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قانون اصالح ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی
ایران

 

 

  شماره15059/119                                                          1388/3/27 

 

قانون اصالح ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران   

      

جناب آقاي دکتر محمود احمدي نژاد 

ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران 

           عطف به نامه شماره 147601/38212 مورخ 12/9/1386 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران قانون 

ـ  اصالح ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران که با عنوان الیحه تمدید معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاري 

صنعتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران ـ مصوب 1372 به مجلس شوراي اسالمی تقدیم گردیده 

بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 6/3/1388 و تأیید شوراي محترم نگهبان به پیوست ابالغ می گردد. 

 

رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی 

 

شماره66971                                                              7/4/1388 

نهاد ریاست جمهوري ـ دبیرخانه مناطق آزاد 

           قانون اصالح ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم خرداد 

ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 20/3/1388 به تأیید شوراي نگهبان رسیده و طی نامه شماره 15059/119 

مورخ 27/3/1388 مجلس شوراي اسالمی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابالغ می گردد. 

 

رئیس جمهور ـ محمود احمدي نژاد 

 

قانون اصالح ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران 

 

           ماده واحده ـ مدت «پانزده سال» مندرج در ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی به مدت «بیست سال» اصالح می شود. 

           قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسالمی تصویب 

و در تاریخ 20/3/1388 به تأیید شوراي نگهبان رسید. 
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رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی  

1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی ایران می باشد  


