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ف آزادمناطقوکارسازازگیری بهرهاهمیتواهدا
توفیقاصلیالزامات
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ف و  کشوراهبهره گیری از ساز وکار مناطق آزاد رد توسعه اهمیت اهدا
:  اهداف اقتصادی

 بین المللی؛ورود اقتصاد ملی در اقتصاد افزایش سهم از اقتصاد جهانی و تعمیق

 رقابتی و صادراتتولید گسترش سرمایه های خارجی و داخلی جهت جذب

 ناهمگن؛تولیدات جهت رشد المللی بین متخصصین اشتغال و استفاده از ظرفیت ایجاد

:  اهداف اجتماعی

 مناطق کمتر توسعه یافته؛جانبه همه توسعه

 پیامدهای اجتماعی ناشی از بیکاری؛کاهش

:اهداف علمی و تکنیکی

خارجی؛از تکنولوژی های نوین ستفاده ا

 مهندسی بین المللی؛جلب خدمات و یادگیری نیروی کار، مهندسین و مدیران داخلی از طریق آموزش

 سازی مدلهای جدید مدیریتی؛پیاده

 ظرفیت تولیدبهبود کارآیی زیرساختهای موجود و افزایش.
بازگشت
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الزامات اصلی توفیق مناطق

گاه مناطق آزاد رد نظام توسعه ملی زند سیاستگذربخورداری از دیدآرمانی -1 رانمشترک ردخصوص نقش و جای ،ا
،اجتماعی و راهبرداهی آن–قرار گرفتن این مناطق رد ربانمه رزیی اهی کالن توسعه اقتصادی-2

گاههای ملی کشوراه رد فراهم آوردن مدرییت یکپارچه،-3 کاری کلیه دست هماهنگی و هم

و اقتصادی، ثبات محیط کالن سیاسی -4

انگیزشی،مقررات و مشوق اهی -5

مناسب،فیزیکی زریساختهای -6

روزآمدحرفه ای و مدرییت -7
بازگشت
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 20و 19اهی  تبصره :  اقنون ربانمه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 72/6/7مصوب  : صنعتی چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری اقنون

 73/9/20مصوب-25بند د تبصره : کشور ربانمه دوم پنج ساله توسعه اقنون

 83/6/11مصوب -35ماده : کشورربانمه چهارم پنج ساله توسعه اقنون

 89/10/15مصوب -112ماده: کشور ربانمه پنجم پنج ساله توسعه اقنون

 کام دائمی اقنون 95/11/10مصوب –65ماده : ربانمه اهی توسعه اح

 95/12/14مصوب  -٢٣ماده :ششم توسعه کشور ربانمه اقنون

(1) ور    کش آزادنهادی مناطق اتریخچه 
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متن 
قانون
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(2) ور    کش آزادنهادی مناطق اتریخچه 
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به دولت اجازه داده می شوود کوه اوداکدر در سوه نازوه از ناوا  مورزی ک وور،-19 تبصره 
.صنعتی تأسیس نماید-مناطق آزاد تجاری 

انیبووه منرووور پ ووتیبانی تولیوود، گموورس ایووران و سووازمان بنووادر و ک ووتیر-20 تبصووره 
ده ای را درموظفند اداکدر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مناطق ویژه اراست ش

ت ومبادی ورودی و یا گمرکات داخلی جهت نگهداری به صورت امانی مواد اولیوه و قزعوا
ورود کوواا از. ابووزار و مووواد تولیوودی کووه بوودون انتاال ارز وارد می شووود تأسوویس نماینوود

انصوااب. مناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع ماررات صادرات و واردات خواهود بوود
، ازکاا می تواننوود بوودون هووی  گونووه ت ووریفات کوواای وارداتووی خووود را از مبووادی مووذکور

.رسیدآیین نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیأت وزیران خواهد. ک ور خارج نمایند

 فرهنگی واجتماعی ربانمه اول توسعه اقتصادی، اقنون:

بازگشت



(3) ور    کش آزادنهادی مناطق اتریخچه 
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بند د-25 تبصره 
حرس در اقتصادی به منرور پ تیبانی از تولیدات داخلی و توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد ت-1

لی منزاه ای دولت می تواند مناطق ویژه اراست شده ای را در مبادی ورودی و یا گمرس های داخ
.ایجاد نماید

و  ورود کاا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع ماررات صادرات و واردات خواهد بود
.صوووودور کوووواا از ایوووون منوووواطق بوووودون هووووی  گونووووه ت ووووریفاتی انجا  خواهوووود شوووود

قوانون برناموه اول توسوعه ایجواد شوده اند 20مناطق ویژه اراست شده که بوه موجوب تبصوره -2
.بایسوووتی فعالیوووت خوووود را بوووا مفووواد ایووون تبصوووره و آیین ناموووه اجرا ی آن تزبیوووق دهنووود

.خواهد رسیدآیین نامه اجرا ی این بند توسط هیأت وزیران به تصویب -3

 اقنون ربانمه دوم پنج ساله توسعه کشور:

بازگشت



(4) ور    کش آزادنهادی مناطق اتریخچه 
9

زیور  دولت مکلف است به منرور اعمال مدیریت وااد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد اقدامات-35ماده 
:را انجا  دهد

ده و کلیوه مدیریت سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بااترین ماا  اجرا ی منزاه محسووب شو- الف 
ند ضومن رعایوت دستگاههای اجرا ی مستار در مناطق آزاد به استدنای  دستگاههای نهادی دفاعی و امنیتی مکلوف هسوت

نسوبت بوه اصوو  و رفوع  مغایرتهوای 1372/6/7قوانون گگونگی اداره منواطق آزاد تجواری صونعتی مصووب ( 27)ماده 
.مارراتی خود با ماررات مناطق آزاد اقدا  نمایند

همواهنگی بوا وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسه ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در ایزه وظایف قانونی ضمن-ب 
ر سازمانهای مناطق آزاد، خدمات از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را با نرخ هوای مصووب جواری د

.همان منزاه جغرافیایی از ک ور به مناطق آزاد ارا ه خواهند نمود
زوده و کااهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگا  ورود به سایر ناوا  ک وور بوه میزان مجمووز ارزش افو-ج 

ورودی ارزش مواد اولیه داخلی و قزعات داخلی به کار رفته درآن  مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت ااووق
.معاف خواهد بود

اکوم موواد مواد اولیه و کااهای واسزه ای خارجی به کار رفته در تولید م رو  به پرداخت ااوق ورودی در- تبصره 
.اولیه و کاای داخلی محسوب می شود

 ربانمه چهارم پنج ساله توسعه کشوراقنون:



(5) ور    کش آزادنهادی مناطق اتریخچه 
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-35ادامه ماده 
افوت بنودری دریشوناورها بابت خودمات ااوق، عوارض و هزینه های بندری کوه طبوق قووانین جواری از ک وتی ها و - د 

اشوند توسوط و یا منواطق آزاد ایجواد شوده ببخش  خصوصی و تعاونی این بنادر و لنگرگاهها توسط درصورتیکه می شود 
.للی اقدا  نمایندآزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص ک تی های بین الم مناطق . مربوطه اخذ می گرددسازمان مناطق آزاد 

صوویب مجلوس هیوأت وزیران بوه تدفاعی با پی نهاد محدوده آبی مناطق آزاد که قلمرو آن با رعایت مسا ل امنیتی و - هو 
ران صونعتی جمهووری اسوومی ایو-اداره منواطق آزاد تجواری امتیازات قوانون گگونگی شورای اسومی خواهد رسید از 

.بعدی آن برخوردار خواهد بودو اصواات  1372/6/7مصوب 
سوتدنای به ا) ورودی، عووارض از کلیوه ااوق مبادات کاا بین مناطق آزاد و خارج از ک ور و نیز سوایر منواطق آزاد - و 

صوونعتی جمهوووری اسووومی ایووران مصوووب -آزاد تجوواری گگووونگی اداره منوواطق قووانون « 10»عوووارض موضوووز موواده 
.مالیات معاف می باشندو ( 1372/6/7

خانوه های علوو ، وزارتتحایاواتی معتبر بین المللوی در زمینه گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهوای آموزشوی و - ز 
ورای عالی گارگوب ضوابط و ماررات قانونی و مصوبات شآموزش پزشکی در تحایاات و فناوری و بهداشت، درمان و 

.قدا  نمایندصنعتی ا–تجاری مجوز جهت ایجاد دان گاههای خصوصی در مناطق آزاد نسبت به صدور اناوب فرهنگی 

 ربانمه چهارم پنج ساله توسعه کشوراقنون:

بازگشت



(6) ور    کش آزادنهادی مناطق اتریخچه 
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اف سوند به منرور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء ناش مؤثر آنها در تحاق اهدو112ماده
منواطق، گ م انداز بیست ساله نرا ، اعمال مودیریت یکاارگوه و ایجواد رشود اقتصوادی مناسوب در ایون

:خ های مختلفهم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارا ه الگوی توسعه ملی در ب
ب مدیران سوازمانهای منواطق آزاد بوه نماینودگی از طورف دولوت، بوااترین ماوا  منزاوه محسووالف و 

یون منواطق بوه می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای اجرا ی دولتوی مسوتار در ا
انون سوازمانهای منواطق آزاد منحصورار براسوا  قو. استدناء نهادهای دفاعی و امنیتی بوه عهوده آنهوا اسوت

.گگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی و اصواات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند
بوا واگذاری وظایف، اختیوارات و مسوؤولیتهای دسوتگاههای تحوت نرور ماوا  معروم رهبوری،و 1تبصره

.موافات ای ان صورت می پذیرد
یر اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسومی شهر و روسوتا در منواطق آزاد بوه مودو  2تبصره

.سازمان منزاه آزاد واگذار می شود

 ربانمه پنجم پنج ساله توسعه کشوراقنون:
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و112ادامه ماده
ور بوه نسوبت و کااهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگا  ورود به سایر ناوا  ک وب 

اخوت مجموز ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قزعات داخلی به کار رفته در آن، تولیود داخلوی محسووب و از پرد
.ااوق ورودی معاف است

ر اکوم مواد اولیه و کااهای واسزه ای خارجی به کار رفته در تولید، م رو  به پرداخت ااوق ورودی، دو 1تبصره
.مواد اولیه و کااهای داخلی محسوب می شود

ژه مواد اولویه و قزعات خارجوی به کوار رفتوه در کااهووای تولیود و یوا پردازش شوده در منواطق آزاد و ویوو 2تبصره
که به ک ور وارد اقتصادی که در گذشته از سایر ناا  ک ور به منزاه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی

.می شود، به کار گرفته شود در اکم مواد اولیه تلای می گردد و از پرداخت ااوق ورودی معاف است
می شوود در و هزینه های بندری مربو  که طبق قوانین جاری از ک تیها و شناورها بابت خودمات بنودری دریافوتج 

زاه آزاد ایجاد صورتی که این بنادر توسط بخ های خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی در محدوده من
رخیص ک تیها مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ت. شده باشند، توسط سازمانهای مناطق آزاد مربوطه اخذ می گردد

.طبق قوانین جاری و بین المللی اقدا  نمایند

 ربانمه پنجم پنج ساله توسعه کشوراقنون:
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و112ادامه ماده
اء عووارض بوه اسوتدن)و مبادات کاا بین مناطق آزاد و خارج از ک ور و نیز سوایر منواطق آزاد از کلیوه عووارض د 

، (7/6/1372قانون گگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسومی ایران مصووب ( 10)موضوز ماده 
.مالیات و ااوق ورودی معاف می باشند

ی، ایجواد نماینودگی و به منرور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحایااتی معتبر بین المللوهو 
صوی در دان گاههای داخلی و معتبر خارجی بر طبوق اعوو  وزارتخانوه های ری ربوط و تأسویس دان وگاههای خصو

.مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربو  مجاز است
کول می رسود بوه محدوده آبی مناطق آزاد تجاری و صنعتی با رعایت موارات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستادوو 

منواطق آزاد ادارهگگوونگی »فاصله ه تصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیوین می گوردد و از امتیوازات قوانون 
.و اصواات بعدی آن برخوردار است7/6/1372مصوب « تجاری و صنعتی ایران

از %( 1)به منرور زدودن فار از گهره مناطق آزاد تجاری، سوازمانهای منواطق آزاد موظفنود اوداقل یص درصود زو 
محل وصول عوارض ورود و صدور کااها و خودمات ایون منواطق را از طریوق نهادهوای اموایتی بوه محورومین و 

.نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند

 ربانمه پنجم پنج ساله توسعه کشوراقنون:

بازگشت
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اف سند ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای ناش مؤثر آنها در تحاق اهدبه منرور -65 ماده 
منواطق، بیست ساله نرا ، اعمال مدیریت یکاارگوه و ایجواد رشود اقتصوادی مناسوب در ایونگ م انداز

:خ های مختلفهم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارا ه الگوی توسعه ملی در ب
ب مدیران سازمان های منواطق آزاد به نماینودگی از طورف دولوت، بوااترین ماوا  منزاوه محسوو-الف 

ایون منواطق می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت های دستگاههای اجرا وی دولتوی مسوتار در
ا  قوانون سازمان های منواطق آزاد منحصورار براسو. به استدنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است

.و اصواات بعدی آن و قانون کار اداره می شوندصنعتی -تجاریگگونگی اداره مناطق آزاد 
ا موافات واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیت های دستگاههای تحت نرر ماا  معرم رهبری، ب-1تبصره

.ای ان صورت می پذیرد
اختیووارات فرمانوودار در مووورد مصوووبات شوووراهای اسووومی شووهر و روسووتا در منوواطق آزاد بووه -2تبصووره

.مدیرسازمان منزاه آزاد واگذار می شود

 کام دائمی  ربانمه اهی توسعه :اقنون اح
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-65 ادامه ماده 
ور بوه نسوبت کااهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگا  ورود به سایر ناا  ک و-ب

داخوت مجموز ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قزعات داخلی به کاررفته در آن، تولید داخلی محسووب و از پر
.ااوق ورودی معاف است

، در مواد اولیه و کااهای واسزه ای خارجی به کاررفتوه در تولیود، م ورو  بوه پرداخوت ااووق ورودی-1تبصره
.اکم مواد اولیه و کاای داخلی محسوب می شود

ژه مواد اولیوه و قزعوات خوارجی به کاررفتوه در کااهوای تولیود و یوا پردازش شوده در منواطق آزاد و ویو-2تبصره
ی کوه بوه ک وور اقتصادی که درگذشته از سایر مناطق ک ور به منزاه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصوول

.توارد می شود، به کار گرفته شود در اکم مواد اولیه تلای می شود و از پرداخت ااوق ورودی معاف اس
ت می شوود در هزینه های بندری مربو  که طبق قوانین جاری از ک تیها و شناورها بابت خدمات بندری دریاف-پ

منواطق آزاد در محودودهصونعتی -تجواریو مناطق آزاد صورتی که این بنادر توسط بخ های خصوصی، تعاونی
ت منواطق آزاد مجازنود نسوبت بوه ثبو. ایجاد شوده باشوند، توسوط سوازمان های منواطق آزاد مربوطوه اخوذ می شوود

.ترخیص ک تیها طبق قوانین جاری و بین المللی اقدا  کنندو

 کام دائمی  ربانمه اهی توسعه :اقنون اح
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-65 ادامه ماده 
نای عووارض به اسوتد)کاا بین مناطق آزاد و خارج از ک ور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیوه عووارض مبادات -ت

صوونعتی جمهوووری اسووومی ایووران مصوووب –قووانون گگووونگی اداره منوواطق آزاد تجوواری ( 10)موضوووز موواده
.، مالیات و ااوق ورودی معاف می باشند(7/6/13722

لی، ایجاد نمایندگی منرور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحایااتی معتبر بین الملبه -ث
صوی در دان گاههای داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعو  وزارتخانوه های ری ربوط و تأسویس دان وگاههای خصو

.و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربو  مجاز استصنعتی -تجاریمناطق آزاد 
ادکل نیروهوای صنعتی با رعایت موارات امنیتی و دفاعی که به تأییود سوت-آبی مناطق آزاد تجاریمحدوده -ج

گگوونگی اداره مسلح می رسد به فاصله ه تصدمتر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می شود و از امتیازات قوانون
.و اصواات بعدی آن برخوردار است7/6/1372صنعتی ایران مصوب -مناطق آزاد تجاری

از ( %1)یص درصود منرور زدودن فار از گهره مناطق آزاد تجاری، سازمان های مناطق آزاد موظفند اداقل به -چ
محل وصول عوارض ورود و صدور کااها و خدمات ایون منواطق را از طریوق نهادهوای اموایتی بوه محروموان و 

.نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند

 کام دائمی  ربانمه اهی توسعه :اقنون اح

بازگشت
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ه تصویب صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منو  ب-ایجاد هرگونه منزاه آزاد تجاری-23ماده  تبصره 
خوذ مجلس شورای اسومی و تأمین زیرساخت های مورد نیواز بورای اسوتارار وااودهای تولیودی،  

ونگی اداره مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیسوت محیزی، نروامی و امنیتوی بوا رعایوت قوانون گگو
و قووانون ت ووکیل و اداره منوواطق ویووژه اقتصووادی 7/6/1372منوواطق آزاد تجوواری صوونعتی مصوووب 

.امکان پذیر است5/9/1384اسومی ایران مصوب جمهوری 
ق آزاد و ویوژه کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و ت وکیوت دبیرخانوه شوورای عوالی منواط-تبصره

ه وزارت اموور اقتصادی با افظ شخصیت ااوقی مستال و با رعایت ضوابط و ماوررات مربوطوه بو
-اد تجواریاقتصادی و دارا ی منتال و وزیر ری ربط مسؤول اجرای قوانین مرتبط با اوزه مناطق آز

.صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود

 پنج ساله توسعه کشورششم  ربانمه اقنون:

بازگشت



بازگشت

(13)ر    آزاد کشونهادی مناطق اتریخچه 
مذکور و قوانین ررات مختلف مرتبط با و متعاقب تصویب اقنون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور ات امروز آیین انمه اه و مق 1372ردافصله مهرماه 

:ساری موارد از جمله 
اجتماعی،اتمینوبیمهانسانی،نیرویاشتغالمقرراتملی،منابعوزمینازاستفادهنحوهخارجی،اتباعروادیدصدورعوارض،اخذ

،سرماهیمقررات ری روشودستورالعمل،خارجیاتباعااقمتوورودمقرراتگمرکی،امورووارداتوصارداتمقرراتگذا
انتظامی،آیینوامنیتیمقرراتمومی،ع اماکنادارهچگونگیانمهآیینرانندگی،وراهنماییانمهآیینعوارض،اخذانمهآییناجرایی

یتفعال واتسیسمقرراتبانکی،وپولیعملیاتاجراییانمهمعنوی،آیینوصنعتیاهیمالکیتوشرکتهاثبتضوابطمرزبانی،انمه

اهیاساسنامهشناوراه،هباریاناسالمیجمهوری بعیتاتاعطایوثبتضوابطبانکی،وپولیعملیاتاجراییدستورالعملبیمه،موسسات
آزادمناطقدایجاچگونگیانمهآیینسازمانها،اینمعامالتیومالیانمهوآیینآزادمناطقسازمانهای

.تصویب هیات محترم وزریان و ساری نهاداهی اقنونی رسیده استهب 
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آزادمناطق معرفی 

ف
دی

ر

(نفر)جمعیت (هکتار)مساحت سال تأسیسمنطقه آزاد

13729.15039.853کیش1

137230.000148.961قشم2

137214.00014.500چابهار3

138251.61119.383ارس4

138237.400500.000اروند5

13828.60931.984انزلی6

1389397.000192.603ماکو7

547.770947،284جمع
بازگشت
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اطق تطبیقی مشوق های مالی منبررسی 
آزاد ایران و کشورهای محیط رقابتی
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شاخصردیف
کشور

ریسک کشور

2عربیمتحدهامارات1

2عربستان2

3قطر3

4عمان4

4بحرین5

4ترکیه6

5ایران7

5آذربایجان8

6گرجستان9

6ارمنستان10

6قزاقستان11

7پاکستان12

وریطبقه بندی کشورهای منطقه در ریسک کش-1جدول 
(OECD)سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه2018گزارش ژانویه 
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ولر هرمسطبقه بندی ریسک کشورهای منطقه توسط موسسه ا-2جدول 
2018مار  گزارش 

شاخصردیف
کشور

سطح ریسک کشور
کوتاه مدت

درجه ریسک کشور
(1)مدتمیان 

1BBعربیمتحدهامارات1

2BBعربستان2

2BBعمان3

2Bقطر4

3Cبحرین5

3Cترکیه6

4Dایران7

4Dآذربایجان8

4Dگرجستان9

4Dارمنستان10

4Dقزاقستان11

4Dپاکستان12

.معرف بااترین ریسص می باشد( D)به عنوان کمترین ریسص تا ( AA)این درجه بندی از[1]
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رتبه جهانی کشورهای منطقه در شاخص رقابت پذیری-3جدول 
(WEF)مجمع جهانی اقتصاد 2017-2018گزارش 

شاخصردیف
کشور

رقابت پذیری

17عربیمتحدهامارات1

25قطر2

30عربستان3

35آذربایجان4

44بحرین5

53ترکیه6

57قزاقستان7

62عمان8

67گرجستان9

69ایران10

115پاکستان11
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و کاررتبه جهانی کشورهای منطقه در شاخص سهولت کسب-4جدول 
(WB)بانص جهانی 2018گزارش 

شاخصردیف
کشور

سهولت کسب و کار

9گرجستان1
21عربیمتحدهامارات2
36قزاقستان3
57آذربایجان4
60ترکیه5
66بحرین6
71عمان7
83قطر8
92عربستان9

124ایران10
147پاکستان11
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(امارات متحده عربی)دبیآزاد فرودگاه منطقه -1

زمانیسافبدونشرکتها،برمالیاتدرصدی100دائمیمعافیت

زمانیسافبدوناشخاص،درآمدبرمالیاتدرصدی100دائمیمعافیت

گمرکی،عوارضازوارداتوصادراتدرصدی100معافیت

خارجی،اتبازدرصدی100مالکیت

 سود،وسرمایهانتاالدرمحدودیتعد

 ارز،نوزدرمحدودیتعد

خدمات،واادپنجرهازبرخوردار

منزاه،درشرکتروزه2ثبت
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(متحده عربیامارات )منطقـه آزاد جبل علی -2

باشد،مویتمدیدقابلکهسال50مدتبهشرکتبرمالیاتمعافیت

اشخاص،درآمدبرمالیاتدائمیمعافیت

خارجیان،برایدرصدی100مالکیتازبرخورداریامکان

 خارجی،متخصصینوکارکنانبکارگیریدرمحدودیتعد

گمرکی،عوارضازمجددصادراتیاوارداتمعافیت

 سرمایه،انتاالدرمحدودیتعد

 ارز،نوزدرمحدودیتعد

مالی،تامینموسساتیاهابانصنزدگذاریسرمایهمستحدثاتترهینامکان

خدماتوگذاریسرمایهواادپنجرهازبرخوردار
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(امارات متحده عربی) آزاد فرودگاه ابوظبیمنطقه -3

شرکتها،برمالیاتدرصدی100دائمیمعافیت

اشخاص،درآمدبرمالیاتدرصدی100دائمیمعافیت

گمرکی،عوارضازوارداتوصادراتدرصدی100معافیت

خارجی،اتبازدرصدی100مالکیت

 سود،وسرمایهانتاالدرمحدودیتعد

وااد،پنجرهقالبدرگذاریسرمایهخدماتمرکزازبرخورداری

خدماتبهساعته24دسترسی
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(عمان) ویژه اقتصادی دُقم منطقـه -4

دیگر،سال30تاتمدیدقابلوکاروکوسبشروززمانازسال30مالیاتیمعافیت

خارجیان،برایدرصدی100مالکیتازبرخورداریامکان

 ین،قواندیگروبازرگانیشرکتهایقانوندرمصر گذاریسرمایهاداقلمیزاندرالزا عد

 ارز،نوزدرمحدودیتعد

سود،وسرمایهانتاالآزادی

اجازهیایدتایاخذبهنیازبدونشده،تعیینممنوعهکااهایاستدنایبه)کاانوزهروارداتآزادی
،(باشندشدهندیبطباهشیمیایییامنفجرهموادمحصواتردیفدرمدنررکااهایاینکهمگرقبلی

گذاریسرمایهوخدماتواادپنجرهنرا ازبرخوردار
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(عمان) آزاد صالله منطقـه -5

شرکتها،واشخاصدرآمدبرمالیاتدائممعافیت

گمرکی،عوارضازمعافیت

خارجیان،برایدرصدی100مالکیت

 سود،وسرمایهانتاالدرمحدودیتعد

 گذاری،سرمایهاداقلمیزاندرالزا عد

صادرات،ضمانتبیمهخدماتارا ه

تجاریهایوا بهدسترسی
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(عمان) آزاد المزیونهمنطقه -6

درآمد،برمالیاتساله30معافیت

خارجیان،برایدرصدی100مالکیت

گمرکی،عوارضازمعافیت

درصد،90تاخارجیکارنیرویبکارگیریامکان
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(عمان)آزاد بندر صحارمنطقه -7

شدهتعیینعمانیکارنیرویسهمرعایتباسال25تاشرکتبرمالیاتمعافیت
سالدهازبعددرصد،85تافعالیتشروزبدودرخارجیکارنیرویازاستفادهامکان)
،(کارنیرویدرصد50تاسال20ازبعدودرصد65تاسال15ازبعددرصد،75تا

گمرکی،عوارضازمجددصادراتووارداتمعافیت

اشخاصدرآمدبرمالیاتمعافیت،

تزیسمجوزهایصدورشرکت،ثبتشاملواادپنجرهنرا قالبدرخدماتارا ه
مجوزهایصدور،...وبرقوآبامورزیربناییهماهنگیکار،اجازهصدورمحیزی،
گمرکیامورثبتمالیاتی،معافیت
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(تاسیسمنطقه آزاد فعال و یک منطقه درحال 18)ترکیهآزاد مناطق -8

تولیدی،شرکتهایدرآمدبرمالیاتازدرصدی100دائممعافیت

ویژهخدماتبرایشرکتودرآمدبرمالیاتازدرصدی100دائممعافیت
مناطق،درشدهارا هلجستیص

مصرفویژهمالیاتوافزودهارزشبرمالیاتازدرصدی100دائممعافیت،

اموس،برمالیاتازدرصدی100معافیت

گمرکی،عوارضازدرصدی100معافیت

 ترکیه،داخلوخارجبهسودانتاالمحدودیتعد

مناطقبهکارکردهودو دستآاتماشینوروداجازه،
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(پاکستان)آزاد گوادر منطقه -9

خارجیان،برایدرصدی100مالکیت

سال23مدتبهمالیاتیمعافیت،

گمرکی،عوارضازبرداریبهرهوسازوساختبرایوارداتدرصدی100معافیت

ساله،99مدتبهزمینآمادهقزعاتاجارهامکان

برداری،بهرهقابلانبارهایوسبصصنعتیواادهایوآمادهدفاتر

تفعالیشروزومجوزصدورسهلهایرویهوواادپنجرهنرا ویزا،سهلماررات،
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(گرجستان)پوتیآزاد منطقه -10

شرکت،سها سودوبردرآمدمالیاتمعافیت

اشخاص،درآمدبرمالیاتمعافیت

دارایی،واموالبرمالیاتمعافیت

افزوده،ارزشبرمالیاتمعافیت

(گمرکیعوارض)مالیاتازخارج(بهواز)صادراتووارداتمعافیت،

فاکتورارزشدرصد4صرفاگرجستانداخلبهصادراتوازوارداتمالیات
معامله،مورد
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(گرجستان)آزاد تفلیس منطقه -11

شرکتها،سها سودودرآمدبرمالیاتدرصدی100معافیت

افزوده،ارزشبرمالیاتازمنزاهداخلمعاموتمعافیت

اموال،وداراییبرمالیاتمعافیت

(وارداتارزشدرصد18معادل)گمرکیعوارضازصادراتووارداتمعافیت،

 منزاه،شرکتهایتوسطاشخاصدرآمدازمالیاتکسربهالزا عد

ارزشدرصد4معادلصرفاک ورداخلشرکتهایبامنزاهشرکتهایتجارت
شوند،میمالیاتم مولفاکتور
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(نگرجستا)منطقه آزاد صنعتی کوتایسی -12

یی،داراسها ،سودشرکت،سودهایمالیاتازدائممعافیتدرصد100معافیت

100افزوده،ارزشبرمالیاتازدائممعافیتدرصد

100صادرات،ووارداتعوارضومالیاتازمعافیتدرصد

سود،وسرمایهکاملانتاالامکان

روز،یصدرشرکتثبت

خارجی،درصدی100مالکیتامکان

 شرکت،ثبتبرایاولیهسرمایهاداقلبهنیازعد

شرکتثبتازپسساعتیصبانکیاسابافتتا امکان،



اریان.ا.جتی مشوق اه و مزایای مناطق آزاد کشوراهی محیط راقب 
37

(ارمنستان)منطقه آزاد اقتصادی مغری-13

شرکتها،سودبرمالیاتمعافیت

منزاه،درشدهعرضهکااهایوخدماتافزودهارزشبرمالیاتمعافیت

اموال،وداراییبرمالیاتمعافیت

گمرکی،عوارضازمنزاهازوبهوارداتوصادراتمعافیت

گذاری،سرمایهوخدماتارا هواادپنجرهنرا استارار



اریان.ا.جتی مشوق اه و مزایای مناطق آزاد کشوراهی محیط راقب 
38

(آذربایجانجمهوری )بندرآلیاتمنطقه آزاد -14

عهتوسبرایآزادمناطقکارسازوازموثرگیریبهرهبراینیزآرربایجانجمهوری
قرارخودارکدستوردرراباکوآلیاتبندرکناردرآلیاتآزادمنزاهایجادخوداقتصادی

DPدبیبنادرجهانیشرکتهمکاریوایم اورهخدماتازوداده Worldتحتکه
ررمامنزاهاین.باشدمیمندبهرهشود،میادارهعلیجبلآزادمنزاهارشدمدیریت

اوقیارژیمازآندرگذاریسرمایهکهنمایدآغازراخودفعالیتنزدیصدرآیندهاست
.بودخواهدبرخوردارگمرکیعوارضازمعافیتنیزومالیاتازمعافیت



اریان.ا.جتی مشوق اه و مزایای مناطق آزاد کشوراهی محیط راقب 
39

قزاقستان( آزاد)مناطق ویژه -15

شرکتها،درآمدبرمالیاتازمعافیت

اموس،وداراییوزمینبرمالیاتازمعافیت

فعالیتها،کلیهافزودهارزشبرمالیاتازمعافیت

سال،5مدتبهفناوریونوآوریمناطقدرکارکناناجتماعی(بیمه)مالیاتازمضاعفمعافیت

گمرکی،عوارضازصادراتووارداتمعافیت

سال10مدتبهزمینازرایگاناستفادهحق



اریان.ا.جمشوق اه و مزایای مناطق آزاد 
40

آزاد جمهوری اسالمی ایران مناطق 

مناطق،درفعالافرادوشرکتهادرآمدبرمالیاتساله20معافیت

مناطق،داخلفعالیتهایبرایافزودهارزشبرمالیاتازمعافیت

اطق،مندرشدهتاسیسشرکتهایدرخارجیاتبازدرصدی100مالکیتامکان

اداتمببودنمستدنی)مناطقصادراتووارداتگمرکیعوارضازمعافیت
،(ک وروارداتوصادراتمارراتازخارجبامناطقبازرگانی

 سود،وسرمایهانتاالدرمحدودیتعد

بازگشت



صنعتی-عملکرد مناطق آزاد تجاری
1397ماهه اول 6تا1392

41



42

ای رد مناطق آزادرویکرد اه ی بودجه 

ف و ربانمه اهی راهبردی مبتنی رب اهدا



43

ای 
ودجه 

ب عملکرد 
اهی 

مان 
ساز

اد   ق آز
ط منا

(
یال

ن ر
میلیو

)

96سال 95سال 94سال 93سال 92سال عنوانمنطقه آزاد
ماهه اول 6

1397
(97تا 92)جمع 

میلیون ریال

کیش
4,528,0007,274,00011,261,0007,032,0007,011,0001,674,27438,780,274(عملیاتی و غیر عملیاتی)درآمدها و منابع   

4,081,0004,695,0005,305,0005,691,0005,640,0001,599,46327,011,463(هزینه های جاری و سرمایه ای)هزینه ها و مصارف   

قشم
1,509,1541,629,9951,841,9851,855,1042,022,4781,168,16810,026,884(عملیاتی و غیر عملیاتی)درآمدها و منابع   

1,289,0491,277,4141,670,0761,976,5312,262,2641,008,2579,483,591(هزینه های جاری و سرمایه ای)هزینه ها و مصارف   

چابهار
700,2881,591,3901,268,9511,767,9883,143,3842,003,84810,475,849(عملیاتی و غیر عملیاتی)درآمدها و منابع   

706,9141,053,5901,237,5701,323,9961,455,485801,4536,579,008(هزینه های جاری و سرمایه ای)هزینه ها و مصارف   

ارس
975,3901,520,0342,175,4101,953,4162,247,386884,3399,755,975(عملیاتی و غیر عملیاتی)درآمدها و منابع  

968,6931,296,0181,878,1701,949,0921,714,305590,1708,396,448(هزینه های جاری و سرمایه ای)هزینه ها و مصارف   

اروند
1,530,5293,228,0472,986,3243,935,5145,181,6492,099,98518,962,048(عملیاتی و غیر عملیاتی)درآمدها و منابع   

1,349,3021,790,1093,934,0743,728,5804,519,4662,053,26617,374,797(هزینه های جاری و سرمایه ای)هزینه ها و مصارف   

انزلی
583,845787,3491,561,075634,611755,392887,8305,210,102(عملیاتی و غیر عملیاتی)درآمدها و منابع   

366,461830,9221,406,0362,532,5412,751,774855,4808,743,214(هزینه های جاری و سرمایه ای)هزینه ها و مصارف   

ماکو
293,550846,8541,085,6741,907,4921,970,566635,0056,739,141(عملیاتی و غیر عملیاتی)درآمدها و منابع   

113,232605,8641,039,6681,649,8931,933,897386,1705,728,724(هزینه های جاری و سرمایه ای)هزینه ها و مصارف   

جمع
10,120,75616,877,66922,180,41919,086,12522,331,8559,353,44999,950,273(عملیاتی و غیر عملیاتی)درآمدها و منابع   

8,874,65111,548,91716,470,59418,851,63320,277,1917,294,25983,317,245(هزینه های جاری و سرمایه ای)هزینه ها و مصارف   



از محل منابع داخلی سازمان اهی مناطق آزاد( عمرانی)اهی  سرماهی ای هزینه 
(میلیون ریال)

44

سال
منطقه

1,767,6972,989,4822,727,5823,351,9032,616,934683,64214,137,240كيش

628,930578,755974,441756,638829,906224,7033,993,373قشم

253,181385,025418,372297,855245,293215,0281,814,754چابهار

414,312596,406941,846688,849569,789125,3643,336,566ارس

794,4871,049,9612,855,8352,476,1642,822,6791,209,84811,208,974اروند

163,961594,0001,096,2821,932,3291,848,712440,5416,075,825انزلي

42,648438,479766,1601,282,0381,495,296192,9354,217,556ماكو

4,065,2166,632,1089,780,51810,785,77610,428,6093,092,06144,784,288جمع كل مناطق

جمع1395 1396 6 ماهه اول 1392139313941397



آزادمناطق مجموع صاردات  کاال و خدمات و صاردات مجدد 
(میلیون دالر)

45

3998212816879505کیش

402733426926237قشم

1558881256چابهار

436813911514348556ارس

5022992120188103782اروند

5122713554541261,223انزلی

0191946174105ماکو

1923696448141,0473983,464جمع

جمعمنطقه 13921393139413951396
6 ماهه اول 

1397



میزان صاردات کاال و خدمات تولیدی رد مناطق آزاد 
(میلیون دالر)

46

2333589546237کیش

352431406817215قشم

75887641چابهار

426543356528278ارس

502168611217568707اروند

5942556412187انزلی

019184110492ماکو

1413412613494841811,757جمع

جمعمنطقه 13921393139413951396
6 ماهه اول 

1397



مناطق آزاد از میزان صاردات مجدد 
47(میلیون دالر)

37649707333268کیش

53221922قشم

80001615چابهار

1396807820278ارس

01368133575اروند

032293003901141,036انزلی

001570/413ماکو

51283834655632171,707جمع كل مناطق

جمعمنطقه 13921393139413951396
6 ماهه اول 

1397



صاردات کاالی داخلی از طريق مناطق آزاد
48(میلیون دالر)

0000000کیش

0000000قشم

0000000چابهار

3215184111191ارس

7791,3001,2519055451774,957اروند

17411012713513566747انزلی

2,4092,3321,9951,5512,8211,50012,608ماکو

3,3943,7573,3912,5953,5121,75418,403جمع

جمعمنطقه 13921393139413951396
6 ماهه اول 

1397



رضه و مصرف ردمناطق آزاد واردات هب منظور تولید، ع
49(میلیون دالر)

5593394534343493062,440کیش

4754003192813161151,906قشم

291182220280479871,539چابهار

7916116330425929995ارس

11268228263392581,220اروند

37647110212032426انزلی

0205956395179ماکو

1,4521,4341,5131,7201,9546328,705جمع كل مناطق

جمع 13921393139413951396منطقه
6 ماهه اول 

1397



رضه و اجزای واردات  1396سال مصرف رد  هب منظور تولید، ع
(میلیون دالر)

50

8422115128349كيش

97943167316قشم

1341127163479چابهار

122261083259ارس

2934221392اروند

5344167120انزلي

25310139ماكو

5444575843691,954جمع كل مناطق

وسایل نقليهمسافریمنطقه
 مواد اوليه

واحدهای توليدی

 مصرف در

منطقه
جمع



آزادرتازنیت خارجی از طريق مناطق میزان 
(میلیون دالر)

51

13921393139413951396منطقه
6 ماهه 

اول 1397
جمع

47632122کیش

33010410/248قشم

310360/522_چابهار

2792992682114651027ارس

245137162776429اروند

252044914800426انزلی

16,00014,15214,07218,9069,10072230ماکو

34316,55814,63214,39419,1069,17274,205جمع كل مناطق



ری داخلی بخش غیردولتی رد مناطق آزاد تجاری  52(ارد ریالمیلی)صنعتی –مجموع میزان سرماهی گذا

صدور مجوزتحقق یافتهصدور مجوزتحقق یافتهصدور مجوزتحقق یافتهصدور مجوزتحقق یافتهصدور مجوزتحقق یافتهصدور مجوزتحقق یافتهصدور مجوزتحقق یافته

5,3127,9689,97214,95812,37116,39928,60037,5008,98615,1302,92295568,16392,910کیش

8,46502,92205,59607,19005,0007,1183,1006,02432,27313,142قشم

6,25211,61130,75571,76167270844782,01542,8673,9216,08543,094133,072چابهار

61910,0304,69416,2273,90218,0934,9164,26714,22015,3472,8511,72431,20265,688ارس

3,7626,1215,3699,01212,99915,21513,55117,0609,22545,1333,770048,67692,541اروند

2,3586,1774,6407,4945,8688,0414,25033,2579,69546,58931626,814101,574انزلی

3236943316,2121601,4234024,00687433,0361,7814753,87145,846ماکو

27,09142,60158,683125,66440,96359,44158,99396,56850,015205,22018,34815,279254,093544,773جمع كل

جمع كل 1392139313941396
منطقه

6 ماهه اول 13951397



ری خارجی  (میلیون دالر)صنعتی–جاری تحقق یافته و دارای مجوز رد مناطق آزاد ت ( مستقیم و مشارکت )میزان سرماهی گذا
53

تحقق 

یافته

صدور 

مجوز

تحقق 

یافته

صدور 

مجوز

تحقق 

یافته

صدور 

مجوز

تحقق 

یافته

صدور 

مجوز

تحقق 

یافته

صدور 

مجوز

تحقق 

یافته

صدور 

مجوز
صدور مجوزتحقق یافته

033108/4084313315076کیش

027302,544123002,003874,577قشم

5388175/66343313413چابهار

17485044980/41335220/1231519ارس

12353194562572,9462903823,402اروند

003400532301190انزلی

42301,03285/13/2202401651,035ماکو

2701135042491,0323503,0224483,024822,0391,2699,621جمع کل مناطق

1395 1394 1393 جمع1392 1396
منطقه

6 ماهه اول 1397



(نفر)میزان اشتغال ایجاد شده رد مناطق آزاد
54

د شاغلین موجود رد مناطق آزاد  (نفر)تعدا

9391,9501,6901,7106501,0007939کیش

6,0202,9629711,7981,8091,00014560قشم

1,4001,6003,0033,6162,4031,00013022چابهار

1,2171,4373058684141,0005241ارس

1,3129,8152,8927,2113,4831,00025713اروند
4,2193,4265,4002,4982,3201,00018863انزلی

3004392,3383,1813,1851,00010443ماکو

15,40721,62916,59920,88214,2647,00095,781جمع كل مناطق

جمعسال 95سال 94 سال 96سال 93سال 92منطقه
6 ماهه اول 

1397

18,15018,80019,27619,276کیش

39,26541,07442,11542,115قشم

15,00017,40317,84417,844چابهار

12,42912,84313,16813,168ارس

130,544132,454135,810135,810اروند

17,98820,30820,82320,823انزلی

31,89035,07535,96435,964ماکو
جمع كل 

مناطق
265,266277,957285,000285,000

جمعسال 95منطقه سال 96
پایان 6 ماهه 

اول 1397



د  55آزادگردشگران ورودی مناطق تعدا

 جمع 1396 1395 1394 1393 1392 منطقه آزاد ردیف

 6,710,000 1,500,000 1,350,000 1,300,000 1,280,000 1,280,000 کیش 1

 8,850,000 2,300,000 1,900,000 1,710,000 1,540,000 1,400,000 قشم 2

 3,310,000 900,000 700,000 630,000 570,000 510,000 چابهار 3

 7,040,000 1,900,000 1,500,000 1,350,000 1,200,000 1,090,000 ارس 4

 8,290,000 2,100,000 1,800,000 1,620,000 1,460,000 1,310,000 اروند 5

 13,260,000 3,300,000 2,900,000 2,600,000 2,350,000 2,110,000 انزلی 6

 3,650,000 900,000 800,000 720,000 650,000 580,000 ماکو 7

 51,110,000 12,900,000 10,950,000 9,930,000 9,050,000 8,280,000 جمع

 



د  صنعتی-واحداهی  اقتصادی ثبت شده رد مناطق آزاد تجاری تعدا
56

322015412257کیش

213271044110112000قشم

212787971518چابهار

131941801351900ارس

30002112319810688اروند

12224587714952انزلی

921599153099466ماکو

1392241917681760127524جمع

خدماتی و 

گردشگری
معدنیتولیدی- صنعتیمنطقه آزاد

کشاورزی، 

شیالت و 

تجاری و 

بازرگانی
واحد صنفی



بازگشت

1397ر شعب بانک اه ، بیمه اه  و صرافی اهی مستقر رد مناطق آزاد ات شهريو
57

جمعماکوانزلیاروندارسچابهارقشمکیشتعداد شعب

65623113103857339بانک

4351253212928127435بیمه

10191311822083صرافی



عملکرد مناطق ویژه اقتصادی

58



:کشوراقتصادیوژیهمناطقوضعیتموردردمختصری گزارش
گاهی بامنابعاتمینوفناوری انتقالرتازنیت،صاردات،،تولیدربایاستنقاطیصرافشدهیادمناطقاستاینگویایاقتصادیوژیهمناطقعملکردهبکلین

فیاقلبرداقتصادیاهیمزیتوجغرافیاییاهیظرفیتازاستفاده ركهاهدا وژیهمناطقگفتتوانمیبهترعبارتهب.استشمردهربوژیهمناطقربایاقنونگذا
نقشدتواننمیقطعایابداختصاصمناطقاینهببیشتری یازاتامت چنانچهواستمنطبقکامالمقاومتیاقتصاداهیمولفهبااقتصادیکاركرداهیهبتوجهبااقتصادی

.دبیابنداخلیانخالصتولیدردخورردسهمیونمودهايفامقاومتیاقتصاداهیسیاستاجرایردرتیفعال
استرساندهتصویبهبرا اقتصادیوژیهمنطقه64ایجاداقنوناسالمیشورایمجلسكنوناتمجموعرد.
استكردهتعيینمحدودهنیز،واقتصادیمجازگرايشمسئول،سازماناقتصادیوژیهمنطقه51ربایكنوناتدولتهیأت.
13هستندمسئولسازمانافقدنیز،اقتصادیوژیهمنطقه.
استهکتار166104استنمودهمصوبرا آنهامحدودهدولتكهایگاهن51اقتصادیوژیهمناطقمحدودهكلمساحت.
داردتعلققمناط اینهباقتصادیوژیهمناطقمحدودهاراضیكلازهکتار117312وبودهدولتیمسئولسازماندارایمنطقه28شدهیاداقتصادیوژیهمنطقه51از.
اقتصادیوژیهمناطقماهشهر،بندر پتروشیمی،(هکتار46000)پارسارنژیهمانندملیکالسرداقتصادیوژیهمناطق، هکتار136661ارسیان، الوانپالمرد،بندری

.گیرندمیربردرا اقتصادیوژیهمناطقهبیافتهاختصاصمحدودهكلاز

59



60 1396ات  1392اهی سالوژیه اقتصادی رد مناطقعملکرد

تجاریخدماتیتولیدیصدور مجوزتحقق یافتهصدور مجوزتحقق یافتهصدور مجوزتحقق یافته

71464.879535.622422.13679.4176.323481.954856.821546.162577.31175929541253049811351311

43335.14174.4343.875352.720574.8422189.451705177540551

20292.14121.66.775345426.816828.2563752.4816297719898517

9377.096740.7290.668975.922659.34877.391430795245-553

237872755.643860.217788.864119114832419654382

38234117458.81273.2728472.499397.42214587.61759295250453049811351311 مجموع 92 تا 96

1394

1393

1392

عملکرد مناطق ویژه 

اقتصادی در سال

اشتغال )نفر(

تعداد 

شاغلین
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درحال 

ساخت
(میلیون دالر)

واردات مورد نیاز 

واحد های منطقه 

)میلیون دالر(

صادرات  

تولیدات منطقه 

)میلیون دالر(
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   ارزی )میلیون دالر(    ریالی  )میلیارد ریال(

سرمایه گذاری داخلی

بازگشت



(1)ملیآسیب شناسی مناطق آزاد کشور از منظر رویکرداهی کالن 
این مناطق رد کمک هبعدم شکل گیری اعتقاد و باور ملی و عملی هب ارثبخشی:

زن منطقه ایتوسعه، عمران و توا و هم پیوندی آن با اقتصاداهی منطقه ای و بین المللی ، توسعه اقتصاد ملی
گاههای مختلف کشور ربای موفقیت این مناطق عدم توفیق رد جلب مشارکت مورث دست
شرایط کالن سیاسی و اقتصادی و تصوری ملی کشور

انکیتغییر مقررات مرتبط با ربخی از امور و فعالیت اهی اقتصادی مناطق هب وژیه رد حوزه پولی و ب
 کام و مواد اقنونی ضروری ربای موفقیت از جمله کالیف اح گاهها هب ت :عدم اجرا و پایبندی دست
 گاهها هب مدرییت منطقه: الحاقی اقنون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور٢7ماده تفویض اختیار دست

 وان مرجع صدور مجوز ربای انجام هر نوع تعيین سازمان اهی مناطق آزاد هب عن : صنعتی-اقنون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری 11ماده
و حقوقی رد محدوده منطقهفعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و اتسیسات و تصدی هب انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی

61



(2)ملیآسیب شناسی مناطق آزاد کشور از منظر رویکرداهی کالن 

 کام و مواد اقنونی ضروری ربای موفقیت از جم عدم کالیف اح گاهها هب ت :له اجرا و پایبندی دست
 کلیف وزارتخاهن اهطقه و مدری عامل منطقه هب عنوان باالرتین مقام اجرایی دولت رد من : اقنون ربانمه چهارم توسعه کشور35ماده ای ، سازمانها، مؤسسه اه و شرکتهت

رد منطقه  اهی مصوب جاری رنخخدمات با از قبیل ربق، آب، مخاربات، سوخت و ساری خدمات ربای اراهئدولتی و وابسته هب دولت 

 رف دولت، هب عنوان باالرتین مقام منطقه و انتقال تعيین مدریان سازمانهای مناطق آزاد هب نمایندگی از ط : اقنون ربانمه پنجم توسعه کشور112بند الف ماده
گاههای اجرائی دولتی مستقر رد این مناطق هب استثنا ء نهاداهی دافعی و امنیتی هب عهده آنهاکلیه وظايف، اختیارات و مسؤولیتهای دست

 کام دائمی ربانمه اهی توسعه کشور65بند الف ماده ندگی از طرف دولت، هب عنوان باالرتین مقام تعيین مدریان سازمانهای مناطق آزاد هب نمای :اقنون اح
گاههای اجرائی دولتی مستقر رد این منا آنهاعهده طق هب استثناء نهاداهی دافعی و امنیتی هب منطقه و انتقال کلیه وظايف، اختیارات و مسؤولیتهای دست

بازگشت
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سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و مناطق 

 11بند:

تسهیل تولید،صاردات کاالتوسعه حوزه عمل مناطق آزاد و وژیه اقتصادی 
 و خدمات و اتمین نیازاهی ضروری و منابع مالی از خارجهب منظور انتقال فناوری اهی پیشرفته، گسترش و 

 12بند

کاری و مشارکت با کش : از طريقافزايش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذریی اقتصاد کشور  گان و توسعه پیونداهی راهبردی و گسترش هم ...وراهی منطقه و جهان بوژیه همسای

 10بند

:از طريق ...حمایت همه جانبه هدفمند از صاردات کاالاه و خدمات 

تسهیل مقررات و 
گسترش مشوق اهی الزم

و زریساختهای مورد نیازگسترش خدمات تجارت خارجی و رتازنیت 

ری خارجی تشويق ربای صارداتسرماهی گذا

ی اقتصادی با کشوراه هب وژیه با کشوراهی منطقهتنوع بخشی پیونداهربانمه رزیی تولید ملی متناسب با نیازاهی صارداتی، شکل دهی بازاراهی جدید و
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جهت گیری اهی ملی آمايش سرزمین

مناطق آزاد و وژیه اقتصادی

 ری اهی ملی اعم از دولتی و غ و رونق بخشی هب یر دولتی هب این نواحی توسعه و آبادانی نواحی پیرامونی و مرزی و جهت دهی سرماهی گذا

ت همگرایی اهی اجتماعی، فرهنگی و سیاسیصنعت گردشگری و بازرگانی رب اساس مزیت اهی نسبی و راقبتی با تأکید رب تقوی 

 ربیرد راستای ایجاد ت توزيع مناسب جمعیت و فعالیت اهی اقتصادی رد قلمرو سرزمین ربی و شمال غ کشور و نیمه عادل بیشتر بین نیمه غ

طی و استفاده از ظرفیت اهشرق و جنوب شرقی کشور رب مبنای  کارایی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زيست محی 

 قاء سرماهی اهی اجتماعی ملی رد پهنه سرزمینوحدت و یکپارچگی اجتماعی و ارت تقویت پیونداهی مناطق مرزی با داخل کشور با رویکرد

 کثری منافع  ملی و حقوق  سرزمینی کشور رد از طريق فراهم سازی  زریساخت اهی مورد نیازقلمرواهی پیرامونیتأمین همه جانبه و حدا
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مناطق آزاد و وژیه اقتصادی رد مسیر کمک هب تحقق 
ف ربانمه  دولت دوازدهم رئیس جمهور محترم ربای اقتصادی اهی اهدا

ری  و بهره وری با راهبرداهی :افزايش سرماهی گذا

 (  میلیون نفری منطقه400کشور همساهی  و بازار 15)ربونگرایی و تعامل با اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه

توسعه بخش خصوصی

 لت منطقه ای)بهبود عدم توازن اهی منطقه ای ( عدا

توسعه گردشگری
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مناطق آزادکالننقشه راه 

یتوحاکمکالنراهنقشهاساساینرب زمچش سندچارچوبردمناطقکنندههدا سیاستهای،1404اریاناندا

پیشسالهایربایجمهورمحترمتریاس اهیربانمهوآزادمناطقادارهچگونگیاقنونومقاومتیاقتصادکلی

دظرفیتها،بامتناسبنیزمناطقازهریکوگردیدهتنظیمرو جهتردتالشخودنسبیمزیتهایواهاستعدا

زچشمتحقق فواندا .نمودخواهندتدبیرروپیشکالنوراهبردیاهدا
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صنعتی کشور-مناطق آزاد تجاری مأموریت

ازربخوردار،اصلیسرزمینمعمولیاهساالری ديوانازافرغیکپارچه،وآمدکارمدرییتبامتمازیمحیط اهییایجاد

،یمالیات معافیتهایومالیمشوقهایل،اشتغااختصاصی،مقرراتاقتصادیفعالیتهایسودوسرماهیخروجوورودآزادی

ربایورودروادیدردیافتازیازن بیوگمرکیوارداتوصارداتملیازمقرراتمستثنیخارجیتجاری مبادالت

فهبدستیابیمنظورهبخارجیاتباع .باشدمیکشورصنعتی-تجاری آزادمناطقاصلیماموریت،شدهرتسیمکالناهدا
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ز چشم  صنعتی-تجاری آزاد مناطق اندا

واجتماعیاقتصادی،گستردهاهییتظرف واهاقبلیتهبتوجهبااریاناسالمیجمهوری صنعتی-تجاری آزادمناطق
یتوایتوسعهاهیربانمهمطلوباجرایوتدوینساهیردوفرهنگی :1404ردافقمورث،راهبری وهدا

ربیجنوبآسیای،خاورمیاهنمنطقهردپیشروآزادمناطق زریساختهایازكهبودخواهندفقازق ومیاهنآسیایوغ

بوراقبتیآسان،،شفافکاروکسبمحیطروزآمد، ری سرماهیربایجذا وملیاقتصادتوسعهردوبودهخوردارربگذا

ردشورک مناطقساریینمایندوالگومیايفاورثیم نقشالمللیبینوایمنطقهاقتصاداهیباراهبردیپیونداهیتقویت

.بودخواهندفرهنگیواجتماعیاقتصادی،توسعه
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کشورصنعتی -ی مورد تکریم رد مناطق آزاد تجاری ارزشها

قتوراستگویی:راستگویی .می شودمحسوباجتماعیماهیسرتقویتاهیپاهیمهمترینازاجتماعیوفردیارتباطاتردوبودهمناطقردتکریمموردارزشمهمترینذینفعانومردمباصدا

ران،فعاالنسرماهیذینفعان،مندیرضایتجلبوشهروندیحقوقرعایتومردمكرامتهبتوجه:ذینفعانمندیرضایتوشهروندیحقوق کارانوادیاقتصگذا .باشدمیجدیاهمیتوارزشواجدمناطقتدبیرنظامردهم

گاهبانیوداری امانت:داری امانت .شودمیمحسوبضرورتیکآنویتتق آحادهمهمیانردكهگرددمیمحسوببنیادینیاهیارزشازیکیآزادمناطقردمردمحقوقوالمالبیت،سازمانی،ملیمنابعازن

سازیمنهادینهذینفعانهمهوکارکنانمدریان،میانردرا ارزشاینکنیممیتالشودانیممیمناطقرداجتماعیسرماهیارتقایوعمومیاعتمادجلباصلیضامنرا عهدهبوافی:عهدهبوافی.

لتربقراری وانضباطونظماصلیضامنرا مقرراتوقوانینرعایت:مندیاقنون کلیفیکعنوانهبمناطقامورهمهردمندیاقنونودانستهعدا .اشدبمیارزشواجدت

خواهندبودمستمرحمایتوریمتک موردمناطقردنوآورانوخالاقنوبودهاجتماعیوسازمانیفردی،توسعهورشدفرایندردمحوری اهیپاهیوارزشمندعناصرنوآوری وخالقیت:نوآوری وخالقیت.

سیستمیرویکردوانسجام،یکپارچگی
رووازنمت توسعهورشدمهمبنیاداهیعنوانهبجوامعوسازمانهاردسیستمیرویکردوردونیانسجام،یکپارچگی: .باشندمیجدیاهتماموتوجهموردمناطقردپایدا

رتوسعهوبقارتدیدبی:زيستمحیطازمحافظتوصیانت رداهرعایترواینازاست،اراستو مانسرزمینطبیعیمنابعوزيستمحیطازمحافظتوصیانتهبکشورپایدا ازیری گ بهرهبامنابعازبهینهاستفادهمحیطی،زيستضوابطواستاندا
کثرونواهیفناوری  روپاکمناطقازربخورداری ربایارنژیمصرفردجوییصرفهحدا .بودخواهنداهتماموتوجهموردمناطقردجتماعیاوسازمانیفردی،فعالیتهایهمهردكههستندمهمیارزشهایزيستمحیطدوستدا
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ف  صنعتی کشور-آزاد تجاری مناطق راهبردی اهدا

 ف س ز بیست ساله کشورکمک هب  تأمین رشد پویا و بهبود شاخص اهی مقاومت اقتصادی و دستیابی هب اهدا ند چشم اندا
:(KPIs)عملکردکلیدیاهیشاخص

ری سرماهیرشدمناطق،داخلیانخالصتولیدرشد خارجیتجارتازمناطقکشور،سهمداخلیانخالصتولیدازمناطقمناطق،سهماهیسازمانتولیدیمنابعوردآمدمیزاناشتغال،رشدخارجی،وداخلیگذا

 گانکمک هب تنوع بخشی پیوند اهی اقتصادی کشور با اقتصاداهی  منطقه ای و بین المل لی هب وژیه  با کشوراهی منطقه  و همسای
:(KPIs)عملکردکلیدیاهیشاخص

 ری سرماهیجذبمیزان،(صارداتوواردات)کشورالمللیبینتجارتازمستقیمهمس کشوراهساریازگذا

 ی و اقتصادی جوامع محلیکمک هب توسعه  و تسريع عمران  و آبادانی  منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماع
:(KPIs)عملکردکلیدیاهیشاخص

دوفرهنگیمراكزباسوادی،وضعیتارتباطات،رنخونقلوحملاهیزریساخت(گازآب،ربق،)زریبناییاموروضعیت رس،دینی،تعدا دمدا شتیتعدا کاری ب رنخردمانی،ومراكزبهدا محلیجامعهی

70



راهبرداه
ز بیست ساله کشوررشد پویا و بهبود شاخص اهی مقاومت اقتصادی و دستیابی هبهب تأمین کمک : هدف راهبردی اول  ف سند چشم اندا اهدا

:راهبرداه

تسهیلوگسترش
ری سرماهیجذبوجلبومناطقنسبیمزیتهایومحوری کاراهیوکسبردخدماتوکاالتولید خارجیوداخلیگذا

جهانیوایمنطقهبازاراهیردفعالحضوروخدماتوکاالصارداتگسترش

بنیاندانشاقتصادتقویتوکشوراقتصادیمختلفبخشهایهبپیشرفتهفناوری اهیانتقالهبکمک

تسهیل
کشورراهبردیوضروری کاالاهیونیازاهتأمینردتسريعو

تسهیل
مناطقردسرماهیوپولبازاراهیتوسعهطريقازخارجازمالیمنابعاتمینهبکمکو

مالیفسادبامقابلهوپیشگیری ،شفافیتارتقایطريقازمناطقربحاکمکاروکسبمحیطبهبود، ،اقتصادی،واداری ومناطقیسازمانهاعمومیخدماتارتقایومقرراتوفراینداهبهبودوازی سسادهاصالح
واحدپنجرهتقویت

(ارتباطاتونقلوحملزریبنایی،اموراه،دسترسیاه،سایت)مناطقمحوری کاراهیوکسبهبمربوطزریساختهایتوسعه

کاری کاهشهبکمکومولداشتغالایجادوانسانیسرماهیتقویت ملیوایمنطقهسطوحردبی
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راهبرداه
گانو بین المللی هب وژیه  با کشوراهی منطقه  و همستنوع بخشی پیوند اهی اقتصادی کشور با اقتصاداهی  منطقه ایهب کمک : دومهدف راهبردی  ای

:راهبرداه
ری متناسب با نیازاه و تقاضااهی بازاراه و منابع مزیت رددار کشوراهی  منطقه و همساهی  ربای تولید کاال و خدماتتعريف فرصتهای سرماهی گذا

چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای 

  ران بین المللی و منطقه ای ربای فعالیت رد مناطق جلب و جذب سرماهی گذا

 تسهیل و تشويق صاردات  کاال  و خدمات هب بازاراهی جهانی و کشوراهی منطقه و  همساهی

 طقه آزادمشارکت با فعاالن اقتصادی رد کشوراهی منطقه و همساهی ربای  بازاریابی و بازارسازی  من

 نطقه و همساهی مناطقفراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر  آسان اتباع خارجی هب وژیه کشوراهی م
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راهبرداه
جتماعی و اقتصادی جوامع محلیهب  توسعه  و تسريع عمران  و آبادانی  منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اکمک : سومهدف راهبردی 

:راهبرداه

جامعوراهبردیاهیطرحچارچوبردمناطقتوسعه

مناطق(...وگازربق،،آب)امورزریبناییهدفمندتوسعه

المللیبینوایمنطقه،ملیاهیشبکهباافزاییهمردمناطقنقلوحملزریساختهایهدفمندتوسعه

مناطقاطالعاتیوارتباطیزریساختهایهدفمندتوسعه

مناطقمحوری کاراهیوکسبتقاضایونیازاهربمبتنیمختلفسطوحردکارآمدمهارتی-ای،حرفهفنیآموزشیمراكزتوسعه

شتیخدماتمراكزتوسعه مناطقازبازدیدکنندگانواقتصادیفعاالنومحلیجامعهنیازبامتناسبردمانیوبهدا

داهیواقبلیتها،ظرفیتهاتوسعه ارزشتولیدجهترداهآنساماندهیومحلیجوامعاقتصادیواجتماعی،فرهنگیاستعدا

کثری مشارکتجلبومحلیجوامعاجتماعیوفرهنگیارتقای منطقهتوسعهردايشانحدا

مناطقردشدهایجادصنايعوکاراهوکسبردماهرمحلیکارنیرویاشتغالتشويقورتغیب
بازگشت
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 کس ، ری تسهیل و ساده سازی فراینداهی سرماهی گذا
ب و کار و خدمات رد مناطقاستقرار و پیاده سازی پنجره واحد 

کاری سازمان اهی زری مجموهعتأسیس بورس بین الملل مناطق آزاد رد کیش با حمایت وزری محترم  امور اقتصادی و دارایی و هم

 رد مناطق... استقرار ساماهن اهی جامع و یکپارچه امور گمرکی، انباراه و

استقرار نظام جامع فنی اجرایی رپوژه اهی عمرانی مناطق

کاری مركز آمار اریان تبيین سهم مناطق رد تولید انخالص داخلی کشور با هم

 ب سرماهی گذا مات ربندینگ مناطق ربای معرفی آن اه هب عنوان مقاصد امن و جذا ، فعالیت اقتصادی و گردشگری اقدا ری

مربانمه اهی کالن رد دست اقد ا
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 کام دائمی توسعه، 65واجرای کامل بند الف ماده تقویت مدرییت یکپارچه و واحد رد مناطق قال کلیه موضوع انت اقنون اح
گاه اهی اجرایی دولتی  مستقر رد این مناطق هب سازمان اهی مناطقوظايف ، اختیارات و مسئولیت اهی دست

 تسهیل فراینداه و الزامات شکل گیری بازار اهی مالی ربون مرزی و بین الملل
از طريق شورای پول و اعتبار شورای عالی ی 

،بیمه و شورای عالی بورس

 تسهیل تسری
 مناطق آزادسرزمین اصلی هبتولید و صاردات حمایت اهی اقنونی از گسترش و 

کمک هب بازتدبیر  راقبتی شدن  مشوق اهی مناطق رد مقايسه  با رقبای منطقه ای

انتظارات
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:ردصورت رفع چالش اه و موانع، مناطق آماده

 عملیاتی سازی راهبرداهی پیوند دو و چند جانبه با کشوراهی همساهی اندايفای نقش جدی رد کمک هب نظام اقتصاد ملی و

راق ) کاری با ع کاری با قطر، –اروند و هم کاری با عمانکیش و هم کاری با پاکستان و هند، قشم و هم کاری با روسیه و آسی، چابهار و هم کاری با ارمنستان و آرذبایجانای میاهن، ازنلی و هم کاری با رتکی ، ارس و هم (هماکو و هم

 دهستناتمین کاالاه و منابع ضروری و راهبردی کشور رد شرایط محدودیت اهی خارجی نقش مورث رت رد ايفای،

 و جایگزینی بخشی از سفراهی خارجی هموطنان هب کشوراهی منطقهمیزبانی از گردشگران داخلی

 ری ربون مرزی فراهم سازی بستر ارتباط پولی و مالی بین المللی از طريق دی و راهبردی کشورعنوان نیاز جهببانکدا
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. !. . ه ره مقصد رداز است اگرچه نوسفر نیستیم لیک بدرقه  راهمان نمائید ك
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