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ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻨ از ﻃﺮﯾﻖ راه آﻫﻦ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ و ﺑﻪ »ﯾ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ـ ﯾ ﺟﺎده« ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺷﻮد .دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺎﯾﺎه ﻃﺮح »ﯾ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ـ ﯾ ﺟﺎده« ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎدی »ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ« و
»راه اﺑﺮﯾﺸﻢ درﯾﺎﯾ «در ﻗﺮن  21اﺳﺖ.
اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ در ﺳﺎل  2013ﺗﻮﺳﻂ ﭼﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻓ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾ روی اﯾﻦ ﻣﺤﻮر ﻗﺮار دارد .ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،اﮐﺒﺮ ﺗﺮﮐﺎن اﻓﺰود :ﺑﺎ رﻓ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ» ،ﺑﺮﺟﺎم« زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾ را ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﮐﺎر ﺑﺎ دﻧﯿﺎ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻠ ﺑﺎ ﺣﻮزهﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ آن ﮐﺎر دارد در ﻓﻀﺎی ﭘﺴﺎﺑﺮﺟﺎم در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺮﮐﺎن درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﻃﺮاﺣ ﺑﻨﺪر ﮔﻮادر در ﻫﻤﺠﻮاری ﺑﺎ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ :اﯾﺮان ﮔﻮادر را رﻗﯿﺐ ﻧﻤداﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ اﯾﻦ
ﺑﻨﺪر »ﺷﺮﯾ «ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ.
اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻨﺎﻓ ﺧﻮد اﺳﺖ و ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﮔﻮادر ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﮐﻨﺪ .ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر
در ﺟﻤ ﻣﺪﯾﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺷﺒﻪ ﻗﺎرهای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد؛
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎز آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار ﭼﺎﺑﻬﺎر وﺟﻮد دارد را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ .وی
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ارس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﻣﻮﻓﻘ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿ و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮان
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺸﺖ ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺷﺒﻪ ﻗﺎرهای ﻗﺮار ﺑﯿﺮد.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﻌﯿﺪ ﻋﯿﺴزاده ،ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮرﺳ ﻋﻤﻠﺮد  4ﻣﺎﻫﻪ ﺣﻮزه
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮرﺳ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺬاﮐﺮات اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻨﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﭼﯿﻨ ،اﺣﺪاث ﺷﻬﺮک ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 100ﻫﺘﺎر ،ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ ،ﭘﺮورش ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  12ﻫﺘﺎر ،ﺷﻬﺮک ﺗﺨﺼﺼ ﺧﺮﻣﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی
ﻋﺮﯾﺾ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
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