اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪن ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﮔﺮو ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی دوﻟﺖ اﺳﺖ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺴﺮﯾ در اﻣﻮر ﺗﺠﺎری ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧ ،اﯾﺠﺎد ﺗﺮاﻓﯿ ﺑﺎر و ﮐﺎﻻ در ﺑﻨﺪر
ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در
اداره ﮐﻞ ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی اﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺳﺨﻨﺎﻧ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻮب و ﺑﺰرﮔ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده
اﻣﺎ ﮐﺎﻓ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﺑ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎ در زﻣﺎﻧ ﻓﻌﺎل ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎر
وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮد.

وی در اداﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪن ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﻣﻬﻢ و آن را در ﮔﺮو ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی دوﻟﺘ از آن داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ در
ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن آﻣﺎدﮔ دارﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪن ﮐﺎﻻﻫﺎ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻌ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎر ﻣﺎ ﻣﻌﯿﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺮدن ﮐﺎﻻﻫﺎ ۲ ،ﺳﺮ ﺑﺎر ﺷﺪن ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎ و ورود و ﺧﺮوج ﮐﺎﻻ
ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روﻧﻖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﭘﻨ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﻢ اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.

ﮐﺮدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ورودی ﺑﺎر و ﮐﺎﻻ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  ،ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎر و
ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻼت اﻗﺘﺼﺎدی را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﯾ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و ﺗﻌﺎﻣﻠ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﺮﻗﺮار
اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد.

وی در اداﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﮐﺮﯾﺪور ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮﺑﺎداﻣﻪ داد :در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک روﺳﯿﻪ
– ﻫﻨﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻓﻌﺎل ﺷﻮد  ۱۵روز در اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﻻ ﺑﯿﻦ ﻫﻨﺪ و روﺳﯿﻪ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

