ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﻀﻤﯿﻦ داد

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ در روز ﺷﻨﺒﻪ ،ﺷﺒﻪ ﺧﺒﺮی 'ﺳ ان ﺑ ﺳ ﺗ وی  '18ﻫﻨﺪ،
درﺑﺎره ﺳﻔﺮ دو روزه ﻋﺒﺎس آﺧﻮﻧﺪی وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﮐﻪ روز ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آﻣﺮﯾﺎ ،ﻫﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺻﻮرت اداﻣﻪ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ اﯾﺮان ،ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮرش ﭘﺮاﺑﻮ وزﯾﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧ
ﻫﻨﺪ در دﯾﺪار ﺑﺎ آﺧﻮﻧﺪی ﺑﻪ وی داده ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺒﻪ ﺧﺒﺮی در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﭘﺮاﺑﻮ در ﺧﺼﻮص رواﺑﻂ ﺧﻮب اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ در ﺳﺎل ﻣﺎﻟ 2018 ﻧﯿﺰ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
ارزش ﺗﺠﺎرت دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر  14ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣ ﺷﻮد.
ﭘﺮاﺑﻮ در ﺣﺴﺎب ﺗﻮﯾﯿﺘﺮی ﺧﻮد درﺑﺎره اﯾﻦ دﯾﺪار ﻧﻮﺷﺖ :دﯾﺪار ﺧﻮﺑ ﺑﺎ ﻋﺒﺎس اﺣﻤﺪ آﺧﻮﻧﺪی وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮ ﺳﺎزی اﯾﺮان داﺷﺘﻢ .ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻫﻨﺪ و اﯾﺮان ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻮد.
روز ﺟﻤﻌﻪ آﺧﻮﻧﺪی در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎران ﻫﻨﺪی در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ 'ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺮﮐﺖ' در دﻫﻠ ﻧﻮ آﻣﺮﯾﺎ را ﯾ' ﺧﺎرﺟ 'در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﻫﻨﺪ و اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ رواﺑﻂ ﺳﻨﺘ ﺧﻮد را اﺳﺘﺤﺎم ﺑﺨﺸﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :رواﺑﻂ ﻫﻨﺪ و اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻫﻤﺎری ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
آﻣﺮﯾﺎ ﯾ ﺧﺎرﺟ و ﻏﺮﯾﺒﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﻧﺰدﯾ ﺷﺪه و ﺑﻪ رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﻮد اداﻣﻪ
دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺒﻪ ﺧﺒﺮی در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮد ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﺎ از در ﻣﺎه ﻣﻪ )اردﯾﺒﻬﺸﺖ( ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ
ﻓﺸﺎر وارد ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ واردات ﻧﻔﺖ ﺧﻮد از اﯾﺮان را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺨﺸ از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان در ﺗﺎرﯾ 6 ﻣﺎه اوت
)15ﻣﺮداد( اﺟﺮاﯾ ﺷﺪﻧﺪ درﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﯾﺮان در ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی در ﭼﻬﺎرم ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ) 13آﺑﺎن( ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﺒﺎس آﺧﻮﻧﺪی وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮ ﺳﺎزی اﯾﺮان در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﻣﺬاﮐﺮات ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﺎ ﻧﯿﺘﯿﻦ ﮔﺎدﮐﺎری وزﯾﺮ ﺟﺎده ﻫﺎ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ و
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم داد .در اﯾﻦ دﯾﺪار ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﻫﺎﯾ در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوژه ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺧﻂ رﯾﻞ آﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ زاﻫﺪان و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوژه
ﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ ﮐﻪ ﻫﻨﺪ ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
آﺧﻮﻧﺪی ﮔﻔﺖ :ﻫﻨﺪ و اﯾﺮان دارای اراده ﺳﯿﺎﺳ ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﮐﺸﻮر ﮐﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ از ﻣﻮاﻧ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ .رواﺑﻂ ﻣﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ رﯾﺸﻪ در ﺗﺎرﯾ دارد.
ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در رواﺑﻂ ﻫﻨﺪ و اﯾﺮان اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﺪن آن ،ﺗﺤﻮﻻت زﯾﺎدی ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﺑﻨﺪر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺧﺒﺮ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﺮاﻓﯿ ﺑﺎری از ﺑﻨﺪر ﮐﺮاﭼ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ 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
ﻫﺎی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎک اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

