ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزي ﻛﺮﻳﺪور ﺷﻤﺎل ـ ﺟﻨﻮب ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﻳﺮان و روﺳﻴﻪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺮﯾﻨﺎ ،اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺋﻪ راﻫﺎرﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻃﺮﻓﯿﻦ
اﯾﺮاﻧ و روﺳ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾ در راه اﻧﺪازی ﮐﺮﯾﺪور ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺷﻤﺎل ـ ﺟﻨﻮب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾ ﺗﺮ
ﺑﻨﺪر ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
دﺑﯿﺮ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﺎری ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮ ﺗﺴﺮﯾ روﻧﺪ راه اﻧﺪازی ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل ـ ﺟﻨﻮب
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﻣﻨﯿﺘ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﮐﻨﺎرﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ روﻧﺪ
ﺗﺴﺮﯾ اﯾﻦ ﻫﻤﺎری ﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﯿﻢ.
ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺑﻪ اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدی و ژﺋﻮﭘﻮﻟﺘﯿ ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل ـ ﺟﻨﻮب اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺎ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﮐﺮﯾﺪور در ﺧﺼﻮص ﻣﺒﺎﺣﺚ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ،ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓ و در ﮐﻨﺎر آن اﺑﻌﺎد راﻫﺒﺮدی و
اﻣﻨﯿﺘ را ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﮐﺮﯾﺪور ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﺑﻠﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻫﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺘﻨﻔ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠ و ﺑﻨﺪری در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن راﻫﺒﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻧﺒﺎل
راﻫﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﯾ از وﻇﺎﯾﻒ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ اﺣﺼﺎء ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﯾ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه ﺑﻨﺪری ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻨﺎور ،ﺗﻤﯿﻞ اﺳﻠﻪ رو ـ رو ،ﺗﻤﯿﻞ ﻣﻮج
ﺷﻦ ﻣﺠﺘﻤ ﺑﻨﺪری ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ و راه آﻫﻦ رﺷﺖ ـ ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد دو ﮐﺸﻮر و وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد :اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری ﻣﺸﺘﺮک از اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻻﯾﺮوﺑ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﺎ اﺳﺖ و در اﯾﻨﺼﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮﯾﺪور
ﺷﻤﺎل ـ ﺟﻨﻮب ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺪی ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺎ در ﮐﺸﻮر ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻﯾﺮوﺑ را در ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ و
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﺷﻮد ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺸﺘﺮﮐ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺸﯿﻞ ﺷﻮد و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ اﯾﺮان
و روﺳﯿﻪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧ از وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﭘﯿﯿﺮی و راﻫﺎرﻫﺎﯾ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺎر اراﺋﻪ ﺷﻮد.
** اﯾﺠﺎد دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺠﺎری ،اﻋﻤﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐ ﯾﺴﺎن و ﺗﺸﯿﻞ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ،راﻫﺎر ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل ـ ﺟﻨﻮب
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﻧﺰﻟ ،ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ و اﻣﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در دو ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟ و ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﻧﺰﻟ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ رﯾﻞ ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺼﻞ ﻣ ﺷﻮد ،آﻣﺎدﮔ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻫﻤﺎری ﻫﺎی دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﻃﺮف روس در زﻣﯿﻨﻪ ﻟﺠﺴﺘﯿ و ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠ اﻋﻼم ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻋﻠ اوﺳﻂ اﮐﺒﺮی ﻣﻘﺪم ،اﯾﺠﺎد دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺠﺎری ،اﻋﻤﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐ ﯾﺴﺎن ،ﺗﺸﯿﻞ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﻧ ـ ﺑﯿﻤﻪ ای و
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ و ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻫﻤﺎری ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ دو ﮐﺸﻮر را ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راﻫﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی
ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل ـ ﺟﻨﻮب ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣ ﺗﻮان از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ و اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧ و ﻫﻤﭙﻨﯿﻦ ﺗﺸﯿﻞ

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﮐﺮدن ﺗﻮاﻓﻘﺎت ،ﺳﺎزوﮐﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل ـ ﺟﻨﻮب
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺗﺠﺎری رﻗﯿﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.
** اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﻫﻤﺮاﯾ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ اﯾﺮان و ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺎق اﯾﺮان ـ روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ وﺟﻪ اﺷﺘﺮاک و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿ زﯾﺎدی
دارﻧﺪ .اﯾﺮان  15ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و روﺳﯿﻪ  14ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ دارد .ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﺮاﯾ ﺳﺎزﻣﺎﻧ و ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺮزی ﻣﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﯿﺪ ﺟﻠﯿﻞ ﺟﻼﻟ ﻓﺮ اﻓﺰود :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎی اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﺎری ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل ـ
ﺟﻨﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ  .در ﻃ 4 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﻧﺰﻟ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻫﻤﺎری ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
ﺟﻼﻟ ﻓﺮ اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘ را دارﯾﻢ و در ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدی ﮐﻪ ﭼﺎرﭼﻮب
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل ـ ﺟﻨﻮب را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘ ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اروﻧﺪ ،ﭼﺎﺑﻬﺎر ،اﻧﺰﻟ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎﯾ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ.
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺪﯾﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دوﻟﺘ روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻃﺮح ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی دﺑﯿﺮ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد
ﺗﺠﺎری ـ ﺻﻨﻌﺘ و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺮ ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد اﭘﺮاﺗﻮر واﺣﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺮﯾﺪور ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ،
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﺎری ﻫﺎ ﻣﯿﺎن ذی ﻧﻔﻌﺎن ﮐﺮﯾﺪور ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺑﻮروﮐﺮاﺳ اداری ،ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﺎری در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد دو ﮐﺸﻮر ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺑﺮ ﻋﺰم ﺟﺪی وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﭘﻮﺗﯿﻦ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل ـ ﺟﻨﻮب ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ؛ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ »ﻋﻠ اوﺳﻂ اﮐﺒﺮی ﻣﻘﺪم« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﻧﺰﻟ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ
اﯾﺮان و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﻟﻮﺗﻮس ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل ـ ﺟﻨﻮب
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.

