اﯾﺠﺎد  ۱۰۲ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺷﻐﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر آﻗﺎی ﻣﺮﺗﻀ ﺑﺎﻧ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﺪا و
ﺳﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﺷﻐﻞﻫﺎ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺖ ۳۲۰ :ﻃﺮح در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و ﺣﺪود ۲۰۰
ﻃﺮح در ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ  ۱۰۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻓﺰود :ﯾ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻫﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ارزی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای  ۹۳ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد را ﻫﺪف ﮔﺬاری اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺣﺪود  ۹۵۰۰ﺷﻐﻞ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
آﻗﺎی ﺑﺎﻧ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از  ۵۷ﻃﺮح در ﺷﻬﺮﯾﻮر اﻣﺴﺎل اﻓﺰود :در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻫﻢ ﻃﺮحﻫﺎی دﯾﺮی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﺷﺪه ﻫﺮ ﯾ ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺎز دارد ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوﻟﺖ،
ﻃﺮحﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺘﺘﺎح ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ.
دﺑﯿﺮ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ،روﻧﺪ اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﺷﺪه را ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮاﻧﺪ و اﻓﺰود :ﺗﻌﺪادی ﻃﺮح ﻣﻠ ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن
ﭘﺮوژهﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
آﻗﺎی ﺑﺎﻧ ﺗﻤﯿﻞ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻓﺮودﮔﺎه ﮐﯿﺶ را از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻠ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :ﯾ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪی دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
اﻣﺴﺎل ﯾﺎ اواﯾﻞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ.
وی ﻃﺮح ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی و ﺑﺎﻧﺮﯾﻨ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﻔﺘ در ﻗﺸﻢ را از دﯾﺮ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻠ ﺧﻮاﻧﺪ و اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
آﻗﺎی ﺑﺎﻧ ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧ ﻣﺎﮐﻮ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺧﻄﻮط ﺟﺎدهای و اﺗﻮﺑﺎنﻫﺎﯾ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﻃﺮح راه آﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر را از دﯾﺮ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻠ ذﮐﺮ ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻃﺮح اواﺧﺮ اﻣﺴﺎل ﯾﺎ اواﯾﻞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری دوﻟﺖ ﺑﻪ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
آﻗﺎی ﺑﺎﻧ در ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻻی ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﮐﺎﻻی ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺎﻓﺮ را ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪای ﮐﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
ﺑﻮد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﮐﺮدﯾﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی و وزارت ﺻﻤﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻻی ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺎﻓﺮ را ﺗﺎﯾﯿﺪ و آن را اﺑﻼغ ﮐﺮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل
اﺟﺮاﺳﺖ و ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮف داﺧﻠ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﺸﻠ ﻧﺪارﯾﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان واردات ﮐﺎﻻی ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺎﻓﺮ  ۴۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﺮای ﮐﻞ ﺳﺎل اﺳﺖ اﻓﺰود :ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺎﻓﺮ ۸۲۰
ﻗﻠﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

