ﻫﻤﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،اﺳﺤﺎق ﺟﻬﺎﻧﯿﺮی ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز )ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ( در اداﻣﻪ ﺳﻔﺮ
ﯾ روزه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟ در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ و ﺗﻌﺪادی از ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺮ ﮐﺲ دﻟﺴﻮز اﯾﺮان ،ﮐﺸﻮر و ﻣﺮدم اﺳﺖ وﻇﯿﻔﻪ دارد دﯾﻦ ﺧﻮد را ادا ﮐﻨﺪ و ﻣﺪﯾﺮان دﺳﺘﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ و ﺑﺎ روﺣﯿﻪ ﻗﻮی
ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد در ﺣﻞ ﻣﺸﻼت ﭘﯿﺶ روی ﮐﺸﻮر ﮐﻤ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻠ ﻫﻤﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻃﺮاﺣ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺻﺤﯿ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﻋﺒﻮر از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت ﺟﺪی زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺮوز ﻓﺴﺎد در ﺑﺮﻫﻪ ﮐﻨﻮﻧ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻗﺒﻠ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﺴﺪان اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد.
ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﯾ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺸﻞ اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﯿﺮی در ﺑﺨﺶ دﯾﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻠ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﺮ داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ ،اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺎﯾ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﻧﻘﺶ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺮورت آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اداره ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗ ﺑﺮای ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻣﻮازی ﮐﺎری و
ﺗﺪاﺧﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﺳﺘﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اراﺋﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺟﺎﻣ ﺑﺮای ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﺮ داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ و ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ در ﺧﺼﻮص ﻫﺪف ﮔﺬاری ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای
ﻋﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻗﺮار ﺑﯿﺮد.
ﭘﯿﺶ از ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮﺗﻀ ﺑﺎﻧ ﻣﺸﺎور رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ و ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺷﻮﻓﺎﯾ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار
ﮔﻤﺮک در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﺸﻞ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾ ﺟﺎی ﺑﺮﺧ از ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺗﺠﺎرت و
ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺑﺎﻧ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﯿﺮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷ آﻣﺎری از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻮﯾﮋه اﺟﺮای ده ﻫﺎ ﻃﺮح ﻋﻤﺮاﻧ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار و ﮔﺮدﺷﺮ
داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ،اﺷﺘﻐﺎل زاﯾ و ﺻﺎدرات و واردات ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ژﺋﻮﭘﻠﺘﯿ ﺧﻮد از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﮐﻤ ﺑﻪ
دوﻟﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﮐﻨﻮﻧ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﻋ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺴﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺸﻮر دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص دﻻﯾﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ اﻫﺪاف
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻮدﺟﻪ ای ،اداری و ﻣﻨﺎﺑ اﻧﺴﺎﻧ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺮﺧ ﻣﻮازی ﮐﺎری ﻫﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.

