ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻓﺎز اول اﺗﺼﺎل ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺷﺒﻪ رﯾﻠ؛ ﺳﺎل ۱۴۰۰

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ راهآﻫﻦ ﮔﻔﺖ :اﺗﺼﺎل ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺷﺒﻪ رﯾﻠ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﻓﺎز اول آن ﺑﻪ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﯿﻦ ﻧﯿﻮز ،ﺳﻌﯿﺪ رﺳﻮﻟ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را  16اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﺟﻼس درﯾﺎﯾ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن  ۲۰۲۱ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻫﺎ و روﯾﺮد راهآﻫﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان در ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻫﻤﺎرﯾﻬﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾ‐رﯾﻠ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮﯾﺪورﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ رﯾﻠ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل
اﻋﻀﺎی ﻧﺸﺴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
رﺳﻮﻟ اﻓﺰود :ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ از ﺑﻨﺎدر ﻣﻬﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ
آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارد.
وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :وﯾﮋﮔﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪر و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺗﺼﺎل رﯾﻠ آن در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾ ،اﯾﻦ ﺑﻨﺪر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از ﺑﻨﺎدر
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﮐﺎﻻ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﻫﻨﺪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی  CISﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﮔﻔﺖ :از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،اﺗﺼﺎل ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺷﺒﻪ رﯾﻠ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﻃﺮح در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﻓﺎز اول آن ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ راهآﻫﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺮای
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ از ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﻟﺠﺴﺘﯿ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﺷﺪه و اﯾﺠﺎد آن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر راهآﻫﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
آن ﻣﺮﮐﺰ ﻟﺠﺴﺘﯿ زاﻫﺪان اﺳﺖ و دو ﻧﻘﻄﻪ دﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻟﺠﺴﺘﯿ ﻣﺮزی ﻣﯿﺮﺟﺎوه و ﺷﻤﺘﯿ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﯾ از ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی اﺗﺼﺎل ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس و ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺣﺎﺷﯿﻪ درﯾﺎی ﺧﺰر و ﺷﺮق اروﭘﺎ ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل‐ﺟﻨﻮب اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﮐﺮﯾﺪور ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮده ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﺎﻓ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﯿﺎﺳ و اﻣﻨﯿﺘ از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻﯾ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﮐﺮﯾﺪور در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺗﻤﯿﻞ ﺷﺪه و ﺗﺎ رﺷﺖ ﻣﺴﯿﺮ رﯾﻠ آن در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﯿﺮ
رﺷﺖ ﺑﻪ آﺳﺘﺎرا ﺣﺪود  ۱۶۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾ اﯾﻦ اﺗﺼﺎل رﯾﻠ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم و ﮐﺮﯾﺪور رﯾﻠ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﺑﯿﺮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﮐﺮﯾﺪور رﯾﻠ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻤﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒ رﯾﻠ‐ﺟﺎدهای‐رﯾﻠ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده
اﺳﺖ.

