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 سازی ساختار اداره مناطق آزاد تجاریالگوی خصوصی
 

 **ابراهیم رضوانی، *گودرز افتخار جهرمی1

 

 چکیده
گذاری مستقیم خارجی و تسهیل اقتصاد آزاد های جذب سرمایهشیوهتاسیس مناطق آزاد تجاری یکی از      

دارای نحوه اداره مناطق آزاد تجاری  ،سازد. از همین رواست که زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می
اهمیت زیادی خواهد بود. در ایران به موجب قوانین موضوعه، مناطق آزاد تجاری از طریق تاسیس یک 

 شوند.می، اداره استکه دارای کلیه اختیارات حاکمیتی به استثنای امور نظامی و امنیتی شرکت دولتی 
که خود یکی از موانع نیل به اهداف چنین  داردکارگیری شیوه متمرکز در اداره مناطق مزبور ایرادات جدی  هب

سازی ساختار اداره ضرورت بازنگری در نحوه اداره مناطق آزاد، ضرورت خصوصی ،کهنحویبه ؛مناطقی است
قانون اساسی در کنار قوانین  44های کلی اصل . پس از تصویب قانون اجرای سیاستکندمیآنها را تایید 

رسد پس از رفع برخی موانع، امکان واگذاری مدیریت به بخش حاکم بر اداره مناطق آزاد تجاری، به نظر می
تواند در دو مرحله صورت پذیرد. در مرحله نخست خصوصی در این مناطق وجود دارد. واگذاری مذکور می

کننده، وظایف حاکمیتی تمامی مناطق آزاد ایران به یک سازمان متمرکز ضمن بازسازی ساختاری سازمان اداره
عنوان نماینده سازمان مرکزی در های فعلی مناطق بسیار کوچک شده و صرفاً به و واحد محول و سازمان

های مناطق نیز به  امور غیرحاکمیتی در صالحیت سازمان سایریابند  شتغال میمناطق به امور حاکمیتی ا
های مذکور نیز از طریق قرارداد اجاره  شود و در مرحله بعد شرکت های قابل واگذاری، سپرده می شرکت
 شود. مدت به بخش خصوصی واگذار میطوالنی

سازی؛ واگذاری  خصوصی منطقه آزاد تجاری؛ سازمان منطقه آزاد تجاری؛ :هاواژهکلید

 .مدیریت
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 . مقدمه1

خود را  ،گذاری صادرات محور هستند جذب سرمایه در پیبسیاری از کشورهای در حال توسعه که      
گذاری شده است.  ها در جهت حمایت از تولیدات داخلی پایه بینند که تمامی سیاست در محیطی می

گذاری مستقیم خارجی و نیز صادرات ایجاد  سرمایه درموانعی را  ،از تولیدات داخلی باال حمایت
حل شاید بهترین راه ،در این مناطق آزادسازی کامل تجارت ممکن نباشد ،که در حالی ؛کنند می

 ،گذاری مستقیم خارجی باشد. در واقع عنوان ابزار جذب سرمایهجایگزین، ایجاد مناطق آزاد تجاری به
شده و تحت کنترل دولت جهت توسعه است و ریزی آیند برنامهایجاد مناطق آزاد تجاری بخشی از فر

گذاران خارجی بر  ها در این مناطق جهت ورود و فعالیت سرمایههای مالیاتی و دیگر مشوق مشوق
 بینی شده است.همین مبنا پیش

، 1آزاد از تعابیری همچون منطقه تجارت آنها در که دارد وجود تجاری آزاد مناطق برای تعاریفی     
 سازمان تعریف طبق .شود می استفاده 4، بندر آزاد3خارجی تجارت منطقه ،2صادرات پردازش منطقه
 صنعتی صادرات تشویق جهت در ای محرکه عنوان ، مناطق آزاد تجاری، به5متحد ملل صنعتی توسعه

 آزاد منطقه»ترین تعریف باشد، رسد کامل طبق تعریف بانک جهانی که به نظر می. [12شود ] می تلقی
 آن در و گرفته قرار آن مجاورت در یا بندر یک درون محدوده در غالباً که است معینی قلمرو تجاری،
 و حقوق پرداخت بدون توان می را کاالها. است شده شناخته مجاز جهان نقاط سایر با آزاد تجارت
 لزوم صورت در و ذخیره انبار در مدتی برای را هاآن و کرد وارد یا صادر مناطق این از گمرکی عوارض

 شوند، می وارد میزبان کشور به تجاری آزاد منطقه از که کاالهایی. کرد صادر مجدداً و بندیبسته
 و ابنیه فوق، تسهیالت بر عالوه صادرات پردازش مناطق. پردازند می را مقرر گمرکی عوارض و حقوق

 با را نهایی محصوالت به وارداتی ای واسطه کاالهای و خام مواد تبدیل تولید، جهت نیاز مورد خدمات
 عوارض و حقوق پرداخت شرط به داخلی، بازار در فروش جهت اوقات برخی و هاآن صدور هدف

 که است ای ویژه صنعتی ناحیه صادرات، پردازش منطقه ،جهت این از. کنند می فراهم معمول گمرکی
 و خارجی گذارانسرمایه جلب جهت مناطق این تسهیالت. دارند صادراتی گیریجهت آن تولیدات
 .[16] «است همراه نیز دیگری های مشوق با معموالً وباشد می آنها استقرار تسهیل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Free Trade Zone (FTZ) 
2. Export Processing Zone (EPZ) 
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5. United Nations Industrial Development Organization(UNIDO)  



 251                                                                                           یساختار اداره مناطق آزاد تجار سازییخصوص یالگو

 این سال ماه بهمن گردد که در برمی 1368سابقه ایجاد مناطق آزاد تجاری در ایران به سال      
 ایران، اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه اول برنامه قانون تصویب و تهیه هنگام

 آزاد مناطق کشور، مرزی نقاط از نقطه سه در حداکثر که شد داده اجازه دولت به ،19 تبصره موجب به
، تأسیس سه 1372در پی تصویب این قانون هیأت وزیران در سال  .کند تأسیس صنعتی -تجاری

های بعد مناطق آزاد ارس، اروند، منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار را تصویب کرد و سپس در سال
 صنعتی تجاری آزاد مناطق اداره چگونگی قانون 1 ماکو و انزلی نیز به این مناطق اضافه شد. ماده

 تجاری آزاد مناطق تشکیل اسالمی، اهداف شورای مجلس 1372 مصوب ایران اسالمی جمهوری
 و سالم اشتغال ایجاد عمومی، درآمد افزایش و گذاریسرمایه» :کندمی بیان شرح به این را صنعتی

 کاالهای صادرات و تولید ای،منطقه و جهانی بازارهای در فعال حضور کاال، و کار بازار تنظیم مولد،
 .[7] «عمومی خدمات ارائه و تبدیلی و صنعتی

 صورتبه که سازمانی توسط منطقه هر» فوق قانون 5 ماده براساس ایران در ساختاری نظر از     
. شود می اداره است، دولت به متعلق آن سرمایه و شود می تشکیل مستقل حقوقی شخصیت با شرکت

 سایر و دولتی های شرکت بر حاکم مقررات و قوانین شمول از وابسته های شرکت و ها شرکت این
 اداره مربوط های اساسنامه و قانون این اساس بر منحصرا و بوده مستثنی دولت عمومی مقررات

 تامل. «بود خواهند تجارت قانون تابع اساسنامه، و قانون این در نشدهبینی پیش موارد و در خواهند شد
 تعیین بدون شرکت یک قالب در سازمانی چنین که است آن دهندهنشان عملی رویه و مزبور قانون در

 اختیارات موارد که ایگونهبه است منطقه اداره به مربوط اختیارات کلیه دارای عمالً شرکت نوع
 که است شده مقرر 6 ماده در و شده قانون فوق بیان 10و 7،8،9 مواد در پراکنده طوربه سازمان

 ریاست حکم موجب به داشت، خواهد عهدهبه را مدیره هیأت ریاست که سازمان عامل مدیر»
 و اقتصادی های زمینه در اجرایی مقام باالترین و منصوب مدیره هیأت اعضای میان از و جمهوری
 هر انجام برای مجوز صدور» :داردمی مقرر نیز آن 11 ماده ،دیگر سوی از ؛«باشد می منطقه زیربنایی

 و حقیقی اشخاص توسط مشاغل انواع به تصدی و تأسیسات و بنا ایجاد مجاز، اقتصادی فعالیت نوع
 سازمان اختیار در فقط منطقه محدوده در ندارند، مستقیم متصدی که مشاغلی مورد در حقوقی،

 قانون 112 ماده تصویب با صنعتی – تجاری آزاد مناطق اداره در رویکردی چنین وجود .«باشد می
 مناطق هایسازمان مدیران» ماده این الف بند اساس بر که ایگونهبه ؛است شده تکمیل پنجم برنامه

 و اختیارات وظایف، کلیه و شوند می محسوب منطقه مقام باالترین دولت، طرف از نمایندگی به آزاد
 به امنیتی و دفاعی نهادهای استثناء به مناطق این در مستقر دولتی اجرائی هایدستگاه هایمسؤولیت

  .«است آنها عهده
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 در سازمانی ساختار یک طراحی طریق از تجاری زادآ مناطق اداره بر حاکم حقوقی نظام ،بنابراین     
 توجه مورد متمرکز شیوه به امنیتی و دفاعی نهادهای استثنای به اختیارات کلیه لحاظ با شرکت قالب
مناطق آزاد ایران نتوانسته است اهدافی را که برای حصول به آن تأسیس  در واقع، .است گرفته قرار

برآورده سازد و یکی از دالیل عمده این شکست را باید در ساختار اداره این مناطق بررسی  ،شده است
پیچیدگی و ابهام ساختاری و از سوی دیگر ساختار دولتی حاکم بر این مناطق در  ،کرد. از یک سو

یگری که تفصیل آن در حوصله این نوشته نیست، به عنوان مهمترین موانع توسعه کیفی کنار عوامل د
تجارب جهانی حکایت از موفقیت مناطق آزادی دارد که اداره آن در  ،که در حالی ؛اند این مناطق بوده

قانون اساسی و متعاقب آن  44های کلی اصل  دست بخش خصوصی بوده است. در پی ابالغ سیاست
سازی در کشور، امکان  و شروع روند خصوصی 44های کلی اصل  انون اجرای سیاستتصویب ق

 این پژوهشواگذاری اداره مناطق آزاد تجاری به بخش خصوصی مورد سئوال واقع شده است. 
: ماهیت حقوقی سازمان حاکم بر مناطق آزاد تجاری ایران استگویی به سواالت زیر دنبال پاسخ هب

سازی در مناطق آزاد ایران وجود دارد؟ در فرض رفع موانع  سر راه خصوصیچیست؟ چه موانعی بر 
گویی به این ترین روش برای واگذاری اداره مناطق آزاد تجاری چیست؟ جهت پاسخواگذاری، مناسب

رو در دو بخش شکل گرفته است: در قسمت نخست جهت تبیین ماهیت پیش پژوهشسئواالت، 
شود و در ق آزاد تجاری ایران، به نحوه اداره این مناطق اشاره میساختاری سازمان حاکم بر مناط
سازی در مناطق  سازی، امکان عملی خصوصی های مختلف خصوصی بخش دوم، پس از بررسی روش

ترین روش واگذاری و ساختار اداره مناطق آزاد ارائه متناسب ،آزاد تجاری ایران بررسی و سپس
 شود. می
 

  مناطق آزاد تجاریهای اداره . مدل2
: مدل کردتوان به چند دسته تقسیم  شده در اداره مناطق آزاد تجاری را میهای استفاده مدل     

 . 3و مدل یکپارچه)جامع( 2، مدل اداری1سازمانی
در مدل سازمانی، یک شرکت غیرانتفاعی، خصوصی، عمومی یا شرکت مشترک عمومی و      

مسئول سازماندهی ها آن ،همچنیناختاری منطقه آزاد تجاری است. مسئول سازماندهی س ،خصوصی
اما، مدیریت منطقه آزاد  ؛های اقتصادی و فرآهم آوردن تجهیزات لجستیکی مورد نیاز هستند فعالیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. organizational model 

2. administrative model 
3. integrated model 
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 ؛تجاری از طریق مدل اداری مبتنی بر اداره مناطق آزاد توسط واحدهای اداری موجود در منطقه است
اری مجاز امور اقتصادی، تجاری و صنعتی موجود در منطقه را از طریق مجاری مراجع اد ،کهنحویبه

 کنند.  طور مستقیم مدیریت میهاداری محلی ب
های سازمانی و اداری است. مهمترین ویژگی این   ای از مدل مدل سوم یعنی مدل جامع، مجموعه     

مدیران مشاغل و خدمات است که همه گذاران منطقه، ادارات منطقه و  مدل، تقسیم کار میان سرمایه
پردازند. بر اساس این مدل، مرجع مربوطه محلی، ممکن است  آنها طبق قوانین به ایفاء وظیفه می

های موجود در منطقه را به یک شرکت خصوصی واگذار کند. از جمله  سازماندهی و مدیریت فعالیت
دولتی اشاره کرد که های تجاری نیمهستوان به توسعه آژان تحوالت اخیر این نوع مدل اداره، می

 [.15] کنند تمامی وظایف و تکالیف جهت اداره منطقه آزاد را متمرکز و اجرا می
 

 . نقش دولت در رابطه با مناطق آزاد تجاری3
در رابطه با مناطق آزاد تجاری نیز مانند موضوعات دیگر، دو رویکرد متفاوت ممکن است توسط      

حدود مداخله دولت است. در  ،دولت اتخاذ شود: مداخله و عدم مداخله. موضوعی که بسیار اهمیت دارد
ولت انجام یک حالت حداکثری از دیدگاه مداخله، تمامی مراحل شروع، تأسیس و مدیریت به واسطه د

مناطق آزاد کره جنوبی، تایوان، بیشتر مناطق آزاد مالزی و برخی از مناطق آزاد  ،شود. برای مثال می
  [.17]شوند  دولت ایجاد شده و اداره می توسطمکزیک کامال دولتی هستند و 

اهداف  طرفداران دخالت حداکثری دولت در مناطق آزاد تجاری، بر نقش راهبری دولت در رابطه با     
ند اگذاری در مناطق آزاد تجاری عبارتکنند. اهداف اصلی سیاست عمده مناطق آزاد تجاری اشاره می

، ارتقاء و تنوع صنعتی. در رابطه با آوریفنگذاری مستقیم خارجی، انتقال  ایجاد شغل، جذب سرمایه :از
نظر به اهمیتی که این  ،ها نقش راهبر و پیشرو دارند. بنابراینتمام این اهداف اساسی، دولت

ها باشد  طور کامل در دست دولتهها دارد، کنترل مناطق آزاد تجاری باید ب موضوعات برای دولت
[17.] 

ها در اداره مناطق آزاد تجاری، به عدم کارآیی و فقدان منفعت  در مقابل مخالفان دخالت دولت     
برای کارمندان دولتی، تشریفات زائد اداره دولتی، تردید و عدم قطعیت در سیستم اداره دولتی و ارتشاء 

طقه آزاد تجاری عمل عنوان یک مانع در موفقیت یک منکنند که هر کدام از این موارد به اشاره می
بودن و کارآمدی در اقتصاد کند. مخالفان مداخله دولت در مناطق آزاد تجاری، به ضرورت رقابتی می

کنند که تنها در صورت دخالت اشخاص حقوقی انتفاعی در مناطق آزاد تجاری قابل جهانی اشاره می
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منعطف و خالق هستند و این اشخاص به شدت  ،چرا که ؛دسترسی است نه از طریق مداخله دولت
یک منطقه آزاد تجاری  ،نوین مجهز شوند. همچنین هایآوریفنتوانند با تغییرات بازار و  بهتر می

ای  تحت کنترل بخش خصوصی کمتر در معرض ارتشاء و تغییرات سیاسی است. در چنین منطقه
دهنده بخش خصوصی عنوان مکمل و ارتقاءبه ،بلکه ؛دولت رقیب مستقیم بخش خصوصی نخواهد بود

 عمل خواهد کرد.
سازی عمومی در سطح جهان، دخالت بخش خصوصی در  در پی پدیدار شدن موج خصوصی     

المللی نظیر آژانس توسعه  نهادهای بینتوسط مناطق آزاد تجاری محبوبیت زیادی پیدا کرد. این موج 
شد. نمونه این تشویق و  نیز تشویق و حمایت 2و بانک جهانی 1المللی سازمان ملل متحد بین

و  4، منطقه پردازش صادرات کنیا3توان در پروژه سابیک بی فیلیپین های بانک جهانی را می حمایت
نمونه حمایت  ،همچنین 6مشاهده کرد. 5طرح توسعه منطقه آزاد صنعتی جمهوری دومنیکن

توان  می 7آزاد تجاری توگوالمللی سازمان ملل متحد را در ایجاد منطقه  آمیز آژانس توسعه بین موفقیت
 8مشاهده کرد.

موفقیت یک منطقه آزاد تا حدود زیادی وابسته به نقشی است که بخش خصوصی در رابطه با      
کردن چارچوب حقوقی و ارائه اداره منطقه و نیز کمک به بخش دولتی جهت ایجاد ساختار، فراهم

تواند  تر است و در کنار این موضوع می طفکند. بخش خصوصی در اجرای قوانین منع خدمات، ایفا می
 [.14] کارشناسی را به نحو مطلوبی تأمین کند هاینظریهمنبع مهمی از مدیریت ریسک و 

هایی که  های سازمان ملل متحد، همواره در گزارشعنوان یکی از زیرمجموعهبانک جهانی به     
خصوصی را تشویق و به کشورها توصیه کرده منتشر کرده، ایجاد مناطق آزاد تجاری با دخالت بخش 

است که حتی اگر خود دولت مستقیماً مایل به اداره مناطق آزاد تجاری است، حداکثر خودمختاری را 
های اداره دولت مرکزی در این مناطق پیاده نشوند.  نرم ،کهنحویبه ؛کننده اعطا کندبه مرجع اداره

تجاری خصوصی در جهان گواه این موضوع است که ایده تجربه بسیار موفق برخی از مناطق آزاد 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. United States Agency for International Development (USAID) 

2. World Bank 

3. Philippines' Subic Bay Project 
4. Kenya EPZ project  

5. Industrial Free Zone Development Project in the Dominican Republic 

6. World Bank Report No. 16604. Available at: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch/projects/P090768%5EP090768.  

7. Togo zone 

 :طور مجزا در لینک زیر در دسترس استهای مربوط به هر منطقه به گزارش .8

http://www.worldbank.org/projects  
 

http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch/projects/P090768%5EP090768
http://www.worldbank.org/projects
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عدم دخالت دولت در مناطق آزاد تجاری به خوبی کارآمد است. از جمله این مناطق آزاد خصوصی که 
در جمهوری دومنیکن است. این شهر که به  1اند، منطقه آزاد تجاری الرومانا بسیار موفق عمل کرده

کند تحت کنترل شرکت مرکزی رومانا است و به صورت  عنوان منطقه آزاد تجاری فعالیت می
  .[13] درصد گزارش شده است 100شود. میزان اشتغال در آن  خصوصی اداره می

 اندکردهاقدام به ایجاد مناطق آزاد تجاری  ،بسیاری از کشورهای آفریقایی برای طی فرآیند توسعه     
تجربه کشورهای موریتانی و سنگال بسیار جالب است. منطقه آزاد موریتانی اغلب  ،که از این میان

عنوان یک منطقه منطقه آزاد سنگال به ،کهدرحالی ؛شود عنوان یک منطقه آزاد موفق شناخته می به
و  1971خورده، مطرح است. مناطق آزاد این دو کشور به فاصله سه سال، موریتانی سال آزاد شکست

ایجاد شدند. از دالیل عمده موفقیت منطقه آزاد موریتانی، مواردی نظیر بسته  1974ال سنگال س
دیده و فراوان و نقش کلیدی دولت دخالت حداقلی های اقتصادی جذاب، نیروی کار آموزش مشوق

  [.13] دولت در اداره منطقه آزاد بیان شده است
کدام از اهداف خود را در  دالیل عمده عدم موفقیت منطقه آزاد سنگال که نتوانست هیچ ،همچنین     

ند از: تشریفات و اگذاری مستقیم خارجی برآورده کند، عبارت سرمایه زمینه اشتغال، صادرات و
گذاری، تعیین شرط حداقل تعداد کارگر و کف سرمایه به میزان زیاد  بروکراسی اداری برای سرمایه

کارگر و حداقل یکصد هزار دالر سرمایه( برای فعالیت در این منطقه، استانداردهای  150اقل )حد
کرد و  گذاران سخت می دولتی سفت و سخت در خصوص استخدام کارگران که کار را برای سرمایه

شد. بدون  گذاران خارجی می ای که موجب عدم اشتیاق سرمایه های کارگاهی اجاره نکردن محیطفراهم
ک در مورد هرکدام از این دالیل مشهودترین نقش متعلق به دولت است، مدیریت دولتی منجر به ش

های الزم  بروکراسی زاید شد، چارچوب حقوقی منطقه به درستی طراحی نشد و منطقه فاقد زیرساخت
 [.13]بود که هر دو این موارد از وظایف ذاتی دولت در ارتباط با مناطق آزاد تجاری است 

گونه که حل منطقی، پرهیز از هرگونه افراط و تفریط در خصوص نقش دولت است. همانراه ،البته     
تسلط و کنترل کامل دولت بر مناطق آزاد تجاری ممکن است باعث کاهش راندمان مناطق و در 

هایی نتیجه عدم موفقیت آن شود، واگذاری صد درصد امور به بخش خصوصی نیز ممکن است مفسده
حل منطقی این است که برای دولت در دو مرحله ایجاد و نظارت نقش قائل داشته باشد. راه در پی

توان در این  آل نقش دولت در رابطه با مناطق آزاد تجاری را می در یک حالت ایده ،طورکلی. بهشد
موارد خالصه کرد: فراهم آوردن چارچوب حقوقی الزم، انجام امور اداری ابتدایی نظیر مطالعات امکان 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. La Romana zone 
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سنجی ابتدایی، تشویق بخش خصوصی داخلی جهت فعالیت در منطقه و بازاریابی خارجی برای 
 اری در منطقه. گذ سرمایه

گذاری، برای ترسیم چارچوب حقوقی و اداری یک منطقه آزاد،  از جهت راهنمایی برای سیاست     
توانند فعالیت کنند های پیشنهادی و نوع صنایعی که در این مناطق می دولت باید کامال ماهیت مشوق

( را ارزیابی کند تا مطمئن مدت و غیرهمدت یا کوتاهگذاری طوالنی )صنایع سنگین یا سبک، سرمایه
در  ،های کالن دولت هستند. همچنین ها موافق با چارچوب سیاستها و فعالیتشود که این مشوق

ها منطبق با صورت عضویت کشور در سازمان تجارت جهانی دولت باید مطمئن شود که این مشوق
 قواعد سازمان تجارت جهانی در خصوص ارتقاء تجارت هستند.

های الزم برای مناطق آزاد تجاری ها در ایجاد یا ارتقاء زیرساختشتر موارد، دولتدر بی     
های نزدیک مکان ها، بنادر و فرودگاه ها شامل توسعه راه کنند. این فعالیت دولتگذاری می سرمایه

کنند که ها باید آب و برق پایدار برای مناطق آزاد تجاری فراهم طورکلی، دولتشود. بهمنطقه آزاد می
ها باید ظرفیت حمل و  دولت ،ث نیروگاه جدید باشد. همچنیناممکن است به نوبه خود مستلزم احد

المللی منطقه را افزایش دهند. در بسیاری از مناطق آزاد تجاری، این خدمات از یارانه استفاده نقل بین
گذاری عمل  یهعنوان یک مشوق اقتصادی اضافی در جهت جذب سرماکنند و این موضوع به می
  [.17]ها معرفی شده است  ای، جزو بسته مشوقهای یارانه طورکلی، نرخبه ؛کند می

که چارچوب اولیه حقوقی، اداری و فیزیکی منطقه شکل گرفت، دولت باید تصدی خدمات زمانی     
های  به شرکت ها، تکالیف تنظیمی و نظارتی را بر عهده گرفته و اداره امور تجاری را جاری نظیر تعرفه
نشان داده است که یک نظام اداری ساده، چاالک  هاپژوهشها واگذار کند.  شرکت  خصوصی یا گروه

ها در تمامی مراحل ایجاد و اداره یک منطقه آزاد تجاری، نقش  و کارآمد و نظارت و کنترل بر تعرفه
جذابیت منطقه  برای  عمده صورتهاین موارد ب ،چرا که ؛قاطع و اساسی در موفقیت منطقه آزاد دارد

های موجود در منطقه  گذاران خارجی و داخلی و کارکرد احتمالی و موفقیت شرکت برای سرمایه
  [.13]تأثیرگذار است 

دولتی است یا خصوصی، دولت نقش  ،نظر از این موضوع که یک منطقه آزاد صرف ،طور خالصههب     
مهم و کلیدی در موفقیت منطقه آزاد دارد. تدارک خدمات اداری و اقتصادی کارآمد، یک نظام حقوقی 

مشی پایدار و بدون قید و بندهای اضافی و رفتار مساوی و و قانونی صریح و شفاف، یک چارچوب خط
زاد تجاری، یک منطقه آزاد تجاری را در بدون تبعیض با بازیگران اقتصادی فعال در یک منطقه آ

 ها نقش اساسی و کلیدی دارند. دهد و در رابطه با همه این موارد دولت معرض موفقیت قرار می
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 یرانا تجاری در مناطق آزاد اداره ساختار یتماه. 4

 ینا یانی( و در سال پا1368قانون برنامه اول توسعه ) 19مقرر در تبصرة  یفطبق تکل یرانا در     
 یرخانةدب یریگو چابهار پا به عرصة وجود گذاشتند. با شکل یشقانون سه منطقة آزاد قشم، ک

ـ  اریادارة مناطق آزاد تج یقانون چگونگ» یبتصو یندفرآ 1371مناطق آزاد در تابستان  عالی یشورا
 138به استناد اصل  یرانوز یأت. هسپری شد 1372ماه یوردر شهر «یرانا یاسالم یجمهور یصنعت

نمود. با  یضمناطق آزاد تفو عالییالذکر را به شورااز قانون فوق یخود ناش یاراتاخت یقانون اساس
شده، در طول سال  یاد ونقان ییاجرا یهانامهیینعمده مقررات و آ ،مناطق آزاد عالییشورا یلتشک
 .یدشورا رس ینا یبو به تصو یهته 73

واحد و مجموعی را برای انجام  که است هایی حالت قسمت سازمان: » سازمان تعریف بر اساس     
 اصوالَ.  [5] «دهند، چون سازمان حکومتی و سازمان نظامی های خاص تشکیل می فعالیت
 هایسیاست و اهداف تحقق منظوربه دارد، صراحت آنها ایجاد به قانون که آزاد مناطق های سازمان

 محدوده در دولت حاکمیتی عموماَ وظائف دارعهده و اندشده خاص ایجاد های دولت و انجام فعالیت
 .شوندمی خارج سازی خصوصی شمول دامنه از ترتیب بدین و هستند خود مناطق

 مناطق اداره قانون 5 ماده در است. ناشناخته و مبهم آزاد مناطق ساختاری در متن قانون، ماهیت     
 تشکیل مستقل حقوقی شخصیت با شرکت صورتبه که سازمانی توسط منطقه هر: »آمده است آزاد
 شمول از وابسته هایشرکت و هاشرکت این. شودمی اداره است، دولت به متعلق آن سرمایه و شودمی

 بر منحصرا و بوده مستثنی دولت عمومی مقررات سایر و دولتی هایشرکت بر حاکم مقررات و قوانین
 و قانون این در نشدهبینیپیش موارد و در خواهند شد اداره مربوط هایاساسنامه و قانون این اساس

 .«بود خواهند تجارت قانون تابع اساسنامه،
 نهاد یک واقع در در این ماده از دو کلمه متفاوت سازمان و شرکت استفاده شده است. سازمان     

 ایجاد به اقدام کالن، اهداف تحقق و وظائف انجام برای است ممکن که شودمی محسوب فرادست
 کشوری هواپیمایی سازمان به توانمی کالن مقیاس در. کند خود تشکیالتی مجموعه در هاییشرکت

 ؛دهدمی انجام را خود خاص وظائف و بوده آن زیرمجموعه کشور هایفرودگاه شرکت که کرد اشاره
را  آزاد مناطق هایسازمان ماهیتشود، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می مالحظه طورکههمان ،اما

 متفاوت بوده و شرکت «شرکت» و «سازمان» تعاریف ،کهدرحالی ؛است کردهفرض  مترادف با شرکت
 ایجاد به منجر که ای استشده تعریف هایفعالیت انجام راستای در افراد از تعدادی همکاری واقع در
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 اساسنامه 5 بند در ذکرشده موارد با. باشندمی شریک حاصله ضرر و سود در اعضاء و شده درآمد
 باشد. نمی قابل جمع 1آزاد مناطق هایسازمان

 4بر فرض که سازمان مذکور ماهیتاً شرکت محسوب شود، آیا یک شرکت دولتی است؟ ماده      
 اجازه با که است مشخصی سازمانی واحد دولتی شرکت»دارد:  یحکشور تصر یقانون محاسبات عموم

 و شده مصادره یا و شده ملی صالح دادگاه یا و قانون حکم به یا و شود ایجاد شرکت صورتبه قانون
 هر. باشد دولت به متعلق آن سرمایه درصد 50 از بیش و باشد شده شناخته دولتی شرکت عنوانبه

 پنجاه از بیش که مادام شود، ایجاد دولتی هایشرکت گذاریسرمایه طریق از که تجاری شرکت
دو  ،در این ماده.« شودمی تلقی دولتی شرکت است، دولتی هایشرکت به متعلق آن سهام درصد

 .2 ،صورت شرکت ایجاد شودبا اجازه قانون به .1ویژگی برای تشخیص شرکت دولتی ذکر شده است: 
 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. 50بیش از 

 اد)منظور مناطق آز هر منطقه: » کندیعنوان م یزن یراناه مناطق آزاد رادا یقانون چگونگ 5ماده      
آن  یهو سرما شودیم یلمستقل تشک یحقوق یتصورت شخصهب توسط سازمانی کهاست(  یرانا

ظاهرا سازمان مناطق آزاد تجاری هر دو ویژگی مورد نظر قانون  «شود.یمتعلق به دولت است، اداره م
به موجب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ایران  ،یک سو . ازاست محاسبات عمومی کشور را دارا

همین قانون تمامی سرمایه آن متعلق به دولت  5به تصریح ماده  ،ایجاد شده است و از سوی دیگر
 یریگدر ظاهر موضوع شکل االصول باید یک شرکت دولتی تلقی شود. اگرچهعلی ،بنابراین ؛است

مترتب است که  یانم یندر ا یزن یگنجد، اما اشکاالتیم یدولت یدر قالب ساختارها یرانمناطق آزاد ا
توان به یاز جمله اشکاالت وارده م دهد.یسئوال قرار م موردرا  یرانمناطق آزاد ا یساختار یتماه

 :کرداشاره  یلموارد ذ
و  هاشرکت ینا»  داردیعنوان م یراناداره مناطق آزاد اچگونگی قانون  5( بخش دوم ماده 1

 یمقررات عموم یرو سا یدولت یهاو مقررات حاکم بر شرکت ینوابسته از شمول قوان یها کتشر
ماده  ینبر اساس ا ،ینبنابر ؛«قانون اداره خواهند شد ینبوده و منحصراَ بر اساس ا یدولت مستثن

 باشند.یخارج م یدولتهای  حاکم بر شرکتمقررات  و ینمناطق آزاد از دامنه شمول قوان ایهسازمان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

گذاری و  انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه باشد: می به این شرحـ اهداف سازمان  5ماده . 1
ای، تولید و  منطقه ازارهای جهانی وافزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازارکار و کاال، حضور فعال در ب

 ه خدمات عمومی.ئصادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی و ارا
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و  اصالح یا و تصویب مرجع تعیین قانون واحده ماده موضوع حکم شمول تفسیر ( بر اساس قانون2
صنعتی،  -تجاری آزاد مناطق هایسازمان به ها وزارتخانه تابعه هایهموسس و  هاشرکت اساسنامه تغییر

و یا تغییر اساسنامه سازمان مناطق آزاد تجاری ایران مشمول قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصالح 
( 5) ماده مفاد به توجه با :استفساریه گیرد. موضوع ها قرار نمیخانه تابعه وزارت هایهها و موسس شرکت
 آیا 1372 مصوب ایران جمهوری اسالمی صنعتی - تجاری آزاد مناطق اداره چگونگی قانون

 ها وزارتخانه تابعه هایشرکت و هاهمصادیق موسس از نیز صنعتی  - تجاری آزاد مناطق های سازمان
 یا و تصویب مرجع تعیین قانون واحده ماده شوند، موضوع می یا شده ایجاد قانونی مجوزهای طبق که

      شوند؟ می محسوب 1366 مصوب ها وزارتخانه تابعه و موسسات هاشرکت اساسنامه تغییر و اصالح
 - تجاری آزاد مناطق اداره چگونگی قانون( 5) ماده صراحت به توجه با - واحده ماده» :مجلس نظر

که  سازمانی توسط منطقه هر » دارد می اعالم  که 1372 مصوب ایران اسالمی جمهوری صنعتی
 است اداره دولت به متعلق آن سرمایه و شود می تشکیل مستقل حقوقی شخصیت با شرکت صورت هب

 و دولتی هایبر شرکت حاکم مقررات و قوانین شمول از وابسته هایشرکت و هاشرکت این  و شود می
 اداره مربوط های و اساسنامه قانون این  براساس منحصرا و بوده مستثنی دولت عمومی مقررات سایر

 سال مصوب صنعتی - تجاری آزاد اداره مناطق چگونگی قانون کهاین به توجه با و «شد خواهند
 و هاشرکت اساسنامه تغییر و اصالح یا و مرجع تصویب تعیین » قانون بر حاکم و موخر و  بوده 1372
 واحده ماده مصادیق از آزاد مناطق  سازمان ،لذا ؛باشد می «1366 مصوب ها وزارتخانه تابعه هایهموسس
 «.باشد نمی 1366 سال مصوبه

دولت ندارند. دولت  یو عموم یاز بودجه جار یمنتسب بودن به دولت، سهم رغمی( مناطق آزاد عل3
مناطق آزاد نسبت به افتتاح آنها اقدام  یهایرساختز یلتکم ینهدر زم یتعهد گونهیچبدون قبول ه

 یشانمناطق را به عهده خود ا یهایرساختز یلتکم موضوع کسب درآمد و توسعه و ،و سپس کرده
سازمان »ری ایران قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجا 19طبق ماده  ،همچنین .ته استگذاش
های زیربنایی و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود، نسبت به  تواند برای اجرای طرح می

. بازپرداخت این کندتأمین و تضمین اعتبار از منابع داخلی و خارجی با تصویب هیأت وزیران اقدام 
 «اعتبارات فقط از محل درآمدهای سازمان انجام خواهد شد.

از اداره حقوقی دادگستری چنین سئوال شده است: قانون نحوه پرداخت  18/11/1382تاریخ ( در 4
هایی که شخصیت مستقل از  به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی در مورد شرکت  محکوم

قانون چگونگی اداره مناطق  5وزارتخانه و موسسه دولتی دارند قابل اعمال نیست و با توجه به ماده 
 تعیین قانون واحده ماده موضوع حکم شمول و قانون تفسیر 1372صنعتی مصوب سال  -د تجاریآزا
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 هایسازمان به ها وزارتخانه تابعه هایهموسس و  هاشرکت اساسنامه تغییر و اصالح یا و تصویب مرجع
، سازمان منطقه آزاد کیش مشمول مقررات قانون 1376صنعتی، مصوب سال  -تجاری آزاد مناطق

 به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی نیست.  حوه پرداخت محکومن
 آزاد مناطق هایسازمان سرمایه تعلق موضوع کندمی ترپیچیده را فوق مبحث که دیگری ( موضوع5
 این ،باشد دولت به متعلق تماماَ آزاد مناطق هایسازمان سرمایه کهصورتی در. باشدمی دولت به

 سهم هزار یکصد به مناطق سرمایه ،1آزاد مناطق اساسنامه 4 ماده در چرا که شودمی مطرح سئوال
 سئوال این برای منطقی پاسخ هیچ ،آنجاکه است؟ از شده تقسیم ریال میلیون یک ارزش به مساوی

 ماهیتی اندنتوانسته آزاد مناطق اداره تشکیالت طراحان که مطرح است موضوع این است، نشده یافت
 متفاوت، کامالَ اصولی و مفاهیم کردن مخلوط با و داده ارائه خود سیستم از روشن و دست یک

 .اندکشیده تصویر به را آزاد مناطق از غیرواقعی و پیچیده ساختاری
کننده مناطق آزاد تجاری ایران را باید رسد سازمان اداره ، به نظر میتمام جوانببا در نظر گرفتن      

اما نه یک شرکت دولتی عادی. سازمان مذکور یک شرکت دولتی خاص  ؛یک شرکت دولتی دانست
های دولتی تبعیت  های منحصربه فرد خود است که از قواعد، اصول و مقررات سایر شرکت با ویژگی

 کند. نمی
 

 ، هیأت1372مصوب  آزاد مناطق اداره چگونگی قانون براساس .آزاد مناطق تشکیالتی ساختار
 :از است عبارت هیأت وظایف این. است آزاد مناطق در گیریتصمیم رکن باالترین وزیران

 سازمان اساسنامه تصویب( 2منطقه،  هر هایفعالیت تمامی کردن هماهنگ و هانامهآیین تصویب( 1
 مالی هایصورت عملکرد و ساالنه بودجه عمرانی، فرهنگی، هایبرنامه تصویب( 3تابع،  هایشرکت و

 اعمال( 5قوا  کل فرماندهی تایید به مناطق انتظامی امنیتی، مقررات تصویب( 4مناطق،  هایسازمان
 مناطق. هایفعالیت بر عالیه نظارت

ریاست  به شورایی صنعتی تجاری آزاد مناطق هایسازمان در هماهنگی ایجاد منظوربه همچنین،     
بازرگانی، کشور،  دارایی، و اقتصادی امور وزیران :شودمی تشکیل زیر افراد از مرکب و جمهور رییس

 و فرهنگ شهرسازی، و مسکن ترابری، نفت، نیرو، و فلزات، راه و صنایع، معادن اجتماعی، امور و کار

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

های غیرنقدی )زمین  ( ریال است که از محل آورده000/000/100/ 000ـ سرمایه سازمان: سرمایه سازمان یکصد میلیارد )4ماده  .1
میلیون  ( یک000/100به دولت بوده و منقسم به یکصد هزار سهم )شود. سرمایه سازمان کال متعلق  و تأسیسات( سازمان تقویم می

 باشد. ( ریالی می000/000/100)
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 دبیر و ایران اسالمی مرکزی جمهوری بانک کل رییس بودجه، و برنامه سازمان اسالمی، رییس ارشاد
 .صنعتی تجاری آزاد مناطق عالیشورای
 موارد: استثنای به صنعتی تجاری آزاد مناطق اداره چگونگی قانون در مذکور هیأت اختیارات و وظایف

 برنامه قانون 25 تبصره و صنعتی تجاری، آزاد مناطق اداره چگونگی قانون( 1) ماده( 2) تبصره -1
 .است شده محول فوق وزیران از مرکب کمیسیونی به اقتصادی خاص توسعه دوم
و  قانون در که زیادی قانونی اختیارات از بودندولتی رغم به منطقه هر سازمان ترتیب، بدین     

 بود خواهند قادر آزاد مناطق هایسازمان رو،این از ؛است برخوردار شده،بینیپیش مربوط اساسنامه
 .کنند عمل منطقه در زیاد اختیارات دولتی، با محدودکننده و نارسا هرگونه قوانین از فارغ
 عضو وزیران) وزیران هیأت و است آنها عمومی مجمع آزاد، مناطق هایسازمان رکن باالترین     

 بر منطقه هر سازمان برای را مجمع این اختیار و مسؤولیت( صنعتی تجاری مناطق آزاد عالی شورای
 اداره؛ نفر پنج یا سه از متشکل ایمدیره هیأت توسط منطقه هر ترتیب، سازمان همین به. دارد عهده

 مدیر. شودمی انتخاب( آزاد مناطق عالیشورای) هیأت وزیران توسط مزبور مدیره هیأت اعضای و
 جمهوری ریاست حکم موجب به خواهد داشت، عهده بر نیز را مدیره هیأت ریاست که سازمان عامل

 و اقتصادی هایدر زمینه اجرایی مقام باالترین و شودمی منصوب مدیره هیأت اعضای میان از و
 مجدد و انتخاب سال سه مدت برای مدیره هیأت اعضای و عامل مدیر انتخاب. است منطقه زیربنایی

 .است آنها کنندهانتخاب مراجع همان با مدیره هیأت اعضای و عامل مدیر عزل. است بالمانع آنها
 و منطقه در مستقر اجرایی هایدستگاه هایفعالیت بین هماهنگی ایجاد منظوربه دیگر، سوی از     

 مناطق هایسازمان مدیران» پنجم برنامه قانون 112 ماده الف بند اساس بر آزاد های مناطقسازمان
 و اختیارات وظایف، کلیه و شوند می محسوب منطقه مقام باالترین دولت، طرف از نمایندگی به آزاد

 به امنیتی و دفاعی نهادهای استثناء به مناطق این در مستقر دولتی اجرائی هایدستگاه هایمسؤولیت
 .«است آنها عهده

 
 ی ایرانمناطق آزاد تجارساختار اداره در  یسازیخصوص. 5

های مشغول در منطقه باشند.  گوی نیازهای بنگاهمدیریت یک منطقه آزاد تجاری باید جواب     
های دولتی یک  دهد، تأخیر در برنامه میها را افزایش  تجربه نشان داده است که مدیریت دولتی هزینه

کند و  شود، منطقه را نیازمند به یارانه دولتی می دهی مشاغل می امر طبیعی است، منجر به زیان
تواند اهداف و  گوی نیازهای بازیگران بخش خصوصی منطقه نیست و نمیپاسخ ،کلی طور به

در قاره آفریقا در  ،ین کند. برای مثالهای کالن دولت را از ایجاد مناطق آزاد تجاری تأم سیاست
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زاد نتوانسته است آاند، منطقه  کشورهایی که مدیریت دولتی را برای مناطق آزاد تجاری اعمال کرده
 ،در مقابل .گذاری مستقیم خارجی و صادرات را برآورده کند ای نظیر اشتغال، جلب سرمایه اهداف عمده

کشورهایی نظیر پاناما و جمهوری دومنیکن که حضور بخش خصوصی در مدیریت مناطق پررنگ 
های  . در این قسمت ابتدا به بررسی انواع روش[18] اند بوده است تجربه موفقی را در این زمینه داشته

 سازی در مناطق آزاد تجاری موانع موجود در راه خصوصی ،شود و سپس می  سازی پرداخته خصوصی
سازی در مناطق آزاد تجاری بر  شود و در پایان مدل ویژه و پیشنهادی برای خصوصی ایران بررسی می

 قانون اساسی بررسی خواهد شد.  44های کلی اصل  اساس قانون اجرای سیاست
 

توان به دو روش کلی تقسیم  سازی را میواگذاری و خصوصی .سازیهای خصوصی انواع روش
 کرد:

 شرط به مالکیت و روش واگذاری مدیریت: روش واگذاری مالکیت، مواردی نظیر اجارهروش واگذاری 
اموال و روش واگذاری مدیریت، مواردی نظیر  واگذاری سهام و از بخشی یا تمام فروش تملیک،

طور مختصر بررسی شود که هرکدام به را شامل می عمومی مدیریت و پیمانکاری پیمان اجاره،
 شوند. می
 

 واگذاری مالکیت .الف

 هـایروش مـؤثرترین از یکی .کارکنان( و مدیریت به واحد )واگذاری اجاره به شرط تملیک
 که باشدمی واحد خود و کارکنان مـدیریت بـه واحـدها ایـن فـروش دولتـی، واحـدهای واگـذاری

 جریان در. بردمی باال زیادی حد را تا واگذاری مشمول واحد ییآکار آنان، انگیزه تقویت ضمن
 کارکنان و مدیریت و آیدمی وجودبـه اولیـه واحـد خریـد بـرای شـرکتی فـوق، روش کارگیری هب

 در دولتی شرکت و خردمی را دولتی جدیـد واحد شـرکت خرند،می را جدید شرکت سهام اولیه واحد
 خریـد هزینه پرداخت امکان کارکنان یا مدیران که مواردی در .شودمی تبدیل خصوصی به عمل
 از واگـذاری بـرای الزم منـابع تأمین و کارکنان یا مدیران به اقساطی فروش باشند، را نداشته واحـد

 مـدیران روش ایـن در شـود.مـی توصـیه حـلراه یـک عنوانبه مالی هایسازمان از وام طریـق اخذ
 ایـن ترتیب بـه و کـرده خریـداری را شـرکت آن سـهام از درصدی واگذاری مشمول واحد و کارکنان

 [.1] گیرندمی دست به را شرکت کنترل
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صورت عمومی است هشود؛ گاهی عرضه سهام ب فروش سهام به دو صورت انجام می .فروش سهام
 شود. و گاهی صرفا به بخش خصوصی عرضه می

 

 شـود می بررسی شرکت مالی هایحساب تمام سازی، خصوصی نوع این در .عرضه عمومی سهامـ 
در این روش، دولت تمام یا  .گیردقرار می فروش معرض در شرکت سـازی، سهام شـفاف ضـمن و

ها به دولت تعلق دارد از طریق ایی که تمام یا درصدی از سهام آنقسمتی از سهام خود را در واحده
احدهایی مفید و کارا است کند. این روش برای واگذاری و بورس اوراق بهادار به عموم مردم عرضه می

صورت سهامی عام تشکیل شده باشند و ثانیا، از نظر قانونی، سودآوری، وضعیت مالی و ... هکه اوال ب
 [.11] بخشی باشنددارای شرایط رضایت

 
در این روش، دولت تمام  .خصوصی بخش به جزئی یا کلی صورتهب سهام مستقیم عرضه ـ

یا قسمتی از سهام متعلق به خود در شرکتی که تمام یا بخشی از سهام آن تحت تملک دولت است را 
 کند. به شخص یا گروه مشخصی در بخش خصوصی واگذار می

برگزاری : پذیردمی صورت عمده صورت دو به روش این طبق دولتی واحدهای سهام فروش     
 سهام. خریداران با مستقیم سهام و مذاکره خریداران بین رقابتایجاد  و مزایده

در شیوه مزایده، ابتدا اشخاصی که اعتبار، توان مالی باال، شهرت تجاری، سوابق خوب صنعتی و      
 شود.  شوند و سپس به آنها اجازه شرکت در مزایده داده می مدیریتی دارند، انتخاب می

هایی که عملکرد مالی مناسبی نداشته  طور عمده در مورد شرکتروش عرضه خصوصی سهام، به     
پذیری زیادی است و  شود. این روش، دارای انعطاف و نیاز به مدیریت قوی و باتجربه دارند استفاده می

  [.1] روشی مناسب برای کشورهایی است که دارای بورس فعال نیستند
 

چنانچه شرکت دولتی  .تر احدهای کوچکتجدید سازمان و تجزیه واحدهای بزرگ دولتی به و
های الزم برای واگذاری به بخش خصوصی باشد،  ای بزرگ و ناهمگن و فاقد جاذبه صورت مجموعهبه

وجود آورد که هرکدام دارای تر و همگنی به توان با تجدید سازمان و ساختار آن، واحدهای کوچک می
شده از سازد که در مورد قطعات تفکیک یشخصیت حقوقی مجزا باشند. این روش دولت را قادر م

تواند  . یکی دیگر از اهداف دولت در جریان تفکیک واحد میکندهای مختلف واگذاری استفاده  شیوه
 [.3] خروج از حالت انحصاری و ایجاد رقابت در حوزه فعالیت آن شرکت باشد
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های عملیاتی، کارآیی  تواند با بهبود روش در این موارد دولت می .مصادیق واگذاری مدیریت .ب
های بخش خصوصی  انضباط اقتصادی که از مشخصه ،به عبارت دیگر ؛این واحدها را افزایش دهد

های مورد نظر به  کار گرفته شود و بدون واگذاری مالکیت، مدیریت بنگاهاست در بنگاه دولتی به
 شود. بخش خصوصی واگذار می

 
 را شرکت تأسیسات و اموال اجاره، جریان در تواندمی خصوصی بخش ،روش این در .قرارداد اجاره

 متقبل را تعهداتی طرفین از یک هر و تعیین دولت توسط اجاره شرایط. اختیار گیرد در معینـی مدت تا
 و پذیردمی اجاره مدت طول در را واحد تجاری خطرهای تمام گیرندهاجاره چارچوب، در این. شـوندمی
 شـدهتوافـق مبلـغ پرداخـت بـه موظـف ـ قرارداد در مندرج استثناء موارد در جز هـر شرایطی ـ در

 به اول هماننـد روز باید قرارداد، مورد اجاره تمدید عدم صورت در و اجاره دوره پایان در. اجـاره است
 نیز آالت ماشین نگهـداری و تعمیـرات اجـاره، مـدت طـی کـه اسـت طبیعـی. شـود بازگردانده دولت

 جملهآن از که شود تعیین گوناگونی طرق از تواندمی نیز بهااجاره و گیردمی انجام منطقی شکل به
 غیره و تولید میـزان اسـاس بـر تـصاعدی خالص سود از یا درصدی ثابت مبلغ یک تعیین به توان می

 خصوصی هـای بخشمهـارت و آوریفن مـدیریت، معمول طوربه اجاره قرارداد طریق از. کرد اشاره
 مطلوب سطح بـه شرکت دستیابی جهت در موقتی اقدام حقیقت در اجاره و شوندمی شرکت وارد

 واگذاری خصوص چگونگی در نهایی تصمیم مرحله، این از پس. شودمی محسوب ییآکار و سودآوری
 در مالکیت کـه حفظزمـانی. شـودمـی اتخـاذ خصوصی بخش به شرکت کامل واگذاری عدم یا

 نظر به مناسب ییآکار افزایش برای روش این از استفاده است، اهمیت حائز دولت برای بلندمدت
 بخش خصوصی هایمهارت و آوریفن مدیریت، که است آن این روش ویژگی رسد. مهمترین می

 مربوط به اجرت و مدت که گیردمی انجام قراردادی چارچوب در عمل این. شودمی دولتی وارد شرکت
 کـارایی دولتی باالرفتن نتیجه در و مدیریت سازی خصوصی صرفاً روش این در و است مشخص آن

  [.11] شد خواهد انجام
 با و دست دهد از را خود واحد مالکیت که نیست مایل دولت روش این در شد اشاره که گونههمان     

 حل را جهت مـدت کوتـاه سیاستی ،هادارایی اجاره و مدیریت واگذاری قراردادهای عقد از استفاده
 برد.می بکار واحدها در اداره خود مشکالت
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 و مـدیریت بـه دسـتیابی پـی در قراردادهـا نـوع ایـن اجـاره، قراردادهای همانند .پیمان مدیریت
 عـین در ،امـا شود؛می منعقد شرکت کارایی باالبردن برای و است بخـش خصوصی هـایمهـارت

 مـدت طـی واقـع در و گیرنـدنمـی عهده بر را مالی خطر گونههیچ مدیران روش قبل بـرخالف حـال
 طوربه که شودمی ایجاد نیز جدیدی هزینه همزمان و باشندمی دولت استخدام در شـدهبینـیپـیش
 اختیار در شرکت اداره قرارداد، نوع این در. شود جبران واحد افـزایش سودآوری بایـد با طبیعی

ـ  رشـته همان در ترجیحاً ـ  کافی آوریفن و فنی مدیریت دولتی کـه تجربه گیـردمـی قرار مدیرانی
 تام اختیار از معمول طوربه قرارداد مدت طی مدیران و دارد مشخصی قـرارداد دوره. باشـند داشـته را

 .هستند برخوردار
 به جدید مدیر و بماند باقی دولتی و بوروکراتیک همچنان شرکت ساختار است ممکن ،آنجاکـه از     

 به که شودمی درخواست قرارداد طرف از اوقات برخی ،شود ساختار این جذب محیط تحت تأثیر تدریج
 در همچنان دولتی واحد ،روش این در. بخرد را شرکت سهام از تعدادی بیشتر پذیریمسئولیت منظور

 خود هایبدهی پرداخت و نیاز مورد گردش در سرمایه تأمین مسئول و بوده تجاری معرض خطرات
 [.1] باشدمی

  
 طراحی، توانایی که است هاشرکت از ایمجموعه یا شرکت عمومی، پیمانکار .پیمانکاری عمومی

 یک مدیریت و اجرا تدارکات، مهندسی، امور انجام جهت را الزم مدیریت و اجرایی مالی، منابع تأمین
 و مهندسی مختلف های شرکت از ای شبکه حقیقت در عمومی پیمانکار .باشد داشته کامل طوربه پروژه
 ها شرکت این معموالً برند، می پیش را دست در کلید پروژه یک هم همراه به که است ساخت و تأمین

 این با را پروژه تا آیند می هم گرد پروژه یک در مشترکی منافع برای که ندارقیب هایی سازمان
 عمومی پیمانکار شرکت همان فرعی پیمانکاران، هاشرکت این. برسانند انتها به مشترک همکاری

 از آن اجرایی ویژهبه و مستقل اعظم بخش یا پروژه یک کل انجام مسئولیت گرفتن عهده . بههستند
 تأسیسات، و ابنیه احداث تأمین، و تدارکات طراحی، ریزی،برنامه تا پذیریتوجیه و مقدماتی مطالعات

 و برداریبهره هایآزمون و اندازیراه نصب، حمل، تدارکات، تجهیزات، و آالتماشین آزمون و ساخت
 پیمانکار ،بنابراین ؛است عمومی پیمانکاری وظایف جزو واحد پیمانکار یک توسط کارفرما به تحویل
 آن مختلف هایفعالیت مدیریت انجام و خود تعهد مورد کار کامل مسئولیت پذیرش باید توان عمومی

 [.1] باشد داشته عهده بر رأساًً و تنهایی به را
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 سازی در مناطق آزاد تجاری موانع خصوصی

 در اقتصادی هایفعالیت ـ2 در ماده» قانون اساسی آمده است 44اصل  کلی یهاقانون سیاست     
 تقسیم زیر گروه سه به خدمات یا و کاالها فروش یا و خرید تولید، :شامل ایران  اسالمی جمهوری

 :شود  می
 . ماده این سه و دو گروه در مذکور موارد جز به اقتصادی هایفعالیت  تمامی .1
 در مذکور موارد جز به اساسی  قانون چهارم و چهل در صدر اصل مذکور اقتصادی هایفعالیت . 2

 .ماده این سه گروه
 : از نداعبارت گروه این مشمول های شرکت و هاهمؤسس ها،فعالیت .3
 مبادالت و تجزیه اصلی های شبکه( 2، (فرکانس) بسامد واگذاری امور و مخابراتی مادر های شبکه( 1
 به امنیتی و  انتظامی ، نظامی ضروری یا محرمانه تولیدات( 3پستی،  پایه خدمات توزیع مدیریت و

 تولید و استخراج های شرکت و ایران نفت ملی شرکت( 4 مسلح، نیروهای کل فرماندهی تشخیص
 ایران، ملی بانک ایران،  اسالمی جمهوری مرکزی بانک( 6گاز،  و نفت معادن( 5گاز،  و خام نفت

 توسعه بانک و مسکن بانک کشاورزی، بانک صادرات، توسعه  بانک معدن، و صنعت بانک سپه، بانک
 هواپیمایی سازمان( 9 برق، انتقال اصلی های شبکه( 8ایران،  بیمه شرکت و مرکزی بیمه( 7 تعاون،

آبرسانی،  بزرگ های شبکه و سدها( 10 ایران،  اسالمی جمهوری کشتیرانی و بنادر سازمان و کشوری
 «تلویزیون. و رادیو( 11

رسد،  به نظر می 44های کلی اصل قانون اجرای سیاست 2گانه ماده  با تدقیق در بندهای سه     
طبق  .یرندگیگروه اول قرار م یبندخود عمالَ در دسته یاقتصاد یهایتمناطق آزاد بواسطه شأن فعال

 هایبنگاه از دسته آن در دولت برای مدیریت و گذاری سرمایه مالکیت،»قانون مذکور:  3بند الف ماده 
 تملک هایاز طرح اعم است، قانون این( 2) مادة یک گروه مشمول آنها فعالیت موضوع که اقتصادی

 تعاونی و خصوصی های بخش با مشارکت دولتی، شرکت یا و مؤسسه تأسیس ای، سرمایه هایدارایی
مقرر  3ماده  1تبصره  ،همچنین .«است ممنوع هر میزان به و هرنحو به غیردولتی، عمومی بخش و

 حقوق الشرکه، سهم و سهام از ناشی تقدم حق الشرکه، سهم سهم، است مکلف دولت»دارد:  می
 که غیردولتی و دولتی هایهمؤسس و هابنگاه ، هاشرکت در را خود مدیریت و برداری بهره حق ، مالکانه
 توسعه چهارم برنامه قانون پایان تا است، قانون این( 2)مادة  یک گروه جزء آنها فعالیت موضوع

  عمومی و تعاونی خصوصی، های بخش به ایران اسالمی  جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،
 باید ،یرندگ یم دسته اول قرار یهامناطق آزاد که مشمول بنگاه ،یبترت بدین .«کند واگذار غیردولتی

 . یرندقرار گ یخصوص یا یتعاون یهابخش یاردر اخت
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های مناطق آزاد  واگذاری سازماندو نکته وجود دارد که تردیدهایی را در خصوص امکان  ،با این وجود
 کند: ایران ایجاد می

دولت  یتیدار انجام وظائف حاکمخود عمالَ عهده یتدر حوزه فعال ایران مناطق آزاد یها( سازمانالف
مناطق آزاد به شرح  کالن اهداف ،مناطق آزاد های سازمان اساسنامه 5توجه به متن ماده با هستند. 

 :است زیر
 و یگذاریهسرما( 4 یرشد و توسعه اقتصاد( 3 یعمران و آبادان (2 یربناییانجام امور ز در یعتسر( 1

 حضور( 8 بازار کاال یمتنظ( 7بازار کار  یمتنظ( 6 مولد اشتغال سالم و یجادا( 5 یدرآمد عموم یشافزا
ارائه خدمات ( 10 یلیتبد و یصنعت یو صادرات کاالها یدتول( 9ی او منطقه یجهان یبازارها فعال در

 .یو امور شهر یاجتماع یعموم
 8و  5کننده مناطق آزاد ایران که در مواد های اداره برخی اهداف و وظایف سازمان ،در واقع     

های اقتصادی، های مناطق آزاد به آن اشاره شده است، بستری برای اعمال سیاست اساسنامه سازمان
ها و غیرقابل واگذاری ه در زمره امور حاکمیتی دولتاجتماعی و عمرانی دولت است که هر سه مقول

دست هنیز ب یکشورخدمات  یریتقانون مد 10 یال 8مواد است. همین نتیجه از تطبیق مواد مذکور با 
عنوان مناطق آزاد به یهایتفعال در حوزه  یتیبدان معنا است که وجود وظائف حاکم ینا 1آید. می
 شود. واگذاری می مشمول یهامناطق آزاد در گروه وردولت، مانع از حض یگزینجا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت  -8ماده .1
 -شود. از قبیل: الفمحدودیت برای استفاده دیگران نمی مندی از این نوع خدمات موجبو بهره بودهشامل همه اقشار جامعه 

برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و  -های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. بریزی و نظارت در بخشگذاری، برنامهسیاست
ها و زمینه کردناهم فر -ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم. د -باز توزیع درآمد. ج

گذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی. قانون -های الزم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری ه مزیت
ترویج اخالق، فرهنگ و مبانی اسالمی و صیانت از هویت  -حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی ز -و

حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع  -اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی ط -ی، اسالمی حایران
ارتقای بهداشت و آموزش عمومی،  -تحقیقات بنیادی، آمار و اطالعات ملی و مدیریت کشور ک -طبیعی و میراث فرهنگی ی
بخشی از امور  -های عمومی لر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای واگی ها و آفتکنترل و پیشگیری از بیماری

ام قانون اساسی که انجام آن توسط بخش این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم و سی 11و  10، 9مندرج در مواد 
سایر مواردی که با  -باشد. مپذیر نمیانعمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امک هایهخصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسس

 گیرد.ء این امور قرار می های کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزرعایت سیاست
ی امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتر -9ماده

ای، علوم و تحقیقات، درمان، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه شودمیدارد و موجب بهود وضعیت زندگی افراد 
 توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطالعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسالمی.
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شود موضوع خارج بودن مناطق یقانون اداره مناطق آزاد استخراج م 5که از متن ماده  دوم( نکته ب
صراحت دارد که مناطق آزاد  5است. ماده  یدولت یهاو مقررات شرکت ینآزاد از دامنه شمول قوان

در  تیدول یهامقررات شرکت و ینشوند و مجموعه قوانیقانون خاص خود اداره م یصرفاَ بر مبنا
مناطق  یهامستقل سازمان یحقوق یتماده به شخص ینباشد. ایاالجراء نممحدوده مناطق آزاد الزم

از  یاجداگانه یبندمناطق آزاد در دسته یصراحت قانون ینکند. با وجود چنیاشاره م یزآزاد ن
از دامنه شمول ، اساساین که بر  یدآیوجود مهابهام ب ینو ا یرندگیقرار م یدولت یها شرکت

 خواهند شد. سازی خارج خصوصی
های مناطق آزاد و نیز پیچیدگی و ابهام ساختاری  وجود وظایف حاکمیتی برای سازمان ،مجموع در     

در این  ،لذا ؛بحث و بررسی استها قابل سازی در این سازمان عنوان اهم موانع احتمالی خصوصیبه
 های ممکن ارائه خواهد شد.حلمجال راه

 
در  مرتبط مواد از گیری بهره با ،بخش این در .ایران آزاد مناطق ویژه سازیخصوصی . مدل6

سازی در سازمان قانون اساسی، مدل مناسبی برای خصوصی 44های کلی اصل  قانون اجرای سیاست
با توجه به پیچیدگی ساختاری، اشکاالت موجود  ،اما شود؛میکننده مناطق آزاد تجاری ایران ارائه اداره

رسد، بر فرض فقدان  در ساختار و نیز وجود تکالیف حاکمیتی در حوزه وظایف این سازمان، به نظر می
گذاری باید در دو وا ،لذا ؛ممنوعیت قانونی، باز هم در شرایط فعلی امکان واگذاری مطلوب وجود ندارد

مرحله صورت گیرد، ابتدا بازسازی ساختاری یا به تعبیری تجدید سازمان و سپس طی مراحل 
 در دو مبحث جداگانه به بررسی این دو مرحله پرداخته خواهد شد. ،واگذاری. بنابراین

 
 تغییرات نیازمند قدم اولین در ایران آزاد مناطق شده،مطرح مباحث به توجه با .ساختاری بازسازی

 :داردمی مقرر الذکر قانون فوق 19 ماده ب بند. باشندمی خود تشکیالتی ساختار در گسترده
 اصالحات انجام با ولی ؛نباشد فراهم بنگاه واگذاری مقدمات که مواردی در: ساختاری بازسازی ـ ب»

 واگذاری هیأت که چهارچوبی در دارایی و اقتصادی امور وزارت شود،  می واگذاری  قابل بنگاه ساختاری

 
های اقتصادی و  ای است که موجب تقویت زیرساختهای سرمایهاییهای تملک دارامور زیربنایی: آن دسته از طرح -10ماده 

 های انرژی، ارتباطات و راه.های آب و خاک و شبکهاز قبیل: طرح شودتولیدی کشور می
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 ساختاری بازسازی دوره. کندمی ساختاری بازسازی سال یک ظرف حداکثر را بنگاه کند،  می مشخص
 «.است تمدید قابل خاص موارد در

 مجاز دارایی و اقتصادی امور وزارت قانون این اجراء در: »است آمده 18ماده  5بند  در ،همچنین     
 صورتبه که را واگذاری قابل دولتی زیربنایی و اقتصادی هایتصـدی و هاطرح از دسته آن است

 واگذاری قابل موجود نحو به و شوند  می اداره غیرشرکتی قالب در یا و شوند نمی اداره مستقل شرکت
 به نسبت ،سپس و کرده مناسب حقوقی شخص به تبدیل ابتدا واگذاری، منظوربه صرفاً و باشند نمی

 این( 3) ماده «الف »بند 3 و 2 های تبصره رعایت با و تبدیل زمان از سال یک ظرف آنها واگذاری
 .«است معتبر 1392 سال پایان تا حکم این. کند اقدام قانون
 فعلی ساختار که فراوانی اشکاالت وجود با آزاد مناطق خصوص در ساختاری بازسازی ،بنابراین     
 یک است، شده بینیپیش قانون 18 ماده 5بند  و 19 ماده ب بند در که امکانی و دارد مناطق این

 مواد مذکور متن در آنچه. رودمی بشمار مناطق واگذاری شرایط آوردنفراهم برای قطعی شرطپیش
 و دارایی و اقتصاد وزارت توسط آزاد مناطق ساختاری بازسازی الزام درک ،رسدمی نظر به مهم

 واگذاری هیئت توسط آزاد مناطق مناسب جهت بازسازی سازمان ساختاری چارچوب تعیین همچنین
 است.
 ضمن تا شود ارائه ایگونههب آزاد مناطق کالن ساختار چارچوب شودمی تالش پژوهش این در     

 .باشد نیز آزاد مناطق در دولت حاکمیتی حقوق کنندهتضمین سازی،خصوصی فرآیند تسهیل
های مناطق آزاد که مربوط به امور غیرحاکمیتی  ای از وظایف و کارکردهای سازمان بخش عمده     

شود که یک سازمان متمرکز و  است باید از سازمان منفک شود. در این بازسازی ساختاری پیشنهاد می
مناطق آزاد  های وظایف سازمان سایرواحد برای اداره امور حاکمیتی تمامی مناطق آزاد تشکیل شود و 

طور خاص شرکت سهامی عام یا خاص قابل های موضوع قانون تجارت و به فعلی در چارچوب شرکت
 جمله از آزاد طراحی شود. در این طرح پیشنهادی، در خصوص کلیه امور کالن مناطق ،واگذاری
یک سازمان  رهغی و دولتی منابع از استفاده و ریزیبودجه راهبردی، هایبرنامه تدوین گذاری،سیاست
طور مستقیم هتواند ب ایجاد و رئیس سازمان مذکور می« ایران آزاد مناطق سازمان»عنوان  بامتمرکز 

 ؛شوند های فعلی حاکم در هر منطقه نیز حذف نمی شود. البته سازمان توسط رئیس جمهور انتخاب 
عنوان نماینده  های نظارتی، امور اجرایی و حاکمیتی و به عنوان حلقه واسط و مجری سیاست به ،بلکه

ولی بسیار  ؛مانند های فعلی یا با نام متناسب جدید باقی می با همین نام« سازمان منطقه آزاد ایران»
های  ی به شرکتگونه اشتغال و کارکرد غیر حاکمیتی ندارند و کلیه امور غیرحاکمیت کوچک شده و هیچ

 شود. منطبق با قانون تجارت )سهامی عام یا خاص( واگذار می
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 ند از:اهای این سازمان نسبت به تشکیالت فعلی عبارت برخی از مزیت
طور که گفته شد، ساختار ساختاری: همان طراحی در سازمان تعریف از منطقی و صحیح استفاده( الف

 ،ولی ؛اد ایران از نظر علمی قابل تطبیق با سازمان نیستکننده مناطق آزهای اداره فعلی سازمان
 سازمان جدید این عیب را ندارد و یک سازمان اداری به معنای خاص کلمه است.

 دولت با آزاد مناطق کنندهاداره مرکزی تشکیالت منطقی رابطه ایجاد( ب
استعداد و امکانات هر  که با توجه بهنحویبه ،آزاد مناطق عنوان از صنعتی تجاری پسوند حذف( ج

منطقه آزاد، سازمان برنامه خاصی را برای توسعه آن در نظر خواهد گرفت و لزومی به محصور ماندن 
 مناطق در چارچوب الفاظ نیست.

ها و  کاری و فعالیت ای که از موازی گونهآزاد، به مناطق کلیه کالن امور خصوص در تمرکز ایجاد( د
های کالن  خصوص در سیاستهمختلف جلوگیری و وحدت رویه، ب های ضد و نقیض مناطق سیاست
 شود. ایجاد 

  واگذاری شرایط ایجاد مبنای بر سازیخصوصی فرآیندهای تسهیل( ه
 

 واگذاری هیأت: »44های کلی اصل  قانون اجرای سیاست 19طبق ماده  .تعیین روش واگذاری
 و هابنگاه واگذاری برای ممکن هایروش کلیه از ماده این مفاد با متناسب شرایط حسب است مجاز

 مدیریت واگذاری و( اموال واگذاری سهام، از بخشی یا تمام فروش تملیک، شرط به اجاره) مالکیت
مورد  حسب هاشرکت ادغام و انحالل واگذاری، تجزیه، ،(مدیریت پیمان و  عمومی پیمانکاری اجاره،)

 .«کند استفاده
برای تعیین روش واگذاری باید به این نکته توجه داشت که هر دو مکانیزم واگذاری مالکیت و      

که دولت همواره در مناطق آزاد تجاری، عالوه بر  واگذاری مدیریت قابل اعمال است. با توجه به این
رسد که  میهای کالن اقتصادی است، به نظر  سازی سیاست دنبال پیادهتوسعه تجارت و صادرات به

هایی که سازمان مناطق آزاد  روش مناسب واگذاری اداره مناطق آزاد تجاری ایران در مورد شرکت
ایران حساسیت بیشتری بر آن دارد، واگذاری مدیریت از طریق قرارداد اجاره یا پیمان مدیریت باشد نه 

 کیت استفاده کرد. توان از روش واگذاری مال ها می واگذاری مالکیت. ولی در خصوص سایر شرکت
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، 1قانون اساسی 44های کلی اصل  قانون اجرای سیاست 17باید توجه کرد که طبق ماده  ،البته     
های مناطق آزاد تجاری است که قاعدتا پس از مرحله  زمینه واگذاری، تعیین دقیق میزان داراییپیش

 .طور جداگانه صورت خواهد گرفتبازسازی ساختاری برای هر شرکتی به
 عرضه روش به شود آزاد ایجاد می هایی که برای امور غیرحاکمیتی در مناطق شرکت واگذاری     

 هایکه سازماناست: نخست این غیرممکن تقریباَ و نامناسب به دو دلیل روشی بورس، در سهام
 ماهیت با گاهو هیچ اندبوده خود نفوذ تحت حوزه در حاکمیتی هاینقش ایفاگر واقع در که آزاد مناطق
 متقاضی هایشرکت ،که در صورتی ؛اندنگرفته قرار حسابرسی و مالی تحلیل و بررسی مورد شرکتی

 تأیید به که خود مالی هایفعالیت از صحیحی و روشن مدارک تا است الزم بورس به ورود
عنوان شفافیت مالی به ،به عبارت دیگر .کنند ارائه را باشد رسیده معتبر حسابرسی های همؤسس
 2زمینه ورود به بورس مفقود است. پیش
. شد اشاره آن به نیز سابقاَ که است شرکتی و سازمانی ماهیت دو تفاوت دوم مربوط به نکته     

 بر عموماَ است دولت هایسیاسـت و اهداف از بخشی شدنمحقق آنها تأسیس فلسفه که هاسازمان
 فراتر جایگاهی اهداف، تحقق ساختارها گونهاین در. شوندمی اداره ساالنه ریزیبودجه نظام یک مبنای

 از درآمد کسب ضمن اندبوده مأمور آزاد مناطق هایسازمان. دارد سوددهی و درآمدزایی مباحث از
 مناطق عالیشورای تأیید به مشخص که هایردیف در را هادرآمد مجموع شده،بینیپیش هایمحل

 ،است بوده تأکید مورد آزاد مناطق عملکرد موفقیت تعیین در همواره آنچه .کنند هزینه رسانند،می آزاد
 و همجوار نواحی به کمک عمرانی، عملیات ،(و صادرات واردات)تجارت  میزان قبیل از هاییشاخص
 نظر از آنچه ،که است نه ترازنامه سود و زیان مالی. در حالی گذاریسرمایه جذب به منتهی هایفعالیت
 طریق از موفقیت میزان تعیین خصوص در هاشرکت مالی عملکرد رسدمی نظر به مهم بسیار بورس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

های دولتی ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاه ند ظرف ششا( این قانون مکلف86های دولتی موضوع ماده )ـ کلیه دستگاه17ماده .1
آوری، وضعیت مالی، روابط  ( این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فن2) ( ماده2( و )1های ) مشمول گروه

ها و حقوق و بندی نموده و فهرست شرکت کننده نسبت به محصول تولیدی شرکت طبقهصنعتی و میزان حساسیت مصرف
( این قانون، پیشنهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و 3) ماده« 1»های مصرح در تبصره  دارایی

 . کنندهای مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه غیرمنقول، کلیه اطالعات و مدارک الزم و آخرین صورت
، اصالحیه 24/2/1390، اصالحیه مصوب 1/10/86اق بهادار تهران )مصوب دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اور 6ماده  .2

 (12/4/1389شامل الحاقیه مورخ  15/5/1390مصوب 
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 مناطق در که موضوعی. باشدمی آنها زیان سود و ترازنامه ویژههب مرتبط مدارک و مستندات بررسی
 1 .گیردنمی قرار مالی هایبررسی عمل مالک و نبوده مطرح آزاد چندان

 متقاضی و بوده ده سود که دارد مصداق هاییبنگاه مورد در عمالَ نیز تملیک شرط به اجاره روش     
 شرط به اجاره روش به بنگاه شرایطی چنین در. باشند نداشته را معامله ثمن پرداخت توان متقاضیان یا

 هایهمؤسس و هاتعاونی به هاشرکت و هابنگاه واگذاری در عموماَ روش این و شودمی واگذار تملیک
شدت هاین درحالی است که سود ده بودن مناطق آزاد تجاری ایران ب .رودمی کاربه غیردولتی عمومی

 هایگذاریسرمایه به خود زیرساختی نیازهای و الزامات تأمین مورد تردید است و در عین حال برای
 مشکل. شودنمی توصیه نیز روش این به آزاد مناطق واگذاری ،بنابراین هستند. محتاج نیز هنگفتی
 در دولت حمایتی هایسیاست قطع یقین به قریب احتمال هستند، مواجه آن با آزاد مناطق که دیگری

 هایبخش به آزاد مناطق واگذاری از پس قاعدتاَ ،زیرا ؛است مناطق درآمدی منابع ایجاد جهت
 .شد خواهند لغو نیز حمایتی هایسیاست خصوصی

 اجرای جهت اجاره، پیمان مدیریت و پیمانکاری عمومی در های روش فوق مباحث نتایج بنابر     
ها نیز  که از میان این روش شودمی پیشنهاد ،آزاد مناطق حوزه در سازی )در مدیریت(خصوصی

مدت است. چرا ترین روش، واگذاری اداره مناطق آزاد تجاری از طریق قرارداد اجاره طوالنی مناسب
در پیمان مدیریت نیز همچنان خطرات مربوط به مدیریت دولتی تا حدودی وجود دارد و ممکن  ،که

کاری عمومی  است مدیران در اثر برخورد با ساختار دولتی دوباره به بروکراسی زائد روی آورند. پیمان
رسد  می لیکن به نظر ؛رود شمار مینیز هرچند برای مرحله ایجاد مناطق آزاد جدید روش مناسبی به

 تناسبی با وضعیت موجود مناطق آزاد ایران ندارد.
 ؛ماند کننده برای سازمان منطقه آزاد باقی میمدت، مالکیت شرکت کنترلدر روش اجاره طوالنی     

شود. این قرارداد اجاره باید  اداره آن برای یک مدت طوالنی به بخش خصوصی واگذار می ،اما
های الزم جهت  مدت طرف مقابل انگیزهریتی و نیز منافع طوالنیمدت باشد تا ثبات مدی طوالنی
 نیز موفقی نتایج که دنیا در اجاره طریق از واگذاری روش . نمونهکندگذاری درازمدت را ایجاب  سرمایه

ابتدا  منطقه این شدهانجام توافقات طبق بر. باشد می پاکستان 2گوادر آزاد منطقه است داشته پی در
با فسخ  2013شد و سپس در سال  داده اجاره یک شرکت سنگاپوری به ساله 25 دوره برای یک

و با  3مدت دیگر اداره آن به یک شرکت چینی واگذار شدقرارداد مذکور برای یک دوره طوالنی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 الذکر. فوق 6ماده  5همان، بند  .1
2. Gwader Port  
3. http://www.dawn.com/news/786992/china-given-contract-to-operate-gwadar-port. 
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ها بندر گوادر به یک رقیب جدی برای منطقه آزاد چابهار  گذاری مناسب چینی ریزی و سرمایه برنامه
  [.6] تبدیل شده است

 را خارجی و داخلی توانمند گذارانسرمایه واگذاری، روش اعالم ضمن باید دارایی و اقتصاد وزارت     
 یا برخی بلندمدت اجاره جهت واگذاری هیأت مصوبه و کند فراهم را الزم مقدمات و کرده شناسایی

 و اقتصاد وزارت از نمایندگی به ایران آزاد مناطق سازمان است بدیهی کند. اخذ را آزاد مناطق تمام
 .داشت خواهد عهده به اجاره قرارداد عقد از پس را مربوطه امور پیگیری هایمسئولیت دارایی،

 
 و پیشنهاد گیرینتیجه. 7

های ساختاری که تا حدود زیادی ناشی از مقررات حاکم بر فعالیت  رغم ابهامات و پیچیدگیعلی     
های دولتی  آزاد ایران است، سازمان مذکور را باید گونه خاصی از شرکتکننده مناطق سازمان اداره

کند. ساختار پیچیده دولتی مناطق آزاد  های دولتی تبعیت نمی تلقی کرد که از قوانین و مقررات شرکت
سازی ساختار  خصوصی ،بنابراین ؛شودعنوان یکی از موانع توسعه کیفی آن شناخته میتجاری ایران به

های احتمالی جهت توسعه مناطق بررسی شود.  عنوان یکی از گزینهتواند بهکننده این مناطق می  اداره
کدام از  های مناطق آزاد تجاری ایران مشمول هیچاز حیث نظری، فعالیت تحت تصدی سازمان

دلیل طبع بلکه به ؛ردگی قرار نمی 44های کلی اصل  قانون اجرای سیاست 2ماده 3و  2بندهای 
ها ممنوع بوده و گیرند و فعالیت دولت در آن ار میماده مذکور قر 1ها مشمول بند  اقتصادی، این فعالیت

اما از بعد عملی موانعی در واگذاری اداره این مناطق به  شود؛باید به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار 
اختاری که به آن اشاره شد، وظایف حاکمیتی بخش خصوصی وجود دارد. عالوه بر ابهام و پیچیدگی س

جز  ،بنابراین ؛غیرقابل واگذاری است ،های مناطق آزاد تجاری قرار گرفته است که بر عهده سازمان
کننده مناطق آزاد تجاری ایران قابل های سازمان اداره وظایف و کارکردهای حاکمیتی، بقیه فعالیت

نیازمند طی مقدماتی از جهت بازسازی ساختاری  واگذاری به بخش خصوصی است. این واگذاری
که وظایف حاکمیتی کلیه مناطق آزاد تجاری به یک سازمان متمرکز واگذار نحویبه ؛سازمان است

ی که از سوی های فعلی مناطق آزاد بسیار کوچک شده و صرفاً امور نظارتی و اجرای و سازمان شود
های قابل  دهند. بقیه امور مناطق آزاد در قالب شرکت جام میشود را ان ها احاله میسازمان متمرکز به آن

که دولت همواره در  شود. با توجه به این تدریج به بخش خصوصی واگذار می واگذاری طراحی و به
های کالن اقتصادی  سیاست اجرایدنبال مناطق آزاد تجاری، عالوه بر توسعه تجارت و صادرات به

صورت واگذاری مدیریت هواگذاری اداره مناطق آزاد تجاری ایران ب رسد روش مناسب نظر میاست، به
نه واگذاری مالکیت. این بدین معنا است که مدیریت دولتی بر مناطق آزاد تجاری خود مانع  ،باشد
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رسد واگذاری مدیریت به نظر می ،بنابراین ؛اهداف متصور برای چنین مناطقی است در مسیربزرگی 
روشی منطقی برای محدود ساختن مداخالت دولتی است. در عین حال مناطق به بخش خصوصی 

بلکه مقصود  ؛های دولتی نیستواگذاری مدیریت الزاما به معنای واگذاری مالکیت اموال و عرصه
های بخش گیری از مزیتهای مزبور به بخش خصوصی و بهرهواگذاری مدیریت اموال و عرصه

آزاد است. در انطباق با شیوه واگذاری مدیریت مناطق آزاد به وری مناطق خصوصی در باالبردن بهره
های واگذاری مدیریت نیز قرارداد اجاره طوالنی مدت به عنوان  بخش خصوصی و از بین روش

شود.  سازی مدیریت مناطق آزاد تجاری ایران پیشنهاد می ترین قالب برای خصوصی مناسب
اما اداره آن برای یک  ؛ماند سازمان منطقه آزاد باقی میکننده برای مالکیت شرکت کنترل ،که نحوی به

تا  شودمدت موجب میشود. این قرارداد اجاره طوالنی مدت طوالنی به بخش خصوصی واگذار می
گذاری درازمدت را  های الزم جهت سرمایه مدت طرف مقابل انگیزهثبات مدیریتی و نیز منافع طوالنی

اد تجاری خارجی مانند واگذاری بندر آزاد گوادر پاکستان به بخش . تجربه برخی مناطق آزکندفراهم 
سازی ساختار اداره مناطق خصوصی یکی از شواهد مصداقی و موفق از اجرای این مدل از خصوصی

 آزاد تجاری است.
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