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 باسمه تعالی

 :عنوان منابع و سندها( الف

ه شواریعالی مناطق دبیرخان/ 1931تا  1931ا و عملکرد ه ها، چالش صنعتی و ویژه اقتصاد، آسیب-مناطق آزاد تجاری -1

 .، نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی1931آبان  8/ آزاد و ویژه اقتصادی

 .1112و  1111(/ آنکتاد) سازمان مللنفرانس تجارت و توسعه گزارش سالیانه ک -1

 .1931و  1931/ / آمار رسمی گمرک جمهوری اسالمی ایران در خصوص واردات و صادرات کل کشور -9

 .مرکز ملی آمار/ 1931 نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن -1

 

 :محتوا( ب

 صنعتی-اهمیت موضوع مناطق آزاد تجاری

 چکیده

در ساال  ( صادرات، تولید، جذب منابع مالی از خارج و انتقال فناوری)چهار هدف اصلی صنعتی با -تشکیل مناطق آزاد تجاری

سهم ایان  ( 1)ای که  گونه سال تجربه کشور، هیچ یک از اهداف اصلی محقق نشده است به 11متاسفانه طی . آغاز شد 1921

سهم ( 9)درصد،  1ی کشور کمتر از سهم این مناطق در جذب سرمایه خارج( 1)درصد،  1مناطق در صادرات کشور کمتر از 

متاسفانه آمار مشخص و شفافی از تولید و انتقال فناوری در ( 1)درصد است، و  9این مناطق در ایجاد اشتغال کشور کمتر از 

عالوه بر عدم تحقق اهداف اصلی، کشور دچار عوارض جانبی فراوانی در این منااطق شاده اسات کاه     . این مناطق وجود ندارد

سازی فارار مالیااتی، تخلفاات متعادد در      های صوری و زمینه ها قاچاق کاال و ارز از طریق مناطق، توسعه شرکت ن آنتری مهم

واگذاری منابع و اراضی مناطق، تشدید شکاف طبقاتی در مناطق، افزایش مخاطرات امنیتی و گساترش معالاالت فرهن ای و    

 .باشد اجتماعی می

 به عبارت دی ر، بنا بر این بود که

      ،مناطق آزاد تبدیل به سکوی صادرات شده و به رونق تولید و حل معالل بیکاری کمک نمایاد ولای دقیقاا بارعکس

تبدیل به سکوی واردات و بازار فروش محصوالت خارجی شده و به تالعیف تولید داخل و افزایش بیکاری منجر شده 

 .است

  داشته باشیم ولی دقیقاا بارعکس، باازار    ( قه و جهانمنط)با ایجاد این مناطق سهم بیشتری در بازار کشورهای دی ر

ایم و بسیاری از مردم به جاای خریاد کااال از تولیدکنناده      کشور خودمان را نیز در اختیار کاالهای وارداتی قرار داده

 .کنند های سرزمین اصلی، به مناطق آزاد مراجعه می داخلی یا فروش اه
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رساد رارو ه منااطق آزاد، یاک رارو ه       با توجه به عدم تحقق هیچ یک از اهداف اصلی و بروز عوارض منفی متعدد، به نظر می

دهای   خورده برای اقتصاد کشور است و ضرورت دارد عالوه بر جلوگیری از تشکیل منااطق جدیاد، نسابت باه ساامان      شکست

 . ل صورت رذیردمناطق موجود و نهایتا اصالح قانون مناطق اقدام عاج

 مقدمه

و باا هادف توساعه اقتصاادی از طریاق جاذب        1913واسطه قانون برنامه اول توسعه در سال  صنعتی به-مناطق آزاد تجاری

با تصویب قانون چ ون ی اداره مناطق آزاد، ساه منطقاه آزاد    1921سرمایه و گسترش تولید وارد اقتصاد ایران شد و از سال 

منطقه آزاد دی ر توسط مجلس  1تعداد  31و  83، 81های  سپس در سال. آغاز به فعالیت نمودندکیش، قشم و چابهار رسما 

از ساال  . 1و مکاران ( ره)شورای اسالمی به تصویب رسید؛ این مناطق عبارتند اروند، ارس، انزلی، ماکو، فرودگاه اماام خمینای   

اکناون در مراحال رایاانی     شورای اسالمی تقدیم نمود که هممنطقه آزاد دی ر را به مجلس  8نیز دولت الیحه افزایش  1931

 .تصویب قرار دارد

صنعتی، زمان مناسبی است تا با ارزیاابی میازان تحقاق    -سال از آغاز فعالیت مناطق آزاد تجاری 11با توجه به گذشت حدود 

 . مورد بررسی قرار گیرد ها آناهداف اصلی این مناطق، ادامه فعالیت و یا افزایش تعداد 

 

 اهداف تشکیل مناطق آزاد

ی در حاوزه تولیاد و   گاذاری خاارج   صنعتی، توسعه و رشد اقتصادی از طریق سرمایه-هدف اصلی از ایجاد مناطق آزاد تجاری

، هدف از ایجاد این 1921صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب سال -قانون چ ون ی اداره مناطق آزاد تجاری .صادرات است

 :زیر بیان نموده استمناطق را به ترتیب 

 زیربنایی امور انجام در تسریع .1

 اقتصادی توسعه و رشد آبادانی، و عمران .1

 عمومی درآمد افزایش و گذاری سرمایه .9

 مولد و سالم اشتغال ایجاد .1

 کاال و کار بازار تنظیم .1

 ای منطقه و جهانی بازارهای در فعال حالور .1

 تبدیلی و صنعتی کاالهای صادرات و تولید .2

 عمومی خدمات ارائه  .8

                                                           
1
 .قوانین منطقه آزاد در فرودگاه امام و سواحل مکران اجرایی نشده استدر حال حاضر  - 
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هادف اصالی و مولاد     1تر باه   صورت تخصصی ، به1931های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی سال  سیاست 11همچنین در بند 

 : اشاره شده است؛ در این بند آمده

 :منظور بهعمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور  ی حوزه ی توسعه"

 های ریشرفته انتقال فناوری 

 گسترش و تسهیل تولید 

 صادرات کاال و خدمات 

 تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج" 

البته این مسئله قابل . گذاری است ها در ایجاد این مناطق، توسعه سرمایه دهد هدف دولت مطالعه مناطق آزاد جهان نشان می

گذاری خارجی بوده  ذاری، سرمایهگ توجه است که در اسناد مربوط به مناطق آزاد و ویژه در کشورهای دی ر، منظور از سرمایه

گذاری خاارجی   در ایران نیز سرمایه. است( FDI) 2گذاری مستقیم خارجی و شاخص اصلی بررسی عملکرد این مناطق سرمایه

تاوان از قاانون و مقاررات تساهیل ورود و خاروج       گذاری در نظر گرفته شده که این مسئله را می عنوان هدف اصلی سرمایه به

 .گذار خارجی در مناطق آزاد برداشت کرد یهسرمایه و سرما

وکار در سارزمین اصالی حااکم هساتند توساط دولات در        منظور تحقق اهداف در مناطق آزاد، برخی از قوانین که بر کسب به

 .شود اعمال می( با محدودیت کمتر)صورت متفاوتی  صورت کامل لغو و برخی دی ر به مناطق آزاد به
 

 آزادعملکرد نامطلوب مناطق 

نیاز در  ( العاالی  مدظلاه )ای که رهبار معظام انقاالب     گونه عملکرد نامناسب مناطق آزاد انتقادات بسیاری را بران یخته است به

 اند؛ مقاطعی از نحوه عملکرد مناطق آزاد انتقاد نموده

حق هم ، شوید دار می بینید غصه را می آزاد مناطق خب شما" :31دیدار با دانشجویان، چهاردهم تیرماه  . أ

را هم ببینید تا امیدوار بشوید، ( های موفق نظیر فناوری نانو و سایر خدمات نمونه) یزهاچ ینامّا بروید ا !دارید

 ".برد ها را باال می هم در کشور هست؛ این سطح آگاهی یزهاچ ینخوشحال بشوید؛ و ببینید ا

 

بنده گزارش دادند که از فالن بندر در روز مثالً سه هزار تا رنج هزار کانتینر  به" :31دیدار نوروزی، اول فروردین  . ب

خب چرا؟ بقیّه بازدید ! شود یکانتینر بازدید م ۰۵۱از مجموع این سه هزار یا رنج هزار، فقط . شود یوارد کشور م

از [ هم آن]وارد شده است؛   است که قاچاق که جنس شود ی، معلوم م آید؛ وقتی داخل انبار رفت و می شود ینم

 مناطق آزادیا از که بحث دی ری است؛  شود یحاال آنچه از مرزهای غیررسمی وارد م! مبادی رسمی کشور

 ".توانیم یگرفته بشود؛ و م ها ینجور؛ باید جلوی ا همین

                                                           
2
 - Foreign Direct Investment 
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 :31ن رانی از قاچاق روشاک، تیرماه  . ت

که توسط دفتر ایشان به دبیر وقت شورایعالی  مناطق آزادقاچاق پوشاک از رویه و  نارضایتی رهبر انقالب از واردات بی"

 ".دستور ری یری موضوع را صادر نمود 13/40/3131مناطق آزاد منتقل گردید و آقای ترکان نیز در نامه 

ی از صنعتی بر اساس میزان تحقاق اهاداف اصالی و همچناین عاوارض ناشا      -در ادامه این بخش، عملکرد مناطق آزاد تجاری

 .گیرد فعالیت این مناطق بر اقتصاد کشور، مورد ارزیابی قرار می

 

 عدم تحقق اهداف اصلی

زایای   گذاری خارجی، صادرات و اشاتغال  دهد مناطق آزاد در راستای اهداف اصلی خود یعنی سرمایه آمار و اطالعات نشان می

البته آمار دقیقی از میزان تحقق دو هدف اصلی دی ار یعنای   . ها اشاره خواهد شد اند که در ادامه به آن عملکرد موفقی نداشته

 .های ریشرفته در مناطق آزاد وجود ندارد تولید و انتقال فناوری

 

 !گذاری خارجی در ایران درصد سرمایه 4کمتر از 

طور میان ین  بهمطابق این نمودار، . دهد سال اخیر نشان می 11گذاری خارجی در این مناطق را طی  نمودار زیر میزان سرمایه

ساال اخیار باه     1ایان رقام در   . میلیون دالر است 121منطقه آزاد کشور ساالنه معادل  2گذاری خارجی در مجموع  سرمایه

 .رسد میلیون دالر می 11کمتر از 

 

 (1سند شماره )گذاری خارجی در مناطق آزاد ایران، دبیرخانه شواریعالی مناطق آزاد  میزان سرمایه - 1 نمودار
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گاذاری خاارجی در    مطابق این آمار، میان ین سرمایه. گذارد گذاری خارجی در کشور را به نمایش می جدول زیر میزان سرمایه

گذاری خارجی در مناطق آزاد طی  که میان ین سرمایه درصورتی. میلیارد دالر است 95119، معادل 1111تا  1113های  سال

جذب سرمایه خاارجی در  به عبارت دی ر  میلیون دالر در سال است؛ 8151 صورت میان ین معادل ، به39تا  81های  سال

بر خالف ساایر منااطق آزاد موفاق جهاان کاه      . گذاری خارجی در ایران است درصد کل سرمایه 4مناطق آزاد کمتر از 

اختصااص  گاذاری خاارجی کشاور را باه خاود       توجهی از سارمایه  گذار خارجی شده و حجم قابل موجب افزایش جذب سرمایه

 .اند دهند، مناطق آزاد ایران در این زمینه موفق نبوده می

 (میلیارد دالر)گذاری مستقیم خارجی در ایران  سرمایه سال

1113 15389 

1111 95113 

1111 15122 

1111 15111 

1119 95111 

1111 15111 

1111 15111 

1111 95921 

 (2شماره سند)ملل سازمان توسعه و تجارت کنفرانس انهیسال گزارش ران،یدرا یخارج میمستق یگذار هیسرما زانیم-1 جدول

روشای   درصدِ آن بسایار رقام نااچیزی باوده و قابال چشام       1گذاری خارجی در ایران، طبیعتا  با توجه به حجم اندک سرمایه

های تجاری و خادماتی جاذب    آن هم غالبا در زمینهگذاری خارجی که  بدیهی است که به دلیل حجم رایین سرمایه. باشد می

 .شده، اهدافی مانند انتقال تکنولو ی در مناطق آزاد نیز محقق ن ردیده است
 

 !کمتر از یک درصد صادرات کل کشور

به ترتیب حدود  31و  31های  طبق آمار منتشر شده، مجموع صادرات کاال و خدمات از مناطق آزاد به خارج از کشور در سال

های اخیار، مجماوع منااطق آزاد     میلیارد دالری کشور در سال 11لذا با توجه به صادرات . باشد میلیون دالر می 911و  111

 .دهند درصد کل صادرات کشور را تشکیل می 1کمتر از 

 صادرات کل کشور صادرات کاال و خدمات مناطق آزاد سال
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(میلیارد دالر) (میلیارد دالر)   

44 15113 115118 
49 15913 115111 

 گمرک و( 1 شماره سند) آزاد مناطق یعالیشورا رخانهیدب ،31 و 31 یها سال در کشور کل و آزاد مناطق صادرات -2 جدول

 (9 شماره سند) رانیا یاسالم یجمهور

 

درصد واردات کشور  11دالر و حدودا معادل میلیارد  1تا  9این در حالیست که واردات کاال از طریق مناطق آزاد ساالنه بین 

درصد صادرات کشاور را   1درصد واردات کل کشور و در مقابل، کمتر از  11لذا مناطق آزاد هفت انه ایران، . برآورد شده است

 !نماید تامین می
 

 !درصد اشتغال کشور 3کمتر از 

ادعای ) گردد هزار شغل جدید در کشور ایجاد می 211هزار الی  111طبق آمار ارائه شده توسط دولت محترم، ساالنه حدود 

؛ این در حالیست که طباق آماار منتشار    (ربط از جمله ریاست محترم جمهور و وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی مسئولین ذی

 آیاد  یهزار فرصت شغلی در مجموع مناطق آزاد کشور ردید ما  11شده توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، ساالنه حدود 

 .باشد درصد می 9زایی کشور کمتر از  صنعتی در اشتغال-به عبارت دی ر سهم مناطق آزاد تجاری. (1سند شماره )

گردد نرخ  همان ونه که مالحظه می(. 1سند شماره )دهد  های دارای منطقه آزاد را نمایش می جدول زیر نرخ بیکاری در استان

 .ط نرخ بیکاری در کل کشور استها بیشتر از متوس بیکاری اغلب این استان

 

 1931نرخ بیکاری در سال  محدوده

 1152 هرمزگان

 1151 آذربایجان غربی

 1.21 کل کشور

 1152 گیالن

 1951 سیستان و بلوچستان

 1951 آذربایجان شرقی

 1159 خوزستان

 (1سند شماره ) آزاد مناطق یدارا یها استان در یکاریب نرخ -9 جدول
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 بروز عوارض منفی متعدد

ها قاچاق کاال و  ترین آن عالوه بر عدم تحقق اهداف اصلی، کشور دچار عوارض جانبی فراوانی در این مناطق شده است که مهم

منااطق،  سازی فرار مالیاتی، تخلفات متعدد در واگذاری منابع و اراضی  های صوری و زمینه ارز از طریق مناطق، توسعه شرکت

در اداماه باه   . باشاد  تشدید شکاف طبقاتی در مناطق، افزایش مخاطرات امنیتی و گسترش معالالت فرهن ی و اجتماعی مای 

 .گردد نحوه وقوع برخی از این مشالت اشاره می

 

 قاچاق کاال

کشور ما به دلیل شرایط خاص مقررات صادرات و واردات و در نتیجه آن منفعت زیاد قاچاق کاالهای هدف، نیازمناد شارایط   

ورود کاال به مناطق آزاد بدون کنترل و امکان ره یری صرفاً به تسهیل قاچااق از منااطق آزاد کماک    . باشد کنترلی خاص می

دهد که تسهیل تجاارت در منااطق آزاد و کااهش     یافته نیز نشان می ی توسعهمطالعه مناطق آزاد برخی کشورها. خواهد کرد

در این کشورها کاالهای وارده به مناطق آزاد از بدو ورود تا خروج از . بروکراسی باعث کاهش نظارت در این مناطق نشده است

فناوری اطالعات این امکاان را  . وندش صورت الکترونیکی ره یری می مناطق و یا استفاده در تولید، توسط گمرک آن کشور به

 . کند تا بدون افزایش چشم یر بروکراسی، امکان ره یری کاالها فراهم شود فراهم می

شوند تحت نظارت گمرک جمهوری اسالمی ایران نیستند؛ همچنین  در کشور ما برخی از کاالهایی که به مناطق آزاد وارد می

صورت  ا ندارد، لذا اگر کاالیی که تا نزدیکی مرزهای کشور ما بدون کنترل آمده، بهه گمرک مناطق آزاد نیز نظارت کافی بر آن

در ادامه به شرایط خااص منااطق آزاد   . 3های نظارتی از این مسئله خبردار نخواهند شد غیرقانونی به کشور وارد شود، دست اه

 :شود، اشاره شده است که موجب تسهیل قاچاق می

 ه آزاد باشد، قاچاق محسوب نشده و با توجه به گستردگی مرز سارزمین اصالی و منااطق    تا زمانی که کاال در منطق

 .طلبان امکان انبار کاالی خود در مناطق آزاد و خروج آن از مناطق را در زمان مناسبی خواهند داشت آزاد، فرصت

  ای  ا ررداخات هزیناه  اگر کاالیی بدون ثبت گمرکی به منطقه وارد شود، قاچاق محسوب نشده و در صورت کشف، با

 .گردد عنوان عوارض، تبرئه می اندک به سازمان منطقه به

  متری از قلمرو خاکی منااطق آزاد نیاز از    811قانون برنامه رنجم، محدوده آبی در فاصله  111ماده  "و"طبق بند

رود و یا خروج از و در صورت کشف محموله با ظن قوی به قاچاق که در حال و 4امتیازات این مناطق برخوردار بوده

این مناطق باشند، امکان برخورد با آن وجود نداشته و همچنین جهت اثبات فاصاله مادنظر، نیروهاای انتظاامی باا      

 .مشکالتی مواجه خواهند شد

                                                           
، گمرک جمهوری اسالمی در تمامی مبادی 8/9/99بر اساس برنامه راهبردی ارتقای سالمت نظام اداری و مبارزه با فساد در مناطق آزاد مصوب هیات وزیران در تاریخ  - 3

.مناطق آزاد مستقر خواهند شد
 

 .رار شده استهای توسعه کشور نیز عینا تک این ماده در برنامه احکام دائمی برنامه - 4
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 هایی نظیر ارتفاعات، دریاا یاا    به اذعان برخی از مدیران گمرکات جمهوری اسالمی ایران در مناطق آزاد، در محدوده

 .امکان کنترل وجود نداشته و مسیرهایی جهت قاچاق کاال ایجاد شده است خورها عمالً

 ها و عدم امکان نظارت لحظه به لحظه بر چندین کیلومتر حصارکشی، امکان قاچااق را   ایجاد خلل و رارگی در فنس

 .برای افراد سودجو فراهم آورده است

 مناطق، امکان دروی کاالی قاچاق در ایان منااطق را   های نظارت بر انبارهای تحت کنترل  مندی از سامانه عدم بهره

در حال حاضر سرنوشت بسیاری از کاالهای ورودی به مناطق آزاد مشخص نیست؛ صادرات، مصرف . دهد افزایش می

 در منطقه، ورود به سرزمین اصلی و یا ایجاد ارزش افزوده؟

 

 فرار مالیاتی

هاای   صنعتی، اشاخاص حقیقای و حقاوقی کاه باه اناواع فعالیات       -تجاریقانون چ ون ی اداره مناطق آزاد  19بر اساس ماده 

برداری مندرج در مجوز از ررداخت مالیات معاف خواهناد   اقتصادی در منطقه فعالیت دارند، به مدت بیست سال از تاریخ بهره

مات به سرزمین اصالی،  ولی در صورت ارسال کاال و خد. همچنین مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده مستثنی هستند. بود

 .اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به ررداخت مالیات خواهند بود

کنند اماا از   هایی در مناطق آزاد شده است که در واقع در سرزمین اصلی فعالیت می وجود معافیت مالیاتی باعث ایجاد شرکت

س از ثبت شرکت در مناطق آزاد، امکان رصاد  شود که ر این مشکل از اینجا ناشی می. نمایند معافیت مناطق آزاد استفاده می

دارد، امکان نظارت بر این  ها را تحت نظر های اقتصادی شرکت سازمان امور مالیاتی نیز که فعالیت. فعالیت شرکت وجود ندارد

یکای از   .راحتی قابل انجام خواهد باود  مناطق آزاد و فعالیت در داخل کشور به لذا ثبت شرکت در. ها را نخواهد داشت شرکت

 .شود، تهدید شرایط رقابتی و تهدید تجارت سالم در کشور است معالالت اساسی که از فرار مالیاتی ناشی می

عناوان مثاال در منطقاه     به. منظور فرار مالیاتی است های صوری در مناطق آزاد به بنابراین یکی از تخلفات رایج، ایجاد شرکت

. اناد  شرکت با آدرس و کدرستی یکسان در جزیره کیش به ثبت رسیده 1811شرکت ثبت شده،  3181آزاد کیش با بررسی 

هماین مجتماع باه     111و  911در هر کادام از واحادهای   . 911کیش برج صدف طبقه سوم واحد : این آدرس عبارتست از

در  هاا  ثبت چند هزار شرکت در یک آدرس رستی نشان از عدم فعالیت این شارکت . شرکت ثبت شده است 19و  23ترتیب 

 111شرکت انفورماتیک، بیش از  11همچنین طبق اسناد موجود حدود  5.مناطق آزاد و سوءاستفاده از معافیت مالیاتی است

صورت صوری در دفاتر خاود در منااطق آزاد ثبات     اند، به میلیارد تومان از درآمد خود را که در سرزمین اصلی به دست آورده

 .دنموده و مدعیِ معافیت از مالیات هستن

 

                                                           
شرط برخورداری از هرگونه های مستقیم و مصوبه برنامه راهبردی ارتقای سالمت نظام اداری و مبارزه با فساد در مناطق آزاد،  قانون مالیات 232ماده  "ت"بند مطاب  - 5

 .امه مالیاتی در موقع مقرر قانونی استتسلیم اظهارن ،معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور
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 مغایرت با اسناد باالدستی

 :1921قانون مناطق آزاد مصوب سال  1براساس ماده 

گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد  اقتصادی، سرمایه تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه

کاالهای صنعتی  ای، تولید و صادرات منطقه بازار کار و کاال، حالور فعال در بازارهای جهانی و سالم و مولد، تنظیم اشتغال

 و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی

 :های کلی اقتصاد مقاومتی سیاست 11و بند 

های ریشرفته، گسترش و تسهیل تولید،  ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه

 .منابع مالی از خارج صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و

 . این اهداف برای مناطق تعریف، تصریح و تاکید شده است

 .اند و یا بسیار اندک و ناچیز بوده است توان گفت که این اهداف محقق نشده به جرأت و با قاطعیت می

های توسعه در تالاد است که در ادامه مختصرا به  های کلی و قوانین برنامه مالافا تصویب این الیحه با برخی از سیاست     

 :گردد ها اشاره می آن

 :های کلی اقتصاد مقاومتی سیاست 11بند  .1

گسترش و تسهیل ، های ریشرفته انتقال فناوری: منظور به ی عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور حوزهی  توسعه"

 "تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، صادرات کاال و خدمات، تولید

 ( و نه توسعه کمی)که بر توسعه کیفی و حوزه عمل مناطق آزاد تأکید می نماید 
 

 :های کلی اقتصاد مقاومتی سیاست 12بند  .1

 "افزایش سهم درآمدهای مالیاتیاصالح نظام درآمدی دولت با  " 

ساله و معافیت دائمی از ررداخت مالیات بر ارزش افزوده در تقابل  11طبیعتا افزایش مناطق آزاد با معافیت مالیاتی  که

 .با این اصل قرار دارند
 

 :های کلی تولید ملی سیاست 2بند  .9

 ."مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش رول ملّی"

واردات کاال به مناطق آزاد از ثبت سفارش معاف است، ورود و خروج ارز و . باشند مناطق آزاد دارای قوانین خاص ارزی می

ورود و خروج اتباع خارجی نیز به این مناطق . همچنین خرید و فروش ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است

های کلی تولید ملی،  سیاست 2ر تاثیرگذار بوده و در مغایرت با بند های ارزی کشو این امتیاز در بحران. تسهیل شده است

 .حمایت از کار و سرمایه ایرانی قرار دارد
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 :قانون برنامه ششم توسعه 1ماده  .1

های عمومی، اصالح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابست ی بودجه به نفت  جویی در هزینه منظور تحقق صرفه به"

های اجرای قانون  هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالبرقراری : برنامه ششم تا رایان اجرای قانون

 ".برنامه ممنوع است

های اقتصادی در مناطق آزاد کشور، و معافیت دائمی از ررداخت  ساله برای تمامی فعالیت 11با توجه به معافیت مالیاتی 

 .افزایش آن قطعاً به برقراری ترجیح و معافیت مالیاتی منجر خواهد شدمالیات بر ارزش افزوده در این مناطق، 

 

 :قانون برنامه ششم توسعه 19ماده  .1

های  جهت استقرار واحدهای تولیدی و اخذ تأییدیه تأمین زیرساختایجاد هرگونه منطقه آزاد جدید منوط به "

 "محیطی، نظامی و امنیتی است زیست

های مورد نیاز یک منطقه آزاد تأمین  کدام از زیرساخت ز مناطق آزاد ریشنهادی هیچهای صورت گرفته ا براساس بررسی

های اولیه  ها، هنوز از زیرساخت برخی از مناطق آزاد فعلی نیز با وجود گذشت چند دهه از فعالیت آن. ن ردیده است

 .محرومند

 

 :قانون برنامه ششم توسعه 18ماده  .1

 "سازمانی های کاهش سطوح مدیریت و کاهش رست "

ای و سطوح مدیریتی متعدد ذیل  ها سازمان منطقه یازمند تشکیل دهها منطقه آزاد و ویژه جدید، ن در حالیکه افزایش ده

 .باشد قتصاد و شورایعالی مناطق آزاد میوزارت ا

 

 :های کلی نظام اداری سیاست 11بند  .2

 "جهت تحقق اهداف چشم انداز چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیالت نظام اداری در"

 .که این بند نیز با افزایش و گسترش مناطق آزاد در تالاد است

 

 :ضوابط ملی آمایش سرزمین 11و  11مواد  .8

 "ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صرفا براساس مطالعات آمایش سرزمینی در رهنه سرزمینی ممکن خواهد بود"

 .که متاسفانه اغلب مناطق آزاد و ویژه فعلی و همچنین مناطقِ در حال تصویب فاقد این مطالعات کارشناسی هستند 
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 راهکارهای پیشنهادی

دهد در ابتدا بنا بود مناطق آزاد تبدیل به سکوی صادرات گردد و به رونق تولید و حل معالال بیکااری    مطالب فوق نشان می

برعکس، تبدیل به سکوی واردات و بازار فروش محصوالت خارجی گردیده و به تالعیف تولید داخال و  کمک نماید ولی دقیقا 

منطقه و )رفت با ایجاد این مناطق سهم بیشتری در بازار کشورهای دی ر  همچنین انتظار می. افزایش بیکاری منجر شده است

ایم و بسیاری از ماردم   در اختیار کاالهای وارداتی قرار دادهداشته باشیم ولی دقیقا برعکس، بازار کشور خودمان را نیز ( جهان

لاذا نااظر باه ایان     . کنناد  های سرزمین اصلی، به مناطق آزاد مراجعه مای  به جای خرید کاال از تولیدکننده داخلی یا فروش اه

 :گردد مطالب، سه راهکار کلی زیر ریشنهاد می

 جلوگیری از تشکیل مناطق جدید .1

صنعتی و بروز عوارض ناشی از ادامه فعالیت یا گسترش این منااطق،  -ساله مناطق آزاد تجاری 11با توجه به عملکرد 

منطقه ویژه  11منطقه آزاد و  8افزایش مناطق آزاد جدید فاقد توجیه بوده و مناسب است روند تصویب الیحه افزایش 

اکناون در   ی اسالمی موافقت شد و هام با یک فوریت این الیحه در مجلس شورا 31در تیرماه . اقتصادی متوقف گردد

 .دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد

 

 دهی مناطق موجود سامان .1

ای معاین ماورد    های عملکردی ایان منااطق در باازه    نظر به عملکرد نامطلوب مناطق آزاد فعلی، مناسب است شاخص

 .ود گرددهای مناطق ناموفق و فاقد توجیه محد ارزیابی قرار گرفته و معافیت

 

 "صنعتی-مناطق آزاد تجاری چ ون ی اداره  "اصالح قانون  .9

این قانون که ناظر  11و  19اصالح قانون مناطق نیز نقش موثری در کاهش عوارض جانبی خواهد داشت؛ اصالح مواد 

امتیاازات در  اعطای . باشد، از اهمیت بیشتری برخوردار است به اعطای معافیت از ررداخت مالیات و حقوق ورودی می

عناوان مثاال    باه  .های اقتصادی و تمامی اقالم وارداتای تعلاق گرفتاه اسات      تمامی فعالیت صورت عام به مناطق آزاد به

گونه که یک واحد صنعتی از ررداخت مالیات معاف است، یک شرکت بازرگانی که صرفاً اقدام به واردات و فروش  همان

ای، خدماتی و صنفی که بعالاً جایی  های واسطه اف است، همچنین سایر فعالیتنماید نیز از ررداخت مالیات مع کاال می

 .در اهداف اصلی مناطق آزاد ندارند نیز از ررداخت مالیات معاف هستند

منظور توساعه تولیاد در    آالت صنعتی به به همین صورت معافیت حقوق ورودی که شامل مواد اولیه، قطعات و ماشین

با ایان حسااب   . گردد اردات تمامی کاالها ازجمله محصوالت نهایی، مصرفی و تجاری نیز میمناطق آزاد است، شامل و

طرف، ریسک رایین تجارت و مشکالت ریرامون تولید  های صنعتی و غیرصنعتی ازیک اعطای امتیازات یکسان در حوزه

در برخی از مناطق . داده استهای غیرتولیدی در مناطق را به شدت افزایش  و صادرات از طرف دی ر، جذابیت فعالیت

 .صورت هدفمند و در راستای اهداف اصلی این مناطق اعطا شده است اقتصادی موفق دنیا، امتیازات به
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هاایی تعلاق گیارد کاه در      ها صرفا باه فعالیات   وسیله اصالح مقررات حاکم بر مناطق آزاد، معافیت لذا مناسب است به

 .قرار دارد( ید، جذب منابع مالی از خارج و انتقال فناوریصادرات، تول)گانه  1راستای اهداف اصلی 

 

 

 اشتغال زایی پایدار با شناسایی و استفاده از ظرفیت های بومی و صنایع تبدیلی .1

، ...(شااورزی و  مانند جاذبه هاای توریساتی، ظرفیات هاای ک    )های بومی ها و رتانسیل با شناسایی و استفاده از ظرفیت

انند صنایع رتروشیمی، م)، توسعه صنایع تبدیلی(که اشتغال های زنجیره واری به دنبال دارد)بندی توسعه صنایع بسته

توان عالوه بر تامین برخای نیازهاای داخلای، صاادرات هدفمناد و       می... و ...( پس، مربا، شربت و ها به چی تبدیل میوه

را برطرف نمود و نیازی به افزایش مناطق آزاد ارزآوری داشت و نیازهای معیشتی، اشتغال و امنیت مردم مناطق بومی 

 .نباشد

 

 

 


