ﻓﻘﻂ  30درﺻﺪ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ  /ﻧﻈﺮ ﻫﻨﺪیﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر،
ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ

ﺻﻔﻮرا ﻃﺎﻟﺐ زاده  /ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎﯾﻤﺰ:

ارزﯾﺎﺑﺗﺎن را از اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؟ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﭼﻘﺪر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻣﻌﺎف و ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻫﻨﺪ اﻣﻀﺎ ﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن از اﯾﻦ
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﭘﺸﺖ ﺗﻨﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻗﺮار دارد و ژرﻓﺎی درﯾﺎی ﻋﻤﺎن
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺸﺘ ﻫﺎی ﻏﻮل ﭘﯿﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘ ﺗﺮدد ،ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ،ﺻﺎدرات ،واردات و اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر وﺟﻮد دارد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  BOTزﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻨﺪیﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎه ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠ ﮐﻪ ﺗﻮان ارزآوری ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر در راﺳﺘﺎی ارزآوری ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻠ
ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﺎﺑﻬﺎر ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﺧﻮد در ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی از ﺷﺮق آﺳﯿﺎ و ﺟﻨﻮب ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؟
ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل_ﺟﻨﻮب در ﺣﺎل راهاﻧﺪازی اﺳﺖ؛ ﻗﻄﻌﺎً در ﺑﺤﺚ اﻧﺮژی ﻫﻢ ﺑ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﺗﻮاﻧﺪ راﻫ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از اﻧﺮژی و دﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در اﺗﺼﺎل ﮐﺮﯾﺪورﻫﺎی ﺷﻤﺎل – ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق – ﻏﺮب را ﭼﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺗﻮان از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺑﺤﺚ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﻮلﺳﺎزی و ارزآوری ﺑﺮای ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪ؟
ﻣﺘﻮﻟ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ  ،وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم را آﻣﺎده ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه وﻟ ﻗﺴﻤﺖ
ﻫﺎﯾ از آن ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﻣﺸﻞ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﯿﻞ ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﻨﺪیﻫﺎ در اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘ ﻣﻘﺮونﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮ و ﺑﺎ
زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ ،ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﺮﯾﺪور ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﻢ.
ﻫﻨﺪیﻫﺎ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی  CISﯾﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺎﮐ از آن اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺮاه
ﺗﺠﺎری ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺮوﺟ ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺠﺎری ﺑﺎزرﮔﺎﻧ ،اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾ و
ارزآوری ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

ﭼﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ،ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﻼت در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺤﺚ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﺳﺖ و ﻻزﻣﻪ روﻧﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮐﺎر ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻓﻀﺎ را ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﻣﻨﻈﻮر از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﻫﻢ داﺧﻠ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺧﺎرﺟ .وﻟ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﺎرﺟ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾ دارد و آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ زﻣﺎﻧ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺣﺪاﻗﻠ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ ﺧﻮﺑ در ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ
اﯾﺠﺎد واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را دارد وﻟ ﺗﺎ ﺑﺤﺚ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ ﺗﻤﯿﻞ ﻧﺸﻮد ﻧﻤﯿﺘﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻀﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﺎرﺟ در ﭼﺎﺑﻬﺎر را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺒﺎﺣﺚ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ را ﭘﯿﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺑﻨﺎدری ﻣﺜﻞ دوﺑ و دوﺣﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻧﺎه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﺮود.

ﺑﻪ ﻧﺘﻪ ﻣﻬﻤ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ ،اﺳﺎﺳﺎً ﻻزﻣﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﺎدر ﻣﻮﻓﻖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ ﺣﻀﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ،
ﻻزﻣﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻧ ﻧﯿﺰ از ﻋﻤﺪه ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﺮ اﺳﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺧﺎرﺟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﻮل و ﺳﻮد
ﺧﻮد را اﻧﺘﻘﺎل و ﺑﺮﮔﺸﺖ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ.

ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ اﻧﺮژی ،ﭼﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪﻓ را ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ؟
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس اﺳﺖ .ﺻﺎدرات اﻧﺮژی از ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در
ﺑﺤﺚ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ در ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﺷﺪه در ﺻﻮرﺗﯿﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﺎدراﺗ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ دارد .ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ در ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و اﮐﺜﺮ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻫﺎ در آﻧﺠﺎ زﻣﯿﻦ دارﻧﺪ وﻟ در ﺧﺼﻮص اﻧﺮژی ﮔﺎز
ﺑﺎﯾﺪ ،ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮔﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را در ﭼﺎﺑﻬﺎر راهاﻧﺪازی ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎﯾ
ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺸﻞ ﻧﯿﺰ ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

آﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺳﺎﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در ﺧﺮوج از اﻗﺘﺼﺎد ﺗ ﻣﺤﺼﻮﻟ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ؟
زﻣﺎﻧﯿﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎرت ﻗﺎﻧﻮﻧ را در آن اﻧﺠﺎم داد وﻟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﺗﺠﺎرت ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻻزم را ﻣﻬﯿﺎ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﯾ از ﮐﺮﯾﺪورﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻢ اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﻘﺶ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط رﯾﻠ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﻮزه ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﯾ اﯾﺴﺘﺎه اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد را در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و
ﻫﻤﺎریﻫﺎ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اوراﺳﯿﺎ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ؟

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎریﻫﺎی ﺧﻮﺑ ﺑﺎ اروﭘﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه دﯾﺪه ﻣﺷﻮد وﻟ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﺮﺳﯿﺪهاﯾﻢ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮاﯾ ﺷﺪن اﺳﺖ وﻟ روﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﺪی
ﭘﯿﺶ ﻣرود.

ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟
ﮐﻤﺘﺮ از  ۵۰درﺻﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺮأت ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۳۰درﺻﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ دﯾﺮی اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﻧﺪ.
ﻗﻄﻌﺎً ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ در رواﺑﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ذات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﭘﻮل ،ﺗﺮﺳﻮ اﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ در
ﺟﺎﯾ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻨﺪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎدی در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
ﭼﺎﺑﻬﺎر دارﻧﺪ و ﻧﻈﺮﺷﺎن در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ،وﻟ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺮی ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺷﻮد.

