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 بسمه تعالی

 مقدمه و کلیات -1

 از را ناگزیر هاکشورها و دولت ها،رفاه و زندگی مطلوب برای ملت از باالیی سطح از مندی بهره و سعهپیشرفت، تو به دستیابی

خود و توسعه اقتصادی با رونق تولید،  مطلق و نسبی های با مزیت عرصه های مختلف متناسب برای توانمندسازی در اهتمام و تدبیر

 تخصیص در عدالت رعایت اصراری بر است که طبیعت و جغرافیا، است. پرواضح کرده خدمات و کاالها تجارت وصادرات

 مبادالت و گسترده صادرات باال، وریپویایی، بهره کهاست، لذا اقتصادهایی نداشته کشورهای مختلف به ثروت کمیاب منابع

تعریف  ملی مرزهای فراتر از را، خود عمل کنند، حوزهدنبال می ای منطقه سطح جهانی و در را اقتصادها دیگر با وسیع بازرگانی

 برتر سهمی جدی کسب چالش کرده و برونگرایی را درکنار درونزایی، وجه الینفک اقتصاد خود قرار داده اند. در فرایند غلبه بر

منابع کمیاب، استفاده از قدرت سخت جای خود را به دیپلماسی اقتصادی برای استفاده از ظرفیتهای جهانی، تالش و سخت  از

تدابیر هوشمندانه و سازوکارهای مزیت  سرمایه، و کار منابع به ویژه نیروی وری دانش، فنآوری و بهره ارتقای تدبیر پایه، کوشی

 با اقتصادهای ملی اقتصادهای است. از این رو پیوند بر نظام اقتصادی امروز دنیا تبدیل کرده آفرین داده و آن را به شعارحاکم

 اطمینان و خارجی هایجلب سرمایه نوین، های به فنآوری یابی دست برای ناپذیر اجتناب راهکاری به عنوان جهانی و ایمنطقه

بازارهای  در موثر حضور امکان سوی از دیگر و نیاز صنایع مورد و ... آالت اولیه، دانش فنی، ماشین مواد شده تامین تضمین از

 اقتصادی ویژه و آزاد مناطق از ساز و کار ادی کشورها در می یابیم استفادهبا مروری به روند توسعه اقتصفراهم کرده است.   جهانی،

حقوقی،  چارچوب این از مندی اصولی بهره بوده است و مهم این به نیل برای آنها راهکارهای ترین مطرح به عنوان یکی از

 و چهره اقتصادی شدن دگرگون خته،سا بالفعل را و... خدمات ترانزیت، تجارت، صنعت، درعرصه کشورها بالقوه هایقابلیت

 زیرزمینی، منابع از رقم زده است. در این میان برخورداری نوین اقتصادی های سیاست اجرای شرایط باتسهیل را کشورها توسعه

 انیانس نیروی ها، زیرساخت بودن مهیا ریلی، جاده ای و هوایی، دریایی، ترانزیت و نقل و حمل اصلی راه های در مسیر واقع شدن

به نحوی که طی بالغ بر نیم   .بیشترکرده است را درپیش گرفته اند، راهبرد این که کشورهایی و... موفقیت و ارزان آموزش دیده

 -گیری از راهبرد موثر ایجاد مناطق آزاد تجاریقرن اخیر، کشورهای زیادی متناسب با ظرفیتها و قابلیتهای ژئوپولیتیکی خود و با بهره

ظور جلوگیری از شوك های ناشی از مراحل انتقالی اقتصاد و هماهنگی با تحوالت اقتصاد جهانی، زمینه های رشد و صنعتی، به من

توسعه و تعامل جهانی اقتصاد ملی خود را رقم زده و با اتخاذ دیگر راهبردهای هم افزا، به کشورهایی پیشرو در فرآیند رشد و 

منطقه در دنیا با عناوین  3500تا جایی گسترش یافته است که درحال حاضر بالغ بر  این مدل شکوفایی اقتصادی تبدیل کرده اند.

میلیون شغل در آنها ایجاد شده است. در طول سالیان گذشته این مناطق به  70مختلف و کارکرد مناطق آزاد، تاسیس و بیش از 

آنها فعالیت می کنند، بهتر درك می شود. در تمام دنیا،  هایی که درست و امروز تاثیر آنها بر اقتصادهای متعددی متحول شده اشیوه
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مناطق آزاد از سرمایه گذاری های محلی و خارجی حمایت کرده، عوامل تولید را به عرضه کنندگان محلی وصل و انتقال فناوری 

، به نحوی که امروز این مناطق کنندو ارتقای مهارتها را ترویج می کنند، اشتغال ایجاد کرده و توسعه و تولید صنعتی را شکوفا می

های اشتغال ها به عنوان الگوهای زیرساختی مدرن، مولد فرصتبه کاتالیست های مهم برای رشد اقتصادی تبدیل شده اند و نقش آن

در سطح بین المللی برجسته شده است. و این چنین امروز، مناطق  شبکه های حمل و نقل و یکپارچه کننده خدمات، لجستیک و

اد، به عنوان یکی از مکانیسم های موثر جذب همزمان سرمایه گذاری و صادرات درفرایند پویایی و تحوالت اخیر درآزادسازی آز

تجارت به یکی از موثرترین ابزارهای تقویت اقتصادهای ملی و افزایش سهم اقتصادهای نوظهور و درحال گذار به اقتصاد پیشرفته 

 افزایش رقابت پذیری اقتصادهای توسعه یافته و کشورهای صنعتی تبدیل گردیده است. و مقاوم، از اقتصاد بین الملل و
 

 عوامل موفقیت مناطق: -2

بررسی تجارب موفق بهره گیری موثر از قابلیتها و ظرفیتهای ساز و کار مناطق آزاد و ویژه به عنوان یکی از راهبردهای تقویت و 

 رقابت پذیری اقتصادهای پیشرفته نشان می دهد:شکوفایی اقتصادهای در حال گذار و افزایش 

 نزد سیاستگذاران،مشترک درخصوص نقش و جایگاه مناطق آزاد در نظام توسعه ملی  آرمانی دیدبرخورداری از  -1

 ،اجتماعی و راهبردهای آن –قرار گرفتن این مناطق در برنامه ریزی های کالن توسعه اقتصادی -2

 ثبات سیاسی و اقتصادی، - 3

 ، و با ثبات مقررات و مشوق های انگیزشی -4

 زیرساختهای فیزیکی مناسب، -5

 مدیریت حرفه ای و روزآمد -6

 از جمله اولین پیش نیازهای ضروری برای موفقیت آنها بوده است.
 

 ج.ا.ایران مناطق آزادنهادی مروری بر تاریخچه  -3

اقتصاد  آغاز گردید. اقتصادی جدید های سیاست تعیین تحمیلی با جنگ پایان از پس کشورمان بازسازی و توانمند سازی اقتصاد

بسته، تک محصولی و وابسته به دولت در ساختار اقتصادی جمهوری اسالمی ایران برای خروج از وضعیت موجود، عالوه بر دانش 

بزرگ و رویکردی مثبت در  بنیان شدن، ورود بخش های غیر دولتی و بهره گیری از همه ظرفیتهای داخلی خود، نیازمند تحولی

برونگرایی و ایجاد تعامالت و مشارکتهای بین المللی بود. در این میان بدون وجود دریچه هایی سهل و محدودیتهای حداقلی 

 از طرفیمی نمود.  کسب جایگاه شایسته از اقتصاد بین الملل سختسبت به سرزمین اصلی کشور، حضوروبوروکراتیک و قانونی ن

 و...کشور فلزیغیر وکانیهای فلزی صنایع پتروشیمی، نفتی، محصوالت صادرات بویژه و ترانزیت تولید، زمینه در ینسب مزیتهای
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 و فکری های سرمایه صاحبان که بود قابل توجه چنان آن جهانی و ای منطقه اقتصاد در عرصه نوظهور کشورهای با قیاس در

 اقتصادی ویژه و آزاد مناطق جهانی تجربه از موثرتر به استفاده ورمان را نیزکش سازان تصمیم و تصمیم گیران از بسیاری و مادی

جزیره کیش با برخورداری از قانون معافیت جزایر جنوبی از عوارض گمرکی واردات کاالهای  59با وجود اینکه از سال داد.  سوق

 آنها امروز شکل به آزاد مناطق ایجاد برای قانونی اقدام مصرفی مجاز، به نوعی یک جزیره آزاد از مالیات شده بود، لیکن اولین

مزبور، به  قانون 19طی تبصره  اسالمی شورای مجلس و شد انجام و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی توسعه اول برنامه قانون طی

 قانونگذاریاول  گام ترتیب بدین و نماید تجاری صنعتی تاسیس آزاد مناطق کشور، مرزی نقطه سه در حداکثر داد اجازه دولت

قانون مذکور به منظور پشتیبانی تولید، گمرك ایران و سازمان بنادر و  20ضمن آنکه تبصره گرفت.  شکل آزاد مناطق در ایجاد

ای را درمبادی ورودی و یا ویژه حراست شدهکشتیرانی را موظف کرد تا حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مناطق

شود، تأسیس انتقال ارز وارد میکه بدون گهداری به صورت امانی مواد اولیه و قطعات وابزار و مواد تولیدیگمرکات داخلی جهت ن

توانند بدون مینمایند. ورود کاال ازمناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود. صاحبان کاال 

 7/11/69مورد اشاره، در  19مبادی مذکور، ازکشور خارج نمایند. بر اساس تبصره هیچ گونه تشریفات کاالی وارداتی خود را از 

نیز با تصویب هیات وزیران  18/2/70تاریخ  صنعتی تعیین کرد. متعاقبا در -هیات وزیران جزیره قشم را به عنوان منطقه آزاد تجاری

 مناطق اداره چگونگی با تصویب قانون  7/6/72. در تاریخ منطقه واقع در اراضی شرق خلیج چابهار به عنوان منطقه آزاد اعالم شد

قانون برنامه اول، محدوده سه  19ضمن تصریح بر اجازه قبلی درخصوص تاسیس سه منطقه آزاد در تبصره  تجاری صنعتی آزاد

 ونمناطق آزاد نیز تبیین و تعیین گردید. در این قان حاکم بر حقوقی منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار، نظام

 انجام امور زیر بنایی، عمران و آبادانی و رشد و توسعه اقتصادی،  •

 جذب سرمایه گذاری خارجی،   •

 افزایش درآمد عمومی از طریق رشد سرمایه گذاری ها، •

 ایجاد اشتغال سالم و مولد، •

 تنظیم بازار کار و کاال،  •

 حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای،  •

 نعتی و تبدیلی،تولید و صادرات کاال های ص •

 ارائه خدمات عمومی •

 چابهار و بعدها چهارمنطقه اروند، قشم، کیش، آزاد به عنوان اهداف اساسی مناطق آزاد تعیین گردید و بدین ترتیب سه منطقه

زیرساخت های زیربنایی،  تکمیل و همزمان ایجاد و گرفتند شکل ماکو طی دو قانون مجزا در دهه هشتاد شمسی و انزلی ارس،
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 بهره گیری از ظرفیتهای قانونی و مشوقها و مزیتهای مصرح در قانون فوق الذکر را در اجرایی مل و نقل و ارتباطی وعملیاتح

 کردند. شروع انتظار مورد اهداف تحقق جهت

 د:مجلس شورای اسالمی نیز مقرر نمو  20/9/73پنج ساله توسعه کشور مصوب قانون برنامه دوم  25در ادامه بند د تبصره 

تواند مناطق ای دولت میبه منظور پشتیبانی از تولیدات داخلی و توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد تحرك در اقتصادی منطقه - 1

های داخلی ایجاد نماید. ورود کاال از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی، ای را در مبادی ورودی و یا گمركشدهویژه حراست 

 خواهدشد.ت خواهد بود و صدور کاال از این مناطق بدون هیچ گونه تشریفاتی انجامتابع مقررات صادرات و واردا

اند بایستی فعالیت خود را با مفاد این تبصره قانون برنامه اول توسعه ایجاد شده 20مناطق ویژه حراست شده که به موجب تبصره  - 2

 اجرائی آن تطبیق دهند.نامهو آیین

 ند توسط هیأت وزیران به تصویب خواهد رسید.نامه اجرائی این بآیین - 3

بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان وآموزش  گردیدمناطق آزاد تجاری موظف مدیریت  ،قانون همین 28تبصره  وفقهمچنین 

ای وزارتخانه را برابر معیاره زاد اقدام و هزینه های جاری آنهاآپزشکی نسبت به ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی در محدودة مناطق 

 .مدهای اختصاصی خود تامین نمایدآمذکور از محل در

قانون  35ماده و بعد از تدوین و تصویب بسیاری از مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز مناطق آزاد، طی  متعاقباً

ید به منظور اعمال مدیریت واحد دولت مکلف گرد مجلس شورای اسالمی 11/6/83پنج ساله توسعه کشور مصوب  برنامه چهارم

 در مناطق آزاد اقدامات زیر را انجام دهد:و ایجاد رشد اقتصادی مناسب 

اجرائی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاههای مدیریت سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام -الف 

چگونگی  ( قانون27های نهادی دفاعی و امنیتی مکلف هستند ضمن رعایت ماده )دستگاهاجرائی مستقر در مناطق آزاد به استثنای 

 آزاد اقدام نمایند.مغایرتهای مقرراتی خود با مقررات مناطقنسبت به اصالح و رفع  7/6/72صنعتی مصوباداره مناطق آزاد تجاری

حیطه وظایف قانونی ضمن هماهنگی با سازمانهای لت درها و شرکتهای دولتی و وابسته به دوها، سازمانها، مؤسسهوزارتخانه -ب 

جغرافیایی  های مصوب جاری در همان منطقهآب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را با نرخمناطق آزاد، خدمات از قبیل برق،

 مناطق آزاد ارائه خواهند نمود. ازکشور به

میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه د به سایر نقاط کشور بهکاالهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورو -ج 

 مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.داخلی و قطعات داخلی به کار رفته درآن

دی در حکم مواد اولیه و کاالی پرداخت حقوق وروکار رفته در تولید مشروط بهای خارجی بهمواد اولیه و کاالهای واسطه -تبصره 

 شود.داخلی محسوب می
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شود در بابت خدمات بندری دریافت میها و شناورها های بندری که طبق قوانین جاری از کشتیحقوق، عوارض و هزینه -د 

ان مناطق آزاد خصوصی و تعاونی و یا مناطق آزاد ایجاد شده باشند توسط سازمها توسط بخشصورتی که این بنادر و لنگرگاه

محدوده آبی مناطق آزاد  -هـ المللی اقدام نمایند. های بینگردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتیاخذ میمربوطه

وزیران به تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد رسید، از امتیازات پیشنهاد هیأت که قلمرو آن با رعایت مسائل امنیتی و دفاعی با

 بود. و اصالحات بعدی آن برخوردار خواهد 7/6/72ایران مصوباسالمیصنعتی جمهوری-آزاد تجاریمناطقچگونگی ادارهقانون

استثنای عوارض به حقوق ورودی، عوارض ) مبادالت کاال بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایرمناطق آزاد از کلیه -و 

 باشند.معاف می مالیاتو(7/6/72صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب-مناطق آزاد تجاری ارهادقانون چگونگی« 10»موضوع ماده 

های علوم، تحقیقات و المللی وزارتخانهبیندر زمینه گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر -ز 

و مقررات قانونی و مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی نسبت در چارچوب ضوابط فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 نمایند. صنعتی اقدام–های خصوصی در مناطق آزاد تجاریاهصدور مجوز جهت ایجاد دانشگ به

اری پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقرج.ا.ایران نیز با اهداف  قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی 84در خرداد ماه سال 

ای و تولید و پردازش کاال، انتقال فناوری، صادرات غیر نفتی، ایجاداشتغال مولد المللی و تحرك دراقتصاد منطقهارتباط تجاری بین

به تصویب  و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی)ترانزیت( و انتقال کاال )ترانشیب(

 مجلس شورای اسالمی رسید.

مجلس شورای اسالمی به منظور   15/10/89پنج ساله توسعه کشور مصوب  قانون برنامه پنجم 112مادهمتعاقبا بر اساس 

انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم

پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه این مناطق، همیکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در 

 ملی در بخشهای مختلف موارد ذیل مورد تاکید قرار گرفت: 

شوند و کلیه وظایف، اختیارات مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام منطقه محسوب می -الف 

سؤولیتهای دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمانهای و م

 شوند. آن و قانون کار اداره میصنعتی و اصالحات بعدی-تجاریآزادمناطقادارهچگونگیمناطق آزاد منحصراً براساس قانون

 پذیرد. رات و مسؤولیتهای دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت میـ واگذاری وظایف، اختیا1تبصره

 شود. آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار میمناطقروستا دروشهراسالمیشوراهایدر مورد مصوباتاختیارات فرماندار -2تبصره

و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش  کاالهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد -ب 

 کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است. افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به
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خت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و پرداای خارجی به کار رفته در تولید، مشروط بهمواد اولیه و کاالهای واسطه -1تبصره

 شود. کاالهای داخلی محسوب می

شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در مواد اولـیه و قطعات خارجـی به کار رفته در کاالهـای تولید و یا پردازش -2تبصره

شود، به کار گرفته شود در به کشور وارد میشده و در تولید و یا پردازش محصولی که گذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال

 گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.حکم مواد اولیه تلقی می

شود در صورتی که این های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتیها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت میهزینه -ج 

صنعتی در محدوده منطقه آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمانهای -اد تجاریبنادر توسط بخشهای خصوصی، تعاونی و مناطق آز

 المللی اقدام نمایند.گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتیها طبق قوانین جاری و بینمناطق آزاد مربوطه اخذ می

( قانون 10موضوع ماده )کلیه عوارض )به استثناء عوارضازمناطق آزاد کشور و نیز سایرازکاال بین مناطق آزاد و خارجمبادالت –د 

 باشند. (، مالیات و حقوق ورودی معاف می7/6/1372صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب-چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری

اد نمایندگی دانشگاههای المللی، ایجبه منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین -هـ 

صنعتی و  -ربط و تأسیس دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری های ذیداخلی و معتبر خارجی بر طبق اعالم وزارتخانه

 ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است. 

رسد به فاصله هشتصد أیید ستاد کل میصنعتی با رعایت مالحظات امنیتی و دفاعی که به ت -محدوده آبی مناطق آزاد تجاری  -و

مصوب « صنعتی ایران -چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری» گردد و از امتیازات قانون متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می

 و اصالحات بعدی آن برخوردار است.  7/6/1372

( از محل وصول عوارض %1درصد )زاد موظفند حداقل یکبه منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمانهای مناطق آ -ز

 ورود و صدور کاالها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

 

تأمین رشد پویا و بهبود  کالنهدف در تحقق نظر به اهمیت بهره گیری از ظرفیتهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی  92در اواخر سال 

ی اقتصادی کشور توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه، موضوع سالهانداز بیستهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمشاخص

در قالب   ی از خارجهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالبه منظور انتقال فناوری

 از سوی رهبر معظم انقالب مورد تاکید قرار گرفت.  سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بند یازده

منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه به مقرر شد، قانون احکام دائمی توسعه 65ماده بر اساس  95در ادامه و در پایان سال 

ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی انداز بیستداف سند چشماقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اه

 :پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلفمناسب در این مناطق، هم
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شوند و کلیه وظایف، اختیارات ن مقام منطقه محسوب مینمایندگی از طرف دولت، باالتری های مناطق آزاد بهمدیران سازمان -الف

های عهده آنها است. سازماناستثنای نهادهای دفاعی و امنیتی بههای دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق بهو مسؤولیت

 .شوندقانون کار اداره می صنعتی و اصالحات بعدی آن وچگونگی اداره مناطق آزاد تجاری. مناطق آزاد منحصراً براساس قانون

 .پذیردنظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت میهای دستگاههای تحتواگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیت -1تبصره 

 .شودآزاد به مدیرسازمان منطقه آزاد واگذار میروستا در مناطقوشهراسالمیشوراهایمصوباتمورداختیارات فرماندار در -2تبصره 

هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بهکاالهای تولید و یا پردازش -ب

 .کاررفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف استافزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به

کاررفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و ای خارجی بهواسطه مواد اولیه و کاالهای -1تبصره 

 .شودکاالی داخلی محسوب می

شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که درگذشته کاررفته در کاالهای تولید و یا پردازشمواد اولیه و قطعات خارجی به -2تبصره 

کار گرفته شود در حکم شود، بهشده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد میارسال از سایر مناطق کشور به منطقه

 .شود و از پرداخت حقوق ورودی معاف استمواد اولیه تلقی می

شود در صورتی که این های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتیها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت میهزینه -پ

 هایسازمان توسط باشند، شده ایجاد آزاد مناطق محدوده در صنعتی -تجاری آزاد مناطق و بنادر توسط بخشهای خصوصی، تعاونی

 .المللی اقدام کنندقوانین جاری و بین طبق کشتیها ترخیص و ثبت به نسبت مجازند آزاد مناطق. شودمی اخذ مربوطه آزاد مناطق

( قانون 10استثنای عوارض موضوع ماده)مناطق آزاد از کلیه عوارض )بهکشور و نیز سایراد و خارج ازآزکاال بین مناطقمبادالت -ت

 .باشندمی معاف ورودی حقوق و مالیات ،(7/6/1372 مصوب ایران اسالمی جمهوری صنعتی –چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری 

المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاههای زشی و تحقیقاتی معتبر بینبه منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آمو -ث

صنعتی و ویژه  -اههای خصوصی در مناطق آزاد تجاریربط و تأسیس دانشگهای ذیداخلی و معتبر خارجی بر طبق اعالم وزارتخانه

 .اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است

رسد به یت مالحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستادکل نیروهای مسلح میصنعتی با رعا -محدوده آبی مناطق آزاد تجاری -ج

صنعتی ایران  -شود و از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاریفاصله هشتصدمتر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می

 .و اصالحات بعدی آن برخوردار است 7/6/1372مصوب 

( از محل وصول %1درصد)های مناطق آزاد موظفند حداقل یکهره مناطق آزاد تجاری، سازمانبه منظور زدودن فقر از چ -چ

 .دهنداختصاصمناطقایننیازمندان بومیوحمایتی به محرومانکاالها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهایو صدورورودعوارض
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صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به  -ونه منطقه آزاد تجاریایجاد هرگ 23توسعه کشور نیز طی ماده  برنامه ششمدر نهایت 

های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، أخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تصویب مجلس شورای اسالمی و تأمین زیرساخت

و قانون تشکیل  7/6/1372 محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوبتأییدیه زیست

 پذیر کرد. امکان 5/9/1384و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

و متعاقب تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور تا امروز آیین نامه ها و مقررات  1372شایان ذکر است درفاصله مهرماه 

از جمله اخذ عوارض، صدور روادید اتباع خارجی، نحوه استفاده از زمین و منابع ملی،  مختلف مرتبط با قانون مذکور و سایر موارد

مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی، مقررات سرمایه گذاری، مقررات صادرات و واردات  و امور گمرکی، مقررات 

خذ عوارض، آیین نامه راهنمایی و رانندگی، آیین نامه چگونگی ورود و اقامت اتباع خارجی، دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه ا

اداره اماکن عمومی، مقررات امنیتی و انتظامی،آیین نامه مرزبانی، ضوابط ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی،آیین نامه 

لیات پولی و بانکی، ضوابط ثبت و اجرایی عملیات پولی و بانکی، مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه، دستورالعمل اجرایی عم

اعطای تابعیت جمهوری اسالمی ایران به شناورها، اساسنامه های سازمانهای مناطق آزاد وآیین نامه مالی و معامالتی این سازمانها، 

 آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد به تصویب هیات محترم وزیران و سایر نهادهای قانونی رسیده است.
 

 : چالش های پیش روکشور از منظر رویکردهای کالن ملی و  اسی مناطق آزادآسیب شن -4

های توسعه گیری از مکانیسم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در برنامهعلیرغم اینکه بهرههمانگونه که در بخش سوم به آن پرداخته شد، 

د دستگاههای مختلف کشور با این مناطق از بدو تاسیس مورد تاکید قرار گرفته است، لیکن با مروری به نحوه برخور کشورپنج ساله 

این مناطق در کمک به توسعه اقتصاد تاکنون اعتقاد و باور ملی و عملی به اثربخشی و تصویب قوانین موضوعه، به نظر می رسد

مشارکت و عزم جدی  المللی و توسعه، عمران و توازن منطقه ای و درنتیجهملی، هم پیوندی آن با اقتصادهای منطقه ای و بین

  های مختلف کشور برای موفقیت این مناطق شکل نگرفته است.دستگاه
 : مجلس شورای اسالمی تصریح کرده است7/6/1372مصوب کشوراداره مناطق آزادچگونگیقانونالحاقی 27ماده استحضار دارند

 ایید وزیر ذیربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد:به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های مناطق آزاد، حسب مورد با ت

های مناطق دستگاه های اجرایی )وابسته به قوه مجریه( اختیارات خود در منطقه را به رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان –الف  

 آزاد تفویض نمایند.

به پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان و به  مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد –ب  

 حکم باالترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می شوند.
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دولت را مکلف کرد، به منظور اعمال  مجلس شورای اسالمی 11/6/83مصوب برنامه چهارم پنج ساله توسعه کشور قانون  35ماده  

 طق آزاد اقدامات زیر را انجام دهد:در منامدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب 

اجرائی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاههای مدیریت سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام -الف 

چگونگی  ( قانون27دستگاههای نهادی دفاعی و امنیتی مکلف هستند ضمن رعایت ماده )اجرائی مستقر در مناطق آزاد به استثنای 

مغایرتهای مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نسبت به اصالح و رفع  7/6/72اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 

 نمایند.

حیطه وظایف قانونی ضمن هماهنگی با سازمانهای ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت درها، سازمانها، مؤسسهوزارتخانه -ب 

جغرافیایی  های مصوب جاری در همان منطقهآب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را با نرخمات از قبیل برق،خد مناطق آزاد،

 .مناطق آزاد ارائه خواهند نمود ازکشور به

مجلس شورای اسالمی به منظور ساماندهی   15/10/89مصوب  قانون برنامه پنجم پنج ساله توسعه کشور 112ماده بر اساس متعاقباً 

انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشممناط

پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم

  تاکید قرار گرفت: بخشهای مختلف موارد ذیل مورد

شوند و کلیه وظایف، های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام منطقه محسوب میمدیران سازمان -الف 

های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. اختیارات و مسؤولیت

صنعتی و اصالحات بعدی آن و قانون کار اداره -ناطق آزاد منحصرًا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاریهای مسازمان

  شوند.می

مصوب مجلس شورای اسالمی مورد تاکید قرار گرفت  کشور قانون احکام دائمی توسعه 65ماده  و مراتب مجددا بر اساس بند الف

ساله نظام، انداز بیستطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشممنظور ساماندهی منابه و مقرر شد،

پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم

 :ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف

شوند و کلیه وظایف، اختیارات و نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام منطقه محسوب می های مناطق آزاد بهنمدیران سازما

 ضمن اینکه عهده آنها است.استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی بههای دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق بهمسؤولیت

با موافقت  نیز نظر مقام معظم رهبریهای تحتهای دستگاهو مسؤولیتایف، اختیاراتواگذاری وظبه استناد تبصره یک این ماده 

 .پذیردایشان صورت می
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صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، صنعتی -چگونگی اداره مناطق آزاد تجاریقانون  11ماده  از طرفی به استناد

توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در  ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل

 محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان منطقه آزاد می باشد.

متاسفانه می توان ادعا نمود که هیچ کدام از وزارت خانه ها و دستگاههای اجرایی کشور از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت 

ارایی و سازمان های تابعه نیرو، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و د جهاد کشاورزی، وزارت

تاکنون در مقام عمل به این احکام قانونی و انتقال اختیارات  سازمان حفاظت از محیط زیست، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و ...آنها، 

و  هایی مثل بندرجمله برای احداث زیرساخت های الزم اززه صدور مجوزو اجاو مسئولیتهای خود به سازمانهای مناطق آزاد 

تمکین نکرده و کما کان به دنبال اعمال اختیارات و مسئولیتهای   ...تاسیس بانک و بیمه، تاییدیه های زیست محیطی و  ،فرودگاه

ناطق یعنی برخورداری از فضای کسب و کار می باشند که از یک سو فلسفه تاسیس این م نیزدر این مناطق در سرزمین اصلی خود 

سهل تر و دیوانساالری کمتر نسبت به سرزمین اصلی و از سوی دیگر شکل گیری مدیریت یکپارچه و چابک را با چالش جدی 

 مواجه نموده اند. 

 مناطق آزاد خدمات به آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات از قبیل برق،ها برای ارائه تکلیف قانونی دستگاه از طرفی با وجود

نسبت به تامین آب، برق، گاز تباطات و فناوری اطالعات وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتکلیف  و نیز طی برنامه چهارم توسعه کشور

 های صنعتی و معدنی مستقر در آنها و تکلیف سازمان برنامه و بودجه برایتا درب واحد و امکانات مخابراتی مناطق ویژه اقتصادی

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت،  81بینی اعتبار مورد نیاز در لوایح بودجه سنواتی به موجب ماده پیش

، متاسفانه فراهم آوردن این امور زیربنایی و اتفاقا بسیار حیاتی و مهم که تحقق اهداف اصلی جلب و جذب 1393مصوب 

و  ید و صادرات و اشتغال با آنها رابطه علّی دارند، به سازمانهای متولی این مناطق تحمیل گردیده استگذاری و در نتیجه تولسرمایه

عیست که ایجاد، تکمیل و توسعه امور زیربنایی و زیرساختهای سرمایه بر با اتکای منابع داخلی سازمانهای غیر برخوردار از یالبته طب

طوالنی و بعضا نیز غیرممکن و درنتیجه تحقق مطلوب اهداف اصلی مناطق نیز با چالش  اعتبارات ملی و درآمد هزینه ای، تدریجی و

المللی و پذیری در سطح بینهای شفافیت و رقابتجایگاه نامناسب کشور در شاخصبدیهیست به این مهم باید  مواجه شده است.

های مناطق آزاد و ویژه را لی و خارج از کنترل سازمانهای تحمیشرایط و تکانه المللی،بندی های بینریسک باالی کشور در رتبه

های خصوصی در حوزه های کالن محیط سیاسی و اقتصادی خارجی و داخلی موثر در سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی بخش

وانین مناطق آزاد این درحالیست که در سالهای اخیر متاسفانه به دالیل مختلف علیرغم تصریح ق .داخلی و خارجی را نیز اضافه کرد

بر اداره این مناطق وفق قاانون و مقررات خاص خود، برخی از مقررات ملی حاکم بر فعالیتهای تجاری و اقتصادی سرزمین اصلی به 

مجموعه مناطق آزاد نیز تسری داده شده که این امر نه تنها موجبات القای تصویر نامطلوب از وضعیت ثبات در قوانین و مقررات به 

ن و سرمایه گذاران بالقوه گردیده، بلکه تمام محاسبات طرح های توجیه اقتصادی و کسب و کار فعاالن موجود را نیز تحت فعاال

مناطق آزاد جمهوری اسالمی ایران، در نیل به اهداف مصرح در ماده تاثیر سلبی قرار داده است. از اینرو می توان تاکید نمود که 
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زاد و اهداف ذیل سیاستهای اقتصاد مقاومتی و در نتیجه نقش آفرینی و دستیابی به جایگاه موثر یک قانون چگونگی اداره مناطق آ

در نظام توسعه ملی، عالوه بر عوامل سیاسی و اقتصاد کالنی موثر بر توسعه ملی، با چالش ها و تنگناهایی مواجه هستند که در صورت 

های کالن هم افزائی با برنامه های گذشته اندوخته اند، درای که طی سالجربهها و به کمک ترفع آنها می توانند با تکیه بر ظرفیت

کشور با تأکید بر همسایگان(، به موتور توسعه اقتصادی)المللیای و بینهای مشترك منطقهگیری از همکاریسرزمین اصلی و بهره

 باشند:اختصار از قرار ذیل می های اصلی به طورجهانی تبدیل گردند. چالش برای هم پیوندی با اقتصاد

 میان در فقدان تعریف مشترک از ساز وکار مناطق آزاد و باور یکسان به اثربخشی آنها در پیشبرد اهداف نظام توسعه ملی

 ارکان مختلف حاکمیت و دولت و در نتیجه عدم پایبندی به الزامات توفیق آنها.

  از بدو تاسیس آنها. مناطق آزادعدم تناسب اهداف و ابزار در اختیار سازمان های 

 قانون احکام دائمی توسعه و مقاومت  65موضوع اجرای کامل بند الف ماده ، فقدان مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد

  کارآمد در مقیاس کوچک مناطق.دستگاههای ملی در پذیرش قواعد حکمرانی

 که جلب سرمایه گذاری و در نتیجه  - ی الزم در مناطقعدم مشارکت دولت در تکمیل و توسعه امور زیربنایی و زیرساختها

 و ابتنای این مهم به درآمدهای محدود داخلی سازمانهای مناطق آزاد. -گسترش تولید و صادرات و... منوط به تامین حداقلی آنهاست

  ،تکانه ها و عوامل سلبی محیط اقتصاد کالن و فضای کسب و کار در کشور 

  شاخص های شفافیت و رقابت پذیری در سطح بین المللی، جایگاه نامناسب کشور در 

 ،ریسک باالی کشور در رتبه بندی های بین المللی 

 المللی حاکم بر جریان سرمایه گذاری بین عدم شکل گیری نظام مالی )پول، سرمایه و بیمه( متناسب با نظامات بین المللی

 در مناطق آزاد.

  ماهر و توانمند باال بودن هزینه نیروی کاره درنتیجبهره وری پایین نیروی انسانی و. 

 به عنوان مثال معافیت مالیاتی سرمایه گذاران در منطقه آزاد مشوق های برتر و تسهیالت بیشتر رقبای منطقه ای مناطق آزاد ،

 سال می باشد و ... 20سال بوده و این معافیت در مناطق آزاد کشورمان  50جبل علی امارات متحده عربی 

 م برخی از مقررات حاکم بر نظام اقتصادی و بازرگانی سرزمین اصلی به مناطق تعمی 

 تحریم های ظالمانه ایاالت متحده و تصویر سازی نامطلوب علیه جمهوری اسالمی ایران 

 

 معرفی مناطق آزاد و نقش های جدید آن ها -5

قانون معافیت جزایر جنوبی از عوارض گمرکی با مصـــوبه شـــورای انقالب با برخورداری از  1359از ســـال  جزیره کیشاگرچه 

ـــرفی مجاز، به نوعی  واردات کاالهای ـــده بود (جزیرهبندر)یک مص ـــاحت ، اما این جزیره به آزاد از مالیات ش  هکتار 9.150مس

کار به عنوان منطقه آزاد  7/6/1372همزمان با تصـویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد توسـط مجلس شـورای اسـالمی از تاریخ 
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ـــالمی  28/9/89در تاریخ خود را آغاز کرد و متعاقبا  ـــورای اس ـــویب مجلس ش جزایر هندورابی، فارور بزرگ و فارور نیز با تص

کانون گردشــگری در میان مهمترین  به عنوان منطقه آزاد کیش کوچک نیز به محدوده این منطقه الحاق گردید. در حال حاضــر

المللی در حال توسعه تا ظرفیت ای مناسب حمل و نقل هوایی و دریایی بویژه فرودگاه بینجزایر کشور با برخورداری از زیرساخته

خدماتی  -میلیون نفری اعزام و پذیرش مسافر و بندر در حال توسعه و دارای پایانه مدرن مسافری، هتلها، مراکز اقامتی وتسهیالتی 8

یایی، آماده سازی زیرساختهای سازگار با محیط زیست از روزآمد گردشگری و جذابیت ها و محصوالت ارزشمند گردشگری در

 فاصـــله نزدیک از میادین و جمله فرودگاه و بندر در جزیره هندورابی برای تبدیل آن به جزیره گردشـــگری آرامش و ســـالمت،

شتیبانی ستیک، ظرفیتهای پ شتیبانی و لج شرکت ه سکوهای نفتی نیازمند به پ ستقرار دفاتر مرکزی  صنایع تجهیزاتی و ا ای نفتی و 

ـــاحلی و حفاری دریا با بیش از ـــگاه 200نفت فراس ـــتقرار واحدهای بین الملل دانش ـــرکت خدمات حفاری، اس های معتبر برای  ش

ـــور از خروججلوگیری از  ـــی از کش ـــیالت تکمیلی، بخش ـــیان تحص ـــنایع دانش بنیان و با فناوری برتر، متقاض فعالیت برخی از ص

بین المللی و منطقه ای مالی، در پی تبدیل خود به یکی از مقاصد  گیری بازارهایسعه برای شکل ی فراهم شده قابل توزیرساختها

 اصلی گردشگری، تجارت و پایگاه صنایع فراساحلی در منطقه می باشد.
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با تصویب در بخشی از جزیره قشم با تصویب هیات وزیران قطعی شده بود،  7/11/1369 نیزکه تاسیس آن در تاریخ منطقه آزاد قشم

هزار هکتار  30به طور رسمی فعالیت خود را در  7/6/1372قانون چگونگی اداره مناطق آزاد توسط مجلس شورای اسالمی از تاریخ 

در خلیج فارس و ارتباط با کشور عمان و ظرفیت های توسعه  این منطقه موقعیت راهبردی از اراضی جزیره قشم آغاز کرده است.

یع انرژی، نفت و گاز ، فوالد، صنایع واسطه ای فرآوری منابع طبیعی فراوان و ارزان داخلی و صنایع انرژی صنایع دریا محور و صنا

های به منظور ایجاد پارك قشم بر متکی بر این منابع طبیعی، بهره گیری از منابع هیدروکربنی جزیره و میادین گازی اطراف جزیره 

های تولید فرآورده های  بهره گیری از ظرفیت ،آنو صنایع باالدستی و پایین دستی ت های موجود برای صنایع شیال انرژی، ظرفیت

بیوتکنولوژیک مانند مواد آرایشی و بهداشتی، داروهای ضد سرطان و مواد غذائی ژالتینی و ایجاد مراکز آموزشی تحقیقاتی 

های عبوری از آبراهه رسانی به کشتیوختهای زیستی و انتقال فناوری و صدور خدمات فنی مهندسی در این حوزه، سفناوری

ی مناسب تر کشتی ها همراه با خدمات زالمللی خلیج فارس با توجه به فاصله بسیار کم ساحل جنوبی جزیره و عمق لنگراندابین

گردشگری  ها و منابع و محصوالت ارزشمندت وابسته نظیر کیترینگ، تعمیرات شناورها و کانتینرها و دیگر خدمات رفاهی و قابلی

در چارچوب برنامه های اقدام برای جلب و مشارکت  هایی می باشند که بهره گیری موثر از آنها همه و همه منابع و ظرفیت ،طبیعت

المللی و افزایش سهم این منطقه از تولید ناخالص داخلی کشور و البته توسعه و عمران منطقه ای در گذاران داخلی و بینسرمایه

 قرار دارد. آزاد قشم ان منطقهدستور کار سازم
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هیات وزیران در منطقه واقع در اراضی شرق خلیج چابهار تعیین شده بود،    18/2/1370با مصوبه مورخ که  آزاد چابهارمنطقه 

 به طور رسمی 7/6/1372قانون چگونگی اداره مناطق آزاد توسط مجلس شورای اسالمی از تاریخ همچون دو منطقه قبلی با تصویب 

به عنوان تنها منطقه آزاد واقع در دهانه اقیانوس هند و دسترسی این منطقه  هکتار آغاز کرده است. 14000فعالیت خود را در مساحت 

بین المللی هندوستان تا روسیه و اتصال آسیای میانه و افغانستان به آبهای هند و نیز قرارگرفتن آن درکریدور به بازارهای شبه قاره 

. بهره گیری از منابع شیالتی و تبدیل خود به مرکز سرمایه گذاری، تجارت و ترانزیت بین کشورهای مذکور می باشدلبه دنبا آزاد

دریائی نظیر جلبک های دریائی به عنوان یکی دیگر از قابلیت های منطقه و توسعه اقتصادی بخش های باالدست و پائین دست آن 

ات سنتی در این حوزه، بهره گیری از ظرفیت انرژی های تجدید پذیر مانند باد، خورشید، برای توسعه جامعه محلی برخوردار از تجربی

زمین گرمائی، امواج و غیره که از توان های محیطی منطقه می باشد و تولید محصوالت و تجهیزات وابسته به این بخش و تامین 

دنی و استقرار این طریق، بهره گیری از ظرفیت های مع انرژی مورد نیاز بسیاری از صنایع، فعالیت های کشاورزی و خدماتی از

وتوسعه  با تکمیل ،های فلزی و غیر فلزی خود، ظرفیتهای صنایع فوالد و مجتمع پتروشیمی نگین مکرانصنایع فرآوری کانی

کار دستور و گذاریسرمایه جلب و جذبهای توسعه وامهبه عنوان محورهای مهم برن و منابع انرژی، های حمل و نقلزیرساخت

 قرار گرفته است.منطقه آزاد چابهار سازمان پیش روی 
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با مصوبه مجلس شورای اسالمی در محدوده ای از شهرستان جلفا در شمال استان آذربایجان  2/6/1382 در تاریخ منطقه آزاد ارس

 لفا، نوردوز، خداآفرین و قلی بیگلو بهدر چهار نقطه منفصل ج 16/12/93شرقی تاسیس و متعاقبا محدوده آن با تصویب نامه مورخ 

در حاشیه رود ارس و برخورداری از اراضی حاصلخیز برای کشاورزی صنعتی هکتار افزایش یافته است. موقعیت این منطقه  51.611

به و ایجاد مجتمع های بزرگ کشت و صنعت با رویکرد صادرات به بازار کشورهای حوزه قفقاز و نزدیکی به کالن شهر تبریز 

عنوان مرکزیت تجاری و صنعتی برتر منطقه و برخورداری از ظرفیتهای صنعتی متاثر از صنایع مستقر در آذربایجان شرقی برای 

توسعه مبادالت تجاری و اقتصادی بازار آنها، با تکمیل زیرساختهای حمل و نقلی خود مقرر است نقش موثری را در  توسعه تولید و

 ، صنایع مختلفانه ای بزرگکشاورزی گلخواحدهای صادرات محورتاسیس و فعالیت  ا نماید.ایف با کشورهای حوزه قفقاز

تولید قیرو فرآورده های نفتی، تولید کفش و پوشاك، صنایع پالستیک، صنایع غذایی و ... از جمله پروژه  رویی، صنایع نساجی،اود

دست و پایین دست آنها در کنار سایر صنایع مزیت گیرنده از های مهم سرمایه گذاری در منطقه می باشد که بی تردید صنایع باال

 موقعیت منطقه فرصتهای جدید پیش روی سرمایه گذاران آتی در این منطقه خواهد بود.
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با مصوبه مجلس شورای اسالمی در محدوده ای از شهرستان های آبادان و خرمشهر در  2/6/1382 در تاریخ ،منطقه آزاد اروند

نیز هیات وزیران محدوده منطقه ویژه اقتصادی خوزستان واقع در شمال  8/3/1384ن تاسیس و متعاقبا در تاریخ استان خوزستا

مجددا با  92شهرستان های خرمشهر و آبادان و جزیره مینو و شلمچه را به عنوان محدوده این منطقه آزاد تعیین کرد. در اواخر سال 

هکتار افزایش یافت. این منطقه با  37400هکتار به  17200منطقه، محدوده منطقه از الحاق شهرهای آبادان و خرمشهر به قلمرو 

یک سو و قطب پاالیشی و تولیدی از با این کشور تجاری مبادالت  جنوبی عراق به عنوان پایانه بزرگبخش قرارگرفتن درمرز با 

شگاه کوچک و شرکتهای معظم تاسیسات دریایی، صنایع پاالی 8آبادان و شیمی شهر و صنایع فراساحلی عظیم با فرآورده های نفتی 

صنایع بزرگ  ،)شناوه سابق(، کشتی سازی دریایی ساحل اروند برخوردار از حوضچه خشک )شصدا(، شناورسازی اروندان دو

و آبادانی عین حال توسعه، عمران می باشد. در  توسعه و تسهیل مبادالت تجاری و صادرات به جنوب عراق فوالد و ... به دنبال

شهرهای خرمشهر و آبادان نیزکه با تصویب دولت یازدهم به محدوده منطقه آزاد الحاق گردیده است، به عنوان دستور کار سازمان 

 متولی منطقه قرار دارد.
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گیالن  با مصوبه مجلس شورای اسالمی در محدوده ای از شهرستان بندر انزلی در استان 2/6/1382 در تاریخ ،منطقه آزاد انزلی

بندر انزلی و شهرك صنعتی انزلی را  -نیز هیات وزیران محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن 8/3/1384تاسیس و متعاقبا در تاریخ 

لیل دبه هکتار می رسد. منطقه آزاد انزلی  8.609به عنوان محدوده این منطقه آزاد تعیین کرد که مساحت آن طی آخرین مصوبه به 

یه دریای خزر از حاشیه دریای خزر و دسترسی به یکی از مهمترین کریدورهای تجاری بین کشورهای حاش همجواری با کشورهای

، بهره گیری از ظرفیت حمل نقل آستراخان روسیه-کتائو قزاقستانآ-ترکمانباشی ترکمنستان-باکو در آذربایجان-طریق بندرکاسپین

ین به بندرآکتائو قزاقستان و از این طریق به بندر کاسپین، مقرر است دریایی و ظرفیت اتصال راه آهن ارومچی درچ-ترکیبی ریلی

با بهره گیری از ظرفیت های و قابلیتهای خود و تکمیل زیرساختهای حمل و نقل دریایی در بندر کاسپین و ایجاد پایانه ها، انبارها، 

ن زمینه استقرار بانک های داخلی و خارجی، سیلوها و سردخانه ها، استقرار سیستم های حمل و نقل چند وجهی و فراهم آورد

شرکت های تجارتی و حمل و نقلی، و خدمات لجستیک و پشتیبانی تجاری و جلب و جذب تجار و فعاالن  خدمات بیمه ای، دفاتر

منطقه ای با کشورهای مذکور تبدیل و با تقویت و توسعه صنایع تولیدی  به قطب تجارت  CISروسیه و کشورهایاقتصادی 

 نقش موثری را عهده دار گردد.حصوالت مورد تقاضای بازار وسیع روسیه در افزایش سهم کشور از بازار این منطقه م
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هزار هکتار به تصویب مجلس  397در شمال استان آذربایجان غربی در مساحت بالغ بر  4/7/1389 در تاریخکه  منطقه آزاد ماکو

و مرز ترکیه و برخورداری از بیشترین جغرافیای  دروازه زمینی مبادالت ایران با اروپا با قرار گرفتن درشورای اسالمی رسیده است، 

تحت قلمرو خود با تکمیل زیرساختهای خود از جمله احداث فرودگاه طی دوسال گذشته، به دنبال بهره گیری موثر ازظرفیت های 

خدمات رفاهی و مجتمع های بین راهی و سایر خدمات حمل خدماتی مرتبط با حمل و نقل و ترانزیت، پایانه های صادراتی مستقل، 

. ضمن آنکه ظرفیتهای موجود مورد پیگیری جدی می باشدمنطقه  در این توسعه ترابر محور در همه ابعاد آنبوده و به عبارتی و نقلی

ندی و صنایع فرآوری برای تاسیس مجتمع های کشت گلخانه ای محصوالت با ارزش صادراتی، سرمایه گذاری در صنایع بسته ب

های همسایه ی بر مبنای زنجیره تامین در کشورتکمیلی کشاورزی، منابع کانیهای غنی غیرفلزی موجود در منطقه، ظرفیت توسعه صنعت

وزه عمل مناطق آزاد در مناسب از آنها برای تحقق اهداف توسعه ای ح بویژه ترکیه نیز، از جمله محورهایی است که بهره گیری

 در دستور کار قرار دارد. هاین منطق
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 :(1397تا  1392سال طی دولت های یازدهم و دوازدهم )عملکرد مناطق آزاد  -6

 :اقدامات نهادی -الف

تصویب تشکیل شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ریاست رئیس جمهور محترم و عضویت ده وزارتخانه و سه سازمان  -

 ی به عنوان مرجع اصلی هماهنگی و سیاستگذاری و هدایت مناطق معاونت رئیس جمهور و بانک مرکز

های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی درج موضوع توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان یکی از بندهای سیاست -

 رهبر معظم انقالب 

و ایفای نقش موثر مناطق در تحقق اهداف  احکام دائمی برنامه های توسعه کشور موضوع تاکید بر ساماندهی 65تصویب ماده  -

 چشم انداز کشور و تقویت مدیریت یکپارچه آنها 

 تدوین و ابالغ نقشه راه کالن مناطق آزاد و پی ریزی کلیه برنامه های عملیاتی و اجرایی ساالنه آنها در این چارچوب  -

ی جاری و نگهداری( و بودجه سرمایه ای و اختصاص بازتدبیر در نظام بودجه ای مناطق و تفکیک کامل بودجه جاری )هزینه ها -

منابع حاصل از واگذاری زمین و دارایی های سرمایه ای و عوارض کاالی تجاری وارده به کشور از مسیر مناطق به فعالیتهای 

 ایجاد، تکمیل و توسعه زیرساختها و فعالیتهای عمرانی

طق پیرامونی و سیزده منطقه ویژه اقتصادی در مجلس که هم تصویب الیحه تاسیس هشت منطقه آزاد تجاری صنعتی درمنا -

 اکنون در مرحله رفع ایرادهای شورای نگهبان می باشد،

 المللآزاد توسط هیات محترم وزیران به عنوان ضرورت نهادی بورس بینها در مناطقنامه تاسیس و فعالیت بورستصویب آیین -

 
 :خروجی فعالیتها  -ب

 

 1-6- ی مناطق آزاد:ها عملکرد بودجه ای و برنامه مالی سازمان 

ریال  میلیارد 117،743های خود به میزان فعالیتل بَمجموع سازمانهای مناطق آزاد توانسته اند از قِ 1397تا  1392سال های  طی

های مذکور ای( سازماناری و سرمایههای جمصارف )هزینهها و هزینهدرآمد و منابع دست پیدا کنند. همچنین طی این دوره مجموع 

، های جاریسازمان های مناطق آزاد سهم هزینه 1398خاطر نشان می نماید در بودجه مصوب سال میلیارد ریال بوده است.  95،762

ودجه از ب و سرمایه ای های جاریحالیکه سهم هزینهدردرصد آن را تشکیل می دهد.  64درصد کل بودجه و مصارف سرمایه ای  34

ای در مجموع تردید این نسبت هزینه جاری و مصارف سرمایهبی ،استصنعتی  -عکسِ بودجه مناطق آزاد تجاریعمومی کشور 

میزان درآمدها و منابع و هزینه ها و  1در جدول  .ع ملی می باشدبهای مناطق آزاد شایسته توجه و امعان نظر نظام تدبیر مناسازمان

 های مورد گزارش ذکر شده است.ای مناطق آزاد طی سالهمصارف هر یک از سازمان
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 مناطق آزاد کشور سازمان های  )هزینه های جاری و سرمایه ای( و مصارف )درآمد و منابع( منابعمیزان  -1جدول 

منطقه 

 آزاد
 97سال   96سال  95سال  94سال  93سال  92سال  عنوان

 (97تا  92)جمع 

 میلیون ریال

 کیش

منابع    و درآمدها
 عملیاتی()عملیاتی و غیر

4،527،959 7،273،935 6،373،211 5،117،135 6،779،027 4،420،031 34،491،298 

مصارف وهاهزینه     
 (ایسرمایهوجاریهای)هزینه

4،076،103 4،695،114 6،548،679 5،691،199 5،639،236 5،154،668 31،804،999 

 قشم

منابع    و درآمدها
 عملیاتی(ملیاتی و غیر)ع

1،509،154 1،645،498 1،841،985 1،855،104 2،479،429 2،714،248 12،045،418 

مصارف وهاهزینه     
 (ایسرمایهوجاریهای)هزینه

1،289،049 1،245،258 1،790،975 1،976،531 2،262،264 2،423،588 10،987،665 

 چابهار

منابع    و درآمدها
 عملیاتی(غیر)عملیاتی و 

700،288 1،591،390 1،268،951 1،767،988 3،163،014 5،374،557 13،866،188 

مصارف وهاهزینه     
 (ایسرمایهوجاریهای)هزینه

706،914 1،053،590 1،237،570 1،323،996 1،449،653 2،147،654 7،919،377 

 ارس

منابع    و درآمدها
 عملیاتی()عملیاتی و غیر

975،390 1،520،034 2،175،410 1،953،416 2،326،552 2،075،157 11،025،959 

مصارف وهاهزینه     
 (ایسرمایهوجاریهای)هزینه

968،693 1،296،018 1،878،170 1،949،092 1،743،059 1،552،669 9،387،701 

 اروند

منابع    و درآمدها
 عملیاتی()عملیاتی و غیر

1،530،529 3،228،047 2،986،324 3،935،514 4،931،649 3،818،768 20،430،831 

مصارف وهاهزینه     
 (ایسرمایهوجاریهای)هزینه

1،349،302 1،790،109 3،934،074 3،728،580 4،519،466 5،211،285 20،532،816 

 انزلی

منابع    و درآمدها
 عملیاتی()عملیاتی و غیر

604،196 1،025،084 1،755،237 2،756،457 3،172،152 2،120،371 11،433،497 

مصارف وهاهزینه     
 (ایسرمایهوجاریهای)هزینه

366،461 830،922 1،406،036 2،532،545 2،751،774 1،902،206 9،789،944 

 ماکو

منابع    و درآمدها
 عملیاتی()عملیاتی و غیر

293،550 846،854 1،085،674 1،907،492 1،910،816 1،724،471 7،768،857 

مصارف وهاهزینه     
 (ایسرمایهوجاریهای)هزینه

113،232 605،864 1،039،668 1،649،893 1،834،076 1،346،593 6،589،326 

 جمع

منابع    و درآمدها
 عملیاتی()عملیاتی و غیر

10،141،066 17،130،842 17،486،792 19،293،106 24،762،639 22،247،603 111،062،048 

مصارف وهاهزینه     
 (ایسرمایهوجاریهای)هزینه

8،869،754 11،516،875 17،835،172 18،851،836 20،199،528 19،738،663 97،011،828 

 

ن هزینده هدای جداری صدرفا  از محدل میأدر نظام بودجه بنددی سدازمان هدای منداطق آزاد تدذکر این نکته ضروری است که 

جمله منابع حاصل از واگذاری زمین و عوارض ورود کداالی تجداری از  آنها از منابعاین سازمان ها بوده و ی درآمدهای عملیات

  اختصاص می یابد. و ایجاد، تکمیل و توسعه زیرساخت ها سرمایه ای مصارفمسیر مناطق آزاد به سرزمین اصلی، صرفا  به 
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 2-6- عملکرد طرح های عمرانی مناطق آزاد: 

سهم هزینهاز آنجاییکه  شترین  سرمایهبی سازمان های مناطق آزاد مربوط به ردیف هزینه طرحهای  شدای  در این  های عمرانی می با

سی عملکرد آن می سمت به برر شماره  کههمانطور .پردازیمق ست، 2در جدول  شده ا سالهای مناطق آزاد سازمان ارائه  های طی 

.اندکل هزینه ها و مصـــارف، صـــرف هزینه های عمرانی نمودهدرصـــد  54معادل ریال میلیارد  51،338در مجموع  1397تا  1392

سعه و تکمیل ایجاد، ساختهای ارتباطات، گاز، برق، آب، زیربنایی امور تو شتی امور ،(جاده و بندر فرودگاه،) نقل و حمل زیر  بهدا

 آزاد منطقه در روستا 34 اروند، آزاد منطقه رد روستا110سازی توانمند و بهسازی عمران، مناطق، محدوده در آموزشی درمانی، و

 چابهار آزاد منطقه در تیس روستای و ماکو آزاد منطقه در روستا 6 و ارس، آزاد منطقه روستا11 انزلی، آزاد منطقه روستا 28 قشم،

 های عمرانی در مناطق بوده است.از جمله فعالیت

 (میلیون ریال) 1397تا  1392از سال  سازمان های مناطق آزاد از محل منابع داخلیعملکرد هزینه های عمرانی  -2جدول

   97 تا 92جمع  1397 1396 1395 1394 1393 1392 منطقه

 16,243,160 2,789,562 2,616,934 3,351,903 2,727,582 2,989,482 1,767,697 كيش

 4,511,027 742,357 829,906 756,638 974,441 578,755 628,930 قشم

 2,343,918 744,192 245,293 297,855 418,372 385,025 253,181 چابهار

 3,641,233 430,031 569,789 688,849 941,846 596,406 414,312 ارس

 13,225,208 3,226,082 2,822,679 2,476,164 2,855,835 1,049,961 794,487 اروند

 6,698,221 1,062,937 1,848,712 1,932,329 1,096,282 594,000 163,961 انزلي

 4,674,848 650,227 1,495,296 1,282,038 766,160 438,479 42,648 ماكو

 51,337,615 9,645,388 10,428,609 10,785,776 9,780,518 6,632,108 4,065,216 جمع

 
های اول و سازمانرتبه های عمرانی دربه هزینه هزار میلیارد ریال 16 بیش از، با اختصاص کیشسازمان منطقه آزاد  در این میان

هزار میلیارد  5حدود با  و قشم هر کدام ماکو ،هزار میلیارد ریال 7حدود با ، انزلی هزار میلیارد ریال 13بیش از  بااروند آزاد منطقه

  در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. میلیارد ریالهزار  2 و چابهار باهزار میلیارد ریال   4حدود ارس با  ، ریال
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 1397تا  1392های  نمودار عملکرد طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد در سال

 

 :اشاره می شودبه بهره برداری رسیده در دولت یازدهم و دوازدهم در مناطق آزاد  مهم در ادامه به برخی از پروژه های

 کیش:منطقه آزاد 

  هزار تنی در بندر تجاری کیش 35احداث اسکله 

 ازی فرودگاه بین المللی کیشتوسعه و بهس 

  هندورابی بندراحداث  

  فرودگاه هندورابی  احداث 

 با مشارکت بخش خصوصی(فاز دوم نیروگاه برق و آب در جنوب جزیره  اجرای( 

 هکتاری موزه و نماد 61های برق سایت بسته، سیستم بچینگ، پسترسانی، روشنایی، مخابرات، دوربین مدارعملیات نیرو 

 ایستگاه پمپاژ، مخازن ذخیره و متعادل ساز، فیلتراسیون و و  ارتقاء ظرفیت تصفیه خانه فاضالب جنوب جزیره بازسازی و

 سیستم گندزدایی و ...

 احداث ساختمان مرکز آموزش و تحقیقات محیط زیست جزیره کیش 

 احداث فرهنگسرای مرکزی کیش 

 وگاه شمال و جنوب به یکدیگر در راستای پدافند غیرعاملارتباط شبکه انتقال آب دو نیرو  آبرسانی جنوب و غرب جزیره 

 ایجاد ارتباط الکتریکی بین دو نیروگاه شمال و جنوب جزیره با احداث تاسیسات و تجهیزات الزم در راستای پدافند غیرعامل 

کیش

32%

قشم

9% چابهار

4%

ارس

7%

اروند

26%

انزلی

13%

ماکو

9%

1397تا 1392نمودار سهم عملکرد طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد از مجموع طرح های عمرانی مناطق در سالهای 

4,065,216

6,632,108

9,780,518

10,785,776
10,428,609

9,645,388

 -

 2,000,000

 4,000,000

 6,000,000

 8,000,000

 10,000,000

 12,000,000

1392 1393 1394 1395 1396 1397
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 قشم:منطقه آزاد 

 یالملل نیفرودگاه ب توسعه و بهسازی 

  ساختمان اداری جدید انبار بندر بهمن، بهسازی سالن مسافری اسکله بهمنتکمیل و ، بندر بهمن یهزار تن 5اسکله توسعه ،

 ساختمان اداری درب خروجی اسکله بندر بهمنو  پانتون شناور چندمنظوره اسکله بهمن

 توسعه و تکمیل دایک حوضچه اسکله کاوه 

 بازسازی اسکله درگهان و احداث ترمینال مسافری 

  ر اسکله شهید ذاکریپست سکوی پهلوگیری شناور د 3احداث 

 و سالن مسافری کندالو یحیاسکله تفر 

  گیت ورودی خودرو در اسکله الفت 5ساخت 

  بهره برداری از مرکز ترابری سنگین حمل کانتینر و کاال در سایت پسکرانه ای بندر شهید رجاییو  پایانه کانتینری 7احداث 

 کرانه ای بندر شهید رجایی  احداث جایگاه سوخت استاندارد جهت ذخیره سازی در سایت پس 

  شبکه توزیع و انتقال آب به طوال و شهرك صنعتی فجراحداث 

 راه اندازی مجدد بیمارستان جیجیانو  احداث بیمارستان پیامبر اعظم 

 ساختمان جدید اداره کل غذا، دارو و استاندارد قشم 

 ب()دوال رهیژئوپارك در غرب جز یمرکز آموزش یو راه انداز زیتجه جاد،یا 

 چابهار:منطقه آزاد 

 آماده سازی دویست هکتار اراضی صنعتی برای استقرار صنایع 

  ورزشگاه دو هزار نفره ورنااحداث 

 احداث سالن همایشها و نمایشگاه های بین المللی 

 نشانیهای صنعتی و نوسازی امکانات و ناوگان آتشنشانی پیکرهبرداری از ایستگاه دوم آتشبهره 

 دانشگاه بین المللی منطقه آزاد چابهار ساختمان آموزشی 

 احداث مسجد جامع بزرگ منطقه آزاد چابهار 
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 ارس:منطقه آزاد 

 یواغلیا یاصل انیشر لیتکمو همچنین  یمتر ستیدستگاه پل دودهانه ب کیو  مرند –باند دوم محور جلفا  ییاجرا اتیعمل 

 و رمپ راستگرد انیدشت گرد -

 خواجه  یاز کاروانسرا سایکل -جلفا  ریمس یبازساز، خواجه نظر یهستان تا کاروانسرااز پارك کو سایجاده کل ضیتعر

 احداث خیابان ضلع جنوبی کاربری مسکونی شجاع و ورزشو  سنت استپانوس یساینظر تا کل

 ارس یشبکه فاضالب محور قره برون تا کمربند یو اجرا یطراحو  یصنعت یهاخانه فاضالب شهرك هیاحداث تصف 

 و احداث شبکه فاضالب  یطراح، یهکتار 40 تیو انتقال فاضالب و خطوط انتقال آب سا یشبکه جمع آور یاجرا

 یو اجرا یطراحو  آب شرب محدوده نوردوز نیتام، یشگاهینما تیآب سا عیاحداث شبکه توز، محور پارك کوهستان

 میراه قد سیب محور قره برون تا پلآشبکه 

 ارس یصنعت -یتجار به محدوده منطقه آزاد یگازرسان 

 یهکتار 40در شهرك  یپاساژ صنعت یاجرا 

 جلفا یخیمرمت ساختمان و محوطه حمام تار 

 ییو روشنا ییهوا یولت پستها لویک 20پروژه خط  یاجرا اتیعمل، یگلخانه ا تیمعابر سا ییروشنا ییاجرا اتیعمل 

 یهکتار 40 تیسا دخانهی، و پست برق کلینی، زمییولت هوا لویک 20احداث خطوط برق ، یواوغلیا-معابر بلوار جلفا

 زورخانه( یباستان یاحداث سالن ورزش( 

 اروند:منطقه آزاد 

  اروند آزاد منطقه همایشهای مرکزاحداث 

 خرمشهر ولیعصر بیمارستان بهسازی 

 اروند تختخوابی 32 بیمارستان احداث 

 موسوی( دکتر خرداد خرمشهر )شهید سوم تختخوابی 220 تخصصی بیمارستان احداث 

 آبادان بهشتی شهید بیمارستان تجهیز و تکمیل 

 شهریور 17 بیمارستان تجهیز و ساختمان بهسازی 

 آبادان طالقانی اهلل آیت بیمارستان شمالی بال بازسازی 

 اروند آزاد منطقه ورودی و گیت های مبادی احداث 

 خرمشهر گمرك جنبی اداری ساختمان اجرای 
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 فارم دیری منطقه فاضالب دفع خانگی تانشعابا و آوری جمع شبکه احداث 

 اروند آزاد منطقه صنعتی سایت هکتاری 160 منطقه شرب آب توزیع شبکه اجرای 

 شلمچه بلوار سبز زهکش فضای و آب انتقال خطوط و آبگیر احداث عملیات اجرای 

 اروند  آزاد منطقه در برق ظرفیت افزایش و شهری رسانی برق جدید شبکه ایجاد 

 صغیر اروند جنوبی ضلع روشنایی  و مینوشهر و و آبادان خرمشهر صنعتی و شهری معابر بهسازی و زینوسا عملیات 

 اروند تا فرهنگ میدان حدفاصل و نو پل تا مقاومت میدان فاصل حد مواصالتی مسیر تعریض 

 اروند آزاد طقهمن در مینو جزیره جنوبی ساحل دژ مرزی برداشتن و زدایی نی -روبی مین پاکسازی، اول فاز اجرای 

 کیلومتر 1.7طول  به کبیر اروند رودخانه مجاورت در مینو جزیره جنوبی ساحل ساماندهی 

 اروند( آزاد منطقه روستایی معابر روستاها )ساماندهی بهسازی 

 

 انزلی:منطقه آزاد 

  مجتمع بندری کاسپیناحداث 

  دری کاسپینبلوار شهید فاتحی و بلوار ورودی مجتمع بن تقاطع غیر همسطحاحداث 

  المللیهای بینو همایشمرکز نمایشگاه ها احداث 

 احداث پارك نوار ساحلی و پارك جنگلی 

 و استخر سرپوشیده ساحلی مرکز تفریحات دریایی شمال احداث 

  کیلوولت 20به  63توسعه شبکه برق پست 

 احداث شبکه انتقال آب 

 احداث ساختمان آتش نشانی منطقه آزاد انزلی 

 ورزشی ساحلی سیروس قایقران احداث مجموعه 

 احداث شهرك صنعتی و پارك ، احداث اسکله رو رو و پسکرانه، اتصال راه آهن قزوین رشت به مجتمع بندری کاسپین

 )در دست ساخت( مگاواتی 25احداث نیروگاه ، پردیس نمایشگاهی صنایع دستی، لجستیک

 با مشارکت بخش ) احداث انبارهای سرپوشیده و نلوها، احداث مخازن سوخت، احداث مخازن روغاحداث مجموعه سی

 (خصوصی
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 ماکو:منطقه آزاد 

 احداث فرودگاه منطقه آزاد ماکو 

  احداث پایانه صادراتی 

  نمایشگاه بین المللی منطقه آزاد ماکواحداث 

  شوط یتعریض و بهسازی جاده شوط تا سه راهو همچنین  بازرگان –احداث بزرگراه ماکو 

 آن یو محوطه ساز دیاحداث بازارچه ام 

  پارك بانوان شوطاحداث 

 کالیموز یآبنماو  ماکو بوستان امام خمینی )ره(حداث ا 

  احداث گیت اصلی منطقه و محوطه سازی 

 یاماکن ورزش زیو تجه لیاحداث، تکم 

 3-6- :سرمایه گذاری داخلی و خارجی در مناطق آزاد 

میلیارد  308،705به میزان  در مجموعدر مناطق آزاد  1397تا  1392های مالحظه می شود، طی سال  3همانگونه که در جدول شماره 

ضمن آنکه طی همین مدت به میزان  است خصوصی صورت پذیرفتهتحقق یافته توسط بخش داخلی های گذاریسرمایهریال 

 .میلیارد ریال نیز مجوز سرمایه گذاری داخلی در این مناطق صادر شده است 661،858

 )میلیارد ریال( 1397تا  1392در مناطق آزاد طی سال های  تحقق یافته و دارای مجوز بخش خصوصی سرمایه گذاری داخلیمیزان  -3 جدول

 منطقه

 جمع کل 1397 1396 1395 1394 1393 1392

تحقق 

 یافته

صدور 

 مجوز

تحقق 

 یافته

صدور 

 مجوز

تحقق 

 یافته

صدور 

 مجوز

تحقق 

 یافته

صدور 

 مجوز

تحقق 

 یافته

صدور 

 مجوز

تحقق 

 یافته

صدور 

 مجوز

تحقق 

 یافته

صدور 

 مجوز

 95,884 78,805 3,929 13,564 15,130 8,986 37,500 28,600 16,399 12,371 14,958 9,972 7,968 5,312 کیش

 19,815 42,893 12,697 13,720 7,118 5,000 0 7,190 0 5,596 0 2,922 0 8,465 قشم

 134,763 48,998 7,776 9,825 42,867 2,015 478 84 270 67 71,761 30,755 11,611 6,252 چابهار

 79,799 37,359 15,835 9,008 15,347 14,220 4,267 4,916 18,093 3,902 16,227 4,694 10,030 619 ارس

 125,211 58,342 32,670 13,436 45,133 9,225 17,060 13,551 15,215 12,999 9,012 5,369 6,121 3,762 اروند

 151,874 36,890 50,316 10,079 46,589 9,695 33,257 4,250 8,041 5,868 7,494 4,640 6,177 2,358 انزلی

 54,512 5,418 9,141 3,328 33,036 874 4,006 402 1,423 160 6,212 331 694 323 ماکو

 661,858 308,705 132,364 72,960 205,220 50,015 96,568 58,993 59,441 40,963 125,664 58,683 42,601 27,091 جمع
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 1397تا  1392های  مناطق آزاد در سال در تحقق یافته و دارای مجوز بخش خصوصی میزان سرمایه گذاری های داخلینمودار 

 
های گذاریسرمایه به صورت مستقیم و مشارکتی، دالر میلیون 1،493به میزان  اًمناطق آزاد مجموع این مدت درطی همچنین 

به صورت مستقیم  خارجی مجوزهای سرمایه گذارینیز  دالر اردمیلی 10 است، ضمن اینکه طی این مدت بالغ برخارجی محقق شده 

 باالترین %12و  %18 ،%35 هر یک به ترتیب با سهم ارس و ماکو اروند،که در این میان مناطق آزاد  و مشارکتی صادر شده است

 اند. هد را در سرمایه گذاری خارجی تحقق یافته داشتعملکر

صنعتی  -تجاریآزاد  طقامندر  یخارج یگذار هیسرما الزم به ذکر است که فرایندهای اجرایی مربوط به مجوزهای صادره برای

 انجام گرفته است لیکن اجرای پروژه های مربوط از شرایط و وضعیت تحریم ها بویژه حوزه مالی و بانکی تاثیر جدی پذیرفته است.
 

 )میلیون دالر( 1397تا  1392های در مناطق آزاد طی سال مستقیم و مشارکت )تحقق یافته و دارای مجوز( ذاری خارجی میزان سرمایه گ -4جدول 

 منطقه

 جمع 1397 1396 1395 1394 1393 1392
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 مجوز تحقق یافته

 43 149 0 0 43 8 0 108/4 0  33 0   0 0  0 كيش

 4,583 89 2,009 2 30 12 2,544 0  0 73  0 2 0  0 قشم

 13 137 3 6 4 63 5/6 17 0  8  0 38 0  5 چابهار

 594 269 75 39 2 35 13 80/4  0 49 504 48 0  17 ارس

 3,818 520 416 167 2,946 257 456 19  0 53 0  23 0  1 اروند

 91 154 91 58 0  53 0 40 0  3 0  0 0  0 انزلي

 1,038 175 3 34  0 20 3/2 85/1 1,032 30 0  2 0  4 ماكو

 10,179 1,493 2,597 306 3,024 448 3,022 350 1,032 249 504 113 0 27 جمع
 

27091
58683 40963 58993 50015 7296042601

125664

59441
96568

205220 132364

 -

 50,000

 100,000

 150,000
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تحقق یافته
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 1397تا  1392های  مناطق آزاد در سال درمشارکت )تحقق یافته و دارای مجوز( مستقیم و  میزان سرمایه گذاری های خارجینمودار 

 

 4-6- :صادرات و واردات مناطق آزاد 

 1-4-6- صادرات: 

ارزش مجموع صادرات کاالها و خدمات تولیدی  1397تا  1392مالحظه می شود، طی سال های  5همانطور که در جدول شماره 

میزان صادرات کاال و خدمات تولیدی مناطق  که در این میانمیلیون دالر می باشد  4،083 هانو صادرات مجدد از آ مناطق آزاد

بیشترین سهم صادرات را منطقه آزاد انزلی با باشد، ضمن آنکه می میلیون دالر 2،017و میزان صادرات مجدد میلیون دالر  2،066

الزم به توضیح  داشته است.میلیون دالر صادرات مجدد(  1،273 و خدماتصادرات کاال و میلیون دالر 210)میلیون دالر  1،483

از مجموع صادرات قطعی مناطق( بهترین  %42میلیون دالر صادرات قطعی کاال و خدمات )با سهم  858است که منطقه آزاد اروند با 

بازگشت تحریم ها در حوزه پولی و روند رو به رشد با  به نظر می رسد اینعملکرد را طی سنوات مذکور داشته است. در این میان 

ع صادرات و صادرات مجدد هر یک از مناطق آزاد به تفکیک میزان مجمو 7و  6، 5بانکی دچار چالش شود. در جداول شماره 

 ارائه شده است.

 )میلیون دالر( 1397تا  1392از مناطق آزاد در سال های و صادرات مجدد صادرات کاال و خدمات  مجموع -5 جدول

 جمع 1397 1396 1395 1394 1393 1392 قهمنط

 572 146 168 128 82 9 39 کیش

 252 41 69 42 33 27 40 قشم

 65 21 8 8 8 5 15 چابهار

 625 117 143 115 139 68 43 ارس

 935 256 188 120 92 229 50 اروند

 1,483 386 454 355 271 12 5 انزلی

 151 50 17 46 19 19 0 ماکو

 4,083 1,017 1,047 814 644 369 192 جمع

27 113 249 350 448 3060
504

1032

3022 3024
2597

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

 4,000

1392 1393 1394 1395 1396 1397

صدور مجوز

تحقق یافته
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 )میلیون دالر( 1397تا  1392 های سال دراز مناطق آزاد کاال و خدمات میزان صادرات  -6 جدول

 جمع 1397 1396 1395 1394 1393 1392 منطقه

 280 89 95 58 33 3 2 کیش

 228 30 68 40 31 24 35 قشم

 50 15 7 8 8 5 7 چابهار

 336 86 65 35 43 65 42 ارس

 858 219 175 112 86 216 50 اروند

 210 35 64 55 42 9 5 انزلی

 104 16 10 41 18 19 0 ماکو

 2,066 490 484 349 261 341 141 جمع
 

 

 )میلیون دالر( 1396تا  1392میزان صادرات مجدد از مناطق آزاد در سال های  -7 جدول

 جمع 1397 1396 1395 1394 1393 1392 منطقه

 292 57 73 70 49 6 37 کیش

 24 11 1 2 2 3 5 قشم

 15 6 1 0 0 0 8 چابهار

 289 31 78 80 96 3 1 ارس

 77 37 13 8 6 13 0 اروند

 1,273 351 390 300 229 3 0 انزلی

 47 34 7 5 1 0 0 ماکو

 2,017 527 563 465 383 28 51 جمع

صادرات کاال و 

خدمات

51%

صادرات مجدد

49%

سهم صادرات کاال و خدمات و صادرات مجدد از مجموع صادرات  
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مورد گزارش در جدول صادر شده است که میزان آن طی سالهای  در این میان بخش مهمی از تولیدات در مناطق به سرزمین اصلی

 ارائه شده است، که بخش قابل توجهی از آن به تولیدات صنایع مختلف فعال در محدوده منطقه آزاد اروند تعلق دارد. 8شماره 
 

 )میلیون دالر( 1396تا  1392به سرزمین اصلی در سال های  طقامن داتیتولمیزان صادرات  -8 جدول

 جمع 1397 1396 1395 1394 1393 1392 منطقه

 458 84 104 70 73 74 53 کيش

 82 20 14 18 13 10 7 قشم

 60 17 9 8 10 10 6 چابهار

 466 114 90 49 42 118 53 ارس

178,3 628  600 560   510 480   400 اروند  

 516 132 116 124 9 74 61 انزلي

 681 169 134 116 97 90 75 ماکو

067,1 945 754 856 655 جمع  1,164 441,5  

 

 

 1397تا  1392میزان صادرات تولیدات داخلی از مسیر مناطق آزاد نیز از سال مالحظه می گردد،  9همانگونه که در جدول شماره 

ای مربوط به صادرات کشور است و به نظر می رسد با تسهیل بیشتر فرایندها و نیز توسعه زیرساخت همیلیارد دالر بوده  20بالغ بر 

  از مسیر مناطق آزاد، شاهد افزایش صادرات کشور از مسیر این مناطق خواهیم بود.
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 )میلیون دالر( 1397تا  1392داخلی از مناطق آزاد در سال های  تولیداتمیزان صادرات  -9 جدول

 جمع 1397 1396 1395 1394 1393 1392 منطقه

 102 22 11 4 18 15 32 ارس

 5,568 788 545 905 1,251 1,300 779 ندارو

 803 122 135 135 127 110 174 انزلی

 13,821 2،713 2,821 1,551 1,995 2,332 2,409 ماکو

645,3 3,512 2,595 3,391 3,757 3,394 جمع  294,20  
 

 )میلیون دالر( از مناطق آزاد تولیدات داخلینمودار صادرات 

 

 

 2-4-6- :واردات 

و اقتصادی، ساکنین فعاالن  تولید کنندگان، ،صنایعبرای آزاد دات کاال با هدف تولید، مصرف و عرضه در مناطق ارزش کل وار

است، ضمن آنکه بیشترین میزان میلیارد دالر رسیده  9 بیش ازبه ( 1397تا  1392ساله ) 6طی دوره بازدیدکنندگان از مناطق آزاد 

میزان  10در جدول شماره . یب به سازمان های منطقه آزاد کیش و قشم اختصاص داردبه ترت %21و  %29این واردات نیز با سهم 

 به تفکیک ارائه شده است. 1397تا سال  1392واردات هر یک از سازمان های مناطق آزاد از سال 
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 یلیون دالر()م 1397تا  1392سال  ازمیزان واردات با هدف تولید، مصرف و عرضه در سازمان های مناطق آزاد  -10 جدول

 جمع 1397 1396 1395 1394 1393 1392 منطقه

 2,788 541 462 434 453 339 559 کیش

 2,002 208 319 281 319 400 475 قشم

 1,593 141 479 280 220 182 291 چابهار

 1,042 129 206 304 163 161 79 ارس

 1,384 222 392 263 228 268 11 اروند

 436 34 128 102 71 64 37 انزلی

 189 13 41 56 59 20 0 ماکو

 9,434 1,288 2,027 1,720 1,513 1,434 1,452 جمع
 

 
 

 نمودار میزان واردات با هدف تولید، مصرف و عرضه در سازمان های مناطق آزاد )میلیون دالر(
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الزم به توضیح است شده است.  ارائه 1397و  1396اجزای واردات هر یک از مناطق آزاد به تفکیک سال های  11ول شماره در جد

کاهش داشته است. ضمن آنکه واردات کاال به  1396نسبت به سال  %90، حدود 1397واردات وسایل نقلیه موتوری در سال  که

در مقایسه با  %25و همچنین واردات کاال به منظور مصرف در منطقه نیز  %46، 1397منظور عرضه به مسافر وارده به منطقه در سال 

کاهش یافته است و واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آالت جهت مصرف در واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر  1396 سال

 است. داشتهنسبت به سال قبل از آن افزایش  %5، 1397در منطقه در سال 
 

 )میلیون دالر( 1397و  1396اجزای واردات با هدف تولید، مصرف و عرضه در سازمان های مناطق آزاد در سال های  -11 جدول

 منطقه/ سال
 مسافری

وسایل نقلیه 

 موتوری

مواد اولیه واحدهای 

 تولیدی
 جمع مصرف در منطقه

1396 1397 1396 1397 1396 1397 1396 1397 1396 1397 

 541 462 81 71 335 223 8 35 117 133 کیش

 208 319 98 167 67 46 3 9 40 97 قشم

 141 479 47 63 57 271 3 11 34 134 چابهار

 129 206 1 3 70 55 4 26 54 122 ارس

 222 392 0 0 129 21 30 342 63 29 اروند

 34 128 8 8 10 16 5 44 12 60 انزلی

 13 41 0 1 8 11 0 3 5 26 ماکو

 1,288 2,027 235 313 675 643 53 470 325 601 جمع

 

 5-6- مناطق آزاد: از ترانزیت خارجی 

میلیارد دالر بوده است که عمده  88 بالغ بر 1397 تا 1392 سال ازبه خارج از کشور مناطق آزاد مسیر کاال از  خارجی ترانزیتمیزان 

میزان ترانزیت خارجی هر یک از  12در جدول شماره  است. صورت گرفتهاین ترانزیت از مرز بازرگان واقع در منطقه آزاد ماکو 

 مناطق آزاد ارائه شده است.
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  دالر( ونیلی)م 1397تا  1392های خارجی از طریق مناطق آزاد در سال میزان ترانزیت  -12جدول 

 جمع 1397 1396 1395 1394 1393 1392 منطقه

 22 1 2 3 6 7 4 کیش

 50 2 1 4 10 0 33 قشم

 29 7 6 3 10 3 0 چابهار

 1106 144 114 2 268 299 279 انزلی

 673 250 77 162 137 45 2 اروند

 426 0 0 148 49 204 25 ارس

 86135 23,005 18,906 14,072 14,152 16,000   ماکو

 88,442 23,409 19,106 14,394 14,632 16,558 343 جمع

 

 

 6-6-  در مناطق آزاد:بخش های غیر دولتی میزان اشتغال 

هزار نفر رسیده  304 بیش از به 1397ان سال دولتی فعال در مناطق آزاد تا پایهای غیر، تعداد شاغلین بخش13بر اساس جدول شماره 

ضمن آنکه تعداد شاغلین بدون بیمه در این مناطق که در بخش های مختلف فعالیت می کنند نیز باید به این رقم افزوده شود. . است

 ارائه شده است. 13 شماره جدول آزاد در به تفکیک هریک از مناطقدولتی تعداد شاغلین بخش غیر
 

 1397موجود در مناطق آزاد در پایان سال  تعداد شاغلین -13 جدول

 عنوان
واحد 

 جمع ماکو انزلی اروند ارس چابهار قشم کیش سنجش

589،25 نفر تعداد شاغلین  547،43  478،15  887،12  915،147  181،21  793،37  390،304   

  

ارس

2%
اروند

1%

%97ماکو  

1397تا 1392نمودار سهم ترانزیت خارجی در مناطق آزاد از مجموع ترانزیت طی سال 



37 

 

 1397پایان سال  مناطق آزاد در نمودار تعداد شاغلین بخش غیر دولتی در

 

در مناطق توسط بخش غیردولتی هزار شغل جدید  116حدود  در مجموع 1397تا پایان سال  1392این در حالیست که طی دوره 

 ارائه شده است. 14در جدول شماره آزاد کشور ایجاد شده است که تعداد شغل ایجاد شده هر منطقه در این مدت 
 

 )نفر( 1397تا  1392 های سال میزان اشتغال ایجاد شده در مناطق آزاد در -14 جدول

 جمع 97سال  96سال  95سال  94سال  93سال  92سال  منطقه

 8،408 1،469 650 1،710 1،690 1،950 939 کيش

 16،033 2،473 1،809 1،798 971 2،962 6،020 قشم

 12،692 670 2،403 3،616 3،003 1،600 1،400 چابهار

 5،791 1،550 414 868 305 1،437 1،217 ارس

 40،174 15،461 3،483 7،211 2،892 9،815 1،312 اروند

 20،702 2،839 2،320 2،498 5،400 3،426 4،219 انزلي

 12،161 2،718 3،185 3،181 2،338 439 300 ماکو

 115,961 27,180 14,264 20,882 16,599 21,629 15,407 جمع 
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 7-6-  ناطق آزاد:در م فعال اقتصادیتعداد واحد های 

 24، ضمن آنکه تعداد د رسیده استواح 1،118در مناطق آزاد کشور به فعال صنعتی -تعداد واحدهای تولیدیطی سنوات گذشته 

واحد در بخش بازرگانی و تجارت،  7681واحد در بخش کشاورزی، شیالت و دامپروری و 191واحد در بخش معدن، تعداد  

تعداد  واحد صنفی نیز در مناطق مشغول فعالیت می باشند. 27،524سفر و تعداد  واحد در حوزه خدمات گردشگری و 7601

 ارائه شده است. 15صنعتی در جدول شماره  -در مناطق آزاد تجاریصنعتی مستقر و فعال  -واحدهای تولیدی

 در مناطق آزاد فعال صنعتی -تعداد واحدهای تولیدی -15 جدول

 1397سال  1396 1395 عنوان

 1118 1043 955 فعال در مناطق  صنعتي-توليدی حدهایتعداد وا
 

 8-6-  گردشگری در مناطق آزاد:اقامتی تعداد گردشگران و مراکز 

 1-8-6- ورودی مناطق آزاد: تعداد گردشگران 

مناطق با عنایت به جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی قابل توجه در کلیه مناطق آزاد کشور، یکی از کسب و کارهای مهم این 

میلیون نفر به این مناطق سفر  64بیش از  1397تا پایان  1392به صنعت گردشگری اختصاص یافته است. بر این اساس طی سال های 

را داشته است. تعداد درصد از سهم گردشگران ورودی به مناطق( 26)که در این میان، منطقه آزاد انزلی بیشترین سهم  نموده اند

ارائه شده است. شایان ذکر است این  16یک از مناطق به تفکیک سال های مورد گزارش در جدول شماره گردشگران وارده به هر 

 ارقام صرفاً ناظر بر گردشگران وارده به مناطق بوده و بدیهیست بخشی از آنها گردشگران فاقد شب اقامت در مناطق بوده اند.

 )نفر( 1397تا  1392تعداد گردشگران ورودی مناطق آزاد در سال های  -16جدول 

 جمع 1397 1396 1395 1394 1393 1392 منطقه آزاد

 8,230,000 1,520,000 1,500,000 1,350,000 1,300,000 1,280,000 1,280,000 کيش

 11,180,000 2,330,000 2,300,000 1,900,000 1,710,000 1,540,000 1,400,000 قشم

 4,225,000 915,000 900,000 700,000 630,000 570,000 510,000 چابهار

 8,950,000 1,910,000 1,900,000 1,500,000 1,350,000 1,200,000 1,090,000 ارس

 10,420,000 2130000 2,100,000 1,800,000 1,620,000 1,460,000 1,310,000 اروند

 16,580,000 3,320,000 3,300,000 2,900,000 2,600,000 2,350,000 2,110,000 انزلي

 4,650,000 1,000,000 900,000 800,000 720,000 650,000 580,000 اکوم

 64,235,000 13,125,000 12,900,000 10,950,000 9,930,000 9,050,000 8,280,000 جمع
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 2-8-6-  مراکز اقامتی گردشگری در مناطق آزاد:تعداد 

آزاد کشور گردشگری مستقر در مناطق تعداد مراکز اقامتی د،شومالحظه می 17 همانگونه که در جدول شماره 1397در انتهای سال 

رسیده است که در این میان سازمان منطقه آزاد قشم  کاشانه مهمان 180، مهمانپذیر 31 ،مهمانسرا 8هتل آپارتمان،  30هتل،  126به 

 باشند. مرکز اقامتی گردشگری می 23و و ماک 33، اروند 44ارس ، 52کیش ، 71چابهار ،91انزلی ، واحد اقامتی 146در مجموع دارای 

 1397در پایان سال  گردشگری مستقر در مناطق آزاد تعداد مراکز اقامتی -17 جدول

 جمع ماکو انزلی اروند ارس چابهار قشم کیش نوع مرکز اقامتی

 126 4 5 10 11 3 44 49 هتل

 30 1 4 5 4 1 15 0 هتل آپارتمان

 8 0 0 1 0 3 4 0 مهمانسرا

 31 7 0 4 5 0  15 0 نپذیرمهما

 180 10 71 0 19 12 68 0 كاشانه مهمان

سایر )كمپ، هتل ویال، 

 اردوگاه و ...(
3 0 52 5 13 11 1 85 

 460 23 91 33 44 71 146 52 جمع 

 

 نمودار تعداد مراکز اقامتی گردشگری در مناطق آزاد
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 9-6- :تعداد بانک ها، بیمه ها و صرافی ها در مناطق آزاد 

رسیده است که در این  شعبه 339در مناطق آزاد کشور به شعب فعال بانک های داخلی دولتی و خصوصی تعداد  طی این سال ها،

. تعداد شعبه می باشند 8و انزلی  13ارس  ،31 چابهار، 57ماکو ، 62قشم ، 65کیش شعبه،  103اروند دارای میان سازمان منطقه آزاد 

، 51قشم  ،127ماکو شعبه،  129اروند دارای منطقه آزاد واحد رسیده است که  435ت بیمه نیز به ها و شعباموسسات، نمایندگی

  83مناطق آزاد به  های مستقر درتعداد صرافیهمچنین طی این مدت  .باشندشعبه می 25 چابهار و 28نزلی ، ا32 رسا ،43کیش 

های تعداد شعب بانک 18کنند. در جدول شماره فعالیت میو و قشم ماکآزاد  مناطقرسیده است که بیشترین تعداد آن در  صرافی

 های فعال در مناطق آزاد ارائه شده است.ها و صرافیدولتی و خصوصی، بیمه
 

 1397تا پایان تعداد بانک ها، بیمه ها و صرافی های فعال در مناطق آزاد  -18 جدول

 جمع ماکو انزلي اروند ارس چابهار قشم کيش تعداد شعب

 339 57 8 103 13 31 62 65 بانک

 435 127 28 129 32 25 51 43 بيمه

 83 20 2 8 11 13 19 10 صرافي

 

 

 نقشه راه کالن مناطق آزاد -7

توسعه  های سلبی و ایجابی به عملکرد مناطق آزاد و چالش های پیش روی آنها طی دو دهه اخیر درکشورمان، با وجود همه نقد

های کلی اقتصاد مقاومتی برای تحقق رشد پویا، بهبود  به عنوان یکی از سیاست کشوری اقتصادیو ویژهحوزه عمل مناطق آزاد 

ساله از سوی رهبر معظم انقالب نیز مورد تاکید قرارگرفته  انداز بیستهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمشاخص

اقدام الزم در این ارتباط را با همفکری نخبگان فکری و ابزاری تدوین و به و دولت مکلف است راهبردهای اجرایی و برنامه های 

ی پیوندهای راهبردی و توسعه ملی از طریق پذیری اقتصاد قدرت مقاومت وکاهش آسیب مورد اجرا درآورد. از طرفی افزایش

های الزم، گسترش گسترش مشوق تسهیل مقررات و ،گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان

تنوع بخشی  های مورد نیاز، تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات وخدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت

ی کلی اقتصاد از جمله راهبردهای عملیاتی و اجرایی ذیل دیگر سیاستها   های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقهپیوند

کارشناسان مناطق آزاد، بهره گیری ازساز و کار موفق و تجربه شده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به عنوان  می باشندکه مقاومتی
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یکی از ساز و کارهای عملیاتی و برنامه های اقدام این سیاستها می دانند. براین اساس نقشه راه کالن حاکم و هدایت کننده مناطق 

و برنامه های کالن های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، سیاست1404ران در چارچوب سند چشم انداز ای

های پیش رو تنظیم گردیده و هریک از مناطق نیز متناسب با ظرفیتها، استعدادها و مزیتهای نسبی خود برای سال دولت دوازدهم

 رو تدبیر خواهند نمود.  تالش در جهت تحقق چشم انداز و اهداف راهبردی و کالن پیش
 

 صنعتی کشور-مأموریت ) فلسفه وجودی( مناطق آزاد تجاری -1-7

های معمول ســـرزمین اصـــلی، برخوردار ازآزادی دیوان ســـاالری یکپارچه، فارغ ازآمد و هایی متمایز با مدیریت کارایجاد محیط

سود فعالیت ورود سرمایه و  صادیو خروج  صی، های اقت صا شت مقررات اخت شوقا ، مبادالت های مالیاتیهای مالی و معافیتغال، م

ـــتثنی از ـــادرات و واردات  تجاری خارجی مس برای اتباع خارجی به بی نیاز از دریافت روادید ورود گمرکی و مقررات  ملی ص

 صنعتی کشور می باشد.-تیابی به اهداف کالن  ترسیم شده، ماموریت اصلی مناطق آزاد تجاریمنظور دس
 

 شم انداز چ -2-7  

صادی، اجتماعی و فرهنگی-مناطق آزاد تجاری سترده اقت سالمی ایران با توجه به قابلیت ها و ظرفیت های گ و  صنعتی جمهوری ا

 :1404موثر، درافق  توسعه ای و هدایت و راهبری برنامه های و اجرای مطلوبدر سایه تدوین 

های روزآمد، تخواهند بود که از زیرسدداخو آسددیای میانه و قفقاز  مناطق آزاد پیشددرو در منطقه خاورمیانه، آسددیای جنوب غربی

توسعه اقتصاد ملی و تقویت پیوندهای  گذاری برخوردار بوده و درسرمایهآسان، رقابتی و جذاب برای  ،کار شفافومحیط کسب

وسددعه اقتصددادی، طق کشددور در تسددایر منا یالگو و نمایندمی نقش موثری ایفااقتصددادهای منطقه ای و بین المللی راهبردی با 

 می باشد. اجتماعی  و فرهنگی
 

 صنعتی کشور-ارزشهای مورد تکریم در مناطق آزاد تجاری -3-7

ارتباطات فردی و اجتماعی از مورد تکریم در مناطق بوده و در مهمترین ارزش  راستگویی و صداقت با مردم و ذینفعان: راستگویی

 شود.  محسوب میتماعی پایه های تقویت سرمایه اج مهمترین

کرامت مردم و رعایت حقوق شهروندی و جلب رضایت مندی ذینفعان،  توجه به :حقوق شهروندی و رضایت مندی ذینفعان

 در نظام تدبیر مناطق واجد ارزش و اهمیت جدی می باشد.و همکاران  فعاالن اقتصادی سرمایه گذاران،

های بنیادینی ، بیت المال و حقوق مردم در مناطق آزاد یکی از ارزشملی، سازمانی نت داری و نگاهبانی از منابعاما :امانت داری

 محسوب می گردد که در میان همه آحاد تقویت آن یک ضرورت محسوب می شود.

  دانیم و تالش میکنیم اینتقای سرمایه اجتماعی در مناطق میوفای به عهد را ضامن اصلی جلب اعتماد عمومی و ار :وفای به عهد

 همه ذینفعان نهادینه سازیم.را در میان  مدیران، کارکنان و  ارزش
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رعایت قوانین و مقررات را ضامن اصلی نظم و انضباط و برقراری عدالت دانسته و قانون مندی  در همه امور مناطق  :قانون مندی

 به عنوان یک تکلیف واجد ارزش می باشد.

فرایند رشد و توسعه فردی، سازمانی و اجتماعی رزشمند و پایه های محوری در خالقیت و نوآوری عناصر ا :و نوآوریخالقیت 

 بود. مورد تکریم و حمایت مستمر خواهند وده و خالقان و نوآوران در مناطقب

ها و جوامع به عنوان   بنیادهای در سازمانانسجام درونی و رویکرد سیستمی  ،یکپارچگی :، انسجام  و رویکرد سیستمییکپارچگی

 توجه و اهتمام جدی می باشند.مناطق مورد  در م  رشد و توسعه متوازن و پایدارهم

بی تردید بقا و توسعه پایدار کشور به صیانت و محافظت از محیط زیست و منابع طبیعی  :صیانت و محافظت از محیط زیست

های گیری از فناوریاده بهینه از منابع با بهرهسرزمین مان استوار است، از این رو رعایت استانداردها و ضوابط زیست محیطی، استف

نو و حداکثر صرفه جویی در مصرف انرژی برای برخورداری از مناطق پاك و دوستدار محیط زیست ارزشهای مهمی هستند که 

 در همه فعالیتهای فردی، سازمانی و اجتماعی در مناطق مورد توجه و اهتمام خواهند بود.
 

 صنعتی کشور-طق آزاد تجاریاهداف راهبردی منا -4-7

  1کشور سالهانداز بیستهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمتأمین رشد پویا و بهبود شاخصکمک به 

 2 همسایگان وکشورهای منطقه  باویژه المللی بهای و بینمنطقه کشور با اقتصادهایهای اقتصادیبخشی پیوندکمک به تنوع 

 و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلیمنطقه ای آبادانی و  عمران و تسریع  توسعه  کمک به 

 راهبردها -5-7  

های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصکمک به هدف راهبردی اول :  -1-5-7

 کشور سالهانداز بیستسند چشم

 راهبرداه:
 جلب و جذب سرمایه گذاری  داخلی و خارجی  در کسب و کارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و 3ید کاال و خدماتگسترش و تسهیل تول 

 ای و جهانیحضور فعال در بازارهای منطقهو 4صادرات کاال و خدمات  گسترش 

                                                           
 مصرح در صدر ابالغیه مقام معظم رهبری استهای کلی اقتصاد مقاومتییسهدف کالن  .1

 استهای کلی اقتصاد مقاومتییس 12یاتی بند عمل یکی از راهبرد . 2

 استهای کلی اقتصاد مقاومتییس 11عملیاتی بند راهبرد .  3

 استهای کلی اقتصاد مقاومتییس 11عملیاتی بند راهبرد  4.
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 ان و تقویت اقتصاد دانش بنی  به بخشهای مختلف اقتصادی کشور 5های پیشرفتهکمک به انتقال فناوری 

 و راهبردی کشور 6تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و کاالهای ضروری 

 در مناطق بازارهای پول و سرمایهتوسعه از طریق   7تسهیل و کمک به تامین  منابع مالی از خارج 

 سازی صادی، اصالح، ساده مالی و اقت ،  پیشگیری و مقابله با فساد اداری،بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت بهبود محیط کسب و کار  حاکم

 و تقویت پنجره واحد  های مناطق و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان

 )توسعه زیرساختهای مربوط به کسب و کارهای محوری مناطق )سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات 

  و کمک به کاهش بیکاری در سطوح منطقه ای و ملی مولد ایجاد اشتغال تقویت سرمایه انسانی و 

 

المللی به منطقه ای و بینکشور با اقتصادهای  های اقتصادیکمک به تنوع بخشی پیوند :هدف راهبردی دوم -2-5-7

 همسایگان وبا کشورهای منطقه  ویژه 

 راهبرداه:  
 و منابع مزیت دار کشورهای  منطقه و همسایه  برای تولید کاال و  تعریف فرصتهای سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها

 خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای 

   جلب و جذب سرمایه گذاران بین المللی و منطقه ای برای فعالیت در مناطق 

   همسایه تسهیل و تشویق صادرات  کاال  و خدمات به بازارهای جهانی و کشورهای منطقه و 

 مشارکت با فعاالن اقتصادی در کشورهای منطقه و همسایه برای  بازاریابی و بازارسازی  منطقه آزاد 

 فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر  آسان اتباع خارجی به ویژه کشورهای منطقه و همسایه مناطق 

 

و توانمند سازی فرهنگی، منطقه ای  آبادانی  و عمران و تسریع  توسعه  کمک به  هدف راهبردی سوم : -3-5-7

 اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی

 راهبرداه:
 توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع 

  توسعه  هدفمند امورزیربنایی )آب ، برق، گاز و...( مناطق 

 قه ای و بین المللی در هم افزایی با شبکه های ملی ، منط مناطق توسعه هدفمند  زیرساختهای حمل و نقل 

  توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطالعاتی  مناطق 

                                                           
 استهای کلی اقتصاد مقاومتییس 11راهبرد عملیاتی بند  .5
 استهای کلی اقتصاد مقاومتییس 11عملیاتی بند  راهبرد. 6

 استهای کلی اقتصاد مقاومتییس 11راهبرد عملیاتی بند . 7



44 

 

  در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای کسب و کارهای محوری مناطق کارآمد مهارتی–حرفه ای ،فنیتوسعه مراکز آموزشی 

 ادی و بازدیدکنندگان از مناطقتوسعه مراکز خدمات بهداشتی و درمانی  متناسب با نیاز جامعه محلی و فعاالن اقتص 

  و ساماندهی آن ها در جهت تولید ارزشتوسعه ظرفیتها، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی 

 جلب مشارکت حداکثری ایشان در توسعه منطقه و  و اجتماعی جوامع محلی مند برای ارتقای فرهنگیهای هوش طراحی و اجرای برنامه 

 یب و تشویق اشتغال نیروی کار محلی  ماهر در کسب و کارها و صنایع ایجاد شده در مناطق ترغ 

 

 محورهای اصلی کسب و کار مناطق آزاد: -6-7

 

 



45 

 

 :طی دولت های یازدهم و دوازدهم عملکرد مناطق ویژه اقتصادی -8

سعه کشور و متعاقباً قانون برنامه دوم تو 25بند د تبصره قانون برنامه اول،  20منطقه ویژه اقتصادی به استناد تبصره  32در حال حاضر 

پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری مناطق ویژه اقتصادی به صورت فعاالنه اهداف قانون تشکیل و اداره 

فتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و المللی و تحرك در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کاال، انتقال فناوری، صادرات غیر نبین

نمایند. مزید را دنبال می گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی )ترانزیت( و انتقال کاال )ترانشیب(تشویق سرمایه

درصد  50اسالمی رسیده است که شورایمختلف به تصویب مجلس مقاطعمنطقه ویژه اقتصادی در  64کنون قانون ایجاد ااستحضار ت

باشند صنعتی در صنایع مختلف متمرکز می -های تولیدیمنطقه ویژه بر فعالیت 26منطقه فعال شده است. از این تعداد  32ها یعنی آن

 .هستندهای خدمات لجستیک مشغول عمدتاً به فعالیتو شش منطقه ویژه بندری نیز 

واحد  11واحد خدماتی و  498، صنعتی واحد تولیدی 578 واحد فعال وجود دارند که شامل 1087در مناطق یاد شده مجموعاً 

 50بالغ بر  1397تا  1392های طی سالهستند، ضمن آنکه هزار نفر نیز در این واحدها مشغول به کار  205 حدود و باشدتجاری می

 هزار شغل در این مناطق ایجاد شده است.

 1-8-  ویژه اقتصادیسرمایه گذاری داخلی و خارجی در مناطق: 

 یافتهتحقق ارزی و ریالی(گذاری داخلی )سرمایه 1397تا  1392های طی سالمالحظه می شود،  19همانگونه که در جدول شماره 

 20،436ریالی و  به صورتمیلیارد ریال  415،298مل است که شارسیده ریال  میلیارد 1،054،703اقتصادی به میزان در مناطق ویژه

 .می باشد زیمیلیون دالر به صورت ار
 

 1397تا  1392میزان سرمایه گذاری داخلی تحقق یافته در مناطق ویژه اقتصادی طی سال های  -19 جدول

 جمع 1397 1396 1395 1394 1393 1392 عنوان

 )ریالي( سرمایه گذاری داخلي

 ميليارد ریال
872،237  377،9  292،20  335،43  465،71  957،32  415,298 

 ارزی() سرمایه گذاری داخلي

دالر ميليون  
 741،6  122،4  174،4  422،2  978،2  20,436 

 

 

به صورت مشارکتی و  گذاری خارجیسرمایهمیلیارد دالر مجوز  6بیش از در مناطق ویژه اقتصادی ضمن اینکه در همین مدت 

تحقق  گذاری خارجیرمایهمیزان س 20در جدول شماره  است. میلیارد دالر آن تحقق یافته 1.3صادر شده است که معادل  مستقیم

 در مناطق ویژه اقتصادی ارائه شده است. 1397تا  1392های طی سال یافته
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 1397تا  1392حقق یافته در مناطق ویژه اقتصادی طی سال های ی( تت)مستقیم و مشارکمیزان سرمایه گذاری خارجی  -20 جدول

 جمع 1397 1396 1395 1394 1393 1392 عنوان

 ارجيخسرمایه گذاری 
دالر( )ميليون  

756 291 7 44 176 2 1,275 
 

 2-8- ویژه اقتصادیدر مناطق  صادرات: 

حجم مناطق ویژه اقتصادی کشور سهم عمده ای از صادرات غیر نفتی کشور را در طول سال های اخیر به خود اختصاص داده اند. 

میلیارد دالر بالغ  116 حدودبه  1397 تا 1392های سالطی مناطق ویژه اقتصادی به خارج از کشور  محصوالت تولیدی صادرات

میزان صادرات مناطق ویژه اقتصادی  21در جدول شماره میلیارد دالر می باشد.  20طور متوسط ساالنه نزدیک به گردیده است که به 

 .های مورد گزارش ارائه شده استطی سال

 1397تا  1392میزان صادرات در مناطق ویژه اقتصادی طی سال های  -21 جدول

 جمع 1397 1396 1395 1394 1393 1392  عنوان

(دالر ميليونصادرات )  789،17  659،22  828،16  575،20  546،21  228،16  115,626 
 

 3-8- ویژه اقتصادیمناطق  به واردات: 

این مناطق اختصاص دارد.  واردات به مناطق ویژه اقتصادی به مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آالت تولیدی واحدهای صنعتی فعال در

میلیون دالر رسیده  32،569به رقم طی این دوره مناطق این واردات به مجموع مالحظه می شود،  22همانگونه که در جدول شماره 

 درصد صادرات این مناطق می باشد. 28که معادل  است

 1397تا  1392میزان واردات در مناطق ویژه اقتصادی طی سال های  -22 جدول

 جمع 1397 1396 1395 1394 1393 1392  انعنو

(دالر ميليونواردات )  860،3  976،8  427،5  353،5  857،4  097،4  32,569 
 

 4-8- ویژه اقتصادیمناطق  ترانزیت از: 

در جدول شماره  که صورت گرفته استاز مناطق ویژه اقتصادی ترانزیت خارجی نیز میلیارد دالر  17طی دوره مورد گزارش حدود 

 ارائه شده است. 1397تا  1392طی سال های  آنمیزان  23

 1397تا  1392میزان ترانزیت در مناطق ویژه اقتصادی طی سال های  -23 جدول

 جمع 1397 1396 1395 1394 1393 1392  عنوان

(دالر ميليونترانزیت )  191،1  877،4  752،3  189،2  577،2  000،2  16,588 
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 اقدامات در دست اجرا -9

  الملل بین بورس تاسیس .1

  المللی بین موفق تجربیات از گیری بهره با آزاد مناطق گذاری سرمایه و خدمات واحد پنجره اندازی راه .2

 آزاد مناطق اقتصادی فعالین و کنندگان تولید گذاران، سرمایه ضمانت و حمایت صندوق تاسیس .3

 کارها و کسب سنجی اعتبار سامانه استقرار .4

 مناطق در...  و شرکتها ثبت انبارها، گمرکی، امور یکپارچه و جامع های مانهسا استقرار .5

 مناطق عمرانی های پروژه اجرایی فنی جامع نظام استقرار .6

  صادرات رویکرد با بنیان دانش شرکتهای و ها آپ استارت سازی فعال برای آزاد درمناطق فناوری و نوآوری مراکز ایجاد .7

  کشور از خارج به ایرانیان خارجی سفرهای از بخشی جایگزینی راستای در گردشگری توسعه .8

  خارجی های بیمه و ها بانک شعب استقرار و مرزی برون های بانک تاسیس برای تالش .9

 توسط قشم در تن میلیون 5/3 ظرفیت با متانول تولید پتروشیمی بزرگ مجتمع جمله از گذاری سرمایه های پروژه کالن شدن اجرایی .10

 سرمایه توسط انزلی در اقامتی تفریحی و گردشگری مجتمع چابهار، آزاد منطقه در مکران نگین پتروشیمی مجتمع چینی، گذار سرمایه

 .مناطق سایر در مشابه پروژه دهها و اروند آزاد منطقه فوالد های مجتمع ایتالیایی، گذار

 و ظرفیت های آنها برای کمک به تامین منابع ضروری کشور. ایفای نقش موثر هر یک از مناطق متناسب با موقعیت 11

 

 پیشنهادها -10

علی رغم چالشهایی که در بخش چهارم این گزارش به آن پرداخته شد و برخی دیگر موانع در مسیر تحقق اهداف مناطق آزاد 

لفه های خارج از کنترل مناطق بوده کشورمان طی دو دهه و اندی اخیر که البته بخش عمده آن متاثر از فرایند توسعه ملی و مو

های مناطق آزاد به عنوان یکی ها و ظرفیتاست، با عنایت به تجربه های بسیار موفق دیگر کشورها در بهره گیری موثر از قابلیت

فع پذیری اقتصادهای پیشرفته، الزم است برای راز راهبردهای تقویت و شکوفایی اقتصادهای در حال گذار و افزایش رقابت

این راستا  دررو اتخاذ گردد. های پیشریزی کالن ملی در طی سالهای فوق تدابیر الزم از سوی حاکمیت و نظام برنامهچالش

 پیشنهاد می شود موارد ذیل در دستورکار جدی قوای سه گانه کشور قرار گیرد:

 ن در سطح ملی،و کارکردهای آو ویژه اقتصادی تالش برای ایجاد فهم مشترک از مناطق آزاد  -

در یک  تالش برای ایجاد وفاق و باور ملی در ارتباط با امکان نقش آفرینی موثر ساز وکار مناطق آزاد در نظام توسعه ملی -

 تعامل اثربخش با مجلس شورای اسالمی، قوه قضائیه، دولت و ارکان مختلف حاکمیت،
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در سطح حاکمیت و رفع چالشها و ابهامات حقوقی و قانونی  دهای مناطق آزامتناسب سازی اهداف و ابزار و اختیارات سازمان -

 موجود،

  قانون احکام دائمی توسعه، 65واجرای کامل بند الف ماده تالش برای ایجاد و تقویت مدیریت یکپارچه و واحد در مناطق  -

ی پول و اعتبار شورای عالی شورا از طریق تسهیل فرایندها و الزامات شکل گیری بازار های مالی برون مرزی و بین المللی   -

 بیمه و شورای عالی بورس،

 و ویژه اقتصادی آزاد مناطق به اصلی سرزمین صادرات و تولید تسهیل و گسترش از قانونی های حمایت تسری -

 جلب مشارکت دولت بویژه وزارت خانه های راه و شهرسازی و نیرو برای کمک به تکمیل و توسعه زیرساختهای مناطق -

 قانون برنامه چهارم توسعه 35تکلیف ماده  آزاد موضوع

اطالعات در خصوص تامین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی نیرو، نفت و ارتباطات و فناوریهای ایفای تکالیف وزارتخانه -

و  1393قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب  81مناطق ویژه موضوع تکلیف ماده 

 های حمل و نقلی دسترسی به این مناطقساختت وزارت راه و شهرسازی در تکمیل و توسعه زیرمشارک

از طریق ضابطه مند کردن انتخاب و انتصاب مدیران ارشد این  های مناطق آزادای سازمانارتقا و توسعه نظام مدیریت حرفه  -

  های مناطق آزاد،مناطق و چابک سازی و مهندسی مجدد ساختار سازمان

 های این مناطقو حفظ مزیتو ویژه اقتصادی اجتناب از هرگونه تعمیم مقررات سرزمین اصلی به مجموعه مناطق آزاد  -

 

و ویژه  های مجدانه همه فعاالن و متولیان دولتی و غیردولتی فعال در مناطق آزادامید است با تدابیر دانایی محور و تالش

های بهره مندی حداکثری ملک و گانه کشور، زمینهحکومتی و قوای محترم سه های ارکان مختلفکشور و حمایت اقتصادی

ای، المللی و منطقهسازی اقتصاد ملی و پیوند آن با اقتصادهای بینهای این مناطق درکمک به متنوعها و قابلیتملت از فرصت

نفتی و تحرك بخشی و صادرات غیرگذاری خارجی و انتقال دانش و فناوری، توسعه تجارت تسهیل جلب و جذب سرمایه

کشور از اقتصاد جهانی از طریق این آفرینی مستمر و ارتقای سهممضاعف به نظام توسعه ملی کشور فراهم گردیده، ارزش

  مناطق را شاهد باشیم.


