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چکیده
مناطق آزاد از جمله پدیدههای پارادوکسیکال در دنیای اقتصاد به شما میروند که دارای دو جنبه کارکردی و غیر کارکردی
هستند .در ایران این پدیده در شکل فعلی به زعم بیشتر کارشناسان نقشی غیر کارکردی در اقتصاد ملی پیدا کرده است به نحوی که
در جنگ اقتصادی غرب و در برابر تحریمهای اقتصادی امریکا نقش اسب تروای دشمنان را بازی میکند .با توجه به این مقدمه
هدف این مقاله پرداختن به نقش ژئواکونومیک مناطق آزاد در بازدارندگی اقتصاد ملی ایران در برابر جنگ اقتصادی غرب و سهم
این مناطق در حمایت از تولید ملی است .سؤال اصلی مقاله این است که مناطق آزاد ایران در قوارهی فعلی چه نقشی در
بازدارندگی اقتصاد ملی ایران در برابر جنگ اقتصادی غرب و حمایت از تولید ملی میتوانند ایفا بکنند؟ در راستای سؤال پژوهش
فرضیه ای را که مقاله سعی در بررسی آن دارد این است که به نظر میرسد مناطق آزاد ایران دچار نوعی آنومی در اهداف و
سیاستها و ساختارهای هستند و به این ترتیب نمیتوانند دارای کارکرد مثبتی در اقتصاد ملی ایران در شرایط موجود باشند .نتایج
این مقاله نیز نشان میدهد که اشتغال و سرمایهگذاری و ورود تکنولوژی و صادرات در مناطق آزاد ایران بیشتر در قالب ساماندهی
و فراهم آوردن زمینه واردات و قاچاق تبلور یافتهاند  .با توجه به این مقدمه در این مقاله سعی خواهد شد با استفاده از آمار و
اطالعات مناطق آزاد و نیز اسناد باال دستی و نیز تجربیات موفق جهانی مناطق آزاد و نیز پژوهشهای علمی موجود به بررسی و
تحلیل نقش ژئواکونومیک مناطق آزاد در بازدارندگی اقتصاد ملی ایران در برابر جنگ اقتصادی غرب و سهم این مناطق در
حمایت از تولید ملی پرداخته شود.

واژگان کلیدی :مناطق آزاد ،بازدارندگی اقتصادی ،تولید ملی ،حمایتگرایی.

( -9نویسنده مسئول) sajad1345@yahoo.com
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مقدمه
یکی از برجستهترین اقداماتی که بعد از اتمام جنگ جهانی دوم در تعدادی از کشورها برای توسعه صادرات و کمک
به آزادسازی اقتصادی انجام گرفت ،ایجاد مناطق آزاد بود .بعضی از مناطق جهان مانند سنگاپور ،هنگ کنگ ،کپنهاک
در دانمارک و ...با توجه به موقعیت خاص ارتباطی و بازرگانی خود به عنوان مناطق آزاد مطرح شدند ،اما ایجاد

منطقه آزاد بر اساس قالب جدید ،با آغاز دهه  ۱۹۶۰میالدی برای اولین بار در بندر شانون 1در ایرلند صورت گرفت
یرود؛ چرا که برای اولین بار جذب سرمایههای خارجی ،انتقال
و به همین دلیل مبدأ ایجاد مناطق آزاد نیز به شمار م 
تکنولوژی و ایجاد اشتغال که از اهداف مهم تأسیس مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه است :در این بندر

مورد توجه قرار گرفت .بررسی سوابق و نمونههای ایجاد این قبیل مناطق در جهان که از آنها به منطقه آزاد 2یا

یشود ،نشان دهنده آن است که در دهه هفتاد میالدی ایده ایجاد این مناطق با هدف جذب
صادرات آزاد 3تعبیر م 

سرمایه از سایر مناطق و تسهیل و تسریع صادرات و واردات ،طراحی و عملیاتی شد (کامران.) 32 :1 38 1 ،
بنابراین با گذشت زمان بر تعداد مناطق آزاد تجاری در دنیا افزوده شده است؛ به طوری که در اواخر دهه  ۱۹۶۰تنها
 ۱۰۰منطقه آزاد تجاری در دنیا وجود داشت اما در پایان دهه نخست قرن بیست و یکم ،تعداد آنها به حدود ۸۵۰
منطقه آزاد در سراسر جهان از آمریکای شمالی تا آفریقا ،آسیا و منطقه کارآئیب رسید .از این میان ۳۲۰ ،منطقه آزاد
تجاری در آمریکا و مکزیک و  ۲۲۵منطقه در آسیا (به جز چین) وجود داشت .در همین زمان ،در کشور چین نیز
 ۱۸۰منطقه آزاد در حال فعالیت بود که حدود نیمی از صادرات آن از طریق مناطق آزاد این کشور صورت میگرفت.

اولین منطقه صادرات در آسیا کاندال 4نام داشت که در سال  ۹۶۵ ۱در هند تأسیس شد .اندکی بعد تایوان در سال
 ۱۹۶۶به ایجاد منطقه پردازش کائونسیونگ 5و کره جنوبی در سال  ۱۹۷۰به تأسیس منطقه پردازش صادرات ماسان

6

مبادرت کردند .سهم فیلیپین  ۳۵منطقه آزاد ،اندونزی  ۲۶منطقه ،امارات متحده عربی  ۹منطقه و حوزه کارآئیب نیز
 ۱۵منطقه آزاد در سال  ۲۰۱۰بود(همان.) 32 :1 38 1 ،
مناطق آزاد در حال حاضر به عنوان یک استراتژی سریع به منظور تحقق اهداف برنامههای توسعه ملی در کشورهاى
جهان مطرح است .در دو دهه اخیر با رشد سریع «مناطق پردازش صادرات» به ویژه در کشورهای در حال توسعه،
تهای راهبردی و به ویژه به عنوان
نقش و جایگاه مناطق آزاد عمومًاًا به عنوان یک موضوع مهم در بحث سیاس 
ابزاری کارا جهت توسعه ملی و منطقهای مطرح بوده است .مناطق آزاد به عنوان پلی برای اتصال به اقتصاد جهانی و

سازمان تجارت جهانی 7مطرح هستند .ایجاد و کسب درآمد ارزی ،جذب سرمایههای خارجی و انتقال تکنولوژی،
تهای شغلی و مدیریتی ،ایجاد پیوندهای صنعتی بین صنایع مناطق
ایجاد اشتغال ،تربیت نیروی انسانی ،ارتقای مهار 
یروند .از جمله
پردازش و نفوذ در بازارهای خارجی از جمله شاخصهای ارزیابی موفقیت مناطق آزاد به شمار م 
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تهای شغلی جدید ،کسب درآمدهای
یتوان به جلب سرمایههای خارجی ،ایجاد فرص 
اهداف ایجاد مناطق آزاد م 
ارزی و افزایش صادرات ،دستیابی به تکنولوژی پیشرفته ،جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم و
تزدایی از مناطقی که امکان رشد و توسعه را به طور بالقوه دارند ،اشاره کرد(لطیفی و امین آقایی: 1385 ،
محرومی 
.) 233
حهایی در جهت رونق اقتصادی کشور و افزایش تجارت خارجی،
از سالهای  ۱۳۳۰به بعد در ایران در پی تهیه طر 
بنادر ایرانی در خلیج فارس مورد توجه قرار گرفت؛ اما بنادر ایران در آن زمان توانایی و امکانات الزم برای توسعه
صادرات و واردات را نداشتند .در سال  ۱۳۳۴مقالهای تحت عنوان اشکاالت حمل و نقل کاال به خاورمیانه» در
یتوانند ظرفیت واردات و
مجلهای انگلیسی به چاپ رسید که به مسئولین خارجی خاطر نشان میکرد که چگونه م 
صادرات کاالی خود را از طریق منطقه بازرگانی که ارتباط آزادتری با جهان تجارت دارند ،افزایش دهند .سرانجام با
اعتراض تجار ایرانی همراه با افزایش هزینه صادرات و واردات کاال ،دولت مجبور شد توجه بیشتری را به تنوع
بخشیدن به مبادی حمل و نقل کاال و بنادر معطوف کند و در تیرماه  ۳۳۵ ۱مدیر کل گمرک در رابطه با مشکالت
ایجاد شده ،به بند رعباس رفته و برای اولین بار از منطقه آزاد تجاری دبی در آن سوی خلیج فارس نام میبرد که
چگونه از راه مبادله کاالهای ایرانی با سایر نقاط جهان و برعکس ،از رونق و اعتبار برخوردار شده است .با تشکیل
یگردد(ملکان،
وزارت گمرکات و انحصارات در سال  ، ۱۳۳۶آمادگی تأسیس اولین بندر آزاد تجاری رسمًاًا اعالم م 
.) 28 1 : 1379
در دی ماه  ۱۳۳۶بندرعباس به عنوان مرکز واردات و صادرات کاال توسط دولت اعالم شد و برنامههایی برای
فعالیتهای جدید طی چند سال آینده اعالم گردید .بهطور کلی تفکر ایجاد منطقه آزاد در ایران به اواخر دهه ۴۰

نالمللی تجارت و توسعه وابسته به سازمان ملل 1درخواست کرد که
یرسد که دولت وقت از کنفرانس بی 
ش مسی م 
جهت ایجاد بنادر آزاد در ایران تحقیق و بررسی نماید ،آنکتاد این بررسی را به شرکت مشاوره و مدیریت و سازمان
توسعه فرودگاه آزاد شانون محول کرد .این سازمان نتیجه کار خود را به صورت گزارشی همراه با ضمائم در سال
 ۱۳۵۰به کنفرانس مذکور ارائه داد .در این گزارش بندرعباس به عنوان بندر آزاد اعالم شده بود ولی عم ًالًال این
انتخاب صورت نگرفت و فقط به تصویب تخفیف هزینههای بندری در آن اکتفا شد .در سال  ۱۳۴۹جزیره کیش به
یشود و در سال  ۱۳۵۱سازمان عمران کیش در راستای ایجاد
نالمللی توریستی-تجاری انتخاب م 
عنوان مرکز بی 
نالمللی جزیره کیش در سال  ۱۳۵۶بهطور رسمی شروع به
منطقه آزاد در جزیره ،راهاندازی شد؛ و باالخره مرکز بی 
کار کرد .پس از پیروزی انقالب اسالمی ،الیحه واردات کاال با استفاده از معافیت گمرکی به جزیره کیش در تاریخ
 ۱۸اسفند  ۱۳۵۸به تصویب شورای انقالب رسید و در نهایت در سال  ۱۳۶۸بر اساس تبصره  ۱۹قانون برنامه اول
توسعه به دولت اجازه داده شد که در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش ،قشم و چابهار اقدام به تأسیس منطقه آزاد
تجاری نماید .چگونگی اداره این مناطق در  ۷شهریور  ۱۳۷۲به تأیید مجلس شورای اسالمی رسید و در تاریخ ۲۱
شهریور  ۱۳۷۲مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت(ملکان .) 28 1 : 1379 ،بررسی وضعیت و عملکرد مناطق آزاد
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کشور نشان میدهد که این مناطق از زمان تأسیس تاکنون ،بیش از آنکه در خدمت تولید و صادرات بوده باشند ،به
تسهیل واردات و گسترش پدیده قاچاق و همچنین اشتغال کاذب دامن زدهاند و با وجود اقدامات و قوانینی که طی
سالهای اخیر نیز برای ممنوعیت واردات و مبارزه با قاچاق در جهت حمایت از تولید و اشتغال نیز صورت گرفته،
قاچاق و واردات کاال به دلیل مستثنی بودن این مناطق از بسیاری از قوانین کلی حاکم بر تجارت همچنان در این
مناطق به قوت خود باقی است .از طرف دیگر با توجه به این که در مقطع کنونی اقتصاد کشور در صدد حمایت از
تولید داخل و مقابله با جنگ اقتصادی منطقهای و جهانی غرب علیه کشور است سؤال اصلی مقاله این است که
یکنند؟
مناطق آزاد چه نقشی در بازدارندگی اقتصادی و حمایت از تولید ملی به ویژه در مرزهای بازی م 
رویکرد نظری

ت کمک به فعالیتهای تـولیدی در بـرابر
کلیدواژه حمایت 1شامل اقدامات و سیاستهایی است که دولت در جه 
ی جهت صـادرات و اعـمال
قهای 
یتواند مشو 
ی تمهید میکند .در پهنه بازرگانی این سیاستهای م 
ی خارج 
رقبا 
تهای 
مـحدودی 
ش میسر است :کنترل ارز ،تضعیف ارزش
تها از چندین رو 
ی در واردات باشد .اجرای این سیاس 
یخواهند وارد کشور
ی حمل و نقل کاالهایی که نم 
ی واردات ،افـزایش هـزینهها 
ی ،سهمیهبند 
پول ،تعرفه گمرک 
ت افزایش یافت و
شوند و غیر .)Tribe, 2002: 15( ...در قرون  15 ،61و  71میالدی تجارت خارجی بـه سـرع 
ت پس دولت باید
ب اندوختن ثروت بـیشتر اسـ 
ف این مکت 
تها به وجود آمد هد 
مکتب سوداگری یا مرکانتیلیس 
ی جایزه برای
ی تأمین موازنه مثبت بازرگانی خارجی خود اقدامات حمایتی را به جـا آورد .مـانند برقرار 
برا 
ن جاست کـه اگـر همه
ت .انتقاد به این مکتب در ای 
صادرات و تشویق آن و یا ایـجاد سـدهای گـمرکی در واردا 
کشورها بخواهند دست به چنین اقداماتی بزنند به سود هیچ کشوری نـخواهد بـود(مدنی.)61 : 1343 ،
ع هر کـشوری
ل تقسیم بـین المـللی کـار بود و معتقد بود به نف 
تجارت خارجی از نظر آدام اسمیت بر اساس اصـ 
ی بپردازد کـه هـزینه تولید آنها در
یباشد و به صدور کاالهای 
اسـت که کاالهایی را وارد نماید که ارزانتر از داخل م 
ت دخـالت
ت تـمام شده در خارج است آدام اسمیت بـه تجارت آزاد اعتقاد داشت اما در دو حـال 
ل کمتر از قیم 
داخ 
ل
ی که در دفاع از کشور مورد احتیاج است) کـه در مـقاب 
ی(صنایع 
دولت را پذیرفته بود-1 :تشویق از صنایع داخل 
صنایع خارجی حمایت شود-2 .زمـانی کـه بـر تولید کاالی داخـلی مـالیات بسته میشود معادل آن مـالیات بـاید از
کاالی خارجی دریافت نمود .هامیلتون با اصل آزادی در مبادالت معارض بود وی نظریه حمایت از صنایع نـوپا را
یگفت صنایعی که تازه شـروع بـه رشد نـمودهاند در مـواجهه بـا رقابت خارجی فرصت کـافی
بـیان داشت و م 
ی ادامه رشد ندارد اگر مهلت کافی داده شود میتوانند صرفههای انبوه و کارآیی فنی را به دسـت
برا 
یبرد ولی پس از رشـد
ت کاالها را بـاال مـ 
آورند( .)Shafaeddin, 2000: 10اگـر اعمال حمایت در وهله اول قیم 
ش مـ 
کـافی هـزینه و قیمت کاه 
ت
کها معتقد به آزادی تجارت و ایجاد رقابت بودند و از این جه 
ییابد .نـئوکالسی 
یباشد؛ بنابراین تـجارت
نالملل برای تمامی کشورها مفید نم 
کها تشابه داشتند .کینز معتقد بود که تـجارت بی 
کالسی 
ی کمتر توسعه یافته
آزاد در شـرایطی کـه مـشکل بـیکاری کـه یکی از معضالت بزرگ کشورها به ویژه کشورها 
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ینماید بلکه ممکن است به دنبال آن رکود و بحران اقتصادی هم به وجود آید(باالم و وست: 386 1 ،
ع نم 
یباشد رف 
م
.) 24 1
حمایت گرایی سیاست اقتصادی جلوگیری از تجارت بین کشورها از طریق وضع تعرفه بر کاالهای وارداتی،
محدودسازی حجم واردات و شماری دیگر از ضوابط دولتی است .این سیاست با تجارت آزاد که در آن موانع
یسازی
شهای ضد جهان 
دولتی باید حداقل نگه داشته شوند ،تضاد دارد .این سیاست در سالیان اخیر در راستای جنب 
یرود .ایجاد موانع برای ورود کاالها در بلند مدت به زیان
بوده است .این لفظ بیشتر در زمینه علم اقتصاد به کار م 
فکننده است .چنین صنایعی همواره در مرحله ابتدایی خود باقی میمانند و نیازی
صنایع داخلی ،دولت و مصر 
نم 
یهای
یبینند که سمت تحقیقات ،بازاریابی و مشتری مداری حرکت کنند( .)Pires & Pontes, 2015: 20استراتژ 
شهایی برای جانشین کردن
تگرایی ،تاریخی طوالنی دارند؛ وقتی از آغاز انقالب صنعتی ،انگلستان تال 
حمای 
محصوالت نساجی ،کاغذ و برخی دیگر از محصوالت تولیدی داخلی بهجای محصوالت همگن و مشابه تولیدی در
شرق (بهخصوص هندوستان و چین) به عمل آورد و این روند با بهکارگیری هرچه بیشتر انرژی الکتریکی و بخار
شتاب بیشتری گرفت .متعاقبًاًا کشورهای آمریکایی و اروپایی در اواسط قرن نوزدهم و ژاپن در اوایل قرن بیستم ،به
منظور صنعتیشدن از همین استراتژی استفاده کردند(باالم و وست.) 28 1 : 386 1 ،
تگرایی جایگزینی واردات ،اولین بار در آمریکای التین بعد از بحران بزرگ سالهای 0391
در جهان سوم ،حمای 
نالملل در جنگ دوم جهانی ادامه یافت .با این تفاسیر ،راهبرد درونگرایی در
اتخاذ شد و در طول بحران کشتیرانی بی 
ی کردن
توسعه ،تالشی است برای رهایی از یک اقتصاد وابسته و حرکت به سمت استقالل اقتصادی از طریق بوم 
تولید( .)Daastøl, 2011: 50هرچند در موارد بسیاری از سیاست جانشینی واردات بهعنوان اصلیترین مؤلفهی
درونگرایی برای توجیه جریان توسعهی اقتصادی ،تجارت ملی و توزیع مطلوبتر ثروت و داراییها استفاده
گردیده ،اما تعریف واحد و روشنی از این اصطالح وجود ندارد .بنابراین سیاست جانشینی واردات ،تالشی است از
سوی کشورهای در حال توسعه برای شکستن تقسیم کار بینالمللی که از قرن نوزدهم به بعد در پهنهی جهانی
حاکمیت داشته است( .)Watson, 2012: 15فردریک لیست ( ) 1789 – 846 1نخستین چهره اندیشمند قرن نوزدهم
است؛ که نظریه اقتصادی آدام اسمیت که در عصر او بر اروپا سایه افکنده بود ،نپذیرفت .نظریات فردریک لیست
قرابت زیادی به وضعیت امروز کشورها به خصوص کشورهای جهان سوم دارد(کاظمی.)612 :3931 ،
تهای حمایتی خود از
فردریک لیست در مورد تجارت بیان میکند« :ثبات و مداومت در پیگیری از سیاس 
کارخانهداران کشور ،باعث تعالی قدرت تولیدی در حدی ماورای تصور خوشبینانه خواهد گردید ».و یا در مورد
یگوید :این حقیقتی انکارناپذیر است که اقتصاد فرد،
منافع فردی و جمعی و هماهنگی یا عدم هماهنگی این دو م 
نالملل نیست .لیست بیان میکند باید از تولید داخلی حمایت کنیم.
اقتصاد اجتماع نیست و اقتصاد اجتماع ،اقتصاد بی 
دولت از تولیدکنندگان حمایت کند و آنوقت که تولیدکننده رشد پیدا کرد ،دیگر دولت از او حمایت نکند .این
اندیشه ابتدا در آلمان نمود یافت .آمریکا و ژاپن هم از این اندیشه استفاده کردند .در ابتدا منظور از حمایت ،تعرفه
یتواند مورداستفاده قرار گیرد و بهجای آن
گمرکی بود) .(Paul & Amawi, 2013: 150اآلن تعرفهی گمرکی ،زیاد نم 
یگیرد .مث ًالًال چین پولش را ارزان نگه داشته است ،یا ژاپن هم همین کار
ارزان کردن پول داخلی مورد استفاده قرار م 

 262فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال نهم ،شماره دوم ،بهار 8931

را کرد .هر کشوری بخواهد به کشورش کاالی خارجی صادر نشود باید قیمت پولش را پایین نگه دارد .ژاپن
یبرد .چین اما
درنهایت تحت فشار آمریکا قیمت ارز خود را باال برد و اآلن  ۱۰سال است که در بحران به سر م 
یدهد که در آن ملتها در طول زمان و به
تسلیم فشار آمریکا نشده است .فردریک لیـست آلمانی مدلی را ارائه م 
ی بود و
یرسند یک نظام حمایتی باید به موقع اجرا شود ولی مخالف با تئوری مزیت نسب 
ج به تکامل صنعتی م 
تدری 
ن هدف تأمین شد باید دولت
ض اینکه ای 
یگفت هـدف اولیـه و اساسی یک نظام تربیت صنعتی ملت است به مح 
م
ی تعرفه و ایجاد محدودیت است و
تهای حمایت 
دست از حمایت بردارد روشهای مستقیم آموزش در اجرای سیاس 
ق ورود اجناس خارجی زیانبار و
ت مطل 
تها است .ممنوعی 
ی غـیر مستقیم آموزش و توجه به زیرساخ 
شها 
رو 
ت تجارت به رقابت آزاد و مبادله احـتیاجدارد(رزاقی.) 87 : 1373 ،
تبعات منفی به دنبال خواهد داشت و در نهای 
مناطق آزاد ایران
ایران  ۷منطقه آزاد تجاری -صنعتی دارد که عبارتاند از :کیش ،قشم ،چابهار ،ارس ،انزلی ،اروند و ماکو .در حال
حاضر  ۷منطقه آزاد تجاری -صنعتی در کشور وجود دارد که مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند .این مناطق شامل قشم،
کیش ،چابهار ،اروند ،انزلی ،ارس و ماکو هستند .منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی (ره) و مکران نیز در قوانین برنامه
پنجم توسعه و احکام دائمی برنامه توسعه به تصویب رسیده اما هنوز اجرایی نگردیدهاند .از زمان بهرهبرداری برخی
از این مناطق تاکنون  ۲۵سال میگذرد و برخی دیگر مربوط به  ۱۲سال گذشته هستند .دولت نیز اخیرًاًا در الیحهای
خواستار افزایش  ۸منطقه آزاد و  ۱۲منطقه ویژه اقتصادی شده است .همچنین ،طبق اخبار منتشر شده ،دهها منطقه
آزاد و ویژه دیگر توسط نمایندگان مجلس به الیحه دولت اضافهشده است .همچنین ،مناطق آزاد ایران جزو مناطقی
هستند که وسعت باالیی دارند و میانگین وسعت آنها  ۹۳هزار هکتار است ،در حالیکه میانگین وسعت مناطق آزاد
جهان  ۷۵۰۰هکتار است(ملکان.) 159 : 1379 ،
جدول شماره  -1مناطق آزاد ایران

منبع)http://makufz.ir( :

 -1منطقه آزاد کیش
جزیره کیش به شکل بیضی با طول  ۵۱کیلومتر و عرض  ۷کیلومتر و با مساحتی حدود  ۹۱کیلومتر مربع از لحاظ
وسعت ،مقام دوم را در میان جزایر خلیج فارس دارد .این جزیره از لحاظ تاریخی دارای سوابق بازرگانی میباشد
یآمده است .عمده تجارت جزیره
نالنهرین به شمار م 
یکه مرکز ارتباطات بازرگانی بین هندوستان ،ایران و بی 
بهطور 
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کیش در گذشته ،مروارید بوده است که هنوز هم صید آن ادامه دارد .کیش از سال  ۱۳۸۴تاکنون خارج از قلمرو
یشده است .تاریخ رسمی تبدیل کیش به منطقه آزاد
معمولی گمرک کشور شناخته شده و نوعی منطقه آزاد تلقی م 
شهای مختلف صنایع برقی و
تجاری-صنعتی مربوط به سال  ۱۳۷۲است .مهمترین واحدهای تولیدی کیش در بخ 
الکترونیک ،پوشاک ،مواد غذایی و دارویی ،شیمیایی ،سلولزی ،صنایع غیرفلزی و یک واحد تولید خودرو است.
تهای خاص این منطقه عبارتاند از :توسعه و ترویج گردشگری ،تمرکز خدمات فرهنگی و رفاهی،
نمونه مأموری 
نالمللی ،پایگاه توسعه و ترویج فناوری
ایجاد بورس خدمات تجاری ،تشکیل نمایشگاهها و همایشهای داخلی و بی 
اطالعات و ارتباطات(سعادت و مظفری.)141 : 388 1 ،

نقشه شماره  -1منطقه آزاد کیش
منبع)shayantejarat.com( :

-2منطقه آزاد قشم
جزیره قشم در مدخل خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد .مساحت این جزیره ۱۴۳۰ ،کیلومتر مربع در فاصله ۳۷
کیلومتری جنوب بندرعباس و در دهانه تنگه هرمز قرار گرفته است .جزیره قشم بزرگترین جزیره خلیج فارس
یباشد .این جزیره تقریبًاًا موازی ساحل ایران قرار گرفته و به وسیله تنگه کالرنس از خاک اصلی ایران جدا شده
م
است .بندر قشم در منتهی الیه شرق جزیره قرار دارد و بیشترین ارتباط دریایی جزیره را با خارج فراهم کرده و
یدهد .این جزیره به دلیل قرار گرفتن در میان خلیج فارس و
بیشترین شمار بازدیدکنندگان را در خود جای م 
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اقیانوس هند همواره از موقعیتی استثنایی برخوردار است .قشم از دیرباز به عنوان یک مرکز تجاری بین آسیای
غربی ،شبه جزیره عربستان و سواحل شرقی آفریقا مورد توجه بوده است .تاریخ قشم به  ۵۰۰سال قبل از میالد
یگردد .همراه با کشف قاره آمریکا و توسعه راههای ارتباطی با آسیا از طریق دماغه امیدنیک ،اهمیت
مسیح برم 
استراتژیک خلیج فارس ،تنگه هرمز و جزیره قشم بیش از پیش آشکار شد .مأموریتهای خاص این منطقه
ترسانی به شناورها و کشتیهای در حال عبور از خلیج فارس ،ایجاد صنایع تولیدی
عبارتاند از :تمرکز سوخ 
صادراتی ،ارائه خدمات فنی-مهندسی ،انتقال دانش فنی به منطقه و کشور ،ایجاد پارک ملی(امینی و دیگران:0931 ،
.) 169

نقشه شماره  -2جزیره قشم
منبع)iranreview.org( :

-3منطقه آزاد چابهار
بندر و شهر چابهار با مساحتی حدود  ۱۰۹۰هکتار در منتهی الیه جنوب شرقی کشور و در استان سیستان و
بلوچستان و در کنار دریای عمان در گوشه شرقی خلیج چابهار واقع شده است .منطقه آزاد چابهار در زمینی به
مساحت  ۱۴هکتار واقع شده که  ۱۰هکتار آن به فعالیتهای صنعتی و  ۴هکتار به بخشهای بازرگانی ،توریسم و
تترین
یتواند به دریای عمان که یکی از پراهمی 
خدمات اقتصادی اختصاص یافته است .ایران از طریق بندر چابهار م 
راههای آبی جهان است ،راه یافته و این امر دارای اهمیت اقتصادی است چرا که آبراهی است که ایران را با دریای
تهای خاص این منطقه عبارتاند از :ترانزیت کاال،
یسازد .مأموری 
آزاد و بنادر بزرگ و کوچک جهان مرتبط م 
تجارت منطقهای ،بارانداز تجاری کاالها و مواد اولیه ،ایجاد صنایع تبدیلی و تولیدی با جهتگیری صادراتی ،عرضه
سوخت و ایجاد صنایع وابسته به نفت ،گردشگری(احمدی و احمدی.) 262 :6931 ،
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نقشه شماره  -3منطقه آزاد چابهار
منبع( :استانداری سیستان و بلوچستان)

 -4منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ارس در شمال غرب ایران در نقطه صفر مرزی در همسایگی با کشورهای ارمنستان ،آذربایجان و
جمهوری خودمختار نخجوان استقرار یافته است .بر اساس مصوبه هیئت وزیران در تاریخ  ۱۳۸۴ /۴/۷به شماره
/ ۲۰۷۰۸ت  ۵۳۰۸۲۰محدوده منطقه آزاد ارس شامل  ۹۷۰۰هکتار از اراضی منطقه است که بر اساس مصوبه جدید
شهایی از  ۲شهرستان جلفا و کلیبر
این هیئت در  ، ۱۳۸۷ /۹/ ۱۴محدوده این منطقه به  ۱۵هزار هکتار شامل بخ 
افزایش یافت .این محدوده ابالغی در بخش متصل ،محدوده اصلی را از  ۹۷۰۰هکتار به  ۲۰۵۰۰هکتار افزایش داده
است و در  ۳بخش منفصل نیز قسمتی از شهرستان کلیبر به وسعت  ۲۴هزار هکتار (موسوم به قلی بیگ لو) و اراضی
اطراف سد خدآفرین به وسعت  ۶۱۰۰هکتار و محدوده گمرک نوردوز (مرز ایران با ارمنستان) به وسعت  ۲۴۰هکتار
یدهد(ذوالفقاری.) 38 :1931 ،
جمعًاًا به وسعت  ۵۱۰۰۰هکتار کل محدوده منطقه آزاد ارس را تشکیل م 
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جلفا از زمانهای پیش از میالد به خاطر موقعیت جغرافیایی و استراتژیک اهمیت خاصی داشته و از لحاظ فرهنگی و
مدنی دارای شهرتی بس فراوان بودهاست .کتاب جغرافیای کیهان ،نواحی جلفا را از قلمرو ارمنستان قلمداد میکند و
خالصه تاریخ این ناحیه را از عهد هخامنشی چنین بیان میکند :ساتراپی سوم ارمنستان بین سرچشمه فالت ،دجله و

کورا و ارس واقع شده و پایتخت قدیم آن موسوم به آرتاگز 1است در کنار رودخانه ارس قرار دارد و نواحی پست
آن مخصوصًاًا دره ارس بسیار حاصلخیز است و محل چراگاههای بزرگ و تربیت اسبهای خوب بوده است و
ساتراپهای ارمنستان مکلف بودند همه ساله تعدادی اسب به دربار ایران تقدیم دارند .منطقه آزاد ارس به برکت
نالمللی سرمایه و تکیه بر امکانات برجسته
برخورداری از موقعیت ژئواکونومیک ممتاز و دسترسی به بازارهای بی 
تهای
یهای باالی صادراتی و با فراهمسازی زیرساختهای توسعه فعالی 
توسعه ترانزیت و صادرات مجدد ،توانمند 
بازرگانی در کنار گمرکات و مراکز تخلیه و بارگیری کاال و الگوسازی ورود به سازمان تجارت جهانی 2توانستهاست

در جهت ارتقای نقش هم پیوندی اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی ،بسترساز تعامل سازنده کشور با جهان باشد.
همچنین این منطقه به پشتوانه مناطق ارزشمند اکولوژیکی حفاظت شده ،اقلیم مناسب ،منابع غنی آب ،ذخیرهگاههای
تهای توسعه گردشگری در زمینههای تاریخی ،فرهنگی ،طبیعی و
بینالمللی جنگلی ،محیط زیست مطلوب و قابلی 
نالمللی گردشگری ،تفریحی ،سالمتی و درمانی تبدیل شدهاست.
ورزشی ،به یک منطقه بی 

نقشه شماره  -4منطقه آزاد ارس منبع( :سازمان منطقه آزاد ارس)

مأموریتهای خاص این منطقه عبارتاند از:
نالمللی با الویت قفقاز جنوبی در راستای احراز جایگاه اول کشور در
-1تقویت هم پیوندی اقتصادهای ملی و بی 
منطقه و بسترسازی و تمرین در راستای الحاق به سازمان تجارت جهانی-2 .تبدیل منطقه مرزی مربوط ،به یک قطب
1

. Artaxa
. WTO

2
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تها و مزیتهای سرزمین اصلی بر پایه دانش به
نالمللی و آزمایشگاه بهرهگیری مناسب از قابلی 
علمی در سطح بی 
منظور افزایش تولید ناخالص ملی-3 .گسترش شیوههای نوین معیشت و فعالیت و ساماندهی استقرار جمعیت و
فعالیتها و فراهمسازی امکانات ورزشی ،آموزشی ،تفریحی و درمانی با نگاه فراملی-4 .جذب سرمایهگذاریهای
تگذاری شده با موضوعات گوناگون صنعتی و معدنی،
داخلی و خارجی در زمینههای خاص مطالعه و سیاس 
کشاورزی و منابع طبیعی ،مسکن و شهرسازی ،بازرگانی ،گردشگری ،اقتصاد انرژی ،آموزشی ،پژوهشی ،فناوری

اطالعات و ارتباطات 1و خدماتی ،در یک فضای رقابتی با توجه به امکانات و پتانسیلهای ویژه منطقه از جمله
تهای ترانزیتی کشور در داالنهای ارتباطی شرقی -غربی و شمالی -جنوبی و رعایت
بهرهگیری مناسب از قابلی 
طزیست(ولی قلی زاده.) 94 1 :4931 ،
اصول توسعه پایدار و حفظ محی 
 -5منطقه آزاد انزلی
نالملل منطقه قفقاز و کشورهای
پیرو تحوالت پس از فروپاشی شوروی و در پی تغییر و تحوالت ساختاری روابط بی 
حاشیه دریای خزر در معادالت منطقهای و جهانی اهمیت یافتند؛ این امر با دوران پس از جنگ تحمیلی در ایران و
آغاز عصر سازندگی کشور همزمان گردید ،در این دوره ،ورود به اقتصاد جهانی و اخذ سرمایه و تبع آن ،دانش و
تکنولوژی جدید ،هدف ایران بود و دولت وقت با ایجاد مناطق آزاد در پی تحقق آن بود .در پی سفر ریاست
جمهوری وقت به شهرستان انزلی و با توجه به خواست همگانی و بر اساس مصوبه هیئت دولت در سال  ۷۵منطقه
ویژه اقتصادی بندر انزلی در دو بخش جداگانه تعیین گردید و در سال  ۸۲منطقه ویژه اقتصادی انزلی به منطقه آزاد
تجاری صنعتی انزلی بدل شده و در سال  ۸۳نیز اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی مورد تصویب
هیئت وزیران قرار گرفت و محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی در سال  ۸۴از طرف هیئت وزیران تعیین و
ابالغ شد(زیبنده و یوسفی فرد.) 06 1 :3931 ،
این منطقه شامل محدودهای از شهرستان انزلی به مساحت تقریبی  ۳۲۰۰هکتار خشکی و تا عمق دو کیلومتر از
بهای ساحلی است .محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی (به غیر از محدوده بندری) از غرب به اراضی
آ 
یشود .آثار باارزش
نیروی دریایی و محدوده روستای طالب آباد و از سوی شرق به روستای چپرپرد پایین منتهی م 
طبیعی این منطقه عبارتاند از -1 :پهنه جنگلی فتاتو :این پهنه در همجواری روستاهای فتاتو و کویشاء قرار گرفته
است .جنگل فتاتو به لحاظ بافت جنگلی نمونه نادری است و از معدود باقی ماندههای توسکائستانهای قشالقی
یهای آتی در زنجیره گردشگری منطقه ،به
یگردد و در برنامهریز 
حاشیه دریای خزر و یک میراث طبیعی تلقی م 
صورت یک ارزش طبیعی مدنظر قرار گرفته است(ممی پور و دیگران.) 133 :3931 ،
ن المللی و به لحاظ ارزشهای علمی ،فرهنگی ،تاریخی ،چشماندازها و
 -2تاالب انزلی :این تاالب از نظر ملی و بی 
تهای
یشناسی و ارزشهای اقتصادی-اجتماعی ،بسیار حائز اهمیت است که ازجمله سای 
مناظر طبیعی و از نظر زیبائ 
یهای تاالب انزلی ،ایجاد فضایی مناسب برای پرندگان آبزی و کنار
یگردد .یکی از ویژگ 
با ارزش منطقه محسوب م 
نگونه پرندگان برای تغذیه ،النهسازی و زادآوری در این تاالب آشیانه سازی
آبزی است که باعث شده است ،ای 
. ICT

1
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کنند ،به طوری که از مجموع  ۱۴۰گونه پرنده مهاجر در ایران ۷۷ ،گونه از پرندگان مهاجر به تاالب انزلی مهاجرت
یکنند؛ که این موضوع نیز زیبایی خاصی به این تاالب داده است و باعث گردیده که هر ساله خیل عظیمی از
م
ینظیر و همجواری آن با جنگل
گردشگران داخلی و خارجی را به خود جذب نماید .تاالب انزلی به خاطر زیبایی ب 
و رودخانه ،قابلیت زیادی برای فعالیتهای گردشگری دارد ،بدین لحاظ در برنامهریزی گردشگری منطقه نقش
ویژهای برای آن در نظر گرفته شدهاست(رمضانی گورابی.) 49 : 388 1 ،

نقشه شماره  -5منطقه آزاد انزلی
منبع)Springer Link( :

ینامند ،دریاچه خزر
گترین دریاچه جهان که در اصطالح آن را دریا م 
 -3دریای خزر و سواحل زیبای آن :بزر 
عتر است و توسط ۵
یباشد .دریاچه خزر از دریاچه سوپریروپین که دومین دریاچه بزرگ دنیاست  ۵برابر وسی 
م
کشور ایران ،آذربایجان ،روسیه ،قزاقستان و ترکمنستان احاطه شده است .سواحل بکر و ماسهای این دریا به همراه
غلظت کم نمک آب آن محیط مناسبی جهت شنا و دیگر تفریحات ،به وجود آورده است ،این دریا به عنوان
اصلیترین مکان گردشگری و توریستی استان گیالن مطرح باشد که همه ساله میلیونها گردشگر داخلی و خارجی
را به خود جذب مینماید(میردار و بخشنده .) 22 : 388 1 ،این دریا همچنین از نظر ارزشهای اقتصادی و بیولوژیک
نیز بسیار با اهمیت است که مهمترین آنها عبارتاند از:
 -1منابع نفت و گاز دریای خزر؛ کارشناسان ،دریای خزر را بعد از خلیج فارس و سیبری به عنوان سومین منطقه
دارای ذخایر عظیم نفتی و گاز جهان معرفی نمودهاند -2 .در دریای خزر  ۱۱۴گونه ماهی و  ۶۳زیرگونه موجود
یهای آزاد ،کپور ،سفید و ...و همچنین دریاچه خزر یکی از منحصر به
است که از مهمترین آنها میتوان به ماه 
یهای خاویاری
فردترین اکوسیستمهای آبی جهان است که محیطی مناسب برای زندگی و رشد مرغوبترین ماه 
تهای خاص این منطقه عبارتاند از :عمران و آبادانی و ارائه خدمات عمومی و رشد و
یباشد .مأموری 
جهان م 
توسعه اقتصاد ،جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی ،ایجاد اشتغال سالم و مولد ،تنظیم بازار کار و کاال ،تشویق
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یهای جدید و انتقال علم و
تولید و صادرات کاال ،ورود و حضور فعال در بازارهای منطقهای و جهانی ،جذب فناور 
یهای جهان ،تسریع در فرآیندهای تجاری ،اقتصادی
دانش فنی به عوامل تولید داخلی همسو با توسعه علمی و فناور 
حها و تعمیم آن به سراسر کشور .منطقه ویژه اقتصادی بندر
و فناوری با ایجاد بستر مناسب جهت انجام آزمایشی طر 
امیرآباد اولین منطقه آزاد در استان مازندران خواهد بود که مدتها در انتظار اعالم و تصویب آن بودهاست(قابضی،
.) 189 : 1383
 -6منطقه آزاد اروند
منطقه آزاد اروند در شمال غربی خلیج فارس به وسعت  ۱۷۲کیلومتر مربع در محل تالقی دو رودخانه اروند رود و
یباشد این منطقه با داشتن ظرفیتی از قبیل
کارون واقع است و دارای مرز مشترک میان کشورهای عراق و کویت م 
حمل و نقل جادهای ،ریلی ،دریایی و هوایی از اهمیت ویژهای برخوردار است .موقعیت ویژه جغرافیایی منطقه آزاد
اروند و نقش کانالهای ترانزیتی و استراتژیکی آن در تالقی مسیرهای تجارتی و دسترسی آسان به راههای آبی
نالمللی و همچنین مجاورت با دومین استان بزرگ عراق ،بصره که دروازه ورود تجارت به عراق و سپس مدیترانه
بی 
محسوب میشود و وقوع بر محور راههای زیارتی عتبات ،توجه روزافزون به این منطقه را به عنوان یک مکانیزم
زیربنایی توسعه و انگیزش ارتباطات فرامنطقهای و جلب عبور و مرور ترانزیتی ،آشکار میسازد .این منطقه در سال
شها در زمینه
تهای صنعتی و  ۴۸۰۰هکتار به سایر بخ 
 ۸۴راهاندازی شد .از اراضی این منطقه ۸۶۰۰ ،هکتار به فعالی 
شهای بندری ،انبارداری و ترانزیت اختصاص یافته است(قابضی،
بازرگانی ،گردشگری و اداری و  ۳۸۰۰به بخ 
.) 189 : 1383
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 -7منطقه آزاد ماکو
هیئت وزیران در جلسه مورخ  ۱۳۸۹ / ۱۰ /۵بنا به پیشنهاد شماره  ۸۹۲ / ۱۰ / ۵۱۰مورخ  ۱۳۸۹ /۹/ ۲۰شورای هماهنگی
مناطق آزاد تجاری  -صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند «ب» ماده ( )۴قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری
 صنعتی جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب  ۱۳۷۲ـ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری  -صنعتی ماکو را بهتصویب رساند .شهرستان ماکو در شمال غربی ایران (استان آذربایجان غربی) قرار گرفته که از شمال به رودخانه قره
سو و کشور ترکیه ،از شرق به رودخانه ارس و جمهوری آذربایجان (خود مختاری نخجوان) و از مغرب به
جمهوری ترکیه و از جنوب به شهرستان خوی محدود است .شهر ماکو در درهای بنا شده که رودخانه زنگبار از آن
یکند .قسمت جنوبی شهر در دامنه کوه سبد قرار گرفته و
یگذرد و شهر را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم م 
م
آبادی چندانی ندارد ولی بخش شمالی آن آبادتر و بزرگتر است(قربانی.) 42 : 4931 ،
این شهر از لحاظ طبیعی موقعیت خاصی دارد .شهر از طرف شمال و جنوب کوهستانی است و از جانب غرب و
یگردد .ماکو با برخورداری از تمدن کهن و آثار تاریخی غنی
شرق به جلگههای قلعه دره سی و چای باسار منتهی م 
و جاذبههای متعدد فرهنگی و طبیعی به عنوان یکی از قطبهای مهم گردشگری توان بالقوه فراوانی در بهرهگیری از
صنعت گردشگری دارد شرایط آب و هوایی مناسب ،پوشش گیاهی ،رودها ،چشمهها ،غارها ،آبشارها ،قلعهها و
دژها ،گونههای مختلف گیاهی و جانوری ،اماکن و ابنیه تاریخی ،صنایع دستی و باغات اطراف شهر ،جلگهها و
سهای رنگی ،محلی و از همه مهمتر مردم خونگرم و
لهای وحشی ،دست بافتههای عشایر ،لبا 
دامنههای پر از گ 
مهمان نواز زمینه مناسبی برای جذب مسافران و جهانگردان و ایجاد مراکز تفریحی خدماتی را فراهم آورد(قربانی،
.) 42 :4931
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استانهای مرزی ایران
ایران بیش از  8700کیلومتر مرز خشکی و آبی دارد و با  7کشور عراق ،آذربایجان ،ارمنستان ،ترکمنستان ،پاکستان،
افغانستان و ترکیه دارای مرز خشکی و با  6کشور روسیه قزاقستان (در شمال) ،کویت ،قطر ،امارات متحده عربی و
بحرین (در جنوب) دارای مرز آبی است .طوالنیترین مرز ایران با عراق و کوتاهترین مرز را با کشور ارمنستان دارد.
مرز ایران با عراق  ۱۴۵۸کیلومتر و مرز ایران با ارمنستان تنها  ۳۵کیلومتر است .همچنین طول مرز ایران با کشورهای
افغانستان ،پاکستان ،ترکمنستان ،آذربایجان و ترکیه نیز به ترتیب  759 ، 992 ، 909 ، 936و  499کیلومتر است .از بین
یشوند که بر اساس آخرین سرشماری در سال  0931بیش از
 31استان کشور  61استان ،استانهای مرزی محسوب م 
 45درصد جمعیت کشور را در خود جای دادهاند .طبق این سرشماری جمعیت  61استان مرزی کشور  36میلیون و
 241هزار و  855نفر است و این میزان جمعیت خود نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد استانهای مرزی است .از سوی
دیگر آمار وزارت کشور از تعداد سرپرستان خانوارهای مرزی هم نشان میدهد سه میلیون و  288هزار و 314
سرپرست خانوار در نقاط مرزی کشور زندگی میکنند؛ اما همه این آمارها در حالی اهمیت مناطق و استانهای مرزی
نترین سطح کیفیت زندگی را در کشور دارند و
یدهد که مناطق مرزی بیشترین محرومیت ،بیکاری و پایی 
را نشان م 
تها به مراکز استانها و شهرهای مرکزی کشور
فاصله این مناطق با استانهای مرکزی ساالنه سبب بیشترین مهاجر 
یشود(علینقی.) 56 1 : 378 1 ،
م
در شهرهای مرزی کشور ،بیش از  60شهر در فهرست مناطق و شهرهای محروم قرار دارند .شهرهایی که هر کدام از
آنها دارای تعدادی بخش و روستای کوچک محروم در حاشیه نقاط مرزی هستند .مناطق مرزی ایران از لحاظ
راههای دسترسی ،امکانات آموزشی و بهداشتی ،رفاه و خدمات اجتماعی ،شرایط مسکن ،بیمه و امکانات اولیه
زندگی در پایینترین سطح قرار دارند .بیشتر مناطق مرزی و شهرهای اطراف مرزهای کشور فاقد صنایع مادر و یا
یهای اقتصادی در این مناطق بسیار پایین است .همین
کارخانههای بزرگ صنعتی هستند و معمو ًالًال حجم سرمایهگذار 
موضوعات در سالهای گذشته باعث شده تا کیفیت زندگی در مناطق مرزی کشور و استانهای مرزی بسیار پایین
باشد و استانهای مرزی جزو مناطق محروم کشور محسوب شوند .بر اساس آمار نفوذ مسکن سال  0931استانهای
مرزی کشور در مجموع یک میلیون و  730هزار بیکار را در خود جای دادهاند .البته در این آمار اعداد مشخص و
بررسی دقیقی روی نقاط مرزی به صورت متمرکز انجام نشده و تنها آمار از استانهای مرزی ارائه شده است .بر
اساس آخرین آمار نرخ بیکاری در کشور به تفکیک استانها؛ لرستان ،ایالم ،کرمانشاه ،کردستان ،گیالن و سیستان و
بلوچستان بیشترین نرخ بیکاری را در کشور دارند که از بین آنها  5استان مرزی هستند .در سالهای گذشته باال
بودن نرخ بیکاری در استانهای مرزی باعث شده تا ورود غیرقانونی انواع کاالها و مواد ممنوع و غیر ممنوع به شغل
اصلی بسیاری از ساکنان شهرهای مرزی کشور تبدیل شود .شغلی که به «کوله بری» مشهور است و هر ساله آسیب
یکند .طبق آمارهای رسمی حجم قاچاق کاال طی سال گذشته از مرزهای
بسیار زیادی به اقتصاد کشور وارد م 
غیرقانونی کشور بیش از  19هزار میلیارد دالر بوده است که تقریبًاًا برابر یک چهارم میزان واردات کشور (  75هزار
میلیارد دالر) است علینقی.) 56 1 : 378 1 ،
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بهای جدی بیکاری و نبود اشتغال برای مرزنشینان
در کنار درصد باالی قاچاق کاال به کشور یکی دیگر از آسی 
یهای میدانی نشان
کشور ،مهاجرت آنها و خالی شدن روستاها و مناطق مسکونی اطراف مرز از سکنه است .بررس 
یدهد در سالهای گذشته شاهد افزایش میزان مهاجرت روستاییان ساکن اطراف مرز به داخل شهرها و مراکز
م
استانهای همجوار مرز برای پیدا کردن شغل و حتی مهاجرت به شهرهای بزرگ مانند تهران بودهایم .به اعتقاد
یتواند در کوتاه و
کارشناسان جغرافیای سیاسی و امنیتی خالی شدن روستاها و مناطق اطراف مرز از سکنه م 
بلندمدت به ناامنی در مناطق مرزی کشور دامن بزند ،موضوعی که در استانهای کردستان و سیستان و بلوچستان هم
یشود.
اکنون شاهد آن هستیم .در تمامی کشورهای جهان به مرزهای مشترک بین کشورها به عنوان فرصت نگاه م 
تهای اقتصادی مطلوبی هستند که با راهاندازی بازارچههای مرزی و رونق اقتصادی و
نقاط مرزی معمو ًالًال فرص 
بازرگانی میتوانند نقش مؤثری در اقتصاد کشورها بازی کنند عالوه بر اینکه به ایجاد اشتغال در جوامع محلی و
یشوند .نداشتن امکانات مناسب اولیه و تخصصی ،نبود مدیریت یکپارچه و هماهنگ ،نبود
منطقهای هم منجر م 
راههای دسترسی و جادههای مناسب ،ناامنی مناطق اطراف ،نبود امکانات رفاهی و خدماتی مانند مسافرخانه و
رستوران و عدم هماهنگی بین کشور با کشورهای همسایه در این بازارچهها دالیل ناکامی راهاندازی بازارچههای
مرزی در سالهای گذشته بوده است(اخوی.) 08 1 :1931 ،
این مشکالت و چالشها در شرایطی به ناکامی در راهاندازی بازارچههای مرزی بوده است که به اعتقاد کارشناسان
یتواند پتانسیلی برای
فرهنگ ،آداب و رسوم و زبان مشترک بین بسیاری از نقاط مرزی کشور با کشورهای همسایه م 
یرسد در سالهای گذشته چندان جدی گرفته نشدهاند .در کنار
لهایی که به نظر م 
رونق بازارچههای باشد .پتانسی 
بازارچههای مرزی تعاون 
یهای مرزی هم میتوانند به رونق اقتصادی در شهرها و روستاهای مرزی کمک بسیاری
کنند و در نهایت امنیت را در این مناطق افزایش دهند .عالوه بر مسائل اقتصادی ،توجه به مسائل اجتماعی و
فرهنگی هم در مناطق مرزی کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است و به برقراری امنیت پایدار در مرزهای کشور
کمک بسیار میکند به ویژه اینکه تمام استانهای مرزی کشور از لحاظ فرهنگی ،اجتماعی و مذهبی در شرایطی
خاص قرار دارند .ایران از نظر سکونت اقوام گوناگون با مذاهب و زبانهای مختلف دارای تنوع بسیاری است که
بیشتر این اقوام در مناطق و استانهای مرزی کشور زندگی میکنند به طوری که تمام  61استان مرزی کشور سرزمین
اقوام گوناگون (در استانی مانند آذربایجان شرقی بیشتر و در استانهایی مانند بوشهر کمتر) هستند(اخوی:1931 ،
یتوان
 .) 08 1مناطق مرزی ایران از نظر فرهنگی و قومی گروههای مختلفی را در خود جای دادهاند که از آن جمله م 
بها در استانهای جنوب غربی و جنوب کشور،
به اقوام آذری و کرد در استانهای غربی و شمال غربی ،عر 
چها در جنوب شرقی و شرق کشور اشاره کرد .به اعتقاد کارشناسان برقراری
ترکمنها در شمال شرقی کشور و بلو 
امنیت مرزهای کشور بدون توجه ویژه به این اقوام ،آداب و رسوم ،فرهنگ و زبان آنها امکانپذیر نیست .در این
بین بسیاری از بزرگان دینی و قومی در مناطق و استانها مرزی معتقدند برای برقراری هرچه بیشتر آرامش در نواحی
مرزی بهتر است برقراری امنیت مرزها در این مناطق به نیروهای بومی و محلی سپرده شود که آشنایی کامل با مناطق
مرزی دارند اتفاقاتی که پیش طی هزاران سال در مناطق مرزی افتاده بود .حضور و زندگی اقوام در مناطق مرزی به
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یتواند فرصتی مناسب برای پیشبرد اهداف اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی کشور
اعتقاد بسیاری از کارشناسان م 
باشد(اخوی.) 08 1 :1931 ،
علل ناکارآمدی مناطق آزاد در ایران
در تبیین ناکارآمدی مناطق آزاد چند نکته قابل ارائه است :یک نکته عدم تفکیک مناطق آزاد از کل کشور در نگاه
سرمایهگذاران است .در واقع ،سرمایهگذاران برای ورود به حوزه سرمایهگذاری به یک کشور ،به شاخصهای مختلی
نالمللی مورد بررسی قرار میگیرد ،توجه میکنند که عمده شاخصهای تصمیمگیری
که توسط نهادهای معتبر بی 
سرمایهگذاران برای انتخاب محل سرمایهگذاری ثبات قوانین ،فساد ،مالیات ،تعرفهها ،نرخ تورم ،نرخ سود ،هزینه
شروع کسبوکار ،رویههای ثبت داراییها ،هزینههای بازرگانی و  ...را شامل میشود .از مجموع این شاخصها،
یهای مجزا در مناطق آزاد تنها بحث مالیات و تعرفهها در مناطق آزاد با سرزمین اصلی متفاوت
یرغم قانونگذار 
عل 
است و در مابقی شاخصها مشکالتی که در سرزمین اصلی وجود دارد در مناطق آزاد نیز حکمفرماست؛ این در
حالی است که در سایر کشورها ،شاخصهای مدنظر سرمایهگذاران در منطقه آزاد از سرزمین اصلی متفاوت است و
به همین دلیل سرمایهگذاری در مناطق آزاد این کشورها برای سرمایهگذاران مقرون به صرفه است اما در کشور ما
چنین فرصتی برای سرمایهگذاران خارجی وجود ندارد(فیضی.) 105 : 1379 ،
نکته دیگری که در عدم موفقیت مناطق آزاد نقش مؤثری دارد ،بحث امتیازات مشابه مناطق آزاد در سرزمین اصلی

است .بدین صورت که امتیازات مشابه متعددی وجود دارد که هم در مناطق آزاد و هم در سرزمین اصلی اجرا می-
شود که این موضوع به مانعی برای رشد مناطق آزاد تبدیل شده است .به طور مثال ،معافیتها و امتیازاتی که قانون
تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب  ۱۹اسفند  ، ۱۳۸۰ماده  ۱۳۲قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۳۲
احکام دائمی کشور در اختیار سرمایهگذاران میگذارد ،در سرزمین اصلی و مناطق آزاد یکسان است و از آنجا که
سرزمین اصلی زیرساختهای بهتری دارد و بازار مصرف نیز در دسترس تر است ،سرمایهگذار ترجیح میدهد به

جای سرمایهگذاری در مناطق آزاد ،در سرزمین اصلی اقدام به سرمایهگذاری کند .موضوع دیگر ،بحث تضاد منافع
بین حاکمیت منطقه با اهداف تعیین شده برای مناطق آزاد است .به طور مثال ،در بحث منبع درآمد مناطق آزاد ،هیچ

بودجه دولتی برای آن در نظر گرفته نشده و  ۵۱درصد ارزش کاالهای تجاری که از یک منطقه وارد کشور میشود
به عنوان درآمد مناطق آزاد لحاظ شده است .طبیعتًاًا این موضوع ،باعث میشود مناطق آزاد واردات محور شوند و
اگر یک منطقه آزاد صادراتی نداشته باشد ،با خللی در بحث درآمدی مواجه نشود .این امر در واقع ،بر خالف اهداف
صادرات محور بودن مناطق آزاد میباشد که در قوانین منظور شده است و واردات بیشتر درآمد بیشتری را نصیب
مناطق آزاد میکند .بحث بعدی ،بحث مدیریتهای کوتاه مدت و در نتیجه توجه بیشتر به فعالیتهای زودبازده و
موقت (تجاری) است که در دولتهای گذشته شدت بیشتری داشت ،اما در این دولت وضعیت مناسبتری دارد .به
طوری که از سال  ۷۲تاکنون حدود  ۵۶مدیر در مناطق آزاد کشور جابجا شده که به طور میانگین هر مدیر حدود ۲
سال مدیریت یک منطقه را بر عهده داشته است(عسکری و جعفری.) 43 :5931 ،
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مقایسه مناطق آزاد ایران با برخی مناطق آزاد موفق جهان از جمله هاینان 1چین و جبل علی 2امارات نشان میدهد که
سایر کشورها بر صادرات ،تولید و رشد سرمایهگذاری در مناطق آزاد تمرکز کردهاند ،در حالی که در کشور ما تمرکز
اصلی در مناطق آزاد بحث توسعه محلی بوده است .همچنین ،برخالف دیگر کشورها که ابتدا زیرساختهای الزم را
یکنند ،در کشور ما بدون آمایش
در مناطق آزاد ایجاد و سپس اقدام به تأسیس آن محدوده به عنوان منطقه آزاد م 
سرزمین و بدون توجه به بحث زیرساختها در یک منطقه اقدام به تأسیس منطقه آزاد شده است .در واقع ،ابتدا
منطقه آزاد تأسیس و سپس ،به دنبال ایجاد زیرساخت از طریق عوارض واردات در آن منطقه کردهایم که این امر
باعث شده مناطق آزاد به جای تولید و صادرات محور بودن ،واردات محور شوند تا بتوان منابع مورد نیاز برای ایجاد
زیرساخت را در آن منطقه فراهم کرد؛ که غالبًاًا این هدف نیز محقق نشده است .هرچند در آیین نامه چگونگی ایجاد
مناطق آزاد نیز بر این تأمین زیرساخت قبل از ایجاد مناطق آزاد تأکید شده است و در ماده  ۲۳برنامه ششم توسعه و
همچنین ،ماده  ۶۲ضوابط ملی آمایش سرزمین مصوب  ۹۴نیز ،مجددًاًا بر این موضوع و همچنین ایجاد مناطق آزاد و
ویژه بر اساس مطالعات آمایش سرزمین اشاره شده است(عسکری و جعفری.) 43 :5931 ،
نالمللی در مورد علل ناکامی بعضی از مناطق آزاد،
شهای سازمانها و مجامع بی 
نالمللی اقتصادی و گزار 
در ادبیات بی 
یکنند که عوامل زیر از جمله مهمترین آن شمرده میشود:
عوامل متعددی را فهرست م 
یثباتی سیاسی و ضعف قدرت مرکزی در اتخاذ
ـ مکانیابی نادرست؛ فضای نامساعد برای جذب سرمایه خارجی؛ ب 
تهای بیمورد
تصمیمهای اساسی؛ ضعف مدیریت منطقه آزاد(وجود بوروکراسی ،فساد مالی ،تورم کارمند ،دخال 
عوامل خارج از منطقه آزاد ،وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر و )...؛ کمبود آموزش نیروی کار و بازده اندک
یمورد؛ ضعف تعمیر و نگهداری
یهای ب 
نیروی انسانی (گرانی نیروی کار)؛ هزینه تأسیسات زیربنایی و سرمایهگذار 
تأسیسات و امکانات زیربنایی و ناکارایی عملیاتی؛ کمبود امکانات مالی و نقدینگی؛ کمبود ارتباطات و ضعف
خدمات دهی و خدمات رسانی و باالخره ناآگاهی از اینکه سرمایه خارجی فاقد ملیت است و به مجرد احساس
نتری نقل مکان خواهد کرد .تجربه تأسیس مناطق آزاد
ناامنی و کم بازدهی ،منطقه آزاد را ترک کرده و به فضای ام 
در قاره آسیا نشان داده است که ایجاد این مناطق در کشورهایی دارای فضای سیاسی ـ اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی
و مقید به رعایت تشریفات زائد گمرکی ،ارزی ،اداری و سایر ضوابط و مقررات دست و پاگیر حداقل به عنوان ابزار
تهای جدید قابل توجهی
آزمایشی توانسته برای توجیه رفع موانع ضد توسعهای به کار گرفته شده و دانش و مهار 
از طریق مناطق آزاد کسب شود(لطیفی و امین آقایی.) 102 : 1385 ،
کشورهای در حال توسعهای که به ایجاد منطقه آزاد روی آوردهاند بر این باورند که منطقه آزاد میتواند یاری دهنده
یدهد که مجموعه عواملی چون
آنان در رهایی از فقر و عقبماندگی باشد .تجربیات این کشورها نشان م 
نالمللی،
نالمللی کم تشنج و نیز رعایت تعهدات بی 
برخورداری از صلح و آرامش ،برخورداری از روابط بی 
برخورداری از ثبات داخلی و تمرکز سیاسی و ثبات در قوانین و مقررات ،برخورداری از اجماع نظر در زمینه
فهای ایجاد و گسترش مناطق آزاد و حمایت همه جانبه دولت ،برخورداری از موقعیت مکانی درست ،پذیرفتن
هد 
. Hainan
. Jebel Ali
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2
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هدفهای آزادسازی اقتصادی و مالکیت خصوصی و ضرورت کاهش مداخالت دولتی در امور اقتصادی به لحاظ
رعایت اصل عرضه و تقاضا در مبادالت اقتصادی ،برخورداری از قوانین و مقررات بدون ابهام در مورد حمایت از
سرمایهگذاران خارجی و نیز برخورداری از یک سیستم اداری فاقد جنبههای بوروکراتیک در منطقه آزاد و رها از
تهای عوامل خارج از منطقه ،برخورداری از قوانین و مقررات گمرکی ساده و فاقد جنبههای دست و پاگیر در
دخال 
یدهد و فقدان هریک از آنها
شنیازها و دادههای اصلی موفقیت مناطق آزاد را تشکیل م 
منطقه و مواردی دیگر را پی 
یتواند توفیق در این زمینه را با موانع جدی مواجه سازد(لطیفی و امین آقایی.) 102 : 1385 ،
م
در حقیقت نقش اصلی مناطق آزاد در کشورهای بزرگی چون هند ،چین ،ایران و مانند آنها ،تغییر تفکر اقتصادی در
این کشورها و همسویی اقتصاد ملی آنها با اقتصاد جهانی است .چین و تا حد زیادی هندوستان نمونه بارز این
تغییر تفکر هستند .این دو کشور از ابزار منطقه آزاد به خوبی در راستای بازگشایی اقتصاد خویش بهره گرفتهاند و
توانستهاند با تغییر قوانین و مقررات در راه جذب سرمایهگذاری خارجی و ایجاد فضای مناسب توسعه از تکنولوژی
و علم دیگران بهره گیرند و با افزایش تعداد مناطق آزاد با سرعت بیشتری فضای درونی اقتصاد ملی را تغییر دهند و
قوانین و مقررات و سیاست کلی اقتصادی را با شرایط اقتصاد جهانی هماهنگ و همجهت سازند .چین طی سالهای
اخیر با اعمال سیاست باز اقتصادی کوشش وافری در ایجاد محیط مناسب سرمایهگذاری خارجی مصرف کرده و با
وجود مالکیت دولتی با اعمال سیاست آزادسازی و به کارگیری ابزار منطقه آزاد اقتصاد خود را جهش داده و
اصالحات گستردهای را در آن به عمل آورده است .راز موفقیت چین را باید در وحدت تصمیمگیری و حمایت
قاطع دولت چین از اصالحات اقتصادی که همسو و هماهنگ با اهداف مناطق آزاد است دانست(قلی زاده و اهلل
وردی زاده.)181 : 1389 ،
بازطراحی مناطق آزاد استانهای مرزی
مهمترین مشکالت و آسیبهایی را که به واسطه مناطق آزاد به دلیل قرار داشتن در حوزه استثنائات تجاری برای
اقتصاد کشور ایجاد شده است را در سه محور اصلی میتوان خالصه کرد.
قاچا
ق
کاال
قاچا
ق
ارز
فرار
مالی
اتی
نمودار شماره  -1آسیبهای م ناطق آزاد برای اقتصاد کشور
منبع)http://www.ettelaat.com( :

به عبارت دیگر ،از آنجا که ورود کاال در مناطق آزاد از قوانین صادرات و واردات رسمی کشور پیروی نمیکند،
باعث شده تا از یک سو نظارت کافی بر ورود و خروج کاال در مرزهای مناطق آزاد وجود نداشته باشد و از سوی
دیگر ،امکان انبار کردن کاالی خارجی پشت مرزهای کشور بدون نظارت دقیق شکل بگیرد و همین امر روند تسهیل
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قاچاق را در این مناطق دامن زده است .همچنین ،از آنجا که در محدوده مناطق آزاد خرید و فروش ارز توسط هر
شخص حقیقی و حقوقی آزاد است و تبادالت ارزی تابع قوانین ارزی کشور نیست ،باعث شده قاچاق ارز را به
واسطه این مناطق شاهد باشیم .معافیت مالیاتی نیز که در مناطق آزاد در راستای اهداف تولیدی و همچنین
سرمایهگذاری صورت گرفته ،افراد سودجو را به این سمت سوق داده که برای فرار از پرداخت مالیات ،اقدام به ثبت
شرکت و فعالیت اقتصادی خود در این مناطق کنند ،در حالی که فعالیت اصلی آنها در سرزمین اصلی انجام میشود.
به طور مثال ،مواد پتروشیمی در محیط بورس به فروش میرسند و بعضًاًا محل تحویل خوراک به صورت صوری در
مناطق آزاد یا ویژه اعالم میشود ،در حالی که این معامله و تحویل کاال در سرزمین اصلی صورت میگیرد؛ یا ثبت
 ۲۸۴۱شرکت با یک آدرس و کد پستی نشان دهنده سوء استفاده از امتیاز مالیاتی در این مناطق است(قلی زاده و اهلل
وردی زاده.)181 : 1389 ،
مناطق آزاد ایران با  5400کیلومتر مربع وسعت تنها  30درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص دادهاند از
طرف دیگر جمعیت شهروندانی که در فضای اختصاصی و محصور مناطق سکونت دارند در تناسب با جمعیت کل
یدهد .لیکن با عنایت به تعدد فعالیتها ،ماهیت بین
کشور به مراتب عددی کمتر از قیاس درصدی فوق را نشان م 
حوزهای ،استقالل عملکرد ،قوانین حمایتی و جذاب و از این دست ،این مناطق حوزه نفوذ بسیار وسیعی داشته و
یربط با کارکرد مناطق از سرمایهگذار و تجار گرفته تا فروشندگان و نیروهای خدماتی از رانندگان
شاید بتوان افراد ذ 
وسایط نقلیه و غرفهداران گرفته تا کارگران فصلی و دارندگان مشاغل کاذب و در مجموع نیروی انسانی وابسته به
زنجیره ارزشی تولید و خدمات در مناطق به شکل مستقیم و غیر مستقیم را چند ده برابر بیش از جمعیت ساکن در

مناطق دانست .امری که بال تردید از توانهای محیطی و اکولوژیک طبیعی و انسانی مناطق آزاد و ظرفیتها و مزیت-
های نسبی آنان در توسعه توریسم ،تجارت ،صنایع سنگین و سبک ،ترانزیت ،آموزش ،خدمات تخصصی و البته
یگیرد؛ اما از منظر سیاست خارجی ،توزیع فضایی مناطق آزاد ایران در نوار مرزی،
قوانین و رسالت مناطق نشأت م 
منطبق و همجوار با کشورهایی است که روابط مناسب دیپلماتیک و قرابت فرهنگی با ایران دارند .وجود این مناطق
تقویت پیوندهای سیاسی را در پی داشته و همواره قابل تقویت است .اساسًاًا یکی از دالیل راهاندازی مناطق آزاد
یرسد آنچنان که باید و شاید از این ظرفیت به شکل صحیح و
یباشد؛ اما به نظر م 
مرزی در دنیا همین مؤلفه م 
تهای داخلی ناشی شود(فتح اللهی
مطلوبی استفاده نشده است که شاید از عواملی همچون تحریمها و برخی سیاس 
راد.) 43 : 377 1 ،
یگیرد که بخشی اصلی آن شامل کاالهای
در حال حاضر چهار نوع واردات از مسیر مناطق آزاد به کشور صورت م 
مصرفی است به سرزمین اصلی (قلمروی جغرافیایی ایران به جز مناطق آزاد) سرازیر میشود .بخش دیگ ِرِر واردات
مانند کاالهای ساختمانی برای مصرف در مناطق آزاد بوده و واردات به منظور استفاده در صنایع (واردات کاالی
سرمایهای) و واردات برای صادرات مجدد هم از گونههای دیگر واردات به مناطق آزاد است .طبق آخرین آمار
شورای عالی مناطق آزاد و ویژهی اقتصادی ،از حجم واردات و صادرات این مناطق در سال  ،2931میزان صادرات
قطعی شامل کاالی حاصل از تولید از هفت منطقهی آزاد به وزن  014هزار و  988تن ،معادل  0/ 44درصد از کل
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صادرات کشور بوده است .ارزش این میزان صادرات قطعی  132میلیون دالر برآورده شده که در براب ِرِر سه میلیارد و
 98 1میلیون دالر واردات سال  2931از این مناطق ،رقمی ناچیز است.
بر اساس آمار موجود ،بیشترین صادرات از منطقهی انزلی با رقم  46میلیون دالر بوده و از مناطق آزاد اروند و ماکو
هیچ صادراتی انجام نشده است .همچنین ،در سال  6/4 ،1931میلیارد دالر انواع کاال از هفت منطقهی آزاد شامل
مناطق آزاد انزلی ،ارس (جلفا) ،چابهار ،حسن رود ،اروند (خرمشهر) ،قشم و کیش به کشور وارد شده است(فتح
اللهی راد.) 43 : 377 1 ،
یهای انجام شده از منابع داخلی در مناطق آزاد به  52هزار و  732میلیارد ریال
طبق این آمار ،میزان سرمایهگذار 
یدهد
یهای خارجی هم حدود  31میلیون دالر ارزیابی شده است .این آمارهای رسمی نشان م 
رسیده و سرمایهگذار 
تسهیالت ایجاد شده در مناطق آزاد تنها به نفع واردات و بنگاههای خدماتی بوده و نه توسعهی صنایع تولیدی و
افزایش صادرات و درنهایت ارزآوری .با توجه به آنچه گفته شد این پرسش مطرح است که چرا مناطق آزاد در انجام
لهای خارجی مانند تحریم ،مهمترین
مأموریت خود عملکردی موفق نداشته است؟ همچنان که اشاره شد به جز عام 
یتوان سوء مدیریت در این مناطق عنوان کرد که این سوء مدیریت در
دلیل شکست طرح و هدف مناطق آزاد را م 
تهای الزم برای ایجاد
تها و زیرساخ 
لهایی گوناگون است .نکتهی دیگر در این زمینه ظرفی 
هر بخش دارای شک 
مناطق آزاد صنعتی و تجاری است .در این زمینه تنها منطقهی متناسب با مأموریتی که برای آن تعریف شده ،شاید
یترین و اولین منطقهی آزاد کشورمان توانست در مأموریت ویژهای که
منطقهی آزاد کیش است .کیش به عنوان قدیم 
برای آن تعریف شده یعنی رونق گردشگری و درآمدسازی از صنعت توریسم موفق عمل کند به طوری که این
منطقه بنا بر آمار شورای عالی مناطق آزاد با جذب حدود یک میلیون و  600هزار گردشگر در سال  2931توانست از
خروج چهار هزار میلیارد تومان سرمایه از کشور جلوگیری کند .از دید برخی کارشناسان ،به غیر از کیش دیگر
تهای اقتصادی در به صرفهترین موقعیت جغرافیایی کشور را ندارند .البته
تهای الزم برای فعالی 
مناطق آزاد زیرساخ 
همین منطقهی کیش هم تا سال گذشته با مشکل قطع پی در پی برق و کم آبی مواجه بود که در دولت یازدهم این
مشکلهای زیرساختی منطقه رفع شد .سیاست نادرستی که موجب شده این مناطق از اهداف خود دور بماند،
تهای مورد نیاز مناطق از محل درآمدها است(اسفندیاری و دیگران.) 46 1 : 387 1 ،
سیاست تأمین زیرساخ 
این موضوع باعث شد تا مناطق آزاد به منظور تأمین مالی ایجاد زیرساختهای مورد نیاز ،روی به واردات آورند تا
از محل عوارض وارداتی منابع خود را تأمین کنند .از سوی دیگر نبود زیرساختهای مناسب در این مناطق باعث
شد سرمایهگذاران داخلی تنها به ثبت شرکت در این مناطق بسنده کنند و فعالیت اصلی خود را در سرزمین اصلی
تهای مالیاتی و عوارض گمرکی بهرهمند شوند و هم از زیرساختهای
ادامه دهند تا هم از مزایایی مانند معافی 
سرزمین اصلی استفاده کنند .مشکل دیگر ،چالشهای مربوط به دیوانساالری اداری در این مناطق است .هرچند
مهمترین مزیت مناطق آزاد کوتاه بودن مسیرهای اداری برای کسب مجوزها است اما از آنجایی که هنوز همهی
اختیارهای سازمانی به یک سازمان منطقهی آزاد تفویض نشده و سیاست تک پنجرهای شدن در این مناطق و
محدودهها به اجرا در نیامده است ،بنابراین ،همان مرحلههای اداری که در سرزمین اصلی برای کسب مجوزها باید
طی شود پیش روی سرمایهگذاران در مناطق آزاد قرار دارد .مانع دیگر ،تسهیالت و بستههای تشویقی است .اساس و
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قهایی خاص در یک جغرافیای محدود برای جذب هر چه بیشتر سرمایهگذاران
بنیان تأسیس مناطق آزاد ارائهی مشو 
خارجی است .این در حالی است که در مناطق آزاد کشورمان تسهیالت در برههای از زمانها تنها محدود به ارائهی
نهای رایگان شد؛ تسهیالتی که به ایجاد رانت انجامید و سرمایهگذاران تنها به دنبال دریافت زمین رایگان اقدام
زمی 
کهای مسکونی پرداختند .این در حالی است که در مناطق آزاد
فهای غیر مولد مانند ساخت شهر 
به راهاندازی صن 
دیگر کشورها مهمترین مشوقهای دولتی ارائهی امتیازهایی برای رقابت بیشتر در بازارهای جهانی است(اسفندیاری
و دیگران.) 46 1 : 387 1 ،
نتیجهگیری و دستاورد علمی و پژوهشی
ت بـه
یشود ،یکی مربوط اسـ 
یم
ی این مناطق متصور است که از دو دیدگاه ناش 
ی برا 
به طور کلی دو هدف اصل 
ی دنبال میکنند .از آنجا که استراتژی توسعه مبتنی بر
ت خارج 
کشور میزبان و دیگری را شرکتها و مؤسسا 
ب کشورهایی کـه در ایـن اسـتراتژی را جهت ورود به فرآیند
ی واردات ،به دالیل متعدد ،در غال 
جـایگزین 
توسعهیافتگی ،اتخاذ کردند ،بـا شـکست مواجه نشد ،رویکرد رقیب آن یا استراتژی توسعه صادرات مورد توجه
ی نـیل به این
ی از کـشورهای درحـال توسعه قرار گرفت .بدین تـرتیب ایـجاد مناطق آزاد یـکی از راهـها 
بسیار 
سیاست تلقی شد .هـد 
ف دوم که غالبًاًا به وسیله شرکتها و مؤسسات کشورهای صنعتی دنبال گردید ،هدف حداقل
یتوانستند
ظ تـسهیالتی کـه در آنها در نظر گرفته شده بـود ،مـ 
کردن هزینه تولید بود از آنجا کـه مناطق آزاد به لحا 
نگونه مناطق مورد توجه این مؤسسات نـیز قـرار بگیرند .ایجاد مناطق آزاد تجاری
آن را تأمین کنند ،سبب شد تا ای 
یشود:
ی تبعات مختلفی است که بهطور اجمالی به چند مورد اشاره م 
دارا 
-1انباشت سرمایه
یـکی از عوامل مهم در توسعه اقتصادی ،مسئله سرمایه و فرایند انباشت است .کشورهای درحال توسعه ،اغلب
یبایست شرایطی فراهم گردد تا موجب تشویق سرمایهگذاران خارجی
مواجه با کمبود سرمایه مورد نیاز هستند .م 
یر س د
شـود تـا به این ترتیب هم کشور میزبان و هم سرمایهگذار متقاب ًالًال از فواید ایجاد شده بهرهمند گردند .به نظر م 
یتواند همسو با سایر اهداف و منافع مـلی بـاشد ،ایجاد مناطق آزاد تجار 
ی
راه اصلی جذب سرمایههای خارجی که م 
است.

 -2اشتغال
ت که به صورت پنهان و آشکار وجود دارد .بدین
ی اس 
یکی دیگر از مشکالت کشورهای توسعه نیافته ،مسئله بیکار 
یکنند ،ایجاد اشتغال و
لحاظ یـکی از انـگیزههای مهمی که کشورهای در حال تـوسعه در مـناطق آزاد ،دنبال م 
ی کار فراوان و ارزان بالقوه قادر است ،سرمایهگذاری
ی از نیرو 
تخفیف بیکاری است .مناطق آزاد با برخوردار 
یم
ق نـموده و بـاعث اشتغالزای 
خارجی را تشویق به فعالیت در این مناط 
یشود .عالوه بر زمـینههای اشـتغالزایی
مستقیم ،توسعه و گسترش صادرات و صنایع در مناطق آزاد زمینههای اشتغال غیر مستقیم را فراهم نموده و میتواند
تا حدود 
ی تنگناهای شغلی را مرتفع نماید.
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-3توسعه صادرات
یباشند.
نگونه مـناطق بـه دنبال تأمین این هدف م 
اساسًاًا نام منطقه آزاد پردازش صادرات ،نشاندهنده آن است که ای 
ی از ابزارهای مهم توسعه صادرات تلقی شوند .به همین دلیل
بدین ترتیب این مناطق میتوانند به عنوان یک 
کشورهای درحال توسعه که استراتژی توسعه خود را بـا اتـکا بر تـوسعه صادرات اتخاذ کردهاند به این اهرم به
یباشند
ینگرند .این کشورها اغلب متکی بـه صادرات یک یا دو محصول (اکثرا مواد اولیه) م 
عنوان یک بازوی توانا م 
نالمللی م 
ی بی 
لذا برای دسترسی بـه بـازارها 
یبایست محصوالت صادراتی خود را تنوع بخشند .انتقال دهند و این
کشورها نیز جهت تخفیف مشکل بیکاری از آن اسـتقبال کـردند .افزایش محدودیتهای تجاری باعث شد تا
ت حفظ و گسترش بـازارهای خـود بـه سرمایهگذاری در این مناطق بپردازند ،چرا که در
ی جه 
شرکتهای چندملیت 
این صورت میتوانستند از سهمیههای صادراتی استفاده نشده کشور مـورد نظر در جهت صدور محصوالت خود به
کشورهای پیشرفته صنعت 
ی استفاده کنند.
ی ارزی ،به ویژه در دهه  1980که کـشورهای درحـال توسعه ،با مشکل بازپرداخت اصل و فرع
 -4کسب درآمـدها 
بده 
یهای خارجی خود مواجه بودهاند.
-5انتقال تکنولوژی.

-6برقرار ارتبا 
ط روشمند بین اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی.
ی چه در منطقه آزاد و چه در درون اقتصاد ملی.
ی خارج 
-7جذب سرمایهها 
-8افزایش و تـنوع بخشیدن به صادرات و گسترش تجارت خارجی.
د اشتغال در منطقه آزاد و در درون اقتصاد ملی.
ی جدی 
تها 
-9ایجاد فرص 
ت مناسبتر.
- 10کمک به ورود کاالهای سرمایهای و واسطهای به درون اقتصاد ملی با قیم 
ی کار.
ب آموزشهای فنی و افـزایش مـهارت نیرو 
-11تربیت نیروی انسانی و کس 

ی ،بیمه و
لونقل انبارداری ،بارگیری و تخلیه ،بانکدار 
ی خدماتی حم 
تها 
- 12افزایش درآمد ناشی از فعالی 
جهانگردی.
 - 13افزایش کارآیی اقتصاد ملی.
م بر اقـتصاد مـلی.
ی حاک 
تها و دیوانساالر 
-41مراوده ملموستر با اقتصاد جهانی از طریق کاهش محدودی 
 - 15استفاده از پتانسیلهای مزیت نسبی.

ی بودهاند ،حال آنکه در اوایل دهه 1990
در اوایل دهه  1970فقط  7کشور در حال توسعه دارای مناطق آزاد تجار 
ق آزاد از  70کشور تجاوز کرده است و این روند هـمچنان ادامـه دارد.
ی مناط 
تعداد کشورهای در حال توسعه دارا 
در سال  1970شمار مناطق آزاد در جهان کمتر از  50منطقه بود ،حال آنکه در سال  1990بیش از  450منطقه آزاد
در جهان وجود داشت و  150منطقه دیگر در دس 
ت ساخت و طراحی بود .با توجه به سابقه تاریخی مناطق آزاد در
تآمیز مـناطق آزاد بایستی مد نظر فرار گیرند:
کشورها عوامل زیر در طراحی موفقی 

 80 2فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال نهم ،شماره دوم ،بهار 8931
جزدایی
برخورداری از صلح و آرامش و روابـط بـین المـللی کم تشنج و نیز رعایت تعهدات بین المللی،که در این راستا سیاست تشن 
ن تـأکید دارنـد از اهـمیت ویژهای برخوردار است.
از روابط خارجی که ریاست محترم جمهور بر آ 
ثبات در مقررات
ی به امکانات مالی و نقدینگی در منطقه آزاد
دسترس 
مسو با الزامـات اقتصاد آزاد در منطقه آزاد
قانون کار ه 
م اداری فاقد دیوانساالری
قـوانین و مـقررات گـمرکی ساده،سیست 
آزادی نقل و انتقاالت سرمایه و ارز در منطقه آزاد
ش مداخالت دولت در اقتصاد.
پذیرفتن آزادسازی اقتصادی و محترم شمردن مالکیت خصوصی و کاه 
نمودار شماره  -2فاکتورهای مهم برای بازطراحی مناطق آزاد مرزی
منبع( :ناصری و سینکی) 52 - 49 : 378 1،

ی کـوچک بـودهاند .به دلیل کوچک بودن اقتصاد
ق عمدتًاًا از آن کـشورها 
بایستی توجه داشت که مناطق موف 
ق آزاد این کشورها ،با سهولت
ن مناط 
ق آزاد در اقتصاد ایـن کـشورها بزرگتر است ،بنابرای 
کشورهای خرد تأثیر مناط 
بیشتری اقتصاد کشور را به سوی اقتصاد جهانی حـرکت دادهاند .هـنگکنگ ،سنگاپور ،کره جنوبی و تایوان از مناطق
ی آن با
ی و همسوی 
گ از جـمله ایـران تـغییر تفکر اقتصاد 
ش مناطق آزاد در کشورهای بزر 
آزاد موفق هستند .نق 
ت ایـجاد محیط مناسب سرمایهگذاری
اقتصاد جهانی است؛ مث ًالًال چین طی سالهای اخیر ،تالش بـسیاری در جه 
ی ابزار منطقه آزاد ،اقتصاد
ی با اعمال سیاست آزادسـازی و بـه کارگیر 
ت و با وجود مالکیت دولت 
خارجی کرده اس 
خود را جهش داده و اصالحات گستردهای در آن بهعمل آورده اس 
ت .ایران نـیز ،اگـر قصد بازطراحی مناطق آزاد را
دارد باید مجموعه عواملی را که از تجربیات کشورها برشمردیم ،مورد مالحظه قرار دهـد .نـگاهی به اهداف مناطق
یدهد چـنانچه سیاست مناطق آزاد را به درستی در پیش بگیریم ،خواهیم توانست بر مشکالتی از قبیل
آزاد نـشان مـ 
تکم تا حدی ،فایل آییم .اهمیت ویژه مناطق
ف مدیریت ،دس 
ی و ضع 
کمبود سرمایه ،ضعف تـکنولوژی ،نـبود کارآی 
ی ارزی اسـت کـه در حال حاضر با توجه به افت قیمت نفت ،ضرورتی همانند آب برای
ت درآمـدها 
آزاد از جه 
اقتصاد ما یافته اسـت.
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