اﯾﺮان ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻨﺪ در اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎرﺑﻪ ﻧﻘﻞ ازاﯾﺴﻨﺎ ،اﺳﺤﺎق ﺟﻬﺎﻧﯿﺮی ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز )ﯾﺸﻨﺒﻪ( در
دﯾﺪار ﻧﯿﺘﯿﻦ ﮔﺎدﮐﺎری وزﯾﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ ﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ،از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی
اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻨﺪ در اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :اﺧﯿﺮاً ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎ وزرا و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻮاﻧ ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻨﺪ در اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﺮﺗﻔ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻬﺎﻧﯿﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺳﯿﻌ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن و ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
اﯾﺮان ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻨﺪی ﻧﯿﺰ در اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ و اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻨﺎﯾ ﺑﺰرگ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﻮﻻد ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ،ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در اﯾﻦ
ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻄﻮط رﯾﻠ در اﯾﺮان ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺣﺪاث راه آﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر ـ زاﻫﺪان ،اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ
ﺑﻪ راه آﻫﻦ ﺳﺮاﺳﺮی اﯾﺮان ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل اﯾﺮان و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد و اﯾﺮان
ﺑﺮای ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻨﺪ در اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی راه آﻫﻦ ﻫﯿ ﻣﺤﺪودﯾﺘ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻧ ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر ﻫﻨﻮز آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺗﻔ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،رﻓ ﻣﻮاﻧ ﭘﯿﺶ روی ﻫﻤﺎریﻫﺎی ﺑﺎﻧ را
اﻣﺮی ﺿﺮوری ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدی دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﻫﺎی اﯾﺮاﻧ آﻣﺎده ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻃﺮف ﻫﻨﺪی ﺑﺮای ﺣﻞ و
ﻓﺼﻞ ﻣﻮاﻧ ﭘﯿﺶ روی ﻫﻤﺎریﻫﺎی ﺑﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﻬﺎﻧﯿﺮی اﻓﺰود :ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻨﺪ در اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﮐﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻓ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
وزﯾﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ ﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﺎ اﺑﻼغ ﺳﻼم ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ روﺣﺎﻧ و اﻋﻄﺎی دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﮐﺘﺒ وی ﺑﺮای
دﻋﻮت از رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﺑﺼﻮرت وﯾﮋه ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ و ﺗﺠﺎر ﻫﻨﺪی ﻧﯿﺰ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﯿﺘﯿﻦ ﮔﺎدﮐﺎری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻓﺮاواﻧ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺑﺮای ﻫﻤﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ وﺟﻮد دارد
ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﻓ ﻣﻮاﻧ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ روﻧﺪ ﻫﻤﺎریﻫﺎی دو ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺜﺒﺘ در روﻧﺪ ﻫﻤﺎریﻫﺎی ﺑﺎﻧ دو ﮐﺸﻮر در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻫﻨﺪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ رواﺑﻂ
ﺑﺎﻧ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﺮان ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ و ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻫﺎی اﯾﺮاﻧ در ﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳ اﺳﺖ.

