ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨ و ﺣﺮﻓﻪای ﮐﺸﻮر
ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣﻄﻠﺐ اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻔﺘﺎد ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﺎری در دﺳﺖ اﻗﺪام دارد ﮐﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﺮاﻧ ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ،ﺑﯿﺶ از  20درﺻﺪ رﺷﺪ را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﮐﺮدی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺳﻮددِه ﺑﺎ ﺟﻮاﻣ ﻣﺤﻠ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻔ و ﺳﻮد ﺟﻮاﻣ ﻣﺤﻠ
ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﭘﺮوژهﻫﺎی راهآﻫﻦ ،ﮔﺎز و
ﺑﻨﺪر در آﯾﻨﺪهای ﻧﻪﭼﻨﺪان دور ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻈﯿﻤ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
اﯾﺸﺎن اﻓﺰود :ﭘﺮوژه راهآﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺻﺪﺳﺎﻟﻪ در ﺣﺎل ﻧﺘﯿﺠﻪ دادن ﻣﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻮﯾﺪدﻫﻨﺪه روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎاﺗﺼﺎل راهآﻫﻦ ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﻣﻠ ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧ را ﻣﺘﺤﻮل ﺳﺎزﯾﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﻮان دادن اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ ﻣﻬﺎر ﻣﺤﻠ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و آﯾﻨﺪه
ﺟﺎﻣﻌ ﺗﻌﺮﯾﻒﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘ اﯾﺠﺎب ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدم
در ﺷﻐﻠﺸﺎن و ﯾﺎ در ﺗﺎرﯾﺨﺸﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ را ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﮐُﺮدی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﺮونزا دﯾﺪﯾﻢ ،ﯾﻌﻨ از ﺑﯿﺮون ﺻﻨﻌﺘ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺼﻮر ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ و داﻧﺶ
ﺑﯿﺮوﻧ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺑﺎ ﺟﻮاﻣ ﻣﺤﻠ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺗﺎ ﻣﺎداﻣﮐﻪ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺸﻮد ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺪاری اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻣﺮدم ﺟﺎری ﺷﻮد.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﺎم ﺑﺎ ﺟﻮاﻣ ﻣﺤﻠ ﺳﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ را ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ
آﻣﻮزش ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﺳﺘﻮار ﻣﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﺮﮐﺪام از ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻃﺮحﻫﺎی اﺟﺮاﯾ ﺷﺮوع و در دﺳﺖ اﻗﺪام ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ.

