ﻣﻨﻄﻘﻪ آزادﭼﺎﺑﻬﺎر ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻬﻢ ﻣﻠ ﺑﺮای ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﮔﺮدﺷﺮی و ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺑﺮﺧ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﺮ ﺑﻮﯾﮋه از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻫﻨﺪ و ﻋﻤﺎن دارد.
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧ ،ﺗﺮاﺗﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ و ﻗﻄﺐ ﮔﺮدﺷﺮی ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر و اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻨﺎﯾ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﻮﻻد ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ و دﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺑﺰرگ و
ﮐﻮﭼ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎرت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ.
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﺎری ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﻧﺠﺎم ﻣ
ﺷﻮد و ﻫﯿ ﻣﺸﻞ و ﻣﺤﺪودﯾﺘ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺰودی ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺗﺠﺎرت ،ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ و ﮔﺮدﺷﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺣﻮزه زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی،
اﻣﺎﮐﻦ اﻗﺎﻣﺘ و ﺗﻔﺮﯾﺤ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﺑﺰودی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﺘﻞ و رﺳﺘﻮران اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﻤﻮاره ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪرﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻄﺮح ﻣ ﺷﺪ اﻣﺎ اﻗﺪام
ﻣﻬﻤ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب و ﻫﻤﺖ و ﺗﻼش دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ و اﺳﺎﺳ
آﻏﺎز ﺷﺪ و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﯾ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺎدر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻨﻄﻘﻪ آزادﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر اﯾﺮﻧﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺛﺒﺖ و  ۲۷۵واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ۱۱۵واﺣﺪ درﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ و  ۱۶۰واﺣﺪ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﯾﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ وﯾﮋه دوﻟﺖ و اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧ در ﺳﺎﻟﺠﺎری ،ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﯾ ﮐﺎرﮔﺎه
ﺑﺰرگ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :در ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺸﻞ دار اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻄﻮرﯾﻪ ﺑﺮای رﻓ
ﻣﺸﻞ ﻧﻘﺪﯾﻨ و ﻣﻨﺎﺑ واﺣﺪﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺑﺎﻧﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺑﺎﻧﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﺎﻓ دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸ از ﮔﺮدش ﻣﺎﻟ ﺧﻮد را ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺧﺘﺼﺎص
دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺟﺪی ﻣﺎﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزادﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ،ﺑﺎ  ۱۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺮاﺑﺮی ﻣ ﮐﻨﺪ،
اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﻮﻓﺎﯾ ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺟﺪﯾﺖ در اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎﺳﺖ.
ﮐﺮدی ﺑﺮ اﯾﺠﺎد راه آﻫﻦ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎدﻫﻬﺎی ارﺗﺒﺎﻃ ،اﺧﺘﺼﺎص اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺮای ﺗﻤﯿﻞ ﻃﺮح ﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮا و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر و دﻧﯿﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ

زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ راﻫﺒﺮدی ﻣﺎﻧ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد و ﺗﻤﺎﻣ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﻨﺎ
ﺷﺪه و ﻫﯿ اﺷﺎل ﻗﺎﻧﻮﻧ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﭘﺎﺳﺨﻮی ﺟﻮاﻣ ﻣﺤﻠ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺳﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و در ﺳﻪ ﻣﺤﻮر آﻣﻮزش ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﭘﯿﺶ ﻣ رود و
ﻫﻢ اﯾﻨ ﯾ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن از روﺳﺘﺎﻫﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺟﺬب ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺮدی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :از ﺳﺎل  ۹۰ﺗﺎ  ۹۵ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧ ۶۷ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده و از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﭘﺮوژه ،ﻃﺮح و ﮐﺎر ﻋﻤﺮاﻧ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺳﺎل  ۹۵ﺣﺪود  ۱۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۷۹۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻓﺰود :از ﺳﺎل  ۷۵ﺗﺎ  ۸۵ﺣﺪود ﯾﻬﺰار و  ۷۰۰ﻫﺘﺎر و از ﺳﺎل  ۹۵ﺗﺎ  ۹۷ﺣﺪود  ۹ﻫﺰار و  ۶۰۰ﻫﺘﺎر
زﻣﯿﻦ آﻣﺎده ﺳﺎزی و ﺑﺮای آﻏﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺮدی ﮔﻔﺖ :ﻋﻼوهﺑﺮ اﺣﯿﺎی واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ،اﻣﺴﺎل  ۷۳ﭘﺮوژه ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﻻی  ۷۰درﺻﺪ دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣرﺳﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻔﺼﻠ ﺑﺮای رﺻﺪ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ و رﻓ ﻣﻮاﻧ آنﻫﺎ ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ در
زﻣﺎن ﻣﻘﺮر وارد ﻓﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزادﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﻨﻄﻘﻪ آزادﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر اﯾﺮﻧﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ۲۰ ﺳﺎﻟﻪ در ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ و از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪ آن ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗ ﺳﻮدآوری و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﺮزﯾﻦ ﺣﻘﺪل اﻓﺰود :ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ در ﻋﻮارض ورود ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ورود ﺑﺨﺸ از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ)داﺧﻞ ﮐﺸﻮر( ﻣﯿﺰان ارزش اﻓﺰوده ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ
ﻋﻮارض و ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش از دﯾﺮ ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ راﻫﺒﺮدی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﮐﻨﺎر آب راﻫﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ و
ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﻨﻄﻘﻪ آزادﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر ﺗﺠﺎری اﯾﺮان در ﺧﺎرج از ﺗﻨﻪ ﻫﺮﻣﺰ ،ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺼﺎل
ﮐﺮﯾﺪور ﺷﺮق اﯾﺮان ﺑﻪ آﺑﻬﺎی آزاد و ﻧﺰدﯾ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
ﺣﻘﺪل اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻣﺪت
 ۲روز ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺛﺒﺖ ﻣ ﺷﻮد.

وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺧﺎﺻ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد و اﻣﺎن دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ ﻣﺎﻫﺮ ،ﺑﻬﺮه ور و ارزان وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ از ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺻﺪور ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐ ،ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ،اﻣﺎن
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻣﺎﻟﯿﺖ ۱۰۰درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟ وﺟﻮد دارد.
وی ﮔﻔﺖ :اﻣﺎن داﺷﺘﻦ ۱۰۰در ﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟ ،آزادی اﻧﺘﻘﺎل ارز ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﺑﺪون ﻫﯿ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ،آزادی ﮐﺎﻣﻞ ورود و ﺧﺮوج اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی
ﺧﺎرﺟ ،ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧ و ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد وﺟﻮد دارد.
وی ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص در ﺻﺎدرات ،واردات و اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐ و ﻧﯿﺎز ﻧﺒﻮدن ﺑﻪ روادﯾﺪ و ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ورود و اﻗﺎﻣﺖ
ﺧﺎرﺟﯿﺎن را از دﯾﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
وی ارﺗﻘﺎء ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻠ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻮر ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ،اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﻪ
رﯾﻠ و ﮔﺎز ،اﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻨﺎﯾ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﺎر ﺻﻨﺎﯾ ﺳﻨﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ و ﻓﻮﻻد و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ را از
ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه در ﺑﻨﺪر و ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.

