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چکیده

از آنجایی که رشد و توسعه اقتصادی دو مقوله بسیار مهم در اقتصاد هر کشوری می باشد ،دولتها برای

رسیدن به این اهداف از راه حل ها ی مختلفی استفاده می کنند که یکی از این راه حل ها ایجاد مناطق
آزاد یا ویژه اقتصادی می باشد .از آنجایی که ،مناطق آزاد ایران از نظر استراتژیکی در شناخته شده ترین
مناطق جغرافیایی در حوضه ی حمل و نقل و تجارت قرار دارند و تقریبا مناطق آزاد ایران در مسیر
کریدورهای شمال  -جنوب یا شرق  -غرب قرار گرفته اند و چه از نظر مستقر بودن در حاشیه یک اقتصاد

باز بزرگ منطقه ای ،یعنی ایران و مزایای این همسایگی و چه از نظر مستقر بودن در مناطق ژئوپلوتیک

بین المللی در شرایط استثنائی قرار دارند .لذا این تحقیق به بررسی استراتژی های رقابتی مناطق مختلف
اقتصادی در ایران و اثر بخش بودن آنها در توسعه اقتصادی پرداخته شده است.

از آنجایی که مناطق آزاد تجاری – صنعتی در ایران با هدف گسترش تعامل اقتصادی کشور با اقتصاد

جهانی و گسترش صادرات کاالهای غیر نفتی شکل گرفته و با توجه به اینکه این مناطق دارای پتانسیل
های خاصی برای سرمایه گذاری ،گسترش مبادالت بین المللی ،ترانزیت و همچنین اشتغال زایی می

باشند در نتیجه این مناطق دارای استراتژیها و مزیت های رقابتی باالیی می باشند که می توانند با ایجاد
فرصتهای اشتغال ،رشد تجارت خارجی ،کسب درآمدهای ارزی از طریق توسعه صادرات محصوالت
صنعتی و ترانزیت کاال ،جذب سرمایههای خارجی به فعالیتهای صنعتی ،انتقال تکنولوژی و بهرهمندی از

صرفههای خارجی مناطق آزاد ،نقش مهمی درحفظ اقتدار و استقالل کشور و امت اسالمی داشته باشند..
کلمات کلیدی :مناطق آزاد ،استراتژی رقابتی ،توسعه اقتصادی
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مقدمه

منطقه آزاد تجاری قلمرو معینی است که غالبا در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده است و در آن
تجارت آزاد با سایر نقاط جهان شناخته می شود .کاالها را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

از این مناطق خارج و یا به آن مناطق وارد کرد .به طور کلی اهداف و فلسفه شکل گیری مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی جذب سرمایه های خارجی ،ایجاد فرصت های شغلی ،کسب درآمدهای ارزی ،افزایش صادرات،

دستیابی به فناوری پیشرفته ،جذب نقدینگی و حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای و ارائه خدمات

عمومی می باشد .در راستای این اهداف 17منطقه ویژه در کشورمان ایجاد شده که عبارتند از :سیرجان،

سرخس ،سلفچگان ،خرمشهر ،جلفا ،ارگ جدید ،بندر بوشهر ،بندر انزلی  ،1بندر انزلی  ،2بندر شهید رجایی،

عسلویه ،منطقه صنعتی شیراز و نساجی یزد .غالب این مناطق نزدیک به مرزهای آبی و زمینی مستقرند تا از
فرصت های صادرات -وادرات با کشور های همسایه استفاده کنند .از آنجایی که تا به حال تحقیقی که به طور

مستقیم به بررسی اهمیت استراتژی رقابتی در مناطق آزاد ایران پرداخته شده باشد صورت نگرفته است و
فقط در برخی ازتحقیقات انجام شده مدل ها و چارچوبی در جهت بهبود رقابت پذیری درسازمان ها ارائه شده

است .با توجه به اهمیت استراتژی های رقابتی در موفقیت مناطق آزاد و اهمیت اقتصادی مناطق آزاد کشور

در اقتصاد ملی این تحقیق به بررسی چندین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و استراتژیک بودن آنها می پردازد. 1

روش تحقیق

این تحقیق به روش کتابخانه ای انجام شده و از کتابها وسایت های معتبر مربوط به سازمان های مورد

نظر در این تحقیق استفاده شده است و نهایتا با استفاده از مقایسه و تحلیل داده های موجود به نتیجه

گیری پرداخته است.

مبانی نظری

با توجه به مسئله ی جهانی شدن و پیشرفت سریع فناوری اطالعات و ارتباطات در دنیا ،نظام و قوانین

سازمان ها و شرکت ها کامال دگرگون شده و یا خواهد شد و امروزه شاهد از بین رفتن شرکت ها بسیار

مهمی در سطح جهان هستیم که بر اثر عدم تطبیق خود با شرایط جدید مجبور به ورشکستگی یا ادغام
یا نهایتا حل شدن در شرکت ها پویاتر هستند شرکت های که خواهان موفقیت مستمر هستند و دارای
ارزشها و اهداف محوری می باشند که ثابت می مانند ولی استراتژی ها و روش های کاری آنها به شکل

پایان ناپذیری تغییر می کند تا خود را با دنیای متغیر پیرامون وفق دهد.

2

1-www.donya_e_eqtesad.com
2-www.daneshju.ir
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سه استراتژی عمومی برای پرداختن به مزیت های رقابتی در مناطق آزاد وجود دارد که شامل:

 )1تنوع سازی :که در برگیرنده ی رقابت بر اساس ارزش افزوده به مشتریان (کیفیت ،خدمات ،تنوع
سازی) است تا مصرف کنندگان هزینه های باالتر را بپردازند.

 )2رهبری کلی هزینه ها :رهبری مبتنی بر هزینه ها در بر گیرنده ی ارائه ی محصوالت و خدمات در
پایین ترین قیمت ممکن است .کیفیت و خدمات بی اهمیت نیستند اما کاهش هزینه ها باعث تمرکز
فعالیت های سازمان می شود.

 )3تمرکز :تمرکز در بر گیرنده ی ترکیب عناصر در استراتژی های قبلی و هدف قرار دادن گستره بازاری
خاص است.

1

سابقه تشکیل مناطق آزاد تجاری صنعتی را بعضی ها به اواخر قرن هجدهم در روسیه وپاره ای دیگر به

اواخر قرن نوزدهم در بندر هامبورگ آلمان نسبت می دهند .اما مناطق آزاد به شکل امروزی آن به عنوان
منطقه ای برای تبادل آزادانه کاال و ایجاد منطقه ای برای پردازش صادرات از سال های بعد از جنگ دوم

جهانی تا به حال است.

از طرفی دیگر استراتژی های رقابتی با ابعاد گوناگونی به شکل زیر نیز تعریف می شود که شامل:

 .1بازارها و محصوالتی که در آن یک کسب و کار می خواهد رقابت کند.
 .2سطح سرمایه گذاری

 .3دارایی و مهارت های استراتژیک که برای بدست آوردن مزیت رقابتی پایدار مهم است.
 .4تخصیص منابع به واحدهای تجاری

که این استراتژی ها به همراه استراتژی های رقابتی مناطق آزادکه شامل معافیت های مالیاتی ،معافیت از

عوارض گمرکی ،مدیریت کارا ،سوبسید و  ...می باشد تاثیر بسزایی در بهبود عملکرد سازمان ها و صنایع

مستقر در مناطق آزاد دارند.

سابقه تاریخی

در آغاز دهه  60میالدی برای اولین بار بندر ((شانون)) در ایرلند به عنوان مناطق آزاد معرفی شد وبا
سرعتی باور نکردنی گسترش یافت و در کمتر از سه دهه ،صدها همزاد پیدا کرد .به گونه ای که هم

اکنون  900منطقه آزاد تجاری در پنج قاره جهان وجود دارد. 2

برای معرفی مناطق آزاد از اصطالحاتی چون منطقه پردازش صادرات به عنوان ()export processing
منطقه تجارت خارجی ( )free export zoneاستفاده می شود.

1-www.misaqdiran.com
2-www.saipaonline.com
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مطالعات انجام شده

جیمزکالینز و جری پوراس در کتاب ساختن برای ماندن چارچوب نظری را توصیه می کنند که در مدل مطرح

شده از آنان دو عنصر مطرح می شود )1 .ایدئولوژی محوری :که موید آن است که چرا شرکت وجود دارد )2
آینده پیش بینی شده :که نشان می دهد شرکت ها کجا می خواهند بروند و به چه اهدافی دست یابند.

1

مایکل گولد و مارکوس آلکساندر در کتاب (استراتژی در سطح سازمان) با تجزیه و تحلیل  15سازمان

موفق دارای چندین کسب و کار نشان می دهند که سه اصل الزامی برای استراتژی موفق سازمانی

وجود دارد )1.باید نگرشی دقیق در مورد نقش شرکت های مادر وجود داشته باشد )2که شرکت باید

ویژگی های خاصی داشته باشد و دارای یک فرهنگ و شخصیت سازمانی مشخص باشد )3.برای موفقیت
سازمانی ،باید مشخص شود که شرکت های مادر باید فعالیت محوری خود را بشناسند.

مایکل پورتر در کتاب (استراتژی رقابتی) که از جمله کتبی است که مبتنی بر اعدادی مهم است بر سه

و پنج تاکید می کند که سه نماینگر استراتژی عمومی یعنی استراتژی که هر شرکتی باید در آغاز اتخاذ

کند و طبق آن عمل کند و عدد پنج نشانگر نیروهای رقابتی است یعنی آنچه که یک شرکت باید انجام
دهد تا توان رقابتی خویش را حفظ کند.

آنگاپانا سکاران ،کی هونگ گی داروین چانگ در سال  1990در استراتزی  2 SCMیعنی مدیریت زنجیره
عرضه و  AMتولید کارخانه ای سریع االنتقال را مطرح می کند در جهت بهبود رقابت پذیری سازمان

که ماهیت  AMو  SCMاز لحاظ اهمیتی فلسفی با هم متفاوت بوده اما از لحاظ اهداف که هر دو در
پی بهبود بخشیدن به رقابت پذیری سازمان هستند مکمل یکدیگر محسوب می شود.

ژئو ایانگ و شائومین لی در مقاله ای در مدل خصوصی سازی را به عنوان یک استراتژی در مبادله
اقتصادی مطرح می کنند که این مقاله تفاوت بین خصوصی سازی کامل و جزیی مشخص می شود.

مطالعه چند منطقه آزاد و ویژه اقتصادی درکشور
منطقه آزاد چابهار
بندر چابهار

بعنوان يكي از بنادر مهم در جنوب ايران و در بخش شمالي درياي عمان قرار گرفته است  .اين بندر
بعلت موقعيت استراتژيك و دستيابي به آبهاي آزاد بين المللي جايگاه ويژه اي در مبادالت ايران با ساير
كشورهاي منطقه دارد  .از سوي ديگر اين بندر بعلت نزديكي به كشورهايي نظير افغانستان  ،پاكستان
و آسياي ميانه  ،در آينده اي نزديك با اتصال به شبكه ريلي كشور اهميت ويژه اي در ترانزيت كاال به اين
1-www.misaqmodiran.com
2-Supply chain management
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منطقه آزاد قشم
»º«Ä¬À»Ê°ËeYfYdÌ «Â
قشم
موقعیت استراتژیکی منطقه

»¾ËÂ¿ÉZÅY]YYÃ{Z¨fYZ]Ä¯|Â¯Ê»Ê¸»t{{ÂmÂ»dÌ «YÁYÊz]½YÂÀÄ]º«{YMÄ¬À
ابزارهای
.منطقه آزاد قشم به عنوان بخشی از واقعیت موجود در سطح ملی می کوشدکه با استفاده از
§|À¯Ä]ned
ÌaÁÄ
 º«ÃËmکند.جزیره
پیشرفت تجربه
،توسعه و
 Âe,|,ÃZ§,ª¿ÁÄÀÌ»{YÊÀËÂ¿ÉZÅÄÁ»Y½ZÆmرشد
نوین جهان امروز عرصه های نوینی را در زمینه رونق ،رفاه،

قشم استعداد ها و ظرفیت های بسیاری دارد که به برخی از آنها به طور انتخابی و فقط آن دسته از

استعدادها  ،برنامه ها و پروژه هایی که به توسعه تجارت و مبادالت اقتصادی در قشم انجام خواهد شد.

 -ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی /اقتصادی ویژه خود و قرار گرفتن بین سه قاره آسیا  ،اروپا و آفریقا

دارای برتری نسبی بارز در عرصه مبادالت تجاری و ترانزیتی است و می تواند از طریق نهادسازی و ایجاد
زیر بناهای حمل و نقل چندوجهی ( ) multi Model Transportationبه یک قطب مهم تجاری
تبدیل شود  .جزیره قشم با بهره گیری از مزیت مناطق ساحلی در زمینه حمل و نقل مستقیم و غیر مستقیم
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موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد کیش

18  کيلومتر مربع مساحت يکی از زيبا ترين جزاير خليج فارس است که در90457 جزيره کيش با

..کيلومتري کرانه جنوبی ايران واقع شده است
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مزایای سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش

 -1معافيت مالياتي  15ساله از تاريخ بهره برداري براي فعاليت اقتصادي
 -2عدم نياز به رواديد براي ورود وخروج خارجيان
 -3آزادي كامل خروج ارز و ...

منطقه آزاد اروند

منطقه آزاد آروند متشکل ازسه زون وبا مساحتی بالغ بر  170کیلو متر مربع در جنوب غرب استان
خوزستان و جوار رودخانه مرزی اروند واقع شده ات .منتهی الیه مرزهای غربی وشرقی منطقه را به ترتیب

مرز بین المللی ایران-عراق در محل گمرک مرزی وپاالیشگاه آبادان تشکیل میدهند. 1
»Ä¬À»®ËeYfYdÌ «Â

موقعیت استراتژیک منطقه

],¾Ì» ¶yY{ Ä] ÊÌn·Y ©Â dÌ «Â» ½{Â] YY{ ] ÃÁÔ Æ»yÁ ½Y{Z]M Ê°ËeYfY {ZÀ
بنادر استراتژیکی آبادان وخرمشهر عالوه بر دارا بودن موقعیت سوق الجیشی به داخل سرزمین ،مناسبترین
» |¿Y{ Z§lÌ¸yÉZÆ]M{½Z´ËZ¼ÅdÌ¼ÅYa{ZÀ]Ä]d^¿YÄ¸Z§¾Ëf^ZÀ
فاصله را نسبت به بنادر پر اهمیت همسایگان در آبهای خلیج فارس دارند .
Ã|ÀÀ¯½ZÌ]{ÂydYÃ|Ì¯Ê»|ËÌ¿YÊ¸¸¼·Y¾Ì]½YÂÀZÆÅ{Ä¯ÊËYÂÅÄ¿ZËZa{ÂmÁ¾ËY]ÃÁÔ
عالوه بر این وجود پایانه هوایی که دهها عنوان بین المللی را نیز یدک می کشیده است خود بیان کننده
 |Z^Ì»½MÉÆZÌf»Y½ÂqÁ|Àq
چند و چون امتیاز شهری آن میباشد .
کشور
§Â¯ºÆ»{ZÀ]YÊy]Z]|¿ÁY{YMÄ¬À»{ZÀ]Ä¸Z
 :6µÁ|mفاصله بنادر منطقه آزاد اروند با برخی از بنادر مهم
جدول
] Z^|À
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اروند
مزیت های جغرافیایی منطقه آزاد

½ZÆmÁÂ¯Z³Ád¨¿]ZÀ»¾Ëf¼Æ»Z]ÉYÂn¼Å
* 
همجواری با مهمترین منابع نفت وگاز کشور وجهان.
Êf ÀÄ
توسعهÂ
]eÉZÅZÌ¿Ìa½YÂÀÄ
,Ä¬À»{Ê]M©]Ád¨¿]ÊÀf^»ÉZÅÉ¿YÂ§Á
* 
صنعتی.
عنوان پیش نیازهای
وفور انرژی های مبتنی بر نفت و برق آبی در منطقه ،به
 | f»ÉZÆÀÌ»Á¾ÅMÃY,d¨¿ËZÀ,Ê
Ì^]ZÀ»¶¬idË¯»{½|«YÁ
* 
طبیعی،صنایع نفت،راه آهن و زمینهای مستعد.
واقع شدن در مرکزیت ثقل منابع


»½ZmÌÉ{Zf«YÃËÁÄ¬À

1-www.donya_e_aqtasad.com – www.free zones.ir

»Ä»Z¿]½Â¿Z«Ã^e[ÂqZq{Ã|dYuÃËÁÉÄ¬À»¾Ìfz¿,½ZmÌÉ{Zf«YÃËÁÄ¬À
dÌ¼ ½YËY Ê»ÔY ÉÂÆ¼m Ê´ÀÅ§ Á ÊZ¼fmY ,É{Zf«Y Ä Âe ¹Á{ Ä»Z¿] ½Â¿Z«  |À] Á µÁY

بررسی استراتژی های رقابتی مناطق آزاد ایران با تاکید بر موقعیت استراتژیک...
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منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

منطقه ویژه اقتصادی سیرجان ،نخستین منطقه ی ویژه حراست شده در چارچوب تبصره  20قانون برنامه
اول و بند  25قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران رسمیت
یافت و از شهریور  1372با استقرار و افتتاح واحد گمرک ایران در منطقه ،فعالیت های خود را در قالب
ساخت و دسته بندی همراه با خدمات پشتیبانی و رفاهی و اقامتی آغاز کرد با در نظر گرفتن اهداف قبلی
به منظور پشتیبانی از تولیدات داخلی و توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد تحرک در اقتصاد منطقه ای

تحت نام منطقه ویژه اقتصادی سیرجان شروع به فعالیت کرد.

موقعیت جغرافیایی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

این منطقه محدوده ای به وسعت 1400هکتار با کاربردی (شامل بخش های انبار داری  460هکتار،

صنعتی  320هکتار ،تجارت و خدمات اداری 100هکتار ،اقامتی و فضای سبز 520هکتار)در مجاورت

راه آهن سراسری یزد -سیرجان بندرعباس و جاده ترانزیت تهران – بندر عباس و فرودگاه بین المللی
سیرجان در شمال غرب شهر واقع شده است.

موقعیت استراتژیکی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

منطقه ویژه اقتصادی سیرجان،که الگوی توسعه مناطق ویژه اقتصادی در سراسر ایران محسوب می شود،

نخستین منطقه ویژه چند منظوره ( )Multi purposeدر ایران است که با مجوز فعالیت های همه
جانبه اقتصادی در بخش های صنعت،تجارت و خدمات به سرمایه گذارن فعال خدمات ارائه می دهد.

امکانات فراهم شده برای تولید و تجارت در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
 )1استقرار گمرک منطقه ویژه به صورت شبانه روزی و پاسخگو به نیازهای متقاضیان.

 )2وجود پایانه ترابری جنوب شرق ایران و باراندازو سکوی اختصاصی راه آهن سراسری و وجود باسکول

های مجهز الکترونیکی.

 )3وجود سرویس ها و خدمات حمل و نقل بین المللی بار یکسره و مرکب.

منطقه آزاد بندر انزلی
موقعیت جغرافیایی

شهرستان بندر انزلي در كرانه جنوبي درياي خزر واقع شده است .در اين شهر فعاليت كشتيراني داراي

 350سال سابقه است و شيالت نيز در اين ناحيه قدمت  160ساله دارد.
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اين شهر ساحلي در يك قرن پيش شاهد جابجايي  20هزار مسافر به روسيه و ساير كشورها بود و در

هيمن ايام  482فروند كشتي تجاري از روسيه در اسكله بندر انزلي پهلو مي گرفته است  .پل غازيان ،

كاخ ميان پشته  ،برج ساعت  ،موج شكن  ،فانوس دريايي  ،اسكله  ،پناهگاه حيات وحش  ،تاالب بين
المللي بندرانزلي به وسعت  18هزار هكتار همراه با پرندگان دريايي و نيلوفر آبي و بسياري از جزاير

كوچك و بزرگ و همچنين بازار هفتگي و سواحل زيباي ماسه اي از جاذبه هاي جهانگردي و آثار تاريخي
بندرانزلي مي باشد.

موقعیت استراتژیکی منطقه آزاد بندر انزلی

تحوالت چند سال اخیر بندر انزلی در زمینه ی تکمیل و احداث زیر ساخت ها ،اعم از احداث 6پست اسکله ی
جدید،نوسازی 5پست اسکله قدیمی با مجموع طول1567متر و قابلیت پهلودهی همزمان12فروندکشتی،

افزایش مساحت بندر از  44هکتار به  71هکتار ،خرید تجهیزات استراتژیک خشکی و دریایی و مخابراتی،

واگذاری عملیات تخلیه و بارگیری به سه ترمینال اصلی ،جذب سرمایه گذار به روش BOTدر زمینه

احداث انبار و سیلوی ذخیره غالت ،احداث اتوبان ویژه بندر و راه اندازی ترانزیت سوخت.

فرصت های منطقه ی آزاد تجاری انزلی

بهره گیری از فناوریهای نوین و پیشرفته  Hi- techدر جهت بسط و توسعه ،انتقال و یا تبادل فناوری در
امور مختلف نظیر صنعت ،تجارت ،خدمات فنی و مهندسی و حتی گردشگری با ایجاد شهرک های علم
و فناوری ،مراکز تحقیقاتی ،آموزشی و دانشگاهی ،مراکز تجارت و بورس های تخصصی و در نظر گرفتن

اهمیت و جایگاه فناوری و دانش علمی متخصصان کشورمان در مقایسه با کشورهای آسیای میانه ،این
گونه نمایان مینماید که رویکرد فناوری در منطقه،یک راهبرد اصولی با بازدهی باال و سود آوری مناسب

برای منطقه و کشور باشد. 1

منطقه ویژه اقتصادی سرخس

در راستاي اهداف برنامه توسعه اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و نيز بسط و گسترش

روابط اقتصادي و فرهنگي با كشور هاي همسايه  ،كشور هاي اسالمي و سازمانهاي منطقه اي نظير سازمان
همكاريهاي اقتصادي (اكو) ،منطقه ويژه اقتصادي سرخس همزمان با واقعه مهم و تاريخي افتتاح راه آهن
مشهد – سرخس – تجن با حضور رهبران و نمايندگان بيش از يكصد كشور جهان آغاز بكار كرد  .همچنين

بر اساس مصوبه سال  1375هيات وزيران ،آستان قدس رضوي به عنوان سازمان مسئول منطقه تعيين گرديد.
1-www.free zones.ir - www.anzali-fz.org

بررسی استراتژی های رقابتی مناطق آزاد ایران با تاکید بر موقعیت استراتژیک...
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موقعيت جغرافيايي

اين منطقه در منتهي اليه شمال شرق ايران در استان خراسان رضوی و در فاصله  165كيلومتري شرق
شهر مقـدس واقع شده است و از شمال وشمال شرق به كشور تركمنستان محدود مي باشد.

تأسیسات صنعتی منطقه ویژه سرخس
 -شركت تعاوني توليد پنبه طالي سفيد

 -بسته بندي حبوبات

 -شركت بيتا شيمي سرخس

 نيروگاه  484مگاواتي شمس سرخس -شركت آسا توس

موقعیت استراتژیکی منطقه ویژه سرخس

• تسريع و تسهيل در دستيابي به کاال ،براي نزديک کردن صحنه فعاليت صاحبان کاال اعم از موارد اوليه ،

ماشين آالت و ساير کاالهاي ساخته شده بامصرف کنندگان داخلي به منظور پشتيباني از توليد داخلي کشور.
• پردازش کاال يا ايجاد تغييرات در آن براي تحصيل ارزش افزوده با استفاده از امکانات بالقوه .

• فراهم نمودن تسهيالت الزم جهت دستيابي خريداران عمده داخلي به کاالهاي مورد نياز خود در اين
مناطق ،نزديک کردن بازارهاي تجاري منطقه اي و بسط و توسعه تجارت خارجي کشور.

نتیجه گیری

کشورها برای توسعه ی اقتصادی راه های متفاوتی را انتخاب می کنند یکی از این راه ها ایجاد مناطق

آزاد یا ویژه ی اقتصادی است بنابراین بخش هایی از کشور را با قوانین سهل اداره می کنند تا روند
سرمایه گذاری و صدور مجوز و فعالیت اقتصادی در آن مناطق تسهیل شود .به این ترتیب مناطق آزاد

با هدف گسترش صادر ات ،جذب سرمایه گذاری به ویزه سرمایه گذاری خارجی ،ایجاد فرصت های
شغلی ،توسعه ی بخش خصوصی ،تقویت مناطق با زمینه های سرمایه گذاری و بسیاری اهداف اساسی
دیگر تشکیل می شوند در ایران هم نیز مناطق آزاد تجاری – صنعتی با هدف گسترش تعامل اقتصادی
کشور با اقتصاد جهانی و گسترش صادرات کاالهای غیر نفتی شکل گرفت که این مناطق دارای پتانسیل

های خاصی برای سرمایه گذاری ،گسترش مبادالت بین المللی ،همچنین ترانزیت و اشتغال زایی می
باشند در نتیجه این مناطق دارای استراتژیها و مزیت های رقابتی باالیی می باشند که در صورت داشتن
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فصلنامه دریا و کشتی

پشتوانه ی کامل دولتی و مدیریت کارا و همچنین دارا بودن اعتبارات کافی و هماهنگ برایشان بسیار
مهم است .اما در یک جمع بندی کوتاه متاسفانه در کشور ما به دلیل همدست نبودن بخش خصوصی

ودولتی ،ضعف مدیریتی و در نتیجه عدم جذب سرمایه گذاری های خارجی ،قوانین و مقررات دست و پا
گیر منطقه ،مناطق آزاد کشور نتوانستند به موفقیت الزم برسند.لذا در فرآیند احیای مناطق آزاد ایران

عالوه بر تغییرات ساختاری و قانونی و حضور پر رنگ بخش خصوصی در گام نخست باید شاهد تکمیل
و توسعه ی زیر ساختها و الزامات اولیه باشد و پتانسیل های فوق العاده مناطق آزاد ایران در حدی است

که به محض تامین الزامات و نیازمندی های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز این حوزه ،شاهد حضور

گسترده ی فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران و بازرگانان بین المللی در این مناطق خواهیم بود و این به
معنای رشد وشکوفایی ایران عزیزمان می باشد.
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