اﺟﺮای ﭘﺮوژه "ﻣﺸﻌﻞ ﺻﻠ ،راه اﺑﺮﯾﺸﻢ ،راه ﺻﻠ "در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺮﯾﻨﺎ ،در اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز )ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ( ﺑﻪ
اﻣﻀﺎء ﻣﺮﺗﻀ ﺑﺎﻧ ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و دﺑﯿﺮ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﻣﻈﺎﻫﺮی رﺋﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨ
اﮐﻮ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻫﻤﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﻓﺮﻫﻨ ،ﻫﻨﺮی ،آﻣﻮزﺷ ،ﻓﻨﺎوری ،ﭘﮋوﻫﺸ ،ورزﺷ ،و ﮔﺮدﺷﺮی در ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨ و
ﺗﻤﺪن ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻨﻄﻘﻪ اﮐﻮ و اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه »ﻣﺸﻌﻞ ﺻﻠ ،راه اﺑﺮﯾﺸﻢ ،راه ﺻﻠ «ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﺗ ،ﯾ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک راﻫﺒﺮدی ﺑﺎ دو ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از ﻣﻮﺳﺴﻪ و دو ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺸﯿﻞ ﺷﻮد؛ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ادواری ﺗﺸﯿﻞ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻤ را ﺟﻬﺖ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺸﺎور رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و دﺑﯿﺮ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳ ﻓﺮﻫﻨ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ
اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﺮم ﺳﯿﺎﺳ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﮐﻮ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﻮد.
وی درﺑﺎره ﻫﻤﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨ اﮐﻮ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎم ﻣﻬﻢ و ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ ﻣﺸﺘﺮک در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﮐﻮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮﺗﻀ ﺑﺎﻧ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﯾﺮان ﮐﻪ در اﮐﻮ ﻧﯿﺰ ﻋﻀﻮﯾﺖ دارﻧﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ
آزاد اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺠﻮاری دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک راه را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﻤﻮار ﺗﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺎﻧﺎﺗ ﻓﺮاﻫﻢ
ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺮزﻫﺎ در ﯾ ﺟﺮﯾﺎن دﯾﭙﻠﻤﺎﺳ ﻓﺮﻫﻨ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻢ اﻣﺎﻧﺎت ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ از
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﺎور رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻌﺎﻣﻞ در رواﺑﻂ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻮرت ﻣ ﮔﯿﺮد ﻣﺒﺘﻨ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻓﻀﺎﯾ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻌﺎﻣﻞ در رواﺑﻂ اﺳﺖ .اﺳﺎس
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﮐﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺎری ﻫﺎی ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺎﻓ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻃﺮاﺣ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻣﺮﺗﻀ ﺑﺎﻧ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﻗﺘﺼﺎد را وﺟﻮد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ ـ ﻓﺮﻫﻨ ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﻗﺘﺼﺎد وﺟﻮد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ ﻫﻤﺎﻫﻨ و ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻏﺎﻟﺐ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳ ﺷﻞ ﻣ ﮔﯿﺮد و اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد.
وی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨ در ﺣﻮزه ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﮐﻮ را ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ و اﻓﺰود :ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨ اﮐﻮ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺗﺎرﯾﺨ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ را ﺑﻪ ﺷﻠ ﺑﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﺪ و ﯾﭙﺎرﭼ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﺮﻫﻨ ﮐﻪ در ﻃﻮل
ﺗﺎرﯾ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﺎرزی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮده و در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻨ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ را ﻧﻘﺺ ﻧﺮده اﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
دﺑﯿﺮ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﺎری در اﺟﺮای ﻃﺮح »ﻣﺸﻌﻞ ﺻﻠ ،راه اﺑﺮﯾﺸﻢ ،راه ﺻﻠ «در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ
را ﯾ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﺎری ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﺎم ﺑﺮد و اﻓﺰود» :ﻣﺸﻌﻞ ﺻﻠ ،راه اﺑﺮﯾﺸﻢ ،راه ﺻﻠ «ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﯿﺎﺳ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨ اﺳﺖ و
ﺑﺴﺘﺮ آن ﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮﻫﻨ اﺳﺖ.
ﻣﺮﺗﻀ ﺑﺎﻧ در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ
ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ،اﻫﺪاف و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ دارد ،ﻫﺪف آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل ﻫﺎی  2025-2020ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ
 2050ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺗﻨﻮﻟﻮژﯾ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺧﻮﺑ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺷﻮد.

