ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻫﻤﯿﺖ راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن دارد

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻬﺎوﻧﺪﯾﺎن روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻃﺮحﻫﺎی در
دﺳﺖ اﺟﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻼت ﻃﺮحﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﺳﻔﺮ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺿﻤﻦ آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﻣﻮاﻧ و ﻣﺸﻼت ﭘﯿﺶ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ و ﻓﺮی ﺑﺮای ﺣﻞ آن ﺷﻮد.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻨﺪری ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای ﺻﺎدرات و واردات دارد و ﻣﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺷﺎﻫﺮاه
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻗﺮار دارد.
ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﮔﻔﺖ :ﻃﺮحﻫﺎی ﻓﻮﻻد و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮﺑ دارﻧﺪ و ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺤﺮوم و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾ اﻓﺮاد ﺑﻮﻣ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟ و ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﻮرات در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻮﯾﮋه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺿﺮورﯾﺴﺖ.
ﻧﻬﺎوﻧﺪﯾﺎن ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﺷﺨﺺ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﻫﻤﻪ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘ را ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮده ﺗﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﻮر ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮﯾﮋه
در اﻣﺮ ﺻﺎدرات و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮی را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﻮﺗﻮر ﭘﯿﺸﺮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری را ﺗﺴﻬﯿﻞ
ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﻞﮔﯿﺮی ﻣﻨﻄﻖ آزاد و اﻫﺪاف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮری ،ﺗﻮﺳﻌﻪای و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾ آﻧﺎن ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﮐﺮد :ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﺮان ﺻﺎدرات در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺧﻮﺑ دارد و ﻣﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ و آﺑﺎداﻧ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺷﻬﺮک ﭘﺘﺮوﺷﻤ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮحﻫﺎی اوره آﻣﻮﻧﯿﺎک ،ﻣﺘﺎﻧﻮل ،ﻣﺘﺎﻧﻮل آﻣﻮﻧﯿﺎک ،اﻧﻮاع ﭘﻠ
اﺗﯿﻠﻦ ،آروﻣﺎﺗﯿ MEG، MTP ،و ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻣﻼﻣﯿﻦ اﺳﺖ و در زﻣﯿﻨ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار و  ۲۰۰ﻫﺘﺎر در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی اﻓﺰود :ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ آرﯾﺎ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘ ﮔﺎز و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﻘﺎﻃ ﻓﻮﻻدی و ﭘﺮوﻓﯿﻞ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﺠﺘﻤ ﭘﻼﺳﺘﯿ ﺳﺎزی ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ۹۵ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺟﺮاﯾ ﺷﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺑﯿﺶ از  ۱۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾ را ﺑﺮای  ۱۲۰ﻧﻔﺮ از ﺑﻮﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

