ﺗﺄﮐﯿﺪ وزﯾﺮ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ »ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد« در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﮐﺸﻮر در »اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧ«

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر »ﻓﺮﻫﺎد دژﭘﺴﻨﺪ« در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺷﻮرای ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺸﻮر ،اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﻮزهﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر و اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺸﺮو در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦزﻣﺎﻧ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی دﻗﯿﻖ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻬﻢ ﮐﺸﻮر در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧ ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :اﮔﺮ اﯾﻨﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻧﺎه
ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺮاوان و ﺑﺰرﮔ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه دژﭘﺴﻨﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﮐﺸﻮر ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺟﺬب
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻗﺒﯿﻞ ﺻﻨﺎﯾ و ﻣﻌﺎدن ،ﮔﺮدﺷﺮی ،ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ،ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷ و درﻣﺎﻧ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.
وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی وﯾﮋه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺘ و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻ ﻓﻌﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد را
ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن در اﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﺷﺮاﯾﻄ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﻧﻌ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی دارد ،ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ را
در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ ﻧﻤﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و اﺻﻮﻻ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﯿﺰه ﺷﻞﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﺮوز ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ،ﭼﻬﻞﺳﺎﻟ اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪن آن
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﺗﻤﺎم ﻣﺸﻼت و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ در اﯾﻦ دوران دﺷﻤﻨﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﮐﺮدﻧﺪ ،اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﭼﻬﻞﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد از ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧ ﻧﯿﺰ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ.

