ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐُﺮدی در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ در
ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺣﻮزه آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ
در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺪت زﯾﺎدی از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز داﺧﻠ و ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﻤﮔﺬرد ،اﻓﺰود :ﺑﺎ
اﯾﻦ وﺟﻮد ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑ از ﺳﻮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران داﺧﻠ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻦﮐﻪ ﺳﺎل  92ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺣﺪود  50ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ،اﻓﺰود :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ در  9ﻣﺎه
اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﺣﺪود  600ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺣﺠﻢ
ﺗﻮﻟﯿﺪات در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از  1000ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮود.
ﮐُﺮدی در اداﻣﻪ ﺑﻪ دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﻢ در دﺳﺖ اﺟﺮا اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ ورود ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز داﺧﻞ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد
اوﻟﯿﻪ داﺧﻠ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ در ﺣﻮزه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮﻧ ﻣﻮردﻧﯿﺎز داﺧﻞ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮب و ﻣﻮﺛﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن  20واﺣﺪ ﻓﺮآوری ﺑﺮﻧ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای  60ﺗﺎ  80ﻧﻔﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺻﺎدراﺗ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ ،اﻓﺰود :در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻼء و ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﺎزراﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ،واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه و ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﻣﺷﻮد.
وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﺳﺮﯾ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﺣﺠﻢ ﮐﻨﻮﻧ ﻣﺒﺎدﻻت ﻓﻌﻼ ﮐﻢ اﺳﺖ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻧﺘﻪ ﻣﻬﻢ و
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق )ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر( آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ آن ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑ دارد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻃ 3 ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺣﺠﻢ
ﺳﺮاﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ ﺑﯿﺶ از  10ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ  480ﻗﺮارداد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ روﯾﺮد واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺧﺎرﺟ
و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﻧﯿﺎز داﺧﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر اﺟﺮا ﺷﺪه ﯾﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار دارد.
ﮐُﺮدی در ﺑﺨﺶ دﯾﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ورود ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎری ﺧﻮﺑ ﺑﺎ
ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن دارﯾﻢ و ﭘﺮدﯾﺲ ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  13واﺣﺪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد از اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای ورود و ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

