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مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي يكي از ابزارهاي توسعه تجارت خارجي ميباشند كه ميتوانند به
تقويت توليد صادرات محور و توسعه اقتصادي كشورها كمك كرده و عالوهبر آن زمينه مساعدي را براي رفع
موانع توسعه اقتصادي ،از جمله جذب سرمايههاي داخلي و خارجي فراهم كنند .ايجاد مناطق آزاد و ويژه نياز به
ملزوماتي دارد كه در تأسيس اين مناطق در ايران كمتر مورد توجه قرار گرفته و اين موضوع چالشهايي را براي
اداره اين مناطق به وجود آورده است كه از اهداف اصلي خود كه توسعه صادرات ،افزايش اشتغال ،جذب
سرمايهگذار خارجي و انتقال تكنولوژيهاي نوين است دور ماندهاند .بنابراين براي ايجاد هر منطقه آزاد جديد،
بايد تحليل هزينه و فايده ملي و منطقهاي صورت پذيرد .در غير اينصورت مناطق فوق در دستيابي به اهداف
اصلي خود ناموفق بوده و ميتواند آثار نامطلوبي نيز بر مناطق همجوار و منافع اقتصاد ملي در سطح كالن داشته
باشند .الزم بهذكر است كه ايجاد مناطق آزاد و ويژه صرفاً يك ابزار توسعهاي است و صرف برخورداري از اين
ابزار براي بهبود شاخصهاي اقتصادي در سطح ملي و منطقهاي كافي نيست و نيازمند وجود زيرساختهاي
مناسب و استفاده صحيح ،علمي و اصولي از اين فرصت است.
 . 1موضوع اليحه
در اين اليحه ،در قالب يك ماده واحده ،ذكر شده است كه «به دولت اجازه داده ميشود در استان گلستان
منطقه آزاد تجاري -صنعتي اينچه برون و در استانهاي فارس (فسا) ،يزد (ابركوه و ميبد) ،زنجان (زنجان)،
كهگيلويه و بوير احمد (گچساران) ،آذربايجان غربي (سرو ـ اروميه) ،خراسان رضوي (خواف و قوچان) ،لرستان
(خرم آباد) ،قزوين (تاكستان) و اصفهان (شاهينشهر) مناطق ويژه اقتصادي در محدودههايي كه به تصويب
هيئت وزيران ميرسد ،ايجاد نمايد .منطقه آزاد ياد شده براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ
صنعتي جمهوري اسالمي ايران ـ مصوب  2731ـ با اصالحات بعدي و مناطق ويژه ياد شده براساس قانون
تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسالمي ايران ـ مصوب  -2731اداره خواهد شد».
 .2بررسي ايجاد مناطق آزاد و ويژه جديد از منظر قانوني
بهموجب حكم صريح تبصره « »7ماده ( )2قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري -صنعتي جمهوري اسالمي
ايران مصوب سال  2731و اصالحات بعدي آن و همچنين بند « »1ماده ( )1آييننامه ،ايجاد مناطق آزاد جديد
و تعيين محدوده آنها بنا به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسالمي است .بنابراين تنها نهاد
تصميم گير براي ايجاد و تعيين محدوده مناطق آزاد با توجه به تبعات قانوني حاكم بر آن ،مجلس
شوراي اسالمي است .عليرغم صراحت قانوني فوق ،در سنوات اخير بهدليل اعالم ايجاد مناطق آزاد در
سفرهاي استاني هيئت دولت و يا انتشار مفاد اليحه دولت ،انتظارات منطقهاي براي تشكيل مناطق پيشنهادي
شكل گرفته و بررسي كارشناسي و صالحيت تصويب و يا رد اليحه در مجلس را تحت تأثير مالحظات اجتماعي
و منطقهاي قرار ميدهد و حتي ميتواند منجر به تعارض ميان منافع ملي با منافع منطقهاي شود.
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با توجه به ماده قانوني فوق ،عدم ارائ ه نقشه ممهور به مهر هيئت دولت و واگذاري تعيين محدوده مناطق آزاد
پيشنهادي به هيئت وزيران ،خالف قانون چگونگي اداره مناطق آزاد بوده و مطابق نظرات متعدد شوراي نگهبان ،مانند
نظر شماره  33/73/71112مورخ  2733/1/1و نظر شماره  37/73/3717مورخ  ،2737/1/23تعيين محدوده مناطق آزاد
تجاري -صنعتي از امور تقنيني به شمار آمده و واگذاري آن به هيئت وزيران مغاير اصل هشتادوپنجم قانون اساسي
است .شايان توجه است كه محدوده سه منطقه آزاد كيش ،قشم و چابهار در سال  2731بهموجب مصوبه مجلس تعيين شد با
اينحال در سال  2731تعيين محدوده سه منطقه آزاد اروند ،ارس و انزلي به هيئت دولت تفويض شد كه هماكنون موجب بروز
مشكالتي در بي ثباتي محدوده مناطق مذكور (مانند توسعه فزاينده محدوده منطقه آزاد اروند) نيز شده است .ازاينرو در زمان
تصويب منطقه آزاد ماكو در سال  ،2737مصوبه مجلس مبنيبر اجازه تعيين محدوده توسط دولت ،مورد ايراد شوراي نگهبان قرار
گرفت و محدوده موردنظر به موجب نقشه پيوست اليحه به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد .درخصوص اين اليحه نيز
هنوز محدوده و نقشه ممهور به مهر هيئت دولت منطقه آزاد پيشنهادي اينچه برون ارائه نشده است و به همين دليل
نقشه اي كه استانداري گلستان درخصوص منطقه آزاد پيشنهادي ارائه داده است مورد مالك و بررسي قرار گرفته است.
همچنين ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد با تصويب قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي (مصوب  )2731/7/22و
مطابق تبصره « »1ماده ( )2آن به مجلس شوراي اسالمي محول شد با اين حال تعيين محدوده جغرافيايي مناطق ويژه برخالف
مناطق آزاد با پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و تصويب هيئت وزيران صورت ميپذيرد.
 .3بررسي كليات موضوع
الف) از اولين نكاتي كه در زمان ايجاد هر منطقه آزاد و ويژه جديد بايد مورد توجه قرار گيرد بررسي عملكرد مناطق آزاد و
ويژه فعلي و رفع مشكالت فراوان آنهاست .زيرا متأسفانه مناطق آزاد و ويژه فعلي بهدليل ضعفهاي ساختاري و عملكردي در
تحقق اهداف قانوني خود بهخصوص در حوزههايي نظير جذب سرمايه و توسعه صادرات به صورت كامل موفق نبودهاند.
ب) يكي از آسيب هايي كه موجب بروز مشكالتي در روند بررسي و تصويب و در برخي موارد استرداد اينگونه لوايح ميشود،
اضافه شدن تعدادي منطقه آزاد و ويژه جديد به اليحه است .اين امر با توجه به معافيتهاي مالياتي مناطق آزاد ،موجب
كاهش درآمدهاي دولت شده و با عنايت به بار مالي آن با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي مغايرت دارد ،مگر آنكه روش
جبران بار مالي آن پيشبيني شود.
ج) يكي ديگر از نكات قابل توجه در بررسي اينگونه لوايح ،پراكندگي و تشتت حاكم بر پيشنهادهاي ايجاد مناطق جديد
است .هم اكنون چندين اليحه با عناوين متعدد و در مقاطع زماني متفاوت و نزديك به هم ،براي ايجاد مناطق آزاد جاسك ،بوشهر،
اردبيل ،مهران و اينچه برون به مجلس ارائه شده كه برخي در كميسيونهاي تخصصي تصويب و برخي ديگر نيز درحال بررسي
است .همچنين تهيه لوايح ديگري نيز درخصوص مناطق پيشنهادي جديد ازجمله زابل ،مريوان -بانه در هيئت دولت درحال
بررسي است .اين تشتت گوياي آن است كه استراتژي بلندمدت و مشخصي براي توسعه كمي اين مناطق وجود ندارد و
پيشنهادهاي ارائه شده در قالب لوايح مختلف ،از يك مطالعه جامع و واحد سرچشمه نميگيرد .بنابراين به نظر ميرسد
تجميع تمامي اين پيشنهادها در قالب يك مصوبه و بررسي دقيق مدارك و مستندات مورد نياز آنها از ضروريات ميباشد.
د) از ديگر مواردي كه ميبايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه تمامي مناطق ويژه پيشنهادي در اين اليحه قبالً در مصوبه
مورخ  1334/5/4كميسيون اقتصادي مجلس با عنوان «اليحه ايجاد منطقه آزاد تجاري -صنعتي جاسك ،توسعه محدوده
مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار ،ماكو ،ارس و انزلي و ايجاد ( )03منطقه ويژه اقتصادي جديد» به تصويب رسيده بود كه
تصويب مجدد آنها داراي ابهام است.
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 .4بررسي منطقه آزاد پيشنهادي اينچه برون در استان گلستان و يازده منطقه ويژه اقتصادي
استان گلستان با جمعيت حدود  2/3ميليون نفري 2/7 ،درصد مساحت كشور را دارا بوده و داراي  3اقليم از  27اقليم شناخته
شده است .تنوع محصوالت كشاورزي (بيش از  33نوع محصول) ،دريچه ورود به آسياي ميانه (از طريق كريدور ريلي ،دريايي،
زميني و هوايي) ،معادن متنوع (نفت ،گاز ،زغال سنگ ،يد و صدف كوهي) و توليد حدود  5درصد پروتئين حيواني كشور برخي از
مزيت هاي اقتصادي اين استان است .منطقه آزاد پيشنهادي اينچه برون در حدفاصل  5شهرستان (گرگان ،گنبد كاوس ،آق قال،
بندر تركمن و گميشان) قرار گرفته است .وجود سرزمين مسطح و لميزرع وسيع ،بالمعارض بودن اراضي واقع در منطقه ،وجود
مبادي ارتباطي ،حملونقل و وجود گمرك داير و فعال و امكانات گذر مرزي از مزيتهاي منطقه آزاد پيشنهادي است.
عليرغم ظرفيتهاي فوق ،ارائه هرگونه تحليل كارشناسي درخصوص توجيه فني و اقتصادي ايجاد منطقه آزاد،
زيرساختها ي موجود ،نظر ستاد كل نيروهاي مسلح درخصوص مسائل نظامي و امنيتي ،تحليل آثار زيستمحيطي محدوده و
ساير موارد آييننامه ايجاد مناطق آزاد در استان گلستان توسط اين مركز منوط به ارائه نقشه از طرف دولت است.
با اينحال استانداري گلستان مطابق با نقشه پيشنهادي در مطالعات خود ،برخي از مستندات موضوع آييننامه چگونگي
ايجاد مناطق آزاد تجاري -صنعتي مورخ  2777/1/17با شماره /10250ت  53122ك درخصوص تأمين زيرساختهاي اوليه ايجاد
منطقه آزاد پيشنهادي را طي نامه شماره  71/5/11711مورخ  2771/3/23به مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ارائه كرده
كه بيانگر هماهنگي و مكاتبه با سازمان هايي از قبيل جهاد كشاورزي ،حفاظت محيط زيست ،منابع طبيعي و آبخيزداري ،راه و
شهرسازي ،آب منطقهاي ،شركت گاز ،توزيع برق و مخابرات استان درخصوص ايجاد اين منطقه است.
مستندات دريافتي در جلسات كارشناسي برگزار شده و بازديد ميداني بهعمل آمده درخصوص بررسي اين اليحه ،بيانگر
نكاتي بهشرح ذيل است:
 .2براي ايجاد منطقه آزاد پيشنهادي الزم است با استفاده از قابليتهاي استراتژيك جغرافيايي و اقتصادي منطقه نسبت به
ايجاد زيرساختهاي اوليه و توسعه آنها اقدام كرد و بدون برنامهريزي براي ايجاد اين زيرساختها تحقق اهداف ميسر نخواهد
بود.
 .1در صورت تمركز مسير آبي منطقه در بندر خواجه نفس بايد اذعان كرد كه اين بندر بهدليل نداشتن زيرساختهاي
مناسب ،هزينه باالي اليروبي و ابهامات مالكيتي ،داراي مالحظاتي است و ميتوان پيشنهادهاي جديدي مانند استفاده از منطقه
بندري گميشان را مورد بررسي قرار داد.
 .7فرودگاه گرگان از زيرساختها ي ارتباطي ضروري ايجاد مناطق آزاد بوده و الزم است درخصوص الحاق آن به محدوده
منطقه بررسي بيشتري صورت گيرد.
 .1با توجه به محدوده  213.333هكتاري منطقه آزاد پيشنهادي ،اگر محدوده پيشنهادي صرفاً به مناطقي منحصر شود
(منطقه ويژه اقتصادي اترك و مناطق همجوار تا مرز تركمنستان) كه در آنجا زيرساختهاي بالفعل قابل توسعه وجود دارد
ميتوان از ظرفيتهاي موجود به نحوه شايستهتري بهرهبرداري كرد.
 .5با توجه به اهميت بحث تأمين امنيت منطقه آزاد پيشنهادي اخذ نظر ستاد كل نيروهاي مسلح موضوع بند « »0ماده ()1
آييننامه اشاره شده نيز يكي از موارد الزامي است.
درخصوص ايجاد مناطق ويژه اقتصادي نيز الزم به ذكر است كه براساس اعالم دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه
اقتصادي ،از كل  01منطقه ويژه اقتصادي كشور تنها  11منطقه شامل  20منطقه قديمي و  3منطقه جديد داراي گمرك هستند.
از اين تعداد نيز صرفاً در  23منطقه فعاليتهاي توليدي و خدماتي ،واردات ،صادرات و  ...انجام ميشود .عدم جانمايي مناسب،
نداشتن سازمانهاي مسئول توانمند بهلحاظ مالي ،فني و دانش تخصصي از مشكالت عمده مناطق ويژه اقتصادي هستند .بنابراين
بهنظر ميرسد سرمايهگذاري دولتي و ايجاد سازمان اداره كننده دولتي براي مناطق ويژه جديد داراي توجيه نباشد .البته بايد
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متذكر شد كه عملكرد نهچندان مناسب مناطق آزاد و ويژه اقتصادي قطعاً متأثر از سياستهاي اتخاذ شده در سرزمين اصلي و
فضاي حاكم بر اقتصاد كالن كشور نيز ميباشد.
جمعبندي و پيشنهاد
صرف ايجاد مناطق آزاد جهت افزايش صادرات ،اشتغال و جذب فناوري هاي نوين كافي نيست .شرط الزم تحقق اين اهداف،
برخورداري از زيرساختها و استفاده اصولي ،علمي و مشخص كردن جايگا ه ايجاد مناطق آزاد در اهداف بلندمدت توسعه اقتصادي
كشور است .برخالف اهداف قانوني متعدد ذكر شده در ماده ( )2قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري -صنعتي ،مناطق آزاد در
تجارب موفق بينالمللي مناطقي با مساحت محدود و كامالً تخصصي تعريف ميشوند.
عليرغم وجود ابهامات و انتقادات مطروحه ،به خصوص در بخش تحقق اهداف ايجاد مناطق آزاد و لزوم آسيبشناسي عملكرد
اين مناطق و رفع چالشهاي پيشرو ،درخصوص ايجاد منطقه آزاد اينچه برون بايد بعد از ارائه نقشه ممهور به مهر هيئت
دولت جهت بررسي زيرساختهاي موجود و امكان ارائه نظر كارشناسي ،به مواردي ازجمله تعيين تكليف مالكيت بندر خواجه
نفس و خروج آن از محدوده در صورت برخورداري از مالكيت خصوصي (بهدليل ايجاد رانت) ،امكانسنجي استفاده از
ظرفيت فرودگاه گرگان با اتصال راه كريدوري به منطقه و محصور نمودن محدوده منطقه پيشنهادي به منطقه ويژه اقتصادي
اترك و مناطق همجوار تا مرز تركمنستان توجه كرد .اين منطقه در صورت اتصال راهآهن گرگان ـ شاهرود ميتواند نقش
مهمي در برقراري ارتباط مرز شمالي (تركمنستان-اينچه برون) به درياي آزاد جنوبي (بندر عباس -خليج فارس) و تحقق كريدور
شمال -جنوب ايفا نمايد .ضمن اينكه منطقه آزاد اينچه برون با توجه به ماهيت مبادالت تجاري ميان ايران و تركمنستان
بهعنوان مرز وارداتي كاربردي نداشته و ميتواند نقش مهمي در توسعه صادرات و ترانزيت ايفا نمايد.
درخصوص ايجاد يازده منطقه ويژه اقتصادي پيشنهاد شده نيز بايد ذكر كرد كه برخي شهرهاي استانهاي موردنظر ،داراي
منطقه ويژه اقتصادي مصوب و درحال فعاليت ميباشند و لذا توجيهپذيري ايجاد چند منطقه ويژه در استانهاي مذكور با
ابهاماتي مواجه است زيرا توان صنايع فعال در برخي از استانها در شرايطي نيست كه بتواند دو يا چند منطقه ويژه اقتصادي را
پشتيباني نمايد .همچنين مطالعات طرح توجيهي ،برخورداري از زيرساختهاي مناسب و موافقت صريح و غيرمشروط نهادها و
سازمانهاي محلي براي تأمين خدمات مورد نياز منطقه مطابق موادي از آييننامه چگونگي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي به مجلس
شوراي اسالمي ارائه نشده است .با توجه به موارد ذكر شده نكات ذيل قابل توصيه ميباشد:
 .1تصويب منطقه آزاد اينچه برون بعد از ارائه نقشه ممهور به مهر هيئت دولت و تعيين تكليف مالكيت بخشي از
اراضي پيشنهادي و رفع ابهاماتي درخصوص زيرساختهاي بندري ،هوايي و ريلي قابل توصيه است.
 .2درخصوص مناطق ويژه جديد نيز ايجاد اين مناطق صرفاً با سرمايهگذاري بخش غيردولتي توصيه ميشود.
 .3با توجه به پراكندگي و تشتت لوايح دولت درخصوص ايجاد مناطق آزاد و ويژه جديد ،تجميع و بررسي
يكپارچه اين مناطق با توجه به زيرساختها و قابليت هاي بالفعل و بالقوه ،توجه به برنامه استراتژيك كشور براي
توسعه كمّيو كيفي اين مناطق و رفع مشكالت فراوان مناطق فعلي و سنجش اثربخشي ايجاد اين مناطق براي اقتصاد
ملي و منطقهاي ضروري بهنظر ميرسد.
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