ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ اﺳﺖ

ﮔﻔﺖوﮔﻮ :ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺣﺴﯿﻨ
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،روﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﯾﺎ ﺗﻤﯿﻞ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﻟﺰاﻣ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺸﻤﯿﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺴﺮﯾ در اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ وﻗﺘ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣآﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺟﻤﻌﯿﺘ ﻣﻌﺎدل  800ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ
ﭼﺎﺑﻬﺎر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻗﻔﻘﺎز و ﺷﺮق اروﭘﺎ ﻣﺷﻮد و ﺑﺎزاری ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖﺗﺮ را در
ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾﻌﻨ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻬﺎن ،ﻫﯿ ﻧﻘﻄﻪای
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ از ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای وﺻﻞ ﮐﺮدن اﯾﻦ دو ﺑﺎزار ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﺼﺎل اﯾﻦ دو ﭘﻬﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺼﺮف،
ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و ﻫﻢ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾ را در ﺧﻮد ﺟﺎیداده ،ﭼﻪ ﺗﺤﻮل ﻋﻈﯿﻤ را در ﭼﺎﺑﻬﺎر و
ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃاش در ﻣﺤﻮر ﺷﺮق ﭘﺪﯾﺪ ﻣآورد.
از ﻣﯿﺎﻧﻪﻫﺎی دﻫﻪ  1360ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای در ادﺑﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻮر ﺷﺮق ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ﺑﻮده و از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻮاره اﺣﺎﻣ درﺑﺎره ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻮر در اﺳﻨﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮار ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﮔﺎه ﻫﻢ ﻋﻤﻠ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ اﮔﺮ از ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﺮق اﯾﺮان ﺻﺤﺒﺘ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣآﻣﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﻫﯿ اﻗﺪام اﺟﺮاﯾ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ در ﺷﺮق ﺻﻮرت ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﯾ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ .درواﻗ ﺳﻬﻢ ﺗﻨﻮﻟﻮژی در
رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻢ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ زﻣﺎن و ﻗﯿﻤﺖ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﻓﺰوﻧ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ از
ﺧﻠﯿﻓﺎرس ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺑﺰرﮔ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﯿﻦ ،ﻣﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪود  15ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﻃ ﮐﺮد ،درﺣﺎﻟﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﮐﺮﯾﺪور ﺷﺮق
اﯾﺮان ،اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ را ﺑﻪ  3ﻫﺰار و  500ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯾﺎﺑﺪ .ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ و ﻣﺪتزﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺪف ،ﯾ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘ
ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﺷﺘﯿﺎق ﻗﺪرتﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﻔﺎ ﻣﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺟﺎن ﺗﺎزهای ﺑﻪ ﮐﺮﯾﺪور ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻣﺑﺨﺸﺪ و
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺴﺮﯾ ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﺒﻮر از
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ،ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪهای ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﻧﻔﻮذ ﭼﯿﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﯾ از راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﻖ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر در
ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻠ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .راﻫﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﮐﺮدن اﯾﻦ راﻫﺒﺮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ،اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺎﯾ ﺑﺎﻻدﺳﺘ ﻓﻮﻻد و
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺗﺠﺎری ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﯾﻌﻨ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺟﺎدهﻫﺎ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻨﺪر و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﻪ رﯾﻠ از دﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ راﻫﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼ ،اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺎﯾ ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺖ ﻓﻮﻻد و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ و ...در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم
اﺳﺖ.
ﮐﺎﻣﻼ واﺿ و ﻣﺒﺮﻫﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار ،اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد؛ داﺷﺘﻦ ﺑﻨﺪر ،ﻓﺮودﮔﺎه ،ﺟﺎدهﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﻣﻨﺎﺳﺐ و دهﻫﺎ ﻣﻮرد دﯾﺮ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮﮐﺪام ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف
ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری اﻣﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﮐﻤﺎ اﯾﻨﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮردﻧﻈﺮ،

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻗﯿﻘ را درﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ و در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﺪﯾﺪه و
ﻋﻈﯿﻤ در ﺳﻄ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻄﻮح ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ اﻧﺘﻈﺎر ﻣرود ،ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و
ﺟﻬﺎن ﺑﭙﺮدازد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮔﺮﺷﺎﺳﺐ ﺧﺰاﺋﻨ ﻣﻌﺎون ﻓﻨ و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﺧﻮاﻧﯿﺪ.

‐ ﺑﻪﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺳﺆال ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و دﻏﺪﻏﻪای ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻌﻪ دارﯾﺪ ،ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻣﺴﯿﺮ آﯾﻨﺪه اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﭼﻄﻮر ارزﯾﺎﺑ ﻣﮐﻨﯿﺪ؟
اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻣﺎ دو ﺳﻨﺪ ﺧﯿﻠ ﺑﺎﻻدﺳﺘ
ﻣﻠ دارﯾﻢ :ﯾ ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان و دﯾﺮی ﻫﻢ ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻮر ﺷﺮق؛ اﯾﻦ دو ﺳﻨﺪ ﯾﺠﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﺗﻼﻗ ﻣﮐﻨﻨﺪ و آن دﻗﯿﻘﺎً
ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ .ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻠ در اﯾﻦ ﺳﻨﺪﻫﺎ دارد ﮐﻪ اﮔﺮ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ،اﺗﻔﺎقﻫﺎی ﺧﻮﺑ ﺑﺮای رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠ رﻗﻢ ﻣﺧﻮرد؛
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠ و ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﻪزﻧ ﻣﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎﻻ ﻣرود ،ﯾﻌﻨ ﻫﻤﯿﻦﻗﺪر ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺤﻮر
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮق را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﻢ و راه ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ،ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﻪزﻧ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﯿﻠ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺷﻮد؛ ﯾﻌﻨ ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﮐﻪ
ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎرﺷﺎن از ﺷﺮق دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻏﺮب دﻧﯿﺎ ﺑﺮود ،ﺑﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺘ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄ ﮐﺎرﮐﻨﯿﻢ؛ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠ ﻣﺎ
ﻫﻢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود .ﯾﻌﻨ آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ اﯾﺮان دﭼﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺷﻮد ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻓﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ در آن ﺳﻬﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺧﯿﻠ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻮر ﻏﯿﺮ از ارزش اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖزداﯾ از ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ،ﯾ ارزش ﺑﺎﻻﯾ در
اﻣﻨﯿﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠ دارد.

‐ اﻫﺪاف و ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﺪ ،ﭼﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﺪ؟
اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﻗﻄﺐ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ اﺳﺖ .در ﺳﻨﺪ ﻟﺠﺴﺘﯿ ﮐﺸﻮری ﻧﯿﺰ اوﻟﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪن
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻟﺠﺴﺘﯿ را ﭼﺎﺑﻬﺎر ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﻬﺮ ﻟﺠﺴﺘﯿ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎده ،ﺗﻤﺎﻣ اﻣﺎﻧﺎت اﻧﺘﻘﺎل ،ﭘﺮدازش ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻧﺒﺎرش ﮐﺎﻻ را
در ﺧﻮد دارد .ﯾ ﻫﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ وارد آن ﺷﺪه ،ﺗﻔﯿ ﻣﺷﻮد ،ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﮔﺮدد ،ﺣﺘ ﺑﺮﺧ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ارزشاﻓﺰوده روی آن اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد و در آﺧﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﺻﺎدر ﻣﮔﺮدد.
ﺑﻪ رواﯾﺘ ۲۰ ﺗﺎ  ۲۵درﺻﺪ ارزش ﻫﺮ ﮐﺎﻻ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻟﺠﺴﺘﯿ اﺳﺖ؛ ﺣﺎل ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ ،اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﮐﻮﺗﺎﻫ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ،ﭼﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺮار دارد .ﻇﺮﻓﯿﺘ ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠ ،ﮐﻪ ﺑﺎزار
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎً اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻣﺘﺤﻮل ﻣﺳﺎزد .دﺑ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﯾ ﺷﻬﺮ ﻟﺠﺴﺘﯿ اﺳﺖ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ دﺑ ﺑﺎ ﻟﺠﺴﺘﯿ و
ﺻﺎدراتﻣﺠﺪد ﮐﺎﻻ ﭼﻪ رﺷﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﺎب ﻣﺎﻟ و ﺗﺠﺎری ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻢ وﺟﻮد
دارد .وﻟ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠ ﺧﯿﻠ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻓﺎﺻﻠﻪدارﯾﻢ .درواﻗ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ را دارد ،اﻣﺎ اﺑﺘﺪا
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯾ ﻻزم دارد ﺗﺎ آن ﻇﺮﻓﯿﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﻢ.

‐ اﯾﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻄﻮر ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺷﻮﻧﺪ؟

وﻗﺘ درﺑﺎره ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻟﺠﺴﺘﯿ ﺣﺮف ﻣزﻧﯿﻢ ،درواﻗ درﺧﺼﻮص ﭼﻨﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻫﻢ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻟﺠﺴﺘﯿ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ ﺗﺎﺟﺮ ﻫﻨﺪی ،اﻓﻐﺎن ﯾﺎ ﺗﺎﺟﯿ را ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را از ﻣﺴﯿﺮ
ﺑﻨﺪر ﻋﻤﺎن ،ﮔﻮادر ﯾﺎ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻫﻢ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ ،وﻟ آن را ﻫﻢ ﻣﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺮخ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺣﻤﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﺎب ﻟﺠﺴﺘﯿ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﻟﺠﺴﺘﯿ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﮐﺮد .وﻟ ﭼﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾ ﻗﯿﻤﺖ ﻟﺠﺴﺘﯿ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ؟
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿ را دارد ،دارای ﺑﻨﺪر ﻣﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس وﺻﻞ اﺳﺖ ،ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺣﺘ اروﭘﺎ دارد،
از اﻣﻨﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﭙ و ﻻﺟﻮرد اﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺗﺠﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ وﻗﺘ
ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﺎ اروﭘﺎ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ  ۱۰ﮐﺸﻮر ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،از ﯾ ﮔﻤﺮک ﺑﻪ ﮔﻤﺮک دﯾﺮ ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و از
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻧﺎاﻣﻦ و ﭘﺮﺗﻨﺶ ﻗﺒﺎﯾﻠ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ .وﻟ اﯾﻨﺠﺎ ﯾ ﮐﺸﻮر اﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ .ﺳﻮار ﻣﺷﻮﯾﺪ در اﻧﺰﻟ ﭘﯿﺎده
ﻣﺷﻮﯾﺪ ،در ﻣﺎﮐﻮ ﭘﯿﺎده ﻣﺷﻮد ،در ﺳﺮﺧﺲ ﮐﺎﻻ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣدﻫﯿﺪ؛ ﺧﯿﻠ ﺳﺎده ،ﺧﻮدت را ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ﯾﺎ روﺳﯿﻪ ﻣرﺳﺎﻧ،
ﭘﺲ ﺧﯿﻠ اﺗﻔﺎق ﺧﻮﺑ اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﯾﻨﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ،اولازﻫﻤﻪ ﻧﯿﺎز دارد روی ﺧﻄﻮط ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎر ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨ ﺑﻨﺪر ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ واﻗﻌ
ﻣﺧﻮاﻫﺪ ،راهآﻫﻦ ،ﺟﺎده و ﺑﺰرﮔﺮاه ﻣﺧﻮاﻫﺪ ،ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﻣﺧﻮاﻫﺪ و ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ دﺑ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌ ﺷﻬﺮ ﻟﺠﺴﺘﯿ اﺳﺖ .ﺑﻨﺪر ﺟﺒﻞﻋﻠ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻨﺪری آن در ﮐﻨﺎر ﻓﺮودﮔﺎه
دﺑ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎ اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞوﻧﻘﻠ ﻓﻌﺎل .اﯾﻦﻫﺎ ﻇﺮﻓﯿﺘ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ،درآﻣﺪ ﻧﺎﺷ از ﺻﺎدراتﻣﺠﺪد ﮐﺎﻻ دارد .ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺒﺮد و ﺣﺎﻻ
ﭘﺮدازش ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ اﮔﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﯾﺗﻪ دﯾﺮ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ و ﯾﺎ از آن ﮐﻢ ﻣﺷﻮد و ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره ﺻﺎدرات و ﭘﺨﺶ ﻣﺷﻮد ،ﻣﺜﻞ ﯾ اﻧﺒﺎر
ﺑﺰرگ ﻣﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﭼﺎﺑﻬﺎر رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد ،ﻓﺮودﮔﺎه ﻻزم اﺳﺖ ،راهآﻫﻦ و ﺑﺰرﮔﺮاه ﻣﺧﻮاﻫﺪ ،ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺗﻤﯿﻞ ﺑﻨﺪر ﻻزم اﺳﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﭘﺎرکﻫﺎی ﻟﺠﺴﺘﯿ و ﺗﯿﺮﭘﺎرکﻫﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ اﺿﻼﻋ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺠﺎدﺷﺎن در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺗﻨﻮع ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻟﺠﺴﺘﯿ را
ﺑﺮای ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﮐﺎﻻ ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ.

‐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺘ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻘﺶ ﻟﺠﺴﺘﯿ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﺪ ،ﭼﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی اﺟﺮاﯾ در ﺣﻮزه ﻟﺠﺴﺘﯿ در ﺣﺎل اﺟﺮا
دارﯾﺪ؟
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻫﺎب ﻟﺠﺴﺘﯿ ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ،ﭼﻨﺪ ﭘﺮوژه ﮐﻠﯿﺪی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺗﺤﻮل
ﻣﻬﻤ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪن ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻫﺎب ﻟﺠﺴﺘﯿ اﯾﺠﺎد ﻣﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺪاث ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﭼﺎﺑﻬﺎر،
ﺳﺎﺧﺖ آزادراه ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺻﻨﺎﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﻪ ﺑﻨﺪر و اﺣﺪاث ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻟﺠﺴﺘﯿ ۴ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﺳﺖ.
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ وﻟ ﺑﺮای آﻧﻪ ﺑﺘﻮان از ﻇﺮﻓﯿﺖ آن ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ اولازﻫﻤﻪ
ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺷﺒﻪ ارﺗﺒﺎﻃ ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺘ آن اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﺠﺎدﺷﺪه در ﻓﺎز ﯾ ﺑﻨﺪر 8.5
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﺳﺖ ،وﻟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﭘﺴﺮاﻧﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻨﺪری ،آﻧﭽﻪ در ﻋﻤﻞ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه ﺣﺪود  2.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﺳﺖ.

ﺣﺘ اﮔﺮ در اﻓﻖ ﻃﺮح ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾ ﻫﺮ  ۴ﻓﺎز ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد؛ ﺑﺎزﻫﻢ ﺷﺒﻪ رﯾﻠ ﮐﻪ ﺑﺎر را از ﺑﻨﺪر ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻤﯿﻞﻧﺸﺪه و ﺟﺎدهﻫﺎﯾﻤﺎن
ﻫﻢﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎﻓ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ رﻫﺒﺮی ،اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﻪ ﺧﻂ راهآﻫﻦ اﺧﺘﺼﺎصﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻣﯿﺪ دارﯾﻢ روﻧﺪ ﺗﻤﯿﻞ ﭘﺮوژه ﺗﺴﺮﯾ
ﮔﺮدد .وﻟ اﯾﻦ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾ ﮐﺎﻓ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر از ﻣﺴﯿﺮ رﯾﻠ در ﮐﺸﻮر  ۵درﺻﺪ اﺳﺖ و ﺣﺘ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ )در ﺑﻨﺪر
اﻣﺎم( اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪود  ۱۳درﺻﺪ ﻣرﺳﺪ؛ ﯾﻌﻨ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾ از ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎده و ﺑﺰرﮔﺮاه ﺣﻤﻞ ﺷﻮد.
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸ از اﯾﻦ ﭘﺎزل ﺑﺰرگ ،ﯾ ﭘﺮوژه ﻣﻬﻢ در ﺣﻮزه ﺟﺎدهای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .آزادراﻫ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﯾﺒ۶۰ 
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﮐﻪ از ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ آﻏﺎز و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ،ﺻﻨﺎﯾ ﺳﻨﯿﻦ و ﭘﺎرک ﻟﺠﺴﺘﯿ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد را ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﮐﻨﺪ و از
اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪای در ﺷﻞﮔﯿﺮی ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮ ﻟﺠﺴﺘﯿ در ﭼﺎﺑﻬﺎر دارد .ﻣﻮاﻓﻘﺖﻫﺎی اﺳﺎﺳ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت راه ﺑﺮای
اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﻗﺎﻟﺐ آزادراﻫ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻋﻮارض اﻧﺠﺎمﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﻨ ﺑﺎﻗﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮای آﻧﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ در
دﺳﺘﺮﺳ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠ اﺧﻼﻟ اﯾﺠﺎد ﻧﺮدد؛ ﮐﻪ انﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻞ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﺳﺎل  ۹۹آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دوﻣﯿﻦ ﭘﺮوژه ﮐﻠﯿﺪی ،اﯾﺠﺎد ﻟﺠﺴﺘﯿ ﭘﺎرکﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ .در دﻧﯿﺎ ،ﻟﺠﺴﺘﯿ ﭘﺎرکﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﯿ ﻣﺪلﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻠ،
اﻣﺎﻧﺎت ﺑﺮﺗﺮی را ﺑﺮای اﻧﺒﺎرش ،ﻓﺮآوری ،ﭘﺮدازش و ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺑﺎزﻧﺮی ﻃﺮح ﺟﺎﻣ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭘﺎرک ﻟﺠﺴﺘﯿ را
در ﭼﻬﺎر ﭘﯿﺮه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮرﺳ و ﺟﺎﻧﻤﺎﯾ ﮐﺮدهاﯾﻢ :ﺑﺨﺸ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،ﺑﺨﺸ ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾ ﺳﺒ ،ﺑﺨﺸ در ﺟﻮار ﺻﻨﺎﯾ
ﺳﻨﯿﻦ و دﺳﺖآﺧﺮ در ﺷﻬﺮک ﻓﺮودﮔﺎﻫ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻻی ﺗﺠﺎری ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺟﻮار ﺑﻨﺪر ﮐﻼﻧﺘﺮی
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺒﺎرﻫﺎ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﯾ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ،ﺑﺎراﻧﺪاز ،ﺧﺪﻣﺎت اداری ،ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮدروﯾ و ...را در ﺧﻮد دارد .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ،اﻋﻼم آﻣﺎدﮔ ﺑﺮای ﻫﻤﺎری در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟ دارد .ﺑﺎ راهاﻧﺪازی اﯾﻦ
ﭘﺎرک ،ﺗﺠﺎر ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ،ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ،ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی و از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎده ،راهآﻫﻦ ﯾﺎ
ﻓﺮودﮔﺎه ،ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

‐ ﻟﻄﻔﺎً در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺣﺪاث ﻓﺮودﮔﺎه ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؛ ﭼﻪ زﻣﺎﻧ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﺗﻤﯿﻞ ﭘﺎزل ﻟﺠﺴﺘﯿ ﮐﻪ ﻋﺮض ﮐﺮدم ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺣﺪاث ﯾ ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﺑﺎ اﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف
)اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻋﻤﺎن و ﻫﻨﺪ( و ﺑﺎزار داﺧﻠ اﺳﺖ .ﻓﺮودﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻇﺮﻓﯿﺖ و اﻟﺰاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺪف را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﻟﺬا
ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر را در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻬﺮک ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﭘﯿﯿﺮی ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪ ،ﯾ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﺎﻧﺪ  ۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺪود  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی در
ﺗﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻃﺮاﺣ ﻓﺮودﮔﺎه ،ﺑﺮ ﺟﺎﯾﺎه ﺷﻬﺮک ﻓﺮودﮔﺎﻫ و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺨﺶ
ﻟﺠﺴﺘﯿ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮک ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .درواﻗ آﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺟﺬاب ﻣﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺶ
ﻟﺠﺴﺘﯿ ﻓﺮودﮔﺎه اﺳﺖ .ﭘﯿﻤﺎﻧﺎر ﭘﺮوژه اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟ آن از ﻣﺤﻞ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺧﺪا را ﺷﺮ اﻣﺮوز اﺟﻤﺎع ﺧﻮﺑ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﺠﺎدﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﺴﺘﻘﻞ
و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ دارد .اﻣﯿﺪوارم ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد ،اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﺗﺴﺮﯾ ﺷﻮد و ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶازاﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﻧ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻓﺎﺋﻖ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣ ﻣﻮﺟﻮد را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺮدهاﯾﻢ .از اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮی را ﺑﻪ ﺟﺪ آﻏﺎز
ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ  ۹۰درﺻﺪی ﭘﺮوژه ،انﺷﺎءاﻟﻠﻪ در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺒﻠ را ﺗﺸﺮﯾﻒ آورده ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﺣﺘﻤﺎً دﯾﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد و در ﺑﺪو ورود ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮدﺷﺮان و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران را از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر

ﻣﻨﺼﺮف ﻣﮐﺮد .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮع ﮐﺎر ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻣﺤﯿﻂ ﻧﻈﺎﻣ ﻓﺮودﮔﺎه ،ﮐﺎر دﺷﻮاری ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﮐﻤ اﺗﻤﺎم ﯾﺎﻓﺖ .انﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﮐﻪ از
ﺷﺮﻣﻨﺪﮔ ﻣﺮدم و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ درآﻣﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ.

