ﺻﻨﺎﯾ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﻨﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺮﯾﻨﺎ» ،ﻋﺒﺎس آﺧﻮﻧﺪی« ،وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،در دوﻣﯿﻦ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻣﻌﺮﻓ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠ دوﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺷﺮق ﮐﺸﻮر  2ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
او ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ اﯾﻦ  2ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺗﺎ در درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﺣﻀﻮری ﮔﺴﺘﺮده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﻓﺰود :در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺴﻞ
ﺳﻮم ﺑﻨﺎدر ﭘﯿﺶ روﯾﻢ و اﯾﻦ ﺑﻨﺎدر را ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾ ﺑﺎراﻧﺪاز و ﯾ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از ﺑﻨﺎدر در ذﻫﻦ دارﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎراﻧﺪاز
ﺑﻮده و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
او ﮔﻔﺖ :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﻨﺪری ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺟﺎﻣ ﭘﯿﯿﺮی ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.
وزﯾﺮ راه ﭼﻨﺪ ﻧﺘﻪ ﻣﻬﻢ را ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :روﯾﺮد ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﺎ روﯾﺮد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻃﺮاﺣ ﮐﺮده و
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﻢ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺒﻨ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل  1ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر را در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻨﺪی ﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﯾﻢ.
او ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ،ﺗﻮﺳﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﻣﺒﻠﻐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺪی ﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وارد ﺑﻨﺪر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :از ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﮐﻨﯿﻢ و دﺳﺖ ﯾﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
او ﮔﻔﺖ :از اﺑﺘﺪا ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺟﺎﺳ را ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ رﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ و "رﯾﻞ ﺑﻨﺪر" داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را در
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻧﺸﺪ.
او ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در راه آﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ زاﻫﺪان ﺣﺪود  800ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﺎﻟ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﻠ را ﺧﻮد ﻣﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.
او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺎﺳ ﻧﺤﻮه ﻧﺎرش ﻣﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺿﺮورت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮش را ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و
زﻣﺎن ﺑﺮی اﺳﺖ .ﻣﺸﻞ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﺻﻨﺎﯾ ﻣﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ اﯾﺮان ﺑﻮده و اﺻﻠ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﺒﻮد آب اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
وﺟﻮد ﺟﻨ در دﻫﻪ  60و ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎی ﺟﻨ ،ﺻﻨﺎﯾ ﻣﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪﻧﺪ.
او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻃﺮح اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻓﺰود :ﯾ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد ،اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾ دوره ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت 15اﻟ 20 ﺳﺎﻟﻪ ﻣ ﺷﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾ ﺳﻨﯿﻦ را ﺑﻪ ﺟﺎﺳ و ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد.
آﺧﻮﻧﺪی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻃﺮﺣ در ﺳﻄ ﻣﻠ اﺟﺮا ﻣ ﺷﻮد ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾ ﺻﻨﻌﺖ را از ﻣﺮاﮐﺰ اﯾﺮان ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺑﻨﺎدر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾ اﺳﺘﺮاﺗﮋِی روﺷﻦ و ﻋﺰم ﺟﺪی ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ.
او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎ از ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ آب ﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨ ،اﻣﯿﻨﺘ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑ دارای ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﺳﺖ
آﺧﻮﻧﺪی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻧﺎﻫ ﮐﻪ ﻣﺎ دارﯾﻢ ﻧﺎه "آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻨ "اﺳﺖ و در ﯾ دوره  25ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ را در ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن
ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ و ﮐﺸﺎورزی و ﻫﻢ ﺑﺤﺚ ﺧﺪﻣﺎت را اﻧﺠﺎم و ﺳﻮﻧﺖ را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﺟﻬﺖ اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠ ﻧﯿﺰ دارای ارزش زﯾﺎدی اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزارت را ه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺪﻧ اﺳﺖ.
وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﭘﺎﯾﺎن اﻓﺰود :اﯾﻦ وزارت در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨ ﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آﻧﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺟﺎﺳ دو
اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺑﺰرگ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮی در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

