درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧ ﺧﺎرﺟ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺣﻤﺪ ﺟﻤﺎﻟ در ﮔﻔﺘﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎل  99و اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﮐﻞ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ۱۸۶۵واﺣﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻓﻌﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ۱۲۸۲واﺣﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺳﺎل  ۱۵ ،۹۸درﺻﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻓﻌﺎل اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ ازاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی اﻓﺰود :در ﺳﺎل  ۹۷ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی  ۱۱۱۸واﺣﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ  ۱۲۸۲واﺣﺪ رﺳﯿﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روﯾﺮد اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﯾ از روﯾﺮدﻫﺎ اﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺑﻨﺎه
ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۹۴ﺑﺎﻟ ﺑﺮ  ۶۸واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ۲۱۸
واﺣﺪ ﻓﻌﺎل رﺳﯿﺪه و  ۱۵۰واﺣﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ،ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ اﺳﺖ و ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﻠﻮﺗ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘ و آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻨ اﺳﺖ.
وی ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻮﺑ اﻓﺘﺎده و از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﯾ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات
ﻏﯿﺮﻧﻔﺘ در ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۱۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات از ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه ﮐﻪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻫﺎ و
ﭘﺎﻻﯾﺸﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد و در ﻣﻮرد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ارزی ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ
ﺟﻤﺎﻟ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد ۵۱۱ :ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل
 ۹۹اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۳۱۰ﻃﺮح و ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﻨﺎﺑ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻃﺮحﻫﺎ ﺑﯿﺶ از  ۶۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آورده رﯾﺎﻟ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ،ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺣﻮزه
ارزی ﻧﯿﺰ از  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻣﺎﻧﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑ ﺧﺎرﺟ و ﯾﺎ
ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ﺑﺮای  ۶۶ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :در زﻣﯿﻨﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ،اﺳﺘﻌﻼم ﺷﺮوع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ،ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﺗﺠﺎرت و ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ
ﺑﻪ ﯾ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎز ﻣﮔﺮدد ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﺘﺮوﻧﯿ اراﺋﻪ ﻣﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﻃﺒﻖ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  ۹۹ﻫﻤﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﮐﻪ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺑﺴﺘﺮ آن ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﺎهﻫﺎی دﯾﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﺴﺮی ﯾﺎﺑﺪ.
ﺟﻤﺎﻟ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻼت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ و ﮔﻤﺮﮐ دﺳﺘﺎه در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ و ﮔﻤﺮک ﻫﻤﺎﻫﻨ
ﻫﺎی ﺧﻮﺑ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮای رﻓ ﻣﺸﻼت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ،ﯾ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ آن از  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﻪ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دو درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧ

ﺧﺎرﺟ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻬﺎﯾ ﺷﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آن ﺗﻮأﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ازاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرا ،ﺑﺎﻧ
ﻣﺮﮐﺰی و ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟ ﻃ ﺷﻮد.

