ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻫﺪﻓﺬاری ﺑﺮ ﺻﻨﺎﯾ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ و ﻓﻮﻻدﺳﺎزی

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺮﯾﻨﺎ »ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی« در ﭘﻨﻞ ﺗﺨﺼﺼ دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠ» ﻣﻌﺮﻓ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان« در ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ﺗﻬﺮان ﻋﻨﻮان و
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل در ﺻﻨﺎﯾ ﮐﻮﭼ و ﻣﺘﻮﺳﻂ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،اﺷﺘﻐﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﯿﻼت ،ﺻﻨﺎﯾ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘ) ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ و ﻓﻮﻻد( ،ﺻﻨﺎﯾ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾ در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دارد.
ﮐﺮدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ٢٦واﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﻋﺪد اﺷﺘﻐﺎل در
ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻣﺮز  ٨٠ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد ﮐﻪ وﯾﮋﮔ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺑﻨﺪر ﮔﻮادر در ﺷﻤﺎل درﯾﺎی ﻋﻤﺎن و ﺻﺤﺎر و دﻗُﻢ
در ﺟﻨﻮب درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﻣﺎن رﻗﺎﺑﺖ دارد.
وی اداﻣﻪ داد :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺸﻮق و اﻣﺎﻧﺎﺗ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺣﻀﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار را در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺮدی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن زﻣﺎن ﺷﺮوع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣ ﺷﻮد؛ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ
ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در دوران ﭘﺴﺎﺑﺮﺟﺎم در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری ‐ ﺻﻨﻌﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﯾ از ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر  ،ﺑﯿﺶ از دو دﻫﻪ
اﺳﺖ در ﻣﺠﺎورت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر و در ﺣﺎﺷﯿﻪ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﺠﺎرت ﻫﺰاره ﺳﻮم ،ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭘﻮﯾﺎ را در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮﻟ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠ ﻧﻘﺸ ﻣﻮﺛﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﻠﻪ در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺎء ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳ ﻣﺮدم و روزﻧﻪ اﺻﻠ اﻣﯿﺪ
ﺑﻪ زﻧﺪﮔ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﺳﯿﺎﺳ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮان ﻧﯿﺰ از ﺷﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺎ ﺷﺮق ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺮﯾ ،ﺟﺎﺳ ،ﮐﻨﺎرک و ﭼﺎﺑﻬﺎر را
ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﺷﻮد.
ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺮاﻧﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ ﮐﺸﻮر و از ﻧﻈﺮ آب و ﻫﻮاﯾ در ﻣﻌﺘﺪل ﺗﺮﯾﻦ ﻫﻮای ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر واﻗ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ
ﺳﻮاﺣﻞ در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،ﺻﻨﻌﺘ و ﮔﺮدﺷﺮی از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮدی ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ.
از ﻧﻈﺮ ژﺋﻮﭘﻮﻟﺘﯿ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺠﻮاری ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃ اﯾﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس
ﻫﻨﺪ و اﻣﺎن اﺗﺼﺎل ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ درﯾﺎﻫﺎی آزاد ،ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒ را ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده
اﺳﺖ.

