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  چكيده
يگاه بهترين پا وتجارت خارجي  ةسريع و تسهيل روند صادرات و توسعاقتصادي به عنوان يك فرصت و ظرفيت مناسب براي ت ةمناطق ويژ امروزه از     

نظر دارند اما در اي را مدشود. در نگاه اول، اين مناطق بيشتر اهداف منطقهصادرات و بازرگاني و رونق اقتصادي كشور ياد مي ةتوسعبراي پردازش، فرآوري و 
دهد. وجود مشكالت عديده در اين مناطق به همراه كالن اقتصادي سوق مي ةري باشند كه كشور را در جهت توسعتوانند به منزله مسيتر مينگاهي وسيع

اران زگگذاري در آنها از نگاه سرمايهو سرمايه ندتنزل ك ويژهگاه اقتصادي مناطق كه در برخي موارد جاياست هاي قانوني، منجر به آن شده مشكالت و محدوديت
مواد قانون تشكيل و  تعارضات هاي صنعتي نداشته باشد. از ديگر مشكالت عمده اين مناطق، وجودگذاري در مناطق عادي و يا شهركتفاوت چنداني با سرمايه

شده براي ورود و خروج كاال از مناطق هاي خاص لحاظهاي تجاري اين مناطق و ويژگيبا قوانين امور گمركي است. وجود گستردگي فعاليت ويژهمناطق  ةادار
سعي شده است ضمن معرفي  پژوهشباشد. در اين مقررات ميكه اصوالً ناشي از قوانين و  شودميالذكر، منجر به ايجاد مشكالت عملي اين مناطق با گمرك فوق

 وجود و باالخص قانون امور گمركيها و نيز قوانين مگذاريرو در ارتباط با جذب سرمايههاي فراتسهيالت و مزاياي خاص اين مناطق، به مشكالت و چالش
ن مناطق به خصوص گمرك، عالوه بر تحقق اهداف حذف تشريفات اداري زائد، تسريع هاي اجرايي مستقر در ايپرداخته شود، زيرا كه ارتباط سريع و سهل دستگاه

  شده را به دنبال خواهد داشت.بينياين مناطق و دستيابي به اهداف پيش ةند توسعيها و در نهايت شتاب بخشيدن به فرآگذاريدر انجام امور اجرايي، جذب سرمايه
  اقتصادي. ويژة، قوانين و مقررات مناطق افزودهارزشگمرك، اقتصادي،  منطقة ويژة :هاي كليديواژه

  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

                                                            
 Ghasem.janami@Gmail.Comبازاريابي،  خصصي مديريت بازرگاني ـدانشجوي دكتراي ت. 1



  مقدمه -1
هاي رقابتي، انتخاب مناطق بالقوه مستعد در نقاط خاصي از كشور است كه در آن بتوان شرايط مناسب را اساسي به منظور ايجاد مزيت يكي از راهكارهاي

ز اين مناطق تحت هاي خارجي ايجاد نمود كه اشده از سوي شركتجهاني و رقابت با كاالهاي ارائه رهايبراي فعاليت واحدهاي اقتصادي جهت حضور در بازا
اقتصادي در  ويژةتوجه قرار گرفته نقش و اهميت مناطق كشور مورد ةتوسع هستا، از جمله مواردي كه در برنامشود. در همين رااقتصادي ياد مي ةعنوان مناطق ويژ

اما به هر  اي را مدنظر دارند،چند اين مناطق بيشتر اهداف منطقهگردد. هراجتماعي و فرهنگي نيز حاصل مي ةت است كه به تبع آن توسعگسترش صنعت و صادرا
  باشند.كالن كشور نيز مي ةحال گامي در جهت توسع

اقتصادي كشور  ةهاي اساسي توسعگيريكي از جهتي كه همواره است صادرات غيرنفتي ةق و تسهيالت قانوني آنها در توسعنكته مهم ديگر نقش اين مناط
و با جذب عوامل  كنندهاي توليدي ايجاد توانند فضاي مناسبي را براي صادرات شركتاقتصادي در صورتي كه به درستي انتخاب شوند مي ويژة. مناطق باشدمي

  ك سكوي صادراتي عمل نمايند.يكديگر به عنوان يسرمايه در كنار 
شود. گيري مؤثرتر از آن ميمحصول و بهره ةشدگيرد باعث كاهش قيمت تمامالمللي صورت ميهاي رقابتي و بينكه توليدات آنها با قيمتبه دليل اين

صادرات  ةوسعاي تتوانند راه را برهاي داخلي ميكند. اين مناطق فارغ از مشكالت و موانع و محدوديتتر ميالمللي را آسانهمچنين امكان حضور در بازارهاي بين
ك مزيت تلقي گردد. به طور يتواند به عنوان شود كه ميالمللي به كشور ميبگشايند. در نتيجه وجود اين مناطق در كشور سبب انتقال مركز فعاليت تجاري بين

 بازار آزاد را براي كشور صاحب منطقه عملي مي هاي اقتصادي مبتني برسيستم يمناطقي هستند كه اجزا«توان گفت: اقتصادي مي ويژةكلي در تعريف از مناطق 

اي كنند. نكتههاي مديريتي، صادرات و صادرات مجدد را تعقيب ميتكنولوژي، كسب دانش يهاي خارجي، ارتقااين مناطق اهدافي از قبيل جذب سرمايه ».ندساز
  شود.صادرات و واردات خواهد بود ولي صدور كاال بدون تشريفات انجام ميجهت مصرف داخلي تابع مقررات  ويژةكه نبايد فراموش كرد ورود كاال از مناطق 

المللي و هاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بيناقتصادي هدف از تشكيل اين مناطق پشتيباني از فعاليت ويژةمناطق  ةمطابق مفاد قانون تشكيل و ادار
گذاري داخلي و خارجي، صادرات وري، صادرات غيرنفتي، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايهاتقال فناي و توليد و پردازش كاال، انتحرك در اقتصاد منطقه

  باشد.باشد كه اين اهداف جزء الينفك احداث و ايجاد هر بندري ميمجدد، عبور خارجي (ترانزيت) و انتقال كاال (ترانشيپ) مي
  لهبيان مسئ -1- 1

هاي مستقيم گذاريصادرات صنعتي، ايجاد اشتغال و انتقال تكنولوژي و جذب سرمايه ةدر حال توسعه به منظور توسع هايهاست كه بسياري از كشورسال
اين اساس، ايجاد چنين مناطقي در راستاي سرعت بخشيدن به روند رشد اقتصادي، در قالب برنامه اند. براقتصادي نموده ويژةخارجي، اقدام به تأسيس مناطق 

) 19( هايتبصره اساس برصنعت و صادرات شوند.  ةهاي مولد، توسعگذاريكاري براي گسترش سرمايهن نيز گنجانده شد تا بتوانند سازوقتصادي ايراا ةهاي توسع
 دولت به يادشده، نونقا) 19( تبصره موجب به. گذاشتند ملي اقتصاد عرصه به پاي جداگانه، تعاريف با منطقه نوع دو ،1368 سال مصوب اول، ةبرنام قانون) 20( و

. نمايد داير صنعتي ـ تجاري آزاد منطقه) چابهار خليج شرق اراضي در واقع محدوده و قشم جزيره شرقي شمال كيش، جزيره( كشور نقطه سه در شد داده اجازه
 رو، نيا از. دادند نام تغيير اقتصادي ةويژ قمناط به بعداً مناطق اين كه گرفت شكل مورداشاره قانون) 20( تبصره اساس بر نيز، گمركي شدهحراست مناطق
 اين گر،يد عبارت به. گرفت نظر در مناطق اين رسمي هايفعاليت آغاز مبداء عنوان بهي بايست را 1372 سال شهريور در آزاد مناطق ةادار چگونگي قانون تصويب
 به آزاد مناطق ةادار براي معيني چارچوب اسالمي، شوراي مجلس در قانون نيا تصويب با. است ايران آزاد مناطق گيريشكل براي مدون منشور نخستين قانون،
 توانمي را 1372 سال دوم نيمه اين، بنابر. است پابرجا همچنان بيشتر، تسهيالت نمودن فراهم و جزئي اصالحات رغمبه چارچوب اين نيز، كنون تا كه آمد وجود
 روروبهي قانون خالء با ديجد قانون بيتصو تا توسعه دوم برنامه قانون از بعد نيز اقتصادي ويژة مناطق. ناميد راناي در آزاد مناطق فعاليت شروع و پيدايش ةدور
 اما ،نمود مرتفع را مشكل نياي حدود تا 85 سال در آن اجرايي نامهآئين و 84 سال در اقتصادي ويژة مناطق ةادار و تشكيل قانون  ابالغ و بيتصو اينكه تا ندبود
تنزل  ويژهكه در برخي موارد جايگاه اقتصادي مناطق  است هاي قانوني، منجر به آن شدهجود مشكالت عديده در اين مناطق به همراه مشكالت و محدوديتو

 عمده مشكالت ديگر از. اشدب نداشته صنعتي هايشهرك يا و عادي مناطق در گذاريسرمايه با چنداني تفاوت گذارانسرمايه نگاه از آنها در گذاريسرمايه و يابد
 درگير همواره ها،حوزه و هابخش ديگر همانند نيز مناطق اين زيرا. است گمركي امور قوانين با ويژه مناطق ةادار و تشكيل قانون مواد تعارضات وجود مناطق، اين

 حركت قانون در شدهبينيپيش اهداف براساس مناطق اين كه صورتي در. اندبوده كشور در مختلف هايدستگاه اجرايي تقابل و اداري بروكراسي به مربوط مسائل
 تاكنون كه كرد اذعان بايد ايران، در مناطق اين عملكرد ةسابق به توجه با اما. باشند داشته ايويژه نقش و شوند واقع مؤثر اقتصادي ةتوسع روند در توانندمي كنند،



 هايچالش و مشكالت نيز و تسهيالت و مزايا از برخي به تحقيق اين در. اندشده تبديل كارايي فاقد مناطقي به عمالً و شوند نائل خود اهداف به اندنتوانسته
  .است شده پرداخته ،هستند روبرو آنها با گذاريسرمايه و گمركي مسائل با ارتباط در بندري اقتصادي ويژة مناطق كه مهمي

  ضرورت انجام تحقيق -2- 1
 مبادرت توسعه حال در كشورهاي اتفاق به قريب اكثر كه طوري به اندشده مطرح اقتصادي هايصحنه در فراگير ايپديده عنوان به يژهو و آزاد مناطق امروزه

 مواد مينتأ اشتغال، ايجاد آن، ترآسان انتقال و تكنولوژي كسب خارجي، هايسرمايه جلب ارزي، درآمد كسب جمله از مقاصدي و اندنموده مناطقي چنين احداث به
  . كنندمي دنبال را آن غير و ملي منافع راستاي در و مناطق مردم مادي و اقتصادي رفاه افزايش و كشور داخل با صنعتي پيوندهاي صنايع، نياز مورد قطعات و اوليه

 ايجاد براي را مناسبي شرايط ،ونقلحمل مهم كريدورهاي مسير در گرفتن قرار و آزاد هايآب به دسترسي جمله از ونقلحمل زمينه در ايران نسبي هايمزيت
 مناطق اما است شده تصويب صنعتي ـ تجاري آزاد مناطق تأسيس قانون كه است سال بيست از بيش كشور در. است آورده وجود به اقتصادي ةويژ و آزاد مناطق
 روهروب آن با مناطق اين كه هاييچالش و مشكالت شناسايي زمينه رد ايمطالعه و تحقيق كمتر زمينه اين در و است جديدي فرآيند كشور در اقتصادي ويژة

هب اهميت از يادشده مناطق دري گذارهيسرما انيجري سازروان و نيقوان ميترم و اصالح و موجود نيقواني بازنگر وي نيبازب ،روازاين. است پذيرفته صورت ،هستند
 اتخاذ بهتري تصميمات و دهد نشان واكنش ترموفق خود خارجي و داخلي قوت و ضعف نقاط با برخورد در بتواند سازمان يك هرچه زيرا است، برخوردار سزايي
  . بود خواهد ترموفق خود مدتكوتاه و بلندمدت اهداف به رسيدن در نسبت، همان به كند،

  روش تحقيق - 2
 هايگزارش و اسناد از استفاده نيز و ميداني و ايكتابخانه اطالعات آوريجمع اساس بر اين پژوهش،. است كاربردي ـ توصيفي تحقيقات نوع از ،تحقيق اين
 ويژه مناطق بيشتر چه هر نيل در مناسب راهكارهاي موجود، مقررات و قوانين تحليل و بررسي و شده گردآوري اطالعات از استفاده با نهايت در. باشدمي موجود

  شد خواهد ارائه شده تعيين پيش از اهداف به

  هاوتحليل دادهتجزيه -3
  اقتصادي بندري ويژةمناطق  -1- 3

و ارائه خدمات فني و پشتيباني به  وبارگيريتخليهملي عالوه بر انجام عمليات  ةتوسع ةبه عهده گرفتن نقش مهم در زنجير ميالدي با 1980بنادر از سال    
كنند كه داراي نقش بيشتر و روزافزون در پردازند. بنادر امروزي به سمتي حركت ميز ميگذاري و توليد محصوالت جهت صدور نيبندي، عالمتها، به بستهكشتي

بودند به  وبارگيريتخليهميالدي است. در گذشته بنادر تنها متولي  1970و  1960 ةتر از بنادر دهشوند. سطح ارتباطات آنها با مشتريان بسيار وسيعاقتصاد ملي مي
افت. امروز نسل يها و حتي تعمير و ساخت قطعات مرتبط با صنعت دريانوردي افزايش ئه ساير خدمات بندري و خدمات به كشتيتدريج نقش آنها در جهت ارا

ه شود. حتي ساختارهاي مديريتي در اين بنادر بسيار متفاوت از بنادر سنتي است و بسوم، بنادري هستند كه عمليات توليد كاالهاي صادراتي نيز در آنجا انجام مي
ي هاي مناسب و آماده در بنادر ورود مواد اوليه، تغيير شكل آن و توليد محصول جديد و نهايتًا صدور مجدد و با استفاده از تمهيدات قانونعلت وجود زيرساخت

ن كشور باشد. حركت بنادر كشور در سنوات تر از توليد همان كاال در دروتواند بسيار ارزانها و تسهيالت فيزيكي بنادر مياقتصادي در كنار زيرساخت ويژةمناطق 
 وبارگيريتخليهگيري از تسهيالت قانوني در فعاليت هاي لجستيكي نبوده بلكه بهرهتوليدات و صادرات مجدد و فعاليت افزودهارزشگذشته جهت پردازش و ايجاد 

  باشد.   نسبت به مناطق عادي بندري مي ويژةتر مناطق و نگهداري كاال بوده كه در اين زمينه نيز عملكرد گذشته بنادر حاكي از رشد بيش
باشد كه با توجه به ماهيت خاص بنادر در اقتصادي بندري مي ويژةهاي مناطق سازمان بنادر و دريانوردي در حال حاضر به عنوان متولي و مجري فعاليت   

مهم  ةثرگذاري بنادر كشور به عنوان حلقنمايد. با عنايت به گستره اا دنبال ميهاي نسبي اين مناطق رهاي متناسب با مزيتگيريچارچوب اهداف كالن جهت
گيري هر چه بهتر و بيشتر از تسهيالت توليد و توزيع، سازمان بنادر و دريانوردي همواره در تالش است تا با فراهم نمودن تسهيالت فيزيكي بندري و بهره ةزنجير

  .ناطق را تحقق بخشدبيني شده در اين مقانوني، اهداف پيش
  اقتصادي بندري شامل موارد زير است:  ويژةبه طور كلي وظايف سازمان بنادر و دريانوردي در ارتباط با مناطق 

   ،قوانين و مقررات خاص اين مناطق ياعمال و نظارت بر اجرا )1(
   ،گذاري با فراهم ساختن امكانات و تسهيالت مناسب بندريبازاريابي و تشويق سرمايه )2(



   ،آفريني بندر در خدمات لجستيكي و زنجيره تأمينتوان عملياتي بنادر به منطور نقشگذاري بخش خصوصي در بندر در جهت افزايش سرمايه ةعتوس )3(
  و وري بنادر و كارآئي عملياتي بنادربهره يائه راهكارهاي عملي در جهت ارتقاهاي بندري از طريق ارحذف گلوگاه )4(
 ها. ها، انبارها و پسكرانه، از طريق توجه به مناطق عملياتي، ظرفيت اسكلهچه بيشتر اين مناطقتجهيز هر )5(

  اقتصادي ويژةوجوه تمايز قانوني بين مناطق آزاد و مناطق  -1- 3
 ةنحو وي خارج وي داخلي هايگذارهيسرماي چگونگ ،يانتظام وي تيامن مسائل ها،مهيب و هابانك حضور مقررات و نيقوان د،يرواد صدور ،ياتيمالي هاتيمعاف

 ،ياتيمالي هاتيمعاف ةنحو و زانيم مورد در مثال، عنوان به .هستند اقتصادي ويژة مناطق با صنعتي ـ تجاري آزاد مناطق تمايز وجوه جمله از مناطق نيا تيريمد
ي حال در نيا برخوردارند؛ مجوز در مندرج برداريبهره ريختا از ساله 20 معافيت از متبوع، قانون) 13( ماده اساس بر آزاد مناطق در اقتصاديي هاتيفعالي تمام
 هايبخش( معدني و توليديي هاتيفعال مستقيم، هايماليات قانون 132 ماده طبق و بوده خود استان به مربوط مالياتي معافيت مشمول ،ويژه مناطق كه است

 ميزان به) قانون در مندرج شرايط حسب( سال 10 مدت به يافته توسعه كمتر مناطق در و استخراج يا و برداريبهره تاريخ از سال 4 مدت به) خصوصي و تعاوني
  .باشنديمي اتيمالي هاتيمعاف مشمول 80%

 پروانه صدور ساله يك اقامت براي نيهمچن. باشديم تمديدقابل ماه، شش به هفته دو از آزاد مناطق ديرواد شده،وضع نيقوان طبق زين رواديد خصوص در
 كتبي درخواست حسب) سال 5 تا 2( ترطوالني اقامت براي حال،نيدرع. استي الزام منطقه هر سازمان در مستقر اشتغال خدمات و كار واحد توسط تغالاش

  .شوديم فراهم امكان نيا انتظامي، منطقة ويژة خارجي اتباع امور دايره نمايندگي دفتر توسط رواديد صدور و سازمان
 خارج هاينمايندگي توسط اجرايي هايدستگاه ساير يا و مركز از استعالم بدون روزه چهار رواديد كشور مبادي ساير از مستقيم، ورود بر وهعال مناطق، نيا در

 .باشنديم ودخ موضوعه داخلي مقررات تابع اقتصادي ويژة مناطق كهي صورت در. شودمي صادر ورودي مبادي در مستقر انتظامي نيروي نمايندگان يا و كشور از
ي داخل مقررات تابع اقتصادي ويژة مناطق اما كنند؛يم تيتبعي خارج وي داخل از اعمي امهيب وي بانكي هاتيفعال خاص مقررات از آزاد، مناطق در هابيمه و هابانك
  .هستند خود

 و نيتأمي شورا سيرئ عنوان به آزاد ةمنطق سيرئ رو،نيازا. ديمان برقرار خود امر تحت حوزه در راي انتظام وي تيامن مسائل است موظف آزاد مناطق سازمان
 مقررات اماكن، اداره چگونگي نامهآئين مرزباني، نامهآئين رانندگي، و راهنمايي نامهآئين انتظامي، و امنيتي مقررات: جمله از موضوعه نيقوان و استي انتظام ويژة
 نيز قوا كل فرماندهي يديتأ به وزيران هيأت تصويب از پس فوق آزاد مناطق مقررات اداره چگونگي قانون) 4( ماده) د( بند طبق كه را خارجي اتباع اقامت و ورود
 و نيقوان از ،يخارج وي داخل گذارانهيسرما گر،يدي سو از .باشنديم خود داخلي مقررات تابع هم باز ويژه مناطق آنكهحال. گذارديم اجرا مرحله به است، دهيرس

 تيحما و قيتشو قانون اساس بر اقتصادي ويژة مناطق اما. كننديم تيتبع هستند مناطق نياي داخل مقررات جزء كه آزاد مناطق دري گذارهيسرما خاص تمقررا
 شناخته دولتي ركتش عنوان به آزاد مناطق ها،نصب و عزل و هاتيريمد خصوص در همچنين .كننديم عمل آنيي اجراي هانامهنيآئ وي خارج گذارانهيسرما
 مناطق كهي حال در. است مناطق نياي عالي شورا عنوان به وزيران هيأت عهده بر مناطق، نيا تيريمد زين و هاسازمان مديران نصب و عزل قانون، طبق و شده
  د.باشيم مربوطه مسئول هاينسازما عهده بر مورد برحسب مناطق اين مديران انتخاب و بوده دولتي غير و دولتي هايبخش شامل اقتصادي ويژة
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ي هاتيفعال نوع نظر از مناطق نيا در موضوعاتي گستردگ به توجه با. است قوانين تناقض اقتصادي ويژة مناطق در موجود مشكالت ترينمهم از يكي

 در مناطق رو نيا از و دهيگرد گمرك باي عمل مشكالت آمدن وجود به باعث متأسفانه متفاوتي هاهيرو باي بندري اقتصاد ژةوي مناطق در كاال ورود وي تجار
  . است كرده رنگكم را مناطق رشد به رو روند كار نيا. ندينماي رويپ واحد هيرو كي ازتوانند نمي خودي هاتيفعال انجام

 قانون ابالغ و بيتصو كه اندبوده روروبهي قانون خالء با ديجد قانون بيتصو تا توسعه دوم ةبرنام قانون از بعد هويژ مناطق شد گفته پيشتر كه گونههمان
 و مشكالت آني اجرائ نامهنيآئ ابالغ و بيتصو عدمي ول ايدنم مرتفع را مشكل نياي حدود تا 84 سال در هاسال از پس اقتصادي ويژة مناطق ةادار و تشكيل

 نيز اقتصادي ويژة مناطق اما. گرديد ابالغ و تصويب 01/03/85 تاريخ در نيز آن اجرايي نامهآيين اينكه تا بود آورده وجود به مناطق نياي برا راي ادهيعد معضالت
 وجود. اندبوده كشور در گمرك لهجم از مختلف هايدستگاه اجرايي تقابل و اداري روكراسيوب به مربوط مسائل درگير همواره ها،حوزه و هابخش ديگر همانند

 با مناطق اين عملي مشكالت ايجاد به منجر مناطق، اين از كاال خروج و ورود براي شده لحاظ خاص هايويژگي و مناطق اين تجاري هايفعاليت گستردگي
  شود.مي اشاره هاچالش و اتتعارض اين ترينمهم از برخي به ادامه در. باشدمي مقررات و قوانين از ناشي اصوالً كه شده گمرك
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 ويژة مناطق اجرايي نامهآيين 13 ماده يك تبصره به مربوط گرفته، قرار گمرك و هويژ مناطق ميان قوس و كش در هاستسال كه قانوني مباحث از يكي
 مواد حكم در و مجاز ورودي، حقوق پرداخت به مشروط شدهپردازش يا توليد كاالهاي در تهكاررفهب خارجي قطعات و مواد«: ماده اين موجب به. است اقتصادي

 ،افزودهارزش بحث اساس بر خارجي، ةشداضافه يا و تعويض مواد و قطعات كه بودند معتقد گمرك مسئوالن خصوص اين در كه »است داخلي قطعات و اوليه
نآيي خالف بر را گمرك مخالفت ،ويژه مناطق بخش در فعاالن ديگر سوي از اما. است تعارض در قانون با نامهآيين از بخش اين و شودمي ورودي حقوق مشمول

مهم از يكي خارجي، ةشداضافه و تعويض مواد و قطعات براي ورودي حقوق پرداخت و ماده اين حذف صورت در كه كنندمي عنوان و دانسته مذكور رسمي نامه
  . رودمي بين از مناطق اين در توليد هايمزيت و هاويژگي ترين

ي اجتماع وي فرهنگ ،ياقتصاد ةتوسع چهارم ةبرنام قانون) 35( ماده) ج( بند موضوع مقرراتي اجرا در ،ويژه و آزاد مناطق و گمرك نيب دگاهيد تفاوت واقع در
 به كشور، نقاط ريسا به ورود هنگام به آزاد، مناطق در شده پردازش اي ديتولي هاكاال چهارم، برنامه قانون) 35( ماده )ج( بند براساس. است آزاد مناطق به نسبت

 خواهند معافي ورود حقوق پرداخت از و شودمي محسوبي داخل ديتول و مجاز آن، در كاررفتهءبهي داخل قطعات وي داخل مواد ارزش و افزودهارزش مجموع زانيم
 هياول مواد حكم در ،يورود حقوق پرداخت به مشروط د،يتول در كاررفتههبي خارجي اواسطهي كاالها و هياول مواد كه ستا آمده بند نيا) 1( تبصره در نيهمچن. بود
 استي باق همچنان ماده نيا) 1( تبصره اما شده، تكرار راتييتغي اندك با زين پنجم ةبرنام قانون) 112( ماده) ب( بند در حكم نيا. شوديم محسوبي داخلي كاال و

  .سازد برطرف را ماده در موجود ابهام نتوانسته قتيحق در كه
 به ،ياجتماع وي فرهنگ ،ياقتصاد ةتوسع چهارم ةبرنام قانون) 35( ةماد) ج( بند ليذ ةتبصر استناد به رانيا گمرك چهارم، ةبرنام در ماده نيا بيتصو زمان از
 دريي كاال اگر كه بود نيا توسعه چهارم ةبرنام قانون) 35( ةماد بيتصو از هدف است، قانون نيا بيتصو از قبل مقررات با منطبق قاًيدق كه كنديم عملي روش

 كل ازي درصد منطقه، در جادشدهيا افزودهارزش و شدهكارگرفتهبهي داخل ةياول مواد همچوني عوامل با متناسب شود، ديتولي اقتصاد ويژة مناطق و آزاد مناطق
 ويژة مناطق و آزاد مناطقي برا الذكرفوقي قانون مواد براساس مشوق نيا. شود كشور واردي ورود حقوق پرداخت بدون و محسوبي داخلي كاال ،كاالها نيا ديتول

 چهارم ةبرنام قانون) 35( ةماد بيتصو از قبل مقررات بر منطبق كامالً و متفاوت دگاهيد نيا با گمرك استنباط كهي صورت در. است شده گرفته نظر دري اقتصاد
  .شد خواهد هودهيب و عبثي قانون ةماد نيا بيترت نيه اب و است

 در دشدهيتولي كاال خصوص در رانيوز تئيه 20/2/91 مورخ كه 48003 ت/ 31639 ةشمار ةمصوب اساس بر خصوص، اين در ابهام رفع جهت نهايت در
  :گرديد 20/11/1377 مورخ ه 20628 ت/ 73577 ةشمار نامهبيتصو) 1( بند نيگزيجا ليذ متن ،ياقتصاد ويژة وي صنعتي تجار آزاد مناطق
 ونيسيكم توسط كه كاال ورود قابل مجاز درصد معادل كشور، داخل بهي اقتصاد ويژة وي صنعتي تجار آزاد مناطق در شدهپردازش اي ديتولي كاالها واردات«

 است مجازي تيمحدود هرگونه بدون شود،يم نييتعي ديتولي كاال كل متيق به كاررفتههبي داخل قطعات و مواد و افزودهارزش مجموع براساس افزودهارزش نييتع
  .»باشدينم زين مشروط مجاز و جاز ريغ شرط مشمول اعتبار، شيگشا و سفارش ثبت به ازين عدم بر عالوه و

  :گرديد اضافه ادشدهي نامهبيتصو به) 4( بند عنوان به نيز ريز متن همچنين
 ويژة وي صنعتي تجار آزاد مناطق در شدهپردازش اي ديتولي كاالها در كاررفتهبه) منطقه به كشور خارج از واردشدهي (خارج مواد و طعاتقي ورود حقوق«
. گردديم اعمال و محاسبه) افزودهارزش نييتع ونيسيكم توسط شدهنييتع( افزودهارزش از حاصل تيمعاف كسر از پسي اصل نيسرزم به ورود هنگامي اقتصاد
 نيسرزم به ورود هنگامي اقتصاد ويژة وي صنعت ـ يتجار آزاد مناطق در شدهپردازش اي ديتولي كاالها در كاررفتههبي خارج مواد و قطعاتي ورود حقوق بنابراين

  .»ديگرد خواهد اخذي مابق و كسر) افزودهارزش نييتع ونيسيكم توسط شدهنييتع( افزودهارزش درصد زانيم بهي اصل
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 انبار قبض صدور از قبل اجرايي گمركات از استعالم انجام بر مبني ايران گمرك درخواست گمركي، قوانين با ارتباط در هويژ مناطق ديگر مشكالت جمله از   
 و اقتصادي ويژة مناطق قانون 20 و 10 ،8 مواد حسب و نبوده گمركي قلمرو جزو اقتصادي ويژة مناطق كه آنجا از. باشدمي مناطق اين توسط معامله قابل

 اين در و نداشته اجرا قابليت يادشده مناطق در گمركي امور و واردات و صادرات مقررات آن، اجرايي نامهآيين 46 ةماد و گمركي امور قانون 158 ةماد همچنين
 توانندمي مناطق به كاال واردكنندگان« اقتصادي، ويژة مناطق ةادار و تشكيل قانون 10 ةماد صريح نص وجبم به همچنين. است مربوطه قوانين تابع خصوص

 رسدمي نظر به لذا ».نمايد واگذار ديگران به شد خواهد صادر منطقه سازمان توسط كه معامله قابل تفكيكي انبار قبض مقابل در را خود كاالهاي از قسمتي يا تمام



 معاونت تفسيري ةنظري كه است مربوطه مقررات و قوانين خالف بر و بوده وجاهت فاقد قانوني، مستند عدم لحاظ به ايران اسالمي جمهوري گمرك درخواست
 و كاال صاحبان حقوق تضييع ضمن مذكور درخواست اين بر عالوه .است موضوع همين مؤيد نيز گمرك كل رئيس استعالم به پاسخ در جمهوري رياست حقوقي
 انبار قبض نفعذي توسط منطقه در مورداستفاده كاالي به اصلي سرزمين به وارده كاالي معامله قابل انبار قبض ةروي تغيير امكان دليل به روكراسي،وب افزايش
  .ندارد عملياتي و اجرايي قابليت
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 در( عوارض پرداخت و صادراتي مجاز مرزي يا داخلي هايگمرك از يكي در اظهار با صادراتي كاالي گمركي، امور قانون اجرايي نامهآئين 116 ةماد اساس بر
 نظارت تحت و قانون) 103( ةماد موضوع مجاز مرزهاي از خروج ةاجاز ةپروان صدور با گردد اخذ بايد مقررات موجب به كه هاييگواهي ارائه از پس) تعلق صورت
  .داشت خواهد را گمرك مأموران
ي كاالها خصوص در را بندري اقتصادي منطقة ويژة واقع در و نمايدمي عمل اصلي سرزمين ةيرو همانند هويژ مناطق در گمرك كه است معني ينه اب اين
 عنوان به ستيبايم كهي صورت در كند،يم اخذ بندر از ،هويژ منطقه اماكن در كاالي ماندگار از پس رايي نها انبار قبض و كنديم فرضي اصل نيسرزمي صادرات
  .نمايد اعمال همنطقة ويژ به كاال ورود هنگام را قطعي صادرات ةروي و هيته گمرك خود رايي نها هيتسوي ورود درب از و شود گرفته نظر در هويژ منطقه
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 ةمصوب براساس مناطق نيا. آنهاست ةمحدود دارد وجود مناطق نيا در كهي گريد مشكل گفتهشيپ موضوعات بر عالوه زيني بندر ويژة طقمنا خصوص در
 و نظارت دودحي دارا دريايي قانون اساس بر بنادر ميدانيم كه گونههماني ول ،گرددمي محدود ايدر به سوكي از كه باشديم دارا راي ااربعه حدود ،يعالي شورا
 دريايي امكانات و زاتيتجه ةيكل رايز. باشديم دريايي ةحوز از متأثر مناطق نياي هاتيفعال هيكل و است بنادر نفكيال جزءي يايدر ةحوز. باشنديم اتيعمل ةحوز
 همان اربعه حدود در ايدر از منظور و نمود لحاظي بندري اقتصاد ويژة مناطق جزء ديبا را بنادر دريايي ةحوز پس. ندينمايم تيفعالي بندر خدمات انجامي راستا در
 مسئولي هاهدستگا ازي بعض متأسفانهي ول گرفته قرار دييموردتأ هويژ مناطقي عالي شورا رخانهيدب توسط كامالً نكته نيا البته. باشديم بندر ةنشدمحصوري هاآب
  .است آورده وجود به مناطق نياي ابر اجراء در راي مشكالت و داشتهي گريد ريتفس مصوبه نيا از
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. است بوده كشوري اقتصاد ةتوسعي اساسي هايريگجهت ازي كي هموارهي رنفتيغ صادرات ةتوسع در آنهاي قانون التيتسه و اقتصادي ويژة مناطق نقش
 در هيسرما عوامل جذب با و نندك جادياي ديتولي هاشركت صادراتي برا راي مناسبي فضا تواننديم شوند انتخابي درست به كهي صورت دري اقتصاد ويژة مناطق
تمام متيق كاهش باعث رد،يگيم صورتي المللنيب وي رقابتي هامتيق با آنها داتيتول نكهيا ليدل به. ندينما عملي صادراتي سكو كي عنوان به گريكدي كنار
 و موانع و مشكالت از فارغ مناطق نيا. كنديم ترآسان راي المللنيبي بازارها در حضور امكان نيهمچن. شوديم آن از ترمؤثري ريگبهره و محصول شده

يم كشور بهي المللنيبي تجار تيفعال مركز انتقال سبب كشور در مناطق نيا وجود جهينت در. نديبگشا صادرات ةتوسعي برا را راه تواننديمي داخلي هاتيمحدود
  .گرددي تلق تيمز كي عنوان به توانديم كه شود
ي زدائتيمحروم د،يجدي شغلي هافرصت جاديا ،يتيريمدي هادانش كسب شرفته،يپي فناور بهي ابيدست ،يخارجي هاهيسرما جذب مانندي اهداف مناطق نيا

. كننديم بيتعق را صادرات شيافزا وي ارز درآمد كسب تورم، مهار به مكك وي داخل سرگرداني نگينقد جذب دارند، را بالقوه توسعه و رشد امكان كهي مناطق از
ي گذارهيسرما جذب دوم، ةمرحل ، ربناهايز ساختن فراهم اول، ةمرحل كه كنديم عبور مرحله سه ازي اقتصاد ويژة مناطقي ريگشكل روند جهان سطح دري ازطرف
  .باشديم يجهان بازار در حضور و صادرات ةتوسع وي ارز درآمد جاديا سوم، ةمرحل و ياقتصاد رونق و اشتغال جاديا ،يتكنولوژ انتقال ،يخارج وي داخل

ينم محسوب كشوري گمرك قلمرو جزء كه است نيا توليدي احدهاي و گذارانسرمايه برايي اقتصاد ويژة مناطق ةعمدي هاتيمز جمله از قانون اساس بر
 حقوق از و شودينم صادرات و واردات مقرراتي هاتيممنوع و هاتيمحدود مشمول ،هويژ و آزاد مناطق ريسا با اي و كشور از رجخا با آنهاي بازرگان مبادالت و شود
  .باشديم معاف عنوان هر تحت صدور و ورود عوارض هيكل وي بازرگان سود ،يگمرك
ي تجار وي اتوسعه اهداف كه شانيوجود ةفلسف لحاظ به هويژ مناطق ميابييم در ،ياقتصاد ويژة مناطق ةادار و ليتشك قانون مفاد در تأمل و دقتي كم با
ي دارا رد،يگيم قرار موردعمل آزاد مناطق در كه مه،يب مؤسسات تيفعال و سيتأس ،يبانك وي پول اتيعمل ،يگذارهيسرما مقررات نظر از كند،يم دنبال راي خاص
 جهت آمده دست بهي هافرصت راستا نيا در تا يردگ قراري بازنگر موردي قانون منظر از ديبا كه است نموده مواجه كلمش با عمالً را مناطق و باشديمي قانون خالء



 در ذكرشده، صادرات ةتوسع و ديتول ازي بانيپشت مناطق نياي اصل اهداف ازي كي نمونه عنوان به. نرود دست ازي بندري اقتصاد ويژة مناطق دري گذارهيسرما
ي گذارهيسرما مقررات و نيقوان تابعي ول باشديمي خارجي گذارهيسرما جذب آني هاتيمأمور ازي كي نكهيا اي و شوندينمي اتيمالي هاتيمعاف شمولم كهي حال

  .باشديمي اصل نيسرزم
 هايگذاريسرمايه نفتي، اقتصاد بر دولت اهتمام دليل به كه پارس انرژي و پتروشيمي اقتصادي منطقة ويژة مانند مناطق از برخي از غير به حاضر حال در
هسرماي براي خصوصي بخش سوي از نيز خاصي استقبال و است ناچيز بسيار مناطق ديگر در شدهانجام هايگذاريسرمايه حجم گرفته، صورت آنها در عظيمي
 به يمتوانيم كنيم سهيمقا ويژة منطقه با را بندر كيي هابرنامه و فاهدا اگر رايز است بهتر تيوضع بنادر خصوص در البته. گيردنمي صورت مناطق اين در گذاري

ي وجود طيشرا لحاظ بهي بندر اقتصادي ويژة مناطق پس. است كساني موارد ازي اريبس دري حت و كينزد اريبس هابرنامه و اهداف نيا كه بيميا دست نكته اين
تيفعال انجام و مجدد صادرات رونق ،يخصوصي هابخشي گذارهيسرما جذب كه اندبرداشته راي اساس يهاگام ها،برنامه و اهداف بهي ابيدستي راستا در خود
  .باشديم اقدامات نيا ازي هائنمونه بنادر در رياخي هاسال در افزودهارزشي ها

 به هويژ مناطق اقتصادي جايگاه موارد برخي در كهاست  شده آن به منجر قانوني، هايمحدوديت و مشكالت همراه به مناطق اين در عديده مشكالت وجود
 اين در. باشد نداشته صنعتي هايشهرك در گذاريسرمايه با چنداني تفاوت گذارانسرمايه نگاه از آنها در گذاريسرمايه و كرده تنزل صنعتي هايشهرك اندازه
 موردتوجه كشور سطح در مناطق اين كمي ةتوسع از بيشتر فراملي، و ملي اقتصاد در مناطق اين نقش به بيشتر توجه و كيفي ةتوسع كه باشد آن بهتر شايد حوزه

 ايمنطقه ممتاز ةرد در شاخص اين لحاظ به را آنها كه هويژ مناطق اقتصادي ةبالقو اندازهايچشم و طبيعي فراوان ذخاير و منابع رغمبه زيرا. گيرد قرار دولتمردان
سرمايه ورود از ناشي يافتگي ةتوسع بحث با نوعي به مناطق اين موضع امروز، و گذشته هايسال طي دولتي نگاه حاكميت ليلد به متأسفانه دهدمي قرار جهاني و

  .است شده تبديل گذاريسرمايه زدگيپس و مواجهه نوعي به و خارجي و داخلي مولد هايگذاري
 افزايش كاال، ترانزيت و تجارت در افزودهارزش ايجاد صادراتي، توليدات جمله از بندري ژةوي مناطق در اقتصادي مولد هايفعاليت بارزترين آمار به نگاهي با
 جملگي هستند، گذاريسرمايه مستمر و پايدار توسعه از متأثر تماماً كه مجدد، صادرات و صادرات رشد نرخ و تسهيالت و خدمات ارائه از ناشي درآمد وريبهره نرخ

 اقتصادي رونق و رشد و وريافن انتقال خارجي، گذاريسرمايه جذب شد اشاره قبالً كه طورهمان .است مناطق اين در ايتوسعه ايهشاخص گردعقب ةدهندنشان
 رد. آيد وجود به آزاد مناطق در اقتصادي هايفعاليت مناسب ةزمين اينكه مگر شودنمي مهيا فرصت اين است بديهي لذا است، مناطق اين تشكيل اهداف جمله از
يم ديتأك آن بر و دانسته آزاد منطقه يك موفقيت عوامل ترينمهم از را اقتصادي و سياسي ثبات و آسان مقررات سرمايه، امنيت بستر سه كارشناسان راستا، نيهم

  .ورزند
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 صنعتي، فرودگاهي، بندري، اقتصادي ويژة مناطق ،جمله از .دارند وجود كشور در وتمتفا فعاليت موضوعات با مختلفي اقتصادي ويژة مناطق حاضر حال در
 اجرايي هايدستگاه نيز آنها مسئول هايسازمان و غيره و گردشگري معدني، صنايع كشاورزي، و بنديبسته تبديلي، صنايع واردات، و صادرات تجاري، خدماتي،
 در. رديگيم قرار آنها تيموفق زانيم سنجشي مبنا اهداف نيهم متأسفانه و شده فيتعر كساني وي كل اريبس مناطق اين اهداف و راهبردها اما. باشدمي مختلفي
 نيقوان در و گرفته صورت الزمي هاينيبشيپ آنها نيتأمي برا و شود فيتعر آن،ي واقع توان به توجه با منطقه، هر عملكرد شاخص و معيار است بهتر كه صورتي
 .شود نييتع نيز منظور نياي برا الزمي هاشرط شيپ مربوط،

  هويژگذاران و واحدهاي توليدي در مناطق افزوده توسط سرمايهمزاياي ايجاد ارزش -2- 7- 3
 هاييتمعاف است، شده بينيپيش هويژ مناطق در مستقر توليدي واحدهاي و گذارانسرمايه از حمايت منظور به كه مهم بسيار قانوني تسهيالت و مزايا از
 كشور داخل به اقتصادي ويژة وي صنعت ـي تجار و آزاد مناطق در توليدشده كاالهاي از درصدي واردات اساس، همين بر. باشدمي افزودهارزش ايجاد از ناشي
 ثبت به نياز عدم به عالوه و مجاز تيمحدودي هرگونه بدون توليدي، كاالي كل قيمت به كاررفته،به داخلي قطعات و مواد و افزودهارزش مجموع از نسبتي معادل

  .باشدنمي نيز مشروط مجاز و غيرمجاز شرط مشمول اعتبار، گشايش و سفارش
 در توليدشده كاالهاي ورود مجاز درصد يا توليدي كاالي كل قيمت به كاررفته،هب داخلي قطعات و مواد و افزودهارزش مجموع از نسبتي ةمحاسب تسهيل براي

  :دگردمي استفاده )1رابطة ( از ،هويژ مناطق
  :)1( رابطة



  
  
  
  

  )محصول ساخته شده وارداتى از كشور سازنده قطعات و مواد وارداتى CIFقيمت محصول توليدى عبارت است از قيمت ( 
    

 مجوز در مراتب و شده صيترخ د،يتول نديفرآ انجام از شيپ مناطق در شدهپردازش اي ديتولي كاالها در كاررفتههبي خارج قطعات و هياول مواد چنانچه
 مواد صيترخ سند صدور از ماه شش مدت ظرف حداكثري (گمرك امور قانون 135 ةماد در مقرر مهلت تيرعا با باشد، دهيگرد لحاظ افزودهارزش نييتع ونيسيكم
. بود خواهد استرداد قابل مربوطه تيرعا با شدهپرداختي ورود حقوق از افزودهارزش درصد معادلي مبلغ ،ياصل نيسرزم به دشدهيتولي كاال ورود هنگام به) هياول
 باشد بوده %35 افزودهارزش نييتع ونيسيكم ازي افتيدر افزودهارزش زانيم و %40يي كاال ديتول در كاررفتههبي خارج موادي ورود حقوق چنانچه مثال عنوان به

 بايدي خارج ةياول مواد و قطعات ةاظهاركنند اي واردكننده نام. ابدييم كاهش %26 به %40 از اخذ قابلي ورود حقوق بيترت نيه اب 40) ×1-%35= (%26: آنگاه
  .باشد افزودهارزش تيمعاف ةدارندي) حقوق ايي قيحق( شخص همان

  افزودهاز پرداخت عوارض و ماليات ارزش هويژمعافيت فعاالن اقتصادي مناطق  -3- 7- 3
 مالياتي نرخ با مصرف/توزيع/توليد/واردات ةزنجير مراحل طي در كه است، ايچندمرحله خدمات و كاال فروش بر ماليات وعين واقع در افزودهارزش بر ماليات

 است خدماتي و كاال بهاي ماليات اين ةمحاسب مبناي. باشندمي آن واقعي كنندهپرداخت تنها نهايي كنندگانمصرف نهايتاً ولي گردد،مي اعمال) غيرتصاعدي( ثابت
 هر مالياتي نظام اين در. نمايندمي صادر صورتحساب آنها براي خدمات دهندگانارائه يا و فروشندگان و گردندمي وارد كشور به يا و شوندمي توليد داخل در يا كه
 فروش هنگام در و حسابداري دفاتر نگهداري به مكلف گردند،مي تلقي مالياتي مؤديان دولت ديد از مالياتي نظام اين در كه خدمات و كاال دهندگانارائه از يك

 در آن ماليات و قيمت با همراه كاال كامل مشخصات معامله، طرفين مشخصات بايستي صادره هايصورتحساب در. باشندمي صورتحساب صدور و ةتهي به مكلف
  .باشد شده ثبت نسخه چند در مربوطه، هايستون
 كاالي بهاي موردنياز، كاالهاي ساير يا و اوليه مواد خريد زمان در اقتصادي هايبنگاه از يك هر توزيع،/توليد ةپيوستهمهب زنجيره مراحل از يك هر در

 يا كاال فروش زمان در اما. پردازندمي كاال فروشنده به را) باشدمي كاال بهاي از ثابتي درصد صورت به كه( افزودهارزش بر ماليات عالوههب شدهخريداري
 حال. نمايندمي دريافت خود كاالي خريدار از و محاسبه نيز را متعلقه افزودهارزش بر ماليات رسانند،مي فروش به كه كاالئي بهاي بر عالوه وليديت محصوالت

 پرداختي ماليات اقتصادي فعاالن گردد، اخذ نهايي كنندهمصرف از تنها ماليات دباي و نمايد پرداخت مالياتي خود نبايستي اقتصادي فعال مالياتي، نظام اين در چون
يم دولت خزانه به را التفاوتمابه تنها و كسر خود، خدمات كنندگاندريافت و كاالها خريداران از دريافتي ماليات وجوه از را كاالها ساير و اوليه مواد خريد بابت

 انتقال عمل و نمايدمي واريز دولت حساب به ماليات گرددمي ايجاد كارگاهش توسط كه ايافزودهارزش ميزان به تنها اقتصادي فعال هر ترتيب اين به. پردازند
 كه نهايي ةكنندمصرف نهايتاً و كندمي پيدا ادامه نمايد، اصابت نهايي كنندهمصرف به ماليات كه زماني تا بعد عنصر به توزيع/توليد ةزنجير عنصر هر از ماليات

  .نمايدمي پرداخت ،گرديدهانباشته توزيع/توليد ةزنجير عناصر توسط زنجيره مختلف مراحل در كه را ماليات كل ،است مصرف توزيع/توليد ةزنجير آخر ةحلق
 شمول از 1384 مصوبي اقتصاد ويژة مناطق ةادار و ليتشك قانون و17/2/1387 مصوب افزودهارزش بر اتيمال قانون 52 ةماد 4 و 3ي بندها مطابق اما
 افزودهارزش بر اتيمال قانون موضوع عوارض و اتيمال مشمولي اقتصاد ويژة مناطق دري اقتصاد فعاالن و اشخاص جهينت در. است شدهي مستثن قانون نيا حكم
 ةماد نيا در. استي باق خود اعتبار و قوت بهي اقتصاد ويژة مناطق ةادار و ليتشك قانون 4 ةماد موضوع تيمعافي عبارت به. باشنديم آن پرداخت از معاف و نبوده
 پرداخت از منطقه ةمحدود در تيفعالي برا دارند، تيفعال خدمات و كار ديتول كار به هويژ ةمنطق در كهي حقوق وي قيحق اشخاص... «: است شده مقرري قانون

  ».باشنديم معاف كشور در معمول عوارض هرگونه
 پرداخت از منطقه ةمحدود در تيفعالي برا دارند، تيفعال خدمات و كاال ديتول كار به منطقه در كهي حقوق وي قيحق اشخاص الذكر،فوق ةماد موجب به بنابراين

 منصرف اقامت نيا و دارد مالزمه مناطق در اشخاص اقامت با مذكور مناطق ةدودمح در تيفعال كه نيا به نظر. باشنديم معاف كشور در معمول عوارض هرگونه
يم مبادرت تيفعال به صالحيذ مراجع از مجوز اخذ با ادشدهي مناطق در كهي حقوق وي قيحق اشخاص نيبنابرا ت،اس تجارت قانون 590 ةماد موضوع اقامت از

  
  مواد وارداتي از خارج از كشور به منطقه قطعات و CIF ارزش  -محصول توليدي قيمت

  خارجي مشابه CIF ارزش
  

 ارزش افزودهدرصد = 



 ضمن امر اين كه بود نخواهد افزودهارزش بر ماليات قانون موضوع عوارش و ماليات پرداخت مقررات مشمول آنان هايفعاليت و و شونديم محسوب ميمق كنند
 و كاال صاحبان تجار،ي تمنديرضا شيافزا منطقه، از خارج در مشابه هايفعاليت به نسبت رقابتي مزيت ايجاد قبل، به نسبت خدمات ارائه هشدتمام متيق كاهش
  .داشت خواهد دنبال به منطقه اقتصادي فعاالن براي را ديجد انيمشتر جلب و گذارانسرمايه

 ليكن نبوده افزودهارزش عوارش و ماليات مشمول منطقه اين ةمحدود داخل در همنطقة ويژ اقتصادي نفعاال مابينفي خدمات و كاال مبادله است ذكر شايان
 و ماليات معافيت مشمول  اند،ننموده اخذ را منطقه مديريت از فعاليت مجوز كه مقيم اقتصادي فعاالن يا گمركي يقلمرو در واقع اشخاص با خدمات و كاال عرضه

 رسمي خروجي مبادي طريق از كه كشور از خارج به خدمت و كاال صادرات بابت شدهپرداخت عوارض و هاماليات همچنين. بود هدنخوا افزودهارزش عوارض
  .گرددمي مسترد مثبته مدارك و اسناد و) كاال مورد در( گمرك توسط صادره خروجي برگه ارائه با گيرد،مي صورت

  ندرياقتصادي ب ويژةجايگاه صادرات در مناطق  -8- 3
 اهداف از كه مجدد، صادرات خصوص در. است داشته راي خوب رشد رياخي هاسال در آن، از دولتي تيحما نقش به توجه با كشور دري صادرات مباحث اصوالً

 پردازش اي تيفعال كي انجام سپس و مناطق نيا به مبدأ كي از كاال آوردن منظور ديآيبرم تيفعال نيا از كه گونه همان گفت، ديبا باشديم هويژ مناطقي اصل
 باي بندر ويژة مناطق نيبنابرا. گردديم تياهم حائز اريبس ونقلحمل ةنيهز خصوص به هانهيهز ميان، اين در. است هدف كشور به كاال ارسال سپس و آني رو

 بندر از كاال ارسال جهت ونقلحملي هانهيهز به ازين گريد بندر به كاال ورود كه چرا باشنديم كاال مجدد صادرات جهتي مناسب اريبس گاهيپا آنها طيشرا به توجه
 مناطق لذا. گردديمي جوئصرفه هانهيهز نيا در و نداشته وجود بندر به آن بازگشت و منطقه آن در پردازش هرگونه انجام سپس و كشور داخل ويژة ةمنطق كي به

  .هستند مناطق ساير به نسبت مجدد، صادرات اتيعملي برا بودن نهيهزكم و ارآييك امنيت، نظر از نسبي برتري دارايي بندري اقتصاد ويژة

  گيرينتيجه -4
ي برا را طيشرا پيچيده مقررات و نيقوان ازي اريبس حذفي حت و كاهش با داردي سع و كرده حركتي تجاري هاتيفعال ليتسه سمت به جهان اقتصاد امروزه

 راي استان وي امنطقه ةتوسع ةنيزم تا اندگرفته شكل كرديرو نيهم با زين رانيا دري اقتصاد ويژة مناطق. آورد فراهمي راملف وي ملي امنطقه اقتصاد اهداف تحقق
 در شايد. نشدند انتخاب سنجيامكان مطالعات اساس بر مناطق اين اكثر كه چرا است نادرست يابيمكان از ناشي مناطق اين هايضعف از يكي .ندينما جاديا

. كنند عرضه را جهاني بازارهاي در رقابتقابل و محورصادرات توليدات مجموعه، يك در سرمايه عوامل جذب با توانستندمي مناطق اين صحيح، انتخاب ورتص
هسرماي آسان دسترسيعدم به منجر خود عامل اين كه هستند ونقلحمل بخش در هويژ به نياز مورد و اوليه هايزيرساخت فاقد مذكور مناطق ةعمد اكنون هم

  . شودمي تجاري مرزهاي و داخلي بازارهاي به مناطق اين در حاضر گذاران
هزينه شوند،مي اداره دولتي هايشركت و دولت توسط غيرمستقيم و مستقيم صورت به عمدتاً كه كشور سطح در مختلف اقتصادي منطقة ويژة چندين وجود

 مناطق اين ،عبارتي به. است اقتصادي دستاورد فاقد اصوالً مربوطه هاياستان براي هاهزينه اين كه دهندمي اختصاص خود به استاني اعتبارات بودجه از را هايي
 واقع در. باشند داشته همراه به را گرفته صورت هايگذاريسرمايه بازگشت توانندنمي گذارانسرمايه جذب در ناتواني دليل به ملي، هايهزينه صرف با تنها
 جهتي مال نيتأم وي ربنائيز امكانات وي مكان نظر از و اندنشده انتخاب) اريمع و شاخصي (سنجامكان مطالعات براساس كشور، اقتصادي ويژة مناطق ازي اريبس
 به باشد، عمده مشكل نيا لح جهت دري اساسي راهكارها ازي كيي اقتصاد ويژة مناطق نمودني تخصص ديشا. باشنديم روروبهي ادهيعد مشكالت باي اندازراه
 آن بيشتر هرچه دستيابي و وريبهره افزايش باعث منطقه، آن در موجودي جانب عيصنا با مرتبط و خاص تيفعال كي به هويژ ةمنطق هر اختصاص با كهي طور

 مناطق، در خارجي و داخلي هايگذارييهسرما بيشتر هرچه جذب و منابع ةبهين تخصيص راستاي در و منظور ينه اب. شود شدهتعيين  اهداف به منطقه
 :گرددمي ارائه ذيل پيشنهادهاي

 به دستيابي براي مشخص و خاص مةبرنا تدوين نيز و مناطق اين شدهتعيين  اهداف به دستيابي براي مناسب راهبردهاي اتخاذ و صحيح ريزيبرنامه )1(

 ،مربوط مديران ةوسيل به منطقه هر كالن اهداف

   ،ياقتصاد ويژة مناطقي برا صنعتي ـ تجاري آزاد مناطق ازاتيامتي برخ نمودن لحاظ )2(
 تلفن، سوخت، برق، و آب هايشبكه تقويت دريايي، و هوايي اي،جاده ونقلحمل ناوگان تجهيز ها،ساختمان احداث مانند هازيرساخت تقويت و ايجاد )3(

 ،موجود هاياولويت به توجه با مناطق از يك هر در ... و تفريحي قامتي،ا بهداشتي، رفاهي، خدمات و تسهيالت ايجاد دور، راه ارتباطات تلكس،



 به توجه با كشور اقتصادي امنيت تأمين منظور به موجود مقررات و قوانين تسهيل و تنظيم ر،يوپاگدستي روكراسوب وي ادار زائد فاتيتشر حذف )4(

 ،منطقه هر جغرافيايي خاص موقعيت

 ،درآمدزا و مولد تجاري هايفعاليت انجام منظور به گذاريسرمايه راستاي در تدريجي حركت طريق از درآمدي منابع به بخشيدن تنوع )5(

 و ...، آموزشي فرهنگي، اجتماعي، خدمات توسعه )6(

  ،مهندسي و فني خدمات صدور منظور به مناسب تسهيالت ايجاد )7(
  ،يخارج گذارانهيسرما بهي كاف نيتضمي اعطا )8(
  ،مناطق دريي ربنايز امكانات و مالزي هارساختيز ليتكم و جاديا )9(
  ،يخارج گذارانهيسرما قيتشو منظور بهي داخل گذارانهيسرما شتريب حضور ةنيزم ساختن فراهم )10(
  ؛مناطق در حاكم مقررات و نيقوان كردنشفاف و تيتثب )11(
  ،مناطق در معتبري بانك وي پول مؤسسات جاديا )12(
  ،شرفتهيپي گمرك التيتسه جاديا )13(
  ،يالمللنيبي آبي هاراه بهي دسترس )14(
  ،يخارج وي داخلي ارتباط ةعمدي رهايمس بهي دسترس )15(
  ،مناسبي اقتصاد توان و كاري روين بهي دسترس )16(
 .يمعدن منابع و ارزاني انرژ بهي دسترس )17(

 جاديا ،ياقتصاد تحول زم،ال بسترهاي نمودنفراهم و فراملي و ملي اقتصاد در مناطق اين نقش به بيشتر توجه و كيفي توسعه و جانبههمه تالش با است اميد
 كشور اقتصادي ويژة مناطق دري گذارهيسرما شتريب جذب شاهد روزافزون و مناسبي سازتيظرف وي بازرگان خدمات شيافزا مردم، ةسران درآمد شيافزا اشتغال،
  .باشيم
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