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مقدمه
یتــی »ایجــاد هفــت منطقــه آزاد تجــاری - صنعتــی  26 خردادمــاه ســال جــاری الیحــه دوفور
ــا  ــه ب ــد.این الیح ــس ش ــی مجل ــت راه ــت دول ــب هیئ ــا تصوی ــادی« ب ــژه اقتص ــه وی و دوازده منطق
هــدف افزایــش تعــداد مناطــق آزاد و مناطــق ویــژه پیــش از ایــن نیــز در آذر و  بهمــن 94 بــه مجلــس 
گردیــد. امــا ایــن بــار، الیحــه  کلیــات آن در صحــن علنــی مجلــس رد  کــه  نهــم ارائه شــده بــود 
ــه تصویــب مجلــس رســید و جهــت بررســی جزییــات  ــا قیــد یک فوریــت ب مذکــور در 23 تیرمــاه ب
کلیــات ایــن الیحــه  کمیســیون های  اقتصــادی و صنایــع ارجــاع داده شــد. در 26 مردادمــاه  بــه 
کمیســیون صنایــع آن را رد نمــود.  کمیســیون اقتصــادی بــه تصویــب رســید. امــا  از ســوی اعضــاء 
انتظــار مــی رود بــا تصویــب کلیــات کمیســیون اقتصــادی مجلــس، ایــن الیحــه جهــت تصویــب در 

ماه هــای پیــِش رو راهــی صحــن مجلــس شــود1.
 در ایــن الیحــه دولــت قصــد دارد تــا هفــت منطقــه جدیــد را بــه مناطــق آزاد فعلــی بیفزایــد. ایــن 
گلســتان(، مهــران )اســتان ایــام(، اردبیــل )اســتان  مناطــق عبارت انــد از: اینچــه بــرون )اســتان 
اردبیــل(، سیســتان )اســتان سیســتان و بلوچســتان(، بانــه و مریــوان )اســتان کردســتان(، جاســک 
)اســتان هرمــزگان( و بوشــهر )اســتان بوشــهر(. در صــورت تصویــب الیحــه فــوق، مناطــق آزاد فعلــی 

ــوند.  ــر می ش دو براب

کد خبر: 1200533 1.  خبرگزاری صداوسیما/ 

http://www.iribnews.ir/fa/news/1200533
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در مــاده 1 قانــون چگونگــی اداره مناطــق آزاد صنعتــی- تجاری)مصــوب 1372(1، مــوارد زیــر 
به عنــوان اهــداف ایجــاد مناطــق آزاد ذکرشــده  اســت: تســریع در انجــام امــور زیربنایــی، عمــران و 
آبادانــی، رشــد و توســعه اقتصــادی، ســرمایه گذاری و افزایــش درآمــد عمومــی، ایجاد اشــتغال ســالم 
و مولــد، تنظیــم بــازار کار و کاال، حضــور فعــال در بازار هــای جهانــی و منطقــه ای، تولیــد و صــادرات 
ــان  کارشناس ــداف،  ــن اه ــه ای ــه ب ــا توج ــی. ب ــات عموم ــه خدم ــی و ارائ ــی و تبدیل ــای صنعت کاال ه
گــزارش ســعی  الیحــه دولــت مبنــی بــر ایجــاد مناطــق آزاد جدیــد را موردبررســی قراردادنــد. در ایــن 
کارشناســی در قالــب مخالفــان و موافقــان الیحــه افزایــش تعــداد مناطــق آزاد  شــده اســت نظــرات 

ارائــه و بررســی شــود.

ل موافقان افزایش تعداد مناطق آزاد 1- محورهای استدال

1-1.افزایش تجارت خارجی با همسایگان
هریــک از مناطقــی کــه در الیحــه ایجــاد مناطــق هفت گانه اشاره شــده اســت، به واســطه موقعیت 
اســتراتژیک آن هــا و ارتبــاط تجــاری بــا کشــورهای همســایه انتخــاب شــدند. بــر ایــن اســاس، مهــران 
کردســتان، اینچــه بــرون بــرای  ــا اقلیــم  بــرای روابــط تجــاری بــا عــراق مرکــزی، بانــه بــرای تجــارت ب
کشــورهای آســیای میانــه، اردبیــل بــرای تجــارت بــا حــوزه آذربایجــان،  یلــی بــا  برقــراری روابــط ر
سیســتان در شــمال اســتان سیســتان و بلوچســتان به منظــور تجــارت بــا افغانســتان و تکمیــل 
کــه در آینــده بــه پایانــه دوم  کریــدور صادراتــی چابهار-زابــل- افغانســتان، بنــدر جاســک از ایــن نظــر 
کشــور تبدیــل خواهــد شــد و بوشــهر به واســطه اســتعداد فوق العــاده ی ایــن شــهر  صــادرات نفتــی 
گرفته شــده اســت. بنابرایــن  در ایجــاد روابــط تجــاری بــا حــوزه خلیج فــارس در ایــن الیحــه در نظــر 
انتخــاب مناطــق بــا پشــتوانه پژوهــش اقتصــادی و هــدف افزایــش تجــارت خارجــی تعیین شــدند2.

1-2. مصرفی بودن 21 درصد واردات به مناطق آزاد
ــش واردات  ــل افزای ــا معض ــور ب کش ــق آزاد،  ــداد مناط ــش تع ــا افزای ــد ب ــدان معتقدن ــی از منتق برخ
کاال از مناطــق روبــرو خواهــد شــد، امــا تــرکان دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد و همــکاران وی برایــن 
کــه از  کــه هرســاله دولــت اجــازه واردات 3 میلیــارد دالر را بــه مناطــق آزاد می دهــد  بــاور اســت 

1.  دسترسی به قانون در این لینک 
کد خبر: 94110502535 2.  خبرگزاری ایسنا/ 

http://www.freezones.ir/default.aspx?tabid=230
http://www.isna.ir/news/94110502535
http://www.isna.ir/news/94110502535
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کاالی نهایــی و مصرفــی از ســوی مســافران وارد ســرزمین اصلــی  ایــن رقــم تنهــا 450 میلیــون دالر 
می شــود و یــا به عبارت دیگــر تنهــا 21 درصــد از واردات اختصاص یافتــه بــه 7 منطقــه آزاد بــه 
کاالی مصرفــی اختصاص یافتــه اســت1.ضمن اینکــه واردات بــه مناطــق آزاد جهــت تأمیــن مــواد 
کارخانه هــای ســرزمین اصلــی و یــا  کارخانه هــای حاضــر در ایــن مناطــق، تأمیــن مــواد اولیــه  اولیــه 
ــتند2. ــکال هس ــادی بااش ــاظ اقتص ــوع واردات ازلح ــن ن ــرد. ای ــورت می پذی ــدد ص ــادرات مج ص

1-3. افزایش تعداد مناطق آزاد لزومًا به افزایش قاچاق منجر نمی شود
کــه  کــرد  در پاســخ بــه افزایــش قاچــاق از طریــق مناطــق آزاد، دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد بیــان 
ــه ســرزمین اصلــی 400 میلیــون دالر  کاالی جابجــا شــده از ســوی مســافران از مناطــق آزاد ب ارزش 
می رســد و ایــن در حالــی اســت کــه کل رقــم قاچــاق کاال در کشــور 15 میلیــارد دالر اســت، بنابرایــن 
400 میلیــون دالر قاچــاق کاال در مقایســه بــا 15 میلیــارد دالر رقــم قابل توجهــی به حســاب نمی آیــد3. 
کاال از مناطــق آزاد بــه ســرزمین اصلــی نظــارت  گمــرک بــر قاچــاق و خــروج  ضمــن اینکــه مســئولین 

می کننــد، بنابرایــن مســئولین نظارتــی بایــد پاســخگوی قاچــاق در ایــن مناطــق باشــند4.

1-4. افزایش سرمایه گذاری خارجی
مناطــق آزاد پــل ارتباطــات اقتصــادی و جــذب ســرمایه گذاری خارجــی و داخلــی هســتند، 
ازایــن رو در فضــای پســا برجــام و ارتبــاط مجــدد بــا اقتصــاد جهانــی می تــوان بــا افزایــش ایــن مناطق، 
کــه در حــوزه قوانیــن  مقدمــات توســعه ســرمایه گذاری خارجــی را فراهــم نمــود.5 درســت اســت 
موانعــی بــرای جــذب ســرمایه گذاری خارجی هــا وجــود دارد امــا توســعه مناطــق آزاد می توانــد در 

راســتای جلــب اعتمــاد ســرمایه گذار خارجــی، مثبــت تلقــی  شــود.6

کد خبر:  81915578 1.  خبرگزاری ایرنا/ 
کد خبر: 94110502535 2.  خبرگزاری ایسنا/ 

کد خبر: 82189705 3.  ایرنا/ 
کد خبر: 13054 گزیم نیوز/  4.  سایت خبری ا

کد خبر: 82172527 5.  خبرگزاری ایرنا/ 
کد خبر: 20/13367 گزیم نیوز/  6.  سایت خبری ا

http://www.irna.ir/fa/News/81915578/
http://www.irna.ir/fa/News/81915578/
http://www.isna.ir/news/94110502535
http://www.irna.ir/fa/News/82189705/
http://eximnews.ir/detail/News/13054/20
http://www.irna.ir/fa/News/82172527/
http://eximnews.ir/detail/News/13367/20
http://eximnews.ir/detail/News/13367/20


8 |  | پایش مسائل راهبردی کشور  

کنونی 1-5. موفقیت و پیشرفت نسبی مناطق آزاد 
کمکــی بــه رشــد و توســعه شــهری  کــه معتقدنــد ایجــاد مناطــق آزاد  کســانی  تــرکان در پاســخ بــه 
کــه بــرای بررســی میــزان پیشــرفت و توســعه شــهری مناطــق آزاد بایــد  نکــرده اســت، بیــان داشــت 
کــو  کــه ما کــرد  ایــن مناطــق را بــا شــهرهای همســایه مقایســه نمــود. در ایــن راســتا وی تصریــح 
قابل مقایســه بــا ســنگاپور نیســت، امــا نســبت بــه شــهرهای همســایه اش بــه رشــد و توســعه شــهری 

دســت یافته اســت1.

1-6. افزایش میزان اشتغال در مناطق مرزی
ــا ایجــاد مناطــق آزاد جمعیــت در اســتان های مــرزی حفــظ  ــا بیــان اینکــه ب اســتاندار اردبیــل، ب
می شــود از ایــن الیحــه دفــاع نمــود. وی معتقــد اســت بــا تصویــب الیحــه و ایجــاد مناطــق آزاد 
کــردن سیاســت های اقتصــاد  بســتر اشــتغال زایی فراهــم می شــود و ایــن اقــدام در راســتای اجرایــی 

مقاومتــی اســت.2.

ل مخالفان افزایش تعداد مناطق آزاد 2- محورهای استدال

2-1. بی میلی سرمایه گذاران خارجی 
مطابــق قانــون، یکــی از اهــداف ایجــاد منطقــه آزاد ، افزایــش ســرمایه گذاری خارجــی اســت. 
مجمــوع میــزان ســرمایه گذاری خارجــی طــی ســال های 89 تــا 93، 726 میلیــون دالر بــوده اســت. 
ــم  ــن رق ــارد دالر(، میانگی ــق )3 میلی ــن مناط ــاالنه در ای ــزان واردات س ــت می ــه محدودی ــا توجــه ب ب
محاســبه  آزاد  مناطــق  ســاالنه  واردات  رقــم  حــدودًا 6.2درصــد  ســال،  یــک  در  ســرمایه گذاری 
می شــود3. در جــدول زیــر رقــم ســرمایه گذاری خارجــی طــی ســال های 89 تــا 93  بــه تفکیــک 

مناطــق نمایــش داده می شــود4:

کد خبر: 3776212 1.  خبرگزاری مهر/ 
کد خبر: 82156878 2.  خبرگزاری ایرنا/ 

کد خبر: 13950525000638 3.  خبرگزاری فارس/ 
کد خبر: 1312482 4.  خبرگزاری صداوسیما/ 

http://www.mehrnews.com/news/3776212
http://www.irna.ir/fa/News/82156878/
http://www.farsnews.com/13950525000638
http://www.iribnews.ir/fa/news/1312482
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جدول 1. میزان سرمایه گذاری خارجی در هریک از مناطق آزاد

نام 
منطقه

13891390139113921393
جمع کل

)میلیون دالر(

4----4انزلی

2529517-221243ارس

1108110--1اروند

1081262561چابهار

111422231قشم

------کیش

123---ماکو

2472641436165726جمع

کــو  یــادی از ســرمایه گذاری تنهــا در منطقــه آزاد ارونــد و ما نکتــه جالب توجــه اینکــه حجــم ز
گرفتــه اســت و مناطــق دیگــر از میــزان ســرمایه گذاری قابل توجهــی برخــوردار نبوده انــد. صــورت 

2-2. مناطق آزاد محملی برای قاچاق
کاالی  کاالی مســافر و  گمرکــی  گــزارش پژوهــش  خبــری صداوســیما به واســطه معافیــت  مطابــق 
کیــش بــا قاچــاق شــکل گرفته اســت؛ مکان هــای  تــه لنجــی، شــالوده مناطــق آزاد چابهــار، قشــم و 
گرفتــه اســت. ایــن شــرایط به گونــه ای اســت  تجــاری بــر مکان هــای تولیــدی در ایــن مناطــق پیشــی 
کشــور از درگاه مناطــق آزاد  کاالی قاچــاق  کــه 90 درصــد از  کارشناســان مدعــی شــدند  کــه برخــی 
کشــور افزایــش  کاال را بــه  کشــور وارد می شــوند1. مقــررات خــاص مناطــق آزاد بســترهای قاچــاق  بــه 
کــه کنتــرل و نظــارت به واســطه گمــرک  گــردد  می دهــد. ایــن مقــررات خــاص بایــد به گونــه ای تنظیــم 
کاال به محــض ورود بــه مناطــق آزاد ره گیــری و نظــارت  گیــرد. در مناطــق آزاد جهــان،  صــورت 
کــه در  ــه عمــل می آیــد. ایــن در حالــی اســت  ــه ایــن واســطه از قاچــاق آن جلوگیــری ب می شــود و ب

کدخبر: 1141489 1.  خبرگزاری تسنیم/ 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/05/06/1141489
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حــال حاضــر برخــی از مناطــق از تعییــن محــدوده و َفنس ِکشــی کامــل ندارند و همین علت ســاده ، 
موجــب افزایــش قاچــاق در مناطــق آزاد بــه شــده اســت1.

2-3. مناطق آزاد، دروازه واردات
ایــن مناطــق  تولیــدی در  و  اهــداف صادراتــی  باوجــود معافیت هــای مالیاتــی بیست ســاله، 
کاالهــای تجــاری واردشــده از مناطــق  گفــت ارزش  ــد  محقــق نشــده اســت، در همیــن رابطــه بای
آزاد، 5 برابــر ارزش کاالی تولیــدی واردشــده بــه ســرزمین اصلــی از ایــن مناطــق اســت، بــه دیگر بیان 
از ظرفیت هــا و امکانــات مناطــق آزاد در جهــت اهــداف تجــاری اســتفاده می شــود نــه اهــداف 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس معتقــد اســت رویکــرد مناطــق آزاد واردات  تولیــدی2. زارع، عضــو 
کاالهــای مبادلــه شــده در مناطــق آزاد واردات ســهم 86 درصــدی و  کل ارزش  محــور اســت. از 
بــه واردات در ســال های  صــادرات ســهمی 14 درصــدی دارد3. همچنیــن نســبت صــادرات 
کــه در هیچ یــک از ســال ها ایــن نســبت  اخیــر نیــز ایــن واقعیــت را تصدیــق می کنــد به گونــه ای 
کمتــر از 20 درصــد  ــر از یــک )صــد درصــد( نشــده اســت و در اغلــب ســال ها، ایــن نســبت  بزرگ ت
به دســت آمده است)شــکل زیــر(. واردات محــور شــدن مناطــق آزاد ســبب شــده اســت بخشــی از 
کارشناســان، مناطــق آزاد رقــم یــک هــزار  گفتــه  درآمــد مناطــق آزاد از طریــق واردات تأمیــن شــود. بــه 

کرده انــد4. و 500 میلیــارد تومــان، از طریــق واردات، درآمــد برداشــت 

کد خبر: 1200533 1.  خبرگزاری صداو سیما/ 
کد خبر: 1210291 2.  خبرگزاری صداو سیما/ 

کد خبر: 1116246 3.  خبرگزاری ایسنا/ 
کد خبر: 3785635 4.  خبرگزاری مهر/ 

http://www.iribnews.ir/fa/news/1200533
http://www.iribnews.ir/fa/news/1210291
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/04/07/1116246/
http://www.mehrnews.com/news/3785635/
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نمودار1: روند نسبت صادرات به واردات در سال های 92-80

2-4. تأسیس شرکت های صوری در مناطق آزاد
کــه  یــادی در مناطــق آزاد شــد  وضــع قانــون معافیــت مالیاتــی منجــر بــه ثبــت شــرکت های ز
فــرار مالیاتــی  کــه نوعــی  یــه  ایــن رو بــه ســرزمین اصلــی اســت.  فعالیتشــان در اصــل محــدود 
کــه امــکان رصــد عملکــرد شــرکت ها وجــود نــدارد و از  ــه دلیــل ایــن اســت  محســوب می شــود1، ب
ــار و  ــدارد. آم ــرکت هایی را ن ــن ش ــر چنی ــارت ب ــی نظ ــز توانای ــی نی ــور مالیات ــامانه ام ــر س ــویی دیگ س
ارقــام نشــان می دهــد بــا ایجــاد مناطــق آزاد و برقــراری معافیــت مالیاتــی و عــوارض، دولــت از درآمــد 

ــت2.  ــده اس ــروم ش ــاردی مح 8 هزارمیلی

2-5. اشتغال زایی همراه با افزایش آمار بیکاری
گرفتــن مناطــق  در ظاهــر ایجــاد مناطــق آزاد موجــب افزایــش اشــتغال زایی می شــود امــا بــا در نظــر 
کــه در ســال 69 باهــدف  ــرای مثــال منطقــه آزاد  قشــم  فعلــی ایــن واقعیــت تصدیــق نمی شــود. ب
کنــون تنهــا 24 هــزار نفــر شــغل ایجادشــده اســت3. کــه 12  اشــتغال زایی 100 هــزار نفــر ایجــاد شــد هم ا
هــزار نفــر از ایــن رقــم، دارای اشــتغال ناپایــدار هســتند. الزم اســت ذکــر شــود آمــار بیــکاری در همیــن 

کنونــی  افزایش یافتــه اســت4. جزیــره از 5 درصــد در ســال 69  بــه 8.5 درصــد در زمــان 

کد خبر: 13950524000429 1.  خبرگزاری فارس/ 
کد خبر: 13941019000172 2.  خبرگزاری فارس/ 

کد خبر: 1200273  3.  خبرگزاری ایرنا/ 
کد خبر: 11941019000172 4.  خبرگزاری فارس/ 

http://www.farsnews.com/13950524000429
http://www.farsnews.com/13941019000172
http://www.iribnews.ir/fa/news/1200273
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941019000172
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2-6. افزایش قیمت زمین و زمین خواری
کمیســیون اقتصــادی عــده ای  گفتــه زارع، عضــو  بــا تعییــن منطقــه ای به عنــوان منطقــه آزاد، بــه 
زمین هــا را تفکیــک کــرده و بــا دور زدن ثبــت اســناد، زمین هــا را بــه قیمــت کان می فروشــند. وی بــا 
یــا خــواری در کیــش و زمین خــواری در بوشــهر،آمار افــراد متخلف دستگیرشــده  اذعــان بــه وجــود در
در جزیــره کیــش را 500 نفــر اعــام نمــود1. کریمــی، دیگر عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس معتقد 
کنین ایــن مناطــق  اســت بــا ایجــاد مناطــق آزاد قیمــت زمیــن در ایــن مناطــق افزایــش می یابــد و ســا

از لحــاظ اجتماعــی متضــرر می شــوند2.

2-7. نبود زیرساخت در مناطق آزاد فعلی
ــادرات و واردات  ــخت افزارهای ص ــاخت و س ــود زیرس ــی نب ــق آزاد فعل ــکات مناط ــی از مش یک
کاال محســوب می شــود. بــرای مثــال بنــدر جبــل علــی به عنــوان یکــی از مناطــق آزاد هم جــوار 
کاال و صــادرات  ــار  ــدارد، دارای زیرســاخت های الزم جهــت انب ــی ن کشــور، باوجوداینکــه تولیدات
مجــدد اســت و درآمــد خــود را از واردات و صــادرات مجــدد تأمیــن می کنــد3. ایــن در حالــی 
کیــش بــا اولویــت توریســت ، قشــم بــا اولویــت صنعتــی و چابهــار بــا اولویــت  کــه 3 منطقــه  اســت 
تی روبــرو  گذشــت 20 ســال از زمــان ایجــاد آن هــا، هنــوز ازلحــاظ زیرســاخت ها بــا مشــکا ترانزیــت با
هســتند4. باوجــود مشــکات زیرســاختی مناطــق آزاد فعلــی، انتظــار مــی رود به جــای افزایــش کّمــی 
کاال در اولویــت  ــی جهــت ارتقــای صــادرات و واردات  کنون کیفــی مناطــق  ایــن مناطــق، توســعه 

گیــرد. قــرار 

2-8. ایجاد توقع برای مناطق هم جوار
گــزارش منتشرشــده از ســوی مرکــز پژوهش هــای مجلــس، ایجــاد مناطــق آزاد جدیــد مغایــر  در 
باسیاســت های آمایــش ســرزمینی عنوان شــده اســت5، زیــرا ایجــاد ایــن مناطــق لزومــًا بــه توســعه 
هم جــوار  مناطــق  بــرای  را  تی  مشــکا اســت  ممکــن  بلکــه  نمی شــود،  منجــر  شــهرها  همگــون 

کد خبر: 1200273 1.  خبرگزاری صداوسیما/ 
کد خبر: 1145669 2.  خبرگزاری تسنیم/ 

کدخبر: 13950408000719 3.  خبرگزاری فارس/ 
کدخبر: 1210291 4.  خبرگزاری صداوسیما/ 

5.   بخش)ه( بند چهارم

http://www.iribnews.ir/fa/news/1200273
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/05/11/1145669
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950408000719http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950408000719
http://www.iribnews.ir/fa/news/1210291


چالش های پیِش روی افزایش تعداد مناطق آزاد | 13

فراهــم ســازد و هریــک از مناطــق هم جــوار توقــع تبدیــل وضعیــت بــه منطقــه آزاد را داشــته باشــند 
همچنیــن جهــت افزایــش امنیــت و بهبــود معیشــت ایــن مناطــق، بهتــر اســت بــا طراحــی و اجــرای 

مجموعــه ای از سیاســت های منســجم و هدفمنــد اقــدام نمــود1. 

2-9. مغایرت با اصل 44 قانون اساسی
بــا اســتناد بــه گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلــس ایجــاد مناطــق آزاد، ســازمان ها و اداراتــی جهــت 
ــر  ــر اســت. در اصــل 44 ب ــون اساســی مغای ــا اصــل 44 قان کــه ب اداره ایــن مناطــق ضــروری اســت 

کیــد شــده اســت2. کوچک ســازی دولــت و محدودســازی انــدازه ســازمان ها و اداره هــا تأ

گزارش : 22014934  گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی/ شماره مسلسل    .1
گزارش : 22014934  گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی/ شماره مسلسل    .2



3- پیشنهاد ها و جمع بندی
بــا توجــه بــه مشــکات کنونــی مناطــق آزاد، احــداث مناطــق آزاد در شــرایط فعلــی ضــروری بــه نظر 
کــردن مناطــق آزاد موجــود، دولــت  ــر  ــا به جــای دو براب ــر ایــن اســاس شایســته اســت ت نمی رســد. ب
ــرای  ــا ب ــردد ت ــنهاد می گ ــذا پیش ــادرت ورزد. ل ــی مب ــق آزاد فعل ــعه مناط ــع توس ــع موان ــه رف ــبت ب نس

گیــرد: کنونــی، راهکارهــای زیــر مدنظــر قــرار  ارتقــای وضعیــت مناطــق آزاد 
در راســتای تأمیــن منابــع مالــی مناطــق آزاد، راهکارهایــی به جــز فــروش اراضــی و عــوارض    

وارداتــی طراحــی شــود.
زیرساخت های الزم جهت صادرات مجدد در مناطق آزاد مرزی- تجاری فراهم گردد.   
فعالیت هــای شــرکت های ثبت شــده در مناطــق آزاد رصــد و در صــورت عــدم فعالیــت،    

ــردد. گ ــال  ــان ابط ــوز ایش مج
کاالهــا بــا محدودیــت روبــرو     کاالی مســافر، واردات ایــن  بــا اعمــال قوانیــن جدیــد در ارتبــاط بــا 

گــردد.
اهــداف مناطــق آزاد به ویــژه درزمینــه امنیــت مرزهــا و توســعه و عمــران شــهرها از اهــداف    

اقتصــادی مناطــق آزاد تفکیــک شــود.
محــدوده مناطــق آزاد به طــور دقیــق تعییــن شــود و بــا بهره منــدی از فنــاوری جدیــد، ایــن    

گیــرد. محــدوده تحــت نظــارت و بازرســی مطلوب تــر قــرار 

گفتــه شــد، مناطــق آزاد فعلــی ازلحــاظ شــاخص ســرمایه گذاری خارجــی،  بــا توجــه بــه آنچــه 
تی چــون وجود  نســبت صــادرات بــه واردات و میــزان قاچــاق وضعیــت نامناســبی دارد و بــا مشــکا
کیفــی  ــذا توســعه  ــرو اســت. ل شــرکت های صــوری، نبــود زیرســاخت و افزایــش قیمــت زمیــن روب
کمــی ایــن  کمــی آن اولویــت خواهــد داشــت و همچنیــن نســبت توســعه  ــر توســعه  مناطــق آزاد ب
مناطــق، بــا بنــد 11 سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی محــل ابهــام جــدی اســت. درهرصورت، 
ــن  ــًا غیرممک ــه آزاد، تقریب ــک منطق ــه ی ــه ب ــق یافت ــمار تعل ــای ُپرش ــو امتیازه ــه لغ ــه اینک ــه ب ــا توج ب
خواهــد بــود، انتظــار مــی رود نماینــدگان مجلــس بــا دقــت بیشــتری ایــن الیحــه را بررســی و فــارغ از 

منافــع قومــی و محلــی، منافــع ملــی را مدنظــر قــرار دهنــد.
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