ﯾ اﻟﻮی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮای ﺷﺴﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎ

آﻣﺮﯾﺎ ﺳﻌ دارد ﺣﻠﻘﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ را روز ﺑﻪ روز ﺗﻨ ﺗﺮ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﮔﻮﯾ ﺑﻪ ﻣﻮاﻧ ﺳﺨﺘ ﺧﻮرده اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧ اﯾﺴﺘﺎدﮔ ﻫﻨﺪی
ﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺮوژه ﺗﻤﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﭘﻨﺎه درﺑﺎره ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﻮز ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻀﻮر ﻫﻨﺪی ﻫﺎ
ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠ ﻣﺜﻞ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻧﯿﺴﺖ وﻟ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺤﺪودﯾﺖ وﺟﻮد دارد .ﻗﺒﻼ ﻟﻨ ﻫﺎی ﺑﺎری ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﻣﺒﺪا
اﻣﺎرات ﺑﺪون ﻣﺸﻞ ﻣ آﻣﺪﻧﺪ اﻣﺎ اﻻن اﻣﺎراﺗ ﻫﺎ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤ دﻫﻨﺪ و ﺗﺠﺎر ﻣﺎ از اﻣﺎرات ﺑﻪ ﻣﺒﺪاﻫﺎی دﯾﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻨﺪ
و ﻋﻤﺎن ﺳﻮﯾﯿ ﮐﺮدﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری داﺧﻞ اﯾﺮان در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺤﺮﯾﻤ آﻣﺮﯾﺎ اﻓﺰود :ﻫﻢ ﭘﻮل اﯾﺮان در ﻫﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﻨﺎﻓ ﻫﻨﺪی ﻫﺎ در
ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻓﺸﺎر آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻨﺪی ﻫﺎ را وادار ﺑﻪ ﻗﻄ راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺎری اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﯾﺮان ﮐﻨﺪ .از
آﻧﺠﺎﮐﻪ ﻫﻨﺪی ﻫﺎ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻨﺎﻓ داﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ را از ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و اﻻن ﻣﺎ ﺑﺎ روﭘﯿﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر درﺑﺎره اﻟﻮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﺧﻨﺜ ﮐﺮدن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
اﺗﻔﺎﻗ ﮐﻪ در ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻓﺘﺎد ﺑﺨﺸ از آن ﻣﻌﻠﻮل ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎ روی ﮐﺮه ﺧﺎﮐ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺨﺸ دﯾﺮ ﺑﺮآﻣﺪه از اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺧﺪادادی و
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ﭼﺎﺑﻬﺎر را در ﻫﯿ ﮐﺠﺎی اﯾﺮان ﻧﻤ ﺗﻮان ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
وی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺳﻪ ﻗﺎره ﺧﻮاﻧﺪ و ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮل و ﻧﺘﯿﺠﻪ راﯾﺰﻧ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧ ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﺮ ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ،اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ.
ﭘﻨﺎه درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﮐﻤ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﻮﺿﯿ داد :ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺣﺪود ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را
ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ دوﻟﺘ ﺗﺸﺮﯾ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ آن ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻣﺮوز آن زﻣﺎن اﻋﻤﺎل ﻣ ﺷﺪ ،اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎد.
وی اداﻣﻪ داد :زﻣﺎن ﺟﻨ ﺗﺤﻤﯿﻠ ،ﺑﻨﺪری ﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻮع واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﺟﻨ ﺑﻪ داد ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪ،
ﭼﻬﺎﺑﻬﺎر ﺑﻮد .اﻻن ﻫﻢ ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻨ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ داد ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ  3.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﻧ ﻣﺼﺮف ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺪود
 2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻧﯿﺰ واردات دارﯾﻢ .اﮔﺮ ﺑﺮﻧ ﻗﻬﻮه ای وارد و ﻓﺮآوری ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت رﻗﻢ آن  400دﻻر در ﺗﻦ اﺳﺖ ﭼﻮن ﯾ ﺗﻦ ﺑﺮﻧ
آﻣﺎده  1200دﻻر و ﯾ ﺗﻦ ﺑﺮﻧ ﻗﻬﻮه ای  800دﻻر ﻗﯿﻤﺖ دارد .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺮآوری ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﻧ را در ﺧﻮد
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻔ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧ ﻗﻬﻮه ای وارد و ﺳﭙﺲ آن را ﻓﺮآوری ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را درﺑﺎره ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻼم اﺳﺎﺳ ﻧﯿﺰ
ﻣ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد.
ﭘﻨﺎه اﻓﺰود :در ﺣﻮزه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ،ﻓﻮﻻد و ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﺑ در ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ و از
اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮان ﺑﺮای ﮐﻤ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﻮز

