اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﻪ ای در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی در اداﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﮐﺮدی ﺑﺎﺑﯿﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻮﻓﺎﯾ ،اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻧﻈﯿﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﺠﻮار
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻣﺮوز در ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋهای ﻗﺮار دارد و اﻗﺪاﻣﺎت و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻬﻢ و وﯾﮋهای در دوﻟﺖﻫﺎی ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ در
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺮوز ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻬﺎت وﯾﮋه رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﻪ از
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
دارﯾﻮش ﻣﺤﻤﺪی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان ﻣﻌﯿﻦ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دﯾﺪار اﺣﯿﺎی ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮان ﻣﺎﻟ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد را از اﻫﺪاف راﻫﺒﺮدی
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان ﻣﻌﯿﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :از ﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪای ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺛﺒﺖﺷﺪه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ،
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان ﻣﻌﯿﻦ ازﻧﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺒﺖﺷﺪه ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  50درﺻﺪ از ﺑﺎزار
ﺑﯿﻤﻪای ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد را راﻫﺒﺮی ﻣﮐﻨﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  400ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺳﻬﺎﻣﺪار ﻋﻤﺪه ﺑﻪزودی
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯾﺎﺑﺪ و در ردﯾﻒ  ۵ﺷﺮﮐﺖ اول ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺸﻮر از ﺣﯿﺚ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد .وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪ،
ﻋﻼوه ﺑﺮاﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪ ﺳﻬﻢ ﻧﻬﺪاری رﯾﺴﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣرود درآﻣﺪ ﻗﺒﻮﻟ اﺗﺎﯾ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮﻟ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﻤﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﻄ ﯾ ﺗﻮاﻧﺮی ﻣﺎﻟ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  ۳۳۵درﺻﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪای ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ،در ﻋﺎﻟﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄ ﺗﻮاﻧﺮی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪای ﻗﺮار دارد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان ﻣﻌﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻣﺎدﮔ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﻪﮔﺬاران ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺒﺮ داد و
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻃ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان ﻣﻌﯿﻦ و ﺑﺎﻧ ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ﻣﻬﺮ اﯾﺮان ،ﺑﯿﻤﻪﮔﺬاران و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﯾﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ  ۱۲ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺪون ﺳﻮد و ﮐﺎرﻣﺰد ،ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺿﺎﻣﻦ و ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

