وارﯾﺰی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ
ﺑﺮ  ۱۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﻬﺪ اﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ
ﻃﯽ ﺳﺎلﺟﺎری ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل رﻗﻤﯽ ﻣﻌﺎدل ﻫﺰار و  800ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ وارﯾﺰ
ﺷﻮد.
ﺑـﻪ ﮔـﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﻃﻼع رﺳـﺎﻧﯽ ﻧـﺎﻓﺬ آﻧﻼﯾـﻦ ﺧـﺒﺮﮔﺰاری ﻓـﺎرس از
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،ﺟﺎﺳﻢ ﺟﺎدری ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺐ در ﻧﺸﺴﺖ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه
آیﺳﯽﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺿﻤﻦ
ﺗﺒﺮﯾﮏ دﻫﻪ ﻓﺠﺮ و اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻮزه ﻣﺬﮐﻮر در اﺳﺘﺎن،
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺷﺒﮑﻪ دوﻟﺖ در ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  130دﺳﺘﮕﺎه در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس 150 ,اداره و 38
ﺑﺨﺸﺪاری در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺘﺼﻞ و آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﻦ را دارﯾﻢ ﮐﻪ
ﻫﺰار و  200دﻫﯿﺎری را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﭘﻮرﺗﺎل اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ارﺗﺒﺎط وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ در ﺑﯿﻦ
ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاریﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاری و وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ارﺗﺒﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺷﺪ.
ﺟﺎدری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در واﮔﺬاری ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ روز ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﮔﻼﯾﻪﻣﻨﺪﯾﯽﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد و وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ
اﺳﺘﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﺧﻮر ﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺒﺤﺚ اﻗﺘﺼﺎدی
درآﻣﺪ زﯾﺎدی را ﻃﯽ ﺳﺎل ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ وارﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ وزﯾﺮ
ﻣﺤﺘﺮم در ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی دوﻟﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﯾﺎدآور ﺷﻮد.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اداﻣﻪ داد :ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﻬﺪ اﺳﺘﺎن ﺑﺮای وارﯾﺰ
ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  690ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ،اﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد و رﻗﻤﯽ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﺧﺰاﻧﻪ وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﻘﺮری ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را ﻃﯽ ﺳﺎل  93ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻫﺰار و  600ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن را ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ وارﯾﺰ ﮐﻪ
ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ رﻗﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺰار و  800ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
ﺟﺎدری اﻓﺰود :ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن 50 ،درﺻﺪ درآﻣﺪ ﻣﺎزاد اﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮف
اﻣﻮر داﺧﻠﯽ اﺳﺘﺎن ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺟﻮاب ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ

ﻗﺎﻧﻮن در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ  30ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﻮقﻫﺎﯾﯽ
داده ﺷﻮد ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :از وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

