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■■ In

the name of GOD

پيشگفتا ر

امروزه بيشتر كشــورهاي جهان به منظور حضور فعال و
مستمر در بازارهاي جهاني و منطقه اي و تسريع و تسهيل
در برقراري ارتباط تجاري با ساير كشورها و همچنين ايجاد
تحرك در اقتصاد منطقه اي و توليد و پردازش كاال ،انتقال
فناوري ،جلب و تشويق سرمايهگذاري داخلي و خارجي و
ايجاد اشتغال مولد ،با آزاد سازي و بازگشايي اقتصاد داخلي
از طريق تغيير قوانيــن و مقررات داخلي با اقتصاد جهاني
هماهنگ و همسو شده و مناطق محصور شده اي را در درون
مرزهاي خود به عنوان خاك بين المللي و محل ارتباطات
و تبادالت تجاري بين المللــي در نظر گرفته اند تا فارغ از
ضوابط و مقررات دســت و پاگير داخلي و با فراهم نمودن
زيرســاختهاي الزم ،بستر مناسبي را براي تحقق اهداف
جهاني شــدن فراهم نمايند .اين مناطــق به دليل اعمال
سياست هاي باز اقتصادي و تجاري و مزيتهاي قابل توجهي
كه به خود اختصاص داده اند به عنوان مناطق آزاد تجاري و
مناطق ويژه اقتصادي مورد شناسايي قرار گرفته اند.
ايران از جمله كشورهايي است كه در چند دهه اخير كوشش
وافري در راســتاي ايجاد و تشــكل مناطق آزاد تجاري –
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صنعتي و ويژه اقتصادي نموده و با تشكيل مركز امور مناطق
آزاد تجاري و ويژه اقتصادي در زيرمجموعه نهاد رياســت
جمهوري ،سياستهاي كالن اقتصادي مربوط به امور مناطق
را برنامه ريزي و نظارت مي نمايد.
در چنين شرايطي و به منظور حل مسائل و مشكالت موجود
در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران ،مجلس شوراي اسالمي
با تصويب قانون تشكيل و اداره مناطق آزاد و ويژه اقتصادي
جمهوري اسالمي ايران و هيات وزيران با تصويب آيين نامهها
و مقررات الزام آور از جمله آيين نامه اجرايي قوانين مزبور،
سكوت ،نقص و اجمال قوانين وضع شده قبلي و همچنين
تعارض ناشي از قوانين داخلي و بين المللي را مرتفع ساخته
و با در نظر گرفتن ضمانت اجراي قوانين مربوطه ،زمينه و
بستر مناسبي براي توسعه و رونق سرمايه گذاري در مناطق
آزاد تجاري – صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي ايران را فراهم
كرده است.
از ديگر مصوبات مي توان به تصويب مقررات و آيين نامههاي
مربوط به اشــتغال نيروي انساني ،بيمه و تامين اجتماعي
در مناطــق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق و يژه اقتصادي

جمهوري اسالمي ايران اشاره نمود.
البته با توجه به اهميت موضوع و نقش بسزايي كه مناطق
آزاد تجاري – صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي ايران در رشد و
توسعه اقتصادي ،ايجاد اشتغال سالم و مولد و تنظيم بازار كار
و كاال دارند به نظر مي رسد ضروري است قوانين و مقررات
مناطق به صورت فعال و پويا با مقتضيات و الزامات بين المللي
و جهاني همراه شده و حقوقدانان ،مديران و مسئوالن امر با
اهتمامي كه نسبت به اين مهم مي ورزند ،گامهاي جديد و
نويني را با الگو برداري از تجربه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي
ساير كشورها ي دنيا نظير كشورهاي چين و آمريكا كه در
سالهاي اخير به موفقيت قابل توجهي دست پيدا كردهاند،
بردارند.

قوانين و مقررات ارائه شــده در ايــن مجموعه ،به دو زبان
انگليسي و فارسي تدوين و گردآوري شده كه در بخش اول،
قوانين و مقررات به زبان فارســي و در بخش دوم ،قوانين و
مقررات به زبان انگليسي مي باشد.
اميد است اين تالش اندك مقدمه اي باشد بر آشنايي هر چه
بيشتر سرمايه گذاران و صنعتگران داخلي و خارجي با قوانين
و مقررات مناطق ويژه اقتصادي كشور و همچنين مزاياي
منطقه ويژه اقتصادي شيراز تا به نحو مقتضي مورد استفاده و
بهره برداري واقع گردد.

در اين مجموعه ســعي بر آن شده است تا با جمع آوري و
گردآوري قوانين و مقررات مربوط به مناطق ويژه اقتصادي،
هر چه بيشــتر تجار و فعاالن اقتصادي و سرمايه گذاران و
صنعتگران داخلي و خارجي و عالقه مندان به سرمايه گذاري
و حضور در مناطق ،با مزايا و قوانين مناطق ويژه اقتصادي
ايران باالخص منطقه ويژه اقتصادي شيراز آشنا شوند.
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منطقه ويژه اقتصادي
معرفي
منطقه و يژه اقتصادي شيراز با ارتفاع  1460متر از سطح دريا
در جنوب شرقي اين شهر در جاده شيراز – فسا ،كيلومتر 4
جاده انحرافي نيروگاه سيكل تركيبي واقع شده است.
منطقه ويژه اقتصادي شيراز زير نظر مركز امور مناطق آزاد
و ويژه اقتصادي (تحت نظارت مستقيم رياست جمهوري)
در  1300هكتار از اراضي دشــت قره باغ كه از شــمال به
مســتثنيات پالك  ،2190از مشرق به جاده اصلي نيروگاه
و زه كش آب ،از جنوب به اراضي پالك ( 2187سنجانك)
و اراضــي پالك  2188اســاملو و از غرب به پالك 2200
(محمودآباد) محصور شده است .اين منطقه به  6فاز( ،فاز
اول :با وســعت  130هكتار ،فاز دوم 170 :هكتار ،فاز سوم:
 290هكتار ،فاز چهارم 180 :هكتار و فاز پنجم 230 :هكتار
و فاز ششم 300هکتار) تقسيم بندي شده است.
كليه زير ســاختهاي فاز اول و دوم از جمله :آب ،برق ،گاز،
تلفن ،فيبر نوري ،روشنايي معابر ،محوطه سازي ،آسفالت،
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فضاي ســبز ،باسكول ،ساختمان اداري گمرك ،ساختمان
انبار ( 21000متر مربع) ،ديواركشي ،آتش نشاني و سر درب
ورودي مهياست و زيرساخت هاي فاز سوم و چهارم در حال
اجرا اســت همچنين نزديكي به شهر شيراز و واقع شدن
در مجاورت فرودگاه بين المللي شيراز و خط راه آهن پيش
بيني شده ،موجب ارجحيت اين منطقه دركشور گرديده و
استقرارنيروهايپليسمنطقهودوربينهايمداربستهمنجر
به ايجاد امنيت مناسب در منطقه شده است.
در نقشه اجرايي منطقه ،مراكز تفريحي – ورزشي ،فرهنگي،
نمايشگاه ،پارك و فضاي سبز ،بيمارستان ،هتل ،ترمينال،
بانكها ،پمپ بنزين ،رستوران و بناهاي مسكوني پيش بيني
شده است.

اهداف ايجاد منطقه ويژه اقتصادي شيراز
■■ توسعه صادرات و ايجاد تحرك در صنعت وتجارت.
■■ حضور در بازارهاي جهاني و توليد و صادرات كاال.
■■ رشد و توسعه اقتصادي استان و بهرهگيري از تواناييهاي
بالقوه استان فارس.
■■ تشويق ســرمايه گذاران داخلي و خارجي براي ورود به
عرصهتوليد.
■■ اقدام عملي در جهت ايجاد استغال و كاهش نرخ بيكاري
در استان .
■■ جذب ســرمايه هاي داخلي و خارجي (استفاده از حجم
عظيم نقدينگي موجود در استان فارس كه در حال حاضر
پس از تهران مقام دوم كشور را داراست).
■■ جذب دانش و انتقال فناوري از طريق همكاري علمي و
صنعتي با شركت هاي بين المللي.
■■ حمايت از صنايع و صنعتگران داخلي و ايجاد تسهيالت
براي آنها.

برتري هاي خاص منطقه ويژه اقتصادي شيراز
■■ واقع شدن منطقه ويژه اقتصادي شيراز در مجاورت كالن
شهرشيراز.
■■ استقرار اداره كل گمركات استان فارس در محل منطقه
ويژه اقتصادي شيراز عالوه بر گمرك منطقه ويژه اقتصادي
شيراز (امكان صادرات و واردات كاال از محل اداره كل گمركات
استان فارس عالوه بر گمرك منطقه ويژه اقتصادي شيراز).
■■ ارتباط با جاده كمربندي جنوب شيراز و نيز جاده ترانزيتي
شيراز به شهرهاي اصفهان و كرمان و همچنين نزديكي به دو
بندر بزرگ تجاري (بندرعباس و بندر بوشهر).
■■ مجاورت با خطوط راه آهن سراسري آتي االحداث.
■■ واقع شدن در مجاورت فرودگاه بين المللي شيراز.
■■ دسترسي به نيروهاي انساني ماهر و متخصص و كارآمد
با دستمزد ارزان.
■■ شرايط اقليمي مناسب براي فعاليت هاي تجاري ،صنعتي
و انبارداري.
■■ نزديكي به شهرهاي حوزه خليج فارس.
■■ نزديكي به بندر عسلويه (منطقه ويژه انرژي پارس).
■■ دارا بودن اســناد مالكيت قطعي اراضي كه جهت اخذ
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تسهيالت بانكي در اختيار صنعتگران قرار مي گيرد.
مزايايقانونيمنطقهويژهاقتصاديشيراز
■■ استقرار واحد پنجره تجاری ( ســازمانهایی که در امر
صدور مجوز ورود و خروج کاال دخالت دارند) در کل منطقه
■■ صدور پروانه فعالیت برای اتباع خارجی مورد نیاز واحدهای
تولیدی که منجر به صدور ویزا میگردد.
■■ صدور مجوز تاسیس و پروانه بهرهبرداری برای واحدهای
تولیدی توسط اداره صنایع منطقه ویژه اقتصادی شیراز
■■ تخفیف انبارداری به میــزان 30درصد نرخ موجود برای
کاالی صادراتی.
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■■ فراهم بودن امكانات خريد و يا واگذاري زمين به منظور
ســاخت و ســاز و فعاليت هاي صنعتي ،تجاري ،اداري و
خدماتي در منطقه ،با تخفيفات و تسهيالت ويژه.
■■ ورود آزاد و بدون حقوق گمركي ماشــين آالت ،قطعات
يدكي ،مواد اوليه و مصالح ساختماني جهت احداث واحدهاي
توليدي ،تجاري و خدماتي در منطقه.
■■ صدور مجوز ساخت و پايان كار بصورت رايگان.
■■ حاكميت قانون كار مناطق آزاد (امور مربوط به روابط كار،
قرارداد و مراجع حل اختالف آنها بر اساس مقررات اشتغال،
بيمه و تامين اجتماعي مناطق آزاد مي باشد).
■■ معافيت از پرداخت هرگونه عوارض معمول در كشور براي
فعاليت در محدوده منطقه ويژه اقتصادي.
■■ امكان برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي و تخصصي به
منظور شناخت منطقه و ارتقاي سطح دانش توليدكنندگان
ومتخصصين.
■■ امكاناستقرارنمايندگيدانشگاههايبينالمللي.
■■ ايجاد شــعب ارزي بانكها به منظور ارائه تسهيالت الزم
و گشايش اعتبارات بانكي و اســنادي براي واردات به بازار
منطقهاي.
■■ صدور مجوزهاي قانوني براي ساخت و ساز ،توليد ،پردازش،

تغيير ،تكميل ،تفكيك و بسته بندي مواد و كاالهاي خارجي
براي صادرات و صادرات مجدد و عرضه كاالهاي خارجي براي
صادرات و صادرات مجدد و عرضه كاالهاي توليد شده مازاد بر
ارزش افزوده به بازارهاي داخلي مطابق مقررات خارجي و بر
مبناي مواد اوليه بكار رفته در محصول
■■ حق مالكيت حقيقــي و حقوقي عرصــه و اعيان براي
سرمايهگذاران ايراني و خارجي.
■■ آزادي كامل ورود و خروج سرمايه ،سود و منافع حاصل از
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فعاليتهاي اقتصادي و توليدي براي سرمايه هاي خارجي و سرمايهگذاري

را به هر مقدار كه بخواهند در مقابل قبض انبار تفكيكي قابل معامله كه

خارجي

توسط منطقه صادر خواهد شد ،به ديگران واگذار نمايند

■■ صدور و ترانزيت كاال از منطقه به بازارهاي جهاني

■■ بانكهاي كشور جهت گشايش اعتبار اسنادي مكلف به پذيرش قبض

■■ واردات مــواد اوليه از بازارهاي منطقه اي و جهاني به منظور توليد،

انبار قابل معامله و گواهي مبدا كه توســط منطقه صادر ميگردد ،مي

پردازش و ايجاد ارزش افزوده جهت صادرات

باشند

■■ ارائه خدمات و ايجاد تســهيالت گمركي و حمل و نقل به منظور

■■ واردات و نگهداري كاال از قبيل مواد اوليه ،ماشين آالت ،ابزار و قطعات

روانسازي در انجام امور مربوطه

ماشين آالت خط توليد به صورت اماني به منطقه مجاز مي باشد

■■ خدمات و تســهيالت انبار داري ،تخليه و بارگيري كاال در انبارهاي

■■ در صورتيكه پردازش و ايجاد ارزش افزوده كاالي وارد شده به منطقه

عموميواختصاصي

به مقداري باشد كه موجب تغيير تعرفه گمركي اين كاال گردد ،محاسبه

■■ ايجاد تســهيالت گمركي و روان ســازي واردات ،صادرات ،توليد،

حقوقي ورودي اين كاالها براي واردات به داخل كشور تنها معادل حقوق

پردازش مواد اوليه و ابزار مورد نياز خط توليد

ورودي مواد اوليه و قطعات وارداتي بكار رفته در فرايند توليد كاالي فوق

■■ عدم وجود محدوديت زماني جهت متروكه شدن كاال

مي باشد

■■ امكان صدور پروفرما جهت واگذاري و فروش تمام يا قسمتي از كاال به

■■ وجود انبارهاي مسقف با پوشش بيمه اي مناسب جهت نگهداري

ديگران در مقابل قبض انبار تفكيكي قابل معامله و نيز گواهي مبدا و قابل

كاالهاي تجار و بازرگانان به همراه ماشين آالت تخليه و بارگيري

پذيرش بودن آن در كليه بانكهاي كشور جهت گشايش اعتبار اسنادي

■■ معافيت مالي صنعتگران طبق ماده 132قانون مالياتهاي مستقيم

■■ امكان بيمه كليه كاالهاي وارده به منطقه از هنگام ورود تا خروج در

و ماده  32قانون رفع موانع تولید.

انبارهايعموميزيركليدمنطقه

■■ معافیت گمرکی ناشی از افزوده تولیدات (ماده  11آییننامه چگونگی

■■ مجاز بودن ترخيص تمام و يا قسمتي از كاالهاي وارده به صورت ورود

تشکیل و اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)

موقت از گمرك منطقه
■■ وارد كنندگان كاال به مناطق مي توانند تمام يا قسمتي از كاالي خود
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منا طـــق و يـــژ ه ســـا مت
و د ا نشــــــگا هي شـــير ا ز
به موجب قانون ،منطقه ويژه شهر بینالمللی و گردشگری
ســامت پارس با وسعت بيش از نهصد هكتار در اراضي
مشهور به كلســتان واقع در جنوب جاده اصلي شيراز -
سپيدان با هدف جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي
در زمينه توســعه گردشگري سالمت و توريست درماني
و ايجــاد مراكز درماني بين المللي و واحدهاي مربوط به
صنايع دارويي تاســيس گرديده است .همچنين منطقه
ويژه دانشگاهي شيراز با وسعت بيش از پانصد هكتار در
اراضي مشهور به گويم واقع در ضلع شمالي محور شيراز
– سپيدان با هدف جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي
و تاسيس دانشگاههاي بين المللي و ايجاد نمايندگيهاي
مراكز آموزشــي و پژوهشــي بين المللي و دانشگاههاي
خارج از كشور ،در حال تاسيس ميباشد.
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قانــون تشــكيل اداره مناطق ويژه
اقتصادي جمهوري اسالمي ايران
قسمت اول – هدف
ماده -1به منظور پشتيباني از فعاليتهاي اقتصادي و برقراري
ارتباطتجاريبينالملليوتحركدراقتصادمنطقهايوتوليد
و پردازش كاال ،انتقال فناوري ،صادرات غيرنفتي ايجاد اشتغال
مولدوجلبوتشويقسرمايهگذاريداخليوخارجي،صادرات
مجدد،عبورخارجي(ترانزيت)وانتقالكاال(ترانشيب)بهدولت
اجازه داده مي شود در شهرستانهايي كه استعداد و توان الزم
برايتحققاهدافمذكوررادارندمناطقيراباعنوانمناطقويژه
اقتصاديايجادنمايد.
تبصره -1در مناطق ويژه اقتصادي كه براي فعاليتهاي معين
ايجادشدهاند،تعيينمحدودهجغرافيايي،طرحجامعوكالبدي،
نوع و حدود فعاليت مجاز هر يك از آنها به موجب اين قانون و با
پيشنهاددبيرخانهوتصويبهياتوزيرانخواهدبود.
تبصره-2ايجادمناطقويژهاقتصاديجديدباتصويبمجلس
شوراياسالميخواهدبود.
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قسمت دوم – تعاريف كليات
ماده -2در اين قانون واژه هاي زير به جاي نامها يا عبارتهاي
مشروح مربوط بكار مي رود :
كشور  :كشور جمهوري اسالمي ايران
گمرك  :گمرك جمهوري اسالمي ايران
منطقه  :منطقه ويژه اقتصادي
سازمان  :سازمان هر منطقه ويژه اقتصادي
دبيرخانه  :دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد
ماده -3هيات وزيران در اجراي اين قانون ،مسئوليتهاي زير
را نيز به عهده دارد :
الف – تعيين و يا تغيير سازمان مسئول منطقه اعم از دولتي
وغيردولتي
ب -نظــارت بر فعاليتهاي مناطق در چارچوب برنامه ها و
اهداف آنها
تبصره  -1هيات وزيران مي تواند در صورت نياز ،سازماني
دولتي را به منظور اداره منطقه ويژه ايجاد نمايد .اساسنامه
اين سازمانها بنا به پيشنهاد دبيرخانه به تصويب هيات وزيران

مي رسد.
تبصره  -2تعيين سازمان مسئول منطقه از بين اشخاص
حقوقــي غيردولتي منوط به تملك (يا واگذاري رســمي
دستگاههاي دولتي ذيربط) و تصرف اراضي واقع در محدوده
منطقهويژهموردنظرتوسطاشخاصحقوقيغيردولتي،قبل
از صدور مجوز هيات وزيران مي باشد .ضابطه تغيير سازمان
مســئول منطقه در چنين صورتي تابع قراردادي مي باشد
كه با رعايت اين قانون في مابين دبيرخانه و سازمان منعقد
مي شود.
ماده -4سازمان مي تواند مطابق آيين نامه اي كه به تصويب
هيات وزيران مي رســد عالوه بر خدماتي كه دستگاه هاي
اجرايي ارائه مي نمايند در قبال ارائه خدمات عمومي زيربنايي
ومهندسيوتسهيالتمواصالتي،انبارداري،تخليهبارگيري،
بهداشتي ،فرهنگي ،ارتباطات ،آموزشي و رفاهي وجوهي را
دريافت نمايد .اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به كار
توليد كاال و خدمات فعاليت دارند ،براي فعاليت در محدوده
منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در كشور معاف
ميباشند.

ماده-5فعاليتهايسازمانمنطقهصرفادرحدودفعاليتهايي
است كه بر اساس اين قانون مجاز مي باشد.
ماده  -6بودجه ساالنه هر منطقه كه توسط سازمان دولتي
اداره مي شود در چارچوب سياستگذاري و رعايت برنامه هاي
دولت تهيه و طبق مفاد اساسنامه مربوطه به تصويب خواهد
رسيد.
ماده-7صدورمجوزبرايانجامفعاليتهاياقتصادي،عمراني،
ساختماني و فرهنگي و آموزش و خدماتي مطابق سياستها و
مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و كالبدي مصوب
هر منطقه در اختيار سازمان مسئول آن منطقه مي باشد.
تبصره – در موارد تخلف از سياستها و مقررات ياد شده در
فوق دستگاه هاي ذيربط مراتب را به سازمان مسئول منطقه
اعالم مي نمايند و سازمان مكلف به رفع تخلف مي باشد.
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قسمت سوم – مقررات ورود و صدور كاال
ماده  – 8مبادالت بازرگاني مناطق با خارج از كشــور و يا با
ساير مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري و صنعتي
پس از ثبت در گمرك از حقوق گمركي ،ســود بازرگاني و
كليه عوارض ورود و صدور تحــت هر عنوان معاف بوده و
مشــمول محدوديتها و ممنوعيت هاي مقررات صادرات و
واردات به استثناي محدوديتها و ممنوعيتهاي قانوني و
شرعي نمي شود و مبادالت بازرگاني مناطق با ساير نقاط
كشور به استثناي مناطق ياد شــده در فوق تابع مقررات
صادرات و واردات مي باشد.
تبصره -1كاالهايي كه براي بكارگيري و مصرف از ساير نقاط
كشور به مناطق حمل مي گردند از موارد نقل و انتقال داخلي
كشور است .ولي صادرات آنها از مناطق به خارج از كشورتابع
قانون مقررات صــادرات و واردات مصــوب 1372/07/04
مي باشد.
تبصره -2كاالهاي صادراتي كه تشريفات صدور (اعم از بانكي
و اداري) آنها بطور كامل انجام شــده پس از ورود به منطقه
صادرات قطعي تلقي ميگردد.
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تبصره  – 3مواد اوليه و قطعات خارجي وارد شده به مناطق
كه جهت پردازش ،تبديل ،تكميل يا تعمير به داخل كشور
وارد مي شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش،
تبديل،تكميلياتعميرجهتاستفادهدرمنطقهبدونتنظيم
اظهارنامه و پروانه صادراتي يا حداقل تشريفات گمركي به
مناطق مرجوع و تسويه ميگردد.
ماده  -9ورود كاال به صورت مسافري به هر ميزان از منطقه
به ساير نقاط كشور ممنوع مي باشد.
مــاده  – 10واردكنندگان كاال به مناطق مي توانند تمام يا
قســمتي از كاالهاي خود را در مقابل قبض انبار تفكيكي
معامله كه توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به ديگران
واگذار نمايند .در اينصورت دارنده قبض انبار تفكيكي ،صاحب
كاال محسوب خواهد شد.
تبصره – مديريت هر منطقه مجاز است حسب درخواست
متقاضي نســبت به صدور گواهي مبداء براي كاالهايي كه
از منطقه خارج مي شوند با تاييد گمرك ايران اقدام نمايد.
بانكهاي كشور مكلف به پذيرش گواهي موضوع اين تبصره
هستن .د

ماده  -11كاالهاي توليد و يا پردازش شده در منطقه هنگام
ورود به ســاير نقاط كشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و
ارزش مــواد اوليه داخلي و قطعات داخلي بكار رفته در آن
مجاز و توليد داخلي محســوب و از پرداخت حقوق ورودي
معاف خواهد بود.
تبصره  -1نحوه تعيين ارزش افزوده در آيين نامه اجرايي اين
قانون تعيين خواهد شد.
تبصره -2مواد اوليه و قطعات خارجي به كار رفته در كاالهاي
توليد يا پردازش شــده مشروط به پرداخت حقوق ورودي،
مجاز و در حكم مواد اوليه و قطعات داخلي مي باشد .سود
بازرگانيمنظورشدهدرحقوقوروديخودروقطعاتمنفصله
آن با رعايت ماده ( )72قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي
دولت مصوب  1380/11/27مي باشد.
ماده  -12گمرك جمهوري اســامي ايران مكلف اســت
تقاضاي صاحبان كاال را براي ترانزيت كاال و حمل مستقيم از
ساير مبادي ورودي به مناطق ،پذيرفته و تسهيالت الزم را از
اين جهت فراهم نمايد.
مــاده  – 13مهلت توقف كاالهاي وارد شــده به منطقه با

تشخيص مديريت منطقه اســت .ضوابط مربوط به توقف
كاال در اماكن و محوطه هاي منطقه توسط سازمان تعيين و
اعمال مي گردد.
قسمت چهارم – مقررات سرمايه گذاري و ثبت
ماده  -14نحوه پذيرش و ورود و خروج ســرمايه خارجي و
سود حاصل از آن به منطقه و چگونگي و ميزان مشاركت
خارجيان در فعاليتهاي هر منطقه بر اساس قانون تشويق و
حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب  1380/12/19انجام
خواهد شد.
ماده  – 15سازمان ثبت اسناد و امالك كشور موظف است
بر اساس درخواست سازمان منطقه و طبق آيين نامه مصوب
هيات وزيران اقدامات زير را انجام دهد :
الف – ثبت شركت و يا شعب نمايندگي شركتهايي كه قصد
فعاليت را دارند منصرف از ميزان مشاركت سهام داخلي و يا
خارجي آنها و همچنين ثبت مالكيتهاي مادي و معنوي در
منطقه
ب -تفكيك امالك و مستغالت واقع در منطقه با نظر سازمان
منطقهوصدوراسنادمالكيتتفكيكيذيربطبارعايتقوانين
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جاري كشور

قسمتپنجم-مقرراتمتفرقه

ماده -16امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار،بیمه
وتأمیناجتماعیدرمنطقهبراساسمقرراتمصوبوجاریدر
مناطقآزادتجاری-صنعتیخواهدبود.

ماده-17هرگونهحقوقمکتسبهاشخاصحقیقیوحقوقیقبل
ازایجادمنطقهمعتبربوده وادامهفعالیتآناندرچارچوبطرح
جامعمنطقهمجازخواهدبود.
ماده-18وزارتخانهها،سازمانها،موسسههاوشرکتهایدولتی
و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی،خدمات الزم از قبیل
برق،آب ،مخابرات،سوخت و سایر خدمات را در حدود امکانات و
بانرخهایمصوبجاریدرهمانمنطقهجغرافیاییبهمناطق
ارائهخواهندنمود.
ماده  -19مناطق موجود تابع این قانون بوده و ســازمان های
مسئول مناطق ویژه اقتصادی که تا تاریخ تصویب این قانون
ایجادگردیدهاندجهتادامهفعالیتخودمکلفندحداکثرظرف
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یکسال(ازتاریختصویباینقانون)وضعیتخودرابااینقانون
تطبیقدهند.
ماده  -20محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی
جمهوریاسالمیایراننمیباشدوگمرکمکلفاستبارعایت
مفادماده()8اینقانوندرمبادیورودیوخروجیآنهابهمنظور
اعمالمقرراتمربوطبهصادراتووارداتاستقراریابد.
ماده -21فعالیت های درون هر منطقه به استثنای مواردی که
در این قانون به آن اشاره شده است تابع سایر قوانین و مقررات
جمهوریاسالمیایراناست.
ماده -22سازمان مسئول دولتی میتواند مستحدثات و اراضی
متعلق به خود در منطقه را بر اساس قیمت کارشناسی واگذار
نماید.
تبصره -نقل و انتقال اراضی موضوع این ماده توسط اشخاص
حقیقی یا حقوقی بهره بردار با رعایت کاربری اراضی ،موکول به
ارائهگواهیپایانکارکهازسویسازمانهرمنطقهصادرمیگردد
خواهدبود.

ماده -23از تاریخ تصویب این قانون در مناطقی که ســازمان
مسئولآنهادولتییاوابستهبهدولتباشد،کلیهحقوقواختیارات
و تکالیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها و
مراتع در امور اراضی و منابع طبیعی هر منطقه به عهده سازمان
مسئولآنمنطقهمیباشد.
ماده -24اعمال امور حاکمیتی طبق قوانین موضوعه بر عهده
دولتمیباشد.
ماده -25آئین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانههای
اموراقتصادیوداراییوبازرگانیوسازمانمدیریتوبرنامهریزی
کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به تصویب هیئت
وزیرانخواهدرسید.
قانون فوق مشتمل بر بیســت و پنج ماده و دوازده تبصره در
جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یکهزار و
سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسالمی تصویب و در
تاریــخ 1384/09/05با اصالحاتی در تبصره ماده ( )1و الحاق
یک تبصره به آن و تبصره های ( )1و ( )2ماده ( )3و الحاق یک
ماده با عنوان ماده ( )24به تصویب مجمع تشخیص مصلحت
نظامرسید.
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دبيرخانه شــوراي عالي مناطق آزاد
تجاري -صنعتي
وزيرانعضوشورايعاليمناطقآزادتجاري-صنعتي
در جلسه مورخ  85/03/01به استناد اصل يكصد و
سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
و با رعايت تصويب نامه شماره /11039ت  34804هـ
مورخ  ،1385/02/09آيين نامه اجرايي قانون تشكيل
اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسالمي ايران را
به شرح زير تصويب نمودند :

آيين نامه اجرايي قانون تشــكيل و
اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري
اسالمي ايران
مــاده  -1در اين آيين نامه ،واژه ها وعبارتهاي زير به جاي
عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي روند :
الف -كشور  :كشور جمهوري اسالمي ايران
ب -گمرك  :گمرك جمهوري اسالمي ايران
شوراي عالي  :شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و
مناطقويژهاقتصادي
ت -قانون  :قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي
ج -منطقه  :منطقه ويژه اقتصادي
سازمان منطقه  :شخص حقوقي دولتي و يا غير دولتي كه بنا
به پيشنهاد دبيرخانه توسط شوراي عالي تعيين مي شود و
مسئوليت اداره منطقه را عهده دار مي باشد
ع -دبيرخانه  :دبيرخانه شــوراي عالي مناطق آزاد تجاري-
صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
ماده  -2طرحهاي جامع و كالبدي مناطق توسط سازمان
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منطقه تهيه مي شــود و با پيشنهاد دبيرخانه به تصويب
شوراي عالي خواهد رسيد
ماده  -3گزارش توجيهي و پيش نويس اليحه ايجاد مناطق
ويژه اقتصادي جديد توســط دبيرخانه تهيه و پس از تاييد
شوراي عالي به هيات وزيران ارائه مي شود
ماده – 4مدير منطقه توسط سازمان منطقه منصوب ميشود
ماده  -5تعيين سازمان منطقه موكول به تملك و تصرف
اراضي مورد نظر قبل از صدور مجوز هيات وزيران مي باشد
ماده  -6ســازمان منطقه مي تواند عــاوه بر خدماتي كه
دستگاههاي اجرايي ارائه مي كنند بهاي خدمات عمومي،
زير بنايي و مهندسي و تســهيالت مواصالتي ،انبارداري،
تخليه ،بارگيري ،بهداشتي ،فرهنگي ،ارتباطات ،آموزشي و
رفاهي را كه راسا در منطقه ارائه ميكند از اشخاص حقيقي
و حقوقي دريافت كند .تعرفه وجوه مذكور كه بايد متناسب
با خدمات مربوط و با هدف حفظ موقعيت رقابتي هر منطقه
باشد ،توسط سازمان منطقه تنظيم و جهت تاييد به شوراي

عالي ارائه مي شود .شورا ظرف يك ماه نسبت به بررسي و
تاييد يا اصالح تعرفههاي مزبور اقدام كند .در غير اين صورت
تعرفه هاي پيشنهادي تاييد شده تلقي خواهد شد.
تبصره  -1رعايت ضوابط نظام مهندسي و همچنين استفاده
از خدمات مهندسان مشاور و پيمانكاران واحد صالحيت فني
در مورد خدمات مهندسي الزم الرعايه است.
تبصره -2سازمانهاي مناطق مكلفند تمهيدها و فرصت هاي
الزم را جهت ارائه خدمات ياد شده توسط بخش غير دولتي
فراهمکنند.
ماده  -7سازمان مسئول منطقه موظف است هنگام مجوز
فعاليت ،سياستها و مقررات دولتي را رعايت و اعمال كند.
تبصره -در صورت عدم انطباق مجوزهاي صادر شده توسط
سازمان با سياســتها و مقررات دولتي ،مسئوليت جبران
خسارتهاي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي بر عهده
سازمان خواهد بود.
ماده  -8مبادالت بازرگاني مناطق با خارج از كشور و يا با ساير
مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري -صنعتي مجاز
و مستلزم ارائه اظهارنامه گمركي بدون هيچگونه تشريفات
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ديگر مي باشد.
تبصره -تضمين سازمان منطقه براي يكبار و يا ساليانه نيز مورد
قبول گمرك ايران خواهد بود.
ماده  -9كاالهايي كه از ســاير نقاط كشور به منظور تعمير يا
تكميل به منطقه وارد و پس از تكميل و يا تعمير به كشــور
اعده ميشوند .به ميزان ارزش قطعات و مواد تعويض يا اضافه
شده كه منشاء خارجي داشته باشند ،مشمول حقوق ورودي بر
اساس مقررات صادرات و واردات مي باشند.
ماده  -10اعاده عين كاالهاي وارد شــده از خارج به خارج از
كشــور يا اعاده كاالي وارد شده از ساير نقاط كشور به داخل
كشور در صورت ارائه اطالعات مربوط به ورود كاالهاي مذكور
بدون هرگونه تشريفات با مجوز سازمان منطقه بالمانع است.
ماده  -11مواد اوليه و قطعات خارجي وارد شده به مناطق كه
جهت پردازش ،تبديل ،تكميل يا تعمير به داخل كشور وارد مي
شوند تابع مقررات ورود موقت بوده و پس از پردازش ،تبديل،
تكميل و تعمير جهت استفاده در منطقه با حداقل تشريفات
گمركي به مناطق مرجوع و تسويه مي شوند.
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ماده  -12موسســات حمل و نقل و صاحبان يا دارندگان
وسايل نقليه مكلفند هنگام ورود وسيله نقليه به منطقه ،يك
نسخه تصوير يا رونوشت از بارنامه هر قلم از محصوالت خود را
به ضميمه فهرست كل بار به سازمان منطقه و گمرك مستقر
در منطقه به منظور اعمال نظارتهاي قانوني تسليم كنند.
مــاده  -13تعيين ارزش افزوده موضوع ماده ( )11قانون بر
عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي صنايع
و معادن و بازرگاني ،بانك مركزي جمهوري اسالمي ايراني،
گمرك ايران ،دبيرخانه و منطقه مربوطه است كه در محل
دبيرخانه تشكيل مي شود.
تبصره  -1مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات
داخلي بكار رفته در كاالي توليدي كه توسط كميسيون فوق
الذكر تعيين مي شــود كاالي داخلي محسوب و در هنگام
ورود به ساير نقاط كشــور از پرداخت كليه حقوق ورودي
معاف مي باشد.
تبصره  -2ورود كاالي مازاد بر ارزش افزوده توليد شــده در
منطقه به داخل كشور مجاز و حقوق ورودي صرفا به مواد
اوليه و قطعات خارجي بكار رفته در آنها تعلق خواهد گرفت.

ماده  -14مهلت توقف كاالهاي وارد شده به منطقه توسط
سازمان منطقه تعيين مي شود .سازمان مي تواند در ظهر
قبض انبار منطقه مهلت را به عنوان شرط ضمن عقد قيد
كند و به امضاي صاحب كاال برساند و در اين ضوابط ذكر كند
كه چنانچه صاحب كاال در مهلت تعيين شده كاالي خود را
خارج نسازد و يا تعيين تكليف نكند ،پس از گذشت يك ماه
از اخطار كتبي به اقامتگاه قانوني صاحب كاال ،سازمان مجاز
است راسا نسبت به اجراي ضوابط مورد عمل خود اقدام كند.
تبصره -صاحب کاال شخص حقیقی یا حقوقی و یا قائم مقام
قانونی او و یا متصدی حمل است که مانیفست کاال یا قبض
انبار تفکیکی و یا ظهر نویسی شده به نام او صادر شده است.
ماده  -15ثبت شرکتها و یا شعب نمایندگی شرکتهایی
که قصد فعالیت در منطقه ویژه اقتصــادی را دارند صرف
نظر از میزان مشــارکت داخلی و یا خارجی آنها و نیز ثبت
مالکیت های مادی و معنوی در منطقه بر اساس درخواست
سازمان منطقه بر عهده اداره ثبت اسناد و امالک مربوط و
طبق ضوابط ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی
در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اســامی ایران
موضوع تصویب نامه شماره /21453ت  15011ک مورخ
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 1374/02/30و اصالحات بعدی آن میباشد.
تبصره -در مناطق ویژه اقتصادی کلیه وظایف و اختیارات
موضوع بندهای ( )3و ( )6ماده ( )1و مواد ( )2و ( )3تصویب
نامه مزبور به اداره ثبت اسناد و امالک مربوط محول میشود.
ماده -16تفکیک امالک و مستغالت منطقه و صدور اسناد
مالکيت در منطقه صرفا با درخواست سازمان منطقه توسط
اداره ثبت اسناد و امالک مربوط انجام میشود.انتقال امالک
و مستغالت در منطقه بین اشخاص حقیقی و حقوقی در
هر مرحله با اطالع سازمان و رعایت مقررات مربوط امکان
پذیر خواهد بود.
تبصره-صدوراسنادمالکیتتفکیکیموکولبهارائهپایانکار
صادر شده توسط سازمان منطقه میباشد.
ماده -17امور مربوط به اشــتغال نیروی انســانی و روابط
کار و تامین اجتماعی،قرارداد کار،شرایط کار و مراجع حل
اختالف آنها بر اساس مقررات اشتغال نیروی انسانی ،بیمه
و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری -صنعتی،موضوع
تصویب نامه شماره/33433ت 25ک مورخ  1373/03/16و
اصالحات بعدی آن میباشد.
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تبصره-عبارت((مناطقآزادتجاری-صنعتی))درتصویبنامه
مذکور برای اجرا در مناطق ویژه اقتصادی با عبارت((مناطق
ویژه اقتصادی)) جایگزین میشود.
ماده  -18سازمانهای مناطق موظفند آمار صادرات و واردات
ماهانه خود را بــه وزارت بازرگانی،گمرک يا بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران و دبیر خانه ارسال کنند.
ماده  -19دبیرخانه موظف است در جهت تحقق اهداف و
ماموریت ها بر عملکرد مناطق نظارت کامل نموده و گزارش
آن را هر شــش ماه یکبار به شورای عالی ارائه کند .مناطق
نســبت به عملکرد خود در قبال شــورای عالی پاسخگو
میباشند.
تبصــره  -1در اجرای این وظیفه قانونی  ،دبیرخانه مکلف به بررســی
کلیه اسناد و مدارک سازمان بدون هیچگونه استثنا تعم از دفاتر،پرونده
ها،قراردادها و مکاتبات میباشــد و سازمان نیز موظف به همکاری با
دبیرخانهاست.
تبصره  - 2مواردي که در قانون و اين آييننامه تعيين تکليف نشده باشد
بر طبق مقررات صادرات و واردات و امور گمرکي عمل خواهد شد.

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری – دفتر رئیس جمهور -دفتر ریاست قوه
قضائیه -دفتر معاون اول رئیس جمهور -دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس
جمهور -دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام – دیوان محاسبات کشور
– دیوان عدالت اداری – اداره کل قوانین مجلس شــورای اسالمی – سازمان
بازرسی کل کشور – اداره کل حقوقی – اداره کل قوانین و مقررات کشور – کلیه
وزارت خانه ها – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – سازمان ثبت اسناد و
امالک کشور – روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران – بانک مرکزی جمهوری
اســامی ایران – گمرک ایران – دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت و دفتر
هیئت دولت ابالغ می شود.
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مقررات اشتغال نيروي انساني ،بيمه
و تامين اجتماعــي در مناطق آزاد
تجاري -صنعتي جمهوري اســامي
ايران
فصل اول -كليات :
ماده  -1در اين تصويب نامه واژه هاي زير به جاي عبارتهاي
مشروح مربوط به كار مي رود :
كشور  :كشور جمهوري اسالمي ايران
مناطق  :مناطق آزاد تجاري -صنعتي جمهوري اســامي
ايران
دبيرخانه  :دبيرخانه شــوراي عالي مناطق آزاد تجاري-
صنعتي
سازمان  :سازمان مناطق آزاد تجاري -صنعتي
مقررات  :مقررات موضوع ماده ( )12قانون چگونگي اداره
مناطق آزاد تجاري -صنعتي در مورد اشتغال نيروي انساني،
بيمه و تامين اجتماعي كســي كه به هر عنوان در مقابل
دريافت مزد يا حقوق به درخواست كارفرما كار كند.
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كارگر  :كسي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق
به درخواست كارفرما كار كند.
كارفرما  :شخصي اســت حقيقي يا حقوقي كه كارگر به
درخواست و به حســاب او در مقابل دريافت مزد يا حقوق
كار مي كند.
كارگاه  :محلي اســت كه كارگر به درخواســت كارفرما يا
نماينده او در آنجا كار مي كند از قبيل موسسات صنعتي،
كشاورزي ،معدني ،ساختماني ،ترابري مسافري ،خدماتي،
تجاري ،توليدي ،اماكن عمومي و امثال آنها.
مزد  :وجوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آنها كه در مقابل
انجام كار به كارگر پرداخت مي شود.
مزد ثابت  :مجموع مزد شــغل و مزاياي ثابت پرداختي به
تبعشغل.
حقوق  :هرگاه مزد به طور ماهانه تعيين و پرداخت شــود،
حقوق ناميده مي شود.
مدت كار  :مدت زماني كــه كارگر نيرو يا وقت خود را به
منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار مي دهد.
ماده  -2كليه كارگران ،كارفرمايــان و كارگاه هاي واقع در
مناطق آزاد مشمول مقررات اين تصويب نامه هستند.

تبصره -اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير
قوانين و مقررات خاص استخدامي و نيز كارگران كارگاههاي
خانوادگي كه انجام كار آنها منحصرا توســط صاحب كار و
همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول وي انجام
مي شود ،مشمول مقررات اين تصويب نامه نخواهد بود.
ماده  -3نظارت بر اجراي مقررات اين تصويب نامه و رعايت
حقوق كارفرمايان و كارگران و انجام تعهدات پيش بيني شده
در ارتباط با قرارداد كار بر عهده سازمان منطقه خواهد بود.
سازمان هر منطقه مي تواند براي انجام تعهدات كارفرمايان
در قبال كارگرانشــان ضمانت هاي الزم را اخذ نمايد و در
صورت عدم انجام تعهدات ياد شــده از سوي كارفرمايان از
محل ضمانت نامه هاي اخذ شده تعهدات كارفرمايان يا آراي
مراجع و محاكم قانوني را در مورد كارگران آنها ايفا نمايند.
ماده -4سازمان هر منطقه با همكاري و مشاركت كارفرمايان
و كارگران نسبت به تامين امكانات رفاهي مورد نياز كارگران
آن منطقه از قبيل مســكن ،تاسيســات ورزشي ،خدمات
بهداشتي و درماني ،و تسهيالت الزم به منظور تهيه آذوقه
و مايحتاج عمومي اقدام خواهد كرد.

ماده  -5وزارت كار و امور اجتماعي با هماهنگي سازمان هر
منطقه ،واحد كار و خدمات اشتغال را در هر يك از مناطق
آزاد ايجاد خواهد كرد كه اين واحد نسبت به تنظيم امور بازار
كار ،نظارت بر مســايل حفاظت و بهداشت كار و ساير امور
اقدام خواهد كرد.
تبصره  -1سرپرست واحد كار و خدمات اشتغال با پيشنهاد
سازمان هر منطقه و حكم وزير كار و امور اجتماعي منصوب
مي شود.
تبصره -2سرپرست واحد كار و خدمات اشتغال موظف است
هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين واحد را به وزارت كار
و امور اجتماعي ارسال نمايد.
ماده  -6بازرســان كار واز كارگاه هاي مشمول اين تصويب
نامه بازرســي به عمل مي آورند .كارفرمايان و سازمان هر
منطقه موظفند نســبت به رفع نواقص حفاظت و ايمني
محيط كار كارگران و انجام توصيه هاي قانوني بازرسان كار
در فرصت هاي مقرر اقدام نمايند.
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فصل دوم -قرارداد كار :
ماده  -7قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي كه به موجب
آن كارگــر در قبال دريافت مزد معين ،كاري را براي مدت
معين يا نامعين براي كارفرما انجام مي دهد.
تبصــره  -1در صورت نامعين بــودن مدت كار ،با توجه به
ماهيت و طبيعت كار ،پايان و خاتمه طرح ،پروژه يا فعاليت
كارگاه ،زمان خاتمه قرارداد تلقي مي شود.
تبصره  -2در مواردي كه كار ماهيتا دايمي است و در قرارداد
نيز ذكر مدت نشده است ،قرارداد دايمي تلقي مي شود.
تبصره  -3در مورد قراردادهاي با مدت موقت و يا كار معين،
هيچ يك از طرفين مجاز نيست به طور يك جانبه مبادرت به
فسخ قرارداد نمايد (مگر در موارد پيش بيني شده در قرارداد
كار) در صورت فســخ يك جانبه قرارداد از سوي هر يك از
طرفين ،طرف ديگر مي تواند از طريق مرجع حل اختالف،
مطالبهخسارتنمايد.
ماده  -8ماهيت استمراري كار در دايمي بودن قراردادهايي
كه مدت معين دارد ،موثر نمي باشد.
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ماده  -9رعايت شــرايط زير براي صحت قرارداد كار الزامي
است.
الف -مشروعيت مورد قرارداد
ب -معين بودن موضوع قرارداد
پ -عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال
و يا انجام كار مورد نظر
تبصره -اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است مگر آن كه
بطالن آنها در مراجع ذي صالح به اثبات برسد.
ماده  -10قرارداد كار عالوه بر مشخصات دقيق طرفين بايد
حاوي مواد زير باشد :
الف -نوع كار ،حرفه يا وظيفه اي كه كارگر عهده دار خواهد
شد
ب -حقوق ،مزد و مزايا
پ -ساعات كار ،تعطيالت و مرخصي ها
ت -محل انجام كار
ث -تاريخ انعقاد قرارداد كار
ج -مدت قرارداد ،چنانچه كار براي مدت موقت باشد
چ -مزاياي رفاهي و انگيزشي كه به كارگر داده مي شود
ح -چگونگي حل و فصل اختالفــات با توجه به مفاد اين

تصويبنامه
خ -نحوه فسخ قرارداد با توجه به مفاد اين تصويب نامه
د -ديگر مواردي كه با شرايط و اوضاع و احوال ،طرفين درج
آن را در قرارداد الزم بدانند
تبصره  -1قرارداد كار در سه نسخه تنظيم مي شود كه يك
نسخه آن نزد كارگر ،يك نسخه نزد كارفرما و يك نسخه در
اختيار سازمان منطقه خواهد بود.
تبصره  -2سازمان منطقه نمونه هاي قرارداد كار مورد نياز
كارگاه ها را به دو زبان -كه يكي از آنها فارسي خواهد بود-
تهيه و در اختيار آنان قرار خواهد داد.
ماده  -11كارفرما مي تواند مدتي را به نام دوره آزمايشــي
كار تعيين نمايد ،در خالل اين دوره هر يك از طرفين مي
تواند بدون اخطار قبلي و بي آنكه الزام به پرداخت خسارت
داشته باشد ،رابطه كار را قطع نمايد .مدت دوره آموزشي با
توافق دو طرف تعيين تعين و در قرارداد ذكر مي شود ولي
در مورد كارگران نيمه ماهر بيش از سه ماه نخواهد بود .در
هر صورت مزد و مزاياي ضمن كار كارگري كه كار وي حين
دوره آموزشي يا پايان آن خاتمه مي يابد بايد براي مدتي كه
به كار اشتغال داشته است ،پرداخت شود.

تبصره -انعقاد قرارداد آزمايشي بين يك كارگر و يك كارفرما
براي يك شغل معين فقط براي يك بار صورت خواهد گرفت.
ماده  -12قرارداد كار به يكي از طريق زير خاتمه مي يابد :
الف  :فوت كارگر
ب-بازنشستگيكارگر
پ -از كار افتادگي كلي كارگر
ث -انقضاي مدت قراردادهاي كار با مدت معين
ت -پايان كار در قراردادهايي كه منوط به كار معين است
ج -فسخ قرارداد كار از سوي كارفرما و كارگر در مواردي كه
در قرارداد كار مطابق اين تصويب نامه پيش بيني شده است.
چ -استعفاي كارگر
ماده  -13هر گاه اخراج كارگر به دليل عدم رعايت آيين نامه
انضباطي كار ميباشد مي تواند به مرجع حل اختالف پيش
بيني شده در اين تصويب نامه مراجعه نمايد .مرجع مذكور بر
اساس اين تصويب نامه و آيين نامه هاي انضباطي مورد عمل
كارگاه تصميم الزم را اتخاذ خواهد كرد.
ماده  -14هرگونه تغيير در شرايط كار منوط به پيش بيني
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آن در قرارداد كار و شرايط و اوضاع احوال كارگاه خواهد بود.
هرگاه كار فرما بدون توجه به قرارداد كار و عدم جلب موافقت
كارگر شرايط كار را تغيير دهد به نحوي كه از لحاظ ميزان
مزد و يا حيثيت به او لطمه و زيان وارد سازد ،كارگر مي تواند
به مرجع حل اختالف شكايت كرده و تقاضاي خسارت نمايد.

فصل سوم -شرايط كار :
ماده  -15به كار گماردن افراد كمتر از  15سال تمام ممنوع
است.
ماده  -16مدت كار روزانه كارگر بر اساس توافق دو طرف و به
موجب قرارداد كار تعيين خواهد شد ولي در هر حال از 176
ساعت در چهار هفته متوالي تجاوز نخواهد كرد.
ماده  -17كار روز كاري اســت كه زمان انجام آن از ساعت
( )6تا ( )22و كار شــب ،كاري است كه زمان انجام آن بين
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ســاعت ( )22تا ( )6مي باشد ،كار مختلط ،كاري است كه
بخشــي از ساعات انجام آن در روز و قسمتي از آن در شب
واقع مي شود.
ماده  -18كار متناوب كاري است كه نوعا در ساعات متوالي
انجام نمي يابد ،بلكه در ساعات معيني از شبانه روز صورت
مي گيرد.
ماده  -19كار نوبتي كاري است كه در طول ماه گردش دارد،
به نحوي كه نوبت هاي آن در صبح يا عصر يا شب واقع مي
شود.
ماده  -20هر گاه به موجب قرارداد منعقده ،كار به صورت
نوبتي و يا شب كاري انجام پذيرد ،مزاياي پرداختي به اين
قبيل كارها بر اساس قرارداد كار و توافق كارگر و كارفرما و
شرايط و اوضاع و احوال كارگاه تعيين خواهد شد.
ماده  -21اســتفاده از تعطيل هفتگي (جمعه) ،مرخصي
استحقاقي ساالنه و تعطيالت رسمي بر اساس توافق دو طرف
خواهد بود و هر گاه با موافقت كارگر اين مرخصي ها به روز

ديگر منتقل شود و يا استفاده نشو ،مزاياي پرداختي بر اساس
توافق طرفين كه قبال اتخاذ شده باشد ،خواهد بود.
ماده  -22عالوه بر تعطيالت رسمي كشور ،روز جهاني كارگر
( 11ارديبهشت) نيز جزو تعطيالت رسمي به حساب مي آيد.
ماده  -23در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد كار يا بازنشستگي
و از كار افتادگــي كلي گارگر و يا تعطيل كارگاه مطالبات
مربوط به مدت مرخصي استحقاقي كارگر به وي و در صورت
فوت او به ورثه اش پرداخت مي شود.
ماده  -24مرخصي استحقاقي ساالنه كارگران با احتساب
روزهاي جمعه جمعا بيست روز است ،ساير روزهاي تعطيل
جزو ايام مرخصي محســوب نخواهد شد ،براي كار كمتر
يك سال ،مرخصي مزبور نسبت به كار انجام يافته محاسبه
مي شود.

پيش بيني شده است.
ماده  -26حداقل مزد پرداختي در مناطق ،كمتر از حداقل
مزد قانوني كشور نخواهد بود.
ماده  -27براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك
كارگاه انجام مي گيرد بايد به زن و مرد مساوي پرداخت شود.
تبعيض در تعيين ميزان مزد بر اساس سن ،جنس ،نژاد و
قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است.
ماده  -28در مواردي كه با توافق طرفين قسمتي از مزد به
صورت غير نقدي پرداخت مي شود ،بايد ارزش نقدي تعيين
شده براي اين گونه پرداخت ها منصفانه و معقول باشد.

مــاده  -25هر گونه اضافــه كار در چهار هفته كه بيش از
( )176ساعت مذكور در ماده ( )16اين تصويب نامه انجام
يابد مستلزم پرداخت مزايايي است كه قبال در قرارداد كار
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فصل چهارم -مرجع حل اختالف :
ماده -29هر گونه اختالف ناشي از اجراي مقررات اين تصويب
نامــه و قرارداد كار كه بين كارگر و كارفرما رخ مي دهد ،بدوا از
طريقسازشحلخواهدشد.
هرگاه اختالف از طريق سازش حل نشود ،موضوع ظرف ()10
روز از سوي هر يك از طرفين به هيات رسيدگي ارجاع خواهد
شد.
ماده -30هيات مذكور در ماده فوق مركب است از :
كارفرمايذيربطيانمايندهتاماالختيارويكارگرذيربطيانمايندهتامالختياروينمايندهسازمانمنطقهتبصره -هيات رسيدگي ظرف ده روز از تاريخ دريافت شكايت
موظف است به موضوع رسيدگي و نظر خود را اعالم دارد.
ماده  -31تصميمات هيات رسيدگي ظرف ( )10روز از تاريخ
ابالغ به طرفين ،قطعي و الزم االجرا بوده و به وسيله دايره اجراي
احكامدادگسترياجراميشود.
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ماده  -32كارگري كه قرارداد كارش از ســوي كارفرما فسخ
مي شود مي تواند ظرف ( )15روز به هيات مراجعه و تقاضاي
رسيدگينمايد.

ماده  -33هر گاه اخراج كارگر از سوي هيات رسيدگي موجه
تشخيص داده شود ،هيات ،اخراج وي را تاييد نموده و كارفرما را
ملزم خواهد ساخت كه در قبال هر سال خدمت ،حقوق ()15
روز كارگر را به وي بپردازد.
ماده  -34هرگاه اخراج كارگر از سوي هيات رسيدگي موجه
شــناخته نشود ،كارفرما را مقيد خواهد كرد تا كارگر را به كار
برگردانده و حقوق ايام بالتكليفي وي را بپردازد و يا آنكه در قبال
هر سال خدمت حقوق ( )45روز وي را به عنوان خسارت اخراج
بپردازد.
ماده-35دبيرخانهشورايعاليمكلفاستباتوجهبهشرايطو
اوضاعواحوالاقتصادي-اجتماعي،آييننامهنمونهانضباطكاررا
باهماهنگيوزارتكارواموراجتماعيوسازمانهرمنطقهتهيه
و براي اجرا در اختيار سازمانهاي مناطق آزاد قرار دهد.

ماده  -36كارفرماي هر كارگاه مســتقر در منطقه ،آيين نامه
انضباطي كار خاص آن كارگاه را تهيه و پس از تاييد سازمان
منطقهبهمرحلهاجراخواهدنهاد.

فصل پنجم -آموزش و كاريابي :
ماده  -37وزارت كار و امور اجتماعي ،آمار و اطالعات مورد
نياز مربوط به نيروي انساني را با هماهنگي سازمان هر منطقه
حسب مورد از كارگاه ها و موسسات واقع در مناطق آزاد تهيه
مينمايد.

متناسب با نياز كار نسبت ايجاد مراكز آموزش فني و حرفهاي
در منطقه اقدام خواهد كرد.
ماده  -40سازمان منطقه با هماهنگي واحد كار و خدمات
اشتغال و كارفرمايان نســبت به معرفي افرادي كه نياز به
آموزش دارند به مراكز آموزش فني و حرفه اي اقدام خواهد
كرد.
تبصره -ضوابط مربوط به اعزام اين قبيل افراد براي آموزش و
چگونگي تشكيل دوره هاي آموزشي و غيره از سوي سازمان
منطقه با همكاري واحد كار و خدمات اشتغال تنظيم خواهد
شد.

ماده  -38سازمان منطقه با صدور مجوز براي مراكز مشاوره
شغلي و كاريابي غير دولتي در مناطق آزاد خدمات الزم را از
اين طريق ارائه خواهد كرد.
ماده  -39سازمان منطقه با هماهنگي و همكاري وزارت كار
و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه اي) و با عنايت
به ماده ( )9قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري -صنعتي
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فصل ششم -اشتغال اتباع خارجي:
ماده -41كليه كارفرمايان كارگاه هاي واقع در مناطق موظفند
حتي االمكان نيروي كار مورد نياز خود را از ميان كارگران ايراني
تاميــن نمايد .با اين حال در كارگاه هــاي مذكور مي تواند از
خدمات،تخصصهاومهارتهايمتخصصانتبعهكشورهاي
خارجيتحتشرايطمندرجدراينتصويبنامهاستفادهكرد.
تبصره -در هر صورت نســبت به كارگران خارجي نبايد از ده
درصد()%10كلشاغالنهرمنطقهبيشترباشد.
ماده -42پروانه اشتغال براي اتباع خارجي با رعايت ماده ()41
و تبصره آن به تشخيص و درخواست سازمان مناطق و توسط
واحد كار و خدمات اشتغال در منطقه صادر مي شود.
ماده-43اتباعخارجيكهدرمناطقآزادبهكاراشتغالميورزند،
تعهدخواهندكردكهطيمدتاشتغالبهكارگرانايرانيتخصص
هايخودراآموزشدهند،چگونگيانتقالتخصصتبعهخارجي
بهكارگرانايرانيراسازمانهرمنطقهتعيينخواهدكرد.
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ماده  -44هر كارفرمايي كه قرارداد كار با تبعه كشــورهاي
خارجي منعقد ساخته ،به هنگام پايان قرارداد كار و همچنين
تبعــه اي كه قراردادش پايان پذيرفته موظفند مراتب را به
واحد كار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اطالع دهند.
ماده-45كارگاههايمستقردرمنطقهملزمهستندفهرستي
شامل نام ،مليت ،تخصص ،شغل و مزد دريافتي كارگران خود
را هر شش ماه يك بار تهيه و به واحد كار و خدمات اشتغال
سازمان هر منطقه اعالم دارند.

فصل هفتم -تامين اجتماعي
ماده  -46ســازمان هر منطقه آزاد مكلف اســت راسا يا با
مشاركت سازمان تامين اجتماعي و يا شركتهاي بيمه نسبت
به تاسيس (صندوق يا صندوق هايي) به منظور ارائه خدمات
درماني ،غرامت دستمزد ايام بيماري ،بارداري ،از كارافتادگي
جزئي و كلي ،بازنشستگي ،فوت و ساير موارد مربوط براي
كاركنان مشمول اين مقررات در مناطق آزاد اقدام نمايد.
تبصره -سازمان تامين اجتماعي مي تواند به طور مستقل نيز

نسبت به ارائه خدمات مختلف بيمه حسب مورد به شاغالن
داخلي و خارجي واحدهاي مستقر در مناطق آزاد بر اساس
قوانين و مقررات تامين اجتماعي اقدام نمايد.

از حيث خدمات درماني مشمول مقررات (بيمه گر) خواهند
بــود .به هر حال بيمه اتباع خارجي با توجه به قراردادهاي
متقابل انجام پذير خواهد بود.

ماده  -47آن دسته از كارگران شاغل در واحدهاي واقع در
مناطق آزاد كه در گذشته مشمول قانون تامين اجتماعي
بوده و حق بيمه به سازمان تامين اجتماعي پرداخته اند و
نيز كارگران مشمول مقررات اين تصويب نامه كه حق بيمه
به صندوق پرداخته اند سوابق آنها محفوظ بوده و در مورد
اشتغال بعدي مي توانند سوابق خود را منتقل سازند.
تبصره -ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط به سوابق اين گونه
افراد و احتساب آن توسط سازمان مناطق و سازمان تامين
اجتماعي تهيه و به تاييد شوراي عالي مناطق آزاد خواهد
رسيد.

ماده  -50ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط به تعيين سرانه
حق بيمه اتباع خارجي و نحوه تشكيل صندوق يا صندوق ها
و مقررات حاكم بر آن و روابط صندوق ها و سازمان تامين
اجتماعي و يا ديگر شركت هاي بيمه و چگونگي انتقال سوابق
بيمه كارگران خارجي به كشور و ساير مسايل مربوط توسط
دبيرخانه شوراي عالي و سازمان تامين اجتماعي تهيه و به
تصويب اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد خواهد
رسيد.

ماده  -48اتباع خارجي كه در مناطق آزاد به كار اشــتغال
دارند مي توانند همانند اتباع ايراني از مزاياي صندوق مربوط
استفادهكنند.

فصل هشتم -متفرقه :
ماده  -51مقاوله نامه و تصويب نامه هاي سازمان بين المللي
كار در مناطق آزاد الزم الرعايه مي باشد.

ماده  -49اتباع خارجي مجاز به كار يا اقامت در مناطق آزاد
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ضوابط مربوط به نقل و انتقال حق بيمه
و كسور بازنشستگي بيمه شدگان در
مناطق آزاد تجاري -صنعتي جمهوري
اسالمي ايران
ماده  -1اشخاصي كه قبل از اشتغال در مناطق آزاد تجاري-
صنعتي مشــمول قانون تامين اجتماعي بوده و حق بيمه
مربوط را پرداخته باشند ،پس از اشتغال در واحدهاي واقع
در مناطق آزاد مي توانند درخواست انتقال حق بيمه سهم
خود را پس از كسر حق درمان متعلق به صندوقي كه نزد آن
بيمه شده اند بنمايند.
ماده  -2اشخاصي كه در مناطق آزاد به كار اشتغال داشته
و مشمول مقررات بيمه و مناطق باشند ،در صورت اشتغال
در كارگاه هاي مشمول قانون تامين اجتماعي در ساير نقاط
كشور ،مي توانند تقاضاي انتقال سوابق خود را به سازمان
تامين اجتماعي تسليم دارند و سازمان مذكور نيز مكلف به
انتقال حق بيمه آنان با رعايت مقررات مربوط مي باشد.
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ماده  -3سازمان هاي مناطق آزاد و سازمان تامين اجتماعي
ضمن ايجاد تسهيالت الزم به منظور نقل و انتقال سوابق
مشــمولين خود از صندوق ســازمان هاي مناطق آزاد به
سازمان تامين اجتماعي و به عكس ،مقررات قانون نقل و
انتقال حق بيمه و بازنشستگي -مصوب 1365 -و اصالحات
آن را رعايت مي كنند.
ماده  -4مستخدمان مستعفي ،اخراجي و بازخريد خدمت
وزارتخانه ها ،سازمان ها و شركت هاي دولتي و موسساتي
كه شــمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ،در صورت
اشتغال در مناطق آزاد به شرطي كه وجوه حق بيمه و كسور
بازنشســتگي مربوط را دريافت كرده باشند از حيث نقل و
انتقال وجوه مذكور تابع ضوابط اين آيين نامه خواهند بود.
مــاده  -5نقل و انتقال حق بيمه اشــخاصي كه در يكي از
مناطق آزاد اشتغال دارند در صورت اشتغال در ديگر مناطق
آزاد به صندوق مربوط بالمانع است .نحوه انتقال كسور و حق
بيمه حسب ضوابط مبدا خواهد بود.
تبصره -هر گاه بيمه شــده در هر دو منطقه آزاد و نزد يك
صندوق بيمه شده باشد ،تنها سوابق وي به صندوق محل

اشتغال جديد منتقل خواهد شد در غير اين صورت سوابق
خدمت و حق بيمه پرداخت شــده كال به صندوق جديد
منتقل مي شود.
ماده  -6ســوابق اشتغال شاغلين در مناطق آزاد در صورت
انتقال به سازمان تامين اجتماعي در صورتي پذيرفته مي
شود كه صندوق حمايتي مشمول در قبال اخذ حق بيمه،
متعهد ارايه كليه حمايت هاي موضوع قانون تامين اجتماعي
باشد .در غير اين صورت بيمه شده بايد ما به تفاوت نرخ حق
بيمه مربوط تا حق بيمه مقرر در قانون تامين اجتماعي را از

حيث برخورداري از مزاياي قانوني پرداخت كند.
ماده  -7در صورت انتقال مشــمولين تامين اجتماعي به
مناطق آزاد و به عكس تنها حق بيمه و يا كسور بازنشستگي
مربوط به آن قسمت از سنوات اشتغال كه حق بيمه و كسور
بازنشستگي مربوط به آن قسمت از سنوات اشتغال كه حق
بيمه و كسور بازنشستگي مربوط به آن پرداخت گرديده جزو
سوابق خدمت آنان محسوب خواهد شد.
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قانون ماليات بر ارزش افزوده

فصل اول -كليات و تعاريف

ماليات بر ارزش افزوده به عنوان مالياتي غير مستقيم كه بر
مصرف كاالها و خدمات ديگر وضع مي گردد ،هم اكنون در
بيش از  140كشور جهان به مورد اجرا گذاشته شده است.
تدوين اين اليحه در ايران اولين بار در دهه  1360به مجلس
شوراي اسالمي ارائه گرديد ليكن به داليل شرايط گوناگون
تصويب نگرديد تا اينكه نهايتا در خرداد ماه  1387تاييد و در
تير ماه همين سال به وزارت امور اقتصاد و دارايي ابالغ گرديد.

ماده -1عرضه كاالها و ارايه خدمات در ايران و همچنين واردات
وصادراتآنهامشمولمقرراتاينقانونميباشد.

در زير به خالصه اي از مواد و تبصره هايي كه با صادرات و
واردات كاال در مناطق ويژه اقتصادي مرتبط مي باشد اشاره
مي گردد.

ماده  -3ارزش افــزوده در اين قانون ،تفاوت بين ارزش كاالها
و خدمات عرضه شــده با ارزش كاالها و خدمات خريداري يا
تحصيلشدهدريكدورهمعينميباشد.
ماده -7صادرات در اين قانون ،صدور كاال يا خدمات به خارج از
كشوريابهمناطقآزادتجاري-صنعتيومناطقويژهاقتصادي
ميباشد.

فصل دوم -معافيتها

ماده  -13صادرات كاال و خدمت به خارج از كشور از طريق
مبادي خروج رسمي مشمول ماليات موضوع اين قانون نمي
باشد و مالياتهاي پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجي
صادره توسط گمرك (در مورد كاال) و اسناد و مدارك مثبته،
مسترد ميگردد.
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فصل سوم -ماخذ ،نرخ و نحوه محاسبه
ماليات
ماده  -15ماخذ محاسبه ماليات واردات كاال ،عبارت است
از ارزش گمركــي كاال (قيمت خريد ،هزينه حمل و نقل و
حق بيمه) به عالوه حقوق ورودي (حقوق گمركي و ســود
بازرگاني) مندرج در اوراق گمركي
ماده  -16نرخ ماليات بر ارزش افزوده ساليانه توسط مجلس
تعيينميگردد.
بخشي از ماده  -17ماشين االت و تجهيزات خطوط توليد
نيز از جمله كاالي مورد استفاده براي فعاليتهاي اقتصادي
محسوبميگردد

مالياتي كشور تعيين مي كند استفاده نمايد مدارك مذكور
بايد به مدت ده سال بعد از سال مالي مربوط توسط موديان
نگهداري و در صورت مراجعه ماموران مالياتي به آنان ارايه
گردد.
تبصره  1ماده  -38واحدهاي توليدي آالينده محيط زيست
كه استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت
نمي نمايند .طبق تشخيص و اعالم سازمان حفاظت محيط
زيست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجرا در سال بعد)
همچنينپااليشگاههاينفتوواحدهايپتروشيميعالوهبر
ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون مشمول پرداخت

فصل ششم -ساير مقررات
ماده -34مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مكلفند از
دفاتر صورتحسابها و ساير فرمهاي مربوط ماشينهاي صندوق
و يا ساير وسايل و روشهاي نگهداري حساب كه سازمان امور
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يك درصد ( )%1از قيمت فروش به عنوان عوارض آاليندگي
مي باشــند .حكم ماده  17اين قانون و تبصره هاي آن به
عوارض آاليندگي موضوع اين ماده قابل تسري نمي باشد.
تبصره 2ماده -38در صورتي كه واحدهاي توليدي به منظور
ارتقا مهارت و سالمت كاركنان خود مراكز آموزشي و ورزشي
ايجاد كرده و يا در اين خصوص هزينه نمايند ،با اعالم وزارت
كار و امــور اجتماعي مي تواننــد ده درصد ( )%10عوارض
موضوع بند (الف) اين ماده را تا سقف هزينه صورت گرفته
درخواست استرداد نمايند .در صورت تاييد هزينه هاي مزبور
توسط سازمان امور مالياتي كشور وجوه مربوط قابل تهاتر يا
استرداد حسب مقررات اين قانون خواهد بود.

38

فصل دهم -تكليف ســاير قوانين
مرتبط و تاريخ اجراء
ماده  -52از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون ،قانون اصالح
موادي از قانون برنامه ســوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول
عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كاال ،ارايه دهندگان
خدمات و كاالهاي وارداتي مصوب  1381و اصالحيه بعدي
آن و ســاير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به
دريافت هرگونه ماليات غير مستقيم و عوارض بر واردات و
توليد كاالها و ارايه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت
هرگونه ماليات غير مستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان
كاالها و ارايه دهندگان خدمات ،ممنوع مي باشد .حكم اين
ماده شــامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و
مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است،
نيز مي باشد .موارد زير از شمول حكم اين قانون مستثني
مي باشد :
 -1قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي
جمهوري اسالمي ايران

 -2قانــون مالياتهاي مســتقيم مصوب اســفند  1366و
اصالحيههاي بعدي آن
 -3قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ،صنعتي مصوب
1372/6/7
 -4قانون تشــكيل و اداره مناطــق ويژه اقتصادي مصوب
1384/9/5
 -5قانــون مقررات تردد وســايل نقليــه خارجي مصوب
1373/4/12
 -6عوارض آزاد راهها ،عوارض موضوع ماده  12قانون حمل و
نقل و عبور كاالهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسالمي ايران
مصوب 1374/12/26
 -7قانون نحوه تامين هزينه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و
اتاق تعاون مصوب  1372/8/11و اصالحات بعدي آن
 -8مــواد  63و  87قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت
مصوب 1373/12/28
متن كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده به پيوست مي باشد.

ســهامداران م نطقه ویژه اقتصادی
شیراز
شرکت گروه مالی ملت
واحد اقتصادی کمیته امداد امام خمینی
شهرداریشیراز
شرکت شیراز تالش گستر
شرکت عمران و توسعه فارس
کارخانجاتمخابراتيايران
شرکتصنايعالکترونيک
صنایع مخابرات راه دور
شرکتصنایعقطعاتالکترونیکشیراز
شرکتمالمينکيميا
اتاق بازرگاني صنايع و معادن فارس
شرکت خدمات انفورماتيک ایران
پرسنل شرکت توصعه صنایع و صادرات فارس
شرکت ساختمان و خدمات نوساز

40/84
11/91
9/61
9/61
9/61
6/40
5/64
1/02
1/54
1/28
1/28
1/03
0/25
0
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شايان ذكر است منطقه ويژه اقتصادي شيراز در مجموعههای زیر

 1212شرکت پارس کف پوش  -کف پوش -چمن مصنوعی

 1313شرکت تندیس آوران شکیل  -تولید خرپای فلزی

سرمایهگذاری کرده و سهامدار میباشد:

 1414شرکت پاسارگاد سیکلت فارس  -موتور سیکلت

 %67از سهام منطقه ویژه شهر بینالمللی و گردشگری سالمت پارس

 1616نان صنعتی فیض  -تولید انواع نان های صنعتی

 %39/53از سهام شركت برج الكترونيك شيراز
 %19/41از سهام شركت نمايشگاه هاي بين المللي فارس
 % 8/96از صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری فارس
 %8از سهام شركت ايران خودرو فارس

 1515شرکت بیتا تین استهبان  -فرآوری و بسته بندی انجیر

 1717شرکت پاک آما پارسیان جنوب  -لوازم بسته بندی-کترینگ فرودگاهی

 1818شرکت جوش شیرین  -جوش شیرین (بی کربنات سدیم)

 1919شرکت شاذ الکترونیک  -تولید انواع دی وی دی و ویدئو

 2020شرکت سنگ پیشگان آشیان  -تولید سنگ های تزیینی

 2121امیر خاموشی LED -

 2222شرکت صنعت غدیر فارس  -تولید انواع پانل های نفتی

 % 3/22از سهام شرکت عمران و توسعه فارس

 2323شرکت پرمیوم باند  -تولید ورق های کامپوزیت

نام برخي از واحدهاي فعال در منطقه

 2525شرکت سبز پویان شیراز  -انواع کودهای شیمیایی مصارف کشاورزی

.1

 1شرکت بایرکس فارس -انواع کیت های تشخیص طبی

.3

 3شرکت صنعتی فارس اسکات  -انواع تابلوهای برق

.2

.4

.5
.6

.7

.8
.9

 2شرکت سامانه های نوین افرا -انواع مقره پلیمری و فیوز کت اوت

 4شرکت تابان نیرو  -انواع مقره های سوزنی؛بشقابی و کت اوت پلیمری

 5شرکت ایران اویل فیلد سوپالی کیش  -خدماتی؛ تعمیر و تکمیل شیرآالت
پاالیشگاهی

 6شرکت نیتل پارس  -تولید جاذب های ملکولی

 7شرکت چوب مالمین صنعت فارس  -تولید روکش ام دی اف

 8شرکت الکتروموتور وم پارس  -انواع الکترو موتورهای سه فاز در قدرت های
مختلف

 9شرکت کیمیا پلیمر پارس  -تولید انواع فوم

 1010شرکت صنایع ایده آل رایانه  -کیس کامپیوتر؛ منبع تغذیه و قطعات
فلزی؛کیبورد؛درب یخچال و قفل مرکزی اتومبیل

 1111شرکت قصر بازی پارسیان - 1قطعات پلی اتیلن و وسایل بازی
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 2424شرکت دانا مشبک آسیا  -تولید قطعات مشبک نفت و گاز

 2626شرکت آوای لیان داروی پارس  -تولید انواع داروهای گیاهی

 2727شرکت اسمارت پرفیوم  -تولید کننده عطر؛ادکلن و اسپری

 2828شرکت قصر بازی پارسیان  - 2انواع وسایل

 2929شرکت نوید خوش پارسیان  -بسته بندی خشکبار

 3030شرکت نانو سیز  -انواع کود با فناوری نانو

 3131شرکت مهتاب روز طهران  -تولید و بسته بندی لوازم آرایشی و بهداشتی
 3232شرکت دیما رادیاتور  -تولید انواع رادیاتور

 3333شرکت جزیره سبز آسیا کف پوش  -تولید چمن مصنوعی
 3434شرکت فرافن زاگرس  -تولید قطعات صنعتی

 3535شرکت پاک تهویه سبز  -انواع وسایل سرمایشی و گرمایشی

 3636کارن پالست  -انواع دیوار پوش پلیمری
 3737فاتح فرآور کیمیا  -انواع کود شیمیایی

 3838شرکت آترونیک  -تولید انواع کنترل ولوو

 3939شرکت کیمیا کف پوش  -تولید انواع مبلمان شهری و کف پوش
 4040شرکت ممتاز طب سینا پارس  -تولید نخ جراحی

واحدهای در حال ساخت و ساز
 1 .1مهر نیای کارا امین  -بسته بندی انواع ادویه جات
 2 .2شرکت پارسیان کر پروتئین  -تولید انواع مکمل های
ورزشی
 3 .3شرکت توان عمران صنعت  -تولید قطعات برقی ضد
انفجار
 4 .4شرکت مجرب کاران توسعه تجارت کهن  -تولید ورق
کامپوزیت
 5 .5شرکت پرمیوم باند  - 2انواع ورق های کامپوزیت
 6 .6شرکت آرای سان  -لوازم آرایشی و بهداشتی
 7 .7شرکت چیره نیرو توان  -تولید لوازم برقی
 8 .8شرکت پارس میوه  -بسته بندی و صادرات انواع میوه
 9 .9جمیله هوشمند  -انواع فوم پلی اتلین
 1010شرکت ارم ارتوپد فارس  -تولید لوازم پزشکی
 1111شرکت نور محور پارس  -انواع چراغ های ایمنی

 1212علی زارعی  -تولید انواع دستگاه فلکسی
 1313محمد مالزم حسینی  -تولید و مونتاژ آالت موسیقی
 1414شرکت سبز تسلیم پارس  -بسته بندی روغن صنعتی
 1515شرکت اتحاد عطر آریا  -تولید انواع عطر
 1616شرکت هربی فارمد  -تولید داروهای گیاهی
 1717شرکت آرتان پویش دانشوران  -انواع پوشاک ورزشی
 1818شرکت الکی شیمی ایرانیان  -افزودنی های سیمان و بتن
و مواد شیمیایی
 1919شرکت زاگرس پارسه کیش  -لوازم آرایشی و بهداشتی
 2020محمود یوسفی  -بسته بندی انواع لوازم آرایشی بهداشتی
 2121شرکت شیراز تولید بهنام  -تولید انواع لوله های پلی اتیلن
 2222شرکت برگ بید سفید آتشکده  -تولید و بسته بندی
انواع کاغذ
 2323دکانداری  -تولید انواع المپ های ال ای دی
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 2424شرکتتوسعهمهندسیروشناییلوتوسفام-تولید
انواع چراغ های ال ای دی
 2525شرکت زرین پیمان ایرانیان  -فراوری خشکبار
 2626شرکت فرآورده های سالم و شگفت انگیز مدیترانه
 انواع پاستا 2727یونس حسانی  -تولید انواع ام دی اف
 2828ناصر نبوی فرد  -فراوری و بسته بندی قهوه
 2929افشین موریسی  -تولید مواد شیمیایی
 3030شرکت پترو گاز گیتی پارس  -تولید گازهای صنعتی
 3131شرکتتیوانترمزریلیایران-تولیدکنندهترمزهای
ریلیقطار
 3232شرکت پشم شیشه  -تولید پشم شیشه
 3333شرکت سالمت سازان پارس بوعلی  -تولید دارو
 3434شرکتآرمانموتور-تولیدموتورسیکلت
 3535شرکت ویرا دوچرخ مبین  -تولید انواع دوچرخه
 3636شرکت نما جلوه سازان سقف  -تولید سقف کاذب
 3737شرکت پوریا صنعت تاراز  -تولید مصنوعات چوبی
 3838شرکت بامداد صبا پیشرو  -تولید برق
 3939علی طیاری  -تولید تجهیزا ت نفت و گاز
 4040مجتمع نمایشگاهی  -ارائه نمونه کاالهای وارداتی
تجار جهت بازدید
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