ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﭼﺎﺑﻬﺎر آﻏﺎز ﺷﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐُﺮدی روز ﯾﺸﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر اﯾﺮﻧﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
ﻗﺮارداد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ ﻃﺮح وﯾﮋه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﮔﺮوﻫ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤ ﭘﮋوﻫﺸﺪه اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻣﺪرس و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐُﺮدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ ﯾ از ﻣﻮﺳﺴﺎن ﭘﺎرکﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﻘﺮر ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﻌﻤﺎری ﻃﺮح ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻃ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﻮآوری در ﮐﻨﺎر آﻣﻮزش ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در واﻗ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺤﻠ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت )آزﻣﺎﯾﺸ (و ﺗﻨﻮﻟﻮژیﻣﺤﻮر اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾ ﺑﺎ ﻣﺸﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ داﻧﺸﺎه ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ و ﻣﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﻤﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر و اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮآوری ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ زودی در ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺼﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اداﻣﻪ داد :اﻓﺮاد ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﺮحﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت و ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﺟﺮاﯾ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐُﺮدی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﭘﺎرکﻫﺎی ﻋﻠﻢ و
ﻓﻨﺎوری اﯾﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ اﻣﺮوزه داﻧﺸﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﺮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻋﻠﻤ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺸﻮر را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻓﺮاد و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﺮ دﺳﺘﺮﺳ دارﻧﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﻪ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل ﻫﻢ
ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻧﺘﺎﯾ زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﻤﻮدِ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺳﺎل  ۸۹ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﭘﺮدﯾﺲ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ داﻧﺸﺎه اﺣﺪاث و در ﺳﺎل  ۹۹ﻣﺮﮐﺰ
ﻧﻮآوری داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۲۴ﺷﺮﮐﺖ و ﻫﺴﺘﻪ آن در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

