ﺗﻼش ﺳﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻫﻨﺪ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺸﺴﺖ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ» ،ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻬﻤﺎﺳ «روز ﺷﻨﺒﻪ در آﯾﯿﻦ وﯾﮋه ورود اوﻟﯿﻦ
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ اﻫﺪاﯾ ﮔﻨﺪم ﻫﻨﺪ از ﻣﺴﯿﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ»زرﻧ «ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﻤﺮوز ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ ،اﻓﺰود  :اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻣﺮدم
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن روز ﻣﻬﻢ و ﺗﺎرﯾﺨ اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آن ﺑﻬﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ در اﻧﺘﻈﺎر آن ﺑﻮدﯾﻢ و اﻣﺮوز اوﻟﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺸﺖ ﺑﻬﺎری ﺧﻮد را ﮐﻪ ﯾ و ﻧﯿﻢ
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﺎﺷﺘﻢ ،درو ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻃﻬﻤﺎﺳﺒ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای دارد ،ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧ و اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﻻی ﺧﻮد وﺳﻌﺖ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ و ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﮐﻤ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ،ﻫﻨﺪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ در
ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻤﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :از ﻃﺮف دﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ و ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﺮ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﮐﺮاﭼ و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺻﺪﻫﺎ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﺰدﯾﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﻮال ﺧﻮد را زودﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج اﻧﺘﻘﺎل داده و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﻓﻐﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺎزرﮔﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﯿﻦ  500ﺗﺎ ﯾ ﻫﺰار دﻻر ﺳﻮد از ﻣﺤﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ در
ﭘ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﺷﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ ،اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ ﮐﺮده و ﺳﻮد
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .
وی از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻨﺪ و اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠ و ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
»ﻧﺼﯿﺮاﺣﻤﺪدراﻧ «وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻫﺎی دوﻟﺖ وﺣﺪت ﻣﻠ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﺮان
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و اﯾﺮان ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺴﺖ و اﻣﺮوز اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﮐﻤ ﻫﺎی اﻫﺪاﯾ ﻫﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺎﺑﻬﺎر وارد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺪ.
دراﻧ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز  514ﺗﺮﯾﻠ وارد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ و ﻣﺎ ﺗﺒﺪل ﺑﻪ ﯾ ﮐﺸﻮر ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و
ﺟﺎﯾﺎه ﺧﻮد را ﺑﺎزﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ.
دراﻧ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺎری اﯾﺮان ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻫﻨﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﯾ را ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻓﺮا ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آورد،
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دوﺳﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﺗﺼﺎل ﺧﻂ آﻫﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ،راه آﻫﻦ ﭘﻨ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر در
راﺳﺘﺎی ﻫﻤﺮاﯾ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﺳﺎزد و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﯾﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﯾ ﻣﺮز ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﺮای
ﺗﺠﺎرت و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ در اﺧﺘﯿﺎر دارد و اﻣﺮوز ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی در رواﺑﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺸﻮده ﺷﺪ.
»ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﯿ «اﺳﺘﺎﻧﺪار »ﻧﯿﻤﺮوز« اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ اﻣﺮوز را روز ﺗﺎرﯾﺨ و ﺟﺪﯾﺪ در ﺻﻔﺤﻪ دوﺳﺘ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﺮان ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن داﻧﺴﺖ .
وی ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺪﯾﻪ ﮔﻨﺪم ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن رﺳﯿﺪ و ﮐﻤ ﻫﺎی ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻫﻨﺪ،
ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎده »زرﻧ ‐دﻻرآرام« ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ،
»ﺳﺪﺳﻠﻤﺎ« ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎﺑﻖ وزات ﺧﺎرﺟﻪ و ﻫﻤﺎری ﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﺮان در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺤﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﺳﻤﯿ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﺰاران ﺷﻐﻞ اﯾﺠﺎد و دو ﮐﺸﻮر ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﺳﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺑﻨﺪر از ﻧﺎه
ﺳﯿﺎﺳ و اﻗﺘﺼﺎدی ﯾ از ﻗﻄﺐ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﮐﺮاﭼ ﺑﻪ آب ﻫﺎی آزاد وﺻﻞ ﺑﻮد اﻣﺎ اﻣﺮوز از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻧﺰدﯾ ﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﻨﺪر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را از واﺑﺴﺘ ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻠ در ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ رﻫﺎﯾ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ.

