ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در ﻧﺸﺴﺘ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳ
راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﻣﻌﺮﻓ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻇﺮﯾﻒ ،وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و ﺗﯿﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ و آﺛﺎرﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺿﻤﻦ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔ ﭼﺎﺑﻬﺎر در اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺑﺮون ﻣﺮزی در اﻗﺼﺎدی اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﻃﺮح
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر از  ۱۴ﻫﺰار ﻫﺘﺎر ﺑﻪ  ۸۰ﻫﺰار ﻫﺘﺎر اﮐﻨﻮن در دﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ و اﻣﺮوزه ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ از ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ
ﻟﺠﺴﺘﯿ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ رود.
ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺠﻮز ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻢ ﺻﺎدر ﺷﺪه و در ﻣﺎه ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ آن آﻏﺎز ﻣ ﺷﻮد.
ﮐﺮدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻀﻮر در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻇﺮﯾﻒ اﻋﻼم ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﻮارد
اﻣﺎﻧﺎﺗ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ رود ﮐﻪ ﯾﺎرﯾﺮ ﺣﻀﻮر اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﺳﻄ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻞ اﺳﺖ و در اﯾﻦ روزﮔﺎر ﺳﺨﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در راس ﯾ ﮔﺮوه،
ﻫﺮ روز در ﮐﺸﻮری ﭘﯿﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻇﺮﻓﯿﺖ و اﻣﺘﯿﺎز ﺧﻮب ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﺮوه وزارت ﺧﺎرﺟﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺎرﺟ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃ دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﻗﺎی روﺣﺎﻧ ﮔﻔﺖ :از زﻣﺎن دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ،
ﭼﺎﺑﻬﺎر وارد ﯾ ﻓﺼﻞ ﺗﺎزه ﺷﺪ و آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﺣﺮﮐﺘ ﺑﺰرگ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﯿﺶ از آن ،اﻓﺰود۴۸ :
درﺻﺪ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﭘﺴﺎﺑﺮﺟﺎم ﻣ ﺷﻮد.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻃﺮح در ﺣﻮزه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﮐﺮدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری درﺻﻨﺎﯾ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻃﺮح ﻧﯿﺰ در ﺣﻮزه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ۵
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﯿﺰ ﻃﺮح ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻮﻻد دارای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺮﯾﺎن ﻣﺎﻟ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻫﺴﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد.
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آرﺷﻮ ﺑﺎﻧ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻣﻬﻢ ﺑﻮده؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺷﻌﺒﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻄ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾ ﺑﺎﻧ ﺣﺘ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﻌﺒﻪ ای در ﭼﺎﺑﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﯾﺎ اﺟﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﯾ آرﺷﻮ ﺑﺎﻧ اﺧﺬ ﺷﻮد ،ﯾ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﻟ ﺑﺮﻗﺮار ﻣ ﺷﻮد.
ﮐﺮدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ اﯾﺮان اداﻣﻪ داد :ﮔﺎز ،اﻧﺮژی و  ...ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺻﻠ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﭼﯿﻦ
در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ رود ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺣﺪاث ﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ ازاد ﻣﺸﺘﺮک را ﺑﯿﻦ ﭼﯿﻦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﯾﺮان را در رﯾﻤﺪان دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ.

ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ و واﺑﺴﺘ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺻﻨﻌﺘ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ و واﺑﺴﺘ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان را در ﭘ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
و ﺟﺎﯾﺎه ﻣﺎ را در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﯿﻪ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣ ﺗﻮان ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از
ﻣﺸﻼت اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺮوز اﯾﺮان را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد و ﻣﺪل ﻫﺎی ﺧﺎﺻ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت اﯾﺮان در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ و ﻓﻀﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎ را از ﻓﻀﺎی
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ .ﻓﻘﻂ اﯾﻦ اﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﻪ زﻧ وزرات ﺧﺎرﺟﻪ و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﮐﺮدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺎﻣﻼت ارﺗﺒﺎﻃ از ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺳﻄ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮔﻔﺖ :دوره ﻫﻤﺎری ﺑﻨﺎدر ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮔﻮارد و اﻓﺰودن آن ﺑﻪ
ﻃﺮح ﺳﯿﭙ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺬاب ﮐﺮدن آن ﺑﺮای ﭼﯿﻦ و درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﻓ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ
اﺳﺖ.

