ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ﻫﻨﺪیﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻀﻮرش در ﻧﺸﺴﺖ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺣﺪود  ۱۰درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی دﻧﯿﺎ در ﻫﻨﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و آنﻫﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻘ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات از ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه ﻫﻨﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺬاﮐﺮات دو ﮐﺸﻮر در ﺳﻄ دوﻟﺖﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﯾ اﻣﻮر از
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری – ﺻﻨﻌﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﻋﻼﻗﻪ ﻫﻨﺪی ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺳﻪ ﺣﻮزه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ازاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺧﺒﺮ داد و
اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾ اﻧﺮژیﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑ ﻫﻨﺪیﻫﺎ و ﮔﺮاﻧ اﻧﺮژی ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزه ﻓﺮآوری ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ ﺑﺮای ﺑﺎزارﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮزﯾﻌ و ﻧﯿﺰ ﺗﻮزﯾ ﮐﺎﻻ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﻪ ﺣﻮزهای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﺪیﻫﺎ ،ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
اﻋﻼم آﻣﺎدﮔ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﮐﺮدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﺪیﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺑﻨﺪری ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﻨﺪیﻫﺎ ﻧﺮاﻧﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن
را دادﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖﺗﺮ از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠ را ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﺮاﻧ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﮐﺎر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﮐﻪ
ﺑﺎ آﻣﺮﯾﺎﯾﻫﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﻄﻮف ﮐﻨﯿﻢ و از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری – ﺻﻨﻌﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻣﺎﻧﺎت اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻨﺎﯾ و ﻧﯿﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮزﯾ درﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای و
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺿﺮوری اﯾﻦ اﻣﻮر در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻓﺮآﻫﻢ اﺳﺖ و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﮐﺮﯾﺪور ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺎﺑﻬﺎر دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی
آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻣﺮﮐﺰی را وارد ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﻨﺪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻬﺮه ﺣﺪاﮐﺜﺮی را ﺑﺒﺮد.

