ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر

ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧ در ﺟﻤ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻨﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪای راﻫﺒﺮدی در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر
ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺻﺘ ﻃﻼﯾ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ ﺗﻠﻘ ﻣﺷﻮد و ﻻزم اﺳﺖ ﺧﻄﻮط ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر راه
اﻧﺪازی ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ راﻫﺒﺮد ﻣﻠ اﺣﯿﺎ ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل‐ ﺟﻨﻮب ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮔﺮوه ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر را روﯾﺮد اﺻﻠ اﯾﻦ
ﮔﺮوه داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮔﺮوه ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ و ﮐﺎﻻ از ﻣﺒﺪأ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر
ﭼﺎﺑﻬﺎر و در اداﻣﻪ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ و اروﭘﺎ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒ و اﺗﺼﺎل ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺷﺒﻪ راه آﻫﻦ اﺟﺮاﯾ ارزﯾﺎﺑ ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد :ﮐﺎﻻ از
ﻫﻨﺪ وارد ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺷﺪه ،از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر ﺷﻤﺎﻟ ﮐﺸﻮر و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر روﺳﯿﻪ در درﯾﺎی ﺧﺰر ﮔﺴﯿﻞ ﻣﺷﻮد ،ﭘﺲ از آن در
دو ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺴﻮ و ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ در روﺳﯿﻪ رﺳﯿﺪه از آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ ﺣﻤﻞ ﻣﺷﻮد.
وی اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻤﻞ را از ﻣﻨﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺳﻮدآور داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳ و ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﮐﺸﻮر در ﺳﻄ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻠ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮﻻﺗ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﯾﺎد ﺷﺪه را وﻇﯿﻔﻪای ﻣﻠ ﻗﻠﻤﺪاد و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﮔﺮوه ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣ اﯾﺮاﻧ اﯾﺮان ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﯾ دارد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮔﺮوه ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل‐ ﺟﻨﻮب،
ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ ﮐﺸﻮر و ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻼﻗ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ ،ﺑﺎ ﻧﺎﻫ ﻣﻠ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﺑﺎور ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ از ﻫﯿ اﻗﺪاﻣ ﻣﻀﺎﯾﻘﻪ ﻧﻨﯿﻢ ﭼﺮاﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ از ﮐﺎﻻی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در
اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ در ﺣﺎل ﻋﺒﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ از داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﺮوه ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮔﺮوه ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺗﻮاﻧﺪ در
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی ،اﯾﺠﺎد دﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ در ﻧﻘﺎط ﺗﻼﻗ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ،ﺑﺪل ﺷﺪن ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر اول ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ،
راﻫﺒﺮی ﺑﺎراﻧﺪاز و ﺳﻮﻟﻪﻫﺎی ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ،ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧ ،ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﻠﻮی ﻏﻼت ،ﺗﻌﻤﯿﺮات ﮐﺸﺘ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒ ،ﺷﻨﺎورﻫﺎی رو‐رو
و… ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

