ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ،رﯾﺸﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﻼت

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ،ﻣﺤﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺸﻞﻫﺎی
ﺻﻨﻔ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﺳﺖ و ﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﺗﺸﻞ در آن ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ .ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ارس و اروﻧﺪ ﻫﻢ در ﺣﺎل ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق
ﻣﺒﺮﻫﻦ ﻧﯿﺎﮐﺎن دﺑﯿﺮ اﺟﺮاﯾ اﯾﻦ ﺷﻮرا اﺳﺖ .او از ﺳﺎل  ۷۲در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ،۷۷ﺑﺎ دﻋﻮت
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ وارد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﺸﯿﻞ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ آن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و از ﺳﺎل  ۸۲ﺗﺎﮐﻨﻮن،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ .اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ از ﻫﻔﺖ ﺗﺸﻞ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای
ﻫﻤﺎﻫﻨ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ او ﻧﯿﺰ در ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨ ﻋﻀﻮﯾﺖ دارد و دﺑﯿﺮی آن را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ ،در ﮔﻔﺘﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻣﺒﺮﻫﻦ ﻧﯿﺎﮐﺎن ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر و آﯾﻨﺪهی آن را
ﺑﺮرﺳ ﮐﺮده اﯾﻢ.
اوﻟﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﯾﺮان ﭼﺮا اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ؟
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ دوران ﭘﺲ از دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﮐﻪ ﻧﻔﺖ در ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮد ،ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎز داﺷﺖ از راهﻫﺎی دﯾﺮی ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﮐﻨﺪ .ﯾ از
راﻫﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ۷۱ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ،ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﺎ  ۲۹ﻣﺎده ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎﯾ در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ،ﮔﻤﺮﮐ و ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﭼﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾ در زﻣﺎن ﺷﻞ ﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد وﺟﻮد داﺷﺖ؟
در دﻧﯿﺎ ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ،دوﻟﺖ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،دﻋﻮت ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﮐﻨﺪ .ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد در
ﺟﺎﯾ اﯾﺠﺎد ﻣﺷﻮد ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺻﺎدرات ﻣﺠﺪد و ﺗﺠﺎرت آزاد ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻬﯿﺎ اﺳﺖ .ﻣﺎ دوران ﭘﺲ از دﻓﺎع ﻣﻘﺪس را
ﻃ ﻣﮐﺮدﯾﻢ و دوﻟﺖ ،ﺑﻮدﺟﻪای ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻤﯿﻞ و اﺣﺪاث زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ.
اﯾﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ ،ﯾﻌﻨ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎدۀ  ۱۳۸آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣدﻫﺪ ﻫﺮ اﯾﺮاﻧ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ
 ۸۰دﻻر ﮐﺎﻻی ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﻤﺮک وارد ﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﻞ درآﻣﺪی ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﮔﻤﺮکﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی در ﮐﯿﺶ ،ﻗﺸﻢ
و ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﺗﺎ از ﻣﺤﻞ ﻋﻮارﺿ ﮐﻪ از ﻣﺴﺎﻓﺮان اﺧﺬ ﻣﺷﻮد ،ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
ﻓﻌﺎل ﺷﺪن اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل درآﻣﺪی ﺑﺎ واردات ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﻧﺎم ﺷﺪن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد "ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺤﻠ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﺤﻞ واردات ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ " اﯾﻦ ﺗﺼﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺷﻮد
ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺮار اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎی ﺑ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ذﻫﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣﺴﻤﻮم ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل درآﻣﺪی ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺎﺷﺪ؟
درآﻣﺪزاﯾ از ﻃﺮﯾﻖ واردات ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ واردات ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۱۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺳﺎل ۸۵
ﻣﯿﺰان واردات ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﻣرﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻨﻔ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار واردات ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و
درآﻣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒ آن ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﯾﺎ از ﻧﻈﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ،آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻮده ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻣﺎده ﯾ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ،ﻫﺪف ﻋﻤﺮان و آﺑﺎداﻧ ذﮐﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﻠﻒ ﻧﯿﺴﺖ و ﻟﺬا ﺑﻮدﺟﻪای ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪارد ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮدش ﺑﻮدﺟﻪ
را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
وﻗﺘ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۲ﻣﺮﺣﻮم ﺗﺮﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر آﻣﺪ ،اوﻟﯿﻦ ﺳﻮاﻟ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻞ ﻧﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﭘﺎﺳ دادم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ اﻣﺘﯿﺎز و زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻗ دارﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻞ ﺑﯿﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر دﻋﻮت ﻣﺷﻮﻧﺪ ،وﻟ وﻗﺘ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻗﺮارداد ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺷﻮد در آن ذﮐﺮ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﯿ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ
آب و ﺑﺮق آنﻫﺎ ﻧﺪارد .ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ روزی  ۱۵۰ﻣﺘﺮ ﻣﻌﺐ آب ﻧﯿﺎز دارد ،اﻣﺎ  ۱۵ﻣﺘﺮ ﻣﻌﺐ آب ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺷﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﭼﺮا از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺒﺮده اﯾﻢ؟
ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺧﺎرﺟ ﺑﯿﺎﯾﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد
ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﯿﺎز داﺧﻠ ﮐﺸﻮر را ﻫﻢ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز
دارد ،اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﻧﻬﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮی ﺑﻪ ﺷﻞ ارزی ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد .ﭼﻮن در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزی وﺟﻮد دارد ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟ ﺑﻪ ﺷﻞ ارزی ،ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻤﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪن ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟ واﻋﺘﺒﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ،ﻣﺸﻞ ﺑﺰرگ و ﻣﺎﻧ ﺟﺪی دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﺳﺖ .ﻫﯿ ﺑﺎﻧ ﯾﺎ
ﺑﯿﻤﻪای ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﺎﻧﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﺟﺎی دﯾﺮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﯾﺮان ﺷﻌﺒﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻢ ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﺎﻧﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﯾﺮان ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ
وﻗﺘ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠ اﺳﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﯾﺮان ،ﻣﻨﺼﺮف
ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺎﻧ ﺛﺒﺖ و اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﻫﺎ و ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺑﺮﺟﺎم
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑ ﺛﺒﺎﺗ ﺑﺮﺟﺎم ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣﺸﻞ دارد ﯾﺎ در اﺟﺮای آن درﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﺮده اﯾﻢ؟
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد درﺳﺖ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  ۳۰اﻟ ۳۵ درﺻﺪ آن اﺟﺮاﯾ ﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺮدن
ﺑﺮوﮐﺮاﺳ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺷﺎﻫﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ،ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ و وزارت ﺻﻤﺖ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻃﻮﻻﻧ و ﻣﻌﻄﻞ ﺷﺪن ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﺎل  ،۱۳۹۰ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪی از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎده  ۱۱۹ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ،
ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد را ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﻠﻒ ﮐﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ در ﻣﺎده  ۱۳ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻮﻧ اداره ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ،ﺻﺮف
داﺷﺘﻦ ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮط ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد را ﻣﺨﺪوش ﮐﺮد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺎده  ۱۱۲ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻫﻢ ﺑﺴﻂ داده ﺷﻮد ،ﭼﯿﺰی از ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد
ﺑﺎﻗ ﻧﻤﻣﺎﻧﺪ.

ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺪتﻫﺎ اﺳﺖ در
ﺗﻼﺷﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮوش در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﯾﻦ ﻣﺸﻞ ﺣﻞ ﺷﻮد.
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﻪ ﻣﻮدی ﻣﺤﻮر ﺑﺎﺷﻪ ،ﻣﻤﯿﺰ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎر را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﮐﻨﺪ.
از ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮل ارز ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮔﻤﺮﮐ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻧﻘﺾ ﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش
ﺷﺪﻧﺪ .در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﻠﯿﻒ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ
وﺿ ﮐﺮده ،ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ درﺳﺘ اﺟﺮا ﻧﺸﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ و ﮔﻤﺮﮐ ﭘﺎک ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﺑﻼﺗﻠﯿﻔ ،اﻓﻖ ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ و ﺟﻮاﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ راه
اﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر دارﻧﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﮐﻨﻢ وارد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺸﻮﻧﺪ.

اﻋﻤﺎل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺮوده ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد دارد؟
ﭼﺮا ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﯾ ﻣﺜﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﺎﻧﺎت را دارد ،ﮐﺎر ﮐﻨﺪ؟ ﻣﯿﻮهای ﮐﻪ در ﭼﺎﺑﻬﺎر در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در
ﺗﻬﺮان وﺟﻮد دارد ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮی دارد ،اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻻﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ روی اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ  ۹درﺻﺪ ارزش
اﻓﺰوده ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﭙﺮدازد .آﻗﺎی ﺣﺎﺟ دﻟﯿﺎﻧ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﮐﺎرﮔﺮی در ﺗﻬﺮان اﮔﺮ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺑﺨﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش
اﻓﺰوده ﺑﺪﻫﺪ ،اﻣﺎ در ﮐﯿﺶ اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺧﺬ ﻧﺸﻮد؟ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ در ﺗﻬﺮان و ﮐﯿﺶ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ؟ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ ﺷﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔ در ﭼﺎﺑﻬﺎر  ۳۰ﺗﺎ
 ۵۰درﺻﺪ ﺑﺎ ﺗﻬﺮان ﺗﻔﺎوت دارد.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد؟
ﺑﺎ اﻟﺰاﻣ ﮐﺮدن ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش اﻓﺮادی ﮐﻪ  ۲۰ﺳﺎل ﺑﻮد ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرﺷ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ درﮔﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦﻫﺎ اﮔﺮ ﻣﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﺳﺮ و ﮐﻠﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻧﻤآﻣﺪﻧﺪ ،در ﻫﻤﺎن ﺗﻬﺮان ﻣﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﻃﻖ وارد
ﻋﻤﻞ ﺷﺪ ،ﭘﯿﯿﺮی ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧ ﻣﻠﻐ ﺷﻮد .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺻﺪور ﺣﻢ ﻟﻐﻮ ،رﯾﯿﺲ وﻗﺖ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ،آﻗﺎی ﮐﻤﯿﺠﺎﻧ ،ﺑﻪ
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،آﻗﺎی روﺣﺎﻧ ،ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻢ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﺑﻨﺪه ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای آﻗﺎی روﺣﺎﻧ ﻧﻮﺷﺘﻢ
و ﺗﻮﺿﯿ دادم ﮐﻪ ﮐﻞ واردات ﮐﺎﻻی ﻣﺴﺎﻓﺮی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۹ ،۹۸ ،۹۷و ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول  ۹۵۶ ،۱۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﯾﻌﻨ در ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل و ﭼﻬﺎر ﻣﺎه اﯾﻦ رﻗﻢ از ﯾ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻻی ﻣﺴﺎﻓﺮی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ وارد ﻣﺷﻮد.

آﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺎﭼﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ارس ﺳﻬﻤﯿﻪ  ۱۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺑﺮای واردات داﺷﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ  ۵۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺷﺪ .از اﯾﻦ رﻗﻢ
 ۲۶ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺎک ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ وارد ﺷﺪ  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮد .ﯾﻌﻨ ۲۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻇﺮﻓﯿﺘ ﮐﻪ ﺑﺮای واردات
وﺟﻮد داﺷﺖ ﻓﻌﺎل ﻧﺸﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺎﻻی از ﻣﺴﯿﺮ دﯾﺮی و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﭼﺎق وارد ﻣﺷﻮد .اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﻮﺷﺎک ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺸﻞ

ﺳﺎز ﻣداﻧﺪ ،اﻣﺎ وارداﺗ ﮐﻪ از ﮐﺎﻧﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ.
ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧ از ﻣﺼﻮﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و در اﻣﺮ واردات ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد.
ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧ واردات اﻧﺠﺎم ﻣداد از  ۶ﺗﺎ  ۳۵درﺻﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻮارض ﻣداد و آن ﮐﺎﻻ از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﯿﺮ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن ﭼ ﻣﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻫﻤﺎن ﮐﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽ وارد ﻣﺷﻮد ،ﻋﻮارﺿ ﺑﺎﺑﺖ آن ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺷﻮد و
ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﻧﯿﺰ ﭼ ﻧﻤﺷﻮد.
ﺗﺨﻠﻔﺎﺗ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮔﺰارش ﻣﺷﻮد ،رﯾﺸﻪ در ﭼﻪ دارد؟
در ﺧﺼﻮص ﺗﺨﻠﻔﺎﺗ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﺷﻮد ،ﺑﺨﺸ از آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﻌﻒ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل دﺳﺘﺎه ﭘﻮز ﺷﺮﮐﺘ
ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در رﺳﺘﻮراﻧ در ﺗﻬﺮان ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﺳﺨﺘ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻮز اراﺋﻪ ﻣدﻫﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﺎ دو ﻣﺎه ﭼ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻮز ﮐﺠﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺮدﻧﺪ و
ﭘﺲ از دو ﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻬﺮان ﺗﺎزه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎرتﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.
راﻫﺎری ﻋﻤﻠ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺨﻠﻔﺎت وﺟﻮد دارد؟
ﻓﻘﻂ دو ﺳﺎل دﺳﺘﺎهﻫﺎی دوﻟﺘ از دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ و اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه اﺳﺖ،
اﺟﺮاﯾ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﺻﻼﺣﺎﺗ ﻧﻈﯿﺮ اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﺑﯿﺮد .زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﺸﻞﻫﺎی ﺻﻨﻔ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﻓ
ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺨﺸ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﻠﻔﺎت اﯾﺴﺘﺎدﮔ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
آﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ،ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ؟
ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻨﻮﻧ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد وارد ﮐﺮده و ﻃﺮﺣ ﺑﺮای اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻫﻢ ﺷﻞ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ را
زﯾﺮ ﺳﻮال ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و اﮔﺮ اﺟﺮاﯾ ﺷﻮد ﻫﯿ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﮔﻤﺮک و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﺑﺮ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮوﮐﺮاﺳ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد .ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪای ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ از آن ﻣﻨﺒﻌ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺨﺼﯿﺺ داده
ﻧﻤﺷﻮد؟

