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 (3)دستور جلسه شماره  2-قانون شناسه دستور

 عنوان دستور

قنانون گونونوی اداره    13بررسی پیشننااد منننی برتسنرع معا ینل مالیناتی موضنوع مناده        

بنه  عالینل شنناار اع  ننل شن ه در آن منناطق        1372مصنو    مناطق آزاد تجارع صننعتی 

  اع آزادحوزه آ  در

 شرح دستور

لعافیههک پی ههادادب  ههه د یر امههه کمیتههه ادا ههه ممهه در ایههک دا ههر  ههر ایهه  کههه  تحادیههه لاانههات ک ههت  ا

 ههه  مسهه ک1372لصهه    آزاد تجههادب صههاعت  قههام ت ونهه من  ادادر لاهها   13لاایههات  ل عهه د لههادر 

 تسرب  یا د. میز آ  هاب آزادح زر ث ک شدر دد آت لاا    ه فعاایک دد شااودهاب فعاایک 

 پی مههد  ههادج   و دا لهه  هههابیههرلایه جهه   اقتصههادب  ت یههعه و دشههد آ ههادام   و عمههراتاز آمجا ینههه  

 و ت ایههداز  ریهه   صههاددا  ت یههعه فاههاودب  و تنا اهه  ب دامهه   امتقهها  اب لاطقههه و جدههام  اقتصههاد  هها

ایجهاد لاها     اصهل   اههدا   از جملهه   ل اهد  و یهاا   اشهتاا   ایجهاد  ت هدیل    و صهاعت   کاالهاب صاددا 

قهام ت   13لهادر  ل عه د  اعطهاب لعافیهک لاایهات     التیازلقها  میهز دد همهی  دایهتا     آزاد و صاعت  ایهک   

یه   ؛ افعهاالت دد ایه  لاها   دد مگهر هرفتهه ایهک       دا  هراب  صهاعت   -ون من  ادادر لاها   آزاد تجهادب  

ههاب اقتصهادب   امه اد فعاایهک   اشهاا  حقیقه  و حقه ق  کهه دد لاطقهه  هه      »دادد: لادر وای  اشعاد له  
 ههردادب لاههدد  دد اشههتاا  دادمههد  مسهه ک  ههه هههر مهه د فعاایههک اقتصههادب دد لاطقههه آزاد از تههادی   دههرر 

ههاب لسهتقی     رددآلهد و دادایه  ل عه د قهام ت لاایها       لج ز  ه لهد  پهامزدر یها  از پردا هک لاایها      
په  از امقاهاب پهامزدر یها  تها ر لقهردا  لاایهات    اهاهد  ه د کهه  ها پی هاداد              لعا    اهاهد  ه د و  

قههام ت ایهها    ههر  ت عههیا ایانههه «.هیهه   وزیههرات  ههه تصهه یو لجلهه  شهه داب ایهه ل    اهههد دیههید 

 جمدههه دب ایههه ل   صهههاعت  -تجهههادب( قهههام ت ونههه من  ادادر لاههها   آزاد   13اصههه ا لهههادر   

 یسههک » ههه لههد  لهه ک د ( قههام ت 13لاههدد  دد لههادر  « پههامزدر یهها »لههد    20/03/1388لصهه  

 ایک. تاییر یافته «یا 

ههاب ک هتیرام  په  از    شهرکک     کهه آمجها از پی هاداد دهاهدهات ایهتدال  له  ممایاهد      افزوت  هر ایه     

و  هها  ههه کههادهیرب    یافتهههصههاعت  ایههتقراد   - زهههاب الزم دد لاهها   آزاد تجههادب  ث ههک و ا هه  لج 

تصهادب  هه صه د  دقها ت   هه       انهار اق له  ممایاهد کهه دد لقهام      هاب جدید لدیریت  هم ادر ته ش دوش

دهرر لاهد ممه  شه مد      یادشهدر   13لهادر   لاایهات  ل عه د   مگهر  ایانهه از لعافیهک   این  زمد  فعاایک  پردا

دقهها ت  الزم دا فعاایههک آمدهها آ دههاب آزاد ایههک  تهه ات     اااصهه   از ایهه  جدههک کههه عرصههه عمههدر     

و فعاایههک دد ایهه  و ایهه  ل عهه د  اعهه  هسههی  یههرلایه ههه ادب   االصهه   ممهه  ت اماههد دادا شهه مد علهه 

 ل  ش د.  یاحک  ه دق ا

ایرادات ا مشکالت 

 مطراحه

 لطرا ل  ممایاد:پی اداد دهادهات  

هههیی یهه  از صههاایر  ایههک  ههی  اامللهه  و ویهه ر و  ههالههاهیت    لاهیههک صههاعک حمهه  و مقهه  ددیهها   .1

شههرا امجههام فعاایههک از ایهه  دو لاطقهه  میسههک کههه  غیههرر ل هها دت  مداشههته و هتلههدادب و دینههر مگیههر

.  هه حه زر لاطقهه آزاد ممه د     لحهدود ممه در ایهک    له ک د لقهرد   لهادر   آمچاات کهه اقتصادب دد لاطقه دا 

لهها  لههادش آیلاههد   د هه   پاما دد ک هه دهاب ت فیهه  یافتههه دد ایهه  صههاعک مگیههر   شههایات هفههت  ایههک 

  لاایههات   ایهه  لحههدودیک وجهه د مداشههته و عرصههه آ دههاب آزاد میههز ل ههم   لعافیههک    اهالهها   ای ریهها

 حه   هه حمه  و مقه        اا ر ایه   تحدیهد حه زر لعافیهک از لاایها  و عهدم تسهرب لعافیهک له دد          ایک.

 لاا   ایک.  و اهدا  ای  م د لاایر فلسفه ت یی ددیا   دد آ داب آزاد 
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 عاایههک ههر ددآلههدهاب حاصهه  از صههاددا   اعهه  از کههاال و  ههدلا  و تصههریا و    رلعافیههک هههاب مهها  .2

 پردا هک  از  هدلا   و کهاال  صهاددا   لعافیهک  مگیهر آمچهه کهه دد لهادر واحهدر قهام ت        ر ایه  لده   لقا  

پی ههاداد  جههه  هه دتجلهه ر کههردر ایههک   هه د میههز ههه اه   ههر لههدا  و ل    10/12/79عهه ادم لصهه   

   ایک.لطرا شدر 

ته ات  هه   له    از دینر ت اا  فاید عدم تسرب لعافیهک لاایهات  له دد اشهادر  هه ایه  ه مهه فعاایهک هها          .3

کههه ممهه د  اشههادرپههرو  ک ه د  ددآلههدت احتهزاز    ههه و تقلیهه  لاهها   آزادث ههک ک هت  دد   کهاه  تعههداد 

 ل  هردد.ی و تافیف وجده ای  صاعک  میز  ه م ع  ای  الر

 بن ع کارگراه جمع

 هها حاهه د   و 18/08/1393قههام ت  رمالههه پههاج  دد تههادی   76ل عهه د دد کههادهرور کمیتههه ل عهه د لههادر 

ممایاههدهات اعاههات لحتههرم کمیتههه و همچاههی  ممایاههدهام  ازیهه ب ک ههتیرام  جمدهه دب ایهه ل  ایههرات  

یهازلات اله د   اتها  ایهرات       ترامزیهک وهمهر   کمیسهی ت تاصصه  حمه  و مقه     اتحادیه لاانات ک هت    

پی هاداد   ها ت جهه  هه ل احه  لطروحهه دد ایه  جلسهه  اصه           ردی  قهراد هرفهک.    را و ل ددلاایات  لط

لطههرا شههدر  ص صههای از ایهه  جدههک کههه عههدر قا هه  تهه جد  از ک هه دهاب واجههد صههاعک حمهه  و مقهه    

 قلمداد هردید. لفیدلعافیک ل دد اشادر  درر لاد هستاد  از ددیا   ل ف  

 پیشنااد دبیرخانه

قههام ت ونهه من  ادادر  13لعافیههک لاایههات  ل عهه د لههادر  تهها  اتاههاگ هههردد اتترتی هههههردد پی ههاداد لهه 

شهااودهاب ث هک شهدر دد آت لاها    هه       هه فعاایهک    1372لصه     صهاعت  ایهرات   -لاا   آزاد تجهادب 

 تسرب یا د.میز آ  هاب آزاد ح زر 

 ارسل مستن ات ا 

 م ارک پشتوانه

صهههاعت   -آزاد تجهههادبقهههام ت ونههه من  ادادر لاههها    13و 1"لسهههتادا  قهههام م  شهههال  لههه اد  .1

 ؛"1372جمد دب ای ل  ایرات لص   

اتحادیههه لاانهات ک هت  ایهرات  طهها   هه د یهر  امههه       20/08/1392له د    12292/8/92مالهه شهمادر   .2

  قام ت  رماله پاجسااه پاج  ت یعه جمد دب ای ل  ایرات 76لادر 
ک هههت  ایهههرات  طههها   هههه اتحادیهههه لاانهههات   19/07/1393لههه د   15395/8/93مالهههه شهههمادر  .3

 ؛ وقام ت  رماله پاجسااه پاج  ت یعه جمد دب ای ل  ایرات 76د یر امه لادر 

اتحادیههه لاانههات ک ههت    15/09/1393لهه د   15960/8/93. هههزادش تفصههیل  پی یههک مالههه شههمادر  4

 ایرات  طا   ه د یرک  اتا  ایرات.

 


