ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮاﻧﯿﺰ ﺑﻮدهاﺳﺖ

"ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻮروزﭘﻮر" در دﯾﺪار ﺑﺎ "ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی" رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻓﺰود :اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺰرگ و اﻓﺘﺨﺎر آﻣﯿﺰی در اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه دوﻟﺖ ﻫﺎی ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮاﻧﯿﺰ اﺳﺖ.
وی ،ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺧﻄﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ و ژﺋﻮﭘﻮﻟﺘﯿ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ دﻫﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﻗﺮار ﺑﻮد
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ در ﻣﺤﻮر ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ و ﮐﺮﯾﺪور ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ  ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘ
ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ،ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ ﯾﺎ ﻣﺸﻼﺗ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﯾﺎ ﻣ آوردﻧﺪ  ،ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ.
ﻧﻮروزﭘﻮر ﯾﺎدآوری ﮐﺮد :ﯾ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ
وﯾﮋه داﺷﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﮔﻮﯾﺎی اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮﻧﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺰرﮔ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﺣﺪود  ۵۰ﺗﺎ  ۶۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑ
ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻮوﻻن ﮐﺸﻮر از آن ﺑ اﻃﻼع ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﺮﻧﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را
دﻧﺒﺎل ﻣ ﮐﻨﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺘﻮان از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.
ﻧﻮروزﭘﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ در ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮان ﺧﻮد را
در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺸﺮﯾ اﻗﺪاﻣﺎت درﺧﺸﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﻗﺘ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺳﺨﺖ آﻣﺮﯾﺎﯾ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻘﻄﻪ اﻣﯿﺪ و ﻗﻮت ﻗﻠﺒ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز و در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﮐﺸﻮر در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﺗﻼش
و ﺟﻬﺎد ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و آﺑﺎداﻧ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻮروزﭘﻮر ،اﻣﺮوز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻬﺎدﮔﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﺨﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ
ﮐﺎراﻣﺪ رﻏﺒﺘ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﺪارﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺮوتﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻻﻟ در ﺑﺎرارﻫﺎی ﺧﻮدرو ،ﻣﺴﻦ و ارز ﻣ ﺑﺮﻧﺪ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾ و ﺧﺪﻣﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر را ﺗﺮﺟﯿ داده اﻧﺪ.
ﻟﺰوم اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ و ﺿﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ و ﺿﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪای اﺳﺖ و ﺣﺘ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻧﯿﺰ درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻗﺎﻧﻮﻧﺬاران و ﺳﯿﺎﺳﺘﺬاران ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺼﻮص اﺻﻼح اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪی ﺑﻌﻤﻞ آورﻧﺪ و ﺣﺘ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﮐﺸﻮر
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ.
ﻧﻮروزﭘﻮر ﮔﻔﺖ :ﻣﺜﻼ ﺿﺮورت دارد در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻤ و ﻧﺒﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺑﺮﺧ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎر ،ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﺑﺮﺧ از ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر اﺻﻼح ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﯾﺎ ﺣﺘ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﻮلﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮدان در ﺑﺎزار ارز و
ﺳﻪ و زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.
ﻟﺰوم ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ "ﻣﻬﺪی ﺷﻔﯿﻌ "ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺟﺎی ﺑﺴ اﻓﺴﻮس اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار
ﮐﻨﻮﻧ ﮐﻪ دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ روزاﻧﻪ درﮔﯿﺮ اﺧﺒﺎر ﺑﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪه و ﻧﺸﺎط ﺑﺨﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺳﻮت ﺧﺒﺮی
اﺗﻔﺎق ﻣاﻓﺘﺪ.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺴﯿﺎری در ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﺮی و ﺗﺠﺎرت در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﺎ وﺟﻮد راه آﻫﻦ ،ﻓﺮودﮔﺎه و

ﺳﺎﯾﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺎم ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮی ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺷﺪه و ﺑﯿﺎن ﺷﻮد.
ﺷﻔﯿﻌ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺗﻼف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ در ادوار ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺑ ﮐﻪ در ﭼﺎﺑﻬﺎر آﻏﺎز ﺷﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪاوم ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد در دوﻟﺖ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﺘﻮﻗﻒ ﯾﺎ ﺣﺘ ﻣﺼﺎدره ﻧﺸﻮد؛ در اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺷﻮد.

اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎری
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،در ﺧﺎﺗﻤﻪ اﯾﻦ دﯾﺪار ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎری ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری ﺻﻨﻌﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﻣﻀﺎ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻤﺎریﻫﺎی دوﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی ﺧﺒﺮی و اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧ اﯾﺮﻧﺎ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ.
ﻣﻌﺮﻓ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در اﻓﻖ  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
در ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﯿﺰﮔﺮدﻫﺎی ﺧﺒﺮی و ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی از وﯾﮋﮔﻫﺎ و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﺬب
ﮔﺮدﺷﺮ داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ.
ﺻﺒ دﯾﺮوز )ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ( ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ
آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﺑﺮﺧ ﭘﺮوژه ﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ ،ﻋﻤﺮاﻧ ،ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﮐﺸﺎورزی و ﮔﺮدﺷﺮی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد و از ﻧﺰدﯾ در ﺟﺮﯾﺎن
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻣﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻨﺪر زﯾﺒﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﺗﻮاﺑ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن واﻗ در ﻗﻠﺐ ﻣﱡﺮانِ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۶۴۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب زاﻫﺪان ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن ﻗﺮار دارد.

