
3/5/2019 www.rooznamehrasmi.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=11588

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=11588 1/1

 
ھیات دولت

مرجع تصویب: ھیات وزیران 
شماره ویژه نامھ: ٨٩۴

شنبھ،١٣ شھریور ١٣٩۵

سال ھفتاد و دو شماره ٢٠٨٢۴

 تصویب نامھ در خصوص تعرفھ ھای ھزینھ خدمات سال ١٣٩۵ سازمان ھای مناطق ویژه اقتصادی 

شماره۶٧٣٣٧/ت۵٣٢١٩ھـ                                                              ١٣٩۵/۶/۶

تصویب نامه در خصوص تعرفه ھای ھزینه خدمات سال ١٣٩۵ سازمان ھای مناطق ویژه اقتصادی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

ھیأت وزیران در جلسه ٢٧/۵/١٣٩۵ به پیشنھاد شماره ٨٩٩/١٠/٩۵٢ مورخ ١٨/٣/١٣٩۵ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ
صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (۴) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمھوری اسالمی ایران ـ مصوب ١٣٨۴ـ

تصویب کرد:

 
١ـ تعرفه   ھای ھزینه خدمات سال ١٣٩۵ سازمان ھای مناطق ویژه اقتصادی 

(ارگ جدید، بندر شھید رجایی، بندر امام خمینی (ره)، بندر بوشھر، بندر امیرآباد، بندر نوشھر، بوشھر، دوغارون، انرژی پارس، کاوه،
پتروشیمی، کشتی سازی خلیج فارس، لرستان، پیام، صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، سیرجان، سرخس، سلفچگان، الوان،
سھالن، شیراز، یزد، زرندیه (ایرانیان)، المرد، پارسیان و سلماس) به شرح جداول پیوست(١) که تأیید شده به مھر دفتر ھیأت دولت

است، تعیین می شوند.

٢ـ سازمان مسئول ھر یک از مناطق ویژه اقتصادی ضمن رعایت صرفه و صالح و ایجاد جذابیت سرمایه  گذاری و بھبود وضعیت واحدھای
تولیدی دانش بنیان، می تواند حداکثر تا بیست و پنج درصد تخفیف نسبت به تعرفه ھای مصوب برای واحدھای تولیدی دانش بنیان

اعمال نماید.

٣ـ تعرفھ ھای ھزینھ ھای خدمات سال ١٣٩۵ در مناطق ویژه اقتصادی برای پنج سال معتبر است. سازمان ھای مناطق ویژه اقتصادی
می توانند در طول پنج سال، ساالنه حداکثر تا پنج درصد میزان ھزینھ ھای خدمات را افزایش دھند.

۴ـ پس از اتمام مھلت اجرای این تصویب نامه، تا زمان ابالغ تعرفھ ھای جدید، آخرین تعرفھ ھای مصوب قابل اجرا خواھد بود.

۵ ـ سرفصل ھا و ھزینھ ھای خدمات جدید پس از پیشنھاد سازمان ھای مسئول مناطق ویژه اقتصادی و تصویب ھیأت وزیران قابل اجرا
است.

معاون اول رئیس جمھور ـ اسحاق جھانگیری
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