ﭼﺎﺑﻬﺎر زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﻮط ﮔﺎز از ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ و ﺻﺎدرات ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﮔﺎزی را دارد.

ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺣﺴﯿﻦ آﻓﺮﯾﺪه در ﮔﻔﺘﻮ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ای ﮐﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر دارد ،اﺟﺮای ﭘﺮوژه اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای ﺻﺎدرات
ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﮔﺎزی و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ درﯾﺎﯾ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮش
ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﮔﺎزی و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ اﻫﺘﻤﺎم
ﺑﺎﻻﯾ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺎری و ﻓﻘﺮ در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان دارﻧﺪ ،راه اﻧﺪازی واﺣﺪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﮔﺎزی و
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺧﺮوج ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﺮب را ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻐﺘﻨﻢ دﯾﺮی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ
ﻣﺮان و ﻣﺤﻮر ﺷﺮق ﺧﻮاﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔ ﺑﺮای اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺑﻨﺎدر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ و ﺷﻬﯿﺪ ﮐﻼﻧﺘﺮی
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻻﯾ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و واردات اﯾﺮان و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺘ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژی دوره ﻫﺎی ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺷﺮﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و دﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ راﻫ ﺑﻪ آب ﻫﺎی آزاد ﻧﺪارﻧﺪ را ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺮی ﺑﺮای ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎدرات و واردات آﺳﺎن و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮق آﺳﯿﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد و از
اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒ آن ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻻﯾ در اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
آﻓﺮﯾﺪه در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺳﻨﺘ و دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗ و ﺻﺎدراﺗ ﺧﻮد از ﺑﻨﺎدر
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺗﺠﺎرت آﺳﺎن و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎدر اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻨﺪر
ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﯿﺎﻧﻮس ،ﭼﺎﺑﻬﺎر را از ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺎﻫ
ﺑﺮای ﺑﻨﺎدر اﯾﺮان در ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس روی ﻣ دﻫﺪ در اﻣﺎن ﻧﺎه ﻣ دارد و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾ و ﺷﺮق آﺳﯿﺎ را ﻣﺠﺎب ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤ داﻧﺸﺎه ﺻﻨﻌﺘ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ اﺗﺼﺎل ﺑﻨﺎدر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺧﻄﻮط رﯾﻠ ﮐﺸﻮر را از دﯾﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ وﯾﮋه اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرراه اﺗﺼﺎل ﺟﻬﺎﻧ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﺗﺼﺎل ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺧﻄﻮط راه آﻫﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ و
زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺑﻪ اﺗﻤﺎم و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری آن ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﺗﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﻘﺶ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ،آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و
اروﭘﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

