ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد؛ راه ﻋﺒﻮر ﮐﺸﻮر از ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﺑﺤﺮان ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﺮﺗﻀ ﺑﺎﻧ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻤﯿﻞ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ﻋﻤﺮاﻧ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ ،ﮐﻤ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل و ﺻﺎدرات را ﻫﺪﻓﺬاری ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ـ ﺻﻨﻌﺘ در دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺸﻮر از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺻﺎدراﺗ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻼن ﮐﺸﻮر ،اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﮔﻔﺘﻮی ﺧﺒﺮﻧﺎر ﭘﺎﯾﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧ دوﻟﺖ را ﺑﺎ وی در ﻫﻔﺘﻪ دوﻟﺖ ﻣ ﺧﻮاﻧﯿﻢ:
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺻﺎدرات در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد را ﭼﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻗﺎﻧﻮن ،اﺑﺰار و اﻣﺎﻧﺎﺗ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ راه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤ و ﻫﻤﺎﻫﻨ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﺎه ﻫﺎی
اﺟﺮاﯾ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﺻﺎدرات ،اﺷﺘﻐﺎل ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪای از اﻫﺪاﻓ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺟﺮا و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن از اﻫﺪاﻓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻫﺪاﻓ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﯾﺪ روﯾﺮد ﺻﺎدراﺗ را در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺎس ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﺎدرات ﻣﺠﺪد از ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﺮز ﯾ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮔﺬﺷﺖ .ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﯾ ﻓﺮﺻﺖ ،در اﺧﺘﯿﺎر اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻠ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﻨﺎﻃﻘ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺻﺎدراﺗﺶ ﺑﻪ ﯾ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر رﺳﯿﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺗﻘﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر را ﻧﯿﺰ دارد .ﻋﻤﻠﺮد اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺳﺎل
ﻫﺎی اﺟﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ ،در ﺳﺎل ﻫﺎی  ۹۵و  ،۹۶ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۸درﺻﺪی ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ
اﯾﻦ درﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﺻﺎدرات در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ ۵٬۵ درﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻫﻔﺘﺎﻧﻪ ،روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪﺗﺮی داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
در ﺣﻮزه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﯿﺰ؛ دوﻟﺖ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﺮاﯾﻄ ﺑﺮای ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در
ﮐﺸﻮر ،ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﺗﻤﯿﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻨﺎم ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ او ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد دارد و ﺣﻀﻮرش ﭼﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﻮاﻣ ﻣﺤﻠ
و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻫﻤﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﮐﻨﺪ .ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟ ﺑﯿﺮﻧﺪ .در واﻗ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ دروازه ﻫﺎی ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺧﺎرﺟ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و ﻃ ۵ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  ۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﺠﻮز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠ ﺣﺪود ﯾ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر آن ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﯾﺮان ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،ﯾ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر ﯾ رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ اﺳﺖ.
در  ۴ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺪود  ۵۷ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺠﻮز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری داﺧﻠ را ﺻﺎدر ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ رﻗﻢ ۲۵ ،ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﻌﻨ ۲۵ ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری از ﺳﻮی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ داﺧﻠ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻨﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻗﺒﻞ از دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﻮرداری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران از ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﻀﻤﯿﻦ دوﻟﺖ ،اﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران از ﻣﻨﺎﺑ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ،ﺑ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
روادﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻣﺴﺘﺜﻨ ﺑﻮدن ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻣﻘﺮرات واردات و ﺻﺎدرات ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ ،اﻣﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧ ﺑﺮون ﻣﺮزی و ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧ
ﻫﺎی ﺧﺎرﺟ و ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﻬﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ از دﯾﺮ ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ اﺳﺖ.
»ﯾﭙﺎرﭼ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ« ﻻزﻣﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪ ای در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ ﻣﻌﻨ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ از
اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺮه واﺣﺪی را از ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن و ﻣﺮدم اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺧﺎرﺟ
ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﺑﻠﻪ در ﺣﻮزه ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﺮان ﺧﺎرﺟ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ اﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
ﻫﻔﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﮐﯿﺶ ،ﻗﺸﻢ ،ﭼﺎﺑﻬﺎر ،اروﻧﺪ ،اﻧﺰﻟ ،ارس و ﻣﺎﮐﻮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ ،ﮔﺮدﺷﺮی ،ﮐﺸﺎورزی و
ﺧﺪﻣﺎﺗ را دارﻧﺪ .ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ۲۰ ﺳﺎﻟﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘ و ﺣﻘﻮﻗ ﻓﻌﺎل در ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت در ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش
اﻓﺰوده ،آزادی ﮐﺎﻣﻞ ورود و ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ،اﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﺖ  ۱۰۰درﺻﺪی ﺧﺎرﺟ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣ ﺷﻮد از
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﺳﺖ.

ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﺣﻮزه اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ارزﯾﺎﺑ ﺷﻤﺎ از روﻧﺪ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ی داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ،روﻧﺪ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﺮد ﮐﺸﻮری آﻣﺎر ﺧﻮﺑ اﺳﺖ و روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑ را
ﻃ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ  ۱۴۵۰واﺣﺪ ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻌﺘ و ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ  ۳۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ،
ﻛﺸﺎورزي و ﺧﺪﻣﺎت در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺪود  ۲۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﺸﻮر ﻣ
ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺮد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در اﯾﺠﺎد ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﻮاﻣ ﻣﺤﻠ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﺎﻧﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﻮﻣ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار و رﻓﺎه
ﻣﺮدم ﺳﺎﮐﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ،ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﺮ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و رﻓ ﻣﻮاﻧ و
ﻣﺸﻼت ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻼش و ﻫﻤﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﺎه ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
در ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮ و ﺻﺎدرات ،ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﮐﻪ ﺟﺰو ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘ اﺳﺖ ،ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در دوره
دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺜﺒﺘ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ رخ داده ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﻪ در ﻣﺪت  ۲.۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود  ۲۵۰واﺣﺪ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﺟﺬب اﯾﺪه و ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﺮای ﮐﺸﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﯾﻢ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎرت آﭘ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺧﻮﺑ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد دارﻧﺪ.
ﻫﻤﻮاره در اﻓﺎر ﻋﻤﻮﻣ و ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح ﺑﻮده ﮐﻪ ﻗﺎﭼﺎق از ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ راﺣﺘ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻪ ﻧﻈﺮی دارﯾﺪ؟
وﻗﺘ ﯾ ﻓﺮﺿﯿﻪ از اﺑﺘﺪای ﺷﻞ ﮔﯿﺮی ﭘﺎﯾﻪ ای ﻧﺎدرﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾ آن ﻧﯿﺰ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺎﭼﺎق از ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻈﺎرت ﻫﺎ و
ﺣﻀﻮر ﮔﻤﺮک در ﻣﺒﺎدی ورودی و ﺧﺮوﺟ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑ ﻣﻌﻨ اﺳﺖ و از اﺳﺎس ﺑ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ .ﻣﻌﺮﻓ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ ﻣﺮدم
و ﻣﺴﺌﻮﻻن و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﻋﻀﺎء ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻼش ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻫﻤﻔﺮی و ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺑﯿﻦ دﺳﺘﺎه ﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮه ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﻬﺎ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﺻﻼح
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻤﻞ ﻋﻤﻠﺮد ﯾﺪﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﻪ ﻣﺎﻧ از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻫﻢ
ﺷﻮﻧﺪ.
از ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ،ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺪﯾﺮان دﺳﺘﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﻣﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ درﺑﺎره ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺳﺖ ﻗﺮار ﻧﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﮐﻤ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑ ﺿﺮوری و راﻫﺒﺮدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﻤﯿﻠ ،آﻣﺎدﮔ ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ.
اﯾﺮان دارای  ۱۵ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی راﻫﺒﺮدی و ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﺎری ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨ ﻣﻮﺛﺮ دﺳﺘﺎه
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳ اﺳﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧ ،ﺗﻌﻤﯿﻖ ورود اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﻣﻠ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻬﺮه
ﻣﻨﺪی از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤ و ﺗﺨﺼﺼ در ﺳﻄ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﯿﺎری و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣﺪل ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ از
ﺟﻤﻠﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺸﻮر ﻣ ﮐﻮﺷﻨﺪ در دوران ﺗﺤﺮﯾﻢ اﯾﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﺎری و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اروﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﺮاق ،ﮐﯿﺶ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ و ﻋﻤﺎن ،ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﻋﻤﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس ،ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻋﻤﺎن،
ﻫﻨﺪ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﻧﺰﻟ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ارس ﺑﺎ ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﻣﺎﮐﻮ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻓﻖ ﻫﺎی روﺷﻨ را ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ
رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮرس ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ و ﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺿﯿ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
دوﻟﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ را ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ را ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ
 FATFاﺳﺖ .اﯾﻦ اﻗﺪام رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان را ﺑﺎ دﻧﯿﺎ ﺳﻬﻞ ﺗﺮ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟ ،ﺑﺎﻧ ﺧﺎرﺟ و ﻣﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی دﯾﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮرس و ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﺑﻮرس ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﻮد و ﻻزم اﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ،اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧ ﺧﺎرﺟ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺎ
ﻫﻤﺎری ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دارد.
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﻮرس ﭘﻨﺠﻢ ﮐﻪ ﺑﻮرس ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ ﺑﻮرس و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻮﻓﻘ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ
زودی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮرس ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد آﻏﺎز ﻣ ﺷﻮد .اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺎﻟ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ ﻧﯿﺰ از دﯾﺮ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دارد
ﺗﺎ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﯾ آن آﻏﺎز ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮارد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر ﭼﻨﺪان راﺣﺘ ﻧﯿﺴﺖ.

