ﺷﺮاﯾﻂ اﺷﺘﻐﺎل و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺷﻮد

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ واﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ارﺳﻼن دژﮐﺎم ،رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺧﺼﻮص اﻫﻤﯿﺖ ﺳﻔﺮ
ﺳﻮرﻧﺎ ﺳﺘﺎری ،ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ :در ﺗﺎرﯾ۲۷ 
اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱۳۹۷ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ای ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﻮرﻧﺎ ﺳﺘﺎری
ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺒ اﺳﺘﺎﻧﺪار وﻗﺖ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﻣﺒﻨ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻞ ﮔﯿﺮی ﭘﺎرک
ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻣﺮان در راﺳﺘﺎی ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان و ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺲ زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ
ﭼﺎﺑﻬﺎر ،داﻧﺸﺎه ﺷﺮﯾﻒ و ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
دژﮐﺎم اﻓﺰود :ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮان و ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و
ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﻃﺮاﺣ و اﺣﺪاث ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻣﺮان ﺑﻪ وﺳﻌﺖ  ۱۰۰ﻫﺘﺎر ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ
و ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ و ﺗﺴﺮﯾ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ
ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺑﻮﻣ و روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪاﺗ را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و آﻣﺎده ﺳﺎزی زﻣﯿﻦ و اﺣﺪاث زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺷﻞ ﮔﯿﺮی ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻣﺮان ،ﮐﻤ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﮐﺰ
ﻧﻮآوری و ﺷﺘﺎﺑﺪﻫ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻢ زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨ و ﻧﻮآوری در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺷﻞ ﺑﯿﺮد.
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ :از ﺳﻮی دﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی
ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﯿﺮد .از دﯾﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺎری در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺧﺎرﺟ و
داﺧﻠ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮآور و داﻧﺶ ﻣﺤﻮر ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭘﺎرک اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﻮﯾﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻣﺒﻨ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم
درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻫﻤﺎری در ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی
ﻣﺤﻠ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﺑﻮم ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨ ﻫﻤﺎﻫﻨ ﻫﺎ و ﻫﻢ اﻓﺰاﯾ ﻣﯿﺎن دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻠ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای را ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ و
ﺗﺴﺮﯾ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻧﻮآوری ﭘﯿﯿﺮی و ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﺪ.
دژﮐﺎم ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠ و ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﺠﺎد ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﺎه ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻫﻤﺎری
ﭼﻬﺎرﺟﺎﻧﺒﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﻪ داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺴﺮﯾ
و اﺟﺮاﯾ ﺷﺪن ،ارﺟﺎع داده ﺷﺪ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨ ﻫﺎی ﻻزم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری ﺳﺎﺑﻖ داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۰ﺳﺎل و ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮار ﻫﺴﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻣﺮان ﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻓﺰود :ﭘﺮدﯾﺲ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻣﺮان ﻋﻤﻼ از اﺑﺘﺪای ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺷﺮاﯾﻂ آﻣﺎده ﺳﺎزی و ﺗﻤﻬﯿﺪ
زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﺎور را دﻧﺒﺎل ﮐﺮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧ از ﺑﺎزﺳﺎزی ﻫﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻨﺎور از اﺑﺘﺪای ﻣﺮداد در اﯾﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﺎه ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ۱۵۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ ﻓﻀﺎی ﻓﯿﺰﯾ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و  ۷۰۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ ﺑﺮای ﺷﻞ ﮔﯿﺮی ﭘﺮدﯾﺲ
ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎری ﻣﺮان ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﺮ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ

ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر دﺳﺘﻢ  ۳۰ﻫﺘﺎر زﻣﯿﻦ در ﻣﺤﺪوده ﺗﺮاس ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮای ﺷﻞ ﮔﯿﺮی زﻧﺠﯿﺮه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨ و ارزش آﻓﺮﯾﻨ
ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ ﺻﻨﺎﯾ ﻫﺎی ﺗ و ﺧﻼق در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻣﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
دژﮐﺎم در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﺳﺘﺎری و اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺮآﻏﺎز ﺗﺤﻮﻟ ﺑﺰرگ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ اﺷﺘﻐﺎل و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻮآوراﻧﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و دﯾﺮ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮﯾﻢ.

