ﻣﺸﺎور رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری :ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﺎﻣ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ روز دوﺷﻨﺒﻪ در آﯾﯿﻦ اﻓﺘﺘﺎح دﻓﺘﺮ اﺟﺮاﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ
آزاد ﺳﯿﺴﺘﺎن اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزادی ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﻫﻔﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺪهاﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺳﯿﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﺧﯿﺮا ﺑﺎ ﭘﯿﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ و دوﻟﺖ ﻫﻔﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺼﻮب ﺷﺪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺳﯿﺴﺘﺎن ﯾ از
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن ﺷﺮﻗ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎور رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﮔﻔﺖ :ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾ در ﺷﺮق ﮐﺸﻮر و در ﻫﻤﺴﺎﯾ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت وﺟﻮد دارد
ﻣﻨﺘﻬ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ﮐﻤﺎاﯾﻨﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺷﻮد.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد ۱۵ :ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ  ۱۵ﮐﺸﻮر ﺣﺪود ﯾﻫﺰار و  ۱۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر واردات داﺷﺘﻨﺪ و ﺳﻬﻢ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻓﻘﻂ  ۲۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده ﯾﻌﻨ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺻﺎدراﺗ را ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﮐﻨﯿﻢ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ
ﺑﻪ ﺷﺴﺘﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﮐﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن ﺷﺮﻗ ﯾ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺪفﮔﺬاری ﺑﻪ ﭘﻨ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﺗﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺳﯿﺴﺘﺎن دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﺗﺼﺎل اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ آبﻫﺎی ﮔﺮم ﺟﻨﻮب از ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﺗﺠﺎر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهﺷﺎن در ﻣﺤﺪوده ﻧﺰدﯾ ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
ﺳﯿﺴﺘﺎن را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﻢ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﻄ ﺳﺮوﯾﺲدﻫ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ ﻻزم ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎری ﺧﺪا ﺑﻮدﺟﻪای ﺑﺮای
 ۱۴۰۱ﭘﯿﯿﺮی ﻣﮐﻨﯿﻢ.
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرایﻋﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺳﯿﺴﺘﺎن از ﺟﻬﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻠﻮ ﺑﻮده اﯾﻦ
ﻣﻬﻢ ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧ ﮐﻮﺗﺎﻫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻤﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
وی ﮔﻔﺖ:ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨ و اﺟﺘﻤﺎﻋ دﯾﺪه ﻣﺷﻮد و ﺗﻼش ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﻪ
ﻓﺮﻫﻨ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻫﺪ در زﯾﺮ ﭼﺮخﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻟﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ،ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ زاﻫﺪان ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ زاﺑﻞ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ و ﺟﻤﻌ از ﻣﺴﻮوﻻن اﺳﺘﺎﻧ و ﻣﺤﻠ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﺑﻼﻏﯿﻪای از ﺳﻮی دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺸﻮر ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ رأی اﻋﻀﺎ ﻣﺠﻤ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم اﯾﺠﺎد ﻫﻔﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری ـ ﺻﻨﻌﺘ ﻣﻬﺮان در اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ،ﺳﯿﺴﺘﺎن در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن
و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﺑﺎﻧﻪ ـ ﻣﺮﯾﻮان در اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺑﻮﺷﻬﺮ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﻗﺼﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،اردﺑﯿﻞ در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ و اﯾﻨﭽﻪ
ﺑﺮون در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺳﯿﺴﺘﺎن در ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارد و ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی زاﺑﻞ ،ﻫﺎﻣﻮن ،زﻫ ،ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ و ﻧﯿﻤﺮوز
را در ﺑﺮ ﻣﮔﯿﺮد.

