
 آزاد مناطق در خارجی اتباع روادید صدور اجرایی نامه آیین

 )ایران .ا.ج صنعتی -تجاری آزاد مناطق اداره چگونگی قانون 12 ماده موضوع(

 

 :رود می کار به مربوط مشروح های عبارت جای به زیر های واژه نامه آیین این در :1ماده

 .ایران اسالمی جمهوری کشور :کشور

 .ایران اسالمی جمهوری صنعتی -تجاری ادآز مناطق: مناطق

  .ایران اسالمی جمهوری  صنعتی-تجاری آزاد منطقه هر سازمان: سازمان

 

 خروجـی  و ورودی مبادی طریق از مناطق به مستقیم ورود برای خارجی اتباع :2 ماده

 .داشت نخواهند روادید تحصیل قبلی به نیاز مناطق، مجاز

 ورودی مبـادی  در انتظـامی  نیروی نمایندگان ماده، این در مذکور افراد برای :1 تبصره

 اقامـت  اجازه .نمایند می مهر آنان معتبر مسافرتی اسناد روی بر مربوط را اقامت اجازه مناطق،

 .است تمدید قابل ماه شش تا سازمان طبق تقاضای و شود می صادر هفته دو مدت به مذکور

 اجرایـی  نامه آیین در مندرج مقررات طابقم ماه شش از تر طوالنی اقامت برای :2تبصره 

 اسالمی جمهوری  صنعتی-تجاری آزاد مناطق در اجتماعی و تأمین بیمه انسانی، نیروی اشتغال

 .شد خواهد عمل ایران

 ممنوع کشور به الورودین ممنوع کلیه جهت مناطق، برای اقامت اجازه صدور :3تبصره 

 .است



 نظـر  مـورد  ورودی مستقیم مبادی فاقد که مناطقی به ورود برای خارجی اتباع :3 ماده

 .نمایند اخذ روادید خارج، در کشور های نمایندگی از باید باشند می) زمینی -دریایی-هوایی(

 و رفـت  بلیـت  و مقررات اساس بر کشور خارج از در ایران اسالمی جمهوری های نمایندگی

 هـر  در روزه اعتبار سه با ورود بار دو عبور روادید مرکز، از استعالم بدون متقاضی، برگشت

  .نمایند می صادر بار

  

 را کشور نقاط سایر به مسافرت قصد مناطق، به ورود از پس که خارجی اتباع :4ماده 

 در مـستقر  خارجـه  امور وزارت نمایندگی به را خود مقررات تقاضای طبق باید باشند، داشته

 .نمایند تسلیم منطقه

 تقاضـای   سـاعت 48ظـرف   حـداکثر  منطقه در مورخارجها وزارت نمایندگی :1تبصره 

 .نمود خواهد صادر روادید مربوط مقررات قوانین و مطابق و بررسی را مربوط

 صـدور  نباشد، مستقر منطقه در امورخارجه وزارت نمایندگی که صورتی در :2 تبصره

 اتبـاع  اقامت و ورود مقررات اصالحی 1  ماده2تبصره  مفاد فوق طبق ماده در مذکور روادید

  .شد خواهد انجام ایران جمهوری اسالمی صنعتی -تجاری آزاد مناطق در خارجی

  

 روادیـد  تحـصیل  بـه  نیـاز  منـاطق  به مسافرت برای مجاز، مقیم خارجی اتباع :5ماده 

 مـدارک  ارایه و کشور داخلی مقررات رعایت با توانند افراد می این .داشت نخواهند جداگانه

  .نمایند مسافرت اطقمن به معتبر، اقامت

 


