ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﯾﻢ ﯾ ﺑﺎﻧ ﻫﻨﺪی ﺷﻌﺒﻪ ای در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻇﺮﯾﻒ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان ﮐﻪ
در ﻣﻘﺼﺪ دوم ﺳﻔﺮش ﺑﻪ ﻫﻨﺪ در ﺑﻤﺒﺌ ﺣﻀﻮر دارد ،در ﮔﻔﺘﻮﯾ درﺑﺎره دﯾﺪارﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻫﻨﺪی ،ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ »ﻣﻮدی« ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ
ﻫﻨﺪ را ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺧﻮاﻧﺪ و اﻓﺰود :اﯾﺸﺎن در ﺧﺼﻮص رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ ﻧﺎه ﻣﺜﺒﺖ دارد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﮐﺎری ﻣﻔﺼﻠ ﺑﺎ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﻫﻨﺪ داﺷﺘﯿﻢ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﻞ ،ﺗﺒﺎدل ﭘﻮل و ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻔﺖ از اﯾﺮان
اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﻞ و ﻣﻌﻀﻞ ﺗﺒﺎدل ﭘﻮل روش ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗ وﺟﻮد دارد از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﺎﺗﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮل ﻣﻠ؛
ﺿﺮورت دارد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮل ﻣﻠ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﻟﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،رﺋﯿﺲ دﺳﺘﺎه دﯾﭙﻠﻤﺎﺳ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻘﺪاری اﯾﺮادﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ
ﺗﺠﺎر و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن در ﺑﻤﺒﺌ ﻫﻢ ﻣﻦ و ﻫﻢ دﯾﺮ دوﺳﺘﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﻼﺗ ﮐﻪ دارﯾﻢ ،ﻻزم اﺳﺖ
دوﻟﺘﻬﺎ در ﻫﻤﺎری ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﺮ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻫﻤﺎری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ اﯾﻦ ﻣﺸﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﻞ ﯾ ﻣﺴﺌﻠﻪ راﻫﺒﺮدی اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾ ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﻻر آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺮ
رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺧﺪﺷﻪ وارد ﮐﺮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾ ﺷﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد و راه آن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ روش ﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ
ﮐﻨﯿﻢ.
*ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎﻧ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎرد در ﺑﻤﺒﺌ ﺷﻌﺒﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ/ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧ ﻫﻨﺪی در ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻇﺮﯾﻒ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎﻧ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺑﻤﺒﺌ ﺷﻌﺒﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧ ﻣﺸﻼت ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻫﺴﺖ و اﺟﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﺷﻌﺒﻪ در ﺳﻔﺮ ﻗﺒﻠ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ داﺷﺘﯿﻢ ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و اﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎﯾ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﺸﺘﺮک در ﺗﻬﺮان ﺑﺎ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﻫﻨﺪ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ از داراﯾ ﻫﺎی اﯾﺮان در ﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﻧ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﯾﻢ ﯾ ﺑﺎﻧ ﻫﻨﺪی ﺷﻌﺒﻪ ای در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از آﻧﺠﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻤ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻇﺮﯾﻒ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﭘﯿﯿﺮ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﮐﻤ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،ﻇﺮﯾﻒ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻋﺼﺮ  ۲۴دی ﻣﺎه ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺘﻮﻫﺎی راﯾﺴﯿﻨﺎ و دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻫﻨﺪی ﺑﻪ دﻫﻠ ﻧﻮ
ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ،در ﻣﺪت ﺣﻀﻮرش در دﻫﻠ ﻧﻮ ﺿﻤﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﻫﻨﺪ و ﺑﺮﺧ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﺎﺿﺮ دﯾﺪار و
ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺼﺪ دوم اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﻤﺒﺌ رﻓﺖ.

