




كتاب سر مايه گذاري در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
)ويژگي ها و پتانسيل ها(



بیانــات مقــام معظــم رهبــری در ســفر 
ــارس ــژه پ ــه وی ــه منطق ــود ب ــی خ تاریخ

) 8 فروردین 1390(

ــارس(،  ــرژی پ ــژه اقتصــادی ان ــه وی ــه ) منطق ــن منطق ای
ــه  ــه متکــی اســت ب ــه ی اقتصــادی اســت ک ــک منطق ی
ــن بخشــی  ــرای اقتصــاد یــک کشــور، مهمتری ــد؛ و ب تولی
کــه میتوانــد یــک شــکوفایی پایــدار را بــه وجــود بیــاورد، 
ــدی ای  ــد اســت؛ بخصــوص آن بخــش اقتصــاد تولی تولی
ــم؛  ــه عل ــت ب ــی اس ــش، متک ــه دان ــت ب ــی اس ــه متک ک
اینجــا اینجــور اســت؛ هــم اقتصــادی اســت، هــم تولیــدی 
ــن،  ــت. ای ــان اس ــش بنی ــت؛ دان ــی اس ــم علم ــت، ه اس

ــران اســت. ــت ای شایســته ی مل
ــی و اقتصــادِی  ــه ی صنعت ــن منطق ــه در ای ــن کاری ک ای
عظیــم دارد انجــام میگیــرد، یــک جهــاد اســت. نیــت اگــر 

نیــت خدایــی باشــد، میشــود جهــاد فــی ســبیل اهلل.



دکتر روحانی )رئیس جمهور محترم(

ــام  ــت اع ــر نف ــه وزی ــت ب ــت دول ــای نخســت فعالی در روزه
کــردم کــه نخســتین اولویتــم در ایــن حــوزه توســعه، تولیــد و 
ــت و گاز اســت. ــای مشــترک نف ــدان ه ــرداری در می ــره ب به

کارهــای دیگــر را بایــد بــه طــور روزمــره انجــام دهیــم امــا 
هــدف مــا ایــن اســت کــه اگــر مخــازن مشــترک نفــت وگاز 

داریــم بــرای آن اولویــت قایــل شــویم.
خواســت دولــت از وزارت نفــت و مســئوالن، اولویــت داشــتن 
ــی و  ــارس جنوب ــن پ ــت و گاز و همچنی ــترک نف ــع مش مناب

توســعه تولیــد اســت.



مهندس زنگنه )وزیر نفت(

ــد  ــک برن ــران و ی ــی ای ــت صنعت ــی پایتخ ــارس جنوب پ
ــت. ــی اس ــل ایران کام

ســالهای 93 و 94 ســالهای تعییــن کننــده ای بــرای پــارس 
جنوبــی اســت چــون بیشــترین واحدهــا در ایــن دو ســال 

وارد مــدار تولیــد مــی شــود.



مهندس جوادي
 )معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملي 

نفت ایران( 

منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس بــه عنــوان یکــي از 
مناطــق اثــر بخــش در چرخــه انــرژي و اقتصــادي کشــور 

همــواره مــورد تاکیــد و توجــه بــوده اســت.
ــرمایه  ــي  و س ــي و خارج ــذاران داخل ــرمایه گ ــور س حض
گــذاري در ایــن منطقــه مــي توانــد عــاوه بــر کمــک بــه 
ــب  ــد، کس ــش تولی ــه افزای ــرژي ب ــادي و ان ــعه اقتص توس
درآمــد و رشــد اشــتغال نیــز کمــک شــایاني نمایــد، از ایــن 
رو ایــن منطقــه همــواره مــورد تاکیــد و توجــه بــوده اســت.



مهندس یوسفي
)مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس(

منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس بــه عنــوان یکــي 
از بکرتریــن مناطــق عملیاتــي، صنعتــي، اقتصــادي و 
ــا وجــود زیرســاخت هــاي متعــددي  ــه ب ــرژي خاورمیان ان
همچــون فــرودگاه بیــن المللــي، مجتمــع هــاي بنــدري، 
ــات  ــا و تأسیس ــاخت ه ــي،  زیرس ــاي ترانزیت ــراه ه بزرگ
ــه هــاي مســافربري  ارتباطــي و فنــاوري اطاعــات، پایان
ــه  ــا منطق ــود دهه ــل کاال و وج ــل و نق ــهرک حم و ش
بکــر زیســت محیطــي و تاریخــي فضــاي بســیار مناســب 
و ســودآور جهــت ســرمایه گــذاري همــواره مــورد بررســي 

ــه اســت. ــرار گرفت ــي ق در ســطح ملــي و بیــن الملل
در راســتاي اجــراي سیاســت هــاي کان نظــام مقــدس 
جمهــوري اســامي، برنامــه هــاي کان دولــت تدبیــر و 
ــار  ــت در کن ــي وزارت نف ــام عال ــاي مق ــد و راهبرده امی

فعالیــت هــاي مــدون شــده از ســوي مدیرعامــل شــرکت 
ــاي  ــت ه ــه ماموری ــه ب ــار توج ــران در کن ــت ای ــي نف مل
ــت گاز  ــد و برداش ــتیباني از تولی ــازماني در پش ــي س اصل
ــت  ــژه جه ــاي وی ــه ه ــترک گازي، برنام ــدان مش از می
زمینــه ســازي حضــور و حمایــت از ســرمایه گــذاران و راه 
ــا هــدف کمــک بــه  انــدازي صنایــع کوچــک و بــزرگ ب
رشــد اقتصــادي، کســب درآمــد و ثــروت، اندیشــیده شــده 
اســت. بــا توجــه بــه نــگاه تعامــل گرایانــه ي دولــت تدبیر 
و امیــد و دیپلماســي موفــق خارجــي و حضــور گروههــا و 
شــرکت هــاي متعــدد خارجــي و اعــام آمادگــي جهــت 
ــیمي  ــت، گاز و پتروش ــا نف ــط ب ــع مرتب ــور در صنای حض
بــي شــک ایــن منطقــه ي عظیــم صنعتــي اقتصــادي و 
انــرژي مــي توانــد توجــه همــگان را بــه خــود جلــب کنــد.



ــار داشــتن  ــا در اختی ــارس ب ــرژي پ ــژه اقتصــادي ان منطقــه وی
حــدود 8 درصــد از کل موجــودي گاز جهــان و تقریبــا 50 
ــه  ــن منطق ــوان بزرگتری ــه عن ــور ب ــر گازي کش ــد ذخای درص
ــه در  ــن منطق ــد. ای ــي باش ــرح م ــان مط ــادي جه ــژه اقتص وی
ــال و در حــال  ــاز پاالیشــگاهي فع ــان 13 ف حــال حاضــر میزب
بهــره بــرداري بــه ظرفیــت اســمي تولیــد روزانــه 410 میلیــون 
ــات گازی  ــکه میعان ــزار بش ــی، 623 ه ــب گاز طبیع ــر مکع مت
 LPG و 2400 تــن گوگــرد همچنیــن 5/8 میلیــون تــن
ــاخت  ــال س ــاز در ح ــال و 11 ف ــان در س ــن ات ــون ت و 3 میلی
ــا راه انــدازی فازهــای پاالیشــگاهی  مــی باشــد. امیــد اســت ب
 17، 18و دو فــاز دیگــر 13 و 19 نیــز در ســال آینــده ظرفیــت 
ــر مکعــب گاز طبیعــی، 848 هــزار  ــون مت ــه 580 میلی ــد ب تولی
بشــکه میعانــات گازی، 3600 تــن گوگــرد، 8/95 میلیــون تــن 

LPG  و 6 میلیــون تــن اتــان خواهــد رســید.

وجــود 13 مجتمــع فعــال پتروشــیمی بــا ظرفیــت اســمی 23 میلیون 
تــن اوره، اتیلــن، پلــی اتیلــن، متانــول، آروماتیــک هــا و غیــره و 24 
مجتمــع در حــال ســاخت پتروشــیمی به ظرفیــت اســمی 36 میلیون 
ــور  ــادی کش ــژه اقتص ــه وی ــش منطق ــوالت نق ــواع محص ــن ان ت
ــیمی  ــرژی و پتروش ــوزه ان ــرو در ح ــه ای پیش ــوان منطق ــه عن را ب
بارزتــر نمــوده اســت. بــا نگاهــی اجمالــی بــه تــوان بالقــوه منطقــه 
ــتی گاز و  ــع باالدس ــوزه صنای ــارس در ح ــرژی پ ــژه اقتصــادی ان وی
پتروشــیمی، مزیت نســبی فــوق العــاده این منطقــه در ایجــاد زنجیره 
ــان مــی ســازد. تخصیــص تقریبــی 2500  ــی نمای ــه خوب ارزش را ب
ــه جهــت اســتقرار صنایــع کوچــک و متوســط  ــار اراضــی منطق هکت
ــدی  ــار بهــره من ــی در کن ــع میاندســتی و تکمیل ــن صنای و همچنی
منطقــه از مشــوق هــای قانونــی در بحــث معافیــت هــا و تســهیات 
اداری زمینــه ایجــاد و تکمیــل زنجیــره ارزش جهــت تقویــت 
تولیــد ملــی، جلوگیــری از خــام فروشــی و ایجــاد اشــتغال و خلــق 
ارزش افــزوده و در آمــد و توســعه صــادرات را بیــش از پیــش فراهم 

ــاخته است. س

اســتقرار زیــر ســاخت هایــي نظیــر فــرودگاه بــزرگ بیــن المللي 
خلیــج فــارس بــا ظرفیــت جابجایــي یــک میلیــون مســافر در 
ســال، مجتمــع بنــدري پــارس بــا 25 پســت اســکله و ظرفیــت 
ــه  ــن، پایان ــه ظرفیــت 80 هــزار ت ــي ب پهلوگیــري کشــتي های
ــه،  ــرون از منطق ــی درون و ب ــار و مســافر، راههــای مواصات ب
ــای  ــروگاه ه ــرات و وجــود نی ــرق، آب و مخاب ــع ب شــبکه توزی
بــرق در منطقــه و مناطــق مجــاور و موقعیــت منحصــر بــه فــرد 
ــاي  ــه آب راه ه ــال ب ــارس و اتص ــج ف ــه خلی ــه در کران منطق
بیــن المللــي جهــت دسترســي آســان بــه بــازار هــاي جهانــی، 
زمینــه بســیار عالــي جهــت ســرمایه گــذاري بخــش خصوصــي 
)داخلــي و خارجــي( در صنایــع بــاال دســت، پاییــن دســتي گاز 
ــي،  ــات صنعت ــي، خدم ــي و تکمیل ــع تبدیل ــیمي، صنای و پتروش
خدماتــي، گردشــگري را پیــش روي ســرمایه گــذاران و عاقــه 
منــدان بــه فعالیــت هــاي تولیــدي و کارآفرینــان حــوزه صنعــت 
و توریســم صنعتــي قــرار مــي دهــد. لــذا ایــن ســازمان ضمــن 
ــد  ــت بازدی ــی و خارجــی جه ــذاران داخل ــرمایه گ ــوت از س دع
ــر  ــا ه ــت ت ــاده اس ــراوان آن آم ــای ف ــت ه ــه و قابلی از منطق
گونــه همــکاری بــا متقاضیــان بــه منظــور اجــرای طــرح هــای 

ســرمایه گــذاری را معمــول نمایــد.

مهندس رامین
)مدیر توسعه اقتصادی و جذب سرمایه(
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پیشگفتار

ــا  ــر مزیــت هــا و فرصــت هــای اقتصــادی و ب ــی ب ــرون نگــر؛ مبتن ــاد نگــرش هــای ب ــر بنی مناطــق آزاد بیــش از چهــار دهــه پیــش ب
هــدف گســترش صــادرات شــکل گرفتنــد. تأســیس مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی یکــی از راهکارهــای توســعه کشــورها بــا بهره گیــری 
از فرصت هــای موجــود در نظــام اقتصــاد جهانــی اســت. ایجــاد مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی بــه عنــوان عاملــي موثــر جهــت جبــران 
فرصــت هــای از دســت رفتــه، توســعه صــادرات، ایجــاد اشــتغال ســالم و مولــد، ارتقــای جایــگاه اقتصــادی کشــور و بهــره منــدی از اقتصــاد 

رقابتــی مــورد توجــه و تاکیــد سیاســتگذاران نظــام اقتصــادی کشــورمان اســت. 
ــد  ــا ایــن تفاوت هــا بتوان ــا دیگــر نقــاط ســرزمین اصلــی هســتند ت ــی ب ــژه اقتصــادی، دارای مقــررات اقتصــادی متفاوت مناطــق آزاد و وی
زمینــه جــذب ســرمایه، رونــق تجــاری و رشــد اقتصــادی را فراهــم آورد. بــه منظوررشــد و توســعه ایــن مناطــق، کشــورها از مشــوق هــای  

متنوعــی همچــون مشــوق هــاي قانونــی، مالیاتــی ومالــی بهــره مــی گیرنــد. 
ــژه اقتصــادي در  ــی اساســی داشــته اســت. ایجــاد مناطــق وی ــون تغییرات ــا کن مفهــوم منطقــه آزاد، از زمــان پیدایــش و شــکل گیــری ت
کشــورها از دیربــاز بــا دالیــل و سیاســت هــاي زیربنایــي خاصــي همــراه بــوده اســت ، ایــن مناطــق مــي تواننــد فرصــت مناســبي جهــت 

افزایــش ســرمایه گــذاري خارجــي در راســتاي ارتقــاء رقابــت صنعتــي و نهایتــًا رشــد اقتصــادي جامعــه فراهــم نماینــد.
دولــت هــا از طریــق ایــن گونــه مناطــق بــر آننــد تــا ضمــن حفــظ چارچــوب هــاي مقرراتــي، صــادرات خــود را در زمینــه هــاي مختلــف 
گســترش دهنــد. عــاوه بــر ایــن، فراهــم ســازي فرصــت هــاي شــغلي و نیــز اتخــاذ سیاســت هــاي نویــن در عرصــه هــاي اقتصــادي، 

گمرکــي و قوانیــن کار از دیگــر اهــداف ایجــاد چنیــن مناطقــي بــه شــمار مــي رود.
نظــارت موثــر دولــت بــر بنــگاه هــاي اقتصــادي، فراهــم ســازي زیرســاخت هــاي بــرون ســایتي و کنتــرل اســتانداردهاي زیســت محیطــي 

را نیــز مــي تــوان بــه دالیــل تأســیس ایــن مناطــق افــزود.
تجربــه نشــان مــي دهــد در حالــي کــه مناطــق گوناگــون جهــان در جریــان رشــد اقتصــادي و اهــداف توســعه تاثیرگــذار بــوده انــد، اثــرات 
ایــن موفقیــت در نقــاط مختلــف جهــان بــه یــک انــدازه نبــوده اســت و نگرانــي هایــي نیــز در خصــوص تاثیــر ایــن مناطــق بــر محیــط 

زیســت و عوامــل اجتماعــي ایجــاد نمــوده اســت.
در فصــل یــک کتابچــه تــاش نمــوده ایــم تــا ضمــن بررســي مفاهیــم و تعاریــف مناطــق آزاد و ویــژه، بــه بررســي تاریخچــه مناطــق، 
تفــاوت هــا و شــباهت هــا و اهــداف تشــکیل آنهــا پرداختــه شــود و در فصــول 2 تــا 5 منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس بــه طــور 
ــتقر در  ــع مس ــي، صنای ــدي- فضای ــیماي کالب ــا و س ــاخت ه ــایي زیرس ــه، شناس ــا منطق ــنایي ب ــرد )آش ــرار گی ــي ق ــورد بررس ــاص م خ
ــا بررســي و مقایســه  منطقــه، نظــام حقوقــي ســرمایه گــذاري در منطقــه و فرآیندهــاي اداري ســرمایه گــذاري(. در فصــل ششــم نیــز ب
چنــد نمونــه از مناطــق موفــق آزاد و ویــژه اقتصــادي در جهــان از آنهــا بــه عنــوان الگــوي توســعه منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس 

و چارچوبــي جهــت ارزیابــي و برنامــه ریــزي اقدامــات آتــي بهــره بــرده ایــم.

فصل اول
آشنايي با مناطق آزاد و ويژه جهان و ايران
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1-1 تاریخچه مناطق آزاد در جهان 
اولیــن مناطــق آزاد جهــان در یونــان و روم باســتان شــکل گرفــت. بنــادر چالیــس و پیرائــوس در یونــان محصــور بــه دیــوار هــاي دفاعــي 
بــود و بنــدر دالس در روم بــا هــدف افزایــش حجــم مبــادالت تجــاري بــا مصــر، یونــان، ســوریه، شــمال آفریقــا و آســیا تأســیس گردیــد.

پیشــگام حقیقــي مناطــق آزاد تجــاري، بنــدر آزاد هامبــورگ اســت کــه در ســال 1888 پایه گذاري شــد و با این شــرط کــه تولیــدات این بندر 
بــا صنایــع داخلــي کشــور رقابــت کنــد و بــه طور مســتمر در جهــت افزایش صــادرات حرکــت نمایــد، امتیــازات خاصي بــه آن واگــذار گردید. 
موفقیــت هــاي چشــمگیر بنــدر آزاد هامبــورگ، ســبب ایجــاد مناطــق آزاد دیگــر بــه ویــژه در اروپــا شــد. کپنهــاگ در ســال 1894، دانــزي 
ــادر  ــو در آســیا در زمــره بن ــا، ســنگاپور، هنــگ کنــگ، ماکائ ــادر مالمــو، هانگــو، فیــدم و تریســت در اروپ )لهســتان( در ســال 1898 و بن
ــا تصویــب الیحــه مناطــق تجــارت خارجــي 3  ــا قبــل از جنــگ جهانــي دوم ایجــاد شــدند. در آمریــکا ت ــه تدریــج ت ــد کــه ب آزادي بودن
در ســال 1934، منطقــه آزاد تجــاري وجــود نداشــت امــا پــس از تصویــب ایــن قانــون بــه تدریــج مناطــق آزاد تأســیس گردیــد. در ســال 
1970 تعــداد ایــن مناطــق بــه 17 مــورد رســید )ایــن رونــد بــه گونــه ای شــتاب گرفــت کــه در ســال 2002 تعــداد مناطــق تجــارت خارجــی 

آمریــکا بــه 240 مــورد رســید(.  
اولیــن منطقــه صــادرات در آســیا "کانــدال" نــام داشــت کــه در ســال 1965 در هنــد تأســیس شــد. اندکــي بعــد تایــوان در ســال 1966 بــه 
ایجــاد منطقــه پــردازش "کائونســیونگ" و کــره جنوبــي در ســال 1970 بــه تأســیس منطقــه پــردازش صــادرات ماســان مبــادرت کردنــد. 
ــادرات  ــعه ص ــه توس ــان« ب ــه  »ماس ــي را ک ــاد صنایع ــه 1960 ایج ــه 1950 و ده ــر ده ــوان در اواخ ــي و تای ــره جنوب ــور ک ــر دو کش ه
محصــوالت آن هــا منجــر مــي شــد را قــوت بخشــیدند. البتــه آن هــا هنگامــي بــه ایــن اقدامــات دســت زدنــد کــه هنــوز ســایر کشــورهاي 

در حــال توســعه آســیا، اســتراتژي جایگزینــي واردات را بــه شــدت دنبــال مــي کردنــد.
در طــي دهــه هفتــاد بــه تدریــج بــر تعــداد مناطــق آزاد، در کشــور هــاي پیشــرفته و در حــال توســعه افــزوده شــد. آمارهــا نشــان مــي دهــد 
کــه از ســال 1970 تــا ســال 1994 در ایــاالت متحــده آمریــکا 283منطقــه، در اروپــا 93 منطقــه، در آفریقــا 43منطقــه، در خاورمیانــه 27 
منطقــه، در خــاور دور 8 و جمعــًا 526 منطقــه آزاد در جهــان تأســیس گردیــده اســت. تــداوم ایــن رونــد در دهــه 90 بــه گونــه اي بــود کــه 
تــا ســال 1997 در 102 کشــور جهــان تعــداد 847 منطقــه آزاد تجــاري یــا منطقــه پــردازش صــادرات وجــود داشــت کــه از ایــن میــان ٪52 
مناطــق آزاد )442 منطقــه( مربــوط بــه ســه کشــور چیــن، مکزیــک و آمریــکا بــود. بــر اســاس جــدول زیــر در ســال 2003 در 116 کشــور 

جهــان بیــش از 3000 منطقــه آزاد تاســیس گردیــده اســت.

برآورد مناطق پردازش صادرات تا سال 2003 در جهان

19751986199519972003سال
25477393116کشور ها
1303765308453000مناطق

منبع: ) اسفندياری،1384(

در دهــه 1970 تغییــرات شــدیدي در خــط مشــي توســعه بســیاري از کشــورهاي قــاره آســیا صــورت گرفــت. بدیــن ترتیــب کــه سیاســت 
ــزي،  ــردازش صــادرات در مال ــب مناطــق پ ــن ترتی ــد. بدی ــعه صــادرات روي آوردن ــه سیاســت توس ــرده و ب ــا ک ــي واردات را ره جایگزین
ســریانکا، تایلنــد و فیلیپیــن نیــز ماننــد کشــورهاي دیگــر شــکل گرفــت. حتــي کشــورهایي ماننــد هنــد، پاکســتان و اندونــزي کــه هنــوز 
از سیاســت هــاي حمایتــي )بخــش داخلــي( دســت بــر نداشــته بودنــد، بــه منظــور توســعه صــادرات خــود بــه تأســیس مناطــق پــردازش 

صــادرات همــت گماردنــد.
عــاوه بــر افزایــش تعــداد مناطــق آزاد در جهــان، اهــداف تأســیس مناطــق آزاد در جهــان نیــز متحــول شــده اســت. در حالــي کــه تــا 
قبــل از جنــگ جهانــي دوم هــدف از تأســیس مناطــق آزاد عمدتــًا عبــارت بــود از انبــارداري، انتقــال کاال از یــک وســیله نقلیــه بــه وســیله 
نقلیــه دیگــر و صــادرات مجــدد کاال، پــس از جنــگ جهانــي دوم بــه ویــژه پــس از تأســیس منطقــه آزاد شــانون در ســال 1955 در ایرلنــد 
کارکــرد جدیــدي بــراي مناطــق آزاد کــه همانــا پــردازش صــادرات بــود شــکل گرفــت. ایــن کارکــرد جدیــد ســبب توجــه بیــش از پیــش 
کشــورهاي در حــال توســعه بــه مناطــق آزاد و گســترش ایــن مناطــق در ایــن کشــورها شــد. هنــد اولیــن کشــور در حــال توســعه اي بــود 

کــه اقــدام بــه تأســیس منطقــه پــردازش صــادرات در ســال 1965 نمــود. 
به هر حال اهداف مناطق آزاد در حالت جدید آن را  مي توان شامل موارد زیر دانست:

“جذب سرمایه گذاري مستقیم خارجي”، “ایجاد اشتغال”، “گسترش صادرات”،  “جذب تکنولوژی”
در مجمــوع مناطــق آزاد داراي انــواع گوناگونــي مــي باشــند کــه ایــن تنــوع بیانگــر وظایــف و کارکردهایــي بــوده کــه طــي دوره هــاي 
گذشــته توســط ایــن مناطــق صــورت گرفتــه اســت و گاهــي ایــن تنــوع صرفــًا بــه خاطــر نــام هــاي مختلفــي بــوده کــه بــه ایــن مناطــق 

اطــاق شــده اســت.
ــروه  ــار گ ــوان در چه ــه، می ت ــورت گرفت ــان ص ــادی جه ــردازش اقتص ــن پ ــط انجم ــه توس ــیم بندی ک ــای تقس ــر مبن ــق آزاد را ب مناط

تقســیم بندی نمــود:
نواحي آزاد بزرگ: در این نواحي جمعیت ساکن زیادي زندگي مي کنند )مانند مناطق آزاد چین(  ½
نواحــي کوچــک: مناطــق آزادي کــه در یــک بخــش محصــور شــده و معمــواًل کمتــر از 811 هکتــار اســت. ایــن نواحــي، جمعیــت  ½

ســاکن دائــم نداشــته و ســاکنین در ایــن نواحــي عمدتــًا نیــروي کار شــاغل در آن مناطــق آزاد هســتند. 
ــت و گاز،  ½ ــرآالت، نف ــع خــاص بانکــداري، جواه ــد نواحــي صنای ــي شــوند مانن ــراي بخــش خاصــي ایجــاد م ــه ب مناطــق آزادي ک

ــره.  ــاجي و غی ــک، نس الکترونی
نواحــي بــراي انجــام عملیاتــي خــاص: ایــن نــوع مناطــق آزاد بــراي انجــام عملیــات معیــن یــا بخشــي از فرآینــد تولیــد مثــًا بخشــي  ½

از پروســه تولیــدي کــه در ســرزمین اصلــي صــورت مــي گیــرد، ایجــاد مــي شــود. در ایــن صــورت شــرکت هــا در نواحــي مختلــف 
ــه ایــن نــوع مناطــق در هنــد و  کشــور مســتقر هســتند و تنهــا بخشــي از پروســه تولیــد در ایــن نواحــي صــورت مــي گیــرد. نمون

مکزیــک وجــود داشــته، همچنیــن پــارک هــاي تحقیقاتــي از دیگــر نمونــه هــاي ایــن نــوع مناطــق آزاد اســت.
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بیشــتر مناطــق آزاد جهــان را مناطــق نــوع دوم یعنــي نواحــي کوچــک تشــکیل مــي دهنــد. در 126 کشــور جهــان از ایــن نــوع مناطــق 
آزاد ایجــاد شــده اســت. در 12 کشــور مناطــق آزاد بــه شــکل نواحــي گســترده ایجــاد شــده اســت؛ در 15 کشــور نواحــي ویــژه اقتصــادي 

ایجــاد شــده و در چهــار کشــور نیــز مناطقــي بــراي انجــام فعالیــت هــاي خــاص تأســیس شــده اســت. 
هند و چین دو کشوري هستند که در آنجا هر چهار نوع منطقه آزاد وجود دارد.

همچنیــن ذکــر ایــن نکتــه ضــروری ا ســت کــه هریــک ا ز کشــورهاي مختلــف دنیــا در تأســیس مناطــق آزاد اهــداف خاصــی را مــد نظــر 
قــرار داد ه انــد؛ بــه عنــوان مثــال در کشــور ترکیــه افزایــش صــادرات صنعتــي، شــتاب بخشــیدن بــه ورود ســرمایه هــاي خارجــي، انتقــال 
تکنولــوژي بــه کشــور، جلــب ســرمایه هــا در بخــش مولــد، افزایــش میــزان بهــره وري از امکانــات، مبــادالت و اعتبــارات بیــن المللــي 

مــد نظــر بــوده اســت. 
ــوژي پیشــرفته و  ــه تکنول ــاال بــردن میــزان تخصــص، دســتیابي ب درکشــور هنــد؛ افزایــش درآمدهــاي ارزي، افزایــش ســطح اشــتغال، ب

ــوده اســت. ــه قطــب هــاي صنعتــي مــورد توجــه ب ــده ب تبدیــل برخــي از بخــش هــاي عقــب مان
ــه قیمــت  ــي ب ــد کاالهــاي صنعت ــي، تولی ــت در رشــته هــاي صنعت ــه فعالی ــذاران خارجــي ب ــي؛ تشــویق ســرمایه گ درکشــور کــره جنوب

ــوده اســت. ــت برخــوردار ب ــارج از اولوی ــه خ مناســب و صــدور کاال ب
در جبــل علــي در کشــور امــارات؛ تشــویق ســرمایه گــذاران خارجــي، رفــع موانــع بوروکراســي و افزایــش ســطح اشــتغال، افزایــش صــادرات 

مجــدد و گســترش داد و ســتد، توســعه حمــل و نقــل و ترانزیــت  از  جملــه  اولویــت هــاي  ایجــاد  ایــن منطقــه بــوده اســت.
اما به طور کلي، اهداف اصلي و ملي از ایجاد مناطق آزاد را مي توان در چهار مورد خاصه نمود:

“تأميــن كمبودهــاي توســعه اقتصــاد ملــي“، “بهــره گيــري از مزايــا، امكانــات بالقــوه و بــه طــور كلــي مزيــت هــاي نســبي اقتصــاد ملي“، 

“برقــراري ارتبــاط نظــام منــد ميــان اقتصــاد ملــي و اقتصــاد جهانــي“ و “گســترش پيوندهــاي اقتصــاد ملــي و اقتصــاد جهانــي”.

1-2 تاریخچه مناطق آزاد و ویژه اقتصادي در ایران
ــه مشــکات ناشــي از  ــا توجــه ب ــدازي مناطــق آزاد در ایــران در دهــه 1330 شــکل گرفــت. در آن ســال هــا ب اندیشــه تأســیس و راه ان
فقــدان تســهیات و تأسیســات موردنیــاز بــراي نگهــداري کاالهــاي وارده بــه کشــور در بنــادر جنوبــي، ضــرورت ایجــاد مناطــق آزاد در 

کشــور احســاس مــي شــد. 
در اســفند مــاه 1349، قانونــي تحــت عنــوان “قانــون معافیــت از حقــوق و تعرفــه گمرکــي کاالهایــي کــه بــه منظــور اســتفاده، مصــرف 
و فــروش وارد بعضــي از جزایــر خلیــج فــارس مــي شــوند“ بــه تصویــب رســید کــه بــه موجــب آن بــه دولــت اجــازه داده شــد در هریــک 
از جزایــر خلیــج فــارس کــه مقتضــي بدانــد، کلیــه کاالهایــي را کــه بــه منظــور مصــرف، اســتفاده و فــروش در فروشــگاه هــا وارد جزیــره 
ــف و حــق ثبــت ســفارش  ــي، حــق انحصــار، عــوارض مختل مذکــور مــي شــوند، از پرداخــت حقــوق و عــوارض گمرکــي، ســود بازرگان

معــاف نمایــد. 
در ســال 1359 بــه موجــب مصوبــه شــوراي انقــاب کلیــه امتیــازات مزبــور، در مــورد کاال هــاي وارده بــه جزیــره کیــش برقــرار گردیــد. 
بدیــن ترتیــب جزیــره کیــش از بخشــي از امتیــازات یــک منطقــه آزاد برخــوردار گردیــد. در بهمــن مــاه ســال 1368 هنــگام تهیــه و تصویــب 
قانــون برنامــه اول توســعه اقتصــادي، اجتماعــي و فرهنگــي جمهــوري اســامي ایــران، بــه موجــب تبصــره 19، بــه دولــت اجــازه داده شــد 

کــه حداکثــر در ســه نقطــه از نقــاط مــرزي کشــور، مناطــق آزاد تجــاري صنعتــي تأســیس نمایــد.
در تاریــخ هفتــم بهمــن مــاه 1369 هیــأت وزیــران، جزیــره قشــم، و در هیجدهــم اردیبهشــت مــاه 1370 محــدوده اي از خلیــج چابهــار 

 )اراضــي شــرق اســکله شــهید کانتــري( را بــه عنــوان منطقــه آزاد تجــاري اعــام کــرد. 
ســازمان منطقــه آزاد ارس بــه منظــور تســریع درانجــام امــور زیربنایــي، عمــران و ابادانــي، رشــد و توســعه اقتصــادي، ســرمایه گــذاري و 
افزایــش درآمــد عمومــي، ایجــاد اشــتغال ســالم و مولــد، تنظیــم بــازار کار و کاال، حضــور فعــال در بازارهــاي جهانــی و منطقــه ای، تولیــد 
و صــادرات کاال هــاي صنعتــي و تبدیلــي و ارایــه خدمــات در تاریــخ 1382/6/2 بــه تصویــب مجلــس شــوراي اســامي رســید و در اواخــر 

شــهریورماه 1383 آغــاز بــه کار نمــود.
منطقــه آزاد ارونــد در چهــارم مردادمــاه ســال 1383 فعالیــت خــود را بــه طــور رســمي آغــاز کــرد. ایــن منطقــه بخــش هایــي ازشهرســتان 
آبــادان و خرمشــهر کــه داراي زیرســاخت هــاي صنعتــي، تجــاري و توریســتي اســت را در خــود جــاي داده و ازموقعیتــي ممتــاز نســبت بــه 

ســایر نقــاط کشــور برخــوردار مــي باشــد.
منطقــه آزاد تجــاري- صنعتــي انزلــي  بــا  اهدافــي چــون، عمــران و ابادانــي و ارایــه خدمــات عمومــي، رشــد و توســعه اقتصــاد،  جــذب  
ســرمایه گــذاري  خارجــي و  داخلــي، ایجــاد اشــتغال  ســالم  و  مولــد، تنظیــم بــازار کار و کاال، تشــویق تولیــد صــادرات کاال، ورود و حضــور 
فعــال در بــازار هــاي منطقــه اي و جهانــي، جــذب فنــاوري هــاي جدیــد و انتقــال علــم و دانــش فنــي بــه عوامــل تولیــد داخلــی، هــم گام 

بــا ســایر مناطــق در تاریــخ 82/6/23 فعالیعــت خــود را آغــاز کــرد.
ــه  ــه ای از مناطــق آزاد تجــاری اســت کــه بیــش از دو دهــه قبــل در بعضــی از کشــورها ب ــژه اقتصــادی شــکل تحــول یافت مناطــق وی

ــع شــدند.  ــه توســعه آســیایی مــورد توجــه واق خصــوص کشــور هــای رو ب
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در ایــران مزیــت هــای مربــوط بــه مناطــق ویــژه اقتصــادی بــا عنــوان اولیــه مناطــق حراســت شــده گمرکــی اولیــن بــار در قانــون اول 
توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی کشــور مطــرح شــد. ســپس در قانــون برنامــه دوم، دولــت اجــازه یافــت تــا بــه منظــور پشــتیبانی 
از تولیــد داخلــی و توســعه صــادرات غیــر نفتــی و ایجــاد تحــرک در اقتصــاد هــای منطقــه ای، مناطــق ویــژه اقتصــادی را درمبــادی ورودی 
کشــور یــا گمــرکات کشــور ایجــاد کنــد. بــه ایــن ترتیــب اولیــن منطقــه ویــژه اقتصــادی در بهمــن مــاه 1370 در ســیرجان تشــکیل شــد و 
ســپس مناطــق بعــدی در شــهرهای ســرخس،  قشــم،  خوزســتان، جلفــا، ارگ جدیــد، ســلفچگان، خرمشــهر،  بنــدر امــام،  عســلویه، امیــر 

ابــاد، بهشــهر وبنــدر شــهید رجایــی تاســیس گردیــد.
منطقــه ويــژه اقتصــادی انــرژی پــارس: کشــف میــدان پــارس جنوبــی )بزرگتریــن حــوزه گاز خیــز جهــان، مشــترک بیــن ایــران و قطــر( 

ــی  ــارس جنوب ــدان گازی پ ــردد. می ــی گ ــارس بازم ــرژی پ ــژه اقتصــادی ان ــه وی ــش از تاســیس منطق ــا 1373 و پی ــه ســالهای 1368 ت ب
)در قطــر: گنبــد شــمالی( بزرگتریــن میــدان گازی جهــان اســت کــه در صــورت برداشــت کامــل گاز ایــن میــدان، انــرژی 10 ســال کل 
ســاکنان کــره زمیــن تأمیــن می شــد. مســاحت ایــن میــدان 9700 کیلومتــر مربــع اســت کــه 3700 کیلومتــر مربــع آن در ابهــای ســرزمینی 
ــات گازی،  ــراه میعان ــه هم ــدان ب ــدنی می ــرار دارد. حجــم گاز برداشت ش ــر ق ــرزمینی قط ــای س ــع آن در ابه ــر مرب ــران و 6000 کیلومت ای
معــادل 230 میلیــارد بشــکه نفــت خــام اســت. ذخیــره بخــش ایرانــی میــدان 14.2 تریلیــون مترمکعــب گاز درجــا و 19 میلیــارد بشــکه 
میعانــات گازی )9 میلیــارد بشــکه قابــل برداشــت( اســت کــه 50 درصــد ذخایــر گازی ایــران و 8 درصــد از ذخایــر گازی جهــان را در خــود 
جــای داده اســت. گاز خشــک قابــل اســتحصال در بخــش ایرانــی میــدان 8.1 تریلیــون مترمکعــب بــا ضریــب بازیافــت 0.61 میباشــد.ذخیره 
بخــش قطــری میــدان 37 تریلیــون مترمکعــب گاز درجــا و 26 تریلیــون مترمکعــب گاز قابــل برداشــت و 30 میلیــارد بشــکه میعانــات گازی 

)10 بیلیــون بشــکه قابــل برداشــت( اســت کــه معــادل 99٫9 درصــد ذخایــر گازی قطــر و 21 درصــد ذخایــر گازی جهــان اســت.
دبیرخانــه شــورای عالــی مناطــق آزاد و ویــژه دولــت جمهــوری اســامی ایــران در راســتای مقــررات و آییــن نامــه اجرایــی بنــد »د« تبصــره 
25 قانــون برنامــه دوم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی کشــور، بــه منظــور بهــره وری کامــل از ایــن حــوزه و کمــک بــه اهــداف 
ــن  ــع نفــت، گاز، پتروشــیمی، پایی ــق احــداث صنای ــزوده ازطری ــه، کســب ارزش اف ــدار اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی جامع توســعه پای
دســت، مختلــط و نیمــه ســنگین و همچنیــن پــردازش مواد،صــادرات محصــوالت و ترانزیــت کاال،عمــران وابادانــی و ایجــاد اشــتغال و رفــاه 
در مناطــق محــروم کشورنســبت بــه تاســیس منطقــه ویــژه در ســال 1377 در محــدوده ای بــه وســعت 10000 هکتــار واقــع در دشــت 

عســلویه اقــدام نمــود.
هــدف از ایجــاد منطقــه اقتصــادی انــرژی پــارس تســریع در تأمیــن گازمــورد نیــاز کشــور و جایگزیــن کــردن مصــرف گاز بــه جــای نفــت 
در داخــل کشــور )تغییــر ســبد مصرفــی انــرژی در کشــور(، تولیــد و صــدور گاز و میعانــات گازی در یــک بــازار منطقــه ای و بیــن المللــی، 
ــدان گازی  ــروژه هــای توســعه می ــت و گاز و پتروشــیمی، تســهیل و تســریع در اجــرای پ ــه نف ــع وابســته ب ــه صنای ــن خــوراک کلی تأمی
پــارس جنوبــی و جــذب ســرمایه هــای داخلــی و خارجــی بــوده اســت. در ســال 1379 و نظــر بــه توســعه میــدان گازی مذکــور و اســتفاده 
حداکثــری از اراضــی منطقــه در جهــت احــداث طیفــی وســیع ازصنایــع نفــت، گاز و صنایــع پاییــن دســت و مختلــط و اراضــی خدماتــی 
و پشــتیبانی و بهــره بــرداری از تســهیات قانونــی مناطــق ویــژه اقتصــادی، ســازمان منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس تاســیس و 

متولــی ایــن طــرح ملــی و منطقــه ویــژه تخصصــی شــد.

1-3 مروري بر مفاهیم و تعاریف مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ویژه اقتصادي
تعاریــف گوناگونــی از مناطــق آزاد ارائــه شــده اســت، امــا در عیــن حــال مــی تــوان وجــه اشــتراک واحــدی میــان ایــن تعاریــف مشــاهده 
کــرد؛ ایــن وجــه اشــتراک داللــت بــرآن دارد کــه در ایــن مناطــق محدودیــت هــای گمرکــی و مالیاتــی، موانــع  قانونــی بــه منظــور تســهیل 

ســرمایه گــذاری داخلــی و خارجــی، نســبت بــه ســایر مناطــق کشــور کمتــر اســت یــا اساســًا وجــود نــدارد.
بنــا بــه تعاریــف بیــن المللــي، منطقــه آزاد محــدوده حراســت شــده بنــدري و غیر بندري اســت کــه از شــمول برخــي از مقررات جاري کشــور 
متبــوع خــارج بــوده و بــا بهــره گیــري از مزایایي نظیــر معافیت هــاي مالیاتي، بخشــودگي ســود و تعرفه گمرکي، همچنین ســهولت و تســریع 
در فرآینــد هــاي  صــادرات و واردات بــا جــذب ســرمایه گــذاري خارجــي و انتقــال فنــاوري بــه توســعه ســرزمین اصلــي کمــک مــی نمایــد.                  
ــی  ــادرات صنعت ــویق ص ــت تش ــی در جه ــاری را، محرک ــه آزاد تج ــد )UNIDO( منطق ــل متح ــازمان مل ــي س ــعه صنعت ــازمان توس س
می دانــد. همچنیــن در برداشــت جدیــد از مناطــق آزاد- کــه بــه منطقــه آزاد پــردازش صــادرات معــروف اســت بــه ناحیــه صنعتــي ویــژه 

ــد، گفتــه مــي شــود.  اي در خــارج از مــرز گمرکــي، کــه تولیداتــش جهــت گیــري صادراتــي دارن
در تعریفــی دیگــر؛ بــه محــدوده جغرافیایــي مشــخص کــه قوانیــن گمرکــي محــدوده گمرکــي کشــور در آن اجــرا نمــي شــود و بــه منظــور 
تســهیل در امــر واردات و صــادرات کاال و حمایــت از صنعــت داخلــي کشــور و همچنیــن جــذب فنــاوري هــاي نویــن در امــر تولیــد و توســعه 

منطقــه اي در مبــادي گمــرکات و نقــاط مــرزي کشــور ایجــاد مــي شــود مناطــق ویــژه تجــاري-  صنعتــي نــام گــذاری شــده اســت.
تعاریــف مختلفــی از منطقــه آزاد تجــاری وجــود دارد. زیــرا شــناخت معنــای واقعــی منطقــه آزاد بــه منظــور ایجــاد تفاهــم مشــترک بــرای 
مطالعــات و فعالیت هــای مربــوط بــه مناطــق آزاد ضــروری اســت. مفاهیمــی کــه طــی زمــان و بــه وســیله ی کشــورهای مختلــف بــرای 
مناطــق آزاد بــه کار رفتــه شــده اند، لزومــًا یکســان نبــوده و یــک مقصــود خــاص را بیــان نمی کنــد. یکــی دیگــر از علــل بــروز اینگونــه 
ابهامــات در تعریــف مناطــق آزاد اقصــادی در واقــع رونــد توســعه ی آنهــا در طــول تاریــخ می باشــد. ســاختار ابتدایــی اینگونــه مناطــق در 
بنــادر آزادی شــکل گرفــت کــه تنهــا خدمــات آنهــا ارائــه ســرویس های بازرگانــی و انبــارداری در محــدوده ی تاسیســات بنــدری بــود. بــا 
گذشــت زمــان برخــی از ایــن بنــادر آزاد بــه مناطــق بــدون تعرفــه گمرکــی ارتقــاء یافتــه و تاسیســات تولیدی ســبک در آنهــا جای داده شــد. 
گام بعــدی در رونــد توســعه مناطــق آزاد اقتصــادی، گســترش نواحــی فرآیندهــای صادراتــی بــود کــه منجــر بــه تشــویق توســعه  تولیــد در 
منطقــه بــا رویکــرد صــادرات محصــوالت شــد و در نهایــت بــا ارائــه سیاســت ها و مقــررات متفــاوت از قوانیــن اقتصــاد ملــی گام نهایــی 

خــود را بــه ســوی فراهــم نمــودن فضایــی مناســب بــرای ســرمایه گذاران برداشــتند. 
بــرای رســیدن بــه درکــی مشــترک در ایــن زمینــه، ایجــاد تفاهــم در مــورد عملکردهــای مربــوط بــه ایــن مناطــق و بــرای بیــان مفهــوم 
منطقــه آزاد و تعریــف آن، نگاهــی گــذرا بــه تکامــل تدریجــی عملکــرد این گونــه مناطــق می توانــد یــاری دهنــده باشــد. در ایــن راســتا 

بــه تعاریــف مختلــف بــا توجــه بــه ســیر تاریخــی مناطــق، اشــاره شــده اســت:
ــت  ــکان محــدودی را در برمی گرف ــه آزاد ام ــود. منطق ــدر آزاد ب ــا بن ــرادف ب ــه آزاد مت ــرن بیســتم، منطق ــه اول ق ــرن 19 و نیم در ق
ــود  ــه خ ــدر آزاد ب ــام بن ــواًل ن ــود، معم ــده ب ــع ش ــادر واق ــق در بن ــه مناط ــون این گون ــود، و چ ــروج کاال در آن آزاد ب ــه ورود و خ ک
ــت  ــه پیداس ــود. ناگفت ــر ب ــارت آزاد در آن امکان پذی ــه تج ــد ک ــاق می ش ــه ای اط ــه منطق ــدر آزاد ب ــر بن ــن تعبی ــت. بدی می گرف
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ــر تجــارت خارجــی  ــد ب ــه قی ــر واردات و صــادرات و نبــودن هرگون ــه حــذف حقــوق و تعرفــه گمرکــی ب ــه منزل کــه تجــارت آزاد، ب
ــه آزاد  ــد منطق ــد، مانن ــه دارن ــه ده ــر از س ــری کمت ــد، عم ــه کار می رون ــوارد ب ــه م ــه در این گون ــی ک ــایر اصطاحات ــت. س اس
 Export(منطقــه پــردازش صادراتــی ، )Special Economic Zone( منطقــه ویــژه اقتصــادی ،)Tax Free Zone(مالیاتــی
Processing Free Zone( و غیــره. در ســال هــای 1974 و 1976 دو اقتصــاد دان بــه نــام هــای “هامــادا” و “رودریگــز” اصطــاح 

“مناطــق آزاد از حقــوق گمرکــی” را بــه کار بردنــد کــه بعدهــا بــه صــورت کوتــاه تــر، “منطقــه آزاد” بــه کار گرفتــه شــد. ایــن دو تعبیــر 
بــه رونــق تجــارت توجــه دارنــد و موضــوع ســاخت و تکمیــل کاال مــورد توجــه آنهــا نیســت.

 در ســال 1976 اقتصــاد دان دیگــری بــه نــام “وال”، “اصطــاح مناطــق صــادرات ســاز” را بــه کار گرفــت کــه در آن گرایــش بــه فــرآوری 
و تکمیــل کاالی صادراتــی منظــور نظــر بــود؛ امــا ســرمایه گــذاری تولیــدی در کانــون توجــه قــرار نداشــت. 

ــذاری،  ــرمایه گ ــامل س ــری گســترده و ش ــه تعبی ــرد ک ــه کار ب ــت اقتصــادی” را ب ــل اصطــاح “مناطــق آزاد فعالی در ســال، 1982 گروب
ــه شــد. ــه کار گرفت ــز ب ــس از آن اصطــاح مناطــق صنعتگــری نی ــروج کاال اســت. پ ــرآوری و ورود و خ ف

بــه رغــم ایــن اصطاحــات و معانــی کــه در گذشــته وجــود داشــته، مناطــق آزاد، امــروزه مفهــوم و معنــای بســیار وســیع تری نســبت بــه 
قبــل از جنــگ جهامــی دوم و حتــی یــک دهــه پیــش دارنــد. 

مرکــز شــرکت هــای فــرا ملیتــی ســازمان ملــل متحــد نیــز 23 اصطــاح را بــرای منطقــه آزاد فهرســت کــرده اســت کــه در زیــر بــه ایــن 
اصطاحــات اشــاره مــی شــود:

منطقــه گمرکــی: بــه  مــکان  محصــور  و  یــا  حفاظــت  شــده ای  گفتــه  مــی شــود  کــه  در  آن کاالهــا بــرای انجــام تشــریفات  ½
گمرکــی وارد و نگهــداری مــی شــوند.

 منطقــه آزاد گمرکــی: بــه منطقــه  محصــور  شــده ای اطــاق مــی شــود کــه کاالهــا بــدون اخــذ هــر گونــه حقــوق و تعرفــه گمرکــی،  ½
مــی تواننــد بــه آن منطقه وارد شــوند.

 منطقــه پــردازش صــادرات معــاف از گمــرک: بــه منطقــه  محصوری  اطــاق  می گردد کــه  کاالها  بــه  منظور صــادرات،  فرآیندهای  ½
تکمیلــی را طــی مــی کننــد. در ایــن منطقــه مــواد و ماشــین آالت وارداتــی از پرداخــت حقــوق و تعرفــه گمرکــی معــاف مــی باشــند.

 منطقــه آزاد صادراتــی: ایــن اصطــاح در ســال 1975 در ایرلنــد بــه کار رفــت و “یونیــدو” نیــز در ســال 1976 همیــن مفهــوم را بــه  ½
کار بــرد. در ایــن منطقــه عــاوه بــر عملکــرد تجــاری، بــه جنبــه تولیــدی نیــز توجــه مــی شــود.

 منطقــه آزاد پــردازش صــادرات: ایــن اصطــاح در ســال 1976 توســط “یونیــدو” و در ســال 1983 توســط “آنکتــاد” بــه کار گرفتــه  ½
شــد. ایــن منطقــه بــر صــادرات تاکیــد دارد.

 منطقــه پــردازش صــادرات: ایــن اصطــاح  در ســال 1977 توســط  دولــت  فیلیپیــن  بــه کار  گرفتــه  شــد. ســپس دانشــگاه  هــاروارد   ½
ــردازش صــادرات  در ســال 1978، ســازمان  ــی مناطــق پ ــه جهان در ســال 1977 ســازمان بهــره وری آســیا در ســال 1977، اتحادی
توســعه صنعتــی ســازمان ملــل متحــد در ســال 1978، بانــک جهانــي در ســال 1978، مجلــه اکونومیســت در ســال 1979، مالــزي 
درســال 1980، پاکســتان در ســال 1980، ســنگاپور در ســال 1982، مرکــز بررســی شــرکت هــای فــرا ملیتــی ملــل متحــد در ســال 

1982 و ســازمان بیــن المللــی کار در ســال 1982 اصطــاح فــوق را بــه کار گرفتنــد.

در حــال حاضــر، ایــن اصطــاح جنبــه بیــن المللــي پیــدا کــرده و زبــان مشــترک بیــن المللــی بــرای تفهیــم معنــی واقعــی منطقــه آزاد 
اســت. در ایــن  مفهــوم، ورود و خــروج ســرمایه خارجــی بــه منطقــه آزاد اســت، معافیــت هــای حقوقــي و تعرفــه گمرکــی رایــج اســت، ورود 

و خــروج نیــروي کار متخصــص بــه آســاني صــورت مــي گیــرد و باالخــره تولیــد صــادرات و ارزآوری مــورد تــأ کیــد اســت.
منطقــه تجــارت خارجــی: تشــریفات اداري و بوروکراســي در حداقــل اســت. منطقــه پــردازش صــادرات آزاد ایــن مفهــوم در ســال 1984 

توســط ســازمان همــکاری هــای اقتصــادی و توســعه بــه کار رفــت و متــرادف بــا مفهــوم منطقــه پــردازش صــادرات اســت.
 منطقــه صــادرات آزاد: ایــن مفهــوم توســط کــره جنوبــي در ســال 1983 بــه کار رفــت و اســتراتژی توســعه صــادرات، زیــر بنــای  ½

ــا منطقــه پــردازش صــادرات اســت. چنیــن مفهومــی بــوده اســت کــه در حــال حاضــر متــرادف ب
منطقــه توليــد آزاد: ایــن اصطــاح تاکیــد بــر تولیــد در منطقــه آزاد در برابــر تجــارت و بــا برخــورداری از برخــی معافیــت هــا دارد و  ½

توســط انســتیتو اســتارنبرگ در ســال 1977 بــه کار گرفتــه شــد.
 منطقــه تجــاری آزاد: ایــن اصطــاح ســنتي از قــرن نوزدهــم در مــورد منطقــه آزاد بــه کار گرفتــه شــد. در ایــن مفهــوم، تولیــد در  ½

منطقــه جایــی نــدارد و تاکیــد  اصلــی بــر تجــارت بــدون حقــوق و تعرفــه گمرکــی اســت. دفتــر بیــن المللــی کار نیــز در ســال 1982 
ایــن اصطــاح را بــه کار بــرد کــه بعــداً بــا اصطــاح “منطقــه پــردازش صــادرات“ جانشــین گردیــد.

ــن  ½ ــردازش صــادرات” اســت. در ســال  1973  ای ــه پ ــا “منطق ــرادف ب ــز رواج دارد، مت ــران نی ــه در ای ــوم ک ــن مفه ــه آزاد: ای  منطق
اصطــاح کــه دیــدگاه تجــارت و گســترش بازرگانــی خارجــی بــرآن غلبــه دارد توســط مؤلفــان جداگانــه ای پیــش از دهــه 70 بــه کار 

مــی رفــت و  دولــت  هندوســتان در ســال 1983 آن را بــه کار بــرد.
 منطقــه آزاد اقتصــادی: ایــن اصطــاح  توســط  نویســنده ای  بــه  نــام “گروبــل”  در ســال 1982 بــه کار رفــت و تاکیــد اصلــی آن بــر انجــام آزاد  ½

فعالیــت هــای اقتصــادی در منطقــه  محصــور شــده ای از کشــور اســت کــه  معافیت هــای رایــج گمرکــی و  مالیاتــی رواج دارد. توســعه بین المللی 
ایــاالت متحــده در ســال 1982 و امــارات متحــده عربــی در ســال 1983 آن را بــه کار گرفتنــد. اخیــراً چیــن نیــز ایــن اصطــاح را بــه کار گرفته اســت.

 منطقــه پــردازش صــادرات صنعتــی: ایــن اصطــاح توســط مؤلفیــن انفــرادی بــه کار گرفتــه شــد و تاکیــد آن بــر گســترش صــادرات  ½

صنعتــی در منطقــه ای محصــور شــده و برخــوردار از معافیــت هــا اســت.
 منطقــه آزاد صنعتــی: ایــن اصطــاح در ســال هــای قبــل از دهــه 70 توســط ایرلنــدی هــا بــه کار رفــت، در ســال 1971 یونیــدو آن  ½

را بــه کار بــرد، در ایــن منطقــه، تولیــد صنعتــی همــراه بــا برخــورداری از ســایر امتیــازات ســنتی مــورد تأکیــد اســت. بــه مناطــق آزادی 
اطــاق می شــود کــه مختــص یــک بخــش خــاص یــا فعالیت هــای اقتصــادی خــاص طراحــی شــده و چــه بســا بخــش هــای اقتصــادی 

دیگــر کــه خــارج از اولویت هــای درنظــر گرفتــه شــده هســتند از دسترســی محدودتــری بــه خدمــات منطقــه برخــوردار باشــند.
  منطقــه توســعه ســرمايه گــذاری: ایــن اصطــاح توســط ســری النــکا در ســال 1981 بــه کار گرفتــه شــد. در ایــن منطقــه، جــذب  ½

ســرمایه خارجــی بــرای انــواع فعالیــت هــای اقتصــادی و ســعی در تحصیــل ارز مــورد تاکیــد اســت.
 منطقــه بنگاهــی مشــترك: ایــن اصطــاح بــر آن تاکیــد دارد کــه در منطقــه مــورد نظــر، ســرمایه گــذاری داخلــی و خارجــی در هــم  ½

آمیــزد و بــه صــورت مشــترک فعالیــت هــای اقتصــادی انجــام مــی گیــرد. در ایــن منطقــه، ارزآوری و جــذب تکنولــوژی و مدیریــت 
علمــی مــورد تاکیــد اســت.
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 ماكيــوالدورا: اصطــاح خاصــی کــه در ادبیــات منطقــه آزاد عینــًا از دولــت مکزیــک گرفتــه شــده و توســط ایــن دولــت در ســال هــای  ½

اولیــه دهــه 70 بــه کار رفتــه اســت. ایــن اصطــاح متــرادف بــا منطقــه پــردازش صــادرات اســت.
 منطقــه ممتــاز صادراتــی: ایــن اصطــاح توســط نویســندگان منفــرد بــه کار رفتــه اســت و بــر مبنــای آن، توجــه بــه صــادرات کاال و  ½

خدمــات از اهــداف عمــده منطقــه اســت؛ ضمــن آن کــه مزایــای گمرکــی و ســایر معافیــت هــا در آن ملحــوظ مــی شــود.
 منطقــه ويــژه اقتصــادی: ایــن اصطــاح توســط دولــت چیــن در ســال 1979 بــه کار رفــت و بیشــتر مبیــن سیاســت رفــع محدودیــت  ½

ــا منطقــه پــردازش صــادرات اســت و جــذب  ــع اداری رایــج در کشــور در ایــن منطقــه اســت. ایــن اصطــاح متــرادف ب هــا و موان
ســرمایه خارجــی بــه منظــور متحــول ســاختن کل اقتصــاد ملــی و منطقــه ای در محــدوده ای وســیع  و بــا کاربــری هــای متنــوع از 
اهــداف عمــده آن اســت. منطقــه ی ویــژه ی اقتصــادی معمــواًل بــه مناطــق محصــوری اطــاق می شــود کــه فضــای نظارتــی خــاص 
خــود را ارائــه می نماینــد. پشــتوانه قانونــی اینگونــه مناطــق معمــوال بــر اســاس مصوبــه ای اســت کــه ایــن اختیــار را بــه متولیــان 

ــر ســرمایه گذاران اعمــال نماینــد. منطقــه می دهــد کــه قوانیــن و مقــررات خــاص منطقــه را ب
 منطقــه تجــاری بــدون گمــرك: ایــن  اصطــاح  کــه  بیانگــر  مفهــوم  ســنتی  منطقــه آزاد اســت توســط برخــی از مؤلفــان بــه کار  ½

رفتــه و در  ایــن منطقــه توســعه بازرگانــی خارجــی بــا اســتفاده از معافیــت هــا مــورد تاکیــد اســت.
 منطقــه آزاد مالياتــی: ایــن اصطــاح، بیشــتر مبیــن تســهیات مالیاتــی اســت کــه در منطقــه آزاد اعمــال مــی گــردد و مؤلفــان منفــرد  ½

آن را بــه کار گرفتــه انــد.
ــت   ½ ــی و مدیری ــش فن ــی و خارجــی و جــذب دان ــر ســرمایه گــذاری مشــترک داخل ــن اصطــاح ب ــای مشــترك: ای ــه كارفرم  منطق

ــد دارد. تأکی

تفاوت مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي

مناطق ويژه اقتصاديمنطقه آزاد تجاري- صنعتيشرح مزيت ها

امکان ورود کاال بدون پرداخت عوارض 
گمرکي و سود بازرگاني به منطقه

در منطقه ویژه وجود دارددر منطقه آزاد وجود دارد

برخورداري از معافیت گمرکي براي ورود 
کاالهاي ساخته در منطقه به داخل کشور به 

میزان ارزش افزوده

شامل حال کاالهاي ساخته شده در منطقه 
آزاد مي گردد

شامل حال کاالهاي ساخته شده در منطقه 
ویژه مي گردد

وجود داردوجود داردامکان ترانزیت و صدور مجدد کاال
امکان مشارکت سرمایه  گذاري داخلي و 

خارجي
به هر نسبت ممکن استبه هر نسبت ممکن است

تضمین کامل سرمایه  هاي خارجي و سود 
حاصل از آنها

بر طبق قانون چگونگي اداره مناطق آزاد 
و نیز بر طبق قانون جلب و حمایت از 

سرمایه  هاي خارجي امکان دارد

برطبق قانون جلب حمایت از سرمایه  هاي 
خارجي امکان دارد

تخفیف هاي مالیاتي وجود دارددر منطقه آزاد وجود داردمعافیت هاي مالیاتي

در منطقه آزاد وجود داردآزادي کامل ورود و خروج سرمایه
در منطقه ویژه وجود دارد 
)مناطق کمتر توسعه یافته(

تابع مقررات  سرزمین   اصلي  تابع مقررات مناطق آزادامور بانکي، پولي، ارزي
منطقه ویژه اقتصاديمنطقه آزاد تجاري- صنعتيشرح مزیتها

بر طبق مقررات منطقه ویژه عمل مي شودبر طبق مقررات مناطق آزاد صورت مي  گیردتشریفات و مقررات اداري براي صدور مجوز
مقررات کار و بیمه  هاي اجتماعي در 

استخدام اتباع خارجي
طبق قوانین سرزمین اصلي استطبق مقررات خاص مناطق آزاد است

ثبت  شرکتها  و  مالکیت  هاي معنوي و وسائط 
حمل و نقل دریایي و هوایي

وجود نداردوجود دارد

خرده   فروشي کاال
هم به اتباع خارجي و هم به افراد داخلي 

امکان  پذیر است
فقط به اتباع خارجي امکان  پذیر است.

براساس ضوابط سرزمین اصلي است.براساس مقررات خاص منطقه آزاد استمقررات ویزا براي اتباع بیگانه

فروش و اجاره زمین
براي اتباع داخلي حق خرید و اجاره 

زمین وجود دارد. اتباع خارجي تنها مي  توانند 
اجاره کنند.

به اتباع  داخلي حق  خرید و اجاره   داده شده 
 است  و  براي اتباع خارجي فقط  اجاره ممکن 

است.

)جدول شماره 1 (
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1-4 طبقه بندي مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از دیدگاه سازمان بین المللی کار
 مناطــق آزاد: ایرلنــد، ترینیــداد و توباگــو، تریکــه، امــارات متحــده عربــي، اروگوئــه و ونزوئــا ایــن مناطــق بــر اســاس پیمــان نامــه  ½

کیوتــو یــک ناحیــه گمرکــي معــاف از قوانیــن و مقــررات داخلــي کشــورها  مــي باشــند و قوانیــن  و  مقــررات  خاصــي  در  آنهــا  رواج  
دارد. در  ایــن  ناحیــه، تجــار و تولیدکننــدگان از پرداخــت حقــوق گمرکــي و مالیــات معــاف مــي باشــند.

Maquiladora: کاســتاریکا، الســالوادور، گواتمــاال، هنــدوراس، مکزیــک، پانامــا در ایــن مناطــق، اواًل شــرکت هــاي خارجــي مــي  ½

تواننــد بــدون دریافــت  مجــوز  تــا 100 درصــد از مالکیــت ســرمایه گــذاري و مدیریــت برخــوردار باشــند؛  ثانیــًا، شــرکتهاي موجــود 
ــاف  ــام و وســایل اداري مع ــواد خ ــزارآالت، م ــت ماشــین آالت، اب ــراي واردات موق ــي ب ــوق گمرک ــن مناطــق، از پرداخــت حق در ای
مــي باشــند. معمــواًل همــه تولیــدات ایــن مناطــق چــه بــه طــور مســتقیم و چــه غیــر مســتقیم صــادر مــي شــود. در ایــن مناطــق، 
فعالیتهــاي گوناگونــي از قبیــل تولیــد مــواد مختلــف از ابتــداي فرآینــد تولیــد تــا انتهــاي آن، فعالیتهــاي  صنعتــي و غیرصنعتــي ماننــد 

فــرآوري داد ه هــا، بســته بنــدي و... انجــام مــي شــود.
  مناطــق ويــژه اقتصــادي: چیــن. ایــن مناطــق داراي وســعت زیــادي بــوده و تمــام فعالیــت هــاي اقتصــادي در آنهــا اجــرا مــي شــود.  ½

در ایــن مناطــق تعرفــه گمرکــي وجــود نــدارد.
  مناطــق آزاد صنعتــي: کلمبیــا، غنــا، ماداگاســکار، ســوریه و اردن ایــن  مناطــق  بــه  منظــور توســعه صنعــت در برخــي از کشــورها  ½

بــه وجــود آمــده انــد کــه فعالیــت هــاي صنعتــي در آنهــا انجــام مــي شــود. مســاحت ایــن مناطــق معمــواًل زیــر 100 هکتــار مــي 
باشــد و تولیداتشــان، هــم بــراي صــادرات و هــم بــراي مصــارف داخلــي بــه کار بــرده مــي شــود.

 مناطق آزاد تجاري: بلغارستان و شیلي ½

منطقــه آزاد تجــاري  کــه در ناحیــه جغرافیایــي محــدود مــي باشــد کــه در آن، کشــور میزبــان مشــوق هــاي ســرمایه گــذاري ماننــد  ½

معافیــت از پرداخــت تعرفــه هــاي گمرکــي و ماحظــات ترجیحــي بــه شــکل همــکاري اجتماعــي و مالیاتــي  را ارائــه مــي دهــد. 
مناطــق آزاد تجــاري  )FTZ( نقــش بســیار مهمــي در برنامــه ریــزي کشــورها ایفــا مــي نماینــد. اهــداف ایجاد ایــن مناطــق عبارتند از:

ایجاد اشتغال  �
بهبود تراز تجاري به وسیله افزایش صادرات و کسب �
درآمدهاي ارزي �
تسهیل ادغام بخش هاي صنعتي کشورهاي در حال �
توسعه و بهبود رقابت پذیري بین المللي صنعت داخلي �
افزایش سطح مهارت داخلي، رشد، توسعه و انتقال تکنولوژي �
تثبیت اشتغال داخلي از طریق کاهش مهاجرت به خارج از کشور �

ایــن مناطــق بــراي حمایــت از تجــارت معمــواًل در فرودگاههــا و بنــادر تأســیس مــي گردنــد. در ایــن مناطــق بیشــتر فعالیتهــاي مربــوط بــه 

تجــارت، خدمــات و فــرآوري صادراتــي انجــام مــي شــود. محصــوالت ایــن مناطــق بــه مصــرف داخلــي رســیده و یــا در صــادرات مجــدد 
بــه کار مــي رونــد.

مناطق آزاد صادراتي: جامائیکا ½
در ایــن مناطــق بیشــتر فعالیتهــاي تولیــدي در جهــت رونــق صــادرات انجــام مــی گــردد.  ایــن مناطــق نیــز بیشــتر در بنــادر و فــرودگاه 

هــا ســاخته مــي شــوند و معمــواًل کمتــر از 200 هکتــار مســاحت دارنــد.
نمونه های دیگری از مناطق آزاد با کاربری خاص عبارتند از:

مناطق ویژه فرآوري صادراتي: فیلیپین �
کارخانجات معاف از پرداخت مالیات: فیجي �
منطقه تضمیني: اندونزي �
مناطق آزاد و مناطق ویژه فرآوري: پرو �
مناطق آزاد اقتصادي: روسیه �
اماک صنعتي: تایلند �

مطالــب ذکــر شــده نشــان مــی دهــد کــه امــروزه مناطــق آزاد مفهــوم و معنــای بســیار وســیعتر از قبــل از جنــگ جهانــی دوم و حتــی یــک 
دهــه پیــش دارنــد. در حقیقــت، در بنــادر آزاد و مناطــق تجــاری آزاد تنهــا و یــا بــه طــور عمــده ورود و صــدور کاال بــا هــدف گســترش 
بازرگانــی خارجــی، بــدون حقــوق و تعرفــه گمرکــی مــورد توجــه بــود؛ حــال آ نکــه در تعبیــر امــروزی در مناطــق آزاد، عــاوه بــر تجــارت 

آزاد بــه ســرمایه گــذاری و تولیــد نیــز توجــه مــی شــود.
ــه کار مــی  ــی ب ــر علمــی جهان ــی و نشــریات معتب ــن الملل اصطاحــی کــه بیــش از ســایر اصطاحــات در مجامــع و ســازما ن هــای بی
رود، عبــارت “منطقــه پــردازش صــادرات” اســت. فلســفه رواج ایــن اصطــاح را بایســتی ناشــی از تغییــر در اســتراتژی توســعه صنعتــی در 
کشــورهای در حــال توســعه طــی ســه دهــه اخیــر از اســتراتژی جایگزینــی واردات بــه اســتراتژی توســعه صــادرات دانســت. چنیــن بــه 
نظــر مــی رســد کــه اصطــاح “منطقــه پــردازش صــادرات” بیــش از ســایر اصطاحــات، گویــای ایــن اســتراتژی اســت و بیشــتر مبیــن 
فعالیــت هایــی اســت کــه در یــک منطقــه آزاد یــا ویــژه صــورت مــی گیــرد و اهــداف آن را گویاتــر بیــان مــی کنــد. پذیــرش اســتراتژی 
فــوق از تغییــر در اصطاحاتــی کــه توســط ســازمان هــای بیــن المللــی نیــز بــه کار مــی رود بــه خوبــی مشــهود اســت. مثــًا ســازمان 
ــس  ــرد، کنفران ــی ب ــه کار م ــی« را ب ــه آزاد صنعت ــل متحــد )UNIDO( در ســال 1971 اصطــاح »منطق ــی ســازمان مل توســعه صنعت
تجــارت و توســعه ســازمان ملــل متحــد )آنکتــاد( از اصطــاح “منطقــه آزاد” اســتفاده مــی کــرد و ســازمان بیــن المللــی از ســال 1982 
همــان اصطــاح قدیمــی “منطقــه آزاد تجــاری” را بــه کار مــی بــرد؛ امــا بعدهــا همگــی آنهــا اصطــاح “منطقــه پــردازش صــادرات” را 
بــه کار گرفتنــد. امــروزه نیــز عبــارت فــوق اصطــاح غالــب در تمامــی مجامــع، ســازمان هــای بیــن المللــی و مراکــز علمــی و دانشــگاهی 

اغلــب کشــورهایی اســت کــه دارای چنیــن مناطقــی هســتند.
 عــاوه بــر ایــن، مطالعــه ســیر تکاملــی اصطاحــات طــی دو دهــه گذشــته، بیانگر آن اســت کــه یک مفهــوم اقتصــادی چگونــه متحول می 
شــود،  توســعه پیــدا مــی کنــد و چگونــه نیــاز بــه ابــداع عباراتــی پیدا می شــود کــه مبیــن واقعی ســاختارهای نهــادی متغیــر مورد نظر باشــد. 



34

ــوم و  ــه مفه ــی آنک ــت. یک ــت اس ــای دو واقیع ــه آزاد دارد و گوی ــوم منطق ــول مفه ــان از تح ــات، نش ــن اصطاح ــه ای ــدد ب ــی مج نگاه
ــی و  ــه آزاد معن ــه رشــد و تکامــل اســت. دوم آنکــه منطق ــه و در مرحل ــوغ کامــل نیافت ــوز بل ــه آزاد هن ــرای منطق ــدد ب عملکردهــای متع
مفهــوم »قلمــرو محــدود و محصــور یــک کشــور« را از دســت داده اســت و در واقــع مــی رود کــه تمــام کشــور و تمــام کاالهــا و خدمــات 

ــردارد.  ــان ب ــدگاه اقتصــادی از می ــرد و مرزهــای کشــور را از دی ــر گی را درب
بــا توجــه بــه تحــوالت فــوق و تعاریــف مذکــور، بیــان هــر تعریفــی از منطقــه آزاد و ویــژه بــی تردیــد نمــی توانــد از جامعیــت الزم برخــوردار 
باشــد و همــه جوانــب مربــوط بــه مناطــق آزاد را پوشــش دهــد. بــه رغــم تعاریــف ارائــه شــده بایــد تاکیــد نمــود کــه در تمیــز دادن بیــن 
مناطــق مختلــف، مرزبنــدی دقیقــی وجــود نــدارد و هنــوز کامــا مشــخص نشــده اســت کــه سیاســت های حاکــم بــر منطقــه دقیقــًا چــه 

بایــد باشــد، تــا بتــوان منطقــه ای را در زمــره ی مناطــق ویــژه قــرار داد.           

آشنايي با منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 

فصل دوم
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2-1 تعریف و هدف از ایجاد منطقه
مناطــق ویــژه بــه عنــوان قطــب بــزرگ اقتصــادي نقــش اساســي در نظــام اقتصــادي، اجتماعــي، سیاســي و بازرگانــي داخلــي و خارجــي 
ایفــا مــي نمایــد. ایــن مناطــق ســبب ایجــاد زمینــه هــاي الزم جهــت جــذب صنایــع و ســرمایه گــذاري هــاي خارجــي و داخلــي، افزایــش 

اشــتغال، پشــتیباني از تولیــد داخلــي، توســعه صــادرات غیــر نفتــي و ایجــاد تحــرک در اقتصــاد منطقــه اي مــي گــردد. 
مناطــق ویــژه اقتصــادي محــدوده هــاي جغرافیایــي مشــخصي در مبــادي ورودي یــا در داخــل کشــور اســت کــه در آن منطقــه بــه منظــور 
پشــتیباني از تولیــد، تأمیــن کاال بــراي مصــارف داخلــي کشــور، توســعه صــادرات و ایجــاد تحــرک در اقتصــاد منطقــه  اي، کلیــه نیازهــاي 
وارداتــي صنایــع و جامعــه، فــارغ از شــمول مقــررات اداري حاکــم بــر گمــرکات کشــور و یــا محدودیــت زمانــي بــراي نگهــداري و بــدون 
محدودیــت خریــد ارز، تحــت شــرایطي مطمئــن و آســان توســط فروشــندگان و تولیدکننــدگان خارجــي یــا شــرکاي داخلــي آنهــا، بــراي 
تولیــد و تجــارت بــه آن مناطــق وارد گــردد تــا پــس از تولیــد ثانویــه، پــردازش یــا حتــي ترانزیــت، آمــادة صــدور بــه ســرزمین اصلــي یــا 

دیگــر کشــورها بــا ســاده  ترین تشــریفات و در کمتریــن زمــان شــود. 
ایــن مناطــق ســه هــدف اساســي جــذب ســرمایه  هاي خارجــي، دریافــت و ارتقــاي تکنولــوژي و کســب دانــش هــاي مدیریتــي صــادرات 

و صــادرات مجــدد را بــراي کشــور صاحــب منطقــه تعقیــب مــي کننــد.
طبــق مــاده یــک “قانــون تشــکیل و اداره مناطــق ویــژه” پشــتیباني از فعالیــت هــاي اقتصــادي، برقــراري ارتبــاط تجــاري بیــن المللــي 
و تحــرک در اقتصــاد منطقــه اي و تولیــد و پــردازش کاال، انتقــال فنــاوري، صــادرات غیرنفتــي، ایجــاد اشــتغال مولــد و جلــب و تشــویق 
ســرمایه گــذاري داخلــي و خارجــي، صــادرات مجــدد، عبــور خارجــي )ترانزیــت( و انتقــال کاال )ترانشــیب( جــزء اهــداف عــام مناطــق ویــژه 

کشــور ایــران مــي باشــند. 
اهــداف خــاص مناطــق ویــژه اقتصــادي بســتگي تــام بــه ســازمان و نهادهــاي متولــي مناطــق مزبــور دارد. بــراي مثــال منطقــه اقتصــادي 
انــرژي پــارس بــه عنــوان یکــي از مناطــق ویــژه اقتصــادي کشــور، وابســته بــه شــرکت ملــي نفــت ایــران اســت و هــدف اصلــي تأســیس 
آن پشــتیباني از صنایــع باالدســتي نفــت و گاز و ایجــاد و تکمیــل زنجیــره ارزش افــزوده از طریــق جــذب ســرمایه هــاي داخلــي و خارجــي 

بــه خصــوص در زمینــه صنایــع پاییــن دســتي، مختلــط و نیمــه ســنگین مــي باشــد. 
ایــن منطقــه در تاریــخ هجدهــم مهــر مــاه 1377 بــا تصویــب شــوراي عالــي مناطــق آزاد کشــور، تحــت نظــارت شــرکت ملــي نفــت ایــران 

و بــه منظــور اســتفاده از نفــت و گاز حــوزه پــارس جنوبــي و انجــام فعالیــت در صنایــع وابســته بــه  نفــت و گاز تأســیس شــد. 
ــژه  ــه وی ــان اســت و منطق ــع گازي جه ــدود 8 درصــد کل مناب ــادل ح ــب گاز مع ــوت مکع ــون ف ــي داراي 450 تریلی ــارس جنوب ــوزه پ ح
اقتصــادي انــرژي پــارس حــدود 100 کیلومتــر بــا حــوزه گاز پــارس جنوبــي کــه در میــدان خلیــج فــارس واقــع شــده اســت )دنبالــه حــوزه 

گنبــد شــمالي قطــر( فاصلــه دارد. 

2-2 محدوده جغرافیایي و تقسیمات سیاسي- اداري
 

بــر اســاس آخریــن تقســیمات سیاســي و اداري کشــور، اســتان بوشــهر بــا مرکزیــت شهرســتان بوشــهر، داراي  10 شهرســتان )بوشــهر، 
تنگســتان، جــم، دشتســتان، دشــتي، دیــر، دیلــم، عســلویه، کنــگان، گنــاوه(، 36 شــهر و 25 بخــش مــي باشــد. 

تقسيمات كشوري استان بوشهر
نام شهرنام مركز بخشنام بخشنام شهرستان

بوشهر
بوشهر، چغادکبندر بوشهرمرکزي
خارکجزیره خارکخارک

تنگستان
اباد، اهرماهرممرکزي
دلواردلواردلوار

جم
جمجممرکزي

انارستان، ریزریزریز

دشتستان

برازجان، دالکيبرازجانمرکزي
ابپخشاب بخشاب بخش

تنگ ارمتنگ ارمارم
بوشکان، کلمهبوشکانبوشکان
سعداباد، وحدتیهسعد ابادسعد اباد
شبانکارهشبانکارهشبانکاره

دشتي
خورموجخورموجمرکزي

شنبهشنبهشنبه و سطوج
بادوله، کاکيکاکيکاکي

دیر
ابدان، بردستان، بندر دیر، دوراهکبندر دیرمرکزي
دهستان ابدان، دهستان سرمستانابدانابدان

بردخونبردخونبردخون

دیلم
بندر دیلمبندر دیلممرکزي

امام حسنامام حسنامام حسن

عسلویه
عسلویه، نخل تقيعسلویهمرکزي

دهستان چاه مبارک، دهستان نایبندچاه مبارکچاه مبارک
بندر کنگان، بنک، سیرافبندر کنگانمرکزيکنگان

گناوه
بندر گناوهبندر گناوهمرکزي
بندر ریگبندر ریگریگ

)جدول شماره 2(
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ســازمان منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس در حاشــیه خلیــج فــارس و در شــرق اســتان بوشــهر قــرار گرفتــه اســت. منطقــه ویــژه در 
300 کیلومتــري شــرق بنــدر بوشــهر، 420 کیلومتــري غــرب شهرســتان بنــدر لنگــه و 570 کیلومتــري غــرب بندرعبــاس واقــع شــده اســت.
منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس شــامل ســه منطقــه پــارس یــک )پــارس جنوبــي( بــا 14هــزار هکتــار، پــارس دو )پــارس کنــگان( 
بــا 16 هــزار هکتــار و پــارس ســه )پــارس شــمالي( بــا 16 هــزار هکتــار )جمعــًا 46 هــزار هکتــار(، در حــوزه شهرســتان هــاي کنــگان، 

عســلویه و دیــر و در مجــاورت تعــدادي از میادیــن گازي مــي باشــد. 
شهرســتان كنــگان بــه مرکزیــت شــهر کنــگان داراي یــک بخــش بــه نــام بخــش مرکــزي مــي باشــد. ایــن شهرســتان بــا مســاحتي 

حــدود 1837 کیلومتــر مربــع در ســاحل شــمالي خلیــج فــارس قــرار دارد. 
شهرســتان عســلويه نیــز بــا 389 کیلومتــر مربــع در جنــوب اســتان بوشــهر قــرار داد. عســلویه دومیــن بنــدر مهــم کنــاره میانــي خلیــج 

فــارس، در شــمال خلیــج نایبنــد، در 4 کیلومتــري نخــل تقــي و شــرق آن بنــدر قــرار دارد. از داخــل خشــکي نیــز در جهــت شــمال 70 
کیلومتــر بــا شــهر کنــگان فاصلــه دارد.

عســلویه تــا اواخــر ســال 1391 یکــي از بخــش هــاي مهــم و حیاتــي شهرســتان کنــگان بــه شــمار مــي آمــد ولــي بــا توجــه بــه اکتشــاف 
گاز و احــداث چندیــن طــرح عظیــم و ملــي بــه ســرعت توســعه یافــت و بــر اســاس مصوبــات و تقســیمات جدیــد کشــوري، روســتاهاي 

عســلویه و نخــل تقــي ابتــدا بــه شــهر و ســپس بــه بخــش ویــژه عســلویه و در ســال 91 بــه شهرســتان ارتقــا یافتنــد.
تقســیمات کشــوري ایــن شهرســتان بعــد از انتــزاع از شهرســتان کنــگان در دي مــاه 1391 شــامل دو بخــش بــه نــام هــاي “مرکــزي” 
)بــه مرکزیــت عســلویه( و “چــاه مبــارک” مــي باشــد. بخــش مرکــزي شهرســتان عســلویه شــامل دهســتان هــاي “اخنــد” و “عســلویه” و 

بخــش چــاه مبــارک داراي دهســتان هــاي “چــاه مبــارک” و “نایبنــد” مــي باشــد.

شهرســتان ديــر نیــز بــه مرکزیــت شــهر دیــر از ســه بخــش مرکــزي، بردخــون و ابــدان تشــکیل شــده اســت. بخــش مرکــزي شــامل 

ــاي  ــتان ه ــدان داراي دهس ــش اب ــش و بخ ــون و ابک ــاي بردخ ــتان ه ــامل دهس ــون ش ــش بردخ ــه، بخ ــي و حوم ــاي اول ــتان ه دهس
ــدان مــي باشــد. سرمســتان و اب

ایــن شهرســتان بیشــتر در منطقــه جلگــه اي ســاحلي قــرار داشــته و ارتفاعــات مهمــي نــدارد. ایــن منطقــه بــه دلیــل نزدیکــي بــه میادیــن 
گازي از جملــه میادیــن مهــم گازي پــارس شــمالي، گلشــن، فــردوس و پــارس جنوبــي از اهمیــت ویــژه اي برخــوردار اســت. 

2-2-1 منطقه پارس یك )پارس جنوبي(
ایــن منطقــه در حاشــیه جنوبــي خلیــج فــارس بیــن روســتاي چــاه مبــارک )حــد شــرقي( و حریــم روســتاي شــیرینو )حــد غربــي( واقع شــده 
اســت ، از جنــوب بــه خلیــج فــارس و از شــمال بــه ارتفاعــات زاگــرس منتهــي مــي شــود. پــارس یــک در حاشــیه خلیــج فــارس و در 300 

کیلومتــري شــرق بنــدر بوشــهر و 570 کیلومتــري غــرب بندرعبــاس واقــع اســت. 
ــن »47/`52/46 و 52/28/47«  ــي آن بی ــرض جغرافیای ــرقي و ع ــن »12/`27/37 و 47/`27/20« ش ــه بی ــن منطق ــي ای ــول جغرافیای ط
شــمالي قــرار دارد. منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس یــک )جنوبــي( بــا وســعت 100 کیلومتــر مربــع )14 هــزار هکتــار( داراي کمتریــن 
فاصلــه ممکــن بــا میــدان گاز پــارس جنوبــي اســت. طــول پــارس یــک از منطقــه شــیرینو تــا منطقــه چــاه مبــارک قریــب 40 کیلومتــر و 
عــرض آن حــدود 2/5 کیلومتــر مــي باشــد. در ایــن منطقــه فازهــاي پاالیشــگاهي 1 تــا 10 و 12 فعــال بــوده و طــرح هــاي توســعه ایــي 

نظیــر فازهــاي 15-16، 17-18 و 20-21 نیــز در حــال ســاخت مــي باشــند. 
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2-2-2 منطقه پارس دو
ــه  ــوب ب ــژه، از جن ــه وی ــمالي منطق ــد ش ــه ح ــمال ب ــک، از ش ــایت ی ــه س ــرق ب ــه از ش ــار ک ــزار هکت ــعت 16 ه ــه وس ــدوده اي ب  مح
ــم محــدود مــي گــردد. بخــش غیــر صنعتــي ایــن ســایت از محــدوده منطقــه  ــه حریــم روســتاي نخــل غان خلیــج فــارس و از غــرب ب
پــارس یــک شــروع و شــامل روســتاي شــیرینو، ســایت نظامــي، منطقــه پــرک تــا ســه راهــي جــم و اراضــي بــاغ شــیخ، بنــدر طاهــري 
)شــهر قدیــم ســیراف( و ده شــیخ مــي باشــد. بخــش صنعتــي ایــن منطقــه از محــدوده روســتاي تخلیــه شــده اختــر بــه نــام ســایت اختــر 
و در محــدوده روســتاي تمبــک تــا میانلــو )بــه نــام ســایت تمبــک( قــرار دارد. هــدف اصلــي ایجــاد ایــن منطقــه کمــک بــه توســعه صنایــع 
باالدســتي گاز و پشــتیباني از صنایــع مذکــور مــي باشــد. منطقــه پــارس یــک و دو از لحــاظ تقســیمات کشــوري در حــوزه شهرســتان کنگان 
قــرار دارنــد. ایــن ســایت شــامل هشــت فــاز پاالیشــگاهي و یــک طــرح LNG مــي باشــد. ســاخت فازهــاي 11،13، 14، 19، 22، 23، و 

24 و کارخانــه IRAN LNG در ایــن منطقــه برنامــه ریــزي شــده اســت.

2-2-3 منطقه پارس سه )پارس شمالي( 
هیــأت محتــرم وزیــران در جلســه مورخــه 1386/9/7 بنــا بــه پیشــنهاد اســتانداری بوشــهر و بــه اســتناد مــاده 69 قانــون تنظیــم بخشــی 
از مقــررات مالــی دولــت مصــوب 1380 و مــاده 7 قانــون حفاظــت و بهســازی محیــط زیســت مصــوب 1353 و موافقــت رئیــس جمهــور، 
تصویــب نمــود کــه حــدود 16000 هکتــار اراضــی بــا معــارض ملــی و منابــع واقــع در محــدوده اســتان بوشــهر بــه وزارت نفــت واگــذار 

گــردد.
منطقه پارس شمالی در بخش میانی استان بوشهر و در سواحل شمالی خلیج فارس واقع شده است.

ــاحلی ســه  ــد، مناطــق س ــواری ممت ــه صــورت ن ــع شــده و ب ــارس واق ــج ف ــر روی ســواحل خلی ــمالی ب ــارس ش ــی پ محــدوده جغرافیای
شهرســتان دیــر، دشــتی و تنگســتان را بــه طــول 90 کیلومتــر بــه خــود اختصــاص داده اســت و از ســه محــدوده صنعتــی و یــک کریــدور 

زیــر ســاختی و صنعتــی تشــکیل شــده اســت.
محــدوده صنعتــی اول از 20 کیلومتــری غــرب بنــدر دیــر از محــل روســتای دمیگــز آغــاز و بــا طــی مســافتی بــه مســاحت تقریبــی 5230 
هکتــار، تــا روســتای شــیبرم، در جنــوب بردخــون خاتمــه مــی یابــد، بخــش جنوبــی ایــن محــدوده دریــای خلیــج فــارس و بخــش شــمالی 

آن رشــته کــوه کــم ارتفــاع دارنــگ مــی باشــد.
محــدوده صنعتــی دوم، از شــرق روســتای کبــگان واقــع در شــمال رودخانــه منــد آغــاز و تــا روســتای گلســتان بــه مســاحت تقریبــی 3400 
هکتــار ادامــه مــی یابــد. ایــن محــدوده از شــمال بــه رشــته کــوه منــد و ازجنــوب بــه اب هــای گــرم خلیــج فــارس محــدود مــی گــردد.

محــدوده صنعتــی ســوم، از الور ســاحلی آغــاز و بــا مســاحت تقریبــی 2000 هکتــار تــا شــرق روســتای کات امتــداد دارد. ایــن محــدوده 
صنعتــی از جنــوب بــه خلیــج فــارس و از شــمال بــه رشــته کــوه کــم ارتفــاع منــد محــدود مــی گــردد.

عــاوه بــر ایــن ســه محــدوده صنعتــی، یــک کریــدور نیــز بــرای زیــر ســاخت  هــا و خطــوط لولــه هــای صنعتــی در بخــش شــمالی ایــن 
ســه محــدوده و در جهــت مســیر اتوبــان هــای دسترســی پــارس شــمالی بــه پــارس جنوبــی )ســایت پــارس 1و2( و نیــز دسترســی بــه 
دیگــر مراکــز صنعتــی نظیــر قطــب صنعتــی ماهشــهر و اســتان فــارس، هرمــزگان و همچنیــن محلــی بــرای عبــور خطــوط اب، بــرق و 
راه آهــن و خطــوط لولــه هــای گاز و نیــز فلرهــای )flare( صنعتــی پاالیشــگاههای گاز در منطقــه ای بــه طــول 90 کیلومتــر و عــرض 
حــدود 600 متــر و بــه مســاحت 5370 هکتــار پیــش بینــی شــده اســت. ایــن کریــدور از حاشــیه تپــه ماهورهــای کــوه منــد و نیــز رشــته 

کــوه کــم ارتفــاع دارنــگ عبــور مــی نمایــد.
مجموع مساحت مناطق سه گانه پارس 46 هزار هکتار از اراضي استان بوشهر را در بر مي گیرد.
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از ایــن میــدان صــورت گرفتــه اســت. توســعه میــدان گازي پــارس جنوبــي بــه منظــور تأمیــن تقاضــاي رو بــه رشــد گاز طبیعــي، تزریــق 
بــه میادیــن نفتــي، صــادرات گاز و میعانــات گازي بــه عنــوان خــوراک پتروشــیمي صــورت مــي پذیــرد. بدیــن ترتیــب ســایت یــک )بنــدر 
عســلویه( و ســایت دو )تمبــک( واقــع در 270 و 220 کیلومتــري جنــوب شــرقي بوشــهر بــه عنــوان مناطــق ســاحلي بــراي ایجــاد تأسیســات 
خشــکي و توســعه مرحلــه اي ایــن میــدان انتخــاب شــده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه ایــن منطقــه در مــرز اســتان هرمــزگان و بوشــهر و در 
مرکــز ســواحل خلیــج فــارس نزدیکتریــن نقطــه بــه میــدان گازي پــارس جنوبــي قــرار دارد، داراي وضعیــت ســوق الجیشــي خاصــي بــوده 

و مــي توانــد مبنــاي جــذب و نگهــداري ســرمایه در منطقــه باشــد. 
از ســال 1369 بــا حفــر اولیــن چــاه اکتشــافي در مــرز ابــي ایــران و قطــر و بــر اســاس نتایــج حاصــل از لــرزه نــگاري، وجــود میــدان گاز 
پــارس جنوبــي مــورد تاییــد قــرار گرفــت. در حقیقــت توســعه میــدان گازي پــارس جنوبــي از آغــاز برنامــه پنــج ســاله دوم توســعه اقتصــادي 
کشــور بــا اولویــت خــاص در دســتور کار قــرار گرفــت. منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس در ســال 1377 بــه منظــور ایجــاد تأسیســات 
پاالیشــگاهي و انجــام فعالیــت هــاي گوناگــون باالدســتي و پاییــن دســتي صنعــت نفــت و گاز و پتروشــیمي و همچنیــن انجــام عملیــات 
پشــتیباني و خدماتــي بــه موجــب مصوبــه هیــأت وزیــران تأســیس گردیــد. ایــن منطقــه از شــمال بــه دامنــه سلســله جبــال زاگــرس، از 

جنــوب بــه خلیــج فــارس، از غــرب بــه روســتاي شــیرینو و از شــرق بــه روســتاي چــاه مبــارک محــدود مــي شــود. 
طــي یــک دوره ده ســاله )1378 تــا 1387( قــرارداد توســعه 15 فــاز پــارس جنوبــي بــه مرحلــه اجــرا رســید و وزارت نفــت موفــق شــد در 

ســال 1389 قــرارداد 9 فــاز باقیمانــده ایــن میــدان را نیــز منعقــد نمایــد.
ــي و حجــم  ــارس جنوب ــي فازهــاي پ ــات اجرای ــت هــاي بودجــه اي کشــور در توســعه ســریع عملی ــه اولوی ــا توجــه ب در حــال حاضــر ب
ســرمایه گــذاري در ایــن حــوزه، منطقــه پــارس جنوبــي بــه قطــب اشــتغال زایــي کشــور مبــدل شــده اســت. پــارس جنوبــي و عســلویه 
زمینــه ایجــاد اشــتغال و کارآفرینــي بــراي 62 هــزار نیــروي متخصــص را بــه طــور مســتقیم و حــدود 300 هــزار نفــر را بــه طــور غیــر 

مســتقیم در ســایر نقــاط کشــور فراهــم کــرده اســت.

2-2-4 میادین مجاور منطقه ویژه
2-2-4-1 میادین پارس جنوبي

بخــش قابــل توجهــي از ذخائــر گازي جمهــوري اســامي ایــران در میــدان بــزرگ پــارس جنوبــي قــرار دارد. میــدان گازي پــارس جنوبــي 
کــه در محــدوده کشــور قطــر “گنبــد شــمالي” نامیــده مــي شــود، بزرگتریــن میــدان گازي میــان دو کشــور در جهــان اســت کــه میــان 

مرزهــاي ابــي مشــترک میــان ایــران و قطــر در خلیــج فــارس قــرار گرفتــه اســت.
ــاز بهــره  ــدان نشــان مــي دهــد در ســال 1974 میــادي )1353 شمســي( شــرکت نفتــي شــل کــه امتی ــه تاریخچــه ایــن می نگاهــي ب
بــرداري نفــت در حــوزه هــاي بوالحنیــن، عیدالشــرقي و محــزان کشــور قطــر را بــه دســت آورده بــود، در شــمال غربــي منطقــه تحــت 
امتیــاز خــود یــک میــدان گازي کشــف کــرد. در ســال هــاي 1976 تــا 1979 تمرکــز اولیــه بــر روي تولیــد گاز طبیعــي مایــع LNG از 
ایــن میــدان بــود و بــرآورد ذخایــر آن تــا یکصــد تریلیــون فــوت مکعــب افزایــش یافــت. از ســال 1983 )1362 شمســي( شــرکت هــاي 
غربــي همچــون بکتــل و تکنیــپ ســرمایه گــذاري در میــدان مشــترک پــارس جنوبــي را آغــاز کردنــد و در ســال 1992 )1371( توســعه 

ایــن میــدان بــا یــک پــروژه 1.3 میلیــارد دالري از ســوي قطــر آغــاز شــد. 
در ایــران نیــز در ســال 1366 احتمــال مشــترک بــودن میــدان مطــرح شــد و در ســال 1369 کشــف ایــن میــدان مشــترک بــه طــور رســمي 

از ســوي وزارت نفــت مطــرح شــد.
میــدان مذکــور یکــي از بزرگتریــن منابــع گازي جهــان و از اصلــي تریــن منابــع انــرژي کشــور بــه شــمار مــي رود. مســاحت ایــن میــدان 
9700 کیلومتــر مربــع اســت کــه بخــش متعلــق بــه ایــران 3700 کیلومتــر مربــع وســعت دارد. ذخیــره گاز طبیعــي ایــران از بخــش ایرانــي 
میــدان 14/2 تریلیــون متــر مکعــب گاز بــه همــراه 19 میلیــارد بشــکه میعانــات گازي اســت کــه حــدود 8 درصــد از کل گاز دنیــا و نزدیــک 

بــه نیمــي از ذخایــر گاز کشــور را شــامل مــي شــود. 
هــم اکنــون برنامــه ریــزي هــاي دقیــق و کارشناســانه اي بــه منظــور توســعه 24 فــاز اســمي بــراي تولیــد 790 متــر مکعــب گاز در روز 
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2-2-4-2 میادین پارس شمالي
میــدان گازي پــارس شــمالي بعــد از میــدان مشــترک پــارس جنوبــي، یکــي از بزرگتریــن میادیــن مســتقل گازي کشــور در فاصلــه 120 
کیلومتــري جنــوب شــرقي بوشــهر، در محــدوده صفــر تــا 30 متــري آب هــاي خلیــج فــارس و در عمــق 4000 متــري واقــع شــده اســت. 
ایــن میــدان در ســال 1346 هجــري شمســي کشــف و اقدامــات اکتشــافي آن از ســال 1342 بــا انجــام لــرزه نــگاري آغــاز و اولیــن چــاه 
اکتشــافي آن در ســال 1345 شمســي تکمیــل گردیــد. حجــم کل گاز در محــل میــدان پــارس شــمالي حــدود 57 تریلیــون فــوت مکعــب 

و گاز قابــل اســتحصال آن، تقریبــًا 47/2 تریلیــون فــوت مکعــب از نــوع گاز تــرش مــي باشــد. 
اولیــن طراحــي بــه منظــور بهــره بــرداري از ایــن میــدان در ســال 1977 میــادي مــورد تاییــد واقــع شــد کــه پــس از حفــاري 17 حلقــه 
چــاه و نصــب 26 عــدد ســکوي دریایــي بــا توجــه بــه وقــوع انقــاب اســامي و تــرک کار از جانــب پیمانــکاران خارجــي، ادامــه طــرح 

متوقــف گردیــد. 
از آنجــا کــه بــه دلیــل توســعه میــدان هــاي مشــترک بــا کشــورهاي همســایه داراي مــرز ابــي و خاکــي، در اولویــت برنامــه هــاي وزارت 
نفــت کشــور قــرار دارد، توســعه میــدان پــارس شــمالي بــه عنــوان یــک میــدان مســتقل نیــز در زمــره طــرح هــاي اولویــت دوم بعــد از 

توســعه میــدان هــاي مشــترک صــورت مــي گیــرد.
ــه  ــراي تولیــد روزان ــارس شــمالي شــامل 4 فــاز، هــر یــک ب ــارس شــمالي در دو بخــش توســعه میــدان پ طــرح توســعه میــدان گازي پ
900 میلیــون فــوت مکعــب گاز از مخــزن و در بخــش میــان دســتي کارخانــه تولیــد LNG شــامل چهــار ردیــف عملیاتــي هــر یــک بــه 
ظرفیــت تولیــد 5 میلیــون تــن LNG در ســال احــداث خواهــد شــد. اقدامــات الزم از قبیــل بازنگــري و مطالعــه مجــدد مهندســي ایــن 

میــدان توســط مشــاور انجــام شــده اســت و تحصیــل اراضــي مــورد نیــاز در دســت اقــدام مــي باشــد. 

2-2-4-3 میدان گازي گلشن
ــل  ــه 180 کیلومتــري جنــوب شــرقي بوشــهر، 65 کیلومتــري ســاحل و در خلیــج فــارس قــرار دارد. میــزان گاز قاب ایــن میــدان در فاصل

ــرآورد گردیــد اســت.  اســتحصال مخــزن 25 تریلیــون فــوت مکعــب ب
طــرح توســعه ایــن میــدان در دي مــاه 1386 بــه شــرکت SKS مالــزي در قالــب قراردادهــاي بیــع متقابــل واگــذار گردیــد. در حــال حاضــر 
توســعه میــدان گازي گلشــن، از جملــه میــدان هــاي گازي در حــوزه مســئولیت و ماموریــت “شــرکت نفــت و گاز پــارس” اســت کــه توســعه 

آن )بــا توجــه بــه غیــر مشــترک بــودن میــدان( در اولویــت بعــدي قــرار دارد.

2-2-4-4 میدان گازي فردوسي
میــدان گازي فردوســي در فاصلــه 190 کیلومتــري جنــوب شــرقي بوشــهر، 30 کیلومتــري غــرب میــدان گازي گلشــن، 85 کیلومتــري از 
ســاحل و در خلیــج فــارس قــرار دارد. میــزان گاز قابــل اســتحصال در ایــن میــدان بــه ترتیــب 13 و 9 تریلیــون فــوت مکعــب بــرآورد شــده 

اســت. گاز تولیــدي ایــن میــدان )500 میلیــون فــوت مکعــب در روز( پــس از تصفیــه بــه شــبکه سراســري تزریــق مــي گــردد.
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فاصله منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس از برخي كشورها و شهرها به كيلومتر و )مايل(  

چينهندژاپنكرهعربستان سعوديكويت

)375(600)156(250)9719(15000)9719(15550)1594(2550)7844(12550
پاکستانقطرسنگاپورترکیهامارات عربي متحدهاسترالیا

)9719(15550)159(250)1250(2000)5344(8550)125(200)969(1550
کرمانمشهدباکودوشنبهعشق ابادتاشکند

)2150(3500)1187(1900)1875(3000)1562(2500)100(1600)300(500
تبریزتهرانیزداهوازبندرعباساصفهان

)562(900)356(570)437(700)375(600)750(1200)1000(1800

2-3 آب و هوا و ویژگي هاي جغرافیایي

عســلویه داراي موقعیــت جلگــه اي- ســاحلي اســت و آب و هوایــي گــرم و مرطــوب دارد. موقعیــت ســاحلي آن نیــز بــه دلیــل وجــود پناهــگاه 
هــاي طبیعــي بــراي شــناورها و زمینــه پهلوگیري مناســب اســت. 

منطقــه پــارس یــک از نظــر موقعیــت طبیعــي شــامل اراضــي جلگــه اي، پایکوهــي و کرانــه اي اســت. در بخــش شــرقي منطقــه ســطح 
کوهپایــه بیــش از دشــت هــا اســت و در ســمت غــرب جلگــه هــاي کرانــه اي بــه چشــم میخــورد. ایــن بخــش طبــق تقســیمات چهارگانــه 
اقلیمــي ایــران جــزء اقلیــم هــاي گــرم و مرطــوب بــه شــمار مــي آیــد. از ویژگــي هــاي مهــم ایــن اقلیــم وجــود تابســتان هــاي بســیار 

گــرم و مرطــوب و زمســتان هــاي معتــدل اســت. 
شــیب متوســط زمیــن از 0/1% )درســواحل( تــا 8% )در دامنــه هــا(  و عمــق آب هــاي زیرزمینــي از 1- تــا 10- متــر متغیــر اســت. بــا 
توجــه بــه توپوگرافــي خــاص منطقــه جهــت بــاد غالــب در ایــن ســایت در نیمــه غربــي از شــمال غربــي بــه جنــوب شــرقي و در نیمــه 

شــرقي از غــرب بــه شــرق مــي باشــد. 
منطقــة پــارس 1، دشــتي اســت ســاحلي کــه بیــن دریــا در جنــوب و کــوه هــاي مرتفــع در شــمال قــرار گرفتــه اســت. ایــن دشــت توســط 
یــک پهنــة ابرفتــي در روســتاي بیــد خــون، بــه دو بخــش تقســیم شــده اســت. بخــش غربــي، یــک نــوار ابرفتــي پلکانــي شــکل بــا عــرض 
2 کیلومتــر در محــدودة )مــرز( غربــي تــا عــرض 5 کیلومتــر در بیــد خــون اســت. بخــش شــرقي، حــدود 15 کیلومتــر عــرض داشــته و 
شــامل یــک حوضچــة رودخانــه در خلیــج نایبنــد بــا خــط  الراســهائي بــه ارتفــاع 100 متــر در ســمت جنوبــي حوضچــه یعنــي قلــة ســویدا 
مــي گــردد. لبــه هــاي حوضچــه از جنــس ابرفتــي اســت در حالیکــه خــود حوضچــه، یــک دشــت ابرفتــي اســت کــه در هنــگام بارندگــي، 

در آن آب جمــع مــي شــود.
رطوبــت نســبي در منطقــه ویــژه بســیار زیــاد )59 تــا 88 درصــد( و متوســط میــزان بارندگــي ســالیانه بیــن 100 تــا 150 میلیمتــر )حداکثــر 
180 میلیمتــر( مــي باشــد. بارندگــي هــا بیشــتر در نیمــه دوم ســال توزیــع شــده و دو ســوم بارندگــي هــا در فصــل زمســتان بــه ویــژه مــاه 

هــاي دي و بهمــن اتفــاق مــي افتــد. اختــاف درجــه حــرارت هــواي منطقــه ویــژه در روز و شــب و فصــول مختلــف کــم اســت. بــا توجــه )جدول شماره 2(
بــه توپوگرافــي منطقــه کــه از اراضــي ســاحلي جلگهــاي تــا اراضــي کوهپایــه اي را در بــر میگیــرد، در ارتفاعــات اختــاف دمــا نســبت بــه 
اراضــي ســاحلي زیــاد بــوده و دمــا در ارتفاعــات 5 درجــه ســانتیگراد نیــز بــه چشــم میخــورد. حداکثــر درجــه حــرارت در ایــن منطقــه در 
تابســتان بــه 50 درجــه بــاالي صفــر و در زمســتان بــه حداقــل 5 درجــه بــاالي صفــر میرســد. درجــه حــرارت در مــاه مــرداد بــه حداکثــر 

خــود رســیده و پایینتریــن درجــه حــرارت مربــوط بــه دي مــاه اســت. در هیــچ یــک از روزهــاي ســال یخبنــدان صــورت نمــي گیــرد.

2-4 ویژگي هاي جمعیت شناختي 

ــا 30 هــزار هکتــار اراضــي قابــل ســاخت و ســاز در شــرق اســتان بوشــهر و در حاشــیه خلیــج  منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس ب
فــارس قــرار دارد. ایــن منطقــه بــا حــوزه گاز پــارس جنوبــي کــه در میــان خلیــج فــارس واقــع شــده، حــدود 105 کیلومتــر فاصلــه دارد. 
ــا خلیــج فــارس مــرز دریایــي دارد و از اهمیــت سیاســي، نظامــي و اقتصــادي  منطقــه ویــژه و اســتان بوشــهر بیــش از 6000 کیلومتــر ب
فراوانــي برخــوردار اســت. وجــود شــرکت هــاي نفتــي، اجــراي پــروژه هــاي صنعتــي همچــون نیــروگاه اتمــي و منطقــه ویــژه اقتصــادي 
انــرژي پــارس )عســلویه( ســبب شــده اســت نیــروي انســاني فعــال اســتان هــاي مجــاور و مناطــق دیگــر نیــز در ایــن منطقــه بــه کار 

مشــغول شــوند.
طبــق سرشــماري ســال 1390 جمعیــت اســتان بوشــهر 1032949 نفــر مــي باشــد. بــر اســاس ایــن سرشــماري جمعیــت شهرســتان هــاي 

ایــن اســتان بــه شــرح زیــر اســت.

جمعيت استان بوشهر به تفكيك شهرستان )1390(

جمعيت غيرساكنجمعيت روستاييجمعيت شهرينام شهرستان

2210163782664بوشهر
174825271981تنگستان

---2145322993جم
151004772661155دشتستان
47628286461256دشتي
---3682215701دیر
2489166727دیلم

44544عسلویه
---11436856406کنگان
---6972920764گناوه
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شرکت پاالیش گاز 1
378447215232101282125972284333116137921فجر جم 

187245665315522102571582761992014723863پتروشیمي مبین2

417228051429167001191703070پتروشیمي دماوند3

81149385123215015897247315839043664پتروشیمی پارس 4

156229721128577288235691682978913664258پتروشیمی کاویان 5

169241138160147222132791052614390116234456 پتروشیمي پردیس6

66109132812175293376462524694654 پتروشیمي مهر7

10216663755411145199672645573011413664پتروشیمی برزویه 8

پایانه ها و مخازن 9
59627801364197132921823184357پتروشیمی

18845062701178137547321852989168424653268 پتروشیمي جم 10

12914018323322135248562083267910013268پتروشیمي زاگرس11

 پتروشیمي 12
115197811531155713337817444660119117483268آریاساسول

شرکت مایع سازي 13
30526936580668397231681871890115694357گاز طبیعي ایران 

شرکت نفت و گاز 14
3800345187594643911516845141163677644752741612507271882پارس

شرکت مجتمع گاز 15
10111183213589233019108711937661923227519682153763پارس جنوبي

838741582258264651234753پتروشیمي بوشهر16

6758739319262579133187892010218108555111229114556135749242575جمع کل

2-5 پیشینه تاریخي- فرهنگي 
بــر اســاس مطالعــات باســتان شناســي، ســابقه تاریخــي اســتان بوشــهر بــه تمــدن ایــام )عیــام( و بیــش از چهــار هــزار ســال پیــش 
بــر مــي گــردد. اســتان بوشــهر پیــش از ورود آریایــي هــا بــه ایــران، محــل ســکونت اقــوام و گــروه هــاي نــژادي گوناگونــي همچــون 
ایامــي هــا بــوده و عــاوه بــر نــژاد بومــي، اقــوام و نژادهــاي دیگــري همچــون عــرب هــا در نقــاط محــدودي از ایــن ســرزمین زندگــي 

مــي کردنــد. 
ــا ایجــاد  ــاط ب ــان نادرشــاه در ارتب ــال فرم ــه دنب ــادر اســتان و خصوصــا ب ــري شــهرها و بن ــا شــکل گی ــان ب ــر همزم در ســده هــاي اخی
صنعــت کشــتي ســازي در بنــدر بوشــهر، اقــوام ایرانــي دیگــري از جملــه بهبهانــي هــا، دهدشــتي هــا و عشــایر تــرک بــه ایــن ســرزمین 
کــوچ کردنــد و در بخــش هــاي شــمالي تــا محــدوده بخــش هــاي مرکــزي اســتان اســکان یافتنــد؛ بــه ایــن ترتیــب تاریــخ جدیــد بوشــهر 
از زمــان حکمرانــي نادرشــاه افشــار شــکل گرفــت. نادرشــاه جهــت تقویــت نیــروي دریایــي خــود، کشــتي ســازي بوشــهر را راه انــدازي 
کــرد و بافــت کنونــي محلــه هــاي قدیــم بوشــهر را  پایــه ریــزي نمــود کــه ایــن امــر در دوره هــاي قاجاریــه و زندیــه بــه بالندگــي رســید. 
بــه دلیــل موقعیــت خــاص بنــدر بوشــهر در کســب تجــارت و ثــروت در ســده هــاي اخیــر، کنســولگري کشــورهاي مختلــف و نمایندگــي 
شــرکت هــاي خارجــي در ایــن شــهر تأســیس گردیــد؛ در حــال حاضــر نیــز ایــن اســتان بــا داشــتن بیــش از 600 کیلومتــر مــرز دریایــي و 

منابــع عظیــم انــرژي، از نظــر اقتصــادي، سیاســي، نظامــي، اجتماعــي و فرهنگــي بســیار بــا اهمیــت اســت.
ــز نشــان مــي دهــد “اعســلوه” در گذشــته یکــي از مناطــق  ــع در اســتان بوشــهر نی ــه عســلویه واق ــه پیشــینه تاریخــي منطق نگاهــي ب
پرنفــوذ و بــا اهمیــت “قبیلــه بنــي خالــد النصورییــن”  بــوده اســت. در ایــن منطقــه آثــار تاریخــي فراوانــي از جملــه بقایــاي ارگ حاکمــان 
منطقــه، قلعــه هــا، مســاجد و خانــه هــاي قدیمــي وجــود دارد کــه بــه دلیــل وجــود حــوادث گوناگــون بســیاري از آنهــا در گــذر زمــان 

ویــران گردیــده اســت. 
بنــدر عســلویه از اولیــن بنــادر خلیــج فــارس و یکــي از پنــج بنــدر فعــال  منطقــه بــوده اســت. برخــي منابــع تاریخــي قدمــت آن را بــه قبــل 
از دوره ساســانیان و گاهــي تــا 4000 ســال قبــل از ورود اســام ذکــر نمــوده انــد. در برخــي اســناد تاریخــي نیــز چنیــن ذکــر شــده اســت 
کــه بــراي ســاخت شــهر بغــداد از بنــادر عســلویه و ســیراف مالیــات دریافــت مــي شــده اســت. در آن زمــان عســلویه در دامنــه کــوه قــرار 
داشــت و درختــان حــرا در حــد فاصــل ســکونتگاه هــا و دریــا قــرار گرفتــه بودنــد. بــه تدریــج بــا گــذر زمــان بــا خشــک شــدن جنــگل 

هــاي حــرا و عقــب نشــیني آب دریــا اهالــي منطقــه نیــز از دامنــه کــوه بــه محــل فعلــي نقــل مــکان نمودنــد. 
بــا وجــود قدمــت تاریخــي منطقــه، تــا قبــل از شــروع فعالیــت هــاي صنعتــي در دهــه 1370 ایــن منطقــه روســتایي ناشــناخته و کــم اهمیت 

بــود و بعــد از آن بــه ســرعت تبدیــل بــه منطقــه عظیــم صنعتــي گردیــد. 
عســلویه تــا اواخــر ســال 1391 یکــي از بخــش هــاي مهــم و حیاتــي شهرســتان کنــگان بــود کــه بــه صــورت حاشــیه اي باریــک در کنــار 
ســاحل خلیــج فــارس قــرار داشــت؛ در ســال هــاي اخیــر بــا  اکتشــاف گاز در ایــن منطقــه و احــداث چندیــن طــرح عظیــم ملــي، ابتــدا از 

روســتا بــه شــهر، ســپس بــه بخــش و شهرســتان ارتقــاء یافــت و موقعیــت و شــهرتي ملــي و جهانــي پیــدا کــرد. 
ــا ورود صنعــت نفــت وگاز،  ــر ب ــي در ســال هــاي اخی ــوده ول ــي ب ــري و تجــارت دریای ــه ماهیگی ــن منطق ــي ای ــردم بوم شــغل بیشــتر م

)جدول شماره 4(
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بســیاري از جوانــان ایــن منطقــه در پاالیشــگاه هــا، پتروشــیمي هــا و صنایــع مرتبــط بــا نفــت وگاز اســتخدام شــده انــد. ایــن شهرســتان 
امــروزه قطــب اقتصــادي اســتان بوشــهر و کل کشــور اســت.

ــار تاریخــي و طبیعــي آن همچــون قلعــه  ــرار دارد و آث ــل از میــاد در مجــاورت عســلویه ق ــا قدمــت 350 ســال قب ــز ب ــگان نی ــدر کن بن
نصــوري )طاهــري( و گوردخمــه هــاي بنــدر طاهــري از جملــه آثــار چشــم نــواز تاریخــي ایــن منطقــه بــه شــمار مــي رود. شــغل اصلــي 
مــردم بومــي ایــن منطقــه ماهیگیــري و تجــارت اســت و ســفال پــزي از عمــده تریــن صنایــع دســتي آنهــا مــي باشــد. کشــف میــدان 
هــاي گازي نــار و کنــگان، پــارس شــمالي و میــدان عظیــم پــارس جنوبــي طــي دهــه هــاي اخیــر نقــش و اهمیــت ویــژه اي بــه ایــن 

منطقــه داده اســت. 

2-6 زبان و گویش 
بیشــتر مــردم اســتان بوشــهر بــه زبــان فارســی و بــا گویــش ویــژه منطقــه خــود تکلــم مــي کننــد، برخــی از اهالــی جزیــره شــیف و بنــادر 
کنــگان و عســلویه نیــز بــه زبــان عربــی صحبــت می کننــد. فارســی در منطقــه بوشــهر بــا گویــش هایــی همچــون بردســتانی، دشــتی، 
تنگســتانی و کازرونــی گفتگــو می شــود. گویــش اهالــي ســواحل خلیــج فــارس و جزایــر آن داراي رگه هایــی از گویــش هــا و زبــان هــای 

بلوچــی، کــردی، ترکمنــی و غیــره بــا ترکیبــي از واژه هــای انگلیســی، هلنــدی، پرتقالــی، هنــدی و عربــی اســت. 
ــا گویــش لــری، اهالــي شهرســتان های جنوبــی ماننــد  ــًا ب اهالــي شهرســتان های شــمالی اســتان ماننــد دیلــم، گنــاوه و دشتســتان عمدت
جــم و قســمت هایی از کنــگان و دیــر بــه زبــان فارســی )همــراه بــا لهجــه( و بیشــتر اهالــي عســلویه بــه زبــان عربــي صحبــت مــي کننــد. 

در منطقــه پشــتکوه دشتســتان نیــز عشــایر تــرک بــه زبــان ترکــي ســخن مــي گوینــد.
در عســلویه اگرچــه بیشــتر خانــواده هــا بــه زبــان عربــي تکلــم مــي کننــد، ولــي بیشــتر آنهــا بــه زبــان فارســي آشــنائي داشــته و مــي توانند 

زبــان فارســي را بــا لهجــه محلــي آمیختــه بــه عربــي صحبــت مي کننــد. 

2-7 جاذبه هاي گردشگري 
منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس ومناطــق مجــاور آن داراي پتانســیل هــاي گوناگــون بــراي جــذب گردشــگران داخلــي و خارجــي 
مــي باشــد. ایــن منطقــه بــه عنــوان پایتخــت انــرژي کشــور، عــاوه بــر جاذبــه هــاي گردشــگري صنعتــي، داراي جاذبــه هــاي گوناگــون 
تاریخــي، طبیعــي و غیــره مــي باشــد و توانایــي زیــادي در جــذب ســرمایه گــذاران داخلــي و خارجــي مــي باشــد. بــراي مثــال مــي تــوان 
بــه ســواحل خلیــج فــارس، جنــگل هــاي حــرا، جزایــر و پــارک هــاي دریایــي )جاذبــه طبیعــي(، گــور دخمــه هــا، قلعــه هــا، عمــارت هــا و 
بناهــاي تاریخــي، زیارتــگاه هــا، مســاجد )جاذبــه تاریخــي(، فازهــا و پاالیشــگاه هــاي صنعتــي )جاذبــه صنعتــي( و جاذبــه هــاي گوناگــون 

دیگــر اشــاره نمــود؛ کــه در زیــر بــه شــرح نمونــه هایــي بــا بیشــترین پتانســیل جــذب گردشــگر خواهیــم پرداخــت.

2-7-1 پارك ملي نایبند
پــارک ملــي دریایــي نایبنــد بــه عنــوان منطقــه حفاظــت شــده ســازمان محیــط زیســت ایــران در 300 کیلومتــري جنــوب شــرقي بنــدر 
بوشــهر و انتهــاي ایــن اســتان در منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس قــرار دارد. ایــن پــارک ملــي از غــرب بــه شــهر عســلویه، از شــرق 

بــه شهرســتان پارســیان، از شــمال بــه کــوه هــاي زاگــرس و از جنــوب بــه خلیــج زیبــاي فــارس محــدود اســت.
ــه حفاظــت  ــوان منطق ــه عن ــار ب ــا مســاحت 19500 هکت ــد ب ــه نایبن ــا بخشــي از دماغ ــراه ب ــد هم ــج نایبن در ســال 1375 )75/9/7( خلی
شــده ي نایبنــد در فهرســت مناطــق حفاظــت شــده ایــران قــرار گرفــت. ایــن منطقــه همــراه بــا مناطــق دیگــر از جملــه دماغــه نایبنــد و 

بخشــي از آب هــاي خلیــج فــارس در ســال 1383 بــه عنــوان اولیــن پــارک ملــي دریایــي ایــران ثبــت و اعــام شــد. 
ــتان  ــزگان )شهرس ــلویه( و هرم ــتان عس ــهر )شهرس ــتان بوش ــار در دو اس ــزار و 814 هکت ــعت 49 ه ــا وس ــي ب ــي دریای ــارک مل ــن پ ای
پارســیان بخــش کوشــکنار( قــرار دارد. مجموعــه پــارک ملــي دریایــي زیــر نظــر اداره کل محیــط زیســت شهرســتان عســلویه مــي باشــد.

ایــن پــارک یکــي از بــا ارزش تریــن زیســتگاه هــاي دریایــي خلیــج فــارس مــي باشــد کــه داراي مجتمــع هــاي مرجانــي، علــف هــاي 
دریایــي، خورهــاي متعــدد، جنــگل هــاي حــرا )مانگــرو(، ســواحل ماســه اي زیبــا، ســواحل صخــره اي و درختــان کهنســال انجیــر معابــد 

مــي باشــد و مناســب تریــن محــل بــراي اکــو توریســم اســت. 
ایــن منطقــه از نظــر تنــوع جانــوران وحشــي نیــز منحصــر بــه فــرد اســت و داراي میــش و قــوچ، کل، بــز وحشــي، آهــو، حیوانــات نــادري 

چــون جبیــر  و جیرفتــي اســت. 
چشــم اندازهــاي بدیــع و کــم نظیــر ســاحلي همــراه با فســیل هــاي متنوع نــه تنهــا داراي ارزش زیباشــناختي بــوده بلکــه از نظر زمین شناســي نیز 
ارزشــمند اســت. از دیگــر ابزیــان ایــن منطقــه دو نــوع الک پشــت عقابي و ســبز مي باشــد. خرچنگ نیــز در این مناطق بســیار زیاد دیده مي شــود.
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2-7-2 جنگل هاي حرا )مانگرو(
ــه اي از جامعــه گیاهــي مانگــرو  مــي باشــد. کلمــه مانگــرو اســم مرکبــي اســت معــرف اکوسیســتم خاصــي در مناطــق  حــرا  گون
اســتوایي، حاصــل تجمــع ویــژه اي از گیاهــان وجانــواران در ســواحل پســت خورهــا، دلتاهــا، برکــه هــا و ســواحل دریاهــا کــه در عیــن 

حــال نشــانگر درختــان و درختچــه هــاي ایــن گونــه اکوسیســتم هــا نیــز مــي باشــد.
حرا گیاهي از تیره شاه پسند است که دانه آن روي درخت مادر مي روید و نهال تولید مي کند. سپس از درخت جدا مي شود و داخل 
مرداب مي افتد. جنگل حرا بر دریا و آب شور قرار دارد و این سازش با آب شور و شرایط نامناسب، از حرا یک گیاه استتثنایي ساخته است. 
این نوع جنگل در بردارنده درخت هاي حراي دوکي شکل با رویه سبز و براق و پشت برگ هایي سفید یا خاکستري رنگ با ارتفاع 3 تا 

6 متر است. گل هاي آن خوشه اي، کوچک و در انتهاي شاخه ها قرار گرفته اند.
گلبرگ پنج قسمتي پرزدار تقریبا مدور با کاسبرگ چهار قسمتي بیضي شکل تشکیل گردیده است و معموال در فصل تابستان شکوفا مي گردد. 

درخت حرا منحصرا در خورها و مناطق بین جذر و مدي که بستري لجني دارند مشاهده مي گردند.
بخشــي از جنــگل هــاي حــراي ایــران در ســواحل خلیــج نایبنــد و در امتــداد دو خــور بســیار بزرگ که هــر کدام انشــعابات فرعي بســیار 
زیــادي دارد گســترش یافتــه اســت. منطقــه ویــژه اقتصادي انــرژي پارس در مجــاورت دو کانــون جنگلي حــرا در خلیج نایبند مي باشــد.

از آنجــا کــه یکــي از خصوصیــات مهــم جنــگل حــرا، قــدرت بســیار زیــاد در ایجــاد تعــادل و تبــادالت گازي بــا اســتفاده از سیســتم 
ریشــه هــاي هوایــي، حفــظ اکــو سیســتم طبیعــي منطقــه و همچنیــن نقــش آن در کاهــش آلودگــي هــوا مــي باشــد، ســازمان منطقــه 

ویــژه از ســال 1380 تــا کنــون ســاالنه تعــداد زیــادي اصلــه نهــال تولیــد و در ســطح جنــگل هــاي حــرا کاشــته اســت.
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2-7-3 منطقه حفاظت شده مند 
منطقــه حفاظــت شــده منــد در اســتان بوشــهر بیــن N2705 تــا N2810 عــرض شــمالي و E5115 تــا E5106 طــول شــرقي واقــع شــده 
اســت. مســاحت ایــن منطقــه 46500 هکتــار مــي باشــد و بــا دو اکوسیســتم ابــي و خشــکي در کنــار بخــش بردخــون از توابــع شهرســتان 
دیــر واقــع در 180 کیلومتــري جنــوب شــرقي بنــدر بوشــهر قــرار دارد. ایــن منطقــه داراي جاذبــه هــاي طبیعــت گــردي فراوانــي مــي باشــد. 
مند منطقه اي جلگه اي کویري است که داراي دو فصل زمستان نسبتًا خشک و تابستان گرم است. در آب هاي ساحلي غرب منطقه چهار 
جزیره با نام هاي “ام سلمه )خان(”، “جبرین )تهمادون(”، “نخیلو” و  “ام الگرم” وجود دارد که به زیبایي منطقه حفاظت شده مند در سواحل 
زیباي خلیج فارس افزوده اند. این جزایر ضمن دارا بودن ظرفیت هاي ویژه حفاظتي گونه هاي مهم حیات وحش منطقه را در خود جاي داده و 
محلي براي تخم گذاري الک پشتان دریایي )الک پشت سبز و الک پشت نوک عقابي(، پرستوهاي دریایي و پرندگان مهاجر ابزي دیگر است. 

این جزایر زیستگاه مهمي جهت زمستان گذراني پرندگان مهاجر ابزي و تخم گذاري پرندگان و الک پشتهاي دریایي نیز هستند. 
رودخانه زیباي مند پراب ترین رودخانه استان بوشهر تنها منبع ابي تأمین آب شرب حیات وحش منطقه است. پوشش گیاهي مناسب گیاهان 
نادري چون انوکنمون سودامبولیس، دامبارنکیما، هالوکاریس، ساریکورینا، درختان حرا، گز، کنار و کهور پاکستاني در کنار ساحلي بودن این 
منطقه مکان زیست و مهاجرت انواع پرندگان، ابزیان، خزندگان و حیوانات را فراهم کرده است. رویش بیش از 80 نوع گیاه ماندابي که یکي از 
با اهمیت ترین اکوسیستم هاي زمین است زیستگاه هاي سفره اي بسیار مناسبي را براي انواع گونه هاي جانوري به ویژه گونه هاي مختلفي 
از الک پشت ها در این منطقه فراهم کرده است. الک پشت دریایي نوک عقابي، خزنده اي با بیش از 150 میلیون سال سابقه پیدایش، از 
نادرترین انواع الک پشت در دنیا است که به دلیل جلوگیري از خطر انقراض آنها در منطقه حفاظت شده مند تخم گذاري و تکثیر مي شود.

ــدگان  ــه هــاي متعــددي از پرن ــار، گــرگ، جوجــه تیغــي و نمون ــاه، کفت ــد آهــو، خرگــوش، روب ــوري مانن ــه هــاي مختلــف جان ســایر گون
نیــز در ایــن منطقــه بــه وفــور یافــت مــي شــود و ســبب شــده تــا منطقــه حفاظــت شــده منــد بــه یکــي از مناطــق بــي نظیــر اســتان در 

گردشــگري و حفــظ و نگهــداري نســل انــواع پرنــدگان، حیوانــان و ابزیــان تبدیــل شــود.

2-7-4 شهر باستاني سیراف
ــه هــاي گردشــگري تاریخــي اســتان  ســیراف شــهري باســتاني واقــع در بخــش مرکــزي شهرســتان کنــگان و یکــي از زیباتریــن جاذب

بوشــهر در جنــوب ایــران اســت. 
طبــق برخــي منابــع تاریخــي و کاوش هــاي باســتان شــناختي نامگــذاري ســیراف بــا نــام “اردشــیر بابــکان” شــاه ساســاني پیونــد داشــته 
و برپایــه ایــن نظریــه، نخســتین نــام ایــن بنــدر “اردشــیر اب” بــوده و در دوره هــاي بعــد بــه “ســیراف” تبدیــل شــده اســت. وجــود دخمــه 
ــا ســیراف،  ــاد ت ــه بنــدر ســیراف و راه ســنگ فــرش ساســاني از فیروزاب هــاي ســاروجي و اســتودان هــا در دامنــه کوهســتاني مشــرف ب

پایه گذاري این بندر در دوره ساساني یا پیش از آن را به اثبات مي رساند. 
تاریــخ ســیراف بــا تاریــخ اســاطیر و باورهــاي ایرانــي پیونــد دارد؛ ســنگ بنــاي توســعه ایــن بنــدر بــه جهــت بســط و توســعه بازرگانــي و 
دریانــوردي توســط اردشــیر بابــکان نهــاده شــد و بــه ســبب ایجــاد امنیــت، تجــارت و کشــتیراني آزاد مــورد توجــه همــه کشــورها قــرار 
گرفــت. ســیراف از قدیمــي تریــن و پررونــق تریــن بنــادر ایــران اســت کــه روابــط تجــاري زیــادي بــا روم و یونــان در اروپــا، ماداگاســکار 
در آفریقــا، کشــورهایي ماننــد هنــد، چیــن و ســایر کشــورهاي جنــوب شــرق آفریقــا و حاشــیه مدیترانــه داشــته اســت. آزادي تجــاري در ایــن 
بنــدر ســبب شــد زرتشــتیان، مســیحیان، یهودیــان، چینــي هــا، رومــي هــا و  ســپس مســلمانان در کمــال آزادي و انصــاف بــه کار و تجــارت 
مشــغول شــوند. بــه دلیــل حضــور تمــدن هــا، ادیــان، و مذاهــب مختلــف و زندگــي مســالمت آمیــز در کنــار یکدیگــر، ســیراف بــه شــهر 

گفتگــوي تمــدن هــا مشــهور شــده اســت. 
اوج شــکوفایي ســیراف بــه بعــد از ورود اســام )29 ه. ق( بــه قــرون ســوم و چهــارم هجــري بــر مــي گــردد. ایــن بنــدر در دوران آل بویــه به ســبب 
قــدرت سیاســي، اقتصــادي و نظامــي بــه بزرگتریــن بنــدر خلیــج فــارس و دنیــاي اســام و محــل صــادرات و واردات کاالهــاي تجــاري تبدیــل 
شــد، بــه طــوري کــه آوازه ایــن بنــدر در سراســر دریاهــاي شــناخته شــده آن روز پیچیــده بــود. اغلــب مورخیــن از جملــه اســتخري، ابــن خلــدون، 
ابــن حوقــل، مقدســي و غیــره نیــز در آثــار خــود از زیبایــي شــهر، ثــروت فــراوان، دریانــوردان شــهیر و ســاختمان هــاي ســیراف یــاد نمــوده انــد. 

از جملــه علــل افــول ســیراف مــي تــوان بــه  زلزلــه شــدید ســال هــاي 367 و 398 ه ق، زوال حکومــت آل بویــه، ظهــور کیــش و مهاجــرت 
ســیرافیان، جنــگ هــاي ملــوک الطوایفــي و قبیلــه اي در مســیر منتهــي بــه ســیراف، ضربــه بــه روابــط چیــن و ســیراف بــه دلیــل جنــگ 

هــاي داخلــي چیــن نــام بــرد. 
از جملــه جاذبــه هــاي گردشــگري ســیراف مــي تــوان بــه بنــدر باســتاني ســیراف، قلعــه نصــوري، گــور دخمــه هــا، گــور ســیبویه، آرامــگاه 
ــازل  ــاي من ــازار، بقای ــده از ب ــه جــا مان ــار ب ــام حســن بصــري،  آث ــن شــیرازي، آتشــکده، مســجد جامــع ســیراف، مســجد ام قطــب الدی
مســکوني، مــوزه مــردم شناســي ســیراف )پایــگاه باســتان شناســي دکتــر وایــت هــاوس(، بنگســار )گمــرک تاریخــي ســیراف(، عمــارت 

نصــوري، حمــام دوره اســامي، تفرجــگاه بنــو و ســواحل دریــا اشــاره نمــود.
مشــاهیر و مفاخــر ســیراف عبارتنــد از: ابوســعید ســیرافي )نخســتین واســط گفتگــو میــان دســتور زبــان فارســي و عربــي در قــرون 3 و 4 
هجــري(، ابــو محمــد یوســف ســیرافي )عالــم علــم نحــو و اســتاد ســید رضــي(، قطــب الدیــن محمــد ســیرافي )از عرفــاي ســده هفتــم 
هجــري(، ســیبویه )عالــم بــزرگ علــم نحــو(، ســلیمان ســیرافي، محمــد ابــن بابشــاد ســیرافي )دریانــورد شــهیر(، ابــو زیــد حســن ســیرافي 

)نگارنــده خاطــرات ســلیمان ســیرافي(، ســلیمان تاجــر ســیرافي )ســیاح و گردشــگر(
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2-7-5 عمارت نصوري
ــه  ــق ب ــه متعل ــن قلع ــه نصــوري( مــي باشــد. ای ــار نصــوري )قلع ــه هــاي تاریخــي شــهر ســیراف عمــارت شــیخ جب از دیگــر جاذب
خانــدان نصــوري و بــر روي تپــه اي مشــرف بــه دریــا بنــا شــده اســت؛ داراي دو حیــاط اندرونــي و بیرونــي، شــاه نشــین و بادگیــر 
اســت و بــه دســتور “شــیخ جبــار دوم” پــدر بــزرگ “شــیخ ناصــر نصــوري” در ســال 1224 هجــري قمــري ســاخته شــده اســت. معمــار 

ایــن بنــا علــي اصغــر شــیرازي اســت و ســاخت آن بــه حــدود 180 ســال پیــش )اوایــل دوره قاجــار( برمــي گــردد. 
گچبــري هــاي زیبــاي ایــن بنــا دربرگیرنــده نقــش درختــان، شــاخ و بــرگ، گلــدان هــاي زیبــا و فرشــتگان اســت و هیجــده تابلــو از 

مجالــس شــاهنامه فرودســي در ایــوان غربــي آن نقــش بســته اســت. 
ایــن قلعــه پــس از فــوت شــیخ ناصــر نصــوري در ســال 1356 شمســي خالــي از ســکنه گردیــد و در ســال 1378 توســط ســازمان 

میــراث فرهنگــي خریــداري و ســپس بــه ثبــت ملــي رســید. 
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2-8 امكانات زیربنایي منطقه
2-8-1 مسیرهاي ارتباطي

مسیرهاي ارتباطي منطقه شامل مسیرهاي هوایي، دریایي و زمیني به شرح زیر مي باشند.

2-8-1-1 مسیرهاي هوایي 
احــداث فــرودگاه بیــن المللــي خلیــج فــارس کــه بــراي فــرود هواپیماهــاي پهــن پیکــر طراحــي شــده اســت در خــرداد مــاه ســال 1382 
آغــاز و در اســفند 1384 پایــان یافــت. ایــن فــرودگاه کــه پــس از فــرودگاه  بیــن المللــي امــام خمینــي)ره( مجهزتریــن فــرودگاه کشــور 

اســت، در ســال 85 بــه اســتانداردهاي روز دنیــا رســید و آمــاده پذیرایــي از پروازهــاي خارجــي گردیــد. 
فــرودگاه بیــن المللــي خلیــج فــارس در جنــوب شــرقي اســتان بوشــهر و در ارتفــاع 21 پــا از ســطح دریــا در زمینــي بــه مســاحت 700 هکتار 
احــداث گردیــده اســت. ایــن فــرودگاه در فاصلــه 22 کیلومتــري شــهر عســلویه قــرار دارد و رتبــه هفتــم را در میــان 54 فــرودگاه کشــور دارد.
فــرودگاه بیــن المللــي خلیــج فــارس بــا بانــدي بــه طــول 4200 متــر، عــرض 60 متــر و یــک پایانــه مســافربري بــا 6 هــزار متــر مربــع 

زیربنــا در حــال حاضــر تــوان جابجایــي یــک میلیــون مســافر در ســال را داراســت. 
ترمینــال مســافري فــرودگاه بــا ســطحي معــادل 7600 متــر مربــع ظرفیــت پذیــرش یــک میلیــون مســافر در ســال را بــا بهــره گیــري از 

سیســتم هــاي هوشــمند بازرســي و کنتــرل توســط دوربیــن هــاي مداربســته و ســایر تجهیــزات الکترونیکــي داراســت. 
ایــن فــرودگاه بیــن المللــي با داشــتن حــدود 5961 پرواز داخلــي، ورودي و خروجــي و بیش از 713694 مســافر در ســال از نظر تعــداد پرواز و 
تجهیــزات ناوبــري از جایــگاه مناســبي در کشــور برخــوردار اســت؛ از ســاعت 6 صبــح تا 22 شــب عملیاتي بوده و بــه دلیل واقع شــدن در مرز 
open sky و کریدورهــاي پــروازي داخلــي و بیــن المللــي خصوصــا پروازهــاي عبــوري بیــن المللــي )over fly( نقش بســیار مهمي دارد. 

ــه شــهرهاي تهــران، اصفهــان، شــیراز، مشــهد،  ــروازي از مقصــد عســلویه ب در حــال حاضــر در ایــن فــرودگاه ســرویس هــاي منظــم پ
اهــواز، بوشــهر، تبریــز، رشــت و غیــره برقــرار مــي باشــند. 
برخي پروژه هاي طرح توسعه فرودگاه به شرح زیر مي باشد:

الف( احداث ترمینال اصلي فرودگاه بین المللي خلیج فارس به مساحت 15000 متر مربع
ب( احداث کمپ مسکوني براي 400 نفر به مساحت 8000 متر مربع

ج( احداث باند دوم پرواز به طول 4 کیلومتر، عرض 60 متر و 5 تاکسیوي ارتباطي
د( احداث ساختمان براي کترینگ فرودگاه

ه( احداث مسجد
ي( احداث ساختما انبار تدارکات فرودگاه

ز( احداث سوله هندلینگ
ژ( احداث رمپ کارگو

2-8-1-2 مسیرهاي زمیني
 راه هاي شوسه �

محــور اصلــي بنــدر لنگــه- بوشــهر )رابــط شهرســتان عســلویه بــا شــاهراه سراســري کشــور( و بزرگــراه جــم- فیروزابــاد )کاهــش مســیر 
عســلویه- شــیراز بــه بیــش از 300 کیلومتــر( از جملــه راه هــاي اصلــي ارتباطــي در ایــن منطقــه اســت. تعــدادي راه فرعــي نیــز احــداث 
گردیــده کــه کلیــه روســتاهاي شهرســتان عســلویه را بــه یکدیگــر متصــل مــي نمایــد. روســتاهاي عســلویه در دو مســیر مــوازي یکدیگــر 
قــرار گرفتــه انــد. بدیــن صــورت کــه در مســیر جــاده اصلــي  بنــدر لنگــه- بوشــهر )بــه ترتیــب از شــرق بــه غــرب( روســتاهاي بنــدو، 
ســهمو جنوبــي، ســهمو شــمالي، مــروع و ســواحل، چــاه مبــارک، بســتانو، خیــارو )دهســتان نایبنــد بــه مرکزیــت بخــش چــاه مبــارک(، 
عســکري، اخنــد، دهنــو، کات، بزبــاز، بیدخــون، عســلویه و نخــل تقــي قــرار دارنــد کــه فاصلــه کمــي از یکدیگــر )کل مســیر حــدود 35 

کیلومتــر( داشــته و در نزدیکــي رشــته کــوه زاگــرس اســت.
در جانــب دیگــر و در کنــاره ســاحل خلیــج فــارس روســتاهاي خــره، کنــار خیمــه، بنــود، زبــار، صفیــه، بســاتین، هالــه و بعــد از آن هــا منطقه 
بکــر و شــگفت انگیــز نایبنــد قــرار دارد کــه بــه دلیــل نــادر بــودن و جامــع الشــرایط بــودن اولین پــارک ملي دریایــي ایــران نام گرفته اســت.

 راه آهن �

ایــن منطقــه فعــًا فاقــد ارتبــاط راه آهــن بــه شــبکه کشــوري و بین المللــي اســت، امــا طبــق طــرح جامــع راه آهــن ایــران، منطقــه ویــژه 
اقتصــادي انــرژي پــارس در طــرح توســعه راه آهــن جنــوب ســرزمین ایــران )اتصــال بنــدر چابهــار بــه بندرعبــاس، بوشــهر، شــیراز و بنــدر 
امــام( قــرار دارد کــه از طریــق آن بــه شــبکه راه آهــن کشــوري و بین المللــي متصــل خواهــد شــد. همچنیــن طبــق طــرح کاربــري اراضــي 
ــار بیــن  ــژه جهــت حمــل و نقــل ب ــه پیش بینــي مســیر راه آهــن داخلــي در منطقــه وی ــارس نســبت ب ــرژي پ ــژه اقتصــادي ان منطقــه وی
اراضــي بنــدر، انبارهــا، پایانــه و صنایــع )قابــل اتصــال بــه شــبکه خارجــي در آینــده( اقــدام شــده اســت. راه آهــن شــیراز- بوشــهر- عســلویه 
تــا پایــان برنامــه پنجــم توســعه بــه بهــره بــرداري خواهــد رســید. طــول ایــن مســیر647 کیلومتــر اســت کــه 300 کیلومتــر از آن در حــوزه 
اســتان بوشــهر قــرار داشــته و در 12 قطعــه اجــرا خواهــد شــد. در ایــن مســیر 30 تونــل و 25 دســتگاه پــل بــزرگ ســاخته مــي شــود؛ هــم 
اکنــون دو قطعــه از ایــن قطعــات بــه طــول 100 کیلومتــر دردســت ســاخت اســت، همچنیــن دو قطعــه دیگــر از ایــن خــط آهــن بــه طــول 

95 کیلومتــر در فــارس در دســت ســاخت قــرار دارد.

 راه هاي دريايي �

اســکله هــاي موجــود در بنــادر نخــل تقــي و عســلویه پذیــراي کشــتي هــا از تمــام بنــادر خلیــج فــارس مــي باشــند. همچنیــن اســکله 
مجتمــع بنــدري پــارس نیــز کــه از بزرگتریــن اســکله هــاي خاورمیانــه محســوب مــي شــود واردات کاالهــاي مــورد نیــاز صنایــع و صــادرات 

محصــوالت پتروشــیمي را انجــام مــي دهــد.
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2-8-2 بندرگاه جامع پارس
بنــدرگاه جامــع پــارس بــا وســعت 100 هکتــار، مهم تریــن زیرســاخت در حــوزه سیســتم ترابــري بین المللــي مــواد و محصــوالت در 
منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس )بارگیــري کاالهــاي صادراتــي و تخلیــه بارهــاي وارداتــي توســط کشــتي ها از جملــه صــادرات 
ــاز  ــات موردنی ــع پاییــن دســت و همچنیــن پشــتیباني خدمــات و تســهیات دریایــي و امکان محصــوالت پتروشــیمي، گوگــرد، صنای

ســرچاه هاي گاز و...( مي باشــد. 
مجتمــع بنــدري پــارس در منطقــه ویــژه بــا دارا بــودن دو حوضچــه خدماتــي )60 هکتــار( و پتروشــیمي )100 هکتــار(، دو مــوج  شــکن 
غربــي و شــرقي بــه ترتیــب بــا طــول 2280 و 1002 متــر، 25 پســت اســکله بــا عمــق ابخــور حداقــل 11 و حداکثــر 20 متــر تــوان 

پذیــرش کشــتي هایــي بــا ظرفیــت 80 هــزار تــن را داراســت. 
حوضچه شــماره یک مجتمع بندري پارس داراي 10 پســت و اســکله به طول تقریبي 2600 متر و حوضچه شــماره 2 با 15 پســت اســکله 
هــر کــدام بــه طــول 300 تــا 314 متر و با ظرفیت اســمي 40 میلیون تن در ســال یکــي از یزرگترین بنادر صنعتي خلیج فارس مي باشــد. 
بندر اصلي )پتروشیمي( براي صادرات محصوالت پتروشیمي به میزان تقریبي 30 میلیون تن در سال )پروپان، بوتان، اتیلن، استایرن، 
مونومر، پروپیلن، مونواتیلن گایکول، دي اتیلن گایکول، تري اتیلن گایکول، متانول، پارازیلین، اورتوزایلین، بنزن، اوره، آمونیاک، تولوئن، 
رافینیت، آروماتیک ها و...( و بندر خدماتي براي صادرات گوگرد )800.000 تن در سال(، صادرات محصوالت صنایع پایین دست و مختلط 
و نیمه سنگین )3/5 میلیون تن در سال(، ترانزیت کاال )3/5 میلیون تن در سال(، واردات کاال و تجهیزات )حدود یک میلیون تن در سال( 
و ارائه خدمات و تسهیات پشتیباني مورد نیاز چاه هاي گاز در 100 کیلومتري ساحل ایجاد شده اند. این مجتمع بندري مجهز به بازوهاي 

بارگیري اتیلن، بوتان، پروپان، آمونیاک، اوره، متانول، پارازایلین و غیره و مجهز به دو دستگاه Ship loader ریلي جهت بارگیري گوگرد 
و اوره فله مي باشد. از دیگر امکانات مجتمع بندري پارس مي توان به ترمینال کانتینري، انبارهاي روباز و سرپوشیده جهت نگهداري کاال، 
اسکله اختصاصي شناورهاي عملیاتي و تدارکاتي، اسکله رورو جهت رمپ اندازي شناورها و تخلیه و بارگیري خودرو، اسکله اختصاصي 
جهت پهلوگیري شناورهاي نفتي و سوخت رسان، دو دستگاه گنتري کرن و یک دستگاه RMG جهت تخلیه و بارگیري کانتینر، برج 

کنترل ترافیک دریایي، تجهیز بندر به دستگاه AIS مخابراتي جهت کنترل و هدایت شناورها اشاره نمود.
در بخــش خشــکي نیــز پــس از اتمــام پســکرانه بنــدر خدماتــي پــارس انتظــار مــي رود تســهیات و خدمــات عمومــي بــه شــرح زیــر 

ایجــاد گــردد:
ــرش  ½ ــت پذی ــه قابلی ــاز ک ــع فضــاي روب ــه مســاحت حــدود 71775 مترمرب ــاز و سرپوشــیده ب ــاي روب ــا، انباره ایجــاد کارگاه ه

ــه وجــود آورده اســت.  ــي ب ــدر خدمات ــن کاال در ســال را در بخــش خشــکي بن ــا ت ــون ه میلی
ــارداري و فراهــم نمــودن  ½ ــري و انب ــه و بارگی ــران در بخــش تخلی ســرمایه گــذاري شــرکت کشــتیراني جمهــوري اســامي ای

تجهیــزات مــورد نیــاز کاالهــاي عمومــي، فلــه و کانتینــري، احــداث یــک ســوله 9000 متــري، آغــاز فعالیــت صــادرات کانتینــري 
محصــوالت پتروشــیمي و نصــب جرثقیــل هــاي دروازه اي )Gantry Crane( جهــت تخلیــه و بارگیــري کانتینــر.

ــا ظرفیــت 120000  ½ ــزه گوگــرد ب ــار مکانی ــن در ســاعت و انب ــري 1000 ت ــت بارگی ــا ظرفی احــداث Ship loader گوگــرد ب
تــن اســت. 

مجتمــع بنــدري پــارس بــه عنــوان شــاهرگ اصلــي واردات و صــادرات کاال در منطقــه یکــي از عوامــل مهــم جــذب ســرمایه  ½
گــذاران داخلــي و خارجــي اســت. 
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2-8-3 پایانه مسافري پارس
ایــن پــروژه بــا اعتبــاري بالــغ بــر یکصــد میلیــارد ریــال در زمینــي بــه مســاحت حــدود 8 هکتــار در منتهــي الیــه ضلــع غربــي منطقــه ویــژه 
)در مجــاورت دروازه غربــي منطقــه ویــژه( و بــا تــوان جابجایــي پنــج میلیــون مســافر در ســال طراحــي و احــداث شــده اســت  و مقــرر 

اســت بــه صــورت مزایــده بــه بهــره بــردار واگــذار گــردد.
پایانــه مســافري پــارس در بردارنــده ســاختمان ترمینــال )دفتــر مدیریــت پایانــه، دفاتــر شــرکت هــاي حمــل و نقــل مســافر، غرفــه هــاي 
تجــاري، رســتوران، گیشــه اطاعــات، انبــار توشــه، نمازخانــه و ســرویس بهداشــتي(، پارکینــگ عمومــي، جایــگاه تاکســي ســرویس درون 
شــهري و بــرون شــهري، ایســتگاه اتوبــوس درون شــهري، انبــار مرکــزي، خوابــگاه راننــدگان و ســاختمان هــاي جنبــي از جملــه بهــداري، 
ــردن  ــوس جهــت ســوار ک ــگاه اختصاصــي اتوب ــرگاه و کارواش، جای ــن و گاز، تعمی ــگاه ســوخت، پمــپ بنزی ــش نشــاني، مســجد، جای آت

مســافرین مــي باشــد. 
امکانات پایانه مسافربري پارس شامل موارد زیر مي گردد:

الف( دفاتر اداري و فروش بلیط شرکت هاي مسافربري
ب( مراکــز ارائــه کننــده خدمــات عمومــي و تســهیات پشــتیباني از جملــه تعمیــرگاه خــودرو و فروشــگاه لــوازم یدکــي، کارواش، جایــگاه 

ســوخت، رســتوران، غرفــه هــاي فــروش اغذیــه و لــوازم خانگــي، آرایشــگاه و ســوپرمارکت
ج( پارکنینگ عمومي، قابلیت احداث زمین ورزشي و غیره

د( آتش نشاني و بهداري

2-8-4 شهرك حمل و نقل کاال
طــرح شــهرک کاال بــا زمینــي بــه مســاحت 40 هکتــار در منتهــي الیــه ضلــع شــرقي منطقــه ویــژه )در مجــاورت دروازه شــرقي منطقــه 

ویــژه( قــرار دارد. 
ایــن طــرح در ســال 1382 بــا هــدف تمرکــز صنعــت حمــل و نقــل کاال و بــا ظرفیــت جابجایــي حداقــل بیســت میلیــون تــن محصــوالت 
تولیــدي در ســال و اســتقرار حــدود 26 شــرکت حمــل و نقــل طراحــي و مصــوب گردیــد. ایــن شــهرک در حــال حاضــر بــه بهــره بــرداري 

رســیده اســت.
امکانــات شــهرک حمــل و نقــل کاال شــامل دفاتــر و پارکینــگ اختصاصــي شــرکت هــاي حمــل و نقــل کاال، مراکــز ارائــه دهنــده خدمــات 
رفاهــي، تجــاري و عمومــي از قبیــل رســتوران و چایخانــه ســنتي، خوابــگاه، بهــداري، آتــش نشــاني، پارکینــگ عمومــي، مســجد، فســت 
ــات  ــر خدم ــکول، دفت ــي، باس ــه فن ــز معاین ــوخت، مرک ــگاه س ــي، جای ــوازم یدک ــگاه ل ــي و فروش ــع تعمیرگاه ــت، مجتم ــود، هایپرمارک ف
ارتباطــي، نمایندگــي بیمــه، بانــک، دفتــر خدمــات الکترونیکــي انتظامــي )پلیــس +10(، تاکســي ســرویس، زمیــن ورزشــي، دفاتــر بازرگانــي 

و بارانــداز مــي باشــد.
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2-8-5 امكانات فرهنگي، رفاهي و ورزشي
2-8-5-1 مجموعه ورزشي خلیج نایبند )پردیس ورزشي(

ایــن مجموعــه در زمینــي بــه مســاحت 19 هکتــار ســاخته شــده اســت. مجموعــه ورزشــي خلیــج نایبنــد بــه صــورت یــک پــارک ورزشــي 
ــي و  ــاط دیدن ــره از نق ــواري و غی ــه س ــیده، پیســت دوچرخ ــي، اســتخر سرپوش ــن مصنوع ــن چم ــد منظــوره، زمی ــالن چن ــده س در بردارن

جاذبه هاي گردشگري پارس جنوبي مي باشد. امکانات این مجموعه به شرح زیر مي باشد:
1( اســتخر فــوق سرپوشــیده بــه مســاحت 1949 متــر مربــع داراي حوضچــه اســتخر )34 در 17 متــر( بــا امکانــات ســوناي خشــک و 

بخــار، جکــوزي و حوضچــه آب ســرد 
2( زمیــن چمــن مصنوعــي پردیــس: زمیــن مذکــور بــه مســاحت 7140 متــر و بــه ابعــاد 105در 68 متــر مي باشــد   ؛ ایــن زمیــن چمــن 

اســتاندارد جهــت مســابقات بــا ظرفیــت 5 هــزار تماشــاچي مــي باشــد.
3( ســالن بدنســازي المپیــک: ایــن ســالن بــا پیشــرفته تریــن دســتگاه هــاي بدنســازي میزبــان بیــش از 50 نفــر در روز مــي باشــد. در 
ایــن ســالن کاس هــاي آموزشــي ایروبیــک نیــز دائــر مــي باشــد. عــاوه برســالن بدنســازي ســالني مجــزا بــزاي تنیــس روي میــز و 

فوتبــال دســتي در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــم  ــزا اع ــالن مج ــن س ــاچي، داراي چندی ــت 1200 تماش ــا ظرفی ــر و ب ــاي 3500 مت ــا زیربن ــالن ب ــن س ــوره: ای ــد منظ ــالن چن 4( س
ــتفاده  ــراي اس ــره ب ــودو، کشــتي و غی ــو، ج ــز، ووش ــس روي می ــالن تنی ــه(، س ــي مجموع ــالن اصل ــي )س ــاي توپ ــالن ورزش ه از س

عاقه مندان مي باشد.
5( زمین هاي ورزشي روباز 

6( سالن سرپوشیده بولینگ با زیربناي حدود 3410 متر مربع
7( باشگاه ورزشي و بدنسازي پارس 2

8( مسیر تردد دوچرخه در سراسر سایت
9( سالن ورزشي و امداد رساني حرا

10( بوفه و کافي شاپ

2-8-5-2 مرکز همایش هاي خلیج فارس
ــدف  ــا ه ــي ب ــاي تخصص ــي و میزگرده ــژه کارگاه آموزش ــاي وی ــالن ه ــات، س ــالن اجتماع ــر، س ــي تئات ــالن آمف ــامل س ــز ش ــن مرک ای
یکپارچگــي و ســاماندهي همایــش هــا، ســمینارها و نشســت هــاي هــم اندیشــي در منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس احــداث و در 

ــرداري رســید. ــه بهــره ب ســال 1390 ب

2-8-5-3 کمپ هاي مسكوني
ســازمان منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس داراي 6 کمــپ مســکوني جهــت اســکان و اقامــت بیــش از یــک هــزار نفــر از کارکنــان 

اقمــاري ایــن ســازمان اســت.



6869

2-8-5-4 مهمانسراي سیراف
مهمانسراي سیراف با امکانات استاندارد اقامتي پذیراي میهمانان و بازدیدکنندگان تأسیسات پارس جنوبي مي باشد.

2-8- 6 فضاي سبز
بــا توجــه بــه گســتردگي و حجــم بــاالي صنایــع در منطقــه ســازمان منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس جهــت کاهــش آلودگــي هــاي 
صنعتــي، تلطیــف هــوا و حفــظ محیــط زیســت، در اولیــن گام اقــدام بــه کاشــت 700 هکتــار فضــاي ســبز شــهري و طــرح توســعه جنــگل  
کاري نمــوده اســت کــه ایــن ارقــام تــا پایــان طــرح توســعه بــه رقــم 11000 هکتــار خواهــد رســید. بــه ایــن ترتیــب در افــق طــرح توســعه 

میــدان گازي پــارس جنوبــي، 25 درصــد کل منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس بــه فضــاي ســبز تبدیــل خواهــد شــد. 
ــن  ــه یکــي از ای ــي منطق ــا شــرایط خــاص آب و هوای ــان ســازگار ب ــرورش درخت ــراي پ ــاه ب ــد گل و گی ــه تولی احــداث نهالســتان و خزان
اقدامــات اســت. عــاوه بــر ایــن پــارک ملــي دریایــي نایبنــد از مناطــق منحصــر بــه فــرد زیســت محیطــي کشــور اســت کــه زیســتگاه 

ــان را دارد. ــدگان و ابزی ــرورش پرن ــر و پ ــدگان مهاجــر اســت و قابلیــت تکثی بســیاري از پرن



70

2-8-7 آب شیرین کن
ــد  ــب در روز تولی ــر مکع ــا 22500 مت ــت اســمي جمع ــه ظرفی ــن ب ــیرین ک ــد آب ش ــک توســط دو واح ــارس ی ــه پ ــاز منطق ــورد نی اب م
مــي گــردد. عملیــات احــداث ایــن دو واحــد تولیــد آب شــیرین بــا مشــارکت بخــش خصوصــي و مشــارکت مالــي بانــک توســعه صــادرات 

ایــران در چارچــوب یــک قــرارداد BOT )ســاخت-بهره برداري-انتقــال( در ســال 1382 شــروع و در ســال 1383 بــه پایــان رســید.

2-8-8 نیروگاه هاي برق منطقه
منابــع تأمیــن بــرق مــورد نیــاز منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس بــه حجــم 1000 مــگاوات عبارتنــد از نیــروگاه جدیــد بعثــت )شــرکت 
نفــت و گاز پــارس(، نیــروگاه پتروشــیمي مبیــن )ارائــه دهنــده ســرویس بــه  مجتمــع هــاي پتروشــیمي(، نیــروگاه هــاي درون فازهــاي 
پاالیشــگاهي، نیــروگاه دماونــد )ســایت دوم پتروشــیمي(، نیــروگاه فجــر جــم )شــرکت گاز(، نیــروگاه هــاي جدیــد در حــال احــداث )بخــش 

خصوصــي، شــرکت مپنــا(، نیــروگاه وزارت نیــرو )واقــع در منطقــه جــم(.

2-8-9 تأسیسات مخابراتي و فن آوري اطالعات
عبارتنــد از چهــار لینــک دیجیتــال مخابراتــي از STD بوشــهر، هفــت ســوئیچ مخابراتــي بــا ظرفیــت 2550 خــط در نقــاط مختلــف منطقــه، 
هشــت لینــک رادیویــي مخابراتــي و شــبکه در ســطح منطقــه، شــبکه مخابراتــي، ســاختمان هــاي اداري، فــرودگاه، بنــدر، ترمینــال بــار، 

کمــپ هــا و غیــره، خــط مســتقیم Voice&Data از فــرودگاه خلیــج فــارس بــه مهــر ابــاد و تأسیســات زیرســاختي فیبــر نــوري

صنايع مستقر در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

فصل سوم
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3-1 صنایع باالدستي گاز
از مجمــوع 24 فــاز پاالیشــگاهي )معــادل 28 فــاز( در منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس در حــال حاضــر فازهــاي پاالیشــگاهي 1 تــا 
10 و 12 در حــال بهــره بــرداري مــي باشــد. طبــق اســتانداردهاي موجــود بــه طــور میانگیــن بــه ازاي هــر فــاز یــک ســکو و حــدود 10 
حلقــه چــاه فعــال در دریــا وجــود دارد کــه گاز و میعانــات گازي موجــود در مخــزن پــارس جنوبــي را بــه همــراه آب شــور از طریــق خطــوط 

لولــه 36 اینچــي بــه منطقــه ویــژه وارد مــي کنــد. 
روزانــه بــه هــر فــاز حــدود یــک میلیــارد فــوت مکعــب گاز تــرش معــادل 28/6 میلیــون متــر مکعــب وارد پاالیشــگاه هــا مــي شــود و بــه 
طــور متوســط 25 میلیــون متــر مکعــب گاز شــیرین ســازي مــي گــردد. هــر فــاز در روز معــادل 40 هــزار بشــکه میعانــات گازي و 200 
تــن گوگــرد تولیــد مــي نمایــد. در فــاز 4 و 5 عــاوه بــر ایــن محصــوالت، عملیــات اســتحصال اتــان و همچنیــن تولیــد LPG )بوتــان و 

پروپــان( بــه صــورت مایــع انجــام مــي شــود. تولیداتــي کــه مشــابه آن در فازهــاي 13 تــا 24 نیــز بــه دســت خواهــد آمــد.
توســعه میــدان گازي پــارس جنوبــي بــه منظــور تأمیــن تقاضــاي رو بــه رشــد گاز طبیعــي، تزریــق بــه میادیــن نفتــي، تولیــد “ال. ان.جــي” 
و همچنیــن صــادرات گاز و میعانــات گازي بــه عنــوان خــوراک واحدهــاي پتروشــیمي صــورت مــي پذیــرد. بدیــن ترتیــب بنــادر عســلویه و 
تنبــک بــه عنــوان منطقــه ســاحلي بــراي ایجــاد تأسیســات خشــکي و توســعه ایــن میــدان انتخــاب شــده انــد. بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن 
منطقــه در مــرز اســتان هرمــزگان، بوشــهر و در مرکــز ســواحل خلیــج فــارس نزدیــک تریــن نقطــه بــه میــدان گازي پــارس جنوبــي قــرار 

دارد، داراي وضعیــت ســوق الجیشــي خاصــي اســت کــه بــه قطــب صنعــت نفــت و گاز کشــورمان تبدیــل شــده اســت.

3-1-1 منطقه پارس یك
از کیلومتــر 15 غــرب منطقــه ویــژه )شــیرینو( تــا 10 کیلومتــري روســتاي بیدخــون در منطقــه پــارس یــک )1200 هکتــار(، بــه مرحلــه اول 
توســعه صنایــع فــرآوري گاز )14 فــاز( و ادامــه محــدوده فــوق تــا روســتاي بیدخــون و روســتاهاي نخــل تقــي و عســلویه و فــرودگاه قدیــم 

بــه توســعه صنایــع باالدســتي بــه میــزان 3000 هکتــار اختصــاص یافتــه اســت. 

3-1-2 طرح توسعه فاز 1
طــرح  توســعه  فــاز یــک  بــه  منظــور برداشــت  روزانــه  28 میلیــون  متــر مکعــب  گاز طبیعــي  از میــدان مشــترک پــارس جنوبــي طراحــي  و در 
بهمــن 1376 در قالــب قــرارداد بیــع متقابــل و ارائــه توافقنامــه خدمــات فنــي از ســوي شــرکت “پتــرو پــارس” بــا شــرکت “نفــت و گاز” 

امضــا شــد و در ابــان 1383 بــه طــور رســمي مــورد بهــره بــرداري قــرار گرفــت.
اهــداف  ایــن  طــرح  عبارتنــد از: تولیــد روزانــه  25میلیــون  متــر مکعــب  گاز طبیعــي، تولیــد روزانــه  40 هــزار بشــکه  میعانــات  گازي جهــت 

صــادرات، تولیــد روزانــه  200 تــن  گوگــرد جهــت صــادرات و میــزان داخلــي ســازي 65 درصــد مــي باشــد.
طــرح  توســعه  فــاز یــک  میــدان  گازي  پــارس  جنوبــي  در بهمــن  1376 بــه  شــرکت  پتروپــارس  در قالــب  بیــع  متقابــل  واگــذار گردیــد و در 

ــان  مــاه  1383 رســما مــورد بهره بــرداري  قــرار گرفــت . اب

3-1-3 طرح توسعه فازهاي 2 و 3
طــرح  توســعه  فازهــاي  2 و 3 بــه  منظــور تولیــد روزانــه  56 میلیــون  متــر مکعــب  گاز طبیعــي از میــدان مشــترک پــارس جنوبــي در مهرمــاه 
ــروم روســیه” و  ــوان متصــدي اصلــي توســعه و “شــرکت گاز پ ــه عن ــا ســهم 40 درصــد و ب ــي” ب ــارس جنوب ــال پ ــه گــروه “توت 1376 ب
“شــرکت پترونــاس مالــزي” هریــک بــا 30 درصــد ســهم بــه صــورت قــرارداد بیــع متقابــل واگــذار شــد. بهره بــرداري  از ایــن  پاالیشــگاه  

در بهمــن  مــاه  1381 رســما آغــاز گردیــد.
هــدف  از توســعه  ایــن  فازهــا عبارتنــد از: تولیــد روزانــه  50 میلیــون  متــر مکعــب  گاز طبیعــي، تولیــد روزانــه  80 هــزار بشــکه  میعانــات  گازي ، 

تولیــد روزانــه  400 تــن  گوگــرد، میــزان داخلــي ســازي 32 درصــد

3-1-4 طرح توسعه فاز 4 و 5
طــرح  توســعه  فازهــاي  4 و 5 بــه  منظــور تولیــد روزانــه  56 میلیــون  متــر مکعــب  گاز از مخــزن  طراحــي  و اجــراء گردیــده  اســت . هــدف  از 
توســعه  فازهــاي  4 و 5 عبارتنــد از: تولیــد روزانــه  50 میلیــون  متــر مکعــب  گاز طبیعــي ، تولیــد روزانــه  80 هــزار بشــکه  میعانــات  گازي ، تولیــد 
ســالیانه  یــک  میلیــون  تــن  اتــان  )بــه  عنــوان  خــوراک  پتروشــیمي (، تولیــد ســالیانه  یــک  میلیــون  و پنجــاه  هــزار تــن  گاز مایــع  )پروپــان  و 

بوتــان»LPG«( بــه  منظــور صــادرات ، تولیــد روزانــه  چهارصــد تــن  گوگــرد، تولیــد داخلــي ســازي 42 درصــد.
ــزان   ــه  می ــا ب ــي  “ENI” ایتالی ــه  کنسرســیومي  متشــکل  از شــرکت هــاي  ان ــاه  ســال  1379 ب ــرداد م ــن  فازهــا در م ــات  توســعه  ای عملی
60 درصــد، پتروپــارس  بــه  میــزان  20 درصــد، و شــرکت نیکــو بــه  میــزان  20  درصــد، واگــذار شــد. بهره بــرداري  رســمي  از ایــن  پاالیشــگاه  

در 27 فروردیــن  1384 آغــاز گردیــد.

3-1-5 طرح توسعه فاز 6 و 7 و 8
عملیــات  توســعه  فازهــاي  6، 7 و 8، میــدان  گازي  پــارس  جنوبــي  در تیرمــاه  1379 بــه  شــرکت  ایرانــي پتروپــارس  واگــذار گردیــد. در ابــان 
مــاه 1381 شــرکت نــروژي “اســتات اویــل” بــه عنــوان اپراتــور توســعه طــرح در بخــش تأسیســات دریایــي و حفــاري چــاه هــا مشــغول 

بــه کار گردیــد. اولیــن مرحلــه بخــش پاالیشــگاه و دریایــي ایــن فــاز از 15 شــهریورماه 1387 در دســت بهــره بــرداري قــرار گرفــت.
دومیــن بخــش تولیــدي پاالیشــگاه و تأسیســات فراســاحلي آن از یکــم دي مــاه 1387 در مــدار تولیــد قــرار گرفــت و نهایتــًا ســومین فــاز 
ایــن پــروژه از 20 مهرمــاه 1388 وارد ســرویس شــد. پاالیشــگاه خشــکي و نیــروگاه بــرق ایــن ســه فــاز هــم در تاریــخ اول شــهریور مــاه 

88 بــه “شــرکت مجتمــع گاز پــارس جنوبــي” تحویــل داده شــد. 
هــدف  از توســعه  فازهــاي 6 و 7 و 8 عبارتنــد از: تولیــد روزانــه  104 میلیــون  متــر مکعــب  گاز تــرش  و خشــک، تولیــد روزانــه  158 هــزار 
ــان  و بوتــان »LPG« جهــت  صــادرات (، ســهم داخلــي ســازي  ــات  گازي ، تولیــد ســالیانه  1.6 میلیــون  تــن  گاز مایــع  )پروپ بشــکه  میعان
56 درصــد گاز تــرش  تولیــدي  از ایــن  فازهــا از طریــق  یــک  خــط  لولــه  512 کیلومتــري  بــه  میــدان  نفتــي  آغاجــاري  در خوزســتان  انتقــال  

و بــه  منظــور ازدیــاد ضریــب  برداشــت نفــت از مخــزن بــه ایــن میادیــن تزریــق مــي شــود. 
بــا ارســال گاز تــرش فازهــاي 6، 7 و 8 بــه پاالیشــگاه هــاي فــاز یــک و فازهــاي نهــم و دهــم، شــرایط بــراي تولیــد روزانــه 66 میلیــون 
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متــر مکعــب گاز شــیرین جهــت تزریــق در شــبکه سراســري گاز کشــور در فصــل ســرما مهیــا اســت.
بــه منظــور تأمیــن گاز شــیرین مــورد نیــاز کشــور در مــاه هــاي ســرد ســال، مقــرر شــد تــا واحــد شــیرین ســازي گاز فازهــاي 6 و 7 و 8 

در قالــب یــک قــرارداد مجــزا در کنــار پاالیشــگاه احــداث شــود.

3-1-6 طرح توسعه فازهاي 9 و 10
طــرح توســعه  فازهــاي  9 و 10 بــه  منظــور تولیــد روزانــه  56 میلیــون  متــر مکعــب  گاز طبیعــي، تولیــد روزانــه 80 هــزار بشــکه  میعانــات  
گازي ، تولیــد ســالیانه  یــک  میلیــون  تــن  اتــان، یــک  میلیــون  و پنجــاه  هــزار تــن  گاز مایــع  پروپــان  و بوتــان »LPG« و تولیــد روزانــه  
 GS  ــاي ــرکت ه ــارکت  ش ــا  مش ــاه  1381 ب ــهریور م ــا در ش ــن  فازه ــعه  ای ــات  توس ــت. عملی ــده اس ــرا ش ــرد اج ــن  گوگ ــد ت چهارص
 )I.EC( ــران کــره  جنوبــي ، شــرکت  مهندســي  و ســاختمان  صنایــع  نفــت OIEC و شــرکت  مهندســي  و ســاخت  تأسیســات  دریایــي  ای
واگــذار شــد. میــزان ســهم داخــل در توســعه ایــن فازهــا 60 درصــد اســت. تأمیــن  مالــي  ایــن  پــروژه  از طریــق منابــع داخلــي، فاینانــس، 
حســاب ذخیــره ارزي و بانــک ملــت اســت. بهــره بــرداري از طــرح توســعه فازهــاي 9و10 در تاریــخ 87/12/23  توســط ریاســت محتــرم 

جمهــوري اســامي ایــران آغــاز گردیــد.

3-1-7 منطقه پارس دو، طرح توسعه فاز 11
طــرح  توســعه  فــاز 11 بــه  منظــور تأمیــن  گاز تــرش  مــورد نیــاز واحــد ایــران ال ان جــی و اســتحصال میعانــات گازی همــراه گاز طراحــی 
گردیــده اســت. فــاز 11 تنهــا پــروژه از طــرح هــاي در حــال توســعه میــدان پــارس جنوبــي اســت کــه تاکنــون مراحــل توســعه آن آغــاز 
نشــده اســت. بــا توجــه بــه انجــام شــدن مطالعــات ایــن طــرح، ایــن بخــش از میــدان مشــترک نیــز بــه زودي در مــدار ســاخت و اجــرا 

قــرار مــي گیــرد.

3-1-8 طرح توسعه فاز 12 
طــرح  توســعه  فــاز 12 بــه  منظــور برداشــت روزانــه  84 میلیــون  فــوت  مکعــب  گاز تــرش )75 میلیــون متــر مکعــب گاز شــیرین( از مخــزن  
پــارس جنوبــي طراحــي  شــده اســت. هــدف  از توســعه  ایــن  فــاز عبــارت  اســت  از تولیــد روزانــه  81 میلیــون  متــر مکعــب  گاز طبیعــي  جهــت  
تزریــق  بــه  خــط  IGAT6 )خــط  لولــه  ششــم  گاز کشــور(، تولیــد روزانــه 120000 بشــکه  میعانــات  گازي  ســنگین  و تولیــد روزانــه 750 

ــن  گوگــرد دانه بنــدي  شــده .  ت
طــرح  توســعه  ایــن  فــاز بــه  روش بیــع متقابــل بــه شــرکت  پتروپــارس  واگــذار گردیــده اســت کــه عملیــات اجرایــي بخــش هــاي اصلــي 

پاالیشــگاه خشــکي در بهمــن مــاه 1388 آغــاز شــده و در ســال 1394بــه بهــره بــرداري رســید.

3-1-9 طرح توسعه فاز 13
هــدف  از توســعه  ایــن  فــاز عبــارت  اســت  از تولیــد روزانــه 56/6 میلیــون متــر مکعــب گاز تــرش، تولیــد روزانــه 75 هــزار بشــکه میعانــات 

گازي، تولیــد روزانــه 2870 تــن گاز مایــع ال پــي جــي؛ )پروپــان و بوتــان(، تولیــد روزانــه 2740 تــن اتــان جهــت تأمیــن خــوراک واحدهــاي 
پتروشــیمي، تولیــد روزانــه 400 تــن گوگــرد )محصــول جانبــي فرآینــد شــیرین ســازي گاز( پیمانــکاران )مشــارکت( ایــن طــرح عبارتنــد 
ــران  ــروژه هــاي نیروگاهــي ای ــت پ ــران و شــرکت مدیری ــي ای ــي دریای ــان، شــرکت صــدرا )شــرکت صنعت ــدار ایرانی ــرو پای از شــرکت پت

)گروه مپنا(. نحوه تأمین سرمایه این فاز از طریق منابع داخلي شرکت ملي نفت ایران و اوراق مشارکت مي باشد.

3-1-10 طرح توسعه فاز 14
هــدف  از توســعه  ایــن  فــاز عبــارت  اســت  از تولیــد ســالیانه 56/6 میلیــون متــر مکعــب گاز تــرش، تولیــد روزانــه 75 هــزار بشــکه میعانــات 
ــه منظــور تأمیــن خــوراک  ــان ب ــن ات ــه 2740 ت ــد روزان ــان(، تولی ــان و بوت ــع ال پــي جــي )پروپ ــن گاز مای ــه 2870 ت ــد روزان گازي، تولی

واحدهــاي پتروشــیمي، تولیــد روزانــه 400 تــن گوگــرد.
ــر کنسرســیوم،  ــوان رهب ــه عن ــدرو(” ب ــران )ای ــع ای ــد از “ســازمان گســترش و نوســازي صنای ــن طــرح عبارتن ــکاران )مشــارکت( ای پیمان
“شــرکت مدیریــت طــرح هــاي صنعتــي ایــران )IPMI(”، “شــرکت مدیریــت و ســاخت تأسیســات دریایــي ایــران )IOEC(”، “شــرکت 
ــاي  ــروژه ه ــت پ ــران )ISOICO(”، “شــرکت مدیری ــع فراســاحل ای ــازي و صنای ــع کشــتي س ــران”، “شــرکت مجتم ــاري ای ــي حف مل

ــدان”،  ِ“شــرکت ماشــین ســازي اراک”.  ــران )MAPNA(”، “شــرکت پاین نیروگاهــي ای
طــرح توســعه فــاز 14 هــم اکنــون در حــال اجراســت. تأمیــن ســرمایه موردنیــاز آن نیــز از طریــق منابــع داخلــي شــرکت ملــي نفــت، اوراق 

مشــارکت و مهــر مانــدگار مــي باشــد.

3-1-11 طرح توسعه فازهاي 15 و 16
طــرح توســعه فــاز 15 و 16 میــدان پــارس جنوبــي، بــه منظــور افزایــش تولیــد از مخــزن بــه حجــم روزانــه 56/6 میلیــون متــر مکعــب 
گاز تــرش در ســال 1385 بــه کنسرســیومي متشــکل از “شــرکت آریــا نفــت شــهاب”، “مهندســي و ســاخت تأسیســات دریایــي ایــران”، 
“شــرکت صــف”، “شــرکت ایزوایکــو” و “شــرکت حفــاري دانــا کیــش” واگــذار شــده اســت. اجــراي ایــن فازهــا ادامــه دارد و رهبــري آن 

برعهــده شــرکت آریــا نفــت شــهاب اســت. 
هــدف  از توســعه  ایــن  فــاز عبــارت  اســت از تولیــد روزانــه  56/6 میلیــون  متــر مکعــب  گاز تــرش، تولیــد روزانــه 75 هــزار بشــکه  میعانــات  
ــه منظــور تأمیــن خــوراک  ــان ب ــن ات ــه 2740 ت ــد روزان ــان(، تولی ــان و بوت ــع ال پــي جــي )پروپ ــن گاز مای ــه 2870 ت ــد روزان گازي،  تولی

واحدهــاي پتروشــیمي، تولیــد روزانــه 400 تــن گوگــرد.
عملیات اجرایی این فازها، تیرماه سال 1386 با حضور ریاست محترم جمهوری اسامی ایران آغاز گردید.

3-1-12 طرح توسعه فازهاي 17 و 18
ــا ترکیــب “ســازمان گســترش و نوســازي ایــران  طــرح توســعه فــاز 17 و 18 میــدان پــارس جنوبــي در ســال 1385 بــه کنسرســیومي ب
)IDRO(”، “شــرکت مهندســي و ســاخت تأسیســات دریایــي ایــران )IOEC(”، “شــرکت ملــي حفــاري ایــران”،  “شــرکت مهندســي و 
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ســاختمان صنایــع نفــت )OIEC(” و “شــرکت صنعتــي دریایــي ایــران )صــدرا(” واگــذار شــده اســت. عملیــات اجرایــي ایــن فازهــا، تیرمــاه 
ســال 1386 بــا حضــور ریاســت محتــرم جمهــوري اســامي ایــران آغــاز گردیــد و اجــراي آنهــا همچنــان ادامــه دارد.

هــدف  از توســعه  ایــن  فــاز عبــارت  اســت از تولیــد روزانــه  56/6 میلیــون  متــر مکعــب  گاز تــرش، تولیــد روزانــه 75 هــزار بشــکه  میعانــات  
ــه منظــور تأمیــن خــوراک  ــان ب ــن ات ــه 2740 ت ــد روزان ــان(، تولی ــان و بوت ــع ال پــي جــي )پروپ ــن گاز مای ــه 2870 ت ــد روزان گازي،  تولی

واحدهــاي پتروشــیمي، تولیــد روزانــه 400 تــن گوگــرد.

3-1-13 طرح توسعه فاز 19
طــرح توســعه فــاز 19 میــدان پــارس جنوبــي بــه منظــور افزایــش تولیــد از مخــزن پــارس جنوبــي بــه حجــم روزانــه 56/6 میلیــون متــر 
مکعــب گاز تــرش، در ســال 1389 بــه کنسرســیومي بــا مشــارکت “شــرکت پتــرو پــارس”، “شــرکت مهندســي و ســاخت تأسیســات دریایــي 

ایــران )IOEC(” واگــذار شــده اســت. 
ــران اســت و  ــع داخلــي شــرکت ملــي نفــت ای ــاز از طریــق شــرکت نیکــو، اوراق مشــارکت و مناب نحــوه تأمیــن ســرمایه توســعه ایــن ف

اجــراي ایــن فــاز همچنــان ادامــه دارد.
هــدف  از توســعه  ایــن  فــاز عبــارت  اســت از تولیــد روزانــه  56/6 میلیــون  متــر مکعــب  گاز تــرش، تولیــد روزانــه 75 هــزار بشــکه  میعانــات  
ــه منظــور تأمیــن خــوراک  ــان ب ــن ات ــه 2740 ت ــد روزان ــان(، تولی ــان و بوت ــع ال پــي جــي )پروپ ــن گاز مای ــه 2870 ت ــد روزان گازي،  تولی

واحدهــاي پتروشــیمي، تولیــد روزانــه 400 تــن گوگــرد.

3-1-14 طرح توسعه فازهاي 20 و 21 
هــدف  از توســعه  ایــن  فــاز عبــارت  اســت از تولیــد روزانــه  56/6 میلیــون  متــر مکعــب  گاز تــرش، تولیــد روزانــه 75 هــزار بشــکه  میعانــات  
گازي،  تولیــد روزانــه 2870 تــن گاز مایــع ال پــي جــي )پروپــان و بوتــان(، تولیــد روزانــه 2740 تــن اتــان قابــل مصــرف در واحدهــاي 

پتروشــیمي، تولیــد روزانــه 400 تــن گوگــرد.
طــرح توســعه فازهــاي 20 و 21 در ســال 1389 بــه کنسرســیومي بــا مشــارکت “شــرکت مهندســي و ســاخت تأسیســات دریایــي ایــران 
)IOEC(” و “شــرکت مهندســي و ســاختمان صنایــع نفــت )OIEC(” واگــذار شــده اســت کــه اجــراي ایــن دو فــاز همچنــان ادامــه دارد. 
طــرح توســعه ایــن دو فــاز بــا بــه کارگیــري پیمانــکاران و ســازندگان داخلــي و بــه صــورت EPC اجــرا مــي شــود. نحــوه تأمیــن ســرمایه 
ایــن فازهــا از طریــق صنــدوق ارزي، منابــع داخلــي شــرکت ملــي نفــت ایــران، اوراق مشــارکت، صنــدوق توســعه ملــي و مهر ماندگار اســت.

3-1-15 طرح توسعه فازهاي 22،23 و 24 
طــرح توســعه فازهــاي ســه گانــه 22،23،24 توســعه میــدان پــارس جنوبــي بــه منظــور افزایــش تولیــد از مخــزن پــارس جنوبــي، در ســال 
1389 بــه کنسرســیومي بــا مشــارکت “شــرکت پتروســینا آریــا” و “شــرکت صنعتــي دریایــي ایــران )صــدرا( واگــذار شــده اســت و اجــراي 
ایــن فازهــا همچنــان ادامــه دارد. طــرح توســعه فازهــاي مذکــور بــا بــه کارگیــري پیمانــکاران و ســازندگان ایرانــي در حــال اجــرا اســت. 

سرمایه این فازها از طریق صندوق ارزي، منابع داخلي، اوراق مشارکت، صندوق توسعه و مهر ماندگار تأمین مي گردد.
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)جدول شماره 6(

3-2 صنایع باالدستي پتروشیمي
صنعــت پتروشــیمي بــه عنــوان یکــي از منابــع مهــم تأمیــن نیــاز صنایــع داخلــي، منبــع تولیــد و صــدور فــرآورده، ارزآوري و اشــتغال زایــي 
از جایــگاه ویــژه اي در کشــور برخــوردار اســت. بــر همیــن اســاس، در چارچــوب برنامــه ســوم توســعه اقتصــادي کشــور، انجــام طــرح هــاي 
پتروشــیمي در منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس یــک پیــش بینــي گردیــد. بــه دلیــل وجــود ایــن طــرح هــا، در حــال حاضــر حــدود 
12000 نفــر در مجتمــع هــاي پتروشــیمي منطقــه مشــغول بــه کار مــي باشــند. از کیلومتــر 5 غــرب ســایت در جــوار مــرز فازهــاي 4 و 5 
نفــت و گاز پــارس، زمینــي بــه مســاحت 920 هکتــار بــه منظــور ســاخت و راه انــدازي صنایــع پتروشــیمي در نظــر گرفتــه شــده اســت. 

این منطقه شامل مجتمع هاي پتروشیمي و طرح هاي توسعه صنایع پتروشیمي در منطقه مي باشد. 

3-2-1 مجتمع هاي پتروشیمي
3-2-1-1 شرکت پتروشیمي پردیس  

عملیــات ســاخت شــرکت پتروشــیمي پردیــس در زمینــي بــه مســاحت 64/6 هکتــار و در دو فــاز اول و دوم از ســال 1380 آغــاز گردیــد. 
در حــال حاضــر ایــن مجتمــع پتروشــیمي تحــت مالکیــت 98/53 درصــدي بخــش خصوصــي و مالکیــت 1/47 درصــدي شــرکت صنایــع 

ملــي پتروشــیمي مــي باشــد. 
محصــوالت تولیــدي فــاز اول ایــن مجتمــع، آمونیــاک بــا ظرفیــت 680 هزار تــن در ســال و اوره گرانــول 1750 هزار تن در ســال مي باشــد. 
کاربــرد ایــن محصــوالت در مصــارف کشــاورزي بــه عنــوان کــود شــیمیایي،  مــاده اولیــه مامیــن و مصــارف صنعتــي مــي باشــد. خــوراک 
مصرفــي ایــن پتروشــیمي گاز طبیعــي بــه میــزان 1340 میلیــون متــر مکعــب در ســال اســت کــه از شــرکت نفــت و گاز پــارس جنوبــي 

تأمیــن مــي شــود.

 محل مجتمع : منطقه ويژه اقتصادی انرژی  پارس �

 مساحت : 64/6 هكتار �

 سال تاسيس : 1380 �

 مالكيت : بخش خصوصی ) شركت در بورس اوراق بهادار تهران درج گرديده است.(  �
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واحد آمونیاکواحد اوره 
گاز دی اکسید کربن

آمونیاک  اوره گرانول

آمونیاک 

گاز طبیعی 

)جدول شماره 7(

) هزار تن در سال(توليدات اصلی / فاز 1

سال بهره برداریصاحب ليسانسخوراك مصرفیظرفيت اسمیمحصوالت
M.W.Kellogg1388گاز طبیعی680آمونیاک

+Stomi carbonدی اکسید کربن – آمونیاک1/075اوره گرانول
 Hyaro Ferilizer Technoligy (H.F.t)
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)جدول شماره 8(

) هزار تن در سال(توليدات اصلی / فاز 1

سال بهره برداریصاحب ليسانسخوراك مصرفیظرفيت اسمیمحصوالت
M.W.Kellogg1388گاز طبیعی680آمونیاک

+Stomi carbonدی اکسید کربن – آمونیاک1/075اوره گرانول
 Hyaro Ferilizer Technoligy (H.F.t)
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کاربرد های اصلی محصوالت
محصول اوره :  کود شمیایی جهت مصرف کشاورزی – ماده اولیه مانین و...

محصول آمونیاک: ماده اولیه جهت مصارف صنعتی و تولید کود شیمیایی

)جدول شماره 9(

محل تأمينميليون متر مكعب در سالخوراك ورودی به مجتمع
فازهای پارس جنوبی ) از طریق پتروشیمی مبین (2×670گاز طبیعی

شامل خوراک و سوخت می باشد

نمودار تولید

3-2-1-2 شرکت پتروشیمي نوري )برزویه(
شــرکت پتروشــیمي نــوري،  مجــري طــرح آروماتیــک چهــارم اســت کــه در زمینــي بــه مســاحت 61 هکتــار و در منطقــه ویــژه اقتصــادي 
ــه  ــق ب ــن شــرکت متعل ــرداري رســید. مالکیــت 16/08 درصــد ای ــه بهــره ب ــارس از ســال 1380 شــروع و در تابســتان 1386 ب ــرژي پ ان

شــرکت صنایــع پتروشــیمي و مالکیــت 83/92 درصــد آن متعلــق بــه بخــش خصوصــي مــي باشــد.
تولیــدات ایــن مجتمــع در یــک ســال عبارتنــد از: بنــزن 430هــزار تــن، ارتوزایلین100هــزار تــن، بــرش هــاي ســنگین 2000 هــزار تــن، 
آروماتیــک هــاي ســنگین 16 هــزار تــن، بــرش پنتــان 47 هــزار تــن، پارازایلیــن 750 هــزار تــن، بــرش هــاي ســبک 680 هــزار تــن، 

رافینیــت 380 هــزار تــن و گاز مایــع 76 هــزار تــن. 
کاربــرد محصــوالت ایــن شــرکت بــه عنــوان مــاده اولیــه تولیــد ترفتالیــک اســید،  دي متیــل ترفتــاالت،  پلــي اســترها و الیــاف مصنوعــي،  

ترکیبــات دارویــي،  ســموم دفــع آفــات رنــگ، اتیــل بنــزن،  فنــل و غیــره مــي باشــد. 
خــوراک مجتمــع،  میعانــات گازي و بنزیــن پیرولیــز بــه میــزان 4500 و 270 هــزار تــن در ســال اســت کــه از فازهــاي گازي منطقــه ویــژه 

پــارس جنوبــي و پتروشــیمي جــم تأمیــن مــي شــود.

 محل مجتمع : منطقه ويژه اقتصادی انرژی  پارس �

 مساحت : 61 هكتار �

 سال تاسيس : 1380 �

 مالكيــت : شــركت صنايــع پتروشــيمی خليــج فــارس 76/55%، شــركت ســرمايه گــذاری نفــت و گاز و پتروشــيمی تأميــن %17،  �

شــركت ســرمايه گــذاری صنــدوق بازنشســتگی كشــوری %6/45

)جدول شماره 10(

) هزار تن در سال(توليدات اصلی 

سال بهره برداریصاحب ليسانسخوراك مصرفیظرفيت اسمیمحصوالت
750پارازایلین

میعانات گازی و بنزین 
پیرولیز

IFP (France)

Toray (Japan)

Uhde (Germany)
تیرماه  1386

430بنزن
100ارتوزایلین

2000برش سنگین
16آروماتیک سنگین

380رافینیت
680برش سبک

)LPG( 76گاز مایع
47برش پنتان 
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)جدول شماره 11(

محل تأمينميليون متر مكعب در سالخوراك ورودی به مجتمع
فازهای پارس جنوبی 500/4میعانات گازی
پتروشیمی جم270بنزین پیرولیز

کاربرد های اصلی محصوالت 
 محصــوالت پارازایلیــن جهــت تولیــد اســید ترفتالیــک یــا دی متیــل ترفتالیــک وهمچنیــن بــه عنــوان مــواد میانــی در تولیــد پلــی اســتر 

و فیبراســتفاده مــی شــود.
محصــول بنــزن جهــت تولیــد اســتایرن، دودســیل بنــزن بــرای شــوینده هــا، ســیکلوهگزان ) بــرای تولیــد نایلــون (، فنــل و نیتروبنــزن

) برای تولید آنیلین( و حال ها استفاده می شود.
محصول ارتوزایلین برای ساخت نرم کننده ها و داروها، سموم دفع آفات، رنگ و انیدرید فتالیک بکار می رود.

گواهی نامه های استاندارد دریافتی 
½  SGS از شرکت HSE- MS  گواهینامه
½ ISO 9000

½ ISO  14000

½ OHSAS 18000

½  EFQM

3-2-1-3 شرکت پتروشیمي پارس
شــرکت پتروشــیمي پــارس، مجــري طــرح اســتحصال اتــان،  اتیــل بنــزن و اســتایرن منومــر اســت کــه عملیــات احــداث آن در زمینــي بــه 
مســاحت 23 هکتــار + 14 هکتــار واحــد EB/SM از ســال 1377 شــروع و اســتحصال اتــان  ) فــاز اول( در ســال 1385 و اتیــل بنــزن و 

اســتایرن منومــر )فــاز دوم( در ســال 1388 بــه بهــره بــرداري رســید. 
تولیــدات نهایــي ســالیانه ایــن شــرکت عبارتنــد از: اتــان 1600 هــزار تــن،  پروپــان 980 هــزار تــن،  بوتــان 570 هــزار تــن، پنتــان 86 هــزار 
تــن، اتیــل بنــزن 645 هــزار تــن، اســتایرن منومــر 600 هــزار تــن و تولوئــن 14 هــزار تــن محصــوالت ایــن مجتمــع،  عمدتــا خــوراک 

واحدهــاي الفیــن و ســوخت خواهــد بــود. 
خــوراک آن روزانــه 75 میلیــون متــر مکعــب گاز طبیعــي، 175 هــزار تــن اتیلــن و 470 هــزار تــن بنــزن در ســال مــي باشــد کــه از فازهــاي 

1و 2 و 3 نفــت و گاز پــارس جنوبــي و مجتمــع هــاي پتروشــیمي منطقــه تأمیــن مــي شــود.
87/4 درصد مالکیت آن متعلق به بخش خصوصي و 12/6 درصد متعلق به شرکت ملي صنایع پتروشیمي است.

 محل مجتمع : منطقه ويژه اقتصادی انرژی  پارس �

� EB/SM مساحت :23هكتار + 14 هكتار واحد 

 سال تاسيس : 1377 �

 مالكيت : شركت صنايع پتروشيمی خليج فارس 60%، ساتا %40 �
)جدول شماره 12(

) هزار تن در سال(توليدات اصلی / فاز 1

سال بهره برداریصاحب ليسانسخوراك مصرفیظرفيت اسمیمحصوالت
1385لینده آلمانگازغنی1/600اتان 
1385لینده آلمانگازغنی980پروپان
1385لینده آلمانگازغنی570بوتان 

1385لینده آلمانگازغنی86پنتان پاس
snamprogetti1388اتیلن، بنزن645اتیل بنزن

snamprogetti1388اتیل بنزن600استایرن منومر
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کاربرد های اصلی محصوالت 
اتان: به عنوان خوراک واحدهای الفین و سوخت

بوتان: به عنوان خوراک واحد های الفین، ماده اولیه جهت مصارف صنعتی و سوخت

پروپان: به عنوان خوراک واحد های الفین، ماده اولیه جهت مصارف صنعتی و سوخت و به عنوان سیال سرد کننده

پنتان: به عنوان خوراک واحد های الفین، ماده اولیه جهت مصارف صنعتی و سوخت

استايرن منومر: ماده اولیه استارین، الستیک و رزین ها، انواع چسب، صنایع نساجی و حال
)جدول شماره 13(

محل تأمينمقدارخوراك ورودی به مجتمع

فاز 1و 2و 3 پارس جنوبی75 متر مکعب در روزگاز غنی
پلیمر آریا ساسول175 )هزار تن در سال(اتیلن
پتروشیمی نوری)برزویه( و پتروشیمی بوعلی سینا470 )هزار تن در سال(بنزین

نمودار تولید

گواهینامه های استاندارد دریافتی
½ .ISO 9001

½ .ISO  14001 .EFQM

½ OHSAS 18001.ISO 29001

واحد 
واحد اتیل بنزیناستایرن منومر  

اتیل بنزن
استایرن

مخلوط تولونن و بنزین

اتیلن 
بنزن

واحد استحصال اتان 
گاز غنى : دریافتى از فازهاى1و 2 و 3

گازسبک برگشتی

اتان
پروپان

بوتان
پنتان پالس

3-2-1-4 شرکت پلیمر آریاساسول
عملیــات ســاخت شــرکت پلیمــر آریاساســول بــا مســاحت 72 هکتــار از ســال 1382 در منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس آغــاز گردیــد. 
6/3 درصــد مالکیــت ایــن شــرکت متعلــق بــه شــرکت ملــي صنایــع پتروشــیمي و 93/7 درصــد بــه ســایر ســهامداران بخــش خصوصــي 

تعلــق دارد.
محصــوالت ســالیانه ایــن مجتمــع عبارتنــد از: اتیلــن بــا ظرفیــت 1000 هــزار تــن،  بــرش هــاي 3 کربنــه و ســنگین تــر 90 هــزار تــن،  

پلــي اتیلــن ســبک 300 هــزار تــن و پلــي اتیلــن ســنگین/ متوســط 300 هــزار تــن.
از ایــن محصــوالت در ســاخت فیلــم،  کیســه،  ظــروف،  پوششــي کابــل و قطعــات صنعتــي، لــوازم خانگــي، لولــه و بطــري هــاي پاســتیکي 

اســتفاده مــي شــو د و بــه عنــوان خــوراک واحدهــاي پلیمــري کاربــرد دارد. 
خــوراک مجتمــع،  اتــان، پروپــان، هگــزن-1، پروپیلــن و هگــزان مــي باشــد کــه از طریــق مجتمــع هــاي منطقــه و واردات تأمیــن مي شــود.

محل مجتمع : منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس �

 مساحت : 72 هكتار �

 سال تاسيس : 1382 �

 مالكيت : شركت پتروشيمی پارس 50%، شركت ساسول پليمر آلمان %50 �

)جدول شماره 14(

) هزار تن در سال(توليدات اصلی / فاز 1

سال بهره برداریصاحب ليسانسخوراك مصرفیظرفيت اسمیمحصوالت
1386تکنیپاتان1/000اتیلن

1386تکنیپاتان90برش های 3 کربنه و سنگین تر
SABTEC1387اتیلن300پلی اتیلن سبک
BASELL1387اتیلن300پلی اتیلن سنگین

کاربرد های اصلی محصوالت 
پلی اتيلن سبك : فیلم، کیسه، ظروف، پوشش کابل و قطعات صنعتی

پلی اتيلن سنگين و متوسط : لوازم خانگی، فیلم، ظروف قطعات صنعتی، لوله، بطری های پاستیکی

اتيلن : خوراک واحد های پلیمری
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)جدول شماره 15(

محل تأمينمقدارخوراك ورودی به مجتمع

محل تأمینهزارتن در سالخوراک ورودی به مجتمع
پتروشیمی پارس1267/5اتان 

پتروشیمی پارس56پروپان 
واردات7/2هگزان - 1

پتروشیمی جم4/2پریلن
واردات87هگزان

گواهی نامه های استاندارد دریافتی 
½                               ISO 9000

½ .                                       ISO  14001

½                                          OHSAS 18001

½  EFQM

پلی اتیلن 
سبک 

پلی اتیلن 
سنگین/متوسط

پلی اتیلن سبک

پلی اتیلن سنگین/ متوسط

شبکه هیدروژن

اتیلن

هیدروژن
اتیلن 

برش پروپان به باال

اتان
الفین

3-2-1-5 شرکت پتروشمي مبین )سرویس هاي جانبي متمرکز(
شــرکت پتروشــیمي مبیــن وظیفــه  تأمیــن بــرق، گاز ازت،  گاز اکســیژن، هــواي فشــرده بخــار، آب شــیرین، آب بــدون امــاح، آب خنــک 
کننــده، تجهیــزات مجتمــع هــا و دفــع فاضــاب هــاي صنعتــي طــرح هــا و مجتمــع هــاي پتروشــیمي مســتقر در منطقــه ویــژه اقتصــادي 
انــرژي پــارس را بــر عهــده دارد. همچنیــن توزیــع گاز ســوخت و گاز خــوراک،  نقــل و انتقــال محصــوالت میــان تولیــدي بیــن مجتمــع 
هــا، نقــل و انتقــال محصــوالت صادراتــي از مجتمــع هــا بــه بنــدر و ایجــاد تأسیســات بارگیــري مــواد پتروشــیمي در بنــدر بــه عهــده ایــن 

پتروشــیمي اســت. 
اجــراي ایــن طــرح از ســال 1379 در زمینــي بــه مســاحت 110 هکتــار )بــا احتســاب ابگیــري و تصفیــه پســاب( آغــاز و بخــش هایــي از 
آن در ســال 1385 افتتــاح شــد. تولیــدات پتروشــیمي مبیــن، در تأمیــن ســرویس هــاي جانبــي مــورد نیــاز واحدهــاي فرآینــدي پتروشــیمي 
مســتقر در منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس کاربــرد دارد. خــوراک ایــن مجتمــع، آب دریــا و گازهــاي طبیعــي بــراي ســوخت اســت. 
شــرکت پتروشــیمي مبیــن داراي پــروژه هــاي زیــر مــي باشــد: پــروژه تولیــد بــرق و بخــار، ابگیــر و تهیــه آب خنــک کننــده، تأسیســات 
بندرگاهــي، تأسیســات جانبــي و موقــت واحــد بازیافــت اتــان، تأسیســات ســوزاندن زبالــه هــاي صنعتــي، جداســازي هــوا و هــواي فشــرده، 

آفســایت و خطــوط ارتباطــي، ایســتگاه اصلــي و خطــوط انتقــال گاز، آب شــیرین کــن، تصفیــه پســاب

کاربرد های اصلی محصوالت 
 تأمین سرویس های جانبی مجتمع های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

محل مجتمع: منطقه ويژه اقتصادی انرژی  پارس �

 مساحت: 84 هكتار �

 سال تاسيس: 1379 �

 مالكيت: شركت صنايع  پتروشيمی خليج فارس%100 �
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مبدل های 
صفحه ای 
لوله بسته 

آب دریا

آب دریا

آب گرم

آب سرد

مبدل های لوپ باز

آب شیرین

DM آب

بخار
برق

B.F.W
اکسیژن
نیتروژن

هوای ابزار دقیق
هوای سرویس

آب سرویس

آب دریا

کنداکس برگشتی 

گاز سوخت 

هوا(اتمسفر)

پساب صنعتی 

آب دریا

آب شیرین

DM آب

آب گیر 

آب شیرین کن
MED

تصفیه آب صنعتی 
DM

نیروگاه 

تفکیک هوا 

تصفیه آب 

توليدات اصلی /هزارتن در سال

سال بهره برداریصاحب ليسانسخوراك مصرفیظرفيت اسمیمحصوالت
88 و GE1383گاز طبیعیMW 986 برق
FOSTERWHEELER1384اب T/hDM 2865بخار

SIDEM1383اب دریاM3/h 1560اب شیرین
//SIDEM/COMARاب شیرین/کندانس برگشتیM3/h 2700اب DM و کندانس

آماده راه اندازی//اب شیرین M3/h 100اب آشامیدنی
88 و LINDE1384هوای اتمسفرNM3/h 168000اکسیژن)44 بار(
//////NM3/h 50400اکسیژن)29 بار(

//////NM3/h 96000نیتروژن
//////NM3/h 8500هوای سرویس

//////NM3/h 44000هوای ابزار دقیق

BAMAG1386ابM3/h 330اب سرویس
1385صدرااب دریاM3/h 386000اب خنک کننده

محل تأمينمليون متر مكعب در روزخوراك ورودی به مجتمع
شرکت نفت و گاز پارس جنوبی22/5گاز طبیعی 
خلیج فارس_اب دریا 

)جدول شماره 16(

)جدول شماره 17(

3-2-1-6 شرکت پتروشیمي زاگرس
شــرکت پتروشــیمي زاگــرس،  مجــري طــرح متانــول چهــارم و ششــم اســت کــه در زمینــي بــه مســاحت 31 هکتــار در ســال 1379 عملیــات 

اجرایــي آن آغــاز و فــاز اول آن در ســال 1385 و فــاز دوم آن در ســال 1388 بــه بهــره بــرداري رســید. 
محصــول ایــن مجتمــع،  متانــول بــا ظرفیــت 3300 هزارتــن در ســال مــي باشــد و کاربــرد آن در تولیــد مــاده باالبرنــده عــدد اکتــان بنزیــن 
ــع پاییــن دســتي رزیــن هــا،  چســب هــا و فرمالدئیدهــا  ــوان حــال در صنای ــه عن )MTBE( و اســید اســتیک مــي باشــد ؛ همچنیــن ب

کاربــرد دارد. خــوراک آن، گاز طبیعــي و اکســیژن اســت کــه از نفــت و گاز پــارس جنوبــي و خلیــج فــارس تأمیــن خواهــد شــد. 
0/21% مالکیــت ایــن مجتمــع متعلــق بــه شــرکت ملــي صنایــع پتروشــیمي و 99/79% مالکیــت آن بــه بخــش خصوصي اختصــاص دارد.

 محل مجتمع: منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس �

 مساحت: 31 هكتار �

 سال تاسيس: 1379 �

 مالكيت: بخش خصوصی ) شركت در بورس اوراق بهادار تهران درج گرديده است.(  �

)جدول شماره 18(

) هزار تن در سال(توليدات اصلی / فاز 1

سال بهره برداریصاحب ليسانسخوراك مصرفیظرفيت اسمیمحصوالت
1385لورگیگاز طبیعی و اکسیژن1650متانول 

)جدول شماره 19(

) هزار تن در سال(توليدات اصلی / فاز 2

سال بهره برداریصاحب ليسانسخوراك مصرفیظرفيت اسمیمحصوالت
1388لورگیگاز طبیعی و اکسیژن1650متانول 

)جدول شماره 20(

محل تأمينميليون متر مكعب در سالخوراك ورودی به مجتمع

نفت و گاز پارس جنوبی 1500×2*گاز طبیعی
پتروشیمی مبین670×2اکسیژن

* شامل خوراك و سوخت می باشد
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کاربرد های اصلی محصوالت  

تولید اسید استیک، فرم آلئید، MTBE و حال مواد شیمیایی

نمودار تولید

گواهی نامه های استاندارد دریافتی 
½                               ISO 9000

½                                        ISO  14001

½ OHSAS 18000

واحد متانول  گاز طبیعی  متانول 

اکسیژن

3-2-1-7 شرکت پتروشیمي مهر
ایــن مجتمــع در زمیــن هــاي ســایت دوم منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس واقــع شــده و مســاحت آن 13 هکتــار مــي باشــد. زمــان 

شــروع عملیــات ســاخت ســال 1384 و بهــره بــرداري از آن ســال 1388 مــي باشــد. 
محصــول ایــن مجتمــع،  پلــي اتیلــن ســنگین بــه میــزان 300 هــزار تــن در ســال اســت کــه در مصــارف پاســتیک ماننــد لولــه،  پوشــش 

کابــل و فیلــم و غیــره کاربــرد دارد. 
خوراک این مجتمع اتیلن و بوتن -1 است که در حال حاضر از طریق مجتمع هاي منطقه و واردات تأمین مي گردد.

8/2 درصد مالکیت این مجتمع متعلق به شرکت صنایع پتروشیمي و 91/6 درصد به سایر شرکت ها تعلق دارد.

 محل مجتمع: منطقه ويژه اقتصادی انرژی  پارس )سايت 2( �

 مساحت: 13 هكتار �

 سال تاسيس: 1384 �

 مالكيــت: شــركت اتحــاد ســرمايه گــذاری پتروشــيمی ســنگاپور 59/99%، شــركت پتروشــيمی بيــن الملــل %40  �
)جدول شماره 21(

) هزار تن در سال(توليدات اصلی

سال بهره برداریصاحب ليسانسخوراك مصرفیظرفيت اسمیمحصوالت
1388میتسویی )MCI(اتیلن300پلی اتیلن سنگین

کاربرد های اصلی محصوالت 
مصارف پاستیک مانند لوله، پوشش کابل، فیلم و...

)جدول شماره 21(

محل تأمينميليون متر مكعب در سالخوراك ورودی به مجتمع

پتروشیمی جم و سایر مجتمع ها310اتیلن
واردات / پتروشیمی جم2/4بوتن - 1

نمودار تولید

واحد 
پلی اتیلن سنگین

اتیلن
پلی اتیلن سنگین

بوتن ‑١
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 3-2-1-8 شرکت پتروشیمي جم
شــرکت پتروشــیمي جــم، مجــري الفیــن دهــم در زمینــي بــه مســاحت 77 هکتــار + 22 هکتــار در فــاز دوم اســت کــه در ســال 1379 

عملیــات ســاخت آن آغــاز گردیــد. 
ــي  ــش خصوص ــیمي، 0/33% بخ ــع پتروش ــي صنای ــرکت مل ــد: 99/67% ش ــي باش ــرح م ــن ش ــم بدی ــیمي ج ــت پتروش ــهم مالکی س
محصــوالت پتروشــیمي جــم در یــک ســال عبارتنــد از: اتیلــن 1321 هــزار تــن، پروپیلــن 305 هــزار تــن، بنزیــن پیرولیــز خــام 216 هــزار 
تــن، 1 و 3 بوتادیــن 115 هــزار تــن، نفــت کــوره 40 هــزار تــن، رافینیــت چهــار کربنــه 245 هــزار تــن،  ترکیبــات چهــار کربنــه 130 هــزار 

تــن،  پلــي اتیلــن ســنگین 300 هــزار تــن، پلــي اتیلــن ســبک خطــي/ ســنگین 300 هــزار تــن. 
خــوراک ایــن مجتمــع اتــان، بــرش ســبک، بــرش ســه کربنــه، بــرش پنــج کربنــه، گاز مایــع، آروماتیــک ســنگین  مــي باشــد کــه از فازهاي 

مختلــف پــارس جنوبــي و مجتمــع هــاي منطقــه تأمیــن مــي گــردد. 
کاربــرد محصــوالت آن بــه عنــوان خــوراک واحدهــاي پاییــن دســتي شــامل کارخانــه هــاي فــرش ماشــیني،  موکــت اکریلیــک، حــال هــا، 
رنــگ، روغــن، ضــد یــخ، صنایــع نســاجي، چســب و انــواع مصــارف پاســتیک هــا ماننــد روکــش کابل، تولیــد انــواع فیلــم، ظــروف، لولــه 

و قطعــات صنعتــي نظیــر پوشــش لــوازم صوتــي و تصویــري،  قطعــات داخــل اتومبیــل و غیــره اســت.

 محل مجتمع: منطقه ويژه اقتصادی انرژی  پارس �

 مساحت:77هكتار + 22 هكتار در فاز دوم �

 سال تاسيس: 1379 �

ــوری %22/85،  � ــتگی كش ــدوق بازنشس ــن 22/70%، صن ــيمی تأمي ــت و گاز و پتروش ــذاری نف ــرمايه گ ــركت س ــت: ش  مالكي

ــت 15%، ســاير ســهامداران  ــذاری اســتانی ســهام عدال ــدوق بازنشســتگی كشــوری 23/19%، ســرمايه گ ســرمايگذاری صن

ــت(. ــده اس ــران درج گردي ــورس اي ــركت در فراب 16/26%، )ش

)جدول شماره 22(

) هزار تن در سال(توليدات اصلی

سال بهره برداریصاحب ليسانسخوراك مصرفیظرفيت اسمیمحصوالت
1321اتیلن

اتان، برش سبک، برش 
سه کربنه، گاز مایع، 

آرومانیک سنگین
1386تکنیپ

305پروپیلن
216بنزین پیرولیز خام

40نفت کوره
245ترکیبات چهار کربنه 

1387بازلاتیلن300پلی اتیلن سنگین / سبک خطی
1386بازلاتیلن300پلی اتیلن سنگین
1115و3 بوتادین 

BASFبرش چهار کربنه
1388

1301388رافیتیت چهار کربنه 
Axens1391اتیلن100بوتن - 1
C6+8/5اتیلنAxens1391

کاربرد های اصلی محصوالت
بــه عنــوان خــوراک واحــد هــای پاییــن دســتی شــامل کارخانــه هــای فــرش ماشــینی، موکــت ، اکریلیــک، حــال هــا، رنــگ، روغــن 
هــا، ضــد یــخ، صنایــع نســاجی و چســب و انــواع مصــارف پاســتیک هــا ماننــد روکــش کابــل، تولیــد انــواع فیلــم هــا، ظــروف و لولــه... 

قطعــات صنعتــی نظیــر پوشــش لــوازم صوتــی و تصویــری، قطعــات داخــل اتومبیــل و...
)جدول شماره 23(

محل تأمينميليون متر مكعب در سالخوراك ورودی به مجتمع

پتروشیمی نوری ) برزویه (680برش سبک
پتروشیمی نوری ) برزویه (380رافینیت

پتروشیمی نوری ) برزویه (55برش پنتان

پتروشیمی نوری ) برزویه (83گاز مایع

پتروشیمی نوری ) برزویه (16آرومانیک سنگین

فاز های پارس جنوبی707اتان
پتروشیمی پارس257اتان

پتروشیمی پارس87ترکیبات پروپان
پتروشیمی پارس91پنتان پاس
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نمودار تولید

گواهی نامه های استاندارد دریافتی 

½                               ISO 9000

½ .                                       ISO  14001

½                                          OHSAS 18001

½  EFQM

اتیلن

پلی اتیلن سنگینپلی اتیلن سنگین

اتیلن پلی اتیلن سبک خطیپلی اتیلن سبک خطی

پروپیلن

اتیلن 

ترکیبات چهارگانه

برش سبک

پنتان

رافینیت

گاز مایع 

آروماتیک سنگین

پنتان و سنگین تر

پروپان و سنگین تر

اتان
اکریلونیتریل
استایرن

بوتادین

پروپیلن

آلفا الفین ها

بوتن ١بوتن ١

رافینیت چهارکربنه
بوتادین

بنزین پیرولیز
نفت کوره

C6+

ABS

واحد 
الفین

واحد بوتادین

آلفا الفین ها

ABS

3-2-1-9 شرکت پتروشیمي مروارید
این مجتمع در سایت 2 منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس واقع شده و مساحت آن 7.8 هکتار مي باشد. 

ــه  ــه شــماره 592/111-1 ص پ مــورخ 84/12/28 ب ــوده کــه طــي مصوب ــوان بخشــي از الفیــن خــارگ ب ــه عن ــن عســلویه ب طــرح اتیل
ــد واگــذار شــده اســت.  شــرکت پتروشــیمي مرواری

خوراک واحد از اتان تولیدي واحدهاي پارس جنوبي به میزان 642 هزار تن در سال تأمین خواهد شد. 
ظرفیت واحد 500 هزار تن اتیلن در سال بوده و به خط لوله اتیلن غرب تزریق خواهد شد.

ایجــاد اشــتغال و دانــش فنــي، افزایــش و بهــره بــرداري از توانمنــدي هــاي داخــل کشــور، صرفــه اقتصــادي، ارزآوري و تأمیــن خــوراک 
خــط لولــه اتیلــن غــرب از اهــداف اصلــي ایــن طــرح مــي باشــد.

سهامداران شرکت پتروشیمي مروارید )سهامي خاص( به شرح زیر مي باشند:
1-مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان )46.5 درصد(

2-شرکت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت )34 درصد(
3-شرکت سرمایه گذاري نفت، گاز و پتروشیمي تأمین )17 درصد(

4-سهام ترجیحي کارکنان )2.5 درصد(
)جدول شماره 24(

) هزار تن در سال(توليدات اصلی

سال بهره برداریصاحب ليسانسخوراك مصرفیظرفيت اسمیمحصوالت
اسفند 1388تکنیپاتان500اتیلن

اسفند 1388تکنیپاتان47برش های سه کربنه و سنگین تر

کاربرد های اصلی محصوالت 
ماده اولیه تولید پلی اتیلن ها و اتیلن گایگولها )جدول شماره 25(

محل تأمينميليون متر مكعب در سالخوراك ورودی به مجتمع

فاز های پارس جنوبی642اتان

نمودار تولید

گواهی نامه های استاندارد دریافتی 
½ ISO 9001

½   .ISO 14001

½  EFQM

½ OHSAS 18001

½ IMS

اتانالفین اتیلن
برش های سه کربنه و سنگین تر  
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3-2-1-10 شرکت پتروشیمي کاویان
شــرکت پتروشــیمي کاویــان )ســهامي خــاص( از شــرکت هــاي تابعــه شــرکت پتروشــیمي باختــر مــي باشــد. ماموریــت اصلــي شــرکت 
پتروشــیمي باختــر کــه بــا ســرمایه گــذاري شــرکت ملــي صنایــع پتروشــیمي و دیگر شــرکت هاي ســرمایه گــذاري بخش خصوصي تشــکیل 
شــده عبــارت اســت از ســاماندهي و ســازماندهي منابــع مالــي و همچنیــن کســب اطمینــان از اجــراي پــروژه هــاي پتروشــیمي غرب کشــور.
شــرکت پتروشــیمي کاویــان وظیفــه تأمیــن خــوراک موردنیــاز ســایر شــرکت هــاي زیــر مجموعــه شــرکت پتروشــیمي باختــر را عهــده دار 

مــي باشــد کــه از طریــق تزریــق بــه خــط لولــه اتیلــن غــرب کشــور خــوراک رســاني بــه ایــن مجتمــع هــا صــورت مــي پذیــرد.
 محل مجتمع: منطقه ويژه اقتصادی انرژی  پارس ) سايت 2 ( �

 مساحت: 43 هكتار �

 سال تاسيس: 1385 �

�  ،%56/5 باختــر  پتروشــيمی   ،%17/5 نفــت  صنعــت  كاركنــان  بازنشســتگی  صنــدوق  گــذاری  ســرمايه  مالكيــت:   

شــركت هــای پتروشــيمی لرســتان، پليمركرمانشــاه، پتروشــيمی كردســتان و پتروشــيمی مهابــاد ) هــر كــدام %6/5 (

)جدول شماره 26(

) هزار تن در سال(توليدات اصلی / فاز 1

سال بهره برداریصاحب ليسانسخوراك مصرفیظرفيت اسمیمحصوالت
1391تکنیپاتان1000اتیلن

1391تکنیپاتان89/3برش های سه کربنه و سنگین تر
)جدول شماره 27(

) هزار تن در سال(توليدات اصلی / فاز 2

سال بهره برداریصاحب ليسانسخوراك مصرفیظرفيت اسمیمحصوالت
1393تکنیپاتان1000اتیلن

1393تکنیپاتان89/3برش های سه کربنه و سنگین تر

بهره برداری تجاری فاز 2، تير ماه سال 1394 می باشد.
)جدول شماره 28(

محل تأمينميليون متر مكعب در سالخوراك ورودی به مجتمع

فاز های پارس جنوبی642اتان

کاربرد های اصلی محصوالت 
ماده اولیه تولید پلی اتیلن ها و اتیلن گایگولها

اتانالفین اتیلن
برش های سه کربنه و سنگین تر  

 3-2-1-11 شرکت پتروشیمي فرسا شیمي
ایــن طــرح در زمینــي بــه مســاحت 7 هکتــار و بــا مالکیــت 100% بخــش خصوصــي بــه منظــور تولیــد منــو اتیلــن گایکــول، دي اتیلــن 

گایکــول و تــري اتیلــن گایکــول بــه ظرفیــت مجمــوع 443 هــزار تــن در ســال اجــرا گردیــد. 
خــوراک ایــن طــرح  از پتروشــیمي جــم )اتیلــن( و پتروشــیمي مبیــن )اکســیژن( تأمیــن مــي گــردد. کاربــرد محصــوالت طــرح مذکــور در 

تولیــد الیــاف پلــي اســتر، ضــد یــخ و حــال هــاي اســت.

 محل مجتمع: منطقه ويژه اقتصادی انرژی  پارس  �

 مساحت: 7 هكتار �

 سال تاسيس: 1381 �

 مالكيت: بخش خصوصی %100 �

)جدول شماره 29(

) هزار تن در سال(توليدات اصلی

سال بهره برداریصاحب ليسانسخوراك مصرفیظرفيت اسمیمحصوالت
)MEG( 400منو اتیلن گایکول

Shell1386اتیلن و اکسیژن )DEG( 40دی اتیلن گایکول
)TEG( 3تری اتیلن گایکول

)جدول شماره 30(

محل تأمينميليون متر مكعب در سالخوراك ورودی به مجتمع

پتروشیمی جم258اتیلن

پتروشیمی مبین295اکسیژن
کاربرد های اصلی محصوالت:

 شامل ساخت الیاف پلی استر، ضد یخ و حال ها
گواهینامه های استاندارد دریافتی :

½ ISO 9001

½   .ISO 14001

½ OHSAS 18001

نمودار تولید

واحد اتیلن
واحد اکسید اتیلنگالیکول ها

اتیلن

اکسیژن

منواتیلن گالیکول
دی اتیلن گالیکول
تری اتیلن گالیکول
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3-2-1-12 شرکت پلي پروپیلن جم
شــرکت پلــي پروپیلــن جــم )ســهامي خــاص( در خــرداد 1383 بــا هــدف راهبــري واحــد پروپیلــن مجتمــع الفیــن دهــم واقــع در منطقــه 

ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس تأســیس گردیــد. ایــن شــرکت محــور اصلــي فعالیــت خــود را تولیــد پلــي پروپیلــن قــرار داده اســت. 

محل مجتمع : منطقه ويژه اقتصادی انرژی  پارس  �

مساحت : 8 هكتار �

سال تاسيس : 1383 �

 مالكيت : پتروشيميران 51% پتروشيمی جم %49 �

)جدول شماره 31(

) هزار تن در سال(توليدات اصلی 

سال بهره برداریصاحب ليسانسخوراك مصرفیظرفيت اسمیمحصوالت
1387بازلپروپیلن300پلی پروپیلن

کاربرد های اصلی محصوالت:
ساخت الیاف موکت، فرش ماشینی، انواع نخ گونی، فیلم های بسته بندی، قطعات لوازم خانگی و اتومبیل

)جدول شماره 32(

محل تأمينميليون متر مكعب در سالخوراك ورودی به مجتمع

پتروشیمی جم303پروپیلن

گواهینامه های استاندارد دریافتی :
½ .ISO 9001

½   .SO 14001

½ BS  OHSAS 18001

نمودار تولید

پروپیلنواحد پلی پروپیلن  پلی پروپیلن

3-2-1-13 شرکت اهتمام جم
شــرکت اهتمــام جــم بــا هــدف ســرمایه گــذاري در بخــش صنایــع تکمیلــي پتروشــیمي در ســال 1383 تأســیس گردیــد. ایــن شــرکت 
 FFS اقــدام بــه احــداث کارخانــه پــارس پاســتیک جــم در زمینــه تولیــد قطعــات پاســتیکي بــه ویــژه پالــت و کیســه هــاي چنــد الیــه

و نیــز کارخانــه پــارس فرمالیــن و رزیــن اوره فرمالدئیــد در منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس نمــود.
کارخانــه پــارس پاســتیک جــم بــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه 23000 تــن کیســه و کارخانــه پــارس فرمالیــن جــم بــا ظرفیــت تولیــد 40000 

تــن فرمالیــن و 25000 تــن UFC در ســال 1390 بــه بهــره بــرداري رســید.

 محل مجتمع: منطقه ويژه اقتصادی انرژی  پارس  �

 مساحت: 2 هكتار �

 سال تاسيس: 1383 �

 مالكيت: بخش خصوصی %100 �

) هزار تن در سال(توليدات اصلی

سال بهره برداریصاحب ليسانسخوراك مصرفیظرفيت اسمیمحصوالت
1390ایتالیا- Alderمتانول40فرمالین

) UFC (فرمالین، اوره و سود25  فرمالدئیدAlder -1390ایتالیا

کاربرد های اصلی محصوالت 

فرماليــن : یکــی از مهمتریــن مــواد شــیمیایی اســت کــه در تولیــد چســب هــا و مــواد ترکیبــی از قبیــل رزیــن، اوره، فرمالیــن، رزیــن فنــل 

فرمالدئیــد، رزیــن مانیــن فرمالدئیــد، هگزامیــن، پنتــا ارتیریتــول و ده هــا ترکیــب دیگــر کــه در صنایــع خــوردو ســازی، نســاجی، ســلولوزیو 
پشــم شیشــه، محصــوالت پزشــکی و بهداشــتی و غیــره مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

اوره فرمالدئيــد تغليــظ يافتــه ) UFC( : ایــن رزیــن حــاوی 60 درصــد فرمالیــن و 25 درصــد اوره مــی باشــد و در ســاخت رزیــن مامیــن و 

اوره فرمالدئیــد کاربــرد دارد و همچنیــن در واحــد هــای تولیــد اوره نیــز جهــت افزایــش مقاومــت مکانیکــی و کاهــش خاصیــت ســوزانندگی 
اوره اســتفاده مــی شــود. 

محل تأمينميليون متر مكعب در سالخوراك ورودی به مجتمع

پتروشیمی زاگرس20متانول

پتروشیمی پردیس6اوره
پتروشیمی اروند0/1سود کاستیک

)جدول شماره 33(

)جدول شماره 34(
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گواهینامه های استاندارد دریافتی :

½ ABiCert

نمودار تولید
سودکاستیک

متانول  فرمالین اوره فرمالدئید

اوره

واحد فرمالین UFC واحد
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3-2-2 طرح هاي توسعه منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس

3-2-2-1 اتیلن گالیكول هاي عسلویه
مجري: شركت پتروشيمي مرواريد )سهامي خاص( �

محل اجرا: منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس)سايت دوم( �

مساحت: 9/49 هكتار �

نفــت،  � بازنشســتگي  صنــدوق  گــذاري  ســرمايه  شــركت   %34 فرهنگيــان،  ذخيــره  مؤسســه   %46/5 مالكيــت: 

17% شــركت ســرمايه گــذاري نفــت و گاز و پتروشــيمي تأميــن اجتماعــي، 2/45% كاركنــان پتروشــيمي مرواريــد

زمان شروع: سال 1386  �

پيش بيني زمان بهره برداري: سال 1394 �

) هزار تن در سال(توليدات

قابل فروشظرفيت اسمینام محصول
)MEG( 500500منو اتیلن گایکول

)DEG( 5050دی اتیلن گایکول
)TEG( 44تری اتیلن گایکول

554554جمع

کاربرد محصوالت :
ماده اولیه تولید PET  ، ضد یخ، نرم کننده ها در نساجی، جاذب رطوبت در پاالیشگاه ها و...

محل تأمينهزار تن  در سالخوراك ورودی به مجتمع

پتروشیمی مرواید340اتیلن

پتروشیمی دماوند*368اکسیژن
* تا زمان به توليد رسيدن پتروشيمی دماوند، اكسيژن مورد نياز ) به صورت موقت ( از پتروشيمی مبين دريافت می گردد.

ليسانس: Shall  ) هلند (

مهندسی اصولی: میتسویی ) ژاپن ( 

پيمانكاران مهندسی تفصيلی: پیدک

پيمانكاران تداركات و خريد تجهيزات: مشارکت شرکت های میتسویی و پیدک

پيمانكاران ساختمان و نصب: شرکت مهندسی و نصب محور سازان 

پيشرفت فيزيكی تا پايان اسفند 1393: 94/3 %

)جدول شماره 34(

)جدول شماره 35(

 3-2-2-2 سرویس هاي جانبي متمرکز فاز دوم عسلویه
مجري: شركت پتروشيمي دماوند )سهامي خاص( �

محل اجرا: منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس )سايت دوم( �

مساحت:90 هكتار �

مالكيت: 100% شركت ملي صنايع پتروشيمي �

زمان شروع: فاز 1 سال 1389  �

پيش بيني زمان بهره برداري: فاز 1 سال 1395  �

توليدات

قابل فروشنام محصول
1900 مگا واتبرق

1900 تن در ساعت بخار 
900 تن در ساعتاکسیژن 
70000 ترمال متر مکعب در ساعت نیتروژن 

31000 ترمال متر مکعب در ساعت هوای ابزار دقیق
20000 ترمال متر مکعب در ساعت هوای سرویس

5000 متر مکعب در ساعت اب شیرین
37000 متر مکعب در ساعت اب بدون اماحا
80000 متر مکعب در ساعت اب خنک کننده
1500 متر مکعب در ساعت اب بهداشتی

کاربرد محصوالت :
تأمین سرویس های جانبی مورد نیاز واحد های فرآیندی مستقر در سایت دوم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس )عسلویه( 

پيمانكاران مهندسی اصولی، تفصيلی، تداركات و خريد تجهيزات: نیرو گاه )مپنا( 

پيشرفت فيزيكی نيروگاه فاز يك تا پايان اسفند 1393: 15/5 %

خوراك

محل تأمينمقدارنام
نفت و گاز پارس جنوبی14 میلیون ترمال متر مکعب در روزگاز طبیعی
خلیج فارس380 هزار متر مکعب در ساعتاب دریا

)جدول شماره 36(

)جدول شماره 37(
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3-2-2-3 فاز سوم آمونیاك و اوره پردیس )آمونیاك و اوره شانزدهم(
مجري: شركت پتروشيمي پرديس �

محل اجرا: منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس �

مساحت: 13/5 هكتار �

مالكيت: 100% پتروشيمي پرديس �

زمان شروع: سال1390  �

پيش بيني زمان بهره برداري: سال 1394 )واحد آمونياك(، سال 1395 )واحد اوره( �

توليدات

قابل فروشظرفيت اسمینام محصول
68075آمونیاک 

10751075اوره 
17551150جمع

خوراك

محل تأمينمقدارنام
نفت و گاز پارس جنوبی670 میلیون ترمال متر مکعب در سالگاز طبیعی

کاربرد محصوالت :
مصارف کشاورزی به عنوان کود شیمیایی

ليسانس: ام. دابلیو کاک / استامی کربن 

پيمانكاران مهندسی اصولی، تفصيلی، تداركات و خريد تجهيزات : همپا انرژی

پيمانكاران ساختمان و نصب:  ابنیه فنی و ناردیس

پيشرفت فيزيكی تا پايان اسفند 1393: 76 %

)جدول شماره 38(

)جدول شماره 39(

3-2-2-4 الفین دوازدهم )در دست احداث(
مجري: شركت پتروشيمي كيان )سهامي خاص( �

محل اجرا: منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس )سايت دوم( �

مساحت:75  هكتار �

مالكيت: گروه گسترش نفت و گاز پارسيان 58%، پتروفرهنگ 40%، ساير سهامداران %2 �

ــد � ــفند 1393: 1/1 درص ــان اس ــا پاي ــي ت ــرفت فيزيك ــرداري:  1397 / پيش ــره ب ــان به ــي زم ــش بين ــروع: 1391 / پي ــان ش زم

توليدات

قابل فروشظرفيت اسمینام محصول
1200868اتیلن

327167پروپیلن
-294برش چهار کربنه 

2626سوخت مایع
10891089برش های سنگین

38233بنزن
528528پارازایلین
9090ارتوزایلین

2525آروماتیک سنگین
-476اتیلن بنزن
440440استایرن

200200آلفا الفین های خطی
200200پروپیبلن اکساید

130130بوتادین 
160160رافینیت
55673956جمع

)جدول شماره 40(
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کاربرد محصوالت: 
خــوراک واحدهــاي پاییــن دســتي ماننــد پلــي الفیــن هــا، پلــي اســتایرن هــا، پلــي ال هــا، اســتن، فنــل، پلــي اســتر، صنایــع رنــگ ســازي، 

تولیــد PTA، بــه عنــوان حــال در صنایــع شــیمیایي و نــرم کننــده هــا

خوراك

محل تأمينهزار تن  در سالخوراك ورودی به مجتمع

پاالیشگاه فاز های 3و5 نفت گاز و پارس جنوبی3000 معادل هزار بشکه در روزمیعانات گازی 
پتروشیمی نوری340برش سبک 

پتروشیمی کاویان، مروارید و بوشهر315برش سه کربنه و سنگین تر
پاالیشگاه فاز های 14 نفت گاز و پارس جنوبی900اتان

3-2-2-5 الفین و متانول شانزدهم
مجري: شركت پتروشيمي بوشهر )سهامي خاص( �

محل اجرا: منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس )سايت دوم( �

مساحت: 7 هكتار+59/4 هكتار �

مالكيت: سرمايه گذاري تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح 60%، پتروشيمي مارون %40 �

زمان شروع: سال 1390 �

پيش بيني زمان بهره برداري: سال 1396و سال 1397 )طرح در دو فاز در حال اجرا مي باشد( �

کاربرد محصوالت:
ــان بنزیــن )MTBE (، رزیــن هــا،  ــده عــدد اکت ــاال برن ــد مــاده ب ــه تولی ــد پلــی اســتر هــا، وینیــل اســتات، مــاده اولی ــه تولی مــاده اولی

چسب ها، انواع فیلم ها، روکش سیم و کابل، قطعات پاستیکی، ضد یخ و...
ليسانس: کازاله )متانول(، TKT )شیرین سازی( 

EIED ،نارگان، کازاله، پیدک ، IPIP :پيمانكاران مهندسی اصولی، تفصيلی، تداركات و خريد تجهيزات

پيمانكاران ساختمان: سکاف، آذر سیماب، کندوان پارس، زمیران، آسفالت طوس و کیسون

پيشرفت فيزيكی فاز يك تا پايان اسفند 1393: 16/7 %

)جدول شماره 41(

توليدات ) هزار تن /سال (

قابل فروشظرفيت اسمینام محصول
-900اتان*
1000385اتیلن

8888برش سه کرینه و سنگین تر
16501488متانول*
125125گوگرد*

554554اتیلن گایلول ها
300300پلی اتیلن سنگین / سبک خطی

300300اسید استیک
*C3/C4181181

50983421جمع

خوراك

محل تأمينمقدارنام

پاالیشگاه گاز پارس جنوبی10میلیون ترمال متر مکعب در روزگاز غنی ترش
پتروشیمی دماوند1215 هزارتن در سالاکسیژن
پتروشیمی  جم11 هزارتن در سالبوتن 1
واردات2 هزارتن در سالهگزن 1

پاالیشگاه گاز پارس جنوبی400 هزارتن در سالاتان

)جدول شماره 42(

)جدول شماره 43(
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3-2-2-6 متانول مشارکتي با ونزوئال )متانول یازدهم(
مجري: شرکت پتروشیمي ونیران آپادانا

محل اجرا: منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس )سایت دوم(

مساحت:9هکتار

مالكيت: 97% شرکت ونیران، 1% پتروشیمي بین الملل، vie %1، 1% سایر 

زمان شروع: سال 1391

پيش بيني زمان بهره برداري: سال 1396

توليدات ) هزار تن /سال (

قابل فروشظرفيت اسمینام محصول
16501650متانول

کاربــرد محصــوالت: تولیــد مــاده بــاال برنــده عــدد اکتــان بنزیــن)MTBE(، اســید اســتیک و همچنیــن به عنــوان حــال در صنایــع پایین 
)MTO( و الفیــن هــا )MTB( تولیــد پروپیلــن ،DMEدســتي، رزیــن هــا، چســب هــا، فرمالدئیــد، ضــد یــخ، انــواع پاســتیک، تولیــد

خوراك

محل تأمينمقدارنام
نفت و گاز پارس جنوبی1500 میلیون متر مکعب در سالگاز طبیعی
پتروشیمی دماوند700 هزار تن در سالاکسیژن

لیسانس و مهندسی اصولی: کازاله 
پیمانکاران مهندسی تفصیلی، تدارکات و خرید تجهیزات: تکنی مونت و پیدک

Hualuپيمانكار مهندسي و تداركات: شرکت

پيشرفت فيزيكی تا پايان اسفند 1393: 14/7 % 

)جدول شماره 44(

)جدول شماره 45(

3-2-2-7 آمونیاك و اوره چهاردهم
مجري: شرکت پتروشیمي هنگام )سهامي خاص(

محل اجرا: منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس )سایت دوم(

مساحت: 25/47 هکتار

مالكيت: 5% سریویجانا اندونزي، 95% پتروشیمي بین الملل

زمان شروع: سال 1391 

پيش بيني زمان بهره برداري: سال 1396

توليدات ) هزار تن /سال (

قابل فروشظرفيت اسمینام محصول

725125آمونیاک 
10751075اوره 
18001200جمع

کاربرد محصوالت:
مصارف کشاورزی به عنوان کود شیمیایی

ليسانس: هالدور تاپسو / سایپم

پيمانكاران مهندسی تداركات و ساختمان و نصب و راه اندازی: پیدک، شرکت IES  چین

پيمانكاران:  ابنیه فنی و ناردیس

پيشرفت فيزيكی تا پايان اسفند 1393: 18/8 %

خوراك

محل تأمينميليون ترمال متر مكعب در سالنام

نفت و گاز پارس جنوبی720گاز طبیعی

)جدول شماره 46(
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3-2-2-8 آمونیاك و اوره هشتم
مجري: شرکت شیمیایي الوان )سهامي خاص(

محل اجرا: منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس )سایت دوم(

مساحت: 24/85 هکتار

مالكيت: 54/8% ساب فرتیایزر، 20% پتروفرهنگ، 20% پتروشیمي شازند، 5% سرمایه گذاري گروه توسعه ملي، 12% سایر 

زمان شروع: سال1393 

پيش بيني زمان بهره برداري: سال 1397

توليدات ) هزار تن /سال (

قابل فروشظرفيت اسمینام محصول
68075آمونیاک 

10751075اوره 
17551150جمع

کاربرد محصوالت :
مصارف کشاورزی به عنوان کود شیمیایی

ليسانس: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و هدکو

پيمانكاران مهندسی اصولی ،تفصيلی وتداركات: همپا

پيشرفت فيزيكی تا پايان اسفند 1393: 2/1 %

خوراك

محل تأمينمقدارنام
نفت و گاز پارس جنوبی670 میلیون ترمال متر مکعب در سالگاز طبیعی

)جدول شماره 47(

)جدول شماره 48(

3-2-2-9 متانول هفتم
مجري: شرکت پتروشیمي مرجان )سهامي خاص(

محل اجرا: منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس )سایت دوم(

مساحت: 7 هکتار

مالكيــت: 49% ســرمایه گــذاري تأمیــن اجتماعــي نیروهــاي مســلح، 34% شــرکت پتروشــیمي زاگــرس، 17% ســرمایه گــذاري نفــت و 

گاز و پتروشــیمي تأمیــن
زمان شروع: سال 1390 

پيش بيني زمان بهره برداري: سال 1396

توليدات ) هزار تن /سال (

قابل فروشظرفيت اسمینام محصول

16501650متانول

کاربرد محصوالت :
 تولیــد مــاده بــاال برنــده عــدد اکتــان بنزیــن )MTBE (، اســید اســتیک و همچنیــن بــه عنــوان حــال در صنایــع پاییــن دســتی، رزیــن 

MTO و الفیــن هــا   MTP تولیــد پروپیلــن ،  DME هــا، چســب هــا، فرمالدئیــد، ضــد یــخ انــواع پاســتیک هــا، تولیــد

خوراك

محل تأمينمقدارنام

نفت و گاز پارس جنوبی1500 میلیون متر مکعب در سالگاز طبیعی
پتروشیمی دماوند670 میلیون متر مکعب در سالاکسیژن

ليسانس و مهندسی اصولی: هالدور تاپسو  

پيمانكاران مهندسی تفصيلی، تداركات و خريد تجهيزات: شرکت CCEV / ناموران

پيشرفت فيزيكی تا پايان اسفند 1393: 27/4 %

)جدول شماره 49(

)جدول شماره 50(
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3-2-2-10 آمونیاك و اوره سیزدهم
مجري: شرکت پتروشیمي هرمز )سهامي خاص( 

محل اجرا: منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس )سایت دوم(

مساحت: 24/45 هکتار

مالكيت: 99% شرکت پتروشیمي بین الملل، 1% شرکت سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي 

زمان شروع: سال 1393

پيش بيني زمان بهره برداري: سال 1396

توليدات ) هزار تن /سال (

قابل فروشظرفيت اسمینام محصول

68075آمونیاک 
10751075اوره 
17551150جمع

کاربرد محصوالت:
 مصارف کشاورزی به عنوان کود شیمیایی

خوراك

محل تأمينمقدارنام

نفت و گاز پارس جنوبی670 میلیون ترمال متر مکعب در سالگاز طبیعی

پيمانكاران مهندسی اصولی، تفصيلی و خدمات خريد: پیدک

پيشرفت فيزيكی تا پايان اسفند 1393: 5/4 %

)جدول شماره 51(

)جدول شماره 52(

3-2-2-11 متانول هشتم )در دست احداث(
مجري: شرکت صنایع پتروشیمي سبان )سهامي خاص( 

محل اجرا: منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس )سایت دوم(

مساحت: 7 هکتار

مالكيت: 99/6% انرژي سپهر، 0/4% سایر سهامداران

زمان شروع: سال 1390

پيش بيني زمان بهره برداري: سال 1396

توليدات ) هزار تن /سال (

قابل فروشظرفيت اسمینام محصول

16501650متانول

کاربرد محصوالت:
 تولیــد مــاده بــاال برنــده عــدد اکتــان بنزیــن )MTBE (، اســید اســتیک و همچنیــن بــه عنــوان حــال در صنایــع پاییــن دســتی، رزیــن 

MTO و الفیــن هــا   MTP تولیــد پروپیلــن ،  DME هــا، چســب هــا، فرمالدئیــد، ضــد یــخ انــواع پاســتیک هــا، تولیــد

خوراك

محل تأمينمقدارنام

نفت و گاز پارس جنوبی1500 میلیون متر مکعب در سالگاز طبیعی
پتروشیمی دماوند670 میلیون متر مکعب در سالاکسیژن

ليسانس و مهندسی اصولی: هالدور تاپسو  

پيمانكاران مهندسی  و تداركات: پیدک

پيشرفت فيزيكی تا پايان اسفند 1393: 17/8 %

)جدول شماره 53(

)جدول شماره 54(
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3-2-2-12 متانول دنا )متانول نهم( 
مجري: شرکت صنایع پتروشیمي دنا )سهامي خاص( 

محل اجرا: منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس )سایت دوم(

مساحت: 7 هکتار

مالكيت: 99/6% انرژي سپهر، 4% سایر سهامداران

زمان شروع: سال 1389

پيش بيني زمان بهره برداري: سال 1396

توليدات ) هزار تن /سال (

قابل فروشنام محصول

1650متانول

کاربرد محصوالت:
ــتی،  ــن دس ــع پایی ــال در صنای ــوان ح ــه عن ــن ب ــتیک و همچنی ــید اس ــن )MTBE (، اس ــان بنزی ــدد اکت ــده ع ــاال برن ــاده ب ــد م  تولی

MTO و الفین ها MTP تولید پروپیلن ،  DME رزین ها، چسب ها، فرمالدئید، ضد یخ انواع پاستیک ها، تولید

خوراك

محل تأمينمقدارنام

نفت و گاز پارس جنوبی1500 میلیون متر مکعب در سالگاز طبیعی
پتروشیمی دماوند670 میلیون متر مکعب در سالاکسیژن

لیسانس و مهندسی اصولی: هالدور تاپسو  
   ECEC،پیمانکاران مهندسی  و تدارکات: پیدک

پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند 1393: 17/7 %

)جدول شماره 55(

)جدول شماره 56(

3-2-2-13 متانول سیزدهم 
مجري: شرکت دي پلیمر آرین )سهامي خاص( 

محل اجرا: منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس )سایت دوم(

مساحت: 7/44 هکتار

مالكيت: 70% پتروشیمي باختر، 30% شخص حقیقي

زمان شروع: سال 1393

پيش بيني زمان بهره برداري: سال 1396

توليدات ) هزار تن /سال (

قابل فروشظرفيت اسمینام محصول

16501650متانول

کاربرد محصوالت:
 تولیــد مــاده بــاال برنــده عــدد اکتــان بنزیــن )MTBE (، اســید اســتیک و همچنیــن بــه عنــوان حــال در صنایــع پاییــن دســتی، رزیــن 

MTO و الفیــن هــا MTP تولیــد پروپیلــن ،DME هــا، چســب هــا، فرمالدئیــد، ضــد یــخ انــواع پاســتیک هــا، تولیــد

خوراك

محل تأمينمقدارنام

نفت و گاز پارس جنوبی1500 میلیون متر مکعب در سالگاز طبیعی
پتروشیمی دماوند670 میلیون متر مکعب در سالاکسیژن

ليسانس و مهندسی اصولی: هالدور تاپسو  

پيمانكاران بازنگری مهندسی اصولی، تفصيلی و تداركات: پیدک 

پيمانكاران  سيويل و ساختمان: تراکم

پيشرفت فيزيكی تا پايان اسفند 1393: 12 %

)جدول شماره 57(

)جدول شماره 58(
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3-2-2-14 متانول دوازدهم
مجري: شرکت کیمیاي پارس خاورمیانه )سهامي خاص( 

محل اجرا: منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)سایت دوم(

مساحت: 7/48 هکتار

ــه، 10/7% مهــرآوران کــوي  ــع آتی ــژن مناب ــه، 8/7% وی ــل پرشــین صنعــت خاورمیان ــن المل ــت: 67% پتروفرهنــگ، 10/7% بی مالكي

ــارون، 2/9% ســایر ســهامداران ن
زمان شروع: سال 1393

پيش بيني زمان بهره برداري: سال 1396

توليدات ) هزار تن /سال (

قابل فروشظرفيت اسمینام محصول

16501650متانول

کاربرد محصوالت:
ــتی،  ــن دس ــع پایی ــوان حــال در صنای ــه عن ــن ب ــتیک و همچنی ــید اس ــن )MTBE (، اس ــان بنزی ــدد اکت ــده ع ــاال برن ــاده ب ــد م  تولی

MTO و الفین ها MTP تولید پروپیلن ،DME رزین ها، چسب ها، فرمالدئید، ضد یخ انواع پاستیک ها، تولید

خوراك

محل تأمينمقدارنام

نفت و گاز پارس جنوبی1500 میلیون متر مکعب در سالگاز طبیعی
پتروشیمی دماوند670 میلیون متر مکعب در سالاکسیژن

ليسانس و مهندسی اصولی: هالدور تاپسو  

TCC پيمانكاران مهندسی، تداركات و ساختمان و نصب: شرکت

پيشرفت فيزيكی تا پايان اسفند 1393: 11/8 %

)جدول شماره 59(

)جدول شماره 60(

3-2-2-15 متانول چهاردهم
مجري: شرکت آرمان متانول )سهامي خاص( 

محل اجرا: منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس )سایت دوم(

مساحت: 7 هکتار

مالكيت: 100% بخش خصوصي

زمان شروع: سال 1390

پيش بيني زمان بهره برداري: سال 1397

توليدات ) هزار تن /سال (

قابل فروشظرفيت اسمینام محصول

16501650متانول

کاربرد محصوالت:
ــتی،  ــن دس ــع پایی ــوان حــال در صنای ــه عن ــن ب ــتیک و همچنی ــید اس ــن )MTBE (، اس ــان بنزی ــدد اکت ــده ع ــاال برن ــاده ب ــد م  تولی

MTO و الفین ها MTP تولید پروپیلن ،DME رزین ها، چسب ها، فرمالدئید، ضد یخ انواع پاستیک ها، تولید

خوراك

محل تأمينمقدارنام

نفت و گاز پارس جنوبی1500 میلیون متر مکعب در سالگاز طبیعی
پتروشیمی دماوند670 میلیون متر مکعب در سالاکسیژن

ليسانس و مهندسی اصولی: هالدور تاپسو  

پيمانكاران مهندسی  و تداركات: کنسرسیدم ناموران/چنگدا

پيشرفت فيزيكی تا پايان اسفند 1393: 11/2 % 

)جدول شماره 61(

)جدول شماره 62(
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3-2-2-16 متانول آمونیاك 1 
مجري: شرکت ارگ شیمي پارسا )سهامي خاص( 

محل اجرا: منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس )سایت دوم(

مساحت: 8/65 هکتار

مالكيت: 90% فیلي تجارت هرمز، 10% توسعه تجارت نعمت

زمان شروع: سال 1390

پيش بيني زمان بهره برداري: سال 1397

توليدات ) هزار تن /سال (

قابل فروشظرفيت اسمینام محصول

990990متانول
300300آمونیاک

12901290جمع

کاربرد محصوالت:
 تولیــد مــاده بــاال برنــده عــدد اکتــان بنزیــن )MTBE (، اســید اســتیک و همچنیــن بــه عنــوان حــال در صنایــع پاییــن دســتی، رزین ها،
چســب هــا، فرمالدئیــد، ضــد یخ انواع پاســتیک هــا، تولید DME، تولیــد پروپیلــن MTP و الفین هــا MTO و تولید کود های شــیمیایی

خوراك

محل تأمينمقدارنام

نفت و گاز پارس جنوبی1500 میلیون متر مکعب در سالگاز طبیعی

ليسانس و مهندسی اصولی: هالدور تاپسو  

SEDIN ،پيمانكاران مهندسی تفصيلی، تداركات و ساختمان و نصب: تهران جنوب

پيشرفت فيزيكی تا پايان اسفند 1393: 10/5 %

)جدول شماره 63(

)جدول شماره 64(

3-2-2-17 متانول- آمونیاك 2
مجري: شرکت توسعه صنعت الوان )سهامي خاص(

محل اجرا: منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس )سایت دوم(

مساحت: 8/43 هکتار

مالكيت: 100v بخش خصوصي

زمان شروع: سال 1392

پيش بيني زمان بهره برداري: سال 1397

توليدات ) هزار تن /سال (

قابل فروشظرفيت اسمینام محصول

990990متانول
300300آمونیاک

12901290جمع

کاربرد محصوالت:
 تولیــد مــاده بــاال برنــده عــدد اکتــان بنزیــن )MTBE (، اســید اســتیک و همچنیــن بــه عنــوان حــال در صنایــع پاییــن دســتی، رزین ها، 
چســب هــا،  فرمالدئیــد، ضــد یــخ انواع پاســتیک ها، تولیــد DME، تولید پروپیلــن MTP و الفین هــا MTO و تولید کود های شــیمیایی

خوراك

محل تأمينمقدارنام

نفت و گاز پارس جنوبی3/3 میلیون متر مکعب در روزگاز طبیعی

ليسانس و مهندسی اصولی: هالدور تاپسو  

پيمانكاران مهندسی  تداركات و ساختمان و نصب )EPC(: تهران جنوب، سدین

پيشرفت فيزيكی تا پايان اسفند 1393: 8/5 % 

)جدول شماره 65(

)جدول شماره 66(
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)PP و PDH( 3-2-2-18 تبدیل پروپان به پروپیلن و پلي پروپیلن
مجري: شرکت مهر پتروکیمیا )سهامي خاص( 

محل اجرا: منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس )سایت دوم(

مساحت: 24/5 هکتار

مالكيت: سرمایه گذاري پارسیان 65%، بانک پارسیان %35

زمان شروع: سال 1391

پيش بيني زمان بهره برداري: سال 1396

 
توليدات ) هزار تن /سال (

قابل فروشظرفيت اسمینام محصول

-450پروپیلن
450450پلی پروپیلن

900450جمع

کاربرد محصوالت:
تولید فیلم، قطعات اتومبیل، لوازم خانگی، سیم، کابل، الیاف نساجی، اتصاالت لوله و... 

خوراك

محل تأمينمقدار ) هزار تن / سال (نام

پاالیشگاه فاز 9 و 10 پارس جنوبی560پروپان
پتروشیمی جم30اتیلن

پتروشیمی جم5بوتن - 1

ليسانس و مهندسی اصولی: اوده، میتسویی  

پيمانكاران مهندسی اصولی: اوده، دایلیم

 پيمانكاران مهندسی تفصيلی و تداركات: سازه

پيشرفت فيزيكی تا پايان اسفند 1393: 15/2 %

)جدول شماره 67(

)جدول شماره 68(

3-2-2-19 اتیلن گالیكول ها )در دست احداث(
مجري: شرکت پارس فنل )سهامي خاص( 

محل اجرا: منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس )سایت دوم(

مساحت: 6/99 هکتار

مالكيت: پتروشیمي باختر 70%، شخص حقیقي %30

زمان شروع: سال 1393

پيش بيني زمان بهره برداري: سال 1396

 
توليدات ) هزار تن /سال (

قابل فروشظرفيت اسمینام محصول

500500منو اتیلن گایکول 
5050دی اتیلن گایکول

44تری اتیلن گایکول 
554554جمع

کاربرد محصوالت :
ماده اولیه تولید PET  ، ضد یخ، نرم کننده ها در نساجی، جاذب رطوبت در پاالیشگاه ها و...

خوراك

محل تأمينهزار تن  در سالخوراك ورودی به مجتمع

پتروشیمی بوشهر340اتیلن
پتروشیمی دماوند368اکسیژن

پيشرفت فيزيكی تا پايان اسفند 1393 : 14/9 % 

)جدول شماره 69(

)جدول شماره 70(



122123

3-2-2-20 مخازن متمرکز صادراتي عسلویه
مجري: شرکت ساتا 

محل اجرا: منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس )سایت دوم(

مساحت: 46/7 هکتار

مالكيت: 100% بخش خصوصي

زمان شروع: سال 1390/ پيش بيني زمان بهره برداري: سال 1395

ظرفيت كل: 320 هزار متر مکعب

پيشرفت فيزيكي تا پايان اسفند 1393: %18/4

هدف از اجراي طرح: ذخیره سازي محصوالت پتروشیمي جهت صادرات

3-2-2-21 پارك استایرن
ــه  ــر پای ــارک پتروشــیمایي کشــور ب ــوان اولیــن پ ــه عن ــار و تحــت مالکیــت وزارت نفــت ب ــه مســاحت 39 هکت ــارک در زمینــي ب ایــن پ
زنجیــره ارزش افــزوده اســتایرن در منطقــه ویــژه در ســال 1387 بــه تصویــب رســید و بــا مشــارکت بخــش خصوصــي و راهبــري شــرکت 
ملــي صنایــع پتروشــیمي از ســال 1390 فعالیــت اجرایــي طــرح هــا و ایجــاد زیرســاخت هــا در آن آغــاز گردیــد. طــرح هــاي مســتقر در 

پــارک اســتایرن بــه قــرار زیــر مــي باشــند.
 

طرح ABS و  SBS/SB/LCBR شركت پتروشيمي جم )سهامي خاص(/ در دست احداث �

ایــن طــرح در ســال 1389 و در زمینــي بــه مســاحت 14/89 هکتــار و تحــت مالکیــت 100% بخــش خصوصــي بــا هــدف تولیــد مجموعــا 
ــال  ــرداري س ــره ب ــان به ــي زم ــش بین ــد. پی ــروع گردی ــال ش ــن ABS، SBS/SBR/LCBR، ESBR، EPS در س ــزار ت 230 ه
1396مــي باشــد. خــوراک ایــن طــرح اســتایرن، بوتادیــن و اکریلونیتریــل مــي باشــد کــه از پتروشــیمي پــارس، پتروشــیمي جــم، پتروشــیمي 

ارگ تأمیــن مــي گــردد. 

توليدات ) هزار تن /سال (

قابل فروشظرفيت اسمینام محصول
ABE200200

SBS/S6/LCBR6030
260230جمع
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کاربرد محصوالت:
صنایع اتومبیل سازی، تهیه لوازم منزل و...

خوراك

محل تأمينهزار تن  در سالخوراك ورودی به مجتمع

پتروشیمی پارس / واردات150استایرن
پتروشیمی جم54بوتادین

پتروشیمی ارگ / واردات48اکریلونیتیل

  VERSALLS :لیسانس
پيمانكاران مهندسی اصولی، تفصيلی و تداركات: تکنی مونت / نارگان

پيشرفت فيزيكی تا پايان اسفند 1393: 13/1 %

 
طرح ESBR شركت شيميايي صدف عسلويه )سهامي خاص( �

ــد.  ــن ESBR در ســال شــروع گردی ــد 100 هــزار ت ــا هــدف تولی ــار ب ــه مســاحت 7/3 هکت ــي ب ــن طــرح  در ســال 1390 و در زمین ای
ــرد تولیــدات ایــن طــرح در  ــارس )اســتایرن( تأمیــن مــي گــردد. کارب خــوراک ایــن طــرح از پتروشــیمي جــم )بوتادیــن( و پتروشــیمي پ

صنایــع تایــر اتومبیــل، روکــش کابــل و ســیم و غیــره مــي باشــد.

محل اجرا: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس )سایت دوم(

مساحت: 7/3 هکتار

مالكيــت: گــروه پتروشــیمی ســرمایه گــذاری ایرانیــان 89/7 %، ســرکایه گــذاری هــزاره ســوم 5/9 %، صنایــع الســتیک ســیمرغ %3/6 

شــخص حقیقــی %0/8
سال شروع: 1390

پيش بينی زمان بهره برداری: 1396

توليدات ) هزار تن /سال (

قابل فروشظرفيت اسمینام محصول
ESBR136136

)جدول شماره 72(
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کاربرد محصوالت:
تایر اتومبیل، روکش کابل و سیم و...

خوراك

محل تأمينهزار تن  در سالخوراك ورودی به مجتمع

پتروشیمی جم / واردات84استایرن
پتروشیمی پارس/ واردات27بوتادین

واردات27روغن آروماتیک
  VERSALLS :ليسانس

پيمانكاران مهندسی اصولی، تفصيلی و تداركات: تکنی مونت/ نارگان

پيشرفت فيزيكی تا پايان اسفند 1393: 11/8 %

طرح پلي استايرن انبساطي )EPS(  )شركت كيميا صنايع داالهو( �

ایــن طــرح در ســال 1390 بــا مالکیــت 100% بخــش خصوصــي و در زمینــي بــه مســاحت 3/75 هکتــار توســط شــرکت کیمیــا صنایــع داالهــو 
بــا هــدف تولیــد 120 هــزار تــن EPS در ســال شــروع گردیــد. خــوراک ایــن طــرح  از پتروشــیمي پــارس )اســتایرن( و از منابــع داخلــي کشــور 
)نرمــال پنتــان( تأمیــن مــي گــردد. کاربــرد محصــول طــرح در تولیــد وســایل خانگــي، صنایــع بســته بنــدي، عایــق الکتریســیته و غیره مي باشــد.

 
توليدات )هزار تن /سال(

قابل فروشظرفيت اسمینام محصول
EPS120120
کاربرد محصوالت:

وسایل خانگی، صنایع بسته بندی، عایق الکتریسیته و... 

خوراك

محل تأمينهزار تن  در سالخوراك ورودی به مجتمع

پتروشیمی پارس / واردات116استایرن
پترو صنعت نفتالیان پارس عسلویه10نرمال پنتان

ليسانس و مهندسی اصولی، خريد تجهيزات: استایروکم فناند

پيمانكاران مهندسی  تداركات و ساختمان و نصب )EPC(: تهران جنوب، سدین

پيمانكاران نصب و ساختمان: پتروشیمی تبریز، فیرمکو
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پيشرفت فيزيكی  فاز يك تا پايان اسفند 1393: 76/4 %

طرح پلي استايرن انبساطي)EPS( )گروه صنعتي انتخاب( �

ایــن طــرح در ســال 1392 و در زمینــي بــه مســاحت 5/85 هکتــار بــا مالکیــت 100% بخــش خصوصــي توســط گــروه صنعتــي انتخــاب 
شــروع گردیــد. هــدف از اجــراي ایــن طــرح تولیــد پلــي اســتایرن انبســاطي بــه ظرفیــت مجمــوع 250 هــزار تــن در ســال مــي باشــد. 
کاربــرد ایــن محصــوالت در صنایــع ســاختماني بــه عنــوان عایــق، صنایــع بــرق و الکترونیــک )بدنــه لــوازم برقــي، خانگــي و کامپیوتــر(، 

صنایــع بســته بنــدي بــه عنــوان محافــظ و یخــدان هــاي نگهدارنــده مــواد غذایــي، ظــروف یــک بــار مصــرف و اســباب بــازي اســت. 
مجری: گروه صنعتی انتخاب )سهامی خاص(

محل اجرا: منطقه ویژه اقتصادی انرژی  پارس )سایت دوم(

مساحت: 5/85 هکتار

مالكيت: بخش خصوصی %100

سال شروع: 1392

پيش بينی زمان بهره برداری: 1396

توليدات )هزار تن /سال(

قابل فروشظرفيت اسمینام محصول

250250پلی استایرن انبساطی

خوراك

محل تأمينهزار تن  در سالخوراك ورودی به مجتمع

پتروشیمی پارس 235استایرن منومر
پترو صنعت نفتالیان پارس عسلویه16/5نرمال پنتان

3-2-2-22 طرح توسعه الیه هاي نفتي پارس جنوبي 

الیــه هــاي نفتــي پــارس جنوبــي در فاصلــه تقریبــي 100 کیلومتــري ســاحل ایــران در خلیــج فــارس در مجــاورت مــرز مشــترک ابــي ایران 
و قطــر قــرار دارد. قــرارداد توســعه الیــه هــاي نفتــي پــارس جنوبــي میــان شــرکت ملــي نفــت ایــران و شــرکت توســعه پتــرو ایــران بــه 

عنــوان پیمانــکار در اســفند مــاه 1383 منعقــد گردیــد. ایــن شــرکت اجــراي طــرح مزبــور را در دو فــاز در دســت اجــرا دارد. 
در فــاز نخســت طــرح مــورد نظــر کــه بــراي تولیــد روزانــه 35 هــزار بشــکه نفــت برنامــه ریــزي شــده، 213 میلیــون دالر ســرمایه گــذاري 
انجــام پذیرفتــه اســت. ایــن فــاز بــا حفــاري 6 حلقــه چــاه افقــي جدیــد آغــاز گردیــد کــه ســه چــاه بــه صــورت تــک شــاخه اي مــي باشــند. 

حفــاري ایــن چــاه هــا توســط Template انجــام شــده اســت. 
پــس از اجــراي مرحلــه اول طــرح و بررســي رفتــار میــدان، در صــورت اقتصــادي بــودن، مرحلــه دوم توســعه ایــن بخــش بــه منظــور تولیــد 
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روزانــه 54 هــزار بشــکه نفــت بــه مرحلــه اجــرا درمــي آیــد. 
3-2-2-23 سایت هاي سرمایه گذاري در منطقه پارس یك 

وجــود صنایــع عظیــم باالدســتي گاز و پتروشــیمي در منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس امــکان ایجــاد زنجیــره ارزش را بــه ویــژه در 
صنایــع پاییــن دســتي پتروشــیمي فراهــم آورده اســت. ضــرورت ایجــاد اشــتغال پایــدار نیــز مزیــد علــت مــي باشــد تــا بــا فراهــم ســاختن 
شــرایط ســرمایه گــذاري در حــوزه پاییــن دســتي زمینــه خلــق ارزش، ایجــاد اشــتغال، افزایــش درآمــد و توســعه صنعتــي در منطقــه مهیــا 
گــردد. بــا توجــه بــه مزیــت هــاي نســبي فــراوان منطقــه بــه خصــوص در زمینــه انــرژي، صنایــع باالدســتي و نیــروي کار فــراوان و بــه 
منظــور ایجــاد هــم افزایــي صنعتــي در منطقــه، صنایعــي دیگــري نظیــر صنایــع مختلــط و نیمــه ســنگین نیــز پیــش بینــي گردیــده انــد. 
بدیهــي اســت پیــش بینــي کاربــري بخــش پشــتیباني نیــز بــه خصــوص در حــوزه اداري، تجــاري، مســکوني و اقامتــي، بهداشــت، فرهنــگ، 
ورزش و ســایر خدمــات عمومــي و صنعتــي نیــز اجتنــاب ناپذیــر مــي باشــد و لــذا بــر ایــن اســاس کاربــري اراضــي منطقــه پــارس یــک 

بــه صــورت زیــر تعریــف و عملیاتــي گردیــده انــد:

هكتارسطوح تقريبي طرح كاربري اراضي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس يك

1200- اراضي صنایع نفت و گاز 
920- اراضي صنایع پتروشیمي
3000- توسعه صنایع باالدستي

1000- اراضي صنایع پایین دست پتروشیمي با توسعه
250- اراضي صنایع مختلط با توسعه

300- اراضي صنایع نیمه سنگین با توسعه
100- سایت صنایع دریایي
250- اراضي تجهیز کارگاه
50- اراضي اسکان موقت

30- اراضي نیروگاه و آب شیرین کن
1000- اراضي فضاي سبز

200- اراضي انبارها
200- اراضي پشتیباني و خدمات

200- بندرگاه و تأسیسات بندري 
3000- جنگل کاري و توسعه محیط زیست

1200- راه ها و کانالها و مسیرهاي تأسیساتي و خوراک و حریم ها
1100- سایت فرودگاه و توسعه پشتیباني و خدمات

14000جمع
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3-3 سایت پایین دستي پتروشیمي
بــا توجــه بــه منابــع غنــي گاز منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس و اســتقرار واحدهــاي باالدســت صنایــع نفــت و گاز و پتروشــیمي در 
آن، براســاس مطالعــات انجــام شــده بــا توجــه بــه نیــاز کشــور بــه محصــوالت تجــاري و پاییــن دســت پتروشــیمي )هــم از دیــدگاه مصــرف 
داخلــي و هــم صــادرات(، اســتقرار طیفــي وســیع از صنایــع پاییــن دســت پتروشــیمي نیــز در ایــن منطقــه از توجیــه کافــي برخــوردار اســت. 
موقعیــت صنایــع پاییــن دســت پتروشــیمي در نیمــة شــرقي منطقــه ویــژه پــارس یــک- حــد واســط ســایت صنایــع نیمه ســنگین و ســایت 
توســعه پشــتیباني منطقــه- مــي باشــد. ایــن ســایت از شــمال بــه مــرز شــمالي منطقــه و از جنــوب بــه منطقــه درنظــر گرفتــه شــده بــراي 
توســعه جنــگل حــرا و کریــدور تأسیســات زیربنائــي و خــوراک، محــدود اســت. ایــن محــدوده مســاحتي بالــغ بــر 1000 هکتــار را در بــر 
مي گیــرد. ایــن محــدوده از دسترســي هاي ســریع و مناســبي بــه تمامــي مراکــز و مبــادي مهــم منطقــه برخــوردار اســت و دسترســي از آن 
بــه کلیــة اراضــي و شــریان هاي حیاتــي منطقــه از قبیــل ورودي هــاي مرکــزي )بــار( و شــرقي )مســافر(، پایانــه زمینــي، ســایت خدمــات 
مرکــزي، بنــدرگاه جامــع، ســایت هاي صنایــع باالدســت نفــت و گاز و پتروشــیمي، جــاده پیرامونــي ترافیکــي و کریــدور تأسیســاتي میانــي 
و همچنیــن فــرودگاه و انبارهــاي فعلــي و آتــي بــه ســهولت میســر اســت )امــکان اســتفاده از راه آهــن داخلــي جهــت حمــل بــار از بنــدر 
و ســایت انبارهــا بــه صنایــع و برعکــس نیــز پیش بینــي شــده اســت( و نیــز ایــن امــکان وجــود دارد کــه بــا پیش بینــي اراضــي ســکونتي 
مناســب بــراي کارکنــان ایــن بخــش در محیط هایــي مناســب ماننــد حاشــیه جنگل حــرا و رودخانــه گاوبنــدي یــا محدوده هــاي پیرامونــي 
ــي  ــژه، دسترســي هاي ســهل  الوصول ــه وی ــارج از منطق ــاي خ ــي محدوده ه ــارس و حت ــج ف ــي خلی ــن الملل ــرودگاه بی ســایت پشــتیباني ف

بــراي ایــن صنایــع تأمیــن نمــود. 
کاربري هاي تعریف شده در طرح جامع براي سایت پایین دستي پتروشیمي به قرار زیر مي باشد:

)جدول شماره 80(

150 هکتار- پلیمرها و صنایع واسطه اي 
150 هکتار- الستیک و پاستیک

150 هکتار- الیاف مصنوعي و نساجي
100 هکتار- روغن هاي صنعتي
100 هکتار- رزین ها و چسب ها

100 هکتار- رنگ ها و پوشش هاي حفاظتي
50 هکتار- سموم دفع، آفات

50 هکتار- شوینده هاي بهداشتي
50 هکتار- کودهاي شیمیایي

100 هکتار- اراضي خدماتي و فضاي سبز
1000 هکتارجمع

3-4 سایت صنایع مختلط
ــي  ــه و تأسیســات و زیرســاخت هاي پیش بین ــي منطق ــارس و تســهیات قانون ــرژي پ ــژه اقتصــادي ان ــه وی ــت منطق ــه موقعی ــا توجــه ب ب
شــده بــراي آن و درخواســت ســرمایه گذاران جهــت احــداث کارخانجــات مختلــف تحــت عنــوان صنایــع مختلــط، زمینــي بــه وســعت 250 
هکتــار در ســمت شــرقي بلــوار ورودي مرکــزي منطقــه )تــا مــرز ســایت صنایــع نیمه  ســنگین( بــه ایــن امــر بــه شــرح ذیــل اختصــاص 

داده شــده اســت: 

  20- صنایع غذایي و دارویي
20- صنایع پوشاک، نساجي و چرم

30- صنایع شیمیایي و سلولزي
20- صنایع کاني هاي غیرفلزي

30- صنایع ابزار و ماشین آالت و ابزار دقیق
20- صنایع برق و الکترونیک

20- صنایع فلزي و ریخته گري
20- صنایع خودرو و نیروي محرکه

60- محدوده هاي توسعه و اراضي خدماتي
10- کارگاه هاي کوچک 

250جمع سطح ناخالص سايت صنايع مختلط

3-5 سایت صنایع نیمه سنگین 
بــا توجــه بــه امکانــات و منابــع موجــود در منطقــه اقتصــادي انــرژي پــارس و در جهــت اســتفاده بهینــه از تأسیســات و تســهیات قانونــي 
آن و نیــز درخواســت ســرمایه گذاران جهــت احــداث  کارخانجــات نیمه ســنگین، زمینــي بــه وســعت 300 هکتــار در شــرق ســایت صنایــع 
مختلــط و غــرب ســایت صنایــع پاییــن دســت پتروشــیمي بــه ســایت صنایــع نیمه ســنگین شــامل قطعــات تفکیکــي 10 هکتــار بــه بــاال 

بــا موضوعــات زیــر )در مقیاس هــاي تولیــدي حجیم تــر از صنایــع مختلــط( اختصــاص داده شــده اســت: 

50- صنایع فلزي 
50- فلزات غیرآهني

50- کاني هاي غیرفلزي
50- خودرو و نیروي محرکه

100- محدوده هاي توسعه و اراضي خدماتي
300جمع سطح ناخالص سايت صنايع نيمه سنگين

)جدول شماره 81(

)جدول شماره 82(
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3-6 سایت انبارها
بــا توجــه بــه نیــاز صاحبــان صنایــع در منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس و بــا در نظــر گرفتــن ضوابــط و مقــررات حاکــم بــر منطقــه 
بــه جهــت ترانزیــت کاال و صــادرات محصــوالت صنایــع پاییــن دســتي و نگهــداري مــواد اولیــه و قطعــات مــورد نیــاز طــرح هــاي ســرمایه 

گــذاري، زمینــي بــه مســاحت تقریبــي 200 هکتــار بــه عنــوان ســایت انبارهــا پیــش بینــي شــده اســت. 
ویژگــي هــاي بــارز ایــن محــدوده عبــارت انــد از: نزدیکــي بــه مجتمــع بنــدري پــارس، مجــاورت بــا جــاده مواصاتــي شــرق بــه غــرب 

منطقــه، دسترســي ســریع بــه مرکــز منطقــه.

چند نمونه از طرح هاي سرمايه گذاري موفق بخش خصوصي در منطقه �

1- طرح توليد پالت و كيسه هاي پالستيكي

سرمايه گذار: شركت سرمايه گذاري اهتمام جم ½

قــرارداد ســرمایه گــذاري ایــن  طــرح بــه ظرفیــت تولیــد 4320 تــن پالــت و 3000 تــن کیســه در ســال 1385 و بــا اشــتغال زایــي مســتقیم 
51 نفــر منعقــد  و در ســال 1388 بــه بهــره بــرداري گردیــد. حجــم ســرمایه گــذراي انجــام گرفتــه در طــي دوران ســاخت بالــغ بــر 121452 
میلیــون ریــال بــرآورد مــي گــردد. اصلــي تریــن مــواد اولیــه طــرح مذکــور پلــي اتیلــن ســنگین و پلــي اتیلــن ســبک مــي باشــد کــه از 

تولیــدات پتروشــیمي جــم تأمیــن مــي گردنــد.

2- طرح توليد آب شيرين

سرمايه گذار: شركت نورويژه ½

قــرارداد ایــن طــرح بــه روش BOT )ســاخت-بهره بــرداري و انتقــال(در تاریــخ 82/12/15 بــا شــرکت نورویــژه بــه منظــور تولیــد 10000 
متــر مکعــب آب در روز منعقــد گردیــد. حجــم ســرمایه گــذاري طــرح مذکــور 100 میلیــارد ریــال و مــدت قــرارداد 20 ســال مــي باشــد. 
طــرح توســعه ایــن ســرمایه گــذاري نیــز بــه ظرفیــت 10000 متــر مکعــب در روز بــه بهــره بــرداري رســیده اســت و لــذا تولیــد روزانــه 

طــرح مزبــور معــادل 20000 متــر مکعــب در روز مــي باشــد.

3- طرح هتل آپارتمان مدينه

سرمايه گذار: شركت پرديس كيش ½

ایــن طــرح بــا زیربنــاي کل 9085 متــر مربــع و بــه صــورت 170 واحــدي توســط شــرکت پردیــس کیــش در اواســط ســال 1380 شــروع 
و در ســال 1385 بــه پایــان رســید. معمــاري ســنتي اســامي در ایــن طــرح چشــم نــواز مــي باشــد.

4- طرح كترينگ

سرمايه گذار: شركت بامپاد ½

قــرارداد ایــن طــرح بــا ظرفیــت 20000 نفــر بــه منظــور تهیــه و توزیــع غــذا در منطقــه ویــژه بــا حجــم ســرمایه گــذاري 125 میلیــارد ریــال 
در تاریــخ 83/5/11 بــا شــرکت بامپــاد منعقــد گردیــد. طــرح مذکــور در ســال 1386 بــه بهــره بــراداري رســید. تعــداد اشــتغال زایــي ســرمایه 

گــذاري مزبــور 128 نفــر مــي باشــد. محــل اجــراي طــرح در ســایت صنایــع مختلــط منطقــه پــارس یــک مــي باشــد.  

5- طرح توليد سازه هاي فلزي پااليشگاه

سرمايه گذار: شركت هانمايك پارس ½

قــرارداد طــرح مذکــور در ســال 1389 بــا شــرکت هانمایــک پــارس منعقــد گردیــد؛ هــدف از اجــراي طــرح نامبــرده تولیــد 20000 تــن
)در ســال( ســازه هــاي فلــزي پاالیشــگاهي در فــاز اول، تولیــد 50000 تــن محصــول در فــاز دوم و نهایتــا تولیــد 70000 تــن ســازه هــاي 
فلــزي در فــاز ســوم مــي باشــد. هــم اکنــون فــاز اول طــرح مذکــور عملیاتــي و در حــال بهــره بــرداري اســت. میــزان ســرمایه گــذاري 

انجــام شــده 1.3 میلیــون دالر مــي باشــد.

6- طرح مجتمع مسكوني آتي ساز

سرمايه گذار: شركت آتي ساز ½

طــرح مزبــور بــا ســرمایه گــذاري بالــغ بــر 119 میلیــارد ریــال در ســال 1380 شــروع و در ســال 1383 بــه بهــره بــرداري رســید. طــرح 
مجتمــع مســکوني 1000 واحــدي آتــي ســاز در زمینــي بــه مســاحت تقریبــي 8.6 هکتــار و طــي ســه فــاز اجــرا گردیــده اســت.

7- طرح توليد نهالستان گل و گياه

سرمايه گذار: شركت آواي سبز پرديس ½

طــرح نهالســتان گل  وگیــاه بــا ســرمایه گــذاري بالــغ بــر 880 میلیــون ریــال در ســال 1381 شــروع و در 1382 بــه بهــره بــرداري رســید. 
هــدف ایــن طــرح تولیــد نهــال گل و گیــاه  و انــواع درخــت هــا و درختچــه هــاي زینتــي بــراي اســتفاده در منطقــه مــي باشــد. سیســتم 
ابیــاري گلخانــه ایــن طــرح مکانیــزه قطــره اي بــا اســکلت فلــزي، چوبــي  بــا پوشــش پاســتیکي همــراه بــا تهویــه مکانیکــي اســت. ایــن 
طــرح داراي 4 گلخانــه مــي باشــد. مــوز پاکوتــاه، خیــار درختــي، گوجــه درختــي و گل هــاي آپارتمانــي از جملــه محصــوالت ایــن طــرح 

انــد.

8- طرح توسعه مركز پژوهش و مهندسي جوش ايران در جنوب

سرمايه گذار: مركز پژوهش و مهندسي جوش ايران ½

ــرداري رســید. میــزان ســرمایه گــذاري انجــام شــده در ایــن طــرح 16  ــه بهــره ب ایــن طــرح در ســال 1386 شــروع و در ســال 1388 ب
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میلیــارد ریــال گــزارش شــده اســت. هــدف از اجــراي طــرح مذکــور آمــوزش ســاالنه 500 نفــر در زمینــه جوشــکاري در منطقــه مــي باشــد. 
آمــوزش در چهــار زمینــه جوشــکاري، برشــکاري، بازرســي و غواصــي صــورت مــي گیــرد. خدمــات بازرســي ارائــه شــده در ایــن طــرح بــه 

دو بخــش عمــده بازرســي و نظــارت عالیــه ســازه هــاي فلــزي و تجهیــزات و بازرســي Piping بــا روش RT مــي باشــد. 

9- طرح مجتمع اداري و تجاري بازارگاد

سرمايه گذار: شركت اباد خرم ساحل ½

ــا ســرمایه  ــع و ب ــا زیربنــاي کل 7290 متــر مرب ــع و ب ــه مســاحت 7800 متــر مرب طــرح مجتمــع اداري و تجــاري پاســارگاد در زمینــي ب
گــذاري معــادل 12 میلیــارد ریــال توســط شــرکت ابــاد خــرم ســاحل اجــرا و بــه بهــره بــرداري رســید. 

10- طرح پرسي ايران گاز

سرمايه گذار: شركت كاردان گاز پيمان  ½

 شــرکت کاردان گاز پیمــان جهــت مصــرف گاز مایــع آشــپزخانه هــاي صنعتــي، تجــاري، رفاهــي فعالیــت خــود را از ســال 1381 در منطقــه 
ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس آغــاز نمــوده و اقــدام بــه نصــب مخــازن گاز مایــع، لولــه کشــي، تأمیــن و نگهــداري نمــوده اســت؛ و از 
ســال 1392 نیــز بــا مشــارکت شــرکت پرســي ایــران گاز، در صنایــع پشــتیباني مرکــزي منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس اقــدام بــه 

ســرمایه گــذاري نمــوده اســت. 
اقدامــات ایــن شــرکت شــامل احــداث تأسیســات شــارژ ســیلندر گاز مایــع در اوزان 2-11-25-33-45 کیلوگرمــي در مســاحت 6000 متــر 
مربــع، ذخیــره ســازي گاز مایــع جهــت مصــارف صنعتــي، رفاهــي و خدمــات رســاني بــه کلیــه پاالیشــگاه هــا، پتروشــیمي هــا و پیمانــکاران 
منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس، نفــت و گاز پــارس و ســاکنان شهرســتان هــاي عســلویه، نخــل تقــي، کنــگان و حومــه مــي باشــد.

11- طرح شركت آلفا دريا

سرمايه گذار: شركت آلفا دريا ½

شــرکت آلفــا دریــا در ســال 1385 جهــت آمــوزش غواصــي و شــرکت در پــروژه هــاي غواصــي در تهــران تأســیس گردیــد؛ در ســال 1387 
جهــت توســعه و نزدیکــي بــه دریــا و پــروژه هــاي نفــت و گاز مبــادرت بــه خریــد 2700 متــر زمیــن در منطقــه پــارس جنوبــي عســلویه 
نمــود و 900 متــر از آن را بــه ســوله جهــت آمــوزش غواصــي اختصــاص داد. ایــن شــرکت تاکنــون موفــق بــه برگــزاري 8 دوره آموزشــي 
در منطقــه عســلویه شــده و بــراي 60 نفــر در ســطوح گوناگــون غواصــي دوره هــاي آموزشــي برگــزار نمــوده اســت کــه نیمــي از آنــان در 
ایــن شــرکت مشــغول بــه کار مــي باشــند. همچیــن موفــق بــه اجــراي عملیــات غواصــي در فازهــاي مختلــف پــارس جنوبــي گردیــده و 

درحــال حاضــر در فازهــاي 20 و 21 فعالیــت دارد.

بررسي نظام حقوقي سرمايه گذاري در منطقه )قوانني و مقررات(

فصل چهارم
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4-1 قوانیــن، مقــررات و دســتورالعمل هــاي تشــكیل و اداره مناطــق ویــژه 
اقتصــادي جمهــوري اســالمي ایــران و آییــن نامــه اجرایــي آن

هدف  �

مــاده 1- بــه منظــور پشــتیباني از فعالیــت هــاي اقتصــادي و برقــراري ارتبــاط تجــاري بیــن المللــي و تحــرک در اقتصــاد منطقــه اي و 

تولیــد و پــردازش کاال، انتقــال فنــاوري، صــادرات غیرنفتــي، ایجــاد اشــتغال مولــد و جلــب و تشــویق ســرمایه گــذاري داخلــي و خارجــي، 
صــادرات مجــدد، عبــور خارجــي )ترانزیــت( و انتقــال کاال )ترانشــیب( بــه دولــت اجــازه داده مــي شــود در شهرســتان هایــي کــه اســتعداد 

و تــوان الزم بــراي تحقــق اهــداف مذکــور را دارنــد مناطقــي را بــا عنــوان منطقــه ویــژه اقتصــادي ایجــاد نمایــد.
تبصــره 1- در مناطــق ویــژه اقتصــادي کــه بــراي فعالیــت هــاي معیــن ایجــاد شــده انــد، تعییــن محــدوده جغرافیایــي، طــرح جامــع و 

کالبــدي، نــوع و حــدود فعالیــت مجــاز هــر یــک از آنهــا بــه موجــب ایــن قانــون و بــا پیشــنهاد دبیرخانــه و تصویــب هیــأت وزیــران خواهــد 
بــود.

تبصره 2- ایجاد مناطق ویژه اقتصادي جدید با تصویب مجلس شوراي اسامي خواهد بود.

تعاريف و كليات �

ماده 2- در این قانون واژه هاي زیر به جاي نام ها یا عبارت هاي مشروح مربوط به کارمي رود:

کشور: کشور جمهوري اسامي ایران
گمرک: گمرک جمهوري اسامي ایران

منطقه: منطقه ویژه اقتصادي
سازمان: سازمان هر منطقه ویژه اقتصادي

دبیرخانه: دبیرخانه شوراي عالي مناطق آزاد
ماده 3- هیأت وزیران در اجراي این قانون، مسئولیت هاي زیر را نیز برعهده دارد:

الف- تعیین و یا تغییر سازمان مسئول منطقه اعم از دولتي و غیردولتي.
ب- نظارت بر فعالیت هاي مناطق در چارچوب برنامه ها و اهداف آنها.

تبصــره 1- هیــأت وزیــران مــي توانــد در صــورت نیــاز، ســازماني دولتــي را بــه منظــور اداره منطقــه ویــژه ایجــاد نمایــد. اساســنامه ایــن 

ســازمان هــا بنــا بــه پیشــنهاد دبیرخانــه بــه تصویــب هیــأت وزیــران مــي رســد.
تبصــره 2- تعییــن ســازمان مســئول منطقــه از بیــن اشــخاص حقوقــي غیردولتــي منــوط بــه تملــک )یــا واگــذاري رســمي دســتگاههاي 

دولتــي ذیربــط( و تصــرف اراضــي واقــع در محــدوده منطقــه ویــژه مــورد نظــر توســط اشــخاص حقوقــي غیردولتــي، قبــل از صــدور مجــوز 
هیــأت وزیــران مــي باشــد. ضابطــه تغییــر ســازمان مســئول منطقــه در چنیــن صورتــي تابــع قــراردادي مــي باشــد کــه بــا رعایــت ایــن 

قانــون فــي مــا بیــن دبیرخانــه و ســازمان منعقــد مــي شــود.

مــاده 4- ســازمان مــي توانــد مطابــق آییــن نامــه اي کــه بــه تصویــب هیــأت وزیــران مــي رســد، عــاوه بــر خدماتــي کــه دســتگاه هــاي 

اجرایــي ارائــه مــي نماینــد در قبــال ارائــه خدمــات عمومــي زیربنایــي و مهندســي و تســهیات مواصاتــي، انبــارداري، تخلیــه، بارگیــري، 
بهداشــتي فرهنگــي، ارتباطــات، آموزشــي و رفاهــي وجوهــي را دریافــت نمایــد. اشــخاص حقیقــي و حقوقــي کــه در منطقــه بــه کار تولیــد 

کاال و خدمــات فعالیــت دارنــد، بــراي فعالیــت در محــدوده منطقــه از پرداخــت هرگونــه عــوارض معمــول در کشــور معــاف مــي باشــند.
ماده 5- فعالیت هاي سازمان منطقه صرفا در حدود فعالیت هایي است که براساس این قانون مجاز مي باشد.

مــاده 6- بودجــه ســاالنه هــر منطقــه کــه توســط ســازمان دولتــي اداره مــي شــود در چارچــوب سیاســتگذاري و رعایــت برنامــه هــاي 

دولــت تهیــه و طبــق مفــاد اساســنامه مربــوط بــه تصویــب خواهــد رســید.
مــاده 7- صــدور مجــوز بــراي انجــام فعالیــت هــاي اقتصــادي، عمرانــي، ســاختماني و فرهنگــي و آموزشــي و خدماتــي مطابــق سیاســت 

هــا و مقــررات دولــت و در چارچــوب طــرح جامــع و کالبــدي مصــوب هــر منطقــه در اختیــار ســازمان مســئول آن منطقــه مــي باشــد.
ــه ســازمان مســئول منطقــه  تبصــره- در مــوارد تخلــف از سیاســت هــا و مقــررات یادشــده در فــوق دســتگاه هــاي ذیربــط مراتــب را ب

اعــام مــي نماینــد و ســازمان مکلــف بــه رفــع تخلــف مــي باشــد.

مقررات ورود و صدور كاال  �

مــاده 8- مبــادالت بازرگانــي مناطــق بــا خــارج از کشــور و یــا بــا ســایر مناطــق ویــژه اقتصــادي و مناطــق آزاد تجــاري و صنعتــي پــس از 

ثبــت در گمــرک از حقــوق گمرکــي، ســود بازرگانــي و کلیــه عــوارض ورود و صــدور تحــت هــر عنــوان معــاف بــوده و مشــمول محدودیــت 
ــود و  ــي ش ــرعي نم ــي و ش ــاي قانون ــت ه ــا و ممنوعی ــت ه ــتثناي محدودی ــه اس ــررات واردات و صــادرات ب ــاي مق ــت ه ــا و ممنوعی ه

مبــادالت بازرگانــي مناطــق بــا ســایر نقــاط کشــور بــه اســتثناي مناطــق یادشــده در فــوق تابــع مقــررات صــادرات و واردات مــي باشــد.
تبصــره 1- کاالهایــي کــه بــراي بــه کارگیــري و مصــرف از ســایر نقــاط کشــور بــه مناطــق حمــل مــي گردنــد از مــوارد نقــل و انتقــال 

ــع قانــون مقــررات صــادرات و واردات مصــوب 1372/7/4  ــه خــارج از کشــور تاب داخلــي کشــور اســت. ولــي صــادرات آنهــا از مناطــق ب
مــي باشــد.

تبصــره 2- کاالهــاي صادراتــي کــه تشــریفات صــدور )اعــم از بانکــي و اداري( آنهــا بــه طــور کامــل انجــام شــده پــس از ورود بــه منطقــه 

صــادرات قطعــي تلقــي مــي گــردد.
تبصــره 3- مــواد اولیــه و قطعــات خارجــي وارد شــده بــه مناطــق کــه جهــت پــردازش، تبدیــل، تکمیــل یــا تعمیــر بــه داخــل کشــور وارد 

ــا تعمیــر جهــت اســتفاده در منطقــه بــدون تنظیــم  ــا تکمیــل ی ــوده پــس از پــردازش، تبدیــل ی مــي شــود تابــع مقــررات ورود موقــت ب
اظهارنامــه و پروانــه صادراتــي یــا حداقــل تشــریفات گمرکــي بــه مناطــق مرجــوع و تســویه مــي گــردد.

ماده 9- ورود کاال به صورت مسافري به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع مي باشد.

ــه  ــا قســمتي از کاالهــاي خــود را در مقابــل قبــض انبــار تفکیکــي معامل ــه مناطــق مــي تواننــد تمــام ی مــاده 10- واردکننــدگان کاال ب

کــه توســط ســازمان منطقــه صــادر خواهــد شــد بــه دیگــران واگــذار نماینــد. در ایــن صــورت دارنــده قبــض انبــار تفکیکــي، صاحــب کاال 
محســوب خواهــد شــد.
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تبصــره- مدیریــت هــر منطقــه مجــاز اســت حســب درخواســت متقاضــي نســبت بــه صــدور گواهــي مبــداء بــراي کاالهایــي کــه از منطقــه 

خــارج مــي شــوند بــا تاییــد گمــرک ایــران اقــدام نمایــد. بانــک هــاي کشــور مکلــف بــه پذیــرش گواهــي موضــوع ایــن تبصــره هســتند.
مــاده 11- کاالهــاي تولیــد و یــا پــردازش شــده در منطقــه هنــگام ورود بــه ســایر نقــاط کشــور بــه میــزان مجمــوع ارزش افــزوده و ارزش 

مــواد اولیــه داخلــي و قطعــات داخلــي بــه کار رفتــه در آن مجــاز و تولیــد داخلــي محســوب و از پرداخــت حقــوق ورودي معــاف خواهــد بــود.

تبصره 1- نحوه تعیین ارزش افزوده در آیین نامه اجرایي این قانون تعیین خواهد شد. 

تبصــره 2- مــواد اولیــه و قطعــات خارجــي بــه کار رفتــه در کاالهــاي تولیــد یــا پــردازش شــده مشــروط بــه پرداخــت حقــوق ورودي، مجــاز 

و در حکــم مــواد اولیــه و قطعــات داخلــي مــي باشــد. ســود بازرگانــي منظــور شــده در حقــوق ورودي خــودرو و قطعــات منفصلــه آن بــا 
رعایــت مــاده )72( قانــون تنظیــم بخشــي از مقــررات مالــي دولــت مصــوب 1380/11/27 مــي باشــد.

ــراي ترانزیــت کاال و حمــل مســتقیم از ســایر  مــاده 12- گمــرک جمهــوري اســامي ایــران مکلــف اســت تقاضــاي صاحبــان کاال را ب

ــد. ــه مناطــق، پذیرفتــه و تســهیات الزم را از ایــن جهــت فراهــم نمای مبــادي ورودي ب
مــاده 13- مهلــت توقــف کاالهــاي وارد شــده بــه منطقــه بــا تشــخیص مدیریــت منطقــه اســت. ضوابــط مربــوط بــه توقــف کاال در اماکــن 

و محوطــه هــاي منطقــه توســط ســازمان تعییــن و اعمــال مــي گــردد.

مقررات سرمايه گذاري و ثبت  �

مــاده 14- نحــوه پذیــرش و ورود و خــروج ســرمایه خارجــي و ســود حاصــل از آن بــه منطقــه و چگونگــي و میــزان مشــارکت خارجیــان 

در فعالیــت هــاي هــر منطقــه براســاس قانــون تشــویق و حمایــت ســرمایه گــذاري خارجــي مصــوب 1380/12/19 انجــام خواهــد شــد.
مــاده 15- ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور موظــف اســت براســاس درخواســت ســازمان منطقــه و طبــق آییــن نامــه مصــوب هیــأت 

وزیــران اقدامــات زیــر را انجــام دهــد:
الــف- ثبــت شــرکت و یــا شــعب نمایندگــي شــرکتهایي کــه قصــد فعالیــت در منطقــه را دارنــد منصــرف از میــزان مشــارکت ســهام داخلــي 

و یــا خارجــي آنهــا و همچنیــن ثبــت مالکیتهــاي مــادي و معنــوي در منطقــه.
ب- تفکیــک امــاک و مســتغات واقــع در منطقــه بــا نظــر ســازمان منطقــه و صــدور اســناد مالکیــت تفکیکــي ذیربــط بــا رعایــت قوانیــن 

ــور. جاري کش

مقررات متفرقه  �

مــاده 16- امــور مربــوط بــه اشــتغال نیــروي انســاني و روابــط کار، بیمــه و تأمیــن اجتماعــي در منطقــه براســاس مقــررات مصــوب و جــاري 

در مناطــق آزاد تجــاري- صنعتــي خواهــد بود.
مــاده 17- هرگونــه حقــوق مکتســبه اشــخاص حقیقــي و حقوقــي قبــل از ایجــاد منطقــه معتبــر بــوده و ادامــه فعالیــت آنــان در چارچــوب 

طــرح جامــع منطقــه مجــاز خواهــد بــود.

مــاده 18- وزارتخانــه هــا، ســازمان هــا، مؤسســه هــا و شــرکتهاي دولتــي و وابســته بــه دولــت در حیطــه وظایــف قانونــي، خدمــات الزم از 

قبیــل بــرق، اب، مخابــرات، ســوخت و ســایر خدمــات را در حــدود امکانــات و بــا نــرخ هــاي مصــوب جــاري در همــان منطقــه جغرافیایــي 
بــه مناطــق ارائــه خواهنــد نمــود.

مــاده 19- مناطــق موجــود تابــع ایــن قانــون بــوده و ســازمان هــاي مســئول مناطــق ویــژه اقتصــادي کــه تــا تاریــخ تصویــب ایــن قانــون 

ایجــاد گردیــده انــد جهــت ادامــه فعالیــت خــود مکلفنــد حداکثــر ظــرف یــک ســال )از تاریــخ تصویــب ایــن قانــون( وضعیــت خــود را بــا 
ایــن قانــون تطبیــق دهنــد.

مــاده 20- محــدوده مناطــق ویــژه اقتصــادي جــزو قلمــرو گمرکــي جمهــوري اســامي ایــران نمــي باشــد و گمــرک مکلف اســت بــا رعایت 

مفــاد مــاده )8( ایــن قانــون در مبــادي ورودي و خروجــي آنهــا بــه منظــور اعمــال مقــررات مربــوط بــه صــادرات و واردات اســتقرار یابــد.
مــاده 21- فعالیــت هــاي درون هــر منطقــه بــه اســتثناي مــواردي کــه در ایــن قانــون بــه آن اشــاره شــده اســت تابــع ســایر قوانیــن و 

مقــررات جمهــوري اســامي ایــران اســت.
مــاده 22- ســازمان مســئول دولتــي مــي توانــد مســتحدثات و اراضي متعلق بــه خــود در منطقه را براســاس قیمت کارشناســي واگــذار نماید.

ــري اراضــي،  ــت کارب ــا رعای ــردار ب ــي بهــره ب ــا حقوق ــاده توســط اشــخاص حقیقــي ی ــن م ــال اراضــي موضــوع ای تبصــره- نقــل و انتق

ــود. ــان کار کــه از ســوي ســازمان هــر منطقــه صــادر مــي گــردد، خواهــد ب ــه گواهــي پای ــه ارائ موکــول ب
مــاده 23- از تاریــخ تصویــب ایــن قانــون در مناطقــي کــه ســازمان مســئول آنهــا دولتــي یــا وابســته بــه دولــت باشــد، کلیــه حقــوق و 

اختیــارات و تکالیــف قانونــي وزارت جهــاد کشــاورزي و ســازمان جنــگل هــا و مراتــع در امــور اراضــي و منابــع طبیعــي هــر منطقــه بــه 
عهــده ســازمان مســئول آن منطقــه مــي باشــد.

ماده 24- اعمال امور حاکمیتي طبق قوانین موضوعه برعهده دولت مي باشد.

ــا پیشــنهاد وزارتخانــه هــاي امــور اقتصــادي و دارایــي و بازرگانــي و ســازمان مدیریــت و  مــاده 25- آییــن نامــه اجرایــي ایــن قانــون ب

برنامــه ریــزي کشــور و دبیرخانــه شــورایعالي مناطــق آزاد بــه تصویــب هیــأت وزیــران خواهــد رســید.

آيين نامه اجرايي قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه ايران �

ماده 1- در این آئین نامه، واژه ها و عبارتهاي زیر به جاي عبارت هاي مشروح مربوط به کار مي روند: 

الف- کشور: کشور جمهوري اسامي ایران 
ب- گمرک: گمرک جمهوري اسامي ایران 

پ- شوراي عالي: شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ویژه اقتصادي 
ت- قانون: قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادي 

ج- منطقه: منطقه ویژه اقتصادي 
چ- ســازمان منطقــه: شــخص حقوقــي دولتــي و یــا غیــر دولتــي کــه بنــا بــه پیشــنهاد دبیرخانــه توســط شــوراي عالــي تعییــن مــي شــود 

و مســئولیت اداره منطقــه را عهــده دار مــي باشــد. 
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ــه بــه تصویــب شــوراي  ــا پیشــنهاد دبیرخان مــاده 2- طرحهــاي جامــع و کالبــدي مناطــق توســط ســازمان منطقــه تهیــه مــي شــود و ب

عالــي خواهــد رســید. 
مــاده 3- گــزارش توجیهــي و پیــش نویــس الیحــه ایجــاد مناطــق ویــژه اقتصــادي جدیــد توســط دبیرخانــه تهیــه و پــس از تائیــد شــوراي 

عالــي بــه هیــأت وزیــران ارائــه مــي شــود. 
ماده 4- مدیر منطقه توسط سازمان منطقه منصوب مي شود. 

ماده 5- تعیین سازمان منطقه موکول به تملک و تصرف اراضي مورد نظر قبل از صدور مجوز هیأت وزیران مي باشد. 

مــاده 6- ســازمان منطقــه مــي توانــد عــاوه بــر خدماتــي کــه دســتگاههاي اجرایــي ارائــه مــي کننــد بهــاي خدمــات عمومــي، زیربنایــي 

و مهندســي و تســهیات مواصاتــي، انبــارداري، تخلیــه، بارگیــري، بهداشــتي، فرهنگــي، ارتباطــات، آموزشــي و رفاهــي را کــه راســا در 
منطقــه ارائــه مــي کنــد از اشــخاص حقیقــي و حقوقــي دریافــت کنــد. تعرفــه وجــوه مذکــور کــه بایــد متناســب بــا خدمــات مربــوط و بــا 
هــدف حفــظ موقعیــت رقابتــي هــر منطقــه باشــد، توســط ســازمان منطقــه تنظیــم و جهــت تائیــد بــه شــوراي عالــي ارائــه مــي شــود. شــورا 
ظــرف یــک مــاه نســبت بــه بررســي و تائیــد یــا اصــاح تعرفــه هــاي مزبــور اقــدام کنــد. در غیــر ایــن صــورت تعرفــه هــاي پیشــنهادي 

تائیــد شــده تلقــي خواهــد شــد. 
تبصــره 1- رعایــت ضوابــط نظــام مهندســي و همچنیــن اســتفاده از خدمــات مهندســان مشــاور و پیمانــکاران واحــد صاحیــت فنــي در 

مــورد خدمــات مهندســي الزم الرعایــه اســت. 
تبصــره 2- ســازمان هــاي مناطــق مکلفنــد تمهیدهــا و فرصــت هــاي الزم را جهــت ارائــه خدمــات یــاد شــده توســط بخــش غیــر دولتــي 

فراهــم کننــد. در ایــن صــورت نــرخ تعرفــه خدمــات مذکــور توســط ســازمان هــاي مســئول منطقــه تعییــن و اعمــال مــي شــود.
ماده 7- سازمان مسئول منطقه موظف است هنگام صدور مجوز فعالیت، سیاستها و مقررات دولتي را رعایت و اعمال کند. 

تبصــره- در صــورت عــدم انطبــاق مجوزهــاي صــادر شــده توســط ســازمان بــا سیاســتها و مقــررات دولتــي، مســئولیت جبــران خســارتهاي 

احتمالــي بــه اشــخاص حقیقــي و حقوقــي بــر عهــده ســازمان خواهــد بــود. 
مــاده 8- مبــادالت بازرگانــي مناطــق بــا خــارج از کشــور و یــا بــا ســایر مناطــق ویــژه اقتصــادي و مناطــق آزاد تجــاري- صنعتــي مجــاز 

و مســتلزم ارائــه اظهــار نامــه گمرکــي بــدون هیچگونــه تشــریفات دیگــر مــي باشــد. 
تبصره- تضمین سازمان منطقه براي یکبار و یا سالیانه نیز مورد قبول گمرک ایران خواهد بود. 

مــاده 9- کاالهایــي کــه از ســایر نقــاط کشــور بــه منظــور تعمیــر یــا تکمیــل بــه منطقــه وارد و پــس از تکمیــل یــا تعمیــر بــه کشــور اعــده 

مــي شــوند. بــه میــزان ارزش قطعــات و مــواد تعویــض یــا اضافــه شــده کــه منشــاء خارجــي داشــته باشــند، مشــمول حقــوق ورودي بــر 
اســاس مقــررات صــادرات و واردات مــي باشــند. 

مــاده 10- اعــاده عیــن کاالي وارد شــده از خــارج بــه خــارج کشــور یــا اعــاده کاالي وارد شــده از ســایر نقــاط کشــور بــه داخــل کشــور در 

صــورت ارائــه اطاعــات مربــوط بــه ورود کاالهــاي مذکــور بــدون هرگونــه تشــریفات بــا مجــوز ســازمان منطقــه بامانــع اســت. 
ــا تعمیــر جهــت اســتفاده در  ــردازش، تبدیــل، تکمیــل ی ــه مناطــق کــه جهــت پ ــاده 11- مــواد اولیــه و قطعــات خارجــي وارد شــده ب م

ــه مناطــق مرجــوع و تســویه مــي شــوند.  ــا حداقــل تشــریفات گمرکــي ب منطقــه ب

مــاده 12- مؤسســات حمــل و نقــل و صاحبــان یــا دارنــدگان وســایل نقلیــه مکلفنــد هنــگام ورود وســیله نقلیــه بــه منطقــه، یــک نســخه 

تصویــر یــا رونوشــت از بارنامــه هــر قلــم از محصــوالت خــود را بــه ضمیمــه فهرســت کل بــار بــه ســازمان منطقــه و گمــرک مســتقر در 
منطقــه بــه منظــور اعمــال نظارتهــاي قانونــي تســلیم کننــد. 

مــاده 13- تعییــن ارزش افــزوده موضــوع مــاده )11( قانــون بــر عهــده کمیســیوني مرکــب از نماینــدگان وزارتخانــه هــاي صنایــع و معــادن 

و بازرگانــي، بانــک مرکــزي جمهــوري اســامي ایــران، گمــرک ایــران، دبیرخانــه و منطقــه مربوطــه اســت کــه در محــل دبیرخانــه تشــکیل 
ــود.  مي ش

تبصــره 1- مجمــوع ارزش افــزوده و ارزش مــواد اولیــه و قطعــات داخلــي بــه کار رفتــه در کاالي تولیــدي که توســط کمیســیون فــوق الذکر 

تعییــن مــي شــود کاالي داخلــي محســوب و در هنــگام ورود بــه ســایر نقــاط کشــور از پرداخــت کلیــه حقــوق ورودي معــاف مــي باشــد. 
تبصــره 2- ورود کاالي مــازاد بــر ارزش افــزوده تولیــد شــده در منطقــه بــه داخــل کشــور مجــاز و حقــوق ورودي صرفــا بــه مــواد اولیــه و 

قطعــات خارجــي بــکار رفتــه در آنجــا تعلــق خواهــد گرفــت. 
مــاده 14- مهلــت توقــف کاالهــاي وارد شــده بــه منطقــه توســط ســازمان منطقــه تعییــن مــي شــود. ســازمان مــي توانــد در ظهــر قبــض 

انبــار منطقــه مهلــت را بــه عنــوان شــرط ضمــن عقــد قیــد کنــد و بــه امضــاي صاحــب کاال برســاند و در ایــن ضوابــط ذکــر کنــد کــه 
چنانچــه صاحــب کاال در مهلــت تعییــن شــده کاالي خــود را خــارج نســازد و یــا تعییــن تکلیــف نکنــد، پــس از گذشــت یــک مــاه از اخطــار 

کتبــي بــه اقامتــگاه قانونــي صاحــب کاال، ســازمان مجــاز اســت راســا نســبت بــه اجــراي ضوابــط مــورد عمــل خــود اقــدام کنــد. 
تبصــره- صاحــب کاال شــخص حقیقــي یــا حقوقــي و یــا قائــم مقــام قانونــي او و یــا متصــدي حمــل اســت کــه مانیفســت کاال یــا قبــض 

انبــار تفکیکــي و یــا ظهرنویــس شــده بــه نــام او صــادر شــده اســت. 
مــاده 15- ثبــت شــرکت هــا و یــا شــعب نمایندگــي شــرکت هایــي کــه قصــد فعالیــت در منطقــه ویــژه اقتصــادي را دارنــد صــرف نظــر از میزان 

مشــارکت ســهام داخلــي و یــا خارجــي آنهــا و نیــز ثبــت مالکیتهــاي مــادي و معنــوي در منطقــه براســاس درخواســت ســازمان منطقــه بــر عهــده 
اداره ثبــت اســناد و امــاک مربــوط و طبــق ضوابــط ثبــت شــرکت هــا و مالکیتهاي صنعتــي و معنــوي در مناطــق آزاد تجاري- صنعتــي جمهوري 

اســامي ایــران موضــوع تصویــب نامــه شــماره 21453/ت 15011 ک مــورخ 1374/02/30 و اصاحــات بعــدي آن مي باشــد. 
ــارات موضــوع بندهــاي )3( و )6( مــاده )1( و مــواد )2( و )3( تصویــب نامــه  ــژه اقتصــادي کلیــه وظایــف و اختی تبصــره- در مناطــق وی

مزبــور بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک مربــوط محــول مــي شــود. 
مــاده 16- تفکیــک امــاک و مســتغات منطقــه و صــدور اســناد مالکیــت در منطقــه صرفــا بــا درخواســت ســازمان منطقــه توســط اداره 

ثبــت اســناد و امــاک مربــوط انجــام مــي شــود. انتقــال امــاک و مســتغات در منطقــه بیــن اشــخاص حقیقــي و حقوقــي در هــر مرحلــه 
بــا اطــاع ســازمان و رعایــت مقــررات مربــوط امــکان پذیــر خواهــد بــود. 

تبصره- صدور اسناد مالکیت تفکیکي موکول به ارائه پایان کار صادر شده توسط سازمان منطقه مي باشد. 

مــاده 17- امــور مربــوط بــه اشــتغال نیــروي انســاني و روابــط کار و تأمیــن اجتماعــي، قــرارداد کار، شــرایط کار و مراجــع حــل اختــاف 

آنهــا بــر اســاس مقــررات اشــتغال نیــروي انســاني، بیمــه و تأمیــن اجتماعــي در مناطــق آزاد تجــاري- صنعتــي، موضــوع تصویــب نامــه 
شــماره 33433/ت 25ک مــورخ 1373/03/16 و اصاحــات بعــدي آن مــي باشــد. 
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تبصــره- عبــارت “مناطــق آزاد تجــاري ـ صنعتــي” در تصویــب نامــه مذکــور بــراي اجــرا در مناطــق ویــژه اقتصــادي بــا رعایــت “مناطــق 

ویــژه اقتصــادي” جایگزیــن مــي شــود. 
مــاده 18- ســازمان هــاي مناطــق مکلفنــد آمــار صــادرات و واردات ماهانــه خــود را بــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، گمــرک، بانــک 

مرکــزي جمهــوري اســامي ایــران و دبیرخانــه ارســال کننــد. 
مــاده 19- دبیرخانــه موظــف اســت در جهــت تحقــق اهــداف و ماموریــت هــا بــر عملکــرد مناطــق نظــارت کامــل نمــوده و گــزارش آن 

را هــر شــش مــاه یکبــار بــه شــوراي عالــي ارائــه کنــد. مناطــق نســبت بــه عملکــرد خــود در قبــال شــوراي عالــي پاســخگو مــي باشــند. 
تبصــره- در اجــراي ایــن وظیفــه قانونــي، دبیرخانــه مکلــف بــه بررســي کلیــه اســناد و مــدارک ســازمان بــدون هیچگونــه اســتثنا اعــم از 

دفاتــر، پرونــده هــا، قراردادهــا و مکاتبــات مــي باشــد و ســازمان نیــز موظــف بــه همــکاري بــا دبیرخانــه اســت. 
مــاده 20- مــواردي کــه در قانــون و ایــن آئیــن نامــه تعییــن تکلیــف نشــده باشــد بــر طبــق مقــررات صــادرات و واردات و امــور گمرکــي 

عمــل خواهــد شــد. 
این تصویب نامه در تاریخ 1386/03/02 به تائید مقام محترم ریاست جمهوري رسیده است. 

هیــأت وزیــران در جلســه مــورخ 1385/2/3 بنــا بــه پیشــنهاد شــماره 84814 مــورخ 1384/12/16 معاونــت اجرایــي رئیــس جمهــور و بــه 
اســتناد اصــل یکصــد و ســي و هشــتم قانــون اساســي جمهــوري اســامي ایــران تصویــب نمــود:

تصویب نامه شماره 57720/ت34169 ه مورخ21/9/1384 به شرح زیر اصاح مي شود:
1. در بند )1( بعد از عبارت “تجاري- صنعتي” عبارت و “مناطق ویژه اقتصادي” اضافه مي گردد.

ــران  ــژه اقتصــادي جمهــوري اســامي ای ــون تشــکیل و اداره مناطــق وی ــارت و قان ــه کمیســیوني” عب ــارت “ب ــل از عب ــد )2( قب 2. در بن
ــه مــي گــردد. ــور( اضاف ــون مزب ــاده )1( قان ــه اســتثناي تبصــره )2 ( م مصــوب 1384ـ )ب

 

4-2 قانون و مقررات صادرات و واردات ایران و آیین نامه اجرایي آن 

مــاده 1- مقــررات صــادرات و واردات کاال و انجــام خدمــات مربوطــه نســبت بــه کلیــه صادرکننــدگان، واردکننــدگان و نیــز آن هایــي کــه 

شــمول قانــون برآنهــا مســتلزم ذکــر نــام اســت بــه موجــب ایــن قانــون تعییــن و کلیــه قوانیــن مغایــر بــا آن لغــو مــي گــردد. 
ماده 2- کاالهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زیر تقسیم مي شوند: 

1-كاالي مجاز: کاالیي است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.

2-کاالي مشروط: کاالیي است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است. 
3-کاالي ممنــوع: کاالیــي اســت کــه صــدور یــا ورود آن بــه موجــب شــرع مقــدس اســام )بــه اعتبــار خریــد و فــروش یــا مصــرف( و یــا 

بــه موجــب قانــون ممنــوع گــردد. 
تبصــره 2-نــوع و مشــخصات کاالهــاي هــر یــک از مــوارد ســه گانــه فــوق الذکــر براســاس آییــن نامــه اي کــه توســط وزارت صنعــت، 

معــدن و تجــارت تهیــه و بــه تصویــب هیــأت وزیــران مــي رســد، معیــن خواهــد شــد. 
مــاده 3- مبــادرت بــه امــر صــادرات و واردات کاال بــه صــورت تجــاري مســتلزم داشــتن کارت بازرگانــي اســت کــه توســط اتــاق بازرگانــي 

و صنایــع و معــادن ایــران صــادر و بــه تأییــد وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت مــي رســد. 
تبصــره1 - مــاک تجــاري بــودن کاال و نیــز نحــوه صــدور، تمدیــد و ابطــال کارت بازرگانــي مطابــق آییــن نامــه اجرایــي خواهــد بــود 

کــه بــه تصویــب هیــأت وزیــران مــي رســد. 
تبصــره 2- مرجــع رســیدگي و اظهــار نظــر قطعي هنگام بــروز اختاف بین متقاضــي کارت و اتــاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت مي باشــد. 

تبصــره 3- شــرکت هــاي تعاونــي مرزنشــین، ملوانــان، پیلــه وران و کارگــران ایرانــي مقیــم خــارج از کشــور داراي کارنامــه شــغلي از وزارت 

کار و امــور اجتماعــي )مجــاز( از داشــتن کارت بازرگانــي معــاف مــي باشــند. 
مــاده 4- وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت موظــف اســت تغییــرات کلــي آییــن نامــه اجرایــي ایــن قانــون و جــداول ضمیمــه مقــررات 

ــي از  ــر خواه ــس از نظ ــال، پ ــي س ــا را ط ــوردي آنه ــرات م ــد و تغیی ــال بع ــراي س ــال، ب ــر س ــان ه ــل از پای ــادرات و واردات را قب ص
ــران جهــت اطــاع عمــوم  ــأت وزی ــب هی ــس از تصوی ــه و پ ــاق ضمــن منظــور نمــودن حقــوق مکتســب تهی ــط و ات دســتگاههاي ذیرب

ــد.  منتشــر نمای
تبصــره- کلیــه بخشــنامه هــا و دســتورالعملهاي مربــوط بــه صــدور و ورود کاال منحصــراً از طریــق وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــه 

ســازمان هــاي اجرایــي ذیربــط اعــام مــي گــردد. 
مــاده 5- کلیــه وزارتخانــه هــاي تولیــدي موظفنــد همــه ســاله پیشــنهادات خــود را درخصــوص شــرایط صــدور و ورود کاالهــاي مشــابه 

تولیــد داخلــي بــا توجــه بــه نیازهــاي داخلــي و مقتضیــات کشــور بــراي ســال آینــده حداکثرتــا 15 بهمــن مــاه همــان ســال بــه وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت اعــام نماینــد. 

تبصــره- ســایر دســتگاه هــاي ذیربــط و اتــاق مــي تواننــد پیشــنهادات خــودرا نســبت بــه اقــام مربــوط بــا توجــه بــه نیازهــاي داخلــي و 

مقتضیــات کشــور تــا تاریــخ پانزدهــم بهمــن مــاه بــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت ارایــه نماینــد. 
ماده 6- الویت حمل کلیه کاالهاي وارداتي کشــور با وســایل نقلیه ایراني اســت. دســتورالعمل مربوط به اســتفاده از وســایل نقلیه خارجي اعم 

از دریایــي، هوایــي، جــاده اي و راه آهــن را شــوراي عالي هماهنگي ترابري کشــور براســاس آیین نامه مصــوب هیأت وزیران تهیــه مي نماید. 
مــاده 7- دولــت موظــف اســت اماکــن خاصــي را بــراي نگهــداري امانــي کاالهــاي مــورد نیــاز جهــت تعمیــر و تجهیــز ناوگانهــاي تجــاري 

دریایــي و هوایــي کشــور اختصــاص دهــد. 
تبصــره 1- ترانزیــت کاالهــاي موضــوع ایــن مــاده از یــک مبــادي بــه مبــدأ دیگــر، با رعایــت مقــررات مربوط بــه ترانزیــت مجاز مي باشــد. 

تبصره 2- این گونه کاالها از شمول پرداخت حقوق گمرکي و سود بازرگاني و هر گونـه عـوارض معـاف مي باشند. 

تبصــره 3- آن قســمت از نیازمنــدي هــاي نــاوگان هــاي یادشــده کــه از داخــل کشــور قابــل تأمیــن باشــد، از هــر گونــه تعهــد و اخــذ 

مجوزهــاي صادراتــي معــاف مــي باشــد. 
مــاده 8- واردکننــدگان کاالهــاي مختلــف اعــم از دولتــي و غیــر دولتــي جهــت اخــذ مجــوز ورود و ثبــت ســفارش بایــد منحصــراً بــه وزارت 

صنعــت، معــدن و تجــارت مراجعــه نمایند. 
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تبصره 1- موافقت با ورود کاال، مجوز ترخیص نیز تلقي شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه نیست. 

تبصــره 2- خانوارهــاي مرزنشــین یــا شــرکتهاي تعاونــي آنهــا، ملوانــان، پیلــه وران و کارکنــان شــناورها کــه اقــدام بــه ورود کاال جهــت 

مصــرف شــخصي خــود مــي نماینــد از موضــوع ایــن مــاده مســتثي مــي باشــند. 
ــد آمــار ثبــت ســفارش گشــایش شــده و ترخیــص کاال را  ــران موظفن ــران و گمــرک ای ــاده 9- بانــک مرکــزي جمهــوري اســامي ای م

ــد.  ــاق ارســال دارن ــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و ســایر ارگان هــاي ذیربــط و ات ــار ب حداکثــر هــر ســه مــاه یکب
ماده 10- دولت موظف است در آیین نامه اجرایي نکات ذیل را در خصوص مبادالت مرزي مشخص نماید: 

1- نقاط یا اعماقي از حاشیه هاي مرزي که ساکنین آنها مجاز به مبادالت مرزي هستند. 
2- نــوع و مقــدار کاالهــاي قابــل صــدور و ورود توســط خانوارهــاي مرزنشــین یا شــرکت هاي تعاونــي آنها، کارگــران ایراني شــاغل مجاز در 
خــارج، پیلــه وران مرزنشــین، ملوانــان و کارکنــان شــناورهایي کــه بیــن ســواحل جمهوري اســامي ایران و ســایر کشــورها در تردد هســتند.

3-  شرایطي که اشخاص و گروههاي یادشده باید داشته باشند. 
4-  شرایط صدور و ورود کاال و انجام تعهدات. 

تبصــره1- کاالهــاي قابــل ورود کــه خانوارهــاي مرزنشــین یــا شــرکتهاي تعاونــي آنــان و کارکنــان شــناورها بــراي مصــارف شــخصي 

خــود وارد کشــور مــي نماینــد، بــا تصویــب هیــأت وزیــران در مـــورد ارزاق عمـــومي از پرداخـــت ســي درصــد )30% ( تــا حداکثــر معــادل 
صــد درصــد )100% ( حقــوق گمرکــي و ســود بازرگانــي متعلقــه و در مــورد لــوازم خانگــي از پرداخــت حداکثــر تــا معــادل پنجــاه درصــد 

)50%( حقــوق گمرکــي و ســود بازرگانــي متعلـــقه معـــاف مــي باشــند. 
تبصــره 2- کارگــران و ایرانیــان شــاغل مجــاز در خــارج از کشــور مــي تواننــد ماشــین آالت صنعتــي، ابــزار و مــواد اولیــه مــورد نیــاز کشــور 
را بــا رعایــت میــزان و اســتفاده از معافیــت درصــدي از ســود بازرگانــي کــه متفقــًا توســط وزارت بازرگانــي، وزارت کارو امــور اجتماعــي و 

وزارتخانــه صنعتــي ذیربــط تعییــن وبــه تصویــب هیــأت وزیــران مــي رســد، وارد نماینــد. 
مــاده 11- بــه دولــت اختیــار داده مــي شــود در هریــک از مناطــق مــرزي کــه ایجــاد بازارچــه مــرزي را مفیــد تشــخیص مــي دهــد بــا 

رعایــت الویــت نظیــر اســتعداد محلي،ضــرورت اشــتغال و توســعه روابــط تجــاري بــا کشــور همســایه نســبت بــه ایجــاد آن اقــدام نمایــد. 
مــاده 12- واردات قبــل از صــادرات مــواد و کاالهــاي مــورد مصــرف در تولیــد، تکمیــل، آمــاده ســازي و بســته بنــدي کاالهــاي صادراتــي 

بــه صــورت ورود موقــت بــا ارایــه تعهــد یــا ســفته معتبــر بــه گمــرک از پرداخــت کلیــه وجــوه متعلقــه بــه واردات، جــز آنچــه کــه جنبــه 
هزینــه یــا کارمــزد دارد، معــاف اســت. 

ــت تعییــن شــده صــادر نشــود،  ــن مــاده ظــرف مهل ــي موضــوع ای تبصــره 1- چنانچــه کاالي ســاخته شــده از مــواد و کاالهــاي واردات

ــرار دهــد.  ــت تحــت تعقیــب ق ــده را جهــت اســتیفاي حقــوق دول گمــرک موظــف اســت وارد کنن
تبصره 2- کاالهاي موضوع این ماده از کسب مجوزهاي مقرر در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات معاف مي باشند. 

تبصره 3- وارد کننده شخصًا ملزم به صادرات نبوده بلکه صادرات آن با ارایه پروانه گمرکي آن براي رفع تعهد کافي است. 

مــاده 13- کلیــه کاالهــاي صادراتــي کشــور )بــه اســتثناي نفــت خــام و فــرآورده هــاي پاییــن دســتي آن کــه تابــع مقــررات خــاص خــود 

اســت( از هرگونــه تعهــد یــا پیمــان ارزي معــاف مــي باشــند. 

مــاده 14- مابــه التفــاوت اخــذ شــده توســط ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و تولیــد کننــدگان و کلیــه وجــوه دریافتــي گمــرک، بــه 

اســتثناي آنچــه کــه جنبــه هزینــه و کارمــزد دارد، در رابطــه بــا کاالهــا، مــواد، اجــزاء و قطعــات خارجــي مــورد مصــرف در ســاخت، تکمیــل، 
آمــاده ســازي و بســته بنــدي کاالهــاي صادراتــي براســاس دســتورالعملي کــه در آییــن نامــه مشــخص مــي شــود، بــه صادرکننــده مســترد 

مــي گــردد. 
تبصــره 1- درصورتــي کــه اختــاف بیــن صادرکننــده و گمــرک وجــود داشــته باشــد، موضــوع در کمیســیوني مرکــب از نماینــدگان وزارت 

بازرگانــي، اتــاق، وزارتخانــه ذیربــط، گمــرک ایــران و مرکــز توســعه صــادرات مطــرح و تصمیــم نهایــي اتخــاذ مــي شــود. 
تبصــره 2- وزارت اقتصــاد و دارایــي موظــف اســت حســاب متمرکــزي بــه نــام ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و تولیــد کننــدگان 

و گمــرک ایــران جهــت تأمیــن وجــوه پرداختــي موضــوع ایــن مــاده افتتــاح و در صــورت ارایــه پروانــه صادراتــي و یــا فیــش پرداخــت 
ــا تأییــد مؤسســات فــوق الذکــر نســبت بــه اســترداد وجــوه مذکــور اقــدام نمایــد.  ســازمان مزبــور ب

تبصــره 3- در مــورد مــواد و کاالهــاي وارداتــي مــورد مصــرف در ســاخت کاالهــاي صادراتــي کــه بــه صــورت قطعــي از گمــرک ترخیــص 

شــده باشــد، وجــوه پرداخــت شــده بابــت واردات قطعــي پــس از صــدور محصــول بــه مأخــذ زمــان صــدور قابــل اســترداد مــي باشــد. 
تبصــره 4- در صورتــي کــه کاالهــاي مــورد مصــرف در ســاخت اقــام صادراتــي، تولیــد داخلــي بــوده، ولــي مــواد آن از خــارج وارد شــده 

باشــد وجــوه پرداختــي بــراي مــواد مزبــور قابــل اســترداد مــي باشــد. 
تبصــره 5- چنانچــه کاالي تولیــد داخلــي بــه ســازمان هــا و اشــخاصي کــه در رابطــه بــا واردات کاالي مشــابه خارجــي معافیــت دارنــد 

فروختــه شــود، وجــوه پرداختــي بــراي ورود کاالهــا و مــواد، اجــزاء و قطعــات آن طبــق مقــررات ایــن مــاده بــه تولیدکننــده قابــل اســترداد 
مــي باشــد. 

مــاده 15- وزارتخانــه هــاي بازرگانــي و امــور اقتصــادي و دارایــي موظفنــد ضمــن عنایــت بــه حمایــت از تولیــدات داخلــي بــه منظــور ســاده 

کــردن محاســبات مربــوط بــه مبالــغ دریافتــي از کاالهــاي وارداتــي از قبیــل ســود بازرگانــي، عــوارض گمرکــي، مابــه التفــاوت ســازمان 
حمایــت مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان، حــق ثبــت ســفارش، حــق انحصــار، عــوارض شــهرداري، عــوارض شــهرداري محــل )تعــاون(، 
عــوارض هــال احمــر، عــوارض آســفالت، عــوارض هوایــي، عــوارض بنــدري، عــوارض بهــداري و غیــره بــه اســتثناي مبالغــي کــه بــه 
عنــوان حقــوق گمرکــي، هزینــه یــا کارمــزد دریافــت مــي شــود در مــورد هرکــدام از ردیــف هــاي تعرفــه گمرکــي بــا مأخــذ مناســب در 

مجمــوع تحــت عنــوان »ســود بازرگانــي« تعییــن و جهــت وصــول بــه گمــرک جمهــوري اســامي ایــران ابــاغ نماینــد. 
مــاده 16- چگونگــي بررســي قیمــت کاالهــاي وارداتــي جهــت ثبــت ســفارش در آییــن نامــه اجرایــي کــه بــه تصویــب هیــأت وزیــران 

مــي رســد، مشــخص مــي شــود. 
مــاده 17- مســافري کــه وارد کشــور مــي شــود، عــاوه بــر وســایل شــخصي مــي توانــد تــا ســقف مصــوب هیــأت وزیــران بــا معافیــت از 

حقــوق گمرکــي و ســود بازرگانــي کاال وارد نمایــد، ترخیــص کاالهــاي موضــوع ایــن مــاده بــه شــرط غیــر تجــاري بــودن آن بامانع اســت. 
تبصره 1- فهرست کاالي همراه مسافر توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و اعام مي گردد. 

تبصره 2- مقررات این ماده شامل مسافرین ورودي مناطق آزاد نیز مي باشد. 
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تبصــره 3 - مســافري کــه از کشــور خــارج مــي شــود )اعــم از اتبــاع ایرانــي و خارجــي( عــاوه بـــر وسایـــل شخصـــي خـــود، مــي توانــد 

مصنوعــات و محصــوالت داخلــي را بــدون ســقف بــه شــرط اینکــه جنبــه تجــاري پیــدا نکنــد و کاالهــاي خارجــي را تــا ســقف ارزشــي 
مزبــور در ایــن مــاده از کشــور خــارج نمایــد. 

ــوده و  ــوع ب ــي ممن ــتاني و محل ــات اس ــیله مقام ــه وس ــي ب ــاي صادرات ــام و کااله ــوارض از اق ــه ع ــر گون ــذ ه ــع و اخ ــاده 18- وض م

ــد.  ــرار میگیرن ــرد ق ــت پیگ ــي تح ــف قانون ــوان تخل ــن، بعن مرتکبی
مــاده 19- دولــت مــي توانــد همــه ســاله وجوهــي را تحــت عنــوان تشــویق صــادرات در بودجــه ســنواتي منظــور و بصــورت کمــک ســود 

تســهیات پرداختــي بنــا بــه پیشــنهاد وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و تصویــب هیــأت وزیــران بــه صادرکننــدگان پرداخــت نمایــد. 
ــاري کاال وارد  ــورت تج ــه بص ــي ک ــاي غیردولت ــش ه ــدگان بخ ــال 1373 از واردکنن ــداي س ــت از ابت ــف اس ــت مکل ــاده 20- دول م

مــي نماینــد، برابــر یــک درصــد )1%( از مجمــوع وجــوه دریافتــي بابــت حقــوق گمرکــي و ســود بازرگانــي کلیــه کاالهــاي وارداتــي 
ــد عمومــي کشــور  ــه حســاب درآم ــت و ب ــژه دریاف ــوان عــوارض وی ــه عن ــرر ب ــي مق ــوق گمرکــي و ســود بازرگان ــر حق را عــاوه ب
واریــز نمایــد. همــه ســاله معــادل صــد درصــد )100%( مبالغــي کــه از ایــن بابــت بــه حســاب درآمــد عمومــي کشــور واریــز مــي 
گــردد، از محــل اعتبــاري کــه بــه همیــن منظــور در قانــون بودجــه هــر ســال پیــش بینــي مــي شــود، بــا تصویــب هیــأت وزیــران 
ــت تشــویق  ــون جه ــن قان ــي ای ــه اجرای ــن نام ــاس آیی ــر اس ــا ب ــت ت ــد گرف ــرار خواه ــط ق ــي ذیرب ــاي اجرای ــتگاه ه ــار دس در اختی
ــه  ــي ب ــدازي صنــدوق تضمیــن صــادرات، آمــوزش و تبلیغــات بازرگان ــر نفـــتي و همچنـــین راه ان و توســعه صــادرات کاالهــاي غی

مصــرف برســانند. 
مــاده 21- هیــأت وزیــران موظــف اســت بــه منظــور حمایــت از تولیدکننــدگان داخلــي و تنظیــم سیاســت بازرگانــي کشــور، ضمــن رعایــت 

حــال مصــرف کننــدگان، ظــرف مــدت دومــاه از تاریــخ تصویــب ایــن قانــون نســبت بــه تهیــه الیحــه قانونــي حقــوق گمرکــي کاالهــاي 
وارداتــي و همچنیــن اصــاح مــاده 37 قانــون امــور گمرکــي و تســلیم آن بــه مجلــس شــوراي اســامي جهــت تصویــب اقــدام نمایــد. 

ــراي  ــه مناســب ب ــران و ایجــاد زمین ــت فــرش ای ــه منظــور حفــظ و صیان ــاده 22- وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت موظــف اســت ب م

حمایــت از آن در بازارهــاي جهانــي از صــدور فرشــهاي صادراتــي از 30 رج بــه بــاال بــدون شناســنامه از تاریــخ 1/1/1374 جلوگیــري بــه 
عمــل آورد. اتــاق هــاي بازرگانــي و صنایــع و معــادن از تاریــخ فــوق بنــا بــه درخواســت صادرکننــده، بــه صــدور شناســنامه بطــور الزامــي 

و تــا تاریــخ مزبــور بــه صــورت تشــویقي اقــدام خواهنــد نمــود. 
مــاده 23 - وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت موظــف اســت ظــرف یــک مــاه از تاریــخ ابــاغ ایــن قانــون نســبت بــه تهیــه آییــن نامــه 

اجرایــي آن اقــدام و بــه تصویــب هیــأت وزیــران برســاند. 
ماده 24- وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول حسن اجراي این قانون و آیین نامه هاي اجرایي آن مي باشد. 

ــاه  ــارم مهرم ــورخ چه ــنبه م ــي روز یکش ــه علن ــره در جلس ــج تبص ــت و پن ــاده و بیس ــار م ــت و چه ــر بیس ــتمل ب ــوق مش ــون ف قان
ــت.  ــیده اس ــان رس ــوراي نگهب ــد ش ــه تأیی ــخ 7/11/1372 ب ــب و درتاری ــامي تصوی ــوراي اس ــس ش ــیصدوهفتادو دو مجل یکهزاروس

آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات �

شماره: 1395/ت 16 هـ  

تاريخ ابالغ: 6/2/1373 

هیــأت وزیــران در جلســه هــاي مـــورخ 7، 10، و 14/1/1373 بنــا بـــه پیشنهـــاد شمـــاره100/64945 مــورخ 23/10/1372 وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت و بــه اســتناد مــاده )23( قانــون مقــررات صــادرات و واردات- مصــوب 1372- آییــن نامــه اجرایــي قانــون یــاد شــده و 

جــدول ضمیمــه آن را بــه شــرح زیــر تصویــب نمــود: 

ماده1:کمیتــه دایمــي مقــررات صــادرات و واردات متشــکل از نماینــدگان وزارت بازرگانــي، وزارت صنایــع، وزارت امــور اقتصــادي و دارایــي، 

)گمــرک جمهــوري اســامي ایــران( بانــک مرکــزي جمهــوري مرکــزي اســامي ایــران و اتــاق بازرگانــي و صنایــع و معــادن ایــران تهیــه 
پیــش نویــس لوایــح قانونــي، مصوبــات هیأت دولت، شــوراي اقتصــاد و کمیســیون اقتصاد هیأت دولــت را در مــوارد زیر بعهده خواهد داشــت: 

1- الیحه مقررات صادرات و واردات، لوایح موردي براي انجام اصاحات و تغییرات الزم در قانون مقررات صادرات و واردات. 
2- الیحه براي لغو انحصاراتي که مانع رشد تولید یا تجارت است.

3- آیین نامه اجرایي قانون مقررات صادرات و واردات، اصاحات و تغییرات موردي روي آیین نامه اجرایي قانون مذکور.
4- اصاحات و تغییرات مندرجات جدول تعرفه گمرکي ضمیمه مقررات صادرات و واردات. 

5- طــرح تصویــب نامــه هــاي هیــأت وزیــران شــوراي اقتصــاد و کمیســیون اقتصــاد هیــأت وزیــران در رابطــه بــا مقــررات صــادرات و 
واردات. 

6-کمیتــه مذکــور همچنیــن بررســي و اظهــار نظــر و اقــدام روي پیشــنهادهاي مربــوط بــه مقــررات صــادرات و واردات را نیــز بــه عهــده 
خواهــد داشــت. 

ــي تشــکیل مــي گــردد.  ــاون وزیربازرگان ــه ریاســت مع ــاده در وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و ب ــن م ــه موضــوع ای تبصــره 1- کمیت

ــد.  ــط منعکــس خواهــد گردی ــه مراجــع ذیرب ــه ب ــود. نظرکمیت ــه مذکــوردروزارت صنعــت، معــدن و تجــارت خواهــد ب ــه کمیت دبیرخان
تبصــره 2- در مــواردي کــه وزارتخانــه هــاي دیگــري یــا اتــاق تعــاون در ارتبــاط بــا موضــوع باشــند نماینــده وزارتخانــه ذیربــط یــا اتــاق 

تعــاون بــا حــق رأي بــه جلســه دعــوت خواهــد شــد. 
ماده 2: وزارتخانه ها و سازمان هایي که ورود کاالهایي موکول به موافقت آنهاست، باید نظر کلي خود را در رابطه با 

- مفاد این ماده به موجب مصوبه شماره 70621/ت 22681 هـ مورخ 28/12/78 هیأت وزیران اصاح گردیده است. 
- مفاد این تبصره به موجب مصوبه شماره 48106/ت23492 هـ مورخ 25/10/79 هیأت وزیران اصاح گردیده است. 

- مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره 59174 / ت / 21092 هـ مورخه 23/12/79 هیأت محترم وزیران اصاح گردیده است. 
ورود کاالهــاي مذکــور تــا )15( آذر مــاه هــر ســال بــراي اجــرا در ســال بعد بــه وزارت صنعــت، معدن و تجــارت اعــام نمایند. دســتگاههاي 
اجرایــي یادشــده مــي تواننــد نظــرات تکمیلــي خــود را تــا )15( بهمــن مــاه هرســال بــه وزارت مذکــور منعکــس نماینــد و در مورد اســتثنایي 
کــه بــه دالیلــي اعــام موافقــت کلــي مقــدور نباشــد، دالیــل و ضوابــط صــدور مجــوز را بــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اعــام کننــد. 
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تبصــره- در مــوارد خــارج از موافقــت کلي وزارتخانه ها و ســازمان ها- باســتثناي کاالي موکول بــه موافقت وزارت دفاع و پشــتیباني نیروهاي 

مســلح- کــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اقــدام به اســتعام از وزارتخانـــه ذیربط مــي نمایــد، چنانچه ظــرف )15( روز از تاریــخ دریافت 
اســتعام پاســخي بــه آن وزارت داده نشــود وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت مجاز اســت رأســًا نســبت بــه صدور مجــوز موردي اقــدام نماید. 
مــاده 3: وزارتخانــه هــا و ســازمان هایــي کــه ورود یــا صــدور کاالهایــي منــوط بــه رعایــت ضوابــط اســتانداردها یــا اخــذ گواهــي آنهــا، 

قبــل یــا بعــد از اظهــار کاال در گمــرک مــي باشــد، موظفنــد شــرایط و مشــخصات مــورد نظــر خــود، همچنیــن نــام مؤسســات و ســازمان 
هــاي کنتــرل کننــده و مجــري ضوابــط مذکــور را بــا درج آگهــي در جرایــد و انتشــار مقــررات ناظــر، بــه اطــاع وارد کننــدگان، صــادر 

کننــدگان و ســازمان هــاي اجرایــي ذیربــط برســانند. 
ــه هــا و ســازمان هــاي مذکــور موظــف هســتند زمــان بنــدي بررســي و آزمایــش کاالهــاي تحــت پوشــش خــود را  تبصــره- وزارتخان

ــد.  ضمــن لحــاظ نمــودن حداکثــر تســهیل و تســریع در امــور تهیــه و اعــام کنن
مــاده 4: وزارتخانــه هــا و ســازمان هــاي مســئول صــدور گواهــي بهداشــت انســاني، دامــي و نباتــي همچنیــن گواهــي انطبــاق بــا اســتاندارد 

و نظایــر آنهــا کــه بــراي ورود کاال اخــذ آنهــا ضــرورت دارد ولــي بــه عنــوان مجوزهــاي ورود تلقــي نمــي گــردد، موظــف هســتند بــدون 
در نظــر گرفتــن موافقــت یــا مخالفــت خــود بــا ورود یــا صــدور کاالي مــورد تقاضــا نســبت بــه صــدور گواهــي اقــدام نماینــد. 

مــاده 5: بــا توجــه بــه مفــاد مــواد )1( و )8( قانــون مقرراتصــادرات و واردات کــه از ایــن پــس بــه اختصــار »قانــون« نامیــده مــي شــود 

ورود کلیــه کاالهــاي قابــل ورود اعــم از اینکــه واردکننــده از بخــش دولتــي یــا غیــر دولتــي باشــد باســتثناي مــوارد زیــر موکــول بــه ثبــت 
ســفارش و اخــذ مجــوز ورود از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــا رعایــت ســایر شــرایط مقــرر خواهــد بــود. 

موارد استثناء  �

1- کاالهــاي مــورد نیــاز خانوارهــاي مرزنشــین، شــرکتهاي تعاونــي آنهــا، ملوانــان، کارکنــان شــناورها طبــق فهرســتي کــه در همیــن آییــن 
نامــه مــي آیــد و در حــد مقــرر در آن، گمــرک موظــف اســت آمــار واردات کاالهــاي موضــوع ایــن بنــد را طبــق فــرم وزارت صنعــت، معــدن 

و تجــارت تنظیــم نمــوده و در پایــان هــر مــاه بــه وزارت مذکــور ارســال نمایــد. 
ــا تأییــد  ــرژي اتمــي ب ــر دفــاع و پشــتیباني نیروهــاي مســلح و کاالهــاي خــاص ســازمان ان ــا تأییــد وزی 2- کاالهــاي خــاص نظامــي ب

ــرژي اتمــي.  رییــس ســازمان ان
3- کاالهــاي همــراه مســافران ورودي در حــدي کــه در ایــن آییــن نامــه مشــخص مــي گــردد و طبــق فهرســتي کــه وزارت صنعــت، 

معــدن و تجــارت اعــام مــي نمایــد. 
4- کاالهاي وارداتي از طریق پست در حدي که در این آیین نامه مشخص مي شود. 

5- نمونه هاي تجارتي و تولیدي در حدي که در این آیین نامه تعیین خواهد شد. 
تبصــره 1- کاالهــاي اهدایــي موضــوع بنــد 9 مــاده 37 قانــون امــور گمرکــي بــه شــرط تجــاري نبــودن * )بــه اســتثناي کاالهــاي اهدایــي 

دولــت هــا، اشــخاص و مؤسســات خارجــي و ســازمان هــاي بیــن المللــي بــه پناهنــدگان و آوارگان خارجــي و آســیب دیــدگان از حــوادث 
غیرمترقبــه در ایــران( فقــط از لحــاظ احــراز انطبــاق بــا قانــون مربــوط، منــوط بــه بررســي وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت خواهــد بــود. 

الکــن بــا توجــه بــه مفــاد تبصــره ذیــل بنــد 20 مــاده 37 قانــون مذکــور نیــاز بــه مجوزهــاي ورود مقــرر توســط دولــت را نخواهــد داشــت. 
تبصــره 2- مجــوز ورود و ثبــت ســفارش وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــراي ترخیــص کاال کافــي بــوده و بــا داشــتن آنهــا نیــاز بــه 

اخــذ مجــوز ترخیــص از وزارت مذکــور نخواهــد بــود. لکــن مــواردي ماننــد گواهــي بهداشــت وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکي 
یــا ســازمان دامپزشــکي و گواهــي بهداشــت نباتــي ســازمان حفــظ نباتــات و گواهــي انطبــاق بــا اســتاندارد مؤسســه اســتاندارد و تحقیقــات 
صنعتــي و نظایــر آنهاکــه بــراي تأییدکیفیــت کاال مســتلزم بازدیــد کاال در مبــدأ یــا بعــد از ورود بــه گمــرک و نمونــه بــرداري از آن اســت 

و اخــذ آنهــا قانونــًا الزامــي اســت مشــمول مفــاد تبصــره یــک مــاده 8 قانــون نمــي باشــد. 
تبصــره 3- در مــورد واردات کارگــران و ایرانیــان شــاغل در کشــورهاي خارجــي روش ثبــت ســفارش بــه صــورت خــاص بــا هماهنگــي 

وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و وزارت کار و امــور اجتماعــي تعییــن خواهــد شــد. 
مــاده 6: در مــواردي کــه بــراي کاالهــاي وارداتــي اســتاندارد اجبـــاري تعییــن و از طریـــق وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اعـــام مــي 

ــدگان موظــف هســتند اســتانداردها  ــه، واردکنن ــن نام ــن آیی ــاده 3 ای ــط موجــود م ــورد ســایر اســتانداردها و ضواب ــن در م شــود و همچنی
و ضوابــط مــورد نظــر را در قراردادهــاي خریــد و اوراق ثبــت ســفارش کاال جهــت الــزام فروشــنده بــه ارســال کاال طبــق اســتانداردها و 
ضوابــط تعییــن شــده قیــد نمــوده، همچنیــن در اوراق مذکــور ارایــه بــرگ بازرســي کاال مبنــي بــر تأییــد رعایــت اســتانداردها و ضوابــط 
مذکــور را شــرط پرداخــت وجــه قــرار دهنــد. وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و بانــک حســب مــورد موظفنــد از ثبــت آمــاري و صــدور 
مجــوز ورود و ثبــت ســفارش کاالهــاي وارداتــي مشــمول اســتانداردها و ضوابــط مذکــور کــه نــکات بــاال در پیــش فاکتــور و ســایر اوراق 

ثبــت ســفارش آنهــا رعایــت نشــده باشــد خــودداري نماینــد. 
مــاده 7: مقــررات و دســتورالعملهاي سیســتم بانکــي کشــور بــراي ورود و صــدور کاال همچنیــن مقــررات و دســتورالعمهاي شــوراي عالــي 

هماهنگــي ترابــري کشــور، شــوراي عالــي بیمــه شــرایط صــدور گواهــي هــاي موضــوع مــاده 6 فــوق کــه در چارچــوب وظایــف و اختیــارات 
وزارتخانــه هــا و ســازمان هــاي متولــي امــر، صــادر و عینــًا ظــرف ســه روز از طریــق وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اعــام مــي شــود 

جــزو ضوابــط ورود و صــدور کاال مــي باشــد، کــه رعایــت آنهــا در مــورد کلیــه کاالهــاي قابــل ورود یــا قابــل صــدور الزامــي اســت. 
ماده 8: الف-کاالهاي ممنوعه قانوني عبارت است از کاالهایي که ورود یا صدور آن بموجب قوانین ممنوع شده است. 

ب- کاالي ممنوعــه توســط دولــت شــامل کلیــه کاالهایــي اســت کــه در جــدول ضمیمــه مقــررات صــادرات و واردات یــا دیگــر مصوبــات 
دولــت غیــر مجــاز اعــام شــده اســت. 

ماده 9: هرگونه معامله تجاري با رژیم اشغالگر قدس ممنوع است. 

مــاده 10* :در اجــراي مــاده )3( قانــون، مــاک تجــاري بــودن، چگونگــي صــدور، تمدیــد و ابطــال کارت بازرگانــي و مــوارد معافیــت از 

داشــتن آن، بــه شــرح زیــر اعــام مــي گــردد: 

1-  مالك تجاري بودن کاال: 
کاالهایــي کــه بــه تشــخیص گمــرک ایــران بــراي فــروش، وارد یــا صــادر مــي گردنــد، اعــم از اینکــه بــه همــان شــکل یــا پــس از انجــام 

عملیــات )تولیــدي، تفکیــک و بســته بنــدي( بــه فــروش برســند، تجــاري تلقــي خواهنــد شــد. 
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تبصره ـ موارد زیر تجاري تلقي نمي گردد: 

الــف- نمونــه هــاي تجــاري و تولیــدي و نمونــه بــراي بررســي و آزمایــش در حــدي کــه مــي توانــد نمونــه تلقــي شــود، بــه تشــخیص 
گمــرک ایــران. 

ب- ماشــین آالت، تجهیــزات، اجــزا و قطعــات مربــوط مــورد نیــاز واحدهــاي تولیــدي فاقــد کارت بازرگانــي کــه در مواقــع لــزوم در حــد 
نیــاز خــود بــا تشــخیص وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت رأســًا وارد مــي نماینــد. 

پ- عملیــات ورود و صــدور کاال توســط دســتگاههاي اجرایــي منطبــق بــا وظایــف و در جهــت نیــل به اهــداف آن دســتگاه با اطــاع وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت کــه بــراي تأمیــن نیــاز و نیــل بــه اهــداف عمومــي آن دســتگاه انجــام مــي شــود. در مــوارد خــاص کــه وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت تشــخیص مــي دهــد ورود کاال بــراي عملیــات تجــاري اســت، مراتــب را بــه هیــأت دولــت گــزارش مــي نمایــد. 

ت- صدورکاال توسط صادر کنندگان مبتدي براي یک دوره حداکثر 6 ماهه درآغازکاربا مجوز وزارت بازرگاني. 
ث- وســایل و ملزومــات مــورد نیــاز واحدهــاي تحقیقاتــي، علمي، پزشــکي، آموزشــي، آزمایشــگاهي، کاتالوگ، بروشــور، کتابچه حاوي مشــخصات 
فنــي و تجــاري کاال، نقشــه هــاي فنــي و نمونــه هــاي فاقد بهــاي ذاتي، کاالهــاي مورد نیــاز پیمانکاران و مشــاوران بــا تشــخیص وزارت بازرگاني. 

2- چگونگي صدور کارت بازرگاني: 
کارت بازرگانــي توســط شــعب اتــاق بازرگانــي و صنایــع و معــادن ایــران در تهــران یــا شهرســتانها بــه نــام متقاضیانــي کــه واجــد شــرایط 
زیــر باشــند بــراي مــدت )5( ســال صــادر مــي گــردد کــه در صــورت تأییــد توســط وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت معتبــر خواهــد بــود. 

تبصره- کلیه شرکتهاي تعاوني کارت بازرگاني خود را صرفًا از اتاقهاي تعاون جمهوري اسامي ایران دریافت مي نمایند. 

2-1- اشخاص حقیقي ایراني: 
2-1-1- داشتن حداقل سن 21 سال تمام.

2-1-2- داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت براي آقایان.
2-1-3- داشــتن ســه ســال ســابقه فعالیــت تجــاري یــا تولیــدي بــه تأییــد دو نفــر از دارنــدگان کارت بازرگانــي یاارایــه مــدرک دانشــگاهي 

یــا داشــتن مجــوز تولیــد ازي کــي از وزارتخانــه هــاي تولیــدي.
2-1-4- داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکي یا استیجاري. 

2-1-5- داشتن دفاتر قانوني و ارایه اظهارنامه ثبتي. 
2-1-6- داشتن حساب جاري در یکي از شعب بانکهاي داخلي.

2-1-7- نداشتن رابطه استخدامي با دستگاهها و سازمان هاي دولتي.
2-1-8- عدم ورشکستگي به تقصیر و تقلب. 

2-1-9- نداشتن محکومیت مؤثر کیفري. 

2-2- اشخاص حقیقي غیر ایراني: 
2-2-1- داشتن کلیه شرایط مقرر براي اشخاص ایراني باستثناي برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت.

2-2-2- داشتن پروانه کار و اقامت معتبر. 
2-2-3- عمــل متقابــل کشــور متبــوع آنهــا در مــورد ایرانیــان مقیــم آن کشــور. در مــوارد خــاص کــه صــدور کارت بازرگانــي بــدون توجــه 
بــه عمــل متقابــل کشــور متبــوع متقاضــي بــه تشــخیص وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت ضــرورت داشــته باشــد، وزارت مذکــور مــي 
توانــد مجــاز بــودن صــدور کارت بازرگانــي بــراي ایــن قبیــل متقاضیــان را بــدون رعایــت شــرط عمــل متقابــل بــه اتــاق بازرگانــي وصنایــع 

ومعــادن ایــران اعــام نمایــد. 

2-3- اشخاص حقوقي )اعم از اینكه تشكیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشكیل آنها در خارج ازکشور 
بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند(: 

ــاي )1-1-2(- )2-1-2(- )7-1-2(-  ــرر در بنده ــط مقـ ــدداراي شرایـ ــرکت بای ــره ش ــأت مدی ــان هی ــل و رییس ــران عام 2-3-1- مدی
)2-1-8(- )2-1-9(- )2-2-2(- )2-2-3( باشند. 

2-3-2- مدیــران شــرکتهاي تعاونــي و شــرکتهاي دولتــي و شــرکتهاي موضــوع قانــون حفاظــت صنایــع، مشــمول محدودیــت بنــد )7-1-2( 
نخواهنــد بــود. 

2-3-3- مدیــران شــرکت هــاي دولتــي، شــرکتهاي متعلــق بــه نهادهــاي انقابــي و شــرکتهاي موضــوع قانــون حفاظــت صنایــع، که حکم 
مدیریــت آنــان توســط ســازمان دولتــي یــا نهــاد ذیربــط صــادر شــده باشــد، از ارائــه گواهــي موضــوع بنــد )2-1-9( معــاف خواهنــد بــود.

2-3-4- شرکتها باید واجد شرایط مقـرر در بنـدهاي )2-1-4(- )2-1-5(- )2-1-6(- )2-1-8( باشند. 

3- چگونگي تمدید کارت بازرگاني: 
دارنده کارت بازرگاني یا نماینده او با در دست داشتن: 

ــي  ــات قطعــي شــده آخریــن ســال مالیات ــا ترتیــب پرداخــت بدهــي مالی ــر موافقــت ی ــط مبنــي ب ــي ذیرب 3- 1- گواهــي از حــوزه مالیات
ــه شــده.  پذیرفت

3-2- آگهي تغییرات در مدیریت و سایر تغییرات مربوط در صورتي که دارنده کارت شخص حقوقي باشد.
جهــت انجــام تشــریفات تمدیــد بــه اتــاق بازرگانــي و صنایــع و معــادن یــا اتــاق تعــاون حســب مــورد و ســپس بــراي تأییــد بــه وزارت 

صنعــت، معــدن و تجــارت مراجعــه نمایــد. تاریــخ تمدیــد، مبــدأ اعتبــار مجــدد کارت خواهــد بــود. 

4- موارد معافیت از داشتن کارت بازرگاني: 
4- 1- شــرکت تعاونــي مرزنشــینان بــراي ورود کاالهــاي مــورد نیــاز خانوارهــاي مرزنشــین طبــق فهرســت مربــوط و بــه تعــداد، مقــدار و 

ارزش تعییــن شــده و صــدور کاال در ازاي کاالهــاي وارداتــي. 
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4-2- ملوانــان ایرانــي شــاغل در شــناورهایي کــه بیــن ســواحل ایــران و ســایر کشــورها در تــردد هســتند، بــراي ورود کاالهــاي مــورد نیــاز 
خانــواده خــود بــه تعــداد، مقــدار و ارزش تعییــن شــده. 

4-3 -پیلــه وران بــراي ورود کاالهــاي قابــل ورود مــورد نیــاز اســتان خــود و اســتانهاي همجــوار در صــورت اخــذ کارت پیلــه وري و مجــوز 
ورود از اداره بازرگانــي شــهر یــا اســتان مربــوط. 

4-4-کارگــران ایرانــي شــاغل در خــارج از کشــور در صــورت داشــتن کارنامــه شــغلي از وزارت کار و امــور اجتماعــي طبــق فهرســت مربــوط 
و بــه تعــداد، مقــدار و ارزش تعییــن شــده. 

4-5- کاالهایي که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک براي فروش نمي باشد. 

5- اختالف متقاضیان با اتاق بازرگاني و صنایع و معادن یا اتاق تعاون: 
در صورتــي کــه بیــن متقاضیــان کارت بازرگانــي و اتــاق بازرگانــي و صنایــع و معــادن یــا اتــاق تعاون اختــاف پیدا شــود، هر یــک از طرفین 
مــي تواننــد موضــوع اختــاف را بــا ذکــر دالیــل خــود جهــت اتخــاذ تصمیــم نهایــي بــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت منعکــس نماینــد. 
در صورتــي کــه بعــد از صــدور کارت بــراي وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت مشــخص شــود کــه دارنــده کارت فاقــد یک یا چند شــرط از شــرایط 
دریافــت کارت مــي باشــد یــا بعــد از صــدور، فاقد شــرط یا شــرایط مذکور گردیــده اســت، وزارت مذکور مي تواند رأســاً نســبت به ابطــال کارت اقدام 
نمــوده و موضــوع را بــه اطــاع اتــاق بازرگانــي و صنایــع و معــادن یــا اتــاق تعــاون حســب مورد برســاند، لکــن در صورتــي که ایــن امر بــراي اتاق 
بازرگانــي و صنایــع و معــادن یــا اتــاق تعــاون مشــخص گــردد، بایــد موضــوع را جهت ابطــال بــه وزارت صنعــت، معدن و تجــارت منعکــس نماید. 
مــاده 11: کاالهایــي کــه بــه موجــب جــدول ضمیمــه ایــن آییــن نامــه یــا تصویــب نامــه هــاي خــاص از طــرف دولــت ممنــوع اعــام 

مــي شــود همچنیــن کاالهایــي کــه شــرط ورودآنهــا درجهــت محدودیــت تغییرمیکنــد درصــورت انطبــاق بــا یکــي ازشــرایط ذیــل و بــا 
رعایــت مقــررات قبــل از ممنوعیــت توســط دولــت یــا تغییرشــرط ورود قابــل ترخیــص خواهــد بــود: 

1- قبل از ممنوع شدن توسط دولت یا تغییر شرط ورود در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد.
2- بــراي کاال قبــل از ممنوعیــت توســط دولــت یــا تغییــر شــرط ورود، اعتبــار اســنادي گشــایش شــده و بارنامــه حمــل قبــل از انقضــاي 

مهلــت اعتبــار صــادر گــردد. 
3- بــراي کاال قبــل از ممنوعیــت توســط دولــت یــا تغییــر شــرط ورود از طریــق بــروات اســنادي پــس از تأییــد ثبــت ســفارش توســط 
ــي نوشــته شــده و اولیــن بارنامــه حمــل قبــل از  ــده قبول ــرات مربوطــه توســط وارد کنن ــراي ب ــده و ب بانــک مجــاز ثبــت ســفارش گردی

انقضــاي مــدت اعتبــار ثبــت ســفارش صــادر شــده باشــد و ظــرف مهلــت هــاي ذیــل بنــد 4 ایــن مــاده بــه کشــور وارد گــردد. 
ــر  ــا ب ــراي ورود آنه ــراي پرداخــت وجــه( کــه مجوزهــاي الزم ب ــدون تعهدسیســتم بانکــي ب ــال ارز )ب ــدون انتق ــورد کاالهــاي ب 4- درم
ــل از  ــل قب ــه حم ــن بارنام ــه اولی ــد. در صورتیک ــده باش ــب ش ــرط ورودکس ــت یاتغییرش ــط دول ــت توس ــل ازممنوعی ــررات قب ــاس مق اس

ــردد:  ــه کشــور وارد گ ــاي زیرب ــر شــرط ورود صــادر و ظــرف مهلته ــا تغیی ــت ی ممنوعی
الف- درصورت حمل از طریق هوایي حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل. 

ب- در صــورت حمــل از طریــق دریــا، زمیــن یــا بطــور مرکــب از طریــق دریــا و زمیــن از تاریــخ صــدور اولیــن بارنامــه حمــل بــه شــرح 

زیــر مهلــت خواهــد داشــت: 
1- در مورد کاالهایي که از کشورها و امارات عربي خلیج فارس و کشورهاي همجوار خریداري و حمل مي گردد 20 روز

2- در مورد سایر کشورها از طریق زمین 40 روز، دریایي یا دریایي و زمیني 55 روز
تبصــره 1- در مــورد کاالهــاي موضــوع ایــن مــاده چنانچــه مجــوز قبلــي وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت قبــل از ممنوعیــت توســط 

دولــت یــا تغییــر شــرط ورود کســب شــده باشــد، بایــد بارنامــه ظــرف مهلــت منــدرج در مجــوز صــادر و کاال ظــرف مهلــت هــاي تعییــن 
شــده در بندهــاي »الــف« و »ب«فــوق وارد شــود. 

تبصره 2- موارد استثناء با موافقت کمیسیون موضوع ماده یک قابل انجام خواهد بود. 

مــاده12: حمــل کاالهــاي صادراتــي کشــور بــا وســایل نقلیــه خارجــي مجــاز اســت و نیــاز بــه کســب مجــوز شــورایعالي هماهنگــي ترابــري 

کشــور و وزارت راه و ترابــري نــدارد. 
تبصــره- وزارت راه و ترابــري )شــوراي عالــي هماهنگــي ترابــري کشــور( بــا اســتفاده از روش هــاي اقتصــادي مشــوق هایــي بــراي حمــل 

کاالهــاي صادراتــي بــا وســایل نقلیــه ایرانــي پیــش بینــي نمایــد. 
مــاده 13: شــورایعالي هماهنگــي ترابــري کشــور در ارتبــاط بــا اولویــت حمــل کاالهــاي وارداتــي توســط وســایل نقلیــه ایرانــي اعــم از 

دریایــي، هوایــي، جــاده اي و راه آهــن، دســتورالعملهاي مربوطــه را بــا توجــه بــه نــکات زیــر تصویــب و جهــت اجــرا بــه کلیــه ارگانهــاي 
ذیربــط ابــاغ خواهــد نمــود: 

1. تعییــن روش هــاي مناســب بــراي کاهــش تشــریفات اداري و اســتفاده از ابزارهــاي اقتصــادي بــه منظــور گرایــش صاحبــان کاال بــه 
اســتفاده بیشــتر از نــاوگان ایرانــي 

2.  ایجاد تسهیات براي وسایل نقلیه ایراني

مــاده 14*: در اجــراي مــاده )7( قانــون مقــررات صــادرات و واردات، ســازمان بنــادر و کشــتیراني و ســازمان هواپیمایــي کشــوري موظفنــد 

ــاي  ــز ناوگانه ــر و تجهی ــراي تعمی ــاز ب ــورد نی ــاي م ــي کااله ــداري امان ــت نگه ــي را جه ــن خاص ــران، اماک ــرک ای ــي گم ــا هماهنگ ب
تجاري_دریایــي و هوایــي اختصــاص دهنــد. گمــرک ایــران آمــار کاالهــاي وارده بــه ایــن اماکــن را هــر ســه مــاه یــک بــار بــه وزارت 

صنعــت، معــدن و تجــارت اعــام مــي نمایــد. 
ــز  ــهرهاي مرک ــاکن ش ــت س ــتثناي جمعی ــه اس ــور، ب ــتانهاي کش ــرزي اس ــاي م ــش ه ــه بخ ــي کلی ــي( * * : اهال ــاده 15: )اصاح م

ــود.  ــد ب ــرزي خواهن ــادالت م ــهیات مب ــمول تس ــرزي مش ــادالت م ــت کارت مب ــا دریاف ــرزي ب ــتانهاي م شهرس
تبصــره 1- شهرســتانهاي المــرد و دشتســتان و همچنیــن بخــش هــاي مرکــزي اســتانهاي سیســتان و بلوچســتان، هرمــزگان، بوشــهر و 

خوزســتان مشــمول ایــن مــاده مــي باشــند. 
ــال  ــر س ــفندماه ه ــل، در اس ــداري مح ــودن آن بخش ــورت نب ــل و درص ــي مح ــط اداره بازرگان ــرزي توس ــادالت م ــره 2- کارت مب تبص

تــا پایــان فروردیــن مــاه ســال بعــد بــه نــام سرپرســت خانــواده صــادر مــي گــردد و بــه مــدت یکســال اعتبــار دارد. تمدیــد کارت هــاي 
ــود.  ــه انجــام تشــریفات مقــرر در ایــن مــاده خواهــد ب ــز موکــول ب ــراي ســالهاي بعــد نی ــادالت مــرزي ب مب
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تبصــره 3- نــوزادان خانوارهــاي دارنــده کارت مبــادالت مــرزي در صورتــي کــه عضــو ششــم بــه بعــد خانــواده باشــند، مشــمول تســهیات 

مبــادالت مــرزي نخواهنــد بــود. 
مــاده 16: )اصاحــي( دارنــدگان کارت مبــادالت مــرزي مــي تواننــد بــا تحویــل کارت خــود بــه شــرکت تعاونــي مرزنشــینان محــل، در آن 

عضــو شــوند. شــرکت تعاونــي پــس از دریافــت کارت، مهــر خــود را در محــل مخصــوص روي کارت خواهــد زد شــرکت مذکــور فهرســتي 
از کارتهایــي کــه دریافــت و مهــر نمــوده را تهیــه کــرده و بــه تأییــد اداره بازرگانــي یــا بخشــداري محــل مــي رســاند. شــرکت تعاونــي مــي 
توانــد بــا ارایــه فهرســت مذکــور بــه میــزان مجمــوع ســهمیه اعضــاي خــود در چارچــوب مقــررات مربــوط اقــدام بــه مبادلــه مــرزي نمایــد. 
ــان تشــکیل  ــا تعاونــي در محــل آن خانوارهایــي کــه کارت آنهــا توســط تعاونــي مهــر نشــده و مایــل بــه عضویــت در تعاونــي نیســتند ی

نگردیــده اســت، مــي تواننــد بــا ارایــه کارت خــود بــدون حــق توکیــل در حــد ســهمیه تعییــن شــده مبادلــه مــرزي نماینــد. 
تبصــره 1- ســقف ارزش کاالهــاي قابــل ورود توســط خانوارهــاي مرزنشــین و شــرکتهاي تعاونــي مرزنشــینان بــه میــزان ســیصد میلیــون 

)300/000/000( دالر در هــر ســال تعییــن مــي شــود. تعییــن ســهمیه هــر یــک از اســتانهاي مشــمول تســهیات مبــادالت مــرزي از رقــم 
مذکــور برعهــده کمیتــه منــدرج در تبصــره )1( مــاده )17( ایــن تصویــب نامــه خواهــد بــود. 

ــادالت  ــه مب ــوط ب ــررات مرب ــي، خــارج از مق ــد ســایر اشــخاص حقوق ــد همانن ــي مرزنشــینان مــي توانن تبصــره 2- شــرکت هــاي تعاون

مــرزي در چارچــوب مقــررات عمومــي صــادرات و واردات اقــدام بــه صــادرات و واردات کاال نماینــد. انجــام فعالیتهــاي تجــاري موضــوع 
ایــن تبصــره عــاوه بــر ســقف مشــخص شــده در تبصــره )1( ایــن مــاده خواهــد بــود. 

ــد کــه اقدامــات  ــه صورتــي اعمــال نمای ــي مرزنشــینان ب ــر شــرکتهاي تعاون تبصــره 3- وزارت تعــاون موظــف اســت نظــارت خــود را ب

ــد در اســتانهاي مربوطــه نشــود.  ــع از اشــتغال مول ــور مان شــرکتهاي مزب
بــا هدایــت و نظــارت وزارت  تعاونــي مــرز نشــینان  واردات شــرکتهاي  از صــادرات و  از ســود حاصــل  تبصــره 4- بخشــي 

تعــاون بــا رعایــت مــاده )25( قانــون بخــش تعاونــي اقتصــاد جمهــوري اســامي ایــران، بــراي ســرمایه گــذاري در زمینــه 
ــرف خواهــد رســید.  ــاد و توســعه واحدهــاي اشــتغال زا در محــدوده جغرافیایــي محــل اســتقرار شــرکتهاي مربــوط بــه مص ایج

* - مطالب داخل پرانتز به موجب مصوبه 57716/ ت 17483 هـ مورخ 27/3/76 هیأت وزیران به این تبصره اضافه شده است. 
* - مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره 59174 / ت / 21092 هـ مورخه 23/12/79 هیأت محترم وزیران اصاح گردیده است. 

* - مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره 59174 / ت 21092 هـ مورخه 23/12/79 هیأت محترم وزیران اصاح گردیده است. 
ــورخ 6/5/77 و 41335/ ت 20181 هـــ  ــماره 28932/ ت 17792 هـــ م ــات ش ــب مصوب ــه موج ــواد )15(، )16( و )17( ب ــاد م * * مف
مــورخ22/8/77 و 836 / ت 21446 هـــ مــورخ 10/5/78 وشــماره 27078/ت 21620 هـــ مــورخ 11/12/78 و 50705/ت23215 هـــ مــورخ 

ــده اســت.  ــران اصــاح گردی ــأت وزی 10/11/79 هی
 

4-3 قانون و مقررات اشتغال نیروي انساني، بیمه و تأمین اجتماعي در 
مناطق ویژه اقتصادي

فصل اول- کلیات: 
ماده 1ـ دراین تصویب نامه واژه هاي زیر به جاي عبارت هاي مشروح مربوط به کار مي رود: 

كشور: کشور جمهوري اسامي ایران 

مناطق: مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسامي ایران 

دبيرخانه: دبیرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي 

سازمان: سازمان مناطق آزاد تجاري- صنعتي 

مقــررات: مقــررات موضــوع مــاده )12( قانــون چگونگــي اداره مناطــق آزاد تجــاري ـ صنعتــي در مــورد اشــتغال نیــروي انســاني، بیمــه و 

تأمیــن اجتماعــي 
كارگر: کسي که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق به درخواست کارفرما کار کند. 

كارفرما: شخصي است حقیقي یا حقوقي که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار مي کند. 

كارگاه: محلــي اســت کــه کارگــر بــه درخواســت کارفرمــا یــا نماینــده او در آنجــا کار مي کنــد، از قبیــل مؤسســات صنعتــي، کشــاورزي، 

معدنــي، ســاختماني، ترابــري مســافري، خدماتــي، تجــاري، تولیــدي، اماکــن عمومــي و امثــال آن هــا.
مزد: وجوه نقدي یا غیرنقدي و یا مجموع آنهاست که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت مي شود.

مزد ثابت: مجموع مزد شغل و مزایاي ثابت پرداختي به تبع شغل

حقوق: هرگاه مزد به طور ماهانه تعیین و پرداخت شود، حقوق نامیده مي شود.

مدت كار: مدت زماني که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار مي دهد.

ماده 2ـ کلیه کارگران، کارفرمایان و کارگاه هاي واقع در مناطق آزاد مشمول مقررات این تصویب نامه هستند.

ــران کارگاه هــاي  ــز کارگ ــررات خــاص اســتخدامي و نی ــن و مق ــا ســایر قوانی ــون اســتخدام کشــوري ی ــره ـ اشــخاص مشــمول قان تبص

ــام  ــه اول وي انج ــک از طبق ــه ی ــبي درج ــاوندان نس ــر و خویش ــب کار و همس ــط صاح ــرا توس ــا منحص ــام کار آنه ــه انج ــي ک خانوادگ
مي شود، مشمول مقررات این تصویب نامه نخواهند بود.

ــان و کارگــران و انجــام تعهــدات پیش بینــي شــده  ــر اجــراي مقــررات ایــن تصویب نامــه و رعایــت حقــوق کارفرمای ــاده 3ـ نظــارت ب م

ــان  ــدات کارفرمای ــام تعه ــراي انج ــد ب ــه مي توان ــر منطق ــازمان ه ــود. س ــه خواهدب ــازمان منطق ــده س ــر عه ــرارداد کار ب ــا ق ــاط ب در ارتب
ــل  ــان از مح ــوي کارفرمای ــده از س ــدات یادش ــام تعه ــدم انج ــورت ع ــد و در ص ــذ نمای ــاي الزم را اخ ــان ضمانت ه ــال کارگرانش در قب

ــد. ــا نمای ــا ایف ــران آنه ــورد کارگ ــي را در م ــم قانون ــع و محاک ــا آراي مراج ــان ی ــدات کارفرمای ــده، تعه ــذ ش ــاي اخ ضمانت نامه ه
مــاده 4- ســازمان هــر منطقــه بــا همــکاري ومشــارکت کارفرمایــان و کارگــران نســبت بــه تأمیــن امکانــات رفاهــي مــورد نیــاز کارگــران 

ــاج  ــه و مایحت ــه آذوق ــه منظــور تهی ــي و تســهیات الزم ب ــه از قبیــل مســکن، تأسیســات ورزشــي، خدمــات بهداشــتي و درمان آن منطق
عمومــي اقــدام خواهــد کــرد.

ــک از مناطــق آزاد  ــات اشــتغال را در هــر ی ــه، واحــد کار و خدم ــا هماهنگــي ســازمان هــر منطق ــاده 5 ـ وزرات کار و اموراجتماعــي ب م

ایجــاد خواهــد کــرد کــه ایــن واحــد نســبت بــه تنظیــم امــور بــازار کار، نظــارت بــر مســایل حفاظــت و بهداشــت کار و ســایر امــور اقــدام 
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خواهــد کــرد.
تبصره 1ـ سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال با پیشنهاد سازمان هر منطقه و حکم وزیرکار و اموراجتماعي منصوب مي شود.

تبصــره 2ـ سرپرســت واحــد کار و خدمــات اشــتغال موظــف اســت هــر ســه مــاه یــک بــار گــزارش عملکــرد ایــن واحــد را بــه وزارت کار 

و امــور اجتماعــي ارســال نمایــد.
ــه  ــر منطق ــازمان ه ــان و س ــد. کارفرمای ــل مي آورن ــه عم ــي ب ــه بازرس ــن تصویب نام ــمول ای ــاي مش ــان کار از کارگاه ه ــاده 6ـ بازرس م

ــي بازرســان کار در فرصت هــاي  ــران و انجــام توصیه هــاي قانون ــط کار کارگ ــي محی ــع نواقــص حفاظــت و ایمن ــه رف ــد نســبت ب موظفن
مقــرر اقــدام نماینــد.

فصل دوم- قرارداد کار: 
مــاده 7ـ قــرارداد کار عبــارت اســت از قــرارداد کتبــي کــه بــه موجــب آن کارگــر در قبــال دریافــت مــزد معیــن، کاري را بــراي مــدت معیــن 

یــا نامعیــن بــراي کارفرمــا انجــام مي دهــد.
تبصــره 1ـ در صــورت نامعیــن بــودن مــدت کار، بــا توجــه بــه ماهیــت و طبیعــت کار، پایــان و خاتمــه طــرح، پــروژه یــا فعالیــت کارگاه، 

زمــان خاتمــه قــرارداد تلقــي مــي شــود.
تبصره 2ـ در مواردي که کار ماهیتا دایمي است و در قرارداد نیز ذکر مدت نشده است، قرارداد، دایمي تلقي مي شود.

تبصــره 3- در مــورد قراردادهــاي بــا مــدت موقــت و یــا کار معیــن، هیــچ یــک از طرفیــن مجــاز نیســت بــه طــور یک جانبــه مبــادرت بــه 

فســخ قــرارداد نمایــد )مگــر درمــوارد پیش بینــي شــده در قــرارداد کار( در صــورت فســخ یک جانبــه قــرارداد از ســوي هــر یــک از طرفیــن، 
طــرف دیگــر مي توانــد از طریــق مرجــع حــل اختــاف، مطالبــه خســارت نمایــد.

ماده 8 ـ ماهیت استمراري کار در دایمي بودن قراردادهایي که مدت معین دارد، مؤثر نمي باشد.

ماده 9ـ رعایت شرایط زیر براي صحت قرارداد کار الزامي است:

الف ــ مشروعیت مورد قرارداد
ب ــ معین بودن موضوع قرارداد

پ ــ عدم ممنوعیت قانوني و شرعي طرفین در تصرف اموال یا انجام کار موردنظر
تبصره ـ اصل بر صحت کلیه قرارداهاي کار است، مگر آن که بطان آنها در مراجع ذي صاح به اثبات برسد.

ماده 10ـ قرارداد کار عاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوي مواد زیر باشد:

الف ــ نوع کار، حرفه یا وظیفه اي که کارگر عهده دار خواهد شد
ب ــ حقوق، مزد و مزایا 

پ ــ ساعات کار، تعطیات و مرخصي ها
ت ــ محل انجام کار

ث ــ تاریخ انعقاد قرارداد کار
ج ــ مدت قرارداد، چنانچه کار براي مدت موقت باشد

چ ــ مزایاي رفاهي و انگیزشي که به کارگر داده مي شود
ح ــ چگونگي حل و فصل اختافات باتوجه به مفاد این تصویب نامه

خ ــ نحوه فسخ قرارداد با توجه به مفاد این تصویب نامه
د ــ دیگر مواردي که با شرایط و اوضاع و احوال، طرفین درج آن را در قرارداد الزم بدانند.

تبصــره 1ـ قــرارداد کار در ســه نســخه تنظیــم مــي شــود کــه یــک نســخه آن نــزد کارگــر، یــک نســخه نــزد کارفرمــا و یــک نســخه در 

اختیــار ســازمان منطقــه خواهــد بــود.
تبصــره 2ـ ســازمان منطقــه نمونه هــاي قــرارداد کار مــورد نیــاز کارگاه هــا را بــه دو زبــان کــه یکــي از آنهــا فارســي خواهــد بــود  تهیــه 

و در اختیــار آنــان قــرار خواهــد داد.
ــد  ــن مي توان ــک از طرفی ــر ی ــن دوره ه ــد، در خــال ای ــن نمای ــام دوره آزمایشــي کار تعیی ــه ن ــي را ب ــد مدت ــا مي توان ــاده 11ـ کارفرم م

ــد. ــه پرداخــت خســارت داشــته باشــد، رابطــه کار را قطــع نمای ــزام ب ــدون اخطــار قبلــي و بي آنکــه ال ب
مــدت دورة آزمایشــي بــا توافــق دو طــرف تعییــن و در قــرارداد ذکــر مــي شــود ولــي در مــورد کارگــران نیمه ماهــر و ســاده بیــش از یــک 

مــاه و کارگــران ماهــر بیــش از ســه مــاه نخواهــد بــود.
در هــر صــورت مــزد و مزایــاي ضمــن کار کارگــري کــه کار وي حیــن دوره آزمایشــي یــا پایــان آن خاتمــه مي یابــد بایــد بــراي مدتــي 

کــه بــه کار اشــتغال داشــته اســت، پرداخــت شــود.
تبصــرهـ  انعقــاد قــرارداد آزمایشــي بیــن یــک کارگــر و یــک کارفرمــا بــراي یــک شــغل معیــن فقــط بــراي یک بــار صــورت خواهــد گرفت.

ماده 12ـ قرارداد کار به یکي از طرق زیر خاتمه مي یابد:

الف ــ فوت کارگر
ب ــ بازنشستگي کارگر

پ ــ از کار افتادگي کلي کارگر
ث ــ انقضاي مدت در قراردادهاي کار با مدت معین

ت ــ پایان کار در قراردادهایي که منوط به کار معین است
ج ــ فسخ قرارداد کار از سوي کارفرما و کارگر در مواردي که در قرارداد کار مطابق این تصویب نامه پیش بیني شده است.

چ ــ استعفاي کارگر
مــاده 13ـ هــرگاه اخــراج کارگــر بــه دلیــل عــدم رعایــت آیین نامــه انضباطــي کار باشــد مي توانــد بــه مرجــع حــل اختــاف پیش بینــي 

ــر اســاس ایــن تصویب نامــه و آیین نامه هــاي انضباطــي مــورد عمــل کارگاه  شــده در ایــن تصویب نامــه مراجعــه نمایــد. مرجــع مذکــور ب
تصمیــم الزم را اتخــاذ خواهدکــرد.
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ــود.  ــرارداد کار و شــرایط و اوضــاع و احــوال کارگاه خواهــد ب ــي آن در ق ــه پیش بین ــوط ب ــر در شــرایط کار من ــه تغیی ــاده 14ـ هــر گون م

هــر گاه کارفرمــا بــدون توجــه بــه قــرارداد کار و عــدم جلــب موافقــت کارگــر شــرایط کار را تغییــر دهــد بــه نحــوي کــه از لحــاظ میــزان 
مــزد و یــا حیثیــت بــه او لطمــه و زیــان وارد ســازد، کارگــر مي توانــد بــه مرجــع حــل اختــاف شــکایت کــرده و تقاضــاي خســارت نمایــد.

فصل سوم ــ شرایط کار: 
ماده 15ـ به کار گماردن افراد کمتر از 15سال تمام ممنوع است.

ــال از  ــر ح ــي در ه ــد ول ــد ش ــن خواه ــرارداد کار تعیی ــه موجــب ق ــق دو طــرف و ب ــر براســاس تواف ــه کارگ ــدت کار روزان ــاده 16ـ م م

ــرد. ــد ک ــاوز نخواه ــي تج ــه متوال ــار هفت ــاعت در چه 176س
مــاده 17ـ کار روز، کاري اســت کــه زمــان انجــام آن از ســاعت )6( تــا )22( و کار شــب، کاري اســت کــه زمــان انجــام آن بیــن ســاعت 

)22( تــا )6( مي باشــد، کار مختلــط، کاري اســت کــه بخشــي از ســاعات انجــام آن در روز و قســمتي از آن در شــب واقــع مــي شــود.
مــاده 18ـ کار متنــاوب کاري اســت کــه نوعــا در ســاعات متوالــي انجــام نمي یابــد، بلکــه در ســاعات معینــي از شــبانه روز صــورت مي گیــرد.

مــاده 19ـ کار نوبتــي کاري اســت کــه در طــول مــاه گــردش دارد، بــه نحــوي کــه نوبت هــاي آن در صبــح یــا عصر یا شــب واقع مي شــود.

مــاده 20ـ هــر گاه بــه موجــب قــرارداد منعقــده، کار بــه صــورت نوبتــي و یــا شــب کاري انجــام پذیــرد، مزایــاي پرداختــي بــه ایــن قبیــل 

کارهــا بــر اســاس قــرارداد کار و توافــق کارگــر و کارفرمــا و شــرایط واوضــاع و احــوال کارگاه تعییــن خواهــد شــد.
مــاده 21ـ اســتفاده از تعطیــل هفتگــي )جمعــه(، مرخصــي اســتحقاقي ســاالنه و تعیطــات رســمي بــر اســاس توافــق دو طــرف خواهدبــود 

و هــر گاه بــا موافقــت کارگــر ایــن مرخصي هــا بــه روز دیگــري منتقــل شــود و یــا اســتفاده نشــود، مزایــاي پرداختــي بــر اســاس توافــق 
طرفیــن کــه قبــا اتخــاذ شــده باشــد، خواهــد بــود.

مــاده 22ـ عــاوه بــر تعطیــات رســمي کشــور، روز جهانــي کارگــر )11اردیبهشــت( نیز جــزو تعطیات رســمي کارگــران به حســاب مي آید.

مــاده 23ـ در صــورت فســخ یــا خاتمــه قــرارداد کار یــا بازنشســتگي و از کارافتادگــي کلــي کارگــر و یــا تعطیــل کارگاه مطالبــات مربــوط 

بــه مــدت مرخصــي اســتحقاقي کارگــر بــه وي و در صــورت فــوت او بــه ورثــه اش پرداخــت مــي شــود.
مــاده 24ـ مرخصــي اســتحقاقي ســاالنه کارگــران بــا احتســاب روزهــاي جمعــه جمعــا بیســت روز اســت، ســایر روزهــاي تعطیــل جــزو 

ایــام مرخصــي محســوب نخواهــد شــد. بــراي کار کمتــر یــک ســال، مرخصــي مزبــور نســبت بــه کار انجــام یافتــه محاســبه مــي شــود.
مــاده 25ـ هــر گونــه اضافــه کار در چهــار هفتــه کــه بیــش از )176( ســاعت مذکــور در مــاده )16( ایــن تصویب نامــه انجــام یابــد مســتلزم 

پرداخــت مزایایــي اســت کــه قبــا در قــرارداد کار پیش بینــي شــده اســت.
ماده 26ـ حداقل مزد پرداختي در مناطق، کمتر از حداقل مزد قانوني کشور نخواهد بود.

مــاده 27ـ براي انجــام کار مســاوي کــه در شــرایط مســاوي در یــک کارگاه انجــام مي گیــرد بایــد بــه زن و مــرد مســاوي پرداخــت شــود. 

تبعیــض در تعییــن میــزان مــزد بــر اســاس ســن، جنــس، نــژاد و قومیــت و اعتقــادات سیاســي و مذهبــي ممنــوع اســت.
مــاده 28ـ در مــواردي کــه بــا توافــق طرفیــن قســمتي از مــزد بــه صــورت غیرنقــدي پرداخــت مــي شــود، بایــد ارزش نقــدي تعییــن شــده 

بــراي ایــن گونــه پرداخت هــا منصفانــه و معقــول باشــد.

فصل چهارم ـ مرجع حل اختالف: 
مــاده 29ـ هــر گونــه اختــاف ناشــي از اجــراي مقــررات ایــن تصویب نامــه و قــرارداد کار کــه بیــن کارگــر و کارفرمــا رخ دهــد، بــدوا از 

طریــق ســازش حــل خواهــد شــد.
هــر گاه اختــاف از طریــق ســازش حــل نشــود، موضــوع ظــرف10روز از ســوي هــر یــک از طرفیــن بــه هیــأت رســیدگي ارجاع خواهد شــد.

ماده 30ـ هیأت مذکور درماده فوق مرکب است از:

ــ کارفرماي ذیربط یا نماینده تام االختیار وي
ــ کارگر ذیربط یا نماینده تام االختیار وي

ــ نماینده سازمان منطقه
تبصره ـ هیأت رسیدگي ظرف ده روز از تاریخ دریافت شکایت موظف است به موضوع رسیدگي ونظر خود را اعام دارد.

ــره  ــه وســیله دای ــوده و ب ــن، قطعــي و الزم االجــرا ب ــه طرفی ــاغ ب ــخ اب ــأت رســیدگي ظــرف )10( روز از تاری ــاده 31ـ تصمیمــات هی م

اجــراي احــکام دادگســتري اجــرا مــي شــود.
ــه و تقاضــاي  ــأت مراجع ــه هی ــد ظــرف )15( روز ب ــا فســخ مــي شــود مي توان ــرارداد کارش از ســوي کارفرم ــاده 32ـ کارگــري کــه ق م

رســیدگي نمایــد.
مــاده 33ـ هــر گاه اخــراج کارگــر از ســوي هیــأت رســیدگي موجــه تشــخیص داده شــود، هیــأت، اخــراج وي را تأییــد نمــوده و کارفرمــا را 

ملــزم خواهــد ســاخت کــه در قبــال هــر ســال خدمــت، حقــوق )15( روز کارگــر را بــه وي بپــردازد.
مــاده 34ـ هــرگاه اخــراج کارگــر از ســوي هیــأت رســیدگي موجه شــناخته نشــود، کارفرمــا را مخیر خواهد کــرد تا کارگــر را بــه کار برگردانده 

و حقــوق ایــام باتکلیفــي وي را بپــردازد و یــا آنکــه در قبــال هرســال خدمــت حقــوق45روز وي را بــه عنــوان خســارت اخــراج بپــردازد.
ــه  ــه نمون ــي، آیین نام ــادي ـ اجتماع ــوال اقتص ــاع و اح ــرایط و اوض ــه ش ــه ب ــا توج ــت ب ــف اس ــوراي عالي مکل ــه ش ــاده 35ـ دبیرخان م

انضبــاط کار را بــا هماهنگــي وزارت کار و امــور اجتماعــي و ســازمان هــر منطقــه تهیــه و بــراي اجــرا در اختیــار ســازمان هــاي مناطــق 
آزاد قــرار دهــد.

مــاده 36ـ کارفرمــاي هــر کارگاه مســتقر در منطقــه، آیین نامــه انضباطــي کار خــاص آن کارگاه را تهیــه و پــس از تأییــد ســازمان منطقــه 

بــه مرحلــه اجــرا خواهــد نهــاد.

فصل پنجم ــ آموزش و کاریابي: 
مــاده 37ـ وزارت کار و امــور اجتماعــي، آمــار و اطاعــات مــورد نیــاز مربــوط بــه نیــروي انســاني را بــا هماهنگــي ســازمان هــر منطقــه 

ــد. حســب مــورد از کارگاه هــا و مؤسســات واقــع در مناطــق آزاد تهیــه مي نمای
مــاده 38- ســازمان منطقــه بــا صــدور مجــوز بــراي مراکــز مشــاوره شــغلي و کاریابــي غیردولتــي در مناطــق آزاد خدمــات الزم را از ایــن 

طریــق ارایــه خواهــد داد.
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مــاده 39- ســازمان منطقــه بــا هماهنگــي و همــکاري وزارت کار و امــور اجتماعــي )ســازمان آمــوزش فنــي وحرفــه اي( و بــا عنایــت بــه 

مــاده )9( قانــون چگونگــي اداره مناطــق آزاد تجــاري - صنعتــي متناســب بــا نیــاز کار نســبت بــه ایجــاد مراکــز آمــوزش فنــي و حرفــه اي 
درمنطقــه اقــدام خواهــد کــرد.

مــاده 40ـ ســازمان منطقــه بــا هماهنگــي واحــد کار و خدمــات اشــتغال و کارفرمایــان نســبت بــه معرفــي افــرادي کــه نیــاز بــه آمــوزش 

دارنــد بــه مراکــز آمــوزش فنــي و حرفــه اي اقــدام خواهــد کــرد.
تبصــره ـ ضوابــط مربــوط بــه اعــزام ایــن قبیــل افــراد بــراي آمــوزش و چگونگــي تشــکیل دوره هــاي آموزشــي و غیــره از ســوي ســازمان 

منطقــه بــا همــکاري واحــد کار و خدمــات اشــتغال تنظیــم خواهــد شــد.

فصل ششم ــ اشتغال اتباع خارجي: 
مــاده 41ـ کلیــه کارفرمایــان کارگاه هــاي واقــع در مناطــق موظفنــد حتي االمــکان نیــروي کار مــورد نیــاز خــود را از میــان کارگــران ایرانــي 

ــورهاي  ــه کش ــان تبع ــاي متخصص ــا و مهارت ه ــات، تخصص ه ــد از خدم ــور مي توان ــاي مذک ــال در کارگاه ه ــن ح ــا ای ــد. ب ــن نمای تأمی
خارجــي تحــت شــرایط منــدرج در ایــن تصویب نامــه اســتفاده کــرد.

تبصره ـ در هر صورت نسبت کارگران خارجي نباید از ده درصد )%10( کل شاغان هر منطقه بیشتر باشد.
مــاده 42ـ پروانــه اشــتغال بــراي اتبــاع خارجــي بــا رعایــت مــاده )41( و تبصــره آن بــه تشــخیص ودر خواســت ســازمان مناطــق و توســط 

واحــدکار و خدمــات اشــتغال درمنطقــه صــادر مــي شــود.
ــه کارگــران  ــد کــرد کــه طــي مــدت اشــتغال، ب ــد، تعهــد خواهن ــه کار اشــتغال مي ورزن ــاع خارجــي کــه در مناطــق آزاد ب ــاده 43ـ اتب م

ــه کارگــران ایرانــي را ســازمان هــر منطقــه  ایرانــي تخصص هــاي خــود را آمــوزش دهنــد. چگونگــي انتقــال تخصــص تبعــه خارجــي ب
تعییــن خواهــد کــرد.

مــاده 44ـ هــر کارفرمایــي کــه قــرارداد کار بــا تبعــه کشــورهاي خارجــي منعقــد ســاخته، بــه هنــگام پایــان قــرارداد کار و همچنیــن تبعــه اي 

کــه قــراردادش پایــان پذیرفتــه موظفنــد مراتــب را بــه واحــد کار و خدمــات اشــتغال ســازمان هــر منطقــه اطــاع دهنــد.
مــاده 45ـ کارگاه هــاي مســتقر در منطقــه ملــزم هســتند فهرســتي شــامل نــام، ملیــت، تخصــص، شــغل و مــزد دریافتــي کارگــران خــود 

را هــر شــش مــاه یــک بــار تهیــه و بــه واحــد کار و خدمــات اشــتغال ســازمان هــر منطقــه اعــام دارنــد.

فصل هفتم ــ تأمین اجتماعي: 
مــاده 46ـ ســازمان هــر منطقــه آزاد مکلــف اســت رأســًا یــا بــا مشــارکت ســازمان تأمیــن اجتماعــي و یــا شــرکت هاي بیمــه نســبت بــه 

تأســیس “صنــدوق یــا صندوق هایــي” بــه منظــور ارایــه خدمــات درمانــي، غرامــت دســتمزد ایــام بیمــاري، بــارداري، از کارافتادگــي جزیــي 
و کلــي، بازنشســتگي، فــوت و ســایر مــوارد مربــوط بــراي کارکنــان مشــمول ایــن مقــررات در مناطــق آزاد اقــدام نمایــد.

تبصــره ـ ســازمان تأمیــن اجتماعــي مي توانــد بــه طــور مســتقل نیــز نســبت بــه ارایــه خدمــات مختلــف بیمــه حســب مــورد بــه شــاغان 

داخلــي و خارجــي واحدهــاي مســتقر در منلطــق آزاد براســاس قوانیــن و مقــررات تأمیــن اجتماعــي اقــدام نمایــد.
ــوده و  ــون تأمیــن اجتماعــي ب مــاده 47ـ آن دســته از کارگــران شــاغل در واحدهــاي واقــع در مناطــق آزاد کــه در گذشــته مشــمول قان

حــق بیمــه بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــي پرداخته انــد و نیــز کارگــران مشــمول مقــررات ایــن تصویب نامــه کــه حــق بیمــه بــه صنــدوق 
ــد ســوابق خــود را منتقــل ســازند. ــوده و در مــورد اشــتغال بعــدي مي توانن ــد ســوابق آنهــا محفــوظ ب پرداخته ان

ــه افــراد و احتســاب آن توســط ســازمان مناطــق و ســازمان تأمیــن  ــه ســوابق ایــن گون ــوط ب تبصــره ـ ضوابــط و دســتورالعمل هاي مرب

ــد شــوراي عالي مناطــق آزاد خواهــد رســید. ــه تأیی ــه و ب اجتماعــي تهی
مــاده 48ـ اتبــاع خارجــي کــه در مناطــق آزاد بــه کار اشــتغال دارنــد مي تواننــد همانند اتبــاع ایرانــي از مزایاي صنــدوق مربوط اســتفاده کنند.

مــاده 49- اتبــاع خارجــي مجــاز بــه کار یــا اقامــت در مناطــق آزاد از حیــث خدمــات درمانــي مشــمول مقــررات »بیمه گــر« خواهنــد بــود. 

بــه هــر حــال بیمــه اتبــاع خارجــي بــا توجــه بــه قراردادهــاي متقابــل انجام پذیــر خواهــد بــود.
مــاده 50- ضوابــط و دســتورالعمل هاي مربــوط بــه تعییــن ســرانه حــق بیمــه اتبــاع خارجــي و نحــوه تشــکیل صنــدوق یــا صندوق هــا و 

مقــررات حاکــم بــر آن و روابــط صندوق هــا و ســازمان تأمیــن اجتماعــي و یــا دیگــر شــرکت هاي بیمــه و چگونگــي انتقــال ســوابق بیمــه 
کارگــران خارجــي بــه کشــور و ســایر مســایل مربــوط توســط دبیرخانــه شــوراي عالي و ســازمان تأمیــن اجتماعــي تهیــه و بــه تصویــب 

اکثریــت وزراي عضــو شــوراي عالي مناطــق آزاد خواهــد رســید.

فصل هشتم- متفرقه: 
ماده 51ـ مقاوله  نامه  ها و توصیه  نامه  هاي سازمان بین  المللي کار در مناطق آزاد الزم  الرعایه مي باشد.

این تصویب نامه در تاریخ1373/3/8 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوري رسیده است. 

4-4 دســتورالعمل اجرایــی نحــوه اقامــت و اشــتغال اتبــاع خارجــی در 
حــوزه منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس  

مقدمه:

الــف: در اجــرای مــاده 41 طــرح امنیتــی- حفاظتــی منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس، مصوبــه شــورای امنیــت کشــور مبنــی بــر 
تهیــه و تدویــن دســتورالعمل نحــوه حضــور، اقامــت و اشــتغال اتبــاع خارجــی؛ ایــن دســتورالعمل کــه مشــتمل اســت بــر قوانیــن و مقــررات 
موضوعــه پیرامــون چگونگــی اقامــت، اشــتغال، آداب و رســوم ســّنتی ملـّـی مذهبــی، ارزش هــای اجتماعــی و اعتقــادی، تذکــرات حفاظتــی، 
رعایــت شــعائر اســامی و چگونگــی حضــور اتبــاع خارجــی در جامعــه و ســایر مســائل و مقرراتــی کــه بایــد توســط اتبــاع خارجــی رعایــت 

شــود، تدویــن گردیــده اســت.
ب: ایــن دســتورالعمل از تاریــخ ابــاغ توســط حراســت ارشــد منطقــه، بــرای کلیــه شــرکت هــای پیمانــکار خارجــی و یــا ایرانــی کــه دارای 
افــراد تبعــه خارجــی بــوده، اتبــاع خارجــی شــاغل و مقیــم در حــوزه منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس، کارفرمایــان، مدیریــت کار 
و خدمــات اشــتغال منطقــه ویژه،امــور اشــتغال اتبــاع خارجــی مدیریــت کار و خدمــات اشــتغال، حراســت ارشــد منطقــه ویــژه، فرماندهــی 

منطقــه انتظامــی، حراســت کلیــه شــرکت هــا و مالــکان اماکــن عمومــی حســب موضــوع مربوطــه الزم االجــرا مــی باشــد.
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ج: براســاس مــاده 16 قانــون تشــکیل و اداره مناطــق ویــژه اقتصــادی امــور مربــوط بــه اشــتغال نیــروی انســانی و روابــط کار، بیمــه و تأمین 
ــود. ــر اســاس مقــررات مصــوب و جــاری در مناطــق آزاد تجــاری- صنعتــی جمهــوری اســامی ایــران خواهــد ب اجتماعــی در منطقــه ب

بخش اّول: اصطالحات و واژه ها
ماده 1- معنی اصطاحات و واژه های ذیل که در این دستورالعمل بکار رفته اند به شرح مقابل هر واژه منظور می باشد.

كشور: کشور جمهوري اسامي ایران.

سازمان: سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس.

منطقه: منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس.

تبعــه خارجــي: تبعــه خارجــي فــردي اســت کــه تابعیــت جمهــوري اســامي ایــران را نــدارد و داراي گذرنامــه، مــدرک پناهندگي،مهاجــرت 

و یــا آواره باشــد.
مديريت كار: مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس.

حراست: حراست ارشد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس.

نيروی انتظامی: فرماندهی انتظامی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس.

امور اشتغال اتباع خارجي: امور اشتغال اتباع خارجي مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس.

اماكــن عمومــی: اماکــن عمومــی بــه کمــپ هــا، هتــل هــا، مســافرخانه هــا، پانســیون هــا و بطــور کلــی بــه همــه اماکنــی اطــاق مــی 

شــود کــه بــه نحــوی از انحــا مســافر مــی پذیرنــد.
منطقه ويژه: محدوده مصوب منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس می باشد.

كارفرمــا: اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی )ســازمان ها،شــرکت هــا، ادارات و اشــخاص شــاغل در منطقه ویــژه پارس( کــه متقاضــی ورود افراد 

خارجــی بــه منطقــه ویــژه مــی باشــند. و کارگــر )تبعــه( خارجــی بــه درخواســت و حســاب او در مقابــل دریافت مــزد یا حقــوق، کار مــی کند.
كارگر: کسی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق به درخواست کارفرما کار می کند.

كارگاه: محلــی کــه کارگــر بــه درخواســت کارفرمــا یــا نماینــده او در آنجــا کار مــی کنــد مثــل: مؤسســات صنعتــی، کشــاورزی، معدنــی، 

ســاختمانی، ترابــری مســافری، خدماتــی، تجــاری، تولیــدی، اماکــن عمومــی و غیــره.
مزد: وجوه نقدی یا غیر نقدی یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.

مزد ثابت: مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل می باشد.

حقوق: مزدی که به طور ماهانه تعیین و پرداخت شود حقوق نامیده می شود.

مراجع يا مقام قضايی: مقام صالح قضایی که صاحیت رسیدگی به آن جرم یا بزه انتصابی را داشته باشد.

ماده 2 کلیه اتباع خارجی، کارفرمایان و کارگا ههاي واقع در منطقه مشمول مقررات این دستورالعمل می باشد.

تبصــره -نظــارت بــر اجــراي مقــررات ایــن دســتورالعمل و رعایــت حقــوق اتبــاع خارجــی وکارفرمایــان و انجــام تعهــدات پیــش بینــي شــده 

بــر عهــده ســازمان منطقــه خواهــد بــود.

بخش دّوم: 
الف- اتباع خارجی

مــاده 3- اتبــاع خارجــي افــرادي هســتند کــه تابعّیــت جمهــوري اســامي ایــران را ندارنــد و داراي گذرنامــه، مــدرک پناهندگــي، مهاجــرت 

و یــا آواره باشــند.
ــا  ــا مذهــب، ملیــت ی ــژاد ی ــه ن ــوط ب ــه دالیــل مرب ــه از ایــن کــه ب ــه علــت تــرس موّج ــاده 4- پناهنــده، شــخصی مــی باشــد کــه ب م

عضویــت در بعضــی گــروه هــای اجتماعــی بــا داشــتن عقایــد سیاســی تحــت شــکنجه قــرار گیــرد و درخــارج از کشــور محــل ســکونت 
خــود بــه ســر مــی بــرد و نمــی توانــد و یــا بــه علــت تــرس مذکــور نمــی خواهــد خــود را تحــت حمایــت آن کشــور قــرار دهــد.

مــاده 5- آواره فــردی اســت کــه بــه دلیــل وقــوع جنــگ داخلــی یــا بیــن المللــی، بــدون تشــریفات قانونــی، کشــور متبــوع خــود را تــرک 

و یــا وادار بــه تــرک آن گــردد. اّمــا نمــی توانــد برابــر کنوانســیون 1951 و پروتــکل 1967 ژنــو و ملحقــات آن بیــم موجــه از اذیــت و آزار 
را بــه اثبــات برســاند.

مــاده 6- مهاجــر فــردی اســت کــه متقاضــی اقامــت در جمهــوری اســامی ایــران باشــد و درخواســت وی مــورد قبــول جمهــوری اســامی 

ایــران قــرار گرفتــه باشــد.
مــاده 7- دارنــده گذرنامــه فــردی اســت کــه در چارچــوب قوانین و مقــررات داخلــی و بین المللــی و با اجازه مخصوص وارد کشــور می شــود.

ماده 8- اشخاصی تبعه ایرانی محسوب می شوند که دارای شرائط ذیل باشند:

ــران محســوب  ــه اســتثنای اشــخاصی کــه تبعیــت خارجــی آنهــا مســلّم باشــد، تبعــه جمهــوري اســامي ای ــران ب ــه ســاکنان ای 1- کلی
مي گردند. )و تبعّیت خارجی کسانی مسلّم است که مدارک تابعّیت آن ها مورد قبول دولت ایران باشد(.

2-  کسانی که پدر آن ها ایرانی است اعّم از این که در ایران یا در خارج متولد شده باشند.
3- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد.

4-  کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها متولّد ایران باشد، متولد شده باشند.
5- کســانی کــه در ایــران از پــدری کــه تبعــه خارجــی اســت بــه وجــود آمــده و بافاصلــه پــس از رســیدن بــه ســّن هیجــده ســال تمــام، 
الاقــل 1 ســال دیگــر در ایــران اقامــت کــرده باشــند و اال قبــول شــدن آنهــا بــه تابعّیــت ایــران بــر طبــق مقرراتــی خواهــد بــود کــه مطابــق 

قانــون بــرای تحصیــل تابعیــت ایــران مقــرر اســت.
6-  هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.

7-  هرتبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
تبصــره- هــرگاه اشــخاص مذکــور در بندهــای 4و 5 پــس از رســیدن بــه ســن 18 ســال تمــام، بخواهنــد بــه تابعیــت پــدر خــود باقــی 

بماننــد بایــد ظــرف یــک ســال درخواســت کتبــی بــه ضمیمــه تصدیــق دولــت متبــوع پدرشــان دایــر بــه ایــن کــه آن هــا را تبعــه خــود 
خواهــد شــناخت بــه وزارت امــور خارجــه تســلیم نماینــد.
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ب- مشكوك الّتابعین و مّدعیان تابعیت ایران
مــاده  9- بــه منظــور تســریع در رونــد تعییــن تکلیــف قانونــي تابعیــت مّدعیــان تابعّیــت و مشــکوک الّتابعیــن در حــوزه منطقــه، نیــروی 

انتظامــی موّظــف اســت نســبت بــه شناســایي و ســاماندهي کلیــه افــراد ذیربــط بــه صــورت متمرکــز اقــدام نمایــد.
تبصــره- در صورتــی کــه تعییــن تکلیــف افــراد مشــکوک الّتابعیــه بــر عهــده اداره کل ثبــت احــوال اســتان و شهرســتان هــای تابعــه منــوط 

بــه اســتعام از اداره اطاعــات و طــرح در شــورای تأمیــن اســتان یــا شهرســتان باشــد؛ نیــروی انتظامــی مــی بایســت افــراد مشــکوک 
الّتابعیــه را بــه اداره ثبــت احــوال اســتان معرفــی تــا در خصــوص تابعیــت آنهــا تصمیــم گیــری و مراحــل قانونــی آن طــی شــود.

بخش سوم: ورود اتباع خارجی
مــاده 10- ورود، اقامــت و یــا خــروج اتبــاع خارجــی از طریــق مبــادی ورودی و خروجــی منطقــه میّســر بــوده و ضــروری اســت تشــریفات 

مربوطــه بــا هماهنگــی نمایندگــی وزارت امــور خارجــه و اداره گذرنامــه مســتقر در منطقــه صــورت پذیــرد.
تبصره- هریک از دفاتر مذکور حّداکثر ظرف 48 ساعت تقاضای مربوط را بررسی و پاسخ خواهد داد.

مــاده 11- مبــادی ورودی و خروجــی رســمی کشــور بــر اســاس تصویــب نامــه مــورخ 6/9/87  هیــأت وزیــران عبارتنــد از نقــاط مجــاز 

ورود بــه کشــور و خــروج از آن کــه بــا تصویــب هیــأت وزیــران تعییــن و مــرز رســمی نامیــده مــی شــود.
مــاده 12- اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی متقاضــی حضــور اتبــاع آمریکایــی در پــروژه هــای منطقــه و بهــره گیــری از تــوان فنــی آن هــا، 

قبــل از هــر اقدامــی مــی بایســت تقاضــای کتبــی خــود را تحــت عنــوان کمیتــه مبــادالت مردمــی بــا آمریــکا واقــع در معاونــت آمریکایــی 
وزارت امــور خارجــه بــه حراســت منطقــه تســلیم نماینــد. و ضــرورت حضــور تبعــه آمریکایــی بــا ذکــر دلیــل و ذکــر اســامی افــراد مــورد 

نیــاز نیــز قیــد نمایــد.
تبصــره- حراســت منطقــه ظــرف مــدت 3 روز درخواســت مزبــور را طــی نامــه ای بــه کمیتــه مبــادالت مردمــی آمریــکا ارســال مــی نمایــد 

و پــس از دریافــت پاســخ بافاصلــه نتیجــه را بــه متقاضــی اعــام مــی دارد.
مــاده 13- اتبــاع خارجــی بــرا ی ورود مســتقیم بــه منطقــه از طریــق مبــادی ورودی و خروجــی مجــاز منطقــه، نیــاز بــه تحصیــل قبلــي 

روادیــد نخواهنــد داشــت.
تبصره 1- نماینده وزارت امورخارجه در مبادی ورودی منطقه نسبت به صدور روادید اتباع خارجی اقدام خواهد نمود.

تبصــره 2- بــرای افــراد مذکــور در ایــن مــاده، نماینــدگان نیــروی انتظامــی در مبــادی ورودی مناطــق، اجــازه اقامــت مربــوط را بــر روی 

اســناد مســافرتی معتبــر آنــان ممهــور مــی نماینــد.
تبصــره 3- اتبــاع خارجــی کــه بــا روادیــد داخلــی وارد منطقــه مــی شــوند پــس از انقضــاء مــدت توقــف کــه حداکثــر 3 مــاه مــی باشــد، در 

صورتــی کــه قصــد اقامــت و اشــتغال داشــته باشــند مــی بایســتی نســبت بــه دریافــت پروانــه کار از طریــق امــور اشــتغال اتبــاع خارجــی و 
اخــذ پروانــه اقامــت از نیــروی انتظامــی اقــدام نماینــد. در غیــر ایــن صــورت بــر اســاس مجــوز امــور اشــتغال اتبــاع خارجــی، اجــازه اقامــت 

مذکــور حداکثــر تــا 6 مــاه قابــل تمدیــد خواهــد بــود.
مــاده 14- حراســت موّظــف اســت نماینــده اي جهــت نظــارت و کنتــرل ورود و خــروج  اتبــاع خارجــي بــه نیــروي انتظامــي و نماینــده 

وزارت امــور خارجــه معرفــي نمایــد.
ــاع و جهــت  ــی منطقــه جهــت انجــام امــور و کنتــرل ورود و خــروج اتب ــی و دریائ تبصــره: نماینــده حراســت در مــرز بیــن المللــی هوائ

ــه امــور اشــتغال اتبــاع خارجــي مســتقر مــی شــود. معرفــی آن هــا ب

بخش چهارم: اقامت
مــاده  15- تبعــه خارجــی کــه در منطقــه اقامــت دارد، بایــد از دولــت متبوعــه خــود ســندی داشــته باشــد کــه هویــت و تابعیــت او را ثابــت 

نمایــد. نیــروی انتظامــی مــی توانــد لــدی االقتضــا بــه خارجــی کــه بــه عللــی نتوانســته اســت ســند ســابق الذکــر را تحصیــل کنــد جــواز 
موقتــی، بــرای اقامــت یــا اجــازه مخصــوص بــرای خــروج از ایــران بدهــد و در ایــن صــورت نیــروی انتظامــی حــق دارد محــل توقــف 

موقــت خارجــی را در ایــران یــا خــط ســیر او را معیــن و محــدود کنــد.
ماده 16- اقامت اتباع خارجه در منطقه بر دو قسمت است: اقامت موّقت و اقامت دائم.

مــاده 17- اجــازة اقامــت موّقــت و یادائــم از طــرف نیــروی انتظامــی بایــد داده شــود،هیچ یــک از اتبــاع خارجــی بــدون اجــازه مزبــور و 

بیــش از مــدت معّیــن شــده در اجــازه هــای مذکــور، نمــی تواننــد در منطقــه اقامــت نماینــد اجــازه اقامــت موّقــت یــا دائــم قابــل تجدیــد 
و تمدیــد مــی باشــد.

مــاده 18- اجــازه اقامــت فرزنــدان متولــد در خــارج، از مــادر ایرانــی و پــدر خارجــی همچنیــن از مــادر خارجــی کــه بــه تابعیــت ایرانــی 

پذیرفتــه مــی شــوند، بــا ارائــه مــدارک قانونــی صــادر شــده از کشــور متبــوع فرزنــدان صــادر خواهــد شــد. فرزنــدان مــورد اشــاره وفــق 
شــرایط ذیــل مــی تواننــد بــه اســتناد اجــازه یــاد شــده، در منطقــه اقامــت نماینــد:

1- فرزندان اناث مادامی که ازدواج ننموده اند.
2- فرزندان ذکور تا رسیدن به سن هیجده )18 سال تمام هجری شمسی(.

3-  چنانچــه مــادر فرزنــد ذکــور در ایــران اقامــت داشــته باشــد و یــا فرزنــد ذکــور در حــال تحصیــل باشــد و در هــر یــک از مــوارد مزبــور، 
ســن فرزنــد از میــزان مقــرر در بنــد )2( بیشــتر شــود، بــه ترتیــب مــورد تــا زمــان اقامــت مــادر و یــا اتمــام تحصیــل.

الف- اقامت دائم
مــاده 19 -اقامــت دائــم درصورتــی اســت کــه تبعــه خارجــی در خــاک ایــران اقامتــگاه قانونــی اختیــار نمــوده باشــد و درغیــر ایــن صــورت 

اقامــت تبعــه خارجــی در ایران،موقــت محســوب مــی شــود.
مــاده 20- اجــازه اقامــت دائــم از طــرف نیــروي انتظامــی بــا رعایــت مقــررات عمومــی کشــور و در صــورت احــراز هــر یــک از شــرایط 

زیــر صــادر خواهــد شــد:
ــه ســن 18 ســال تمــام  ــگام تقاضــا ب ــه هن ــوده و ب ــران ب ــاوب در ای ــا متن ــی ی ــی متوال 1- متقاضــی دارای 5 ســال ســابقه اقامــت قانون

رســیده باشــد.
2- متقاضــی دارای دو ســال ســابقه اقامــت قانونــی متوالــی یــا متنــاوب در ایــران بــوده و مقــام عالــی علمــی یــا شــغل یــا تخصــص او در 
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امــور تولیــدی و عمرانــی بــه تاییــد مقامــات صاحیــت دار مملکتــی رســیده باشــد.
ــور  ــه ام ــده او ب ــته و ارزن ــات شایس ــوده و خدم ــران ب ــاوب در ای ــا متن ــی ی ــی متوال ــت قانون ــابقه اقام ــال س ــی دارای دو س 3- متقاض

عام المنفعه در ایران به تایید مقامات صاحیت دار مملکتی رسیده باشد.
4-  متقاضی دارای زن و فرزند ایرانی باشد.

5-  متقاضــی دارای دو ســال ســابقه اقامــت قانونــی متوالــی یــا متنــاوب در ایــران بــوده و در امــور تولیــدی و عمرانــی ایــران کــه مــورد 
تاییــد مقامــات صاحیــت دار ایــران باشــد ســرمایه گــذاری کــرده باشــد.

6-متقاضــی دارای دو ســال اقامــت قانونــی متوالــی یــا متنــاوب در ایــران بــوده و درآمــد شــخصی یــا حقــوق یــا مســتمری بازنشســتگی 
او بــه تاییــد یکــی از بانــک هــای مجــاز ایــران رســیده باشــد.

تبصــره 1- اقامــت خارجیــان از نظــر این دســتورالعمل وقتی اقامت قانونی محســوب می شــود کــه به اســتناد پروانه اقامت و پروانه کار باشــد.

تبصره 2- جواز اقامت باید هر سال تجدید شود.

تبصــره 3- از جملــه مقامــات صاحیــت دار مملکتــي در بندهــاي  2، 3و 5 عبــارت از: نیــروی انتظامــی، وزارت امــور خارجــه و مدیریــت 

کار و خدمــات اشــتغال اســت.

ب- اقامت موقت
ــف اســت ظــرف مــدت 8 روز پــس از ورود بــه منطقــه برگــه هــای  مــاده21- هــر خارجــی کــه بخواهــد در منطقــه اقامــت نمایــد مکلّ

درخواســت صــدور پروانــه اقامــت را تنظیــم، تکمیــل و امضــاء نمــوده و بــه انضمــام ســایر مــدارک الزم بــه نیــروی انتظامــی تســلیم نمایــد. 
نیــروی انتظامــی پــس از رســیدگی مــدارک ارائــه شــده، پروانــه اقامــت موقــت صــادر و یــا از صــدور پروانــه امتنــاع مــی ورزد.

تبصره- اجازه اقامت موقت برای واجدین شرایط به مدت 2 هفته صادر می شود و تا 6 ماه قابل تمدید خواهد بود.

مــاده 22- مســئولین اماکــن عمومــی در منطقــه موظفنــد ظــرف مــدت 24 ســاعت پــس از ورود خارجــی هویــت و تاریــخ ورود او را در 

فرمهــای مخصــوص اعامیــه ورود درج و بــه نیــروی انتظامــی تســلیم نماینــد.
تبصــره 1- فــرم هــای مخصوص اعامیه ورود مســافرین توســط نیروی انتظامی تهیــه و در اختیار صاحبــان اماکن عمومی گذارده می شــود.

تبصــره2- از لحــاظ ایــن دســتورالعمل اماکــن عمومــی بــه هتــل هــا، متــل هــا، مســافرخانه هــا، پانســیون هــا و بطــور کلــی همــه اماکنــی 

کــه بــه نحــوی مســافر مــی پذیرنــد، اطــاق مــی شــود.
مــاده 23- صاحبــان یــا متصرفــان اماکــن شــخصی در منطقــه، موظفنــد توقــف هــر خارجــی را کــه یــک شــب یــا بیشــتر در منــزل آن 

هــا بــه هــر عنوانــی اقامــت مــی نمایــد بــه هــر وســیله ممکــن بــه نیــروی انتظامــی اطــاع دهنــد.

ج- پروانه اقامت
ماده 24- امور اشتغال اتباع خارجی و نیروی انتظامی مکلفند سوابق اتباع خارجی را به منظور مراجعات آتی نگهداری نمایند.

مــاده 25- بــرای اتبــاع خارجــی کــه در مؤسســات غیردولتــی در منطقــه اشــتغال دارنــد بنــا بــه درخواســت مؤسســه مربوطــه و تعهــد آن 

مؤسســه مبنــی بــر رعایــت مقــررات منطقــه، پروانــه کار توســط امــور اشــتغال اتبــاع خارجــي و پروانــه اقامــت توســط نیــروي انتظامــي 
صــادر خواهــد شــد. 

مــاده 26- بــرای اتبــاع خارجــی کــه در خدمــت ســازمان یــا شــرکت هــای مســتقر در منطقــه مــی باشــند بنــا بــه درخواســت ســازمان یــا 

شــرکت هــای مربوطــه اجــازه رفــت و برگشــت بــرای یــک یــا چنــد بــار در مــدت اعتبــار پروانــه اقامت،توســط نیــروي انتظامــي صــادر 
خواهــد شــد.

مــاده 27- هــر تبعــه خارجــی مکلــف اســت پروانــه اقامــت یــا ســایر مــدارک مســافرت خــود را در صــورت تقاضــای حراســت یــا مأمــوران 

نیــروي انتظامــی ارائــه نمایــد.
ماده28- صدور المثنی پروانه اقامت طبق مقررات و با رعایت تشریفات مربوطه بامانع است.

مــاده 29- اتبــاع خارجــي بایــد بــراي تســلیم بــرگ هــاي درخواســت صــدور پروانــه اقامــت، شــخصا یــا بــه وســیله نماینــده خــود بــه 

نیــروي انتظامــي مراجعــه نماینــد.
ماده 30- صدور مجوز اقامت برای اشخاص زیر ممنوع می باشد:

1. اتباع کشورهایی که ورود آنها به جمهوری اسامی ایران توسط دولت ممنوع اعام شده است
2. ممنوع الورودین به کشور

3. ممنوع الورودین به مناطق آزاد و ویژه
تبصــره 1- جریمــه اقامــت غیــر مجــاز اتبــاع خارجــی درکشــور مبلــغ 1000000 ریــال )یــک میلیــون ریــال( بــه ازاء هــر روز خواهــد بــود 

کــه توســط نیــروي انتظامــي از متخلــف اخــذ و بــه حســاب ســازمان واریــز خواهــد شــد.
تبصره 2- هرکس در ارتکاب تخلف مذکور در این ماده، مشارکت و یا معاونت نماید به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

بخش پنجم: اشتغال اتباع خارجی
ماده 31-  اتباع خارجي شاغل در منطقه همچون کارکنان ایراني مشمول مقررات منطقه مي باشند.

تبصــره -در مــواردي کــه خــاء مقرراتــي وجــود داشــته باشــد مدیریت کار مــي تواند بــه قوانین کار یــا قوانین عمومي کشــور تمســک نماید.

مــاده 32- کلیــه کارفرمایــان کارگاه هــای واقــع در مناطــق موظفنــد حّتــی االمــکان نیــروی کار مــورد نیــاز خــود را از میــان کارگــران 

ــا ایــن حــال در کارگاه هــای مذکــور مــی تــوان از خدمــات، تخصــص هــا و مهــارت هــای متخصصــان تبعــه  ایرانــی تأمیــن نماینــد. ب
خارجــی تحــت شــرایط منــدرج در ایــن دســتورالعمل اســتفاده کــرد.

تبصره- نسبت کارگران خارجی نباید از 10 درصد کل شاغان منطقه بیشتر باشد.

مــاده 33- اتبــاع خارجــي نمــي تواننــد در منطقــه مشــغول بــه کارشــوند مگــر آن کــه داراي روادیــد ورود بــا حــق کار مشــخص بــوده 

وعــاوه بــر داشــتن پروانــه اقامــت، مطابــق قوانیــن و آئیــن نامــه هــاي مربوطــه، پروانــه کار نیــز دریافــت دارنــد.
تبصره- اتباع خارجي ذیل مشمول مقررات ماده فوق نمي باشند:

1( اتباع خارجي که منحصراً درخدمت ماموریت هاي دیپلماتیک و کنسولي هستند با تایید نماینده وزارت امور خارجه
2( کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان هاي وابسته به آن ها با تایید نماینده وزرات امور خارجه
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3( خبرنگاران خبرگزاري ها ومطبوعات خارجي به شرط تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي
4( سرمایه گذاران خارجي با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

مــاده 34- کارفرمایــان مکلفنــد فهرســتی شــامل نــام، ملیــت، تخصــص، شــغل و مــزد دریافتــی کارگــران و کارکنــان خارجــی خــود را هــر 

6 مــاه یکبــار تهیــه و بــه اموراشــتغال اتبــاع خارجــی اعــام دارنــد.
مــاده 35- کارفرمایانــی کــه از تســلیم آمــار و اطاعــات مقــرر بــه امــور اشــتغال اتبــاع خارجــی خــودداری نماینــد، عــاوه بــر الــزام بــه 

ارائــه آمــار و اطاعــات مــورد نیــاز،در هــر مــورد بــا توجــه بــه شــرایط امکانــات خاطــی و مراتــب جــرم بــه جریمــه نقــدی از 50 تــا 250 
برابــر حقــوق مــزد روزانــه کارگــر محکــوم خواهنــد شــد.

ــاع  ــه اموراشــتغال اتب ــط ب ــوان راب ــه عن ــی را پــس از تاییــد حراســت ب ــده اي ایران ــاده36- شــرکت هــای خارجــی مــی بایســت نماین م

ــد. خارجــی معرفــی نماین
مــاده 37- شــرکت هــای خارجــی موظفنــد آمــار نقــل و انتقــال اتبــاع شــاغل را از طریــق نماینــده خــود در اختیــار حراســت قــرار داده و 

یــک نســخه نیــز بــه امــور اشــتغال اتبــاع خارجــی ارســال نماینــد.

الف- هیأت فني اشتغال اتباع خارجي
مــاده38- کارفرمایــان مکلفنــد قبــل از اقــدام بــه عقــد هرگونــه قــراردادي کــه موجــب بــه کارگیــری کارشناســان خارجــی مــي شــود، نظــر 

هیــأت فنــي اشــتغال را از مدیریــت کار در مــورد  امــکان اجــازه اشــتغال تبعــه خارجــی اســتعام نماینــد.
تبصره- مدیریت کار موظف است ظرف مدت پانزده روز به استعام کارفرمایان در مورد نظر هیأت فني اشتغال پاسخ دهد.

مــاده 39- هرگونــه افزایــش نیــروي کار خارجــي طــرح هــا، یــا تغییــر در نــوع تخصــص هــاي مصــوب قبلــي، منــوط بــه طــرح مجــدد 

موضــوع در هیــأت فنــي اشــتغال اتبــاع خارجــي بــا رعایــت مقــررات ذیربــط خواهــد بــود.
ماده 40- ترکیب اعضاي هیأت فني اشتغال اتباع خارجي به شرح زیر مي باشد:

1( مدیر کار یا نماینده وي)رییس جلسه(
2( رییس امور اشتغال اتباع خارجي )دبیر جلسه(

3( یک نفر نماینده معاونت برنامه ریزي استانداری
4( یک نفر نماینده اداره کل اطاعات استان

5(  یک نفر نماینده دستگاه استفاده کننده از تبعه خارجي
تبصره: رییس امور اشتغال اتباع خارجي توسط مدیر کار منصوب مي گردد.

مــاده41- هیــأت فنــي اشــتغال اتبــاع خارجــي، درخصــوص اعطــاي اجــازه کار بــه متخصصیــن خارجــي، بــا توجــه بــه مــوارد زیــر بررســي 

و اتخــاذ تصمیــم خواهــد نمــود:
1( استفاده از اطاعات دقیق و به هنگام ازعرضه و تقاضاي بازار کار داخلي در اجراي سیاست هاي کلي اشتغال اتباع خارجي

2( توجــه و نظــارت براعمــال سیاســت هــاي کلــي اشــتغال اتبــاع خارجــي درزمینــه تأمیــن کمبــود نیازهــاي بــازار کار داخلــي بارعایــت 
قوانیــن ومقــررات

3( بررسي و نظارت و پیگیري برنامه هاي آموزشي زمان بندي شده واحد استفاده کننده از خدمات تبعه خارجي
4( بررسي و نظارت بر تحقق امر انتقال مهارت و جایگزیني افراد ایراني به جاي تبعه خارجي

5(  نظارت بر تعیین و تایید میزان مهارت تبعه خارجي در ظرف مدت اعتبار پروانه کار
مــاده 42- جلســات هیــأت فنــي اشــتغال اتبــاع خارجــي حداقــل ماهــی یــک بــار بــا دعــوت قبلــي در محــل امــور اشــتغال اتبــاع خارجــي 

تشــکیل مــي گــردد.
ماده 43- جلسات باحضور سه نفر از اعضا رسمیت مي یابد و تصمیمات اتخاذ شده با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

ماده 44- امور اشتغال اتباع خارجي موظف به اجراي تصمیمات هیأت فني اشتغال اتباع خارجي خواهد بود.

مــاده 45- مدیــر کار مــي توانــد حســب مــورد، هیــأت هــاي فنــي اشــتغال را در ســایت هــای مختلــف تشــکیل دهــد و تمــام یــا قســمتي 

از اختیــارات هیــأت فنــي اشــتغال را بــه آنــان محــول نمایــد.

ب- پروانه کار
مــاده 46- پروانــه کار بــرای اتبــاع خارجــی بــا رعایــت مــاده 31 و 33 و تبصــره آن بــه تشــخیص و توســط امــور اشــتغال اتبــاع خارجــی 

صــادر مــی شــود.
ماده 47- کارفرمایان واتباع خارجي مکلفند به هنگام خاتمه قرارداد کار مراتب را به امور اشتغال اتباع خارجی اطاع دهند.

مــاده 48- درمــواردي کــه رابطــه اســتخدامي تبعــه خارجــي بــا کارفرمــا قطــع مــي گــردد، کارفرمــا مکلــف اســت حداکثــر ظــرف مــدت 

یــک هفتــه مراتــب را جهــت ابطــال و ضبــط پروانــه کار تبعــه خارجــي بــه امــور اشــتغال اتبــاع خارجــی اعــام نمایــد. بــا متخلفــان در 
ایــن زمینــه طبــق طبــق مــاده 181 قانــون کار رفتارخواهــد شــد.

پ- اتباع خارجی فاقد پروانه کار
ماده 49- هرگونه اشتغال اتباع خارجی در منطقه بدون پروانه کار ممنوع می باشد. در صورت اشتغال تبعه خارجی بدون پروانه کار، حراست 

می بایست فوراً نسبت به اخراج آن از منطقه اقدام نماید.
ــه  ــه کارشــان منقضــي شــده اســت ب ــار پروان ــدت اعتب ــا م ــد و ی ــه کارن ــد پروان ــه فاق ــاع خارجــي را ک ــه اتب ــي ک ــاده50- کارفرمایان م

کار گمارنــد و یــا اتبــاع خارجــي را در کاري غیــر از آنچــه در پروانــه کار آن هــا قیــد شــده اســت بپذیرنــد و یــا در مــواردي کــه رابطــه 
اســتخدامي تبعــه خارجــي بــا کارفرمــا قطــع مــي گــردد مراتــب را بــه اموراشــتغال اتبــاع خارجــی اعــام ننماینــد، بــا توجــه بــه شــرایط و 

ــا تشــخیص مراجــع قضایــي( بــه مجــازات حبــس از 91 تــا 180 روز محکــوم خواهنــد شــد. امکانــات خاطــي و مراتــب جــرم )ب
ماده 51- مدیریت کار به منظور شناسایی اتباع خارجی فاقد پروانه کار موظف است کلیه کارگاه ها را بازرسی نماید.
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مــاده 52- مدیریــت کار مکلــّف اســت کارفرمایانــي کــه اتبــاع خارجــي فاقــد پروانــه را بــه کار مــي گیرنــد بابــت هــر روز اشــتغال غیرمجــاز 

هــر کارگــر خارجــي معــادل پنــج برابــر حداقــل دســتمزد روزانــه جریمــه نمایــد، درصــورت تکــرار تخلــّف ایــن جریمــه دو برابــر خواهد شــد. 
تبصره 1- منظور از تکرار تخلف، صدور برگ جریمه قبلي است.

تبصــره 2- نســخه اول بــرگ جریمــه ممهــور بــه مهــر برجســته مدیریــت کار بــا رعایــت ترکیبــات مقــرر در آییــن دادرســي توســط مامــور 

ابــاغ مدیریــت کار بــه کارفرمــا یــا نماینــده یــا خــادم یــا بســتگان وی، در صــورت عــدم حضــور یــا امتنــاع آنــان، بــا الصــاق در محــل 
انجــام مــي پذیــرد.

ــورخ  ــي م ــاع خارج ــي اتب ــه دایم ــه کمیت ــن جلس ــه نوزدهمی ــاده 4 مصوب ــد )د( م ــتناد بن ــه اس ــه ب ــرگ جریم ــخه دوم ب ــره 3- نس تبص

ــود. ــي ش ــال م ــي ارس ــدام قانون ــراي اق ــي ب ــروي انتظام ــه نی 28/10/81  ب
تبصره 4- کل وجوه جریمه به درآمد عمومی سازمان واریز می گردد.

تبصره 5- مدیریت کار شماره حساب سازمان را طي نامه رسمي به دادگستري اعام می نماید.

تبصره 6- اشتغال کمتر از یک روز در اعمال جریمه یک روز محاسبه مي شود.

تبصــره 7- مــاک تعییــن مدت زمان اشــتغال غیر مجاز در صورت فقدان مدارک و اســناد مثبتــه، اظهارات کارفرما و تبعــه خارجي خواهد بود.

مــاده 53- کارفرمایــان متخلــف موظفنــد پــس از ابــاغ بــرگ جریمــه بــه آنــان، ضمــن تســویه حســاب بــا اتبــاع خارجــی و اخــراج آنــان 

از کارگاه، ظــرف مــدت حداکثــر ده روز از تاریــخ ابــاغ، نســبت بــه واریــز مبلــغ جریمــه اقــدام و فیــش مربــوط را بــه امــور اشــتغال اتبــاع 
خارجــی در قبــال اخــذ رســید تســلیم نماینــد.

تبصره- کارفرمایان مذکور درصورت اعتراض مي توانند در محاکم صالحه طرح دعوي نمایند.

ــا  ــر اعتــراض ی مــاده 54- درصورتــی کــه کارفرمــا ظــرف مــدت ده روز از پرداخــت جریمــه خــودداری نمایــد و گواهــي دادگاه مبنــي ب

طــرح دعــوي را تســلیم مدیریــت کار ننمایــد، مدیریــت کار مــی توانــد عــاوه بــر تعقیــب عملیــات اجرایــی بــا ارســال بــرگ ســوم جریمــه 
بــه دادگســتري مبــادرت بــه تعقیــب کیفــری متخلفــان وفــق مــاده 181 قانــون کار )مصــوب 29 / 8/ 1369 مجمــع تشــخیص مصلحــت 

نظــام( در محاکــم کیفــری صالــح اقــدام نمایــد.
مــاده 55- در صــورت اعتــراض کارفرمــا، دادگاه مــی توانــد بــه منظور بررســی موضــوع، از نظر بــازرس کار در ایــن خصوص اســتفاده نماید. 

تبصــره- قــوه قضاییــه مــي توانــد حســب اعــام مدیریــت کار، نســبت بــه تخصیــص شــعبه دادگاه عمومــی بــرای رســیدگی بــه اعتــراض 

کارفرمایــان اقــدام نمایــد.
مــاده 56- بازرســي از واحدهــاي صنعتــي کــه از خدمــات اتبــاع خارجــي فاقــد پروانــه کار اســتفاده مــي نماینــد نیــز از وظایــف مدیریــت 

کار مــي باشــد. در صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف از مقــررات اشــتغال اتبــاع خارجــي، ضــروری اســت کــه مراتــب از طریــق مرجــع 
قضایــي پیگیــري شــود.

ت- صدور،تمدید یا تجدید و مدت اعتبار پروانه کار

ماده 57- مدیریت کار با رعایت شرایط ذیل درمورد صدور پروانه کار براي اتباع بیگانه اقدام خواهد کرد:

ــب واجــد تحصیــات و  ــراد داوطل ــه کار، اف ــاده ب ــي آم ــاع ایران ــان اتب ــاع خارجــی، درمی ــی اشــتغال اتب ــأت فن ــق تشــخیص هی 1- مطاب
تخصــص مشــابه وجــود نداشــته باشــد. 

2-  تبعه بیگانه داراي اطاعات وتخّصص کافي براي اشتغال به کار مورد نظر باشد.
3-  از تخصص تبعه بیگانه براي آموزش و جایگزیني بعدي افراد ایراني استفاده شود.

تبصره 1- کارفرما یا هر فرد دیگري بدون موافقت هیأت فني اشتغال حق استفاده و جذب اتباع خارجي ندارد.

تبصره 2- احراز شرایط مندرج دراین ماده با هیأت فني اشتغال است.

ماده 58- مدارک الزم جهت صدور پروانه کار شامل موارد ذیل مي باشد:

1-اصل و تصویرگذرنامه و روادید تبعه خارجي
2-  تقاضانامه کارفرما ممهور به مهر و امضاي صاحبان امضاي مجاز شرکت

3- تأییدیه هیأت فني اشتغال
4- تکمیل فرم پرسشنامه

5- ارائه پروانه اقامت معتبر
6- ارائه تصویر مدرک تحصیلي یا مدرک تخصص فني

7- ارائه مدارک مثبته سوابق مرتبط کاري
مــاده 59- کارفرمایانــي کــه از خدمــات اتبــاع خارجــي اســتفاده مــي نماینــد، مکلفنــد مــدارک الزم جهــت صــدور پروانــه کار اتبــاع یــاد 

شــده را ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ ورود تبعــه خارجــي بــه منطقــه، ارائــه نماینــد. در غیــر ایــن صــورت امــور اشــتغال اتبــاع خارجــی 
بــه اســتناد مــاده 181 قانــون کار، مراتــب را بــه مراجــع قضایــي اعــام مــي نمایــد.

مــاده 60- بنــا بــه درخواســت ســازمان و یــا شــرکت هــاي مســتقر در منطقــه امــور اشــتغال اتبــاع خارجــی جهــت اتبــاع خارجــي واجــد 

شــرایط، پروانــه کار صــادر خواهــد کــرد.
مــاده 61- پروانــه کار صــادره از ســوی امــور اشــتغال اتبــاع خارجــی منحصــر بــه منطقــه ویــژه بــوده و در خــارج از محــدوده مصــوب 

ــون برخــورد خواهــد شــد. ــر قان ــراد متخلــف براب ــا اف ــدارد. در صــورت تخلــف، ب ــی ن منطقــه، وجاهــت قانون
ماده 62- پروانه کار حداکثر براي مدت یک سال صادر یا تمدید و یا تجدید مي شود.

مــاده 63- کارفرمایانــي کــه ازخدمــات اتبــاع خارجــي اســتفاده مــي نماینــد، مکلفنــد در صــورت تمایــل بــه تمدیــد پروانــه کار کارشناســان 

خارجــي شــاغل در واحدهــاي خــود، مــدارک الزم راجهــت تمدیــد پروانــه کار بــه انضمــام گــزارش عملکــرد و برنامــه آمــوزش حداقــل 
یــک مــاه قبــل از انقضــاي اعتبــار پروانــه کار بــه امــور اشــتغال اتبــاع خارجــی ارائــه نماینــد.

ماده 64- مدیریت کار مي تواند نسبت به صدور، تمدید یا تجدید پروانه کار افراد ذیل اقدام نماید:

1- تبعه خارجي که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشند
2-  تبعه خارجي که داراي همسر ایراني باشند

3- مهاجریــن کشــورهاي خارجــي خصوصــا کشــورهاي اســامي و پناهنــدگان سیاســي بــه شــرط داشــتن کارت معتبــر مهاجــرت و یــا 
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پناهندگــي و پــس از موافقــت کتبــي وزارتخانــه هــاي کشــور و امورخارجــه
مــاده 65- در مــواردي کــه مصلحــت و نیــاز صنایــع کشــور اشــتغال فــوري تبعــه بیگانــه را بــه طــور اســتثنائي ایجــاب کنــد، وزیــر مربوطــه 

مراتــب را بــه ســازمان اعــام مــي نمایــد و پروانــه کار موقــت بــدون رعایــت تشــریفات، صــادر خواهــد شــد.
تبصــره- مــدت اعتبــار پروانــه کار موقــت حداکثــر ســه مــاه اســت و تمدیــد آن مســتلزم تاییــد هیأت فنــي اشــتغال اتبــاع بیگانه خواهــد بود.

مــاده 66- پروانــه کار اتبــاع خارجــي کــه روادیــد بــا حــق کار آنــان مــورد موافقــت هیــأت فنــي اشــتغال اتبــاع خارجــي قرارگرفتــه اســت، 

توســط امــور اشــتغال اتبــاع خارجــی صادرمــي شــود.
تبصــره- تمدیــد پروانــه کار ایــن گونــه افــراد بــدون رعایــت تشــریفات مربــوط بــه صــدور پروانــه کار و بــا رعایــت ســایر قوانیــن مربوطــه 

پــس از تاییــد هیــأت فنــي اشــتغال مجــاز خواهــد بــود.
مــاده 67- صــدور پروانــه کار جهــت کارشناســان و متخصصیــن خارجــي مــورد نیــاز منطقــه پــس از تاییــد هیــأت فنــي اشــتغال اتبــاع 

خارجــي در هــر مــورد توســط اموراشــتغال اتبــاع خارجــي انجــام مــي گیــرد.
مــاده 68- کلیــه درخواســت هــاي تمدیــد پروانــه کار اتبــاع خارجــي شــاغل در بخــش خصوصــي )درهرنوبــت تمدیــد( در هیــأت فنــي 

اشــتغال اتبــاع خارجــي مطــرح و تصمیــم گیــري خواهــد شــد.
مــاده 69- اتبــاع خارجــي داراي پروانــه کار معتبــر کــه قــرارداد اســتخدامي آنــان بــا کارفرمــا بــه هــر دلیــل فســخ مــي گــردد، درصــورت 

تغییرکارفرمــا، مشــمول تجدیــد پروانــه کار مــي شــوند.
ــن  ــاده 64 ای ــوع م ــاع موض ــتثناي اتب ــه اس ــوع کار، )ب ــا ن ــا ی ــر کارفرم ــوارد تغیی ــی در م ــاع خارج ــه کار اتب ــد پروان ــاده 70- تجدی م

ــرد. ــي گی ــام م ــی انج ــاع خارج ــتغال اتب ــور اش ــط ام ــي توس ــاع خارج ــتغال اتب ــي اش ــأت فن ــت هی ــس ازموافق ــتورالعمل(، پ دس
ــه  ــه هرصــورت مشــمول مراحــل صــدور پروان ــده اســت، ب ــه کار وي ابطــال گردی ــه پروان ــه خارجــي ک ــاده 71- اشــتغال مجــدد تبع م

ــد. ــد ش کارخواه
مــاده 72- نماینــده معرفــی شــده شــرکت خارجــی بــه اموراشــتغال اتبــاع خارجــي، موظــف اســت نســبت بــه اخــذ پروانــه کار از طریــق 

امــور اشــتغال اتبــاع خارجــي مبــادرت ورزد.
تبصــره- امــور اشــتغال اتبــاع خارجــي مکلــف اســت ظــرف مــدت 15 روز نســبت بــه صــدور پروانــه کار اقــدام نمایــد و عواقــب عــدم 

صــدور مجــوز در مــدت مقــرر بــر عهــده مرجــع مذکــور اســت.
ماده 73- اشتغال کارگران افغاني در منطقه با ارائه کارت کار طبق طرح اشتغال آوارگان مسلمان افغاني بامانع است.

ماده 74- اتباع خارجی تا زمانی نیاز به پروانه کار دارند که رسما و به صورت دائم مقیم ایران نشده باشند.

ــی  ــراد خیابان ــان خارجــي و اف ــه جمــع آوري و اخــراج متکدی ــا کمــک حراســت موظــف اســت نســبت ب ــي ب ــروي انتظام ــاده 75- نی م

ــد. ــدام نمای ــه اق )ولگــرد( در حــوزه منطق

ث: تمدید یا تجدید پروانه کار اتباع خارجي داراي همسر ایراني
ماده 76- تمدید یا تجدید پروانه کار این گروه با رعایت کامل مقررات در منطقه بامانع است.

ماده 77- مدارک الزم جهت تمدید یا تجدید پروانه کار اتباع خارجي داراي همسر ایراني:

1- درخواست کتبي کارفرما مبني بر تمدید یا تجدید پروانه کار
2- تکمیل دو برگ فرم پرسشنامه تمدید یا تجدید پروانه کار

3- ارائه اصل شناسنامه و سند ازدواج همسر ایراني جهت رؤیت
4- ارائه اصل پروانه کار

5- ارائه رضایت همسر ایراني که به گواهي کپي از دفاتر اسناد رسمي رسیده باشد
6- ارائه رضایت کارفرماي قبلي مبني بر موافقت با اشتغال تبعه خارجي در محل جدید )جهت تجدید پروانه کار(

ج- تمدید یا تجدید پروانه کار اتباع خارجي داراي اقامت طوالني
ماده 78- تمدید یا تجدید پروانه کار گروه فوق که داراي حداقل 10 سال سابقه اقامت مجاز متوالي و یا پروانه کار معتبر در منطقه یا کشور 

باشند با رعایت کامل مقررات بامانع است.
ماده 79- مدارک الزم جهت تمدید یا تجدید پروانه کار اتباع خارجي داراي اقامت طوالني:

1- درخواست کتبي کارفرما مبني بر تمدید یا تجدید پروانه کار
2-  تکمیل دو برگ پرسشنامه تمدید یا تجدید پروانه کار

3-  ارائه فتوکپي پروانه اقامت معتبر
4- ارائه رضایت کار فرماي قبلي مبني بر موافقت با اشتغال تبعه خارجي در محل کار جدید )جهت تجدید پروانه کار(.

چ- تمدید یا تجدید پروانه کار پناهندگان
مــاده 80- تمدیــد یــا تجدیــد پروانــه کار پناهنــدگان )داراي دفترچــه پناهندگــي( شــاغل در منطقــه نیــز پــس از دریافــت مــدارک الزم 

جهــت تمدیــد یــا تجدیــد پروانــه کار بامانــع مــي باشــد.

ح- اقدامات اجرایي تمدید یا تجدید پروانه کار
ماده 81- اقدامات اجرایي تمدید یا تجدید پروانه کار شامل مراحل ذیل مي باشد:

1( اخذ مجوز از هیأت فني اشتغال در خصوص نوع کارتبعه خارجي توسط نماینده کارفرما
2( بررسي درخواست هاي واصله و کنترل مدارک دریافتي توسط امور اشتغال اتباع خارجی

3( تشکیل پرونده براي تبعه خارجي )در اولین تمدید( توسط نماینده کارفرما و اموراشتغال اتباع خارجی
4( تکمیل پرسشنامه هاي تمدید یا تجدید پروانه کار توسط نماینده کارفرما
6( امضاء و مهر پروانه کار )با مهر برجسته( توسط اموراشتغال اتباع خارجي

7( تحویل پروانه کار به کارفرما و یا نماینده کارفرما  )در قبال اخذ رسید(  توسط اموراشتغال اتباع خارجي 
8( ارسال پرونده به بایگاني توسط اموراشتغال اتباع خارجي
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بخش هفتم
تدابير امنيتی و حفاظتی �

ــد وفــق  ــه اســتعام صاحیــت کارکنانــی کــه در تاسیســات و مشــاغل حســاس مشــغول بکارن مــاده 86- حراســت مــی بایــد نســبت ب

ضوابــط جــاری اقــدام نمایــد.
تبصــره 1- در صــورت عــدم تاییــد صاحیــت افــراد اســتعام شــده، مســئولیت ادامــه کار آنــان بــه عهــده مقامــات ذیربــط در منطقــه مــی 

باشــد و اتبــاع خارجــی مزبــور مــی بایســت در اســرع وقــت کشــور را تــرک نماینــد.
تبصــره 2- اســتقرار ســامانه پــژواک در منطقــه بــه منظــور اشــراف و ســاماندهي اتبــاع خارجــی مســتقر در منطقــه توســط حراســت صــورت 

ــد گرفت. خواه
مــاده 87- مدیریــت کار مــی بایســت در بانــک اطاعــات نیــروی انســانی خــود یــک فایــل جداگانــه مخصــوص نیــروی خارجــی ایجــاد 

نمــوده و اطاعــات مربــوط بــه نیــروی انســانی اتبــاع خارجــی را در آن ثبــت نمایــد.
ماده 88- حراست موظف است از ورود اتباع خارجي به مراکز حساس جلوگیري نماید.

ــدی شــده را مشــخص  ــه بن ــز حســاس و تاسیســات طبق ــی مراک ــات و فرماندهــی انتظام ــا هماهنگــی اداره اطاع ــره- حراســت ب تبص

خواهــد نمــود.
مــاده 89- هریــک از پیمانــکاران خارجــي مســتقر در منطقــه، حراســت و حفاظــت از امــوال و دارایــی هــاي خود را بــه عهده خواهند داشــت.

بدیهــی اســت پیمانــکاران مربوطــه مــی بایســت صرفــا از پیمانــکاران حفاظتــی و حراســتی کــه مــورد تاییــد حراســت منطقــه باشــد اســتفاده 
. یند نما

مــاده 90- حراســت موّظــف اســت مشــکات و نارضایتــی هــای احتمالــی کارکنــان خارجــی شــاغل در تاسیســات را تحت نظر داشــته باشــد 

و نتایــج را بــه صــورت دوره ای همــراه بــا راهکارهــای پیشــنهادی بــه مدیرعامــل ســازمان جهــت بررســی و تصمیــم گیــری اعــام نمایــد.
مــاده 91- صاحیــت کلیــه پیمانــکاران خارجــي شــاغل در منطقــه کــه جهــت انجــام امــور مختلــف دعــوت بــه عقــد قــرارداد مــی شــوند از 

نظــر ســوابق تحصــن کارگــری، رعایــت قوانیــن و مقــررات کار، اجــرای تعهــدات قبلــی خــود نســبت بــه دولــت و نیــز ســایر مســائل امنیتی 
و اجتماعــی، توســط حراســت از اموراشــتغال اتبــاع خارجــي، اداره اطاعــات و نیــروي انتظامــی اســتعام خواهــد شــد.

تبصــره 1- بدیهــی اســت ادارات مذکــور مکلفنــد حداکثــر ظــرف مــدت 30 روز نظریــه خــود را اعــام نماینــد. عــدم پاســخ در مــدت تعییــن 

شــده بــه منزلــه تاییــد صاحیــت مــی باشــد.
تبصــره 2- در صورتــی کــه صاحیــت پیمانــکار خارجــی وفــق ضوابــط تعییــن شــده رد شــود پیمانــکار مذکــور مــی بایســت در اســرع 

وقــت کشــور را تــرک نمایــد.
ــا حراســت و اخــذ  ــدون هماهنگــی ب ــرداری از تاسیســات و موقعیــت هــای حســاس منطقــه ب ــه عکســبرداری و فیلمب ــاده 92- هرگون م

مجــوز ممنــوع مــی باشــد.
مــاده 93- حراســت موظــف اســت بــه منظــور جلوگیــری از هرگونــه تخلفــات احتمالــی اقدامــات حفاظتــی الزم در کلیــه شــرکت هــای 

ــه عمــل آورد. بدیهــی اســت شــرکت هــای مذکــور مــی بایســت نظــر حراســت را در خصــوص چگونگــی اجــرای  مســتقر در منطقــه ب

نــکات حفاظتــی عمــل نماینــد.
تبصره- اجرای این ماده با نظر و هماهنگی مدیرعامل سازمان خواهد بود.

ــرای  ــه اج ــبت ب ــت نس ــی بایس ــت م ــه، حراس ــی در منطق ــاع خارج ــای اتب ــور و فعالیته ــر ام ــتر ب ــراف بیش ــور اش ــه منظ ــاده 94- ب م

ــد. ــدام نمای ــف اق ــتای وظای ــی در راس ــروی انتظام ــات و نی ــالی اداره اطاع ــای ارس ــه ه ــن نام ــا و آیی ــتورالعمل ه دس
الف- تردد اتباع خارجی به خارج از محدوده کاری و ارتباط با سایرین

الف-1- ترّدد
ــر اســاس طــرح امنیتــي- حفاظتــی منطقــه انجــام  مــاده  95- هرگونــه خــروج اتبــاع خارجــی از منطقــه بــه ســایر نقــاط کشــور کــه ب

می شود تحت اقدامات امنیتی، حفاظتی اداره اطاعات و نیروي انتظامی خواهد بود.
مــاده 96- در مــواردی کــه اتبــاع خارجــی بــه صــورت دســته جمعــی یــا انفــرادی در ســطح شهرســتان، اســتان و یــا به خــارج از اســتان می 

خواهنــد تــردد نماینــد نیــروی انتظامــی مــی بایســت در اســرع وقــت برنامــه خــروج شــامل: زمــان خــروج، بازگشــت، مقصــد، نــوع خــودرو، 
مســیر حرکــت، هــدف از مســافرت در حداقــل زمــان ممکــن بــه اداره اطاعــات، امــور اتبــاع و مهاجریــن خارجــی اســتانداری اعــام نمایــد.
تبصــره1- در مــورد فــوق کارفرمــا مــي بایســت 72 ســاعت قبــل از خــروج تبعــه خارجــي بــه حراســت اطــاع داده و حراســت بافاصلــه 

فرماندهــي نیــروي انتظامــي را آگاه نمایــد.
تبصــره 2- بــرای تــرّدد اتبــاع خارجــي در شهرســتان، اســتان و خــارج از اســتان برگــه هــای صــادره از نیــروی انتظامــی کــه ممهــور بــه 

مهــر برجســته اســت صــادر مــي گــردد.
تبصــره 3- مســافرت هــاي دســته جمعــي اتبــاع خارجــي بــه منظــور ایرانگــردي بایــد بــا همراهــي مامــور راهنمــا و یــا مترجــم مــورد 

تاییــد اداره اطاعــات باشــد.
مــاده 97- اتبــاع خارجــی کــه پــس از ورود بــه منطقــه قصــد خــروج از کشــور را داشــته باشــند، بایــد طبــق مقــررات، تقاضــای خــود را 

بــه نیــروی انتظامــی و رونوشــت بــه امــور اشــتغال اتبــاع خارجــی تســلیم کننــد.
تبصره- نیروی انتظامی حداکثر ظرف مدت 48 ساعت تقاضاها را بررسی و پاسخ خواهد داد.

مــاده 98- اتبــاع خارجــی مقیــم، بــرای مســافرت بــه منطقــه نیــاز بــه تحصیــل روادیــد جداگانــه نخواهنــد داشــت. ایــن افــراد مــی تواننــد 

بــا رعایــت مقــررات داخلــی کشــور و ارائــه مــدارک اقامــت معتبــر بــه منطقــه مســافرت نماینــد.
مــاده 99- ارتبــاط مدیــران شــرکت هــای خارجــی و نیروهــای زیــر مجموعــه بــا ادارات و ســازمان هــای دولتــی بــدون مجــوز و هماهنگــی 

ــر الزم را در راســتای  ــا هماهنگــی اداره اطاعــات تدابی ــورد حراســت ب ــوده و حســب م ــوان مجــاز نب ــا حراســت تحــت هــر عن ــی ب قبل
موضــوع اتخــاذ خواهــد نمــود.

تبصــره- ماقــات مدیــران ارشــد خارجــی در منطقــه بــا فرمانــدار شهرســتان، رئیــس امــور اتبــاع ناجــا و فرماندهــی انتظامــی وفــق قوانیــن 

و مقــررات جــاری از ایــن قاعــده مســتثنی اســت.
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مــاده 100- تــرّدد اتبــاع خارجــی بــه داخــل مجموعــه مســکونی کارگــران ایرانــی و هــر نــوع ارتبــاط آن هــا بــا هــم در مجموعــه هــای 

مســکونی بــدون مجــوز حراســت ممنــوع مــی باشــد.

الف-3- بازدید
مــاده 101- حراســت مــی بایســت در موقــع بازدیــد کلیــه اتبــاع خارجــی از تاسیســات منطقــه تصویــر صفحــات روادیــد را بــه همــراه فــرم 

مربوطــه بــه اداره اطاعــات و نیــروي انتظامــی ارســال نمایــد.

ب- دخالت در مسائل و موضوعات سیاسي
مــاده 102- اتبــاع خارجــی شــاغل در منطقــه بایــد صرفــا بــه وظایــف قانونــی و فّنــی خــود مشــغول باشــند و در مســائل و موضوعــات 

غیــر مرتبــط دخالــت ننماینــد.
مــاده 103- کلیــه شــرکت هــا و کارکنــان خارجــی حــق دخالــت در مســائل غیــر کاری و غیــر مرتبــط اجتماعــی، سیاســی را ندارنــد. در 

صــورت مشــاهده دخالــت افــراد خارجــی در مســائل سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی خصوصــا در جمــع آوری اطاعــات و تحقیقــات در ایــن 
زمینــه هــا بــا افــراد خاطــی طبــق مقــررات برخــورد خواهــد شــد.

ج- موضوعات اعتقادی و حّساسیت های جامعه و پیشگیری از بروز مشكالت اجتماعی و سیاسی
ج-1- ايّام و مناسبت های ملی و مذهبی

ــی در  ــراد ایران ــران و اف ــان کارگ ــار خــود در می ــار و گفت ــب رفت ــر مراق ــد بهت ــاع خارجــی شــاغل بتوانن ــه اتب ــن ک ــرای ای ــاده 104- ب م

محیــط کار و در خــارج از محیــط کار باشــند الزم اســت نســبت بــه موضوعــات کلیــدی و حساســیت برانگیــز اعتقــادی مــردم اطاعــات 
الزم داشــته باشــند.

تبصره: بی اعتنایی به ارزش های ملی و مذهبی جامعه ایرانی و نیز بی حرمتی به فرهنگ و سنن اقوام ایرانی ممنوع است.

ج-1-1- مناسبت های مّهم:
ــا اتبــاع خارجــی  مــاده 105- دســت انــدرکاران بــه ویــژه مســؤوالن ادارات وکارفرمایــان کــه در تمــاس و ارتبــاط مســتقیم و مســتمر ب

هســتند مــی بایســت بــه موقــع و قبــل از شــروع مناســبت هــای مّهــم یــادآوری هــای الزم را بــه اتبــاع خارجــی بــه عمــل آورنــد.
-1  ماه مبارك رمضان ½

مــاده106- ضــروري اســت در مــاه مبــارک رمضــان شــرکت هــا و پیمانــکاران خارجــي کــه مســلمانان در آن جــا کار مــی کننــد جهــت 

رفــاه حــال روزه داران تســهیات الزم فراهــم نماینــد.
مــاده 107- از آن جــا کــه برنامــه غذایــی روزه داران در ایــن مــاه از 3 نوبــت صبحانــه، ناهــار و شــام بــه 2 نوبــت افطــار و ســحر تغییــر 

مــی یابــد لــذا کارفرمایــان خارجــی و ایرانــی مــي بایســت در برنامــه هــای کاری آنــان شــرائط روزه داران را لحــاظ نماینــد.
مــاده 108- اتبــاع خارجــی کــه مســلمان نمــی باشــند و در ایــن مــاه روزه نمــی گیرنــد موظفنــد از خــوردن، آشــامیدن و ســیگار کشــیدن 

در انظــار عمومــی خــودداری نماینــد.
-2 ماه محرم و صفر ½

مــاده 109- ضــروري اســت در مــاه محــرم و صفــر اتبــاع خارجــی در ارتبــاط، رفتــار و گفتــار خــود کامــا حرمــت ایــن دو مــاه و مناســبت 

هــای آن را مراعــات نماینــد.
ج- 2- تخلفات و مفاسد اخالقی و اجتماعي

ج- 2- 1- تهیه،خرید،فروش و مصرف مشروبات الکلی
مــاده 110- تظاهــر بــه نوشــیدن، خریــد و فــروش مشــروبات الکلــی در کشــور و منطقــه ممنــوع مــی باشــد و متمردیــن از ایــن قانــون 

مجــازات مــی شــوند.
ماده111- ساختن هرگونه ماده مسکر موجب مجازات خواهد شد.

ماده112- حد شرب مسکر برای مرد یا زن 80 تازیانه است.

تبصره- غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به 80 تازیانه محکوم می شود.

ماده 113- ساخت، تهیه، خرید و فروش، حمل و نقل و عرضه مشروبات الکلی 6 ماه تا 2 سال حبس دارد.

مــاده114- مصــرف، خریــد و فــروش مــواد مخــدر )اعــم از تریــاک، هروئیــن، حشــیش و انــواع مخــدرات( و نیــز کلیــه ســاح هــا و اشــیاء 

ممنوعــه جــرم محســوب مــی شــود ؛ و مجــازات هــای نقــدی یــا زنــدان بــرای آن هــا در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ج-2-2 سایر موارد فساد اخاقی

مــاده 115- کلیــه شــرکت هــا و کارکنــان خارجــی مســتقردر منطقــه موظفنــد از ورود هرگونــه فیلــم، مجلــه، دیســکت و عکــس هــای 

مبتــذل خــودداری نمــوده ودر صــورت مشــاهده و کشــف هریــک از مــوارد مذکــور مطابــق قوانیــن و مقــررات موضوعــه بــا متخلــف برخــورد 
خواهــد شــد.

ــس از  ــرقت پ ــواد مخــدر و س ــی، م ــد اجتماع ــه در خصــوص مفاس ــم منطق ــی در حری ــاع خارج ــي اتب ــوارد تخلفات ــه م ــاده 116- کلی م

ــت. ــد گرف ــي صــورت خواه ــورد قانون ــی، برخ ــروی انتظام ــا نی هماهنگــي حراســت ب
ماده117- حراست و نیروی انتظامی می بایست گزارش های مربوطه را در اختیار فرماندار قرار دهند.

ج-3- نحوه پوشش و حضور در جامعه

مــاده 118- در صورتــی کــه اتبــاع خارجــی شــاغل در منطقــه بخواهنــد بــه خــارج از محــدوده مســکوني خــود تــرّدد نماینــد یــا بــه هــر 

دلیــل در جامعــه حضــور یابنــد، الزم اســت پوشــش مناســب کــه مغایــر بــا شــئونات اســامي و اخــاق حســنه نباشــد را رعایــت نماینــد.
ج-1-3- حضور در مکان های تفریحی و ورزشی

مــاده 119- حضــور اتبــاع خارجــی در مــکان هــای تفریحــی و ورزشــی امثــال پــارک، بــاغ و ســاحل دریــا مشــروط بــر رعایــت شــئونات 

اســامي و اخــاق حســنه بامانــع اســت.
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تبصره: برای شنا در دریا مي بایست از پاژهایی استفاده شود که محصور بوده و دارای نجات غریق باشد.

ج-2-3- حضور در منازل ایرانیان
ماده 120- حضور اتباع خارجی در منازل ایرانیان ممنوعیتی ندارد.

تبصــره 1- ضــروري اســت اتبــاع خارجــی قبــل از حضــور در مجالــس جشــن و میهمانــی مجــوز الزم اخــذ و کارفرمــاي مربوطــه را در 

جریــان قــرار دهنــد.
تبصــره2- اتبــاع خارجــی هنــگام حضــور در مجالــس جشــن و شــادی ایرانــی هــا ضمــن رعایــت قوانیــن و هماهنگــی بــا مســئولین، بــه 

آداب و رســوم و عقایــد مســلمانان توجــه داشــته و نــکات الزم را مراعــات نماینــد.
ج-4- ازدواج اتباع خارجی با ايرانی

ماده121- ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ممنوع است.

مــاده 122- ازدواج زن ایرانــی بــا تبعــه خارجــی در مــواردی کــه منــع قانونــی نــدارد موکــول بــه اجــازه خــاص بــوده و دولــت در هــر نقطــه 

مرجعــی را بــرای دادن اجــازه، معیــن مــی نمایــد.
ــا زن ایرانــی ازدواج نمایــد، بــر حســب قوانیــن  مــاده 123- هــر خارجــی کــه بــدون اجــازه مذکــور )در مــاده122 ایــن دســتورالعمل(، ب

موضوعــه، بــه حبــس تادیبــی از 1 تــا 3 ســال محکــوم خواهــد شــد.
تبصــره: بــه منظــور حفــظ یــکان خانــواده ثبــت واقعــه ازدواج دائــم، طــاق و رجــوع طبــق مقــررات الزامــي اســت،چنانچه مــردي بــدون 

ثبــت در دفاتــر رســمي مبــادرت بــه ازدواج دائــم، طــاق و رجــوع نمایــد بــه مجــازات حبــس تعزیــري تــا یــک ســال محکــوم مــي گــردد.
ج- 5- رسيدگی به دعاوی

مــاده 124- برابــر قوانیــن و مقــررات جــاری کشــور مرجــع رســیدگی بــه کلیــه دعــاوی فــي مابیــن اتبــاع خارجــی بــا اتبــاع خارجــي و یــا 

اتبــاع ایرانــی بــا اتبــاع خارجــي و بالعکــس شــاغل در منطقــه، دادگســتری منطقــه خواهــد بــود.
تبصــره 1- حراســت گــزارش دعــاوی بیــن اتبــاع ذکــر شــده را کــه در منطقــه روی دهــد تهیــه و بــه مراجــع قضائــی تحویــل خواهــد داد، 

رســیدگی بعــدی حســب دســتور مقــام قضائــی انجــام خواهــد شــد. ایــن تبصــره نافــی مراجعــه مســتقیم اتبــاع مذکــور بــه مراجــع قضایــی 
و یــا انتظامــی نخواهــد بــود.

تبصــره 2- درصورتــی کــه اتبــاع خارجــی در خــارج از منطقــه مرتکــب تخلــف گردنــد، نیــروی انتظامــی مراتــب را بــه حراســت و اداره 

اطاعــات اعــام خواهــد نمــود.
مــاده 125- مدیریــت کار مــي توانــد نســبت بــه لغــو پروانــه کار آن دســته از اتبــاع خارجــي کــه شــئونات اســامي، قوانیــن و مقــررات 

جــاري کشــور و موازیــن انســاني روابــط کار را براســاس گــزارش و اعــام مراجــع ذیصــاح رعایــت نمــي نماینــد پــس از تاییــد مراتــب 
در هیــأت فنــي اشــتغال، اقــدام نمایــد.

تبصره 1- مدیریت کار مي تواند پس از لغو پروانه کار، اخراج تبعه خارجي از کشور را از مراجع ذیصاح درخواست نماید.

تبصــره 2- مدیریــت کار درصــورت لــزوم مــي توانــد ازمراجــع ذیصــاح، ممنوعیــت ورود اتبــاع بیگانــه اي کــه بیــش از دوبــار مرتکــب 

تخلفــات موضــوع ایــن مــاده شــده انــد حســب نــوع و شــدت تخلــف و مجموعــه شــرایط را درخواســت نمایــد.

د- اطاع رساني به اتباع خارجي:
ــروی انتظامــي، اداره اطاعــات،  ــدگان وزارت خارجــه، نی ــاق نماین ــه اتف ــور اجتماعــي ســازمان ب ــه ام ــاده 126- ضــروري اســت کمیت م

دادگســتری وحراســت نســبت بــه تدویــن یــک جــزوه شــامل قوانیــن، مقــررات، ســنن اســامي و آداب دینــي و ملــي کــه مــورد نیــاز اتبــاع 
خارجــي اســت اقــدام نمایــد.

تبصــره 1- ایــن جــزوه بــه زبــان انگلیســي ترجمــه گردیــده و هنــگام ورود تبعــه خارجــي توســط نماینــده وزارت امورخارجــه بــه او تحویــل 

ــردد.  مي گ
تبصــره2- ضــروري اســت در صورتــي کــه تعــداد اتبــاع خارجــي در یــک کارگاه بیــش از 10 نفــر باشــد کاس توجیهــي بــه درخواســت 

و هزینــه کارفرمــا توســط اداره آمــوزش ســازمان تشــکیل گــردد. در صورتــی کــه تعــداد اتبــاع خارجــي کمتــر از 10 نفــر باشــد حســب 
درخواســت کارفرمــا اقــدام مــی گــردد.

تبصــره 3- بــا تشــخیص افــراد )نماینــدگان( موضــوع مــاده فــوق برخــي از مــواد ایــن مقــررات در پروانــه کار تبعــه خارجــي درج مــي گردد.

بخش هشتم: ارائه خدمات به اتباع خارجی
ماده 127- اتباع خارجی شاغل در منطقه می توانند همانند اتباع ایرانی از مزایای صندوق تأمین اجتماعی استفاده نمایند.

مــاده 128- اتبــاع خارجــی مجــاز بــه کار یــا اقامــت در منطقــه از حیــث خدمــات درمانــی مشــمول مقــررات بیمــه کارگــر خواهنــد بــود. 

بــه هــر حــال بیمــه تأمیــن اجتماعــی اتبــاع خارجــی برحســب قراردادهــای متقابــل انجــام پذیــر خواهــد بــود.
مــاده 129- ضوابــط و دســتورالعمل هــای مربــوط بــه تعییــن ســرانه حــق بیمــه اتبــاع خارجــی و نحــوه تشــکیل صنــدوق یــا صنــدوق هــا 

و مقــررات حاکــم بــر آن و روابــط صنــدوق هــا و ســازمان تأمیــن اجتماعــی و یــا دیگــر شــرکت هــای بیمــه و چگونگــی انتقــال ســوابق 
بیمــه کارگــران خارجــی بــه کشــور و ســایر مســائل مربــوط توســط مرکــز امــور مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادي و ســازمان تأمیــن اجتماعــی 

تهیــه و بــه مرکــز امــور مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادي خواهــد رســید.
ــه کارگــر )ســهم  ــق ب ــه حقــوق متعل ــه کلی ــر تادی ــد عــاوه ب ــی کــه از بیمــه نمــودن کارگــران خــودداری نماین ــاده 130- کارفرمایان م

کارفرمــا( بــا توجــه بــه شــرائط و امکانــات خاطــی و مراتــب جــرم بــه جریمــه نقــدی معــادل 2 تــا 10 برابــر حــق بیمــه مربوطــه توســط 
مدیریــت کار و در وجــه ســازمان محکــوم خواهنــد شــد.

ماده 131- تأمین و تدارک فضا جهت اجراي مراسم سنتي اتباع خارجی توسط کارفرما انجام خواهد شد.

مــاده 132- فراهــم نمــودن زمینــه آمــوزش فرزنــدان اتبــاع خارجــي، در مــدارس اتبــاع خارجــی طبــق مفــاد مقــرر در آئیــن نامــه تاســیس 

مــدارس اتبــاع خارجــی )مصوبــه هفتصــد و پنجــاه و پنجمیــن جلســه شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش( مــورخ 86/8/29 مــی باشــد.
بخش نهم: مقررات و نحوه خروج اتباع خارجی از کشور

مــاده 133- اتبــاع خارجــی ملــزم مــی باشــند در زمــان انقضــای مــدت اجــازه عبــور و یــا توقــف، از خــاک ایــران خــارج شــوند مگــر ایــن 

کــه از نیــروی انتظامــی تقاضــای تمدیــد مــدت کــرده و تحصیــل اجــازه نماینــد. در اجــازه ورود و عبــور ممکــن اســت گذشــتن یــک یــا 
چندیــن مرتبــه از ســرحّدات نیــز قیــد شــود.
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ماده134- اجازه خروج اتباع خارجی از ایران توسط نیروی انتظامی محل اقامت )دائمی یا موقتی( آنها داده خواهد شد.

تبصــره 1- حراســت مــی بایســت 72 ســاعت قبــل از خــروج هریــک از اتبــاع خارجــی از منطقــه بــه مقصــد خــارج از کشــور کــه بیــش از 

10 روز اقامــت دارنــد از طریــق نماینــده خــود مراتــب را بــه نیــروی انتظامــي، اداره اطاعــات و اموراشــتغال اتبــاع خارجــی جهــت اقدامــات 
بایســته اعــام نمایــد.

تبصــره 2- اتبــاع خارجــی کــه بــه ایــران وارد مــی شــوند و مــّدت توقــف آن هــا از 90 روز تجــاوز نکنــد احتیــاج بــه روادیــد خــروج ندارنــد 

لیکــن موظــف مــی باشــند بــرای خــروج از ایــران اعامیــه خــروج را تکمیــل و بــه مامــوران گمرکــی مــرز خروجــی تســلیم نماینــد.
مــاده 135- در صورتــي کــه تبعــه خارجــی برخــاف مقــررات ایــن دســتورالعمل رفتــار نمایــد مــي تــوان وي را از خــاک ایــران اخــراج و 

یــا محــل اقامــت او را تغییــر داد.
تبصــره- در صورتــی کــه مطابــق مقررات،اجــازه عبــور و یــا توقــف تبعــه خارجــی ملغــی شــود، تصمیــم اخــراج را نیــروی انتظامــی بــه 

اجــرا مــی گــذارد و در هــر موقعــی کــه تصمیــم اخــراج اتخــاذ شــود و تاخیــر اجــرای آن خــاف مصالــح مملکتــی نباشــد از طــرف نیــروی 
انتظامــی و یــا از طــرف ادارات ذیصــاح، تصمیــم و مهلتــی کــه بــرای اجــرا داده مــی شــود بــه شــخصی کــه بایــد اخــراج شــود اخطــار 
خواهــد شــد. هــرگاه تبعــه خارجــی میــل و اعــام کنــد کــه در مدتــی کــه از طــرف اداره صاحیــت دار تعییــن مــی شــود از ایــران خــارج 
شــود آزادانــه خــارج خواهــد شــد و در غیــر ایــن صــورت تحــت الحفــظ از ایــران خــارج مــی شــود و هزینــه هــای اخــراج در مــواردی کــه 

خارجــی بایــد تحــت الحفــظ از کشــور خــارج شــود از محــل عوایــد مقــرره تادیــه خواهــد شــد.
مــاده 136-در مواقعــی کــه از اعطــای جــواز اقامــت امتنــاع شــده و تصمیــم اخــراج، از طــرف مقامــات منطقــه کــه دولــت معیــن مــی کنــد 

اتخــاذ شــود تبعــه خارجــی حــق خواهــد داشــت بــه دادگســتری مراجعــه کــرده وتقاضــای تجدیــد نظــر در تصمیــم مزبــور را بنمایــد، ایــن 
تقاضــا مــی بایــد در مهلــت مقــرر “کتبــا”  بــه دادگســتری ارائــه شــود.

مــاده137- اتبــاع خارجــی کــه بــدون داشــتن مــدارک و مجوزهــای الزم وارد خــاک ایــران شــده یــا مــی شــوند و یــا از راه هــای غیــر 

مجــاز وارد گردیــده انــد طبــق قانــون مصــوب 19/2/1310 مجــازات و از ایــران اخــراج خواهنــد شــد.
مــاده 138- در مواقعــی کــه نیــروی انتظامــی طبــق موازیــن قانونــی از صــدور یــا تمدیــد یــا تجدیــد پروانــه اقامــت خــودداری و بــه اخــراج 

تبعــه خارجــی اتخــاذ تصمیــم نمایــد ایــن تصمیــم را کتبــا، بــه متقاضــی ابــاغ خواهــد نمــود و خارجــی مــی توانــد ظــرف مــّدت 15 روز 
از تاریــخ رویــت اخطاریــه، )برابــر مــاده 12 قانــون ورود و اقامــت اتبــاع خارجــی( تقاضــای تجدیــد نظــر در تصمیــم نیــروی انتظامــی را بــه 

دادگســتری تســلیم نمایــد، دادگســتری پــس از دریافــت تقاضانامــه موضــوع را بررســی و اعــام نظــر مــی نمایــد.
تبصره1- دادگستری می بایست حداکثر طی مدت 15 روز از دریافت تقاضانامه، موضوع را بررسی و نتیجه را اعام نماید.

تبصــره 2- طــی مــدت بررســی تقاضــا در دادگســتری، اتبــاع خارجــی با هماهنگــی نیــروی انتظامی و حراســت می تواننــد در منطقــه بمانند.

ــورد بازنگــري  ــور اجتماعــي ســازمان م ــه ام ــاغ توســط کمیت ــخ اب ــک ســال از تاری ــدت ی ــس از م ــن دســتور العمــل پ ــاده 139- ای م

ــت. ــد گرف قرارخواه
مــاده 140- ایــن دســتورالعمل مشــتمل بــر 1مقدمــه، 9 بخــش، 140 مــاده و 68 تبصــره تنظیــم و در تاریــخ 1389/8/4بــه تصویــب کمیتــه 

امــور اجتماعــي رســید و از تاریــخ ابــاغ الزم االجــرا مــي باشــد.

 4-5 قانــون تشــویق و حمایــت از ســرمایه گــذاري خارجــي و آییــن نامه 

ــاي اجرایي آن  ه

فصل اول- تعاریف 
ماده 1- اصطاحات و عبارات بکار برده شده دراین قانون داراي معاني زیر مي باشد:

قانون- قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاري خارجي 
ســرمایه گــذار خارجــي- اشــخاص حقیقــي یــا حقوقــي غیــر ایرانــي و یــا ایرانــي بــا اســتفاده از ســرمایه بــا منشــاء خارجــي که مجوزســرمایه 

گــذاري موضــوع مــاده )6( را اخــذ نموده باشــند.
ســرمایه خارجــي- انــواع ســرمایه اعــم از نقــدي کــه توســط ســرمایه گــذار خارجــي بــه کشــور وارد مي شــود و شــامل مــوارد زیر مــي گردد: 
الــف- وجــوه نقــدي کــه بــه صــورت ارز قابــل تبدیــل، از طریــق نظــام بانکــي یــا دیگــر طــرق انتقــال وجــوه کــه مــورد تائیــد بانــک 

مرکــزي جمهــوري اســامي ایــران باشــد، بــه کشــور وارد مــي شــود.
ب- ماشین آالت و تجهیزات 

ج-  ابزار و قطعات یدکي،  قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودني و کمکي 
د- حق اختراع، دانش فني، اسامي و عائم تجاري و خدمات تخصصي 

ه- سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجي 
و- سایر موارد مجاز با تصویب هیأت دولت 

سرمایه گذاري خارجي- به کارگیري سرمایه خارجي در یک بنگاه اقتصادي جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاري 
مجوز سرمایه گذاري- مجوزي که بر طبق ماده )6( این قانون براي هر مورد سرمایه گذاري خارجي صادر مي شود. 

ــون تشــکیل وزارت امــور اقتصــادي و  ــاده )5( قان ــران موضــوع م ــي ای ســازمان- ســازمان ســرمایه گــذاري و کمکهــاي اقتصــادي و فن
ــوب 24/4/1353   ــي مص دارای

هیأت- هیأت سرمایه گذاي خارجي موضوع ماده )6( این قانون 

فصل دوم- شرایط عمومي پذیرش سرمایه خارجي 
مــاده 2- پذیــرش ســرمایه گــذاري خارجــي براســاس ایــن قانــون و بــا رعایــت ســایر قوانیــن و مقــررات جــاري کشــور مــي بایســت بــه 

منظــور عمــران و ابــادي و فعالیــت تولیــدي اعــم از صنعتــي، معدنــي، کشــاورزي و خدمــات براســاس ضوابــط صــورت پذیــرد:
الف- موجب رشد اقتصادي، ارتقاء فن آوري، ارتقاء کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهاي شغلي و افزایش صادرات شود. 

ــر  ــد امنیــت ملــي و منافــع عمومــي، تخریــب محیــط زیســت، اخــال در اقتصــاد کشــورو تضییــع تولیــدات مبتنــي ب ب- موجــب تهدی
ســرمایه گــذاري هــاي داخلــي نشــود.



182183

ــه  ــت ک ــژه اي اس ــوق وی ــاز، حق ــور از امتی ــد. منظ ــي نباش ــذاران خارج ــرمایه گ ــه س ــت ب ــط دول ــاز توس ــاي امتی ــن اعط ج- متضم
سرمایه گذاران خارجي را در موقعیت انحصاري قراردهد. 

د- ســهم ارزش کاال و خدمــات تولیــدي حاصــل از ســرمایه گــذاري خارجــي موضــوع ایــن قانــون نســبت بــه ارزش کاال وخدمــات عرضــه 
شــده در بــازار داخلــي در زمــان صــدور مجــوز، در هــر بخــش اقتصــادي از بیســت و پنــج درصــد )25%) و در هــر رشــته، از ســي و پنــج 
درصــد )35%) بیشــتر نخواهــد بــود. تعییــن رشــته هــا و میــزان ســرمایه گــذاري در هریــک از آنهــا طبــق آئیــن نامــه اي خواهــد بــود 

کــه بــه تصویــب هیــأت وزیــران برســد. 
ســرمایه گــذاري خارجــي جهــت تولیــد کاال و خدمــات بــراي صــدور بــه خارجــي از کشــور بــه جــز نفــت خــام از این نســبت ها معاف اســت.

تبصــره- قانــون مربــوط بــه تملــک امــوال غیــر منقــول اتبــاع خارجــي مصــوب 1310/3/16 کمــاکان بــه قــوت خــود باقــي مــي باشــد. 

تملــک هــر نــوع زمیــن بــه هــر میــزان بــه نــام ســرمایه گــذار خارجــي در چارچــوب ایــن قانــون مجــاز نمــي باشــد. 
مــاده 3- ســرمایه گــذاري هــاي خارجــي کــه براســاس مفــاد ایــن قانــون پذیرفتــه مــي شــود از تســهیات و حمایــت هــاي ایــن قانــون 

برخوردارنــد. ایــن ســرمایه گــذاري هــا بــه دو طریــق زیــر قابــل پذیــرش هســتند:
الــف- ســرمایه گــذاري خارجــي در کلیــه بخــش هــا درچارچــوب: روش هــاي )مشــارکت مدنــي(، ) بیــع متقابــل ( و )ســاخت، بهــره بــرداري 
و واگــذاري( کــه برگشــت ســرمایه و منافــع حاصلــه صرفــا از عملکــرد اقتصــادي طــرح مــورد ســرمایه گــذاري ناشــي شــود و متکــي بــه 

تضمیــن دولــت یــا بانکهــا و یــا شــرکتهاي دولتــي نباشــد.
تبصــره -مــادام کــه ســرمایه خارجــي موضــوع: روش هــاي )ســاخت، بهــره بــرداري و واگــذاري( منــدرج در بنــد )ب( ایــن مــاده و ســود 

مترتــب بــرآن مســتهلک نشــده اســت، اعمــال حــق مالکانــه نســبت بــه ســهم ســرمایه باقــي مانــده در بنــگاه اقتصــادي ســرمایه پذیــر 
توســط ســرمایه گــذار خارجــي مجــاز مــي باشــد.

مــاده 4- ســرمایه گــذاري دولــت یــا دولتهــاي خارجــي در جمهــوري اســامي ایــران حســب مــورد منــوط بــه تصویــب مجلــس شــوراي 

اســامي مــي باشــد. ســرمایه گــذاري هــاي شــرکتهاي دولتــي خارجــي، خصوصــي تلقــي مــي گــردد. 

فصل سوم- مراجع ذیصالح 
مــاده 5- ســازمان، تنهــا نهــاد رســمي تشــویق ســرمایه گــذاري هــاي خارجــي در کشــور و رســیدگي بــه کلیــه امــور مربــوط بــه ســرمایه 

گــذاري هــاي خارجــي مــي باشــد و درخواســت هــاي ســرمایه گــذاران خارجــي درخصــوص امــور مربــوط از جملــه پذیــرش، ورود، بــه 
کارگیــري و خــروج ســرمایه مــي بایــد بــه آن ســازمان تســلیم گــردد.

مــاده 6- بــه منظــور رســیدگي و اخــذ تصمیــم درخصــوص درخواســت هــاي موضــوع مــاده )5( م هیأتــي بــا نــام هیــأت ســرمایه گــذاري 

خارجــي بــه ریاســت معــاون وزیــر امــور اقتصــادي و دارایــی بــه عنــوان رئیــس کل ســازمان و مرکــب از معــاون وزیــر امــور خارجــي، معاون 
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزي کشــور، معــاون رئیــس کل بانــک مرکــزي جمهــوري اســامي ایــران و حســب مــورد، معاونیــن 

وزارتخانــه هــاي ذیربــط تشــکیل مــي گــردد. 
در ارتبــاط بــا درخواســت پذیــرش، مجوز ســرمایه گذاري پس از تصویب هیأت با تاییــد و امضاي وزیر امور اقتصــادي و دارایي صادر مي گردد. 

به هنگام پذیرش سرمایه گذاري خارجي، هیأت موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده )2( این قانون مي باشد.
ــخ  ــزده روز از تاری ــر ظــرف پان ــي حداکث ــس از بررســي مقدمات ــذاري را پ ــف اســت درخواســت هــاي ســرمایه گ ــره- ســازمان مکل تبص

دریافــت آنهــا همــراه بــا نظــر خــود در هیــأت مطــرح نمایــد. هیــأت موظــف اســت حداکثــر ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ مطــرح شــدن 
درخواســت هــاي مذکــور بــه موضــوع رســیدگي و تصمیــم نهایــي خــود را کتبــا اعــام نمایــد.

ــه دســتگاههاي  ــذاري خارجــي درکشــور، کلی ــت ســرمایه گ ــرش و فعالی ــه پذی ــوط ب ــور مرب ــه منظــور تســهیل و تســریع ام ــاده 7- ب م

ــي،  ــور اجتماع ــارت، وزارت کار و ام ــدن و تج ــت، مع ــه، وزارت صنع ــور خارج ــي، وزارت ام ــادي و دارای ــه وزارت اموراقتص ــط از جمل ذیرب
ــران، اداره کل ثبــت شــرکتها و مالکیــت صنعتــي و ســازمان  ــران، گمــرک جمهــوري اســامي ای بانــک مرکــزي جمهــوري اســامي ای
حفاظــت محیــط زیســت مکلفنــد نســبت بــه معرفــي نماینــده تــام االختیــار بــا امضــاي باالتریــن مقــام دســتگاه بــه ســازمان اقــدام نماینــد.

نمایندگان معرفي شده به عنوان رابط و هماهنگ کننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه یا سازمان شناخته مي شوند.

فصل چهارم- تضمین و انتقال سرمایه خارجي 
ماده 8- سرمایه گذاري هاي خارجي مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایتها و تسهیاتي که براي سرمایه گذاري هاي داخلي موجود 

است به طور یکسان برخوردار مي باشند. 
مــاده 9- ســرمایه گــذاري خارجــي مــورد ســلب مالکیــت و ملــي شــدن قــرار نخواهــد گرفــت مگــر بــراي منافــع عمومــي، بــه موجــب 

فرآینــد قانونــي، بــه روش غیــر تبعیــض آمیــز و در مقابــل پرداخــت مناســب غرامــت بــه ماخــذ ارزش واقعــي آن ســرمایه گــذاري بافاصلــه 
از ســلب مالکیــت 

تبصــره 1- تقاضــاي جبــران خســارت وارده بایــد حداکثــر در مــدت یــک ســال پــس از ســلب مالکیــت یــا ملــي شــدن بــه هیــأت تســلیم 

شــود. تبصــره 2- اختــاف ناشــي از ســلب مالیکــت یــا ملــي شــدن براســاس مــاده )19( ایــن قانــون حــل و فصــل خواهــد شــد. 
مــاده 10- واگــذاري تمــام یــا بخشــي از ســرمایه خارجــي بــه ســرمایه گــذار داخلــي و یــا بــا موافقــت هیــأت و تاییــد وزیــر امــور اقتصــادي 

و دارایــي بــه ســرمایه گــذار خارجــي دیگــر مجــاز مــي باشــد. درصــورت انتقــال بــه ســرمایه گــذار خارجــي دیگــر انتقــال گیرنــده کــه بایــد 
حداقــل داراي شــرایط ســرمایه گــذار اولیــه باشــد، از نظــر مقــررات ایــن قانــون جایگزیــن و یــا شــریک ســرمایه گــذار قبلــي خــود بــود. 

فصل پنجم- مقررات پذیرش، ورود و خروج سرمایه خارجي
ماده 11- سرمایه خارجي مي تواند به یک یا ترکیبي از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد:

الف- وجوه نقدي که به ریال تبدیل مي شود. 
ب- وجــوه نقــدي کــه بــه ریــال تبدیــل نمــي شــود و مســتقیما بــراي خریدهــا و سفارشــات مربوطــه بــه ســرمایه گــذاري خارجــي مــورد 

اســتفاده قــرار گیــرد.
ج- اقام غیر نقدي پس از طي مراحل ارزیابي توسط مراجع ذیصاح.

تبصره- ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابي و ثبت سرمایه خارجي در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
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مــاده 12- نــرخ ارز مــورد عمــل بــه هنــگام ورود یــا خــروج ســرمایه خارجــي و همچنیــن کلیــه انتقــاالت ارزي و صــورت تــک نرخــي 

بــودن ارز همــان نــرخ رایــج در شــبکه رســمي کشــور و در غیــر اینصــورت نــرخ آزاد روز بــه تشــخیص بانــک مرکــزي جمهــوري اســامي 
ایــران مــاک خواهــد بــود.

مــاده 13- اصــل ســرمایه خارجــي و منافــع آن یــا آنچــه کــه از اصــل ســرمایه در کشــور باقــي مانــده باشــد بــا دادن پیــش آگهــي ســه 

ماهــه بــه هیــأت و بعــد از انجــام کلیــه تعهــدات پرداخــت کســورات قانونــي و تصویــب هیــأت و تاییــد وزیــر امــور اقتصــادي و دارایــي 
قابــل انتقــال بــه خــارج خواهــد بــود.

مــاده 14- ســود ســرمایه گــذاري خارجــي پــس از کســر مالیــات و عــوارض و اندوختــه هــاي قانونــي بــا تصویــب هیــأت و تاییــد وزیــر 

امــور اقتصــادي و دارایــي قابــل انتقــال بــه خــارج اســت.
مــاده 15- پرداخــت هــاي مربــوط بــه اقســاط اصــل تســهیات مالــي ســرمایه گــذاران خارجــي و هزینــه هــاي مربوطــه، قراردادهــاي حــق 

اختــراع، دانــش فنــي، کمــک هــاي فنــي و مهندســي، اســامي و عائــم تجــاري، مدیریــت و قراردادهــاي مشــابه در چارچــوب ســرمایه 
گــذاري خارجــي براســاس مصوبــات هیــأت وتاییــد وزیــر امــور اقتصــادي و دارایئــي قابــل انتقــال بــه خارجــي میباشــد.

ماده 16- انتقاالت موضوع مواد )13(، )14( و ) 15( با رعایت مفاد بند )ب( ماده )3( این قانون قابل اجرا است.

ماده 17- تأمین ارز براي انتقاالت موضوع مواد )13(، )14( و )15( به روش هاي زیر میسر است:

الف- خرید ارز از نظام بانکي 
ب- از محــل ارز حاصــل از صــدور محصــوالت تولیــدي و یــا ارز حاصــل از ارائــه خدمــات بنــگاه اقتصــادي کــه ســرمایه خارجــي در آن 

بــه کار گرفتــه شــده اســت.
ج- صــادرات کاالهــاي مجــاز طبق فهرســتي کــه در اجراي این بنــد به تصویب هیــأت وزیران با رعایــت قوانین و مقررات مربوطه مي رســد. 

تبصره 1- به کارگیري یک یا ترکیبي از روش هاي فوق درمجوز سرمایه گذاري درج مي گردد.

تبصــره 2- در مــورد ســرمایه گــذاري هــاي موضــوع بنــد )ب( مــاده )3( چنانچــه وضــع قوانیــن یــا مصوبــات دولــت، موجــب ممنوعیــت یــا 

توقــف اجــراي موافقتنامــه هــاي مالــي پذیرفتــه شــده در چارچــوب ایــن قانــون شــود، زیــان حاصــل حداکثــر تــا ســقف اقســاط سررســید 
شــده توســط دولــت تأمیــن و پرداخــت مــي گــردد. حــدود تعهــدات قابــل پذیــرش، توســط هیــأت وزیــران در چارچــوب ایــن قانــون بــه 

تصویــب مــي رســد.
تبصــره 3- بانــک مرکــزي جمهــوري اســامي ایــران مکلــف اســت معــدل ارزي وجــوه قابــل انتقــال موضــوع بنــد )الــف( ایــن مــاده را 

بــا موافقــت ســازمان و تاییــد وزیــر امــور اقتصــادي و دارایــي تأمیــن و در اختیــار ســرمایه گــذار خارجــي قراردهــد. 
تبصــره 4- چنانچــه مجــوز ســرمایه گــذاري معطــوف بــه بنــد )ب( و یــا )ج( ایــن مــاده گــردد، مجــوز مذکــور بــه منزلــه مجــوز صــادرات 

تلقــي مــي گــردد.
مــاده 18- خــروج آن بخــش از ســرمایه خارجــي کــه درچارچــوب مجــوز ســرمایه گــذاري بــه کشــور وارد شــده امــا بــه کار گرفتــه نشــده 

باشــد، از شــمول کلیــه قوانیــن و مقــررات ارزي و صــادرات و واردات مســتثني مــي باشــد.

فصل ششم- حل و فصل اختالفات 
مــاده 19- اختافــات بیــن دولــت و ســرمایه گــذاران خارجــي درخصــوص ســرمایه گــذاري هــاي موضــوع ایــن قانــون چنانچــه از طریــق 

ــه  ــه دوجانب ــون موافقتنام ــه در قان ــرد، مگــر آن ک ــي گی ــرار م ــورد رســیدگي ق ــي م ــره حــل و فصــل نگــردد در دادگاه هــاي داخل مذاک
ســرمایه گــذاري بــا دولــت متبــوع ســرمایه گــذار خارجــي، در مــورد شــیوه دیگــري از حــل و فصــل اختافــات توافــق شــده باشــد

فصل هفتم- مقررات نهایي 
مــاده 20- دســتگاه هــاي اجرایــي ذیربــط مکلفنــد درخصــوص تعهــدات متقابــل در چارچــوب صــدور روادیــد، اجــازه اقامــت، صــدور پروانــه 

کار و اشــتغال حســب مــورد بــراي ســرمایه گــذاران، مدیــران و کارشناســان خارجــي بــراي بخــش خصوصــي مرتبــط بــا ســرمایه گــذاري 
هــاي خارجــي مشــمول ایــن قانــون و بســتگان درجــه یــک آنهــا براســاس درخواســت ســازمان اقــدام نماینــد.

تبصره- موارد اختاف بین سازمان و دستگاههاي اجرایی با نظر وزیر امور اقتصادي و دارایي حل و فصل مي شود.

مــاده 21- ســازمان مکلــف اســت امــکان دسترســي همگانــي را بــه کلیــه اطاعــات مربــوط به ســرمایه گــذاري و ســرمایه گــذاران خارجي، 

فرصــت هــاي ســرمایه گــذاري، شــرکاي ایرانــي موضــوع فعالیــت و ســایر اطاعــات کــه در اختیــار آن ســازمان قــرار دارد فراهــم نمایــد. 
مــاده 22- کلیــه وزارتخانــه هــا و شــرکتها و ســازمان هــاي دولتــي و مؤسســات عمومــي کــه شــمول قانــون بــر آنهــا مســتلزم ذکــر نــام 

اســت مکلفنــد کلیــه اطاعــات مــورد نیــاز ســرمایه گــذاري خارجــي و گــزارش ســرمایه گــذاري هــاي خارجــي انجــام شــده را در اختیــار 
ســازمان قــرار دهنــد تــا ایــن ســازمان براســاس مــاده فــوق عمــل نمایــد.

مــاده 23- وزیــر امــور اقتصــادي و دارایــي مکلــف اســت هــر شــش مــاه یــک بــار گــزارش عملکــرد ایــن ســازمان درخصــوص ســرمایه 

گــذاري خارجــي موضــوع ایــن قانــون را بــه کمیســیون هــاي ذیربــط مجلــس شــوراي اســامي ارســال نمایــد. 
مــاده 24- از تاریــخ تصویــب ایــن قانــون و آئیــن نامــه اجرایــی آن، قانــون جلــب و حمایــت ســرمایه هــاي خارجــي- مصــوب 1334/9/7- 

و آئیــن نامــه اجرایــي آن لغــو گــردد. ســرمایه هــاي خارجــي کــه قبــا براســاس قانــون مزبــور مــورد پذیــرش قــرار گرفتــه انــد تحــت 
شــمول ایــن قانــون قــرار مــي گیرنــد. مفــاد ایــن قانــون توســط قوانیــن مقــررات آتــي درصــورت لغــو یــا تغییــر مــي یابــد کــه لغــو و یــا 

تغییــر ایــن قانــون در قوانیــن و مقــررات مذکــور تصریــح شــده باشــد.
مــاده 25- آئیــن نامــه اجرایــی ایــن قانــون ظــرف مــدت دو مــاه توســط وزارت امــور اقتصــادي و دارایــی تهیــه و بــه تصویــب هیــأت 

وزیــران خواهــد رســید. قانــون فــوق مشــتمل بــر بیســت و پنــج مــاده و یــازده تبصــره در جلســه علنــي یکشــنبه مــورخ نوزدهــم اســفند 
مــاه یکهــزارو ســیصدو هشــتاد مجلــس شــوراي اســامي تصویــب و صــدور مــواد )1( و )2(، بندهــاي )ج( و )د( مــاده )2(، بنــد )ب( مــاده 

)3( و تبصــره )2( مــاده )17( درجلســه روز شــنبه مــورخ 4/3/1381 بــه تصویــب مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام رســیده اســت.
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4-6 آیین نامه اجرایي قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاري خارجي 

فصل اول- تعاریف
مــاده 1- کلیــه اصطاحــات و عباراتــي کــه در مــاده )1( قانــون تشــویق و حمایــت ســرمایه گــذاري خارجــي تعریــف شــده اســت در ایــن 

آییــن نامــه نیــز داراي همــان معانــي مــي باشــد. 
سایر اصطاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین نامه داراي معاني زیر مي باشد:

الف- آيين نامه: آیین نامه اجرایي قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاري خارجي.

ب- بنگاه اقتصادي شركت ايراني جديد و يا موجود كه سرمايه خارجي به يكي از روش هاي مندرج 

سرمايه پذير: در قانون در آن به کار رفته باشد.

ج- بخش غيردولتي: بخش هاي خصوصي، تعاوني،  مؤسسات و نهادهاي عمومي غیردولتي 

د- مركز: مرکز خدمات سرمایه گذاري خارجي که در اجراي ماده )7( قانون در محل سازمان تشکیل مي گردد. 

ه- شبكه پولي رسمي: نظام بانکي )بانک مرکزي و شبکه بانکي اعم از دولتي و غیردولتي( و مؤسسات 

و-كشور: اعتباري غیربانکي که یا مجوز بانک مرکزي به فعالیت هاي پولي و ارزي مي پردازند. 

ــران،  ــه حســابداران رســمي ای ــان مؤسســات حسابرســي عضــو جامع ــي کــه از می ــي: مؤسســه حسابرســي منتخب ــه حسابرس ز- مؤسس

موضــوع قانــون اســتفاده از خدمــات تخصصــي و حرفــه اي حســابداران ذیصــاح بــه عنــوان حســابدار رســمي مصــوب 1372 و ســازمان 
حسابرســي، توســط ســازمان انتخــاب مــي شــود. 

فصل دوم - روش ها و ضوابط پذیرش 
مــاده 2- ســرمایه گــذاري خارجــي کــه در قلمــرو جمهــوري اســامي ایــران براســاس قانــون پذیرفتــه مــي شــود،  از تســهیات و حمایــت 

هــاي منــدرج در قانــون برخــوردار اســت. پذیــرش ایــن گونــه ســرمایه گــذاري هاتابــع شــرایط عمومــي پذیــرش ســرمایه خارجــي و مبتنــي 
برارایــه درخواســت کتبــي از ســوي ســرمایه گــذار خارجــي و رعایــت ضوابــط مقــرر در ایــن آییــن نامــه اســت.

مــاده 3- پذیــرش ســرمایه گــذاري خارجــي براســاس قانــون و ضوابــط منــدرج در ایــن آییــن نامــه در چارچــوب روش هــاي زیــر میســر 

ــور  ــط وزارت ام ــون توس ــوب قان ــه در چارچ ــل ارای ــا و تســهیات قاب ــي ه ــي، ویژگ ــذاري خارج ــرمایه گ ــاي س ــدول روش ه اســت. ج
اقتصــادي و دارایــي تهیــه و اعــام مــي گــردد.

الف- سرمایه گذاري مستقیم خارجي 
ب- ســرمایه گــذاري خارجــي در چارچــوب ترتیبــات قــراردادي شــامل انــواع روش هــاي ســاخت، بهره بــرداري و واگــذاري، بیــع متقابــل 

و مشــارکت مدنــي 
مــاده 4- روش هــاي موضــوع مــاده )3( ایــن آییــن نامــه از حیــث نحــوه ســرمایه گــذاري و پوشــش حمایتــي قانــون و آییــن نامــه داراي 

ویژگــي هــا و تســهیات مشــترک و یــا خــاص،  بــه شــرح زیــر مــي باشــند: 

الف- ویژگي ها و تسهیالت مشترك:
1- سرمایه گذاران خارجي از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلي برخوردارند.

2- ورود سرمایه نقدي و غیرنقدي خارجي صرفا براساس مجوز سرمایه گذاري انجام مي گیرد و به مجوز دیگري نیاز نیست.
3- حجم سرمایه گذاري خارجي در هر مورد تابع هیچ گونه محدودیتي نیست.

4- ســرمایه خارجــي در قبــال ملــي شــدن و ســلب مالکیــت تضمیــن مــي شــود و ســرمایه گــذار خارجــي در ایــن مــوارد حــق دریافــت 
غرامــت را دارد.

5- انتقــال اصــل ســرمایه، ســود ســرمایه و منافــع حاصــل از بــه کارگیــري ســرمایه بــه صــورت ارز و حســب مــورد بــه صــورت کاال بــه 
ترتیــب منــدرج در مجــوز ســرمایه گــذاري میســر اســت.

6-  آزادي صــادرات کاالي تولیــدي بنــگاه اقتصــادي ســرمایه پذیــر تضمیــن شــده و در صــورت ممنوعیــت صــادرات، کاالي تولیــدي در 
داخــل بــه فــروش رســیده و حاصــل آن بــه صــورت ارز از طریــق شــبکه پولــي رســمي کشــور قابــل انتقــال بــه خــارج مــي باشــد.

ب- ویژگیها و تسهیالت خاص
1- سرمایه گذاري مستقیم خارجي

1-1- سرمایه گذاري در کلیه زمینه هاي مجاز براي فعالیت بخش خصوصي امکان پذیر است.
1-2- محدودیتي از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاري خارجي وجود ندارد 

2- سرمایه گذاري در چارچوب ترتیبات قراردادي
ــا  ــون و ی ــي براثــر وضــع قان ــا توقــف اجــراي موافقــت نامــه مال 2-1- جبــران زیــان ســرمایه گــذاري خارجــي ناشــي از ممنوعیــت و ی

ــا ســقف اقســاط سررســیده شــده توســط دولــت تضمیــن مــي شــود. تصمیمــات دولــت حداکثــر ت
2-2- در روش هــاي ســاخت، بهــره بــرداري و واگــذاري و مشــارکت مدنــي،  خریــد کاال و خدمــات تولیــدي طــرح مــورد ســرمایه گــذاري 
توســط دســتگاه دولتــي طــرف قــرارداد، در مــواردي کــه دســتگاه دولتــي خریــدار انحصــاري و یــا عرضــه کننــده کاال و خدمــات تولیــدي 

بــه قیمــت یارانــه اي باشــد، در چارچــوب مقــررات قانونــي تضمیــن مــي شــود.
مــاده 5- اشــخاص حقیقــي و حقوقــي ایرانــي متقاضــي ســرمایه گــذاري در کشــور، بــه منظــور برخــورداري از تســهیات و حمایــت هــاي 

قانــون بایــد مســتنداتي را کــه مؤیــد فعالیــت هــاي اقتصــادي و تجــاري در خــارج از کشــور باشــد،  نیــز ارایــه دهنــد.
ــد  ــران ســرمایه گــذاري کــرده اســت، مــي توان ــا در ای ــون قب ــدون برخــورداري از پوشــش قان ــاده 6- ســرمایه گــذار خارجــي کــه ب م

بــا طــي مراحــل پذیــرش، بــراي اصــل ســرمایه گــذاري انجــام شــده از پوشــش قانــون برخــوردار شــود. پــس از صــدور مجــوز ســرمایه 
گــذاري، ســرمایه گــذار از کلیــه مزایــاي قانــون و از جملــه امــکان انتقــال ســود نیــز برخــوردار مــي شــود. ایــن نــوع ســرمایه گــذاري هــا 

کا ســرمایه گــذاري موجــود تلقــي شــده و از ضوابــط عمومــي پذیــرش ســرمایه خارجــي پیــروي مــي کنــد. 
مــاده 7- ســرمایه گــذاري خارجــي در بنــگاه هــاي اقتصــادي موجــود از طریــق خریــد ســهام و یــا افزایــش ســرمایه و یــا تلفیقــي از آنهــا 

بــا طــي مراحــل پذیــرش از مزایــاي ایــن قانــون برخــوردار مــي گــردد،  مشــروط بــه ایــن کــه ســرمایه گــذاري مزبــور، ارزش افــزوده ایجــاد 
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کنــد. ارزش افــزوده جدیــد مــي توانــد در نتیجــه افزایــش ســرمایه در بنــگاه اقتصــادي و یــا تحقــق اهدافــي از قبیــل ارتقــاي مدیریــت، 
توســعه صــادرات و یــا بهبــود ســطح فــن آوري در بنــگاه اقتصــادي موجــود حاصــل شــود. 

مــاده 8- هیــأت بــه هنــگام ارزیابــي و صــدور مجــوز هــر مــورد پیشــنهاد ســرمایه گــذاري خارجــي، بــه ترتیــب زیــر نســبت هــاي تعییــن 

شــده در بنــد »د«  مــاده )2( قانــون را بررســي و احــراز مــي نمایــد.
الــف- مشــخصات طــرح پیشــنهادي شــامل نــوع و میــزان تولیــد کاال و خدمــات، زمــان بنــدي اجــرا و بهــره بــرداري طــرح و پیــش بینــي 

فــروش داخلــي یــا صــدور بــه خــارج از کشــور، در نمونــه هــاي درخواســت ســرمایه گــذاري درج مــي گــردد.
ب- آمارهــاي رســمي مراجــع ذیصــاح در خصــوص ارزش کاال و خدمــات عرضــه شــده در بــازار داخلــي در زمــان صــدور مجــوز، در بخــش 
و رشــته مربــوط، توســط معاونــت امــور اقتصــادي وزارت امــور اقتصــادي و دارایــي اخــذ مــي شــود. مبنــاي تصمیمــات هیــأت آمارهایــي 

اســت کــه تــا پایــان ســه ماهــه اول هــر ســال توســط معاونــت مذکــور بــه ســازمان ارایــه مــي گــردد.
ج- تفکیک بخش ها و رشته هاي اقتصادي براساس فهرست منضم به این آیین نامه انجام مي شود.

ــا  ــف، ب و ج ایــن مــاده، ب ــا رعایــت مــوارد منــدرج در بندهــاي ال ــزان ســرمایه گــذاري در هــر یــک از بخــش هــا و رشــته ها، ب د- می
توجــه بــه میــزان ارزش کاال و خدمــات عرضــه شــده در بــازار داخلــي و بــا رعایــت معافیــت محودیــت ســرمایه گــذاري بــراي صــدور کاال 
و خدمــات حاصلــه از ســرمایه گــذاري خارجــي بــه خــارج از کشــور، توســط هیــأت تعییــن و در صــورت تصویــب طــرح، مجــوز ســرمایه 

گــذاري صــادر مــي گــردد.
ــا و  ــرات در ارزش کااله ــا تغیی ــذاري خارجــي و ی ــرمایه گ ــدي حاصــل از س ــات تولی ــا و خدم ــرات در ســهم ارزش کااله ــره- تغیی تبص

خدمــات عرضــه شــده در بــازار داخلــي کــه در زمــان صــدور مجــوز ســرمایه گــذاري مــاک تصمیــم گیــري هیــأت قــرار گرفتــه، بعــد از 
صــدور مجــوز تاثیــري در اعتبــار مجــوز ســرمایه گــذاري نخواهــد داشــت.

مــاده 9- انتقــال حقــوق مالکانــه بــه طــرف ایرانــي تعییــن شــده در قراردادهــاي درقراردادهــاي ســاخت، بهره بــرداري و واگــذاري حســب 

توافــق طرفیــن قــرارداد، از طریــق واگــذاري تدریجــي حقــوق مالکانــه در طــول مــدت قــرارداد و یــا واگــذاري یکجــاي حقــوق مکتســبه 
در پایــان دوره قــرارداد، عملــي مــي شــود.

مــاده 10-  در قراردادهــاي ســاخت، بهــره بــرداري و واگــذاري، واگــذاري حقــوق مالکانــه ســرمایه گــذار خارجــي بــه مؤسســه تأمیــن کننــده 

منابــع مالــي طــرح موضــوع ســرمایه گــذاري، بــا تاییــد هیــأت قابــل انجــام اســت. 
مــاده 11- در مــورد آن دســته از طــرح هــاي ســرمایه گــذاري کــه یــک دســتگاه دولتــي، خریــدار انحصــاري کاال و خدمــات تولیــدي 

اســت و همچنیــن در مــواردي کــه کاال و خدمــات تولیــدي طــرح مــورد ســرمایه گــذاري بــه قیمــت یارانــه اي عرضــه مــي شــود،  دســتگاه 
دولتــي مــي توانــد خریــد کاال و خدمــات تولیــدي را بــه میــزان و قیمــت تعییــن شــده در قــرارداد مربــوط در چارچــوب مقــررات قانونــي 

تضمیــن نمایــد.

فصل سوم- نظام پذیرش 
ــون،   ــوب قان ــي در چارچ ــاي خارج ــذاري ه ــرمایه گ ــت از س ــرش و حمای ــه پذی ــوط ب ــف مرب ــام وظای ــن انج ــازمان ضم ــاده 12- س م

مســئولیت انجــام و هدایــت فعالیــت هــاي تشــویق ســرمایه گــذاري خارجــي درداخــل و خــارج کشــور و همچنیــن معرفــي بســتر هــاي 
قانونــي و فرصــت هــاي ســرمایه گــذاري،  انجــام مطالعــات و تحقیقــات کاربــردي، برگــزاري همایــش هــا و ســمینارها، همــکاري هــاي 
مشــترک بــا مؤسســات و ســازمان هــاي بیــن المللــي ذیربــط و ایجــاد ارتبــاط و هماهنگــي بــا ســایر دســتگاه هــا در جمــع آوري، تنظیــم 

و ارایــه اطاعــات مربــوط بــه ســرمایه گــذاري خارجــي را بــر عهــده دارد.
مــاده 13- هیــأت مســئولیت بررســي و اخــذ تصمیــم نســبت بــه کلیــه درخواســت هــاي ســرمایه گــذاري اعــم از درخواســت هــاي مربــوط 

بــه پذیــرش، ورود و بــه کارگیــري ســرمایه خارجــي و خروجــي ســرمایه و منافــع حاصلــه از عهــده دار اســت.
مــاده 14- اعضــاي ثابــت هیــأت، چهارنفــر معاونیــن مشــخص شــده در مــاده )6( قانــون مــي باشــند و جلســات هیــأت بــا حضــور حداقــل 

ســه نفــر از اعضــاي ثابــت رســمیت یافتــه و تصمیمــات بــا حداقــل ســه راي موافــق اتخــاذ مــي گــردد. معاونــان ســایر وزارتخانــه هــاي 
ــا اکثریــت آرا صــورت  ذیربــط بــه دعــوت رییــس هیــأت بــا حــق راي در جلســات حضــور خواهنــد یافــت. در ایــن مــوارد،  تصمیمــات ب

مــي پذیــرد.
مــاده 15- ســرمایه گــذاران، درخواســت کتبــي خــود را بــه همــراه مدارکــي کــه در نمونــه مربــوط مشــخص شــده اســت بــه ســازمان 

تســلیم مــي نماینــد. ســازمان پــس از انجــام بررســي هــاي الزم و اخــذ نظــر وزارتخانــه بخــش ذیربــط، درخواســت ســرمایه گــذاري را بــه 
همــراه نظــارت کارشناســي ســازمان حداکثــر ظــرف مــدت پانــزده روز کاري در هیــأت مطــرح مــي نمایــد. عــدم اعــام نظــر وزارتخانــه 
ذیربــط ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ وصــول اســتعام، بــه منزلــه موافقــت آن وزارتخانــه بــا ســرمایه گــذاري مزبــور تلقــي مــي شــود. 
براســاس تصمیــم متخــذه کــه قبــا نظــر موافــق ســرمایه گــذار خارجــي نیــز نســبت بــه آن اخــذ شــده اســت. مجــوز ســرمایه گــذاري 

تنظیــم و بــا تاییــد و امضــاي وزیــر امــور اقتصــادي و دارایــي صــادر مــي گــردد.
تبصــره- مجــوز ســرمایه گــذاري حــاوي مشــخصات ســرمایه گــذاران، نــوع و نحــوه ســرمایه گــذاري خارجــي، چگونگــي انتقــال ســود و 

منافــع حاصــل شــده و ســایر شــرایط مربــوط بــه تصویــب هــر طــرح ســرمایه گــذاري، خواهــد بــود.

فصل چهارم- مرکز خدمات سرمایه گذاري خارجي
مــاده 16- بــه منظــور تســهیل و تســریع در انجــام وظایــف قانونــي ســازمان در زمینــه هــاي تشــویق، پذیــرش و حمایــت از ســرمایه گــذار 

خارجــي در کشــور، مرکــز خدمــات ســرمایه گــذاري خارجــي در محــل ســازمان تشــکیل و نماینــدگان دســتگاه هــاي ذیربــط در  آن مســتقر 
مــي گردنــد. ایــن مرکــز، کانــون کلیــه مراجعــات متقاضیــان ســرمایه گــذاري خارجــي بــه ســازمان هــاي ذیربــط خواهــد بــود.

ــران(، وزارت امــور خارجــه،  ــاده 17- وزارت امــور اقتصــادي و دارایــي )ســازمان امــور مالیاتــي کشــور، گمــرک جمهــوري اســامي ای م

وزارت بازرگانــي،  وزارت کار و امــور اجتماعــي، وزارت صنایــع و معــادن، وزارت جهــاد کشــاورزي، بانــک مرکــزي جمهــوري اســامي ایــران، 
اداره کل ثبــت شــرکت هــا و مالیکــت صنعتــي، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و ســایر دســتگاههاي اجرایــي کــه وزیــر امــور اقتصــادي و 
دارایــي تعییــن مــي نمایــد، نماینــده تــام االختیــار خــود را بــا امضــاي باالتریــن مقــام اجرایــي آن دســتگاه بــه ســازمان معرفــي مــي نمایند.
ــا حجــم  ــاز و متناســب ب ــوع محســوب شــده و برحســب نی ــان دســتگاه متب ــررات اســتخدامي جــزو کارکن ــور از نظــر مق ــدگان مزب نماین
تقاضاهــاي ســرمایه گــذاري خارجــي و مراجعــه ســرمایه گــذاران، بــا اعــام ســازمان در مرکــز حاضــر شــده بــه نحــوي کــه بتواننــد بــر 
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طبــق وظایــف محولــه در ایــن مــاده پاســخگوي مراجعــات باشــند. 
مــاده 18- نمایندگانــي کــه از طــرف دســتگاه هــاي ذیربــط معرفــي مــي شــوند مجــري کلیــه امــور اجرایــي و خدماتــي مربــوط بــه آن 

ــه منظــور حســن انجــام  ــف اســت ب ــط مکل ــي ذیرب ــا ســرمایه گــذاري هــاي خارجــي مــي باشــند. دســتگاه اجرای ــاط ب دســتگاه در ارتب
ــه  ــده را ب ــارات نماین ــده اســت، وظایف، مســئولیتها و اختی ــده محــول گردی ــه نماین ــه ب ــن نام ــن آیی ــون و ای ــي کــه در اجــراي قان وظایف
کلیــه واحدهــاي زیــر مجموعــه خــود ابــاغ نمــوده و همزمــان رونــد امــور اجرایــي مربــوط بــه ســرمایه گــذاري هــاي خارجــي در حــوزه 

مســئولیت خــود را بــه گونــه اي بازبینــي نمایــد کــه انجــام وظایــف نماینــده در مرکــز تســهیل گــردد.
مــاده 19- دســتگاه اجرایــي ذیربــط،  بــه منظــور حفــظ اســتمرار فعالیــت هــاي اجرایــي و خدماتــي خــود در مرکــز ترتیــب اتخــاذ نمایــد 

تــا عــاوه بــر نماینــده معرفــي شــده، فــرد دیگــري بــا همــان ویژگــي هــا بــه عنــوان جانشــین وي معرفــي کنــد تــا در غیــاب نماینــده 
آن دســتگاه انجــام وظیفــه نمایــد. در صــورت لــزوم، دســتگاه اجرایــي مــي توانــد حداکثــر دونفــر را نیــز در ســطح کارشــناس بــراي انجــام 

امــور اجرایــي مربــوط بــه آن دســتگاه در مرکــز مســتقر ســازد.
ماده 20- وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاري خارجي به شرح زیر تعیین مي شود.

1- اطاع رساني و ارایه مشورت هاي الزم به سرمایه گذاران خارجي
2- انجــام هماهنگــي هــاي الزم در امــور مربــوط بــه اخــذ مجوزهــاي مــورد نیــاز از جملــه اعامیــه تأســیس، مجــوز ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت، پروانــه هــاي انشــعاب مربــوط بــه اب، بــرق، گاز، تلفــن ، پروانــه اکتشــاف و اســتخراج معــادن و غیــره از دســتگاه هــاي 

ذیربــط قبــل از صــدور مجــوز ســرمایه گــذاري
3- انجــام هماهنگــي هــاي الزم در امــور مربــوط بــه صدور روادیــد،  اجازه اقامــت و صدور پروانــه کار افراد مرتبط با ســرمایه گــذاري خارجي
4- انجــام هماهنگــي هــاي الزم در امــور مربــوط بــه ســرمایه گــذاري هــاي خارجــي بعــد از صــدور مجــوز ســرمایه گــذاري شــامل ثبــت 

شــرکت مشــترک،  ثبــت ســفارش و امــور مربــوط بــه ورود و خــروج ســرمایه، مســایل گمرکــي و مالیاتــي و غیــره
ــا  ــاط ب ــا در ارتب ــط آنه ــتگاه ذیرب ــي دس ــاي اجرای ــن واحده ــا بی ــتگاه ه ــدگان دس ــط نماین ــاي الزم توس ــي ه ــام هماهنگ 5- انج

درخواست هاي سرمایه گذاري خارجي
6-  مراقبت در حسن اجراي تصمیماتي که در خصوص سرمایه گذاري هاي خارجي اتخاذ مي گردد.

تبصــره: وظایــف متناظــر مرکزخدمــات ســرمایه گــذاري خارجــي بــه ســازمان امــور اقتصــادي و دارایــی اســتان هــا تفویــض تــا باهماهنگي 

وتصویــب ســتاد جلــب وجــذب ســرمایه گــذاري خارجــي اســتان نســبت بــه انجــام امــور محــول شــده اقــدام شــود.

فصل پنجم- مقررات ورود، ارزشیابي و ثبت سرمایه خارجي 
ماده 21- ترتیبات مربوط به ورود،  ارزشیابي و ثبت سرمایه خارجي اعم از نقدي و غیرنقدي به شرح زیر مي باشد:

الف- سرمایه نقدي 
1- وجــوه نقــدي ارزي موضــوع بنــد الــف مــاده )11( قانــون کــه در یــک دفعــه یــا بــه دفعــات بــه قصــد تبدیــل بــه ریــال بــه کشــور 

وارد مــي شــود،  در تاریــخ تبدیــل بــه ریــال، وفــق گواهــي بانــک توســط ســازمان بــه نــام ســرمایه گــذار خارجــي ثبــت و تحــت پوشــش 
قانــون قــرار مــي گیــرد. معــادل ریالــي ارز وارده بــه حســاب بنــگاه اقتصــادي ســرمایه پذیــر و یــا حســاب طــرح موضــوع ســرمایه گــذاري 

واریــز مــي گــردد.
2- وجــوه نقــدي ارزش موضــوع بنــد ب مــاده )11( قانــون کــه در یــک دفعــه یــا بــه دفعــات بــه کشــور وارد شــده و بــه ریــال تبدیــل نمــي 
شــود، بــه حســاب ارزش بنــگاه اقتصــادي ســرمایه پذیــر و یــا طــرح موضــوع ســرمایه گــذاري واریــز مــي گــردد. ایــن وجــوه در تاریــخ 
واریــز بــه نــام ســرمایه گــذار خارجــي ثبــت و تحــت پوشــش قانــون قــرار مــي گیــرد. وجــوه یــاد شــده بــا نظــارت و تاییــد ســازمان بــه 

مصــرف خریدهــا و سفارشــات خارجــي مربــوط بــه ســرمایه گــذاري خارجــي مــي رســد.
تبصــره- شــبکه پولــي رســمي کشــور مکلــف اســت در مــورد حوالــه هــاي ارزي مربــوط بــه ســرمایه گــذاري خارجــي، مراتــب را بــا ذکــر 
نــام حوالــه دهنــده،  مبلــغ ارز، نــوع ارز، تاریــخ وصــول، تاریــخ تســعیر،  نــام بنــگاه اقتصــادي ســرمایه پذیــر و در صــورت تبدیــل بــه ریــال، 

معــادل ریالــي ارز وارده، مســتقیما بــه ســازمان گواهــي کنــد.

ب- سرمایه غیرنقدي 
ســرمایه غیرنقــدي خارجــي شــامل مــوارد منــدرج در بندهــاي ب، ج و د ذیــل تعریــف ســرمایه خارجــي در مــاده )1( قانــون مــي باشــد کــه 

مراحــل ورود،  ارزشــیابي و ثبــت آنهــا بــه ترتیــب زیــر اســت: 
ــات  ــزار و قطع ــزات،  اب ــین االت، تجهی ــامل ماش ــوق )ش ــاي ب و ج ف ــدي خارجــي موضــوع بنده ــرمایه اي غیرنق ــام س ــورد اق 1- در م
یدکي، قطعــات منفصلــه، مــواد اولیــه، افزودنــي و کمکــي( وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت پــس از اعــام موافقــت ســازمان بــا ورود اقــام 
ســرمایه اي غیرنقــدي خارجي، نســبت بــه ثبــت ســفارش آمــاري و اعــام مراتــب بــه گمــرک ذیربــط جهــت ارزشــیابي و ترخیــص اقــام 

وارده اقــدام مــي نمایــد.
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5-1 فرآیند پذیرش سرمایه گذاري داخلي

5-1-1 مراحل پذیرش تقاضاي سرمایه گذاران و متقاضیان و روند واگذاري زمین 
ــي(  ــي و خارج ــه )داخل ــات در منطق ــه خدم ــان ارائ ــي و متقاضی ــي و خدمات ــاي صنعت ــداث واحده ــان اح ــرمایه گذاران، متقاضی ــه س کلی
مي بایســت در بــدو امــر بــا مراجعــه بــه مدیریــت توســعه اقتصــادي و جــذب ســرمایه منطقــه ویــژه نســبت بــه درج مشــخصات حقیقــي 
و حقوقــي خــود در فرم هــاي مخصــوص و تقاضــاي کتبــي خــود را مبنــي بــر درخواســت واگــذاري قطعــه و یــا قطعاتــي از زمیــن هــاي 
آمــاده ســازي شــده اقــدام ورزنــد. همچنیــن پایــگاه الکترونیکــي منطقــه در اینترنــت بــه نشــاني WWW. PSEEZ. COM کلیــه 

ــذارد.  ــار مي گ ــه روز در اختی ــه صــورت ب ــه را ب ــون منطق ــت پیشــرفت پروژه هــاي گوناگ ــان و وضعی ــاز مراجع ــات موردنی اطاع
پــس از بررســي تقاضــا بــر اســاس موافقــت اصولــي صــادره بــراي احــداث و بهــره بــرداري از واحــد تولیــدي، خدماتــي، یــا انبــار در صــورت 
توجیــه پذیــر بــودن طــرح ســرمایه گــذاري نســبت بــه عقــد قــرارداد واگــذاري زمیــن بــر مبنــاي ضوابــط، مقــررات و قوانیــن ســازمان 
منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس اقــدام مــي گــردد. واگــذاري زمیــن در منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس بــه مفهــوم اجــازه 
ایجــاد کاربــري تعریــف شــده بــراي قطعــه زمیــن واگــذار شــده بــوده و هرگونــه کاربــري مغایــر بــا آن بایــد بــه تصویــب ســازمان رســیده 

باشــد. 

مراحل پذیرش تقاضاي سرمایه گذاري به اختصار به شرخ زیر مي باشد: )رجوع شود به پیوست 2(
1. درخواست کتبي سرمایه گذار

2. بررسي امکان پذیري اجراي طرح پیشنهادي و توانمندي اجراي طرح توسط واحد بررسي هاي فني و اقتصادي 
3. مکان یابي طرح و برآورد زمین

4. تهیه جانمایي طرح اولیه
5. اخذ استعامات الزم

6. طرح در شوراي سرمایه گذاري و کسب موافقت اعضاي شورا
7. تعیین نرخ واگذاري زمین توسط کارشناس رسمي دادگستري

8. اعام نرخ واگذاري زمین به سرمایه گذار و درخواست واریزي پیش پرداخت جهت تنظیم قرارداد
9. واریز وجه جهت تنظیم قرارداد و ارائه فیش پرداختي توسط سرمایه گذار

10. تنظیم قرارداد واگذاري زمین في مابین سازمان و سرمایه گذار
11. امضاي قرارداد توسط طرفین
12. اباغ قرارداد به سرمایه گذار

13. تحویل زمین
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5-1-2 مراحل ارزیابي زیست محیطي طرح هاي سرمایه گذاري
مســتندات مــورد نیــاز جهــت اظهارنظــر مدیریــت HSE در خصــوص طــرح هــاي ارائه شــده توســط متقاضیــان ســرمایه گــذاري عبارتند از:

الــف ـ رعايــت مــوارد و اســتانداردهاي لحــاظ شــده توســط ســرمايه گــذاران قبــل از انجــام و شــروع پــروژه در بخــش بهداشــت بــه 

شــرح ذيــل مــي باشــد:

1- چنانچــه طــرح ســرمایه گــذار از جملــه طــرح هــاي نیازمنــد بــه ارزیابــي خطــرات بهداشــتي )HHA( باشــد، آیــا طــرح داراي پیوســت 
ســامت مــي باشــد؟

2-  چنانچــه طــرح ســرمایه گــذار مشــمول بنــد 1 نباشــد، مــوارد ذیــل قبــل از ارســال طــرح بــه مدیریــت HSE نیــاز بــه ارائــه توســط 
ســرمایه گــذار دارد:

دارا بودن مجوز بهداشت )در صورت نیاز(
مشخصات کلي طرح ½
ارزیابي ریسک هاي بهداشتي در طرح و تمهیدات پیش بیني شده جهت قابل پذیرش نمودن ریسک ها ½
عوامــل زیــان آور شــغلي و محیطــي طــرح از نظــر فیزیکــي، شــیمیایي، بیولوژیکــي، روانــي و ارگونومیکــي و تمهیــدات پیــش بینــي  ½

شــده جهــت جلوگیــري از آن هــا
ب- رعايــت مــوارد و اســتانداردهاي لحــاظ شــده توســط ســرمايه گــذاران قبــل از انجــام و شــروع پــروژه در بخــش محيــط زيســت 

بــه شــرح ذيــل مــي باشــد:

1- چنانچــه طــرح ســرمایه گــذار از جمله طرح هاي نیازمند به ارزیابي اثرات زیســت محیطي )EIA( باشــد، آیا طرح داراي EIA مي باشــد؟
 HSE نباشــد، ســواالت ذیــل قبــل از ارســال طــرح بــه مدیریــت EIA 2- چنانچــه طــرح ســرمایه گــذار مشــمول الــزام بــه دارا بــودن

نیــاز بــه پاســخگویي شــفاف توســط ســرمایه گــذار دارد: 
نشاني دقیق محل پیشنهادي واحد )بانضمام کروکي محل مورد تقاضا( ½
مختصات جغرافیایي ½
مساحت زمین و زیربناي تأسیسات ½
تشریح کاربري هاي اطراف منطقه مورد نظر ½
فاصله از مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست ½
نوع محصول ½
ظرفیت تولید ساالنه ½
نوع و میزان مواد اولیه مصرفي و بینابیني ½
نوع و میزان سوخت مصرفي ½
تشریح و تصریح جزییات فرایند تولید بانضمام ترسیم فلودیاگرام و بلوک دیاگرام تولید ½
میزان و نحوه دفع پسابهاي بهداشتي ½

میزان و ظرفیت تصفیه خانه پساب صنعتي و میزان لجن تولیدي و نحوه دفع ½
نوع، میزان تولید و نحوه دفع پسماندهاي خطرناک ½
نوع، میزان تولید و نحوه دفع پسماندهاي صنعتي ½
نوع و میزان آالینده هاي منتشره ½
نحوه کنترل آلودگي ½

ج(  رعايــت مــوارد و اســتانداردهاي لحــاظ شــده توســط ســرمايه گــذاران قبــل از انجــام و شــروع پــروژه، در بخــش ايمنــي، آتــش 

نشــاني، پدافنــد غيرعامــل و مديريــت بحــران بــه شــرح ذيــل مــي باشــد:

نوع و اسامي سیستم هاي اعام و اطفاء حریق CO2 Protection و F&G و سایر سیستم هاي مورد استفاده.
آیا Ring آب آتشنشاني و یا سیستم هاي فوماتیک در نظر گرفته شده است؟ ½
آیا استاندارد مورد تایید وزارت نفت از جمله IPS و NFPA در محاسبات لحاظ گردیده است؟  ½
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5-1-3  مراحل درخواست انشعاب آب و برق 
ــت متقاضــي  ــوع مصــرف و موقعی ــزان و ن ــات شــهري کــه در آن می ــت خدم ــه مدیری ــه درخواســت انشــعاب توســط مشــترک ب 1- ارائ

مشــخص شــده اســت.
2- بازدیــد از موقعیــت تعییــن شــده توســط کارشناســان آب و بــرق مدیریــت خدمــات شــهري و بررســي امــکان واگــذاري انشــعاب بــا 

توجــه بــه محــدود بــودن ظرفیــت شــبکه هوایــي 20 کیلــو ولــت منطقــه ویــژه و خــط لولــه آب منطقــه.
3- در صورتــي کــه محــل تعییــن شــده در موقعیــت عبــور خطــوط آب و بــرق باشــد و ظرفیــت الزم جهــت انشــعاب را داشــته باشــد، از 

مدیریــت توســعه اقتصــادي و جــذب ســرمایه اســتعامات مربــوط بــه صاحیــت شــرکت مذکــور اخــذ مــي گــردد.
4-  پس از تایید مدیریت توسعه اقتصادي و جذب سرمایه قرارداد انشعاب موقت تحویل مشترک مي گردد.

5-  پــس از تنظیــم قــرارداد توســط مشــترک، قــرارداد بــه امــور قراردادهــا ارســال شــده و یــک نســخه در اختیــار مشــترک و یــک نســخه 
در اختیــار امــور مشــترکین مدیریــت خدمــات شــهري قــرار داده مــي شــود.

6- کلیــه مراحــل اخــذ انشــعاب از خطــوط هوایــي 20 کیلوولــت بــرق و خطــوط لولــه آب شــامل احــداث و اجــرا و اخــذ تمامــي مجوزهــاي 
حفــاري بــا رعایــت تمامــي اســتانداردهاي ارائــه شــده توســط واحدهــاي بــرق و ابفــاي مدیریــت خدمــات شــهري، بــه عهــده متقاضــي 
بــوده و مشــترک مــي توانــد بــا نصــب کنتــور پــس از عقــد قــرارداد اقــدام بــه اســتفاده نمــوده و کلیــه هزینــه هــاي آب و بــرق بصــورت 

دوره اي از مشــترک اخــذ مــي گــردد.
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5-1-4 مراحل درخواست انشعاب تلفن
1- تقاضاي کتبي شرکت متقاضي به کارفرما یا مدیریتي که مستقیما با آن شرکت در حال تعامل مي باشند.

2- معرفــي شــرکت بــه مدیریــت فــن آوري اطاعــات و ارتباطــات ســازمان منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس از طریــق کارفرمــا یــا 
مدیریــت مربوطــه.

3- امــکان ســنجي فنــي توســط اداره مخابــرات )تهیــه تجهیــزات الزم بــراي برقــراري ارتبــاط از جملــه تهیــه رادیــو و عملیــات حفــاري 
در صــورت نیــاز و عــدم وجــود بســتر ارتباطــي در محــل مــورد درخواســت بــه عهــده شــرکت متقاضــي مــي باشــد(.

4- عقد قرارداد با اداره مخابرات سازمان منطقه ویژه در صورت عدم وجود اشکال فني در واگذاري.
ــه حســن انجــام پرداخــت  ــه ودیع ــت هزین ــال باب ــون ری ــغ دو میلی ــري و مبل ــه دای ــت هزین ــال باب ــزار ری ــغ پانصــد ه 5- پرداخــت مبل
صورتحســاب جهــت هــر خــط بــه حســاب ســازمان )هزینــه دایــري قابــل اســترداد نمــي باشــد و هزینــه ودیعــه حســن انجــام پرداخــت 

ــر مــي باشــد(. ــرارداد در صــورت عــدم بدهــي شــرکت برگشــت پذی صورتحســاب پــس از اتمــام ق
6- واگذاري خط توسط مرکز سوئیچ مخابرات.

7- ثبت اطاعات خطوط شرکت در سامانه صدور صورتحساب و صدور قبض به صورت دوره اي جهت شرکت مربوطه.
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5-1-5  مراحل صدور جواز تأسیس
ــراي انجــام  ــي از ســازمان ب ــه نمایندگ ــت توســعه اقتصــادي و جــذب ســرمایه ب ــه از طــرف مدیری ــيس: مجــوزي اســت ک ــواز تأس ج

فعالیــت هــاي اقتصــادي، عمرانــي، ســاختماني، فرهنگــي، آموزشــي و خدماتــي مطابــق سیاســت هــا و مقــررات دولــت و در چارچــوب طــرح 
جامــع و کالبــدي مصــوب منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس صــادر مــي گــردد. 

تبصــره 1: صــدور جــواز تأســیس منــوط بــه اخــذ موافقــت نامــه اصولــي ســرمایه گــذاري، انعقــاد قــرارداد و تحویــل زمیــن مــي باشــد. 

در خصــوص ســرمایه گذارانــي کــه در حــوزه ســایر ذینفعــان کلیــدي وزارت نفــت در منطقــه اقــدام بــه فعالیــت مــي نماینــد صــدور جــواز 
تأســیس بــر مبنــاي معرفــي نامــه ســازمان ذیربــط انجــام خواهــد گرفــت.

تبصــره 2: ســرمایه گــذار مــي توانــد بــا در دســت داشــتن جــواز تأســیس بــه بخــش هــاي مختلــف ســازمان منطقــه مراجعــه نمــوده و 

نســبت بــه درخواســت تســهیات و معرفــي نامــه هــاي الزم اقــدام نمایــد.
 

درخواست صدور جواز تاسیس توسط سرمایه گذار1
تکمیل فرم پرسشنامه جواز تاسیس توسط سرمایه گذار2
بررسی درخواست توسط کارشناس بررسی فنی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاران3
تهیه پیش نویس جواز تاسیس4
صدور جواز تاسیس5
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5-1-6  مراحل صدور پروانه بهره برداري
تعریــف: مجــوزي اســت کــه از طــرف ســازمان مســئول منطقــه )بــه نمایندگــي مدیریــت توســعه اقتصــادي و جــذب ســرمایه( بــراي کلیــه 
واحدهــاي صنعتــي کــه اقدامــات الزم بــراي نصــب ماشــین آالت خــط تولیــد، تأمیــن نیــروي انســاني مــورد نیــاز و تولیــد آزمایشــي را 

انجــام داده انــد اعــم از اینکــه داراي مجــوز تأســیس بــوده یــا نباشــند بــا رعایــت ضوابــط دریافــت مــي دارنــد.
 

درخواست صدور پروانه بهره برداری توسط سرمایه گذار1
تکمیل فرم پرسشنامه پروانه بهره برداری توسط سرمایه گذار2
بررسی درخواست توسط کارشناس بررسی فنی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاران3
تهیه پیش نویس پروانه بهره برداری4
صدور پروانه بهره برداری5

تبصــره 1:  پرسشــنامه پروانــه بهره بــرداري توســط متقاضــي از مدیریــت توســعه اقتصــادي و جــذب ســرمایه ســازمان منطقــه ویــژه اخــذ 

و پــس از تکمیــل بــه آن مدیریــت ارایــه مــي گــردد تــا مــورد بررســي و از نظــر تکمیــل بــودن اطاعــات مــورد تاییــد قــرار گیــرد.
تبصــره 2: ظرفیــت ســنجي بــراي تعییــن حداکثــر ظرفیــت تولیــد براســاس ماشــین آالت منصوبــه، توســط کارشــناس ذي ربــط، بــراي ســه 

شــیفت کاري یعنــي چهــار هــزار و پانصــد ســاعت مفیــد بــا راندمــان 100 درصــد بــراي کلیــه صنایــع در ســال محاســبه مــي گــردد. در 
مــواردي کــه بــا توجــه بــه ماهیــت صنعــت، نیــاز بــه محاســبه تمــام اوقــات ســال بــه عنــوان روزهــاي کاري مي باشــد. )نظیــر کارخانــه 

ســیمان یــا شیشــه( ایــن میــزان بــه شــش هــزار و پانصــد ســاعت مفیــد بــا راندمــان 100 درصــد افزایــش مي یابــد.
تبصــره 3: در مــورد واحدهایــي کــه داراي چنــد خــط تولیــد جداگانــه هســتند، در صورتــي کــه تنهــا یــک یــا چنــد خــط از کل خطــوط 

ــع اســت. ــراي آن خطــوط بامان ــرداري ب ــه بهره ب ــرداري باشــد صــدور پروان ــاده بهره ب ــد آم تولی
تبصــره 4:  صــدور پروانــه بهره بــرداري الزامــاً بــا توجــه بــه قانــون نحــوه جلوگیــري از آلودگــي هــوا مصــوب 1374/2/3 منــوط بــه موافقت ســازمان 

حفاظــت محیط زیســت اســت.
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5-1-7  مراحل صدور پروانه ساختماني
ــهري  ــات ش ــت خدم ــرف مدیری ــه از ط ــت ک ــوزي اس ــاختمان مج ــي س ــنامه فن ــا شناس ــاختماني ی ــه س ــاختماني: پروان ــه س پروان

ســازمان منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس صــادر و در اختیــار ســرمایه گــذار قــرار داده مــي شــود. بــه موجــب ایــن مجــوز مالــک 
)ســرمایه گــذار( یــا وکیــل قانونــي وي اجــازه دارد در ملــک خــود ســاختماني را طبــق مقــررات و ضوابــط ســازمان منطقه ویــژه ایجــاد نماید. 

مهلت شروع عملیات و اعتبار پروانه در سایت سازمان منطقه ویژه نوشته مي شود که در صورت لزوم قابل تمدید است. 
در صــورت تخلــف از مفــاد پروانــه، ناظــر موظــف بــه گــزارش تخلــف بــه مرجــع صــدور پروانــه بــوده تــا مرجــع صــدور پروانــه از ادامــه 
عملیــات جلوگیــري کنــد. رعایــت مقــررات ملــي ســاختمان و همچنیــن ضوابــط عمومــي ســاخت و ســاز در منطقــه ویــژه در ســاختمان ها 

الزامــي اســت. 
 

درخواست صدور پروانه ساخت و ساز توسط سرمایه گذار1
ارائه صورتجلسه تحویل زمین و نقشه های معماری، سازه و تاسیسات توسط سرمایه گذار2
بررسی  و تایید نقشه ها توسط مدیریت خدمات شهری3
معرفی ناظر )دستگاه نظارت( به مدیریت خدمات شهری توسط سرمایه گذار4
تایید صاحیت ناظر )دستگاه نظارت( توسط مدیریت خدمات شهری5
صدور پروانه ساختمانی6

مدارك الزم جهت ثبت درخواست صدور پروانه ساختماني:

صورت مجلس تحویل زمین  ½
نقشه هاي سازه، تأسیسات و معماري  ½
معرفي نامه دستگاه نظارت  ½

هرگونــه عملیــات ســاختماني در محـــــدود منطقــه ویــژه اقتصــــادي انــرژي پــارس منــوط بــه کســب پروانــه ســاختماني از منطقــه اســت. 
تشــکیل پرونــده جهــت صــدور دســتور  تهیــه نقشــه بــا تقاضــاي مالــک و یــا وکیــل قانونــي وي انجــام مــي گــردد. صــدور برگــه دســتور 
ــه توضیــح  ــز ارائ ــر مالکیــت )صورتجلســه واگــذاري زمیــن( و نی ــر مبنــي ب ــي و معتب ــه اســناد و مــدارک قانون ــه نقشــه مســتلزم ارائ تهی
ــه  ــه ب ــده و رســیدگي اولی ــس از تشــکیل پرون ــود. پ ــد ب ــا خواه ــت بناه ــاد و موقعی ــري، ابع ــورد نظــر شــامل کارب ــات م ــي از عملی کامل

تقاضــاي صــدور دســتور تهیــه نقشــه، مــدارک زیــر مــي بایســت ارائــه گردنــد: 
ب-1- پان موقعیت زمین در مقیاس ترجیحي 1:500 که ساختمان ها و کلیه عوارض مجاور آن را نشان دهد.

ب-2- یــک نســخه نقشــه هــاي معمــاري کلیــه ســطوح )طبقــات( ســاختمان در مقیــاس 1:100 بــا ارائــه مقاطــع الزم و کلیــه نماهــا یــا 
لــوح فشــرده مربوطــه.

پس از تصویب نقشه هاي معماري و پرداخت عوارض متعلقه، مدارک و نقشه هاي زیر درخواست مي گردد: 
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ب-3- یــک نســخه از نقشــه هــاي کامــل تصویــب شــده معمــاري ســاختمان هــا بــا مقیــاس 1:100 به همــراه پــان موقعیت ســاختمان ها
 در مقیاس ترجیحي 1:500 که در آن راه دسترسي ملک و عرض آن مشخص شده است یا لوح فشرده مربوطه 

ب-4- یک نسخه از نقشههاي کامل محاسباتي ساختمان ها یا لوح فشرده مربوطه
ب-5- یک نســخه از نقشــههاي کامل تأسیســاتي، اعام و اطفاء حریق و فضاي ســبز با مشــخص نمودن نحوه ابیاري یا لوح فشــرده مربوطه

ب-6- معرفي مجري که میتواند از میان اشخاص حقیقي و حقوقي داراي درجهبندي و اعتبار از طریق ارائه مدارک باشد
ب-7- معرفــي مهنــدس ناظــر عملیــات ســاختماني کــه میتوانــد از میــان اشــخاص حقیقــي و حقوقــي داراي پروانــه معتبــر اشــتغال بــه کار 

انتخــاب گردنــد، از طریــق ارائــه مــدارک اشــتغال بــه کار
پــس از تصویــب مــدارک مرحلــه دوم، پروانــه ســاختماني بنــام مالــک و یــا وکیــل قانونــي وي کــه بــه امضــاء مالــک و مهنــدس ناظــر 
خواهــد رســید صــادر مــي گــردد. اعتبــار پروانــه ســاختمان جهــت احــداث و تکمیــل ســاختمان 3 ســال بــوده و در صــورت تطویــل عملیــات 

ســاختماني قابــل تمدیــد خواهــد بــود کــه در ایــن صــورت بــراي تمدیــد پروانــه ســاختمان، عــوارض مجــدد دریافــت خواهــد شــد.
جهــت کنتــرل مســتمر عملیــات ســاختماني، مهنــدس ناظــر گزارشــات ماهیانــه خــود در خصــوص صحــت عملیــات ســاختماني را مطابــق 
فرمهــاي مخصــوص بــه مدیریــت خدمــات شــهري تحویــل نمــوده و بازرســین منطقــه نیــز پــس از دریافــت گزارشــات از محــل ملــک 

بازدیــد و اطاعــات ارائــه شــده را کنتــرل مینماینــد.

نمونه فرم پروانه ساختماني
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5-1-8  مراحل صدور گواهي پایان کار ساختماني
ــه پایــان کار توســط مهنــدس ناظــر و صــدور پایــان کار توســط مرجــع  ــه ارائ اخــذ ســند مالکیــت جهــت هــر واحــد مســکونی منــوط ب

صــدور پروانــه مــی باشــد. 
ــد.  ــي نمای ــدام م ــهري اق ــات ش ــت خدم ــان کار از مدیری ــي پای ــه درخواســت صــدور گواه ــذار نســبت ب ــرمایه گ ــام کار، س ــس از اتم پ
کارشــناس ناظــر ایــن مدیریــت بــه عنــوان نظــارت عالیــه بــر اجــراي طــرح هــاي ســرمایه گــذاري نســبت بــه تهیــه و ارائــه گــزارش 
تکمیــل کار پــروژه بــه صــورت مرحلــه اي اقــدام و نســبت بــه تاییــد نهایــي آن مبــادرت مــي ورزد و در نهایــت پــس از تاییــد مدیریــت 

ــان کار ســاختماني صــادر مــي گــردد.  ایــن بخــش گواهــي پای

درخواست صدورگواهی کار ساختمانی توسط سرمایه گذار1
نظارت عالیه بر اجرای طرح توسط مدیریت خدمات شهری2
تهیه و ارائه گزارش مرحله به مرحله به مدیریت خدمات شهری توسط ناظر 3
تایید نهایی ناظر مبنی بر اتمام کار و رعایت ضوابط مترتب و اعام به مدیریت خدمات شهری4
صدور گواهی پایان کار ساختمانی5

فرم گواهي پايان كار
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5-1-9  مراحل صدور سند مالكیت  زمین
براســاس قــرارداد فــي مابیــن ســازمان منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس و ســرمایه گــذار محتــرم، شــرایط صــدور ســند مالکیــت 

اراضــي بــه قــرار ذیــل مــي باشــد:
1. اجراي پروژه سرمایه گذاري براساس موضوع قرارداد و بهره برداري از طرح

2. پرداخت کامل بهاي زمین و تسویه حساب مالي

درخواست صدورگواهی سند مالکیت توسط سرمایه گذار1
اخذ و ارائه گواهی پایان کار ساختمانی به مدیریت خدمات شهری توسط سرمایه گذار2
اخذ فرم انتقال قطعی سند مالکیت اراضی از مدیریت خدمات شهری و پیگیری جهت کسب تاییدیه های الزم توسط سرمایه گذار3
ارائه فرم تکمیل شده انتقال قطعی سند مالکیت اراضی به مدیریت توسعه اقتصادی و جذب سرمایه توسط سرمایه گذار4
ارسال نامه تفکیک زمین موضوع قرارداد به اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کنگان توسط مدیریت امور حقوقی و قرارداد ها5
بازدید از زمین و تطابق آن با اسناد تفکیکی و کروکی مورد توافق طرفین در قرارداد با حضور نمایندگان طرفین و نماینده اداره ثبت اسناد6
حضور نمایندگان طرفین در دفتر اسناد رسمی جهت انتقال مالکیت به سرملیه گذار7
امضای اسناد و انتقال مالکیت8

مدارك الزم جهت ثبت درخواست صدور سند مالكيت به شرح زير مي باشد: 

ارائه تصویر قرارداد  ½
ارائه پایان کار ساختماني  ½
ارائه سند تسویه حساب مالي  ½

)جدول شماره 87(
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5-1-10 مراحل ترخیص کاال از گمرك
الف( فرایند اجرایی ورود و انجام تشریفات کاال در مدیریت امور گمرکی

امور گمرکی(ستاد)

ورود کاال

مجوز 
ورود دارد

؟

صاحب 
کاال حضور 

دارد
؟

موافقت
 می شود

؟

موقعیت
تخلیه
کاال؟

مبادی هواییمبادی دریاییمبادی زمینی

خیر

خیر

بله

بله

سایت اختصاصی صاحب کاال

بارانداز منطقه

هدایت کاال به بارانداز
 /اسکله/فرودگاه

بارانداز/ اسکله/فرودگاه
تنظیم صورتجلسه نظارت بر تخلیه کاال فرم 

بارانداز/ فرودگاه/اسکله
صدور قبض انبار

امور گمرکی

حمل یکسره کاال به سایت صاحب کاال و تنظیم 
صورتجلسه نظارت بر تخلیه کاال فرم

صدور قبض انبار اصلی فرم

یایا

صاحب کاال
درخواست صدور قبض انبار تفکیکی

صاحب کاال
انجام تشریفات گمرکی کاال نزد گمرک 

ایران و اخذ مجوز بهره برداری 
و ارائه به امور گمرکی 

امور گمرکی(ستاد)
صدور قبض انبار تفکیکی

طبق فرم

صاحب کاال
درخواست صدور قبض انبار فایل معامله

بارانداز

صاحب کاال

در خواست صدور 
مجوز ورود کاال

امور گمرکی(ستاد)

بایگانی قبض 
انبار تا زمان 

مراجعه صاحب

عدم مراجعه صاحب کاال 
و اتمام مهلت توقف در 

بارانداز

ارائه قبض انبار به 
صاحب کاال

اتمام مهلت مقرر 
در اخطاریه

امور گمرکی(ستاد)
بررسی اسناد مدارک

صدور اخطاریه طبق فرم 
CU-FP-01-14

امور گمرکی(ستاد)
صدور صورت وضعیت کاالی 
وارداتی و ارسال به امور مالی

CU-FP

امور گمرکی(ستاد)
اعالم کاالی متروکه به 

گمرک ایران و تحویل به 
سازمان اموال تملیکی

-01-09

امور گمرکی(ستاد)
صدور تاییدیه امور مالی

امور گمرکی(ستاد)
صدور مجوز ورود کاال

اعالم وضعیت
 به متقاضی

CU-FP-01-10

CU-FP

امور گمرکی(ستاد)
صدور قبض انبار قابل 

معامله طبق فرم
CU-FP-01-07

امور گمرکی(ستاد)
تنظیم صورت جلسه تحویل و تحول کاال طبق فرم

CU-FP -01-13

-01-04

CU-FP-01-04

CU-FP-01-01 CU-FP-01-02 CU-FP-01-03

امور گمرکی(ستاد)
صدور صورت وضعیت هزینه

 انبار داری کاال طبق فرم
CU-FP-

امور گمرکی(ستاد)
وصول تاییدیه امور مالی 
مبنی بر پرداخت هزینه

امور گمرکی(ستاد)
صدور مجوز خروج کاال

CU-FP-01-12

بارانداز
تجویل کاال به 

مالک یا نماینده وی

بایگانی اسناد
پایان

خیر

بله

CU-FP-01-01یایا CU-FP-01-02 CU-FP-01-03

CU-FP-01-05 CU-FP-01-06

 ب( فرآیند اجرایی مجوز صادرات کاال
 

با درخواست
 موافقت 
می شود؟

شروع

امور گمرکی (ستاد)
دریافت درخواست مجوز صادرات کاال

امور گمرکی(ستاد)

اخذ تاییدیه پرداخت هزینه خدمات گمرکی 
دریافت تاییدیه امور مالی

امور گمرکی(ستاد)
صدور مجوز ورود کاال

امور گمرکی(ستاد)
بایگانی

پایان

خیر

بله

امور گمرکی (ستاد)
بررسی درخواست صادرات

اعالم وضعیت به متقاضی

امور گمرکی (ستاد)
صدور صورت وضعیت کاالی صادراتی و اعالم امور مالی جهت وصول هزینه خدمات گمرکی

CU-FP-02-01

CU-FP-02-02
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5-2 بررسي فرآیندهاي اداري سرمایه گذاري خارجي در منطقه

5-2-1  راهنماي پذیرش سرمایه گذاري خارجي
ســرمایه گــذاري خارجــي در منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس در چارچــوب قانــون تشــویق و حمایــت از ســرمایه گــذاري خارجــي و 

آییــن نامــه اجرایــي آن و از طریــق ســازمان ســرمایه گــذاري و کمــک هــاي فنــي و اقتصــادي ایــران صــورت مــي پذیــرد. 
در ایــن کتابچــه ابتــدا بــه طــور خاصــه بــه رونــد بررســي درخواســت ســرمایه گــذاران خارجــي در ســــازمان ســرمایه گــذاري تــا مرحلــه 
صــدور مجــوز ســرمایه گــذاري خارجــي بــه شــرح نمــودار شــماره )1( اشــاره مــي گــردد. ســپس مــوادي از قانــون و آئیــن نامــه اجرایــي آن 
کــه بــه تضمیــن هــاي قابــل ارائــه بــه ســرمایه گــذار، حقـــوق و تسهیـــات و حمایــت هــاي ناشــي از ســرمایه گــذاري در چارچــوب قانون 
مذکــور و همچنیــن تعهــدات و الــــزامات قانونــي ســرمایه گــذار خارجــي اشــاره مینمایــد را توضیــــح مــي دهــــد. و در بخــش پایانــي نیــز 
چگونگــي ورود و نحــوه ثبــت ســرمایه هــاي خارجــي در ســازمان ســرمایه گــذاري پــس از صــدور مجــوز ســرمایه گــذاري خارجــي بشــرح 

نمــودار شــماره )2( اضافــه گردیــده اســت.

5-2-1-1 روند بررســي درخواســت ســرمایه گذاران خارجي در ســازمان ســرمایه گذاري تا مرحله صدور مجوز
ســرمایه گــذاران خارجــي کــه قصــد دارنــد در چارچــوب قانــون تشــویق و حمایــت ســرمایه گــذاري خارجــي در ایــران ســرمایه گــذاري 
نماینــد در مرحلــه نخســت مــي بایســت درخواســت ســرمایه گــذاري خــود را در چارچــوب فــرم مخصوصــي کــه از طریــق ســایت اینترنتــي 
ســازمان منطقــه ویــژه )www.pseez.ir( قابــل دریافــت مــي باشــد تکمیــــل و بــه ســــازمان ارائــه نماینــد. درخــــواست ســرمایه گذار 
خارجــي توســط ســازمان در هیــأت ســرمایه گــذاري خارجــي مطــرح و تــا مرحلــه صــدور مجــــوز ســــرمایه گــذاري خارجي مــورد پیگیري 
قــرار خواهــد گرفــت. کلیــه مراحــل مربوطــه از زمــان ارائــه درخواســت ســرمایه گــذار بــه ســازمان تــا صــدور مجــــوز ســرمایه گــذاري 

خارجــي در نمــودار شــماره )1( ارائــه شــده اســت. 
انتخــاب فــرم بســتگي بــه روش ســرمایه گــذاري خارجــي و توافقــي اســت کــه بیــن طرفیــن مشــارکت )ســرمایه گــذار داخلــي و خارجــي( 
صــورت مــي پذیــرد. ایــن فــرم مــي بایســت بــه زبــان انگلیســي ارائــه شــود مگــر در مــواردي کــه ســرمایه گــذار خارجــي یــک ایرانــي 

مقیــم خــارج یــا از کشــورهاي فارســي زبــان شــامل تاجیکســتان و افغانســتان باشــد. 

5-2-1-2 پوشش هاي تضمیني و حمایتي
* تضمین پرداخت غرامت در صورت ملي شدن و سلب مالکیت )ماده 9 قانون(

* تضمیــن جبــران زیــان ناشــي از ممنوعیــت و یــا توقــف اجــراي موافقتنامــه هــاي مالــي در ســرمایه گــذاري هــاي خارجــــي بــه روش 
ترتیبـــــات قــراردادي بــر اثــر وضــع قانــون و یــا تصمیمــات دولــت، )مــاده 17 قانــون و مــاده 26 آئیــن نامــه(

* تضمیــن خریــد کاال و خدمــات تولیــدي طــرح ســرمایه گــذاري خارجــي در مــواردي کــه دســتگاه دولتــي خریــــدار انحصـــــاري و یــا 
عرضــه کننــــده کــــاال و خدمــــات تولیــــدي به قیمت رایانـــه اي اســت )مـــاده 11 آئیــن نامه(.

*برخورداري سرمایه گذاري خارجي از حقوق، حمایت ها و تسهیات یکسان با سرمایه گذاري داخلي )ماده 8 قانون( 
* انتقــال آزادانــه اصل سرمایه و منافع ناشي از سرمایه گذاري در کشور بصورت ارز و یا کاال )مــواد 18-13 قانون( 

*امکان سرمایه گذاري خارجي بصورت صد در صد در طرح هاي سرمایه گذاري )ماده 4 آئین نامه( 
*پذیــرش ســرمایه گــذاري خارجــي در کلیــه زمینــه هــاي تولیــدي، صنعتــي و کشــاورزي، حمــل و نقــل ارتباطــات، خدمــات و تأمیــن آب 

و بــرق و گازو انــرژي 
*امکان ارجاع اختافات سرمایه گذاري به مراجع بین المللي )ماده 19 قانون( 

*امکــان تملـــک زمیـن به نام شـــرکت )ثبت شده در ایران( در سرمایه گذاریهاي مشترک )مــاده 34 آئین نامه( 
*ارائــه تســهیات روادیــد اقامــت ســه ســاله در ایــران بــراي ســرمایه گــذاران خارجــي، مدیــران، کارشناســان و بســتگان درجــه یــک آنهــا 

و امــکان تمدیــد آن )مــاده 20 قانــون و 35 آئیــن نامــه( 
*تصمیــم گیـــري نســبت بــه درخــــواست هــاي ســرمایه گـــــذاران خــــارجي حداکثــر ظــرف مــدت 45 روز )مــاده 6 قانــون( )لطفــًا بــه 

زیرنویــس نمــودار شــماره )1( توجــه گــردد(. 
*انتخــاب روش ســرمایه گــذاري در طــرح مــورد نظــر بصــورت ســرمایه گــذاري مســتقیم خارجــي )FDI( یــا ترتیبــات قــراردادي از جملــه: 

روش هــايBoT، بــاي بــک و مشـــارکت مدني توســط ســرمایه گــــذار )مــاده 3 قانون( 
*پـــذیرش سـرمـایـــه گـــذاري اشخـــاص حقیقي و حقـــوقي ایـــراني کـــه با سرمایه منشأ خارجي در کشور سـرمـایـه گـــذاري مي نمایند 

و اعـطـــاي تســهیات و حمـــایت هـــاي قـــانون تشـــویق و حمـــایت ســرمایه گذار خارجي به آنها )ماده 1 قانون(. 
*ســرمایه گــذار خارجــي مــي بایســت از میــان فهرســت مؤسســات حسابرســي تاییــد شــده عضــو جامعــه حســابداران رســمي ایــران کــه 
توســط ســازمان ســرمایه گــذاري و کمــک هــاي فنــي- اقتصــادي تهیــه شــده اســت یــک مؤسســه حسابرســي را بمنظــور تأییــد گزارشــات 

مالــي و ســاالنه طــرح خــود انتخــاب نمایــد )مــواد 22 و 23 و 1 آئیــن نامــه(. 

5-2-1-3 تعهدات و الزامات حقوقي سرمایه گذار
*درخواســتهاي ســرمایه گــذاران خارجــي بمنظــور پذیــرش، ورود، بکارگیــري، خروج ســود و ســرمایه در چارچوب قانون تشــویق و حمایت ســرمایه 
گــذاري خارجــي مــي بایســت صرفاً به ســازمان ســرمایه گــذاري و کمک هــاي فني- اقتصــادي تســلیم و از آن طریق اقدام گــردد )مــاده 5 قانون(. 
* هـــر گـــونه تغییــر در نـــام، نشـــاني، شــکل حقوقــي و تابعیــت ســرمایه گــذار خارجــي و تغییــرات بیــش از 30 درصــد در مـــالکیت وي 

مـي بایست تـوسط سرمایه گــذار خارجــي به اطاع سازمان رسانده شود )ماده 33 آئین نامه(. 
* چـــنانچه سـرمـایـــه گـــذار خارجــي قصــد واگــذاري ســرمایه گذاري خود به ســایر ســرمایه گذاران را داشــته بـــاشد ضروریســت ســازمان 
ســرمایه گــذاري و کمــک هــاي فنــي- اقتصــادي را مطلــع نمایــد. درصــورت واگــذاري بــه ســرمایه گــذاري خارجــي دیگــر ضروریســت 

اقدامــات الزم درخصــوص موافقــت هیــأت و اخــذ مجــوز از طریــق ســازمان معمــول گــردد )مــاده 10 قانــون(. 
* کلیــه درخواســتهاي ســرمایه گــذار خارجــي در مــوارد انتقــال ســود، ســرمایه و عایــدات ناشــي از افزایــش ارزش ســرمایه موضــوع قانــون 
مــي بایســت مســتند بــه گــزارش مؤسســه حسابرســي عضــو حسابرســان رســمي ایران بــه ســازمان ارائــه گــردد )مــواد 22 و 23 آئیــن نامه(. 
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* ظــرف مــدت تعییــن شــده در مجــوز ســرمایه گــذاري خارجــي کــه معمــواًل 6 ماه اســت، ســرمایه گــذار موظــف بــه وارد نمودن بخشــي از 
ســرمایه بــه کشــور بــراي اجراي طرح مصوب میباشــد. در صورت عدم ورود ســرمایه ظــرف مدت مذکور و بــه منظور ممانعــت از ابطال مجوز 
صــادره ضــروري اســت ســرمایه گــذار دالیل و توجیهــات الزم را براي تمدیــد مدت اعتبار مجوز به ســازمان ارائــه نماید )مــاده 32 آئین نامه(. 
* ســرمایه گــذار خارجــي موظــف اســت ورود ســرمایه هــاي خــود را از جملــه ســرمایه نقــدي و غیرنقــدي در چارچــوب مجــوز ســرمایه 
گذارخارجــي صــادره بــه ســازمان ســرمایه گــذاري و کمــک هــاي فنــي- اقتصــادي اعــام نمایــد تــا در ســازمان بــه ثبــت رســیده و تحــت 
پوشــش حمایتــي قانــون تشــویق و حمایــت ســرمایه گــذاري خارجــي قــرار گیــرد. عــدم ثبــت ســرمایه هــاي وارده در ســازمان بــه معنــاي 

عــدم پوشــش قانونــي و حمایتــي بــه ســرمایه هــاي مذکــور مــي باشــد )مــاده 11 قانــون و مــاده 24 آئیــن نامــه(. 
* ایرانیاني که قصد دارند با ســرمایه منشــأ خارجي در ایران ســرمایه گذاري و تحت پوشــش قانون تشــویق و حمایت قرار گیرند مي بایســت 
در خــارج از کشــور فعالیــت اقتصــادي و تجــاري داشــته و مســتندات مربوطه را به ســازمان ســرمایه گــذاري ارائه نماینــد. )ماده 5 آئیــن نامه(. 
* پذیــرش ســرمایه گــذاري خارجــي در بنگاههــا و شــرکت هــاي اقتصــادي موجــود ایرانــي )خریــد ســهام( مشــروط بــه ایجــــاد ارزش 

افــــزوده در واحـــــد اقتصــــادي مورد نظــــر پس از خــــرید سهــــام مي بــــــاشد. )مـــاده 7 آئین نامه(.

5-2-1-4 سایر مزایا و تسهیالت
* ســرمایه گــذاران خارجــي مــي تواننــد بخشــي از ســرمایه خــود را از منابــع داخلــي و خارجــي بصــورت وام تهیــه نماینــد. بدیهــي اســت 

تضمیــن تعهــدات بازپرداخــت وام اخــذ شــده برعهــده وام گیرنــده اســت. 
* ســرمایه خارجــي میتوانــد بــه شــکل ارز نقــدي، ماشــین آالت و تجهیــزات، مــواد اولیــه، دانــش فنــي و ســایر اشــکال حقــوق مالکیــت 
معنــوي بــه کشــور وارد و تحــت پوشــش قانــون تشــویق و حمایــت قــرار گیــرد. نحــوه ورود و ثبــت آورده ســرمایه گــذار خارجــي در نمــودار 

شــماره )2( مشــخص شــده اســت. 
* هشتاد درصد درآمد واحدهاي تولیدي و معدني مستقر در مناطق توسعه یافته به مدت 4 سال از مالیات معاف مي باشد. 

* صــد درصــد درآمــد واحدهــاي تولیــدي و معدنــي مســتقر در مناطــق کمتــر توســعه یافته به مــدت 10 ســال مشــمول مالیات نخواهــد بود. 
* تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي ساالنه از پرداخت 50 درصد مالیات متعلقه معاف هستند. 

* صد درصد درآمد ناشي از صادرات کاالهاي صنعتي و کشاورزي و صنایع تبدیلي و تکمیل آن از شمول مالیات معاف است. 
* پنجــاه درصــد درآمــد ناشــي از صــدور کاالهایــي کــه بــا هــدف توســعه صــــادرات غیــر نفتــي بــه خــارج صـــــادر مــي شــوند از شــمول 

مالیــات معــاف اســت. 
* صد درصد درآمد حاصل از صدور کاالهاي ترانزیت وارده به کشور از شمول مالیات معاف است. 

* ســرمایه گــذاري مجــدد شــرکتهاي تعاونــي و خصوصــي بــا هــدف توســعه، بازســازي و تکمیــل واحــد صنعتــي و معدنــي موجــود از 50 
درصــد مالیــات متعلقــه معــاف خواهــد بــود. 

 *منظور از سازمان عبارت است از سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي ايران  

بررسی درخواست 
سرمایه گذاری 
توسط سازمان

ارائه درخواست 
سرمایه گذاری 

به سازمان

١٥ روز از تاریخ 
تکمیل فرم و 

ارائه کامل 
اسناد الزم 

حداکثر ٣٠ روز بدون در نظر گرفتن زمان الزم 
برای بررسی در خواست  تجدید نظر سرمایه گذار 

(در صورت وجود)

طرح موضوع در هیات
 سرمایه گذاری خارجی

اعالم تصمیم هیات
 به سرمایه گذار

 خارجی

امضاء مجوز توسط وزیر
 امور اقتصادی و دارایی

نمودار شماره (١)

ابالغ مجوز
توسط سازمان

مراحل صدور مجوز سرمایه گذارى خارجى

در خواست تجدید نظر سرمایه گذار 
در صورت مغایرت مصوبه هیات 

با درخواستهای اولیه سرمایه گذار

هماهنگی با وزارتخانه ذیربط

صدور پروانه گمرکی 
با پروانه ورودی 

ارسال پروانه ورودی توسط 
واحد سرمایه پذیر به سازمان 
به منظور ثبت آورده در سازمان

ترخیص اقالم 
مذکور از گمرک

ورود اقالم 
مذکور به گمرک

ثبت سفارش ماشین آالت 
و تجهیزات در وزارت بازگانی

ثبت آورده خارجی
در دفاتر سازمان

صدور گواهی ورود ارز بنام سازمان توسط 
بانک عامل به درخواست واحد سرمایه پذیر

حواله ارز نقدی توسط سرمایه گذار 
خارجی به سیستم بانکی کشور

بررسی کارشناسان سازمان و همچنین 
تاییدیه ورود دانش فنی توسط دستگاه 
ذیربط و اعالم آن به سازمان جهت ثبت

 دانش فنی در دفاتر سازمان

تایید واحد سرمایه پذیر
 مبنی بر ورود دانش فنی به 
کشور و اعالم آن به سازمان  ورود دانش فنی یا تکنولوژی به کشور

با هماهنگی سازمان با هماهنگی سازمان

حمل به کشور

نمودار شماره (٢)

الف) ماشین آالت و تجهیزات

ب) ارز نقدی

ج) دانش فنی یا تکنولوژی

در کلیه موارد فوق پس از ثبت آورده سرمایه گذار خارجی در دفاتر سازمان موضوع به سرمایه گذار خارجی رسما اعالم می گردد.

سرمایه گذاران محترم توجه فرمایند که چنانچه تکمیل فرم و ارائه مدرک و یا درخواست تجدید نظر در مصوبه هیات سرمایه گذاری و احتماال ارائه دالیل 
در خواست تجدید نظر بموقع به سازمان ارائه نشود ممکن است زمان بررسی و صدور مجوز طوالنی شود.

نحوه احصاء و ثبت آورده سرمایه گذار خارجى در سازمان سرمایه گذارى
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5-2-2 مراحل صدور مجوز سرمایه گذاري خارجي
بــر اســاس قانــون تشــویق وحمایــت ســرمایه گــذاري خارجــي، رویــه اداري درخواســت مجــوز ســرمایه گــذاري خارجــي بــه صورتــي بســیار 
کوتــاه و ســاده طراحــي گردیــده اســت. همانگونــه کــه در نمــودار صفحــه بعــد مشــاهده مــي شــود، کل فراینــد صــدور مجــوز ســرمایه 

گــذاري در چهــار مرحلــه بــه ترتیــب زیــر مــي باشــد.

5-2-2-1 ارائه درخواست پذیرش سرمایه گذاري به سازمان
بــه متقاضیــان توصیــه مــي شــود اطمینــان حاصــل نماینــد اطاعــات منــدرج در فــرم درخواســت پذیــرش مجدانــه و ترجیحــا بــا اســتفاده 
از مطالعــات توجیــه فنــي و اقتصــادي طــرح و در صــورت عــدم وجــود چنیــن مطالعاتــي، بــه کمــک آخریــن اطاعــات و داده هــاي طرحــي 
کــه مایــل بــه ســرمایه گــذاري در آن هســتند تنظیــم شــده باشــد. بــه همیــن منظــور در طــول تــدارک درخواســت پذیــرش، کارکنــان اداره 

کل ســرمایه گذاریهــاي خارجــي ســازمان مــي تواننــد طــرف مشــورت قــرار گیرنــد.

5-2-2-2 بررسي درخواست پذیرش سرمایه گذاري توسط هیأت سرمایه گذاري خارجي
ــأت  ــم از ســوي هی ــذ تصمی ــه منظــور بررســي واخ ــور ب ــازمان گزارشــي درخصــوص درخواســت مزب ــه درخواســت، س ــب ارائ متعاق
ســرمایه گــذاري خارجــي تهیــه مــي نمایــد. ایــن فراینــد معمــواًل بیــش از 15 روز کاري از زمــان دریافــت درخواســت پذیــرش بطــول 
نمــي انجامــد. معمــواًل از نماینــدگان ســرمایه گــذاران خارجــي نیــز بــراي شــرکت در جلســه هیــأت ســرمایه گــذاري خارجــي دعــوت 
ــاه در خصــوص درخواســت  ــر یــک م ــأت ســرمایه گــذاري خارجــي مــي بایســت طــي حداکث ــد. در هــر صــورت هی بعمــل مــي آی

پذیــرش اخــذ تصمیــم نمایــد.

5-2-2-3 ارسال پیش نویس مجوز سرمایه گذاري براي سرمایه گذار خارجي
بــه منظــور حصــول اطمینــان از رضایــت ســرمایه گــذار خارجــي از تصمیــم هیــأت پیــش نویــس مجــوز ســرمایه گــذاري پیــش از صــدور 
بــراي ســرمایه گــذار خارجــي ارســال مــي گــردد. ایــن کار فرصــت آن را بــراي ســرمایه گــذار خارجــي فراهــم مــي ســازد کــه جزئیــات 

محتــواي مجــوز ســرمایه گــذاري را بررســي نمــوده و پیــش از صــدور نهایــي آن موافقــت یــا مخالفــت خــود را ابــراز دارد.
ســازمان از هرگونــه اظهــار نظــر مخالــف بــا تصمیمــات هیــأت ســرمایه گــذاري خارجــي اســتقبال نمــوده و آمــاده اســت موضــوع را دوبــاره 

بــه منظــور بررســي مجــدد در هیــأت مطــرح نمایــد.

5-2-2-4 صدور مجوز سرمایه گذاري
مجــوز نهایــي درهیــچ شــرایطي پیــش از آنکــه ســازمان رســمًا از موافقــت ســرمایه گــذار خارجــي بــا محتــواي پیــش نویــس مجــوز اطــاع 
حاصــل نمایــد صــادر نمــي گــردد. متعاقــب دریافــت تاییدیــه ســرمایه گــذار درخصــوص پیــش نویــس مجــوز، مجــوز نهایــي بــا امضــاي 

وزیــر امــور اقتصــادي و دارایــی صــادر مــي گــردد.

5-2-3  فرآیند اخذ تسهیالت اعتباري 

تأمين منابع مالي خارجي  �

استفاده از روش قرضي ) فاينانس( براي تأمين مالي طرح ها 

چنانچــه طــرف خارجــي بخواهــد منابــع مالــي خارجــي را در چارچــوب تســهیات وامــي )اعتبــاري( در اختیــار طــرف ایرانــي قــرار دهــد، 
صــدور تضمین هــاي الزم جهــت بازگشــت اصــل و فــرع منابــع وامــي اعطایــي مســتلزم طــي مراحلــي اســت کــه ذیــًا اشــاره مــي گــردد، 
بدیهــي اســت در ایــن روش امــکان برخــورداري مؤسســه اعتبــار دهنــده خارجــي از حمایتهــاي قانــون تشــویق و حمایــت ســرمایه گــذاري 

خارجــي فراهــم نبــوده و بازپرداخــت منابــع اعطایــي صرفــًا متکــي بــه ابزارهــاي تضمینــي دولتــي و یــا بانکــي خواهــد بــود.
اوال: تســهیات ارزي مذکــور صرفــا بــه شــکل خریــد خدمــات، تجهیــزات، ماشــین آالت و دانــش فنــي از خــارج از کشــور و بــه میــزان 
85% ارزش آن قابــل دریافــت میباشــد. لــذا تأمیــن مالــي 15% از خریــد خارجــي و همچنیــن هزینــه بخــش داخلــي طــرح )Civil ( بــر 
عهــده مجــري و از محــل منابــع داخلــي قابــل تأمیــن مــي باشــد. منظــور از بخــش داخلــي در ایــن بنــد کلیــه هزینــه هــاي ســاخت و 

خدمــات و تجهیــزات و ماشــین آالتــي اســت کــه متقاضــي در داخــل کشــور و بصــورت ریالــي خریــد یــا هزینــه مــي نمایــد.
ثانیــا: در ایــن روش وجــه نقــد بــه متقاضــي تســهیات پرداخــت نمــي گــردد. بلکــه تســهیات اعطایــي بصــورت خریــد ماشــین آالت و 
تجهیــزات مــورد نیــاز هــر پــروژه مــي باشــد کــه پــس از طــي مراحــل تأمیــن مالــي و صــدور ضمانــت نامــه توســط ایــن ســازمان، پــس از 

بررسی درخواست 
سرمایه گذاری 
توسط سازمان

ارائه درخواست 
سرمایه گذاری 

به سازمان

١٥ روز حداکثر ٣٠ روز 

طرح موضوع در هیات
 سرمایه گذاری خارجی

ابالغ تصمیم هیات
 به سرمایه گذار

 خارجی

امضاء مجوز توسط وزیر
 امور اقتصادی و دارایی

ابالغ مجوز 
توسط سازمان

در خواست تجدید نظر سرمایه گذار 

هماهنگی با وزارتخانه ذیربط
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تاییــد و اعــام متقاضــي تســهیات، از ســوي بانــک تســهیات دهنــده خارجــي در وجــه پیمانــکار یــا فروشــنده خارجــي پرداخت مي شــود.
یــادآوري مینمایــد کــه براســاس اصاحــات انجــام شــده در فراینــد تأمیــن مالــي خارجــي و مطابــق بــا آخریــن تغییــرات صــورت گرفتــه 
براســاس تصویبنامــه مــورخ 1385/8/6 هیــأت محتــرم وزیــران، متقاضیــان بخــش غیــر دولتــي اســتفاده از تســهیات خارجــي مــي بایســت 
کلیــه مــدارک مــورد نیــاز را در اختیــار ایــن ســازمان قــرار دهنــد تــا براســاس فراینــد مشــروح زیــر نســبت بــه تأمیــن مالي آنهــا اقــدام گردد:
1- ارائــه مــدارک مــورد نیــاز بــه ایــن ســازمان شــامل: تاییدیــه وزیــر یــا باالتریــن مقــام اجرایــي دســتگاه ذیربــط در خصــوص دارا بــودن 
توجیــه فنــي، اقتصــادي و مالــي و امــکان اجــراي کامــل طــرح در قالــب هزینــه هــاي تعییــن شــده بعنــوان ســقف هزینــه بــه انضمــام 
گــزارش توجیــه اقتصــادي، فنــي و مالــي طــرح، قــرارداد تجــاري/ پروفورمــا، ثبــت ســفارش و پذیــرش دســتگاه مربوطــه مبنــي بــر اعــام 

ســهمیه ارزي، بــه همــراه معرفــي بانــک عامــل ایرانــي. 
2-  اعام مراتب موافقت این سازمان همراه با مدارک توسط به بانک عامل به منظور پذیرش عاملیت طرح.

3-اعــام مراتــب توســط ســازمان متبــوع بــه دســتگاه اجرایــي )وزارتخانــه ناظــر( بــه منظــور موافقــت در خصــوص اعــام اولویــت اجــراي 
طــرح و معرفــي ســهمیه ارزي مــورد نظــر جهــت صــدور گواهــي مســدودي ارزي.

4-ارســال تاییدیــه اولویــت دار بــودن طــرح و ردیــف ســهمیه ارزي توســط دســتگاه اجرایــي )وزارتخانــه ناظــر( بــه بانــک عامــل بــراي 
بررســي توجیــه اقتصــادي، فنــي و مالــي طــرح و بــه بانــک مرکــزي جهــت انســداد ســهمیه ارزي.

5- بررســي گــزارش توجیــه اقتصــادي و مالــي طــرح توســط اداره اعتبــارات بانــک عامــل و در صــورت پذیــرش، اخــذ وثایــق مــورد نیــاز 
و صــدور مصوبــه اعتبــاري و اعــام مراتــب بــه مرکــز تأمیــن منابــع مالــي خارجــي و متقاضــي.

6- بررســي قــرارداد تجــاري یــا پروفرماي ارســالي توســط اداره خارجــه بانک عامل و اعــام موافقت به بانک مرکــزي و مرکز تأمیــن مالي خارجي.
7- معرفي بانک اعتبار دهنده خارجي به بانک عامل توسط بانک مرکزي.

8-  انعقاد قرارداد مالي فی مابین بانک عامل و اعتبار دهنده خارجي و ارسال مدارک به سازمان سرمایـــــه گذاري.
9- صــدور ضمانت نامه و اباغ به اعتبار دهنده، بانک عامل و بانک مرکزي تـــوسط سازمان سرمایه گذاري.

10-   توضیــح اینکــه بندهــاي 2 الــي 6 بطــور مــوازي و همزمــان انجــام مــي شــود و مــوارد بندهــاي 7 تــا 9 فــوق قبــًا مــورد توافــق 
ایــن ســازمان، بانــک مرکــزي و اعتبــار دهنــده خارجــي قــرار گرفتــه اســت.

فرآيند بخش دولتي  �

ــا آخریــن تغییــرات صــورت گرفتــه براســاس تصویبنامــه  براســاس اصاحــات انجــام شــده در فراینــد تأمیــن مالــي خارجــي و مطابــق ب
مــورخ 6/8/1385 هیــأت محتــرم وزیــران، متقاضیــان بخــش دولتــي اســتفاده از تســهیات خارجــي میبایســت کلیــه مــدارک مــورد نیــاز را 

در اختیــار ایــن ســازمان قــرار دهنــد تــا براســاس فراینــد مشــروح زیــر نســبت بــه تأمیــن مالــي آنهــا اقــدام گــردد: 
1- ارائــه کلیــه مــدارک بــه ســازمان ســرمایه گــذاري شــامل: تاییدیــه وزیــر یــا باالتریــن مقــام اجرایــي دســتگاه ذیربــط در خصــوص 
دارا بــودن توجیــه فنــي، اقتصــادي و مالــي و امــکان اجــراي کامــل طــرح در قالــب هزینــه هــاي تعییــن شــده بعنــوان ســقف هزینــه بــه 
انضمــام گــزارش توجیــه اقتصــادي، فنــي و مالــي طــرح، قــرارداد تجــاري/ پروفورمــا، ثبــت ســفارش و پذیــرش دســتگاه مربوطــه مبنــي بــر 
اعــام ســهمیه ارزي، تصویــر مصوبــه شــوراي محتــرم اقتصــاد و در صــورت عــدم اخــذ مصوبــه موصــوف، فرمهــاي تکمیــل شــده مربوطــه 

بــه همــراه معرفــي بانــک عامــل ایرانــي.
2- ارســال مــدارک مربــوط بــه ســهمیه ارزي توســط ســازمان ســرمایه گــذاري بــه بانــک مرکــزي جهــت مســدودي ســهمیه ارزي، ارســال 

مــدارک مربــوط بــراي اخــذ مصوبــه شــوراي اقتصــاد و ارســال مــدارک مربــوط بــه پذیــرش عاملیــت بــه بانــک عامــل بطــور همزمــان.
3- ارسال مصوبه شوراي اقتصاد به بانک مرکزي، دستگاه اجرایي و این سازمان بطور همزمان.

ــردي رئیــس جمهــورو  ــزي و نظــارت راهب ــه ری ــت برنام ــي توســط معاون ــن اقســاط بازپرداخــت تســهیات مال ــه تأمی 4- صــدور تاییدی
ــه بانــک عامــل ارســال ب

5- بررسي قرارداد تجاري توسط بانک عامل و اعام موافقت به بانک مرکزي
6- معرفي اعتباردهنده خارجي به بانک عامل توسط بانک مرکزي

7- انعقاد قرارداد مالي فی مابین بانک عامل و اعتباردهنده خارجي و ارسال مدارک به این سازمان 
8- صدور ضمانت نامه و اباغ به اعتباردهنده و بانک عامل و بانک مرکزي توسط این سازمان 

نحوه بازپرداخت اقساط اعتبار دريافتي  �

اعتبــار گیرنــده بــه اســتناد و بــر اســاس توافقــات بعمــل آمــده در خصــوص شــرایط کلــي اعتبــار )نــرخ هــا، هزینــه هــا( منــدرج در قــرارداد 
تأمیــن مالــي کــه فــی مابیــن سیســتم بانکــي کشــورمان )بانــک عامــل( و اعتبــار دهنــده خارجــي منعقــد مــي گــردد در دوره بازپرداخــت 
نســبت بــه بازپرداخــت اقســاط اعتبــار دریافتــي اقــدام مینمایــد. ایــن دوره کــه معمــوال 5 الــي 8/5 ســال میباشــد، پــس از پایــان دوره تنفس 
آغــاز مــي گــردد و اقســاط پرداختــي بصــورت شــش ماهــه تقســیم بنــدي مــي شــود. بــه عبــارت دیگــر دوره بازپـــــرداخت شــامل 10- 17 
قســط مســاوي شــش ماهــه مــي باشــد. کلیــه عملیــات بانکــي مربوط بــه اخــذ اعتبــار خارجــي از جملــه گشــایش اعتبار اســنادي مربــوط به 
وجــوه پیــش پرداخــت و میــان پرداخــت و یــا بازپرداخــت اقســاط مربوطــه در زمــان سررســید از طریــق بانــک عامل انجــام مي شــود. جدول 
بازپرداخــت کــه در حقیقــت جــدول پیــش بینــي بازپرداخــت وجــوه دریافتي و نشــان دهنــده نحوه و زمــان دریافــت و بازپرداخــت وام و هزینه 
هــاي مترتــب بــر وام دریافتــي از جملــه ســود، هزینــه مدیریــت، هزینــه تعهــد و بیمــه میباشــد توســط بانــک مرکــزي تنظیــم مــي گــردد. 

5-2-4 راهنماي تأمین منابع مالي
5-2-4-1 استفاده از منابع مالي و خطوط اعتباري خارجي

اســتفاده از منابــع مالــي و خطــوط اعتبــاري خارجــي کــه در ایــران بــه نــام فاینانــس متــداول گردیــده بــراي اجــراي پروژه هــا و خریــد 
تجهیــزات و کاالهــاي ســرمایه اي طرح هــاي تولیــدي و همچنیــن خدمــات فنــي و مهندســي پروژه هــا، وفــق قراردادهــاي مالــي منعقــده 
ــه  ــران )مصوب ــرم وزی ــأت محت ــه هی ــد اجــراي ایــن روش براســاس آخریــن مصوب ــرد. فراین ــار دهنــدگان خارجــي صــورت میپذی ــا اعتب ب

شــماره 69807/ت 35915هـــ مــورخ 6/8/1385 فــوق الذکــر( اصــاح و بــه شــرح زیــر معیــن گردیــده اســت:
1- فعاليتهاي قابل قبول: 

جراي پروژه هاي جدید زیربنایي/ تولیدي و طرح هاي توسعه اي از طریق فروشندگان و پیمانکاران خارجي. ½
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خرید فن آوري، ماشین آالت و تجهیزات سرمایه اي و خدمات فني مهندسي از خارج از کشور. ½
الــف(  واجدیــن شــرایط: کلیــه مؤسســات،  شــرکتها و اشــخاص حقوقــي دولتــي، عمومــي و غیــر دولتــي )خصوصــي( کــه نیــاز بــه خریــد 

از خــارج از کشــور دارنــد.
ب ( وثایــق مــورد نیــاز: وثایــق مــورد نیــاز، حســب تشــخیص مراجع اعتبــاري بانک، عبــارت از مورد یــا مــواردي از وثایق زیــر خواهد بود: 

I( بخش خصوصي: اسناد و مدارک موردنیاز بخش خصوصي عبارتند از: 
طــرح مــورد نظــر/ امــوال غیــر منقــول/ ســفته و بــرات/ بــرگ ســپرده بانکــي بلنــد مــدت/ اوراق ســهام شــرکت هــاي پذیرفتــه 

شــده در بــورس/ اوراق بهــادار/ ســایر مــوارد حســب تشــخیص مراجــع اعتبــاري بانــک
II( بخــش دولتــي: بــراي بخــش دولتــي مصوبــه شــوراي اقتصــاد هیــأت دولــت و مجــوز مــاده 62 قانــون محاســبات عمومــي 

موردنیــاز اســت.

2- نرخ سود و هزينه هاي مترتب بر تسهيالت: 

ســود تســهیات براســاس نــوع قــرارداد بانــک خارجــي بــر دو اصــل نــرخ شــناور )LIBOR/EUROIBOR( شــش ماهــه بــه اضافــه 
حاشــیه ســود )کــه معمــواًل 5/0 درصــد مــي باشــد( و یــا نــرخ ثابــت )CIRR( و بــر اســاس قوانیــن OECD محاســبه مــي گــردد کــه 
میــزان نــرخ هــاي مزبــور در شــرایط زمانــي مختلــف متفــاوت مــي باشــند. نــرخ شــناور در ژانویــه 2009 بــه طــور متوســط برابــر 03/3 

درصــد و نــرخ ثابــت برابــر 06/4 درصــد اســت.
هزینه هاي دیگر عبارتند از: 

هزینه مدیریت در حدود 0/125 درصد مبلغ تسهیات، که یک بار و در هنگام شروع استفاده از تسهیات اخذ مي گردد.  ½
هزینه تعهد در حدود 0/125 درصد مبلغ اعتبار استفاده نشده، که به صورت سالیانه اخذ مي گردد. ½
حق بیمه صادراتي کشور فروشنده ماشین آالت که مبتني بر رتبه ریسک هر کشور محاسبه و اخذ مي گردد. ½

3- سقف پرداخت: 

ــه ریســک کشــور اســتفاده  ــه بیمــه صادراتــي مربوطــه )کــه براســاس رتب ــرارداد تجــاري/ پروفورمــا و هزین ــغ ق ــر 85 درصــد مبل حداکث
ــرار مــي گیــرد. ــده از تســهیات محاســبه مــي گــردد( مشــمول تســهیات فاینانــس ق کنن

4- روش پرداخت: 

به طور معمول ابزار پرداخت، اعتبار اسنادي بوده و نحوه پرداخت به شرح ذیل مي باشد: 
15 درصد مبلغ اعتبار اسنادي به عنوان پیش پرداخت و میان پرداخت توسط مجري طرح پرداخت مي گردد. 

85 درصد مبلغ اعتبار اسنادي از محل تسهیات فاینانس پرداخت مي گردد.
ــار اســنادي فاینانــس جهــت وزارتخانه هــا، ســازمان هــا  ــون محاســبات عمومــي کشــور گشــایش اعتب ــه مفــاد مــاده 62 قان ــا توجــه ب ب
ــزي و نظــارت  ــه ری ــت برنام ــه معاون ــه تاییدی ــه ارائ ــد موکــول ب ــي کــه از بودجــه عمومــي اســتفاده مي کنن و شــرکت هاي وابســته دولت
راهبــردي رییــس جمهــور مبنــي بــر پیــش بینــي معــادل ریالــي اصــل و فــرع اقســاط تســهیات در بودجــه ســنواتي کشــور بــه منظــور 

بازپرداخــت اقســاط در سررســیدهاي مقــرر خواهــد بــود.
5- دوره استفاده از تسهيالت: 

دوره اســتفاده از تســهیات قراردادهــاي مالــي براســاس دوره حمــل و اجــراي پــروژه منــدرج در قراردادهــاي تجــاري بــا توجــه بــه خــط 
مشــي ســازمان توســعه همکاریهــاي اقتصــادي )OECD( تعییــن مــي گــردد.

6- دوره بازپرداخت: 

تعــداد و توالــي اقســاط: بیــن 10 تــا 17 قســط متوالــي 6 ماهــه مــي باشــد. لــذا دوره مذکــور بیــن 5 تــا 8/5 ســال بــر اســاس قــرارداد  ½
و نــوع تجهیــزات و خدمــات مــورد نظــر تعییــن خواهــد شــد.

سررســید اولیــن قســط: 6 مــاه پــس از شــروع دوره بازپرداخــت مــي باشــد کــه بــا توجــه بــه مفــاد قراردادهــاي تأمیــن مالــي تعییــن  ½
مــي گــردد.

6-2-4-2 مراحل اعطا و استفاده از تسهیالت تأمین مالي )فاینانس(
5-2-4-2-1 بخش دولتي

1- مراجعــه متقاضــي بــه مرکــز تأمیــن منابــع مالــي خارجــي مســتقر در ســازمان ســرمایه گذاري و کمکهــاي اقتصــادي و فنــي ایــران 
و ارائــه درخواســت اســتفاده از تســهیات فاینانــس بــه انضمــام اســناد و مــدارک مربوطــه از جملــه تاییدیــه وزیــر یــا باالتریــن مقــام 
اجرایــي دســتگاه ذیربــط در خصــوص دارا بــودن توجیــه اقتصــادي و فنــي و مالــي طــرح، فرمهــاي تکمیــل شــده اخــذ مجــوز شــوراي 
اقتصــاد، معرفــي ردیــف ســهمیه ارزي مــورد نظــر وزارتخانــه و معرفــي نــام و شــعبه بانــک عامــل مــورد نظــر )بانــک دولتــي ایرانــي 

بــه منظــور قبــول عاملیــت طــرح(. 
2- انعــکاس مراتــب ظــرف مــدت حداکثــر 3 روز از طریــق مرکــز تأمیــن منابــع مالــي خارجــي بــه بانــک مرکــزي جمهــوري اســامي 
ایــران جهــت انســداد ســهمیه ارزي و بــه بانــک عامــل جهــت بررســي و قبــول عاملیــت و بــه دبیرخانــه شــوراي اقتصــاد جهــت اخــذ 

مصوبــه شــوراي مزبــور. 
توجــه: نمونــه فــرم هــاي مربــوط بــه درخواســت از بانــک هــاي عامــل بــراي قبــول عاملیــت، همــراه بــا ایــن راهنمــا، توســط مرکــز تأمیــن 

منابــع مالــي خارجــي قابــل ارائه میباشــد.
3- اعام مسدودي سهمیه ارزي توسط بانک مرکزي به مرکز تأمین منابع مالي خارجي.

4- صــدور مصوبــه شــوراي اقتصــاد و اعــام مراتــب بــه دســتگاه اجرایــي، بانــک مرکــزي جمهــوري اســامي ایران، متقاضــي و مرکــز 
تأمیــن منابــع مالــي خارجي.

5- اعــام تاییدیــه معاونــت برنامــه ریــزي و نظــارت راهبــردي رییــس جمهــور مبنــي بــر تأمیــن و پیــش بینــي اصــل و فــرع اقســاط 
بازپرداخــت تســهیات در بودجــه ســنواتي)مجوز موضــوع مــاده 62 قانــون محاســبات عمومــي کشــور(.

6- پذیــرش اولیــه عاملیــت و اخــذ اســناد و مــدارک مــورد نیــاز از متقاضــي جهــت انجــام بررســیهاي جامــع کارشناســي بــه منظــور 
صــدور مصوبــه نهایــي اعتبــاري از ســوي بانــک عامــل حداکثــر ظــرف مــدت 45 روز. صــدور مصوبــه نهایــي اعتبــاري منــوط بــه 
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ارائــه تاییدیــه فــوق الذکــر معاونــت برنامــه ریــزي و یــا ترتیبــات دیگــر مــورد عمــل بانکهــا بــراي طــرح هــاي خودگــردان میباشــد.
7- اخــذ و بررســي قــرارداد تجــاري منعقــده فــي مابیــن متقاضــي و فروشــنده و یــا پیمانــکار خارجــي )تاییــد شــده از ســوي وزارتخانــه 
ناظــر( توســط بانــک عامــل از لحــاظ انطبــاق بــا مقــررات ارزي جــاري و صــدور تاییدیــه مفــاد قــرارداد تجــاري مبنــي بــر بامانــع 
بــودن گشــایش اعتبــار اســنادي فاینانــس و اعــام مراتــب بــه بانــک مرکــزي جمهــوري اســامي ایــران و مرکــز تأمیــن منابــع مالــي 

خارجــي حداکثــر ظــرف مــدت 10 روز.
8- تعییــن و معرفــي اعتبــار دهنــده  )Financier( از ســوي بانــک مرکــزي جمهــوري اســامي ایــران و اعــام بامانــع بــودن انعقــاد 
قــرارداد فرعــي طــرح   )Individual Facility Agreement(بــه بانــک عامــل و اعــام مراتــب بــه مرکــز تأمیــن منابــع مالــي 

خارجــي ظــرف مــدت حداکثــر 7 روز.
9- انجام مراحل ثبت ســفارش در دفتر ثبت ســفارش و نظارت بر مبادالت بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت توســط مجري طرح.
10- انعقــاد قــرارداد مالــي، گشــایش اعتبــار اســنادي، ارســال نســخه مصــدق قــرارداد مالــي منعقــده و اعتبــار اســنادي مفتوحــه بــه 
انضمــام گواهــي هــاي اخــذ وثایــق کافــي توســط بانــک عامــل بــه مرکــز تأمیــن منابــع مالــي خارجــي جهــت تهیــه ضمانــت نامــه و 
اعــام مراتــب بــه بانــک مرکــزي جمهــوري اســامي ایــران جهــت صدور جــدول پیــش بینــي بازپرداخــت و گواهي هــاي ثبــت آماري.
ــده  ــار دهن ــه جهــت اعتب ــت نام ــي و ارســال نســخه اصــل ضمان ــور اقتصــادي و دارای ــه توســط وزارت ام ــت نام 11- صــدور ضمان

ــر 7 روز ــدت حداکث خارجــي ظــرف م
12- حمل کاال، ارائه و معامله اسناد استفاده از تسهیات و پرداخت وجوه میان پرداخت

13- پرداخت هزینه و سود دوران ساخت مطابق قرارداد مالي 
14- راه اندازي طرح 

15- بازپرداخت اقساط و سودهاي مترتب
توجه: بسیاري از مراحل فوق، بطور موازي و همزمان در نهادهاي مختلف قابل پیگیري و اقدام میباشند.

5-2-4-2-2 بخش غير دولتي

ــي  ــي خارجــي مســتقر در ســازمان ســرمایه گــذاري و کمکهــاي اقتصــادي و فن ــع مال ــن مناب ــه مرکــز تأمی ــه متقاضــي ب 1- مراجع
ایــران و ارائــه درخواســت اســتفاده از تســهیات فاینانــس بــه انضمــام ســایر اســناد و مــدارک مربوطــه شــامل: گــزارش توجیــه فنــي، 
اقتصــادي و مالــي طــرح، معرفــي بانــک عامــل دولتــي و قــرارداد تجــاري یــا پروفرمــاي دریافتــي از فروشــنده ماشــین آالت و خدمــات 
خارجــي. پــس از دریافــت مــدارک، ارســال مراتــب ظــرف مــدت 3 روز از طریــق مرکــز مزبــور بــه بانــک عامــل بــه منظــور پذیــرش 
عاملیــت طــرح و نیــز بــه دســتگاه اجرایــي )وزارتخانــه ذیربــط( جهــت اخــذ موافقــت درخصــوص پذیــرش طــرح و اعــام ســهمیه ارزي 

مــورد نظــر بــه بانــک مرکــزي بطــور مــوازي انجــام مــي شــود.
2-  انجــام بررســیهاي کارشناســي توســط دســتگاه اجرایــي و اعــام نظــر بــه بانــک عامــل ظــرف مــدت 7 روز جهــت بررســي توجیــه 
اقتصــادي، فنــي و مالــي طــرح و نیــز اعــام مراتــب بــه بانــک مرکــزي جمهوري اســامي ایــران جهــت انســداد ســهمیه ارزي مربوطه.

3-   اعام مسدودي سهمیه ارزي توسط بانک مرکزي به مرکز تأمین منابع مالي خارجي.
ت- پذیــرش اولیــه عاملیــت و اخــذ اســناد و مــدارک مــورد نیــاز از متقاضــي جهــت انجــام بررســي هــاي جامــع کارشناســي بــه منظــور 

صــدور مصوبــه اعتبــاري از ســوي بانــک عامــل حداکثــر ظــرف مــدت 45 روز.
4- تعییــن اعتبــار دهنــده )Financier( از ســوي بانــک مرکــزي جمهــوري اســامي ایــران و اعــام بامانــع بــودن انعقــاد قــرارداد 
فرعــي طــرح )Individual Facility Agreement(بــه بانــک عامــل و اعــام مراتــب بــه مرکــز تأمیــن منابــع مالــي خارجــي 

حداکثــر ظــرف مــدت 7 روز.
5- انجــام مراحــل ثبــت ســفارش در دفتــر ثبــت ســفارش و نظــارت بــر مبــادالت بازرگانــي وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت توســط 

مجــري طــرح.
6- انعقــاد قــرارداد مالــي، گشــایش اعتبــار اســنادي، ارســال نســخه مصــدق قــرارداد مالي منعقــده و اعتبــار اســنادي مفتوحه بــه انضمام 
گواهــي هــاي اخــذ وثایــق کافــي توســط بانــک عامــل بــه مرکــز تأمیــن منابــع مالــي خارجــي جهــت تهیــه ضمانــت نامــه و اعــام 
مراتــب بــه بانــک مرکــزي جمهــوري اســامي ایــران جهــت صــدور جــدول پیــش بینــي بازپرداخــت و گواهــي هــاي ثبــت آمــاري.
7- صــدور ضمانــت نامــه توســط وزارت امــور اقتصــادي و دارایــي و ارســال نســخه اصــل ضمانــت نامــه جهــت اعتبــار دهنــده خارجــي 

حداکثــر ظــرف مــدت 7 روز.
8- حمل کاال، ارائه و معامله اسناد، استفاده از تسهیات و پرداخت وجوه میان پرداخت.

9- پرداخت هزینه و سود دوران ساخت مطابق قرارداد مالي.
10-  راه اندازي طرح

11- بازپرداخت اقساط و سود مترتبه 
 

5-2-5 سواالت متداول در ارتباط با سرمایه گذاري خارجي در ایران
در این بخش مجموعه اي از پرسش و پاسخ ها در ارتباط با سرمایه گذاري خارجي مطرح مي گردد. 

پرســش هــاي موجــود ایــن امــکان را فراهــم مــي آورد تــا عاقــه منــدان بــه ســرمایه گــذاري خارجــي در ایــران ضمــن آگاهــي یافتــن 
از سیاســت هــاي ســرمایه گــذاري خارجــي، اطاعــات جامعــي پیرامــون چارچــوب قانونــي پذیــرش ســرمایه گــذاري هــا و مراحــل اخــذ 

مجوزهــاي الزم بــه دســت آورنــد. 

5-2-5-1 اطالعات عمومي
1- آيا سرمايه گذاري خارجي در ايران مجاز است؟

ســرمایه گــذاري خارجــي در جمهـــــــوري اســامي ایــران براســاس مقــررات جــاري کشــور مجــاز میباشــد. هــر ســرمایه گذارخارجــي 
میتوانــد بمنظــور عمــران و ابــادي و انجــام فعالیــت هــاي تولیــدي در هــر زمینــه اي  اعــم از صنعتــي، معدنــي، کشــاورزي و خدماتــــي 
مبــادرت بــه ســرمایه گــذاري نمایــد. از نظــر دولــت جمهــوري اســامي ایــران فقــط ســرمایه گــذاري هایــي مشــمول مـــزایا و حمایتهــاي 
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قانــون تشــویق و حمایــت سرمایـــه گــذاري خارجــي قــرار مــي گیرنــد کــه مجــوز مربوطــه را براســاس ایــن قانــون دریافــت نمــوده باشــند.
2- هدف از پذيرش سرمايه گذاري خارجي چيست؟

هــدف از پذیــرش ســرمایه گــذاري خارجــي در کشــور کمــک بــه رشــد و توســعه اقتصــادي، افزایــش فرصتهــاي شــغلي، اخــذ و توســعه 
فــن آوري و مــهــارتــــهاي مدیریتــي همینطــور ارتقــاء کیفیــت تولیــدات و افزایــش تــوان صادراتــي کشــور مــي باشــد.

3- سرمايه گذاري خارجي در چه قالب حقوقي و قراردادي قابل پذيرش است؟

ســرمایه گــذاري خارجــي در چارچــوب کلیــه: روش هــاي مشــارکت حقوقــي )بصــورت ســرمایه گــذاري مســتقیم( و یــا ترتیبــات قــراردادي 
قابــل انجــام اســت. منظــور از ترتیبــات قــراردادي انــواع روش هــاي تأمیــن مالــي اســت کــه در چارچــوب: روش هــاي مشــارکت مدنــي، 

بیــع متقابــل و انــواع: روش هــاي ســاخت، بهــره بـــرداري و واگـــذاري صــورت مــي پذیرد.
4- تعريف سرمايه گذاري خارجي چيست و چه ويژگيهايي دارد؟ 

ســرمایه گــذاري خارجــي عبــارت اســت از بکارگیــري ســرمایه خارجــي در فعالیتهایــی کــه ریســک برگشــت ســرمایه و منافــع آن بــه عهــده 
ســرمایه گــذار باشــد کــه براســاس قانــون ســرمایه گــذاري خارجــي بــه دو روش کلــي بــه ترتیــب زیــر طبقــه بنــدي شــده اســت:

الــف( مشــارکت حقوقــي )ســرمایه گــذاري مســتقیم(: منظورســرمایه گــذاري ســهمي ســرمایه گــذار خارجــي در یــک شــرکت ایرانــي اعــم 
از جدیــد یــا موجــود مــي باشــد. میــزان ســهم الشــرکه یــا ســهام ســرمایه گــذار خارجــي در چنیــن شــرکت ایرانــي تابــع محدودیــت نیســت 

و ســرمایه گــذار بــه نســبت ســرمایه و یــا ســهم خــود در شــرکت، مــي توانــد در مدیریــت و اداره امــور آن نقــش داشــته باشــد. 
ب( ترتیبــات قــراردادي: منظــور مجموعــه روش هایــی اســت کــه طــي آن اســتفاده از ســرمایه خارجــي صرفــا تابــع توافقــات انجــام شــده 
میــان طرفیــن قــرارداد مــي باشــد. بــه عبــارت دیگــر، حقــوق ســرمایه گــذار خارجــي در نتیجــه مشــارکت مســتقیم وي در ســرمایه شــرکت 
ســرمایه پذیــر ایرانــي ایجــاد نمــي شــود، بلکــه صرفــا بــه توافقــات قــــراردادي طرفیــن متکــي اســت. ســرمایه گـــــذاري خارجــي در 
چارچــوب ترتیبــات قـــراردادي در کلیــه بخــش هــا قابــل انجــام اســت. بازگشــت ســرمایه و منافــع حاصلــه در اینگونــه ســرمایه گــذاري هــا 
ــت، بانــک هــا و شــرکت هــاي دولتــي  ــه تضمیــن دول ــکاء ب ــدون ات ــز از محــل عملکــرد اقتصــادي طــرح مــورد ســرمایه گــذاري، ب نی

ــرد. صــورت مــي پذی
5- سرمايه گذاري مستقيم خارجي درچه بخش هايي مجاز است؟ 

سرمایه گذاري مستقیم خارجي درکلیه زمینه هایي که فعالیت بخش خصوصي در آن مجاز است، قابل انجام مي باشد.
6- سرمايه گذاري خارجي در چارچوب ترتيبات قراردادي درچه بخش هايي مجاز است؟

ســرمایه گــذاري خارجــي در چارچــوب ترتیبــات قــراردادي درکلیــه بخــش هــاي اقتصــادي کشــور مجــاز اســت. خاطــر نشــان مــي ســازد 
ســرمایه گــذاري خارجــي دربخــش هایــي کــه در اختیــار دولــت قــرار دارد، صرفــا درچارچــوب ترتیبــات قــراردادي قابــل انجــام اســت.

7- چه نوع تشكل حقوقي براي تحقق يك سرمايه گذاري خارجي تجويز مي شود؟

طبــق قانــون تجــارت ایــران هفــت نــوع شــرکت یــا شــخصیت حقوقــي قابــل تأســیس اســت کــه از بیــن آنهــا شــرکت ســهامي کــه در 
آن ســرمایه بــه ســهام تقســیم مــي شــود بعنــوان رایــج تریــن و مقبولتریــن تشــکل حقوقــي تجویــز مــي شــود.

8- آيا داشتن شريك محلي براي سرمايه گذاران خارجي الزامي است؟

خیــر، داشــتن شــریک محلــي الزامــي نیســت امــا معمــوال ســرمایه گــذاران خارجــي بــه علــت آشــنا بــودن طــرف هــاي ایرانــي بــا شــرایط 
کار، مقــررات و ضوابــط اداري، راههــاي استفـــاده از امکانــات محلــي و غیــره تمایــل بــه اختیــار نمــودن شــریک محلــي دارنــد. 

9- حد مجاز سرمايه گذاري خارجي در ايران چه ميزان است ؟

ــوري  ــي در جمه ــتقیم خارج ــذاري مس ــرمایه گ ــراي س ــي ب ــه محدودیت ــذاري هیچگون ــرمایه گ ــزان س ــارکت و می ــد مش ــث درص از حی
ــدارد. ــود ن ــران وج اســامي ای

10- اگــر چنيــن اســت پــس منظــور از نســبت هــاي 25% و 35% مذكــور در بنــد »د« مــاده 2 قانون ســرمايه گــذاري خارجي چيســت ؟

نســبت هــاي مذکــور ارتباطــي بــه درصــد مشــارکت خارجــي در هــر مــورد ســرمایه گــذاري نــدارد. در حقیقــت ، ایــن نســبتها ناظــر بــه 
تعییــن ســهم ارزش کاالهــا و خدمـــات تولیــدي طــرح ســرمایه گــذاري خارجــي بــه کـــل اقتصــاد کشــور اســت کــه در زمــان صــدور مجوز 

ســرمایه گــذاري خارجــي بــراي هــر بخــش و زیــر بخــش )رشــته( اقتصــادي بطــور جداگانــه محاســبه و تعییــن مــي گــردد.
11- آيا سرمايه گذاري خارجي در حوزه هاي باالدستي نفت و گاز مجاز مي باشد؟

در حــوزه هــاي باالدســتي نفــت و گاز ســرمایه گــذاري خارجــي صرفــا در چارچــوب ترتیبــات قــراردادي امــکان پذیــر اســت امــا در حــوزه 
هــاي پاییــن دســتي ســرمایه گــذاري خارجــي مســتقیم نیــز مجــاز مــي باشــد.

12- آيا به كارگيري اسامي و نام هاي تجاري خارجي در سرمايه گذاري هاي خارجي مجاز است؟

ــون  ــه کمیســیون موضــوع اصــل 138 قان ــب نام ــط تصوی ــاي تجــاري خارجــي در کشــور در چارچــوب ضواب اســتفاده از اســامي و نامه
ــد. ــي باش ــورخ 1386/12/15 م ــماره 38043/205136 ت م ــه ش ــي ب اساس

13- آيا سرمايه گذاري خارجي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مجاز است؟

منعــي بـــراي ســرمایه گــذاري خارجي در شرکتهـــاي پذیرفته شــده در بـــورس اوراق بهـــادار وجود نــدارد. اینگونه ســرمایه گــذاران خارجي 
مــي تواننــد از مزایائــي کــه قانــون ســرمایه گــذاري خارجــي فراهــم نمــوده هماننــد ســرمایه گذاریهــاي خــارج از بــورس برخوردار شــوند.

14- منظور از مناطق ويژه اقتصادي چيست و در كدام منطقه از كشور اين مناطق تأسيس شده است؟

مناطـــق ویــژه اقتصــادي مناطــق محصــور گمرکــي هســتند کــه ورود کاال، ماشــین آالت و تجهیــزات بــه آن مناطــق از شــمول مقــررات 
ــراي  ــي ب ــند. برخ ــده باش ــاي خاصــي تأســیس ش ــن مناطــق ممکــن اســت باهدفه ــک از ای ــد. هری صــادرات و واردات مســتثني میباش
نگهــداري کاال بــه قصــد واردات بــه کشــور و یــا صــادرات بــه خــارج، و برخــي نیــز عــاوه بــر نگهــداري کاال ممکــن اســت بــراي انجــام 

امــور تولیــدي و صنعتــي طراحــي شــده باشــند. در حــال حاضــر 17 منطقــه ویــژه اقتصــادي در کشــور وجــود دارد.
15- آيــا تفاوتــي بيــن ســرمايه گــذاري خارجــي در مناطــق آزاد تجاري-صنعتــي، مناطــق ويــژه اقتصــادي و ســرزمين اصلي وجــود دارد؟

ســرمایه گــذاري خارجــي در مناطــق آزاد شــناخته شــده انــد و در حــال حاضــر شــامل شــش منطقــه قشــم، کیــش، چابهــار، بنــدر انزلــي، 
ارونــد و ارس میباشــد. مناطقــي کــه تحــت عنــوان مناطــق ویــژه اقتصـــادي مناطــق آزاد تجاري-صنعتــي جمهــــوري اســامي ایــران 
صــورت مــي گیـــرند نیــز مــي تواننـــد از مزایــاي قانــون مزبــور، مشــروط بــه طــي تشــریفات قانوني اخــذ مجوز ســرمایه گــذاري، برخــوردار 
شــوند. مناطقــي کــه از آنهــا یــاد مــي شــود جزئــي از ســرزمین اصلــي میباشــند و بــه همیــن لحــاظ ســرمایه گــذاري در ایــن مناطــق نیــز 

بــه مثابــه ســرمایه گــذاري در ســرزمین اصلــي تلقــي مــي گــردد.
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16- منظور از شركت ايراني و شركت خارجي براساس قوانين ايران چيست؟

شــرکت ایرانــي شــرکتي اســت کــه طبــق قـــانون تجــارت نیــز شــرکتي اســت کــه در خــارج از ایــران تشــکیل و بــه ثبــت رســیده باشــد. 
در ایــران تشــکیل و بــه ثبــت برســد حتــــي اگــر ســهام یــا ســهم الشــرکه ایــن شــرکتها صــد درصــد بــه اشــخاص حقیقــي یــا حقوقــي 

خارجــي تعلــق داشــته باشــد. 
17- آيا ايجاد پايگاه قانوني بصورت شعبه و نمايندگي شركت هاي خارجي در ايران امكانپذير است؟

ــا  ــد ب ــره میتوان ــي و غی ــراردادي و فعالیتهــاي بازاریاب ــراي توســعه امــور تجــاري خــود و انجــام تکالیــف ق ــي. هــر شــرکت خارجــي ب بل
ثبــت شــعبه و یــا نمایندگــي شــرکت مــادر مبــادرت بــه ایجــاد یــک پایــگاه قانونــي در ایــران نمایــد. جهــت تأســیس شــعبه یــا نمایندگــي 

مقــررات خاصــي وجــود دارد و متقاضیــان بایــد مســتقیمًا بــه اداره کل ثبــت شــرکتها و مالکیــت صنعتــي مراجعــه نماینــد.
18- آيا تأسيس شعبه و نمايندگي بعنوان سرمايه گذاري خارجي تلقي مي شود؟

تأســــیس شعبــــه و یــا نمایندگــي، ســرمایه گــذاري خارجــي تلقــي نمــي گــردد. ســرمایه گــذاري خارجــي مــي توانــد از طریــق تشــکیل 
یــک شــرکت ایرانــي جدیــد، مشــارکت در یــک شــرکت ایرانــي موجــود و یــا حصــول تفاهمــات قــراردادي بــا یــک بنــگاه ســرمایه پذیــر 

ایرانــي صــورت پذیــرد. 
19- شهرك هاي صنعتي چه ويژگي هايي دارند و چه تسهيالتي در آنها فراهم است؟

ــه وزارت  ــران وابســته ب ــي ای ــه توســط شــرکت شــهرکهاي صنعت ــش ســاخته اي هســتند ک ــاي پی ــي شــهرک ه شــهرکهاي صنعت
صنایــع و معــادن در قطبهـــاي صنعتـــي سراســـر کشــور ایجــاد شــده و آمــاده استفـــاده بــراي ســرمایه گــذاران مــي باشــند. الزم بــه 
ذکــر اســت کــه در برخــي از ایــن شــهرکها، کارخانــه هــا و کارگاههـــاي صنعتــي ســاخته شــده آمــاده واگــذاري اســت. نکتــه مهــم 
ــه شــبکه هــاي عمــده حمــل  ــرق، گاز و تلفــن و دسترســي ب ــودن خدمــات زیربنایــي از قبیــل اب، ب ــار ب در ایــن شــهرکها، در اختی

و نقــل کشــور مــي باشــد.

5-2-5-2 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاري خارجي
1- قانون حمايت كننده از سرمايه گذاري خارجي درجمهوري اسالمي ايران كدام است؟

قانــون حمایــت کننــده از ســرمایه گــذاري خارجــي در ایــران، »قانــون تشــویق و حمایت ســرمایه گــذاري خارجي« مصــــوب ســــال 1381 
شمســـي )2002 میــــادي( مـــي باشـــد کـه در ایــــن مجموعــــه از آن بـــا عنــــوان »قانون سرمایه گذاري خارجي« یاد مي شود. دامنه 
شــمول ایــن قانــون بــه سراســر قلمــرو جمهــوري اســامي ایــران تســري دارد و کلیــه ســرمایه  گــذاران  خارجــي مــي تواننــد براســاس ایــن 

قانــون درکشــور ســرمایه گــذاري نمــوده و از مزایــاي آن برخــوردار شــوند. 
2- نقش مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد چيست؟

هرچنـــد ســرمایه گــذاري خارجــي درمناطــق آزاد تجـــاري- صنعتــي تابــع مقــررات ســرمایه گــذاري در آن منـــاطق مــي باشــد امــا ایــن 
امــکان نیــز فراهــم اســت کــه ســرمایه گــذاران خارجــي براســاس قانــون ســرمایه گــذاري خارجــي درمناطــق آزاد ســرمایه گــذاري نمــوده 

و از پوشــش حمایتــي قانــون یــاد شــده برخــوردار شــوند.

3- منظور از حمايت در قانون سرمايه گذاري خارجي چيست؟

منظــور از حمایــت، برخــورداري از حقــوق و مزایــاي خاصــي اســت کــه بموجــب قانــون ســرمایه گــذاري خارجــي بــه ســرمایه گــذار تعلــق 
مــي گیــرد. بــه عبــارت دیگــر ســرمایه گذاریهایــي کــه از طریــق ایــن قانــون انجــام نشــوند، از چنیــن حقوقــي برخــوردار نخواهنــد بــود.

4- اين حقوق و مزايا كدامند؟

بارزترین حقوقي که براساس قانون مذکور به سرمایه گذار خارجي تعلق مي گیرد، شامل موارد ذیل مي باشـد:
انتقــال ســود وســرمایه و منافــع آن بــه ارز خارجــي؛ دریافــت خســارت ناشــي از ســلب مالکیــت و ملــي شــدن ســرمایه خارجــي؛ دریافـــت 
خســارت ناشــي از وضــع قوانیــن یــا مصوبــات دولــت کــه موجــب ممنوعیــت یــا توقــف اجــراي قراردادهــاي مالــي ســرمایه گــذار خارجــي 

گــردد؛ برخــورداري از رفتــار یکســان و برابــر نســبت بــه ســرمایه گــذاران داخلــي.
5- چه تسهيالت و مزاياي ديگري براي سرمايه گذاران خارجي در نظر گرفته شده است؟

سایر تسهیات و مزایاي مندرج در قانون سرمایه گذاري خارجي و آئین نامه اجرایي آن بقرار زیر مي باشد:
 تبدیل و انتقال وجوه ناشي از قراردادهاي مختلف سرمایه گذاري وانتقال تکنولوژي به ارز خارجي؛ ½
تبدیل و انتقال اصل و سود تسهیات مالي مربوط به سرمایه گذاریهاي خارجي؛  ½
ارجاع اختافات سرمایه گذاري به محاکم داوري بین المللي؛ ½
استفاده از کارشناسان خارجي درامورمربوط به پروژه هاي سرمایه گذاري؛  ½
انجام صادرات بدون سپردن تعهد براي برگشت ارز حاصله به کشور؛  ½
نگهداري ارز حاصل از صادرات درخارج از کشور؛  ½
دسترسي مستقیم و امکان برداشت ارز حاصل از صادرات از حسابهاي اماني بانکي در خارج از کشور؛ ½
 عدم شمول ضوابط قیمت گذاري، توزیع، عدم ساخت و الزامات ساخت داخل  ½

6- در مجوز سرمايه گذاري چه موضوعاتي عنوان مي گردد؟

در مجــوز سرمایـــه گــذاري زمینــه مـــورد ســرمایه گــذاري، شــرکاي ایرانـــي و خارجـــي، نــوع و نحــوه ســرمایه گــذاري، درصد مشــارکت و 
میــزان ســرمایه گــذاري خارجــي، چگونگــي انتقــال ســود و منافــع حاصلــه و ســایر شــرایط مربــوط بــه طــرح مــورد ســرمایه گــذاري ذکــر 

مــي گــردد. 
7- چه اشخاصي مي توانند در جمهوري اسالمي ايران سرمايه گذاري نمايند؟

کلیــه اشــخاص حقیقــي و حقوقــي خارجــي، شــرکتها، مؤسســات و ســازمان هــاي بیــن المللــي، همچنیــن اشــخاص حقیقــي و حقوقــي 
ایرانــي میتواننــد طبــق مقــررات قانــون ســرمایه گــذاري خارجــي مبــادرت بــه ســرمایه گــذاري درکشــور نماینــد.

8- سرمايه گذاري ايرانيان چگونه ميتواند مشمول قانون سرمايه گذاري خارجي قرارگيرد؟ 

ســرمایه گــذاري ایرانیــان در صورتــي مــي توانــد مشــمول قانــون ســرمایه گــذاري خارجــي قــرار گیــرد کــه ســرمایه ایشــان منشــاء خارجــي 
داشــته و ســرمایه گــذار نیــز مســتنداتي کــه مویــد فعالیتهــاي اقتصــادي و تجــاري وي در خــارج از کشــور باشــد را ارائــه نمایــد.
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9- آيا مجوز سرمايه گذاري داراي مدت اعتبار مشخصي است؟ 

بلــي. چنانچــه ســرمایه گــذار خارجــي پــس از صــدور مجـــوز در مــدت مشــخصي کــه بــه اقتضــاي طــرح مــورد ســرمایه گــذاري و بــه 
تشــخیص هیــأت ســرمایه گــذار خارجــي تعییــن مــي گــردد، اقــدام بــه ورود بخــش مناســبي از ســرمایه بــه کشــور ننمایــد، مجــوز ســرمایه 

گــذاري وي باطــل شــده تلقــي مــي گــردد.
10- تمديد مهلت اعتبار مجوز سرمايه گذاري چگونه قابل انجام است؟

ســرمایه گــذار خارجــي مــي توانــد قبــل از پایــان مهلــت اعتبــار مجــوز، بــا ارائــه دالیــل قانــع کننــده درخواســت تمدیــد مــدت اعتبــار 
نمایــد. هیــأت ســرمایه گــذاري نیــز درخواســت تمدیــد را بررســي و در صــورت موافقــت، مهلــت مجــددي را بــراي ورود ســرمایه تعییــن 

مــي نمایــد.
ــه ســرمايه گــذاري  ــدام ب ــون ســرمايه گــذاري خارجــي اق ــد براســاس قان ــي توانن ــز م ــي خارجــي ني ــا شــركت هــاي دولت 11- آي

ــد؟  ــران بنماين دراي

بلــي. شرکتهــــاي دولتــي خارجــي میتواننــد در چارچــوب قانــون ســرمایه گــذاري خارجــي منتهــي رفتــار قانــون نســبت بــه اینگونه ســرمایه 
گــذاري هــا هماننــد ســرمایه گــذاري هــاي بخــش خصوصــي خواهــد بــود. کــه اقــدام بــه ســرمایه گــذاري در ایــران نمــوده و از مزایــاي 

قانــون یــاد شــده برخــوردار شــوند.
12- زمينه هاي مجاز براي سرمايه گذاري خارجي در ايران بر اساس قانون سرمايه گذاري خارجي كدام است؟

زمینــه هــاي مجــاز ســرمایه گــذاري خارجــي در ایــران بســیار متنــوع مــي باشــد و کلیــه فعالیتهــاي صنعتــي، معدنــي، کشــاورزي و خدماتــي 
کــه بــه عمــران و ابــادي و فعالیتهــاي تولیــدي منجــر شــود را شــامل مــي گــردد.

13- آيا انجام فعاليت هاي صرفا تجاري مي تواند سرمايه گذاري خارجي محسوب شود؟

انجــام فعالیتهــاي صرفــا تجــاري، ســرمایه گــذاري خارجــي محســوب نمــي شــود، لکــن فعالیتهــــاي تجــاري کــه مکمــــل فـعــــالیتهاي 
تولیــدي در طرحهــاي مصــوب باشــد، مــي توانــد بعنــوان ســرمایه گــذاري خارجــي بــه حســاب آیــد.

14- آيا سرمايه گذاري خارجي در بخش خدمات تحت پوشش قرار مي گيرد؟

ســــرمایه گــذاري خارجـــي در امــور خدماتــي از جملــه گردشــگري مــي توانـــد تحــت پوشــش قانــون ســرمایه گــذاري خارجي قــرار گرفته 
و از مزایــاي آن برخــوردار شــود.

15- آيا سرمايه گذاري هاي خارجي بطور خود به خود از حمايتهاي قانون برخوردار مي شوند؟

خیر. برقراري حمایتهاي قانون نسبت به سرمایه گذاري هاي خارجي مستلزم اخذ مجوز سرمایه گذاري مي باشد. 
ــه و در چــه  ــون برخــوردار نبــوده اســت، چگون ــي از پوشــش حمايتــي قان 16- ســرمايه گــذاري خارجــي كــه قبــال انجــام شــده ول

ــون برخــوردار شــود ؟  ــد از پوشــش قان شــرايطي مــي توان

ســرمایه گــذاري هایــي کــه در گذشــته انجــام شــده و تحــت پوشــش قانــون نبــوده انــد مــي تواننــد در هــر زمــان پــس از طــي مراحــل 
پذیــرش مشــروط بــه ایجــاد ارزش افــزوده جدیــد تحــت پوشــش قانــون قــرار گیرنــد.

17- آيا امكان سرمايه گذاري خارجي در واحدهاي موجود وجود دارد؟ چگونه؟ 

از نظــر مقـــررات قانـــون سرمایـــه گـــذاري خارجـــي تفاوتــي میــان ســرمایه گـــذاري جــدیــــد و ســرمایه گــذاري در یــک واحــد 
اقتصــادي موجــود وجــود نــدارد و کلیــه ســرمایه گــذاران خارجــي مــي تواننــد در هــر زمــان مبــادرت بــه ســرمایه گــذاري در یــک 
ــوط  ــرش ســرمایه گــذاري در واحدهــاي موجــود من ــح کــه پذی ــن توضی ــا ای ــد. ب ــگاه اقتصــادي موجــود نماین ــا بن ــد و ی طــرح جدی
بــه ایجــاد ارزش افــزوده جدیــد در نتیجــه افزایــش ســرمایه گــذاري، ارتقــاء مدیریــت، توســعه صــادرات و بهبــود ســطح فــن آوري 

درهمــان واحــد گــردد.
18- سرمايه گذاري خارجي در بنگاههاي اقتصادي موجود چگونه قابل پذيرش است؟

از نظــر مقــررات پذیــرش، اینگونــه ســرمایه گــذاري هانیــز در هــر زمــان پــس از طــي مراحــل پذیــرش و اخــذ مجــوز ســرمایه گــذاري 
مشــروط بــه ایجــاد ارزش افــزوده جدیــد مــي تواننــد تحــت پوشــش قانــون قــرار گرفتــه و از مزایــاي قانــون بهــره منــد شــوند.

19- اگــر ســرمايه گــذار خارجــي تمايــل داشــته باشــد كــه در يــك شــركت موجــود ســرمايه گــذاري نمــوده و بخشــي ازســهام آنــرا 

در اختيــار بگيــرد، بــراي افزايــش ســرمايه گــذاري چــه راهكارهايــي وجــود دارد؟

براي این امر دو راهکار وجود دارد: 
الف. خرید بخشي از سهام موجود به قیمت توافقي؛

ب. مشارکت در افزایش سرمایه از طریق پذیره نویسي سهام جدید با استفاده از حق تقدم سهامداران موجود.
20- قراردادهاي ساخت، بهره برداري و واگذاري )BOT(  در چه قالب حقوقي قابل اجرا هستند؟

قراردادهــاي ســاخت بهــره بــرداري و واگــذاري)BOT(  و امثــال آن )نظیــر BOOT و BOOو...( مــي تواننــد از طریــق ثبــت شــعبه 
ســرمایه گــذار خارجــي در ایــران و یــا تشــکیل یــک شــرکت ایرانــي )شــرکت پــروژه( تحقــق یابــد.

21- منظور از حقوق مالكانه چيست؟

منظــور از حقــوق مالکانــه حقــوق ناشــي از مالکیــت بــر مــال و دارایــی و یــا حقــوق اکتســابي ناشــي از قــرارداد مــي باشــد کــه در قانــون 
ســرمایه گــذاري خارجــي بــه رســمیت شناختـــه شـــده و حســب مــورد بــه حقــوق مالکیــت، بهـــره بــرداري، انتفـــاع و... تســري مــي یابد.

22- منظور از واگذاري حقوق مالكانه در طرحهاي BOT چيست؟

منظــور از واگــذاري حقــوق مالکانــه حقــوق اکتســابي ناشــي از قــرارداد مربوطــه مــي باشــد کــه میتواند به طــرف ایراني قــرارداد واگذار شــود.
23- آيا داشتن حساب بانكي درخارج از ايران براي سرمايه گذاري خارجي صادراتي مجاز است؟

افتتــاح حســاب بانکــي درخــارج از ایــران بــراي نگهــداري درآمدهــاي صادراتــي ســرمایه گذاریهــاي خارجــي مجــاز اســت، و هــدف از آن 
دسترســي مســتقیم ســرمایه گــذار خارجــي بــه ارز حاصــل از صــادرات بــراي دریافــت ســود ســهام و ســایر پرداختهایــي کــه بایــد بــه وي 

انجــام شــود، مــي باشــد.
24- آيا الزامي از حيث برگشت ارز حاصل از صادرات براي شركتهاي مشترك و واحدهاي سرمايه پذير وجود دارد؟

خیــر. بطــور کلــي هیچگونــه تعهــدي بــراي برگشــت ارز حاصــل از صــادرات اخــذ نمــي شــود و ارز مربوطــه در اختیــار صادرکننــده اســت 
تــا بــه هــر نحــو کــه تشــخیص مــي دهــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 
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25- آيا سرمايه گذار خارجي مي تواند سرمايه خود را بيمه كند؟ چگونه بيمه اي؟

ســرمایه گــذار خارجــي مــي توانــد ســرمایه خــود را در مقابـــل خطــرات غیــر تجــاري )سیاســي( نــزد مؤسســه بیمـــه ســرمایه گذاري کشــور 
متبــوع خــود بیمــه نمایــد. چنانچــه طبــق قــــرارداد بیمــه وجوهــــي بــه ســرمایه گـــــذار پرداخــت شــود، مؤسســه بیمــه گــر مــي توانــد 

درمقــام جانشــین ســرمایه گــذار، مطالبــه خســارت پرداختــي ناشــي از حقوقــي کــه اصالتــا بــه ســرمایه گــذار تعلــق داشــته را بنمایــد.
26- اختالف ميان سرمايه گذاران داخلي و خارجي و يا سرمايه گذار خارجي و دولت به كدام مرجع قابل ارجاع است؟

بطــــور کلــي حــل وفصــل اختــاف میــان ســرمایه گــذاران ایرانــي و خارجــي و ارجــاع آن بــه محاکــم داخلــي و خارجــي یــا مراجــع داوري 
بیــن المللــي تابــع توافــق صــورت گرفتــه میــان ســرمایه گــذاران مــي باشــد. لکــن در مواردیکــه طــرف دعــوي شــرکت یــا بخــش دولتــي 
ایرانــي باشــد ارجــاع اختــاف بــه محکمـــه خارجــي یــا داوري بیــن المللــي منــوط به رعایــت تشــریفات قانونـــي مربوطـــه توســــط طرف 
دولتـــي ایرانـــي مــي باشــد. بــر همیــن اســاس، اصــل ارجــاع اختــاف بــه محاکــم و داوري بیــن المللــي مبتنــي بــر توافــق قبلــي بیــن 

دولــت ایــران و دولــت متبــوع ســرمایه گــذار خارجــي، در قراردادهــاي دوجانبــه امــري پذیرفتــه شــده اســت.
27- اختالفات سرمايه گذاري چگونه قابل حل و فصل است؟

اختافات سرمایه گذاري به 3 گروه قابل تفکیک است و براي حل وفصل هریک راهکار خاصي وجود دارد:
1( حــل و فصــل اختــاف بیــن ســرمایه گــذاران داخلــي و خارجــي: نحــوه حــل و فصــل اختــاف بین ســرمایه گــذاران داخـــلي و خـــارجي 
بســتگي بــه توافــق طرفیــن ســرمایه گــذاري دارد کــه ممکــن اســت ابتدائــًا از طریــق مذاکــره و توافــق دوســتانه انجــام گیــرد و در صــورت 
عــدم حصــول تفــــاهم بــه دادگاههــــاي داخلــي، دادگاههــــاي خارجــي و یا مراجــــع داوري بیــن المللي و یــا داوري موردي ارجــاع گردد. 

هیــچ منــع قانونــي بــراي انتخــاب هــر یــک از: روش هــاي پیــش گفتــه وجــود نــدارد.
2( حــل و فصــل اختــاف بیــن ســرمایه گــذار خارجــي و دولــت: بــر اســاس مــاده 19 قانــون ســرمایه گــذاري خارجــي اگــر از طریــق 
ــا دو راه روبروســت: چنانچــه اختــاف بیــن ســرمایه گــذار و دولــت باشــد اختــاف  مذاکــره حــل و فصــل نگــردد ســرمایه گــذار ب
ــل  ــت متقاب ــه تشــویق و حمای ــا؛ در چارچــوب موافقتنام ــد و ی ــرار مــي دهن ــري ق ــورد رســیدگي و پیگی ــي م را در دادگاههــاي داخل
ــه مراجــع داوري کــه در موافقتنامــه پیــش بینــي شــده  ــا دولــت متبــوع ســرمایه گــذار خارجــي، اختــاف را ب از ســرمایه گــذاري ب

اســت ارجــاع دهــد.
3(  حــل و فصــل اختــاف بیــن دولــت ایــران و دولــت ســرمایه گــذار خارجــي: ایــن نــوع اختافــات معمــواًل بــه اختافــات بیــن 
ســرمایه گــذاران ارتباطــي نــدارد و بیشــتر بــه تعهــدات منتســب بــه دولتهــا و اجــرا و تفســیر قراردادهــا مــي پــردازد. حــل و فصــل 

ــه ســرمایه گــذاري پیــش بینــي مــي شــود. ــد جانب ــه و چن ــز در موافقتنامــه هــاي دو جانب ــات نی ــه اختاف اینگون
28- آيا اصوالً تملك زمين در ايران توسط خارجيان امكان پذير است؟

بلــي در چارچــوب قانــون و آئیــن نامــه اســتماک اتبــاع خارجــي مالکیــت زمیــن در حــدود مصــارف شــخصي توســط اشخـــاص حقیقــي 
خارجــي امــکان پذیــر اســت. احــراز مالکیــت منــوط بــه اخــذ مجــوز خــاص از وزارت امورخارجــه مــي باشــد.

29- آيا تملك زمين براي امور صنعتي و كشاورزي توسط اتباع خارجي مجاز است؟

خیر. تملک زمین براي مصارف صنعتي وکشاورزي که بیش از نیازهاي شخصي تلقي مي گردد مجاز نیست.

30- پس نحوه تملك زمين در طرح سرمايه گذاري خارجي چگونه است؟ 

همـــانطور کــه در پاســخ ســئوال قبلــي ذکـــر شــد تملــک زمین به نـــام تبعــه خارجي امـــکان پذیــر نمي باشــد لکــن چنانچه طرح ســرمایه 
گــذاري خارجــي منجــر بــه تشــکیل شــرکت ایرانــي گــردد، تملــک زمیــن بــه نــام شــرکت کــه هویتــي ایرانــي دارد، مجــاز خواهــد بــود. 

31- منظور ازشركت ايراني چيست؟ 

منظــور از شــرکت ایرانــي شــرکتي اســت کــه صــرف نظــر از تابعیــت شــرکاء یــا ســهامداران آن، طبــق قانــون تجــارت ایــران تشــکیل 
شــده و بــه ثبــت رســیده باشــد.

5-2-5-3 نظام پذیرش
1- متولي پذيرش وحمايت از سرمايه گذاري خارجي درجمهوري اسالمي ايران چه سازماني است؟

ســازمان ســرمایه گــذاري وکمــک هــاي اقتصــادي و فنــي ایــران بــه عنــوان تنهــا نهــاد مرکــزي دولتــي اســت کــه متولــي پذیــرش و 
برقــراري حمـــایت نســبت بــه سرمـــایه هــاي خارجــي مي باشــد. مجـــوز ســرمایه گــذاري خارجــي نیــز در چارچوب قانــون ســرمایه گذاري 

خارجــي توســط ایــن ســازمان صــادر مــي شــود.
2- آيا اخذ مجوز سرمايه گذاري براي كليه سرمايه گذاريهاي خارجي الزامي است؟

بلــي. اخــذ مجــوز بــراي ســرمایه گذاریهــاي خارجــي کــه بــر اســاس قانــون ســرمایه گــذاري خارجـــي انجــام مــي شــوند، الزامــي اســت. 
مجــوز اینگونــه ســرمایه گــذاري هابــا امضــاي وزیــر اموراقتصــادي ودارایــي صــادر مــي شــود.

3- آيا منظور اين است كه هر مورد سرمايه گذاري تحت قانون سرمايه گذاري خارجي به مجوز خاص نياز دارد؟ 

بلي هر مورد سرمایه گذاري خارجي تحت این قانون نیاز به مجوز خاص )مستقل( دارد.
4- مراحل صدور مجوزسرمايه گذاري خارجي كدام است؟ چه مداركي براي صدور اين مجــوز الزم است؟

ــه  ــذار خارجــي خطــاب ب ــا درخواســت رســمي ســرمایه گ ــي باشــد. ب ــاه و ســاده م ــذاري بســیار کوت مراحــل صــدور مجــوز ســرمایه گ
ــأت ســرمایه گــذاري خارجــي گــزارش و پــس از آن مجــوز ســرمایه  ــه هی ســازمان ســرمایه گــذاري، موضــوع ظــرف 15 روز کـــاري ب
گــذاري صــادر مــي گــردد. مــدارک الزم عبارتنــد از فــرم درخواســت ســرمایه گــذاري بهمــراه ســایر مــدارک منــدرج در فــرم یادشــده.

5- سازمان سرمايه گذاري چه خدماتي به سرمايه گذاران خارجي ارائه مي دهد؟

ســازمان در همــه مســائلي کــه ســرمایه گــذار خارجــي بــا آن مواجــه اســت مــي توانــد مــورد مشــاوره قرارگیــرد. در ایــن ارتبــاط ســرمایه 
ــا ســازمان تمــاس مســتقیم دارد کــه ایــن امــر  گــذار از طریــق مرکــز خدمــات ســرمایه گــذاري خارجــي مســتقر در ســازمان همــواره ب

موجبــات صرفــه جویــي در وقــت و هزینــه هــا را بدنبــال خواهــد داشــت.

6- منظور از مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي چيست؟

مرکــز خدمــات ســرمایه گــذاري خارجــي بعنــوان کانــون مراجعــات ســرمایه گــذاران خارجــي در محــل ســازمان تشــکیل شــده اســت. در 
ایــن مرکــز نماینــدگان دســتگاههاي اجرایــی کــه مرتبــط بــا امــور ســرمایه گــذاري هســتند، اســتقرار یافتــه و پاســخگوي کلیــه ســئواالت 
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و پیگیــر امــور اجرایــی مربــوط بــه ســرمایه گذاریهــاي خارجــي در حــوزه مسئولیتهــــاي خــود مــي باشــند.
7- آيا سازمان عالوه بر خدمات مشاوره اي به سرمايه گذاران خارجي خدمات ديگري نيز ارائه مي دهد؟

سازمان عاوه بر خدمات مشاوره اي، خدمات زیر را نیز به سرمایه گذاران ارائه مي کند: 
اطاع رساني در خصوص کلیه قوانین ومقررات ناظر و مربوط به سرمایه گذاري خارجي؛ ½
معرفي فرصتهاي سرمایه گذاري خارجي در کشور به سرمایه گذاران خارجي بالقوه ؛  ½
هماهنگي و انجام استعامات الزم با سازمان هاي مختلف در مورد پیشنهادات سرمایه گذاري؛ ½
پیدا کردن شرکاء و طرفهاي مناسب اعم از داخلي و خارجي؛  ½
انجام امور جاري و تاش در جهت حل و فصل اختافات سرمایه گذاران؛  ½
برنامه ریزي و تدارک الزم براي انجام ماقات ها و برگزاري جلسات با سازمان هاي مختلف. ½
 

5-2-5-4 سرمایه خارجي
1- اشكال سرمايه خارجي چيست؟

اشــکال ســرمایه خارجــي طبــق قانــون ســرمایه گــذاري خارجــي بســیار متنــوع بــوده و عــاوه بــر ســرمایه نقــدي کلیــه اشــکال غیرنقــدي 
اعــم از ماشــین آالت، تجهیــزات، قطعــات، مــواد اولیــه، دانــش فنــي وخـــدمات تخصــصـــي را نیز شــامل مـــي گــردد )براي اطاع بیشــتر 

بــه مــاده “2” آئیــن نامــه اجرایــي قانــون تشــویق و حمایــت ســرمایه گــذاري خارجــي مراجعــه شــود(.
2- آيا همه نوع ارز خارجي براي ورود سرمايه نقدي قابل قبول است؟

فقــط ارزهایــي بــه عنــوان ســرمایه نقــدي قابــل ثبــت مــي باشــند کــه از نظــر بانــک مرکــزي جمهــوري اســامي ایــران بــه عنــوان ارز 
قابــل قبــول تلقــي شــوند.

3- سرمايه نقدي چگونه به كشور وارد مي شود؟

ســرمایه نقــدي خارجــي بایــد از طریــق سیســتم بانکــي ویــا مجــاري رســمي مــورد تائیــد بانــک مرکــزي بــه کشــور وارد شــود. بدیهــي 
اســت کــه ارزهــاي وارده نیــز بایــد جــزو ارزهــاي قابــل قبــول بانــک مرکــزي جمهــوري اســامي ایــران باشــد.

4- آيا ارز نقدي وارده به كشور مي بايست به ريال تسعير گردد؟

آن بخــش از ارز نقــدي وارده کــه بــه تشــخیص ســرمایه گــذار الزم اســت بــه ریــال تبدیــل شــود از طریــق سیســتم بانکــي توســط بانــک 
دریافــت کننــده بــه نــرخ روز بانــک خریــداري شــده و معــــادل ریالــي ارز وارده بــه حســاب شــرکت مشــترک یــا بنــگاه اقتصــادي ســرمایه 

پذیــر واریــز مــي گــردد.
ــراي پرداخــت بهــاي سفارشــات  ــال تســعير ننمــوده و از آن ب ــه ري ــد ارز نقــدي وارده را ب ــا ســرمايه گــذار خارجــي مــي توان 5- آي

ــه طــرح ســرمايه گــذاري اســتفاده نمايــد؟ خارجــي مربــوط ب

ارز نقــدي همانطوریکــه مــي توانــد بــه ریــال تبدیــل شــود، مــي توانــد بصــورت ارز در حســاب ارزي شــرکت مشــترک یــا بنــگاه اقتصــادي 
ســرمایه پذیــر ســپرده شــده و بــا نظــارت ســازمان ســرمایه گــذاري بــراي پرداخــت بهــاي سفارشــات خارجــي و یــا ســایر هزینــه هــاي 

ضــروري طــرح مــورد نظــر عینــا مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. نگهــداري ســرمایه بصــورت ارز نــه تنهــا ســرمایه گــذار را از نوســانات نــرخ 
ارز مصــون نگهداشــته بلکــه بــه وي ایــن امــکان را مــي دهــد تــا در زمــان مناســب و بــه تشــخیص خــود از آن اســتفاده نمایــد.

6- تسعير ارزهاي وارده با چه نرخي انجام مي شود؟

نــرخ محاســبه بــراي آورده نقــدي ســرمایه گــذاران خارجــي نــرخ رایــج درشــبکه پولــي رســمي کشــور و یــا نــرخ آزاد روز بــه تشــخیص 
بانــک مرکــزي مــي باشــد.

7- آيا براي تقويم سرمايه خارجي ارزيابي آن الزمست؟

بلــي. تقویــم ارزش ســرمایه خارجــي اعــم از اینکــه بصــورت ســرمایه نقــدي یــا غیرنقــدي باشــد ضروریســت. در مــــورد سرمــــایه نقــدي 
و غیرنقــدي نــرخ تبدیــل بانــک در روز ورود مبنــاي ارزیابــي قــرار مــي گیــرد.

8- ورود ماشين آالت، تجهيزات، قطعات و مواد اوليه )سرمايه غيرنقدي( مستلزم طي چه تشريفاتي است؟

ــه  ــع تشــریفات ورود کاالي تجــاري نیســت و صرفــا« ب ــه ســرمایه گذاریهــاي خارجــي تاب ــوط ب اصـــــوال ورود ســرمایه غیرنقــدي مرب
پیشــنهاد ســازمان ســرمایه گــذاري اقــام غیرنقــدي از هرقبیــل براســاس فهرســتي کــه قبــا بــه تصویــــب رســیده و در وزارت صنعــت، 

معــدن و تجــارت ثبــت ســفارش آمــاري شــده اســت، مســتقیما قابــل ورود بــه کشــور مــي باشــد.
ــار  ــه اخــذ گواهــي عــدم ســاخت، تخصيــص ارز و گشــايش اعتب ــاز ب ــدان معناســت كــه ورود ســرمايه غيرنقــدي ني ــا ايــن ب 9- آي

ــدارد؟ اســنادي ن

همینطــور اســت. بــراي ورود ســرمایه غیرنقــدي نیــازي بــه اخــذ گواهــي عــدم ســاخت، تخصیــص ارز، گشــایش اعتبــار اســنادي و امــوري 
از ایــن قبیــل نمــي باشــد.

10- آيا ورود سرمايه هاي غير نقدي خارجي مستلزم پرداخت هزينه هاي خاصي است؟

ســرمایه غیــر نقــدي خارجــي بــه اســتثناي ماشــین آالت خــط تولیــد در طرحهــاي صنعتــي و معدنــي، هماننــد ســایر کاالهــاي وارداتــي 
مشــمول پرداخــت حقــوق ورودي مــي باشــند.

11- در مورد ورود دانش فني چه ضوابطي بايد رعايت شود؟

دانــش فنــي و خدمــات تخصصــي بعنــوان اشــکال قابــل قبــول ســرمایه خارجــي بــه رســمیت شــناخته شــده و پــس از ارزیابــي بــه عنــوان 
ســرمایه غیــر نقــدي خارجــي بــه ثبــت خواهند رســید. البته قبـــل از مرحلــه ورود دانش فنــــي، نظــر وزارتخانه ذیربط نیز کســب مــي گردد.

12- آيا پرداخت حق ليسانس يا رويالتي مجاز است؟

بلــي. در حالتــي کــه دانــش فنــي قــرار نیســت بعنــوان ســرمایه خارجــي بــه احتســاب گرفتــه شــود وجــوه مربوطــه و یــا رویالتــي مصــوب، 
قابــل پرداخــت بــه عرضــه کننــده تکنولــوژي مــي باشــد. 

13- ضابطه قابل قبول براي پرداخت حق ليسانس يا رويالتي به طرفهاي خارجي چيست؟

در هــر شــیوه پرداخــت، ارزش مــواد اولیــه وارداتــي از خــارج بایــد درمحاســبه رویالتــي و حــق لیســانس دخالــت داده شــده و خـــالص مبلــغ 
پــس از کســر ارزش مــواد وارداتــي، بــه لیســانس دهنــده قـــابل پرداخــت مــي باشــد. بعبــارت دیگــر براســاس سیاســت جــاري، پرداخــت 

رویالتــي و حــق لیســانس بــر مبنــاي ارزش افــزوده داخلــي محاســبه مــي گــردد.
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14- آيا امكان ثبت حق اختراع و عالئم تجاري درايران وجود دارد؟

حقــوق مالکیــت صنعتــي و معنــوي اعــم از حــق اختــراع، حــق عائــم و اســامي تجــاري و غیــره براســاس قانــون ثبــت عائــم و اختراعــات 
کشــور قابــل ثبــت و حمایــت قانونــي مــي باشــد.

15- آيا ارائه فهرست سرمايه هاي غيرنقدي قبل از اقدام به ورود ضروري است؟

بلـــــي. ســرمایه گــذار خارجــي قبــل از اقـــدام بــه ورود سرمـــایه بایــد صــورت تفصیلــي سرمـــایه هــاي غیرنقـــدي کــه مــي خواهــد بــه 
کشــور وارد نمایــد شــامل مشــخصات فنــي، نــام ســازنده، ســال ســاخت و قیمــت بــه همــراه کاتالوگهــاي مربوطــه را بــه ســازمان ســرمایه 
گــذاري تســلیم نمایــد. پــس از آنکــه فهرســت بــه تأئیــد رســید ســرمایه غیرنقــدي بــه تشــخیص ســرمایه گــذار در یــک یــا چنــد محمولــه 

و بــدون هیچگونــه تشــریفات خاصــي قابــل ورود بــه کشــور مــي باشــد.
16-  آيا ورود دانش فني نياز به بررسي قبلي دارد؟

قراردادهــاي دانــش فنــي و خدمــات تخصصــي اعــم از اینکــه بــه صــورت ســرمایه بــه کشــور وارد شــود یــا اینکه در نظـــر باشــد پـــرداخت 
هایي از بابت آنها صـــورت پذیـــرد، مي بـــایستي به همـــراه در خـــواست ســرمایه گذاري خارجي به ســازمان ســرمایه گذاري تســلیم گردد. 
ســازمان ســرمایه گــذاري بــا وزارتخـــانه ذیربــط در مــورد ضــرورت اخــذ دانــش فنــي و بهــاي آن مشــورت هــاي الزم را انجــام خواهــد داد.

 
5-2-5-5 انتقاالت ارزي

1- منظور از انتقاالت ارزي چيست؟

منظــور از انتقــاالت ارزي، انتقــال کلیــه وجــوه اعــم از وجــوه ناشــي از عملکــرد ســرمایه گــذاري خارجــي و یــا ســایر وجوهــي اســت کــه 
انتقــال آن بصــورت ارز صــورت مــي گیــرد. ایــن انتقــاالت بطــور مشــخص در دوطبقــه بنــدي قــرار مــي گیرنــد: 

الــف. انتقــاالت ســرمایه اي شامـــل ســود ســهام یــا ســود سرمایـــه، اصــل ســرمایه، عایــدات ســرمایه اي، و مبالــغ مربــوط بــه جبــران 
ــت و مصــادره ســرمایه خارجــي؛ خســارت ناشــي از ســلب مالکی

ــي و مهندســي،  ــي، کمکهــاي فن ــش فن ــراع، دان ــاالت ارزي ناشــي از قراردادهــاي حــق اخت ــه انتق ــاالت ارزي شــامل کلی ب. ســایر انتق
ــم تجــاري و قراردادهــاي مشــابه. اســامي و عائ

2- آيا محدوديتي به لحاظ ميزان وجوه قابل انتقال اعمال مي شود؟

خیر. به لحاظ قانوني هیچ نوع محدودیتي از نظر مبلغ قابل انتقال و میزان انتقال در هر سال وجود ندارد.
3- تأمين ارز مربوط به انتقاالت ارزي چگونه صورت مي گيرد؟

تأمیــن ارز بــراي انتقــاالت ارزي ســرمایه گــذاري هــا از طریــق خریــد ارز از نظــام بانکــي و حســب مــورد از محــل ارز حاصــل از صــادرات 
یــا ارائــه خدمــات ســرمایه گــذاري هاقابــل تأمیــن اســت. در هــر حــال نحــوه تأمیــن ارز بــراي انتقــاالت ارزي در مجــوز ســرمایه گــذاري 

قیــد مــي گــردد.
4- انتقاالت مربوط به سرمايه گذار خارجي مستلزم طي چه تشريفاتي است؟

ــرکت  ــا ش ــي و ی ــذار خارج ــرمایه گ ــمي س ــت رس ــا درخواس ــر آن، ب ــرمایه اي و غی ــاالت س ــم از انتق ــال ارز اع ــه انتق ــر گون ــوال ه اص

مشــترکبنگاه ســرمایه پذیــر از طــرف ســرمایه گــذار خارجــي صــورت مــي پذیــرد و کلیــه انتقــاالت پــس از کســر کســورات قانونــي در 
ــل پرداخــت اســت. وجــه ســرمایه گــذار خارجــي قاب

ــت اجــازه صــدور محصــوالت طــرح مــورد ســرمايه گــذاري داده نشــود  ــم دول ــا تصمي ــر اســاس مقـــررات خــاص ي 5- چنانچــه ب

ــردد؟ ــي گ ــن م ــال ســود و ســرمايه تأمي ــه انتق ــوط ب ــه ارز مرب چگون

در مــوارد اســتثنائي کــه اجــازه صــدور داده نشــود ســرمایه گــذار خارجــي مــي توانــد کاالي تولیــدي خــود را در بــازار داخلــي بــه فــروش 
رســانده و ارز مربوطــه را از نظــام بانکــي خریــداري نمــوده و انتقــال دهــد. بدیهــي اســت ســرمایه گــذار در صورتــي کــه تمایــل داشــته 

باشــد مــي توانــد مبــادرت بــه صــدور ســایر کاالهــاي مجــاز نیــز بنمایــد.
 

5-2-5-6 مسائل مالیاتي و گمرکي
1- نرخ ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي درايران چه ميزان است؟

نــرخ مالیــات بردرآمــد اشــخاص حقوقي درایــران معادل 25 درصد درآمد مشــمول مالیات مي باشــد )مــاده  105 قانون مالیات هاي مســتقي(. 
2- آيا نرخ ماليات براي همه نوع شركت اعم از شركتهاي ايراني و شركتهاي خارجي بطور يكسان اعمال مي گردد؟

نــرخ مالیــات بــراي همــه نــوع شــرکت اعــم از شــرکتهاي ایرانــي و خارجــي )شــعب و نمایندگــي هــا( 25 درصــد اســت کــه بــه طــور 
یکســان اعمــال مــي گــردد. 

3- آيــا شــعب و نمايندگــي هــاي شــركت هــاي خارجــي كــه صرفــاً بــه عمليــات بازاريابــي و اطــالع رســاني بــراي شــركت هــاي مــادر 

در خــارج مــي پردازنــد نيــز مشــمول پرداخــت ماليــات بردرآمــد مــي باشــند؟

خیــر. شــعب و نمایندگیهـــاي شرکتهـــا و بانکهـــاي خارجــي کــه بــدون داشتـــن حق انجام معاملـــه، بــه بازاریابـــي و جمــع آوري اطاعات 
اقتصــادي در ایــران بــراي شــرکت مــادر اشــتغال داشــته و در ازاي مخــارج خــود از شــرکت مــادر وجوهــي دریافــت مــي نماینــد، نســبت 

بــه ایــن وجــوه مشــمول مالیــات بــر درآمــد نخواهنــد بــود )تبصــره »2« مــاده 107 قانــون مالیــات هــاي مســتقیم(.
4- ماليات بردرآمد مؤسسات كشتيرانـي و هواپيمائي خارجي در ايران چگونه محاسبه مي شود؟

مالیــات مؤسســات کشــتیراني و هواپیمایــي خارجــي از بابــت کرایــه مســافر وحمــل کاال و امثــال آن از ایــران، بطــور مقطــوع عبــارت اســت 
از پنــج درصــد کلیــه وجوهــي کــه از ایــن بابــت عایــد آنهــا خواهــد شــد، اعــم از اینکــه وجــوه مزبــور در ایــران یــا درمقصــد یــا در بیــن 

راه دریافــت شــود )مــاده 113 قانــون مالیــات هــاي مســتقیم(.
5- آيــــا درآمدهــاي ناشــي از قراردادهــاي انتقــال تكنولــوژي از قبيــل دانــش فنــي، خدمــات فنــي و مهندســي، پرداختهــاي مربــوط بــه 

حــق ليســانس و رويالتـــي نيــز مشــمول ماليــات مي باشــد؟

بلــي. درآمــد حاصــل از واگــذاري امتیــازات و حقــوق مربوطــه در اینگونــه قراردادهــا کــه منبــع درآمــدي بــراي اشــخاص خارجــي تلقــي 
مــي گــردد بــه ماخــذ 20 تــا40 درصــد مجمــوع وجوهــي کــه ظــرف یکســال مالیاتــي عایــد ایــن اشــخاص شــده، مشــمول مالیاتــي بــه 

نــرخ 25 درصــد مــي باشــد )تبصــره »2« مــاده 105  و بنــد »ب« مــاده 107 قانــون مالیــات هــاي مســتقیم(.
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6- نحوه اخذ ماليات از قراردادهاي پيمانكاري چگونه است؟

درآمــد مشــمول مالیــات عملیــات پیمانــکاري اشــخاص خارجــي در ایــران، نســبت بــه عملیــات هــر نــوع کار ســاختماني، تأسیســات فنــي و 
تأسیســاتي شــامل تهیــه و نصـــب مــوارد مذکــور یــا حمــل و نقــل، تهیــه طــرح ساختمـــانها و تأسیســات، نقشــه کشــي، نقشــه بــرداري، نظــارت 
و محـــاسبه فنــي و ارائــه تعلیمــات وکمکهــاي فنــي، انتقــال دانــش فنــي و ســایر خدمــات در تمــام مــوارد بــه ماخــذ 12% کل دریافتــي ســاالنه 
آنهــا خواهــد بــود )بنــد »الــف« مــاده 107قانــون مالیــات هــاي مســتقیم(. در مــورد عملیــات پیمانــکاري کــه کارفرمــا وزارتخانــه، مؤسســات 
و یــا شــرکت هــاي دولتــي یــا شــهرداریها باشــند، آن قســمت از مبلــغ قــرارداد کــه ازطریــق خریــد داخلــي یــا خارجــي بــه مصــرف خریــد 
ــوازم و تجهیــزات بطــور جــدا از ســایر  ــوازم و تجهیــزات میرســد مشــروط بــه آنکــه در قــرارداد یــا اصاحــات و الحاقــات بعــدي آن مبلــغ ل ل
اقــام قــرارداد درج شــده باشــد، از پرداخــت مالیــات بــر درآمــد معــاف خواهــد بــود )تبصــره »2« مــاده 107 قانــون مالیــات هــاي مســتقیم( 
ــرارداد  ــه ق ــاده 107 ک ــف« م ــد »ال ــاي موضــوع بن ــات فعالیته ــد مشــمول مالی ــون درآم ــن قان ــاده 107 همی ــب تبصــره 5 م ــه موج ــه ب البت
پیمانــکاري آنهــا از ابتــداي ســال 1382 بــه بعــد منعقــد مــي گــردد طبــق مقــررات مــاده 106 یعنــي از روي دفاتــر قانونــي تشــخیص مــي گــردد.

7- نحـــوه محاســبه درآمــد مشــمول ماليــات و نــرخ قابــل اعمــال درطرحهايــي كــه بــه روش »ســاخت، بهــره بــرداري و واگــذاري« 

)BOT( انجــام مــي شــوند، چگونــه اســت؟

محاسبـــه درآمــد ســرمایه گــذاران خارجــي کــه ازطریــق انعقــاد قراردادهــاي »ســاخت، بهــره بــرداري و واگــذاري« )BOT( مبــادرت بــه 
ســرمایه گــذاري درایــران مــي نماینــد از طریــق رســیدگي بــه دفاتــر قانونــي آنهــا انجــام مــي گیــرد و پــس از کســر هزینــه هــاي قابــل 

قبــول، نــرخ ثابــت 25 درصــد اعمــال مــي گــردد )مــاده 106 و 105 قانــون مالیــات هــاي مســتقیم(.
8- نحوه محاسبه ماليات حقوق كارشناسان خارجي چگونه است؟

نرخ مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقوق بیگر اعم از ایراني و خارجي یکسان مي باشد.
9- ماليات نقل و انتقال سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار چه ميزان است؟

از هـــر نقــل و انتقــال سهـــام و حــق تقــدم ســهام شــرکت هــا در بــــورس مالیــات مقطوعــي بــه میــــزان نیم درصــد ارزش فروش ســهام 
یــا حــق تقــدم ســهام وصــول مــي گــردد )تبصــره »1« مــاده 143 قانــون مالیــات هــاي مســتقیم(.

10-  ماليات نقل و انتقال سهام ساير شركت ها چه ميزان است؟

از هــر نقــل و انتقــال ســهام و ســهم الشــرکه و حــق تقــدم ســهام و ســهم الشــرکه شــرکا، مالیــات مقطوعــي بــه میــزان 4 درصــد ارزش 
اســمي آنهــا وصــول مــي گــردد )تبصــره “2” مــاده 143 قانــون مالیــات هــاي مســتقیم(.

11- حقوق ورودي كاال چيست؟

بــه مجمــوع حقــوق گمرکــي و ســود بازرگانــي حقــوق ورودي اطــاق مــي شــود. حقــوق گمرکــي معــادل 4 درصــد ارزش گمرکــي کاالهــا 
تعییــن مــي شــود. ســود بازرگانــي توســط هیــأت وزیــران تعییــن و در مقــررات صــادرات و واردات هــر ســال درج مــي گــردد.

 

5-2-5-7 تسهیالت و معافیت هاي مالیاتي و گمرکي
1- منظور از معافيت مالياتي چيست و چه مواردي را شامل مي شود؟

منظــور از معافیــت مالیاتــي، معافیــت از پرداخــت مالیــات بــر درآمــد حاصــل از فعالیــت هــاي صنعتــي، معدنــي و تولیــدي مــي باشــد. در 
ایــران شــرکت هــا مکلفنــد مالیــات ســود ســهام را کــه بــه عنــوان مالیــات اشــخاص حقیقــي نیــز تلقــي مــي گــردد، در منبــع کســر و بــه 

حــوزه مالیاتــي مربوطــه پرداخــت نماینــد )مــاده 132 قانــون مالیــات هــاي مســتقیم(.
2- معافيتهاي مالياتي كدام است و در چه شرايطي تعلق مي گيرد؟

معافیت مالیاتي بخش صنعت، معدن و تولید: ½
ــخ  ــي از تاری ــي و خصوص ــاي تعاون ــش ه ــي در بخ ــدي و معدن ــاي تولی ــل از فعالیته ــرازي حاص ــات اب ــمول مالی ــد مش - درآم
شــروع بهــره بــرداري یــا اســتخراج بــه میـــزان 80 درصــد و بــه مــدت چهــار ســـال از پرداخــت مالیــات معــاف مــي باشــد )مــاده 

ــات هــاي مســتقیم(. ــون مالی 132قان
- آن قســمت از ســود ابــرازي شــرکت هــاي تعاونــي و خصوصــي کــه بــراي بازســازي، توســعه، نوســازي و یــا تکمیــل واحدهــاي 
صنعتــي و معـــدني موجــود و یــا ایجـــاد واحـــدهاي صنعتــي و معدنــي جدید درآن ســال مصــرف گــردد از 50 درصد مالیــات متعلقه 

معــاف خواهــد بــود )مــاده 138 قانــون مالیــات هــاي مســتقیم(.
معافیــت مالیاتــي بخــش کشــاورزي:  درآمــد حاصــل از کلیــه فعالیتهــاي کشــاورزي، دامپــروري، دامــداري، پــرورش ماهــي و زنبــور  ½

ــدون  ــات ب ــجار و نخی ــات و اش ــا و باغ ــع و جنگله ــاي مرات ــداري، احی ــري و نوغان ــادي و ماهیگی ــور، صی ــرورش طی ــل و پ عس
محدودیــت زمانـــي از پرداخــت مالیــات معــاف مــي باشــد )مــاده 81 قانــون مالیــات هــاي مســتقیم(.

معافیــت مالیاتــي بخــش گردشــگري: کلیــه تأسیســات ایرانگــردي و جهانگــردي داراي پروانه بهــره بــرداري از وزارت فرهنگ و ارشــاد  ½
اســامي هــر ســال از پرداخــت 50 درصــد مالیــات متعلقــه معــاف خواهنــد بــود )تبصــره »3« مــاده 132 قانون مالیــات هاي مســتقیم(.

3- آيا شرايطي براي برخورداري از معافيت وجود دارد؟

بلــي. معافیــت مالیاتــي بــراي بخــش هــاي صنعتــي و معدنــي زمانــي میســر اســت کــه واحدهــاي مربوطــه خــارج از شــعاع 120 کیلومتــري 
تهــران و 50 کیلومتــري اصفهــان و 30 کیلومتــري مراکــز اســتانها و شــهرهاي داراي بیــش از ســیصد هــزار نفــر جمعیــت اســتقرار داشــته 
باشــند. شهرکهـــاي صنعتــي مســتقر در داخــل ایــن شــعاع30 از شــرط یــاد شــده مستثـــني مــي باشــند )تبصــره »2« مــاده 132قانــون 

مالیــات هــاي مســتقیم(.
4- آيا استقرار واحدها در مناطق محروم موجب افزايش ميزان و دوره معافيت مالياتـي مي گردد؟

بلــي. 100 در صــد درآمــد مشــمول مالیــــات کلیــه واحدهایــي کــه در مناطــق محـــروم مســتقر مــي باشــند بــه مــدت 10 ســال از معافیــت 
مالیاتــي برخــوردار اســت )مــاده 132قانــون مالیــات هــاي مســتقیم(.

5- آيــا ازحيــث بخشــودگي مالياتــي تفاوتي بيــن واحدهاي مســتقر درمناطق ويــژه اقتصادي با ســاير مناطق ســرزمين اصلي وجــود دارد؟

از حیــث بخشــودگي مالیاتــي هیــچ تفاوتــي میــان ســرزمین اصلــي و مناطــق ویــژه اقتصــادي وجــود نــدارد. در واقــع، رفتــار مالیاتــي در 
مناطــق ویــژه و ســرزمین اصلــي یکســان اســت.
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6- آيا درآمد حاصل از صادرات نيز از معافيت مالياتي برخوردار است؟

بلــي. 100درصــد درآمــد حاصــل از صــادرات محصــوالت تمــام شــده صنعتــي و کشــاورزي و صنایــع تبدیلــي و تکمیــل آن و 50 درصــد 
درآمــد حاصــل از صــادرات ســایر کاالهــاي غیــر نفتــي از پرداخــت مالیــات معــاف اســت )مــاده 141قانــون مالیــات هــاي مســتقیم(.

7- معافيت مالياتي ترانزيت كاال به چه صورت است؟

100درصــد درآمــد حاصــل از صــادرات کاالهــاي مختلــف کــه بــه صــورت ترانزیــت بــه ایــران وارد شــده یــا مــي شــوند و بــدون تغییــر 
در ماهیــت یــا بــا انجــام کاري بــر روي آن صــادر مــي شــوند از شــمول مالیــات معــاف اســت )بنــد »ب« مــاده 141قانــون مالیــات هــاي 

مســتقیم(.
8- آيــا شــركت هــاي پذيرفتــه شــده در بــورس اوراق بهــادار عــالوه بــر معافيتهايــي كــه بــه واحدهــاي صنعتــي و معدنــي، كشــاورزي 

و گردشــگري تعلــق مــي گيــرد از معافيــت يــا بخشــودگي مالياتــي ديگــري نيــز برخــوردار مــي باشــند؟

کلیــه شــرکت هــاي پذیرفتــه شــده در بــورس کــه نقــل و انتقــال ســهام آنهــا از طریــق کارگــزار بــورس انجــام مــي گیــرد معــادل 10 
درصــد از مالیــات آنهــا بخشــوده مــي شــود ) مــاده 143 قانــون مالیــات هــاي مســتقیم(.

9- آيــا امــكان ورود مــواد اوليــه بصــورت ترانزيــت و بعــد صــدور آن بصــورت كاالي ســاخته شــده بــا برخــورداري از معافيــت گمركــي 

وجــود دارد؟

بلــي. بــه مــوادي کــه بصــورت ترانزیــت و بــه قصــد تولیــد وارد مــي شــود معافیــت گمرکــي تعلــق مــي گیــرد. چنانچــه بــه هــر دلیلــي 
ایــن عــوارض در ابتــدا دریافــت شــده باشــد، وجــه دریافتــي پــس از صــدور کاالي تولیــدي قابــل اســترداد مــي باشــد.

10- ماشين آالت و تجهيزات دست دوم وارده به كشور در گمرك به چه قيمتي ارزيابي مي شود؟

کلیــه کاالهایــي کــه بــه کشــور وارد مــي شــود بــه قیمــت نــو در گمــرک ارزیابــي مــي گــردد و فقــط ماشــین آالت و تجهیــزات دســت 
دومــي کــه بــراي اســتفاده در خــط تولیــد و بــر اســاس قانــون ســرمایه گــذاري خارجــي بــه کشــور وارد مــي شــود بــه قیمــت واقعــي آن 

)قیمــت دســت دوم( ارزیابــي مــي گــردد.
 

5-2-5-8 تسهیالت ورود و اقامت
ــا رواديــد ورود ســرمايه گــذاران و  1- ســازمان ســرمايه گــذاري وكمكهــاي اقتصــادي وفنــي ايــران چــه تســهيالتي را در ارتبــاط ب

كارشناســان خارجــي ارائــه مــي دهــد؟ 

ــور  ــه وزارت ام ــا ب ــک آنه ــران و کارشناســان خارجــي و بســتگان درجــه ی ــذاران، مدی ــي ســرمایه گ ــا معرف ــذاري ب ســازمان ســرمایه گ
خارجــه، امــور مربــوط بــه صــدور روادیــد، اعــم از روادیــد یــک بــار ورود و یــا مکــــرر ســه ســاله بــا حــق ورود و اقـــــامت ســه ماهــه در 
هــر بــار را تسهیــــل مــي نمایــد. ســرمایه گــذاران خارجــي یــا شــرکت هــاي مشــترک مــي تواننــد بــا ارســال فــرم مشــخصات افــراد مــورد 
نظــر و ذکــر چگونگــي نیــاز بــه حضــور ایشــان در ایــران، تقاضــاي روادیــد نماینــد. الزم بــه ذکراســت کــه تســهیات ســازمان ســرمایه 
گــذاري بــدان معنــا نیســت کــه بــراي اخــذ ویــزا الزمســت صرفــا از طریــق ایــن سازمــــان اقــدام شــود، بلکــه همــگان مــي تواننــد طبــق 

مقــررات جــاري مســتقیما بــه نمـــایندگیهاي جمهــوري اســامي ایــران درخــارج مراجعــه و درخواســت روادیــد نماینــد. 

2- آيا تسهيالتي براي اقامت و صدور پروانه كار نيز وجود دارد؟

درصــورت ضــرورت ســازمان ســرمایه گــذاري تســهیات و کمکهــاي الزم را در ایــن خصــوص به ســرمایه گذاران خارجــي ارائــه خواهد داد. 
 

5-2-5-9 سواالت متفرقه
1- در حــال حاضــر ايــران بــا چــه كشــورهايي موافقتنامــه اجتنــاب از اخــذ ماليــات مضاعــف امضــاء نمــوده و كداميــك از آنهــا الزم 

االجــرا اســت؟

نــام کشــورهاي کــه موافقنامــه موصــوف بــا آنهــا الزم االجــراء مي باشــد: آفریقــاي جنوبــي، ارمنســتان، ازبکســتان، پاکســتان، ترکمنســتان، 
ترکیــه، تونــس، چیــن، ســریانکا، ســوریه، قرقیزســتان، قزاقســتان، گرجســتان، لبنــان، بحریــن، ســودان، عمــان، کــره جنوبــي، مالــزي، 
آذربایجــان، الجزایــر، قطــر، کویــت، اندونــزي، اردن، آلمــان، فرانســه، اکرایــن، روســیه، بــاروس، ســوئیس، اتریــش، اســپانیا، بلغارســتان، 

لهســتان، ونزوئــا، رومانــي، کرواســي و صربســتان.
نــام کشــورهایي کــه موافقتنامــه موصــوف بــا آنهــا امضــاء شــده و درجریــان تصویــب مجالــس دو کشــور مــي شــود: تاجکیســتان، زیمبابــوه، 
ــروژ، اســلواکي، اکــوادور، اســلووني، مونتــه نگــرو، چــک،، بوســني و  ــي، قبــرس، بلژیــک، ن ــا، عــراق، آلبان یمــن، ســنگال، مراکــش، کنی

هرزگویــن، قبــرس و مقدونیــه
نام کشورهایي که موافقتنامه موصوف با آنها نهایي و پاراف شده است: ویتنام، غنا و هند 

نــام کشــورهایي کــه موافقتنامــه موصــوف بــا آنهــا در حــال مذاکــره و نهایــي شــدن اســت: تانزانیــا، افغانســتان، فیلیپــن، تایلنــد، اتیوپــي، 
ســنگاپور، موریــس، عربســتان ســعودي، لیبــي، امــارات متحــده عربــي و نیجریــه

نــام کشــورهایي کــه موافقتنامــه موصــوف بــا آنهــا مبادلــه شــده اســت: کــره شــمالي، اوگانــدا، برونئــي، اریتــره، گامبیــا، نیجــر، نامیبیــا، 
پرتغــال، فنانــد، لواکزامبــورگ، مولــداوي، مکزیــک

2- ايران با چه كشورهايي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري امضاء نموده است؟  

تعــداد 63 موافقتنامــه تشــویق و حمایــت متقابــل از ســرمایه گــذاري تــا کنــون بــه امضــا رســیده و تعــداد 7 موافقتنامــه پــاراف شــده اســت. 
ــه متــون صــورت گرفتــه کــه بتدریــج مــورد  ــا 47 کشــور دیگــر نیــز مبادل ــا 8 کشــور در دســت مذاکــره اســت و ب موافقتنامــه مذکــور ب

مذاکــره قــرار خواهنــد گرفــت.
3- آيا در زمينه سرمايه گذاري، ايران موافقتنامه چند جانبه اي نيز امضاء نموده است؟

بلــي. دولــت جمهــوري اســامي ایــران بــه موافقتنامــه تشــویق، تضمیــن و حمایــت از ســرمایه گــذاري بیــن کشــورهاي عضــو ســازمان 
کنفرانــس اســامي همچنیــن موافقتنامــه چنــد جانبــه بیــن کشــورهاي عضــو ســازمان همکاریهــاي اقتصــادي )اکــو( ملحــق شــده اســت.

4- آيا ايران عضويت در آژانس چندجانبه تضمين سرمـايه گـذاري )MIGA( را پذيرفته است؟

بلــي. دولــت جمهــوري اســامي ایــران بــه عضویــت آژانس چنــد جانبــه تضمیــن ســرمایه گــذاري )MIGA(درآمــده و امکان برخــورداري 
از پوششــهاي تضمینــي ایــن آژانــس طبــق ضوابــط مربوطــه بــراي ســرمایه گــذاران خارجــي فراهــم اســت. هــر چنــد قانـــون ســرمایه 
گــذاري خارجــــي و موافقتنامــه هــاي دو جانبــــه و چنــد جانبــــه ســرمایه گــذاري کــه جمهـــوري اســامي ایران بــا کشـــورهاي مختلف 
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امضـــاء نمــوده، حقــوق ســرمایه گــذار خارجــي را در برابــر خطــرات غیــر تجــاري تحــت پوشــش قــرار میدهــد، بــا ایــن وجــود عضویــت در 
میگـــا امــکان برخــورداري از پوشــش حمایتـــي مضاعــف را بــــراي سرمایـــه گــذاران فراهم مي ســازد.

5- سرمايه گذار بالقوه خارجي الزم است ازچه قوانين و مقرراتي مطلع باشد؟

عـــاوه بــر قانــون ســرمایه گــذاري خارجــي و آئیــن نامــه اجرایــی آن کــه تأمیــن کننــده حقــوق اساســي ســرمایه گــذار خارجــي اســت، 
مطالعــه قوانیــن ذیــل نیــز بــه ســرمایه گــذاران توصیـــه مــي شــود:

قانون تجارت بخش شرکت هاي سهامي  ½
مقررات صادرات و واردات  ½
قانون مالیات هاي مستقیم  ½
مقررات گمرکي  ½
قانون کار به منظور اطاع از چگونگي استفاده از خدمات اتباع بیگانه  ½
قانون ثبت عائم و اختراعات، به منظور اطاع از حقوق مالکیت هاي صنعتي و معنوي  ½

منونه هايي از مناطق آزاد و ويژه موفق اقتصادي در جهان 

فصل ششم
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در ایــن فصــل ســعي بــر آن اســت تــا بــا توصیــف برخــي از موفــق تریــن مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادي از ایــن مناطــق بــه عنــوان الگویــي 
جهــت توســعه منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي پــارس بهــره گرفــت و از ایــن طریــق بــا تهیــه چارچوبــي کلــي بــراي توســعه منطقــه بــه 

ارزیابــي و برنامــه ریــزي اقدامــات آتــي کمکــي شــایان نمــود.
نمونــه مــورد بررســي در ایــن فصــل ســه منطقــه جبــل علــي )دوبــي(، هامبــورگ )آلمــان( و هنــگ کنــگ مــي باشــد. در ایــن نمونــه هــا 

دســتیابي بــه اهــداف زیــر مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت:

الف( تاريخچه تشكيل مناطق 

ب( ويژگي هاي مناطق )جغرافيايي، سياسي، اجتماعي و غيره(

ج( كاركردها و اهداف تأسيس آن ها

د( مقايسه مشوق هاي سرمايه گذاري  در هر منطقه 

ه( بررسي مقررات سرمايه گذاري در هر يك از مناطق

ي( داليل شهرت و موفقيت هر يك از مناطق

جبــل علــي شــهرکي بنــدري بــا مســاحت47٫1کیلومتر مربــع در امــارات متحــده عربــي اســت کــه در 35 کیلومتــری جنــوب غربــی شــهر 
دبــی واقــع شــده اســت. ســاخت ایــن بنــدر کانتینــری کــه بزرگتریــن بنــدر خاورمیانــه نیــز نامیــده می شــود، در ســال 1970 آغــاز و اولیــن 
بهره بــرداری رســمی از آن در ســال 1977 انجــام شــد. جمعیــت ایــن شــهرک 31٬634نفــر و مســاحت آن47٫1 کیلومتــر مربــع می باشــد، 

فــرودگاه بین المللــی آل مکتــوم در ایــن بنــدر قــرار دارد.
منطقــه آزاد تجــاری جبــل علــی نیــز در ســال 1985 ایجــاد شــد کــه ایــن منطقــه موجــب رونــق بســیار زیــاد ایــن بنــدر گردیــد. بــا توجــه 
بــه عمــق بنــدرگاه و تجهیــزات بنــدری و دریایــی آن، انــواع مختلــف کشــتی های تجــاری، مســافربری و حتــی نظامــی می تواننــد در ایــن 
بنــدرگاه لنگــر انداختــه و خدمــات متفاوتــی را دریافــت نماینــد. طــی برنامه ریــزی 13 مرحلــه ای قــرار اســت بنــدر جبــل علــي در ســال 

2030 بــه قابلیــت بارگیــری و تخلیــه 72 میلیــون TEU در ســال دســت یابــد.
حاکمیــت ایــن بنــدر در دســت مدیریــت بنــادر دبــی )DPA( می باشــد. در حــال حاضــر ایــن بنــدر 9 اســکله داشــته و 25 اســکله نیــز تــا 
ســال 2030 توســط اتحادیــه پیمانــکاران بین المللــی بهره بــرداری می گــردد. شــرکت بین المللــی بنــادر دبــی در حــال حاضــر بــا چندیــن 

بنــدر بــزرگ جهــان بــرای انجــام امــور اپراتــوری قــرارداد منعقــد نمــوده اســت.

)Jebel Ali( 6-1 بندر جبل علي

6-1-1 معرفي منطقه  

مختصات: 25.01126° شمالی 55.06116° شرقی
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6-1-2 وضعیت آب و هوایي
بندر جبل علي در شهر دوبي در جنوب کشور ایران، در حاشیه خلیج فارس و شبه جزیره عربستان واقع شدهاست. 

دبــی دارای آب و هــوا بســیار گــرم و خشــک میباشــد. دوبــي در فصــل تابســتان بســیار گــرم، پــر بــاد و خشــک اســت و بــه طــور میانگیــن 
دارای دمایــی بیــن 40 تــا 30 درجــه ســانتیگراد )104-86درجــه فارنهایــت( میباشــد. فصــل زمســتان نیــز گــرم اســت و دمایــي بیــن 23 تــا 

14 درجــه ســانتیگراد )73-57 درجــه فارنهایــت( دارد. میــزان بــارش در دبــی 150 میلیمتــر )5٫91 اینــچ( درســال مــی باشــد. 
نگاهــي بــه نقشــه دوبــي وضعیــت جغرافیایــي ایــن منطقــه را بــه خوبــي نشــان مــي دهــد. صحــرا در تصویــر ســفید، پوشــش گیاهــی 

قرمــز، آب ســیاه و مناطــق شــهری نقــره ای انــد.

6-1-3 جایگاه، وضعیت اقتصادی و کارکردی 
امــارات متحــده عربــی بــا هفــت امــارت یــا امیرنشــین در امــارت دبــی بــا ایجــاد منطقــه آزاد تجــاری جبــل علــی، تجــارت بــا دنیــای خــارج 
را متحــول ســاخته اســت. در ایــن منطقــه آزاد، شــرکت هــای تجــاری عمــده از سراســر جهــان دفاتــر نمایندگــی خــود را فعــال کــرده انــد 
و محصــوالت خــود را از دبــی بــه کشــورهای منطقــه از جملــه ایــران بــه صــورت صــادرات مجــدد عرضــه مــی کننــد. رونــق تجــارت در 
دبــی ســبب رونــق اقتصــادی و توســعه ایــن منطقــه شــده اســت. هــزاران شــغل از تخلیــه و بارگیــری کشــتی هــا گرفتــه تــا فعالیــت هــای
ــر رونــق فعالیــت هــای تجــاری دبــی کــه  ــر اث ــواع ســاخت و ســازهای اداری، تجــاری، اقامتــگاه، غذاخــوری و غیــره ب گردشــگری و ان
ــر دوش جبــل علــی اســت، ایجــاد شــده اســت. فعالیــت بانــک هــای داخلــی و خارجــی و امنیــت ســرمایه گــذاری  بخــش عمــده آن ب
موجــب شــده اســت میلیاردهــا دالر ســرمایه جــذب امــور اقتصــادی و تجــاری در دبــی و جبــل علــی شــود. در دوران جنــگ ایــران و عــراق 
کــه خلیــج فــارس از امنیــت کافــی بــرای تــردد کشــتی هــا برخــوردار نبــود، منطقــه آزاد جبــل علــی وارد مرحلــه تــازه ای از حیــات خــود 
شــد. تجــار دبــی بــا وارد کــردن انــواع کاالهــا از نقــاط دور و نزدیــک بــه ایــن منطقــه آزاد و ســپس توزیــع آن در منطقــه نقــش موثــری 
در تجــارت منطقــه ای بــه دســت آوردنــد. از آن بــه بعــد جبــل علــی و مســئوالن آن توانســتند جایــگاه خوبــی در تأمیــن نیازهــای وارداتــی 
ــه کشــورهای منطقــه در  ــود کــه صــادرات مجــدد واردات کاال و ســپس صــدور آن ب ــد. در همیــن راســتا ب کشــورهای منطقــه ایفــا کنن

تجــارت خارجــی امــارات متحــده عربــی حضــوری پررنــگ یافــت. بــر اســاس آمارهــای منتشــر شــده از ســوی اتــاق بازرگانــی و صنایــع 
ــغ شــد و  ــون دالر بال ــاردو 803 میلی ــه 2 میلی ــی در ســه ماهــه اول ســال 2005 میــادی ب ــی، ارزش صــادرات و صــادرات مجــدد دب دب
ایــران 26 درصــد آن را بــه خــود اختصــاص داد. پــس از ایــران کشــورهای عربســتان، کویــت و عــراق بیشــترین ســهم را در صــادرات مجدد 
دبــی و جبــل علــی داشــته انــد. قطــر، عمــان، یمــن، مصــر، هنــد و اردن نیــز از دیگــر مقاصــد صــادرات مجــدد جبــل علــی هســتند. بنابــر 
آمارهــای موجــود واردات ایــران از جبــل علــی عمدتــا دربرگیرنــده وســایل صوتــی و تصویــری، مــواد غذایــی، بهداشــتی، تجهیــزات حمــل 
و نقــل و قطعــات رایانــه هســتند. بســیاری از ایــن اقــام در چیــن، تایــوان، کــره جنوبــی و ژاپــن تولیــد مــی شــوند. درصــد کمتــری از 
آنهــا نیــز ســاخت فرانســه، انگلیــس، آلمــان و ســایر کشــورهای اروپایــی هســتند و یــا بــا لیســانس ایــن کشــورها در امــارات تولیــد و بــه 
بازارهــای منطقــه از طریــق جبــل علــی عرضــه مــی شــوند. جالــب اســت کــه بســیاری از اقــام صادراتــی از جبــل علــی در کشــورهای 

مقصــد منطقــه قابــل تولیــد هســتند.
در مقابــل ســیل ایــن کاالهــا ســایر مناطــق آزاد تجــاری در منطقــه از جملــه ســه منطقــه آزاد تجــاری ایــران در خلیــج فــارس و دریــای 
عمــان کیــش، قشــم و چابهــار خیلــی نتوانســته انــد واکنــش نشــان دهنــد. لــذا ســرمایه هــای زیــادی از ایــران جبــل علــی را بــه ســه 
منطقــه مذکــور اولویــت داده انــد. در طــول جنــگ تحمیلــی در ایــران تهــران عمــا مجبــور بــود تــا برخــی کاالهــای اولیــه نظیــر برنــج و 
شــکر را از جبــل علــی و دبــی وارد کنــد و متاســفانه پــس از جنــگ هــم ایــن امــر بــه یــک ســنت در میــان تاجــران و بخــش خصوصــی 
کشــورمان بــدل شــد. فقــدان قوانیــن محکــم و مناســب در مناطــق آزاد ایــران نیــز تــداوم ایــن ســنت را مضاعــف کــرد. از رهگــذر همیــن 
ســنت نادرســت بســیاری از موقعیــت هــای شــغلی ای کــه مــی توانســتند در کیــش یــا قشــم ایجــاد شــوند در جبــل علــی پدیــد آمدنــد. 
ــی کــه  ــز نقــش دارد. برخــی کاالهــای ایران ــه کشــورهای منطقــه نی ــران ب ــد گفــت کــه جبــل علــی در صــادرات مجــدد از ای ــه بای البت
احتمــاال خــود ایــران نمــی توانســت آنهــا را صــادر کنــد بــه واســطه شــرایط خــاص جبــل علــی از طریــق آن صــادر مــی شــوند. نمونــه 

مشــهور آن هــم محصــول زعفــران اســت کــه ایــران بزرگتریــن تولیدکننــده اش بــه حســاب مــی آیــد. 
ــن  ــق ای ــه از طری ــی اســت ک ــه دب ــران ب ــی ای ــرش دســتباف از کاالهــای صادرات ــی، خشــکبار و ف ــان زینت ــوه و ســبزی، گل و گیاه می
امیرنشــین بــه دیگــر کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس و حتــی بــازار اروپــا ارســال مــی شــود. تــا زمانــی کــه صــادرات مســتقیم ایــران بــه 
دیگــر نقــاط تقویــت نشــده، ایــن امــر بــه نفــع رشــد تولیــد داخلــی و صــادارت غیرنفتــی ایــران اســت. حضــور دفاتــر منطقــه ای بســیاری 
از شــرکت هــای بــزرگ جهانــی در جبــل علــی باعــث شــده تــا نــگاه بــه آنجــا جــدا از بحــث صــادرات مجــدد نــگاه محــوری در مقــام 
مرکــز گســترش صنعــت و تولیــد نیــز باشــد. بــه خصــوص شــرکت هــای مهــم ژاپنــی و کــره ای تقریبــا همگــی دبــی را بــه عنــوان مرکــز 
منطقــه ای خویــش انتخــاب کــرده انــد. از توشــیبا گرفتــه تــا ســونی و سامســونگ جبــل علــی را محــور منطقــه خلیــج فــارس در بازاریابــی 

خویــش قــرار داده انــد.
عــاوه بــر جبــل علــی، دبــي یــک منطقــه آزاد تجــاری دیگــر نیــز دارد.ایــن منطقــه آزاد کــه راس الخیمــه نــام دارد، اگرچــه دارای فعالیــت 
هــای تجــاری گســترده ای اســت، امــا در مقــام مقایســه بــا جبــل علــی از درجــه اهمیــت کمتــری برخــوردار اســت. در شــمال غربــی ایــران 
و در کشــور ترکیــه نیــز مناطــق آزاد کوچــک بــه تعــداد زیــاد وجــود دارد. تعــداد آنهــا حــدود 36 عــدد ذکــر شــده اســت. البتــه هیــچ کــدام 
از آنهــا در ایــران و منطقــه شــهرت و اعتبــار جبــل علــی را ندارنــد. کشــورهای کویــت، عمــان و بحریــن هــم دارای منطقــه آزاد هســتند 
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کــه آنهــا نیــز در رقابــت بــا جبــل علــی سرنوشــتی مثــل کیــش و قشــم خودمــان را یافتــه انــد. اصــوال جبــل علــی بــه تنهایــی از عوامــل 
تاثیرگــذار در نــرخ رشــد اقتصــادی کشــور امــارات اســت. 

طــی ســال 2004 میــادی رشــد اقتصــادی امــارات متحــده عربــی 47 درصــد بــوده کــه بنابــر گــزارش هــای منتشــره توســط دولــت، تنهــا 
92 درصــد آن وابســته بــه صنعــت نفــت بــوده اســت. علــل اصلــی چنیــن وضعیتــی عــاوه بــر فعالیــت گســترده مناطــق آزاد، کاهــش 
مالیــات هــا و ارزان بــودن نیــروی کار عنــوان شــده اســت. در ســال 2005 همیــن وضعیــت تکــرار شــد. جبــل علــی بــه تنهایــی بخــش 
عمــده ســرمایه گــذاری خارجــی در امــارات را هــم پوشــش مــی دهــد. شــهر جدیــد صنعتــی جبــل علــی تاکنــون توانســته بــه تنهایــی 
حــدود 15 میلیــارد دالر ســرمایه جــذب کنــد و بــه شــکل حیــرت آوری در حــال توســعه اســت. ســاخت فــرودگاه ویــژه جبــل علــی نیــز بــا 
51 میلیــارد دالر ســرمایه اولیــه در دســت اجــرا اســت. همچنیــن بنــدر بــزرگ جبــل علــی کــه گفتــه مــی شــود بزرگتریــن بنــدر خاورمیانــه 
و از بندرهــای پنــج گانــه آســیا خواهــد بــود، بــه مراحــل خوبــی از عملیــات اجرایــی ســاخت رســیده اســت. نکتــه جالــب آن اســت کــه کل 

مســاحت منطقــه آزاد جبــل علــی کــه ایــن همــه ســروصدا کــرده تنهــا صدکیلومترمربــع اســت.
تاریــخ شــروع بــه کار آن 9 فوریــه ســال 1985 میــادی معــادل بهمــن 1363 شمســی اســت. اماراتــی هــا شــش ســال پــس از افتتــاح 
فــرودگاه جبــل علــی کــه در بحبوحــه مــاه هــای پیــروزی انقــاب اســامی در ایــران شــروع بــه کار کــرد، رســما جبــل علــی را کــه تــا 
پیــش از آن محلــی ناشــناخته بــود، بــه عنــوان منطقــه آزاد تجــاری وارد دنیــای تجــارت آســیا و جهــان ســاختند. همیــن محــل ناشــناخته 
اکنــون کار را بــه جایــی رســانده کــه 80 درصــد فعالیــت هــای اقتصــادی در دبــی متکــی بــه تجــارت و مبادلــه کاال و خدمــات اســت. 
جالــب اســت کــه جبــل علــی اولیــن منطقــه آزاد تجــاری در جهــان اســت کــه توانســته گواهــی اســتاندارد کیفیــت ایــزو 9002 بگیــرد. 
ایــن منطقــه آزاد 21ســاله بزرگتریــن بنــدر مصنوعــی در دنیــا هــم بــه حســاب مــی آیــد. یکــی دیگــر از مزایــای جبــل علــی کــه کیــش 
هــم البتــه از آن برخــوردار اســت ایــن اســت کــه تمامــی بازارهــای مهــم غــرب آســیا بــا کمتــر از 24 ســاعت رانندگــی از آنجــا در دســترس 

هســتند. همچنیــن اروپــا 14 روز، ژاپــن 20 روز و جنــوب شــرق آســیا 9 روز رانندگــی فاصلــه دارنــد. 

فاصله دريايي جبل علی تا بندرهاي مهم جهان )كيلومتر()جدول شماره 88(

16900ساحل شرقی ایاالت متحده امریکا

12100چین
12100اروپای مرکزی
1200هند / پاکستان

13700ژاپن
10500هنگ کنگ

8000سنگاپور
13000برزیل

در حــال حاضــر امــارات متحــده عربــی بــه یــک مقصــد مهــم بــرای ســرمایه گــذاری تبدیــل شــده و ایــن مســئله تــا حــد زیــادی مربــوط 
بــه FEZ هــای ایــن کشــور اســت. بــا نقــل قــول از یــک مطالعــه کــه بــه تازگــی انجــام گرفتــه اســت، »ســناریوی اقتصــادی امــارات 
تغیــر جهــت داده و بــه ســوی یــک تغییــر اساســی در صحنــه صنعتــی ایــن کشــور پیــش مــی رود«. مناطــق ایــن کشــور در حــال حاضــر 
 )JAFZ( میزبــان بیــش از 5000 شــرکت هســتند.منطقه پیشــگام، بزرگتریــن و شــناخته شــده تریــن ایــن مناطــق، منطقــه آزاد جبــل علــی
اســت کــه امــارات پــس از بیســت ســال اســتراتژی ســرمایه گــذاری خارجــی خــود را روی ایــن مناطــق پایــه گــذاری کــرد. شــانزده منطقــه 
آزاد و منطقــه صنعتــی در حــال فعالیــت و چندیــن منطقــه دیگــر در دســت اجــرا مــی باشــند. موفقیــت JAFZ بــه گونــه ای بــود کــه 
شــرکت اجرایــی آن، دانــش فنــی ایــن موفقیــت را بــه فــروش مــی رســاند و همیــن طــور بــه ســاخت و ســاز چنــد منطقــه دیگــر مذکــور 

درایــن زمینــه مشــغول اســت. 
ــی،  ــه وضعیــت تجــارت و بازرگان ــا توجــه ب ــی ب ــوده و از نظــر ســطح درآمــد ناخالــص مل ــاز ب ــی داراي اقتصــادي ب امــارت متحــده عرب
صــادرات نفــت، توریســم و حمــل و نقــل وضعیــت بســیار مناســبی را در منطقــه خاورمیانــه بــه خــود اختصــاص داده اســت. ایــن کشــور 
از ســال 1973 بــا تصمیــم حاکمیــت، مرحلــه گــذار از سیســتم ســنتی بــه سیســتم مــدرن بــا اســتاندارد بــاالی زندگــی را آغــاز نمــود و بــا 
بازنگــری در قوانیــن اقتصــادی خــود، فرصت هــای بســیاری را بــرای رشــد بخــش خصوصــی ایجــاد نمــود کــه موجــب ایجــاد زیرســاخت 

هــاي مناســب جهــت بهبــود وضعیــت اقتصــادی و کارکــردی بنــدر جبل علــی گردیــد.
بنــدر جبل علــی داراي 4 منطقــه آزاد تجــاری قــرار اســت کــه از نظــر قوانیــن تجــارت بین الملــل کامــًا اســتاندارد بــوده و ســبب جــذب 
ــعت  ــر وس ــا از نظ ــدری در دنی ــه بن ــن منطق ــه بزرگتری ــی ب ــدری جبل عل ــه بن ــت. مجموع ــده اس ــا گردی ــف دنی ــورهاي مختل ــار کش تج

معــروف شــده اســت. 
در ســال 1985 تنهــا 30 شــرکت در ایــن مناطــق آزاد تجــاری فعالیــت داشــتند، ولــی در ســال 2004 تعــداد شــرکت های فعــال در مناطــق 

آزاد تجــاری جبل علــی بــه 3000 شــرکت رســید و بیــش از 37 درصــد ایــن شــرکت ها از قــاره اروپــا وآمریــکا می باشــند. 
یــک پیشــرفت جدیــد و جالــب تکثیــر مناطــق صنعتــی اســت کــه از ســال 2000 در دبــی راه انــدازی شــده انــد. یــک نمونــه از منطقــه 
آزاد TECOM )تکنولــوژی، تجــارت الکترونیــک و رســانه( اســت. ایــن منطقــه دارای زیــر ســاخت مــدرن بــوده  و از دو بخــش اینترنــت 
 Health ــه دیگــر ــد. یــک نمون ــه بخــش هــای IT و رســانه تعلــق دارن ــا ســیتی تشــکیل شــده اســت کــه هــر کــدام ب ســیتی و مدی

Care City اســت، کــه تخصــص آن محصــوالت پزشــکی و دارویــی مــی باشــد. 
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ــی  ــگاه جغرافیای ــری، جای ــدر کانتین ــن بن ــت ای ــی موفقی ــي، یکــی از عناصــر اصل ــارات متحــده عرب ــدک کشــور ام ــود وســعت ان ــا وج ب
اســتراتژیک کشــور امــارت و جایــگاه جغرافیایــی اســتراتژیک بنــدر جبــل علــي می باشــد. موقعیــت اســتراتژیک دبــي آنــرا بــه یــک مرکــز 

پیشــتاز جهانــي در تجــارت و ترابــري دریایــي تبدیــل نمــوده اســت.

موقعيت دبي در امارات متحده عربي: مختصات: 25°15′00″ شمالی 55°18′00″ شرقی

ســازمان تجــارت جهانــی، منطقــه آزاد تجــاری جبــل علــي )Jafza( کــه در حاشــیه ایــن بنــدر قرارگرفتــه اســت را بــه  عنــوان یکــی از 
مناطــق نمونــه آزاد تجــارت جهانــی معرفــی کــرده و ســبب شــده تــا امنیــت اقتصــادی و سیاســی باالیــی در کشــور امــارات متحــده عربــی 
از همیــن طریــق ایجــاد شــود. کلیــه عملیــات کانتینــری ایــن بنــدر بــر عهــده یــک اپراتــور بــزرگ بین المللــی اســت کــه از همیــن بنــدر 
شــکل گرفتــه و هــم  اکنــون در کلیــه نقــاط دنیــا خدمــات اپراتــوری بنــادر را ارائــه می دهــد. اپراتــور مذکــور کــه عــاوه بــر ایــن بنــدر 
چندیــن بنــدر دیگــر در داخــل و خــارج امــارات را مدیریــت و راهبــری می نمایــد بــا نــام DP world مشــهور بــوده و بزرگتریــن شــرکت 

ــا می باشــد.  ــوری در دنی ــال اپرات ترمین
درحــال حاضرحجــم عملیــات کانتینــری بنــادر دبــی بــه صــورت ســاالنه بیــش از 6.8 میلیــون  TEU می باشــد، همچنیــن رشــد متوســط 

حمــل و نقــل کانتینــری در چهــار ســال اخیــر بنــدر جبل علــی 20 درصــد بــوده اســت.
بنــدر جبــل علــي بــه عنــوان یازدهمیــن بنــدر بــزرگ جهــان و بزرگتریــن بنــدر خاورمیانــه، از شــاهراه های بــزرگ تجــارت دنیــا بــوده و 

عــاوه بــر کانتینــر، نفــت، گاز مایــع و محصــوالت پتروشــیمی از عمــده کاالهــای حمــل و نقــل شــده در ایــن بنــدر اســت. 

بــا توجــه بــه نــوع اقتصــاد کشــورهای ایــن منطقــه کــه عمدتــًا صادراتشــان وابســته بــه نفــت بــوده و واردات کاالهــای مصرفــی را در 
دســتور کار دارنــد، می تــوان بنــدر جبل علــی را محــل ورود کاالهــای مصرفــی بــه منطقــه و ســپس توزیــع آنهــا در بیــن کشــورها دانســت.

منطقــه آزاد “جبــل علــي” در دوبــي یکــي از مراکــز عمــده پخــش و پشــتیباني بــازار در ایــن ناحیــه اســت و بــه عنــوان الگــوي مهم توســعه 
شــناخته مــي شــود. موفقیــت آن موجــب تأســیس شــمار بســیاري از مناطــق در حــوزه خلیــج فــارس اســت کــه محــدود بــه امــارات نیســت 
بلکــه در عمــان و بحریــن نیــز موثــر بــوده اســت. دوبــي نیــز در توســعه مناطــق نویــن ماننــد اینترنــت شــهر و رســانه شــهر پیشــگام بــوده 
و در زمینــه صــادرات خدمــات کامپیوتــري و رســانه فعــال اســت. همچنیــن یــک منطقــه بــزرگ دریایــي بــا بودجــه 3.3 میلیــارد دالر بــه 

شــکل بــازار تجــارت کاال در جزیــره ســعدیه ابوظبــي رو بــه تکامــل اســت.
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مناطق آزاد اقتصادی در امارات متحده عربی)جدول شماره 89(

تاريخ نوعنام
فعاليت های اصلیوسعتتاسيس

تعداد 
شركت های 

فعال

تعداد كل 
شاغلين

ميزان تجمعی 
سرمايه گذاری
)ميليون دالر(

10000 1985منطقه آزادجبل علی
هکتار

فعالیت های بازرگانی، مونتاژ، تولید، 
مشخص 2200بسته بندی و پردازشی

مشخص نیستنیست

1200 1996منطقه آزادفرودگاه دوبی
هکتار

تولیدی، پردازش و مونتاژ، بازرگانی 
مشخص 300و خدمات

مشخص نیستنیست

Hamiriyah1200 1995منطقه آزاد
هکتار

فعالیت های تولیدی، مونتاژ و 
مشخص 269پردازش، بسته بندی و مبادالت

مشخص نیستنیست

Ajman1996100 ،فعالیت های بازرگانی، پردازش، تولید
مشخص 700بسته بندی، مونتاژ و خدمات

مشخص نیستنیست

Ras Al Khaiman2000انبارداری، تولید، بسته بندی، پردازش 188 هکتار
مشخص 289و مونتاژ، خدمات، مشاوره و بازرگانی

مشخص نیستنیست

منطقه شهرک اینترنتی دوبی
400 هکتار2000صنعتی

بازرگانی اینترنتی، ادارات پشتیبانی 
 ،IT اینترنتی، مشاوره، خدمات

توسعه ی نرم افزار، فروش و بازاریابی
مشخص 

نیست
مشخص 

مشخص نیستنیست

منطقه شهرک رسانه ای دوبی
30 هکتار2001صنعتی

تولیدات رسانه ای، فعالیت های 
تبلیغاتی، روابط عمومی، کاریابی، 
موسیقی، نشر، بازاریابی، مشاوره، 

رسانه نوین، تحقیقات

مشخص 
نیست

مشخص 
مشخص نیستنیست

پارک طا و جواهرات 
دوبی

منطقه 
تجارت طا و جواهرات، طراحی و 4.75 هکتار2001صنعتی

ساخت طا و جواهر و الماس
مشخص 

نیست
مشخص 

مشخص نیستنیست

منطقه آزاد گمرکی و 
اتومبیل دوبی

منطقه 
مشخص تجارت خودرو800 هکتار2000صنعتی

نیست
مشخص 

مشخص نیستنیست

مشخص تولید، مبادالت و مشاوره11.8 هکتار1988منطقه آزادمنطقه آزاد احمد بن راشد
نیست

مشخص 
مشخص نیستنیست

منطقه آزاد بین المللی 
بازرگانی، پردازش، تولید، بسته بندی، 100 هکتار1995منطقه آزادفرودگاه شارجه

مونتاژ و خدمات
مشخص 

نیست
مشخص 

مشخص نیستنیست

سازمان توسعه و 
مشخص 2002منطقه آزادسرمایه گذاری دوبی

مشخص خدماتنیست
نیست

مشخص 
مشخص نیستنیست

منطقه مرکز فلزات و کاال
مشخص 2002صنعتی

مشخص تجارت طا، الماس و کاالنیست
نیست

مشخص 
مشخص نیستنیست

منطقه شهر علم
مشخص 2003صنعتی

مشخص آموزش و پرورش، تحقیقنیست
نیست

مشخص 
مشخص نیستنیست

منطقه شهر سامت دبی
مشخص 2003صنعتی

مشخص خدمات بهداشت و درماننیست
نیست

مشخص 
مشخص نیستنیست

6-1-4  سرمایه گذاري در امارات متحده عربي
الف(  شرایط عمومی سرمایه گذاری

محدودیت های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد امارات متحده عربی )خارج از مناطق( شامل موارد زیر هستند:
ــد  ½ ــی توانن ــاع GCC م ــند. اتب ــی باش ــاع امارات ــه اتب ــق ب ــد متعل ــا بای ــرکت ه ــت ش ــل 51% مالکی ــی ورود: حداق ــت كل محدودي

مالکیــت تــا 75% ســهام شــرکت هــا در بخــش هــای صنعتــی، کشــاورزی، شــیات و ســاخت و ســاز و  تــا 100% ســهام شــرکت 
هــا در صنعــت هتلــداری را داشــته باشــند. 

محدوديــت هــای بخشــی ورود: اتبــاع خارجــی کامــا از ورود بــه بخــش کانالهــای توزیــع حــذف شــده انــد. طبــق قانــون اتبــاع  ½

خارجــی تنهــا مــی تواننــد از طریــق آژانــس هــای تجــاری انحصــاری کــه در مالکیــت اتبــاع یــا شــرکت هــای اماراتــی باشــد،خدمات 
خــود را داخــل امــارات ارائــه نماینــد. 

مالكيــت زميــن: در مــی ســال 2002، شــیخ نشــین دبی مجــوز مالکیت مســتقل را بــرای اتباع غیــر اماراتی صــادر کرد. بدیــن ترتیب به  ½

اتبــاع و شــرکت هــای خارجــی اجــازه داد تــا امــاک مســتقل را بــر پایه نــرخ مصوب دولت ســاخت و ســاز کــرده و به فروش برســانند. 
خــروج ســرمايه و ســود: ســرمایه گذاران خارجــی مجــاز بــه حوالــه ارز بهخارجازکشورمی باشــد، ســرمایه های حاصــل ازســرمایه گذاری  ½

در کشــور امــارات متحــده عربــی، از جملــه ســود ودرآمــد وســرمایه ناشــیازانحالپروژه هــای ســرمایه گذاری قابــل انتقــال می باشــد.

ب( مولفه های اعمال مالیات برای اتباع یا شرکت های خارجی امارات متحده عربی
ــه بخــش  ½ ــواردی ب ــت وضــع نکــرده اســت )درم ــات ثاب ــرای مالی ــی ب ــدرال قانون ــت ف ــا: دول ــد شــركت ه ــر درآم ــات ب ــرخ مالي ن

ــن شــده اســت(.  ــات تعیی ــت مالی ــرخ ثاب ــک هــای خارجــی ن ــز شــعبات بان ــا و نی ــن ه هیدروکرب
نرخ ماليات بر درآمد اشخاص: دولت فدرال قانونی برای مالیات بر درآمد اشخاص وضع نکرده است.  ½

ج(  مشوق های سرمایه گذاری در اقتصاد کشور
بــه طــور کلــی در خــارج از مناطــق آزاد، مشــوق خاصــی بــرای ســرمایه گــذاری خارجــی ارائــه نمــی شــود. بــا ایــن حــال، امــکان خریــداری 
ملــک بــه شــکل مســتقل در برخــی پــروژه هــا در دبــی و تضمیــن اقامــت در مقابــل خریــد امــاک نوعــی مشــوق قانونــی بــا هــدف جــذب 

ســرمایه گــذاری خارجــی محســوب می شــود. 
مشــوق هــاي اعطایــي در مناطــق: جذابیــت ایــن مناطــق بــرای ســرمایه گــذاران خارجــی تــا حــد زیــادی بــه محیــط  قانونــی ارتبــاط 
دارد. ارائــه مشــوق هــای کاســیک بــه ســرمایه گــذاران، ماننــد قطــع مالیــات و ایجــاد زیــر ســاخت مناســب، بــه خــودی منجــر بــه ایجــاد 
انگیــزه بــرای ســرمایه گــذاران مــی شــود. بــا ایــن حــال، قوانیــن جــدی بــرای کنتــرل مالکیــت شــرکت و زمیــن در کشــور باعــث شــده 
تــا ســرمایه گــذاران ایــن مناطــق را بــرای فعالیــت هــای اقتصــادی انتخــاب نمایند.برخــی از مشــوقهای اصلــی در زیــر اشــاره شــده اســت:

مشوقهای قانونی: ارائه مالکیت خارجی تا 100 درصد، امکان اجاره طوالنی مدت زمین- قابل تمدید  ½

مشوق های مالياتی: معافیت کامل از مالیات، تعرفه های گمرکی  ½

مشوق های مالی: ارائه نرخهای پایین برای زمین  ½

شبه مشوق ها: دسترسی به بنادر، نیروی کار تحصیل کرده ½
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6-2 بندر هامبورگ )آلمان(
6-2-1 معرفي بندر 

ــا  ــان و اروپ ــارت آلم ــوان دروازه تج ــرار دارد و به عن ــان ق ــمال آلم ــب در ش ــه ال ــمال و رودخان ــای ش ــاره دری ــورگ در کن ــدر هامب بن
ــداد  ــه تع ــا در زمین ــزرگ دنی ــدر ب ــن بن ــا و یازدهمی ــزرگ اروپ ــدر ب ــن بن ــان، دومی ــدر آلم ــن بن ــدر بزرگتری ــن بن ــود. ای ــناخته می ش ش
ــر توســط ایــن بنــدر  ــک ســال می باشــد. در ســال 2008، در حــدود 9،73 میلیــون TEU کانتین کانتینرهــای جابجــا شــده در ی
ــرار دارد. ــع آن در خشــکی ق ــر مرب ــوده اســت و حــدود 43 کیلومت ــع ب ــر مرب ــدر حــدود 74 کیلومت ــن بن جابجــا شــده اســت. مســاحت ای

قدمــت بنــدر هامبــورگ بــه اواخــر قــرن دوازدهــم میــادی بــاز می گــردد کــه توســط فردریــک پادشــاه آلمــان و در راســتای گســترش 
تجــارت در شــمال اروپــا ســاخته شــد. رشــد و پیشــرفت شــهر هامبــورگ مدیــون ایــن بنــدر و موقعیــت مناســب آن بــوده اســت. ایــن بنــدر 
از قــرن نوزدهــم یکــی از مهمتریــن بنــادر اروپــا بــه شــمار مــی رود و رونــق فراوانــی یافتــه اســت. پــس از جنگ جهانــی دوم و تجزیــه 
آلمــان، ایــن بنــدر بســیاری از فرصت هــای اقتصــادی را از دســت داد امــا پــس از اتحــاد مجــدد آلمــان، ایــن بنــدر توانســت موقعیــت قبلــی 
خــود را بازیافتــه و بــه ســرعت پیشــرفت کنــد. بنــدر هامبــورگ بــا دارابــودن تجهیــزات و وســایل پیشــرفته و انبارهــای بــزرگ، مــکان 
مناســبی بــرای انتقــال کاالهــا بــه اروپــا می باشــد. از ســوی دیگــر ایــن بنــدر به عنــوان بنــدر آزاد شــناخته می  شــود و ایــن امــر زمینــه 
مناســبی را بــرای رشــد آن فراهــم نمــوده اســت. طــرح توســعه بنــدر هامبــورگ در حــال حاضــر در فــاز مطالعاتــی می باشــد تــا در کرانــه 
ــود.  ــاخته ش ــزی س ــد، اســکله های مجه ــر می باش ــا و غول پیک ــرای کشــتی های اقیانوس پیم ــادی ب ــق زی ــه دارای عم ــب ک ــه ال رودخان

از جمله امکانات دیگر این بندر می توان به اسکله های تعمیرات کشتی و بازارهای فروش لوازم دریانوردی اشاره نمود.
بنــدر هامبــورگ دارای بیــش از 320 اســکله و 41 کیلومتــر مربــع خطــوط ســاحلی بــه همــراه 200 ایســتگاه رایانــه ای کنتــرل کشــتی ها 
ــش  ــد در روز بی ــه می توانن ــده ک ــه ش ــتی ها تعبی ــری کش ــه و بارگی ــرای تخلی ــری ب ــای غول پیک ــکله ها جرثقیل ه ــن اس ــد. در ای می باش
از TEU 2500 کانتینــر را جابجــا نمــوده و بــه هــر نــوع کشــتی ایــن اطمینــان را بدهنــد کــه در کمتــر از یــک روز ایــن بنــدر را تــرک 
خواهــد نمــود. همچنیــن ایــن بنــدر بــه خاطــر امکانــات فوق العــاده  در زمینــه لجســتیک، به عنــوان بنــدری واســطه بــرای توزیــع کاال بــه 
بنــادر کوچک تــر نیــز شــناخته می شــود.بندر هامبــورگ در ســال 2006 توانســته اســت نزدیــک بــه 135 میلیــون تــن کاال را جابجــا نمایــد.
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کــه نســبت بــه مــدت مشــابه آن در ســال 2005، از رشــدی معــادل7.3 درصــد برخــوردار بــوده اســت. همچنیــن ایــن بنــدر از رشــد 9.6 
درصــدی در زمینــه تعــداد کانتینرهــای جابجاشــده برخــوردار بــوده کــه باالتریــن رشــد در میــان کلیــه بنــادر اروپایــی بــه شــمار مــی رود. در 
بنــدر هامبــورگ 97.2 درصــد از کاالهــای جابجاشــده بــه صــورت کانتینــری می باشــند. بنــدر هامبــورگ در حــال حاضــر بــا بیــش از 1000 

بنــدر در نقــاط مختلــف دنیــا داد و ســتد دارد و هــر روزه خطــوط کشــتیرانی مختلفــی از بنــادر بــزرگ دنیــا بــه ایــن بنــدر وارد می شــوند.

)آلمــان از شــمال بــا دریــای شــمال،دانمارک و دریــای بالتیــک، از شــرق بــا لهســتان و جمهــوری چــک، از جنــوب بــا اتریــش و ســوئیس 
و از غــرب بــا فرانســه، بلژیــک، لوکزامبــورگ و هلنــد مــرز دارد(. 

ایــن بنــدر در جنــوب شــبه جزیــره یوتانــد قــرار دارد کــه در جنــوب آن اروپــای قــاره ای در شــمال منطقــه اســکاندیناوی در غــرب دریــای 
شــمال و در شــرق دریــای بالتیــک قــرار دارد. هامبــورگ بــر روی رود آلــپ قــرار دارد کــه از تقاطــع آلســتر و بیلــه تشــکیل مــی شــود. 
ــه ورزش بــه  بنــدر هامبــورگ دارای آب و هــوای اقیانوســی و تحــت تاثیــر اقیانــوس اطلــس اســت. مــردم ایــن شــهر عاقــه زیــادي ب

خصــوص فوتبــال دارنــد.
نــام رســمي بنــدر هامبــورگ، شــهر آزاد هامبــورگ اســت. از ویژگــی هــای برجســته ایــن شــهر، وجــود پــل هــای بســیار اســت. تعــداد پــل 

هــای ایــن شــهر از ونیــز و آمســتردام هــم بیشــتر اســت. هامبــورگ، آب و هــوای معتــدل و مایمــی دارد.

6-2-2 موقعیت جغرافیایي و فرهنگي 
هامبــورگ )Hamburg( دومیــن شــهر بــزرگ آلمــان و همچنیــن هشــتمین در اتحادیــه اروپــا اســت. ایــن شــهر ســومین بنــدر بــزرگ 
اروپــا بعــد از آنتــورپ و روتــردام محســوب مــی شــود. هامبــورگ یــک شــهر ایالتــی اســت، یعنــی یکــی از شــانزده ایالــت آلمــان نیــز بــه 

شــمار مــی آیــد. 
بنــدر هامبــورگ در شــمال کشــور آلمــان در قــاره اروپــا، در مجــاورت رودخانــه ی آلــپ و آلســتر نزدیــک دریــای شــمال واقــع شــده اســت. 
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بنــدر هامبــورگ در شــرقی تریــن قســمت بنــادر دریــای شــمال آلمــان واقــع شــده اســت کــه ایــن موقعیــت مکانــی جایــگاه مناســبی را 
بــرای آن در اروپــای مرکــزی ایجــاد مــی کنــد. 

ایــن بنــدر بــه عنــوان بنــدر ترانزیتــی مهــم خصوصــًا بــرای ترانزیــت محمولــه از اروپــای مرکــزی و اروپــای شــرقی و همچنیــن ترانزیــت 
ــه مناطــق داخلــی کشــور،  ــی درون کشــوری ب ــه ایــن مناطــق محســوب مــی شــود. زمیــن خــوب و مســیرهای ارتباطــی اب ــه ب محمول
هامبــورگ را بــه یــک قطــب تدارکاتــی مهــم بــرای اروپــای شــمالی تبدیــل کــرده اســت. موقعیــت مکانــی مناســب بنــدر بــه کاهــش 

هزینــه هــای حمــل و نقــل کمــک مــی کنــد.
بیشــترین قســمت بنــدر هامبــورگ در جنوبــی تریــن نقطــه شــهر بــه وســعت تقریبــی 7250 هکتــار واقــع شــده اســت کــه یــک دهــم 
وســعت شــهر را شــامل مــی شــود. از 7250 هکتــار ایــن بنــدر 4331 هکتــار منطقــه خشــکی اســت و 919 هکتــار دیگــر بــرای وســعت 

بنــدر در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
بنــدر هامبــورگ همچنیــن یکــی از بهتریــن جاذبــه هــای هامبــورگ هــم بــرای زندگــی، مرکــز صنعتــی و تدارکاتــی و همچنیــن بــه عنــوان 
دورنمایــی از فرهنــگ مــدرن و تاریــخ بنــادر اســت. در میــان ایــن جاذبــه هــا، کشــتی هــای متنــوع مــوزه ای، تئاتــر هــای موزیــکال، محلی 

بــرای صــرف نوشــیدنی، رســتوران هــا و هتــل هــا و حتــی کلیســای شــناور کــه بــر روی قایــق اســت وجــود دارد.
یکــی از بزگتریــن رخدادهــای عمومــی هامبــورگ جشــن ســالیانه تولــد بنــدرگاه اســت کــه در طــول هفتــه اول مــاه مــی برگــزار مــی شــود. 
بازدیدکننــدگان جشــن از سراســر آلمــان و اروپــا بــرای شــرکت در ایــن جشــنواره حضــور مــی یابنــد. در کشــتی هــای یــدک کــش رقــص 
و حــرکات آکروباتیــک انجــام مــی شــود و کشــتی هــای بادبانــی و کشــتی هــای جدیــد مســافربری بــرای تورهــا آمــاده مــی شــوند و در 

شــب آتــش بــازی انجــام مــی دهنــد. 

6-2-3 تاریخچه بندر و منطقه آزاد هامبورگ
تاریخچه

هفتــم مــاه مــی ســال 1189 زمانــی کــه قیصــر فردریــک  بارباروســا امتیــاز اســتفاده و اجــازه انجــام تجــارت ابــی را بــه جامعــه تاجــر 
ــر  ــه طــور مؤث ــن مســئله ب ــد. ای ــورگ در نظــر مــی گیرن ــدر هامب ــد بن ــخ رســمی تول ــی از مشــتری داد را تاری ــورگ در منطقــه خال هامب

پایه ی استقال نسبی هامبورگ را به عنوان شهری ایالتی سبب شد و سعادت ساکنین آن را رقم زد.

تاریخ بندر هامبورگ
از اجاره كشتی به هانس و بزرگترين بندر آلمان

 بــرای اولیــن بــار در قــرن نهــم هامبــورگ را بندرگاهــی کوچــک، شــهری بــا 200 ســکنه کــه از 120 متــر اســکله چوبــی بــرای معامــات 
ــورگ  ــهروندان هامب ــه ش ــال 937 ب ــازار را در س ــاد ب ــق ایج ــداگ ح ــم آدال ــقف اعظ ــد. اس ــی کنن ــاد م ــرده ی ــی ک ــتفاده م راه دور اس
مــی دهــد. مــوازی ایــن جریــان، هامابــرگ )اســتحکامات نظامــی هامــا( کــه صــد ســال پیــش توســط جنگجویــان اســکاندیناوی دانمارکــی 

ویــران شــده بــود، ســاخته شــد.
ــه وقــوع پیوســت.  ــه وجــود آمــد و پیدایــش رســمی بنــدر هامبــورک ب ــا اوایــل 1188 در منطقــه نیکوالفلیــت تاسیســات بندرگاهــی ب ت
هرچنــد کــه در تاریــخ هفتــم مــی ســال 1189 زمانــی کــه امپراتــور قیصــر بارباروســاامتیاز اســتفاده از ســفرهای بــدون مســافر را در مســیر 

الــب بــه دریــای شــمال و حــق ایجــاد بــازار در کشــتی هــای امپراتــوری را بــرای هامبــورگ تضمیــن کــرد.

هانس ليگ

مرحلــه جدیــد و حیاتــی دیگــر در تاریــخ بنــدر در ســال 1321 اتفــاق افتــاد. زمانــی کــه هامبــورگ بــه لیــگ هانــس پیوســت. لیــگ هانــس 
مهمتریــن فدراســیون اقتصــادی بــود کــه طبــق اصــول تجــارت در اوایــل و اوج قــرون وســطی اداره مــی شــد.

ــه ایــن دلیــل اســتثنا بــود کــه فعالیــت هــای تجــاری آن بــر روی شــرق و اســکاندیناوی  در میــان شــهرهای عضــو لیــگ هامبــورگ ب
ــن شــهر  ــرو، ای ــای شــمال تمرکــز داشــت. از این ــه ســمت مناطــق غــرب و دری ــی ب ــل موقعیــت جغرافیای ــه دلی ــود، بلکــه ب متمرکــز نب
ــز، آمســتردام، در شــمال  ــدن، بروگ ــت تجــاری را در لن ــاورد و موقعی ــدرز بدســت بی ــی در انگلســتان و فان ــرای خــود امتیازات توانســت ب

ــد.  اســکاندیناوی و خــاک کشــور آلمــان ایجــاد کن

استوتبركر 

دزدی دریایــی بــه عنــوان یکی از مشــکات جــدی بروز کرد. معــروف ترین نماینــده دزدان دریای کاس اســتوتبرکر بود که در تاریخ بیســتم 
اکتبــر ســال 1400 در گراســبروگ گــردن زده شــد. در ایــن زمــان در آلمان قدرت دریایی وجود نداشــت و بندر هامبورگ توســط کشــتی های 
همــراه کــه وســایل دفاعــی داشــتند از خــود در برابــر دزدان دریایــی محافظت می کــرد. این کشــتی های که زیــر پرچم هامبورگ کشــتیرانی 
مــی کردنــد تحــت فرماندهــی ادمیــرال کارپفنگــر بــود و اطمینــان مــی داد کــه هامبــورگ احترامی الزم بــرای آب هــای آزاد قائل می باشــد. 
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شهر تجاری در حال پيشرفت

بــه دلیــل موقعیــت اقتصــادی مطلــوب جمعیــت شــهر بــه ســرعت از 8000 نفــر در ســال 1375 بــه 16000 در ســال 1450 رســید. کشــف 
ــود. مناطــق تجــاری  ــه طبــع بنــدر آن ب ــرای تجــارت خارجــی هامبــورگ و ب ــان قــرن پانزدهــم محــرک بیشــتری ب آمریــکا نیــز در پای
بالتیــک دیگــر نقــش عمــده ای را نداشــتند و هامبــورگ از بــروز کشــورهای مــرزی بالتیــک نفــع مــی بــرد. برخــاف اصــول هانســیتیک، 

شــهر هامبــورگ وارد پیمــان هــای اقتصــادی نزدیــک بــا کشــورهای خارجــی شــد.
از ســال 1664 بــه بعــد، بنــدر هامبــورگ بــا رقیبــی محلــی و قــوی روبــرو شــد کــه در آن زمــان بــه دســت دانمارکــی هــا اداره مــی شــد 
و حقــوق مدنــی بــه آن داده مــی شــد. بــه مــدت دو قــرن پــس از آن تاریــخ آلتونــا تحــت ســلطه و بــه نفــع دانمارکــی هــا بــود. بنــدر 
آلتونــا در اواســط قــرن 18 بــا 3 کارخانــه کشــتی ســازی و طنــاب بــاف هــای فــراوان، کشــتی ران هــا و آهنگــران لنگرســاز رونــق زیــادی 
گرفــت. سیســتم تحریــم قــاره ای کــه توســط ناپلئــون در ســال 1806 بــر علیــه انگلســتان اعمــال شــد بــه بنــدر هامبــورگ زیــان جــدی 

رســاند و بســیاری از شــرکت هــای هامبورگــی بــرای رهایــی از تحریــم هــا تــا ســال 1807 بــه آلتونــا دانمارکــی تغییــر مــکان دادنــد.

تاثير كلمبوس و ناپلئون 

تجــارت بــا آمریــکا در ســال 1782 آغــاز شــد. در ایــن ســال الیــس کاتارینــا اولیــن کشــتی هامبورگــی بــود کــه اقیانــوس اطلــس را طــی 
کــرد و بــه چارلســتون و فیادلفیــا رســید. تــا ســال 1788 بنــدر هامبــورگ خانــه 150 کشــتی بــود. 11 ســال بعــد در ســال 1799، ایــن 
رقــم بــه 280 کشــتی رســید. بــه دنبــال سیســتم تحریــم قــاره ای ســال 1806 بنــدر بــا رکــودی جــدی مواجــه بــود و تازمــان آزادســازی 
شــهر در ســال 1814 بعــد از اینکــه ســاخت و ســاز شــروع شــد رکــود ادامــه داشــت. در ســال 1816 اولیــن کشــتی بخــار انگلیســی بــا 
نــام »خانــم دریاچــه« در بنــدر هامبــورگ ظهــور کــرد. از ســال 1850 بــه بعــد پرچــم هامبــورگ در سراســر اقیانــوس هــا دیــده مــی شــد. 

برنامه ريزی بندر مدرن 

در ســال 1862 در یــک بحثــی مربــوط بــه ســاخت یــک اســکله یــا لنگــرگاه جــزر و مــدی تصمیــم بــه ســاخت لنگــرگاه جــزر و مــدی 
گرفتــه شــد و جــان دالمــن مدیــر ســاخت و ســاز ابــی شــروع بــه برنامــه ریــزی بــرای ســاخت بنــدری مــدرن کــرد. توســعه بنــدر قدیمــی 
حــدود ســال 1840 )اســاندترهافن( و نیدرهافــن در ســال 1855 دیگــر کافــی نبــود. بــه همیــن دلیــل دالمــن شــروع بــه ســاخت اســکله و 
کارخانــه هــای سرپوشــیده در هــر دو طــرف بســتر الــب در ســال 1866 نمــود و از اینــرو ســازنده منطقــه بنــدر نوردرلــب شــد. اولیــن انتقــال 
کاالهــا از کشــتی بــه مســیرهای ریلــی در کاســرکای )اســکله امپراتــوری( در ســال 1872 انجــام گرفــت. کارخانــه کشــتی ســازی بلوهــم 

و ووس کــه بــه تازگــی ســالگرد 125 ســالگی اش رو جشــن گرفتــه اســت در همیــن زمــان، ســال 1877، تاســیس شــد.

بندر آزاد و اسپيچرستادت

ــه امــروز اسپیچرســتادت  ــا ب ــار کاالی شــهر( بیــن ســالهای 1881 و 1888 ســاخته شــده اســت. حتــی ت بنــدر آزاد و اسپیچرســتادت )انب
بزرگتریــن مجموعــه انبــار کاالی جهــان باقــی مانــده اســت. در ســال 1881 بیزمــارک هامبــورگ را بــه وارد شــدن بــه اتحادیــه گمــرک 

هــای آلمــان وا داشــت. شــهر اجــازه داشــت فقــط تــا منطقــه کوچــک گمرکــی تحــت محاصــره بنــدر آزاد بــا اسپیچرســتادت باقــی بمانــد. 
ایــن امــر اطمینــان مــی بخشــید کــه انبــار بلنــد مــدت و حمــل و نقــل کاالهــای خارجــی بــدون هزینــه گمرکــی امــکان پذیــر اســت. 
ــرای  ــدر ب ــت بن ــخ موقعی ــن تاری ــرد. در ای ــظ ک ــخ 2003/1/1  حف ــا تاری ــود را ت ــدر آزاد خ ــت بن ــتادت موقعی ــراف اسپسچرس ــه اط منطق
تشــخیص برنامــه هــا بــرای شــهر هافــن کــه شــهری اســت بنــدری لغــو گردیــد تــا بدیــن ترتیــب ســنت 114 ســاله بــه پایــان رســید. 

بندر در آغاز يك قرن 

ســاخت خیابــان پالــی الندونگبروکــن )اســکله بنــدر( در ســال 1840 آغــاز شــد و مراســم تحویــل آن در ســال 1910 انجــام گرفــت. بــه 
دنبــال ویرانــی کامــل در جنــگ جهانــی دوم، اســکله هــا بــه شــکل مدرنــی دوبــاره ســاخته شــدند. خیابــان تونلــی پالــی الــب در ســال 

1911 افتتــاح شــد.
در ســال 1913 هامبــورگ یــک میلیــون ســکنه داشــت و بنــدر آن مهمتریــن بنــدر در قــاره و بعــد از لنــدن و نیویــورک ســومین بنــدر بــزرگ 
محســوب مــی شــد. جنــگ جهانــی دوم تنهــا عامــل مهــم عقــب ماندگــی شــهر نشــد بلکــه بــا بیــش از 80 درصــد ویرانــی تاسیســات 

باعــث عقــب ماندگــی بنــدر نیــز شــد. 

بازسازی بعد از جنگ جهانی دوم

ــدر آزاد و شــاهراه اقتصــادی شــهر  ــدر، بازســازی بن ــوده اســت بازســازی بن ــدر آن وابســته ب ــه بن ــورگ همیشــه ب ــروت هامب چنانکــه ث
هانســیتیک، بعــد از جنــگ ســریع اتفــاق افتــاد. تــا ســال 1953 شــهر بــه میــزان 115 میلیــون یــورو در بنــدر خــود ســرمایه گــذاری کــرد و 
تــا 1955 حجــم حمــل و نقــل ســالیانه آن بــه میــزان مشــابه آن در زمــان قبــل از جنــگ رســید. در قانــون جدیــد هــر کشــتی کــه باعــث 

آلودگــی لنگــرگاه مــی شــد بایــد جریمــه پرداخــت مــی کــرد.
ســال 1967 شــاهد آغــاز عصــری جدیــد موســوم بــه صنعتــی کــردن کشــتیرانی بــود، عصــر بنــدر کانتینــری. امــروزه حــدود 70 درصــد 
از کل کاالهــای قابــل حمــل در بنــدر توســط کانتینرهــای اســتاندارد انجــام مــی شــود. بازگشــایی پــل کوهلبرنــد در ســال 1974، مســیر 
مواصاتــی را از شــرق بــه مناطــق غربــی بنــدر فراهــم کــرد. تونــل جدیــد الــب  نیــز در همــان ســال افتتــاح شــد کــه شــامل ســه تونــل 

مجــزا بــرای وســیله نقلیــه بــود.

هامبورگ- بندر بین المللی 
بنــدر هامبــورگ هشــت صدمیــن ســال تولــد خــود را در ســال 1989 جشــن گرفــت و امــروزه نــه تنهــا بزرگتریــن بندردریایــی آلمــان بــا 
حجــم کلــی حمــل کاال بــه میــزان 140 میلیــون تــن مــی باشــد، بلکــه بــا کانتینرهایــی بــا ظرفیــت حمــل 9.9 میلیــون تــن نهمیــن بنــدر 

بــزرگ کانتیــر در جهــان اســت. ترمینــال آلتنــوردر در ســال 2002 آغــاز بــه فعالیــت نمــود.
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پروژه شهر هافن

پــروزه شــهر هافــن در حــال حاضــر در حــال پیشــرفت مــی باشــد کــه بیــن پــل کهرویدرســپیتز و الــب مــی باشــد کــه یکــی از بزرگتریــن 
پــروژه هــای شــهری اروپــا بــا منطقــه ای بــه وســعت 160 هکتــار مــی باشــد. ایــن منطقــه بــا خصیصــه ی دریایــی اش بــا ســاخت 5500 
آپارتمــان و ایجــاد 20000 شــغل در نهایــت تبدیــل بــه اقامتگاهــی بــرای شــرکت هــای فراوانــی شــد. همچنیــن ســاخت ترمینــال جدیــدی 

در حــال برنامــه ریــزی اســت تــا هامبــورگ بتوانــد بــرای خــط کشــتیرانی مســافرتی جــذب بیشــتری داشــته باشــد.

هامبورگ و بندر ريلی

بنــدر هامبــورگ مهمتریــن مرکــز انتقــال کاال بــه کشــتی بــرای کانتینرهــای ریلــی در اروپــا مــی باشــد. ســه ایســتگاه ریلــی بنــدر و 375 
کیلومتــر خــط ریلــی انتقــال ســریع کاال را بــه صــورت ریلــی امــکان پذیــر مــی کنــد. شــبکه ارتباطــی ریلــی بنــدر ترمینــال هــا را بــه خــط 

ریلــی در آلمــان و در سراســر اروپــا متصــل مــی کنــد.

تجربه بندر

کشــتی هــای حمــل بــار  و کشــتی هــای مســافربری باعــث شــد کــه بنــدر پرســر و صــدای هامبــورگ تجربــه اول خــود را بــا شــگفتی 
بــه دســت آورد. 

بــا نگاهــی خیــره و دهانــی بــاز بــر انبــار میلیونــی کشــتی هــا و خطــوط کشــتیرانی صحنــه ای از بنــدر هامبــورگ کــه غــرق در رفــت و 
آمدهــای زیــاد و بــاال و پاییــن هــا آن اســت! 

دســتور العمــل هــا مبنــی بــر »بنــدر را کشــف کــن« انبوهــی از اطاعــات را در مــورد جاذبــه هــای فرهنگــی و تفریحــی را در محــدوده 
بنــدر هامبــورگ پیشــنهاد مــی دهــد. بــا جســتجو در ایــن مــکان بهتریــن نقطــه بــرای تماشــای چشــم انــداز و مناطــق در روی آب یــا 
کنــار، امکانــات پــارک خــودرو بــا پیــاده روی همــراه بــا محافــظ در مناطقــی اطــراف خیابــان پــاول، اسپسچرســتادت، شــهر هافــن و بنــدر 

مــی تــوان یافــت.

6-2-4 جایگاه، وضعیت اقتصادي و کارکردي بندر 
بنــدر هامبــورگ دروازه تجــارت آلمــان بــه شــمار مــی رود و بــا جابجایــی ســالیانه نزدیــک بــه 9 میلیــون TEU کانتینــر، نقــش مهمــی را 
در اقتصــاد آلمــان و اروپــا بــر عهــده دارد. اهــداف کلــی ایــن بنــدر دســت یابی بــه مزیــت اقتصــادی، افزایــش کارآیــی ســازمانی و ایجــاد 
انعطاف پذیــری در ســاختار بنــدر می باشــد. در ایــن بنــدر نزدیــک بــه 10 هــزار نفــر مشــغول بــه کار می باشــند کــه از ایــن تعــداد 1650 
نفــر، کارمنــدان اداره امــور بنــدر می باشــند. درآمــد ایــن بنــدر ســالیانه 450 میلیــون یــورو می باشــد کــه از ایــن مبلــغ ســهم اداره امــور 
بنــدر در حــدود 128 میلیــون یــورو می باشــد. بنــدر هامبــورگ نقــش مهمــی را در اقتصــاد شــهر هامبــورگ ایفــا می نمایــد و بــه صــورت 

غیــر مســتقیم توانســته در حــدود 150 هــزار شــغل ایجــاد نمایــد.
اداره امــور بنــدر هامبــورگ بــا وزارت اقتصــاد آلمــان و شــهرداری هامبــورگ می باشــد و فعالیت هــای جــاری بــر عهــده اپراتــور می باشــد. 

بیشــتر بودجــه بنــدر هامبــورگ صــرف توســعه ایــن بنــدر و تجهیــزات آن می گــردد تــا بنــدر بتوانــد موقعیــت رقابتــی خــود را در ســطح 
اروپــا و جهــان حفــظ و ارتقــاء دهــد. 

هامبــورگ مهمتریــن بنــدر در تجــارت خارجــی آلمــان بــه شــمار مــی رود و بــا دارا بــودن انبارهایــی بــه ظرفیــت 2 میلیــون TEU حجــم 
ــر 52  ــغ ب ــه از بنــدر هامبــورگ در ســال 2005 بال ــر عهــده دارد. میــزان صــادرات صورت گرفت عظیمــی از صــادرات و واردات آلمــان را ب
میلیــون تــن و واردات صــورت گرفتــه در همیــن مــدت بالــغ بــر 72 میلیــون تــن بــوده اســت کــه نســبت بــه ســال قبــل از رشــدی معــادل 
9 درصــد برخــوردار بــوده اســت. بــه علــت رشــد اقتصــادی چیــن در ســال های اخیــر، مهمتریــن شــریک تجــاری بنــدر هامبــورگ، چیــن 
ــد. پــس از چیــن و  ــه خــود اختصــاص داده ان و هنگ کنــگ محســوب می شــوند کــه در حــدود 29 درصــد از کانتینرهــای تبادل شــده را ب
هنگ کنــگ، ســنگاپور، فنانــد و روســیه قــرار دارنــد. بیشــترین تبــادالت بنــدر هامبــورگ بــا آســیا، کشــورهای حــوزه بالتیــک و آمریــکای 
جنوبــی می باشــد. عــاوه بــر ایــن، بنــدر هامبــورگ نقــش فعالــی را در اقتصــاد کشــورهای اســتونی، اتریــش، مجارســتان و اســلواکی بــر 
عهــده دارد و بخــش عمــده ای از تجــارت ایــن کشــورها از طریــق ایــن بنــدر صــورت می پذیــرد. در حــال حاضــر بنــدر هامبــورگ در حــال 
برنامه ریــزی می باشــد تــا در ســال 2015 بــه عــدد 18 میلیــون TEU دســت پیــدا کنــد و بتوانــد موقعیــت فعلــی خــود را در بیــن بنــادر 

دنیــا ارتقــاء دهــد.  
بنــدر هامبــورگ عــاوه بــر موقعیــت خــود به عنــوان یــک بنــدر تجــاری در زمینــه صنعــت توریســم و جابجایــی مســافر نیــز تبحــر داشــته 
و بــا دارا بــودن 68 کشــتی مــدرن مســافربری قــادر اســت ســالیانه 75 هــزار نفــر را جابجــا نمایــد و از ایــن راه درآمــد قابــل  توجهــی را 

کســب نمایــد.

شــهر هامبــورگ بــا درآمــد ســرانه 50000 یــورو، داراي باالتریــن درآمــد ســرانه درآلمــان مــي باشــد. همچنیــن 88% جمعیــت هامبــورگ 
در 120000 شــرکت، مؤسســه و ســازمان مشــغول بــکار مــي باشــند. مهمتریــن مرکــز اقتصــادي هامبــورگ بنــدر آن مــي باشــد. در صنعــت 
رســانه در هامبــورگ 70000 نفــر مشــغول بــکار مــي باشــند و ایــن صنعــت را بعنــوان یکــي از بزرگتریــن صنایــع هامبــورگ درآورده اســت.
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بندر به عنوان عاملی اقتصادی
بنــدر هامبــورگ از اهمیــت بســیار باالیــی در حمــل ونقــل دریایــی در اقیانــوس هــا برخــوردار بــوده اســت. ایــن بنــدر نــه تنهــا بزگتریــن 
بنــدر آلمــان اســت بلکــه دومیــن بنــدر کانتینــری در اروپــا مــی باشــد. بنــدر هامبــورگ دارای رتبــه یازدهــم در میــان بزرگتریــن بندرهــای 
کانتینــری جهــان مــی باشــد. ایــن بنــدر ســتون حمایتــی اقتصــاد هامبــورگ  اســت. در شــهر حــدود 40 هــزار نفــر بــه طــور مســتقیم در 

داخــل و اطــراف بنــدر اشــتغال دارنــد کــه ایــن میــزان بــه انــدازه 176 هــزار شــغل در کل منطقــه کان شــهر مــی باشــد.

حجم تجارت
بنــدر هامبــورگ بنــدری جهانــی اســت. بــه ایــن معنــا اســت کــه تمرکــز ایــن بنــدر همانطور کــه افــراد زیــادی بر ایــن بــاور هســتند فقط بر 
تجــارت کانتینــر نیســت بلکــه امــکان همــه نــوع حمــل و نقــل را فراهــم مــی کنــد. بخــش غیــر کانتینــری که بــه ویــژه بخش کارگــری آن 
اســت باعــث شــده اســت کــه ایــن منطقــه یکــی از مهمتریــن بخــش هــای در حــال پیشــرفت بنــدر باشــد. بنــدر هامبــورگ امــروزه جایــگاه 
بزرگتریــن بنــدر آلمــان و  دومیــن بنــدر کانتینــری اروپــا را دارا مــی باشــد. تجــارت 61 میلیــون تنــی بنــدر در ســال 1990 رقمــی اســت کــه 
نشــان از ایــن مــورد اســت. حجــم ایــن تجــارت تــا ســال 2007 و 2008 بــه دو برابــر ایــن رقــم بــه میــزان 140.4 میلیــون تــن رســید.

سومین بندر بزرگ کانتینری در اروپا
ــن موضــوع اســت.  ــی بیانگــر ای ــه خوب ــار رشــد ســالیانه ب ــی داشــت. آم ــا ســال 2008 پیشــرفت خوب ــژه ت ــری بوی حمــل و نقــل کانتین
بیــن ســالهای 2000 و 2012 بنــدر رشــد متوســط ســالیانه 13 درصــد را ثبــت کــرده اســت. در ســال 2007 کــه بهتریــن ســال حمــل و 
نقــل کانتینــری در نظــر گرفتــه مــی شــود، میــزان 9/9 میلیــون تــی ای یــو از طریــق ایــن بنــدر تخلیــه و بارگیــری شــده اســت. اگرچــه 
نمــی تــوان در حــال حاضــر میــزان فعالیــت ســال گذشــته را دیــد امــا مــی تــوان بــرای بنــدر هامبــورگ آینــده ای موفــق در بلنــد مــدت 
متصــور شــد. و ایــن بــه دلیــل موقعیــت مکانــی مطلــوب، تنــوع ارائــه خدمــات و شــرایط رقابتــی کلــی خــوب بنــدر اســت. در ســال 2009 

هامبــورگ ســومین بنــدر کانتینــری در اروپــا شــد )در ســال 2008 رتبــه دوم را دارا بــود(.
پیــش بینــی رســمی فــدرال جمهــوری آلمــان در ســال 2007، میــزان بارگیــری و تخلیــه کانتینــری را 27/8 میلیــون تــی ای یــو تــا ســال 
2025 انتظــار دارد. عــاوه بــر ایــن، پیشــرفت بیشــتر جابجایــی کانتینــری باعــث بــروز چالــش هایــی مــی شــود. بــه ویــژه چالــش هایــی 

کــه مربــوط بــه زیرســاخت هــای محلــی و راههــای مواصاتــی لجیســتیک منتهــی بــه مناطــق داخلــی قــاره اروپــا اســت.

بندر هامبورگ- دروازه ای رو به جهان 
بنــدر هامبــورگ مهمتریــن قطــب حمــل و نقل شــمال اروپا اســت. بنــدری حیاتی برای تجــارت آلمــان و واردات و صــادرات اروپا کــه همواره 
در حــال ســاخت موقعیــت خــود بــه عنــوان مســیر ابــی پیونــدی بــرای تجــارت بیــن قــاره ای اســت. ایــن موضــوع بخصــوص بــرای حمل و 
نقــل محمولــه از بــه کشــورهای شــرق دور، کشــورهای اروپــای شــرقی و کشــورهای دریــای بالتیــک صــادق اســت. بیشــترین ســهم حجــم 
حمــل و نقــل بنــدر هامبــورگ بــرای کاالهایــی اســت کــه از آســیا مــی آینــد و یــا مقصــد آنهــا کشــورهای آســیایی اســت. بــه عنــوان مثال 

جایــگاه کشــور چیــن اســت کــه بــه عنــوان شــریک تجــاری شــماره یــک بنــدر هامبــورگ در بخــش کانتینــری در حــال حاضــر از ســنگاپور 
جلوتــر مــی باشــد و بــه نظــر مــی رســد کــه بــه دلیــل رشــد اقتصــادی بــاال و رو بــه افزایــش بــه اهمیــت خــود در ایــن جایــگاه مــی افزاید. 

منطقه تجارت آزاد بندر هامبورگ بعد از 125 سال در تاريخ 31 دسامير 2012 بسته شد.

در تاریــخ 1 ژانویــه 2013 بنــدر هامبــورگ بــه عنــوان بنــدر معــاف از عــوارض گمرکــی نبــود و موقعیــت خــود را بــه عنــوان منطقــه تجــارت 
خارجــی از دســت داد. اگرچــه موقعیــت منطقــه تجــارت آزاد مزیــت هــای فراوانــی را بــه دنبال داشــت امــا مجلس ســنای هامبــورگ تصمیم 
بــه لغــو ایــن برنامــه گرفــت. مناطــق تجــارت خارجــی بدیــن منظــور ایجــاد شــده بودنــد کــه بــا مجــوز انبــار کاال بــدون پرداخــت هزینــه 
ای بــه دولــت یــا پرداخــت مالیــات و بــدون اطاعــت کــردن از قوانیــن گمرکــی، تجــارت و بازرگانــی بیــن المللــی را تشــویق و رونــق دهنــد. 
مشــکات ایــن مناطــق ماننــد ســلطه قوانیــن اداری گمــرک بــر اســتقال برنامــه ریــزی شــهر و همچنیــن محدودیــت قاچــاق از طریــق 
نیــاز بــه امنیــت بنــدر آزاد بــا حصارکشــی ســبب شــد کــه در تاریــخ یکــم ژانویــه 2013 تصمیــم بســته شــدن ایــن منطقــه اتخــاذ شــود.

بعد از اين تحول، همه ی روندهای مرتبط با قوانين گمركی تغيير و دوباره سازماندهی می شوند.

همــه شــرکت هایــی کــه کاالهــای معــاف از عــوارض گمرکــی را در بنــدر آزاد انبــار کــرده انــد، همچنیــن شــرکای تجــاری آنهــا شــامل 
تحــوالت قانــون مــی شــوند. عــاوه بــر این، بیشــتر شــرکت هایی کــه در زنجیــره ســازماندهی انبــار فعالیت دارنــد هماننــد متصدیــان پایانه 
هــای کانتینــری، متصدیــان باربــری یــا حامــان نیــز بــا ایــن تغییــرات روبــرو خواهنــد بــود. بــرای رویارویــی بــا ایــن تغییــرات، مســئوالن 
گمــرک هامبــورگ زمــان انتقالــی را تــا اول ژانویــه 2013 در نظــر گرفتنــد تــا بــه همــه عاملیــن زمــان بدهنــد تــا بــا روند جدید آشــنا شــوند.
اگترانــس همــه ی تغییــرات الزم بــرای آمــاده ســازی را انجــام مــی دهــد تــا اطمینــان یابــد کــه ضــرورت هــای جدیــد در نظــر گرفتــه 

مــی شــود و ایــن زنجیــره مختــل نخواهــد شــد.

نتیجه
ــرای مشــتریان شــرکت هــای حمــل و نقــل خــود  ــی اســت کــه ب ــاده و امکانات ــوق الع ــورگ در خدمــات ف ــدر هامب ــا، موفقیــت بن نهایت
ــا بازارهــای اصلــی اروپــا و مراکــز صنعتــی اســت. بــه عنــوان مثــال، پایانــه ی کانتینــری  فراهــم مــی کنــد و همچنیــن مجــاورت آن ب
آلتنــوردر از لحــاظ بــازده و زیرســاختارهای لجیســتیک بــی رقیــب اســت. خدمــات قابــل اطمینــان بنــدر و راههــای مواصاتــی حمــل و نقــل 
بســیار خــوب آن بــه خــاک قــاره ی اروپــا مزیتــی قطعــی اســت کــه ایــن بنــدر در مقابــل رقبــای اروپــای شــمالی خــود یعنــی بندرهــای 
برمــن، روتــردام و انتــورپ دارد. امــا پیــش بینــی رشــد حجــم حمــل و نقــل در بنــدر هامبــورگ و شــغل هــای لجیســتیک آن تنهــا زمانــی 
تشــخیص داده خواهــد شــد کــه کشــتی هایــی ورودی بنــدر قــادر باشــند کــه در چارچــوب زمانــی مناســب تخلیــه بــار و بارگیــری نماینــد. 
ایــن موضــوع بــه ایــن معناســت کــه تونــل الــب بایــد در ســال هــای آینــده توســعه یابــد تــا بتوانــد حجــم ترافیکــی رو بــه افزایــش را 
بــه همــراه کشــتی هــای کانتینــری نســل آینــده را مدیریــت کنــد. ســرمایه گــذاری هــای بیشــتری نیــز الزم اســت تــا زیرســاخت هــای 

ارضــی در خــود بنــدر بــه همــراه راه هــای حمــل و نقــل درون قــاره ای در اراضــی اروپــا ایجــاد شــود.
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6-3 منطقه آزاد تجاري سنگاپور
6-3-1 معرفي منطق

 کشورســنگاپور دارای هفــت منطقــه آزاد تجــاری مــی باشــد کــه شــش بنــدر آن مخصــوص محمولــه هایــی اســت کــه از طریــق دریــا 
حمــل مــی شــود و یــک بنــدر بــرای محمولــه ی اســت کــه از طریــق هــوا حمــل مــی شــود. درایــن بنــدر امکانــات و خدمــات متنوعــی 
وجــود دارد تــا کاالهــای کنتــرل شــده کــه مشــمول پرداخــت هزینــه گمرکــی مــی شــوند بتواننــد انبــار شــده و یــا دوبــاره صــادر شــوند. 
ممکــن اســت کاالهــا در مناطقــی بــدون ارائــه ســند گمرکــی تــا زمــان پخــش آنهــا در بــازار انبــار شــوند و یــا رونــدی را طــی کننــد و بــا 

کوتاهتریــن عملیــات گمرکــی مجــدد صــادر شــوند.  
مناطــق آزاد تجــاری در بنــدر، انبــار موقــت کاالی بازرگانــی را تســهیل مــی کنــد و جابجایــی حمــل محمولــه بــه کشــتی دیگــر را بهبــود 
ــی  ــم م ــری فراه ــای کانتین ــه ه ــادی و محمول ــای ع ــه ه ــرای محمول ــار را ب ــاعت انب ــه 72 س ــت وج ــدون دریاف ــا ب ــی بخشــند. آنه م
کننــد و بــرای محمولــه هــای حمــل بــه کشــتی دیگــر یــا صــادرات بــه کشــورهای دیگــر از طریــق ســنگاپور 14 روز انبــار رایــگان را 

امکان پذیر می کنند. 
قطــب حمــل بزرگتریــن کانتینرهــای جهــان در ســنگاپور توســط شــرکت هــای پــی اس ای اداره مــی شــود. ایــن شــرکت بــرای کشــتی 
هــای حمــل و نقــل 250 خــط کشــتیرانی فراهــم مــی کنــد کــه ایــن خطــوط بــا 600 بنــدر در 123 کشــور ارتبــاط دارنــد. جایــزه بهتریــن 
پایانــه ی کانتینــری بــرای شــرکت پــی اس ای و جایــزه مهــم اللویــد دریایــی آســیا 2000 بــرای دوســال متوالــی گواهــی بــر کارآمــدی 
عالــی و خدمــات باکیفیــت ایــن شــرکت اســت. ایــن شــرکت همچنیــن جایــزه بهتریــن متصــدی پایانــه ی کانتینــری را بــرای بــار دوازدهــم 
کســب کــرد و بــرای ســیزدهمین بــار در جایــزه 2001 صنعــت باربــری ســنگاپور بــه عنــوان بهتریــن بندردریایــی )آســیا( شــناخته شــد. 
عــاوه بــر تصــدی پایانــه ی کانتینــری شــرکت پــی اس ای امکانــات کامــل مرتبــط بــا امــور بنــدر شــامل حمــل و انتقــال محمولــه، انبــار 

محمولــه و توزیــع آن ارائــه مــی دهــد. 
شــرکت پــی اس ای چهــار پایانــه ی کانتینــری را در ســنگاپور اداره مــی کنــد. تانجونــگ پــاگار، کپــل، برانــی و پاســیر پانجانــگ. ترمینــال 
هــا شــامل 37 لنگــرگاه اســت کــه 6 لنگــر گاه در پایانــه ی بــزرگ پاســیر پانجانــگ اســت کــه دارای عمــق 15 متــری بــوده و جرثقیــل 
اســکله 18 ردیــف داشــته و پایانــه مــی توانــد بزرگتریــن کشــتی موجــود حــال حاضــر جهــان را در آن جــای دهــد. اســتفاده از جرثقیــل 
هوایــی کنتــرل از راه دور کــه امــکان انباشــتن 9 کانتینــر بــر روی هــم را فراهــم مــی کنــد، پایانــه ی پاســیر پانجانــگ را بــه عنــوان نســل 

جدیــد از بنــادر معرفــی مــی کنــد. همچنیــن سیســتم بــه متصــدی امــکان میدهــد کــه همزمــان 6 جرثقیــل را کنتــرل کنــد. 

6-3-2 ویژگي هاي جغرافیایي و تاریخي
جمهــوری َســنگاپور کشــور- شــهری در جنــوب شــرقی آســیا اســت و پایتخــت آن ســنگاپور اســت. ســنگاپور در جنــوب شــبه جزیــره ماالیــا 

واقــع شــده و کوچکتریــن کشــور جنــوب شــرقی آســیا اســت.
ســنگاپور در شــمال خــط اســتوا قــرار دارد. کشــوری ثروتمنــد و مــدرن اســت. مالــزی و اندونــزی تنهــا همســایههای ســنگاپورند. پیــش از 
حضــور کشــورهای اروپایــی در منطقــه، منطقهــای کــه امــروزه بــه عنــوان ســنگاپور شــناخته میشــود فقــط منطقــه ماهیگیــری ماالیــی در 
ریزشــگاه رودخانــه ســنگاپور بــود. ســنگاپور از ســال 1824 تــا 1963 میــادی، بــه غیــر از ســه ســال در زمــان جنــگ جهانــی دوم یکــی از 
مســتعمرات بریتانیــا بــود. در ســال 1942 ســنگاپور کــه هنــوز مســتعمره بریتانیــا بــود، توســط ژاپــن اشــغال میشــود و نیروهــای بریتانیایــی 
مجبــور بــه تــرک آن شــدند کــه ایــن واقعــه توســط وینســتون چرچیــل »بزرگتریــن هزیمــت تاریــخ بریتانیــا« نامیــده شــد. پــس از پایــان 
جنــگ، در ســال 1945 میــادی ســنگاپور مجــدداً توســط نیروهــای بریتانیایــی بازپــس گرفتــه شــد. هجــده ســال بعــد در ســال 1963 
ــن کشــور در نهایــت دو ســال بعــد در  ــا بدســت آورد. ای ــزی اســتقال خــود را از بریتانی ــوان عضــوی از فدراســیون مال ــه عن ســنگاپور ب
ســال 1965 از مالــزی جــدا شــد و بــه ایــن ترتیــب جمهــوری ســنگاپور شــکل گرفــت. ایــن کشــور کــه از تعــدادی جزیــره تشــکیل شــده، 
در جنــوب شــرقی آســیا واقــع شــده و یکــی از مراکــز بــزرگ تجــاری داد و ســتد کاال در جهــان اســت. ســنگاپور یکــی از 3 کشور-شــهر 
مســتقل کنونــی در جهــان اســت. از زمــان اســتقال در ســال 1965، بــه یکــی از پررونقتریــن کشــورهای جهــان تبدیــل شــده و امــروز 
یکــی از پرترددتریــن بندرهــای دنیاســت. ســنگاپور از لحــاظ ذخایــر معدنــی کشــوری فقیــر اســت، امــا اقتصــاد آن کــه متکــی بــر بخــش 
خدمــات و صنعــت اســت، رشــد و شــکوفایی فراوانــی داشــته و ایــن کشــور را بــه یکــی از ثروتمندتریــن مناطــق دنیــا تبدیــل کــرده  اســت. 

بــه نحــوی کــه هماکنــون چهارمیــن مرکــز اقتصــادی بــزرگ دنیــا و ســومین مرکــز بــزرگ پاالیــش نفــت در دنیــا بــه شــمار مــی آیــد.
اب و هوای این کشور گرم و مرطوب است و میانگین بارش ساالنه در آن به بیش از 2340 میلیمتر می رسد.

مختصات: 1°22′ شمالی 103°48′ شرقی

فاصله دريايي جبل علی تا بندرهاي مهم جهان )كيلومتر()جدول شماره 90(

شهر سنگاپورپایتخت
سنگاپوربزرگترین شهر
انگلیسی، ماندارین، تامیل، ماالییزبان رسمی
جمهورینوع حکومت

707کیلومتر مربعمساحت
4٬353٬893جمعیت

km2/ 6814 تراکم جمعیت
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6-3-3 جایگاه، وضعیت اقتصادی و کارکردی 
ســنگاپور کشــور کوچکــی بــا 7.7 کیلومتــر مربــع مســاحت می باشــد، بــا ایــن حــال هفــت منطقــه آزاد تجــاری )FTZ(  در ایــن کشــور 
مشــغول بــه فعالیــت هســتند. 6 منطقــه جهــت حمــل بارهــای دریایــی و 1 منطقــه بــرای حمــل و نقــل هوایــی )فــرودگاه  چانگــي( می باشــد.
ــردار وجــود  ــات ب ــرل شــده و مالی ــره و صــادرات دوبارهکاالهــای کنت ــرای ذخی ــی ب ــن مناطــق تســهیات عمــده و خدمــات فراوان در ای
دارد.کاالهــا می تواننــد در ایــن مناطــق آزاد، بــدون هرگونــه تشــریفات مربوطــه بــه اســناد تــا زمــان ورود بــه بــازار باقــی مانــده و مــورد 

فــرآوری یــا صــادرات مجــدد قــرار بگیرنــد. 
Country Commercial Guides For FY 2000،Report Prepard by US. Ebased Singapore Released،July 1999

ــی  ــن نواح ــه ای ــده ب ــای وارد ش ــن کااله ــوند  ؛ همچنی ــار بش ــی انب ــناد گمرک ــه اس ــاج ب ــدون احتی ــد ب ــق می توانن ــن مناط ــا در ای کااله
ــوند. ــدد ش ــادرات مج ــی ص ــدات گمرک ــل تمهی ــا حداق ــد ب می توانن

مناطــق آزاد تجــاری در محــل بارگیــري، تجــار انبــاری و جابه جایــی بیــن کشــتی ها را تســهیل می کننــد. این مناطــق 72 ســاعت کامل برای 
بارگیــری )تخلیــه بــار( صــادرات )واردات( و 14 روز زمــان ذخیــره بــرای بارگیــری بیــن کشــتی ها بــرای صــادرات مجــدد فراهــم می کننــد.
حــدود72 ســاعت، انبــار آزاد بــرای محموله هــای دریایــی کانتینــر شــده و 14 روز انبــار آزاد بــرای محموله هایــی کــه بــه هــدف صــادرات 

مجــدد یــا حمــل مجــدد بــه ایــن نواحــی وارد شــده اند، وجــود دارد.
در مناطق آزاد تجاري، مؤسسه بندر سنگاپور، در حدود 2 میلیون متر مربع برای انبار مهیا نموده است.

http://www.tradeport.org/ts/countries/ Singapore/regs.html

6-3-3-1 زیرساخت های منطقه سنگاپور

توضيحاتزيرساخت

انرژی
تعداد زیادی تولیدکننده انرژي برق )غیر دولتی( در کشور سنگاپور مشغول به کار می باشند. تا سال 2003، 
ظرفیت تولیدی این چند شرکت به 8900 مگاوات برق رسیده است. گاز طبیعی الزم جهت مصرف و تولید 

برق از کشورهای مالزی و اندونزی وارد می شود.

ارتباطات
یک شبکه فن آوری اطاعات و ارتباطات بسیار کارآمد در سنگاپور موجود می باشد که همه ی شرکت های 

سرمایه گذار می توانند از خدمات بسیار با کیفیت این شبکه بهره مند شوند.

حمل و نقل

حمل و نقل دریایی
بنادر سنگاپور یکی از پیشرفته ترین بنادر در سطح جهان بوده که سرمایه گذاران 

می توانند به راحتی از تسهیات این بنادر استفاده نمایند. باید خاطر نشان ساخت که 
4 منطقه از 5 منطقه آزاد در سنگاپور در مجاورت این بنادر پیشرفته قرار دارند.

حمل و نقل ریلی
تا پایان سال 2007 شبکه حمل و نقل ریلی سنگاپور با 138 کیلومتر شبکه راه آهن از 

جمله خطوط مترو در خدمت سرمایه گذاران می باشد. 

حمل و نقل زمینی
کشور سنگاپور از یک شبکه راهی به طول 3262 کیلومتر بهره مند است که شامل 

بزرگراه، جاده های کمربندی و جاده های داخلی می باشند.

حمل و نقل هوایی

فرودگاه چانگی سنگاپور به عنوان بهترین فرودگاه جهان با ظرفیت جابجایی 70 
میلیون مسافر در سال و ارتباط مستقیم با بیش از 180 شهر مهم دنیا خدمات بسیار 
متنوع و با کیفیتی را برای سرمایه گذاران ارائه می کند. این فرودگاه با 9 ترمینال باری 

دامنه ی وسیعی از خدمات کارگویی را در اختیار سرمایه گذاران گذاشته است.

در بخش مالی، 5 بانک و مؤسسه مالی داخلی و 106 بانک خارجی در سنگاپور مشغول به فعالیت می بلشند.

)جدول شماره 91(
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در بخش بازرگانی نیز صنایع فعال در سنگاپور به شرح زیر مي باشند:

تعدادصنايع فعال

9238تولید
8445ساخت و ساز

41711کلی و خرده فروشی
6507حمل و نقل و انبارداری

4601هتل و رستوران
6594اطاعات و ارتباطات

6717مسکن
13373مؤسسات مالی

12046علمی و فن آوری
4924اداری و پشتیبانی

3423رسانه و هنر
447غیره

6-3-3-2 مشوق هاي اعطایي
شرکت های فعال در مناطق آزاد سنگاپور از مشوق های زیر بهره مند می باشند:

معافیــت از مالیــات کاال و خدمــات: کاالهــای وارداتــی در صــورت واردات مجــدد یــا توزیــع و ارســال بــه خــارج از ســنگاپور مشــمول  ½
معافیــت از مالیــات کاال و خدمــات می باشــند. در صــورت صــدور کاال بــه بازارهــای داخــل ســنگاپور، پرداخــت مالیــات کاال و خدمــات 

اجبــاری خواهــد بــود. 
تعویق در پرداخت تعرفه گمرکی و مالیات غیر مستقیم ½
سایر مشوق ها: معافیت از پرداخت مجوز گمرکی برای برخی کاالهای واجد شرایط ½

ورودی های تجاری:

ــه   ــات کاال و خدمــات وارد و پرداخــت تعرف ــدون پرداخــت مالی ــردازش و صــادرات مجــدد کاال ب ــه الزم جهــت پ ــواد اولی ــه: م ــواد اولي م

ــه تعویــق خواهــد افتــاد. گمرکــی و مالیــات غیــر مســتقیم ب
 نيــروی انســانی: تــا پایــان ســال 2006، تعــداد نیــروی انســانی ســنگاپور 2.59 میلیــون نفــر ثبــت شــده اســت. 23 درصــد آنهــا دارای 

ــات دبیرســتانی می باشــند. ــد تحصی ــر فاق ــداد 500 هــزار نف ــات دانشــگاهی و تع تحصی

)جدول شماره 92(

جدول سرمایه صنایع فعال در سنگاپور

رقم سرمايه - ميليون دالرصنايع فعال

109125تولید
1054ساخت و ساز

62195کلی و خرده فروشی
19231حمل و نقل و انبارداری
3669اطاعات و ارتباطات

9762مسکن
130153مؤسسات مالی

10321اداری و پشتیبانی
364غیره
345873کل

رقم سرمايه - ميليون دالرمبداء سرمايه

52621انگلستان
46098ایاالت متحده

43967ژاپن
34468هلند

25831سوئیس
8659مالزی

)جدول شماره 93(
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6-3-3-3 شاخص هاي اقتصادي- اجتماعي سنگاپور

شرح

 OER2597تولید ناخالص داخلی ) میلیارد دالر ( براساس
PPP 339تولید ناخالص داخلی ) میلیارد دالر ( براساس

103نرخ رشد تولید ناخالص داخلی )درصد(
52201حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی ) میلیارد دالر (

410صادرات به جهان ) میلیارد دالر (
373واردات از جهان ) میلیارد دالر (

37تراز بازگانی ) میلیارد دالر (
24046بدهی خارجی ) میلیارد دالر (  

61400درآمد سرانه )دالر (
در آمد 3986 هزینه 3958بودجه ) میلیارد دالر ( درآمد

25303ذخایر ارزی و طا ) میلیارد دالر (
2نرخ بیکاری ) درصد (

78نرخ رشد تولیدات صنعتی ) درصد(
404نرخ تورم ) درصد (

هر دالر آمریکا = 1025 دالر سنگاپورنوع پول و برابری آن با یک دالر 
شاخص باز بودن اقتصاد ) میلیارد دالر (

)OER براساس GDP 26) نسبت حجم مبادالت به
5184جمعیت ) میلیون نفر ( 

تولیدات مهم در بخش صنعت کشور سنگاپور:
صنایــع الکتریکــی، محصــوالت شــیمیایی، ماشــین االت برقــی، ماشــین داده پــردازی، کشــتی ســازی، پــردازش الســتیک و محصــوالت 
پاســتیکی، خدمــات مالــی، تجهیــزات حفاری نفــت، پاالیش نفت، پردازش مواد غذایی و نوشــیدنی، ســاخت ســکوهای دریایــی، انبار تجاری.

موافقنامه های مهم امضا شده فی مابین ایران و سنگاپور: 
تفاهمنامه همکاری های مشترک فنی و اقتصادی در جریان سفر وزیر محترم تجارت و صنعت سنگاپور به  ایران ½
تفاهمنامه همکاری های مشترک  بین بنیاد مستضعفان و جانبازان انقاب اسامی و بخش خصوصی این کشور ½

)جدول شماره 95(

مناطق آزاد تجاری: 
منطقه آزاد سنگاپور

عضویت در سازمان بین المللی و منطقه ای: 
آ سه آن/ سازمان تجارت جهانی/ اپک/ آنکتاد/ نهضت عدم تعهد

6-3-4 استانداردها و قوانین تجاري منطقه آزاد سنگاپور تعرفه های واردات
ــدون  ــه کشــور ســنگاپور ب ــی ب ــش از 99 درصــد کاالهــای واردات ــاز دارد. بی ــدری آزاد اســت و اقتصــادی ب ــی بن ــه طــور کل ســنگاپور ب
ــی  ــر مســتقیم باالی ــات غی ــل مســائل اجتماعــی و محیطــی، ســنگاپور مالی ــه دلی پرداخــت عــوارض گمرکــی وارد کشــور مــی شــوند. ب
ــد.  ــی کن ــال م ــیمی اعم ــوالت پتروش ــوری و محص ــه موت ــایل نقلی ــات، وس ــوالت دخانی ــی، محص ــروبات الک ــراب و مش ــو، ش ــر ابج ب
ــوند  ــی ش ــات م ــت مالی ــمول پرداخ ــه مش ــی ک ــرای کاالهای ــد. ب ــی کن ــت م ــات دریاف ــات کاال و خدم ــد مالی ــنگاپور 7 درص ــور س کش
ــود.  ــی ش ــاب م ــا حس ــه ه ــر هزین ــراه دیگ ــه هم ــل آن ب ــل و نق ــه و حم ــه، بیم ــاس هزین ــر اس ــات ب ــی کاال و خدم ارزش مالیات
ــل  ــه و حم ــه، بیم ــزان هزین ــاس می ــر اس ــات ب ــات کاال و خدم ــوند، مالی ــی ش ــات نم ــت مالی ــامل پرداخ ــه ش ــی ک ــاره ی کاالهای درب
ــود.  ــی ش ــاب م ــده حس ــد نش ــا قی ــده و ی ــد ش ــور قی ــه در فاکت ــده ک ــی نش ــش بین ــای پی ــه ه ــل و هزین ــق العم ــه ح ــر گون آن و ه
ــدارکات  ــا هزینــه ی گمرکــی اخــذ مــی شــود. ت امــا اگــر کاالهــا مشــمول پرداخــت مالیــات باشــند مالیــات کاال و خدمــات همزمــان ب
ــایت ــد س ــی توانی ــرد. م ــی گی ــورت م ــاری ص ــق آزاد تج ــوز دار و مناط ــای مج ــده در انباره ــار ش ــای انب ــوص کااله ــژه ای در خص وی

http://www.iras.gov.sg   http://www.customs.gov.sg  مشاهده بفرمایید. 

موانع تجاری
ســنگاپور یکــی از آزاد تریــن سیســتم هــای تجــاری در جهــان باقــی مانــد، اما شــرکت هــای آمریکایــی با موانــع متعددی روبرو هســتند. ســنگاپور 
سیســتم تصدیــق گواهــی موتــور ســیکلت هــا را بــر اســاس جایگزینــی موتــور آنهــا و مالیات جــاده ای بر اســاس انــدازه موتــور آن را نگه داشــت و 
ایــن مســئله بــه صادرات موتورســیکلت هــای بــزرگ آمریکا لطمه زد. ســنگاپور همچنیــن واردات و فــروش آدامس هــای غیر بهداشــتی را محدود 
کــرد. بــه دلیــل مســائل اجتماعــی و محیطــی مالیــات ســنگینی بــر روی مشــروبات، محصــوالت دخانیــات و وســایل نقلیــه موتــوری وضــع کــرد. 
ــات  ــی، بانکــی، خدم ــات قانون ــری و رســانه ای، خدم ــی تصوی ــات صوت ــی، خدم ــی شــامل بخــش هــای پرداخــت تلوزیون ــع خدمات موان
ــن لینــک مشــاهده کــرد. ــوان در ای ــی ت ــع تجــارت خارجــی را م ــا موان ــط ب ــات مرتب ــی اســت. جزئی ــرای مؤسســات مال محاســبه ای ب

 /http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20NTE%20Singapore%20Final.pdf  http://www.ustr.gov 

مســئوالن کشــاورزی-غذایی و دامــی ســنگاپور بــار گوشــت و مــرغ وارداتــی را مــورد آزمایــش قــرار مــی دهنــد و اجــازه نمــی دهنــد تــا 
مــرغ خــام و نپختــه و فــرآورده هــای گوشــتی دارای باکتــری ســالموندال کــه اســتاندارد میکروبیولــوژی را نــدارد وارد کشورشــان شــود. ایــن 

مســئله از لحــاظ علمــی قابــل توجیــه نیســت و از اینــرو بــرای صــادرات آمریــکا مشــکاتی را بــه وجــود آورده اســت.
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بعــد از کشــف بــی اس ای در ایــاالت متحــده آمریــکا در دســامبر ســال 2003، ســنگاپور واردات همــه ی محصــوالت گوشــتی، انــدام هــای 
داخلــی و انــواع گوشــت ایــاالت متحــده آمریــکا را ممنــوع کــرد. در ژانویــه 2006 ســنگاپور بازارهــای خــود را فقــط بــرای واردات گوشــت 
بــدون اســتخوان از دام هــای زیــر 30 مــاه بــاز کــرد. در حــال حاضــر توصیــه هــای ســازمان جهانــی ســامت حیوانــات،  مصــرف همــه ی 
محصــوالت گوشــتی و گوشــت را از حیوانــات در هــر ســنی و از کشــورهایی کــه وضعیــت خطــر بــی اس ای کنتــرل شــده اســت را مجاز می 
دانــد. ســازمان جهانــی ســامت حیوانــات، ایــاالت متحــده آمریــکا را جــزو کشــورهایی مــی داند که خطــر بــی اس ای را در می ســال 2013 
ناچیــز مــی دانــد. ایــاالت متحــده آمریــکا مــی کوشــد تــا ســنگاپور را وادار بــه تصمیــم گیــری بــر اســاس تحقیقــات علمــی و توصیــه هــای 
ســازمان ســامت حیوانــات کنــد کــه اســتفاده از کلیــه ی گوشــت هــا و محصــوالت گوشــتی از حیوانــات در هــر ســنی را مجــاز مــی دانــد. 

اسناد و مدارك مورد نیاز جهت واردات
شــرکت هــا بایــد بــرای کاالهــای وارداتــی بــه ســنگاپور یــک اعامیــه داخلــی داشــته باشــند. همــه ی واردات نیازمنــد هســتند کــه مجــوز 
واردات داشــته باشــند هــر چنــد کــه ایــن مــورد بــرای بیشــتر کاالهــا ضــرورت آمــاری اســت. جزئیــات مربــوط بــه این موضــوع را مــی توان 
ــرد.   ــاهده ک ــایتhttp://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/Permits+and+Documentation.htm  مش در س

نمونه های تجاری مجاز

ــات  ــات خدم ــات و مالی ــت مالی ــمول پرداخ ــت مش ــکا اس ــر 320 دالر آمری ــا زی ــی آنه ــه ارزش کل ــاری ک ــای تج ــه ه واردات نمون
ــی  ــای مجــاز تجــاری )بجــز مشــروبات الکل ــه ه ــدارد. ممکــن اســت نمون ــی ن ــن، داشــتن مجــوز واردات ضرورت ــند. همچنی ــی باش نم
ــش  ــد و نمای ــور باش ــارج کش ــا از خ ــفارش آن کااله ــور س ــه منظ ــا ب ــه واردات آنه ــرطی ک ــه ش ــوند ب ــنگاپور ش ــات( وارد س و دخانی
ــا  ــازند و ی ــابه آن را بس ــه مش ــدگان نمون ــا تولیدکنن ــازد و ی ــد س ــا توانمن ــد آن کااله ــرای تولی ــدگان را ب ــنگاپور تولیدکنن ــا در س آنه
ــل مراجعــه کــرد. ــه ســایت ذی ــوان ب ــرای اطاعــات بیشــتر مــی ت ــد. ب ــرار دهن ــی آن را مــورد آزمایــش ق ــد چنیــن کاالی پیــش از تولی

http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/imp/Importation+of+Trade+Samples.htm

قوانين مربوط به واردات محصوالت بهداشتی و دارويی

کلیــه ی محصــوالت بهداشــتی و دارویــی، نســخه ای وغیرنســخه ای وارد و فروختــه شــده در ســنگاپور کــه فــروش بــدون نســخه آنهــا 
مجــاز اســت ضــروری اســت کــه دارای گواهــی ســامت علمــی باشــند. مســئولیت اخــذ گواهــی محصــوالت بــه عهــده دارنــده گواهــی 
نامــه مــی باشــد. بــه ایــن معنــا کــه شــرکت ثبــت شــده ی محلــی مســئولیت ایمنــی، کیفیــت و کارآمــدی محصــول را عهــده دار اســت. 
ــا مرجــع علمــی ســامت تمــاس  ــد ب ــد بای ــواردی را در خصــوص گواهینامــه محصــوالت دارن ــی م درصورتیکــه شــرکت هــای آمریکای
حاصــل کننــد و یــا از توزیــع کننــده احتمالــی درخواســت کنــد تــا نمونــه هــا ی محصــول خــود را بــه مرجــع علمــی ســامت ارائــه کنــد.

کنترل صادرات از آمریكا
شــرکت هایــی کــه تمایــل دارنــد محصــوالت کنتــرل شــده خــود را بــه ســنگاپور صــادر کننــد بایــد بــرای دریافــت گواهینامــه از کارگــزاران 
دولتــی مربوطــه در آمریــکا تقاضــا نماینــد. کاالهــای آمریکایــی کــه از طریــق دریافــت کننــده هــای واســطه در ســنگاپور بــه دریافــت کننده 
هــای اصلــی در کشــورهای ســوم صــادر مــی شــود بایــد گواهینامــه هــای ویــژه ای داشــته باشــند. بــرای بــازار آســیا، ســنگاپور قطــب 
اصلــی انتقــال کاال از کشــتی بــه ســایر وســایل نقلیــه اســت.  در حالیکــه بیشــتر کاالهــا نیــاز بــه گواهینامــه صــادرات  ندارنــد امــا صــادر 
کننــدگان بایــد بداننــد کــه دو ســوم کاالهــای صــادر شــده بــه ســنگاپور بــه مقصــد کشــورهای ســوم از مســیر ســنگاپور صــادر مــی شــوند 

کــه ایــن مســئله نیازمنــد گواهینامــه بــا ســخت گیــری هــای بیشــتر اســت کــه بــه گواهینامــه صــادرات مضاعفــی نیــاز دارد. 
ــی مشــخصی را  کمیتــه صنعــت و امنیــت، مســئولیت اجــرا و اعمــال قوانیــن اجرایــی صــادرات هســتند کــه صــادرات کاالهــای بازرگان
ــت آمریکاصــادرات تخصصــی بیشــتری را ســاماندهی  ــزاران دول ــی اســت کــه ســایر کارگ ــن موضــوع در حال ــد. ای ســازماندهی مــی کن
مــی کننــد. بــه عنــوان مثــال وزارت خارجــه ایــاالت متحــده آمریــکا مســئول کاالهــای دفاعــی و خدمــات دفاعــی مــی باشــد. فهرســت 
کارگزارانــی کــه در کنتــرل صــادرات دخالــت دارنــد را مــی تــوان در وب ســایت www.bis.doc.gov  مشــاهده کــرد و بــا ضمیمــه 

ــل دســترس مــی باشــد مشــاهده نمــود. شــماره 3 بنــد 730 ای ای آر را کــه در وب ســایت www.gpo.gov   قاب

ورود موقت
ــا  ــگاه ی ــرکت در نمایش ــش، ش ــر، نمای ــور تعمی ــه منظ ــت ب ــی موق ــرح واردات ــب ط ــت در قال ــور موق ــه ط ــت ب ــن اس ــا ممک کااله
دیگــر رخدادهــای مشــابه بــدون پرداخــت عــوارض و مالیــات وارد کشــور شــوند. واردات کاال در قالــب طــرح وارداتــی موقــت 
نیازمنــد ضمانــت نامــه بانکــی اســت. واردات موقــت توســط مجــوز داخلــی گمرکــی انجــام مــی گیرنــد. کاالهــای وارداتــی 
موقــت در زمــان تعییــن شــده بــا اســتفاده از مجــور خارجــی گمرکــی مجــددا صــادر مــی شــودند. اگــر متعاقبــا کاال صــادر 
نشــد مالیــات خدماتــی بایــد پرداخــت شــود. رونــد اجرایــی حاکــم بــر واردات را مــی تــوان در ســایت ذیــل مشــاهده نمــود.

http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/Temporary+Import+Scheme.html

)ATA( پذيرش موقت كارنت

ــد.  ــی ای وارد ســنگاپور کن ــت ای ت ــا اســتفاده از کارن ــده ممکــن اســت کاالی نمایشــگاهی خــود را ب ــه دهن یــک شــرکت خارجــی ارائ
زمانیکــه ارائــه دهنــده کاال بــه کشــور ســنگاپور مــی رســد کارنــت بایــد بــه همــراه کاال بــرای تاییــد و پشــت نویســی بــه گمــرک ارائــه 

شــود. مالیــات خدمــات کاال، بــرای هریــک از کاالهــای غیــر مشــمول از دارنــده ی کارنــت اخــذ خواهــد شــد. 
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برچسب زنی و ملزومات بازار
برچســب زنی بر روی غذاهای وارداتی، دارو، مشــروبات الکلی، رنگ ها و حال ها ضروری اســت و باید اســم کشــور سازنده آن مشخص شود. 
برچســب غــذا بایــد شــامل اطاعــات اصلــی از قبیــل اســم غــذای ســفارش داده شــده، فهرســت مــواد تشــکیل دهنــده، هشــدارهای الزم، 
توصیــه هــا یــا اعــام حساســیت زایــی، وزن یــا حجــم خالــص، تاریــخ، اطاعــات تغذیــه ای،دســتورالعمل بــرای اســتفاده یــا نگهــداری، 
کشــور تولیــد کننــده، اســم و آدرس بازرگانــی، کارخانــه و صادرکننــده باشــند. غذاهــای دوبــاره بســته بنــدی شــده بایــد بــه زبــان انگلیســی 
کــه بــا حــروف بــزرگ حداقــل بــا قلــم 1 در 16 اینــچ چــاپ شــده برچســب زده شــوند تــا محتویــات غــذا بــه خوبــی نشــان داده شــود و 
بیانگــر ایــن باشــد کــه آیــا غــذا مخلــوط شــده، حــل شــده و یــا ترکیبــی اســت، حداقــل میــزان عنــوان شــده و وزن خالــص آن بــه واحــد 
متــر، اســم و آدرس کارخانــه تولیدکننــده و فروشــنده و اســم کشــور مبــدا نیــز بایــد درج شــود. تصاویــر بایــد بــه درســتی خاصیــت اصلــی 
یــا منشــأ غــذا را توصیــف کننــد. غذاهایــی کــه دارای اســتانداردهای تعریــف شــده هســتند بایــد بــه گونــه ای برچســب زده شــوند کــه 
تطابــق محصــول را بــا آن اســتانداردها نشــان داده و غــذا بایــد عــاری از هرگونــه مــواد خــارج از لیســت باشــد. بســته بنــدی غذاهایــی کــه 
روی آنهــا نوشــته شــده »غنــی شــده«، »بهبــود بافتــه«، »ویتأمینــه« یــا بــه شــکلی دیگــر بایــد بیانگــر محتویاتــی باشــد کــه ویتأمیــن یــا 

امــاح افــزوده شــده و میــزان آنهــا در هــر واحــد متــررا نشــان دهــد.
ــت و  ــی نیس ــرورت قانون ــی ض ــب زن ــی برچس ــرورت اجرای ــت.  ض ــاز اس ــورد نی ــی م ــب زن ــطح برچس ــی دو س ــای داروی ــرای کااله ب
ــد  ــول رون ــت آن در ط ــود. مطلوبی ــی ش ــخص م ــنگاپور مش ــی در س ــوالت داروی ــازمان محص ــامت در س ــی س ــع علم ــط مرج توس
ــوارد  ــن م ــی، ای ــب زن ــی پرچس ــرورت قانون ــرای ض ــی گیرد.ب ــرار م ــی ق ــورد بررس ــازار م ــه ب ــل آن ب ــش از تحوی ــول، پی ــت محص ثب
ــی  ــع علم ــی مرج ــه نظارت ــر برنام ــت نظ ــت و تح ــده اس ــح ش ــنگاپور تصری ــی در س ــوالت داروی ــن محص ــه قوانی ــوط ب ــون مرب در قان
ــوز  ــماره مج ــدار، ش ــده آن، مق ــکیل دهن ــواد تش ــم م ــامل اس ــد ش ــی بای ــب زن ــر روی برچس ــوارد الزم ب ــند.  م ــی باش ــامت م س
ــد. ــه فرمایی ــل مراجع ــه آدرس ذی ــتر ب ــات بیش ــب اطاع ــرای کس ــد. ب ــده باش ــده آن درج ش ــش کنن ــم و آدرس پخ ــول و اس محص
http://www.hsa.gov.sg/publish/content/hsaportal/en/health_products_regulation.html   

قوانیــن موجــود بــرای برچســب زنــی و تبلیــغ، بــرای فــروش ویتأمیــن هــا و مکمــل هــای رژیمــی نیــز اعمــال مــی شــود. بــه طــور کلــی 
قوانیــن برچســب زنــی نیــاز دارنــد کــه 1( ترکیــب محصــوالت را بــه زبــان انگلیســی نمایــش دهنــد. 2( مــواد برچســب و بســته بنــدی 
هیچگونــه مرجــع بیمــاری را طبــق آنچــه در برنامــه دارویــی مشــخص شــده نداشــته باشــند. 3( تبلیــغ و فــروش محصــول در رســانه هــای 

جمعــی بــه تاییــد مرجــع علمــی ســامت برســد. 

محدودیت ها و ممنوعیت های دارویی
مجوزهــای وارداتــی ویــژه ای بــرای کاالهــای خاصــی مــورد نیــاز اســت. کاالهــای اســتراتژیک، مــواد شــیمیایی خطرنــاک، غذاهایــی کــه 
از محصــوالت بیوتکنولــوژی کشــاورزی مشــتق مــی شــوند، داروهــای نســخه ای، داروهــای بــدون نســخه، ویتأمیــن هــای حــاوی مــواد 
ــه مجوزهــای وارداتــی  ــاز ب ــاال و محصــوالت آرایشــی و مراقبتــی پوســت جــزو محصوالتــی هســتند کــه نی ــا دز ب مغــذی مخصــوص ب
ویــژه دارنــد. واردات کاالهایــی بــه شــکل تفنــگ تپانچــه یاهفــت تیــر، ترقــه، دســتبند، فشــنگ و صــدا خفــه کــن هــا ممنــوع مــی باشــد. 

بــه طــور کلــی، واردات کاالهایــی کــه بــه تشــخیص دولــت، ســامت، امنیــت و آرامــش جامعــه را تهدیــد مــی کنــد کنتــرل مــی شــود. 
فهرســت کاالهــای ممنوعــه و کنتــرل شــده و کارگــزاران مربوطــه جهــت کنتــرل آنهــا در وب ســایت گمــرک ســنگاپور بــه آدرس ذیــل 

نــام بــرده شــده اســت.
http://www.customs.gov.sg/leftnav/trad/tradenet/list+of+controlled+goods+-+imports.html

http://www.customs.gov.sg/leftnav/trav/controlled+and+prohibited+goods.html

ــرای  ــه ســنگاپور را ب ــا کاالهــای وارد شــده ب ــد اعــام کننــد کــه کاالهــا را مــی خواهنــد از ســنگاپور صــادر کننــد و ی شــرکت هــا بای
ــوار،  ــد الســتیک، ال ــی مانن ــرل مــی شــوند. کاالهای ــگام صــادرات از ســنگاپور کنت ــد. کاالهــای منتخــب هن کشــوری دیگــر صــادر کنن
گرانیــت، بشــقاب و گیرنــده هــای ماهــواره ای و کلوروفلــورو کربــن هــا بایــد مجــوز صــادرات داشــته و هنــگام صــادرات  کنتــرل مــی 
شــوند. کاالهایــی کــه جــزو لیســت کنتــرل صادراتــی هســتند بایــد بــرای صــادرات از کارگــزاران دولتــی مربوطــه تاییدیــه و مجــوز اخــذ 

نماینــد. بــرای اطاعــات بیشــتر بــه آدرس ذیــل مراجعــه فرماییــد.
http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/imp/Goods+Subject+to+Control.html    

نقشــه اســتراتژیک تجــاری بــرای بهبــود سیســتم کســب مجــوز طراحــی شــده اســت و هــدف آن ارتقــای کنتــرل کیفــی داخلــی صــادرات 
و ایجــاد تســهیات بیشــتر بــرای تجــار در کســب مجــوز مربوطــه در معامــات کاالهــای اســتراتژیک اســت. نقشــه اســتراتژیک تجــاری 
شــامل ســه ســطح مــی باشــد کــه ســطوح تســهیات و انعطــاف پذیــری مــورد توافــق بــا شــرکت مشــروط بــه برنامــه کنتــرل کیفیــت 

داخلــی صــادرات آن کاال مــی باشــد. بــرای اطاعــات بیشــتر بــه ســایت ذیــل مراجعــه فرماییــد.
http://www.customs.gov.sg/stgc/leftNav/per/Strategic+Trade+Scheme+(STS).html. 

قوانین گمرکی و اطالعات تماس  
قوانين گمركی

در ســنگاپور ارزیابــی گمرکــی بــر اســاس قانــون ارزیابــی گمرکــی مــی باشــد. پایــه اولیــه بــرای ارزش گمرکــی، ارزش معاماتــی کاالهــای 
وارد شــده در زمــان فــروش آنهــا بــرای صــادرات بــه ســنگاپور اســت. جایــی کــه کاالهــا بایــد بــر اســاس ارزش خــود یــا میــزان مشــخصی 
عــوارض گمرکــی پرداخــت کننــد. میــزان ارزش کاال درصــدی از ارزش گمرکــی کاالهــای وارد شــده اســت کــه در بیشــتر مواقع ایــن میزان 
مــورد محاســبه قــرار مــی گیــرد. میــزان مشــخصی کــه بــرای پرداخــت گمرکی حســاب می شــود میزان مشــخص  بر هــر واحد وزنی اســت.
قیمــت، هزینــه هــای بیمــه، باربــری، و حمــل و نقــل و ســایر هزینــه هــای ایجــاد شــده بــرای فــروش و تحویــل کاال در عــوارض گمرکــی 
مــورد محاســبه قــرار مــی گیرد.نیــاز اســت کــه صادرکننــدگان ارزش واقعــی کاال را اعــام کننــد و در صورتیکــه ارزش کاال کمتــر از میــزان 
واقعــی آن باشــد اداره گمــرک و مالیــات غیــر مســتقیم ارزش اعــام شــده را افزایــش مــی  دهــد. بــرای تجــاری کــه از پرداخــت عــوارض 

گمرکــی ســرباز مــی زننــد جریمــه هــای ســنگینی در نظــر گرفتــه مــی شــود.
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انبارها و منطقه آزاد تجاری  

منطقــه آزاد تجــاری ســنگاپور دارای ســه مرجــع بــا نامهــای شــرکت پــی اس ای اســت کــه دارای مســئولیت محــدود اســت، جورانــگ، 
بنــدر پــرت و گــروه فرودگاهــی چانگــی پــت. پایانــه ی  برانــی، کپــل دیســتری پــارک، پایانــه پاســیر پانجانــگ، ســمباوانگ واروز، پایانــه 
تانجونــگ پاگار،پایانــه کپــل، بنــدر جورانــگ، فــرودگاه پــارک لوجیســتیک ســنگاپور و مجموعــه پایانــه فــرودگاه حمــل بــار چانگــی هشــت 
منطقــه آزاد تجــاری هســتند. ایــن مناطــق همــه نــوع امکانــات و خدمــات بــرای نگهــداری و صــادرات  کاالهــای کنتــرل شــده و مشــمول 
پرداخــت عــوارض گمرکــی را بــه کشــورهای دیگــر فراهــم مــی کننــد. کاالهــا را مــی تــوان در مناطقــی کــه نیــاز بــه ارائــه ســند گمرکــی 
نیســت تــا زمانــی کــه کاالهــا در بــازار پخــش مــی شــوند و یــا در کوتاهتریــن رونــد گمرکــی بــه کشــورهای دیگــر از طریــق ســنگاپور 

صــادر مــی شــوند انبــار و نگهــداری کــرد. بــرای اطاعــات بیشــتر مــی تــوان بــه آدرس ذیــل مراجعــه کــرد.
http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/per/Documentation+in+a+Free+Trade+Zone.html

مالیــات خدمــات کاال بــرای کاالهــای ورودی در مناطــق آزاد تجــاری اخــذ نمــی شــود مگــر در مــواردی کــه آنهــا بــرای مصــرف محلــی 
ــی شــوند اخــذ  ــره م ــه در مناطــق آزاد تجــاری ذخی ــی ک ــرای کاالهای ــات کاال ب ــات خدم ــص شــوند. مالی از مناطــق آزاد تجــاری ترخی

نمی شود زیرا کاالها برای انتقال به کشتی یا وسیله نقلیه دیگر برای صادرات به کشور های دیگر نگهداری می شوند. 
ــود  ــه بهب ــه دیگــر وســایل نقلی ــه هــا را از کشــتی ب ــال محمول ــار موقــت کاال تســهیل و انتق ــادر تجــارت انب مناطــق آزاد تجــاری در بن
مــی بخشــد. 7 2 ســاعت انبــار کاال بــه صــورت رایگان بــرای محموله هــای کانتینــری  محموله هــای معمول وارداتــی یا صادراتــی را فراهم 
مــی کننــد و ایــن میــزان بــرای انتقــال محمولــه بــه دیگر وســایل حمــل محموله بــرای صادرات از ســنگاپور بــه مــدت 140 روز خواهــد بود. 
گزینــه هــای زیــادی بــرای انتخــاب فضــای انبــارکاال در ســنگاپور موجــود اســت. بعضــی از انبارهــای معــروف کاال نزدیــک بنــدر واقــع 
شــده و بــه فــرودگاه و قطــب صنعتــی جورانــگ دسترســی آســانی دارد. تانجونــگ پــاگار، الکســاندرا و دیســتری پــارک پاســیر پانجانــگ 
جــزو ایــن انبارهــا مــی باشــند کــه خانــه ی بســیاری از شــرکت هــای چنــد ملیتــی اســت. دیســتری پــارک در انــدازه و طــرح هــای متنــوع 

بــه متصدیــان مرکــز توزیــع مرکــزی، ســازنده هــا، تجــار، و شــرکت هــای باربــری و ســایر شــرکت هــا خدمــات ارائــه مــی دهــد. 
http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/dir/Licensed+Premises+for+Zero+GST+Goods.html

استانداردها
نگاه اجمالی

SPRING ســنگاپور بــه عنــوان اســتاندارد ملــی و انجمنــی معتبــر بــرای ارتقــاء کیفیــت باال و شــناخته شــده بین المللــی و اســتانداردهای 

زیرســاختی خــود بــا شــرکت هــای بــزرگ مشــارکت مــی کنــد. کیفیــت و اســتاندارد  زیرســاخت هــا شــرکت هــا را قــادر مــی ســازد تــا 
کارآمــدی، بازدهــی و رقابــت خــود را در جهــان بیشــتر کــرده و ابتــکار عمــل ملــی در ســامت، امنیــت و از محیــط زیســت حمایــت کننــد. 
SPRING  همچنیــن صنایــع بومــی و شــرکت هــای بــزرگ را تشــویق مــی کنــد تــا بــا طــرح هــای اســتاندارد خــود را تطبیــق داده و 

محصــوالت و خدمــات قابــل اطمینانــی را تولیــد کننــد.
بــه منظــور تســهیل تجــارت بــا شــرکای تجــاری ســنگاپور SPRING بــا چندیــن کارگــزار یــا دولــت در سراســر دنیااساســنامه تفاهــم 

و قراردادهــای شــناخت متقابــل دوجانبــه و چندجانبــه امضــا کــرده اســت. اخیــرا SPRING در چندیــن اتــاق فکــر منطقــه ای و بیــن 
المللــی شــرکت کــرده اســت کــه نــام هــای آنهــا بــه شــرح ذیــل اســت. کنگــره اســتانداردهای منطقــه اقیانــوس آرام، همــکاری اقتصــادی 
ــت ASEAN  و  ــتانداردها و کیفی ــاوره اس ــه مش ــت، کمیت ــتاندارد و تابعی ــه ی اس ــه کمیت ــر مجموع ــیا)اپک(، زی ــوس آرام  و آس آقیان

همــکاری هــای اعتبــاری اقیانــوس آرام.
همچنیــن ASEAN طــرح ابتــکاری تجــارت برتــر اســپیرینگ را اداره مــی کنــد کــه در ایــن طــرح بــه ســازمانها کمــک مــی شــود کــه 
سیســتم مدیریتــی خــود را تقویــت کننــد و بــرای عملکــرد بهتــر روش هایــی را بــکار ببندنــد. بــه کارگیــری معیــار بیــن المللــی در چارچــوب 
BE، ســازمانها را بــه دســتیابی بــرای اعتبــار بیشــتر کمــک کــرده اســت و آنهــا همچنیــن مــی تواننــد بــرای کســب جایــزه ی ارزشــمند 

ــم بالدریــج،  ــا یکدیگــر رقابــت کننــد. چارچــوب BE در مــوازات چارچــوب برتــری اســت کــه بــرای جایــزه ملــی کیفیــت ملکول BE ب

جایــزه برتــری مدیریــت کیفیــت اروپــا، جایــزه کیفیــت ژاپــن و جایــزه برتــری تجــارت اســترالیا در نظــر گرفتــه شــده اســت. بــرای کســب 
اطاعــات بیشــتر از طــرح ابتــکاری برتــری تجــارت بــه آدرس ذیــل مراجعــه فرماییــد.

http://www.spring.gov.sg/qualitystandards/be/pages/business-excellence-initiative.aspx

سازمان های استاندارد

برنامــه اســتاندارد ســازی ســنگاپور توســط شــرکت SPRING  آغــاز شــد تــا اســتانداردهای ســنگاپور و اســتانداردهای بیــن المللــی را کــه 
بــرای کشــور ســنگاپور مهــم هســتند بهبــود و ارتقــا بخشــد. اســتانداردهای ســنگاپور را ایجــاد مــی کنــد و در روزنامــه ی رســمی دولتــی 
بــه چــاپ مــی رســاند. SPRING یکــی از اعضــای ســازمان استانداردســازی بیــن المللــی موســوم بــه ایــزو و همچنیــن یکــی از اعضــای 

کمیســیون التروتکنیــکال بیــن المللــی از طریــق کمیتــه ملــی ســنگاپور اســت. 
اســپرینگ مشــارکت صنعــت در بهبــود اســتانداردها را از طریــق شــورای اســتاندارد ســنگاپور بــا اداره صنعــت تســهیل کــرده اســت. بــرای 
تقویــت پیونــد آن بــا صنعــت، شــورا دارای طــرح هــای اســتاندارد بــا کارشناســانی اســت کــه از بخــش هــای خصوصــی و عمومــی تشــکیل 
شــده انــد. شــورای اســتاندارد انتشــار اســتاندارد ســنگاپور و مراجــع فنــی آن را تاییــد و یــا رد مــی کنــد و همچنیــن شــرکت ســنگاپور در 
توســعه و کنتــرل اســتاندارد ایــزو  و IEC را کــه بــه ســنگاپور مربــوط مــی باشــد را نظــارت مــی کنــد. در حــال حاضــر اســپرینگ 12 
کمیتــه ی اســتاندارد دارد کــه توســعه و ارتقــای اســتاندارد را در صنایــع گوناگــون یــا زمینــه هــای فنــی نظیر بیوپزشــکی، ســاختمان ســازی، 
شــیمیایی، الکترونیکــی و الکتریکــی، غــذا و سیســتم مدیریــت را مدیریــت مــی کنــد. کمیتــه هــای فنــی و کارگــروه هــا زیــر نظــر کمیتــه 
هــای متعــدد اســتاندارد تاســیس شــده انــد تــا مســئولیت استانداردســازی و توســعه آن را بــه عهــده بگیرنــد. در جایــی کــه ممکــن باشــد 
اســپرینگ اســتفاده از اســتانداردهای بیــن المللــی را توســعه مــی دهــد. اســتانداردهای ســنگاپور زمانــی کــه اســتاندارد مناســب بیــن المللــی 

وجــود نداشــته باشــد توســعه مــی یابــد. 

خدمات اخطار نيست )NIST( اياالت متحده آمريكا

تحــت توافقــی کــه بــر ســر موضــوع موانــع فنــی تجــارت انجــام شــده اســت کشــور هــای عضــو ســازمان تجــارت جهانــی بایــد همــه 
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قوانیــن موثــر فنــی پیشــنهاد شــده بــرای تجــارت بــا کشــورهای عضــو را بــه ســازمان تجــارت جهانــی گــزارش دهنــد. ســرویس اخطــار 
ایــاالت متحــده سرویســی اســت رایــگان و اشــتراک ســرویس اینترنتــی و ایمیلــی آن فرصتــی فراهــم مــی کنــد تــا قوانیــن فنــی خارجــی 
را مشــاهده کــرده و اظهــار نظــر نماینــد. ایــن قوانیــن ممکــن اســت  بــه دسترســی بــر بازارهــای بیــن المللــی تاثیــر گــذار باشــند. بــرای 

/http://www.nist.gov/notifyus .ثبــت نــام اینترنــی مــی تــوان بــه ایــن آدرس مراجعــه کــرد

ارزيابی مطابقت

فهرست ارزیابی مطابقت نهادهای معتبر اعام شده توسط شورای اعتبار سنگاپور در آدرس سایت ذیل آورده شده است.
http://www.sac-accreditation.gov.sg/cab/acab/Pages/search_acab.aspx

گواهينامه محصول

ــط  ــام توس ــت ن ــرح ثب ــده ط ــرف کنن ــت از مص ــرای حمای ــه ب ــول را ک ــن محص ــه معی ــت گواهینام ــوان فهرس ــی ت ــل م ــایت ذی در س
ــرد. ــاهده ک ــود را مش ــی ش ــرا م ــپیرینگ اج اس

http://www.spring.gov.sg/QualityStandards/CPS/Documents/CPS_InfoBooklet.pdf

اعتبار گذاری

عــاوه بــر اینکــه اســپرینگ یــک نهــاد اســتاندارد ملــی در ســنگاپور اســت بلکــه شــورای اعتبارگــذاری ســنگاپور را کــه نهــاد اعتبارگــذاری 
ملــی اســت مدیریــت مــی کنــد. وظیفــه اولیــه شــورای اعتبارگــذاری ســنگاپور اعتباربخشــی مؤسســه هــای ارزیابــی مطابقــت بــر اســاس 
ــی  ــژه ارزیاب ــه خدمــات وی ــرای ارائ اســتانداردهای بیــن المللــی اســت. بعــد از آنکــه صاحیــت، بــی طرفــی و شایســتگی عملکــرد آن ب
مطابقــت مــورد بررســی قرارگرفــت، نهــاد ارزیابــی مطابقــت مــی توانــد از عامــت معتبــر شــورای اعتبارگــذاری ســنگاپور در گزارشــات 
تســت تاییدیــه، درجــه بنــدی و گــزارش فنــی یــا گواهینامــه هــای معتبــر اســتفاده نمایــد. شــورای اعتبارگــذاری ســنگاپور در حــال حاضــر 

برنامــه هــای اعتبارگــذاری خــود را در مناطــق ذیــل انجــام مــی دهــد.
آزمایشــگاههای کالیبــره )درجــه بنــدی( کــه جنبــه هــای حرارتــی، بعــدی، الکتریکــی و مکانیکــی را بررســی می کنــد. آزمایشــگاههای  ½

معاینــه فنــی کــه مســائل شــیمیایی، زیســتی، محیطــی، نمایــش پزشــکی، الکتریکــی، امتحانهــای غیــر مخــرب، و بررســی هایــی کــه 
مربــوط بــه مهندســی عمــران و مکانیــک مــی باشــد.

نهادهــای بازرســی بــرای مناطقــی از قبیــل مخــرن هــای صنعتــی فشــار و امکانــات بارانــدازی، وســایل نقلیــه موتــوری، کارخانــه  ½
هــای فوالدســازی، محمولــه، بازرســی فنــی بــرای توســعه مخــزن فشــار، بررســی هــای مکانــی و قــاب باالبرهــا و کانتینرهــا

مؤسسه استاندارد گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت )ایزو 9001( ½
مؤسسه استاندارد گواهینامه سیستم مدیریت محیطی )ایزو 14001( ½
مؤسسه استاندارد گواهینامه محصول ½
مؤسسه استاندارد گواهینامه کارکنان ½

مؤسسه استاندارد گواهینامه سیستم مدیریت سامت و امنیت شغلی ½
مؤسسه استاندارد گواهینامه سیستم مدیریت امنیت غذایی، تحلیل خطر و کنترل بحران ½
مؤسسه استاندارد امنیت غذا ایزو 22000 ½
مؤسسه استاندارد توزیع روش مناسب وسایل پزشکی   ½
مؤسسه استاندارد مدیریت استمرار تجارت ½
مؤسسه استاندارد سیستم مدیریت انرژی ½
فراهم کننده های آزمایش مهارت ½

در اکتبــر ســال 2010 شــورای اعتبارگــذاری ســنگاپور رســما توســط آژانــس حفاظــت محیــط زیســتی آمریــکا بــرای برنامــه ســتاره انــرژی 
شــناخته شــد. بــرای اطاعــات بیشــتر از ســایت ذیــل دیــدن کنیــد.

http://www.sac-accreditation.gov.sg. 

ــه  ــت ک ــوده اس ــا نم ــذاری را امض ــل اعتبارگ ــه و متقاب ــناختی چندجانب ــازماندهی ش ــه س ــن برنام ــنگاپور چندی ــذاری س ــورای اعتبارگ ش
ــی شــود: ــامل م ــل را ش فهرســت ذی

همکاری های آزمایش گاههای اعتبارگذاری آسیایی اقیانوسی برای محک، کالیبره و بازرسی )ایزو 15189( ½
همکاری های اعتبارگذاری اقیانوسی برای گواهی سیستم مدیریت کیفیت و گواهی محصوالت ½
اتاق های فکر اعتبارگذاری بین المللی برای گواهی سیستم مدیریت کیفیت و گواهی محصوالت ½
همکاری های آزمایشگاههای اعتبار گذاری بین المللی برای آزمایش و کالیبره و بازرسی  ½

ــنگاپورانتخاب  ــت در س ــرل کیفی ــع کنت ــوان آزمایشــگاهی مناســب مرج ــه عن ــنگاپور را ب ــذاری س ــپیرینگ شــورای اعتبارگ ــن اس همچنی
کــرده اســت. در ژانویــه 2010 ســنگاپور یکــی از اعضــای پذیــرش متقابــل اطاعــات )MAD( شــد کــه از طرفــداران ســازمان توســعه و 
همــکاری هــای اقتصــادی مــی باشــد. ایــن موضــوع بدیــن معناســت کــه مطالعــات روش آزمایشــگاهی مناســب در ســنگاپور بــرای ارزیابــی 
ســامت و امنیــت شــیمیایی مــورد قبــول بیــش از 30 کشــور عضــو ســازمان توســعه و همــکاری اقتصــادی و کشــورهای غیرعضــو قــرار 

مــی گیــرد.
ــا و کانادا(اســت کــه ســازماندهی شــناختی متقابــل بــر روی  ســنگاپور اولیــن کشــور در آســیا و ســومین در جهــان )بعــد از اتحادیــه اروپ
اعتبــار تجهیــزات ارتباطــی بــه همــراه آمریــکا انجــام مــی دهــد. ایــن ســازماندهی امــکان ورود تجهیــزات ارتباطــی از راه دور را بــه بــازار 
بــدون نیــاز بــه گواهینامــه  و بررســی بیشــتر فراهــم مــی آورد. زیــر نظــر همــکاری هــای اقتصــادی آســیایی اقیانوســی، مناســبات اجــرا 
ــا ملزومــات فنــی  شــده میــان ایــاالت متحــده و ســنگاپور ایــن امــکان را فراهــم مــی کنــد کــه بررســی و تاییــد تطابــق محصــوالت ب
ســنگاپور در ایــاالت متحــده آمریــکا انجــام شــود. فهرســت نمایندگــی هــای بررســی و تاییــد شــناخته شــده ایــاالت متحــده آمریــکا در 

ایــن آدرس ذکــر شــده اســت.
http://www.ida.gov.sg/Policies-and-Regulations/International-Relations-For-Telecom/Test-

ing-Laboratories-and-Certification-Bodies-Recognised-by-IDA
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انتشار قوانين فنی

اســتانداردهای ســنگاپور بــه صــورت اســناد مشــخص شــده ملــی هســتند کــه طــی رونــد کامــا هماهنــگ بدســت آمــده اســت کــه قبــل از 
انتشــار بــه مــدت 2 مــاه مــورد بررســی عمــوم قــرار گرفــت. ایــن اســتانداردها ملزومــات عملکــردی یــا فنــی دارنــد کــه بــه شــکل تعییــن 
مــواد، سیســتم یــا رونــد محصــول، شــیوه کار، روشــهای آزمایشــی، کلمــات تخصصــی، و دســتورالعمل هــا و ســایر مــوارد مــی باشــد. ایــن 
اســتانداردها ذاتــا داوطلبانــه هســتند جــز زمانــی کــه بوســیله نهادهــای انضباطــی در قانــون بــه آنهــا رجــوع مــی شــود. اســتانداردهای بیــن 

المللــی مــی تواننــد بــه طــور کامــل یــا بخشــی از آن بــه عنــوان اســتانداردهای ســنگاپور در نظــر گرفتــه شــوند.
از طرفــی دیگــر، مرجــع فنــی ســندی موقــت اســت کــه راهنمایــی الزم را بــرای کار بــا محصــول و خدمــات آن در زمــان نیــاز مصــرف 
کننــده بــرای توســعه فنــی ســریع آن فراهــم مــی کنــد. ایــن ســند اســتاندارد اولیــه ای اســت کــه در زمــان آزمایــش محصــول در طــی 
دو ســال بــرای ارزیابــی شایســتگی آن بــرای صنعــت بومــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. بدیــن ترتیــب مرجــع فنــی بعــد از دو ســال 
اســتاندارد ســنگاپور مــی شــود و بــرای اظهــار نظــر هــای بیشــتر و یــا رد شــدن مطلوبیــت آن بــه عنــوان مرجــع فنــی باقــی مــی مانــد.
بــرای خریــد اســتانداردهای خریــد الکترونیکــی ســنگاپور هــم اســتاندارد ســنگاپور )SS( و هــم مرجــع فنــی در دســترس اســت. اســپرینگ 
ــر  ــی را عــاوه ب ــروش اســتانداردهای ســنگاپور و مراجــع فن ــا ف ــن کــرده اســت ت ــا مســئولیت محــدود را معی ــگ ب ــن لیفان شــرکت تاپ

اســتانداردهای بیــن المللــی و خارجــی کــه اســپرینگ اجــازه فــروش در ســنگاپور را بــه آنهــا داده اســت مدیریــت کننــد.

برچسب زنی  و نشان گذاری

 )SAFETY(اســپیرینگ بــه عنــوان مســئول امنیــت ملــی و مســئول انــدازه گیــری قانونــی، دو نشــان معتبــر بــه نــام هــای نشــان امنیــت
و برچســب دقــت را بــرای ســنگاپور تهیــه کــرده اســت.

نشــان امنیــت بــرای محصــوالت الکتریکــی و الکترونیکــی و همچنیــن بــرای وســایل گازســوز کــه بــه مشــتریان در ســنگاپور فروختــه مــی 
شــود در نظــر گرفتــه شــده اســت. نشــان امنیــت بــه تجــار و مصــرف کننــدگان کمــک مــی کنــد کــه کاالهــای کنتــرل شــده و ثبــت 
شــده را شناســایی کننــد. همــه ی کاالهــای ثبــت و کنتــرل شــده بایــد بوســیله اســتانداردهای ایمنــی ملــی و بیــن المللــی آزمایــش شــوند 
ــه صــورت  ــر روی محصــوالت ب ــد شــوند. نشــان امنیــت ب ــرای محصــوالت تایی ــده گواهینامــه ب و توســط بنیادهــای مشــخص اهداکنن
جداگانــه هــم بــرای خــود محصــول و هــم بســته بنــدی درج مــی شــود. نشــان امنیــت شــامل لوگــو امنیــت کــه داخــل یــک مربــع ســمت 
چــپ، کلمــه ی نشــان امنیــت در داخــل مســتطیل در ســمت راســت و شــماره ثبــت 8 رقمــی اســت کــه منحصــر بــه فــرد بــوده و بــرای 
ــام کننــده و مــدل هــای ثبــت شــده قابــل ردیابــی اســت. بــرای اطاعــات بیشــتر از نحــوه ثبــت بــرای نشــان امنیــت بــه وب  ثبــت ن

ســایت ذیــل مراجعــه فرماییــد.
http://www.spring.gov.sg/productsafety

»برچســب دقــت« بــر روی وســایل ســنجش وزن و انــدازه گیــری بــرای اســتفاده تجــاری اســتفاده مــی شــود. در ســنگاپور تمــام وســایل 
ســنجش وزن و انــدازه گیــری )ماننــد ترازوهــای کامپیوتــری در ســوپرمارکت هــا، دســتگاههای وزن کشــی چمــدان هــا در فرودگاههــا و 
بنــادر دریایــی و همچنیــن پمــپ هــای ســوخت در جایگاههــای ســوخت بنزیــن( بــر اســاس ســنجش وزن و انــدازه گیــری کشــور ســنگاپور 

تنظیــم شــده اســت. قبــل از اینکــه برچســب دقــت بــر روی ایــن وســایل ضمیمــه شــود بایــد توســط اســپرینگ بــه صــورت الگــوی ثبتــی 
تبدیــل شــوند. ســپس مناســب بــودن هــر وســیله بــه صــورت جداگانــه بــرای اســتفاده تجــاری تاییــد مــی شــود و مهــر ضــد خــش و 

برچســب دقــت  توســط تاییــد کننــدگان تعییــن شــده توســط اســپرینگ بــر روی آنهــا ضمیمــه مــی شــود.
مؤسســات صاحیــت دار بخــش خصوصــی نظیــر تولیدکننــدگان، نصــاب هــا، تأمیــن کننــده هــا و تعمیــرکاران وســایل انــدازه گیــری و 
ــه آدرس ذیــل  ــرای اطاعــات بیشــتر ب ــد. ب ــه وســایل از اســپرینگ درخواســت نمایندگــی کنن ــد اینگون ــرای تایی ــرازو ممکــن اســت ب ت

ــد. مراجعــه فرمایی
http://www.spring.gov.sg/wmo

اســتفاده از تجهیــزات ارتباطــی راه دور وارداتــی بــه ســنگاپور منــوط بــه داشــتن  تاییدیــه از مرجــع توســعه ارتبــاط راه دور ســنگاپور مــی 
باشــد. اطاعــات بیشــتر را مــی تــوان در وب ســایت ذیــل مشــاهده کــرد.

http://www.ida.gov.sg

بــرای صنعــت ســاخت و ســاز مرجــع ســاختمان ســازی و معمــاری از سیســتم ارزیابــی کیفیــت ســاخت و ســاز اســتفاده مــی کنــد تــا بــه 
صــورت منصفانــه کارهــای ســاختمانی را ارزیابــی کننــد. جزئیــات بیشــتر در وب ســایت ذیــل قابــل دســترس اســت.

http://www.bca.gov.sg

آدرس: اسپرینگ سنگاپور، خیابان فوسینو پولیس، شماره 02-01 برج جنوبی، سوالریس، سنگاپور
تلفن: 62786666)65( دورنگار: 66590640)65(

http://www.spring.gov.sg :وب سایت

خانم چانگ کوایفرن، مدیر بخش اعتبارگذاری
  sac@spring.gov.sg :ایمیل

آقای چیواونگ تاک لیون، مدیر بخش استاندارد
standards@spring.gov.sg :ایمیل

خانم تونگ شا الن، مدیر بخش کیفیت بخش تجاری
be@spring.gov.sg :ایمیل

تماس با بخش استاندارد سرویس های بازرگانی: خانم چیا سوای هون، کارشناس ارشد بازرگانی
Sweehoon.chia@trade.gov :ایمیل

توافقات تجاری

ســنگاپور بــه عنــوان کشــوری بــا بــازار داخلــی کوچــک کــه وابســته بــه واردات غــذا، انــرژی و مــواد خــام صنعتــی مــی باشــد باالتریــن 
ــوان یکــی از اعضــای  ــه عن ــی وجــود دارد. ســنگاپور ب ــه اســت کــه در بطــن ســازمان تجــارت جهان ــت سیســتم تجــاری چندجانب اولوی
ســازمان تجــارت جهانــی معتقــد اســت کــه ایــن ســازمان مــی توانــد چارچوبــی ثابــت بــرای توســعه قوانیــن مناســب چندجانبــه ایجــاد کنــد 
تــا کاالهــا و خدمــات بتواننــد بــا کمتریــن موانــع بــه راحتــی حمــل و ارائــه شــوند. اولیــن هــدف سیاســت تجــاری ســنگاپور حفــظ منافــع 
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تجــاری خــود بوســیله تضمیــن محیــط تجــاری رایــگان و آزاد بیــن المللــی اســت. ســنگاپور بــه همــراه حمایــت هایــی کــه از ســازمان 
تجــارت جهانــی انجــام مــی دهــد مدافــع تــاش هــای تجــاری اســت کــه در بافــت منطقــه هماننــد همــکاری هــای اقتصــادی آســیایی 
اقیانوســی )APEC(، جلســات آســیا-اروپا )ASEM(، و انجمــن کشــورهای آســیای جنــوب شــرق )ASEAN( و همچنیــن توافــق 
هــای تجــاری رایــگان دوطرفــه )FTAS( بــه منظــور تســریع آییــن نامــه آزادســازی تجــارت و تقویــت سیســتم تجــاری چنــد منظــوره 
اســت. ســنگاپور همــواره بــه دنبــال توافــق هــای قانونــی بــا شــرکای تجــاری اســت. انجمــن کشــورهای جنــوب شــرق آســیا موســوم بــه 
ASEAN بــه دنبــال نقشــه ی راهــی بــرای کشــورهای عضــو انجمــن تــا ســال 2020 مــی باشــد کــه اهــداف آن ایجــاد یــک بــازار 

واحــد بــزرگ بــرای 550 میلیــون نفــر مــی باشــد.
ســنگاپور توافــق هــای تجــاری رایــگان دوطرفــه را بــا کشــور هــا و ســازمان هــای ذیــل منعقــد کــرده اســت: ایــاالت متحــده آمریــکا، 
کشــورهای عضــو ASEAN، اســترالیا، نیوزلنــد، مراکــش، چیــن، هنــد، کــره جنوبــی، کاســتاریکا، ســوئیس، لیختنشــتاین، نــروژ و ایســلند، 
شــورای همــکاری خلیــج، پانامــا، پــرو و برونــه ای، شــیلی و نیوزلنــد تحــت توافــق مشــارکت اســتراتژیک اقتصــادی  فــرا اقیانوســی موســوم 

 .SEP بــه
ــان  ــه می ــی TPSEP ک ــرا اقیانوس ــادی ف ــتراتژیک اقتص ــارکت اس ــت در مش ــی اس ــه TPP تحول ــوم ب ــی موس ــارکت فرااقیانوس مش
ــا  ــره ب ــه مذاک ــکا ب ــاالت متحــده آمری ــل ای ــن مشــارکت نتیجــه ی تمای ــد شــده اســت. ای ــد منعق ــه ای، شــیلی و نیوزلن ســنگاپور، برون
کشــورهای عضــو FTA  و اعضــای TPSEP  بــود کــه متعاقبــا ســایر کشــورها مثــل اســترالیا،پرو، ویتنــام و مالــزی بــه آن پیوســتند. 

ــه دارد. ــز ادام ــون نی ــا کن ــارس 2010 آغــاز شــد و ت مذاکــرات رســمی در م
برای اطاعات بیشتر از آدرس ذیل دیدن فرمایید.

 http://www.fta.gov.sg  یا  http://www.iesingapore.gov.sg

فرصتهای سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
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ــط و نیمــه  ــع پاییــن دســت، مختل ــی را کــه در هــر یــک از اراضــی ســایت هــای صنای ــی محصوالت ــه طــور کل ــدا ب ــن فصــل ابت در ای
ســنگین، پردیــس اداری و پشــتیبانی مرکــزی قابــل تولیــد و یــا ارائــه مــی باشــند را در قالــب ســه جــدول بیــان نمــوده و ســپس اطاعــات 

جزیــی در خصــوص هــر یــک از فرصتهــای ســرمایه گــذاری در منطقــه تشــریح خواهــد شــد.

7-1 آشنایي اجمالي با فرصت هاي سرمایه گذاري در منطقه ویژه 
اقتصادي انرژي پارس

صنايع پايين دست
محصولگروه

فنیل، پلی پروپیلن، کف پوش های P.V.C، لوله های P.V.C قابل انعطافپلیمرها و صنایع وابسته

الستیک ها و پاستیک ها
دستکش پاستیکی، ابر و اسفنج تزریقی، اسکاچ، قطعات خودرو از پلی اورتان، وسایل کمک آموزشی، 

شیلنگ، چرم مصنوعی، تجهیزات پزشکی، لوازم التحریر، مسواک، تایر و تیوپ دوچرخه و موتور 
سیکلت

الیاف نساجی

روغن های صنعتی
روغن دیزل راه آهن، روغن های توربین بخار، روغن های توربین گازی، روغن دیزل نیروگاه ها، روغن 

یخ سازی، روغن دوک

چسب ها و رزین ها

الک جا، چسب، رنگ، پوشش ها، قطعات قالب گیری شده، فیلم، چسب P.V.C، چسب هات ملت، 
نوار چسب سلوفان و کاغذی، چسب چوب، چسب صحافی، چسب کاغذ، چیب چرم، چسب کفاشی، 
چسب آهن، چسب دوقلو، چسب طبی، چسب فوری، چسب مایع، چسب مامین، چسب التکس و 

غیره

رنگ ها
رنگ های نساجی، رنگ های راکتیو، رنگ های دیسپرس، رنگ های مستقیم، رنگ های باریک، 

رنگ های اسیدی
مایع ظرفشویی، صابون، شامپوشوینده های بهداشتی

سموم دفع آفات و مواد ضد 
عفونی

حشره کش، علف کش، قارچ کش، موش کش، فومیگانت ها، حلزون کش، مایع دفع آفات نباتی، سایر 
سموم، کلر سوز آور

کودهای شیمیایی
کود مخلوط، سولفور، آمونیم، اوره، دی آمونیم فسفات، اسید سولفوریک، مونو آمونیم فسفر، اسید 

نیتریک، اسید فسفریک

الیاف مصنوعی
کاغذهای حساس به نور، دستمال توالت، تسمه، نقاله، چتر نجات، تور ماهیگیری، موکت بافی، فرش 

بافی، نسوزها، چادره تناب، پتو، البسه زنانه و مردانه
فایبرگاس جهت عایق کردن و محافظت، ساخت پاستیک محافظپوشش های حفاظتی

)جدول شماره 96(

صنايع مختلط و نيمه سنگين
محصولگروه

پلیمرها و صنایع وابسته
شیر خشک، کنسرو و کمپوت، ابمیوه و کنسانتره، روغن نباتی، نوشابه سازی، نان ماشینی، آدامس، 

بیسکوئیت ها، ماکارونی، داروهای گیاهی، شیمیایی، کرم های آرایشی، خمیر دندان
صنایع غذایی، دارویی و 

بهداشتی
پنبه هیدروفیل، منسوجات، تکمیل و رنگرزی پارچه، بافته، کفش، محصوالت چرمی، تریکو کشباف، 

پوشاک

نساجی، پوشاک، چرم
گریس، شمع، محصوالت التکس )دستکش( خانگی و صنعتی و...، محصوالت مامینی، مقوا، کاغذ، 

 P.V.C پاکت صنعتی، لوازم بهداشتی کاغذی، روکش

صنایع شیمیایی و سلولزی
چینی آالت بهداشتی، ظروف سرامیکی، جام شیشه، وسایل و ظروف شیشه ای، پشم شیشه، آهک، 

گچ، شن و ماسه، لعاب کاشی، بلوک و قطعات سیمانی، لوله های مصلح بتونی، سنگ های ساختمانی، 
موزائیک و پله

صنایع کانی غیر فلزی و مصالح 
ساختمانی

محصوالت ریخته ای، لوله و قطعات چدنی و فوالدی، قلطک، پروفیل های نیمه سبک، اتصاالت، 
مخازن و...، لوله ها درز دار، پروفیل آلومینیم

صنایع فلزی

ابزار دستی )انبردست و آچار(، ابزارهای برنده، قفل، مفتول و محصوالت مفتولی، محصوالت ورق و 
پروفیل، الکترود جوشکاری، ظروف آلومینیمی، قاشق و چنگال، قوطی، فیلتر اتومبیل، ادوات کشاورزی، 
ماشین آالت و دستگاه های تولیدی، تلویزیون، ماشین لباسشویی، دستگاه های حفاری، زنراتورهای 

برق، کمپرسور، توربین های گازی، الماسه های صنعتی

صنایع ابزار و ماشین آالت
پمپ، ترانسفورماتور، تابلوی برق، باطی خشک، مونتاژکامپیوتر و دستگاه های الکترونیکی، سیم و 

کابل، پریز دو شاخه، کلیدها و پریزهای صنعتی، حباب گرد و لوله ای المپ
لنت ترمز، کمک فنر، مونتاژ خودرو و سیلندر ترمز، ساهت رادیاتورصنایع برق و الکترونیک

صنایع خودرو و نیرو محرکه
کود مخلوط، سولفور، آمونیم، اوره، دی آمونیم فسفات، اسید سولفوریک، مونو آمونیم فسفر، اسید 

نیتریک، اسید فسفریک

الیاف مصنوعی
کاغذهای حساس به نور، دستمال توالت، تسمه، نقاله، چتر نجات، تور ماهیگیری، موکت بافی، فرش 

بافی، نسوزها، چادره تناب، پتو، البسه زنانه و مردانه
فایبرگاس جهت عایق کردن و محافظت، ساخت پاستیک محافظپوشش های حفاظتی

)جدول شماره 97(
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پرديس اداری و پشتيبانی مركزی  
داروخانهشعب بانک ها و امور ارزی

سالن های اجتماعاتادارات پست، مخابرات و سیستم های ماهواره ای
سالن های چند منظورهراهنمایی و رانندگی

مهمانپذیردفاتر شرکت های حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی
هتل 3 ستارهدفاتر بیمه داخلی و بین المللی

هتل 4 ستارهاداره ثبت اسناد
هتل بین المللی 5 ستارهپمپ بنزین و گاز

هتل آپارتمانکارگاه های تعمیراتی: کارگاه های تعمیر ابزار و وسایل فنی
آشپزخانه صنعتیمدیریت بازیافت: جمع آوری، بازیافت یا دفع مواد زائد

سوپرمارکتسرویس های بهداشتی عمومی
سالن های ورزشی چند منظورهمخازن ویژه مایعات

استخر سرپوشیدهانبارهای صنعتی بسته
زمین روباز )فوتبال، والیبال، بسکتبال، تنیس و...(انبارهای کاالهای قرنطینه ای

تفریحات ابی )قایق سواری، اسکی روی اب، جت اسکی(انبارهای عمومی روباز
باشگاه ملوانانانبارهای سرپوشیده

گلخانهسردخانه جهت کاالهای فاسدشدنی
نیروگاه مرکزیمجموعه نمایشگاه های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

اب شیرین کنمجموعه نمایشگاه های عمومی
ایستگاه های تقلیل فشار گازمراکز تجارت، خدمات مشاوره بین المللی و بورس سرمایه گذاری

مخازن اصلی ابشعبات یا نمایندگی مراکز اقتصادی و بانک های بین المللی
کارگاه های تولیدی و فنیانبارهای نمایشگاهی

7-2 فرصت هاي سرمایه گذاري در صنایع پایین دستی)جدول شماره 98(

تري فسفات كلسيم محصول
15000تنظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

موارد کاربرد
خشک کننده، رطوبت گیر شکر و نمک، سفید کننده و براق 
کننده در صنایع سرامیک،غذاي ماکیان، عامل براق کننده 

دندانها در ساخت خمیر دندان و پودر دندان 
سنگ فسفات، اسید فسفریک، کربنات سدیم مواد اولیه مصرفي عمده 

15000تنکمبود محصول )سال(
65اشتغال زایي )نفر(

20.000زمین مورد نظر )متر مربع(
3.000زیربناي اداري )متر مربع(
5.000زیربناي تولیدي )متر مربع(

1.000زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
2.000زیربناي انبار )متر مربع(

میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي
سنگ فسفات 13500تن، اسیدفسفریک 4750تن، کربنات سدیم 

1875تن
8.650اب مصرفي به )متر مکعب(

1.003برق مصرفي )کیلووات ساعت(
495.000گاز مصرفي به )متر مکعب(

درحال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح )یورویي/دالري(
درحال بررسيسرمایه گذاري ثابت ریالي طرح )میلیون ریال(

درحال بررسيمجموع سرمایه گذاري ریالي طرح )میلیون ریال(
منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)عسلویه( محل پیشنهادي اجراي طرح 

مخازن اصلی ابشعبات یا نمایندگی مراکز اقتصادی و بانک های بین المللی
کارگاه های تولیدی و فنیانبارهای نمایشگاهی

)جدول شماره 99(
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بي كربنات امونيوممحصول
1000تنظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

صنایع غذایي، مواد دارویي، نمک هاي امونیوم، مواد اطفا حریق، موارد کاربرد
سنگ فسفات، اسید فسفریک، کربنات سدیم تقویت کننده خاک و وکود
محلول امونیاک مواد اولیه مصرفي عمده 
2800تنکمبود محصول )سال(

18اشتغال زایي )نفر(
2.500زمین مورد نظر )متر مربع(
220زیربناي اداري )متر مربع(
500زیربناي تولیدي )متر مربع(

 زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
200زیربناي انبار )متر مربع(

1.700میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي
9.300اب مصرفي به )متر مکعب(

400برق مصرفي )کیلووات ساعت(
182.160گاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

در حال بررسيمجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)عسلویه( محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 100(

كاتاليست كانورترمحصول
200000عدد درسالظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

تبدیل ازهاي خطرناک خروجي از گزوز خودرو به گازهاي بي اثر موارد کاربرد
استیل ضد زنگ، نمدمواد اولیه مصرفي عمده 

10میلیون عددکمبود محصول )سال(
29اشتغال زایي )نفر(

2.000زمین مورد نظر )متر مربع(
400زیربناي اداري )متر مربع(
400زیربناي تولیدي )متر مربع(

 زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
200زیربناي انبار

استیل ضد زنگ 420تن در سال، نمد 630000مترمربع در سال میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي
5.000اب مصرفي به )متر مکعب(

372برق مصرفي )کیلووات ساعت(
2.000گاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

در حال بررسيمجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)عسلویه( محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 101(
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مايعات شويندهمحصول
4600تن درسال ظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

شتشوي دست و صورت وشستشوي لباسموارد کاربرد
مواد چر ب و  سود سوزاورمواد اولیه مصرفي عمده 
4600تن درسالکمبود محصول )سال(

40نفراشتغال زایي )نفر(
4.000زمین مورد نظر )متر مربع(
250زیربناي اداري )متر مربع(
600زیربناي تولیدي )متر مربع(

 زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
240زیربناي انبار )متر مربع(

3767تن درسال چربي میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي
8.778اب مصرفي به )متر مکعب(

1.134برق مصرفي )کیلووات ساعت(
218.400گاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

در حال بررسيمجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)عسلویه(  محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 102(

فيلم و كيسه پالستيكيمحصول
5240تن درسال ظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

بسته بندي مواد غذایيموارد کاربرد
پلي پروپیلن مواد اولیه مصرفي عمده 
7000تن درسال کمبود محصول )سال(

31اشتغال زایي )نفر(
5.000زمین مورد نظر )متر مربع(
455زیربناي اداري )متر مربع(
600زیربناي تولیدي )متر مربع(

 زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
370زیربناي انبار )متر مربع(

5500تن درسال پي وي سي میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي
8.100اب مصرفي به )متر مکعب(

520برق مصرفي )کیلووات ساعت(
190.000گاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

در حال بررسيمجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)عسلویه( محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 103(



288289

الياف پلي استرمحصول
6هزارتن درسالظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

تولید انواع نخ پلي استر براي صنعت پوشاکموارد کاربرد
چیپس پلي استرمواد اولیه مصرفي عمده 
90هزارتن کمبود محصول )سال(

113اشتغال زایي )نفر(
10.000زمین مورد نظر )متر مربع(
1.320زیربناي اداري )متر مربع(
2.280زیربناي تولیدي )متر مربع(

100زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
1.000زیربناي انبار )متر مربع(

6100تن درسال چیپس پلي استر میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي
6.000اب مصرفي به )متر مکعب(

6.000برق مصرفي )کیلووات ساعت(
15.000گاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

در حال بررسيمجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)عسلویه(محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 104(

پالستوفوممحصول
3500تن درسال ظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

بسته بنديموارد کاربرد
پلي استایرنمواد اولیه مصرفي عمده 
3500تن درسال کمبود محصول )سال(

40نفراشتغال زایي )نفر(
4.000زمین مورد نظر )متر مربع(
170زیربناي اداري )متر مربع(
1.000زیربناي تولیدي )متر مربع(

 زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
220زیربناي انبار )متر مربع(

3.650میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي
6.798اب مصرفي به )متر مکعب(

408برق مصرفي )کیلووات ساعت(
592.000گاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

در حال بررسيمجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)عسلویه( محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 105(



290291

لوله واتصاالت پروپيلنمحصول
1100تن درسالظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

موارد کاربرد
شبکه هایابسرد و گرم، شبکه هاي ابر رساني شهري و ابیاري 

صنعتي، تأسیسات داخلي کشتي ها، قطارهاي مسافري و 
تجاري،

سنگ فسفات، اسید فسفریک، کربنات سدیم  تأسیسات حرارت مرکزي، انتقال هواي فشرده 
ppگرید رندوم مواد اولیه مصرفي عمده 
مازاد دارد کمبود محصول )سال(

36اشتغال زایي )نفر(
10.000زمین مورد نظر )متر مربع(
450زیربناي اداري )متر مربع(
1.000زیربناي تولیدي )متر مربع(

 زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
2.950زیربناي انبار )متر مربع(

1155تن درسال میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي
7.842اب مصرفي به )متر مکعب(

699برق مصرفي )کیلووات ساعت(
289.500گاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

در حال بررسيمجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)عسلویه(محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 106(

سرنگمحصول
8میلیون عدد درسالظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

تزریق مواد دارویيموارد کاربرد
پلي اتیلن سنگین، پلي پروپیلنمواد اولیه مصرفي عمده 
در حال بررسيکمبود محصول )سال(

51اشتغال زایي )نفر(
3.500زمین مورد نظر )متر مربع(
280زیربناي اداري )متر مربع(
250زیربناي تولیدي )متر مربع(

140زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
350زیربناي انبار )متر مربع(

18144کیلوگرم پلي اتیلنمیزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي
17184پلي پروپیلن کیلوگرماب مصرفي به )متر مکعب(

14.520برق مصرفي )کیلووات ساعت(
273گاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

در حال بررسيمجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)عسلویه(محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 107(



292293

پونو بلوكمحصول
3000تن درسالظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

ساختمان سازيموارد کاربرد
پلي استایرنمواد اولیه مصرفي عمده 
3300تن درسالکمبود محصول )سال(

41اشتغال زایي )نفر(
3.000زمین مورد نظر )متر مربع(
150زیربناي اداري )متر مربع(
800زیربناي تولیدي )متر مربع(

 زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
170زیربناي انبار )متر مربع(

3100تن درسال پلي استایرن میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي
6.545اب مصرفي به )متر مکعب(

193برق مصرفي )کیلووات ساعت(
593.000گاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

در حال بررسيمجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)عسلویه(محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 108(

بويه هاي صياديمحصول
500تن درسالظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

صنعت صیادي)ثابت نگه داشتن تورهاي صیادي(موارد کاربرد
اتیلن و ینیل استات مواد اولیه مصرفي عمده 

کمبود محصول )سال(
کمبود داخل وجود ندارد ولي جهت صادرات 500تن پتانسیل 

وجود دارد
24اشتغال زایي )نفر(

40.000زمین مورد نظر )متر مربع(
300زیربناي اداري )متر مربع(
700زیربناي تولیدي )متر مربع(

200زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
700زیربناي انبار )متر مربع(

اتیلن وینیل استات 525تن درسال میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي
5.000اب مصرفي به )متر مکعب(

100برق مصرفي )کیلووات ساعت(
در حال بررسيگاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

در حال بررسيمجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)عسلویه( محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 109(



294295

رنگدانه هاي سراميكيمحصول
500تن درسالظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

صنایع سرامیک، پاستیک و نساجيموارد کاربرد

مواد اولیه مصرفي عمده 
سنگ معدن تیتانیم،سنگ معدن روي، کنستانتره روي، ضایعات 

فلزي، 
محلول امونیاک اکسید کادمیم، کربنات کادمیم 

2000تن درسال کمبود محصول )سال(
39اشتغال زایي )نفر(

10.000زمین مورد نظر )متر مربع(
850زیربناي اداري )متر مربع(
2.100زیربناي تولیدي )متر مربع(

 زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
800زیربناي انبار )متر مربع(

12500تن درسال سنگ معدن با عیار 5درصدمیزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي
10.000اب مصرفي به )متر مکعب(

600برق مصرفي )کیلووات ساعت(
150.000گاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

در حال بررسيمجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)عسلویه( محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 110(

چربي گيرهاي صنعتيمحصول
700تن درسالظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

تمیزکردن الودگي ها و چربي ها از روي سطح فلزات موارد کاربرد

مواد اولیه مصرفي عمده 
سیلیکات سدیم، نمک هاي فسفات، نمک هاي کربنات، 

دترجنت نانیونیک، افزودنیها، منوسدیم فسفات، اسید فسفریک، 
سود، نمکهاي تیتان، انتي فوم 

کمبود محصول )سال(
کمبود داخل وجود ندارد و واحدهاي فعلي بازار را پوشش مي 

دهند
14اشتغال زایي )نفر(

1.500زمین مورد نظر )متر مربع(
150زیربناي اداري )متر مربع(
200زیربناي تولیدي )متر مربع(

50زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
200زیربناي انبار )متر مربع(

با توجه به محصول تولیدي به مقدار نیاز میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي
2.756اب مصرفي به )متر مکعب(

100برق مصرفي )کیلووات ساعت(
75.000گاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

در حال بررسيمجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)عسلویه( محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 111(



296297

فوم پلي استايرن  ضد اتشمحصول
4000تن درسالظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

ساختمان سازيموارد کاربرد
پلي استایرن ضد اتشمواد اولیه مصرفي عمده 
4500تن درسال کمبود محصول )سال(

44اشتغال زایي )نفر(
4.500زمین مورد نظر )متر مربع(
170زیربناي اداري )متر مربع(
1.100زیربناي تولیدي )متر مربع(

 زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
230زیربناي انبار )متر مربع(

4200تن درسال پلفي استایرن ضد اتش میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي
12.100اب مصرفي به )متر مکعب(

211برق مصرفي )کیلووات ساعت(
758.666گاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

در حال بررسيمجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)عسلویه( محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 112(

فيلم ژئو سنتتيك )ژئو ممبرين(محصول
10.000ظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

موارد کاربرد
احداث دریاچه هاي مصنوعي و تفریحي، استخرهاي کشاورزي، 

پرورش ابزیان و ضدابسازي 
پلي اتیلن سنگین )HDPE(مواد اولیه مصرفي عمده 
20.000کمبود محصول )سال(

25اشتغال زایي )نفر(
10.800زمین مورد نظر )متر مربع(
3.500زیربناي اداري )متر مربع(
500زیربناي تولیدي )متر مربع(

300زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
12.348زیربناي انبار )متر مربع(

10.000میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي
7.500اب مصرفي به )متر مکعب(

12.348برق مصرفي )کیلووات ساعت(
180.000گاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

در حال بررسيمجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)عسلویه( محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 113(



298299

استرهاي اسيد استيكمحصول
1200تنظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

موارد کاربرد
حال در صنعت رنگ و جوهر، حال فرایند، حال در تولید 

چسب و درزگیر،اماده سازي چرم
متانول، اسید استیک، اسید سولفوریک، کربنات سدیم مواد اولیه مصرفي عمده 
در حال بررسيکمبود محصول )سال(

26اشتغال زایي )نفر(
5.000زمین مورد نظر )متر مربع(
500زیربناي اداري )متر مربع(
1.600زیربناي تولیدي )متر مربع(

200زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
1.000زیربناي انبار )متر مربع(

میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي
متانول 613تن، اسید استیک 1032تن، اسید سولفوریک 

1.25تن، 
1.700کربنات سدیم 1.4تن

4.055اب مصرفي به )متر مکعب(
371برق مصرفي )کیلووات ساعت(
148.500گاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

در حال بررسيمجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)عسلویه( محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 114(

كود كامل بصورت جامد محصول
3000تن ظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

کشاورزيموارد کاربرد
ســولفات امونیوم، فســفات امونیوم،ســولفات پتاسیم و ســولفات روي مواد اولیه مصرفي عمده 
ندارد کمبود محصول )سال(

42اشتغال زایي )نفر(
2.500زمین مورد نظر )متر مربع(
150زیربناي اداري )متر مربع(
500زیربناي تولیدي )متر مربع(

200زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
400زیربناي انبار )متر مربع(

میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي
ســولفات امونیوم 1575تن در سال، فســفات امونیوم 441تن درسال، 
ســوالفات پتاســیم 819تــن درســال، ســولفات روي 315تن درســال 

3.980اب مصرفي به )متر مکعب(
122برق مصرفي )کیلووات ساعت(
45.600گاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

در حال بررسيمجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)عسلویه( محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 115(



300301

ظروف يكبار مصرف اسفنجيمحصول
1000تن درسالظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

بسته بندي مواد غذایيموارد کاربرد
پلي استایرن معمولي )gpps(مواد اولیه مصرفي عمده 
تن3500کمبود محصول )سال(

16اشتغال زایي )نفر(
2.000زمین مورد نظر )متر مربع(
100زیربناي اداري )متر مربع(
540زیربناي تولیدي )متر مربع(

 زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
120زیربناي انبار )متر مربع(

1.100میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي
3.000اب مصرفي به )متر مکعب(

217برق مصرفي )کیلووات ساعت(
34.425گاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

در حال بررسيمجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)عسلویه( محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 116(

اسيد سولفوريكمحصول
20هزارتن ظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

کودهاي شیمیایي، صنایع معدني و فلزيموارد کاربرد
گوگردمواد اولیه مصرفي عمده 
75هزار تن کمبود محصول )سال(

52اشتغال زایي )نفر(
5.000زمین مورد نظر )متر مربع(
200زیربناي اداري )متر مربع(
500زیربناي تولیدي )متر مربع(

180زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
400زیربناي انبار )متر مربع(

7000تن گوگردمیزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي
41.300اب مصرفي به )متر مکعب(

110برق مصرفي )کیلووات ساعت(
135گاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

در حال بررسيمجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)عسلویه( محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 117(



302303

مخازن پلي اتيلنيمحصول
2000تنظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

مخازن اب، نگهداري مواد غذایي، اسید و مواد خورنده موارد کاربرد
پلي اتیلن سنگین مواد اولیه مصرفي عمده 
1500تنکمبود محصول )سال(

47اشتغال زایي )نفر(
4.000زمین مورد نظر )متر مربع(
350زیربناي اداري )متر مربع(
500زیربناي تولیدي )متر مربع(

200زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
700زیربناي انبار )متر مربع(

2200تن پلي اتیلن میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي
7.850اب مصرفي به )متر مکعب(

880برق مصرفي )کیلووات ساعت(
58.000گاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

در حال بررسيمجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)عسلویه( محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 118(

الياژpc/ABSمحصول
قاب هاي نازک، پوشش محافظ باطري، خود پرداز بانکيظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

5000تن درسالموارد کاربرد
پلیمرهاي پلي کربنات و . ABSمواد اولیه مصرفي عمده 
5000تنکمبود محصول )سال(

40اشتغال زایي )نفر(
1.166زمین مورد نظر )متر مربع(
500زیربناي اداري )متر مربع(
1.500زیربناي تولیدي )متر مربع(

 زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
300زیربناي انبار )متر مربع(

پلي کربنات 3500تن و ABS 1500JK میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي
14.600اب مصرفي به )متر مکعب(

321.200برق مصرفي )کیلووات ساعت(
گازوییل 210.000لیترگاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

در حال بررسيمجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)عسلویه( محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 119(



304305

انيلين محصول
30تن درسالظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

ماده واسطه در تولید MDI، صنعت رنگموارد کاربرد
نیتروبنزن، هیدروژن 40تن مواد اولیه مصرفي عمده 
45کمبود محصول )سال(

80اشتغال زایي )نفر(
15.000زمین مورد نظر )متر مربع(
در حال بررسيزیربناي اداري )متر مربع(
10.000زیربناي تولیدي )متر مربع(

در حال بررسيزیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
2.000زیربناي انبار )متر مربع(

1.500میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي
2.200اب مصرفي به )متر مکعب(

1.200برق مصرفي )کیلووات ساعت(
2.000گاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

در حال بررسيمجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)عسلویه( محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 120(

بطري پالستيكيمحصول
1000تن درسالظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

نگهداري و حلم نوشابه،ابمعدني، روغن مایع، مایعات شوینده موارد کاربرد
پلي اتیلن ترفتاالتمواد اولیه مصرفي عمده 
24.000کمبود محصول )سال(

36اشتغال زایي )نفر(
3.500زمین مورد نظر )متر مربع(
250زیربناي اداري )متر مربع(
500زیربناي تولیدي )متر مربع(

150زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
600زیربناي انبار )متر مربع(

1080تن پلي اتیلن ترفتاالتمیزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي
5.280اب مصرفي به )متر مکعب(

363برق مصرفي )کیلووات ساعت(
92.000گاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

در حال بررسيمجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)عسلویه( محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 121(



306307

رنگ هاي صنعتيمحصول
3000تن درسالظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

موارد کاربرد
صنایع چوب، داخل و خارج قوطي و بشکه، صنایع خودروسازي 

و واگن، 
پلي استایرن معمولي )gpps(رنگ هاي پودري، پوشش نئوپان والمینه کردن، رنگ انواع ورق

مواد اولیه مصرفي عمده 
رزین اپوکسي، هاردنر پلي امید، بنتون، زایلن، منواتیلن گلیکول، 
متیل اتیل کتون، ایزوپروپیل الکل، هاردنر پلي امید، میتیل ایزو 

بوتیل کتون 
150158تنکمبود محصول )سال(

11اشتغال زایي )نفر(
4.000زمین مورد نظر )متر مربع(
180زیربناي اداري )متر مربع(
800زیربناي تولیدي )متر مربع(

250زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
800زیربناي انبار )متر مربع(

میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي

رزین اپوکسي 1380تن درسال، هاردنر پلي امید 210تن درسال، 
بنتون 15تن درسال، زایلن 135تن درسال، منو اتیلن گایکول 
120تن درسال، متیل اتیل کتون 120تن درسال، ایزوپروپیل 
الکل 60تن درسال، هاردنر پلي امید 210تن درسال، متیل 

ایزوبویتل کتون 300تن درسال 
7.500اب مصرفي به )متر مکعب(

240برق مصرفي )کیلووات ساعت(
45.000گاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

در حال بررسيمجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)عسلویه( محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 122(

نايلون و چاپ روي انمحصول
750تن درسال ظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

بسته بندي مواد غذایي و خشکبار موارد کاربرد
پلي اتیلن سبک، مستر بچ، مرکب چاپمواد اولیه مصرفي عمده 
23600تنکمبود محصول )سال(

26اشتغال زایي )نفر(
2.500زمین مورد نظر )متر مربع(
200زیربناي اداري )متر مربع(
500زیربناي تولیدي )متر مربع(

50زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
500زیربناي انبار )متر مربع(

790تن پلي اتیلن سبکمیزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي
4.000اب مصرفي به )متر مکعب(

250برق مصرفي )کیلووات ساعت(
11.000گاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

در حال بررسيمجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)عسلویه( محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 123(



308309

لوله و اتصاالت پلي اتيلنمحصول
2000تن درسالظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

ابرساني و ابیاري، انتقال فاضاب و پساب، انتقال گازموارد کاربرد
پلي اتیلن سنگین گرید لوله کربن باک)hdpe(مواد اولیه مصرفي عمده 
135914تنکمبود محصول )سال(

27اشتغال زایي )نفر(
4.000زمین مورد نظر )متر مربع(
200زیربناي اداري )متر مربع(
600زیربناي تولیدي )متر مربع(

100زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
800زیربناي انبار )متر مربع(

پلي اتیلن سنگین 2100تن و کربن باک 55تنمیزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي
4.000اب مصرفي به )متر مکعب(

240برق مصرفي )کیلووات ساعت(
20.000گاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

در حال بررسيمجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)عسلویه( محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 124(

لوله هاي سوپر پايپمحصول
3میلیون متر درسالظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

بهداشتي، انتقال اب، صنایع شیمیایي و سرمایش و گرمایش موارد کاربرد
پلي اتیلن کراس لینک، ورق الومینیوم و چسب مواد اولیه مصرفي عمده 
7.6میلیون مترکمبود محصول )سال(

27اشتغال زایي )نفر(
2.000زمین مورد نظر )متر مربع(
480زیربناي اداري )متر مربع(
2.000زیربناي تولیدي )متر مربع(

200زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
400زیربناي انبار )متر مربع(

پلي ایتیلن 310تن و ورق الومینیوم 161تن و چسب 34تنمیزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي
3.000اب مصرفي به )متر مکعب(

200برق مصرفي )کیلووات ساعت(
8.000گاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

در حال بررسيمجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)عسلویه( محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 125(



310311

الياف پلي استرمحصول
6000تن درسال ظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

نساجيموارد کاربرد
بطري pet بازیافتيمواد اولیه مصرفي عمده 

88000تن کمبود محصول )سال(
48اشتغال زایي )نفر(

10.000زمین مورد نظر )متر مربع(
500زیربناي اداري )متر مربع(
1.300زیربناي تولیدي )متر مربع(

600زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
1.200زیربناي انبار )متر مربع(

6300تنمیزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي
50.983اب مصرفي به )متر مکعب(

1.262برق مصرفي )کیلووات ساعت(
330.000گاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

در حال بررسيمجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)عسلویه( محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 126(

استرهاي انيدريكمحصول
30000تن درسالظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

تولید DOP صنایع رنگ و رزین موارد کاربرد
ارتوزایلنمواد اولیه مصرفي عمده 

50.000کمبود محصول )سال(
65اشتغال زایي )نفر(

26.000زمین مورد نظر )متر مربع(
550زیربناي اداري )متر مربع(
1.000زیربناي تولیدي )متر مربع(

در حال بررسيزیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
1.000زیربناي انبار )متر مربع(

28.000میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي
22.000اب مصرفي به )متر مکعب(

1.700برق مصرفي )کیلووات ساعت(
 سوخت نفتي 8400000گاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

در حال بررسيمجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)عسلویه( محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 127(



312313

عايق ايزوالسيون محصول
1000تن درسالظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

ساختمان سازيموارد کاربرد
پلي استایرنمواد اولیه مصرفي عمده 

4500تن درسالکمبود محصول )سال(
20نفراشتغال زایي )نفر(

5.000زمین مورد نظر )متر مربع(
150زیربناي اداري )متر مربع(
1.100زیربناي تولیدي )متر مربع(

در حال بررسيزیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
1.000زیربناي انبار )متر مربع(

1050تن درسال پلي استایرنمیزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي
6.500اب مصرفي به )متر مکعب(

270برق مصرفي )کیلووات ساعت(
260.000گاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

در حال بررسيمجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)عسلویه( محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 128(

ورق الومينيوم كامپوزيتيمحصول
نماي ساختمانيظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

4.200موارد کاربرد
الومینیوم -پلي اتیلنمواد اولیه مصرفي عمده 

2000تنکمبود محصول )سال(
39نفراشتغال زایي )نفر(

5.500زمین مورد نظر )متر مربع(
خدماتي 2500زیربناي اداري )متر مربع(
3.000زیربناي تولیدي )متر مربع(

در حال بررسيزیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
1.000زیربناي انبار )متر مربع(

4.350میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي
33.333اب مصرفي به )متر مکعب(

2.250برق مصرفي )کیلووات ساعت(
500.000گاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

در حال بررسيمجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)عسلویه( محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 129(



314315

اوره با پوشش گوگرديمحصول
700000تن ظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

تولید کودهاي شیمیایيموارد کاربرد
گوگرد 105000تن، اوره 595000تن مواد اولیه مصرفي عمده 

یک میلیون تن درسالکمبود محصول )سال(
185اشتغال زایي )نفر(

100.000زمین مورد نظر )متر مربع(
7.800زیربناي اداري )متر مربع(
65.000زیربناي تولیدي )متر مربع(

17.500زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
9.700زیربناي انبار )متر مربع(

گوگرد 105000تن، اوره 595000تن میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي
0اب مصرفي به )متر مکعب(

25.200.000برق مصرفي )کیلووات ساعت(
2.016.000گاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
476.968سرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

703.782مجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
عسلویهمحل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 130(

دي امونيم فسفات محصول
500000تن درسالظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

تولید کودهاي شیمیایيموارد کاربرد
اسید فسفریک، گاز امونیاکمواد اولیه مصرفي عمده 

485هزارتن درسالکمبود محصول )سال(
143اشتغال زایي )نفر(

100.000زمین مورد نظر )متر مربع(
5.880زیربناي اداري )متر مربع(
67.000زیربناي تولیدي )متر مربع(

23.000زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
4.120زیربناي انبار )متر مربع(

میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي
اسید فسفریک به میزان 235000تن، گاز امونیاک به میزان 

125000تن ساالنه 
100.500اب مصرفي به )متر مکعب(

36.000.000برق مصرفي )کیلووات ساعت(
0گاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
483.572سرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

1.057.338مجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
عسلویهمحل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 131(



316317

سوپرفسفات تريپلمحصول
300000تن درسالظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

کود شیمیایيموارد کاربرد
اسید فسفریک، خاک فسفات، سولفات سدیممواد اولیه مصرفي عمده 

649هزارتن درسالکمبود محصول )سال(
88اشتغال زایي )نفر(

100.000زمین مورد نظر )متر مربع(
7.710زیربناي اداري )متر مربع(
62.500زیربناي تولیدي )متر مربع(

15.700زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
14.090زیربناي انبار )متر مربع(

میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي
اسید فسفریک به میزان 108000تن، خاک فسفات به میزان 

90000تن، 
سولفات سدیم به میزان 3000تن 

0اب مصرفي به )متر مکعب(
39.600.000برق مصرفي )کیلووات ساعت(
10.080.000گاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
322.000سرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

569.916مجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
عسلویه)سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس(محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 132(

نانو الياف 10درصد )پلي استر يا پلي آميد(محصول
30تن ظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

موارد کاربرد
تولید انواع فیلتر خودرو، کولرهاي گازي، فیلتر هاي صنعتي و هر 

دستگاه دیگري که
 عملکرد آن نیاز به نوعي تصفیه هوا یا روغن باشد

مواد اولیه مصرفي عمده 
کاغذ فابریک سلولزي، پلیمر پایه براي تولید نانوالیاف، حال 

جهت ساخت محلول پلیمري، 

محصول جدید مي باشد و تاکنون نیاز داخلي پیش بیني نشده کمبود محصول )سال(
است 

5اشتغال زایي )نفر(
200زمین مورد نظر )متر مربع(
90زیربناي اداري )متر مربع(
50زیربناي تولیدي )متر مربع(

40زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
20زیربناي انبار )متر مربع(

میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي
کاغذ فابریک سلولزي 28800تن، پلیمر پایه براي تولید نانوالیاف 

396تن، 
حال جهت ساخت محلول 4950تن پلیمري، 

300.000اب مصرفي به )متر مکعب(
28.800برق مصرفي )کیلووات ساعت(
15.000گاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
2.138سرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

3.258مجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
عسلویه)سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس(محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 133(



318319

كيســه هاي بســته بندي و خريد با قابليــت تجريه پذيريمحصول
1000تن درسالظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

بسته بندي مواد غذایي، زباله، خریدموارد کاربرد
پلي اتیلن سبک و سنگینمواد اولیه مصرفي عمده 

63000تناشتغال زایي )نفر(
25زمین مورد نظر )متر مربع(
2.500زیربناي اداري )متر مربع(
800زیربناي تولیدي )متر مربع(

1.250زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
250زیربناي انبار )متر مربع(

200زیربناي انبار
پلي اتیلن سبک و سنگین به میزان 1150تن در سالمیزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي

4.000اب مصرفي به )متر مکعب(
240.000برق مصرفي )کیلووات ساعت(
3.200گاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

در حال بررسيمجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
عسلویه )سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس(محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 134(

چسب صحافيمحصول
400تن ظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

چسباندن کاغذ و مقواموارد کاربرد
پلي وینیل استاتمواد اولیه مصرفي عمده 

14000تناشتغال زایي )نفر(
13زمین مورد نظر )متر مربع(
200زیربناي اداري )متر مربع(
1.200زیربناي تولیدي )متر مربع(

600زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
100زیربناي انبار )متر مربع(

100زیربناي انبار
در حال بررسيمیزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي

5.376اب مصرفي به )متر مکعب(
144.000برق مصرفي )کیلووات ساعت(
16.800گاز مصرفي به )متر مکعب( 

در حال بررسيسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
13.700سرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

15.700مجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
عسلویه )سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس(محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 135(



320321

الياف كربنمحصول
115تنظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

موارد کاربرد
پاستیکهاي رسانا، صنعت ساختمان و کاهش وزن سازه ها، 

لوازم ورزشي، صنایع نظامي
الیاف پلي اکریلونیتریلمواد اولیه مصرفي عمده 

40تن اشتغال زایي )نفر(
40زمین مورد نظر )متر مربع(
10.000زیربناي اداري )متر مربع(
2.500زیربناي تولیدي )متر مربع(

6.500زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
750زیربناي انبار )متر مربع(

250زیربناي انبار
در حال بررسيمیزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي

24.500اب مصرفي به )متر مکعب(
2.450.000برق مصرفي )کیلووات ساعت(
17.500گاز مصرفي به )متر مکعب( 

30میلیون دالرسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
14.000سرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

471.500مجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
عسلویه )سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس(محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 136(

توليد ورق عايق ژئو ممبران محصول

ظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 
pvc 1.4میلیون مترمربع ژئوممبران،   pe   2.5میلیون 

مترمربع ژئوممبران  
عایق رطوبت صنعتي در صنایع عمراني و کشاورزيموارد کاربرد

مواد اولیه مصرفي عمده 
ژئوممبران pe به میزان 95درصد پلي اتیلن سنگین، ژئوممبران 

pvc به میزان 60درصد pvc s و 30درصد نرم کننده 
33میلیون مترمربعاشتغال زایي )نفر(

42زمین مورد نظر )متر مربع(
7.620زیربناي اداري )متر مربع(
1.200زیربناي تولیدي )متر مربع(

3.700زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
1.200زیربناي انبار )متر مربع(

1.520زیربناي انبار

میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي
ژئوممبران pe به میزان 95درصد پلي اتیلن سنگین، ژئوممبران 

pvc به میزان 60درصد pvc s و 30درصد نرم کننده 
290هزارمترمکعب ساالنهاب مصرفي به )متر مکعب(

12500مگاوات ساعتبرق مصرفي )کیلووات ساعت(
0گاز مصرفي به )متر مکعب( 

1میلیون دالرسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
50.697سرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

149.143مجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
عسلویه )سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس(محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 137(



322323

طرح توليد تسمه نقالهمحصول
2000تنظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

موارد کاربرد
کاربرد در کارخانه هاي تولیدي، شرکت هاي پخش و انبارها و 

فروشگاهها
SBRمواد اولیه مصرفي عمده 

15000تناشتغال زایي )نفر(
55زمین مورد نظر )متر مربع(
5.000زیربناي اداري )متر مربع(
750زیربناي تولیدي )متر مربع(

3.500زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
250زیربناي انبار )متر مربع(

500زیربناي انبار
در حال بررسيمیزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي

در حال بررسياب مصرفي به )متر مکعب(
در حال بررسيبرق مصرفي )کیلووات ساعت(
در حال بررسيگاز مصرفي به )متر مکعب( 

4میلیون دالرسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
85.000سرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

90.000مجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
عسلویه )سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس(محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 138(

انواع تشك هاي ورزشيمحصول
20هزار واحدظرفیت پیشنهادي طرح ساالنه 

کاربرد در سالن هاي ورزشي و ورزش هاي مختلفموارد کاربرد
 پلي پورتان و EVAمواد اولیه مصرفي عمده 

50میلیون متر مربع  فضاي ورزشياشتغال زایي )نفر(
35زمین مورد نظر )متر مربع(
5.000زیربناي اداري )متر مربع(
740زیربناي تولیدي )متر مربع(

3.200زیربناي سوله تأسیسات )متر مربع(
500زیربناي انبار )متر مربع(

560زیربناي انبار
در حال بررسيمیزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلي

در حال بررسياب مصرفي به )متر مکعب(
در حال بررسيبرق مصرفي )کیلووات ساعت(
در حال بررسيگاز مصرفي به )متر مکعب( 

2.5میلون دالرسرمایه گذاري ثابت ارزي طرح)یورویي/دالري(
55.000سرمایه گذاري ثابت ریالي طرح)میلیون ریال(

60.000مجموع سرمایه گذاري ریالي طرح)میلیون ریال(
عسلویه )سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس(محل پیشنهادي اجراي طرح 

)جدول شماره 139(
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7-3- فرصت هاي سرمایه گذاري در صنایع مختلط و نیمه سنگین
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7-4- فرصت هاي سرمایه گذاري داراي اولویت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
1- آب شیرین کن به ظرفیت 17000 متر مكعب در شبانه روز

)B.O.O( به روش ساخت-بهره برداری و مالکیت

اب شيرين استانداردنام محصول

پارس 2- شهرســتان جم و شــهرک هاي نفت محل احداث و بازار هدف در نظرگرفته شده
آشامیدنيموارد كاربرد محصول

17000 متر مکعب در شبانه روزظرفيت پيشنهادي طرح
)6205000 متر مکعب در سال(

اب خام دریامواد اولية اصلي

زميــن، ابنيــه و مســتحدثات مــورد نياز 

15.000زمین )متر مربع(
2.190سوله تأسیسات)متر مربع(

160ســاختمان اداري و ســرویس هــا )متــر مربع(
100ساختمان دیزل )متر مربع(

50نگهباني)متر مربع(
1.320مخزن) 5000 متر مکعب(

50ایستگاه پمپاژ
100پست برق

80کنترل

انشعابات مورد نياز
76.500 روزانهدیماند برق )کیلووات(

-انشــعاب آب )لیتر در ثانیه/متر مکعب در روز(
-انشعاب گاز )اینچ(

16.615.000مصرف ساالنة مواد اولية اصلي)مقدار(

)جدول شماره 144(
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مصرف ساالنة تسهيالت زيربنايي
-اب )متر مكعب(

27.922.500برق )كيلووات ساعت(
-گاز)متر مكعب(/ ساير سوختهاي مايع)ليتر(

494.834سرمايه گذاري ثابت )ميليون ريال(
7.273سرمايه درگردش مورد نياز)ميليون ريال(

502.107مجموعه سرماية ثابت و درگردش)ميليون ريال(
20نيروي انساني مورد نياز/ اشتغال زايي )نفر(

130.982سهم آوردة نقدي سهامدارن در كل سرمايه گذاري

نرخ سود تسهيالت
-كوتاه مدت

26%بلند مدت

دورة زماني طرح
18 ماهساخت

15 سالبهره برداري
22%نرخ بازده داخلي طرح 
7 سالدورة بازگشت سرمايه 

22%نرخ بازده داخلي حقوق صاحبان سرمايه
22.533 خالص ارزش فعلي كل حقوق صاحبان سرمايه)ميليون ريال(

20 نفراشتغال زايي مستقيم

2- مجتمع بندری پارس شامل دو بندر پتروشیمی و بندر تجاری)جدول شماره 145(
الف( مشخصات اسکله هاي بندر پتروشیمي

كاربري )صادرات(طول )متر(عمق )متر(ظرفيت )تن(نوع عرشهموقعيت اسكله ها

25000فلزياسکله هاي 1 و 2

15 تا 25

450
بنزین، میگزایلن، متانول، نفت 

سنگین
کانتینر و آمونیاک40000750فلزي- بتونياسکله هاي 3، 4، 5، 6 و 7

50000800بتونياسکله 8 و 9
اوره، گوگرد و مشتقات نفتي

800001100بتونياسکله هاي 10، 11، 12، 13
بوتان و پروپان25000450فلزياسکله هاي 14 و 15

ب( مشخصات اسکله های بندر تجاری

موقعيت اسكله ها 

)Jetty(
كاربري )صادرات(عرض )متر(طول )متر(عمق )متر(ظرفيت )تن(تعداد ضربه گيرنوع عرشه

کاالي سنگین41250001145040بتونياسکله هاي 1 و 2
)Heavy Lift( 

بارگیري گوگرد39400001355040آسفالتياسکله هاي 3 و 4
(Sulphor Loading) 

خودرو- پشتیباني سکوها50100001020040آسفالتياسکله 5
کاالهاي متفرقه37400001352040آسفالتياسکله هاي 6 و  7
کانتینر51600001580040آسفالتياسکله هاي 8 و  9

سوخت800001540بتونياسکله 10

)جدول شماره 146(

)جدول شماره 147(
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3- باند دوم فرودگاه
طول باند: 4،000 متر با 120 متر Overrun از هر طرف

عرض باند: 60 متر مشتمل بر 45 متر باند و دو شانه 5/7 در طرفین
تعداد تاکسیوی ها: 5 دستگاه

طول Approach: 900 متر در هر طرف
استریپ سازی در دو طرف باند به طول 4،240 متر و عرض 65 متر

احداث Ditch به طول 4500 متر
داکت باند جهت برق رسانی به سیستم روشنایی سطوح پروازی 15 عدد به طول 80 متر

CAT II تهیه و اجرای سیستم روشنایی

4- هتل چهار ستاره
مشخصات کلي هتل چهار ستاره 

این هتل شامل 200 اتاق به شرح زیر مي باشد:
اتاق دو تخته ---------------------------------------------------------110   

اتاق دو تخته با تخت اضافه )سه تخته(----------------------------------------- 56
اتاقهاي مرتبط به هم---------------------------------------------------- 22  

سوئیت معمولي -------------------------------------------------------- 9
سوئیت متوسط --------------------------------------------------------2 

سوئیت لوکس---------------------------------------------------------1   
مجموع ------------------------------------------------------------200

امكانات مورد نظر براي هتل چهار ستاره:
½ Healt Club

مرکز تجاري ½
سالن سمینار با گنجایش 150 نفر ½
2 سالن جلسات با قابلیت ادغام با گنجایش هر کدام 30 نفر ½
سیستم برق اضطراري با قابلیت تأمین برق براي 100% هتل ½
رستوران شبانه روزي با ظرفیت 200 نفر ½
البي و سالن همایش مجلل با گنجایش 150 نفر ½
نمازخانه  ½
اتاق ها و سوئیت ها به همراه کنترل یونیت با استاندارد یک هتل 4 ستاره ½
سیستم BMS و سیستم پر سرعت اینترنت براي اتاق ها ½

5- مرحله اول ساخت شهرك مسكونی 10،000 واحدی

موقعيت جغرافيايی و مساحت 

در نزدیکي شهرهاي کنگان، بنک، دیر و بردستان  ½
استفاده از امکانات اولیه و ضروري شهرهاي مذکور که به عنوان شهرهاي همکار تلقي مي گردند. ½
مساحت عمومي: 500 هکتار   ½
مساحت خالص:   400هکتار ½
حریم دریا و مناطق گردشگري:   100هکتار ½

مرحله اول احداث

مساحت مجموع دو پارسل   68هکتار         100درصد ½
مساحت پارسل اول             18هکتار          27درصد ½
مساحت پارسل دوم           50هکتار          73درصد ½



332333

مشخصات متراژ ساخت شهرك مسكونی 10.000 واحدی )فاز اول : دو پارسل (

جمع كلپارسل دومپارسل اولعنوان

6131،3972،010تعداد واحدها
54،628147،274201،902سطح اشغال )متر مربع(- مسکونی با پیلوت

40،98296،310137،292فضای سبز )متر مربع(
13،42866،16579،593فضای مکث و تردد با پیلوت )متر مربع(

خیابان 9 متری 
10،73027،73838،468سواره )متر(
4،62813،42218،050پیاده )متر(

خیابان 12 متری سواره
5،53518،78024،315سواره )متر(
1،6945،7517،445پیاده )متر(

خیابان 18 متری سواره
1،0371،9472،984سواره )متر(
166375541پیاده )متر(

خیابان 22 متری سواره
3،5661،9035،469سواره )متر(
2،0551،3753،430پیاده )متر(

خیابان 35 متری سواره
9،64633،51543،161سواره )متر(
6،87316،23223،015پیاده )متر(

خیابان 50 متری سواره
14،66133،54748،208سواره )متر(
11،68211،11722،799پیاده )متر(

181،834476،848658،682جمع كل

6- مجتمع مسكونی 266 واحدی

برآورد كل هزينه ساخت )ريال(نوع فعاليت 

327،590،000،000احداث ساختمان هاي جنبي
66،753،300،000محوطه سازي

44،410،120،000تجهیز ساختمان ها
438،744،420،000جمع کل هزینه ها

)جدول شماره 148(

)جدول شماره 149(

مشخصات بلوک های مسکونی

برآورد نفراتمتراژ هر بلوكتعداد بلوك تعداد طبقاتنوع بلوك تعدادعنوان

42595128تیپ 1282اتاق هاي یک نفره
4162548تیپ483سوئیت یک اتاقه
43670288تیپ 904سوئیت دو اتاقه

61890464--266جمع

مشخصات ساختمان های جانبی

مترازعنوان

600مترمربعرستوران و آشپزخانه
400متر)اداري130متر/تلفن خانه150متر و بهداري 12متر(اداري،مرکز تلفن و بهداري

400متر شامل 50مترالندري،250متر انبار و 100متر تعمیراتخدماتي)انبار و اتاق تعمیرات و الندري(
2400 متر شامل 1000متر استخر/1400مترسالن چندمنظورهسالن چندمنظوره )ورزشي،فرهنگي و اجتماعي(

200متر شامل 120متر نمازخانه و 80متر تجاري هاي کوچکنمازخانه و بازارچه
20متر شامل دو کیوسک 10متريکیوسک هاي نگهباني

)جدول شماره 150(

)جدول شماره 151(



334

فرم ها و مدارك موردنياز جهت 
سرمايه گذاري در منطقه ويژه پارس

پیوست 1



336337

الف( فرم هاي ویژه اشخاص حقوقي جهت سرمایه گذاري در بخش طرح هاي صنعتي



338339



340341



342343



344345



346347



348349

ب( فرم هاي ویژه اشخاص حقوقي جهت سرمایه گذاري در بخش خدماتي



350351



352353



354355

ج( فرم هاي ویژه اشخاص حقیقي جهت سرمایه گذاري در بخش طرح هاي صنعتي



356357



358359



360361

د( فرم هاي ویژه اشخاص حقیقي جهت سرمایه گذاري در بخش طرح هاي خدماتي



362363



364365



366367

چك ليست ها

پيوست 2



368369



تصوير اقتصادي منطقه ويژه در آينه آمار

پیوست 3



372373

نمودار تولید و سرمایه گذاري در صنایع گاز منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارسآمار تفكیكي روند سرمایه گذاري در منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس



374375

جدول آماري صادرات منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارسروند توسعه صنعت گاز منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس

ارزش به دالروزن )تن(
جمعغیر نفتيمیعانات گازيجمعغیر نفتيمیعانات گازيسال
845.775.695329.0026.104.6971.779.138.592118.639.9821.897.778.574
857.767.0551.276.6689.043.7233.830.256.413519.979.7304.350.236.143
866.676.7064.324.55011.001.2564.584.454.7352.151.830.2766.736.285.011
875.893.9125.380.00611.273.9183.916.881.6463.300.717.6387.217.599.284
886.371.0008.041.00014.412.0003.559.000.0004.192.000.0007.751.000.000
897.843.44810.446.99018.290.4385.719.649.5705.893.777.92011.613.427.490
909.263.45013.614.72822.878.1788.603.127.7109.857.819.32218.460.947.032
918.910.8417.992.68316.903.5247.928.281.7495.870.795.38213.799.077.131
929.579.5627.549.17717.128.7398.597.413.5535.795.924.45014.357.338.003
9311.392.87410.361.23121.754.10510.041.063.9977.994.267.18618.035.331.183
947.439.2249.777.63217.216.8563.438.468.6925.478.423.4688.916.892.160

)جدول شماره 152(



376377

جدول آماري واردات منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس جدول آماري واردات منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس 

ارزش به دالروزن )تن(

جمعغیر نفتيمیعانات گازيجمعغیر نفتيمیعانات گازيسال

845.775.695329.0026.104.6971.779.138.592118.639.9821.897.778.574

857.767.0551.276.6689.043.7233.830.256.413519.979.7304.350.236.143

866.676.7064.324.55011.001.2564.584.454.7352.151.830.2766.736.285.011

875.893.9125.380.00611.273.9183.916.881.6463.300.717.6387.217.599.284

886.371.0008.041.00014.412.0003.559.000.0004.192.000.0007.751.000.000

897.843.44810.446.99018.290.4385.719.649.5705.893.777.92011.613.427.490

909.263.45013.614.72822.878.1788.603.127.7109.857.819.32218.460.947.032

918.910.8417.992.68316.903.5247.928.281.7495.870.795.38213.799.077.131

929.579.5627.549.17717.128.7398.597.413.5535.795.924.45014.357.338.003

9311.392.87410.361.23121.754.10510.041.063.9977.994.267.18618.035.331.183

947.439.2249.777.63217.216.8563.438.468.6925.478.423.4688.916.892.160

ارزش به دالروزن )تن(

جمعدریایيزمیني جمع دریایيزمینيسال

8484.934189.475274.409417.096.8851.067.165.3751.484.262.260

8546.638153.564200.202372.408.0601.211.398.3651.583.806.425

8652.71743.92396.6401.106.694.551236.231.9081.342.926.459

8789.05374.521163.5741.051.861.396391.686.2451.443.547.641

88122.000170.000292.000812.000.0001.565.000.0002.377.000.000

89100.976126.410227.386691.475.192814.392.5931.505.867.785

90234.730257.833492.5632.927.273.3111.187.692.6854.114.965.996

91266.530345.204611.7342.088.053.8343.162.078.4435.250.132.277

92125.96589.796215.7611.364.592.811704.110.8332.068.703.644

93139.149109.943249.0921.177.932.044593.217.4491.771.149.493

9469.94653.953123.8991.248.732.926453.343.7271.702.076.653

  آمارهاي مربوط به سال 1394 تا انتهاي آذرماه مي باشد. ½  آمارهاي مربوط به سال 1394 تا انتهاي آذرماه مي باشد. ½

)جدول شماره 154()جدول شماره 153(



378379

نمودار آماري صادرات و واردات منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس )میلیون دالر(نمودار آماري صادرات و واردات منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس )تن(



380381

نمودار آماري صادرات کل منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس )میلیون دالر(نمودار آماري صادرات کل منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس )هزار تن(



382383

نمودار آماري صادرات میعانات گازي منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)میلیون دالر(نمودار آماري صادرات میعانات گازي منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس )هزار تن(



384385

نمودار آماري صادرات غیر نفتي منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس)میلیون دالر(نمودار آماري صادرات غیر نفتي منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس )هزار تن(



386387

نمودار آماري واردات کل منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس )میلیون دالر(نمودار آماري واردات کل منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس )تن(



388389

نمودار آماري واردات زمیني منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس )میلیون دالر(نمودار آماري واردات زمیني منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس )تن(



390391

نمودار آماري واردات دریایي منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس )میلیون دالر(نمودار آماري واردات دریایي منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس )تن(



392393
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نمودار آماري صادرات پتروشیمي هاي مستقر در منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس 
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394395

نمودار آماري میزان صادرات بوتان نمودار آماري میزان صادرات پروپان 



396397

نمــودار آمــاري میــزان صــادرات ســایر گازهــاي  نفتــي وهیدروکربورهــاي گازي شــكل نمودار آماري میزان صادرات گوگرد
مایع شــده 



398399

نمودار آماري میزان صادرات کود اوره نمودار آماري میزان صادرات متانول 



400401

نمودار آماري میزان صادرات پارازیلننمودار آماري میزان صادرات پلي اتیلن 



402403

نمودار آماري میزان صادرات اتیلن گالیكول نمودار آماري میزان صادرات استایرن



404405

نمودار آماري میزان صادرات پلي پروپیلننمودار آماري میزان صادرات آمونیاك



406407

138913901391139213931394سال
سازمان منطقه ويژه اقتصادی انرژی 

پارس

2.9602.9602.9602.9602.051

13.59713.08313.84613.96512.47513.842مجتمع هاي پتروشيمي
437663850973123468طرح هاي پتروشيمي
29.02654.97874.00252.57757.93853.243طرح هاي صنعت گاز

4.8577.6158.0968.2158.21512.414پااليشگاه هاي صنعت گاز
كل نيروي انساني شاغل در شركت هاي 

مستقر در منطقه

50.87779.29999.75478.69078.75182.018

7.2918.70815.95615.7612.3482.325ساير شركت هاي نفتي استان
مجموع نيروي انساني شاغل در شركت 

هاي مستقر نفتي استان بوشهر

58.16888.007115.71094.45181.09984.343

929.579.5627.549.17717.128.7398.597.413.5535.795.924.45014.357.338.003
9311.392.87410.361.23121.754.10510.041.063.9977.994.267.18618.035.331.183
947.439.2249.777.63217.216.8563.438.468.6925.478.423.4688.916.892.160

ــه جدول آماري نیروهاي انساني شاغل در شرکت هاي مستقر نفتي استان بوشهر ــي منطق ــتقر نفت ــاي مس ــرکت ه ــاغل در ش ــاني ش ــاي انس ــاري نیروه ــودار آم نم
ــارس ــرژي پ ــادي ان ــژه اقتص وی

)جدول شماره 156(




