ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺻﻠ و ﺛﺒﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس» ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﻬﺮاﻣ «ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﮐﺎﺑﻞ در
ﻣﺮاﺳﻢ ارﺳﺎل اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺗﺠﺎری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ،ﮐﻪ اﻣﺮوز ﯾﺸﻨﺒﻪ ) 5ﺣﻮت( در وﻻﯾﺖ ﻧﯿﻤﺮوز در ﺣﺎل
ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ ،ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﮐﻤﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ داﻧﺴﺖ.
ﺑﻬﺮاﻣ ﮔﻔﺖ :ﺣﺪود ﯾﺴﺎل ﭘﯿﺶ ورود اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ وارداﺗ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را در ﮐﻨﺎر ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻧﯿﻤﺮوز ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .اﻣﺮوز
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﻤ 3 ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ،ﻫﻨﺪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺻﺎدرات اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ را در ﻫﻤﯿﻦ وﻻﯾﺖ ﺟﺸﻦ ﻣﮔﯿﺮﯾﻢ.
وی اﻓﺰود :ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻼش ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ  3ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ ،اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﻣﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ و
اوﻟﯿﻦ ﺛﻤﺮهاش را ﺟﺸﻦ ﻣﮔﯿﺮﯾﻢ.
ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﮐﺎﺑﻞ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﭘﯿﺎم اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﭘﺮﻫﯿﺰ از رﻗﺎﺑﺖ و دوری از ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ.
ﭼﺮاﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻬﺮاﻣ اداﻣﻪ داد :اﻣﺮوز ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ
ﮐﻤ ﻫﻨﺪ و اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﺎزﻫﺎی ﺑﻌﺪی آن ﻧﯿﺰ در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﮐﺎﺑﻞ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻔ 3 ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ،ﻫﻨﺪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻠﻪ ﺑﻪﻧﻔ آﯾﻨﺪه آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و
ورای آن اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺻﻮرت اﺣﺴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﮐﺎﺑﻞ اﻋﻼم ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ رواﺑﻂ اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﺮوز در ﻋﺎﻟﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄ ﺧﻮد ﻗﺮار دارد
ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ رواﺑﻂ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دوﻟﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ،اﺻﻞ اﺣﺘﺮام دوﻟﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓ ﻣﺸﺘﺮک ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻬﺮاﻣ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :رواﺑﻂ اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ  3اﺻﻞ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮده و دو ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓ ﺟﻤﻌ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری درﺑﺎره آﯾﻨﺪه ﺻﻠ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارم دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﺧﯿﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺛﺒﺎت آﯾﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮی را ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،ﺳﺨﻨﻮی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن روز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻤ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺷﺮف ﻏﻨ در ﺷﻬﺮ ﻣﺮزی زرﻧ
اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن راﻫ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﻪ درﯾﺎﻫﺎی آزاد ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﻓﺎﯾ در اﻗﺘﺼﺎدی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻻﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎ ﺷﻮد
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واﺑﺴﺘ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﻨﺪرﮔﻮدار اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣ دﻫﺪ.

