ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ  ۴۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﭼﯿﻨﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﭼﺎﺑﻬﺎر ‐ اﺗﺼﺎل ﺧﻂآﻫﻦ
ﭼﺎﺑﻬﺎر‐زاﻫﺪان ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﺳﺮاﺳﺮی در ﻧﯿﻤﻪ اول ۱۴۰۰

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ واﻣﻮرﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ازﺧﺒﺮﻧﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی در
ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾ دﻫﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﺷﺮوع اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﯿﺰ ﻋﻨﺎﯾﺖ وﯾﮋه رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ
اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﻨ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎه ،ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب از اﺻﻮل ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮ ﻣآﯾﺪ ،اداﻣﻪ داد :ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
روزی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد ،در ﻣﻘﻄﻌ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾ داﺷﺖ .اﻣﺎ از دو دﻫﻪ ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد
و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻪ راﺣﺘ اﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد و ﺷﺎف ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﻢ ﺷﺪ و ﻓﻀﺎ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ آﻧﭽﻨﺎﻧ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :اﻣﺎ ﺑﺮای ﯾ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ راه ﺣﻠ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺖ .ﯾﻌﻨ ﺳﺮﻋﺖ و
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾ در ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه داﺷﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳ آﺳﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺮﯾﺪورﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وارد
ﺑﺎزار ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﻟﺠﺴﺘﯿ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای
دارد.
ﮐُﺮدی ﮔﻔﺖ :ﺳﻪ ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در آﺳﯿﺎ ،آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ؛ ﭼﻪ در ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف و ﭼﻪ در ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ
ﺑﺎزارﻫﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﯿﺎری زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣدﻫﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺟﻨﻮب آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ.
*ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ اﯾﺮان در ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ
وی اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ژﺋﻮﭘﻮﻟﺘﯿ ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻮﯾﯿﻢ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﺑﻬﺎی آزاد ﺑﺮای اﯾﺮان ﯾ ﻓﻀﺎی ﺑ رﻗﯿﺐ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻦﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان رﺳﯿﺪهاﯾﻢ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺟﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب،دوﻟﺖﻫﺎ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗ
ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮان داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ی ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﺷﺘﺎب ﺧﻮﺑ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻦﮐﻪ راهآﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر‐زاﻫﺪان  60درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ دارد ،اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ
اﻧﻘﻼب  300ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از ﻣﻨﺎﺑ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﺧﺘﺼﺎص ﻣ ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﻌﻬﺪی ﮐﻪ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح دارد ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل  1400اﯾﻦ ﺧﻂآﻫﻦ ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺘﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺮدی ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻦﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﮐﻨﺎرک ﺗﺎ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ دﻏﺪﻏﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﻧﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪای دوﻟﺖ،
ﻣﻬﺮﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟ ﻓﺮودﮔﺎه ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و اﺟﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺧﺬ ﺷﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ
ﭘﯿﻤﺎﻧﺎر اﻣﻀﺎ ﺷﺪه و ﻣﺠﻮز ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐَﺮد آﻧﺮا از دوﻟﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺑﻪ زودی ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾ اﯾﻦ ﭘﺮوژه آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺳﻪ ﺳﺎل زﻣﺎن ﻣﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری آن  550ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﺮای
ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ  450ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺻﺎدر ﺷﺪه ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺮودﮔﺎه در ﻓﺎز اول ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
*ﺑﺮرﺳ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻣﺠﻠﺲ
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎدر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ و ﺷﻬﯿﺪ ﮐﻼﻧﺘﺮی
در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮز درﯾﺎﯾ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪ از

ﺗﻮﺳﻌﻪ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد در ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﭼﻨﺪ ﻣﺠﺘﻤ ﻓﻮﻻدی در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ و ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﯾ ﻗﻄﺐ ﻓﻮﻻدی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺣﻮزه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻧﯿﺰ  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻓﺎز ﯾ 8.5 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻪ واﺣﺪ از اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻫﺎ ﮐﻪ  3.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ.
ﮐُﺮدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز از اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل  1400ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣرﺳﺪ ،اﻓﺰود :ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر
اﻗﺘﺼﺎدی در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻓﻮﻻد و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺑﻪ ﺻﻮرت  100درﺻﺪ در ﺳﺒﺪ ﺻﺎدراﺗ ﻗﺮار دارد.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺑﺮونزا ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﮔﭗ و ﺷﺎﻓ را در اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ روی اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ و ﻓﻮﻻد در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزی ،ﭘﺮوﻓﯿﻞﺳﺎزی و  ...اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﻨﯿﻪ 5
واﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘ ﻓﻮﻻد در ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﯾﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ در ﺣﻮزه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺣﺪود  23واﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی آﻧﻬﺎ  100درﺻﺪ ﺻﺎدر ﻣﺷﻮد،
ﮔﻔﺖ :اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻬﺮان  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺶ از  2000ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی از ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺮاﭼ
ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  700ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺑﺎ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺟﻤﻌﯿﺖ  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﯾﺎدآوری واردات ﺑﺮﻧ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  1200ﺗﻦ در ﻫﺮ ﺗﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ ﺑﺮﻧ ﻧﯿﻤﻪ آﻣﺎده ﻗﻬﻮهای از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻨ 600 ﺗﺎ  700دﻻر وارد ﮐﺸﻮر ﻣﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ  20واﺣﺪ ﻓﺮآوری ﺑﺮﻧ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﭼﺎﺑﻬﺎر راهاﻧﺪازی ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ
ازای ﻫﺮ واﺣﺪ  80ﻧﻔﺮ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺷﻮد.
*ﺗﺎﻣﯿﻦ  70درﺻﺪ ﺗﻦ ﻣﺎﻫ ﮐﺸﻮر در ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ  70درﺻﺪ ﺗﻦ ﻣﺎﻫ ﮐﺸﻮر و  34درﺻﺪ آﺑﺰﯾﺎن ﮐﺸﻮر از ﭼﺎﺑﻬﺎر و
ﮐﻨﺎرک ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺷﻮد،ﮔﻔﺖ :ﺣﺪود  30ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل در اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان دارﯾﻢ.
ﮐُﺮدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ورود اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺐ ﺳﻔﺮه ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪات از  50ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻤﺎن در
ﺳﺎل  92ﺑﻪ ﺣﺪود  500ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل  96رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺎل  97ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز اﯾﻦ ﻋﺪد  30درﺻﺪ)345
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن( ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در  7ﻣﺎﻫﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺣﺪود  328ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ در ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧ ﺳﺎل ﺷﺘﺎب
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺮد.
*رﺳﻮب  53ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮﻧ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر
وی در ﭘﺎﺳ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺧﺒﺮﻧﺎر ﺗﺴﻨﯿﻢ در ﺧﺼﻮص واردات ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو و دﭘﻮ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﻌﻤﻮﻻ رﺳﻮب
ﮐﺎﻻ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺧﯿﻠ ﮐﻢ اﺗﻔﺎق ﻣاﻓﺘﺪ و ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﺑﺮﺧ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ
ﺑﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺧﯿﻠ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﻫﺎی را ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد اﻧﺠﺎم
دادﻧﺪ ،در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻧﯿﺎزﻫﺎ را وارد ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری از آن در ﺑﻨﺎدر رﺳﻮب ﺷﺪه ﺑﻮد.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ رﺳﻮب ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﺪارﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻓﻘﻂ در ﺣﻮزه ﺑﺮﻧ ﺣﺪود  53ﻫﺰار ﺗﻦ در اﻧﺒﺎرﻫﺎی
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد رﺳﻮب ﮐﺮده ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آن ﻟﻐﻮ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﺼﻠ واردات ﺑﺮﻧ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ واردﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای واردات ﺑﺮﻧ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻻی در ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎ در اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﭘﯿﺪا ﻧﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺾ ﻟﻐﻮ اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﻫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ وارد ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

