اﻣﯿﺮاﺣﻤﺪﯾﺎن :ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻐﺘﻨﻤ ﺑﺮای اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ

رواﺑﻂ ﻫﻨﺪ و اﯾﺮان در دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﺑﻂ ﮔﺮم و در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻨﺪ ﯾ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻬﻢ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺑﻮده و ﻫﯿ
ﮔﺎه ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد را در دوران ﺗﺤﺮﯾﻤ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺪاده اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻬﻤ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﻫﻨﺪی ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﻮل ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ روﭘﯿﻪ داده ﺷﻮد .در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎص وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ در
ﺻﺪد ﻫﻤﺎﻫﻨ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻫﻤﺎری ﻫﺎ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری رواﺑﻂ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ؟ ﺑﻬﺮام اﻣﯿﺮ اﺣﻤﺪﯾﺎن
در ﮔﻔﺘﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣ ﮔﻮﯾﺪ:
ﻫﻤﺎری اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن زﻣﺎﻧ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر در ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﻨﺎﻓ ﯾﺪﯾﺮ و ﻧﯿﺰ ﺟﺪﯾﺖ و ﭘﺸﺘﺎر ﻣﺼﻤﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾ راه ﻻﺟﻮرد ﺗﻮﺳﻂ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﻋﻼم دور زدن اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ
ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯿﺰﻧﺪ .دﯾﺮ اﯾﻨﻪ ﻫﻨﺪ زﻣﺎﻧ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ در ﮐﺮﯾﺪور ﭼﺎﺑﻬﺎر زاﻫﺪان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾ ﺑﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗ اﯾﺮان ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﻧﺨﯿﺰد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی
ﺻﻨﺎﯾ ﺗﺒﺪﯾﻠ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻨﺪ ﺑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
اﯾﺮان دارای ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﺧﺎﻟ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﻮﯾﮋه ﺻﻨﺎﯾ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻨﺪم ﺻﺎدرات ﺑﺮ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اﯾﺮان ﺑﻪ آرد ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺳﭙﺲ ﺻﺎدر ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮاﺣﻤﺪﯾﺎن در اداﻣﻪ درﺑﺎرۀ ﺟﺎﯾﺎه ﻫﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎ و ﭘﺎﯾﺪاری اﯾﻦ رواﺑﻂ اﻓﺰود:
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎداور ﺷﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد .ﻫﻨﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾ ﺗﻤﯿﻠ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﻧﻮ ﺑﻨﯿﺎد در ﮐﺮاﻧﻪ ﻣﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺎری دراز ﻣﺪت در اﯾﺮان ﻓﺮ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ رﻫﺒﺮی ﻗﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان در ﻃ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺻﺪو ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺎن داده ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑ
ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﻣﺴﻮﻧ و اﯾﺠﺎد ﺑﻨﺎدر ﮐﻮﭼ ﻣﺎﻫﯿﯿﺮی و ﺻﻨﺎﯾ ﺗﺒﺪﯾﻠ و اﻗﺎﻣﺘﺎﻫﻬﺎی
ﮔﺮدﺷﺮی ﮐﻪ ﻫﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮﺑ دارد و از ﻗﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻔﺖ از اﯾﺮان ﻣ ﺗﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮد.

