ﺷﺮط ﺗﺪاوم ﺣﯿﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻗﺘﺼﺎد ،۲۴ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ،ﻣﻔﻬﻮﻣ ﻧﻮ و ﺗﺎزه ﻇﻬﻮر در ﺟﻬﺎن
ﻧﯿﺴﺖ و ﻃ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان اوﻟﯿﻦ ﺑﻨﺪر آزاد ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘ دﻧﯿﺎ را ﺑﻨﺪر ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﻣداﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۸۸۸اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﯿﺮی
اﻧﯿﺰهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﻨﻮع ﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺮوز ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت در اﯾﻦ ﺑﻨﺪر از ﻟﺤﺎظ واردات ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ
ارزشاﻓﺰوده و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی واردات ،آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن ﯾ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ و ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد
و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﺶ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﯾﺪ آﻟﻤﺎن ﺷﺪ ﺑﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻗﺘﺼﺎد اروﭘﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐﻫﺎی ﻓﺮاوان اﻣﺮوز ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﻗﺘﺼﺎد آﻟﻤﺎن ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﻣﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺮﭼﻨﺪ در دﻧﯿﺎ اوﻟﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﭘﯿﺶازاﯾﻦﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد را در دﻧﯿﺎ داﺷﺘﻪاﯾﻢ.
ﻗﺪﯾﻤﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر آزاد ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ و دادوﺳﺘﺪ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪ ﺑﻨﺪری در ﺟﺰﯾﺮه داﻻس ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ داﺷﺖ ﺗﺎ
ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮ ،ﯾﻮﻧﺎن ،ﺳﻮرﯾﻪ ،آﻓﺮﯾﻘﺎ ،آﺳﯿﺎ و روم را در درﯾﺎی اژه ﺷﻞ دﻫﺪ و ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﮔﻤﺮﮐ ﻫﻤﻪ دادوﺳﺘﺪﻫﺎ
اﻧﺠﺎم ﻣﺷﺪ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ از دﻫﻪ  ۱۹۷۰ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد را ﺑﺎ ﺷﺎﻧﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮﻟﻨﺪیﻫﺎ
زدﻧﺪ .ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺷﺎﻧﻮن در ﺳﺎل  ۱۹۵۹در اﯾﺮﻟﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﻣﻮر ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮدازش ﺻﺎدرات ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﻧﺒﺎرداری و…
دﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺶ از  ۲۲۶۰ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد وﺟﻮد دارد.

ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﯾ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺧﻼل دﻫﻪﻫﺎی  ۱۹۷۰ﺗﺎ  ۱۹۸۰و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﺮﺧ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ اﻫﺪاف
اوﻟﯿﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘ ﮐﺮد .در ﺗﻤﺎﻣ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺟﻬﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠ ،ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ،ﺑﺮﺗﺮیﻫﺎی ﻧﺴﺒ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠ ،آﺷﻨﺎﯾ
ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ و… دﻧﺒﺎل ﻣﺷﻮد.

در ﻃ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻠ ﻫﻤﭽﻮن ﺛﺒﺎت در ﻣﻘﺮرات ،ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از ﻫﺪفﻫﺎی اﯾﺠﺎد و
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟ ،آزادی ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ارز در ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮔﻤﺮﮐ ﺳﻬﻞ و
ﺳﺎده ،ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری ﻓﺎﻗﺪ دﯾﻮانﺳﺎﻻری ،ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺻﻠ و آراﻣﺶ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﮐﻢ ﺗﺸﻨ و رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ و … از
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آنﻫﺎ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ

ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﺗﻮان ﻧﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد را ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺬاﺷﺖ.

در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮاوان ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺗﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺖ و ﻋﺪم اﻧﯿﺰه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ و…
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒ در ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﺑﺘﺪای ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در اﯾﺮان ،اﻫﺪاف و اﻧﯿﺰهﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ
آزاد در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻋﻤﻠﺮد آنﻫﺎ ﻃ ﺳﺎلﻫﺎ دﭼﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺷﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﻧﻤﺗﻮان از ﻧﻘﺶ اﻣﺮوز ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﻮﻓﻖ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺸﺎرﻫﺎ و در زﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮش
ﺑﺪرﺧﺸﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﯾﺮان از اﺑﺘﺪا دﭼﺎر ﻣﺸﻼت زﯾﺎدی از ﻗﺒﯿﻞ ،ﻧﺒﻮد اﻣﺎﻧﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ،اﺟﺮاﯾ ﻧﺸﺪن ﻗﺎﻧﻮن
و… ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﻧﺮژی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ ﮐﺎﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺸﻼت ﻣﻮﺟﺐ آزار اﻓﺮاد ذی ﻧﻔ و ﻓﻌﺎﻻن
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺸﻮر ﻣﺷﻮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﮔﺎهوﺑﯿﺎﻫ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘ در ﻣﻮاﻗﻌ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺻﻠ آﻧﻬﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺷﻮد.

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻫ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﻬﺎﻧ در اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺟﻬﺎن ،ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آزاد ﺑﻮدن آنﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺟﻬﺎن ،راه را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.

اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﺣﺬف ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺒﻮدن ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ و وﺟﻮد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﺑﻪ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻮک وارد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﻃﻘ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺳﻌ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻓﺎرغ از ﻧﺎه ﻫﺎ و
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ و اﻣﺮوز ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ درﺟﺎ زدن ﻣﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎز ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اول ﺑﺎزﻣﮔﺮدﻧﺪ.

اﻣﺮوز ﺑﻪ اذﻋﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ،ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﯾ از ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی ﺣﻀﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری در
اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﺬاﺑﯿﺖ را از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺮﯾﻢ ﺳﺨﺖ ﺑﺘﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری را ﭼﻪ داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ ﻣﺠﺎب ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮد.

اﻣﺮوز ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻠﺮان ﯾ از ﻣﺸﻼت اﺻﻠ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد را اﺟﺮاﯾ ﻧﺸﺪن درﺳﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣ
داﻧﻨﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻨ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ اﺟﺮا ﻣﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوز در اﯾﺮان ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﮔﺎه و ﺑﯿﺎه دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ
درﺳﺘ اﺟﺮا ﻧﻤﺷﻮد ﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ درﺳﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺮوز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاراﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص و ﺛﺎﺑﺖ ﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﺒﺎره ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﻄﻌﺎً ﻫﻤﺎن ﮐﻮرﺳﻮی اﻣﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺣﻀﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﺎﻣﻼ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺣﺘ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران داﺧﻠ ﻧﯿﺰ
ﺗﺮﺟﯿ ﻣدﻫﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺛﺒﺎت در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﮐﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗ اﯾﻦ ﻓﺮ را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺷﺎل از وﺟﻮد ﻣﺸﻼﺗ از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮاﮐﻪ
ﺧﺒﺮﻫﺎی اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺿﺮﺑﻪﻫﺎﯾ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﮔﺮ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﺸﻞ
وﺟﻮد دارد ﭼﺮا ﺑﻪ ﻓﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ؟ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ در اﺑﺘﺪا ﻧﻘﺶ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻤﺎرﯾﻢ
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺎﻓﺘﯿﻢ؟

