ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻨﺪرﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺣﻤﺪﻋﻠ ﻣﻮﻫﺒﺘ روز ﯾﺸﻨﺒﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﻔﯿﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان
در ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر روﺳﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ زاﻫﺪان و ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﻃﺮﯾﻖ وﯾﺪﺋﻮﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎرداﺷﺖ:
ﺳﯿﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻮﯾﮋه ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎری ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧ دارد و ﯾ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﺑﻬﺎی آزاد
ﺑﻮده و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت دارد.
وی اﻓﺰود :ﺳﯿﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ اﺳﺖ و دﺳﺘﺎهﻫﺎی
اﺟﺮاﯾ ﺗﻤﺎﻣ ﻫﻤﺎریﻫﺎ را ﺑﺮای آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﯾﮋه ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺗﺸﺮﯾ ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺣﻀﻮر
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪ.
ﺳﻔﯿﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان در ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :آﻣﺎدﮔ ﺧﻮد را
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻋﻼم ﻣدارﯾﻢ.
ﻏﻼم ﻋﺒﺎس ارﺑﺎب ﺧﺎﻟﺺ اﻓﺰود :ﻫﯿﺎتﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﻨﺪر و ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﺑﺎزدﯾﺪو ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را ﺑﺮرﺳ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
رﯾﯿﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﻫﺎی ﻻزم در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر
ﻣﻘﺎﻣﺎت ،ﺳﻔﺮای ﺑﺮﺧ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﺮﻗ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻃﻮﺳ اﻓﺰود :ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی و دارا ﺑﻮدن ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ ﺑﺎ ﻫﺸﺖ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺗﺨﻠﯿﻪ و
ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺎﻻ و ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﺎ دهﻫﺎ ﻣﺰﯾﺖ و ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت و رواﺑﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزادﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﺠﺎر ،ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺴﻮوﻻن ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ در را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺻﺪﻫﺎ ﻫﯿﺎت از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎﻣ ﻫﻤﺎریﻫﺎ ﺑﺮای رﻓ ﻣﻮاﻧ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻن
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮداﺷﺘﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

