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 مقدمه

 یجادو ا ینعتص -ياصالح محدوده سه منطقه آزاد تجار ی،صنعت -يهشت منطقه آزاد تجار یجادا یقانون یحهال

 هیژنطقه ومزده و دوا یصنعت -يهشت منطقه آزاد تجار یجادا الیحه که ابتدا تحت عنوان ياقتصاد یژهمناطق و

مجلس  11/6/1397 در جلسه مورخ يالحات و اضافات متعددبا اص یتاًبود، نها یدهاعالم وصول گردي اقتصاد

شد.  واجهم شورا ینا یکل یرادنگهبان با ا يلكن پس از ارسال نزد شورا ید،رس یببه تصو یاسالم يشورا

 بورمز بهو عدم انطباق مصو یرتمغا یمصلحت نظام در مقام بررس یصنظارت مجمع تشخ یعال یئته ینهمچن

 مختلف يهانظام در حوزه یکل یاستهايس ياز بندها یبرخ یرمصوبه حاضر را مغامفاد  ی،کل یاستهايبا س

هت جمال و رو کمیسیون محترم به منظور رفع این ایرادات، اصالحاتی را در مصوبه قبلی اعازین. شناخت

 یلعا یئته ونگهبان  يشورا یرادگزارش ضمن پرداختن به ا یندر اتصویب در صحن مجلس، ارائه نموده است. 

 پرداخت. یمخواهخصوص مصوبه کمیسیون در این ینظارت مجمع، به بررس

 عالي نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هیئت  بررسي ايرادات شوراي نگهبان و

فته قرار گر هباننگ يشورا یرادمحل ا یزموضوع ن ینکه ناظر به مصوبه حاضر وجود داشته و هم یاز جمله مسائل

ه ک یحتوض یندولت داشته است. با ا یحهاست که مصوبه مجلس نسبت به ال ییراتیتغ گسترده است، حجم

 يتصاداق یژهمنطقه و 12و  یصنعت -يمنطقه آزاد تجار 8 یجادصرفا ا یشنهادي دولت،پ یحهبراساس ال

 موجب اصالحاتبه صنعتی – يحوزه مناطق آزاد تجار اوالً شده بود، لكن براساس مصوبه مجلس بینییشپ

است، ثالثاً  فتهیا یشمنطقه افزا 103به  یژه اقتصاديمنطقه و 12 یجادا یاًکرده است، ثان یداپ مجلس گسترش

س، حات مجله اصالباتوجه به دامن لذا شد. بینییشپ ياقتصاد یژهآزاد و و یدناظر به مناطق جد ياحكام متعدد

 74صل ا یرغام ي نگهبانشورا يمصوبه مزبور از سو یجهو درنت شده یدگرگون نوعی دولت دچار یحهساختار ال

 و است به دولت سپرده شده یحه،ال ینتدو یتشناخته شد. چراکه مطابق اصل مزبور صالح یقانون اساس

 . شودیم یتلق رابطهیندولت در ا یتصالح یردولت مغا یحهدر ال يساختار ییراتتغ

در سه بند، هیئت  ت اینعالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باید گفهیئت  اما در خصوص ایرادات

 نظام دانسته است: یکل یاستهاياز س یبرخ یرمغا یرمصوبه مجلس را به شرح ز
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 یحده است. توضش شناخته یاقتصاد مقاومت یکل یاستهايس «17»بند  یرنظارت، مصوبه مجلس مغا یعال یئتدر بند اول نظر ه .1

د کرده قلمدا يقتصادمقاومت ا يرا ازجمله شاخصها« یاتیمال يدرآمدها یشلزوم افزا» ی،اقتصاد مقاومت هايیاستس «17» آنكه بند

منابع  یجادو ا سویك از ینمشمول یاز تمام یاتو اخذ مال ییو شناسا یاتیاز فرار مال یريجلوگیاست سین شک هدف ا است. بدون

 از یگرعبارت د هب یاو  یازاتمله امتازج کهدرحالی .است یگرد يسو ید ازجد یتمعاف يعدم برقرارو  یاتیاخذ درآمد مال یدجد

 ت. وده اسافز بر ارزش یاتو مال یممستق هايیاتمناطق از مال ینبلندمدت ا هايیتمعاف یژه،مناطق آزاد و و يهامؤلفه

 یتلق ینسرزم یشآما یکل یاستهايس« د»جزء  «1»بند  یرنظارت، مصوبه مجلس مغا یعال یئتبند از اظهارنظر ه یندر دوم .2

 آمایش هايستیااز س ییك را« ناروا در مناطق کشور یضبرابر و رفع تبع يهاامكانات عادالنه و فرصت یجادا»است. بند مزبور  شده

 و یگمرک هايیتبا لحاظ معاف ي،اقتصاد یژهمناطق آزاد و و رویهیب یشاست که افزا یدر حال ینکرده است. ا یمعرف ینسرزم

 منجر خواهد شد.  یضگسترش تبع مناطق، به ینموجود در ا مالیاتی

ناخته شده ش یاقتصاد مقاومت یکل هايیاستس «11»بند  یرنظارت، مصوبه مجلس مغا یعال یئتبراساس بند سوم از نظر ه .3

 یشرفته،پ هاييورمنظور انتقال فناکشور به ياقتصاد یژهتوسعه حوزه عمل مناطق آزاد و و» مزبورکه مطابق بند  یحتوض یناست. با ا

 به فته است کهرار گرق یدتأک مورد« از خارج یو منابع مال يضرور یازهاين ینصادرات کاال و خدمات و تأم ید،تول یلگسترش و تسه

با ) هااستیس یندر ا شودیم مشاهده . همانگونه کهشودیم یبه اهداف مناطق آزاد تلق یابیدر حوزه دست یاصل یريگ عنوان جهت

 یدکه مفهوم تأچراک .ستمناطق نشده این ا یاییگسترش دامنه جغراف یاتعداد و  یشبه افزا يااشاره یچه (بودن یانوجود در مقام ب

آن در  یفیکارتقاء  وارتقاء حوزه عمل  یدتوسعه مناطق آزاد با یتاست که محور آن« توسعه حوزه عمل»بر یبند مبن ینمقرر در ا

ن آ یاییوزه جغرافگسترش ح همچنینتعداد مناطق آزاد و  یشافزا یت،كه محورباشد و نه آن 11اهداف شمرده شده در بند  يراستا

 یتهدا وموجود  یژهواد و آز یفی مناطقتوسعه ک یژه،وضع موجود مناطق آزاد و و یبند، سامانده یناوالً مقصود از ا ینباشد. بنابرا

 ته ویشرفپ هاييانتقال فناور به مناطق ازجمله یدجد هايیتمأمور يو اعطا یريگشكل یو مبان یجاديها به سمت اهداف اآن

 . است یمنابع مال ینتأم

به  نیلدر یلطق آزاد فعمنا هینكمزبور برداشت شود، لكن باتوجه به ا هايیاستاز س یزتعداد مناطق آزاد ن یشافزا ینكهبر فرض ا ثانیاً

به  اند، بلكهنكرده اد، نه تنها به گسترش صادرات کمکاند و تجربه نشان داده است که مناطق آزشده ناموفق بوده یحاهداف تصر

بند  اینبا  یرتدر مغا 11بند  به اهداف مصرح در یلمناطق آزاد بدون ن یشافزا یناند، بنابرادامن زده یزواردات کاال ن رویهیب یشافزا

 قرار دارد.

 بررسي مصوبه كمیسیون

ع ایرادات حیث رف نظارت مجمع تبیین شد، به بررسی مصوبه کمیسیون از عالیهیئت  حال که تا حدودي ایرادات شوراي نگهبان و

باشد، ر میمصوبه حاض کلیات الذکر اصوالً ناظر بهاست که با عنایت به اینكه ایرادات فوقمزبور خواهیم پرداخت. نكته قابل توجه این

رخصوص درفته، گا مالحظه مجموع اصالحات صورت گرفته به صورت موردي، در انتها بالزم است عالوه بر بررسی اصالحات صورت

 رفع ایرادات وارده اظهارنظر نمود. 

 

 



 

 3 

 عنوان طرح

وده است و روري بباشد که به جهت اصالحات مقرر در مفاد طرح ضدر مصوبه کمیسیون اولین اصالح ناظر به عنوان طرح حاضر می

 رسد.نظر میاز این حیث فاقد ایراد به

 ماده واحده« 1»بند 

جاد ای دولتئت هی هاي پیوست مصوبنقشهصنعتی را مطابق  -اصالحی، به دولت اجازه داده شده مناطق آزاد تجاري« 1»در بند 

 اشاره شده بود.  هاي پیوست همین مصوبهنقشهکه در مصوبه سابق صرفاً به کند. در حالی

 بهه همان مصواشته کط مجلس بوده است و در واقع بیان دنظر اصالح صورت گرفته با هدف تصریح به عدم تغییر الیحه دولت توسبه

 وزیران مورد تأیید قرار گرفته است و مصوبه مجلس در این رابطه الیحه دولت را تغییر نداده است. هیئت 

 ماده واحده« 2»بند 

بند  از« هاي پیوست اصالح کندمحدوده مناطق آزاد چابهار و ارس را مطابق نقشه»اوالً عبارت « 2»مطابق اصالح صورت گرفته در بند 

هایی بخش»ن عبارت جایگزی« دولت اصالح کندهیئت  محدوده منطقه آزاد ماکو را مطابق نقشه هاي مصوب»سابق حذف و ثانیاً عبارت 

رسد نظر میبه شده است. در این خصوص نیز« صنعتی ماکو ملحق ... کند -چالدران به منطقه آزاد تجاري هاي خوي واز شهرستان

باشد. در حه دولت میقانون اساسی به جهت تغییر اساسی الی 74گرفته ناظر به رفع ایراد مغایرت مصوبه مجلس با اصل اصالحات صورت

از این   بخشیغییرات که در مصوبه سابق وجود داشت حذف شده است، لكن ظاهراًرسد اگرچه بخشی از این تاین رابطه به نظر می

 شد. تواند تغییر اساسی الیحه دولت محسوب نشده و فاقد ایراد باتغییرات همچنان باقی هست که البته این امر می

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ( 1ماده )« 3»اما نكته قابل ماحظه اي که در این رابطه وجود دارد آن است که مطابق تبصره 

عالوه بر ایجاد مناطق جدید، تعیین  1(با اصالحات و الحاقات بعدي 07/06/1372 مصوب) صنعتی جمهوري اسالمی ایران -تجاري 

ها نیز با پیشنهاد دولت برعهده مجلس شوراي اسالمی گذاشته شده است. لذا عبارت اصالحی که محدوده منطقه آزاد محدوده آن

باشد. عالوه رسد ترتیبی برخالف قانون موجود میدولت  دانسته و در مجلس به تصویب نمیهیئت  ماکو را مطابق نقشه هاي مصوب

نظر همانگونه که قانون حاضر نیز به این امر براین با توجه به اثراتی که ایجاد مناطق آزاد بر محدوده جغرافیایی مورد نظر دارد، به

د و در نتیجه تفویض آن به و الزم است در مجلس به تصویب برس عیین محدوده این مناطق امري تقنینی بودهتصریح نموده است، ت

 باشد.گذاري میبر منع تفویض قانونقانون اساسی مبنی 85دولت مغایر اصل 

 ماده واحده« 4»بند 

هاي احداث و نگهداري منطقه ن کلیه هزینهتأمی»شود که براساس آن اضافه می« 4»مطابق مصوبه کمیسیون یک جزء به ذیل بند 

است. به  لقی شدهعنوان یكی از شرایط ایجاد مناطق جدید اقتصادي تبه« گذار بخش خصوصی(توسط سازمان اداره کننده )سرمایه

ویب طرح صه از تبینی چنین حكمی با هدف جلوگري از ایراد بار مالی مصوبه توسط شوراي نگهبان در این مرحلرسد پیشنظر می

ه رئیات مصوبجوارد  حاضر بوده است. چراکه در مرحله قبل، شوراي نگهبان صرفاً ایرادي کلی نسبت به مصوبه مجلس وارد نمود و

 رسد.  نشده بود و لذا اصالح صورت گرفته در واقع نوعی پیشگیري جهت ایراد احتمالی شوراي نگهبان به نظر می

                                                                                       

 .ناطق جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شوراي اسالمی خواهد بودایجاد م  -3. تبصره 1
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ن ي مؤید همیا حدودتارد این است که اگرچه اصالح صورت گرفته )همانگونه که مصوبه سابق نیز اما نكته اي که در این خصوص وجود د

جاد مناطق ار مالی ایی از بشود، لكن بخشهاي عمومی ناشی از ایجاد مناطق ویژه اقتصادي میمسئله بود( منجر به جلوگیري از افزایش هزینه

اداره مناطق ویژه  و( قانون تشكیل 8مطابق ماده ) ،هر یک از این مناطق. چراکه جدید اقتصادي ناشی از کاهش درآمدهاي عمومی است

 مچنین مطابق مادهسود بازرگانی و عوارض برخوردار بوده و ه حقوق گمرکی،از معافیت (1384مصوب )اقتصادي جمهوري اسالمی ایران 

مد عمومی ه کاهش درآبا منجر هلذا این معافیت  باشند.ه نیز معاف میاز پرداخت مالیات بر ارزش افزود ،( قانون مالیات بر ارزش افزوده52)

 توسط شوراي نگهبان، کماکان باقی است. 75شود و درنتیجه امكان ایراد مغایرت با اصل می

 الحاقي« 6»تبصره 

ربوط به استقرار و ماي به ماده واحده الحاق شده که براساس آن هزینه ه« 6»در مصوبه اصالحی یک تبصره نیز تحت عنوان تبصره 

ق گردیده است( از )مناطقی که براساس اصالحات مجلس به الیحه دولت الحا« 4»ارائه خدمات گمرکی در مناطق ویژه موضوع بند 

 شود. محل درآمدهاي مناطق ویژه اقتصادي أخذ می

ت مجلس اصالحا بار مالی جدید به دلیلهاي دولت و ایحاد رسد ناظر به جلوگیري از افزایش هزینهنظر میاین تبصره نیز به

 رد.وجود داواحده( ماده 4)مذکور در خصوص بند  الذکر درخصوص الیحه دولت است که در این رابطه نیز نكته فوق

 فهرست مناطق ويژه اقتصادي

ن گرفته میااصالحی شكلی انجام داده که براساس آن تفكیک صورت« مناطق ویژه اقتصادي»کمیسیون محترم در ذیل فهرست 

ده است و ف گردیفهرست مناطق ویژه اقتصادي مقرر در الیحه دولت و فهرست مناطق ویژه اقتصادي مورد تقاضاي نمایندگان حذ

 بطه باید گفت:در این را«. باشدماده واحده به شرح زیر می« 4»فهرست مناطق ویژه اقتصادي موضوع بند »صرفاً مقرر شده 

به  نمایندگان اساس پیشنهادصرفاً ناظر به ایجاد مناطق ویژه اقتصادي است که در الیحه دولت نبوده و بر ماده واحده« 4»اوالً بند 

پیشنهاد  دي که باعالوه بر مناطق ویژه اقتصا« مناطق ویژه اقتصادي»که در ذیل فهرست الیحه دولت افزوده شده است، درحالی

طق، سته از منااین د ق ویژه اقتصادي مقرر در الیحه دولت نیز وجود دارد ونمایندگان به الیحه دولت افزوده شده، فهرست مناط

 ماده واحده. « 4»ماده واحده هستند و نه بند « 3»موضوع بند 

انون اساسی به ق 74ل رسد اصالح صورت گرفته در این بند به دلیل رفع ایراد مغایرت مصوبه مجلس با اصثانیاً اگرچه به نظر می

یزان مرخصوص رغم تغییر صورت گرفته، اصالحی دبینی شده است، لكن به دلیل اینكه علیی الیحه دولت پیشجهت تغییر اساس

 خصوص ایجاد نشده است.این مناطق صورت نپذیرفته است، تغییر ماهوي و مؤثري نسبت به مصوبه سابق در این

 

 گیرينتیجه

ون، سعی شده اصالحاتی جهت رفع ایراد مغایرت مصوبه مجلس با اگرچه در مصوبه اصالحی کمیسی هاي فوقباعنایت به بررسی

 اصالحات مقرر به نحو كافي تأمین لکنرد، قانون اساسی به دلیل تغییر اساسی الیحه دولت از سوي مجلس، صورت پذی 74اصل 

است هاي كلي نظام شايان ذكر هاي اين مصوبه با سیاستدر خصوص مغايرتست. همچنین كننده اين مقصود نی

به صورت كلي مورد هاي كلي نظام هاي اين مصوبه با سیاستبه مغايرتراجعايرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام 

ها اشاره شد، نسبت به ز همانگونه كه در متن گزارش بدانتوجه قرار نگرفته است و عالوه بر اين برخي ايردات ديگر نی

  مصوبه كمیسیون وجود دارد.


