ﺑﻨﺪر ﮔﻮادر ﻓﺮﺻﺘ ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر

در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮﺳﺎمآور ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻤﻪ روزه ﺷﺎﻫﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻬﻢ در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑ اﻧﺮژی ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ و ﺗﻼﻗ ﻣﻨﺎﻓ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺮﻗﺪرت
ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.
دﻻﯾﻞ ﺗﻼش ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣ و ﺳﯿﺎﺳ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺷ
در ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﮐﺎت اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدی دﻧﺒﺎل ﻣﺷﻮد.
ﺷﻞﮔﯿﺮی ﺑﻨﺪر و ﻓﺮودﮔﺎه دﺑ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﻟﺠﺴﺘﯿ ،ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﻨﺪر ﺑﺰرگ ﺻﻼﻟﻪ در ﻋﻤﺎن ،ﺑﻨﺪر ﮔﻮادر در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و
ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺰرگ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﺳﺘﻔﺎده دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ اﺳﺖ.
دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺧﺎرﺟ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ﮐﺮد و ﺑﺮای ﻫﺮ
ﯾ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی وﯾﮋهای ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه
دارد.
ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﻫﻤﺎری ﺑﯿﻦ ﻫﻨﺪ‐ اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪ از  29ﺳﺎل از ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﻪ ﺧﻮﺑ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و
ﺻﺤﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻨﺘﻬ اﻟﯿﻪ ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﮐﺸﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ.

ﺑﻨﺪر ﮔﻮدار؛ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﻟﺠﺴﺘﯿ
اﻣﺎ در  29ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و در زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻣﺎ و اﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻮدﯾﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ .ﺑﻨﺪر ﺻﻼﻟﻪ در
ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺎب اﺻﻠ ﮐﺸﺘﻫﺎی ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﺑﺮ و ﺑﻨﺪر ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﻟﺠﺴﺘﯿ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﭼﯿﻦ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
راهاﻧﺪازی ﺷﺪ و ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎرﻫﺎ از ﻣﺒﺎدی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﯾﺮان از ﺑﻨﺪر دﺑ و ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﻫﺎ و ﮐﺸﺘﻫﺎی ﮐﻮﭼ ﺑﻪ
ﺑﻨﺎدر ﺟﻨﻮﺑ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﺷﻮد.
در ﺗﻤﺎﻣ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮﻟﺰوم ﺗﺴﺮﯾ در اﺣﺪاث ﺧﻂ آﻫﻦ ﺑﯿﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﺮﻣﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪ ،ﺟﺎده ﻣﺮزی و ﺣﺘ اﺣﺪاث ﺧﻂ آﻫﻦ ﺑﻪ
ﻣﻮازات ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ) ،اﻣﺎ و اﮔﺮﻫﺎ( اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﻮط در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
در ﺳﺎل  97اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ ﯾ ﻗﺮارداد اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻨﺪی ﻣﺠﻮز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻗﺒﺎل ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
ده ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺴﻤﺘ از ﺑﻨﺪر را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﭘ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧ اﻓﺮاد و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎی »ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ« و
»ﻫﻨﺪیﻫﺎ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﭼﺎر ﻣﮐﻨﻨﺪ« و ...ﺑﻪ ﺗﺨﻄﺌﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
از ﻃﺮﻓ ﻫﻢ آﻧﺎن و ﯾﺎ ﺑﺮﺧ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﮐﻪ آﺷﻨﺎﯾ ﭼﻨﺪاﻧ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎﻧ در اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻨﺪر ﮔﻮادر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻗﯿﺐ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻣﻌﺮﻓ و ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از دوﻟﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺳﺴﺘ ﮐﺮده و وﻗﺖ را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ.

اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻋﻢ از داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ ﯾ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺮار اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﯾ ﻣﻧﺸﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص رﯾﺴ ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﻨﺪیﻫﺎ در اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻨﺪر
ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺎر ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎز اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ و ﻋﻘﺪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد اﺗﻔﺎق ﻣﺒﺎرﮐ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪر آنرا داﻧﺴﺖ.
ﻧﺎه ﺑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﺑﺮﺧﻼف آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮﺧ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺳﺎلﻫﺎ از ﺑﻨﺪر ﮔﻮادر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻗﯿﺐ
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﺎم ﺑﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﻗﯿﺐ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻤ دﻗﺖ و ﺑﺮرﺳ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼ ﻣ ﺗﻮان از ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺻﺘ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺣﺘ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺑﻨﺪر ﮔﻮادر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  49ﺳﺎل در اﺧﺘﯿﺎر ﭼﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﯾ ﺑﻨﺪر ﻣﻬﻢ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر و اﻧﺮژی ﺑﯿﻦ ﭼﯿﻦ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ
و اﺻﻮﻻ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر از اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﭼﺎﺑﻬﺎر از آن ﯾﺎد ﻣﺷﻮد ،ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد.
ﭼﯿﻦ ﮐﻪ ﻫﺪف رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ از ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮﯾﻦ راهﻫﺎ را ﭘﮔﯿﺮی ﻣﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺧﻄﻮط راهآﻫﻦ و ﻫﻤﭽﯿﻦ
ﺟﺎدهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﺗﻼش دارد ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن وﺻﻞ ﮐﺮده و از اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ
ﻣﺮﮐﺰ ﻟﺠﺴﺘﯿ ﮐﺎﻻ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺎری و اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ اﻓﺮاد در ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﭘ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﯾﺮان و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﺎدﻻت ﮐﺎﻻ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺷﻮد.

ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭼﯿﻨ
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﮔﺮ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺧﻄﻮط ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ اﯾﺮان ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺷ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﭼﯿﻨ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺑﻪ ﻏﺮب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ وﻗﻮع اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺨﺼﺼ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻟﺠﺴﺘﯿ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز اﺳﺖ.
اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ دادن ﺷﻌﺎر و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﮐﺎﻓ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ در ﺟﻬﺎﻧ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺗﻼش ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی دﻗﯿﻖ اﻧﺠﺎم داد و در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺷﺪت رﻗﺎﺑﺘ از ﺗﻤﺎﻣ
اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ،اراﯾﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار )اﻋﻢ از داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ ،(اراﯾﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺮای اﺟﺎرهﻫﺎی
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ و اﺳﺘﻤﻼک اراﺿ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟ و ﺗﺴﻬﯿﻞ در آﻣﺪ و ﺷﺪ و اﻗﺎﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺎرﺟ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزات اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧ در اﯾﺮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟ اﻗﺎﻣﺖ ﭘﻨ ﺳﺎﻟﻪ داده ﺷﻮد اﯾﻦ درﺣﺎﻟ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺣﺘ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺿﻤﻦ ﻗﺒﻮل دوﺗﺎﺑﻌﯿﺘ ﺑﻮدن اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ داده ﻣﺷﻮد.

ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن
اﻟﺒﺘﻪ در اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﺣﺴﺎب و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓ ﻣﻠ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﻧﻤﺗﻮان ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻃﺮح ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺠﺎﻟ ﺿﻤﻦ دﻟﺴﺮد و ﻣﺤﺘﺎط ﮐﺮدن ﻣﻘﺎﻣﺎت و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران و
ﻣﻌﻄﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻣﺎﻧﺎت ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران را ﻓﺮاری داد.
ﻣﺤﺪوﯾﺖ در آﺑﺮاه ﺳﻮﺋﺰ و رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺬر ﮐﺸﺘ از اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ،ﺧﻄﺮ دزدان درﯾﺎﯾ و راهزﻧﻫﺎی دوﻟﺖﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ
ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ در آبﻫﺎی آزاد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی اﻣﻦ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر ﺑﯿﻦ ﻏﺮب و ﺷﺮق و
ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﻣﻞ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺳﻮق ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻗﺮارداد ﮐﺮﯾﺪور اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ‐ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ ارزش ﺣﺪود  45ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۹۴ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻣﻀﺎ
رﺳﯿﺪ و اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺨﺶﻫﺎﯾ از آن ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﭼﯿﻦ آﺑﺎن ﻣﺎه  ۱۳۹۴ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮا و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮحﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﻨﺪر »ﮔﻮادر« ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﻣﺎﻧﺎت آن را ﺑﻪ
ﻣﺪت  ۴۳ﺳﺎل ﺑﻪ اﺟﺎره ﺧﻮد در آورد.
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﭼﯿﻦ  438ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮک دارد و ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻨﺪر ﮔﻮادر ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺷﺎﯾ در ﺷﺮق ﭼﯿﻦ ﺣﺪود  3ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻣﻬﺪی ﺳﻤﺴﺎر ‐ ﺗﯿﻦ ﻧﯿﻮز

