ـﯽ در
ـﻮرای اﺳﻼﻣـ
ـﺲ ﺷـ
ـﺲ ﻣﺠﻠـ
رﯾﯿـ
ﻣﺮاﺳـﻢ اﻓﺘﺘـﺎﺣﯿﻪ ﻫﻤـﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺟﺎﺳـﮏ و ﺳﻮاﺣـﻞ ﻣﮑـﺮان:در دﻧﯿـﺎی
اﻣـﺮوز ﺗﻤـﺎم ﻣﻌـﺎدﻻت ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﻣﻨﻄﻖ ﻧﯿﺴﺖ
رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﺳﮏ و
ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﮑﺮان ﮔﻔﺖ:اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﺳﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣﻄﺮح
اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ در آن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺟﺮاﯾﯽ
ﺷﻮد و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ در ﺣﻮزه ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری آﻣﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺟﺎﺳﮏ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻣﻤﺘﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻫﺮﻣﺰ ،ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در
دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣَﮑﺮان و اﻗﺘﺪار درﯾﺎﯾﯽ در ﺟﺎﺳﮏ
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻓﺰود:ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آراﻣﺶ اﺳﺖ و درﮔﯿﺮی
ﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ای ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ
و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻫﺪف ﮔﺬاری ﻫﺎی
ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی
اﺷﺘﺒﺎه ،دور ﺷﺪن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد از اﻫﺪاف ﺗﺎﺳﯿﺲ آﻧﻬﺎﺳﺖ و اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ
آزاد ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﮑﻮی
ﭘﺮش ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دروازه ای ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ واردات درآﻣﺪﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و
ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ و ﻣﺤﻮرﻫﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای آن در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ

ﻗﺮار دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻋﺎدﻻﻧﻪ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ،زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﭘﺮﺗﻨﺶ ﺑﻮده و ﻧﮕﺎه ﻃﻤﻊ ورزاﻧﻪ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
در ﮐﻨﺎر ﻣﻄﺎﻣﻊ اﻗﺘﺼﺎدی رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﺎن ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه
اﺳﺖ.وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد:واﻗﻊ ﺷﺪن اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
30ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ آن اﻓﺰوده اﺳﺖ و در
دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﻄﻖ ﻧﯿﺴﺖ.ﻧﺎﻣﺒﺮده از اﺷﻐﺎل
ﻋﺮاق ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎری در ﮔﻠﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻓﺰون ﺑﺮ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی
ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ وﺟﻬﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی زده اﺳﺖ.
دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣَﮑﺮان و اﻗﺘﺪار درﯾﺎﯾﯽ از 28ﺧﺮداد
در ﺟﺎﺳﮏ آﻏﺎز ﺷﺪه و در ﻣﺪت دوروز ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
از ﻣﻨﻈﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

