رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﻫﻨﺪ و اﯾﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ' ،وﯾﺪﯾﺎﺳﺎﮔﺎر راد' ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ دﯾﺮﯾﻦ و ﺗﺎرﯾﺨ رواﺑﻂ
دو ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ ،ﺗﻤﺪﻧ ،ﻓﺮﻫﻨ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ
دوﺟﺎﻧﺒﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮔﺮدﺷﺮی ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و داﻧﺸﺎﻫ ﻣﯿﺎن اﯾﺎﻟﺖ ﻣﻬﺎراﺷﺘﺮای ﻫﻨﺪ و اﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﯾﺮان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺴﺘ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﻮد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﭘﺮوژه ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر ﯾﺎد ﻧﻤﻮد.
'ﻋﻠ ﭼﯿﻨ 'ﺳﻔﺮ اﯾﺮان در ﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺟﻮد ﺳﺎز وﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎﻧ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه
اﯾﺎﻟﺖ  120ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی ﻣﻬﺎراﺷﺘﺮا ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺑﻤﺒﺌ ،آﻣﺎدﮔ ﮐﺎﻣﻞ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﻧﻤﻮدن اﻫﺪاف دو ﮐﺸﻮر را اﻋﻼم ﻧﻤﻮد.
در اﯾﻦ دﯾﺪار ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر 'ﺧﺴﺮو رﺿﺎزاده' ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻨﺴﻮﻟﺮی اﯾﺮان در ﺑﻤﺒﺌ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،دو ﻃﺮف زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺎری ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧ
و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺗﺒﺎدل ﻫﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رواﺑﻂ را ﺑﺮرﺳ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﻬﺮان اﺳﻠﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺟﻬﺖ اﻧﻘﺎل ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﻨﺪی در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻨﺎدر ﺟﻬﺎﻧ ﻫﻨﺪ ﻗﺮار داده و ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اوﻟﯿﻦ
ﺑﻨﺪر ﺧﺎرﺟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺌﺪ را از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾ ﮐﺸﻮر دﯾﺮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻨﺎدر ﺟﻬﺎﻧ ﻫﻨﺪ  24دﺳﺎﻣﺒﺮ) 3دی(  2018در ﻃﻮل ﻧﺸﺴﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ،اﻣﻮر اﺳﻠﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر را
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ روز ﻣﻘﺎم ﻫﺎی اﯾﺮاﻧ ،ﻫﻨﺪی و اﻓﻐﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک اوﻟﯿﻦ دﻓﺘﺮ ﻫﻨﺪ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻓﺘﺘﺎح
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  2017ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر 'ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧ 'رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧ از ﻫﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻪ در درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،دﺳﺘﺮﺳ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎ را آﺳﺎن ﻣ ﮐﻨﺪ.
دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  500ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری 1.5ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺟﺎده ﻫﺎ و راه آﻫﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻨﺪ دو ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﮔﻨﺪم را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺻﺎدر ﮐﺮد ،اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺎ ﻫﺪف اﺛﺒﺎت اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ و ﮔﺴﺘﺮش
ورود ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ ﭘﯿﺶ از ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

