
 ايران اسالمي جمهوري صنعتي - تجاري آزاد مناطق اداره چگونگي قانون

  اهداف( اول قسمت

 عمـومي،  درآمـد  افـااي   و گذاريسرمايه اقتصادي، توسعه و رشد آباداني، و عمران زيربنايي، امور انجام در تسريع منظور به ـ1 ماده

 و صـنعتي  كاالهـاي  صـادرا   و توليـد  اي،منطقه و جهاني بازارهاي در فعال حضور كاال، و بازاركار تنظيم مولد، و سالم اشتغال ايجاد

 مـوازي   براسـا   صـنعتي  و تجـاري  آزاد منـاطق  عنـوان  بـه  را ذيل مناطق شودمي داده اجازه دولت به عمومي، خدما  ارايه و تبديلي

 :نمايد ادراه قانون اي  و قانوني

 (پيوست نقشه طبق) كي  جايره آزاد منطقه ــ الف

 هيـت   كـه  ايمحـدوده  در جايـره،  شـر   شـمال  ضـلع  در پيوسـته  هم به مربع كيلومتر سيصد وسعت به حداكثر قشم آزاد منطقه ــ ب

 .نمود خواهد تعيي  وزيران

 (پيوست نقشه طبق) چابهار آزاد منطقه ــ پ

 .بود خواهند برخوردار قانون اي  موضوع امتيازا  و تسهيال  از آزاد مناطق ـ1 تبصره

 هـاي فعاليـت  خصـو   در منحصـرا  رسـيد،  خواهـد  وزيران هيت  تصويب به آن قلمرو كه آزاد مناطق مجاور آبي محدوده ـ2 تبصره

 .بود خواهد برخوردار قانون اي  امتيازا  از هاكشتي رسانيسوخت به مربوط

 .بود خواهد اسالمي شوراي مجلس تصويب و دولت پيشنهاد به بنا آنها محدوده تعيي  و جديد مناطق ايجاد ـ3 تبصره

. شـود  هاينـه  رسـد مـي  وزيـران  هيـت   تصويب به كه ساليانه بودجه چارچوب در بايستي صرفا آزاد مناطق هايسازمان درآمد ـ2 ماده

 هر و بوده پذيرامكان دولت هيت  تصويب با صرفا( همجوار نواحي اولويت با) نواحي ساير آباداني و عمران جهت سازمان هايكمك

 .شد خواهد محسوب عمومي اموال در غيرقانوني تصرف ديگري كمك گونه

  تعاريف ــ دوم قسمت

 .رودمي كار به مربوط مشروح هايعبار  جايزيربه هايواژه قانون دراي  ـ3 ماده

 ايران اسالمي جمهوري كشور: كشور

 صنعتي ــ تجاري آزاد منطقه: منطقه 

 صنعتي ــ تجاري آزاد منطقه هر سازمان: سازمان 



 اسالمي شوراي مجلس: مجلس 

  وظايف ــ سوم قسمت

 :مسؤوليت وزيران هيت  ـ4 ماده

 منطقه، هر هايفعاليت كليه نمودن هماهنگ و هانامهآيي  تصويب ــ الف

 تابعه، هايشركت و سازمان اساسنامه تصويب ــ ب 

 مناطق، سازمان مالي هايصور  عملكرد و ساالنه بودجه فرهنگي، عمراني، هايبرنامه تصويب ــ پ

 قوا كل فرماندهي تتييد با مناطق انتظامي و امنيتي مقررا  تصويب ــ   

 مناطق هايفعاليت بر عاليه نظار  اعمال ــ ث

 .داشت خواهد عهده به را 

 دولـت  بـه  متعلـق  آن سـرمايه  و گـردد مـي  تشكيل مستقل حقوقي شخصيت با شركت صور  به كه سازماني توسط منطقه هر ـ 5 ماده

 مقـررا   سـاير  و دولتـي  هـاي شـركت  بـر  حـاكم  مقـررا   و قواني  شمول از وابسته هايشركت و هاشركت اي . شودمي اداره است،

 ايـ   در نشـده  بينـي پـي   مـوارد  ودر خواهندشد اداره مربوط هاياساسنامه و قانون اي  اسا  بر منحصرا و بوده مستثني دولت عمومي

 .بود خواهند تجار  قانون تابع اساسنامه، و قانون

. شـد  خواهند انتخاب وزيران توسط مديره هيت  اعضاي. خواهدشد اداره نفر پنج يا سه از متشكل مديره هيت  توسط سازمان ـ 6 ماده

 مديره هيت  اعضاي ميان از و جمهوري رياست حكم موجب به داشت، خواهد عهده به را مديره هيت  رياست كه سازمان عامل مدير

 مد  براي مديره هيت  اعضاي و مديرعامل انتخاب. باشدمي منطقه زيربنايي و اقتصادي هايزمينه در اجرايي مقام باالتري  و منصوب

 .است بالمانع آنان مجدد انتخاب و بوده سال سه

 سـازمان  عمـومي  مجامع اختيار و مسؤوليت وزيران هيت . باشدمي كنندهانتخاب مراجع همان با مديره هيت  اعضاي و مديرعامل عال

 .دارد عهده به را منطقه هر

 تشكيل تجار  قانون موازي  طبق كه الزم هايشركت تشكيل به نسبت وزيران هيت  تصويب با است مجاز منطقه هر سازمان ـ7 ماده

 .نمايد اقدام شود،مي

  عمومي مقررا  ــ چهارم قسمت



 با و نمايند منعقد خارجي و داخلي حقوقي و حقيقي اشخا  با را الزم قراردادهاي هستند مجاز آن تابع هايشركت و سازمان ـ 8 ماده

 و هـا اخـتالف . كننـد  مشـاركت  توليدي و عمراني هايطرح انجام براي اساسي قانون اصول رعايت با خارجي و داخلي گذارانسرمايه

 .شودمي فصل و حل و رسيدگي طرف، دو قراردادي تعهدهاي و هاتوافق حسب شده منعقد قراردادهاي از ناشي دعاوي

 محدوده در خدما  و تسهيال  ارايه براي توانندمي دولت به وابسته و دولتي هايشركت و هامؤسسه ها،سازمان ها،وزارتخانه ـ9 ماده

 گونـه ايـ   شـرايط . نماينـد  منعقـد  آن تـابع  هـاي شركت يا سازمان با وزيران هيت  هايمصوبه حدود در را الزم قراردادهاي منطقه، هر

 .گردد كشورها ساير آزاد مناطق مقابل در منطقه رقابتي موقعيت حفظ موجب كه بود خواهد نحوي به قراردادها

 تســهيال  نمــودن فــراهم و شــهري خــدما  انجــام مقابــل در وزيــران هيــت  تصــويب بــا توانــدمــي منطقــه هــر ســازمان ـــ11 مــاده

 .نمايد اخذ عوارض منطقه حقوقي و حقيقي اشخا  از رفاهي و آموزشي امورفرهنگي، مواصالتي،بهداشت،

 اشـخا   توسـط  مشـاغل  انـواع  بـه  تصـدي  و تتسيسـا   و بنـا  ايجاد مجاز، اقتصادي فعاليت نوع هر انجام براي مجوز صدور ـ11 ماده

 .باشدمي سازمان اختيار در فقط منطقه محدوده در ندارند، مستقيم متصدي كه مشاغلي مورد در حقوقي، و حقيقي

 هـايي نامـه آيي  موجب به خارجي اتباع براي رواديد صدور و اجتماعي تتمي  و بيمه انساني، نيروي اشتغال به مربوط مقررا  ـ12 ماده

 .رسيد خواهد وزيران هيت  تصويب به كه بود خواهد

 در اقتصـادي  فعاليـت  نـوع  هـر  بـه  نسـبت  دارند، اشتغال اقتصادي هايفعاليت انواع به منطقه در كه حقوقي و حقيقي اشخا  ـ13 ماده

 هـاي ماليا  قانون موضوع دارايي و بردرآمد ماليا  پرداخت از سال پاناده مد  به مجوز در مندرج برداريبهره تاريخ از آزاد منطقه

 مجلـس  تصويب به وزيران هيت  پيشنهاد با كه بود خواهند مالياتي مقررا  تابع سال پاناده انقضاي از وپس بود خواهند معاف مستقيم

 .رسيد خواهد اسالمي شوراي

 و هسـتند  مسـتثني  واردا  و صـادرا   مقـررا   شـمول  از گمركـي  ثبت از پس كشور از خارج با مناطق بازرگاني مبادال  ـ14 ماده

 بازرگـاني  مبـادال  . رسـيد  خواهـد  وزيـران  هيـت   تصويب به منطقه هر محدوده در گمركي تشريفا  و كاال ورود و صدور مقررا 

 .باشدمي كشور واردا  و صادرا  عمومي مقرا  تابع تجاري و مسافري از اعم كشور ساير با مناطق

 از وزيـران  هيـت   تصـويب  با منطقه آن در افاوده ارزش حد تا كشور، نقاط ساير به آزاد منطقه در توليدشده كاالي واردا  ـ15 ماده

 .باشندمي معاف بازرگاني سود و گمركي حقو  از قسمتي يا تمام پرداخت

 بخشـي  يـا  تمـام  از شـود مـي  آزادتوليـد  منطقـه  در و تتمي  كشور داخل از آن اوليه مواد از بخشي يا تمام كه كاالهايي ورود ـ16 ماده

 .بود خواهند معاف داخلي اوليه مواد به مربوط بازرگاني سود و گمركي حقو  از( متناسباً)



 داخلـي  انتقـال  و نقـل  موارد از گردند،مي حمل مناطق به كشور داخل از منطقه در ومصرف كارگيري به براي كه كاالهايي ـ17 ماده

 .بود خواهد واردا  و صادرا  عمومي مقررا  تابع خارج به منطقه از آنها صادرا  ولي است، كشور

 از اسـتفاده  و بانكي عمليا  به اشتغال و نام با سهام با خا  يا عام سهامي شركت صور  به اعتباري مؤسسه و بانك تتسيس ـ18 ماده

 بـه  و تهيـه  مركـاي  بانـك  توسـط  كـه  آن اجرايـي  نامـه آيي  و قانون اي  مفاد طبق منحصرا مناطق در اعتباري مؤسسه يا و بانك عنوان

 .شودمي انجام رسيد خواهد وزيران هيت  تصويب

 اساسـنامه  تصويب و سازمان پيشنهاد به موكول مناطق، در خارجي و داخلي سرمايه با ايراني اعتباري مؤسسه و بانك تتسيس ـ1 تبصره

 .است مركاي بانك طرف از مجوز صدور و اعتبار و پول شوراي توسط آنها

 مركـاي  بانـك  تتييـد  و سـازمان  پيشـنهاد  به موكول خارجي و ايراني از اعم اعتباري مؤسسا  يا و بانكها توسط شعبه افتتاح ـ2 تبصره

 .است

 .شودمي تعيي  وزيران هيت  توسط آزاد مناطق در مختلف اسعار با ريال برابري بر حاكم نظام ـ3 تبصره

 .بود خواهد اسالمي بانكداري مقررا  مشمول ايران ريال با آزاد مناطق در بانكي واحدهاي معامال  ـ4 تبصره

 .هستند ممنوع ايران ريال به معامال  انجام از اندنموده اخذ مرزيبرون بانكداري انجام مجوز كه بانكي واحدهاي

 تضـمي   و تـتمي   بـه  نسـبت  خـود  مصوب بودجه و برنامه قالب در توليدي و زيربنايي هايطرح اجراي براي تواندمي سازمان ـ19 ماده

 انجـام  سـازمان  درآمدهاي محل از فقط اعتبارا  اي  بازپرداخت. نمايد اقدام وزيران هيت  تصويب با خارجي و داخلي منابع از اعتبار

 .خواهدشد

 حمايت و جلب براي الزم مقررا . باشدمي آزاد منطقه، هر در اقتصادي هايفعاليت از حاصل سود و سرمايه خروج و ورود ـ21 ماده

 .رسيد خواهد وزيران هيت  تصويب به منطقه هر هايفعاليت در خارجيان مشاركت مياان و چگونگي و منطقه هر در گذاريسرمايه

 حمايـت  و تضمي  مورد است، رسيده وزيران هيت  تصويب به آنها سرمايه پذيرش كه خارجي گذارانسرمايه قانوني حقو  ـ21 ماده

 سـلب  شـده  يـاد  گـذاران سرمايه از يااينكه شود ملي عموم نفع به قانون وسيله به مواردي در چنانچه مابور گذارانسرمايه سرمايه. است

 جبـران  طريـق  و مـذكور  هـاي سـرمايه  پـذيرش  نحـوه  به مربوط مقررا . باشدمي دولت عهده به خسار  عادالنه جبران شود، مالكيت

 .رسيد خواهد وزيران هيت  تصويب به بودكه خواهد اينامهآئي  موجب به خسار 

 اصـل  رعايـت  بـا  منطقـه  هـر  در هواپيماهـا  و ها،شـناورها كشـتي  ثبت همچني  معنوي و صنعتي هايمالكيت و هاشركت ثبت ـ22 ماده

 .شودمي انجام وزيران هيت  مصوب ضوابط طبق اساسي قانون  هشتادويكم



 .شودمي انجام منطقه آن سازمان توسط منطقه هر در معنوي و صنعتي هايمالكيت و شركتها ثبت ـ تبصره

 .نمايد تتسيس نمايندگي دفتر الزم هايمحل در تواندمي سازمان ـ23 ماده

 دولـت  مالكيـت  در كـه  منطقـه  هـر  محـدوده  در كشور اتباع به آن اجاره يا فروش ترتيب و ملي ومنابع زمي  از استفاده نحوه ـ24 ماده

 اجـراي  مسـؤول  منطقـه  هـر  سازمان. گرددمي تعيي  منطقه هر عمراني هايبرنامه رعايت با و وزيران هيت  مصوب مقررا  طبق باشد،

 .بود خواهد مربوط مقررا 

 .است ممنوع مطلقا آن فروش و مجاز خارجي اتباع به زمي  اجاره -1 تبصره

. باشـند مـي  واعيـان  عرصـه  مالكيـت  حقـو   كليـه  داراي كشـور  نقـاط  ساير همانند آزاد مناطق موضوع جااير ايراني ساكني  ـ2 تبصره

 .نمايد صادر اشخا  نام به مالكيت سند مقررا  و قواني  برابر است مكلف وامالك اسناد ثبت سازمان

 هـاي سـازمان  رؤسـاي  و وزراء كليـه  تابعه، هايشركت مديرههيت  واعضاي عامل مديران منطقه، هر سازمان ومديران رييس ـ25 ماده

 معاونان و كشور كل بازرسي سازمان رييس كشور، كل دادستان اداري، عدالت ديوان و كشور ديوانعالي و قضاييه قوه رؤساي دولتي،

 در سـهام  داشـت   بـه  مجـاز  آنـان  يـك  درجـه  وابسـتگان  و ايشان معاونان و شهرداران استانداران، مجلس، نمايندگان و آنان مشاوران و

 دارنـد،  فعاليـت  منطقـه  محـدوده  در كـه  خصوصـي  هـاي شـركت  همچنـي   و شـود مـي  ايجاد منطقه هر سازمان توسط كه هاييشركت

 .باشندنمي

 .خواهدرسيد وزيران هيت  تصويب به قانون اي  اجرايي هاينامهآيي  ـ26 ماده

 خواهـد  عمـل  زير روش دو از يكي به ذيربط وزير تتييد با مورد حسب آزاد، مناطق هايدرفعاليت هماهنگي ايجاد منظور به -27 ماده

 :شد

 منـاطق  هـاي سـازمان  مـديرعامل  و مديره هيت  رييس به را منطقه در خود اختيارا ) مجريه قوه به وابسته( اجرايي هايدستگاه ــ الف

 .نمايند تفويض آزاد

 حكـم  بـه  و سـازمان  عامـل  و مديره هيت  رييس پيشنهاد به آزاد مناطق در مستقر اجرايي هايدستگاه سرپرستان و رؤسا مديران، ــ ب

 .شوندمي منصوب اجرايي دستگاه مقام باالتري 

 در بيمـه  كـارگااري  مؤسسـا   و آنها ونمايندگي شعب و خارجي و داخلي سرمايه با ايراني بيمه مؤسسا  فعاليت و تتسيس ـ28 ماده

 هيت  تصويب به ايران مركاي بيمه پيشنهاد به كه است مقرراتي تابع صرفا و مجاز ايران اسالمي جمهوري صنعتي - آزادتجاري مناطق

 .رسيد خواهد وزيران



 تبصره: حكم مذكور در اي  ماده شامل شعب و نمايندگي موسسا  خارجي و موسسا  كارگااري بيمه خارجي نيا خواهد بود.

اي اسـت كـه   ها با سرمايه داخلي و خارجي در مناطق آزاد بر اسا  مقررا  مجاز و تـابع آيـي  نامـه   تاسسي و فعاليت بور  ـ29ماده 

 .رسيد خواهد وزيران هيت  تصويب بهقانون با پيشنهاد شوراي عالي بور  و اورا  بهادار  ظرف مد  ش  ماه از تاريخ تصويب اي 


