ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻓﻌﻠ ،ﮐﻤ ﺣﺎل ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺟﺪﯾﺪ

در اﺑﺘﺪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﯿﻠﻤ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن و ﻣﺸﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺮزﻫﺎ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﻮﺧﺖ ،ﮐﺎﻻ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻣﺸﻼﺗ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺸﺴﺎﻟﻫﺎ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ داﻣﻦﮔﯿﺮ ﺻﯿﺎدان ،ﮐﺸﺎورزان و
داﻣﭙﺮوران اﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪ .در ﻗﺴﻤﺘ دﯾﺮ از اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ از رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ
اﺳﺘﺎن در ﺧﺼﻮص راهاﻧﺪازی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری‐ﺻﻨﻌﺘ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺧﺼﻮص روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری در
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای از ﻻﯾﺤﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری‐ﺻﻨﻌﺘ ﺳﯿﺴﺘﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ.
ﻧﺨﺴﺖ ﺣﺠﺎزیﻧﯿﺎ ﻣﺪﯾﺮﭘﺮوژه ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺳﯿﺴﺘﺎن در ﺧﺼﻮص اﻫﻤﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺳﯿﺴﺘﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﯿﺶ از ۲۰ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺸﺴﺎﻟ رﻧ ﻣﺑﺮد و ﺑﻪ واﻗ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺤﺚ ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری در اﺳﺘﺎن را ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺠﻮاری ﺑﺎ ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻨﻬﺎ راهﺣﻞ ،ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ را از ﯾ ﺑﺤﺮان ﺑﺰرگ ﻧﺠﺎت دﻫﯿﻢ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺟﻮد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در ﺟﻮار اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ۱۵ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ دارﯾﻢ ،در ﺳﺎل ۹۶ﺣﺠﻢ واردات اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ در ﺣﺪود ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﻬﻢ اﯾﺮان از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮ از  ۴ﺗﺎ ۵درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ در
ﺣﺪود ۱۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر و اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود ۳۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﻬﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ
ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻬﻢ ۲۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق و ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ از ﻣﺮز ﻣﯿﻠ ﮐﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻣﻤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﺪ ﻣﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺳﯿﺴﺘﺎن در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰء ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﮐﻤ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮدم ﻣﺤﻠ در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣرود.
در اداﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،دﮐﺘﺮ ﮐﺮدی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری‐ﺻﻨﻌﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺧﺼﻮص اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾ
ﮐﻪ در اﺳﺘﺎن و ﺑﻪ ﺗﺒ آن در ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﮐﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﻧﺎﻫ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﯾ ﻧﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی از ﺑﺎب ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮر
در ﺧﺸ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﺮ ﻧﻘﻄﻪ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ درﯾﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺗﻮان ﭘ ﺑﺮد و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎنﻫﺎﯾ ﮐﻪ
ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی را ﺑﻪ درﯾﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ ،ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﺸ و درﯾﺎ وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ از
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دو ﻣﻌﻘﻮﻟﻪ ﻣﻬﻢ را ﻣﻄﺮح ﻣﮐﻨﺪ :اول اﯾﻨﻪ زﻣﺎن را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ و دوم ﺑﺤﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺪ ﻣﻠ ﮐﻪ در اواﺧﺮ دﻫﻪ ۶۰و اواﯾﻞ دﻫﻪ ۷۰در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻮر ﺷﺮق داﺷﺘﯿﻢ ،ﯾ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن دارﯾﻢ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ و آن ﺑﺤﺚ ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل‐ﺟﻨﻮب و ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺮﯾﺪور ﺷﺮق اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ
اﻟﺰاﻣﺎﺗ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾ از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘ ﻫﻢ اﺟﺮاﯾ ﺷﺪ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﺷﺎره
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺧﻮﺑ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﻤﺠﻮار ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ در
اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ و اﺗﺼﺎل ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺮهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻤ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
داﺧﻠ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ در اوﻟﯿﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮاﻟ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﯾﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ ﻓﻌﻠ ﯾ ﭘﺎﯾﺎه اﯾﺠﺎد
ﻣﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﭘﺎسدﻫ ﻣﻨﺎﺳﺐ را در ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر زﻣﺎن ﺑﺮد ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﯿﺎر ﻧﺒﻮده و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺰرﮔ را ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺘ ﮐﻪ رﻗﺒﺎ در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎ دارﻧﺪ،
ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی داﺧﻠ ﺧﻮد را ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﯿﻢ؛ ﻟﺬا از ﻟﺤﺎظ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﭘﺮوژه ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺳﯿﺴﺘﺎن ﯾ از ﭘﺮوژهﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ داﺧﻠ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎ اﺛﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘ ﺑﺮای ﺟﻮاﻣ ﻣﺤﻠ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﻨﺪ ،اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﻬﻢ
ﭼﺎﺑﻬﺎر ،در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗ اﺳﺖ و از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺴﯿﺎر

اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ اﺳﺖ و ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑ را ﺑﺎ ﮐﺸﻮر اﻓﻌﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻧﺎه آﻣﺎری ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :در ﺳﺎل ۹۶ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ۴۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻞ ﺻﺎدرات از ﻣﺮز
ﻣﯿﻠ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ،ﻋﺪدی در ﺣﺪود دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد و دوﯾﺴﺖ و ﻫﻔﺘﺎد ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻋﺪد ﮐﺎﻻﯾ ﺑﻮده ﮐﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮز
ﻣﯿﻠ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و وارد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﮐﺮدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﺷﺘﻐﺎلزاﯾ ﺑﺤﺚ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
ﻫﺮ ﮐﺎﻣﯿﻮﻧ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤ ﮐﻪ ﺧﻮد آن وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ازای ﺣﺮﮐﺘ ﮐﻪ در
ﻣﺴﯿﺮ دارد ،ﺳﻪ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾ ﻣﺜﺎل ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺖ؛ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ در ﺣﺪود ۳۸روز زﻣﺎن ﻣﺑﺮد ،در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻣﺤﻮر ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﮐﻪ از ﻣﺴﯿﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﮐﺎﻻ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺮﯾﺪور ﺷﺮق ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﯿﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو روز اﺳﺖ
و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ از ﻗﻨﺪﻫﺎر ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﮐﺮاﭼ در ﺣﺪود ۱۲روز اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﺎﻻ از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ روﺳﯿﻪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺷﻮد،
در ﺣﺪود ۱۵روز زﻣﺎن ﻣﺑﺮد؛ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ در ﮐﻨﺎر اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اﯾﺮان وﺟﻮد دارد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺧﺼﻮص اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪلﺳﺎزی ﺗﺠﺎری ﻃﺮح ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺳﯿﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ در اﯾﻦ
ﻃﺮح ،ﻃﺮاﺣ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﭘﻠﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﯿﺮیﻫﺎی آﻗﺎی ﺣﺠﺎزی در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
آﻣﺪ .ﺑﺤﺚ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮐﺮﯾﺪور ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل اﺳﺖ و ﯾﻘﯿﻨﺎ اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻈﯿﻤ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،دﮐﺘﺮ اﻣﯿﻨﻓﺮد رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮ روی ﺧﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗ را در ﺧﺼﻮص اﻫﻤﯿﺖ اﯾﺠﺎد و
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﯿﺎن داﺷﺖ و اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺟﺪﯾﺪ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺎه ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮای
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و اﻧﺸﺎاﻟﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ در ﺻﺤﻦ ﺑﻪ رای ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ ﮐﺮدی در ﺧﺼﻮص ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در دﻧﯿﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺎ ﻣﺸﻮقﻫﺎی وﯾﮋه و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران را ﺗﺮﻗﯿﺐ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻈﺎﻣ ﮐﻪ در
دﻧﯿﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ وﺟﻮد دارد ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪل اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﮐﻨﺎر راهاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧ و ﻣﺎﻟ اﯾﺠﺎد ﻣﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن اﺟﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﺎﯾ را ﺻﺎدر ﻣﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﺑﺘﺪای دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﯿﺶ ،ﻗﺸﻢ و ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
اﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﯾ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﯾﻞ و ﻣﺪار ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد
ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺳﻮال ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ از اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻠ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﯾﻦ دوره
ﻫﻢ دوﻟﺖ و ﻫﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﺣﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﺗﺎﻣﯿﻦ آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،دﮐﺘﺮ دﻫﻤﺮده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺑﺮ روی ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻨ آﻣﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻃﺮح ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد
ﺳﯿﺴﺘﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻋﻠرﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
اراﺋﻪ ﮔﺮدد و دوﻟﺖ ﻗﺒﻮل ﻧﺮد ،در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﺷﺪ؛ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﻣﺎ ﻫﻢ در اﯾﻦ دوره از ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ را ﺑﺎ ﮐﻤ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
دﮐﺘﺮ ﮐﺮدی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻓﻌﻠ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻓﻌﻠ دارﯾﻢ ،ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ
از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﯾﺗﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در اﻟﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺳﯿﺴﺘﺎن را

ﻫﻢ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﺑﺗﺮدﯾﺪ در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ را از دﺳﺖ دادهاﯾﻢ و
زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺟﺒﻞﻋﻠ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮد ،ﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑ در ﭼﺎﺑﻬﺎر داﺷﺘﯿﻢ؛ آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ ،وﺟﻮد ﮔﻮادر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
اﺻﻼ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮد و ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد دﻗﻮم ﻋﻤﺎن وﺟﻮد ﺧﺎرﺟ ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن ﺳﺮﻋﺖ دﻫﯿﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﻣزﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖﺳﻮزی اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ دارم ﻫﻤﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ دل در
ﮔﺮو ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾ ﻫﻤﺮاﯾ و دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺧﺎک ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺳﺮﻋﺖ دﻫﻨﺪ و
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻤﺎﻣ ﭘﺮوژهﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫ ﻫﻤﻪ دﻟﺴﻮزان ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
ﮔﺰارش :ﻣﺮﺿﯿﻪﺣﺴﯿﻨ ‐ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر آزاد ﻣﻨﺎﻃﻖ

