ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐُﺮدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ارﺗﻘﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻟﺠﺴﺘﯿ
و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻠ در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﻫﺎی
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد و اﻣﻨﯿﺖ ،ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﺎ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺎرهای ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر را
در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎری ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻨﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻫﻢاﻓﺰاﯾ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﯿﻢ ،ﻫﻨﺮ دوﻟﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و
ﻣﺴﻮوﻻن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻓﻀﺎﯾ در  ۲دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را از ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧ داﺷﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮ ﻟﺰوم اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ اﯾﺮان از ارزش اﻓﺰوده زﻧﺠﯿﺮه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ و ﺗﺠﺎرت ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻪ درﺳﺘ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ آراﯾﺶ از درﯾﺎی ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس ﺑﻪ
درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺑﻬﺮه ﺑﯿﺮﯾﻢ.
او ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺳﻬﻤ را از اﻓﺰوده زﻧﺠﯿﺮه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و آﻣﺎدﮔ ﻣﺎ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﻣﮔﺮدد و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾ و ﻫﻤﺮاﯾ در درون ﮐﺸﻮر اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ.
ﮐﺮدی اداﻣﻪ داد :ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و راﻫﺒﺮد در ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻨﺪر ﺑﺎ
ﻇﺮﻓﯿﺘ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﯿﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﯾﺴﺎنﺳﺎزی ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺻﻮرت ﺑﯿﺮد از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺰو ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد
و ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﻣﺧﻮاﻫﺪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺴﺎنﺳﺎزی ﻗﻮاﻧﯿﻦ در راﺳﺘﺎی ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺗﺠﺎرت اﻣﺮ
ﻣﻬﻤ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻠ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮﺑ ﭘﯿﺶ ﻣرود .در ﻃﺮح ﺟﺎﻣ ﻟﺠﺴﺘﯿ ﮐﺸﻮر ﺑﻨﺪر
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ از ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﺠﺴﺘﯿ اﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻃﺮاﺣ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻟﺠﺴﺘﯿ و
ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻠ را ﺑﻪ درﺳﺘ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :راه آﻫﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮﺑ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ ،رﯾﻞ ﮔﺬاریﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وزارت راه
و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼﻠ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎدهﻫﺎ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻃﺮح ﺑﺎﻧﺪ دوم ﺟﺎدهﻫﺎ در ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺶ از ۲۰
ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﯾﻌﻨ اﯾﻨﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر آﻣﺎده ﻣﺷﻮﯾﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻫﯿ ﻣﺮز رﺳﻤ ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ در ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای آن ﻣﺮزﻫﺎی زﻣﯿﻨ ،ﻫﻮاﯾ و
درﯾﺎﯾ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﮐﻨﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺑﻨﺪر ،ﺟﺎده ،راهآﻫﻦ و ﻓﺮودﮔﺎه در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ
آزاد را دارد و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺳﻨﺪ ﻟﺠﺴﺘﯿ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ ﻟﺠﺴﺘﯿ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه و اﮐﻨﻮن ﻇﺮﻓﯿﺖ
رﻗﺎﺑﺖ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ در ﮐﻨﺎر رﻗﺒﺎﯾ ﮐﻪ در ﻫﻤﺴﺎﯾ ﻣﺎ درﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای آن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻟﺠﺴﺘﯿ اﯾﺮان »ﭼﺎﺑﻬﺎر« اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ در ورودی ﮐﺸﻮر واﻗ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮزﯾﻌ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻫﺎبﻫﺎ )ﺷﺒﻪﻫﺎ( ،ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻟﺠﺴﺘﯿ دﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣرود .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او »اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣ اﯾﺮان ﻣﺎﻫﯿﺖ

ﻟﺠﺴﺘﯿ دارد«

