ﻫﻨﺪ ،ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺠﺎری اﻋﻼم ﮐﺮد

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﺳﻮﺷﻤﺎ ﺳﻮاراج وزﯾﺮ
اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻫﻨﺪ اﻣﺮوز ﯾﺸﻨﺒﻪ در ﻧﺸﺴﺖ وزرای اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻨﺪ‐آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد ،ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻟﻮی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان ﺑﺮای ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ.

ﺳﻮاراج ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺪ ،اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر در اﯾﺮان ﮔﻔﺖ ،اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﻗﺎﺑﻞ
اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ دﻫﻠ ﻧﻮ ﯾﺎد آور ﺷﺪ ،ﻫﻨﺪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﮔﻨﺪم ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .در ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻨﺪی دﻓﺘﺮ ﺧﻮد در ﭼﺎﺑﻬﺎر را اﻓﺘﺘﺎح و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﺪن ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻧﯿﺰ آﻏﺎز ﮐﺮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﻫﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ راه آﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر‐زاﻫﺪان ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده زرﻧ دﻻﻣﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺪ ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ،اﯾﺠﺎد ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻘﻖ رﺷﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .زﻣﺎن آن
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮی را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞﻫﺎی
ﻧﻮآوراﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﻮاراج ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد ،دﻫﻠ ﻧﻮ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺸﯿﻞ ﮔﺮوه
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻨﺪ و آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی را اراﺋﻪ ﮐﺮد و ﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﺎﺻ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﻫﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﻌﻬﺪ دوﻟﺖ دﻫﻠ ﻧﻮ در ﻗﺒﺎل ﺑﺎزﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻫﺪاﯾﺖ روﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ دوﻟﺖ ﮐﺎﺑﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
ﺳﻮﺷﻤﺎ ﺳﻮاراج ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ ﺷﺪﯾﺪاً ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﻮر ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی
آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،ﻫﻨﺪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻀﺮر از وﺟﻮد اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﻪ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﻔﺮت ﻫﺮﮔﺰ در ﺟﻮاﻣ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻮاراج در اداﻣﻪ اﻓﺰود ،ﻫﯿ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر ﺗﺮورﯾﺴﻢ در رﻧ اﺳﺖ اﺛﺮ
ﺑﺨﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺠﺎری در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﻪ
اﺋﺘﻼف ﻣﻨﻄﻘﻪای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ.
وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻧﺸﺴﺖ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﻫﻨﺪ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻼﺷ در اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ دﻫﻠ از ﻣﺮدم و دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ و در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾ ﮐﺸﻮر دﻣﺮات،
ﺻﻠآﻣﯿﺰ و ﺑﺎ ﺛﺒﺎت اﺳﺖ.
وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻫﻨﺪ اﻓﺰود :ﻫﻨﺪ از ﺗﻤﺎم ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺻﻠ و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ.
ﻧﺸﺴﺖ وزرای ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی »آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻫﻨﺪ« ﺑﺎ اﺑﺘﺎر ﻫﻨﺪ از ﺳﺎل  2012ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺮ ﺳﺎل
ﯾﺑﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﻮد.

