (  1

ویژه اقتصادي به داخل کشور، معادل درصد مجاز قابل ورود کاال که توسـط کمیسـیون تعیـین ارزش افـزوده بـر      
شود، بدون  اساس مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی به کار رفته به قیمت کل کاالي تولیدي تعیین می

ه محدودیتی مجاز است و عالوه بر عدم نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار، مشـمول شـرط غیرمجـاز و    هرگون
  )249( .باشد مجاز مشروط نیز نمی

این تصویبنامه، توسط کمیسـیونی مرکـب از نماینـدگان    ) 1(نسبت مذکور در بند  ـ  ) 11/7/1380اصالحی ( 2
، بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمی ایـران، گمـرك ایـران،        )250(یبازرگانزارت  ربط، و هاي تولیدي ذي زارتخانه و

در محل دبیرخانه شوراي یاد شده  کهو سازمان منطقه مربوط ) دبیرخانه(صنعتی  ـ  عالی مناطق آزاد تجاري  شوراي
  . گردد شود، تعیین می تشکیل می

                                                                                                                           
u  

  .مندرج در این مجموعه رجوع شود
 .ابالغ شده است 20/10/1377ك مورخ 20628ت /73577این تصویبنامه به شماره  ـ   246
بـا   :عـالی منـاطق آزاد   شـوراي  23/5/1374م مصوب  قانون برنامه دو 25تبصره » د«تعیین نام مناطق موضوع بند  -الف  ـ   247

» د«به منظور اطالق به منـاطق موضـوع بنـد    » یژه اقتصادي منطقه و«عالی، عنوان پیشنهادي  عنایت به دالیل و توضیحات دبیر شوراي
   .م توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران تعیین و به تصویب رسید قانون برنامه دو 25تبصره 

 : ر.ح.ا 21/11/1380مورخ  47930نظریه از  -ب 
چنین حکمـی بـراي ایجـاد     ساله داشته و 5توسعه راجع به ایجاد مناطق ویژه اعتبار  قانون برنامه دوم) 25( تبصره) د(هر چند بند  - 3

 .دمناطق ویژه جدیدي ایجاد کر توان سوم توسعه لحاظ نشده است و بر این اساس نمی مناطق ویژه در قانون برنامه
مقررات مربـوط منظـور نشـده     در زمان اعتبار برنامه دوم توسعه ایجاد شده و لغو اي که هذا در قوانین حکمی براي تعطیل مناطق ویژه مع

انقضاي اعتبـار قـانون برنامـه دوم توسـعه، ادغـام و یـا        شود کما اینکه با اعتبار قانون، آثار اجراي آن منتفی نمی است، و با انقضاي مدت
. منتفی نشـده اسـت   عالی اداري قرار گرفته و آثار آن، گیري شوراي تصمیم آن قانون مورد) 31( هاي اجرایی که طبق ماده دستگاه انحالل

انقضاي سـال مـالی کماکـان بـراي وصـول       قانون بودجه سالیانه که با) 3( مربوط به تسهیالت تبصره نامه اجرایی ینیهمین طور است آ
 .باشد تبصره قابل استناد می موضوع این تسهیالت اعطایی

داشته و مقـررات مربـوط بـه آن     اند کماکان وجود قانون برنامه دوم توسعه ایجاد شده اي که در زمان اعتبار بنا به مراتب فوق مناطق ویژه
ه در اجـراي مقـررات ایـن    به مناطق ویژه مزبور ک باشد و در نتیجه کاالهاي وارده برنامه دوم قابل استناد می مناطق به عنوان آثار اجراي

  .پرداخت حق ثبت سفارش نخواهند بود شوند مشمول بدون ثبت سفارش وارد شده یا می مناطق
  :هیأت وزیران 8/7/1386قانون بودجه کل کشور مصوب  14نامه اجرایی بند ج تبصره  از آیین ـ   248
 .گردد شود واردات محسوب می ارد کشور میتولید محصوالت دخانی مناطق آزاد تجاري و صنعتی که و - 5ماده  1تبصره 
منـدرج در ایـن    15/10/1389قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهـوري اسـالمی ایـران مصـوب      112به بند ب ماده  ـ   249

 . مجموعه رجوع شود
  .در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت  ـ 250
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هـاي منـاطق آزاد    سازمان اردات و صادرات مناطق آزاد، به منظور ثبت گمرکی و ـ   )11/7/1380اصالحی ( 3 
شـود، بـه    لی که به همین منظور توسط گمرك ایران تهیه می موظفند اطالعات مورد نیاز گمرك را بر اساس جدو

  . اعالم نمایند ركگم
بـه کـار   ) وارد شده از خارج کشور بـه منطقـه  (حقوق ورودي قطعات و مواد خارجی  -)18/2/1391الحاقی ( 4

صنعتی و ویژه اقتصادي هنگام ورود بـه سـرزمین    –پردازش شده در مناطق آزاد تجاري رفته در کاالهاي تولید یا
محاسـبه و  ) شده توسط کمیسـیون تعیـین ارزش افـزوده    تعیین( اصلی پس از کسر معافیت حاصل از ارزش افزوده

  .گردد اعمال می
  .شود می 4/10/1374ك مورخ 16003ت/52173این متن جایگزین تصویبنامه شماره 

  
  هاي قشم درخصوص فعالیت یین قلمرو آبی منطقه آزادتع

  )251(ها رسانی کشتی مربوط به سوخت
  وزیران هیأت24/11/1378مصوب 

هاي  خصوص فعالیت و نقشه پیوست، منحصراً در ده آبی منطقه آزادقشم با مختصات به شرح زیر قلمرو محدو 
  .گردد تعیین می ها رسانی کشتی مربوط به سوخت

  :ده آبی منطقه آزاد قشم محدو مختصات قلمرو 
 ٥٥DEG٥٥E                A)١٢DEG٣٤N  
 ٥٥DEG٤٣E                B)٢٦DEG٣٦N  
 ٥٥DEG٣٦E                C)٢٦DEG٢٧N  
 ٥٥DEG٥٤E                D)٢٦DEG٣٢N  

  

  
  .ابالغ شده است 25/11/1378هـ مورخ  22406ت/61618این تصویبنامه به شماره  ـ  251
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  نقشه محدوده آبی منطقه آزاد قشم
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  به مناطق آزاد معافیت کاالهاي تولید شده در داخل کشور که

  )252(شوند از سپردن پیمان ارزي صنعتی حمل می ـ  تجاري 
  با اصالحات بعدي وزیران هیأت 11/10/1379مصوب 

شـوند از   صنعتی حمل می ـ  کاالهاي تولید شده در داخل کشور که براي مصرف داخلی به مناطق آزاد تجاري 
  . سپردن پیمان ارزي معاف هستند
و نظارت بر عهده گمرك ایران خواهـد   )253(بازرگانی زارت هاي مذکور به عهده وتشخیص میزان و نوع کاال

لـت ارایـه    مربوط به نحوه اجـراي ایـن مصـوبه را بـه دو     رشیک بار گزاماه هاي فوق مکلفند هر سه  دستگاه. بود
  .نمایند

  )254(سیاست تجارت الکترونیکی جمهوري اسالمی ایراناز 
  هیأت وزیران 29/2/1381مصوب

 دف ـ ه1
نیکـی   نیکی در جهان، گریزناپذیر بودن استفاده از آن نقش تجارت الکترو نظر به گسترش سریع تجارت الکترو

نیکی در  هاي ناشی از اجراي تجارت الکترو جویی در حفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور در جهان و صرفه
نیکی در کشور را بر طبق  و گسترش تجارت الکترو لت جمهوري اسالمی ایران عزم خود مبنی بر استفاده کشور، دو

  .نماید هاي زیر اعالم می اصول و سیاست
 ...  

  هاي اجرایی  ـ سیاست3
...  

 نیکی را حداقل در یکی از سازي تجارت الکترو موظف است امکان پیاده آزاد مناطق عالی دبیرخانه شوراي ـ  13
هـاي اجرایـی    کلیه دستگاه. فراهم کند 1382یگر تا پایان سال و در یک منطقه د 1381تا پایان سال  آزاد مناطق

هاي مورد نیاز در ایـن   اندازي فعالیت کنند، موظفند نسبت به ارایه خدمات و راه فعالیت می مناطق کشور که در این
  .زمینه اقدام نمایند

  
  مالی و راهکارهاي اصالحی براي بهبود عملکرد تأمینتعیین نحوه  

  )255(ري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایرانمناطق آزاد تجا
  وزیران با اصالحات بعدي هیأت 21/2/1382مصوب 

  :شود مالی و راهکارهاي اصالحی براي بهبود عملکرد مناطق یاد شده به شرح زیر تعیین می تأمیننحوه  
  

 .ابالغ شده است 21/10/1379هـ مورخ 23577ت/47604شماره این تصویبنامه به   ـ  252
  .در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت  ـ 253
 .ابالغ شده است 6/5/1381هـ مورخ 25598ت /21067این تصویبنامه به شماره  ـ   254
 .ابالغ شده است 1/4/1382هـ مورخ 28574ت/18808این تصویبنامه به شماره  ـ   255
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  :منابع تأمیننحوه  ـ  الف  
ا بـه لحـاظ مـاهیتی بـه سـه دسـته تقسـیم        هـ  گذاري صنعتی سرمایه ـ  مالی مناطق آزاد تجاري  تأمینبراي  
  :شوند می

گیـري از مزایـاي قـانونی توسـط      هاي تجاري و تولیدي داراي بازده اقتصادي که بـا بهـره   گذاري سرمایه ـ  1 
  .پذیرند گذاران داخلی و خارجی صورت می سرمایه

االمکان، به  لت حتی ی از سوي دوهاي زیربنایی که با تعریف مجدد و تنظیم مقررات و ارایه تسهیالت ژه پرو ـ  2 
مـالی   تـأمین ) داخلـی و خـارجی  (هاي داراي بازده اقتصادي درآمـده و از طریـق بخـش خصوصـی      ژه صورت پرو

  .شوند می
هاي اجرایی باید اجرا شوند کـه بـه    لت و دستگاه هاي زیربنایی و اعمال حاکمیتی که فقط توسط دو ژه پرو ـ  3 

  :دو طریق خواهد بود
ــف   ــرو ـ  ) 3/4/1383اصــالحی (ال ــی و طــرح  ژه پ ــاکمیتی کــه توســط دســتگاه  هــاي عمران هــاي  هــاي ح

هــاي حـاکمیتی در منــاطق آزاد   هـاي عمرانــی و طـرح   ژه اجرایـی بـر اســاس بودجـه ســاالنه تحـت عنــوان پـرو     
هـاي اجرایـی در    لیـه، اجـراي تکـالیف تعیـین شـده بـراي دسـتگاه        شوند در ایـن خصـوص مبنـاي او    طراحی می

مـورخ   125/س/217/20نامـه شـماره    ه موضـوع تصـمیم   تصـمیمات اتخـاذ شـده در کـارگرو    ) 1(ست شـماره  پیو
ریـزي کشـور در    بینـی اعتبـارات مـورد نیـاز توسـط سـازمان مـدیریت و برنامـه         وزیران پـیش  هیأت 26/2/1380

  .هاي اجرایی خواهد نمود سرجمع اعتبارات دستگاه
صـنعتی طراحـی و از محـل     ـ  مدیره مناطق آزاد تجاري  توسط هیأت هاي زیربنایی و حاکمیتی که طرح ـ  ب  

  :شود اعتبار می تأمینلت با شرایط زیر  هاي دو صولی کاالها یا کمک عوارض و
در حـد سیصـد و    1382ارد شده از مناطق به سرزمین اصلی به صورت مسافري در سال  حداکثر کاالي و ـ  1 

به بعد در قالب بودجه ساالنه  1383هاي  سقف مذکور براي سال. هد بوددالر خوا) 000/000/360(شصت میلیون 
  . صنعتی خواهد رسید ـ  عالی مناطق آزاد تجاري  هاي مناطق به تصویب شوراي سازمان

  .منابع از سایر طرق کاهش خواهد یافت تأمیناین سقف به موازات  
اقعی بـوده کـه مطـابق     د به مسافران و فاً محدواردات مسافري به مناطق آزاد صر و ـ  )3/4/1383اصالحی ( 2 

  .قوانین و مقررات کشور انجام خواهد شد
هاي ساالنه به  هاي یاد شده در قالب برنامه و بودجه گذاري منابع مورد نیاز براي سرمایه تأمینهاي  سایر روش 

  :باشد می) یا ترکیبی مستقالً(شرح زیر 
هایی که از توجیه فنی و اقتصادي الزم  براي طرح) ه شرایط داخل کشورمشاب(استفاده از تسهیالت بانکی  ـ  1 

  .برخوردار باشند
مـالی   تـأمین هـاي   استفاده از تسهیالت خارجی از طریق فاینانس و در قالب بودجه ساالنه و سـایر روش  ـ  2 
  ...و BOT، BOOT،BLT، BRTر نظی

 .راق مشارکت ر مجوز انتشار او صدو ـ 3 
ام به مناطق آزاد از طریق اصالح قانون مربـوط   بخشی از منابع حساب ذخیره ارزي به صورت واختصاص  ـ  4 
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 .در مجلس شوراي اسالمی
  .1383هاي مناطق آزاد در قالب قوانین بودجه ساالنه از سال  بینی منابع مالی مورد نیاز سازمان پیش ـ   5 
مـالی فـوق را بـر عهـده      تـأمین هـاي   قـق روش لیـت پیگیـري تـا تح    زارت امور اقتصادي و دارایی مسـؤو  و 

  .خواهد داشت
  
 :راهکارهاي اصالحی براي بهبود عملکرد مناطق ـ  ب  
لـت در   هاي مناطق، به عنوان نماینده دو مدیره صنعتی و هیأت ـ  عالی مناطق آزاد تجاري  دبیرخانه شوراي ـ  1 

گونه امـور را بـه بخـش     تجاري اجتناب نموده و اینمنطقه مکلفند از تصدي مستقیم و غیرمستقیم امور تولیدي و 
  .اگذار نمایند خصوصی و

هـاي منـاطق آزاد بـا همکـاري      مدیره سازمان عالی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و هیأت   دبیرخانه شوراي ـ  2 
ناطق در هاي تولیدي در م گذاري ین مقررات و ضوابط حمایت از سرمایه هاي ستادي، نسبت به تنظیم و تدو دستگاه

  :دو مرحله به شرح زیر اقدام نمایند
  .ري و تنظیم مجدد شوند آو ل مقررات و ضوابط موجود جمع در مرحله او ـ  الف  
گـذاري   م نواقص و کمبودهاي مقرراتی و تدابیر الزم براي رفع موانع و تسهیل امور سرمایه در مرحله دو ـ  ب  

  .ربط ارایه کنند ع ذيگیري به مراج را تنظیم نموده و براي تصمیم
هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی موظفند اصالحات الزم در ساختار تشکیالتی خود را، متناسب با   سازمان ـ  3 
ریـزي   هاي محول شده با نظر دبیرخانه شوراي یاد شده و همکاري سـازمان مـدیریت و برنامـه    ظایف و مأموریت و

 .دکشور تنظیم و به شوراي مزبور ارایه نماین
اردات کاالهاي تولیدي در مناطق به داخل کشور کـه در حـال حاضـر در قالـب ارزش      درخصوص حجم و ـ  4 
 :لویت، به یکی از سه حالت زیر عمل نمایند شود، مناطق مجازند به ترتیب او ده عمل می افزو

ج از کشور به شـرح زیـر   د کاالها به سرزمین اصلی ضریبی از میزان صادرات آن کاال به خار رو الف ـ میزان و  
  ) گردد ر کاالبه سایر مناطق مشمول این بند نمی صدو: (باشد

احد  احد صادرات به خارج از کشور، سه و احد تولیدي مجاز باشد به ازاي یک و ره سه ساله هر و طی یک دو ـ  1
 .ارد کند به سرزمین اصلی و

اردات بـه سـرزمین اصـلی     احد و به خارج از کشور، دو واحد صادرات  م به ازاي هر و ره سه ساله دو طی دو ـ  2 
 .ارد شود و

اردات به ازاي صادرات یک به یک شود و سپس به تدریج نسـبت   م میزان و ره سه ساله دو پس از طی دو ـ  3 
 .مذکور کاهش یابد

از است و مازاد بـر  ده مج د محصوالت تولید شده در مناطق آزاد به داخل کشور به میزان ارزش افزو رو و ـ  ب  
 .شود آن مطابق قوانین تجاري کشور عمل می

) 4(بند» ب«و » الف«هاي  ارداتی به سرزمین اصلی موضوع قسمت ـ تولیدات و) 3/4/1383اصالحی (تبصره  
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 )256(.باشند از پرداخت سودبازرگانی معاف می
ط بـر آن کـه    سرزمین اصلی، مشرود محصوالت تولید شده در مناطق آزاد به  رو و ـ  )3/4/1383اصالحی (پ  

ارده به سرزمین اصـلی بـه خزانـه     لیه و قطعات خارجی به کار رفته در کاالي تولیدي و مواد او ،دي رو کلیه حقوق و
دي بـه   رو که از سرزمین اصلی پس از اخذ حقوق و مصرفیاي  اسطه لیه و و مواد او. لت پرداخت شود، مجاز است دو

ر محصول نهـایی از منطقـه آزاد بـه سـرزمین اصـلی از پرداخـت        ود، پس از تولید و صدوش مناطق آزاد ارسال می
  .باشند سودبازرگانی معاف می

  .یژه به طور یکسان اعمال خواهد شد شمول این بند بر مناطق آزاد و و 
ق و یـا  ي معتبر جهـانی در منـاط  ها بانکفراهم کردن شرایط الزم براي فعال شدن یک یا چند شعبه از  ـ   5 

لتی در منطقه با مشارکت اشـخاص داخلـی و خـارجی و انتقـال بخشـی از نقـل و        ي مستقل غیردوها بانکایجاد 
  .ي خارجی تأسیس شده در منطقهها بانکلتی به شعب  هاي دو انتقاالت ارزي دستگاه

ی و رفـع  هـاي داخلـی و خـارج    خدمات بانکی در مناطق آزاد کشور در جهت جذب سـرمایه  تقايبه منظور ار 
ي کشور کـه در منـاطق   ها بانکگذاران، کلیه  مشکالت احتمالی و متناسب نمودن این خدمات با انتظارات سرمایه

  :آزاد فعالیت دارند مکلفند
نامه پولی و بانکی مناطق  رعایت موازین مقرر در آیین اهاي پولی و بانکی خود را انحصاراً ب کلیه فعالیت ـ  الف  

  .انجام دهند )257(یآزاد تجاري ـ صنعت
  .دهند ءشعب موجود در مناطق را در حد شعبه مستقل یا ممتاز ارتقا ـ  ب  
نامه نحوه استفاده از زمـین   آیین) 14(ي مستقر در مناطق آزاد تجاري در اجراي ماده ها بانککلیه شعب  ـ  پ  

اگذاري  ند قراردادهاي منعقد شده و، مکلف)258(ایران صنعتی جمهوري اسالمی ـ  و منابع ملی در مناطق آزاد تجاري 
 نامـه  آیـین   رعایت با را  مربوط  اعتباري  پذیرفته و تسهیالت  اراضی بین سازمان و متقاضیان را در حکم سند رسمی

  .نمایند ءبه متقاضیان اعطا)259(آزاد  مناطق  بانکی  و  پولی 
مات خود، مناطق آزاد را نیز نظیر سایر نقاط لتی مکلفند در ازاي خد هاي دو دستگاه ـ  ) 3/4/1383اصالحی ( 6 

داري کـه بـه موجـب قـانون بـراي       لویت دار خود قرار دهند به استثناي خدمات او لویت کشور در پوشش خدمات او
  . ضع شده است مناطق معینی و

  .ارزي  رهذخی  حساب  طریق از  مناطق  خصوصی بخش  هاي فعالیت  و ها شرکت  هب بیشتر  تسهیالت  ارایه ـ 7 
اردات تجاري از منـاطق آزاد   صنعتی جهت جایگزینی و ـ  ایجاد تسهیالت بیشتر براي مناطق آزاد تجاري  ـ   8 

  .اردات تجاري از کشورهاي همجوار به سرزمین اصلی به سرزمین اصلی با و

  
دي  رو از پرداخت هرگونه حقـوق و ) 4(بند » ب«و » الف«هاي  ارداتی به سرزمین اصلی موضوع قسمت تولیدات و :سابقتبصره  ـ   256
  .باشند معاف می

ــین  ـ  259و 257 ــه آی ــاطق آزاد تجــاري   ب ــانکی در من ــولی و ب ــه پ ــه در ه 9/9/1378صــنعتی مصــوب  ـ  نام مــین مجموع
  .مراجعه شود

در همـین مجموعـه    23/12/1372صنعتی مصوب  ـ  نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاري  به آیین ـ   258
     .مراجعه شود
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ارد شده بـه   هاي ورسانی در محل استقرار گمرك سازمان مناطق و ارائه اطالعات کاال ـ ایجاد شبکه اطالع9 
  .وسته به گمرك جمهوري اسالمی ایرانپیمناطق به صورت 

هاي مالی حسابرسی شده بـراي ارائـه بـه     هاي مانده از سنوات قبل و تنظیم صورت ـ تعیین تکلیف حساب10
  .1382پایان سال  اصنعتی حداکثر ت ـ  عالی مناطق آزاد تجاري  شوراي
آزاد مکلف هستند حداکثر ظرف شش مـاه اساسـنامه خـود را بـه      هاي تحت پوشش مناطق ـ کلیه شرکت11 

  .هاي خودرا طبق اساسنامه تنظیم و اجرا نمایند عالی برسانند و فعالیت تصویب شوراي
مـذکور بـه داخـل     اطقهاي مناطق آزاد کشور موظفند به منظور جلوگیري از قاچاق کـاال از منـ   ـ سازمان12 

  .رند بط اقدامات الزم را به عمل آور هاي ذي کشور، با همکاري دستگاه
  .خواهد شد تأمینربط  هاي ذي بینی در اعتبارات دستگاه اعتبارات مورد نیاز از طریق پیش 
عـالی منـاطق آزاد تجـاري ـ      ـ به منظور نظارت بر حسن اجراي این تصویبنامه و سایر مصـوبات شـوراي  13 

هاي اجرایـی موظـف را بـه صـورت مسـتمر بـه        و دستگاهصنعتی، دبیرخانه شورا مکلف است عملکرد مناطق آزاد 
زارت امـور اقتصـادي و دارایـی، سـازمان مـدیریت و       ، و عـالی  هی متشکل از نماینـدگان دبیرخانـه شـوراي    کارگرو
  .عالی گزارش کنند نتایج را به شوراي ریزي کشور ارائه نماید تا پس از بررسی، برنامه
ی شده و ایفاي سایر تکالیف قانونی مناطق آزاد کنونی، ارایـه هرگونـه   بین ـ تا زمان اعمال اصالحات پیش14 

  .پیشنهاد جدیدي درخصوص تأسیس مناطق آزاد ممنوع است
لت پذیرفته خواهد شد کـه منـاطق    پس از آن صرفاً پیشنهاداتی براي ایجاد مناطق جهت بررسی در هیأت دو 

  .ردار باشندها و امکانات الزم و کافی برخو پیشنهادي از زیرساخت
ـ به منظور تسهیل مبادالت تجاري در سطح مراکز مبادالت تجاري و به منظور ارتقاي سطح صـادرات و  15 

هاي مستقر در مناطق آزاد مکلفنـد انحصـاراً    هاي پردازش صادرات، کلیه دستگاه تبدیل شدن این مناطق به پایگاه
  .مورد عمل قرار دهند و مقررات مناطق را درخصوص صادرات از این مناطق نینقوا

یـژه را در دو بخـش    موظف اسـت برنامـه توسـعه منـاطق آزاد و و     ریزي کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه16 
  .آمایش سرزمین و همچنین برنامه چهارم توسعه کشور به عنوان یک بخش مستقل در نظر گیرد

ده  نوع فعالیت اقتصادي مجاز در محدو ر مجوز فعالیت براي هر هاي مناطق آزاد تنها مرجع صدو ـ سازمان17 
  .باشد هاي دیگر ممنوع می منطقه آزاد بوده و هرگونه دخالت یا اقدام موازي توسط دستگاه

لت  مناطق به نمایندگی دو درهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی   ـ مدیریت سازمان )3/4/1383اصالحی ( 18 
هـا و   زارتخانـه  هـا و و  ادي و زیربنایی محسوب شده و کلیه دستگاههاي اقتص باالترین مقام اجرایی منطقه در زمینه

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجـاري ـ صـنعتی جمهـوري     ) 27(لتی مکلفند ضمن اجراي ماده  هاي دو سازمان
هاي محلی در حد مدیرکلی، از هرگونه فعالیت ناهماهنگ با  الن دستگاه ، با ارتقاي پست مسؤو)260(اسالمی ایران

هـا هرگونـه همـاهنگی و همکـاري را      هاي سازمان هاي مناطق آزاد خودداري نموده و در اجراي مأموریت سازمان
  .مراعات کنند

تـر قـانونی    هاي تولیدي، خدماتی در مناطق به دلیل شرایط مناسب لتی از فعالیت هاي دو ـ حمایت دستگاه19 
  

  .مندرج در همین مجموعه مراجعه شود 7/6/1372مصوب صنعتی  ـ  به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري  ـ   260
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  .مناطق آزاد
جـی   ب جریان ترانزیت کاال از کلیه مناطق آزاد تـا مرزهـاي خـرو   لت از جذب و جل ـ به منظور حمایت دو 20 

و زارت راه  همکـاري و   بـا همـاهنگی و   هـا کشور، عوارض ترانزیـت حمـل و نقـل داخـل کشـور ایـن قبیـل کاال       
  .شود بخشوده می )261(ترابري
هشـتاد و یکـم   رها و هواپیماها در هر یک از مناطق آزاد با رعایت اصل  ـ ثبت شناو)3/4/1383اصالحی ( 21 

 )263(قانون چگـونگی اداره منـاطق آزاد  ) 22(وزیران طبق ماده  بر اساس ضوابط مصوب هیأت )262(قانون اساسی
  )264( .باشد مجاز می

رها و هواپیماهاي ثبت شده در مناطق آزاد به غیر از مواردي که قانون معـین نمـوده اسـت از پرداخـت      شناو 
  .باشند اي اجرایی کشور مستثنی میه جهی تحت هر عنوان به دستگاه هرگونه و

 ادارهقـانون چگـونگی   ) 13(ـ اتباع خارجی شاغل در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی از معافیت مقرر در ماده  22 
در مـدت مقـرر قـانونی برخـوردار      )265(ــ 1372صنعتی جمهوري اسالمی ایـران ـ مصـوب     ـ  مناطق آزاد تجاري 

. باشـند  لزم به ارائه مفاصاحساب مالیاتی نسبت به زمان اشـتغال خـود نمـی   ج از مناطق م باشند و به هنگام خرو می
  .ربط اعالم نمایند ع اشتغال افراد یادشده را به مبادي ذي ها مکلفند تاریخ شرو سازمان

ج اتباع خارجی را  هاي مناطق آزاد، مجوز خرو سازمان  مکلف است حسب اظهار رسمی  ي انتظامی نیرو متقابالً 
  .یدصادر نما

  .شوند حریم مناطق آزاد محسوب می ءمتر از قلمرو خاکی مناطق آزاد، جز 500هاي ساحلی تا فاصله  ـ آب23 
  .حذف گردیده است 3/4/1383تصویبنامه مصوب  8به موجب بند )266(ـ  25و  24 

  
  د کاال از مناطق رو از تصویبنامه راجع به اتخاذ تصمیماتی در خصوص و

  )267(داخل کشورآزاد تجاري ـ صنعتی به 
  با اصالحات بعدي وزیران هیأت 19/11/1382مصوب 

سود بازرگانی کاالهایی که به صورت تجاري از طریق منـاطق آزاد   ـ) 19/7/1390و  3/7/1390اصالحی(  2 

  
  .در حال حاضر وزارت راه و شهرسازي  ـ 261
رزي  ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشـاو  دادن امتیاز تشکیل شرکت :1368 اصالحی. ا.ا.ج.ا.اصل هشتاد و یکم ق  ـ  262

 .و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است
  .مندرج در همین مجموعه مراجعه شود 7/6/1372مصوب صنعتی  ـ  به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري  ـ   263
صـنعتی مصـوب    –به ضوابط ثبت و اعطـاي تابعیـت جمهـوري اسـالمی ایـران بـه شـناورها در منـاطق آزاد تجـاري            - 264

 . مندرج در این مجموعه رجوع شود 4/11/1388
 .در این مجموعه درج شده است 7/6/1372قانون مذکور مصوب  ـ 265
یژه قشم تبدیل به منطقـه آزاد گردیـده و    به منظور توسعه یکپارچه جزیره قشم کلیه اراضی موجود در منطقه و ـ سابق    24بند  ـ   266

  .باشد ل اداره کردن کل جزیره می سازمان منطقه آزاد مسؤو
  .گردد ار به منطقه آزاد ملحق میـ به منظور توسعه سریع منطقه آزاد چابهار، بندر شهید بهشتی و بندر شهید کالنتري چابه سابق 25بند 

 .ابالغ شده است 16/12/1382هـ مورخ 29291ت/64648این تصویبنامه به شماره  ـ   267
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کاالهـاي مـذکور کـاهش     شود، حداکثر تا پانزده درصـد ارزش سـیف   تجاري ـ صنعتی به سرزمین اصلی وارد می 
اخذ عوارض در مناطق آزاد به عنـوان   )268(نامه هاي مناطق آزاد موظفند معادل آن را مطابق آیین نسازما. یابد می

میـزان واردات  . دعوارض ورود آن کاالها از خارج به منطقه آزاد دریافت و بر طبق بودجه سالیانه خود هزینه نماینـ 
نامه از تـاریخ ابـالغ   باین تصوی.  واهد بوددالر خ) 000/000/000/3(کاال به این صورت ساالنه حداکثر سه میلیارد 

  )270( )269(.االجرا است الزم
هاي الزم را براي تحقق امور فوق  لیت فراهم کردن جاذبه صنعتی مسؤو ـ  هاي مناطق آزاد تجاري  سازمان ـ  3 

  .به عهده خواهند داشت
 ـ  آزاد تجاري  قی با گمرك مناطجی و ارتباط همزمان ماشین گمرك ایران از طریق استقرار در مبادي خرو ـ  4 

  .صنعتی، نظارت بر حسن اجراي این تصویبنامه را به عهده خواهد داشت
  

 .با اصالحات بعدي در این مجموعه درج شده است 27/10/1372نامه مذکور مصوب  آیین ـ   268
صـنعتی بـه    –از طریـق منـاطق آزاد تجـاري    ـ تصویبنامه در خصوص کاهش سود بازرگانی کاالهایی که به صورت تجاري  269

  :وزیران هیأت 20/9/1390شوند مصوب  سرزمین اصلی وارد می
شود، معـادل پـانزده    ـ سود بازرگانی کاالهایی که به صورت تجاري از طریق مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی به سرزمین اصلی وارد می 1

  )1(* .یابد درصد ارزش سیف کاالهاي مذکور کاهش می
  .دالر در سال خواهد بود) 000/000/000/3(باشد، حداکثر سه میلیارد  یزان واردات کاال که مشمول کاهش سود بازرگانی مذکور میـ م2
  . االجرا است این تصویبنامه از تاریخ ابالغ الزم -3

 .دبیر هیأت دولت اصالح شده است 18/4/1391این بند به موجب نامه اصالحی مورخ  -1*
  :هاي ذیل توجه فرمایید یزان معافیت سود بازرگانی در مناطق ویژه اقتصادي به تصویبنامهدرخصوص م -270

 هاي مرزي و منطقه ویـژه اقتصـادي سـرخس    در خصوص اعمال تخفیف و معافیت سود بازرگانی در بازارچهتصویبنامه  2بند –الف  
آن بـه منطقـه ویـژه     )2(بـه اسـتثناي بنـد     27/12/1382هــ مـورخ   30366ت/70466شماره )1(* مفاد تصویبنامه :8/8/1388مصوب 

  .یابد اقتصادي سرخس تسري می
در خصوص میزان معافیت سود بازرگانی براي ورود کاال از طریق بنادر آبادان، خرمشهر، چوئیبده، بوشـهر و جزیـره   تصویبنامه  -ب

  :24/12/1387مصوب هرمز
ــویبنامه - 1 ــماره )2(*تص ــورخ  30366ت / 70466ش ـ م ــ ــویبنامه   27/12/1382ه ــوع تص ــدي آن، موض ــالحات بع ــماره   و اص ـاي ش ت / 10268هـ

ـ مورخ 39464 ـ مورخ 39246ت / 207329و شماره  1387/  1/ 31ه  .گردد تنفیذ می 1388براي اجرا در سال  1386/ 20/12ه
 12/  27هـ مـورخ  30366ت /  70466موضوع تصویبنامه شماره (میزان تخفیف سود بازرگانی براي ورود کاال از طریق بندر خرمشهر  ـ2
   .باشد بیست و پنج درصد می 1388در سال  )1387/
  :وزیران هیأت 27/12/1382هـ مورخ 30366ت/70466تصویبنامه شماره  - 1*

معافیــت ســود بازرگــانی %) 20(مشــمول بیســت درصــد  1383د کــاال از طریــق بنــادر آبــادان، خرمشــهر و چوئیبــده تــا پایــان ســال  رو و ـ  1 
  .باشد می

  .باشد می%) 15(د کاال از بندر بوشهر و جزیره هرمز پانزده درصد  رو میزان تخفیف فوق براي و ـ  2 
اردات،  نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و و ل پیوست آیین جدو 60و  58و فصول  55لغایت  50پارچه و پوشاك موضوع فصول  ـ  3 

باشد، از شـمول تسـهیالت    لت می یید شده به مهر دفتر هیأت دو ه ترتیب فهرست پیوست که تأانواع خودرو سواري، برنج و لوازم خانگی ب
  .باشد موضوع این تصویبنامه خارج می

   .کاالهاي ترانزیت اعم از داخلی و خارجی مشمول این تسهیالت نخواهند بود ـ  4 
 .شده استتنفیذ  1388سال براي اجرا در  27/12/1382هـ مورخ 30366ت/70466تصویبنامه شماره  -2*
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  خوزستان و جزیره مینو و شلمچه به عنوانویژه اقتصادي ده منطقه  تعیین محدو

  )271(ند  صنعتی ارو -ده منطقه آزاد تجاري  محدو
  با اصالحات بعدي وزیران هیأت 8/3/1384مصوب 

و جزیره مینو و شلمچه به شرح نقشه پیوست کـه بـه   )272(یژه اقتصادي خوزستان ده فعلی منطقه و محدو ـ  1 
) آبادان ـ خرمشهر ( )273(ند  ده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی ارو  شود به عنوان محدو لت تأیید می مهر دفتر هیأت دو

  )275( )274( .شود تعیین می
برداري از منابع آب  در سرزمین و نظامات توسعه و بهره ها هدخان روها و  ـ کلیه قوانین و مقررات حاکم بر آب2 
  .باشد الرعایه می ن، بهمنشیر و اروندرود همچنان الزم کارو  دخانه رو

بـا رعایـت مقـررات مربـوط     درآمدهاي شهرداري آبادان ناشی از اخـذ عـوارض   ـ ) 4/11/1385اصالحی ( 3 
  .باشد کماکان برقرار می

  

  
 .ابالغ شده است 18/4/1384هـ مورخ 30820ت/23252این تصویبنامه به شماره  ـ   271
یـژه   منطقـه و  :عالی منـاطق آزاد  وزراي عضو شوراي 24/9/1375تصویبنامه تعیین منطقه ویژه اقتصادي خوزستان مصوب  ـ   272

هکتـار بـه   ) 2000(سـعت تقریبـی    با و) به استثناي کانال ژیان(رمشهر و آبادان هاي خ اقع در ضلع شمالی شهرستان اقتصادي خوزستان و
  . شود ل منطقه مزبور تعیین می به عنوان سازمان مسؤو» توسعه فراگیر عمران خوزستان«شرح نقشه پیوست تعیین و شرکت 

بعدي آن و بـا   صالحاتو ا 23/3/1374ورخ ك م 15003ت /42890ل یاد شده بر طبق تصویبنامه شماره  د اختیارات سازمان مسؤو حدو 
 . باشد رعایت قوانین و مقررات جاري کشور می

وزیـران عضـو شـوراي همـاهنگی منـاطق آزاد تجـاري ـ صـنعتی و ویـژه            22/10/1392مصـوب  به موجب تصویبنامه   ـ  273
آزاد تجـاري ـ صـنعتی ارونـد از      مسـاحت محـدوده منطقـه    18/4/1384هــ مـورخ    30820ت /23252نامه شماره  در تصویب ،اقتصادي

  . شده است که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، اصالح )1(* هکتار به شرح نقشه پیوست) 34700(هکتار به ) 17200(
 . صنعتی اروند در این مجموعه رجوع شود –به نقشه مربوط به اصالح مساحت محدوده منطقه آزاد تجاري   -1*

وزراي عضــو  30/4/1376ك مــورخ 18251ت /58382تصــادي خرمشــهر موضــوع تصــویبنامه شــماره منطقــه ویــژه اق ـ  274
  :عالی مناطق آزاد به شرح ذیل در منطقه آزاد اروند ادغام شده است شوراي
ب د و در جنـ  نـدرو  هکتار، بـه شـرح نقشـه پیوسـت، در کنـار ارو     ) 230(یست و سی  یژه اقتصادي خرمشهر به مساحت تقریبی دو منطقه و

ك 17543ت/109113موضـوع تصـویبنامه شـماره    (یژه اقتصـادي خوزسـتان    م به منطقه و گمرکات این بندر ایجاد و به عنوان منطقه دو
  .شود ل منطقه مزبور تعیین می بنادر و کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران به عنوان سازمان مسؤو ازماناضافه و س) 22/10/1375مورخ 

و اصـالحات بعـدي آن و بـا     23/3/1374ك مـورخ  15003ت/42890ل یادشده برطبق تصویبنامه شـماره   مسؤود اختیارات سازمان  حدو 
  .باشد رعایت قوانین و مقررات جاري کشور می

جمهور در امور مناطق آزاد و ویـژه اقتصـادي    وزیران حوزه مشاورت رییس هیأت 27/9/1387به موجب تصویبنامه مصوب  ـ   275
جمهور و همکاري اسـتانداري بـا رعایـت قـوانین و مقـررات       ریزي و نظارت راهبردي رییس ماهنگی معاونت برنامهموظف شده است با ه

 –گذاري در منطقه آزاد تجاري  آالت سنگین راهسازي و پالك مربوط نسبت به اجراي تصمیم مربوط به ترخیص انواع خودروها و ماشین
 .اقدام نمایدصنعتی اروند وفق مقررات و ضوابط مناطق آزاد 
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  صنعتی اروند –طقه آزاد تجاري نقشه محدوده من
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  صنعتی اروند –نقشه مربوط به اصالح مساحت محدوده منطقه آزاد تجاري 
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  )276(انزلی صنعتی ـ  ده منطقه آزاد تجاري  تعیین محدو

  وزیران هیأت 8/3/1384مصوب 
ت یـژه اقتصـادي گلشـن ـ بنـدرانزلی و شـهرك صـنعتی انزلـی بـه شـرح نقشـه پیوسـ             ده منطقـه و  محـدو  

ده منطقـه آزاد تجـاري ـ صـنعتی انزلـی       باشـد بـه عنـوان محـدو     لـت مـی   که تأیید شده به مهر دفتـر هیـأت دو  
  )277( .گردد تعیین می

  
  

  
 .ابالغ شده است 7/4/1384هـ مورخ 30820ت/20701این تصویبنامه به شماره  ـ   276
ــوب  ـ  277 ــویبنامه مص ــاري     4/5/1393تص ــاطق آزاد تج ــاهنگی من ــوراي هم ــو ش ــران عض ــژه   –وزی ــنعتی و وی ص

   :اقتصادي
کـه تأییـد شـده بـه مهـر      )1(*سـت هـاي زیـر بـه شـرح نقشـه پیو      هکتـار مشـتمل بـر محـدوده    ) 6266(اي به مسـاحت   محدوده -1

  :شود صنعتی انزلی الحاق می –ت دولت است، به محدوده منطقه آزاد تجاري أدفتر هی
متــر بــه ) 29052(متــر بــه دریــا، از جنــوب بــه طــول ) 21905(هکتــار از شــمال بــه طــول ) 5578(اي بــه مســاحت  محــدوده -الــف

صــنعتی انزلــی و از  –ه محــدوده فعلــی منطقــه آزاد تجــاري متــر بــ) 3350(اراضــی محــدوده شهرســتان رشــت، از غــرب بــه طــول  
  .متر به رودخانه سفیدرود واقع در شرق محدوده فعلی منطقه آزاد انزلی) 6181(شرق به طول 

متــر بــه اراضــی ) 1150(متــر بــه دریــا، از جنــوب بــه طــول ) 5707(هکتــار از شــمال بــه طــول ) 408(اي بــه مســاحت  محــدوده -ب
صـنعتی انزلـی و    –متـر بـه محـدوده فعلـی منطقـه آزاد تجـاري       ) 546(رسـتان بنـدرانزلی، از شـرق بـه طـول      روستاي طالب آبـاد شه 

  .متر به کانال طالب آباد انزلی) 1386(از غرب به طول 
صــنعتی انزلــی، از جنــوب بــه کنارگــذر امــامزاده هاشــم  –هکتــار در جنــوب منطقــه آزاد تجــاري ) 280(اي بــه مســاحت  محــدوده -ج

ــه انزلــی  ــه عمــق  ب ــایی ب ــومتر از م) 2(و مســاحت دری ــی در محــل روســتاي   –حــدوده فعلــی منطقــه آزاد تجــاري  کیل صــنعتی انزل
  .چپرپرد تا رودخانه سفیدرود

هـاي   صنعتی انزلـی موظـف بـه تهیـه طـرح جـامع محـدوده یادشـده بـا در نظـر گـرفتن گـرایش             –سازمان منطقه آزاد تجاري  -2
  .باشد صنعتی و ویژه اقتصادي می –عالی مناطق آزاد تجاري  ه شورايه آن به دبیرخانئغالب منطقه و ارا

  .باشد سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیست محیطی در محدوده یادشده می -3
  .شود می 20/2/1393ك مورخ 50408ت/17139این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره  -4

  .مقام محترم ریاست جمهوري رسیده است به تأیید 24/6/1393 این تصویبنامه در تاریخ
صـنعتی انزلـی در ایـن مجموعـه رجـوع       -به نقشه مـذکور تحـت عنـوان نقشـه الحـاقی بـه محـدوده منطقـه آزاد تجـاري          – 1*

 .شود
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  صنعتی انزلی –نقشه محدوده منطقه آزاد تجاري 
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  صنعتی انزلی –نقشه الحاقی به محدوده منطقه آزاد تجاري 
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   ین مورد نیازاگذاري زم اتخاذ تصمیماتی به منظور و

  )278(لتی در مناطق آزاد هاي دو دانشگاه
  عالی  زیران عضو شوراي و 5/6/1384مصوب 

  صنعتی -تجاري  مناطق آزاد
هاي صنعتی شریف  زمین مورد نیاز صرفاً با کاربري آموزشی و تحقیقاتی به طور رایگان در اختیار دانشگاه ـ  1 

  .و تهران در منطقه آزاد کیش قرار گیرد
توانند تا هشتاد درصد ارزش زمین با لحـاظ شـرایط    لتی، مناطق آزاد می هاي دو در خصوص سایر دانشگاه ـ  2 

  .دفوق تخفیف قائل شون
  

  براي)279(پیوست موافقتنامه تجاري اکو) چهار(عیین متن تطبیق ترجمه از تصویبنامه ت
  )280(هاي مربوط ایجاد هماهنگی بین دستگاه

  وزیران هیأت27/12/1386مصوب 
  مناطق آزاد :30ماده

داشت تا اطمینان حاصل شـود کـه کاالهـایی کـه      هاي متعاهد کلیه اقدامات الزم را معمول خواهند ـ طرف1
شوند و در مسیر حمل از یـک منطقـه آزاد واقـع در قلمـرو آنهـا اسـتفاده        تحت پوشش گواهی مبدأ اکو مبادله می

ورد هیچگونـه جابجـایی غیـر از عملیـات متعـارف جهـت       گردنـد و مـ   کنند، با کاالهاي دیگري جایگزین نمی می
  .گیرند جلوگیري از خرابی آنها، قرار نمی

، هرگاه محصوالت داراي مبـدأ یکـی از کشـورهاي متعاهـد     1ـ به عنوان استثنایی بر مقررات مندرج در بند2
ربط بنا بـه   مقامات ذي گیرند، شوند و مورد فرآوري قرار می تحت پوشش گواهی مبدأ اکو وارد یک منطقه آزاد می

کرد به شرطی که فرآوري انجام شـده بـا مقـررات     درخواست صادرکننده یک گواهی مبدأ جدید اکو صادر خواهند
  .این پروتکل مطابقت داشته باشد

ـاریخ  )281( 2کاالهایی را که با مقررات عنوان: کاالهاي ترانزیتی و نگهداري شده در انبار  :33ماده مطابقت دارند و در ت
ـا در    هاي متعاهد بطور موقـت نگهـداري مـی    به اجراء درآمدن موافقتنامه در حال حمل بوده یا در قلمرو یکی از طرف شـوند ی

توان به عنوان محصوالت داراي مبدأ پذیرفت مشروط بر اینکـه ظـرف    می. انبارهاي تحت نظارت یا در مناطق آزاد قرار دارند
تنامه، گواهی مبدأ اکو آنها که به طور عطف به ماسـبق تهیـه شـده و هرگونـه مـدرك      چهارماه از تاریخ به اجرا درآمدن موافق

  .اي راجع به وضعیـت حمـل آنها، به مقامات گمرکی کشور واردکننده تسلیم شود مثـبته
  

 .ابالغ شده است 5/6/1384هـ مورخ 33643ت/33393این تصویبنامه به شماره  ـ  278
ملـی قـوانین و مقـررات جمهـوري اسـالمی ایـران بـه          سـامانه  در 16/5/1386به قانون موافقتنامه تجاري اکو مصـوب   ـ  279
  .رجوع شود www.dotic.irنشانی

 .ابالغ شده است 5/1/1387هـ مورخ 39385ت/64شماره این تصویبنامه به   ـ  280
 www.dotic.irو مقررات جمهوري اسالمی ایـران بـه نشـانی   ملی قوانین   سامانه به» 2مقررات عنوان«براي مالحظه  ـ  281

  .رجوع شود

http://www.dotic.ir
http://www.dotic.ir
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  گردشگري و مرکز امور مناطق آزاد  ضافه شدن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وا

  )282(روابط اقتصادي خارجی هماهنگی و ویژه اقتصادي به ترکیب ستاد
  هیأت وزیران 16/12/1388

به ترکیب ستاد  اقتصاديسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري و مرکز امور مناطق آزاد و ویژه 
  .شوند اضافه می  )283( 4/10/1360مورخ   88346خارجی، موضوع تصویبنامه شماره  اقتصادي روابطهماهنگی 

  
  صنعتی و ویژه اقتصادي همطراز –ونان مرکز امور مناطق آزاد تجاري محسوب شدن معا

  )284(قانون مدیریت خدمات کشوري) 71(ماده) هـ(مقامات بند  
  وزیران عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک 27/4/1389مصوب 

» هــ «نـد  طـراز مقامـات موضـوع ب    صنعتی و ویـژه اقتصـادي، هـم    –معاونان مرکز امور مناطق آزاد تجاري 
  .شوند محسوب می – 1386مصوب  – )285(قانون مدیریت خدمات کشوري) 71(ماده

  
  ربط در سطوح ملی و استانی به ی ذيیهاي اجرا موظف نمودن کلیه دستگاهاز تصویبنامه 

  و عزم )  مد ظله العالی(اجراي تصمیماتی در راستاي تحقق فرمان مقام معظم رهبري  
  )286(ه حداقل رساندن قاچاق کاال و ارزجدي دولت دهم براي کاهش و ب

  جمهور در  نماینده ویژه رییس 9/6/1389مصوب 
  ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز

شـود و تمـامی    نامیـده مـی  » سـتاد «نامه به اختصار  ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز که در این تصمیم
نی موظفنــد در راســتاي تحقــق فرمــان مقــام معظــم  ربــط در ســطوح ملــی و اســتا هــاي اجرایــی ذي دســتگاه
ولت دهم براي کاهش و به حداقل رساندن قاچـاق کـاال و ارز، بـا اسـتفاده از      و عزم جدي د) العالی مدظله(رهبري

  
 .ابالغ شده است 22/12/1388مورخ  44190/227525شماره این تصویبنامه به   ـ  282
 .رجوع شود www.dotic.ir به تصویبنامه مذکور در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران به نشانی  ـ  283
 .ابالغ شده است 12/5/1389هـ مورخ 4437ت/105025شماره این تصویبنامه به  ـ   284
هاي ذیل مـدیریت سیاسـی محسـوب شـده و بـه       سمت :)1(* 8/7/1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  71ماده  ـ   285

   :گردد وند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین میش عنوان مقام شناخته می
 .امتیاز) 18000(رؤساي سه قوه  –الف 
   .امتیاز )17000(جمهور، نواب رییس مجلس شوراي اسالمی و اعضاء شوراي نگهبان  معاون اول رییس –ب 
 .امتیاز) 16000( جمهور وزراء، نمایندگان مجلس شوراي اسالمی و معاونین رییس –ج 
  .امتیاز) 15000(استانداران و سفراء  -د
  .امتیاز) 14000(معاونین وزراء  -هـ
مدت اجـراي آزمایشـی ایـن قـانون بـه موجـب قـانون تمدیـد مـدت اجـراي آزمایشـی قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري                 ـ  1*

 .تمدید شده است 1393تا پایان سال  14/8/1392مصوب
 .ابالغ شده است 9/6/1389ن مورخ 45059ت/128188شماره به این تصویبنامه  ـ   286

http://www.dotic.ir


245  )صنعتی -مناطق آزاد تجاري(ها  تصویبنامه

   .....:هاي موجود نسبت به اجراي تصمیمات زیر حسب مورد اقدام نمایند ها و ظرفیت تمامی اختیارات، مسؤولیت
صنعتی و  -ن معافیت کاالي ورودي همراه مسافر با همکاري مرکز امور مناطق آزاد تجاري بازنگري میزا -8
 . وزیران اقتصادي و گمرك ایران و ارائه پیشنهاد الزم به هیأت ویژه 

  
  هاي مربوط به مناطق آزاد در منطقه  اجراي طرحتصویبنامه 

  )287(صنعتی انزلی - آزاد تجاري 
  هیأت وزیران 3/11/1389مصوب 

 )288(ریزي و نظارت راهبـردي ریـیس جمهـور    صنعتی و ویژه اقتصادي و معاونت برنامه - رکز امور مناطق آزاد تجاري م
  : موظفند با همکاري استانداري و رعایت قوانین و مقررات، نسبت به اجراي تصمیمات زیر اقدام نمایند

  . ی تا شعاع پنجاه کیلومتر از نقاط مرزي منطقهصنعتی انزل - هاي پالك منطقه آزاد تجاري اعطاي مجوز تردد خودرو ـ1 
انزلی و دیگر مناطق آزاد فاقـد   بررسی و تهیه الیحه امکان ترخیص کاالي همراه مسافر براي منطقه آزاد  -2

  .وزیران ظرف سه ماه هیأتدالر در سال و ارایه آن به  )000/000/50( سقف پنجاه میلیون مجوز قانونی تا
  

  شعاع اي به شماره منطقه آزاد ارس تااجازه تردد خودروه
  )290) (289(یکصد و سی و پنج کیلومتري منطقه مذکور 

  مایندگان ویژه رییس جمهور در شوراي هماهنگی مناطق آزادن 16/12/1389مصوب 
  صنعتی و ویژه اقتصادي -تجاري  

  .باشد مذکور مجاز می  تردد خودروهاي به شماره منطقه آزاد ارس تا شعاع یکصد و سی و پنج کیلومتري منطقه

  
 .ابالغ شده است 4/12/1389هـ مورخ 46172ت/277575شماره این تصویبنامه به   ـ  287
 .ریزي کشور در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامهـ   288
 .ابالغ شده است 27/1/1390ن مورخ 46487ت/14754شماره این تصویبنامه به   ـ  289
صـنعتی ارس بـراي اشـخاص حقیقـی و      –تصویبنامه اجازه تردد خودروهاي به شماره منطقه آزاد تجاري به موجب   ـ  290

ابالغـی بـه شـماره    (وزیـران   هیـأت 4/10/1390مصـوب   حقوقی مسـتقر در محـدوده منطقـه تـا مرکـز اسـتان آذربایجـان شـرقی        
صـنعتی ارس بـراي اشـخاص حقیقـی و      –ه منطقـه آزاد تجـاري   تردد خودروهاي به شمار) 25/10/1390مورخ  هـ 46487ت/209224

حقــوقی مســتقر در محــدوده منطقــه تــا مرکــز اســتان آذربایجــان شــرقی مجــاز و تصــویبنامه مــذکور جــایگزین تصــویبنامه فــوق بــه  
ب مــورخ /هـــ  16596گردیــد لکــن تصــویبنامه جــایگزین بــه موجــب نظریــه شــماره  27/1/1390ن مــورخ 46487ت/14754شــماره

  : رییس مجلس شوراي اسالمی به شرح ذیل مورد ایراد واقع شده است7/4/1391
ــ بـا   1372قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران ـ مصوب سال  ) 4(ماده » د«ـ با عنایت به بند 1

طق آزاد تجاري ـ صنعتی با تأیید فرماندهی کـلّ قـوا    تصویب مقرّرات امنیتی و انتظامی منا«: دارد اصالحات و الحاقات بعدي که مقرّر می
ن   »هاي هیأت وزیران است ولیتئاز مس اختیار هیأت وزیران در وضع مقرّرات انتظامی، صرفاً ناظر به محدودة جغرافیایی مشـخّص و معـی ،

ي یافتن مفاد آن به خارج  در مناطق مذکور می به از آن حیث که با تسرّ ن توسعباشد، علیهذا، متن مصو شـمول   هاز محدودة مذکور، متضم
  . باشد قانون است، مغایر با قانون می

مبادالت بازرگانی مناطق ـ آزاد ـ با سایر نقاط کشور اعم از مسافرتی و تجاري تـابع مقـرّرات عمـومی      ... «: قانون مذکور) 14(ـ طبق ذیل ماده 2
 .ز حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت مقرّرات مذکور، مغایر قانون است، بنابراین، متن مصوبه ا»باشد صادرات و واردات کشور می
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  )291(اتخاذ تصمیماتی به منظور تقویت عملکرد تجارت خارجی کشور

  جمهور در  نمایندگان ویژه رییس 13/6/1390مصوب 
  کارگروه توسعه صادرات

هاي اجرایی حسب مورد موظفنـد نسـبت بـه اجـراي      به منظور تقویت عملکرد تجارت خارجی کشور، دستگاه
 : موارد زیر اقدام نمایند

برنامه توسـعه  «هاي اجرایی دخیل در تجارت خارجی موظفند هر سال حداکثر تا پانزدهم آبان ماه  دستگاه - 1
هاي مربوط و با تعیین اهداف کمی و  با تأکید بر صادرات و تسهیل تجارت بنگاه سال آتی خود را  »تجارت خارجی

ارایه نمایند تـا وزارت یـاد شـده بـا     ) جارت ایرانسازمان توسعه ت(کیفی تهیه و به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
را تا پانزدهم بهمـن مـاه هـر سـال جهـت تصـویب بـه         »برنامه ساالنه توسعه تجارت خارجی کشور«تلفیق آنها 

  . کارگروه توسعه صادرات ارایه نماید
در راستاي  هاي اجرایی دخیل در تجارت خارجی موظفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود دستگاه -  2

)  3(موضـوع بنـد    »دستورالعمل نظام پایش و ارزیابی تجـارت خـارجی  «برنامه ساالنه تجارت خارجی را بر اساس 
  . تدوین و به وزارت یاد شده ارسال نمایند

ها در مقاطع یاد شده را بـه کـارگروه توسـعه     وزارت مذکور موظف است گزارش جامع ارزیابی عملکرد دستگاه
  . مایدصادرات ارایه ن

دستورالعمل نظـام پـایش و   «هاي مرتبط  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاري دستگاه - 3
ها و نحوه ارزیـابی   را مشتمل بر عملکرد و کارکرد تخصصی هر دستگاه و بخش، شاخص »ارزیابی تجارت خارجی

  . ابالغ نمایدماه تهیه و با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت  عملکرد و غیره ظرف یک
وزارت صــنعت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان متــولی تحلیــل و تلفیــق آمــار تجــارت خــارجی کاالهــا و   - 4

تجـارت   هـاي مختلـف از جملـه مبـادالت مـرزي،       خدمات، موظف است نسبت به تهیه آمـار یـاد شـده در حـوزه    
، کـاالي همـراه مسـافر    از مبادي منـاطق آزاد تجـاري صـنعتی و ویـژه اقتصـادي و همچنـین تجـارت چمـدانی        

و غیره بـه صـورت یکپارچـه اقـدام و آمـار تلفیقـی تجـارت رسـمی و غیـر رسـمی بـراي هـر یـک از کـدهاي               
هـاي ایـن بنـد بـه طـور سـاالنه اقـدام و بـا تعیـین میـزان تحقـق             در سرفصـلی ) HS(سیستم هماهنگ تعرفه 

  . اهداف مصوب هر بخش به کارگروه توسعه صادرات ارایه نماید
ــت تولیــدي کشــور، حقــوق          وزا - 5 ــف اســت بــر اســاس ظرفی ــنعت، معــدن و تجــارت موظ رت ص
کننـدگان، تنظـیم بـازار داخلـی و غیـره، سـقف صـادرات بـراي هـر یـک از کاالهـاي منـدرج در کتـاب               مصرف

قانون مقـررات صـادرات و واردات را تعریـف و هنگـامی کـه واردات و صـادرات هـر یـک از کاالهـا در مقـاطع           
کننـدگان، تولیـد داخلـی، تنظـیم بـازار و سـایر مـوارد را تهدیـد نمایـد           ز اجزاء حقـوق مصـرف  سه ماهه هر یک ا

  .نسبت به اطالع رسانی و اتخاذ تدابیر الزم با هماهنگی کارگروه توسعه صادرات اقدام نماید
  

  
 .ابالغ شده است 13/6/1390ن مورخ 46730ت/119339این تصویبنامه به شماره  ـ   291
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  هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در تصویبنامه در خصوص جریمه
  )292(ناطق ـ آزاد تجاري ـ صنعتیکلیه نقاط کشور و م

  وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک با اصالحات بعدي 3/7/1390مصوب 
هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاري ـ صـنعتی    جریمه

    .شود است، تعیین می» دفتر هیأت دولت«به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر ) ردیف 171در (
  هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور  جدول جریمه

  در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد 
  صنعتی –تجاري 

 

 عنوان تخلف رانندگی ردیف

 مبلغ جریمه به ریال

 ج ب الف
ها،  مراکز استان کالن شهرها،

هاي بین شهري و مناطق  جاده
 صنعتی - جاري آزاد ت

 سایر شهرها
هاي  روستاها و راه
 روستایی

هر گونه حرکات نمایشی مانند دور  *1
ــور     ــت موت ــا حرک ــا و ی زدن درج

 سیکلت بر روي یک چرخ 
000  /000  /1 000  /900 000  /500 

 50بـیش از  (تجاوز از سرعت مجاز  *2
 ) کیلومتر در ساعت

000  /000  /1 000  /900 000  /500 

ــ *3 ــاز در راهس ــاي دو  بقت غیرمج ه
 طرفه 

000  /000  /1 000  /900 000  /500 

ــایی و   *4 ــز راهنم ــور از چــراغ قرم عب
 رانندگی 

000  /000  /1 000  /900 000  /500 

 500/  000 900/  000 1/  000/  000 حرکت بطور مارپیچ  *5

ها و  حرکت با دنده عقب در آزاد راه 6
 ها  بزرگراه

000  /000  /1 000  /900 - 

رانندگی در حالت مستی و مصـرف   **7
 داروهاي روان گردان و یا افیونی 

000  /000  /2 000  /000  /2 000  /000  /2 

 30بـیش از  (تجاوز از سرعت مجاز  8
 ) کیلو متر در سرعت 50تا 

000  /500 000  /400 000  /200 

  
 .ابالغ شده است 28/8/1390ن مورخ 46748ت/169432این تصویبنامه به شماره  ـ   292
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 عنوان تخلف رانندگی ردیف

 مبلغ جریمه به ریال

 ج ب الف
ها،  مراکز استان کالن شهرها،

هاي بین شهري و مناطق  جاده
 صنعتی - جاري آزاد ت

 سایر شهرها
هاي  روستاها و راه
 روستایی

 100/  000 300/  000 500/  000 ) ورود ممنوع(عبور از محل ممنوع 9

 200/  000 400/  000 500/  000 تجاوز به چپ از محور راه  *10

 100/  000 300/  000 500/  000 عبور وسایل نقلیه از پیاده رو  11

 100/  000 300/  000 400/  000 عدم رعایت حق تقدم عبور  12

 200/  000 400/  000 500/  000 دور زدن در محل ممنوع  13

استفاده از تلفن همـراه یـا وسـایل     14
ارتباطی مشابه در حین رانندگی در 

 کیلو متر  60سرعت باالي 
000  /500 000  /400 000  /200 

نقص فنی موثر یا نقص در سـامانه   15
 روشنایی در شب ) سیستم(

000  /500 000  /400 000  /300 

عدم رعایت مقررات ایمنی حمـل و   16
 واد خطرناك اي م نقل جاده

000  /500 000  /400 000  /300 

رانندگی بـا وسـایل نقلیـه عمـومی      17
 بیش از زمان مجاز 

000  /500 000  /400 000  /300 

ــدرج در    18 ــرایط من ــت ش ــدم رعای ع
ــتفاده از   ــل اسـ ــه از قبیـ گواهینامـ
 عینک، سمعک یا تجهیزات خاص 

000  /500 000  /400 000  /300 

مان ایست یا پرچم عدم توجه به فر 19
مراقبین عبور و مرور محصـلین یـا   

 پلیس مدرسه 
000  /500 000  /400 000  /300 

 300/  000 400/  000 500/  000 عدم رعایت مقررات حمل بار  20

هاي متفرقـه یـا تغییـر     نصب پالك 21
 استاندارد پالك وسیله نقلیه 

000  /500 000  /500 000  /500 

ت فنـی بـا کـارت    مغایرت مشخصا 22
 شناسایی وسیله نقلیه 

000  /500 000  /500 000  /500 

در آغوش داشـتن اطفـال در حـین     23
 رانندگی 

000  /500 000  /400 000  /400 

حمــل تیــرآهن، ورقهــاي فلــزي و  24
ــرایط   ــت ش ــدون رعای ــال آن ب  300/  000 400/  000 500/  000امث
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 عنوان تخلف رانندگی ردیف

 مبلغ جریمه به ریال

 ج ب الف
ها،  مراکز استان کالن شهرها،

هاي بین شهري و مناطق  جاده
 صنعتی - جاري آزاد ت

 سایر شهرها
هاي  روستاها و راه
 روستایی

 ایمنی و مقررات مربوط 

مقررات حمل بارهـاي   عدم رعایت 25
 ترافیکی 

000  /500 000  /400 000  /300 

عدم اقدام بـه تعـویض پـالك بـه      )293(26
 هنگام خرید و فروش وسیله نقلیه 

000  /500 000  /400 000  /400 

هــر گونــه دخالــت و دســتکاري در  27
در ) تاخوگراف(دستگاه سرعت نگار 
 وسایل نقلیه عمومی 

000  /500 000  /500 000  /500 

نامــه شــخص ثالــث  نداشــتن بیمــه ***28
 معتبر 

000  /500 000  /500 000  /500 

ــتادن   29 ــه در محــل ایس ــف دوبل توق
 ممنوع 

000  /500 000  /400 000  /200 

عبــور کــامیون و اتوبــوس در خــط  30
هـاي   هـا و آزاد راه  سـرعت بزرگـراه  

داراي بیش از دو خط عبـور در هـر   
 سمت 

000  /500 000  /400 - 

حمل مواد سـوختی خـارج از بـاك     31
مجـاز یـا    نقلیـه غیـر   توسط وسـایل 
 مجاز  نصب باك غیر

000  /500 000  /500 000  /500 

سوار کردن مسـافر یـا سـر نشـین      32
داخل صندوق عقب یا هـر قسـمت   

 خارجی وسیله نقلیه 
000  /500 000  /400 000  /200 

 رانندگی با وسـیله نقلیـه بـا پـالك     33
مجـاز و یـا داراي پـالك گـذر      غیر

موقت، ویژه، تعمیري خارج از زمان 
و مکـان تعیـین شـده و یـا پــالك     
 تعویض نشده متعلق به مالک قبلی 

000  /500 000  /500 000  /500 

 500/  000 500/  000 500/  000حمل مواد محترقه با وسایل نقلیـه   34

  
 . بیر هیأت دولت این ردیف به اشتباه تحریر شده استد 15/11/1390به موجب نامه اصالحی مورخ  ـ  293
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 عنوان تخلف رانندگی ردیف

 مبلغ جریمه به ریال

 ج ب الف
ها،  مراکز استان کالن شهرها،

هاي بین شهري و مناطق  جاده
 صنعتی - جاري آزاد ت

 سایر شهرها
هاي  روستاها و راه
 روستایی

 غیرمجاز 

یله نداشتن مجوز فعالیت راننده وسـ  35
 عمومی  نقلیه

000  /500 000  /400 000  /300 

استفاده از نور افکن یا چـراغ داراي   36
کننـده، چراغهـاي الـوان،     نور خیـره 

اضافی و داشتن نور سفید در عقـب  
 و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه 

000  /500 000  /400 000  /300 

نصب هر گونه تجهیزات یا اجسـام   37
ه وسیله نقلیه یـا  اضافی بر روي بدن

ها کـه از سـطح بیرونـی     روي چرخ
 . وسیله نقلیه تجاوز نماید

000  /500 000  /400 000  /300 

توقف و سد معبر در سطح یا حریم  38
ــاطع ــطوح    تق ــا س ــادین ی ــا و می ه

 شطرنجی 
000  /500 000  /400 - 

تصادف ناشی از عدم توجه به جلـو   39
یــا عــدم رعایــت فاصــله طــولی و 

با وسـیله نقلیـه جلـوئی یـا     عرضی 
 جانبی 

000  /500 000  /400 000  /300 

عدم اعالم نشـانی محـل سـکونت     40
جدید مالک وسیله نقلیـه د مهلـت   
تعیین شـده از تـاریخ تغییـر محـل     
ــایی و   ــه ادره راهنمـ ــکونت بـ سـ

 رانندگی 

000  /500 000  /400 000  /200 

سبقت از سمت راست وسیله نقلیـه   41
هایی که در هـر طـرف    هدیگر در را

رفــت و برگشــت فقــط یــک خــط 
عبوري وجود دارد و یا با استفاده از 

 شانه راه 

000  /500 000  /400 000  /300 

عدم تجهیز وسایل نقلیـه مربوطـه    42
 500/  000 500/  000 500/  000یا محل، به عالئم هشدار دهنده در 
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 عنوان تخلف رانندگی ردیف

 مبلغ جریمه به ریال

 ج ب الف
ها،  مراکز استان کالن شهرها،

هاي بین شهري و مناطق  جاده
 صنعتی - جاري آزاد ت

 سایر شهرها
هاي  روستاها و راه
 روستایی

 ها  عملیات اجرایی و عمرانی راه

وس و کامیون در داخـل  سبقت اتوب 43
 شهر 

000  /400 000  /300 - 

ــدا و انتهــاي پیچهــا،   44 توقــف در ابت
روي پل، داخل تونـل و داخـل یـا    

 هاي راه آهن  حریم تقاطع
000  /400 000  /300 000  /200 

نشــاندن مســافر یــا ســر نشــین در  45
 سمت چپ راننده 

000  /400 000  /300 000  /200 

سـوار شـدن و پیـاده    سوار کردن یا  46
شدن یا آویزان شدن از وسیله نقلیه 

 در حال حرکت 
000  /400 000  /300 000  /300 

نداشتن پالك جلو، عقب یا ناخوانـا   47
 بودن آن 

000  /400 000  /400 000  /400 

ــام    48 ــراغ از هنگ ــردن چ ــن نک روش
غروب تا طلوع آفتـاب و در مواقـع   

 لزوم به هر علت 
000  /400 000  /300 000  /100 

حرکت عمدي به مـوازات اتومبیـل    49
دیگر به نحوي که موجب کندي و 

 انسداد ترافیک شود 
000  /400 000  /300 000  /100 

حرکت نکردن وسایل نقلیه بین دو  50
خط یـا تغییـر خـط حرکـت بـدون      
رعایت مقـررات مربوطـه در معـابر    

 خط کشی شده 

000  /400 000  /300 000  /100 

ــاز از    51 ــه غیرمج ــایل نقلی ــور وس عب
 خطوط ویژه 

000  /500 000  /400 - 

نصب و استفاده از تجهیزات سمعی  52
گردان، آژیـر و   و بصري مانند چراغ

مجـاز یـا    امثالهم در خودروهاي غیر
استفاده از تجهیزات مـذکور توسـط   
وسایل نقلیه امدادي خارج از زمـان  

000  /400 000  /300 000  /200 
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 عنوان تخلف رانندگی ردیف

 مبلغ جریمه به ریال

 ج ب الف
ها،  مراکز استان کالن شهرها،

هاي بین شهري و مناطق  جاده
 صنعتی - جاري آزاد ت

 سایر شهرها
هاي  روستاها و راه
 روستایی

به اسـتثناي خودروهـاي   (مأموریت 
دادي وزارت بهداشـت، درمـان و   ام

 ) آموزش پزشکی و هالل احمر

عدم رعایت مسیرهاي تعیین شـده   53
 ها  حرکت در معابر منتهی به تقاطع

000  /400 000  /300 000  /100 

استفاده از وسایل آتـش زا از قبیـل    54
اجاق گـاز، پیـک نیـک، بخـاري و     

 ل وسایل نقلیه امثال آن در داخ
000  /400 000  /400 000  /400 

باز کردن قفل مخصـوص وسـایل    55
نقلیه که توسط مأمورین راهنمـایی  

 و رانندگی بسته شده است 
000  /400 000  /400 000  /400 

کیلـو   30تا (تجاوز از سرعت مجاز  56
 ) متر در ساعت

000  /400 000  /300 000  /200 

یح و مهار ایمـن  عدم بارگیري صح 57
 محموالت 

000  /450 000  /300 000  /200 

ــالح   58 ــه، مصـ ــه زبالـ ــه نخالـ تخلیـ
ساختمانی، فاضـالب و ایجـاد هـر    
گونه مانع در مسـیر عبـور وسـایل    

 ها و حریم آنها  نقلیه در راه

000  /500 000  /500 000  /500 

حمل کود، زبالـه، نخالـه و مصـالح     59
ن حفـاظ  ساختمانی و امثال آن بدو

 و پوشش الزم 
000  /400 000  /300 000  /200 

ــان ایســت و   60 ــه فرم عــدم توجــه ب
 حرکت پلیس 

000  /400 000  /400 000  /400 

ــه   61 ــار تجــاري توســط نقلی حمــل ب
 عمومی حمل مسافر 

000  /400 000  /400 000  /200 

توقــف در محــل ایســتادن ممنــوع  62
 ) توقف مطلقاً ممنوع(

000  /400 000  /300 000  /100 

نداشتن گواهی معتبـر معاینـه فنـی     63
 وسیله نقلیه 

000  /200 000  /100 000  /100 
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 عنوان تخلف رانندگی ردیف

 مبلغ جریمه به ریال

 ج ب الف
ها،  مراکز استان کالن شهرها،

هاي بین شهري و مناطق  جاده
 صنعتی - جاري آزاد ت

 سایر شهرها
هاي  روستاها و راه
 روستایی

ــه     64 ــایل نقلی ــا وس ــازه ب ــل جن حم
 غیرمجاز 

000  /400 000  /300 000  /100 

خودداري از کنار بردن وسیله نقلیـه   65
قابــل حرکــت کــه بعلــت تصــادف 
 منجر به خسارت یا نقص فنی و یـا 

ــواره رو    ــطح س ــر در س ــل دیگ عل
 . متوقف شده است

000  /300 000  /200 000  /100 

عدم رعایت فاصله طولی و عرضی  66
 کافی قبل، حین و بعد از سبقت 

000  /300 000  /200 000  /100 

راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سـر   67
 براي سبقت 

000  /300 000  /300 000  /100 

 100/  000 300/  000 300/  000 ها  ررات در گردشعدم رعایت مق 68

نصب هر نوع عالئم یا الصـاق هـر    69
نوع نوشته، آگهی و تصاویر به بدنه 
ــه و قســمت   ــایل نقلی ــارجی وس خ
درونــی وســایل نقلیــه عمــومی    
 مسافربري بدون داشتن مجوز الزم 

000  /300 000  /200 000  /200 

حرکــت کمتــر از ســرعت مقــرر در  70
ت نبودن مانع در معـابري کـه   صور

حداقل سرعت براي آن تعیین شده 
 است 

000  /300 000  /200 000  /100 

توقف وسایل نقلیه عمـومی حمـل    71
مســــافر و بــــار در خــــارج از   

 هاي تعیین شده  ایستگاه
000  /300 000  /200 000  /100 

ــایر    72 ــراه و س ــن هم ــتفاده از تلف اس
 وســایل ارتبــاطی مشــابه در حــین 

ــر از   ــرعت کمت ــدگی در س  60رانن
 کیلومتر بر ساعت 

000  /300 000  /200 000  /100 

پرتاب کردن یـا ریخـتن ضـایعات،     73
 100/  000 200/  000 300/  000، آب دهــان و بینــی و ءزبالــه، اشــیا
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 عنوان تخلف رانندگی ردیف

 مبلغ جریمه به ریال

 ج ب الف
ها،  مراکز استان کالن شهرها،

هاي بین شهري و مناطق  جاده
 صنعتی - جاري آزاد ت

 سایر شهرها
هاي  روستاها و راه
 روستایی

امثالهم از وسـیله نقلیـه بـه سـطح     
 معابر 

قصور در به کار بردن عالئم ایمنی،  74
ب مـورد در جلـو،   دهنده حس هشدار

کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در 
 ها برابر ضوابط مربوطه  سطح راه

000  /300 000  /200 000  /100 

ریختن یا ریزش روغن، بنزین، گاز  75
و یا سایر مایعات آلوده و ) گازوئیل(

 تخریب کننده دیگر در سطح راه 
000  /300 000  /200 000  /100 

نقلیه در ایستگاه  توقف سایر وسایل 76
 وسایل نقلیه عمومی 

000  /300 000  /200 000  /100 

گردش بـه چـپ یـا بـه راسـت در       77
 محل ممنوع 

000  /300 000  /200 000  /100 

توقف وسایل نقلیه در سطح سـواره   78
هــایی کــه شــانه  هـا و محــل  رو راه

 کناري وجود دارد 
000  /300 000  /200 000  /100 

محـل نصـب پـالك وسـیله      تغییر 79
 نقلیه 

000  /300 000  /300 000  /300 

ــالم و    80 ــی س ــایل ایمن ــتن وس نداش
متناسب بـا فصـل از قبیـل زنجیـر     
چرخ و یا الستیک یخ شـکن و یـا   
 نقص فنی برف پاك کن و بخاري 

000  /300 000  /200 000  /200 

ــه    81 ــایل نقلی ــا وس ــافر ب ــل مس حم
 مجاز  شخصی یا غیر

000  /300 000  /200 000  /100 

ورود و تردد وسایل نقلیه غیرمجـاز   82
ها و مناطقی کـه   در معابر، محدوده

 ممنوع اعالم شده است 
000  /200 000  /100 - 

نداشتن و یا عدم بکارگیري سامانه  83
تهویه مطبوع بـراي وسـایل نقلیـه    

 عمومی مسافربري 
000  /300 000  /300 000  /100 
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 عنوان تخلف رانندگی ردیف

 مبلغ جریمه به ریال

 ج ب الف
ها،  مراکز استان کالن شهرها،

هاي بین شهري و مناطق  جاده
 صنعتی - جاري آزاد ت

 سایر شهرها
هاي  روستاها و راه
 روستایی

ت مقــررات مربــوط بــه عــدم رعایــ 84
تابلوي ایست یا چراغ چشـمک زن  

 ها و میادین  راهنمایی در تقاطع
000  /300 000  /200 000  /100 

 100/  000 200/  000 300/  000 توقف دوبله در معابر  85

حرکت با دنده عقب غیـر ضـروري    ****86
 ها  در راه

000  /400 000  /300 000  /100 

سط وسایل نقلیه حمل سر نشین تو 87
 کشاورزي و عمرانی 

000  /300 000  /300 000  /200 

هـا   توقف وسایل نقلیه در حاشیه راه 88
 براي فروش کاال 

000  /300 000  /200 000  /100 

نداشتن آج مناسب در سطح اتکاي  89
الستیک یا استفاده از السـتیکهاي  

 فرسوده 
000  /300 000  /200 000  /100 

 100/  000 200/  000 300/  000 دگی با وسیله نقلیه دود زا رانن 90

کثیف، آلوده و حیوانـات   ءحمل اشیا 91
یا هر گونه باري که موجب ناراحتی 
ــومی   ــه عم ــایل نقلی مســافران وس

 . گردد می

000  /300 000  /200 000  /100 

عدم استفاده از کاله ایمنـی توسـط    92
راننده و سرنشین موتورسـیکلت در  

 حین رانندگی 
000  /300 000  /300 000  /300 

عــدم اســتفاده از کمــر بنــد ایمنــی  )294(93
توسط راننده یا سر نشـینان وسـیله   

ــت    ــال حرک ــه در ح ــر از (نقلی غی
ــانونی ــتثنائات ق ــا،  در آزاد راه) اس ه

 ها  ها و جاده بزرگراه

000  /300 000  /200 000  /100 

نداشتن بارنامه یا صـورت وضـعیت    94
 سافري در وسایل نقلیه عمومی م

000  /300 000  /200 000  /100 

  
 .این ردیف به اشتباه تحریر شده است) ج(دبیر هیأت دولت ستون  15/11/1390به موجب نامه اصالحی مورخ  ـ  294



 256  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

 عنوان تخلف رانندگی ردیف

 مبلغ جریمه به ریال

 ج ب الف
ها،  مراکز استان کالن شهرها،

هاي بین شهري و مناطق  جاده
 صنعتی - جاري آزاد ت

 سایر شهرها
هاي  روستاها و راه
 روستایی

ــا     95 ــافر ی ــات مس ــایرت مشخص مغ
ــا   ــا صــورت وضــعیت ی ــه ب محمول
بارنامه صادر شده یا استفاده مکـرر  

 از یک بارنامه یا صورت وضعیت 

000  /300 000  /300 000  /300 

عدم رعایت مسیرهاي تعیین شـده   96
ــایل نقل   ــدگان وس ــط رانن ــه توس ی

 ترانزیت 
000  /300 000  /300 000  /300 

سوار کـردن مسـافر بـدون صـدور      97
بلیط در وسـایل نقلیـه مسـافربري    

 براي هر نفر 
000  /300 000  /200 000  /100 

سوار کردن سر نشـین اضـافی بـه     98
ــه     ــایل نقلی ــر در وس ــر نف ازاي ه

هـاي   عمومی حمل مسافر در جـاده 
  هاي روستایی بین شهري و راه

000  /300 - 000  /100 

اســـتنکاف از قبـــول مســـافر یـــا  99
نرساندن مسافر بـه مقصـد توسـط    

 رانندگاه وسایل نقلیه عمومی 
000  /300 000  /200 000  /100 

تعمیر یا شستشوي وسیله نقلیـه در   100
 هاي عمومی  راه

000  /300 000  /200 - 

هر نوع توقف که منجر به سد معبر  101
 ل در عبور و مرور گردد و یا اختال

000  /300 000  /200 000  /100 

عبور وسایل نقلیه از بین دسـتجات   102
نظامی، انتظامی، دانش آمـوزان یـا   

کننـــدگان یـــا دســـتجات  تشـــییع
 عزاداري 

000  /300 000  /200 000  /100 

ــه هشــدار و عالئــم   103 عــدم توجــه ب
ــال    ــدادي در ح ــه ام ــایل نقلی وس

 مأموریت 
000  /300 000  /200 000  /100 

بینـی شـده    نداشتن تجهیزات پیش 104
 100/  000 200/  000 300/  000در بــرگ بــاز بینــی فنــی ســالمت 
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 عنوان تخلف رانندگی ردیف

 مبلغ جریمه به ریال

 ج ب الف
ها،  مراکز استان کالن شهرها،

هاي بین شهري و مناطق  جاده
 صنعتی - جاري آزاد ت

 سایر شهرها
هاي  روستاها و راه
 روستایی

 وسایل نقلیه عمومی 

ــدگی در محــل  105 ــوزش رانن ــاي  آم ه
 غیرمجاز 

000  /300 000  /200 000  /100 

عدم نصب پالك با ابعاد بزرگ تـر   106
ــایل نق  ــب وس ــمت عق ــه در قس لی

 سنگین باربري و مسافربري 
000  /300 000  /200 000  /100 

 100/  000 300/  000 400/  000 توقف وسایل نقلیه در پیاده رو  107

سوار یا پیاده کردن مسافر در خارج  108
ــا  از پایانـــه ــافربري یـ هـــاي مسـ
 هاي مجاز  محل

000  /400 000  /300 - 

از هـاي خـارج    استفاده از السـتیک  109
 استاندارد وسیله نقلیه 

000  /400 000  /300 000  /100 

همـــراه نداشـــتن دفترچـــه و یـــا  110
تجهیزات ثبت سرعت و سـاعت در  

 وسایل نقلیه عمومی 
000  /300 000  /200 000  /100 

 100/  000 200/  000 300/ 000 همراه نداشتن گواهینامه رانندگی  111

سسـیرانی  همراه نداشتن پروانـه تاک  112
 یا اتوبوسرانی 

000  /300 000  /200 - 

ــدون    113 ــدارس ب ــرویس م ــام س انج
داشتن مجوز الزم یا با وسایل نقلیه 

 غیرمجاز 
000  /400 000  /300 000  /100 

استفاده از شیشه دودي بـه نحـوي    114
ــل     ــین قاب ــر نش ــده و س ــه رانن ک

 تشخیص نباشند 
000  /500 000  /300 - 

ن دست و یا هر یـک از  بیرون آورد 115
بـدن ســر نشـین از وســیله    ءاعضـا 

نقلیه در حال حرکت به جـز مـوارد   
 مندرج در مقررات توسط راننده 

000  /300 000  /200 000  /100 

نداشتن یـا نقـص چراغهـاي جلـو،      116
 100/  000 300/  000 300/  000عقب، ترمز یا راهنماي وسیله نقلیه 
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 عنوان تخلف رانندگی ردیف

 مبلغ جریمه به ریال

 ج ب الف
ها،  مراکز استان کالن شهرها،

هاي بین شهري و مناطق  جاده
 صنعتی - جاري آزاد ت

 سایر شهرها
هاي  روستاها و راه
 روستایی

 ها  و یا تغییر رنگ چراغ

عدم الصاق یا نصب عالمت ممیزه  117
خودروهاي داراي پالك دولتـی بـر   

هـاي   روي شیشه یا سـایر قسـمت  
 تعیین شده 

000  /300 000  /300 000  /300 

عدم نصب یا عدم استفاده صـحیح   118
ــی و   ــزات الکترونیکـــ از تجهیـــ

ــر ــرل   غی الکترونیکــی مصــوب کنت
 نقلیه  سرعت و موقعیت وسایل

000  /400 000  /300 000  /100 

باز کردن درب وسیله نقلیـه بـدون    119
رعایت احتیـاط در حـال حرکـت و    
حین توقف و یا بـاز گذاشـتن درب   

 وسیله نقلیه در سمت سواره رو 

000  /300 000  /200 000  /100 

حرکت با نور بـاال در مـواقعی کـه     120
 باید از نور پایین استفاده شود 

000  /300 000  /300 000  /100 

رانندگی با گواهینامه پس از پایـان   121
 زمان اعتبار 

000  /300 000  /300 000  /100 

بـا   ءمتعـارف یـا اشـیا    حمل بار غیر 122
باربري بـه نحـوي    وسایل نقلیه غیر

که قسمتی ار آن از اطـراف وسـیله   
 . نقلیه خارج شود

000  /400 000  /300 000  /100 

ر آزاد عدم پرداخت عوارض مقـرر د  123
 ها  راه

000  /200 000  /100 - 

هاي ممنوعـه یـا    بوق زدن در محل 124
 ضروري و مکرر  بوق زدن غیر

000  /300 000  /200 000  /100 

هنجار از  متعارف یا نا تولید صداي نا 125
هــاي شــیپوري، لولــه اگــزوز،  بــوق

گوي منصـوب   سامانه صوتی یا بلند
 نقلیه و امثالهم  در وسایل

000  /200 000  /300 000  /100 

 - 150/  000 200/  000عبور یـا توقـف در معـابري کـه از      126
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 عنوان تخلف رانندگی ردیف

 مبلغ جریمه به ریال

 ج ب الف
ها،  مراکز استان کالن شهرها،

هاي بین شهري و مناطق  جاده
 صنعتی - جاري آزاد ت

 سایر شهرها
هاي  روستاها و راه
 روستایی

طـــرف راهنمـــایی و راننـــدگی در 
 . شود ساعت معینی منوع اعالم می

سال  12سوار کردن اطفال کمتر از  127
 در صندلی جلو اتومبیل 

000  /200 000  /200 000  /100 

مسـافر   سوار کردن مسافر بـا داشـتن   128
ــی،  قبلــی توســط تاکســی هــاي تلفن

دربست یا آژانس بدون اجـازه مسـافر   
  قبلی

000  /200 000  /150 - 

خروج غیرمجاز تاکسی از محـدوده   129
 تعیین شده 

000  /200 000  /200 000  /100 

نامـه شـخص    همراه نداشـتن بیمـه   130
 ثالث 

000  /200 000  /200 000  /100 

ــ  131 ــتن ب ــراه نداش ــوزین در هم رگ ت
 وسایل نقلیه حمل بار 

000  /200 000  /200 000  /100 

دهنـده   عدم توجه به عالئم هشـدار  132
 در تقاطع راه با راه آهن 

000  /200 000  /200 000  /100 

ــارت صــحت و   133 ــراه نداشــتن ک هم
ســالمت روحــی و جســمی راننــده 

 نقلیه عمومی  وسیله
000  /200 000  /200 000  /100 

یــخ (اســتفاده از الســتیک میخــدار  134
 در مواقع ضروري ) شکن

000  /200 000  /200 000  /100 

مجاز یا رها نمودن  حرکت دادن غیر 135
 ها  انواع حیوانات در راه

000  /200 000  /200 000  /100 

ــت     136 ــه در جه ــایل نقلی ــف وس توق
 مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر 

000  /200 000  /100 - 

عدم رعایـت مقـررات ویـژه عبـور      137
سـازي   وسایل نقلیه کشاورزي و راه

 ها  در راه
000  /200 000  /200 000  /100 

عـدم اسـتفاده یـا اسـتفاده غلــط از      138
 100/  000 200/  000 200/  000عالئم با دست یـا چـراغ راهنمـاي    
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 عنوان تخلف رانندگی ردیف

 مبلغ جریمه به ریال

 ج ب الف
ها،  مراکز استان کالن شهرها،

هاي بین شهري و مناطق  جاده
 صنعتی - جاري آزاد ت

 سایر شهرها
هاي  روستاها و راه
 روستایی

 وسیله نقلیه در مواقع لزوم 

چراغهـاي  پوشاندن تمام یا قسمتی از  139
جلو یا عقب وسـیله نقلیـه کـه باعـث     

  .کاهش، تغییر یا شدت نور شود
000  /200 000  /200 000  /100 

عبور یا توقف وسایل نقلیه بـاربري   140
بـه   6/  5ظرفیت ناخالص (سنگین 
هاي بـرون شـهري    و اتوبوس) باال

ــاعات    ــهري در سـ ــابر شـ در معـ
 غیرمجاز 

000  /200 000  /200 - 

در پوشش یا تعقیب وسـایل   حرکت 141
 نقلیه امدادي 

000  /300 000  /200 - 

ــدار    142 ــم هش ــتفاده از عالئ ــدم اس ع
دهنده وسایل نقلیه طویل، عمرانی، 

 ها  راهسازي و کشاورزي در راه
000  /200 000  /100 000  /100 

ــوع   143 ــل ممن ــف در مح ــارك (توق پ
 ) ممنوع

000  /200 000  /150 000  /100 

داشتن تجهیزات و عالئم مصـوب  ن 144
براي خودروهاي تاکسی، آژانـس و  

 سرویس مدارس 
000  /200 000  /200 - 

نداشـــتن تجهیـــزات و عالئـــم    145
شناسایی و احتیاط در وسایل نقلیـه  

 مخصوص آموزش رانندگی 
000  /300 000  /300 000  /300 

خاموش بودن چراغ داخـل وسـایل    146
 ر شب نقلیه عمومی مسافربري د

000  /200 000  /200 000  /100 

هاي غیرمجاز در داخل و  نصب آینه 147
 خارج وسایل نقلیه مسافربري 

000  /200 000  /200 000  /100 

حمل و در آغوش گرفتن حیوانـات   148
و یا سرگرم شدن با آنهنـا در حـین   

 رانندگی 
000  /200 000  /200 - 

ــائی   149 ــارت شناس ــتن ک ــراه نداش  50/  000 100/  000 200/  000هم
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 عنوان تخلف رانندگی ردیف

 مبلغ جریمه به ریال

 ج ب الف
ها،  مراکز استان کالن شهرها،

هاي بین شهري و مناطق  جاده
 صنعتی - جاري آزاد ت

 سایر شهرها
هاي  روستاها و راه
 روستایی

 سیله نقلیه و

سوار و پیاده کردن مسـافر یـا سـر     150
هاي غیرمجاز یا بـه   نشین در محل

نحوي که موجب اختالل در عبـور  
  و مرور گردد

000  /400 000  /300 000  /100 

توقــف وســایل نقلیــه غیرمجــاز در  151
 ایستگاه بارگیري و تخلیه بار 

000  /200 000  /100 - 

عدم رعایـت تقـدم عبـور عـابر یـا       152
تجاوز یـا توقـف وسـایل نقلیـه در     

 گذرگاه عابر پیاده 
000  /200 000  /200 000  /200 

توقف وسیله نقلیه با موتـور روشـن    153
 ها  بدون حضور راننده در راه

000  /200 000  /200 000  /100 

ــتعمال  154 ــامیدن و اسـ خـــوردن، آشـ
 آن حین رانندگی دخانیات و امثال 

000  /200 000  /200 000  /100 

عبور از روي لوله آب آتـش نشـانی    155
 ها  در راه

000  /200 000  /200 000  /100 

بازگذاشتن درب صندوق عقب وسـیله   156
در حال حرکت، نصـب یـا قـرار دادن    
هر شیء که مانع دیـد عقـب یـا جلـو     

 راننده یا پالك وسیله نقلیه شود 

000  /150 000  /100 000  /50 

سوار کردن سرنشین اضـافی بـه ازاي    157
هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمـل  

 مسافر در شهر و حومه 
000  /150 000  /100 - 

نداشتن برچسـب عـوارض سـالیانه     158
 شهرداري 

000  /100 000  /50 - 

پارك کردن تاکسی بـدون حضـور    159
 هاي تاکسی  راننده در ایستگاه

000  /150 000  /100 - 

ــی    160 ــد ایمن ــتفاده از کمربن ــدم اس ع
توسط راننده یا سر نشـینان وسـیله   

ــت    ــال حرک ــه در ح ــر از (نقلی غی
000  /150 000  /100 000  /50 
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 عنوان تخلف رانندگی ردیف

 مبلغ جریمه به ریال

 ج ب الف
ها،  مراکز استان کالن شهرها،

هاي بین شهري و مناطق  جاده
 صنعتی - جاري آزاد ت

 سایر شهرها
هاي  روستاها و راه
 روستایی

در معابر شـهري  ) استثنائات قانونی
 و روستایی 

ــا   161 عــدم توقــف در مواجــه شــدن ب
خودروهاي سرویس مدارس بهنگام 

 آموزان  ودن دانشسوار و پیاده نم
000  /150 000  /100 000  /50 

ســوارکردن ســر نشــین اضــافه بــر  162
ظرفیت مجاز بـه ازاي هـر نفـر در    

 وسایل نقلیه شخصی 
000  /150 000  /100 000  /50 

همراه نداشتن گواهی یا بـر چسـب    163
 معتبر معاینه فنی 

000  /100 000  /50 000  /50 

ــافی بـــ   164 ــین اضـ ــل سرنشـ ا حمـ
 موتورسیکلت به ازاي هر نفر 

000  /100 000  /100 000  /50 

 100/  000 100/  000 100/  000 عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس  165

 50/  000 100/  000 100/  000 عدم استفاده از تاکسیمتر  166

دست گرفتن موتورسـیکلت سـوار،    167
ســوار، اســکیت ســوار،    دوچرخــه

وسیله نقلیـه  ه ن باسکوتر و نظایر آ
 در حال حرکت

000  /100 000  /100 000  /100 

کشی یا حمل بار غیرمتعـارف   یدك 168
 به وسیله موتور سیکلت یا دوچرخه 

000  /100 000  /100 000  /50 

حرکــت دادن وســایل نقلیــه داراي  169
 ها  چرخ فلزي در راه

000  /50 000  /50 000  /30 

منـی از قبیـل   نداشتن تجهیـزات ای  170
زنگ یا بوق، ترمز، چراغ یـا چـراغ   

 عقب و نور تاب دوچرخه پایی 
000  /50 000  /50 000  /30 

ــاده از محــل  171 ــابر پی ــور ع ــاي  عب ه
ــواره ــاز س ــین از  غیرمج رو و همچن

رو  هــایی کــه داراي پیــاده طــول راه
 است 

000  /30 000  /30 000  /30 

ون رسیدگی به تخلفـات راننـدگی در صـورت ارتکـاب همزمـان دو فقـره       قان) 10(ماده  »د«به استناد بند  :*
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این جدول که با یک ستاره مشخص شده اسـت عـالوه   ) 10(و  )5(، )4(، )3(، )2(، )1(هاي  تخلفات موضوع ردیف
  .شود ساعت توقیف می 72بر صدور قبض جریمه، وسیله نقلیه به مدت 

ایـن  ) 7(ردیـف   ارتکـاب تخلـف   )295(رانندگی گی به تخلفاتقانون رسید) 10(ماده  »ب«به استناد بند **: 
جدول که با دو ستاره مشخص شده عالوه بر صدور قبض جریمه موجب ضبط گواهینامه بـه مـدت شـش مـاه و     

 . معرفی راننده به مرجع قضایی خواهد شد
 . شود مینامه توقیف  عالوه بر جریمه مذکور، وسیله نقلیه مطابق قانون بیمه تا ارایه بیمه***: 

  .این جدول اقدام خواهد شد) 6(ق ردیف بها مطا ها و بزرگراه در آزاد راه****: 
  

  واردات کاال توسط کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور و مسافرانی که به کشور
  گردند، در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی ماکو، بندر انزلی،  وارد می

  )296(ارس و اروند
  وزیرانهیأت  15/2/1392مصوب 

 منـاطق  قانون چگـونگی اداره ) 14(اجراي مقررات ورود کاالي همراه مسافر به داخل کشور مندرج در ماده  
نامــه شــماره  تصــویب) 9(ـــ و مــاده )297(1372آزاد تجــاري ـ صــنعتی جمهــوري اســالمی ایــران ـ مصــوب     

هاي مـرزي   و بازارچه مبادالت مرزي موضوع تعیین مقررات مربوط به )298( 7/11/1372هـ مورخ 305ت/56682
 منـاطق  گردنـد، در  در خارج از کشور و مسافرانی که به کشور وارد می و واردات کاال توسط کارگران ایرانی شاغل

  .آزاد تجاري ـ صنعتی ماکو، بندرانزلی، ارس و اروند مجاز است
  

   )299(و ویژه اقتصاديصنعتی  -مناطق آزاد تجاري  عالی تشکیل شوراي
  وزیران با اصالحات بعدي یأته 3/6/1392مصوب 

هـاي منـاطق آزاد    به منظور ایجاد همـاهنگی بـین سـازمان    ـ) 5/11/1393و  26/5/1393 ،4/3/1393اصالحی ( 1
جمهـور   ریـیس  صنعتی و ویژه اقتصادي متشکل از –عالی مناطق آزاد تجاري  اقتصادي، شوراي صنعتی و ویژه –تجاري 

تجارت، امـور خارجـه، کشـور، نفـت، تعـاون، کـار و رفـاه         دارایی، صنعت، معدن و ، وزیران امور اقتصادي و)رییس شورا(
ریـزي و نظـارت    ، معـاون برنامـه  و وزیر جهاد کشـاورزي  اسالمی، راه و شهرسازي، دادگستري اجتماعی، فرهنگ و ارشاد

صـنایع   نگـی، مرکزي جمهوري اسالمی ایران، رییس سازمان میـراث فره ، رییس کل بانک )300(جمهور رییس راهبردي
  .شود و دبیر شورا تشکیل می، رییس سازمان حفاظت محیط زیست دستی و گردشگري

  
 .ابالغ شده است 8/3/1392هـ مورخ 45059ت /56740این تصویبنامه به شماره  ـ  295
 .رانندگی مندرج در همین مجموعه رجوع شود یدگی به تخلفاتقانون رس 21به زیرنویس ماده  ـ  296
 .رجوع شودمندرج در این مجموعه  7/6/1372به قانون مذکور مصوب  ـ  297
 صـنعتی جمهـوري اسـالمی ایـران     ـ  تجـاري   امورگمرکی مناطق آزاد  اردات و و مقررات صادرات،بند ب از فصل دوم به  ـ  298
 .مجموعه رجوع شودمندرج در این  19/2/1373مصوب 
 .ابالغ شده است 5/6/1392هـ مورخ  49516ت/113200این تصویبنامه به شماره  ـ  299
 .ریزي کشور در حال حاضر رییس سازمان مدیریت و برنامه ـ  300
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  .شود جمهور تعیین می دبیر شوراي مذکور توسط رییس –تبصره  
صنعتی جمهـوري اسـالمی    ـ  وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري  ظایف و اختیارات هیأت وـ   2
و قانون تشکیل ) ورذکقانون م) 1(ماده ) 2(به استثناي تبصره (و اصالحات بعدي آن  ـ  )301( 1372مصوب  ـ  ایران 

 )1(مـاده   )2(بـه اسـتثناي تبصـره    ( ـ )302(  1384مصوب  ـ  یژه اقتصادي جمهوري اسالمی ایران  و اداره مناطق و
ـ ) ورذکقانون م صنعتی و ویژه اقتصادي به  و مقررات مندرج در سایر قوانین صرفاً در خصوص مناطق آزاد تجاري 

  .شود وزیران عضو شورا تفویض می
گیري درخصوص امور اجرایی موضـوع یـاد شـده بـه کلیـه اعضـاي شـورا بـه عنـوان نماینـدگان ویـژه             تصمیم ـ  3
  . شود ها و مقررات مربوط به موضوع یاد شده به وزیران عضو شورا تفویض می نامه جمهور و تصویب و اصالح آیین رییس
جمهور و  در حکم تصمیمات رییس) حسب مورد(تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضاء یا وزیران عضو شورا  ـ  4
  .نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است آیین) 19(وزیران بوده و با رعایت ماده  هیأت

  
  گذاري  اتخاذ تصمیماتی براي رفع موانع تولید و سرمایهاز تصویبنامه 

   اقتصادي و بهبود و اشتغال و ایجاد تحرك
  )303(فضاي کسب و کار

  هیأت وزیران17/6/1392مصوب 
از تولیـد ملـی، تـرخیص     هاي تولیـدي و حمایـت   هاي زیربنایی و یارانه بخش منابع طرح تأمینـ به منظور  4

به اماکن گمرکی و منـاطق آزاد تجـاري ـ صـنعتی و      کاالهاي مشمول اولویت دهم که تا زمان ابالغ این مصوبه
معدن  آنها قبض انبار صادر شده باشد، پس از اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، اقتصادي وارد و براي ویژه

برابر سود بازرگانی و رعایت سایر  و اخذ حقوق گمرکی و دو) با ارز متقاضی و بدون تخصیص مجدد ارز(و تجارت 
لیکی مکلف است براي این گروه از کاالها که آوري و فروش اموال تم جمع سازمان. قوانین و مقررات بالمانع است

قانون یادشده به آن ) 33(ماده  قانون امورگمرکی مشمول مقررات متروکه گردیده و در اجراي) 24(استناد ماده  به
  .فروش نرفته باشد، بر اساس این مصوبه اقدام نماید سازمان ارسال و تا تاریخ ابالغ این مصوبه به

  
  صنعتی ماکو ـبه شماره منطقه آزاد تجاري اجازه تردد خودروهاي 

  )304(کیلومتري منطقه) 30(شعاع تا 
  مناطق  وزیران عضو شوراي هماهنگی 1/8/1392مصوب

  صنعتی و ویژه اقتصادي آزاد تجاري ـ
ـ   منطقـه  تـردد خودروهـاي بـه شـماره     ـ 1  منطقـه  کیلـومتري ) 30(صـنعتی مـاکو تـا شـعاع      آزاد تجـاري 

  
 .رجوع شودمندرج در این مجموعه  7/6/1372به قانون مذکور مصوب  ـ  301
 .رجوع شوداین مجموعه مندرج در  11/3/1384به قانون مذکور مصوب   302
 ابالغ شده است 21/6/1392هـ مورخ  49515ت/118320این تصویبنامه به شماره  ـ   303
 .ابالغ شده است 11/12/1392ك مورخ  50079ت/183315این تصویبنامه به شماره  ـ   304
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  . مجاز است
  .شود می 2/5/1392هـ مورخ 49155ت/100992نامه شماره  نامه جایگزین تصویب یباین تصو ـ 2
  

  تشکیل ستاد مرکزي هماهنگی خدمات سفر به منظور
   )305(توسعه گردشگري داخلی 

 هیأت وزیران با اصالحات بعدي  22/10/1392مصوب 
سـجام در ارایـه خـدمات    به منظور توسعه گردشگري داخلی و ایجاد هماهنگی و ان -)17/1/1393اصالحی (1

ریـزي، سـازماندهی و نظـارت بـر انجـام       مناسب براي رفاه حـال مسـافران و گردشـگران، سیاسـتگذاري، برنامـه     
هاي سفر، ستاد مرکزي همـاهنگی خـدمات سـفر مرکـب از سـازمان میـراث فرهنگـی، صـنایع دسـتی و           فعالیت

زارت آموزش و پرورش، وزارت دادگسـتري،  گردشگري، وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و
صنعت، معدن و تجارت و فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، دبیرخانـه شـوراي      هاي  وزارتخانه«، وزارت راه و شهرسازي

، سازمان تعزیرات )306(»صنعتی و ویژه اقتصادي و سازمان حفاظت محیط زیست –تجاري  مناطق آزاد هماهنگی
می ایران، سازمان امداد و نجات جمعیت هـالل احمـر و سـازمان صـدا و     حکومتی، نیروي انتظامی جمهوري اسال

  : شود سیماي جمهوري اسالمی ایران با شرح وظایف زیر و در چارچوب قوانین مربوط تشکیل می
  ریزي، سازماندهی و نظارت خدمات سفر در سطح کشور  سیاستگذاري، برنامه -الف
هاي مرتبط با امر سفر به منظور ارایه خدمات بهینه بـه   ت دستگاهها و امکانا استفاده از توانمندي، ظرفیت -ب

  مسافران 
  ربط  هاي ذي بررسی و تدوین راهکارهاي مناسب ارایه خدمات و تسهیالت به گردشگران از سوي دستگاه -ج
  بررسی معضالت و مشکالت مربوط به سفر و ارایه راهکار قانونی در جهت رفع آنها  -د
  هاي مرتبط با توسعه تسهیالت گردشگري در کشور  طرح بررسی و ارایه -هـ
  ریزي و توزیع سفر به مناطق کمتر شناخته شده  برنامه -و
  رسانی و تبلیغات سفر  مدیریت یکپارچه ابعاد فرهنگی، اطالع -ز
  هاي بخش خصوصی در راستاي ارایه خدمات بهتر به مسافران  شناسایی و استفاده بهینه از ظرفیت -ح
  ربط در امر خدمات رسانی به مسافران  هاي دولتی ذي رت بر حسن انجام وظایف دستگاهنظا -ط
  از طریق اشاعه فرهنگ سفر ) ها تنوع فرهنگی، آداب، سنن، رسوم، آیین(هاي فرهنگی  تقویت بنیان -ي
بـه   و هدایت منابع مالی و اعتبارات تخصیص یافته در راستاي ارایـه خـدمات مطلـوب    تأمینبینی،  پیش -ك

  مسافران 
  هاي آماري مسافرت در کشور و تهیه گزارش ادواري از اقدامات ستاد  تهیه شاخص -ل

  . هاي عضو ستاد مرکزي در سطح معاون در این ستاد حضور خواهند داشت دستگاه -1تبصره 
هاي عضو ستاد مرکزي در صورت ضرورت حضور، در سطح رییس  هاي وابسته به دستگاه سازمان -2تبصره 

  
 .ابالغ شده است 8/11/1392هـ مورخ  50107ت /169067این تصویبنامه به شماره  ـ   305
 . به این بند الحاق شده است 17/1/1393عبارت داخل گیومه به موجب اصالحی  ـ  306
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  . شود ها در اولین جلسه ستاد مرکزي تعیین و ابالغ می فهرست این سازمان. کنند ازمان مربوط شرکت میس
ریاست ستاد مرکزي برعهـده معاونـت گردشـگري سـازمان میـراث فرهنگـی، صـنایع دسـتی و          -3تبصره 
  . باشد گردشگري می

بـا انتخـاب سـازمان میـراث      هاي صـنفی و تخصصـی گردشـگري    ها و انجمن ها، اتحادیه کانون -4تبصره 
  . ها حضور خواهند داشت فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري در ستاد مرکزي و ستاد اجرایی استان

ها و نهادهاي اجرایی موظفند در چارچوب وظـایف خـود و بـا رعایـت قـوانین و مقـررات مربـوط         دستگاه -2
  . براساس مصوبات ستاد اقدام نمایند

ها،  ه منظور اجراي مصوبات ستاد مرکزي هماهنگی خدمات سفر در سطح استانب -)17/1/1393اصالحی ( 3
ستاد اجرایی خدمات سفر در هر استان مرکب از استاندار، مدیرکل میراث فرهنگی، صـنایع دسـتی و گردشـگري،    

هـاي بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی، آمـوزش و پـرورش، دادگسـتري، راه و          ساي واحدهاي وزارتخانـه ؤر
ي و سازمان تعزیرات حکومتی هر استان، فرمانده نیروي انتظامی استان، مدیرکل صدا و سـیماي اسـتان،   شهرساز

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان، شهردار مرکز استان و مدیرعامل سازمان امداد و نجـات جمعیـت هـالل    
  : شود مربوط تشکیل می با شرح وظایف زیر در چارچوب قوانین)307(»و مدیران متناظر آنها« احمر استان
  اي به منظور ارایه خدمات شایسته به مسافران و گردشگران  ریزي منطقه برنامه -الف
  هاي ابالغی ستاد مرکزي  هاي کلی و برنامه اجراي سیاست -ب
  هاي نوین تسهیل کننده خدمات به گردشگران و مسافران در سطح استان  ها و روش اتخاذ رویه -ج
  ها و فرایندهاي اجرایی ستاد  هاي کاربردي به ستاد مرکزي جهت بهبود روشارایه پیشنهاد -د
ریزي و توسعه استان و کارگروه تخصصی میراث فرهنگـی، صـنایع    هاي شوراي برنامه استفاده از ظرفیت -هـ

  هاي گردشگري استان  دستی و گردشگري براي تقویت زیرساخت
  هاي نوین  ها و مدل ستان به شیوههاي گردشگري ا ها و توانمندي معرفی ظرفیت -و
  هاي اداري و پشتیبانی مربو به ستاد  هماهنگی -ز
  ) واحدهاي ارایه دهنده خدمات(نظارت بر تأسیسات و مؤسسات گردشگري  -ح
  دهنده خدمات به مسافران و گردشگران  نظارت بر سایر صنوف ارایه -ط
  ی در سطح استان هاي فرهنگی و اجتماع تهیه، تدوین و اجراي برنامه -ي
  رسانی، تبلیغات و راهنمایی مسافران و گردشگران  اطالع -ك
  ایجاد نظام پاسخگویی مناسب براي گردشگران و مسافران  -ل
  شناسایی نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصتها و ارایه راهکارهاي پیشنهادي به ستاد مرکزي  -م
  ارش ادواري شفاف و مستند استخراج و پردازش آمار و اطالعات و ارایه گز -ن

ریاست ستاد استانی برعهده استاندار و دبیري آن برعهده مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و   -تبصره 
  . باشد گردشگري استان می

ها، سـتاد اجرایـی    به منظور هماهنگی و پیگیري مصوبات ستاد مرکزي و ستاد اجرایی استان در شهرستان -4
  

 . به این بند الحاق شده است 17/1/1393عبارت داخل گیومه به موجب اصالحی   ـ   307
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ه ریاست فرماندار و با عضویت مدیران متناظر با اعضاي سـتاد اجرایـی اسـتان در سـطح     خدمات سفر شهرستان ب
وظایف ستاد اجرایی شهرستان نیز متناظر با وظایف ستاد اجرایی استان در محدوده هر . شود شهرستان تشکیل می

  . شهرستان است
دسـتی و گردشـگري شهرسـتان    دبیرخانه ستاد اجرایی شهرستان در ادارات میراث فرهنگی، صنایع  - تبصره 
  . مستقر است

 
  )308(صنعتی ارس  -تعیین محدوده منطقه آزاد تجاري 

 صنعتی و ویژه اقتصادي–عالی مناطق آزاد تجاري وزیران عضو شوراي 4/5/1393مصوب 
هکتـار،  ) 20500(مسـاحت   صنعتی ارس شـامل محـدوده اراضـی جلفـا بـه      –محدوده منطقه آزاد تجاري  -1

هکتار و محـدوده  ) 5700(هکتار، محدوده اراضی خدا آفرین به مساحت ) 411(وردوز به مساحت محدوده اراضی ن
ت دولـت  أکه تأیید شده به مهر دفتر هیـ  )309(هاي پیوست هکتار طبق نقشه) 25000(بگلو به مساحت  اراضی قلی

  . شود  است، تعیین می
  . شود  می 21/11/1387ـ مورخ ه41480ت/ 216684شماره   نامه جایگزین تصویبنامه باین تصوی -2

  . به تأیید مقام محترم ریاست جمهوري رسیده است 11/12/1393این تصویبنامه در تاریخ 

  
 .ابالغ شده است 16/12/1393مورخ  ك50925ت/153552شماره این تصویبنامه به  ـ   308
  .همین مجموعه رجوع شود 1ضمیمه  هاي پیوست در قسمت به نقشه ـ   309
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  و تعیین  ورود خودروهاي سوارياز تصویبنامه اتخاذ تصمیماتی درخصوص 

   )310(محدوده تردد خودروهاي با پالك مناطق آزاد
  رانهیأت وزی 19/6/1393مصوب 

تردد خودروهاي با پالك مناطق آزاد صرفاً در محدوده این مناطق مجاز است و ورود آنها به قلمرو گمرکی با  -3
  .رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است

  
  صنعتی کیش، - هاي مناطق آزاد تجاري سازمان 1394نامه بودجه سال  بتصوی

  )311(قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو
  عضو شوراي عالی مناطق آزاد  وزیران 27/12/1393مصوب 

  و ویژه اقتصادي صنعتی –تجاري 
ــی و   –هــاي منــاطق آزاد تجــاري  ســازمان 1394بودجــه ســال  ــد، انزل صــنعتی کــیش، قشــم، چابهــار، ارس، ارون

دولـت  مناطق یـاد شـده بـه شـرح پیوسـت کـه تأییـد شـده بـه مهـر دفتـر هیـأت              1393ماکو و اصالحیه بودجه سال 
 .شود است، تعیین می

  .به تأیید مقام محترم ریاست جمهوري رسیده است 27/12/1393این تصویبنامه در تاریخ 
  

  بسمه تعالی
  .اقتصاد مقاومتی مختص زمان تحریم و جنگ نیست

  مقام معظم رهبري
  صنعتی - هاي مناطق آزاد تجاري سازمان 1394نامه بودجه سال  تصویب

  اروند، انزلی و ماکو کیش، قشم، چابهار، ارس،
و در جهـت   1404انـداز ایـران    بـا رویکـرد تمرکـز بـر اهـداف سـند چشـم        1394بودجه مناطق آزاد کشـور در سـال   

هــاي پــیش رو و مقابلــه بــا تهدیــدهاي جــاري بــا  هــاي منــابع انســانی و مــادي و فرصــت اســتفاده بهینــه از ظرفیــت
سـتقالل مـدیریت در پیشـبرد اهـداف توسـعه و موازنـه ارزي       منظـور تحقـق اقتـدار و ا    محوریت اقتصاد مقـاومتی و بـه  

  .تدوین شده است
هـاي پیشـرفته، گسـترش و تسـهیل تولیـد،       توسعه حوزه عمل منـاطق آزاد کشـور بـه منظـور انتقـال فنـآوري      

ــفاف        ــارج، ش ــالی از خ ــابع م ــروري و من ــاي ض ــأمین نیازه ــدمات، ت ــاال و خ ــادرات ک ــاد و   ص ــازي اقتص س
هـاي پـولی، تجـاري، ارزي     هـاي فسـادآور در حـوزه    هـا و زمینـه   ي از اقـدامات، فعالیـت  سازي آن و جلـوگیر  سالم

  
 .ابالغ شده است 23/6/1393هـ مورخ  51040ت/70441این تصویبنامه به شماره  ـ   310
 .ابالغ شده است 19/1/1394مورخ  ك51752ت/4072این تصویبنامه به شماره  ـ   311



273  )صنعتی -مناطق آزاد تجاري(ها  تصویبنامه
ایرانــی  -بــه عنــوان الگــوي مترقــی و پیشــرو در گــذر از وضــع موجــود و موانــع توســعه جامعــه اســالمی ... و 

میلیـارد ریـال و از حیـث     20771منـاطق از حیـث منـابع بـالغ بـر       1394بودجـه سـال   . گذاري شده اسـت  هدف
هـا و   منظـور تفکیـک هزینـه    باشـد و بـه   میلیـارد ریـال بـه شـرح جـداول پیوسـت مـی        20771رف بـالغ بـر   مصا

صـورت مجـزا تنظـیم     هـاي جـاري، نگهـداري و عمرانـی بـه      نامـه  استقرار نظام کنترل عملکرد در قالب موافقـت 
ــه     ــاطق آزاد و دبیرخان ــین من ــدیل و ب ــدها تع ــا تحقــق درآم ــا متناســب ب ــارات آنه ــع اعتب ــالی  شــورايو توزی ع

  .گردد مطابق جداول پیوست موازنه و مبادله می
  

  :تعاریف و تلخیص -1ماده 
کـار   هـا و مفـاهیم مشـروح مربـوط بـه      ها و عناوین زیـر بـه جـاي عبـارت     نامه از این پس واژه بدر این تصوی

  :رود می
  صنعتی -هاي مناطق آزاد تجاري سازمان :ها سازمان
  صنعتی -مناطق آزاد تجاري :مناطق
  صنعتی و ویژه اقتصادي -عالی مناطق آزاد تجاري شوراي :شورا

  صنعتی و ویژه اقتصادي -عالی مناطق آزاد تجاري دبیرخانه شوراي :دبیرخانه
ــاري  ــه ج ــت       :بودج ــرداي پرداخ ــازمان ب ــدهاي س ــل درآم ــررات از مح ــر مق ــه براب ــت ک ــاراتی اس اعتب

هــاي کارکنــان در چــارچوب    لیــتهــاي اصــلی ســازمان و فعا   هــاي مربوطــه اجــراي ماموریــت    هزینــه
  .شود هاي متبادله با دبیرخانه مصرف می نامه موافقت

شــامل اعتبــاراتی اســت کــه از محــل درآمــدهاي ســازمان بــراي حفــظ و نگهــداري   :بودجــه نگهــداري
گـذاري شـده قبلـی نظیـر تعمیـر و نگهـداري، حفاظـت، ارتقـاء و افـزایش کـارایی            ها و ظرفیـت سـرمایه   دارایی

هـایی کـه بـراي تولیـد خـدمت یـا کـاال بـا          ، تأسیسـات و تجهیـزات منقـول و غیرمنقـول و هزینـه     هـا  ساختمان
  .گردد هاي نگهداري مصرف می واحد شمارش معین با مبادله موافقتنامه

هـاي داراي اهـداف کمـی، کیفـی بـا مبلـغ        شامل اعتباراتی است کـه بـراي اجـراي پـروژه     :بودجه عمرانی
بــه اهــداف طــرح جـامع و توســعه پایــدار بــه منظـور ایجــاد ظرفیــت جدیــد   و مـدت معــین در جهــت دسـتیابی   

گـذاري مسـتقیم سـازمان یـا از طریـق مشـارکت در قالـب         تولید کـاال، خـدمات و توسـعه صـادرات بـا سـرمایه      
هـاي توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعی منـاطق را در       هـا و پـروژه   گـردد و طـرح   هاي عمرانی هزینـه مـی   موافقتنامه
  .گیرد برمی

درآمــدهایی اســت کــه بــا فــروش کاالهــا و خــدماتی کــه تولیــد آنهــا بــا صــرف   :دهاي عملیــاتیدرآمــ
  .گردد هزینه تحصیل و واجد ارزش افزوده بوده و به موجب مقررات دریافت می

ــاتی ــدهاي غیرعملی ــوال و    : درآم ــروش، ام ــا از محــل ف ــانونی و ی ــارات ق ــه موجــب اختی ــه ب ــدهایی ک درآم
هـا و ایجـاد ارزش افـزوده     ي قابـل توجـه و هدفمنـد بـراي توسـعه زیرسـاخت      هـا  ها بدون صـرف هزینـه   دارایی

  .گردد دریافت می
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  :کلیات و موارد عمومی -2ماده 
  مجوز دخل و خرج 1-2بند 

نامـه،   بشـود بـا رعایـت قـوانین و مقـررات مربـوط و مفـاد بنـدهاي ایـن تصـوی           ها اجازه داده مـی  به سازمان
نامه در حــد بهــا و ســایر اعتبــارات مــذکور در ایــن تصــوی پرداخــت نســبت بــه وصــول درآمــد، انجــام تعهــدات،

هــاي منــدرج در چــارچوب  وصــول درآمــدها و ســایر منــابع، تــأمین اعتبــار و مطــابق شــرح عملیــات و فعالیــت 
  .هاي متبادله با دبیرخانه اقدام نمایند نامه موافقت
  اصالحیه بودجه - 2-2بند 

ــازمان ــی س ــا م ــه  ه ــایی بودج ــال  بایســت اصــالحیه نه ــدهاي    1394س ــزایش درآم ــرد اف ــا رویک ــود را ب خ
بینـی بـه همـراه مسـتندات و گـزارش تـوجیهی پـس         بینی شده و نیاز به مصرف اعتبـارات مـازاد بـر پـیش     پیش

. تنظــیم و بــه دبیرخانــه ارســال نماینــد 1394از تصــویب هیــأت مــدیره خــود حــداکثر تــا پــانزدهم آبــان ســال 
عـالی ارایـه    ماه پیشـنهاد خـود را جهـت سـیر مراحـل تصـویب بـه شـوراي        دبیرخانه موظف است تا پانزدهم آذر 

  .نماید
  هاي دبیرخانه هزینه 2-3بند 

بینـی شـده پیوسـت را در چهـار قسـط هـر سـه مـاه          ها موظفند یک و نیم درصد از درآمـدهاي پـیش   سازمان
  .یک بار به درخواست دبیرخانه به صورت هزینه انتقالی و قطعی پرداخت نمایند

هـاي اداره امـور دبیرخانـه بـه تشـخیص دبیـر شـورا یـا مقـام مجـاز از طـرف ایشـان از محـل اعتبـار                هزینه
  .گردد مذکور تأمین و پرداخت می

  هاي منطقه خرید خدمات از نهادها و سازمان - 4-2بند 
هــاي متبادلــه بــا دبیرخانــه و بــا  نامــه هــا در چــارچوب موافقــت خریــد خــدمات از نهادهــا و ســازمان -2-4-1
هـا   نامـه توسـط سـازمان    هـاي منـاطق آزاد و مفـاد ایـن تصـویب      هاي مالی و معامالتی سـازمان  نامه عایت آیینر

  .مجاز خواهد بود
هـاي تابعـه و وابسـته خـود      ها مجاز بـه پرداخـت بالعـوض تحـت هـر عنـوان بـه شـرکت         سازمان - 2-4-2
  .باشند نمی

  سازي اطالعات دولت الکترونیک و یکپارچه -5-2بند 
ــازمان - 2-5-1 ــزارش  س ــد گ ــا مکلفن ــی و     ه ــداري، عمران ــاري، نگه ــه ج ــرد بودج ــا عملک ــرتبط ب ــاي م ه

هـاي ابـالغ شـده     اي را در قالـب فـرم   هـاي بودجـه   نامـه  همچنین کارکردهاي مالی، عملیاتی، آمـاري و موافقـت  
ــامانه الکترونیکــی   ــق س ــدیریت   ) تحــت وب(از طری ــه م ــام یکپارچ ــه تحــت نظ ــاطق و دبیرخان ــتقر در من مس

  .اطالعات، ثبت و به دبیرخانه ارایه نمایند
ــد ســازمان    - 2-5-2 ــک و ایجــاد پنجــره واح ــت الکترونی ــاء دول ــه منظــور ارتق ــارچوب   ب ــد در چ ــا مکلفن ه

صــورت الکترونیکــی را بــه متقاضــیان ارایــه  ســامانه الکترونیکــی معرفــی شــده توســط دبیرخانــه، خــدمات بــه 
  .نمایند
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  امور فرهنگی - 2-6
اجتمــاعی توســط  -اعــتالي امــور فرهنگــی و اجتمــاعی هــر منطقــه پیوســت فرهنگــیدر جهــت  - 2-6-1

  .گردد ها ابالغ می هاي متبادله جهت اجرا به سازمان نامه دبیرخانه تهیه، تنظیم و در چارچوب موافقت
اجتمــاعی  -هــا موظفنــد ده درصــد از درآمــدهاي خــود را در جهــت ارتقــاء امــور فرهنگــی ســازمان - 2-6-2

ــت  ــا اولوی ــت ب ــرویج فعالی ــوزش و ت ــگري و ســالمت در    آم ــی، زیســت محیطــی، گردش ــاي صــنایع فرهنگ ه
  .هاي متبادله با دبیرخانه تعهد و هزینه نمایند هاي تنظیمی و در قالب موافقتنامه چارچوب تفاهمنامه

  عطاي مشوق در جذب سرمایه - 7-2بند 
پیشـرفته، دانـش بنیـان و خـدمات      هـاي اقتصـادي   ها مجازنـد بـه منظـور جـذب سـرمایه در فعالیـت       سازمان

  .هاي زیر اقدام نمایند برتر نسبت به طراحی و استقرار مشوق
هـا و مؤسسـات فعـال در منطقـه بـه نسـبت بکـارگیري         اعطـاي مشـوق و امتیـاز قـانونی بـه شـرکت       -الف

  .نیروي انسانی ایرانی با هدف اشتغال مولد
هـاي   وط بـه حفـظ کیفیـت و رعایـت ظـرف     اعطاي مشوق به تولیدکننـدگان خـدمات زیرسـاختی مشـر     -ب

  .زمانی اجراي تعهدات
  .هاي صنعت و خدمات اعطاي مشوق تولید به تولیدکنندگان کاال و خدمات نوآورانه در حوزه -ج
هـاي توسـعه    هـاي دانـش بنیـان بـا هـدف ایجـاد تحـول در پیشـبرد برنامـه          اعطاي مجوز رایگان بـه شـرکت   - ح
  .مناطق
ــ  -ط ــاز ق ــه شــرکتاعطــاي مشــوق و امتی ــین  انونی ب المللــی داخلــی و خــارجی در  هــاي نامــدار و معتبــر ب

  .هاي پیشرفته صنعت، تجارت و خدمات براي انتقال فناوري
  .برداري بهینه و سودآور از آنها واگذاري تأسیسات و امکانات موجود براي مشارکت در بهره -ك

  خودروهاي با پالك مناطق آزاد - 8-2بند 
رســانی عمــومی، کلیــه خودروهــاي داراي پــالك منــاطق آزاد را ملــزم  طریــق اطــالع هــا موظفنــد از ســازمان

ــد   ــه نصــب برچســب الکترونیکــی پرداخــت عــوارض نماین ــوارض  . ب ــرل و دریافــت ع ــار کنت تنظــیم ســاز و ک
  .ها خواهد بود مربوطه با سازمان

  بودجه جاري -3ماده 
  خارج از شمول - 3-1بند 

هــا اجــازه داده  در بودجــه ســال جــاري بــه هریــک از ســازمان بینــی شــده بــه منظــور تحقــق اهــداف پــیش
هـاي   جـویی در سـایر ردیـف    شود حداکثر تا نیم درصـد اعتبـارات موافقتنامـه جـاري خـود را از محـل صـرفه        می

مـدیره   جـویی بـر حسـب نیـاز بـه پیشـنهاد مـدیرعامل و تصـویب هیـأت          موضوع این بند مبتنی بر تحقق صـرفه 
هـاي حقـوق دسـتمزد و خـدمات      نامـه مـالی و معـامالتی بـه اسـتثناي ردیـف       یـین خارج از ضـوابط و مقـررات آ  

  . قراردادي هزینه نمایند
هـا را بـه همـراه تصـویر صورتجلسـات هیـأت مـدیره بـه          گونـه هزینـه   ها موظفند فهرست کامل ایـن  سازمان
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  .دبیرخانه ارسال نمایند
  انگیزش کارکنان - 3-2بند 

هـا و افـزایش سـاالنه و     ی کارکنـان در جهـت نیـل بـه اهـداف سـازمان      به منظور افزایش اثربخشـی و کـارای  
شــود در قالــب ضــوابط ابالغــی  هــاي مــذکور، اجــازه داده مــی وري، بــه هیــأت مــدیره ســازمان مســتمر بهــره

ــرح     ــالی ط ــرد م ــد عملک ــیم درص ــداکثر ن ــه، ح ــویب     دبیرخان ــدیرعامل و تص ــنهاد م ــا پیش ــی ب ــاي عمران ه
  .ات عمرانی پرداخت نمایندمدیره منطقه از محل اعتبار هیأت

  اصالح و بهبود تشکیالت - 3-3بند 
ــه توســط     ــروي انســانی خــارج از چــارچوب تشــکیالت تفصــیلی ابالغــی دبیرخان ــارگیري نی ــه ک ــه ب هرگون

ها ممنـوع بـوده و پرداخـت از هـر محـل و تحـت هرعنـوان مجـاز نبـوده و در حکـم تصـرف غیرمجـاز              سازمان
ولیت پاسـخگویی درخصـوص عـدم رعایـت ایـن بنـد برعهـده مـدیرعامل و         مسـؤ . در منابع سازمان خواهد بـود 

  .هیأت مدیره سازمان خواهد بود
  بودجه عمرانی -4ماده 

  ها اولویت و تأکید بر خاتمه پروژه - 1-4بند 
  .باشد در اولویت می 1394هاي با سال خاتمه  ها و پروژه تأمین منابع و اجراي طرح -4-1-1
هـاي قبـل بـدون اعمـال مهندسـی ارزش       هـاي شـروع شـده در سـال     بار طـرح توقف یا کاهش اعت -4-1-2

  .باشند مجاز نمی
هــا منــوط بــه تصــویب هیــأت مدیریــه و  هــاي جدیــد پیشــنهادي در بودجــه ســازمان شــروع طــرح -4-1-3

هــاي  توســط شــرکت) فنــی، اقتصــادي، فرهنگــی، اجتمــاعی، مــالی و زیســت محیطــی (طــی فرآینــد مطالعــه 
ــاورذي ــی مش ــت   صــال مهندس ــق سیاس ــت تحق ــدیره در جه ــأت م ــد هی ــپس تأیی ــاد   ح و س ــی اقتص ــاي کل ه

هـاي متبادلـه و مشــروط بـه برقـراري تـوازن بـین اهـداف کمــی و         نامـه  و در چـارچوب موافقـت   )312(مقـاومتی 
  .گیرد منابع مالی مورد نیاز صورت می

اي و زیسـت   هـاي توسـعه   هـاي عمرانـی، زیرسـاخت    هـا و پـروژه   به منظور تهسیل در اجـراي طـرح   -4-1-4
هـاي   هـا و پـروژه   شـود حـداکثر تـا نـیم درصـد سـهم خـود از اعتبـار طـرح          ها اجازه داده مـی  محیطی به سازمان

مــدیره و تأییــد دبیرخانــه  نامـه را بنــا بــه پیشــنهاد مــدیرعامل و تصـویب هیــأت   بعمرانـی موضــوع ایــن تصــوی 
  .هاي متبادله هزینه نمایند نامه خارج از ضوابط و مقررات قانونی در قالب شرح عملیات موافقت

  نظارت – 5ماده 
هـا مسـؤولیت اجـرا و نظـارت بـر حسـن اجـراي مفـاد ایـن           مدیرعامل و هیـأت مـدیره سـازمان    - 1 -5بند 

  .تصویبنامه و ارسال مصوبات هیأت مدیره را به دبیرخانه بر عهده دارند
  .دمصوبات هیأت مدیره نباید با مفاد این تصویبنامه مغایرت داشته باشن

  
 .همین مجموعه رجوع شوددر  مقام معظم رهبري 29/12/1392مصوب هاي کلی اقتصاد مقاومتی  سیاست به  ـ   312
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  نامه  دستورالعمل و روش اجرایی آیینموضوع اصالح تصویبنامه 

  )313(صنعتی –اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري 
  وزیران هیأت 17/12/1393مصوب 

 )314( :شود  به شرح زیر اصالح می 14/4/1393ك مورخ 50410ت/39311نامه شماره بتصوی
ت دولـت  أتأییـد شـده بـه مهـر دفتـر هیـ      نامـه پیوسـت کـه     بـر اسـاس شـیوه   «عبـارت  ) 11-1(در بند  -1

ت مـدیره سـازمان هـر منطقـه تعیـین      أبـر اسـاس دسـتورالعمل هیـ    «جـایگزین عبـارت    »شـود   است، تعیین می
   )315( .گردد  می »شود می

نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملـی در منـاطق آزاد     آیین) 11(ر اساس ماده ب«عبارت ) 11-2(در بند  -2
 »10/2/1373ك مـورخ  253ت/16448جمهوري اسـالمی ایـران موضـوع تصـویبنامه شـماره      صنعتی  -تجاري 

 )316(. شود می »هاي یاد شده با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادي و کاربري توسط سازمان«جایگزین عبارت 
  

 نامه محاسبه و دریافت عوارض خدمات شهري در محدوده شیوه

   مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی
  ل و انتقال امالكالف ـ عوارض نق

 هاي تعیین شـده در محـدوده هـر یـک از     بهاي عرصه و اعیان باقیمت% 5عوارض نقل و انتقال امالك به میزان 
  . گردد می  مناطق آزاد محاسبه و دریافت

 .این تصویبنامه خواهد بود 2 – 11مبناي محاسبه قیمت بر اساس بند 
  

  ب ـ عوارض حفاري
هاي عمرانی و ضـرایب هـر منطقـه موضـوع فهرسـت بهـاي        رست بهاي پروژهتعرفه عوارض حفاري براساس فه

  . گردد تعیین می )317(ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور سالیانه معاونت برنامه
 

  ج ـ عوارض مدیریت پسماند 
 . شود عوارض نوسازي محاسبه می) ثلث(عوارض مدیریت پسماند برابر یک سوم 

  
 .است ابالغ شده 24/12/1393مورخ  هـ51598ت/157932این تصویبنامه به شماره . ـ   313
زراي  و 9/7/1373مصـوب   مناطق آزاد تجـاري ـ صـنعتی    در نامه اخذ عوارض ش اجرایی آیین دستورالعمل و رو 11به بند  ـ   314

  .رج در این مجموعه رجوع شودمند با اصالحات بعدي عالی مناطق آزاد عضو شوراي
مجموعـه اصـالح شـده     107این تصویبنامه در صـفحه  ) 2(و  )1(هاي مطابق بند) 2 – 11(و  )11-1( هايبند ـ  316و  315
  . است

 ریزي کشور  در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامه ـ    317
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 . هزار ریال کمتر و از سه میلیون ریال بیشتر باشد 500د از مبلغ عوارض مدیریت پسماند نبای
 . یابد افزایش می% 10مبلغ عوارض مدیریت پسماند در ابتداي هر سال معادل 

  
 نامه محاسبه  شیوه

 عوارض صدور مجوز ساخت ـ پروانه ساخت 

 یک برابر پذیره  عوارض صدور پروانه  ١

 ریال  000/000/40افه قیمت هر واحد اض پذیره واحد اضافی  ٢

٣ 

 :پذیره اضافه تراکم

  خدماتی، نمایشگاهی، اداري، تجاري و بانک 

  %50هاي با تراکم پایه کوچکتر و یا مساوي براي زمین

 )قیمت مصوب روز زمین% 30(ابالغی سازمان %                                     50بیش از تراکم پایه 

 )قیمت مصوب روز زمین% 50(ابالغی سازمان یش از تراکم پایه                         ب% 100تا % 50از 

 )قیمت مصوب روز زمین% 70(ابالغی سازمان بیش از تراکم پایه                       % 150تا % 100از 

 )قیمت مصوب روز زمین% 100(ابالغی سازمان  بیش از تراکم پایه% 200تا % 150از 

  %50هاي با تراکم پایه بزرگتر از  براي زمین

 ) قیمت مصوب روز زمین% 40(ابالغی سازمان  % 50بیش از تراکم پایه 

 ) قیمت مصوب روز زمین% 60(ابالغی سازمان  بیش از تراکم پایه % 100تا % 50از 

 ) مینقیمت مصوب روز ز% 80(ابالغی سازمان  بیش از تراکم پایه % 150تا % 100از 

 ) قیمت مصوب روز زمین% 100(ابالغی سازمان  بیش از تراکم پایه % 200تا % 150از 

 تراکم نوع دوم 

شود و با هر کـاربري کـه باشـد بـه      به بناي مفید مربوط نمی
بنـدي محاسـبه    کاربري مسکونی و ده درصـد ارزش منطقـه  

 شود  می

 سیصد برابر پذیره  پذیره کسري پارکینگ  4

 ده درصد پذیره  ره تغییر نقشه پذی 5
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 نامه محاسبه  شیوه

 عوارض صدور مجوز ساخت ـ پروانه ساخت 

 یک برابر پذیره  پذیره تغییر بنا  6

 ده درصد پذیره  پذیره ادامه عملیات  7

8 
 عوارض تبدیل به قطعی 

عوارض پروانه بـه نسـبت سـنوات باقیمانـده از قـرارداد      
 استیجاري 

 ده درصد پذیره  پذیره تعمیرات  9

 یک برابر پذیره  مجوز تخریب  10

 ده برابر پذیره  ذیره اضافه سطح اشغال جانمایی پ 11

 ده برابر پذیره  پذیره اضافه سطح اشغال زمین  12

  
 نامه محاسبه شیوه

 عوارض صدور مجوز ساخت و ساز ـ پروانه پایان کار

 ده درصد پذیره پذیره ادامه عملیات ١

 عوارض صدور گواهی

٢ 

 یک برابر پذیره  مفید 

 بر پذیره دو برا راه پله 

 دو برابر پذیره  انبار 

 دو برابر پذیره  ...  پیلوت و

 یک برابر پذیره  پذیره تغییر بنا  3

 ده درصد پذیره  پذیره تغییر نقشه  4

  : پذیره اضافه تراکم 5

 متر 1000هاي زیر  الف ـ براي زمین
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 نامه محاسبه شیوه

 عوارض صدور مجوز ساخت و ساز ـ پروانه پایان کار

 ب روز زمینـ اضافه ساخت تا سه درصد مساحت عرصه یک برابر نرخ مصو1الف ـ

 ـ اضافه ساخت تا شش درصد مساحت عرصه دو برابر نرخ مصوب روز زمین 2الف ـ

 ـ اضافه ساخت تا ده درصد مساحت عرصه چهار برابر نرخ مصوب روز زمین 3الف ـ

 ـ اضافه ساخت تا دوازده درصد مساحت عرصه شش برابر نرخ مصوب روز زمین 4الف ـ

 ست درصد مساحت عرصه هشت برابر نرخ مصوب روز زمین ـ اضافه ساخت تا بی5الف ـ

 هاي بیش از یک هزار متر مربع  ب ـ براي زمین

 ـ اضافه ساخت تا سه درصد مساحت عرصه یک برابر نرخ مصوب روز زمین 1ب ـ

 ـ اضافه ساخت تا شش درصد مساحت عرصه چهار برابر نرخ مصوب روز زمین 2ب ـ

 از شش درصد مساحت عرصه برابر نرخ مصوب روز زمین ـ اضافه ساخت بیش 3ب ـ

 نهصد برابر پذیره  پذیره کسري پارکینگ  6

7 
 تغییر کاربري 

برابر پذیره به مقـدار تغییـر کـاربري و مابـه التفـاوت      2
 پروانه با کاربري قدیم با کاربري جدید 

 الری) 000/000/2(ده درصد پذیره با رعایت سقف  پذیره تمدید گواهی  8

  
  هاي بلند مرتبه تعیین ضریب افزایش قیمت تراکم براي ساختمان

100≤N ≤30         25/(100؛-N* (30/1+100 = ضریب افزایش قیمت تراکم 
150≤N ≤100       100/(100؛ -N* (40/1+100 = ضریب افزایش قیمت تراکم 
200≤N ≤150       150/(100؛ -N* (40/1+100 = ضریب افزایش قیمت تراکم 

250≤N≤200       200/(100؛-N* (40/1+100 = ضریب افزایش قیمت تراکم 
N   متـر   10متـر مـی باشـد و تغییـرات آن     30و بزرگتر از ) برداري آخرین کف بهره(ـ ارتفاع از بستر طبیعی زمین
  . است
نامه اجرایی اخـذ   آیین) 2( ماده) خ(مبلغ پذیره برابر عوارض پذیره مورد عمل در هر منطقه، موضوع بند  ـ1تبصره

 . باشد می )318(عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران
  

مندرج رد  27/10/1372مصوب  ی جمهوري اسالمی ایراننامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعت  به آیین ـ    318
t  
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  هـ ـ عوارض نوسازي 

  
 نامه محاسبه عوارض نوسازي  شیوه

  : عوارض نوسازي به صورت زیر محاسبه می گردد

 M=(An=1  ، 2  ، 3 +Bn=1-12)×(K) 

M  =عوارض سالیانه 

 A  =               ارزش عرصه                               K  = 1در منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی کیش %  
B  =                                               ارزش اعیانیK  = 5/0در سایر مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی % 

 محاسبه ارزش عرصه 

SL  = مساحت عرصه  
P  =ارزش منطقه بندي  

1A  =یک بر ارزش عرصه امالك  
  )S 25/0 × P(=1A 

2A  = ارزش عرصه امالك دو بر  
 ]  (S) 25/0 × )P(= [1/12A 

3A  =ارزش عرصه امالك دو بر بیشتر  
 ]  (S) 25/0 × )P(= [1/23A 

 محاسبه ارزش اعیانی

C  :ارزش اعیانی هر مترمربع ساختمان  
   )D 5/0+ P ×75/0 (= C  

1B  : یک طبقه ارزش اعیانی ساختمان مسکونی  

                                                                                                                           
u  

 .این مجموعه رجوع شود
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 نامه محاسبه عوارض نوسازي  شیوه

 B1=[In=1  ، 2  ، 3 (S-SQ)+(0/2C×SQ)]             

 
 مساحت خالص کل اعیان 

2B  : ارزش اعیانی ساختمان مسکونی با بیش از یک طبقه  
 B2=[S2(I+0/1I)]+[S3(I+0/2I)]+[S4(I+0/3I)]+000+[S50(I+4/9I)])             

3B  :ها به جز مسکونی  براي کلیه کاربري ارزش اعیانی ساختمان  

B٣=[(I)(١+ 
100
2g  )(Sg)]+[(I)(١- 

100
2g  )(Sg)]             

1T  :                                                                                        45/0ارزش سازه فلزي×C  

2T  :55/0ه بتنی                                                                                         ارزش ساز×C  

3T  :65/0ساخته                                                                                   ارزش سازه پیش×C  

1I  : 45/0                                                               سال   5ارزش ساختمان با قدمت زیر×Tn  

2I  : 55/0سال                                                                  10تا  5ساختمان با قدمت بین×Tn  

3I  : 65/0                             سال                                       10ساختمان با قدمت بیش از×Tn  

g  :                                                                 طبقات زیر همکف 

g'  :                                                               طبقات روي سطح 

D  =  هزینه هر متر مربع ساخت براساس کاربري 

S  =ساحت اعیان م 

SQ  =  مساحت مشاعات 

P  =بندي هر مترمربع  ارزش منطقه  
 اعیانی ساختمان نیمه تمام

4B  =فونداسیون(سازي  کنی و پی ارزش اعیانی در مرحله پی (  
]                                                                                     (S-H) ×I 5/0 [ =4B 
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 نامه محاسبه عوارض نوسازي  شیوه

5B  =  ارزش اعیانی در مرحله اسکلت  
  ] (S-H) ×I 4/1[ =5B 

6B  =  ارزش اعیانی در مرحله سقف 

] (S-H) ×I 3/0 [ =6B 

7B  =  ارزش اعیانی در مرحله دیوارکشی  
   ] (S-H)× I4/0 [ =7B 

8B  =کاري  ارزش اعیانی در مرحله نازك  
  ] (S-H)× I 85/0 [ =8B 

H  :ی مساحت پارکینگ مسکون 

 هاي نیمه تمام  ها و کارگاه ارزش اعیانی سالن

9B  : ارزش اعیانی در مرحله فونداسیون 

S)×I 3/0( =9B 

10B  : سوله، کف، سقف و دیوارکشی آنها به اتمام رسیده باشد(ارزش اعیانی در مرحله اسکلت (  
S)× I 8/0( =10B 

  
  



 

  
  
  
  ها هاساسنام

  
  
  
  

  )319( جاري ـ صنعتی قشمت آزاد طقهمن  اساسنامه سازمان
  صنعتی -تجاري  عالی مناطق آزاد زراي عضو شوراي و 31/3/1373مصوب 

  بعدي الحاقاتبا 
  تعاریف کلیات و ـ  ل  فصل او

ایـن   این پس در باشد، که از می قشم تجاري ـ صنعتی  نام سازمان، سازمان منطقه آزاد: نام سازمان ـ  1ماده  
  .شود یده میسازمان نام اساسنامه به اختصار

 ده منطقـه آزاد تجـاري ـ صـنعتی     داخـل محـدو   اصـلی سـازمان در   مرکـز : اصـلی سـازمان   مرکـز  ـ  2ماده  
  .باشد یم مقش

  .شود تشکیل می د سازمان براي مدت نامحدو: مدت فعالیت ـ  3ماده  
) 000/000/000/000/2(میلیـارد   دوهـزار سرمایـه سـازمان  : سرمایه سازمان ـ ) 17/12/1393اصالحی ( 4ماده  

متعلـق بـه    سـرمایه سـازمان کـالً   . شود سازمان تقویم می) تأسیسات  زمین و(ي غیرنقدي ها هرد محل آو ریال است که از
  .باشد ریالی می) 000/000/1(سهم یک میلیون ) 000/000/2( دو میلیونلت بوده و منقسم به  دو

  
  اهداف سازمان ـ  م  فصل دو

  : باشد ه شرح زیر میاهداف سازمان ب ـ  5ماده  
ـاد اشـتغال        گذاري و توسعه اقتصادي، سرمایه  آبادانی، رشد و انجام امور زیربنایی، عمران و  افـزایش درآمـد عمـومی، ایج
اي، تولید و صادرات کاالهاي صـنعتی و تبـدیلی    فعال در بازارهاي جهانی و منطقه کاال، حضور  و کار مولد، تنظیم بازار  سالم و
  .دمات عمومیو ارائه خ

  ارکان سازمان ـ  فصل سوم 
  :ارکان سازمان عبارتند از ـ  6ماده  
  عمومی مجمعـ  
  مدیره  هیأتـ  

  
 .ابالغ شده است 26/4/1373ك مورخ  55ت /20119این اساسنامه به شماره  ـ   319
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  مدیره  هیأترییس   ـ مدیرعامل و 
  ـ بازرس یا بازرسان قانونی  
   عمومی مجمع 
نامه شـماره  باشـد کـه بـه موجـب تصـویب      مجامع عمومی می صاحب سهام در  وزیران نماینده هیأت ـ  7ماده  

منـاطق آزاد تجـاري ـ     عـالی  شـوراي  زراي عضـو  اختیارات خود را به و )320(13/2/1373هـ مورخ  30ت /16632
  .تفویض نموده است جمهور رییسصنعتی به ریاست 

  :است قرار زیر  به عمومی مجمعاختیارات   ظایف و و ـ  8ماده  
  .ي تابعهها شرکتانحالل   تأسیس و الف ـ موافقت با 
  . قانون اساسی 85ي تابعه بارعایت اصل ها شرکتـ تصویب، اصالح و تغییر اساسنامه سازمان و  ب 
  .ي سازمانها فعالیت ج ـ اعمال نظارت عالیه بر 
  ي مالی و عملکرد سازمان ها صورتي عمرانی، فرهنگی، بودجه ساالنه، ها هد ـ تصویب برنام 
  .ي سازمانها هنام هـ ـ تصویب آیین 
  .فرماندهی کل قوا تأیید انتظامی منطقه با  یب مقررات امنیتی وو ـ تصو 
  .تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه ز ـ اتخاذ 
  .مدیره هیأتعزل اعضاي   ح ـ نصب و 
  .الزحمه آنها تعیین حق  بازرسان و یا  ط ـ انتخاب بازرس و 
  .مشی عمومی سازمان ي ـ تعیین خط 
  .مدیرعامل  ومدیره  هیأتهرگونه پاداش اعضاي   و ك ـ تعیین حقوق، مزایا 
  قشم ده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی محدو عوارض در نحوه اخذ  ل ـ تعیین میزان و 
  .جلسه مجمع قرارگیرد دستور این اساسنامه در رعایت مفاد موضوعی که با تصمیم نسبت به هر م ـ اتخاذ 
اریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سـهم سـهامداران بـه     باره واتخاذ تصمیم در ـ  ) 13/12/1375الحاقی (س  

  .)321(ي سازمانها هخت حساب اندو
تا پایان تیرماه  ي مالیها صورتتصویب   براي رسیدگی و سازمان حداقل سالی یکبار عمومی مجمعـ   9ماده  

مـاه همـان سـال تشـکیل      يتصویب بودجه سال بعد حـداکثر تاپایـان د    براي رسیدگی و حداقل یک بار  هرسال و
  .گردد می

  . آید می  عمل  جمهور به موافقت رییس موقع با هر سازمان در عمومی مجمعدعوت براي تشکیل ـ 10ماده 
نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه مجـامع    چگونگی رسمیت یافتن جلسات و  محل تشکیل و ـ   11ماده 

  
 صـنعتی  ـ  هاي منـاطق آزاد تجـاري    تصویبنامه مذکور راجع به تشکیل شورایی به منظور هماهنگی در بین سازمان -الف  ـ  320
 –تجـاري   آزاد مناطق هاي سازمان هماهنگی شوراي تشکیل مصوبهکه به موجب  باشد می 11/2/1373 مصوب ایران اسالمی يجمهور

  .نسخ شده است 13/9/1384 مصوبصنعتی و ویژه اقتصادي 
ا اصالحات بعدي وزیران ب هیأت 3/6/1392صنعتی و ویژه اقتصادي مصوب  ـ عالی مناطق آزاد تجاري   به تصویبنامه تشکیل شوراي –ب 

  .مندرج در این مجموعه رجوع شود
  .صنعتی این بند تنفیذ شده است ـ  عالی مناطق آزاد تجاري  شوراي 7/2/1377به موجب تصویبنامه مصوب  ـ   321
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  .بود صنعتی خواهد ـ  طق آزاد تجاري عالی منا نامه داخلی شوراي آیین بر اساسعمومی 
  مدیره  هیأت 
اعضـاي  . گردد اداره می عمومی مجمعاي متشکل از سه یاپنج نفر با تشخیص  مدیره هیأتسازمان توسط  ـ  12ماده  
  .باشد همان مرجع انتخاب کننده می بامدیره  هیأتعزل اعضاي . شوند انتخاب می عمومی مجمعتوسط مدیره  هیأت
 تـا . آنان بالمانع اسـت  انتخاب مجدد شوند و براي مدت سه سال انتخاب میمدیره  هیأتاعضاي  ـ13ماده  

  . سابق به کار خود ادامه خواهد دادمدیره  هیأتاند،  انتخاب نشده جدیدمدیره  هیأتزمانی که اعضاي 
مـدیرعامل سـازمان   و مـدیره   هیأتبار و بنا به دعوت رییس  حداقل ماهی یکمدیره  هیأتجلسات  ـ  14ماده 

و مـدیره   هیـأت تواننـد موضـوعات مـوردنظر خـود را از طریـق ریـیس        مـی مدیره  هیأتاعضاي . گردد تشکیل می
  .قراردهندمدیره  هیأتمدیرعامل در دستور جلسه 

یابد و تصمیمات جلسه بـا اکثریـت    سوم اعضا رسمیت می با حضور حداقل دومدیره  هیأتجلسات  ـ  15ماده  
  .باشد االجرا می حاضر در جلسه معتبر و الزمآراي اعضاي 

) مـدیره  هیـأت منشـی  (مـدیره   هیأتاي توسط  باید صورتجلسهمدیره  هیأتبراي هریک ازجلسات  ـ  16ماده  
نـام اعضـاي   مـدیره   هیـأت در صورتجلسـات  . جلسـه برسـد   حاضردرمدیره  هیأتبه امضاي کلیه اعضاي   تنظیم و
هریـک  . گردد تصمیمات متخذه درجلسه با قید تاریخ درج می اي از مذاکرات و هحاضر یا غایب و خالصمدیره  هیأت
بایـد در    او بعضـی ازتصـمیمات منـدرج در صورتجلسـه مخـالف باشـد، نظـر        تمام یـا  که بامدیره  هیأتاعضاي  از

  . صورتجلسه قیدگردد
ـاري  گونه اختیارات درچارچوب قانون چگونگی ادا داراي همهمدیره  هیأت ـ  17ماده   صـنعتی، بـراي    ـ  ره مناطق آزاد تج
  :باشد ظایف به شرح زیر می این اساسنامه بوده و از جمله داراي اختیارات و و ظایف مصرح در اجراي و

  .خارجی  ي اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی وها روشتعیین  ـ  الف  
  .ي مربوطها هنام آیین بر اساسه اخذ عوارض نحو  چگونگی و ـ  ب  
رهـا و   هـا، شـناو   معنوي، همچنین ثبت کشـتی   هاي صنعتی و و مالکیت ها شرکتنحوه ثبت   چگونگی و ـ  ج  

  .ن ایجاد حق امتیاز و انحصار بدو  ي مربوط وها هنام آیین بر اساسمنطقه،  در هواپیماها
  .هاي الزم ر محلدنمایندگی  تأسیس دفتر موافقت با ـ  د  
ده منطقـه آزاد   ش یـا اجـاره آن در محـدو    ترتیـب فـرو    منابع ملی و  نحوه استفاده از زمین و  چگونگی و ـ   هـ 

  .عمومی مجمعنامه اجرایی مصوب  قانون و آیین بر اساس، قشم تجاري ـ صنعتی
مبـادرت    لیه امـور تجاري و تولیدي وانجام ک  پیمانکاري و  اجاره و  ش و اخذ تصمیم نسبت به خرید و فرو ـ  و  

  .ي مصوبها هنام اردات درچارچوب آیین به صادرات و و
  .جهت تصویب عمومی مجمعبودجه ساالنه سازمان به   و  تهیه و پیشنهاد برنامه ـ  ز  
 عمومی عمجمعملکرد ساالنه سازمان و ارائه آن به   ي مالی وها صورت، مدیره هیأتگزارش  تأیید  تهیه و ـ  ح  

  : براي تصویب
  .جهت تصویب عمومی مجمعارائه آن به   ي داخلی وها هنام ین آیین تدو  بررسی و ـ  ط  
  .عمومی مجمعموازین قانون تجارت با تصویب  بر اساسي فرعی ها شرکتتشکیل و یا انحالل  ـ  ي  
ثیقـه امـوال منقـول و     و و قبول ضمانت و ظهرنویسـی و تضـمینات تجـاري و رهـن      موافقت با اعطا و ـ  ك  
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  .ي مربوطها هنام غیرمنقول در چارچوب آیین
  . و مدیرعامل تفویض نمایدمدیره  هیأتتواند بعضی از اختیارات خود را به رییس  میمدیره  هیأت ـ  ل  
  مدیره هیأتمدیرعامل و رییس  
جمهور و از میان  وجب حکم رییسعهده دارد، به م را بهمدیره  هیأتمدیرعامل سازمان که ریاست  ـ  18ماده  

  .باشد منصوب و باالترین مقام اجرایی سازمان میمدیره  هیأتاعضاي 
ره مـدیریت عامـل    در هر حال دو. باشد ي بالمانع می انتخاب مجدد و ره تصدي مدیرعامل سه سال است و دو 

  .نخواهد بود بیشترمدیره  هیأتازمدت عضویت او در 
داراي همـه گونـه   مـدیره   هیـأت تصـمیمات    اجراي مصوبات و مدیرعامل در  ودیره م هیأترییس  ـ  19ماده  

ي  اختیـارات و   ظایف و سایر و. زمان را درمقابل اشخاص ثالث داردحقوق، اختیارات و اعتبارات بوده و نمایندگی سا
  :به شرح زیراست

  .باشد و مدیرعامل معتبر می مدیره هیأتجاري سازمان با امضاي رییس   کلیه مکاتبات عادي و ـ  الف  
  عزل و نصب کارکنان سازمان  ـ  ب  
 اضافه حقـوق کارکنـان و اخـذ تصـمیم دربـاره کلیـه امـور         اعطاي پاداش و  تعیین حقوق و مزایا، ارتقا و ـ  ج  

  .ي مربوطها هنام استخدامی کارکنان طبق آیین
ي داخلـی و خـارجی بـا    هـا  بانـک الی و ارزي در ها و افتتاح حساب ریـ  دریافت مطالبات و پرداخت بدهی ـ  د  

  . امضاي مجاز سازمان 
  قشم ده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی محدو ر مجوز براي انجام هرنوع فعالیت اقتصادي مجاز در صدو ـ  هـ  
  . ي مربوطها هنام ادید براي اتباع خارجی به موجب آیین ر رو صدو ـ  و  
  .متصدي مستقیم ندارد.... تجاري ـ صنعتی ده منطقه آزاد شاغلی که در محدوتعیین متصدي براي انواع م ـ  ز  
و یـا کارکنـان   مـدیره   هیأتتواند برخی از اختیارات خود را به اعضاي  و مدیرعامل میمدیره  هیأترییس  ـ  ح  

  .اگذار نماید لیت خود و سازمان به تشخیص و مسؤو
و حفظ قشم  حسن اجراي کلیه امور منطقه آزاد تجاري ـ صنعتیل  و مدیرعامل مسؤومدیره  هیأت رییس ـ  ط  

  . باشد اموال سازمان می  منافع و  حقوق و
  بازرس یا بازرسان قانونی  
یـا حقـوقی     البدل را از میان اشخاص حقیقی و یک بازرس علی یک بازرس اصلی و عمومی مجمع ـ  20ماده  
زمـانی کـه    تخاب مجدد آنان به این سـمت بالمـانع اسـت و تـا    ان. نماید صالح براي مدت یکسال انتخاب می ذي

  . عمل نیامده بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد  تجدید انتخاب به
دار  ي را عهـده  ظـایف و  البـدل و  فوت و یا استعفا و یا برکناري از خدمت بازرس اصلی، بازرس علـی  در صورت
  . خواهد شد

ظـایف محولـه    د اختیارات قـانونی و و  بازرسی را درحدو  تواند هرگونه رسیدگی و بازرس قانونی می ـ  21ماده  
مدارك مربوط بـه سـازمان را     و قراردادهاي سازمان مراجعه نموده و اسناد و ها هند انجام داده و به کلیه دفاتر و پرو

  : ظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است اهم و. مورد رسیدگی قرار دهد
  .تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب  ـ  الف  
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فاترسـازمان و تهیـه گـزارش و    هـا بـا د   مطابقـت آن   ي مالی سازمان و تصدیق وها صورترسیدگی به  ـ  ب  
جلسـه   ز قبـل از  رو 20گـزارش مزبـور حـداقل    . عمـومی  مجمععملیات سازمان براي تقدیم به  در موردنظر اظهار
  .شود مدیرعامل تسلیم میو مدیره  هیأت رییسبه  عمومی مجمع
  . عمومی مجمعبه مدیره  هیأتاظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارش  ـ  ج  
جه مانع جریان عادي کار  ظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده نباید به هیچ و اجراي و ـ  د  

  .سازمان گردد
  ي مالیها صورت ـ  فصل چهارم 

شود و در پایـان اسـفندماه همـان سـال      ع می ردین ماه هرسال شرو ل فرو زمان از اوسال مالی سا ـ  22ماده  
گـزارش    ي مالی سـازمان و ها صورت. شود ز آخر سال مالی بسته می کلیه دفاتر سازمان به تاریخ رو. یابد خاتمه می
  . گذاشته شود در اختیار بازرس قانونی عمومی مجمعتاریخ تشکیل  ز قبل از رو 40باید تا مدیره  هیأت
ـا  ها هات، سفت ها، برو ر سازمان همچنین کلیه چک راق تعهدآو او  کلیه اسناد و ـ  23ماده   ـاي متفـق ریـیس     همواره ب امض
  . باشد همراه با مهر سازمان معتبر میمدیره  هیأتمدیرعامل و یا نماینده او و یک نفر به انتخاب   ومدیره  هیأت
  .گردند تعیین میمدیره  هیأتفاتر قانونی طبق مقررات قانون تجارت از طرف تعداد و انواع د ـ  24ماده  
مـوازین قـانون تجـارت     بر اساسل حسابداري و  متداو  هاي سازمان طبق اصول صحیح و حساب ـ  25ماده  

  .شود نگهداري می  تنظیم و
و  عمـومی  مجمـع آزاد، مصـوبات  ـق  نسبت به اموري که در این اساسنامه، قانون نحوه اداره مناط ـ  26ماده  
  . ي اجرایی مربوط، مقرراتی منظور نشده باشد قانون تجارت حاکمیت داردها هنام آیین
شوراي یاد شـده   تأییدشوراي نگهبان به  5/6/1383مورخ  8337/30/83این اساسنامه به موجب نامه شماره  

  .رسیده است
  )322( تجاري ـ صنعتی کیش آزاد طقهمن  اساسنامه سازمان

  صنعتی -تجاري  عالی مناطق آزاد زراي عضو شوراي و 31/3/1373مصوب 
  بعدي الحاقاتبا 
  تعاریف کلیات و ـ  ل  فصل او

این  این پس در باشد، که از میکیش  تجاري ـ صنعتی  نام سازمان، سازمان منطقه آزاد: نام سازمان ـ  1ماده  
  .شود سازمان نامیده می اساسنامه به اختصار

 ده منطقـه آزاد تجـاري ـ صـنعتی     داخـل محـدو   اصـلی سـازمان در   مرکـز : اصـلی سـازمان   مرکـز  ـ  2ماده  
  .باشد می کیش
  .شود تشکیل می د سازمان براي مدت نامحدو: مدت فعالیت ـ  3ماده  
محـل   ریـال اسـت کـه از   ) 000/000/000/100(سرمایـه سـازمان یکصـدمیلیارد   : سرمایه سازمان ـ  4ماده  
لت بوده و منقسـم   متعلق به دو سرمایه سازمان کالً. شود سازمان تقویم می) تأسیسات زمین و(غیرنقدي  هاي رده آو

  .باشد ریالی می) 000/000/1(سهم یک میلیون ) 000/100(به یکصدهزار 
  

 .ابالغ شده است 26/4/1373مورخ  ك56ت /20121این اساسنامه به شماره  ـ   322
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  اهداف سازمان ـ  م  فصل دو

  : باشد اهداف سازمان به شرح زیر می ـ   5ماده  
افزایش درآمد عمـومی، ایجـاد     گذاري و توسعه اقتصادي، سرمایه  آبادانی، رشد و ن وانجام امور زیربنایی، عمرا 

اي، تولید و صادرات کاالهاي  فعال در بازارهاي جهانی و منطقه کاال، حضور  و کار مولد، تنظیم بازار  اشتغال سالم و
  .صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی

  
  ارکان سازمان ـ  فصل سوم 

  :ارکان سازمان عبارتند از ـ   6ماده  
  عمومی  ـ مجمع 
  مدیره  ـ هیأت 
  مدیره  رییس هیأت  ـ مدیرعامل و 
  ـ بازرس یا بازرسان قانونی  
   عمومی مجمع 
باشـد کـه بـه موجـب تصـویبنامه شـماره        مجامع عمومی می صاحب سهام در  وزیران نماینده هیأت ـ  7ماده  

عـالی منـاطق آزاد تجـاري ـ      شـوراي  زراي عضـو  اختیارات خود را به و )323(13/2/1373هـ مورخ  30ت /16632
  .جمهور تفویض نموده است صنعتی به ریاست رییس

  :است قرار زیر  عمومی به اختیارات مجمع  ظایف و و ـ  8ماده  
  .هاي تابعه انحالل شرکت  تأسیس و الف ـ موافقت با 
  . قانون اساسی 85هاي تابعه بارعایت اصل  رکتب ـ تصویب، اصالح و تغییر اساسنامه سازمان و ش 
  .هاي سازمان فعالیت ج ـ اعمال نظارت عالیه بر 
  هاي مالی و عملکرد سازمان  هاي عمرانی، فرهنگی، بودجه ساالنه، صورت د ـ تصویب برنامه 
  .هاي سازمان نامه هـ ـ تصویب آیین 
  .فرماندهی کل قوا تأیید انتظامی منطقه با  و ـ تصویب مقررات امنیتی و 
  .تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه ز ـ اتخاذ 
  .مدیره عزل اعضاي هیأت  ح ـ نصب و 
  .الزحمه آنها تعیین حق  بازرسان و یا  ط ـ انتخاب بازرس و 

  
 صـنعتی  ـ  هاي منـاطق آزاد تجـاري    یل شورایی به منظور هماهنگی در بین سازمانتصویبنامه مذکور راجع به تشک -الف  ـ  323
 –تجـاري   آزاد مناطق هاي سازمان هماهنگی شوراي تشکیل مصوبهکه به موجب  باشد می 11/2/1373 مصوب ایران اسالمی جمهوري

  .نسخ شده است 13/9/1384 مصوبصنعتی و ویژه اقتصادي 
وزیران با اصالحات بعدي  هیأت 3/6/1392صنعتی و ویژه اقتصادي مصوب  ـ عالی مناطق آزاد تجاري   رايبه تصویبنامه تشکیل شو –ب 

  .مندرج در این مجموعه رجوع شود
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  .مشی عمومی سازمان ي ـ تعیین خط 
  .لمدیرعام  مدیره و هرگونه پاداش اعضاي هیأت  و ك ـ تعیین حقوق، مزایا 
  کیش  ده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی محدو عوارض در نحوه اخذ  ل ـ تعیین میزان و 
  .جلسه مجمع قرارگیرد دستور این اساسنامه در رعایت مفاد موضوعی که با تصمیم نسبت به هر م ـ اتخاذ 
هم سـهامداران بـه   اریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سـ  اتخاذ تصمیم درباره و ـ  ) 13/12/1375الحاقی (س  

  .)324(هاي سازمان خته حساب اندو
تا پایان تیرماه  هاي مالی تصویب صورت  براي رسیدگی و عمومی سازمان حداقل سالی یکبار مجمعـ   9ماده  

مـاه همـان سـال تشـکیل      تصویب بودجه سال بعد حـداکثر تاپایـان دي    براي رسیدگی و حداقل یک بار  هرسال و
  .گردد می

  . آید می  عمل  جمهور به موافقت رییس موقع با هر عمومی سازمان در ت براي تشکیل مجمعدعوـ 10ماده 
نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه مجـامع    چگونگی رسمیت یافتن جلسات و  محل تشکیل و ـ   11ماده 

  .بود صنعتی خواهد ـ  عالی مناطق آزاد تجاري  نامه داخلی شوراي عمومی بر اساس آیین
  دیره م هیأت 
. گـردد  عمومی اداره مـی  اي متشکل از سه یاپنج نفر با تشخیص مجمع مدیره سازمان توسط هیأت ـ  12ماده  

همان مرجع انتخاب کننـده   مدیره با عزل اعضاي هیأت. شوند عمومی انتخاب می مدیره توسط مجمع اعضاي هیأت
  .باشد می

 تـا . آنان بالمانع اسـت  انتخاب مجدد شوند و میمدیره براي مدت سه سال انتخاب  اعضاي هیأت ـ13ماده  
  . مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد اند، هیأت انتخاب نشده مدیره جدید زمانی که اعضاي هیأت

مـدیره و مـدیرعامل سـازمان     بار و بنا به دعوت رییس هیأت مدیره حداقل ماهی یک جلسات هیأت ـ  14ماده 
مـدیره و   تواننـد موضـوعات مـوردنظر خـود را از طریـق ریـیس هیـأت        مدیره مـی  اعضاي هیأت. گردد تشکیل می

  .مدیره قراردهند مدیرعامل در دستور جلسه هیأت
یابد و تصمیمات جلسه بـا اکثریـت    سوم اعضا رسمیت می مدیره با حضور حداقل دو جلسات هیأت ـ  15ماده  

  .باشد االجرا می آراي اعضاي حاضر در جلسه معتبر و الزم
) مـدیره  منشـی هیـأت  (مـدیره   اي توسط هیأت مدیره باید صورتجلسه براي هریک ازجلسات هیأت ـ  16ماده  

مـدیره نـام اعضـاي     در صورتجلسـات هیـأت  . جلسـه برسـد   مدیره حاضردر به امضاي کلیه اعضاي هیأت  تنظیم و
هریـک  . گردد قید تاریخ درج میتصمیمات متخذه درجلسه با  اي از مذاکرات و مدیره حاضر یا غایب و خالصه هیأت
بایـد در    او بعضـی ازتصـمیمات منـدرج در صورتجلسـه مخـالف باشـد، نظـر        تمام یـا  مدیره که با اعضاي هیأت از

  . صورتجلسه قیدگردد
ـاري   مدیره داراي همه هیأت ـ  17ماده   صـنعتی، بـراي    ـ  گونه اختیارات درچارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تج

  :باشد ظایف به شرح زیر می این اساسنامه بوده و از جمله داراي اختیارات و و ظایف مصرح در واجراي 
  .خارجی  هاي اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و تعیین روش ـ  الف  

  
  .صنعتی این بند تنفیذ شده است ـ  عالی مناطق آزاد تجاري  شوراي 7/2/1377به موجب تصویبنامه مصوب  ـ   324
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  .هاي مربوط نامه نحوه اخذ عوارض بر اساس آیین  چگونگی و ـ  ب  
رهـا و   هـا، شـناو   معنوي، همچنین ثبت کشـتی   هاي صنعتی و ها و مالکیت نحوه ثبت شرکت  چگونگی و ـ  ج  

  .ن ایجاد حق امتیاز و انحصار بدو  هاي مربوط و نامه منطقه، بر اساس آیین در هواپیماها
  .هاي الزم نمایندگی در محل تأسیس دفتر موافقت با ـ  د  
ده منطقـه آزاد   ش یـا اجـاره آن در محـدو    ترتیـب فـرو    منابع ملی و  فاده از زمین ونحوه است  چگونگی و ـ   هـ 

  .عمومی نامه اجرایی مصوب مجمع ، بر اساس قانون و آیینکیش تجاري ـ صنعتی
مبـادرت    انجام کلیه امـور تجاري و تولیدي و  پیمانکاري و  اجاره و  ش و اخذ تصمیم نسبت به خرید و فرو ـ  و  

  .هاي مصوب نامه اردات درچارچوب آیین ات و وبه صادر
  .عمومی جهت تصویب بودجه ساالنه سازمان به مجمع  و  تهیه و پیشنهاد برنامه ـ  ز  
عمومی  عملکرد ساالنه سازمان و ارائه آن به مجمع  هاي مالی و مدیره، صورت تأیید گزارش هیأت  تهیه و ـ  ح  

  : براي تصویب
  .عمومی جهت تصویب ارائه آن به مجمع  هاي داخلی و نامه ن آیینی تدو  بررسی و ـ  ط  
  .عمومی هاي فرعی بر اساس موازین قانون تجارت با تصویب مجمع تشکیل و یا انحالل شرکت ـ  ي  
ثیقـه امـوال منقـول و     قبول ضمانت و ظهرنویسـی و تضـمینات تجـاري و رهـن و و      موافقت با اعطا و ـ  ك  

  .هاي مربوط نامه آیین غیرمنقول در چارچوب
  . مدیره و مدیرعامل تفویض نماید تواند بعضی از اختیارات خود را به رییس هیأت مدیره می هیأت ـ  ل  
  مدیره مدیرعامل و رییس هیأت 
جمهور و از میان  عهده دارد، به موجب حکم رییس مدیره را به مدیرعامل سازمان که ریاست هیأت ـ  18ماده  

  .باشد یره منصوب و باالترین مقام اجرایی سازمان میمد اعضاي هیأت
ره مـدیریت عامـل    در هر حال دو. باشد ي بالمانع می انتخاب مجدد و ره تصدي مدیرعامل سه سال است و دو 

  .نخواهد بود مدیره بیشتر ازمدت عضویت او در هیأت
مـدیره داراي همـه گونـه     ت هیـأت تصـمیما   اجراي مصوبات و مدیرعامل در  مدیره و رییس هیأت ـ  19ماده  

ي  اختیـارات و   ظایف و سایر و. حقوق، اختیارات و اعتبارات بوده و نمایندگی سازمان را درمقابل اشخاص ثالث دارد
  :به شرح زیراست

  .باشد مدیره و مدیرعامل معتبر می جاري سازمان با امضاي رییس هیأت  کلیه مکاتبات عادي و ـ  الف  
  ب کارکنان سازمان عزل و نص ـ  ب  
 اضافه حقـوق کارکنـان و اخـذ تصـمیم دربـاره کلیـه امـور         اعطاي پاداش و  تعیین حقوق و مزایا، ارتقا و ـ  ج  

  .هاي مربوط نامه استخدامی کارکنان طبق آیین
ي داخلـی و خـارجی بـا    هـا  بانـک ها و افتتاح حساب ریـالی و ارزي در   دریافت مطالبات و پرداخت بدهی ـ  د  
  . ضاي مجاز سازمان ام

  کیش  ده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی محدو ر مجوز براي انجام هرنوع فعالیت اقتصادي مجاز در صدو ـ  هـ  
  . هاي مربوط نامه ادید براي اتباع خارجی به موجب آیین ر رو صدو ـ  و  
  .متصدي مستقیم ندارد.... عتیتجاري ـ صن ده منطقه آزاد تعیین متصدي براي انواع مشاغلی که در محدو ـ  ز  
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مـدیره و یـا کارکنـان     تواند برخی از اختیارات خود را به اعضاي هیأت مدیره و مدیرعامل می رییس هیأت ـ  ح  
  .اگذار نماید لیت خود و سازمان به تشخیص و مسؤو

و  کـیش  عتیل حسن اجراي کلیه امور منطقـه آزاد تجـاري ـ صـن     مدیره و مدیرعامل مسؤو رییس هیأت ـ  ط  
  . باشد اموال سازمان می  منافع و  حفظ حقوق و

  بازرس یا بازرسان قانونی  
یـا حقـوقی     البدل را از میان اشخاص حقیقی و یک بازرس علی عمومی یک بازرس اصلی و مجمع ـ  20ماده  
ـ    . نماید صالح براي مدت یکسال انتخاب می ذي زمـانی کـه    اانتخاب مجدد آنان به این سـمت بالمـانع اسـت و ت

در صـورت فـوت و یـا اسـتعفا و یـا      . عمل نیامده بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهـد داد   تجدید انتخاب به
  . دار خواهد شد ي را عهده ظایف و البدل و برکناري از خدمت بازرس اصلی، بازرس علی

ظـایف محولـه    ختیارات قـانونی و و د ا بازرسی را درحدو  تواند هرگونه رسیدگی و بازرس قانونی می ـ  21ماده  
مدارك مربوط بـه سـازمان را     ها و قراردادهاي سازمان مراجعه نموده و اسناد و نده انجام داده و به کلیه دفاتر و پرو

  : ظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است اهم و. مورد رسیدگی قرار دهد
  .تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب  ـ  الف  
ها با دفاترسازمان و تهیه گزارش و اظهـار   مطابقت آن  هاي مالی سازمان و تصدیق و رسیدگی به صورت ـ  ب  

جلسـه   ز قبـل از  رو 20گـزارش مزبـور حـداقل    . عمـومی  نظر در مورد عملیات سـازمان بـراي تقـدیم بـه مجمـع     
  .شود مدیره و مدیرعامل تسلیم می عمومی به رییس هیأت مجمع
  . عمومی مدیره به مجمع ر مورد صحت و سقم گزارش هیأتاظهار نظر د ـ  ج  
جه مانع جریان عادي کار  ظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده نباید به هیچ و اجراي و ـ  د  

  .سازمان گردد
  هاي مالی صورت ـ  فصل چهارم 

شود و در پایـان اسـفندماه همـان سـال      ع می ردین ماه هرسال شرو ل فرو سال مالی سازمان از او ـ  22ماده  
گـزارش    هاي مالی سـازمان و  صورت. شود ز آخر سال مالی بسته می کلیه دفاتر سازمان به تاریخ رو. یابد خاتمه می
  . عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود تاریخ تشکیل مجمع ز قبل از رو 40مدیره باید تا  هیأت
امضاي متفـق   ها همواره با ات، سفته ر سازمان همچنین کلیه چکها، برو راق تعهدآو وا  کلیه اسناد و ـ  23ماده  

مـدیره همـراه بـا مهـر سـازمان معتبـر        مدیرعامل و یا نماینده او و یک نفر به انتخاب هیـأت   مدیره و رییس هیأت
  . باشد می

  .گردند مدیره تعیین می هیأتتعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانون تجارت از طرف  ـ  24ماده  
ل حسابداري و بر اساس مـوازین قـانون تجـارت     متداو  هاي سازمان طبق اصول صحیح و حساب ـ  25ماده  

  .شود نگهداري می  تنظیم و
عمـومی و   ـق آزاد، مصـوبات مجمـع   نسبت به اموري که در این اساسنامه، قانون نحوه اداره مناط ـ  26ماده  
  . رایی مربوط، مقرراتی منظور نشده باشد قانون تجارت حاکمیت داردهاي اج نامه آیین
شوراي نگهبان به تأیید شوراي یاد شـده   5/6/1383مورخ  8337/30/83این اساسنامه به موجب نامه شماره  

  .رسیده است
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  )325( تجاري ـ صنعتی چابهار آزاد طقهمن  اساسنامه سازمان

  صنعتی -تجاري  ی مناطق آزادعال زراي عضو شوراي و 31/3/1373مصوب 
  بعدي الحاقاتبا 
  تعاریف کلیات و ـ  ل  فصل او

 ایـن پـس در   باشد، کـه از  میچابهار  تجاري ـ صنعتی  نام سازمان، سازمان منطقه آزاد: نام سازمان ـ  1ماده  
  .شود سازمان نامیده می این اساسنامه به اختصار

 ده منطقـه آزاد تجـاري ـ صـنعتی     داخـل محـدو   زمان دراصـلی سـا   مرکـز : اصـلی سـازمان   مرکـز  ـ  2ماده  
  .باشد می چابهار
  .شود تشکیل می د سازمان براي مدت نامحدو: مدت فعالیت ـ  3ماده  
محـل   ریـال اسـت کـه از   ) 000/000/000/100(سرمایـه سـازمان یکصـدمیلیارد   : سرمایه سازمان ـ  4ماده  
لت بوده و منقسـم   متعلق به دو سرمایه سازمان کالً. شود تقویم می سازمان) تأسیسات زمین و(هاي غیرنقدي  رده آو

  .باشد ریالی می) 000/000/1(سهم یک میلیون ) 000/100(به یکصدهزار 
  

  اهداف سازمان ـ  م  فصل دو
  : باشد اهداف سازمان به شرح زیر می ـ  5ماده  
افزایش درآمد عمـومی، ایجـاد     گذاري و ، سرمایهتوسعه اقتصادي  آبادانی، رشد و انجام امور زیربنایی، عمران و 

اي، تولید و صادرات کاالهاي  فعال در بازارهاي جهانی و منطقه کاال، حضور  و کار مولد، تنظیم بازار  اشتغال سالم و
  .صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی

  
  ارکان سازمان ـ  فصل سوم 

  :ارکان سازمان عبارتند از ـ  6ماده  
  عمومی  معـ مج 
  مدیره  ـ هیأت 
  مدیره  رییس هیأت  ـ مدیرعامل و 
  ـ بازرس یا بازرسان قانونی  
   عمومی مجمع 
باشـد کـه بـه موجـب تصـویبنامه شـماره        مجامع عمومی می صاحب سهام در  وزیران نماینده هیأت ـ  7ماده  

عـالی منـاطق آزاد تجـاري ـ      يشـورا  زراي عضـو  اختیارات خود را به و )326(13/2/1373هـ مورخ  30ت /16632
  

 .ابالغ شده است 26/4/1373مورخ  ك54ت /20120این اساسنامه به شماره  ـ   325
 صـنعتی  ـ  هاي منـاطق آزاد تجـاري    تصویبنامه مذکور راجع به تشکیل شورایی به منظور هماهنگی در بین سازمان -الف  ـ  326
 – تجـاري  آزاد مناطق هاي سازمان هماهنگی شوراي تشکیل مصوبهکه به موجب  باشد می 11/2/1373 مصوب ایران اسالمی جمهوري

t  
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  .جمهور تفویض نموده است صنعتی به ریاست رییس
  :است قرار زیر  عمومی به اختیارات مجمع  ظایف و و ـ  8ماده  
  .هاي تابعه انحالل شرکت  تأسیس و الف ـ موافقت با 
  . اساسی قانون 85هاي تابعه بارعایت اصل  ب ـ تصویب، اصالح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکت 
  .هاي سازمان فعالیت ج ـ اعمال نظارت عالیه بر 
  هاي مالی و عملکرد سازمان  هاي عمرانی، فرهنگی، بودجه ساالنه، صورت د ـ تصویب برنامه 
  .هاي سازمان نامه هـ ـ تصویب آیین 
  .فرماندهی کل قوا تأیید انتظامی منطقه با  و ـ تصویب مقررات امنیتی و 
  .نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایهتصمیم  ز ـ اتخاذ 
  .مدیره عزل اعضاي هیأت  ح ـ نصب و 
  .الزحمه آنها تعیین حق  بازرسان و یا  ط ـ انتخاب بازرس و 
  .مشی عمومی سازمان ي ـ تعیین خط 
  .مدیرعامل  مدیره و هرگونه پاداش اعضاي هیأت  و ك ـ تعیین حقوق، مزایا 
  چابهار ده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی محدو ارض درعو نحوه اخذ  ل ـ تعیین میزان و 
  .جلسه مجمع قرارگیرد دستور این اساسنامه در رعایت مفاد موضوعی که با تصمیم نسبت به هر م ـ اتخاذ 
اریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سـهم سـهامداران بـه     اتخاذ تصمیم درباره و ـ  ) 13/12/1375الحاقی (س  

  .)327(ي سازمانها خته حساب اندو
تا پایان تیرماه  هاي مالی تصویب صورت  براي رسیدگی و عمومی سازمان حداقل سالی یکبار مجمعـ   9ماده  

مـاه همـان سـال تشـکیل      تصویب بودجه سال بعد حـداکثر تاپایـان دي    براي رسیدگی و حداقل یک بار  هرسال و
  .گردد می

  . آید می  عمل  جمهور به موافقت رییس موقع با هر رعمومی سازمان د دعوت براي تشکیل مجمعـ 10ماده 
نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه مجـامع    چگونگی رسمیت یافتن جلسات و  محل تشکیل و ـ   11ماده 

  .بود صنعتی خواهد ـ  عالی مناطق آزاد تجاري  نامه داخلی شوراي عمومی بر اساس آیین
  مدیره  هیأت 
اعضـاي  . گردد عمومی اداره می اي متشکل از سه یاپنج نفر با تشخیص مجمع مدیره أتسازمان توسط هی ـ  12ماده  
  .باشد همان مرجع انتخاب کننده می مدیره با عزل اعضاي هیأت. شوند عمومی انتخاب می مدیره توسط مجمع هیأت
 تـا . نع اسـت آنان بالما انتخاب مجدد شوند و مدیره براي مدت سه سال انتخاب می اعضاي هیأت ـ13ماده  

                                                                                                                           
u  

  .نسخ شده است 13/9/1384 مصوبصنعتی و ویژه اقتصادي 
وزیران با اصالحات بعدي  هیأت 3/6/1392صنعتی و ویژه اقتصادي مصوب  ـ عالی مناطق آزاد تجاري   به تصویبنامه تشکیل شوراي –ب 

  .مندرج در این مجموعه رجوع شود
  .صنعتی این بند تنفیذ شده است ـ  زاد تجاري عالی مناطق آ شوراي 7/2/1377به موجب تصویبنامه مصوب  ـ   327
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  . مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد اند، هیأت انتخاب نشده مدیره جدید زمانی که اعضاي هیأت
مـدیره و مـدیرعامل سـازمان     بار و بنا به دعوت رییس هیأت مدیره حداقل ماهی یک جلسات هیأت ـ  14ماده 

مـدیره و   خـود را از طریـق ریـیس هیـأت    تواننـد موضـوعات مـوردنظر     مدیره مـی  اعضاي هیأت. گردد تشکیل می
  .مدیره قراردهند مدیرعامل در دستور جلسه هیأت

یابد و تصمیمات جلسه بـا اکثریـت    سوم اعضا رسمیت می مدیره با حضور حداقل دو جلسات هیأت ـ  15ماده  
  .باشد االجرا می آراي اعضاي حاضر در جلسه معتبر و الزم

) مـدیره  منشـی هیـأت  (مـدیره   اي توسط هیأت مدیره باید صورتجلسه أتبراي هریک ازجلسات هی ـ  16ماده  
مـدیره نـام اعضـاي     در صورتجلسـات هیـأت  . جلسـه برسـد   مدیره حاضردر به امضاي کلیه اعضاي هیأت  تنظیم و
هریـک  . گردد تصمیمات متخذه درجلسه با قید تاریخ درج می اي از مذاکرات و مدیره حاضر یا غایب و خالصه هیأت
بایـد در    او بعضـی ازتصـمیمات منـدرج در صورتجلسـه مخـالف باشـد، نظـر        تمام یـا  مدیره که با عضاي هیأتا از

  . صورتجلسه قیدگردد
 ـ  گونـه اختیـارات درچـارچوب قـانون چگـونگی اداره منـاطق آزاد تجـاري         مدیره داراي همه هیأت ـ  17ماده  

ظـایف بـه شـرح زیـر      و از جملـه داراي اختیـارات و و   این اساسـنامه بـوده   ظایف مصرح در صنعتی، براي اجراي و
  :باشد می

  .خارجی  هاي اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و تعیین روش ـ  الف  
  .هاي مربوط نامه نحوه اخذ عوارض بر اساس آیین  چگونگی و ـ  ب  
رهـا و   هـا، شـناو   معنوي، همچنین ثبت کشـتی   هاي صنعتی و و مالکیت ها نحوه ثبت شرکت  چگونگی و ـ  ج  

  .ن ایجاد حق امتیاز و انحصار بدو  هاي مربوط و نامه منطقه، بر اساس آیین در هواپیماها
  .هاي الزم نمایندگی در محل تأسیس دفتر موافقت با ـ  د  
ده منطقـه آزاد   ش یـا اجـاره آن در محـدو    یـب فـرو  ترت  منابع ملی و  نحوه استفاده از زمین و  چگونگی و ـ   هـ 

  .عمومی نامه اجرایی مصوب مجمع ، بر اساس قانون و آیینچابهار تجاري ـ صنعتی
مبـادرت    انجام کلیه امـور تجاري و تولیدي و  پیمانکاري و  اجاره و  ش و اخذ تصمیم نسبت به خرید و فرو ـ  و  

  .هاي مصوب مهنا اردات درچارچوب آیین به صادرات و و
  .عمومی جهت تصویب بودجه ساالنه سازمان به مجمع  و  تهیه و پیشنهاد برنامه ـ  ز  
عمومی  عملکرد ساالنه سازمان و ارائه آن به مجمع  هاي مالی و مدیره، صورت تأیید گزارش هیأت  تهیه و ـ  ح  

  : براي تصویب
  .عمومی جهت تصویب ه آن به مجمعارائ  هاي داخلی و نامه ین آیین تدو  بررسی و ـ  ط  
  .عمومی هاي فرعی بر اساس موازین قانون تجارت با تصویب مجمع تشکیل و یا انحالل شرکت ـ  ي  
ثیقـه امـوال منقـول و     قبول ضمانت و ظهرنویسـی و تضـمینات تجـاري و رهـن و و      موافقت با اعطا و ـ  ك  

  .هاي مربوط نامه غیرمنقول در چارچوب آیین
  . مدیره و مدیرعامل تفویض نماید تواند بعضی از اختیارات خود را به رییس هیأت مدیره می هیأت ـ  ل  
  مدیره مدیرعامل و رییس هیأت 
جمهور و از میان  عهده دارد، به موجب حکم رییس مدیره را به مدیرعامل سازمان که ریاست هیأت ـ  18ماده  
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  .باشد ایی سازمان میمدیره منصوب و باالترین مقام اجر اعضاي هیأت
ره مـدیریت عامـل    در هر حال دو. باشد ي بالمانع می انتخاب مجدد و ره تصدي مدیرعامل سه سال است و دو 

  .نخواهد بود مدیره بیشتر ازمدت عضویت او در هیأت
مـدیره داراي همـه گونـه     تصـمیمات هیـأت    اجراي مصوبات و مدیرعامل در  مدیره و رییس هیأت ـ  19ماده  
ي  اختیـارات و   ظایف و سایر و. قوق، اختیارات و اعتبارات بوده و نمایندگی سازمان را درمقابل اشخاص ثالث داردح

  :به شرح زیراست
  .باشد مدیره و مدیرعامل معتبر می جاري سازمان با امضاي رییس هیأت  کلیه مکاتبات عادي و ـ  الف  
  عزل و نصب کارکنان سازمان  ـ  ب  
 اضافه حقـوق کارکنـان و اخـذ تصـمیم دربـاره کلیـه امـور         اعطاي پاداش و  ن حقوق و مزایا، ارتقا وتعیی ـ  ج  

  .هاي مربوط نامه استخدامی کارکنان طبق آیین
ي داخلـی و خـارجی بـا    هـا  بانـک ها و افتتاح حساب ریـالی و ارزي در   دریافت مطالبات و پرداخت بدهی ـ  د  

  . امضاي مجاز سازمان 
  چابهار ده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی محدو ر مجوز براي انجام هرنوع فعالیت اقتصادي مجاز در وصد ـ  هـ  
  . هاي مربوط نامه ادید براي اتباع خارجی به موجب آیین ر رو صدو ـ  و  
  .متصدي مستقیم ندارد.... تجاري ـ صنعتی ده منطقه آزاد تعیین متصدي براي انواع مشاغلی که در محدو ـ  ز  
مـدیره و یـا کارکنـان     تواند برخی از اختیارات خود را به اعضاي هیأت مدیره و مدیرعامل می رییس هیأت ـ  ح  

  .اگذار نماید لیت خود و سازمان به تشخیص و مسؤو
و  چابهـار  ل حسن اجراي کلیه امور منطقه آزاد تجـاري ـ صـنعتی    مدیره و مدیرعامل مسؤو رییس هیأت ـ  ط  

  . باشد اموال سازمان می  افع ومن  حفظ حقوق و
  بازرس یا بازرسان قانونی  
یـا حقـوقی     البدل را از میان اشخاص حقیقی و یک بازرس علی عمومی یک بازرس اصلی و مجمع ـ  20ماده  
زمـانی کـه    انتخاب مجدد آنان به این سـمت بالمـانع اسـت و تـا    . نماید صالح براي مدت یکسال انتخاب می ذي

در صـورت فـوت و یـا اسـتعفا و یـا      . عمل نیامده بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهـد داد   بهتجدید انتخاب 
  . دار خواهد شد ي را عهده ظایف و البدل و برکناري از خدمت بازرس اصلی، بازرس علی

محولـه  ظـایف   د اختیارات قـانونی و و  بازرسی را درحدو  تواند هرگونه رسیدگی و بازرس قانونی می ـ  21ماده  
مدارك مربوط بـه سـازمان را     ها و قراردادهاي سازمان مراجعه نموده و اسناد و نده انجام داده و به کلیه دفاتر و پرو

  : ظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است اهم و. مورد رسیدگی قرار دهد
  .تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب  ـ  الف  
ها با دفاترسازمان و تهیه گزارش و اظهـار   مطابقت آن  ی سازمان و تصدیق وهاي مال رسیدگی به صورت ـ  ب  

جلسـه   ز قبـل از  رو 20گـزارش مزبـور حـداقل    . عمـومی  نظر در مورد عملیات سـازمان بـراي تقـدیم بـه مجمـع     
  .شود مدیره و مدیرعامل تسلیم می عمومی به رییس هیأت مجمع
  . عمومی مدیره به مجمع یأتاظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارش ه ـ  ج  
جه مانع جریان عادي کار  ظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده نباید به هیچ و اجراي و ـ  د  
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  .سازمان گردد
  هاي مالی صورت ـ  فصل چهارم 

همـان سـال   شود و در پایـان اسـفندماه    ع می ردین ماه هرسال شرو ل فرو سال مالی سازمان از او ـ  22ماده  
گـزارش    هاي مالی سـازمان و  صورت. شود ز آخر سال مالی بسته می کلیه دفاتر سازمان به تاریخ رو. یابد خاتمه می
  . عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود تاریخ تشکیل مجمع ز قبل از رو 40مدیره باید تا  هیأت
امضاي متفـق   ها همواره با ات، سفته چنین کلیه چکها، برور سازمان هم راق تعهدآو او  کلیه اسناد و ـ  23ماده  

مـدیره همـراه بـا مهـر سـازمان معتبـر        مدیرعامل و یا نماینده او و یک نفر به انتخاب هیـأت   مدیره و رییس هیأت
  . باشد می

  .دگردن مدیره تعیین می تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانون تجارت از طرف هیأت ـ  24ماده  
ل حسابداري و بر اساس مـوازین قـانون تجـارت     متداو  هاي سازمان طبق اصول صحیح و حساب ـ  25ماده  

  .شود نگهداري می  تنظیم و
عمـومی و   ـق آزاد، مصـوبات مجمـع   نسبت به اموري که در این اساسنامه، قانون نحوه اداره مناط ـ  26ماده  
  . ر نشده باشد قانون تجارت حاکمیت داردهاي اجرایی مربوط، مقرراتی منظو نامه آیین
شوراي نگهبان به تأیید شوراي یاد شـده   5/6/1383مورخ  8337/30/83این اساسنامه به موجب نامه شماره  

  .رسیده است
  

  )328( )سهامی خاص(اساسنامه شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار 
  صنعتی -عالی مناطق آزاد تجاري  وزراي عضو شوراي 4/2/1374مصوب 

   با اصالحات بعدي
 کلیات -فصل اول 

صـید صـنعتی   گـذاري و توسـعه تجـارت و     سرمایهشرکت  «نام شرکت  -) 26/6/1393اصالحی ( 1ماده  
است که از این پس به اختصـار شـرکت نامیـده    » سهامی خاص «و نوع آن » چابهارصنعتی  –تجاري منطقه آزاد 

  .شود می
هـاي   کت جهت تحقق اهداف خود مجاز است در چـارچوب سیاسـت  شر -) 26/6/1393اصالحی ( 2ماده  

  : صنعتی و ویژه اقتصادي نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید –عالی مناطق آزاد تجاري  ابالغی شوراي
گذاري و انجام امور صید و خدمات صیادي، پرورش و تکثیر و عمل آوري انـواع آبزیـان و امـور     سرمایه -الف

  . قانون اساسی و قانون اجراي آن) 44(هاي کلی اصل  مرانی و تجاري با رعایت سیاستمجاز خدماتی، ع
گـذاران توانمنـد داخلـی و خـارجی      ها و اقدامات الزم درخصوص شناسایی و جذب سـرمایه  انجام فعالیت -ب

 صـنعتی موضـوع   –گـذاري در منـاطق آزاد تجـاري     گذاري در منطقه بـا رعایـت مقـررات سـرمایه     جهت سرمایه
  . )329(و اصالحات بعدي آن 16/3/1373ك مورخ 23ت/33432تصویبنامه شماره 

  
 .ابالغ شده است 14/8/1374ك مورخ 15042ت/30336اساسنامه مزبور به شماره  ـ   328
منـدرج   19/2/1373مصوب  صنعتی جمهوري اسالمی ایران -مقررات سرمایه گذاري درمناطق آزاد تجاري به تصویبنامه  ـ   329

t  
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و جـذب  ) %49(ها تا سـقف   سیس شرکت و مشارکت در سهام شرکتأت –) 26/6/1393اصالحی (تبصره 
قانون اساسی و قانون اجراي آن و ) 44(هاي کلی اصل  نیروي انسانی با هماهنگی دبیرخانه و در چارچوب سیاست

  .باشد صنعتی و ویژه اقتصادي می –عالی مناطق آزاد تجاري  ابالغی شوراي هاي سیاست
  .شود شرکت براي مدت نامحدود تشکیل می - 3ماده  
  .جاده طبس است -صنعتی چابهار، واقع در چابهار  -مرکز اصلی شرکت در منطقه آزاد تجاري  - 4ماده  
به یکهزار سهم یکصد هزار ریـالی بـا نـام تقسـیم     باشد که  سرمایه شرکت یکصد میلیون ریال می - 5ماده  
صنعتی چابهار، که از ایـن پـس در ایـن اساسـنامه بـه       -تجاري  سهم متعلق به سازمان منطقه آزاد  997: شود می

شود، یـک سـهم متعلـق بـه شـرکت شـیالت ایـران، یـک سـهم متعلـق بـه شـرکت              اختصار سازمان نامیده می
  .گذاري ملت است متعلق به شرکت سرمایه آن قدس و یک سهم گذاري مهاب  سرمایه

مبلغ اسمی سهام بطور نقد پرداخت شده و بقیه آن در تعهد سهامداران است که ظرف دو سال % 35 –تبصره  
  .شود پرداخت می

  
  ارکان شرکت -فصل دوم  

  :ارکان شرکت عبارتند از - 6ماده  
  .عمومی مجمع -الف  

  .مدیره هیأت -ب 
  ).رسحساب (بازرس  -ج 

  عمومی مجمع -الف  
کـه   عمـومی  مجمـع  ریـیس شرکت از صاحبان سهام یا نماینـدگان آنهـا بـا معرفـی      عمومی مجمع - 7ماده  

  .شود مدیرعامل سازمان است، تشکیل می
ماه پـس از   4یک بار حداکثر تا مدیره  هیأتشرکت هر سال حداقل دو بار به دعوت  عمومی مجمع - 8ماده  

حساب عملکرد سود و زیان و یک بار در نیمه دوم سـال بـراي     اي بررسی و تصویب ترازنامه وپایان سال مالی بر
مدیره تشکیل  هیأتبررسی و تصویب بودجه سال بعد در مرکز اصلی شرکت یا با توافق مجمع در محل پیشنهادي 

  .شود می
جلسه در مدتی که کمتر دعوتنامه رسمی مجامع عمومی شامل محل تشکیل، روز، ساعت و دستور  - 9ماده  

  .شود براي صاحبان سهام ارسال میمدیره  هیأت رییستوسط   از پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه نباشد
  .معتبر است) هر سهم یک رأي ( ءتصمیمات مجامع عمومی همواره با اکثریت آرا - 10ماده  
ه مجمـع  رییسـ  هیأتي که به امضاي ا مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی شرکت در صورتجلسه -تبصره  
  .شود می رسد، ثبت و در مرکز اصلی شرکت نگاهداري  می

  :عادي عبارت است از عمومی مجمعاختیارات و وظایف  - 11ماده  
                                                                                                                           

u  
 .در این مجموعه رجوع شود
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  .کلی شرکت مشی خطتعیین  -الف  
  .و بازرس و اخذ تصمیمات مقتضیمدیره  هیأتاستماع و بررسی گزارش ساالنه  -ب 
  .ب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و نحوه تقسیم سود شرکتبررسی و تصوی -پ 
 ي مالی، معامالتی، اداري و استخدامی شرکتها هنام بررسی و تصویب آیین - )18/12/1378اصالحی ( ت

  .با رعایت قوانین و مقررات
و ) رسحسـاب  (الزحمه بازرس  موظف و حقمدیره  هیأتتعیین حقوق اعضاي  -)18/12/1378اصالحی (ث 

  .1370قانون نظام هماهنگ پراخت کارکنان دولت مصوب ) 12(با رعایت ماده  پاداش آنان
  .هاي شرکت تعیین روزنامه کثیراالنتشار به منظور درج کلیه آگهی -ج 
گـذاري یـا مشـارکت در خصـوص موضـوع       اتخاذ تصمیم نسبت به سـرمایه  -)18/12/1378اصالحی (چ 

  .ا رعایت قوانین و مقرراتب مدیره هیأتشرکت با پیشنهاد 
  .و بازرس قانونیمدیره  هیأتتعیین اعضاي  -ح 

  :العاده عبارت است از فوق عمومی مجمعاختیارات و وظایف  - 12ماده  
  .سازمان عمومی مجمعپیشنهاد تغییر در مواد اساسنامه به  -الف  

  .سازمان عمومی مجمعپیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه شرکت به  -ب 
  .سازمان عمومی مجمعپیشنهاد انحالل شرکت به  -ج 

شرکت یا بازرس قـانونی  مدیره  هیأتالعاده به دعوت  العاده و عادي بطور فوق مجامع عمومی فوق - 13ماده  
  .شوند می یا درخواست صاحبان یک پنجم سهام تشکیل 

  مدیره هیأت -ب 
مـدت  بـراي   عمـومی  مجمـع پنج نفر که توسط اي متشکل از سه تا  مدیره هیأتشرکت به وسیله  - 14ماده  
  . آنان بالمانع است انتخاب مجدد . شود شوند، اداره می سال انتخاب میدو

یـا وجـود موانـع قـانونی دیگـر، بالفاصـله        ءدر صورت استعفا، فوت یا عـزل هـر یـک از اعضـا     - 1تبصره  
  .شود تشکیل می ءل اعضاقانونی جهت تکمی یا بازرس مدیره  هیأتعادي با درخواست  عمومی مجمع

اسـت و مسـؤولیت سـایر اعضـاي     مـدیره   هیـأت انتخاب اعضاي جدیـد بـراي بقیـه مـدت دوره      - 2تبصره  
  .باقی است تا انتخاب اعضاي جدید کماکان به قوت خودمدیره  هیأت
را بـه  و یک نفر  رییسدر اولین نشست خود یک نفر را از بین خود به عنوان مدیره  هیأتاعضاي  - 15ماده  

  .کنند نباشد، انتخاب میمدیره  هیأتمدت عضویت در  براي مدتی که بیش ازمدیره  هیأت رییسعنوان نایب 
در محل شرکت تشکیل جلسه مدیره  هیأت رییسحداقل هر ماه یک بار بنا به دعوت مدیره  هیأت - 16ماده  
  .دهد می

اوي خالصه مذاکرات همچنـین تصـمیمات   اي ح صورتجلسهمدیره  هیأتبراي هر یک از جلسات  - 17ماده  
  .رسد کلیه اعضاي حاضر می متخذه در جلسه با قید تاریخ، تنظیم و به امضاي 

که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف مدیره  هیأتنظر هر یک از اعضاي  -تبصره  
  .شود باشد، در صورتجلسه قید می

  :به شرح زیر استمدیره  هیأتیف اهم اختیارات و وظا - 18ماده  
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کلیه اختیارات الزم براي اداره امور شرکت، جز موضوعاتی که اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد آنها طبق  -الف  
  .مجامع عمومی است  قانون تجارت و این اساسنامه در صالحیت خاص

و مراجـع قضـایی و    هـا  هنمایندگی شرکت در مقابل اشخاص و کلیه مؤسسات دولتی و خصوصی، دادگا -ب 
  .غیر قضایی با حق توکیل

  .عمومی مجمعتقدیم گزارش ساالنه به  -پ 
  .عمومی تهیه و تدوین بودجه و تنظیم گزارش مالی ساالنه شرکت و پیشنهاد نحوه تقسیم سود به مجمع –ت 
  .عمومی عمجمي مالی، معامالتی، اداري و استخدامی شرکت و پیشنهاد آن به ها هنام تدوین آیین -ث
  .عمومی مجمعگذاري یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت به  پیشنهاد نحوه سرمایه -ج 
و مؤسسات مـالی و   ها بانکافتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد  -)18/12/1378اصالحی (چ 

  .با رعایت قوانین و مقررات هاي یاد شده اعتباري و سایر مؤسسات تجاري و انسداد حساب
ت مدیره فردي را پس از تأیید مجمع عمومی به عنوان مـدیرعامل  أهی -)26/6/1393اصالحی ( 19اده م 

تواند برخی از اختیارات یاد شـده   ت مدیره میأت مدیره است و هیأمدیرعامل مجري مصوبات هی. نماید انتخاب می
  را به وي واگذار کند) 18(در ماده 

 مدیرعاملت، قراردادها و هر نوع سند تعهدآور دیگر با امضاي مشترك ، برواها هها، سفت کلیه چک - 20ماده  
  .است و مهر شرکت معتبرمدیره  هیأتو یکی از اعضاي 

  )حسابرس (بازرس  -ج 
را از بـین  ) حسابرس(مجمع عمومی عادي هر سال یک یا چند بازرس  -)26/6/1393اصالحی ( 21ماده  

سسات حسابرسی موضـوع قـانون اسـتفاده از خـدمات تخصصـی و      ؤسازمان حسابرسی و یا حسابداران رسمی و م
کنـد تـا بـر طبـق قـانون       انتخاب می – 1372مصوب  –صالح به عنوان حسابدار رسمی  اي حسابداران ذي  حرفه

  . انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بالمانع است. تجارت و این اساسنامه به وظایف خود عمل کنند
تواند در هر زمان بازرس یا بازرسان را مشروط  مجمع عمومی عادي می -)26/6/1393اصالحی (1تبصره 

  . بر تعیین جانشین آنها عزل کند
  .الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادي است تعیین میزان حق -)26/6/1393اصالحی ( 2تبصره 

زم را انجام و اسناد، توانند در هر زمان هرگونه رسیدگی یا بازرسی ال بازرس یا بازرسان قانونی می - 22ماده  
این رسیدگی و بازرسی نباید باعث رکود . مورد رسیدگی قرار دهند مدارك و اطالعات مربوط به شرکت را مطالبه و 

  .یا توقف فعالیت شرکت شود
براي اطـالع صـاحبان سـهام در     عمومی مجمعگزارش بازرس باید حداقل ده روز قبل از تشکیل  - 23ماده  

گزارش بازرس در مورد تصویب دارایی و ترازنامه و حساب  تصمیماتی که بدون آگاهی از . باشدمرکز شرکت آماده 
  .اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط است عمومی مجمعسود و زیان شرکت از طرف 

   
  مقررات مختلف -فصل سوم 

پایـان اسـفند مـاه     ل فـروردین تـا  شرکت باید پس از انقضاي هر سال مالی که از اومدیره  هیأت - 24ماده  
طبـق   -پایان اسفند مـاه همـان سـال خواهـد بـود       به استثناي سال اول که از تاریخ تأسیس تا -باشد سال میهر
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صـورت دارایـی و دیـون و     -)330( 1347مصـوب   -الیحه قانونی اصالح قسـمتی از قـانون تجـارت    ) 232(ماده
یمه گزارشـی دربـاره فعالیـت و وضـع عمـومی      ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت را به ضـم   همچنین

بایـد حـداقل بیسـت روز قبـل از تـاریخ تشـکیل        اسناد مذکور در ایـن مـاده  . شرکت طی آن سال مالی تنظیم کند
عادي سـاالنه در اختیـار بـازرس گذاشـته شـود تـا پـس از رسـیدگی همـراه گـزارش بـازرس بـه              عمومی مجمع
  .صاحبان سهام ارایه شود  عمومی مجمع

تواند در مرکز اصلی شـرکت،   ساالنه، هر صاحب سهم می عمومی مجمعاز ده روز قبل از تشکیل  - 25ده ما 
مراجعه و از ترازنامه، حساب سود و زیان شرکت و گزارش بـازرس   به صورتحساب و صورت اسامی صاحبان سهام 

  .رونوشت تهیه کند
حاصل در همان سال مالی پس از کسر کلیه  سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت از درآمد - 26ماده  
  .ستها ه، استهالکات و ذخیرها ههزین
ي وارده در سالهاي قبل معادل یک بیستم آن بر طبق ها زیاناز سود خالص شرکت پس از وضع  - 27ماده  
نونی به عنوان اندوخته قا -)331( 1347مصوب  -تجارت  الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون  238و  140مواد 

تشکیل   ، ذخیره قسمتی از سود ویژه برايعمومی مجمعو تصویب مدیره  هیأتشود، همچنین به پیشنهاد  منظور می
  .پذیر است ي مخصوص امکانها هاندوخت

سود قابل تقسیم عبارت از سود خالص سال مـالی شـرکت پـس از کسـر زیـان سـالهاي قبـل و         - 28ماده  
تقسـیم سـود و   . باشد نشده سالهاي قبل می سودهاي تقسیم  ي اختیاري به اضافهها هاندوخته قانونی و سایر اندوخت

مـاه از تـاریخ    شرکت باید ظـرف هشـت  . جایز است عمومی مجمعاندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب 
  .سودي را که مورد تصویب مجمع یاد شده قرار گرفته به سهامداران پرداخت کند عمومی مجمعتصویب 

انتقال سهام شرکت با رعایت مقررات، به اشخاص حقیقی یـا حقـوقی اعـم از دولتـی یـا بخـش        - 29ماده  
پذیر است و بایـد در دفتـر ثبـت سـهام بـه ثبـت برسـد و         امکان  عمومی مجمعخصوصی با تصویب دو سوم آراي 

  .کند ءدهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او انتقال را در دفتر مزبور امضا انتقال
العاده صاحبان سهام برابر ضوابط منـدرج در قـانون    فوق عمومی مجمعانحالل شرکت با تصویب  - 30ه ماد 

  .گیرد تجارت و اساسنامه سازمان انجام می
  

   : 24/12/1347مصوب  الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت 232ماده  .ـ   330
هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضاي سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکـرد   

اسـناد مـذکور   . شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کنـد ضع عمومی  فعالیت و و  و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره
  .ز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادي ساالنه در اختیار بازرسان گذاشته شود در این ماده باید اقالً بیست رو

   : 24/12/1347مصوب  یحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارتاز ال .ـ   331
کـه   همـین . خته قـانونی موضـوع نمایـد    ک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوهیأت مدیره مکلف است هر سال ی  -  140ماده 
است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یـک    خته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاري اندو

  .سرمایه بالغ گردد دهم قانونی به یک ٔخته قتی که اندو بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا و
به عنـوان   140هاي قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده  ارده در سال هاي و ضع زیان از سود خالص شرکت پس از و  -  238ماده 
  .هر تصمیم بر خالف این ماده باطل است. خته قانونی موضوع شود اندو
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  .بینی نشده در این اساسنامه، مشمول قانون تجارت و دیگر قوانین است سایر موضوعات پیش - 31ماده  
  

  )333()332() جلفا(صنعتی ارسباراناساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ 
  با اصالحات بعديوزیران  هیأت 4/5/1383مصوب 

  ل ـ کلیات و تعاریف فصل او
باشد که از این پـس در ایـن    می) جلفا(ارسباران  نام سازمان، سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی  ـ  1ماده  

  .شود اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می
  .باشد می) جلفا(ارسباران  ده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی ازمان در داخل محدومرکز اصلی س ـ 2ماده  
  .شود د تشکیل می سازمان براي مدت نامحدو ـ 3ماده  
ي هـا  هرد ریـال اسـت کـه از محـل آو    ) 000/000/000/100(سرمایه سازمان مبلغ یکصد میلیـارد   ـ  4ماده  

لت بوده و منقسم به یکصـد   متعلق به دو سرمایه سازمان کالً .شود سازمان تقویم می) زمین و تأسیسات(غیرنقدي 
  .باشد ریالی می) 000/000/1(یک میلیون ) 000/100(هزار سهم 

  
  م ـ اهداف سازمان فصل دو

  : باشد اهداف سازمان به شرح زیر می ـ 5ماده  
افزایش درآمد عمومی، ایجـاد  گذاري و  سرمایه ،عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادي ،انجام امور زیربنایی 

تولید و صادرات کاالهاي  ،اي حضور فعال در بازارهاي جهانی و منطقه ،تنظیم بازار کار و کاال ،اشتغال سالم و مولد
  .صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی

  
  فصل سوم ـ ارکان سازمان

  : ارکان سازمان عبارتند از ـ 6ماده  
   عمومی مجمع ـ   1 
  مدیره یأته ـ   2 
  مدیره  هیأتمدیرعامل و رییس  ـ   3 
  بازرس یا بازرسان قانونی  ـ   4 
باشد کـه بـه موجـب تصـویبنامه شـماره       وزیران نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی می هیأت ـ  7ماده  

ـ عالی مناطق آزاد تجـا  زراي عضو شوراي اختیارات خود را به و )334(26/10/1376هـ مورخ 19037ت/76305  ري 
  

 ابالغ شده است  14/8/1374هـ مورخ 31076ت /30729اساسنامه مزبور به شماره  ـ   332
ـا (صنعتی ارسباران   –منطقه آزاد تجاري محدوده  ـ   333  7/4/1384هــ مـورخ   30820ت /20708 تصـویبنامه شـماره  ابتـدا بـه موجـب     )جلف
ـ مصوب  41480ت/216684 تصوینامه شمارهتغییر یافته سپس به موجب  وزیران هیأت ـأت 21/11/1387ه ـاً محـدود   وزیـران   هی ه منطقـه  اصـالح و نهایت

 .اصالح و تعیین گردید 16/12/1393مورخ  ك50925ت/153552 شمارهیادشده طبق تصویبنامه 
صـنعتی جمهـوري    ـ  هـاي منـاطق آزاد تجـاري     مصوبه تشکیل شورایی به منظور ایجاد هماهنگی در بین سازمان منظور  ـ  334

ـ     ورايتشکیل شـ باشد ضمناً به تصویبنامه  می 30/9/1376اسالمی ایران مصوب   صـنعتی و ویـژه اقتصـادي     عـالی منـاطق آزاد تجـاري 
t  
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  .تفویض نموده است جمهور رییسصنعتی به ریاست 
  : به قرار زیر است عمومی مجمعظایف و اختیارات  و ـ 8ماده  
  .ي تابعهها شرکتالف ـ موافقت با تأسیس و انحالل  
قانون اساسی جمهوري  85ي تابعه با رعایت اصل ها شرکتب ـ تصویب، اصالح و تغییر اساسنامه سازمان و   

  .راناسالمی ای
  .ي سازمانها فعالیتپ ـ اعمال نظارت عالیه بر  
  .ي مالی و عملکرد سازمانها صورتي عمرانی، فرهنگی، بودجه ساالنه، ها هت ـ تصویب برنام 
  .ي سازمانها هنام ث ـ تصویب آیین 
  .قوا فرماندهی کل تأییدج ـ تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با  
  .ه افزایش و یا کاهش سرمایهچ ـ اتخاذ تصمیم نسبت ب 
  .مدیره هیأتح ـ نصب و عزل اعضاي  
  .الزحمه آنها خ ـ انتخاب بازرس و یا بازرسان و تعیین حق 
  .مشی عمومی سازمان د ـ تعیین خط 
  .و مدیرعاملمدیره  هیأتذ ـ تعیین حقوق، مزایا و هرگونه پاداش اعضاي  
  .)جلفا(ارسباران  ده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی ر ـ تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض در محدو 
قـرار   عمـومی  مجمعز ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستورجلسه   
  .گیرد
  .ي سازمانها هخت اریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به حساب اندو ژ ـ اتخاذ تصمیم درباره و 
ي مـالی تـا پایـان    هـا  صورتسازمان حداقل سالی یک بار براي رسیدگی و تصویب  عمومی مجمع ـ 9ماده  

تیرماه هر سال و حداقل یک بار براي رسیدگی و تصویب بودجه سال بعد، حداکثر تا پایـان دي مـاه همـان سـال     
  .گردد تشکیل می

  .آید عمل می  به جمهور رییست سازمان در هر موقع با موافق عمومی مجمعدعوت براي تشکیل  ـ 10ماده  
محل تشکیل و چگونگی رسمیت یـافتن جلسـات و نحـوه تصـویب موضـوعات دسـتور جلسـه         ـ  11ماده  
  .عالی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی خواهد بود نامه داخلی شوراي آیین بر اساسعمومی  مجامع
مـدیره توسـط    اعضـاي هیـأت  . ددگـر  اي متشکل از سه نفر اداره مـی  مدیره سازمان توسط هیأت ـ  12ماده  
  .باشد کننده می مدیره با همان مرجع انتخاب عزل اعضاي هیأت. شوند عمومی انتخاب می مجمع
تـا  . انتخاب مجدد آنان بالمـانع اسـت  . شوند براي مدت سه سال انتخاب میمدیره  هیأتاعضاي  ـ   13ماده  

  .سابق به کار خود ادامه خواهد دادمدیره  هیأتاند،  جدید انتخاب نشدهمدیره  هیأتزمانی که اعضاي 
و مدیرعامل سـازمان  مدیره  هیأتحداقل ماهی یک بار و بنا به دعوت رییس مدیره  هیأتجلسات  ـ  14ماده  

  .گردد تشکیل می
                                                                                                                           

u  
 .مندرج در این مجموعه رجوع شود وزیران با اصالحات بعدي هیأت 3/6/1392مصوب 
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و مدیرعامل در دسـتور  مدیره  هیأتتوانند موضوعات مورد نظر خود را از طریق رییس  میمدیره  هیأتاعضاي  
  .قرار دهنددیره م هیأتجلسه 
یابد و تصمیمات جلسه با اکثریـت   با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت میمدیره  هیأتجلسات  ـ  15ماده  

  .باشد االجرا می آراي اعضاي حاضر در جلسه معتبر و الزم
) مـدیره  هیـأت منشی (مدیره  هیأتاي توسط  باید صورتجلسهمدیره  هیأتبراي هر یک از جلسات  ـ  16ماده  
نـام اعضـاي   مـدیره   هیـأت در صورتجلسـات  . حاضر در جلسه برسـد مدیره  هیأتنظیم و به امضاي کلیه اعضاي ت

  .گردد اي از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج می حاضر یا غایب و خالصهمدیره  هیأت
تجلسه مخالف باشـد، نظـر او   که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورمدیره  هیأتهر یک از اعضاي  

  .باید در صورتجلسه قید گردد
گونه اختیارات در چارچوب قـانون چگـونگی اداره منـاطق آزاد تجـاري ـ       داراي همهمدیره  هیأت ـ   17ماده  

جملـه   ظایف مصرح در ایـن اساسـنامه بـوده و از    ـ براي اجراي و  1372صنعتی جمهوري اسالمی ایران ـ مصوب  
  : باشد ظایف زیر می و و داراي اختیارات

ي اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و ها روشالف ـ تعیین   
  .خارجی

  .ي مربوطها هنام آیین بر اساسچگونگی و نحوه اخذ عوارض  ب ـ 
ـ   رهـا و   هـا، شـناو   شـتی و مالکیتهاي صنعتی و معنوي، همچنین ثبـت ک  ها شرکتچگونگی و نحوه ثبت  پ 

  .ن ایجاد حق امتیاز و انحصار ي مربوط و بدوها هنام آیین بر اساسهواپیماها در منطقه، 
  .هاي الزم موافقت با تأسیس دفتر نمایندگی در محل ت ـ 
ـ   ده منطقـه آزاد   ش یـا اجـاره آن در محـدو    چگونگی و نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیـب فـرو   ث 

  .عمومی مجمعنامه اجرایی مصوب  قانون و آیین بر اساس) جلفا(ارسباران  صنعتیتجاري ـ 
ـ   ش و اجاره و پیمانکاري و انجام کلیه امور تجاري و تولیدي و مبادرت  اخذ تصمیم نسبت به خرید و فرو ج 

  .ي مصوبها هنام اردات در چارچوب آیین به صادرات و و
  .جهت تصویب عمومی مجمعاالنه سازمان به تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه س چ ـ 
ـ   ي مـالی و عملکـرد سـاالنه سـازمان و ارایـه آن بـه       هـا  صـورت  ،مـدیره  هیـأت گـزارش   تأییـد تهیه و  ح 
  .عمومی جهت تصویب مجمع
  .جهت تصویب عمومی مجمعي داخلی و ارایه آن به ها هنام ین آیین بررسی و تدو خ ـ 
ـ   مـوازین قـانون تجـارت جهـت تصـویب بـه        بر اسـاس ي فرعی ها کتشرپیشنهاد تشکیل و یا انحالل  د 
  .عمومی مجمع
ـ   ثیقـه امـوال منقـول و     موافقت با اعطا و قبول ضـمانت و ظهرنویسـی و تضـمینات تجـاري و رهـن و و      ذ 

  .ي مربوطها هنام غیرمنقول در چارچوب آیین
  .و مدیرعامل تفویض نمایددیره م هیأتتواند بعضی از اختیارات خود را به رییس  میمدیره  هیأت ر ـ 
ـ   عالی مناطق آزاد تجاري را که جهـت   موظف است تمام اطالعات درخواستی دبیرخانه شورايمدیره  هیأت ز 

  .الزم است در مهلت تعیین شده به دبیرخانه اعالم نماید عمومی مجمعارایه عملکرد سازمان به 
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جمهور و از میان  عهده دارد، به موجب حکم رییس را بهه مدیر هیأتمدیرعامل سازمان که ریاست  ـ   18ماده  
  . باشد منصوب و باالترین مقام اجرایی سازمان میمدیره  هیأتاعضاي 

ره مدیریت عامـل   در هر حال دو. باشد ي بالمانع می ره تصدي مدیرعامل سه سال است و انتخاب مجدد و دو 
  .بیشتر نخواهد بودمدیره  هیأتاز مدت عضویت او در 

گونـه   داراي همـه مـدیره   هیـأت و مدیرعامل در اجراي مصوبات و تصـمیمات  مدیره  هیأترییس  ـ   19ماده  
ي  ظایف و اختیـارات و  سایر و. اختیارات و اعتبارات بوده و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد ،حقوق

  : به شرح زیر است
  .باشد معتبر می مدیرعاملو مدیره  هیأتا امضاي رییس کلیه مکاتبات عادي و جاري سازمان ب الف ـ 
  .عزل و نصب کارکنان سازمان ب ـ 
ـ   و اعطاي پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصـمیم دربـاره کلیـه امـور      ءارتقا ،تعیین حقوق و مزایا پ 

  .نامه مربوط استخدامی کارکنان طبق آیین
ـ   ي داخلـی و خـارجی بـا    هـا  بانـک و ارزي در  ریالیتتاح حساب ها و اف دریافت مطالبات و پرداخت بدهی ت 

  .امضاي مجاز سازمان
 ده منطقـه آزاد تجـاري ـ صـنعتی     ر مجوز براي انجام هر نـوع فعالیـت اقتصـادي مجـاز در محـدو      صدو ـ  ج  

  .)جلفا(ارسباران 
  .ي مربوطها هنام ادید براي اتباع خارجی به موجب آیین ر رو صدو ـ  چ  
  .ده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی متصدي مستقیم ندارد که در محدو مشاغلین متصدي براي انواع ـ تعیی ح 
و یـا کارکنـان   مدیره  هیأتتواند برخی از اختیارات خود را به اعضاي  و مدیرعامل میمدیره  هیأترییس  ـ  خ  

  .اگذار نماید لیت خود و سازمان به تشخیص و مسؤو
ـ   ارسـباران   اجراي کلیه امور منطقه آزاد تجـاري ـ صـنعتی    سنل ح یرعامل مسؤوو مدمدیره  هیأترییس  د 

  .باشد و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان می) جلفا(
عالی منـاطق   را مرتباً به دبیرخانه شورايمدیره  هیأتـ مدیرعامل موظف است یک نسخه از صورتجلسات   ذ 

  .آزاد تجاري ـ صنعتی ارسال نماید
البدل را از میان اشخاص حقیقی یـا حقـوقی    یک بازرس اصلی و یک بازرس علی عمومی مجمع ـ   20ماده  
انتخاب مجدد آنان به این سمت بالمانع اسـت و تـا زمـانی کـه     . نماید صالح براي مدت یک سال انتخاب می ذي

  .تجدید انتخاب به عمل نیامده است، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد
دار  ي را عهـده  ظـایف و  البـدل و  بازرس علی ،کناري از خدمت بازرس اصلی وت و یا استعفا و یا برف در صورت 

  .خواهد شد
ظایف محولـه   د اختیارات قانونی و و تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدو بازرس قانونی می ـ   21ماده  

ان مراجعه نموده و اسناد و مدارك مربوط بـه سـازمان را   و قراردادهاي سازم ها هند انجام داده و به کلیه دفاتر و پرو
  : ظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است اهم و. مورد رسیدگی قرار دهد

  .تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب ـ  الف  
ـ   ي مالی سازمان و تصدیق و مطابقت آنهـا بـا دفـاتر سـازمان و تهیـه گـزارش و       ها صورترسیدگی به  ب 
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ز قبـل از جلسـه    گزارش مزبور حداقل بیسـت رو . عمومی مجمعنظر در مورد عملیات سازمان براي تقدیم به اظهار
  .شود و مدیرعامل تسلیم میمدیره  هیأتبه رییس  عمومی مجمع
  .عمومی مجمعبه مدیره  هیأتاظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش  پ ـ 
جه مانع جریان عادي  و نباید به هیچ ،اند سنامه تعیین شدهظایف بازرس که طبق مقررات این اسا اجراي و ت ـ 

  .کار سازمان گردد
  ي مالیها صورتفصل چهارم ـ 

ع و در پایان اسـفندماه همـان سـال خاتمـه      ردین ماه هر سال شرو ل فرو سال مالی سازمان از او ـ  22ماده  
ي مـالی سـازمان و گـزارش    هـا  صـورت . شـود  ز آخر سال مالی بسـته مـی   کلیه دفاتر سازمان به تاریخ رو. یابد می
  .در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود عمومی مجمعز قبل از تاریخ تشکیل  باید تا چهل رومدیره  هیأت
همـواره بـا امضـاي     هـا  هات و سفت ها، برو ر سازمان همچنین کلیه چک راق تعهدآو کلیه اسناد و او ـ  23ماده  

همراه با مهر سازمان معتبـر  مدیره  هیأتل و یا نماینده او و یک نفر به انتخاب و مدیرعاممدیره  هیأتمتفق رییس 
  .باشد می

  .گردند تعیین میمدیره  هیأتتعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانون تجارت از طرف  ـ 24ماده  
انون تجـارت  مـوازین قـ   بر اساسل حسابداري و  هاي سازمان طبق اصول صحیح و متداو حساب ـ  25ماده  

  .شود تنظیم و نگهداري می
ـاطق آزاد     ـ  26ماده   ـانون چگـونگی اداره من نسبت به اموري که در این اساسنامه مقرراتی منظور نشده باشد مقررات ق

  .نامه اجرایی مربوط، حاکمیت دارد و آیین عمومی مجمعتجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران، مصوبات 
شـوراي یادشـده    تأییدشوراي نگهبان به  5/6/1383مورخ  8337/30/83مه شماره این اساسنامه به موجب نا 

  .رسیده است
  

  )335( )خرمشهر - آبادان (اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی اروند 
  با اصالحات بعديوزیران  هیأت 4/5/1383مصوب 

  ل ـ کلیات و تعاریف فصل او
باشد که از این پس  می )خرمشهر -آبادان (اروند  د تجاري ـ صنعتی نام سازمان، سازمان منطقه آزا ـ  1ماده  

  .شود در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می
 )خرمشـهر  -آبـادان  (ارونـد   ده منطقـه آزاد تجـاري ـ صـنعتی     مرکز اصلی سازمان در داخل محدو ـ  2ماده  
  .باشد می

  .دشو د تشکیل می سازمان براي مدت نامحدو ـ 3ماده  
هـاي   رده ریـال اسـت کـه از محـل آو    ) 000/000/000/100(سرمایه سازمان مبلغ یکصد میلیـارد   ـ  4ماده  

ـ  سرمایه سازمان کـالً . شود سازمان تقویم می) زمین و تأسیسات(غیرنقدي  لـت بـوده و منقسـم بـه      ق بـه دو متعل
  .باشد ریالی می) 000/000/1(یک میلیون ) 000/100(هزار سهم یکصد

  
 .ابالغ شده است 14/8/1374هـ مورخ 31076ت/30730مزبور به شماره   اساسنامه ـ  335
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  م ـ اهداف سازمان فصل دو

  : باشد اهداف سازمان به شرح زیر می ـ 5ماده  
گذاري و افزایش درآمد عمومی، ایجـاد   سرمایه ،عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادي ،انجام امور زیربنایی 

ادرات کاالهاي تولید و ص ،اي حضور فعال در بازارهاي جهانی و منطقه ،تنظیم بازار کار و کاال ،اشتغال سالم و مولد
  .صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی

  
  فصل سوم ـ ارکان سازمان

  : ارکان سازمان عبارتند از ـ 6ماده  
  عمومی  مجمع ـ   1 
  مدیره هیأت ـ   2 
  مدیره  مدیرعامل و رییس هیأت ـ   3 
  بازرس یا بازرسان قانونی  ـ   4 
باشد کـه بـه موجـب تصـویبنامه شـماره       مجامع عمومی می وزیران نماینده صاحب سهام در هیأت ـ  7ماده  

عالی مناطق آزاد تجـاري ـ    زراي عضو شوراي اختیارات خود را به و )336(26/10/1376هـ مورخ 19037ت/76305
  .جمهور تفویض نموده است صنعتی به ریاست رییس

  : عمومی به قرار زیر است ظایف و اختیارات مجمع و ـ 8ماده  
  .هاي تابعه با تأسیس و انحالل شرکتالف ـ موافقت  
قانون اساسی جمهوري  85هاي تابعه با رعایت اصل  ب ـ تصویب، اصالح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکت  

  .اسالمی ایران
  .هاي سازمان پ ـ اعمال نظارت عالیه بر فعالیت 
  .ملکرد سازمانهاي مالی و ع هاي عمرانی، فرهنگی، بودجه ساالنه، صورت ت ـ تصویب برنامه 
  .هاي سازمان نامه ث ـ تصویب آیین 
  .قوا ج ـ تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تأیید فرماندهی کل 
  .چ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه 
  .مدیره ح ـ نصب و عزل اعضاي هیأت 
  .الزحمه آنها خ ـ انتخاب بازرس و یا بازرسان و تعیین حق 
  .مشی عمومی سازمان تعیین خط د ـ 
  .مدیره و مدیرعامل ذ ـ تعیین حقوق، مزایا و هرگونه پاداش اعضاي هیأت 

  
صـنعتی جمهـوري    ـ  هـاي منـاطق آزاد تجـاري     بین سازمان مصوبه تشکیل شورایی به منظور ایجاد هماهنگی در منظور  ـ  336

ـ     تشکیل شـوراي باشد ضمناً به تصویبنامه  می 30/9/1376اسالمی ایران مصوب  صـنعتی و ویـژه اقتصـادي      عـالی منـاطق آزاد تجـاري 
 .مندرج در این مجموعه رجوع شود وزیران با اصالحات بعدي هیأت 3/6/1392مصوب 
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  ).خرمشهر -آبادان (اروند  ده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی ر ـ تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض در محدو 
عمـومی قـرار    ر دستورجلسه مجمعز ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه د  
  .گیرد
  .هاي سازمان خته اریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به حساب اندو ژ ـ اتخاذ تصمیم درباره و 
هـاي مـالی تـا پایـان      عمومی سازمان حداقل سالی یک بار براي رسیدگی و تصویب صورت مجمع ـ  9ماده  

راي رسیدگی و تصویب بودجه سال بعد، حداکثر تا پایـان دي مـاه همـان سـال     تیرماه هر سال و حداقل یک بار ب
  .گردد تشکیل می

  .آید عمل می  جمهور به عمومی سازمان در هر موقع با موافقت رییس دعوت براي تشکیل مجمع ـ 10ماده  
محل تشکیل و چگونگی رسمیت یـافتن جلسـات و نحـوه تصـویب موضـوعات دسـتور جلسـه         ـ  11ماده  
  .عالی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی خواهد بود نامه داخلی شوراي عمومی بر اساس آیین امعمج

سه یا پنج نفر بـه تشـخیص   اي متشکل از  مدیره سازمان توسط هیأت ـ) 2/12/1388اصالحی ( 12ماده  
مدیره  أتعزل اعضاي هی. شوند عمومی انتخاب می مدیره توسط مجمع اعضاي هیأت. گردد اداره میعمومی  مجمع

  .باشد با همان مرجع انتخاب کننده می
تـا  . انتخاب مجدد آنان بالمـانع اسـت  . شوند مدیره براي مدت سه سال انتخاب می اعضاي هیأت ـ   13ماده  

  .مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد اند، هیأت مدیره جدید انتخاب نشده زمانی که اعضاي هیأت
مدیره و مدیرعامل سـازمان   ره حداقل ماهی یک بار و بنا به دعوت رییس هیأتمدی جلسات هیأت ـ  14ماده  

  .گردد تشکیل می
مدیره و مدیرعامل در دسـتور   توانند موضوعات مورد نظر خود را از طریق رییس هیأت مدیره می اعضاي هیأت 

  .مدیره قرار دهند جلسه هیأت
یابد و تصمیمات جلسه با اکثریـت   اعضا رسمیت میمدیره با حضور حداقل دو سوم  جلسات هیأت ـ  15ماده  

  .باشد االجرا می آراي اعضاي حاضر در جلسه معتبر و الزم
) مـدیره  منشی هیـأت (مدیره  اي توسط هیأت مدیره باید صورتجلسه براي هر یک از جلسات هیأت ـ  16ماده  

مـدیره نـام اعضـاي     لسـات هیـأت  در صورتج. مدیره حاضر در جلسه برسـد  تنظیم و به امضاي کلیه اعضاي هیأت
  .گردد اي از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج می مدیره حاضر یا غایب و خالصه هیأت
مدیره که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشـد، نظـر او    هر یک از اعضاي هیأت 

  .باید در صورتجلسه قید گردد
گونه اختیارات در چارچوب قـانون چگـونگی اداره منـاطق آزاد تجـاري ـ       مدیره داراي همه هیأت ـ   17ماده  

جملـه   ظایف مصرح در ایـن اساسـنامه بـوده و از    ـ براي اجراي و  1372صنعتی جمهوري اسالمی ایران ـ مصوب  
  : باشد ظایف زیر می داراي اختیارات و و

قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و  هاي اجرایی انعقاد هرگونه الف ـ تعیین روش  
  .خارجی

  .هاي مربوط نامه چگونگی و نحوه اخذ عوارض بر اساس آیین ب ـ 
ـ   رهـا و   هـا، شـناو   ها و مالکیتهاي صنعتی و معنوي، همچنین ثبـت کشـتی   چگونگی و نحوه ثبت شرکت پ 
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  .ن ایجاد حق امتیاز و انحصار ط و بدوهاي مربو نامه هواپیماها در منطقه، بر اساس آیین
  .هاي الزم موافقت با تأسیس دفتر نمایندگی در محل ت ـ 
ـ   ده منطقـه آزاد   ش یـا اجـاره آن در محـدو    چگونگی و نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیـب فـرو   ث 

  .عمومی وب مجمعنامه اجرایی مص بر اساس قانون و آیین )خرمشهر -آبادان (اروند  تجاري ـ صنعتی
ـ   ش و اجاره و پیمانکاري و انجام کلیه امور تجاري و تولیدي و مبادرت  اخذ تصمیم نسبت به خرید و فرو ج 

  .هاي مصوب نامه اردات در چارچوب آیین به صادرات و و
  .عمومی جهت تصویب تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه ساالنه سازمان به مجمع چ ـ 
ـ   هـاي مـالی و عملکـرد سـاالنه سـازمان و ارایـه آن بـه         صـورت  ،مـدیره  زارش هیـأت تهیه و تأییـد گـ   ح 
  .عمومی جهت تصویب مجمع
  .عمومی جهت تصویب هاي داخلی و ارایه آن به مجمع نامه ین آیین بررسی و تدو خ ـ 
ـ   هاي فرعی بر اسـاس مـوازین قـانون تجـارت جهـت تصـویب بـه         پیشنهاد تشکیل و یا انحالل شرکت د 
  .عمومی مجمع
ـ   ثیقـه امـوال منقـول و     موافقت با اعطا و قبول ضـمانت و ظهرنویسـی و تضـمینات تجـاري و رهـن و و      ذ 

  .هاي مربوط نامه غیرمنقول در چارچوب آیین
  .مدیره و مدیرعامل تفویض نماید تواند بعضی از اختیارات خود را به رییس هیأت مدیره می هیأت ر ـ 
ـ   عالی مناطق آزاد تجاري را که جهـت   م اطالعات درخواستی دبیرخانه شورايمدیره موظف است تما هیأت ز 

  .عمومی الزم است در مهلت تعیین شده به دبیرخانه اعالم نماید ارایه عملکرد سازمان به مجمع
جمهور و از میان  عهده دارد، به موجب حکم رییس مدیره را به مدیرعامل سازمان که ریاست هیأت ـ   18ماده  
  . باشد مدیره منصوب و باالترین مقام اجرایی سازمان می هیأت اعضاي

ره مدیریت عامـل   در هر حال دو. باشد ي بالمانع می ره تصدي مدیرعامل سه سال است و انتخاب مجدد و دو 
  .مدیره بیشتر نخواهد بود از مدت عضویت او در هیأت

گونـه   مـدیره داراي همـه   و تصـمیمات هیـأت   مدیره و مدیرعامل در اجراي مصوبات رییس هیأت ـ   19ماده  
ي  ظایف و اختیـارات و  سایر و. اختیارات و اعتبارات بوده و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد ،حقوق

  : به شرح زیر است
  .باشد مدیره و مدیرعامل معتبر می کلیه مکاتبات عادي و جاري سازمان با امضاي رییس هیأت الف ـ 
  .ل و نصب کارکنان سازمانعز ب ـ 
ـ   و اعطاي پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصـمیم دربـاره کلیـه امـور      ءارتقا ،تعیین حقوق و مزایا پ 

  .نامه مربوط استخدامی کارکنان طبق آیین
ـ   ي داخلـی و خـارجی بـا    هـا  بانـک و ارزي در  ریالیها و افتتاح حساب  دریافت مطالبات و پرداخت بدهی ت 
  .مجاز سازمان امضاي

ارونـد   ده منطقه آزاد تجاري ـ صـنعتی   ر مجوز براي انجام هر نوع فعالیت اقتصادي مجاز در محدو صدو ـ  ج  
  .)خرمشهر -آبادان (

  .هاي مربوط نامه ادید براي اتباع خارجی به موجب آیین ر رو صدو ـ  چ  
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  .د تجاري ـ صنعتی متصدي مستقیم نداردده منطقه آزا که در محدو مشاغلیـ تعیین متصدي براي انواع  ح 
مدیره و یـا کارکنـان    تواند برخی از اختیارات خود را به اعضاي هیأت مدیره و مدیرعامل می رییس هیأت ـ  خ  

  .اگذار نماید لیت خود و سازمان به تشخیص و مسؤو
ـ   آبادان (اروند  ي ـ صنعتی اجراي کلیه امور منطقه آزاد تجار سنل ح مدیره و مدیرعامل مسؤو رییس هیأت د 

  .باشد و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان می )خرمشهر -
عالی منـاطق   مدیره را مرتباً به دبیرخانه شوراي ـ مدیرعامل موظف است یک نسخه از صورتجلسات هیأت  ذ 

  .آزاد تجاري ـ صنعتی ارسال نماید
البدل را از میان اشخاص حقیقی یـا حقـوقی    عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی مجمع ـ   20ماده  
انتخاب مجدد آنان به این سمت بالمانع اسـت و تـا زمـانی کـه     . نماید صالح براي مدت یک سال انتخاب می ذي

  .تجدید انتخاب به عمل نیامده است، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد
دار  ي را عهـده  ظـایف و  البـدل و  بازرس علی ،س اصلیکناري از خدمت بازر در صورت فوت و یا استعفا و یا بر 

  .خواهد شد
ظایف محولـه   د اختیارات قانونی و و تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدو بازرس قانونی می ـ   21ماده  

سـازمان را  ها و قراردادهاي سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارك مربوط بـه   نده انجام داده و به کلیه دفاتر و پرو
  : ظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است اهم و. مورد رسیدگی قرار دهد

  .تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب ـ  الف  
ـ   هاي مالی سازمان و تصدیق و مطابقت آنهـا بـا دفـاتر سـازمان و تهیـه گـزارش و        رسیدگی به صورت ب 

ز قبـل از جلسـه    گزارش مزبور حداقل بیسـت رو . عمومی جمعاظهارنظر در مورد عملیات سازمان براي تقدیم به م
  .شود مدیره و مدیرعامل تسلیم می عمومی به رییس هیأت مجمع
  .عمومی مدیره به مجمع اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هیأت پ ـ 
نع جریان عادي جه ما و نباید به هیچ ،اند ظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده اجراي و ت ـ 

  .کار سازمان گردد
  هاي مالی فصل چهارم ـ صورت

ع و در پایان اسـفندماه همـان سـال خاتمـه      ردین ماه هر سال شرو ل فرو سال مالی سازمان از او ـ  22ماده  
هـاي مـالی سـازمان و گـزارش      صـورت . شـود  ز آخر سال مالی بسـته مـی   کلیه دفاتر سازمان به تاریخ رو. یابد می
  .عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود ز قبل از تاریخ تشکیل مجمع یره باید تا چهل رومد هیأت
هـا همـواره بـا امضـاي      ات و سفته ها، برو ر سازمان همچنین کلیه چک راق تعهدآو کلیه اسناد و او ـ  23ماده  

مدیره همراه با مهر سازمان معتبـر   مدیره و مدیرعامل و یا نماینده او و یک نفر به انتخاب هیأت متفق رییس هیأت
  .باشد می

  .گردند مدیره تعیین می تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانون تجارت از طرف هیأت ـ 24ماده  
ل حسابداري و بر اساس مـوازین قـانون تجـارت     هاي سازمان طبق اصول صحیح و متداو حساب ـ  25ماده  

  .شود تنظیم و نگهداري می
نسبت به اموري که در این اساسنامه مقرراتی منظور نشده باشد مقـررات قـانون چگـونگی اداره     ـ  26ماده  
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نامه اجرایی مربوط، حاکمیـت   عمومی و آیین مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران، مصوبات مجمع 
  .دارد

گهبان به تأیید شـوراي یادشـده   شوراي ن 5/6/1383مورخ  8337/30/83این اساسنامه به موجب نامه شماره  
  .رسیده است

 
  )337( انزلیاساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی 

  با اصالحات بعديوزیران  هیأت 4/5/1383مصوب 
  ل ـ کلیات و تعاریف فصل او

به باشد که از این پس در این اساسنامه  میانزلی  نام سازمان، سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی  ـ  1ماده  
  .شود اختصار سازمان نامیده می

  .باشد میانزلی  ده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی مرکز اصلی سازمان در داخل محدو ـ 2ماده  
  .شود د تشکیل می سازمان براي مدت نامحدو ـ 3ماده  
هـاي   رده ریـال اسـت کـه از محـل آو    ) 000/000/000/100(سرمایه سازمان مبلغ یکصد میلیـارد   ـ  4ماده  
ـ  سرمایه سازمان کـالً . شود سازمان تقویم می) زمین و تأسیسات(رنقدي غی لـت بـوده و منقسـم بـه      ق بـه دو متعل

  .باشد ریالی می) 000/000/1(یک میلیون ) 000/100(هزار سهم یکصد
  

  م ـ اهداف سازمان فصل دو
  : باشد اهداف سازمان به شرح زیر می ـ 5ماده  
گذاري و افزایش درآمد عمومی، ایجـاد   سرمایه ،دانی، رشد و توسعه اقتصاديعمران و آبا ،انجام امور زیربنایی 

تولید و صادرات کاالهاي  ،اي حضور فعال در بازارهاي جهانی و منطقه ،تنظیم بازار کار و کاال ،اشتغال سالم و مولد
  .صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی

  
  فصل سوم ـ ارکان سازمان

  : ن عبارتند ازارکان سازما ـ 6ماده  
  عمومی  مجمع ـ   1 
  مدیره هیأت ـ   2 
  مدیره  مدیرعامل و رییس هیأت ـ   3 
  بازرس یا بازرسان قانونی  ـ   4 
باشد کـه بـه موجـب تصـویبنامه شـماره       وزیران نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی می هیأت ـ  7ماده  

عالی مناطق آزاد تجـاري ـ    زراي عضو شوراي را به واختیارات خود  )338(26/10/1376هـ مورخ 19037ت/76305
  

 .ابالغ شده است 14/8/1374هـ مورخ 31076ت/30731به شماره  مزبور  اساسنامه ـ  337
صـنعتی جمهـوري    ـ  هـاي منـاطق آزاد تجـاري     مصوبه تشکیل شورایی به منظور ایجاد هماهنگی در بین سازمان منظور  ـ  338

t  
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  .جمهور تفویض نموده است صنعتی به ریاست رییس
  : عمومی به قرار زیر است ظایف و اختیارات مجمع و ـ 8ماده  
  .هاي تابعه الف ـ موافقت با تأسیس و انحالل شرکت 
قانون اساسی جمهوري  85رعایت اصل  هاي تابعه با ب ـ تصویب، اصالح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکت  

  .اسالمی ایران
  .هاي سازمان پ ـ اعمال نظارت عالیه بر فعالیت 
  .هاي مالی و عملکرد سازمان هاي عمرانی، فرهنگی، بودجه ساالنه، صورت ت ـ تصویب برنامه 
  .هاي سازمان نامه ث ـ تصویب آیین 
  .قوا د فرماندهی کلج ـ تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تأیی 
  .چ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه 
  .مدیره ح ـ نصب و عزل اعضاي هیأت 
  .الزحمه آنها خ ـ انتخاب بازرس و یا بازرسان و تعیین حق 
  .مشی عمومی سازمان د ـ تعیین خط 
  .مدیره و مدیرعامل ذ ـ تعیین حقوق، مزایا و هرگونه پاداش اعضاي هیأت 
  .انزلی ده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی ر ـ تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض در محدو 
عمـومی قـرار    ز ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستورجلسه مجمع  
  .گیرد
  .هاي سازمان خته اب اندواریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به حس ژ ـ اتخاذ تصمیم درباره و 
هـاي مـالی تـا پایـان      عمومی سازمان حداقل سالی یک بار براي رسیدگی و تصویب صورت مجمع ـ  9ماده  

تیرماه هر سال و حداقل یک بار براي رسیدگی و تصویب بودجه سال بعد، حداکثر تا پایـان دي مـاه همـان سـال     
  .گردد تشکیل می

  .آید عمل می  جمهور به عمومی سازمان در هر موقع با موافقت رییس دعوت براي تشکیل مجمع ـ 10ماده  
محل تشکیل و چگونگی رسمیت یـافتن جلسـات و نحـوه تصـویب موضـوعات دسـتور جلسـه         ـ  11ماده  
  .عالی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی خواهد بود نامه داخلی شوراي عمومی بر اساس آیین مجامع
سه یا پنج نفر بـه تشـخیص   اي متشکل از  مدیره زمان توسط هیأتسا ـ) 2/12/1388اصالحی ( 12ماده  
مدیره  عزل اعضاي هیأت. شوند عمومی انتخاب می مدیره توسط مجمع اعضاي هیأت. گردد اداره میعمومی  مجمع

  .باشد با همان مرجع انتخاب کننده می
تـا  . مجدد آنان بالمـانع اسـت  انتخاب . شوند مدیره براي مدت سه سال انتخاب می اعضاي هیأت ـ   13ماده  

  .مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد اند، هیأت مدیره جدید انتخاب نشده زمانی که اعضاي هیأت
                                                                                                                           

u  
ـ     تشکیل شـوراي باشد ضمناً به تصویبنامه  می 30/9/1376اسالمی ایران مصوب  عتی و ویـژه اقتصـادي   صـن   عـالی منـاطق آزاد تجـاري 

 .مندرج در این مجموعه رجوع شود وزیران با اصالحات بعدي هیأت 3/6/1392مصوب 
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مدیره و مدیرعامل سـازمان   مدیره حداقل ماهی یک بار و بنا به دعوت رییس هیأت جلسات هیأت ـ  14ماده  
  .گردد تشکیل می

مدیره و مدیرعامل در دسـتور   وضوعات مورد نظر خود را از طریق رییس هیأتتوانند م مدیره می اعضاي هیأت 
  .مدیره قرار دهند جلسه هیأت

یابد و تصمیمات جلسه با اکثریـت   مدیره با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می جلسات هیأت ـ  15ماده  
  .باشد االجرا می آراي اعضاي حاضر در جلسه معتبر و الزم

) مـدیره  منشی هیـأت (مدیره  اي توسط هیأت مدیره باید صورتجلسه هر یک از جلسات هیأتبراي  ـ  16ماده  
مـدیره نـام اعضـاي     در صورتجلسـات هیـأت  . مدیره حاضر در جلسه برسـد  تنظیم و به امضاي کلیه اعضاي هیأت

  .گردد میاي از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج  مدیره حاضر یا غایب و خالصه هیأت
مدیره که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشـد، نظـر او    هر یک از اعضاي هیأت 

  .باید در صورتجلسه قید گردد
گونه اختیارات در چارچوب قـانون چگـونگی اداره منـاطق آزاد تجـاري ـ       مدیره داراي همه هیأت ـ   17ماده  

جملـه   ظایف مصرح در ایـن اساسـنامه بـوده و از    ـ براي اجراي و  1372وب صنعتی جمهوري اسالمی ایران ـ مص 
  : باشد ظایف زیر می داراي اختیارات و و

هاي اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و  الف ـ تعیین روش  
  .خارجی

  .مربوط هاي نامه چگونگی و نحوه اخذ عوارض بر اساس آیین ب ـ 
ـ   رهـا و   هـا، شـناو   هاي صنعتی و معنوي، همچنین ثبت کشتی ها و مالکیت چگونگی و نحوه ثبت شرکت پ 

  .ن ایجاد حق امتیاز و انحصار هاي مربوط و بدو نامه هواپیماها در منطقه، بر اساس آیین
  .هاي الزم موافقت با تأسیس دفتر نمایندگی در محل ت ـ 
ـ   ده منطقـه آزاد   ش یـا اجـاره آن در محـدو    ده از زمین و منابع ملی و ترتیـب فـرو  چگونگی و نحوه استفا ث 

  .عمومی نامه اجرایی مصوب مجمع بر اساس قانون و آیینانزلی  تجاري ـ صنعتی
ـ   ش و اجاره و پیمانکاري و انجام کلیه امور تجاري و تولیدي و مبادرت  اخذ تصمیم نسبت به خرید و فرو ج 

  .هاي مصوب نامه ات در چارچوب آیینارد به صادرات و و
  .عمومی جهت تصویب تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه ساالنه سازمان به مجمع چ ـ 
ـ   هـاي مـالی و عملکـرد سـاالنه سـازمان و ارایـه آن بـه         صـورت  ،مـدیره  تهیه و تأییـد گـزارش هیـأت    ح 
  .عمومی جهت تصویب مجمع
  .عمومی جهت تصویب و ارایه آن به مجمعهاي داخلی  نامه ین آیین بررسی و تدو خ ـ 
ـ   هاي فرعی بر اسـاس مـوازین قـانون تجـارت جهـت تصـویب بـه         پیشنهاد تشکیل و یا انحالل شرکت د 
  .عمومی مجمع
ـ   ثیقـه امـوال منقـول و     موافقت با اعطا و قبول ضـمانت و ظهرنویسـی و تضـمینات تجـاري و رهـن و و      ذ 

  .ربوطهاي م نامه غیرمنقول در چارچوب آیین
  .مدیره و مدیرعامل تفویض نماید تواند بعضی از اختیارات خود را به رییس هیأت مدیره می هیأت ر ـ 
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ـ   عالی مناطق آزاد تجاري را که جهـت   مدیره موظف است تمام اطالعات درخواستی دبیرخانه شوراي هیأت ز 
  .دبیرخانه اعالم نمایدعمومی الزم است در مهلت تعیین شده به  ارایه عملکرد سازمان به مجمع

جمهور و از میان  عهده دارد، به موجب حکم رییس مدیره را به مدیرعامل سازمان که ریاست هیأت ـ   18ماده  
  . باشد مدیره منصوب و باالترین مقام اجرایی سازمان می اعضاي هیأت

ره مدیریت عامـل   حال دو در هر. باشد ي بالمانع می ره تصدي مدیرعامل سه سال است و انتخاب مجدد و دو 
  .مدیره بیشتر نخواهد بود از مدت عضویت او در هیأت

گونـه   مـدیره داراي همـه   مدیره و مدیرعامل در اجراي مصوبات و تصـمیمات هیـأت   رییس هیأت ـ   19ماده  
ي  ختیـارات و ظایف و ا سایر و. اختیارات و اعتبارات بوده و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد ،حقوق

  : به شرح زیر است
  .باشد مدیره و مدیرعامل معتبر می کلیه مکاتبات عادي و جاري سازمان با امضاي رییس هیأت الف ـ 
  .عزل و نصب کارکنان سازمان ب ـ 
ـ   و اعطاي پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصـمیم دربـاره کلیـه امـور      ءارتقا ،تعیین حقوق و مزایا پ 

  .نامه مربوط ارکنان طبق آییناستخدامی ک
ـ   ي داخلـی و خـارجی بـا    هـا  بانـک و ارزي در  ریالیها و افتتاح حساب  دریافت مطالبات و پرداخت بدهی ت 

  .امضاي مجاز سازمان
  .انزلی ده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی ر مجوز براي انجام هر نوع فعالیت اقتصادي مجاز در محدو صدو ـ  ج  
  .هاي مربوط نامه دید براي اتباع خارجی به موجب آیینا ر رو صدو ـ  چ  
  .ده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی متصدي مستقیم ندارد که در محدو مشاغلیـ تعیین متصدي براي انواع  ح 
مدیره و یـا کارکنـان    تواند برخی از اختیارات خود را به اعضاي هیأت مدیره و مدیرعامل می رییس هیأت ـ  خ  

  .اگذار نماید لیت خود و خیص و مسؤوسازمان به تش
و انزلـی   اجراي کلیه امـور منطقـه آزاد تجـاري ـ صـنعتی      سنل ح مدیره و مدیرعامل مسؤو رییس هیأت د ـ 

  .باشد حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان می
نـاطق  عالی م مدیره را مرتباً به دبیرخانه شوراي ـ مدیرعامل موظف است یک نسخه از صورتجلسات هیأت  ذ 

  .آزاد تجاري ـ صنعتی ارسال نماید
البدل را از میان اشخاص حقیقی یـا حقـوقی    عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی مجمع ـ   20ماده  
انتخاب مجدد آنان به این سمت بالمانع اسـت و تـا زمـانی کـه     . نماید صالح براي مدت یک سال انتخاب می ذي

  .ازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد دادتجدید انتخاب به عمل نیامده است، ب
دار  ي را عهـده  ظـایف و  البـدل و  بازرس علی ،کناري از خدمت بازرس اصلی در صورت فوت و یا استعفا و یا بر 

  .خواهد شد
ظایف محولـه   د اختیارات قانونی و و تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدو بازرس قانونی می ـ   21ماده  

ها و قراردادهاي سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارك مربوط بـه سـازمان را    نده ده و به کلیه دفاتر و پروانجام دا
  : ظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است اهم و. مورد رسیدگی قرار دهد

  .تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب ـ  الف  
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ـ   مطابقت آنهـا بـا دفـاتر سـازمان و تهیـه گـزارش و        هاي مالی سازمان و تصدیق و رسیدگی به صورت ب 
ز قبـل از جلسـه    گزارش مزبور حداقل بیسـت رو . عمومی اظهارنظر در مورد عملیات سازمان براي تقدیم به مجمع

  .شود مدیره و مدیرعامل تسلیم می عمومی به رییس هیأت مجمع
  .میعمو مدیره به مجمع اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هیأت پ ـ 
جه مانع جریان عادي  و نباید به هیچ ،اند ظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده اجراي و ت ـ 

  .کار سازمان گردد
  هاي مالی فصل چهارم ـ صورت

ع و در پایان اسـفندماه همـان سـال خاتمـه      ردین ماه هر سال شرو ل فرو سال مالی سازمان از او ـ  22ماده  
هـاي مـالی سـازمان و گـزارش      صـورت . شـود  ز آخر سال مالی بسـته مـی   دفاتر سازمان به تاریخ رو کلیه. یابد می
  .عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود ز قبل از تاریخ تشکیل مجمع مدیره باید تا چهل رو هیأت
هـا همـواره بـا امضـاي      ات و سفته ها، برو ر سازمان همچنین کلیه چک راق تعهدآو کلیه اسناد و او ـ  23ماده  

مدیره همراه با مهر سازمان معتبـر   مدیره و مدیرعامل و یا نماینده او و یک نفر به انتخاب هیأت متفق رییس هیأت
  .باشد می

  .گردند مدیره تعیین می تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانون تجارت از طرف هیأت ـ 24ماده  
ل حسابداري و بر اساس مـوازین قـانون تجـارت     ق اصول صحیح و متداوهاي سازمان طب حساب ـ  25ماده  

  .شود تنظیم و نگهداري می
نسبت به اموري که در این اساسنامه مقرراتی منظور نشده باشد مقـررات قـانون چگـونگی اداره     ـ  26ماده  

رایی مربوط، حاکمیـت  نامه اج عمومی و آیین مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران، مصوبات مجمع 
  .دارد

شوراي نگهبان به تأیید شـوراي یادشـده    5/6/1383مورخ  8337/30/83این اساسنامه به موجب نامه شماره  
  .رسیده است

  
  )339(وماکصنعتی  ـاساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري 

  با اصالحات بعدي وزیران هیأت 5/10/1389مصوب 
باشد که از این پس در ایـن اساسـنامه بـه     اد تجاري ـ صنعتی ماکو می نام سازمان، سازمان منطقه آز ـ1ماده

 .شود اختصار، سازمان نامیده می
  .باشد مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی ماکو می ـ2ماده
  .شود سازمان براي مدت نامحدود تشکیل می ـ3ماده
ي هـا  هریـال اسـت کـه از محـل آورد    ) 000/000/000/100(سرمایه سازمان، مبلـغ یکصـد میلیـارد     ـ4ماده
لـق بـه دولـت بـوده و منقسـم بـه       تمام سرمایه سـازمان متع . شود سازمان تقویم می) زمین و تأسیسات(غیرنقدي 
  .هزار سهم یک میلیون ریالی استیکصد

  
 .ابالغ شده است 1/9/1390هـ مورخ 45923ت/153224شماره اساسنامه مزبور به   ـ   339
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صادي، افزایش درآمد اهداف سازمان، شامل انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقت ـ 5ماده
اي، تولیـد و   عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کاال، حضور فعال در بازارهاي جهـانی و منطقـه  

  .باشد صادرات کاالهاي صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی می
  :ارکان سازمان به شرح زیر است ـ 6ماده

  عمومی مجمعـ 1
  مدیره  هیأتـ 2
  مدیره هیأتعامل و رییس ـ مدیر3
  ـ بازرس یا بازرسان قانونی4

باشد که بـه موجـب تصـویبنامه شــماره      وزیران نماینده صاحـب سهام در مـجامع عمومی می هیأت ـ7ماده
اختیارات خود را به وزیران عـضو شوراي همـاهنگی منــاطق آزاد    )340(10/8/1388هـ مورخ 43505ت/159176

  .ادي تفویض نموده استتجاري ـ صنعتی و ویژه اقتص
  :به قرار زیر است عمومی مجمعوظایف و اختیارات  ـ 8ماده

  ي تابعها شرکتـ موافقت با تأسیس و انحالل 1
) 85(وزیران با رعایت اصـل   هیأتي تابع به ها شرکتـ پیشنهاد تصویب، اصالح و تغییر اساسنامه سازمان و 2

  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران
  ي سازمانها فعالیتارت عالی بر ـ اعمال نظ3
  ي مالی و عملکرد سازمانها صورتي عمرانی، فرهنگی، بودجه ساالنه، ها هـ تصویب برنام4
  ي سازمانها هنام ـ تصویب آیین 5
  فرماندهی کل قوا تأییدـ تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با  6
وزیـران بـا رعایـت     هیـأت نهاد آن جهت تصـویب  ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه و پیش7
  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران) 85(اصل

  مدیره هیأتـ نصب و عزل اعضاي  8
  الزحمه آنها ـ انتخاب بازرس یا بازرسان و تعیین حق 9

  عمومی سازمان مشی خطـ تعیین 10
طبق قـانون   و مدیرعاملمدیره  هیأتـ تعیین حقوق، مزایا و هرگونه پاداش اعضاي ) 5/6/1391اصالحی (11

  ي مربوطها هنام کار و آیین
قـرار   عمومی مجمعـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه 12
  .گیرد

  .ي سازمانها هـ اتخاذ تصمیم درباره واریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به حساب اندوخت13
  

ـ     تشـکیل شـوراي  تصویبنامه مذکور نسخ و تصـویبنامه    ـ   340 ه اقتصـادي مصـوب   صـنعتی و ویـژ    عـالی منـاطق آزاد تجـاري 
  .مندرج در این مجموعه جایگزین آن شده است وزیران با اصالحات بعدي هیأت 3/6/1392
. 
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ي مالی تا پایان تیرماه ها صورتسازمان حداقل سالی یک بار براي رسیدگی و تصویب  عمومی مجمع ـ9دهما
هر سال و حداقل یک بار براي رسیدگی و تصویب بودجه سال بعد، حداکثر تا پایان دي ماه همـان سـال تشـکیل    

  .گردد می
  .آید به عمل می جمهور رییست سازمان در هر موقع با موافق عمومی مجمعدعوت براي تشکیل  ـ10ماده
محل تشکیل و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دسـتور جلسـه مجـامع     ـ11ماده
  .نامه داخلی شوراي هماهنگی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصادي خواهد بود آیین بر اساسعمومی 
. گـردد  اداره مـی  عمومی مجمعپنج نفر با تشخیص اي متشـکل از سه یا  مدیره هیأتسازمان توسط  ـ12ماده
با همان مرجع انتخاب کننـده  مدیره  هیأتعزل اعضاي . شوند انتخاب می عمومی مجمعتوسط مدیره  هیأتاعضاي 
  .است

شوند و انتخاب مجدد آنان بالمانع است و تـا زمـانی    براي سه سال انتخاب می  مدیره هیأتاعضاي  ـ13ماده
  .سابق به کار خود ادامه خواهد دادمدیره  هیأتاند،  جدید انتخاب نشدهره مدی هیأتکه اعضاي 
مـدیره و مـدیرعامل سـازمان     هیأتحداقل ماهی یک بار و بنا به دعوت رییس مدیره  هیأتجلسات  ـ14ماده
در و مـدیرعامل  مـدیره   هیأتتوانند موضوعات مورد نظر خود را از طریق  میمدیره  هیأتاعضاي . گردد تشکیل می

  .مدیره قرار دهند هیأتدستورجلسه 
یابد و تصمیمات جلسـه بـا اکثریـت     با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت میمدیره  هیأتجلسات  ـ15ماده

  .باشد االجرا می آراي اعضاي حاضر در جلسه معتبر و الزم
تنظـیم و بـه   مـدیره   هیـأت اي توسط منشـی   جلسه باید صورتمدیره  هیأتبراي هر یک از جلسات  ـ16ماده

مـدیره   هیـأت ، نام اعضاي مدیره هیأتدر صورتجلسات . حاضـر در جلـسه برسدمدیره  هیأتامضـاي همه اعضاي 
هـر یـک از اعضـاي    . گـردد  حاضر یا غایب و خالصه مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج مـی 

جلسه قیـد   سه مخالف باشد، نظر او باید در صورتکه با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلمدیره  هیأت
  .گردد

داراي همه گونه اختیـارات در چـارچوب قـانون چگـونگی اداره منـاطق آزاد تجـاري ـ        مدیره  هیأت ـ17ماده
صنعتی جمهوري اسالمی ایران براي اجراي وظایف مصرح در این اساسـنامه بـوده و از جملـه داراي اختیـارات و     

  :باشد وظایف زیر می
ي اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقـی و حقـوقی اعـم از داخلـی و     ها روشـ تعیین 1
  خارجی
  ي مربوطها هنام آیین بر اساسـ چگونگی و نحوه اخذ عوارض 2
ها، شـناورها   هاي صنعتی و معنوي و ثبت کشتی و مالکیت ها شرکتـ چگونگی ثبت ) 5/6/1391اصالحی ( 3

ي مربـوط و بـدون ایجـاد حـق امتیـاز و      هـا  هنامـ  آیینالمللی و  قوانین جاري و بین بر اساسدر منطقه  و هواپیماها
   انحصار
  هاي الزم ـ موافقت با تأسیس دفتر نمایندگی در محل4
ـ چگونگـی استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجـاره آن در محـدوده منطــقه آزاد تجـاري ـ       5

  عمومی مجمعنامه اجرایی مصـوب  قانـون و آییـن ر اساسبصنعتـی مـاکو 
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ـ اخذ تصمیم نسبت به خرید و فروش و اجاره و پیمانکاري و انجام امور تجـاري و تولیـدي و مبـادرت بـه      6
  ي مصوبها هنام صادرات و واردات در چارچوب آیین

  صویبجهت ت عمومی مجمعـ تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه ساالنه سازمان به 7
 عمـومی  مجمعي مالی و عملکرد ساالنه سازمان و ارایه آن به ها صورت، مدیره هیأتگزارش  تأییدـ تهیه و  8

  جهت تصویب
 عمـومی  مجمـع و ارایه آن به طبق قانون کار ي داخلی ها هنام ـ بررسی و تدوین آیین) 5/6/1391اصالحی ( 9

  جهت تصویب
  عمومی مجمعمـوازین قانونی با تصـویب  ساسبر اي فرعی ها شرکتـ تشـکیل یا انحالل 10
ـ موافقت با اعطا و قبول ضـمانت و ظهرنویسـی و تضـمینات تجـاري و رهـن و وثیقـه امـوال منقـول و         11

  ي مربوطها هنام غیرمنقول در چارچوب آیین
  .ایدو مدیرعامل تفویض نممدیره  هیأتتواند بعضی از اختیارات خود را به رییس  میمدیره  هیأت تبصره ـ
و از میـان   جمهور رییسرا به عهده دارد، به موجب حکم مدیره  هیأتمدیرعامل سازمان که ریاست  ـ18ماده
  .باشد منصوب و باالترین مقام اجرایی سازمان میمدیره  هیأتاعضاي 

باشد و در هر حـال دوره مدیریــت   دوره تصـدي مدیرعامل سه سـال است و انتخـاب مجدد وي بالمانع می
  .بیشتر نخواهد بودمدیره  هیأترعامل از مدت عضویت او در مدی

مدیره داراي همه گونه حقوق،  هیأتو مدیرعامل در اجراي مصوبات و تصمیمات مدیره  هیأترییس  ـ19ماده
سایر وظایف و اختیارات وي به شرح . اختیارات و اعتبارات بوده و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد

  :ستزیر ا
  ـ انجام مکاتبات عادي و جاري سازمان1
  ي مربوطها هنام طبق قانون کار و آیین ـ عزل و نصب کارکنان سازمان) 5/6/1391اصالحی (2
و اعطاي پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم درباره امـور اسـتخدامی    ءـ تعیین حقوق و مزایا، ارتقا3

  ي مربوطها هنام کارکنان طبق آیین
ي داخلی و خارجی با امضاي ها بانکها و افتتاح حساب ریالی و ارزي در  ریافت مطالبات و پرداخت بدهیـ د4

  مجاز سازمان
  ـ صدور مجوز براي انجام هرنوع فعالیت اقتصادي مجاز در محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی ماکو 5
  ي مربوطها هنام ـ صدور روادید براي اتباع خارجی به موجب آیین 6
  .ـ تعیین متصدي براي انواع مشاغل که در محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی متصدي مستقیم ندارند7

یا کارکنان مدیره  هیأتتواند برخی از اختیارات خود را به اعضاي  و مدیرعامل میمدیره  هیأترییس  ـ1تبصره
  .سازمان به تشخیص و مصلحت خود واگذار نماید

و مدیرعامل مسؤول حسن اجراي امور منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی ماکو و حفظ   مدیره هیأترییس  ـ2تبصره
  .باشد حقوق و منافع و اموال سازمان می

سازمان حسابرسی البدل را از میان  علی ویک بازرس اصلی  عمومی مجمع ـ )5/6/1391اصالحی (20ماده
اي حسـابداران   ات تخصصـی و حرفـه  یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع قـانون اسـتفاده از خـدم   
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نماید و انتخاب مجدد آنـان   انتخاب میبراي مدت یکسال  – 1372مصوب  –صالح به عنوان حسابدار رسمی  ذي
به این سمت بالمانع است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، بازرس سابق به خدمت خـود ادامـه   

دار  البدل وظایف وي را عهـده  برکناري از خدمت بازرس اصلی، بازرس علی در صورت فوت یا استعفا یا. خواهد داد
  .خواهد شد
تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود اختیارات قـانونی و وظـایف محـول     بازرس قانونی می ـ21ماده

مربوط بـه سـازمان را   و قراردادهاي سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارك  ها هشده انجام داده و به دفاتر و پروند
  .رسیدگی کند
  :ترین وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است مهم ـ22ماده

  ـ تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب1
ي مالی سازمان و تصدیق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهیه گزارش و اظهارنظر ها صورتـ رسیدگی به 2

گـزارش مـذکور حـداقل بیسـت روز قبـل از جلسـه       . عمـومی  مجمـع در مورد عملیات سـازمان بـراي تقـدیم بـه     
  .شود و مدیرعامل تسلیم میمدیره  هیأتبه رییس  عمومی مجمع
  .عمومی مجمعبه مدیره  هیأتـ اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش 3

ـ  ع اجراي وظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده است، نبایـد بـه هـیچ وجـه مـان      تبصره 
  .جریان عادي کار سازمان گردد

دفاتر . یابد سال مالی سازمان از اول فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال خاتمه می ـ23ماده
بایـد تـا چهـل    مدیره  هیأتي مالی سازمان و گزارش ها صورت. شود سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می

  .در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود ومیعم مجمعروز قبل از تاریخ تشکیل 
همـواره بـا امضـاي متفـق ریـیس       هـا  ههـا و سـفت   ها، بـرات  اسناد و اوراق تعهدآور سازمان و چک ـ24ماده
  .باشد با مهر سازمان معتبر میمدیره  هیأتو مدیرعامل و یا نماینده او و یک نفر به انتخاب مدیره  هیأت

  .گردند مدیره تعیین می هیأتنونی طبق مقررات قانون تجارت از طرف تعداد و انواع دفاتر قا ـ25ماده
مـوازین قـانون تجـارت     بـر اسـاس  هاي سازمان طبق اصول صحیح و متداول حسابداري و  حساب ـ26ماده

  .شوند تنظیم و نگهداري می
 43909/30/90، شـماره  20/11/13899مـورخ   41467/30/89ي شـماره  هـا  هاین اساسنامه بـه موجـب نامـ   

  شوراي یادشده رسیده است تأییدشوراي نگهبان به  27/7/1390مورخ  44252/30/90و شماره 3/7/1390مورخ
  

  )341(گذاري و توسعه قشم اساسنامه شرکت سرمایه
  ت وزیرانأهی 26/6/1393مصوب 

  فصل اول ـ کلیات
بعیـت ایرانـی   باشد کـه داراي تا  می) سهامی خاص(گذاري و توسعه قشم  نام شرکت، شرکت سرمایه ـ1ماده

  
 .ابالغ شده است 10/8/1393مورخ  هـ49418ت/91091اساسنامه مزبور به شماره   ـ   341
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باشد و از ایـن پـس در ایـن     بوده و صددرصد سهـام آن متعلـق به سازمان منطقـه آزاد تجاري ـ صنعتی قشم می 
  . شود نامیده می» شرکت«اساسنامه به اختصار 

باشد و در چـارچوب مفـاد ایـن     نوع شرکت سهامی خاص بوده و داراي شخصیت حقوقی مستقل می ـ2ماده
  .گردد مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران اداره می اساسنامه و قوانین و

هدف شرکت بسترسازي به منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادي، صنعتی، عمرانی، بازرگـانی و   ـ3ماده
ر هـاي داخلـی و خـارجی و ارایـه خـدمات پشـتیبانی و اقتصـادي د        خدماتی جزیره قشم از طریق جـذب سـرمایه  

گـذاران در منـاطق آزاد تجـاري ـ صـنعتی و ویـژه        گذاري به فعاالن اقتصادي و سرمایه هاي مختلف سرمایه زمینه
  .اقتصادي قشم است

هاي ابالغی شوراي عالی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه  شرکت مجاز است در چارچوب سیاست ـ4ماده
  :نماید یر اقداماقتصادي جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد ز

گـذاران در   گذاري در فعالیتهاي عمرانی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی با مشـارکت سـایر سـرمایه    الف ـ سرمایه 
هـاي   هاي ابالغی شوراي عالی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصادي با رعایت سیاسـت    چارچوب سیاست

  .قانون اساسی و قانون اجراي آن) 44(کلی اصل 
گـذاران توانمنـد    رسانی در خصوص شناسایی، جذب و هـدایت سـرمایه   ها و اقدامات الزم و اطالع جام فعالیتب ـ ان 

گـذاري در   هاي منطقه و کمک بـه ارتقـاي سـرمایه    داخلی و خارجی در جهت استفاده بهینه از منابع و امکانات و پتانسیل
گـذاري در منـاطق آزاد تجـاري ـ صـنعتی       رات سـرمایه مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصادي قشم با رعایت مقـر 

  .)342(و اصالحات بعدي آن 1373/ 3/ 16ك مورخ 23ت/ 33432نامه شماره  موضوع تصـویب
ها و مؤسسات اعتباري در چارچوب موازین شـرع و کـارگزاري    ج ـ استفاده از تسهیالت مالی و اعتباري بانک 

  .)343(ـ 1384ن بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران ـ مصوب در سازمان بورس اوراق بهادار با رعایت قانو
هاي شوراي عالی مناطق آزاد  د ـ خرید و فروش اموال غیرمنقول با رعایت قوانین و مقررات مربوط و سیاست 

  .تجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصادي در راستاي منافع شرکت
اتی و ارایه هرگونه خدمات پشتیبانی و اقتصـادي  گذاري تجاري، صنعتی و خدم هاي سرمایه هـ ـ بررسی طرح 

  .گذاري هاي سرمایه در زمینه
گـذاري   هـاي سـرمایه   ها و پـروژه  گذاري به منظور ایجاد و شناسایی فرصت هاي سرمایه و ـ تهیه و ارایه بسته 

  .منطقه آزاد قشم در قالب طرح جامع منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی قشم
  .تاریخ ثبت نامحدود است مدت فعالیت شرکت از ـ 5ماده
  .باشد مرکز اصلی شرکت در جزیره قشم می ـ 6ماده

ـ  تواند براي اجراي وظایف مقرر در این اساسنامه در داخل کشور با تصویب مجمع عمومی  شرکت می تبصره 
  

زراي  و 19/2/1373مصـوب   انجمهوري اسـالمی ایـر   صنعتی ـ  تجاري  مناطق آزاد گذاري در مقررات سرمایهتصویبنامه   ـ   342
 .آن در این مجموعه درج شده است با اصالحات بعديتجاري ـ صنعتی  عالی مناطق آزاد عضو شوراي

 www.dotic.ir در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوري اسـالمی ایـران بـه نشـانی    1/9/1384به قانون مذکور مصوب    ـ   343
 .رجوع شود
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  .هایی را دایر و یا آنها را منحل نماید و رعایت قوانین و مقررات مربوط، شعب یا نمایندگی
مایه شرکت مبلغ چهار میلیارد و چهارصـد و سـی میلیـون و چهارصـد و بیسـت و چهـار هـزار و        سر ـ7ماده
سـهم بـا   ) 738/ 404(ریال منقسم به هفتصد و سی و هشت هزار و چهارصد و چهار ) 800/424/430/4(هشتصد 

  .باشد که تمام آن پرداخت گردیده است ریالی می) 000/6(نام شش هزار 
ـ  و یـا  ) اعم از دولتی و خصوصی(ها  ر هیچ زمان نباید از محل تسهیالت مالی بانکسرمایه شرکت د تبصره 

  .مؤسسات اعتباري تأمین گردد
  

  فصل دوم ـ ارکان شرکت
  :ارکان شرکت به شرح زیر است ـ 8ماده

  الف ـ مجمع عمومی
  ب ـ هیأت مدیره

  )حسابرس(ج ـ بازرس 
  .شود ن منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی قشم تشکیل میمجمع عمومی شرکت از اعضاي هیأت مدیره سازما ـ9ماده
  .کند العاده را هیأت مدیره دعوت می مجمع عمومی عادي ساالنه و مجمع عمومی فوق ـ10ماده
تواننـد در مواقـع    هیأت مدیره و بازرس قانونی و یا هر یک از اعضاء مجمـع عمـومی شـرکت مـی     ـ1تبصره

  .العاده را دعوت نمایند ومی عادي به طور فوقالعاده و یا مجمع عم مقتضی مجمع عمومی فوق
هرگاه مجمع عمومی توسط هیأت مدیره دعوت شده باشند، دستور جلسه را هیأت مـدیره و هرگـاه    ـ2تبصره

  .نمایند به وسیله بازرس دعوت شده باشند، دستور جلسه را بازرس معین می
یأت مدیره، یک بار حداکثر تا چهارماه مجمع عمومی عادي شرکت حداقل سالی دو بار به دعوت ه ـ11ماده

پس از پایان سال مالی براي بررسی و تصویب ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و یک بار در نیمه دوم سـال  
براي بررسی و تصویب بودجه سال بعد در مرکز اصلی شرکت یا با توافق مجمع در محل پیشنهادي هیأت مـدیره  

  .شود تشکیل می
نامه رسمی مجامع عمومی شامل محل تشکیل، روز، ساعت و دستور جلسه در مدتی که کمتر دعوت ـ12ماده

  .شود از پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه نباشد، توسط رییس هیأت مدیره براي صاحبان سهام ارسال می
وتنامـه  العاده در مرکـز اصـلی شـرکت یـا در محلـی کـه در دع       مجامع عمومی اعم از عادي و فوق ـ13ماده

  .گردد شود، برگزار می صاحبان سهام تعیین می
العاده با حضور اکثریت اعضاي مجمـع عمـومی رسـمیت     عمومی فوق عمومی عادي و مجمع مجمع ـ14ماده
  .کنند و تصمیمات با اکثریت آراي حاضرین در جلسه رسمی معتبر خواهد بود پیدا می

رسـد   اي که به امضاي هیأت رئیسه می صورتجلسهمذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی شرکت در  ـ1تبصره
  .شود ثبت و در مرکز اصلی شرکت نگهداري می

عمومی پس از اخذ امضاي اعضا به دبیرخانه شوراي عالی مناطق  یک نسخه از صورتجلسات مجمع ـ2تبصره
وراي مـذکور  آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصادي جهت در جریان امور قرار گرفتن و تطبیـق آن بـا نظـرات شـ     

  .شود ارسال می



 322  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  :اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادي به شرح زیر است ـ15ماده
  .مشی کلی شرکت الف ـ تعیین خط

  .ب ـ استماع و بررسی گزارش ساالنه هیأت مدیره و بازرس و اخذ تصمیمات مقتضی
  .تشرک ج ـ بررسی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و نحوه تقسیم سود

  .هاي مالی، معامالتی، اداري و استخدامی شرکت نامه د ـ بررسی و تصویب آیین
و پاداش آنان با رعایـت قـوانین و   ) حسابرس(الزحمه بازرس  الزحمه هیأت مدیره و حق هـ ـ تعیین حقوق، حق 

  .مقررات مربوط
  .هاي شرکت و ـ تعیین روزنامه کثیراالنتشار به منظور درج آگهی

  .گذاري یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت با پیشنهاد هیأت مدیره یم نسبت به سرمایهز ـ اتخاذ تصم
  .ح ـ انتخاب و عزل اعضاي هیأت مدیره و بازرس قانونی

هـاي جـذب نیـروي     هاي مورد نیاز و برنامـه  ط ـ بررسی و تصویب ساختار کالن شرکت و تعیین سقف پست 
  .انسانی شرکت
   با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بررسی و ارایه پیشنهاد در العاده مجمع عمومی فوق ـ16ماده

  :نماید خصوص موارد زیر به هیأت وزیران براي تصویب اقدام می
  .الف ـ تغییرات در مواد اساسنامه شرکت
  .ب ـ افزایش یا کاهش سرمایه شرکت

  .ج ـ انحالل شرکت
پنج نفر که با پیشنهاد رئـیس هیـأت مـدیره و مـدیرعامل      شرکت به وسیله هیأت مدیره متشکل از سه یا ـ17ماده

شـود و   شوند، اداره می سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی قشم و تصویب مجمع عمومی براي مدت دو سال انتخاب می 
  .مدیره جدید در سمت خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بالمانع است تا زمان انتخاب هیأت

رت استعفا، فوت یا عزل هر یک از اعضا یا وجـود موانـع قـانونی دیگـر، بالفاصـله مجمـع       در صو ـ1تبصره
  .شود عمومی عادي با درخواست هیأت مدیره یا بازرس قانونی جهت تکمیل اعضا تشکیل می

ولیت سـایر اعضـاي هیـأت    ؤانتخاب اعضاي جدید براي بقیه مدت دوره هیأت مدیره اسـت و مسـ   ـ2تبصره
  .است اعضاي جدید، همچنان به قوت خود باقی مدیره تا انتخاب

اعضاي هیأت مدیره در اولین نشست خود یک نفر از بین خود به عنوان ریـیس و یـک نفـر را بـه      ـ18ماده
  .کنند مدیره نباشد، انتخاب می عنوان نایب رییس، براي مدتی که بیش از مدت عضویت در هیأت

نا به دعوت رییس هیـأت مـدیره در محـل شـرکت تشـکیل      هیأت مدیره حداقل هر ماه یک بار، ب ـ19ماده
  .دهد جلسه می
اي حاوي خالصه مذاکرات و تصمیمات متخذه در  براي هر یک از جلسات هیأت مدیره صورتجلسه ـ20ماده

  .رسد جلسه با قید تاریخ، تنظیم و به امضاي اعضاي حاضر می
متی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخـالف  تبصره ـ نظر هر یک از اعضاي هیأت مدیره که با تمام یا قس 

  .شود باشد، در صورتجلسه قید می
  :اختیارات و وظایف هیأت مدیره به شرح زیر است ـ21ماده
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الف ـ اداره امور شرکت به جز موضوعاتی که اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد آنها طبق قوانین و مقررات و ایـن   
  .ستاساسنامه در صالحیت خاص مجامع عمومی ا

هـا و مراجـع قضـایی و     ب ـ نمایندگی شرکت در مقابـل اشـخاص و مؤسسـات دولتـی و خصوصـی، دادگـاه       
  .غیرقضایی با حق توکیل

  .ج ـ تقدیم گزارش ساالنه به مجمع عمومی
  .د ـ تهیه و تدوین بودجه و تنظیم گزارش مالی ساالنه شرکت و پیشنهاد نحوه تقسیم سود به مجمع عمومی

  .هاي مالی، معامالتی، اداري و استخدامی شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی نامه هـ ـ تدوین آیین
  .عمومی گـذاري یا مشـارکت در خصـوص موضـوع شرکـت به مجمع و ـ پیشـنهاد نحوه سرمایه

ز ـ افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکهـا و مؤسسـات مـالی و اعتبـاري و سـایر مؤسسـات        
  .هاي یاد شده انسداد حساب تجاري و

  .قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران) 139(ح ـ تصویب ارجاع دعاوي و صلح و سازش به داوري با رعایت اصل 
ط ـ اقامه و دفاع از هرگونه دعوي اعم از حقوقی و کیفري یا تسلیم به دعوي یا انصراف از آن با داشتن تمام  

حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل و کارشناس و ادعاي جعل نسبت  اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از
قـانون  ) 139(به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوي بـه داوري و تعیـین داور بـا رعایـت اصـل      

اساسی، یا بدون اختیار صلح و به طور کلی اسـتفاده از حقـوق و اجـراي تکـالیف ناشـی از قـانون داوري تجـاري        
المللی و تعیین وکیل براي دادرسی و غیره یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و دعوي خسـارت، اسـترداد    بین

ها،  ثالث و اقدام متقابل و دفاع از آن، تقاضاي توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ثالث در دعوي دعوي، جلب شخص
  .ثبت اسنادها و ادارات و دوایر  به در دادگاه اعطاي مهلت براي محکوم

مدیرعامل . کند هیأت مدیره یک نفر را پس از تأیید مجمع عمومی به عنوان مدیرعامل انتخاب می ـ22ماده
این اساسـنامه  ) 21(تواند برخی از اختیارات یاد شده در ماده  مجري مصوبات هیأت مدیره است و هیأت مدیره می

  .را به وي واگذار کند
قراردادها و هر نوع سند تعهدآور دیگر با امضاي مشترك مدیرعامل و یکی  ها، بروات، ها، سفته چک ـ23ماده

  .از اعضاي هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر است
را از بـین سـازمان حسابرسـی یـا     ) حسـابرس (مجمع عمومی عادي هر سال یک یا چنـد بـازرس    ـ24ماده

اي حسـابداران   صصـی و حرفـه  حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسـی موضـوع قـانون اسـتفاده از خـدمات تخ     
کند تا بر طبق قانون تجارت و این اساسـنامه بـه    ـ انتخاب می1372صالح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب   ذي

  .انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بالمانع است. وظایف قانونی خود عمل کنند
  .روط به تعیین جانشین آنها عزل کندتواند در هر زمان بازرس یا بازرسان را مش مجمع عمومی عادي می ـ1تبصره
  .الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادي است تعیین میزان حق ـ2تبصره
توانند در هر زمان هرگونه رسیدگی یا بازرسی الزم را انجـام و اسـناد،    بازرس یا بازرسان قانونی می ـ25ماده

دگی و بازرسی نباید باعث رکود یا توقـف  این رسی. مدارك و اطالعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی کنند
  .فعالیت شرکت شود

گزارش بازرس باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی بـراي اطـالع صـاحبان سـهام در      ـ26ماده
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تصمیماتی که بدون آگاهی از گزارش بازرس در مورد تصویب دارایی و ترازنامه و حساب . مرکز شرکت آماده باشد
  .از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط است سود و زیان شرکت

  
  فصل سوم ـ مقررات مختلف

هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضاي هر سال مالی که از اول فروردین ماه تا پایـان اسـفند مـاه     ـ27ماده
صورت دارایی  ،ـ1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب  ) 232(باشد، طبق ماده  هر سال می

و دیون و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت را به ضـمیمه گزارشـی دربـاره فعالیـت و وضـع      
اسناد مذکور باید حداقل بیست روز قبل از تـاریخ تشـکیل مجمـع    . عمومی شرکت طی آن سال مالی تنظیم نماید

ز رسیدگی، همراه گزارش بازرس بـه مجمـع عمـومی    عمومی عادي ساالنه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس ا
  .صاحبان سهام ارایه شود

الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت، حداقل هر شـش  ) 137(هیأت مدیره باید طبق ماده  ـ28ماده
  .ماه یک بار خالصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم و به بازرس ارایه دهد

د ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه، در مرکز اصلی شـرکت بـه   توان هر صاحب سهم می ـ29ماده
صورتحساب و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه و از ترازنامه، حساب سود و زیان شـرکت و گـزارش بـازرس    

  .رونوشت تهیه کند
سود خالص شرکت در هر سال مالی، عبارت از درآمد حاصل در همـان سـال مـالی پـس از کسـر       ـ30ماده
  .ها است ها، استهالکات و ذخیره هزینه

هاي قبل، معادل یک بیسـتم آن طبـق مـواد     هاي وارده در سال از سود خالص شرکت پس از وضع زیان -31ماده 
همچنـین بـه   . شـود  الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قـانونی منظـور مـی   ) 238(و ) 140(

هـاي مخصـوص    یب مجمع عمومی، ذخیره قسـمتی از سـود ویـژه بـراي تشـکیل اندوختـه      ت مدیره و تصوأپیشنهاد هی
  .پذیر است امکان

سود قابل تقسیم عبارت از سود خالص سال مـالی شـرکت پـس از کسـر زیـان سـالهاي قبـل و         -32ماده 
تقسیم سـود و   .باشد هاي اختیاري به اضافه سودهاي تقسیم نشده سالهاي قبل می اندوخته قانونی و سایر اندوخته

شرکت باید ظرف هشت مـاه از تـاریخ   . اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز است
  .تصویب مجمع عمومی، سودي که مورد تصویب مجمع یاد شده قرار گرفته را به سهامداران پرداخت نماید

تی یا بخش خصوصی با تصـویب دو  انتقال سهام شرکت به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دول -33ماده 
پذیر است و باید در دفتر ثبت سهام بـه ثبـت    سوم آراي مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان

  .دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او، انتقال را در دفتر مزبور امضا کند برسد و انتقال
  .شوراي نگهبان تأیید شده است 1393/ 8 /3مورخ  93/ 102 /2342این اساسنامه به موجب نامه شماره 

  
  
  



 

  
  
  
  

  )345( )شوراي هماهنگی(عالی  شوراي )344(مصوبات
  دبیر شورا  و تجاري ـ صنعتی مناطق آزاد

  
  
  
  

  صنعتی ـ  عالی مناطق آزاد تجاري  ظایف و اهداف دبیرخانه شوراي شرح و
  جمهوري اسالمی ایران

  صنعتی -تجاري  زادعالی مناطق آ شوراي 12/7/1372مصوب 
  مقدمه

 ـ  تجـاري  ) مناطق آزاد(عالی مناطق آزاد  به منظور سازماندهی و اداره اموري که طبق قانون به عهده شوراي 
ظـایف و   عالی که اهم شرح و شوراي) دبیرخانه(ارده شده است دبیرخانه ذگ) کشور(صنعتی جمهوري اسالمی ایران 

  .گردد اهداف آن به قرار ذیل است تشکیل می
  امور اداري ـ  ل  او

ي هـا  فعالیـت دریافت، ارسال و پیگیري کلیـه مکاتبـات و انجـام امـور پرسـنلی و تـدارکاتی مربـوط بـه          ـ  1 
  .عالی شوراي
  .عالی و تشکیل جلسات شوراي ءتهیه دستور جلسات، دعوت از اعضا ـ  2 
  .عالی تهیه خالصه مذاکرات و صورتجلسات منعقده شوراي ـ  3 
  .ربط ذيبه مراجع  عالی شورايابالغ تصمیمات متخذه توسط  ـ  4 
لت و مجلس شـوراي اسـالمی تـا مرحلـه      دو هیأتپیگیري لوایح قانونی مربوط به فعالیت مناطق آزاد در  ـ  5 
  .تصویب

و عـالی از طریـق ارتبـاط بـا مراجـع       المللی شـوراي  ابط عمومی داخلی و بین انجام کلیه امور مربوط به رو ـ  6 
  

صنعتی و ویژه اقتصـادي دریافـت شـده     –عالی مناطق آزاد تجاري  مصوبات مندرج در این بخش عیناً از دبیرخانه شوراي  ـ  344
  . است

و سـپس  » شوراي هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصـادي «صنعتی ابتدا به  –عالی مناطق آزاد تجاري  عنوان شوراي  ـ  345
  . تغییر یافته است» صنعتی و ویژه اقتصادي –ق آزاد تجاري عالی مناط شوراي«به 
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  .المللی و بین یي داخلها سازمانمجامع و 
المللی مربوط به مناطق آزاد جهت کسـب اطالعـات و گسـترش و تبلیـغ      شرکت در جلسات داخلی و بین ـ  7 
  .ي مناطق آزاد کشورها فعالیت

  
  امور مطالعاتی و انتشاراتی ـ  م  دو

و تجـارب منـاطق آزاد در داخـل     هـا  فعالیـت  ایجاد و نگاهداري بانک اطالعاتی در مورد قوانین، مقررات، ـ  8 
  .ربط ذيخذ و تماس با مراجع  ري منابع و مأ کشور و تکمیل مستمر اطالعات موجود از طریق گردآو

  .تهیه، تنظیم و تکمیل متواتر مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت مناطق آزاد جهت اطالع عموم ـ  9 
  .رنامه و نشریات و کتب الزم جهت نشر و گسترش اطالعات مربوط به مناطق آزادتهیه و انتشار اطالعیه، خب ـ  10 
ي الزم جهت اجراي مفاد قانون مناطق آزاد، با همکـاري و  ها هنام تهیه و تنظیم اساسنامه، مقررات، آیین ـ  11 

نطقه به منظور طرح بر اساس پیشنهادات ارائه شده توسط سازمان هر یک از مناطق آزاد با توجه به نیازهاي هر م
  .عالی جهت تصویب در شوراي

ي مناطق آزاد ها سازمانتهیه و تنظیم لوایح قانونی مورد نیاز مناطق آزاد با همکاري و بر اساس پیشنهاد  ـ  12 
  .لت و مجلس شوراي اسالمی دو هیأتجهت طرح در 

د در مـورد نحـوه مطلـوب    هاي تهیـه شـده توسـط سـازمان هـر یـک از منـاطق آزا        ري گزارش آو جمع ـ  13 
هـا جهـت طـرح و     ي عمرانی مناطق آزاد، اظهارنظر در مورد هر یـک از آن ها هاري، تعیین اهداف و برنامتگذسیاس

  .عالی تصویب شوراي
ي ساالنه هر یک از مناطق آزاد بر اساس پیشنهاد سازمان هر یـک  ها هري اطالعات و تهیه بودج آو جمع ـ  14 

  .عالی یب شوراياز مناطق آزاد جهت تصو
ي مالی و گزارشات حسابرسی ارائه شـده توسـط   ها صورتتهیه گزارشات تشریحی و توضیحی در مورد  ـ  15 

ي مذکور با بودجه و برنامه مصوب جهت طـرح و  ها سازمانسازمان هر یک از مناطق آزاد و مقایسه عملکرد مالی 
  .عالی تصویب شوراي

ي اقتصـادي در منـاطق   هـا  فعالیتهت مقایسه مقررات و ترتیبات عملی بررسی و تهیه گزارشات الزم ج ـ  16 
  .ي عمرانی کشورها هي مناطق آزاد و برنامها فعالیتعالی به منظور ایجاد هماهنگی بین  آزاد جهت طرح در شوراي

تهیه و انتشار گزارشات تحقیقی تطبیق در مورد مسایل، مشـکالت و امکانـات منـاطق آزاد کشـورهاي      ـ  17 
ي مناطق آزاد کشور به منظـور  ها فعالیتهاي هر یک از مناطق آزاد جهت استفاده در زمینه  یژگی هان و مطالعه وج

  .عالی با همکاري سازمان هر یک از مناطق ارائه گزارش به شوراي
  امور بازرسی و کنترل ـ  سوم  
ن هر یک از مناطق آزاد بـه تـواتر   ي کارشناسی مستقل جهت بازدید و بررسی عملکرد سازماها ه اعزام گرو ـ   

  .عالی عالی جهت رسیدگی به مسائل خاص و موارد موردنظر شوراي مورد درخواست شوراي
اري از عملکرد سازمان هر یک از منـاطق آزاد   اري از مناطق آزاد و تهیه گزارشات ادو هاي ادو انجام بازرسی ـ   

  .عالی جهت اطالع به شوراي
م و همچنـین امـور بازرسـی     تواند به منظور انجام امور مطالعاتی مـذکور در قسـمت دو   یدبیرخانه م ـ  تبصره 
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صالحیت الزم،  مذکور در قسمت سوم فوق قراردادهاي الزم را جهت استفاده از خدمات کارشناسان و محققین ذي
   .منعقد نماید

  انتقال کاالهاي مرجوعی از گمرکات کشور به مناطق آزاد
  تجاري ـ صنعتی عالی مناطق آزاد ايشور 9/5/1374مصوب 

نامـه اجرایـی قـانون امـور      موضوع فصل ششم از بخش چهارم آیـین (نظر به اینکه اعاده کاالهاي مرجوعی  
از گمرکات کشور به هر نقطه خارج از قلمرو گمرکـی کشـور بالمـانع اسـت،     )  )346(20/1/1351گمرکی مصوب 

قـانون  ) 25(تبصـره  » د«صنعتی و مناطق موضوع بند  ـ  اد تجاري اردات کاالهاي موصوف به مناطق آز بنابراین و
م توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی نیز که خارج از قلمرو گمرکی کشور قـرار دارنـد از نظـر قـوانین      برنامه دو

  .باشد مربوط بالمانع می
  

  لتی ي دوها هنحوه حل و فصل اختالفات بین دستگا
  ي مناطق آزادها سازمانو 

  تجاري ـ صنعتی عالی مناطق آزاد شوراي 8/11/1375 مصوب
ي مناطق آزاد مقرر گردیـد در  ها سازمانلتی و  ي دوها هدر خصوص چگونگی حل و فصل اختالف بین دستگا 

عالی مناطق آزاد نسبت به رفع آن اقدام نماید و در صورت نیاز حسب مورد جهـت   مرحله مقدماتی دبیرخانه شوراي
   .عالی مناطق آزاد ارائه گردد به شوراياخذ تصمیمات الزم 

  
  ي مناطق آزادها سازماننحوه تهیه و اجراي نظامنامه فرهنگی 

  تجاري ـ صنعتی عالی مناطق آزاد شوراي 27/3/1376مصوب 
نظامنامه فرهنگی منطقه آزاد کیش مطرح شد که مقام محترم ریاست جمهوري مقرر فرمودند این موارد نیـاز   

عالی نسبت بـه   توانند با هماهنگی دبیرخانه شوراي ي مناطق آزاد میها سازماندارد و هر یک از به تصویب شورا ن
  .تهیه و اجراي نظامنامه فرهنگی منطقه مربوط اقدام نمایند

مدت  ریزي میان در حال برنامه) توریسم(به اینکه منطقه آزاد کیش با هدف تجاري، صنعتی، گردشگري  جهتو 
ي فرهنگی و اجتماعی همگـام بـا توسـعه    ها هین و اجراي برنام ي عمرانی است، تدوها هبرنامو درازمدت و اجراي 

  . ناپذیر است ري و اجتناب صنعتی، سیاحتی و تجاري امري ضرو
هـاي انقالبـی و اسـالمی در منطقـه آزاد      ي فرهنگی توجه هر چه بیشتر به ارزشها فعالیتتوسعه  وربه منظ 

  .گردد به شرح زیر تصویب و ابالغ می کیش نظامنامه فرهنگی منطقه
  شوراي فرهنگی منطقه ـ  1ماده  
ریـزي و هـدایت    آنجا که مقوله فرهنگ و پرداختن به آن از امور حتمی و مورد نیاز است، به منظور برنامـه از  

آینـد  پردازنـد و نظـارت و ارزشـیابی از فر    یی که به فعالیـت فرهنگـی مـی   ها سازمانفرهنگی و نیز هماهنگی بین 
  

نامـه اجرایـی قـانون امـور گمرکـی مصـوب        آیـین 94الـی   89و مواد 22/8/1390قانون امور گمرکی مصوب  52به ماده   ـ  346
  .رجوع شود www.dotic.ir در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران به نشانی 6/12/1391

http://www.dotic.ir
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لـین و   ایـن شـورا کـه مسـؤو    . گـردد  شوراهاي فرهنگی، شورایی تحت عنوان شوراي فرهنگی منطقه تشکیل مـی 
بندي نمـوده و   لویت ي فرهنگی در آن عضویت دارند مسائل و مشکالت فرهنگی منطقه را شناسایی و اوها سازمان

  .ایدنم اقدام می ربط ذيي اجرایی ها هنسبت به رفع مشکالت از طریق دستگا
ل مطالعه و تحقیق درباره مسائل فرهنگی منطقه بـوده و   ل، مسؤو شوراي یاد شده به عنوان تنها مرجع مسؤو 

ي فرهنگـی را در  هـا  فعالیـت و نهادهاي مربوط ابـالغ و   ها سازمانهاي الزم فرهنگی را به  مقررات و دستورالعمل
  .کند منطقه نهادینه می

  طقهاهداف شوراي فرهنگی من ـ  2ماده  
  :اهداف کلی شوراي فرهنگی منطقه به شرح زیر است 
  .یج مبانی فرهنگی و اخالقی اسالم گسترش و ترو ـ   
  ضعیت فرهنگی منطقه مطالعه دایمی و مستمر و ـ   
  .فرهنگی ـ  ي اسالمی ها هو برنام ها فعالیتارایه پیشنهاد در مورد  ـ   
  .تقاضیاناعالم نظر در خصوص پیشنهادهاي فرهنگی م ـ   
  .نظارت بر حسن اجراي مصوبات و عملکردها ـ   
  .ل امور فرهنگی ي مسؤوها سازمانیه بین  حدت رو ایجاد هماهنگی و و ـ   
  .ارزشیابی عملکردهاي فرهنگی ـ   
ین ضوابط و مقررات مورد نیاز براي انجام امـور فرهنگـی و همچنـین     مشی و تدو ریزي و تعیین خط برنامه ـ   
  .یژه در امر محرمات و منکرات قوع تخلف به و ف و جلوگیري از و تدابیر الزم اجراي سنت الهی امر به معرواتخاذ 
  ظایف شوراي فرهنگی و ـ  3ماده  
ین ضوابط براي مسایل و  مشی و تدو ظایف خود نسبت به تعیین خط شورا بر اساس اهداف کلی و در اجراي و 

  :کند دام میامور فرهنگی و هنري به شرح زیر اق
  ها، ضوابط اجرایی براي تورها و آژانس ـ  1 
  ها و مراکز عمومی، یدئویی در هتل اي، تلویزیونی و و هاي ارتباط ماهواره نحوه استفاده از سیستم ـ  2 
لتـی   ها و اماکنی که توسط سازمان منطقه آزاد و یـا مؤسسـات دو   ها، میادین، بیمارستان نامگذاري خیابان ـ  3 
  .شود د میایجا

  .داران و کارکنان آن و صالحیت کلی غرفه ها هضوابط فیزیکی و ظاهري غرف ـ  4 
  ي فرهنگی ها فعالیتر و ابطال مجوز  ضوابط صدو ـ  5 
  داران و کارکنان آن  و صالحیت کلی غرفه ها هضوابط فیزیکی و ظاهري غرف ـ  6 
  .نسراها و مراکز اقامتی و سیاحتیها، مهما ها، رستوران ضوابط فرهنگی فعالیت هتل ـ  7 
  .ي اجتماعیها ه هاي رفتاري مطلوب براي گرو نحوه ارشاد مسافرین در مورد پوشش مناسب و ارائه شاخص ـ  8 
  .شود ارد منطقه می ضوابط انتشار کتب و نشریاتی که در منطقه نشر و یا از خارج و ـ  9 
نـی، نصـب تنـدیس، نصـب      نویسی و زیباسـازي نماهـاي بیـرو   هاي تبلیغاتی اعم از دیوار اتخاذ سیاست ـ  10 

  .هاي غیرمستقیم ي مطالب، نصایح و پیام تابلوهاي تبلیغاتی حاو
  .پیام کیش نحوه استفاده و نظارت بر امور رادیو ـ  11 
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ي مخـابراتی و  هـا  هیدئویی با استفاده از سیستم مداربسـته و دیگـر شـبک    هاي و نحوه تهیه و پخش فیلم ـ  12 
  .پردازند کامپیوتري که به ارسال پیام یا فیلم و صوت می

  ...اي و المللی کامپیوتري، ماهواره ي بینها هتبلیغ در شبک ـ  13 
  ...رزشی و طرح استفاده از دریا براي عموم به منظور تفریحی و یا و ـ  14 
  .ضوابط تفریحات سالم براي زن و مرد ـ  15 
  .هاي اسالمی، ملی و جهانی ناسبتنحوه بزرگداشت ایام و م ـ  16 
ي معظـم شـهدا و   هـا  هانـدازي تورهـاي خـاص بـراي خـانواد      ري تسهیالت به منظور راه آو نحوه فراهم ـ  17 

  .ربط ذياحدهاي  ایثارگران با همکاري و
  .تعیین ضوابط براي رعایت متصدیان و رانندگان شبکه حمل و نقل عمومی در برخورد با مسافرین ـ  18 
د از خارج کشـور بـه    رو اردات و کاالي همراه مسافر به هنگام و تعیین کاالهاي ممنوعه و نحوه کنترل و ـ  19 

  .منطقه از حیث موارد ممنوعه شرعی و یا ابتذال فرهنگی
هاي آموزشی رفتاري در هواپیما، تورها و مراکز عمومی جهت آمـوزش   نحوه استفاده از ابزار و تکنولوژي ـ  20 

مواردي مثل رعایت تقوي و اخالق اسالمی، نظم، نظافت عمومی، حسن خلق، ادب و احترام، اعتدال در خصوص 
جدان کاري، شرکت در نماز جماعت و اقامه نماز در مسجد، پوشش مناسـب، مطالعـه،    پذیري، و لیت در رفتار، مسؤو

  ...رزش، رعایت حقوق دیگران و و
  تعیین ضوابط و نحوه انتخاب ـ  21 
  دار نمونه غرفه ـ  الف  
  تور نمونه ـ  ب  
  احدهاي پذیرایی نمونه هتل و و ـ  ج  
  راننده نمونه در شبکه حمل و نقل عمومی ـ  د  
  .سایر اصنافی که هویت حقوقی داشته و در منطقه فعالیت دارند ـ  هـ 
  اعیکننده بهترین فعالیت در زمینه مسائل فرهنگی، هنري و اجتم ي ارائهها سازمان ـ  و  
  افراد حقیقی ارائه کننده بهترین فعالیت در زمینه مسائل فرهنگی، هنري و اجتماعی ـ  ز  
  :ریزي مناسب فرهنگی به منظور اصالح نگرش جامعه در مورد منطقه آزاد کیش از طریق برنامه ـ  22 
  ...انتشار کتاب در مورد مناطق آزاد، اهداف، مقررات عمومی و ضوابط اجتماعی و ـ  الف  
  مطبوعات و درج مقاالتی در مورد مسائل عمومی و اجتماعی منطقه ـ  ب  
  هاي کوتاه تلویزیونی داستان ـ  ج  
  در صورت امکان ساخت سریال تلویزیونی یا فیلم سینمایی یا فیلم مستند ـ  د  
  هــ انتشار رمان 
  و میزگردهاي تلویزیونی ها همصاحب ـ  و  
  گردهمایی ـ  ز  
  ها روشر سای ـ  ح  
  :آزاد از طریق منطقه  ساکنین  فرهنگی  بینش ءارتقا  جهت  فرهنگی  ریزي برنامه ـ  23 
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  آموزش رسمی  ـ  الف  
  رسمی آموزش نیمه ـ  ب  
  آموزش غیررسمی ـ  ج  
  زنامه محلی نشریه یا رو ـ  د  
  هــ صدا و سیماي منطقه 
  جلسات ماهیانه ـ  و  
  هاي فصلی گردهمایی ـ  ز  
  ها روشسایر  ـ  ح  
  :قات فراغت کودکان و نوجوانان، جوانان و بزرگساالن شامل ریزي براي او برنامه ـ  24 
  برگزاري مسابقات علمی، فرهنگی، هنري در سه سطح ـ  الف  
  رزشی در سه سطح رزشی و برگزاري مسابقات و ریزي و برنامه ـ  ب  
  ی، هنري در سه سطحهاي آموزشی علمی، فرهنگ برگزاري کالس ـ  ج  
  :اعضاي شوراي فرهنگی منطقه ـ  4ماده  
  )رییس شورا(مدیرعامل سازمان منطقه آزاد  ـ  1 
  امام جمعه منطقه ـ  2 
  )دبیر شورا(ن فرهنگی و اجتماعی سازمان  معاو ـ  3 
  مدیر سازمان صدا و سیماي منطقه ـ  4 
  رش  رییس اداره آموزش و پرو ـ  5 
  فرهنگ و ارشاد اسالمی مدیر اداره ـ  6 
  رییس دانشگاه منطقه ـ  7 
  ابط عمومی سازمان مدیر رو ـ  8 
  ي انتظامی فرمانده نیرو ـ  9 
  )347(بدنی مدیر اداره تربیت ـ  10 
  مدیر مؤسسه سیاحتی سازمان ـ  11 
  ل امور زنان سازمان مسؤو ـ  12 
  .به انتخاب مدیرعامل سازمان) ها خانمنفر از  2نفر از آقایان و  2(نفر شخصیت فرهنگی  4 ـ  13 
  .شود نت فرهنگی و اجتماعی سازمان تشکیل می دبیرخانه شورا در حوزه معاو ـ  1تبصره 
انجام هر گونه فعالیت و برنامه فرهنگی، هنري و اجتماعی توسط اشخاص حقیقی یـا حقـوقی در    ـ  2تبصره 

س شورا قابل اجرا بوده و هیچ مرجعی اعم از حقیقـی یـا   منطقه پس از طرح و تصویب در شورا و ابالغ توسط ریی
  .ي فرهنگی در منطقه بپردازدها هتواند به فعالیت و اجراي برنام ن اخذ مجوز الزم از این شورا نمی حقوقی بدو

ن اخذ مجوز الزم از این شـورا از فعالیـت و اجـراي     هیچ مرجعی حقیقی یا حقوقی اجازه ندارد بدو ـ  3تبصره 
  

  . سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان با یکدیگر ادغام و وزارت ورزش و جوانان تشکیل شده است  ـ 347
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  .فرهنگی، هنري و اجتماعی که با اجازه شورا به اجرا در آمده است، جلوگیري و ممانعت نماید برنامه
  

  تعیین تکلیف ورود کاالهاي مستعمل بازسازي شده از مناطق آزاد
  صنعتی به داخل کشور –تجاري  

  شوراي هماهنگی امور مناطق آزاد  18/12/1388مصوب 
  و ویژه اقتصادي با اصالحات بعدي 

کننده کاالهـاي مسـتعمل در منـاطق آزاد و ویـژه اقتصـادي بـر        ـ واحدهاي موجود بازسازي) 1/3/1389الحی اص(1
نمایند صرفاً براي کاالهاي وارده و مجوزهایی که منجـر بـه انعقـاد قـرارداد یـا تعهـد مـالی         اساس مستنداتی که ارائه می

توانند نسبت به بازسازي و انجـام تعهـدات    غ این مقرره میحداکثر تا یک سال بعد از ابال) 18/12/1388تا تاریخ (گردیده 
  .باشد هاي مذکور مصوبات کمیسیون ارزش افزوده می گیري براي انجام فعالیت مالك تصمیم. خود اقدام نمایند

صنعتی و ویژه اقتصادي مجاز به صدور مجوز واردات جدیـد کاالهـاي    –هاي مناطق آزاد تجاري  سازمان -2
  .باشند حدوده خود نمییاد شده به م

صنعتی و ویژه اقتصادي مجاز به صدور مجوز ایجـاد واحـدهاي جدیـد     –هاي مناطق آزاد تجاري  سازمان -3
  .باشند بازسازي کاالهاي مستعمل نمی

  
  ي مناطق آزاد ها سازماني عمرانی ها طرحدستورالعمل تهیه و تنظیم 

  اي مناطق هاي راهبردي و توسعه در چارچوب سیاست
  دبیر شوراي هماهنگی 14/5/1391وب مص

  : نندگانک دریافت

مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه  هیأترییس  - 7  مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم هیأترییس  - 1
 آزاد ماکو

 معاونت توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس - 8  مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش هیأترییس  - 2

معاونت هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه  -9  مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار هیأت رییس - 3
 اقتصادي

  مدیریت امور حقوقی - 10  مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی هیأترییس  - 4
  دجهو بو ریزي برنامهمدیریت  - 11  مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند هیأترییس  - 5
    مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس هیأترییس  - 6

  .باشد می االجرا الزم ابالغمدارك از تاریخ  کلیه
  :ست مطالبرفه
  هدف -1
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  دامنه کاربرد -2
  تعاریف -3
  شرح اجرا -4
 ها  ولیتؤمس -5
 ي مناطق آزادها سازماني عمرانی ها طرحتشکیل کارگروه داخلی بررسی  -6
 زادآمناطق ي ها سازمانوظایف کارگروه داخلی  -7
 موارد عمومی -8
  عمرانیي ها هو پروژ ها طرحنحوه تشکیل و وظایف کارگروه تخصصی بررسی  -9

  مناطق عمرانی دبیرخانه شوراي هماهنگی اموري ها طرحوظایف کارگروه تخصصی  -10
  هدف -1
 -اري مناطق آزاد تجي ها سازمانعمرانی ي ها طرحهدف از تدوین این دستورالعمل، اجراي صحیح اعتبارات  

  .صنعتی و ویژه اقتصادي است
  دامنه کاربرد -2
  .باشد صنعتی می -تجاري  مناطق آزادي ها سازماندامنه کاربرد این دستورالعمل شامل  

  تعاریف -3
طرح عمرانی مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بـر اسـاس مطالعـات تـوجیهی      :عمرانی طرح

مناطق آزاد، طی مدت معین و با اعتبار معین براي تحقق بخشـیدن   يها سازماناقتصادي و اجتماعی توسط ، فنی
 ثابت در دوره مطالعه و اجرا و یا به صورت مطالعات اجرا گذاري سرمایهاز پیش تعیین شده به صورت هاي  به هدف

  .گردد و به سه نوع انتفاعی، غیر انتفاعی و مطالعاتی قابل تقسیم است می
 تـأمین رسـیده و عـالوه بـر      بـرداري  پس از شروع، به بهرهمدت معقولی  رد طرحی است که :طرح انتفاعی

  .، سود متناسبی نیز داشته باشدها سازمان، به تبعیت از سیاست  ي جاري و استهالك سرمایهها ههزین
و یـا   زیربنـایی ي رفـاه اجتمـاعی و عملیـات    هـا  هطرحی اسـت کـه بـراي انجـام برنامـ      :طرح غیرانتفاعی

اجـرا شـده و هـدف اصـلی آن کسـب       هـا  سـازمان تأسیسـات بـراي تسـهیل تمـام وظـایف       احداث سـاختمان و 
  . درآمد نیست

علمـی،   مؤسسـات منـاطق آزاد بـا   ي هـا  سـازمان طرحی است که بر اساس قـرارداد بـین    : طرح مطالعاتی
  .گردد  می مطالعاتی و متخصص براي بررسی موارد خاصی اجرا

ایی هستند که باید در زمانی معـین و بـا هزینـه و کیفیتـی معـین اجـرا       ه در برگیرنده فعالیت ها هپروژ :پروژه
  .تواند داراي چندین پروژه باشد هر طرح می. بشوند
 :شرح اجرا -4
  طریق 4به اي  ذیل هزینه سرمایههاي  تواند از محل ردیف می عمرانیي ها طرحاعتبارات  تأمین 1-4
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بـا رعایـت   ) جلب سـرمایه و سـایر منـابع     -4تسهیالت  -3دولت  بودجه عمومی -2از محل منابع داخلی -1(
  . قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرد

عمرانی خود را بر ي ها هو پروژ ها طرحمکلفند در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه پیشنهاد  ها سازمان 2-4
ه پیشـنهادي خـود بـه    زیر به همـراه بودجـ  هاي  اساس مطالعات طرح راهبردي و جامع مصوب منطقه و با اولویت

هماهنگی امور مناطق آزاد ارائه نمایند تا در زمان بررسی بودجه عمرانی منطقـه امکـان مقایسـه     خانه شوراي  دبیر
 . پیشنهادات با برنامه توسعه مناطق فراهم گردد

  نیمه تمام و در حال اجراءي ها هو پروژ ها طرح :الف
  بنایی زیربا ماهیت زیرساختی و  ها هو پروژ ها طرح :ب
شوند و به لحاظ پیشـرفت فیزیکـی    می یی که به افزایش تولید کاال، خدمات و اشتغال بیشتر منجرها هپروژ: ج

  .یابند می در سال بودجه خاتمه
بایسـت بـر اسـاس اهمیـت و اثربخشـی و       اي مـی  سرمایههاي  ي تملک داراییها طرح بندي اولویت -تبصره

هر طرح در پایان هر سال بودجـه صـورت   % 20اي که حداقل  گردد و به گونهتنظیم  ها طرحهمچنین تاریخ اتمام 
  .پذیرفته باشد

  :، ارائه موارد زیر الزامی استهاي قبل در صورت اضافه شدن پروژه جدید به طرح پیشنهادي سال - 3-4
 ... اقتصادي، زیست محیطی و ، دالیل توجیهی اعم از فنی -1
قبلی را به تعویق اندازد و بـه منظـور   ي ها هپروژسایر ائه شده نباید زمان تحویل ارمذکور ي ها هژوپرو  ها طرح - 2

کمـال   پـروژه  امکان سنجی الزم است نسبت به جانمایی و، ها طرحافزایش بهروري و کاهش هزینه قیمت تمام شده 
پـروژه  و یـا تحویـل   ایرادات مشخص شده در مرحله اجرا  پروژه مذکور به دلیلپیشنهاد دقت صورت پذیرد و چنانچه 

نماینـد کـه در   منعقـد   بـه نحـوي   ،با مشاوران و پیمانکاران طرح را خودهاي  قرارداد مکلفند ها سازمانارائه شده باشد 
بـر سـازمان   ...) بـرداري و   نقشـه ، جانمایی، مبلغ پیمان، تعدیل هزینه(ي مجددي ها ههزینصورت قصور از سوي آنان 

 .شودتحمیل ن
مکلفند به منظور انعقاد قرارداد و نظارت بر اجراي درست پیمـان و اجـراي مناسـب     ها سازمانکلیه -1تبصره

 . ي عمرانی منطقه از شرایط عمومی پیمان و قوانین و مقررات مربوطه استفاده نمایندها طرح
...)  بـرداري و  از قبیل جانمایی، امکان سنجی، نقشـه (جدید یک طرح ي ها هجانبی براي پروژي ها ههزین -2تبصره 

 .نخواهد بود تأییدانجام گرفته باشد مورد  در صورتی که قبالً
 .باشد می شروع و یا انجام هر طرح یا پروژه جدید موکول به انجام مطالعه آن -3تبصره 

کننـده نـوع و وسـعت     منـاطق آزاد تعیـین  ي هـا  سـازمان پیشنهادي ي ها هموضوع و سقف اعتبار طرح یا پروژ
  .باشد می مطالعات آن طرح و پروژه

ممنوعیـت صـرف بودجـه عمرانـی بـراي      و  پرداخت بودجه عمرانی منوط بـه ارائـه گـزارش عملکـرد     -5-4
 :ي جاريها ههزین

عمرانی در چارچوب بودجه مصوب ساالنه و بـر اسـاس دریافـت صـورت وضـعیت و      ي ها طرحپرداخت وجوه 
 .باشد می پیشرفت فیزیکی کار

و انحـراف عملکـرد خـارج از    اجراي طرح مصوب قابل مصـرف اسـت    براي صرفاً عمرانیي ها طرحاعتبارات 
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مکلفنـد بـا رعایـت     هـا  سـازمان باشد و  دبیر خانه نمی تأییدمربوطه مورد ي ها هنام موافقتبودجه مصوب ساالنه و 
   .ضوابط و مقررات مربوطه و صرف و صالح آن سازمان عمل نمایند

باشـد   میپذیر  امکانشده قابل تحقق  بینی پیشدرآمدهاي  در چارچوب عمرانی جدید صرفاًي ها طرحپیشنهاد 
عملیات اجرایی طرح تا پایان سال بودجه و بـا توجـه بـه اولویـت و موضـوع طـرح       % 25مشروط بر اینکه حداقل 

  .جذب باشد قابل
 نزمـا  شدن طوالنی که از نمایند اقدام نحوي به خود عمرانیي ها طرح اعتبارات توزیع در موظفند ها سازمان

  .عمل آیده اولیه متبادله شده جلوگیري ب نامه موافقت مندرج در تاریخ به نسبت ها هپروژ و ها طرح اجراي
عمرانی با شـرایط ذیـل را تعیـین تکلیـف     ي ها طرحي مناطق آزاد موظفند وضعیت اعتبارات ها سازمان -6-4

یی کـه  هـا  هو پروژ ها طرحص در مورد مناسبی را نسبت به عدم وقوع چنین شرایطی به خصو ریزي برنامهنموده و 
خانـه  بودجه پیشنهادي سال آتـی بـه دبیر   ماهیت زیرساختی دارند معمول و نتیجه اقدامات را تا قبل از ارائه عمدتاً

  . هماهنگی امور مناطق ارسال نمایند شوراي 
 .خاتمه نیافته استکنون و تا گردد میبرنامه چهارم توسعه باز از قبل آنها به شروع سال که ییها طرح -1
 .است گردیده تمدید آنها خاتمه سال متوالی، سال سه براي که ییها طرح -2
چهـارم توسـعه    برنامـه  از قبـل  بـه  آنها شروع سال که درصد چهل از کمتر فیزیکی پیشرفت با ییها طرح -3
 .گردد می باز

  . باشند می متوقف دلیلی هر به که ییها طرح -4
 ها ولیتمسؤ -5

 . باشد می عمرانی با باالترین مقام آن منطقهي ها هو پروژ ها طرحتأیید  مسؤولیت
 .باشد می مناطق آزادي ها سازمانبر عهده کارگروه  ها هتعریف طرح و پروژ مسؤولیت
 عمرانـی دبیرخانـه  ي ها طرحعمرانی بر عهده کارگروه ي ها هو پروژ ها طرحبررسی و تصویب نهایی  مسؤولیت

 .باشد  می طق آزادمنا شوراي هماهنگی
 .باشد و بودجه دبیرخانه می ریزي برنامهالعمل مربوطه بر عهده مدیریت  بازنگري دستور مسؤولیت

  ي مناطق آزادها سازمانعمرانی ي ها طرحتشکیل کارگروه داخلی بررسی  -6
متشـکل از   کارگروهیبایست  می ي مناطق آزادها سازمانعمرانی، ي ها طرحبه منظور بررسی و تصویب اولیه 

آن سازمان جهت انجام امور ذیل تشکیل و نتیجـه را حـداقل یـک هفتـه      مدیرعاملاعضاي معرفی شده از سوي 
و بودجه دبیرخانه  ریزي برنامهعمرانی مناطق آزاد به مدیریت ي ها طرحپیش از برگزاري جلسه کارگروه تخصصی 

  .سال نمایندصنعتی و ویژه اقتصادي ار -شوراي هماهنگی مناطق آزاد تجاري
و بودجه سـازمان عضـو ثابـت کـارگروه      ریزي برنامهنماینده حوزه معاونت فنی و عمرانی و مدیریت  -تبصره

 . باشد می  مذکور
 مناطق آزادي ها سازمانوظایف کارگروه داخلی  -7 
  این دستورالعمل  4آن سازمان با رعایت مفاد بخش ي ها هتعریف طرح و پروژ -1

عمرانـی  ي ها طرحبایست  می باشند می ز مناطقی که فاقد طرح جامع و راهبردي مصوبآن دسته ا -1تبصره
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مدیره و تصویب در کارگروه تخصصی عمرانی بـا نظـارت دبیرخانـه شـوراي      هیأتهاي  خود را بر اساس سیاست
یـانگر  بـه نحـوي کـه ب   (مدیره  هیأتشایان ذکر است که ارائه صورت جلسات . هماهنگی تنظیم و پیشنهاد نمایند

  . ضمن ارسال بودجه پیشنهادي الزامی است) باشدها  اولویت
باالسري از جمله شـرایط  ي ها هبایست توسط جدول فهرست بها و با توجه به هزین می هزینه اجراء -2تبصره

  .منطقه مورد اجراي طرح محاسبه گردد
اجرا، راکد و یا در حال مطالعـه  در دست ي ها طرحتوانند در صورت لزوم، بازنگري و اصالح  می ها سازمان -2

 .خود را در دستور کار قرار دهند
ـ ) در حال اجرا و جدید، راکد(عمرانی ي ها طرحتهیه گزارش کاملی از وضعیت موجود  - 3 صـورتی  ه سازمان خود را ب

راهبـردي منطقـه    پروژه با برنامه - باشد همراه با نحوه ارتباط آن طرح ها هپروژ - که بیانگر پیشرفت ریالی و فیزیکی طرح
 ارائه گزارش توجیهـات فنـی،   عمرانی ارسال نمایند، ضمناًي ها طرحتهیه وگزارش آن را جهت ارائه به کارگروه تخصصی 

  . جدید مطرح شده در شوراي پژوهشی الزامی استي ها هپروژ - اقتصادي و زیست محیطی طرح 
  آن منطقه اي  توسعههاي  جامع و سیاستي ها طرحر ب تأکیدپیشنهادي سال آتی با ي ها طرحشناسایی و ارزیابی  - 4
  .موجود باشدي ها هجدیدي که امکان ادغام آنها با سایر طرح و پروژي ها طرححذف  -5
 .باشد می ممنوع مطلقاً ها سازمانخرد کردن پروژه در قالب معامالت متوسط توسط  -6
  اعتبار طرح مربوطه  تأمینمحل و مبلغ ، تعیین مدت -7
 سی پیشنهاد بودجه عمرانی ساالنه منطقه قبل از ارسال آن به دبیرخانه شوراي هماهنگیبرر -8
 آن سازماني ها هپروژ - پروژه نسبت به سایر طرح  - ارسال بودجه پیشنهادي سازمان با تعیین اولویت هر طرح - 9
  :موارد عمومی -8

صادي در خصوص نحوه اجراي بودجـه  هاي شوراي هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقت نظر به سیاست - 1
هاي سازمان خود را در قالب عملیات عمرانی  و ضرورتها  موظفند اولویت ها سازمان، عمرانی مناطق آزادي ها طرح

 وها  تا سقف درآمدهاي آن منطقه و بر اساس ضوابط، ساماندهی نمایند و از اتکاء به اعتبارات احتمالی در اصالحی
 .داجتناب نماینها  متمم
موظفند یک نسخه از گزارش مربوط به هزینه کرد مبالغ دریافتی از محـل  ) 94200(کلیه دارندگان ردیف  -2

 .به دبیرخانه شوراي هماهنگی امور مناطق ارسال نمایند مبادله شده نامه موافقتبه همراه  بودجه عمومی دولت را
  عمرانیي ها هو پروژ ها طرحنحوه تشکیل و وظایف کارگروه تخصصی بررسی  -9
 مناطق آزاد عمرانی دبیرخانه شوراي هماهنگی اموري ها طرحتشکیل کارگروه تخصصی  

مناطق آزاد، کـارگروهی متشـکل از اعضـاي ذیـل     ي ها سازمانعمرانی ي ها طرحبه منظور بررسی و تصویب 
  :گردد می توسط دبیر خانه شوراي هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادي تشکیل

  کمیته رییسعنوان ه اون هماهنگی امور مناطق و یا نماینده ایشان بمع -1
  سازمان منطقه آزاد و یا نماینده ایشان مدیرعامل -2
 یکی از اعضاي کارگروه تخصصی شوراي هماهنگی به دعوت دبیر خانه شورا -3
 معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد مربوطه و یا نماینده ایشان -4
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 و بودجه سازمان منطقه آزاد مربوطه يریز برنامهمدیر  -5
  و بودجه دبیرخانه امور مناطق آزاد ریزي برنامهمدیر  -6

مناطق آزاد در کارگروه تخصصی با ي ها سازمانعمرانی ي ها طرحجلسات بررسی بودجه پیشنهادي  -تبصره 
 .صورت تخصصی و جداگانه برگزار خواهد شده توجه به شرایط آن منطقه ب

 :مناطق عمرانی دبیرخانه شوراي هماهنگی اموري ها طرحرگروه تخصصی وظایف کا -10
بـر   تأکیددار با  عمرانی اولویتي ها طرحجهت تصویب  ها سازمانبررسی گزارشات ارسالی کارگروه داخلی  -1
  ها سازمانجامع و راهبردي ي ها طرح

یشـرفت فیزیکـی و ریـالی    بازدیدهاي میدانی در مقاطع مختلف جهت بررسی حسن اجـراي مصـوبات و پ   -2
  و تطبیق آن با گزارشات ارسالی از سوي آن سازمان ها هپروژ -طرح

  مربوطهي ها هنام موافقتعمرانی پیشنهادي با بودجه و ي ها طرحبررسی و تطبیق  -3
 8مـاده و   10منـاطق آزاد در  ي هـا  سـازمان  1391نامه بودجه سال  تصویب 34این دستورالعمل در اجراي بند 

 . به تصویب دبیر شوراي هماهنگی رسیده است 14/5/1391در تاریخ  تنظیم وتبصره 
  

  دستورالعمل اجرایی کمک به نواحی همجوار 
  )40200ردیف (صنعتی  -مناطق آزاد تجاري ي ها سازمانتوسط 

  دبیرشوراي هماهنگی 14/5/1391مصوب 
  : کنندگان دریافت

 سازمان منطقه آزاد ماکو مدیرعاملمدیره و  هیأترییس  - 7  زاد قشمسازمان منطقه آ مدیرعاملمدیره و  هیأترییس  - 1
 معاونت هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادي - 8  سازمان منطقه آزاد کیش مدیرعاملمدیره و  هیأترییس  - 2
 جلسمعاونت توسعه مدیریت حقوقی و امور م - 9  سازمان منطقه آزاد چابهار مدیرعاملمدیره و  هیأترییس  - 3
  مدیریت امور حقوقی - 10  سازمان منطقه آزاد انزلی مدیرعاملمدیره و  هیأترییس  - 4
  و بودجه ریزي برنامهمدیریت  - 11  سازمان منطقه آزاد اروند مدیرعاملمدیره و  هیأترییس  - 5
    سازمان منطقه آزاد ارس مدیرعاملمدیره و  هیأترییس  - 6

  باشد می جرااال الزم ابالغمدارك از تاریخ  کلیه
  :ست مطالبرفه
  هدف -1
  دامنه کاربرد -2
  شرح اجرا -3
 ها  ولیتؤمس -4
 هدف -1
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  مجلس شوراي اسالمی 7/6/1372قانون و مقررات مناطق آزاد تجاري مصوب  2اتخاذ رویه و رعایت ماده 
  دامنه کاربرد -2
  .باشد ی میصنعت -مناطق آزاد تجاري ي ها سازماندامنه کاربرد این دستورالعمل شامل  

 :شرح اجرا -3
ي منـاطق  هـا  سـازمان صنعتی و ویژه اقتصادي،  -قانون و مقررات مناطق آزاد تجاري 2به استناد ماده  -1-3
شوراي هماهنگی مناطق (وزیران  هیأتبایست درآمدهاي خود را در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب  آزاد می

هاي سازمان جهـت عمـران و آبـادانی سـایر      د هزینه نمایند و کمکرس می) صنعتی و ویژه اقتصادي -آزاد تجاري
صـنعتی و   -شوراي هماهنگی مناطق آزاد تجاري(دولت  هیأت، صرفاً با تصویب )با اولویت نواحی همجوار(نواحی 

  .پذیر بوده و هر گونه کمک دیگري تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد امکان) ویژه اقتصادي
هـا،   شـهر  حوزه شهرستان قشم و محدوده پل خلیج فارس در سرزمین اصلی و سایر: منطقه آزاد قشم  -2-3
  و نواحی استان هرمزگان ها بخش
  و نواحی استان هرمزگان ها بخش، ها شهر و سایر حوزه بندر چارك، بندر آفتاب: منطقه آزاد کیش  -3-3
  اركحوزه شهرستان چابهار و کن: منطقه آزاد چابهار -4-3
  حوزه شهرستان جلفا و خدا آفرین: منطقه آزاد ارس -5-3
  حوزه شهرستان رشت و بندر انزلی: منطقه آزاد انزلی -6-3
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري صنعتی جمهوري اسـالمی   2تواند با رعایت ماده  می منطقه آزاد اروند - 3- 7

  .دولت اقدام نماید هیأتمصوب 11/11/1388مورخ  221661/43947ایران نسبت به اجراي تصویب نامه شماره 
 ها مسؤولیت -4
کـارگروه  « مناطق آزاد مکلفند به منظور مصرف بودجه کمک به نواحی همجـوار منـاطق،  ي ها سازمان -1-4

  :ولینؤهر سازمان متشکل از مس مدیرعاملبه ریاست احدي از معاونین به انتخاب و حکم  »مصرف بودجه کمک
  ور اجتماعی فرهنگیمعاون ام -
  معاون فنی عمرانی -
  معاون سازمان مناطق آزاد مرتبط با موضوع کمک -
  مدیر برنامه و بودجه سازمان منطقه آزاد -
  مدیر امور مالی سازمان منطقه آزاد -
  مدیر ارزیابی عملکرد -
  مدیرعاملنظر به انتخاب  یک نفر صاحب -

  . شود تشکیل می
  :گروه این دستورالعمل به شرح زیر استوظایف و اختیارات کار -2-4
  مربوط کمک به نواحی همجوار موضوع این دستورالعملهاي  مشی و خطها  تنظیم و ارایه سیاست -
شناسایی، ارزیابی و انتخاب طرح با توجه به میزان محرومیت، کمیت و کیفیـت خـدمات موجـود و اولویـت      -

  نیازها در نواحی همجوار هر یک از مناطق
  مورد نیاز اجراي کارهاي  یب طرح و تنظیم برنامه و دستورالعملتصو -
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دهنده خدمت در خصوص انجـام کـار و پـس از     فنی پیمانکار و یا ارائههاي  در صورت لزوم تعیین صالحیت -
  گیرنده حصول نتیجه، اخذ قرارداد منعقده از دستگاه کمک

  .باشد گیرنده می تعیین صالحیت فنی پیمانکار بر عهده دستگاه کمک - تبصره
  مین نقدینگی با توجه به موقعیت جغرافیایی محل پروژهأبرآورد بودجه کمک و نحوه ت -
  گیرنده مورد نیاز اجراي کار با دستگاه کمکي ها هنام تنظیم چارچوب تفاهم -

  .خواهد بودهر سازمان قابل اجرا  مدیرعاملکارگروه با اکثریت آرا پس از تصویب ي ها هپیشنهاد پروژ - 1تبصره 
اعتبار مورد نیاز براي اجراي هر پروژه و یا طرح اعم از عمرانی، بهداشتی، درمانی، آموزشی و غیره، برآورد توسط  - 2تبصره 

  . گردد ربط سازمان اعالم می ذيهاي  به واحد مدیرعامل تأییدکارگروه پس از تصویب و 
و  ها طرحمین اعتبار أدرآمد وصولی برابر مقررات نسبت به ت مناطق آزاد مکلفند بر اساس بودجه مصوب وي ها سازمان - 5
مورد نظر در نواحی همجوار خود تنها براي همان سال مالی متعهد گردند و تعهدات پرداخت در سنوات آتی منوط به ي ها هپروژ

 .بعد و وصول درآمد خواهد بودهاي  نامه جدید در سال تصویب بودجه سنواتی و مبادله موافقت
 عمرانـی وفـق  ي هـا  هبـردار در پـروژ   نامه بین سـازمان منطقـه آزاد و دسـتگاه بهـره     اجراي تفاهم -1ه تبصر
 .باشد تبادل شده با دبیرخانه شوراي هماهنگی مناطق آزاد مجاز می) طرح موضوع ردیف مذکور(نامه  موافقت

ن و مقررات مربوطه، بودجه توانند با رعایت قوانی صنعتی می -ي مناطق آزاد تجاريها سازمانکلیه  -2تبصره
جهت ایجـاد و تکمیـل زیـر     شده در این ردیف را به منظور آبادانی مناطق همجوار محروم خود ترجیحاً بینی پیش
و همچنین کمـک بـه توسـعه و تجهیـز     ) سازي، آبرسانی، گازرسانی و سایر عملیات عمرانی از قبیل راه(ها  ساخت

  .عی صرف نمایندخدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی، اجتما
ي مناطق آزاد موظفند به شرح ذیل در جهت عمران و آبـادانی نـواحی همجـوار و توسـعه     ها سازمانکلیه  -6

 .خدمات اجتماعی بودجه اختصاص داده شده را جذب نمایند
ي هـا  هول نظارت بر حسن اجراي طرح و جذب اعتبار کمک پروژؤ، مسها سازمانمعاون فنی و عمرانی  -1-6

  .باشد میعمرانی 
ول نظارت بر حسـن اجـراي طـرح و جـذب اعتبـار کمـک       ؤ، مسها سازمانمعاون فرهنگی و اجتماعی  -2-6

 .مربوطه به توسعه خدمات اجتماعی، آموزشی، بهداشتی و درمانی خواهد بود
 پیشنهادي ساالنه با توجه به شرایط محرومیت نواحی همجوار هر منطقه  سقف اعتبار این ردیف در بودجه -7

ي هـا  هو پس از تأمین اعتبـار پـروژ   40200به نسبت تحقق درآمدهاي آن سازمان و حداکثر تا سقف اعتبار ردیف 
  .گردد دار آن سازمان تعیین می عمرانی اولویت

عمرانـی و  ي هـا  طرحي مناطق آزاد موظفند گزارش عملکرد ریالی و پیشرفت فیزیکی پروژه در ها سازمان -8
ی طرح در موضوعات اجتماعی، آموزشی، بهداشتی و درمانی ردیف مذکور را به دبیرخانه گزارش دستاوردهاي اجرای

  .شوراي هماهنگی امور مناطق آزاد ارسال دارند
در محـل احـداث و اجـراي    ) با تشخیص مدیرعامل(توانند درصورت ضرورت  ي مناطق آزاد میها سازمان -9

 .رسانی پروژه را نصب نمایند گردد تابلو اطالع ا میهاي آن سازمان اجر یی که توسط کمکها هطرح یا پروژ
صنعتی در  –مناطق آزاد تجاري ي ها سازمان 1391تصویبنامه بودجه سال  14این دستورالعمل در اجراي بند 

 . به تصویب دبیر شوراي هماهنگی رسیده است 14/5/1391تبصره تنظیم و در تاریخ  5 ماده و 9
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  ي مناطق آزاد ها سازمانامه مالی و معامالتی ن آیین) 21(دستورالعمل ماده 

  »ها دریافت و مصرف هدایا و کمک«صنعتی  –تجاري 
   دبیر شوراي هماهنگی 9/9/1392مصوب 

ـا   اعـم از هـدایا و کمـک   (هاي نقـدي   ي مناطق آزاد مکلف هستند براي دریافت کمکها سازمان - 1ماده  ـاب  ) ه حس
  .ي منطقه خود افتتاح و وجوه مذکور را به آن حساب واریز نمایندها انکباي تحت همین عنوان نزد یکی از  جداگانه

اتی براي مصرف هدایا و کمک اهدایی نقدي و غیرنقدي خـود تعیـین   یننده نک در مواقعی که کمک -2ماده 
آوري و تعیین شده را بـه مـدیر مـالی، بودجـه و      هاي جمع نموده باشد مدیرعامل موظف است موارد مصرف کمک

  .مربوطه ابالغ نمایدواحد 
گیري در مورد مصرف هدایا و کمک در مواردي که موضوع مصـرف آن مشـخص نگردیـده     تصمیم -3ماده 

است با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این دستورالعمل با رأي اکثریت اعضاي هیأت مدیره تعیین و براي سازمان 
  .باشد االجرا می الزم

شـود توسـط مـدیر     ها توسط سازمان اخذ می ل که به صورت هدایا و کمکاموال منقول و غیرمنقو -4ماده 
  .گردد امور مالی سازمان مطابق مقررات در دفاتر ثبت و ضبط می

  .هاي نقدي و غیرنقدي، باید در جهت تحقق اهداف مناطق آزاد مصرف گردد مبالغ اهدایی کمک -5ماده 
ي انجام شده در این خصوص را پس ها فعالیترش هیأت مدیره موظف است هر شش ماه یکبار گزا -6ماده 

  .از تأیید بازرس قانونی همراه عملکرد مالی مصوبات بودجه به دبیرخانه شوراي هماهنگی مناطق آزاد ارسال نماید
  .باشد االجرا می ماده تنظیم و از تاریخ ابالغ الزم 6این دستورالعمل در 

  
  نامه مالی و معامالتی  آیین) 9(ه گردان موضوع ماد دستورالعمل واگذاري تنخواه
  صنعتی –ي مناطق آزاد تجاري ها سازمان

   دبیر شوراي هماهنگی 9/9/1392مصوب 
  :مقدمه
ي ضروري یـا فـوري   ها هگیرد لیکن پرداخت هزین ي مناطق آزاد توسط بانک انجام میها سازمانهاي  پرداخت

هاي نقدي که بـه همـین منظـور ایجـاد      گردان تنخواهبه جهت تسریع در کار بر مبناي این دستورالعمل و از محل 
  .پذیرد شود انجام می می

  :گردان تعاریف و اصطالحات مرتبط با تنخواه
که به تناسـب   عبارت است از مبلغ ثابت یا متغیر وجه نقد نزد صندوق یا بانک تنخواه: گردان پرداخت تنخواه - 1ماده 

گردد این وجوه معموالً پس از مـدت   صالحیت دار سازمان واگذار می هاي جاري به اشخاص و یا واحدهاي حجم پرداخت
  .گردد گردان تسویه می زمان معین یا صرف میزان مشخصی از آن و براساس صورت خالصه تنظیمی تنخواه

ها با توجه به حجم احتیاجات هر واحد بـراي مـدت    گردان مبلغ هر یک از تنخواه: گردان مبلغ تنخواه -2ماده 
  .گردد با در نظر گرفتن گزارش عملیات سال قبل و نصاب معامالت در سال جاري، تعیین میمعین و 

  :داران تنخواه -3ماده 
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که مجـاز   ها همستقر در واحدها یا پروژ) کارپردازان(به اشخاص صالحیتدار یا مأموران خرید : دار تنخواه -1-3
پیشنهاد مدیر امور مالی و تأیید مدیرعامل و یا مقام مجاز شود، که با  باشند، اطالق می گردان می به دریافت تنخواه

  .گردند از طرف او تعیین می
واحد سازمانی که بنا به تشخیص مدیرعامل و رییس هیأت مدیره نیـاز بـه   : گردان واحد گیرنده تنخواه – 2-3

  .گردد گردان به حساب مربوط واریز می حساب تدارکاتی داشته و وجه تنخواه
عبارت است از مدت زمانی که مدیر امور مالی بـا توجـه بـه حجـم عملیـات و      : گردان  تنخواه مدت -4ماده 

  .گیرد گردان در نظر می سیاست سازمان با تأیید مدیرعامل سازمان براي تسویه تنخواه
  : گردان انواع تنخواه

واحـدهاي تـدارکاتی،   گردانی اسـت کـه وجـه ثـابتی در اختیـار       آن نوع تنخواه: گردان ثابت  تنخواه -5ماده 
شود و با ارائه هر صورت خالصه تنظیمـی تجدیـد و عینـاً همـان مبلـغ در       کارپردازن، مأمورین خرید قرارداده می

  .گردد می تأمینصورت تأیید مدیر امور مالی، 
شود که بـدون در نظرگـرفتن ارائـه صـورت      گردانی گفته می به آن نوع تنخواه: گردان متغیر  تنخواه -6ماده 

الصه تنظیمی بنا به تقاضاي واحدهاي تدارکاتی، کارپردازان، مأمورین خرید به پیشنهاد و تأیید مدیر امور مالی و خ
  .گردد می تأمینموافقت مدیرعامل و رییس هیأت مدیره 
  :گردان ضوابط هزینه از محل تنخواه

ها به شـرح ذیـل    حساب هاي داخلی جهت ارسال صورت خالصه اسناد تنخواه، رعایت اصول کنترل -7ماده 
  .الزامی است

  .کلیه اسناد و مدارك پرداخت باید با نام سازمان منطقه آزاد انجام شود -1-7
هرگونه درخواست خرید کاال یا خدمت باید در فرم مخصوص خرید کاال یا خدمت درج و به تأیید مقام  -2-7

  .مجاز برسد
  .وشنده، مهر، امضا، آدرس و تلفن فروشنده باشدکلیه اسناد و مدارك پرداخت باید حاوي نام فر -3-7
بـه نـازلترین   (کلیه اسناد و مدارك ارسالی حسب مورد، باید توسط مأمورین تدارکات ممهـور بـه مهـر     -4-7

  .شود) قیمت خریداري شده است
 در صورتی که مبلغ اسناد و مدارك ارسالی تماماً به فروشنده پرداخت شده است، دریافـت وجـه توسـط    -5-7

  .فروشنده تأیید شود
گـردان مکلـف هسـتند در     به منظور سهولت در تجزیه و تحلیل اسناد و مدارك مثبته، مسؤولین تنخواه -6-7

  .روي هر یک از اسناد ارسالی، میزان هزینه و نام واحد یا پروژه آن را قید نمایند
گردان مکلف هسـتند حسـب مـورد     نخواههاي سازمان منطقه آزاد، مسؤولین ت در صورت خرید یا تعمیر دارایی - 7- 7

  .گیرنده را منضم به اسناد پرداخت فوق به امور مالی ارائه نمایند محل استفاده یا استقرار و مشخصات فرد تحویل
مبناي صدور قبض (در صورت نیاز به تهیه صورتجلسه براي هر نوع عملیات اجرایی، اصل صورتجلسه  -8-7
  .ماند دار باقی می ارائه و تصویر آن نزد تنخواه  به ضمیمه گزارش تنخواه) انبار

در صورت دریافت اسناد و مدارك تضمین از طرف معامله، مراتب باید ظرف همان روز به امـور مـالی    – 9-7
  .گزارش و کلیه اسناد و مدارك مربوطه به امور مالی سازمان منطقه آزاد ارسال گردد
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گـردان،   خرید خدمات، اجاره بهـا و امثـالهم از محـل تنخـواه    هاي موضوع  در صورت انجام پرداخت – 7 -10
  .داران باید نسبت به انجام پرداخت پس از کسر کسورات قانونی متعلقه مطابق مقررات اقدام نمایند تنخواه

بینی شـده در ایـن دسـتورالعمل     داران جنبه امانی داشته و صرفاً در موارد پیش وجوه در اختیار تنخواه – 11-7
  .باشند الحساب و مساعده مجاز نمی باشد و مصرف آن در مواردي نظیر پرداخت هرگونه وام، علی ستفاده میقابل ا

در مواردي که هزینه انجام شده براي خرید کاال باشد، برگ سفارش خرید و برگ رسید کاال به انبار  -7 -12
یـا خـدمات باشـد تأییـد واحـد گیرنـده       باید ضمیمه فاکتور مربوطه گردد و چنانچه هزینه مربوط به اخذ سرویس 

  .سرویس و خدمات بر روي فاکتور اصلی هزینه الزامی است
  :و اقدامات امور مالی ها هنحوه بازپرداخت هزین

ـا  بانکگردان نزد هریک از شعب  افتتاح حساب تنخواه - 8ماده  در مـوارد ضـرورت منـوط بـه موافقـت مـدیرعامل و        ه
  .گیرد داشت از این حساب با امضاي منفق مسؤول تدارکات و مدیر امور مالی صورت میرییس هیأت مدیره خواهد بود و بر

گردان و حصـول اطمینـان    امور مالی به اقالم هزینه رسیدگی و ضمن تفکیک عوامل هزینه درخالصه تنخواه - 8- 1
  .نماید قدام میگردان نسبت به بازپرداخت آن ا و دستورالعمل تنخواه ها هنام از رعایت کامل مقررات، آیین

گـردان داشـته باشـند و     توانند یک تنخواه سازمان در صورت نیاز فقط می 3هر یک از واحدهاي موضوع ماده  - 8- 2
  .باشد هرگونه حذف و یا تغییر آن منوط به پیشنهاد مدیر امور مالی و تأیید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد می

  .باشد االجرا می ي ارزي نیز الزمها همفاد این دستورالعمل در خصوص تنخوا -3-8
بار مورد بررسـی   ماه یک 6هاي سازمان را هر  گردان مدیر امور مالی موظف خواهد بود اقدامات تنخواه -4-8

گردان و همچنین نحوه فعالیت و عملکرد آنهـا   ي انجام شده از محل تنخواهها هقرارداده و مورد کیفیت و نوع هزین
  .ائه نمایدگزارشی به مقام ما فوق ار

  .باشد مسؤولیت حسن اجراي این دستورالعمل برعهده مدیرعامل و مدیر مالی آن سازمان می -9ماده 
  .باشد االجرا می ماده تنظیم و از تاریخ ابالغ الزم 9این دستورالعمل در 

  
  مناطق در ملی منابع و زمین از استفاده نحوه نامه آیین اجرایی دستورالعمل

  معامالتی و مالی نامه آیین 52 ماده 4 تبصره موضوع یصنعت – تجاري آزاد
  )348(آزاد مناطق هاي سازمان

   عالی دبیر شوراي 18/9/1393مصوب 
  تعاریف و اهداف :اول بخش

  اهداف - 1ماده
  :است گردیده تدوین زیر اهداف تحقق براي العمل دستور این
  ريگذا سرمایه متقاضیان به زمین واگذاري فرایند ساماندهی - الف
 شـرکاي  و مسـتأجر  خریـدار،  از اعـم  گذاران سرمایه قانونی مکتسبه و عادله حقوق و المال بیت از صیانت -ب

  
 شـوراي  عضـو  وزیـران  29/11/1391 مصـوب  صـنعتی  ــ  تجـاري  آزاد مناطق هاي سازمان معامالتی و مالی نامه آیین به ـ  348
 .شود رجوع مجموعه این در بعدي اصالحات با اقتصادي ویژه و صنعتی ـ يتجار آزاد مناطق هماهنگی
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  آنان پیش از بیش اطمینان و اعتماد جلب همچنین و مند بهره
  زمین واگذاري در گیري تصمیم هاي چارچوب و فرایندها سازي شفاف -ج
 و گـذاران  سـرمایه  بـراي  شـده  بینـی  پـیش  هاي مزیت از اصولی غیر گیري بهره و رانت ایجاد از پیشگیري -د

   کارآفرینان
   تعاریف -2 ماده
  :رود می کار به مربوط مشروح هاي عبارت جاي به زیر هاي واژه دستورالعمل این در
   صنعتی – تجاري آزاد منطقه هر سازمان:  سازمان -1-2
 صنعتی – تجاري آزاد منطقه: منطقه -2-2
 چگـونگی  قـانون  اسـاس  بـر  که صنعتی – تجاري آزاد مناطق هاي سازمان مدیره هیأت:  همدیر هیأت -3-2
 اجـراي  در ي گیر تصمیم مرجع باالترین عنوان به و انتخاب مربوطه اساسنامه و صنعتی - تجاري آزاد مناطق اداره
  .باشند می العمل دستور این

 – تجـاري  آزاد منـاطق  اداره چگـونگی  ونقـان  اسـاس  بـر  که منطقه هر سازمان مدیرعامل:مدیرعامل -4-2
 .باشد می منطقه اجرایی مقام باالترین عنوان به و شده انتخاب صنعتی
 منـدرج  قـانونی  سمت داراي افراد نمایندگی به ذیربط آزاد منطقه سازمان): زمین کننده واگذار( فروشنده -5-2
 دارند را قرارداد انعقاد اختیار که مربوطه اساسنامه در

 و بنـا  ایجـاد  و مجاز اقتصادي فعالیت نوع هر انجام براي که حقوقی یا حقیقی اشخاص: زمین متقاضی -6-2
 انجام براي و اند نموده یافت در برداري بهره و تأسیس پروانه یا مجوز سازمان از مشاغل انواع به تصدي و تأسیسات
 .دارند زمین به نیاز خود فعالیت
 هـاي  طـرح  بـا  تطبیـق  در اراضی از استفاده نحوه آن در که است ندمدتیبل طرح از عبارت: جامع طرح -7-2
 .رسد می اقتصادي ویژه و آزاد مناطق عالی شوراي تصویب به و تهیه شهري اي منطقه و اي ناحیه
 و کشاورزي و مسکونی،فرهنگی،آموزشی،صنعتی،بازرگانی،اداري هاي حوزه به مربوط بندي منطقه طرح این در

 بنادر و ها فرودگاه و ارتباطی کلی خطوط منطقه، عمومی هاي نیازمندي و شهري تسهیالت و اتتجهیز تأسیسات،
 هـاي  اولویت تعیین و بهسازي نوسازي، مناطق، عمومی تسهیالت و تجهیزات تأسیسات، ایجاد براي الزم سطح و

 تنظـیم  و تهیه طبیعی مناظر و تاریخی نماهاي و بنا حفظ و فوق موارد کلیه به مربوط مقررات و ضوابط و مربوطه
 .گردد می

 و اسمش که است کسی مالک 26/10/1310 مصوب امالك و اسناد ثبت قانون 22 ماده طبق:  مالک -8-2
 قهـراً  و ارثـاً  رسمی مالک از ویا باشد رسیده ثبت به محل امالك و اسناد ثبت اداره امالك دفتر در او به انتقال یا

 .باشد شده منتقل بوي
 ارزیـابی  کمیتـه  توسـط  معاملـه  ثمن روز ارزش اساس بر که واگذاري اراضی بهاي:  کارشناسی تقیم -9-2
 .شود می تعیین زمین

 یـا  و اعیـان  و عرصـه  منـافع  یا عین واگذاري منظور به سازمان که است قراردادي:  واگذاري قرارداد -10-2
 و حقیقـی  اشـخاص  با معینه مالی غیر و مالی دتعه قبال در و قانونی ضوابط و شرایط با مشخص کاربري با تواماً،
 .است رسمی سند حکم در متقاضیان و منطقه هر سازمان بین منعقده قراردادهاي.نماید می مبادله و منعقد حقوقی
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 بانـک،  اول، طـرف  عنـوان  بـه  منطقـه  سـازمان  شخصـیت  سه بین که قراردادي:  جانبه سه قرارداد -11-2
 دریافـت  منظور به سوم طرف عنوان به گذار سرمایه و دوم طرف عنوان به معتبر لیما مؤسسه یا مالی کننده تأمین
 .گردد می منعقد مالی مشارکت یا علیه ل محا هاي بانک از وام

 اسـناد  و بوده سازمان اختیار در که هایی زمین مورد در(برداري بهره حق):االنتفاع حق( برداري بهره حق -12-2
 از اسـتفاده  حـق  از اسـت  عبـارت )شـود  می اخبار و تنفیذ منطقه سازمان به دولت طرف از نمایندگی به آن مالکیت
 پرداخـت  مقابـل  در مالکیـت  انتقـال  حـق  بدون و معین مدت و تصرف و دخل میزان با زیربنایی امکانات و زمین
 یشـنهاد پ اسـاس  بـر  قرارداد،کـه  طـرف  حقوقی و حقیقی اشخاص توسط آن المنافع حق یا برداري بهره هاي هزینه
 .گردد می تعیین سازمان مدیره هیأت تصویب با و ارزیابی کمیته

 مـدت  و تصـرف  و دخل میزان با زیربنایی امکانات و زمین از استفاده حق از است عبارت اجاره:  اجاره-13-2
 رب قرارداد،که طرف حقوقی و حقیقی اشخاص توسط آن اجاره پرداخت مقابل در مالکیت انتقال حق بدون و معین
 .گردد می تعیین سازمان مدیره هیأت تصویب با و ارزیابی کمیته پیشنهاد اساس
  

  گذاري قیمت - دوم بخش
  :زمین بهاي - 3 ماده

 قبیـل  از سـازي  آمـاده  هزینـه  کـاربري،  و اقتصادي موقعیت گرفتن نظر در با زمین مربع متر هر ارزش -1-3
 ایـن  روز تقـویم  و مـالی  هاي صورت اساس بر که زهکشی ،بندي خیابان خاکبرداري، تسطیح، ها، ساخت زیر تأمین
  .گردد می تعیین زمین ارزیابی کمیته کارشناسان توسط زمین، قیمت بر مؤثر عوامل سایر و ها هزینه گونه

 و ارزیـابی  اهلیـت  و تخصـص ، صـالحیت  داراي افـراد  از نفـر  پـنج  از متشـکل : زمـین  ارزیابی کمیته -2-3
 دائمـی  کارکنـان  بین از آنان از نفر سه که است تأسیسات و ساختمان و زمین فروش و خرید امور در گذاري قیمت
 دو و) دیگـر  کارکنان از نفر دو و کمیته رییس عنوان به سازمان گذاري سرمایه و اقتصادي معاون نفر یک( سازمان
 مـدیر  پیشـنهاد  بـا  کـه  سازمان امین عنوان به )رسمی کارشناس نفر یک ترجیحاً( خوشنام متخصص و معتمد نفر
 .شوند می انتخاب مدیره هیأت تصویب و عامل
 قیمـت  جملـه  از گـذاري  قیمـت  موضوع مستندات و مدارك بررسی با گذاري قیمت: گذاري قیمت شیوه - 3-3
 صورت قیمت در مؤثر عوامل جمیع گرفتن نظر در با و نظر مورد محدوده بناهاي یا امالك روز ارزش و شده تمام
 جلسـه  در. گیـرد  قرار اعضا اختیار در کمیته جلسه تشکیل زمان از قبل هفته یک حداقل باید الزم كمدار.گیرد می
 بـه  واحـدي  فـرم  در و تعیـین  کارشناسی و فنی هاي معیار اساس بر اعضا از یک هر کارشناسی نظر قیمت، تعیین
 حاضـر  اعضـاي  توسـط  یاعالم هاي قیمت میانگین.شود می بازگشایی جلسه همان در سپس و درج مخفی صورت
 حاضـر  اعضـاي  امضـاي  بـه  آن صورتمجلس و محسوب قطعی قیمت عنوان به باشند، نفر چهار از کمتر نباید که
  .رسد می

 . باشد می کمیته ي ها صورتجلسه و اسناد نگهداري به ملزم کمیته دبیر
 جهـات  جمیع گرفتن درنظر با بنایی یرز تأسیسات و اعیانی زمین، از برداري بهره حق یا اجاره ساالنه پایه قیمت - 3- 4
  .شود می عمومی اعالن بار یک ساالنه صورت به محاسبه منطقه صالح و صرفه و ذیل هاي نرخ افزایش جمله از

 ساختمانی بهاي فهرست آخرین ضریب افزایش -الف
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 مرکزي بانک توسط شده اعالم قبل سال تورم نرخ -ب
 منطقه در همشاب اراضی هاي قیمت افزایش میانگین -ج
  فوق عوامل میانگین -د

 میـزان  کـاهش  صـورت  در گردد، زمین اجاره تقاضاي در رکود به منجر نباید ساالنه قیمت تعیین - 1تبصره
 هـاي  نـرخ  اصـالح  و تعـدیل  با نظر تجدید به مجاز سازمان سال، اول ماهه شش در خرید به نسبت اجاره تقاضاي
 سـاالنه  بودجـه  مطـابق  فروش ظرفیت اینکه مگر باشد می اجاره جدید دهايقراردا براي شده تعیین زمان در اجاره
  .باشد گردیده تکمیل

 حـق  صـورت  بـه  قـرارداد  باشـد  نمـی  میسـر  اجـاره  صورت به قرارداد انعقاد امکان که مواردي در -2 تبصره
  .گردد می منعقد برداري بهره

 باشـند  مـی  زمـین  فـروش  بـه  مجاز شده تعیین هساالن بودجه قالب در صرفاً ها سازمان اینکه به باتوجه -5-3
  .باشد می نظر تجدید قابل یکبار حداکثر سال طول در فروش ي ها قیمت بازار، ثبات حفظ براي بنابراین
 مـوردي  صـورت  بـه  و سـال  طـول  در آن کـاهش  و باشد کمتر شده تمام قیمت از نباید فروش قیمت -6-3
  . است ممنوع
 قـرار  فـروش  واحـد  اختیـار  در واگـذاري  معـین  هـاي  روش و ها دوره براي هازمین گذاري، قیمت از پس -7-3
  .گیرد می

 تخفیـف  اعطـاي  یـا  و شـده  تعیین ارزش از فراتر قیمتی به زمین فروش به مجاز سازمان فروش واحد -8-3
 اتتعهـد  انجـام  و درخواسـت  منطقه، توسعه اولویت ترتیب به و شده تعیین مشخصات اساس بر صرفاً و باشد نمی

  .نماید می اقدام زمین واگذاري به نسبت متقاضیان
  

  زمین واگذاري هاي روش - سوم بخش
   زمین واگذاري - 4ماده

 اطالع به و تعیین را جدید هاي قیمت ماه اردیبهشت اول تا حداکثر ساالنه است موظف منطقه سازمان -1-4
  .برساند شورا دبیرخانه و متقاضیان

 توسـط  پایـه  قیمـت  تعیـین  بـا  عمومی فراخوان طریق از منطقه توسعه هاي حطر براي زمین واگذاري -2-4
 هـاي  پـروژه  بـراي  توانـد  مـی  سـازمان .پـذیرد  مـی  صـورت  واصـله  پیشـنهاد  باالترین به واگذاري و ارزیابی کمیته
 بـا  و مـدیره  هیأت تصویب با جامع طرح چارچوب در حقوقی و حقیقی اشخاص طرف از پیشنهادي گذاري سرمایه
  .نماید واگذار زمین دستورالعمل این مفاد ترعای

 الحسـاب  علـی  صـورت  بـه  دریافـت  هرگونـه  و باشد قطعی و معین باید برداري بهره حق مبالغ دریافت -3-4
  .است ممنوع
  :است ضروري زیر مدارك ارائه قرارداد انعقاد و زمین واگذاري براي مدیره هیأت گیري تصمیم منظور به -4-4
  نزمی درخواست -الف
  اجرا زمانبندي برنامه و مطمئن مالی تأمین برنامه اجرایی، طرح کلیات:  شامل اجرایی برنامه ارائه -ب
  پیشنهادي طرح براساس نیاز مورد زمین میزان براي الزم فنی توجیهات ارایه -ج
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   فعالیت مجوز -د
ـانکی  حساب مالی گردش و) وجود صورت در(آخر سال سه تا ترازنامه تغییرات، آخرین آگهی اساسنامه، ارائه - هـ  بـراي  ب
   حقیقی اشخاص هویت احراز و شناسایی مدارك و تأسیس تازه شرکت حقوقی سهامداران یا حقوقی اشخاص
  .نماید محرز را پروژه اجراي براي تخصصی هاي توانایی از گیري بهره و متقاضی مالی تمکن که اسنادي ارائه - و

   واگذاري قابل اراضی - 5 ماده
 زمـانی  تـا  و منطقه جامع طرح اساس بر کاربري نوع و تراکم واگذاري، هاي عرصه اشغال سطح میزان -1-5
  . گردد می تعیین زمین کاربري هاي نقشه مصوب طرح اساس بر است نرسیده تصویب به جامع طرح که

 ضوابط و لیتفصی هاي طرح و کالبدي جامع طرح محدوده در ها زمین تفکیک اساس بر واگذاري مبناي -2-5
  .است منطقه هر اراضی کاربري به مربوط ساز و ساخت
  :واگذاري قابل هاي زمین کاربري -3-5
  صنعتی هاي زمین-
  تجاري هاي زمین -
  مسکونی هاي زمین-
  مسکونی تجاري هاي زمین-
   خدماتی و اداري هاي زمین -
  تفریحی و گردشگري هاي زمین-
   درمانی و بهداشتی هاي زمین -
  ورزشی و فرهنگی آموزشی، هاي زمین -
  کشاورزي کاربري با هاي زمین -
  مصوب جامع طرح اساس بر وجهی چند و ویژه هاي کاربري -
 :زمین هاي واگذاري انواع -4-5
 طرح وتکمیل اجرا ط شر به ) عرصه( زمین قطعی فروش -الف
  )االنتفاع حق( برداري بهره حق واگذاري -ب
 .)است سازمان تملک در که هایی زمین مورد در اجاره( اجاره -ج
 شرطتملیک به اجاره -د
 مشارکت-هـ
 )BOT(انتقال و برداري بهره و ساخت -و

  قرارداد انواع - 6ماده
  : تکمیل و اجرا شرط به ) عرصه( زمین قطعی فروش -1-6
 قاضـی مت تعهـدات  انجـام  از پـس  قطعی مالکیت انتقال ودرآن است قطعی فروش قرارداد مقدمه قرارداد این 
 مشـروط  صورت به آن ي اجرا مهلت و اجرایی طرح نوع و قرارداد مبلغ تعیین با قرارداد این. گیرد می صورت خرید
 نحـوه  و متقاضـی  بـه  زمین تحویل و انعقاد از پس فوق هاي قرارداد براي متصور شرایط. گردد می مبادله و تنظیم
  : شود می درج قرارداد تنم در موارد و بوده زیر جدول شرح به مورد هر در اقدام
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 سازمان اقدام زمین وضعیت وضعیت کد

 زمـان  در و شـده  شروع احداث اجرایی عملیات الف
 موقـت  تحویـل  بـا  و خاتمه مجاز مهلت و مقرر
 باشد برداري بهره مرحله در شده انجام

 در مندرج تعهدات کامل انجام و حساب تسویه از پس
 .ذبردپ می صورت زمین قطعی انتقال قراداد

 در ولی باشد شده شروع احداث اجرایی عملیات ب
 و بـوده  تـأخیر  دچار و نیافته خاتمه مقرر مهلت
 قـرارداد  دوره مدت% 25 از وکمتر فعال کماکان
 باشد داشته تأخیر

 3 تبصـره  رعایت با و سازمان مدیره هیأت نظر حسب
ــتورالعمل، ــه دس ــت پروان ــد فعالی ــتمهال و تمدی  اس

 .گردد می

 ولـی  باشـد  شـده  شروع احداث اجرایی تعملیا ج
 مــدیره هیــأت تأییــد مــورد دالیــل بــه مســتند
 متوقـف  قـرارداد  طرف سوي از منطقه، سازمان
 .باشد شده

 پیشـنهاد  بـا  تـأخیر  بر مؤثر مدت مستندات، بررسی با
 3تبصره رعایت با و مدیره هیأت تصویب و مدیرعامل
 .شود می اضافه قرارداد مدت به دستورالعمل

 به ولی باشد شده شروع احداث اجرایی ملیاتع د
ــل ــوادث دلی ــه ح ــارج قهری ــرفین اراده از خ  ط
 .باشد شده متوقف

 پیشـنهاد  بـا  تـأخیر  بر مؤثر مدت مستندات، بررسی با
 قـرارداد  مـدت  بـه  مدیره هیأت تصویب و مدیرعامل
 .شود می اضافه

ــات هـ ــی عملی  باشــد شــده شــروع احــداث اجرای
 دلیـل  بـه  فیزیکـی  پیشـرفت  داشتن رغم وعلی
 اراده با و مالی توان عدم یا قرارداد طرف قصور
 باشد شده متوقف وي اختیار و

 دسـتورالعمل  3 تبصـره  رعایت با و صادر فسخ اخطار
 بـراي  ماهه شش تا سه ساخت،مهلت پروانه تمدید با

 شـروع  عـدم  صـورت  در.شـود  مـی  داده مجدد شروع
 بدون را دقراردا سازمان شده، تعیین مهلت در فعالیت
 و نمـوده  فسـخ  قـرارداد  طـرف  توافـق  جلـب  به الزام
 بـه  اولیـه  قـرارداد  طـرف  شده انجام مفید هاي هزینه
ــت ــی روز قیم ــمی کارشناس ــل از رس ــروش مح  ف
 در جـایگزین  گذار سرمایه به فروش یا ملک اي مزایده
 .گردد می پرداخت اولیه قرارداد طرف وجه

 و دباشـ  نشـده  شـروع  احـداث  اجرایـی  عملیات و
 زمانبنـدي  اسـاس  بـر  نیز عملیات شروع مهلت
 . باشد شده سپري قرارداد در مندرج

 بـراي  ماهـه  سـه  مهلـت  از پـس  و صادر فسخ اخطار
 قـرارداد  اجرایی، عملیات شروع عدم صورت در شروع
 جانبـه  یـک  صـورت  به وي توافق جلب به نیاز بدون
 گردد می فسخ

 مندرج شرایط اساس بر مهلت اعطاي و فعالیت پروانه تمدید براي مدیره هیأت تصمیم صورت در - 3تبصره
 فعالیـت  مجوز تمدید عوارض مدیره هیأت تصویب با است موظف سازمان فوق، جدول»هـ و ج و ب« بندهاي در
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 برابـر  دو سـقف  تـا  )349(عـوارض  اخـذ  نامـه  آیـین  اجرایی دستورالعمل براساس مجاز عوارض حداکثر میزان به را
  .نماید تعیین ولیها مجوز صدور عوارض

 غیررسـمی  و رسـمی  واگذاري به مجاز سازمان کتبی موافقت اخذ بدون خریدار فوق، هاي قرارداد در-1-1-6
 جملـه  از سـازمان  بـه  وارده خسـارات  باید قرارداد فسخ ضمن صورت این در و نبوده غیر به خود تعهدات و حقوق
  . نماید پرداخت رسمی کارشناس نظر مطابق را فرصت هزینه
 مصـوب،  ضـوابط  رعایـت  و تفکیکـی  صورتجلسـه  تنظیم با تفکیک یا افراز از پس تواند می سازمان-2-1-6
  .نماید معرفی ذیربط مراجع به مالکیت سند اخذ براي را مالکین

 اي نامـه  شـیوه  تـابع  صرفاً اجرایی هاي دستگاه سایر و سازمان کارکنان به زمین واگذاري هرگونه - 4 تبصره
  .شد خواهد ابالغ و تنظیم دبیرخانه طرف از که است

  ):االنتفاع حق(برداري بهره حق-2-6
 زمـین،  ارزیـابی  کمیتـه  توسط االنتفاع حق تعیین و معین کاربري با زمین از برداري بهره حق قرارداد -1-2-6
ـ  تمدیـد  قابـل  و معین مدت براي ساالنه، توافق مورد و مشخص افزایش و اقساط پرداخت مواعد تعیین  توافـق  اب
  .گردد می منعقد گذار سرمایه و سازمان فیمابین طرفین
  .گردد می تعدیل زمین روز ارزش با متناسب یکبار سال پنج هر در برداري بهره حق -2-2-6
)  سـاالنه  دربودجـه  شـده  تعیین هاي سقف بارعایت( خرید متقاضیان برابر در برداري بهره متقاضیان -3-2-6
  .دارند اولویت
 حـق  قـرارداد  بـا  را بهداشـتی  و ورزشـی  فرهنگـی،  هـاي  کاربري داراي هاي زمین تواند می ازمانس -4-2-6
 مـدت  طـول  در هـا  زمـین  این کاربري تغییر به مجاز قرارداد طرف یا سازمان. نماید واگذار ساله 99 تا برداري بهره
  .گردد می سازمان توسط داد قرار فسخ موجب کاربري تغییر هرگونه .باشد نمی قرارداد
  : امالك و زمین اجاره قرارداد-3-6
 اجـور  اقساط زمان زمین، ارزیابی کمیته توسط شده تعیین نرخ و معین کاربري با زمین اجاره قرارداد -1-3-6
 و سـازمان  فیمـابین  طـرفین  توافـق  بـا  تمدیـد  قابل و معین مدت براي ساالنه، توافق مورد و مشخص افزایش و

   .گردد می منعقد گذار سرمایه
  .گردد می تعدیل زمین روز ارزش با متناسب یکبار سال پنج هر در زمین بهاي اجاره-2-3-6
 بنمایـد  را امـالك  یـا  و زمین خرید تقاضاي تواند می اجاره مدت طول در خرید شرایط حائز مستأجر -3-3-6
  . نماید روزخریداري قیمت به را آن سازمان تصویب صورت در و بوده

 بـه  خریـد  و یکسـان  شـرایط  در خـود  قـرارداد  موضـوع  امالك یا زمین فروش فراخوان در مستأجر -4-3-6
  .باشد می اولویت داراي فراخوان پیشنهادي قیمت باالترین

 بودجـه  در شـده  تعیین هاي سقف بارعایت( خرید متقاضیان برابر در امالك و زمین اجاره متقاضیان -5-3-6
  .دارند اولویت) ساالنه

  
منـدرج در ایـن    9/7/1373صنعتی مصـوب   -نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري  به دستورالعمل و روش اجرایی آیین  ـ  349

 .مجموعه رجوع شود
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 تـا  اجـاره  قـرارداد  بـا  را بهداشتی و ورزشی فرهنگی، هاي کاربري داراي هاي زمین تواند می سازمان -6-3-6
 قـرارداد  مـدت  طـول  در هـا  زمـین  ایـن  کـاربري  تغییـر  بـه  مجـاز  قـرارداد  طرف یا سازمان. نماید واگذار ساله99
  .گردد می سازمان توسط قرارداد فسخ موجب کاربري تغییر هرگونه.باشد نمی

 بـر  اضـافه  زمین به طرح نیاز صورت در منطقه، در فعال صنعتی واحدهاي توسعه طرح اياجر براي -7-3-6
  .نمایند تأمین زمین اجاره قرارداد صورت به را نیاز میزان توانند می متقاضیان، شده تملک میزان
  : تملیک شرط به اجاره قرارداد -4-6
 قیمـت  کـه  پـذیرد  صـورت  اي گونـه  به باید ردادقرا مبلغ تعیین و شده منعقد معین دوره یک براي قرارداد این
 مدت انتهاي در مرکزي بانک شاخص اساس بر ساالنه تورم نرخ احتساب با زمین ارزیابی کمیته توسط شده تعیین
، تملـک  زمـان  روز ارزش بـا  شده نعیین ارزش در تفاوت وجود صورت در. نماید برابري ملک روز ارزش با قرارداد
  .گردد می تعدیل زمین روز ارزش مبلغ به قرارداد مبلغ

  .گردد می تعیین قرارداد ارزش% 20 معادل ها قرارداد این در شده تعیین دریافت پیش میزان
  :مشارکت قرارداد -5-6

 مصـوب  عـوارض  اخـذ  دسـتورالعمل  اساس بر فعالیت یا پروژه به متعلق عوارض و روز نرخ و کاربري با زمین
 سـاز  و سـاخت  هـاي  هزینـه  برآورد و گردد می تعیین مشارکت در سازمان آورده عنوان به آزاد مناطق عالی شوراي
 عنوان به مشارکت قرارداد انعقاد سال هاي شاخص مبناي بر قرارداد انعقاد و زمین واگذاري روز قیمت برآورد طبق
 مشارکت مجاز سقف رعایت. بود خواهد طرفین گذاري سرمایه صد در مبناي و گردیده محسوب گذار سرمایه آورده
  .است الزامی جاري مقررات اساس بر گذاري سرمایه در سازمان
  )BOT( انتقال و برداري بهره، ساخت قرارداد-6-6
 بـه  را پـروژه  نظـر  مـورد  مدت ظرف تا گیرد می قرار گذار سرمایه اختیار در مشخص پروژه احداث براي زمین 
 و اصل عنوان به خود نفع به را برداري بهره از حاصل منافع دقراردا در شده توافق مدت براي و رسانده برداري بهره
 کلیـه  و زمین انتقال به موظف گذار سرمایه قرارداد مدت اتمام از پس. نماید منظور گذاري سرمایه از حاصل آمد در

  .بود خواهد سازمان به آن مستحدثات
 قرارداد طرف تعهدات انجام براي الزم تضامین، رسمی اسناد دفتر در قرارداد ثبت به نیاز صورت در - 7ماده

 اخـذ  قرارداد طرف از سازمان تشخیص به آن امثال یا جایگزین ملکی وثیقه، بیمه، بانکی نامه ضمانت هاي روش با
  .شود می ثبت رسمی اسناد دفتر در موضوع و

 ملـی  منابع و زمین از استفاده نحوه نامه آیین 14 ماده اجراي در بخواهد گذار سرمایه که صورتی در - 8 ماده
 در بایـد  نمایـد  دریافـت  تسـهیالت ، اعتباري و مالی مؤسسات یا ها بانک از )350( صنعتی – تجاري آزاد مناطق در

 تسـهیالت  قرارداد اجراي در متقاضی تخلف صورت در است موظف منطقه سازمان که شود ذکر جانبه سه قرارداد
 جانشـین  عنـوان  بـه  را آنهـا ، ذینفع مالی کننده تأمین یا اعتباري همؤسس یا بانک درخواست به بنا، ها بانک اعطایی
 بانـک  به را زمین تخصیص قرارداد از ناشی تعهدات و حقوق کلیه و بپذیرد و شناخته زمین واگذاري قرارداد طرف

  
 مصـوب  ایـران  اسـالمی  جمهـوري  صـنعتی  ــ   تجـاري  آزاد منـاطق  در ملـی  منـابع  و زمـین  از اسـتفاده  نحوه نامه آیین به ـ  350

 .شود رجوع مجموعه این در صنعتی ـ تجاري آزاد مناطق عالی شوراي عضو وزراي 23/12/1372
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  .یردگ قرار استفاده مورد بانک منافع حفظ در تا نماید منتقل ذینفع مالی کننده تأمین یا اعتباري مؤسسه یا
  تقسیط و دریافت پیش - 9 ماده
 بیست حداقل تعیین، مدیره هیأت تصویب از پس قرارداد مبلغ تقسیط به نیاز صورت در منعقده قراردادهاي در
 بـراي ) مـاه  60 حـداکثر ( تقسـیط  دوره طی در جاري تورم نرخ اعمال و دریافت پیش عنوان به قرارداد مبلغ درصد
 دریافـت  از پـس  مالکیـت  سـند  انتقـال  و بوده ضروري مرکزي بانک شاخص ساسا بر شده تعیین ماهیانه اقساط
 پرداخـت  در تـأخیر  صـورت  در که شود ذکر باید قراردادها در.  گرفت خواهد صورت حساب تسویه و قسط آخرین
 هیـأت  ماهـه  شـش  تـأخیر  صورت در و نماید اقدام قرارداد فسخ به نسبت تواند می مدیره هیأت ،ماه سه تا اقساط
 قرارداد طرف سوي از شده انجام مفید هاي هزینه قرارداد فسخ صورت در. بود خواهد قرارداد فسخ به مکلف مدیره
 وي بـه  جـایگزین  گـذار  سـرمایه  به فروش یا ملک اي مزایده فروش محل از رسمی کارشناس روز قیمت به، اولیه

  .گردد می پرداخت
  مجاز غیر ساز و ساخت - 10 ماده

 تخریـب  یـا  و رفتـه  بین از مشاعات از قسمتی مالکین، یا مالک مجاز غیر ساز و ساخت اثر رد که صورتی در 
 اصـالح  بـه  مکلف ،متخلف باشد گرفته صورت صادره پروانه یا و شده تعیین کاربري با مغایر وساز ساخت یا گردد،
 بـر  بـرداري  بهـره  در تـأخیر  و فرصـت  هزینه از ناشی خسارت جبران و قبلی شده تعیین مشخصات با موجود وضع
 وضـع  بـه  اعـاده  به مکلف قانونی مجوزهاي حدود از متخلف حال هر در. بود خواهد سازمان نظرکارشناسی اساس
   غیرمجاز ساز و ساخت قمع و قلع یا و سابق
ـاز  جریمـه  دریافت با موجود وضع پذیرش امکان وجه هیچ به و باشد می مربوطه مقررات و قوانین اساس بر  نخواهـد  مج
  .بود

 تبصـره  جملـه  از مربوطـه  ومقررات قوانین رعایت با اشخاص سایر به قرارداد موضوع نتقال و نقل -11 ماده
 مـدیره  هیـأت  تصـویب  و تشـخیص  به بنا و آزاد مناطق ملی منابع و زمین از استفاده نحوه نامه آیین 12 ماده ذیل

 .باشد می مجاز سازمان
 و سـازمان  اینترنتـی  پایگـاه  در زیـر  مـوارد  رسـانی  اطـالع  بـه  نسبت است مکلف منطقه سازمان –12 ماده

  :نماید اقدام آن مستمر رسانی بروز
، اجـاره ، شده واگذار( قطعات از یک هر وضعیت و مربوطه نقشه با منطقه هاي زمین کاربري و بندي پهنه -الف
 )واگذاري آماده، برداري بهره
 بـه  توجـه  بـا  امـالك  و اراضـی  از هریـک  بـراي  نزمـی  ارزیـابی  کمیته توسط شده تعیین فروش قیمت -ب

  مشخص زمانی دوره در آن مشخصات
 امالك و اراضی فروش شرایط -ج
 ...) شرایط، پرداخت نحوه و قیمت، خریدار نام شامل( ها واگذاري انواع براي منعقده هاي قرارداد صفحات تصویرتمام - د

 مـدیره  هـاي  هیـأت  تصـویب  بـا  کـه  مغایر هاي رالعملدستو سایر، دستورالعمل این ابالغ تاریخ از - 13ماده
  .شود می لغو گردید می اجرا مناطق هاي سازمان
 دبیـر  تصویب به 18/9/1393 تاریخ در و باشد می تبصره 4 و ماده 14بر مشتمل فوق دستورالعمل - 14 ماده
  .است رسیده عالی شوراي



 

  
  
  

  عالی بیمه مصوبات شوراي
  
  
  
  

   )40(نامه شماره  ینیآاز 
  دولتی  درخصوص ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیر

  1/11/1380مصوب 
. اتکایی از خارج از کشور صرفاً براي مؤسسات بیمه اتکایی مجاز است قبول بیمه -) 13/2/1384اصالحی(ج 
هاي اتکـائی و بـا رعایـت     بیمه بیمه مستقیم مشروط به داشتن حداقل سرمایه مورد نیاز براي فعالیت در مؤسسات

در حدود ظرفیت نگهداري خود مجـاز بـه قبـول بیمـه       خواهد شد، وابطی که از سوي بیمه مرکزي ایران اعالمض
  .باشند می) مناطق آزاد دولتی و یا ثبت شده در اعم از دولتی، غیر(مؤسسات بیمه مستقیم داخلی  اتکائی از سایر

  
  45 شماره نامه آیین

  آزاد مناطق بیمه مؤسسات قانونی هاي خته اندو و ذخایر دستورالعمل
  ایران اسالمی جمهوري صنعتی - تجاري

  30/2/1382 مصوب
 صنعتی  -  تجاري آزاد مناطق در بیمه مؤسسات فعالیت و سیس تأ مقررات 13 ماده اجراي در بیمه عالی شوراي
 دبیـر  نماینـده  حضور با که 30/2/1382مورخ جلسه در )351(وزیران محترم هیأت مصوب ایران اسالمی جمهوري
 شـده  ثبت بیمه مؤسسات قانونی هاي خته اندو و ذخایر به مربوط دستورالعمل، شد تشکیل آزاد مناطق عالی شوراي
  :نمود تصویب ذیل شرح به را آزاد مناطق در

 و ذخـایر ، خـود  مـالی  بنیـه  و سـرمایه  تقویـت  بـراي  مکلفنـد  نامه آیین این موضوع بیمه مؤسسات  - 1 ماده
  : نمایند ثبت ترازنامه بدهی ستون در و نگهداري را زیر نیقانو هاي خته اندو 

  :ذخایر  -  الف
  .ثابت هاي دارایی استهالك ذخیره  - 1
  .احتمالی هاي هزینه و دارایی اقالم سایر ارزش احتمالی کاهش جبران و الوصول مشکوك مطالبات براي ذخیره  -  2
  : ها خته اندو  -  ب

  
 2/6/1379 مصـوب  ایـران  اسـالمی  جمهـوري  صنعتی  -  آزادتجاري مناطق در بیمه مؤسسات فعالیت و تأسیس مقررات   -  351
 .شده است وزیران در همین مجموعه درج هیأت



351  )صنعتی -مناطق آزاد تجاري(عالی بیمه  مصوبات شوراي
   قانونی خته اندو  - 1
   اي سرمایه خته ندوا  - 2

  .شود می تعیین مستقیم يها مالیات قانون مقررات براساس ثابت هاي دارایی استهالك ذخیره  - 2 ماده
 و دارایـی  اقـالم  سـایر  ارزش احتمـالی  کـاهش  جبـران  و الوصـول  مشـکوك  مطالبات براي ذخیره  -  3 ماده
  .شود می تعیین موجود اطالعات براساس احتمالی هاي هزینه
% 5 حـداقل  )352(تجـارت  قـانون  از قسمتی اصالح قانونی الیحه 140 ماده موضوع قانونی اندوخته  - 4 هماد
  .شود می تعیین یژه و سود

 4 ماده موضوع قانونی خته اندو که زمانی تا موظفند صنعتی  -  تجاري آزاد مناطق در بیمه مؤسسات  - 5 ماده
 بـه  را خـود  یـژه  و سود درصد ده آن از پس و یژه و سود درصد نجپ الاقل سال هر است نرسیده سرمایه درصد ده به

  .برسد سرمایه صددرصد به اي سرمایه خته اندو میزان تا دارند منظور اي سرمایه خته اندو عنوان
 و چهـار  مـواد  موضـوع  هاي خته اندو کسر شود ده افزو سرمایه به اي سرمایه خته اندو که صورتی در  - 1 تبصره

  .داشت خواهد ادامه مذکور ترتیب به پنج
 اي سـرمایه  و قـانونی  هـاي  ختـه  انـدو  براي باالتري نصاب آنها اساسنامه در که اي بیمه مؤسسات  - 2 تبصره

  .نمود خواهند منظور اساسنامه در مقرر هاي نصاب با را مذکور هاي خته اندو باشد شده تعیین
  

  46 شماره نامه آیین
  صنعتی - تجاري آزاد مناطق مهبی مؤسسات فنی ذخایر دستورالعمل

  ایران اسالمی جمهوري
  30/2/1382 مصوب

 صنعتی  -  تجاري آزاد مناطق در بیمه مؤسسات فعالیت و سیس تأ مقررات 13 ماده اجراي در بیمه عالی شوراي
 دبیـر  نماینـده  حضور با که 30/2/1382مورخ جلسه در)353( زیران و محترم ت هیأ مصوب ایران اسالمی جمهوري

 در شـده  ثبـت  بیمه مؤسسات فنی هاي خته اندو و ذخایر به مربوط دستورالعمل، شد تشکیل آزاد مناطق عالی ورايش
  :نمود تصویب ذیل شرح به را آزاد مناطق

  کلیات  -  ل او فصل
 بیمـه  قراردادهـاي  موجـب  بـه  که تعهداتی انجام براي مکلفند نامه آیین این موضوع بیمه مؤسسات  - 1 ماده
 نگهـداري  مقرر ضوابط براساس را زیر فنی ذخایر، اند گرفته عهده به اتکایی بیمه هاي توافق و قراردادها و مستقیم

  .نمایند ثبت خود ترازنامه بدهی ستون در و
  

  :24/12/1347مصوب  تجارت قانون از قسمتی اصالح قانونی الیحه  -  352
همـین کـه   . عنوان اندوخته قانونی موضـوع نمایـد  ه ت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را بأهی  -140ماده 

که سـرمایه شـرکت افـزایش یابـد کسـر       در صورتییک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاري است و ه ب اندوخته قانونی 
 .یک دهم سرمایه بالغ گردده که اندوخته قانونی ب تا وقتی بیستم مذکور ادامه خواهد یافت  یک

 2/6/1379 مصـوب  ایـران  اسـالمی  جمهوري صنعتی  -  تجاري آزاد مناطق در بیمه مؤسسات فعالیت و تأسیس مقررات   -  353
 .وعه درج شده استوزیران در همین مجم هیأت



 352  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  :زندگی هاي بیمه در  -  الف
  .ها مستمري و ها سرمایه پرداخت براي ریاضی ذخیره  - 1
  .گذاران بیمه به حاصله منافع از سهمی پرداخت براي منافع در گذاران بیمه مشارکت ذخیره  - 2
  .بیمه مؤسسات تعهدات تضمین و زندگی هاي بیمه فنی ذخایر سایر تقویت براي تکمیلی فنی ذخیره  - 3
  .زمانی عمر بیمه فنی ذخایر  - 4
  : غیرزندگی هاي بیمه در  -  ب
  .جاري خطرات براي بیمه حق ذخیره  - 1
  .است رسیدگی دست در و شده اعالم که خساراتی پرداخت براي وقمع خسارات ذخیره  - 2
  .مالی ره ازدو بعد بیمه حق تقلیل یا ابطال یا فسخ علت به بیمه حق استرداد براي بیمه حق برگشت ذخیره  - 3
  .گذاران بیمه به حاصله منافع از سهمی پرداخت براي منافع در گذاران بیمه مشارکت ذخیره  - 4
  .بیمه مؤسسات تعهدات تضمین و غیرزندگی هاي بیمه فنی ذخایر سایر تقویت براي تکمیلی فنی ذخیره  - 5

 سـال  آخـر  فنی ذخایر، هرسال ترازنامه و زیان و سود حساب تنظیم موقع در موظفند بیمه مؤسسات  - 2 ماده
 سود حساب بدهکار به را یمال سال آخر فنی ذخایر و منتقل مالی سال زیان و سود حساب بستانکار به را قبل مالی
  .نمایند منظور سال همان زیان و

  
  زندگی هاي بیمه فنی ذخایر  -  م دو فصل

 و سرمایه از اعم(گر بیمه تعهدات فعلی ارزش بین ت تفاو از عبارتست زندگی هاي بیمه ریاضی ذخیره  - 3 ماده
 بـه  نسبت که بیمه حق محاسبه در استفاده مورد فنی مبانی رعایت با گذاران بیمه تعهدات فعلی ارزش و) مستمري
  .شود می محاسبه بیمه مؤسسه نگهداري سهم

 معـامالت  از حاصـل  منـافع  از درصـدي  از اسـت  عبارت زندگی هاي بیمه منافع در مشارکت ذخیره  - 4 ماده
 بـین  دبایـ  زنـدگی  هـاي  بیمـه   قراردادهـاي  شـرایط  موجب به که آن فنی ذخایر گذاري سرمایه و زندگی هاي بیمه
  .شود تقسیم زندگی هاي بیمه گذاران بیمه

 ایـن  در بایـد  باشـد  تقسیم قابل بعد هاي سال یا مالی سال هر پایان در ازاینکه اعم منافع در گذاران بیمه سهم
  .شود منظور ذخیره

 زا غیـر  بـه ( غیرزنـدگی  هـاي  بیمه براي شده تعیین مبانی براساس زمانی عمر هاي بیمه فنی ذخایر  - 5 ماده
  .شد خواهد منظور ها حساب در و محاسبه نامه آیین این سوم فصل موضوع) باربري هاي بیمه

  : زیر اقالم جمع حاصل از است عبارت زندگی هاي بیمه در تکمیلی فنی ذخیره  - 6 ماده
  .اگذاري و اتکایی هاي بیمه حق کسر از پس سال هاي بیمه حق% 5 حداکثر و% 5/2 حداقل  -  الف
  .است شده منتقل قبل سال از که تکمیلی فنی یرهذخ  -  ب
   

  غیرزندگی هاي بیمه فنی ذخایر  -  سوم فصل
 مربوط هاي بیمه حق از است عبارت که غیرزندگی هاي بیمه در جاري خطرات براي بیمه حق ذخیره  - 7 ماده

  : شود می محاسبه رزی ترتیب به بیمه قراردادهاي مدت انقضاي تا ترازنامه تاریخ بین زمانی فاصله به



353  )صنعتی -مناطق آزاد تجاري(عالی بیمه  مصوبات شوراي
  : باربري هاي بیمه براي  - 

 حـق % 20 اضـافه  بـه  اگـذاري  و اتکایی بیمه حق کسر از پس سال ظرف صادره هاي نامه بیمه بیمه حق% 50
  .اگذاري و اتکایی هاي بیمه حق کسر از پس قبل سال صادره هاي بیمه
   اتکایی بیمه حق کسر از پس سال ظرف صادره هاي نامه بیمه بیمه حق% 40: ها بیمه سایر براي  - 

 فعالیـت  ع شرو از قبل هاي ماه از هریک براي آزاد مناطق بیمه مؤسسات فعالیت سال لین او مورد در  -  تبصره
 هـاي  نصـاب  بـه  اگـذاري  و اتکـایی  بیمـه  حق کسر از پس مذکور سال ظرف صادره هاي نامه بیمه بیمه حق% 5/3

  .شود می اضافه فوق ماده در مندرج
 محسـوب  فعالیـت  هـاي  مـاه  جـزو  مزبور ماه باشد کرده فعالیت به ع شرو ماه م دو نیمه در بیمه مؤسسه رگاهه
  .گردد نمی

 در شـده  اعـالم  خسـارات  رد برآو جمع از است عبارت غیرزندگی هاي بیمه در معوق خسارات ذخیره  - 8 ماده
  .اتکایی گر بیمه سهم کسر از پس مالی سال آخر در رسیدگی دست
 برگشـتی  هاي بیمه حق نسبت% 50 از است عبارت غیرزندگی هاي بیمه در بیمه حق برگشت ذخیره  - 9 ادهم
  .اتکایی بیمه حق کسر از پس جاري مالی سال بیمه حق ضربدر قبل مالی سال سه در بیمه حق کل به

 یـک  هـر  از حاصل منافع از درصدي از است عبارت غیرزندگی هاي بیمه منافع در مشارکت ذخیره  - 10 ماده
  .باشد گذاران بیمه  به پرداخت قابل قرارداد شرایط موجب به که بیمه قراردادهاي از

  :زیر اقالم جمع حاصل از است عبارت غیرزندگی هاي بیمه در تکمیلی فنی ذخیره  -  11 ماده
  .ذارياگ و اتکایی هاي بیمه حق کسر از پس سال هاي بیمه حق% 5 حداکثر و% 5/2 حداقل  -  الف
  .است شده منتقل قبل سال از که تکمیلی فنی ذخایر  -  ب
   

  قبولی اتکایی هاي بیمه فنی ذخایر  -  چهارم فصل
 بـه   و نامـه  آیـین  ایـن  قبلـی  مواد در مقرر قواعد رعایت با قبولی اتکایی بیمه معامالت فنی ذخایر  - 12 ماده
  .شود می محاسبه اتکایی هاي توافق و قراردادها شرایط موجب
   

  طبیعی حوادث خطرات فنی ذخیره  -  پنجم فصل
  : زیر اقالم جمع حاصل از است عبارت طبیعی حوادث خطرات فنی ذخیره  -  13 ماده
  .اگذاري و اتکایی هاي بیمه حق کسر از پس سال هاي بیمه حق کلیه% 5/2  -  الف
  .است شده منتقل قبل سال از که طبیعی حوادث فنی ذخیره  -  ب
   

  47 شماره نامه ینآی
  شده بیمه ثبت مؤسسات گذاري سرمایه نحوه دستورالعمل

  ایران اسالمی جمهوري صنعتی  -   تجاري آزاد مناطق در
  30/2/1382 مصوب

 صنعتی  -  تجاري آزاد مناطق در بیمه مؤسسات فعالیت و سیس تأ مقررات 13 ماده اجراي در بیمه عالی شوراي



 354  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

 دبیـر  نماینـده  حضور با که 30/2/1382مورخ جلسه در)354( زیران و محترم أتهی مصوب ایران اسالمی جمهوري
 آزاد منـاطق  در شده ثبت بیمه مؤسسات گذاري سرمایه به مربوط دستورالعمل، شد تشکیل آزاد مناطق عالی شوراي

  : نمود تصویب ذیل شرح به را
 هـاي  ختـه  انـدو  و ذخـایر  و فنـی  خـایر ذ معرف هاي ییدارا باید نامه آیین این موضوع بیمه مؤسسات  - 1 ماده
 حسـابداري  استانداردهاي بر منطبق و شفاف طور  به نامه آیین این مقررات طبق را خود سرمایه همچنین و قانونی
  .کنند منعکس خود مالی يها صورت در

 ايهـ  بیمـه  در فقـط  کـه  ایرانـی   بیمـه  مؤسسات براي فنی ذخایر محل از مجاز هاي گذاري سرمایه  - 2 ماده
  : از عبارتست کنند می فعالیت غیرزندگی
  .فنی ذخایر جمع درصد پنج و بیست حداقل بانکی سپرده  -  الف
 پـنج  و بیسـت  حداکثر و درصد ده حداقل لتی دو يها بانک یا لت دو بوسیله شده تضمین مشارکت راق او  -  ب
  .فنی ذخایر جمع درصد
 بیمه مؤسسات، نباشد میسر شده تعیین حداقل میزان به بند این در مندرج مشارکت راق او خرید که صورتی در
  .نمایند تأمین بانکی سپرده با را مذکور حداقل توانند می

 شـده  منتشـر  ربـط  ذي قانونی مراجع مجوز با که خصوصی يها بانک توسط شده تضمین مشارکت راق او  -  ج
  .بیمه مؤسسات فنی ذخایر درصد 10 تا حداکثر باشد
 درصد ده از پذیر سرمایه شرکت هر براي آن میزان که شرطی به بورس در شده پذیرفته هاي شرکت سهام  -  د
  .نکند ز تجاو بیمه مؤسسات فنی ذخایر جمع درصد سی از مجموع در و شرکت آن سهام

 تـا  حـداکثر  بـورس  در شـده  پذیرفته بهادار راق او و مالی ابزارهاي سایر در توانند می بیمه مؤسسات  -  تبصره
 بیمـه  مؤسسـه  فنـی  درصدذخایر 30 از بند این کل جمع اینکه بر ط مشرو کنند گذاري سرمایه فنی ذخایر درصد10
  .نکند ز تجاو
 تمـام  قیمـت  درصـد  بیسـت  از طرح هر در گذاري سرمایه که شرطی به ساختمانی يها طرح در مشارکت  -  ـه
  .نکند ز تجاو بیمه سهمؤس فنی ذخایر جمع درصد بیست از مجموع در و طرح آن شده
 از آنها مجموع که شرطی به بزرگ شهرهاي ده محدو در اقع و) مستغالت و امالك( غیرمنقول اموال خرید  -  و
  .نکند ز تجاو فنی ذخایر جمع درصد ده

 ع شرو از سال دو حداقل که ربط ذي بیمه مؤسسه نمایندگان به فعالیت محل خرید براي تسهیالت اعطاي  -  ز
  : که شرطی به باشد گذشته آنها تفعالی

  .نکند ز تجاو فنی ذخایر جمع درصد پنج از اعطایی تسهیالت مجموع  - 1
 ل او رهـن   و گیـرد  قـرار  ت تسهیال اعطاکننده رهن در ثیقه و عنوان به شده خریداري محل، مورد هر در  -  2
  .یشترنباشدب شده خریداري محل ارزش درصد پنجاه از اعطایی تسهیالت سقف و باشد

 سـود  بیشـتراز  درصـد  دو حـداقل  آن سـود  نـرخ  و سـال  پـنج  حداکثر اعطایی تسهیالت بازپرداخت مدت  - 3
  

 2/6/1379 مصـوب  ایـران  اسـالمی  جمهوري صنعتی  -  تجاري آزاد مناطق در بیمه مؤسسات فعالیت و سیس تأ مقررات   -  354
 .هیأت وزیران در همین مجموعه درج شده است
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  .باشد بانکی بلندمدت هاي سپرده
 ده از آنهـا  مجموع که شرطی به ایران مرکزي بیمه یید تأ با بورس از خارج هاي شرکت در گذاري سرمایه  -  ح
  .ندنک ز تجاو فنی ذخایر جمع درصد
 درصـد 5 تـا  حـداکثر  اسـتخدامی  هاي نامه آیین طبق مسکن تهیه منظور به بیمه مؤسسه کارکنان به ام و  -  ط
  .بیمه شرکت فنی ذخایر

 زنـدگی  هـاي  بیمه در فقط که ایرانی بیمه مؤسسات براي ریاضی ذخایر محل از مجاز گذاري سرمایه  - 3 ماده
  : از عبارتست کنند می فعالیت
  .ها نامه بیمه شرایط طبق آنها ریاضی ذخایر محل از گذاران بیمه به ام و  -  الف
  .ریاضی ذخایر جمع درصد ده حداقل بانکی هاي سپرده  -  ب
 پـنج  و بیست حداکثر و درصد ده حداقل لتی دو يها بانک یا لت دو سیله و به شده تضمین مشارکت راق او  -  ج
 میسر شده تعیین حداقل میزان  به بند این در مندرج مشارکت راق وا خرید که صورتی در. ریاضی ذخایر جمع درصد
  .نمایند تأمین بانکی سپرده با را مذکور حداقل توانند می بیمه مؤسسات، نباشد
 شـده  منتشـر  ربـط  ذي قانونی مراجع مجوز با که خصوصی يها بانک توسط شده تضمین مشارکت راق او  -  د
  .بیمه مؤسسه اضیری ذخایر درصد 10 تا حداکثر باشد
 ده از پـذیر  سـرمایه  شـرکت  هـر  براي آن میزان که شرطی به بورس در شده پذیرفته هاي شرکت سهام  -  هـ
  .نکند ز تجاو ریاضی ذخایر جمع درصد چهل از مجموع در و درصد

 تـا  کثرحـدا  بـورس  در شـده  پذیرفتـه  بهـادار  راق او و مالی ابزارهاي سایر در تواند می بیمه مؤسسه  -  تبصره
 مؤسسـه  ریاضـی  ذخـایر  درصد 40از بند این کل جمع اینکه بر ط مشرو کند گذاري سرمایه ریاضی ذخایر درصد10
  .نکند ز تجاو بیمه

 قیمت درصد بیست از ها طرح این در گذاري سرمایه که شرطی به ساختمانی يها طرح اجراي در مشارکت  -  و 
  .نکند ز تجاو ریاضی ذخایر عجم درصد سی از مجموع در و طرح هر شده تمام
 ذخـایر  درصـدجمع  ده از آنهـا  مجمـوع  کـه  شرطی به بزرگ شهرهاي محدوده در غیرمنقول اموال خرید  -  ز
  .نکند ز تجاو ریاضی
 ع شـرو  از سـال  دو حـداقل  کـه  ربـط  ذي مؤسسـه  نمایندگان فعالیت محل خرید براي تسهیالت اعطاي  -  ح
  .نامه آیین این 2 ماده) ز( بند در مندرج طشرای طبق باشد گذشته آنها فعالیت
 ده از آنهـا  مجموع که شرطی به ایران مرکزي بیمه یید تأ با بورس از خارج هاي شرکت در گذاري سرمایه  -  ط
  . نکند ز تجاو ریاضی ذخایر جمع درصد
 درصـد 5 تـا  اکثرحـد  اسـتخدامی  هاي نامه آیین طبق مسکن تهیه منظور به بیمه مؤسسه کارکنان به ام و  -  ي
  .بیمه مؤسسه فنی ذخایر

 و زنـدگی  هـاي  بیمه در همزمان که اي بیمه مؤسسات براي فنی ذخایر محل از مجاز گذاري سرمایه  - 4 ماده
  : از عبارتند کنند می فعالیت) مختلط( غیرزندگی
  .آنها ریاضی ذخایر محل از زندگی هاي نامه بیمه شرایط طبق زندگی هاي بیمه گذاران بیمه به ام و  -  الف
  .فنی ذخایر جمع درصد 20 حداقل بانکی هاي سپرده  -  ب
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 درصـد  بیسـت  حـداکثر  و درصد ده حداقل لتی دو يها بانک یا لت دو بوسیله شده تضمین مشارکت راق او  -  ج
  .فنی ذخایر جمع
 بیمه مؤسسات، نباشد میسر شده تعیین حداقل میزان به بند این در مندرج مشارکت راق او خرید که صورتی در
  .نمایند تأمین بانکی سپرده با را مذکور حداقل توانند می
 شـده  منتشـر  ربـط  ذي قانونی مراجع مجوز با که خصوصی يها بانک توسط شده تضمین مشارکت راق او  -  د
  .بیمه مؤسسه فنی ذخایر درصد 10 تا حداکثر باشد
 در و درصد ده از پذیر سرمایه شرکت هر براي آن میزان که شرطی به بورس در پذیرفته هاي شرکت سهام  -هـ
  .نکند ز تجاو فنی ذخایر جمع درصد دو و سی از مجموع

 تـا  حـداکثر  بـورس  در شـده  پذیرفتـه  بهـادار  راق او و مالی ابزارهاي سایر در تواند می بیمه مؤسسه  -  تبصره
 بیمـه  مؤسسـه  فنـی  ذخایر درصد32 از بند نای کل جمع اینکه بر ط مشرو کند گذاري سرمایه فنی ذخایر درصد10
  .نکند ز تجاو
 قیمـت  درصـد  بیسـت  از طرح هر در گذاري سرمایه که شرطی به ساختمانی يها طرح اجراي در مشارکت  -  و
  .نکند ز تجاو فنی ذخایر جمع درصد پنج و بیست از مجموع در و آن شده تمام
 ذخایر جمع درصد ده از آنها مجموع که شرطی به بزرگ هايشهر ده محدو در اقع و غیرمنقول اموال خرید  -  ز
  .نکند ز تجاو فنی

 ع شرو از سال دو حداقل که ربط ذي بیمه مؤسسه نمایندگان به فعالیت محل خرید براي تسهیالت اعطاي  -  ح
  .نامه آیین این 2 ماده) ز( بند در مندرج شرایط طبق، باشد گذشته آنها فعالیت
 ده از آنهـا  مجموع که شرطی به ایران مرکزي بیمه یید تأ با بورس از خارج هاي شرکت در يگذار سرمایه  -  ط
  .نکند ز تجاو فنی ذخایر جمع درصد
 درصـد 5 تـا  حـداکثر  اسـتخدامی  هاي نامه آیین طبق مسکن تهیه منظور به بیمه مؤسسه کارکنان به ام و  -  ي
  .بیمه مؤسسه فنی ذخایر جمع

 ایـن  4 مـاده  مفـاد  طبـق  موظفنـد ، کننـد  می فعالیت اتکایی هاي بیمه در فقط که اي بیمه مؤسسات  - 5 ماده
  . کنند گذاري سرمایه را خود فنی ذخایر نامه آیین

  .نمایند منظور خود گذاري سرمایه ءجز را زیر موارد توانند می بیمه مؤسسات  - 6 ماده
 گــر بیمــه مؤسســات نــزد اتکــایی بیمــه قراردادهــاي موجــب بــه مؤسســات ایــن کــه هــایی ســپرده  -  الــف

  .دارند اگذارنده و
 درصـد  بیسـت  تا حداکثر اتکایی بیمه معامالت بابت مؤسسات این به اگذارنده و گر بیمه مؤسسات بدهی  -  ب
  .معامالت این به مربوط ذخایر جمع
 فنـی  ذخـایر  درصـد  ده تـا  حـداکثر  غیرزنـدگی  هـاي  بیمـه  قراردادهاي بیمه حق بابت گذاران بیمه بدهی  -  ج
  .غیرزندگی هاي بیمه
  .فنی ذخایر جمع درصد بیست تا حداکثر لتی دو مؤسسات و ها زارتخانه و بدهی  -  د

. بـود  مجازخواهـد  یـژه  و ارزش% 30 تا حداکثر بیمه مؤسسه فعالیت براي نیاز مورد هاي دارایی خرید  - 7 ماده
  .شود می گذاري سرمایه 5 الی 2 مواد رد مذکور درصدهاي رعایت با بیمه مؤسسات یژه و ارزش بقیه
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 کـه  هـایی  گذاري سرمایه و فنی ذخایر به نسبت دارند فعالیت کشور از خارج در که اي بیمه مؤسسات  - 8 ماده
 محـل  خارجی کشور در که صورتی در بود خواهند فعالیت محل مقررات تابع، است خارج در آنها عملیات به مربوط
 نامه آیین این مقررات تابع مربوط بیمه مؤسسه باشد نداشته جود و موارد این در مقرراتی ایرانی بیمه مؤسسه فعالیت
  .بود خواهد

 مسـتمري  پرداخـت  متضـمن  هاي بیمه یا و زندگی هاي بیمه هاي حساب، مختلط بیمه مؤسسات در  - 9 ماده
  .شود نگاهداري غیرزندگی هاي بیمه هاي حساب از جداي کامل طور به باید

 امـوال  از قسـمتی  یـا  تمـام  خـود  نظـارتی  ظایف و از بخشی عنوان به تواند می ایران مرکزي بیمه  - 10 ماده
 کـه  زمـان  هـر  در را بیمـه  مؤسسـات  قـانونی  هـاي  خته اندو و ذخایر و فنی ذخایر و سرمایه محل از شده خریداري
  .کند ارزشیابی بداند مقتضی
 سرمایه محل از شده انجام هاي گذاري سرمایه سال هر لیما يها صورت در مکلفند بیمه مؤسسات  - 11 ماده

 مرکـزي  بیمـه  به مالی يها صورت ضمیمه و تعیین تفکیک به را خود قانونی هاي خته اندو و ذخایر و فنی ذخایر و
  .کنند ارسال ایران
   

  49 شماره نامه آیین
  صنعتی  -   تجاري آزاد مناطق بیمه مؤسسات مالی يها صورت نمونه

  ایران اسالمی جمهوري
  3/4/1382 مصوب

  -  تجاري آزاد مناطق در بیمه مؤسسات فعالیت و سیس تأ مقررات 21 ماده الف بند اجراي در بیمه عالی شوراي
 نماینـده  حضور با که 3/4/1382 مورخ درجلسه )355(زیران و محترم ت هیأ مصوب ایران اسالمی جمهوري صنعتی
 و هـا  حسـاب  فـوق  مقـررات  موضـوع  بیمـه  مؤسسـات  نمودکـه  تصویب شد تشکیل آزاد مناطق عالی شوراي دبیر

 رسـیده  تصویب به بیمه عالی شوراي 1369/ 20/12 مورخ جلسه در که اي نمونه براساس را خود مالی يها صورت
  .نمایند تنظیم است

  .گردید نیزخواهد آزاد مناطق در شده ثبت بیمه مؤسسات شامل مذکور مصوبه در اصالح هرگونه
  

  اعطاي پروانه نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی در مناطق آزاد ضوابط
  با اصالحات بعدي 3/4/1382مصوب 

  :اشخاص حقیقی متقاضی نمایندگی مؤسسات بیمه مناطق آزاد باید واجد شرایط ذیل باشند ـ  1ماده 
ص اي بــه تشــخی ي بیمــههــا فعالیــتالــف ـ دارا بــودن حــداقل مــدرك دیــپلم و تجربــه کــافی در زمینــه   

  .مؤسسه بیمه
  .ب ـ انجام خدمت وظیفه عمومی و یا داشتن معافیت دایم براي اتباع ذکور ایرانی

  
 2/6/1379 مصـوب  ایـران  اسـالمی  جمهوري صنعتی  -  تجاري آزاد مناطق در بیمه مؤسسات فعالیت و تأسیس مقررات   -  355
 .وزیران در همین مجموعه درج شده است هیأت
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  .ربط ذيپ ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و سابقه محکومیت مؤثر کیفري به گواهی مراجع 
  .اي ت ـ عدم شهرت به نادرستی و نداشتن سوابق سوء حرفه

  .مناطق آزاد و یا سایر مناطق کشور ث ـ عدم اشتغال به کار در سایر مشاغل در
  .باشد ها و مؤسسات آموزشی مستثنی می تدریس در دانشگاه تبصره ـ

تواند براي پذیرش نماینده، هر نوع شرایط رقابتی براي انتخـاب   ـ مؤسسه بیمه می) 2/11/1387اصالحی (ج 
  .نمایندگان برتر، از جمله برگزاري آزمون را تعیین و اعمال نماید

بـین وي و مؤسسـه بیمـه و بـا رعایـت       مـا  نحوه فعالیت نماینـده در منـاطق آزاد تـابع قـرارداد فـی      ـ2ماده 
ــررات       ــوانین و مق ــایر ق ــاطق آزاد تجــاري ـ صــنعتی و س ــه در من ــت مؤسســات بیم ــررات تأســیس و فعالی مق

  .مربوط خواهد بود
  :قرارداد نمایندگی باید حداقل شامل موارد زیر باشد ـ 3ماده 

  صات و نشانی طرفین قراردادالف ـ مشخ
  ب ـ حدود اختیارات و وظایف متقابل نماینده و مؤسسه بیمه 

  اي  هاي مختلف بیمه پ ـ نرخ کارمزد به تفکیک رشته
  ت ـ مدت قرارداد 

گـذاران،   و تضـمین حقـوق و مطالبـات بیمـه     تـأمین ث ـ میزان و نوع تضمین دریافتی از نماینده بـه منظـور    
  نامه  نفع بیمه بیمه و یا ذيشدگان، مؤسسه  بیمه

  ج ـ ممنوعیت انعقاد قرارداد نمایندگی با سایر مؤسسات بیمه در مدت اعتبار قرارداد
  چ ـ موارد محدود نمودن فعالیت، تعلیق یا فسخ قرارداد 

  :ح ـ در قرارداد نمایندگی بایستی موارد ذیل مورد تأکید قرار گیرد
یا غیرمستقیم ناشی از عمد، تقصیر، غفلت و یا قصور خود، کارکنان  نماینده مسؤول جبران خسارات مستقیم و

در هر حال مفاد این ماده نـافی  . باشد اي موضوع قرارداد نمایندگی می هاي تابع در رابطه با عملیات بیمه و بازاریاب
  . گذاران نخواهد بود مسؤولیت مؤسسه بیمه در برابر بیمه
ه و ناسالم با مؤسسات بیمه، دالالن رسـمی و سـایر نماینـدگان بیمـه و نیـز      نماینده بیمه باید از رقابت مکاران

  .انجام تبلیغات سوء علیه مؤسسات بیمه خودداري نماید
اي بـه   پرداخت حق بیمه به نماینده در حکم پرداخت به مؤسسه بیمه بوده و امضاي نماینده ذیل اسـناد بیمـه  

  .باشد منزله امضاي مؤسسه بیمه می
  .باشد به اختالف مؤسسه بیمه و نماینده، بیمه مرکزي ایران می مرجع رسیدگی

عالی بیمه مقررات جدیدي وضع نماید، مقـررات مـذکور از تـاریخ تصـویب بـر شـرایط        در صورتی که شوراي
  .قرارداد حاکم خواهد بود

خه رونوشت مؤسسه بیمه مکلف است حداکثر یک ماه پس از انعقاد قرارداد نمایندگی بیمه، یک نس ـ  4ماده 
  .آن را به بیمه مرکزي ایران ارسال نماید

  .مؤسسه بیمه موظف است براي نمایندگان خود پروانه نمایندگی صادر نماید ـ 5ماده 
  . مدت اعتبار پروانه سه سال بوده و تمدید آن بالمانع است



359  )صنعتی -مناطق آزاد تجاري(عالی بیمه  مصوبات شوراي
  .نمایندگی باشدتواند بیشتر از مدت اعتبار قرارداد  در هر صورت مدت اعتبار پروانه نمایندگی نمی

در صورت عدم رعایت ضوابط تعیین شده در این مصوبه از سوي مؤسسـه بیمـه و همچنـین عـدم      ـ  6ماده 
رعایت مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد از طرف نماینده بنا به اعالم بیمه مرکـزي ایـران،   

  .ده اقدام نمایدمؤسسه بیمه موظف است نسبت به تعلیق یا فسخ قرارداد نماین
  

  هاي اتکایی اجباري و درخصوص نحوه واگذاري بیمه 76نامه شماره  ینیآاز 
  میزان کارمزد و مشارکت در سود آن 

   11/7/1391مصوب 
ارسـال اطالعـات    صـنعتی موظفنـد ضـمن    –مؤسسات بیمه سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاري  ـ 6ماده 

نامـه بـا    اجباري، واگذاري دارند قبل از صدور بیمـه  اد سهمیه بیمه اتکاییهایی که نسبت به ماز نامه مربوط به بیمه
غیـر ایـن    در. از مبالغ ذیل، موافقت بیمه مرکزي را در مورد نرخ و شرایط جلب نماینـد  سرمایه آنها بیش/تعهدات

ه خودداري کند نام خسارت مربوط به آن بیمه قبول تمام یا قسمتی از سهم خود از تواند از صورت بیمه مرکزي می
 گـذار و افـراد   نامه در مقابل بیمـه  کننده بیمه در تعهد مؤسسه بیمه صادر و عدم قبول خسارت توسط بیمه مرکزي
 .ذینفع در بیمه تأثیري نخواهد داشت

 .ریال میلیارد 2500بیش از  تعهد/سرمایه با. پتروشیمی سوزي، مهندسی و نفت، گاز و هاي آتش مهنا بیمه
  .ریال براي هر ناوگان میلیارد 1000ریال براي هر کشتی و  میلیارد 200تعهد بیش از  با .کشتی هاي نامه بیمه
 180ریال براي هـر هواپیمـا و    میلیارد 40ولیت بیش از ؤمجموع تعهدات بدنه و مس با .هاي هواپیما نامه یمهب
 .هواپیمایی ریال براي هر ناوگان میلیارد
  .براي هر حمل میلیارد 300بیش از  هاي باربري با سرمایه نامه بیمه

  
  



 

  
  

  سایر مصوبات 
  
  
  
  
  

  ها  ظایف استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آن تعیین ومصوبه از 
  عالی اداري شوراي28/7/1377مصوب 

  :باشد موریت خویش به شرح زیر می اختیارات استانداران در قلمرو مأ ظایف و و ـ  2ماده 
هنگی و هدایت امور مربوط به صادرات غیرنفتی، مبادالت مرزي، ایجاد مناطق آزاد تجاري و نظارت، هما ـ  39

  .مقررات مربوط هاي مرزي طبق قوانین و اندازي بازارچه سیس و راه و تأ )356(یژه حراست شده صنعتی و مناطق و
  

  یژه هاي تولیدشده در مناطق آزاد و مناطق و اردات خودرو نحوه و
  ر نقاط کشوراقتصادي به سای

  شوراي اقتصاد 7/8/1379مصوب 
ده و مواد  یژه اقتصادي مجازند متناسب با میزان ارزش افزو تولیدکنندگان خودرو در مناطق آزاد و مناطق و ـ  1 

، پـس از انجـام   )ده به تشـخیص کمیتـه تعیـین ارزش افـزو    (هاي تولیدشده  و قطعات داخلی به کار رفته در خودرو
ارداتـی کـه در تولیـد     پرداخت سود و حقوق و عوارض قانونی مربوط به آن بخش از قطعات وتشریفات گمرکی و 

  .ارد نمایند هاي تولید شده مذکور را به سایر نقاط کشور و خودرو استفاده شده است، بخشی از خودرو
و مـواد و قطعـات   ده  یژه اقتصـادي تـا میـزان ارزش افـزو     ارد شده از مناطق آزاد و مناطق و هاي و خودرو ـ   2 

کـاردکس صـادره از سـوي شـرکت مزبـور       هاي تولید داخل کشـور، بـا   ها همانند خودرو داخلی به کار رفته در آن
متناسب با قیمت تعیین شـده   )357(1379قانون بودجه سال  35گذاري شوند و مالیات تعیین شده در تبصره  شماره

  
 .رجوع شود 380به زیرنویس شماره  ـ  356
بینـی   به شـرح زیـر پـیش   1380قانون بودجه سال  35با مضمون مشابه ضمن تبصره  1379قانون بودجه سال  35تبصره  ـ  357

  :)اند هاي مزبور با انقضاي زمان اجرا منتفی شده تبصره(شده است 
لتی تولیدکننده، به صورت محصـوالت نهـایی    هاي دو ، کاالهاي زیر که توسط اشخاص حقوقی، کارخانه1380درسال  ـ  الف ـ  35تبصره  

  :باشد ش به شرح زیر می رسد، مشمول مالیات بر فرو ش می به فرو
  .ریال) 75(هر کیلوگرم فوالد تولید داخلی مبلغ هفتاد و پنج  ـ  1 
  . ریال) 530(سی  ریال و هر کیلوگرم مس مفتول، مبلغ پانصدو) 157(مس کاتد مبلغ یکصد و پنجاه و هفت  هر کیلوگرم ـ  2 
  .ریال)40(مبلغ چهل ) به استثناي انواع کودشیمیایی و گاز مایع(هاي تابعه  شیمی ایران و شرکت هر کیلوگرم تولیدات شرکت ملی پترو  ـ 3 

t  



361  )صنعتی -مناطق آزاد تجاري(سایر مصوبات 

  .اخذ شود )358( وزارت صنایع ي از سوي کمیته خودرو
ه بر نیاز به مجوز  ارداتی تلقی شده و عالو قطعات داخلی به کار رفته در آنها، و  ده و مواد و هاي مازاد بر ارزش افزو خودرو ـ  3 
  .ت خواهند بود التفاو از جمله مابه جیهاي خار اردات خودرو د مشمول تمام تشریفات قانونی مربوط به و رو و

ده را  ارده مربوط به ارزش افزو هاي و نوشت مجوز ترخیص خودرو وگمرك جمهوري اسالمی مکلف است ر ـ  4 
هاي تولیدکننده خـودرو موظفنـد    همچنین شرکت. کنندگان و تولیدکنندگان ارسال نماید به سازمان حمایت مصرف

م ارد شده به کشور و صادر شده را به صورت ماهیانه بـه سـازمان اخیرالـذکر اعـال     هاي تولیدي و آمار تولید خودرو
   .نمایند

  از مصوبه اصالحی موضوع شرایط و ضوابط اعطاي تسهیالت از
  )359(محل حساب ذخیره ارزي 

  هیأت امناي حساب ذخیره ارزي 9/5/1389مصوب 
  »چ«بخش 

براي رفع تعهد از اعتبارات گشایش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادي که اسـناد آنهـا تـا     -) 7(تبصره بند 
                                                                                                                           

u  
سـهام  %) 50(هایی که بیش از پنجاه درصـد   شرکت«هاي تابعه آن  ملی فوالد ایران و شرکت شرکت» سود ابرازي« 1380عملکرد سال  

هاي تابعه مشـمول   شیمی و شرکت شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت ملی صنایع پترو. »آن متعلق به شرکت ملی فوالد ایران است
  .باشد حیه آن میو اصال 12/3/1366هاي مستقیم مصوب  قانون مالیات) 138(مقررات ماده 

بـوس،   ش هر دستگاه خـودرو بـه اسـتثناي آمبـوالنس، تاکسـی، اتوبـوس، مینـی        هاي تولیدکننده خودرو موظفند به ازاي فرو شرکت ـ  ب 
ش را به عنوان مالیات غیرمسـتقیم اخـذ و بـه حسـاب درآمـد       قیمت فرو%) 10(انت بار مبلغ ده درصد  کامیون، کامیونت و تاکسی بار و و

  .اریز نمایند قسمت سوم این قانون و 151950موضوع ردیف ) داري کل نزد خزانه(عمومی 
  :شود مالیات غیرمستقیم برخی از کاالها به شرح زیر تعیین می 1380درسال  ـ  ج 

  .ریال) 000/500/1(هر خط انشعاب جدید تلفن همراه یک میلیون و پانصدهزار ـ  1 
صـول مالیـات غیرمسـتقیم از برخـی      قانون اجازه و) 1(وشابه گازدار تولید داخلی موضوع ماده مالیات به ازاي هر سیصد سی سی ن ـ  2 

  .ریال افزایش یابد) 70(ریال به هفتاد ) 20(از بیست  16/7/1374کاالها و خدمات مصوب 
  ).اسلب(اد، به استثناي شمش و تختال ریال در هر کیلو با تصویب شوراي اقتص) 250(یست و پنجاه  ارداتی تا میزان دو مالیات فوالد و ـ  3 

االجرا نبوده و بـا مجـوز شـرکت دخانیـات      در مورد سیگار الزم 22/6/1374ر مصوب  د برخی از کاالهاي غیرضرو رو قانون ممنوعیت و ـ  د 
  .باشد اردات مجاز می از طریق و 1380مین کسري سیگار موردنیاز در سال  تأ
هایی کـه   ش مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد، به حساب اردکنندگان، مکلفند مالیات بر فرو اشخاص حقوقی مذکور و و ـ  هـ  
خیر در اجراي این بند، موجـب تعلـق مالیـات اضـافی بـه       تأ. اریز کنند و رسید دریافت دارند دارد و زارت امور اقتصادي و دارایی اعالم می و

  .خیر، خواهد بود ه، به ازاي هرماه تأمالیات متعلق%) 5(میزان پنج درصد 
  .ش نخواهد بود صادرات کاالهاي فوق، مشمول مالیات بر فرو ـ  و 
  .صول است و اصالحات بعدي، قابل و 3/12/1366مالیات موضوع این تبصره، طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب  ـ  ز 
  .کند ابالغ می  ت امور اقتصادي و دارایی تهیه وزار دستورالعمل اجرایی این تبصره را و ـ  ح 
قانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی       ) 95(ماده) ج(موظف است در اجراي بند صنعت، معدن و تجارتزارت  و ـ  ط 

 . جمهوري اسالمی ایران نسبت به ایجاد بورس فلزات اقدام و کاالهاي فلزي را در بورس عرضه نماید
  .صنعت، معدن و تجارتزارت  ودر حال حاضر   ـ 358
 .ابالغ شده است 7/7/1389هـ مورخ 40193ت/152043شماره این تصویبنامه به  ـ   359



 362  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

ي عامل توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، معاملـه شـده اسـت، بـر     ها بانکبه  زمان ابالغ این مصوبه
بعد از ابالغ این مصـوبه  ) اسناد معامله شده(اساس گواهی صادره توسط سازمان هر منطقه و براي کاالهاي وارده 

  . شود تأیید شده است، اقدام می» دفتر هیأت دولت«بر اساس نمونه پیوست که به مهر 
  

  ی در مناطق آزاد حهایی با شرایط ترجی هاي عادي یا طرح اي طرحاجر
  )360(و کمتر توسعه یافته صنعتی و ویژه اقتصادي -تجاري 

  هیأت امناي حساب ذخیره ارزي 18/10/1389مصوب 
هاي عادي  هاي مشمول استفاده از تسهیالت حساب ذخیره ارزي اعم از طرح در مواردي که محل اجراي طرح

یافتـه واقـع شـده     صنعتی و ویژه اقتصادي و کمتر توسـعه  -با شرایط ترجیحی در مناطق آزاد تجاري هایی یا طرح
باشد و از این حیث مقررات متعددي براي تعیین دوره تأمین مالی و نرخ سود مورد انتظار آنها به تشـخیص بانـک   

 .واهد بودعامل حاکم شود، انتخاب مقررات حاکم در موارد مذکور بر عهده خود متقاضی خ
هایی که قرارداد مشارکت مدنی آن خاتمه یافته است و در مرحله بعدي  این حکم در قراردادهاي جدید و طرح

 .مستلزم تبدیل به قرارداد فروش اقساطی است، قابل اجرا است
  

  راهبردهاي بلندمدت توسعه بخش صنعت، معدن و تجارتاز مصوبه 
  از منظر آمایش سرزمین 

  شوراي آمایش سرزمین 19/12/1392مصوب 
سـرزمین از جملـه    هاي کلی آمایش سرزمین و با رعایـت اصـول مصـوب آمـایش     در راستاي پیشبرد سیاست

کـارآیی و بـازدهی اقتصـادي، حفاظـت محـیط       ملی، افـزایش  –اي  هاي منطقه گسترش عدالت اجتماعی و تعادل
پدافنـد غیرعامـل، راهبردهـاي بلندمـدت      امنیتـی و  –مالحظات دفـاعی   زیست، صیانت از منابع طبیعی و رعایت

  ... :شود صنعت، معدن و تجارت از منظر آمایش سرزمین به شرح زیر تعیین می توسعه بخش
و متناسـب بـا    توسعه و گسترش مناطق آزاد تجاري و ویـژه اقتصـادي بـا رعایـت الزامـات اثربخشـی       ـ  27
هاي توسعه تجـارت کشـور و    مناطق با سیاست هاي اساسی موجود با هدف هماهنگی نظام مدیریت این زیرساخت

  .مناطق هاي تخصصی این استفاده از ظرفیت
  

  یداخل وی خارج عبوري کاالها دستورالعمل
  گمرك جمهوري اسالمی ایران  17/3/1393مصوب

ـ  عبـور ي هـا  هیـ رو در عمـل  وحـدت  منظور به  11و10ي بنـدها  موضـوع  التیتسـه  ارائـه  ،یخـارج  وی داخل
 تیعنا بای خارج وی داخل عبوري ها هیرو در دقت لزوم و تیاهم نیهمچن ،)361(یمقاومت صاداقتی کلي ها استیس
  

 .ابالغ شده است 10/11/1389هـ مورخ 41786ت/254612شماره این تصویبنامه به  ـ   360
   :بريمقام معظم ره 29/11/1392هاي کلی اقتصاد مقاومتی مصوب  از سیاست ـ 361
 :هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طریق  جانبه حمایت همه - 10

t  
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 وتـو یک ونیکنوانسـ  5-3 بنـد  از حاصـله  اراتیـ اخت بـا  و آن اجرایی نامه آیین ،یگمرک امور قانون در مرتبط مواد به
  :گردد می ابالغ الزم اقدام جهت ریز دستورالعمل شده، نظر دیتجد

 و راه وزارت از تیـ فعال مجـوز  اخـذ  بـه  منوط کشور دری الملل نیب نقل و حملي ها شرکت تیفعال هرگونه -1
 تیـ رعا با )362(یگمرک امور قانون 1 ماده ح بند موضوع نیتضم رشیپذ و بوده ا.ا.ج توسط آن ابالغ وي شهرساز
 توسـط  مـذکور ي هـا  کتشر فهرست. باشد می ریپذ امکانی گمرک امور قانونیی اجرا نامه آیین )363(109 ماده مفاد
 .گردد می اعالم تیترانز بر نظارت دفتر

ي عبوري کاالها اظهاري برا موظفند اند، دهیگرد مجهز کاال تیترانز هوشمند سامانه به کهی گمرکات هیکل -2
 در تیـ ترانز هوشـمند  سامانه کهی گمرکات ضمناً. ندینما استفاده T١ فرم از عبوري برا و SAD اظهارنامه فرم از
 بـه  وصـول  اعالم نامه مهیضم به T١ فرم ریتصو تأیید از پس را کاال وصول مراتب ستیبا می نشدهی اتیعمل جاآن

 .ندینما ارسال أمبد گمرك
 لهیوسـ  کیـ  از شیب با کهیی کاالهاي برا )364(یگمرک امور قانونیی اجرا نامه آیین 101 ماده به توجه با -3
ي عبـور  محموله مشخصات درج از گردد می تأکیدی احتمالي ها فادهاست سوء ازي ریجلوگ جهت به گردند، می حمل
 38 مـاده  لیـ ذ تبصـره  موضـوع ( آنی گـواه  و عبـور  پروانه ریتصو ظهر دری الصاق پلمب شماره و حمل لهیوس و

ــین ــه آی ــی اجرا نام ــانونی ــل ق ــل و حم ــور و نق ــا عب ــارجي کااله ــوددار) یخ ــرددي خ ــنامه موضــوع( گ  بخش

                                                                                                                           
u  

 هاي الزم تسهیل مقررات و گسترش مشوق -
  . هاي مورد نیاز گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت -
  . گذاري خارجی براي صادرات تشویق سرمایه -
هاي اقتصادي با کشورها به ویژه بـا   دهی بازارهاي جدید، و تنوع بخشی پیوند ریزي تولید ملی متناسب با نیازهاي صادراتی، شکل رنامهب -

 . کشورهاي منطقه
  .استفاده از ساز و کار مبادالت تهاتري براي تسهیل مبادالت در صورت نیاز -
  .ف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهاي هدفایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هد -

هاي پیشرفته، گسترش و تسـهیل تولیـد، صـادرات     توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشور به منظور انتقال فناوري -11
  .کاال و خدمات و تأمین نیازهاي ضروري و منابع مالی از خارج

نامه معتبري است که براي  وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و بیمه: تضمین :22/8/1390قانون امور گمرکی مصوب  1ماده  حبند  ـ  362
   .شود اجراي الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرك سپرده می

از زمان وقوع تخلف گمرکی در رویه عبور خـارجی تـا    ـ6/12/1391نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب  آیین 109اده م ـ  363
المللـی بـا گمـرك     هاي حمل و نقـل بـین   گیري در مورد کاهش تسهیالت براي شرکت قطعی مراجع قضایی، تصمیمصدور و ابالغ حکم 

  .ایران است
در مواردي که کاالي عبور خارجی موضوع یک پروانه  ـ6/12/1391نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب  آیین 101اده م ـ  364

) پلمـب (شخصات محموله، وسیله حمل، شماره پروانه عبـور و شـماره مهـر و مـوم     گردد گمرك ورودي م با بیش از یک وسیله حمل می
الصاقی، نام گمرك خروجی، مهلت مقرر جهت عبور از قلمرو گمرکی و سایر اطالعات مورد نیاز را در پته عبور قید و به همراه یک نسخه 

در ایـن  . ز قلمرو گمرکی حکم اصل پروانـه را خواهـد داشـت   نماید که در طول مسیر و براي خروج ا تصویر پروانه، تحویل عبوردهنده می
در هر حال تسویه تضمین یا تعهد موکـول  . نقلیه ارسال و به گمرك خروجی تسلیم خواهد شد گونه موارد اصل پروانه همراه آخرین وسیله

  .به ارایه اصل پروانه و تأیید خروج یا تحویل تمام محموله عبوري به گمرك خواهد بود



 364  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

 )14/7/92 ورخم 135510/92/726/587/55
ـ  وی قـانون ي مجوزها ارائه عدم لیدل به و هارظای قطع ورود عنوان به گمرکات در کهیی کاالها -4  ،یمقررات
 ایـ  تیـ ممنوع مشـمول  کشور به آنها ورود کهیی کاالها نیهمچن و رفتهینپذ صورت آنهای قطع صیترخ فاتیتشر

 ژهیـ و و آزاد منـاطق  امـور  و واردات مرکـز  با ژه،یو ای دآزا مناطق به انتقال از قبل است الزم باشند، می تیمحدود
 .گردد معمول الزمی هماهنگ
  :نیتضام
  یداخل عبور) الف

 )365(یگمرک امور قانون 123 ماده) پ( و) ب(ي بندها موضوع ممنوعهي کاالها: هدفي کاالها از منظور -1
 آن،ی دکیـ  لـوازم  وي راهسـاز  آالت نیماشـ  ،يچـا  ،یشـ یآرا لوازم گار،یس کفش، و فیک پوشاك، پارچه، نیهمچن
 .باشد می

  جهـت  نیتضـم  زانیـ م آن، )367(یـی اجرا نامـه  آیـین  112 ماده زین و )366(یگمرک امور قانون 10 ماده استناد به - 2
  

  : هاي ذیل قابل اعمال است در ورود موقت و عبور داخلی، محدودیت ـ 22/8/1390قانون امور گمرکی مصوب  123ده ما ـ 365
هـاي مربوطـه    این قانون منوط به موافقت وزارتخانه )1(*)122(ماده ) ج(تا ) پ(ب ـ ورود موقت و عبور داخلی کاالهاي موضوع بندهاي  

  . است
این قانون ممنوع است ولیکن عبور داخلی ایـن کاالهـا منـوط بـه      )2(*)122(ماده ) ح(و ) چ(ندهاي پ ـ ورود موقت کاالهاي موضوع ب 

  .تهاي مربوطه اس موافقت وزارتخانه
 :ورود قطعی کاالهاي مشروحه زیر ممنوع است ـ22/8/1390قانون امور گمرکی مصوب  122از ماده  -2*و1*

وله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعـالم و موافقـت   پ ـ اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گل 
  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح

  سازهاي آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبیل و پیش
  ع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در هر موردهاي فرستنده از هر نو ث ـ دستگاه

  ج ـ دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداري هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح
ها با قابلیت جاسوسـی و   ها و ریزمیکروفون هاي کوچک اعم از ریزدوربین کننده ها و ضبط هاي استراق سمع، فرستنده) سیستم(چ ـ سامانه  

هـاي بـا قابلیـت کنتـرل و شـنود ارتباطـات بـا سـیم و بیسـیم           )سیستم(هاي خاص و پوششی با سرعت باال، انواع کاال یا سامانه فرستنده
 ت اطالعات در هر موردهاي رمزکننده که در راستاي اهداف جاسوسی کاربرد دارند مگر با موافقت وزار ) سیستم(و سامانه) مونیتورینگ(

گیرند و همچنین  ورود کاالهاي الکترونیکی و مخابراتی با کاربرد تجاري و مدل خاص که مورد سوءاستفاده جاسوسی قرار می ـ 1تبصره 
یرند براساس گ کاالها و مواد دارویی، غذایی، معدنی، سموم و مواد آلی که به عنوان کاالي دومنظوره مورد سوءاستفاده بیوتروریزم قرار می

  .گردد اعالم وزارت اطالعات حسب مورد ممنوع می
  .گردد توسط وزارت اطالعات تعیین و به گمرك ایران اعالم می) 1(فهرست و مشخصات کاالهاي موضوع این بند و تبصره ـ 2تبصره 

کشـور بـه تشـخیص وزارت    ح ـ حاملین صوت و تصویر ضبط شده خالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی  
  فرهنگ و ارشاد اسالمی

شـود، میـزان    به استثناء هزینه انجام خدمات کـه بالفاصـله وصـول مـی    ـ   22/8/1390قانون امور گمرکی مصوب  10ماده  ـ  366
ودي تضمین اخذ شده براي وصول حقوق ورودي براي کاالهاي مجاز معادل حقوق ورودي متعلقه و براي سایر کاالها معـادل حقـوق ور  

  .شود عالوه نصف تا سه برابر ارزش کاال است که حسب مورد توسط گمرك تعیین می متعلقه به
قبل از صدور پروانه عبور داخلی شخصی، اظهارکننـده   ـ6/12/1391نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب  آیین 112ماده  ـ  367

هاي انجام خـدمات بـه صـورت نقـدي وصـول       دیع نماید ولی هزینههاي الزم را به میزان تعیین شده توسط گمرك ایران تو باید تضمین
t  



365  )صنعتی -مناطق آزاد تجاري(سایر مصوبات 

 :گردد می نییتع لیذ شرح بهها  کاالی داخل عبور
 افزوده ارزش بر اتیمال وي ورود حقوق معادل مجازي کاالهاي برای داخل عبور هیرو در نیتضم زانیم -2-1
  .معتبر نامه مهیب ای یبانک ضمانتنامه اي ینقد سپرده صورت به عوارض و

ي واحـدها  بـه  متعلـق  مشـروط  مجـاز  و هدفي کاالها هیکلي برای داخل عبور هیرو در نیتضم زانیم -2-2
 شـود  حمـل  و اراظهـ  المللـی  بـین  نقل و حملي ها شرکت توسط که مرتبطي بردار بهره پروانه با متناسبي دیتول

 ای یبانک ضمانت اي ینقد سپرده صورت به ارزش نصف+ عوارض و افزوده ارزش بر اتیمال وي ورود حقوق معادل
  .معتبر نامه مهیب

ی قیحق از اعم اشخاص ریسا به متعلق مشروط مجازي کاالهاي برای داخل عبور هیرو در نیتضم زانیم -2-3
 معـادل  شـود  حمـل  و اظهار المللی بین نقل و حملي ها شرکت توسط هک) يدیتولي واحدها استثناء به(ی حقوق و

 ای یـ بـانک  ضـمانت  اي یـ نقد سپرده صورت به ارزش برابر دو+ عوارض و افزوده ارزش بر اتیمال وي ورود حقوق
  .معتبر نامه مهیب

 و یقـ یحق از اعـم  اشـخاص  ریسـا  بـه  متعلـق  هدفي کاالهاي برای داخل عبور هیرو در نیتضم زانیم -2-4
 معـادل  شـود  حمـل  و اظهـار  المللـی  بین نقل و حملي ها شرکت توسط که) يدیتولي واحدها استثناء به(ی حقوق
 نامـه  ضمانت ای وي نقد سپرده صورت به کاال ارزش برابر سه+ عوارض و افزوده ارزش بر اتیمال وي ورود حقوق
  .معتبر نامه مهیب ای یبانک

 خصــوص دری قطعــ تیــمحکوم ســابقهي دارا المللــی بــین نقــل و حمــلي هــا شــرکت جهــت -1تبصــره
 فهرسـت  نیآخـر  1 بنـد  طبـق  و )368(نامـه اجرایـی قـانون امـور گمرکـی      آیـین  109 مـاده  حسـب  کـاال  قاچاق
 معــادل گـردد  مـی  اعـالم ي ا دوره صـورت  بـه  تیـ ترانز بـر  نظــارت دفتـر ي سـو  از کـه  هـا  شـرکت ي بنـد  طبقـه 
  .شود اعمال 4-2 بند در مذکور نیتضم

 مقصـد  کـه ي دیـ تولي واحـدها  بـه  متعلق مستعمل و مشروط مجازي کاالهای داخل عبور رشیپذ -2تبصره
 واحد توسط مرتبط و معتبر برداري بهره پروانه ارائه صورت در( باشد بارنامه در شده ذکر مقصد از ریغ به آنهای ینها
  .بود هدخوا تیترانز بر نظارت دفتر مجوز اخذ به منوط موارد ریسا در و بالمانع) يدیتول

ي مجوزهـا ( الزمي مجوزهـا  اخـذ  از مـانع  بند نیا موضوعي کاالهای عبورداخلي برا نیتضم اخذ -3 تبصره
 بـه  بـود،  نخواهـد ) )369(نامه اجرایی قانون امور گمرکی آیین 71 ماده موضوع کاالی قطع صیترخ جهت ازین مورد
  .يدیتولي واحدها استثناء

                                                                                                                           
u  
  .گردد می

  .شود کاالي تحت پوشش کارنه تیر بدون نیاز به تسلیم اظهارنامه و سپردن تضمین، عبور داخلی می ـ1تبصره 
و کاالهاي دولتـی کـه    آهن هاي حمل شده به وسیله راه ها و مرسوالت پستی، محموله ها، بسته در خصوص عبور داخلی کیسه ـ2تبصره 

  .گردد، به جاي تضمین، اخذ تعهد بالمانع است مستقیماً از گمرك مبدأ به گمرك مقصد حمل می
  .رجوع شود 362به زیرنویس شماره   ـ 368
ورود قطعی کاال مسـتلزم اخـذ تمـامی مجوزهـاي الزم      ـ6/12/1391نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب  آیین  71ماده  ـ  369
  . دباش نین و مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودي میطبق قوا



 366  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

 بـه  مجهـز  گمرکـات  در( آناي  انهیرا هیدیأیت ای سفارش ثبت ریتصو ازاي  نسخه است موظف أمبد گمرك -3
 را )یقانوني مجوزها ریسا بهداشت، استاندارد،هاي  یگواه جمله از( مرتبطي مجوزها ریسا و) ارشسف ثبت ستمیس
  )کشور بنادر در صرفاً.(دینما الصاقی داخل عبور اظهارنامه به و تیرو

 وي کشـور یی مـا یهواپ عیصـنا  بـا  مـرتبط ي کاالهای داخل تیرانزت منظور به الزمي مجوزها اخذ -1 تبصره
  .باشد نمی بند نیا مشمول و گردد محول مقصد گمرك بهي انوردیدر

 وی شـگاه یآزماهـاي   تیـ ک الفسـاد،  سریعي کاالهای داخل تیترانز منظور به الزمي مجوزها اخذ - 2 تبصره
  .باشد نمی بند نیا ولمشم و محول مقصد گمرك بهی شگاهیآزماي شستشوهاي  محلول

ي مجوزهـا  اخـذ  از پـس ی اختصاصـ ي انبارهـا  بـه ي دیـ تولي واحدهاي کاالها هیکلی داخل عبور - 3 تبصره
 در باشـد ي گـر یدي مجوزهـا  بـه  ازین چنانچه و بودهی کاف) مورد حسب شمول صورت در(ی دام –ی نبات نهیقرنط
  .باشند ی میداخل عبور ضوابط مشمول نیامتض لحاظ از و شود مطالبه مقصد گمرك توسطی قطع صیترخ زمان

 مشخصات و اوصاف خصوص در شگاهیآزما هینظر اخذ و أمبد گمرك دری داخل عبوري ها محمولهی ابیارز -4
 الصـاق  المقـدور  یحت باشند، ینمیی شناسا قابلی ابیارز نیح در کهیی کاالها ریسا و ظروف پارچه، رینظیی کاالها
 مـورد  ياظهـار ي کاالهـا  با اسناد در مندرج سازنده کشور انطباق و بودهی الزام ظهارنامها به کاتالوگ و کاال نمونه
 .است تأکید
 ریتصو وی داخل عبور اظهارنامه اول نسخه به را شده ارائهی قانوني مجوزها اصل ستیبا میأ مبد گمرکات -5
 أمبـد  گمـرك  دری داخل عبور اسناد به یالصاق و شده ارائهی قانوني مجوزها چنانچه و الصاق دوم نسخه به را آنها
 اصـل  الصـاق  ضـمناً  بـود،  نخواهـد  مجـدد  مجوز اخذ بهي ازین باشد اعتباري دارا مقصد گمرك در اظهار زمان در

 .استی الزامی قطع ورود اظهارنامه بهی داخل عبور اظهارنامه
ـ  عبـور  بـر ی مبنـ  )370(يمـرز  مبـادالت ی سـامانده نامه اجرایی قـانون   آیین 6 ماده 4 تبصره وفق -6 ی داخل
 المللـی  بـین  نقـل  و حمـل ي هـا  شـرکت  توسط حمل صورت در ،)نیمرزنشی تعاوني ها شرکت به متعلقهاي  کاال

 میتنظـ  و انتقـال  قصـد  ساًأر خود نیمرزنشی تعاون شرکت چنانچه و بود خواهند معتبر نامه مهیب التیتسه مشمول
  .بود خواهند 4-2 و 3-2هاي  بند شامل باشد، داشته رای داخل عبور اسناد
  ی خارج عبور) ب
 و نقل و حمل قانون 5 ماده و )372(آنیی اجرا نامه آیین 98 و )371(یگمرک امور قانون 10 مواد به توجه با) 1

  
صادرات و واردات توسط مرزنشـینان   ـ1/5/1385مصوب  يمرز مبادالتی ساماندهنامه اجرایی قانون  آیین 6 ماده 4تبصره ـ  370
کـه مبادلـه    در مـواردي . گیرد هاي مرزي و یا گمرك همان استان صورت می هاي آنها فقط در حوزه گمرکات بازارچه هاي تعاونی و شرکت
تواند نزدیکترین گمرك را به عنوان محل مبادله انتخـاب و   هاي مرزي امکان پذیر نباشد، شوراي ساماندهی مبادالت مرزي می در بازارچه
  . شود در این صورت با استفاده از رویه ترانزیت داخلی، کاال در گمرك همان استان ترخیص می. اعالم نماید

  . رجوع شود 365شماره به زیرنویس  ـ 371
عبور خارجی کاال براي شرکتهاي حمـل و نقـل ایرانـی     ـ6/12/1391نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب  آیین 98ماده  ـ  372

  .شود داراي مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازي از نظر سپردن تضمین در حکم کاالي مجاز تلقی می
  .شود می) ترانزیت(ون نیاز به تسلیم اظهارنامه و سپردن تضمین، عبور کاالي تحت پوشش کارنه تیر بد ـ1تبصره 

آهـن اظهـار و بـه شـیوه      هـاي حمـل و نقـل ریلـی یـا راه      در مواردي که کاالي عبوري به وسـیله پسـت دولتـی یـا شـرکت      ـ2بصره ت
t  
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 نقـل  و حمـل ي هـا  شرکت توسط کاالی خارج عبور ،)373(رانیای اسالمي جمهور قلمرو ازی خارجي کاالها عبور
  .باشد می مجازي کاال حکم در نیتضم سپردن نظر از آن نوع از صرفنظری رانیا المللی بین

 هیـ کلي بـرا  کشور از عبور ای وي اقتصاد ژهیو وي تجار آزاد مناطق بهی خارج عبور هیرو در نیتضم زانیم) 2
 بـر  اتیـ مال وي ورود حقـوق  معـادل  گردند، می حمل و اظهار المللی بین نقل و حملي ها شرکت توسط که کاالها
  .معتبر نامه مهیب ای یبانک نامه ضمانت اي ینقد سپرده صورت به عوارض و افزوده ارزش
 هدف از اعم( کاالها هیکلي براي اقتصاد ژهیو وي تجار آزاد مناطق بهی خارج عبور هیرو در نیتضم زانیم) 3
 نقـل  و حمـل ي هـا  شرکت وي دیتولي واحدها استثناء به(ی حقوق وی قیحق اشخاص ریسا به متعلق) هدف ریغ و
 سـه +  عـوارض  و افـزوده  ارزش بر اتیمال وي ورود حقوق معادل گردند، می اظهار اشخاص توسط که) المللی بین
  . یبانک ضمانتنامه اي ینقد سپرده صورته ب کاال ارزش برابر

 مواد و دیتول خطي انداز راه جهت ژه،یو وي تجار آزاد مناطق به مستعمل آالت نیماشی خارج عبور رشیپذ) 4
 ارائـه  صـورت  در( .باشـد  بارنامـه  در شـده  ذکر مقصد از ریغ بهها  آنی ینها مقصد کهي دیتول واحد ازین وردم هیاول

 از مجـوز  اخـذ  بـه  منوط موارد ریسا در و بالمانع) يدیتول واحد توسط مرتبط و معتبري بردار بهره ای تأسیس پروانه
  .بود خواهد تیترانز بر نظارت دفتر
  مالحظات ریسا) ج
 منظـور  به و )374(یگمرک امور قانونیی اجرا نامه آیین 112 ماده 2 تبصره و 98 ماده 2 تبصره به تیناع با) 1
 وهیشـ  به و اظهار آهن راه ای یلیر نقل و حملي ها شرکت توسط کهی یکاالها عبور ،یلیري ها تیظرف از استفاده

  .بود دخواه ریپذ امکان حمل شرکت مدیرعامل از تعهد اخذ با شود، می حملی لیر
 مفـاد  آن،یـی  اجرا نامـه  آیـین  )376(113 مـاده  و )375(یگمرک امور قانون 62 ماده لیذ تبصره به تیعنا با) 2

                                                                                                                           
u  

د اقـدام بـه صـدور پروانـه     شود و همچنین کاالي غیرتجاري همـراه مسـافران عبـوري، بـه جـاي تضـمین بـا اخـذ تعهـ          ریلی حمل می
  .شود می) ترانزیت(عبور 

کلیـه کاالهـاي    - 22/12/1374مصوب  رانیای اسالمي جمهور قلمرو ازی خارجي کاالها عبور و نقل و حمل قانون 5ماده  ـ  373
  حمـل  )1(*زيالمللـی ایرانـی داراي مجـوز فعالیـت از وزارت راه و شهرسـا      ترانزیت خارجی که توسط شرکتهاي سهامی حمل و نقل بین

هـاي تضـامنی بـانکی شـرکتهاي      نامه  الضمان در حکم کاالي مجاز تلقی شده، تضمین بانکی و یا ضمانت گردند، از نظر سپردن وجه می
  .شود الضمان ترانزیت پذیرفته می هاي معتبر بجاي وجه نامه المللی و یا بیمه بین  حمل و نقل

وزارت راه و «بـه عبـارت   » وزارت راه و ترابـري «عبارت  31/3/1390ازي مصوب به موجب قانون تشکیل وزارت راه و شهرس -1*
  .تغییر یافت» شهرسازي

  .رجوع شود 371و  366هاي شماره  به زیرنویس ـ 374
یـی  اجرا نامـه  آیین و 22/12/1374مصوب  رانیای اسالمي جمهور قلمرو ازی خارجي کاالها عبور و نقل و حمل قانونبه  ـ  375
در سـامانه   12/7/1388مصـوب   کشـور  ازی خارج ترانزیت سالمت وي ساز روان نامه آیینو ) يبعد اصالحات با( 18/5/1375مصوب  آن

  .رجوع شود www.dotic.ir ملی قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران به نشانی
در صورتی که در مسیر عبور، کاال یا وسـیله حمـل آن    ـ6/12/1391مصوب  نامه اجرایی قانون امور گمرکی آیین 113ماده  ـ  376

دچار سانحه گردد، عبوردهنده یا حامل موظف به اعالم مراتب به نزدیکترین گمـرك جهـت اعـزام مـأمور بـراي وارسـی کـاال و تنظـیم         
اي از صـورتمجلس را   ادامه مسیر داده و نسخهمجدد اجازه ) پلمب(گمرك پس از انجام اقدامات الزم با مهر و موم . باشد صورتمجلس می

  . هاي مبدأ و مقصد عبور ارسال خواهد نمود براي گمرك

http://www.dotic.ir
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ـ  توقـف  بـه  منجر که) سانحه و ناگواري شامدهایپ تصادف، ،يماریب( لیقب ازي موارد مذکور نیمادت  و حـد  از شیب
 قـانون  57 مـاده  1 تبصـره  مشمول و شود ی میقتل موجه عذر قیمصاد از شود، می راه نیب در محموالت متعارف نا

  .گردد می )377(یگمرک امور
 در دقـت  و استاندارد طیشرا حائز باري ها محفظه در صرفاً ،یخارج وی داخل عبوري کاالها حمل وي ریبارگ) 3
 رد و سـت ا یالزامـ  گمرکات خروج درب نیلؤومس کامل نظارت مراحل، هیکل در و بوده تأکید مورد محموله نیتوز

 از کـه ی داتیـ تمه بـا ی گمرکـ  امور قانون نامه آیین 96 ماده لیذ تبصره تیرعا مناسب هینقل لیوسا نبودن صورت
  .ردیپذ می انجام گرفت خواهد صورت لیذ گمرك ریمدي سو

 محمـوالت  وصـول  اعـالم  موظفنـد  ژهیـ و و آزاد مناطق در مستقر گمرکات وی داخل عبور مقصد گمرکات) 4
 گمـرك  بـه  وقـت  اسرع در ه،یتخل از پس أمبد پلمپ و حمل محفظه بودن سالم صورت در را واردهی داخلي عبور
  .ندینما اعالم مبدا

 قیـ دقی ابیـ ارز و پلمـپ  فک به نسبت موظفند مربوطه گمرکات کاال، قاچاق بهي قو ظن مواقع در - تبصره
 اعـالم  بـه  نسـبت  اسـناد  با کاال رتیمغا عدم صورت در و اقدام کاال صاحب ای حمل شرکت ندهینما حضور با کاال

  .ندینما برخورد قانون مطابق رتیمغا صورت در و اقدام وصول
 بینـی  پـیش یـی  اجرا نامـه  آیـین  وی گمرک امور قانون در کهي مواردی خارج عبور هیرو خصوص در چنانچه) 5
 آنیـی  اجرا نامه آیین و رانیای اسالمي جمهور قلمرو ازی خارجي کاالها عبور و نقل و حمل قانون مفاد ده،ینگرد

  .بود خواهد استناد مورد کماکان )378(کشور ازی خارج عبور سالمت وي ساز روان نامه آیینو ) يبعد اصالحات با(
ــا ــتورالعمل نی ــار از دس ــرا الزم 17/3/1393 خیت ــوده االج ــنامه و ب ــا بخش ــذي ه ــار از لی ــرا خیت ــ اج ی ملغ
  :گردد می اعالم

 بخشنامه خیرتا و شماره بخشنامه خیتار و شماره
 12/1/92 مورخ 1589/14/758/875/55 6/10/90 مورخ 355/ 199982/726/1/55
 30/1/92 مورخ 15813/8/25 28/10/90 مورخ 215400/108/19/118/55
 21/11/92 مورخ 227711/92/726/1/55 5/11/90 مورخ 220428/726/1/55
 27/11/92 مورخ 221273/92/726/1/55  9/12/90 مورخ 246820/726/1/55/412
  27/12/90 مورخ 259623/726/1/55

  
  

درصورتی که براي گمرك محرز گردد کاال به علل قـوه قهریـه   ـ 22/8/1390قانون امور گمرکی مصوب  57ماده  1تبصره  ـ  377
همچنـین در مـوارد عـذر موجـه،     . شـود  وذه از درجه اعتبار سـاقط مـی  از بین رفته است، تضمین مأخوذه مسترد و تعهد مأخ) ماژور فورس(

  . گردد تضمین به میزان حقوق ورودي کاالي خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرك منظور می
ـ هـرگاه کـاالي عـبور داخلی به طور کلـی یا جز ـ  22/8/1390قانون امور گمرکی مصوب  62ماده  ـ  378 ی در مهلـت مقـرر بـه    ئ
  .گردد ، مشمول مقررات قاچاق می)فورس ماژور(مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهریه  گمرك

ـ ت ی به تصویب هیـأت وزیـران   ینامه اجرا در موارد خاص از قبیل معاذیري مانند بیماري و تصادف و پیشامدهاي ناگوار که در آیین بصره 
گیرنـده اقـدام    این قانون به صدور اجازه تحویل کاال به مرجع تحویل) 109(تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده  رسد، گمرك می می

  .نماید، مشروط بر اینکه حداکثر تا پنج روز با نظر گمرك از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلی به گمرك مقصد، تحویل شود
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  ها  رنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی مبانی و مستندات، اهداف، سیاستاز ب

 ریزي و نظارت راهبردي هاي عملیاتی معاونت برنامه و برنامه
  شوراي اقتصاد 16/4/1393مصوب 

برنامه و بودجه و در راستاي اجـراي   قانون) 3(به استناد مفاد ماده  16/4/1393شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 
ریـزي و   ، پیشنهاد معاونت برنامه29/11/1392رهبر معظم انقالب مورخ  هاي کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی سیاست
اي هـ  ها و برنامه سیاست مبانی و مستندات، اهداف،» برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی«راهبردي درخصوص  نظارت

  :شرح زیر تصویب نمود را به )379(ریزي و نظارت راهبردي نامهعملیاتی معاونت بر
  هاي عملیاتی  برنامه -4ماده 

  »زاي هر منطقه ایجاد بستر مناسب براي توسعه درون«هاي متناظر با سیاست  برنامه -2
...  

  گیري مناسب از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادي بهره -6-2
  

  استفاده  وه و شرایطاتخاذ تصمیماتی در خصوص نحاز مصوبه 
  از صندوق توسعه ملی

  ت امناي صندوق توسعه ملیأهی17/4/1393مصوب 
  پیوست شماره یک

  نامه ضوابط و شرایط اعطاي تسهیالت ارزي  ظامن
  ي قابل قبولها فعالیتخش چهارم ـ ب

ـ  بـا رعایـت   ویـژه اقتصـادي    گذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صـنعتی و   ي سرمایهها فعالیتو  ها طرح تبصره 
   .نامه بالمانع است اساسنامه صندوق و این نظام

  
  
  

  
  .ریزي کشور در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامه .ـ   379



 

  
  
  
  
  
  

  قوانین و مقررات مناطق ویژه اقتصادي 
  

  نظام هاي کلی سیاست
  
  
  

  هاي کلی اقتصاد مقاومتی  سیاستاز 
  مقام معظم رهبري 29/12/1392مصوب 

انـداز   هـاي مقاومـت اقتصـادي و دسـتیابی بـه اهـداف سـند چشـم         با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شـاخص 
زا، پیشـرو   ساز، مولد، درون پذیر، فرصت ی با رویکردي جهادي، انعطافهاي کلی اقتصاد مقاومت ساله، سیاست بیست
  : گردد گرا ابالغ می و برون
...  

هاي پیشرفته، گسـترش و   فناوري توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشور به منظور انتقال - 11
  .ی از خارجنیازهاي ضروري و منابع مال تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تأمین

  
  



 

  
  
  
  

  قوانین اختصاصی 
  
  
  
  

  )380( جمهوري اسالمی ایران یژه اقتصادي قانون تشکیل و اداره مناطق و
  11/3/1384مصوب 
  ل ـ هدف قسمت او

المللی و تحرك در اقتصاد  هاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بین پشتیبانی از فعالیت به منظورـ  1 ماده 
ري، صـادرات غیرنفتـی، ایجـاد اشـتغال مولـد و جلـب و تشـویق         و پردازش کـاال، انتقـال فنـاو    اي و تولید منطقه
لـت   بـه دو ) ترانشـیب ( و انتقال کـاال ) ترانزیت(داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی  )381(گذاري سرمایه

  
  : یژه اقتصادي به شرح زیراست سیس و ایجاد مناطق و تأ سابقه  ـ   380

به منظور پشتیبانی تولیـد،  ): که زمان اجراي آن منقضی شده است( 11/11/1368ل توسعه مصوب  قانون برنامه او 20تبصره  ـ  الف  
اي را در  یـژه حراسـت شـده    سازمان بنادر و کشتیرانی موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مناطق و  رك ایران وگم

ارد  ن انتقـال ارز و  لیه و قطعات و ابزار و مواد تولیـدي کـه بـدو    دي و یا گمرکات داخلی جهت نگهداري به صورت امانی مواد او رو مبادي و
 صـاحبان کـاال  . اردات خواهـد بـود   د کاال از مناطق مذکور جهت مصرف داخلـی، تـابع مقـررات صـادرات و و     رو و. نمایند سیس شود تأ می
نامه اجرایی این تبصره بـه تصـویب    آیین. ارداتی خود را از مبادي مذکور، از کشور خارج نمایند گونه تشریفات کاالي و ن هیچ توانند بدو می
  . وزیران خواهد رسید هیأت

  ):که زمان اجراي آن منقضی شده است( 20/9/1373م توسعه مصوب  قانون برنامه دو 25بند د تبصره  ـ  ب  
یـژه   تواند منـاطق و  لت می اي دو ـ به منظور پشتیبانی از تولیدات داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد تحرك در اقتصاد منطقه  1د ـ  

د کاال از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع مقررات  رو و )1(* .هاي داخلی ایجاد نماید یا گمرك دي و رو اي را در مبادي و شده حراست
  .گونه تشریفاتی انجام خواهد شد ن هیچ ر کاال از این مناطق بدو اردات خواهدبود و صدو صادرات و و

اند بایستی فعالیت خود را با مفاد این تبصـره   ایجاد شدهل توسعه  قانون برنامه او 20یژه حراست شده که به موجب تبصره  مناطق و ـ   2
  . نامه اجرایی آن تطبیق دهند و آیین

  .وزیران به تصویب خواهد رسید نامه اجرایی این بند توسط هیأت آیین ـ   3
هـا مصـوب    زل و نصـب آن ظایف استانداران و فرمانداران و نحوه ع عالی اداري در خصوص تعیین و مصوبه شوراي 2ماده  39بند به  ـ  ج 
  .رجوع شود مندرج در همین مجموعه 28/7/1377
با عنایت به دالیل : عالی مناطق آزاد شوراي 23/5/1374م مصوب  قانون برنامه دو 25تبصره » د«تعیین نام مناطق موضوع بند  ـ 1*

قـانون   25تبصـره  » د«ق به مناطق موضوع بند به منظور اطال» یژه اقتصادي منطقه و«عالی، عنوان پیشنهادي  و توضیحات دبیر شوراي
  .م توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران تعیین و به تصویب رسید برنامه دو
در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مـدیریت مصـرف    جمهور نمایندگان ویژه رییس25/1/1389از تصویبنامه مصوب  ـ   381

t  
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را دارنـد منـاطقی را بـا     الزم براي تحقق اهـداف مـذکور   وانهایی که استعداد و ت شود در شهرستان اجازه داده می
  .یژه اقتصادي ایجاد نماید عنوان منطقه و

ده  انـد، تعیـین محـدو    هـاي معـین ایجـاد شـده     یژه اقتصادي که بـراي فعالیـت   در مناطق و ـ)382( 1 تبصره 
ها به موجـب ایـن قـانون و بـا پیشـنهاد       یک از آن د فعالیت مجاز هر جغرافیایی، طرح جامع و کالبدي، نوع و حدو

  )384( .بود خواهد )383(وزیران خانه و تصویب هیأتدبیر

                                                                                                                           
u  

موظف است به منظور افزایش ظرفیت حمل و نقل در استان هرمزگان نسبت به انجام موارد ذیل اقـدام   )1(*ريوزارت راه و تراب :سوخت
  ...: نماید

  . تسري ضوابط، مقررات و تسهیالت برقرار شده براي سرمایه گذاري در مناطق آزاد به منطقه ویژه اقتصادي بندر شهید رجایی  ـ  11
  .شهرسازيدر حال حاضر وزارت راه و   ـ 1*

   .به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است 5/9/1384در تاریخ  24و ماده  3ماده  2و  1، تبصره 1ماده  1تبصره    ـ  382
وزیـران   هیـأت  3/6/1392صنعتی و ویژه اقتصادي مصوب  ـ عالی مناطق آزاد تجاري   به موجب تصویبنامه تشکیل شوراي ـ   383

صـنعتی   ـ  وزیـران در قـانون چگـونگی اداره منـاطق آزاد تجـاري       ظـایف و اختیـارات هیـأت    واین مجموعه  با اصالحات بعدي مندرج در
و قـانون تشـکیل و اداره   ) ورذکقانون مـ ) 1(ماده ) 2(به استثناي تبصره (و اصالحات بعدي آن  ـ   1372مصوب  ـ  جمهوري اسالمی ایران 

و مقررات مندرج در سـایر  ) ورذکقانون م )1(ماده  )2(به استثناي تبصره ( ـ   1384مصوب  ـ  یژه اقتصادي جمهوري اسالمی ایران  مناطق و
صـنعتی   ـ عالی مناطق آزاد تجاري   قوانین صرفاً در خصوص مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصادي به وزیران عضو شوراي شوراي 

  .و ویژه اقتصادي تفویض شده است
  :ج در این مجموعه رجوع شودبه مقررات ذیل مندر ـ   384

   26/12/1374یژه اقتصادي سرخس مصوب  ده منطقه و تعیین محدو -1 
  3/10/1375یژه اقتصادي سیرجان مصوب  منطقه و ینتعی-2
  27/3/1376یژه اقتصادي ارگ جدید مصوب  ایجاد منطقه و-3
   27/3/1376شیمی بندرامام خمینی مصوب  یژه اقتصادي پترو ایجاد منطقه و-4
   4/10/1376مصوب  اقتصادي صنایع معدنی و فلزي خلیج فارسیژه  ایجاد منطقه و-5
  24/10/1376مصوب  یژه اقتصادي بوشهر تعیین منطقه و-6
  24/10/1376مصوب بهشهر  یژه اقتصادي بندر امیرآباد ایجاد منطقه و-7
  6/11/1376مصوب رجایی  یژه اقتصادي بندر شهید ایجاد منطقه و-8
   5/12/1377مصوب لرستان یژه اقتصادي  نطقه وایجاد م-9

  25/12/1378یژه اقتصادي یزد مصوب  ایجاد منطقه و-10
  25/12/1378مصوب  یژه اقتصادي شیراز ایجاد منطقه و-11
   25/12/1378مصوب  سازي خلیج فارس یژه اقتصادي کشتی ایجاد منطقه و-12
   25/12/1378مصوب  یژه اقتصادي پیام تعیین منطقه و-13
نـد   صـنعتی ارو  -ده منطقـه آزاد تجـاري    محـدو به عنـوان  خوزستان و جزیره مینو و شلمچه ویژه اقتصادي ده منطقه  تعیین محدو-14

   8/3/1384مصوب 
   12/9/1385تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس مصوب  -15
) ره(ادي دوغارون، رفسنجان، جازموریان، بندر امـام خمینـی   تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتص -16

   29/1/1390کرد، اسالم آباد غرب، مهران، سلماس، اترك، دامغان، سمنان و المرد مصوب  بندرنوشهر، شهر
الوان،  ، نمین، کـازرون، کـاوه، بجنـورد،   )رامشار(تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادي سیستان -17

t  
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  )386( .بود یژه اقتصادي جدید با تصویب مجلس شوراي اسالمی خواهد ایجاد مناطق وـ )385( 2 تبصره 
   

  م ـ تعاریف و کلیات قسمت دو
  :د رو ح مربوط به کار می هاي مشرو ها یا عبارت هاي زیر به جاي نام اژه در این قانون وـ  2 ماده 
  .کشور جمهوري اسالمی ایران :رکشو 
  .گمرك جمهوري اسالمی ایران: گمرك 
  . یژه اقتصادي منطقه و: منطقه 
  .یژه اقتصادي سازمان هر منطقه و :سازمان 
  .عالی مناطق آزاد دبیرخانه شوراي: دبیرخانه 
  )388( :هاي زیر را نیز بر عهده دارد در اجراي این قانون، مسؤولیت )387(وزیران هیأت ـ 3 ماده 
  .لتی لتی و غیردو ل منطقه اعم از دو الف ـ تعیین و یا تغییر سازمان مسؤو 
  .ها و اهداف آنها هاي مناطق در چارچوب برنامه ب ـ نظارت بر فعالیت 
یـژه ایجـاد    لتی را به منظور اداره منطقـه و صورت نیاز، سازمانی دو تواند در وزیران می هیأتـ )389( 1 تبصره 
  .رسد می )390(وزیران ها بنا به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب هیأت ه این سازماناساسنام. نماید

                                                                                                                           
u  

   22/6/1390مصوب  پارسیان و بانه 
   20/12/1390آباد، ري و سهالن مصوب  تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادي جهان-18
   20/12/1390و جهرم مصوب ) ایرانیان(تعیین سازمان مسؤول، محدوده و گرایش مناطق ویژه اقتصادي بیرجند، سبزوار، زرندیه -19
   12/7/1391مصوب  تعیین مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادي کاشان-20
   24/7/1391مصوب  شمال استان بوشهر و گرمسار  تعیین مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادي -21

   .تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است به 5/9/1384در تاریخ  24و ماده  3ماده  2و  1، تبصره 1ماده  1تبصره    ـ   385
  :به قوانین ذیل مندرج در این مجموعه رجوع شود ـ 386

 4/7/1389قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادي مصوب  -1
   28/9/1389قانون ایجاد مناطق جدید ویژه اقتصادي مصوب  -2
 28/9/1389ژه اقتصادي سهند مراغه، آستارا و سهالن مصوب قانون ایجاد مناطق وی -3

وزیـران   هیـأت  3/6/1392صنعتی و ویژه اقتصادي مصوب  ـ عالی مناطق آزاد تجاري   به موجب تصویبنامه تشکیل شوراي ـ   387
صـنعتی   ـ  آزاد تجـاري  وزیـران در قـانون چگـونگی اداره منـاطق      ظـایف و اختیـارات هیـأت    وبا اصالحات بعدي مندرج در این مجموعه 

و قـانون تشـکیل و اداره   ) ورذکقانون مـ ) 1(ماده ) 2(به استثناي تبصره (و اصالحات بعدي آن  ـ   1372مصوب  ـ  جمهوري اسالمی ایران 
درج در سـایر  و مقررات من) ورذکقانون م )1(ماده  )2(به استثناي تبصره ( ـ   1384مصوب  ـ  یژه اقتصادي جمهوري اسالمی ایران  مناطق و

صـنعتی   ـ عالی مناطق آزاد تجاري   قوانین صرفاً در خصوص مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصادي به وزیران عضو شوراي شوراي 
  .و ویژه اقتصادي تفویض شده است

وزیـران بـا    تهیـأ  3/6/1392صـنعتی و ویـژه اقتصـادي مصـوب      ـ عالی مناطق آزاد تجاري   به تصویبنامه تشکیل شوراي ـ   388
  . اصالحات بعدي مندرج در این مجموعه رجوع شود

   .به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است 5/9/1384در تاریخ  24و ماده  3ماده  2و  1، تبصره 1ماده  1تبصره  ـ   389
وزیـران   هیـأت  3/6/1392 صنعتی و ویژه اقتصادي مصوب ـ عالی مناطق آزاد تجاري   به موجب تصویبنامه تشکیل شوراي ـ   390
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اگذاري  یا و(لتی منوط به تملک  ل منطقه از بین اشخاص حقوقی غیردو تعیین سازمان مسؤوـ )391( 2 تبصره 
اص حقوقی یژه موردنظر توسط اشخ ده منطقه و اقع در محدو و تصرف اراضی و) ربط لتی ذي هاي دو رسمی دستگاه

ل منطقه در چنـین صـورتی تـابع     تغییر سازمان مسؤو ضابطه. باشد وزیران می ر مجوز هیأت لتی، قبل از صدو غیردو
  )392( .شود مابین دبیرخانه و سازمان منعقد می باشد که با رعایت این قانون فی قراردادي می

ه بـر   رسـد، عـالو   مـی  )394(وزیـران  تکه به تصویب هیـأ )393(اي نامه تواند مطابق آیین سازمان میـ  4 ماده 
نمایند در قبال ارائه خـدمات عمـومی زیربنـایی و مهندسـی و تسـهیالت       هاي اجرایی ارائه می خدماتی که دستگاه

. جوهی را دریافـت نمایـد   مواصالتی، انبارداري، تخلیه، بارگیري، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی و
ده منطقـه   منطقه به کار تولید کاال و خدمات فعالیت دارند، براي فعالیت در محدو اشخاص حقیقی و حقوقی که در

  .باشند از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می
هـایی اسـت کـه بـر اسـاس ایـن قـانون         د فعالیـت  هـاي سـازمان منطقـه صـرفاً در حـدو      فعالیتـ   5 ماده 

  .باشد مجاز می
شود در چارچوب سیاستگذاري و رعایت  لتی اداره می طقه که توسط سازمان دوبودجه ساالنه هر منـ   6ماده  
  .رسید لت تهیه و طبق مفاد اساسنامه مربوط به تصویب خواهد هاي دو برنامه
هاي اقتصادي، عمرانی، ساختمانی و فرهنگی و آموزشی و خدماتی  ر مجوز براي انجام فعالیت صدوـ  7 ماده 

ل  لت و در چارچوب طرح جامع و کالبدي مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسؤو دو ها و مقررات مطابق سیاست
  .باشد آن منطقه می

ربط مراتب را بـه سـازمان    هاي ذي ها و مقررات یاد شده در فوق دستگاه در موارد تخلف از سیاستـ  تبصره 
   .باشد نمایند و سازمان مکلف به رفع تخلف می ل منطقه اعالم می مسؤو

                                                                                                                           
u  

صـنعتی   ـ  وزیـران در قـانون چگـونگی اداره منـاطق آزاد تجـاري       ظـایف و اختیـارات هیـأت    وبا اصالحات بعدي مندرج در این مجموعه 
ره و قـانون تشـکیل و ادا  ) ورذکقانون مـ ) 1(ماده ) 2(به استثناي تبصره (و اصالحات بعدي آن  ـ   1372مصوب  ـ  جمهوري اسالمی ایران 

و مقررات مندرج در سـایر  ) ورذکقانون م )1(ماده  )2(به استثناي تبصره ( ـ   1384مصوب  ـ  یژه اقتصادي جمهوري اسالمی ایران  مناطق و
صـنعتی   ـ عالی مناطق آزاد تجاري   قوانین صرفاً در خصوص مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصادي به وزیران عضو شوراي شوراي 

  .صادي تفویض شده استو ویژه اقت
   .به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است 5/9/1384در تاریخ  24و ماده  3ماده  2و  1، تبصره 1ماده  1تبصره  ـ   391
  .هاي مسؤول مناطق ویژه اقتصادي دراین مجموعه درج شده است فهرست سازمان ـ  392
 4/5/1393مصـوب   سـازمان هـاي منـاطق ویـژه اقتصـادي     ) 1393(سال  هاي هزینه خدمات تعرفه تعیینبه تصویبنامه   ـ   393

 .مندرج در همین مجموعه رجوع شود
وزیـران   هیـأت  3/6/1392صنعتی و ویژه اقتصادي مصوب  ـ عالی مناطق آزاد تجاري   به موجب تصویبنامه تشکیل شوراي ـ   394

صـنعتی   ـ  زیـران در قـانون چگـونگی اداره منـاطق آزاد تجـاري      و ظـایف و اختیـارات هیـأت    وبا اصالحات بعدي مندرج در این مجموعه 
و قـانون تشـکیل و اداره   ) ورذکقانون مـ ) 1(ماده ) 2(به استثناي تبصره (و اصالحات بعدي آن  ـ   1372مصوب  ـ  جمهوري اسالمی ایران 

و مقررات مندرج در سـایر  ) ورذکقانون م )1(ماده  )2(به استثناي تبصره ( ـ   1384مصوب  ـ  یژه اقتصادي جمهوري اسالمی ایران  مناطق و
صـنعتی   ـ عالی مناطق آزاد تجاري   قوانین صرفاً در خصوص مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصادي به وزیران عضو شوراي شوراي 

  .و ویژه اقتصادي تفویض شده است
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  )395(ر کاال د و صدو رو قسمت سوم ـ مقررات و

یژه اقتصادي و مناطق آزاد تجـاري   مبادالت بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق وـ   8 ماده 
ر تحـت هـر    د و صـدو  رو و کلیـه عـوارض و   )396(و صنعتی پس از ثبت در گمرك از حقوق گمرکی، سود بازرگانی

هـا و   دیـت  اردات و صادرات به استثناي محدو هاي مقررات و ها و ممنوعیت دیت ل محدوعنوان معاف بوده و مشمو
شود و مبادالت بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثناي مناطق یاد شده  هاي قانونی و شرعی نمی ممنوعیت

  .باشد اردات می در فوق تابع مقررات صادرات و و
گردنـد از مـوارد    گیري و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق حمل مـی کاربکاالهایی که براي ـ  1 تبصره 

ها از مناطق به خارج از کشـور تـابع قـانون مقـررات صـادرات و       لی صادرات آن و. نقل و انتقال داخلی کشور است
  .باشد می )397(4/7/1372اردات مصوب  و

ها به طور کامل انجام شده پس  آن) ارياعم از بانکی و اد(ر  کاالهاي صادراتی که تشریفات صدوـ  2 تبصره 
  .گردد د به منطقه صادرات قطعی تلقی می رو از و

اردشـده بـه منـاطق کـه جهـت پـردازش، تبـدیل، تکمیـل یـا           لیـه و قطعـات خـارجی و    مواد اوـ  3 تبصره 
یـا   د موقـت بـوده پـس از پـردازش، تبـدیل یـا تکمیـل        رو شـود تـابع مقـررات و    ارد مـی  تعمیر به داخل کشـور و 

انـه صـادراتی یـا حـداقل تشـریفات گمرکـی بـه         ن تنظـیم اظهارنامـه و پـرو    تعمیر جهت استفاده در منطقـه بـدو  
  .گردد مناطق مرجوع و تسویه می

  .باشد د کاالبه صورت مسافري به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع می رو وـ  9 ماده 
توانند تمام یا قسمتی از کاالهـاي خـود را در مقابـل قـبض انبـار       اردکنندگان کاالبه مناطق می و ـ  10 ماده 

در این صـورت دارنـده قـبض    . اگذار نمایند تفکیکی معامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران و
  .انبار تفکیکی، صاحب کاال محسوب خواهد شد

ر گـواهی مبـدأ بـراي     صـدو مدیریت هرمنطقه مجاز است حسب درخواسـت متقاضـی نسـبت بـه     تبصره ـ   
هاي کشور مکلف به پذیرش گـواهی   بانک. شوند با تأیید گمرك ایران اقدام نماید کاالهایی که از منطقه خارج می
  .موضوع این تبصره هستند

د به سایر نقاط کشـور بـه میـزان مجمـوع      رو کاالهاي تولید و یا پردازش شده در منطقه هنگام وـ  11ماده  
لیه داخلی و قطعات داخلی به کاررفته در آن مجاز و تولید داخلـی محسـوب و از    و ارزش مواداو )398(ده ارزش افزو

  
ـأت  1/3/1385مصوب . ا.ا.صادي جنامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقت به آیین ـ   395 وزیـران منـدرج در ایـن مجموعـه رجـوع       هی
 . شود

 .رجوع شود 33به زیرنویس شماره   ـ   396
 بــه ســامانه ملــی قــوانین و مقــررات جمهــوري اســالمی ایــران بــه نشــانی         قــانون مزبــور  بــراي مالحظــه   ـ   397

www.dotic.ir رجوع شود. 
ارزش افزوده در این قـانون، تفـاوت بـین ارزش کاالهـا و خـدمات       :17/2/1387مصوب  انون مالیات بر ارزش افزودهق 3ماده  ـ  398
 .باشد با ارزش کاالها و خدمات خریداري یا تحصیل شده در یک دوره معین می عرضه شده
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  .بود معاف خواهد )399(دي رو پرداخت حقوق و
  )400( .نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد ده در آیین نحوه تعیین ارزش افزوـ  1 تبصره 
ط بـه پرداخـت    فته در کاالهاي تولید یا پردازش شده مشـرو لیه و قطعات خارجی به کار ر او موادـ  2 تبصره 
دي  رو حقـوق و  سود بازرگانی منظـور شـده در  . باشد لیه و قطعات داخلی می دي، مجاز و در حکم مواد او رو حقوق و

لــت مصــوب  قــانون تنظــیم بخشــی از مقــررات مــالی دو) 72(خــودرو و قطعــات منفصــله آن بــا رعایــت مــاده 
  .باشد می )401(27/11/1380
  

ارزش ) %4(حقوق گمرکی معـادل چهـار درصـد    : حقوق ورودي : 22/8/1390قانون امور گمرکی مصوب  1بند د ماده   ـ  399
موجب قانون، گمرك مسؤول وصول   به عالوه وجوهی که  گردد به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می به گمرکی کاال

 .شود هاي انجام خدمات نمی ولی شامل هزینه گیرد آن است و به واردات قطعی کاال تعلق می
 . وزیران در این مجموعه درج شده است هیأت 1/3/1385اجرایی مذکور مصوب نامه  آیین ـ   400
مبانی و فاصله طبقات محاسبه مالیـات موضـوع    :27/11/1380لت مصوب  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دو 72ماده  ـ   401
آالت  هـا و ماشـین   و مالیـات انـواع خـودرو    صول حقوق گمرکی و سـود بازرگـانی   احده قانون چگونگی محاسبه و و ماده و) ج(بند ) 2(ءجز
  .یابد به نسبت چهار برابر افزایش می )1(* 2/10/1371ها مصوب  داخل و قطعات آن ساختارداتی و  سازي وهرا
 گردد و بار مالی ناشی از آن با تعـدیل نـرخ سـود بازرگـانی     هاي سواري حذف می ش خودرو مالیات فرو 1381از ابتداي سال  ـ   1تبصره  

  .مین خواهد شد این ماده تأ) 2(مربوطه منظور شده در تبصره 
اي تنظیم نماید که موجبات تشویق افزایش ساخت داخلی قطعات خودرو سـواري   لت مکلف است سود بازرگانی را به گونه دو ـ   2تبصره  

و حـداقل ده درصـد   ) Pwh c.k.d(ارداتـی   براي مجموعه قطعات و%) 60(رد و حداقل سود بازرگانی به میزان شصت درصد  را فراهم آو
 .ساخت داخلی منظور نماید%) 50(براي خودرو با پنجاه درصد %) 10(
سـود بازرگـانی    )2(*صـنعت، معـدن و تجـارت    زارت  ییـد و  به میزان درصد سهم ساخت داخلی با تـأ  ـ ) 8/4/1390اصالحی (  3تبصره  

 .شده متناسباً کاهش خواهد یافت تعیین
هـا و   صول حقـوق گمرکـی و سـود بازرگـانی و مالیـات انـواع خـودرو        و و احده قانون چگونگی محاسبه ماده و» ج« بند 2 جزء ـ  1*

  : 2/10/1371ها مصوب  داخل و قطعات آن ساختارداتی و  سازي و آالت راه ماشین
هـا برطبـق مفـاد     ارداتـی آن  فصـل و هـاي من  آالت راهسازي ساخت داخل بر مبناي مجموع ارزش سـیف قطعـه   ها و ماشین مالیات خودرو

  : این قانون 7تبصره
  .درصد 20تا ده میلیون ریال ارزش سیف به نرخ  :سواري

 .درصد 25به نرخ  لنسبت به مازاد ده میلیون ریال تا سقف پانزده میلیون ریا 
 .درصد 35نسبت به مازاد پانزده میلیون ریال تا سقف بیست میلیون ریال به نرخ  
 .درصد 50زاد بیست میلیون ریال تا سقف بیست و پنج میلیون ریال به نرخ نسبت به ما 
 .درصد 70نسبت به مازاد بیست و پنج میلیون ریال تا سقف سی میلیون ریال به نرخ  
 .شود درصد به نرخ قبلی اضافه می 25ازا هر پنج میلیون ریال   سی میلیون ریال به مازادنسبت به  
 .معاف: انت یک کابین و 
 .درصد 10تا ده میلیون ریال ارزش سیف به نرخ  :انت دو کابین و سواري کار و 
 .درصد 15نسبت به مازاد ده میلیون ریال تا سقف پانزده میلیون ریال به نرخ  
 .درصد 25به مازاد پانزده میلیون ریال تا سقف بیست میلیون ریال به نرخ  سبتن 
 .درصد 40ف بیست و پنج میلیون ریال به نرخ نسبت به مازاد بیست میلیون ریال تا سق 
 .درصد 60نسبت به مازاد بیست و پنج میلیون ریال تا سقف سی میلیون ریال به نرخ  
 .شود درصد به نرخ قبلی اضافه می 25میلیون ریال به ازا هر پنج میلیون ریال  نسبت به مازاد سی 

t  
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گمرك جمهوري اسالمی ایران مکلف است تقاضاي صاحبان کاال را براي ترانزیت کاال و حمـل  ـ  12 ماده 
  .دي به مناطق، پذیرفته و تسهیالت الزم را از این جهت فراهم نماید رو مستقیم از سایر مبادي و

ضوابــط مربـوط بـه    . استاردشده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه  مهلت توقف کاالهاي وـ  13 ماده 
  .گردد هاي منطقه توسط سازمان تعیین و اعمال می توقف کاال در اماکن و محوطه

  
  )402(گذاري و ثبت قسمت چهارم ـ مقررات سرمایه

ج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگـونگی و میـزان    د و خرو رو نحوه پذیرش و وـ  14 ماده
گـذاري خـارجی مصـوب     اي هر منطقه بر اساس قانون تشـویق و حمایـت سـرمایه   ه مشارکت خارجیان در فعالیت

  .انجام خواهد شد )403(19/12/1380
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور موظف است بـر اسـاس درخواسـت سـازمان منطقـه و طبـق       ـ  15 ماده 
  : وزیران اقدامات زیر را انجام دهد مصوب هیأت)404(نامه  آیین
هایی که قصد فعالیت در منطقـه را دارنـد منصـرف از میـزان      شعب نمایندگی شرکت الف ـ ثبت شرکت و یا  

  .هاي مادي و معنوي در منطقه ها و همچنین ثبت مالکیت مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آن
ر اسـناد مالکیـت تفکیکـی     اقع در منطقه با نظـر سـازمان منطقـه و صـدو     ب ـ تفکیک امالك و مستغالت و  
   .یت قوانین جاري کشورربط با رعا ذي

  
  قسمت پنجم ـ مقررات متفرقه

مین اجتمـاعی در منطقـه بـر اسـاس      ابط کار، بیمه و تأ ي انسانی و رو امور مربوط به اشتغال نیروـ  16 ماده 
  )405( .بود مقررات مصوب و جاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی خواهد

                                                                                                                           
u  

 .معاف :بوس مینی 
 .معاف :اتوبوس 
 .معاف :یون، کامیونت و تریلرکششاسی کامیون، کام 
 .معاف :موتور سیکلت 
 .معاف :چرخه دو 
   .معاف :آالت راهسازي ماشین 

وزارت «عبارت  8/4/1390مصوب  قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارتبه موجب   ـ  2*
   .ییر یافتتغ» وزارت صنعت، معدن و تجارت«به » صنایع و معادن

وزیـران منـدرج در ایـن     هیـأت  1/3/1385مصـوب  . ا.ا.نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصـادي ج  به آیین ـ  402
 . مجموعه رجوع شود

 .رجوع شود www.dotic.ir به سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران به نشانیقانون مزبور براي مالحظه  ـ  403
صـنعتی جمهـوري اسـالمی     ـ  جاري ت هاي صنعتی و معنوي در مناطق آزاد ها و مالکیت ضوابط ثبت شرکتبه تصویبنامه  ـ  404
 . در این مجموعه رجوع شود با اصالحات بعدي عالی مناطق آزاد زراي عضو شوراي و 4/2/1374مصوب  ایران

 19/2/1373صـنعتی مصـوب    –رات اشتغال نیروي انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در منـاطق آزاد تجـاري   به مقر ـ الف    ـ   405
t  
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وقی قبل از ایجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعالیـت  هرگونه حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی و حقـ  17 ماده 
  .بود آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد

ظـایف   لـت در حیطـه و   ابسـته بـه دو   لتـی و و  هاي دو ها و شرکت ها، مؤسسه ها، سازمان زارتخانه وـ  18 ماده 
هاي مصوب  د امکانات و با نرخ را در حدوقانونی، خدمات الزم از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات 

  .نمود جاري در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارائه خواهند
یـژه اقتصـادي کـه تـا تـاریخ       ل مناطق و هاي مسؤو مناطق موجود تابع این قانون بوده و سازمانـ  19 ماده 

از تاریخ تصویب ایـن  (ر ظرف یک سال اند جهت ادامه فعالیت خود مکلفند حداکث تصویب این قانون ایجاد گردیده
   .ضعیت خود را با این قانون تطبیق دهند و) قانون
باشـد و گمـرك    یژه اقتصادي جزو قلمرو گمرکی جمهوري اسالمی ایران نمـی  ده مناطق و محدوـ  20 ماده 

مال مقـررات مربـوط   ها به منظور اع جی آن دي و خرو رو این قانون در مبادي و) 8(مکلف است با رعایت مفاد ماده 
  .اردات استقرار یابد به صادرات و و

ن هر منطقه به استثناي مواردي که در این قانون به آن اشاره شده است تابع سایر  هاي درو فعالیتـ 21ماده 
  )406( .قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران است

لق به خود در منطقه را بر اساس قیمـت  تواند مستحدثات و اراضی متع لتی می ل دو سازمان مسؤوـ  22 ماده 
  )407( .اگذار نماید کارشناسی و

                                                                                                                           
u  

   .مندرج در این مجموعه رجوع شود
قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادي جمهوري اسالمی ایران مصوب  16چون ماده : ق.ح.ا 2/3/1388ـ   1321/7نظریه از  –ب 
عالی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی، امـور مربـوط     وزیران عضو شوراي 1/3/1385نامه آن مصوب جلسه مورخ  ینآی 17و ماده  11/3/1384

اجتماعی، قرارداد کار، شرایط کار و مراجع حل اخـتالف آنهـا را بـر اسـاس مقـررات اشـتغال        به اشتغال نیروي انسانی و روابط کار وتأمین
 16/3/1373ك مـورخ   25ت / 33433اطق آزاد تجاري ـ صنعتی، موضوع تصویبنامه شـماره   نیروي انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در من

 14/12/1369بنابراین مراجع حل اختالف فصل نهم قانون کار جمهوري اسـالمی ایـران مصـوب    . اند و اصالحات بعدي آن تعیین نموده
 .در این مناطق را ندارندمجمع تشخیص مصلحت نظام صالحیت رسیدگی به اختالفات کارگري و کارفرمایی 

قانون تشکیل و اداره مناطق ویـژه اقتصـادي جمهـوري     21که ماده  با عنایت به این :ق.ح.ا 2/3/1388ـ   1321/7نظریه از  - 406
هاي درون هر منطقه به استثناي مواردي که در این قانون به آن اشاره شـده اسـت    تصریح نموده فعالیت 11/3/84اسالمی ایران مصوب 

سایر قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران است بنابراین قانون مربوط بـه تعیـین عیـدي و پـاداش سـاالنه کـارگران شـاغل در         تابع
که در قانون مرقوم به آن اشـاره نشـده اسـت بـه کـارگران شـاغل در منـاطق ویـژه          6/12/1370نون کار مصوب .هاي مشمول قا کارگاه

حقـوق و دسـتمزد کارکنـان     )1(* نامـه  آیـین  10مـاده   4کـه در بنـد    مضافاً به این. د استناد قرار گیردتواند مور اقتصادي تسري دارد و می
عالی منـاطق تجـاري ـ     اکثریت وزراي عضو شوراي 3/4/1376هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران مصوب   سازمان

ك مـورخ   18432ت/61254وزیـران موضـوع تصـویبنامه شـماره      هیـأت صنعتی جمهوري اسالمی ایران با توجه به اختیـارات تفویضـی   
تصریح شده عیدي کارکنان براساس مصوبات مربوط به عیدي کارکنان مشمول قانون کار و پاداش پایـان سـال بـه میـزان      11/5/1376

  . شود یک ماه حقوق پایه و حق جذب پرداخت می
 .لغو شده است 5/12/1377جب تصویبنامه مصوب نامه مذکور به مو الزم به یادآوري است آیین  ـ 1*

فروش اراضی در منطقـه ویـژه    :15/2/1387مصوب ) پیام(نامه مالی شرکت هوایی پست و مخابرات  آیین 27تبصره ماده   ـ  407
 .باشد اقتصادي پیام، تابع قوانین و مقررات مربوط به مناطق ویژه اقتصادي می
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بردار با رعایت کاربري  نقل و انتقال اراضی موضوع این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بهرهتبصره ـ   
  .بود گردد، خواهد کار که از سوي سازمان هر منطقه صادر می اراضی، موکول به ارائه گواهی پایان

لت باشـد،   ابسته به دو لتی یا و ها دو ل آن از تاریخ تصویب این قانون در مناطقی که سازمان مسؤوـ  23 ماده 
ها و مراتع در امور اراضی و منـابع   رزي و سازمان جنگل زارت جهاد کشاو کلیه حقوق و اختیارات و تکالیف قانونی و
  )408( .باشد ل آن منطقه می طبیعی هر منطقه به عهده سازمان مسؤو

  .باشد لت می اعمال امور حاکمیتی طبق قوانین موضوعه بر عهده دوـ  24 ماده 
هاي امور اقتصادي و دارایی و صـنعت، معـدن و    زارتخانه نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد و آیینـ  25 ماده 

صــویب عــالی منــاطق آزاد بــه ت ریــزي کشــور و دبیرخانــه شــوراي و ســازمان مــدیریت و برنامــه )409(تجــارت 
  )411(.خواهد رسید )410(وزیران هیأت
  

 قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی
  و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادي 

 4/7/1389مصوب 
شود در شهرستان ماکو منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران   به دولت اجازه داده می ـ  1ماده 
  .ایجاد نماید

ون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایـران مصـوب    هاي موضوع قان کلیه فعالیت
و اصالحات بعدي آن در منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی مـاکو کـه محـدوده جغرافیـایی آن برابـر نقشـه         7/6/1372

  )412( .باشد، مجاز است پیوست می

  
قــانون تشــکیل و اداره منــاطق ویــژه اقتصــادي  23بــا توجــه بــه مقــررات مــاده  :ق.ح.ا 2/5/1387ـ   2584/7نظریــه  ـــ 408

هــا و مراتــع و امــور  کــه کلیــه حقــوق و اختیــارات و تکــالیف قــانونی وزارت جهــاد کشــاورزي و ســازمان جنگــل   9/5/1384مصــوب 
اع از دعـوي و ســایر  اراضـی و منـابع طبیعـی هـر منطقـه بــه مسـؤول آن منطقـه واگـذار شـده اسـت و اقــدام بـه طـرح دعـوي و دفـ              

اقدامات مربوط به آن از جمله طرف دعـوي قـرار گـرفتن مسـؤول منطقـه نیـز از آن جملـه اسـت لـذا پاسـخ بـه هـر دو سـؤال مثبـت               
 . است

عبـارت   8/4/1390مصـوب   قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معـدن و تجـارت  به موجب   ـ   409
  .ه استتغییر یافت» وزارت صنعت، معدن و تجارت«به » وزارت بازرگانی«

وزیـران   هیـأت  3/6/1392صنعتی و ویژه اقتصادي مصوب  ـ عالی مناطق آزاد تجاري   به موجب تصویبنامه تشکیل شوراي ـ   410
صـنعتی   ـ  جـاري  وزیـران در قـانون چگـونگی اداره منـاطق آزاد ت     ظـایف و اختیـارات هیـأت    وبا اصالحات بعدي مندرج در این مجموعه 

و قـانون تشـکیل و اداره   ) ورذکقانون مـ ) 1(ماده ) 2(به استثناي تبصره (و اصالحات بعدي آن  ـ   1372مصوب  ـ  جمهوري اسالمی ایران 
سـایر   و مقررات مندرج در) ورذکقانون م )1(ماده  )2(به استثناي تبصره ( ـ   1384مصوب  ـ  یژه اقتصادي جمهوري اسالمی ایران  مناطق و

صـنعتی   ـ عالی مناطق آزاد تجاري   قوانین صرفاً در خصوص مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصادي به وزیران عضو شوراي شوراي 
  .و ویژه اقتصادي تفویض شده است

 .به تصویب رسیده و در این مجموعه درج شده است 1/3/1385نامه اجرایی قانون در تاریخ  آیین  ـ 411
وزیران مندرج در این مجموعـه   هیأت 19/2/1389ویبنامه تعیین محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی ماکو مصوب  به تص ـ 412
  .رجوع شود
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ـ  بـه ورود کـاالي همـراه    سازي مقـررات مربـوط    دولت مکلف است تمهیدات الزم نسبت به یکسان تبصره 
  .مسافر از مناطق آزاد به سایر نقاط کشور را فراهم نماید

، )مریـوان (، کردستان )سیستان(هاي سیستان و بلوچسـتان  شود در اسـتان بـه دولـت اجازه داده می ـ  2ماده 
غربی  ، آذربایجان)ندوغارو(رضوي  ، خراسـان)ریـز و کازرون سه منطقه المرد، نی(، فارس )بیرجند(خراسان جنوبی 

، گلسـتان  )آبـاد  جهــان (، همدان )شهرري(، تهران )شـهرکرد(، چهارمحال و بختیاري )کاشان(، اصفهان )سلماس(
، کرمانشــاه  )دو منــطقه دامغـان و سمنــان   (، سـمنان  )منطقه اقتصـادي شـمال اسـتان بوشـهر    (، بوشهر )اترك(
و کرمان ) مهران(، ایالم )نوشهر(، مازندران )»ره«ـدر امام خمینیبن(، خـوزسـتان )نـمین(، اردبیل )آباد غرب اسالم(
رسـد منطقـه ویـژه     مـی  )413(وزیـران  هایی که بـه تصـویب هیـأت    در محدوده) دو منطقه جازموریان و رفسنجان(

  )414( .اقتصادي ایجاد نماید
مصـوب   مناطق یادشده بر اساس قـانون تشـکیل و اداره منـاطق ویـژه اقتصـادي جمهـوري اسـالمی ایـران        

  .اداره خواهند شد 11/3/1384
  
  

  
وزیـران   هیـأت  3/6/1392صنعتی و ویژه اقتصادي مصوب  ـ عالی مناطق آزاد تجاري   به موجب تصویبنامه تشکیل شوراي ـ   413

صـنعتی   ـ  وزیـران در قـانون چگـونگی اداره منـاطق آزاد تجـاري       ظـایف و اختیـارات هیـأت    وبا اصالحات بعدي مندرج در این مجموعه 
و قـانون تشـکیل و اداره   ) ورذکقانون مـ ) 1(ماده ) 2(به استثناي تبصره (و اصالحات بعدي آن  ـ   1372مصوب  ـ  جمهوري اسالمی ایران 

و مقررات مندرج در سـایر  ) ورذکقانون م )1(ماده  )2(به استثناي تبصره ( ـ   1384مصوب  ـ  یژه اقتصادي جمهوري اسالمی ایران  مناطق و
صـنعتی   ـ عالی مناطق آزاد تجاري   قوانین صرفاً در خصوص مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصادي به وزیران عضو شوراي شوراي 

  .و ویژه اقتصادي تفویض شده است
  :مجموعه رجوع شود هاي ذیل مندرج در این به تصویبنامه  ـ 414

) ره(تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادي دوغارون، رفسنجان، جازموریان، بنـدر امـام خمینـی     ـ  1
  .29/1/1390بندر نوشهر، شهرکرد، اسالم آباد غرب، مهران، سلماس، اترك، دامغان، سمنان و المرد مصوب 

، نمین، کـازرون، کـاوه، بجنـورد، الوان،    )رامشار(ه و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادي سیستان تعیین سازمان مسؤول، محدود ـ 2
  .22/6/1390پارسیان و بانه مصوب 

و جهــرم مصــوب ) ایرانیــان(ـ تعیــین ســازمان مســؤول، محــدوده و گــرایش منــاطق ویــژه اقتصــادي بیرجنــد، ســبزوار، زرندیــه   3
20/12/1390  

 .20/12/1390آباد، ري و سهالن مصوب  محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادي جهان تعیین سازمان مسؤول، -4
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  صنعتی ماکو –نقشه محدوده منطقه آزاد تجاري 
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  قانون ایجاد مناطق جدید ویژه اقتصادي

  28/9/1389مصوب 
ـ  فوالد اردکـان و  (، یزد )پارسیان و الوان(هاي هرمزگان  شود در استان به دولت اجازه داده می ماده واحده 

، خراسـان  )بجنورد(خراسان شمالی ، )و زرندیه ویژه مبلمان و دکوراسیون) ایرانیان(یه کاوه، زرند(، مرکزي )صدوق
، اصـفهان  )قصر شیرین(، کرمانشاه )جهرم(، فارس )الهیجان(، گیالن )بروجرد(، لرستان )سبزوار و کاشمر(رضوي 

میرجـاوه  (ستان و بلوچستان ، سی)آباد سراب و بستان(، آذربایجان شرقی )بانه(، کردستان )گرمسار(سمنان ) شهرضا(
مناطق یادشده بـر اسـاس   . )415(منطقه ویژه اقتصادي ایجاد نماید) شوش(و خوزستان ) مالیر(، همدان )ـ زاهدان

   .اداره خواهند شد 1384قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادي جمهوري اسالمی ایران مصوب 
  

  ارا و سهالنقانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادي سهند مراغه، آست
  28/9/1389مصوب 

و گیالن ) سهند، مراغه و سهالن(هاي آذربایجان شرقی  شود در استان به دولت اجازه داده می ـماده واحده 
  ) 417( .رسد، مناطق ویژه اقتصادي ایجاد نماید می )416(اي که به تصویب هیأت وزیران در محدوده) آستارا(

 1384ره مناطق ویژه اقصادي جمهوري اسـالمی ایـران مصـوب    مناطق یادشده بر اساس قانون تشکیل و ادا
  .شود اداره می

  

  
هاي مربوط به تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویـژه مـذکور در همـین مجموعـه      تصویبنامهبه   ـ   415
  . رجوع شود

وزیـران   هیـأت  3/6/1392صنعتی و ویژه اقتصادي مصوب  ـ ري  عالی مناطق آزاد تجا به موجب تصویبنامه تشکیل شوراي ـ   416
صـنعتی   ـ  وزیـران در قـانون چگـونگی اداره منـاطق آزاد تجـاري       ظـایف و اختیـارات هیـأت    وبا اصالحات بعدي مندرج در این مجموعه 

و قـانون تشـکیل و اداره   ) ورذکانون مـ ق) 1(ماده ) 2(به استثناي تبصره (و اصالحات بعدي آن  ـ   1372مصوب  ـ  جمهوري اسالمی ایران 
و مقررات مندرج در سـایر  ) ورذکقانون م )1(ماده  )2(به استثناي تبصره ( ـ   1384مصوب  ـ  یژه اقتصادي جمهوري اسالمی ایران  مناطق و

صـنعتی   ـ آزاد تجاري   عالی مناطق قوانین صرفاً در خصوص مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصادي به وزیران عضو شوراي شوراي 
  .و ویژه اقتصادي تفویض شده است

آبـاد، ري و سـهالن مصـوب     به تصویبنامه تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادي جهان  ـ   417
 .مندرج در این مجموعه رجوع شود 20/12/1390



 

  
  
  
  

  قوانین مرتبط 
  
  
  
  
  

  )418(از قانون مالیات بر ارزش افزوده 
  17/2/1387مصوب 

االجرا شدن این قانون، قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسـعه اقتصـادي،    از تاریخ الزم ـ  52ماده 
کننـدگان   جمهوري اسالمی ایران و چگونگی برقراري و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید اجتماعی و فرهنگی

و اصالحیه بعدي آن و سایر قوانین و مقررات خاص  1381دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتی مصوب  کاال، ارائه
کاالها و ارائـه خـدمات لغـو     و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید

گردیده و برقراري و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکننـدگان کاالهـا و   
حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایري که شمول قوانین و مقـررات  . باشد دهندگان خدمات ممنوع می ارائه

 .باشد یا تصریح نام است، نیز می عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام
  .... :باشد موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می

 ؛ 7/6/1372قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران مصوب  ـ 3
  ؛5/9/1384قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادي جمهوري اسالمی ایران مصوب  ـ 4

  
  )419( فساد با مقابله و اداري نظام سالمت ارتقاء از قانون

  29/2/1387مصوب 
  :است مکلف دارایی و اقتصادي امور وزارت ـ 9 ماده

...  
 مـرزي، منـاطق   هاي بازارچه مورد در مشخص راهبردي برنامه قانون این تصویب از پس سال یک ظرف ـ د

  
، تـا  24/12/1393کل کشور مصوب  1394قانون بودجه سال  9مدت اجراي آزمایشی قانون فوق به موجب بند ب تبصره  ـ 418

 .تمدید شده است 1394پایان سال 
بـه تأییـد مجمـع تشـخیص      7/8/1390 در تـاریخ  29/2/1387مصـوب   فساد با مقابله و اداري نظام سالمت ارتقاء قانون ـ  419

  .باشد قانون مذکور آزمایشی به مدت سه سال می اًرسیده است؛ ضمن مصلحت نظام
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  )420( .برساند وزیران  هیأت تصویب به و نماید تدوین خاص هاي اسکله و اقتصادي و تجاري ویژه و آزاد
  

  بنیان ها و مؤسسات دانش قانون حمایت از شرکتاز 
  ها و اختراعات سازي نوآوري و تجاري

  5/8/1389مصوب 
شرکت یا مؤسسـه خصوصـی یـا تعـاونی اسـت کـه بـه منظـور          ،بنیان ها و مؤسسات دانش شرکت ـ 1ماده 

شـامل گسـترش و کـاربرد    (محور، تحقق اهداف علمـی و اقتصـادي   افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش  هم
در حـوزه  ) شـامل طراحـی و تولیـد کـاال و خـدمات     (سـازي نتـایج تحقیـق و توسـعه      و تجاري) اختراع و نوآوري

 . شود افزارهاي مربوط تشکیل می هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم فناوري
ـ  ها و مؤسساتی که بـیش از   تی، مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی و نیز شرکتهاي دول شرکت تبصره 
هاي دولتی و مؤسسات و نهادهاي عمـومی غیردولتـی باشـد،     از مالکیت آنها متعلق به شرکت) %50(پنجاه درصد 
  . هاي این قانون نیستند مشمول حمایت
  ...:قانون عبارتند از بنیان موضوع این ات دانشها و مؤسس ها و تسهیالت قابل اعطاء به شرکت حمایت ـ 3ماده
ـ  بنیـان   هـا و مؤسسـات دانـش    اولویت استقرار واحدهاي پژوهشی، فناوري و مهندسی و تولیـدي شـرکت   ج 

هاي علم و فناوري، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادي و یا منـاطق ویـژه علـم و     موضوع این قانون در محل پارك
  . فناوري

  پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی  از قانون برنامه
  ) 421()1390- 1394(ایران

  با اصالحات و الحاقات بعدي  15/10/1389مصوب 
منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادي و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقـق اهـداف سـند      به ـ  112ماده 
پیونـدي و   تصادي مناسب در این منـاطق، هـم  انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اق چشم

  :هاي مختلف تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوي توسعه ملی در بخش
ـ  هنگام ورود به سایر نقاط کشور بـه    کاالهاي تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادي به ب 

کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از  د اولیه و قطعات داخلی به و ارزش موا )422(نسبت مجموع ارزش افزوده
   .معاف است)423(پرداخت حقوق ورودي 

اي خـارجی بـه کـار رفتـه در تولیـد، مشـروط بـه پرداخـت حقـوق           مواد اولیه و کاالهاي واسطه ـ  1تبصره 
  

  .نامه مذکور تا زمان تهیه این مجموعه به تصویب نرسیده است تصویب ـ  420
 .به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است 25/10/1389قانون مذکور در تاریخ   ـ  421
خـدمات   ارزش افزوده در این قـانون، تفـاوت بـین ارزش کاالهـا و     :17/2/1387مصوب  انون مالیات بر ارزش افزودهق 3ماده  ـ  422
 .باشد با ارزش کاالها و خدمات خریداري یا تحصیل شده در یک دوره معین می عرضه شده

ارزش ) %4(حقوق گمرکی معـادل چهـار درصـد    : حقوق ورودي : 22/8/1390قانون امور گمرکی مصوب  1بند د ماده   ـ  423
موجب قانون، گمرك مسؤول وصول   به عالوه وجوهی که  هگردد ب اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می به گمرکی کاال

 .شود هاي انجام خدمات نمی ولی شامل هزینه گیرد آن است و به واردات قطعی کاال تعلق می
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  .شود در حکم مواد اولیه و کاالي داخلی محسوب می ،) 424(ورودي

کار رفته در کاالهاي تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویـژه   د اولیه و قطعات خارجی بهموا ـ  2تبصره 
اقتصادي که در گذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی کـه بـه کشـور    

  .معاف است ) 425(خت حقوق وروديگردد و از پردا کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می شود، به وارد می
المللـی، ایجـاد    ـ به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهاي آموزشی و تحقیقـاتی معتبـر بـین     هـ

هـاي   ربـط و تأسـیس دانشـگاه    هـاي ذي  هاي داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعـالم وزارتخانـه   نمایندگی دانشگاه
  .ژه اقتصادي با رعایت قوانین مربوط مجاز استخصوصی در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و وی

المللی و افزایش درآمد ناشی از  به منظور تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین ـ  166ماده 
بـه  ) ره(المللی امـام خمینـی   و حمل و نقل کاال و مسافر و اشتغال مولد و تبدیل شدن فرودگاه بین) ترانزیت(عبور 

نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافري منطقه با تأکید بر استقالل سـازمانی، مـالی و   قطب اول حمل و 
  :نفعان، دولت اقدامات زیر را انجام دهد فرودگاه و ایجاد جریان پایدار منابع مالی ذي مدیریتی این 

نطقـه آزاد تجـاري و   و ایجـاد م ) ره(المللی امام خمینی  ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بین ـالف  
اي و سـایر خـدمات شـهر     منطقه ویژه اقتصادي در بخشی از اراضی فرودگاه جهت ارایـه خـدمات بـانکی و بیمـه    

  فرودگاهی از قبیل گردشگري، پزشکی، رفاهی و مشابه آن
هاي جنـوبی و غربـی بخـش     محدوده مناطق آزاد تجاري و ویژه اقتصادي به ترتیب از انتهاي ضلع ـ  تبصره

اداره شـهر  . هکتار خواهـد بـود  دو هزار و پانصد هکتار و هزار و پانصد به مساحت ) ره( ی فرودگاه امام خمینیهوای
فرودگاهی موضوع این ماده که شامل مناطق آزاد تجاري و ویژه اقتصادي فوق نیز خواهد بـود، در قالـب شـرکت    

راه و آن بـه پیشـنهاد وزارت   )  426(مههاي کشور اسـت کـه اساسـنا    دولتی وابسته به شرکت مادرتخصصی فرودگاه
  .وزیران خواهد رسید به تصویب هیأت)  428(و معاونت  )427(شهرسازي
ـ  المللــی  هــاي الزم بــا اولویــت احــداث فــاز دوم فرودگــاه بــین ایجــاد و تکمیــل زیربناهــا و زیرســاخت ب 
   )ره(خمینی امام

  از قانون امور گمرکی
  22/8/1390مصوب 

کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طـرف شـوراي    گمرکی بهمفاهیم اصطالحات  ـ 1ماده 
که در بندهاي ذیل یـا   شود مگر این صورت مجموعه براي کشورهاي عضو منتشر شده و یا می همکاري گمرکی به

 :عمل آمده باشد در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگري به 

  
  .رجوع شود 423شماره  به زیرنویس ـ425و   424
در سامانه ملی قوانین و مقـررات  هیأت وزیران  24/1/1393مصوب ) ره(به اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی   ـ   426

 .رجوع شود www.dotic.ir جمهوري اسالمی ایران به نشانی
وزرات راه و «بـه  » وزارت راه و ترابـري «عبـارت   31/3/1390مصـوب   قانون تشـکیل وزارت راه و شهرسـازي  به موجب   ـ  427
  . تغییر یافته است» شهرسازي

 .ریزي کشور در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامه  ـ   428

http://www.dotic.ir
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ـ  ا شفاهی است که بر اساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویـه گمرکـی   اي کتبی ی بیانیه: اظهار کاال الف 
  .دهد کند و اطالعات مورد نیاز براي اجراي مقررات گمرکی را ارائه می مورد نظر خود را درباره کاال مشخص می

ـ  سندي است که به موجب آن شرکت حمل و نقل، فهرست کلی محموالتی کـه بایـد   : اظهارنامه اجمالی پ 
  .نماید ه و یا بارگیري شود را هنگام ورود و یا خروج وسیله نقلیه از کشور اعالم میتخلی

  .شود آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال می: قلمرو گمرکی ص ـ
ـ  به اضـافه سـود بازرگـانی کـه     ارزش گمرکی کاال %) 4(حقوق گمرکی معادل چهار درصد : حقوق ورودي د 
موجب قانون، گمرك مسـؤول وصـول آن اسـت و بـه       عالوه وجوهی که به گردد به وزیران تعیین می هیأتتوسط 

  .شود هاي انجام خدمات نمی گیرد ولی شامل هزینه واردات قطعی کاال تعلق می
ـ  موجب قانون یا قراردادهاي متکـی بـه قـانون مسـؤولیت       شخص حقوقی که به: گیرنده  مرجع تحویل ك 
هداري کاالهاي مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکـی آن انجـام نشـده اسـت در امـاکن      تحویل و نگ

  .آوري و فروش اموال تملیکی نیست این اصطالح شامل سازمان جمع. گمرکی بر عهده دارد
و نقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی، دو نسـخه اظهارنامـه    هاي حمل  شرکت ـ 18ماده 
هـر  ) هـاي  راهنامـه (هـاي   اي از فهرست کل بار و در صورت نیاز، بارنامـه  الی تنظیم و به هریک از آنها نسخهاجم

گیرنده کاال تسلیم کنند و در صـورت خـالی بـودن     ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرك و مرجع تحویل
اظهارنامه اجمالی باید به زبان فارسی و طبق . دوسیله نقلیه، اظهارنامه اجمالی با تصریح بر خالی بودن تسلیم نماین

خـوردگی   نماید، بدون حـک و اصـالح و قلـم    گیرنده تهیه می اي که گمرك ایران با هماهنگی مراجع تحویل نمونه
  .تنظیم گردد
و نقل به هنگام تنظیم و تسلیم اظهارنامه اجمالی از نظـر محتویـات     هاي حمل مسؤولیت شرکت ـ 1 تبصره
بارگیري و مهروموم شـده  ) کانتینرهاي(هاي  بارگُنج. هاي مربوطه است آکبند محدود به مندرجات بارنامههاي  بسته

  .گردد کبند تلقی میآاز طرف فرستنده کاال در حکم بسته 
مقررات این ماده شامل کاالهاي ورودي از مناطق آزاد تجـاري ـ صـنعتی و ویـژه اقتصـادي بـه        ـ 2 تبصره

  .دگرد قلمرو گمرکی نمی
  ...ـ  24ماده 
تعیین مهلت توقف کاال در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادي بر اساس ضوابط قـانونی منـاطق    ـ 4 تبصره

هـاي   مهلـت  يکاالهایی که در این مناطق پـس از انقضـا  . هاي مسؤول این مناطق است مذکور در اختیار سازمان
  .گردند وند نیز مشمول مقررات کاالي متروکه میش هاي مذکور مهلت منقضی، اعالم می ی توسط سازمانیاعطا

  ...ـ  60ماده 
ها و مناطق ویـژه اقتصـادي و کـاهش رسـوب      هاي خالی گمرك برداري از ظرفیت منظور بهره به  ـ  4تبصره 

هـا و   کاال در مبادي ورودي، گمرك حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مکلف است با عبور کاالها به گمرك
شـود تـا در صـورت     هاي انتقال را در ابتدا متقبل می بدیهی است منطقه مربوطه هزینه. افقت نمایدمناطق ویژه مو

مسـؤولیت حفـظ و نگهـداري کـاال بـر عهـده عبوردهنـده و مرجـع         . مراجعه صـاحب کـاال از وي وصـول نمایـد    
  .ربط است گیرنده ذي تحویل

گـردد و مـواد، کاالهـاي     کشـور صـادر مـی   حقوق ورودي اخذ شده از عین کاالي وارداتی کـه از   ـ  66ماده 



387  )مناطق ویژه اقتصادي(قوانین مرتبط 
بندي کاالي صـادر شـده بـا     شده در تولید، تکمیل یا بسته کار رفته یا مصرف بندي خارجی به مصرفی و لوازم بسته

  .نامه اجرایی آن با مأخذ زمان ورود کاال باید به صادرکننده مسترد گردد رعایت مقررات این قانون و آیین
گـردد چنانچـه    منظور صادرات، به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادي حمل مـی  ه کاالهایی که ب ـ  1تبصره 

  .گردد برابر قوانین و مقررات از این مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد می
که الزمه واکـنش شـیمیایی اسـت مشـمول اسـترداد      ) ها کاتالیست( ها کننده حقوق ورودي تسریع ـ 2 تبصره

عنوان کمک در تولیـد کـاالي صـادراتی مـورد       کننده و همانند آنها که فقط به ت و مواد روانگردد ولی ابزارآال می
  .گیرد شامل مقررات استرداد نیست استفاده و مصرف قرار می

  .تواند توسط اشخاصی غیر از واردکننده کاالهاي مذکور نیز درخواست شود استرداد می ـ 3 تبصره
سال  شده سه کار رفته در کاالهاي صادر حقوق و عوارض ورودي مواد به مهـلت درخواست استرداد ـ  4تبصره 

روز امضاي پروانه یا پته گمرکی و روز تسـلیم تقاضـاي   . از تاریخ امضاي پروانه یا پته گمرکی کاالي ورودي است
  .شود استرداد به گمرك ایران جزء این ایام محسوب نمی

کـاال و مـواد وارداتـی بـه کـار رفتـه در کـاالي صـادراتی،          به منظور تسهیل شناسایی و انطبـاق  ـ 67ماده 
صادرکننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامه صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره پروانـه ورودي مربوطـه بـه    

طور کامل انجـام دهـد و    گمرك صدوري اعالم کند و گمرك موظف است تشریفات ارزیابی کاالي صادراتی را به
  .در ظَهر اظهارنامه صادراتی قید نماید نتیجه را

ـ  نامه اجرایی ایـن   اسناد و مدارك مورد نیاز گمرك جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودي در آیین تبصره 
  .گردد قانون مشخص می

استرداد بر اساس ارزش گمرکی و مأخذ حقـوق ورودي منـدرج در اسـناد گمرکـی در زمـان ورود       ـ 68ماده 
هایی غیر از گمرك وصـول   در صورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کاال توسط سازمان. شود محاسبه می

هـاي   گمـرك و سـایر سـازمان   . نمایـد  هـاي مـذکور اعـالم مـی     شود، گـمرك مراتب را جهت استرداد به سازمان
  .ساله بودجه الزم براي استرداد را در بودجه ساالنه منظور نمایند کننده باید همه وصول

چنانچه کاالي تولید داخلی به اشخاصی که در واردات کاالي مشابه خارجی معافیت دارند فروخته  ـ  69ماده 
کار رفته در تولید آن نیز طبق مقررات این قـانون بـه    شود، وجوه پرداختی براي ورود کاال، مواد، اجزاء و قطعات به

  .گردد فروشنده مسترد می
هـاي   ن قانون شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تـردد از راه منظور از مسافر در ای ـ  76ماده 

  :گردند اشخاص زیر مسافر تلقی می. شود مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آنها خارج می
  .شود طور موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می ـ شخص غیرمقیم ایران که به الف

) مسـافر ورودي (یـا بـه آن وارد   ) مسـافر خروجـی  (مرو گمرکی کشور خـارج  ب ـ شخص مقیم ایران که از قل 
  .شود می

مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصـادي مشـمول مقـررات ایـن      ـ 1 تبصره
رك ماده نیستند و در صورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند، موظفند کاالي همراه خود را به گمـ 

  .اظهار نمایند
شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کاالي شخصی همراه مسافر و امور مربوط بـه   ـ 2 تبصره
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  .گردد نامه اجرایی تعیین می مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین
تحـول، نگهـداري،    موارد مصرحه در این قانون نحوه ورود و صدور کاال، تحویـل و  ياستثنا  به ـ 158 ماده
   .ها در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادي، حسب مورد تابع قوانین مربوطه است ها و ممنوعیت محدودیت

  
  قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از 

 19/2/1391مصوب 
و گـاز،   نفـت هاي کلی نظام جمهوري اسالمی ایران در بخش  به منظور تحقق سیاست نفتوزارت  ـ1ماده 
، گاز، پتروشـیمی  نفتدستی صنعت  ریزي و نظارت بر کلیه عملیات باالدستی و پایین تگذاري، راهبري، برنامهسیاس

و گـاز اعمـال حـق     نفـت و پاالیشی تشکیل شده است و به نمایندگی از طرف حکومت اسالمی بر منابع و ذخایر 
  . نماید حاکمیت و مالکیت عمومی می

  : به شرح زیر است فتنوظایف و اختیارات وزارت  ـ3ماده 
...  

  ی یپ ـ امور اجرا
...  
هاي مناسب براي ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادي در حـوزه   ـ شناسایی، آمایش و پیشنهاد مکان  6
هاي حمایتی و نظـارتی   هاي آمایش سرزمین و اعمال سیاست ، گاز، پتروشیمی و پاالیشی در چهارچوب برنامهنفت

  و گاز نفتو اداره هر یک از این مناطق در امور مرتبط با بر فرآیند توسعه 
  

 کل کشور 1394از قانون بودجه سال 
  24/12/1393مصوب 

  ... -9تبصره 
آزاد و  مناطق هاي سازمان) 429( 1394ریزي کشور موظف است بر بودجه سال  سازمان مدیریت و برنامه -ل 

 1395الیحـه بودجـه سـال    ) 3(را در پیوست شماره  اطقمن این 1395ویژه اقتصادي دولتی نظارت و بودجه سال 
   .کل کشور منظور کند

  

  
 صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو -هاي مناطق آزاد تجاري سازمان 1394نامه بودجه سال  به تصویب ـ  429
  .وع شودو ویژه اقتصادي در همین مجموعه رج صنعتی –عضو شوراي عالی مناطق آزاد تجاري  وزیران 27/12/1393مصوب 



 

  
  
  
  المللی  بین  موافقتنامه

  
  
  
  
  

  
  هاي بلند مدت اقتصادي، بازرگانی، علمی، از قانون موافقتنامه همکاري

  لت ترکمنستان لت جمهوري اسالمی ایران و دو فنی و فرهنگی بین دو
  23/2/1382مصوب 

  :هاي اصلی همکاري زمینه ـ   2 
  : بازرگانی ـ  اقتصادي  

ها در این بخش  که گسترش همکاري هاي موجود اقتصادي و تجاري و این طرفین با ابراز رضایت از همکاري
  :مابین نقش مؤثري داشته باشد، نسبت به موارد ذیل توافق نمودند ابط فی ند توسعه رو تواند در رو می

...  
تجـاري دو کشـور    ـ  را جهت همکاري و مشارکت فعـال در منـاطق آزاد اقتصـادي     طرفین آمادگی خود ـ   4 

  .اعالم نمودند
ها و امکانات مناطق  گیري طرف ترکمنی از ظرفیت طرف ایرانی موافقت نمود تمامی ترتیبات الزم براي بهره ـ   5 

هـاي   تر و شـعبات سـازمان  یژه اقتصادي جمهوري اسالمی ایران بـه صـورت تأسـیس دفـا     آزاد تجاري و مناطق و
هـا و نیـز تأسـیس     هاي حمل و نقـل، مراکـز دائمـی نمایشـگاه     اقتصادي ترکمنستان، مشارکت در تأسیس شرکت

هاي تولیـدي، تجـاري و خـدماتی در     گذاري ترکمنستان در زمینه فعالیت هاي مستقل و یا مشترك سرمایه شرکت
  .رد مناطق مذکور را فراهم آو



 

  
  
  
  

  مقررات 
  ها مهنا آیین

  
  
  

  نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادي آیین
  )430(جمهوري اسالمی ایران

  عالی مناطق آزاد  وزیران عضو شوراي 1/3/1385مصوب 
  تجاري ـ صنعتی با اصالحات بعدي

  : روند هاي مشروح مربوط به کار می هاي زیر به جاي عبارت ها و عبارت نامه، واژه در این آیین ـ1ماده 
  کشور جمهوري اسالمی ایران: لف ـ کشورا

  گمرك جمهوري اسالمی ایران: ب ـ گمرك
  عالی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي شوراي: عالی پ ـ شوراي 

  عالی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي دبیرخانه شوراي: ت ـ دبیرخانه
  )431(و اداره مناطق ویژه اقتصاديقانون تشکیل : ث ـ قانون
  منطقه ویژه اقتصادي: ج ـ منطقه

عالی تعیین  شخص حقوقی دولتی و یا غیردولتی که بنا به پیشنهاد دبیرخانه توسط شوراي: چ ـ سازمان منطقه 
  .باشد دار می لیت اداره منطقه را عهدهؤوشود و مس می

شـود و بـا پیشـنهاد دبیرخانـه بـه       طقه تهیـه مـی  هاي جامع و کالبدي مناطق توسط سازمان من طرح ـ2ماده
  .عالی خواهد رسید تصویب شوراي

نویس الیحه ایجاد مناطق ویژه اقتصادي جدید توسط دبیرخانه تهیه و پـس   گزارش توجیهی و پیش ـ3ماده 
  )432( .شود وزیران ارائه می عالی به هیأت از تأیید شوراي

  .شود ب میمدیر منطقه توسط سازمان منطقه منصو ـ4ماده 
وزیـران   تعیین سازمان منطقه موکول به تملک و تصرف اراضی مورد نظر قبل از صدور مجوز هیأت ـ5ماده 

  
 .ابالغ شده است 6/3/1386هـ مورخ 35361ت/34186نامه مزبور به شماره  آیین  ـ   430
 . در این مجموعه درج شده است 11/3/1384قانون مذکور مصوب   ـ   431
 .در این مجموعه رجوع شودمندرج  28/9/1389قانون ایجاد مناطق جدید ویژه اقتصادي مصوب به  ـ   432
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  .باشد می
کننـد، بهـاي خـدمات     هاي اجرایـی ارائـه مـی    تواند عالوه بر خدماتی که دستگاه سازمان منطقه می ـ6ماده 

ري، تخلیه، بارگیري، بهداشـتی، فرهنگـی، ارتباطـات،    عمومی، زیربنایی و مهندسی و تسهیالت مواصالتی، انباردا
تعرفه وجوه مـذکور  . کند، از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کند آموزشی و رفاهی را که رأساً در منطقه ارائه می

که باید متناسب با خدمات مربوط و با هدف حفظ موقعیت رقابتی هر منطقه باشد، توسط سازمان منطقه تنظـیم و  
هـاي مزبـور    شورا ظرف یک ماه نسبت به بررسی و تأیید یا اصالح تعرفه. شود عالی ارائه می به شوراي جهت تأیید

  )433(.هاي پیشنهادي تأیید شده تلقی خواهد شد صورت تعرفه اقدام کند، در غیر این
 رعایت ضوابط نظام مهندسی و همچنین استفاده از خدمات مهندسان مشـاور و پیمانکـاران واجـد    ـ1بصره ت

  .الرعایه است صالحیت فنی در مورد خدمات مهندسی الزم
هاي الزم را جهت ارائه خدمات یادشده توسط بخش  هاي مناطق مکلفند تمهیدها و فرصت سازمان ـ2تبصره 

منطقه تعیین و اعمـال   ؤولهاي مس مذکور توسط سازمان در این صورت نرخ تعرفه خدمات. غیردولتی فراهم کنند
  .شود می

هـا و مقـررات دولتـی را     ل منطقه موظف است هنگام صدور مجـوز فعالیـت، سیاسـت   ؤوسازمان مس ـ7ماده 
  .رعایت و اعمال کند

ـ  لیت ؤوها و مقررات دولتی، مس در صورت عدم انطباق مجوزهاي صادر شده توسط سازمان با سیاست تبصره 
  .د بودهاي احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی بر عهده سازمان خواه جبران خسارت

اقتصادي و مناطق آزاد تجاري ـ   مبادالت بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه ـ 8ماده 
  .باشد صنعتی مجاز و مستلزم ارایه اظهارنامه گمرکی بدون هیچگونه تشریفات دیگر می

  .یران خواهد بودتضمین سازمان منطقه براي یکبار و یا سالیانه نیز مورد قبول گمرك ا بصره ـت
کاالهایی که از سایر نقاط کشور به منظور تعمیر یا تکمیل به منطقه وارد و پس از تکمیل یا تعمیـر   ـ9ماده 

مواد تعویض یا اضافه شده کـه منشـاء خـارجی داشـته باشـند،       و شوند، به میزان ارزش قطعات به کشور اعاده می
  .باشند دات میمشمول حقوق ورودي بر اساس مقررات صادرات و وار

کاالي وارد شده از سایر نقاط کشور  اعاده عین کاالي وارد شده از خارج به خارج از کشور یا اعاده ـ10ماده 
به داخل کشور در صورت ارائه اطالعات مربوط به ورود کاالهاي مذکور بدون هرگونه تشریفات با مجوز سـازمان  

  .منطقه بالمانع است
ات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش، تبـدیل، تکمیـل یـا تعمیـر بـه      مواد اولیه و قطع ـ11ماده 

شوند، تابع مقررات ورود موقت بوده و پس از پردازش، تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده  داخل کشور وارد می
  .شوند در منطقه با حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می

نقل و صاحبان یا دارندگان وسایل نقلیه مکلفنـد هنگـام ورود وسـیله نقلیـه بـه      مؤسسات حمل و  ـ12ماده 
  

 1392هاي مناطق ویژه اقتصادي براي اجرا در سـال  سازمان 1391هاي خدماتی سال  نامه موضوع تنفیذ تعرفهتصویببه   .ـ   433
در سـامانه ملـی قـوانین و مقـررات جمهـوري      صنعتی و ویژه اقتصادي -عالی مناطق آزاد تجاري  وزراي عضو شوراي 3/9/1392مصوب 

 .رجوع شود www.dotic.ir اسالمی ایران به نشانی

http://www.dotic.ir
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منطقه، یک نسخه تصویر یا رونوشت از بارنامه هر قلم از محصوالت خود را به ضمیمه فهرست کل بار به سازمان 
  .هاي قانونی تسلیم کنند منطقه و گمرك مستقر در منطقه به منظور اعمال نظارت

بـر عهـده کمیسـیونی مرکـب از نماینـدگان       )434(قـانون ) 11(ارزش افزوده موضوع مـاده   تعیین ـ 13ماده 
بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمی ایـران، گمـرك ایـران،        ، )436(بازرگانی و )435(هاي صنایع و معادن وزارتخانه

  .شود دبیرخانه و منطقه مربوطه است که در محل دبیرخانه تشکیل می
ع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در مجمو ـ  )13/8/1386اصالحی (1تبصره 

شود کاالي داخلی محسـوب و در هنگـام ورود بـه سـایر      کاالي تولیدي که توسط کمیسیون فوق الذکر تعیین می
   .باشد نقاط کشور از پرداخت کلیه حقوق ورودي معاف می

ید یا پردازش شده مشروط به پرداخـت حقـوق ورودي،   قطعات خارجی به کار رفته در کاالهاي تول مواداولیه و
  .باشد قطعات داخلی می در حکم مواداولیه و مجاز و

ورود کاالي مازاد بر ارزش افزوده تولید شده در منطقه بـه داخـل کشـور مجـاز و حقـوق ورودي       ـ  2تبصره 
  .صرفاً به مواد اولیه و قطعات خارجی بکار رفته در آنجا تعلق خواهد گرفت

تواند در  سازمان می. شود مهلت توقف کاالهاي وارد شده به منطقه توسط سازمان منطقه تعیین می ـ14ه ماد
عنوان شرط ضمن عقد قید کند و به امضـاي صـاحب کـاال برسـاند و در ایـن        ظهر قبض انبار منطقه مهلت را به

تکلیـف نکنـد،    ج نسازد و یا تعیینچنانچه صاحب کاال در مهلت تعیین شده کاالي خود را خار ضوابط ذکر کند که
کاال، سازمان مجاز است رأسـاً نسـبت بـه اجـراي      ماه از اخطار کتبی به اقامتگاه قانونی صاحب پس از گذشت یک

  .ضوابط مورد عمل خود اقدام کند
ـ  صاحب کاال شخص حقیقی و یا حقوقی و یا قائم مقـام قـانونی او و یـا متصـدي حمـل اسـت کـه         تبصره 
  . یا قبض انبار تفکیکی و یا ظهرنویس شده به نام او صادر شده استمانیفست کاال

هایی که قصد فعالیت در منطقه ویژه اقتصادي را دارنـد   ها و یا شعب نمایندگی شرکت ثبت شرکت ـ15ماده 
هـاي مـادي و معنـوي در منطقـه بـر       صرفنظر از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و نیز ثبت مالکیت

هـا و   س درخواست سازمان منطقه بر عهده اداره ثبت اسـناد و امـالك مربـوط و طبـق ضـوابط ثبـت شـرکت       اسا
هاي صنعتی و معنوي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران موضوع تصـویبنامه شـماره     مالکیت
  .باشد و اصالحات بعدي آن می )437(30/2/1374ك مورخ 15011ت/21453
ـ ت و ) 2(و مـواد  ) 1(مـاده  ) 6(و ) 3(ق ویژه اقتصادي کلیه وظایف و اختیارات موضوع بندهاي در مناط بصره 

  .شود امه مزبور به اداره ثبت اسناد و امالك مربوط محول مییبنتصو) 3(
تفکیک امالك و مستغالت منطقه و صدور اسناد مالکیت در منطقه صرفاً بـا درخواسـت سـازمان     ـ16ماده 

انتقال امالك و مستغالت در منطقـه بـین اشـخاص    . شود بت اسناد و امالك مربوط انجام میمنطقه توسط اداره ث
  .پذیر خواهد بود حقیقی و حقوقی در هر مرحله با اطالع سازمان و رعایت مقررات مربوط امکان

  
 .در این مجموعه درج شده است 11/3/1384مصوب . ا.ا.قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادي ج  ـ   434
    .در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت  ـ436و  435
 ـ   437

 .در این مجموعه درج شده است 4/2/1374مصوب تصویبنامه مذکور  
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  .باشد صدور اسناد مالکیت تفکیکی موکول به ارائه پایان کار صادر شده توسط سازمان منطقه می بصره ـت
امور مربوط به اشتغال نیروي انسانی و روابط کار و تأمین اجتمـاعی، قـرارداد کـار، شـرایط کـار و       ـ17ماده 

مراجع حل اختالف آنها بر اساس مقررات اشتغال نیروي انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در منـاطق آزاد تجـاري ـ    
  .باشد و اصالحات بعدي آن می )438(16/3/1373ك مورخ 25ت/33433شماره  صنعتی، موضوع تصویبنامه

ـ ت در تصویبنامه مذکور براي اجرا در مناطق ویژه اقتصـادي بـا    »مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی «عبارت  بصره 
  .شود جایگزین می »مناطق ویژه اقتصادي«عبارت 

 ،)439(بازرگـانی هاي مناطق موظفنـد آمـار صـادرات و واردات ماهانـه خـود را بـه وزارت        سازمان ـ 18ماده 
  .گمرك، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و دبیرخانه ارسال کنند

ها بر عملکرد مناطق نظارت کامل نمـوده   جهت تحقق اهداف و مأموریت دبیرخانه موظف است در ـ19ماده 
عـالی   مناطق نسبت به عملکرد خود در قبال شوراي. عالی ارائه کند بار به شوراي و گزارش آن را هر شش ماه یک

  .باشند گو میپاسخ
ـ ت در اجــراي ایــن وظیفــه قــانونی، دبیرخانــه مکلــف بــه بررســی کلیــه اســناد و مــدارك ســازمان  بصــره 

باشـد و سـازمان نیـز موظـف بـه       هـا، قراردادهـا و مکاتبـات مـی     گونـه اسـتثنا اعـم از دفـاتر، پرونـده      بدون هـیچ 
  .همکاري با دبیرخانه است

نامه تعیین تکلیف نشده باشد، بر طبـق مقـررات صـادرات و     نو این آیی )440(مواردي که در قانون ـ20اده م
  .واردات و امور گمرکی عمل خواهد شد

  
  )441(نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادي آیین

  وزیران عضو شوراي هماهنگی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی  20/12/1392مصوب 
  با اصالحات بعدي و ویژه اقتصادي

  :روند کار میه اصطالحات زیر در معانی مشروح بنامه  در این آیین ـ 1ماده
  شوراي هماهنگی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصادي: الف ـ شورا
  .شود شده و یا می هر یک از مناطق ویژه اقتصادي که به موجب قانون تأسیس: ب ـ منطقه
  ه اقتصاديدبیرخانه شوراي هماهنگی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژ: ج ـ دبیرخانه
  .نماید شخص حقوقی دولتی یا غیردولتی که ایجاد منطقه را درخواست می: د ـ متقاضی

هاي اقتصادي، تاریخی و فرهنگی به  شامل مطالعات پایه مبتنی بر مزیت): مطالعات اولیه(هـ ـ طرح توجیهی  
بندي و تـأثیر عملکـرد    راه برنامه زماناندازي و نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز به هم هاي راه همراه برآورد هزینه

منطقه بر اقتصاد محلی و ملی با توجه به بـازار کشـورهاي هـدف بـراي تهیـه مـواد اولیـه و صـادرات کاالهـاي          
  

 ـ   438
 .در این مجموعه درج شده است 19/2/1373مصوب امه مذکور تصویبن 

  .در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت  ـ 439
 .در این مجموعه درج شده است 11/3/1384مصوب . ا.ا.قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادي ج ـ   440
 .شده است ابالغ 11/3/1393ك مورخ 50411ت/26731نامه مزبور به شماره  آیین ـ  441
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  .ها و استانداردهاي فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی شده و تأثیر آن بر شاخص ساخته
بنـدي   ات مربوط به نحوه استفاده از اراضی و منطقـه طرح بلند مدتی که در آن ضوابط و مقرر: و ـ طرح جامع 
هاي مسکونی، فرهنگی، آموزشی، صنعتی، بازرگانی، اداري و کشاورزي و تأسیسات و تجهیـزات و   مربوط به حوزه

هـا و بنـادر و سـطح الزم بـراي      هاي عمومی منطقه، خطوط کلی ارتباطی و فرودگاه تسهیالت شهري و نیازمندي
هاي مربوط به آنها و حفظ بنا  جهیزات و تسهیالت عمومی مناطق، نوسازي، بهسازي و اولویتایجاد تأسیسات و ت

اي مصـوب   اي و منطقـه  هاي ناحیـه  این طرح در تطبیق با طرح. شود و نماهاي تاریخی و مناظر طبیعی، تبیین می
  .شود عالی شهرسازي و معماري تهیه می شوراي

نیازهاي ضروري و الزم جهت ایجاد و تأسـیس منطقـه متناسـب بـا     مجموع امکانات و پیش : ها زـ زیرساخت
، انـرژي و ارتباطـات و   )هوایی، زمینی و دریـایی (هاي حمل و نقل  موقعیت جغرافیایی محدوده مورد نظر در بخش

  فناوري اطالعات
  .گیرد محدوده جغرافیایی که تحت حاکمیت قوانین و مقررات منطقه قرار می: ح ـ محدوده منطقه

  :باشد فرآیند بررسی هر منطقه شامل مراحل و تشریفات زیر می ـ2هماد
  .الف ـ ارائه طرح توجیهی به همراه نقشه جانمایی و سایر اسناد و مدارك مربوط توسط متقاضی به دبیرخانه

ربط  کننده خدمات زیرساختی و سایر مراجع ذي هاي اجرایی تأمین ب ـ ارائه موافقت بدون قید و شرط دستگاه 
  .نونیقا

  ج ـ بررسی مدارك و طرح توجیهی ارائه شده توسط دبیرخانه
  د ـ ارائه گزارش نهایی ارزیابی ایجاد منطقه به دبیرشورا
  هـ ـ طرح ایجاد منطقه در شورا بر حسب تصمیم دبیر شورا

ل همزمان با ارائه پیشنهاد براي بررسی امکان ایجاد یک منطقه جدید، الزم اسـت سـازمان مسـؤو    ـ 3 ماده
نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصـادي جمهـوري    آیین) 19(پیشنهادي، معرفی و در اجراي ماده 
به صورت رسمی متعهد به موارد  6/3/1386ك مورخ 35361ت/34186نامه شماره  اسالمی ایران موضوع تصویب

  :زیر شود
  الف ـ ارائه گزارش توجیهی

  .یک سال پس از ابالغ مصوبه شوراب ـ تهیه طرح جامع منطقه ظرف 
توانایی الزم براي تأمین اعتبار حـداقل یـک سـوم    (ج ـ ارائه اسناد مالی معتبر دال بر توانمندي مالی متقاضی  

  و ارائه سوابق کاري دال بر توانمندي اجرایی و مدیریتی) هاي ایجاد زیرساخت هزینه
  رصد از کل محدوده مصوب در دو سال اول فعالیتها در بیست د سازي و ایجاد کامل زیرساخت د ـ آماده

هـ ـ گزارش عملکرد منطقه در محدوده مصوب پس از یک سال توسط سازمان مسؤول و بررسی آن توسـط   
  دبیرخانه با هدف چگونگی تداوم کار

ی کشی محدوده تـا مرحلـه نهـای   ) فنس(سازي از آغاز مرحله حصار  و ـ ارائه گزارش ماهانه پیشرفت کار آماده 
  سازي آماده

  ز ـ ایجاد مراکز خدمات پشتیبانی پس از تصویب منطقه
  ح ـ نظر مساعد استانداري و تعهد براي حمایت از منطقه
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جانمایی اراضی محدوده منطقه باید به نحوي باشد تا با توجه به اسناد باالدستی و اهداف تأسـیس   ـ 4 ماده
  .ورد نیاز را دارا باشدمنطقه، شرایط طبیعی و امکانات بالقوه و بالفعل م

ارائه اسناد و مستندات از سوي سازمان مسؤول غیردولتی مبتنـی بـر اثبـات مالکیـت یـا تصـرف        ـ 1 تبصره
قـانون تشـکیل و اداره منـاطق ویـژه اقتصـادي جمهـوري       ) 3(مـاده  ) 2(اراضی محدوده پیشنهادي، طبق تبصره 

  .ـ ضروري است 1384اسالمی ایران ـ مصوب 
  .اقل میزان مساحت مورد نیاز با توجه به طرح توجیهی و کاربري اراضی تعیین خواهد شدحد ـ 2 تبصره
  :مدارك و مستندات مورد نیاز به شرح زیر است ـ 5ماده 

جهات چهارگانه و موقعیت (محدوده پیشنهادي و موقعیت جغرافیایی ) کاداستر(ـ نام منطقه و نقشه جانمایی  1
قـانون تشـکیل و   ) 1(مـاده  ) 1(طبق مفاد تبصـره  (و نوع و حدود فعالیت مجاز  )نسبت به شهرهاي اطراف و غیره
  )اداره مناطق ویژه اقتصادي

ترجیحاً بخش خصوصی (ـ پذیرش رسمی سازمان مسؤول توسط شخص حقوقی متقاضی و ارائه اساسنامه  2
تندات قابل قبول مبنی بر دارا توانمند به لحاظ مالی، فنی و تخصصی با ارائه سوابق کاري، ارائه گردش مالی و مس

  )ها در محدوده مورد نظر هاي الزم براي ایجاد زیرساخت اي دست کم معادل یک سوم هزینه بودن سرمایه
هاي محلی با تأمین خدمات مـورد نیـاز منطقـه بـه      موافقت رسمی نهادها و سازمان(هاي زیربنایی  ـ شبکه 3
  ):شرح زیر

  ربط با تأمین آب کت آب و فاضالب استان یا منطقه ذيالف ـ موافقت صریح و غیرمشروط شر
  ربط با تأمین برق ب ـ موافقت صریح و غیرمشروط شرکت توزیع برق استان یا منطقه ذي

هاي مورد نیاز ارتباطات  ربط با تأمین زیر ساخت ج ـ موافقت صریح و غیر مشروط شرکت مخابرات استان ذي 
  و فناوري اطالعات

هاي مواصـالتی   ربط با تأمین زیرساخت غیرمشروط اداره کل راه و شهرسازي استان ذيد ـ موافقت صریح و   
  .حسب مورد) زمینی، دریایی و هوایی(

  .با تأمین انرژي) واحدهاي تابع(هـ ـ موافقت صریح و غیرمشروط وزارت نفت 
و تصرف اراضی ) ربط يهاي دولتی ذ یا واگذاري رسمی دستگاه(ـ ارائه اسناد و مدارك مثبته مبنی بر تملک  4

ربط مبنی  هاي ذي واقع در محدوده منطقه ویژه مورد نظر براي سازمان مسؤول غیردولتی و موافقت رسمی دستگاه
  بر واگذاري اراضی به سازمان مسؤول دولتی

  ـ نظر مساعد ستاد کل نیروهاي مسلح 5
  ـ موافقت گمرك با استقرار واحد گمرك در منطقه 6

مدارك و مستندات درخواستی ناقص، مبهم و فاقد اطالعات ضروري باشد، مهلتی جهـت  چنانچه  ـ 1 تبصره
چنانچه متقاضی ظرف مهلت مقرر جهت رفع نقص اقـدام ننمایـد، بررسـی    . رفع نقص به متقاضی داده خواهد شد

  .درخواست ایشان از دستور کار دبیرخانه خارج خواهد شد
ابالغ مصوبه مربـوط بـه    جوز قانونی براي ایجاد منطقه وپس از اخذ م ـ)26/5/1393اصالحی ( 2 تبصره

بـرداري از سـوي    تعیین محدوده، سازمان مسؤول و گرایش اقتصادي، متناسب با ایجـاد زیرسـاخت، پروانـه بهـره    
   .دبیرخانه صادر خواهد شد
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  قانون اجراي) 3(ماده ) الف(اصالحی بند ) 5(نامه اجرایی تبصره  آییناز 

  قانون اساسی) 44(ل هاي کلی اص سیاست
 هیأت وزیران 30/6/1393مصوب 

  :روند نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح به کار می در این آیین ـ1ماده
  هاي صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرك: الف ـ سازمان

  نهاي صنعتی ایرا هاي صنعتی تابع سازمان صنایع کوچک و شهرك شرکت شهرك: ب ـ واحد استانی تابع
قـانون  ) 8(هاي صـنعتی کـه منطبـق بـر مـاده       هاي شرکت شهرك آن دسته از فعالیت: ج ـ وظایف حاکمیتی 

قـانون اجـراي   ) 3(ماده ) الف(بند ) 5(اي محوله در قانون اصالح تبصره  مدیریت خدمات کشوري و وظایف توسعه
  .باشند ـ می1392قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن ـ مصوب ) 44(هاي کلی اصل  سیاست
  :اي به شرح زیر است هاي توسعه وظایف حاکمیتی واحدهاي استانی تابع به عنوان سازمان ـ2ماده

....  
ـ احداث و اداره مناطق ویژه اقتصادي که به موجب قوانین و مقررات مربوط برعهده واحدهاي استانی تابع 10
  .گیرد قرار می
  

بـراي مالحظـه    .استرسیده تصویب  به ذیل نیز هاي نامه آیین در خصوص مناطق ویژه اقتصادي
در ایـن   نـدرج م)هـا  نامـه  آیـین قسـمت  (صـنعتی   ـ  متن آنها به بخش مقررات مناطق آزاد تجاري

  .مجموعه رجوع شود
مصـوب  ایـران  صنعتی جمهـوري اسـالمی    ـ  تجاري  امورگمرکی مناطق آزاد  اردات و و مقررات صادرات، - 1

  عالی مناطق آزاد با اصالحات بعدي زراي عضو شوراي و 19/2/1373
تجاري ـ صنعتی جمهوري اسـالمی    آزاد مناطق مین اجتماعی در تأ  ي انسانی، بیمه و مقررات اشتغال نیرو -2
  با اصالحات بعدي تجاري ـ صنعتی عالی مناطق آزاد شوراي زراي عضو و 19/2/1373مصوب  ایران
   9/7/1373مصوب » وارض در مناطق آزاد تجاري صنعتینامه اخذ ع ش اجرایی آیین دستورالعمل و رو-4
صنعتی جمهوري اسـالمی   ـ  تجاري  هاي صنعتی و معنوي در مناطق آزاد ها و مالکیت ضوابط ثبت شرکت -5
  بعديو الحاقات با اصالحات  عالی مناطق آزاد زراي عضو شوراي و 4/2/1374مصوب  ایران
  وزیران هیأت 1/7/1386مصوب  مبارزه ملی با دخانیات نامه اجرایی قانون جامع کنترل و آیین -6
  وزیران هیأت  2/6/1379صنعتی مصوب  ـ  سیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاري  مقررات تأ-7
  وزیران هیأت 20/7/1390مصوب  ریزي و توسعه استان شوراي برنامهاجرایی نامه  آیین -8
  هیأت وزیران 6/12/1391مصوب  کینامه اجرایی قانون امور گمر آیین -6

  .وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن 11/4/1392مصوب  نامه اجرایی قانون معادن آیین -10
  

  



 

  
  
  

  ها تصویبنامه
  
  
  

  از تصویبنامه اجازه اقدام نسبت به انجام بیمه خطرات جنگ
  )442(توسط شرکت سهامی بیمه ایران  

  بعدي  و الحاقات حاتوزیران با اصال هیأت 24/7/1364مصوب  
 این مصوبه نسبت بـه انجـام بیمـه   ) 3(تواند با توجه به تضمین مقرر در بند شرکت سهامی بیمه ایران می ـ  1 

  :خطرات جنگ موارد زیر اقدام کند
  ....  ـ الف  
انون ق 20یژه حراست شده گمرکی موضوع تبصره  ارداتی به مناطق و کاالهاي و ـ  ) 26/10/1379الحاقی (هـ  
   )443(.1368ل توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب  برنامه او

کند در مقابل شـرکت   سازمانی که موارد بیمه را براي انجام بیمه به شرکت سهامی بیمه ایران معرفی می ـ  2 
  . ل پرداخت حق بیمه است مزبور مسؤو

این تصـویبنامه  ) 1(ارده به موارد بیمه شده مذکور در بند  ارات ودر صورتی که خس ـ  ) 4/6/1369اصالحی ( 3 
ز کند شـرکت سـهامی بیمـه     هاي دریافتی همان سال تجاو حق بیمه% 95هر سال از  دربا احتساب ذخایر مربوط، 

د تا الحساب برداشت نمای تصویبنامه به صورت علی) 4(ایران مجاز خواهد بود مازاد آنرا از محل سپرده موضوع بند 
مبـالغ برداشـت شـده،     نپس از منظور شدن مبلغ مزبور در قانون بودجه و پرداخت آن به شرکت سهامی بیمه ایرا

) 1(هاي الزم در مورد انجام بیمه موارد مذکور در بند  شرکت سهامی بیمه ایران مجازاست ضمانتنامه. مسترد گردد
  . تصویبنامه، صادر نماید) 4(را از محل سپرده موضوع بند 

موضـوع   سـپرده بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران در صورت اعالم نیاز شرکت سهامی بیمـه ایـران    ـ  4 
  . را تا مبلغ سیصد میلیون دالر افزایش خواهد داد )444(وزیران هیأت 17/9/1361تصویبنامه مورخ 

ع این تصویبنامه را شرکت سهامی بیمه ایران مجاز است نرخ بیمه خطر جنگ موضو ـ  )4/6/1369الحاقی ( 7 
المللی بیشتر و از نرخ بیمه معمول در زمـان صـلح نیـز     نرخ بیمه مورد عمل در بازار بین%) 30(ط بر آنکه از  مشرو

  
 .ابالغ شده است 21/8/1364مورخ  56700شماره این تصویبنامه به   ـ  442
 . رجوع شود 380زیرنویس شماره  به ـ  443
 17/9/1361هاي تحت اجاره شرکت کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران مصـوب   منظور تصویبنامه بیمه خطر جنگ کشتی ـ   444
  .الذکر که جایگزین آن شده، نسخ شده است فوق 24/7/1364بیمه خطرات جنگ مصوب وزیران است که با تصویب تصویبنامه  هیأت
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امور اقتصادي و دارایی تعیین نرخ بیمه موضوع ایـن تصـویبنامه    یرز در صورت موافقت و. کمتر نباشد، تعیین نماید
اگذاري  شرکت سهامی بیمه ایران اجباري در و. پذیر است المللی امکان ر بازار بیننرخ مورد عمل د%) 50(حداکثر تا 

  . موارد بیمه شده موضوع این تصویبنامه به بیمه اتکایی نخواهد داشت
  

  )445(یژه اقتصادي سرخس  ده منطقه و تعیین محدو
  با الحاقات بعدي وزیران هیأت 26/12/1374مصوب 

بـه عنـوان   » آسـتان قـدس رضـوي   «سرخس به شرح نقشه پیوست تعیین و  یژه اقتصادي ده منطقه و محدو 
  .شود ل منطقه یادشده تعیین می سازمان مسؤو

ت /42890ل یـاد شـده برطبـق تصـویبنامه شـماره       د اختیارات سازمان مسـؤو  حدو )24/9/1375الحاقی ( 
  .باشد ت جاري کشور میآن و با رعایت قوانین و مقررا )446(اصالحات بعدي  و 23/3/1374ك مورخ  15003

  
 .ابالغ شده است 26/1/1375ك مورخ 16466ت/109124شماره این تصویبنامه به  ـ   445
است کـه مـتن آن بـا     )1(*4/2/1374مصوب ... م توسعه قانون برنامه دو 25تبصره » د«نامه اجرایی بند منظور آیین ـ   446

  : بعدي به شرح زیر استو الحاقات اصالحات 
  : ند رو ح مربوط بکار می هاي مشرو هاي زیر به جاي عبارت اژه نامه و این آیین در ـ) 13/9/1374اصالحی (1ماده  
  عالی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی  شوراي: عالی شوراي 
  عالی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی  دبیرخانه شوراي: دبیرخانه 
اقتصـادي، اجتمـاعی و    م توسـعه  قـانون برنامـه دو   25تبصـره  »د«غیر بندري که به موجب بند  یژه حراست شده بندري و منطقه و:  قهمنط 

  . ل ایجاد شده است قانون برنامه او 20شود یاطبق تبصره  فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ایجاد می
  . شود می دار مدیریت منطقه را عهده  نامه تعیین و مسؤولیت اداره و یینشخص حقوقی است که به موجب این آ: ل منطقه سازمان مسؤو 
  : هاي مجاز درمناطق به شرح زیر است فعالیت ـ 2ماده  

  ـ نگهداري امانی کاال  1 
ایر آالت و سـ  لیـه، ماشـین   ـ تسریع و تسهیل در دستیابی به کاال، براي نزدیک کردن صحنه فعالیت صـاحبان کـاال اعـم ازمـواد او      2 

  . کاالهاي ساخته شده با مصرف کنندگان داخلی به منظور پشتیبانی از تولید داخلی کشور
  . ده با استفاده از امکانات بالقوه آن براي تحصیل ارزش افزو ـ پردازش کاال یا ایجاد تغییرات در 3 
اي مـورد نیـاز خـود در ایـن منـاطق،      ـ فراهم نمودن تسهیالت الزم جهت دستیابی خریداران عمـده داخلـی و خـارجی بـه کاالهـ     4 
  . اي و بسط و توسعه تجارت خارجی کشور کردن بازارهاي تجاري منطقه نزدیک

راي قفقاز، ارتباط با کشورهاي  اي با توجه به بازارهاي کشورهاي آسیاي میانه، قفقاز و ماو هاي تجاري منطقه ـ ایجاد عرصه فعالیت  5 
خـارجی، صـادرات و     تمـامی تسـهیالت ترانزیـت داخلـی و     این بازارها با اسـتفاده از  برداري مفید از بهره  پایی و سایر نقاط و ارو  آسیایی و

  . صادرات مجدد
بـا   الذکر به منظـور نیـل بـه اهـداف مـورد نظـر       خارجی براي موارد فوق  ـ جذب سرمایه و امکانات داخلی و) 13/9/1374اصالحی (6 

  .رعایت قوانین و مقررات مربوط
کمتـرین تشـریفات    مناطق آزاد تجاري ـ صـنعتی کشـور بـه منطقـه بـا       د کاال از خارج از کشور یا رو و ـ) 9/5/1374اصالحی ( 3 ماده 

  .اساس مقررات مربوط انجام خواهد شد اردشده به منطقه بر ترانزیت داخلی کاالهاي و  گمرکی انجام شده و
ن هرگونـه تشـریفات    دي کشـور، بـدو   رو اقـع در مبـادي و   این ماده به منـاطق و  د کاالي موضوع رو و ـ   )24/10/1376الحاقی (تبصره  

  .گمرکی انجام خواهد شد
  . اردات است ترخیص کاال ازمنطقه به داخل کشور مستلزم رعایت مقررات صادرات و و ـ 4ماده  

t  
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u  

ـ صـنعتی کشـور یـا منـاطق دیگـر موضـوع ایـن          ارداتی که از مناطق آزاد تجاري کاالهایی که از خارج از کشور یا کاالهاي و ـ  5ماده  
  )2(*. کشور خارج شوند ن هرگونه تشریفات از توانند بدو شوند می ارد می نامه به منطقه و آیین

هـایی از آن را   گذاري منطقه، حق استفاده از قسمت بندي و ارزش طبقه تواند پس از مدیریت منطقه می ـ) 30/4/1376اصالحی (6ماده  
  . مدیریت منطقه است برداري این مناطق با نظارت بر نحوه بهره. اگذار نماید اجد شرایط و یقی یا حقوقی وبه اشخاص حق

  . تشخیص مدیریت منطقه است اردشده به منطقه با مهلت توقف کاالي و ـ 7ماده  
د موقت بـه داخـل    رو د قطعی یا و رو منظور و توانند تمام یا قسمتی از کاالي خود را به ارد شده به منطقه می صاحبان کاالهاي و ـ  8ماده  

  . کشور، به گمرك اظهار و با انجام مقررات مربوط ترخیص نمایند
اردشده به منطقه به میزانی باشـد کـه موجـب تغییـر تعرفـه گمرکـی        در صورتی که پردازش کاالهاي و ـ) 9/5/1374اصالحی (9ماده  

لیـه و   او بازرگانی مـواد  د به سایر نقاط کشور تنها معادل سود رو ط به کاالهاي فوق براي وشود، میزان سود بازرگانی مربو کاالهاي مذکور
  . ارداتی بکار رفته در آن محاسبه و دریافت خواهد شد قطعات و

ت در صـور  )د بـه داخـل کشـور    رو میزان قابل و(منطقه  کاالهاي تولید شده در ـ  )7/2/1377اصالحی )(24/10/1376الحاقی (تبصره  
  . باشد لیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن می مستلزم تودیع پیمان ارزي براي مواد او ر به خارج از کشور صدو

هـایی کـه توسـط     شود براساس تعرفه لتی اداره می هاي تخلیه، بارگیري و انبارداري کاال درمناطق که توسط مدیریت دو هزینه ـ  10ماده  
  .شود رسد، تعیین می عالی می زراي عضو شوراي ب اکثریت ومدیریت منطقه تهیه و به تصوی

تواننـد تمـام یـا قسـمتی از کـاالي خـود را در مقابـل قـبض انبـار تفکیکـی قابـل معاملـه              اردکنندگان کاال به مناطق مـی  ـ و  11ماده  
تفکیکـی صـاحب کـاال     ایـن صـورت دارنـده قـبض انبـار      اگـذار نماینـد در   که توسط مـدیریت منطقـه صـادرخواهد شـد بـه دیگـران و      

  .محسوب خواهد شد
ـ   منطقـه خـارج    رگـواهی مبـدأ بـراي کاالهـایی کـه از      منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صـدو  مدیریت هر تبصره 
  . هاي کشور مکلف به پذیرش گواهی موضوع این تبصره هستند بانک. یید گمرك ایران اقدام نماید شوند با تأ می

  .شود شی توسط دبیرخانه مشخص می فرو خرده  سقف است،  ممنوع  منطقه در کاال  شی فرو خرده ـ 12ماده 
الذکر براي آن دسته از مسافران خارجی که قصـد انتقـال کـاالي     شی کاالموضوع ماده فوق خرده فرو ـ  ) 26/12/1374الحاقی (تبصره  

  .بالمانع استمذکور به خارج از کشور را داشته باشند، با نظارت گمرك ایران 
 شـوند، از  ارد مـی  کلیه کاالهایی که براي تولید یا ارایه خدمات مورد نیاز منطقه ازخارج به منطقـه و ـ ) 24/10/1376اصالحی (13ماده  

نقاط کشور تابع مقـررات عمـومی صـادرات     اردات کاالهاي یادشده به سایر و. باشند اردات مستثنی می شمول مقررات عمومی صادرات و و
  . اردات خواهد بود و و
 هاي رسیده براساس گـزارش تـوجیهی دبیرخانـه در    ها و پیشنهاد لویت توجه به نیازها و او ده آن با ایجاد منطقه و تعیین محدو ـ  14ماده  

 عضـو  زراي کشتیرانی بـا تصـویب اکثریـت و     سازمان بنادر و  اماکن بندري با هماهنگی گمرك و اماکن گمرکی با هماهنگی گمرك و در
  . عالی انجام خواهد شد شوراي

ـ   منطقـه توسـط ریـیس     عـالی تعیـین و مـدیر    زراي عضو شـوراي  ل منطقه با پیشهاد دبیرخانه و تصویب اکثریت و سازمان مسؤو تبصره 
  . گردد ل منطقه منصوب می سازمان مسؤو

هـا بایـد بـه     زمین منطقه، همچنین اصالحات بعدي آنهاي توسعه و طرح کالبدي  ها و فعالیت برنامه ـ  ) 18/4/1375الحاقی (15ماده  
  .صنعتی برسد ـ  عالی مناطق آزاد تجاري  تصویب شوراي

 نامـه را  موظف است هرسه ماه یکبار گزارش عملکرد آیـین   نامه راداشته و لیت نظارت بر حسن اجراي این آیین دبیرخانه مسؤو ـ  16ماده  
  .عالی ارایه کند به شوراي

و در حال حاضر برنامـه پنجسـاله چهـارم توسـعه مـالك عمـل        است م به پایان رسیده اجراي قانون برنامه پنجساله دو  زمان -1* 
  .باشد می

 . حذف شده است 5تبصره ماده  28/5/1374ك مورخ  15003ت /45257به موجب مصوبه شماره  - 2*
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  نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادي سرخس
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   )447(یژه اقتصادي سیرجان منطقه و ینتعی

  صنعتی -تجاري  عالی مناطق آزاد زراي عضو شوراي و3/10/1375مصوب 
سـازمان عمـران کرمـان بـه عنـوان سـازمان         یژه اقتصادي سیرجان به شرح نقشه پیوست تعیـین و  منطقه و 
  . شود منطقه تعیین میل  مسؤو
و  23/3/1374ك مورخ  15003ت /42890ل یاد شده برطبق تصویبنامه شماره د اختیارات سازمان مسؤو حدو 

  . باشد آن و با رعایت قوانین و مقررات جاري کشور می )448(اصالحات بعدي 

  
 .غ شده استابال 27/3/1376ك مورخ 18107ت/55990شماره این تصویبنامه به  ـ   447
  .ع شودورج 446زیرنویس شماره به  ـ   448
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  نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادي سیرجان
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  )449(یژه اقتصادي سلفچگان تعیین منطقه و

  با اصالحات بعدي عالی مناطق آزاد زراي عضو شوراي و 13/12/1375مصوب 
) 68(و ) 127(، )126(هـاي ثبتـی    یژه اقتصادي سلفچگان شـامل پـالك   منطقه و)28/11/1388اصالحی (

سـعت تقریبـی دو هـزار     اي بـه و  ده قـم، در محـدو  ) 9(اقع در بخش  و )450(اریان و سرفچگان اصلی، موسوم به زو
 انابسته به استانداري قـم بـه عنـو    و» عمران و توسعه قم«هکتار به شرح نقشه پیوست تعیین و سازمان  )2000(

  )451( .ل منطقه مزبور تعیین گردید سازمان مسؤو
و  23/3/1374ك مورخ 15003ت/42890ل یاد شده بر طبق تصویبنامه شماره  د اختیارات سازمان مسؤو حدو 

  )452(.باشد انین و مقررات جاري کشور میاصالحات بعدي آن و با رعایت قو

  
 .ابالغ شده است 10/1/1376هـ مورخ 17829ت/127441این تصویبنامه به شماره  ـ  449
 .رسد واژه سلفچگان صحیح باشد به نظر می ـ  450
نـاطق آزاد  وزیـران عضـو شـوراي همـاهنگی م     29/9/1391مصـوب  ك 48795 ت/101043به موجب تصویبنامه شماره  ـ 451

که به مهر دفتر هیأت دولـت   )1(* اي به وسعت یک هزار و پانصد هکتار به شرح نقشه پیوست تجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصادي محدوده 
شـده  الحاق  10/1/1376هـ مورخ 17829ت /127441نامه شماره  تأیید شده به محدوده منطقه ویژه اقتصادي سلفچگان، موضوع تصویب

  .است
  .قشه الحاقی به منطقه ویژه اقتصادي سلفچگان مندرج در این مجموعه رجوع شودبه ن ـ  1*

  .شود رجوع 446زیرنویس شماره به  ـ  452
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  نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادي سلفچگان
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  نقشه الحاقی به محدوده منطقه ویژه اقتصادي سلفچگان
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  )453(یژه اقتصادي ارگ جدید  ایجاد منطقه و

  صنعتی -تجاري  عالی مناطق آزاد زراي عضو شوراي و27/3/1376مصوب 
هکتـار  ) 1000(هـزار   سعت یک ي صنعتی و تولیدي به وها فعالیتگ جدید تنها براي یژه اقتصادي ار منطقه و 

زاهدان و از شرق به اراضـی بـاغ    ـ  آهن کرمان  که از شمال و غرب به امکانات شهري ارگ جدید، از جنوب به راه
ل منطقه مزبـور   به عنوان سازمان مسؤو گد است، به شرح نقشه پیوست، ایجاد و شرکت عمران ار شهر ابل محدو
  )454( .شود تعیین می

و  23/3/1374ك مـورخ  15003ت/42890ل یادشده برطبق تصویبنامه شـماره   د اختیارات سازمان مسؤو حدو 
 .باشد و با رعایت قوانین و مقررات جاري کشور می)455(اصالحات بعدي آن 

  
 .ابالغ شده است 30/4/1376ك مورخ 18283ت/59479این تصویبنامه به شماره  ـ   453
، زاد تجاري ـ صنعتی و ویـژه اقتصـادي   وزیران عضو شوراي هماهنگی مناطق آ 9/10/1392به موجب تصویبنامه مصوب  ـ   454
به طـول  (به جاده زاهدان ـ بم، جنوباً  ) متر 78/12357به طول (هکتار، شماالً ) 5450(اي به وسعت پنج هزار و چهارصد و پنجاه  محدوده

بـه  (دولت آباد ـ بم و شرقاً  به اراضی جاده آسفالته ) متر 5250به طول (به اراضی محدوده فعلی و نیز اراضی ملی، غرباً ) متر 12165/ 06
که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، به محدوده منطقـه   )1(* به اراضی منطقه نرماشیر به شرح نقشه پیوست) متر 8/6023طول 

  .شده استالحاق  30/4/1376ك مورخ  18283ت /59479نامه شماره  ویژه اقتصادي ارگ جدید موضوع تصویب
 .ی به محدوده منطقه ویژه اقتصادي ارگ جدید در این مجموعه رجوع شودبه نقشه الحاق ـ  1*

 . شود رجوع 446زیرنویس شماره به  ـ  455



407  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  
  نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادي ارگ جدید
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  منطقه ویژه اقتصادي ارگ جدید  نقشه الحاقی به محدوده



409  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  
   )456(شیمی بندرامام خمینی یژه اقتصادي پترو ایجاد منطقه و

  صنعتی -تجاري  عالی مناطق آزاد زراي عضو شوراي و 27/3/1376مصوب 
اي بـه شـرح    شیمیایی در منطقـه  ي پتروها فعالیتخمینی به منظور  شیمی بندر امام یژه اقتصادي پترو منطقه و 
شـیمی،   سربندر، از شرق به محور بزرگراه در دست احداث پترو ـ  ماهشهر ـ  وست، که از شمال به جاده اهوازنقشه پی

شیمی و جاده بزرگـراه در دسـت    به کارخانجات پترو جنوببندر امام خمینی و از  ـ  از غرب به محور اصلی سربندر 
ل منطقـه یادشـده تعیـین     وان سـازمان مسـؤو  شیمی بـه عنـ   د است، ایجاد و شرکت ملی صنایع پترو احداث محدو

  )457( .شود می
و  23/3/1374ك مورخ 15003ت /42890ل یادشده بر طبق تصویبنامه شماره  د اختیارات سازمان مسؤو حدو 

  .باشد و با رعایت قوانین و مقررات جاري کشور می )458(اصالحات بعدي آن

  
 .ابالغ شده است 30/4/1376ك مورخ 18263ت/58548این تصویبنامه به شماره  ـ   456
  : 13/12/1385تصویبنامه در خصوص محدوده منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی مصوب ـ   457

الیـه حـریم شـرقی بلـوار      شـرق بـه منتهـی    ازحدوده منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی از شمال به جاده اهواز ـ ماهشـهر ـ سـربندر،     ـ م1
اختصاصی پتروشیمی و تأسیسات احداثی در حاشیه شرقی این بلوار و نیز خورهاي شمال و شرق مجتمع پتروشیمی بندر امام، از غرب بـه  

ام ـ اسکله سیلو و از جنوب به خور موسی تا شرق تأسیسات اداره کل بنادر و کشـتیرانی بنـدر امـام افـزایش      محور اصلی سربندر ـ بندر ام
  .بدای می

هکتـار افـزایش خواهـد داد، توسـط شـرکت ملـی صـنایع         2600ـ مساحت منطقه الحاقی که در مجموع مساحت منطقـه را بـه حـدود    2
  .شود صنعتی به طور دقیق تعیین می ـري عالی مناطق آزاد تجا پتروشیمی و دبیرخانه شوراي

عالی مناطق آزاد تجـاري ـ    هاي ماهشهر و بندر امام خمینی ناشی از این تصویبنامه توسط شوراي ـ کاهش احتمالی درآمدهاي شهرداري3
   .هاي یادشده پرداخت خواهد شد صنعتی بطور سالیانه تأمین و به شهرداري

 . ودش رجوع 446زیرنویس شماره به  ـ  458



 410  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  خمینی نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی بندر امام



411  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  
  اقتصادي صنایع معدنی و فلزي یژه  ایجاد منطقه و

  )460()459( خلیج فارس
   عالی مناطق آزاد زراي عضو شوراي و4/10/1376مصوب 

  با اصالحات بعدي 
، صنایع معدنی و فلـزي خلـیج فـارس   یژه اقتصادي  منطقه و - )12/12/1387و 16/12/1383اصالحی ( 
هکتار در دو قسمت کـه  ) 1200(یست  سعت تقریبی یک هزار و دو عدنی به وي تولیدي، صنعتی و مها فعالیتبراي 
و  )461(ح زیـر  د مشـرو  شوند، طبـق حـدو   شهید رجایی به هم متصل می ـ   سیله مسیر زیرگذر جاده بندرعباس به و

ل  مسـؤو  )462(بـه عنـوان سـازمان    سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایـران نقشه پیوست، ایجاد و 
  :شود منطقه مزبور تعیین می

بندر شهید رجـایی، از   ـ  آهن و پاالیشگاه بندرعباس، از جنوب به جاده بندر عباس  ل از شمال به راه قسمت او 
و جاده و  عباسبندر شهید رجایی و از غرب به پاالیشگاه بندر ـ  آهن و جاده انشعابی از جاده بندرعباس شرق به راه

  .احمد ستاي جمال رو
بندر شهید رجایی، از جنوب به اسکله فوالد هرمزگان، از شرق بـه   ـ  م از شمال به جاده بندرعباس  مت دوقس 
  .ستاي خون سرخ و اداره بندر گاه توانیر و از غرب به رو نیرو

گمرك جمهوري اسالمی ایران قرار گیرد، عملیاتی  تأییدمنطقه یادشده به میزانی که حصارکشی شده و مورد  
  .شد خواهد

  
 .ابالغ شده است 9/12/1376ك مورخ19252ت/77192شماره این تصویبنامه به   ـ  459
یژه صنایع معدنی  یژه اقتصادي معادن و فلزات به منطقه و وزیران منطقه و هیأت 16/12/1383به موجب تصویبنامه مصوب  -460

گردیـده  ایران محـول   یه و نوسازي معادن و صنایع معدنلیت اداره آن به سازمان توسع و مسؤویافته نام  فارس تغییر معدنی و فلزي خلیج
واژه اقتصادي که قبل از عبارت صنایع معـدنی و فلـزي تحریـر نشـده بـود نیـز        12/12/1387ضمناً به موجب نامه اصالحی مورخ  .است

 .اصالح گردید
ــویبنامه   ـ  461 ــب تص ــه موج ــاري   9/10/1392مصــوب ب ــاطق آزاد تج ــاهنگی من ــوراي هم ــران عضــو ش ــنعتی و    وزی ـ ص

ــادي ــژه اقتص ــدوده، وی ــزار و پانصــد   مح ــعت دو ه ــه وس ــماالً ) 2500(اي ب ــار، ش ــول (هکت ــه ط ــول   3160اول ب ــه ط ــر و دوم ب مت
متــر،  3792متــر، ســوم بــه طــول  531متــر، دوم بــه طــول  3547اول بــه طــول (بــه ارتفاعــات کــوه پــوالدي، جنوبــاً ) متــر 11908

بــه اراضــی ) متــر 2555متــر و هفــتم بــه طــول  1743متــر، ششــم بــه طــول  2818متــر، پــنجم بــه طــول  4456چهــارم بــه طــول 
متــر و دوم بــه طــول  1430اول بــه طــول (هــاي هرمــز و ســتاره خلــیج فــارس و نیــز اراضــی بنــدر شــهید رجــایی، غربــاً   پاالیشــگاه

فتـر هیـأت دولـت اسـت، بـه      کـه تأییـد شـده بـه مهـر د      )1(* به اراضی سازمان بنادر و دریانوردي، به شـرح نقشـه پیوسـت   ) متر 2651
ك مــورخ 19259ت /77192نامــه شــماره  محــدوده منطقــه ویــژه اقتصــادي صــنایع معــدنی و فلــزي خلــیج فــارس، موضــوع تصــویب

  . گردد الحاق می 29/12/1376
  .به نقشه الحاقی به محدوده منطقه ویژه اقتصادي صنایع معدنی و فلزي خلیج فارس در این مجموعه رجوع شود ـ  1*

یـژه صـنایع    یژه اقتصادي معادن و فلـزات بـه منطقـه و    وزیران منطقه و هیأت 16/12/1383به موجب تصویبنامه مصوب  _ 462
گردیـده  ایـران محـول    یلیت اداره آن به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدن و مسؤویافته فارس تغییرنام  معدنی و فلزي خلیج

واژه اقتصادي که قبل از عبارت صنایع معـدنی و فلـزي تحریـر نشـده بـود نیـز        12/12/1387ورخ ضمناً به موجب نامه اصالحی م .است
 .اصالح گردید
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ك مـورخ  15003ت/42890طبق تصـویبنامه شـماره    ل منطقه یادشده بر مسؤو )463(د اختیارات سازمان حدو 
  .باشد و با رعایت قوانین و مقررات جاري کشور می )464(و اصالحات بعدي آن 23/3/1374

  
یـژه صـنایع    یژه اقتصادي معادن و فلـزات بـه منطقـه و    وزیران منطقه و هیأت 16/12/1383به موجب تصویبنامه مصوب  _ 463

گردیـده  ایـران محـول    یآن به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنلیت اداره  و مسؤویافته فارس تغییرنام  معدنی و فلزي خلیج
واژه اقتصادي که قبل از عبارت صنایع معـدنی و فلـزي تحریـر نشـده بـود نیـز        12/12/1387ضمناً به موجب نامه اصالحی مورخ  .است

 .اصالح گردید
عـالی منـاطق آزاد    شـوراي  4/2/1374مصوب .... له دوم توسعه قانون برنامه پجسا) 25(تبصره ) د(نامه اجرایی بند  به آیین ـ   464

همـین مجموعـه رجـوع     وزیران در هیأت 26/12/1374مندرج در پاورقی تصویبنامه تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادي سرخس مصوب 
 . شود



413  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  اقتصادي صنایع معدنی و فلزي خلیج فارسیژه  منطقه ونقشه محدوده 



 414  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  نطقه ویژه اقتصادي صنایع معدنی و فلزي خلیج فارسنقشه الحاقی به محدوده م
  



415  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  
  )465(یژه اقتصادي بوشهر تعیین منطقه و

  صنعتی –تجاري  عالی مناطق آزاد زراي عضو شوراي و24/10/1376مصوب 
  :شود ل جداگانه به شرح زیر تعیین می ده جغرافیایی با سازمان مسؤو یژه اقتصادي بوشهر در چهار محدو منطقه و 
هکتار در محوطه بندري که ) 41(سعت تقریبی چهل و یک یژه اقتصادي بندر بوشهر به و ل، منطقه و ـ منطقه اوالف   

طبق نقشه شماره یـک  (د است  از غرب به جاده کمربندي محدو واز شمال و شرق به دریا، از جنوب به اداره کل شیالت 
  )467( .شود ل منطقه یادشده تعیین می مان مسؤوبه عنوان ساز )466(ایجاد و سازمان بنادر و کشتیرانی) پیوست
ایجاد و شرکت عمران و توسـعه  ) طبق نقشه شماره دو پیوست(م، در سه محوطه به شرح زیر  ب ـ منطقه دو  

  :شود ل منطقه یادشده تعیین می مسؤو مانبوشهر به عنوان ساز
مال به بزرگراه بوشهرـ برازجـان، از  هکتار که از ش) 154(سعت تقریبی یکصد و پنجاه و چهار ـ زمینی به و  1 

  .است د خانه و از غرب به جاده ساحلی محدو جنوب به شهرك صنعتی، از شرق به جاده تصفیه
کیلومتري جـاده بوشـهر   ) 8(هکتار در هشت) 1880(سعت تقریبی یکهزار و هشتصد و هشتاد  ـ زمینی به و  2 

و از ) 231/3768ــ 233(از جنوب و غرب بـه باقیمانـده پـالك    شمال به بزرگراه بوشهر ـ برازجان،   به شیراز که از
  .د است شرق به جاده ساحلی و شهرك صنعتی محدو

ـ زمینی مربوط به نمایشگاه دایمی و مرکز تجارت ایران و قطر کـه از شـمال بـه خیابـان چهاربانـدي، از        3 
و از غـرب بـه جـاده سـاحلی     ) 646(رزشی پـالك   جنوب به خیابان در دست احداث عاشوري، از شرق به فضاي و

  .د است محدو
و  23/3/1374ك مـورخ  15003ت/42890ل یادشده بر طبق تصویینامه شماره  د اختیارات سازمان مسؤو حدو 

  .باشد می مقررات جاري کشور با رعایت قوانین و  و)468(اصالحات بعدي آن 
ید گمرك جمهوري اسالمی ایران قرار الذکر به میزانی که حصارکشی شده و حراست آن مورد تأی مناطق فوق 

  .گیرد عملیاتی خواهد شد

  
 .ابالغ شده است 9/12/1376ك مورخ 19225ت/76715این تصویبنامه به شماره  ـ  465
 . حاضر سازمان بنادر و دریانوردي در حال ـ  466
عالی مناطق آزاد تجاري  وزیران عضو شوراي 5/4/1386ك مصوب 38501ت/147221به موجب تصویبنامه شماره  -الف  ـ   467

ـ صنعتی و ویژه اقتصادي حوضچه و اراضی هفده هکتاري پایانه کانتینري واقع در جنوب غربی و اراضی هفتـاد هکتـاري جزیـره نگـین     
ك 19225ت/76715موضوع بند الف تصـویبنامه شـماره   (ع در شمال شرقی بندر بوشهر به محدوده منطقه ویژه اقتصادي بندر بوشهر واق

  .که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است الحاق شده است )1(*به شرح نقشه پیوست) 9/12/1376مورخ 
مرکز امور مناطق آزاد تجاري صنعتی و ویژه اقتصـادي اجـازه داده شـده    وزیران به  هیأت 27/11/1389به موجب تصویبنامه مصوب  –ب 

با همکاري استانداري و رعایت قوانین و مقررات نسبت به بررسی الحاق محوطه بندرگناوه به محدوده منطقه ویژه اقتصادي شمال استان 
  .وزیران ارائه نماید بوشهر اقدام و نتیجه را به هیأت

 .در همین مجموعه درج شده است» محدوده الحاقی به منطقه ویژه اقتصادي بندر بوشهر«وان نقشه مذکور با عن - 1*
 . رجوع شود 446زیرنویس شماره به  ـ   468



 416  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادي بندر بوشهر
.



417  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادي بوشهر



 418  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  نقشه الحاقی به محدوده منطقه ویژه اقتصادي بندر بوشهر



419  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  نقشه الحاقی به محدوده منطقه ویژه اقتصادي بندر بوشهر



 420  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  
  )469(بهشهر یژه اقتصادي بندر امیرآباد منطقه وایجاد 

  صنعتی -تجاري  عالی مناطق آزاد زراي عضو شوراي و24/10/1376مصوب 
هکتـار، کـه از شـمال بـه     ) 60(سعت تقریبی شصت  یژه اقتصادي بندر امیرآباد بهشهر در زمینی به و منطقه و 

د اسـت، بـه    و از جنوب به جاده ارتبـاطی محـدو  دریا، از شرق به بندر شیالتی، از غرب به اراضی بخش خصوصی 
منطقـه مزبـور تعیـین     ل مسـؤو عنـوان سـازمان    بـه )470(شرح نقشه پیوست ایجـاد و سـازمان بنـادر و کشـتیرانی    

  )471(.شود می
و  23/3/1374ك مـورخ  15003ت/42890طبق تصویبنامه شماره  ل یادشده بر د اختیارات سازمان مسؤو حدو 

  .باشد رعایت قوانین و مقررات جاري کشور می و با)472(اصالحات بعدي آن 

  
 .ابالغ شده است 9/12/1376ك مورخ19220ت /76606این تصویبنامه به شماره  ـ   469
 . در حال حاضر سازمان بنادر و دریانوردي ـ   470
وزیران عضو شـوراي عـالی منـاطق آزاد تجـاري ـ       5/4/1386ك مصوب 38501ت/147220صویبنامه شماره به موجب ت ـ   471

که تأیید شده به مهر  )1(*به شرح نقشه پیوست(صنعتی و ویژه اقتصادي حوضچه و اراضی پشتیبانی بندر به مساحت تقریبی هزار هکتار 
ك مـورخ  19220ت/76606موضـوع تصـویبنامه شـماره    (ر امیرآباد بهشـهر  به محدوده منطقه ویژه اقتصادي بند) دفتر هیأت دولت است

  .الحاق شده است 9/12/1376
 .در همین مجموعه درج شده است» محدوده الحاقی به منطقه ویژه اقتصادي بندر امیرآباد بهشهر«نقشه مذکور با عنوان  -1*

 . رجوع شود446زیرنویس شماره به  ـ  472



421  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادي بندر امیرآباد بهشهر



 422  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  محدوده الحاقی به منطقه ویژه اقتصادي بندر امیرآباد بهشهر



423  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  
  )473(رجایی یژه اقتصادي بندر شهید ایجاد منطقه و

  ات بعديبا اصالح عالی مناطق آزاد زراي عضو شوراي و 6/11/1376مصوب 
کیلومتر ) 20(یژه اقتصادي بندر شهید رجایی در محوطه بندر شهید رجایی به مساحت تقریبی بیست  منطقه و 

ي سازمانی اداره کـل بنـدر و   ها هخان(ل شهرك شهید رجایی  سازي، از شرق به او مربع که از شمال به جاده کشتی
د اسـت،   و از جنوب به دریا محـدو ) ابتداي کمپ کارگري(، از غرب به انتهاي انبارهاي ایتاکو )کشتیرانی هرمزگان

ل منطقـه یادشـده تعیـین     به عنوان سـازمان مسـؤو   )474(به شرح نقشه پیوست ایجاد و سازمان بنادر و کشتیرانی
  .)475(شود می

و  23/3/1374ك مـورخ  15003ت/42890ل یادشده برطبق تصویبنامه شـماره   د اختیارات سازمان مسؤو حدو 
  .باشد قوانین و مقررات جاري کشور می عایتدي آنو با راصالحات بع

به وسعت یکصد هکتار واقع در فـاز سـوم و دو هکتـار از اراضـی ترافیـک      اي  ده محدو) 5/4/1386اصالحی (
که تأیید شده به  )476(ي پیوستها هشده در نقش چین محدوده خط(ساحلی منطقه ویژه اقتصادي بندر شهید رجایی 

جهت تسهیل در امور حمل و نقل کاال و ارائه خدمات بندري با حفظ حقـوق مالکانـه   ) ت استدول هیأتمهر دفتر 
  .شود و بدون اخذ اجاره بها به سازمان منطقه آزاد قشم واگذار می)477(سازمان بنادر و کشتیرانی

نـدر  بط منطقـه ویـژه اقتصـادي ب   از اراضی واگذار شده، مکلف به رعایـت ضـوا   برداري بهرهسازمان مذکور در 
  .باشد رجایی میشهید

  
 .ابالغ شده است 9/12/1376ك مورخ 19260ت /77193شماره این تصویبنامه به  ـ   473
  .در حال حاضر سازمان بنادر و دریانوردي ـ 477و 474
در همـین   اي به منطقه ویژه اقتصادي بنـدر شـهید رجـایی    محدودهدرخصوص الحاق  17/12/1393تصویبنامه مصوب به  ـ  475

  .مجموعه رجوع شود
هاي مربوط به اختصاص محدوده یکصد هکتاري واقـع در فـاز سـوم و دو هکتـار از      هنقش«هاي مذکور تحت عنوان  نقشه ـ 476

   .در این مجموعه درج شده است» اراضی ترافیک ساحلی منطقه ویژه اقتصادي بندر شهیدرجایی به سازمان منطقه آزاد قشم



 424  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادي بندر شهید رجایی



425  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  مربوط به اختصاص محدوده یکصد هکتاري واقع در فاز سوم منطقه ویژه اقتصادي   نقشه
  بندر شهیدرجایی به سازمان منطقه آزاد قشم



 426  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

شهیدرجایی به سازمان  مربوط به اختصاص اراضی ترافیک ساحلی منطقه ویژه اقتصادي بندر  نقشه
  منطقه آزاد قشم



427  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

   
  )479() 478(لرستانیژه اقتصادي  ایجاد منطقه و

  با اصالحات بعديعالی مناطق آزاد  زراي عضوي شوراي و 5/12/1377مصوب 
هاي صـنعتی و تولیـدي    صرفاً به منظور فعالیت )480(لرستانیژه اقتصادي  منطقه و -)5/4/1386اصالحی (
هکتار به شرح نقشه پیوست که ازشمال به منابع ملی پالك زرنان،  71ازنا به مساحت  ده شهرك صنعتی در محدو
سـتاي   رزي رو و ازغرب به اراضی کشـاو  یدکوهشرق به اراضی پالك گرجی، ازجنوب به منطقه حفاظت شده سف از

تعیـین   ل منطقـه یادشـده   شرکت شهرك صنعتی لرسـتان بـه عنـوان سـازمان مسـؤو      د است، ایجاد و زرنان محدو
  )481(.شود می

 و 23/3/1374مـورخ  ك15003ت /42890ل یاد شده مطابق تصویبنامه شـماره   د اختیارات سازمان مسؤو حدو 
  .باشد و با رعایت قوانین مقررات جاري کشور می )482(اصالحات بعدي آن 

  
 .ابالغ شده است 15/2/1387ك مورخ 21140ت/1832این تصویبنامه به شماره  ـ   478
 -وزیران عضو شوراي مناطق آزاد تجاري  5/4/1386ك مصوب 38501ت/147223به موجب تصویبنامه شماره  ـ 480و 479

» منطقـه ویـژه اقتصـادي لرسـتان    «بـه  » منطقه ویژه اقتصادي سنگ و مواد معدنی در شهرستان دورود«صنعتی و ویژه اقتصادي عنوان 
  . تغییر یافته است

ك وزیـران عضـو شـوراي عـالی منـاطق آزاد تجـاري ـ صـنعتی و ویـژه          38501ت/147223 به موجب تصویبنامه شماره ـ  481
برگزار شد مساحت محدوده منطقه ویژه اقتصادي یاد شده از هفتاد و یک به چهار صد و شصـت   5/4/1386اقتصادي که در جلسه مورخ 

که تأیید شده به مهـر دفتـر    )1(*شرح نقشه پیوستبه  32و اراضی ملی مستثنیات پالك ثبتی  32و سه هکتار شامل اراضی پالك ثبتی 
  . افزایش یافته است) هیأت دولت است

 .نقشه مذکور تحت عنوان نقشه الحاقی به منطقه ویژه اقتصادي لرستان در این مجموعه درج شده است -1*
 . رجوع شود 446زیرنویس شماره به  ـ   482



 428  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادي لرستان



429  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  نقشه الحاقی به منطقه ویژه اقتصادي لرستان



 430  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  
  )484)(483(یژه اقتصادي یزد  ایجاد منطقه و

  با اصالحات بعديعالی مناطق آزاد  زراي عضو شوراي و25/12/1378مصوب 
 )570(مســاحتی بــه میــزان پانصــد و هفتــاد  در منطقــه ویــژه اقتصــادي یــزد -)29/1/1386اصــالحی ( 

 نایع السـتیک یـزد، از  کارخانـه صـ    شـمال بـه زمـین انبارهـاي عمـومی و      هکتار به شرح نقشـه پیوسـت کـه از   
بـه باقیمانـده پـالك     غـرب  ازشرق به زمین شهرك صـنعتی، از جنـوب بـه خـط لولـه انتقـال نفـت بـه یـزد و          

ـ     د اسـت، ایجـاد و شـرکت شـهرك     یـزد محـدو  ) 9(از بخـش  ) 6646(یک فرعـی   ه عنـوان  هـاي صـنعتی یـزد ب
   )485( .شود شده تعیین میل منطقه یاد سازمان مسؤو

ــه میمنطقــه یاد  ــاتی   مــورد تأییــد  زانــی کــه حصارکشــی شــده وشــده ب گمــرك ایــران قــرار گیــرد، عملی
  . شود می

ك مــورخ  15003ت/42890ل منطقــه یادشــده برطبــق تصــویب شــماره  مســؤو ســازماند اختیــارات  حــدو
  . مقررات کشور است و رعایت قوانین و با )486(و اصالحات بعدي آن 23/3/1374

  
منطقـه  «بـه  » منطقه ویژه اقتصادي نساجی یـزد «وزیران عنوان  أتهی 29/1/1386به موجب تصویبنامه مصوب  ـ 485و 483

  .تغییر یافته است» ویژه اقتصادي یزد
  .ابالغ شده است 17/3/1379ك مورخ  22797ت/10277این تصویبنامه به شماره  ـ   484
 . رجوع رجوع شود 446زیرنویس شماره به  ـ   486



431  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  دنقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادي یز



 432  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

   
  )488()487(یژه اقتصادي شیراز ایجاد منطقه و

   عالی مناطق آزاد زراي عضو شوراي و25/12/1378مصوب 
  با اصالحات بعدي

هکتــار ) 300(ســعت سیصــد در مســاحتی بــه و )489(یــژه اقتصــادي شــیراز منطقــه و - )31/1/1386اصــالحی (
، از شــرق بــه جــاده اصــلی 2190شــمال بــه مســتثنیات پــالك  در نزدیکــی شــیراز بــه شــرح نقشــه پیوســت کــه از 

ــرو ــالك    نی ــه اراضــی پ ــوب ب ــاه و زهکــش آب، از جن ــنجانک( 2187گ ــالك ) س ــالملو( 2188و اراضــی پ و از ) اس
 2200یـژه اقتصـادي منتهـی بـه پـالك       هکتـاري مربـوط بـه طـرح توسـعه منطقـه و      ) 700(غرب به اراضی هفتصـد  

ل منطقـه   صـادرات فـارس بـه عنـوان سـازمان مسـؤو      شـرکت توسـعه صـنایع و      و اسـت، ایجـاد   د محـدو ) محمودآباد(
  )490( .شود یادشده، تعیین می

  
 .ابالغ شده است 17/3/1379مورخ ك 22776ت/10242این تصویبنامه به شماره  ـ  487
منطقـه ویـژه   «وزیـران عنـوان    هیـأت  31/1/1386ك مصـوب  37192ت/18706به موجب تصویبنامه شـماره   -490و  488

» منطقه ویژه اقتصـادي شـیراز  «به 17/3/1379ك مورخ 22776ت/10242موضوع تصویبنامه شماره » اقتصادي برق و الکترونیک شیراز
  .تغییر یافته است

ـ   ـ  490 ــف  ــماره     ال ــویبنامه ش ــب تص ــه موج ــویبنامه ب ــن تص ــوب 37192ت/18706ای ــأت 31/1/1386ك مص ــران  هی وزی
بــه تصــویبنامه اصــالحی  20/5/1387ك مصــوب 40456ت/92312اصــالح و ضــمناً مــتن ذیــل نیــز بــه موجــب تصــویبنامه شــماره  

  : مذکور الحاق شده است
قـانون تشـکیل و اداره منـاطق ویـژه اقتصـادي      ) 19(سؤول منطقه مطـابق مـاده   این تصویبنامه در صورتی قابل اجرا است که سازمان م

  .وضعیت خود را در مهلت مقرر در آن ماده با قانون یاد شده تطبیق داده باشد 1384جمهوري اسالمی ایران مصوب 
ـ  ذیـل   بـه شـرح   )2/7/1391و 16/11/1390اصـالحی  ( 23/11/1387هـ مصوب 41092ت/223130تصویبنامه شماره  ب 

  :را اصالح نموده است 31/1/1386و  )1(*25/12/1378هاي مصوب  تصویبنامه
وزیران است به عنوان اراضی طـرح توسـعه بـه     ـ هفتصد هکتار به شرح نقشه پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویبنامه هیأت   1

ــیراز موضــوع تصــویبنامه   ــژه اقتصــادي ش ــه وی ــی منطق ــماره  اراضــی فعل ــورخ 22776ت/10242هــاي ش ــماره  17/2/1379ك م و ش
  . شود الحاق می7/6/1387ك مورخ  40456 ت/92312تصویب نامه شماره و  11/2/1386هـ مورخ  37192ت/18706

  .ـ شهرك دانشگاهی و شهرك سالمت در منطقه توسعه یافته استقرار یابد 2
  . یافته فضاي سبز ایجاد شود ـ بین قسمت فعلی و بخش توسعه3
ـ  وزیران در خصوص تعیین محدوده منطقه ویـژه اقتصـادي    هیأت 10/2/1388هـ مصوب 42538ت /47660مه شماره تصویبنا ج 

بـه   17/3/1379ك مـورخ   22776ت/10242هاي موضوع تصـویبنامه شـماره    محدوده منطقه ویژه اقتصادي شیراز شامل پالك: شیراز 
هکتـار   1750سـپیدان و   -به کلستان در جنوب جاده اصلی شـیراز مشهور  3بخش  4هکتاري چهل چشمه در پالك  992انضمام اراضی 
سپیدان کـه شـماالً بـه منـابع      -مشهور به گویم حدفاصل روستاهاي گویم و قالت در ضلع شمالی محور شیراز 3بخش  8اراضی پالك 

که تأیید شده به مهـر  )2(*هاي پیوست هملی، جنوباً به اراضی زراعی، شرقاً به شهر صدرا و غرباً به جاده بیضا محدود است، بر اساس نقش
  .شود وزیران است، تعیین می پیوست تصویبنامه هیأت

موضوع ایجاد منطقه ویژه اقتصادي بـرق و الکترونیـک شـیراز    17/3/1379ك مورخ 22776ت/10242منظور تصویبنامه شماره -1*
» منطقه ویژه اقتصادي شـیراز «یران عنوان آن به وز هیأت 31/1/1386ك مصوب 37192ت/18706است که به موجب تصویبنامه شماره 

  . تغییر یافته است
 .در همین مجموعه درج شده است» هاي الحاقی به محدوده منطقه ویژه اقتصادي شیراز نقشه«هاي مذکور با عنوان نقشه -2*



433  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

د  حـدو . شـود  گمرك ایران قرار گیرد، عملیاتی مـی  تأییدبه میزانی که حصارکشی شده و مورد  دهمنطقه یادش 
 )491(23/3/1374ك مـورخ   15003ت/42890ل منطقه یاد شده برطبق تصویبنامه شماره  اختیارات سازمان مسؤو

  .اصالحات بعدي آن و با رعایت قوانین و مقررات کشوراست و

  
عـالی منـاطق آزاد    شـوراي  4/2/1374 مصوب....  قانون برنامه پجساله دوم توسعه) 25(تبصره ) د(نامه اجرایی بند  به آیین ـ   491

وزیـران درهمـین مجموعـه رجـوع      هیأت 26/12/1374مندرج در پاورقی تصویبنامه تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادي سرخس مصوب 
 . شود
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  نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادي شیراز



435  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  الحاقی به محدوده منطقه ویژه اقتصادي شیراز  نقشه
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  الحاقی به محدوده منطقه ویژه اقتصادي شیراز  نقشه



437  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  
  )492(خلیج فارس سازي کشتییژه اقتصادي  ایجاد منطقه و

  صنعتی ـ  عالی مناطق آزاد تجاري  زراي عضو شوراي و 25/12/1378مصوب 
  با اصالحات بعدي 

ــه  25/12/1378صــنعتی در جلســه مــورخ  ـ  عــالی منــاطق آزاد تجــاري  زراي عضــو شــوراي و  ــا توجــه ب ب
ــار تفویضــی  ــأتاختی ــران، موضــوع تصــویبنامه شــماره   هی ــورخ 19037ت/76305وزی و در  29/10/1376هـــ م

ــینآ) 14(اجــراي مــاده  ــانون برنامــه دو 25تبصــره ) د(نامــه اجرایــی بنــد  ی و  اجتمــاعیم توســعه اقتصــادي،  ق
  :تصویب نمودند )493(فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

منظـور   بـه فـارس   سـازي خلـیج   یـژه اقتصـادي کشـتی    منطقـه و ــ  ) 18/4/1392و 3/7/1389اصالحی (   1 
ده شــرکت مجتمــع  هکتــار در محــدو 1100بــه مســاحت  ي خــدماتي و صــنايع دريــاييهــا فعاليــتانجــام 
ي گلچـین، از شـرق بـه    هـا  هو صنایع فراساحل ایران به شرح نقشـه پیوسـت کـه از شـمال بـه کـو       سازي کشتی
ایجـاد و  . د اسـت  سـتاي گلچـین محـدو    هـاي خلـیج فـارس و از غـرب بـه رو      ستاي بوستانو، از جنوب بـه آب  رو

ل منطقـه یادشـده تعیـین     عنـوان سـازمان مسـؤو   و صـنایع فراسـاحل ایـران بـه      سـازي  کشـتی شرکت مجتمـع  
  .شود می

گمـرك ایـران قـرار گیـرد، عملیـاتی       تأییـد شـده و مـورد    حصارکشـی منطقه یاد شـده بـه میزانـی کـه      ـ  2 
  .شود می

ك 15003ت /42890ل منطقــه مزبــور بــر طبــق تصــویبنامه شــماره   د اختیــارات ســازمان مســؤو حــدو ـ  3 
  .باشد آن و با رعایت قوانین و مقررات کشور می )494(يو اصالحات بعد 23/3/1374مورخ 

  
 .ابالغ شده است 14/5/1380ك مورخ  23561ت /22727این تصویبنامه به شماره  ـ   492
عـالی   شـوراي  4/2/1374مصـوب  .... قانون برنامه پجساله دوم توسـعه  ) 25(تبصره ) د(بند  نامه اجرایی به آیین ـ  494و   493

وزیـران درهمـین    هیـأت  26/12/1374مناطق آزاد مندرج در پاورقی تصویبنامه تعیین محدوده منطقه ویـژه اقتصـادي سـرخس مصـوب     
  . مجموعه رجوع شود
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  خلیج فارس سازي کشتینقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادي 



439  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

   
  )495(یژه اقتصادي پیام تعیین منطقه و

  )496(با اصالحات بعدي عالی مناطق آزاد زراي عضو شوراي و 25/12/1378مصوب 
دگاه پیام به  ده فرو هکتار در محدو 3600ام به مساحت یژه اقتصادي پی منطقه وـ ) 14/10/1389اصالحی (   1 

، از شـرق بـه جـاده    آبـاد  آباد و اراضـی عـرب   مهر و اراضی سلطان شرح نقشه پیوست که از شمال به شهرك کیان
سـتاي   آباد و از غرب به رو ستایی اسماعیل مهرشهر و مردآباد، از جنوب به جاده اختصاصی مرکز ماهواره و جاده رو

ـ  آباد پایین محدو نده و اراضی اسماعیل ستاي رو و رو رامجین ه عنـوان  د است، ایجاد و شرکت خدمات هوایی پیام ب
  .شود می تعیینشده ل منطقه یاد سازمان مسؤو

  .شود گمرك ایران قرار گیرد، عملیات می تأییدمنطقه یاد شده به میزانی که حصارکشی شده و مورد  ـ  2 
ك مـورخ  15003ت/42890ل منطقـه مزبـور مطـابق تصـویبنامه شـماره       مان مسـؤو د اختیارات ساز حدو ـ  3 

  .باشد می ورو اصالحات بعدي آن و با رعایت قوانین و مقررات کش 23/3/1374
ي تولیدي و صنعتی این منطقه صرفاً پردازش صادرات و استقرار صنایع ها فعالیتـ ) 14/10/1389الحاقی ( 4 

  . ستغیر آالینده موسوم به سبز ا
جانبـه بـه صـادرکنندگان در     پارچه و همـه ـ ایجاد پایانه صادراتی و ارائه خدمات یک) 14/10/1389الحاقی ( 5

  . ي این منطقه خواهد بودها هاولویت برنام

  
 .ابالغ شده است 23/4/1380 مورخ 24832ت /18249این تصویبنامه به شماره  ـ   495
جمهور در امـور منـاطق آزاد و ویـژه اقتصـادي      وزیران حوزه مشاورت رییس هیأت 17/4/1388تصویبنامه  2به موجب بند  ـ  496

هـاي   موظف شده است نسبت به اجراي تصمیم مربوط به تکمیل، مطالعه و تبدیل فعالیت منطقه ویژه پیام از حالت تخصصی بـه فعالیـت  
  .اقدام نمایدعمومی 
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  نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادي پیام



441  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  
  لیه، قطعات اردات مواد او معافیت از سپردن تعهد یا پیمان ارزي و

  یژه آالت صنعتی براي انجام قراردادهاي مناطق و نو لوازم ماشی
  )497(شیمی بندرامام اقتصادي پارس و پترو

  وزیران هیأت 23/3/1380مصوب 
 )498(اردات قانون مقررات صادرات و و) 12(آالت صنعتی که در اجراي ماده  لیه، قطعات و لوازم ماشین مواد او 

یـژه   قراردادهـاي آنـان در منـاطق و     کنندگان داخلی براي انجامتوسط تولید )499(نامه اجرایی آن آیین) 24(و ماده 
  

 .ابالغ شده است 13/4/1380هـ مورخ 24749ت/16393شماره این تصویبنامه به  ـ   497
اردات قبل از صادرات مواد و کاالهاي مورد مصرف در تولید، تکمیل،  و  :4/7/1372اردات  قانون مقررات صادرات و و  12ماده ـ   498
جـوه متعلقـه بـه     د موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرك از پرداخـت کلیـه و   رو بندي کاالهاي صادراتی بصورت و سازي و بسته آماده
  )1(* .اردات، جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد، معاف است و
 .منسوخه شده است 22/8/1390قانون امور گمرکی مصوب  165شود این ماده به موجب ماده  یادآور می - 1*

  :14/1/1373اردات مصوب  قانون مقررات صادرات و و نامه اجرایی آییناز   ـ  499
  : د موقت رو و -)12/11/1379اصالحی (24ماده   
) 12(بندي کاالهـاي صـادراتی موضـوع مـاده      سازي و بسته لیه و کاالهاي مورد نیاز در تولید، تکمیل، آماده اردات قبل از صادرات مواد او و

  :باشد قانون، مستلزم رعایت موارد ذیل می
  : اردات ر مجوز و شرایط صدو ـ   1
انـه   که داراي پرو) اعم از صنفی یا صنعتی(احدهاي تولیدي  ها و و د موقت موضوع این ماده فقط به کارخانجات، شرکت رو اجازه و ـ  1 ـ 1

احدهاي تولیـدي   تفاده نمایند که با وتوانند از این مقررات اس ها در صورتی می نی و تعاو ازرگانیاحدهاي ب و. باشند، داده خواهد شد معتبر می
  .انه معتبر قرارداد منعقد نموده باشند داراي پرو

 یدکننـده احدهاي تولیـدي سـازنده یـا تول    لیه و کاالهاي مورد مصرف معادل ظرفیت اسمی ساالنه و اردات مواد او حداکثر میزان و ـ  2 ـ 1
  .باشد کاال می

نماینـد، موظفنـد حـداقل     مـات تولیـدي اقـدام مـی     سـایر ملـزو   لیـه، قطعـات و   د موقـت مـواد او   رو صادرکنندگانی که نسبت به و ـ  3 ـ 1
چنانچـه پـس از   . ارداتـی موقـت، کـاالي سـاخته شـده صـادر نماینـد        ارزش کـاالي و %) 125(به میزان یکصـد و بیسـت و پـنج درصـد    

و مصـرف در داخــل کشـور در نظرگرفتــه شــود، آن   ارد شـده بــراي تولیــدکاال   یـاد شــده، بخشــی از کاالهـا و قطعــات و   ظیفــه انجـام و 
ــوان و  ــه عن ــوارض و       بخــش ب ــایر ع ــانی و س ــود بازرگ ــی و س ــوق گمرک ــت حق ــمول پرداخ ــده و مش ــوب گردی ــی محس اردات قطع

  .خواهد بود» به حالت قطعی«موقت  د رو خذ زمان تبدیل اظهارنامه از حالت و ت به مأ التفاو مابه
رد، از  آو ربـط بـه دسـت مـی     زارتخانه تولیـدي ذي  ضرایب مورد عمل خود و ضرایبی را که از طریق وگمرك ایران موظف است  ـ  تبصره  

  .طریق مجاري مربوط به اطالع عموم برساند
بندي نظیرکارتن، قوطی و گونی دارند، از شـمول ایـن    لوازم بسته موقتد  رو رکاالهاي خود نیاز به و صادرکنندگانی که براي صدو ـ  4 ـ 1
  .باشند ت مستثنا میمقررا
سال   بندي شده با کاالهاي موضوع این ماده، یک لیه یا کاالهاي تکمیل، آماده یا بسته ر کاالهاي ساخته شده از مواد او مهلت صدو ـ  2

  . باشد د مواد می رو پس از تاریخ و
سـال دیگـر قابـل     ایـران تـا یـک    این مهلت در مورد کاالهایی که نیـاز بـه زمـان بیشـتري دارنـد، بـا تشـخیص و موافقـت گمـرك         

  .تمدید است
انـه،   انـه، تـاریخ پـرو    ي شـماره حکـم، شـماره پـرو     ارد شده حاو لیه و گمرك ایران موظف است در پایان هر ماه فهرست مواد او ـ  تبصره  

ثیقـه و ضـمانتنامه اخـذ     و ، ردیف تعرفه، ارزش ریالی نوع)سیف(، میزان کاال، ارزش دالري بر مبناي کاالمشخصات متقاضی، آدرس، نام 
t  
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سازي به طور موقت بـه کشـور    شیمی بندر امام به منظور تولید، تکمیل و سوارکردن یا آماده اقتصادي پارس و پترو
ر به این مناطق پس از انجام عملیات فوق صادرات تلقی و بـه تشـخیص گمـرك از     گردند به هنگام صدو ارد می و

  .باشند ارزي معاف می نسپردن تعهد یا پیما
   

  به کنترل کاالهایی که به منظور نسبت تکلیف گمرك جمهوري اسالمی ایران 
  شیمی  یژه اقتصادي انرژي پارس و پترو و مصرف در مناطق و استفاده

  شوند  ارد می هاي ایرانی و اعتبارات اسنادي بانک بندرامام از طریق
  بر مطابقت  ر گواهی مبنی اطق و صدومن د به رو در مبادي و

  )501()500( کاال با سفارش
  وزیران هیأت 28/7/1381مصوب 

یــژه اقتصــادي  گمــرك جمهــوري اســالمی ایــران کاالهــایی را کــه بــه منظــور اســتفاده و مصــرف در منــاطق و 
، در مبــادي شــوند ارد مــی هــاي ایرانــی و شــیمی بنــدر امــام از طریــق اعتبــارات اســنادي بانــک انــرژي پــارس و پتــرو

بـر مطابقـت    الزم مبنـی  گـواهی هـاي بازکننـده اعتبـار،     دي به مناطق کنترل نمـوده و جهـت رفـع تعهـدات بانـک      رو و
  .نماید کاال با سفارش را صادر می

ارد شـده اسـت نیـز     هاي ایرانی به ایـن منـاطق و   کاالهایی که تاکنون با گشایش اعتبار اسنادي توسط بانک 
  .شود میمشمول این تصویبنامه 

  
                                                                                                                           

u  
  .ربط ارسال نماید زارتخانه تولیدي ذي و و صنعت، معدن و تجارتزارت  شده را تهیه و جهت بررسی و نظارت به و

نامه اجرایی آن تعهد یا سفته به شرح زیر  د موقت کاالهاي موضوع این ماده، گمرك با رعایت قانون امور گمرکی و آیین رو براي و ـ   3
  :هد نموداخذ خوا

  .لتی، سفته یا تعهد کتبی به تشخیص گمرك ایران احدهاي تولیدي دو ها و و در مورد کارخانجات، شرکت ـ  1 ـ 3
، نمونه و خوشنام با اخذ تعهد یـا سـفته و   لتی یردواحدهاي تولیدي غ ها و و در مورد کارخانجات، شرکت ـ  ) 22/12/1380اصالحی ( 2 ـ 3
  .دي به تشخیص گمرك ایران رو با اخذ سفته یا ضمانتنامه بانکی تا یک برابر حقوق و لتی احدهاي غیردو بقیه و
ــک    ـ  )22/12/1380اصــالحی( 3 ـ 3 ــا ی ــانکی ت ــا ضــمانتنامه ب ــفته ی ــناف، س ــان و اص ــورد بازرگان ــوق و در م ــر حق ــخیص  يد رو براب ــه تش ب

  . گمرك ایران
ارد، امـا   انون امور گمرکی درخصوص کاالهایی که با استفاده از مزایـاي ایـن مـاده و   ثایق یاد شده مانع از اجراي مفاد ق اخذ و ـ   1تبصره  

  .هاي تمدیدشده صادر نشده است، نخواهد شد ظرف مهلت مقرر یا مهلت
 دستورالعمل ایـن بنـد توسـط   . را براي صادرکنندگان نمونه و خوشنام ارایه نماید هیالتگمرك ایران موظف است حداکثر تس ـ   2تبصره  

  .گمرك ایران تهیه و به اطالع عموم خواهد رسید
تشـخیص و انطبـاق مـواد و کاالهـاي مرجـوعی بـا مـواد و        . د موقت بالمانع اسـت  رو لیه و کاالهاي و مرجوع نمودن عین مواد او ـ   4

   .د موقت با گمرك ایران است رو کاالهاي و
 .ابالغ شده است 22/8/1381هـ مورخ 27402ت/40867این تصویبنامه به شماره  ـ   500
مفاد ایـن تصـویبنامه    )24/10/1391هـ مورخ48350ت/207851( وزیران هیأت 17/10/1391به موجب تصویبنامه مصوب ـ  501
 .یافته استویژه اقتصادي الوان نیز تسري  به منطقه



443  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  
  سازي  تخاذ تصمیماتی در خصوص ورود کاال به منطقه ویژه اقتصادي کشتیا

  )502(هاي ایرانی خلیج فارس از طریق اعتبارات اسنادي بانک
  وزیران هیأت 25/11/1383مصوب 

  سـازي خلـیج   اقتصـادي کشـتی   یـژه  گمرك ایران کاالهایی را که به منظور استفاده و مصرف در منطقه و -1
دي به منطقه کنترل نموده و جهت  رو شوند، در مبادي و ارد می و هاي ایرانی طریق اعتبارات اسنادي بانک فارس از

  .صادر نماید هاي بازکننده اعتبار، گواهی الزم را مبنی بر مطابقت کاال با سفارش بانک رفع تعهدات
ارد شده اسـت نیـز    ه این منطقه وهاي ایرانی ب کاالهایی که تاکنون با گشایش اعتبار اسنادي توسط بانک -2

  .شود مشمول این تصویبنامه می
  

  )503(تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس
  وزیران  هیأت 12/9/1385مصوب 

ك مــورخ /20667ت /65601محــدوده منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس موضــوع تصــویبنامه شــماره 
هـاي قلمـرو    منتهی به حد نهایی آب(جنوب به خلیج فارس  از شمال به رشته کوه زاگرس، از )504(21/10/1377

، از شرق به محدوده روستاهاي چاه مبارك، کنار خیمه، بنود، زیار، بساطین و هاله و از غـرب بـه   )انحصاري ایران
مجاورت روستاي نخل غانم به وسعت تقریبی سی هزار هکتار به استثناي پارك ملی نـاي بنـد موضـوع مصـوبه     

شده به  تأییدحفاظت محیط زیست به شرح نقشه پیوست که  عالی شوراي 22/3/1384مورخ  1/11975/12شماره 
  )505( .گردد دولت است تعیین می هیأتمهر دفتر 

  
 .ابالغ شده است 28/11/1383مورخ  هـ31558ت/40832این تصویبنامه به شماره  ـ   502
 .ابالغ شده است 9/10/1385هـ مورخ 35141ت/129200ن تصویبنامه به شماره ای ـ   503
   :21/10/1377ك مورخ /20667ت /65601تصویبنامه شماره  ـ   504

 10000ســعت تقریبــی  ابســته بــه نفــت و گــاز در زمینــی بــه و بــه منظــور فعالیــت در صــنایع و پــارسیــژه اقتصــادي انــرژي  منطقـه و 
خلـیج    بنـدي، خلـیج نـاي بنـد و     دخانـه گـاو   هـاي عسـلویه، از جنـوب بـه رو     کـه از شـمال بـه کـوه     ـ   )به شـرح نقشـه پیوسـت   (هکتار 
چـاه مبـارك     سـتاهاي بزبـاز، اخنـد، عسـگري و     ده رو ، از شـرق بـه محـدو   )منتهی به حد نهایی آبهـاي قلمـرو انحصـاري ایـران    (فارس 
شــرکت مهندســی و توســعه   ایجــاد و   باشــد د مــی نو محــدوســتاي شــیری جــاده اصــلی بوشــهر، بنــدرعباس و ازغــرب بــه رو یهدر حاشــ

  . شود ل این منطقه تعیین می نفت به عنوان سازمان مسؤو
 خواهـد ییـد گمـرك جمهـوري اسـالمی ایـران قرارگیـرد، عملیـاتی         الذکر به میزانی که حصارکشـی شـده چنانچـه مـورد تـأ      منطقه فوق

  . شد
ــدو  ــؤو   ح ــازمان مس ــارات س ــاب  د اختی ــده مط ــماره  ل یادش ــویبنامه ش ــورخ  15003ت /42890ق تص ــالحات  23/3/1374ك م و اص

 . باشد رعایت قوانین و مقررات جاري کشور می بعدي آن و با
  :)1(*وزیران هیأت 28/11/1388مصوب  257623/40556تصویبنامه شماره  ـ   505

ــماره     -1  ــده در تصــویبنامه ش ــین ش ــاري تعی ــزار هکت ــانزده ه ــدوده ش ــ37207ت /173649مح ــورخ ه ــا  )2(*26/10/1386ـ م ب
ك  20667ت/65601رعایت سـایر مـوارد تصـویبنامه یادشـده بـه منطقـه ویـژه اقتصـادي انـرژي پـارس موضـوع تصـویبنامه شـماره              

  .شود وزیران است، الحاق می که تأیید شده به مهر پیوست تصویبنامه هیأت )3(*به شرح نقشه پیوست  21/10/1377مورخ 
طقـه یـاد شـده پـس از انجـام مطالعـات ارزیـابی زیسـت محیطـی و رعایـت کامـل منـابع مطالعـات مـذکور               هرگونه اقدام در من -2

t  



 444  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  

                                                                                                                           
u  

  .و سایر قوانین و مقررات زیست محیطی و حفظ منابع طبیعی صورت گیرد
  .نیز ابالغ شده است 28/11/1390این تصویبنامه با تاریخ ابالغ  -1*
  :26/10/1386هـ مورخ 37207ت /173649تصویبنامه شماره  - 2*
ـ    در محـدوده اول و سـوم نقشـه پیوسـت     (هکتـار از اراضـی بالمعـارض ملـی و منـابع واقـع در اسـتان بوشـهر          )16000(حـدود   الـف 

  :گردد مشروط به انجام موارد زیر به وزارت نفت واگذار می )ست وزیران ا که تأیید شده به مهر پیوست تصویبنامه هیأت 
  .ده محیط زیستعدم تداخل با مناطق حفاظت ش -1
  .ایجاد فنس یا سیم خاردار در مرز شمالی اراضی حفاظت شده -2
ایجاد فضاي سبز و جنگل کـاري در محـدوده سـوم اراضـی واگـذار شـده بـر اسـاس طراحـی مهندسـین مشـاور و عـدم ایجـاد               -3

  .تأسیسات در آن قسمت
  .دمحیطی عبور کریدور خط لوله از رود خانه مون  انجام ارزیابی زیست -4
  .تیبات الزم براي امکان عبور و مرور مردم منطقه انجام تر -5
بـرداري یـا سـازمان جغرافیـایی ارتـش       سـازمان نقشـه   (پیاده نمودن محل اراضی واگـذار شـده بـر روي نقشـه عمـومی کشـور        -6

  .)ظرف مدت سه ماه) با تأیید ادارات منابع طبیعی و ثبت استان توسط وزارت نفت(
 .هاي اجرایی غیرعامل براي پروژهرعایت پدافند  -7
ــوط   حــل و فصــل مســایل و مشــکالت احتمــالی اراضــی واگــذار شــده ســال   -8 ــوانین و مقــررات مرب هــاي قبــل در چــارچوب ق

 .توسط وزارت نفت به قائم مقامی وزارت جهاد کشاورزي
  .رت نفت ظرف مدت شش ماههاي آتی با تعیین مقدار و محل اراضی مورد نیاز توسط وزا ارایه طرح توسعه و پروژه ـ9
ـ  قـانون تنظـیم بخشـی از مقـررات مـالی دولـت پـس از        ) 69(مـاده  ) 9(سـازمان ثبـت اسـناد و امـالك کشـور در اجـراي تبصـره         ب 

توسـط کـارگروه اسـتانی مسـتند سـازي، نسـبت بـه صـدور اسـناد مالکیـت اراضـی              )8موضـوع بنـد   (هاي محـل واگـذاري    تأیید نقشه
 . ام دولت جمهوري اسالمی ایران با نمایندگی وزارت نفت مطابق مقررات اقدام خواهد نمودبه ن  )الف(موضوع بند 

 . وزیران است ت أبردار و واگذاري بعدي اراضی یاد شده منوط به تصویب هی  هرگونه تغییر بهره ج ـ
ـ  نــه تأسیســاتی در آن جنگــل کــاري شــده باشــد و هیچگو محــدوده منطقــه ســوم پیشــنهادي بایــد بــه صــورت حفاظــت شــده و    د 

 . استقرار نیابد
  .ها و تأسیسات نفتی در دره مند توسط وزارت نفت انجام پذیرد توسعه مورد نیاز جهت استقرار پتروشیمی ـ ـه
 .نقشه مذکور تحت عنوان نقشه الحاقی به منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس در این مجموعه درج شده است  - 3*



445  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  
  نقشه محدوده منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس



 446  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  
  نقشه الحاقی به محدوده منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس 

  



447  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  
  و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادي عیین سازمان مسؤول، محدوده ت

  بندر نوشهر، ) ره(دوغارون، رفسنجان، جازموریان، بندر امام خمینی 
  اسالم آباد غرب، مهران، سلماس، اترك، دامغان،  شهر کرد،

  )506(سمنان و المرد
  جمهور در شوراي هماهنگی مناطق نمایندگان ویژه رییس 29/1/1390مصوب 

  ژه اقتصاديصنعتی و وی -آزاد تجاري 
، جازموریان، بنـدر  )507(سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادي دوغارون، رفسنجان

، اتـرك، دامغـان، سـمنان و    )509(، مهران، سـلماس )508(، بندر نوشهر، شهرکرد، اسالم آباد غرب)ره(امام خمینی 
  .شود دولت است، تعیین می هیأتهر دفتر که تأیید شده به م )511(و جداول پیوست )510(ها هالمرد به شرح نقش

  

  
 .ابالغ شده است 4/2/1390ن مورخ 46519ت/22470شماره این تصویبنامه به  ـ  506
صـنعتی  جمهور در شوراي هماهنگی مناطق آزاد تجاري ـ   نمایندگان ویژه رییس 8/4/1392به موجب تصویبنامه مصوب  ـ  507

دیلی کشـاورزي بـه   از صنایع جنبی مس، آلومینیوم، فـوالد و صـنایع تبـ   مندرج فعالیت منطقه ویژه اقتصادي رفسنجان و ویژه اقتصادي، 
 . خدماتی با اولویت صنایع مس تغییر یافته استصنعتی ـ 

 ،وزیران عضو شوراي هماهنگی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصـادي   9/10/1392به موجب تصویبنامه مصوب  ـ  508
رمانشاه به شرکت منطقه ویژه اقتصـادي  هاي استان ک آباد غرب از سازمان همیاري شهرداري ول منطقه ویژه اقتصادي اسالمؤسازمان مس

 )1(* هکتار به شرح نقشه پیوسـت ) 143(هکتار به ) 850(و مساحت محدوده منطقه ویژه اقتصادي اسالم آباد غرب از یافته زاگرس تغییر 
  .یافته استکه تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، کاهش 

 . طقه ویژه اقتصادي اسالم آباد غرب در این مجموعه رجوع شودبه نقشه مربوط به اصالح مساحت محدوده من ـ  1*
دبیر هیأت دولت نوع مالکیت سازمان مسؤول منطقه ویژه اقتصـادي سـلماس    14/4/1393به موجب نامه اصالحی مورخ  ـ  509

 .از غیردولتی به دولتی اصالح شده است
 .نقشه مذکور در این مجموعه درج شده است  ـ  510
 .ذکور در این مجموعه درج شده استجدول م  ـ  511



 448  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  
  تایباد -سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادي دوغارون 



449  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  
  سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادي رفسنجان



 450  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  
  سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادي جازموریان



451  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  
  مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادي بندر امام خمینیسازمان 



 452  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  وشهرنسازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادي بندر 



453  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  
  سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادي شهرکرد



 454  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  آباد غرب المسازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادي اس



455  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  
  آباد غرب نقشه مربوط به اصالح محدوده منطقه ویژه اقتصادي اسالم

  



 456  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  
  سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادي مهران



457  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  
  تپه سلماس سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منقطه ویژه اقتصادي قره



 458  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  
  قه ویژه اقتصادي اتركسازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منط



459  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  
  سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادي دامغان



 460  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  
  سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادي سمنان



461  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  
  سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادي انرژي بر المرد



 462  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 



463  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  
   موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادي تعیین سازمان مسؤول، محدوده و

  نمین، کازرون، کاوه، بجنورد، الوان،   ،)رامشار(سیستان 
  )512(پارسیان و بانه

  نمایندگان ویژه رییس جمهور در شوراي هماهنگی مناطق آزاد 22/6/1390مصوب  
  صنعتی و ویژه اقتصادي با اصالحات بعدي  -تجاري 

، نمـین، کـازرون، کـاوه،    )رامشـار (یت مناطق ویژه اقتصادي سیستان سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعال 
هاي پیوست که تأیید شده بـه مهـر دفتـر هیـأت دولـت       بجنورد، الوان، پارسیان و بانه به شرح جدول زیر و نقشه

  .شود است، تعیین می
  

نام منطقه ویژه 
 اقتصادي

 گرایش استان
مساحت 

 )هکتار(
 ولؤسازمان مس

وضعیت سازمان 
 لوؤمس

سیستان و  )رامشار(سیستان 
 بلوچستان

صنعتی،تجاري و 
شرکت عمران شهر جدید  1050 ترانزیت کاال

 دولتی رامشار

 دولتی  )513( شرکت بازرگانی شاهد 2000 صنعتی –تجاري  اردبیل نمین

صنایع تبدیلی  فارس کازرون
هاي صنعتی  شرکت شهرك 300 کشاورزي

 دولتی استان فارس

تجاري  –صنعتی  مرکزي کاوه
 غیردولتی شرکت شهر صنعتی کاوه 2500 خدماتی –

صنعتی  –تجاري  خراسان شمالی بجنورد
هاي صنعتی  شرکت شهرك 355 آموزشی –

 دولتی استان خراسان شمالی

انرژي،شیالت و  هرمزگان الوان
 دولتی )514(شرکت ملی نفت ایران  7775 آبخیزداري

مان توسعه و نوسازي معادن ساز 9800 تجاري –صنعتی  هرمزگان پارسیان
 دولتی و صنایع معدنی ایران

صنایع تبدیلی و  کردستان بانه
هاي صنعتی  شرکت شهرك 5/101 بسته بندي

 دولتی استان کردستان

  
 .ابالغ شده است 22/6/1390ن مورخ 46519ت/125700این تصویبنامه به شماره  ـ  512
و شرکت انبارهاي عمومی و خـدمات گمرکـی ایـران    ابتدا  17/12/1393و  18/6/1391مصوب  هاي به موجب تصویبنامه ـ  513

 هاي صنعتی اسـتان اردبیـل   نطقه ویژه اقتصادي نمین، جایگزین شرکت شهركبه عنوان سازمان مسؤول مسپس شرکت بازرگانی شاهد 
 .هکتار تغییر بافته است 2000هکتار به  33/6145ضمناً مساحت این منطقه از  .شده است

ـادي         9/10/1392به موجب تصویبنامه مصوب  ـ   514 ـنعتی و ویـژه اقتص ـ ص ـاري  ـاطق آزاد تج ـاهنگی من ـازمان ، وزیران عضو شـوراي هم  س
 .یافته استهاي نفتی ایران به شرکت ملی نفت ایران تغییر  مسؤول منطقه ویژه اقتصادي الوان از شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده



 464  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  
  )سیستان(سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادي رامشار 

  



465  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  ویژه اقتصادي نمینسازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه 
  



 466  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  
  سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادي کازرون

  



467  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  
  سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادي کاوه

  



 468  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  
  سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادي بجنورد

  
  



469  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  
  نطقه ویژه اقتصادي الوانسازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت م

  



 470  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  
  سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادي صنایع انرژي بر پارسیان

  



471  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  
  سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادي بانه

  



 472  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  
  تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادي 

  )515(نآباد، ري و سهال جهان
  جمهور در شوراي هماهنگی مناطق آزاد  نمایندگان ویژه رییس 20/12/1390مصوب 

  صنعتی و ویژه اقتصادي –تجاري 
ــژه ریــیس  ــدگان وی ــاطق آزاد تجــاري   تصــمیم نماین ــژه  –جمهــور در شــوراي همــاهنگی من صــنعتی و وی

بـه شـرح زیـر بـراي      اقتصادي به استناد اصل یکصدوبیسـت و هفـتم قـانون اساسـی جمهـوري اسـالمی ایـران       
  :شود اجرا ابالغ می

آباد، ري و سهالن به شرح جدول زیر  سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادي جهان 
  .شود هاي پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می و نقشه

  
  سازمان مسؤول  مساحت  گرایش  استان  نام منطقه  ردیف

 –صنعتی  –تجاري   همدان  آباد جهان  1

  خدماتی

هــاي صــنعتی اســتان  شــرکت شــهرك  هکتار 1880

  )دولتی(همدان 

 –صنعتی  –تجاري   تهران  ري  2

  خدماتی

  )غیردولتی(گذاري ري  شرکت سرمایه  هکتار 2100

آذربایجان   سهالن  3

  شرقی

 -صنعتی –تجاري 

  خدماتی

ــدمات     هکتار 2052 ــومی و خ ــاي عم ــرکت انباره ش

  )دولتی(ران گمرکی ای

  

  
 .ابالغ شده است 20/12/1390ن مورخ 47469ت/ 250226 این تصویبنامه به شماره  ـ   515



473  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  
  سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادي سهالن

  



 474  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  
  آباد همدان سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادي جهان

  



475  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  
  سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادي ري

  



 476  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  
  طق ویژه اقتصادي بیرجند، تعیین سازمان مسؤول، محدوده و گرایش منا

  )516(و جهرم) ایرانیان(سبزوار، زرندیه 
  وزیران عضو شوراي هماهنگی مناطق  20/12/1390مصوب 

  صنعتی و ویژه اقتصادي –تجاري  آزاد
و جهـرم بـه   ) ایرانیـان (سازمان مسؤول، محدوده و گرایش مناطق ویژه اقتصادي بیرجند، سبزوار، زرندیه  -1

  .شود دولت است، تعیین می هیأتشده به مهر دفتر  تأییدي پیوست که ها هشرح جدول زیر و نقش
  

  سازمان مسؤول  مساحت  گرایش  استان  نام منطقه  ردیف
 - صنعتی تجاري   خراسان جنوبی  بیرجند  1

  خدماتی
گذاري و توسـعه   شرکت سرمایه  پانصد و پنجاه هکتار

منطقه ویژه اقتصـادي خراسـان   
  )غیردولتی) (بیرجند(جنوبی 

مؤسســه آبــادانی دیارســربداران   و دویست هکتار یکهزار  صنعتی –تجاري   خراسان رضوي  سبزوار  2
  )غیردولتی(

 - گردشگري تجاري   مرکزي  )ایرانیان(زرندیه   3
  صنعتی

و نـود و   یکهزار و سیصد
ــاردهم   ــز چه شــش ممی

  هکتار

شرکت توسعه سیاحان سرزمین 
  )غیردولتی(ایرانیان 

ــازي    سی ونه هکتار و سیصد  تیصنع –تجاري   فارس  جهرم  4 ــازمان گســترش و نوس س
  )دولتی(صنایع ایران 

  .واگذاري اراضی محدوده مناطق یاد شده تابع قوانین و مقررات مربوط به اراضی ملی است -2
واگذاري اراضی توسط سازمان مسؤول منطقه در محدوده مناطق یـاد شـده منـوط بـه مالکیـت سـازمان        -3

  .باشد اضی قبل از واگذاري به اشخاص میمسؤول منطقه بر آن ار

  
 .ابالغ شده است 20/12/1390مورخ  40324ت/250228این تصویبنامه به شماره  ـ   516



477  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  سازمان مسؤول، محدوده و گرایش منطقه ویژه اقتصادي بیرجند



 478  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  سازمان مسؤول، محدوده و گرایش منطقه ویژه اقتصادي سبزوار



479  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  )ایرانیان(سازمان مسؤول، محدوده و گرایش منطقه ویژه اقتصادي زرندیه 



 480  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  یژه اقتصادي جهرمسازمان مسؤول، محدوده و گرایش منطقه و



481  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  
  تعیین مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه 

  )517(اقتصادي کاشان
  جمهور در شوراي هماهنگی  نمایندگان ویژه رییس 12/7/1391مصوب 

  مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصادي
ل زیر و نقشه پیوسـت  سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادي کاشان به شرح جدو  

  .شود دولت است، تعیین می هیأتکه تأیید شده به مهر دفتر 
  

  سازمان مسؤول  مساحت  گرایش  استان  نام منطقه
صنعتی، تجاري و   اصفهان  کاشان

  خدماتی
سازمان توسعه و نوسازي   کتاره1500

معادن و صنایع معدنی 
  ایران

  
  

  
 .ابالغ شده است 26/9/1391مورخ  ن48461ت/187432این تصویبنامه به شماره  ـ   517



 482  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  صادي کاشانسازمان مسؤول، محدوده و گرایش منطقه ویژه اقت



483  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  
  تعیین مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادي

  )518(شمال استان بوشهر و گرمسار 
  در شوراي هماهنگی جمهور نمایندگان ویژه رییس 24/7/1391مصوب 

  صنعتی و ویژه اقتصادي –مناطق آزاد تجاري 
اسـتان بوشـهر و گرمسـار بـه شـرح      سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادي شمال 

  .شود دولت است، تعیین می هیأتکه تأیید شده به مهر دفتر  )519(هاي پیوست جدول زیر و نقشه
  
  سازمان مسؤول  مساحت  گرایش  استان  نام منطقه  ردیف

شــــمال اســــتان   1
  بوشهر 

هاي صـنعتی اسـتان    شرکت شهرك  هکتار 3844  نفت، گاز و پتروشیمی  بوشهر
  بوشهر

سازمان گسترش و نوسـازي صـنایع     هکتار 2000  صنعتی _تجاري   سمنان  رگرمسا  2
  ایران

  

  
 .ابالغ شده است 24/7/1391ن مورخ 48461ت/145537شماره نامه مزبور به  آیین  ـ  518
 .پیوست مذکور در این مجموعه درج شده است هاي نقشه ـ   519



 484  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  
  سازمان مسؤول، محدوده و گرایش منطقه ویژه اقتصادي شمال بوشهر



485  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  
  سازمان مسؤول، محدوده و گرایش منطقه ویژه اقتصادي گرمسار

  



 486  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  
  )520(تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادي شهر ري

  صنعتی مناطق آزاد تجاري ـ  ن عضو شوراي هماهنگیوزیرا 18/4/1392مصوب 
  و ویژه اقتصادي

دولـت   هیـأت که تأیید شده بـه مهـر دفتـر     )521(طرح جامع منطقه ویژه اقتصادي شهر ري به شرح پیوست 
  .شود است، تعیین می

  ) 1393(هاي هزینه خدمات سال  عیین تعرفهت
 )522(سازمان هاي مناطق ویژه اقتصادي

  یران عضو شوراي عالی مناطق زو 4/5/1393مصوب 
  )523(اقتصادي هصنعتی و ویژ –آزاد تجاري 

انـرژي پـارس، پتروشـیمی، صـنایع     (سازمان هاي مناطق ویـژه اقتصـادي    1393هاي هزینه خدمات سال  تعرفه - 1
سازي خلیج فارس، ارگ جدید، سیرجان، سلفچگان، سـرخس، پیـام، لرسـتان، شـیراز،      معدنی و فلزي خلیج فارس، کشتی

، بندر شهید رجایی، بندر بوشـهر، بنـدر   )ره(، سهالن، بندر امام خمینی )ایرانیان(یزد، بوشهر، کاوه، الوان، دوغارون، زرندیه 
  . شوند ت دولت است، تعیین میأکه تأیید شده به مهر دفتر هی)524(به شرح جداول پیوست ) امیرآباد و بندر نوشهر

گـذاري و بهبـود    صادي ضمن رعایت صرفه و صالح و ایجاد جذابیت سـرمایه ول هر یک از مناطق ویژه اقتؤسازمان مس - 2
هاي مصوب بـراي واحـدهاي    تواند حداکثر تا بیست و پنج درصد تخفیف نسبت به تعرفه بنیان می وضعیت واحدهاي تولیدي دانش

  . بنیان اعمال نماید تولیدي دانش
  ول و موضوع فعالیت منطقه ویژه ؤتعیین سازمان مس

  )525(ي قصر شیریناقتصاد
  وزیران هیأت17/12/1393مصوب 

ول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادي قصر شیرین به شـرح جـدول زیـر و نقشـه     ؤسازمان مس 
  :شود  ت دولت است، تعیین میأپیوست که تأیید شده به مهر دفتر هی

  
  ولؤسازمان مس  مساحت  گرایش  استان  نام منطقه ویژه

 هکتار )1335( صنعتی و خدماتی اهکرمانش قصر شیرین
هاي   سازمان همیاري شهرداري
 استان کرمانشاه

  
 .ابالغ شده است18/4/1392مورخ  ك49240ت/90610این تصویبنامه به شماره  ـ   520
  .رجوع شود www.dotic.irبه پیوست مذکور در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران به نشانی   ـ 521
 .ابالغ شده است8/8/1393مورخ  ك50917ت/90457این تصویبنامه به شماره  ـ   522
 .به تأیید مقام محترم ریاست جمهوري رسیده است 5/8/1393این تصویبنامه در تاریخ  ـ   523
 . باشد تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوري موجود می امورجداول مذکور در آرشیو  ـ   524
 .ابالغ شده است 20/12/1393هـ مورخ 51608ت/156746شماره این تصویبنامه به  ـ   525

http://www.dotic.ir


487  )مناطق ویژه اقتصادي(ها  تصویبنامه

  



 488  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  
  ول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ؤتعیین سازمان مس

  )526(ویژه اقتصادي بندر آستارا
  وزیران هیأت 17/12/1393مصوب 

جـدول زیـر و نقشـه     ول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادي بندر آسـتارا بـه شـرح   ؤسازمان مس
  :شود  ت دولت است، تعیین میأپیوست که تأیید شده به مهر دفتر هی

  
  ولؤسازمان مس  مساحت  گرایش  استان  نام منطقه ویژه

 گیالن بندر آستارا

هاي دریایی،   فعالیت
بندري، صنایع و 
خدمات وابسته و 
لجستیکی و ایجاد 
 ارزش افزوده

هکتار در خشکی ) 61(
و شاخه هاي موج 
 شکن

 سازمان بنادر و دریانوردي

  
 .ابالغ شده است 20/12/1393هـ مورخ 51608ت/165743شماره این تصویبنامه به  ـ   526
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 490  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  
  )527(اي به منطقه ویژه اقتصادي بندر شهید رجایی الحاق محدوده

  وزیران هیأت 17/12/1393مصوب 
ت دولت است به أهکتار به شرح نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هی )7/2689(اي به مساحت  محدوده

ك مــورخ 19260ت/77193موضــوع تصــویبنامه شــماره  محــدوده منطقــه ویــژه اقتصــادي بنــدر شــهید رجــایی
  .شود الحاق می 9/12/1376

  
 .ابالغ شده است 23/12/1393هـ مورخ 51612ت/156854شماره این تصویبنامه به  ـ   527
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 492  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري 

  
براي مالحظـه   .هاي ذیل نیز به تصویب رسیده است درخصوص مناطق ویژه اقتصادي تصویبنامه
منـدرج در ایـن   ) هـا   قسمت تصـویبنامه (صنعتی  ـ  متن آنها به بخش مقررات مناطق آزاد تجاري

  .مجموعه رجوع شود

  
کیلـومتري   300 ده از محـدو  شـرقی جزیـره قشـم بـه عنـوان قسـمتی      شـمال  تعیین بخشـی از سـاحل    - 1

  صنعتی –تجاري  ناطق آزادمعالی  زراي عضو شوراي و 18/4/1375قشم مصوب  منطقه آزاد
صـنعتی و   ـ  تجـاري   آزاد منـاطق  احـدهاي تولیـدي مسـتقر در    درصـد محصـوالت و   انتقـال صـد    اجازه - 2
تجـاري   عـالی منـاطق آزاد   زراي عضـو شـوراي   و18/7/1377مصـوب   قتصـادي بـه داخـل کشـور    یـژه ا  مناطق و
  ـ صنعتی

ــاطق آزاد  اجــازه و - 3 ــد شــده در من ــاطق و ـ  تجــاري  اردات درصــدي از کاالهــاي تولی ــژه  صــنعتی و من ی
  وزیران با اصالحات بعدي هیأت 14/11/1377مصوب  حراست شده

ــالی و راهک  - 4 ــأمین م ــین نحــوه ت ــود عملکــرد تعی ــراي بهب ــاطق آزاد تجــاري ـ    ارهــاي اصــالحی ب من
  يوزیران با اصالحات بعد هیأت 21/2/1382مصوب  صنعتی جمهوري اسالمی ایران

ــین محــدو - 5 ــه  تعی ــژه اقتصــادي ده منطق ــوان وی ــه عن ــو و شــلمچه ب ــره مین ده  محــدو خوزســتان و جزی
  با اصالحات بعدي رانوزی هیأت 8/3/1384ند مصوب  صنعتی ارو -منطقه آزاد تجاري 

گردشــگري و مرکــز امــور منــاطق آزاد و  ضــافه شــدن ســازمان میــراث فرهنگــی، صــنایع دســتی و ا - 6
  هیأت وزیران 16/12/1388 روابط اقتصادي خارجی ویژه اقتصادي به ترکیب ستاد هماهنگی

ـ      ی ذيیـ هـاي اجرا  موظف نمودن کلیـه دسـتگاه  تصویبنامه  - 7 اجـراي    هربـط در سـطوح ملـی و اسـتانی ب
و عـزم جـدي دولـت دهـم بـراي      )  مـد ظلـه العـالی   (تصمیماتی در راستاي تحقق فرمـان مقـام معظـم رهبـري     

جمهــور در ســتاد  نماینــده ویــژه ریــیس 9/6/1389مصــوب  کــاهش و بــه حــداقل رســاندن قاچــاق کــاال و ارز 
  با قاچاق کاال و ارز مرکزي مبارزه 

صــنعتی و  -ی در منــاطق آزاد تجــاري حــایط ترجیهــایی بــا شــر هــاي عــادي یــا طــرح اجــراي طــرح - 8
  هیأت امناي حساب ذخیره ارزي 18/10/1389و کمتر توسعه یافته مصوب  ویژه اقتصادي

 13/6/1390مصــوب  اتخــاذ تصــمیماتی بــه منظــور تقویــت عملکــرد تجــارت خــارجی کشــور         - 9
  جمهور در کارگروه توسعه صادرات نمایندگان ویژه رییس

ــکیل شــوراي  - 10 ــالی تش ــاري   ع ــژه اقتصــادي  صــنعتی  -منــاطق آزاد تج  3/6/1392مصــوب و وی
  وزیران با اصالحات بعدي هیأت

و اشـتغال و ایجـاد تحــرك    گـذاري  ســرمایهاتخـاذ تصـمیماتی بــراي رفـع موانـع تولیـد و      تصـویبنامه   - 11
  وزیران هیأت17/6/1392مصوب  اقتصادي و بهبود فضاي کسب و کار

ــ  - 12 ــه منظــور توســعه گردشــگري داخلــی  تشــکیل ســتاد مرکــزي هم مصــوب اهنگی خــدمات ســفر ب
 با اصالحات بعدي هیأت وزیران  22/10/1392
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صــنعتی کــیش، قشــم، چابهــار، -هــاي منــاطق آزاد تجــاري ســازمان 1393تصــویبنامه بودجــه ســال  - 13
ــاکو  ــی و م ــد، انزل ــاطق آزاد تجــاري   20/12/1392مصــوب  ارس، ارون ــاهنگی من ــوراي هم ــران عضــو ش  -وزی

  .صنعتی و ویژه اقتصادي با اصالحات بعدي
 
  



 

  
  
  
  
  

  )529( )شوراي هماهنگی(عالی  شوراي )528(مصوبات
  تجاري ـ صنعتی و دبیر شورا  مناطق آزاد

  
  
  

  تعیین تکلیف ورود کاالهاي مستعمل بازسازي شده از مناطق آزاد
  صنعتی به داخل کشور –تجاري  

  آزاد شوراي هماهنگی امور مناطق  18/12/1388مصوب 
  و ویژه اقتصادي با اصالحات بعدي 

کننده کاالهـاي مسـتعمل در منـاطق آزاد و ویـژه اقتصـادي بـر        ـ واحدهاي موجود بازسازي) 1/3/1389اصالحی (1
نمایند صرفاً براي کاالهاي وارده و مجوزهایی که منجـر بـه انعقـاد قـرارداد یـا تعهـد مـالی         اساس مستنداتی که ارائه می

توانند نسبت به بازسازي و انجـام تعهـدات    حداکثر تا یک سال بعد از ابالغ این مقرره می) 18/12/1388یخ تا تار(گردیده 
  .باشد هاي مذکور مصوبات کمیسیون ارزش افزوده می گیري براي انجام فعالیت مالك تصمیم. خود اقدام نمایند

صدور مجوز واردات جدیـد کاالهـاي   صنعتی و ویژه اقتصادي مجاز به  –هاي مناطق آزاد تجاري  سازمان -2
  .باشند یاد شده به محدوده خود نمی

صنعتی و ویژه اقتصادي مجاز به صدور مجوز ایجـاد واحـدهاي جدیـد     –هاي مناطق آزاد تجاري  سازمان -3
  .باشند بازسازي کاالهاي مستعمل نمی

  
افـت شـده   صنعتی و ویژه اقتصـادي دری  –عالی مناطق آزاد تجاري  مصوبات مندرج در این بخش عیناً از دبیرخانه شوراي  ـ  528
  . است

صنعتی ابتدا به شوراي هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادي و سـپس بـه    –عالی مناطق آزاد تجاري  عنوان شوراي  ـ  529
  . صنعتی و ویژه اقتصادي تغییر یافته است –عالی مناطق آزاد تجاري  شوراي



 

  
  
  
  

  سایر مصوبات 
  
  
  

براي مالحظه متن  .صویب رسیده استدر خصوص مناطق ویژه اقتصادي مصوبات ذیل نیز به ت
مندرج در این مجموعه )قسمت سایر مصوبات(صنعتی  ـ آنها به بخش مقررات مناطق آزاد تجاري

  .رجوع شود
  
 28/7/1377هـا مصـوب    ظـایف اسـتانداران و فرمانـداران و نحـوه عـزل و نصـب آن       تعیـین و از مصوبه  - 1
  عالی اداري شوراي
مصـوب   اقتصادي به سایر نقـاط کشـور   یژه تولیدشده در مناطق آزاد و مناطق و هاي اردات خودرو نحوه و - 2

  شوراي اقتصاد 7/8/1379
مصـوب   محـل حسـاب ذخیـره ارزي    از مصوبه اصالحی موضوع شرایط و ضوابط اعطـاي تسـهیالت از   - 3

  هیأت امناي حساب ذخیره ارزي 9/5/1389
 صنعتی و ویژه اقتصـادي  -یهی در مناطق آزاد تجاري هایی با شرایط ترج هاي عادي یا طرح اجراي طرح - 4

  هیأت امناي حساب ذخیره ارزي 18/10/1389و کمتر توسعه یافته مصوب 
مصـوب   از منظر آمـایش سـرزمین    راهبردهاي بلندمدت توسعه بخش صنعت، معدن و تجارتاز مصوبه  - 5

  شوراي آمایش سرزمین 19/12/1392
  گمرك جمهوري اسالمی ایران  17/3/1393 مصوب یداخل وی رجخا عبوري کاالها دستورالعمل - 6
هـاي عملیـاتی معاونـت     هـا و برنامـه   رنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی مبانی و مستندات، اهداف، سیاستاز ب - 7
  .شوراي اقتصاد 16/4/1393مصوب  )530(ریزي و نظارت راهبردي برنامه
مصــوب  یط اســتفاده از صــندوق توســعه ملــیاتخــاذ تصــمیماتی در خصــوص نحــوه و شــرااز مصــوبه  - 8

  ت امناي صندوق توسعه ملیأهی17/4/1393
  

  
 . ریزي کشور در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامه ـ   530



 

  
  

  ضمیمه 
  وزیران مذکور در قانون چگونگی  تأتفویض اختیارات هیسابقه 

  صنعتی جمهوري اسالمی ایران  -اداره مناطق آزاد تجاري 
  قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه  و7/6/1372مصوب 

   11/3/1384جمهوري اسالمی ایران مصوب  اقتصادي
  و  مناطق آزاد تجاري ـ صنعتیعالی شوراي به 

  قتصاديا ویژه
  
  
  
  

  وزیران مذکور در قانون چگونگی  تأتفویض وظایف و اختیارات هی
  صنعتی جمهوري اسالمی ایران به - اداره مناطق آزاد تجاري 

  )531(مناطق آزاد تجاري ـ صنعتیعالی  شوراي 
 با اصالحات بعدي 31/6/1372مصوب 

مناطق آزاد تجاري  ن چگونگی ادارهوزیران مذکور در قانو هیأت وظایف و اختیارات )12/8/1372اصالحی (
بـه وزراي   1372مصـوب   -) قـانون مزبـور  ) 1(مـاده  ) 2(استثناي تبصـره   به(جمهوري اسالمی ایران  صنعتی -

بازرگانی، کشـور، کـار و    و متشکل از وزراي امور اقتصادي و دارایی، جمهور به ریاست رییس) کمیسیونی(شورایی 
و بودجـه،   و ترابري، نفت، نیرو و رییس سازمان برنامـه  ن، معادن و فلزات، راهصنایع، صنایع سنگی امور اجتماعی،

منـاطق   عـالی  و دبیر شـوراي  رییس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران معاون اقتصادي ریاست جمهوري،
 .شود صنعتی تفویض می - آزاد تجاري

موافقت  وق، در موارد تفویضیف) کمیسیون(مالك تصویب در شوراي  -) 12/8/1372اصالحی ( 1تبصره 
 .جلسه است حداقل چهار نفر از وزراي حاضر در

اي  داراي دبیرخانه صنعتی - مناطق آزاد تجاري) کمیسیون( عالی شوراي -)12/8/1372اصالحی (2تبصره 
 .شود دبیر شوراي مزبور اداره می خواهد بود که زیر نظر

جمهـور   با حکـم ریـیس   صنعتی - آزاد تجاري ناطقم عالی دبیر شوراي -)12/8/1372اصالحی (3تبصره 
  

 .ابالغ شده است 8/7/1372مورخ  هـ211ت/21115تصویبنامه مزبور به شماره   ـ   531
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 .گردد منصوب می
  

  هاي مناطق آزاد  تشکیل شورایی به منظور ایجاد هماهنگی بین سازمان
   تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران

  هیأت وزیران 11/2/1373مصوب 
ایـران،   ري اسـالمی مناطق آزاد تجـاري، صـنعتی جمهـو    هاي منظور ایجاد هماهنگی در بین سازمان به - 1

 :شود از افراد زیر تشکیل می جمهور و مرکب شورایی به ریاست رییس
فلـزات،   اجتماعی، صنایع، صنایع سنگین، معادن و و دارایی، بازرگانی، کشور، کار و امور وزراي امور اقتصادي

، رییس کل بانک مرکـزي  جمهور رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون اقتصادي راه و ترابري، نفت، نیرو و رییس
 .آزاد تجاري، صنعتی عالی مناطق اسالمی ایران و دبیر شوراي جمهوري

جمهـوري   چگونگی اداره مناطق آزاد تجـاري، صـنعتی   و اختیارات هیأت وزیران مذکور در قانون وظایف - 2
از وزراي  نی مرکـب بـه کمیسـیو   - 1372مصـوب   -) قانون مزبور) 1(ماده ) 2(استثناي تبصره  به( اسالمی ایران
 .شود می این تصویبنامه محول) 1(موضوع بند 

باشــد و  حــداقل چهــار نفــر مــی کمیســیون، موافقــت اکثریــت اعضــاي حاضــر و گیــري مــالك تصــمیم
هیـأت دولـت قابـل     نامـه داخلـی   آیـین ) 19(جمهـور بـا رعایـت مـاده      در صورت تأیید رییس مصوبات کمیسیون
 .صدور خواهند بود

باشـند کـه زیـر نظـر دبیـر شـورا        مـی  اي داراي دبیرخانـه ) 2(و ) 1(سـیون موضـوع بنـدهاي   و کمی شورا - 3
 .شود اداره می گردد، جمهور منصوب می مزبور که با حکم رییس و کمیسیون

 هــ 244ت / 42518و 8/7/1372هـ مـورخ   211ت/ 21115هاي شماره  جایگزین تصویبنامه این تصویبنامه
 .شود می 18/8/1372مورخ 
  

  قانون برنامه دوم توسعه  25 وزیران ناشی از بند د تبصره تأض اختیارات هیفویت
  به  1373ایران مصوب  فرهنگی جمهوري اسالمی اقتصادي، اجتماعی و

   عالی وزراي عضو کمیسیونی متشکل از وزراي عضو شوراي
  )532( مناطق آزاد

 هیأت وزیران 18/10/1373مصوب 
توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی      قانون برنامه دوم) 25(تبصره ) د(وزیران ناشی از بند  اختیارات هیأت

عالی مناطق  شوراي وزراي عضو کمیسیونی متشکل از وزراي عضو به - 1373 مصوب -اسالمی ایران  جمهوري
 دن ومعا و اموراجتماعی، صنایع، صنایع سنگین، اقتصادي و دارایی، بازرگانی، کشور، کار آزاد مرکب از وزراي امور

  
 .ابالغ شده است 20/11/1373هـ مورخ 405ت /65213 تصویبنامه مزبور به شماره   ـ   532
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  .شود تفویض می ترابري، نفت و نیرو فلزات، راه و
 باشد و مصـوبات مزبـور درصـورت تأییـد     می کمیسیون فوق موافقت اکثریت وزراي عضو مالك تصویب در

  .هیات دولت قابل صدور خواهد بود نامه داخلی آیین) 19(رییس جمهور با رعایت ماده 
  

  )  25( تبصره ) د(فویض اختیارات هیأت وزیران ناشی از بند ت
  اقتصادي به وزراي عضو کمیسیونی  توسعه قانون برنامه دوم

  )533( مناطق آزاد عالی از وزراي عضو شوراي متشکل
  هیأت وزیران 5/11/1373مصوب 

توسعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی     قانون برنامه دوم) 25(تبصره ) د(وزیران ناشی از بند  اختیارات هیأت
منـاطق   عالی کمیسیونی متشکل از وزراي عضو شوراي ـ به وزراي عضو  1373یران ـ مصوب  اسالمی ا جمهوري

صـنایع، معـادن و فلـزات، راه و     و دارایی، بازرگانی، کشور، کار و اموراجتماعی، آزاد مرکب از وزراي امور اقتصادي
 .شود و نیرو تفویض می ترابري، نفت

باشد و مصـوبات مزبـور    می چهارنفر حداقل ضاي حاضر وفوق موافقت اکثریت اع مالك تصویب درکمیسیون
 .هیأت دولت قابل صدور خواهد بود نامه داخلی آیین) 19(جمهور با رعایت ماده  تأیید رییس صورت در

 .شود می 3/11/1373هـ مورخ  405ت/65213تصویبنامه شماره  این متن جایگزین
  

  ی اداره مناطق قانون چگونگ اختیارات هیأت وزیران مذکور در تفویض
  قانون ) 25(تبصره ) د(و بند  صنعتی جمهوري اسالمی ایران آزاد تجاري،

  ایران  اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی برنامه دوم توسعه اقتصادي،
 )534(مرکب از چند وزیر به کمیسیونی
  هیأت وزیران 30/9/1376مصوب 

تجـاري، صـنعتی جمهـوري     داره منـاطق آزاد مـذکور در قـانون چگـونگی ا    ف و اختیارات هیأت وزیرانیظاو
قـانون برنامـه   ) 25(تبصره ) د(ـ و بند  1372 مصوب ـ قانون مزبور) 1(ماده ) 2(استثناي تبصره  اسالمی ایران به

ـ  دوم توسعه اقتصادي، مرکـب از   ــ بـه کمیسـیونی    1373 مصـوب  اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 
 صنایع، معادن و فلزات، راه و ترابري، نفـت،  بازرگانی، کشور، کار و امور اجتماعی، ،وزراي امور اقتصادي و دارایی

 .شود نیرو و فرهنگ و ارشاد اسالمی تفویض می
باشد و مصوبات مزبور  نفر می موافقت اکثریت اعضاي حاضر و حداقل چهار مالك تصویب در کمیسیون فوق

 .قابل صدور خواهد بود آیین نامه داخلی هیأت دولت) 19(جمهور با رعایت ماده  رییس در صورت تأیید
  

  
 .ابالغ شده است 9/11/1373هـ مورخ 409ت /65632بنامه مزبور به شماره تصوی  ـ   533
 .ابالغ شده است 7/10/1376هـ مورخ 19307ت /74235تصویبنامه مزبور به شماره   ـ   534



499  ضمیمه

  
  هاي  سازمان شورایی، به منظور ایجاد هماهنگی بین تشکیل

  )535(صنعتی جمهوري اسالمی ایران - مناطق آزاد تجاري
 هیأت وزیران 30/9/1376مصوب 

 صـنعتی  - يمنـاطق آزاد تجـار   هـاي  منظور ایجاد هماهنگی در بین سازمان به -) 29/7/1383اصالحی ( 1
 :شود جمهور و مرکب از افراد زیر تشکیل می رییس جمهوري اسالمی ایران، شورایی به ریاست

صنایع، معـادن و فلـزات، راه و ترابـري،     بازرگانی، کشور، کار و امور اجتماعی، وزراي امور اقتصادي و دارایی،
رییس کل بانک مرکزي  نامه و بودجه،اسالمی، رییس سازمان بر نیرو، مسکن و شهرسازي، فرهنگ و ارشاد نفت،

-عـالی منـاطق آزاد تجـاري    و دبیر شوراي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز رییس ،جمهوري اسالمی ایران
 .صنعتی
موضـوع قـانون چگـونگی اداره منـاطق آزاد      زیران، ظایف و اختیارات هیأت و و -) 21/10/1379اصالحی ( 2

هاي بعدي آن از جمله قانون اصالح قانون چگـونگی اداره منـاطق    و اصالحیه ـ   1372مصوب  ـ  صنعتی  ـ  تجاري 
بـه کمیسـیونی مرکـب از    ) قـانون مزبـور  ) 1(ماده ) 2(به استثناي تبصره ( ـ   1377مصوب  ـ  صنعتی  ـ  آزاد تجاري 

  .شود این تصویبنامه محول می) 1(زراي موضوع بند  و
مصوبات کمیسـیون  . باشد موافقت اکثریت اعضاي حاضر و حداقل چهارنفر می ،گیري کمیسیون مالك تصمیم

 .ر خواهد بود لت قابل صدو نامه داخلی هیأت دو آیین) 19(جمهور با رعایت ماده  یید رییس صورت تأ در
کـه زیـر نظـر دبیـر شـورا و       باشـند  اي مـی  داراي دبیرخانـه ) 2(و ) 1(و کمیسیون موضوع بندهاي  شورا - 3
 .شود می گردد، اداره جمهور منصوب می با حکم رییس یون مزبور کهکمیس

 .شود می 7/10/1376 هـ مورخ19037 ت/74235 شماره این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه
  

  هاي بین سازمان به منظور ایجاد هماهنگیشورایی تشکیل 
  و مناطق ویژه اقتصادي  مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی

  )536( جمهوري اسالمی ایران
  بعديو الحاقات با اصالحات  هیأت وزیران 13/9/1384مصوب

و هـاي منـاطق آزاد تجـاري ـ صـنعتی       ـ به منظور ایجاد هماهنگی در بین سـازمان ) 3/2/1385اصالحی ( 1
در صورت عدم حضور ایشـان بـه   (جمهور  جمهوري اسالمی ایران، شورایی به ریاست رییسمناطق ویژه اقتصادي 
  :شود و مرکب از افراد زیر تشکیل می) جمهور در امور اجرایی ریاست معاون رییس

  .جمهور در امور اجرایی الف ـ معاون رییس
  .ب ـ وزیر امور اقتصادي و دارایی

  
 .ابالغ شده است 29/10/1376هـ مورخ 19307ت /76305تصویبنامه مزبور به شماره   ـ   535
 .ابالغ شده است 21/9/1384هـ مورخ 34169ت /57720 تصویبنامه مزبور به شماره  ـ   536
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  .پ ـ وزیر بازرگانی
  .ت ـ وزیر صنایع و معادن 

  .ث ـ وزیر نفت
  . ج ـ وزیر کشور

  .چ ـ وزیر کار و امور اجتماعی
  .ح ـ وزیر راه و ترابري

  .ـ وزیر نیروخ 
  .د ـ وزیر مسکن و شهرسازي

  .ذ ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
  .ریزي کشور ر ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه

  .ز ـ رییس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران
  .عالی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی ژ ـ دبیر شوراي

  ري و گردشگ ـ رییس سازمان میراث فرهنگی) 5/9/1385الحاقی (س 
وزیران مذکور در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري  ـ وظایف و اختیارات هیأت) 3/2/1385اصالحی ( 2

قـانون  ) 1(ماده ) 2(به استثناي تبصره (ـ و اصالحات بعدي آن  1372ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران ـ مصوب  
بـه اسـتثناي    ( ــ 1384 می ایـران ـ مصـوب   جمهوري اسـال  قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادي و) مزبور

  .شود این تصویبنامه محول می) 1(به کمیسیونی مرکب از وزیران موضوع بند ) قانون مزبور ) 1(ماده ) 2(تبصره 
  . باشد گیري کمیسیون یادشده موافقت اکثریت وزراي عضو کمیسیون مزبور می ـ مالك تصمیم3
نامه داخلی هیأت دولت قابـل   آیین) 19( مهور و با رعایت ماده ج ـ مصوبات کمیسیون در صورت تأیید رییس4

  . صدور خواهد بود
باشـند کـه زیـر نظـر دبیـر شـورا        اي مـی  داراي دبیرخانـه ) 2(و ) 1(ـ شورا و کمیسـیون موضـوع بنـدهاي     5

  . شود گردد، اداره می جمهور در امور اجرایی منصوب می و کمیسیون مزبور که با حکم معاون رییس
  .شود می 29/10/1376هـ مورخ 19037ت/76305نامه شماره  نامه جایگزین تصویب این تصویب ـ 6
  

  هاي  شکیل شورایی به منظور ایجاد هماهنگی فیمابین سازمانت
  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي  - مناطق آزاد تجاري

   )537(جمهوري اسالمی ایران
  بااصالحات بعدي هیأت وزیران 15/7/1388مصوب 

صـنعتی و   –هـاي منـاطق آزاد تجـاري     ین سـازمان ببه منظور ایجاد هماهنگی  -) 16/5/1390حی اصال( 1

  
 .ابالغ شده است 10/8/1388هـ مورخ 43505ت /159176تصویبنامه مزبور به شماره   ـ   537
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، وزیـر  )ریـیس (مناطق ویژه اقتصادي جمهوري اسالمی ایران، شورایی متشکل از وزیر امـور اقتصـادي و دارایـی    
ارت راهبـردي  صنعت، معدن و تجارت، وزیـر امـور خارجـه، وزیـر راه و شهرسـازي، معـاون برنامـه ریـزي و نظـ         

 .شود تشکیل می) دبیر(جمهور و آقاي حمید بقایی  رییس
ــایف - 2 ــونگی   وظ ــانون چگ ــران در ق ــأت وزی ــارات هی ــنعتی     و اختی ــاري ـ ص ــاطق آزاد تج اداره من

) 1(مــاده ) 2(اســتثناي تبصــره  بــه(ـــ و اصــالحات بعــدي آن  1372 اســالمی ایــران ـ مصــوب   جمهــوري
 1384 مصـوب  –جمهـوري اسـالمی ایـران     اره منـاطق ویـژه اقتصـادي   قـانون تشـکیل و اد   و) مـذکور  قـانون 

قـوانین صـرفاً در خصـوص     و مقـررات منـدرج در سـایر   ) مـذکور  قـانون ) 1(مـاده  ) 2(اسـتثناي تبصـره    بـه ( –
 )538( .شود وزیران عضو شورا تفویض می بهصنعتی و ویژه اقتصادي  - مناطق آزاد تجاري

 بـه کلیـه اعضـاي شـورا بـه عنـوان نماینـدگان        موضـوع یـاد شـده    خصوص امـور اجرایـی   گیري در تصمیم – 3
بـه وزیـران عضـو شـورا      هـا و مقـررات مربـوط بـه موضـوع یـاد شـده        نامـه  جمهور و تصویب و اصالح آیین ویژه رییس
 .شود تفویض می

جمهور و  حکم تصمیمات رییس در) مورد حسب(و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو شورا  تصمیمات - 4
 .نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است آیین) 19(بوده و با رعایت ماده  أت وزیرانهی

  .بود شوراي یاد شده در دفتر هیأت دولت خواهد دبیرخانه - 5
  

   )539(و ویژه اقتصاديصنعتی  -مناطق آزاد تجاري  عالی تشکیل شوراي
  وزیران با اصالحات بعدي هیأت 3/6/1392مصوب 

 –هاي منـاطق آزاد تجـاري    به منظور ایجاد هماهنگی بین سازمان ـ) 26/5/1393و  4/3/1393اصالحی ( 1
جمهـور   ریـیس  صنعتی و ویـژه اقتصـادي متشـکل از    –عالی مناطق آزاد تجاري  اقتصادي، شوراي صنعتی و ویژه

ن، کار و رفاه تجارت، امور خارجه، کشور، نفت، تعاو ، وزیران امور اقتصادي و دارایی، صنعت، معدن و)رییس شورا(
ریـزي و نظـارت راهبـردي     اسـالمی، راه و شهرسـازي، دادگسـتري، معـاون برنامـه      اجتمـاعی، فرهنـگ و ارشـاد   

صـنایع دسـتی و    جمهور، رییس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، رییس سازمان میراث فرهنگـی،  رییس
  .شود و دبیر شورا تشکیل می، رییس سازمان حفاظت محیط زیست گردشگري

  .شود جمهور تعیین می دبیر شوراي مذکور توسط رییس –تبصره  
صــنعتی  ـ  وزیــران در قــانون چگــونگی اداره منــاطق آزاد تجــاري      ظــایف و اختیــارات هیــأت   وـ    2

) 1(مــاده ) 2(بـه اســتثناي تبصــره  (و اصــالحات بعــدي آن   ـــ )540( 1372مصـوب   ـ  جمهـوري اســالمی ایــران  
ــانون مــ  ــکی ) ورذکق ــانون تش ــاطق وو ق ــران     ل و اداره من ــالمی ای ــوري اس ــادي جمه ــژه اقتص ــوب  ـ  ی مص

و مقــررات منــدرج در ســایر قــوانین صــرفاً در ) ورذکقــانون مــ )1(مــاده )2(بــه اســتثناي تبصــره ( ـ   )541(1384
  

 .دبیر هیأت دولت اصالح شده است 3/7/1389این بند به موجب نامه اصالحی مورخ   ـ   538
 .ابالغ شده است 5/6/1392خ هـ مور 49516ت/113200این تصویبنامه به شماره  ـ  539
   .قانون مزبور در این مجموعه درج شده است ـ  544 و  540
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  .شود خصوص مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصادي به وزیران عضو شورا تفویض می
ور اجرایی موضوع یاد شده به کلیه اعضاي شـورا بـه عنـوان نماینـدگان ویـژه      گیري درخصوص ام تصمیم ـ  3
ها و مقررات مربوط به موضوع یاد شده به وزیران عضـو شـورا تفـویض     نامه جمهور و تصویب و اصالح آیین رییس
  . شود می

جمهور و  سدر حکم تصمیمات ریی) حسب مورد(تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضاء یا وزیران عضو شورا  ـ  4
  .نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است آیین) 19(وزیران بوده و با رعایت ماده  هیأت
  



 

  
  

  هاي منتشر شده معاونت تدوین، تنقیح و   فهرست کتاب
 انتشار قوانین و مقررات

  )کنونتا  1392از سال (
  
  
  
  
  

 )ریال(قیمت  نوبت  سال  عنوان  ردیف
 15000  1 1392  )سارع(مجموعه قوانین و مقررات حسابرسان و حسابداران رسمی   1
 12000  1 1392  )سارع(مجموعه قوانین و مقررات مترجمان رسمی   2
  160000  10  1392  )ویرایش نهم(جلد اول  -مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی  3
 30000  8 1392 مجموعه قوانین و مقررات صدور چک  4
  25000  2 1392  ویرایش اول -)سارع(هاي کلی نظام  مجموعه سیاست   5
  45000  3  1392  ویرایش اول -) سارع(نامه اجرایی آن قانون امور گمرکی و آیین   6
مجریه در حقوق اساسـی جمهـوري اسـالمی     مجموعه مقاالت اولین همایش ملی قوه   7

  370000  1  1392  ایران
  60000  4  1392  مجموعه قوانین و مقررات اوقاف   8
  30000  2  1392  المللی قانون داوري تجاري بین   9

  15000  2  1392  قانون کار   10
  100000  1  1392  ها مجموعه قوانین و مقررات زندان   11
  30000  3  1392  ویرایش دوم -)سارع(قانون مدیریت خدمات کشوري    12
  40000  2  1392  ویرایش اول -)سارع(ها مجموعه قوانین و مقررات مطبوعات و خبرگزاري   13
  50000  3  1392  )ویرایش دوم(مجموعه قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوري    14
  160000  1  1392  گستريمجموعه قوانین و مقررات کارشناسان رسمی داد   15
  40000  1  1392  )پالتویی(مجموعه قوانین و مقررات کارشناسان رسمی دادگستري   16
  160000  1  1392  معاونت حقوقی 89مجموعه نظریات حقوقی سال    17
  2200000  1  1392  نظریات کیفري تنقیح شده اداره کل حقوقی قوه قضاییه   18
  60000  1  1392  )رقعی(کل کشور 1392قانون بودجه سال    19
  25000  1  1392  )سارع(کل کشور 1392قانون بودجه سال    20
  55000  1  1392  مجموعه قوانین و مقررات برگزیده شوراهاي اسالمی کشور   21
  35000  1  1392  هاي مربوط نامه مجموعه قانون معادن و آیین   22
  35000  2  1392  مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با مواد مخدر و روانگردان   23
  100000  1  1392  ها جلد اول مجموعه جرایم و مجازات منتخب   24
  15000  3  1392  قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري   25
  40000  1  1392  هاي حقوقی تشریفاتی فهرست قوانین توافق   26
  60000  1  1392  مجموعه قوانین و مقررات نظارت بر رفتار قضات   27
  25000  2  1392  ویرایش اول -)سارع(نامه مربوط  مجموعه قوانین موجر و مستاجر و آیین   28
  450000  1  1392  مجموعه قوانین و مقررات امنیت، اطالعات و دفاع ملی   29



 504  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري  

 )ریال(قیمت  نوبت  سال  عنوان  ردیف
  40000  5  1392  )ویرایش چهارم(ها، عالیم و اختراعات  مجموعه قوانین ومقررات تجارت، ثبت شرکت   30
  60000  1  1392  مجموعه قوانین و مقررات برگزیده اجاره   31
عه قوانین و مقررات بیمـه اجبـاري مسـؤولیت مـدنی دارنـدگان وسـایل نقلیـه        مجمو   32

  80000  4  1392  )ویرایش سوم(موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث
  20000  1  1392  مجموعه قانون نظام صنفی 33
  180000  4  1392  ویرایش سوم -)همراه با لوح فشرده(عالی کشور رویه دیوان مجموعه آراي وحدت 34
  550000  2  1392  )ویرایش اول(جلد دوم  -انین و مقررات آیین دادرسی کیفريمجموعه قو 35
  40000  1  1392  مجموعه وظایف و اختیارات ضابطان دادگستري در امور کیفري 36
مجموعه قانون تشکیالت، وظایف و انتخابـات شـوراهاي اسـالمی کشـور و انتخـاب         37

  120000  5  1392  )ویرایش چهارم(شهرداران 
  50000  3  1392  )دومویرایش (انین و مقررات دیوان عدالت اداري مجموعه قو   38
 ...هاي سیاسی، مذهبی و صـنفی  ها، انجمن مجموعه قوانین و مقررات احزاب، جمعیت   39

  120000  3  1393  )دومویرایش (
  25000  2  1393  ویرایش اول -)سارع(کل کشور  1393قانون بودجه سال    40
  50000  2  1393  ویرایش اول -) سارع(ومی وانقالب در امور مدنی هاي عم دادرسی دادگاه قانون آیین   41
  45000  3  1393  ویرایش دوم -)سارع(هاي اجرایی آن  نامه مجموعه قانون برگزاري مناقصات و آیین   42
  180000  3  1393  ویرایش دوم -)رقعی(مجموعه قانون تجارت    43
  100000  1  1393  کل کشور 1393مجموعه قانون بودجه سال    44
  25000  2  1393  انون مبارزه با قاچاق کاال و ارزق   45
  12000  2  1393  لویرایش او-)سارع(اجرایی آن نامه ها و آیین مجموعه قانون تملک آپارتمان   46
  130000  8  1393  )ویرایش سوم( 1/2/1392ی مصوب قانون مجازات اسالم   47
  25000  4  1393  )ویرایش سوم( -)سارع(یت خانواده قانون حما   48
  55000  3  1393  )ویرایش اول( –) سارع(قانون مدنی    49
 -)رقعـی (هاي عمومی و انقـالب در امـور مـدنی     مجموعه قانون آیین دادرسی دادگاه   50

  110000  2  1393  اول ویرایش
  95000  3  1393  ویرایش دوم -) رقعی(نون مدنی مجموعه قا   51
  10000  1  1393  )سارع(هاي کلی نظام  ضمیمه مجموعه سیاست   52
  60000  5  1393  ویرایش دوم -آیین دادرسی کیفريقانون    53
  40000  5  1393 )ویرایش سوم(مجموعه قوانین و مقررات شوراهاي حل اختالف    54
  80000  1  1393  حقوق دیپلماتیک چندجانبه هاي حقوقی تشریفاتی مجموعه قوانین توافق   55
  320000  10  1393  ویرایش هفتم -)جلد اول(ها  مجموعه قوانین و مقررات جرایم و مجازات   56
    1  1393  جمهور معاونت حقوقی رییس 1390مجموعه نظرات حقوقی سال    57
  350000  2  1393  ویرایش اول -مجموعه جرایم و دادرسی نیروهاي مسلح    58
  30000 2 1394 ویرایش اول -)سارع(نون شهرداري مجموعه قا   59
  40000  1  1394  کل کشور 1394مجموعه قانون بودجه سال    60
  45000  4  1394  ویرایش سوم -)سارع(هاي اجرایی آن  نامه مجموعه قانون برگزاري مناقصات و آیین   61
  60000  2  1394  ویرایش اول –) سارع(مجموعه قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران    62

  




