ﻫﻨـﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری در ﺑﻨـﺪر
ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﺮان را آﻏﺎز ﮐﺮد
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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮﺳﺒﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،ﻗﺮارداد
ﻫﻤﮑﺎری اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻪ در
ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارد و از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎص ﺳﻮق
اﻟﺠﯿﺸﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﺮان ،ﻫﻨﺪ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ارﺗﺒﺎط
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ آبﻫﺎی آزاد ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ وارد ﻓﺎز و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ و
ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧﺸﺮﯾﻪ اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ
ﺗﺎﯾﻤﺰ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزی و اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﺮان را ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ﺳﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪای ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۴دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۱۸ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮﻋﻬﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ واﮔﺬاری ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری ﺗﺎ  ۲۹دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۱۸ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﻨﺎدر ﻫﻨﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﯾﮏ
ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻗﺒﺮس ﺑﺎ  ۷۲ﻫﺰار و  ۴۵۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺎر ذرت ﺑﻪ
ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۳۰دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۱۸در
ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﭘﻬﻠﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺧﻮد را
ﺑﺮ روی آن اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎدر ﺧﺎرج از ﺧﺎک
و ﻗﻠﻤﺮوی ﺧﻮد را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اداره ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ درﺧﺸﺎﻧﯽ را در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻗﺮارداد ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﺳﺎل  ۲۰۰۳ﻣﯿﻼدی ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد اﻣﺎ در واﻗﻊ ﭘﺲ
از دﯾﺪار ﺗﺎرﯾﺨﯽ روﺳﺎی ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ دو ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻋﻮت ﻧﺎﻧﺪرا ﻣﻮدی،
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻫﻨﺪ از ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان ،در ﻣﺎه ﻣﻪ ﺳﺎل

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی آﻏﺎز ﺷﺪ و ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ آن ﺑﻪ
 ۲۰۱۶ﻣﯿﻼدی
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ
ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻗﺮارداد  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﻨﺪ در آن دﯾﺪار وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﭼﺎﺑﻬﺎر ۵۰۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﻫﻤﯿﺘﯽ
ﺳـﻮقاﻟﺠﯿﺸﯽ دارد و ﻧﻘﻄـﻪ اﺗﺼـﺎل اﯾـﻦ ﻗـﺪرت ﻧﻮﻇﻬـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﺎ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪﻓﺶ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﺮق
اروﭘﺎ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻔﻘﺎز اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﺪ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎﯾﺶ در
آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻗﻔﻘﺎز ،از ﺑﻨﺎدر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ
اﻣﺎ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی از ﺑﻨﺎدر
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻫﻨﺪ ﺑﺎﺻﺮﻓﻪﺗﺮ و ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ
ژﺋﻮﭘﻠﻮﺗﯿﮑﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﺮان ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺪ
ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی
ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای ﮐﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ ،ﻫﻨﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد دو
ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه در ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺎری ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۲۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎزد.
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