ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ 20 ﺳﺎﻟﻪ دارد

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﭘﻨﺎه روز ﯾﺸﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر اﯾﺮﻧﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺑ ﺷﻤﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺳﻮدآوری در ﻫﺮﻓﻌﺎﻟﯿﺘ دارد.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ،ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺻﻔﺮ ﮔﻤﺮﮐ و اﻧﺮژی ارزان در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻫﺰار و  200ﺷﺮﮐﺖ
داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ :ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾ از ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﻨﺪر و ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد
ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺶ از  160ﺷﺮﮐﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﻗﻄﺐ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐ اﺳﺘﻔﺎده و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺑﺪون ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐ ﺻﺎدر ﯾﺎ وارد ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﻨﺎه ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮدﺷﺮی ،ﮐﺸﺎورزی و ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ
 http://www.cfzo.irﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ راﻫﺒﺮدی در ﮐﻨﺎر آﺑﺮاه ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ و ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر ﺗﺠﺎری اﯾﺮان در ﺧﺎرج از
ﺗﻨﻪ ﻫﺮﻣﺰ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺼﺎل ﮐﺮﯾﺪور ﺷﺮق اﯾﺮان ﺑﻪ آب ﻫﺎی آزاد ،ﻧﺰدﯾ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ
و دﺳﺘﺮﺳ آﺳﺎﻧ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠ ،ﻣﺼﺎﻟ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ،ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺷﺮق ﮐﺸﻮر دارد.
ﭘﻨﺎه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻓﺮوش و اﺟﺎره ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟ ،ارﺗﺒﺎط ﭼﻨﺪ وﺟﻬ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻮا ،زﻣﯿﻦ و درﯾﺎ ،واﻗ
ﺷﺪن در اﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺰدﯾﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ را از دﯾﺮ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و دﺳﺘﺮﺳ آﺳﺎن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑ اﻧﺮژی ﺟﻬﺎن دارد.
ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اداﻣﻪ داد :ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن اﻣﺎن ﺗﻤﻠ 100 درﺻﺪی ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟ ،ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﺸﻮﯾﻖ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟ در اﯾﺮان و اﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل  100درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺷﺨﺎص ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
ﺧﺎرﺟ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
وی ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ورود ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺼﺮﻓ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی از ﻋﻮارض ورودی ﮔﻤﺮﮐ ،آزاد ﺑﻮدن ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣ ﺻﺎدرات و واردات و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﮔﻤﺮﮐ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﺻﺪور ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ارزش اﻓﺰوده در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ داﺧﻠ را از دﯾﺮ ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻓﺰود :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﺎرﺟ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  10درﺻﺪ ﮐﻞ
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را دارﻧﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷ ﮐﺎﻻ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر وﺟﻮد دارد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻣﺠﺎز ﺑﻪ
ﺗﺨﻠﯿﻪ ،ﺑﺎرﮔﯿﺮی ،ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و ﺗﺮاﻧﺸﯿﭗ و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ آن از ﻋﻮارض و ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﻧﺒﺎر و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﻨﺎه ﮔﻔﺖ :ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و اﻣﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧ و ﺑﯿﻤﻪ داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ ﯾﺎ
ﺷﻌﺒﺎت آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر وﺟﻮد دارد.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :وﯾﺰای  6ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺻﺎدر ﻣ ﺷﻮد و ﺻﺪور وﯾﺰا در ﻓﺮودﮔﺎه از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ

وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﭘﻨﺎه ارﺗﻘﺎء ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻠ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻮر ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ،اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﻪ
رﯾﻠ ،اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﮔﺎز ،اﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻨﺎﯾ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﺎر ﺻﻨﺎﯾ ﺳﻨﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ،ﻓﻮﻻد و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠ را از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه در ﺑﻨﺪر و اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری ‐ ﺻﻨﻌﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر در زﻣﯿﻨ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  14ﻫﺰار ﻫﺘﺎر و  9ﭘﯿﺮه در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  1370ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان
رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ و در  22ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  1371ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﯿﺶ و ﻗﺸﻢ در زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻠ اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧ رﺳﻤﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

