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 ايران يمناطق ويژه اقتصاد عملکرد بررسی و تحليل
 

 

 
 

 

 

 

 دهيچک

شود  ترین اهداف مناطق ویژه اقتصادی محسوب میگذاری، پشتیبانی از تولید و توسعه صادرات از مهمافزایش سرمایه

  مناطق   درمجموع،  .است  شده   اعطا  منطقه  در   مستقر  فعاالن  به  یمال  و  یگمرک   ازاتیامت  و   ها تیمعاف   آنها،  تحققکه برای  

  یتجار  آزاد  مناطق  به  نسبت  یبهتر  عملکرد  از  ها،شاخص  از  ی برخ  در نیهمچن  و   کمتر معضالت   از  فعال  یاقتصاد   ژهیو

  ی هامحدوده  حضور  عدم   مناطق،  ی مباد  در   رانیا  گمرک  استقرار  محدود،   وسعت   رینظ  ی ل یدال  به  برخوردارند؛  ی صنعت 

  یتوصص  تیفعال  حوزه  نیی تع  مسافر،  همراه  یکاال  واردات  تیمعاف   عدم  و  یفروشخرده  تیممنوع  منطقه،  در   یمسکون

از موفقیت مناطق ویژه اقتصادی مربوط به مناطق    ایعمده  بوش   غیرنفتی  صادرات   حوزه  در  البته.  مناطق  اغل)  یبرا

 ویژه اقتصادی حوزه انر،ی است. 

و   50حدود  در عین حال عملکرد   با شاخص   نی و چند   رفعال ی غ  یاقتصاد   ژهی منطقه  فعال   ی عملکرد   ی ها منطقه 

 ی اقتصاد   ژهی مناطق و   جادیاست. علل ا  ی بازنگر   ازمندین   ی اقتصاد  ژه ی و گسترش مناطق و   ت یادامه فعال  دهدی محدود، نشان م

 یابزارها   ر ی با سا  ران ی گ م ی تصم  ییمناطق، عدم آشنا   ) ی تصو   ندیدر فرا   یمحل  حاتی بر ترج   ه یو ناموفق عبارتند از: تک  رفعالی غ 

پذ  عدم  م  تی مسئول   رشی توسعه،  بوش سازمان  توسط  دولت   یخصوص   ی هانطقه  همکار   یو  عدم  تأم   یتوانمند،   نی در 

از   ینامناس)، دورافتادگ  یابی مکان   لیدل مصوب به   ژهی منطقه و   یانداز راه   یعدم صرفه اقتصاد   از،ی مورد ن  یها رساخت ی ز 

 شده   اشاره   معضالت   که اصالح شود    ی اگونه به   د یبا   یاقتصاد   ژه ی مناطق و   جاد یا   ند ی فرا   رو ن یازا .  ها رساخت ی وابسته و ز  ع ی صنا 

 .شود می   شنهادی پ  یاقتصاد   ژهی مناطق و   یج یتدر  و   یپلکان   جادیطرح ا برای تحقق این هدف    دهد؛ کاهش  را 

 

 خالصه مديريتی

باالدستی و مطالعات بیناهداف متعددی   اما اسناد  بیان شده است  اقتصادی  دهد  المللی نشان میبرای مناطق ویژه 

شود  میترین اهداف مناطق ویژه اقتصادی محسوب  صادرات از مهمتوسعه  تولید و  پشتیبانی از  گذاری،  افزایش سرمایه

با تحقق این   تبعاً. مستقر در منطقه اعطا شده است گمرکی و مالی به فعاالنها و امتیازات که برای تحقق آنها، معافیت

   شود.ای و افزایش اشتغال حاصل میاهداف، نتایجی نظیر تحرک در اقتصاد منطقه

  ۳0منطقه ویژه اقتصادی در کشور به تصوی) رسیده است که تنها حدود    80بیش از  تا امروز،    ۱۳75از سال  

اعالم  منطقه ویژه اقتصادی جدید(    90ناطق جدید )ازجمله طرح ایجاد  ایجاد م  هایو لوایح و طرحاست  منطقه فعال  

 .وصول شده است
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توجهی  قابلحجم  منطقه فعال،  ۳0دهد از میان نشان می های اخیردر سال بررسی عملکرد مناطق ویژه اقتصادی

  ؛۲است   و الوان(   )ره( بندر امام  پتروشیمی ،  ۱ی پارس مناطق ویژه انر،ی )انر،  های عملکردی مناطق مربوط بهاز شاخص

از شاخص برخی  در  ویژه  مناطق  فعالیت  عمده  آن  از  فارس،  به  متعلق  ها  پس  خلیج  فلزی  و  معدنی  منطقه صنایع 

بنادر امام  )  مناطق بندریو    ، سلفچگان دوغارون، پیام  سرخس،سیرجان،  ارگ جدید،  سازی خلیج فارس، المرد،  کشتی

 برخوردارند.  عملکرد بسیار محدودتریمابقی مناطق از  است.    رجایی، نوشهر و آستارا(امیرآباد، بوشهر، شهید    ،)ره(خمینی

  اما   است،   بوده  دالر  ارد ی لیم  9۱  مثبت   ،۱۳99الی    ۱۳9۲  های سالطی    ی اقتصاد  ژهیو  مناطق   مجموع  ی تجار  تراز

تجاري   تراز  (يگاز  عاناتيو م  ی )صادرات و واردات حوزه مشتقات نفت  يانرژ  مناطق  عملکرد  احتساب  بدون

صادرات از مجموع مناطق ويژه اقتصادي    1399عنوان مثال در سال  بهمناطق ويژه اقتصادي منفی است.  

  و الوان(  )ره(بندر امام   پتروشیمی انر،ی پارس،  ميليون دالر بوده که بدون احتساب مناطق انرژي )  9038فعال  

بوده است  ميليون   1079صادرات  میزان   منظور تولید، مصرف و عرضه در  به)  ميزان وارداتدر همین سال    .دالر 

عملکرد  .  است  ميليون دالر  579درنتيجه تراز تجاري در اين سال منفی  و    ميليون دالر بوده  1658منطقه(  

 با وضیعت مطلوب فاصله دارد.   عملکرد مناطق انر،یاقتصادی مناطق ویژه اقتصادی بدون در نظر گرفتن 

ساالنه معادل    ،متوسططور  به  ۱۳99الی    ۱۳9۲  هایسالطی    ی اقتصاد  ژهیو  مناطق  در  یخارج   ی گذارهیسرما  حجم

  ی داخل  یگذارهیسرما  متوسط  .است  يانرژ  مناطقدرصد مربوط به    60حدود    ان،یم  نی که از ا  استدالر    ونیلیم  ۴65

  ۳5  )یترتبهکه    بودهدالر    ارد ی لیم  ۴معادل    ی صورت ارزبهو  تومان    اردیل یهزار م  ۱۳.۳معادل    یال ی صورت ربه  زین  انهی سال

  یدی واحد تول  ۱8فعال،    ی اقتصاد  ژهیدر هر منطقه و  نی انگیصورت م به است.    یمناطق انر،متعلق به  درصد آن    55و  

هزار نفر اعالم شده    ۱0۳  مجموعاً  یاقتصاد  ژهیمناطق و  ی دیتول  ی واحدها  در  نشاغال  مجموع  تعداد   وفعال قرار دارد  

 .است یدرصد آن سهم مناطق انر، 80که 

عملکرد  ها، از  همچنين در برخی از شاخصاز معضالت کمتر و    فعال  مناطق ويژه اقتصادي  ، درمجموع

به مناطق آزاد تجاري صنعتی برخوردار وسعت محدود، استقرار گمرک    داليلی نظيربه    ؛ندبهتري نسبت 

فروشی و عدم معافيت  هاي مسکونی در منطقه، ممنوعيت خردهايران در مبادي مناطق، عدم حضور محدوده

واردات کاالي همراه مسافر، تعيين حوزه فعاليت تخصصی براي اغلب مناطق، تعيين سازمان متولی مرتبط  

اي  البته در حوزه صادرات غيرنفتی بخش عمده  اردات.م وابستگی درآمد مناطق به وتوانمند و عد  و نسبتاً

 از موفقيت مناطق ويژه اقتصادي مربوط به مناطق ويژه اقتصادي حوزه انرژي است. 

وجود حدود  اینبااما   شاخص  50حال  با  فعال  منطقه  و چندین  غیرفعال  اقتصادی  ویژه  عملکردی  منطقه  های 

مناطق ویژه اقتصادی نیازمند بازنگری است. علل ایجاد مناطق ویژه    دهد ادامه فعالیت و گسترشمحدود، نشان می

در فرایند تصوی) مناطق،  ترجیحات محلی  و  ای  توسعه منطقههای  تکیه بر جنبه  :اقتصادی غیرفعال و ناموفق عبارتند از

های خصوصی و  ، عدم پذیرش مسئولیت سازمان منطقه توسط بوشتوسعهگیران با سایر ابزارهای  عدم آشنایی تصمیم

 

 عسلویه. . 1

جاری شدن مقررات منطقه ویژه اقتصادی در این مناطق ناظر بر کاهش تشریفات گمرکی بوده و علت اصلی این حجم از تولید و صادرات،  .  2

 .استمزیت نسبی کشور در حوزه انرژی 



 
 _________________________________________________________________________________  

 

 

3 

اندازی و فعالیت منطقه ویژه  های مورد نیاز، عدم صرفه اقتصادی راهزیرساختتأمین  ، عدم همکاری در  توانمند  دولتی

 .  هازیرساخت و صنایع وابستهس)، دورافتادگی از نایابی نام مکاندلیل بهمصوب 

در    حاکميت دوگانهمنجر به بروز  های تجاری از طریق مناطق ویژه و آزاد،  رویه معافیتدیگر گسترش بیسویاز

   است.کرده را با مشکل مواجه  اعمال مقررات عمومی کشور شده و  تجارت خارجی مدیریت 

بر    ؛ دهد  کاهش   را  شده   اشاره  معضالت  که اصالح شود    یاگونهبه  د یبا  ی اقتصاد  ژهیمناطق و  جاد ی ا  ندیفرارو  ازاین

است که    دهش   شنهاد یپ   ی اقتصاد  ژهیمناطق و  و تدریجی   ی پلکان  جاد یطرح ا  توسعه،   یابزارها  ر یو با مطالعه سا  اساس   نیا

و صادرات   د ی تول ه،یسرما  جذب در حوزه  ی چند سال عملکرد موفق ی که ط  ی صنعت   یها و نواحشهرک صرفاً  ، مطابق آن

مداشته و  توانندیاند،  مناطق  و    لیتبد  یاقتصاد  ژهیبه  و  صرفاً  )،یترت  نیهم  بهشوند  در    یاقتصاد  ژهیمناطق  موفق 

  دنخواه  قادر  رسمی   مرز  يهامحدودهبه شرط حضور در    ،ی خارج  یگذارهیصادرات و جذب سرما  د،ی تول  یهاشاخص

  ی تجارو مناطق آزاد    یاقتصاد   ژه یتوسعه وسعت مناطق و  . استفاده کنند  یصنعت   یمناطق آزاد تجار  ازاتیاز امت   بود

   .بود خواهد مناطق نیا عملکرد  بهبود ی گرو در  و  شده ن ییتع یهاشاخص براساس صرفاً   زین یصنعت 

ناظر  ۲آمایش سرزمین  یکل  یها استیو س ۱ی با قانون اساس رتیموضوع مغا ،یشنهادیپ  هیرو ن یا است ذکر  شایان

  ن ییتع  ی هاشاخص  کس)   با  کشور  مستعد   مناطق  همه   ه،ی رو  ن یچراکه در ا  سازد؛ یناروا را مرتفع م   ضیبه عدم اعمال تبع

 . شوند یمعرف   یاسالم  یشورا مجلس به )یتصو جهت  د،ی جد ی اقتصاد ژهیو  مناطق عنوانبه توانند یم شده

 

 مقدمه

  این ابزارها؛ یکی از  کنندمیمنظور توسعه صنعتی و اقتصادی کشور استفاده  بهدر کشورهای موتلف جهان از ابزارهایی  

. در  استتحوالت شگرفی را پدید آورده، ایجاد و توسعه مناطق اقتصادی    ،که در برخی از کشورهای در حال توسعه

اواخر دهه   از  نیز  ا60ایران  استفاده  ویژه  ، رویکرد  و مناطق  آزاد تجاری صنعتی  قال) مناطق  اقتصادی در  ز مناطق 

نام داد، آغاز   اقتصادی تغییر  به مناطق ویژه  با گذشت حد  ؛شدحراست شده که بعدها  این    ۳0ود  اما  اتواذ  از  سال 

شده و  نصل  نتایج مورد نظر حادر حالت کلی    کس) توفیقاتی در برخی از مناطق، امارغم  به  رسدنظر میبهتصمیمات،  

 ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود ندارد.  دلیلتوسعه صنعتی و تحوالت شگرف بهدر اقتصاد ایران خبری از 

و    اند اصالحات اقتصادی را از مناطق آزادخوبی توانستهبهدهد که برخی از این کشورها  تجربه سایر کشورها نشان می

سمت اقتصاد رقابتی حرکت کنند. برای یک اصالح بزرگ ساختاری در اقتصاد برخی از کشورها با  بهشروع کنند و    ویژه

اقتصاد  بهو حرکت    ویژهایجاد مناطق   اقتصادی خود  بر توسعه صادرات توانستهمبتنیسمت  به اهداف  اند تا حدودی 

اند. ایجاد  گذار خارجی داشتهسرمایه  ت، افزایش اشتغال و جذب ادست یابند و این مناطق نقش خوبی را در توسعه صادر

اقتصادی است که    اقتصادی صرفاً   ویژه   مناطق ابزار    آنها در   باید جایگاه   بلکه تواند مفید واقع شود  نفسه نمیفییک 

یک سیاست بهینه دوم    ویژهدقیق مشوص شده باشد. همچنین ایجاد مناطق  طور  بهرویکرد توسعه اقتصادی کشور  

 

 و معنوی.  مادی هایزمینه  ، در تمام همه  برای عادالنه  و ایجاد امکانات  ناروا رفع تبعیضات قانون اساسی:  ( 3)اصل  «9»بند . 1

 در مناطق كشور.  رفع تبعیض نارواهاي برابر و های کلی آمایش سرزمینی: ايجاد امكانات عادالنه و فرصت سیاست  «د»جز  «1»بند . 2
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ادی است و سیاست مطلوب آن است که اصالحات عمیق ساختاری و نهادی اقتصاد در کل کشور  های اقتصطبق تئوری

 اجرایی شود تا رشد و شکوفایی اقتصاد ملی صورت گیرد.  

های  های تجارت ترجیحی و اتحادیهاخیر با ایجاد توافقنامه  هایسالاشاره به این نکته نیز ضروری است که در  

در کشورهای صنعتی پیشرفته   ویژهتر مناطق رنگ شده است و نسل مدرناقتصادی و گمرکی نقش این مناطق نیز کم

 اند. سمت توصصی شدن حرکت کردهبهکلی طوربهو  های علم و فناوری سمت ایجاد پارکبهبیشتر 

شور قرار گرفته  ون ک یگیران و سیاس های دیگری مورد استفاده تصمیموسعه این مناطق برای هدفدیگر، تسویزا

رویه این  ، کارکرد جدید مناطق اقتصادی در ایران هستند که به افزایش بیترجیحات محلیو    ای توسعه منطقهاست؛  

 های مورد نظر جهت تحقق اهداف اصلی هستند. شده است که فاقد زیرساختمنجر  هایی مناطق در محدوده

  های متعددی پیرامون مناطق آزاد تجاری صنعتی صورت پذیرفته شناسیبا توجه به این معضالت، مطالعات و آسی)

با بررسی اهداف و عملکرد مناطق ویژه   ضرورت دارد تارو مغفول مانده است. ازاین اما مقوله مناطق ویژه اقتصادی غالباً

فرایندهای ایجاد و  های صنعتی،  اقتصادی و مقایسه آن با سایر ابزارهای توسعه اقتصادی نظیر مناطق آزاد و شهرک

 ار گیرد. فعالیت مناطق ویژه اقتصادی مورد بازنگری قر

 

 مناطق ويژه اقتصادي سوابق قانونی  مروري بر. 1

اما    د کننیم   ت یفعال  ۱۱/0۳/۱۳8۴  مصوب   ی اقتصاد  ژهی و  مناطق   اداره  و   ل یتشک  قانون  براساس   ی اقتصاد  ژه یومناطق  

فعال  ش یدایپ ساله اول  پنجبرنامه  قانون    «۲0»مطابق تبصره    گردد؛یم از آن بر  شیها پ مناطق به سال  نیا  ت یو آغاز 

اقتصاد ا  ،۱۱/۱۱/۱۳68مصوب    ران یا  یاسالم  یجمهور  یو فرهنگ  یاجتماع  ،یتوسعه    و  بنادر  سازمان  و  رانیگمرک 

  یداخل   کاتگمر  ای  یورود  یحراست شده در مباد  ژهیو  مناطق  جادیا  به  مکلف  ،ديتول  ی بانيپشتمنظور  به  یرانیکشت 

 : دهآم قانون  نیا در . شدند

  ) ی تصو   خ ی موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تار   ی ران ی کشت   و   بنادر   سازمان   و   ران ی ا   گمرک   د، ی تول   ی بان ی منظور پشت به » 

  و   ه ی اول  مواد  ی امان   صورت به   ی نگهدار   جهت   ی داخل  گمرکات  ا ی و    ی ورود   ی مباد   در  را   ی ا شده  حراست   ژه ی و   مناطق   قانون  ن ی ا 

  ، ی . ورود کاال از مناطق مذکور جهت مصرف داخل د کنن   تأسیس   شود ی انتقال ارز وارد م   بدون   که   ی د ی ابزار و مواد تول   و   قطعات 

  ی مباد   از   را   خود   ی واردات   ی کاال   فات ی گونه تشر چ ی ه   بدون   توانند ی م   کاال   صاحبان .  بود   خواهد   واردات   و   صادرات   مقررات   تابع 

 . « د ی رس   خواهد   ران ی وز هیئت    ) ی تصو   به   تبصره   ن ی ا   یی اجرا   نامه ن یی آ .  د کنن کشور خارج    از   مذکور، 

  ی اسالم  ی جمهور  ی و فرهنگ  ی اجتماع   ، یتوسعه اقتصاد  دوم ساله  پنجقانون برنامه    ( ۲5)  هماد  « د» در بند    ن یهمچن

  و  یداخل  داتيتول  از  ی بانيپشت  تیبا محور  شده  حراست  ژهیبه موضوع مناطق و  مجدداً  ۲0/09/۱۳7۳مصوب    رانیا

 قانون آمده:  ن یشده است؛ در ا دیک أ ت ،ی نفتريتوسعه صادرات غ

  دولت   یا منطقه  اقتصاد  در   تحرک  جادیا  و   یرنفت یغ  صادرات   توسعه   و  ی داخل  داتی تول  از   ی بانیپشت   منظوربه  .۱»

  مذکور   مناطق  از   کاال  ورود.  کند  جادیا  ی داخل  یهاگمرک ای  و   یورود  ی مباد  در را  یاشده  حراست  ژهیو  مناطق  تواندیم
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  ی فاتیتشر  گونهچیه  بدون  مناطق  ن یا  از  کاال   صدور  و  بود  خواهد  واردات  و  صادرات  مقررات  تابع  ،یداخل  مصرف  جهت

 . شد خواهد انجام

  خود   تیفعال  یست یبا  اندشده  جادیا  توسعه  اول  برنامه  قانون  «۲0»  تبصره  موج)  به  که   شده  حراست  ژهیو  مناطق  .۲

 . دهند  قیتطب آن ییاجرا نامه نییآ و تبصره نیا مفاد  با را

 «.دی رس خواهد )یتصو به رانیوزهیئت  توسط بند نیا ییاجرا نامهنییآ .۳

  ژه یمناطق و  نیگزیرا جا   « یاقتصاد  ژهیمناطق و»نام    ۲۳/05/۱۳7۴  مورخ   نامه)یتصو  در  آزاد   مناطق   ی عال   یشورا

منظور  به  در آن  هستند که   از کشور  يمحصور  يهامحدوده  ياقتصاد  ژه يو  مناطق  لذا   .دی نمایم  ،حراست شده

 . گرددی م ارائه يبه فعاالن اقتصاد ی گمرک  تيمعاف  جنس از غالباً ی اتازيو صادرات، امت دياز تول ی بانيپشت

آغاز    ا یو    شده  تأسیس  ی اقتصاد  ژه یقانون مناطق و  )یاز تصو  ش یپ   منطقه   ۲0  حدود  دهدینشان م  زین  هایبررس

  ژهیمناطق و  ۱۳76در سال    ، جلفا  و  خرمشهر   ،قشم   سرخس،  ی اقتصاد  ژه یو  مناطق  ۱۳75  ل در سا  :اندهدکر  ت یبه فعال

آباد بهشهر،  ریبوشهر، بندر بوشهر، بندر ام  ، ییرجا  دیفارس، بندر شه  جی خل  یو فلز  یمعدن  ع یصنا  ،ی می پتروش  ی اقتصاد

پارس و لرستان، در سال    یانر،  ی اقتصاد  ژهیمناطق و  ۱۳77در سال    ،یو بندر انزل  گانسلفچ  د، ی جدارگ    رجان،یس

  ژهیمنطقه و  ۱۳80و در سال    زد ی  یاقتصاد  ژهیمنطقه و  ۱۳79در سال    راز،یو ش  امیپ   یاقتصاد  ژهیمناطق و  ۱۳78

 فارس.   جی خل یساز یکشت  ی اقتصاد

  ی اقتصاد  ژهیو و  یصنعت  یمناطق آزاد تجار   شیدایقانون برنامه اول توسعه، پ   «۲0»و    «۱9»مطابق تبصره    نیبنابرا

  مناطق  اداره  یچگونگ  قانون  هرچند  دانستو آغاز برنامه اول توسعه    ۱۳69  سال  توانیرا م   رانیاقتصاد ا  مناسبات  در

  گريدعبارت به  .دندیرس  )یتصو  به  ۱۳8۴در سال    یتصاداق  ژهیو  مناطق  اداره  و  لیتشک  قانون  و  ۱۳7۲  سال  در  آزاد

  ،مناطق نيامقررات ناظر به  و ندهايفرا يسازکپارچهي منظوربه ياقتصاد ژهيو مناطق  هادار و ليتشک قانون

 و ابالغ شده است. بي تصو مناطق،  نيا  جاديا في تکل  از پس سال 18 حدود 

ز  مطابق از    دهیرس  )یبه تصو  یاقتصاد  ژهیمنطقه و  80در حال حاضر    ر،یجدول    ۳0تعداد    ان یم  نی ااست که 

  جهت   ياقتصاد  ژهيو  مناطق   در  ران يا  گمرک   استقرار  و  يمحصورساز  بودن،  فعال  از  منظور.  ۱است منطقه فعال  

عنوان مثال  به  ؛براي مناطق ويژه استآمار عملکرد    وجود   نيو همچن  ی گمرک   يها تيمعاف  و  ايامز  از  استفاده

  شکل   ی دیتول  ی هاتیفعال  نیاز ا  شی برکت که در ساوجبالغ استان البرز مستقر است، پ  یی دارو  ی اقتصاد  ژهیدر منطقه و

اقتصادی  منطقه  سیزده  ایجاد   و  آزاد   منطقه  هفت  ایجاد   قانوندر    اخیراًاما    گرفته    مجمع  ۱5/۲/۱۴00  مصوب  ویژه 

  بر  عالوه  فعال،ر یمناطق غ  اغل)  در  تهالب.  است  شده  برخوردار  یاقتصاد  ژهیو  مناطق  یا یمزا  از  نظامتشویص مصلحت  

   .ردیگینم صورت در آن   زین یصنعت  و ی دیتول  تیفعال گونهچیه گمرک، استقرار  عدم

 

 

  ستان، یس  دی جد  آزاد  مناطق  محدوده  در  ب یترت به   وانیمر   و  بانه   ،بوشهر  ن،یریقصرش   رامشار،   یاقتصاد  ژه یو   منطقه   1  جدول  در  است   ذکر  به   الزم.  1

  یاقتصاد  ژهیو   منطقه   آزاد،  منطقه   به   لیتبد  از  ش یپ   کشور،  آزاد  مناطق  از  گری د  یبرخ   نیهمچن .  اندگرفته   قرار  وانی مر-بانه   و  بوشهر  ن،یر یقصرش
  ی انزل بندر و جلفا خرمشهر، ی اقتصاد ژهیو منطقه  ابتدا در بی ترتبه (، 1382 سال)مصوب  یانزل  و ارس اروند، آزاد منطقه  مثال عنوانبه   اند؛بوده 
  منطقه   80  از   ش یب   به   کشور  مصوب  یاقتصاد  ژهیو  مناطق  تعداد  مناطق،   نیا  احتساب  با  لذا .  شدند  مصوب   13۷۶  و  13۷۵  یهاسال   در  که   اند بوده 

 . دی رس خواهد
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 نگاه   کيدر    رانيا  ي اقتصاد  ژه يمناطق و .1جدول  

 سازمان مسئول  سال تصويب  استان وضعيت  منطقه ويژه اقتصادي رديف 

 آستان قدس رضوی  75 رضوی خراسان  فعال  سرخس  ۱

 سازمان منطقه آزاد قشم  75 هرمزگان  غیرفعال  منطقه ویژه قشم  ۲

 شرکت ملی پتروشیمی  76 خوزستان  فعال  )ره( بندر امام پتروشیمی ۳

۴ 
صنایع معدنی و فلزی خلیج  

 فارس 
 76 هرمزگان  فعال 

دن و صنایع اسازمان توسعه و نوسازی مع

 ایمیدرو -ایران معدنی 

 سازمان بنادر و دریانوردی  76 هرمزگان  فعال  بندر شهید رجایی  5

 سازمان بنادر و دریانوردی  76 بوشهر  فعال  بندر بوشهر  6

 شرکت عمران و توسعه بوشهر  76 بوشهر  غیرفعال  بوشهر  7

 سازمان بنادر و دریانوردی  76 مازندران  فعال  بندر امیرآباد بهشهر  8

 سازمان عمران کرمان  76 کرمان  فعال  سیرجان  9

 شرکت عمران ارگ  76 کرمان  فعال  ارگ جدید بم  ۱0

 76 قم فعال  سلفچگان  ۱۱
توسعه و عمران منطقه ویژه   مؤسسه 

 سلفچگان قم 

 شرکت مهندسی و توسعه نفت  77 بوشهر  فعال  انر،ی پارس  ۱۲

 استان لرستانهای صنعتی شرکت شهرک 77 لرستان  فعال  لرستان  ۱۳

 شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس  78 شیراز  فعال  شیراز  ۱۴

 شرکت خدمات هوایی پیام  78 البرز  فعال  پیام ۱5

 های صنعتی استان یزد شرکت شهرک 79 یزد  فعال  یزد  ۱6

 80 هرمزگان  فعال  خلیج فارس سازی  کشتی ۱7
و صنایع  سازی کشتیع مشرکت مجت

 )ایزوایکو( فراساحل ایران  

 سازمان بنادر و دریانوردی  89 خوزستان  فعال  بندر امام خمینی  ۱8

 سازمان بنادر و دریانوردی  89 مازندران  فعال  بندر نوشهر  ۱9

 سازمان بنادر و دریانوردی  89 گیالن  فعال  بندر آستارا  ۲0

 شرکت شهرک صنعتی کاوه  89 مرکزی  فعال  کاوه  ۲۱

 شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان  89 مرکزی  فعال  زرندیه ایرانیان  ۲۲

 شرکت ملی نفت ایران  89 هرمزگان  فعال  الوان  ۲۳

 شرکت گروه صنعتی زرینه مس  89 کرمان  فعال  رفسنجان  ۲۴

 89 آذربایجان شرقی  فعال  سهالن  ۲5
شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی 

 ایران 

 عمران و توسعه دوغارون شرکت  89 خراسان رضوی  فعال  دوغارون  ۲6

 89 خراسان جنوبی  فعال  )خراسان جنوبی(   بیرجند ۲7
گذاری و توسعه منطقه ویژه شرکت سرمایه

 اقتصادی خراسان جنوبی )بیرجند( 

 89 فارس  فعال  المرد ۲8
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 

 معدنی ایران )ایمیدرو( 

 89 سمنان  فعال  گرمسار  ۲9
گسترش و نوسازی صنایع ایران  سازمان 

 )ایدرو( 

 89 خراسان شمالی  فعال  بجنورد  ۳0
های صنعتی استان خراسان  شرکت شهرک

 شمالی

 89 هرمزگان  فعال  پارسیان بر انر،ی ۳۱
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 

 معدنی ایران )ایمیدرو( 

 اقتصادی زاگرس شرکت منطقه ویژه   89 کرمانشاه  فعال  آباد غرب اسالم ۳۲

 شرکت بازرگانی شاهد  89 اردبیل  فعال غیر نمین  ۳۳
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 89 فارس  غیرفعال  جهرم  ۳۴
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران  

 )ایدرو( 

 89 اصفهان  غیرفعال  کاشان  ۳5
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 

 معدنی ایران )ایمیدرو( 

 89 ی ارچهارمحال و بوتی غیرفعال  شهرکرد ۳6
استان  های سازمان همیاری شهرداری

 محال و بوتیاری چهار

 89 کرمانشاه  غیرفعال  قصرشیرین  ۳7
استان  های سازمان همیاری شهرداری

 کرمانشاه 

 گذاری ری شرکت سرمایه 89 تهران  غیرفعال  شهرری  ۳8

 های صنعتی استان بوشهر شرکت شهرک 89 بوشهر  غیرفعال  شمال استان بوشهر  ۳9

 شرکت عمران شهر جدید رامشار  89 سیستان و بلوچستان  غیرفعال  جدید رامشار شهر   ۴0

 89 سمنان  غیرفعال  دامغان  ۴۱
گذاری نوید منطقه  شرکت توسعه و سرمایه

 ویژه اقتصادی

 منطقه ویژه اقتصادی سلماس  مؤسسه  89 آذربایجان غربی  غیرفعال  سلماس  ۴۲

 های صنعتی استان همدان شهرکشرکت  89 همدان  غیرفعال  آباد جهان ۴۳

 های استان ایالمسازمان همیاری شهرداری 89 ایالم  غیرفعال  مهران  ۴۴

 آبادانی دیار سربداران  مؤسسه  89 خراسان رضوی  غیرفعال  سبزوار  ۴5

 های صنعتی استان کردستان شرکت شهرک 89 کردستان  غیرفعال  بانه  ۴6

 های صنعتی استان سمنان شهرکشرکت  89 سمنان  غیرفعال  سمنان  ۴7

 های صنعتی استان گلستانشرکت شهرک 89 گلستان  غیرفعال  اترک ۴8

 89 کرمان  غیرفعال  جازموریان  ۴9
گذاری سهام عدالت استان شرکت سرمایه

 کرمان 

 های صنعتی استان فارس شرکت شهرک 89 فارس  غیرفعال  کازرون  50

 . 89 فارس  غیرفعال  نیریز  5۱

 . 89 یزد  غیرفعال  اردکان  5۲

 . 89 یزد  غیرفعال  صدوق  5۳

 . 89 لرستان  غیرفعال  بروجرد  5۴

 . 89 اصفهان  غیرفعال  ضا ر شهر 55

 . 89 خراسان رضوی  غیرفعال  کاشمر  56

 . 89 سیستان و بلوچستان  غیرفعال  میرجاوه  57

 . 89 آذربایجان شرقی  غیرفعال  سراب  58

 . 89 آذربایجان شرقی  غیرفعال  آباد بستان 59

 . 89 آذربایجان شرقی  غیرفعال  سهند مراغه  60

 . 89 گیالن  غیرفعال  الهیجان  6۱

 . 89 کردستان  غیرفعال  مریوان  6۲

 . 89 همدان  غیرفعال  مالیر  6۳

 . 89 مرکزی  غیرفعال  مبلمان و دکوراسیون  6۴

 . 89 خوزستان  غیرفعال  شوش  65

 . 89 سیستان و بلوچستان  غیرفعال  زاهدان  66

 وزارت راه و شهرسازی  9۴ تهران  فعال  م منطقه ویژه فرودگاه اما 67

 . ۱۴00 فارس  غیرفعال  فسا  68
 . ۱۴00 فارس  غیرفعال  الر  69
 . ۱۴00 یزد  غیرفعال  ابرکوه  70
 . ۱۴00 یزد  غیرفعال  میبد 7۱
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 . ۱۴00 زنجان  غیرفعال  زنجان  7۲
 . ۱۴00 کهگیلویه و بویراحمد  غیرفعال  گچساران  7۳
 . ۱۴00 آذریابجان غربی  غیرفعال  ارومیه -سرو 7۴
 . ۱۴00 خراسان رضوی  غیرفعال  خواف  75
 . ۱۴00 خراسان رضوی  غیرفعال  قوچان  76
 . ۱۴00 لرستان  غیرفعال  آبادمخر 77
 . ۱۴00 قزوین  غیرفعال  تاکستان  78
 . ۱۴00 اصفهان  غیرفعال  شهر شاهین 79
 )ره( ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ۱۴00 البرز  غیرفعال  ساوجبالغ )دارویی(  80

   .صنعتی و ویژه اقتصادی  –دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری  خذ:أم

 

 ويژه اقتصادياهداف تشکيل مناطق  .  2

 جهان   تعاريف و اهداف مناطق اقتصادي   . 2-1

و یافتن یک تعریف   ندمتعددی برخوردار ۱از تعاریف، اهداف، انواع و حتی اسامی  مناطق اقتصادی ، المللیبیات بیندر اد

  نظر   در  مناطق  این  برای  که  است  عام  عنوان  یک (  SEZ)  اصطالحغیرممکن است.    المللی برای آن تقریباً واحد بین

تند از مناطق آزاد تجاری صنعتی و  ردر ایران نیز دو الگو از مناطق اقتصادی تعریف شده است که عبا   و  شود می  گرفته

توان دریافت که این مناطق از یک شاکله کلی تبعیت  اما با بررسی تعاریف و اهداف موجود، می  مناطق ویژه اقتصادی؛ 

معافیتمی چند  یا  یک  مناطق  اغل)  در    کنند؛  را  مقرراتی  و  میمحدودهمالی  اعطا  خود  سرزمین  از  به  ای  تا  کنند 

 های خاصی برسند.  هدف

با تحقق    گذاری خارجی، تولید و صادرات کاال و خدمات باشد که طبیعتاًتواند شامل جذب سرمایهاین اهداف می

براساس    هد آمد.ای، افزایش درآمدهای کشور یا افزایش اشتغال پایدار پدید خوااین اهداف، نتایجی نظیر توسعه منطقه

 های آیندهرود در سالانتظار میو  وجود دارد   منطقه ویژه اقتصادی  5۴00(، امروزه نزدیک به  ۲0۱9)  ۲گزارش آنکتاد 

اما بررسی روند افزایش تعداد مناطق ویژه    .افتتاح شوداطق فعلی(  درصد از کل من  ۱0منطقه دیگر )تقریباً    500حداقل  

  در  و  بوده  کاهنده  این مناطق  کمی  توسعه  روند  ۲00۲دهد از سال  نشان می  ۲0۱8تا    ۱986یا آزاد اقتصادی از سال  

 ۳. شودمی گرفته شده و   کاربه دیگری  ابزارهای کشورها  در  تجاری سیاستگذاری عرصه

      :۴ارائه شده است در ادامه   نجها اقتصادی مناطق اهداف و تعاریفبرخی از 

که مبادالت کاال در آن    ی اصل   ن یسرزم  از   ی قسمت»ست از:  ا  ، منطقه آزاد اقتصادی عبارتکیوتومطابق کنوانسیون  

  ن یسرزم  یات یمال و  یگمرک  نیقوان به د یمق و  استدر نظر گرفته شده   یاصل  ن یموجود در سرزم ی هاتیفراتر از محدود

 «. ستندی ن یاصل

 

 ( و ... . FTZ(، منطقه تجارت خارجی )SEZ(، منطقه ویژه اقتصادی )EPZپردازش صادرات )(، منطقه FTZنطقه آزاد تجاری ). م1

2. UNCTAD (2019), World Investment Report , Special Economic Zones  . 

اره مسلسل  (، تحلیل و بررسي عملكرد اقتصادي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسالمي ايران با شم1400هاي مجلس )مركز پژوهش .  3

 .۶و  ۵، صفحات 1۷492

 . 9تا  ۵همان، صفحات  .4
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های در حال توسعه عبارت است از: تقویت صادرات، ارزآوری،  ( از منظر کشورSEZsاهداف مناطق ویژه اقتصادی ) 

سرمایه جذب  اشتغال،  بهرهایجاد  خارجی،  مستقیم  منطقهگذار  توسعه  شدن،  صنعتی  طبیعی،  منابع  از  ای،  برداری 

بازار آزاد، اهداف سیاسی، نوآوری در تکنولو،ی، درآمدهای مالیاتی،  از صنایع صادراتی، آزمون سیاست  زدایی  مقررات

 ۱گرایی.ها و توصصسازی بوشمتنوع

  انبارداری  آن  از  ترمهم  و  ایهای تعرفهمعافیت  از  ستا  عبارت(  SEZ)  ویژه  مناطق  نقش  پیشرفته،  اقتصادهای  در

  توسعه،  حال  در  اقتصادهای  در  مقابل،  در  مرزی؛  نقاط  در تأمین    هایزنجیره  از  پشتیبانی  منظوربه  گمرکی  هایرویه  و

 ۲.است خارجی  مستقیم گذاری سرمایه جذب  با  صنایع ارتقای  و تنوع ایجاد  ساخت، کلی طوربهها SEZ اصلی  هدف

به    تعریف مناطق آزاد شده است؛   ی در باعث سردرگم   ز ی ن   گر ی اهداف د   ی اصطالحات برا   ص ی و توص   تعاریف   تفاوت در 

  ی در برخ   اما   متمرکز است   ی گمرک معافیت  که بر  است    « مناطق ویژه اقتصادی » از    ی شکل   « منطقه آزاد » عنوان مثال اصطالح  

در فرانسه    « ی مناطق آزاد شهر » ؛  هستند   مناطق ویژه اقتصادی   ف ی شود که خارج از تعر می   استفاده   ی م ی مفاه   ی کشورها برا 

 ۳شود. ی استفاده م   ی در مناطق محروم داخل   ی کوچک و خدمات محل از مشاغل  برای حمایت  است که    ی ابتکار 

عنوان نوعی از مناطق  بهدهد که در اغل) کشورها ابتدا منطقه ویژه اقتصادی  مطالعه تجربه سایر کشورها نشان می

آزاد اقتصادی شکل گرفته و در مراحل بعدی، منطقه آزاد تجاری یا منطقه پردازش صادراتی درون همین مناطق ویژه  

های تولیدی مستقر در این مناطق با ابزارهای موتلفی، جهت صادرات  است و بنگاهده  کراقتصادی شروع به فعالیت  

 5(.۲0۱۴، ۴شوند )سیروئن تشویق می محصوالت تولیدی خود به دیگر کشورها 

  صادرات و   تولید  سرمایه، جذب بر توانمی را  اقتصادی مناطق اهدف  پایه فوق،  نکات و  مفاهیم به توجه با بنابراین

 .شد خواهد سرریز ایمنطقه و ملی اقتصاد بر مثبتی آثار آن، تحققا ب که دانست استوار و انتقال فناوری خدمات و کاال

 

 ايران   ويژه اقتصادي اهداف مناطق    . 2-2

هدف    عنوانبه  ديتولاز    ی بان يپشتبه موضوع    (۱۱/۱۳68/ ۱۱)مصوب    توسعه  ساله اولپنجبرنامه  قانون    «۲0»در تبصره  

، (۲0/09/۱۳7۳)مصوب    توسعه  دوم ساله  پنج برنامه  قانون    «۲5»تبصره  . در  کندمیاصلی از ایجاد مناطق ویژه اشاره  

  ايمنطقه  اقتصاد  ايجاد تحرک در   يرنفتی و توسعه صادرات غتوليدات داخلی،  يبانی از  پشت  بهعالوه بر اشاره  

المللی، توسعه اقتصاد  رسد با توجه به اهداف و تعاریف بیننظر میبهالبته    . کندمیرا نیز از اهداف ایجاد مناطق ویژه بیان  

  ، الذکردو قانون فوق در ادامه ؛استتحقق دو هدف اصلی دیگر یعنی تولید و صادرات  ای از جنس پیامد و نتیجهمنطقه

   اد اولیه اشاره شده است.به الزامات تحقق این اهداف نظیر معافیت واردات مو

 

- ریزی، معاونت پژوهشیعالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه   مؤسسه ؛  1۵؛ صفحه  «المللمناطق آزاد تجاری، جلد اول: گزارش بین. »1

 .1394های پژوهشی، مجری: آقای علیرضا ساعدی؛ بهمن فتر طرح د

2. “Word Investment Report 2019”,  page: 137  ,United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD), 2019. 

3. “Word Investment Report 2019”,  page: 134  ,United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD), 2019. 

4. Siroen . 

؛ وزارت امور اقتصادی  «جاری موفق دنیا و ایران و بررسی میزان دستیابی به اهداف ایجاد این مناطق در ایرانمقایسه عملکرد مناطق آزاد ت . »۵

 .139۵های پولی و بازرگانی؛ اردیبهشت و دارایی، معاونت امور اقتصادی دفتر تحقیقات و سیاست 
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، اهداف،  (0۳/۱۳8۴/ ۱۱مصوب  )  جمهوری اسالمی ایران  ویژه اقتصادیمناطق    تشکیل و ادارهقانون    ( ۱)در ماده  اما  

تولید و  گذاری،  جل) سرمایه؛ اهداف اصلی نظیر  اندیان شدهبایجاد این مناطق    هدف عنوان  بههمگی  پیامدها و ابزارها  

و ترانشی).    ادرات مجدد، ترانزیتنظیر ص   هاابزار  و  ایصادرات، پیامدها نظیر ایجاد اشتغال و تحرک در اقتصاد منطقه

 :استترتی) زیر بهگانه ۱۱این اهداف 

 های اقتصادی پشتیبانی از فعالیت. ۱

 المللی برقراری ارتباط تجاری بین. ۲

 ای تحرک در اقتصاد منطقه. ۳

 تولید و پردازش کاال . ۴

 انتقال فناوری . 5

 صادرات غیرنفتی . 6

 ایجاد اشتغال مولد . 7

 و خارجی گذاری داخلی . جل) و تشویق سرمایه8

 . صادرات مجدد 9

 . عبور خارجی )ترانزیت(۱0

 . انتقال کاال )ترانشی)( ۱۱

تر به چهار هدف  صورت توصصی، به(۲9/۱۱/۱۳9۲)ابالغی    های کلی اقتصاد مقاومتیسیاست«  ۱۱بند »در  اما  

 منظور:بهعمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور  حوزه توسعهاصلی و مولد اشاره شده است؛ یعنی 

 ؛ های پیشرفتهانتقال فناوری  •

 ؛ گسترش و تسهیل تولید  •

 ؛ صادرات کاال و خدمات  •

 . نیازهای ضروری و منابع مالی از خارجتأمین   •

گذاری خارجی  گذاری موصوصاً سرمایهو توسعه سرمایهتأمین  با توجه به موارد فوق، گزینه اول و چهارم ناظر به  

. لذا با  دکن مییعنی صادرات و تولید اشاره    ویژه اقتصادی است. همچنین موارد دوم و سوم به دیگر اهداف اصلی مناطق 

محسوب شده    ویژه اقتصادی اهداف اصلی مناطق    و صادرات جزء   ذاری، تولید گتوجه به مطال) این بوش، جذب سرمایه

ای  و توازن منطقهرا موفق دانست و با تحقق آنها، سایر اهداف نظیر اشتغال    ایتوان منطقه ویژهتحقق آنها، نمیکه بدون  

های عملکردی پیرامون  ، ابتدا شاخصارزیابی عملکرد مناطق ویژه اقتصادی  جهتهمین اساس    بر  شکل خواهد گرفت.

  مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دنیا عمدتاًتأسیس  شایان ذکر است اهداف اصلی از    اهداف اصلی بررسی خواهد شد.

نون مناطق ویژه  ( قا۱های کلی اقتصاد مقاومتی است و سایر موارد مطرح شده در ماده )سیاست  «۱۱»ناظر به بند  

 و جز اهداف اصلی نیست.   اقتصادی از آثار سرریز ایجاد مناطق ویژه اقتصادی است

کم هستند  وکار در سرزمین اصلی حا ، برخی از قوانین که بر کس)منظور تحقق اهداف در مناطق ویژه اقتصادیهب

متفاوتی )با محدودیت کمتر( اعمال    صورت صورت کامل لغو و برخی دیگر بهبه  توسط دولت در مناطق ویژه اقتصادی
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دهد که در قوانین  را نشان می  به فعالیت اقتصادی در مناطق ویژه  فهرستی از امتیازات ارائه شده  زیر  شود. جدولمی

 است.    اشاره شدهآنها موتلف به 

 

 ويژه اقتصادي   مناطق  در  شده   ارائه ازاتيامت.  2جدول  
 قانون  شده  ارائه امتياز رديف 

۱ 
 واردات و صادرات   مقررات از  بودن مستثنی

 ( ا خارج از کشور و سایر مناطق اقتصادی)در مبادالت ب
 تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی  قانون ( ۲0)و   (8) ماده

 تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی  قانون  (۱6) ماده تعیین مهلت توقف کاال توسط سازمان منطقه  ۲

 تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی  قانون  (۱6) ماده ویژه اقتصادی مناطق خاص  کار   قانون ۳

۴ 
 معافیت از پرداخت عوارض معمول در کشور 

 )برای فعالیت اقتصادی( 
 تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی  قانون (۴) ماده

5 
ثبت شرکت و مالکیت مادی و معنوی منصرف از میزان مشارکت سهام  

 داخلی و خارجی 
 تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی قانون (۱5) هماد

 تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی  قانون (۳) ماده غیردولتیامکان اداره منطقه توسط بوش  6

 های مستقیم قانون مالیات  (۱۳۲)  ماده «پ»بند  سال   ۱۳تا  7 مدت به   مالیاتی معافیت 7

 .۱۳8۴مصوب سال  ویژه اقتصادیاداره مناطق  تشکیل و قانون :خذأم

 

 ويژه اقتصادي   در عملکرد مناطق   مؤثر عوامل  .  2-3

شود باید  میتأسیس  ای که  اشاره شده است و هر منطقه  اقتصادی  بوشی از عوامل موفقیت مناطق  در ادامه گزارش به

 داشته باشد:بوشی از شرایط ذیل را دارا باشد تا بتواند کارکردهای مطلوب خود را 

   بزرگهاي کشتی  بارگيري و  تخليه و پهلوگيري  امکان براي هايیاسکله وجود •

 بندري تجهيزات استقرار همچنين و باراندازي براي مناسبهاي محوطه وجود •

 منطقه  سوخت و برق و  آبتأمین  و  بندر  در  مناس)  انبارهای  ایجاد •

 همجوار مناطق و بنادر پوشش برای مناس)( زمینی  و هوایی ریلی،)  ارتباطیهای شبکه •

 پیشرفته  موابراتی های شبکه وجود •

هاي  رهيو زنجها  رساختيز رينظبا ارزش افزوده باال هاي فعاليت ی حام  ی پشتيبانهاي وجود خوشه •

  يفناور  به  ی دسترس   مسکن،  و   دانشگاه  و  مارستانيب  ليقب  از   ی رفاه  الت يکاال و خدمات، تسه  عيو توزتأمين  

 شرفتهيپ ی اطالعات

المللی در مورد علل ناکامی بعضی از مناطق  و مجامع بینها  نا های سازمالمللی اقتصادی و گزارشدر ادبیات بین

 :۱شودترین آن شمرده میازجمله مهم یرز  مواردکنند که ، عوامل متعددی را فهرست مییا ویژه آزاد

 يابی نادرست  مکان ـ

 خارجی هسرمايفضاي نامساعد براي جذب  ـ

 هاي اساسی ثباتی سياسی و ضعف قدرت مرکزي در اتخاذ تصميمبی  ـ

 

1. UNESCAP, Free Trade Zone and Port Hinterland Development, Bangkok, Thailand, 2005. 
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مورد عوامل  هاي بی آزاد )وجود بوروکراسی، فساد مالی، تورم کارمند، دخالت  ه منطقضعف مديريت    ـ

 ( … گير و پاآزاد، وجود قوانين و مقررات دست و    همنطقخارج از 

 کمبود آموزش نيروي کار و بازده اندک نيروي انسانی )گرانی نيروي کار(  ـ

 مورد هاي بی گذاريتأسيسات زيربنايی و سرمايه  ههزين ـ

 عمير و نگهداري تأسيسات و امکانات زيربنايی و ناکارايی عملياتیضعف ت ـ

 کمبود امکانات مالی و نقدينگی  ـ

 رسانی خدماتدهی و  خدماتکمبود ارتباطات و ضعف  ـ

آزاد    همنطقبازدهی،  کمخارجی فاقد مليت است و به مجرد احساس ناامنی و    هسرمايناآگاهی از اينکه    ـ

 تري نقل مکان خواهد کرد. و به فضاي امند کررا ترک خواهد 

که   فوق  برشمرده شده است، جزبهعمده موارد  اقتصادی  ناکامی مناطق  عوامل  اصلی مناطق    ء عنوان  مشکالت 

ن انتظار  توانشود نمیتأمین  های موفقیت این مناطق  شرطپیشاقتصادی ایران )اعم از ویژه یا آزاد( است و تا زمانی که  

 قرار گیرند.  رشدداشت این مناطق در مسیر 

 

 ويژه ايران مناطق   اقتصادي عملکرد . 3

.  شودبررسی می(  ۱۳99  تا  ۱۳9۲  زمانی   بازه)  های اخیرطی سال  ین بوش آمار و اطالعات مناطق ویژه اقتصادی در ا

اساس  ی کي معضالت  تحل   ی از  و  ليدر  و  آزاد  تفک  ،ياقتصاد  ژه يمناطق  اطالعات  و  آمار  انتشار    یکيعدم 

  یدر برخسفانه  أمتمشخص است و    ی زمان  يهابازه   درصورت منظم و  بهمناطق    يامدها يعملکرد و پ  رامونيپ

  ی عال  يشورا  رخانهيدب  توسط  که  موجود   اطالعات  اساسبر  حالنيابا  م؛يمواجه هست  يموارد با تناقض آمار

 ياقتصاد  ژهيعملکرد مناطق و  ی کل  ليارائه شده است، به تحل   ياقتصاد  ژه يو و   ی صنعت   يمناطق آزاد تجار

آمارهای  .ميپردازی م   رانيا عملکردی    در  اطالعات  شده،  شاخص  ۳0ارائه  با  اقتصادی  ویژه  جذب  منطقه  های 

یدی  گذاری خارجی، میزان واردات و صادرات، تعداد واحدهای تولگذاری داخلی )ارزی و ریالی(، جذب سرمایهسرمایه

ها، آمار مناطق ویژه  وجود دارد؛ البته در برخی از شاخص  ۱۳99تا    ۱۳9۲های  فعال و میزان اشتغال به تفکیک سال

ها فاقد اطالعات عملکردی  سالبرخی از  مناطق دیگر در  شده و تعدادی از  صورت تجمیعی اعالم  به  ۱اقتصادی بندری 

ال آمار  ارائه شده اما در شاخص اشتغ  ۱۳99منطقه ویژه اقتصادی در سال    ۳۳عملکرد  دیگر، آمار    ی در گزارش  . هستند

آزاد و ويژه با توجه به گسترش کمی و جغرافيايی در    مناطق تحليل عملکرد    در  ۲منطقه ارائه شده است.   ۳7

   با احتياط برخورد و تفسير کرد.  ددر تفسير آمار اقتصادي اين مناطق باي ، مناطق اين

 

 ، امیرآباد، بوشهر، شهید رجایی، نوشهر و آستارا.)ره(بنادر امام خمینی. 1

گذاری سرمایه  2-1-2 ۵228/10/982صنعتي و ويژه اقتصادي با شماره  –شوراي عالي مناطق آزاد تجاري   1/10/1398مستندات نامه مورخ . 2

 . 1400در سال مستندات ارائه شده داخلی و 



 
 _________________________________________________________________________________  

 

 

13 

 يانرژ  حوزهدر    فعالآمار مناطق    ،ياقتصاد  ژهيمناطق و  عملکرد  ليتحل از نکات قابل توجه در    ی کي

و  از  بزرگی   بخشکه    ياگونه به  است مناطق  شاخص  ژهي عملکرد  و  يهادر  مناطق  به  مربوط   ژهيمختلف، 

الوان    ژهيمنطقه و  ان،ي م  نيو الوان است؛ البته در ا  بندر امام   ی مي(، پتروشهيپارس )عسلو  يانرژ  ياقتصاد

به ذکر    الزم   .است  پارس  يانرژ  ژهيو  منطقه   عملکرد مختص    آماراز    ي ادارد و حجم عمده  ي عملکرد محدود

شدن   ی و جار رد یپذیصورت م منطقه  سه  ن یکشور از ا  ی و مشتقات نفت ی گاز  عانات یدرصد صادرات م 70 حدود است 

  ،صادراتو    د یتولحجم از    ن یا  ی بوده و علت اصل  یگمرک  فاتيکاهش تشر  بر  ناظر  صرفاً  ی اقتصاد  ژهیمقررات منطقه و

  ،ياقتصاد  ژه يآثار و عملکرد مناطق و  ق يدق  ی منظور بررسبهرو  ازاين  ؛است  يکشور در حوزه انرژ  ینسب  ت يمز

 . دکر ليتحل صورت مجزا بهرا  يفعال در حوزه انرژ مناطق  يهاشاخص ی ستيبا

 

 جذب سرمايه   . 3-1

مناطق   عملکرد  بوش  این  اقتصادیدر  سرمایه  ویژه  سرفصل  دو  در  را  سرمایه  جذب  موضوع  و  در  خارجی  گذاری 

 . مکنیمیگذاری داخلی بررسی سرمایه

 یخارج  يگذارهيسرما .3-1-1

است؛ البته    ی گذارهیسرما  مناطق، توسعه  نیا  جادیها از اهدف اغل) دولت  دهدیجهان نشان م   ی اقتصادمناطق    مطالعه

  یخارج   ی گذارهیسرما  بر  ه یتک  گر،ید  یدر کشورها  ژهیمسئله قابل توجه است که در اسناد مربوط به مناطق آزاد و و  نیا

تا    ۱۳9۲  یهاسال  در است.    ۱( FDI)   ی خارج  می مستق   ی گذارهیمناطق سرما  ن یعملکرد ا  یبررس  ی بوده و شاخص اصل

است که    رفتهیپذ  صورتدالر    ارد ی لیم  ۳.7ارزش    به   یاقتصاد  ژه یمنطقه و  ۱7در    صرفاً   ی خارج  ی گذارهیسرما  ،۱۳99

  ی انر،  منطقه  دو مربوط به    درصد   60حدود    ان،یم  ن یاز ا  ؛ استدالر    ونیل یم  ۴65  معادل   متوسط   طوربهانه آن  ی حجم سال

 اند.گذاری خارجی بودهالذکر( فاقد سرمایهمنطقه فوق ۱7سایر مناطق ویژه )عالوه بر  است. ی می پارس و پتروش

  ۳7۲و    75۴،  ۲۱6۳ترتی) با  در میاِن این مناطق، منطقه ویژه انر،ی پارس، صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس و المرد به 

 اند. گذاری خارجی را داشته رین جذب سرمایه میلیون دالر کمت   ۱میلیون دالر بیشترین و منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با  

  

 

1. Foreign Direct Investment 
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  رانيا ويژه اقتصادي  مناطق  در  شده   محقق  یخارج  يگذارهي سرما  زانيم مجموع .  1  نمودار

 ( دالر  میلیون)      1399الی    1391  هاي سالطی    و کل کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ران ی ا یو فن یاقتصاد یهاو کمک یگذارهیسازمان سرما  و اقتصادی ویژه و صنعتی تجاری  آزاد مناطق عالی شورای  دبیرخانه  آمارهای براساس   :خذأم

 
 مناطق ويژه اقتصادي   در  خارجی  گذاري سرمايه  نسبت.  2  نمودار

 )درصد(   1399الی   1391 هايسالطی  در هر سال  کل کشور    خارجیگذاري  سرمايه  به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همان.   : خذ أ م 
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خارجی در    گذاری سرمایه  به  اقتصادی  ویژه  مناطق  در   ی خارجگذاری  سرمایه  نسبت  شده  ارائه  آمارهای  براساس

  های این مناطق در هم یکی از ناکامیمورد    این روند نزولی طی کرده است و    ۱۳99الی    ۱۳9۱  های سالطی    کل کشور 

  مورد بررسی  هایسالهای خارجی طی  سرمایهنکته قابل توجه نوسان شدید در جذب  است.    های خارجیجذب سرمایه

درصد در    5/0  و نهایتا به  ۱۳96درصد در سال    5۱  به  ، ۱۳9۱درصد در سال    ۲0حدود  از    این رقم  کهایگونهبه  است،

 رسیده است.  ۱۳99سال 

 یداخل يگذارهيسرما .3-1-2

در حوزه   ۱۳99تا    ۱۳9۲های  طی سال   گذاری داخلی به تفکیک ریالی و ارزی ارائه شده است.سرمایه میزان  در این بوش  

 هزار میلیارد تومان  ۱۳.۳  ساالنه متوسط  طور  به گذاری انجام گرفته است که  هزار میلیارد تومان سرمایه   ۱06  مجموعاً   ریالی، 

، این میزان ۱۳99تا  ۱۳9۲های سال در بر اساس نرخ ارز  دالریمعادل با احتساب  بوده است. )با احتساب قیمت جاری( 

  باشد. می دالر   میلیارد   .8۱به طور متوسط ساالنه معادل    و   ۱دالر  میلیارد  ۱۴.7معادل    مجموعا سرمایه گذاری 

)یعنی بیشتر از مجموع تومان    هزار میلیارد  56، تنها در این سال به میزان  ۱۳99مطابق آمار ارائه شده در سال  

  ۱۳99در سال    صورت ریالی انجام گرفته است؛بهگذاری داخلی  (، جذب سرمایه۱۳98تا    ۱۳9۲گذاری ریالی در  سرمایه

هزار    ۱منطقه ویژه بندری،    6هزار میلیارد تومان در مجموع    ۱9هزار میلیارد تومان در منطقه ارگ جدید،    ۳۲  به میزان

گذاری داخلی ریالی انجام گرفته  سرمایه  منطقه دیگر  ۱9به میزان محدود در    بقییام و مامیلیارد تومان در منطقه پ 

  600سهم منطقه ویژه اقتصادی انر،ی پارس و الوان صفر بوده و سهم منطقه پتروشیمی حدود  در این سال    .است

   .باشدمی میلیارد تومان 

گذار دولتی و غیردولتی ارائه نشده و همچنین درخصوص  سرمایهگذاری داخلی، به تفکیک  آمار سرمایهمتأسفانه  

شدت افزایش یافته است،  بهها  و در اوج تحریم  ۱۳99هایی که در سال  طرح  گذاری، موصوصاًهای کالن سرمایهپرو،ه

 .  نیستاطالعاتی در دسترس 

  

 

 . محاسبه شده است در هر سالبر اساس میانگین نرخ ارز . 1
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  (ال یر  اردیلیم)  شده محقق  ريالی- داخلی  يگذارهي سرما  زاني م مجموع  . 3  نمودار

 1399الی    1392 هايسالطی   ران يا ويژه اقتصادي  مناطق  در ( دالر ونیلیم)و معادل دالري آن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 . و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اقتصادی ویژه و صنعتی تجاری  آزاد مناطق عالی شورای  دبیرخانه  آمارهای براساس   مأخذ:

 

متوسط    که   بودهمیلیارد دالر    ۳۲.۴  مجموعاً ،  ۱۳99تا    ۱۳9۲های  طی سال  صورت ارزیبهگذاری داخلی  سرمایه

خلیج فارس، مناطق    معدنی و فلزیمناطق ویژه اقتصادی انر،ی پارس، صنایع    دالر است.  لیارد یم  ۴انه آن حدود  ی سال

، بیشترین جذب  ۱۳99الی    ۱۳9۲  های سالطی    میلیارد دالر  ۱.۴و    ۴.5،  7.8،  ۱8ترتی) با حدود  بهبندری و المرد،  

 اند.به خود اختصاص دادهصورت ارزی را بهسرمایه داخلی 
 

   1399الی    1392  هاي سالايران طی   ارزي در مناطق ويژه اقتصادي- گذاري داخلیميزان سرمايه  . 4نمودار  

 ( میلیون دالر)ارقام به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .اقتصادی ویژه و صنعتی تجاری  آزاد مناطق عالی شورای  دبیرخانه آمارهای براساس :خذأم
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بررسی    مورد  هایسال  در غال)در این مناطق،    بوش ارزی(  )صرفاً  گذاری خارجی به داخلینسبت سرمایه

اي بخش عمده   دهداين مطلب نشان میاست.    ، بلکه روند نزولی را نیز طی کردهبوده از یک    کمترتنها  نه 

داخلی بوده و اين مناطق در جذب   و منابع  هاگذاري ناشی از سرمايه از توسعه و رونق اين مناطق  

این در حالی است که یکی از اهداف اصلی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی    . اندهاي خارجی موفق نبوده سرمايه 

   های خارجی و استفاده از منابع مالی خارجی برای توسعه و انتقال فناوری بوده است.جذب سرمایه

 

  )ارزي(  گذاري داخلیسرمايه  به  خارجیگذاري  سرمايهنسبت  .  5نمودار  

  (میلیون )ارقام به        1399الی    1392 هايسالطی  در هر سال  

 ( دالر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . همانخذ: أم

 

با میزان تشکیل سرمایه    ۱( ویژه اقتصادی )اعم از ریالی و ارزی گذاری داخلی در مناطق  مقایسه مجموع سرمایه

به صورت  دهد مناطق ویژه اقتصادی  ، نشان می۱۳99تا    ۱۳9۲های  در سال  ( با قیمت جاری )لص کل کشور  اثابت ناخ

بوده و  این نسبت رو به رشد  اند.گذاری داخلی کشور را به خود اختصاص دادهکل سرمایهاز  درصد  8.۴میانگین حدود 

سال   از    ۱۳99و    ۱۳98در  بیش  به  ترتی)  می  ۱8و    ۱۱به  نشان  که  است  رسیده  بازه درصد  این  در  ،  زمانی  دهد 

 گذاری داخلی در مناطق ویژه اقتصادی نسبت به کل کشور از سرعت بیشتری برخوردار بوده است.  سرمایه

 

 

 

 

 

 

 . محاسبه شده است در هر سالبر اساس میانگین نرخ ارز . 1
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 ميزان تشکيل سرمايه ثابت ناخالص  هبگذاري داخلی در مناطق ويژه اقتصادي  . نسبت سرمايه6نمودار  

 ( درصد)     1399الی    1392 هايطی سالدر هر سال    (با قيمت جاري)کل کشور  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مرکزی جمهوری اسالمی ایرانو بانک  اقتصادی ویژه و صنعتی تجاری  آزاد مناطق عالی شورای  دبیرخانه  آمارهای براساس   مأخذ:

 

 تجارت .  3-2

   گیرد. مورد بررسی قرار می   خارجی   و ترانزیت   تراز تجاری   حوزه صادرات، واردات، در این بوش عملکرد مناطق ویژه اقتصادی در  

 صادرات  .3-2-1

های  سالدر بازه زمانی    ،تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی   آزاد   مناطق  عالی  شورای  دبیرخانه  ازسوی  شده  ارائه  آمار  براساس

ته  ف صورت گر   کشور از  خارج به ویژه اقتصادی  منطقه  ۲0 از تنها  )حاصل از تولید در منطقه(   صادرات ،۱۳99تا  ۱۳9۲

سایر مناطق   .استدالر  میلیارد  ۱7.۲ ساالنه حدود متوسط میلیارد دالر بوده و ۱۳8حدود  میزان آن مجموعاً  است که

 اند.ویژه فاقد صادرات بوده

ميليارد دالر    9به خارج از کشور برابر با    ي اقتصاد   ژه ي مناطق و   از   صادرات   1399در سال    است   شايان ذکر 

 .  است   )انرژي پارس، پتروشيمی و الوان(   ي انرژ   حوزه   ژه ي و   مناطق   سهم   درصد آن   88  بوده است که حدوداً 

،  ۱.6،  5.۱ترتی) با  به جز مناطق انر،ی، منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، سیرجان، سرخس و دوغارون  به 

 اند. داشته را  سال گذشته، بیشترین صادرات حاصل از تولید در منطقه به خارج از کشور    8میلیارد دالر درمجموع    ۱و    ۱.۲
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   1399الی    1392 هايسالطی  به خارج از کشور    اقتصاديويژه مناطق    أصادرات از مبد  .7  نمودار

 )ارقام به میلیون دالر( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اقتصادی ویژه و صنعتی تجاری  آزاد مناطق عالی شورای  دبیرخانه آمارهای براساس :خذأم

 

درصد در سال    50از    به کل صادرات غیرنفتی کشور  اقتصادی   ویژه  مناطق  کل آمارها نسبت صادرات از    براساس

آمار    از   انرژيويژه    مناطقصادرات از    اگر  البتهکاهش پیدا کرده است.    ۱۳99درصد در سال    ۲5به حدود  ۱۳90

  حدود   انرژي  مناطق  احتساب  بدون  1399در سال    ويژه  مناطق  از  صادرات  رقم  شود  کسر  مناطق  اينصادرات  

    .باشدمی  درصد  4  حدوداًاصلی  سرزمين به نسبت که است دالر ميليارد يک
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   1399الی    1390  هايسال  طیکل کشور    به صادرات غيرنفتی  اقتصادي   ويژه  مناطق  صادرات از  نسبت.  8  نمودار

 )درصد( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ایران جمهوری اسالمیو گمرک  .همان خذ:مأ

 

جهش نرخ ارز از  رغم  بهمیزان صادرات از مناطق ویژه اقتصادی    ۱۳99الی    ۱۳90  های سالبراساس آمارها طی  

. شایان توجه است که نرخ ارز غیررسمی  کاهش یافته است  میلیارد دالر  9  به رقم حدوداً  ۱۳90میلیارد دالر در سال    ۲۲

که  ، درحالیبیش از دو برابر افزایش یافته است  وتومان رسیده است    ۲۲887تومان به رقم    ۱060۱در همین دوره از رقم  

 .استکمتر از نصف شده صادرات غیرنفتی در همین دوره 

 

  و صادرات غيرنفتی  )ريال(  رابطه بين نرخ ارز غيررسمی  .9نمودار  

 میلیارد دالر( )    1399الی   1390 هايسالاز مناطق ويژه اقتصادي طی    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . و ویژه اقتصادی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانتجاری صنعتی های دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد براساس داده  خذ:مأ
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 واردات .  3-2-2

زمانی سال بازه  ویژه    ۳8.۱۳  مجموعاً،  ۱۳99تا    ۱۳9۲های  در  مناطق  به محدوده  از خارج کشور  کاال  میلیارد دالر 

میلیارد دالر    ۱6از این میان، حدود    . استمیلیارد دالر    ۴.7انه آن معادل  ی الاقتصادی وارد شده است که متوسط س 

اقتصادی،    طق ویژهمتوسط واردات به محدوده سایر منارو  ازاین ؛  استسهم مناطق ویژه حوزه انر،ی  درصد(    ۴۲)معادل  

 .میلیارد است ۲.6معادل 

 

   1399الی   1392 هايسالطی    رانيا  ويژه اقتصادي   مناطق محدوده  به   کاال  واردات  زانيم  .10  نمودار

 (  دالر میلیون به  ارقام)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اقتصادی ویژه و صنعتی تجاری  آزاد مناطق عالی شورای  دبیرخانه آمارهای براساس :خذأم
 

میلیارد    9۱مثبت    ، 99تا    9۲سال    8درمجموع    تراز تجاری مجموع مناطق ویژه اقتصادی   دهد آمار نشان می چند  هر 

  واردات   و صادرات    آمار که مناطق ويژه حوزه انرژي از  صورتی در که    دهد می   نشان   بعدي   نمودار .  دالر بوده است 

مناطق  بدون احتساب عملکرد  که  ای  گونه ؛ به اند نکرده  عمل  موفق   صادرات  در   هم مناطق چندان    اين   ، شود  تفکيک 

 . باشد ی م   دالر   ارد ي ل ي م   4منفی    حدود مذکور    ی در بازه زمان   ي اقتصاد   ژه ي مناطق و   ي تراز تجار   ، ویژه حوزه انر،ی 
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  رانيا ويژه اقتصادي  مناطق  واردات  مقايسه صادرات و   . 11  نمودار

   (دالر  میلیون به ارقام)    1399الی    1392 هايسالطی   مناطق انرژي( احتساب)بدون  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 همان.  :خذأم

 

 . ترانزيت خارجی3-2-3

ر ترانزیت خارجی انجام گرفته  دال  میلیون ۱۲76ارائه شده که براساس آن  ۱۳99آمار ترانزیت خارجی فقط برای سال 

امیرآباد،    ،)ره(منطقه ویژه اقتصادی بندری )بنادر امام خمینی  6  مجموع  درصد ترانزیت خارجی سهم  99است؛ بیش از  

،  79۳ترتی) با  بهپارسیان    و پس از آن، مناطق دوغارون، سهالن و انر،یبوشهر، شهید رجایی، نوشهر و آستارا( بوده  

 میلیون دالر دارای بیشترین حجم ترانزیت خارجی هستند. 6۴0و  6۴۲

 

 تعداد واحد توليدي   . 3-3

واحد تولیدی فعال در مناطق ویژه اقتصادی کشور وجود دارد    5۱9  تعداد   ۱۳99تا پایان سال    مطابق آمار ارائه شده، 

منطقه ویژه اقتصادی  جز مناطق انر،ی،  به   درصد( آن سهم مناطق ویژه حوزه انر،ی است.  ۲۲واحد )حدود    ۱۱6که تعداد  

 واحد، دارای بیشترین واحد تولیدی فعال هستند.  ۴۳و  8۱ترتی) با  بهبوشهر سلفچگان و 

 .استواحد تولیدی فعال مستقر   ۱8میانگین در هر منطقه ویژه اقتصادی تعداد ور طبهبر این اساس 
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 اشتغال .  3-4

یکی از پیامدهای حاصل از گسترش تولید، صادرات و جذب سرمایه در مناطق ویژه اقتصادی است.  های شغلی  توسعه فرصت 

هزار نفر در این مناطق    ۱۴5، حدود  ۱۳99عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تا پایان سال    براساس گزارش دبیرخانه شورای 

ر نفر در  ا هز  ۱۱صورت پیمانکاری، به هزار نفر  ۲5هزار نفر در واحدهای تولیدی،  ۱0۳که از این میان، تعداد   شاغل هستند 

 . در واحدهای بازرگانی اشتغال دارند نفر    68۱و    منطقه   های مسئول هزار نفر در سازمان   6واحدهای خدماتی،  

لذا متوسط  سهم مناطق انر،ی است.    مناطقکل اشتغال    درصد   65  و  ی تولید  در واحدهای  درصد اشتغال   80میزان  

 .استهزار نفر  ۱.7حدود  اشتغال در سایر مناطق ویژه اقتصادی )مناطقی که در حوزه انر،ی فعال نیستند( 

نتايج وکه الزم    هايی موضوع  يکی از ارزيابی عملکرد مناطق مورد توجه قرار گيرد، نسبت    است در 

.  است  دستاوردهاي آنها با اهداف کمی تعيين شده براي مناطق و فاصله بين اين دو در طول دوره عملکردي

و    است  گذارشده مشخص ازسوي قانون  گذاريهدفهاي  مناطق آزاد و ويژه اقتصادي فاقد برنامهسفانه  أمت

عنوان شاخص عملکردي مورد توجه قرار گيرد بدون آنکه  بهتواند  می   هر نوع و هر ميزان دستاوردي  عمالً

ايجاد مثالً  آيا  منطقه در طول  ميليون دالري  200صادرات  يا    شغل  1000  مشخص شود  هاي  برنامه   در يک 

 بوده است يا خير؟  مطلوبيک دستاورد  ،ايجاد منطقه با اهداف  در مقايسه توسعه اقتصادي 

 

 . مقايسه مناطق ويژه اقتصادي با ساير مناطق داراي معافيت4

های این مناطق با  ها و شباهتشود، پیرامون تفاوتکه در مطالعه مناطق ویژه اقتصادی مطرح میسؤالی  اولین    معموالً

تر هستند؛ شاید عواملی  شدهشناخته  ت به مناطق ویژه اقتصادی غالباًمناطق آزاد تجاری است؛ چراکه مناطق آزاد نسب

ها و درخواست برخی از مسئوالن جهت ایجاد مناطق آزاد جدید،  های مناطق آزاد، پیگیرینظیر امتیازات و معافیت

 . تبلیغات گسترده و امکان سفرهای گردشگری به این مناطق، تمرکز بر مناطق آزاد را افزایش داده است

تولیدکنندگان،  و  اقتصادی  فعاالن  دیدِ  از  احتماالً سؤال    اما  تفاوت  اصلی  و شباهتپیرامون  ویژه  ها  مناطق  های 

تواند  های توسعه صنعتی کشور میو آشنایی با ظرفیت  هاسؤال  ها و نواحی صنعتی است. پاسخ به ایناقتصادی با شهرک

مطابق مقررات، مناطق دیگری نیز در    کاال و خدمات را کاهش دهد. شده تولید    گذاری و هزینه تمامریسک سرمایه

های علم و فناوری و  ؛ پارکهستندهایی  کشور وجود دارند که با اهداف توصصی ایجاد شده و دارای مزایا و معافیت

 نیز خواهیم پرداخت.آنها به بررسی موتصراً  مناطق نمونه گردشگری، از این جمله هستند که در این بوش 

 

 مناطق ويژه اقتصادي با مناطق آزاد تجاري صنعتی   مقايسه .  4-1

اول توسعه در سال   برنامه  قانون  از تکلیف  بعد  ایران،  از سال  ۱۳69مناطق آزاد تجاری صنعتی در  با    ۱۳7۲، رسماً 

اداره مناطق آزاد تجاری قانون چگونگی  به فعالیت  - تصوی)  از  دندکرصنعتی آغاز  این مناطق. اهداف متنوعی    ایجاد 

  توسعه  و  رشد  آبادانی،  و  عمران  زیربنایی،  امور  انجام  در  توان به مواردی نظیر تسریعتصویر شده است که از میان آن می
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  کاالهای  صادرات  و  تولید  ای،منطقه  و  جهانی  بازارهای  در  فعال   حضور  عمومی،  درآمد   افزایش  و  گذاری سرمایه  اقتصادی،

 : ۲است . در جدول زیر، اطالعاتی پیرامون مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران نمایش داده دکراشاره   ۱تبدیلی  و صنعتی

 

 نگاه   کيدر    رانيا  یصنعت-يمناطق آزاد تجار. 3جدول  
 ب يتصو سال استان ت يوضع ( هکتار) مصوب مساحت آزاد  منطقه نام ف يرد

 ۱۳69 هرمزگان   فعال   9۱50 شیک ۱

 قشم ۲

۳0000   

  ژهی و منطقه قشم، ره یجز یمابق)

 ( شودیم محسوب یاقتصاد

 ۱۳69 هرمزگان   فعال  

 ۱۳69 بلوچستان  و  ستانیس  فعال   80000 چابهار   ۳

 ۱۳8۲ الن یگ  فعال   8609 ۳ی انزل ۴

 ۱۳8۲ خوزستان   فعال   ۳7۴00 اروند   5

 ۱۳8۲ ی شرق جان یآذربا   فعال   7۱8۴8 ارس   6

 ۱۳89 ی غرب  جان یآذربا   فعال   ۳90000 ماکو   7

 امام  فرودگاه   8

۱500   

  ژهی و منطقه ،یفرودگاه  شهر یمابق)

 ( شودیم محسوب یاقتصاد

 ۱۳89 تهران   فعال 

 مکران  9

   نامشوص

  یدائم احکام قانون   (68) ماده موج) به)

 ( توسعه  یهابرنامه

 ۱۳95 هرمزگان  و بلوچستان   و ستانیس رفعال یغ

 7000 مهران  ۱0
 رفعال یغ

 ( تأسیس تازه)
 ۱۴00 الم یا

 ۱۲577 برون نچهیا ۱۱
 رفعال یغ

 ( تأسیس تازه)
 ۱۴00 گلستان 

 ل یاردب  ۱۲

   نامشوص

  انتواب  به   منفصل منطقه ۴ از یکی)

 ( دولت

 رفعال یغ

 ( تأسیس تازه)
 ۱۴00 ل یاردب 

 ۲۱۱۱5 ستان یس ۱۳
 رفعال یغ

 ( تأسیس تازه)
 ۱۴00 بلوچستان   و ستانیس

 5579 وان یمر-بانه ۱۴
 رفعال یغ

 ( تأسیس تازه)
 ۱۴00 کردستان 

 ۲6۱۱6 بوشهر  ۱5
 رفعال یغ

 ( تأسیس تازه)
 ۱۴00 بوشهر 

 7۲۲۳ ن ی ریشقصر ۱6
 رفعال یغ

 ( تأسیس تازه)
 ۱۴00 کرمانشاه 

   .صنعتی و ویژه اقتصادی  –دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری  خذ:أم

 

 

 .13۷2( قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب سال 1ماده ). 1

(، با عنوان تحلیل و بررسي عملكرد اقتصادي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسالمي ايران  1400)هاي مجلس  در گزارش مركز پژوهش .  2

 ، به تفصیل عملکرد مناطق آزاد بررسی شده است.1۷492با شماره مسلسل 

 کمیسیون اقتصادی در حال پیگیری است. . بخشی از وسعت منطقه آزاد انزلی در دیوان عدالت اداری ابطال شد که فرایند قانونی بازگشت اراضی در  3
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دو منظر مورد بررسی قرار داد؛ از منظر قانونی و  توان از های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را میها و شباهتتفاوت

های مندرج در مقررات و فرایندهای مناطق آزاد و ویژه  های قانونی، به امتیازات و معافیتدر مقایسه  از منظر ماهیتی. 

ورد  یابی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشود و در بررسی ماهیت مناطق، مباحثی نظیر وسعت، تعدد و مکانپرداخته می

 نظر است.

 . مقايسه مقررات مناطق ويژه و آزاد 4-1-1

( و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی )مواد  ۱۴مطابق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی )ماده  

ق ویژه  های گمرکی برخوردارند یا این تفاوت که در مناط(، این مناطق از امتیاز یکسانی در حوزه معافیت(۲0)و    (8)

است    به سایر نقاط کشور ممنوع  ویژه   صورت مسافری به هر میزان از منطقهبهورود کاال  اقتصادی برخالف مناطق آزاد،  

البته  9)ماده   فرایند  است شرط معافیت  گفتنی (.  انجام  کاالست؛    ثبت گمرکیهای گمرکی در مناطق آزاد و ویژه، 

مطابق مقررات، مبادله کاال میان مناطق با خارج از کشور و سایر مناطق آزاد و ویژه، پس از ثبت گمرکی، از شمول  

های قانونی و شرعی( معاف بوده و مبادالت  جز ممنوعیتبههای مقررات صادرات و واردات )ها و ممنوعیتمحدودیت

 ادرات و واردات کشور است.بازرگانی با سایر نقاط کشور، تابع مقررات ص 

اجتماعی نیز مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از  تأمین  در امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی، روابط کار، بیمه و  

 ۱قانون مناطق ویژه(.  ( ۱6)ضوابط و امتیازات مشابهی برخوردارند )ماده 

با اصالحات بعدی، مناطق آزاد و ویژه    ۱7/0۲/۱۳87مالیات بر ارزش افزوده مصوب  سابق  قانون    ( 5۲)مطابق ماده 

بودند.    با خارج از کشور، از معافیت مالیات بر ارزش افزوده برخوردار  اقتصادی در معامالت داخل مناطق، میان مناطق و

 مناطق آزاد و ویژه با شرایطی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند.    ۱۴00مصوب سال    ارزش افزوده  در قانون

گذاری خارجی، ورود  ها، مبادالت ارزی، پذیرش سرمایها در مواردی نظیر معافیت مالیاتی، مرجعیت ثبت شرکتام

ملی،   منابع  و  زمین  از  استفاده  منطقه،  با پالک  خارجی  تردد خودروی  رانندگی،  و  راهنمایی  مقررات  اتباع خارجی، 

اما در مناطق ویژه اقتصادی    ندمقررات مجزایی برخوردار بورس، بیمه، بانک و صرافی، مناطق آزاد از امتیازات و  تأسیس

 شود. براساس ضوابط سرزمین اصلی عمل می

البته الزم به ذکر است در سرزمین اصلی امتیازاتی مشابه امتیازات مناطق آزاد وضع شده است که مناطق ویژه  

برخوردار آن  از  نیز  بناقتصادی  در    راید؛  اجرایی صدور  آیینمثال  )نامه  آزاد  مناطق  در  اتباع خارجی  مصوب  روادید 

، به موضوع ورود اتباع بیگانه به مناطق آزاد بدون نیاز به اخذ قبلی روادید اشاره شده است که در مصوبه  (۲7/۱0/۱۳7۲

گذاران خارجی به کشور وجود دارد. همچنین  ، این امتیاز برای ورود سرمایهه ۴7۲57/ت۱5699۴هیئت وزیران به شماره  

  (۲۱)و    (۲0)(، مشابه ماده  ۱9/۱۲/۱۳80)مصوب    گذاری خارجیقانون حمایت و تشویق سرمایه  ( 9)و    (8)ماده  در  

. در  استگذاران خارجی در کشور  سرمایه  قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، دولت مکلف به حمایت قانونی از سرمایه

های تولیدی و خدماتی  ( اما فعالیت۱۳)ماده    نداله برخوردارس  ۲0حوزه معافیت مالیاتی نیز فعاالن مناطق آزاد از معافیت  

  (۱۳۲)ماده    « پ» سال )مطابق با شرایط مندرج در بند    ۱۳تا    7های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به مدت  در شهرک

 های مستقیم( از پرداخت مالیات معاف هستند.قانون مالیات

 

 با اصالحات بعدی.  19/02/13۷3مین اجتماعی در مناطق آزاد جمهوری اسالمی ایران مصوب أمقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و ت. 1
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وزیران تعیین  هیئت    مدیره آن توسطهیئت    مدیرعامل و اعضای  دولتی بوده و   یهاهای مناطق آزاد، شرکتسازمان

(.  ۳شوند )ماده  های متولی مناطق ویژه اقتصادی از بوش غیردولتی نیز انتواب می( اما سازمان6و    5)مواد  شود  می

طقه بوده و قانون احکام دائمی توسعه کشور، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد باالترین مقام اجرایی من  (65)مطابق ماده  

های متولی  است اما مسئولیت سازمانشده  های اجرایی به ایشان تفویض  های دستگاهکلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت

 (. ۲۲و  ۱5، ۱۴، 7)ماده است گذاری هایی نظیر صدور مجوز و پذیرش سرمایهدر حوزه مناطق ویژه اقتصادی، صرفاً 

مناطق    يهاسازمان   يدرآمد  يهامحل  ،ياقتصاد  ژهيمناطق آزاد و و  انيمهم م  يهااز تفاوت  گر يد  یکي

اقالم   ی سود بازرگان  آن  يو اصالحات بعد  19/11/1382مورخ    ه29291/ت 64648  نامهبياست. مطابق تصو

از طر  يتجار به سرزم  ق يکه  آزاد  م   ی اصل  نيمناطق  تا    شوندی وارد  ارزش س  15حداکثر  کاال،    1فيدرصد 

را    افتهيکاهش   آن  بودجه عمل دکنعنوان عوارض اخذ  به و سازمان منطقه آزاد موظف است معادل    یاتي. 

محل و از محل   نيمناطق آزاد از ا افتهيتحقق ياز منابع و درآمدها يابخش عمده هدی مناطق آزاد نشان م 

اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات  شده است. لذا مناطق آزاد عالوه بر  تأمين  حدثات  ستو م  ن يزم  يواگذار

  اول  از منبع  ياقتصاد  ژه ي مناطق و  ی متول  يهابرخوردار است. اما سازمان  زين  ی دو منبع مال  ني(، از ا10)ماده  

از   ی در برخ  نيزم  ي( و واگذار4اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات )ماده    هستند و صرفامحروم    يدرآمد

. البته با توجه به وسعت محدود مناطق  دهدی م  لي را تشک  مناطق  نيبخش قابل توجه درآمد ا   ژه،يمناطق و

 دارد.  يکمتر تيموضوع  نيزم يموضوع اخذ درآمد از واگذار  ،ياقتصاد ژهيو

 های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره شده است:ها و شباهتترین تفاوتدر جدول زیر به برخی از اصلی

 

 مناطق ويژه اقتصادي با مناطق آزاد از منظر مقررات مقايسه. 4جدول  
 ی صنعت- يتجار آزاد منطقه ياقتصاد ژهيو منطقه عنوان 

 ی گمرک  مقررات
  مقررات از تیمعاف: خارج با   یبازرگان  مبادالت

 واردات  و صادرات  یعموم

  مقررات از تیمعاف: خارج با   یبازرگان  مبادالت

 واردات  و صادرات  یعموم

 یفروشخرده ازيامت

 همراه مسافر(  ی )کاال
 است  مجاز  است  ممنوع

 درآمد بر اتيمال

 ( میمستق اتی)مال

 سال   ۱۳ یال  7 اتیاز مال معاف

 (شده  نییتع یِخدمات و ی دیتول ی)واحدها
 ( هاتیفعال هی)کل  سال ۲0 مدت  به اتیمال از معاف

 افزوده  ارزش بر   مالیات مشمول افزوده  ارزش بر   مالیات مشمول افزوده ارزش بر اتيمال

 ی اصل نیسرزم مقررات  مطابق  ارز  مبادالت
  هر توسط  دوفروشیخر  خروج،  و ورود یِآزاد

 ی حقوق و یقیحق شوص

 ی بانک و یمال

 ( یو خارج یداخل مهیبورس، بانک و ب   سیتأس)
 خاص   ازاتیامت و مقررات  یدارا ی اصل نیسرزم مقررات  مطابق 

 ی قبل د یرواد  اخذ به   ازین  بدون  ی اصل نیسرزم مقررات  مطابق  ی خارج اتباع ورود

 منطقه  سازمان اراتياخت
  با  مرتبط  موارد ری سا و مجوز  صدور حوزه   در صرفاً

 صنعت  و دیتول

از    ین دگینم امن اطق آزاد ب ه  یه اس   ازم ان  رانیم د

دول ت،   منطق هطرف  مق ام  محس   وب    ب االترین 

های  لیتئومسو کلیه وظایف، اختیارات و شوند  می

 

1. CIF 
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 ی صنعت- يتجار آزاد منطقه ياقتصاد ژهيو منطقه عنوان 

از بوش  می  منطق ه  مس   ئول)س    ازم ان   توان د 

 (غیردولتی باشد

مس تقر در این مناطق  دولتی ی  یاجراهای  دس تگاه

عهده آنها  اس  تثنای نهادهای دفاعی و امنیتی بهبه

   .است

 (یدائم  احکام)قانون  

 خاص   ازاتیامت و مقررات  یدارا خاص   ازاتیامت و مقررات  یدارا یانسان يروين و اشتغال

 مقررات ريسا

 ،یمل  منابع و نیزم  از  استفاده شرکت،)ثبت 

  یرانندگ و ییراهنما مقررات ،یانتظام ژه یو منطقه

 ... ( و

 خاص   ازاتیامت و مقررات  یدارا ی اصل نیسرزم مقررات  مطابق 

 مناطق  سازمان رآمدد
و در برخی   عوارض اخذ  و خدمات ارائه محل  از

 مناطق، واگذاری زمین 
 خدمات  ارائه  و  نیزم ی واگذار واردات، محل  از

 .های پژوهشیافته  خذ:أم

 

 و آزاد  ژهيمناطق و  تي ماه سهي. مقا4-1-2

های ماهوی با  مطابق تعاریف و نحوه سیاستگذاری پیرامون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران، این مناطق تفاوت

 پردازیم. میآنها یکدیگر دارند که در ادامه به بررسی 

های دریایی، بندری، هوایی و  در مرزهای کشور و در مجاورت مبادی عبور کاال )پورت  مناطق آزاد معموالً  (الف

شود، مابقی  که مرز هوایی محسوب می)ره(  جز منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی به شوند؛  های ترانزیتی( ایجاد میجاده

شده ایجاد  جغرافیایی  مرزهای  مجاورت  در  ایران  آزاد  ویژمناطق  مناطق  اما  لزوماً اند.  اقتصادی،  مرزهای    ه  کنار  در 

های  شود، عالوه بر استانمشاهده می  ۱گونه که در جدول  اند؛ هماندر عمق کشور ایجاد شده  جغرافیایی نبوده و غالباً

های غیرمرزی نظیر فارس، لرستان، یزد، اصفهان، مرکزی، سمنان، همدان، زنجان، تهران و ... دارای مناطق  مرزی، استان

های  های مرزی نیز در مجاورت مرزها یا در شهرستانمناطق ویژه اقتصادی استانهمه    . لزوماً هستندقتصادی  ویژه ا

 اند. مرزی ایجاد نشده

مناطق آزاد تعداد محدود و وسعت باالیی دارند اما مناطق ویژه اقتصادی از وسعت محدود و تعداد باالیی    (ب

وسعت معین در کشور وجود دارد که بدون محاسبه وسعت منطقه آزاد    منطقه آزاد با  ۱۴در حال حاضر    ند.برخوردار

منطقه    80هزار هکتار است؛ اما از تعداد    ۲۴هزار هکتار وسعت(، میانگین مساحت مناطق آزاد حدود    ۳90ماکو )دارای  

 تار است.هزار هک ۳.۳منطقه( حدود  ۳0ویژه اقتصادی که در کشور وجود دارد، میانگین وسعت مناطق ویژه فعال )

های شهری و  المللی، در محدودههای موفق بینبرخالف اهداف اصلی و نمونهمتأسفانه  اغل) مناطق آزاد ایران    (ج

.  اندشده  تأسیسهای توصصی و فاقد سکنه  شوند اما مناطق ویژه اقتصادی در محدودهروستایی دارای سکنه ایجاد می

های جانبی  های مسکونی و دارای وسعت باال، عالوه بر ایجاد مسئولیتاست ایجاد مناطق اقتصادی در محدوده  گفتنی

های جدی  برای سازمان مسئول و انحراف این مناطق از اهداف اصلی خود، نظارت بر جریان کاالیی و ارزی را با چالش

یکی از موارد اصلی نیز که باعث انحراف کارکرد    است.شده  ز  رو کرده و زمینه بروز تولفاتی نظیر قاچاق کاال و ار هروب

از این    ادغام امور شهری و روستایی با امور اقتصادی مانند تولید و صادرات است.مناطق آزاد از اهداف اصلی شده است  

 ت زیادی دارند. مشابه اداره و ايجاد المللی و موفق در نحوه بینهای مناطق ویژه اقتصادی ایران به مدل عموماً  جهت
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.  کنداداره    غیردولتیتواند بوش دولتی و  میرا  گونه که در بوش قبلی ذکر شد، مناطق ویژه اقتصادی  همان  (د

های دولتی،  های متولی مناطق ویژه اقتصادی شامل نهادهای دولتی، شرکت، در حال حاضر سازمان۱مطابق جدول  

های مناطق آزاد، شرکت  که سازمانحالیدر.  است  غیردولتی های وابسته به نهادهای عمومی  نهادهای حاکمیتی و شرکت

 .شوندمیوزیران تعیین هیئت  توسط  آزاد مستقیماًمدیره مناطق هیئت  دولتی محسوب شده و مدیرعامل و اعضای 

ندارند و    (ـه فعالیت مشوصی  آزاد، حوزه  برای  بهمناطق  از عنوان مناطق آزاد تجاری صنعتی  آنها  صورت عام 

مناطقی که پیش از تصوی) قانون مناطق ویژه    ه اقتصادی موصوصاًبسیاری از مناطق ویژبرای  شود. اما  می  استفاده 

تعیین شده است.    تأسیساقتصادی   فعالیت مشوصی  ویژه موصوصاًمتأسفانه  شدند، حوزه  از مناطق  مناطق    برخی 

قانون تشکیل و اداره    ( ۱)ماده   « ۱»که در تبصره  جدید، مشابه مناطق آزاد فاقد حوزه فعالیت مشوصی هستند درحالی

 دی تصریح شده است:  مناطق ویژه اقتصا

نوع  اند، تعیین محدوده جغرافیایی، طرح جامع و کالبدی،  ایجاد شده فعاليت معين  در مناطق ویژه اقتصادی که برای  » 

 . « وزیران خواهد بود هیئت    به موج) این قانون و با پیشنهاد دبیرخانه و تصوی) آنها  هریک از    و حدود فعاليت مجاز 

 :نشان داده شده است فعال  فعالیت برخی از مناطق ویژه اقتصادیدر جدول زیر، حوزه 

 

 . حوزه فعاليت برخی از مناطق ويژه اقتصادي 5جدول  
 حوزه فعاليت منطقه ويژه اقتصادي رديف 

 فعالیت پتروشیمیایی در زمینه تولید و فراوری محصوالت پتروشیمی و توسعه صنایع پتروشیمی پتروشیمی ۱

 صنعتی و معدنی -تولیدی فلزی خلیج فارس صنایع معدنی و   ۲

 های دریایی، بندری و صنایع و خدمات وابسته و لجستیکی کلیه امور مربوط به فعالیت بندر شهید رجایی  ۳

 عام  سرخس  ۴

 عام  سیرجان  5

 های صنعتی و تولید فعالیت ارگ جدید بم  6

 عام  سلفچگان  7

 نفت و گاز در صنایع وابسته به عالیت ف انر،ی پارس  8

 های صنعتی و تولیدیمنظور فعالیتبه صرفاً لرستان  9

 عام  شیراز  ۱0

 پیام ۱۱
جانبه به  همهپردازش صادرات، صنایع سبز، ایجاد پایانه صادراتی و ارائه خدمات یکپارچه و 

 صادرکنندگان 

 های خدماتی و صنایع دریایی فعالیت سازی خلیج فارس کشتی ۱۲

 صادرات و واردات  بندر نوشهر  ۱۳

 خدماتی- تجاری-صنعتی کاوه  ۱۴

 صنعتی -گردشگری، تجاری زرندیه ایرانیان  ۱5

 انر،ی، شیالت و آبویزداری  الوان  ۱6

 خدماتی با اولویت صنایع مس -صنعتی رفسنجان  ۱7

 خدمانی -صنعتی- تجاری سهالن  ۱8

 خدماتی- تجاری-صنعتی بیرجند  ۱9

 صنعتی- تجاری آباد غرب اسالم ۲0

 صنعتی- تجاری گرمسار  ۲۱

 صنعتی، تجاری و خدماتی  کاشان  ۲۲
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 حوزه فعاليت منطقه ويژه اقتصادي رديف 

 بندی صنایع تبدیلی و بسته شهرکرد ۲۳

 یتخدما-صنعتی- تجاری شهرری  ۲۴

 صنعتی- تجاری دامغان  ۲5

 بندی صنایع تبدیلی و بسته سلماس  ۲6

 بندی صنایع تبدیلی و بسته بانه  ۲7

 صنعتی- تجاری نمین  ۲8

 صنایع تبدیلی و تجارت  جازموریان  ۲9

 صنایع تبدیلی کشاورزی  کازرون  ۳0

   .صنعتی و ویژه اقتصادی  –دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری  خذ:أم

 

 نمایش داده شده است.  مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتیهای ماهیتی در جدول زیر، تفاوت

 

 مناطق ويژه اقتصادي ايران با مناطق آزاد. مقايسه ماهيت  6  جدول
 ی صنعت- يتجار آزاد منطقه ياقتصاد ژهيو منطقه عنوان 

 ( یو صنعت ی )تجار عام یتوصص غالباً  تيفعال حوزه

 اد یز محدود  وسعت

 کم اد یز تعداد 

 یی روستا  و یشهر ی مسکون  مناطق  شامل ی مسکون  مناطق فاقد  ی مسکون مناطقشمول 

 ی مرز مناطق در  غالباً کشور  نقاط   هیکل جغرافيايی تيموقع

 یمتول سازمان
  یعموم ینهادها  ا یو   یدولت یهاشرکت ،یدولت ،یخصوص

 ی ردولتیغ
 یدولت

 .های پژوهشیافته  خذ:أم

 

های محدود و قابل نظارت در ورود و  های توصصی با مساحتدلیل انجام فعالیتبه  عمدتاًمناطق ویژه اقتصادی  

متغیرهایی مانند صادرات  . عملکرد اقتصادی این مناطق نیز در  اندخروج کاال حاشیه کمتری نسبت به مناطق آزاد داشته

ماندگی  عق)گذاری خارجی نسبت به مناطق آزاد دچار  در سرمایهاما  نفتی نسبت به مناطق آزاد اقتصادی بهتر بوده  غیر

میلیارد دالر از مناطق ویژه اقتصادی صادرات انجام شده است و در همین    9  حدوداً  ۱۳99است. براساس آمارها در سال  

 گذاری خارجی محقق شده است.  میلیون دالر در کل این مناطق سرمایه 7سال حدود 

  ژه يو  مناطقتوان نتیجه گرفت  با توجه به مطال) این بوش و بررسی عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، می

ا  وسعت  دليلبه   فعال  ياقتصاد گمرک  استقرار  مباد  رانيمحدود،    يهامناطق، عدم حضور محدوده  يدر 

  ت يفعال  حوزه  نييتع  مسافر،  همراه   يکاال  واردات   تيمعاف  عدم  و  یفروشخرده  تي در منطقه، ممنوع  ی مسکون

 به   مناطق   درآمد   ی وابستگ  عدم   و   توانمند  نسبتاً  و  مرتبط   یمتول  سازمان  نييتع  مناطق،   اغلب  ي برا  ی تخصص

  زيها ناز شاخص ی برخوردار بوده و در برخ ی صنعت  ينسبت به مناطق آزاد تجار ياز معضالت کمتر واردات،

 هستند.  يعملکرد بهتر يدارا
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 هاي صنعتی با نواحی و شهرک ويژه اقتصادي  مناطق    مقايسه .  4-2

پژوهشی و    ، ای از واحدهای صنعتیمجموعهمکانی است دارای محدوده و مساحت معین برای استقرار  شهرک صنعتی  

  بعضی یا  همه  بازرگانی که    و   ایمشاوره  ، رسانیاطالع  ،آموزشی  ، مهندسی  ،وری و خدمات پشتیبانی از قبیل طراحیافن

ن در اختیار واحدهای  آهای  و وسعت شهرک و ترکی) فعالیتو خدمات ضروری را با توجه به نوع  ی  یزیربنااز امکانات  

 ۱. دهدمیمذکور قرار 

ساماندهی  مبدأ  صورت معدود در کشور وجود داشت اما  بههای قبل از انقالب  های صنعتی از سالنواحی و محدوده

های  شرکت شهرک  تأسیستوان قانون  های صنعتی را می، اداره، واگذاری زمین و ... در شهرکتأسیسفرایندهایی نظیر  

 های مرتبط با آن دانست.نامهو تصوی) 07/۱۲/۱۳6۲صنعتی مصوب 

صنعتی مصوب در کشور وجود دارد که    احیه شهرک و ن  ۱005، تعداد  ۱۳99مطابق آمار تا پایان شهریور سال  

شهرک،    ۱۱شهرک و استان قم با    70اند. در این میان استان اصفهان با  برداری رسیدهبه بهره   آنهامورد از    8۲۳تعداد  

ترتی) دارای بیشترین و کمترین تعداد شهرک و نواحی صنعتی فعال در کشور هستند. همچنین تا پایان زمان مذکور،  به

هزار نفر در این واحدها مشغول به   9۳5ش از برداری رسیده و بیها و نواحی به بهره واحد در این شهرک ۴6۴۱۳تعداد 

است.  شده  هزار میلیارد تومان اعالم    ۱97ها و نواحی صنعتی نیز بیش از  گذاری در شهرککار هستند. میزان سرمایه

هزار هکتار از آن وارد    89هزار هکتار عنوان شده که به میزان    ۱50ها و نواحی صنعتی حدود  مجموع مساحت شهرک

 .  استهکتار  ۲00ها و نواحی صنعتی کمتر از متوسط وسعت شهرکبنابراین  ۲ی شده است؛ فاز عملیات 

 ها. تفاوت4-2-1

اقتصادی دارای   با شهرک  چهارمناطق ویژه  نواحی صنعتی میتفاوت عمده  با اصول و  ها و  باشند و در مابقی موارد 

 .  کنندمیفرایندهای مشابهی فعالیت 

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی،    ( ۱)ماده    « ۲»است؛ مطابق تبصره    تأسيس  نحوه  رامونيپتفاوت اول  

بند   مطابق  اما  ایجاد خواهد شد  اسالمی  شورای  تصوی) مجلس  با  مناطق  به    «8»این  راجع  شرکت    تأسیس قانون 

 انجام خواهد شد.  دولتهيئت   بيتصو با ی صنعت  يهاشهرک شي افزاهای صنعتی ایران، شهرک

تواند سازمان مسئول دولتی یا  وزیران میهیئت    هاست؛های متولی مناطق و شهرکتفاوت دوم درخصوص سازمان

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی( اما برای اداره    (۳)غیردولتی برای مناطق ویژه اقتصادی تعیین نماید )ماده 

که  است صنعتی )شرکت فرعی( در نقاط موتلف کشور   های شرکت شهرک تأسیسها و نواحی صنعتی، نیاز به شهرک

  « ۳»و    «۲»)بند  شود  میمدیره و مدیرعامل هر شرکت فرعی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تعیین  هیئت    یسئر

وزیران یا همان  هیئت    های صنعتی ایران(. نهاد باالدستی مناطق ویژه اقتصادی،شرکت شهرک  تأسیس قانون راجع به  

عنوان  بههای صنعتی، مجمع عمومی  ناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نمایندگی از دولت است اما در شهرکعالی م   ایرشو

  صنعت، معدن و تجارتوزیر    :از  ندعبارت  های صنعتیشهرک  مجمع عمومی شرکتنهاد متولی تعیین شده است؛ اعضای  

 

 های صنعتی ایران.سیس ثبت شرکت شهرک أ نامه اجرایی قانون تآیین (1)ماده  .1

 صنعتی. های منبع: شرکت شهرک . 2
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  وزیر و    وزیر مسکن و شهرسازیو،  وزیر نیر،  دجهرئیس سازمان برنامه و بو  ،اقتصادی و دارایی  رئیس مجمع( وزیر امور)

شرکت    امور مربوط به  در مقابل مجلس شورای اسالمی مسئولصنعت، معدن و تجارت  وزیر   ؛ همچنین کشاورزی  جهاد 

است سازمان    گفتنیهای صنعتی ایران(.  شرکت شهرک  تأسیسقانون راجع به    «۱»)بند  است  های صنعتی ایران  شهرک

 ۱های صنعتی استان مربوطه تعیین شده است. های شهرکمنطقه ویژه اقتصادی، از میان شرکت ۱0مسئول 

بهره  مجوز  صدور  تي مرجع  به  ناظرم،  سوتفاوت   اولیه،  برای  مواد  سهمیه  دریافت  مالی،  تسهیالت  از  مندی 

مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت موسوم به    توصیص ارز و موارد مشابه در کشور است. در موارد ذکر شده، غالباً 

بهره  بهینربرداپروانه  اقتصا  (7)حال آنکه مطابق ماده    ؛گیردیاب مالک عمل قرار میی  برای  قانون مناطق ویژه  دی، 

بق ماده  و همچنین مطاکرده کالبدی( کفایت فعالیت در این مناطق اخذ مجوز سازمان مسئول )در قال) طرح جامع و  

باشند. بر این اساس بسیاری از واحدهای مستقر در مناطق  این قانون، از پرداخت عوارض معمول در کشور معاف می  (۴)

الذکر، عالوه بر اخذ مجوز از سازمان منطقه، به دریافت مجوز فعالیت  فوق  مندی از مزایایمنظور بهرهبهویژه اقتصادی  

به دریافت    های صنعتی صرفاً . حال آنکه واحدهای مستقر در شهرککننداقدام میاز ادارات صنعت، معدن و تجارت  

در مناطق آزاد و ویژه    در مواردی نظیر توصیص ارز، نسبت به واحدهای مستقر   و بعضاً اقدام کرده  برداری  پروانه بهره

نسبت به مناطق ویژه    صنعتی  هایاقتصادی در اولویت قرار دارند. در این موضوع، فعالیت در سرزمین اصلی و شهرک

   اقتصادی دارای مزیت است.

تر به آن اشاره شد؛  مناطق ویژه اقتصادی است که پیش  یگمرک  يهاتيمعافترین تفاوت در و مهم  چهارم تفاوت  

ماده   اقتصادی،    (۲0)مطابق  ویژه  مناطق  اداره  و  تشکیل  گمرکی  قانون  قلمرو  جزو  اقتصادی  ویژه  مناطق  محدوده 

منظور اعمال مقررات مربوط به بهدر مبادی ورودی و خروجی آنها   است و گمرک مکلفیست نجمهوری اسالمی ایران 

های صنعتی در زمره قلمرو گمرکی محسوب شده و نیازی به استقرار گمرک  د؛ اما شهرکواردات استقرار یاب  صادرات و

قانون مناطق ویژه اقتصادی، مبادالت بازرگانی مناطق با سایر نقاط    ( 8)باشد. همچنین مطابق ماده  در مبادی آن نمی

نظ این  از  و  بوده  واردات  و  صادرات  عمومی  مقررات  تابع  اصلی(  ر  کشور  سرزمین  با  بر )مبادله  مزیتی  ویژه  مناطق 

ک مورخ ۲06۲8/ت7۳577نامه  در رویه اجرایی مطابق تصوی)صراحت قانون،  رغم  بههای صنعتی ندارند؛ اما  شهرک

و اصالحات بعدی، در واردات کاالی تولید و پردازش شده در مناطق ویژه اقتصادی )و مناطق آزاد( به    ۲0/۱0/۱۳77

ایجاد شده در محصول نهایی، از پرداخت حقوق    لی، قطعات و مواد اولیه خارجی به نسبت ارزش افزودهسرزمین اص

 .هستند معاف سفارش ثبت  از ،۲ورود  قابل مجاز  درصد نسبت، و به ورودی

توجه    چهارم  تفاوت درخصوص   نکته  به چند  منظر سرمایهکردباید  از  تولیدکنندگان، محصورسازی  ؛  و  گذاران 

گمرکی و استقرار گمرک در محل فعالیت، هم فرصت است و هم تهدید؛ فرصت از این منظر که امکان عدم ارائه تضامین  

  و عدم پرداخت حقوق ورودی کاال تا مرحله ورود کاال به سرزمین اصلی و یا صادرات محصول وجود دارد که به سرمایه

ها و فرایندهای موتلف گمرکی حتی برای  رو شدن با نظارته. در مقابل روبکندمیدر گردش واحد اقتصادی کمک  

شود؛ لذا در برخی از مناطق ویژه اقتصادی که در  ورود و خروج اقالم داخلی، برای برخی از فعاالن تهدید محسوب می

 

 آباد، بانه، سمنان، اترک، کازرون. مناطق ویژه اقتصادی لرستان، یزد، کاوه، بجنورد، شمال استان بوشهر، جهان. 1

 کار رفته در تولید است. درصد مجاز قابل ورود حاصل جمع درصد ارزش افزوده و درصد قطعات داخلی به . 2
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های صنعتی بیشتر است و همچنین در  یل فعاالن به شهرکتما  مجاورت یک یا چند شهرک صنعتی قرار دارند، معموالً

 ها و نواحی صنعتی فعال وجود دارد.، شهرکدارند غیرفعال هایی که منطقه ویژه اقتصادی  استان

آالت خط تولید  تسهیل واردات مواد اولیه، ماشین برایهای متعددی ها و دستورالعملاز سوی دیگر مقررات، رویه

؛  کنند می های صنعتی از آن استفاده  پردازش و صادرات محصول وجود دارد که واحدهای مستقر در شهرک منظور  به و واردات  

صنعت،  به تشویص وزارت    آالت خط تولید ماشین   واردات قانون امور گمرکی،    ( ۱۱9) ماده    « غ » عنوان مثال مطابق بند  به 

های ورود  رویه   .باشد می   معاف   مجاز، از پرداخت حقوق ورودی   واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنیِ   ازسوی   معدن و تجارت 

ای( از  صورت نسیه، با تودیع ضمانتنامه بانکی یا بیمه به موردی )ترخیص    ی ها موقت، ورود موقت برای پردازش و بوشنامه 

رمایه در گردش واحد  دیگر مواردی است که برای فعال مستقر در کشور همانند فعال مستقر در مناطق ویژه، امکان افزایش س 

     . کند می اقتصادی را تا عرضه محصول در بازار یا صادرات آن به خارج از کشور فراهم  

های صنعتی بسیار محدود و  های مناطق ویژه اقتصادی و شهرک گونه که مشاهده شد تفاوت مطابق مطال) فوق، همان 

 مزیت بیشتری نسبت به مناطق ویژه اقتصادی دارد. های صنعتی  جزئی بوده و در برخی موارد، فعالیت در شهرک 

 ها . شباهت4-2-2

معموالً همان اقتصادی  ویژه  مناطق  نام  که  می  گونه  عنوان  آزاد  مناطق  و  همراه  مقررات  از  بسیاری  در  شود، 

مثال در  عنوان  بهخورد.  نیز نام مناطق ویژه اقتصادی به چشم می  ها و نواحی صنعتی های مرتبط با شهرکدستورالعمل

های صنعتی در کنار یکدیگر  های مستقیم، نام مناطق ویژه اقتصادی و شهرکقانون مالیات  (۱۳۲)ماده    « د»و    « پ»بند  

 آمده:  «پ»ذکر شده و از معافیت یکسانی برخوردارند؛ در بند 

های صنعتی  دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرک»

اقتصادی در مناطق کمتربه مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک  اقتصادی  یا مناطق ویژه  های صنعتی یا مناطق ویژه 

 «. یابدسال افزایش مییافته، به مدت سهتوسعه 

هرچند برخی از مناطق ویژه اقتصادی نظیر انر،ی پارس و بندر شهید رجایی کارکرد توصصی دارند، اما فعالیت  

رو مقررات و ضوابط مشابهی در واگذاری  اینازباشند و  ها و نواحی صنعتی میی مشابه شهرکاغل) مناطق ویژه اقتصاد

مثال مطابق تبصره    برایای دارند.  هزینه-و حتی نظام درآمد   و صنعتی  صنفی  ، ساز واحدهای کارگاهیوساختاراضی،  

با رعایت کاربری    برداراشواص حقیقی یا حقوقی بهره  ازسویانتقال اراضی  ونقلقانون مناطق ویژه اقتصادی،    (۲۲)ماده  

اجرایی  نامه  ینی آ  ( ۱۳)؛ همچنین مطابق ماده  شودمی  اراضی، موکول به ارائه گواهی پایان کار از سازمان هر منطقه 

صدور مجوز احداث ساختمان و گواهی پایان ساختمان و رسیدگی به  ،  های صنعتی ایرانشرکت شهرک  تأسیسقانون  

اصلی   شرکت  مصوب  ضوابط  براساس  صنعتی  شهرک  در  مستقر  واحدهای  ساختمانی  ضوابط  رعایت  عهده  بهعدم 

 .استهای فرعی شرکت

  فاقد آنها    محدوده  و   هستند   پراکنده  کشور  مختلف  نقاط   در  دارند،   ي محدود  وسعت  ی صنعت   يهاشهرک

  فعال،  ياقتصاد  ژه يو  مناطق   همانند  فعال  یصنعت  ي هاشهرک  اغلب .  است  سکنه  يدارا  يروستاها  و  شهرها
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  ي گذارهيسرما قيتشو و تيحما قانون ازاتيامت از دو  هر و  انددهکرتأمين  را دي تول ازين مورد يهارساختيز

 .برخوردارند( 19/12/1380)مصوب  ی خارج

 

 با مناطق نمونه گردشگري   مناطق ويژه اقتصادي   مقايسه .  4-3

تواند در مناطق  ، دولت می۲۳/۱0/۱۳8۲مصوب    تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری  قانون  (8)مطابق ماده  

 . در این قانون آمده: اقدام کننداندازی مناطق نمونه گردشگری مستعد به راه

گذاری داخلی و خارجی با  سرمایه  جل)  میراث فرهنگی و گردشگری،منظور فراهم کردن زمینه توسعه پایدار  به»

جهت معرفی  ی  یزیربناات  تأسیسدر ایجاد    ۱9/۱۲/۱۳80  خارجی مصوب   گذاریرعایت قانون تشویق و حمایت سرمایه

تواند  جهانگردان، دولت می  ات ایرانگردی و جهانگردی و ارائه خدمات مناس) بهتأسیس  های تاریوی،محوطه  بهتر بناها و

  ی ردولت یغ  ی هابوش  ان ییافته به متقاضتوسعهمناطق کمتر  های گردشگری با تأکید برمناطق مستعد کشور و قط)  در

مصوب و فعال    یاز تعداد مناطق نمونه گردشگر  ی ق ی آمار دق   سفانهأمت«.    بدهد   را   یگردشگرنمونه  مناطق   تأسیس   اجازه

 مناطق وجود ندارد.    نیا ی آمار عملکرد ن یو همچن

امتیازات  در   اما  برای فعالیت در مناطق نمونه گردشگری در نظر گرفته نشده است  انحصاری  مقررات، معافیت 

  ، های مالیاتیتوفیفدر حوزه  عنوان مثال  بهارائه شده است.    در کشور  گذاران حوزه گردشگری متعددی برای سرمایه

های مستقیم، درآمد مراکز خدماتی  اصالحی قانون مالیات  (۱۳۲)ماده    «۲»نامه اجرایی تبصره  آئین  (۴)اساس ماده  بر 

از زمان شروع   ،برداری صادر شده استپروانه بهرهبرای آنها    95۱۳که از ابتدای سال    ۱ها و مراکز اقامتی گردشگریهتل

 رخ صفر مشمول مالیات خواهند بود. سال با ن  ۱0یافته به مدت  وسعهتسال و در مناطق کمتر    پنجفعالیت به مدت  

ات  تأسیس کلیه    ،نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و اصالحیه آنینیآ  ( ۱۲)مطابق ماده  همچنین  

از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول تعرفه بوش صنایع هستند و  واحدهای گردشگری    ۲گردشگری

از  شهرداری با معافیت  و  تعرفه بوش صنایع  براساس  و کاربری زمین  پروانه  نوع  از  فارغ  را  ها موظفند عوارض مقرر 

ها موظفند  رداریعوارض عرصه غیر از عوارض نوسازی فقط در مورد ساختمان محاسبه و دریافت کنند. همچنین شه

   .ات گردشگری عوارض مقرر را با حداکثر توفیف محاسبه و دریافت کنندتأسیسبرای افزایش زیربنای کلیه 

به شماره    نامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگریآیین  ( 8)درخصوص واگذاری زمین نیز در ماده  

 آمده:  ۱۱/0۲/۱۳8۳ک مورخ ۳۲۴00/ت68۴۳

گذاری  سرمایه  سازی و برای، آمادهتفکیک   ،تأسیسموافقتنامه    تواند اراضی منطقه را پس از اخذ می  ار گذسرمایه»

گذار  منطقه توسط سرمایه حقوقی واگذار نماید. واگذاری قطعی اراضی  های مصوب به اشواص حقیقی یا و اجرای طرح

،  خدمات  ، فروش اراضیباشد. پیشمی  های مصوباجرای طرحسازی ممنوع و انجام آن مشروط به  آماده  قبل از تفکیک و

منظور  به،  مقررات مربوط  و با رعایت  )میراث فرهنگی و گردشگری( ، تحت نظارت سازمانات و واحدهای موتلفتأسیس

 «. باشدگذار مجاز میهای زیرساخت منطقه توسط سرمایهبوشی از هزینهتأمین 

 

های ها و اردوگاه های سنتی، مجتمع گردی، اقامتگاه های بوم آپارتمان، زائرسراها، خانه مسافرها، اقامتگاه پذیر، هتل  شامل هتل، متل، مهمان .  1

 .های سالمتهای خدمات رفاهی بین راهی، دهکده گردشگری، هتل بیمارستان، تأسیسات اقامتی واقع در مجتمع 

 . گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها و اصالحات بعدی آننرخ  بندی ونامه ایجاد، اصالح، تکمیل، درجه ین ی آ (1)موضوع ماده . 2
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گذار بوش غیردولتی ایجاد و اداره خواهد  سرمایهازسوی    مونه گردشگری صرفاً با توجه به مطال) فوق، مناطق ن

وجود دارد. مناطق نمونه گردشگری    غیردولتیکه امکان اداره مناطق ویژه اقتصادی توسط بوش دولتی و  حالیدرشد  

براساس قانون مجلس شورای اسالمی    شود اما مناطق ویژه اقتصادی صرفاًایجاد می  وزیرانهیئت    نامهتصوی) براساس  

مشوصی   کامالً خواهد شد. مناطق نمونه گردشگری مشابه برخی از مناطق ویژه اقتصادی موفق، حوزه فعالیت تأسیس

ها عمومی  این معافیت  محور است اما در حوزه گردشگری مناطق ویژه اقتصادی مکان  هایدیگر معافیتسویازدارند.  

ات مربوط  تأسیس ها و امتیازات متنوعی برای فعالیت در حوزه گردشگری کشور و  آنکه معافیترغم  بهدیگر  عبارتبهاست؛  

به آن ارائه شده است، اما فعالیت در محدوده مناطق نمونه گردشگری از معافیت انحصاری برخوردار نبوده و مزیت آن  

نق  به سایر  ایجاد زیرساخت  ط کشوا نسبت  یا  و  و منابع طبیعی(  باستانی  )آثار  زیرساخت موجود  از  بهینه  استفاده  ر، 

 گذار بوش غیردولتی است. گردشگری )مراکز تفریحی و اقامتی( توسط سرمایه

 

 ي فناور   و   علم   ي ها پارک   با   ي اقتصاد   ژه ي و   مناطق   سه ي مقا .  4-4

زمینه فعالیت توصصی دارند و برخی دیگر  آنها  پارک علم و فناوری در کشور وجود دارد که برخی از    ۴۴در حال حاضر  

الدین جمشید کاشانی در استان اصفهان،  عنوان مثال پارک علم و فناوری غیاثبه  ۱دارای زمینه فعالیت جامع هستند.

 .کندمیفعالیت  اسانس    تولید   و   کشاورزی و داروهای گیاهی  فرش(،عت  )نظیر صن  نساجی و صنایع مرتبطهای  در زمینه

و هدف اصلی آن افزایش ثروت در    کنندمی  ای مدیریتن حرفهامانی است که متوصصسازپارک علم و فناوری،  

  دانش  و   علم  بر  متکی  هایمؤسسههای حاضر در پارک و  هنگ نوآوری و رقابت در میان شرکتفر  یارتقاجامعه از طریق  

های تحقیق و  مؤسسهها،  در میان دانشگاه را فناوری و  دانش جریان  علمی،  پارک  یک  هدف  این  به  دستیابی   برای  .است

از    های متکی بر نوآوری راکند و رشد شرکتهای خصوصی و بازار، به حرکت انداخته و مدیریت میتوسعه، شرکت

های علمی و فناوری همچنین خدمات دیگری  کند. پارکسهیل میطریق مراکز رشد )انکوباتورها( و فرایندهای زایشی ت

 ۲.دکن می کیفیت باال فراهم الت با با ارزش افزوده باال همراه با فضاهای کاری و تسهی

.  اداره خواهد شدامنا  هیئت    و زیر نظر  تأسیس دولتی یا غیردولتی    مؤسسهصورت  هو مراکز رشد ب ها  هریک از پارک

های  مجوز ایجاد و انحالل پارک  ۳.درشد به تصوی) شورای عالی تحقیقات و فناوری خواهد رسی   و مراکز ها  اساسنامه پارک

 ۴علم و فناوری نیز براساس ضوابط مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

مراجع  از    های علم و فناوری که دارای مجوز پارکهای توسعه کشور،  قانون احکام دائمی برنامه  ( ۱)مطابق ماده  

دستگاهدهستنربط  قانونی ذی بر  حاکم  عمومی  مقررات  و  قوانین  رعایت  بدون  دولتی  ،  محاسبات  بههای  قانون  ویژه 

ط در  و فقآنها  ت و الحاقات بعدی  عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصالحا

 .کنندعمل می 5های مالی، معامالتی، اداری، استودامی و تشکیالتی نامهچارچوب مصوبات و آیین

 

 https://www.msrt.ir/fa/grid/278سایت رسمی وزارت علوم وب. 1

های فناوری، پارک های  علم در جهان از قبیل پارک های  انواع مختلف پارک  (IASP) علمهای  المللی پارک تعریف ارائه شده توسط انجمن بین .  2

 های علم و فناوری.قانون مراکز رشد و پارک  (2)ماده   «ب»؛ بند شودفناوری و مناطق فناوری را شامل می های تحقیقاتی، قطب 

 .12/11/1381های علم و فناوری مصوب قانون مراکز رشد و پارک  (3)ماده . 3

 . 1381/ 12/11های علم و فناوری مصوب قانون مراکز رشد و پارک( ۵)تبصره ماده . 4

 رسد. می  ت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزشئ مصوب هی  .۵
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  ها و اختراعاتینوآور  یسازیو تجار  انیبنها و مؤسسات دانشاز شرکت  ت یحما  قانون  (۳)هرچند که مطابق ماده  

بازرگانی و عوارض  دانشمؤسسات  ها و  ، شرکت۳0/08/۱۳89مصوب   از معافیت مالیاتی، حقوق گمرکی، سور  بنیان 

همین قانون، واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر    ( 9)ماه برخوردارند، اما مطابق ماده    ۱5صادراتی به مدت  

گذاری  خصوص روابط کار، معافیت مالیاتی و عوارض سرمایههای علم و فناوری از مزایای قانونی مناطق آزاد دردر پارک

ساله برخوردار بوده و در    ۲0های علم و فناوری از معافیت مالیاتی  ؛ بر این اساس پارکندالمللی برخوردارو مبادالت بین

 د. باشنحوزه قانون کار و معافیت حقوق ورودی، امتیازات مشابه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را دارا می

های علم و فناوری با رویکرد تحقیق و توسعه و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، در  با توجه به مطال) فوق، پارک

و از معافیت مالیاتی مناطق آزاد و اغل) امتیازات گمرکی مناطق ویژه  کنند  میهای موتلفی فعالیت  ها و زمینهحوزه

ایجاد  های عل د. بدیهی است که پارکناقتصادی برخوردار از مناطق مسکونی  م و فناوری در وسعتی محدود و خارج 

 . استو انحالل این مناطق برعهده بدنه دولت  تأسیس. همچنین فرایند شوندمی

 دهد:های مناطق دارای معافیت با یکدیگر را نشان میترین تفاوتبا توجه به مطال) این بوش، جدول زیر مهم

 

 مناطق ويژه اقتصادي با ساير مناطق داراي معافيت   مقايسه .  7جدول  

 ت يمعاف
 يتجار آزاد مناطق

 ی صنعت
 يفناور و علم پارک ي گردشگر  نمونه منطقه ی صنعت يهاشهرک ياقتصاد ژهيو مناطق

 اتي مال تيمعاف

 م يمستق
 سال  ۱۳ تا 7 سال  ۱۳ تا 7 ساله۲0

 ی)اعطا تیمعاف عدم

  حوزه  به یعموم تیمعاف

 (یگردشگر

 آزاد مناطق مشابه

 ( ساله ۲0)

 بر اتي مال تيمعاف

 افزوده  ارزش
 آزاد مناطق مشابه تیمعاف عدم تیمعاف عدم معافیت عدم معافیت عدم

 ی گمرک تيمعاف
 یعموم مقررات از معاف

 واردات  و صادرات

 یعموم مقررات از معاف

 واردات  و صادرات

 تیمعاف عدم

  یبرا یعموم تی)معاف

  مواد و آالتنیماش واردات

  و موقت ورود هیرو ه،یاول

 )... 

 تیمعاف عدم

  یبرا یعموم تی)معاف

  ساتیتأسواردات 

 (یگردشگر

 آزاد مناطق مشابه

 ي)کاال یفروشخرده

 همراه مسافر(

  مناطق جز)به مجاز

 ( ۱۴00مصوب
 ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع

 يگذاره يسرما

 ی خارج
 خاص مقررات

  قیتشو و تیحما قانون

 ی خارج یگذارهیسرما

  قیتشو و تیحما قانون

 ی خارج یگذارهیسرما

  قیتشو و تیحما قانون

 ی خارج یگذارهیسرما
 آزاد مناطق مشابه

 عام  و یتوصص عام  ی تخصص حوزه

 صنعت  و دیتول

 و یتوصص  یهانهیزم)در 

 (عام

 ی گردشگر خدمات ارائه
  یعلم

 (عام و یتوصص  یهانهیزم)در 

 دولت دولت دولت مجلس مجلس س يتأس مرجع

 کننده اداره  سازمان

 یدولت

 اراتیاخت نیباالتر)با 

  یدولت یهادستگاه  هیکل

 ( منطقه

 یردولتیغ و یدولت

 (دولت دأییت)با 

  یدولت

 ( صمت وزارت دأییت)با 

 ی ردولتیغ گذارهیسرما

 راثیم وزارت دأییت)با 

 (یگردشگر و یفرهنگ

 یردولتیغ ای یدولت مؤسسه

  قاتیتحق یعال یشورا دأیی)با ت

 (یفناور و

 خاص  مقررات یدارا خاص  مقررات یدارا خاص  مقررات یدارا خاص  مقررات یدارا خاص  مقررات یدارا ن يزم يواگذار

 محدود محدود محدود محدود باال وسعت

  مناطق شمول

 یمسکون

   یمناطق مسکون یدارا

  مناطق  از یبرخ جزبه)

 ( ۱۴00 مصوب

 ی مسکون مناطق فاقد ی مسکون مناطق فاقد
  ای یگردبوم مناطق یدارا

 ی اقامت مراکز
 ی مسکون مناطق فاقد

 های پژوهش.یافته  خذ:أم
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 مناطق ويژه اقتصادي  شناسی آسيب. 5

.  کردند گونه که اشاره شد مناطق ویژه اقتصادی، با هدف پشتیبانی از تولید و توسعه صادرات غیرنفتی آغاز به فعالیت  همان 

بوده و تنها تعداد محدودی از    غیرفعال منطقه    50منطقه ویژه اقتصادی است که حدود    80آنچه امروز شاهد آن هستیم،  

قابل قبولی در صادرات، استقرار واحدهای تولیدی و جذب    لکرد نسبتاً منطقه در حوزه انر،ی( دارای عم سه  مناطق )شامل  

   شناسی توسعه مناطق ویژه اقتصادی خواهیم پرداخت. در ادامه به تحلیل عملکرد و آسی) سرمایه هستند.  

 

   غيرفعال ماندن مناطق ويژه اقتصادي مصوب .  5-1

جهت پذیرش مسئولیت سازمان مناطق    غیردولتیهای دولتی و  های صورت گرفته، عدم تمایل شرکتمطابق بررسی

 های غیرفعال ماندن بسیاری از مناطق ویژه است.  ترین علتویژه اقتصادی، یکی از اصلی

تواند ریشه در سه عامل  هستند. این موضوع می  غیرفعال، هنوز  تعیین سازمان مسئولرغم  بهمناطق  برخی دیگر از  

 مخصوصاً   ی دولت   يهابخش  يشده؛ دوم عدم همکار  نييتع  ی مان متولساز  يتوانمندعدم  داشته باشد؛ ابتدا  

عدم صرفه    . مصوب   ژه ي و   منطقه   ت ي فعال   و   ي انداز راه   ي اقتصاد و سوم عدم صرفه    از ي مورد ن   ي ها رساخت ي ز تأمين  در  

مکان  نظیر  از زیرساخت اقتصادی، دالیلی  ناصحیح، دورافتادگی  و  یابی  نواحی  یا حضور  و  و پیشینی،  پسینی  ها و صنایع 

در  بنابراین  دارد.    ، های مورد نیاز در استان یا شهرستان منطقه ویژه مصوب های صنعتی موفق و مجهز به زیرساخت شهرک 

کشی و نص) نام منطقه بر َسردر ورودی، هیچ فعالیت صنعتی  تعیین محدوده، فنس د  با وجو برخی از مناطق ویژه اقتصادی  

  نظام   سالمت   ي ارتقا  ي راهبرد   برنامه   موضوع  با   ران ي وز  ئت ي ه   نامه ب ي تصو  مطابق است   شایان ذکر گیرد. صورت نمی 

  ي شورا   رخانه ي دب ،  1394/ 09/ 08  مورخ   ه 50139/ت 118416به شماره    1ي مرز   مبادالت   در   فساد   با   مقابله   و   ي ادار 

  مصوب   اهداف   ه ي توج   فاقد   ي اقتصاد   ژه ي و   مناطق   حذف   شنهاد ي پ   ارائه   به   موظف   ي اقتصاد   ژه ي و   و   آزاد   مناطق   ی عال 

 . رفت ي نپذ   صورت   نه ي زم   ن ي ا   در   ی مقتض   اقدام   سفانه أ مت   که   د ي گرد (  ماه   6)ظرف  

یابی  زیرساخت کامل، عدم صرفه اقتصادی و مکانتأمین  عوامل ذکر شده یعنی عدم توانمندی سازمان مسئول، عدم  

 هستند.    مؤثرنامناس)، در عدم موفقیت مناطق ویژه اقتصادی فعال نیز 

که علل آن    اقتصادیاصلی اینجاست که با توجه به غیرفعال و ناموفق بودن تعداد زیادی از مناطق ویژه  سؤال    اما

افزایش مناطق ویژه اقتصادی  ، علت تمایل مسئوالن به  کردبینی و پیشگیری  توان در قانون پیشنیز قابل احصا بوده و می

 .  کردباید فرایند تصوی) مناطق ویژه اقتصادی را بررسی  سؤال  برای پاسخ به این چیست؟

 

   ابزارهاي توسعه   هاي منطقه و با ظرفيت   گيران تصميم   عدم آشنايی .  5-2

کشور تلقی شده است؛ بنابراین مسئوالن در  مسئوالن  های  ترین دغدغهتوسعه و رفع محرومیت همواره یکی از اصلی

قانونگذاری و اجرای ایجاد سازمانکشور سعی می  ینظام  یا  ارائه معافیت  با  های جدید، نقش خود را در توسعه  کنند 

 

 راهکارهای عملیاتی.  «3»صنعتی و ویژه اقتصادی، بند -بخش )ب( مناطق آزاد تجاری .1
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ای در  یا ابزارهایی که برای توسعه منطقهها  نا؛ اما برای این منظور، ابتدا باید آشنایی کامل با سازمکنندای ایفا  منطقه

ب ایجاد  کار گرفته میهکشور  با اهداف، کارکردهشودشود،  از مناطق آزاد  ؛ آشنایی  اقتصادی اعم  ا و معضالت مناطق 

های علم و فناوری و ... . ها و نواحی صنعتی، مناطق نمونه گردشگری، پارکتجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، شهرک

های نسبی منطقه متبوع و تطابق کارشناسی آن با کارکردهای  پس از آن براساس مطالعات آمایش سرزمینی و مزیت

های  و اگر قال)کند  از ابزارهای توسعه، اقدام به گسترش مناطق اقتصادی یا سایر مناطق دارای معافیت  اصلی هرکدام  

 ای شود. ریف ابزارهای جدید توسعهای نبود، اقدام به تعفعلی پاسوگوی شرایط منطقه

کارخانجات صنعتی  با این تفاسیر، ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف توسعه گردشگری، یا با هدف ایجاد  

آشنایی  ناتر شهرک صنعتی در آن مکان فعال شده باشد، نشان از  در مناطق بیابانی فاقد زیرساخت بدون آنکه پیش

 گیران کشور با ابزارهای موجود دارد.  تصمیم

 

 فرايند ايجاد مناطق ويژه اقتصادي  اقتصاد سياسی  .  5-3

مناطق جدید با تصوی) مجلس شورای  ایجاد  قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی،    ( ۱)ماده    «۲»مطابق تبصره  

دولت به مجلس یا ارائه طرح توسط نمایندگان مجلس، امکان  ازسوی  اسالمی خواهد بود. بر این اساس با ارائه الیحه  

 ایجاد مناطق ویژه جدید وجود خواهد داشت. 

شود، از اهمیت باالیی برخوردار است.  ، تا مرحله تصوی) قانون طی میبررسی فرایندی که پس از تقدیم الیحه

به مجلس   ۱۳95سال  تیرماه  در    منطقه ویژه اقتصادی  ۱۲صنعتی و  -منطقه آزاد تجاری   7الیحه ایجاد  عنوان مثال  به

که مصوبه نهایی در  جاییافزایش پیدا کرد؛ تا    تقدیم شد و با رایزنی نمایندگان مجلس، تعداد مناطق پیشنهادی تدریجاً 

  منطقه ویژه اقتصادی در الیحه دولت و  ۱۳د؛  ش منطقه ویژه اقتصادی    ۱0۳منطقه آزاد و    8شامل    ۱۱/06/۱۳97تاریخ  

منطقه    ۲۳در قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری صنعتی و    ۱. به پیشنهاد نمایندگان مجلس  ویژه اقتصادی   منطقه   90

با ارائه نام استان یا    ایجاد مناطق ویژه صرفاً یعنی  نیز فرایند مشابهی طی شد؛    0۴/07/۱۳89ویژه اقتصادی مصوب  

یابی  سنجی، مطالعات پشتیبان، تعیین سازمان مسئول توانمند و مکانشهرستان حوزه انتوابی، بدون توجه به امکان

 ولت )جهت ارائه الیحه( یا با نمایندگان مجلس جهت ارائه طرح و تصوی) آن بر رایزنی با د غالباً  در این فرایند  .مناس)

 شود. تمرکز می

برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به آنکه تعیین محدوده مناطق ویژه اقتصادی ماهیت تقنینی دارد، تصوی)  

و محدوده منطقه به دولت، برخالف   ایجاد مناطق ویژه جدید باید به همراه نقشه منطقه باشد؛ لذا واگذاری تعیین وسعت 

تلقی    ( 85)اصل     بازگرداندن  به   اقدام   ل،یتحل   ن یا  براساس  ی موارد  در  نگهبان  ی شورا  هرچند شود.  میقانون اساسی 

تصوی) مناطق ویژه اقتصادی بدون    ،در بسیاری از موارد  عمالً  اما  ۲،است  دهکر  ژهیو  مناطق  مصوبات مجلس در خصوص

به ذکر نام استان یا شهرستانی که دولت موظف به ایجاد منطقه    گیرد و در مصوبه مجلس صرفاً تعیین نقشه صورت می

 شود. میاکتفا ویژه اقتصادی در آن است، 

 

این طرح   یید نرسید اما مجددا  أ تشخیص مصلحت نظام، به تمنطقه ویژه پیشنهادی نمایندگان با مخالفت شورای نگهبان و مجمع  90افزایش . 1

 در مجلس یازدهم اعالم وصول شده است. 

 . نگهبان  شوراي  18/10/98 مورخ 1۵142/102/98 شماره نظر مانند. 2
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مناطق محروم و کمتر  در    ، موصوصاًندبرخوردار  ییهاتیو معاف  ازاتیکه از امت   یاقتصاد   ژهیمناطق آزاد و و  جادیا

  )یتصومدت آثار مطلوب از  هرچند در بلند  داشت؛   خواهد  مطلوبیت  مناطق  آن   مردم   و  ول ئمس  برای  عتاً یبرخوردار، طب

  ژهیمناطق و  جاد یاز ارائه نام شهرستان متبوع خود جهت ا  منطقه   آن   ل  ئوچرا مس  نیبنابرا  نشود؛   حاصل   دیجد   مناطق

اتفاق در    نیاند. ادهکراضافه    د یمناطق جد  ست یحدوده مورد نظر خود را به ل نام م   ن،یریحال آنکه سا  د کن  یخوددار

دنبال  به  د ی وجود دارد اما مسئوالن جد  رفعال یغمصوب    یاقتصاد   ژهیها، مناطق واز استان  ی که در برخ  دهد یرخ م   ی حال

)آزاد    ضابطهبی   گسترش  بنابراين  هستند.   د یجد  ی امنطقه  جاد یا اقتصادي   منظر  از  صرفاً(  ويژه  يامناطق 

   .است بررسی  و  تحليل قابل اي و اقتصاد سياسی ترجيحات منطقه

شود که  اجتماعى و نهادى دانسته مى  هاىانیمجموعه جر  یاسی(، اقتصاد س۲009)  تیتودارو و اسم  فیبنابر تعر

منابع در جهت    صیبراى توص  اسى،یس   ایدر هر جامعه اعم از صاحبان نفوذ اقتصادى    نفع یهاى ذآنها، گروه  قیاز طر

  اشاره  اقتصاد   و  است ی س  نی ب  رابطه   به   ی اسی س  اقتصاد   )یترتنیاکنند. بهتالش مى جامعهمصلحت    ی برا  ای منافع خود  

  غیراقتصادی  اهداف جهت به آزاد  مناطق جادیا د.دار یاقتصاد  یهایریگ می تصم در  قدرت  نقش بر یخاص  دیک أت و دارد

استفاده از ابزار    شده است.ادی  ینهادها   یبرد برا  –برد    است یس  کی و    شودیمحسوب م   نهیبه دولت و مجلس  یبرا

ها و مجالس بوده است  ای مسئوالن دولتصرفاً برای پاسوگویی به مطالبات منطقهمواقعی    ایجاد مناطق ویژه یا آزاد در

گذار  و برخی از مناطق ویژه اقتصادی تأسیس شده صرفاً در حد صدور یک مجوز قانونی تأسیس بدون داشتن سرمایه

 اند.باقی مانده

  ل یهر دو نهاد تما شود یبه مجلس ارسال م  مناطق اقتصادی اعم از آزاد یا ویژه  یتوسعه کم  حهيال ی ت وق  نیبنابرا

فضا را    ط، یشرا ن یو ا ردیگ یمورد توجه قرار م کمتر   یکارشناس  یهافضا بحث  نیمناطق دارند. در ا ن یا یبه توسعه کم 

  رد یگیشکل م  اقتصادی مناطق    ی توسعه کم  یدور باطل برا  ک ی   در نتیجه  د.کن یمناطق فراهم م   نیا  ی گسترش کم   یبرا

به توسعه متوازن منطقه ن  یاکه بدون توجه  اولو  ازهای و  ا  یهاتیو    یهارساختیز  لیبدون تکم  یمناطق  جادیکشور، 

 . ردیگیقرار م تیدر اولو  یاساس

کشور و با تکميل  ک از نقاط  هاي هريبراساس پتانسيل واقعيت اين است که اگر مناطق ويژه اقتصادي  

توانستند داراي کارکردهاي  می   شده بودندتأسيس  در يک جانمايی صحيح    هاي اساسی الزم وزيرساخت

براي مناطق  اقتصادي    و  اي آميختن وظايف توسعه منطقههمدرسياستگذار و مقنن با  مطلوب خود باشند.  

  اين مناطق   .باعث انحراف اين مناطق از کارکردهاي اصلی و تخصصی آنها شد  )اعم از آزاد يا ويژه(  اقتصادي

رتخصصی( و چه در بعد کارکردهاي اصلی )وظايف تخصصی(  اي )وظيفه غيچه در بعد وظايف توسعه منطقه

باعث دامن زدن به مطالبات    ضابطه مناطق اقتصادی صرفاً گسترش بی  نتوانستد در تراز مناطق موفق عمل کنند. 

ها و مجالس موتلف بدون در نظر گرفتن مطالعات کارشناسی و علمی از عملکرد این مناطق  ای در بین دولتمنطقه

 .  شده است

های اقتصاد  عالوه بر آنچه اشاره شد گسترش کمی و جغرافیایی مناطق اقتصادی )اعم از آزاد یا ویژه( از سیاست

های مناطق ویژه اقتصادی  گونه دیگری و در تضاد با سیاستشود و چنانچه سیاست تجاری کشور بهباز محسوب می

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%88_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87
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ماند و در میان  های صنعتی باقی میخارج، مناطقی صرفاً در حد شهرکدنبال شود این مناطق بدون تعامل با جهان  

های مالیاتی اعطا شده باعث  دلیل معافیتها و منابع مالی خارجی منجر شوند، بهمدت بدون اینکه به جذب سرمایه

 کاهش درآمدهای دولت خواهد شد.

اقتصادی موفق، از فرایند فوق مستثنی بوده و با    که تعداد معدود مناطق ویژه کرد  البته باید به این نکته اشاره  

( توانمند  متولی  سازمان  شهرکعمدتا  پیشنهاد  شرکت  یا  نفت  وزارت  به  مطالعات  وابسته  همراه  به  صنعتی(،  های 

های عملکردی  که نتایج آن در شاخصکردند  های الزم آغاز به فعالیت  زیرساختتأمین  یابی مناس) و  کارشناسی، مکان

 ست.نمایان ا

آنکه مناطق   دلیلت؛ بهیکی دیگر از معضالت اصلی در روش فعلی افزایش مناطق اقتصادی، اعمال تبعیض نارواس

شوند، گسترش این مناطق مصداق تبعیض ناروا  های نسبی ایجاد نمیمزیتو  ای  های منطقهویژه و آزاد براساس ظرفیت

هیئت    بر همین اساس   های کلی است؛و سیاست  ۱ن اساسی شود که مغایر قانوگیری کشور محسوب میدر نظام تصمیم

و شورای نگهبان در چند نوبت مصوبات افزایش مناطق آزاد و ویژه    های کلی نظام بر حسن اجرای سیاست  عالی نظارت 

( و  979۳/9900)به شماره نامه    0۱/07/۱۳97ابتدا در تاریخ    عالی نظارت هیئت    ؛اندکردهرا مغایر قانون اساسی اعالم  

تاریخ   نامه    08/۱۱/۱۳98سپس در  اقتصادی  ( مصوبه0۱0۱/9905۲)به شماره  را مغایر    افزایش مناطق آزاد و ویژه 

های کلی آمایش سرزمینی )ایجاد  سیاست  « د»جز    «۱»های کلی اقتصاد مقاومتی و بند  سیاست  « ۱7»  و   «۱۱»های  بند

مرتبه    سهدر مناطق کشور( دانست. شورای محترم نگهبان نیز در   ناروا  های برابر و رفع تبعیض امکانات عادالنه و فرصت

قانون    (۱۱0)نظارت، مصوبه افزایش مناطق را مغایر اصل  هیئت    عالوه بر ایراد ساختاری در ارائه مصوبه، براساس نظرات

 اساسی اعالم کرد. 

مناطق الزامات  و  کارکردها  اهداف،  بازتعریف  لزوم  بر  عالوه  و  لذا  و  تصمیم  اقتصادی  یژهآزاد  و  برای  سازان 

بندی و  ایجاد و نظارت بر این مناطق طراحی شود که در بوش بعدی )جمعبرای  باید سازوکاری  ،  گیران کشورتصمیم

 پیشنهاد( به آن پرداخته خواهد شد.ارائه 

 

 افزايش زمينه تخلفات )قاچاق کاال، فرار مالياتی و ...( .  5-4

را    مقایسه با مناطق آزاد تجاری، از معضالت و مشکالت بسیار کمتری برخوردارند. علت آنمناطق ویژه اقتصادی در  

  يدر مباد  ران يوسعت محدود، استقرار گمرک ا  ري نظ  يموارد؛  کرد   چند ویژگی مناطق ویژه جستجو توان در  می

  يکاال واردات تيمعاف  عدم و یفروشخرده تيدر منطقه، ممنوع ی مسکون يهامناطق، عدم حضور محدوده

  توانمند،  نسبتاً  و   مرتبط  یمتول  سازمان  نييتع  مناطق،  اغلب   يبرا  ی تخصص   تيفعال  حوزه  نييتع  مسافر،  همراه

  مناطق  که  است  ياقتصاد  ژهيو  مناطق  مهم  يهای ژگ يو   ازجمله  واردات،  به  مناطق  درآمد  ی وابستگ  عدم  و

  گسترشبا  موالفت با افزایش مناطق آزاد،  رغم  بهبه همین واسطه، برخی از مسئوالن و کارشناسان    ؛ ستآنها  فاقد  آزاد

اقتصادی موالفتی ندارند و معتقدند مناطق ویژه غیرفعال هرچند آثار مثبتی نوواهند داشت، اما عوارضی  مناطق ویژه  

 :   کردنکته توجه   در این زمینه باید به چندکنند؛ اما  م بر اقتصاد کشور تحمیل نمیه

 

 و معنوی.  مادی هایزمینه  ، در تمام همه  برای عادالنه  و ایجاد امکانات  ناروا رفع تبعیضات قانون اساسی:  ( 3)اصل  «9»بند . 1
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افزایش استثنائات در مقررات کشور پدید آید؛ این ابزارها    ابا گسترش مناطق اقتصادی، نباید حاکمیت دوگانه ب

به تسهیل    ای حقیقتاًدیگر اگر معافیت یا قاعدهسویازهای توصصی در مناطق مستعد را تسهیل کنند و  بناست فعالیت

تفاده از ابزارهایی  دیگر اسعبارتبهشود، نباید در انحصار چند منطقه آزاد و ویژه اقتصادی قرار گیرد.  میمنجر  وکار  کس)

توسعه متوازن کشور نسبت    و طبیعتاً کند  گیران را از توسعه عمومی کشور غافل  ای، نباید تصمیممنظور توسعه منطقهبه

در جهان،    يمناطق اقتصاد  ياز کارکردها  ی ک ياست    توجه  شايانای دارای اولویت بیشتری است.  به توسعه منطقه

  حال  ؛استتجارت آزاد و ...    نيمنظور اعمال مقررات، تمربهدر کشور    ی شيو آزما  لوتي پا  يهاطيمح  جاديا

راستا    نيدر ا  ياقتصاد  ژهيمناطق آزاد و و  تياز ظرف  زانيسال به چه م  30که بعد از حدود    نجاستياسؤال  

 م؟ ياداده ميبه کل کشور تعم ،يآزمودن در مناطق اقتصاد بارا  ی استفاده شده است و کدام قاعده عموم 

ی کاالی خارجی )کاالی همراه مسافر(،  فروشخردهالبته تفاوت اصلی مناطق آزاد با سایر ابزارها، عالوه بر امکان  

کرد منابع در این مناطق است که سایرین از این امتیازها محروم هستند؛ در مناطق آزاد  فرایند اخذ درآمد و هزینه

شود؛ این  به حساب سازمان منطقه واریز می  درآمدهای حاصل از واردات، مستقیماً  درآمدهای وصول شده موصوصاً

قابل توجه است، سابقاً  شد و جهت توصیص منابع، نیاز به  به حساب خزانه عمومی واریز می  منابع که برای منطقه 

کرد  مناطق، نحوه وصول و هزینه  های متعدد از مجلس تا سازمان برنامه و بودجه وجود داشت اما با ایجاد رایزنی و پیگیری

شود، اما  استفاده می  «توسعه صنعتی»آنکه برای گسترش مناطق آزاد از شعار  رغم  بهشود. لذا  شدت تسهیل میبهآن  

ست که  ا  آن  موجود در منطقه و سهولت در وصول و هزینهمنابع  معطوف به افزایش    مطلوبیت ایجاد این مناطق غالباً

های نجومی یا تشریفات زائد  کاهش درآمدهای عمومی و تولفاتی نظیر حقوقبه سکوی واردات،  تبدیل شدن  نتیجه آن  

های  تر اشاره شد اگر سیاست توزیع بودجه با اختیارات و مسئولیتگونه که پیشدر برخی از مناطق آزاد است. همان

ز نباید در انحصار مناطق آزاد باشد و  ای امری صحیح و قابل قبول است، این امتیاهای توسعه منطقهکافی به سازمان

 . شودسازوکار قانونی تعمیم آن باید ایجاد 

با مشکالتی مواجه    در حالت عمومی  دیگرسویاز ؛  کندمیایجاد استثنا و گسترش آن، کنترل قواعد عمومی را 

تولفاتی در حوزه قاچاق  ، اما  نددرست است که مناطق ویژه اقتصادی نسبت به مناطق آزاد از معضالت کمتری برخوردار

فرار مالیاتی گریبانگیر   قانون    (8)ماده    «۱»عنوان مثال مطابق تبصره  به  مناطق ویژه اقتصادی نیز بوده است؛کاال و 

شود و نیازمند  تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، ورود کاالهای داخلی به این مناطق جزء حمل داخلی محسوب می

های گمرکی نیست. با توجه به اینکه کاالهای خارجی وارد شده به مناطق نیز از شمول قانون امور گمرکی خارج  کنترل

جای کاالهای داخلی کامالً محتمل است. کما اینکه در برخی از  لی بههستند، امکان ورود این کاالها به سرزمین اص

منظور  فروش مواد پتروشیمی نیز تولفات متعددی به  و  خرید  در حوزهمناطق ویژه اقتصادی این تولف رخ داده است.  

وشیمی در محیط  مواد پتر  اقتصادی شناسایی شده است؛  ویژه  یات بر ارزش افزوده در مناطقسوءاستفاده از معافیت مال

اعالم    اقتصادی  ویژهو    آزاد  صورت صوری در مناطقرسند و بعضاً محل تحویل خوراک پتروشیمی بهبورس به فروش می

در واقعیت این معامله و تحویل کاال در سرزمین اصلی    اما ،  دشونمیمعاف    ۱شده و از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 

 

 د. شمعافیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده حذف   02/03/1400در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب . 1
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مالیاتی در سال  یس  رئنظر  اظهارمطابق    گیرد.صورت می امور  فرار    ۳900  دحدو  ۱۳96وقت سازمان  تومان  میلیارد 

 ۱است.شده مالیاتی از این طریق شناسایی  

 

 بندي و ارائه پيشنهاد جمع

المللی  اسناد باالدستی، مقررات و مطالعات بینبررسی  اهداف متعددی از ایجاد مناطق ویژه اقتصادی بیان شده است اما  

 و جذب سرمایه. صادرات   ،تولیدتوسعه  :ترین اهداف این مناطق عبارتند ازدهد اصلیمینشان 

  ی در مباد  رانیمحدود، استقرار گمرک ا  وسعت   لیدل فعال به  ی اقتصاد  ژه یو  مناطقاشاره شد،    تر شیکه پ  همانگونه

  مسافر،  همراه  یکاال   واردات  ت یمعاف   عدم   و  ی فروشخرده  تی در منطقه، ممنوع  یمسکون  یها مناطق، عدم حضور محدوده

  درآمد   یوابستگ  عدم  و  توانمند  نسبتاً  و  مرتبط   ی متول  سازمان  ن ییتع  مناطق،  اغل)  یبرا  ی توصص  تیفعال   حوزه  نییتع

  زیها ناز شاخص  یبرخوردار بوده و در برخ  ی صنعت   یتجار  نسبت به مناطق آزاد  یاز معضالت کمتر  ، واردات  به  مناطق

منطقه ویژه اقتصادی غیرفعال و چندین منطقه فعال با    50حدود  وجود  حال  اینبااما  ؛  هستند  ی عملکرد بهتر  یدارا

  علل ژه اقتصادی نیازمند بازنگری است.  دهد ادامه فعالیت و گسترش مناطق ویهای عملکردی محدود، نشان میشاخص

  :از تندعبار موفقنا و رفعاليغ  ياقتصاد هژ يو مناطق  جاديا

   مناطق،  بيتصو نديفرا در  ی محل حاتيترج و  ايمنطقه توسعه يهابر جنبه هيتک .1

سا  رانيگميتصم  يی آشنانا .2 براساس   يهاتيظرف  و   توسعه  ی قانون  يابزارها  ريبا  متبوع  منطقه 

   ،ینيسرزم شي مطالعات آما

   ،ی و دولت  ی خصوص  يهاسازمان منطقه توسط بخش تيمسئول رشيپذ عدم .3

 شده،   نييتع ی سازمان متول يعدم توانمند .4

   از،يمورد ن يهارساختيز نيتأمدر  مخصوصاً ی دولت  يهابخش يعدم همکار .5

 مصوب،  ژهيمنطقه و ت يو فعال ياندازراه يعدم صرفه اقتصاد .6

  ي هاشهرک  و  ی نواح  حضور  اي  و  وابسته  عي و صنا  هارساختياز ز  ی نامناسب، دورافتادگ  ی ابيمکان .7

 . مصوب  ژهيو منطقه شهرستان اي استان در ازين مورد يهارساختيز به مجهز  و موفق  ی صنعت

کشور را با    ی و آزاد، اعمال مقررات عموم  ژهیمناطق و  قیاز طر  یتجار  یها تیمعاف   هیرویگسترش ب   گریدیسواز

  اقتصادی   مناطق  جغرافیایی  و  کمی  گسترش  با   تضاد  در   کشور  تجاری   سیاست  که صورتیدر  و د  کرمشکل مواجه خواهد  

  اصلی سرزمین  مقررات  نیز نهایت درو  باشد باعث بروز حاکمیت دوگانه در نظام تجاری کشور خواهد شد ( ویژه یا )آزاد 

  ندیفرا لذا تسری خواهد یافت و این مناطق را از کارکرد اصلی خود باز خواهد داشت. (ویژه یا )آزاد   اقتصادی مناطق به

 .دهد  کاهش  را  شده اشاره  معضالت که  شود  اصالح یاگونهبه د ی با یاقتصاد ژهیو مناطق جادیا

  یهاشهرکنواحی و  مناطق ویژه اقتصادی فرایند و کارکرد مشابهی با  مطالعه سایر ابزارهای توسعه به ما نشان داد  

دارند.   آسانشهرک  دیگرسویازصنعتی  تصوی)  فرایند  تصوی)تری  های صنعتی  با  آغاز  هیئت    داشته،  کار  بهوزیران 

 

1. snn.ir/002z1h 

https://snn.ir/002z1h
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استقرار گمرک می  وکنند  می و  به هزینه جهت محصورسازی گمرکی  نیاز  آغاز بدون  را  فعالیت خود  نمایند؛    توانند 

و نمایندگان    گیرد یتوسط دولت انجام م  محیطی و تکمیل زیرساختزیستهمچنین مطالعات کارشناسی، آمایشی،  

   . کنندبر فرایند ایجاد آن نظارت  صنعت، معدن و تجارت  وزیر توانند از طریق مجلس می

چند سال    ی که ط  ی صنعت   يهاو شهرک  ی نواح  صرفاً  مشخص گزارش حاضر آنست که  شنهاديپ  نيبنابرا

سرما  د،يتول  يهاشاخص  یاپيپ جذب  و  کسب    يگذارهيصادرات  تبد  ، کردندرا  و  ليامکان  مناطق    ژهي به 

  ی هاشهی رو    علل از    زیادی بوش    ، ياقتصاد ژهيمناطق آزاد و و ی پلکان جاديادر طرح  را داشته باشند؛  ياقتصاد

  و   صادرات  د،یتول  یباال  حجم   یدارا  یاکه محدودهیدرصورتعنوان مثال  به  ؛مرتفع خواهد شد  مناطق  نیا  تیموفق   عدم

  منظور به  یاقتصاد  صرفه  مناس)،   یابیمکان  مناس)،  رساختیز  یدارا  عتاًیطب   ،باشد  یمتوال  سال  چند  یط   یگذارهیسرما

براساس    ن یهمچن  ؛ باشد  ی موفق  ژهیو  ا یمنطقه آزاد    تواندیم  جه یو درنت   است   توانمند   مسئول  سازمان  و  ه یسرما  جذب 

  شده  نییتع  یهاشاخص  بهبود  و  توسعهسمت  بهمتداول(    یهایزنیرا  یجابهمسئوالن محترم )  یهایریگیپ  ر،یتدب  نیا

  ش یافزا  ای   جادیاقدام به ا  توانیم   قیطر  نیو تنها از ا  شودیم  تیو صادرات( هدا  دیتول  لیتسه   ه،یجذب سرما  رینظ)

 . دکر  ژهیوسعت مناطق آزاد و و

ناظر به عدم اعمال    نظام  های کلیسیاست، موضوع مغایرت با قانون اساسی و  پیشنهادی  ذکر است رویه  شایان

  حصر به محدوده و منطقه خاصی نبوده و نم اقتصادی،  چراکه در این رویه، مناطق ویژه  سازد؛ تبعیض ناروا را مرتفع می

  در ایجاد منطقه جدید تأثیری  کس) امتیاز برای حوزه انتوابی خود  رایزنی و  در    محلی   مسئوالن   توانمندی   همچنین 

عنوان بهتوانند  هاي تعيين شده می مناطق مستعد کشور با کسب شاخص  همهبر این اساس  ؛  نوواهد داشت

 جهت تصويب به مجلس شوراي اسالمی معرفی شوند. ، مناطق ويژه اقتصادي جديد

  پس از تعیین قاعده برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، بایستی برای مناطق آزاد تجاری صنعتی که از معضالت 

صورت، معضالتی که برای ایجاد مناطق ویژه ذکر شد، در    ای در نظر گرفت در غیر ایننیز قاعده  ندبیشتری برخوردار

های صنعتی و  منظور فعالیتبهمناطق ویژه اقتصادی  گونه که اشاره شد  شدت خواهد گرفت. همانایجاد مناطق آزاد  

دلیل وسعت کمتر و  بهمشابهی با مناطق آزاد دارند؛ همچنین مناطق ویژه اقتصادی    تولیدی، امتیازات و شرایط تقریباً

ها و نمایندگان  دولت. لذا  ندعدم حضور مناطق مسکونی، از معضالت و تولفات کمتری نسبت به مناطق آزاد برخوردار

توانند  مورد نظر هستند، می  که با اهدافی نظیر توسعه تولید و صادرات خواستار ایجاد مناطق آزاد در محدودهمجلس  

،  گذاری خارجیو جذب سرمایه  صادرات  موفقیت در تولید،و با حصول  کنند  از ظرفیت مناطق ویژه اقتصادی استفاده  

این  تبدیل شوند.  تجاری صنعتی به مناطق آزاد موفق اقتصادی مناطق ویژه صرفاً ، در صورت نیاز و با رعایت مالحظات

اد در حوزه زیرساخت، حضور در مناطق مسکونی، عرضه کاالی مسافری و اعمال تبعیض  پیشنهاد مشکالت مناطق آز

جای پیگیری و رایزنی جهت ایجاد مناطق آزاد در  بهنیز  ها و نمایندگان مجلس  دولتدهد و تالش  ناروا را کاهش می

های  و شهرک  ، نواحیتصادیفاقد زیرساخت و مطالعات کارشناسی، بر بهبود عملکرد مناطق ویژه اق وسیع های  محدوده

 صنعتی متمرکز خواهد شد.
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زمان به  توجه  همچنین  با  و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  تصوی)  فرایند  بودن  بدنهموالفت  وجود بر  های  های 

به جای    صورت متصل یا منفصل( به)  « افزایش وسعت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موجود»  از راهبرد   کارشناسی، بعضاً 

در مواردی نظیر افزایش وسعت منطقه  . این راهبرد نیز دارای اشکاالت جدی است،  شوداستفاده می  ایجاد مناطق جدید

هزار    ۱۴های جدید حدود پنج برابر مساحت محدوده قبلی وسعت دارند و مساحت این منطقه از  آزاد چابهار، محدوده

ذا در فرایند پلکانی ایجاد مناطق اقتصادی، برای موضوع افزایش وسعت  هزار هکتار افزایش یافت. ل  80هکتار به حدود  

 یز باید قواعدی در نظر گرفته شود و این افزایش متناس) با نیازها و عملکرد هر منطقه باشد. مناطق ن

  اندازی و شود در صورت عدم راهمناطق آزاد و ویژه اقتصادی غیرفعال، پیشنهاد می  ساماندهی همچنین به منظور  

ها به مناطق مذکور بازنگری شده و  ای معین پس از تصوی)، در اعطای امتیازات و معافیتعدم فعالیت مناطق در بازه

 پذیر باشد.های کارشناسی و تصوی) مجدد مجلس امکانمقررات مناطق مذکور، پس از بررسیاستفاده از 

گیری سازی و تصمیم قادر خواهد بود فرایند تصمیم   پیشنهاد ایجاد پلکانی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری صنعتی،

در حوزه افزایش استثنائات تجاری را بهبود بوشد و عالوه بر کاهش امکان معضالت و تولفات، به بهبود عملکرد و افزایش 

باالدستی یا قوانین برنامه منظور افزایش ضمانت اجرا، این پیشنهاد باید در اسناد  به .  د کن وری مناطق اقتصادی کمک  بهره 

باالی ی  أ ر ارچوب ممکن نباشد و یا نیازمند  ناطق اقتصادی جدید خارج از این چ بینی شود تا امکان تصوی) م توسعه پیش 

ن جایگاه مناسبی برای تصوی) این چارچوب باشد که متن آ توسعه  رسد برنامه هفتم  نظر می به نمایندگان )دوسوم( باشد.  

 :د شومی هاد زیر پیشن ترتی) به 

 

 ) یو تصو  ل یذ  طیشراتأمین  منوط به    صرفاً   یاقتصاد  ژه یو و  یصنعت  -یتوسعه هرگونه منطقه آزاد تجار  و   جادیا  -ماده 

 :است یاسالم یمجلس شورا

و    دیتول  زانیفعال، م  یدیتول  یتعداد واحدها  یکه به مدت سه سال متوال  یصنعت  یها و نواح( در محدوده شهرکالف

  ژهیو  مناطق  اداره  و  لیتشک  قانون  تیبا رعا   د یجد  یاقتصاد  ژه یمنطقه و  تیبرسد، فعال  نیبه نصاب معآنها  صادرات محصول در  

 است.  ریپذ امکان  5/9/۱۳8۴ مصوب رانیا یاسالم یجمهور یاقتصاد

محصول،   دیتول  زانیفعال، م  یدیتول  یتعداد واحدها  یکه به مدت پنج سال متوال  یاقتصاد  ژهی( در محدوده مناطق وب

برسد، به    ن یمحقق شده در منطقه به نصاب مع  یخارج  یگذارهیدر منطقه به خارج از کشور و سرما   دیصادرات حاصل از تول

  قانون  تیبا رعا  دیجد  یصنعت  یمنطقه آزاد تجار  تیمرز رسمی اعم از دریایی، هوایی و زمینی، فعال  یهاشرط حضور در محدوده

 .است ریپذامکان ،7/6/۱۳7۲ مصوب یصنعت  یتجار آزاد مناطق اداره یچگونگ

  فعال،   یدیتول  یواحدها  تعداد  یمتوال  سال  پنج   مدت  به  که  فعال  یاقتصاد  ژهیو  مناطق  و   یصنعت  یتجار  آزاد  مناطق(  ج

  نیمع نصاب به منطقه مصوب وسعت  با   سهیمقا در  کشور، از خارج به منطقه در  دیتول از حاصل صادرات و محصول دیتول زانیم

 .است ریپذ امکان شدهنییتع سقف در وسعت  شیافزا برسد،

 امور وزارت تی مسئول  با یکارگروه  توسط  ماه 6 مدت  ظرف ماده  نیا در مندرج  یهانصابنامه اجرایی و آیین: «۱» تبصره

  ، یمرکز  بانک  اطالعات،   وزارت   ،یشهرساز  و   راه  وزارت  تجارت،  و   معدن  صنعت،  وزارت  ندگان ینما  حضور  با   و   دارایی   و   اقتصادی

  ژهیو  و  ی صنعت  یتجار  آزاد  مناطق  ی عال  یشورا  رخانهیدب  و   ارز  و   کاال  قاچاق  با  مبارزه  یمرکز  ستاد   بودجه،  و   برنامه  سازمان

 .دیرس خواهد رانیوزهیئت  )یتصو به و  تهیه شده یاقتصاد

باشند، پس از تصوی)  غیرفعال  سال متوالی    دو مصوب که به مدت    اقتصادی و ویژه    یصنعت  -یتجار: مناطق آزاد  «۲»تبصره  

های  مند خواهند بود. ضوابط و شاخصهای مناطق مذکور بهرهامتیازات و معافیتمقررات،  مجدد در مجلس شورای اسالمی از  

 این ماده تعیین خواهد شد.  ۱فعال توسط کارگروه تبصره های غیرمناطق و محدوده
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