ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ :ﺗﻨﻬﺎ  ۳۰درﺻﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻣﺷﻮد

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ ،ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﺨﺒﺎن ،ﻣﻌﺘﻤﺪان
و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اداری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ اﺟﻼس ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﮔﺴﺘﺮدهای اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ و ﻗﻄﻌﺎ اﮔﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟ ﺑﻪ ﻣﻮﻗ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮحﻫﺎ ﺳﺮﯾ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣرﺳﺪ ،ﺑﺤﺚ ﻓﺮودﮔﺎه ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﯿﺮی ﺷﺪ و ﺑﻪ زودی ﻣﺸﻼت ﭘﯿﺶ روی اﯾﻦ ﻃﺮح رﻓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﯿﻞ ﺣﻮزهﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ،راهﻫﺎی
ﭘﺴﺮاﻧﻪ ،اﺻﻼح ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮزی و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
او ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺧﺎﺻ دارﻧﺪ و در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ،ﺻﺎدرات ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوری و اﺷﺘﻐﺎلآﻓﺮﯾﻨ ﻧﻘﺶ
ﺑﺑﺪﯾﻠ را در دﻧﯿﺎ ﺑﺎزی ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺰرﮔ را ﻣﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾ را
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﻮری ﻣﺜﻞ ﭼﯿﻦ  ۷۵درﺻﺪ ﺗﺠﺎرﺗﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﯾ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺴﺎﺣﺖ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزادﺷﺎن اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﻨﺪ و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮﻣﺎن ﺑﻮده ﻫﻨﻮز ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ و ﮐﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد
ﻣﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺸﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و درﻣﺠﻤﻮع ۲ ،درﺻﺪ از ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻋﺪد ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﺎﯾﯿﻨ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻧﺮاﻧﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﻼت را ﺑﺮﻃﺮف و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ و اﻟﺰاﻣﺎ ﻃﺮح
ﺗﺤﻮﻟ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻃﺮاﺣ ﮐﻨﯿﻢ.
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرایﻋﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ آﺷﻨﺎﯾ ﺧﻮﺑ از ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر دارم ﮔﻔﺖ :از ﻟﺤﺎظ ﺻﺎدراﺗ ،دﯾﭙﻠﻤﺎﺳ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،ﻣﺮزﻫﺎی زﻣﯿﻨ و ﻫﻮاﯾ ،ﺷﯿﻼت و ﺻﯿﺎدی ،ﺻﻨﺎﯾ ﺗﺒﺪﯾﻠ در ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﺷﯿﻼت و ﻓﻮﻻد ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﻼﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮﺳﯿﻢ.
ﻣﺤﻤﺪ اﻓﺰود :آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺪفﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﻘﻒ ﯾ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﮐﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
ﺷﺮﻗ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﭘﻨ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺸﻞ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺣﻞ ﺷﻮد ،ﻣﺸﻞ راه آﻫﻦ
ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ در ﮐﺠﺎﻫﺎ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘ دارﯾﻢ و ﻣﺷﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﻨﯿﻢ و ﯾ ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﭼﻨﺪ وﺟﻬ رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد ﺗﺎ
ﺷﺎﻫﺪ آن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی در ﺧﺼﻮص ﻣﻮاﻧ داﺧﻠ ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﻼت داﺧﻠ ﮐﻤ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺑﺤﺚ ﻣﺎده ) ۶۵ﭼﻮﻧ اداره ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد( ﮐﻪ ﻧﻮع ﺣﻤﺮاﻧ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد را ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﺪ اﻣﺮوزه دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ  ۳۰درﺻﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻧﺮان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺴﺎل ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﺑﻠﻪ ﺧﻼف ﺷﺮع ﻫﻢ اﺳﺖ.
او ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﺑﺨﺸ از اﻗﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣدﻫﯿﻢ و ﺑﺨﺶ دﯾﺮی ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﻪ ﻗﻮه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﻤﺮاﻧ ﻧﯿﺎز دارد و آن ﻣﺴﺎﺋﻞ راﻫﻢ ﻣﺎ ﭘﯿﯿﺮی ﻣﮐﻨﯿﻢ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ
ﮐﻤ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ و ﻫﯿ ﻓﺎﺻﻠﻪای ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ و

ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺧﻮدﻣﺎن را ﯾ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣداﻧﯿﻢ و در راﺳﺘﺎی ﺣﻞ ﻣﺸﻼت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﻤ ﻫﻢ ﻣآﯾﯿﻢ.
ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :دﻏﺪﻏﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨ و اﺟﺘﻤﺎﻋ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎﯾ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﻗﻄﻌﺎ ﺟﻠﺴﺎﺗ را ﺑﺎ
ﻧﺨﺒﺎن و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و در راﺳﺘﺎی ﯾ ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮرﺳ و ﺣﻞ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﻣﺜﻞ اﻣﺎرات  ۲و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻬﺶ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻫﻪ
ﻣﺎ ﻫﻨﻮز در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﮐﯿﺶ ﺑﺎ ﻣﺸﻞ ﺑﺮق ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻢ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﺪ.
ﻣﺸﺎور رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و درﺧﺼﻮص ﺣﻞ ﻣﺸﻞ آب ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎﯾ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﺸﻞ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر راهاﻧﺪازی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺠﺘﻤ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ
در اﯾﻦ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن آﻣﻮزش ﻣﺑﯿﻨﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :از وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﺎزﯾﺪ ﮐﺮدم و ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و
ﻃﺮحﻫﺎﯾ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﻣﯿﻦﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﻌﻠﻖ دارد و در اﺧﺘﯿﺎر راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد و اﮔﺮ
اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ،اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ و اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد داده ﺷﻮد ،ﺑﺪون اﯾﻨﻪ ﯾ رﯾﺎل از ﺟﺎﯾ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻃ ﻣﺪت
ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ و ﺧﻮﺑ را در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺷﺪه و در
ﺗﻮاﻧﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻌ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﻣﺸﻼت ﻣﻬﻢ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ.

