ﺑﺎزار  70ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺟﻮاﻫﺮات ﻫﻨﺪ در ﺗﯿﺮرس ﭼﺎﺑﻬﺎر!

ﭼﺎﺑﻬﺎرﺗﺎﯾﻤﺰ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ ﻧﻘﺶ ﻣﻠ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻇﻬﺮه وﻧﺪ ،ﺳﻔﯿﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﺮان در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﮔﻔﺘﻮﯾ اﻧﺠﺎم
داده ﮐﻪ در اداﻣﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﺬرد:

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ اﻧﺮژی اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ،ﭼﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪﻓ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ؟
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺑﺎزارﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای دارد و ﭼﻮن در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﯾﺪاری دارد.ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻨﺘ ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را در آﻓﺮﯾﻘﺎ،آﻣﺮﯾﺎی ﻻﺗﯿﻦ،آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻗﻔﻘﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺴﺘ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤ ﺳﻔﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ روی
ﯾ ﺑﺎزار ﺳﻨﺘ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن اداﻣﻪ دارد و درواﻗ درآﻣﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.ﻧﺘﻪ دﯾﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﺑﻌﻀ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺎدﮔ اﯾﻦ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺠﺎرت ﭘﺎﯾﺎﭘﺎی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻢ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن ﻫﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﻮل آن ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﻪ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳ را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ ﺧﯿﻠ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺘ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ و ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺣﻮزه ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘ ﻣﺎ روی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎزار ﺧﺎص ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺮای ﺑﺎزار ﺟﺪﯾﺪ اﻗﺪاﻣ ﺻﻮرت ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﭼﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﺧﻮد در ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ اﻧﺮژی از ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ﺗﺎ ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؟
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﺳﺖ.و ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻄ ﻣﻠ رو آن ﮐﺎر ﺷﻮد و ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﻄ ﻣﻠ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
ﺧﺎرﺟ و ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ.و اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻓﻌﻠﯿﺖ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ.ﻗﺮارﺑﻮد ﺧﻂ راه آﻫﻦ از ﭼﺎﺑﻬﺎر وﺻﻞ ﺷﻮد ﺑﻪ زاﻫﺪان و از زﻫﺪان ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ وﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪادﻧﺪ.ﻫﻨﺪی ﻫﺎ آن ﻧﻘﺶ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ای
را ﮐﻪ ﺑﺮﺧ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﺮان در ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﺎﺗﻢ از ﻗﺮار ﻣﺘﻮﺻﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ و وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ درﯾ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺑﯿﻦ ﻣﻠ ﻧﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر را در اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ.ﺧﻮد ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻇﺮﻓﯿﺘ ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﮐﻪ دارﻧﺪ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻣﺪﯾﺮان ﭼﺎﺑﻬﺎر وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزی
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮﺑ را در داﺧﻞ و ﻫﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ راه دارﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳ آی
اس،آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺣﺘ ﻃﺮف ﻫﺎی ﭼﯿﻨ.ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮف ﻫﺎی ﭼﯿﻨ را ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﮔﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭼﯿﻦ
ﻗﻄﻌﺎ در آن ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ درﯾﺎﯾ ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳ آﺳﺎن ﺗﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺎز دارد.و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﯾ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳ دارد ﮐﻪ ﯾ ﺑﺨﺶ آن ﺑﻪ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ و ﺑﺨﺶ دﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺑﺘﺎر ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎر
ﭼﯿﻨ ،دوﻟﺖ ﻣﺮدان و ﺣﺘ روس ﻫﺎ را دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪ.ﭼﻮن روس ﻫﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ آب ﮔﺮم اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ وﻟ
ﯾ ﺑﺨﺸ از آن ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺴﺘ دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﯾ دورﻧﻤﺎی روﺷﻨ از آﯾﻨﺪه ﻫﻤﺎری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾ در ﺧﺼﻮص اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺪون اﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨ ﮐﻨﺪ؟

ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﻨﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری ﻣﯿﻮﯾﻨﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدی آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻮی ﭘﺮش
ﺻﺎدراﺗ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾ ﺑﺨﺶ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ دوﻟﺖ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﮐﻪ ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪ دارﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﺘ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﭼﺎﺑﻬﺎر دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﺮاﻧ و ﺑﺮﻗﺮاری و ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎزار ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮرﯾﺴﺘ ﺧﻮﺑ دارد در ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر روس ﻫﺎ و ﺑﺮﺧ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳ
آی اس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﺧﯿﻠ ﻃﻮﻻﻧ دارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻇﺮﻓﯿﺖ درﯾﺎی آن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺮای دور زدن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﯿﻠ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﺮدﯾﻢ.اﻧﺘﻘﺎﻻ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻨﻮﻟﻮژﯾ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﺎﺷﺪ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺮآوری دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در
ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﻨﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﻣﺜﻞ ﺳﻨ ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘ.در ﺧﺼﻮص ﺳﻨ ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻮد از ﻃﺮف آﻓﺮﯾﻘﺎ،ﺳﺮﯾﻼﻧﺎ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﻮاد وارد و ﻓﺮآوری ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﺠﺎ ﺻﺎدر ﺷﻮد.ﺷﻬﺮ دﺑ ﺑﻪ ﻫﺎب
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺎﻟﺺ ﮐﺮدن ﻃﻼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺑﺎزار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﻼ را ﻣﺎ ﺧﯿﻠ ﺑﻬﺘﺮ از اﻣﺎراﺗ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ در دﺳﺖ ﺑﯿﺮﯾﻢ.ﻫﻤﺎری
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻨﺪی ﻫﺎ ﻣﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ روی راه آﻫﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔ در ﻫﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺨﺼﺼ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎﺻ را در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺳﻮی ﺻﺎدراﺗ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠ
ﺷﻮد.ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺜﻞ ﺳﻨ ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻟ ﺑﺮ ۷۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻓﺮوش آن و اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺮدش دارد.ﮐﺸﻮر ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺟﻮاﻫﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺘ ﺑﻨﺎدر ﺑﺮ و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده اﯾ را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾ اﻧﺘﻘﺎل آب از درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ،آﻏﺎز ﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی در
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ اﯾﺮان دارد؟
اﺛﯿﺮاﻧﺘﻘﺎل آب روی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ اﺳﺖ.ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻇﺮﻓﯿﺘ دارد ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘ آب را در آﻧﺠﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎی ﻧﺮاﻧ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻠﻮص ﻧﻤ در آب ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات اﮐﻮ ﺳﯿﺴﺘﻤ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﺧﻮﺑ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﭘﺎﯾﺪار را ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ.واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در آﯾﻨﺪهای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺤﺮان آب ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﺸﻮر رﺷﺪ ﻣﯿﻨﺪ
واﺑﺴﺘ ﺑﻪ آب ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﺎ ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﻢ آب را از از ﻣﻨﺎﻃﻘ ﻣﺜﻞ ﺗﺎﺟﯿﺴﺘﺎن ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ اﻣﻨﯿﺘ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻼح
ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .و ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﻓﻐﺎن ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ آب ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ آب را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﻫﻢ اﻫﺮم ﺳﯿﺎﺳ ﺧﻮﺑ در ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .ﻟﺬا اﻓﻐﺎن ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺗﻼش داﺷﺘﻨﺪ ازﻣﺴﺌﻠﻪ اﻫﺮم آب ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﻫﺮم ﮐﺎﻣﻼ از ﮐﺎر
ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی زﯾﺎدی آب ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎﯾﺪ روی اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺸﺎورزی ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد زﯾﺮا آﺑ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ آب ﮔﺮاﻧ اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی روز ﺻﺮﻓﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را در ﻣﺼﺮف آب را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
اﺧﯿﺮا ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎره ﺟﺎﯾﺰﯾﻨ ﻣﺴﯿﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ را
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ،ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﮐﺮد؟
ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ و ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﺮ ﮐﺪام ﺟﺎﯾﺎه ﺧﻮدﺷﺎن را دارﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ﻣﻘﺼﺪی اﺳﺖ ﺑﯿﻦ آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و ﺑﺎﻟﻌﺲ ﺿﻤﻦ

اﯾﻨﻪ ﺟﺎﯾﺰﯾﻨ ﻫﻢ ﻧﺪارد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ راه ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﺧﻮد را از ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﮐﻨﻢ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻗﻄﻌﺎ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﺧﻂ راه آﻫﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ اﯾﻦ راه ﻃﻮﻻﻧ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮود از ﺑﺎب اﻟﻤﻨﺪب ﺑﻪ
درﯾﺎی ﺳﺮخ و از آﻧﺠﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ.در ﺣﺎﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای دﻧﯿﺎ ﻣﺴﯿﺮ ارزاﻧ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ژﺋﻮﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ راﻫﺒﺮدی ﮐﻪ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ و ﻏﺮﺑ ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺗﻼﻗ
دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳ ﻣﺎ دارد و اﯾﻨﻪ ﻣﺎ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺧﻮد ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺗﻮﻓﯿﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در ﺗﺮاز ﯾ ﻗﺪرت
ﻣﻮﺛﺮ و ﺑﺎزﯾﺮ ﻣﻌﺎدﻻت را ﺑﻪ ﻧﻔ ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ.اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ژﺋﻮﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ اﯾﺮان ﮐﻪ ﯾ ﻣﻮﻫﺒﺖ
اﻟﻬ اﺳﺖ و اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻫﺎردﻟﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻓﻌﻠﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﻨﺪ و در ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﻬﺎﻧ اﯾﺮان ﺗﺤﻮل اﯾﺠﺎد ﻣﯿﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪﮔﺎﻫ ﺑﻠﻨﺪت ﻣﺪت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت.ﭼﺮا ﮐﻪ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺎ ﺑﺎ
آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ و ﻏﺮﺑ ﻫﺎ و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺘﺎﯾ ﺧﻮﺑ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز را ﺑﻪ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﺸﯿﺪه اﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧ ﻫﺎ اﺟﺎزه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻧﺪادﻧﺪ.در آﯾﻨﺪه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧ ﻫﺎ رﺟﻮع و از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎﯾﺮ راه ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت.
رواﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﯾ وﺿ راﻫﺒﺮدی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و در ﺳﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﺮات ﻣﻌﺎدﻻت راﻫﺒﺮدی آن وﻗﺖ ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ﺷﻮد وﻟ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ راه ﮐﻤ ﻃﻮﻻﻧ اﺳﺖ.

