ﻧﺒﺾ اﻗﺘﺼﺎد  ۵ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻری ﻫﻨﺪ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣزﻧﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،در ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻤ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ در
ﺷﻤﺎره اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ ﻫﻨﺪ اﻣﺮوز در ﻧﻘﻄﻪای اﯾﺴﺘﺎده ﮐﻪ ﭼﯿﻦ در ﺳﺎل  ۲۰۰۰اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﻣﺷﻮد ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮ را ﻃ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻨﺪ ﺷﺸﻤﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﺎدل ۷درﺻﺪی دارد و ﺑﺮای رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ۹درﺻﺪی ﻫﺪفﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ؛
ﻫﺪﻓ ﮐﻪ ﻃ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۶ﻫﻨﺪ را ﺑﻪ ﺟﻤ ﺳﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﻣرﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﻬﺶ اﻗﺘﺼﺎدی از
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﮔﺬرد و ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪاد روز ﭼﺎﺑﻬﺎر  ۲۰۲۲در ﺑﻤﺒﺌ ﻧﺸﺎﻧ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﺑﻮد.
روز ﭼﺎﺑﻬﺎر ۲۰۲۲
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻫﻨﺪی روز  ۹ﻣﺮداد ،روﯾﺪاد روز ﭼﺎﺑﻬﺎر  ۲۰۲۲را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻠ اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻫﻨﺪی
در ﺑﻤﺒﺌ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻨﺪ ﺑﺎ دﻋﻮت از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ،ﺑﺮ
ﺿﺮورت وﺟﻮدی ﮐﺮﯾﺪور ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد؛ ﮐﺮﯾﺪوری ﮐﻪ ﻫﻨﺪ را ﺑﻪ ﺑﺎزار آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و روﺳﯿﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﮐﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ روﯾﺪاد ،در ﻣﻌﺮﻓ روز ﭼﺎﺑﻬﺎر  ۲۰۲۲ﺑﺮ اداﻣﻪ ﺣﻀﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻫﻨﺪی در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪﺑﻬﺸﺘ اﺷﺎره داﺷﺘﻪ و
اﯾﻦ روﯾﺪاد را ﻓﺮﺻﺘ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﺎریﻫﺎ ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺪ و ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺳﺎرﺑﺎداﻧﺎ ﺳﻮﻧﻮوال ،وزﯾﺮ ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ ﻫﻨﺪ در
اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻫﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ در ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﻪ ﯾ ﻗﻄﺐ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ و آن را ﺑﺮای
اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل‐ﺟﻨﻮب ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﺪ.
ﭼﺎﺑﻬﺎر؛ ﻫﺎب ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ
ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ و ﺧﺎﺻ از ﮐﺮه ﺧﺎﮐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺨﺴﺖ اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﻌﺎش ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮر در ﺧﺸ ﺑﻪ
آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻧﺎﻫ ﮐﻼنﺗﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪ ،روﺳﯿﻪ و ﺣﺘ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﺑﻨﺪری
ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎص دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ آﺑﻬﺎی آزاد اﻗﯿﺎﻧﻮس ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ و ﻣﺴﺎﻓﺮ از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب و ﺑﻠﻌﺲ ،
دور ﺑﻮدن از ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ اﻧﺮژی ارزان از ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ ﻫﺎب ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ در ﺻﻮرت
ﺗﻤﯿﻞ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻠ ،ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﭼﻮن ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ﻫﻢ ﯾﺎرای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ در ﮐﺮﯾﺪور ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻠ ﮐﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر را در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻈﯿﻢ و رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻫﻨﺪ ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ ،ﮐﺮﯾﺪور ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل اﺳﺖ.
ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ از ﺑﻤﺒﺌ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮔﺬر از ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻫﻨﺪ را ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،روﺳﯿﻪ و ﺣﺘ اروﭘﺎی ﺷﺮﻗ ﻣرﺳﺎﻧﺪ .ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ از ﻣﺴﯿﺮ
ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ را دارد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻻ از ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ و ﺑﺎﻟﻌﺲ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن از ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد را ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از
ﻧﺼﻒ ﮐﺎﻫﺶ داده و اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﯿﺮ زﻣﺎن ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗ
ﺗﺠﺎر ﻫﻨﺪی ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮل و ﺑﺎ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎﻧ ﺣﺪود  ۴۰روز ﺑﯿﻦ ﺑﻤﺒﺌ و ﻣﺴﻮ
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،از ﻣﺴﯿﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾ ،رﯾﻠ و ﻣﺠﺪد درﯾﺎﯾ ،دﺳﺖﮐﻢ  ۲۰روز زودﺗﺮ ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾ۲۰ روزه در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻤﻞ ،ﻫﻤﺎن ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﮐﺮﯾﺪور ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل از ﻣﺴﯿﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر دﻧﺒﺎل
ﻣﮐﻨﺪ.
ﻫﻨﺪ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ

از ﺳﻮی دﯾﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﻫﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧ ﺑﺎ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻨﺪ ،رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﺗﺤﺎد
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﭼﯿﻦ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﯾﺰﯾﻨ ﺑﺮای ﺑﻨﺪر ﮔﻮادر اﺳﺖ .ﺑﻨﺪر ﮔﻮادر ﻃ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻣﺤﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮔﺴﺘﺮده ﭼﯿﻦ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻫﻨﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺣﺘ ﺑﻪ اروﭘﺎ دﺳﺘﺮﺳ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .آن
ﻫﻢ ﺑﻧﯿﺎز از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﯾ ﺳﺪ زﻣﯿﻨ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
روﯾﺪاد روز ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ
و اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻫﻨﺪی و اﯾﺮاﻧ ﺣﺎﺿﺮ در روﯾﺪاد روز ﭼﺎﺑﻬﺎر  ،۲۰۲۲ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ روﯾﺪاد
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﻧﺸﺎن دﯾﺮی ﺑﺮای ﺗﻼش ﻫﻨﺪ در ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﮐﺮﯾﺪور ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل و ﺣﻀﻮر در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮر در
ﺧﺸ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ .در اﻓﻖ ﺳﺎل  ،۲۰۲۵ﻣﺒﺎدﻻت ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻨﺪ ﻣﻌﺎدل  ۱۷۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و زﯾﺮﺳﺨﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﺑﺎﻟ ﺑﺮ ۹۰درﺻﺪ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺤﻘﻖ
ﺷﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﺰدﯾﺗﺮﯾﻦ ،ارزانﺗﺮﯾﻦ و ﺳﻬﻞاﻟﻮﺻﻮلﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ دﺳﺘﺮﺳ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ،ﮐﺮﯾﺪور ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل و
از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﻫﻨﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ذاﺗ ﭼﺎﺑﻬﺎر و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻫﻨﺪ در ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪﺑﻬﺸﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻃ ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺧﺒﺎری ﭘﯿﺮاﻣﻮن
اﯾﻨﻪ ﻫﻨﺪ ،ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﺮده در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻨﺸﺎء اﺧﺒﺎر ﻫﻢ ارﺳﺎل ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﮔﻨﺪم اﻫﺪاﯾ ﻫﻨﺪ
از ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮی از ﺳﻮی ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﻧﻘﺾ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ ﺑﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﻣﺴﯿﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪاد ﭼﺎﺑﻬﺎر  ۲۰۲۲ﻧﺸﺎن از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﺒﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺷﻮد.
ﻫﻨﺪ ﻣﻌﻄﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﻤﻣﺎﻧﺪ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ذاﺗ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺤﻮری ﮐﻪ ﻫﻨﺪ را ﺑﻪ ﻧﯿﻤﺮه ﺷﻤﺎﻟ ﻣرﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﯿ ﻋﻨﻮان
ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻤﯿﻞ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻠ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ،ﻫﻨﺪ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی
ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﺳﻮق ﺧﻮاﻫﺪ داد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﺪ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﮐﺎﻻی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺻﺎدارﺗ ﻣﻌﻄﻞ ﻧﻤﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ دﯾﺮ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی
اﺣﺘﻤﺎﻟ و ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻧﻤﺑﻨﺪﻧﺪ .ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺷﺶ ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑ ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﻓﺎرس ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻤﯿﻞ ﺧﻂآﻫﻦ و اﺗﺼﺎل ﻫﻨﺪ از ﻣﻌﺒﺮ درﯾﺎﯾ و رﯾﻠ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ و اروﭘﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎﺳﺖ.

