ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﮔﺴﺘﺮش دﯾﭙﻠﻤﺎﺳ اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮر

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺮﯾﻨﺎ ،ﻣﺮﺗﻀ ﺑﺎﻧ در ﻫﻤﺎﯾﺶ روﺳﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣ اﯾﺮان در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﯿﺎﺳ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ در ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ؛ ﺿﻤﻦ اﻇﻬﺎر ﺧﺮﺳﻨﺪی از ﺣﻀﻮر
در ﺟﻤ ﻫﻤﺎران ﺳﺎﺑﻖ و ﺳﺎﻧﺪاران ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓ ﻣﻠ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟ ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺎرﺟ ﺑﺮای اﯾﻦ دور از اﺟﻼس ﺳﻔﺮا ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ اﯾﻦ روﯾﺮد در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺎﻓ ﻣﻠ
ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺎه دﯾﭙﻠﻤﺎﺳ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺿﺮورت ﻣﺤﻮرﯾﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳ اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﻔﺖ :اﺷﺮاف ﺳﻔﺮا ﺑﺮ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ،ﻣﻘﺮرات ،ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎ و ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺸﻮر و ﻣﻌﺮﻓ و ﺗﺮوﯾ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد و ﺟﻠﺐ و
ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺮﺗﻀ ﺑﺎﻧ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی در دﯾﭙﻠﻤﺎﺳ اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﻔﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﻬﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧ ،ﺗﻌﻤﯿﻖ ورود اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﻣﻠ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ،اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤ و ﺗﺨﺼﺼ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮد آﻧﻬﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﯿﺎری و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣﺪل ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ از ﺟﻤﻠﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺸﻮر دﻧﺒﺎل
ﻣ ﺷﻮد.
ﻣﺸﺎور رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻫﻤﺎری دﺳﺘﺎه دﯾﭙﻠﻤﺎﺳ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد
ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
دﺑﯿﺮ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی راﻫﺒﺮدی و ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ
و ﺟﻬﺎن ﺑﻮﯾﮋه ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨ ﻣﻮﺛﺮ دﺳﺘﺎه دﯾﭙﻠﻤﺎﺳ اﺳﺖ.
ﻣﺮﺗﻀ ﺑﺎﻧ در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد را ﺑﺮﺷﻤﺮد و اﻓﺰود :ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘ ،ﮔﺮدﺷﺮی ،ﮐﺸﺎورزی و ﺧﺪﻣﺎﺗ در ﻫﻔﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﮐﯿﺶ ،ﻗﺸﻢ ،ﭼﺎﺑﻬﺎر ،اروﻧﺪ ،اﻧﺰﻟ،
ارس و ﻣﺎﮐﻮ را دارﻧﺪ.
وی ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ 20 ﺳﺎﻟﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘ و ﺣﻘﻮﻗ ﻓﻌﺎل در ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت در ﻣﻨﺎﻃﻖ از
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ،آزادی ﮐﺎﻣﻞ ورود و ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ،اﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﺖ  100درﺻﺪی
ﺧﺎرﺟ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﺑﺎﻧ اداﻣﻪ داد :ﺑﺮﺧﻮرداری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ از ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﻀﻤﯿﻦ دوﻟﺖ ،اﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران از ﻣﻨﺎﺑ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ
ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ،ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﯾﺰای ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻣﺴﺘﺜﻨ ﺑﻮدن ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻣﻘﺮرات
واردات و ﺻﺎدرات ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ ،اﻣﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧ ﺑﺮون ﻣﺮزی و ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟ و ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﻬﻞ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ را از دﯾﺮ ﻣﺸﻮق ﻫﺎﯾ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ.
ﻣﺸﺎور رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و دﺑﯿﺮ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد در ﻫﻤﺎﯾﺶ در ﻫﻤﺎﯾﺶ روﺳﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﻫﺎی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﻔﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و
ﺻﻨﺎﯾ ﻓﻌﺎل ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد و ﻣﻌﺮﻓ اﺟﻤﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺸﻮر ،دﻋﻮت از ﺑﺎﻧ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟ ﻣﻮرد
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺧﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺸﻮر ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ
و ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ و اﻧﻌﺎس آن ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺛﺮ و ﺳﺮﯾ از آﻧﻬﺎ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺑﺮﺧﻮردار از ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ و ﻣﻌﺮﻓ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ را از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر از ﺳﻔﺮای اﯾﺮان در ﺧﺎرج از

ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﻔﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و دارای ﺑﺎزار ﻫﺪف ،اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ.
ﻣﺮﺗﻀ ﺑﺎﻧ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ آﻣﺎدﮔ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺮ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺟﺪی در ﮐﻤ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺳﺎزی راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪ دو
و ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺎری و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اروﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﺮاق،
ﮐﯿﺶ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ و ﻋﻤﺎن ،ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﻋﻤﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس ،ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻋﻤﺎن ،ﻫﻨﺪ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﻧﺰﻟ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ارس ﺑﺎ ارﻣﻨﺴﺘﺎن و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﻣﺎﮐﻮ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻓﻖ ﻫﺎی روﺷﻨ را ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳ و اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎور رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑ ﺿﺮوری و راﻫﺒﺮدی ﮐﺸﻮر ﺑﻮﯾﮋه در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﻤﯿﻠ آﻣﺎدﮔ ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ.
ﻫﻤﺎﯾﺶ روﺳﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺗﻀ ﺑﺎﻧ ﻣﺸﺎور رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ارس ،اروﻧﺪ و ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﯿﺎﺳ وزارت اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﻪ در ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

