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بسمهتعالی
الیحۀ حمایت از اطفال و نوجوانان
مقدمه

«الیحۀ حمایت از اطفال و نوجوانان» که به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه در جلسه مورخ  1991/5/9هيأت وزیران مصوب شده
و در جلسۀ علنی مورخ  1991/6/6مجلس شوراي اسالمی با اصالحاتی به تصویب رسيده است ،در اجراي اصل  99قانون
اساسی براي شوراي نگهبان ارسال شده است که در ادامه به تبيين و بررسی آن پرداخته خواهد شد.
الف) کلیات

 )1یكی از مهمترین نكات پيرامون این قانون به شرایط حمایت از کودکان و نوجوانان برمیگردد .در این خصوص در ماده
( )9مصوبه 19 ،وضعيت خاص احصاء شده که به موجب آن چنانچه طفل یا نوجوان در معرض بزهدیدگی یا ورود آسيب
به سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی ،اخالقی ،امنيت و یا وضعيت آموزشی قرار گيرد ،وضعيت مخاطرهآميز محسوب شده
و موجبات مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان را فراهم میکند .نكته قابل توجه در این خصوص این است که
باتوجه به موارد پيشبينیشده ،وضعيت مخاطرهآميز در این مصوبه بهراحتی قابل تحقق است؛ چراکه قطعاً مصادیقی همچون
اعتياد (بند «ت» ماده ( ))9یا زندانی شدن (بند «پ») یا ابتالي یكی از والدین به بيماريهاي خاص (بند «ب») و – ...هرچند
که ولیّ دیگر بدون مشكل بتواند زندگی را اداره کرده و بعضی آسيبهاي محتمل را جلوگيري نماید -باالخره بر وضعيت
آموزشی کودك یا نوجوان تأثيرگذار خواهد بود و درنتيجه بهصرف بروز یكی از موارد مزبور ،موجبات مداخله و حمایت
قانونی از طفل و نوجوان ایجاد خواهد شد.
 )2در خصوص سازوکار رسيدگی به وضعيت مخاطرهآميز موضوع این مصوبه توجه به این نكته الزم است که بر طبق ماده
( ،)29رسيدگی به وضعيت مخاطرهآميز جز در مواردي که در صالحيت دادگاه کيفري است برعهده دادگاه خانواده و با ارائه
گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستري و حضور مددکار اجتماعی صورت میگيرد و از این جهت
در عمل انجام همه ي اقدامات حمایتی با نظر قاضی صورت خواهد پذیرفت .اما در مواردي همچون مواد ( )99و ()99
مصوبه ،اتخاذ برخی از تدابير حمایتی بدون اخذ نظر قاضی تجویز شده است که این موضوع میتواند محل ایراد باشد.
 )3در مواد مختلف این مصوبه انجام اقدامات خاصی که غالباً جنبهي حمایتی دارند و بعضاً مشابه صالحيتهاي ضابطان
دادگستري در سایر قوانين میباشد ،براي «مددکاران اجتماعی» پيشبينی شده است .نمونهي بارز این صالحيتها را میتوان
صالحيت مقرر در ماده ( )99این مصوبه معرفی کرد که امكان ورود به محل زندگی و کار افراد را در موارد ضرورت بدون
حكم قضایی فراهم کرده است .در این خصوص آنچه نيازمند توجه است اینكه شرایط موردنياز براي تصدي سمت مددکاري
اجتماعی در قوانين پيشبينی نشده است و شرایطی مانند «وثاقت و امانت» که براي تصدي چنين سمتهایی ضروري است
مغفول مانده است .شایان ذکر است در نمونهي مشابه ،ماده ( )91مصوبه آیين دادرسی کيفري که احراز عنوان ضابط
دادگستري را منوط به فراگيري مهارتهاي الزم زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصيل کارت ویژه ضابطين دادگستري
دانسته بود ،در بند ( )11نامه شماره  91/91/96191مورخ  1991/12/29شوراي نگهبان مورد ایراد قرار گرفت و ذکر شرایط
وثاقت و مورد اعتماد قاضی بودن نيازمند تصریح دانسته شد.
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ب) جزئیات

ماده ( -)1ابهام
 .1ابهام :در بند «پ» ماده ( )1کوتاهی در انجام تكاليفی از قبيل «تأمين نيازهاي اساسی و ضروري طفل و نوجوان» یا ...
مصداق بیتوجهی و سهلانگاري دانسته شده که در مواد دیگر آثاري براي آنها پيشبينی شده است .با توجه به عدم
تعریف مفهوم نيازهاي اساسی و ضروري در این قانون ،ایجاد الزام براي خانواده و دیگران براي تأمين این نيازها داراي
ابهام است؛ چراکه بیتوجهی و سهلانگاري خواندن عدم تأمين این نيازها ،بدون تعریف آنها باعث امكان تفاسير
مختلفی از شرط اساسی و ضروري براي نيازها خواهد شد که در مكاتب مختلف تربيتی نتایج مختلفی را به همراه
خواهد داشت.
 .2ابهام :در بند «ت» این ماده ،هرگونه فعل یا ترك فعل عمدي که سالمت جسمی ،روانی ،اخالقی یا اجتماعی طفل و
نوجوان را در معرض خطر و آسيب قرار میدهد« ،سوء رفتار» دانسته شده است .در این خصوص مفاهيمی همچون
سالمت روانی ،سالمت اخالقی و مهمتر از همه سالمت اجتماعی ،مفاهيم مبهمی هستند که در مقام اجرا ،باب تفاسير
مختلف را باز خواهند کرد و تعاریف صورت گرفته توسط دانشمندان و مكاتب مختلف ،لزوماً با موازین شرعی و قانونی
منطبق نخواهند بود.
همچنين سوء رفتار دانستن مطلق هرگونه «خودداري از کمك» به طفل و نوجوانان ،ازآنجاییکه در بسياري از موارد،
میتواند این امر جنبه تربيتی و حفاظتی از او داشته باشد ،محل تأمل و ایراد به نظر میرسد.
ماده ( -)3نكته و ابهام
 .1نكته :این ماده به معرفی مصادیق وضعيت مخاطرهآميز که مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان را موجب خواهد
شد اشاره دارد .در این خصوص ،اگرچه این وضعيت منوط به این شده است که طفل یا نوجوان در معرض بزهدیدگی
یا ورود آسيب به سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی ،اخالقی ،امنيت و یا وضعيت آموزشی قرار گيرد ،وليكن با توجه به
سهولت شرط تحقق مداخله و تفسيرپذیر بودن موارد آن ،مداخله در امور خانوادهها و ایجاد حمایتهاي قانونی بالوجه
بهآسانی قابل تحقق است که با توجه به تأکيد اصل دهم قانون اساسی 1و سياستهاي کلی نظام در حوزه خانواده مبنی
بر تحكيم بنيانهاي خانواده ،این موضوع محل تأمل جدي است.
 .2ابهام :در بند «الف» ماده ( )9بیتوجهی و سهلانگاري در انجام وظایف قانونی و شرعی از سوي والدین و سرپرستان
زمينه ساز مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان دانسته شده است .این در حالی است که همچون بند «پ» ماده
( )1در اینجا نيز معياري براي بیتوجهی و سهلانگاري تعيين نشده است که این امر میتواند در مقام اجرا اشكاالت
متعددي ایجاد کند.
ماده ( -)5مغايرت با اصول  195 ،191 ،191 ،11 ،95و 111

 .1اصل دهم ـ ازآنجاکه خانواده واحد بنيادي جامعه اسالمی است ،همه قوانين و مقررات و برنامهریزيهاي مربوط باید در جهت آسان کردن
تشكيل خانواده ،پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق اسالمی باشد.
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 .1مغايرت با اصول  11و  :195ساختار و تشكيالتی که بهموجب این ماده با تشخيص رئيس قوه قضائيه تحت نظر دادستان
تشكيل میشود ،اگرچه براي انجام وظایفی ایجاد میشوند که داراي خصوصيت قضایی هستند اما ساختار ایجاد شده
اداري بوده و الزامی براي قضایی بودن آن تعيين نشده است .قرار گرفتن این ساختار تحت نظر دادستان نيز طبيعتاً الزامی
براي قضایی بودن آن ایجاد نخواهد کرد؛ چراکه در حال حاضر نيز ساختارها و معاونتهاي اداري و غيرقضایی در
تشكيالت قوه قضائيه و زیر نظر دادستان وجود دارد که داراي ماهيت قضایی نيستند .ازاینروي ،چنانچه منظور این ماده
ایجاد تشكيالت قضایی نباشد –که امارهاي دال بر آن در متن ماده وجود ندارد -سپردن وظایفی همچون مداخله فوري
قضایی بهمنظور پيشگيري از بزه دیدگی (مندرج در بند «الف») و یا  ...که اطالق آن شامل اقدامات قضایی نيز میشود،
به ساختار و تشكيالت غير قضایی ،مغایر اصول  61و  159قانون اساسی به نظر میرسد.
در این خصوص بر اساس تبصره مادهي مزبور ،در حوزه قضایی شهرها مادام که تشكيالت موضوع این ماده ایجاد نشده
باشد ،وظایف مقرر تحت نظارت دادستان و توسط دادیار آموزشدیده در حوزه اطفال و نوجوانان و در حوزه قضایی
بخشها با نظارت رئيس حوزه قضایی انجام میشود .لذا ،احاله موضوع فعاليت در حوزه قضایی بخشها به نظارت
رئيس حوزه قضایی بدون ذکر سمت انجام دهنده آن اماره دیگري است بر اینکه وظایف مندرج در این ماده توسط
ساختاري غير قضایی انجام میشود.
 .2مغايرت با اصول  111 ،191 ،95و بند  4اصل  :191بند «ث» ماده ( )5سه وظيفه را بر عهده ساختار و تشكيالت
ایجادشده در صدر ماده مزبور قرار داده است .بر اساس وظيفه اول ،نظارت بر حسن اجراي آرا و تصميمات مرتبط با
طفل و نوجوان ،به این ساختار سپرده شده است .این در حالی است که مطابق اصل « 161نظارت بر اجراي صحيح
قوانين در محاکم» در صالحيت دیوان عالی کشور است؛ لذا ،پيشبينی این صالحيت براي مرجعی دیگر ،مغایر با اصل
مزبور به نظر میرسد.
یكی دیگر از وظایف ذکرشده براي این ساختار جدید در این بند ،اجراي آرا و تصميمات قضایی است .با توجه به
موضوع اول ذکرشده در این ماده در خصوص ابهام در قضایی یا غير قضایی بودن این ساختار ،به نظر میرسد ،سپردن
اجراي آراي قضایی به یك نهاد غيرقضایی ازلحاظ اصول مختلف قانون اساسی ازجمله اصول  ،59بند  9اصل  156و
 151واجد ایراد است.
ماده ( -)6ابهام ،نكته و مغايرت
 .1نكته :پيرو بحث مطرحشده در مقدمه ،اعطاي صالحيت شناسایی ،پذیرش ،حمایت ،نگهداري و توانمندسازي اطفال به
بهزیستی با استفاده از مددکاران اجتماعی بدون پيشبينی شرایط الزم همچون وثاقت و  ...داراي ایراد خواهد بود.
 .2ابهام و مغايرت با اصل  :59در جزء « »9بند «ث» تكليف وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به ایجاد «پوشش بيمهاي
کامل مشاغل براي نوجوانان» محل ابهام است؛ چراکه با توجه به قانون کار و سایر قوانين مربوطه ،همه کارفرمایان
مكلفاند کارگران خود را بيمه نمایند و در نتيجهي این تكليف قانونی ،همهي نوجوانان شاغل نيز مشمول حكم مزبور
بودهاند .از سوي دیگر ،عبارت «پوشش بيمهاي کامل مشاغل» واجد این ابهام است که چه نوع پوششی را شامل میشود؟
و آیا چيزي فراتر از بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعی را شامل میشود؟
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با روشن شدن موضوع این دو ابهام ،چنانچه تكليف جدیدي بيش از قوانين گذشته براي وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ایجاد شده باشد ،با توجه به اینکه این امر در الیحه وجود نداشته و در جریان تصویب در مجلس اضافه شده،
این جزء مغایر با اصل  15قانون اساسی است.
 .3ابهام :تكليف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی در جزء « »1بند «ج» این ماده مبنی بر «تدوین دستورالعملهاي
بهداشت کار و مراقبت پزشكی براي انطباق شرایط کار نوجوانان با استانداردهاي الزم» ،با توجه به اینکه این استانداردها
مشخص و معرفی نشدهاند واجد ابهام است.
 .4نكته :در جزء « »1بند «چ» این ماده اگرچه اصل سیام قانون اساسی دولت را مكلف کرده است تا وسایل آموزش و
پرورش رایگان را براي همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند ،اما این بدین معنا نيست که تحصيل تا پایان دوره
متوسطه الزامی است .لذا عدم ثبتنام و ترك تحصيل تا پيش از پایان دوره متوسطه اگرچه ممكن است به دالیلی نوجوان
را نيازمند اقدامات حمایتی سازد ولی لزوماً از اسباب مداخله حمایتی دستگاههاي مربوطه نخواهد بود.
 .9تذكر :بهموجب جزء « »2بند «چ» این ماده ،وزارت آموزش و پرورش مكلف است «اطفال و نوجوانان موضوع این
قانون» را شناسایی کرده و به نهادهاي حمایتی و قضایی جهت انجام اقدامات حمایتی الزم راهنمایی و معرفی کند .بر
اساس ماده (« )2تمام افرادي که به سن هجده سال تمام شمسی نرسيدهاند ،مشمول این قانون میباشند ».بدین معنا بر
اساس تكليف جزء مذکور که احتماالً به اشتباه و بدون دقت به تصویب رسيده است ،همه اطفال و نوجوانان موضوع
این قانون که همه افراد زیر هجده سال جامعه را شامل میشود بایستی توسط وزارت آموزش و پرورش به نهادهاي
حمایتی و قضایی راهنمایی و معرفی شوند.
 .1مغايرت با اصل  :19در جزء « »5بند «ح» این ماده ،واگذاري تدوین ضمانت اجراهاي اداري و انضباطی براي مشمولين این
جزء به سازمان صدا و سيما مغایر با اصل  15قانون اساسی است.
 .5مغايرت با اصول  111 ،95و  :195به موجب تبصره ذیل این ماده ،آیيننامه اجرایی این قانون توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و با همكاري سایر دستگاههاي مرتبط تهيه و به تصویب هيأت وزیران خواهد رسيد .در این خصوص باید توجه نمود
که اعطاي صالحيت تصویب آیيننامه اجرایی در خصوص دستگاههایی که خارج از قوه مجریه قرار دارند به هيأت وزیران،
مغایر با اصل  51قانون اساسی است .ازاینرو تهيه و تصویب آیيننامه اجرایی توسط هيأت وزیران براي نيروي انتظامی ،سازمان
زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور و سازمان صدا و سيما مغایر اصول  151 ،111و  115قانون اساسی است.
ماده ( -)7ابهام و نكته
 .1ابهام :در ماده ( )1فراهم کردن موجبات تحصيل اطفال و نوجوانان جزء تكاليف والدین ،اولياء یا سرپرستان قانونی آنها دانسته
شده است که در صورت استنكاف با وجود فراهم بودن شرایط ،ضمانت اجراهایی براي آن پيشبينی شده است .در این خصوص
موضوع اولی که باید به آن اشاره کرد این است که اگرچه بر اساس جزء « »2بند «چ» ماده ( ،)6وزارت آموزش و پرورش مكلف
است اقدامات الزم براي پوشش تحصيلی کامل اطفال و نوجوانان را تا پایان دوره متوسطه انجام دهد ،اما در ماده ( )1مشخص
نشده است که اولياء تا چه مقطعی مكلفاند موجبات تحصيل را فراهم نمایند؟ از سوي دیگر ،فراهم بودن شرایط واجد ابهام
است و منظور قانونگذار از آن مشخص نشده است.

5

 .2نكته :در خصوص تكليف مقرر در این ماده توجه به این نكته الزم است که اگرچه دولت مكلف به تأمين شرایط تحصيلی تا
پایان دوره متوسطه است ،اما جرمانگاري عدم فراهم کردن موجبات تحصيل و الزام همه اطفال و نوجوانان به تحصيل میتواند
محل اشكال باشد و چهبسا که به علل مختلفی ،ولی قانونی طفل و نوجوان ،بعد از گذراندن سطحی از تحصيل ،ورود به حرفه
را مصلحت نوجوان تشخيص دهد که در این موارد اجراي مجازات براي وي محلی ندارد.
ماده ( -)8نكته
در این ماده تهدید ،ترغيب و تشویق طفل و نوجوان به فرار از خانه یا مدرسه و ترك تحصيل و یا تسهيل و ایجاد مقدمات آن جرم
تلقی شده است .در این خصوص باید توجه داشت که در حال حاضر برخی از خانوادهها فرزندان خودشان را پس از اخذ مدرك
سيكل ترغيب یا تشویق میکنند تا بهصورت غيررسمی ادامه تحصيل بدهند و یا وارد حوزههاي علميه شوند که با تأیيد این مصوبه
همهي آنها مشمول مجازاتهاي این ماده خواهند شد .و یا اینکه با توجه به روشن نشدن منظور از «فرار» در این ماده ،صرفاً با
یكبار خروج از مدرسه به تشویق افراد همسن خود ،آنها مشمول مجازات مذکور خواهند شد؟ به نظر میرسد استفاده از عبارات
کلی و غيردقيق در تدوین این ماده باعث میشود تا مجازات ذکرشده به موارد دیگري غير از موارد موردنظر نيز قابل تحميل باشد
که در آن صورت به دالیل مختلف محل ایراد خواهد بود.
ماده ( -)9ابهام
بند «ث» این ماده «آزار جنسی یا عاطفی ناشی از بیتوجهی و سهلانگاري شدید و مستمر» را جرمانگاري کرده است .اگرچه در
ماده ( )1بیتوجهی و سهلانگاري تعریف شدهاند اما منظور از آزار جنسی یا عاطفی در این بند مشخص نشده است و معلوم نيست
چه رفتارهایی میتواند مصداق آزار جنسی و عاطفی قرار گيرند؛ حتی چنانچه منظور از آزار جنسی را بتوان با استفاده از قوانين و
مواد دیگر این قانون تا حدي روشن نمود ،اما اصطالح «آزار عاطفی» قطعاً بدون تعریف قانونگذار مبهم است.
ماده ( -)11ابهام
در ماده ( )11آزار یا سوءاستفاده جنسی نسبت به طفل یا نوجوان جرمانگاري شده و متناسب با شرایط تعيين شده ،مجازاتهاي آن
تعيين شده است .مَقسم اصلی آزارها در این ماده ،تقسيم آزارهاي جنسی به آزارهاي تماسی و غيرتماسی است و در هرکدام ارتكاب
آنها از سوي محارم یا انجام آنها به عنف ،وجه مشدده مجازات قلمداد شده است .نكته مبهم در این خصوص این است که منظور
قانونگذار از «آزار جنسی غيرتماسی» در این مصوبه تعيين نشده است .عالوهبر این ،با فرض اینکه مصادیقی را بتوان براي آزار
جنسی غيرتماسی برشمرد ،تعيين مصداق براي به عنف یا غيرعنف بودن آزار جنسی غيرتماسی محل تأمل جدي است.
ماده ( -)11تذكر
با توجه به الغاي تبصره « »1ماده ( )9قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب  1919/9/21در ماده ( )51همين مصوبه ،وجهی براي
اعالم حاکم بودن مجازات مندرج در این ماده بر حكم مجازات قسمت اخير تبصره « »1ماده ( )9قانون مبارزه با قاچاق انسان وجود
ندارد؛ چراکه قانون مذکور به واسطهي این مصوبه اساساً ملغی خواهد شد و بر این اعالم برتري اثري مترتب نيست.
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ماده ( -)13تذكر
در خصوص «قانون پيوند اعضاي بيماران فوتشده یا بيمارانی که مرگ مغزي آنان مسلم است ،مصوب  »1919/1/11مذکور در
تبصره « »1این ماده این نكته قابلتوجه است که در زمان تصویب این قانون ،شوراي نگهبان ایرادات شرعی فقهاي محترم 2را به
استناد اصل  9قانون اساسی ،پس از انقضاي مهلت  21روزه مقرر در اصل  95به مجلس اعالم نمود .وليكن ،مجلس بدون توجه به
این ایرادات ،آن قانون را براي ابالغ به رئيسجمهور ارسال نمود و در حال حاضر قانون مزبور مجراست.
ماده ( -)19مغايرت با اصل 19
این ماده افشاي هویت و اطالعات طفل یا نوجوان بزهدیده یا در وضعيت مخاطرهآميز از طریق رسانههاي گروهی و یا با توزیع،
تكثير ،انتشار و نمایش فيلم یا عكس و مانند آن را با تحقق شرایطی جرمانگاري کرده است .تبصرهي ماده مزبور نيز توزیع ،انتشار
و نمایش فيلم یا عكس و مانند آن را بهصورت محدود و بهمنظور استفاده علمی یا در جهت مصالح کودك یا کمك به او و «همچنين
در سایر موارد به تشخيص قاضی» از شمول مجازات مندرج در ماده مستثنی کرده است .در این خصوص باید توجه نمود که احالهي
استثنا کردن سایر موارد از این ماده به تشخيص قاضی بدون تعيين ضوابط و شرایط آن ،مغایر با اصل  15قانون اساسی است.
ماده ( -)31مغايرت با اصول  11و 191
همانگونه که در نكات کلی مطرح گردید ،امكان شروع به تعقيب «یا» اتخاذ تدابير حمایتی بهموجب تقاضاي طفل و نوجوان و
گزارشهاي مكتوب و شفاهی دیگران ،بدین معناست که براي اتخاذ تدابير حمایتی و مداخله در امور خانواده ،نيازي به طی روند
مندرج در ماده ( )29در خصوص صالحيت قاضی در تصميمگيري براي مداخله نيست و بدون صالحدید قاضی امكان ورود
مددکاران اجتماعی به موضوع و مداخله آنها وجود دارد .لذا ،این ماده مغایر با اصول  61و  156قانون اساسی است.
ماده ( -)31نكته و مغايرت با اصول  11و 191
اعطاي اختيار و صالحيت انجام اقدامات مندرج در این ماده به مددکاران اجتماعی ،بدون نظر قاضی مغایر با اصول  61و  156قانون
اساسی است.
ماده ( -)33نكته
در صورت بروز خطر شدید و قریبالوقوع براي طفل و نوجوان مددکاران اجتماعی بهزیستی و ضابطان دادگستري طبق این ماده
مكلفاند اقدامات مندرج در این ماده را انجام دهند .این در حالی است که ضابطان دادگستري بایستی لزوماً شرایط خاصی را داشته
باشند ولی عدم پيشبينی چنين شرطی براي مددکاران اجتماعی محل ایراد خواهد بود.
ماده ( -)33نكته
وظایف محولشده به مددکاران اجتماعی در این ماده نيز همچون موضوع ماده ( ،)99گویاي ضرورت وجود شرایط الزم براي این
مددکاران است.

 .2نظر شرعی فقهاي شوراي نگهبان در نامه شماره  19/21/1212مورخ .1919/9/1
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الیحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری -صنعتی ،اصالح محدوده سه منطقه آزاد تجاری -صنعتی و ایجاد
مناطق ویژه اقتصادی
مقدمه
الیحه قانونی «ایجاد هشت منطقه آزاد تجاري -صنعتی ،اصالح محدوده سه منطقه آزاد تجاري -صنعتی و ایجاد مناطق ویژه
اقتصادي» که ابتدا تحت عنوان «الیحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاري -صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادي» در تاریخ
 95/9/29اعالم وصول گردیده بود 9،نهایتاً با اصالحات و اضافات متعددي در جلسه مورخ  1991/6/11مجلس شوراي
اسالمی به تصویب رسيد .در این گزارش ضمن پرداختن به مسائل کالن مربوط به مناطق آزاد و ویژه ،به بررسی مصوبه
حاضر خواهيم پرداخت.
الف) کلیات
پيش از آنكه به بررسی نكات و مسائل مطروحه درخصوص ماده واحده و بندهاي ذیل آن بپردازیم ،الزم است به دليل لزوم
توجه به فلسفه ،اهداف ،کارکرد و آثار ایجاد چنين مناطقی در بررسی مصوبه حاضر ،چند مسئله اساسی پيرامون این مناطق
مورد توجه قرار گيرد:
 )1وضعیت مناطق آزاد در کشور
از آنجایی که ایرادات و مسائل مطروحه در خصوص مناطق آزاد مستند به وضعيت فعلی و عملكرد این مناطق میباشد،
ضرورت دارد ابتدا ،وضعيت این مناطق باتوجه به کارکردي که براي این مناطق متصور است ،مورد توجه قرار گيرد.
در یك نگاه کلی مناطق آزاد تجاري-صنعتی به منظور تحقق چهار هدف اصلی تشكيل گردیدهاند که عبارتند از  )1صادرات،
 )2توليد )9 ،جذب منابع مالی از خارج )9 ،انتقال فناوري .9از همينرو ایجاد مناطق آزاد مستلزم تأمين زیرساختهاي الزم
و داشتن الگوي کالن توسعه اقتصاد کشور است و مطابق تجربيات موجود در سایر کشورها ،این مناطق در مساحتی محدود،
محصور ،فاقد جمعيت ساکن و خارج از مناطق شهري و عمدتاً در نقاط حاشيه بندري با رویكرد کامالً تخصصی و با تمرکز
بر فناوريهاي پيشرفته و دانشبنيان و پس از تأمين کليه زیرساختهاي مورد نياز ایجاد شدهاند تا بتوانند در مسير تحقق
اهداف خود حرکت کنند .لذا ایجاد مناطق آزاد وسيع و بدون زیرساختهاي اقتصادي کارکرد مطلوبی از جهت تحقق
اهداف مورد نظر نخواهد داشت .نمودار ذیل مقایسه اجمالی وسعت جغرافيایی بزرگترین منطقه آزاد ایران که به عنوان
بزرگترین منطقه آزاد جهان نيز محسوب میشود با برخی مناطق آزاد موفق سایر کشورهاست( .الزم به ذکر در مصوبه حاضر
همين منطقه آزاد مجدداً به ميزان قابل توجهی گسترش یافته است)
 .3الزم به ذکر است که الیحه اوليه دولت ناظر به ایجاد هفت منطقه آزاد بوده است ولكن مطابق اصالحيه  96/1/9دولت ،ضمن اصالح عنوان
الیحه ،یك منطقه آزاد دیگر نيز بهالیحه افزوده میشود.
 .4در تعریف مناطق اقتصادي ویژه یا آزاد تعاریف مشابه ی در کتب اقتصاد ذکر شده است .به عنوان نمونه می توان به این تعریف اشاره نمود:
منطقه جغرافيایی معينی در داخل محدوده سرزمينی یك کشور که مقرارت کسب و کار در آنجا متفاوت با مقررات رایج در کل سرزمين است.
این تفاوت به شرایط سرمایه گذاري ،تجارت بين المللی ،گمرکات ،ماليات و مقررات دیگر ،مربوط می شود به طوري که کسب و کار در
مجموع در این مناطق آزادانه تر و پرسود تر باشد.
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بررسی تجربيات موجود نسبت به مناطق آزاد تجاري در ایران نيز حاکی از همين امر میباشد که عملكرد این مناطق تاکنون
موفقيتآميز نبوده و این مناطق با عدم وجود کنترلهاي مناسب به محلی براي واردات کاالهاي مصرفی بادوام ازجمله
خودرو تبدیل شده است و از سویی رقابتها بين مناطق آزاد در جهت استفاده از معافيتهاي مالياتی کاالهاي مصرفی باعث
تشدید این امر شده است .لذا ایجاد مناطق آزاد جدید بدون تأمين پيشنيازها و الزامات آن و در مساحتهاي وسيع و بدون
داشتن الگوي کالن ناظر به توسعه متوازن منطقهاي ،نهتنها نمیتواند موجب توسعه کشور شود بلكه ناکارآمديهایی را
میتواند به دنبال داشته باشد.
با این مقدمه میتوان وضعيت مناطق آزاد ایران در حوزههاي مختلف را مستند به آمار و گزارشهاي موجود به شرح ذیل
ارائه نمود:
 .1صادرات و واردات
همانگونه که بيان شد از جمله اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد توسعه صادرات است و از همين رو در بند « »11سياستهاي
کلی اقتصاد مقاومتی توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشور بهمنظور صادرات کاال و خدمات مورد تأکيد قرار
گرفته است .اما باتوجه به وضعيت فعلی این مناطق و همچنين بسترهایی که مبتنیبر قوانين و مقررات موجود ایجاد شده
است ،این مناطق نه تنها محلی جهت توسعه صادرات به شمار نمیآیند بلكه بيشتر به عنوان مجرایی جهت واردات قلمداد
میگردند 5.به عنوان مثال براساس آمار سال  1996صادرات و واردات از مناطق آزاد و با درنظر گرفتن وسعت این مناطق
به شرح ذیل میباشد:

 .9به نقل از دبير شوراي مناطق آزاد « :یكی از انتقادات به جا به مناطق آزاد این است که این مناطق باید سرپل توليد ،صادرات و فناوري باشند
اما درحال حاضر به مراکز و داالن هاي واردات تبدیل شدهاند 1999/1/21( ».به نقل از خبرگزاري تسنيم)
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کشور

موضوع

مقایسه

مناطق آزاد

مساحت مناطق آزاد  1.9برابر

حداکثر مساحت

وسعت

شهركها و نواحی
صنعتی و واحدهاي

 991هزار هكتار

مساحت مناطق آزاد
تجاري-صنعتی

 591هكتار

توليدي

صادرات

سال 96

توليدي در مناطق آزاد در
 96ميليارد دالر

سال 96

واردات

دالر

صادرات مجدد مناطق
آزاد 5در سال 96

دالر

منطقه

سال 96

 1.922ميليارد

 1.529ميليارد

واردات به محدوده

واردات کل کشور در

صنعتی و واحدهاي توليدي در
کشور است!

صادرات کاال و خدمات
صادرات کل کشوردر

وسعت شهركها و نواحی

1

 1.1ميليارد دالر

مجموعا کمتر از  2درصد
صادرات کل کشور توسط مناطق
آزاد صورت میگيرد.
مجموعا حدود  11درصد
واردات کشور از طریق مناطق
آزاد صورت میگيرد.

 59ميليارد دالر
واردات به سرزمين اصلی

 9ميليارد دالر

واردات کاال به محدوده مناطق
آزاد بيش از 9برابر صادرات این
مناطق است.

همانگونه که مشاهده میشود اگرچه مساحت مناطق آزاد کشور هم اکنون  1/9برابر مساحت شهركها و نواحی صنعتی و
واحدهاي توليدي است اما حجم صادرات آن ها به مراتب کمتر میباشد( .الزم به ذکر است مقایسه محدوده مناطق آزاد با
نواحی صنعتی و واحدهاي توليدي به این دليل است که مقایسه مناطق مزبور به دليل کارکرد مورد انتظار اصوال باید ناظر
به مناطق اقتصادي و توليدي باشد و لذا مقایسه آن با مناطق جغرافيایی دیگر صحيح نمیباشد) .لذا باتوجه به وضعيت فعلی
این مناطق و شرایط موجود افزایش تعداد و محدوده جغرافيایی مناطق آزاد نمیتواند به توسعه صادرات منجر گردد.
 .2جذب سرمايه خارجی در كشور
علی رغم اینكه از جمله کارکردهاي اصلی ایجاد مناطق آزاد ،جذب سرمایه گذاري خارجی میباشد (تأمين منابع مالی از
خارج از طریق توسعه حوزه عمل مناطق آزاد در بند « »11سياستهاي کلی اقتصاد مقاومتی مورد تأکيد قرار گرفته است)
ولكن سهم این مناطق در  25سال گذشته در جذب سرمایه خارجی کل کشور تنها حدود  5درصدبوده است ،درحالی که
باتوجه به گستره این مناطق ،چنين نسبتی نمیتواند حداقل مقبوليت در این حوزه را فراهم آورد .جدول ذیل عملكرد مناطق
آزاد در حوزه سرمایه گذاري خارجی را با سایر مناطق کشور مقایسه نموده است.
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کشور

موضوع

مقایسه

مناطق آزاد
سال :1999
سال :2115

جذب
سرمایهگذاري
خارجی

 1.11ميليارد دالر

ميزان جذب

 2.151ميليارد دالر

سرمایهگذاري

سال :2116

مستقيم خارجی در

 9.912ميليارد دالر

کشور ()FDI

سال :2111

سال :1999

سرمایهگذاري
خارجی (مستقيم و
مشاکت) تحقق یافته

 5.119ميليارد دالر

مناطق آزاد به طور ميانگين

 1.25ميليارد دالر

حدود  5درصد

سال :1995

سرمایهگذاري خارجی در

 1.95ميليارد دالر

کشور را جذب نمودهاند.

سال :1996
 1.92ميليارد دالر

 .3اشتغال زايی
همانگونه که ذکر شد ،از جمله کارکردهاي مهم مناطق آزاد «اشتغال زایی» میباشد .اما بانگاهی به آمار موجود مشخص
میگردد که سهم این مناطق در ایجاد اشتغال در کشور کمتر از  9درصد است که این ميزان باتوجه به گستره این مناطق
نمیتواند مقبول باشد .جدول ذیل به مقایسه این موضوع پرداخته است.
کشور

موضوع

ایجاد اشتغال در
اشتغالزایی

کل کشور در
سال 95

 611هزار شغل

مناطق آزاد
اشتغالزایی در مناطق
آزاد در سال 95

مقایسه
مناطق آزاد تنها حدود  9درصد

 21هزار شغل

اشتغالزایی کشور را به خود
اختصاص دادهاند.

 .4قاچاق كاال
ازجمله معضالتی که مناطق آزاد با آن مواجه میباشند افزایش قاچاق و فراهم کردن بستر مناسب جهت این پدیده میباشد.
این درحالی است که براساس بند « »11سياستهاي کلی اقتصاد مقاومتی «گسترش و تسهيل توليد» از جمله اهداف توسعه
حوزه عمل مناطق آزاد قلمداد شده است .براساس گزارشی که هيئت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسالمی از روند
مبارزه با قاچاق کاال و ارز در سال  61991ارائه نموده است مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادي به مجرایی جهت قاچاق
تبدیل گردیدهاند و بخشی از این امر ناشی از ایجاد مناطق در محدودههاي وسيع میباشد .چراکه ایجاد مناطق آزاد در
محدودههایی با مساحت زیاد ،در عمل امكان محصور کردن این محدودهها و استقرار گيتهاي ورود و خروج را از بين
خواهد برد و درنتيجه ایجاد زمينه براي عدم نظارت کامل گمرك بر تمامی محدوده وسيع این مناطق و امكان بروز قاچاق
کاال به سرزمين اصلی به وجود خواهد آمد .جدول ذیل بيانگر ميزان قاچاق کاال در یكسال (سال  )1995از طریق مناطق
آزاد میباشد.

 .1در بخشی از گزارش اینگونه آمده است « :هیئت مراتب تأسف خود را از اینکه مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بجای تسهیل در صادرات به
سرپلی برای واردات و ورود قاچاق کاال به کشور تبدیل شدهاند ،ابراز میدارد .بخشی از کالهای واردشده به این مناطق به صورت کاالی همراه مسافر
و بخشی دیگر به صورت قاچاق وارد کشور میگردد .الزم است مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مورد مابهالتفاوت میزان واردات کاال به
این مناطق و میزان مصرف کاالهای مصرف شده در منطقه به عالوه صادرات مجدد پاسخگو باشد».
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کشور

موضوع

مقایسه

مناطق آزاد

قاچاق

قاچاق کاال در کل

حدود  12.5ميليارد

قاچاق کاال از طریق

حدود  1ميليارد

حدودا  1درصد قاچاق کل کشور از

کاال

کشور

دالر

مناطق آزاد

دالر

طریق مناطق آزاد وارد کشور میگردد.

 .9بودجه
ازجمله مسائل دیگر که ناظر به مناطق آزاد وجود دارد موضوع بودجه شرکتهاي سازمان مناطق آزاد میباشد که به دليل ماهيت دولتی این
شرکتها ،1علی االصول میبایست مطابق اصل  52قانون اساسی ناظر به لزوم تصویب بودجه کل کشور توسط مجلس ،به تصویب مجلس
میرسيد ،لكن به استناد برداشت ناصحيحی که این شرکتها و همچنين دولت و مجلس از مواد ( )2و ( )9قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
تجاري  -صنعتی جمهوري اسالمی ایران  1دارند ،بودجه این شرکتها صرفاً به تصویب هيأت وزیران رسيده و هيچ انعكاسی در بودجه کل
کشور ندارد و به تبع از الزامات مقرر در اصول  59و  55مبنیبر واریز کليه وجوه به خزانه کل کشور و نظارت دیوان محاسبات بر دخل و خرج
دستگاههاي دولتی معاف گردیدهاند .این درحالی است که مواد مورد استناد مزبور نمیتواند به منزله استثنا شدن شرکتهاي این مناطق از قانون
اساسی و قوانين عادي ناشی از آن گردد .از همينرو شوراي محترم نگهبان در اظهارنظر خود نسبت به الیحه بودجه سال  1991کل کشور عدم
درج بودجه شرکت هاي مناطق آزاد در بند «ب» ماده واحده را مورد ایراد قرار داد و متعاقباً مجلس بهمنظور رفع این ایراد مقرر داشت «دولت
مكلف است اقدامات قانونی الزم جهت درج بودجه تلفيقی سازمانهاي مناطق آزاد و ویژه اقتصادي در این قانون را انجام دهد» (بند «ن» تبصره
« »11قانون بودجه سال  .)1991لكن تاکنون هيچگونه اقدامی در اینخصوص از سوي دولت انجام نگرفته است .حال باتوجه به اینكه مطابق
الیحه حاضر اوالً تعداد این شرکتها از هفت عدد به  15عدد افزایش خواهد یافت و از سوي دیگر حوزه جغرافيایی برخی مناطق آزاد موجود
نيز به نحو قابل مالحظهاي گسترش یافته است ،این امر باعث خواهد شد مجدداً بخش قابل مالحظه اي از بودجه کشور در قانون بودجه
منعكس نگردیده و از الزامات اصول  59و  55معاف خواهند گردید .الزم به ذکر است که هم اکنون بودجه  1منطقه آزاد در سال  1991حدود
 9هزار ميليارد تومان پيش بينی شده است که معادل  6/9بودجه عمرانی کشور محسوب می شود.
موضوع

بودجه

کشور

مناطق آزاد

بودجه عمرانی سال

 62هزار ميليارد

 91کل کشور

تومان

مجموع منابع و
درآمدهاي مناطق آزاد
در سال 91

مقایسه

 9هزار ميليارد
تومان

معادل  6.9بودجه عمرانی
کشور در اختيار  1منطقه آزاد
قرار دارد.

 .5ماده  -9هر منطقه توسط سازمانی که بصورت شرکت با شخصيت حقوقی مستقل تشكيل می گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره
می شود » ...
 .1ماده  -2درآمد سازمانهاي مناطق آزاد صرفاً بایستی در چارچوب بودجه ساليانه که به تصویب هيئت وزیران می رسد هزینه گردد  .کمك
هاي سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی ( با اولویت نواحی همجوار ) صرفاً با تصویب هيئت دولت امكان پذیر بوده و هر گونه کمك
دیگري تصرف غير قانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد .
ماده  -4هيأت وزیران مسووليت:
الف .. -
ج  -تصویب برنامه هاي عمرانی  ،فرهنگی  ،بودجه ساالنه و عملكرد صورتهاي مالی سازمان هاي مناطق .
 ....را به عهده خواهد داشت .
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 .1معافیت مناطق آزاد از شمول قوانین و مقررات عمومی كشور
یكی از نكات حائز اهميت در رابطه با مناطق آزاد این است که این مناطق مطابق ماده ( )5قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
تجاري_صنعتی 9از قوانين و مقررات عمومی کشور مستثنی شدهاند .بدون شك پذیرش چنين استثنایی ناظر به حالتی است که
این مناطق از حيث تعداد و همچنين گستره جغرافيایی بسيار محدود و محصور بوده و علیالقاعده عدم رعایت چنين مقرراتی
نسبت به این مناطق محدود مطابق فلسفه و کارکرد آنها میباشد .اما در حالتیکه چنين قيدي (محدودیت تعداد و جغرافياي این
مناطق) منتفی گردد ،پذیرش استثناي مزبور نمیتواند به جهاتی از جمله موارد ذیل مورد پذیرش باشد:
اول اینكه استثنا شدن این مناطق از مقررات عمومی دولت به دليل اینكه بخشی از این مقررات ناظر به قوانينی است که در راستاي
اصول قانون اساسی بوده و یا ماهيتاً جنبه تقنينی دارد ،مغایر اصول مربوطه و همچنين اصل  15قانون اساسی قلمداد میشود.
بهعنوان مثال بخشی از قوانين و مقررات حاکم بر شرکتهاي دولتی و سایر مقررات عمومی دولت ،قانون محاسبات عمومی
میباشد که ناظر به اصول  59و  55قانون اساسی میباشد .در نتيجه استثناي مزبور باعث گردیده تا این مناطق اوال درآمدهاي
خود را به خزانه واریز ننمایند و ثانياً دیوان محاسبات بر عملكرد مالی آنها نظارتی نداشته باشد .این مسئله میتواند ناظر به
قوانين حاکم بر انفال و منابع عمومی و همچنين سياستهاي کلی اصل  99قانون اساسی نيز صادق باشد.
دوم اینكه استثناي مزبور در مواردي میتواند داراي حساسيتهایی باشد که علی االصول سعی شده در قوانين و مقررات مختلف
(که البته مناطق آزاد از آن مستثنی شدهاند) ،موردتوجه قرار گيرد .براي مثال انتخاب اعضاي هيات مدیره و مدیرعامل سازمان
ادارهکننده مناطق آزاد مطابق ماده ( )6قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري_صنعتی 11خواهد بود که از صالحيتهاي اختياري
هيات وزیران است و قانون هيچگونه شرایطی براي اعضاي هيات مدیره همچون مسلمان بودن و داشتن وثاقت تعيين نكرده
است .بر اهميت این امر زمانی افزوده میشود که این مناطق عمدتاً مناطق مرزي و امنيتی هستند و درصورتیکه افراد مسلمان و
داراي وثاقت مدیریت این مناطق را بر عهده نداشته باشند میتواند براي کل کشور خطرآفرین باشد.
این مسئله را میتوان در حوزههاي دیگري نظير آموزش و پروش نيز مشاهده نمود و استثنا شدن مناطق آزاد از قوانين و مقررات
عمومی را محملی جهت آزادي عمل دستگاه بدون قيود مقرر در قوانين دانست.
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 .5ماده  -9هر منطقه توسط سازمانی که بهصورت شرکت با شخصيت حقوقی مستقل تشكيل میگردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره
میشود .این شرکتها و شرکتهاي وابسته از شمول قوانين و مقررات حاکم بر شرکتهاي دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده
و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامههاي مربوط اداره خواهد شد و در موارد پيش بينی نشده در این قانون و اساسنامه  ،تابع قانون تجارت
خواهند بود.
 .11ماده  -1سازمان توسط هيأت مدیره متشكل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد.
اعضاء هيأت مدیره توسط هيأت وزیران انتخاب خواهند شد .مدیرعامل سازمان که ریاست هيأت مدیره را به عهده خواهد داشت ،بهموجب
حكم ریاست جمهوري و از ميان اعضاء هيأت مدیره منصوب و باالترین مقام اجرائی درزمينههاي اقتصادي و زیربنائی منطقه میباشد .انتخاب
مدیرعامل و اعضاي هيأت مدیره براي مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بالمانع است .عزل مدیرعامل و اعضاء هيأت مدیره با همان
مراجع انتخابکننده میباشد .هيأت وزیران مسئوليت و اختيار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به عهده دارد.
 .11بهعنوان مثال میتوان به این خبر اشاره نمود« :وزارت آموزش و پرورش ،براي ایجاد مدارس الگو در جمهوري اسالمی ،بنا دارد که در مناطق
آزاد مدارسی با استانداردهاي بينالمللی درست نماید».
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شایان ذکر است اگر قوانين و مقررات در سرزمين اصلی تا اندازهاي داراي اشكال است که ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادي
جدید تنها راه حل براي فعاالن مولد اقتصادي است تا بتوانند با قوانين آسانتري فرآیندهاي اداري و توليدي خود را انجام دهند.
به نظر میرسد اصالح قوانين و مقررات سرزمين اصلی مقدم بر ایجاد مناطق آزاد جدید است چون منافع آن ملی و کالن است
و منجر به ایجاد تبعيض منطقهاي نمیگردد.
 )1مغایرت با سیاست های کلی نظام
دومين مسئله کلی که ناظر به موضوع افزایش تعداد و توسعه وسعت جغرافيایی مناطق آزاد تجاري  -صنعتی و مناطق ویژه
اقتصادي (تاحدودي) وجود دارد ،مغایرت و عدم تطابق موضوع مزبور با برخی سياستهاي کلی نظام است که به شرح ذیل
قابل ارائه میباشد.
الف -مغايرت با سیاستهاي كلی اقتصاد مقاومتی
 .1مطابق بند « »11سياستهاي کلی اقتصاد مقاومتی ،12توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشور بهمنظور انتقال
فناوریهاي پيشرفته ،گسترش و تسهيل توليد ،صادرات کاال و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالی از خارج مورد تأکيد
قرار گرفته است که بهعنوان جهتگيري اصلی در حوزه دستيابی به اهداف مناطق آزاد تلقی میشود .همانگونه که مشاهده
میگردد در این سياستها (باوجود در مقام بيان بودن) هيچ اشارهاي به افزایش تعداد و یا گسترش دامنه جغرافيایی این مناطق
نشده است .چراکه مفهوم تأکيد مقرر در این بند مبنی بر «توسعه حوزه عمل» آن است که محوریت توسعه مناطق آزاد باید ارتقاء
حوزهي عمل و ارتقاي کيفی آن در راستاي اهداف شمرده شده در بند « »11باشد و نه آنكه محوریت افزایش تعداد مناطق آزاد
و همچنين گسترش حوزهي جغرافيایی آن باشد .19بنابراین اوالً مقصود از این بند ،ساماندهی وضع موجود مناطق آزاد و ویژه،
توسعه کيفی مناطق آزاد و ویژه موجود و هدایت آنها به سمت اهداف ایجادي و مبانی شكلگيري و اعطاي مأموریتهاي جدید
به مناطق از جمله «انتقال فناوريهاي پيشرفته» و «تأمين منابع مالی از خارج» است.
ثانياً بر فرض اینكه افزایش تعداد مناطق آزاد نيز ازسياست هاي مزبور برداشت گردد ،لكن باتوجه اینكه مناطق آزاد فعلی در نيل
به اهداف تصریح شده ناموفق بودهاند و تجربه نشان داده مناطق آزاد نه تنها به گسترش صادرات کمك نكردهاند بلكه به افزایش
بیرویه کاال و گسترش قاچاق نيز دامن زدهاند ،بنابراین افزایش مناطق آزاد بدون نيل به اهداف مصرح در بند « ،»11در مغایرت
با این بند قرار دارد.

دراین رابطه باتوجه به اینكه برداشت منطقی از استانداردهاي بينالمللی اسنادي همچون  2191است ،می توان گفت استثنا شدن اداره مناطق آزاد
از نظامات قانونی کشور منجر به این چنين مسائلی میگردد.
 .12بند « -»11توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشور بهمنظور انتقال فناوريهاي پيشرفته ،گسترش و تسهيل توليد ،صادرات کاال
و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالی از خارج.
 .13در سخنرانی رهبر معظم انقالب نيز می توان قرائنی بر این امر یافت که ایشان با گسترش کمی مناطق آزاد موافق نباشند .در سخنرانی 19
تيرماه  1995در جمع دانشجویان چنين بيان میدارند« :خب شما مناطق آزاد را میبينيد غصهدار میشوید ،حق هم دارید! اما بروید چيزها
(نمونههاي موفق نظير فناوري نانو و  )...را هم ببينيد تا اميدوار شوید».
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حالآنكه مالحظه میشود در مصوبهي موردبررسی محوریت صرفاً به افزایش تعداد و توسعهي دامنهي جغرافياي این مناطق
اختصاص یافته است و نسبت به «حوزهي عمل» و ارتقاء کيفی این مناطق کامالً غفلت شده است .این در حالی است که مطابق
توضيحات ابتدائی بعد از گذشت حدود  25سال از آغاز فعاليت این مناطق عملكرد این مناطق در تحقق اهداف مدنظر سياستهاي
کلی بسيار ضعيف بوده است و لذا افزایش کمی مناطق آزاد نهتنها نمیتواند موافق سياستهاي کلی اقتصاد مقاومتی باشد بلكه
در تعارض با این سياستهاست.
 .2از دیگر مغایرتهاي این الیحه با سياست هاي کلی اقتصاد مقاومتی ،مستند به توضيحات ابتدایی ،مغایرت آن با بند «»19
سياستهاي کلی اقتصاد مقاومتی در زمينه «شفاف سازي اقتصاد و سالمسازي آن و جلوگيري از اقدامات ،فعاليتها و زمينههاي
فسادزا در حوزه هاي پولی ،تجاري ،ارزي و  ،»...است .چرا که همانگونه که توضيح آن گذشت ایجاد مناطق آزاد جدید بر اساس
واقعيتهاي موجود و امتيازات و محملهاي قانونی موجود منجر به نوعی اقتصاد زیرزمينی ،قاچاق و فرار مالياتی بوده و به
مفهوم نقض بند مذکور در سياستهاي کلی اقتصاد مقاومتی است.
 .3مطابق بند « »16سياست هاي کلی اقتصاد مقاومتی ،19منطقیسازي اندازهي دولت و حذف دستگاههاي موازي و غيرضرور و
هزینههاي زاید از جمله شاخصهاي مقاومت اقتصادي و دستيابی به اهداف سند چشمانداز بيستساله قلمداد شده است .این
درحالی است که با توسعه شمار مناطق آزاد در هر منطقه در کنار دستگاههاي اجرایی موجود ،شرکتی تحت عنوان «سازمان منطقه
آزاد تشكيل» و سازمان مزبور نيز خود میتواند اقدام به تأسيس شرکتهاي وابسته نماید .لذا چنين امري فارغ از مغایرت آن با
سياستهاي کلی اصل  99که بيان خواهد شد ،در تعارض با لزوم منطقی سازي اندازه دولت و حذف دستگاههاي موازي قلمداد
می شود.
شایان ذکر است مطابق تجربه  25ساله از ایجاد و فعاليت مناطق آزاد ،غالبا عالوه بر حفظ و ادامه فعاليت ساختارهاي مستقر در
محدودههاي مصوب ،ساختاري موازي با عنوان سازمان مناطق آزاد شكل میگيرد که در تمامی فرایندهاي اجرایی و حتی امنيتی
آن محدوده تشكيالت مجزایی ایجاد نموده و غالبا با تداخالت و نزاعهایی ميان نهادهاي سرزمين اصلی با نهاد منطقه آزاد همراه
است؛ به عنوان مثال میتوان به تداخالت مناطق آزاد با نهادهایی نظير سازمان محيط زیست ،شهرداريها ،فرمانداريها ،اداره
مالياتی ،گمرك و  ...اشاره نمود.
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 .4بند « »11سياست هاي اقتصاد مقاومتی 16نيز لزوم افزایش درآمدهاي مالياتی را ازجمله شاخص هاي مقاومت اقتصادي قلمداد
نموده است .بدون شك هدف این سياست« ،جلوگيري از فرار مالياتی و شناسایی و اخذ ماليات از تمامی مشمولين» از یك سو
و «ایجاد منابع جدید اخذ درآمد مالياتی» و «عدم برقراري معافيت جدید» از سوي دیگر است ،اما از جمله امتيازات و یا به عبارت
دیگر از مؤلفههاي مناطق آزاد و ویژه معافيتهاي بلند مدت این مناطق از مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده است.

 .14بند  -15صرفهجویی در هزینه هاي عمومی کشور با تأکيد بر تحول اساسی در ساختارها ،منطقیسازي اندازهي دولت و حذف دستگاههاي
موازي و غيرضرور و هزینههاي زاید.
 . 19در گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسالمی از مناطق آزاد در سال  11نيز به موضوع تداخل وظایف و اختيارات دستگاههاي مستقر
در محدوده مناطق آزاد اشاره گردیده است.
 .11بند  -15اصالح نظام درآمدي دولت با افزایش سهم درآمدهاي مالياتی.
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البته این امر بهجز موضوع فرار مالياتی اشخاصی است که به صورت ظاهري اقدام به تشكيل یا ثبت شرکت در این مناطق نموده
و از معافيتهاي مالياتی مقرر جهت این مناطق استفاده نموده درحالی که حوزه فعاليت آنها در سرزمين اصلی میباشد.
الزم به ذکر است در گزارش رسمی سازمان برنامهوبودجه کشور از عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي در سال 1995
بيان شده است «ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادي در کشور اگرچه ازنظر ماهيت و فلسفه وجودي داراي پشتوانه علمی و عملياتی
مناسبی بوده است ،اما معافيتهاي متعدد در این بخش و عدم شفافيت داد و ستد مربوطه به این مناطق ،همواره بهعنوان یكی از
معضالت اساسی نظام مالياتی مطرح بوده و نهتنها بخشی از درآمدها از سبد ماليات کشور حذف میگردد ،بلكه عدم شفافيت و
عدم ارائه اطالعات در آن مناطق نيز شناسایی نشده و اقتصاد زیرزمينی در مناطق مذکور افزایش مییابد که بهتبع آن موجب
افزایش فرار مالياتی خواهد شد .معافيت این مناطق بهنحوي است که حتی شرکتهاي توليدي و خدماتی واقع در سرزمين اصلی
ترجيح میدهند با توجه به هزینههاي باالي جابجایی ،واحد کسبوکار خود را به این مناطق انتقال دهند که این خود نيز مشكالت
عدیدهاي را به وجود خواهد آورد».11
 .5بند « »1سياستهاي کلی اقتصاد مقاومتی نيز بر « ...ترویج مصرف کاالهاي داخلی همراه با برنامه ریزي براي ارتقاء کيفيت و
رقابت پذیري در توليد» تأکيد نموده است .این درحالی است که مطابق ماده (« )19قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري -
صنعتی جمهوري اسالمی ایران»11و ماده ( )1قانون تشكيل و اداره مناطق ویژه اقتصادي جمهوري اسالمی ایران 19واردات انواع
کاال ازجمله اقالم نهایی و مصرفی به محدوده مناطق آزاد از پرداخت حقوق ورودي مستثنی هستند .لذا افزایش تعداد این مناطق
و گستره جغرافيایی موجود این مناطق هدف از أخذ این نوع عوارض (کمك و حمایت از توليد داخل) را نقض کرده و امكان
واردات کاالي خارجی جهت عرضه با قيمت پائين تر به ميزان وسيعی وجود خواهد داشت و درنتيجه بازار مصرف محصوالت
خارجی را گسترش داده و توليدات داخلی را در موضع ضعف قرار میدهد .همچنين الزم به ذکر است که براساس ماده ()191
آئين نامه اجرایی قانون امور گمرکی ،واردات کاالي همراه مسافر از مناطق آزاد به کشور به شرط غيرتجاري بودن تا سقف  11دالر
آزاد از معافيت حقوق ورودي برخوردار است .لذا باتوجه به ورود کاالي خارجی به این مناطق بدون حقوق ورودي اکثر افراد که
به این مناطق مسافرت میکنند با خرید کاالهاي خارجی و از سوي دیگر ورود بدون دردسر به داخل سرزمين اصلی باعث کاهش
استفاده از توليدات داخلی میشوند .البته در کنار این موضوع میتوان به ایجاد پدیده هایی نظير چتربازي یا اجيربري به منظور تجميع
و خروج کاالي مسافري از مناطق آزاد (که علی القاعده کاالي خارجی میباشد) به سرزمين اصلی نيز اشاره نمود.

 .15سازمان برنامهوبودجه کشور ( ،)1996گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در
سال  ،1995جلد اول :حوزه فرابخشی.
 .11ماده  -14مبادالت بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات
صدور و ورود کاال و تشریفات گمرکی در محدودة هر منطقه بتصویب هيأت وزیران خواهد رسيد مبادالت بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور
اعم از مسافري و تجاري تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور میباشد.
 .15ماده  - 1مبادالت بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري و صنعتی پس از ثبت در گمرك
از حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و کليه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیتها و ممنوعيتهاي مقررات واردات
و صادرات به استثناي محدودیتها و ممنوعيتهاي قانونی و شرعی نميشود و مبادالت بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثناي مناطق
یاد شده در فوق تابع مقررات صادارات و واردات میباشد.
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ب -مغايرت با سیاستهاي كلی اصل  44قانون اساسی
طبق جزء « »1از بند «الف» سياست هاي کلی اصل  99قانون اساسی ،دولت حق فعاليت اقتصادي جدید خارج از موارد صدر
اصل  99را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليتهاي قبلی و بهرهبرداري از آن) را که مشمول عناوین صدر
اصل  99نباشد ،حداکثر تا پایان برنامه پنجساله چهارم به بخشهاي تعاونی و خصوصی و عمومی غيردولتی واگذار کند .لذا
مالحظه میشود یكی از اهداف اصلی سياستهاي کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی ،کوچكسازي دولت و محدودسازي
اندازه سازمانها و شرکتهاي دولتی است ،این درحالی است که ایجاد مناطق آزاد جدید بهدليل لزوم سازمانها و شرکتهاي
دولتی جدید و همچنين جواز این شرکتها در ایجاد شرکتهاي وابسته بدون الزام به اجراي مقررات عمومی دولت (ازجمله
قانون اجراي سياستهاي کلی اصل  99قانون اساسی) مغایر با سياستهاي کوچكسازي دولت موضوع سياستهاي کلی اصل
 99است.
ج -مغايرت با سیاستهاي كلی آمايش سرزمین
در بند « »1قسمت «د» سياستهاي کلی آمایش سرزمين« ،ایجاد امكانات عادالنه و فرصتهاي برابر و رفع تبعيض ناروا در مناطق
کشور» یكی از سياستهاي آمایش سرزمين معرفی شده است .این در حالی است که افزایش بیرویه مناطق آزاد و ویژه اقتصادي،
با لحاظ معافيتهاي گمرکی و مالياتی موجود در این مناطق ،منجر به گسترش تبعيض خواهد شد .توجه بدین مطلب حائز
اهميت است که باتوجه به معافيتهاي گمرکی موجود در این مناطق ،امكان خرید و استفاده از کاالها و خودروهاي خارجی با
قيمتی بسيار کمتر از نمونه مشابه که در خارج از منطقه وجود دارد ،فراهم میشود و این امر خود سبب بروز تبعيض ناروا در
مناطق مختلف کشور میگردد.
 )3مغایرت با اصل  73قانون اساسی (تغییر اساسی الیحه دولت)
از جمله نكات کلی دیگري که ناظر به مصوبه حاضر وجود دارد ،حجم گسترده تغييراتی است که مصوبه مجلس نسبت به الیحه
دولت داشته است .با این توضيح که براساس الیحه پيشنهادي دولت صرفاً ایجاد  1منطقه آزاد تجاري -صنعتی و  12منطقه ویژه
اقتصادي پيش بينی شده بود ،لكن براساس مصوبه مجلس اوالً حوزه مناطق آزاد تجاري – صنعتی که به موجب اصالحات
مجلس گسترش پيدا نموده است (بند  2ماده واحده) تقریباً به همان ميزانی میباشد که براساس الیحه دولت به مناطق آزاد اضافه
شده است .جدول ذیل بيانگر این امر میباشد:
مناطق آزاد تجاري  -صنعتی كه براساس اليحه دولت ايجاد شده است
ردیف

منطقه آزاد

استان

مساحت

1

جاسك

هرمزگان

 55هزار هكتار

2

اینچهبرون

گلستان

 12.5هزار هكتار

9

بوشهر

بوشهر

 26.1هزار هكتار

9

مهران

ایالم

 1هزار هكتار

5

اردبيل

اردبيل

 5.6هزار هكتار

6

بانه و مریوان

کردستان

 5.5هزار هكتار

11

توضیحات
 55هزار هكتار در محدوده غربی جاسك

در نامه ار سالی به شوراي نگهبان نق شه منطقه آزاد
اردبيل در پيوست مشاهده نگردید!
مریوان 9.5 :هزار هكتار و بانه 1.9 :هزار هكتار

1

قصرشيرین

کرمانشاه

 1.2هزار هكتار

1

سيستان

سيستان و بلوچستان

 21.1هزار هكتار

رامشار 1.5 :هزار هكتار و نياتك 12.5 :هزار هكتار
 191هزار هكتار

جمع کل

افزايش وسعت مناطق آزاد موجود كه به پیشنهاد مجلس به اليحه دولت اضافه شده است
منطقه

ردیف

آزاد

استان

میزان افزایش

وسعت فعلی

توضیحات

وسعت

الحاق خوي به و سعت 1.1 :هزار هكتار و الحاق سایر
بخشها نظير چالدران به وسعت 99 :هزار هكتار
طبق آ مار رسممممی این منط قه با  511هزار هك تار
بزرگترین منطقه آزاد جهان محسموب میشمود .البته از

1

ماکو

آذربایجان غربی

 511هزار هكتار

 111هزار هكتار

2

ارس

آذربایجان شرقی

 51.6هزار هكتار

 99.2هزار هكتار

9

قشم

هرمزگان

 91هزار هكتار

 2.1هزار هكتار

9

چابهار

 19هزار هكتار

 995هكتار

سمممال  96دبيرخانه مناطق آزاد مدعی شمممد این منطقه
حدودا داراي  911هزار هكتار وسعت بوده و محاسبات
قبلی اشممتباه اسممت .با افزایش  111هزار هكتار جدید،
مسممما حت این منط قه حدا قل به  511هزار هك تار و
حداکثر به  611هزار هكتار افزایش مییابد.

سيستان
بلوچستان

و

جمع محدوده افزایش یافته به پيشنهاد نمایندگان

الحاق بخشی از جزیره هرمز به منطقه آزاد
قشم
الحاق بندر شهيد بهشتی ( 965هكتار) و بندر
شهيد کالنتري ( 91هكتار)
 191هزار هكتار

ثانياً ایجاد  12منطقه ویژه اقتصادي به  119منطقه افزایش یافته است .لذا به نظر میرسد باتوجه به دامنه اصالحات مجلس،
ساختار الیحه دولت دچار دگرگونی شده است و در نتيجه میتوان چنين موضوعی را مغایر اصل  19قانون اساسی دانست.
شایان ذکر شوراي نگهبان در موارد متعددي چنين ایرادي را نسبت به برخی مصوبات مجلس وارد نموده است.
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 .4مغايرت با اصل  59قانون اساسی
مسئله کلی دیگري که درخصوص مصوبه حاضر وجود داشته و مربوط به اصالحات مجلس نسبت به الیحه دولت میباشد،
مغایرت اصالحات مجلس درخصوص گسترش جغرافيایی برخی مناطق موجود و همچنين اضافه نمودن حدود  91منطقه
ویژه اقتصادي به الیحه دولت ،با اصل  15قانون اساسی میباشد .توضيح آنكه همانگونه که در مبحث فوق بدان اشاره شد

 .21به عنوان نمونه این شورا در اظهار نظر نسبت به الیحه تاسيس صندوق بيمه همگانی حوادث طبيعی اعالم داشته است « علیرغم ابهامات و
اشكاالت متعددي که بر این مصوبه وارد است از آنجا که مصوبه مجلس شوراي اسالمی با الیحه دولت ماهيتاً اختالف بَين دارد و از مصادیق
طرح موضوع اصل  19قانون اساسی محسوب نمیشود و پيشنهاد و اصالحات مذکور در اصل  15نيز در مورد آن صدق نمیکند و تغييرات
معموله ،اصالح عرفی در الیحه محسوب نمیگردد ،لذا مصوبه مرقوم مغایر اصول فوقالذکر شناخته شد( ».نظر شماره 95/112 /116 :مورخ
.)1995/19/11
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براساس اصالحات مجلس شوراي اسالمی نسبت به الیحه دولت ،دامنهي جغرافيایی  9منطقه آزاد موجود از لحاظ جغرافيایی
گستردهتر شده است .21این امر با توجه به ماده (« )19قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري  -صنعتی جمهوري اسالمی
ایران» مصوب  1912که معافيتهاي مالياتی بيستساله براي این مناطق مقرر داشته است و همچنين معافيت این مناطق از
حقوق ورودي (ماده  19همان قانون) و ماليات بر ارزش افزوده (ماده  52قانون ماليات بر ارزش افزوده) باعث کاهش
درآمدهاي عمومی دولت از این مناطق میگردد .همچنين باتوجه به ویژگیهاي مناطق آزاد و لزوم ایجاد برخی زیرساختها
نظير محصور شدن این مناطق و ایجاد گمرك در مبادي ورودي و خروجی آنها هزینههاي دولت از این حيث به ميزان
قابل توجهی افزایش خواهد یافت .بنابراین باتوجه به عدم پيشبينی طریق جبران بار مالی مزبور ،این امر مغایر اصل 15
قانون اساسی است.
عالوهبر حوزه مناطق آزاد ،ایجاد مناطق ویژه به موجب اصالحات مجلس نيز واجد بار مالی جبران نشده میباشد .چراکه
در مصوبه مجلس حدود  91منطقه ویژه اقتصادي با پيشنهاد نمایندگان اضافهشده است و هر یك از این مناطق مطابق ماده
( )1قانون تشكيل و اداره مناطق ویژه اقتصادي جمهوري اسالمی ایران 22مصوب  1919از معافيت حقوق گمرکی ،سود
بازرگانی و عوارض برخوردار بوده و همچنين مطابق ماده ( )52قانون ماليات بر ارزش افزوده از پرداخت ماليات بر ارزش
افزوده نيز معاف میباشند .عالوهبر این ایجاد هرمنطقه ویژه مستلزم ایجاد زیرساختهایی است که در قوانين نيز بدان اشاره
شده است .بهعنوان مثال مطابق ماده ( )21قانون تشكيل و اداره مناطق ویژه اقتصادي جمهوري اسالمی ایران «محدوده مناطق
ویژه اقتصادي جزو قلمرو گمرکی جمهوري اسالمی ایران نمیباشد و گمرك مكلف است با رعایت مفاد ماده ( )1این قانون
در مبادي ورودي و خروجی آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد» بنابراین از جمله
زیرساختهاي الزم براي این مناطق استقرار گمرك میباشد که چنين امري مستلزم هزینههاي زیادي است .همچنين براساس
ماده ( )11این قانون «وزارتخانه ها ،سازمانها ،مؤسسهها و شرکتهاي دولتی و وابسته به دولت در حيطه وظایف قانونی،
خدمات الزم از قبيل برق ،آب ،مخابرات ،سوخت و سایر خدمات را در حدود امكانات و با نرخهاي مصوب جاري در
همان منطقه جغرافيایی به مناطق ارائه خواهند نمود» لذا تهيه این زیرساختها و همچنين ارائه خدمات مززبور نيز مستلزم
بار مالی زیادي است .لذا افزایش مناطق ویژه عالوهبر اینكه درآمد دولت از محلهاي مزبور را کاهش خواهد داد ،باعث
افزایش هزینههاي عمومی نيز خواهد شد.

 .21این گستردگیها شدیداً با نظر کارشناسان و تجربيات بينالمللی مغایرت دارد .براي مثال منطقه آزاد ماکو هماکنون بيش از  511هزار هكتار
است (بزرگترین منطقه آزاد جهان!) .این درحالی است که بزرگترین منطقه آزاد امارات (جبل علی) کمتر از  5هزار هكتار است .بااینوجود
نمایندگان مجلس تأکيد بر گسترده کردن مجدد این مناطق دارند .نسبت به منطقه آزاد ارس نيز چنين وضعيتی وجود دارد.
 .22ماده  -1مبادالت بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري و صنعتی پس از ثبت در گمرك
از حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و کليه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیتها و ممنوعيتهاي مقررات
واردات و صادرات بهاستثناي محدودیتها و ممنوعيتهاي قانونی و شرعی نمیشود و مبادالت بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور بهاستثناي
مناطق یاد شده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات میباشد.
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ب) جزئیات
بند  – 1مغايرت با اصل 59
 .1بهموجب بند « »2ماده واحده که به موجب اصالحات مجلس ،به الیحه دولت اضافه شده ،دامنه جغرافيایی برخی مناطق
آزاد موجود افزایش یافته است .لذا باتوجه به نكته مذکور در بخش کليات ناظر به کاهش درآمدهاي عمومی و افزایش
هزینههاي عمومی به دليل توسعه مناطق آزاد و عدم پيشبينی طریق جبران آن ،بند مزبور مغایر اصل  15قانون اساسی
محسوب میگردد.
 .2تذكر :عبارت «ستاد فرماندهی کل قوا» از جهت اینكه مشخص نيست منظور «فرماندهی کل قوا» است و یا «ستاد کل
نيروهاي مسلح» واجد ابهام است .بهنظر میرسد تا قبل از سال  1911عنوان «ستاد کل نيروهاي مسلح»« ،ستاد فرماندهی
کل قوا» بوده است که به موجب فرمان رهبري عنوان مزبور به صورت فعلی اصالح میگردد.
بند  -3مغايرت با اصل 59
مجلس در بند « ،»9شهر «فسا» را به فهرست مناطقی که بهموجب الیحه دولت بهعنوان مناطق ویژه اقتصادي شناخته شده
بودند ،اضافه نموده است .این موضوع باتوجه به معافيتهاي مالياتی و حقوق ورودي (مشتملبر حقوق گمرکی ،سود
بازرگانی و کليه عوارض ورود و صدور) که جهت مناطق ویژه پيشبينی گردیده است و همچنين الزام به ایجاد
زیرساختهاي الزم و ارائه خدمات گوناگون (پيشتر توضيح آن ذکر گردید) ،باعث افزایش بار مالی گردیده و به دليل عدم
پيشبينی طریق جبران آن مغایر اصل  15قانون اساسی تلقی میگردد.
بند  -3مغايرت با اصل  ،59بند « »11اصل  ،3اصل  19و ابهام
 .1مطابق بند « »9مصوبه مجلس باتحقق شرایطی ،فهرست مندرج در پيوست مصوبه مشتمل بر  19شهر بهعنوان منطقه ویژه
اقتصادي شناخته شدهاند که کليه این مناطق عالوهبر مواردي است که بهموجب الیحه دولت بهعنوان منطقه ویژه شناخته
شدهاند .لذا الحاقات مجلس دراینخصوص باعنایت به توضيحات پيشگفته به جهت کاهش درآمد عمومی و افزایش
هزینههاي عمومی مغایر اصل  15قانون اساسی میباشد.
 .2مطابق جزء «الف» از بند « ،»9صرف تأیيد دبيرخانه شوراي عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادي مبنیبر وجود سازمان
ادارهکننده غيردولتی جهت تحقق شرط مزبور براي ایجاد منطقه ویژه اقتصادي کفایت میکند .این در حالی است که این امر
نيازمند تعيين شرایط و ضوابط است و درصورتیکه این امر به شوراي عالی مزبور سپرده شود میتواند واجد ایراد مغایرت
با اصل  15قانون اساسی قلمداد شود.
 .3مطابق جزء «ب» از بند « »9مادهواحده 29مقرر شده است اخذ مجوز براي «تخصیص اراضی» از «شوراي برنامهریزي
استان» صورت گيرد .از سویی با توجه به ترکيب شوراي مزبور و کليت وظایف اشاره شده در ماده ( )91قانون احكام دائمی

 .29جزء «ب» از بند « :»9اخذ مجوز شوراي برنامهریزي استان مربوطه مبنی بر تخصيص اراضی و تأیيد مدارك و الزامات موردنياز از قبيل تعهد
تأمين زیرساختهاي اساسی مانند آب ،برق و گاز و موافقت قطعی سازمان حفاظت محيطزیست.
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برنامههاي توسعه 29این وظيفه نمیتواند بهطور اختصاصی در صالحيت این نهاد باشد .با توجه به اینكه «اختصاص اراضی»
و تصميمگيري نسبت به آن در صالحيت سایر دستگاهها نيز بوده و ازاینجهت ایجاد صالحيت موازي بدون تعيينتكليف
نسبت به صالحيتهاي دستگاههاي دیگر باعث تداخل در وظایف بوده و با بند « »11اصل سوم قانون اساسی و نظام اداري
صحيح مغایرت دارد.
تبصره  -1مغايرت با بند « »1اصل 111
مطابق ماده ( )19قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري_صنعتی 25مصوب 1912معافيتهاي بيستساله مالياتی به هر نوع
فعاليت اقتصادي که در مناطق آزاد صورت میگيرد اعطا میشود .این در حالی است مطابق بند « »11سياستهاي کلی
اقتصاد مقاومتی 26بر «افزایش درآمدهاي مالياتی» تأکيد شده است .شایان ذکر است که سياستهاي کلی اقتصاد مقاومتی
ابالغی  1992مؤخر بر قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بوده و با توجه به اینكه مادهواحده در بند « »1به قانون چگونگی
اداره مناطق آزاد ارجاع داده است و کليت آن را نسبت به مناطق آزاد جدید قابل اجرا دانسته است ،امكان تطبيق تمامی مواد
با سياستهاي کلی و اعمال ایراد مغایرت با بند « »1اصل  111وجود دارد.
تبصره  -1مغايرت با اصل  19و 49
ذیل تبصره « »2حكمی را درخصوص واگذاري زمين مقرر میدارد که شرایط و ضوابط آن مشخص نشده است و صرفاً
تأیيد کارگروهی که از طرف شوراي عالی مناطق آزاد تعيين میشود موردنياز است .با توجه به اینكه این موضوع از مصادیق
انفال است و اصل  95ترتيب و تفصيل استفاده از هریك از موارد انفال را به قانون واگذار کرده است و ازاینجهت اگر
تأیيد کارگروه جایگزین کارکرد قانون شود مغایر اصل  15خواهد بود.

 .29ماده  -91شوراي برنامهریزي و توسعه استان در اجراي وظایف محوله که در قوانين و دستورالعملها مشخص میشود و همچنين اجراي
اختيارات تفویضی رئيسجمهور در امور برنامهوبودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایهگذاري همهجانبه و پایدار
استان ،پيگيري عدالت سرزمينی ،تقویت تمرکززدایی ،افزایش اختيارات استانها و تقویت نقش و جایگاه استانها در راهبري و مدیریت توسعه
درون و برونگراي منطقهاي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ،با ترکيب اعضاي زیر تشكيل میشود .آیيننامه اجرائی این ماده با پيشنهاد سازمان
برنامهوبودجه کشور به تصویب هيأت وزیران میرسد:
 - 1استاندار (رئيس)
 - 2رئيس سازمان برنامهوبودجه استان (دبير)
 - 9رئيس واحد استانی وزارتخانههاي داراي واحد استانی (یك نفر)
 - 9رئيس سازمان ميراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگري استان
 .29ماده  -13اشخاص حقيقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعاليتهاي اقتصادي اشتغال دارند ،نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه
آزاد از تاریخ بهرهبرداري مندرج در مجوز به مدت بيست سال از پرداخت ماليات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالياتهاي مستقيم معاف
خواهند بود و پس از انقضاء بيست سال تابع مقررات مالياتی خواهند بود که با پيشنهاد هيأت وزیران به تصویب مجلس شوراي اسالمی خواهد
رسيد.
 .21بند  -15اصالح نظام درآمدي دولت با افزایش سهم درآمدهاي مالياتی.
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تبصره « -»3نكته
تبصره « »9مادهواحده در راستاي جلوگيري از پيشگيري از بعضی از آسيبهاي مناطق آزاد بر آن شده است تا سازوکارهایی
را ارائه دهد .مطابق تبصره ( )9مادهواحده 21واردات کاال از خارج ،به مناطق آزادي که بهموجب بند « »1ایجاد شدهاند
بهمنظور عرضه به مسافرین ممنوع است؛ بنابراین این ممنوعيت شامل چهار منطقهي آزادي که بهموجب بند « »2وسعت
آنها زیاد شده است و همچنين مناطق آزاد موجود نخواهد شد و ازاینجهت نوعی تفاوت ميان مناطق آزاد ایجاد شده
است .در این رابطه باید گفت اگر این تبصره میتواند مانع قاچاق کاال از طریق مسافرین شود میبایست نسبت به مناطق
آزاد دیگر نيز اعمال شود .درصورتیکه این مساوات برقرار نشود ،چنانکه تجربه نشان میدهد بعدتر موجب اعتراض و
سهمخواهی این مناطق خواهد شد.21
تبصره « -»3نكته
نسبت به تبصره « 29»9نيز نكته مذکور در تبصره « »9وارد است .با این توضيح که تبصره « »9محدودیت اعطاي مجوز
واردات و تردد خودرو را صرفاً براي مناطق آزادي که بهموجب بند « »1ایجاد شدهاند اعمال میکند و براي مناطق آزاد
دیگري که بهموجب بند « »2محدودهي آنها وسيع شده و یا مناطق آزاد موجود اعمال نمیکند .این امر عالوهبر اینكه منجر
به نوعی تفاوت این مناطق نسبت به سایر مناطق آزاد میگردد ،میتواند بهطور ضمنی تأکيدي بر مجاز بودن واردات
خودروهاي خارجی در سایر مناطق آزاد براي عموم اشخاص باشد (و نه صرفاً اشخاصی که داراي مجوز فعاليت اقتصادي
هستند) .درحالیکه جواز سایر مناطق آزاد به انجام واردات چنين خودروهایی هيچگونه توجيهی نداشته و نسبت به مناطق
آزاد جدید و همچنين سایر نقاط کشور نوعی تبعيض محسوب میگردد .فارغ از اینكه چنين امري در وضعيت ارزي کنونی
میتواند بر شدت بحران نيز بيافزاید.

 .25تبصره  -3واردات کاال از خارج کشور به مناطق آزاد ایجادشده بهموجب بند « »1این مادهواحده بهمنظور عرضه به مسافرین ممنوع و اعطاي
معافيت کاالي همراه مسافر از مناطق مذکور به سرزمين اصلی صرفاً شامل کاالهاي توليد شده در آن مناطق میباشد.
 .21در سال  12سه منطقه آزاد قسم ،کيش و چابهار تأسيس شدند که داراي سهميه کاالي همراه مسافر بودند؛  11سال بعد سه منطقه آزاد دیگر
یعنی اروند ،ارس و انزلی ایجاد شدند و این امتياز براي آنها حذف شد .پس از مدتی ،مسئوالن محلی نسبت به این تبعيض انتقاد کردند و
بهاینترتيب ،سهميه ورود کاالي همراه مسافر براي این مناطق هم در نظر گرفته شد .مشابه این اتفاق ممكن است مجدداً تكرار شود.
 .29تبصره  -9مجوز واردات خودروهاي سواري خارجی در محدوده مناطق آزاد ایجاد شده بهموجب بند « »1این مادهواحده صرفاً به اشخاصی
اعطاء میشود که داراي مجوز فعاليت اقتصادي در محدوده منطقه باشند .تردد خودروهاي فوق صرفاً در محدوده مصوب پيوست این قانون
امكانپذیر است.
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