ﭼﺎﺑﻬﺎر؛ ﻧﻘﻄﻪای ﻃﻼﯾ در ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ اﯾﺮان ،ﻫﻨﺪ و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ

ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺷﻬﺮی ﺑﻨﺪری ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  ۱۷۱۵۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ و ﺟﻤﻌﯿﺘ ﺑﺎﻟ ﺑﺮ  ۲۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ واﻗ در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و
ﺟﻨﻮﺑﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ،ﺑﻨﺪری در ﻣﺠﺎورت درﯾﺎی ﻋﻤﺎن در ﻧﺰدﯾﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ آﺑﻬﺎی آزاد ﺟﻬﺎن ﯾﻌﻨ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر
اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ اﯾﺮان.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس در اﯾﻦ ﺑﻨﺪر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد آبﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ و ﺑﺮﯾﺪﮔﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ ،ﻓﻀﺎﯾ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای اﺳﻠﻪﻫﺎﯾ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ زﯾﺎد
و ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻟﻨﺮﮔﺎﻫ ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻬﺖ ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺸﺘ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﭘﯿﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ
ﯾ ﻣﺎﭘﻮرت را دارد.

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﯾ ﻧﺎه
 ‐۱ﮔﺬرﮔﺎه ورود ﺑﻪ ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس و ﻣﺪﺧﻞ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ﺣﺴﺎس و ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .
 ‐۲ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ اﯾﺮان.
 ‐۳دارا ﺑﻮدن ﺑﯿﺶ از ۵۴۱ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮز درﯾﺎﯾ.
 -۴ﻧﺰدﯾﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﯿﻨ ﺗﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ .ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدیﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺎزرﮔﺎﻧ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ رود.

ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﮐﺎﻻ
ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗ دو ﮐﺮﯾﺪور ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﺷﻤﺎل – ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق – ﻏﺮب ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ
ﻫﺎی ﻣﺤﻮر ﺷﺮق اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣ آﯾﺪ .راﻫﻬﺎی ﺟﺎده ای ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﻫﺎی اﺻﻠ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺮزی ﻣﺘﺼﻞ
اﺳﺖ،ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣ ﮔﺮدد:
‐ ﭼﺎﺑﻬﺎر‐ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس)اﯾﺮان(
‐ ﭼﺎﺑﻬﺎر‐اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ‐زاﻫﺪان‐ﻣﺸﻬﺪ‐ ﺳﺮﺧﺲ)در ﻣﺮز ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن(
‐ ﭼﺎﺑﻬﺎر‐اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ‐ زاﻫﺪان‐ ﻣﯿﺮﺟﺎوه )ﻣﺮز ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن(
‐ ﭼﺎﺑﻬﺎر‐ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ‐زاﻫﺪان‐ زاﺑﻞ‐ ﻣﯿﻠ) ﻣﺮز اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(
‐ ﭼﺎﺑﻬﺎر‐اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ‐ﺑﻢ‐ ﺗﻬﺮان‐ )ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮزﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻋﺮاق و ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن(

در ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺰرﮔﺮاه ﺳﺎﺣﻠ ﻣﺮان در ﺟﻨﻮب ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪر ﮐﺮاﭼ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
را ﺑﻪ ﮔﻮادر و ﺳﭙﺲ ﺑﺎزارﭼﻪ ﻣﺮزی رﯾﻤﺪان در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر در اﯾﺮان ﻣﺘﺼﻞ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ،ﮐﻪ اﻣﺎن اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻨ ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر
ﮔﻮادر و ﮐﺮاﭼ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آورد .ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸ ﮐﻠﯿﺪی در اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﻨﺪر ﮔﻮادر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اروﭘﺎ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
اﺳﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر:

ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر دارای دو اﺳﻠﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی از ﮐﺸﺘ ﺑﻪ ﻗﻄﺎر و ﺑﺎﻟﻌﺲ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ :اﺳﻠﻪﻫﺎی ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ و
ﺷﻬﯿﺪ ﮐﻼﻧﺘﺮی.

ﭘﺮوژه راه آﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر‐ زاﻫﺪان‐ﻣﺸﻬﺪ  ۱۳۵۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﭘﺮوژه راه آﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر – زاﻫﺪان در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ اﯾﺮان واﻗ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ زاﻫﺪان و
از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﭘﺮوژه از اﺳﻠﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر آﻏﺎز ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻧﯿ ﺷﻬﺮ ،اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ و ﺧﺎش ﺑﻪ زاﻫﺪان و ﻣﺸﻬﺪ
ﻣﺘﺼﻞ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ،ﭘﺮوژه ﻣﺬﮐﻮر در ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤ دﺷﺖ ) ۲۰درﺻﺪ( ،ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮر ) ۴۰درﺻﺪ( و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ
) ۴۰درﺻﺪ( واﻗ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﺷﺪه ﺳﺮﻋﺖ  ۱۲۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺘ ﻗﻄﺎرﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی و  ۹۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻗﻄﺎرﻫﺎی ﺑﺎری
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ۳۰۰ ،ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ و  ۳/۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻻ و در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری ۵۰۰ ،ﻫﺰار ﻣﺴﺎﻓﺮ و  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻻ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨ ﭘﺮوژه:
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﯿﺐ ﻣﺴﯿﺮ ۱۵ :در ﻫﺰار

ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻌﺎع ﻗﻮس ۱۰۰۰ :ﻣﺘﺮ
ﺗﻌﺪاد ﭘﻞ ﻫﺎی ﺧﺎص ۱۷ :دﺳﺘﺎه
ﻃﻮل ﮐﻞ ﭘﻞ ﻫﺎ ۱۱ :ﻫﺰار ﻣﺘﺮ
ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻧﻞ ﻫﺎ ۲۰ :دﺳﺘﺎه
ﺗﻌﺪاد اﯾﺴﺘﺎه ﻫﺎ ۵ :اﯾﺴﺘﺎه ﺑﺰرگ و  ۲۵اﯾﺴﺘﺎه درﺟﻪ ۳

ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻓﺮﺻﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﻼﯾ ﺑﺮای ﻫﻨﺪ  ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی :CIS
ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻨﺪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺎز ﯾ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﺮان اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ۱۳۹۴ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﻣﻀﺎی »ﻧﯿﺘﯿﻦ ﮔﺎدﮐﺎری« وزﯾﺮ
ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻨﺪ و ﻋﺒﺎس آﺧﻮﻧﺪی ،وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﯾﺮان رﺳﯿﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ،ﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  ۸۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻری در ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻓﺎز ﯾ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت ۱۰ﺳﺎل ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ ﻓﺎز را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸ از واردات ﺧﻮد از ﻫﻨﺪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﺮان اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺻﺎدراﺗ ﮔﻨﺪم
ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر رﺳﯿﺪ و از آﻧﺠﺎ راﻫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺪ.
ﻫﻨﺪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری اﯾﺮان در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣ آﯾﻨﺪ .ﭘﺮوژه ﭼﺎﺑﻬﺎر دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺎزارﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﺮای ﻫﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﻦ راه ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،واردات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ،اوره و ﺧﺸﺒﺎر ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﻗﺮارداد ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان ،ﻫﻨﺪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻔ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺮوژه ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺎرت ﺧﻮد ﻣ ﺷﻮد.
ﻫﺪف ﭘﺮوژه ﭼﺎﺑﻬﺎر ،اﯾﺠﺎد ﯾ ﮐﺮﯾﺪور آزاد ﺗﺠﺎری ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ ﺷﺒﻪ ﺧﻂ آﻫﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﺮان ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی
ﻣﺮﮐﺰی ﻣرود .ﭘﺮوژه ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻟ و زﻣﺎﻧ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺷﺪن ﻓﻮاﺻﻞ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﺳﺘ ﻓﺮﻫﻨ ،رواﺑﻂ
ﺗﺠﺎری و ﻣﺒﺎدﻻت اﻣﻨﯿﺘ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر )اﯾﺮان ،ﻫﻨﺪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎیﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻗﻔﻘﺎز،
ﺟﻨﻮبﺷﺮق روﺳﯿﻪ و ازﺑﺴﺘﺎن ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺮوژه ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻫﻨﺪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ و ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،دوﺳﺘ و
ﻫﻤﺎری اﺳﺖ.
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮوژه ای ﻣﻨﺎﺳﺐ و درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮای روﺳﯿﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه  CISﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ آﺑﻬﺎی
ﮔﺮم درﯾﺎی ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﺧﻂ ﭼﺎﺑﻬﺎر – ﺳﺮﺧﺲ و اﺗﺼﺎل اﯾﻦ ﺧﻂ ﺑﻪ ﻣﺮز اﯾﻨﭽﻪ ﺑﺮون،
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ،ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ازﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﻬﻢ اﯾﺮان ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺒﺎدﻻت
ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

