ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎلﺗﺮ در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﺎﺗﺎ ،در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎﻟﺤ ﻧﯿﺎ» ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ و
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾ ﮐﻮﭼ و ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘ اﯾﺮان ،ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﻣﻔﯿﺪی »ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وزارت ﺻﻤﺖ« و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧ
از اﯾﻤﯿﺪرو ،ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،راﻫﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات
و واردات ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻻزم ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮازن ﺑﻨﺎدر ﺟﻨﻮﺑ را در ﭘ دارد
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ در اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪات ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان و ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺘﻮازن ﺑﻨﺎدر ﺟﻨﻮﺑ اﯾﺮان از ﻟﺤﺎظ اﻣﻨﯿﺘ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و از اﺑﺘﺪای ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣ اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧ وزارت
ﺻﻤﺖ ﺑﺮ روی روﻧﻖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻌﻨﻮان ﯾ ﺑﻨﺪر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﺗﺠﺎری در ﮐﻨﺎر ﺑﻨﺎدر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ)ره( ،ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾ و ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ
داﺷﺘﻢ.
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺒﺎرﺳﺎزی در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮد
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﺑﻨﺪری ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺸﺘ ﻫﺎ ،ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :وﺟﻮد  ۵اﺳﻠﻪ ﺑ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎ
ﻇﺮﻓﺖ  ۸.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻓﺎز اول ﺑﺎ آﺑﺨﻮری  ۱۴٬۵در  ۱۶ﻣﺘﺮ و ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮی ﻫﻤﺰﻣﺎن  ۵ﮐﺸﺘ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﺑﻨﺪر اﺳﺖ و
ﺑﺎ ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺸﺘﻫﺎ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی اﻧﺒﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺒﺎرﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﻗﻮت ﻣﮔﯿﺮد.
او ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎر و ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳ در ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ)ره( ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻣﻨﯿﺘ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺟﺎﯾﺰﯾﻨ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﺪ و در زﻣﺎن ﺟﻨ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﮐﺸﺘ ﻫﺎ ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﺮای ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮی و ﺗﺨﻠﯿﻪ
ﺑﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﺣﺘ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻘﺪس راه اﻧﺪازی ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻧﺒﺎرﻫﺎ را ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ
ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۸۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳ در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ در اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۸۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳ در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود:
ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ اﻣﻮر دام و ﻫﻢ  GTCرا ﻣﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎرﻫﺎی ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﻨﺪر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﮐﺮده اﯾﻢ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ را ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل ﺗﺮ در اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺿﺮورت ﺻﺎدرات ﺑﺨﺸ از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ اﯾﺮان و ﮐﺮﯾﺪور ﺷﺮق ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد ،ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی ﺻﺎدرات
ﺑﺨﺸ از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺸﺘ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﭘﻬﻠﻮ ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح دو ﺳﺮ ﺑﺎر
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮای ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮق ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎﻟﺤ ﻧﯿﺎ »ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾ ﮐﻮﭼ و ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘ اﯾﺮان« در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮ اﻃﻼع رﺳﺎﻧ و

ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺟﻬﺖ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣ ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮق ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪر
ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺟﺎﺳ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐ در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﺻﻞ ﺳﻌﯿﺪیﭘﻮر»ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی« ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ۱۷ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﺑﺮ روی ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐ و ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾ در
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﺎدرات و واردات در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺷﻮد.
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﻌﺪن داران ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر ﺧﻮد از ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﻣﯿﺮ ﺻﺒﺎغ »ﻣﺪﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﯾﻤﯿﺪرو« ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﻌﺪن داران ﺷﺮﻗ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل
ﺑﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ)ره( از ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺳﻤﺖ ﮔﻮاﺗﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﻣﻔﯿﺪی »ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وزارت ﺻﻤﺖ«در ﺧﺼﻮص ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻠﻨﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﮐﻪ در ﺷﺮق ﮐﺸﻮر واﻗ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن از اﯾﻦ ﮐﺮﯾﺪور ﻣﻄﺎﻟﺒ را اراﯾﻪ
ﮐﺮد .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ روی اﻋﻤﺎل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﮐﺸﺘ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺻﺎدرات
اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد .ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺲ از ﺟﻤ ﺑﻨﺪی در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر
اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

