اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺣﻮزه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺒِﻨﺎ ،ﻣﺮﺗﻀ ﺑﺎﻧ در ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راه ،ﻣﺴﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﺧﺖ و
ﺳﺎز در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨ
ﻋﻤﻮﻣ ﮐﺸﻮر در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﻧﺮاﻧ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ وﺟﻮد دارد ،ﺣﻮزه آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از دﯾﺪﮔﺎه
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠ ﺧﻮد ﺟﺎﻣ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.
ﻣﺸﺎور رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ و آﻣﻮزﺷ را ﺑﺤﺚ اﺟﺮا ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻔﻘﻮده اﺻﻠ در اﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻬﻢ ﻓﻨ ،ﻋﻠﻤ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ،ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ دو ﺣﻮزه در ﺑﺤﺚ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ و اﺟﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ دارای ﺟﺎﯾﺎه ﻫﺎی
اﺛﺮﮔﺬار و ﻣﻬﻤ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎﻧ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ در ﺣﻮزه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ارزﺷﻤﻨﺪی در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺑﺤﺚ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺸﻞ اﺻﻠ ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﻘﺮرات ﻣﻠ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۵۰۰ﮔﻮاﻫ ﻓﻨ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﺻﺎدر ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﮐﺎت ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻧﺘﺎﯾ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺘ ﮐﺸﻮر در
ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻓﻌﻠ و ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺟﺪﯾﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راه ،ﻣﺴﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﺣﻮزه
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .دﺑﯿﺮ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ـ ﺻﻨﻌﺘ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
اﻟﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺋﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ اﻟﻮﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮا در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺪوﯾﻦ و راه اﻧﺪازی ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺟﺎﻣ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
اﺻﻠ اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺎﻧ در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد دﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﻪ
اﺳﺎﺳ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺮان در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠ دارای ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﮐﺸﻮر ،اﻟﻮﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﻮد.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﺮان از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ﻧﻮع اﻗﺘﺼﺎد و ﻃﺮاﺣ ﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد دﻧﯿﺎ ،در اﺑﺘﺪا زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد
و در اﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﺎت ﻣﻠ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻃﺮاﺣ و اﺟﺮا ﻣ ﺷﻮد و ﺑﺴﺘﺮ را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﯾﺮان ﻣﺘﻔﺎوت از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،اﺑﺘﺪا ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ـ ﺻﻨﻌﺘ ﺑﺮ ﯾ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎص
ﺑﺎﻧ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺸﻮر ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻧﺘﻪ ای ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺎﻃﻖ
آزاد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و
اﻟﻮﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ارس در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای را دﻧﺒﺎل ﻣ ﮐﻨﺪ .در ﻗﺸﻢ در ﺣﻮزه

ﺷﯿﻼت اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و در ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی دﻗﯿﻘ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ﺣﺎل اﺟﺮاﯾ ﺷﺪن اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﻧﺰﻟ ﻣﺤﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه درﯾﺎی ﺧﺰر و ﺑﺤﺚ اوراﺳﯿﺎ ﯾ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ آﯾﻨﺪه
ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺻﺎدرات در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻠﻘ ﻣ ﺷﻮد .ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣﺎﮐﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻌﺪﻧ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺻﺎدرات و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ ،ﻓﻨ و ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ ﻫﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اروﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠ و ﺗﻘﻮﯾﺖ آن دﻧﺒﺎل ﻣ ﺷﻮد.
ﻣﺸﺎور رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺳﺎزه و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :در ﺑﺤﺚ زﻟﺰﻟﻪ ،اﯾﺮان ﮐﺸﻮر ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﯿﺰی اﺳﺖ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﻼی ﻃﺒﯿﻌ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﺬاری و ﻃﺮاﺣ و ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ و ﻻزم اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧ ﺑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ،ﭘﺪﯾﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔ
ﻧﻤ ﺗﻮان ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﺴﺎزی و ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ .در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردی
ﻋﻤﻞ ﮐﺮد .ﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ) ره( و ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
ﮐﯿﺶ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزی داراﯾ ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺸﻮر ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﻣﻮرد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزی داراﯾ ﻫﺎ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺤﻘﯿﺎت ﻓﺮاواﻧ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣ ﺗﻮان ﻫﻤﺎری ﺧﻮﺑ در زﻣﯿﻨﻪ ارزﺷﺬاری و ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺎور رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و دﺑﯿﺮ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ
آزاد و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ،ﻣﺸﺎورﯾﻦ و ﻣﺪﯾﺮان دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ از آزﻣﺎﯾﺸﺎه ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوری ﺑﺘﻦ ،اﻧﺮژی و ﻧﻮر ،ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺳﺎزه و اﺑﻨﯿﻪ ﻓﻨ و
آزﻣﺎﯾﺸﺎه ﻣﻠ ﺷﺘﺎب ﻧﺎری ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راه ،ﻣﺴﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.

