 ۳۰دیﻣﺎه ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪاد ﻟﺠﺴﺘﯿ ﺳﺎل در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﻮد

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ درﺧﺼﻮص ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ وﯾﮋه و ﺟﺎﯾﺎه ﺧﺎص ﺳﻮاﺣﻞ ﻣُﺮان ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ درﯾﺎﯾ اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻨﻪ
ﮐﺎﻧﻮن دﯾﺮی ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﻟﺠﺴﺘﯿ و ﺗﺠﺎرت در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی داﺧﻠ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﻓﺮا ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣرود ،ﺑﺎ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺎریﻫﺎی ﺷﺎﻧﻫﺎی ،ورود ﺑﺎ ﺣﻖ رای ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺟﻬﺎن و ﻧﻘﺶ
ﮐﻠﯿﺪی ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل ﺟﻨﻮب و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اوراﺳﯿﺎ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸ ﻓﻌﺎل در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻮر ﺷﺮق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
» ارﺗﺒﺎط ﻟﺠﺴﺘﯿ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﯾ روﯾﺎی  ۲۰۰ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ «
ﻣﺤﺪﺛﻪ رﺣﻤﺎﻧ ﻣﺠﺮی ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ و ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﻟﺠﺴﺘﯿ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺧﺼﻮص اﻫﺪاف ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ روﯾﺪاد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :روﯾﺪاد
ﺗﺨﺼﺼ ﻟﺠﺴﺘﯿ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮونرﻓﺖ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻟﺠﺴﺘﯿ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ درﯾﺎﯾ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻏﺮﻓﻪ از ﻫﻠﺪﯾﻨﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ "ﻣﻬﺪی ﺻﻔﺮی" ﻣﻌﺎون دﯾﭙﻠﻤﺎﺳ اﻗﺘﺼﺎدی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﺑﻮدن ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر در ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻟﺠﺴﺘﯿ ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﯾ از
ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﻠ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ در ﺑﺨﺶ ﺟﺎﻧﺒ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ و در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮﮔﺰار و ﻃ آن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ راهﺣﻞﻫﺎی ﻋﻤﻠ از ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﻠ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻧﯿﺰ دﻋﻮت ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺗﺎ در
ﮐﻨﺎر ﻣﻌﺎوﻧﺎن وزارتﺧﺎﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻀﻮر در ﻫﻤﺎﯾﺶ و ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﻟﺠﺴﺘﯿ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻧﺸﺴﺘ راهﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ
ﻟﺠﺴﺘﯿ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺑﻪ آبﻫﺎی آزاد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ﻃ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ
دﯾﺎری ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ راﻫﺒﺮدی ﺧﻮد ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
و ﻣﺤﺼﻮر در ﺧﺸ را از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ارﺗﺒﺎط دﻫﺪ» .اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﻪ ﻟﺠﺴﺘﯿ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﯿﻨ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ
و ﺧﻄﻮط رﯾﻠ ،درﯾﺎﯾ ،ﻫﻮاﯾ و درﯾﺎﯾ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﺷﻮد«  /اﯾﺮﻧﺎ

