ﺗﻮاﻓﻖ ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﮔﺎم ﻣﻬﻤ در روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﻋﺒﺎس آﺧﻮﻧﺪی وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﯾﺮان و 'ﻧﯿﺘﯿﻦ ﮔﺎدﮐﺎری' ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋه ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮﻫﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در دﻫﻠ ﻧﻮ در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺨﺸ از اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﺧﻮﻧﺪی ﻫﻤﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮای واﮔﺬاری اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﻫﻨﺪ در ﯾ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در رواﺑﻂ ﻫﻨﺪ و اﯾﺮان اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﺪن آن ،ﺗﺤﻮﻻت زﯾﺎدی ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﺑﻨﺪر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و
ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﺮاﻓﯿ ﺑﺎری از ﺑﻨﺪر ﮐﺮاﭼ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و زﻣﺎن ﺑﺮای
ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﻨﺪ را ﺗﺎ ﯾ ﺳﻮم ﮐﺎﻫﺶ ﻣ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﺎرت ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺪ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎک اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺑﺎ ﺗﻘﺒﯿ ﻫﻤﺼﺪاﯾ ﺑﺮﺧ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی داﺧﻠ ﺑﺎ رﻗﺒﺎی ﺧﺎرﺟ و اﻓﺮاد ﻣﻐﺮض  ،ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻃﺮح ﻣﻬﻢ ﺗﻮاﻓﻖ اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ
در ﻣﻮرد ﭼﺎﺑﻬﺎر  ،اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ اﺟﺎره ﺑﺨﺸ از اﯾﻦ ﺑﻨﺪر زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و روﻧﻖ اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ادﻋﺎی ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﻣﻨﺎﻓ ﻣﻠ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﺟﺎره ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻫﻨﺪی ﻫﺎ در ﺣﺎﻟ ﻣﻄﺮح ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﺪ ،ﭼﯿﻦ ،ژاﭘﻦ و ﺑﺮﺧ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﺎره ﮐﻬﻦ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎ اﺟﺎره ﺑﻨﺎدر ﺧﻮد زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و روﻧﻖ
اﻗﺘﺼﺎدی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﯿﻦ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  45ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری در ﺑﻨﺪر ﮔﻮادر در ﻧﺰدﯾ اﯾﺮان  ،در ﺳﺮﯾﻼﻧﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺟﺎره ﺑﻨﺪر
ﮐﺮده ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ اﻋﻼم ﺷﺪ ﭘﻦ ﭼﻬﺎر ﺑﻨﺪر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﭙﺎل اﺟﺎره داده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﺧ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺟﺎره ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻫﻨﺪی ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﻓ ﻣﻨﺎﻓ ﻣﻠ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﮔﺎم ﻣﻬﻤ ﺑﺮای روﻧﻖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﺪر
ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﻻ ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺮان ﺑﻪ آﺳﯿﺎ و اروﭘﺎ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ اﯾﺮان ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣ ﮐﺮد ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﻻ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ﺑﻮﯾﮋه ﻫﻨﺪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪات و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻨﺎدر اﯾﺮان ﺳﻮق دﻫﺪ اﻣﺎ اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﯾ ﺑﻨﺎدر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ 'ﮔﻮادر'ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻪ در
ﺣﺪود  80ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻗﺮاردارد ﺗﻤﯿﻞ ﻧﺮدن ﺑﻪ ﻣﻮﻗ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر و ﭘﺲ ﮐﺮاﻧﻪ ﻫﺎی رﯾﻠ و ﺟﺎده اﯾ ﺧﺴﺎرت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر وارد ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺒﺮان آن ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ ﻃﻮل ﻣ ﮐﺸﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﯿﻢ اﻣﯿﻨ ﻓﺮد در ﮔﻔﺖ وﮔﻮﯾ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﺣﺴﯿﻦ ﺷﻬﺪادی ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎد درﯾﺎ ﻣﺤﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﺑﻨﺎدر ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪات اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﻻ از ﺑﻨﺎدر ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
** ﻧﻘﺶ ﻣﻤﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮔﻮادر
ﺑﺮﺧ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺎدر ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺻﺤﺎر وﮔﻮادررا رﻗﯿﺐ ﻫﻢ ﻧﻤ داﻧﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺎدرﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس ﻗﺮار
دارﻧﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻤﻞ ﯾﺪﯾﺮ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ،ﺑﺮﻧﺪﯾﻨ و ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وﺟﻮد ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ و ﺗﺮاﻧﺸﯿﭙ ﺧﺎرج از ﺣﻮزه ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎدر ﭼﺎﺑﻬﺎر' ،ﺻﺤﺎر'ﻋﻤﺎن و 'ﮔﻮادر'ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻓﺮا ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺘﺎﺑﻨﺪه ای در زﻣﯿﻨﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺑﻨﺪری و ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎوﺟﻮد ﻣﻤﻞ ﺑﻮدن ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﮔﻮادر و ﺻﺤﺎر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﻨﺎدری در ﺧﺎرج از ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس و در آراﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﺎ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﺎ ﺗﻤﯿﻞ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﭘﺲﮐﺮاﻧﻪای رﯾﻠ و ﺟﺎده ﺑﻪ ﺻﺤﺎر و ﺑﻪوﯾﮋه ﮔﻮادر ﺑﺮﺳﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺪون ﺷ ﺑﺎ ﺟﺬب ﺑﺎر و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﮐﺎﻻ در
ﮔﻮادر و ﺻﺤﺎر؛ ﺿﺮﺑﺎت ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﻣﺷﻮد.
** ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻫﻨﺪ
ﻋﺒﺎس آﺧﻮﻧﺪی وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﯾﺮان و 'ﻧﯿﺘﯿﻦ ﮔﺎدﮐﺎری' ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋه ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮﻫﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در دﻫﻠ ﻧﻮ در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺨﺸ از اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﺧﻮﻧﺪ ﻫﻤﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮای واﮔﺬاری اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﻫﻨﺪ درﯾ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﺮان در دﺳﺎﻣﺒﺮ  2017ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ و ﯾ ﻣﺴﯿﺮ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان ،ﻫﻨﺪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
ﻫﻨﺪ در ﺳﻔﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر )ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ( اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺪری در اﺳﻠﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ را
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای اﯾﻦ ﺑﻨﺪر را ﻗﺒﻞ از  ۱۷ژوﺋﻦ ) ۲۷ﺧﺮداد( آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﻨﺎدر )ای
ﭘ ﺟ ال( ﻫﻨﺪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺎدر در ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺎه ﻣﻪ )اردﯾﺒﻬﺸﺖ( ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰ و اداره ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی اﺳﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ
در ﻓﺎز اول ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﺎ ﺑﻨﺪر اﯾﺮان ﻗﺮارداد اﻣﻀﺎ ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺮارداد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﻌﺎدل
 ۸۵,۲۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،اداره اﺳﻠﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ را ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۰ﺳﺎل ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﺮان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
** ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﺪن ﺑﻨﺪرﭼﺎﺑﻬﺎر
»ﻧﯿﺘﯿﻦ ﮔﺎدﮐﺎری« وزﯾﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻨﺪ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻓﺸﺎرﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎ دﻫﻠ ﻧﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر را
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﮐﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ،ﻧﺰدﯾﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ دﺳﺘﺮﺳ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ اﺳﺖ و ﻣ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار ﺷﻮد.
ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ درﯾﺎﯾ از »ﮐﺎﻧﺪﻻی« ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺮوژه ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﻨﺪری ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻨﺪ در اﯾﺮان اﺟﺮا ﻣ ﺷﻮد ﺑﻪ دﻫﻠ ﻧﻮ ﮐﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳ آﺳﺎن ﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ درﯾﺎ دﺳﺘﺮﺳ ﻧﺪارد و ﻫﻨﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ راه ﻫﺎ و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻨﺘﻬ
ﻣ ﺷﻮد ﺗﺠﺎرﺗ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری را ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ

