ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮد

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﺑﺪون ﺧﻂ ﺧﻮردﮔ «رادﯾﻮ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﻃﻖ
آزاد و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی رﺋﯿﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر رواﻧﻪ آﻧﺘﻦ ﺷﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی در آﻏﺎز ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره آن ﺑﺤﺚ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎم ﺑﺎ اﻫﺪاﻓ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺘﯿﻢ زﯾﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﻠ از ﭘﺮوژه ﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر داﺷﺘﯿﻢ ،دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺷﺪﯾﻢ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺪار اﺻﻠ ﻗﺮار ﺑﯿﺮﻧﺪ ،زﻣﺎن
ﺑﺮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ در اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳ ﺟﺪی ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﯾﺴﺮی
اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮی در ﻣﺴﯿﺮ واﻗﻌ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل  92ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺑﻪ 50
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﻤ رﺳﯿﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار و  50ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪات در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎی
در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺘ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  50درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮده ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﻣﺴﯿﺮ و ﻣﺤﻮر درﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﯾﻢ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﺮوز ﻓﺮﺻﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ
ای ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﯾﻢ ،از ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺮﺑﻪ
ای ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣ داﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺎن و ﻇﺮﻓﯿﺖ ،ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﺎدرات و ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ رﻓﺖ.
ﮐﺮدی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧ اﺷﺎﻻت و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﯿﺎﺳ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ
و اﻋﺪاد و ارﻗﺎﻣ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد وﺟﻮد دارد و ﻧﺸﺎن از اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ آن اﺳﺖ ،ﻓﺮﺻﺖ آن رﺳﯿﺪه ،اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
آزاد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ؛ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻻﯾﺤﻪ ای را ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

