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نام خدابه

با اين اليحه به دولت اجازه مي سازي منطقه ويژه اقتصادي كشتي«،»منطقه آزاد قشم«چهار منطقه ادغامدهد كه

و فلزي خليج«و» منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجائي«،»خليج فارس منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني

وا»منطقه آزاد خليج فارس«منطقه جديدي به نام» فارس و آن را براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد يجاد

.اصالحات بعدي آن اداره نمايد

مي هرچند به مي نظر به رسد دولت از اين اقدام اهداف متعددي را دنبال كند، ولي در مقدمه توجيهي اليحه تنها

و ضرورت ايجاد يك منطقه آزاد بزرگ با استفا وجود محدوديت و زيرساخت ده از ظرفيتهاي منطقه آزاد قشم هاي ها

.و دنيا اشاره شده استموجود در منطقه الزم براي رقابت با مناطق آزاد 

 ابهامات اليحه

كه بوده نقشه پيوست فاقداين اليحه.1 و يا منطقه4صورتبه موردنظرمنطقهو مشخص نيست اي لكه منفصله است

كههمچنين. به هم پيوسته خواهد بود جزو اين منطقه محدوده دريايي حد فاصل قشم تا سرزمين اصلي مشخص نيست

 قرار دارد يا خير؟

و تكاليف قانونيبه منوطگونه مناطق تصويب اين.2 يكهاو زيرساخت بررسي دقيق تمامي الزامات ي مورد نياز

و ممنطقه است و وظايف خود را در كارشناسي يابي غير كانبسياري از مناطق فعلي دليل اصلي عدم تحقق برخي اهداف

و عدم ارائه راهو در نتيجه فقدان زيرساخت مي هاي مورد نياز و به همين دليل سنجش حل براي تأمين آنها دانند

بهمعيارها و انتخاب مكان استراتژيك ها، سازمان اداره زيرساختي اساسي مربوط و پاسخگو ضرورت كننده مسئول

.دارد

و تشكي.3 بهل منطقه آزاد جديد، تصويب اين اليحه شد ايجاد ركود در محدوده فعلي منطقه آزاد قشممنجر كه خواهد

و خصوصي در آن صورت گرفته است هاي فراواني از طرف بخش گذاري سرمايه در. هاي دولتي ايجاد منطقه آزاد

ا ساختو با زير مشابهسرزمين اصلي در كنار منطقه آزاد قشم با امتيازات قانوني  و ) بندر شهيد رجايي(مكانات بهتر ها

و كنندگانو توليدكنندگان زيرا مسلماً وارد،به منزله ايجاد ركود در منطقه آزاد قشم است به جاي تخليه كاال در قشم

بنابراين تصويب اين اليحه. آن به سرزمين اصلي، اين اقدام را مستقيماً از منطقه آزاد جديد انجام خواهند داد انتقال

و منطقه تبعات اقتصادي، داراي .در منطقه آزاد قشم استاي سياسي

و از بين رفتن انسجام فعلي در وظايف سازمان منطقه، تغيير مديريتاز قبيل تواند مشكالتيمي تصويب اين اليحه.6 ها

و-رفاهياي اي توليدي به منطقه تغيير روابط ميان سازمان با فعاالن اقتصادي، تغيير تصور عمومي از منطقه توريستي

و منطقه و فشارهاي بومي و غيره و مواد غذايي و افزايش توقعات اجتماعي، افزايش قيمت زمين براي مناطق ويژه ...اي

.هاي مناطق ويژه اخالل ايجاد كند در روند فعلي فعاليتو فعلي به دنبال داشته باشد

مي.7 اعم از مردم عادي، جود معارضو مدعيان مالكيت براي زمينوتواند منجر به بروز مشكالتي در زمينه اين ادغام

و امنيتي ساكنين محلي، دستگاه .شوددر منطقه پيشنهادي هاي دولتي، اشخاص حقوقي، نيروهاي نظامي

كارشناسان بندر نمونه اخذ شده از درصد 100شد تهيهدر اين خصوص 1390در گزارش توجيهي كه در خردادماه.8

ب بها اين امر مخالف بودهشهيد رجائي و بر عكس و 100ترتيب اند دو86درصد سازي منطقه كشتي درصد كارشناسان

دو تفاوتبيانگر فوق آمار. اندو صنايع فلزي با اين اقدام موافق بوده آثار اين ادغام در بندر شهيد رجائي نسبت به

.منطقه ويژه ديگر است
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به تشكيل اين منطقه ترين ابهام اصلي.9 و سرمايه موجود در مناطق مربوط . مختلف است هاي وزارتخانه مسئوليتدر حيطه ويژه فعليامكانات

در و شيوه اداره آن داراي تبعات منفي ميان دستگاه هرگونه ادغام بدون ارائه حكم مشخص هاي مختلف خواهد خصوص مديريت منطقه

.بود

و چابهار آزاد است، ولي ورود همين كاال از سه منطقه ارون. 10 و مطابق قانون، ورود كاالي همراه مسافر از سه منطقه آزاد كيش، قشم د، ارس

و داراي ابهام است شايان توجه است كه اين موضوع براي منطقه جديد پيش. انزلي ممنوع بوده است .بيني نشده

و امنيتي.11 هايي از جزيره قشم موجب شده است كه حواشي مختلفي در خصوص لزوم بخشدر منطقه به خصوصدر وجود نقاط نظامي

به توجه به اين حساسيت برنامه«و حذف حكم مربوط به آن در اليحه»ه منطقه آزاد قشمتوسع«منجر به رد اليحه مسائلهمين.وجود آيد ها

در گونه تصميمهر همين دليلبه.شد»توسعه پنجم و گيري خصوص تشكيل اين منطقه جديد منوط به تعيين نقشه منطقه آزاد خليج فارس

و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد احصاي  و امنيتي با پيشنهاد ستاد فرماندهي كل قوا، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و نقاط نظامي

كهتصويب شوراي عالي امنيت ملي از مستلزم در هر حال است .است ستاد مشترك نيروهاي مسلحاستعالم

به.12 و حصول اهداف قانوني مورد نظر هايي مانند جذب خصوص در حوزه نكته آخر اينكه، هم اكنون در خصوص كاركرد مناطق آزاد فعلي

و صادرات از نظر كارشناسي ابهام سرمايه رف بنابراين اضافه. هايي وجود دارد گذاري ع اين مشكالت نه تنها كردن يك منطقه آزاد ديگر بدون

بلكه گواهي مجدد بر عدم توانايي مناطق آزاد كشور به منزله اقتدار نظام در مقابل ساير مناطق آزاد موجود در حوزه خليج فارس نيست،

و عدم موفقيت در استفاده از اين ابزار خواهد شد . در استفاده از امتيازات قانوني خود

 پيشنهاد

بهتصويب اين اليحه منو :تعيين تكليف موارد ذيل است كه تا كنون اقدامات انجام شده در خصوص آنها گزارش نشده استط

و انضمام نقشه منطقه به اليحه، از طرف دولت.1 ،تعيين دقيق محدوده منطقه جديد

و مدعيان مالكيت.2 و رفع تعارض، بررسي دقيق معارضان زمين  در محدوده پيشنهادي

و منفي تصويب اين اليحه كالبد شكافي.3 ازجملهاز دقيق آثار مثبت جمله بندر ركود در منطقه آزاد قشم، اخالل در فعاليت فعلي مناطق ويژه

وشهيد رجايي .، ورود كاالي همراه مسافر ... 

در.4 و امنيتي موجود در منطقه خصوص حساسيت استعالم از ستاد مشترك نيروهاي مسلح به هاي نظامي تجربه لوايح مشابه با توجه

.خصوص توسعه منطقه آزاد قشم در

در.5 و مديريت منطقه جديد خصوص سازمان اداره تعيين تكليف و سرمايهو نحوه تجديد ارزيابي دارايي كننده به مربوط هاي ها

و مختلفهاي وزارتخانه از انتزاع اين سرمايه تبعاتو بررسي آثار .هاي مربوط وزارتخانهها

 گيري نتيجه

و به همين دليل در جلسه مورخ اين اليحه از ابعاد مختلف با ابهاماتي مواجه  3/5/1391كميسيون اقتصادي، جلسه مورخ 8/5/1391بوده

و جلسه مورخ و امور داخلي كشور شد 1/5/1391كميسيون شوراها و رد و معادن، كليات آن به تصويب نرسيد . كميسيون صنايع

بر اين اليحه در قالب حكم فعلي تصويب مطروحه توجه به ابهاماتباو به همين دليل ايجاد اين منطقه با نواقص موجود قابل مبني

.توصيه نيست


