وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ :از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ :از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد

ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر از ﭼﻨﺪ واﺣﺪ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ  ,دﮐﺘﺮ دﯾﻦ ﭘﺮﺳﺖ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﺷﯽ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ و ﺳﻨﮓ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﮔﻔﺖ  :ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺸﻮر در ﯾﮏ ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻫﯿﭻ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد  :ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺮﺑﺎزان و اﻓﺴﺮان ﻋﺮﺻﻪ
ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ رﮐﻦ در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،وﺣﺪت و ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎ اﺳﺖ.
دﯾﻦ ﭘﺮﺳﺖ اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ از آن ﺟﻬﺖ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.
وی اﻓﺰود :اﮔﺮ در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﺮدم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ ﺑﯽ ﺷﮏ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﻬﯽ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﮑﺘﻪ ای ﺣﺎﺋﺰ
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮔﻔﺖ :وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﻤﮑﯿﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی ﻧﻈﺎم در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
دﯾﻦ ﭘﺮﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖ و در راﺳﺘﺎی اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺮدم از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮان ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را ﮔﻔﺘﻪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﻓﻊ آن ﺷﺪﻧﺪ  ,ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﺪم ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ  ,ﻧﺒﻮد وﺛﯿﻘﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ...
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