ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺤﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ ﺷﻮد

ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎﯾﻤﺰ :ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ از ﺷﺮﯾﺎنﻫﺎی اﺻﻠ ﮐﺮﯾﺪور ﺟﻨﻮﺑ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﺧﻮد و
دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ آبﻫﺎی آزاد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ،ﺟﺎﯾﺎه وﯾﮋهای در ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ،اﺗﺼﺎل ﺧﻂ آﻫﻦ
ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﺳﻤﺖ زاﻫﺪان ﮐﻪ در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮﺑ داﺷﺘﻪ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر را
ﺑﯿﺶازﭘﯿﺶ وﯾﮋهﺗﺮ و ﺟﺬابﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .از ﺳﻮی دﯾﺮ ،اﺗﺼﺎل ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺧﻂ راهآﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن‐ﺗﻬﺮان‐رﺷﺖ‐آﺳﺘﺎرا )اﯾﺮان(‐آﺳﺘﺎرا
)آذرﺑﺎﯾﺠﺎن(‐ﺳﻮﭼ) روﺳﯿﻪ( و ﻫﻠﺴﯿﻨ) ﻓﻨﻼﻧﺪ( ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎزار ﻧﻮﭘﺎ اﻣﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اوراﺳﯿﺎ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺷﻞﮔﯿﺮی اﺳﺖ و ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮﺷﺘﺎب ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﻨﺪ ،ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﻪﻋﻨﻮان دروازه ﻃﻼﯾ ﺧﻮد ﭘﯿﺶ رو
دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺷﺮق آﺳﯿﺎ را از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ و ﺣﻮزه ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺣﻮزه ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اوراﺳﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺎک آﯾﯿﻦ ،ﺳﻔﯿﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﺮان در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ،زاﻣﺒﯿﺎ ،ازﺑﺴﺘﺎن و ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﮔﻔﺘﻮﯾ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ازﻧﻈﺮ ﻣﮔﺬرد.
ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در اﺗﺼﺎل ﮐﺮﯾﺪورﻫﺎی ﺷﻤﺎل‐ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق‐ﻏﺮب را ﭼﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑ ﻣﮐﻨﯿﺪ؛ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺗﻮان از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺑﺤﺚ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﻮلﺳﺎزی و ارزآوری ﺑﺮای ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪ؟
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ﺧﻮد ،ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل ﭼﻨﺪ ﻗﺎره ازﺟﻤﻠﻪ آﺳﯿﺎ ،آﻓﺮﯾﻘﺎ و اروﭘﺎﺳﺖ .ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻪوﯾﮋه در اﻣﺮ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ ،ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ارزآوری و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .اﯾﺮان در دو ﺑﺨﺶ
داﻻنﻫﺎی ﺷﻤﺎل ـ ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق ـ ﻏﺮب ﻣﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻮزه ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ از ﻣﻨﺎﻃﻘ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ
و اﻣﺎﻧﺎت ﺑﺎﻻی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت اﯾﺠﺎد ﯾﺎ ﺗﻤﯿﻞ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎدهای ،رﯾﻠ ،درﯾﺎﯾ و ﻫﻮاﯾ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾ ﻣﺤﻮر ﻣﻬﻢ
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎرراه ﮐﺮﯾﺪورﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب و ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق اﺳﺖ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾ از ﭘﻨ ﻣﺤﻮر
ﻣﻮاﺻﻼﺗ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮد .ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﯾﺮان در آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑ و ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺨﺼﻮص اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ آ ﺳﻪ آن در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ آﺳﯿﺎ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾ و ﺣﺘ اروﭘﺎ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﻣﻨﺘﻔ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾ و رﯾﻠ و ﺟﺎدهای ،ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺒﺪل ﺳﺎزد.
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه راهآﻫﻦ زاﻫﺪان ‐ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺟﺎزه دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ
ﭘﺮوژه از ﻣﻨﺎﺑ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .در اﺧﺒﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت
ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ وﻋﺪه ،ﮔﺎم ﺑﺰرﮔ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﯾﺎه ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺳﺎﺧﺖ راهآﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﺮﺧﺲ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻮل در داﻻن ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺷﻤﺎل ـ ﺟﻨﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد و ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ آبﻫﺎی آزادراه ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﺸﻢاﻧﺪازی
وﺳﯿ در ﻗﺒﺎل ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺗﻮان از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺑﻪ ﺷﻠ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪ؟
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﻮﯾﺖ را ﺑﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی داﺧﻠ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ داد و
درﻋﯿﻦﺣﺎل از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻫﻨﺪیﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺘ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر و ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ .در ﺳﻮم ﺧﺮداد  1396ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﺎن روﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان،
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﻫﻨﺪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ .ﻫﻨﺪ ﮐﺸﻮر دوﺳﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ و ﻣﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ

در ﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﺮی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﺮی ﻫﻢ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺬب
ﺷﻮد .ﺿﺮورﺗ ﻧﺪارد ﻣﺎ در دﻋﻮای ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﯾﺎ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ وارد ﺷﻮﯾﻢ و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺤﻞ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی
ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﭼﯿﻦ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .ﻓﻀﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری دﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﻦ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺧﻠﯿﻓﺎرس ﻣﺜﻞ ﻋﻤﺎن ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮق آﺳﯿﺎ و ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ دﯾﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﻣﻦ در ﺳﺎلﻫﺎی  1389و  90در ﺳﺘﺎد
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ﻫﻨﺪیﻫﺎ ﺑﺮای ورود در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻮدم .در آن زﻣﺎن ﻗﺮار ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻری آنﻫﺎ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮاً در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 150 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر آوردهاﻧﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ  46ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺑﻨﺪر ﮔﻮادر و در ﻣﺠﺎورت ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﯿﻨﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪ .درواﻗ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ داد و ﺑﺮای ﺟﺬب آﻧﺎن ﭘﯿﺶﻗﺪم
ﺷﺪ .ﻫﻨﺪ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻋﻤﺎن ،ﻣﺎﻟﺰی و  ...ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﯾﺗﺮﯾﻦ ،اﻣﻦﺗﺮﯾﻦ و اﻗﺘﺼﺎدیﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ آﺑﻬﺎی درﯾﺎی ﻋﻤﺎن و ورود ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻮق ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﮔﻮادر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪر رﻗﯿﺐ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﺎه ﺷﻮد .ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻤﺎری ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎری ﺑﻪ دﻋﻮاﻫﺎی ﺳﻨﺘ دﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ و ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﺎری ﺧﻮﺑ ﺑﯿﻦ دو
ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻧﻘﺶ ﭼﺎﺑﻬﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط رﯾﻠ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﻮزه ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﯾ اﯾﺴﺘﺎه اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد را در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و
ﻫﻤﺎریﻫﺎ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اوراﺳﯿﺎ را ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺑﯿﻨﯿﺪ؟
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اوراﺳﯿﺎ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪای اﻣﻀﺎ ﺷﺪ .ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺪری ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎری اوراﺳﯿﺎ ﻣﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﺮرﻧ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﯾ ﻓﺮﺻﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و ﺗﺠﺎرت در اوراﺳﯿﺎ اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از
ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ اوراﺳﯿﺎ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آن ﺷﻮد و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﻨﺪری ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه
اوراﺳﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ اوراﺳﯿﺎ ﻣﺗﻮان ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﺜﺒﺘ ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ،ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾ ﻣﺗﻮاﻧﺪ در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺪون اﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ،ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨ ﮐﻨﺪ؟
ﻫﺪف اﺻﻠ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘ ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘ اﺳﺖ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮزهﻫﺎی دﯾﺮ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺜﻞ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و ﺗﺠﺎرت و ﮔﺮدﺷﺮی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد .ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ اﺳﺖ و ﻣﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﺴﻬﯿﻞﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﺎرت ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﺮان ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮد و
اﻧﺸﺎءاﻟﻠﻪ در ﺳﺎﯾﻪ ﺗﻼش و ﺧﻮدﺑﺎوری ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

