ﺗﻌﺎﻣﻼت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاﻣﻠ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد

در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ،ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ  15ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ و ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﻤﺎری ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر اﻣﻀﺎ ﺷﺪ،
از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ،ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ،ﻫﻨﺪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ در ﺧﺮدادﻣﺎه 95در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ
اﻣﻀﺎی روﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮر ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺟﻬﺖ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻﯾ از ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و آﺳﯿﺎی
ﻣﯿﺎﻧﻪ و اروﭘﺎ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی در ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻃﺮفﻫﺎی ﻫﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ در آذرﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ارﺳﺎل
اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﮔﻨﺪم از ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮدﯾﻢ.
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در اﯾﺠﺎد ﺷﺎﻫﺮاه ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ و ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻬﻢ ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل‐ﺟﻨﻮب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﮐﺴ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮای ﻃﺮفﻫﺎی ﻫﻨﺪی ﮐﻪ در رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺨﺘ در ﺣﻮزه
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﭼﯿﻨﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ.
ﺑﺷ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ در ﺣﻮزه ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاﻣﻠ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﻓﺮای ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺮاری و ﺑﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل
ﻣﺤﻮری در ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ دﻫﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ اﻧﺮژی و ﺗﻔﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻌﺎرﻣﺤﻮر ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮده ،ﻧﻘﺶ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ
ﺷﻤﺎل‐ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺑﯿﺶ از 15ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد دارﯾﻢ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻮزهﻫﺎی
ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ اﻣﻦ و اﻗﺘﺼﺎدیﺗﺮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺟﺰ اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻗﻮی و
اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺸﻮر ﺧﻮد دارﯾﻢ ،ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻤﯿﻞ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﺻﻠ در ﺣﻮزه ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ را در ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﮐﺸﻮر ﺑﻪﮐﺎر ﮔﯿﺮﯾﻢ.
ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی اﻣﻦ و اﻗﺘﺼﺎدیﺗﺮ ،ﺟﺰء ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎی
ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ؛ ﺑﺎ ﻧﺎﻫ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﭼﯿﻦ در اﯾﺠﺎد ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﯾ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﯾ
ﺟﺎده« در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد زﻧﺠﯿﺮه ارزش و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اروﭘﺎﯾ ،اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺎﯾﺶ دﻗﯿﻖ ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠ
و ﻓﺮاﻣﻠ را ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ ﻣﮐﻨﺪ.
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