ﻫﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﯾﺮان!

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﻣﻌﺮوف
اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻗﺪر ﮐﻪ ﮔﻮادر در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﭼﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﺮان ﺑﺮای ﻫﻨﺪ اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﭘﯿﺶ روی ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر،
ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی  ۸۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻻ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوز ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺸﺖ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻻ ﺗﺠﺎرت ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﻖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه،
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎری دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎ ،ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﮔﯿﺮی و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻ در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﯾ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺣﺪود  ۵۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ
ﻗﻄﻌﺎ روﻧﺪ ﮐﻨﻮﻧ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻋﺖ داده ﺷﻮد .ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮی ﺣﻮزه
اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﺪ.
در ﺳﻮی دﯾﺮ ،ﭼﯿﻦ در ﮔﻮادر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮده اﻣﺎ ﻧﯿﻢ ﻧﺎﻫ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر دارد .ﮐﺮﯾﺪور اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ‐ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺳﯿﻦ ﮐﯿﺎﻧ در ﻏﺮب ﭼﯿﻦ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﮔﻮادر در ﺟﻨﻮب ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ از اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺤﺮوم ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﻻﻫﻮر
ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺟﺎدهای ﺿﻤﻦ آﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ ،ﯾ ﮔﺬرﮔﺎه ﺣﯿﺎﺗ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﭼﯿﻦ ﺑﻪ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و اروﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﻨﺪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ راه درﯾﺎﯾ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ و اﺧﯿﺮا ﻣﺬاﮐﺮاﺗ در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری اﻧﺠﺎم
داده اﺳﺖ .در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﻔﯿﺮ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در اﯾﺮان ،ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻼﻣ وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی داﺷﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﻔﯿﺮ ﻫﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ
و ﻫﻤﺎری ﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻗﺮارداد در ﺣﺎل راﯾﺰﻧ ﺑﺎ ﺑﺎﻧ
ﻫﺎی ﻓ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﮔﺪام دارﻣﻨﺪرا در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺟﻠﺴﻪای ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن داﺷﺖ .ﺳﻔﯿﺮ ﻫﻨﺪ از ﺳﻔﺮ ﻗﺮﯾﺐاﻟﻮﻗﻮع
ﮔﺮوﻫ از وزارت ﮐﺸﺘراﻧ ﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤﺎریﻫﺎی درﯾﺎﯾ اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺧﺒﺮ داد.
دارﻣﻨﺪرا اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻔﯿﺮ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ و ﺟﺪی اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﺑﺮای
اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر دارﯾﻢ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﻤﺎن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻫﻤﺎری و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺮارداد ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣ ﺑﻨﺪﯾﻢ.
ﻟﺰوم ﻫﻤﺎری ﺷﺮﮐﺖ  IPGLﺑﺮای ﺟﺬب ﺑﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎﻣ ﻣﻮارد و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻗﺮارداد ﻓ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﯾﺮان ،ﻫﻨﺪ و
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ،ارزﯾﺎﺑ و ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﻻدﺳﺘ ارﺳﺎل ﺷﻮد.
ﺑﻬﺮوز آﻗﺎﯾ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ اﭘﺮاﺗﻮر ﻫﻨﺪی در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﻣﯿﻦ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر و ﮐﺎﻻ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﻪ ﺗﻮان ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻖ ﺗﺮاﻓﯿ ﮐﺎﻻ در ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ ﮐﺸﻮر
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﺮﯾ و ﺗﺴﻬﯿﻞ در اﺟﺮاﯾ ﺳﺎزی

ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻗﺮاردادی ﻣ ﺷﻮد اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺷﺮﮐﺖ  IPGLﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺬب و
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮر در ﺧﺸ ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﻫﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﻮم ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۹۵ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ،ﻫﻨﺪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ اﺳﺖ.
ﭼﯿﻨﻫﺎ و اﻓﻐﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻫﻨﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺴﻮوﻻن ﭼﯿﻨ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﭼﺎﺑﻬﺎر
اﻋﻼم آﻣﺎدﮔ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺳﻔﺮﻫﺎﯾ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﺮان داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﭼﺸﻢ ﺑﺎداﻣﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ،ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ و دﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻓﺮ
ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ،راﻫﺎر و ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺴﺮﯾ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ،اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ و ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار داﺧﻠ و
ﺧﺎرﺟ اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.

