ﻣﺠﻠﺲ اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد را ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺪﻫﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧ در آﺋﯿﻦ اﻓﺘﺘﺎح  ۶۱ﻃﺮح در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری‐
ﺻﻨﻌﺘ و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﮔﯿﻼن ،ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﻗﻢ ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ و ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ در ﭼﻬﻞ و
ﯾﻤﯿﻦ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺘﺘﺎح ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ  ۹ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎر ﺗﻮﻣﺎن ارزش دارد و ﺑﺎﻋﺚ  ۳ﻫﺰار و ۲۰۰
اﺷﺘﻐﺎل ﻣ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺮای ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه دارد و ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺟﺎذﺑﻪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﻨﻮﻟﻮژی ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻤ ﮐﻨﺪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﯾ ﺣﻠﻘﻪ ارﺗﺒﺎﻃ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮر و دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
روﺣﺎﻧ ﮔﻔﺖ :از آﻏﺎز دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ واردات ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮدم از آﻧﺠﺎ ﺟﻨﺲ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ،
ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻦ ﻧﺒﻮد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ وارد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﺒﻮد و اﯾﻦ ﻣﺪت
ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﺎ ﺣﺪود  ۱۳۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده و واردات ﻣﺎ  ۴۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﺎرﻫﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ؛ دوﻟﺖ اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺸﻞ ﻣﺮدم را ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﻮز
اﯾﻦ اﺗﺎق و آن ﻣرﻓﺘﻨﺪ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮدم اﻣﺮوز از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ  .اﻣﺮوز در ﻃ ۳۰ روز اﻓﺮاد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﺧﻮدﺷﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ ،ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ  ۲۰روز ﺑﺮﺳﺪ .از ﺳﻮی دﯾﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻠﻮی راﻧﺖ و ﻓﺴﺎد
را ﻣ ﮔﯿﺮد.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ از ﺳﺎل  ۹۷روﻧﺪ ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟ ﺗﺎ اﻣﺮوز  ۵۶درﺻﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری داﺧﻠ ﻫﻢ  ۵۸درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻤ
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ.
روﺣﺎﻧ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻣﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺎ در ﺣﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و روز ﺑﻪ روز ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﯿﺎزات
ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻣﺘﯿﺎزات
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد را ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺪﻫﻨﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻔ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﺮان در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺻﻮرت
ﺑﯿﺮد.

