ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﺎری ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎ  8ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳ آﺗﺶ ،زﻟﺰﻟﻪ و
ﺷﺘﺎبﻧﺎری و اﯾﺠﺎد ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﭼزاده در ﮔﻔﺘﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر ﭘﺎﯾﺎه ﺧﺒﺮی اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در ﺧﺼﻮص ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸ آن ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ
ﻣﺮﺗﻀ ﺑﺎﻧ ﻣﺸﺎور رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و دﺑﯿﺮ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و روﺳﺎی ﻫﺸﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راه،
ﻣﺴﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪای ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺳﺎل  97ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻣﻌﺮﻓ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راه ،ﻣﺴﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی،
ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪ.
ﺷﺮﭼ زاده ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اراﯾﻪ ﺷﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳ آﺗﺶ ،زﻟﺰﻟﻪ و ﺷﺘﺎب ﻧﺎری ،اﻧﺮژی و ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزی داراﯾﻫﺎ ،ﺑﺮای ﻫﻤﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ازاد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد،
اﻓﺰود :ﻫﻤﺎری ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳ آﺗﺶ ،زﻟﺰﻟﻪ و ﺷﺘﺎبﻧﺎری ،اﻧﺮژی و ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻧﺮژی
در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ،و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟ و ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزی داراﯾﻫﺎ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺷﻮد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﺎزدﯾﺪ دﺑﯿﺮ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و روﺳﺎی ﻫﺸﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﺎهﻫﺎی آﺗﺶ ،زﻟﺰﻟﻪ و
ﺷﺘﺎب ﻧﺎری ،اﻧﺮژی و ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺒﺮ داد.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راه ،ﻣﺴﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :دوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻧﺮژی را در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ درﺻﺪد اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی را در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی دوﻟﺘ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی واﻗﻌ ﺑﺒﺮد.
ﺷﺮﭼ زاده اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﺑﯿﺮ ﺷﻮرایﻋﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﯾﺴﺮی از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ
آزاد اﺟﺮاﯾ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻧﯿﺰ از دﯾﺮ ﻣﻮاردی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﻮاﻓﻖ دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺧﺼﻮص راﻫﺎرﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾ ﺧﺒﺮ داد و
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑ ﻣﺎﻟ دوﻟﺖ در اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻨﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  3ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎردﺗﻮﻣﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد راﻫﺎر ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾ ﮐﻪ راﻫﺎری ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در
ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎﺳﺖ و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص دارد ،ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راه ،ﻣﺴﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﻓﺰود :ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻫﻤﺎری و ارﺗﺒﺎط ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه و ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻫﺸﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ازاد ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

