ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  400ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮروﯾ آﻟﻤﺎﻧﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﺎﻧﻮل در ﭼﺎﺑﻬﺎر

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺣﻤﺪ ﺟﻤﺎﻟ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر دو ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺧﺎرﺟ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار آﻟﻤﺎﻧ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﺎﻧﻮل و زﻧﺠﯿﺮه ای ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺘ آن  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را
ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ ازاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎﻧ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ در اﯾﺮان ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺠﻮزﻫﺎی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از ﻫﯿﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟ ،وزارت ﻧﻔﺖ و ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه و ﻗﺮار اﺳﺖ ﻓﺎز اﺟﺮاﯾ ﺷﺮوع ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﻣﻮرد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار دوم ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨ ﺑﺎﻟ ﺑﺮ  ۲۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﻧﺰﻟ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻫﺎی ﭼﺎپ ﻣﻨﻘﻮش ﯾﺎ ﭼﺎپ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﯾ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧ ﺧﺎرﺟ ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﺨﺸ از ﻣﺠﻮزﻫﺎی آن ﺻﺎدر ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎﺗﺶ ﺑﺮای ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﻧﻠﯿﺲ اﺳﺖ.
ﺟﻤﺎﻟ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻗﺎﭼﺎق ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ و اﯾﺠﺎد ﻓﺴﺎد در ورود و ﺧﺮوج ﮐﺎﻻ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻪ راه اﻓﺘﺎده ،ﻗﺎﭼﺎق ﻧﺪارﯾﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎﻟ ﺑﺮ  ۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﺠﺎری در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﻮب ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ ۲ :ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۷۰۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر آن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی ﻧﯿﺰ  ۵۲۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﺼﻮب ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻤﻠﺮد ۳۲۴
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری داﺷﺖ.

