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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز  ،ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﭼﻮن ﯾﮑﯽ
از ﭘﺮروﻧﻖﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﯾﺮان ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ و ﯾﮑﯽ از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮ دﻧﯿﺎ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.
ﭼﺎﺑﻬﺎری ﮐﻪ در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و در دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﯾﺮان
ﺟﺎ ﺧﻮش ﮐﺮده و ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه آن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی اﻗﯿﺎﻧﻮسﭘﯿﻤﺎی
را دارد.
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺣﺪود  ۱۷ﻫﺰار و  ۱۵۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ ﺟﻨﻮب
ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺮان در ﮐﻨﺎر آﺑﻬﺎی ﮔﺮم درﯾﺎی ﻋﻤﺎن و اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ و ﻧﯿﮏ ﺷﻬﺮ ،از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ
درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ،از ﺷﺮق ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و از ﻏﺮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎن و
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﺠـﻮاری ﻣﻨﻄﻘـﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬـﺎر ﺑـﺎ درﯾـﺎ و ﻧﺰدﯾﮑـﯽ اش ﺑـﻪ ﻣـﺪار
رأساﻟﺴﺮﻃﺎن و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺳﻤﯽ ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﻫﻨﺪ و
ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی اﺳﺘﻮاﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آب ﻫﻮاﯾﯽ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی ،ﻣﻌﺘﺪل
و ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﺮﻣﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ
ﮐﺸﻮر در زﻣﺴﺘﺎن و ﺧﻨﮏﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺟﻨﻮﺑﯽ اﯾﺮان در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﭼﺎﺑﻬﺎر دارای  ۲ﺑﻨﺪر ﺑﺰرگ و ﻣﻬﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﯿﺪ
ﺑﻬﺸﺘﯽ و ﺷﻬﯿﺪ ﮐﻼﻧﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ  ۲اﺳﮑﻠﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻪ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ و
ﭼﻪ ﭘﺲ از آن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺻﺎدرات و واردات ﮐﺎﻻ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
اﺳﮑﻠﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۲۴۰ﻫﮑﺘﺎر و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی ﺑﺎراﻧﺪاز ۱۶
ﻫﮑﺘﺎر ،اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﺴﻘﻒ  ۳۰ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و اﺳﮑﻠﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﮐﻼﻧﺘﺮی
دارای  ۳۰ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ ۳۵ ،ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎراﻧﺪاز۳۰ ،
ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﻧﺒﺎر ﻣﺴﻘﻒ و  ۱۴ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی
اﺳﺖ ،ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ از ﺳﺎل  ۱۳۶۲ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﻔﺮ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب
و ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ۳۴۱
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از ﺳﺎل  ۱۳۸۷آﻏﺎز ﺷﺪه و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ
ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﺪ ،ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ

ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ،از  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۵۰۰
ﻫﺰار ﺗﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ ،ﭼﺸﻢ ﻃﻤﻊ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ دوﺧﺘﻪ اﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺘﯽﻫﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
آﯾﻨﺪه ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل – ﺟﻨﻮب در دﺳﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
در ﻫﻤﯿـﻦ ﺧﺼـﻮص ﺳﻼﻣـﯽ ﻣﺸـﺎور وزﯾـﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳـﺎزی در ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﺑـﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻗﺎﺋﻞ
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻮر ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺷﺮق ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی
و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﺪ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ
زﯾﺎدی از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻨﺪر
ﮔﻮادر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺖ و ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﺣﺪود ۵۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر را در اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮای ﮐﺸﺎﻧﺪن
ﺟﺎده و آوردن راهآﻫﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺻﻮرت ﺗﮑﻤﯿﻞ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ،راهآﻫﻦ از ﻏﺮب ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ
و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﺘﻘﺎد ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
وی ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻨﺪر ﮔﻮادر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺷﺎره ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎ اﻣﻨﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻨﺪر ﮔﻮادر ،ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺷﺎﻧﺲ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﻮر ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺷﺮق دارد از ﻃﺮﻓﯽ
اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن در
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
ﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺼﻮص ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻓﻌﻠﯽ در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻗﺮارداد ﻣﺎدری ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ )ﺑﯽ .ال.
ﺗﯽ( ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺎز ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻗﺮاردادی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻨﺪیﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
)ﺑﯽ .او .ﺗﯽ( ﺑﻪ ارزش  ۸۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ
ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮدن ﭘﺮوژه ،ﮐﻤﯽ
ﮐ ُﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ در ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﻦ ،ژاﭘﻦ و ﻫﻨﺪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در
ﭼﺎﺑﻬﺎر و در ﮔﺎم ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ رﯾﻠﯽ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :دﻋﻮت از
ژاﭘﻦ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ.
وی ﻫﺸﺪار داد ﮐﻪ اﯾﺮان ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق آراﻣﺶ
ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ را دارد و ﮔﻔﺖ:
در ﺻﻮرت ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

ﻣﻨﻄﻘﻪ را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻻن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ و ﺗﺜﺒﯿﺖ آن اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی از اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ رﯾﻠﯽ
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :در ﮐﻨﺎر ﺗﻼشﻫﺎی ﻫﻨﺪ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ژاﭘﻦ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ و اﯾﺮان ﻫﺮ ﭼﻪ
زودﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ وزارت راه و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺧﻂ راهآﻫﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در رﻓﻊ ﺑﯿﮑﺎری ،ﻣﻬﺎﺟﺮت و آﺑﺎداﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
اﭘﺮاﺗﻮر ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﺗﺎ  ۲ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪﻧﮋاد ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎ ﻧﻮردی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﻮأم
ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮر داﺧﻠﯽ ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮاﻧﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
ﻣﻌـﺎون وزﯾـﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳـﺎزی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ در ﻓـﺎز دو ﺑﻨـﺪر
ـﺰان
ـﺰود :ﻣﯿـ
ـﺪارﯾﻢ ،اﻓـ
ـﯽ ﻧـ
ـﺶ ﺧﺼﻮﺻـ
ـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺨـ
ـﺪرﺟﺎﯾﯽ ﺳـ
ﺷﻬﯿـ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻓﺎز  ۳ﺣﺪود  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ.
وی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ در ﺑﻨـﺪر ﭼﺎﺑﻬـﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎً  ۸۵۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻر
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،از ﻣﺤﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر  ۴۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،از ﻣﺤﻞ ﻗﺮارداد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﺑﺎ
ﻫﻨﺪیﻫﺎ  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و از ﻣﺤﻞ ﻗﺮارداد  BOKﺑﺎ ﻫﻨﺪیﻫﺎ  ۸۵ﻫﺸﺘﺎد
و ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات
اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه  ،ﺑﺨﺸﯽ در ﺣﺎل ﺣﻤﻞ و ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ در ﺣﺎل
اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺎ آﺧﺮ
ﺳﺎل زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺎز ﯾﮏ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻇﺮﻓﯿﺖ آنﭼﻨﺎﻧﯽ
ﻧﺪارد و ﻫﺪفﮔﺬاری ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ  ۵ﻓﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدی را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .ﻫﺪفﮔﺬاری ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ۸۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗُﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺑﺎداﻧﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮق
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺳﺖ
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺻﺪﯾﻒ ﺑﺪری ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻧﻘﺎط ﻣﺮزی ﮐﺸﻮر زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل را
در ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺎدر اﺻﻠﯽ و

ﻗﻮی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ در ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺸﻮر دارد.
وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺧﻮب ﺑﻮده ،اﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوژه اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ
ﺑﻨﺪر ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﺒﻮده و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻣﺮاﺣﻞ اﻓﺘﺘﺎح ﭘﺮوژه ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ
رﺟﺎﯾﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋه و
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر را دو ﭼﻨﺪان ﮐﻨﺪ.
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