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 موضوع اليحه

ـ يك ماده واحده به اين حكم اشاره دارد كه جزيره هرمز به محدوده منطقه آزاد تجاري اين اليحه در قالب

.شود صنعتي قشم ملحق مي

در مقدمه توجيهي اليحه و داليل بيان شده  اهداف

و موقعيت جغرافيايي جزيره هرمز در منطقه خليج.1 و ژئوپفارس به لحا جايگاه  ليتيكيوظ استراتژيكي

و چشم وجود جاذبه.2  اندازهاي طبيعي جزيره هرمز هاي گردشگري

 فارس هاي محور اقتصادي نوار ساحلي شمال خليج سازي ظرفيت فعال.3

 گذاري جذب سرمايه.4

و زيربنايي هرمز ارتقاي زيرساخت.5  هاي اقتصادي

 رفع محروميت از جزيره هرمز.6

ق شممنطقه آزاد

و اولين مناطقي است كه در كشور به شد اين منطقه يكي از بزرگترين اين منطقه. عنوان منطقه آزاد معرفي

و آثار داراي موقعيت جغرافيايي مناسب، مساحت قابل توجه، سواحل وسيع، جاذبه هاي توريستي متعدد

با ميان دستگاه روي اين منطقه به برخي تداخل وظايف ترين مشكالت پيش عمده. تاريخي است هاي اداري

و همچنين وجود دوگانگي شمول محدوده منطقه در كل جزيره بازمي كه سازمان منطقه گردد به اين صورت

و تنها بخشي از ساحل شمال كيلومتر مربع 1500حدود تمامي  جزيره قشم در محدوده منطقه آزاد نبوده

ب 300شرقي جزيره قشم به وسعت تقريبي  و اين امرهكيلومتر مربع عنوان محدوده منطقه آزاد قشم تعيين شد

و ايجاد پديده قاچاق شده است هاي شايان توجه است كه به دليل حساسيت. موجب تبعيض در ارائه خدمات

و شوراي عالي امنيت ملي مطرح شده، لوايحي كه از  و امنيتي كه از طرف ستاد مشترك نيروهاي مسلح نظامي

م و تسري محدوده مناطق آزاد به كليه اراضي طرف دولت تاكنون به نظور توسعه يكپارچه جزيره قشم

.موجود در جزيره به مجلس ارائه شده به سرانجام نرسيده است

 جزيره هرمز

و مساحت جزيره حدود18اين جزيره در فاصله كيلومتر مربع است42كيلومتري از جزيره قشم قرار گرفته

ن درصد آن را كوه75كه  و ظرفيتهاي و داراي ذخاير معدني اين. هاي گردشگري مناسب است مكي فراگرفته

و آن درصد10هزار نفر جمعيت دارد كه حدود7جزيره بيش از  اهل تشيع آن درصد90اهل تسنن

. باشند مي
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و ايجاد،ياداعت تشديد گيري سرمايه، ينده است كه منجر به عدم شكلآيكي از مشكالت اصلي جزيره هرمز، بيكاري فز فقر

و اورژانس مجهز داراي. مشكالت اجتماعي براي مردم منطقه شده است اين جزيره در برخي امكانات اوليه ازجمله بيمارستان

و ازاين كاستي كه هاي جدي است و يا برخي رو نيروهاي محلي معتقدند اقدامات انجام شده مانند تأسيس استخر، شبكه فاضالب

جزدور رينگ  .و اقداماتي است كه با نيازهاي واقعي جزيره هرمز تطابق نداردجزيره

 بررسي موضوع

كه.1 و بايد مشخص شود از الحاق جزيره هرمز اداره منطقه آزاد قشم به اين اليحه فاقد نقشه دقيق محدوده منطقه است بعد

و آيا اين امر در كارهاي منفصله صورت لكه قشآبه چه صورت است و همچنين محدودهنم اثر منفي يي منطقه آزاد خواهد داشت

محدوده آبي قانون برنامه پنجم كه تنها فاصله هشتصد متري) 112(ماده»و«دريايي حد فاصل قشم تا جزيره هرمز با عنايت به بند 

و دفاعي كه به تأييد ستادرا صنعتيـ مناطق آزاد تجاري ميد تعيين قلمرو مناطق آزا جزوكل با رعايت مالحظات امنيتي كند، تلقي

ميكيلومتري18موجب عدم تسري قانون مناطق آزاد به فاصله آبي  .شود جزيره هرمز از جزيره قشم

و توسعه آن منوط به تصويب نمايندگان مردم در مجلس شوراي.2 مطابق قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، ايجاد منطقه آزاد جديد

و نكته در اسالمي است يك خصوص ايناي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، نحوه بررسي چنين لوايحي در مجلس است، زيرا الحاق

و وجود زيرساخت،منطقه به محدوده منطقه آزاد و تكاليف قانوني يك منطقه است مستلزم بررسي دقيق تمامي الزامات .هاي الزم در

و ايفاي وظايف خود را در مكانيابي در اين خصوص بايد عنوان نمود كه بسياري از مناطق فعلي دليل اصلي عدم تحقق اهداف

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

و زيرساخت و به بيان معيارها يك منطقه امري ضروري بوده اي ديگرها در زمان الحاق در صورتي قابلنتصويب گونه لوايح تنها

و قابليت و زيرساخت توصيه است كه نمايندگان محترم نسبت به تأييد كامل ضرورت هاي مناطق به اشراف برسند كه اين ها

و استعدادهاي منطقه هرمز است در گرو بررسي شرايط .امر

مي.3 و توسعه مناطق آزاد يكي از مشكالتي كه و مدعيان مالكيت برايلاحتماايجاد شود تواند به واسطه تعميم بروز معارض

و محلي، دستگاه. است الحاقيزمين در منطقه  هاي دولتي، وجود طيف وسيعي از مالكان زمين از جمله مردم عادي، ساكنين بومي

و امنيتي  .تواند موجب بروز مشكالتي براي منطقه شودمي...واشخاص حقوقي، نيروهاي نظامي

با.4 و براي مثال از نظردر ارتباط با سرزمين اصليساختار اداري مشكل دوگانگي درحال حاضر جزيره هرمز اخذ مواجه است

و،آموزش،برقخدمات  و از نظر ... كميته امداد وامور،شيالتخدمات زيرمجموعه ادارات شهرستان بندرعباس و درياباني ... قضايي

و مچنين دستگاهه. زيرمجموعه شهرستان قشم است در صورت ... هاي موجود در جزيره هرمز از جمله فرمانداري، شوراي شهر

مي فضاي چندگانه مديريتي موجبالحاق اين جزيره به منطقه آزاد قشم،  و خواهد شد كه تواند مشكالتي براي هر دو جزيره هرمز

ق. وجود آورد قشم به هم شم، كليه كمكضمن اينكه در صورت الحاق جزيره هرمز به منطقه مي هايي كه قطع،شود اكنون به هرمز

مي هاي سازمان، زيرا خواهد شد ـ هزينه اداره و ديگر سرمايه مناطق آزاد به صورت درآمد و هزينه شوند هاي استاني گذاري دولتي

.يابد تحقق نمي

كهتوجه به اين نكت. اين الحاق حل مشكالت موجود در جزيره هرمز است اصليهدف.5 جزيره هرمز از نظره ضروري است

حتي در صورت بنابراينهاي به مراتب بهتري استو در مقايسه با آن، قشم داراي زيرساخت زيرساخت داراي ضعف فراوان است

اي ازاين. گذار در قشم بيشتر از جزيره هرمز است الحاق جزيره هرمز به منطقه آزاد قشم، امكان جذب سرمايه ن رو هرچند الحاق

مي آثارداشته باشد ولي محدودي تواند آثار مثبت جزيره مي و اين امر تواند موجب عميقي در توسعه جزيره هرمز نخواهد داشت

.شود پس از الحاق به منطقه آزاد سرخوردگي مردم جزيره هرمز 
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ابا عنايت به جلسات مشترك برگزار شده با نماينده ستاد كل نيروهاي مسلح،.6 بمنطقه هرمز  الفعلز نظر نظامي داراي حساسيت

و الحاق آنهاو همچنين ولي برخي نقاط جزيره قشم،نيستو خاصي و جزيره الرك داراي نقاط نظامي حساس هستند جزيره هنگام

.به منطقه آزاد داراي ابهاماتي است

هم.7 و حصول اهداف قانونيآاكنون درخصوص كار نكته آخر اينكه هايي ازجمله جذب به خصوص در حوزهيي مناطق آزاد فعلي

و صادرات از نظر كارشناسي ابهام سرمايه و تعميم محدوده گذاري هاي جديد به مناطق فعلي بدون رفع مشكالت هايي وجود دارد

و تأمين زيرساخت خو هاي مورد موجود و عدم نياز، تنها گواهي مجدد بر عدم توانايي مناطق آزاد در استفاده از امتيازات قانوني د

نياز براي تأمين بيني منابع مالي مورد راهكار مطرح براي حل اين مشكل، پيش. موفقيت در استفاده از اين ابزارها خواهد بود

و ايجاد زيرساخت زيرساخت .هاي مورد نياز است هاي مناطق

 بندي جمع

ظ هرچند الحاق جزيره هرمز به منطقه آزاد قشم با رفع رفيتتوجه به امكان استفاده از و تالش مضاعف براي هاي بالقوه اين جزيره

كننده منطقه آزاد قشم به منظور هاي تحميل شده به سازمان اداره ولي از نظر هزينه. محروميت از جزيره هرمز، قابل توصيه است

و عدم شكل هاي مورد اد زيرساختجاي و امكان بروز معارض در جذب اراضي دا نياز راي ابهاماتي است كه گيري مديريت يكپارچه

.تواند منطقه آزاد قشم را با مشكالتي مواجه سازد مي

 پيشنهاد

قابل توصيه است با اين هاي بالقوه جزيره هرمزو ظرفيتتصويب اين اليحه با توجه به لزوم توسعه اقتصادي جزاير جنوبي كشور

و اگر نه اهداف هاي اوليه در جزيره هرمز پيشختنياز جهت ايجاد زيرسا حال الزم است چگونگي تأمين منابع مالي مورد بيني شود

و آثار منفي نيز خواهد داشت مورد رفع(رو در صورت پذيرش دولت با اين موضوع ازاين. نظر از اين الحاق محقق نشده براي

وزمي) قانون اساسي هفتادوپنجممغايرت با اصل  يك تبصره به ماده واحده اضافه نمود كه هيئت نياز براي اعتبار مورد،يرانتوان

سال از تاريخ تصويب اين قانون در بودجه3هاي ضروري ناشي از الحاق جزيره هرمز به منطقه آزاد قشم را ظرف تأمين زيرساخت

و به سازمان اداره سنواتي پيش .كننده منطقه تخصيص دهد بيني


