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شماره161098/ت52603هـ                                                         8/12/1394 

اصالح تصویب نامه در خصوص مقررات سرمایه گذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران 

 

دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصادي 

 

هیأت وزیران در جلسه 2/12/1394 به پیشنهاد شماره 2919/10/942 مورخ 14/8/1394 دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصادي و 

به استناد مواد (20) و (21) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران ـ مصوب 1372ـ و اصالحات بعدي آن تصویب کرد: 

 

مقررات سرمایه گذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران موضوع تصویب نامه شماره 33432/ت23ك مورخ 16/3/1373 و اصالحات 

بعدي آن به شرح زیر اصالح می شود: 

 

1ـ بند (الف) ماده (4) به شرح زیر اصالح می شود: 

 

«الف ـ در طرح هاي سرمایه گذاري مجاز در هر منطقه به کار گرفته شده و یا به حساب بنگاه اقتصادي سرمایه پذیر واریز شود.» 

 

2ـ بند (1) ماده (8) به شرح زیر اصالح می شود: 

 

«1ـ سرمایه هاي موضوع بند (الف) ماده (3) این مقررات به حساب بنگاه اقتصادي 

سرمایه پذیر و یا واحد مورد سرمایه گذاري نزد بانک ها (یا مؤسسات اعتباري مجاز) واریز می گردد. 

 

با احتساب معادل ریالی یا ارزي حسب مورد در تاریخ واریز طبق گواهی بانک (یا مؤسسه اعتباري مجاز) به عنوان سرمایه سرمایه گذار در دفاتر سازمان هر منطقه 

ثبت می شود.» 

 

3ـ متن زیر به عنوان ماده (18) اضافه می شود: 
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«ماده18ـ دستگاه هاي متولی مکلفند در چارچوب تعهدات متقابل نسبت به صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد براي سرمایه 

گذاران، مدیران و کارشناسان خارجی براي بخش خصوصی مرتبط با سرمایه گذاري هاي خارجی مشمول این مقررات و بستگان درجه یک آنها بر اساس 

درخواست سازمان اقدام نمایند. 

 

تبصره ـ موارد اختالف بین سازمان و دستگاه هاي متولی با نظر دبیر شوراي عالی 

مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصادي با رعایت قوانین و مقررات مربوط حل و فصل می شود.» 

 

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیري 
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