قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی
مادهواحده ـ در راستای تحقق بند ( )۱۱سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق
آزاد و ویژه اقتصادی کشور و بهمنظور انتقال فناوریهای پیشرفته ،گسترش و تسهیل تولید ،صادرات کاال و
خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج ،به دولت اجازه داده میشود با رعایت مفاد قانون برنامه
پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
۱ـ دراستانهای گلستان (اینچهبرون) ،ایالم (مهران) ،اردبیل (اردبیل) ،سیستان و بلوچستان (سیستان)،
کردستان (بانه ـ مریوان) ،بوشهر (بوشهر) ،کرمانشاه (قصرشیرین) ،منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مطابق
نقشههای پیوست مصوب هیأت دولت ایجاد کند.
تبصره۱ـ محدوده بانه ـ مریوان به عنوان یک منطقه واحد میباشد.
تبصره۲ـ دولت از چهار نقطه منفصل در اردبیل یکی را به عنوان منطقه آزاد تجاری انتخاب خواهد کرد.
 ۲ـ در استانهای فارس (فسا و الر) ،یزد (ابرکوه و میبد) ،زنجان (زنجان) ،کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)،
آذربایجانغربی (سرو ـ ارومیه) ،خراسانرضوی (خواف و قوچان) ،لرستان (خرمآباد) ،قزوین (تاکستان) و
اصفهان (شاهینشهر) منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز (ساوجبالغ) منطقه ویژه اقتصادی دارویی
ایجاد کند.
تبصره۱ـ جمهوری اسالمی ایران مصوب  ۱۳۷۲/۶/۷و اصالحات بعدی آن و مناطق ویژه اقتصادی فوق بر
اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران مصوب  ۱۳۸۴/۹/۵مجمع
تشخیص مصلحت نظام و اصالحات بعدی آن اداره میشوند.

تبصره۲ـ اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کاال در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع این قانون
به استثنای مواد ،کاالها ،تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز طرح های سرمایهگذاری و توسعهای مناطق،
منوط به تأیید محصورشدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران و استقرار آن در مبادی
ورودی و خروجی منطقه است .سازمان منطقه میتواند بخشهایی از محدوده قانونی منطقه را به تدریج محصور
و پس از تأیید و استقرار گمرک جمهوری اسالمی ایران نسبت به عملیاتینمودن محدوده اقدام کند .سازمان
منطقه موظف است ظرف یکسال ونیم پس از تشکیل ،طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرحهای ملی
باالدستی تهیه و برای تصویب به شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند.
شورایعالی موظف است حداکثر ظرف ششماه نسبت به تصویب طرح جامع اقدام و مراتب را جهت اجراء
ابالغ کند.
تبصره۳ـ واردات کاال از خارج کشور به مناطق آزاد ایجادشده بهموجب بند ( )۱این مادهواحده بهمنظور عرضه
ً
به مسافران ممنوع و اعطای معافیت کاالی همراه مسافر از مناطق مذکور به سرزمین اصلی صرفا شامل
کاالهای تولیدشده در آن مناطق میباشد.
تبصره۴ـ مجوز واردات خودروهای سواری خارجی در محدوده مناطق آزاد ایجادشده به موجب بند( )۱این
ً
مادهواحده صرفا به اشخاصی اعطاء میشود که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه باشند .تردد
ً
خودروهای فوق صرفا در محدوده مصوب پیوست این قانون امکانپذیر است.
تبصره ۵ـ دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف است هر ششماه یکبار گزارش عملکرد
مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارائه
کند.
تبصره ۶ـ مطابق تبصره ( )۱ماده ( )۱قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران
مصوب  ،۱۳۸۴/۹/۵تعیین محدوده جغرافیایی ،طرح جامع و کالبدی ،نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از
آنها با پیشنهاد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تصویب هیأت وزیران انجام میشود.
نقشههای مناطق آزاد موضوع بند ( )۱مادهواحده بهشرح پیوست میباشد.

برای مشاهده نقشههای مناطق آزاد موضوع بند  ۱ماده واحده قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی
و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی اینجا کلیک کنید

→ برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→ برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→ برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→برای دریافت تازه ترین مطالب ،در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید ←

