از ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ،اﻧﻌﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﻮی ﺧﺒﺮﻧﺎران اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر "ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی" در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه و ﻣﻌﺎون
ﻓﺮﻫﻨ ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﮔﺮدﺷﺮی ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺷﻤﺎ ﺑﺎزوان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ اﮔﺮ ﺗﻼش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای را ﮐﻪ در ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺣﺎل ﺷﻞﮔﯿﺮی اﺳﺖ ﺑﻪدرﺳﺘ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﻣﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .ﺧﺒﺮﻧﺎران ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در
ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار دارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶازﭘﯿﺶ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺮدی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻪ ﻣﺤﻮر اﺻﻠ ﻋﻤﺮان ،اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ را ﺑﻪﺻﻮرت وﯾﮋه دﻧﺒﺎل ﻣﮐﻨﯿﻢ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ.
وی ﮔﻔﺖ :اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﻏﺮضورزی ﺷﺨﺼ و ﺳﻠﯿﻘﻪای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﻣﻨﻌﺲ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎ
و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺣﻞ ﻣﺸﻼت ﺑﻪوﯾﮋه اﺷﺘﻐﺎل ﺷﻮد.

ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻣﺮوز ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان در ﺟﻨ اﻗﺘﺼﺎدی
در ﺑﺨﺶ دﯾﺮی از ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﯿﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺷﺎره و ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳ و ﻓﺮی و اﻣﺮوز ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان در ﺟﻨ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی و ﻋﺰت اﯾﺮان اﺳﻼﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺮدی اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺷﻞﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ را ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﻧﺎه وﯾﮋه ﻣﻘﺎم

ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان و ﭼﺎﺑﻬﺎر داﻧﺴﺖ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮﻣﺪار ﻣﻨﻮﯾﺎت رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب را ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺴﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎر ﻋﻤﺮاﻧ ﻫﻢاﯾﻨ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﺎل اﺟﺮا و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﺳﺖ و راﻫﺒﺮد ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر از
ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﺎل  ۹۲ﺗﺎ  ۹۶ﺣﺪود  ۲۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﻫﻢاﯾﻨ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ اﺳﺖ.
ﮐﺮدی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ۸۳ :ﮐﻼس درس در  ۱۳ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﯿﺮان و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪارس در ﺑﺨﺶ دﺷﺘﯿﺎری ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ
ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﮐﺸﻮر را دارد ﺗﺎ ﻣﻬﺮ اﻣﺴﺎل اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺷﻮد.
ﮐﺮدی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﻣﺪ و ﻟﺒﺎس ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺴﯿﺮ و ﻣﺪار ﺧﻮﺑ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻮزندوزی ﺑﻠﻮچ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﮐﻨﺪ.

ﺣﺴﺎماﻟﺪﯾﻦ ﯾﻮﺳﻔ ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾ روز ﺧﺒﺮﻧﺎر ﮔﻔﺖ :رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ
آﻣﯿﺰهای از ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼعرﺳﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎریرﺳﺎن رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﻮﺳﻔ در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺧﺒﺮﻧﺎران را دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد در اﻣﺮ اﻃﻼعرﺳﺎﻧ و ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﻋﻤﻠﺮدﻫﺎی و ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃ ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﻠﻘ ﻣﮐﻨﯿﻢ.

