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منطقه آزاد ارس
منطق��ه آزاد ارس ب��ه منظ��ور تس��ريع در امور زي��ر بنايی، 
عمران و آبادنی، رش��د و توس��عه اقتصادی، سرمايه گذاری و 
افزايش درآمد عمومی، ايجاد اش��تغال س��الم و مولد، تنظيم 
 ب��ازار كار و كاال حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، 
 توليد و صادرات كاالهای صنعت��ی و تبديلی و ارائه خدمات 
در تاري��خ 1382/6/2 به تصويب مجلس ش��ورای اس��امی 
رسيد و در اواخر شهريور ماه 83 با تصويب اساسنامه سازمان 

منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس رسماً آغاز به كار نمود.
اين س��ازمان و ش��ركت های وابس��ته به آن از شمول قوانين 
عمومی دولتی مس��تثنی ب��وده و منحصراً بر اس��اس قانون 
چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسامی 
ايران و اساسنامه مربوطه اداره می شود و در موارد پيش بينی 
نشده در قانون و اساسنامه های مرتبط ، اداره امور منطقه آزاد 

تابع قانون تجارت می باشد.
منطق��ه آزاد ارس ب��ا وس��عتی بي��ش از 51000 هكتار در 
نقطه صفر مرزی و در همس��ايگی جمهوری های ارمنستان، 
آذربايجان و جمهوری خودمختار نخجوان واقع ش��ده است. 
اي��ن منطقه بخش بزرگی از شهرس��تان جلفا ش��امل ش��هر 
جلفا و گمرک نوردوز و نيز بخش��ی از ش�هرستان های خ�دا 
 آفرين وكليبر ش��امل اراض�ی قلی بيگلو و سد خدا آفرين را 

شامل می شود.
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موقعیت جغرافیائی
ناحي��ه  در  هكت��ار  منطق��ه 51000  مح��دوده  مس��احت 
ني�مه خش���ك و نيمه س���رد ش��مال غ�رب ايران )اس��تان 

آذربايجان شرقی( واقع شده است.
• ميانگين دما: 15 درجه سانتيگراد	
• بارش ساليانه: 400-225 ميلی ليتر	
• روزهای سرد: حدود 50 روز	
• متوسط ساعات آفتابی ساليانه: 2610 ساعت	
• جهت باد غالب: شمال شرق و شرق	
• ش����ديدترين باد غالب در ماه اسفند)30 متر در ثانيه( و 	

درصد باد غالب 14/9 درصد.

موقعیت ژئو استراتژیک
• 	.CIS همسايگی با بازار 300 ميليونی كشورهای
• قرار گيری در كريدورهای بين المللی حمل و نقل و مس��ير 	

جاده ابريشم.
• نزديكی به بازار تركيه به عنوان دروازه اروپا .	
• قابلي��ت ايجاد ارتباط ج��اده ای و ريلی بين ك�ش��ورهای 	

شمال�ی ايران با حوزه خليج فارس دركوتاه ترين مسير .

موقعیت ژئواکونومیک
•  وجود پتانسيل های اكوتوريسم و توريسم فرهنگی .	
• وجود منابع غنی معدنی در جوار منطقه .	
• وجود آب كافی با توجه به قرار گيری در كنار رود ارس .	



زیرساخت ها
شبکه ریلی

خط آهـن جلفا-تبریز
اولي���ن )100 س���ال قب��ل( و تنها خط آهن برق��ی اي�ران 
م�ی باش�دكه منطقه آزاد ارس را از ش�مال به آس�يای ميانه، 
قفقاز، روس���يه دريای س��ياه، تركيه و اروپ��ا و از جنوب به 
 CIS خلي�ج فارس و دريای ع�مان و از ش���رق به كشورهای

متصل می نمايد.

شبکه جاده ای
مح���ور جلف��ا- تب�ري��ز ارتب��اط م�ب��ادی ورود و خ���روج 
ش�هرس��تان را از ط�ري��ق ج�لف��ا- ن��وردوز و خ�داآفرين با 
جمه���وری خودمختار نخجوان و كش��ورهای ارمنس��تان و 

آذربايجان برقرار می نمايد. 

شبکه هوایی
فاصل��ه از فرودگاه تبريز 120 كيلومتر و از فرودگاه نخج�وان 
135 كيلومت���ر و ف�رودگاه ارس ني���ز در داخ�ل مح�دوده 

منطقه آزاد ارس در حال اح�داث می باشد.

انرژی
در حال حاضر حامل های انرژی ش��امل نفت و گاز در منطقه 

به اندازه كافی وجود دارد. 



مخابرات
درمنطقه زير ساخت های مخابراتی و امكانات ارتباطی كاما 
راه اندازی ش��ده و انشعابات الزم بر اس��اس نيازهای موجود 
فراهم ش��ده و آماده واگ��ذاری برای متقاضيان می باش��د از 
 IDC جمل��ه: برنامه ريزی برای احداث مرك��ز داده اينترنتی
منطقه. حم�ايت از س��رمايه گذاری های بخ��ش خص��وصی 
در ح��وزه ه��ای SAP، PAP PSTN اختصاص���ی منطقه 
ب��ا توجه به ع���دم محدودي�ت های قانونی س��رزمين اصلی. 
اس��تقرار و گسترش ICT در منطقه با توجه به برتری نسبی 
منطقه آزاد ارس در دسترس��ی به زير ساخت های ارتباطات 
مل��ی و قرار گيری منطقه در مس��ير ش��بكه بين المللی فيبر 
نوری ش��رقی ، غربی از چين تا اروپا. برنامه ريزی برای تبديل 
منطقه ب��ه پايلوت پروژه های مل�ی ICT در راس��تای تحقق 

منطقه الكترونيكی.

پتانسیل های صنایع تبدیلی
منطق��ه آزاد تج��اری صنعتی ارس در مجاورت دش��ت های 
حاصل خيز منطقه ش��مالغرب كشور واقع شده كه با توجه به 
سرمايه گذاری بعمل آمده دهه های اخير در دشت های مغان، 
 مياندوآب، مهاباد، ماكو و دشت گرديان )با مساحت 1800 هكتار(

و دشت گلفرج )با مساحت 25100 هكتار( و دشت خداآفرين 
)با مس��احت بيش از 70000 هكتار( تا آخ��ر برنامه چهارم 
توس��عه، در اين مناط��ق حدود 12 ميليون ت��ن توليد انواع 
محصوالت كشاورزی برآورد می شود. از طرف ديگر موقع�يت 
خاص منطقه آزاد ارس از نظر مبادالت جاده ای، ريلی، هوايی 
و برنامه های توس��عه اين منطقه، ش��رايطی را فراهم ساخته 
كه امكان فرآوری محصوالت گرمس��يری و نيمه گرمسيری 
كشور جهت صدور به نيمكره شمالی بخصوص روسيه و اروپا 

را فراهم می آورد.



صنایع فعال منطقه
• توليدكاميون و كاميونت	
• مونتاژ انواع تراكتور	
• توليد موتورسيكلت	
• توليد باطری خودرو و موتورسيكلت	
• توليد ساندويچ پنل	
• صنايع چوبی و توليد مبلمان شهری	
• توليد مبلمان خانگی 	
• فرآوری مشتقات نفتی	
• توليد شمش روی و مس	
• صنايع پلی اتيلن	
• توليد و بسته بندی چای	
• فرآوری و بسته بندی محصوالت كشاورزی و نباتی	
• فرآوری گياهان دارويی	
• بسته بندی انواع چسب صنعتی	
• 	 EVA توليد گرانول
• توليد كيسه های پاستيكی و صنعتی	
• صنايع نساجی	
• توليد و بسته بندی مواد غذايی	
• توليد لوازم برقی و لوازم ورزشی	
• توليد لوازم آرايشی و بهداشتی	
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طرح های تفصیلی در دست مطالعه
• طراحی سايت توريسم	
• بررس��ی پتانس��يل زمين شناس��ی اقتصادی و مع�دنی در 	

مح�دوده منط�قه آزاد ارس
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طرح های تفصیلی مطالعه شده
• منطقه صنايع سنگين 1400 هكتاری	
• منطقه 760 هكتاری شام��ل : )منطقه ص�نعتی 260 هكتاری، 	

منطقه ص�نعت��ی500  هكتاری، منطق��ه صنايع تبديلی(
• ارزيابی زيست محيطی صنايع سنگين	
• شهرک توليد مصالح ساختمانی 85 هكتاری	
• پارک فن آوری و پژوهش	
• پايانه صادراتی و انبار	
• طرح جامع گردشگری	
• نمايشگاه بين المللی	
• منطقه آموزش عالی	
• منطقه درمانی و آموزشی 	
• دهكده ورزشی	
• منطقه مسكونی شجاع	
• 	)CBD( مركز تجاری شهر
• منطقه مسكونی ويايی	
• منطقه مسكونی آپارتمانی	
• مجموعه گردشگری گرديان	



• طراحی پارک ساحلی وحدت	
• مطالعه فيزيكی گيت های ورودی	
• مطالعه و طراحی گيت های جاده مرزی و هاديشهر	
• مطالعه و طراحی گيت های قره جهان و كليسا	
• طرح جامع فرودگاه	
• طرح جامع محدوده منطقه آزاد ارس	
• منشور توسعه منطقه آزاد ارس	
• ارزيابی زيست محيطی صنايع پاک	
• ارزيابی زيست محيطی سايت انرژی	
• استراتژی توس�عه تج�ارت با رويكرد توجي�هی خوش�ه ای 	

درفعاليت های خدمات بازرگانی در منطقه
• اس��تراتژی توس��عه صنعتی با رويكرد توجيه�ی خوشه ای 	

درانواع فعاليت های توليدی در منطقه
• شناسايی خوشه محصوالت باغی منطقه آزاد ارس	
• مطالعه و تبيين اولويت زير س��اخت های گردش��گری در 	

منطقه آزاد ارس
• ارزياب��ی متولوژيك پااليش آالينده های زيس��ت محيطی 	

منطقه آزاد ارس



طرح های تفصیلی اتمام یافته
• طراحی دهكده سامت	
• طراحی سايت ويايی سد گلفرج	
• طراحی سايت حمل و نقل انبار نوردوز	
• طراحی سايت اقامتی و تفرجی خدا آفرين	

فعالیت هاي مرتبط با سرمایه گذاري در حوزه پولي و بانکي
• تأسيس بانك و يا شعب بانك هاي خارجي و داخلي	
• تأسيس دفاتر نمايندگي بانك هاي خارجي	
• صرافي	
• مؤسسات اعتباري	
• بورس اوراق بهادار	

فعالیت ه�اي مرتب�ط ب�ا س�رمایه گذاري در بخش بیمه
• تأسيس مؤسسه بيمه	
• تأسيس مؤسسات بيمه داخلي و خارجي	
• تأسيس دفاتر نمايندگي مؤسسات بيمه خارجي و داخلي	



فعالیت هاي مرتبط با سرمایه گذاري
در بخش صنعت

•  كلي��ه فعاليت ه��ا كه منج��ر به اح��داث واح��د توليدي 	
ب���زرگ يا كوچك گرديده و محصول )كاال( جديدي پس 

از طي فرآيندحاصل مي گردد.

فعالیت هاي مرتبط با سرمایه گذاري
در بخش بازرگاني

• عم��ده يا خرده فروش��ي هر ن��وع كاال ترانزيت و صادرات 	
مجدد كاال

• صادرات كاال از منطقه آزاد ارس به خارج از كشور	
• صادرات كاال از منطقه آزاد ارس به داخل كشور و يا ديگر 	

مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور
• واردات كاال از كشورهاي ديگر به منطقه آزاد ارس	
• واردات كاال از س��اير مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به 	

منطقه آزاد ارس
• واردات كاال از داخل كشور به منطقه آزاد ارس	
• احداث و بهره برداري از س��وپر ماركت ها )كه كاالهايي به 	

غير از مواد غذايي نيز عرضه مي نمايند(
• بورس كاال	
• دفاتر كارگزاري بورس اوراق بهادار و كاال و نمايندگي هاي 	

شركت هاي داخلي و خارجي
• خريد و فروش كليه كاالهاي مجاز	

15



فعالیت هاي مرتبط با سرمایه گذاري
در بخش خدماتي

•  بهداشت و درم�ان شام�ل اح�داث و به�ره برداري از بيمارستان 	
و درمان��گاه و ديگر ان��واع واحدهاي درماني و بهداش��تي

• ح�مل ونقل عم�ومي شام�ل ايجاد مؤس�سات حم�ل ونقل 	
كاال و تخل�يه و بارگيري و تاكسي راني و مؤسسات مشابه

• تعميرگاه ها	
• دفاتر فروش بليط وسائط نقليه هوايي و دريايي و زميني	
• دفاتر اسناد رسمي  دفاتر وكالت	
• دفاتر مشاوران ساختماني وتأسيسات	
• خدمات فني ومهندسي	
• خدمات مخابراتي شامل تلفن همراه و ثابت	
• دفاتر مشاوران مالي و حسابرسي	
• نانوايي صنعتي و سنتي	
• فروش��گاه خ�واروب��ار ) واحدهاي��ي كه صرفاً م��واد غذايي 	

ع�رضه مي نمايند(
• سوپر ماركت- هايپرماركت	
•  ارائ��ه خدم��ات عمراني ) نقاش��ي ، تعمي��ر درب و پنجره ، 	

گچ كاري و ...(

فعالیت هاي مرتبط با سرمایه گذاري
در بخش ساختمانی

• احداث مجتم�ع هاي مس���كوني – تج���اري – خدم�اتي ، 	
انبار ، مراكز خريد وعرضه كاال و يا س��اير س��اختمان ها به 

منظ�ور فروش به اش��خاص دي�گر
• انع�قاد ق�راردادهاي BOT ) س��اخ�ت ، اج��را و انتقال( در 	

راب�طه با اح�داث ساختمان هاي مختلف
• احداث ابنيه	
• انع��ق��اد ق��رارداده��اي پيمانك����اري س��اخت ابنيه و 	

ساختمان هاي مخ�تلف
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فعالیت هاي مرتبط با سرمایه گذاري
در بخش فرهنگی

• تأسي�س دانش�گاه، دبيرس�تان، دبس�تان، آموزش�گاه هاي 	
علم�ي و فن�ي و مهد كودک

• احداث سالن سينما و تئاتر	
• نشر كتاب و مطبوعات	

فعالیت هاي مرتبط با سرمایه گذاري
در بخش سیاحتی

احداث هتل ، مه�مانسرا، ه�تل آپارتم�ان، رستوران، چايخانه 
و كاف��ي ش����اپ، باش��گاه هاي ورزش��ي و مراكز تفريح�ي 

و سياحتي



فعالیتهاي مرتبط با سرمایه گذاري
در بخش کشاورزي و امور دام

• زراع����ت آب��ي و دي����م ، باغ�داري وكش��ت گلخانه اي 	
)هيدروپونيك(

• پرورش گاو و گوسفند	
• پرورش اسب	
• پرورش حيوانات آبزي	
• پرورش طيور	

فعالیت هاي مرتبط با سرمایه گذاري
در بخش معدن

• اكتشاف	
• استخراج	
• بهره برداري	
• ايجاد مجتمع هاي بزرگ فرآوري مواد معدني	
• ايجاد كارگاه هاي كوچ����ك فرآوري م�واد مع�دني مانند 	

سنگ�بري هاي نرم و سخت
• صنايع مصنوعات سنگي	
• تجهيزات معدني	
• خدمات مهندسي معدن	
• حفاري هاي عميق و نيمه عميق	
• آزمايش��گاه هاي تخصصي كاني شناسي و رسوب شناسي و 	

مكانيك خاک
• بنگاه هاي خريد و فروش معدن	
• انجمن مهندسين معدن	



مزایای رقابتی سرمایه گذاری
• منابع انسانی )نيروی كار متخصص و ارزان(	
• قيمت انرژی ارزان	
• امنيت سرمايه گذاری	
• انبارداری ارزان	
• معافيت از پرداخت عوارض گمركی و س��ود بازرگانی برای 	

واردات مواد اوليه و ماشين آالت
• معافيت از پرداخت حقوق گمركی و س��ود بازرگانی برای 	

ورود كاالی تولي��د ش��ده در منطقه به س��اير نقاط ايران 
براساس قانون ارزش افزوده

مزایای گمرکی سرمایه گذاری
• كاه�ش س�ود بازرگانی تا سقف 15 % ارزش س�يف كاالئی 	

كه بص�ورت تجاری از طريق مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
به سرزمين اصلی وارد می شود.

• افزاي��ش مي��زان واردات كاالی وارده به مناطق تا س��قف 	
3،000،000،000 دالر 

• تشريفات ارزيابی و ترخيص در حداقل زمان.	
• امكان ورود كاال  از طريق ترانزيت خارجی، داخلی، كارنه تير و ...	
• امكان حمل كاال با قطار و ارتباط با خطوط خارج از كشور.	
• قبول ضمانت نامه برای ترخيص كاال از منطقه.	
• تفكي��ك قب���ض انباره��ای ترخيص��ی )ترخيص قطعی، 	

ترانزيت، صادرات و ...(
• موافق��ت با صاحب��ان كاال جهت ورود و ص��دور كاالهای 	

واحدهای توليدی در داخل منطقه.
• موافق��ت يا ترخيص كاالهای يكنواخ��ت روی كاميون در 	

حداقل زمان ممكن.
• صدور قبض انبار قابل معامله بنا به درخواست صاحبان كاال.	
• توق��ف كاالی موجود در اماكن گمركی منطقه آزاد تا دو برابر 	

م�دت زمان پيش بينی ش��ده برای گمركات سرزمين اصلی، 
ضمناَ برای كاالهای توليدی مدت زمان توقف محدود نمی باشد.
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مزایای قانونی سرمایه گذاری
• برخورداری از مزيت »قانون ارزش افزوده«	
• معافيت های مالياتی 20 س��اله از تاريخ بهره برداری برای 	

انواع فعاليت های اقتصادی
• معافيت از ع�وارض گ�مركی و س�ود بازرگانی برای واردات 	

م�واد اوليه و ماشين آالت
• ام��كان صدور كاالی توليد ش��ده ب��ه خارج از كش��ور با 	

كمترين تشريفات
• آزادی ورود ه��ر نوع كاال به اس��تثنای كااله��ای مغاير با 	

شرع اسام
• تضمين سرمايه س��رمايه گذاران خارجی در برابر تملك و 	

ملی شدن
• امكان هر گونه فعاليت اقتصادی برای سرمايه گذاران خارجی	
• ثبت ش��ركت ها توسط خود س��ازمان منطقه آزاد تجاری 	

صنعتی ارس
• امكان سرمايه گذاری 100 درصد خارجی بدون مشاركت ايرانی	
•  ع��دم ني��از ب��ه تحصي��ل روادي��د ب��رای ورود و خ��روج	

اتباع خارجی
• امكان استفاده از متخصصين خارجی	
• صدور پروانه اش���تغال برای اتباع خارج�ی توسط سازمان 	

منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس
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 « بر اساس قانون ارزش افزوده در مناطق آزاد كشور حقوق 
ورودی قطع��ات و مواد خارجی بكار رفت��ه در كاالهای توليد 
يا پردازش ش��ده در مناط��ق آزاد تج��اری – صنعتی هنگام 
ورود ب��ه س��رزمين اصلی به ميزان درص��د ارزش افزوده كه 
توسط كميسيون ارزش افزوده تعيين می شود كسر و مابقی 
اخ��ذ خواهد گرديد. و چنانچه م��واد اوليه و قطعات خارجی 
بكار رفته در كاالهای توليد يا پردازش ش��ده در مناطق پيش 
از انج��ام فرآيند توليد ، ترخيص گردي��ده و مراتب در مجوز 
كميسيون ارزش افزوده لحاظ گرديده باشد، با رعايت مهلت 
مقرر در ماده 135 قان��ون امورگمركی )حداكثر ظرف مدت 
شش ماه از صدور س��ند ترخيص مواد اوليه( به هنگام ورود 
كاالی توليد ش��ده به س��رزمين اصلی، مبلغی معادل درصد 
ارزش اف��زوده از حق��وق پرداخت ش��ده ورودی ب��ا رعايت 

مقررات مربوطه قابل استرداد خواهد بود.



مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام بازرگانان
• مجوز تاسيس ش��ركت صادره توسط سازمان منطقه آزاد 	

تجاری صنعتی ارس
• فتوكپی شناسنامه يا گذرنامه بازرگان	
• ارائه دو جلد دفتر )روزنامه و كل(	
• تكميل مدارک اظهار نامه ثبت نام اشخاص حقيقی	

فرآیند گردش کار گمرک منطقه آزاد ارس
ورود کاال

کاالها با اهداف ذیل وارد منطقه می شوند:
خارجی: جهت ترخيص قطعی

برای ورود به سرزمين اصلی: جهت ترانزيت به ساير كشورها
سرزمين اصلی: جهت صادرات به ساير كشورها

مصرفی: جهت مصرف در منطقه



ترتیبات ورود کاال به منطقه آزاد ارس
ورود كااله��ای خارج��ی از طريق ش��ركت های حمل و نقل 
و باربری ها با پروانه ترانزيت يا كارنه تير با اس��ناد پيوس��تی 
ش��امل بارنام��ه، CMR، فاكتور، گواهی مب��دا، بيمه و غيره 

صورت می گيرد و مراحل كار بصورت ذيل می باشد:
• برگ درخواس���ت ورود و تخليه، توس���ط صاحب كاال يا 	

نماين��ده قانون��ی وی تك�ميل و به همراه اس���ناد جه�ت 
ثبت در سي�ستم و تعيين انبار، ارزياب و بارشمار مربوطه 

به گمرک سازمان ارائه می گردد.
• پ���س از ثب�ت و طی روند ف�وق، برگ مجوز ورود چاپ�ی 	

توسط گمرک سازمان در سه برگ صادر می گردد.
• كاميون جهت توزين و تخ�ليه به باس��كول و انب�ار هدايت 	

می شود.
• كلي��ه مراح��ل تخليه كاال می بايس��ت با حض��ور نماينده 	

صاحب كاال و بارشمارانجام پذيرد.
• پس از تأييد و مطابقت كاال با اس��ناد، برگ تالی توس��ط 	

بارش��مار تنظيم و پس از امضاء بارشمار و ارزياب جه�ت 
ثب�ت در سي�س��تم واح�د قب�ض انب��ار به صاحب كاال يا 

نماينده قانونی وی ارائه می گردد.
• پ��س از اخذ قبض انبار صاحب كاال يا نماينده قانون�ی وی 	

نس�بت به خروج كاميون اقدام می نمايد.
• ورود كاالهای س��رزمين اصلی به منطقه جهت ص�ادرات 	

با ارزيابی اجمالی و تش��ريفات كمت��ر از كاالهای خارجی 
انجام می گيرد.

• كاالهای مص�رفی بدون دخالت گمرک م�س��تقر و فقط با 	
نظارت گمرک سازمان وارد منطقه می شود.
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خروج کاال
خروج کاال از منطقه شامل موارد ذیل است:

• ترخيص قطعی كاال جهت ورود به سرزمين اصلی	
• ترانزيت كاال به ساير كشورها	
• ص��ادرات كااله��ای وارده از س��رزمين اصل��ی و كاالهای 	

توليد ش�ده در داخل منطقه به ساير كشورها
• مرجوع نمودن كاالهای داخلی به داخل كشور	
• خروج موقت كاال به داخل كشور يا ساير كشورها	



ترتیبات خروج کاال از منطقه آزاد ارس
• صاحب كاال ي��ا نماينده قان�ونی وی جه���ت اخ�ذ پروانه 	

خ���روج قطع�ی به گمرک جلف��ا مراجعه و كاالی خود را 
اظهار نموده و اس���ناد درخواس�تی را تحويل گمرک جلفا 
داده و پس از بررس��ی و طی تش��ريفات مربوط به صدور 

پروانه در گمرک جلفا پروانه صادر می شود.
• صاح��ب كاال پس از اخذ پروانه منطقه آزاد و گمرک جلفا 	

به درب خروج گمرک س��ازمان مراج�ع��ه و برگه ورود را 
جه���ت بارگيری اخ��ذ می نمايد و پس از ثب��ت در دفتر 
بارگيری و انتخاب بارش��مار و امضا ظه�ر برگه ورود، برگه 
را به انتظامات تحويل داده و كاميون جه�ت بارگيری بعد 
از باس���كول به انبار ه�دايت ش��ده و بارگي�ری می ش�ود، 
بع����د از بارگي��ری بارش���مار، منط�قه جلف��ا در ظه�ر 
پروانه ها مق�دار خ�روج را با وزن ثب�ت می كنند و س��پس 
بيجك )برگ خروج( صادر شده و در صورت بارگيری كل 
پروانه بر روی پروانه مهر مس��تهلك شده زده می شود بعد 
از آن صاح��ب كاال برگه خروج را از درب گمرک مس��تقر 
گرفت��ه و بعد از تاييد درب خروج س��ازمان برگه خروج را 
ب��ه انتظامات تحوي��ل و كامي�ون حام���ل كاال از من�طقه 

خارج می شود. 
• خروج كاميون های حام�ل كااله��ای صادراتی ني�ز مانند 	

كاالهای خارج�ی اس��ت ولی با تش��ريفات سهلتر صورت 
می گيرد، خروج كاالهای توليد ش��ده در داخل منطقه به 
س��رزمين اصلی با حك��م گم�رک و پروان��ه ارزش اف�زوده 

گمرک سازمان صورت می پذيرد. 
• عودت كاالهای وارده از س��رزمين اصلی به منطقه با حكم 	

گمرک و پروانه مرجوعی گمرک سازمان صورت می پذيرد.
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وجوه افتراق شرکت سهامی خاص
با مسئولیت محدود

در ش��ركت س��هامی خاص حداقل 35% سرمايه بايد نقداً در 
يكی از ش��عب بانك های منطقه توديع و گواهی مربوطه ارائه 
و 65% در تعهد س��هامداران باشد در صورتيكه در شركت با 
مسئوليت محدود بايد ابتدا كل سرمايه توسط شركا پرداخت 
گردد. انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل در شركت سهامی 
خاص اجباری و در شركت با مسئوليت محدود در صورتيكه 
تعداد ش��ركاء بيش از 12 نفر باشد الزم است. مدت مديريت 
در ش��ركت س��هامی خاص حداكثر 2 سال می باشد كه قابل 
تمديد اس��ت و در ش��ركت با مس��ئوليت مح��دود مديران 
ش��ركت برای م��دت زم��ان محدود ي��ا نا مح��دود انتخاب 
می شوند. س��رمايه در شركت سهامی خاص به سهام تقسيم 
و مس��ئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنهاست. 
س��رمايه در شركت با مس��ئوليت محدود به سهام يا قطعات 
س��هام تقسيم نمی شوند و شركاء فقط تا ميزان سرمايه خود 
در ش��ركت مس��ئول قروض و تعهدات می باشند. مديران در 



ش��ركت سهامی خاص الزاماً بايستی سهامدار بوده و يا تعداد 
س��هام وثيقه مقرر در اساسنامه را تهيه و به صندوق شركت 
بپردازن��د. مديران در ش��ركت با مس��ئوليت محدود بصورت 
موظف يا غير موظف كه از بين ش��ركاء ي��ا از خارج انتخاب 
می ش��وند انجام وظيفه خواهند كرد. تقويم سهم الشركه غير 
نقدی در ش��ركت با مس��ئوليت محدود توسط شركا صورت 
می گي��رد ش��ركاء در اين خصوص در مقابل اش��خاص ثالث 
مس��ئوليت تضامنی دارن��د. تقويم آورده ه��ای غير نقدی در 
شركت سهامی خاص با كارشناس رسمی دادگستری خواهد 
بود. در شركت با مس��ئوليت محدود تعداد شركاء حداقل 2 
نفر و در ش��ركت س��هامی خاص تعداد سهامداران حداقل 3 

نفر می باشد.
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مدارک عمومی مورد نیاز ثبت شرکت ها
یا موسسه تجاری

• مجوز س��رمايه گذاري اقتصادي صادره توس��ط س��ازمان 	
منطقه آزاد ارس 

• تائيديه واحد ثبتي منطقه در خصوص تعيين نام ش��ركت 	
يا موسسه

• فتوكپي شناس��نامه و كارت ملي ي��ا گذرنامه ) در خصوص 	
اتباع خارجي( موسسين /  سهامداران / مديران / بازرسان     

• ارائ��ه دو جلد دفتر تجاري ش��ركت ) يك جل��د دفتر كل 	
و يك جل��د دفتر روزنامه كه بايد نم��ره ترتيبي و قيطان 

كشيده شده باشد(
• در صورتي كه سهامدار يا شركاء شركت در شرف تاسيس 	

داراي ش��خصيت حقوقي و تابعيت ايراني باشند ابتدا بايد 
در اج��راي م��اده 589 قانون تجارت مصوب��ه اي مبني بر 
مشاركت و سرمايه گذاري در شركت جديد التاسيس تهيه 

و تنظيم شود كه در آن : 
•  ميزان و درصد سرمايه گذاري )سهام / سهم الشركه( مشخص شود	
•  نماين��ده اي جه��ت حض��ور در كلي��ه مجامع و جلس��ات 	

هيات مديره معرفي گردد 
•  به امضاء اشخاص مجاز رسيده و به مهر شركت ممهور گردد 	

سپس به پيوست اين مصوبه روزنامه رسمي آگهي تاسيس و 
آخرين تغييرات در صاحبان امضاء مجاز و فتوكپي اساسنامه 

شركت يا موسسه ضميمه گردد 
• چنانچه س��هامدار يا شركاء شركت در شرف تاسيس داراي 	

ش��خصيت حقوقي و تابعيت خارجي باش��ند، الزم اس��ت 
مدارک ذيل به واحد ثبتي ارائه شود 
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• مصوبه هيات مديره مبني بر مش��اركت  و سرمايه گذاري 	
در ش��ركت در ش��رف تاس��يس كه در آن ميزان و درصد 
س��رمايه گذاري )سهام / س��هم الشركه( مش��خص شده و 
نماين��ده اي را جهت حض��ور در كليه مجامع و جلس��ات 
هي��ات مدي��ره معرف��ي نم��وده و ب��ه امض��اء اش��خاص 
 مج��از رس��يده و ب��ه مهر ش��ركت ي��ا موسس��ه ممهور

گرديده باشد
• گواهي ثبت شركت يا موسسه خارجي كه از سوي مرجع 	

ثبتي كشور متبوع صادر شده باشد 
• رو نوشت اساسنامه مصدق شركت يا موسسه خارجي 	
• فتوكپي مدارک شناسايي نماينده شخص حقوقي خارجي 	
• مراتب صورتجلس��ه هي��ات مديره و گواه��ي ثبت بايد به 	

تصديق مقامات صاحيت دار كه امضاء و مهر در آنجا واقع 
شده است رسيده و به تائيد سفارت و در نهايت به تصديق 

وزارت امور خارجه جمهوري اسامي ايران برسد 
• كليه مدارک مذكور بايد توس��ط مترجم رس��مي به زبان 	

فارسي ترجمه گردد 
• پرداخت حق الثبت ش��ركت يا موسسه و حق پلمپ دفاتر 	

تجاري بنام سازمان منطقه آزاد ارس 
• ارائه كپی س��ند يا اجاره نامه برای مرك��ز اصلی در داخل 	

محدوده منطقه و كد پستي 10 رقمي
• پايان خدمت و كپی آن براي سهامداران يا شركاء  	
• ارائه گواهی بانكی مبنی بر پرداخت حداقل 35% س��رمايه 	

در شركت های سهامی 
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مدارک اختصاصی مورد نیاز برای ثبت
شرکت سهامی خاص:

• اظهار نامه ثبت شركت سهامی خاص )دونسخه(	
• صورتجلسه مجمع عمومی موسس )دونسخه(	
• صورتجلسه هيات مديره )دونسخه(	
• اساسنامه شركت در شرف تاسيس )دونسخه(	
• فهرس��ت س��هامداران و تعيين مقدار س��هم آنها و درصد 	

پرداخ��ت س��هم گواهی بانك���ی نزد يك���ی از بانك های 
مس�تقر در منطقه مبن�ی بر ت��وديع ح�داقل35% سرمايه

شرکت با مسئولیت محدود:
• صورتجلسه مجمع عمومی موسس )دونسخه(	
• صورتجلسه هيات مديره )دونسخه(	
• اساسنامه شركت در شرف تاسيس )دونسخه(	
• شركتنامه و تقاضانامه ثبت شركت )دونسخه(  	

موسسه غیر تجاری:
• صورتجلسه مجمع عمومی موسس )دونسخه(	
• صورتجلسه هيات مديره )دونسخه(	
• اساسنامه موسسه در شرف تاسيس )دونسخه(	
• تقاضانامه ثبت موسسه غير تجاری )دونسخه(	
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مدارک عمومی مورد نیاز ثبت شرکت ها
یا موسسه غیر تجاری

ثبت شعبات و نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی
• اظهارنامه ثبت )دونسخه(	
• اصل مجوز تاسيس شعبه يا اختيارنامه نمايندگی	
• رونوشت مصدق سند ثبت شركت يا موسسه خارجی	
• اساسنامه مصدق شركت يا موسسه خارجی	
•  فتوكپ��ی مص��دق اظهارنام��ه تقاضانام��ه ثبت ش��خص 	

حقوقی خارجی
• ارائه آخرين ترازنامه مالی شركت يا موسسه خارجی	
• كليه مدارک فوق بايد توس��ط مقامات صاحيت دار كشور 	

متبوع تصديق ش��ده و به تصدي��ق نمايندگی جمه��وری 
اس��امی در آن ك��ش��ور و در نهايت ب��ه تصديق وزارت 
امورخارجه جمه��وری اسام��ی ايران رسيده و سپ��س 

توسط مترجم رسمی به زبان فارسی ترجمه گردد. 
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نحوه پرداخت هزینه های ثبت شرکت
• واريز حق الثبت اشخاص حقوق�ی و حق الث�بت تغييرات 	

و هزينه های درج آگهی در روزنامه رسمی و حق ثبت نام 
بازرگانان و حق پلمپ دفاتر تجاری به حس��اب س��ازمان 

منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس.
• اش��خاص حقيقی و حقوقی پس از ثبت دارای شخص�يت 	

حقوقی خواهند بود و بر اساس مقررات و قوانين حاكم در 
منطقه فعاليت می نمايند.

• پلم�پ دفات�ر روزان�ه و كل ش���ركت های ت�جاری و غ�ير 	
تج�اری طب�ق دس���تورالعملی كه توسط سازمان منطق�ه 
آزاد ت�ج��اری صنعت���ی ارس تعي�ين می ش��ود، ص�ورت 
گرفته و پ�س از امض�ای نماينده واحد ثبتی به مهر واحد 

مذكور ممهور می گردد.
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نحوه صدور مجوز سرمایه گذاری
موسسه غیر تجاری:

م��دارک عمومي مورد نياز جهت اخذ مجوز س��رمايه گذاري 
) براي شركت جديد التاسيس(: 

• ارائ��ه درخواس��ت كتبي تكمي��ل فرم درخواس��ت مجوز 	
سرمايه گذاري

• اص��ل شناس�نامه، كارت ملي و م�درک تحصي�لي م�دير 	
عامل ش���ركت و س��اير اعض��ا داراي تخص��ص در زمينه 
فعاليت درخواس��تي  ب��ه ه�مراه تص�وي��ر كليه صفحات 

مدارک مذكور
• در رابط���ه ب��ا اتباع خارج��ي 2 قطعه عك��س و تص�وير 	

مص���دق كلي��ه صف�ح��ات گذرنامه س��هامداران و هيات 
م�ديره ش���ركت با ترج�مه رس��م�ي كه به تاييد مراجع 

ذيصاح  ) كنسولگری ايران ( رسي�ده باشد. 
• دو قطعه عك���س )3×4( مدير عامل كه از تاريخ تهيه آن 	

بي�ش از شش ماه نگذشته باشد.
• تايي�د نام ش��ركت از واحد ثبت ش��ركت هاي س���ازمان 	

منطقه آزاد ارس

ارائه فیش واریز وجه براي:
- فعاليت هاي خدماتي و عمراني
- فعاليت هاي توليدي و صنعتي

- فعاليت هاي بازرگاني

فرآیند:
• درياف��ت و تكميل فرم درخواس��ت مجوز س��رمايه گذاري 	

توسط متقاضي
• تعيين نام شركت در واحد ثبت شركت هاي سازمان  	

تكميل مدارک مورد نياز
• ارائه مدارک به واحد سرمايه گذاري و جذب منابع سازمان	
• بررسي مدارک توسط كارشناس مربوطه ، راهنمايي مورد 	

ني��از  و اس��تعام هاي الزم ، در ص��ورت موافقت ارجاع به 
كميس���يون اقتصادي، در صورت تصويب در كميسي�ون 
اقتص��ادي ص��دور مج���وز س��رمايه گذاری در خص��وص 
درخواست خريد زمين يا اجاره، مع�رفي به واحد حقوق�ي 

و اماک سازمان
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مدارک تخصصي مورد نیاز
جهت اخذ مجوز سرمایه گذاري:

فعاليت هـاي بخش پولـي و بانكي: رعاي��ت ضواب�ط و آيين 
نامه ه��اي اج�رايي موج��ود در قانون و مق���ررات چگونگ�ي 

اداره مناط�ق آزاد تجاري و صنع�تي
فعاليت هـاي بخـش بيمـه: رعايت ضوابط و آيي��ن نامه هاي 
اجرايي موج��ود در قانون و مقررات چگونگ��ي اداره مناطق 

آزاد تجاري و صنعتي
فعاليـت در بخـش صنعت: ارائ��ه فرم تكميل ش��ده توجيه 
فني، مالي و اقت�صادي جهت بررس��ی و طرح در كميسيون 

اقتصادی
فعاليت هاي انبارداری: داش��تن ساخت�مان انباری شخص�ی 

يا بنام ش�ركت با كاربری انباری قيد شده در سند مالكيت
فعاليت هاي خدماتي، سـاختمانی و عمرانی: داشتن مدرک 
تحصيلي مرتبط با موضوع فعاليت، براي اعضاي هيات مديره 

الزامي مي باشد.
فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعی و گردشـگری: ارائه موافقت 
نام��ه از معاونت فرهنگي، اجتماعي و گردش��گري س��ازمان 

منطقه آزاد ارس
فعاليت هاي سـياحتي: ارائه فرم تكميل شده توجي�ه فن�ي، 
مال���ي و اقتص���ادي جهت بررس��ی و طرح در كميس��يون 

اقتصادی
فعاليت هـاي کشـاورزي و امور دام: ارائه فرم تكميل ش��ده 
توجي��ه فني، مال��ي و اقتص��ادي جهت بررس��ی و طرح در 

كميسيون اقتصادی
فعاليت هاي بخش معدن: داشتن مدرک تحصيلي م�رتبط با 
موض�وع فع�اليت در صورت لزوم، اس��تعام از مراجع ذيربط 
)س��ازمان ها- ادارات ذي�ربط- بانك مركزی- بيمه مركزی - 
 اداره اماك��ن و غي��ره( ب��رای ه��ر ي��ك از فعاليت های فوق 

انجام می گيرد.
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توجه :
متقاضي��ان س��رمايه گ��ذاری 30 %  از س��رمايه گذاری كل 
اظهار شده در طرح توجيه فنی، مالی و اقتصادی )مربوط به 
فعاليت های توليدی- صنعتی- س��ياحتی ( را بايستی در يك 
دوره 6 ماهه طی يك برگ صورتحس��اب تاييد ش��ده بانكی 

ارائه نمايند.
جهت دريافت س��ريع و مطمئن دعوتنام��ه ها و اطاعيه ها 
جه���ت حضور در همايش ها، مراس��م ها و موضوعات مرتبط 
با امور اقتصادی، خواهش��مند اس��ت نس��بت به ثبت آدرس 
پس��ت الكترونيكی ش��ركت در وب س��ايت س��رمايه گذاری 
 س��ازمان www.arasiv.ir  در بخش ثبت نام سرمايه گذاران 

اقدام نمايند.



نحوه صدور مجوز سرمایه گذاری
مدارك مورد نیاز جهت اخذ مجوز سرمایه گذاري

) براي شعبه شرکت(:
• ارائه درخواست كتبي	
• تكميل فرم در خواست مجوز سرمايه گذاري	
• اص��ل شناس��نامه، كارت ملي و م���درک تحص�يلي مدير 	

شعبه شركت به همراه
• تصوي��ر كليه صفحات م��دارک مذكور در رابط��ه با اتباع 	

خارجي تصوير مصدق كليه صفحات گذرنامه
• س��هامداران و هيات مديره ش��ركت كه ب��ه تاييد مراجع 	

ذيص�اح )كنس�ولگری ايران( رسيده باشد.
• دو قطعه عكس )4×3( مدير ش��عبه ش�ركت كه از تاري�خ 	

ته�يه آن بيش از شش ماه نگذشته باشد.
• اصل و كپي اساسنامه شركت	
• تصوير مصدق آگهي تاسيس و تغييرات شركت يا موسسه	
• صورتجلس��ه هيات مديره مبني بر تاسيس شعبه و تعيين 	

مدير شعبه

ارائه فیش واریز وجه براي:
- فعاليت هاي خدماتي و عمراني
- فعاليت هاي توليدي و صنعتي

- فعاليت هاي بازرگاني

 



نحوه صدور مجوز سرمایه گذاری
مدارك مورد نیاز جهت اخذ مجوز س�رمایه گذاري ) براي 
انتقال مرکز اصلي شرکت هاي ثبت شده در سرزمین اصلي(:

• ارائه درخواست كتبي	
• تكميل فرم در خواست مجوز سرمايه گذاري	
• اصل شناس�نامه، كارت ملي و مدرک تحصيلي مديرعامل 	

شركت به همراه تصوير كليه صفحات مدارک مذكور
• در رابط���ه با اتب��اع خارج���ي تص�وير مص���دق كل��يه 	

صف��حات گ��ذرنامه س��هامداران و هيات مديره ش��ركت 
 ك��ه ب��ه تايي��د مراج��ع ذيص���اح )كنس��ولگری ايران ( 

رس�يده باشد.
• دو قطعه عك��س )4×3( مدير عامل ش��ركت كه از تاريخ 	

تهيه آن بيش از شش ماه نگذشته باشد.
• اصل و كپي اساسنامه شركت	
• تصوير مصدق آگهي تاسيس و تغييرات شركت يا موسسه	
•  صورتجلس��ه هي��ات مدي��ره مبن��ي ب��ر انتق��ال مرك��ز 	

اصلي شركت

ارائه فیش واریز وجه براي: 
- فعاليت هاي خدماتي و عمراني
- فعاليت هاي توليدي و صنعتي

- فعاليت هاي بازرگاني



نحوه صدور مجوز سرمایه گذاری
مدارك مورد نیاز جهت اخذ مجوز فعالیت اقتصادي 

• تص�وي��ر مص�دق آگهي تاس��ي�س ش��خ�ص حق�وقي در 	
من�طقه آزاد ارس

• تصوير مصدق س��ند مالكي��ت مح�ل فعالي��ت و يا اجاره 	
مربوط به محل فعاليت ) در رابطه با اجاره نامه الزم اس��ت 
تصوير مصدق س��ند مالكي�ت موجر مربوط به مورد اجاره 

نيز ارائه شود.(
• تصوي��ر مصدق آگهي آخرين تغييرات ش��خص حق��وقي 	

)در صورت وجود تغييرات (
• ارائه فرم تكميل ش��ده خاصه وضعيت مالي همراه با يك 	

نس�خه از صورت هاي مال�ي ش�ركت مرب�وط به دوره ق�بل 
از تاري��خ درخواس�ت

• 2 قطع����ه عك���س )4×3( مدي��ر عام���ل ش��ركت ي��ا 	
 م��دير ش��ع��به ش���ركت اصل و كپي شناس��نامه مدير 

عام�ل شركت
• در خص��وص فعاليت ه��اي پيمانكاري ارائ��ه اصل و كپي 	

قرارداد منعقده با سازمان
• در خص���وص فعاليت ه��اي بازرگاني ارائ��ه نم�ونه قب�ض 	

رسيد انبار يا پروانه سبزگمركي

ارائه فیش واریز وجه براي
- فعاليت هاي خدماتي و عمراني

- فعاليت هاي بازرگاني
- در رابط��ه با مج��وز فعاليت م��وردي ب��راي ق�راردادهاي 
منعق�ده سازم�ان با اش�خاص حقيقي يا حقوق�ي به ح�ساب 
س��يبا: 0106060297005 بانك مل�ي بنام سازمان منطقه 

آزاد ارس

- در صورت لزوم، اس��تعام از مراجع ذيربط )س��ازم�ان ها- 
ادارات ذيرب���ط- بانك مركزی- بيمه مركزی– اداره اماكن و 

غيره( انجام می گيرد.



فرآیند
• ارائه درخواست به معاون�ت اقتصادي و سرمايه گذاري	
• تكميل فرم هاي مربوط به درخواست مجوز فعاليت توسط 	

متقاضي
• ارائ��ه مدارک م�ورد نياز به واحد س��رمايه گذاري و جذب 	

منابع 
• بررسي مدارک ارائه شده توسط كارشناس ذيربط و انجام 	

استعام هاي الزم
• صدور مجوز فعاليت	
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نحوه صدور پروانه بهره برداری برای 
فعالیت های تولیدی، صنعتی

مدارك مورد نیاز:
•  تصوير مصدق س��ند مالكي��ت و يا اجاره نام��ه مربوط به 	

محل فعاليت
• فيش واريز عوارض صدور مجوز پروانه بهره برداری	
• تكميل فرم درخواست پروانه بهره برداری	
• ارائ��ه پايان كار س��اختمانی از معاونت عم��ران و امور زير 	

بنايی سازمان
• اخذ مجوز از نهادها و سازمان های مربوطه	
• ارائه مجوز ورود ماش��ين آالت و تجهيزات صادر ش��ده از 	

اداره صنايع سازمان
• ارائه موافقت اداره محيط زيست در خصوص پروژه مربوطه	
• ارائه مجوز از نظر حفاظت صنعتی و امور ايمنی	
• تصوير آگهی تاسيس شركت	
• تصوير بيمه نامه آتش سوزی	

فرآیند:
ثبت شركت توس��ط متقاضی خريد يا اجاره زمين و ساخت 
آن و ارائ��ه پايان كار عمليات س��اختمانی با س��ند مالكيت 
ي��ا اجاره نامه س��اختمان در منطقه تكميل فرم درخواس��ت 
پروانه بهره برداری از اداره صنايع س��ازمان واريز وجه عوارض 
صدورپروانه بهره برداری و ارائه فيش آن اخذ استعام از اداره 
محيط زيست اخذ استعام از واحد بهداشت در صورت لزوم 

صدور پروانه بهره برداری
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فرآیند سفارش واردات کاال
)اشخاص حقیقی و حقوقی(

• مراجع��ه بازرگ���ان/ متقاض���ي و يا نم�اينده ايش�ان به 	
وب س�����ايت www.sabtaresh.tpo.ir جهت ثبت نام 
در سيستم ثبت س��ف��ارش با تكميل اطاعات من��درج 
در س����ايت و درياف�ت كد كاربري و رمز عبور ش��خصي 

جهت ورود به سيستم
• ارائه اص�ل مدارک به كارش�ناس تائيد، پ��س از ث�بت نام 	

و اخ�ذ ش���ماره پيگيري در س��ايت ، بمنظور تائيد نهائي 
عضويت شامل مدارک ذيل:

بازرگانـان حقيقي: اص�ل وكپي شناس���نامه - كارت مل�ي - 
كارت بازرگان��ي م��دارک مربوط به واح��د توليدي ) موافقت 

اصول�ي يا پروانه به�ره برداري يا پروانه تاسيس(
بازرگانان حقوقي: اصل و كپي شناس��نامه و كارت ملي مدير 
عام�ل – كارت بازرگاني - آگهي تاس��يس و آخرين تغيي�رات 
در روزنامه رس�مي- م�دارک م�ربوط به شركت هاي تولي�دي 

) موافقت اص�ولي ، پروانه به�ره برداري ياج�واز تاسيس(



• ورود به س����ايت جه��ت وارد نم���ودن اطاع�ات ثب�ت 	
س�فارش ط��بق پروف�رما

• ذخي����ره اطاع����ات و اس��ك��ن ص�ف�ح��ات پروف�رما، 	
مج��وزهاي الزم، پ�روانه بهره برداري )واحدهاي توليدي( و... 

• انت��خاب س����ازمان منطقه آزاد ارس در بخ��ش مح��ل 	
تحويل مدارک و ثبت و ارسال پرونده 

• كارشناس����ي پرون�ده متقاض��ي توس���ط كارش���ناس 	
اول�يه سازمان بمحض روي�ت پرونده در سي�ستم و ارسال 
نظريه كارشناسي )تائيد يا  عدم تائيد( به كارشناس نهائي  

بررسي مجدد پرونده توسط كارشناس نهائي

در صورت عدم تائید
• ع��ودت پرونده به متقاضي با درج علت عدم تائيد بمنظور 	

رف�ع نقص از طريق سيستم
• رفع نقص و ويرايش پرونده توسط متقاضي و ارسال مجدد 	

به كارشناس تائيد
• مش��اهده پرون��ده بص��ورت تائيد ش��ده )س��بز رنگ( در 	

سيس��تم متقاضي 

در صورت تائید
• مشاهده پرونده بصورت تائيد شده )سبز رنگ( در سيستم 	

متقاضي
• محاس��به كارمزد ثبت س�فارش توسط سيستم متقاضي و 	

واريز كارمزد به ح�ساب ذكر شده در سيستم
• تحويل فيش واريز ش��ده كارمزد به كارشناس ثبت فيش 	

و پرينت
• پرينت مجوز ثبت س��فارش به انض�مام پروف�رما و س���اير 	

مج�وزهاي موجود توس�ط كارش�ناس و درج امضاء مج�از 
س�ازمان، هولگرام و م�هربرجس�ته در آن 

•  تحوي��ل مج��وز ثبت س��فارش ب��ه متقاضي جه��ت ارائه 	
به گمرک



فرایند صدور گواهي مبدا اتاق بازرگاني
براي کاالهاي صادره

• مراجعه به معاونت اقتصادي سازمان منطقه آزاد ارس	
• ارائه درخواس��ت كتبي گواهي مب�دا در س���ربرگ چاپي 	

ش��ركت با ذك�ر نوع كاال، وزن و ش���ماره پروانه به دف�تر 
معاون�ت اقت�صادی و س��رمايه گذاری به انض�مام م�دارک 

الزم ش�امل: 
• كپي پروان��ه گمركي)اظهارنامه(، كپ���ي invoice ، كپ�ي 	

بارنامه ي��ا CMR ، كپي كارت بازرگان���ي معت�بر، في�ش 
واري�زي به ش�ماره ح��ساب س�يبا: 0107280878008 
بانك مل�ي ش��ع�به گمرک تبريز ب�نام ات��اق بازرگان�ي و 

صنايع و معادن تبريز
• ارجاع درخ�واست متقاض�ي توس�ط معاون�ت اقتصادي به 	

واح�د بازرگان�ي
• كنترل و تطابق مدارک توسط كارشناس مربوطه	

در صورت عدم تائید مدارك
• توضي��ح علت عدم تائيد و نح�وه تكميل و اص�اح مدارک 	

به متقاضي توسط كارشناس
• اصاح مدارک توس�ط متقاض�ي و ع�ودت به كارش�ناس	
•  اخ��ذ ش��ماره از ات��اق بازرگان��ي تبري��ز جه��ت درج در	

گواهي مبدا
• پرين�ت اوليه گواهي مبدا توسط كارشناس و بازنگري و تائيد	
• ص�دور گواه�ي مب�دا نهائي در ب�رگه هاي مخصوص امضا 	

ش��ده توس�ط مسئول صدور گواهي مبدا اتاق بازرگاني
• ممه���ور نمودن گواهي مب�دا ب��ه مه�رهاي اتاق بازرگاني  	

ض�من درج مه�ر  صادر كننده و ارائه به متقاضی 
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فرآیند صدور گواهی مبدا برای
کاالهای صادره از منطقه آزاد ارس

• مراجعه به معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد ارس	
• ارائه درخواس��ت كتبي گواهي مب�دا در س���ربرگ چاپي 	

ش��ركت با ذك�ر ن��وع كاال، وزن و ش��ماره پروانه به دفتر 
معاونت به انض�مام م�دارک الزم ش�امل:

• كپ��ي پروانه گمركي )اظهارنام��ه(، كپ�ي invoice ، كپ�ي 	
بارنام��ه يا CMR ، كپ���ي كارت بازرگان�ي معت�بر، في�ش 
واري�زي بابت هر فقره گواهی مبداء به ش���ماره ح��ساب 
س����يبا: 0106060297005 بان��ك مل�ي بنام س��ازمان 

منطقه آزاد ارس
• ارجاع درخواست توسط معاونت اقتصادی به واحد بازرگانی 	

كن�ترل و تطابق مدارک توسط كارشناس مربوطه
• صدور گواهی مبدا و ارس��ال به دفتر معاونت جهت امضاء 	

نهايی توسط معاون اقتصادی
• مم�هور نمودن گواه�ی مبدا امضاء ش�ده به مهر برجس�ته 	

سازمان و ارائه ب�ه متقاضی
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فرآیند ثبت شرکت در سازمان منطقه آزاد ارس

مراجعه به واحد ثبت شركت ها و دريافت فرم های مربوطه
با توجه به نوع شركت و ارائه اسامی پيشنهادی

تهيه يك نسخه تصوير از فرم های ثبت شركت

ارائه فرم های تكميل شده صدور مجوز سرمايه گذاری و مدارک مورد نياز
به معاونت اقتصادی جهت دريافت مجوز ثبت شركت

 دريافت مجوز يا مجوز موقت فعاليت اقتصادی از مديريت سرمايه گذاری

ارائه مجوز به واحد ثبت شركت ها

تكميل پيشنويس های مربوطه و ارائه آنها به همراه مدارک مورد نياز
به اداره ثبت شركت ها

بررسی فرم های تكميل شده و رفع اشكاالت احتمالی توسط واحد ثبت شركت ها

تكميل دفترچه های اصلی ثبت شركت توسط واحد ثبت شركت ها

مراجعه به بانك و واريز مبلغ حق الثبت و دريافت رسيد

ارائه رسيد بانكی به اداره ثبت شركت ها

تشكيل پرونده و ثبت توسط واحد ثبت شركت ها

پلمپ دفاتر تجاری و ارائه يك نسخه از مدارک ثبتی ممهور شده به سرمايه گذار

ارائه آگهی تاسيس شركت به روزنامه رسمی و كثير االنتشار

تاييد

بررسی اسامی پيشنهادی
عدم تاييد



فر آیند جذب طرح های سرمایه گذاری
فرم در خواست سرمايه گذاری

مذاكره با سرمايه گذار و دريافت كتبی سرمايه گذاری و ثبت شماره در خواست

مديريت جذب صنايع و سرمايه گذاری

تمامی متقاضيان سرمايه گذاری در حد زمينه و با معرفی از هر حوزه ای برای شروع و 
ثبت در خواست به مديريت جذب منابع و سرمايه گذاری مراجعه خواهد نمود.

فرم طرح تو جيهی

در يافت طرح توجيهی و ارجاع آن به حوزه تخصصی مرتبط با طرح

 مديريت جذب منابع و سرمايه گذاری 

بررسی فنی و قتصادی طرح و در صورت نياز مذاكره با سرمايه گذار

مديريت جذب منابع و سرمايه گذاری + حوزه ی تخصصی مرتبط

استعام از معاونت ها و مديريت ها و 
مراجع ذيربط در صورت نياز

معاونت اقتصادی و سرمايه گذاری

در خواست از مديريت اماک و حقوقی 
جهت ارائه گزينه هايی برای معرفی به 

سر ما يه گذار
مديريت جذب منابع و سرمايه گذاري

صدور و ارائه كروكی گزينه های زمين 
برای طرح مورد نياز

معرفی گزينه ها و در يافت موافقت 
كتبی با يگ گزينه از سرما يه گذار

مديريت جذب منابع و سرمايه گذاري

طرح و بررسي در كميسيون

كميسيون اقتصادی و ارزشيابی زمين

 ماحظه پيش نويسی مصوبه و ارائه
نظر در اصطاحی در صورت نياز
رئيس هيات مديره + مدير عامل

اعام مراتب به سر ما يه گذار

مديريت جذب منابع و 
سرمايه گذاری

اصاح يا تغيير طرح

مديريت جذب منابع و 
سرمايه گذاری + متقاضی

اعام مراتب به سرما يه گذار

مديريت جذب منابع و 
سرمايه گذاري +  متقاضي

اصاح يا تغيير طرح

متقاضي

اباغ مصوبه كمسيون

معاونت اقتصادی و سرمايه گذاری

 انجام مراحل صدور مجوز 
سرمايه گذاری  و ثبت شركت

معاونت اقتصادی و سرمايه گذاری و 
مديريت اماک

عقد قرار داد با سرمايه گذاری
جهت واگذاری زمين

مديريت اماک

تاييد

تائيد

امكان اصاح
پايانوجود دارد؟

پايان

بله

خير

خير

امكان اصاح وجود 
دارد؟

خير

بلي
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بررس��ی فنی و اقتصادی طرح به صورت همزمان در معاونت 
اقتصادی و س��رمايه گذاری و ح��وزه تخصصی مر بوط انجام 

خواهد پذيرفت.

تمام متقاضيان س��رمايه گذاري در هر زمين��ه و با معرفي از 
هر حوزه اي براي ش��روع و ثبت درخواست به مديريت جذب 

منابع و سرمايه گذاري مراجعه خواهند نمود.



فر آیند صدور مجوز سرمایه گذاری توليدی،صنعتی
ارائه در خواست توسط متقاضی 

ارائه كليات طرح توليد و در خواست كتبی و مدارک مورد نياز تكميل فرم مربوطه

تحويل فرم مجوز )پرسشنامه تاسيس واحد توليدی(

تكميل فرم توسط متقاضی

بررسی فرم تكميل شده توسط واحد صنايع

ارجاع به كمسيون اقتصادی و اخذ نظر كمسيون 

بررسی ظرفيت توليد اسمی

دريافت نقشه ها و برنامه زمان بندی تاييد شده توسط متقاضی و مهندس فنی

صدور مجوز سرما يه گذاری به مدت يك سال

بررسی اقتصادی فنی بررسی طرح توجيهی
و مالی

ارائه مشاوره های الزم و يا 
اصاح كليات طرح توليدی 

توسط متقاضی
توجيه نداردتوجيه دارد



فرآیند صدور مجوز فعاليت اقتصادی )خدماتی و بازرگانی(
ارائه در خواست توسط متقاضی

تكميل فرم در خواست مجوز فعاليت

ارائه مدارک الزم

بررسی توسط كار شناس

صدور مجوز فعاليت اقتصادی به مدت يك سال



فرآیند صدور مجوز سرمایه گذاری برای فعاليت های توليدی کشاورزی
مراجعه متقاضی به واحد صدور مجوز ها جهت دريافت فرم

در خواست سرمايه گذاری و فرم توجيه فنی و اقتصادی
تكميل فرم ها توسط متقاضی و تحويل به واحد صدور مجوز ها

بررسی مندرجات فرم ها توسط كارشناس ذيربط

اخذ تاييديه كارشناس كشاورزی

صدور مجوز سرمايه گذاری



فرآیند صدور پروانه بهره برداری برای فعاليت های توليدی و صنعتی
ارائه در خواست توسط متقاضی مبنی بر دريافت پروانه بهره برداری

 بررسی خط توليد و ماشين آالت نصب شده و انطباق آن با ماشين آالت اظهار شده
در كليات طرح توليد

بررسی و انطباق با مواد اوليه اظهار شده در كليات طرح توليد

ارائه بيمه نامه توسط متقاضی

اخذ نظر اداره محيط زيست

اخذ نظر مشاوره ايمنی و آتش نشانی

تكميل فرم مربوطه توسط متقاضی

ظرفيت سنجی خط توليد

بررسی نمونه توليدی

اخذ پروانه پايان كار از معاونت عمران سازمان

 
صدور پروانه بهره برداری



فرآیند صدور پروانه بهره برداری برای فعاليت های توليدی کشاورزی
تاسيس و ثبت شركت

اقدام جهت تهيه زمين صنعتی در منطقه آزاد ارس

اخذ پروانه ساختمانی از معاونت عمران و امور زير بناييی سازمان )در صورت نياز(

تكميل فرم های در خواست اجازه ورود ماشين آالت و لوازم تجهيزات

اخذ مجوز واردات ماشين آالت و تجهيزات از واحد صنايع و كشاورزی

اجرای طرح

صدور پروانه بهره برداری

اخ���ذ
گواهی اداره سازمان

در صورت نياز

اخذ گواهی پايان كار
از معاونت عمران

و امور زير بنايی سازمان
در صورت نياز

گواهی توليد آزمايشی





مراحل اجرایی ترخيص خودرو
ترخيص اوليه

تخليه خودرو وارداتی در منطقه آزاد ارس

صدور قبض انبار توسط منطقه آزاد ارس

مراجعه به گمرک منطقه آزاد و ارائه مدارک خودرو از قبيل فرم شماره -1
فاكتور خريد،گواهی پليس كشور مبداء- مجوز واردات و....

ارزيابی گمركی و تكميل فرم آن توسط گمرک منطقه آزاد ارس

تعيين عوارض خودروی وارداتی طبق آيين نامه توسط گمرک منطقه آزاد ارس
و اعام آن به وارد كننده

پرداخت عوارض خودرويی وارداتی طبق آيين نامه توسط گمرک منطقه آزاد ارس
و اعام آن به وارد كننده

صدور پروانه گمركی توسط گمرک منطقه آزاد ارس و ارائه به واحد شماره گذاری منطقه

شماره گذاری

تحويل مدارک و تشكيل پرونده در مركز شماره گذاری 

بازديد خودرو توسط افسر راهنمايی و رانندگی

تعيين شماره پاک خودرو و عوارض شماره گذاری طبق تعرفه سازمان

پرداخت عوارض و تاييد آن توسط واحد مالی سازمان

نصب GPS و انجام امور بيمه ای خودرو – تحويل تصوير آن به مركز شماره گذاری

تحويل پاک و نصب آن توسط متصدی نصب در محوطه مركز شماره گذاری

تاييد پروانه گمرک سازمان توسط مركز شماره گذاری و اعاده آن به گمرک سازمان

ترخيص نهايی خودرو از منطقه آزاد ارس

مرجوع نمودن خودرو

اصاح گواهی پليس 
كشور مبداء عدم تطبيق تطبيق
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خروج خودرو از محدوده مصوب منطقه آزاد ارس
مراجعه به گمرک جمهوری اسامی ايران )گمرک جلفا(

و ارائه مدارک صدور پروانه خروج )كارت ماشين – كپی پروانه- ضمانت نامه الزم و ...(
به گمرک منطقه و بيمه نامه و ضمانت نامه 

 انجام امور دفتری و صدور مجوز خروج كاال توسط گمرک جمهوری اسامی ايران
از منطقه آزاد ارس. 
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فرصتهایسرمایهگذاری
منطقهآزادارس
دربخشهایمختلف
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فرصت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
كشت محصوالت گلخانه ای به روش هيدروپونيك

توليد نهال به روش كشت بافت

ايجاد كشتارگاه و بسته بندی گوشت

توليد كنسانتره دامی

توليد كمپوست و ورمی كمپوست

توليد كود از ضايعات گياهی

فرآوری گياهان دارويی

توليد كودهای بيولوژيك

كشت و توليد گياهان دارويی

پرورش متراكم ماهی قزل آال

پرورش ماهيان خاوياری و ميگو

پرورش كرم ابريشم

توليد گل و گياه در مجتمع گلخانه ای

توليد كندوی عسل

پرورش زنبور عسل

پرورش قارچ خوراكی

احداث باغ مكانيزه

توليد و تكثير نهال اصاح شده

توليد نهال به روش كشت بافت

پرورش گل و گياه زينتی



فرصت های سرمایه گذاری در بخش صنایع غذایی
برگه خشك كنی و بسته بندی

توليد آرد و نان سالم

توليد رب اسپتيك

توليد روغن گياهی

توليد كنسانتره و آب ميوه

صنايع تبديلی و بسته بندی

اسانس گيری و عرقيات گياهی

 
فرصت های سرمایه گذاری در بخش صنایع نساجی

توليد پوشاک با برندهای معتبر

توليد پارچه جين

توليد انواع پارچه های رومبلی- مخملی و پرده ای

 

فرصت های سرمایه گذاری در بخش صنایع سلولزی
توليد پاركت المينه

كاغذ تيشو

MDF توليد

 

فرصت های سرمایه گذاری در بخش صنایع فلزی
توليد ورق فوالدی ميكرو آلياژی

توليد ورق آلومينيم آلياژی )سری 2000 و 7000(

توليد منيزيم

توليد دايكست منيزيم

توليد ايمپلنت های دندانی از جنس تيتانيوم

صنايع توليد قطعات خودرو

سيستم های گرمايش خورشيدی

CNG توليد كپسول های

سازه های فلزی سبك

مفتول به روش سرد شده

ورق آلومينيوم آلياژی
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فرصت های سرمایه گذاری در بخش صنایع شيميایی
توليد كامپوزيت چوپ پاستيكی

توليد پانل كامپوزيتی
توليد نوارهای )برچسب( مغناطيسی ضد سرقت

توليد ميلگرد كامپوزيتی
توليد پنل بدنه خودرو از كامپوزيت های پليمری

توليد ديسك ترمز كامپوزيتی
توليدتراورس )ريل بند(كامپوزيتی

توليد آميزه های پليمری
EPDM توليد ورق

توليد ابر جاذب پليمری مورد مصرف در خاک
توليدفيلم های پليمری غير قابل نفوذ

توليد فيلم های نفسی بر پايه پلی اولفين
PMMA توليد پليمر

توليد عايق های مغناطيسی قير و پليمر
)SBS( توليد كوپليمر های قطعه ای استايرنی

توليد الياف كربن
توليد گازهای سردكننده

توليد تفلون
توليد كربن فعال

توليد نانو اكسيد روی
توليد اكسيد وپراكسيد روی

توليد اكسيدو پراكسيد منيزيم
توليد اكسيدو پراكسيد ليتيم

توليد انواع جوهر چاپگر،پاتروفلكسی
توليد فلوريد آلومينيم

توليد فويل آلومينيم چاپ پذير
بسته بندی تتراپك
توليد الياف شيشه

توليد الياف پلی استر
توليد ورق پلی كربنات

)IML( توليد ظروف پلی پروپيلن
توليد رنگهای پودری )الكترواستاتيك(

فرآوری های مشتقات نفتی
توليد كيسه هوای خودرو

اسيد چرب
پودر پاسما
سولفات روی

ضد يخ
گرافيت
قير سبز

انواع الستيك راديال خودروهای سواری و باری
غشای نيمه تراوا تصفيه آب
توليد نشادر )كلريد آمونيوم(
توليد شير آالت پاستيكی
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فرصت های سرمایه گذاری در بخش صنایع کانی غير فلزی
توليد قطعات سراميك مغناطيسی

توليد سراميك های آنتی باكتريال

بتن سبك

پرليت

فرصت های سرمایه گذاری در بخش صنایع برق و الكترونيک
سيستم های كنترل هوشمند

خط توليد LED با طول عمر باال

توليد دستگاه های رديابی الكترونيك

تجهيزات پزشكی و دندانپزشكی

ساخت و مونتاژ لوازم خانگی

ای سی يو ايربگ خودرو

 

فرصت های سرمايه گذاری در بخش صنايع بازيافت
خمير كاغذ از ضايعات كشاورزی و كاغذ باطله

 

)High- Tech( فرصت های سرمایه گذاری در بخش فن آوری های نوین
توليد ظروف يكبار مصرف گياهی

آب شيرين كن خورشيدی
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فرصت های سرمایه گذاری در حوزه زیر ساخت
آماده سازی سايت گلخانه 150 هكتاری

آماده سازی سايت دامپروری
پايانه صادراتی و بازرگانی

تأسيس شركت حمل و نقل بين المللی
تأسيس شركت لجستيك حمل و نقل )فورواردی(
احداث سوله و انبار برای سرمايه گذاران خارجی

احداث خط آهن جلفا و اصاندوز
احداث فرودگاه

مجموعه تله کابين
مجموعه تله كابين
مجموعه سواركاری

احداث شهربازی سرپوشيده وسالن بولينگ
پارک آبی

مجموعه كارتينگ وموتورسواری
مركز بازی رايانه ای وشبيه سازی
مجموعه تير اندازی و پينت بال

مجموعه اسكيت وپاتيناژ
مجتمع فرهنگي ) موزه - نمايشگاهي- صنايع دستي و...(

ايستگاه صخره نوردی
احداث زمين گلف و ساختمان خدماتی مربوطه

احداث مجموعه فرهنگی شامل سينما، كتابخانه، بازی های كامپيوتری
احداث شهربازی روباز

تله كابين
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طرح های گردشگری دشت گردیان
پارک سامت

مانژ اسب دوانی

دهكده سامت و ورزش

ايستگاه زيتون

شهر تاريخ

باشگاه كمانداران

مجموعه دوچرخه سواری

پارک كودک

درياچه ماهيگيری

مجموعه بازی جنگل

ايستگاه گياس و سيب

بازی های آبی آبشار

ايستگاه ورزش

پيست اسكيت

مركز پروازی عقاب

فرصت های سرمایه گذاری در بخش خدماتی- پذیرایی
هتل 4 و 5 ستاره

هتل آپارتمان و كمپينگ خانواده

رستوران ارس )دشت گرديان(

كمپ ساحلی )دشت گرديان(

رستوران باغ سنتی )دشت گرديان(

63



فرصت های سرمایه گذاری در بخش خدماتی- تجاری
مركز خدمات كشاورزی و دامپروری )گاردن ماركت(

مركز تجاری- خدماتی مجتمع گلخانه ای ارس

بورس محصوالت كشاورزی و باغی

احداث مركز تجارت جهانی

نمايشگاه بين المللی ارس

احداث فروشگاه های زنجيره ای بين المللی

بازارچه بهار )دشت گرديان(

بازراچه پروانه )دشت گرديان(

مركز خدمات باغداری )دشت گرديان(

فرصت های سرمایه گذاری در بخش خدماتی- پشتيبانی
)IDC( احداث مركز داده اينترنتی

مركز خدمات خودرويی

مركز سرويس- خدمات و پشتيبانی واحدهای صنعتی

آزمايشگاه )بهداشت، مواد غذايی، استاندارد و كشاورزی(

فرصت های سرمایه گذاری در بخش خدماتی- آموزشی
دهكده زبان )دشت گرديان(

آموزشكده فنی حرفه ای )آموزش باغداری- دشت گرديان(

مجتمع پژوهشی-  درمانی
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مقررات صادرات، واردات و امور گمرکي
مناطق آزاد تجاري- صنعتي
جمهوري اسالمي ایران



فعالیت ها و عملیات مجاز گمرکي در منطقه و 
مقررات مربوط به آن

الف- ورودکاال به  مناطق آزادتجاري- صنعتي 
جمهوري اسالمي ایران

ماده 2- ورود هرنوع كاال به هريك از مناطق مجاز اس��ت. به 
استثناي كاالهايي كه به موجب شرع مقدس اسام يا قوانين 
كشور )كه در آنها نام مناطق آزاد تصريح شده باشد( ممنوع، 

يا بر اساس مقررات ويژه منطقه غيرمجاز مي شود.
تبص��ره � ورود كاال ب��ا مبدأ س��اخت اس��راييل به منطقه 

ممنوع است.

ماده 3- سازمان مكلف است آمار ماهانه كليه كاالهاي وارده 
به منطقه را براي ثبت آم��اري گمركي به وزارت بازرگاني و 

گمرک ايران بفرستد.

ماده 4- ترتيب ورود كاال به منطقه تابع ضوابط تعيين ش��ده 
به وسيله سازمان منطقه است كه با كمترين تشريفات انجام 
مي شود، ولي در هر حال رعايت مقررات و ضوابط بهداشتي، 
امنيتي، فرهنگي و اس��تاندارد براساس ضوابط مورد عمل در 

منطقه الزامي است.
تبصره- ضوابط بهداش��ت انساني را س��ازمان با هماهنگي 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي تعيين خواهد 

نمود.



م��اده 5- ورود كاال به منطق��ه از راه هاي زير مجاز وتابع اين 
مقررات مي باشد:

كاالهاي��ي كه از خ��ارج يا س��اير نقاط كش��ور و يا ديگر . 1
مناطق آزاد تجاري- صنعتي كشور، وارد منطقه مي شوند، 
چنانچه از نوع مصالح، ابزار و لوازم ساختماني براي احداث 
واحد توليدي، تجاري، خدماتي، مس��كوني و فعاليت هاي 
زيربنايي ( به اس��تثناي وس��ايل تزييني و مبل ) باشند، با 
تشخيص سازمان منطقه و به ميزان مورد نياز از پرداخت 
عوارض بندري و فرودگاهي معاف هس��تند ولي مش��مول 

پرداخت هزينه هاي خدماتي مي باشند.
ماش��ين آالت، مواد اوليه، اجزا و قطع��ات مورد نياز توليد، . 2

تجهيزات و ابزارآالت توليدي، قطعات يدكي ماش��ين آالت 
توليدي و وس��ايل نقليه س��رمايه اي ( به استثناي اتومبيل 
س��واري و قاي��ق تفريح��ي ) از پرداخت ع��وارض بندري 
و فرودگاه��ي مع��اف ولي مش��مول پرداخ��ت هزينه هاي 

خدماتي مي باشند.
كاالهاي��ي ك��ه از خارج يا س��اير مناطق آزاد كش��ور، )به . 3

اس��تثناي كااله��اي موضوع بنده��اي 1 و 2 اين ماده( به 
منطقه وارد و ترخيص قطعي مي گردند، مشمول پرداخت 
عوارض بن��دري و فرودگاهي مي باش��ند و در صورتي كه 
كاالهاي مذكور صدور مجدد ش��وند، صرفا عوارض بندري 

و فرودگاهي اخذ شده قابل استرداد خواهد بود.
ورودكاال به منظور نگه��داري اماني در انبارهاي زير كليد . 4

منطقه براي مهلت معين مجاز است. انتقال كاالي مذكور 
به اين انبارها تابع تش��ريفات ترانزيت داخلي منطقه است 
و استفاده و نقل و انتقال كاال از اين انبارها بدون اطاع و 
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كس��ب مجوز يا انجام تشريفات به هر منظور تخلف از اين 
مقررات محسوب مي شود.

به استثناي مواردي كه سازمان هر منطقه، ترتيب ديگري . 5
مق��رر دارد، ورود كاال از خارج، س��اير مناطق آزاد كش��ور 
يا از قلم��رو گمركي، براي عرضه در نمايش��گاه، صادرات 
مجدد، بس��ته بندي مج��دد، تفكي��ك، درجه بندي، پاک 
كردن، مخلوط كردن و عمليات مش��ابه به صورت موقت و 
با پرداخت هزينه هاي خدماتي تحت نظارت س��ازمان هر 
منطقه مجاز است. استفاده يا فروش اين كاالها كه از خارج 
وارد ش��ده، در منطقه بر اساس ارزش كاال هنگام ورود به 
منطقه مش��مول پرداخت عوارض بن��دري و فرودگاهي و 

انجام تشريفات ترخيص قطعي مي باشد.
تبصره- كاالهايي كه ب��ه منظور تكميل يا تعمير از خارج 
يا از ديگر مناطق آزادكش��ور يا از س��اير نقاط كشور وارد 
منطقه مي ش��وند به صورت ورود موقت و بر اساس ضوابط 
منطق��ه و با معافيت از عوارض بندري و فرودگاهي ولي با 
پرداخت هزينه هاي خدماتي مجاز اس��ت. مهلت نگهداري 
اي��ن كاالها به صورت موقت در مناطق حداكثر دو س��ال 

خواهد بود.
ورود و تخليه كاال در بنادر منطقه كه سازمان منطقه اعام . 6

مي دارد، به منظور ترانس ش��يپمنت و ترانزيت خارجي، با 
پرداخت هزينه خدماتي انجام تشريفات مقرر مجاز است.

كليه كاالهايي كه از خارج كش��ور ب��ه مقصد مناطق آزاد . 7
يا از مناط��ق آزاد به مقصد كش��ورهاي خارجي از طريق 
س��رزمين اصلي حمل مي ش��ود تابع مقررات و تشريفات 
ترانزي��ت خارجي موض��وع فصل هفت��م آيين نامه اجرايي 
قانون امور گمركي بوده و در نهايت س��ادگي و با كمترين 

تشريفات انجام خواهد شد.
تبصره- ترانزيت خارجي كاالهاي ممنوعه قانوني مستلزم 

اخذ مجوز از شوراي عالي مناطق آزاد مي باشد.

68



ب- صدور و خروج کاال از مناطق آزاد تجاري- صنعتي 
جمهوري اسالمي ایران

ماده 6- س��ازمان مجاز است با رعايت مقررات مربوط نسبت 
ب��ه صدور گواهي مب��دأ براي كاالهايي ك��ه از منطقه خارج 
مي ش��ود، اقدام نمايد. مراجع رسمي ذيربط در داخل كشور 

موظف هستند گواهي مبدأ صادره را بپذيرند.

م��اده 7- ص��دور كاال از مناطق تابع ضوابط تعيين ش��ده به 
وس��يله سازمان منطقه در چارچوب اين مقررات است كه در 

نهايت سادگي و با كمترين تشريفات خواهدبود.
تبصره- مانيفست وسايل نقليه اي كه به مقصد كشورهاي 
خارجي، ديگر مناطق آزاد كش��ور و يا سايرنقاطكش��ور از 

منطقه خارج مي شوند، با تأييد سازمان معتبر خواهد بود.

ماده 8- سازمان مكلف است آمار ماهانه كليه كاالهاي صادره 
از منطق��ه را براي ثبت آماري ب��ه وزارت بازرگاني و گمرک 

ايران ارسال نمايد.

ماده 9- صدور و خروج كاال ازمنطقه طبق مقررات و به روش 
زيرمجاز است:

صدور كاالي س��اخته ش��ده در منطقه به خارج از كشور . 1
يا ديگر مناطق آزاد كش��ور اعم از آنك��ه مواد اوليه به كار 
رفته در آن از داخل كش��ور و يا خ��ارج يا از ديگر مناطق 
كش��ور تأمين شده باشد مجاز و مستلزم تنظيم اظهارنامه 

صادراتي به منظور ثبت آماري مي باشد.
ورود كاالي توليدش��ده در منطقه به ساير نقاط كشور در . 2

ح��د ارزش افزوده به اضافه م��واد اوليه داخلي به كاررفته 
در آن از پرداخ��ت حقوق گمركي و س��ود بازرگاني معاف 
مي باش��د و تنها حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه 
و قطعات وارداتي به كار رفته در كاالي ياد ش��ده دريافت 

خواهد شد.



ورود كااله��اي خارجي )اعم از كاالي مصرفي، مواداوليه و . 3
ماشين آالت و ساير كاالها( كه عينا از منطقه به ساير نقاط 
كشور ارسال مي شود، مجاز است ولي ترخيص آن موكول 
ب��ه رعايت مق��ررات عمومي ص��ادرات- واردات و مقررات 

گمركي كشور خواهد بود.
ص��دور كااله��اي داخلي از منطق��ه به خارج كش��ور كه . 4

عينا صادر مي ش��وند، موكول به رعاي��ت مقررات عمومي 
صادرات- واردات كشور است.

خروج كاالهايي كه از س��اير نقاط كشور به منظور تعمير . 5
يا تكميل به صورت موقت به منطقه وارد مي ش��وند و پس 
از تكميل يا تعمير به كش��ور اعاده مي ش��وند مجاز و تابع 
تش��ريفات مق��رر در قانون امورگمركي مي باش��ند و بابت 
ارزش دستمزد عمليات تعمير يا تكميل از حقوق گمركي 
و س��ود بازرگاني مع��اف بوده ولي قطعات و قس��مت ها و 
لوازم تعويض يا اضافه شده كه منشأ خارجي داشته باشند، 
مشمول حقوق گمركي و سود بازرگاني بر اساس مقررات 

عمومي صادرات و واردات كشور مي باشند.
اعاده عين كاالي وارده خارجي به خارج ا زكش��ور يا اعاده . 6

كاالي وارده از س��اير نقاط كشور به داخل كشور، با اجازه 
سازمان منطقه مجاز است.

خ��روج موقت كاال از منطقه به منظور تعمير يا تكميل در . 7
خارج يا در س��اير نقاط كشور )به اس��تثناي كاالهايي كه 
از س��اير نقاط كشور به منطقه وارد ش��ده است( با مجوز 
قبلي سازمان مجاز و هنگام بازگشت به منطقه از عوارض 

بندري و فرودگاهي معاف است.

م��اده 10� صدور يا خروج كاال از اماكن منطقه تحت هريك 
از عناوي��ن مذكور در بندهاي ماده )9( در صورت اس��تفاده 
از خدم��ات و امكانات منطقه، مش��مول پرداخت هزينه هاي 

خدماتي به منطقه خواهد بود.

پ �� مقررات کاالي همراه مسافر
ماده 11� مسافراني كه از كشورهاي خارج يا ساير مناطق، از 
طريق فرودگاه يا بنادر مجاز مستقيماً وارد منطقه مي شوند، 
اع��م از ايران��ي و يا خارجي مجازن��د كاال در حدي كه جنبه 
تجاري نداش��ته باش��د )به اس��تثناي كاالي ممنوعه شرعي 
و قانون��ي( ب��ه منطقه وارد و با معافي��ت از عوارض بندري و 

فرودگاهي ترخيص نمايند.
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تبصره- اشخاص حقيقي يا حقوقي كه قصد اقامت بيش از 
يك سال در منطقه را دارند و اقامت آنان به تأييد سازمان 
برسد، مي توانند براي يك بار لوازم خانه و محل كارخود را 
در حد متعارف و با معافيت از عوارض بندري و فرودگاهي 

به منطقه وارد نمايند.

ماده 12� مس��افراني كه مستقيما از طريق منطقه، از كشور 
خارج مي ش��وند، مجازند كليه كاالها )به اس��تثناي كاالهاي 
ممنوعه ش��رعي يا قانوني( را مشروط به اينكه جنبه تجاري 

نداشته باشد، بدون نياز به اخذ مجوز با خود خارج نمايند.
تبصره � خروج اش��ياي عتيقه، كتاب هاي خطي و قديمي، 

آثار فرهنگي اصيل و انواع سكه مجاز نيست.

ماده 13� كاالي همراه مس��افراني ك��ه قصد دارند از منطقه 
خارج و به س��اير نقاط كشور س��فر نمايند مشمول مقررات 

عمومي صادرات و واردات كشور خواهد بود.

ت �� مقررات مربوط به تخلفات
ماده 14- كااليي كه ورود آن ممنوع يا برابر مقررات منطقه 
قابل ترخيص نباش��د، به اس��تثناي كاالهاي ممنوعه شرعي 
)ب��ه اعتبار خري��د، فروش و يا مصرف( ي��ا كاالهاي ممنوعه 
قانوني )كه در آنها نام مناطق آزاد تصريح شده باشد(، هرگاه 
ب��ه منظور ورود قطع��ي با نام و مش��خصات كامل و صحيح 
اظهارشود، سازمان بايد از ترخيص آن خودداري و به صاحب 
كاال ي��ا نماينده وي كتبا اخطار كند كه حداكثر ظرف مدتي 
كه س��ازمان تعيين مي كن��د كاال را از منطق��ه خارج نمايد. 
كاالهاي ممنوعه شرعي و قانوني )كه در آنها نام مناطق آزاد 

تصريح شده باشد( مشمول مقررات مربوط خواهد بود.

ث �� مقررات متفرقه
م��اده 15� هرگاه پس از ترخيص كاال معلوم ش��ود وجوهي 
كه وصول آن به عهده س��ازمان مي باش��د بيشتر يا كمتر از 
آنچه مقرر بوده دريافت ش��ده اس��ت، سازمان و صاحب كاال 
مي توانند ظرف چهارماه از تاريخ امضاي سند ترخيص كاالي 
مورد بحث، حس��ب مورد مابه التفاوت را از يكديگر مطالبه و 

دريافت كنند.
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ماده 16� مؤسس��ات حمل و نقل هوايي و دريايي و صاحبان 
يا دارندگان وس��ايل نقليه مكلفند هنگام ورود وس��يله نقليه 
به فرودگاه، بندر و يا راه زميني مجاز يك نس��خه فتوكپي يا 
رونوش��ت از بارنامه هرقلم از محص��والت خود را به ضميمه 

فهرست كل بار به سازمان تسليم نمايند.

م��اده 17� كنترل و نظارت بر ورود و ص��دور كاال از مناطق 
آزاد به س��اير نقاط كشور توس��ط گمرک جمهوري اسامي 
ايران صورت مي گيرد. سرپرست گمرک مستقر در منطقه با 

معرفي سازمان و حكم رييس كل گمرک منصوب مي شود.
تبصره � كنترل و نظ��ارت بر ورود و صدور كاال از مناطق 
آزاد به س��اير كشورها توسط گمرک سازمان برمبناي اين 
مقررات و دستورالعمل هاي اجرايي مربوط انجام مي پذيرد.


