ﺑﻨﺪرﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺻﺎدرات و واردات ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﺷﻮد

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،رﺣﻤﺪل ﺑﺎﻣﺮی ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻨﺪر
ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺣﻮزه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﻻ ﺑﻮﯾﮋه ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر اﻓﺰود :دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ آﺑﻬﺎی آزاد ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳ و ﺑﺎر را در ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر در دﺳﺘﺮس ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺗﻮﺟﻪ
ﺷﻮد.
ﺑﺎﻣﺮی ﮔﻔﺖ :ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺸﺘﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳ ﻣﺎﻧ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ ،ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل و ﺟﻮ رواﻧ ﺑﺎزار ﻣ ﺷﻮد و ﺧﯿﻠ
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺪرﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻗﻮت در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻤﯿﻞ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﺳﺖ و ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺸﺘﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺘ در ﮐﻤﺘﺮ
از ﯾ روز اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﻮط ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ ﻻﯾﻨﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ـ ﻫﻨﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی اﻣﺎن ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﮐﺎﻻ ﺑﯿﻦ ﺑﻨﺎدر ﻫﻨﺪ و ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﻪ ای ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺎر اﯾﺮاﻧ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار وﯾﮋه ﭼﺎﺑﻬﺎر ورود ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺸﺘ از ﺑﻨﺎدر ﻫﻨﺪ را ﻓﺮﺻﺘ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿ ﺑﺎر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺣﺪود ﯾ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﻧﻈﺎم در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮل و ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺎﻣﺮی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از ﺑﻨﺎدر ﻣﻬﻢ در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان و در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ راﻫﺒﺮدی و دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ آﺑﻬﺎی آزاد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺟﺎﯾﺎه وﯾﮋه ای در ﻣﺒﺎدﻻت اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد.
ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟ دوﻟﺖ در ﭼﺎﺑﻬﺎر اداﻣﻪ داد :از ﺳﻮی دﯾﺮ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،در آﯾﻨﺪه ای
ﻧﺰدﯾ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﻪ رﯾﻠ ﮐﺸﻮر اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای در ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ اﯾﺮان ،ﯾ از ﻧﻘﺎط ﮐﻠﯿﺪی در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس و درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﺑﻮده و در ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل ـ ﺟﻨﻮب ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ
اﯾﻔﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺎﻣﺮی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﺰدﯾﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی  CISاز ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان اﺳﺖ؛
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﻓﺰود :ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﻧﻈﺮ درﯾﺎﯾ ﺑﺴﯿﺎر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺤﺼﻮر در ﺧﺸ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه  cisﺑﻪ درﯾﺎﺳﺖ.

