
 جنوبی خراسان اقتصادي ویژه منطقه تشکیل کلی اهداف 

 مصوب ایران اسالمی جمهوري اقتصادي ویژه مناطق اداره و تشکیل قانون به عنایت با منطقه کلی اهداف

 :باشد می ذیل شرح به آن اجرایی نامه آئین و 5/9/1384

 خارجی و داخلی هاي سرمایه جذب   •

 کشور و استان در اشتغال سطح ارتقاي و جدید شغلی هاي فرصت ایجاد  •

 جهانی رقابتی هاي بازار به ورود منظور به تولید هاي هزینه کاهش •

 حضور براي خدمات بهینه ارائه و کاال صادرات افزایش جهت تجاري و تولیدي هاي فعالیت عرصه ایجاد  •

 المللی بین و اي منطقه هاي بازار در فعال

 صنعتی و اقتصادي هاي قطب ایجاد و اي منطقه توسعه هاي سیاست اجراي •

 اقتصادي نوین و برتر هاي آوري فن از گیري بهره و تکنولوژي سطح ارتقا  •

 صادرات و تولید افزایش منظور به منطقه گسترش و توسعه براي نوین استراتژي زمینه نمودن فراهم •

 بالقوه امکانات از استفاده با افزوده ارزش تحصیل براي آن در تغییرات ایجاد یا کاال پردازش •

 

 مهمترین مزایا و ویژگیهاي منطقه ویژه اقتصادي بیرجند :  

تنها منطقه ویژه اقتصادي کامال خصوصی در کشور که موجب تسریع و تسهیل در تصمیم گیري نسبت به روند 

 بوروکراسی

و شرایط سیاسی مختلف، فارغ بودن از  اداري، عدم وابستگی به بودجه دولتی، ثبات مدیریت با تغییر دولت ها

  پاسخگویی به سهامداران متفاوت و تصمیم گیري متمرکز گردیده است



هکتار در مرز رسمی و بازارچه مرزي  100تنها منطقه ویژه اقتصادي که داراي قطعه منفصله به مساحت  - 2

 ماهیرود است

 مرز رسمی هواییمجاورت با فرودگاه بین المللی بیرجند به عنوان گمرك و  - 3

و خط ) سرخس  - مشهد - بیرجند -زاهدان -چابهار( قرار گرفتن در مرکز ثقل محور ترانزیتی شرق کشور  - 4

ارتباطی بندر مهم چابهار به عنوان دروازه ورودي محور ترانزیتی شرق و سرخس در همسایگی تعدادي از 

که می تواند با برقراري ارتباطات تجاري و افغانستان  - و همچنین مسیر ترانزیتی بندرعباس  CISکشورهاي 

 صنعتی با کشورهاي آسیاي میانه و افغانستان به عنوان بندر تجاري خشک نقش مهمی ایفا نماید   

 بازارچه مرزي با افغانستان   4همسایگی استان با کشور افغانستان و دارا بودن بیشترین مرز مشترك و وجود  - 5

   

 ه ویژه اقتصادي خراسان جنوبیمزیتهاي منحصر به فرد منطق 

کیلومتر مرز  460 همجواري با  نزدیک ترین منطقه ویژه اقتصادي ایران به شاهراه حلقوي افغانستان و - 1

 مشترك ایران و افغانستان

  واقع شدن در مرکزثقل چهارراه ترانزیتی کریدورهاي منطقه اي و بین المللی  - 2

سایت اصلی در مجاورت مرکز استان و قطعه منفصله در نقطه تنها منطقه ویژه اقتصادي ایران داراي  - 3

 صفر مرزي

 کیلومتر120کیلومتر و فاصله تا مرکز والیت فراه  80فاصله منطقه ویژه اقتصادي تا اولین ولسوالی فراه  - 4

 حضور پرشور مردم افغانستان در قطعه منفصله مرزي بدون نیاز به اقدامات کنسولی - 5

مشهور به بندرابونصرفراهی براي مردم ( کریدورشرق و شمال جنوب (dryport) شکپسکرانه و بندرخ - 6

  )افغانستان



پل ارتباطی بین بنادر مهم خاورمیانه و آسیاي میانه به منظور دپوي مواداولیه ، کاالهاي ترانزیتی و  - 7

 مرکز ثقل دپو و توزیع کانتینرهاي خالی

  نوان مرز مجاز هوایی در مجاورت منطقه ویژه اقتصاديوجود فرودگاه بین المللی بیرجند به ع - 8

 وجود گمرك و پایانه مرزي ماهیرود - 9

تسهیل روابط کارگري وکارفرمایی به دلیل مستثنی بودن از شمول قانون کار و تبعیت از  -10

 قوانین کار و بیمه مناطق آزادکشور

لیل واقع شدن در قطب دانشگاهی و حضور نیروي انسانی تحصیلکرده،ماهر،متعهد و ارزان به د -11

 فرهنگی شرق کشور

کیلومتري با خطوط و پست هاي فوق  2فراهم بودن زیرساخت هاي سرمایه گذاري و فاصله  -12

 توزیع برق وگاز منطقه اي و ملی

ساعت و 72صدور تمامی مجوزهاي موردنیاز سرمایه گذاري به صورت رایگان و در کمتر از  -13

 توسط یک سازمان

 امکان سرمایه گذاري خارجی بدون مشارکت داخلی و بدون هیچ گونه محدودیت -14

ورود آزاد و بدون حقوق گمرکی ماشین آالت ،قطعات یدکی ،مواد اولیه و مصالح ساختمانی  -15

 جهت احداث واحدهاي تولیدي،تجاري

اخت هر نوع عوارض معمول مشمولیت معافیت مالیاتی براساس قانون رفع موانع تولید و معافیت از پرد -16

 در کشور

ارزانترین نرخ تخصیص زمین نسبت به سایر مناطق ویژه اقتصادي کشور ، اعطاء سند مالکیت و  -17

 امکان ترهین اسناد جهت اخذ تسهیالت بانکی

  

 



 مزیت هاي قانونی سرمایه گذاري در منطقه ویژه اقتصادي بیرجند 

،تجاري،اداري صنعتی ر ساخت و ساز و فعالیت هايبه منظو راهم بودن امکانات خرید یا واگذاري زمینف -1

 و خدماتی در منطقه

فعالیت در منطقه ویژه اقتصادي بیرجند بصورت جامع تعریف شده و امکان فعالیت کاربر هـاي مختلـف    - 2

 .صنعتی در کنار فعالیت هاي تجاري،اداري و خدماتی فراهم گردیده است

در منطقه با بهره گیري از ارزش افزوده جهـت انتقـال    و خطوط مونتاژ ایجاد صنایع تولیدي،بسته بندي - 3

 تکنولوژي و اشتغال زایی

 فراهم نمودن امکانات ذخیره سازي و عرضه مواد نفتی و مشتقات آن و ترانزیت به مبادي خروجی -4

انـش  امکان برگزاري نمایشگاه هاي بین المللی و تخصصی به منظور شناخت منطقه و ارتقـاي سـطح د    - 5

 تولید کنندگان و متخصصین

 امکان استقرار نمایندگی دانشگاه هاي بین المللی -6

امکان ایجاد شعب ارزي بانک ها به منظور ارائه تسهیالت الزم و گشایش اعتبارات بانکی و اسنادي براي   -7

 واردات به بازار منطقه اي

با )میوه،سبزیجات،گل،گیاه و غیره(لفسادتوجیه اقتصادي ایجاد سردخانه جهت نگهداري کاالهاي سریع ا -8

 .توجه به استقرار منطقه در حاشیه کویر و شهرهاي گرمسیر کشور

صدور مجوزهاي قانونی براي ساخت و ساز،تولید ،پردازش ،تعمیر ،تکمیل،تفکیک و بسته بنـدي مـواد و    - 9

د بـر ارزش افـزوده بـه    کاالهاي خارجی براي صادرات و صادرات مجدد و عرضه کاالهاي تولید شده مازا

بازار داخلی مطابق قوانین و مقررات و پرداخت حقوق ورودي کاال بر مبناي مواد اولیه وارداتـی بـه کـار    

 رفته در محصول



آزادي کامل ورود و خروج سرمایه،سود ویژه و منافع حاصل از فعالیت اي اقتصادي و تولید براي سرمایه  -10

 نشا خارجی مطابق قوانین تشویق و حمایت از سرمایه گذاري خارجیهاي خارجی و سرمایه ایرانیان با م

اعطاء سند مالکیت شش دانگ به سرمایه گذارانی که نسبت ب ساخت و ساز اقدام می نمایند و امکـان   -11

 .ترهین اسناد مذکور جهت اخذ تسهیالت بانکی

  

 رجندمزیت هاي موقعیت جغرافیایی و جایگاه ترانزیتی منطقه ویژه اقتصادي بی 

 

 سرخس-مشهد-بیرجند-زاهدان-چابهار قرار گرفتن در مرکز ثقل محور ترانزیتی  - 1

ــاس   - 2 ــدر عب ــی بن ــراري ارتباطــات  افغانســتان و وجــود –قرارگــرفتن در مســیر ترانزیت تســهیالت در برق

افغانسـتان کشـوري در   (،صنعتی و خدماتی با کشورهاي آسیاي میانه و افغانستان با فرصت طالیی تجاري

حال بازسازي و رو به رشد است و بازار مصرف بسیاري از محصوالت و فرآورده ها را به خود اختصاص می 

 ردر اقتصاد کالن کشو ( DRY PORT) و نقش آفرینی منطقه ویژه همچون بندر تجاري خشک )دهد

 دسترسی به فرودگاه بین المللی در فاصله کمی از منطقه ویژه   - 3

 مواد اولیه مورد نیاز پل اتباطی بین بنادر مهم خاورمیانه و آسیاي میانه به منظور دپوي کاالهاي ترانزیتی، - 4

 خطوط و تولید همچنین تمرکز توزیع و انتقال کانتینرهاي خالی و دپوي آن

ماهر و متخصص و کارآمد با دستمزد مناسب و تسـهیل روابـط کـارگري بـا     دسترسی به نیروهاي انسانی  - 5

 وجود و اعمال قانون کارخاص مناطق ویژه

شرایط اقلیمی مناسب براي فعالیت هاي تجاري دپوي کاال و انبار داري براي اکثر ایام سال با توجه به نوع  - 6

 آب و هواي منطقه



ش از یک میلیاردي کشورهاي عضو اکو و سـازمان کنفـرانس   پیوند هاي اقتصادي و تجاري با جمعیت بی  - 7

 اسالمی

 

 تسهیالت بازرگانی و گمرکی منطقه 

ورود کاال از منطقه ویژه اقتصادي خراسان جنوبی جهت مصرفی داخلی تابع مقررات صادرات و واردات  - 1

 .خواهد بود و صدور کاال از این منطقه بدون هر گونه تشریفاتی انجام خواهد شد

صنعتی به منطقه ویژه، با کمترین تشریفات گمرکی  -ود کاال از خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاري ور - 2

 .انجام شده و ترانزیت داخلی کاالي وارد شده به منطقه بر اساس مقررات مربوطه انجام خواهد شد

ونه تشریفات ورود کاالي تولیدي در منطقه ویژه به مناطق واقع در مبادي ورودي کشور بدون هر گ - 3

 .گمرکی انجام خواهد شد

صنعتی یا مناطق ویژه دیگر به منطقه وارد می شوند  - کاالهایی که از خارج و یا از مناطق آزاد تجاري - 4

 .می توانند بدون هر گونه تشریفات گمرکی از کشور خارج شوند

ي خود را به منظور ورود صاحبان کاالهاي وارد شده به منطقه ویژه می توانند تمام یا قسمتی از کاال - 5

 .موقت به داخل کشور به گمرك اظهار و با انجام مقررات مربوطه ترخیص نمایند

در صورتیکه پردازش کاالهاي وارد شده به منطقه به میزانی باشد که موجب تغییر تعرفه گمرکی  - 6

ر نقاط کشور تنها کاالهاي مذکور شود، میزان سود بازرگانی مربوط به کاالهاي فوق براي ورود به سای

 .معادل سود بازرگانی مواد اولیه و قطعات وارداتی بکاررفته در آن، محاسبه و دریافت خواهد شد

وارد کنندگان کاال به منطقه می توانند تمام با قسمتی از کاالي خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی  - 7

واگذار نمایند؛ در این صورت دارنده  قابل معامله که توسط مدیریت منطقه صادر خواهد شد به دیگران

 .قبض انبار تفکیکی، صاحب کاال محسوب خواهد شد



مدیریت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبدأ براي کاالهایی که  - 8

 .از منطقه خارج می شوند با تأیید گمرك ایران اقدام نماید

ائه خدمات مورد نیاز منطقه ویژه وارد می شوند، از شمول و مقررات کلیه کاالهایی که براي تولید یا ار - 9

عمومی صادرات و واردات مستثنی می باشند؛ واردات کاالي مذکور به سایر نقاط کشور تابع مقررات 

 .صادرات و واردات خواهد بود

موع واردات درصدي از کاالي تولید شده در منطقه ویژه به داخل کشور معادل نسبتی از مج -10

ارزش افزوده و مواد و قطعات داخل بکار رفته در آنها به قیمت کل کاالي تولیدي، بدون هر گونه 

 .محدودیتی از جمله ثبت سفارش و گشایش اعتبار،مجاز می باشد

کاالهاي تولید شده در منطقه ویژه همچنین مواد اولیه و قطعات منفصله وارد شده از مناطق  -11

دلیل عدم استفاده از منابع و سهمیه ارزي کشور مشمول ضوابط قیمت گذاري ویژه به داخل کشور، به 

 .نمی باشند

 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده در منطقه ویژه اقتصادي 

اجتمـاعی و   از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، قانون اصالح موادي از قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادي ،     

چگونگی برقراري و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکننـدگان کـاال ،ارایـه    فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و 

و اصالحیه بعدي آن و سایر قوانین و مقـررات خـاص و عـام     1381دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتی مصوب 

و گردیده مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کاالها و ارایه خدمات لغ

و برقراري و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کاالها و ارایـه  

حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایري که شـمول قـوانین و مقـررات    . دهندگان خدمات ممنوع می باشد

  .باشد یعمومی بر انها مستلزم ذکرنام یا تصریح نام است نیز م



  : باشد موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می

  7/6/1372صنعتی جمهوري اسالمی ایران مصوب  –انون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاري ق -

 5/9/1384قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادي جمهوري اسالمی ایران مصوب  -

 

 مزیت هاي گمرکی منطقه ویژه اقتصادي بیرجند 

  

 .هاي جهانیترانزیت کاال از منطقه به بازار صدور و - 1

ولیه،کاالهاي نیمه ساخته و تکمیل شده از بازار هاي منطقه اي و جهـانی بـه منظـور    ا واردات مواد - 2

 تولید ،پردازش و ایجاد ارزش افزوده

رات صادرات،تولد،پردازش،صـاد -ارائه خدمات وایجاد تسهیالت گمرکی و روان سـازي جهـت واردات   - 3

 مجدد،ترانزیت،بیمه،حمل و نقل در منطقه به منظور روانسازي در انجام امور مربوطه

 خدمات و تسهیالت انبارداري،تخلیه و بارگیري کاال در انبار هاي عمومی و اختصاصی - 4

عدم اعمال محدودیت زمانی براي نگهداري کاال با حداقل هزینه هاي انبارداري و عدم متروکه شدن  - 5

 کاال

امکان واگذاري تمام یا قسمتی از کاالهاي وارده ازخارج کشور به دیگران در مقابل قبض انبار قابـل   - 6

 معامله

در انبارهـاي  )دوره نگهـداري (خـروج   امکان بیمه کلیه کاالهاي وارده به منطقه از هنگـام ورود تـا    - 7

 عمومی و اختصاصی



یت یـا کارنـه تیـر در منطقـه از سـایر منـاطق و       مجاز بودن ورود و تخلیه کاال به اتکاي پروانه ترانز - 8

 .گمرکات مرزي کشور و بالعکس

 .مجاز بودن ترخیص تمام و یا قسمتی از کاالهاي وارده به صورت ورود موقت از گمرك منطقه - 9

اعاده و دپوي کاالهاي ساخته شده از محل ورود موقت به منطقه جهت انجام امور صادرات یـا    -10

 .ن و تعهداتترانزیت و رفع تضمی

واردکنندگان کاال به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از کاالي وارداتی خود را در مقابل قبض  -11

در اینصورت،دارنده .که توسط منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند (NMR)انبار معالمه

 .قبض انبار قابل معامله ،صاحب کاال محسوب خواهد شد

جهت گشایش اعتبار اسنادي مجاز بـه پـذیرش قـبض انبـار قابـل معاملـه و       بانک هاي کشور   -12

 .گواهی مبدا که توسط منطقه صادر می گردد،می باشند

در صورتیکه پردازش و ایجاد ارزش افزوده کاالي وارد شده به منطقه مقداري باشد که موجب   -13

براي واردات به داخـل کشـور   تغییر تعرفه گمرکی این کاال گردد،محاسبه حقوق ورودي این کاالها 

تنها معادل حقوق ورودي مواد اولیه و قطعات وارداتی بکاررفته در فرآیند تولیـد کـاالي فـوق مـی     

 .باشد

واردات درصدي از کاالي تولید شده در منطقه تا سقف ارزش افزوده به داخل کشـور نیـاز بـه      -14

 .خارجی آن امکان پذیر می باشدمجوز بازرگانی نداشته وبا پرداخت حقوق ورودي مواد اولیه 

کلیه کاالهایی که براي تولد یا ارائه خدمات مورد نیاز از خارج به منطقه آزاد وارد می شـوند و    -15

در آن مصرف یا بکار گرفته می شوند،مشمول پرداخت حقوق و عوارض گمرکـی نمـی باشـند ولـی     

مقررات صـادرات و واردات کشـور خواهـد    ارسال کاالهاي مذکور از منطقه به سایر نقاط کشور تابع 

 .بود



ماشین آالت مورد نیاز واحدهاي تولیدي مستقر در منطقه و قطعات مربوط به آنها تا مادامی که در   -16

 .منطقه مستقر باشند از اخذ مجوز و پرداخت حقوق ورودي گمرکی معاف می باشند

  

 مزایاي نسبی منطقه ویژه اقتصادي بیرجند  

ایی در مجـاورت منطقـه ویـژه    گاه بین المللی بیرجند بـه عنـوان مـرز مجـاز هـو     وجود فرود    - 1

 ياقتصاد

 کیلومتري منطقه 195در فاصله ) 78میل ( وجود گمرك و پایانه مرزي ماهیرود    - 2

کیلـومتري منطقـه ویـژه     310همسایگی استان خراسان جنوبی با کشور افغانسـتان و فاصـله     - 3

 اه مرکز والیت فراه کشور افغانستاناقتصادي بیرجند با شهر فر

 سرخس –بیرجند  –زاهدان  –قرار داشتن استان در مرکز ثقل محور ترانزیتی چابهار  - 4

و همچنـین    IT فراهم بودن زمین ، آب ، بـرق ، راه ارتبـاطی و زیـر سـاختهاي مخـابراتی و         - 5

 احداث مجتمع گمرکات استان در ضلع جنوبی زمین

قررات خاص حمایتی دولت از قبیل سهمیه تسهیالت بانکی ریالی و ارزي ، معافیـت  قوانین و م - 6

 ...هاي مالیاتی خاص مناطق محروم و

 مجاورت زمین منطقه با خط انتقال گاز - 7

 عبور بزرگراه شهید کالنتري از مجاورت منطقه  - 8

 کی اراضی منطق ویژهنزدیزاهدان از  –بیرجند  –قائن  –کیلوولت یزد  400عبور خط انتقال    - 9

 کیلوولت برق با منطقه ویژه 400نزدیکی پست  -10

اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کاالها و خدمات فعالیـت دارنـد ،    -11

 .براي فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند



یروي انسانی ، روابط کار ، بیمه و تـامین اجتمـاعی در منطقـه    امور مربوط به اشتغال ن -12

 .صنعتی خواهد بود –براساس مقررات مصوب و جاري در مناطق آزاد تجاري 

مبادالت بازرگانی منطقه با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادي و منـاطق   -13

سـود بازرگـانی و کلیـه عـوارض     آزاد تجاري صنعتی پس از ثبت در گمرك از حقوق گمرکی ، 

ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوه و مشـمول محـدودیت هـا و ممنوعیـت هـاي مقـررات       

 .واردات و صادرات به استثناي محدودیت ها و ممنوعیت هاي قانونی و شرعی نمی شود

ورود کلیه ماشین االت خط تولید و لوازم و قطعات مورد مصرف در منطقه از خـارج از   -14

 .کشور، اعم از نو و مستعمل مجاز و از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض گمرکی معاف می باشد

نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی  -15

و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت هاي منطقه براساس قـانون تشـویق و حمایـت سـرمایه     

 .واهد شدگذاري خارجی انجام خ

 

 

  


