ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻨﺪر ﻣﻬﻢ و ﯾ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ اﺳﺎﺳ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﻮﺗﺎه در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﺎه ﺧﺒﺮی وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻼﻣ وزﯾﺮ راه
وﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﯿﺎر ﺷﺒﻪ اﻓﻖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺰﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺨﺶ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﯾﺴ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮازی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﯾ رﻗﺎﺑﺖ و ﻓﺮاﺗﺮ از رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﺟﻨ
ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻠﺮی و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺮرات و ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺛﺮﮔﺬار ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻨﻮﻟﻮژی و ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮدﻣﺎن را در ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﯿﺮوﻧ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ  .ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﯾ ﻣﻘﺎم ﺑﺰرگ ﺧﺎرﺟ ﺑﺎ ﻧﺎوﮔﺎن ﻫﻮاﯾ از آﺳﻤﺎن اﯾﺮان ﻋﺒﻮر ﮐﺮده اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿ ﻋﻨﻮان اﺟﺎزه ﺳﻮﺧﺖ ﮔﯿﺮی ﻧﻤ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪه اوج ﻣﺰاﺣﻤﺖ و ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓ ﻣﻠ ﯾ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
اﺳﻼﻣ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﺮﯾﻢ و اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻫﺎ ،ﺣﺪود  ۱۲۰۰ﻧﺎوﮔﺎن ﻫﻮاﯾ از آﺳﻤﺎن اﯾﺮان ﻋﺒﻮر ﻣ ﮐﺮد اﻣﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﺑﻪ  ۴۰۰ﻧﺎوﮔﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧ در ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﺷﺪ  ۳۱درﺻﺪی ﺗﻮﺳﻌﻪ رﯾﻠ
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ اﺟﺮای ﻣﻌﺎﻫﺪه دو ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ رﯾﻠ را  ۳۱درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دادﯾﻢ و ﺑﺎ اﻣﻀﺎی
روﯾﻪ و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻫﺪ اﯾﺠﺎد ﯾ روﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻬﻢ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
اﺳﻼﻣ ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :دﯾﭙﻠﻤﺎﺳ و راﯾﺰﻧ در روﻧﺪ اﻣﻮر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ واﮔﻦ ﻫﺎی رﯾﻠ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ  ۶۰روز در ﻣﺮز ﻣ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ اﻣﺎ
ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮی و روان ﺳﺎزی ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۷روز رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺤﺚ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻌﺎﻣﻞ آﻓﺮﯾﻦ و ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺤﺚ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺎ ﺳﻌ ﮐﺮده اﯾﻢ در اﯾﻦ دوره دو ﺳﺎﻟﻪ ﻓﻌﺎل ﺗﺮﯾﻦ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
وزﯾﺮ راه وﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ  ۱۲ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،اوﮐﺮاﯾﻦ ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،روﺳﯿﻪ ،ازﺑﺴﺘﺎن و  ...ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﻀﺎ ﮐﺮده و ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﻣﺎ آن ﺑﻮده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ واﻗﻌ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ را ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﮐﻨﯿﻢ.
اﺳﻼﻣ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ در ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺣﺠﻢ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و روﺳﯿﻪ ﺑﻪ  ۹۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ رﺳﯿﺪه و ﻣﯿﺰان ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ
ﺑﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎ و رﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺳﻬﻢ ﻣﺎ از ﻣﯿﺰان ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ ﺑﺎر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺎ روﺳﯿﻪ  ۱۰ﺗﺎ
 ۱۵درﺻﺪ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺳﻌ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ۴ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮده اﯾﻢ ،ﺟﺬاﺑﯿﺖ
ﻫﺎی ﻻزم را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ .
وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺎدر ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ رود ﮐﻪ ﯾ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ اﺳﺎﺳ اﻗﺘﺼﺎدی و
ﮐﻮﺗﺎه در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﺳﺖ اﻓﺰود :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺰان ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎر را در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ  ۸.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۶ﻣﯿﺰان ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ ﮐﺎﻻ در اﯾﻦ ﺑﻨﺪر  ۹۶۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮد و در ﺳﺎل  ۹۸اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۴۰۰
ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ.

اﺳﻼﻣ ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﺧﻂ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ در درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﯾﻢ و ﺧﻂ ﻣﻨﻈﻤ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﺧﻄﻮط ﻣﻨﻈﻢ در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﻢ.
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ  ۶۰درﺻﺪی ﭘﺮوژه راه آﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر ـ زاﻫﺪان
وزﯾﺮ راه وﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﭘﺮاﺗﻮری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ را در ﺑﻨﺎدر ﺟﻨﻮﺑ و ﺷﻤﺎﻟ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ ،اﻓﺰود :ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی
اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺎدر از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺠﻢ
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ ﮐﺎﻻ در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺻﻔﺮ ﺑﻮد اﻣﺎ اﻣﺮوز در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺎز دوم اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺣﺠﻢ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ رﺳﺎﻧﺪه
اﯾﻢ.
اﺳﻼﻣ اداﻣﻪ داد :در ﺣﺎل ﺗﻤﯿﻞ ﺧﻂ راه آﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ زاﻫﺪان ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ اﯾﻦ ﺧﻂ را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل ﺗﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .راه آﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر زاﻫﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎی رﯾﻠ ﺑﻪ ﻃﻮل  ۷۲۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻓﺮﻋ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۲ﺷﯿﻔﺘﻪ و  ۴ﺷﯿﻔﺘﻪ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوﻟﺖ ﺑﺨﺶ اول و ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺗﺎ ﻧﯿ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری ﻣ رﺳﺪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ  ۶۰درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﭼﯿﻦ ﻣﺒﺘﺮ ﻃﺮح ﯾ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﯾ راه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر  ۶۳ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی
اوﻟﯿﻪ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﯿ اﺛﺮی از اﯾﺮان ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ راﯾﺰﻧ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺻﻼح آن ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اﯾﺮان
را در اﯾﻦ ﻃﺮح وارد ﮐﻨﯿﻢ.
وزﯾﺮ راه وﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :در ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮزی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺷﻔﺘ ﻋﻤﯿﻘ ﮐﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻫﻤﻮاره ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ
روزﻫﺎ و ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﻄﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﺗﻤﺎم ﺳﺎل  ۹۹ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻣﺼﻮﺑﻪ و اﺑﻼﻏﯿﻪ را از ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﻫﻢ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل و ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ ،ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ وزارت راه وﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟ در ﺑﻨﺎدر ﺟﻨﻮﺑ و ﺷﻤﺎﻟ ﮐﺸﻮر
اﺳﻼﻣ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺗﻮﺳﻌﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺿﺮوری و ﻻزم اﺳﺖ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در اﯾﻦ اﻣﺮ دارﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده اﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟ در ﺑﻨﺎدر ﺷﻤﺎﻟ و ﺟﻨﻮﺑ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ و در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .
وزﯾﺮ راه وﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﻮاﻧ ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎی وارداﺗ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده اﯾﻢ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری و
ﭘﻼک ﮔﺬاری ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺴﻦ ﻣﻬﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوﻟﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
وزﯾﺮ راه وﺷﻬﺮﺳﺎزی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻦ ﻣﻬﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ﻃﺮح ﺟﺎﻣ ﻣﺴﻦ وزارت راه ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ
و در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻃﺮح ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰۰ﻫﺰار واﺣﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ در دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻠ ۷۶۰ ﻫﺰار واﺣﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﻢ ﺗﺮ از
 ۳۰ﻫﺰار واﺣﺪ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه و ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺴﻦ ﻣﻬﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوﻟﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﺳﻼﻣ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﻃﺮح اﻗﺪام ﻣﻠ ﻣﺴﻦ  ۵۳۰ﻫﺰار واﺣﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾ از آن زود ﻫﻨﺎم ﺑﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن آورده ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﻗ وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ.

