ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ از ﻗﻄﺐﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻼﻣ ﺷﺎﻣﺎه ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ
ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺟﻤ ﺧﺒﺮﻧﺎران اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺑﻨﺪر ،راهآﻫﻦ و ﻓﺮودﮔﺎه ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮ ﺳﻮﻧﺘﺎﻫ
ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﺮوز درﺣﺎل اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ »ﺗﯿﺲ« ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺗﯿﺲ ﯾ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺪرن و ﻓﺎﺧﺮ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨ در دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
»ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎرﯾﺨ ﺑﺮای رﻓ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨ ﻃ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﻧﯿﺎز دارد«
وی اداﻣﻪ داد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﭘﺪﯾﺪه ﺳﻮﻧﺘﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤ و ﺳﺎزهﻫﺎی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار را ﺟﻤآوری ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺮدم در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ.
وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﺧﺼﻮص راه آﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ زاﻫﺪان ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻃﺮح راهآﻫﻦ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ در
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺮوﻧﺎﯾ ﺑﺎ ﻣﺸﻼﺗ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﺎری ﺧﺪا ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻓﺮﺻﺖِ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ دوﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﻃﺮح را اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺮد و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه آن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ اﺑﺘﺪای ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺮدم ﺻﺪای ﺳﻮت ﻗﻄﺎر ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻧﺪ دوم ﺟﺎده ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻧﯿﺸﻬﺮ ،ﮐﻨﺎرک ﻫﻢ ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ،ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهای داﺷﺘﻪ ﮐﻪ از
ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس ﺗﺎ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﯾﺎ در دﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،اﺟﺮا و ﯾﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اﺳﺖ و ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻢ در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺮاه اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﺮاﻧ اﺳﺘﺎن ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
اﺳﻼﻣ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﯾ ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳ در ﺑﺤﺚ ﺟﺎدهای رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد.
وی ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﺮحﻫﺎی راهﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾ ۳۱ روﺳﺘﺎ را ﺑﻪ ارزش ﭘﻨ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاران اﺑﻼغ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻی  ۱۰۰ﺧﺎﻧﻮار را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ ،اوﻟﯿﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﺎ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﺎﻻی  ۲۰ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ،
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖزداﯾ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل
‐ ﺟﻨﻮب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ دارد.
وی اﻓﺰود :دوﻟﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر را ﺑﺎ ارادهای ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻪ ﻫﺸﺖ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗُﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ رﺳﺎﻧﺪه و ﻧﺘﻪ ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
در ﺗﻌﺎﻣﻼت و ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦﻣﻠﻠ دوﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﭘﯿﺶ ﻣﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ را از اﯾﻦ ﺑﻨﺪر اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﻫﻤﺎری اﯾﺮان ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
اﺳﻼﻣ ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﻣﺬاﮐﺮه ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﯾ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ازﺑﺴﺘﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﻘﺶ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪای ﺑﺮ ﺗﺒﺎﻻت ﻣﺤﻮر ﺷﻤﺎل ﺟﻨﻮب ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ اﻣﺮوز ﻣﺪرنﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺮﻓﻪای و

ﻣﺘﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎرﮔﯿﺮی و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺸﺘﻫﺎرا اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :در ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ و ﺗﺒﺎدﻻت ﺑﺎ ﮐﺸﻮر دوﺳﺖ و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ »ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن« ﭼﻨﺪ ﮔﺎم اﺳﺎﺳ را ﺑﺎ
ﻫﻤﺎری وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلﻫﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾ ﻣﺮز رﺳﻤ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ
ﻣﺪﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻣﺮز دوم رﺳﻤ» رﯾﻤﺪان« را ﭘﺎرﺳﺎل اﻓﺘﺘﺎح ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﻓﺮدا ﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺮز رﺳﻤ» ﭘﯿﺸﯿﻦ« را اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤ
ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ از ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ دارﯾﻢ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮی واردات ﮐﺎﻻ از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی ﮐﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ
آن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻪ اﻻن در اﯾﺮان اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان و وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﯾﻦ اﺳﻨﺎد
ﻧﻬﺎﯾ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﺒﺎدﻻت ﻣﺮزی و رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﻣﺘﺤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨ ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮدن  ۲ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ رﺳﻤ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدﻻت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۶ﺑﺎزارﭼﻪ رﺳﻤ ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺼﻮﺑﻪ دوﻟﺖ ﮐﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﺎﺻ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾ ﮐﺎر ﺗﺠﺎری ﺧﻮب ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﮔﻔﺖ :ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮی ﮐﻪ در ﻣﺼﻮﺑﺎت وﺟﻮد دارد ﺗﺒﺎدﻻت ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ رﻓﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺮزﻧﺸﯿﻨﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﻼﻣ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﺣﺎل اﺟﺮای ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوژه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺨﺎزن ﻧﻬﺪاری ﻓﺮآوردهﻫﺎی
ﻧﻔﺘ) ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ (ﺑﻪ روش  BOTﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر  ۸.۱۶۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ،ﻓﺮدا )ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ( اول اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه  ۱۴۰۰ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻼﻣ ،وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﻮﻣﯿﻦ
ﮔﺬرﮔﺎه رﺳﻤ ﻣﺮزی ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺷﻮد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻗﺮار اﺳﺖ ﮔﺬرﮔﺎه ﭘﯿﺸﯿﻦ‐ﻣﻨﺪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راﺳ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻮد.
اﮐﻨﻮن ﺗﺮدد رﺳﻤ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از دو ﮔﺬرﮔﺎه ﻣﯿﺮﺟﺎوه در ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺟﺎﻟﻖ در ﺷﺮق اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم
ﻣﺷﻮد.
ﻣﺮز ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺟﻨﻮﺑﺗﺮﯾﻦ ﮔﺬرﮔﺎه اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

