ﺗﻬﺮان و دﻫﻠﻧﻮ ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾ ﭘﺮوژه ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ واﻣﻮرﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﻌﺎر ﺳﺎل ،ﻧﺸﺮﯾﻪ "ﺗﺎﯾﻤﺰ او اﯾﻨﺪﯾﺎ" روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ
ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی دﯾﺪار وزﯾﺮان اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻫﻨﺪ و اﯾﺮان در ﺗﻬﺮان ﻧﻮﺷﺖ :دﻫﻠ ﻧﻮ و ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ
رﺳﯿﺪﻧﺪ.

اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ اﻓﺰود :اس ﺟﺎﯾﺸﺎﻧﺎر در ﻣﺬاﮐﺮات ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻇﺮﯾﻒ ﻫﻤﺘﺎی اﯾﺮاﻧ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﺑﻂ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد .وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻫﻨﺪ روز ﯾﺸﻨﺒﻪ ﭘﺲ از اﻣﻀﺎ ﻧﻮزدﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﻃﺮﻓﯿﻦ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮ ﺗﺴﺮﯾ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .رﺳﺎﻧﻪ "اﮐﻮﻧﻮﻣﯿ ﺗﺎﯾﻤﺰ" ﻧﯿﺰ روز دوﺷﻨﺒﻪ اﻋﻼم
ﮐﺮد :وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻫﻨﺪ ﭘﺲ از دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻇﺮﯾﻒ در ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺋﯿﺘﺮی ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ :ﻧﻮزدﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک
اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ ﺑﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻇﺮﯾﻒ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.

در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺎری دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺎ ﺑﺮرﺳ ﺷﺪ .ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ اﺟﺮاﯾ ﮐﺮدن ﭘﺮوژه ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺗﺴﺮﯾ ﺑﺨﺸﯿﻢ.
اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ اﻓﺰود :اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺳﻔﺮ اس ﺟﯿﺸﺎﻧﺎر ﺑﻪ اﯾﺮان ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻫﻨﺪ اﺳﺖ.

وی ﭘﯿﺶ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان در آﻣﺮﯾﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ .ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ راﺟﯿﻨﺪر ﺧﺎﻧﺎ ﻣﻌﺎون ﻣﺸﺎور اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠ ﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ در ﻣﻮرد
وﺿﻌﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻓﺮا ﻣﺮزی ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .رﺳﺎﻧﻪ "ﻓﯿﻨﺎﻧﺸﯿﺎل ﺗﺮﯾﺒﻮن" ﻧﯿﺰ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺿﻤﻦ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﻨﺪ و اﯾﺮان ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﺎری ﻫﺎ در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان اﺷﺎره ﮐﺮد و ﻧﻮﺷﺖ :ﯾ ﻣﻘﺎم
ارﺷﺪ وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﺮﯾﺎ ﯾ» ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺤﺪود« ﺑﻪ ﻫﻨﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺑﻨﺪر
ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﺮان اﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻤ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﺮان ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم آﻣﺮﯾﺎﯾ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻫﻨﺪی و آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ » «۲+۲در واﺷﻨﺘﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﮐﻤ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺎرت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را دارد .وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﯾ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر و
ﺳﺎﺧﺖ رﯾﻞ آﻫﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ روﻏﻦ ﺧﻮراﮐ ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ اﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﯾﻢ .دوﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺟﺮاﯾ
ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺪ ،اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ روز ﺟﻤﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در دﻫﻠ ﻧﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﭘﺮوژه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﺮد
ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎﻧ ﺑﻨﺎدر ﻫﻨﺪ در اﺳﻠﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺑﺮاز رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ اﺳﻠﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺣﺎﮐ اﺳﺖ :ﺣﺪود  ۵۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ وارد ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر

ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺎدرات ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻮده ﮐﻪ از ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۹آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اﯾﻦ دﯾﺪار ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ دو ﺑﻨﺪر ﻣﻮرﻣﻮا و ﻣﻨﻠﻮر ﻧﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﺠﺎری در اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﺮان ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻫﻨﺪ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ راﻫﺒﺮدی ﺑﻨﺪر اﺳﺖ .ﻫﻨﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اداﻣﻪ
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﭼﯿﻦ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﯾ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻏﺮب و
آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺎﻓ ﺧﻮد را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺤﺼﻮر در ﺧﺸ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ .ﻓﺎز اول اﯾﻦ ﺑﻨﺪر در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧ از ﻫﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻪ در درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،دﺳﺘﺮﺳ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎ را آﺳﺎن ﻣ ﮐﻨﺪ .دﻫﻠ ﻧﻮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
 ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  ۱.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺟﺎده ﻫﺎ و راه آﻫﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

