ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ اﻣﺮ ﺿﺮوری ﺑﻮد

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻋﻠ ﻻرﯾﺠﺎﻧ در دوﻣﯿﻦ روز ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﭘﺲ
از ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞ زده اﺳﺘﺎن ،در ﺟﻤ ﺧﺒﺮﻧﺎران در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزدﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺧﻮد از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞ زده اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎزدﯾﺪ اﻣﺮوز و ﮔﺰارشﻫﺎی واﺻﻠﻪ دﺳﺘﺎهﻫﺎی اﻣﺪادرﺳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﭙﺎه ،ﺑﺴﯿ ،ﻫﻼل اﺣﻤﺮ و  ...ﺣﻀﻮر
ﻣﻮﺛﺮی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞ زده داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﭘﺲ از دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻧﯿﺰ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺎدهﻫﺎی ﻣﻮاﺻﻼﺗ و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﺑﺮﺧ از روﺳﺘﺎﻫﺎ دﭼﺎر آﺑﺮﻓﺘ و اﺧﻼل ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮق ﺑﺮﺧ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺳﯿﻞ زده ﻗﻄ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮل وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺗﺎ  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ آﯾﻨﺪه ﺑﺮق
آنﻫﺎ وﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑ و زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی اﻫﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﻦ و وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﺣﺎل
ﺑﺮآورد ﺧﺴﺎرات ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای اداری اﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﺮآورد ﻣﺷﻮد ﺗﺎ در
دوﻟﺖ ﭘﯿﯿﺮی ﺷﻮد؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞ زده و زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﻮدﺟﻪ
ﺧﺎص در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺷﻮد.
ﻻرﯾﺠﺎﻧ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞ زده اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺤﺮان در ﺣﺎل
ﻋﺒﻮر ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎدی اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺧﺴﺎرات ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻟ ﺑﻮده ﺳﻌ در ﺟﺒﺮان آنﻫﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ دارﯾﻢ.
وی درﺑﺎره ﻣﺼﻮﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﺠﻠﺲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری ـ ﺻﻨﻌﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﯾ اﻣﺮ ﻻزم و ﺿﺮوری ﺑﻮده ﭼﺮا ﮐﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﺑﺎ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن و اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺷﺪ ،اﻓﺰود :ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺠﺎور
در ﺑﻨﺎدر ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﻪ درﯾﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ در اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ روﻧﻖ ﻣﮔﯿﺮد.
ﻻرﯾﺠﺎﻧ دﺳﺘﺮﺳ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ درﯾﺎ را وﯾﮋﮔ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﻣﻤﺘﺎزی ارزﯾﺎﺑ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺣﺪاث ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روﻧﻖ و آﺑﺎداﻧ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﺠﻠﺲ در اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮدش ﻣﺎﻟ ﺑﻨﺎدر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺣﺠﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎی ورودی ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر و
ﺻﺎدرات از آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ اﺗﺼﺎل رﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﻣﻮﺿﻮﻋ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ داﻧﺴﺖ و ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :در ﺻﻮرت اﺗﺼﺎل رﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎن ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﺳﺖ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎ اذن ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻣﺒﻠ ۳۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﺮای اﺗﺼﺎل راه آﻫﻦ زاﻫﺪان‐ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و
از ﺳﻮی دﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟ راه آﻫﻦ زاﻫﺪان ـ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ روﺳﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﺷﺪه اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ اﻓﺰود :ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺷﺒﻪ رﯾﻠ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﯾﺮان در اﺗﺤﺎدﯾﻪ
اوراﺳﯿﺎ ﻓﻌﺎلﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻮده ﯾﻌﻨ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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