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 شوري یک
  

  و اداره مناطق آزاد زیارتی و سیاحتی تشکیل طرح  
      

  
  
  

  هاي ارجاعی کمیسیون
  : اصلی 

 

  
  : فرعی 

  
  
  

  
  

  
  قوانین معاونت

  .شود دلیل حجم زیاد جداگانه چاپ می سوابق قانونی به

      امور داخلی کشور و شوراها
              

ــاعی  ــادي - اجتم ــت   - اقتص ــی و سیاس ــت مل امنی
  فرهنگی - خارجی
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  تعالی باسمه
  

   محترم مجلس شوراي اسالمی ریاست
 ،نفر از نمایندگان رسـیده اسـت   31احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

  .دشو جهت طی مراحل قانونی تقدیم می
  

  ):دالیل توجیهی(مقدمه 
کشورمان و لـزوم   يو گردشگر یارتیمتنوع ز يها با توجه به جاذبه

 یداتیـ الزم اسـت تمه  ،یفرهنگ غنـ  نیعالقمند به ا يهاآنها به ملت یمعرف
 یداران فرهنـگ غنـ   دوسـت  يگذار هیشود تا رفت و آمد و سرما دهیشیاند

طرح ذیل براي تحقق ایـن امـر کـه     نیبنابرا. شود لیتسه ،یرانیو ا یاسالم
  .باشد تهیه گردیده است شرح زیر می مهمترین محورهاي آن به

ــ - 1 ــه یمعرف ــا جاذب ــو ز يگردشــگر يه ــا یارتی  قیو تشــو رانی
ـ سفر بـه ا  يکشورها برا گریو د یاسالم يگردشگران کشورها و بـاال   رانی

  ياز صنعت گردشگر رانیبردن سهم ا
مناطق و جذب اشـتغال   نگونهیا ناساکن ياشتغال مولد برا جادیا - 2

  يکاریب يها محسوس شاخص کاهش اًتیو نها رانیا گریاز مناطق د
ـارج  یگـذاران داخلـ   هیسرما يگذار هیجلب سرما - 3 ـا  در پـروژه  یو خ  يه
 ییغـذا  عیصنا ،یمحصوالت فرهنگ داتیتول ،یگردان شگاهینما ،يهتلدار ،يگردشگر

  و امثال آن يو بصر یو محصوالت سمع لمیف ،یو محل یسنت يحالل، لباسها
و  قیـ تحق يکشـورها بـرا   ریو محققـان سـا   شـمندان یجلب اند - 4

ــروژه ــ یفلســف ،یحقــوق ،یفقهــ يهــا پــژوهش در پ  سیســأو ت یو کالم
  . یشیآزاد اند يها یو کرس یعلم يها شکدهیاند
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  :شود میلذا طرح ذیل به مجلس شوراي اسالمی تقدیم 
 - آبـادي  ایمـن  جعفرزاده - مسعودي - نژاد یوسف - بادامچی - نیکو یمیرزای - مازنی

 - سـروش  - خدري - صالح بابایی - شیخ - نعمتی - فاطمه سعیدي - کواکبیان
 - )تهران( محمدي - ساعدي - حاتمیان - زنگیر فیضی - زمانی جانی علی - مقصودي

ـاپورعلی  - بیرانونـدي  - محمـودزاده  - نـژاد  تربتـی  - حمداله کریمی ـاهی  آق  - ش
ـاه  نیکزادي - پوربافرانی ـنخانی  - کبیـري  - پن  - خضـري  - هزارجریبـی  - امیرحس

  پور قاضی
  

  :عنوان طرح
  و اداره مناطق آزاد زیارتی و سیاحتیتشکیل 

  
منظور تعمیق و تبیین فرهنگ اصیل ایرانی و اسـالمی   به - واحده ماده

زیـارتی و گردشـگري   هـاي   ایر کشورها با جاذبهو نیز آشنایی مسلمانان س
یجــاد اشــتغال مولــد و تشــویق دینــی بــا ســایر ملــل و ا ایــران و ارتبــاط

با رعایـت   شود تا و خارجی، به دولت اجازه داده می گذاران داخلی سرمایه
زیر که استعداد و توان الزم براي تحقق اهداف مذکور  این قانون در مناطق

  .یاحتی اقدام نمایدرا دارند نسبت به تشکیل مناطق آزاد زیارتی و س
ــدوده    - 1 ــدس در مح ــهد مق ــیاحتی مش ــارتی و س ــه آزاد زی منطق

 جغرافیایی شهرستان مشهد
ــم  - 2 ــیاحتی ق ــارتی و س ــه آزاد زی ــایی  منطق ــدوده جغرافی در مح

 شهرستان قم
ها  ایجاد مناطق آزاد زیارتی و سیاحتی جدید در شهرستان - 1تبصره 

مجلـس شـوراي اسـالمی    و مناطق مستعد، با پیشـنهاد دولـت و تصـویب    
 .صورت خواهد پذیرفت
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٤ 

ایـن قـانون از حیـث نحـوه اداره منـاطق آزاد زیـارتی و        - 2تبصره 
سیاحتی و قوانین و مقررات حاکم بر آن تـابع مقـررات منـدرج در قـانون     

جمهـوري اسـالمی ایـران     صـنعتی  - چگونگی اداره منـاطق آزاد تجـاري   
 .باشد صالحات بعدي آن میو ا 1372مصوبه 

صنعتی تشکیل شـده   - تجاري در مناطقی که منطقه آزاد  - 3تبصره 
عهده خواهـد  ولیت اجراي این قانون را برؤشود، سازمان مزبور مس و یا می

ن منطقـه آزاد زیـارتی و   عهده سازماشت، در غیر این صورت اداره آن بردا
  .باشد سیاحتی می
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  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

مـاده  نامه داخلی مجلس شوراي اسـالمی و   آییناحتراماً، در اجراي 

  نظـر   25/3/1389قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشـور مصـوب   ) 4(

و اداره منـاطق آزاد زیــارتی و  تشـکیل   طـرح در مـورد   معاونـت قـوانین  

  .دشو تقدیم میسیاحتی 

 

 معاون قوانین
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  .است رعایت شده £
  )نظر کارشناسیاعمال با . (است رعایت شده £
.شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده ¢

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد £
 .ندارد ¢

  كل تدوين قوانين نظر اداره
  محترم قوانينمعاون 

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(در اجراي بندهاي  احتراماً
  :دشو کل به شرح زیر تقدیم می نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 

  

  :سابقه تقديم -١
  .ده استشقبالً تقدیم ن ¢ -  130ماده 
  کمیسیون   £/ مجلس £در و در تاریخ               تقدیممورخ             قبالً در جلسه علنی شماره         £ -        

  :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
  

  با تغییر اساسی £
  

  پیش از انقضاء شش ماه  £
  

  با انقضاء شش ماه £
  

  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     
  
 : قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور) ٤(ماده ) ٢(در اجراي بند  -٢
  

  نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین
  
 :)شكلي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين -٣

  - 127ماده  - الف
     )نفر 15(حداقل امضاء الزم  - اول

  

  موضوع و عنوان مشخص - دوم
  

         دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه - سوم
  

       موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان - چهارم
  

  مواجه با ایراد     است و پیشنهاد آن به عنوان                                      طرح تقدیمی داراي - 138ماده  - ب
  

  )مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی  £
  بدون تغییر اساسی £
 نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از  £

  .باشد می £
 .باشد نمی £

ا موضوع        يك ¢
موضوع يك از بيش £

  

  .باشد نمي ¢
 .باشد مي £

  واحده ماده ¢
 مواد متعدد £
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  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 .ندارد ¢
.شود مغاير و دليل مغايرت به ضميمه تقديم مياصول / اصلدارد،  £

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . شده است £
 .شود ، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مينشده است ¢

  شود نمي ¢
 شود مي £

  . ندارد ¢
 .دارد £

  . ندارد £
 .دارد £

ــد - ٤ ــاده) ٤(در اجــراي بن ــررات كشــور  ) ٤(م ــوانين و مق ــيح ق ــدوين و تنق ــانون ت   ق
 :٢٥/٣/١٣٨٩مصوب      

  از نظر قانون اساسي؛: اول
  طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت  

  
  انداز؛ هاي كلي نظام و سند چشم از نظر سياست: دوم

     انداز مغایرت چشمهاي کلی نظام و سند  طرح تقدیمی با سیاست  
  

  از نظر قانون برنامه؛: سوم
  طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت  

  
  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  آييناز نظر : چهارم
     
  رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی -140ماده  -الف  

  
  رأي نمایندگان         و نیاز به                     موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب - 181ماده  - ب  

  
  .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می یکتعداد   

 
قوانین مدیرکل تدوین  

 
_______________________________________________  

  
  قانون اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(طرح تقديمي از حيث پيشگيري از وقوع جرم با بند -٥

  
 

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   
  

٢  
٣  

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir
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  کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره
  :داليل مغايرت بيان مستندات و

آزاد زیـارتی و  عنوان طرح با مفاد آن منطبق نیست؛ طرح صرفاً به تشـکیل و ایجـاد منـاطق     - 1
بنابراین عبارت . داند صنعتی می - را تابع مقررات مناطق آزاد تجاري  نظر دارد و اداره آن سیاحتی

   .گردد میبا این اصالح اصل ایجاز نیز در انتخاب عنوان رعایت . باید حذف گردد» و اداره«
واحده مغایر اصول نگارش متـون   ذکر هدف، فلسفه و ضرورت تقدیم طرح در صدر ماده - 2

و به مقدمه توجیهی باید حذف » داخلی و خارجی«تا » منظور به«بنابراین عبارت . قانونی است
  .واحده نیز اصالح شود به تبع این اصالح باید ادامه ماده. منتقل گردد

ایجـاد منـاطق در   «زائد است و باید حذف گـردد، زیـرا   » و مناطق«عبارت ) 1(در تبصره - 3
  .غیرممکن و داراي ایراد است» مناطق مستعد

درحالیکـه در ایـن    اده اسـت، االصول مبین استثنائات مذکور در حکم اصلی م تبصره علی - 4
 بنـابراین الزم .نیسـت عنوان تبصره آمده استثناء برحکم آن  واحده به طرح مواردي که ذیل ماده

  .واحده تجمیع شود با ماده )2( ست مفاد تبصرها
  :شود ایرادات متعددي مشاهده می) 3(در تبصره - 5

ـ » شـود  ه و یا مـی صنعتی تشکیل شد - در مناطقی که منطقه آزاد تجاري«اوالً جمله  دور از ه ب
  .اصالح شود» صنعتی - در مناطق آزاد تجاري«گارش زبان فارسی است و باید به قواعد ن

تا قبل از ایـن عبـارت،   . فاقد مرجع اشاره و در نتیجه مبهم است» سازمان مزبور«ثانیاً عبارت 
  .نامی از سازمانی برده نشده است تا بتوان مقصود طراح محترم را دانست

مسئولیت . لثاً قسمت اول تبصره کامالً مبهم است و منظور کلی طراح محترم مشخص نیستثا
  !پذیر است؟ در مناطق آزاد تجاري صنعتی چگونه امکان) طرح حاضر(اجراي این قانون 

اي را بر عهده سازمان منطقه آزاد زیـارتی و سـیاحتی قـرار داده     وظیفهرابعاً در انتهاي تبصره 
تار اداري کشور چنین سازمانی ایجاد نشده و در طـرح تقـدیمی نیـز هـیچ     حال آنکه در ساخ

  .اي به تشکیل آن نگردیده است اشاره
  :شکل زیر تنظیم گردده واحده ب شود متن ماده با توجه به موارد فوق پیشنهاد می - 6
سیاحتی ایجاد و  - آزاد زیارتی شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق به دولت اجازه داده می - واحده دهما
  :صنعتی جمهوري اسالمی ایران اداره کند - اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري بر

  مشهد مقدس در محدوده جغرافیایی این شهرستان  - الف
  قم در محدوده جغرافیایی این شهرستان - ب
  در محدوده جغرافیایی این شهرستان شیراز - ج
  در محدوده جغرافیایی این شهرستان قزوین - د
  در محدوده جغرافیایی این شهرستان اصفهان -  ه
این طرح اداره مناطق آزاد زیارتی براساس قـانون نحـوه چگـونگی    ) 2(به موجب تبصره  - 7

هاي متعـددي اسـت،    بنابراین چون قانون مزبور داراي معافیت. اداره مناطق آزاد تجاري است
ها و در نتیجه تقلیل درآمد دولت و در نهایت مغـایر اصـل    معافیت طرح حاضر سبب افزایش

 .قانون اساسی است) 75(هفتاد و پنجم 
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  .وجود ندارد £
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي ¢

  .وجود ندارد £
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي ¢

  .الزم است ¢
 .الزم نيست £

  كل اسناد و تنقيح قوانين نظر اداره
  

  معاون محترم قوانين
قانون تـدوین و تنقـیح   ) 4(ماده )  3(و ) 1(در اجراي بندهاي  احتراماً

به شـرح زیـر   کل  این ادارهنظر  25/3/1389قوانین و مقررات کشور مصوب 
  :شود تقدیم می

  
 ):                    ١(در اجراي بند  -١

  درخصوص طرح تقديمي قوانين متعارض  -الف
                 

  
   تبطتقديمي قوانين مر درخصوص طرح -ب

                        
  

 ):٣(در اجراي بند  -٢
 قانونگذاري در اين موضوع    هاي به عمل آمده  بررسيبا عنايت به  

  
  

  .شود كل به ضميمه تقديم مي و نظر ادارهبرگ سوابق قانوني  دوتعداد 
  
  

  مديركل اسناد و تنقيح قوانين                                                                      
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  کل اسناد و تنقیح قوانین ضمیمه نظر اداره
  کل به انضمام سوابق قانونی نظر اداره

 

  كل نظر اداره - الف
ی برآمـده  ئاي اجراهساختار دستگاهواحده طرح در صدد توسعه  ماده )2و1(با توجه به اینکه بند  - 1

  .، مغایرت دارد14/12/1395قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب) 28(ماده » الف« است، با بند
هفتـاد  مغایر اصل ، بینی منابع مالی آن هت دارا بودن بار مالی و عدم پیشطرح مذکور به ج - 2

  . قانون اساسی است) 75(و پنج 
واحـده، مغـایر اصـول     دف و ضرورت تقدیم طرح درصـدر مـاده  هبا توجه به اینکه ذکر - 3

داخلـی و  « واحـده تـا عبـارت    گردد ابتـداي مـاده   متون قانونی است لذا پیشنهاد می نگارش
  .و به مقدمه توجیهی اضافه شود حذف گردد» خارجی

  .طرح حذف گردد) 1(در تبصره » ومناطق«گردد عبارت  پیشنهاد می - 4
صنعتی و همچنین اداره آن با مناطق زیـارتی   –با توجه به اینکه ماهیت مناطق آزاد تجاري  - 5

  .ان شودگردد نحوه و چگونگی اداره آن نیز در طرح بی ت است پیشنهاد میو سیاحتی متفاو
و  طرح در خصوص اداره منـاطق زیـارتی  ) 3(و صدر تبصره  )2( با توجه به اینکه تبصره - 6

در غیر ایـن صـورت اداره آن بـر عهـده     «، بنابراین عبارت سیاحتی تعیین تکلیف نموده است
شـود عبـارت    زائد است و پیشنهاد مـی ) 3(تبصره در » سازمان منطقه آزاد زیارتی و سیاحتی

 .فوق الذکر حذف گردد
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١١ 

  سوابق قانوني - ب
  
  سیاحتی و زیارتی آزاد مناطق اداره و جدول سوابق قانونی طرح تشکیل

      
  مواد  تاریخ تصویب  عنوان  ردیف

ـاطق  اداره چگونگی قانون  1 ـاري  آزاد من ـنعتی  - تج  ص
  کل مواد  7/06/1372  بعدي الحاقات و اصالحات با ایران اسالمی جمهوري

 گردشگري و فرهنگی میراث سازمان  تشکیل قانون  2
  کل مواد  23/10/1382  بعدي الحاقات و اصالحات با

ــانون  3 ــکیل ق ــراث وزارت تش ــی، می  فرهنگ
  واحده ماده  24/4/1398  دستی صنایع و گردشگري

4  
 و حـج  سازمان اختیارات و تشکیالت قانون
 الحاقات و اصالحات با خیریه امور و اوقاف
  بعدي

  کل مواد  02/10/1363

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي،   5
  14/12/1395  ایراناجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی 

 »الف«بند 
و  )6(ماده 
  )28(ماده 

      قانون اساسی کشور )75(مهفتاد و پنجاصل   6
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