ﭼﺎﺑﻬﺎر دروازه ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر رﺣﯿﻢ ﺣﯿﺎت ﻗﺮﯾﺸ روز ﯾﺸﻨﺒﻪ در دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزادﭼﺎﺑﻬﺎر
اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻣﺎ اﻣﺮوز ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺗﺎرﯾﺨ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاﮐﺎت دﯾﻨ ،ﻓﺮﻫﻨ ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﯾﺮان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺳﻔﯿﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺮز رﯾﻤﺪان و آﺷﻨﺎﯾ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدهام و
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ از اﯾﻨﻪ ﻣﺑﯿﻨﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮﺑ ﺑﺮای آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری وﺟﻮد دارد.
وی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد و ﻣﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺠﺎر و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻ ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮔﻮادر از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮز رﯾﻤﺪان در راﺳﺘﺎی
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی دو ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی اﻓﺰود :اﻓﺘﺘﺎح ﺑﺎزار رﯾﻤﺪان آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧ در ﻣﺮز اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را ﻣﺗﻮان ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد ﮔﻔﺖ :ﻫﻢاﯾﻨ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران
ﻓﻌﺎﻟ از ﮐﺸﻮر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻫﻢاﯾﻨ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ دو
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮق و اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﮔﻮادر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﺎری ﺧﻮﺑ ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﮐﺮدی اﻓﺰود :در ﺧﺼﻮص ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺸﺘﺮک در ﺑﻨﺪر و در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی آﻣﺎدﮔ ﻣﻨﺎﺳﺒ در اﯾﺮان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاران ﮐﺸﻮر دوﺳﺖ و ﺑﺮادر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﮐﻨﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺣﺘ در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ از ﻃﺮف ﮐﺸﻮر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻣﺗﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘ وﯾﮋه ﻣﺸﺘﺮﮐ ﺑﺮای دو ﮐﺸﻮر راه
اﻧﺪازی ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ :ﮐﺮﯾﺪور اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻫﻤﺎری ﮔﻮادر و ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت روﻧﻖ
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺠﺎری و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻠﻪ ﭼﯿﻦ ﻫﻢ ﻣﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮز رﯾﻤﺪان ﺑﻪ ﺷﺮق اروﭘﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد.

