ﺑﺎزارﭼﻪ آﺑ» ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر« دﺷﺘﯿﺎری ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﯾ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﯾﺮان

ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان و ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ اﯾﺮان در ﺟﻨﻮب ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ و
ﺣﯿﺮتاﻧﯿﺰ ﺧﻮد ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﺳﯿﺎﯾ را ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ را وادار ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺗﺤﺮﯾﻢ آﻣﺮﯾﺎ ،ﮔﺎمﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻣﺤﻢﺗﺮ و ﺗﻨﺪﺗﺮ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪ ،ﻋﻤﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری ﺧﻮد در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧ ،ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر را
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺮدﺑﺎن ﺗﺮﻗ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ و راه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﻣﺒﺎدﻟﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از اﯾﺮان ﻣداﻧﻨﺪ.
اﯾﺠﺎد ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی آﺑ در ﮐﻨﺎر ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻏﺮب ﯾ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﻼت و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖزداﯾ ﺟﻨﻮب
ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﺑﻪوﯾﮋه اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾ ﻣﺮدم و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن دﯾﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﯾ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻮﺧﺘﻦ ﯾ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﺳﻮﺧﺖ ﻗﺎﭼﺎق و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﻓﺮادی ﺑﮔﻨﺎه ﺑﺮاﺛﺮ ﺑﯿﺎری
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.

ﺑﺎزارﭼﻪ ﻣﺮزی »ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر« ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎه وﯾﮋه دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر در راﺳﺘﺎی اﺗﺼﺎل ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و
آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧ و ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠ اﯾﺮان ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﻣﺮزی‐ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺣﺪاث و
راهاﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺎزارﭼﻪ ﮐﻪ در ﻫﻤﺴﺎﯾ ﮐﺸﻮر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارد ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ،زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی

ﺗﺮورﯾﺴﺘ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺨﻞ آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ ﺷﺪهاﻧﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻗﻄﻌﺎً ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﻣﺒﺎدﻻت ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣدﻫﺪ.
ﺑﺎزارﭼﻪ ﻣﺮزی آﺑ» ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر« راه ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧ را ﻣﻬﯿﺎ ﻣﮐﻨﺪ
ﺳﺮوش ﮐﯿﺎﻧ ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺮد؛ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر ﻣﻬﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎزارﭼﻪ ﻣﺮزی »ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر« ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
دﺷﺘﯿﺎری اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎزارﭼﻪ ﻣﺮزی‐آﺑ در ﮐﻨﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺑﺎوﺟﻮد ﻃﺮح ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ،راه ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧ
را ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮﺑ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :در ﺷﺮاﯾﻄ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠ و ﺻﺎدرات آن ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ اﺳﺖ ،وﺟﻮد ﯾ ﺑﺎزارﭼﻪ ﻣﺮزی در ﮐﻨﺎر
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ واردات و ﺻﺎدرات ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾ و رﯾﻠ ،ﻣﺗﻮاﻧﺪ راهﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﻈﯿﺮ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮرم ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﺑﺎزارﭼﻪ ﻣﺮزی »ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر« دﺷﺘﯿﺎری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان و ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻨﻪ ﺑﺎزارﭼﻪ »ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر« زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﻬﻤ ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻻت اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻤﯿﻞ و
اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﺎﻧﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻈﯿﺮ راه ،ﺷﺒﻪ آبرﺳﺎﻧ ،ﺧﺪﻣﺎت اﻗﺎﻣﺘ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ رﻧ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻣﺮدم در ﮐﻨﺎر اﯾﺠﺎد
اﺷﺘﻐﺎل رﻓ ﺷﻮد.
ﮐﯿﺎﻧ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﻤﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﯾ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻮﻓﻖ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧ زﻣﺎﻧ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﺎزارﭼﻪ ﻣﺮزی_آﺑ» ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر« دﺷﺘﯿﺎری ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻣﺎﻧﺎت و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺎزارﭼﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه و
دﯾﺮ دﻏﺪﻏﻪای ﺑﻪﺟﺰ ﺗﺠﺎرت و ﻣﺒﺎدﻻت ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در اﻓﻖ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز آن ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﮐﯿﺎﻧ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎزارﭼﻪ ﺑﺮای ﻣﺮاودات ﺗﺠﺎری و ﺗﺮدد از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی  CISو
اروﭘﺎﯾ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻃﻼﯾ آن در ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾ ،رﯾﻠ و ﻣﺒﺎدﻻﺗ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺮدد ﻣﯿﺎن ﺷﺮق و ﻏﺮب را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ و ﺧﺪادادی ﺷﯿﻼت در ﺟﻨﻮب ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و اﻫﻤﯿﺖ آﺑﺰیﭘﺮوری ،اﯾﻦ ﺑﺎزارﭼﻪ
ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻮﻟ ﻋﻈﯿﻢ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰی و ﺻﻨﺎﯾ ﺷﯿﻼﺗ ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﮔﺎم ﺑﺰرﮔ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ
ﻣﺮان و ﮔﺴﺘﺮش اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزارﭼﻪ ﻣﺮز آﺑ ﮐﺸﻮر در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﯿﺎری در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر ﻣﻬﺮ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎزارﭼﻪ درﯾﺎﯾ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮز اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﯾ ﻣﺮز آﺑ ﺑﯿﻦ
ﺑﻨﺪر »ﮔﻮاﺗﺮ« در روﺳﺘﺎی »ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر« اﯾﺮان و »ﺟﯿﻮﻧ «در ﮐﺸﻮر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
ﻋﺎدل ﻋﻔﺘ اﻓﺰود :ﺑﺎزارﭼﻪ »ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر« ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﯿﺎری ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزارﭼﻪ ﻣﺮزی آﺑ در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن از ﺳﺎل  ۱۳۹۵و ﺑﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺎزارﭼﻪ ﻣﺮزی رﯾﻤﺪان ،ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه  ۹۹ﻣﺠﺪداً ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖوزﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺎزارﭼﻪ ﻣﺮزی ﺑﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺠﻮز آن ﺻﺎدر ﺷﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﯿﺎری اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﺑﺎزارﭼﻪ در زﻣﯿﻨ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۱۴ﻫﺘﺎر واﻗ در روﺳﺘﺎی »ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر« ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﯿﺎری
اﺣﺪاث ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻬﺒﺎﻧ ،ﺳﺮاﯾﺪاری و دﯾﻮارﮐﺸ آن اﻧﺠﺎمﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﺑﺎزارﭼﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪک زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺗﻮان ﺑﻌﺪ از ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری،
ﺷﺒﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺎر ﺻﺎدرات و واردات را اﻧﺠﺎم داد اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮرت رﺳﻤ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی
ذیرﺑﻂ ازﺟﻤﻠﻪ ﮔﻤﺮک ،ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ در ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺑﺎزارﭼﻪ »ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر« ﯾ ﺑﺎزارﭼﻪ درﯾﺎﯾ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮز ﺧﺸ و درﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻠﻪ راه ارﺗﺒﺎﻃ
اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎﻻ و ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺮزی از درﯾﺎ ﺑﻪ اﺳﻠﻪ و از اﺳﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺸ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.
ﻋﻔﺘ ﮔﻔﺖ :ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ و ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺻﯿﺪ و ﺻﯿﺎدی و ﺟﺎﯾﺎه ﺳﻮﺧﺖ
ﺑﺮای ﻟﻨ ﮐﺶﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻟﻨﻫﺎ و ﮐﺸﺘﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﮐﺎر واردات و ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾ و ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮی را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت در ﺧﺸ ﺑﻪراﺣﺘ ﻗﺎﺑﻞراهاﻧﺪازی اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﺳﺘﻘﺮار و راهاﻧﺪازی ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗ ﮐﻪ در درﯾﺎ
ﺑﺎﯾﺪ واﻗ ﺷﻮد زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ و آﺧﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در ﺑﺎزارﭼﻪ ﻣﺮزی »ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر« ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺮزی ﺑﯿﻦ ﺗﺠﺎر اﯾﺮاﻧ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎزارﭼﻪ ﻣﺮزی اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺤﻠ دارد ،اﻓﺰود :ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮزی در ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ
و ﭘﯿﯿﺮیﻫﺎی دﯾﺮ اﺳﺖ و اﺻﻮﻻ ﻣﺒﺎدﻻت در ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎ آﺳﺎنﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد.

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار دﺷﺘﯿﺎری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺣﺪود  ۵۰درﺻﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﺎزارﭼﻪ ﺗﻤﯿﻞﺷﺪه اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و
اﻣﺎﻧﺎت ﺟﺎﻧﺒ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۹ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﻪﺻﻮرت رﺳﻤ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺑﺎزارﭼﻪ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻣﺮزی ﻓﺮق دارﻧﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺜﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﻢ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی ﭼﻮن ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺤﻠ دارﻧﺪ زﯾﺮ
ﻧﻈﺮ وزارت ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺎﻧﺪاریﻫﺎ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮزی ﻣﺜﻞ رﯾﻤﺪان و ﻣﯿﻠ ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ
ﺟﺎدهای و وزارت راه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻔﺘ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮودﮔﺎه و راهآﻫﻦ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد» :ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر« ﺑﺎ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺣﺪود  ۸۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ
دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد رﯾﻞ ﻣﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﺮد.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :درواﻗ رﯾﻤﺪان ،ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر و ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ ﻣﺜﻠﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪای در ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ و اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺻﺎدرات در ﺳﻮاﺣﻞ
ﻣﺮان ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣآﯾﻨﺪ.
ﻋﻔﺘ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻣﺮز ﯾ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ازﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﻼت،

ﮔﺮدﺷﺮی ،ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﻌﺎدن و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی وﺟﻮد دارد ،ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﺑﺎزارﭼﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻻت اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﺧﻮد آن
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﭘﺮرﻧ و اﺳﺎﺳ اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار دﺷﺘﯿﺎری اﻓﺰود :ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از دو ﻣﺮز »رﯾﻤﺪان« و »ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر« در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد
اﺷﺘﻐﺎل ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت ﻣﻠ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺮدﻣﺎﻧ ﮐﻪ در اﻃﺮاف اﯾﻦ
ﻣﺮزﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺎدر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ و ﮐﻼﻧﺘﺮی ،ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد و اﯾﻦ دو ﻣﺮز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﺑﺨﺶ ﺷﯿﻼت و ﺻﻨﺎﯾ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺨﺶ ،ﺻﻨﻌﺖ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺷﺘﯿﺎری و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎﻫﻮﮐﻼت،
اراﺿ ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺖ ﺳﻪ ﺳﺪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﮐﻬﯿﺮ و رﯾﻤﺪان ﻣﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺗﻤﺎﻣ اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ ﻣﺎﻫﺮ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از
ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻮﻣ ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﻮﯾﺖ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺣﻠﻘﻪ ﮔﻤﺸﺪه ﻣﺎ ﻣﻨﺎﺑ اﻧﺴﺎﻧ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﺖ.
ﻋﻔﺘ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ وزارت آﻣﻮزشوﭘﺮورش ﺑﺎ اﯾﺠﺎد و راهاﻧﺪازی ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨ و ﺣﺮﻓﻪای و وزارت ﻋﻠﻮم ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﯾ ﺗﺨﺼﺼ در ﺑﺨﺶ ﺷﯿﻼت و ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾ ﻟﻨ ﺳﺎزی ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺎﺑ اﻧﺴﺎﻧ ﮐﻤ
ﺷﺎﯾﺎﻧ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺗﻤﺎﻣ دﺳﺘﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺎﻫﺮ و ﺧﺒﺮه را ﭘﺮورش دﻫﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻨﺪر
ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ در ﺧﺼﻮص ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ،ﺷﯿﻼت و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺗﻤﺎﻣ دﺳﺘﺎهﻫﺎﯾ ﮐﻪ
ﺑﻪﻧﻮﻋ در ﺣﻮزه اﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳ دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ و اﻟﺒﺘﻪ از ﻣﺮدم ﺑﻮﻣ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار دﺷﺘﯿﺎری ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻮﻣ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺷﻮد از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ
اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ورود داﻧﺸﺎه ﻋﺎﻟ دﻓﺎع ﻣﻠ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮان
از ﻫﻤﯿﻦ رو ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎری ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪای ﺑﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺸﺎه ﻋﺎﻟ دﻓﺎع ﻣﻠ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راﻫﺒﺮدی ،ﻗﺮارﮔﺎه ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻗﺪس
ﻧﺰﺳﺎ و داﻧﺸﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ.

ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ رﺿﺎﯾ ،رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎری ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ داﻧﺸﺎه و
ﭘﮋوﻫﺸﺎه ﻋﺎﻟ دﻓﺎع ﻣﻠ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راﻫﺒﺮدی ،ﻗﺮارﮔﺎه ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻗﺪس ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﻧﯿﺮوی زﻣﯿﻨ ﺳﭙﺎه و داﻧﺸﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮان ،داﻧﺸﺎه دﻓﺎع ﻋﺎﻟ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠ ،داﻧﺸﺎه
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﻗﺮارﮔﺎه ﻗﺪس ﻧﯿﺮوی زﻣﯿﻨ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ ﺗﺸﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﺪار و ﺑﻮﻣ ﻣﺮان ،ﭘﺲ
از ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ در ﺳﻄ ﻣﺪﯾﺮان در داﻧﺸﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد،
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :دﺳﺘﻮرات ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺸﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤ ﺻﺎدرﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﻤﺎﻣ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤ اﺳﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ در راﺳﺘﺎی ﻣﻔﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﮔﺎمﻫﺎی ﺟﺪی و اﺳﺘﻮاری ﺑﺮداﺷﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺿﺎﯾ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎ ﻫﻤﺎری در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﻓﺮﻫﻨ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮان ﺑﺎ ﻫﺪف
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖزداﯾ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺘﺎن در اﺣﺪاث ﺻﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی اوﻟﻮﯾﺖدار و ﭘﺎﯾﺪار ،اﯾﺠﺎد ﮐﺎﻧﻮن ﻋﻠﻤ
ﭘﮋوﻫﺸ و ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﻨ ﺑﻮﻣ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮان ،ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻮﻣ ﺑﺮای
ﭘﺎﺳ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻃﺮحﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ از ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﺎهﻫﺎی اﺳﺘﺎن در اوﻟﻮﯾﺖ اول ،اﺟﺮای دورهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت
ﻣﻬﺎرﺗ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ،ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨ ﺑﺮای ﻃﺮحﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻌﺘ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻗﺮﯾﺐ  ۲۰۰ﻃﺮح ﺑﺰرگ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮان در ﺣﻮزهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد ،ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻋﻠﻤ و اﺟﺮاﯾ و ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗ داﻧﺸﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

درﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮاه ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﺤﺴﻮﺳ در ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ﻣﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه در
ﺧﻮد اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی دﻗﯿﻖ و اﺻﻮﻟ ﺑﺎﯾﺪ از آنﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه را ﺑﺮد.

