دﯾﺪار ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺴﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﺎری ﻫﺎ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠ ﭘﺴﺖ ،ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز رﻣﻀﺎﻧﻌﻠ
ﺳﺒﺤﺎﻧ ﻓﺮ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠ ﭘﺴﺖ ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری‐ ﺻﻨﻌﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪی
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
ﺳﺒﺤﺎﻧ ﻓﺮ در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘ اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد :ﺧﺪﻣﺎت ارزش
اﻓﺰوده ﭘﺴﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و ﺗﻨﻨﺎﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ارﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﻮﻣ و ﻣﺤﻠ و ﺳﻮﻏﺎت و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺠﺎز ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺴﺎﻋﺪت
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﮔﻤﺮک در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪ و اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
روﯾﺮد ﺷﺒﻪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬب ﺗﺮاﻓﯿ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ) ﺑﻮﻣ و ﻣﺤﻠ ،(ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄ ﺗﻌﺎﻣﻼت و
اﺗﺨﺎذ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ،ﻫﻤﺮاﻫ و اﻫﺘﻤﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠ ﭘﺴﺖ در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾ ﭘﺮوژه ﻣﻠ ﺟ ﻧﻒ ) (GNAFﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از ﭘﺮوژهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠ ﭘﺴﺖ،
ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﯾﻦ ﭘﺮوژه ،در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪن ﻧﺸﺎﻧ ﻫﺎ ،ﺣﺬف ﺑﺮوﮐﺮاﺳ اداری ،ﺗﺴﻬﯿﻞ در ارﺗﺒﺎط دو ﺳﻮﯾﻪ دوﻟﺖ و ﻣﺮدم و
ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ،اﺷﺎره و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻫﻤﺎری ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻖ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾ ﭘﺮوژه ﺣﺎﮐﻤﯿﺘ ﻓﺮاﺑﺨﺸ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری‐ ﺻﻨﻌﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺿﻤﻦ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠ ﭘﺴﺖ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری‐ ﺻﻨﻌﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠ ﭘﺴﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ
ﺷﺪن ﭘﺮوژهﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻫﯿ ﺣﻤﺎﯾﺘ درﯾ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
وی ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧ از ﭘﺴﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮ آﻣﺎدﮔ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد در اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠ
ﭘﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﮐﺮدن ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺘ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺴﺖ و ﮔﻤﺮک ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺖ رﻓ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻼت ﻗﺒﻮل ﻣﺮﺳﻮﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺖ و اراﯾﻪ راﻫﺎرﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧ آن را ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ.

