رﻳﻤﺪان ،اﻳﺮان را ﺑﻪ ﻛﺮﻳﺪور اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻴﻦ ـ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻛﻨﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﻛﺮدی ،ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﮔﻔﺖ:
رﻳﻤﺪان ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزار ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن را در اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه و ﺗﺠﺎر اﻳﺮاﻧ ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ ،ﻛﻪ ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل اﻳﺮان ﺑﻪ ﭘﺮوژه »ﺳﭘ «ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
ﻛﺮدی در ﻧﺸﺴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎون اول رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر و دﺑﻴﺮ ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ و
ﻣﺰﻳﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﭘﺮداﺧﺖ و اﻓﺰود :ﺑﻌﺪ از ﭘﻨ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺟﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ
آزاد ،ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای رﺳﻴﺪهاﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﻴﺶﺷﺮطﻫﺎی اﺻﻠ و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺮوز ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗ ﻛﻪ در ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺣﺎل روی دادن اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮ رﻳﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار دارد در آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﯾ ،آﻧﭽﻪ
از ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺳﻄ ﻣﻠ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮده ،ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ دوﺑﺎره ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ رﻳﻤﺪان ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣﻨﻔﺼﻞ از ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻳ از ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻳﻦ
ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺴﺎس راهاﻧﺪازی راهآﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر ـ ﮔﻮادر از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮز رﻳﻤﺪان ﻋﻨﻮان ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :آﻣﺎدهﺳﺎزی اراﺿ رﻳﻤﺪان در ﻓﺎز اول ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 ۱۳۰ﻫﺘﺎر آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘ در رﻳﻤﺪان ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺻﻨﺎﻳ اﻧﺮژیﺑﺮ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 ۲۵۰۰ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺮوژه ﻋﻤﺮاﻧ در ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻛﺮدی ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﺣﻀﻮر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری در ﭼﺎﺑﻬﺎر،
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧ و زﻳﺮﺳﺎﺧﺘ زﻳﺎدی را آﻏﺎز ﻛﺮده ﻛﻪ ﺣﺠﻢ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎﻟ ﺑﺮ  ۲۵۰۰ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .از اﻳﻦ رﻗﻢ ۱۶۰۰
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺮوژه ﻋﻤﺮاﻧ آﻏﺎز ﺷﺪه در ﭼﺎﺑﻬﺎر دارﻳﻢ ﻛﻪ از  ۱۰ﺗﺎ  ۷۰درﺻﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳ دارﻧﺪ و  ۹۳۷ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺮوژه ﻫﻢ ﺗﺎ
ﭘﺎﻳﺎن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣرﺳﺎﻧﺪ.
ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ آﻣﺎدهﺳﺎزي اراﺿ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﮔﺮدﺷﺮی ﺗﻤﺮﻛﺰ دارد .اﻳﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧ دﻫﻪ آﻳﻨﺪه ﭼﻬﺮه ﭼﺎﺑﻬﺎر
را دﮔﺮﮔﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﻴﻞ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻠ ﻓﻮﻻد و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤ ،ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺻﻨﻌﺘ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻣﺷﻮد.
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ آن دﻳﺪه ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻠﺮد اﻳﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔ ﻣﺮدم ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺷﺎره ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺪوده ،ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻫﻢ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪآزاد را
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﺴﺮی داده ﺗﺎ ﻣﺮدم از اﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻢ اﻳﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﺎﺟﻠ را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد آﻣﻮزش ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠ ﺻﻮرت دﻫﺪ.

