ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺻﺤﺎر؛ ﻣﻤﻠ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﭼﺎﺑﻬﺎر

ﺷﻬﺮ ﺻﺤﺎر در دوران ﻗﺪﯾﻢ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺲ و ﺻﺎدرات آن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺻﺤﺎر ازﻟﺤﺎظ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در
ﺧﺎرج از ﺗﻨﻪ ﻫﺮﻣﺰ و اﺗﺼﺎﻻت ﭘﺲﮐﺮاﻧﻪ ﻋﺎﻟ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺟﻨﻮب ﺧﻠﯿﻓﺎرس و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﺎورﺗﺶ ﺑﺎ اﯾﺮان ،ﯾ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺎدری
ﻣﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم و در دوران ﺣﻮﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﯿﻔﺮ و ﻋﺒﺪ ،دو ﭘﺴﺮان آل ﺟﻠﻨﺪی ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻋﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از
اﺳﻼم ،ﺻﺤﺎر ﻣﺮﺗﺒﮥ ﭘﺎﯾﺘﺨﺘ ﮐﺸﻮر را از دﺳﺖ داد ،اﻣﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺗﺠﺎرﺗ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪ.

رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری و ﺑﺎزرﮔﺎﻧ اﯾﺮان و ﻋﻤﺎن:
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﻋﻤﺎن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻣﮔﯿﺮد اﻣﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ازﺟﻤﻠﻪ :ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾ ،ﭘﺰﺷ و  ...ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ.

ﺧﻂ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ ﺑﯿﻦ ﺻﺤﺎر ﻋﻤﺎن و ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮﻗﺮاراﺳﺖ:
ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﯾ ﺧﻂ ﮐﺸﺘ ﺑﯿﻦ ﺻﺤﺎر و ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﺮان ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار دارد.
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﺻﺤﺎز  ۲۸۴ﻣﺎﯾﻞ درﯾﺎﯾ اﺳﺖ.

زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻫﻤﺎریﻫﺎی اﻧﺮژی ﻣﺤﻮر:
ازﺟﻤﻠﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻫﻤﺎری ﺗﺠﺎری دوﺟﺎﻧﺒﻪ اﯾﺮان و ﻋﻤﺎن ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎری ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ
ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﻫﺰار ﻣﺘﺮی ﺑﻪ زﯾﺮدرﯾﺎ ﺑﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺨﺸ از اﯾﻦ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﺪود  ۲۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ رودان ﺗﺎ ﮐﻮه ﻣﺒﺎرک
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺨﺸ ﻧﯿﺰ )ﺣﺪود  ۲۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ دﯾﺮ( ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﺑﻨﺪر ﺻﺤﺎر اﻣﺘﺪاد ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ  ۱/۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ اﯾﺮان و ﻋﻤﺎن ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯾ را ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﺻﺎدرات روزاﻧﻪ ۲۸
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻋﻤﺎن اﻣﻀﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻧﻘﺶ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ و ﻫﻤﺎری ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﻟﺠﺴﺘﯿ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻋﻤﺎن:
ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﺎﻧﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻨﺪری اﯾﺮان در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و ﺗﺠﺎرت ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﯿﻦ ﻋﻤﺎن و
آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﻮد اﯾﺮان آﻣﺎدﮔ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺎت را دارد.
از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﺮ ﻫﻤﺎری ﮐﻤ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﻟﺠﺴﺘﯿ و ارزش ﻟﺠﺴﺘﯿ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺒﺎرداری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺨﺎزن ﺑﺮای ﺗﺠﺎر دو
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎﯾ ﺗﻮﺳﻂ دو ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﺑﺎﯾﺴﺘ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

ﻋﻤﺎن ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﮐﺮد
اﯾﺮان آﻣﺎدﮔ دارد در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻋﻤﺎﻧ در اﯾﺮان را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻃﺮف ﻋﻤﺎﻧ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ اﯾﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان
دروازه ورود ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﻋﺸﻖآﺑﺎد ﻣﺠﺪداً ﻓﻌﺎل ﮔﺮدد و اﯾﺮان ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺮای ﻣﯿﺰﺑﺎﻧ از
وزرای ذیرﺑﻂ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﯿﺮد.
ﺑﻌﻼوه ﻃﺮف ﻋﻤﺎﻧ آﻣﺎدﮔ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ اﯾﺮان در ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﺎن و ﻗﻄﺮ در ﺑﻨﺎدر ﻋﻤﺎن ﺑﻪوﯾﮋه
ﺑﻨﺪر ﺻﻼﻟﻪ و ﺑﻨﺪر ﺻﺤﺎر اﻋﻼم ﻧﻤﻮد و اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد اﯾﺮان ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻃﺮف ﻋﻤﺎﻧ و ﻗﻄﺮی در ﻫﻤﺎریﻫﺎی ﻫﻮاﯾ و ﻓﺮودﮔﺎﻫ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

