ﭼﺎﺑﻬﺎر ،اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر اﯾﺮان اﺳﺖ

ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎﯾﻤﺰ :در ﻃﻮل ﯾ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ،ﻫﻤﻮاره رواﺑﻂ ﺗﺎرﯾﺨ اﯾﺮان و ﻋﻤﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان دو ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در اﯾﻦﺳﻮ و آنﺳﻮی درﯾﺎی ﻣﺮان،
ﻣﺜﺎلزدﻧ و ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﻘﯿﺪ و ﻣﺤﺒﻮب» ،ﻫﯿﺜﻢ ﺑﻦ ﻃﺎرق آل ﺳﻌﯿﺪ« ،ﭘﺴﺮﻋﻤﻮی وی ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ .او
ﭘﯿﺶﺗﺮ وزﯾﺮ ﻣﯿﺮاث و ﻓﺮﻫﻨ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﻠﻄﺎن ﻫﯿﺜﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻤﺖﻫﺎﯾ ازﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده وﯾﮋه ﺳﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس و وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻧﯿﺰ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ازآﻧﺠﺎﯾﮐﻪ وی از ﺳﺎل  ۲۰۰۲ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋه ﺳﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس ﺑﻮده ،ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﺻﻠ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ای را ﭘﯿﺶ رو ﻗﺮار داده
ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﻣرود ﺑﯿﺶازﭘﯿﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺟﺎﯾﺎه آراﻣﺶ و ﻫﻢاﻓﺰاﯾ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﯾ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺻﻠ در ﻫﻤﺎریﻫﺎی دوﺟﺎﻧﺒﻪ اﯾﺮان و ﻋﻤﺎن ،ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ .ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤ ﺑﺎ ﻣﺴﻘﻂ،
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻋﻤﺎن دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶازﭘﯿﺶ ،رواﺑﻂ دو ﻃﺮف را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻ ﻣﻨﻄﻘﻪ
آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺻﺤﺎر در ﻋﻤﺎن اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ و ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ
ﻫﻤﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎﯾﻤﺰ ،ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺪل ﻫﻤﺎریﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﻋﻠاﮐﺒﺮ ﺳﯿﺒﻮﯾﻪ ،دﯾﭙﻠﻤﺎت ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﮔﻔﺘﻮﯾ
داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ازﻧﻈﺮ ﻣﮔﺬرد» .ﺳﯿﺒﻮﯾﻪ« از ﺳﺎل  ۱۳۸۰ﺗﺎ  ۱۳۸۴ﮐﺎردار اﯾﺮان در ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻮده و از ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﺗﺎ  ۱۳۹۵ﺳﻔﯿﺮ
ﺗﺎماﻻﺧﺘﯿﺎر اﯾﺮان در ﺳﻠﻄﻨﺖﻧﺸﯿﻦ ﻋﻤﺎن ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﺶ در ﻣﺴﻘﻂ از ﺳﻮی ﺳﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس ﺑﻪﭘﺎس ﺗﻼشﻫﺎﯾﺶ در
ﮔﺴﺘﺮش و ﭘﯿﯿﺮی ﺳﻄ رواﺑﻂ دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﺸﺎن درﺟﻪﯾ اﻟﻨﻌﻤﺎﻧ ﻋﻤﺎن ﺑﻪ وی اﻫﺪا ﺷﺪ«.
او در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ دی  ۱۳۹۵ﺑﺎ ﺣﻢ دﺑﯿﺮ ﻣﺠﻤ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﻤ ﻣﻨﺼﻮب
ﺷﺪ.

ﻫﻤﺎریﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان و ﻋﻤﺎن ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻨﺘﻬ ﺷﻮد؟
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر را اﺑﺘﺪا ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﻃﺮاﺣ ﮐﻨﻨﺪ و اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾ ﺗﺤﻮل
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری در درﺟﻪ اول در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد؛ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎﮐﻨﻮن دراﯾﻦارﺗﺒﺎط ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و
آن اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺳﺒ ﮐﻪ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻻزم روز دﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ در رأس اﻣﻮر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﯿﮔﺎه در دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .اﻻن ﯾ ﻧﻔﺮ آﮔﺎه
ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﺶ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﻃﺮاﺣﻫﺎ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮود ﺑﻨﺎدر آزاد و ﻣﺪرن دﻧﯿﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ؛ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم و
ﺗﺠﺎرب آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻃﺮاﺣ ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﻃﻮل ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻨﻄﻮری ﻧﺒﻮده ﺣﺘ اﻻن ﻋﺪهای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزادی در ﻫﻤﯿﻦ اﻃﺮاف ﺧﻠﯿﻓﺎرس در ﺧﺎک اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺗﺠﺎری ﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓ ﻋﻤﻮﻣ و اﯾﻨﻄﻮری ﮐﺎر درﺳﺖ
ﻧﻤﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ درواﻗ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮدارد ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﻏﯿﺮدﻟﺴﻮز اﺳﺖ .ﻣﺎ از ﻋﻤﺎن ﭼﻪ ﮐﻢ دارﯾﻢ؟ اﯾﻦ
ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻮﯾﻢ وﮔﺮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﻤﺎن ﻧﻪ ﭘﻮل ﻣﺎرا دارد ﻧﻪ وﺳﻌﺖ و ﻧﻪ اﻣﺎﻧﺎت اﯾﺮان را دارد .ﻋﻤﺎن ﯾﻫﺰارم اﻣﺎﻧﺎت
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧ و ﻣﻨﺎﺑ ﺧﺪادادی و ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﺮده و ﻓﻨ و ﺗﺨﺼﺼ ﻣﺎرا ﻧﺪارد ﺑﺎاﯾﻦوﺟﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ درآﻣﺪ
ﮐﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻨﺎدر ﻣﺪرﻧ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺻﺤﺎر و دﻗﻢ و ﺻﻼﻟﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻤﻠﺮد ﻣﺎ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﻧﯿﺴﺖ وﻗﺘ
ﻣﺑﯿﻨﯿﻢ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﭼﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾ ﺣﺎﺻﻞﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻋﻤﺎﻧﻫﺎ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻓﻘﻂ در ﺳﻄ دوﻟﺘ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد و اﻻن ﻋﻤﺎﻧﻫﺎ ،ﻣﺜﻞ اﻣﺎرﺗﻫﺎ ،ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺮیﻫﺎ آن ﻣﻘﺪار
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﯿﺎرﻧﺪ اﯾﻨﺠﺎ و وارد اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ ﻫﻤﺎری ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﺳﻄ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و ﺑﻨﺎدر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻄ دو دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻋﻤﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ ﺧﺐ ﺳﻄ درآﻣﺪش ﮐﻢ اﺳﺖ و ﻧﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﻓﺎرس ،ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ درواﻗ اﻣﺎﻧﺎت ﻗﻄﺮ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﮐﻮﯾﺖ و اﻣﺎرات را ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻧﺪارد.

ارزﯾﺎﺑ ﺷﻤﺎ از دوره ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻋﻤﺎن و رواﺑﻂ ﻣﺴﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻬﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟
رواﺑﻂ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻣﺎﻧﺪ و در آن ﺧﻠﻠ وارد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﻮد ﺳﻠﻄﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﻖ ﺳﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس را
اداﻣﻪ ﻣدﻫﯿﻢ.

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؟
ﻓﻌﻼ از آن ﻧﻘﻄﻪ آرﻣﺎﻧ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر
در ﻧﻘﻄﻪ ورودی درﯾﺎی ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﯿﻓﺎرس ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﺎدر داﺧﻠ ﻣﻮردﻋﻨﺎﯾﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ،ﺑﺎزﻫﻢ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﯾ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻮقاﻟﺠﯿﺸ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻧﻘﻄﻪ ورود ﺑﻪ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦﻫﺎ ،ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار ﺑﯿﺮد.

