ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر آﯾﻨﺪﮔﺎن را ﻏﺎﻓﻠﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی ﻋﺼﺮ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺎﺳﯿﺲ دﻓﺘﺮ
ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺬاﻫﺐ داﻧﺸﺎه آزاد اﺳﻼﻣ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺨﺸ از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗ ﮐﻪ در ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎهﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ و ﺑﺨﺸ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻫﺘﻤﺎم دوﻟﺖﻫﺎ در ﭘ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﻪ داﺷﺘﻨﺪ رﻗﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ.
ﮐﺮدی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :در ﺑﺨﺶﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑ اﻧﺠﺎم و ﻃ ﯾ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﺪن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ۶ :واﺣﺪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺣﺪود ﻫﺸﺖ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺎل
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻮﻻد در اﯾﻦ دﯾﺎر ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻮﻻد ﻣُﺮان در زﻣﯿﻨ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 ۳۰۰ﻫﺘﺎر اﺣﺪاث ﻣﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺨﺴﺖ و دوم آن ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠ ۲ ،واﺣﺪ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺳﺎزی ،ﯾ واﺣﺪ ﻓﻮﻻدﺳﺎزی و ﯾ
واﺣﺪ ﻧﻮردﺳﺎزی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤ ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻮﻻدﺳﺎزی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺎدراﺗ ﺑﻮده و ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻدﺳﺎز ﺑﺰرگ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻮﻻد
اﺻﻔﻬﺎن ،ﭼﺎدرﻣﻠ و ﮔﻠﻬﺮ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی »  ۷۷درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر را اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﮐﻨﻨﺪ و
ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد را در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮدهاﻧﺪ«
رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،از دﺷﺘﯿﺎری ﺗﺎ زرآﺑﺎد ﺣﺪود  ۶۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ »ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر
 ۲۵۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد« و در اﻓﻖ ﻃﺮح ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ  ۵۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾ ﺳﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در آن ﺳﻨﺪ آورده ﺷﺪه ،روزی ﮐﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ درﯾﺎی ﺳﯿﺎه ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد ،ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ از
درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﺷﻮد.
ﮐﺮدی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :داﻧﺸﺎه ﻣﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻬﻢ ،ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز ،ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ دﻓﺘﺮ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﺳﯿﺪﺣﺎﻣﺪ ﻋﻠﻢاﻟﻬﺪی ﻣﺴﻮول دﻓﺘﺮ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ
در داﻧﺸﺎه آزاد اﺳﻼﻣ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﻃﻬﺮاﻧﭽ رﯾﯿﺲ داﻧﺸﺎه آزاد اﺳﻼﻣ و ﺟﻤﻌ از ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻣﺤﻞ
داﻧﺸﺎه آزاد اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

