اﻫﻤﯿﺖ راﻫﺒﺮدی ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ اﯾﺮان ،ﻫﻨﺪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ اﯾﺮان ،ﯾ از ﻧﻘﺎط ﮐﻠﯿﺪی در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﻓﺎرس و درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﺑﻮده و در ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل – ﺟﻨﻮب ﺟﺎﯾﺎه
ﻣﻬﻤ دارد .اﯾﻦ ﺑﻨﺪر در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﺷﺮق – ﻏﺮب ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و
ﺗﺮاﻧﺸﯿﺐ دارد.
اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﯾ ﻧﻘﻄﻪ ارﺗﺒﺎﻃ و ﺣﯿﺎﺗ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﻨﺪی ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﺗﺮ از آن در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪه اﺳﺖ .دوﻟﺖ
ﻫﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد در ﺳﺎل  ۲۰۲۰‐۲۱ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺣﺪود  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ دﻫﻠﻧﻮ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﯾ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ارﺗﺒﺎﻃ اﺳﺖ .ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ و دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ آبﻫﺎی آزاد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺟﺎﯾﺎه وﯾﮋهای در ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد .اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﻨﺪ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،از ﺟﺎﯾﺎه
وﯾﮋهای در ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر و اﻫﻤﯿﺖ آن ﺑﺮای ﻫﻨﺪیﻫﺎ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﻧﻈﺮ ﻣﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﻫﻨﺪ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ آن
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ راﻫﺒﺮدی اﯾﻦ ﺑﻨﺪر اﺳﺖ .ﺑﺎ اداﻣﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﭼﯿﻦ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮب و آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر دﺳﺘﺮﺳ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ
درﯾﺎ آزاد را آﺳﺎن ﻣﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﺮان ،رﻗﯿﺐ ﺑﻨﺪر ﮔﻮادر واﻗ در اﺳﺘﺎن ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣرود و از ﻧﺎه ﻫﻨﺪی ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﻮازﻧﻪ درﯾﺎﯾ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺪر ﮔﻮادر ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۴۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺸ و  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻣﺴﯿﺮ درﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﻨﺪر
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد ،در ﻫﻤﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﭼﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه و ازآﻧﺠﺎﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻗﺪرت ﻫﺴﺘﻪای رﻗﺒﺎی اﺻﻠ ﻫﻨﺪ در ﻗﺎره آﺳﯿﺎ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣآﯾﻨﺪ ،وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﺪری در ﺷﻤﺎل درﯾﺎی ﻋﻤﺎن و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪﮐ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮔﻮﺟﺮات و ﺑﻤﺒﺌ در ﻏﺮب ﻫﻨﺪ ﻧﺮاﻧﻫﺎی
ﺟﺪی اﻣﻨﯿﺘ و ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿ ﺑﺮای دﻫﻠ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ و از ﻣﻨﻈﺮ رﻫﺒﺮان دﻫﻠ ﻧﻮ ،ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪﻋﻨﻮان وزﻧﻪ ﺗﻌﺎدﻟ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳ‐اﻣﻨﯿﺘ دو رﻗﯿﺐ ﻫﺴﺘﻪای
ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ،ﯾﻌﻨ ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ .دﺳﺘﺮﺳ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ دﻫﻠ را ﻗﺎدر ﻣﺳﺎزد ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در درﯾﺎی
ﻋﻤﺎن و ﺷﻤﺎل اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ را ﺧﻨﺜ ﮐﺮده و ﻣﺤﺎﺻﺮه اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ دو ﻣﺘﺤﺪ رﻗﯿﺒﺶ ﯾﻌﻨ ﭼﯿﻦ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را ﺑﺸﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎ دور زدن
ﻗﻠﻤﺮو ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺴﯿﺮی اﻣﻦﺗﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺮان ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای آن ﻣﮔﺸﺎﯾﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﻨﺪ در ﮐﺮﯾﺪور ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ
ﺷﻤﺎل‐ﺟﻨﻮب ،اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای دﻫﻠ اﯾﻦ اﻣﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺟﯿﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن
و ازﺑﺴﺘﺎن و ذﺧﺎﯾﺮ اﻧﺮژی آنﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،روﺳﯿﻪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ دﺳﺘﺮﺳ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺗﺤﻠﯿﻠﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﺪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾ از ﻗﺪرتﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر اﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ﺑﺎ ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت در راﺳﺘﺎی

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠ ،دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺗﻼش دارد ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﻨﺪر
ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳاش در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ و ﺟﺎﯾﺰﯾﻨ ﺑﺮای ﺑﻨﺪر ﮔﻮادر ،ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﭼﯿﻦ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺑﺮای ﻫﻨﺪ از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ و ﺣﯿﺎﺗ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺗﻤﺎﯾﻞ اﯾﺮان ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞدرک اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ
ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﮔﯿﺮد .ﺗﻤﯿﻞ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺎ ﮐﻤ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟ ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻨﺪاﻧ ﺑﻪ اﯾﺮان وارد
ﻧﻤﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃ ﻣﻨﺘﻬ ﺑﻪ آن ‐ ﺑﻪوﯾﮋه راهآﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر‐زاﻫﺪان ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺨﻤﯿﻨ ﯾ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺷﺸﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در
اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﺑﺨﺸ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺣﺪاث آن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻮﻓﺎﯾ اﻗﺘﺼﺎدی و روﻧﻖ
ﮐﺴﺐوﮐﺎر در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﺎریﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ ﻗﺪرت ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری و ﭼﺎﻧﻪزﻧ ﺗﻬﺮان را در ﻗﺒﺎل
ﺗﺤﻮﻻت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ﻫﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺟﻨﻮﺑ اﯾﺮان اﺳﺖ .درواﻗ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮوژه ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر
ﻓﺮاﺗﺮ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧ و ﺻﺎدرات ﺑﻪ اﯾﺮان اﻫﻤﯿﺖ دارد ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻫﻨﺪ ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻠﻪ ﺑﻪ آﺳﯿﺎی
ﻣﺮﮐﺰی و ﭼﻪﺑﺴﺎ روزی ﺑﻪ اروﭘﺎ دﺳﺘﺮﺳ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟ ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﺿﺮورت ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﻮاﺿ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻫﻨﺪ و اﯾﺮان را در ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﻧﺰدﯾ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻧﻘﺶ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺗﻬﺮان‐ ﮐﺎﺑﻞ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺎلﻫﺎ ﺻﺤﻨﻪ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ و ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿ ﻫﻨﺪ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،روﺳﯿﻪ و آﻣﺮﯾﺎ اﺳﺖ و اﺗﺼﺎل اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن و
اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ از راه ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﻘﺶ اﯾﺮان را در ﻣﯿﺪان اﻗﺘﺼﺎدی و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر
در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﻣﺤﻮر ﺷﺮق اﯾﺮان ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻫﻤﯿﺖ راﻫﺒﺮدی دارد ،زﯾﺮا اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺼﻮر در
ﺧﺸ اﺳﺖ و ﺑﺮای رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ آبﻫﺎی آزاد ﻧﯿﺎز دارد.
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ و ﺷﻮﻓﺎﯾ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﺑﺷ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر درر ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﺪهای دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧ در اﯾﺮان زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻞ ﺷﺪن ﻣﺸﻼت ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻖ رواﺑﻂ دو ﻣﻠﺖ و ﮐﺸﻮر ﮐﻤ ﺷﺎﯾﺎﻧ ﻣﮐﻨﺪ.
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ راﻫﺒﺮدی در ﺟﻬﺎن و ﻧﺰدﯾ ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎن ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺑﺮای ﺗﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎی ﺗﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎن از ﺑﻨﺪر ﮐﺮاﭼ ﺗﺎ ﻗﻨﺪﻫﺎر  ۱۸ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن را درﺑﺮ ﻣﮔﯿﺮد.
درﺣﺎﻟﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎ از ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر  ۱۲ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد ،ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺗﻮاﻧﺪ ارزانﺗﺮ و اﻣﻦﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر
ﮐﺮاﭼ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺎﻧﺮ ﻓﺮﺻﺖﯾﺎﺑ آﺳﺎن و راﺣﺖﺗﺮ از ﺑﻨﺪر ﮐﺮاﭼ ﺑﺮای ﺗﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .دو ﮐﺸﻮر
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
درﻣﺠﻤﻮع ﻣﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﯾ ﺑﻨﺪر و ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺎز دارد .اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺎن ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺧﻮد در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺳﺖ .ﻫﻨﺪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد در آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎزار ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻧﻔﺖ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪراﺣﺘ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .واﺑﺴﺘﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و اﻧﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺳﻪ
ﮐﺸﻮر ﻧﺘﻪای ﺿﺮورت ﺗﻮﺳﻌﻪ و روﻧﻖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﻣﻬﻢ در ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣ ﺳﺎزد.

