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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر 

و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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نحوه تهیه و اجرای نظامنامه فرهنگی سازمان های مناطق آزاد مصوب 
۱۳76 شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی������������������������������� ۳۹6
آزاد  مناطق  از  بازسازی شده  مستعمل  کاالهای  ورود  تکلیف  تعیین 
امور  هماهنگی  داخل کشور مصوب ۱۳88 شورای  به  تجاری- صنعتی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اصالحات بعدی���������������������������������� 40۲
دستورالعمل تهیه و تنظیم طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد در 
دبیر   ۱۳۹۱ مناطق مصوب  توسعه ای  و  راهبردی  چارچوب سیاست های 
شورای هماهنگی�������������������������������������������������������������������������������� 40۳
دستورالعمل اجرایی کمک به نواحی هم جوار توسط سازمان های منطقه 
آزاد تجاری- صنعتی )ردیف 40۲00( مصوب ۱۳۹۱ دبیر شورای هماهنگی
4۱0��������������������������������������������������������������������������������������������������������������



دستورالعمل ماده ) ۲۱ ( آیین نامه مالی و معامالتی سازمان های مناطق 
آزاد تجاری- صنعتی »دریافت و مصرف هدایا و کمک ها« مصوب ۱۳۹۲ 
دبیر شورای هماهنگی������������������������������������������������������������������������� 4۱4
دستورالعمل واگذاری تنخواه گردان موضوع ماده ) ۹( آیین نامه مالی و 
دبیر  تجاری- صنعتی مصوب ۱۳۹۲  آزاد  مناطق  معامالتی سازمان های 
شورای هماهنگی��������������������������������������������������������������������������������� 4۱5
در  ملی  منابع  و  زمین  از  استفاده  نحوه  آیین نامه  اجرایی  دستورالعمل 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی موضوع تبصره 4 ماده 5۲ آیین نامه مالی و 
معامالتی سازمان های مناطق آزاد مصوب ۱۳۹۳ دبیر شورای عالی�� 4۱۹
بخش اول: اهداف و تعاریف............................................................................................ 419
بخش دوم: قیمت گذاری................................................................................................. 421
بخش سوم: روش های واگذاری زمین.......................................................................... 423
آیین نامه شماره 45 مصوب ۱۳8۲����������������������������������������������������� 4۳۲
4۳4 ����������������������������������������������������� آیین نامه شماره 46 مصوب ۱۳8۲
434 .............................................................................................................. فصل اول: کلیات
فصل دوم: ذخایر فنی بیمه های زندگی....................................................................... 435
436 ............................................................... فصل سوم: ذخایر فنی بیمه های غیرزندگی
فصل چهارم: ذخایر فنی بیمه های اتکایی قبولی....................................................... 437
فصل پنجم: ذخیره فنی خطرات حوادث طبیعی...................................................... 437
آیین نامه شماره 47 مصوب ۱۳8۲���������������������������������������������������� 4۳8
آیین نامه شماره 48 مصوب ۱۳8۲���������������������������������������������������� 44۳
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آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
مصوب۱۳۹۲/۱۲/۲۰وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق 

آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

ماده ۱- در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح به کار میروند:
الف- شورا: شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی.

ب- منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری- صنعتی که به موجب قانون تأسیس 
شده و یا می شوند.

ج- دبیرخانه: دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه 
اقتصادی.

د- متقاضی: شخص حقوقی دولتی که ایجاد منطقه را درخواست می کند.
هـ- طرح توجیهی )مطالعات اولیه(: شامل مطالعات پایه مبتنی بر مزیت های 
اقتصادی، تاریخی و فرهنگی به همراه برآورد هزینه های راه اندازی و نحوه تأمین 
منابع مالی مورد نیاز به همراه برنامه زمان بندی و تأثیر عملکرد منطقه بر اقتصاد 
محلی و ملی با توجه به بازار کشورهای هدف برای تهیه مواد اولیه و صادرات 
کاالهای ساخته شده و تأثیر آن بر شاخص ها و استانداردهای فرهنگی، اجتماعی 

و زیست محیطی.
به نحوه  بلندمدتی که در آن ضوابط و مقررات مربوط  و- طرح جامع: طرح 
استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، فرهنگی، آموزشی، 
صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات، تجهیزات و تسهیالت شهری 
و  بنادر  و  فرودگاه ها  و  ارتباطی  کلی  خطوط  منطقه،  عمومی  نیازمندی های  و 
سطح الزم برای ایجاد تأسیسات، تجهیزات و تسهیالت عمومی مناطق، نوسازی، 
مناظر  و  تاریخی  نماهای  و  بنا  حفظ  و  آنها  به  مربوط  اولویت های  و  بهسازی 
طبیعی تبیین می شود. این طرح در تطبیق با طرح های ناحیه های و منطقه ای 

مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه می شود.
ز- زیرساخت ها: مجموع امکانات و پیش نیازهای ضروری و الزم جهت ایجاد و 
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تأسیس منطقه متناسب با موقعیت جغرافیایی محدوده مورد نظر در بخش های 
حمل ونقل )هوایی، زمینی و دریایی(، انرژی و ارتباطات و فناوری اطالعات.

ح- محدوده منطقه: محدوده جغرافیایی که تحت حاکمیت قوانین و مقررات 
منطقه قرار می گیرد.

زیر  تشریفات  و  مراحل  شامل  منطقه  هر  ایجاد  بررسی  فرایند    -۲ ماده 
می باشد:

مدارک  و  اسناد  سایر  و  جانمایی  نقشه  همراه  به  توجیهی  طرح  ارائه  الف- 
مربوط توسط متقاضی به دبیرخانه.

ب- ارائه موافقت بدون قید و شرط دستگاه های اجرایی تأمین کننده خدمات 
زیرساختی و سایر مراجع ذی ربط قانونی.

ج- بررسی مدارک و طرح توجیهی ارائه شده توسط دبیرخانه.
د- ارائه گزارش نهایی ارزیابی ایجاد منطقه به دبیر شورا.

هـ- طرح ایجاد منطقه در شورا بر حسب تصمیم دبیر شورا.
و- تنظیم و تقدیم الیحه ایجاد منطقه جهت سیر مراحل قانونی تصویب.

مهمترین  از  یکی  منطقه  تأسیس  جهت  مناسب  اراضی  وجود   -۳ ماده 
پیش نیازهای تأسیس این مناطق است. جانمایی محدوده منطقه باید به نحوی 
و  بالقوه  امکانات  و  منطقه، شرایط طبیعی  تأسیس  اهداف  به  توجه  با  تا  باشد 

بالفعل مورد نیاز را دارا باشد.
و  توجیهی  طرح  به  توجه  با  نیاز  مورد  مساحت  میزان  حداقل   -۱ تبصره 
کاربری اراضی تعیین خواهد شد و الزم است حداقل هفتاد درصد اراضی محدوده 

پیشنهادی بدون معارض باشد.
تبصره ۲- سازمان منطقه مکلف است ظرف دو سال از تاریخ ابالغ مصوبه 

شورا، نسبت به تهیه و ارائه طرح جامع اقدام نماید.
ماده 4- متقاضیان تأسیس منطقه مکلفند درخواست خود را همراه با مدارک 

و مستندات مورد نیاز به شرح زیر به دبیرخانه تسلیم نمایند:
1- ارائه تقاضای باالترین مقام دستگاه همراه با طرح توجیهی.

جغرافیایی  موقعیت  و  پیشنهادی  محدوده  )کاداستر(  جانمایی  نقشه   -2
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)جهات چهارگانه و موقعیت نسبت به شهرهای اطراف و غیره(
3- وضعیت شبکه های زیربنایی شامل:

الف- آب )موافقت غیرمشروط دستگاه ذی ربط(.
ب- برق )موافقت غیرمشروط دستگاه ذی ربط(.

ج- زیرساختهای مورد نیاز ارتباطات و فناوری اطالعات )موافقت غیرمشروط 
دستگاه ذی ربط(.

د- شبکه های مواصالتی )زمینی، دریایی و هوایی(.
هـ- انرژی )موافقت غیرمشروط دستگاه ذی ربط(.

4- نظر مساعد استانداری و تعهد برای حمایت از منطقه.
5- اعالم وضعیت اراضی محدوده پیشنهادی اعم از مالکیت دولتی و غیردولتی.

6- نظر مساعد ستاد کل نیروهای مسلح.
7- تطبیق جغرافیایی محدوده منطقه پیشنهادی با محدوده های مصوب در 

تقسیمات کشوری.
تبصره- چنانچه مدارک و مستندات درخواستی ناقص، مبهم و فاقد اطالعات 
چنانچه  شد.  خواهد  داده  متقاضی  به  نقص  رفع  جهت  مهلتی  باشد،  ضروری 
از  درخواست  بررسی  نکند،  اقدام  نقص  رفع  مقرر جهت  مهلت  متقاضی ظرف 

دستور کار دبیرخانه خارج خواهد شد.
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قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳7۲/6/7 

و  رشد  آبادانی  و  عمران  زیربنایی،  امور  انجام  در  تسریع  به منظور  ماده ۱- 
توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال  سالم و 
مولد، تنظیم بازار کار و کاال، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید 
و صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به  دولت اجازه داده 
می شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازین 

قانونی و این قانون اداره نماید.
 الف- منطقه آزاد جزیره کیش طبق نقشه پیوست.

ب- منطقه آزاد قشم حداکثر به وسعت سیصد کیلومتر مربع به هم پیوسته 
در ضلع شمال شرق جزیره در محدوده ای که هیئت وزیران تعیین  خواهد نمود.

ج- منطقه آزاد چاه بهار ) طبق نقشه پیوست(.
تبصره ۱- مناطق آزاد از تسهیالت و امتیازات موضوع این قانون برخوردار 

خواهند بود.
تبصره ۲- محدوده آبی مجاور آزاد که قلمرو آن به تصویب هیئت وزیران 
خواهد رسید، منحصراً در خصوص فعالیت های مربوط به سوخت رسانی کشتی ها 

از امتیازات این قانون برخوردار خواهد بود."اصالحی 1376/6/2
تبصره ۳- ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و 

تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد بود.
بایستی در چارچوب بودجه  ماده ۲- درآمد سازمان های مناطق آزاد صرفاً 
سازمان   گردد. کمک های  هزینه  می رسد  وزیران  هیئت  تصویب  به  که  سالیانه 
جهت عمران و آبادانی سایر نواحی ) با اولویت نواحی هم جوار( صرفاً با تصویب 
هیئت دولت امکان پذیر بوده و هر گونه کمک دیگری تصرف غیر قانونی در اموال 

عمومی محسوب خواهد شد.
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