اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی دارﻧﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ'،ﻋﻠ ﭼﯿﻨ 'روز ﯾﺸﻨﺒﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ای در روزﻧﺎﻣﻪ
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﺎﯾﻤﺰ،رواﺑﻂ ﺗﻤﺪﻧ اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ را اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ  2ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ و ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد ﺣﻮزه زﺑﺎن ﺳﺎﻧﺴﺮت و ﺳﺒ ﻫﻨﺪی
در ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾ رواﺑﻂ ﻓﺮﻫﻨ ﺑﯿﻦ  2ﮐﺸﻮر ﮐﻤ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﻮﯾﮋه دراﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد دو ﻃﺮف ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎری از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭼﯿﻨ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻔﻆ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ روﻧﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺻﻠ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ.
وی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ اﯾﺮان ﻫﻤﺎری ﻧﺰدﯾ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺒﺎرزه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر دارد.
ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در دﻫﻠ ﻧﻮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻫﻨﺪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ وارد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎه ﻧﻔﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﻫﻠ ﻧﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی
ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸ از راﻫﺒﺮد رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.
وی ﻧﺰدﯾ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ را ﻋﺎﻣﻠ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود:ﺗﻬﺮان و دﻫﻠ ﻧﻮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش
رواﺑﻂ در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری دارﻧﺪ.
ﭼﯿﻨ در اداﻣﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر را دروازه دﺳﺘﯿﺎﺑ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،ﻗﻔﻘﺎز ،روﺳﯿﻪ و اروﭘﺎ داﻧﺴﺖ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﻣ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻨﻦ ﻣﺠﺘﻤ ﺻﻨﻌﺘ در ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺮﯾﺪور ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب اﻓﺰود:در ﺻﻮرت اﺟﺮای درﺳﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح ارﺗﺒﺎﻃ ﺗﺤﻮﻟ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﻣ
ﺷﻮد.
ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در دﻫﻠ ﻧﻮ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻫﻨﺪ و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻫﺎی  2ﮐﺸﻮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﮐﺮد رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺑﺮوﮐﺮاﺳ و دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ.

