ﻫﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺨﺼﯿﺺ داد

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر از اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﻨﺪی ،دﻫﻠﻧﻮ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ،ﯾ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻤ ﻣﺎﻟ ﺑﻪ ارزش  ۷ﻫﺰار و  ۱۴۸ﮐﺮور روﭘﯿﻪ )ﯾﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری( را ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪر راﻫﺒﺮدی ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺧﻮرد.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ‐ از ﺟﻤﻠﻪ ازﺑﺴﺘﺎن و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دروازهای ﺑﺮای
دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣ آورﻧﺪ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻬﺮان ،ﮐﺎﺑﻞ و دﻫﻠﻧﻮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻤﺎری ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ﻗﺮار دارد.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎص ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﺗﻼشﻫﺎی ﻓﺸﺮده و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ دﻫﻠ ﻧﻮ و ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮ واﺷﻨﺘﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﻫﻤﯿﺖ راﻫﺒﺮدی اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺎم اﯾﻦ ﺑﻨﺪر راﻫﺒﺮدی را از ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ،ﻫﻨﺪیﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎﯾ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﮔﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﯾﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ در ﺑﻨﺪر
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺷﻮد ،ﯾ از اﻫﺪاف اﺻﻠ دﻫﻠ ﻧﻮ ﯾﻌﻨ ﮐﻤ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و دﻫﻠ ﻧﻮ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﺎه ﺧﺒﺮی »ﻣﯿﻨﺖ« ﻫﻨﺪ ،در  ۱۳ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل دو دﺳﺘﺎه ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک از ﺳﻮی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای وارد ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ در ﭼﺎﺑﻬﺎر واﻗ در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ دو ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ در دﯾﺪار »ﺟ .ﭘ .ﺳﯿﻨ «ﯾ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟ رﺗﺒﻪ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل رواﺑﻂ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
اﯾﺮان اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی اﯾﺮان دﯾﻤﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻧﻬﺎﯾ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺣﺪود  ۸۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻری ﻫﻨﺪیﻫﺎ در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از آﻣﺮﯾﺎ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد.
ﻫﻨﺪیﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﯾ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺻﻠ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺶﻫﺎ و زﯾﺮﺑﺨﺶﻫﺎی آن ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﯾﻄﺮﻓﻪ
و ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘ ﺗﺮاﻣﭗ از ﺑﺮﺟﺎم ﮐﺎر ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﺮ در اﯾﺮان ﺳﺨﺖ ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﺎﯾ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﺳﺖ و ﻫﻨﺪیﻫﺎ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را از آنﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧ
ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ.

