ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺑﻨﺪر ،رﯾﻠ و ﺟﺎده در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر
ﺧﺒﺮﻧﺎر اﻗﺘﺼﺎد و اﻧﺮژی ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺎه ﺧﺒﺮﻧﺎران ﺟﻮان ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﻫﺎی ﻫﻨﺪ در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﻨﻬﺎ
ﺣﻀﻮر ﻫﻨﺪ در ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻓﺎز ﯾ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ اﺳﺖ و ﻗﺮارداد ﻫﻨﺪیﻫﺎ ﺑﻪ ارزش  ۸۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺧﯿﺮا
ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼ از ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﺸﺎن را وارد ﮐﺮدﻧﺪ و اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻗ ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺿﺎﻓﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
او ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﻨﺪیﻫﺎ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻓﺎز ﯾ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ و ﺻﺮﻓﺎ ﭘﻮرﺗﻮ ﭘﻼﺗﻮری ﺑﻮده و ﺗﻌﻬﺪﺷﺎن ﻫﻢ آوردن
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۰ﺗﺎ  ۱۲ﺳﺎل و ﺑﻌﺪ از آن واﮔﺬاری ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﺪی ﺑﺎ ﻫﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﯾﻢ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ:در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﻫﺎی ﺧﻮﺑ در ﺣﻮزهﻫﺎی
ﺑﻨﺪر ،رﯾﻠ و ﺟﺎده ای اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻨﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺗ دارد و
ﻣﺧﻮاﻫﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎری ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻣﮔﺬرد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل اﻓﺰود :ﻫﻨﺪ در ﺗﻼش اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در آﺳﯿﺎ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ و ﻗﺼﺪ
دارد ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﺧﻮد را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﯿﯿﺮی ﮐﻨﺪ .رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮﺑ را ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻫﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣدﻫﺪ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه از ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻓﺰود :ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺰرگ ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ،دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺖ
و وﯾﮋﮔ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎی دﻧﯿﺎ دﺳﺘﺮﺳ دارد .ﺳﻪ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ،آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان و آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣ ﺷﻮد و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺼﺎل آنﻫﺎ ﻫﻢ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان اﺳﺖ.
ﮐﺮدی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻫﻨﺪیﻫﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ و در ﺗﻼش اﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻨﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻘﺪر ﻣﺗﻮاﻧﺪ از
اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺳﻬﻢ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﺑﯿﺮﻧﺪ ﺑﺴﺘ ﺑﻪ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻬﻢ دارد؛ اول ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی داﺧﻠ ﻣﺎ آﻣﺎدﮔ دارد ﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ را
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﯾ ﺑﺒﺮود و اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺧﻮد را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﺑﺨﺶ دﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻫﺴﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟ و ﻣﺮاودات و ﺷﺮاﯾﻄ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﯾﻢ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻧﻮع ﺣﻀﻮر ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺑﺬارﻧﺪ.

