ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر؛ ﻓﺮﺻﺘ وﯾﮋه ﺑﺮای ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اوﻟﻮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد .ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﻪ در اﺳﻨﺎد
ﺑﺎﻻدﺳﺘ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﻓﺮﻫﻨ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان
ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﯿﺶاز  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد و  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻻدﺳﺘ و ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺘ ﺻﻨﺎﯾ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻣﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ آن در ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﺰم ﻣﻠ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﮐﻨﻮن ﻓﺮﺻﺘ وﯾﮋه ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ آن ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﻨﺪر در واﻗ
ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮﯾﻦ ،ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﯾﻦ و اﯾﻤﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﺎزارﻫﺎی دو ﮐﺎﻧﻮن ﺟﻤﻌﯿﺘ ﺟﻬﺎن ﺷﺎﻣﻞ  ۲۱ﮐﺸﻮر ﺣﻮزه اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﺎ
ﺟﻤﻌﯿﺘ ﺣﺪود  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺣﻮزه ﻗﻔﻘﺎز ﺗﺎ ﺷﺮق اروﭘﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘ ﺣﺪود  ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ.
ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻮر ﺷﺮق و ﺗﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای دارد و اﺗﻤﺎم ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ و آﻏﺎز
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺎز دوم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣ ﺑﻠﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﻟﻪﯾﺎر ﻣﻌﺎون ﻣﻬﻨﺪﺳ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﻮر زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ از
ﻫﺸﺖ ﭘﺮوژه ﻣﻬﻢ در راﺳﺘﺎی ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ اﺟﺮای آن ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﮔﺰارش ﻣﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ ﺑﻪ ۸۲
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻬﺮداد ﻋﺮباول در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر اﯾﺮﻧﺎ درﺑﺎره روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر
ﺷﻬﯿﺪﺑﻬﺸﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﯾ دروازه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ )،(CAS
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﺣﻮزه اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ واﻗ ﺑﻮدن در ﯾ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺮﯾﺪورﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﻬﺎﻧ ،در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣ ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﮔﻔﺖ :در ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻮر
ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﯿﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪه اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر و ﺟﺎﯾﺎه آن در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻋﺮب اول ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﻣﻮﻗﻌﯿﺘ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ در ﺧﺎرج از ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس در ﺷﺮق ﺗﻨﻪ ﻫﺮﻣﺰ در درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده
و در ﻣﺠﺎورت ﺧﻄﻮط اﺻﻠ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎ ،آﺳﯿﺎ و اروﭘﺎ ﻗﺮار دارد.
وی در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎ اﻫﺘﻤﺎم دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ از ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺻﺮف ﺣﺪود ﯾ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ ﺑﻨﺪر
ﺑﻪ  ۹۸در ﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻓﺎز اول ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر؛ اﯾﻔﺎﮔﺮ ﻧﻘﺶ دروازه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﯾ دروازه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﻪ ﺳﻮی

ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ) (CASو ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
ﻋﺮب اول ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﻧﺰدﯾ ﺗﺮﯾﻦ راه دﺳﺘﺮﺳ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮر در ﺧﺸ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ آﺑﻬﺎی آزاد اﺳﺖ ،اذﻋﺎن ﮐﺮد:
اﺑﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﺰرگ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ ﻣﺰﯾﺘ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﻫﻤﭽﻮن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ،ازﺑﺴﺘﺎن ،ﺗﺎﺟﯿﺴﺘﺎن ،ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن و
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی آﺑ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﯿﻞ راه آﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر – زاﻫﺪان زﯾﺮ ﺳﺎ ﺧﺖ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ رﯾﻠ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و اﻣﺎن ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت از اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس ﺑﻪ درﯾﺎی ﺧﺰر و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ و اروﭘﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣ ﺷﻮد و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و روﻧﻖ زﻧﺪﮔ ﻣﺮدم را
در ﭘ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻮﯾﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻞ ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻨﺎورﻫﺎی اﻗﯿﺎﻧﻮس ﭘﯿﻤﺎ
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻃﺮاﺣ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ و
آﺑﺨﻮر  ۱۶ﻣﺘﺮ در اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﺰرگ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮی ،ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی دارﻧﺪ.
ﻋﺮب اول اﻓﺰود :ﻓﺎز اول اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺷﺎﻣﻞ  ۲ﺑﺨﺶ اﺳﻠﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی و ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﺑﻮده ،ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،وﺟﻮد اﺳﻠﻪ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی ﺑﺎ دو ﭘﺴﺖ اﺳﻠﻪ ﺑﺘﻨ ﺑﻪ ﻃﻮل ﮐﻠ ۷۲۰ ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۴۵۰ﻫﺰار  TEUﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ،ا ﺳﻠﻪ ﭼﻨﺪ
ﻣﻨﻈﻮره ﺑﺎ ﺳﻪ ﭘﺴﺖ اﺳﻠﻪ ﺑﺘﻨ ﺑﻪ ﻃﻮل ﮐﻠ ۶۸۴ ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۶۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﺎﻻی ﻓﻠﻪ ﻏﯿﺮ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی از دﯾﺮ ﻗﺎﺑﻠﺖ
ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﻨﺪر اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﻣﻬﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺎز اول ﻃﺮح
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿ ﺑﻬﺸﺘ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ  ۵/۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎرﮔﯿﺮی و ﺑﺎراﻧﺪازی اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻻی ﻓﻠﻪ و ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ را
دارد.
اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻋﺮب اول اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﻣ ﺷﻮد ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﺧﺖ  ۵ﻓﺎز ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ  ۸۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻻی
ﻓﻠﻪ ،ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ و ﻧﻔﺘ ﺑﺮﺳﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠ ﮐﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻨﺎدر ﮐﺸﻮر  ۲۰۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺣﺪود ﯾ ﺳﻮم از
ﮐﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧ ﺑﻨﺎدر ﮐﺸﻮردر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﻮول ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻤﺪه ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾ و ﻣﺼﺎﻟ ﻣﺼﺮﻓ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
داﯾ ﺳﻨ ۵۳۰ ﻣﺘﺮ و ﻣﻮج ﺷﻦ ﺳﻨ ﻫﺰار و  ۴۷۰ﻣﺘﺮی اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺮب اول اﻓﺰود :اﻧﺘﻘﺎل  ۳۲ﻫﺰار ﮐﻠﻮﻧ ﻣﺮﺟﺎن ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﺼﺎل درﯾﺎ ،ﻻﯾﺮوﺑ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۸۰۰ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﻌﺐ،
اﺳﺘﺤﺼﺎل  ۲۰۳ﻫﺘﺎر از درﯾﺎ از دﯾﺮ اﻗﺪام ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﺳﺖ.
وی ﺗﺮاﮐﻢ زﻣﯿﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه را  ۱۱۹ﻫﺘﺎر اﻋﻼم و اذﻋﺎن ﮐﺮد :اﺟﺮای اﺳﻠﻪ ﺑﺘﻨ ﺑﺎ  ۱۳ﻫﺰار ﻋﺪد ﺑﻠﻮک ﮐﯿﻮال  ۱۰اﻟ ۸۲ ﺗﻦ،
اﺟﺮای  ۴ﻫﺰار و  ۳۰۰ﻣﺘﺮ ﺣﻔﺎری و ﺷﻤ ﺑﺘﻨ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﺮ اﻗﺪام ﻫﺎﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﯿﺰان ﮐﻞ ﺑﺘﻦ ﻣﺼﺮﻓ اﯾﻦ ﭘﺮوژه را  ۵۷۰ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﻌﺐ اﻋﻼم و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﮐﺮد ۱۴۵ :ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸ و اﺳﺘﻔﺎده ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﻠ اﺗﯿﻠﻦ از ﺳﺎﯾﺰ  ۲ﺗﺎ  ۴۸اﯾﻨ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۷۷ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻓﺎز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﻋﺮب اول ﮔﻔﺖ :اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﻨﺪر ﺑﻪ زﯾﺮ ﺑﻨﺎی  ۱۷ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ ،ﺑﻠﻮک ﭼﯿﻨ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۷۰ﻫﺘﺎر ﺑﺎ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺑﻠﻮک ﺑﺘﻨ روﺳﺎزی از دﯾﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺎز اﺟﺮاﯾ ﺷﺪ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺸﺖ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻻ در ﺳﺎل ﺷﺎﻣﻞ  ۴۵۰ﻫﺰار  TEUﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ و ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن و
 ۶۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﺎﻻی ﻓﻠﻪ ﻏﯿﺮ ﮐﺎﻧﯿﺘﻨﺮی و ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ از دﯾﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺟﻮد  ۱۷۰۴ﻣﺘﺮ اﺳﻠﻪ در ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ ،ﮔﻔﺖ ۷۲۰ :ﻣﺘﺮ اﺳﻠﻪ ﺑﺘﻨ ﺷﺎﻣﻞ دو ﭘﺴﺖ اﺳﻠﻪ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی ﺑﺎ ﻋﻤﻖ آﺑﺨﻮر
 ۱۶ﻣﺘﺮ ۶۸۴ ،ﻣﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ دو ﭘﺴﺖ اﺳﻠﻪ ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻋﻤﻖ آﺑﺨﻮر  ۱۴ﻣﺘﺮ و ﯾ ﭘﺴﺖ اﺳﻠﻪ ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻋﻤﻖ آﺑﺨﻮر  ۱۶ﻣﺘﺮ و ﺗﺠﻬﯿﺰ
 ۴ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ) (STSو  ۱۲ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ دروازه ای ﭼﺮخ ﻻﺳﺘﯿ (RTG) از دﯾﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﻓﺎز ﻣﻮج ﺷﻦ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻫﺰار و  ۴۷۰ﻣﺘﺮ و داﯾ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻃﻮل  ۵ﻫﺰار و  ۳۰ﻣﺘﺮ ﻣﻌﺎدل  ۸/۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ
ﻣﻌﺐ از ﺳﻨ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﺗﻮاﺑ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در  ۶۴۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب زاﻫﺪان ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻗﺮار دارد.

