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 صنعتی در فرآیند متنوع سازی اقتصاد مبتی بر نفت -نقش مناطق آزاد تجاری

 2، سمانه کيانرسی1کوروش بروجی

 

 

وابسدتگی  یکی از ضعف های ما در اقتصاد است که منجر به سختی معيشت گروه ایی از مردم شده اسدت.  

اقتصاد ما به نفت و بی اعتنایی به سياست های کالن اقتصادی و تصميمات پدی در پدی و روزمدره از سدوی     

  مسئوالن دو مورد از این ضعف های اقتصادی است.

 مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

 

 چکيده

پیدروز   سوی انتخاب نظامی اسدتوار و را به  یا شکست هر سیست  اقتصادی شاید یکی از راه هایی باشد که ما موفقیت و

یدا   آن به ونوان ی  نقشه راه در جهت بر طر  نمودن چدالش هدا وخدال هدای موجدود و      می سازد و میتوان از درهنمو

در طول چند دهه گیشدته بده ویدژه     جدد چینش ها و رویه ها استفاده نمود.محتی بازسازی  ا وهتقویت نمودن ساختار

و برنامده ریدزی شدده     در دو قطدب بداز   حتی نوساخت نظام های اقتصادی مشخصاً زسازی وبعد از جنگ جهانی دوم ،با

مشاهده می شود کشورهایی که توانسدته اندد الگدوی     با نگاهی که به کشورها می افکنی  ، باگیر زمان، گرفت. انجام می

می توان گفت  دیگران ربوده اند.در وم  گوی سبقت را از  اقتصادی کشور خویش را به الگوی اقتصاد آزاد مبدل کنند ،

این کشورها مبنای نظام اقتصادی خود را از نگر  مبتنی بر اقتصاد درونگرایی بر اقتصاد برونگرایی و تجارت آزاد ترییدر  

با نظر به  اطق آزاد به ونوان ابزاری در تحول وظی  اقتصادی مورد توجه کشورها قرار گرفته اند.نداده اند.در این راستا م

از ایدن   مناطق آزاد با هد  افزایش توان صادرات و در نهایت رونق توسعه اقتصادی کشورتاسیس می شوند، که ومدتاًاین

سطح کیفی  ءتال  در جهت رشد وارتقا نف  در نظر گرفت.مرو اقتصاد ممی و مناطق آزاد کشور را نمی توان دو بخش 

سیاسی می تواند به پیشبرد اهدا  کالن اقتصدادی   اقتصادی وو کمی مناطق آزاد در کنار بهبود وممکرد سایر نهادهای 

اینکده از   باتوجده بده   در همین زمینده،  به دنبال آن رشد ساختار کمی اقتصادکشور را به همراه داشته باشد. منجر شودو

بررسدی  اهدا  بمند مدت مناطق آزاد گستر  صادرات غیرنفتی جهت رهایی از اقتصاد ت  محصولی می باشد، لدیا بده   

                                                           
، دانشددگاه ومددوم و فنددون دریددایی خرمشددهر      –دانشددجوی کارشناسددی مدددیریت بازرگددانی دریددایی، گددرایش مندداطق آزاد و ویددژه      .  0

kboroji@yahoo.com  
 دانشگاه وموم و فنون دریایی خرمشهر –دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دریایی، گرایش گمرک.  0

 مرتبط با انديشكده: اقتصاد
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می روشن  تنوع بخشی اقتصادی آیندجایگاه این مجمووه وظی  و موثررا در فرو  نقش آنها در  این خصوگ می پردازی 

   .ی نمای

 

، مناطق پردازش صادرات، اهداف مناطق آزاد، افزایش صادرات، متندوع سدازی   مناطق آزاد واژگان کليدی:

 اقتصادی، توسعه اقتصادی

 

 . مقدمه:  1

می خواهند از ی  ساختار درونگرای اقتصادی وبور کنند و به ی  ساختار باز اقتصادی برسند و خدود را   کشورهایی که

در  می توانند کارکردهای بهتری را برای آنها داشدته باشدند.   قطعا مناطق آزاد، یند،ادر ورصه های بین المممی مطرح نم

بهره گیری از پتانسی  ها و فرصت هدای اقتصداد داخمدی در    حقیقت مناطق آزاد دروازه های ورود به بازارهای جهانی با 

مدی بایسدت در ابتددا مفداهی       برای پی بردن به جایگاه مناطق آزاد در مسدیر توسدعه یدافتگی،    تجارت بین المم  است.

ی بدون ش  مناطق آزاد یکدی ازمفداهی  اصدم    مناطق آزاد رابه ونوان ابزار رشد وتوسعه اقتصادی مورد بررسی قرار داد.

تدال    تعری  شده در دایره المعار  اقتصادی جهان بشمار می آید.در برهه ای از زمان که تجارت ،مباد،ت اقتصدادی، 

مفهوم مناطق آزاد نیدز ابعداد    به اوج خود رسیده است، برای ورود به بازارهای جهانی و رقابت در ورصه های بین المممی

توجه کشورهای صدنعتی و در حدال توسدعه را بده وندوان       ان دیگری،گسترده تری به خود گرفته است و بیش از هر زم

مدی تدوان منداطق آزاد را ابدزاری در دسدت       انی شدن به خود جمب کرده است.هموتور رشدوتوسعه اقتصادی و درگاه ج

یاران اقتصادی دانست که با در نظر گرفتن فرصت ها و زمینده هدای موجدود داخمدی و خدارجی در      گمسئو،ن و سیاست

با این وجود در حالی که مناطق آزاد در کشورهای همسدایه   تای پیشبرد اهدا  فراممی از آن بهره جویی می نمایند.راس

ت می توان گفدت کده منداطق    أبه جر روند تدریجی توسعه را سپری و در جهت ارتقاء سطح مباد،ت حرکت می کنند،

بده گونده ای کده بدا      رکود به سر می برد، و ال انجمادو در ح آزاد در کشورمان با مشکالت ودیده ای مواجه شده است،

پیشرفت های چش  گیر و مورد انتظاری در این زمینه  ن مناطق در کشورمان ومالًیسیس اثسال از ت01گیشت بیش از 

 اقتصدادی  –قطعا پی بردن به خاستگاه اصمی ایجاد مناطق آزاد که سیاست های برونگرایانه تجاری  مشاهده نشده است.

برقراری ارتباط بین المممی ،تحدرک در   گستر  صادرات به منظور توسعه اقتصادی کشور و توسعه تجارت، بر مبتنی را

مدی تواندد درک مبرهندی از ایدن مجمووده       اقتصاد منطقه ای و نهایتا الحاق به سازمان تجارت جهانی تجویز می کندد، 

لعاتی در زمینه های مربوطه ،تال  شده است تا با نگدار   ه به اندک بودن منابع مطاجوظی  بدست آورد.از این رو با تو

این مقاله در کنار سایر منابع و اثرات موجود تا حدودی موجبات توجه دولت مردان،صداحب نظدران ورصده اقتصدادی و     

یدن  با،خص سرمایه گیاران را جهت ایجاد تحول بنیادین فراه  آورد و بستری را برای مطالعات بعدی ایجداد نمایدد.در ا  

مقاله سعی بر ان است که با نگاه تحمیمی به موضوع ،به بررسی مبانی نظدری ایجداد منداطق آزاد اقتصدادی و رویکدرد و      

رسالت این مناطق به ونوان ابزار رشد و توسعه اقتصادی پرداخته شود. مهمترین سوالی که در اینجا مطمع می شود،این 

را فراه  می آورد؟مطالعه حاضر و رهایی از ی  اقتصاد نفتی تصادی اقتنوع بخشی است که مناطق آزاد چگونه موجبات 

به منظور پاسخگویی به سوال میکور می باشد و در نظر دارد در کندار ندی  نگداهی بده پیشدینه ی منداطق آزاد،اهددا         

ادی ورسالت اصمی شک  گیری آنها و همچنین وممکرد و کارکرد های این منداطق را در راسدتای رشدد و توسدعه اقتصد     

کشور مورد بررسی قرار دهد.و در پایان با جمع بندی و نتیجه گیری،پیشدنهادات و توصدیه هدای سیاسدتی بدرای قدرار       

 گرفتن مناطق ازاد کشورمان در مسیر توسعه اقتصادی ارائه خواهدشد.
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 . مروری بر پيشينه مناطق آزاد ج ان و ایران:  2

 . سير ایجاد و تحول مناطق آزاد تجاری در ج ان: 1. 2

که مناطقی محصدور بدا دیدواره هدای     « چالیس و پیرائوس»ابتدایی ترین بنادر آزاد جهان، در یونان شک  گرفتند. بنادر 

. در دفاوی بودند با هد  افزایش حج  مباد،ت تجاری بین کشورهای مصر، یونان، سوریه، شمال آفریقا و روم بنا شددند 

آن زمان در بنادر میکور تمامی دادوستد ها و مباد،ت بدون دریافت حقوق گمرکی انجام می شدند. در ادامه می تدوان  

اشداره کدرد، کده وممکدردی مشدابه بندادر آزاد       « جب  الطدارق »و « ونیز»و « جنوا« »دا،س» به بنادر دیگری از جممه 

تای تسهی  امر مباد،ت و برطر  نمدودن مواندع و محددودیت هدای     بندر آزاد هامبورگ در راس 0711داشتند. در سال 

تجاری پایه گیاری شد تا به ونوان پیشگام اصمی در امر پییر  و بکارگیری مناطق آزاد تجاری شناخته شود. در همین 

درنظدر  راستا برای محصو،ت تولید شده در این بندر مشروط براینکه سمت و سوی صدادراتی داشدته باشدند امتیدازاتی     

گرفته شد. پس از دستیابی بندر آزاد هامبورگ به دستاوردهای قاب  مالحظه ای در زمیند  صدادرات، مدوج جدیددی از     

و بندادر   0131، دانزی الهستان( در سدال 0130ایجاد مناطق آزاد دیگری یه ویژه در اروپا به راه افتاد. کپنهاک در سال 

پور، هنگ کن ، ماکائو در آسیا از جممه بندادر آزادی بودندد کده تدا قبد  از      مالمو، هانگو، فیدم و تریست در اروپا، سنگا

(. در آمریکا نیز تا قب  از تصویب ،یحه مناطق تجارت خدارجی در سدال   0730جنگ جهانی دوم ایجاد شدند ا الموتی، 

س گردیدد. در سدال   ، منطقه آزاد تجاری وجود نداشت، اما پس از تصویب این قانون به تدریج منداطق آزاد تثسدی  0370

به همین ترتیب تعدداد ایدن منداطق روندد صدعودی را در پدیش       » مورد رسید.  03به  (FTZاتعداد این مناطق  0331

 (.  0710ادانش؛« مورد رسید 001تعداد مناطق تجارت خارجی آمریکا به  0110گرفت، بگونه ای که در سال 

ط جهدان، باودگ گردیدد پدس از بنددر هدامبورگادر سدال        رشد پرسروت کمی و کیفی مناطق آزاد تجاری در اقسا نقدا 

(، کشورهای درحال توسعه بسیاری اقدام به تثسیس مناطق آزاد نمایندد. از جممده   0313( و کشور ایرلنادر سال 0711

این کشورها می توان به مناطق آزاد ماریتینادر موریس(، منطقه آزاد کراچیا در پاکستان(، منطقه آزاد ماسان و ایدری  

کومیا در کره جنوبی(، مطقه آزاد کاند،، الکترونی  سانتاکروزادر هند(، مناطق آزاد شیکو، ژیامن، شدنجن، ژوهدایی،   و 

شانتو، هانیان و پودونگ ادر چین(، مناطق آزاد فرودگاه آتاتورک، مرسین، آنتالیا، چرم استانبولادر ترکیه(، مناطق آزاد 

 زاد جاکارتاادر اندونزی( و .... در آسیا اشاره نمود. جب  ومی، احمد بن رشیدادر دبی(، منطقه آ

بده ایجداد و تقویدت     0361و دهه  0311در تکمی  مباحگ فوق باید گفت، دو کشور کره جنوبی و تایوان در اواخر دهه 

صنایعی پرداختند که به توسعه صادرات محصو،ت آن ها منجر می شد. این دو کشور زمانی اقدام به تقویدت و تحکدی    

زیرساخت های صنایع صادراتی خود پرداختند که سایر کشورهای در حتا توسعه آسیا، همچندان اسدتراتژی جدایگزینی    

 واردات را به شدت دنبال می کردند.  

ترییرات بنیادینی در تفکر توسعه بسیاری از کشورهای آسیایی ایجاد شد، بگونه  0731به جرأت می توان گفت در دهه 

نی واردات را کنار گیاشته و به سوی استراتژی توسعه صادرات روی آوردند. در واقع با حاک  شدن ای که راهبرد جایگزی

نگر  مبتنی بر ترییر جهت کمی از درونگرایی به برونگرایی و تجارت بر فضای اقتصادی کشورهای درحال توسعه، گدام  

درات در مدالزی، سدریالنکا، تایمندد و    جدیدی در مسیر توسعه یافتگی برداشته شد. بدین ترتیدب منداطق پدرداز  صدا    

حتی کشورهایی نظیر هند، پاکسدتان و انددونزی   » فیمیپین نیز مانند سایر کشورهای صاحب منطقه دیگر شک  گرفت. 

که از سیاست های حمایتی ابخش دولتی( دست برنداشته بودند، به منظور توسعه صدادرات خدود بده تثسدیس منداطق      

مناطق آزاد با مراوده آزاد و »به مرور زمان کشورهای آسیایی به این درک رسیدند که  «پرداز  صادرات همت گماردند

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


14 

 

اتحققدی؛  « راحت اتجارت آزاد( با دنیای خارج زمینه توسعه صادرات و تولیدد کا،هدای صدادراتی را فدراه  مدی آورندد      

0716  .) 

ته شده بدود نیدز رفتده رفتده دچدار تحدو،تی       با افزایش تعداد مناطق آزاد در جهان، اهدافی که برای آن ها در نظر گرف

گردید. اگر به دوران قب  از جنگ جهانی دوم نگاهی داشته باشی ، خواهی  دید که؛ اهدا  مناطق آزاد در آن زمدان بده   

 موارد زیر خت  می گردید:  

 انبارداری 

 انتقال کا، از ی  وسیمه نقمیه به وسیمه نقمیه دیگر 

   صادرات مجدد 

مناطق آزاد تجاری تا قب  از جنگ جهانی دوم به امور فوق و در نهایت تجارت خالصه می شدد. در آن   او  فعالیت های

دوران مناطق آزاد رویکرد تجاری را در پیش گرفته بودند و از سایر کارکردهای مناطق آزاد خبری نبود. تا اینکه پدس از  

های مناطق آزاد را به نمایش گیاشدت. شدک  جدیدد     چهره دیگری را از توانایی« شانون»جنگ جهانی دوم منطقه آزاد 

مناطق آزاد با ونوان مناطق پرداز  صادرات را که دستاورد نوینی را در زمینه کارکردهای مناطق آزاد بده ارمردان آورد   

را می توان اختراع ی  ایرلندی دانست. مقامات ایرلندی که همزمان با ظهور هواپیمای جت با کداهش سدطح وممکدرد    

تصمی  گرفتند محوطه فرودگداه را بده ید  منطقده آزاد تجداری       0311اه بین المممی شانون روبرو شدند، در سال فردگ

فعالیدت هدای    0361منطقه آزاد شانون در ایرلند تثسیس گردیدد، و در سدال    0313مبدل کنند. بدین ترتیب در سال 

دور جدیدی از کارکردهدای ندوین منداطق آزاد را در    خود را آغاز کرد. منطقه آزاد شانون نخستین منطقه آزادی بود که 

پیش گرفت و برای اولین بار جیب سرمایه خارجی، انتقال فن آوری و ایجاد اشترال را در صدر ومده اهدا  خدود قدرار   

داد. همین امر سبب شد تا توجه کشورها بیش از پیش به سمت این مناطق معطو  گردد و گسدتر  ایدن منداطق در    

 0361پرسروتی را به خود گیرد. در پی این تحول جهانی هندوستان اولین کشور آسیایی بود که در سدال   کشورها روند

نمود، و سپس شش منطقه آزاد دیگر نیز تثسیس شد. سنگاپور « کاند،»مبادرت به ایجاد منطقه پرداز  صادرات با نام 

ایجداد   0363را در سدال  « باتان»فیمیپین منطقه  منطقه آزاد ایجاد نمود. 0361دومین کشور آسیایی است که در سال 

را « ایدری »و « ماسدان »دو منطقه  0331نمود، و با،خره کره جنوبی، پنجمین کشور آسیایی است کهدر نیمه اول دهه 

 تثسیس نمود. تایمند ششمین کشوری بود که تصمی  به ایجاد منطقه آزاد گرفت.

امان اصمی ایجاد منطقه آزاد در میان کشورهای درحال توسعه هستند و همانگونه که می بینی  کشورهای آسیایی پیشگ

در وین حال موفق ترین نمونه های مناطق آزاد جهان که الگویی برای سایر کشورها محسوب می شدوند در آسدیا قدرار    

 دارند.  

خو  ایدن تحدو،ت   با متحول شدن تفکر حاک  بر مناطق آزاد توسط منطقه آزاد شانون، اهدا  منداطق آزاد نیدز دسدت   

گردید. بگونه ای که جایگاه مناطق آزاد را نسبت به دوران قب  از جنگ جهانی دوم تا حد زیادی ارتقاء داد. از همین رو 

 اهدا  مناطق آزاد در حالت جدید آن را می توان شام  موارد زیر دانست: 

  گستر  صادرات 

  جیب سرمایه مستقی  خارجی 

  جیب تکنولوژی 

  ایجاد اشترال 

و دستیابی به  0711و  0731گستر  و رشد سریع مناطق آزاد تجاری در کشورهای درحال توسعه در خالل دهه های 

اهدا  تعری  و تعیین شده برای آن ها از سوی کشورهای صاحب منطقه، اکثر کشورها را جهت راه انددازی و تثسدیس   

روندد   11و  31میان اگرچه نرخ رشد مناطق آزاد نسبت به دهه هدای  مناطق با کارکردهای مشابه ترغیب نمود. در این 
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نزولی را طی می کند، ولی همچنان به رشد و توسعه خود ادامه می دهند. ه  اکنون نیز راهبرد توسعه صادرات با تکیه 

ممدی پدول بده    بر کارکردهای مناطق آزاد توسط نهادهای اقتصادی بین المممی از جممه، بان  جهانی و صدندوق بدین الم  

 ونوان بهترین راه برای ارتقاء سطح توسعه در کشورهای در حال توسعه مورد حمایت قرار گرفته است. 

 

 . تاریخچه مناطق آزاد تجاری در ایران:  2.  2

تجاری یا مناطق پرداز  صدادرات در کشدورهای در حدال توسدعه از جممده پدیدده هدای        -تثسیس مناطق آزاد صنعتی

اقتصادی ی  ربع قرن اخیر است. هد  از برپایی این مناطق، فراه  ساختن شرایط مناسب برای افزایش تولید و صدور 

ول رقابت و اجرای سیست  های مبتندی بدر بدازار آزاد    کا،های صنعتی از طریق راه یابی به بازارهای جهانی بر اساس اص

با تثسیس اولدین مراکدز جهدانگردی در     0701برای کشور صاحب منطقه بوده است. در ایران بحگ مناطق آزاد در دهه 

با تصدویب   0711نقش جهانگردی خود را حفظ کردند، اما در سال  0713جزایر کیش و مینو فراه  واین جزایر تا سال 

حده ای به وسیمه ی شورای انقالب، منطقه آزاد کیش از پرداخت حقوق و ووار  گمرکی و حق انحصار و ثبدت  ماده وا

 سفار  در مورد کا،های وارد شده معا  شد. به این ترتیب نقش جهانگردی این جزایر حی  شد.  

ه گیاری و ودم انگیزه سرمایه در جمهوری اسالمی ایران به دلی  وابستگی اقتصادی به نفت و وجود ریس  با،ی سرمای

گیاران داخمی و خارجی، همواره واردات، مصر  و ودم تولید فن آوری بر فضای اقتصادی کشور حاک  بدوده اسدت. لدیا    

برطر  نمودن موانع تجاری و ایجاد شرایط مناسب و تسهیالت ،زم جهت رهایی از اقتصداد تد  محصدولی و رسدیدن     

توسعه صادرات غیر نفتی در صدر دستورالعم  های کاری دولت قرار گرفت و منداطق  نسبی به ی  اقتصاد بدون نفت و 

صنعتی به ونوان مکانی جهت استقرار صنایع تولید کننده یدا محصدو،ت صدادراتی و جدیب سدرمایه در       –آزاد تجاری 

برنامده اول توسدعه   قدانون   03صنایع مولد، مورد توجه قرار گرفتند. پس از انقالب بدر اسداس تکمید  مقدرر در تبصدره      

 0( و در سال پایانی این قانون، سه منطقه آزاد قش ، کیش و چابهار پا به ورصه وجود نهادند. طبق مداده  0730-0761ا

صنعتی جمهوری اسالمی ایران به دولت اجازه داده شد، منداطق آزاد کدیش،    –قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری 

در انجام امور زیر بنایی، ومران و آبادانی، رشد وتوسدعه اقتصدادی، سدرمایه گدیاری و      قش  و چابهار را به منظور تسریع

افزایش درآمد ومومی، ایجاد اشترال سال  و مولد، تنظی  بازار کار و کا،، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقده ای،  

اساس موازین قانونی اداره نماید. در نهایدت   تولید و صادرات کا،های صنعتی و تبدیمی و ارائه خدمات ومومی، ایجاد وبر

صنعتی قش ، چابهار و منطقه آزاد تجاری کیش را اودالم   –دولت مجوز تثسیس سه منطقه آزاد تجاری  0731در سال 

نود وبه منظور جموگیری از افزایش بی رویه شمار مناطق آزاد، تشخیص ایجاد مناطق آزاد جدید و تعیدین محددودآ آن،   

دولت و تصویب مجمس شورای اسالمی محول گردید. با شک  گیری دبیر خانه شورای والی منداطق آزاد در   به پیشنهاد

در شدهریور مداه   « صنعتی جمهوری اسالمی ایدران  –قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری »، تصویب 0730تابستان 

یارات خود ناشی از این قانون بده شدورای   قانون اساسی اخت 071صورت گرفت. هیثت وزیران نیز به استناد اص   0730

صدنعتی   –تفویض کرد. قاب  ذکر است که آخرین اصالحات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری   0والی مناطق آزاد

 01616تصدویب و طدی نامده شدماره      71/10/0731جمهوری اسالمی ایران توسط مجمع تشخیص مصمحت در تداریخ  

ریاست جمهوری به دبیرخانه شورای والی مناطق آزاد ابالغ گردیدد و مبندای فعالیدت     مقام محترم 00/11/0731مورخ 

                                                           
ترکیب شورای والی مناطق آراد تجاری و صنعتی ایران شام  : رئیس جمهور، وزیر امدور اقتصداد و دارایدی، وزیدر صدنعت، معددن و تجدارت،         0

رئدیس کد  باند  مرکدزی، رئدیس       وزیرکشور، وزیر تعاون، کار ورفاه، وزیر راه و شهرسازی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزیر نفت، وزیر نیدرو، 

 سازمان حفاظت محیط زیست، دبیر شورای والی مناطق آزاد
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هر منطقه را سازمانی ادراه می کند کده بده صدورت شدرکت      "های مختم  مناطق قرار گرفته است. در ادامه باید گفت 

 (.  0713ارهنمود،"است و شخصیت حقوقی مستق  دارد و سرمایه آن متعمق به دولت است

 

 0اساختار کمی مناطق آزاد ایران(  نمودار                                                                             

 

 

 

   

 

 

 

 

 مروری بر مفاهيم و تعاریف مناطق آزاد:  . 3

به کار برده شد کده بدر انجدام آزاد     0310در سال  0نویسنده ای به نام اگروب (اصطالح مناطق آزاد، نخستین بار توسط 

فعالیت های اقتصادی در محدوده حراست شده ای از ی  کشور د،لت داشت، کده در آن دخالدت پداره ای از نهادهدای     

رسمی سرزمین اصمی اومدتاً گمرک و نهادهای اقتصادی( و تشریفات اداری و دیوانسا،ری به حداق  می رسد تا از این 

ب سرمایه، و تکنولوژی مدرن را به حداکثر ممکن رسانیده و امکاندات کسدب درآمددهای ارزی، اشدترالزایی و     طریق جی

محرومیت زدایی را فراه  آورد. مناطق آزاد بنابر خضوضیات طبیعی خود امانند قرار داشدتن در شداهراه هدای تجداری،     

با اهمیتی می باشند. در مفهوم مناطق آزاد که بعددها  اقتصادی متراک ( دارای قابمیت های بالقوه  –حوزه های ارتباطی 

جانشین منطقه پرداز  صادرات شد، تثکید اصمی بر صادرات و تجارت آزاد می باشد و تولیداتش جهت گیری صادراتی 

مدی  ، آژانس توسعه بین المم0317دارند. قاب  ذکر است که ه  اکنون این مفهوم در ایران نیز رواج دارد. آنکتاد در سال 

آن را بکدار گرفتده اندد. اصدطالحات گونداگونی در       0317و امارات متحده وربدی در سدال    0310ایا،ت متحده در سال 

کشورهای مختم  برای مفهوم منطقه آزاد بیان شده است، که این خود می تواند دلیمدی بدر وجدود تندوع وظیفده ای و      

 گرفته است.  کارکردی باشد که طی دوره های گیشته توسط این مناطق صورت

ونوان متفاوت را که در مجامع مختم  و سازمان های بدین المممدی و نشدریات معتبدر اقتصدادی       07سازمان مم  متحد 

( که از مه  ترین آن ها منطقده تجدارت خدارجی، منطقده     0جهان برای منطقه آزاد بکار گرفته شده، ذکر کرده اجدول 

 ( 0713ز  صادرات است. ابقایی؛ آزاد تجاری، منطقه آزاد صنعتی، و منطقه پردا

واژه معرفی شده، اصطالح منطقه پرداز  صادرات جنبه بین المممی پیدا کدرده اسدت و اصدطالح مشدترک      07در بین 

کشورها جهت تفهی  معنی واقعی مناطق آزاد می باشد. در این مفهوم، ورود و خروج نیروی کار کار متخصص به آسانی 

لید، صادرات و ارزآوری مورد تثکید است. در این مناطق تولیدات سمت و سدوی صدادراتی   صورت می گیرد و با،خره تو

دارند و زیربنای این مفهوم از مناطق آزاد، راهبرد توسعه صادرات می باشد. البته این اصطالح با مفهوم منطقه پدرداز   

ار رفته، متراد  است. کره جندوبی  توسط سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه به ک 0310صادرات آزاد که در سال 

 به جای اصطالح منطقه پرداز  صادرات از واژه منطقه صادرات آزاد استفاده نمود.  0317نیز در سال 

                                                           
0
 Grubel 

صنعتی –شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری   

 ریاست جمهوری

 رئیس مناطق آزاد
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 (، جدول اصطالحات مناطق آزاد0دول اج

 Industrial Free . منطقه آزاد صنعتی Customs Zone 07 . منطقه گمرکی 0

Zone 
. منطقه توسدعه سدرمایه   Customs Free Zone 00 . منطقه آزاد گمرکی0

 گیاری 

Investment 

Promotion Zone 

. منطقددده آزاد پدددرداز  7

 صادرات 

Free Export 

Processing Zone 
 Joint Enterprise . منطقه بنگاهی مشترک 01

Zone 

 Maquiladors . ماکیو،دورزExport Free Zone 06 . منطقه آزاد صادراتی0

 Privileged . منطقه ممتاز صادراتی  Foreign Trade Zone 03 تجارت خارجی. منطقه 1

Export Zone 
 Special . منطقه ویژه اقتصادی Free Economic Zone 01 . منطقه آزاد اقتصادی6

Economic Zone 
 Export Processing . منطقه پرداز  صادراتی3

Zone 
. منطقددده تجددداری آزاد  03

 بدون مالیات  

Tax Free Trade 

Zone 

. منطقدددده کارفرمددددایی Free Export Zone 01 . منطقه صادرات آزاد1

 مشترک 

Zone of Joint 

Enterprising 

Ship 
 Tax Free Zone . منطقه آزاد مالیاتی  Free Zone 00 . منطقه آزاد3

 Free production . منطقه تولید آزاد Free Trade Zone 00 . منطقه تجاری آزاد 01

Zone 

. منطقدددده پددددرداز   00

 صادرات معا  از گمرک

Export Processing 

Zone are exempt from 

customs 

. منطقدده تجدداری بدددون 07

 گمرک

Free Trade 

Zone,   customs 

. منطقدددده پددددرداز   00

 صادرات صنعتی

Industrial Export 

Processing Zone 
  

 

بدین ترتیب دایره واژه گان مناطق آزاد با اصطالحات میکور بسته شد و تداکنون نیدز اصدطالح جدیددی بدر آن اضدافه       

نگردیده است. این امر می تواند حاکی از ودم تعر  کارکرد جدیدی برای ایدن منداطق باشدد و ایدن منداطق بدا همدان        

 ویکرد جدیدی نمی باشند.  رویکرد توسعه صادرات به کار خود ادامه می دهند و پییرای ر

 

 . دیدگاه های سازمانی نسبت به مناطق آزاد: 4

سازمان های گوناگون بین المممی، نظرات متفاوتی در رابطه با مفهوم مناطق آزاد دارند. که در ذی  بده برخدی از آن هدا    

 اشاره شده است. 

یونیدو مناطق آزاد را وسیمه ای برای تشویق توسع  صنعتی بدا هدد  صددور کا،هدای صدنعتی      : 1(UNIDO)یونيدو 

 میداند.  

                                                           
1 The United Nations Industrial Development Organization 
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آنکتاد معتقد است که ساختار فعمی تجارت جهانی به زیان کشورهای توسعه نیافتده اسدت و    :1(UNCTAD)آنکتاد 

 اد می داند.  یکی از ابزارهایی که می تواند موجب دگرگونی در این ساختار شود را مناطق آز

ن المممی و یداری دهنددآ   این سازمان مناطق آزاد را ابزاری بر گستر  تجارت بی :2(WTO)سازمان تجارت ج انی 

 داند.   توسعه  می

دفتر بین المممی کار اسازمان بین المممی کار( ضمن تثکید برمحترم شمردن حقوق : 3(ILO)سازمان بين المللی کار 

ر مجموع آن را از نظر اشترالزایی و کاهش بیکاری مثبت ارزیابی می کندد. امرکدز پدژوهش    نیروی کار در این مناطق، د

 (0733های مجمس شورای اسالمی؛

 . اهداف ج انی تشکيل مناطق آزاد:  5

مناطق آزاد از جممه ابزار توسعه اقتصادی می باشند، که می توانند موجب جمدب سدرمایه، انتقدال تکنولدوژی، آمدوز       

نیروی انسانی، تحصی  مدیریت وممی، اتصال به بازار جهانی و در نهایت دریچه ای به سوی توسعه اقتصدادی و افدزایش   

 میزان صادرات غیرنفتی گردند.  

میالدی اغمب کشورهای درحال توسعه با بکارگیری این ابزار در کنار سدایر ابزارهدای توسدعه،     0361طی سالهای بعد از 

و آزاد سازی اقتصاد خود داشدته اندد. فمسدفه وجدودی منداطق آزاد آمداده کدردن        « توسعه نیافتگی»سعی در رهایی از 

  بسدته اقتصدادی وبدور کنندد،     کشورها برای ورود به بازارهای جهانی است. کشورهایی که می خواهند از ید  سیسدت  

در حقیقت منداطق آزاد دروازه ورود بده بازارهدای     "مناطق آزاد می توانند کارکردهای بهتری برای آن ها داشته باشند. 

 (.  0713اوبدالهی؛ "جهانی با بهره گیری از مزیت های اقتصاد داخمی در تجارت بین المممی است 

ی دستیابی به توسعه اقتصادی، با کمبودها و محدودیت های متعددی مواجه از سوی دیگر کشورهای در حال توسعه برا

اند و در وین حال از برتری ها و امکاناتی نیز برخوردارند. لیا می توان با تکیه بر این ابزار بطور نسبی کمبودها را جبران 

اد داخمدی و اقتصداد خدارجی شدود.     و فرصت های بالقوه را در سطح ممی به توانایی بالفع  تبدب  کند و پمی بدین اقتصد  

وجود کارکردها و وممکردهای گوناگون در مناطق آزاد کشورهای مختم ، اهدا  متعددی را برای این مناطق به تصدویر  

کشیده اند. بگونه ای که سبب ایجاد دیدگاه های متنووی نسبت به اهدا  ناشی از تثسیس این مناطق شده اند. در زیدر  

 برخی از کشور های آسیایی و سازمان های بین المممی نسبت به این اهدا  می پردازی .  به بیان دیدگاه های 

  :در کشور ترکیه اهدا  زیر برای مناطق آزاد درنظر گرفته شده است 

 تمرکز بیش از پیش بر روی صادرات صنعتی 

  تال  در جهت ورود سرمایه های خارجی به کشور 

  انتقال تکنولوژی به کشور 

  بکارگیری سرمایه ها در بخش های مولد 

  افزایش میزان بهره وری از امکانات مباد،ت و اوتبارات بین المممی 

 

   چین در استفاده از مناطق ویژه و پرداز  صادرات در جهت اصالحات اساسی در اقتصاد و تجارت و باز شددن

ای شدایان تدوجهی کسدب کدرده اسدت. ایجداد       درهای اقتصاد کشور و تعام  هرچه بیشتر با اقتصاد جهانی موفقیدت هد  

                                                           
1 United Nations Conference on Trade and Development 

2 World Trade Organization 

3 International Labour Organization 
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اشترال، افزایش پیوسته سه  مناطق از صادرات ک  کشور و دستاورد توسعه منطقه ای از ومده اهدا  ایدن منداطق در   

 چین است. 

    کره جنوبی در بکارگیری مناطق آزاد در راستای راهبرد توسعه صنعتی خود کارنامه نسبتاً درخشدانی داشدته

 دی این متاطق در کشور کره جنوبی موارد زیر بیان گردیده است:  است. فمسفه وجو

 

        تشویق و ترغیب فعا،ن اقتصادی، سرمایه گیاران خارجی جهدت فعالیدت و سدرمایه گدیاری در رشدته هدای

 صنعتی 

  تولید کا،های صنعتی به قیمت مناسب 

  بطور کمی مبدل نمودن مناطق آزاد به مرکز رشد و توسعه صنعتی کشور 

 زایش صادرات کشور اف 

  برقراری ارتباطات مناسب با اقتصاد داخمی 

  دستاورد توسعه منطقه ای 

 اهدافی که کنفرانس تجارت و توسعه سازمان مم  اUNCTAD      و یا شرکت هدای فراممیتدی سدازمان ممد )

 ( 0733( برای مناطق آزاد ذکر کرده اند، وبارتند از؛ اخو  چهره؛UNCTCا

  کسب درآمدهای ارزی برای کشورهای درحال توسعه 

  ایجاد اشترال 

  انتقال دانش فنی و فن آوری 

  از انزوا درآوردن یا داخ  بازی جهانی کردن کشورها با نام جیب سرمایه گیاری خارجی 

 هد  از ایجاد مناطق آزاد تجاری در کوتاه مدت را، افزایش صادرات، ایجاد فرصت هدای  0330بان  جهانی ا )

اشترال، ترغیب سرمایه و شتاب بخشیدن به توسعه منطقه و در دراز مدت کشور میزبدان، انتقدال تکنولدوژی، کسدب و     

 ارتقاء مهارت های مدیریتی و رشد اقتصادی کشور می داند.  

  بین المممی کار اهدا  کشور های تثسیس کننده را چنین بیان می نماید:  سازمان 

کشورها، این مناطق را تثسیس می کنند با این امید که جدیب سدرمایه گدیاری کنندد، اسدتخدام را افدزایش دهندد،         "

0صادرات را بیشتر کرده و تباد،ت ارزی ایجاد کنند
" 

ین چهار هد  به ونوان د،ی  اصمی ایجاد مناطق آزاد از جاندب کشدورهای   بنابراین از دیدگاه سازمان بین المممی کار ا

صاحب منطقه است، اما د،ی  دیگری نیز مانند محدودیت زدایی و توجه بده منداطق محدروم نیدز از سدوی کشدورهای       

 درحال توسعه دنبال میشود. 

 بطور کمی میتوان اهدا  تآسیس مناطق آزاد را در موارد زیر خالصه نمود: 

   تثمین کمبودهای توسعه اقتصاد ممی 

   بهره گیری از مزایا، پتانسی  ها و بطور کمی برتری های نسبی در اقتصاد ممی 

   برقراری ارتباط منظ  بین اقتصاد ممی و اقتصاد جهانی 

   وص  تدریجی اقتصاد ممی به اقتصاد جهانی 

   افزایش کارایی اقتصادممی 

                                                           
1
 ILO, Governing Body, op. cit.p,2 
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 مولد   جیب سرمایه خارجی، به ویژه در بخش های 

   تثمین ارز بیشتر برای رفع نیازهای اقتصاد ممی 

   جیب و انتقال تکنولوژی به درون اقتصاد ممی 

   ایجاد فرصت های اشترال جدید در منطقه آزاد و درون اقتصاد ممی 

  افزایش و تنوع بخشی صادرات و گستر  تجارت خارجی 

 ممی به قیمت مناسب   کم  به ورود کا،های سرمایه ای و واسطه ای به درون اقتصاد 

  تربیت نیروی انسانی و کسب آموز  های فنی و افزایش درجه مهارت نیروی کار 

   )... افزایش درآمد ناشی از فعالیت های خدماتی ا حم  و نق ، انبارداری، بیمه گری و 

   آشنایی وینی و وممی با تجارت جهانی 

 عادنی، کا،های کشاورزی و سایر مواد اولیده( اقتصداد   استفاده از برتری های نسبی انیروی کار ارزان، ذخایر م

 (  0071ممی اکامران؛

  جیب سرمایه ای و تبدی  بخش های وقب مانده به قطب های توسعه 

  جیب سرمایه های سرگردان داخمی و تال  در جهت مهار تورم 

 0730محدودیت زدایی و تسهی  روابط تجاری اوممی؛  ) 

  0713از آن ارهنمود؛ افزایش توریس  و درآمدهای حاص ) 

   افزایش قدرت رقابت تولیدات داخمی و بهره مندی از اقتصاد رقابتی 

   از دیگر اهدا  اساسی تثسیس مناطق آزاد، رسیدن به آرمان دیرینه خروج از اقتصاد ت  محصولی ودسدتیابی

 (  0763به اقتصاد بدون نفت می باشد اکفایتی؛ 

که سه  محصو،ت غیرنفتی را در ک  صادرات به صدورت فزایندده ای افدزایش     مناطق آزاد باید سکوهای پرتابی باشند

دهند. به جرأت می توان گفت پس از تصویب قانون تشکی  این مناطق، ومی رغ  قدم های مؤثری کده در ایدن زمینده    

 برداشته شده، رشد واقعی و کارکرد مناسب آن ها فاصمه زیادی با پیش بینی های اولیه دارند.  

 

 . اهداف تشکيل مناطق آزاد در ایران:  6

در کشدور شدک  گرفدت. ضدربه      0761و  0763تفکر رهایی از اقتصادی شکننده و متکی به نفت، تقریباً در سدال هدای   

پییری اقتصاد کشور از صادرات نفتی آن ه  صادرات انحصاری از دیرباز دغدغه اصمی جامعه اقتصادی کشور و مسدؤ،ن  

جدید به ی  نگرانی و یا حتی ی  بحران برای تمامی ابعاد اقتصدادی، سیاسدی و حتدی فرهنگدی     بوده است و در شک  

توجه کنی ، می بینی  که صادرات نفتی ما در آن سدال حددود    0763اگر به آمارهای سال  "کشور مبدل گردیده است. 

رد د،ر فراتدر رفتده اسدت. بدرای     میمیدا  01میمیارد د،ر شد. درحالی که همین درآمد ارزی در برخدی از سدال هدا از     3

کشوری که مسائ  مختم  ا  وابسته به ارز خارجی است ودرصد قاب  توجهی از فعالیت های تولیدی و خدماتی آن به 

دلی  ارتباط نزدی  با دنیا به وسیمه ارز خارجی رق  می خورد، نوسانات شدید ارزی طبعاً می تواند بسدیاری از فعالیدت   

 (.  0710افرمند؛  "بع آن فعالیت های سیاسی و فرهنگی جامعه را متثثر کند های اقتصادی و به ت

در همین راستا، توسعه صادرات غیرنفتی به ونوان ی  واکنش جدی در مقاب  تهدیدات اقتصاد ت  محصولی در برنامه 

توجده بده وممکدرد     اول گنجانده شد و مناطق آزاد صنعتی به ونوان ی  ابزار کاربردی در جهت تحقق هد  میکور، بدا 

برنامده اول توسدعه، اولدین گدام      03موفق سایر کشورهای جهان در زمینه مربوطه، شناخته شدند. بنابراین طی تبصدره  
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صنعتی اکدیش، قشد  و چابهدار( برداشدته شدد. و در پدی آن منداطق آزاد         –جهت شک  گیری سه منطقه آزاد تجاری 

 د نهادند.  دیگری با اهدا  تقریباً مشابه پا به ورصه وجو

صنعتی بده شدرح زیدر     –، اهدا  تشکی  مناطق آزاد تجاری 00/16/0730طی مصوبه مجمس شورای اسالمی در تاریخ 

مطرح شده است: تسریع در انجام امور زیربنایی، ومرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصدادی، سدرمایه گدیاری و افدزایش     

بازار کار و کا،، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولیدد و   درآمد ومومی، ایجاد اشترال سال  و مولد، تنظی 

سدعی در رشدد و روندق     "صادرات کا،های صنعتی و تبدیمی و ارایه خدمات ومومی، همچنین از دیگر اهددا  مددنظر   

الل یافته آسدیای  تجارت خارجی و استفاده از موقعیت ترانزیتی کشور جهت ترانزیت کا، به ویژه به کشورهای تازه استق

 (. 0731ابررسی های بازرگانی؛  "مرکزی بوده است

 

 . خرو  از اقتصاد تک محصولی و متنوع سازی اقتصاد مبتی بر نفت:  5

ت  محصولی بودن صادرات ایران به خاطر اتکای شکننده به نفت، نوسانات شدید بهای نفت در بازارهای بین المممی که 

تی کارت  های بین المممی است و نیز رکود و افت و خیدز بدازار صدادرات فدر ، صدنایع      ناشی از سیاست های امپریالیس

دستی، پسته و دیگر صادرات ریز و درشت کشور و به طور کمی رق  پایین ارز حاص  از صادرات غیرنفتی، واقعیت هدای  

ی می طمبدد اابراهیمدی؛   ممموس هستند که وزم جزم دولت در توجه هر چه بیشتر به این معض  اقتصادی را بطور جد

0713 ) 

در فرآیند متنوع کردن اقتصاد، ما در پی کاهش وابستگی اقتصادی به درآمدهای حاص  از فرو  نفت، رسیدن به ید   

اقتصاد آزاد و تفکی  درآمدهای اقتصادی کشور می باشی . با،بردن توان تولیدی، بخصدوگ تولیدد کا،هدای صدادراتی     

و تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور می شود. بدون ش  فرآیند تنوع بخشی اقتصاد، خدود  سبب کاهش وابستگی به نفت، 

مستمزم استراتژی های توسعه ای کشور می باشد و می بایست زیرساخت ها، ممزومات و ابزار آن تکیده بدر کارکردهدای    

شد، می تدوان بده نقدش مهد      فراه  شود. با توجه به مطالبی که در باب مناطق پرداز  صادرات و یا مناطق آزاد گفته 

صنعتی در ایجاد تنوع اقتصادی و خارج شدن از ی  اقتصاد ت  محصولی پی برد. مناطق آزاد بدا   –مناطق آزاد تجاری 

پییر  قوانین و مقررات خاگ، زیرساخت های و رو ساخت های منحصر به فرد و با تکیه بدر کارکردهدای ندوین خدود     

گر فرآه  می آورند و با مجموع اهدافی که بدرای خدود در نظدر دارندد، بده تددریج       بستر ،زم را جهت فعالیت صنایع دی

اقتصاد کشور را از یکنواختی و انجماد خارج کرده و به سمت ی  اقتصاد پویا و متنوع سوق می دهندد. در پدی آن مدی    

اسدت، وبده وندوان ید      توان شاهد توسعه اقتصاد اقتصادی کشور باشی ، که از دستاوردهای مه  تنوع سازی اقتصادی 

 هد  برای آن تمقی می شود. 

با افزایش تولید محصو،ت غیرنفتی و افزایش صدور کا،های مختم  و منعط  ساختن کمیت سیست  تولیددی اقتصداد،   

توان آن سیست  اقتصادی جهت کاهش ریس  های حاص  از صدور نفت و دیگر کا،های وابسته افزایش می یابدد. ایدن   

ود وضعیت تجارت ی  اقتصاد می شود. به همین دلی  زمانی که ی  اقتصاد متنوع شود، میدزان ریسد    روند باوگ بهب

ها کاهش و بازدهی تجارت کشور بهبود می یابد. همینطور منعط  شدن سیست  تولیدد باودگ افدزایش تدوان تولیددی      

بهبود میزان تولیدد و افدزایش درآمدد    کشور می شود که در جواب ترییرات تقاضا و ورضه در بازارهای بین المممی برای 

 (  06،گ6ارزی ،زم است. اباصری؛مجمه اقتصاد، 

همانگونه که در متن نیز اشاره شد، از اهدا  تثسیس مناطق آزاد، تمرکز بر تولید کا،های صدادراتی و بدا، بدردن تدوان     

ن بیدرون ابازارهدای جهدانی(، سدبب     صادرات غیر نفتی کشور است. لیا مناطق آزاد به ونوان دروازه های ورود بده جهدا  
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بهبود فعالیت های تجاری کشور و جیب سرمایه های ،زم جهت ایجاد تحرک های اقتصادی می شوند و رشد و توسدعه  

 اقتصادی را به ارمران می آورند.  

ؤثر شدود،  نوع دیگری از صنعت که در این مناطق می تواند پیروز بوده و باوگ جیب ارز و همچنین ارتباطات فرهنگی م

توریس  است. پس این توان وجود دارد که با فراه  کردن جیابیت های توریستی در کنار سایر مدوارد صدنعتی، در ایدن    

مناطق، این صنعت پویا را گستر  داده و به درآمدهایی حتی بیش از درآمددهای نفتدی رسدید. البتده توجده بده ابعداد        

 (0730ن است. اکیانی ده کیانی؛ فرهنگی توریس  مهمتر از بحگ اقتصادی و مالی آ

 

 . نتيجه گيری و پيشن ادات: 5

در کشدور شدک  گرفدت. ضدربه      0761و  0763تفکر رهایی از اقتصادی شکننده و متکی به نفت، تقریباً در سدال هدای   

،ن پییری اقتصاد کشور از صادرات نفتی آن ه  صادرات انحصاری از دیرباز دغدغه اصمی جامعه اقتصادی کشور و مسدؤ 

بوده است و در شک  جدید به ی  نگرانی و یا حتی ی  بحران برای تمامی ابعاد اقتصدادی، سیاسدی و حتدی فرهنگدی     

کشور مبدل گردیده است. در جمهوری اسالمی ایران به دلی  وابستگی اقتصادی به نفت و وجود ریس  بدا،ی سدرمایه   

ره واردات، مصر  و ودم تولید فن آوری بر فضای اقتصدادی  گیاری و ودم انگیزه سرمایه گیاران داخمی و خارجی، هموا

کشور حاک  بوده است. لیا برطر  نمودن موانع تجاری و ایجاد شرایط مناسب و تسهیالت ،زم جهت رهایی از اقتصداد  

ت  محصولی و رسیدن نسبی به ی  اقتصاد بدون نفت و توسعه صادرات غیر نفتی در صددر دسدتورالعم  هدای کداری     

صنعتی به ونوان مکانی جهدت اسدتقرار صدنایع تولیدد کنندده یدا محصدو،ت         –قرار گرفت و مناطق آزاد تجاری دولت 

صادراتی و جیب سرمایه در صنایع مولد، مورد توجه قرار گرفتند. مناطق آزاد از جممه ابزار توسعه اقتصادی می باشدند،  

روی انسانی، تحصی  مددیریت وممدی، اتصدال بده بدازار      که می توانند موجب جمب سرمایه، انتقال تکنولوژی، آموز  نی

 جهانی و در نهایت دریچه ای به سوی توسعه اقتصادی و افزایش میزان صادرات غیرنفتی گردند.  

مناطق آزاد با پییر  قوانین و مقررات خاگ، زیرساخت های و رو ساخت های منحصر به فرد و با تکیه بر کارکردهدای  

جهت فعالیت صنایع دیگر فرآه  می آورند و با مجموع اهدافی که برای خود در نظدر دارندد، بده    نوین خود بستر ،زم را 

تدریج اقتصاد کشور را از یکنواختی و انجماد خارج کرده و به سمت ی  اقتصاد پویا و متنوع سوق می دهند. در پی آن 

تنوع سازی اقتصادی است، وبه ونوان ی   می توان شاهد توسعه اقتصاد اقتصادی کشور باشی ، که از دستاوردهای مه 

 هد  برای آن تمقی می شود. 

بدون ش  موفقیت مناطق آزاد کشور و تال  در جهت تحقق اهدا  در نظر گرفته شده، تثثیرات خود را بر روی حج  

منداطق   صادرات غیر نفتی و رهایی از اقتصاد نفتی کشور نشان می دهد. بنابراین هر چه سطح وممکدرد کمدی و کیفدی   

آزاد بهبود یابد می توان به هد  و چش  انداز میکور نزدی  تر شد. همانگونه که مشاهده می شود منداطق آزاد کشدور   

در دستیابی به اهدا  خود شکننده وم  نموده اند و بعضاً با مشکالت جدی از قبی  مشکالت مدیریتی، ریس  سرمایه 

. لیا در زیر اقدام به طرح پیشنهاداتی جهت خروج منداطق آزاد کشدور از   گیاری، نبود زیر ساخت ها و .... مواجه هستند

وضعیت موجود نموده ای . امید است که گامی اساسی در راستای ارتقاء سطح مناطق آزاد کشور و بهبود وممکرد آن هدا  

 برداشته شود. 

   )وحدت تصمی  گیری و حمایت قاطع دولت اپییرفتن 

 با سیاست های اقتصاد داخمی منطبق بودن رویکرد مناطق آزاد 

  برخوردار بودن از ی  استراتژی منعط  و پویا 

   تال  در جهت کارکردهای نوین مناطق آزاد و انجام مثموریت های سازمان 
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  بازنگری قوانین و مقررات 

  فرهنگ سازی 

   تجدید نظر در شیوههای مدیریتی 

    ترمی  و توسعه زیر ساخت ها 

   استفاده از افراد دانش فنی و مدیریتی 

 

 منابع

، مؤسسه مطالعات و پدژوهش هدای    "مناطق آزاد و اثرات اقتصادی بازرگانی آن  "(. 0730. محمدی الموتی. مسعود. ا0

 بازرگانی  

العدات  مؤسسه مط "ارزیابی اقتصادی و نقش منطقه ویژه امیرآباد بهشهر در استان مازندران"(. 0710. دانش. مهدی. ا0

 و پژوهش های بازرگانی

 07، بررسی های بازرگانی، شماره"تحمیمی بر وضعیت مناطق آزاد و ویژه در ایران "(. 0716. تحققی. مهدی. ا7

، فرآیندد مددیریت و توسدعه،     "صدنعتی  –ووام  مؤثر بر وممکرد منداطق آزاد تجداری    "(. 0713. رهنمود. فرج اله. ا0

 01-61، صص 30شماره 

 031وممی، شماره -، ماهنامه اقتصادی "مناطق آزاد اهرم توسعه اقتصادی "(. 0713حمید. ا . بقایی.1

صدنعتی در  -بررسی اهدا ، خصوصیات و کدارکرد منداطق آزاد تجداری    ". مرکز پژوهش های مجمس شورای اسالمی. 6

 0733آذر "جهان و ایران

 031یا، شمارهوممی پیام در-(. ماهنامه اقتصادی0713. وبدالهی. سعداهلل. ا3

-00، صدص  66و61، تحقیقات جررافیایی، شدماره "وم  توسعه نیافتگی مناطق آزاد ایران "(. 0710. کامران. حسن. ا1

70 

 ، تهران00، شماره "مناطق آزاد قاره آسیا"(. 0730. وممی. محمد. ا3

 01-13، صص 0شماره ، روند، "نقش مناطق آزاد در اقتصاد کشورهای در حال توسعه"(. 0763. کفایتی.م. ا01

 03، گ 003، مناطق آزاد، شماره "مکان یابی حکایت سال ها سرگردانی "(. 0710. فرمند. رضا. ا00

، پژوهش ها و  "صنعتی جمهوری اسالمی ایران در دیدگاه اقتصادی-مناطق آزاد تجاری "(. 0730. کمباسی. ناهید. ا00

 11، گ 0سیاست های اقتصادی، شماره

  "نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی "(. 0713سید ابراهی . ا. ابراهیمی. 07

 06، گ 6بررسی نظام صنعتی ایران با تثکید بر کاهش وابستگی به نفت، اقتصاد، شماره ". باصری. بیژن. 00

01.   ILO, Governing Body, op. cit.p,0  

. "تجاری در شک  گیری ترتیبات منطقده جدیدد  بررسی نقش ایجاد مناطق آزاد "(. 0730. کیانی ده کیانی. راضیه. ا06

 کارشناسی، دانشگاه وموم و فنون دریایی خرمشهر
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