ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﺗﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد؛ ﺻﺎدرات ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﺳﺖ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺮﯾﻨﺎ ،ﭼﻨﺪ دﻫﻪ از اﯾﺠﺎد اوﻟﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد در اﯾﺮان ﻣﮔﺬرد و
ﺣﺎﻻ ﻻﯾﺤﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد از ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد و وﯾﮋه در ﺑﺎﯾﺎﻧ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ رد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
دور ﺑﻌﺪی ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ .ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد در اﯾﺮان زﯾﺎد اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﻃﻘ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪ ،ﭼﻄﻮر ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری رﺳﯿﺪ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾ آﯾﻨﻪ از ﻫﻤﺎن ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﺪی دارﻧﺪ .اﻣﺎ دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻋﻤﻠﺮد اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﻣﺜﺒﺖ ارزﯾﺎﺑ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺎ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻫﺪاف اﺻﻠ را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﺪ.
از ﻣﺮﺗﻀ ﺑﺎﻧ درﺑﺎره ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ و از او ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎﺗ از ﺣﺠﻢ ﻗﺎﭼﺎق از اﯾﻦ
ﻣﺒﺎدی ﺑﻮﯾﺪ .ﻣﺮﺗﻀ ﺑﺎﻧ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﯾﻌﻨ ﯾ ﻣﺤﺪوده ﺧﺎرج از ﮔﻤﺮﮔﺎت ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ ،ﯾﻌﻨ آزاد .ﻣﺎ اﺳﺎﺳﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
آزاد ﻗﺎﭼﺎق ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از ﺣﺠﻢ آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻗﺎﭼﺎق ﺳﻮﺧﺘ ﮐﻪ در ﻗﺸﻢ ﻣﮔﻮﯾﯿﺪ ،ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ در ﺷﻬﺮ و اﯾﻨﻪ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﺮ ﻣﺜﻞ
زاﻫﺪان ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﮔﺮ ﻗﺎﭼﺎق ﺻﻮرت ﻣﮔﯿﺮد ،آﻧﺠﺎ ﭼﺮا ﻗﺎﭼﺎق اﺗﻔﺎق ﻣاﻓﺘﺪ؟ ﻗﺎﭼﺎق از ﻫﺰاران ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮز اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﻣﮔﯿﺮد؛ ﺗﻮی ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎزار ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﮐﺠﺎ ﻣآﯾﻨﺪ؟ ﭼﺮا اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﯿ ﺧﺒﺮﻧﺎری ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزادﺷﺪه
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﺪی ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﺳﺎزیﻫﺎ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ذﻫﻦﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﺪ«.
ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺮای ﺑﻮﻣﯿﺎن ﻫﻢ ﺟﺰء ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻮده ،ﺑﻮﻣﯿﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﻪ
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎرﺷﺎن را ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﻣﺪﯾﺮاﻧﺸﺎن را ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﺸﯿﻞ دادهاﻧﺪ.
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﺎ ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﻢ دﺳﺘﻮری
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺗﺎن  ۵۰۰ﻧﯿﺮو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ دﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی آزاد ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺘ ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻮﯾﯿﻢ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻮﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ آزاد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﯿﺮو و اﻣﺎﻧﺎﺗﺶ
را ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ ﮐﺴ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣدﻫﺪ از ﭼﻪ ﻧﯿﺮوﯾ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ اﻗﺘﺼﺎد ،آزاد اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟ ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺒﺎر
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﯾﺎ از ﭼﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ«.

**ﻫﺪف از اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﺎهﻫﺎی ﺻﺎدراﺗ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده و ﻣﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﻫﺪ واردات از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺻﺎدرات.ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارﯾﺪ ،ﻧﻈﺮﺗﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﺮا اﯾﻦ
ﻫﺪف ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد؟
در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻫﺸﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠ و ﻣﺤﻮری ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺻﺎدرات .ﭼﻮن ﺻﺎدرات ﻣﺮ ﺑﺪون ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺷﻮد؟ ﭘﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺮ ﺻﺎدرات ﻣﻘﺪم اﺳﺖ .ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺪون ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺷﻮد؟ ﭘﺲ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد  ،ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﺶ اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ.

اﮔﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .در ﺗﻮﺿﯿ
اﻫﺪاف اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد  ،ﻣﺎده اول ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧ و ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮐﺴﺐوﮐﺎر ،اﯾﺠﺎد
اﺷﺘﻐﺎل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟ و ﺻﺎدرات .ﯾﻌﻨ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺷﺶ ،ﻫﻔﺖ ﻣﺤﻮر ﻫﺪف ﮔﺬاریﺷﺪه دارﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزادی ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺧﺎص ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺳﺖ.
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧ اﺳﺘﻘﻼل و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی داﺧﻠ و ﺑﺎ اﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑ داﺧﻠ ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ﺑﻪ
اﺷﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ دارﯾﻢ .ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ ﻫﻤﺎریﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد .ﻟﺬا
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﺎ اﻣﺎﻧ دﯾﺪه ﺷﺪه
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑ داﺧﻠ ﺧﻮدش ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎﺻ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﺷﺪ .در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد دﻧﯿﺎ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻔﺼﻞ دوﻟﺖ آﻣﺎده و ﺑﻌﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﻋﻤﺎل ﻣﺷﻮد .ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد دﻧﯿﺎ را ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﯿﻂ و ﻫﺪف و ﻣﺤﺪوده و ﻣﺴﺎﺣﺘﺶ ،از ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه  ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻧﻘﺎﻃ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﯿﻠ آﻣﺎدهای را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮدم ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﮐﻨﺎر ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻟﺬا ﺑﺤﺚ اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار و اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی دارای رﯾﺴ ﺑﻮده و از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﻼش ﺷﺪه اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮی را
در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ،از دورهای ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﺎﮐﻨﻮن  ،ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز در
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد  ۳۱۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮمﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ ،ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺧﺪﻣﺎﺗ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﺤﺪوده ﻫﻔﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۳ .۰درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﮐﻤﺘﺮ از ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺗﺸﯿﻞ ﻣدﻫﻨﺪ  ۳۱۰ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺼﻠ و ﺳﺎﻋﺘ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﭼﯿﺰی ﺣﺪود ﻫﺰارو
 ۸۰۰واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘ ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﮐﺸﺎورزی در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اوﻟﯿﻪای وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻣﺎ اﻻن ﺑﯿﺶ
از ﻫﺰارو  ۸۰۰واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد دارﯾﻢ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻞ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﻌﺪادی ﻫﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه ﭘﯿﺮوی
ﻣﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه ﻫﻢ ﺣﺪود  ۲۱۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺻﻨﻌﺘ و ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺖ.

**وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘ را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﺪ؟
در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻔ ﮐﻪ اﺻﻼ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻢ ﺧﯿﻠ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه ﺑﯿﺶ
از  ۵۱۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل دارﯾﻢ.
ﯾﻌﻨ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ .وﻗﺘ ﮐﻠﯿﺖ اﯾﻦ رﻗﻢ را در ﻧﻈﺮ ﻣﮔﯿﺮﯾﻢ رﻗﻢ ﺧﻮﺑ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ دوﺳﺘﺎن ﺑﻮﯾﻨﺪ در ﺣﻮزه
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻪﮐﺎر ﻣﮐﻨﯿﺪ .آﻣﺎرﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ۹۲ﮐﻤﺘﺮ در دﺳﺘﺮس ﻣﺎﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۲ﺗﺎ  ۹۸ﮐﻪ اﯾﻦ دوﻟﺖ در
ﺧﺪﻣﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻮده  ،ﺑﯿﺶ از  ۱۳۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات از ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻃ ﻫﻔﺖ
ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨ ﺣﺪود  ۱۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﺎدرات ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮔﺴﺘﺮده و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و ﺻﻨﺎﯾ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪاش ﺣﺪود  ۴۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﺎدرات ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺣﺪود  ۱۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﺳﺖ .ﻃ اﯾﻦ
ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﯿﺶ از  ۳۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد و وﯾﮋه ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ ﻧﯿﺰ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﻔﯿ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و
ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ،در ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺣﺪود ﭘﻨ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻢ ﯾ ﻧﻮع ﺻﺎدرات اﺳﺖ .ﯾﻌﻨ ﺣﺪود  ۱۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻃ اﯾﻦ ﻣﺪت
ﺑﻮده و ﻣﺎﺑﻘ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ درﻣﺠﻤﻮع در اﯾﻦ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﮐﻤﺘﺮ از  ۴۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر واردات ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه
داﺷﺘﯿﻢ.
درواﻗ از ﻣﺎزاد ﺗﺠﺎری ﺑﯿﺶ از  ۸۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه ﻃ اﯾﻦ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﺮﺧﻮردارﯾﻢ .ﻣﺜﻼ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل درﮔﯿﺮ
 FATFﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺸﻮد و ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻈﺎر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ روی ﻣﺎ ﮔﺸﻮده ﺷﻮد .اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻮاﻧ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺻﺎدرات اﯾﺠﺎد ﻣﮐﻨﺪ.
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص آﻣﺮﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ ﯾ ﻓﻌﺎل و ﺗﺎﺟﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ،ﻣﻨﺎﻓ ﺧﻮدش را ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﻣﮔﯿﺮد
و وﻗﺘ ﺑﺪاﻧﺪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺷﻮد و ﺣﺘ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪاش ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮدش را
اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺮای وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ
آزاد ﻧﺴﺒ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﻣﺎن ﻫﻨﻮز راه زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻃﺷﺪن دارﻧﺪ .در ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﺤﻘﻖﯾﺎﻓﺘﻪ در
ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺣﺪود  ۱۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺪود ﯾ ﻣﯿﻠﯿﺎرد
و  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮐﺸﻮر ﮔﺎم ﺧﻮﺑ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻧﻬﺎﯾ ،اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﯿﻠ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد و ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺎﻧﺎت  ،ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ و از ﻃﺮف
دﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺎرج ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ،ﺑﺮای
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺿﺮورت دارد.
ﻧﺘﻪ دﯾﺮ اﯾﻨﻪ ﺑﺨﺸ از ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻋﻤﺪﺗﺎ دوﻟﺘ دارﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺨﺸ از آن ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ اﺳﺖ و
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺧﻮﺑ اﺳﺖ .در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل از ﺳﻮی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ اﻧﺠﺎم
ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑ اﺳﺖ و ﻣﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﯾ از اﻫﺪاف ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﯿﺶ از  ۷۰درﺻﺪ ﻫﺪف ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه .اﯾﻨﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ از ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻣﺼﺮف ﻣﺷﻮد ،اﻗﺪام ﻣﻨﺎﺳﺒ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻪ ﺳﺎل  ۹۸در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد داﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﯿﺶ از  ۱۰۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﮐﻪ ﺣﺪود
ﺷﺶ ﻫﺰارو  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ،ﺟﻬﺸ ﺑﯿﺶ از  ۵۰درﺻﺪی دارد .اﯾﻦ رﻗﻢ درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ؛ در ﺳﺎﻟ ﮐﻪ اﻧﺘﻬﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﺧﺘﻢ
ﺷﺪه و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮐﺎﻣﻞ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ،در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺟﻬﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری داﺷﺘﻪاﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﻧﻤﮔﺮداﻧﺪ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه ﺣﺪود  ۳۶ﻫﺰار اﺷﺘﻐﺎل ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ،
رﯾﺰش اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﺣﺘ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل ﻫﻢ داﺷﺘﻪاﯾﻢ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ﮐﺮده و ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﻨ را ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ از اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﻢ.

**ﭼﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎﯾ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺎﯾ از ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﺗﺎ ﮐﺎرﺷﺎن وﺟﻮد دارد؟ ﭼﻪ آﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﻣﺎنﯾﺎﺑ و ﺟﺎیﮔﺬاری اﻧﺠﺎم
ﻣﺷﻮد؟ اوﻟﻮﯾﺖ راهاﻧﺪازی و ﺗﺄﺳﯿﺲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎﺗ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد؟
اﯾﺠﺎد ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺷﻮد ،در اﺑﺘﺪا ﻃﺮح ﺟﺎﻣ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﺎﻣ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻮل ﮐﻠ و
راﻫﺒﺮدی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد در ﭼﻪ ﺣﻮزهﻫﺎﯾ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﻢ و آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﺎﻣ
ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻃﺮحﻫﺎی اﺟﺮاﺋ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ را ﻃﺮاﺣ ﻣﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﯾﺎﯾ اﺳﺖ ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﯾ از
اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎد درﯾﺎﻣﺤﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
اﻗﺘﺼﺎد درﯾﺎﻣﺤﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺘ و ﻓﻨ ﻧﯿﺰ اﻣﺎﻧﺎﺗ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﻼ ﯾ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑ ﻧﻔﺘ و ﮔﺎزی دارد  ،ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ آن ﺑﺨﺶ از ﺻﻨﺎﯾ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﻮد و ﯾ از اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
اﯾﺠﺎد زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ در ﺣﻮزهای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .در ﻣﻨﺎﻃﻘ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﺎﺳﺒ دارﯾﻢ ،ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻃﺮح ﺟﺎﻣ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻃﺮحﻫﺎی وﯾﮋه  ،ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﻪﺧﺼﻮص و ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺨﺼﻮﺻ دارﯾﻢ؛ ﻣﺜﻼ در ﺟﻠﻔﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
ارس ،دو ﺣﻮزه ﻣﻬﻢ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﯾﻢ؛ ﻫﻢ ﺗﻮرﯾﺴﻢ و ﮔﺮدﺷﺮی را در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﯾﻢ و ﻫﻢ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮﺑ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی و
ﺻﻨﻌﺘ ﮐﺸﺖ و زرع دارد ،در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻤﯿﺮی وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮآب ارس و اراﺿ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ
ﻫﺴﺖ  ،ﮐﺸﺎورزی ﭘﺮروﻧﻖ و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای را ﻧﯿﺰ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﺪ درﺻﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺷﻮد.
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﮐﻮﭼ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻣﺤﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ .ﻣﺎﮐﻮ ﻫﻢ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺴﻄﯿ اراﺿ و آبرﺳﺎﻧ و ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری اﺳﺖ؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺻﺎدراﺗ را ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺎﮐﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﻟﺠﺴﺘﯿ ﺣﺴﺎس ﮐﺸﻮر اﺳﺖ؛ در ﻣﺮز ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺎزرﮔﺎﻧ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ در دوﻟﺖ
ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﺎﮐﻮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﺣﺪاث ﺷﺪ و در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻧﺰدﯾ ﻣﺮز ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮز زﻣﯿﻨ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻣﺎﻧﺎت ﻟﺠﺴﺘﯿ ،اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد
درﯾﺎﻣﺤﻮر ،اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺠﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهای دارﯾﻢ .ﯾ از اﻫﺪاف ﮐﺸﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧ و ﺗﺠﺎریاش را از ﻧﻈﺮ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﮔﺴﺘﺮده ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﯾ ،دو ﺑﻨﺪر ﻣﺤﺪود ﻧﺸﻮد و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺴﺎس ﺿﺮﺑﻪﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻣﺮز اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ ﻣﺎ
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و از آن ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺧﺎﺻ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧ و ﻣﺒﺎدﻻت ﮐﺸﺘ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾ از
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻢ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﺑﺨﺶ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻣﺎن ﺻﺎدراﺗ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻨﺪ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﭼﯿﻦ
دارﻧﺪ ،ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ در ﺣﻮزه ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ داﺋﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻗﺘﺼﺎد رو ﺑﻪ رﺷﺪی دارد و در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺣﺮف اول را
ﻣزﻧﺪ و ﺳﺎلﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻔﺖ ،ﻓﺴﯿﻠ و ﮔﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﻔﺘ و
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻗﺸﻢ و ﮐﯿﺶ اﺳﺖ.
ﮐﯿﺶ ﻫﻢ در ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وﺳﯿﻌ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ در ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﺮی .ﻣﺤﻮر ﻋﻤﺪه ﮐﯿﺶ ،ﮔﺮدﺷﺮی و
ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎک ،ﯾﻌﻨ ﺻﻨﺎﯾﻌ ﮐﻪ آﻟﻮدﮔ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﻞ اﯾﺠﺎد ﻧﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ
اﻗﻠﯿﻤ ،ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﻣﺎ ،ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ راﻫﺒﺮدﻫﺎی
ﺑﻪﺧﺼﻮﺻ دارﻧﺪ؛ ﻣﺜﻼ ﯾ از ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اروﻧﺪ ،ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻢﺟﻮار ﺑﻪوﯾﮋه ﻋﺮاق اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻟﺠﺴﺘﯿ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ و ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺷﻞ ﺑﯿﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎ ﻫﺪفﮔﺬاری ﻣﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدیﺷﺎن در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺷﻮد.

درﺑﺎره ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه ،ﺑﻪ ﺷﻞ دﯾﺮی اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺧﺎﺻ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه؛ ﻣﺜﻼ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه ﻣﺎ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻓﻮﻻد اﺳﺖ ،ﭼﻮن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﻮﻻدی و ﺻﻨﺎﯾ آبﺑﺮ در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﺴﯿﺎر ﻻزم اﺳﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز دارد.

** درﺑﺎره ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﯾ از ﻫﺪفﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه ﺑﻮده اﺳﺖ .آنﻃﻮرﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﯿﺪاﻧ
ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ،در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪای از ﻟﺤﺎظ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ و ﺟﻤﻌﯿﺘ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺮوﺳﻌﺖ
اﺳﺖ در ﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﺘﻦ اﺻﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻗﺸﻢ و ﮐﯿﺶ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر .ﻗﺮار ﺑﻮده ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﻮﻣ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﻪﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎری ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺷﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﺑﻮﻣ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﺮ در ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪای اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺷﻮد .ﭼﻘﺪر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﻧﺴﺎﻧ را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺷﻤﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﻌﺎرﯾﻔ ﮐﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﯾﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺟﺰء ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻘﻂ در
ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ آزادی ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﺻﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎﻧﺎت ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و
ﺻﻨﻌﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘ ﮐﻪ در ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨای ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘ ﺑﺮای ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨ ﺷﻬﺮ ﻧﺪارﯾﻢ  ،اﻣﺎ ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﯾﺠﺎب ﮐﺮده و در ﺗﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده،
ﮐﻤ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻋﻤﺪﺗﺎ ﯾ ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ و درﻋﯿﻦﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان ﻣﺤﻠ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﯾﻌﻨ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﯾﻌﻨ آب ،ﺑﺮق ،ﺟﺎده و ﺟﺪولﮔﺬاری ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ در ﯾ ﻣﺤﺪوده ﺗﺸﯿﻞ ﻣﺷﻮد ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اداره و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻃﺮاف را ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،آﻧﺠﺎ ﻫﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ﻗﺸﻢ ﺳﻪ ﺣﻮزه اﺳﺖ؛ ﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪودهاش ﯾدﻫﻢ ﻗﺸﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺨﺸ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮدش را دارد ،ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻟﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
دﯾﺮ ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﺎهﻫﺎی دوﻟﺘ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .در ﮐﯿﺶ ﻣﺜﻼ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻔﯿﻦ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و درآﻣﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ
دﯾﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﻐﻞ و درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮی دارﻧﺪ و از اﻣﺎﻧﺎت زﯾﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ آب و ﺑﺮق ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻠﻪای ﮐﻪ ﻧﺎم
ﺑﺮدﯾﺪ ،آب ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺎﻧﺮی ﺗﻮزﯾ ﻣﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺻﻮرت آزاد ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮد .اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻞ آب اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،اﻣﺎ
اﮐﻨﻮن اﺻﻼح ﺷﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺑﻠﻪ در زﻣﺎنﻫﺎﯾ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺎﻧﺮی آب ﺗﻮزﯾ ﻣﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻼح ﺷﺒﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ اﺻﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺟﻠﻔﺎ ،ﺳﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺷﺪه ،ﯾ دﻓﺘﺮ راهآﻫﻦ و ﮔﻤﺮک داﺷﺖ .اﻣﺮوز در ﺟﻠﻔﺎ  ۱۸۰واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘ ،ﻫﺘﻞﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ،اﻣﺎﻧﺎت
ﺗﺠﺎری ،ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای دارﯾﻢ .ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ارس ﻫﺴﺖ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪای در
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﯾ واﺣﺪ  ۱۲۰ﻫﺘﺎر ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﯾﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﺪرن اﺳﺖ .اﻻن ﻗﺸﻢ را ﺑﺎ ﺟﺎﺳ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و
اﻗﺘﺼﺎدی ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ،اﻣﺎﻧﺎت ،ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ در ﻗﺸﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد ،ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
از ﺷﻤﺎ ﺳﺆال دارم؛ ﻣﺜﻼ ﮐﺎرﮔﺮ از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺸﻢ ﺑﺮود؟ ﻣﺜﻼ از اﺻﻔﻬﺎن ﻣرود .اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮ اول ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎز دارد .ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ ﻫﯿ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ در ﻗﺸﻢ ﺑﺪون اﻣﺎﻧﺎت ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﯾ از ﻣﺸﻼت ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دوراﻓﺘﺎده از ﻣﺮﮐﺰ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران
ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﯾﻨﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﻨ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻨﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد را از ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،دﭼﺎر ﻣﺸﻞ ﻣﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮی را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﭘﺲ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﻔﻌﺸﺎن اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺿﺮورت ﯾ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﻣﺮ ﻣﺷﻮد ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎرش را از ﺟﺎی دﯾﺮ

ﺑﯿﺎورد .ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در ﺳﻄ ﺑﺮﺧ ﻣﺪﯾﺮان ﯾﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ اﯾﻦﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ  ،اﻣﺎ در ﺳﻄ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ ،ﮐﺸﺎورزی و ﺧﺪﻣﺎﺗ اوﻟﻮﯾﺖ اول ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻄﺮی ﻫﻤﺎن ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﻓﺮاد ﺑﻮﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺑﮐﺎری ﺷﺶ درﺻﺪ اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﮐﺎری ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از  ۱۲درﺻﺪ اﺳﺖ .ﭘﺲ اﺷﺘﻐﺎل در ﻗﺸﻢ از ﻣﺤﻞ اﯾﺠﺎدﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﮐﯿﺶ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ارس اﺻﻼ ﺑﮐﺎری ﻧﺪارﯾﻢ .ﭘﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺨﺸ
از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﯿﺎز دارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر از ﺑﯿﺮون ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺬب ﻣﺷﻮد .ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﺎ ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﻢ دﺳﺘﻮری ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺗﺎن  ۵۰۰ﻧﯿﺮو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ دﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی آزاد ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘ ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻮﯾﯿﻢ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻮﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺮو ﺑﯿﺮد؛ ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾ ﻫﺘﻞ  ۳۰۰ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮان را از ﺟﺎی دﯾﺮی ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﻨﻔﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤ ﻣﺴﻮﻧ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻣﻌﻨ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮآوردﻫﺎی
ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﯿﺶ از  ۷۰درﺻﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻮﻣ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

**از  ۳۱۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ؟
ﺑﻠﻪ.

**ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧ ﯾﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﯾﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮﻣ ﺟﻮابﮔﻮی آن ﺑﺨﺶ از ﮐﺎر
ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮ ارزانﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪﻫﻤﯿﻦدﻟﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﺮﻓﺪار دارد؟
ﻣﻮارد ﮐﻤ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺟﺎی دﯾﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﯿﺶ از  ۷۰درﺻﺪ از ﻣﺤﻞ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ اﻣﺎن ﻧﺪارد .وﻗﺘ در ﺟﺎﯾﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮﯾﻢ  ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه  ،اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮدش اﺳﺖ .اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ اداره ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺻﻮرت دﻣﻮﮐﺮاﺳ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ .اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ آزاد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﯿﺮو و اﻣﺎﻧﺎﺗﺶ را ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮﮐﺴ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣدﻫﺪ
از ﭼﻪ ﻧﯿﺮوﯾ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ اﻗﺘﺼﺎد ،آزاد اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟ ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺒﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﯾﺎ از ﭼﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎری
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ در واﺣﺪ اﭘﺘﯿ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻟﺰام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﺗﺎن از ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ در ﻓﻼن ﺷﻬﺮ ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
اﭘﺘﯿ وﺟﻮد دارﻧﺪ؟ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﭘﺘﯿ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﮐﺪام داﻧﺸﺎه آﻣﻮزش دﯾﺪهاﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻮﺟﻪ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔ
ﺑﺮای ﻧﯿﺮوی ﻏﯿﺮﺑﻮﻣ وﺟﻮد دارد؟ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻻت را ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﮐﻨﺪ.
ﻫﻨﺮ دوﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺟﻤ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﻠ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﮐﺎری ﮐﻪ دوﻟﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آن ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ.
ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای اﻫﺎﻟ ﻣﺤﻞ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .وﻗﺘ ﯾ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎ ﻫﻤﺎن اﻫﺎﻟ ﻣﺤﻞ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن را
ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪا ﺟﺬب ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر آﻧﺠﺎ ﺷﻮد ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﻤﺎن ﺷﻐﻞ و ﭘﯿﺸﻪ ﺧﺎﻧﻮاده را اداﻣﻪ ﻣدﻫﺪ.
وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺖ ﻓﺮاﻫﻢﮐﺮدن اﻣﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای زﻧﺪﮔ ﻣﺮدم اﺳﺖ .اﻟﺰام ﻧﯿﺴﺖ ﺻﺪدرﺻﺪ
اﺷﺘﻐﺎل از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻮﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن اﺻﻼ ﻣﻌﻨﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارد .ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ از ﻣﯿﻨﺎب و اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ
آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮود ،ﻣﺮ از ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر آﻣﺪه؟ اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ .اﺷﺘﻐﺎﻟﺶ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.

اﯾﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺒﻼ ﻫﯿ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘای در ﺟﻠﻔﺎ
ﻧﺒﻮد  ،اﻻن  ۱۸۰واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﯾﻌﻨ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای اﻫﺎﻟ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ  ،اﺷﺘﻐﺎل ﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪفﮔﺬاری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻫﺎﻟ ﺑﻬﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺒﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﺪف اﺻﻠ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ و در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ در ﻣﺤﺪوده ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪارس و
داﻧﺸﺎهﻫﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﺮای ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن اﻫﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺸﻮر اﻣﺘﯿﺎز وﯾﮋهای ﺑﺮای ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﻢ و در ﺟﻬﺖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ .در ﮐﯿﺶ ﭼﻨﺪﯾﻦ داﻧﺸﺎه وﺟﻮد دارد .ﯾ از اﻗﺪاﻣﺎت اﺧﯿﺮﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﻫﺎﻟ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
ﮐﯿﺶ ﺑﻮرﺳﯿﻪﻫﺎی ﺧﺎص در داﻧﺸﺎهﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.

** ﻇﺎﻫﺮا در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﻌﻀﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻌﻠﻢ وﺟﻮد دارد و ﻣﺪارس از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ در ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻠﻪ .ﭼﻮن ﯾ ﻣﻌﻠﻢ ﻏﯿﺮﺑﻮﻣ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔ ﻧﯿﺎز دارد .ﭘﺲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻣﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋ دارﯾﻢ؛ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ اﮔﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

**در ﻣﻮرد ﺑﺤﺮان ﻗﺎﭼﺎق در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﺧﺒﺎری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺑﺮﺧ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺎﭼﺎق ﻫﺴﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﻮرﯾﺴﺘ
ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺬری ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻣﺷﻮد .ﭼﻪ آﻣﺎری از ﺣﺠﻢ ﻗﺎﭼﺎق دارﯾﺪ و اﯾﻨﻪ آﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﻮدن اﻣﺎن ﻗﺎﭼﺎق را ﻣدﻫﺪ .ﻣﺜﻼ در
ﻗﺸﻢ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﮔﺎزوﺋﯿﻞ زﯾﺎد اﺳﺖ.
ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﻣﭘﺮﺳﻢ؛ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﯾﻌﻨ ﭼﻪ؟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﯾﻌﻨ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﮔﻤﺮﮐ در ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر  ،ﯾﻌﻨ آزاد .ﻣﺎ در
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﻞ دارﯾﻢ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در دﺳﺘﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗ ، اﺟﺮاﺋ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧ اﯾﻦ ﻣﺸﻞ وﺟﻮد دارد .ﻣﺎ ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ
آزاد ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﮔﻤﺮک در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨ ورود و ﺧﺮوج ﮐﺎﻻ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮود ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺮرات ﮔﻤﺮﮐ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻫﯿ ﻗﺎﭼﺎﻗ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﯾﻦ اﺗﻬﺎم ﺑﺰرﮔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺤﺮاف اﻓﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد و ﺑﺮای آدرس ﻏﻠﻂ دادن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﺎ
در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ذﻫﻦﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد .در ﮐﺸﻮر ﺑﻨﺎدر و ﻣﺮزﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد؛ آﻧﺠﺎﻫﺎ ﺧﻼﻓ
اﺗﻔﺎق ﻧﻤاﻓﺘﺪ اﻣﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻣﻘﺮرات ﮔﻤﺮﮐ ﮐﻠ ﮐﺎﻻ وارد ﯾﺎ ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ  ،ﻗﺎﭼﺎق ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺷﻮد .اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺸﻞ
دارﯾﻢ.
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺟﺰ اﻗﻼم ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻠﺤﻪ ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﻣﺸﺮوﺑﺎت و . . .اﺳﺖ  ،ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﯿﺎﯾﺪ و اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﺑ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ؟ ﺳﺎﻟ ﺣﺪود  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ.
ﻫﺮ ﮐﺪام  ۸۰دﻻر ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﯾ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۸۰دﻻر اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  ،ﻟﺒﺎس و ﮐﻔﺶ
ﻣآورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﯿ ﺧﺒﺮﻧﺎری ﻧﯿﺴﺖ.

اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻓﺮوﺷﺎه در ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺖ و از ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻻ وارد ﺑﺎزار ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣرﺳﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪ

ﻣﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺜﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣزﻧﯿﺪ ،او ﮐﺎﻻﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣآورد ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺷﺨﺼ اﺳﺖ .ﻣﺼﺮف ﺷﺨﺼ و ﻏﯿﺮﺷﺨﺼ ﻧﺪارد .ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﮔﻮﯾﺪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۸۰دﻻر ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻻ وارد ﮐﺸﻮر ﮐﻨﺪ.

**اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻻ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎری و ﻟﻮازم ﺧﺎﻧ از ﮐﺠﺎ ﻣآﯾﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣآﯾﺪ؟ اﯾﻦ ﻗﺎﭼﺎق اﺳﺖ؟
ﺗﻌﺠﺐ ﻣﮐﻨﻢ روﺷﻨﻔﺮﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﻢ ﻧﻤﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ را از ﻫﻢ ﺗﻔﯿ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻪ ﮐﺴ اﯾﻦﻫﻤﻪ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧ ﻣآورد؟ ﻣﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻣﻤﻨﻮع ﻧﯿﺴﺖ.
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﺗﺨﻠﻔﺎت و ورود ﮐﺎﻻ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،درﺳﺖ و ﻋﯿﻨ اﺳﺖ اﻣﺎ آﯾﺎ ﺗﺮار ﯾ روﯾﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ و
ﮔﺬران اﻣﻮر ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧ و ﻓﺮاﻗﺎﻧﻮﻧ ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣدﻫﺪ؟; ﺟﺮﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﺎﭼﺎق را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ ،ﻣﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺎر را
ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﺪ و از ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﺪ .آن ﻫﻢ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗ در آﻧﺠﺎ ﺻﻮرت ﻧﻤﮔﯿﺮد ،ﭼﻮن آزاد اﺳﺖ و ﺧﺎرج از ﻣﺮز
ﮔﻤﺮﮐ.

**ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﮔﺎزوﺋﯿﻠ ﮐﻪ ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد ،ﭼﻄﻮر؟
ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﮔﺎزوﺋﯿﻠ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد و ﺑﻪ ﻗﺸﻢ رﺑﻄ ﻧﺪارد.
آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت را ﺷﻤﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،وﻟ ﮔﺰارشﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻫﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧ ﮔﻮﯾﺎی ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﻗﺎﭼﺎق در ﻗﺸﻢ اﺳﺖ .ﻣﺎ
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺸ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﺳﺖ ،ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ ﺗﻠﻘ ﻣﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و ﺑﺨﺸﺪار دارﻧﺪ ،از آﻧﻬﺎ
ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.

**آزادﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻘﺪر اﯾﻦ اﻣﺎن و ﺑﺴﺘﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﮐﻨﺪ؟
اﺻﻼ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﮐﻨﺪ؛ ﻣﺮ ﻣﺎ ﺳﻮﺧﺖ را ﺗﻮزﯾ ﻣﮐﻨﯿﻢ؟ ﭼﺮا ﺷﺒﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه؟ اﮔﺮ اﻣﺎنﻫﺎی ﺷﻐﻠ
دﯾﺮی وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﺎز ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ازای درآﻣﺪ زﯾﺎد ،ﺟﺎﻧﺸﺎن در ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣرﻓﺘﻨﺪ؟
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﺎﻧﺎت و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻫﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎﻓ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﭼﺎق ﺳﻮﺧﺘ ﮐﻪ در ﻗﺸﻢ ﻣﮔﻮﯾﯿﺪ ،ﮐﺠﺎﺳﺖ؛ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﺳﺖ ﯾﺎ در ﺷﻬﺮ و اﯾﻨﻪ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ اﺳﺖ؟ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﺮ ﻣﺜﻞ زاﻫﺪان ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺳﯿﺴﺘﺎنوﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،اﮔﺮ ﻗﺎﭼﺎق ﺻﻮرت ﻣﮔﯿﺮد ،آﻧﺠﺎ ﭼﺮا ﻗﺎﭼﺎق اﺗﻔﺎق ﻣاﻓﺘﺪ؟ اﺻﻼ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻔ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﻗﺎﭼﺎق
ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻗﺸﻢ و از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اول ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﭼﺎق را ﺑﻪﺧﻮﺑ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ .ﻗﺎﭼﺎق اوﻟﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ
ﺗﺨﺮﯾﺐ اﻗﺘﺼﺎد آزاد اﺳﺖ .ﯾﻌﻨ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﯾ ﻗﺎﭼﺎق ﺻﻮرت ﺑﯿﺮد )ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺳﻮﺧﺖ( ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد آزاد ﺳﻢ ﻣﻬﻠ اﺳﺖ و در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻘﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را از ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺧﺎرج ﻣﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺨﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .ﻣﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﻪ ﻣﺪﻋ ﯾ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی آزاد و اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ و اﻟﻮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای

داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﮔﺮ اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،اوﻟﯿﻦ ﺿﺮﺑﻪ را ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎ ﻣﺧﻮرد؛ ﭘﺲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اوﻟﯿﻦ
ﭘﯿﺸﺎﻣﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺮ ﻧﻮع ﻗﺎﭼﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﺑﯿﻦ ﻣرود .از ﻧﻈﺮ ﻓﻠﺴﻔ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﭼﺎق در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ دارﻧﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ از داﺧﻞ ﺑﻪ ﺧﺎرج و از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر،
اوﻻ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗ اﺳﺖ .در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺮز ﻫﺸﺖﻫﺰارو  ۶۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ  ۴۰۰ ،۳۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ آن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد
اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨ ﻫﺸﺖﻫﺰارو  ۲۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ دﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ  ۴۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣ ،ﮔﻤﺮک ،ﺑﺎزرﺳ و وزارت اﻃﻼﻋﺎت را
ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ؛ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﺻﻮرت ﻧﯿﺮد.
ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد و ﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد اﯾﻦ ﺳﺘﺎد ،ﺣﺪود ﺷﺶ درﺻﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ .اﯾﻦ آﻣﺎر رﺳﻤ اﺳﺖ .وﻗﺘ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽ از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺗﻮاﻧﻢ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻨﻢ ﯾﺎ
از ﻣﺮزی ﮐﻪ ﮐﺴ ﻣﺮاﻗﺒﺶ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ ﺣﻀﻮر دﺳﺘﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗ را دارﯾﻢ .دوﻣﯿﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﻤﺮک ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻤﺮک ﮐﺸﻮر وﺻﻞ ﮐﺮدهاﯾﻢ؛ ﯾﻌﻨ ﮐﺎﻻﯾ ﮐﻪ وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺷﻮد ،ﺛﺒﺖ آﻣﺎری ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮔﻤﺮک اراﺋﻪ ﻣﮐﻨﯿﻢ .ﯾﻌﻨ ﺻﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ
آﻣﺪه و وﻗﺘ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮد  ،اﮔﺮ ﺗﻌﺪادش ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻤﺮک ﺗﻮﺿﯿ داد ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻤﺮک ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ وﺻﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ رﺻﺪ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ و ﺳﻔﺎرش راهاﻧﺪازی ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮای ورود ﮐﺎﻻ ﻫﯿ ﻣﺎﻧﻌ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،اﻻن ﻣﺤﺪودﯾﺖ دارد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات روﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد
اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﺎ ﻣﺸﻼت ارزی داﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاﻫ ﻣﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ارز ﺑﻪ ﻃﺮز ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرﻓ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد .وﺻﻞﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و
ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ،دو ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺗﻔﺮﯾ ﺑﻮدﺟﻪ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺎل  ۹۷ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺎزﮔ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾ از ﻧﺎﺗ ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸ
از ﻣﯿﺰان ارز رﻓﺗﻌﻬﺪﻧﺸﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺎدی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش وﺻﻞ
ﻧﺒﻮده ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ارز ﺗﺨﺼﯿﺼ ﻣﻨﺘﻬ ﺑﻪ ورود ﮐﺎﻻ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﻪ .از ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۹۷ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش وﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ از ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺎﺷﺪ.
اﻻن ﻫﻢ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش دارﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﭼﻘﺪر ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺨﺼﯿﺺ داده اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ،۹۸ﮐﻤﺘﺮ از  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو
ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ارز داده؛ درﺣﺎﻟﮐﻪ دوﻣﯿﻠﯿﺎردو  ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﯿ ارز
دﯾﺮی در ﺳﺎل  ۹۸از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی و ﺳﻄ رﺳﻤ ﺑﻪ ﻫﯿ ﻣﻨﻄﻘﻪای داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺷﺪه ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت .از
 ۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر واردات ﮐﺸﻮر و  ۵۰ ،۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارزی ﮐﻪ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ اﻧﺤﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن داده۴۰ ،
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرشﻫﺎ ﻫﻢ آﻧﻼﯾﻦ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺎل  ۹۷از ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﭼﯿﺰی ﻧﺮﻓﺘﯿﻢ .ﻫﯿوﻗﺖ ارزی از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺎﻻﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد
وارد ﺷﺪه ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮراﺗ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی و وزارت ﺻﻤﺖ ﻣﻘﺮر ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﺑﺮای ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﺧﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺮ اﺳﺎس ارز
ﻣﺘﻘﺎﺿ؛ ﯾﻌﻨ ارزی ﮐﻪ ﺧﻮدش دارد ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺣﺪود  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﮐﺎﻻ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف داﺧﻠ ،ﮐﺎﻻی ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺎﻓﺮ  ،ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و
ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺎ ارز ﻣﺘﻘﺎﺿ؛ ﯾﻌﻨ از ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﭼﯿﺰی ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮدش ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻢ از اﻓﺘﺨﺎرات
ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریای ﮐﻪ ۱۰ﻫﺰارو  ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺑﻪﺟﺰ  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻣﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه  ۱۳ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ  ۱۰ﻫﺰار از آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﺳﺖ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺎ رﯾﺎﻟ و ارزی اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری داﺧﻠ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه در ﺳﺎل  ۹۸ﺣﺪود  ۱۳ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪاﺿﺎﻓﻪ ﭘﻨ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ارزی در ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﺳﺖ .ﺳﺎل  ۹۸ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺧﯿﻠ ﮐﻢ ﺷﺪ.

ﺳﺎل  ۹۷ﺣﺪود  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد داﺷﺘﯿﻢ و در ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه و ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد
ﺣﺪود ﭘﻨ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﺎل  ۱۷۲ ،۹۸واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺪﯾﺪ و  ۳۶ﻫﺰار اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﻢ .ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘ
ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ ﭘﻨ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر  ۱۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه داﺷﺘﯿﻢ .واردات ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه ﭘﻨ ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎزاد ﺗﺠﺎرﺗﻤﺎن ﺳﺎل  ۱۷ ، ۹۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده .ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘ ﭼﻬﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﯿﻢ؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد
داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﺷﺪه ﺟﺬب واﺣﺪ ﻧﻮﭘﺎ و ﻧﻮآور  ۶۰واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎ در ﺳﺎل  ۹۸اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد را ﺑﻪ  ۱۱۸واﺣﺪ رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ ﯾﻌﻨ ۱۹۷ درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﯿﻢ .ﺟﺬب دادهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻓﻨﺎور در اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘ ۲۰ ﺗﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ  ۳۷ﺗﺎ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ  ۱۸۵درﺻﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .درﺻﺪ ﺗﺤﻘﻖ اﺑﻼﻏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از
ﺟﻤ اﯾﻦ دو ۱۹۱ ،درﺻﺪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨ ﻣﺎ ﺧﯿﻠ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻘﺎوﻣﺘ ﻫﺴﺘﯿﻢ .در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری داﺧﻠ ﺟﺬبﺷﺪه،
ﻫﻔﺖﻫﺰارو  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﺬبﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﺑﻼغ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ۱۰ﻫﺰارو  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪ ﯾﻌﻨ
ﻣﺎ  ۱۳۹درﺻﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در داﺧﻞ ﻋﻤﻠﺮد داﺷﺘﯿﻢ؛ اﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﻣﺎن  ۳۲۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ  ۲۱۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺳﺨﺖﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ۱۰۲ درﺻﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﯾ ﺑﺨﺶ ارزی ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﻮد ﮐﻪ  ۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده و  ۹۷۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارزش
ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﻤﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ  ۱۱۴درﺻﺪ ﺗﺤﻘﻖ داﺷﺘﯿﻢ.
ﺑﺨﺶ رﯾﺎﻟ ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﻮده ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺳﻪﻫﺰارو  ۹۸۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ۱۰۰
درﺻﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻓﻌﺎل ﻫﺰارو  ۲۳۰واﺣﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺰارو  ۲۸۲ﻣﻮرد در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﺳﺖ ﮐﻪ
درﺻﺪ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﺑﻼﻏ ۱۰۶ درﺻﺪ اﺳﺖ و از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ
ﯾﻣﯿﻠﯿﺎردو  ۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده ﮐﻪ  ۹۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ۹۰درﺻﺪ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻬﺎی واردات ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ
اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘ ﻣﺎ از دﺳﺘﺎهﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺶ ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻣﺴﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼﻠ دارﯾﻢ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺘ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ
ﻣﺤﻮر ﭼﻨﺪ اﻗﺪام ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺟﻬﺸ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدیﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗ ﮐﻪ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ و
روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﻪﺑﻬﺮهﺑﺮداریرﺳﺎﻧﺪن ﻣﺪلﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻤﯿﻞ ﺷﺪه و ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر رﺳﻤﺎ ﭘﺮدهﺑﺮداری ﺷﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔ در ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺴﺐوﮐﺎر و ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎﺳﺖ.
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی درونﺳﺎزﻣﺎﻧ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺴﺐوﮐﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﻣﺸﻼت ورود ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﻃﻖ؛ ﺣﻞوﻓﺼﻞ
ﻣﺸﻼت ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧ ﺧﺎرﺟ ﺧﯿﻠ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد و اﻻن رﻗﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ را ﺧﯿﻠ ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردهاﯾﻢ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﯾ ،دو ﺑﺎﻧ را ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺰﺋ ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻮن رﻗﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺬاﮐﺮاﺗ ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻤ
ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ.
ﺗﺪوﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎرﺗ اوراﺳﯿﺎ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ ﺑﺮای
ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدراﺗﻤﺎن و اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻮآوری ﻓﻨﺎوری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

** ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻣﺴﺎل ﻣﺠﻠﺴ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﺧﺮدادﻣﺎه ﮐﺎرش را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ﯾ از ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی ﮐﺎرش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻠﯿﻒ ﻻﯾﺤﻪ
اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﺪی دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺘﺎن ﭼﻄﻮر ﭘﯿﺶ ﻣرود؟
دو ﮐﺎر ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﻨﻮﻧ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
و ﺻﺎدرات داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺚ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ اﻻن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه ،ﻋﻤﻠﺮد ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﻣﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؛ اﻣﺎ درﺑﺎره ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد
ﺟﺪﯾﺪ ﻻﯾﺤﻪای ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﺎل  ۹۴اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﭼﻮن ﻻﯾﺤﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دوﻟﺖ ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﭼﻮن ﻻﯾﺤﻪ ﯾ ،دو ﺑﺎر رﻓﺘﻪ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،وﻗﺘ ﻣﻦ آﻣﺪم ﺑﺮاﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳای ﮐﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻧﻈﺮ
ﻣﺠﻠﺲ و ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ و دﯾﺪﮔﺎﻫ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻻﯾﺤﻪ را ﺑﺎ
اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮدﯾﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ را ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺷﻮرای ﻧﻬﺒﺎن اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﺮاد ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اﯾﺮاد ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮرای ﻧﻬﺒﺎن درﺑﺎره ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﻧﻘﺸﻪ و ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ،
درﺻﻮرﺗﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺪوده و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ را دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﻤﺎن را دادهاﯾﻢ و ﺑﻪ
ﺷﻮرای ﻧﻬﺒﺎن رﻓﺘﻪ و ﻣﺠﺪدا ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﺷﻮرای ﻧﻬﺒﺎن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد ،وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﯿﻨ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ دارﯾﻢ.
اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺮد ،ﺗﻼش ﻣﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﯿﻦ روال ﮐﺎرﻣﺎن را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻌﻠ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

**ﮔﻔﺘﻮ از :ﻣﺮﺿﯿﻪ اﻣﯿﺮی

