ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ،اﺑﺮاوﻟﻮﯾﺘ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺑﺮاوﻟﻮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد .ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻟﻮاﯾ دوﮔﺎﻧﻪ از ﺳﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد ﭘﺎراداﯾﻤ
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ روﯾﺮد ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎه ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد را
در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
در ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺎده واﺣﺪه اﻟﺤﺎق ﺑﻨﺎدر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ و ﺷﻬﯿﺪ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری ـ ﺻﻨﻌﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ۳۱
ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان رﺳﯿﺪه و از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺬب
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﺗﺤﺮﯾ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد دﻧﯿﺎ ﻣﺘﺼﻞ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾ
ﺑﻨﺪر در ﻣﺤﺪوده ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺑﻨﺎدر ﺷﻬﯿﺪﺑﻬﺸﺘ و ﺷﻬﯿﺪﮐﻼﻧﺘﺮی از ﻣﺰاﯾﺎ و اﻣﺎﻧﺎت
ﯾﺪﯾﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻠﻘﻪای از زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ اﯾﻦ دو ﺑﻨﺪر در ﺟﺬب ﺧﻄﻮط ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ و اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺟﺬب ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮐﻤ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺤﻮر ﺷﺮق ﮐﺸﻮراﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺎده واﺣﺪه اﻟﺤﺎق ﺑﻨﺎدر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ و ﺷﻬﯿﺪ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﻣﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﺆﺛﺮ واﻗ ﺷﻮد و ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ رﻧ و ﺑﻮی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزادی
ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺮد؛ ﺳﺎزوﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در داﺧﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ از دﯾﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ آن در ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر روﯾﺮدی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻧﻘﺶﭘﺬﯾﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺟﺬب ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛ روﯾﺮدی ﮐﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اﺟﺮاﯾ دوﻟﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮا را در ﻋﻤﻞ ﻣﻃﻠﺒﺪ.
ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر در واﻗ ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮﯾﻦ ،ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﯾﻦ و اﯾﻤﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﺎزارﻫﺎی دو ﮐﺎﻧﻮن ﺟﻤﻌﯿﺘ ﺟﻬﺎن ﺷﺎﻣﻞ  ۲۱ﮐﺸﻮر ﺣﻮزه
اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺪود ﺟﻤﻌﯿﺘ ۲ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺣﻮزه ﻗﻔﻘﺎز ﺗﺎ ﺷﺮق اروﭘﺎ ﺑﺎ ﺣﺪود ﺟﻤﻌﯿﺘ ۸۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﮐﻪ در آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺑﻨﺎدر
ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ و ﺷﻬﯿﺪ ﮐﻼﻧﺘﺮی ،ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﯿﺲ ،ﯾ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻨﻔﺼﻞ  ۵ﻫﺰار ﻫﺘﺎری در ﻣﺮز رﯾﻤﺪان )ﻣﺮز اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن( و دره ﻟﯿﭙﺎر
در ﺷﺮق ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻠﺤﻖ ﻣﺷﻮد و ﻣﺤﺪوده ﻓﻌﻠ ۱۴ ﻫﺰار ﻫﺘﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ  ۶۷ﻫﺰار
ﻫﺘﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯾﺎﺑﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر در راﺳﺘﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺟﺬب ﺑﺎزار اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻫﻨﺪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺑﺎره ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ
ای ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺑﺮاوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤ ﻧﻈﺮ دﺳﺘﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾ دوﻟﺖ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿﺖ درآورد؛ آن ﻫﻢ در ﺷﺮاﯾﻄ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻇﺮﻓﯿﺘ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮﺻﺘ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ.
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﻓﺮﻫﻨ ﮐﺸﻮر ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان
ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﯿﺶاز  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد و  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻻدﺳﺘ و ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺘ ﺻﻨﺎﯾ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻣﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﻠﻮت اﮐﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﺮای

ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﺑﻮده و ﻋﺰم ﻣﻠ را ﻣﻃﻠﺒﺪ .ﭼﺎﺑﻬﺎر اﮐﻨﻮن ﻧﯿﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﺟﻤ ﺷﺪه و از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠ آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد.

