ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ

ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ در ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﺶ از  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻪ از دو ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﻣﻤﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻮﯾﺪدﻫﻨﺪه
ﺗﻮﺳﻌﻪ و آﺑﺎداﻧ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر راﻫﺒﺮدی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎز در ﺷﺮق ﺗﻨﻪ ﻫﺮﻣﺰ و درﯾﺎی ﻋﻤﺎن در
ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻄﻮط اﺻﻠ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎ ،آﺳﯿﺎ و اروﭘﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ راه ارﺗﺒﺎﻃ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﻠﯿﻓﺎرس ،ﺷﺮق آﻓﺮﯾﻘﺎ و دﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﻣﺰﯾﺖ ﻋﻤﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ
آزاد ﮐﺸﻮر از ﯾﺳﻮ ،اﻣﺎن دﺳﺘﺮﺳ ﺳﺮﯾ ﺑﻪ آبﻫﺎی آزاد اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ ﻫﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﺮ ،اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﻪ راهﻫﺎی زﻣﯿﻨ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
در ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه  ۱۳۷۹و زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل ﺟﻨﻮب در ﺳﻨﺖﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﻣﯿﺎن وزرای ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ،ﻫﻨﺪ و
روﺳﯿﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ و ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪری اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ در اﯾﻦ ﮐﺮﯾﺪور ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪ .ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر و اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ ﻣﺮز ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮزی ﺑﺎﺟﯿﺮان ،ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ زﻣﯿﻨ ﮐﺎﻻ در ﮐﺮﯾﺪور ﺷﺮق و ﺷﺎﻫﺮاه ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ،آﯾﻨﺪه ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺸ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻮر ﺷﺮق و روﻧﻖ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟ اﯾﺮان دارد .در ﺻﻮرت ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺻﺪدرﺻﺪی از اﯾﻦ ﺑﻨﺪر،
روﻧﻖ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ،ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،ازﻧﻈﺮ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺗﺮ ﻣﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی،
ﻧﺎاﻣﻨﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻗﺎﭼﺎق در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺮوم ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯾﺎﺑﺪ .ازاﯾﻦرو ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻣﺤﻮر ﺷﺮق درزﻣﯿﻨﻪ روﻧﻖ ﺗﺠﺎرت
ﺧﺎرﺟ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ،ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﮐﺸﻮر و ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﻨﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺮزی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،وزرای ﺧﺎرﺟﻪ و ﺻﻤﺖ اﯾﺮان اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﻧﻬﺎﯾ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﻣﻀﺎی اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﺒﺎدﻻت ﻣﺮزی و رﻓﺖوآﻣﺪﻫﺎی
ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪ.
درواﻗ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن دو ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ رﺳﻤ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدﻻت و ﺷﺶ ﺑﺎزارﭼﻪ ﻣﺮزی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﻣﺮوز ﻣﻮردﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻌﻼوه ﻣﺼﻮﺑﻪ دوﻟﺖ
ﮐﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﺎﺻ را ﺑﺮای واردات اﻗﻼم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾ ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﺧﻮب ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ .در
ﺧﺼﻮص ﺿﺮورت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺗﻨﻬﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ راهوﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺤﺚ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر در اﻧﺤﺼﺎر ﯾ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎب ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎز ﺑﻮده و ﺣﻀﻮر
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻓﻌﻠ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺤﻤﺪ راﺳﺘﺎد درﺑﺎره راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﮐﻼن و ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺑﺮ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ در اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺟﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ را
ﺑﺎﺑﺖ رﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ.
او اداﻣﻪ داد :ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪ اﯾﺮان‐اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‐ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺠﻢ
ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬ از ﮐﺎﻻ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾ ﮐﻪ در اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ،اﻧﺠﺎم و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺷﻞ ﺑﯿﺮد .ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ
راهوﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺘﻪ دﯾﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺸﺘﻫﺎی ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺰرگ ازﻧﻈﺮ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺑﻨﺪری و درﯾﺎﯾ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﯾ از راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬ از ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳ
ﮐﻪ در اﺣﺠﺎم ﺑﺎﻻ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﻮق داده ﺷﻮﻧﺪ.
او اﻓﺰود :ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻃﺮف دﯾﺮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﻨﺪری اﯾﺮان ﮐﻪ از ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻨﻪ ﻫﺮﻣﺰ و در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ
ﺧﻠﯿﻓﺎرس اﻧﺠﺎم ﻣﮔﯿﺮد ،ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج از ﺗﻨﻪ ﻫﺮﻣﺰ و در ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن و اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺪری
ﮐﻪ ﯾ ﺟﺎﯾﺎه وﯾﮋه و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺑﺮای ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه  ۸.۵ﻣﯿﻠﯿﻦ ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﺮای آن ﯾ ﻋﺪد
ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.

او اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف در اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺳﻬﻢ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺻﺎدرات و واردات ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﯾ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋه در ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و
ﮐﺮﯾﺪورﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ،اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺟﺰو اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی اﺻﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دارد .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
وﯾﮋهای ﻫﻢ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟ در ﺗﺠﻬﯿﺰ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺧﻮﺑ را ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدهاﯾﻢ .او اﻓﺰود :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﺸﺘﻫﺎی رو‐رو ﻣﺴﺎﻓﺮی
ﺑﯿﻦ ﮐﺮاﭼ و ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد و از ﻃﺮف دﯾﺮ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻓﺎزﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺗﻘﺎﺿﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎب ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎز ﺑﻮده و ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻓﻌﻠ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﻧﺤﺼﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ ﯾﻌﻨ ﻣﺤﺪوده ﮐﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻓﻌﻠ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﮐﺎر ﺑﻪ دﯾﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺳﭙﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ راهوﺷﻬﺮﺳﺎزی در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﺮد ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر اﯾﺮان در آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ:
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻤﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺣﺪاﻗﻞ  ۶۰درﺻﺪ ﺗﺠﺎرت درﯾﺎﺑﺮد ﮐﺸﻮرﻣﺎن
در ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و در آﻧﺠﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ.
او اﻓﺰود :زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾ وﺟﻮد دارد ﺑﻪﻫﯿوﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ازﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ
ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ ﺑﻨﺪر ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد اﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮدش را دارد .او ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل راهآﻫﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﯾ ﮐﺮﯾﺪور ﭘﺎﯾﺪار و ﭘﺮروﻧﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘ ﺑﺎﻻ را ﻣﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻤﺎﻧﺪ .راﺳﺘﺎد ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ در اﯾﻦ اﯾﺪه ﻫﺮ ﺑﻨﺪر ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﺎص ﺧﻮدش را در ﮐﺸﻮر دارد .ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺨﺸ از ﺻﺎدرات و واردات ﮐﺸﻮر را ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻘﻮق ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ روﻧﻖ ﺑﻠﻪ ﻋﻤﺮان و آﺑﺎداﻧ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق
ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
زﻫﺮا اﯾﺮاﻧﺸﺎﻫ

