ﺷﻮﻓﺎﯾ ﻣﺰﯾﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺗﻘﺎﻃ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،در ﯾﺎدداﺷﺖ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی آﻣﺪه اﺳﺖ :رﻗﺎﺑﺖ در
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧ ،روزﺑﻪروز ﻓﺸﺮدهﺗﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻣﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن،
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺠﺎری ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻓﻦآوری روز در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤ ﺑﺎزار در
ﺑﺨﺶ ﺗﻮزﯾ و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری را ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس،
ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧ و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﯿﻨ ،درﯾﺎﯾ و ﻫﻮاﯾ ،دو ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺪاﻧﺸﺪﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﮐﺎرآﻣﺪ ،ﺷﺮط
ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺎرﺗ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

از ﺣﺪود ﯾ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﺰدﯾ ﺷﺪن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ازﺟﻤﻠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ،
ﺗﻨﻮﻟﻮژی ،ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﻮاردی ازاﯾﻦدﺳﺖ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ،ﻓﺎﮐﺘﻮری ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﻮد .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﻫﻢ
ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ در زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﻣﺷﻮد .ﯾﻌﻨ ﭼﻪ از زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣرﺳﺪ و ﭼﻪ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ
ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﻣرود .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞ در ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه
ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﺰﯾﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻠ ،ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ از ﻧﻔﺖ و ﻃﻼ
اﮔﺮ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ را از ﺳﻨﺎﭘﻮر ﺑﯿﺮﯾﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭼﯿﺰی از اﻗﺘﺼﺎد آن ﻧﻤﻣﺎﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺳﻨﺎﭘﻮر ﺑﺎ ﺗﯿﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻠ ﻫﻤﭽﻮن
درﯾﺎ و ﻓﺮودﮔﺎه ﭘﻬﻠﻮ ﻣزﻧﺪ .اﯾﻨﻪ ﺳﻨﺎﭘﻮر ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ  ۷۲۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑ ﻣﺴﺎﺣﺖ ،ﻏﻮل ﻟﺠﺴﺘﯿ ﺟﻬﺎن
ﻣﺷﻮد ،ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻠ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ و ﺑﻨﺎدر ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ .ﺳﻨﺎﭘﻮر در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ آﻟﻤﺎن ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺳﻬﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺎزار ﻟﺠﺴﺘﯿ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﺪفﮔﺬاری ﮐﺮده در ﺳﺎل  ۲۰۵۰ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺪرت اول اﻗﺘﺼﺎدی دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺑﺘﺎر ﺟﺎده و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد ﺑﺎ ﺗﻨﻮﻟﻮژی ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻗﺪرت
اول ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺰﯾﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎج دارد ،اﻣﺎ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺎده و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻬﻢ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﻢ .اﻣﺎرات و ﻗﻄﺮ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬ دارﻧﺪ .ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات ﮐﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻫﺒﺖﻫﺎی ﺧﺪادادی و ﻃﺒﯿﻌ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻟﺠﺴﺘﯿ را در ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻃ دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﯿﺮی در اﯾﺠﺎد و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﻟﺠﺴﺘﯿ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات در ﺣﺎﻟ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺎب ﻟﺠﺴﺘﯿ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و دﻧﯿﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف اﯾﺮان در ﺣﻮزه
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ زﻣﯿﻨ) ﺟﺎدهای و رﯾﻠ (ﻫﯿ ﻣﺰﯾﺘ ﻧﺪارد.

ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻮﻓﺎﯾ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ
ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻣﺮوز در ﻧﻘﻄﻪای اﯾﺴﺘﺎده ﮐﻪ ﺳﻨﺎﭘﻮر  ۴۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﺳﻨﺎﭘﻮر در ﺳﺎل  ۱۹۸۱ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﭼﻬﺎر

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی و ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺷﻤﺎره  ۱ﻓﺮودﮔﺎه ﭼﺎﻧ را ﮐﻠﯿﺪ زد و روزﺑﻪروز ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی آن اﻓﺰود ﺗﺎ ﺑﺎﮔﺬﺷﺖ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﯾ از ﺳﻪ ﻫﺎب
ﺑﺰرگ ﻟﺠﺴﺘﯿ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻨﺎﭘﻮر دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ آﺑﻬﺎی آزاد اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ داﺷﺘﻪ و ﺣﺘ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮی در
ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧ دارد ،ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﻨﺪری و ﺑﺎراﻧﺪاز ﺗﺠﺎری را داراﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
را در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﻬﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻧﻘﻄﻪای اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ از ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻠ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺎب ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ و ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘ ﺷﺮق دور را ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،روﺳﯿﻪ و ﯾﺎ اروﭘﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﮐﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و زﻣﺎن اﯾﻨﻘﺪر اﻫﻤﯿﺖ
دارد ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ ﺑﺮای ﺗﻮزﯾ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﻧﻘﻄﻪای ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ،ﮔﻨ ﭘﻨﻬﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر
اﻣﺮوز ارزش و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﭼﺎﺑﻬﺎر در اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ در ﺟﻬﺎن و ﺗﺤﻘﻖ ﮐﺮﯾﺪور ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل را ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن درک ﮐﺮده و
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﺷﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺮﯾﺪور ﮔﺮه ﻣﺧﻮرد ،ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر دارﻧﺪ .ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ،روﺳﯿﻪ و ﺷﺮق اروﭘﺎ ،ﻧﺰدﯾﺗﺮﯾﻦ و ارزنﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﺷﺎن از ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ .ﺗﺠﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اروﭘﺎﯾ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر
در ﻗﻠﺐ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺣﺘ ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾ ﻫﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮزﯾﻌ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﻘﺶ را
ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ.
دﯾﺮ ﻣﺰﯾﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺑﺰرﮔ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣرود و ﺑﻪﺗﺎزﮔ رخ ﻋﯿﺎن ﮐﺮده ،اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺮﯾﺪور ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل اﺳﺖ.
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒ از ﻣﺴﯿﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ را دارد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻻ از ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ و ﺑﺎﻟﻌﺲ را ﮐﻪ اﮐﻨﻮن از ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ
اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد را ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﯿﺮ زﻣﺎن ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗ را ﺑﻪﺷﺪت
ﮐﺎﻫﺶ ﻣدﻫﺪ.

ﮐﻢاﺛﺮ ﮐﺮدن ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻠ
ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻠ ،ﺣﺘ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮدن اﯾﺮان را ﺑﺮای دﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﺑﺮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ ،ﭼﻨﺎن
ﻣﻘﺮونﺑﻪﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ رو اﯾﻦ ﻣﺪل ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺗﻮاﻧﺪ اﻟﻮﯾ ﺑﺮای دﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﯾﺮان در دﯾﺮ ﻣﺮزﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای
ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن و دﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮود و ﺑﻪﻣﺮور ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﮐﻢاﺛﺮ و ﺣﺘ ﺑاﺛﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
روﺳﯿﻪ و ﻫﻨﺪ ﺑﻪﺷﺪت روی اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻠ ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ و ﺑﻨﺎ دارﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺟﺮاﯾ ﺷﻮد .ﺣﺘ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه
ﺧﻠﯿﻓﺎرس ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻀﻮر در ﭼﺎﺑﻬﺎر و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﮐﺮﯾﺪور ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﻌﻠﻞ و ﺗﺄﺧﯿﺮ ،ﻣﺰﯾﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر را از ﺑﯿﻦ ﻣﺑﺮد

ﺗﺤﻮﻻت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت در ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾ اﺗﻔﺎق ﻣاﻓﺘﺪ .ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﻓﺎرس ﮐﻪ ﺗﺎ دو دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ﺳﻬﻤ در ﻧﻘﺸﻪ
ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ و ﺗﺠﺎری ﺟﻬﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺮوز ﻫﺎبﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ و ﻟﺠﺴﺘﯿ ﺟﻬﺎن را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﺮﻻﯾﻦﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
اروﭘﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﻓﺖﻫﺎﻧﺰا و اﯾﺮﻓﺮاﻧﺲ و ﺑﺮﯾﺘﯿﺶاﯾﺮوﯾﺰ ﻗﺎﻓﯿﻪ رﻗﺎﺑﺖ را ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﻫﺎی اﻣﺎرات و اﺗﺤﺎد و ﻗﻄﺮی ﺑﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﺤﻮﻻﺗ ﮐﻪ
ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ رخ ﻣدﻫﺪ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻠ اﺳﺖ .ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻠ ﻧﯿﺰ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧ
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻣ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎﻧ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻠﻞ در راهاﻧﺪازی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻬﻤ
ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ و راهآﻫﻦ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی زﻣﯿﻨ و درﯾﺎﯾ ،ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺑﯿﻦ ﻣﺑﺮد.

