اﺳﺘﺎﻧﺪار :ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر دروازه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﻗﻄﺐ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ اﺳﺖ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از
ﺑﻨﺪرﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺟﻤ ﺧﺒﺮﻧﺎران ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای از ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از
 ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻫﺪف ﮔﺬاری ﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻗﻄﺐ ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﻨﺪرﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ اﺣﺪاث زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺒﺎر ،ﺳﯿﻠﻮ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر دروازه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ روﻧﻘ ﮐﻪ در ورود ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳ و ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ دارد
ﻋﻼوهﺑﺮ ﮐﻤ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ دوﺳﺮ ﺑﺎر و رﻓ ﻣﺸﻞ ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ ﻣﺷﻮد.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺗﻮﺳﻌﻪ ،اﺷﺘﻐﺎل و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی اﻓﺰود :ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﻬﻠﻮدﻫ ﮐﺸﺘﻫﺎی ﺧﯿﻠ ﺑﺰرگ را دارد ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮاﺧﻮان و ﺟﺬب ﺗﺠﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺣﻮزه زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺻﺎدرات و واردات ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺗﺠﺎرت ﺷﺮق در اﯾﻦ ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﺷﻮد.
وی ﺑﺮ ﺷﻞ ﮔﯿﺮی و اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻓﺮآوری و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی از ﺟﻨﺲ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗ و وارداﺗ از اﯾﻦ ﺑﻨﺪر در ﮐﻨﺎر زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﺗﺠﺎری ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺗﺠﺎرت در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﻨﺪ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻄﺐ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺗﺠﺎرت
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮﻗ ﻣﺜﻞ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻫﻨﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﺑﺎ اﻧﯿﺰهای ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺗﻮان اﯾﻦ ﺑﻨﺪر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از ﻣﺮاﮐﺰ و ﻗﻄﺐﻫﺎی ﺗﺠﺎری
ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در راس ﻫﯿﺎﺗ از ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧ از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﮐﺮﯾﺪور ﻟﺠﺴﺘﯿ ،دﯾﻮار ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎﺣﻠ
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ و ﺳﯿﻠﻮی ﻏﻼت  ۱۰۰ﻫﺰارﺗﻨ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧ از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ و روﻧﺪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳ ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻣﺴﺎﻓﺮ
درﯾﺎﯾ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﮐﻼﻧﺘﺮی و ﺑﺮج ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﯿ درﯾﺎﯾ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد.

