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 بخش نخست

 فغانستاندیدگاه ا

 

 

 

 

 ر متفییدعبدالق

 افغانستان استراتژیکگر انستیتوت مطالعات پژوهش
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 انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان

 

 مأموریت

های پژوهشی تأسیس شده و اکنون یکی از انستیتوت 02۷0در اکتوبر سال  AISS)انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان )

سازی زمینة علمی و اکادمیک برای تحلیل مسایل راهبردی مرتبط با افغانستان د. هدف این نهاد فراهمباشمعتبر در افغانستان می

های تحقیقی معتبر و افغانستان از طریق چاپ گزارش استراتژیکالمللی است. انستیتیوت مطالعات ای و بیندر سطوح منطقه

 ورزد.های به موقع در بارة افغانستان اهتمام میتای ترویج بحثهای ذیدخل، در راسای از جناحتبادل نظر میان طیف گسترده

  .های نوین استوار استگرایی و ارزشالمللیبینای، استقاللیت، های این نهاد بر اصول حرفهها و برنامهتمام فعالیت

 اهداف و مقاصد

های ژوهشفاعی است که به ارایه تحقیقات و پانستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان یک مؤسسه تحقیقاتی مستقل و غیر انت

ای  مرتبط با افغانستان های حرفهها و برگزاری آموزشها/گزارشمحور و معیاری و نیز ترجمه و چاپ کتابطرفانه، پالیسیبی

 متمرکز است. 
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 گاننامة نویسندزندگی

 

گر ن و پترولیم جمهوری اسالمی افغانستان و پژوهشرئیس اطالعات و ارتباط عامه و سخنگوی وزارت معاد ر متفی؛یدعبدالق

 انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان است.

اوراسیا است. آسیای -گر ارشد در انستیتوت مطالعات ایراناستاد دانشگاه در دانشگاه تهران و پژوهش بهرام امیراحمدیان؛

 باشد.های تخصصی وی میپژوهش مرکزی، قفقاز و ایران حوزه

مللی المطالعات حوزه اروپا در مرکز مطالعات اروپایی واحد مطالعات بین استاد مطالعات اروپایی و رئیس برنامه شن ساچدوا؛گل

ادغام اقتصادی  اروپا به عنوان رئیس بخش جن مونت در برنامه باشد. وی از سوی کمیتهدر دانشگاه جواهرلعل نهرو در هند می

 باشد.می المللیمطالعات بین ه است. او همچنان مدیر مسئول مجلهاروپا و امنیت انرژی انتخاب شد

 

  



 ۱ 

  گزاریسپاس

 شد.های دوستان ما در انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان محقق نمیاین پژوهش بدون همکاری و راهنمایی

د و باشافتخار می ن در این پژوهش مایهکار کردن با استاد گلشن ساچدوا از کشور هند و استاد بهرام امیراحمدیان از کشور ایرا

شان در جریان انجام این پژوهش کمال دریغهای بیهای اخالقی و راهنماییها، نظریات، حمایتاز ایشان به خاطر تمام مشوره

 قدردانی را دارم. 

ن ریان نگارش و ویرایش ایکاری کرده و در جبازبینی فنی با ما هم سپاس ویژه از تمام دوستانی که در تطبیق نظرات کمیتة

 پژوهش به ما انگیزه بخشیدند. 

 از افراد ذیر به خاطر دیدگاهها و نظراتشان برای غنامندی این پژوهش به صورت ویژه ممنونیم:

  :شناسی و مدیر مرکز آسیا در دانشگاه ساسکس انگلستان؛ مشاور ارشد علمی استاد انساندکتر مگنوس مارسدن

 کننده اصلی پژوهش(.راتژیک افغانستان )مرورانستیتوت مطالعات است

 ای و استاد دانشگاه شهید بهشتی، ایران )مرور کنندهدر مؤسسة مطالعات منطقه گرپژوهشنیا: دکتر محسن شریعتی 

 پژوهش(.

 داری دولت گر ارشد برنامهداری و پژوهشگر همکار، مکتب بالواتنیک مطالعات دولتپژوهشاهلل بیژن: دکتر نعمت

 پژوهش(. اقتصادی جهانی در دانشگاه آکسفورد، انگلستان )مرورکننده

 های دفاعی، کننده در مرکز آسیای غربی، مؤسسه مطالعات و تحلیلگر و هماهنگپژوهشروی: دکتر مینا سینگ

 پژوهش(. نو، هند )مرورکنندهدهلی

  :افغانستان. استراتژیکگر در انستیتوت مطالعات پژوهشنافع چودری 

 مسئول پروژه و مدیر قراردادها، دفتر هیبتات ملل متحد در افغانستان.ده سلیم: خال  
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   اجرایی خالصه

هند،  تر به دریاییابی آسانچابهار در قسمت جنوب شرقی ایران در والیت سیستان و بلوچستان واقع شده است. این بندر دست

میالدی آغاز گردید؛ ولی با انقالب ایران به  ۷۳۱۹روی این بندر در سال کند. کار بر دریای عمان و خلیج فارس را فراهم می

عراق این بندر برای ایران نقش حیاتی داشت، زیرا این کشور تجارت خود را از این طریق -تأخیر افتاد. در جریان جنگ ایران

 جاریتهای اقتصادی و گیرد؛ اما با تحریمگسترش این بندر را روی دست ب داد. این مسئله سبب شد، دولت ایران برنامهانجام می

مورد نیاز برای این پروژه برای کشور ایران دشوار  ای ایران بر این کشور تحمیل شد، تأمین بودجههای هستهکه به دلیل برنامه

 گشت. 

 زمینه و توجیه پروژهپس

یابد ای که مطابق آن افغانستان فرصت مینامهموافقت چابهار را امضاء کردند. نامهاخیرا کشورهای افغانستان، هند و ایران موافقت

نامه از طریق بندر کاالمری که در شهر چابهار ایران و در ساحل خلیج عمان موقعیت دارد، به ممبی وصل گردد. امضای این موافقت

هان های سراسر جای هند و بازاربرای افغانستان است؛ زیرا این کشور از طریق بندر چابهار به دری استراتژیک آورد عمدهیک دست

یابی به کند، بلکه در آینده فرصت دستمدت به ایران و هند وصل میکند. این توافق نه تنها کابل را در کوتاهدسترسی پیدا می

کند. هرچند افغانستان یک کشور محصور به خشکی است، اما بصورت بالقوه به منابع انرژی آسیایی مرکزی را نیز فراهم می

  آید.عنوان مرکز دادوستد منطقه به حساب می

کند. افغانستان نیز مانند سایر های اصلی ترانزیت است که از پاکستان عبور میتجارت خارجی افغانستان وابسته به مسیر

ل، به های بلند حمل و نقل و تأخیرهای طوالنی انتقال کاالها  مواجه است. در عین حاهای محصور به خشکی با هزینهکشور

ه چابهار برای ناموصل منطقه را دارد. نتایج توافق شدن به نقطهجغرافیایی، افغانستان ظرفیت تبدیل استراتژیکدلیل موقعیت 

های آسیای مرکزی وصل افغانستان بسیار مهم است زیرا این پروژه شهرهای زرنج، هرات، قندهار، کابل و مزارشریف را به اقتصاد

یابی به منابع غنی گاز و نفت آسیای مرکزی را خواهد داد. نفت و گاز برای ار برای هند نیز فرصت دستخواهد کرد. بندر چابه

-المللی شمالبرد، اهمیت حیاتی دارد. این بندر هند را به  دهلیز بینکشورهایی مانند هند که از کمبود هیدروکربن رنج می

سازد. موقعیت استراتژیک های آسیایی فراهم میشور را به  جمهورییابی این ککند و مزید بر آن، فرصت دستجنوب وصل می

 آید.در خلیج عمان نیز از اهمیت عظیم سیاسی برخوردار است. این یک آغاز جدید در روابط افغانستان، هند و ایران به حساب می

 اهداف و مقاصد پروژه  

های بندیهای مشخص، مبتنی بر تقسیمار با نقشهاین گزارش با هدف تحلیل و بررسی اهمیت جئوپولیتیک بندر چابه -۷

 شود. موضوعی قبلی ارایه می

المللی و انکشاف پایدار اقتصادی گردآورده و بر های مشترک میان مجمع تجارت بینعالوه بر آن، این پژوهش فرصت -0

یز اقدامات عملی برای صنعت المللی افغانستان و نسازی روابط بینهای پژوهشی روزآمد، معیاریاساس آن برای برنامه

نهادهای ها و مقررات، پیشوساز، بخش  مخابرات و بخش  انرژی(، پالیسی)تجارت، انکشاف اقتصادی، بخش ساخت

 نماید. ابتدایی را ارائه می



 ۳ 

 های پژوهش نتایج و یافته

ترین ها را با کممیزان محموله انتقال بیشترین های انکشافی بندر چابهار؛ این کار زمینةسازی اهمیت برنامهبرجسته -۷

های مالی به افغانستان میسر خواهد کرد تا این کشور های خدماتی، منابع انسانی و ظرفیتمنابع، نظیر ظرفیت هزینه

 ها را به حد اعظمی برساند. انتقال محموله

شود  تواند مدیریت و تنظیمو تطبیق آن در صورتی می تجاری، استراتیژی استراتژیکبه خاطر داشته باشیم که اهداف  -0

 جانبه تعریف و شناسایی شود. که دورنما و مأموریت این بندر بصورت روشن و همه

هلیزهای برداری از دهای جدید مانند بهرهبرای بهبود نتایج مدیریت عملیاتی این بندر، ضروری است تا بروی استراتیژی -۹

 این پژوهش به ارزیابی نقش بندر چابهار و ت بگیرد. بخش عمدةبندرهای افغانستان تمرکز صور ترانزیتی برای توسعه

صاص گذرد، اختهای بدیل برای مسیرهای کنونی که از پاکستان میآن و نیز اهمیت آن برای تأمین راه استراتژیکعمق 

لیل همین دیافته است. در کنار دسترسی به خلیج فارس، افغانستان در آن حوزه رقبای احتمالی نیز خواهد داشت. به 

 آید. همکاری میان هند و ایران از نیازهای مهم در این رابطه به حساب می

 پیامدهای اقتصادی بندر چابهار برای افغانستان

افغانستان در گذشته از دسترسی به بازارهای جهانی محروم بوده است. کشورهای ایران و هند در صدد ارتقای میزان تجارت 

شده و حضور پاکستان همواره مانع جدی فراروی این تجارت بوده است. های زمینی بشدت کنترلراهخود با افغانستان هستند. 

ها تواند برای افزایش عواید دولت از آندهد که افغانستان سه تریلیون دالر ثروت دست نخورده دارد که میبرآوردها نشان می

میانه ای افغانستان است که امکان انتقال کاالهای افغانستان را به شرقاستفاده شود. بندر چابهار از این لحاظ یک پروژه حیاتی بر

 سبب رشد قابل توجه تجارتنماید. از لحاظ اقتصادی این پروژه واردات کاالهای حیاتی به افغانستان را مسیر می و اروپا و زمینه

ای ایران به هسته بر سر برنامه آمریکاایران و های الزم در این کشور خواهد شد. اکنون که گذاری در زیرساختو جلب سرمایه

ه ای خارج نشداز توافق هسته آمریکااند، امکان تحقق این موضوع بیشتر شده است )در زمان انجام این تحقیق، تفاهم رسیده

 بود(. 

 نداشته و این جدایی میان هند و افغانستان به لحاظ تاریخی روابط خوبی برقرار بوده است. این دو کشور مرزی مشترک با هم

های انکشافی عمده در بخش به این سو، هند برنامه 022۷ها شده است. از سال هایی در دادوستد میان آنسبب دشواری

مایل طول داشته و زرنج  ۷۹5دالرام بود که -بزرگراه زرنج ها در افغانستان روی دست گرفته است. یکی از آنها پروژهزیرساخت

اه ایران در شاهر-ز که در نزدیکی مرز ایران موقعیت دارد به دالرام در همسایگی والیت فراه و در مرز افغانستانرا در والیت نیمرو

دالرام، بندر چابهار در خلیج عمان به سرک حلقوی افغانستان که -کند. با احداث بزرگراه زرنجهرات به هم وصل می-قندهار

والیت افغانستان به شمول هرات، مزارشریف، قندهار، غزنی، کابل و والیت  ۷6ه  گردد. این پروژمایل طول دارد، وصل می ۷۹22

هد که شبه دجنوب را تشکیل می-کند. این بزرگراه، دهلیز ترانزیتی شمالگورنو و بدخشان کشور تاجکستان را به هم متصل می

رح زیربنایی، افغانستان را قادر خواهد ساخت سازد. این طهای محاط به خشکیِ آسیای مرکزی متصل میهند را به جمهوری قاره

 های بیرونی مانند هند را افزایش دهد.گذاری قدرتتا از طریق ایران به دریای عرب دست یافته و فرصت جلب سرمایه

ز زمان گفتگوها میان هند، ایران و افغانستان در رابطه به استفاده از بندر چابهار برای مدت زمان طوالنی ادامه داشت، ولی ا
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ند. تواند توانایی اقتصادی منطقه را متحول کهای ایران که به تازگی اتفاق افتاد میامضای برجام این روند تسریع شد. رفع تحریم

 استراتژیکآوردهای فوری گذاری در این بندر دستدسترسی هند به آسیای مرکزی را فراهم کرده و سرمایه این بندر زمینه

 هد داشت. برای هند در قبال خوا

میلیون دالر امضاء کردند که نقش و سهم هند در توسعه  ۷۳5به ارزش  اینامهو تهران تفاهم نودهلیمیالدی  02۷5می  6در 

ساخت. بندر چابهار برای هند منحیث چهارمین اقتصاد دنیا، اجازه خواهد داد تا به دخایر انرژی ایران بندر چابهار را تضمین می

شود. این بندر همچنان به هند تریلیون فوت مکعب گاز می ۷،۷6۱میلیارد بشکه نفت خام  و  ۷52که بالغ بر دسترسی پیدا کند 

 065میلیارد بشکه نفت و کشور ترکمستان  ۹2اجازه خواهد تا به منابع انرژی آسیایی مرکزی دست یابد. کشور قزاقستان 

سنگ میلیون تُن ذخایر ذغال ۹۱،222تُن یورانیم و بیشتر از  6۱۳،۹22تریلیون فوت مکعب گاز دارند؛ عالوه بر آن، قزاقستان 

دسترسی هند را به منابع نفت و گاز در ایران و آسیای میانه فراهم خواهد  را در اختیار دارد. بصورت خالصه، این پروژه زمینة

 کرد. 

به بیشترین حد ممکن برساند. در حال حاضر بندر چابهار به هند کمک خواهد کرد تا تجارت خود را با کشورهای آسیای مرکزی 

مانند چین، روسیه و ترکیه در  منطقه های دسترسی به آسیایی مرکزی، در مقایسه با کشورهای عمدةهند به دلیل محدودیت

، 02۷5و  02۷4به عنوان مثال تجارت هند با قزاقستان، بزرگترین شریک تجاری این کشور، در سالهای  تجارت عقب مانده است.

رسید. برعکس میلیون دالر می ۹۷5به  02۷4رسید؛ در حالیکه حجم تجارت هند با ازبکستان در سال میلیون دالر می ۹۷5به 

به  02۷4میلیارد دالر بود. گردش مالی چین با ازبکستان در سال  00.5۹به  02۷۹تجارت دوجانبه چین و قزاقستان در سال 

 522تا  452از طریق آسیای مرکزی و افغانستان به ارزش  تواندمیها، هند خی پیش بینیمیلیارد رسیده بود. بر اساس بر 4.۱5

تواند میلیارد دالر درآمد کسب کند. پس از تأمین دسترسی هند به آسیای مرکزی و افغانستان از طریق بندر چابهار، این کشور می

 هد.حجم تجارت خود را افزایش داده و سطح تجارت خود را به افزایش د

های الزم برای اتصال و نیز استخراج منابع عظیم نفت، گاز و مواد معدنی خویش را ساختاین در حالی است که افغانستان زیر

مایل جاده را احداث  5،۱22المللی آن حدود کنندگان بینبه این سو، دولت افغانستان و تمویل 022۷در اختیار ندارد. از سال 

ها، رغم این تالشمایل آنرا ساخته است. علی ۷۹05به تنهایی حدود  آمریکاالمللی ایالت متحده ف بین، که اداره انکشااندکرده

های های افغانستان هنوز در شرایط بدی قرار دارند و کار تعدادی از دهلیزهای استراتژیک زمینی و جادهدرصد از جاده 52حدود 

ت تر تدارکات برای مدیریهای موثرتر و شفافغنی برای ایجاد پروسه جمهورسرئیهای ای هنوز به پایان نرسیده است. تالشحلقه

های زیربنایی امیدوارکننده است. اما بازهم نیاز جدی برای ایجاد یک محیط سازمانی ای از جمله پروژههای بزرگ توسعهپروژه

ها و محدود بودن نیروی کار در از زیرساختقوی برای بخش زیربنا وجود دارد. به دلیل کمبود دانش در قسمت حفظ و مراقبت 

گیرد. مثال اگر وزن بار یک وسیلة باربری ها صورت نمیدرست از آن ها به سرعت تخریب شده یا استفادهافغانستان، زیرساخت

وانین ق بیند. در افغانستان در قسمت ترتیب، تصویب و تطبیقدو برابر وزن معیاری باشد، جاده چهار برابر آسیب بیشتر می

ها و محدود کردن گنجایش وسایل باربری کار عمده صورت نگرفته است. تا زمانی که این موضوع حل نشود، استفاده از جاده

بر تصمیم ازبکستان و تاجیکستان از افغانستان به عنوان مسیر تجاری تأثیر  تواندمیها بدتر خواهد شد. این امر وضعیت جاده

 بگذارد.
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 ر برای ایراناهمیت بندر چابها

هار بندر چاب ها اجتماعی در آن وجود دارد. توسعهایران کشور بزرگی است. بخش جنوبی و شرقی آن توسعه نیافته و نارضایتی

نیافته دارد. احداث بندر چابهار  و اتصال ایران با افغانستان و آسیای مرکزی، رشد و توسعه مزایای زیادی برای این مناطق انکشاف

 ن کشور را نیز افزایش خواهد داد.اقتصادی ای

ایران وصل خواهد کرد. عالوه  آهنراه اهمیت اصلی بندر چابهار برای ایران این است که بنادر چابهار و زاهدان، دهلی را به شبکه

ران برای ای بر این، ایران راهی آسان برای ورود به افغانستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی پیدا خواهد کرد. بازار افغانستان

 مهم است زیرا اکثر محصوالت وارداتی افغانستان از کشورهای دیگر بوده و ایران کشوری مهم ترانزیتی برای این کاالها است.

 اهمیت بندر چابهار برای هند

ر دهه مناطق دیابی به این کند. هند برای دستبندر چابهار برای هند دسترسی به افغانستان، آسیای مرکزی و اروپا را فراهم می

اهداف اقتصادی هند اهمیت زیادی دارد. هند  برایساخت این بندر را روی دست گرفت. بندر چابهار  میالدی برنامه ۷۳۳2

 ها در ایران و افغانستان است تا بندر چابهار را با افغانستان و آسیای مرکزی وصل کند.مشغول احداث جاده

ای از دالرام تا زرنج در مرز ایران و افغانستان هزینه میلیون دالر برای احداث جاده ۷22، هند مبلغ 022۳و  0225بین سال های 

ای بین چابهار و مالک که در نزدیکی زرنج واقع است، احداث کرده تا میالک، زرنج و دالرام را به سرک کرد. ایران همچنان جاده

ارشریف وصل کند. پس از اتصال این بندر به دهلیز  ترانزیت حلقوی افغانستان و شهرهای بزرگ نظیر هرات، کندهار، کابل و مز

کند. جنوب، هند به روسیه و اروپا دسترسی خواهد یافت. این بندر دسترسی هند به خاورمیانه را نیز فراهم می-المللی شمالبین

درصد  52 به اروپا را در حدود ها و زمان ترانزیت کاالتواند هزینهمطالعات نشان می دهد که دهلیز حمل و نقل در چابهار می

 برای این کشور کاهش دهد. 

 طرح هند برای چابهار

های وزارت انتقاالت که بخشی از برنامه« بندرهای جهانی هند» کند. برنامههند بندر چابهار را توسعه داده و اداره می .أ

میلیون دالر  85ایجاد شده، مبلغ « کنداال پورت»و « صندوق بندر نهرو»گذاری مشترک دریایی هند است و با سرمایه

گذاری خواهد ای سرمایهمتر  و سه لنگرگاه چندین محموله 642ای به طول محموله-را برای احداث دو لنگرگاه دو

 کرد. 

را در این بندر تسهیل خواهد کرد. این ظرفیت تا سال  TEU ۹2222از سال سوم، هند ظرفیت بارگیری و بارگذاری  .ب

 خواهد رسید.  TEU 052222دهم به 

 آهنخطرا در چابهار برای انتقال کاالها به افغانستان راه اندازی خواهد کرد.  آهنخطیک  IRCON)آهن هند )دولتی راه اداره

آهن ایران وصل خواهد کرد. همچنان بخشی از این توافق یک منطقه راه کیلومتری بین چابهار و زاهدان، دهلی را به شبکه 522

 هایگذاری به مبلغ یک صد هزار کرور روپیه هندی پیش برآورد شده است. شرکتاست که برای ایجاد آن سرمایهآزاد تجاری 

 کنند. شرکت دولتیاندازی مییوریا را در آن منطقه راههای پلیلومینیوم و کارخانهآهای هندی صنایع مختلفی از جمله کارخانه

NALCO ت. لومینیوم را خواهد ساخآخانه یک کار 
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به دالیل مختلف بندر چابهار برای هند مهم است. این ساحه دسترسی مستقیم به سه منطقه آسیای مرکزی، جنوب آسیا و 

د. باشگاه مسیرهای تجارت و انتقال نفت نیز میها خواهد شد. این منطقه تالقیاتصال آن آسیای غربی را فراهم کرده و نقطه

میلیارد بشکه نفت خام از این مسیر  ۷۱شود که روزانه حدود ا در خود دارد و بر آورد میاین منطقه دو سوم ذخایر نفت جهان ر

 کند. صرف نظر از اهمیت سیاسی این بندر، از لحاظ اقتصادی و استراتژیک این بندر حایز اهمیت است.عبور می

 ایران و افغانستان ،هند

هایی مواجه ران و هند است. اما در این اواخر تجارت با هند با دشواریطوالنی تجارت با هر دو کشور ای افغانستان دارای سابقه 

بوده است. دلیل اصلی آن پاکستان است. پاکستان از موقعیت خود استفاده کرده و دسترسی هند به محصوالت افغانستان را 

 تجاریهم وصل کرده و مسیر مهم  کند؛ و برعکس. با تطبیق این پروژه، بندر چابهار تمام بندرهای غربی هند را بهمحدود می

 میان این سه کشور را فراهم خواهد کرد. این یک گام مهم در جهت حفظ استقالل و دور زدن پاکستان است.

رانزیتی و ت تجاریهای اقتصادی این پیمان برای تمام کشورهای دخیل بسیار زیاد است. احداث بندر چابهار و دهلیز ارتباطی فایده

نخورده معدنی و انرژی ایران، افغانستان و آسیای میانه را به هند فراهم کند که یکی از صادرات منابع دست تواند زمینةمی

 ترین نرخ رشد است. ترین اقتصادهای جهان با سریعبزرگ

 ز انزوای آسیایسرعت رشد اقتصادی هند به این معناست که این کشور نیاز مداوم به انرژی و مواد خام دارد. بندر چابهار هند را ا

بدین سو از سوی پاکستان تحمیل شده است، بیرون خواهد کرد. در دراز مدت، این بندر هند را به  ۷۳4۱میانه که  از سال 

 روسیه و اروپا وصل کرده و به رونق روابط تجاری میان هند، افغانستان و ایران کمک خواهد کرد. 

ن انرژی است. موضوع دیگر که حایز اهمیت است، این واقعیت است که ایران در این شکی نیست که ایران یکی از تولیدکنندگا

اتصال برای انتقال انرژی ارزان و مواد  مبدل شود. این کشور نقطه تولیدی آسیای میانه، هند و منطقه تالش دارد تا به دروازه

 خام افغانستان به بازارهای هند خواهد شد. 

 شناسی ایاالت متحدههای ادارة زمینشور فقیر است، اما منابع غنی معدنی دارد. یافتههرچند در حال حاضر افغانستان یک ک

میلیون  ۷.4میلیارد تُن آهن، و  0.0میلیون تُن مس،  62، برآوردهای قبلی شوروی را تأیید کرده است. افغانستان دارای آمریکا

باشد. ارزش ، طال، نقره، قلع، سیماب و لیتیم می ومینیآلومبرآن  تُن دیگر عناصر کمیاب مانند النتانیم، سریم، نیودیمیم و عالوه

 آمریکاشود. طبق برآورد اداره زمین شناسی ایاالت متحده میلیارد دالر می 8۳ذخایر کمیاب در والیت هلمند به تنهایی بالغ بر 

گر، به دلیل عدم اتصال افغانستان به یک تریلیون دالر است. در کنار عوامل دی ۹تا  ۷ارزش کلی منابع طبیعی افغانستان بین 

اقتصاد بزرگ این ذخایر طبیعی همچنان دست نخورده باقی مانده است. این موانع از طریق بندر چابهار که افغانستان را به هند 

قتصاد ا کند، حل خواهد شد. افغانستان ممکن است بتواند از اقتصاد وابسته به کشت تریاک عبور کرده و به استقبالوصل می

مدرن برود. یک دهلیز موفق همچنان جایگاه افغانستان به عنوان مسیر ترانزیت برای صادرات نفت و گاز طبیعی از آسیای مرکزی 

به دریای عرب را تقویت خواهد کرد. منابع مالی به دست آمده از استخراج معادن، صادرات مواد خام و مواد معدنی دیگر نظیر 

 تأثیرات عمیقی بر جامعه، اقتصاد و سیاست افغانستان بگذارد. اندتومی ومینیآلومآهن و 
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 های ذیدخلشوندگان و جناحمستفید

 توان به دو بخش تقسیم کرد:شونگان این پروژه را میمستفید

 اریتجها و مجامع اقتصادی/سازان کشورهای ذیدخل در این پروژه در سطح دولتشوندگان مستقیم: پالیسیمستفید .۷

 های این پژوهش استفاده کنند.توانند از یافتهه میهستند ک

شوندگان غیر مستقیم این طرح شوندگان غیر مستقیم/عمومی: تمام شهروندان عادی کشور، شامل مستفیدمستفید .0

 است.

 شناسیروش

ت دین منظور، ادبیاباشد. بشناسی این پژوهش ارائه تحلیل استراتژیک بندر چابهار و روابط افغانستان، ایران و هند میروش

های توسعه بندرها مطالعه شود و راهکاری برای تعریف برنامه موجود در این زمینه مورد مرور و بررسی قرار گرفت تا پیشینة

ناسایی ش استراتژیکهای بندرها به دست بیاید. با استفاده از ادبیات تحقیق، الگوهای های مقامات ذیصالح و زیرساختمسئولیت

 ها برایبندرهای کوچک مورد استفاده قرار گرفته است. سپس، از این چهارچوب هیه چهارچوبی برای ساخت و توسعهشده و در ت

ها در دنیای واقعی مورد سنجش قرار های مختلف استفاده شده تا ارتباط میان الگوهای مشخص و پروژهتحلیل و ارزیابی پروژه

 بگیرد. 
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 معرفی

 رتحلیل استراتژیک بندر چابها

 روابط افغانستان، ایران و هند

شود. در حال حاضر، جهان نه تنها به مناطق مهم نظامی در جهان پیچیده می تجاریهای های دریایی با افزایش فعالیتسیاست

توجه دارد، بلکه در جستجوی ساحاتی است که در آینده از نظر تجاری برایشان سودمند باشد. به این نکته توجه داشته باشیم 

ه بسیاری از کشورهای آسیایی، کشورهای بسیار بزرگی هستند، همچنان دسترسی آنها به دریا از طریق مسیرهای زمینی برای ک

 ترین مسیر ممکن برای خود هستند. شود. از اینرو آنها در جستجوی کوتاهالمللی بسیار گران تمام میتجارت بین

دهد شود. این توافق برای افغانستان فرصت میاند که بنام توافق چابهار یاد مییافتهافغانستان، هند و ایران به توافقی دست  اخیراً

شود( که گیری است به بندر شهید بهشتی جایگزین میتا از طریق بندر چابهار )بندر شهید کالنتری که تقریبا یک بندر ماهی

در سراسر جهان از این منطقه  تجاریرصد نفت د 02درصد انتقاالت نفت جهان و  ۹5هرمز قرار دارد که  در سواحل تنگه

شود که درصد از صادرات نفت خام به بازارهای آسیایی نظیر جاپان، هند، کوریای جنوبی و چین صادر می 85گذرد. بیش از می

ع نفت و گاز ه منابکند تا بتواند بهند به این دلیل به توسعه بندر چابهار کمک میباشند. ترین بازارهای نفت در آسیا میاز بزرگ

ایران و کشورهای آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند. تهران قصد دارد از چابهار برای حمل و نقل به افغانستان و آسیای مرکزی 

جانبه بین افغانستان، هند و ایران به منظور انتقال کاالهای هند به سمت آسیای امضا شده سه نامةاستفاده کند. بر اساس موافقت

افغانستان مقررات ترجیحی و کاهش تعرفه برای هند در چابهار در نظر گرفته شده است. هند همچنان طرح ساخت  مرکزی و

کیلومتر را از والیت بامیان به بندر چابهار تکمیل کرده است. چابهار برای هند یک مسیر دریایی   ۳22به طول  آهنخطیک 

ک آورد مهم استراتژیریای هند و سراسر جهان از طریق بندر چابهار یک دستکند. دسترسی به دتر با افغانستان فراهم میآسان

آید. این پروژه در بلندمدت، دسترسی به منابع انرژی آسیای مرکزی را نیز میسر خواهد ساخت. برای افغانستان به حساب می

دیل برای ب سازد و گزینهترین مسیر تجارت میالمللی با بهترین و نزدیکاین امر افغانستان را قادر به دسترسی به بازارهای بین

 مسیر پرچالش کنونی خواهد بود.

 ای را دارد. تجارتشدن به یک مرکز اقتصادی منطقهاگرچه افغانستان یک کشور محدود به خشکی است، اما ظرفیت تبدیل

کند. مانند هر کشور محاط به خارجی افغانستان وابسته به مسیرهای اصلی حمل و نقل است که از مسیر پاکستان عبور می

 باشد. در عین حال با توجه بههای بلند حمل و نقل و تاخیر طوالنی در تحویل مواجه میخشکی دیگر، افغانستان نیز با هزینه

ان کننده را دارد. بندر چابهار برای افغانستموقعیت استراتژیک جغرافیایی، افغانستان توانایی تبدیل شدن به یک کشور وصل

های کند، زیرا زرنج، هرات، کندهار، کابل و مزارشریف را به اقتصاد آسیای مرکزی و طرحهای بسیار مهمی را فراهم میرفیتظ

جنوب از طریق ایران به روسیه و اروپا است. با توجه به توافق سه جانبه بین هند، ایران -المللی شمالآینده دهلیز ترانزیتی بین

و  کند، بلکه به دریای عمان، خلیج فارسر چابهار، افغانستان نه تنها به دریای هند دسترسی پیدا میو افغانستان در توسعه بند

سایر کشورهای عربی نیز دسترسی خواهد یافت. با در نظرداشت تنش سیاسی میان افغانستان و پاکستان، تجارت افغانستان به 

و  نامه تجارتاین کشور از طریق بندر گوادر براساس موافقتطور جدی تحت تأثیر قرار گرفته است؛ زیرا بیشتر محصوالت 
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شود. نامه تجارت دو جانبه بین پاکستان و افغانستان است، به کشور هند صادر میپاکستان که یک موافقت-ترانزیت افغانستان

راچی بدون حقوق گمرکی کاال دهد تا از طریق بندر کامضا شده است، به افغانستان اجازه می ۷۳65نامه که در سال این موافقت

های سیاسی تطبیق و عملی نشده است. بندر چابهار همچنان وابستگی نامه به دلیل تنشوارد کند. اما چندین بار این موافقت

 تاجران افغان را به بندر کراچی پاکستان کاهش خواهد داد.

سب برای تاجران افغانستان برای دسترسی به دریا از چابهار یک بدیل خوب برای تجارت و ترانزیت افغانستان و یک فرصت منا 

کنند. بر اساس گذاری و صادرات را فراهم مینامه امکانات سرمایهطریق ایران و هند است. ایران و هند با استفاده از این موافقت

شرکت  ۷۹2تصاص داده است و صنعتی چابهار اخ -تجاریهکتار زمین را به افغانستان در منطقه آزاد  52نامه ایران این موافقت

 اند.افغان پیشاپیش ثبت نام کرده

عراق این بندر -میالدی آغاز گردید ولی با انقالب ایران به تأخیر افتاد. در جریان جنگ ایران ۷۳۱۹کار بر روی این بندر در سال 

 ین کار سبب شد دولت ایران برنامهبرای ایران نقش حیاتی داشت زیرا این کشور تجارت خود را از این طریق انجام می داد. ا

مورد نیاز برای اجرای این پروژه را  های اقتصادی و تجاری ایران، تأمین بودجهگسترش این بندر را روی دست بگیرد، اما تحریم

 با مشکل مواجه ساخت.

هان انجام شد. هند در ایران در حضور مقامات هفده کشور ج جمهوررئیسافتتاح اولین بخش بندر چابهار توسط حسن روحانی 

این پروژه، نقش مرکزی را دارد. چون عالقمند است تا با دور زدن پاکستان یک مسیر تجاری به افغانستان و آسیای مرکزی ایجاد 

بین هند و ایران، هند متعهد به ساخت و تجهیز دو لنگرگاه در  02۷6نامه امضا شده در ماه می عنوان بخشی از موافقتکند. به

باشد. بندر چابهار به سال می ۷2میلیون دالر برای مدت  0۹میلیون دالر و درآمد ساالنه  85گذاریسرمایهک بندر چابهار با فاز ی

ای حمل و نقل دریایی در ایران یک دهلیز حمل و نقل و تجارت را میان سه کشور ایجاد خواهد کرد. عنوان یکی از مراکز منطقه

 شود این بندر تا پایان سالبینی میباشد. پیشهاو مسافران سه کشور میای برای کاالانههمچنان این بندر یک مسیر چندگ

آهن راه جدید متعهد به ایجاد یک منطقه تجاری آزاد در اطراف این بندر و تکمیل محوربرداری برسد. دهلیبه بهره  02۷8

 باشد.میلیارد دالر می ۷.6زاهدان به ارزش 

نوامبر  ۷۷تُنی گندم را از طریق بندر چابهار به افغانستان فرستاد که در روز  ۷5222 اولین محموله 02۷۱هند در اکتبر سال  

این محموله به زرنج رسید. وزیر امور خارجه هند تنها یک روز قبل از افتتاح این بندر در هنگام بازگشت از شهر سوچی روسیه، 

ای، برای ارزیابی این پروژه توقفی در تهران داشت. به منظور فهمیدن پس از شرکت در نشست ساالنه سازمان همکاری شانگه

بندر شهید  ۷اهمیت این پروژه برای هند، پون رادا کریشنان وزیری دولت در امور حمل و نقل هند در مراسم افتتاحیه فاز 

 بهشتی در چابهار حضور داشت.

و بلوچستان واقع در ساحل جنوبی ایران و ساحل غربی هند، با توجه به دسترسی آسان به بندر چابهار در والیت سیستان  

دانند. شاید این موضوع واقعیت داشته باشد، اما از نظران آن را به عنوان رقیبی برای بندر گوادر پاکستان میبسیاری از صاحب

گی ر حال تالش برای توسعه همبستای، پویایی بزرگی نیز در این پروژه نهفته است. هند، ایران و افغانستان دلحاظ اتصال منطقه

های بیشتر برای دسترسی به آهن هستند، تا فرصتهای راهها و شبکهها، جادهای به شمول بندرهای اتصال منطقهساختزیر

ام تمدالرآرم را در افغانستان به ا -ای و همبستگی اقتصادهای خود ایجاد کنند. هند در حال حاضر کار جاده زرنجبازارهای منطقه

ار ابتک»کند. در زمانی که طرح رسانده که زمینه تجارت زمینی را با کابل و در نهایت فراتر از آن با آسیای مرکزی فراهم می
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ای نیز به دنبال گسترش ای را دگرگون کند، هند و دیگر بازیگران منطقهچین تالش دارد تا مرزهای منطقه« کمربند و جاده

 ای خود هستند. حضور منطقه

ه تهران بفهماند ک آمریکاالمللی یک حرکت نمادین است تا به ایاالت متحده های بینبرای ایران توسعة بندر چابهار توسط کمک

ای خود با واشنگتن و پنج قدرت های هستهی کاهش برنامهنامهپس از آن که تهران موافقت 02۷5دیگر تنها نیست. در سال 

های اقتصادی نجات یافت، پروژه چابهار به سرعت تحول یافت، زیرا ایران فرصت مذاکره از تحریم بزرگ دیگر را به امضا رساند و

گذاری و عرضة تجهیزات برای این پروژه را حاصل کرد. در جریان دیدار نارندرا مودی با هند، چین و اروپا در زمینة سرمایه

 شان در این پروژه و نیز جدول زمانی مشخص به توافق رسیدند.  ماز ایران، طرفین روی سه 02۷6وزیر هند در ماه می سال نخست

چالشی که وجود دارد حفظ توافق برجام است زیرا دولت ترامپ با آن مخالفت دارد. به دلیل گسترش نفوذ تهران در یمن و متهم 

ربستان سعودی و ایران در حال های جئوپلیتیکی میان عشدن این کشور به مداخله در امور داخلی عراق، سوریه و لبنان، تنش

تجارت مشروع با ایران »خواهد به افزایش است. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا پیشنهاد کرده است که واشنگتن نمی

ادی اقتص های امضاء شده به منظور تقویت توسعهنامهچه این داد و ستدها از سوی اروپا باشد یا هند و چه موافقت»؛ «مداخله کند

های سیاست خارجی آمریکا همچنان بر آینده پروژه اما تغییرات در اولویت« های که به نفع دوستان و متحدان ما باشد.و فعالیت

  ۷.پروراندبازآفرینی جئوپولیتیک منطقه را در سر می چابهار سایه انداخته است؛ هرچند که این پروژه سودای بلندپروازانه

 اهداف

ترین آن اقتصاد است. هرگاه یک دولت دارای اقتصاد توان با عوامل مختلفی تعیین کرد که مهمرا میعظمت و قدرت یک کشور  

ت تنها های مختلف، صنعبندی اقتصاد به بخشکنند. در تقسیمالمللی نیز به مسائل آن توجه میقوی باشد آن وقت جامعه بین

موضوعات  گیری و برخیعة سازمانی ساختار بوروکراتیک تصمیماقتصادی است. پس از انکشاف صنعتی، توس یک بخش از توسعه

های گستردة اقتصادی، منابع طبیعی و نیروی انسانی کند. اقتصاد افغانستان با توانمندیدیگر قدرت اقتصادی را تعیین می

 گذاریگذاشت و سرمایه ها تأثیر خواهدصادرات و زیرساخت پتانسیل کالنی برای رشد دارد. پروژه بندر چابهار برای توسعه

ای دریای هند را گذاری منطقهمستقیم خارجی را جلب خواهد کرد. چابهار به عنوان یک نقطه ترانزیت، مرکز تجارت و سرمایه

به آسیای مرکزی وصل خواهد کرد. برای اولین بار توسط این پروژه، افغانستان از طریق کشورهای دوست به منطقه دسترسی 

 خواهد یافت.

رت، رشد تجا المللی، توسعه و تکامل حمل و نقل دریایی، تأثیر مستقیمی بر رشد و توسعهغییرات ساختاری در تجارت بینت

شدن یا گسترش بازارها نه تنها به دلیل ماهیت انداز اقتصادی جوامع، جهانیشدن دارند. بنابراین در چشمبنادر و گسترش جهانی

های افتد. این شرکتهای چند ملیتی اتفاق میهای شرکتگذاری خارجی و استراتژیریان سرمایهملی بازارها، بلکه به دلیل جفرا

 فروش داخلی در سراسر جهان را بر عهده دارند. ٪۷2چند ملیتی امروزه دو سوم صادرات کاالها، خدمات جهانی و تقریبا 

المللی در نتیجه تغییرات ساختاری تجارت و تحول نیابد، تقسیم کار بیدر فضایی که وابستگی متقابل در جهان افزایش می

زمانی که یکپارچگی کاالها، خدمات و سرمایه به سرعت در حال افزایش کند. با این حال، همالمللی تغییر میسابقة سرمایة بینبی

وب رویکرد ای پیچیده در چارچهباشد. عالوه بر این تاکنون تکنولوژیالمللی بسیار کند میاست، همبستگی بازار کار در سطح بین

                                                             
1 https://thediplomat.com/2017/12/the-challenging-geopolitics-of-the-port-at-chabahar/   
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برداری و در بسیاری موارد شده است. توسعة تکنولوژی اطالعات به نوبة خود موجب افزایش بهرهسازی روابط ترویج میساده

 افزایش درآمد کارگران شده است. به طور کلی معامالت الکترونیک و تکنولوژی ارتباطات مکمل یکدیگرند. 

بین هند و ایران امضا شده است، هند هزینه دو لنگرگاه مجهز در فاز اول بندر چابهار  02۷6می سال  بر اساس سندی که در ماه

پایان رسیدن زمان سال اجاره کرد. با بهملیون دالر برای مدت ده 00.۳5میلیون دالر و درآمد ساالنه  85.0۷گذاری را با سرمایه

توافق دوطرف به جانب ایرانی منتقل خواهد شد. عالوه بر پیمان دوجانبه ده ساله، مالکیت تجهیزات به مدت دوسال بر اساس 

جانبه در مورد دهلیز ترانزیتی کند، توافق سهگذاری میمیلیون دالر روی آن سرمایه 522برای توسعه بندر چابهار که هند مبلغ 

 حمل و نقل نیز توسط هند، افغانستان و ایران امضا شده است.

 ها:چالش

ماه این بندر را  04تا  ۷8نامه را امضا کردند تا ظرف مدت موافقت 02۷6ان و افغانستان به طور رسمی در ماه می سال هند، ایر

تکمیل کنند. از آنجایی که بندر گوادر در حال حاضر قابل استفاده است، فوریت بیشتری برای هند در مورد حرکت سریع  به 

 ای گوادر و اطراف آن از طرف پاکستان به چین واگذار شده است. رافیایی منطقهتعهد خود در چابهار وجود دارد. کنترل جغ

ها و سایر منافع خود در منطقه نیروهای گذاریکه در نهایت چین به جای حفاظت از سرمایه کنندمیتحلیلگران استراتژیک فکر 

زم است. زیرا این یک حرکت استراتژیک از سوی هند تری در چابهار الخود را نیز در آنجا مستقر خواهد کرد. بنابراین فشار قوی

 د. بسیاریکنشود که روابط خود با افغانستان را حفظ کند. این موضوع به طور استراتژیک بر پاکستان فشار وارد میمحسوب می

ز از قلمرو این دهلی شود؛ زیراپاکستان باشد که از سوی چین تمویل می-چین تجاریکنند که هند نباید بخشی از دهلیز فکر می

ی به اعتماد برای دسترسکند. اما از سوی دیگر توسعه بندر چابهار، مسیر بدیل و قابلمورد منازعه میان هند و پاکستان عبور می

 -های پیشین هند در جاده زرنجتواند با استفاده از سرمایه گذاریدهد. این کشور میدریای هند را در اختیار افغانستان قرار می

دالرام به دریای هند و آسیای جنوبی دسترسی پیدا کند. موقعیت بندر چابهار در دریای عرب به این معنی است که این پروژه 

 تواند هرگونه چالشی را که در اثر تحوالت خلیج فارس و تنگه هرمز اتفاق می افتد را خنثی کند.می

 گذاری در افغانستان از طریق چابهار:سرمایه 

جی گذاری مستقیم خارگذاری مستقیم خارجی در افغانستان آمار دقیق و قابل اعتمادی موجود نیست. سرمایهبه سرمایهدر رابطه 

بیشتر به صنایع  درصد افزایش یافته است. دلیل عمدة آن تالش دولت برای اختصاص زمین 05،  02۷۹در افغانستان در سال 

  نمایشگاه تجاری است. و برگزاری چندین

مستقیم گذاریسرمایههای میلیون دالر(، جریان ۹۳.6) 02۷۹سال گذشته در سال  ۷2ترین سطح در سیدن به پایینپس از ر

میلیون دالر بیشتر شده است. این رقم در مقایسه  ۷6۹نیز به میزان  02۷5خارجی به میزان قابل توجهی افزایش یافته و در سال 

میلیون  0۱۷به میزان  0225پایین است، زیرا تنها در سال  022۱تا  0224های گذاری مستقیم خارجی در سالبا میزان سرمایه

های گذاری مستقیم خارجی به افغانستان سرازیر شد که عامل اصلی آن مداخله نیروهای مسلح ناتو و پروژهدالر به عنوان سرمایه

ملیون دالر کاهش یافت. براساس آخرین  ۷22یک بار دیگر  02۷6گذاری خارجی در سال مربوط به توسعه بود. روند سرمایه



 ۷8 

درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را در  ۱.0حدود  گذاری خارجی،، سهام سرمایهUNCTADاطالعات ارائه شده از سوی 

  0.تشکیل می داد 02۷6سال 

کند و داخلی تضمین میهای ای را همانند شرکتگذاری مشابههای سرمایههای خارجی، فرصتقانون افغانستان برای شرکت

( مورد حمایت و ANDSحمایت رسمی از بازارهای باز و مشارکت بخش خصوصی را در استراتژی انکشاف ملی افغانستان )

داشتن زمین، تقریبا گذاران خارجی نیازی به داشتن شریک افغان ندارند؛ اما به دلیل محدودیتتصریح قرار داده است. سرمایه

گذاران بخش خصوصی حق دارند که سرمایه و سود خود را از ها کار کنند. سرمایهد که با یکی از آنگیرنهمیشه تصمیم می

های خارجی. با این حال، خشونت سیاسی، مقررات ضعیف هایی از نوع قرضهافغانستان خارج کنند، از جمله برای پرداخت قرضه

نیافته و کمبود زیربنای کافی، پتانسیل کشور بازارهای مالی توسعه در مورد حفاظت از اموال، کمبود قابل توجه نیروی کار ماهر،

بندی بانک جهانی رتبه ای که در ردهکند. فساد در کشور شایع است؛ به گونهگذاران خارجی محدود میرا برای جذب سرمایه

یگر نیز نسبت به سال گذشته ، شش رتبه د02۷۱بندی سال کشور( را کسب نموده است. در همین زمینه در رتبه ۷۳2)از  ۷8۹

  ۹از دست داد.

ترین ، چین بزرگ02۷5-02۷4های اند. در سالگذاری افغانستان نمودهچین در صنعت نفت و هند در بخش معدن سرمایه

درصد از  45-40به میزان  0204سال تا گذار در افغانستان شناخته شد. برآورد شده است که بخش معدن افغانستان سرمایه

میلیارد دالر خواهد رسید. با این  4به  0204د ناخالص داخلی خود را تولید خواهد کرد و درآمدهای حاصل از آن در سال تولی

 شد. 02۷5ها در سال حال، وضعیت بد امنیتی در کشور مانع پیشرفت در این پروژه

کند. از منظر تدارکاتی، بندر اهم مین فربرای افغانستاتجاری خوبی را  هایگزینهگیر و های استراتژیک چشمچابهار فرصتی

 ۷،222تر از بندر بندرعباس است. همچنان چابهار کیلومتر نزدیک ۱22ترین بندر به افغانستان است. این بندر چابهار نزدیک

دخیل  رهایکشو .در منطقه است استراتژیکبازی  دهندهتغییر پاکستان است. چابهار مهرة تر از بندر کراچی درکیلومتر نزدیک

رشد  ن روابط رو بههمچنیافغانستان را به مرکز اقتصادی در منطقه تبدیل کند و  ،در این زمینه امیدوار هستند که پروژه چابهار

  4میان افغانستان و هند را افزایش دهد.

 زیر است: به شرح گزاری در چابهار را دارند، ای که ظرفیت سرمایههای عمدهبخش

 زراعت بخش

مستقیم خارجی در بخش گذاریسرمایهاعت در افغانستان نقش مهمی در رشد اقتصاد ایفا کرده است. چابهار امکانات بخش زر

( برای امنیت درازمدت مردم 05-02۷5کند. توسعه اقتصاد در دهه تحول )ی تاجران هندی و ایرانی فراهم میزراعت را برا

شمول اقتصادی در این زراعت کلید رشد همه تیجه رسیده است که توسعةه این ندارد. افغانستان ب زیادی افغانستان اهمیت

 .5کشور است

                                                             
2 UNCTAD World Investment Report 2017: http://unctad.org/wir or http://unctad.org/fdistatistics  
3 Worldbank “ http://www.worldbank.org/en/country/afghanistan” 
   UNCTAD World Investment Report 2017: http://unctad.org/wir or http://unctad.org/fdistatistics 
4 Ministry of Commerce and Industries, Islamic Republic of Afghanistan http://moci.gov.af/en  
5 Afghanistan Investment Support Agency (AISA) http://investinafghanistan.af/about-aisa/  

http://unctad.org/fdistatistics
http://www.worldbank.org/en/country/afghanistan
http://moci.gov.af/en
http://investinafghanistan.af/about-aisa/
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 معادن افغانستان بخش

ای بزرگ آوردهمواد معدنی توانسته است به دست دهد که بشر از طریق استفاده از منابع طبیعی و تصفیهجوامع نشان می توسعة

 .ی را برای جوامع خود فراهم نموده استثروت فراوان آن در نتیجهیافته که توجهی دست قابلو 

ور به ط و نقش محوری آن در رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی،ش طبیعی به دلیل میزان باالی مصرف در حال حاضر منابع

 آورینخورده، در میان کشورهای ثروتمند قرار دارد. با فراهمانستان با داشتن منابع طبیعی دست. افغای اهمیت داردفزاینده

های اجتماعی، اقتصادی و های عملی برای توسعه زیرساختتوان تالشمحیط کارآمد و هماهنگی بهتر در بخش معدن، می

ن شود. ایمی برداری مؤثر از مواد معدنی انجام داد. این کار منجر به رونق و توسعه کشوراهش فقر به وسیله استخراج و بهرهک

 .برای کشور باشدای روشن و درخشان  گر آیندهنمایانتواند میوضعیت 

منابع مالی و فنی و همچنین با تعداد محدود کارشناسان و انجنیران با وزارت معادن و پترولیم پس از تأسیس آن در سال 

فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا، انگلیس، آلمان،  ای را با کمک و همکاری ایاالت متحدههای عمدهفعالیت ،محدود

شناسی معادن در افغانستان به همکاری اداره تحقیقات مند زمینبا این حال مطالعات اساسی و روش .آغاز کردسلواکی انجام چک

شناسی مطلعات زمینهای تحقیقات میدانی در چارچوب دیپارتمنت آغاز شد. در این پروژه گروه ۷۳55زمین شناسی در سال 

 که نشان از رشد این بخش است. رسیدگروه  0۱هفتاد میالدی به  ها در دههتأسیس شدند. تعداد این گروه

شناسی افغانستان در مقیاس ، نقشة زمین۷۳۱۱معادن وزارت معادن و پترولیم در سال  مطالعات اساسی اداره هایبا تالش

کوچک و  سنگ و تعدادی از معادنمخزن معدن از جمله مس عینک، زغال 422ترتیب شد که در آن بیش از  ۷:522222

، نیکل، زمرد، الجورد، یاقوت، کانست، تورمالین، فلوریت، کرومیت، نمک، عناصر رادیواکتیو آهنمتوسط مانند طال، نقره، پالتین، 

شناسی که در نوع خود یک البراتوار زمینهمچنین  .ز مصالح ساختمانی شناسایی شدنوع رنگ و تعدادی ا ۷4و دهها معدن با 

یاز به نبه طوری که را داشت؛  های ساحویتأسیس شد که قابلیت تجزیه، تحلیل و مطالعه نمونه ،د استدر منطقه منحصر به فر

 داد.را برای افغانستان کاهش میارسال مواد به خارج از کشور 

 ید.رسمیلیون متریک تن می ۷4.5ذخایر قابل استخراج آن به  .میلیون متریک تن شناسایی شد 44.5سرپل والیت ذخایر نفتی 

کار بیشتر در حوزه آمو دریا و همچنین نفت و گاز در افغانستان شناسایی شده است.  ساحة 5طی چند سال گذشته حدود 

شناسی با همکاری های زمین، فعالیت۷۹56-۷۹55های کستان انجام شده است. در طول سالیمناطق افغانستان و تاج

های جنوب غربی )هلمند( توجهی در بخش. با این حال هیچ کار قابلشدانجام « وازکته»متخصصین شرکت فرانسوی در ناحیه 

 و غرب )هرات( انجام نشده است. 

 صنعت بخش

تن کود یوریا در   ۷۷2222بلخ با ظرفیت والیت سیس کود و برق در أت شته در نتیجةهای گذتوجهی در طول سالنتایج قابل

 تن در سال، کارخانه ۷22222غوری با ظرفیت  سیمانیجاد کارخانه ا انجام شد. همچنینمگاوات برق در ساعت  48سال  

تن  822تا  ۱22با ظرفیت جداگانه  0هرات و غوری  سیمانتن در سال، کارخانه  ۹222جبل السراج با حداکثر ظرفیت  سیمان
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اما با  ه است.به پایان رسیدآالت با انتقال ماشینها فعالیتاین کار درصد از  82در همین راستا توسعه و ایجاد شده است.در 

 .قادر به ادامه کار نشدندها این برنامهجنگ در کشور، تداوم توجه 

های های صنعتی، کارخانههای نساجی، صنایع غذایی، پارکدر زمینه ایجاد شرکت ایهای عمدهوزارت معادن و  پترولیم فعالیت

 .کندا مدیریت نمیهای یادشده رخانهکار جنگلک انجام داده است، اما در حال حاضر این وزارت

اوات برق، مگ 48)یوریا(،   شیمیایی تن کود ۷22222میلیارد متر مکعب گاز طبیعی،  0قبل از جنگ، تقریبا  یدر طول سالها

متر مکعب مواد ساختمانی و مقادیر کمی  ۷22222تن نمک،  ۷02222، سیمانتن  ۷22222سنگ، تن زغال 022222بیش از 

اما به دلیل پیامدهای سه دهه جنگ،  البراتوار های معادن، تاسیسات انجام شده است. قل، ابرک، تالک و غیره ورد، قرهحفاری الج

 6های بزرگی را به خود دیده اند.های سنگ تراشی و کارخانه های جنگلک، زیاننفت و گاز شمال، کارخانه

  انرژی بخش

انرژی باید بتواند به شهروندان افغانستان و عاملین رشد بخش »ین است که انداز استراتژیک دولت برای بخش انرژی اچشم

گذاری ی بر سرمایهمبتن اقتصادمدت در طوالنی  مهیا کند. همچنین بتواندرا  اقتصادی دسترسی به منابع انرژی قابل اعتماد

اند از: احیا و گسترش خش انرژی عبارتاهداف کلی ب ۱«.تحت نظارت دولت فراهم کند ،بازار آزادنظام بخش خصوصی و بر اساس 

ستقیم م ه افزایش مصرف انرژی دارد؛ بنابراین رابطةهای خصوصی. رشد اقتصادی نیاز بگذاریبرق عمومی و جذب سرمایه شبکه

از  بیش ۷۳82ل انرژی افغانستان در منطقه چهارم و در سا ملی و مصرف سرانه انرژی وجود دارد. مصرف سرانهتولید سرانه بین

ود. اما در حال حاضر واردات کنندگان گاز طبیعی به روسیه بآن زمان افغانستان از جمله صادر ش بود. درسریالنکا و بنگالد

 .انرژی را برای مصرف داخلی نیاز دارد توجهی ازقابل

از منابع حرارتی و بقیه  صد کل( استدر 54آبی )تولید بیش از  های برق در افغانستان بر اساس نیرویبیشتر نیروگاه

کند میلیون وات برق آبی تولید می 622سنگ و گاز طبیعی(. در حال حاضر افغانستان اً از طریق استفاده از زغالد)عمدتنباشمی

ود شو تخمین زده میاست افزایش در حال دارد. تقاضای برق به طوری پیوسته نیز را برق میلیون وات  0۹222تانسیل تولید و پ

تواند برق را ی خود میهامندیاین کشور غیر از نیاز .مگاوات برق تولید کند ۹222میالدی  0202ن بتواند تا سال که افغانستا

 :8ند.های منطقه نیز صادر کگان و کشوربه همسایه

 ها:زیرساخت توسعة

انستان های افغساختمیالدی و به دلیل حفظ و مراقبت ضعیف، زیر ۷۳۱۳ی و جنگ داخلی پس از سال ودر جریان تهاجم شور

این، بنابر .سال جنگ، تقریباً هیچ پیشرفتی در این بخش صورت نگرفته است ۹2اند. در طی این به صورت گسترده تخریب شده

ی برای توسعه امیالدی، افغانستان برنامه 0220روبرو است. پس از سال در این زمینه های اساسی این کشور با کمبود زیرساخت

افزایش  درصد 05حدود  رسانی که تقاضای آن ساالنهآهن، شبکه ملی برقحیاتی مانند شبکه ملی راه -بنایی های زیرپروژه

                                                             
6 Ministry of Mines and Petroleum, Islamic Republic of Afghanistan www.mom.gov.af/en  
  Afghanistan Investment Support Agency (AISA) http://investinafghanistan.af/about-aisa/  
7 Afghanistan Investment Support Agency (AISA) http://investinafghanistan.af/about-aisa/  
8 Afghanistan Investment Support Agency (AISA) http://investinafghanistan.af/about-aisa/  

http://www.mom.gov.af/en
http://investinafghanistan.af/about-aisa/
http://investinafghanistan.af/about-aisa/
http://investinafghanistan.af/about-aisa/
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. این موضوع هم از سوی دولت و هم از گرفت های هوایی را روی دستگردان و میدانها، بندهای آبملی راه یابد، شبکهمی

ت که سا انجام شده ولی واقعیت این یت. در این راستا تاکنون کارهایکنندگان خارجی مورد تأکید قرار گرفته اسسوی تمویل

سال آینده،  52- ۹2، حداقل برای مسئله . با توجه به ایننشده در این حوزه باقی مانده استبسیار بیش از اینها کارهای انجام

ه در توسع اشهمسطح کشورهای همسایه تا این کشور های زیربنایی به افغانستان داده شودبزرگی از پروژه مجموعة قرار است

 .ها برسدزیرساخت

 آهنالمللی خطهای ملی و بینپروژه

ن و آهشریف به حیرتان  توسط خطشدن مزارشده است، با وصلگرفته آهن در نظرل آنچه که به عنوان شبکه ملی راهبخش او

ه به کشور همسایآهنی که افغانستان را ار ساخت و ساز راهوپا متصل شد. کآهن آسیای مرکزی و ارهای خطاز طریق آن به شبکه

شده است، زده یی تخمین آمریکامیلیون دالر  822که  آهنخطکند، نیز راه اندازی شده است. هزینه این ترکمنستان وصل می

 .  خواهد شدتوسط بانک انکشاف آسیایی تمویل 

 کیلومتر( ۷52بندر تورغندی ) -آهن هراتخط 

 کیلومتر( 645) منستان، افغانستان و تاجیکستانترکآهن خط 

 کیلومتر( ۳8لندی کوتل ) -تورخم -آبادجاللآهن خط 

 قندهار -چمنآهن خط 

 تاجیکستان و افغانستانقرقیزستانجاده ابریشم از چین به ایران از طریق جمهوری آهن خط ، 

 هرات پنج-گورانی)ایران(آهن خط 

  



 00 

 نستانگذاری مستقیم خارجی افغاسرمایه

 گذاری مستقیم خارجی افغانستانبررسی سرمایه

 (میلیون دالرو  درصد)

 5002-5002 5002 5002 5002 5002 (FDIگذاری مستقیم خارجی )سرمایه

 ۷22 ۷6۹ ۹۱ 4۱ 0۹۹ گذاری مستقیم خارجی )میلیون دالر(شدن سرمایهسرازیر

 -۷ ۷ - ۷ - گذاری مستقیم خارجی )میلیون دالر(خارج شدن سرمایه

 0.8 4.5 ۷.2 - ۱.۱ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی

 5002 5002 5002 5002 0992 گذاری مستقیم خارجی )میلیون دالر(سهم سرمایه

 ۷۹6۷ ۷06۷ ۷2۳8 ۷260 ۷0 داخلی

 6 6 6 ۱ - خارجی

 ۱.0 6.4 5.4 - - درصدی تولید ناخالص داخلی

 5002 5002 5002 5002 5002-5002 گذاریسبز سرمایه تعداد ساحة

 - ۷2 - - 6۱ به عنوان هدف

 - ۹۱ - - 0 به عنوان منبع

 http://unctad.org/wir؛  ۳02۷۱گذاری جهانی در سال ، گزارش سرمایهUNCTADمنبع: 

 .گذاری مستقیم خارجی دسترسی نداردافغانستان به اطالعات سرمایه

 چابهار و جاده اتصال به آسیای مرکزی  (0)

                                                             
9 UNCTAD, World Investment Report 2017; http://unctad.org/wir  

http://unctad.org/wir
http://unctad.org/wir
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 -فاصله دارد. جاده زرنج از این بندر کیلومتر  88۹کند که حدود ایران را به زرنج افغانستان وصل می ایجادهبندر چابهار شبکه 

تواند به میاز این طریق ایران  .استمتصل به جاده حلقوی افغانستان میالدی احداث شده  022۳در سال  دالرام که توسط هند

 دسترسیـ که در نزدیک مرز ازبکستان واقع شده استـ  شریفشمول هرات، قندهار، کابل و مزار افغانستان به چهار شهر عمده

 داشته باشد. 

 لحاظ سیاسی یک رابطه پایدار ارتباطی با هند را بدست خواهد آورد( افغانستان به5)

ای است که به عنوان یک مسیر بدیل امکان برای تغییر بازی در اتصال منطقه، یک ظرفیت باالقوه زرنج-زاهدان-دهلیز چابهار

ور را تعامالت اقتصادی بین دو کش کند. این اتصال بصورت طبیعی توسعةفراهم می دریادسترسی افغانستان را  به هند از طریق 

 افزایش خواهد داد.  

 نیاز شدن از وابستگی به پاکستان( بی2)

، دو کشور بین های سیاسیاما به دلیل تنش .به بنادر پاکستانی وابسته است دریاانستان برای وصل شدن به در حال حاضر افغ

پاکستان همواره در امتداد مرز دیورند مانع ایجاد کرده است. چابهار ظرفیت کاهش وابستگی افغانستان به پاکستان را دارا 

های زیادی بدینسو افغانستان کشوری دیگر وارد تعامل شوند، اما سالیک ای الزم است کشورها باباشد. برای اتصال منطقهمی

 از مرزهای آبی دیگر کشورها استفاده کند. بوده و نتوانستهمحصور به خشکی 

های تحمیلی غرب علیه ایران برداشته شده است، تجارت ایران بیشتر از این گسترش خواهد یافت. افغانستان از آنجاییکه تحریم

ها، خرید مواد خام خود را از ایران افزایش داده است. با کاهش داد و ستد اقتصادی و تعهدات متقابل با پایان این تحریمپس از 

را در تعامالت اقتصادی  با افغانستان بازی کند. از این رو، در آینده  یکشورهای عرب، ایران پس از این ممکن است نقش پر رنگ

کننده جدید بندر چابهار به عنوان تسهیلنامه در این راستا موافقت .ن دو کشور بیشتر خواهد شددامنه و سود تجارت متقابل میا

 اهمیت است. دارای تجارت

 ایش دهد اقتصادی افغانستان را افز ؤثریت/ توسعةالمللی که بتواند بصورت قابل مالحظه متأسیس یک سیستم تجاری بین

 و روی موارد ذیل متمرکز باشد: 

 انزیتی مناسب با ایران و هندسیستم تر. 

 تقویت صادرات. 

 ای و جهانیهمبستگی و همکاری منطقه. 

 .تسهیل تجارت و ترانزیت از طریق بندر چابهار 

 انداز پنج سالهشده با یک چشمبینینتایج پیش 

o اشد: بالمللی که برای انکشاف اقتصاد افغانستان مؤثر باشد و روی موارد ذیل متمرکز یک سیستم تجارت بین 

o  ید نوپای افغانستان را حمایت کند.تولیک پالیسی ملی تجارت که بخش 

o تقویت صادرات. 

o ای و جهانیهمبستگی و همکاری منطقه. 

o  .تسهیل تجارت و ترانزیت 
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 ایتحلیل زمینه

 المللیتجارت بین

ت ضعیف گر وضعیفغانستان نمایانهای اقتصادی بصورت کلی، داستان تجارت خارجی احیاتی آن با سایر بخش با توجه به رابطة

است. این در این کشور خصوصی نوظهور  بخش های مؤثر برای حمایت از فقدان پالیسی ةدهنداقتصاد بصورت عموم و نشان

 های اجتماعی و نظامی طوالنی مدت است. وضعیت اقتصادی میراث ویرانی و درگیری

 توازنمیانگین  02۷5الی  02۷۹میالدی تجربه کرد. از سال  02۷5ل میلیون دالری را در سا ۱۷5۳افغانستان کاهش تجارت 

 02۷۹میلیون دالر و در سال   -۷662.۳0میالدی با   0225میلیون دالر بوده است که در سال -4۷22.62تجارت در افغانستان 

 ثبت شده است. ،میلیون -8654.22با توازن میالدی 

 تجارت افغانستان: توازن و تعدیلجدول 

 

در این کشور همچنان های موجود یل اقتصاد افغانستان توضیح داده است که چالشستاندر مورد پارش اخیر بانک جهانی گز

گذاری و رشد برای سرمایه را یهایرا کاهش داده و محدودیت گذارسرمایه زیرا نبود امنیت میزان اطمینان .نداناامید کننده

رسیده است. شرایط اقلیمی نامطلوب نیز بر این  درصد  2.8تنها به  02۷5دی در سال وجود آورده است. رشد اقتصااقتصادی به

کاهش داشته است. اطالعات موجود در نیمه اول  02۷5در سال درصد  5.۱تأثیر گذاشته و در نتیجه تولیدات زراعتی  کندرشد 

تی های نباولیدات زراعتی توسط آفات و بیماریتدر حالی است که این  .گذاری حکایت دارد، از میزان پایین سرمایه02۷6سال 

در چند عرصه  ،درصد برسد. با وجود آن ۷.0تنها به  02۷6رود رشد اقتصادی در سال مه دیده است. بنابراین انتظار میصد

عنوان  هایران که ب و افتتاح بندر چابهار درجهانی پیشرفت صورت گرفته است؛ از جمله پیوستن افغانستان به سازمان تجارت 

های آینده به صورت شود که رشد اقتصادی در سالبینی می. پیشباالیی برخوردار استظرفیت  ، ازی بدیلیک مسیر تجار

های پیشرو وابسته به اقتصادی در سال سریعبرسد. رشد  02۷۳در صد در سال  ۹.6به  02۷۱درصد در سال  ۷.8تدریجی از 

 است. کننده افغانستان کشورهای حمایتی مالی هاکمکمیزان ات و بهبود امنیت، ثبات سیاسی، ادامه اصالح

افزایش پیدا کرده است. این  02۷6در نیمه اول این نرخ هرچند  است. به طور پیوسته کاهش داشته 02۷5مصرف در سال  نرخ

 ی صورتة تجاربل ارزهای عمدرفتن ارزش پول افغانی در مقاباالجات و هبود وضع انرژی جهانی و قیمت غلهافزایش در نتیجه ب

سه ماه سوم این سال کاهش یافته است، و پس از آن در  2.۹در صد به  ۹.8گرفته است. نرخ ارز در سه ماه اول سال جاری از 
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کاهش یافته است و قبل از افزایش در نیمه نخست  02۷5. ذخایر ارزی خارجی تقریباً در طول سال پیدا کرد  درصد افزای 0

ماه واردات( رسیده بود. این سیر سعودی به طور عمده ناشی از کاهش واردات  ۳میلیارد دالر )تقریباً معادل  ۱.4به ، 02۷6سال 

 و نتیجه تقاضای پایین بوده است.

درصد از تولید  ۷2.0آمدهای داخلی به بلند بوده و در 02۷5مدها در سال وضعیت مالی ثابت باقی مانده است. جمع آوری درآ

، 02۷6ماه نخست  8شده در آوریادامه داشت و درآمدهای داخلی جمع 02۷6ؤثر تا سال خلی رسید. این عملکرد مناخالص دا

آوری مالیات و معرفی و ش مشابه سال قبل بود. این افزایش تا حد زیادی نتیجه بهبود در مدیریت جمعرزباالتر از ادرصد  ۹2

نظر به سال درصد  5، 02۷6است. مصارف عمومی در نیمه نخست سال  02۷5سه ماه اخیر سال -تطبیق پالیسی جدید در دو

مه بودجه عملیاتی در نی است. های امنیتی و نیازهای ملکی باال رفتههزینه در حالی است کهاین گذشته افزایش داشته است. 

نهادهای دولتی کاهش یافته  انکشافی به دلیل عملکرد ضعیف در اکثرافزایش داشته است. اما بودجه درصد  ۳، 02۷6اول سال 

بینی پیش 02۷6با بودجه معادل در سال  به ثبت رسید، 02۷5درصدی که از تولید ناخالص داخلی در سال  ۷.۹است. کسر اندک 

 شده است.

خصوصی نوظهور است که قادر به رقابت با واردات نیست. این یک بخش  دهنده شتاب سریع بازسازی و، انعکاسگسترش واردات

شود. های حمایتی کشورهای همسایه تشدید میجویانه پیشرفت صادرات و پالیسیهای بسیار فعال و سلطهسط پالیسیتو ضعف

شود. در عین حال، ورود هجوم عظیم ارز خارجی در کشور باعث ثبات ارزش پول افغانی شده و منجر به افزایش ارزش افغانی می

له ن مرحبرند که در ایبرای کاالها و خدمات را باال می ، تقاضاکنندمیکشور وارد کننده به عظیم این ارزها که کشورهای کمک

 تواند معادل آن را تولید کند. بنابراین تعادل تجارت منفی است. از توسعه، افغانستان نمی

ویت . برای تقشان هستندها و کیفیت محیط تولیدیهای مرتبط به تجارت، وابسته به مشوقههای صادراتی و فعالیتشرکت

خصوصی حمایت کند. این فضا باید به افزایش ادی ایجاد شود که از انکشاف بخش است که یک چارچوب نه تصادرات ضرور

های عملیاتی و همچنان مصارف معامالت را کاهش دهد. عناصر اساسی که باید در یک اقتصاد موجود تولید کمک کند و هزینه

 طرزالعمل صدور جواز است. در، تضمین کیفیت، روند ثبت و های مربوط به قراردادمکلفیتباشد، میکانیسم مؤثر برای اجرای 

کند. این صورت خاص کمک می های صادراتی بهگذاری خصوصی به طور کلی و به فعالیتحال حاضر، اینها به ارتقای سرمایه

 اییفضاین مرحله افغانستان در شروع ایجاد چنین  گذاران خارجی مهم است. دربه طور خاص برای توانمندی سرمایهسازی زمینه

 است. 

 ترجیحی تجاریهای نامهموافقت

تجاری و ترانزیتی دوجانبه با کشورهای همسایه است که هدف آن گسترش تجارت با مختلف های نامهافغانستان دارای موافقت

افغانستان ر حاضحال در باشد. ها بسیار وابسته نیز مینبه آ محصور در خشکیها بوده که افغانستان به عنوان یک کشور این کشور

، چون ظرفیت وصل شدن با خیلی از کشورها را ای عبور کندهای منطقهدر تالش است تا از این توافقات دو جانبه به همکاری

 دارد و پس از این به عنوان یک پل زمینی میان این کشورها عمل خواهد کرد. 
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 و ترانزیت میان سه ملت نقلوحملپیمان دهلیز 

بدیل را برای کابل باز  تجاریدر تهران امضاء شد. این پیمان مسیر  02۷6ماه می  0۹این پیمان بین هند، ایران و افغانستان در 

 شدن به بازارهاین را دور خواهد زد. این پیمان همچنان به طور بالقوه مسیر دیگری را برای وصلخواهد کرد و در نتیجه پاکستا

هانی به روی افغانستان باز خواهد کرد. برای هند و ایران، این مسیر یک مزیت استراتژیک خواهد بود، چون پاکستان با زیر پا ج

 وضع کرده است.  هایینامه قبلی در مسیر تجارت افغانستان با هند همواره محدودیتگذاشتن موافقت

 اهمیت چابهار: بدیلی برای بندرهای پاکستان

ن منجر به بسته شدن مرزهای پاکستامشکالت زیادی روبرو است که گاهی بر سر موضوعات سیاسی با پاکستان با افغانستان 

شده و موانع بسیاری برای تجارت ما خلق کرده است. چابهار به عنوان یک مسیر بدیل، وابستگی ما را به بندر کراچی کاهش 

 دهد.می

 نقلوحملدهلیزهای 

طور منظم با ترافیک روبرو داده شده برخی از نقاط رسمی عبور مرزی است که در جریان سال به مواردی که در ذیل توضیح

تمامی اوراق و اسناد مربوط به  ی گمرکگردد. ادارههای گمرکی و قوانین مهاجرت اعمال میاست. طبق معمول، در آنها تعرفه

نقلیه که دارای ویزای معتبر و مجوز عبور  وسایلمسافران یا  تنهاکند. اما، وارد شدن را بررسی میهای آماده برای محموله

 محموله از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه انتقال داده شود. ،توانند از مرز بگذرند، در غیر آن صورتد، میهستن

 سه مسیر برتر:

وصل  (قاسم و گوادر کراچی،) ترکمنستان را به بندرهای پاکستانجنوب که تاجیکستان، ازبکستان و -دهلیز شمال .۷

 یابد.کند و از طریق واگه واقع در پاکستان به سمت هند و جنوب آسیا ادامه میمی

 کند.غرب که تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان را با بندر عباس ایران وصل می-دهلیز شرق .0

 تراتژیکاستر دارد و به لحاظ سومین مسیر تجاری مناسب برای افغانستان از طریق ایران است. بندر چابهار ترافیک کم .۹

ال ساخت یک شاهراه و یک برای واردات و صادرات افغانستان در موقعیت مناسبی واقع شده است. ایران و هند در ح

ایران در مقایسه به پاکستان، برای  تجاریکند. مسیر آهن هستند که این بندر را به افغانستان وصل سیستم خط

 . عالوه بر این، این مسیر خطر کمتری دارد و بسیار قابل اعتماد است.استصرفه  افغانستان بسیار نزدیک و با

توجهی برای افزایش تجارت بین سیل قابلدر کنار داشتن ظرفیت باال برای صادرات کاالهای تولیدی، این دهلیزها دارای پتان

 یک تحقیق که اخیراً از سوی بانک انکشاف باشد.انرژی میآسیای مرکزی که دارای منابع غنی انرژی و آسیای جنوبی که نیازمند 

تواند منجر به تغییر اساسی در مسیر ترانزیت تجارت به دهد که توسعه این دو دهلیز میآسیایی انجام شده است، نشان می

 آسیای مرکزی شده و تأثیر بسیار مثبت بر ایجاد شغل و تولید در منطقه دارد.

نند ما یکند. نفت و گاز برای کشورهاینفت و وارادت را برای افغانستان از طریق دریا فراهم می صادرات ذخایر بندر چابهار زمینة



 0۱ 

شورهای برتر نسبت به ک استراتژیکاین امر افغانستان را در یک موقعیت  است، بسیار مهم است. هند که دچار کمبود هیدروکربن

که  جنوب نیز وصل نموده-المللی شمالستان را به دهلیز ترانزیتی بینانهمسایه نیز قرار خواهد داد. عالوه براین، این بندر افغ

 بندر چابهار در خلیج عمان استراتژیکموقعیت همچنین کند. کشورهای آسیای مرکزی نیز کمک میبه کشور را برای رسیدن 

 ۷2از اهمیت سیاسی زیادی برخوردار است.

 انکشاف صادرات

 5002الی  5000صادرات افغانستان از سال 

المللی و به ویژه به کشورهای منطقه، از موقعیت مناسبی برخوردار است. افغانستان برای گسترش صادرات خود به بازارهای بین

ه و نگاه مثبتی نسبت ب است.شده این کشور به طور سنتی از شهرت خوبی در بازار منطقه برخوردار تولید محصوالت زراعتی

کثر کشورهای دیگر وجود دارد. در حال حاضر مقدار این محصوالت محدود است، اما ظرفیت نظر به ا ،ت تولیدات افغانییکیف

 بالقوه رشد آن باالست.

گین افزایش یافته است. میان 02۷5سال  میلیون دالر در 5۱2.52به   02۷4میلیون دالر در سال  5۷4.۳۱صادرات افغانستان از 

 5۱2.52میالدی با  02۷5میالدی بوده است که در سال  02۷5الی  0222میلیون دالر از سال  ۹۹6.۱5صادرات افغانستان 

 میلیون دالر ثبت شده است. 6۳.۷2میالدی با  0220آن در سال  میزان ترینپایین .رسیدخود میلیون دالر با باالترین حد 

 

ی گمرکی، به خصوص با هند هاتعرفههای ترجیحی در خصوص نامههرچند موافقتدر منطقه بسیار زیاد است.  تجاریموانع 

شرکای تجاری افغانستان  02۷6ای هند در سال ها بسیار بلند است. در جریان کنفرانس منطقهتعرفه وجود دارند، اما هنوز هم

های تا به توافقکند میدر همین راستا، وزارت تجارت و صنایع تالش های بیشتر وجود دارد. همکاری اذعان کردند که امکان

                                                             
10 Afghanistan National Development Strategy ANDS http://www.ands.gov.af/  
    Worldbank “ http://www.worldbank.org/en/country/afghanistan”  
    Asian Development Bank www.adb.org/afghanistan/main.asp  
    BEA “ http://bea.gov/international/factsheet/factsheet.cfm?Area=600”  

http://www.ands.gov.af/
http://www.worldbank.org/en/country/afghanistan
http://www.adb.org/afghanistan/main.asp
http://bea.gov/international/factsheet/factsheet.cfm?Area=600
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یافته افغانستان را با تجارت ترجیحی کمک کرده است )هرچیز به جز اسلحه که پالیسی کثر کشورهای توسعهرسد. ابهتری ب

 ، افغانستان باید تجزیه و تحلیل تجاریهانامهموافقتاین از مفاد  حداکثریبرای استفاده باشد(. اتحادیه اروپا و ایاالت متحده می

 های بوجود آمده در این بازارها برای صادرات محصوالت خود انجام دهد.برداری از فرصتسیستماتیک را جهت شناسایی و بهره

یاتی و ، تصفیه مالنامهتصدیقگیر مثل گرفتن جواز، مشکالت در داخل کشور نیز وجود دارد. صادرات باید یک بروکراسی نفس

ان را از شند که یا تجارت نکنند و یا اموالدهط ترجیح میهای زمانگیر را طی کند. بسیاری از تاجران بالقوه در این شرایبازرسی

های غیر ضروری را حذف نموده و طرزالعملی را ترتیب طریق پاکستان صادر کنند. وزارت تجارت و صنایع بسیاری از این پروسه

و به قدرت رقابت صادرات کمک را پایین آورده های معامالت های مالی تاجران را کاهش دهد. این کار هزینهتا هزینهداده است 

( در وزارت تجارت تأسیس شده که از این طریق تاجران EPAAانکشاف صادرات افغانستان ) . هم اکنون ادارهکرده استخواهد 

کند. اداره انکشاف صادرات افغانستان همچنان کنند، نیز حمایت میرا نه تنها در داخل که در کشورهایی که از آن مال وارد می

نه برقراری ارتباط با بازار را به وارد کنندگان فراهم نموده و به صادرکنندگان بالقوه آموزش و خدمات مشاوره را نیز ارائه زمی

المللی به خصوص در بخش خدمات بهداشت گیاهی، خدمات اداره به البراتوارهای معتبر بینکند. وزارت تجارت از طریق این می

 کند.الزم را فراهم می

دهد؛ به کند مورد حمایت قرار میتجارت و صنایع تالش دارد ابتکاراتی را که زمینه خدمات بهتر بانکداری را فراهم میوزارت 

 ها مورد توجه جدی وزارت قرار خواهند گرفت.ویژه ابتکاراتی در عرصه اعتبارنامه

را از  تجاریهای تدارکاتی تا هزینه های ذیدخل و بخش خصوصی در تالش استوزارت تجارت و صنایع در همکاری با وزارت

های عبور ازی پروسهسی مختلف کاهش دهد. به ویژه، سادههاکننده تجارت در بخشهای تسهیلها و برنامهطریق ایجاد پالیسی

قال از تز بین بردن اتفاقات انهای کافی فیزیکی و اساختن زیرساختهای بازرسی غیرقانونی، فراهمگاهبردن ایستمرزی، از بین

 ۷۷های اصلی این وزرات است.دیگر در مرزهای افغانستان از اولویت وسیله به وسیلةیک

 ای و جهانیهمبستگی و همکاری منطقه

بردن از موقعیت استراتژیک خود به عنوان یک پل زمینی بین آسیای مرکزی و جنوبی، بازارهای افغانستان باید به برای بهره 

شدن ف اقتصادی ملی خود دست یاید. وصلاهدابه اقتصادهای منطقه وصل شود تا این کشور  اقتصادهای جهانی به ویژه

یت به جذابدهد، بلکه صنایع اقتصادی داخلی را افزایش می ای نه تنها میزان رقابت درافغانستان به بازارهای جهانی و منطقه

 افزاید.گذاران نیز میافغانستان برای سرمایه

جارت تعنوان یک عضو کامل جامعه اقتصادی جهان تبدیل گردد، باید شرایط الزم برای الحاق به سازمان نکه بهافغانستان برای ای

اغ چر امضاء کند. این امر،را نیز المللی بزرگ بین با بازارهای تجاریهای نامهموافقتهمچنین کند. تکمیل را ( WTOجهانی )

تان در فرستد. افغانسافغانستان می تجاریالمللی در رابطه با ثبات و پارامترهای گذاران و تاجران بینبه سرمایهسبز روشنی را 

( و نیز مذاکرات دوجانبه با کشورهای همسایه به ECOهای اقتصادی )ای از جمله سازمان همکاریی منطقهاقتصاد هاینشست

مانند ساحه  یهایده است. با پیوستن به برنامهفعال شرکت کر ایشمول ایران، هند، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان به گونه

                                                             
11 Export Promotion Agency of Afghanistan, EPAA www.epaa.org.af  
Worldbank http://www.worldbank.org/en/country/afghanistan  

http://www.epaa.org.af/
http://www.worldbank.org/en/country/afghanistan
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های بیشتری برای فرصت ،(CAREC)آسیای مرکزی  ایهای اقتصادی منطقهو همکاری (SAFTA)جنوب آسیا  تجارتِ آزادِ

 ای برای افغانستان فراهم خواهد شد.همبستگی منطقه

 تسهیل تجارت و ترانزیت

 ده روبرو است:ترانزیت و تجارت افغانستان با سه مشکل عم

 های بلند تدارکاتی.هزینه .۷

 .های ترانزیتی غیر مؤثرنامهموافقت .0

 های مالی ناکافی. زیر ساخت .۹

های هزینه مرزی به صورت اساسی بر گیرانه و کمبود امکانات در اداراتهای سختتأخیر، پروسه های بلند تدارکاتی:هزینه

ات را هزینه وارد ،این معضلکند؛ بتی اموال صادراتی افغانستان را تضعیف میطور جدی قدرت رقاتأثیر گذاشته و به نقلوحمل

را در بر  نقلوحملهای صرفاً هزینه تجاریهای دهد. هزینهباال برده و جذابیت افغانستان برای ترافیک ترانزیت را کاهش می

أخیر، شامل ت ،شودیاد می« های تدارکات تجارتههزین»صورت عمومی مستقیم که بههای مستقیم و غیرکه شامل هزینهندارد، بل

 گیرد.های فرا روی انتقال به موقع را نیز دربر میها و دیگر چالشجریمه

ر از های تدارکاتی معموال کمتو توزیع بسیار پیشرفته، هزینه نقلوحملهای در یک اقتصاد بازار با عملکرد خوب همراه با شبکه

ا بسیار باال هیافته، این هزینههای تدارکاتی کمتر توسعهل سیستمالها است. اما در افغانستان به دلیدر صد از قیمت فروش کا ۷2

درصد ارزش کاالی صادر شده باشد و هزینه تدارکاتی مواد خام یا مواد  05تواند تا است. در افغانستان هزینه تدارکات تجارت می

 تجاریبدون یک خدمات تدارکات رسد. درصد قیمت فروش کاالها نیز می 52ز حتی تا بیشتر ا سیمانجات یا اولیه مانند غله

 همچنان بلند باقی خواهد ماند. های این معامالتهای افغانستان و از طریق افغانستان، هزینهمؤثر و کارا در راه

 هایهزینه باشد، شده حمل کاال ارزش درصد 05 تا تواندمی تجارت تدارکات هزینه دهد،وضعیت به شکلی است که نشان می

 .است سیمان و دانه مانند اساسی کاالهای یا خام مواد فروش قیمت از درصد 52 از بیش حتی آن

ترین تنگناهای واردات و صادرات یا ترانزیت کاالها از طریق افغانستان موارد ذیل را شناسایی زارت تجارت و صنایع، از میان جدیو

 کرده است:

 ها در بندرهای مرزی رسمی.ایستگاهیف طراحی و مدیریت ضع .۷

  شود.های غیر قانونی رفع میمدت در مرزها که تنها توسط پرداختانتظار طوالنی .0

ست د ها و زمان ترانزیت را افزایش داده و خطر آسیب رسیدن و ازانتقاالت بار از یک وسیله به وسیله دیگر که هزینه .۹

 برد.رفتن کاالها را باال می

ال از سوی نزیت کنقلیه افغان در بیرون از خاک افغانستان )به جز مسیر پیشاور(، که ترا وسایلرانندگان  نقش نداشتن .4

 گیرد.کننده صورت میکشورهای ترانزیت

 خارجی در داخل خاک افغانستان.نقلیه  وسایلممنوعیت رانندگان  .5
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 .نقلوحملاتحادیه های باال از سوی وضع هزینه .6

 خوانی ندارند.هم المللیبینرهای عیاباربری که با م وسایل .۱

 آمیز.های گسترده غیر قانونی و تبعیضتأخیرهای خودسرانه و اخاذی های بازرسی،ایستگاه .8

های ترانزیتی دوجانبه و چندجانبه را برای تسهیل انتقال نامهافغانستان تعدادی از موافقت مؤثر:ترانزیتی غیر هاینامهتموافق

کیه ریه از طریق کشورهای همسایه خود با کشورهای منطقه از جمله پاکستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان، تنقل وسایلکاالها و 

 :دارای مشکالتی است با این حال، سیستم ترانزیت افغانستانو هند به امضا رسانده است. 

 ده و ناهماهنگ در  عبور از مرزها.های گمرکی و ادارای پیچیپروسه (۷

 کاری در بندرهای مجاور.روزها و ساعاتعدم هماهنگی بین  (0

 های مرزی زمانگیر.کنترل (۹

  باشد.از مرز که بیشتر از خدمات واقعی میهای زیاد و گزاف ترانزیتی برای عبور هزینه (4

 ها(.نامهیا صدور تصدیق وسایلبازرسی ) نقلیه از مرز وسایلدهای الزم برای عبور ندرانبود است (5

 م.های بیمه طرف سوحنبود طر (6

 د برای تضمین پرداخت عوارض گمرکی.نبود سیستم قابل اعتما (۱

 .کشورها برای رانندگان دیگر ت ویزامشکال (8

 ۷0.های غیر قانونیجریمه (۳

میقاً از ها عهای بیمه در اثر جنگشده یا بانکداری رسمی و سیستمهای بانکی نهادینهسیستم های مالی نامناسب:زیرساخت

شور های وام در کو توقف تمام فعالیت المللیبینهای پرداخت داخلی و نجر به اختالل در سیستمبین رفته است. این موضوع م

کمی  المللی است. تاجران افغان امکاناتکار آمد برای حمایت از تجارت بینشد. افغانستان تاهنوز فاقد یک سیستم بانکی و بیمه 

دگان ه، دارنشان دارند. در نتیج تجاریحلی مؤثر برای ترانزیت کاالهای شان و یا حمایت بیمه متجاریبرای حمایت مالی معامالت 

بدوش بگیرد. این  ها را خوددهند تا خطرات احتمالی از دست رفتن کاالها یا تخریب آنشان را افزایش میهاینقلیه نرخ وسایل

 شود.می تجاریرفتن هزینه های معامالت موضوع باعث باال

ا رهایی گمرکی بر کاالها هایی برای پرداخت هزینهتمی وجود ندارد که تعهدات گمرکی یا تضمینترتیب، هیچ سیس همینبه

 ای مانند ترانزیت به صورت کاروانیپایه نقلوحملهای ، افغانستان با سیستمهای گمرکیحمایت کند. بدون تعهدات و تضمین

 و ذخایر گمرکی با مشکل مواجه خواهد شد.

                                                             
12 Ministry of Commerce and Industries, Islamic Republic of Afghanistan http://moci.gov.af/en  
    Ministry of Transport, Islamic Republic of Afghanistan  

http://moci.gov.af/en
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 یازهانها و پیشپیشرفت

 المللی تجارت بین

ان ر رده گیاهکه د یبه ویژه آن دسته از محصوالت .باغبانی است ،های سنتی که باید مورد توجه جدی قرار گیردیکی از بخش

رفته ت از دستدادن ظرفیت رقابت و سهم بازار صادرایک جایگزین خوب برای دوباره جان این بخششوند. چند ساله محسوب می

کل کاالهای صادراتی کشور را تشکیل  درصد 4۷.2های خشک و تازه میوه میالدی چارمغز و همچنین ۷۳۱2دهه  اخراست. در او

 درصد ۷8حدود های خشک میوه .دنکنمی پیدا ایبندی، ارزش اضافی ویژههای خشک که پس از بستهداد. به خصوص میوهمی

ع ایجاد یک مبن تواندمیه پروسس شده که نیازمند کارگر زیاد است، د. چون تولید محصوالت نیمدهنکل صادرات را تشکیل می

ت بد با کشت فصلی خشخاش رقانتوانمی چون در هر هکتار درآمد زیادی دارند،اشتغال نیز باشد. عالوه بر این، این محصوالت 

جاد کند. زراعت را ای تواند زمینه صنعتشده برای محصوالت زیادی در این دسته، باغبانی می تولیدکند. با توجه به نیازهای نیمه

 باشد. مستلزم همکاری میان وزارت تجارت و صنایع، اداره انکشاف صادرات افغانستان و وزارت زراعت میتوسعه این بخش، 

سه وافغانستان پس از بدست آوردن عنوان عضو ناظر در سازمان جهانی تجارت، حاال به دنبال الحاق به این سازمان است. این پر

باشد. نظرات سفارت افغانستان در جینوا و کنفرانس تجارت و توسعه ها و بخش خصوصی میخانهنیازمند توجه و هماهنگی وزارت

نامه تجارت جهانی گنجانیده شده و قبل از سپردن آن به کابینه ( در نسخه تکمیل شده تفاهمUNCTADسازمان ملل متحد )

 است کردهوزارت تجارت و صنایع روی یک استراتیژی کار های مرتبط توزیع شد بود. وزارت هنامه بو تأیید رییس جمهور، تفاهم

واند د تا افغانستان بتکنپالنی کار میکند؛ و همچنان روی جهانی را ترتیب میتجارت و جدول زمانی الحاق افغانستان به سازمان 

 ه کند.های موجود در این سازمان استفادها، منابع و فرصتاز ظرفیت

 اتحادیه اروپا، برنامه« همه چیز به جز اسلجه»عالوه براین، افغانستان در حال حاضر واجد شرایط واردات کاالهای ترجیجی ابتکار 

ولت باشد. دمی« یافتهکشورهای کمتر توسعه»جاپان برای  ایاالت متحده و همچنان برنامه کانادا و« سیستم عمومی ترجیحات»

شتر این کشور را بی تجاریتواند روابط تصویب کرده است که می« گذاریچارچوب تجارت و سرمایه»نامه فقتواافغانستان اخیراً م

 تقویت کند.

ریق المللی از طمرکزی و جنوبی،  تسهیل تجارت بینبرای بهره بردن از موقعیت افغانستان به عنوان پل زمینی بین آسیای 

 یا های ترانزیتینامهدار است. افغانستان با پاکستان، هند، ایران و ازبکستان موافقتهای ترانزیتی از اهمیت اساسی برخورراه

ننده فعال کرت تجارت و صنایع کشور یک اشتراکوزاباشد. المللی )تیر( مینزیت بیننامه دارد و همچنان عضو سیستم تراتفاهم

تر توی مشارکت فعالبوده و در حال جستج (CSATTF)و تجارت آسیای مرکزی و جنوبی  نقلوحملپالن توسعه دهلیز مجمع 

 باشد. می (CAREC)های اقتصادی منطقوی آسیای مرکزی تر همکاریشدن در ابتکار وسیعاز طریق دخیل
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ذشته های گریزیهایی که در موفقیت برنامهکلیدی و پروسه استراتژیکتحلیل عناصر 

 نقش داشته اند

عات موردی است. این تحلیل المللی و مطالهای ملی و بین، بهترین روشهای آموخته شدهاین تجزیه و تحلیل بر اساس درس

 .کندک را برای وزارت تجارت و صنایع فراهم مییژریزی استراتبرنامه زمینة

 تسهیل ترانزیت و تجارت

ست گرفته از جمله موارد ذیل دزیت و تجارت رویدر چند سال گذشته وزارت تجارت و صنایع ابتکارهایی را برای تسهیل تران

 قابل یادآوری است:

ساس در برااهایی برای کنترل هماهنگ بنطرزالعمل طراحی امکانات جدید فیزیکی مرزی. ساخت هایی برایارائه توصیه .۷

که سازماندهی و هماهنگی « تسهیل تجارت مرزی»المللی. ارائه یک تحقیق تحت عنوان بهترین معیارهای بین

 کند.هادی را برای تسهیل عبور مردم و انتقال کاالهای قانونی با حفظ امنیت بندر، تعریف میهای نفعالیت

 . وزارت تجارت و صنایعالمللیبینردهای انداها/استا براساس بهترین شیوهفرایندهکردن اسناد و سازی و معیاریساده .0

را متوقف کرده است که قبال مورد « تجاریی امهناجازه»و « الخبرعلم»صدور اسناد )فورم ترانزیت به افغانستان(، 

شود که از سوی دفاتر گمرکی در بندرها استفاده می ASYCUDA T1گرفت. در عوض فعال از فورم استفاده قرار می

 گردد. صادر می

ن آوردق گردهماز طری تجاری، به منظور حل مسایل تسهیل (AFPR)« کمیته عالی تسهیل تجارت افغانستان»تأسیس  .۹

و بخش   ل حکومت، امور مالی و بیمه خصوصیو ترانزیت به شمو نقلوحملهای ذیدخل در بخش های تمام جناح

( ۷6/2۷/0226ریاست جمهوری به تاریخ ) ۹565خصوصی. کمیته عالی تسهیل تجارت افغانستان در فرمان شماره 

 تأسیس شده است.

 ۷۳82تأسیس شده است و افغانستان در سال  ۷۳۱5ه در سال المللی )تیر( کاندازی مجدد سیستم ترانزیت بینراه .4

، نهادی (IRU)ای المللی جادهاز سوی اتحادیه حمل و نقل بین ۷۳80عضویت آن را کسب کرد. افغانستان در سال 

 خارجدوباره از حالت تعلیق  0226ش به تعلیق درآمد که در سال یون تیر را به عهده دارد، عضویتکه مدیریت کنوانس

شد. وزارت تجارت و صنایع که به تصمیم ریاست جمهوری به عنوان اداره صالح ملی تعیین شده است در حال حاضر 

های تجارت و صنایع افغانستان صالحیت خواهد داشت تا به نمایندگی از از پروسه نظارت نموده که از این طریق اتاق

 د.نافغانستان جواز تیر را صادر کن

 (APTA) پاکستان-نامه ترانزیتی افغانستانبا پاکستان تحت عنوان موافقت تجارینامه جدید نویس یک موافقتپیش .5

گردد؛ در بر می ۷۳65خواهد شد که به سال  (ATTA)و ترانزیتی افغانستان  تجارینامه که جایگزین موافقت

ان ا به/از افغانستان از طریق پاکستترانزیت کااله نقلوحملنامه جدید تغییرات بوجود آمده در فضای اقتصادی و موافقت

 را نیز در نظر گرفته است.
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( ایجاد یک سیستم صدور جواز حمل و نقل ۷توسعه ملی صنایع حمل و نقل در جهت تقویت تجارت افغانستان با ) .6

 شده(.ثبات، تخصص افنیهای شده )جایگاه مالی، یکپارچگی، تواناییبرآورده شدن شرایط از پیش تعیین المللی بابین

المللی اتحادیه کارگران حمل تحت فدراسیون بین ،رد اساسی افغانستان در حمل و نقلانداهای است( ایجاد آموزش0)

 .بار )فیاتا( و و نقل

نامه برای مرام»نویس با پیش 0225که در سال  (AFCO)المللی افغانستان بین باربریهای حمایت از اتحادیه شرکت .۱

 به عنوان عضو انجمن ملی افغانستان در فیاتا شناخته شد.« اهاباربریط تجارت معیاری برای شرای»و « اعضای انجمن

 نارزیابی نقش وزارت تجارت و صنایع در مرزها. در حال حاضر امکانات بندرهای مرزی فعال )حیرتان، تورغندی، شیرخا .8

خصوصی و دولتی در مرزها ش همکاری مشترک میان بخصدد تقویت یک طرح بندر(، وزارت تجارت و صنایع در

خصوصی بقیه امکانات آن را تمویل  رهای موجود را فراهم نموده و بخشبراساس آن وزارت زمین و تعمی. باشدمی

  گیرد.کرده و مدیریت آن را به عهده می

 پاکستان -تجارت و ترانزیت افغانستان نامهمرور کلی موافقت

های افغانستان و پاکستان بین دولت 02۷۷جون  ۷0به تاریخ  (APTTA) و پاکستاننامه تجارت و ترانزیت افغانستان موافقت

دهد تا محصوالت خویش را به بازارهای بزرگ هند و چین و سایر نقاط نامه به افغانستان اجازه میگردید. این موفقت اجراقابل

نامه ترانزیت و تجارت نامه جایگزین موافقتقتجهان از طریق بندرهای آبی کراچی، بندر قاسم و گوادر صادر کند. این مواف

 .میالدی است ۷۳65، مصوب (ATTa)افغانستان 

 ۷۹تر کاالهای خویش را به بازارهای خارجی صادر کند.تر و آسانتواند با قیمت ارزانافغانستان می ،نامهبا تطبیق کامل این موافقت

  انپاکست-نامه تجارت و ترانزیت افغانستانی موافقتمزایا

  صادرات کاالهای  پاکستان-تجارت و ترانزیت افغانستان نامهاست. موافقت محصور در خشکیافغانستان یک کشور

ترین بازارهای جهان از جمله هند تر کرده و دسترسی افغانستان به برخی از بزرگافغانی را به بازارهای خارجی آسان

 کند.هم میمیلیارد نفوس را فرا ۷.0میلیارد و چین با  ۷.۷با 

 و تأخیر در مرزها را کاهش  دادهصادرات افغانستان را افزایش  پاکستان-تجارت و ترانزیت افغانستان نامهموافقت

 و از جذابیت و برخوردار شونداز توانمندی رقابت  ،شود محصوالت افغانی در خارجنامه باعث میدهد. این موافقتمی

 د.قیمت مقرون به صرفه برخوردار گردن

 ن به مدرن شد فرایندهاکردن سازی و معیاری، با سادهپاکستان-تجارت و ترانزیت افغانستان نامهطبیق موافقتت

 تجارت و امور گمرکی در هردو کشور منجر خواهد شد.

 پاکستان به بازارهای آسیای مرکز دسترسی خواهد پاکستان-تجارت و ترانزیت افغانستان نامهبا تطبیق موافقت ،

 داشت. 

                                                             
13 https://medium.com/@raxaabbas/story-of-afghanistan-pakistan-transit-trade-agreement-aptta-
371155eecf54  

https://medium.com/@raxaabbas/story-of-afghanistan-pakistan-transit-trade-agreement-aptta-371155eecf54
https://medium.com/@raxaabbas/story-of-afghanistan-pakistan-transit-trade-agreement-aptta-371155eecf54
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 باعث افزایش اشتغال و کسب و کار در داخل پاکستان شده و در پاکستان-تجارت و ترانزیت افغانستان نامهافقتمو ،

 کند.عین حال خدمات و حمایت تداکارتی برای تجارت افغانستان را نیز فراهم می

 دهد های ترانزیتی را کاهش میاساساً هزینه پاکستان-تجارت و ترانزیت افغانستان نامهموافقت. 

 یتزآزادی تران

 کند.(، آزادی ترانزیت میان افغانستان و پاکستان را تضمین میAPTTA) پاکستان-تجارت و ترانزیت افغانستان نامهموافقت

  شده در امتداد توانند در مسیرهای از پیش توافقنقلیه افغانستان می وسایلبه این معنی است که موضوع این

 مد کنند. دهلیزهای تصویب شده رفت و آ

 رفت و آمد نموده توانند نوعیت وسیله نقلیه خود را انتخاب کنند، اما آنها باید از مسیرهای مشخص شدهها میافغان 

 .شده از پاکستان خارج شوندو در زمان معین

  نقلیه ملی هیچ ارجحیتی وجود نخواهد داشت وسایلبرای. 

 ها هطور مثال، هزینه انتقال محمولغانستان نیز قابل تطبیق است. بهپاکستان برای اف آهنخطها برای بندرها و عین نرخ

 چیز باشد.  یک ،برای اتباع هردو کشور آهنخطاز طریق 

 حضور تجاری

های ن برای حمایت از فعالیتشان را در پاکستاهایانستان اجازه دارند تا تجارتافغ نقلوحملافغان و متصدیان  هایبریبار

 تأسیس کنند. و ترانزیت تجاری

 تشخیص متقابل اسناد

شده است، به وجود نقلیه که از سوی ادارات ملی هردو کشور صادر  وسایلو اسناد  انندگانل از جوازهای ربیک شناسایی متقا

 .خواهد آمد

 های بازرسیایستگاه

 ایجاد خواهند کرد. های بازرسی را، ایستگاههای شهروندانشانبه سواالت و نگرانیگویی هر دو کشور برای پاسخ

 های مجازهزینه

ها در این فرایند محسابه خواهند بر کاالهای ترانزیتی وجود ندارد. با این حال، برخی از هزینه هیچگونه عوارض گمرکی یا مالیات

تمام این د. شونگ مییها و پارکها، تونلها، جادهکردن ابزار برای پلگیری، اسکن، مهر و مومهای وزن: هزینهشد که شامل

 آمیز باشد.ها باید منصفانه و غیر تبعیضینههز
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 هاممنوعیت

ای هاهان؛ ثروتحیوانات و گی رساندن یا نابودی روحیه عمومی، زندگی انسان،اقدامی را که موجب آسیب هر نوع نامهاین موافقت

 دهد.شود، اجازه نمی و منافع متقابلملی، امنیت کشور 

 نظارت و حل اختالف

عضای این اداره کند. انامه نظارت میتطبیق این موافقت بر (APTTCAپاکستان )-ره هماهنگی تجارت و ترانزیت افغانستانادا

د داد. اعضای این اداره دوبار در سال و یا بیشتر از آن در صورت نیاز نخصوصی هردو کشور تشکیل خواه را هم دولت و بخش

 کنند.مالقات می

از هردو کشور و یک  یهای. درهر پنل نمایندهشوندهای حل منازعه نیز برگذار میای حل اختالفات، پنلنامه برطبق این توافق

و  دکننمینماینده از یک کشور بی طرف حضور دارند که مدارک مربوط به اختالف را بررسی کرده و مطابق آن تصمیم اتخاذ 

 این تصامیم نهایی هستند.

 ایپاکستان و تقویت توسعه منطقه-فغانستاننامه تجارت و ترانزیت اموافقت

میان افغانستان و پاکستان، به رشد اقتصادی  تجاریتر پاکستان با ایجاد روابط قوی-نامه تجارت و ترانزیت افغانستانموافقت

ثر کاالها از نامه روابط اقتصادی میان دو کشور را تقویت نموده و انتقال سریع و مؤهردو کشور کمک خواهد کرد. این موافقت

 سراسر منطقه را تضمین خواهد کرد. به طریق هردو کشور

تر خواهد کرد. ساحه تجارت تر و کم هزینه( را آسانSAFTAنامه ساحه تجارت آزاد جنوب آسیا )نامه اجرای توافقاین موافقت

نامه تجارت و ترانزیت اد. موافقتهای گمرکی بر کاالهای افغانی را در سراسر منطقه کاهش خواهد دآزاد جنوب آسیا تعرفه

چون افغانستان و پاکستان برای رشد  .تر به بهبودی امنیت منطقه نیز کمک خواهد کرددر سطح کالن پاکستان-افغانستان

 اقتصادی و رفاه مشترک دو کشور یکجا کار خواهند کرد.

-تاننامه تجارت و ترانزیت افغانسبرای تطبیق موافقتنامه اصالح شده بین افغانستان و پاکستان ، یک تفاهم02۷2در ماه جوالی 

ای را برای نامهتفاهم پاکستان تحت نظارت هیالری کلینتون وزیر خارجه ایاالت متحده به امضاء رسید. هردو کشور همچنان

 کند امضاء کردند.آهن که افغانستان را با پاکستان وصل میاحداث خط

اء پاکستان را امض-تجارت و ترانزیت افغانستان نامه تاریخیِافغانستان موافقتت پاکستان و های تجار، اتاق02۷2در ماه اکتبر 

تجارت و نامه در این مراسم شرکت کردند. موافقت کشورها کردند. نمایندگان زیادی از سراسر جهان از جمله سفیران خارجی

را ن بندر واگه و شهرهای بندری پاکستا ،خاک پاکستان به ورودنقلیه افغانستان اجازه  وسایلپاکستان به -ترانزیت افغانستان

بین دو کشور را بهبود بخشیده و در این راستا هردو کشور اتاق تجارت مشترکی را برای  تجاریخواهد روابط . اپتا میدهدمی

 اند. مشکالت فراروی تاجران ایجاد کردهگسترش تجارت و حل 
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اتفاق افتاده که به دلیل حضور شورشیان گاهی مرزها بین دو کشور به روی  یهایاننامه جدید بدینسو زماز امضای موافقت

تروریزم یکی از مسایل عمده بین دو کشور بوده و تا هنوز روابط دیپلماتیک و استخباراتی بین دو کشور  اند.شدهتجارت بسته 

 متوقف است.در این راستا 

و مهاجرین افغان را به افغانستان باز  نگه دارد ایش با افغانستان را بستهدر حال حاضر پاکستان تصمیم گرفته است که مرزه

 ۷4گذارد.مبارزه نموده به آن نقطه پایان  گرداند تا با تروریزم در داخل خاک خود

 ظرفیت شود،ن حل امنیت مسئله که زمانی تا ،دبرس پایانبه  در افغانستان 02۷8 سال تا ایجاده هایزیرساخت که زمانی حتی

 .آورد خواهد دست به کمتری نقل و حمل

 ها:فرضو  پیشها تحلیل موانع، محدودیت

تکمیل شود، تا زمانیکه مسئله امنیت حل نشود افغانستان ظرفیت  02۷8های جاده در سال حتی زمانیکه زیرساختترانزیت: 

ای افغانستان است. تا زمانی که امنیت هی عمده برای اکثر جادهاندکی برای ترانزیت خواهد داشت. امنیت همچنان مسئله

راین، شیم. بنابهای افغانستان را داشته بادههای افغانستان تضمین نشود، بسیار سخت خواهد بود تا انتظار استفاده از جاجاده

باشد. ان میفغانستنیاز اصلی احیای دوباره و بهبود سیستم ترانزیت در اپیش ،ها در سراسر افغانستانو دارایی تأمین امنیت افراد

یجه در نت کنند. شان را به صورت مستقیم وارد افغانستانندگان خارجی تشویق شوند که اموال( تا ران۷امنیت بهتر الزم است: )

هایی که موترهای ها در برخی از مسیر( هزینه0؛ )انتقال کاالها از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر در بندرها کاهش یابد

منظوره که این کانتینرها توسط کشتی های چندنقلوحمل( توسعه ۹؛ و )کنند کاهش یابدکاروانی حرکت میبه صورت  باربری

 . باشندتر از کانتینرهای کنونی میپایین ،شونداز طریق دریا به لنگرگاه در کانتینرهای واقع در داخل مرز افغانستان تخلیه می

دلیل تاریخی که بسیاری از آنها در این به  اجران و متصدیان حمل و نقل افغانعتماد به تآوری است که اهمچنان الزم به یاد

ت و بردن مؤثریقدام برای اصالحات به منظور بلنداند، بسیار پایین است. بنابراین، اقاچاق مواد مخدر غیر قانونی دخیل بوده

ن که تاجران افغا تجاریهای با درک بهتر از موانع فعالیتهای کشف و جلوگیری تجارت غیرقانونی باید همزمان کارایی پروسه

در افغانستان، اغلب مرز میان ۷5.اندکردههای متعددی را نیز طرح استراتژی زمینه آنهااین در  با آنها روبرو هستند، صورت گیرد.

، در شودت غیر قانونی پنداشته میهای که از سوی دولهای قانونی و غیر قانونی تاریک و مبهم است. بسیاری از فعالیتفعالیت

ه جایی کاز آن. دارند شانها مشکالت زیادی برای انجام امورگذشته از اینکه آن است.تجارت روزمره تاجران  ،بخشی از افغانستان

تواند درس بازی کرده است، میهای متمادی نقش مهمی را در منطقه برای سالرسمی به شمول تاجران افغان های غیرشبکه

یاسی، تا پاسخگوی تحوالت س ای تنظیم نمایدبگونه اش را در سطح جهانیتجاریروابط  ،مهمی برای افغانستان باشد تا این کشور

های حلبازرگانان افغان بارها و بارها راه. به طوری که صنعت تجارت کشور را متحول کند .اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی باشد

. اندهای جدید پیدا کردهم به محیطبرای مشکالت حمل و نقل کاالها در مرزهای مختلف و ادغا ای را در مقیاس جهانیخالقانه

 هایی را برای خطرات احتمالی متوجه تجارت طرح کنند. ند تا پالنآنان قادر

                                                             
14 https://medium.com/@raxaabbas/story-of-afghanistan-pakistan-transit-trade-agreement-aptta-
371155eecf54  
15 Ministry of Commerce and Industries, Islamic Republic of Afghanistan http://moci.gov.af/en  

https://medium.com/@raxaabbas/story-of-afghanistan-pakistan-transit-trade-agreement-aptta-371155eecf54
https://medium.com/@raxaabbas/story-of-afghanistan-pakistan-transit-trade-agreement-aptta-371155eecf54
http://moci.gov.af/en


 ۹۱ 

م از طریق های رسمی منظکند تا آنها در سیستماین امکان را فراهم می ،رسمیدرک بهتر از این روندهای غیرقانونی و غیر

ها تتجار یشاید کامالً غیرممکن باشد تا به صورت کامل جلود. نهای دیگر ادغام گردهای موجود یا به شیوهسازی پروسهرسمی

های کاربران . هرچند وقتی ساختارهای رسمی پاسخگوی فعالیتزنند، گرفته شودمیهای رسمی را دور که پروسه یو تاجران

 های غیررسمی وجود دارد.کاهش شیوه، احتمال زیادی برای باشد

 یابی به نتیجهچابهار در یک دید کلی: دست

 ایجاد یک سیستم ترانزیت مناسب که به توسعه اقتصادی افغانستان کمک کند: هدف:

 .تحلیل کلی تأثیرات  

 .تقویت صادرات 

 .تسهیل تجارت و ترانزیت 

 المللی.ای و بینهای منطقهو همکاری همبستگی 

 تأثیرات  تحلیل کلی

لید ویک سیستم تجارت و ترانزیت مؤثر، به اقتصاد افغانستان و مردم افغانستان کمک خواهد کرد. چابهار در نخست باید روی تقویت بخش  ت

که هستند  المللیفروش بیشتر برای کاالها و خدماتشان در سطح ملی و بین نیازمند بازارهای ،کنندگان افغانافغانستان تمرکز کند. تولید

 های شغلی بیشتر شود.منجر به ایجاد فرصت

 .های بیشتری دسترسی پیدا کنندالمللی گسترش داده و به فرصتشان را به بازارهای بینتوانند تجارتر، تاجران افغان میاز طریق چابها

طیف وسیعی از کاالها و  ،ی تولیدنهای و جهانی بازارهای بیشتری را برای کاالهای افغانی در بیرون فراهم نموده و زمیهمبستگی منطقه

کند. بازارهای بیشتر در امر ایجاد اشتغال و کاهش سطح فقر کمک نموده و تقویت کاالها و ارائه خدمات را در داخل کشور نیز تقویت می

 های شرایط زندگی بهتر منجر خواهد شد.خدمات در داخل کشور به فرصت

در بخش های کلیدی باعث « برچسپ افغانستان»خصوصی فراهم خواهد کرد. احیای بخش  ات فرصت بیشتری را برای رشدتوسعه صادر

ی ی تساوی جنسیتی برایهاگذاری بیشتر و ایجاد عالقمندی به کشور خواهد شد. هردو مورد باعث ایجاد اشتغال شده و فرصتجذب سرمایه

، یک استراتیژی ملی باید طرح و تعقیب گردد. این تجاریهای تراتیژیبرای اطمینان از یک برنامه منسجم برای تطبیق اس کند.را فراهم می

 بیشترین تأثیر را روی اهداف ملی دارد.  تجاریهای کند که استراتیژیکار تضمین می

 تجارت

 هدف فرعی: طرح و تطبیق پروژه چابهار

 هااستراتیژی

 مستقیم خارجی. گذاریسرمایه  

 فغانستان.سازی در او ظرفیت تجاریهای نشست 
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 تجاری، کمیت و کیفیت آمار تجارت و اطالعات بهبود در دسترس بودن. 

  های نامهاز طریق دستیابی به موافقت محصور در خشکیکاهش تأثیرات منفی موقعیت جغرافیای افغانستان به عنوان یک کشور

 .با کشورهای همسایه در زمینه صادرات و سایر مسائل مربوط به تسهیل تجارت

 فرعی: تقویت صادرات  اهداف

 ها: استراتیژی

 ساختن ابزار مناسب برای تقویت صادرات. 

  های صادراتیسازی پروسهبه منظور ساده« صادراتنقشه راه »طرح یک.  

 شوندبازگرداندن میزان صادرات و ارزش افزوده کاالها که در حال حاضر از طریق چابهار صادر می.  

 گردندای صادراتی که از سوی کشورهای کمک کننده اجرا میهاکثر رساندن بهره پروژهبه حد. 

  ساخت افغانستان»تأسیس برند» 

 های پایین حمل و نقل و معلومات. سازی خدمات برای صادر کنندگان افغان از قبیل البراتوارها، هزینهفراهم 

 ای و جهانی هدف فرعی: همبستگی منطقه

 ها: استراتیژی

  تجارت جهانیپیگیری عضویت در سازمان. 

 های دسترسی ترجیحی به بازارنامهبرداری از ظرفیت موافقتبهره.  

 ایجانبه جهانی و منطقههای چندنامههای موافقتز ظرفیتبرداری ابهره. 

 ایخصوصی در همکاری چند جانبه/منطقه بخش فعال تشویق مشارکت.  

 المللیها و معاهدات بینپیوستن به سایر کنوانسیون.  

 وسعه صادرات.ت 

 هدف فرعی: ترانزیت و تسهیل تجارت

 ها:استراتیژی

 تطبیق تسهیالت تجاری/حمل و نقل برای افزایش صادرات و درآمدهای بیرونی. 

 صادرات و واردات فرآیندهای اداریسازی قوانین و ساده. 

  .رای تبادل اطالعات به شکل مؤثرب های مخابراتیاستفاده از تکنولوژی ها.سازی و ادغام معلومات و نیازمندیمعیاری .۷

 .یو اسناد فرایندهای اداری، تجاریسازی تشریفات اداری و رسمیات ساده .0

 المللی افغانستان های تدارکاتی تجارت بینکاهش هزینه 

   .سازی قوانین و مقررات قابل اجراءهماهنگ .۷

  .های مربوطهترانزیت و هزینه هزینه کاهش .0

های ذیدخل به آسانی های بندر موجود بوده و تمام جناحاطالعات در مورد شرایط و پروسهشفافیت، به این مفهوم که  .۹

 .به آن دسترسی داشته باشد
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طرح  (ESCAP)پاسیفیک  و آسیا اجتماعی و اقتصادی که از سوی کمیسیون المللیبینتصویب هفت کنوانسیون  .4

 کنند.یفراهم م المللیبینشده و چارچوبی را برای تسهیل حمل و نقل 

 توسعه حمل و نقل و زیرساخت مرزها 

 

 ای: تبدیل کردن افغانستان به عنوان یک مرکز مؤثر شبکه ترانزیت منطقهرده استراتیژی

 افزایش ظرفیت رقابتی مسیرهای ترانزیتی از طریق افغانستان  

 های ترانزیتینامهرسانی موافقتتطبیق و به روز 

 درهای زمینی و مراکز تدارکاتی در سراسر افغانستان تشویق برای استفاده از یک سیستم بن 

o رفیت ظافزایش به منظور  .گذرندافغانستان میالمللی که از زهای ترانزیتی بیندر مدیریت و مؤثریت دهلی بهبود

  .رقابت آنها

o  رزیهای ترانزیتی )امکانات تدارکاتی و انبارهای کانتینری در داخل( به ویژه در نقاط متقویت زیرساخت. 

o های ارزش افزوده مرتبط به تجارت و خدمات درآمدزای ترانزیتیتقویت فعالیت. 

o  ۷6های ترانزیتی.نامهرسانی و اجرای موافقتروز/میان کشورهای همسایه از طریق بهتقویت هماهنگی با  

 

 

  

                                                             
16 Afghanistan National Development Strategy ANDS http://www.ands.gov.af/  

http://www.ands.gov.af/
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 گیری و پیشنهاداتنتیجه

 اهمیت چابهار

است. هند و ایران به دنبال تجارت با افغانستان هستند، اما  بودهمحروم  لمللیابینافغانستان در گذشته از دسترسی به بازارهای 

دد های مختلف قرار دارد. پاکستان درصترانزیت افغانستان از سوی پاکستان مسدود شده و دسترسی زمینی به شدت زیر تحریم

تان است که از های تجاری افغانسکی از گزینهتا جلو دسترسی هند به افغانستان را از طریق خاک پاکستان بگیرد. چابهار ی است

ه کتجارت دریایی با کشورهای همسایه داشته باشد. بندر چابهار نه تنها برای افغانستان و هند اهمیت دارد  تواند،این طریق می

د؛ با این حال، باش تواند دلیل دیگری برای مخالفت پاکستانی چابهار به بلوچستان پاکستان می. نزدیکبرای ایران نیز مهم است

ک خود به افغانستان را بگیرد. پاکستان به صورت جدی تالش دارد تا جلو مسیر ترانزیت زمینی کاالهای هندی از طریق خا

درهای را به بن بارهای شان ،توانندافغانستان می موترهای باربریپاکستان، -اساس موافقتنامه تجارت و ترانزیت افغانستانبر

 این امر بخشی از استراتیژی پاکستان است. .گه انتقال دهند، اما امکانات مشابه برای هند میسر نیستپاکستان و به وا

تواند به عنوان سازی ترانزیت زمینی به هند خودداری نموده است، تأسیس یک بندر در ایران میدر حالیکه پاکستان از فراهم

 یلستاناست، اما پ محصور در خشکیهرچند افغانستان یک کشور  باشد. یک مسیر بدیل برای رسیدن به افغانستان و آسیای میانه

ه از است کای را دارد. تجارت خارجی افغانستان وابسته به مسیرهای اصلی ترانزیتی منطقه تجاریشدن به یک مرکز تبدیل

ند حمل و نقل و تأخیرهای زیادی های بلدیگر، با هزینه محصور در خشکیافغانستان نیز مانند هر کشور  کنند.پاکستان عبور می

دن به شیل تبدیلجفرافیایی، افغانستان پتانس استراتژیکدر عین حال، با توجه به موقعیت  ها مواجه است.در تحویل محموله

بل و زرنج، هرات، کندهار، کا شهرهای زیرا سازد.ممکن میبرای افغانستان را را دارد. نتایج بندر چابهار این امر « نقطه اتصال»

 کند.مراکز اقتصاد آسیای مرکزی وصل میرشریف را به مزا

گیری در های چشماخیراً، افغانستان پیشرفت. تواند نقش مهمی در این اقتصاد در حال رشد در منطقه داشته باشدافغانستان می

ی را در عرصه اقتصاد نیز رو های مشابهیرسد که افغانستان تالش. به نظر میحاصل کرده استامنیت و اصالحات سیاسی  عرصة

و پروژه   (TAPI) گاز طبیعی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند خط انتقالپروژه ـ عالوه بر دو پروژه بزرگ انرژی دست گیرد.

نیز  نقلوحمل های زیرساختی در بخشان در پروژهافغانستـ (CASA-1000)برق آسیای مرکزی به آسیای جنوبی انتقال 

 های آنها است. ذاری کرده است که بندر چابهار یکی از نمونهگسرمایه

 (/ اداره انکشاف صادارت افغانستاننقلوحمل)اقدام: وزارت تجارت/وزارت معادن و پترولیم/ وزارت 

 گذاری و تجارت با هندتوسعه صادرات/سرمایه

میلیارد  0.5به این سو در حدود  022۷د و از سال به افغانستان قرار دارکننده دوجانبه درمیان بزرگترین کشورهای کمکهند 

دالر برای بازسازی افغانستان کمک کرده است. هند همچنان عالقمند حضور بیشتر در افغانستان و افزایش تجارت دوجانبه 

ست: کاالهای کننده خوبی برای این روند ارسد. چابهار تسهیلمیلیون دالر می ۱22باشد که در حال حاضر به ارزش  تقریبا می

که از سوی دولت ایران ساخته شده به مرز افغانستان  یهایتوانند به راحتی از طریق یک سلسله راهوارد شده در این بندر می

نامه دالرام به نقاط مختلف افغانستان انتقال یابد. هند همچنان در حال مذاکره روی موافقت-منتقل شده و از طریق بزرگراه زرنج
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برای آسیای مرکزی و افغانستان می توانند از امتیازات و کاهش تعرفه در  ،ایران است که طبق آن کاالهای هندیترانزیتی با 

کردن آهن استخراج شده از معدن حاجیگک به یک بندر مناسب و قابل وند. به همین شکل، هند برای صادرمند شچابهار بهره

از حاجیگک به  آهنخطحال حاضر قصد دارد این مشکل را با احداث یک  دسترس نیاز دارد. طوری که در باال ذکر شد، هند در

بندر چابهار حل کند. عالوه بر این، هند قصد دارد با استفاده از حضور خود در افغانستان نفوذ خویش را در شمال گسترش دهد 

شود. تصمیم هند برای پنداشته میهای آسیای مرکزی دروازه ورود این کشور به جمهوری ،که با این وصف، چابهار برای هند

دالرام به ازبکستان نیز در همین راستا است. به همین ترتیب، ایران و ازبکستان در تالش احداث یک -بزرگراه زرنج کردنوصل

این امر نیز به هدف هند برای  .هستند که چابهار را از طریق زاهدان، مشهد، هرات، مزار شریف به ترمز وصل کند آهنخط

چابهار  ، بندرکند. نخستمیکمک کند. بندر چابهار به دو هدف دیگر هند در افغانستان نیز دن به آسیای مرکزی کمک میرسی

است که افزایش  نو معتقدکند. دهلیکمک می ایر یک شبکه تجارت و ترانزیت منطقهبه هدف کالنتر ادغام افغانستان د

کند تا به افغانستان به عنوان میدانی برای همکاری ببینند تا یک تشویق می های ذیدخل راهمه جناح ،ایهای منطقههمکاری

زی کرده ی بااکند. هند نقش مهمی در همبستگی منطقهبه نوبه خود به ثبات افغانستان نیز کمک میمسئله این  .محل رقابت

، حمایت از ابتکار راه ابریشم (SAARC) آسیا جنوب ایمنطقه هایهمکاری است. حمایت از افغانستان برای عضویت در اتحادیه

افغانستان  کردنوصلهای هند برای تالشاز تالش هند در این راستا است.  هایینمونه ،های مورد نیازجدید و تمویل زیرساخت

شته برای ذباشد. افغانستان در گمنطقه نیز متأثر از دیدگاه هند برای کاهش نفوذ پاکستان بر افغانستان می یبا دیگر کشورها

در نتیجه اسالم آباد اکثراً تجارت با کابل را در انحصار خود داشته  است. از به پاکستان وابسته بوده دریاییدسترسی به تجارت 

افغانستان  هایبا این حساب، بندر چابهار، وابستگی. اعمال نفوذ انجام داده استو روی اکثر امور سیاسی و اقتصادی افغانستان 

. وزارت دهدچون این بندر مسیر بدیل برای رسیدن به دریا را در اختیار افغانستان قرار می .دهدرا تا حدی کاهش می به پاکستان

تجارت و صنایع افغانستان نیز این موضوع را تأیید کرده و گفته است که مشکالت تجارت و ترانزیت با پاکستان به طور کلی 

ها را برای ورود به بازارهای هند و ایران بهترین راهیکی  شود، اما حاال بندر چابهارمی انباعث اختالل در سالمت اقتصاد افغانست

 رنددهد از بکه به افغانستان اجازه می اندکردهکند. در واقع، ایران و افغانستان پیمانی را قبالً امضاء برای افغانستان فراهم می

تیار خنیز به صورت رایگان در ا و کاالها سازی اجناسذخیرهه بر این، امکانات چابهار برای حمل و نقل و تجارت استفاده کند. عالو

به آنان اختصاص داده هکتار زمین در بندر نیز  52های گمرکی و تعرفهتخفیف در  درصد ۹2؛ تاجران افغان قرار داده شده است

ها برای آغاز شد و تالش 02۷۹در ماه جون  یزوالیت افغانستان ن ۹۷ترانزیت سوخت به  گذاری کنند.شده تا در آنجا سرمایه

 گذاری کند. دارد. افغانستان حتی ابراز آمادگی کرده است تا در چابهار سرمایه ها ادامهبردن ظرفیت آنباال
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 (بانک مرکزی افغانستان)اقدام: وزارت تجارت و صنایع، اداره انکشاف صادرات افغانستان و 

 ر بندر چابهارها دامکانات برای تجارت افغان

مقامات ایرانی بارها گفته اند که آنها برای تاجران افغان امکانات الزم را فراهم نموده تا در کنار بهره مند شدن از زمین رایگان، 

 52صدور محصوالت میوه افغانستان به دیگر کشورها، تخصیص  گذاری شان نیز مستفید گردند.تخفیف در سرمایه درصد 05

 التجارهمال نقلوحملهای رایگان، آب و امکانات حمل و نقل، کاهش در قیمت گان برای سرمایه گذاری، سردخانههکتار زمین رای

افغانستان امکاناتی است که به منظور  تجاریهای ایران و معافیت از عوارض گمرکی در برخی از اجناس افغانستان از طریق آب

 ندر چابهار در نظر گرفته شده است.گذاری در بتشویق تاجران افغان برای سرمایه

 اما هنوز مشکالت زیادی برای تاجران افغان وجود دارد که در ذیل فهرست شده است:

  برای فامیل تاجران تجاریمشکل ویزه.  

 قیمت بلند زمین. 

 مدت قراردادهای زمین. 

 گزاران افغانهای طوالنی برای سرمایهطرزالعمل. 

  تجاریامکانات. 

 هاسردخانه. 

 هواییکانات حمل و نقل ام. 

 های حمل و نقلهزینه. 

 پروسه تدارکات. 

 طی مراحل اداری طوالنی صادرات/واردات.  

 امکانات بانکی.  

 هوایی. میدان 

 

 و اداره انکشاف صادرات افغانستان( نقلوحمل)اقدام: وزارت تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت 

 طی مراحل اداری صادرات:

آیندی ای ناخوشتواند تجربههای مختلف میکی برای صادرات ساده هستند اما گرفتن تأیید از وزارتطی مراحل اداری گمر

توان از پروسه افغانی را می ۷5به قیمت  ها خریداریبرای انجام یک کار ساده باشد. مثال ضمیمه کردن یک برچسب بر روی بل

ا چه توجیهی وزارت تجارت و صنایع را مأموریت داده که پروسه دولت باید به صورت جدی اعالن کند که ب . کامال حذف کرد

صادرات را کنترل کند در حالیکه اداره انکشاف صادرات افغانستان به همین منظور تحت چتر وزارت تجارت تأسیس شده است 

 برد. که عمالً همین وظیفه را به پیش می



 4۹ 

 

 ره گمرکات افغانستان()اقدام: وزارت تجارت، ادا

 پارچه برای تسهیل صادراترویکرد یک

سال اخیر، در  ۹2جنگ شاهد سریع جهانی شدن اقتصاد بوده است؛ نخست در کشورهای غربی و در -جهان در عصر پسا

ستا بسیار راباشند که عوارض گمرکی در این کشورهای آسیایی. بنابراین صادرات کاالها نیازمند اقدمات شدید کنترل کننده می

ی قرضه صادرات و تسهیل حمل ، طرح برنامهتجاریای را برای ایجاد مناطق مناسب است. با این حال، دولت باید اقدامات ویژه

نهاد و نقل کاالها روی دست گیرد که اداره انکشاف صادرات افغانستان بهترین نهاد برای انجام این امور است. بنابراین پیش

به صورت مشترک توسط اداره انکشاف صادارت و ایجاد شود  (Special Export Zone)ویژه صادراتی گردد که مناطق می

 افغانستان و اداره گمرکات افغانستان اداره گردد.
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 مقدمه

داشتن دو بندر مهم هر یک بندر شهید بهشتی و بندر شهید کالنتری واقع در ساحل شرقی خلیج چابهار در والیت سیستان و 

المللی های بینگرم عمان و دریای هند؛ مجاورت با دو کشور پاکستان و افغانستان؛ دسترسی به آب هایبلوچستان در کنار آب

صنعتی، امتیازهایی است که نقش بندر چابهار را -شدن در کنار منطقه آزاد تجاریع و واقعالمنافو کشورهای مستقل مشترک

 سازد.برجسته می

برداری سپرده شدند و چهار لنگرگاه در این بندرها آغاز به کار نمودند. به بهره ۷۳8۹بندر شهید بهشتی و شهید کالنتری در سال 

ترین بندرهای ایران و ها بدینسو به عنوان یکی از مهمشد، از عصر هخامنشیمییاد  (Teez) بندر چابهار که قبال بنام تس

در آن دوران، اموال تجارتی از آسیای شرقی و هند به بندر تس منتقل شده سپس  رفت.خاورمیانه در دریای عمان به شمار می

د. بندر تس به حدی مهم بوده که یک مورخ در شاز آنجا به مناطق مختلف مانند خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز فرستاده می

 قرن چهارم هجری به نام مقدسی در مورد نقش اقتصادی آن صحبت نموده است. 

جغرافیایی بندر میامی در شبه جزیره فلوریدا قرار گرفته و شرایط جوی هر  کیلومتر مربع در عرض ۷۷بندر چابهار با مساحت 

 درجه سانتیگراد است. به دلیل وزش ۷2درجه سانتیگراد و حداقل دما در سال  ۹4نه آن دو بندر مشابه است. حداکثر دمای ساال

مونسون( از طرف دریای هند، آب و هوای چابهار در فصل تابستان بسیار گوارا و دلپذیر است. به همین )تابستانه  موسمی بادهای

 .خاورمیانه استدلیل، بندر چابهار در تابستان یکی از زیباترین و سردترین بنادر 

د و روجنوب به شمار می-المللی شمالهای شرقی و دروازه دهلیز بینامروزه بندر چابهار به عنوان بندری پیشتاز در توسعه راه

های کلی رژیم جمهوری اسالمی ایران از سوی این کشور مورد توجه قرار به عنوان یک ابزار مهم برای اجرای اهداف و سیاست

ایران از بندر چابهار به عنوان یگانه بندری یاد کرده است که به دریا راه دارد. در همین راستا، برنامه توسعه بندر گیرد. رهبر می

برداری این بندر به زودی به بهره تکمیل شد. ایران امیدوار است که مرحله نخست توسعه 022۱چابهار در پنج مرحله در سال 

 سپرده شود.
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 معرفی بندر چابهار 

ثانیه شرقی،   46دقیقه و  ۹6درجه و  62ندر چابهار در جنوب شرقی ایران در دریای عمان موقعیت دارد )طول جغرافیایی: ب

ثانیه شمالی(. این بندر یگانه بندر ایران است که به دریا راه دارد و به مثابة دروازه  ۷دقیقه و  ۷8درجه و  05جغرافیایی:  عرض

 شود.پنداشته می« های شرقی کشورتوسعة راه»و « جنوب-المللی شمالدهلیز بین»ورودی ایران به 

کیلومتر مرز دریایی دارد که دارای کمترین فاصله ترانزیتی با افغانستان، پاکستان و آسیای مرکزی بوده  ۹22این بندر بیش از 

-مالالمللی ترانزیت شا در دهلیز بینباشد. این بندر همچنان نقش مهمی رترین بندر تجارتی برای این کشورها میو اقتصادی

 کند.جنوب ایفا می

 گذاری در چابهارسود بیشتر با سرمایه

 گذاری در بندر چابهارهای سرمایهفرصت

 .اعمار انبار و سیلو 

 .اعمار ترمینال صادرات 

 خام. خوراکی روغن سازیذخیره اعمار مخازن 

 .تولید و صدور مجدد کاالها 

 سعه بندر.مشارکت در اجرای طرح تو 

  .ایجاد ذخیره سوخت کشتی 

 مشخصات بندر شهید بهشتی 

  :هکتار  054مساحت مجموعی 

  :هکتار ۷6مساحت ذخیره باز 

   :متر مربع ۹2222انبارها 



 4۱ 
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 ها مشخصات لنگرگاه

 نوعیت سال ساخت (tonظرفیت) (mعمق) (mعرض) (mطول) شماره لنگرگاه  نام بندر

 منظورهچند 2004 80,000 *11- 5۹ 065 5 شهید بهشتی

 منظورهچند 1983 25000 9- ۷5 ۷52 5 شهید بهشتی

 منظورهچند 1983 25000 8- ۷5 ۷52 ۹ شهید بهشتی

 نفت 1983 25000 9- ۷5 ۷52 0 شهید بهشتی

 عمومی  1983 25000 8- ۹5 ۷52 ۷ شهید بهشتی

 منظورهچند 1997 45000 11.5- 5۹ 0۹5 5 شهید کالنتری

 محمولة عمومی  1983 2500 5.5- ۹2 45 4 یشهید کالنتر

 محمولة عمومی 1983 2500 5.02- ۹2 45 ۹ شهید کالنتری

 محمولة عمومی 1983 2500 5.02- ۹2 45 0 شهید کالنتری

 محمولة عمومی 1983 2500 2- ۹2 45 ۷ شهید کالنتری

 متر خواهد شد. CD 14-*با اجرای طرح توسعه بندر، 

  



 4۳ 

 کالنتریمشخصات بندر شهید 

  :هکتار ۹2مساحت مجموعی 

  :متر مربع  ۹5222مساحت ذخیره باز 

  :متر مربع  ۹222انبارها 

  :متر مربع 42222مساحت حیاط کانتینر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقیاس: متر(شهید کالنتری )

 بارانداز -خم کانال خم کانال -ورودی کانال عمق  میانگین عرض  طول 

0۱22 ۷22  ۷0 ۷822 ۳22 

 

 متر 2.95متر و حداکثر ارتفاع آب:  0.27ق آب: حداکثر عم

 تجهیزات بندر

 ظرفیت واحد  نوعیت  تجهیزات 
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 تن 82-۹6 ۹ فنتوزی -لیبهر جرثقیل متحرک ساحلی 

 تن 62 0 لیبهر  جرثقیل متحرک میدانی 

 تن 62 ۷ تدنو جرثقیل متحرک میدانی

 تن ۹5 ۷ کتو ای جرثقیل متحرک جاده

 تن 05 4 پی پی ام ایجرثقیل متحرک جاده

 تن 45 ۹ فنتوزی کانتینر باالبر

 تن ۹5 0 کتلرپیلر -کالمر جایی بارماشین جابه

 

 

 تأسیسات خدمات بحری

 مورد استفاده  (HPقدرت ماشین ) نام کشتی 

 کشیدک 4422 کش(یادگار)ناو یدک

 کشیدک ۹022 کش(سوره )ناو یدک

 کشیدک 0۹۱4 کش(رمضان )ناو یدک

 کشیدک ۷6۹0 کش(ر)ناو یدکخز

 گشت و نجات  ۷622 )کشتی( 5ناجی



 5۷ 

 ملبان کشتی  ۷5۱6 هادی 

 پاسبانی  022 کشتی 

 پاسبانی  422 کشتی

 حمایتی/کمکی )ذخیره و آب تازه( - سرداب )قایق کرجی(

 

 :گذاری تحت کارهای سرمایهپروژه

 سیستم معکوس عمل آزموس برای تصفیه آب -

 اسید سلفوریک گاه برای و انبار ذخیره ساخت انبار سلفر -

 ساخت مخازن برای ترانزیت نفت. -

 هاها و پتانسیلمزیت

 ها.ها و عوارض گمرکی برای تمام اجناس در کانتینر کشتیدرصد تخفیف در هزینه ۹2 -

  کشور.های تخیله و بارگیری کانتیر در مقایسه با سایر بندرها در جنوب تخفیف در تمام نرخ درصد ۹2حداقل  -

 های خطوط حمل و نقل.ای در نرخ تخلیه و بارگیری کانتینرارائه تخفیف مرحله -

 برای ذخیره کانتینرهای صادراتی. درصد 8۱.5درصد تخفیف برای ذخیره کانتینرهای وارداتی و  ۱5 -

 ی کشور.های غیر کانتینری در مقایسه با سایر بندرهاهای انتقال و ذخیره محمولهدرصد تخفیف در هزینه ۹2 -

، به شمول (Integrated Management System—IMS)های مدیریت یکپارچه دارندة مجوز سیستم  -

 ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007استاندردهایی مانند: 

 تنها بندر متصل به دریا )دروازه خلیج فارس(. -

 کیلومتر از میدان هوایی. 42فاصله  -

  های شرقی کشور.توسعه راهجنوب و -ی شمالالمللدروازه دهلیز بین -

 ها در مقایسه با سایر بندرهای کشور.نداشتن زمان انتظار برای کشتی -

 زاهدان(. -شهرایران-شهرنیک-جاده ترانزیتی چابهار به ماِلک )چابهار -

 های مهم تکمیل شده:پروژه

 مدت اجرا )ماه( نام پروژه ترتیب

 ۹۱ النتریبازسازی لنگرگاه بندر شهید ک ۷
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 4 بازسازی دروازه شمالی بندر شهید بهشتی 0

 ساحه: کار آن جریان دارد ساخت دروازه و ساحه بندر شهید کالنتری ۹

 ماه 02دروازه: 

 های مهم تحت کار:پروژه

 مدت اجرا )ماه( ( 2mمساحت زیربنا  ) نام پروژه  شماره 

 04 0522 ساخت دیوار ساحلی بندر شهید بهشتی  ۷

 ۹2 4222 ساخت و تجهیز ساختمان عملیاتی بندر شهید بهشتی  0

 

 بندر های آیندهپروژه

 نام پروژه     شماره 

 ساخت زیربناهای تأسیسات طرح توسعه بندر به شمول آب، برق، فاضالب ۷

  ام اقدامات الزمو انجهای اختصاص داده شده در بندر شهید بهشتی مطالعه در مورد مرحله دوم برای آماده سازی زمین 0

 ساخت برج مراقبت ترافیک دریایی ۹

 بینی بندرهای خشکیهای نزدیک و پیشهای بندر از طریق زمینمطالعه و بررسی زمین 4

 بندر (GIS)ایجاد سیستم کنترل مدیریت پروژه و سیستم اطالعات جغرافیایی  5

 در بندر چابهارگذاری های سرمایهقاطع و اولویت استراتژیکاجرای پروژه  6

 دهی دروازه و ساختمان شرقی بندرمطالعه و سازمان ۱



 5۹ 

 میگاوات برای مرحله اول ۷6تأمین انرژی الکترونیکی بندر به میزان  8

 اعمار و سازماندهی دروازه شرقی بندر شهید بهشتی ۳

 .های تأسیسات بندر از جمله آب، برق، فاضالب و غیرهساخت زیرساخت ۷2

 های حمایتی بندرسازی زمینآماده ۷۷

 دروازه شرقی، تأسیسات و امکانات مربوطه به بندر دهیبازسازی و سازمان ۷0

 

 فاصله دریایی

 (nmمقیاس: مایل دریایی)

                  چابهار

شهید 

 رجایی

086                 

شهید 

 باهنر

0۳۹ 8                

               4۹5 4۹0 65۹ بوشهر

امام 

 خمینی

۱5۷ 5۹۷ 5۹5 ۷42              

             ۷۷2 ۹۷ 405 400 64۷ خارک

            065 ۹۱5 08۷ ۷62 ۷52 ۹۱6 کیش

           422 ۷42 ۷0۱ ۷۱۷ 562 556 ۱۱6 شهرخرم

          ۷۷ ۹8۳ ۷0۳ ۷۷6 ۷62 54۳ 545 ۱65 آبادان
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         ۱8 8۳ ۹۱0 ۷0۱ ۷2۹ ۷56 5۹0 50۳ ۱48 شویخ

        ۹64 ۹85 ۹۳6 ۷۱8 064 ۹۱4 ۹60 0۳۱ 0۳0 504 دوحه

       ۷6۷ 05۷ 0۱5 086 ۷۳0 ۷80 080 ۹60 ۹4۹ ۹۹۳ 56۷ منامه

      06۷ 020 4۱2 48۱ 4۳۱ ۷2۹ ۹6۹ 4۱0 4۱0 ۷۹۷ ۷0۱ ۹5۹ دبی

     ۷۳6 42۹ ۹6۱ 5۳2 62۱ 6۷8 0۷8 48۹  4۳5 ۷۹4 ۷06 0۹0 فوجیره

    ۷60 0۳5 52۱ 466 685 ۱۷۷ ۱00 ۹00 588 6۳۱ 5۳۳ 0۹۳ 0۹0 ۷6۹ مسقط

    60۷ ۱56 ۳2۱ ۷۷۷6 ۷2۱8 ۷۹0۷ ۷۹۹۷ ۳۹۷ ۷۷۳۱ ۷۹26 ۷02۳ 848 84۷ 648 سالله 

  8۱6 48۹ 5۱۳ ۱2۷ ۳28 8۱0 ۷2۳6 ۷۷۷0 ۷۷0۹ ۱۹0 ۳8۳ ۷2۳8 ۷22۷ 642 6۹۹ 455 کراچی 

  4۳8 ۷2۳۱ 8۱0 ۳8۳ ۷۷02 ۷0۳۷ ۷5۷5 ۷5۹0 ۷540 ۷۷40 ۷428 ۷5۷۱ ۷402 ۷25۳ ۷205 84۹ ممبیی

                  

شهید  چابهار  

 رجایی

شهید 

 باهنر

امام  بوشهر

 خمینی

 کراچی سالله مسقاط فوجیره دبی منامه دوهه شویخ آبادان شهرخرم کیش خرک 

  http://www.axsmarine.com/distanceمنبع: 

 

http://www.axsmarine.com/distance
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 ندر چابهار و دهلیز ترانزیتی شرقب

نهاد کردند که از آن جمله دو دهلیز در هیلسینکیِ فنالند پیش ۷۳۳۹سه دهلیز ترانزیتی را در سال  نقلوحملکارشناسان 

بنابراین، بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان دارای منافع ترانزیتی  کند.غرب از ایران عبور می-جنوب و شرق-شمال

کند. این بندر به عنوان یک پل بین ستثنایی است، چون این بندر به عنوان دروازه عمده ترانزیت بین این دو دهلیز عمل میا

و دیگر  (ASEAN) آسیا شرق جنوب کشورهای و کشورهای عضو اتحادیه (ECO)کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی 

ند. در کموقعیت دارد که جایگاه استثنایی ترانزیتی این بندر را تقویت می مناطق جهان برای ترانزیت و صدور کاالها و انرژی

ترین مسیر به افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی است؛ ترین و اقتصادیمیان دهلیزهای مختلف ترانزیتی، مسیر چابهار کوتاه

 ۷۱.رغم مزایای ذکر شده، این بندر کمتر مورد توجه قرار گرفته استبا این حال علی

وی مرز است، رسازی دهلیز ترانزیتی شرق ایران، مسیری که ایران با پاکستان و افغانستان هماز چند دهه بدینسو، طرح فعال

دست گرفته شده است. دریای عمان، خلیج گواتر و بندر چابهار در جنوب این مسیر، پاکستان و افغانستان )افغانستان به عنوان 

محصور به خشکی( در شمال آن واقع شده است.  آسیا( در شرق و آسیای مرکزی )منطقهکشور محصور در خشکی در قلب 

 .مسیر شرق، همچنان نیازمند توجه شدید به توسعه اقتصادی است

-در مسیر سرخس« سراسری ایران آهنراه»، این منطقه زمانیکه به ۷۳۳2 پس از استقالل کشورهای آسیای مرکزی در اوایل دهه

المللی وصل شود. پس از تأسیس این شبکه، انتظار های بین( وصل گردید، قادر شد به آب۷8هـ.ش ۷۹۱5) ۳6۷۳مشهد در سال 

کاالها  المللی تبدیل گردیده، ترانزیتهای بینرفت ایران به مسیر ترانزیت پنج کشور محصور به خشکی آسیای مرکزی به آبمی

ی گیرانه گمرکی به ویژه در کشورهاه به دلیل ساختار و قوانین سختاز طریق خاک این کشور گسترش پیدا کند. اما این شبک

گیر تجارت خارجی کشورهای منطقه پس از استقاللشان، نرخ رغم رشد چشمآسیای مرکزی، پیشرفت چشمگیری نداشت. علی

 رشد ترانزیت از ایران متناسب با رشد آنها نبوده است.

 با ایران( برقرار شده مرزا از طریق ترکمنستان )تنها جمهوری آسیای مرکزی همارتباط ایران با پنج کشور آسیای مرکزی تنه

اقتصادی ترکمنستان، گسترش روابط با آسیای مرکزی را به تأخیر انداخته است. -است. سیستم بسته و منحصر به فرد سیاسی

ی میان انامهطریق این مسیر شود، تفاهم در یک تالش برای جستجوی بدیل برای این ساختار که ممکن بود مانع عبور کاالها از

ایران، افغانستان و سه جمهوری آسیای مرکزی هریک ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان )افغانستان همسایه جنوبی این سه 

ن شدن ایران با آسیای مرکزی بویژه تاجیکستانامه، از وصلاین تفاهم به امضاء رسید.ش(  ۷۹8۹) 0224کشور است( در سال 

کند. متأسفانه، بعد از آن هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و به نظر که ایران به آن بسیار عالقمند است، حمایت می

توجهی به این طرح مبتکرانه، ناامنی روزافزون از سوی رسد که اجرای آن طرح نیز فراموش شده است. یکی از دالیل اصلی بیمی

 افراطی طالبان است. گروه

دهد، در مناطق درصد از جمعیت کشور ایران را تشکیل می ۷0.5میلیون جمعیت که  ۳.4، حدود 02۷۷اساس سرشماری سال بر

های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی ساکن هستند. شرقی ایران از جمله در والیت

                                                             
17 A Comparative Analysis of the Benefits and Capabilities of Pakistan’s Gwadar Port and Iran’s Chabahar Port  
http://www.tarabaranmag.ir/ModuleDefinitions/NewsArticles/ViewArticle.aspx?ArticleId=444  
18 Solar Hijri 

http://www.tarabaranmag.ir/ModuleDefinitions/NewsArticles/ViewArticle.aspx?ArticleId=444
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هار مرز است. به لحاظ توسعه اقتصادی، چوالیت خراسان با افغانستان هموالیت سیستان و بلوچستان در همسایگی با پاکستان و 

 شود. های خراسان رضوی و خراسان شمالی به عنوان یک منطقه محروم محسوب میوالیت شرقی به جز بعضی از نقاط والیت

پاکستان )در جنوب( و  افغانستان به عنوان یک کشور محصور به خشکی، باید به کمک کشورهای همسایه خود متوسل شود.

کنند. پایتخت المللی فراهم میهای بینایران )در غرب( که در مجاورت افغانستان قرار دارند، دسترسی این کشور را به آب

. پاکستان تر استافغانستان )کابل( در جنوب شرقی این کشور قرار دارد و به پایتخت پاکستان نسبت به پایتخت ایران نزدیک

های کند. با این حال، با توجه به ناامنی موجود در این مسیرها و تنشالمللی را برای این کشور فراهم میهای بیندسترسی به آب

درنتیجه، ارتباطات  المللی دسترسی پیدا کند.های بیندهد که از طریق ایران به آبسیاسی میان دو کشور، افغانستان ترجیح می

شود که ایران امتیاز بخشی از بندر را ای از طریق بندر چابهار انجام میرهای غیر منطقهتجارت خارجی افغانستان با دیگر کشو

 02۷5میلیون دالر افغانستان با ایران در سال  622میلیارد و  0به افغانستان داده است. عالوه بر این، روابط تجارتی به ارزش 

 دهد.نشان می ش(، حجم قابل توجهی از تجارت خارجی این دو کشور را-ه ۷۹۳4)

پس از امضای معاهده استراتژیک بین هند و  کنند.کشورهای منطقه، از جمله هند، نقش مهمی در بازسازی افغانستان ایفاء می

از آنجایی که پاکستان بین  ترین مسیرها به افغانستان دسترسی پیدا کند.افغانستان، هند نیاز دارد از طریق کوتاهترین و امن

ای خوبی ندارد، هند باید با ایران همکاری کند. ایران همراه با هند و روسیه که قع شده است و هند با آن رابطهاین دو کشور وا

های قابل توجهی داشته باشد( جنوب بودند، )که بر خالف اهداف تعیین شده، نتوانست فعالیت-از مؤسسین ابتکار دهلیز شمال

قویت تجارتی خود با افغانستان را ت-چابهار است تا از آن طریق بتواند روابط اقتصادیمستقل در بندر گذاریسرمایهو هند به دنبال 

های اقتصادی این سه کشور، دیدارهای های مشترک همکاریکند. ایران، هند و افغانستان بر همکاری متقابل در محور کمیسیون

 کنند.مشترک روی بندر چابهار و همکارهای مشترک همواره تأکید می

 شود. این دهلیز یکی ازمشهد به آسیای مرکزی به نحوی به عنوان اتصال چابهار به راه ابریشم تلقی می-زاهدان-ل چابهاراتصا

ترین مسیرهای ارتباطی راه ابریشم با دریای عمان و دریای هند است. برخالف مسیرهای سنتی از طریق قراقروم که عموماً کوتاه

تان غیر قابل دسترس هستند که راه ابریشم را از طریق دریای عمان به پاکستان امروزی صعب العبور و به ویژه در فصل زمس

تواند شاخه جنوبی راه ابریشم را تشکیل دهد کرد،  مسیر فعلی قابل عبور و مرور و امن است. همچنین مسیر جدید میوصل می

ه است. معرفی چنین ظرفیتی در منطقه آزاد چابهار یاد کرد« ابتکار کمر بند و جاده» چین از آن به عنوان  جمهوررئیسکه 

 المللی مؤثر واقع شود.گذاری بینتواند در جذب سرمایهمی
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 موقعیت جغرافیایی بندر چابهار

با توجه به موقعیت عالی بندر  بندر چابهار در سواحل شرقی خلیج چابهار واقع در والیت سیستان و بلوچستان موقعیت دارد.

ترین تنگه هرمز و دریای عمان، این بندر در خطوط اصلی ترانزیت به آفریقا، آسیا و اروپا قرار دارد و به عنوان کوتاه چابهار در شرق

مسیر ارتباطی و ترانزیتی کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان به بازارهای خلیج فارس، شرق آفریقا و سایر نقاط جهان شناخته 

هایی با در شهید بهشتی و شهید کالنتری است که بندر شهید بهشتی قابلیت جذب کشتیبندر چابهار، شامل دو بنشود. می

تن را دارد. از آنجایی که بندر شهید بهشتی  45،222هایی با حداکثر ظرفیت تن  و بندر شهید کالنتری کشتی ۱2،222ظرفیت 

 .بر توسعه آن متمرکز استبا داشتن زمین وسیع ظرفیت گسترش را دارد، برنامه توسعه کلی بندر چابهار 

داشتن دو بندر مهم هر یک بندر شهید بهشتی و بندر شهید کالنتری واقع در ساحل شرقی خلیج چابهار در والیت سیستان و 

المللی های بینگرم دریای عمان و هند؛ مجاورت با دو کشور پاکستان و افغانستان؛ دسترسی به آب هایبلوچستان در کنار آب

صنعتی، امتیازهایی است که نقش بندر چابهار را -شدن در کنار منطقه آزاد تجاریالمنافع و واقعستقل مشترکو کشورهای م

 سازد.برجسته می

سپرده شدند. بندر چابهار  برداریبهرهبه  ۷۳8۹لنگرگاه، بندر شهید بهشتی و شهید کالنتری در سال  ۷4با تکمیل شدن کار 

ترین بندرهای ایران و خاورمیانه در ها بدینسو به عنوان یکی از قدیمید، از عصر هخامنشیشیاد می(Teez) که قبال بنام تس

در آن دوران، اموال تجارتی از آسیای شرقی و هند به بندر تس منتقل شده سپس از آنجا به  رفت.دریای مکران به شمار می

های ایران برای توسعه بندر چابهار به دو دهه قبل . تالششدمناطق مختلف مانند خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز فرستاده می

به  ۷۹۱2مشهور است، این منطقه را در اوایل دهه « دولت سازندگی»گردد زمانیکه دولت آقای هاشمی رفسنجانی که به بر می

 عنوان منطقه آزاد تجاری اعالن کرد.

 چابهار نامهموافقت

ند تا ای کار کنمنطقهایران، هند و افغانستان تصمیم گرفتند روی یک ابتکار بین این اصطالح زمانی به میان آمد که مقامات

های ترانزیتی میان هند، افغانستان و آسیای مرکزی را از طریق ایران با بازسازی، بهبود و تقویت دهلیزی را بسازند که فعالیت

 در ایران تسهیل کند. آهنراههای موجود و احداث یک شبه جدید راه

گذاری نموده و امنیت و ثبات را در افغانستان مسؤولیت دارد تا در افغانستان سرمایه استراتژیکند به عنوان یک شریک ه

نامه نامه توافقافغانستان و در کل در سطح منطقه تأمین کند. برای رسیدن به این هدف، الزم بود که در چارچوب یک موافقت

 شد. المللی کار میبین
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 کنندشترکی را امضاء مینامه مو افغانستان موافقت ایران، هند

نامه مشترکی را امضاء خواهند کرد نو موافقت، یکی از مقامات ارشد افغان اعالن کرد که تهران، کابل و دهلی02۷4مارچ  05در 

 مستغنی، سخنگوی وزارت کند. شکیبکه راه را برای دسترسی افغانستان به هند از طریق بندر چابهار در جنوب ایران هموار می

جانبه بسیار مفید خواهد بود. وی همچنان نامه سهامور خارجه افغانستان، در کنفرانس مطبوعاتی خود اظهار داشت که موافقت

 گفت که افغانستان تالش دارد تا از طریق ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان به دریای سیاه دسترسی پیدا کند.

کیلومتری غرب بندر گوادر پاکستان واقع شده از اهمیت استراتژیک و اقتصادی زیادی برای هند  ۷۱2در بندر چابهار ایران که 

، روی اهمیت بندر چابهار برای صحبت کرد 02۷4برخوردار است. شری. دی. پی. سریوستاوا، سفیر هند در تهران، در فبروری 

دهد. در یک ها را کاهش میترانزیت و زمان انتقال محموله سازی یک مسیر ترانزیت مستقیم به بندر ایران، قیمتکه فعال

کارشناسان هندی، گفت که یک شرکت هندی آماده است تا یک مالقات عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ایران با هیئت 

ات دیپلم دبی نروند. آیند، دیگر بههای هندی که به ایران میراه مستقیم را بین چابهار و بندرهای هند احداث کند تا محموله

میلیون دالر را در نظر  ۷4۱گذاری اولیه برای ساخت یک ترمینال را در چابهار به ارزش هندی اظهار داشت که کشورش سرمایه

 گیرد.می

سلمان خورشید،  سفیر هند  چابهار را به عنوان یک بندر استراتژیک برای دسترسی به کشورهای آسیای مرکزی توصیف کرد.

ترین ر خارجه هند سال گذشته یکبار دیگر بر اهمیت حیاتی شهر چابهار برای کشورش تأکید کرد و گفت که چابهار ارزانوزیر امو

مسیر برای هند به منظور رسیدن به بازارهای آسیای میانه است. خورشید در شهر قندهار گفت که عالقمندی هند به بندر 

شد. در اواخر بخمیانه، بلکه واردات ذخایر معدنی از افغانستان را نیز تسهیل می چابهار نه تنها برای دسترسی مستقیم به آسیای

فرستد تا کار بندر چابهار با یک رویکرد دسترسی تیمی را به ایران می« صندوق بندر نهرو»ها گزارش دادند که نوامبر رسانه

 ۷۳.به افغانستان و آسیای مرکزی سرعت بخشند نودهلی

 یتی  ایران بروی افغانستان باز استتمام مسیرهای ترانز

در شهر تربت حیدریه در والیت خراسان رضوی گفت که تمام  02۷6سپتامبر،  ۱عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ایران، در 

رز در مهرات -خاف آهنراههای ترانزیت ایران باید بروی افغانستان باز باشند. آخوندی که در جریان مراسم افتتاح مرحله سوم راه

کرد، گفت که برای افغانستان باید فرصت داده شود تا از طریق ایران به آسیای مرکزی، هند، غرب ایران با افغانستان صحبت می

 مان را بدون هیچگونه محدودیتیما آماده هستیم تا دسترسی کشور همسایه"و دریای خزر دسترسی داشته باشد. آخوندی گفت: 

دشوار در کنار  هایوی همچنان اظهار داشت که ایران در وقت "یی، زمینی و دریایی تأمین کنیم.از طریق تمام مسیرهای هوا

نامه چابهار که چند ماه قبل از سوی کند. او اظهار داشت، موافقتافغانستان ایستاده و از دو میلیون مهاجر افغان میزبانی می

رود تا پایان سال میلیون تن کاال است و انتظار می 0.5قادر به انتقال رؤسای جمهور ایران و افغانستان امضاء شده در حال حاضر 

  02این رقم به هشت میلیون تن برسد.

                                                             
19 Official: Iran, India, Afghanistan to Ink Joint Agreement, Tue Mar 25, 2014 5:42 
http://english.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13930105000145  
20 Minister: All Iran transit routes open to Afghanistan, 07/09/2016 
http://www.irna.ir/en/News/82222165/  

http://english.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13930105000145
http://www.irna.ir/en/News/82222165/
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 چابهار نامهموافقت اجرای بر تأکید و آسیاقلب کنفرانس

 آسیا،بقل کنفرانس ششمین پایان در ایبیانیه در ایران، شمول به کشور ۹2 از بیش نمایندگان ،02۷6 دسامبر ۷2 تاریخ به

 ایجاد هب اقتصادی توسعه که است آمده بیانیه در. شدند چابهار بندر مانند ارتباطی هایپروژه اجرای خواستار استانبول، پروسه

 مانند جانبه چند ارتباطی و اقتصادی هایپروژه سریع تطبیق خواستار آنها بنابراین،. کندمی کمک افغانستان در امنیت و ثبات

 در ایمنطقه هایهمکاری ترویج به تعهدات این. شدند تاجکستان-افغانستان-ترکمنستان آهنراه پروژه و هارچاب توسعه پروژه

 یاربس جهانی بازارهای به ورود المللی برایهای بینآب به افغانستان دسترسی. کرد خواهد کمک آسیا جنوب و مرکزی آسیای

ند تأکید ه و افغانستان ایران، میان جانبهسه عمدة نامهبر تطبیق موافقت اآسیقلب کنفرانس عضو کشورهای رو این از. است مهم

. پیدا خواهد کرد دسترسی جهانی و آسیایی ای،منطقه بازارهای به راحتی به افغانستان نامه،موافقت این اجرای از پس. کنندمی

 ادامه و افغانستان در امنیتی وضعیت شدن بدتر به نسبت را خود نگرانی همچنان کنفرانس این در کنندهشرکت کشورهای

 0۷کردند. ابراز غیره و القاعده طالبان، داعش، مانند تروریستی هایگروه از سوی کشور این در هاخشونت

 پارلمان به المللیبین نقل و حمل دهلیز تأسیس فرستادن الیحه 

 الیحه. ندک اقدام ایران پارلمان از سوی جانبهسه نامهتموافق تنظیم برای که گرفت تصمیم ایران حکومت سال، یک تقریباً از پس

 جون ۷0تاریخ  شنبه، سه روز به هند و افغانستان ایران، هایدولت از سوی المللیبین نقل و حمل دهلیز یک ایجاد نامهموافقت

 پارلمان هیئت اداری به ایهنام در پارلمانی، امور در جمهوررئیس معاون امیری، علیحسین. شد فرستاده پارلمان به ،02۷۱

 خود قانونی مراحل تا است شده فرستاده پارلمان به الیحه یک قالب در ماده ۷5 و یک مقدمه شامل نامهموافقت این که نوشت

 عنوان به که) افغانستان و هند ایران، میان  المللیبین نقل و حمل دهلیز ایجاد برای الیحه این": افزود امیری. کند طی را

 "برای طی مراحل قانونی به پارلمان تسلیم شده است.( شودمی شناخته چابهار نامهافقتمو

 هایپروژه در بزرگ هایگذاری سرمایه به کشورهای زیادی جهانی، قدرت شش و تهران بین جوالی ۷4 نامه درتوافق پس امضای

 ایزنیر مشغول اشآینده تجاری شرکای بهترین انتخاب یبرا ایران اما دادند. نشان تمایل چابهار بندر زیربنایی در و اقتصادی

 و حمل و ترانزیتی دهلیز یک ایجاد برای تهران نامه تاریخی را درموافقت کابل و نودهلی تهران، 02۷6 سال می ماه در. باشدمی

 نحس حضور در کشور سه مقامات از شود،یاد می چابهار جانبهنامه سهبنام موافقت که نامهموافقت این. رساندند امضاء به نقل

چابهار هند را از طریق بندر چابهار به آسیا  جانبهنامه سهموافقت .رسید امضاء به مودی، نارندرا و غنی اشرف روحانی، محمد

 00کند.ی دسترسی افغانستان را به دریا فراهم میمرکزی وصل نموده و زمینه

  

                                                             
21 Heart of Asia Conference urges soon implementation, 04/12/2016 
New Delhi, Dec 4, IRNA of Chabahar Agreement. 
Heart of Asia members are Iran, Afghanistan, Pakistan, China, Russia, India, Azerbaijan Republic, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, Saudi Arabia and UAE. 
http://www.irna.ir/en/News/82332418/  
22 Bill on establishing int’l transport corridor sent to parliament, Tehran, June 13, 2017, IRNA 
http://www.irna.ir/en/News/82564205/  

http://www.irna.ir/en/News/82332418/
http://www.irna.ir/en/News/82564205/
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 کندمی حمایت افغانستان در ثبات تقویت برای اقتصادی هایهمکاری از ایران

 دسامبر 02 در. است کشور آن ملی امنیت هایاولویت مهمترین از یکی آن شرقی همسایة ثبات که کرده اعالم همیشه ایران

 افغانستان وضعیت درباره ملل، سازمان در ایران اسالمی جمهوری دایمی نمایندة و سفیر رو،خوش علیغالم ،02۷6 سال

ای را در وی بیانیه. تأکید نمود این کشور در امنیت و صلح بهبود در المللیبین اقتصادی همکاری نقش بر و داده توضیحاتی

 جلسه شورای امنیت سازمان ملل ایراد کرد که بخش مربوط به بندر چابهار قرار ذیل است:

 نطقهم در اقتصادی هایهمکاری و حصل های اصلی ماست که تحکیماولویت از یکی افغانستان با ما ایمنطقه همکاری تقویت"

 اراست این در مهم گام یک چابهار، بندر توسعه در افغانستان و هند ایران، میان جانبهسه ترانزیت نامهموافقت. هدف اصلی است

 ن کشور راای گسترده معدنی منابع و کندمی فراهم  دریا طریق از را جهانی بازارهای به افغانستان دسترسی امکان امر این. است

 گسترش و توسعه در که کنیممی دعوت آن از فراتر و منطقه در مندعالقه از کشورهای ما. کندمی ترجذاب اقتصادی لحاظ از

 از طریق ایران به را افغانستان که است کلیدی ارتباطی هایپروژه از دیگر یکی هرات-خاف آهنراه پروژه. بگیرند سهم چابهار

 جمله از ای،منطقه ابتکارات زیربنایی گزارشی از کل سازمان ملل که در دبیر بندیما از جمع. کندصل میو آهنراه هایشبکه

افغانستان است، حمایت  در ثبات و ترکمنستان که گام مهمی در راستای رفاه و ایران افغانستان، میان نقل و ارتباط حمل

 0۹".کنیممی

 است مهم بسیار نافغانستا و هند ایران، برای چابهار بندر

 یک. ندهست مهم پروژه این تطبیق خواهان چابهار نامهموافقت کنندگانامضاء عنوان به نیز هند و افغانستان بلکه ایران، تنها نه

 یک عنوان بسیار مهم بوده و به افغانستان و هند ایران، برای چابهار بندر توسعه که است معتقد امور جهانی در هندی کارشناس

مرکز تحقیقی هندی بنیاد  ارشد والی مشاور اهلو سجیو. رودبرای این سه کشور به شمار می ارزشمند مشترک گذاریسرمایه

این بندر همچنان  ".است هند و افغانستان ایران، بین مشترک منافع از تصویری چابهار، بندر": گفت (ORF)تحقیقاتی آبزرور 

است پاکستان به دلیل موقعیت خویش به مثابة دروازه ورود افغانستان به هند تواند به عنوان یک حریف جدی در مقابل سیمی

 مشترک گذاریسرمایه شود، هم حل مشکالت این اگر دهد، عمل کند.که افغانستان را آزادانه تا مرز جنگ تحت فشار قرار می

بندر،  شدن اینبرداریِ سپردهت. با به بهرهچابهار که مسیر اصلی افغانستان به دریا خواهد شد، بسیار ارزشمند اس در کشور سه

 هرنوع ترافیک انتقال کاالها و عبور و مرور افزایش خواهد یافت.

 کندمی در لزوم صورت در را افغانستان به چابهار بندر از استفاده با هندی سربازان فرستادن امکان جهانی مسائل گرتحلیل یک

 نظامی نیروهای به کمک برای را خویش نظامی نیروهای تا دارد نظر در هند بزنیم حدس که است سخت بسیار": گویدمی و

 حرانب حل دایمیراه که داندمی بفرستد. در گذشته هیچ وقت نیروهای نظامی هند چنین نقشی را بازی نکرده است. هند افغان

 04ر مسیر توسعه قرار گیرد.پایان یافته و افغانستان د خشونت و تفاهم ممکن است که جنگ طریق از تنها کابل در

                                                             
23 Iran’s UN envoy stresses role of int’l economic cooperation in boosting Afghanistan stability. New York, Dec 
20, 2016, IRNA - 
http://www.irna.ir/en/News/82353418/  
24 Indian expert: Chabahar Port is highly important for Iran, India, and Afghanistan, 19/09/2016 
http://www.irna.ir/en/News/82236375/  

http://www.irna.ir/en/News/82353418/
http://www.irna.ir/en/News/82236375/
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 هند-افغانستان تجارتی روابط احیای کلید ایران چابهار بندر

به یک میزان  کنونی دالر میلیون 622 از افغانستان با هند تجارت برداری سپرده شود،به بهره زودی به ایران در چابهار بندر اگر

 سه میان کاالها ترانزیت فاصله بندر این هند اظهار داشت که در نافغانستا سفیر ابدالی محمد شیدا باالیی افزایش خواهد یافت.

گفت افغانستان پس از سه دهه جنگ به سمت بازسازی  بیزنس الین با اختصاصی مصاحبه یک در ابدالی. سازدمی کوتاه را کشور

 برای کلیدی ه بندر چابهار افزود ک وی. های زیادی در این کشور وجود داردهای هندی نیز فرصتدر حرکت است، برای شرکت

شود. تکمیل شده و به زودی نهایی می جانبهسه ترانزیتی نامهموافقت نویسپیش ضمن، در. است کشور دو بین افزایش تجارت

 ات کرد خواهد کمک هندی هایشرکت به و بود خواهد جنوبی آسیای و مرکزی آسیای بین جدیدی مسیر بندر این که گفت او

 راه یابند. مرکزی آسیای دیدتری درج بازارهای به

 استراتژیک موقعیت

 کشور هس هر. است مهم استراتژیک لحاظ به باشد،می خشکی به محصور که افغانستان به کاالهای هندی صادرات بندر برای این

 انکارشناس. اندکرده ضاءام را چابهار طریق از تجاری کاالهای انتقال برای پایین تعرفه و ترجیحی برای معامالت اینامهموافقت

 تانپاکس گوادر ای برای مقابله با تالش اخیر چین برای کنترل بنداستراتیژی چابهار از حمایت برای هند اقدام که معتقدند

 در ظهور حال در هایفرصت یک تحقیق انجام شده، اساس بر که گفت ابدالی05.دارد فاصله چابهار از کیلومتر ۷۱0باشد که می

 میلیارد 5 به دالر میلیون 622 از را کشور دو بین تجارت تواند،می آمده وجود به چابهار در که جدیدی ارتباطات و نافغانستا

. است کرده تعهد بندر این هایزیرساخت توسعه برای را دالر میلیون ۷22 کنون تا هند: گفت او. برساند آینده سال سه در دالر

منابع معدنی  آهن،راه و انرژی های تولیدنیروگاه ها،گذاری در بخش شاهراهکنار سرمایه در افغانستان که گفت همچنان ابدالی

 سنگ و گاز را نیز استخراج کند.خویش مانند آهن، طال، سنگهای قیمتی، زغال

 های هندیشرکت

 در روزافزون هایفرصت به توجه کنند و بامی فعالیت افغانستان در هندی شرکت ۷22 از بیشتر اکنون کرد که هم اضافه او

 06افزایش خواهد یافت. ایمالحظه قابل صورت آنها به تعداد افغانستان،

 نامه سه جانبه چابهارامضای موافقت

صورت گرفت. در این مراسم، هند یک  نامه سه جانبه چابهار به گونة رسمی در تهراندر نهایت، رویداد تاریخی امضای موافقت

به امضاء رساند تا در توسعه بندر استراتژیک چابهار سهم گرفته و یک دهلیز  02۷6می  0۹را در  جانبهقرارداد تاریخی سه

 تجارتی از طریق افغانستان اعمار کند که هزینه تجارت با آسیای مرکزی و اروپا را به نصف کاهش دهد.-نقلوحمل

                                                             
25 Distance To Gwadar From Chabahar is: 107 miles / 172.2 km / 92.98 nautical miles  

http://www.prokerala.com/travel/distance/from-chabahar/to-gwadar/  
26 Rahul Wadke. Chabahar port in Iran holds key to boost Indo-Afghan trade ties.  

http://www.thehindubusinessline.com/economy/chabahar-port-in-iran-holds-key-to-boost-indoafghan-trade-
ties/article6151385.ece  

http://www.prokerala.com/travel/distance/from-chabahar/to-gwadar/
http://www.thehindubusinessline.com/economy/chabahar-port-in-iran-holds-key-to-boost-indoafghan-trade-ties/article6151385.ece
http://www.thehindubusinessline.com/economy/chabahar-port-in-iran-holds-key-to-boost-indoafghan-trade-ties/article6151385.ece
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سازد که بدون وابستگی به پاکستان به بازارهای را قادر مینو توسعه بندر چابهار برای هند مهم است، زیرا این امر نه تنها دهلی

تی این باشد. اما مشکالت امنیجهانی دسترسی داشته باشد، بلکه حریفی برای گسترش نفوذ چین در ساحه اقیانوس هند نیز می

رداد در حضور اشرف هند پس از امضای قرا وزیرنخستپروژه در خاک افغانستان همچنان یک دردسر جدی است. نارندرا مودی 

نامه خواهیم با جهان وصل شویم. این توافقما می"غنی رییس جمهور افغانستان و حسن روحانی رییس جمهور ایران گفت: 

ها به اروپا را تا دهد که این دهلیز هزینه و زمان انتقال محمولهمطالعات نشان می "مسیر تاریخ در منطقه را تغییر خواهد داد.

 دهد. می درصد کاهش 52

کند. قراردادهای متعددی را به صورت جداگانه سال از ایران دیدار می ۷5هند است که پس از  وزیرنخستنارندرا مودی اولین 

با حسن روحانی از جمله تبادل اطالعات استخباراتی برای مبارزه با تروریزم و گسترش روابط فرهنگی و تکنولژیکی را امضاء کرد. 

گذاری استراتژیک چین در بندر گوادر پاکستان بدبین است، به این باور است که بیجینگ از این طریق به هند که با سرمایه

های چین که گویا در ساحه نفوذ هند انجام نو برای مقابله به تالشمنطقه دریای هند دسترسی پیدا خواهد کرد. در پاسخ، دهلی

 ندر چابهار را با تهران آغاز کرد.شود، بیش از یک دهه قبل مذاکرات برای احداث بمی

گذاری کند تا میلیون دالر هزینه برخواهد داشت تا در بندر چابهار سرمایه 522قرارداد دوجانبه روز دوشنبه با تهران برای هند 

ا فراهم رای تبدیل شود. این بندر، یک مسیر بدیل برای دسترسی افغانستان به دریا این بندر بتواند به یک مرز تجاری منطقه

گذاری های مرتبط با آن و سرمایهو زیرساختنامه دوجانبه جهت توسعه بندر چابهار توافق"مودی گفت: وزیرنخستکند. می

تواند نماد بزرگی از همکاری بین چابهار می"روحانی گفت: "میلیون دالری هند در این بندر یک نقطه عطف است. 522 حدود

هرگاه اراده کنیم، کاشی تا کاشان ": از غالب دهلوی، شاعر مشهور زبان پارسی نقل قول کرد وزیرنخست "ایران و هند باشد.

 "قدمی بیش نیست.

ی را تجارتی زمین-نامه چابهار، هند، افغانستان و ایران توافق کردند که یک دهلیز ترانزیتی، موافقتایبه عنوان بخش جداگانه

ها علیه تهران در ماه جنوری اجرای بدینسو، پس از لغو تحریم 022۹النی از سال نیز تأسیس کنند. سه کشور پس از مذکرات طو

های موجود ایران از طریق بندر چابهار به زرنج در افغانستان وصل خواهد شد. سپس شبکه راهپروژه چابهار را سرعت بخشیدند. 

کرور  682از سوی هند به ارزش  022۳در سال  کیلومتر متصل شده که 0۷8دالرام به طول -ادامه این جاده به بزرگراه زرنج

گردد. این راه امکان دسترسی هند به چهار شهر عمده هندی ساخته شد. سرانجام این مسیر به سرک حلقوی افغانستان وصل می

ماده حمالت نو هشدار داده است که آکند؛ کابل قبالً به دهلیافغانستان مانند هرات، قندهار، کابل و مزار شریف را فراهم می

های آینده شامل احداث یک دهلیز تأخیر انداختن در اجرای پروژه باشد. پالناحتمالی عناصر تحت نفوذ پاکستان به منظور به

 باشد. جنوب از طریق ایران به روسیه و اروپا می-شمال نقلوحمل

گذاری خواهد کرد که شامل اعطای بهار سرمایهکرور هندی( را در مرحله اول توسعه بندر چا ۷222میلیون دالر ) 522هند مبلغ 

ر های کشتی دباراندازها و لنگرگاهبرای سازمان بنادر دریایی ایران است تا برای ساختن  اگزیم بانکمیلیون دالر وام از  ۷52

هار الی زاهدان آهن از بندر چابیک خط راهای را برای ساختن نامهموافقت« ایرکن»باشد. شرکت ساختمانی دولتی چابهار می

قراردادی را امضاء کرده است که تسهیالت ذوب نیم میلیون تُن آلمینیوم را در منطقه آزاد « نالکو»امضاء کرده و نیز شرکت 

 تجاری چابهار فراهم کند که گاز طبیعی ارزان را در اختیار ایران قرار خواهد داد. 



 6۹ 

صندوق »گذاری مشترک زارت انتقاالت دریایی هند است و با سرمایههای وکه بخشی از برنامه« بندرهای جهانی هند» برنامه

متر  و سه  642ای به طول محموله-میلیون دالر را برای احداث دو لنگرگاه دو 85ایجاد شده، مبلغ « کنداال پورت»و « بندر نهرو

میلیارد دالر  6.4میلیارد از  MRPL  ۷.0های نفتی ایسار اُویل و شرکتگذاری خواهد کرد. ای سرمایهلنگرگاه چندین محموله

درصد سود در مقابل مبلغ باقیمانده به  ۷.5اند که های خود که از ایران نفت خام وارد کرده پرداخت کرده و پذیرفتهپرداختی

از  باشد. پسفارس می های غرب علیه خلیجنیت بپردازند. این نخستین پرداختی هند به ایران پس از لغو تحریمعنوان حسن

هند با توجه به روابط جدید اقتصادی با "اند: ختم مذاکرات دو جانبه بین نارندرا مودی و روحانی، منابع معتبر در دولت گفته

 0۱"کند.ایران، تمام قروض نفتی خود به ایران را پرداخت می

  

                                                             
27 India, Iran and Afghanistan sign Chabahar port agreement, May 24, 2016 
http://www.hindustantimes.com/india/india-iran-afghanistan-sign-chabahar-port-agreement/story-
2EytbKZeo6zeCIpR8WSuAO.html  

http://www.hindustantimes.com/india/india-iran-afghanistan-sign-chabahar-port-agreement/story-2EytbKZeo6zeCIpR8WSuAO.html
http://www.hindustantimes.com/india/india-iran-afghanistan-sign-chabahar-port-agreement/story-2EytbKZeo6zeCIpR8WSuAO.html
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 تر انرژی در آجندای بهبود روابط مودی با ایرانبندر چابهار و روابط عمیق

میلیارد دالر را  02تر انرژی با ایران بوده و تا هنوز ها علیه ایران در ماه جنوری، هند به دنبال روابط مستحکمتحریم پس از لغو

 گاز یا نفت از حاصل خام مواد کیمیاوی از هایهای نفت و گاز و همچنان صنعت تولید فراوردهگذاری در پروژهبرای سرمایه

وزیر نارندرا مودی، ود اختصاص داده است. بنابراین محور اصلی دیدار دو روزه نخستکتولید  و (Petrochemical)طبیعی 

چابهار خواهد بود. چابهار واقع در جنوب شرقی ایران به هند کمک خواهد کرد تا  استراتژیکامضای قرارداد بخش اول بندر 

تری دارد، به صورت مستقیم وصل گردد. عالوه بر یکپاکستان را دور زده و با افغانستان که روابط امنیتی و منافع اقتصادی نزد

میان هند، افغانستان و ایران را نیز امضاء  نقلوحملجانبه ترانزیت و امضای قرارداد تجارتی مرحله اول چابهار، مودی پیمان سه

یعی برای شرکت نفت و گازطب ب در ایران را-گویند که گفتگوهای تجاری دربارة حق تأسیس پروژه گاز فرزادمنابع میخواهد کرد. 

(ONGC )صورت گرفته است. 

ها، انرژی ای، زیرساختمذاکرات دو جانبه آغاز شد. اتصال منطقه 02۷6می  0۹تاریخ  در در جریان دیدار مودی با حسن روحانی

میلیارد دالری که  6.4 داد. گفتگوها روی پرداختگرایی در منطقه، آجندای این دیدار را تشکیل میو همچنان تروریسم و افراط

 08ایران مقروضند نیز بحث خواهد شد. .آر.پی.ال ازهای هندی ایسار اویل و امشرکت

 افغانستان و چابهار

حامد  ترین شریک تجاری و اقتصادی منطقه آزاد چابهار نیز است.ترین همکار تجاری چابهار است. افغانستان مهمافغانستان مهم

لیت به ثبت و فعامنطقه آزاد چابهار در مالقات با وزیر اقتصاد جمهوری اسالمی افغانستان، با اشاره  علی مبارکی، رییس سازمان

عزم جدی آنها برای  دهندهنشانشهروند افغان در چابهار  522حضور و سکونت "گذار در منطقه اضافه نمود: شرکت سرمایه ۷52

 تواند نقشبا اشاره به این حقیقت که منطقه آزاد چابهار می "باشد.گذاری و پشت کار برای تجارت در این منطقه میسرمایه

مهمی در پیشرفت تجارت و ترانزیت کاال در کشورهای همسایه بازی کند، ایشان بیان داشت که منطقه آزاد چابهار به دلیل 

 موقعیت استراتژیک و اتصال آن به دریای هند، شرایط خوبی برای ترانزیت و تجارت دارد.

س سازمان منطقه آزاد چابهار با اشاره به روابط فرهنگی و اجتماعی بین ایران و افغانستان، بیان داشت که دولت ایران سرمایه ریی

المللی و تأسیس کارخانه فوالد، های بینآهن، صدور مجوز میدانهای بندرها، راههای زیادی به ویژه در توسعه زیرساختگذاری

ذوب معادن  هایکارخانه و (Petrochemical)طبیعی  گاز یا نفت از حاصل خام مواد کیمیاوی از یهاکارخانه تولید فراورده

خواهد ترافیک ترانزیتی را از منطقه های دولت است که میغرب از برنامه-سازی دهلیز شرق. او گفت که فعالانجام داده است

 آزاد تجاری چابهار به جاده مالک و مرز زابل منتقل نماید.

صرفه سال با قیمت مناسب مقرون به 52توانند مالکیت زمین را به مدت گذاران خارجی میا توجه به اظهارات مبارک، سرمایهب

ان ساحه سازم ه مالیاتی معاف شوند. مدیر مسوولبرای فعالیت تجاری و اقتصادی تصاحب کنند و برای مدت بیست سال ازهرگون

 هایاقتصادی و تجاری در افغانستان باید از آزادی بیشتری برخوردار باشد تا فرصت هایفعالیت»آزاد چابهار تاکید کرد: 

                                                             
28 Chabahar port and deeper energy ties on agenda as Modi renews Iran link, May 23, 2016 
http://www.hindustantimes.com/business/chabahar-port-and-deeper-energy-ties-on-agenda-as-modi-
renews-iran-link/story-fOElFIJEZdA9z1QIhkiXIL.html  

http://www.hindustantimes.com/business/chabahar-port-and-deeper-energy-ties-on-agenda-as-modi-renews-iran-link/story-fOElFIJEZdA9z1QIhkiXIL.html
http://www.hindustantimes.com/business/chabahar-port-and-deeper-energy-ties-on-agenda-as-modi-renews-iran-link/story-fOElFIJEZdA9z1QIhkiXIL.html
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گذاری در این شهر و صدور انواع مختلف کاالها، محصوالت کشاورزی و مواد معدنی را از طریق این بندر به سایر نقاط سرمایه

 «جهان فراهم سازد.

گ، سناز ثروتمندترین کشورها در زمینه داشتن آهن، کرومیت، زغالاین کشور یکی »وزیر اقتصاد افغانستان بیان داشت:  

وی واضح ساخت که کاال و مواد معدنی این کشور از طریق بندر استراتژیک و آبی چابهار به « های قیمتی و نفت است.سنگ

تواند تصادی افغانستان دارد و میچابهار تأثیر زیادی بر توسعه اق»عبدالستار مراد تأکید نمود:  شود.مناطق مختلف جهان صادر می

وی گفت که تجاران افغان مشتاق کار در بندر چابهار هستند « نقش مهمی در توسعه این کشور محصور به خشکی داشته باشد.

باشد. او امیدوار است که بندر چابهار یک شریک خوب برای تجارت این گذاری بیشتر در این منطقه میشان به سرمایهو توجه

سازد که مقامات افغان بر در آینده نزدیک باشد و به نوعی این کشور را از رکود اقتصادی نجات دهد. او خاطر نشان می کشور

توسعه روابط اقتصادی، تجاری و سیاسی با ایران تأکید دارند. امنیت باال، تعامل خوب بین مقامات ایرانی و زیرساخت بندر چابهار 

 0۳گذاران افغان فراهم کرده است.ل، صادرات و واردات کاال توسط فعاالن اقتصادی و سرمایهشرایط مناسب را برای حمل و نق

 هند و چابهار  

زمانی که رهبران هند، ایران و افغانستان در بهار امسال در مراسم افتتاح بندر استراتژیک چابهار در تهران گرد هم آمدند، آنها 

چندین ماه پس از مراسم افتتاحیه و "دهد.مسیر تاریخ را تغییر می"ن شار دکلمه کردند و گفتند که همکاریبه فارسی شع

رونق است و در چابهار هنوز هم بی یی در این پروژه، بندر پر آوازهآمریکاملیون دالر  522گذاری های هند مبنی بر سرمایهوعده

تل تحلیلگر سمیر پا .کیلومتر به طرف شرق آن واقع شده است ۷22احداث شده و بندر گوادر قرار دارد که از سوی چین  سایه

آنچه ما فعال شاهد هستیم، مشکالت هند در اجرای تعهداتش در خارج از "در ممبیی گفت:« هاوسگیت»در نهاد تحقیقی  

جرایی کند. بروکراسی هند سد کند، برای احزاب مشکل است که این پروسه را اتعهد می وزیرنخستهرگاه یک " "کشور است.

 ".شودمی وزیرنخستشدن تعهد راه عملی

رسید که چابهار یک پیروزی آسان باشد و برای هند به عنوان پشتوانه در رقابت با همکاری چین و پاکستان در چنین به نظر می

ین نطقه شرقی فقیرنشه باعث رشد در مشود کگوادر نقش ایفاء کند؛ ایران صاحب یک بندر بزرگ آبی در خارج از تنگه هرمز می

این کشور را بهبود خواهد بخشید. اما  و افغانستان مسیری به بندرهای آبی پیدا خواه کرد که اقتصاد جنگ زده این کشور شود

-ملیارد دالر روی دهلیز اقتصادی چین 45دهه این دارایی استراتژیک راکد مانده و این در حالی است که چین پس از یک

 شود.کند که به بندر گوادر منتهی میگذاری میکستان سرمایهپا

تواند وی را به اهدافش که در واقع ادغام اقتصادهای جنوب آسیا و تقویت جایگاه وزیر نارندرا مودی، چابهار میستبرای نخ

بندرهای غربی هند به شمول  آن انتقادهایی را به بار آورده است.کند هند در منطقه  است، کمک کند. با این حال، پیشرفت 

کزی تر در آسیای مرها ارزانتوانند به کشاورزان هندی کمک کنند تا به کود کیمیاوی و سایر کاالموندرا، و ممبیی می ،کاندیال

 و فراتر از آن دسترسی داشته باشند.

 ها بر آن کشور از سویتشدید تحریمچابهار حتی ممکن است به نفع چین نیز باشد. چین روابط تجاری خود با ایران را پس از 

                                                             
29 Afghanistan is the most important trade and economic partner of Chabahar Free Zone. Zahedan, Ettelaat 
newspaper Correspondent: 
Tuesday, May 10, 2016, No. 26435(in Persian language).  
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ملیارد دالری جمهوری اسالمی نفع ببرد. بیجینگ  422تر کرد و توانست از اقتصاد عمیق 02۷0و اتحادیه اروپا در سال  آمریکا

سپتامبر  08در تاریخ  باشد. شرکت ترانزیت کاسکودر سایر مناطق خلیج فارس می ی خودپاهمچنان در حال گسترش جای 

 ، قراردادی را برای ساخت و راه اندازی یک ترمینال کانتینری در امارات متحده عربی امضاء کرد.02۷6سال 

ها در ماه جنوری، فقر شدید در سیستان و نشیند. با کاهش تحریمگذاری جدید به زودی به ثمر نمیها سرمایهبرای ایرانی

لت اسالمی جویان دوشورشیان هستند و با تهدید ستیزه حال مبارزه با بلوچستان، فقیرترین والیات ایران که نیروهای امنیتی در

در سراسر مرز پاکستان و افغانستان مواجه هستند، کاهش یافته است. عبدالرحیم کردی، معاون امور اقتصادی سازمان منطقه 

احتمالی تنگه هرمز نیز کاهش  هایپذیری ایران را در مقابل مسدودیتار اظهار داشت که این پروژه آسیبآزاد تجاری چابه

ست ای اچابهار تنها نقطه"ای بسته شود، های منطقهخواهد داد. وی گفت اگر تنگه هرمز گلوگاه ترافیک خلیج در پی دشمنی

 ۹2"ایران را به دریاهای آزاد وصل کند. تواندمیکه 

 هند و توسعه چابهار

چابهار که در خلیج عمان قرار دارد، به هدف وصل شدن به دهلیز مهم  میلیارد دالر را به  522دولت هند بیان داشته است که 

شدن کار بندر چابهار، این بندر با دهلیز  کند. با تکمیلگذاری میای دارای منابع غنی منطقه سرمایهحمل و نقل به کشوره

ا روسیه، اوراسیا و اروپا امتداد جنوب وصل خواهد شد که از بندر عباس ایران در خلیج فارس ت-المللی حمل و نقل شمالبین

 یافته است.

کارهای این پروژه  نودهلیباره نقش داشت که با وجود شک و تردیدها درسوشما سواراج، وزیر خارجه هند روز دوشنبه اظهار 

پا بوده ها نقطه اتصال میان کشورهای آسیا به شمول هند و اروایران برای قرن"شدت گرفته است. از وی نقل شده است که: 

مند است تا تمام ابتکارهای مربوط به اتصال را است. اتصال یکی از نقاط قوت کلیدی ایران است و رییس جمهور روحانی عالقه

 "تقویت کند.

ترین پروژه زیربنایی هند ای وجود دارد که بزرگهای مأیوس کنندهشود که گزارشسخنان امیدوار کننده سواراج زمانی بیان می

کیلومتری غرب بندرگوادر  ۱0از کشور به دلیل مشکالت تجاری با ایران به انحراف کشیده شده است. فقط در حدود در خارج 

 ریاییددر ایالت بلوچستان پاکستان که توسط چین ایجاد شده است، چابهار در دهانه تنگه هرمز در خلیج فارس برای هند مسیر 

میان  02۷4جون  ۷4کند. در پی توافقنامه دریای خزر فراهم می عباس در کرانةستان و آسیای مرکزی از طریق بندررا به افغان

زیربنایی در بندر چابهار  های اقتصادی واند در پروژهری از کشورهای خارجی عالقمند شدهتهران و شش قدرت جهان، بسیا

 ۹۷ترین آنها به عنوان شرکای آینده خود است.انتخاب بهپیشنهادات موجود در پی  گذاری کنند؛ اما ایران با دقت تمام به سرمایه

                                                             
30 Golnar Motevalli; Iain Marlow. India Slow to Expand Iran Port as China Races Ahead at Rival Hub, October 5, 
2016 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-04/india-and-iran-slow-to-develop-port-as-china-builds-
rival-hub  
31 India- Chabahar Development on Track, TEHRAN (FNA)- The Indian government announced that it has on 

its agenda the development of the Iranian port of Chabahar as part of its ambitious bid to access Central Asia 

and Afghanistan. 

http://en.farsnews.com/print.aspx?nn=13960320001816  

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-04/india-and-iran-slow-to-develop-port-as-china-builds-rival-hub
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-04/india-and-iran-slow-to-develop-port-as-china-builds-rival-hub
http://en.farsnews.com/print.aspx?nn=13960320001816
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 گذاری در چابهارمند به سرمایهکشورهای خارجی عالقه

. در گذاری کنندمند هستند در این بندر سرمایهقهبرخی کشورها با توجه به اینکه بندر چابهار یک پروژه رو به رشد است، عال

کنند، جاپان بسیار فعال است. در رابطه با همین موضوع، یک کار می میان کشورهایی که در راستای تقویت ثبات در افغانستان

گذاری در مند به سرمایهد  که کشورش عالقهاعالم نمو 02۷6سپتامبر  8نو در وزارت امور خارجه جاپان در دهلی مقام ارشد

مند همکاری داشت که جاپان عالقه اظهار 02۷۱جنوری  5نو در ار از دهلیماسایوکی تاگا در جریان یک دیدبندر چابهار است. 

 .باشدمیگذاری در چابهار و توسعه این بندر با هند برای سرمایه

ژیک هند بیان داشته است که کمک جاپان به هند در بندر چابهار یک کارشناس امور استرات « چاالنیبرهامال»درهمین حال، 

مند ساخت یک مجتمع صنعتی ود. وی اظهار داشت که جاپان عالقهیک گام مؤثر برای مقابله با حضور چین در پاکستان خواهد ب

در چاالنی تأکید کرد که بن"ت به بندر گوادار پاکستان دارد.چابهار ظرفیت بیشتری نسب" عالوه بر آن در بندر چابهار است و

 تواند در آینده به یک مرکز بزرگ حمل و نقل در منطقه تبدیل شود.چابهار می

 گذاری در چابهارو جاپان برای سرمایهبت هند، چین رقا

ل ها در توسعه یگانه بندر متصهرچند نخستین کشتی هند که از طریق بند کنداال به بندر چابهار ایران رسیده است، اما هندی

به چابهار  گاهینگوادار پاکستان تمرکز دارد، نیم اند. چین که در حال حاضر بر توسعه بندرایران تالش کافی انجام نداده دریایبه 

 مندازیگران جدی است که آشکارا عالقهیکی دیگر از ببیجنگ نیز دارد. جاپان « جاده ابتکار کمربند و»و حضور ایران در 

وط عه چابهار و خطباشد. بحث این است که کدام یک از این سه کشور برای همکاری در توسگیری در توسعه بندر چابهار میسهم

 ز اولویت بیشتری برای ایران برخوردار خواهد بود.آهن شرقی کشور اراه

در  ست که متن کامل آنرا در قالب یک مقاله نشر کرده ا این موضوع ، خالصةمستقر در آمریکا یک نهاد تحقیقی ریویو، اوراسیا

 :ذیل آمده است

چابهار، او در دیداری از ایالت « خیتاری»نامه هند از ایران و امضای موافقت وزیرنخستیک سال پس از دیدار نارندرا مودی 

 گجرات گفت که ایران و هند به زودی از طریق راه دریایی از کنداال به چابهار وصل خواهند شد.

مشهد باید به عنوان یک بسته در نظر گرفته شود، شهر غربی  آهن ایران از چابهار تا شمالدر واقع، توسعه چابهار و مسیرهای راه

 ید به موازات هم پیشرفت کنند تا ایران بتواند از این فرصت ویژه استفاده کند.تمام اجزای آن با

های صنعتی از چین به ایران، مقامات در مورد ایجاد مناطق آزاد جدید و پارک جمهوررئیسپس از سفر اخیر شی جنین پنگ 

جرا از سوی بانک صادرات و واردات چین های قابل ا، و تمویل پروژهدر بندر جسک طریق سرمایه و تکنولوژی چین، از جمله

هند به بازارهای منطقه به شمول افغانستان، آسیای مرکزی، دسترسی . در حالی که چابهار بهترین گزینه برای اندکردهصحبت 

 هند دسترسی دارد. دریایاز طریق گودار به  روسیه، قفقاز و اروپا است، چین اما عمالً

اند. بنابراین، در حال حاضر ایران در شرایط بهتری گیری در توسعه چابهار نشان دادهادی به سهمها نیز اخیرا عالقه زیجاپانی

کشور قرار دارد. تقویت های حمل و نقل در جنوب شرقی این برای انتخاب شرکای خود در توسعه چابهار و ایجاد زیرساخت
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عه ها، توساهاندازی پاالیشگمانند مبادله انرژی، ساخت و راه هاییهمکاری با جاپان و هند و توسعه روابط با این کشورها در زمینه

چین را به  تواندمیایران و افغانستان و آسیای میانه اقدامات مهمی است که آهن بین این بندر مهم دریایی چابهار و ایجاد راه

ی در تررا از دست ندهد و نقش فعال ایران بیشتر ترغیب کند تا یک متحد استراتژیک مثلگرفتن در این پروژه ایران سهم

 های این کشور داشته باشد.پروژه

 نامه چابهاراهمیت موافقت

ای و آوردهای کشورش در زمینه دیپلماسی منطقهالدین ربانی وزیر امور خارجة افغانستان، با توضیح در مورد دستصالح

برای حمایت از  المللیبینمللی و جلب دیدگاه مثبت جامعه الهای بیننامهگفت که امضای موافقت 02۷6المللی در سال بین

به در مورد نامه سه جانامضای موافقت"روز یکشنبه به خبرنگاران گفت: ربانی  دهد.افغانستان موفقیت این دیپلماسی را نشان می

 "ترانزیت از بندر چابهار برای افغانستان، ایران و هند بسیار زیاد مهم است.

ای میان کشورهای چین، قرقیزستان، تاجیکستان، ایران و افغانستان برای راه نامهید کرد که امضای موافقتوی همچنان تأک

مشترک، موفقیت دیگری برای دستگاه دیپلماسی این کشور بود تا افغانستان به نقطه وصل کشورهای  آهنخطاندازی یک 

ریان این سفر، کشورش چندین موافقتنامه امنیتی با کشورهای منطقه تبدیل شود. وزیر امور خارجه افغانستان گفت که در ج

ای درباره همکارهای امنیتی با ایران در تهران همسایه امضاء کرده است و مقامات امنیتی بلند پایه افغانستان مذاکرات سازنده

  ۹0داشته است.

 و تهدیدات( ها)نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت SWOTتحلیل چابهار با استفاده از مدل تحلیلی 

یک مدل  SWOTتجزیه و تحلیل خواهم کرد. همانطور که می دانیم  SWOTدر اینجا، من توسعه چابهار را  بر اساس مدل 

سه  ای بینهای منطقهمهم نظیر بندر چابهار است که قرار است نقطه وصلی برای همکاری ایمفید برای تجزیه و تحلیل پروژه

 کشور شود.

 باشد:مراحل زیر میمشتمل بر  SWOTمدل 

 ها از امتیاز بیشتری برخورد است.های یک تجارت و یا یک پروژه که نسبت به دیگر پروژهنقاط قوت: ویژگی 

 دهد.ت به دیگران قرار میتری نسبپروژه را در جایگاه پایینهای یک تجارت که تجارت یا نقاط ضعف: ویژگی 

 تواند به نفع خود از آنها استفاده کند.می یا پروژههای موجود که تجارت ها: ظرفیتتفرص 

 :ساز باشد.تواند برای تجارت یا پروژه مشکلعناصر موجود که می تهدیدات 

 

                                                             
32 Afghan FM stress importance to trilateral agreement on Chabahar development. Kabul, IRNA, 19/03/2017 
http://www.irna.ir/en/News/82469432/  

http://www.irna.ir/en/News/82469432/
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 نقاط قوت

کند، هرچند ر را فراهم میامکان تنوع در واردات کشو دریاتوسعه بندر چابهار به عنوان تنها بندر ایران متصل به  ،در نخست

و آسیای میانه تسریع کرده، ارس وجود دارد. استفاده از بندر چابهارترانزیت کاال را به افغانستان فی در خلیجهایمحدودیت

استفاده از این بندر ترانزیت کاالها را رونق بیشتر خواهد  .ای را کاهش خواهد دادهای خالص کاالها در بازارهای منطقههزینه

منطقه شرقی ایران  یامدهای مثبت و ارزشمندی در توسعةپ ،مشهد-زاهدان-چابهار آهنراهبخشید. توسعه بندر چابهار و احداث 

های کاری زیادی برای نیروی کار فرصت ،های صنعت، معدن، ساخت و سازهای تولیدی در بخشت. ایجاد فرصتخواهد داش

جمعیتی موجود را پر نموده  وضوع در نهایت به صورت مؤثری خالءالمللی ایجاد خواهد شد. این مای، ملی و بینمحلی، منطقه

جغرافیایی فعلی را به یک منطقه شود. این اقدامات موقعیت های غیر قانونی نظیر قاچاق مواد مخدر میو باعث کاهش تجارت

 تیک تبدیل کرده  و جایگاه ایران در منطقه را ارتقاء خواهد داد.جئوپول

ای ها بندر چابهار را براز چابهار تا سرخس، کشتی یشمال شرق-یشرقپس از توسعه بندر چابهار و اتمام دهلیز ترانزیتی جنوب 

ست ابنابراین، این یک فرصت عالی برای ایران  .کنندمیبارگیری و تخلیه محموله برای کاهش مصرف سوخت و زمان، انتخاب 

لومتری وجود دارد(. ایران قصد دارد کی ۷۳22شهر فاصله خمینی در ماهچابهار و بندر امام بین بندرتا درآمدهایش را بلند ببرد )

جرای عمان در چابهار انتقال دهد. ا دریایهای صادرات نفت خود را از خلیج فارس به سواحل شرقی ای از ترمینالبخش عمده

شرق بندر چابهار تا مرز پاکستان و افغانستان  جنوب شرقی کشور خواهد شد. شهرهای کرانه این طرح منجر به توسعه منطقة

های سیستان و یابد و تغییرات مهمی در منطقه شرق )والیتنند سرآوان، خاش، زاهدان، زابل، تایباد و غیره نیز توسعه میما

 خواهد شد. نمایانبلوچستان و خراسان جنوبی( 

در این بنبندر چابهار در آینده برای توسعه مناطق شرقی و بهبود تجارت خارجی ایران امیدوار کننده است. توسعه و فعالیت 

های ارتباطی کشور مفید باشد، زیرا ایران مجبور به واردات، صادرات و توزیع کاال در تواند برای کاهش بار اضافی در جادهمی

باشد. در همین حال، استفاده از بندر آبی  چابهار، منافع اقتصادی نیمه شرقی خود از طریق بندرهای خویش در خلیج فارس می

طق شرقی این کشور هم از لحاظ تجاری و هم به لحاظ توسعه ترانزیت و اقتصاد منطقه به بارخواهد آورد. بسیاری را برای منا

اگر این بندر به کار گرفته شود و ترانزیت و حمل و نقل بهبود یابد، شهرهای واقع شده در امتداد این بندر نیز  در ایجاد اشتغال  

ثباتی سیاسی و قاچاق در این منطقه محروم خواهد شد. صادی باعث کاهش بیکنند، و توسعه  اقتو بهبود اقتصادی رشد می

 شرقی مزایای زیادی برای کشور و به ویژه توسعه تجارت خارجی و ترانزیت ایجاد خواهد کرد. بنابراین توسعه بندر چابهار و حوزه

 اط قوتنق–نتایج عوامل داخلی

 .وجود مرزهای طوالنی و آبی وافر 

 چابهار مستقیماً به بندر وصل است.مالک. -نزیتی چابهاروجود دهلیز ترا 

 هند دریایو دسترسی مستقیم ایران به آبهای آزاد  بهار نسبت به سایر بندرهای ایرانموقعیت استراتژیک چا. 

 نگی  ، اشتراکات فرهعنی است که در کنار دهلیز طوالنیزبان افغانستان و تاجیکستان به این موجود کشورهای فارسی

 تر بسازد.ز وجود دارد که ممکن است ارتباطات را سهلنی
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 نقاط ضعف

اله )که های توسعه پنج سکشور و نقایص در برنامه اساسی برای توسعةنبود یک برنامه فضایی در سطح ملی به عنوان یک سند 

در دورنمای بیست رچند ایران ه شود.شرق می حوزهتوسعة گیری ملی برای ( مانع تصمیمشودمیمورد آن در سال آینده اجرا  6

با این حال، ه ش( تعریف کرده است،  ۷424) 0205ها تا سال ک کشور برتر منطقه در تمام زمینهاش، خود را به عنوان یساله

 باز داشته است.اهداف درصدی که برنامه ریزی شده است، ایران را از رسیدن به این  8 ف با رشد ساالنهاهدادستیابی به این 

که نیاز به توجه دولت، ملت و تمامی نهادهای دولتی  است های کشور مطرحترین چالشه چابهار به عنوان یکی از مهممسئل

های ها و ظرفیتها باشد و از همه تواناییهمه نهادها و سازمانتراتژیک وجود دارد که مورد قبول دارد. نیاز مبرم برای یک برنامه اس

 شود. موجود استفاده 

هیچ  02۷۹، هند تا سال 022۹میلیون دالری در سال  ۷22گذاری در این طرح و اعالم سرمایهشدن تمایل برای سهیمعلیرغم 

اقداماتی در این زمینه انجام نداده است. باید هماهنگی در آماده سازی منابع انسانی برای اجرای کامل برنامه انجام شود و ساخت 

ی انکشافی مدیریت های باربری و مسافری در بندر به طوری که بتوانند امور را در مرحلههای هوایی و ترمینال، میدانآهنراه

ی برای هایضعف دیگر این طرح این است که هیچ توجهی به مراکز علمی و آموزشی علوم تخنیکی، برنامه صورت بگیرد. ،کنند

 ر نظر گرفته نشده است.ها و تجهیزات و یا آمادگی برای تجهیزات در آینده نیز دساختن زیرساخت

 تایج تحلیل عوامل داخلی )ضعف ها(ن

 جوارثباتی سیاسی افغانستان و پاکستان به عنوان کشورهای همبی.  

  مشهد-زاهدان-چابهار آهنخطنبود.  

 )موجودیت یک بندر رقیب در پاکستان )بندر گوادر.  

  ر چابهارهوایی و نیاز برای تأسیس یک میدان هوایی ملکی د نقلوحملضعف.  

 زراعت و باغداری سنتی که شدیداً نیاز دارد تا مدرن و میکانیزه شود.  

 عدم موجودیت منابع آب و خاک کافی برای توسعه آینده. 

 های اجتماعی در برخی مناطقناهنجاری. 

 محدودیت منابع آب و کیفیت نامناسب آب و خاک. 

 شرایط نامناسب جوی. 

 های پی در پیسالیکار در منطقه و تداوم خشکجذب نیروی  ،کشاورزی هاییتکمبود بارش کافی برای فعال. 

 های کشاورزی و صنعتی در این محدوده و تراکم کم جمعیتهای مناسب برای فعالیتپراکندگی زمین. 

 شدن ساحات بزرگ مناطق شرقیزایی/بیابانیبیابان 

 ها )عوامل داخلی(فرصت

جنوب فرصت استثنایی را برای این کشور ایجاد کرده -غرب و شمال-لی ترانزیتی شرقالمموقعیت ایران در امتداد دهلیز بین

گذاری در بخش زیربنای این منطقه دانست. در همین حال، مندی هند برای سرمایهدلیل اصلی عالقه توان آن رااست که می

کشور مستقل قرار دارد. اتصال این  ۷5لت و دو 04 المللیبیناست که در مرکز تجارت  دریاچابهار تنها بندر ایران متصل به 
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رود که رشد ترانزیت از این بندر به تواند پازل ظرفیت ترانزیت کشور را کامل کند. انتظار میایران می آهنراهبندر به شبکه 

تان و هند و کشورهای آسیای مرکزی در شرق دریای خزر و افغانستان و افزایش حمل و نقل انرژی و کاالها از ایران به پاکس

 برعکس، ثبات ارز خارجی را برای ایران تضمین خواهد کرد. 

 جاریتتر، چابهار را به یکی از بزرگترین بندرهای های عمیقو ساخت لنگرگاه دریاییهای باربری افزایش کشتیاز سوی دیگر، 

ن افزایش دهد و درعین ادرات خود را به ایرابر آن، توسعه بندر چابهار به هند کمک خواهد کرد که ص عالوه. کندایران تبدیل می

کاهش دهد؛ به این دلیل که در حال حاضر  درصد ۹2 جنوب-الها را از طریق دهلیز شمالحمل و نقل صادرات کا زمان، هزینة

یر ن مستریترین و اقتصادیشود که سریعمدیترانه انجام می دریایز و وپا از طریق دریای سرخ، کانال سوئتجارت ایران با ار

 تجارت کاالها با اروپا نیست.

تر، دلیل دیگری برای کم عالوه بر این، واردات مواد خام و محصوالت معدنی از کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان، با هزینه

ر والیت ون دکه ایران را به آسیای مرکزی از طریق مرز اینچه بور آهنراهگذاری هند در چابهار است. به همین ترتیب، سرمایه

هـ.ش( با حضور رؤسای جمهور سه کشور ایران، ترکمنستان و قزاقستان افتتاح  ۷۹۳۹) 02۷4در سال کند. گلستان وصل می

نیز بهره مند  شوند. در نتیجه، کشورهای  آهنخطدهد تا از مزایای این شد. توسعه بندر چابهار به کشورهای ذکر شده امکان می

های یزستان، ازبکستان و تاجیکستان و همچنان افغانستان که دسترسی به آبتان، قزاقستان، قرقاز جمله ترکمنسآسیای مرکزی 

بهار از بندر چا آهنخطشوند و از طریق  حمل و نقل ایرانتوانند وارد سیستم د ندارند، میالمللی برای گسترش صادرات خوبین

 ۹۹شان استفاده کنند.برای حمل و نقل و صادرات کاالهای

ه ش( از برنامه توسعه بندر شهید بهشتی  ۷۹۳5) 02۷6رشاد پوپل، رییس عموی اداره گمرکات افغانستان، در تابستان  احمد

وچستان، برای تسهیل در چابهار بازدید کرد و اظهار داشت که بازدید مقامات افغان از ایران بویژه از ایالت سیستان و بل

 نشان کرد هدف ازکند. وی خاطری نقش مهمی ایفا میهای تجارایش فعالیتگذاری و گسترش روابط دوجانبه و افزسرمایه

کردن مه بین ایران و افغانستان و فعالناکردن تفاهمبندر و منطقه آزاد چابهار، دنبالگذاری در های سرمایهدیدارش ارزیابی فرصت

میلیون دالر است  ۹6ن، به ویژه به سیستان و بلوچستان، افزود که میزان صادرات ساالنه افغانستان به ایرا او مرزی است. بازارهای

 رسد. میلیون دالر می 522میلیارد و  ۷ که واردات این کشور از ایران به

 های همجوار را فراهمگسترش روابط ایران و افغانستان به نفع هر دو کشور است و زمینه توسعه و پیشرفت، به ویژه در والیت

د که شور و دریانوردی سیستان و بلوچستان تأکید کرد که موقعیت مطلوب بندر چابهار باعث میکند. مدیر عمومی بنادمی

هند وصل شوند. کشورهای همسایه از جمله افغانستان باید از این فرصت استقبال  دریایافغانستان و کشورهای آسیای مرکزی به 

ده و ظرفیت بخش بوطرح توسعه بندر شهید بهشتی رضایت کنند و از موقعیت استثنایی بندر چابهار استفاده کنند. پیشرفت

ر سهم چین د۹4هزار تن افزایش خواهد یافت. 522میلیون و  8هزار تن به  522میلیون و  0بارگیری و تخلیه بندر به زودی از 

، از طریق چابهار نیز تاندر کنار بندر گوادار پاکسدهد تا شود و اجازه میارجی میگذاران خاین ساختار منجر به جذب سرمایه

 هند دسترسی پیدا کند.به دریای 

                                                             
33 Chabahar Corridor, The Development Bridge of Makran Coasts, Ettelaat Newspaper, Tue 5 July 2016- 15 Tir 
1395 SH- 29 Ramadan 1437 Hijri, No. 26480  
34 Chabahar, The Gateway of Connecting Central Asian Countries to the Indian Ocean, Ettelaat Newspaper, 
Thurs 18 Aug 2016- 28 Mordad 1395 SH- 15 Dhu al-Qi’dah, No. 26515  
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 های بندر چابهار عبارتند از:سایر فرصت

  های  سیستان و بلوچستان زیادی در آسیای مرکزی، بویژه افغانستان در مجاورت والیت محصور در خشکیکشورهای

 .اندوبی قرار گرفتهو خراسان جن

 کشورهای آسیای میانه المللی درافزایش تقاضا برای خدمات بین. 

 های گردشگری، مذهبی و تاریخیجاذبه. 

 های آبی داشته باشندوجود بازارهای متعدد مرزی که باید دسترسی به بندر دریایی و راه. 

 وجود بندر چابهار به عنوان دروازه اتصال و مبادالت. 

 المللی ایران و در امتداد مرزهای بین مشهد(،-زاهدان-اجماع رهبران کشورهای منطقه در توسعه محور شرقی )چابهار

 .کشورهای منطقه

 توجه سران کشورها به توسعه محور شرقی. 

 حضور منابع نفت و گاز در کشورهای آسیای مرکزی و آمادگی ترکمنستان برای داشتن یک بندر جهت صادرات. 

 ندکچابهار در آینده نزدیک فراهم می ظرفیت های ارتباطی در حمل و نقل دریایی که. 

 های ارتباط الکترونیکیفرصت. 

  های اقتصادی آینده، هوا و جاده در طول توسعه پروژهآهنراهتقاضا برای اتصال. 

 نزدیکی بازار چابهار به بازارهای مصرف سوخت جهان، از جمله چین و هند. 

 های جذب سرمایه خارجی و انتقال تکنولوژیفرصت. 

 رژی بادی و خورشیدی در مناطق بیابانی وسیع در منطقه از جمله ایران، تولید انرژی جدید، به خصوص در زمینه ان

 .پاکستان و افغانستان

 برای بازسازی افغانستان المللیبینهای کمک. 

 شدن به یک بندر بزرگظرفیت بندر چابهار برای تبدیل. 

 قهاین منطدسترسی به خلیج فارس جهت موازنه قوا با ایاالت متحده در  توجه روسیه برای. 

 تهدیدات )عوامل بیرونی(

ندر ت. این بر مواجه نیسای به جز بندر گوادهیچ تهدید جدیشمال در محور شرقی با-بندر چابهار و شبکه ارتباطی دهلیز جنوب

رد گذاری کرده است و دوست دار پاکستان سرمایهدر بندر گوادشود که توسط چین نیز تهدید نمی ،های متصل به این بندرو راه

 ش. با این حال، با توجه به رقابتعمان و خلیج فارس برقرار کند دریایهند،  دریایروابط تجاری خود را با کشورهای متصل به  که

وقت  کند تا در اسرعدر برابر هند برای دسترسی به افغانستان و آسیای مرکزی، پاکستان با کمک چین به طور جدی تالش می

مات ه کند. اگرچه مقاآن به عنوان ابزاری برای دفاع از منافع ملی و رقابت در برابر چابهار استفاددر را تطبیق و از اپروژه بندر گو

ر رقیب چابهار نیست، اما در ایجاد ثبات، شغل و درآمد ارز خارجی برای پاکستان بسیار مهم که بندر گوادگویند پاکستانی می

  روند.رقیب به شمار میر به عنوان دو بنابراین، دو بندر چابهار و گواداست. 

کیلومتری چابهار از موقعیت استراتژیک برخوردار است. گوادر، درست مانند چابهار، به دنبال ترانزیت  ۷۱2بندر گوادر واقع در  

انگاری مسئوالن و طراحان برنامه توسعه چابهار، پاکستان سهل باشد. در نتیجه غفلت وکاالها به افغانستان و آسیای مرکزی می

حی شده است که تطبیق آن بندر این طرح در دو مرحله طرا آغاز کرد. 0220ابتکار ساخت بندر گوادر را با کمک چین در سال 

 خاورمیانه تبدیل خواهد کرد.ای در منطقه استراتژیکن بندر تریر را به مهمگواد
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جام در مدیریت بندر، نبود نظم در تنظیم امور بند، شود: نبود انسبندر چابهار شامل این موارد می ی در مقابل توسعةتهدید دیگر

برای ها تر از همه کاستیو مهمموجودیت ادارات و نهادهای موازی، ضعف در ساختار و ادارات گمرکی، عدم مدیریت منسجم 

  باشد.المللی مینی بر معیارهای بینتایجاد فضای تجاری مب

از شدت آن کاسته شد. این امیدواری وجود دارد « برجام»ان بود که با موفقیت ها متوجه ایرتهدید دیگری نیز در جریان تحریم

 .المللی در چابهار و دهلیز شرقی فراهم شودجو سیاسی این کشور، ابزارهای الزم تعامل بین مطلوب،که از طریق مدیریت 

 :سایر تهدیدات به بندر چابهار عبارتند از

 کندگرایی که منطقه را ناامن میبات، و افراطانستان ناامن و بی ثبودن به افغنزدیک.  

  مرکزی در مناطق قبایلی در نزدیکی ایران و افغانستاندولت اختالفات قومی و مذهبی در پاکستان و فقدان اقتدار. 

 الملی مواد مخدرگرفتن در مسیر ارتباطی قاچاق بینقرار. 

 های شرقای در برخی از بخشوجود اختالفات قومی و قبیله. 

 قاچاق گسترده مواد سوخت از ایران به مناطق مجاور بندر. 

 ی گذاران خارجی براغربی که باعث عدم انگیزه کافی سرمایه های جمعیتبلیغ منفی جهانی علیه ایران توسط رسانه

 .شودموجود می بندر چابهار هایگیری از فرصتبهره ری جهتگیتصمیم

 و ایاالت متحده از بندر گوادر در پاکستان به عنوان یک بندر رقیب های بزرگ اقتصادی مانند چینحمایت قدرت. 

 شود که باعث ایجاد فضای وجود اختالفات مذهبی که از سوی برخی کشورها از جمله عربستان سعودی تشدید می

 شود.ناامن در منطقه می
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 بخش سوم

 دیدگاه هند

 لشن ساچدواگ
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 ایران-هند-افغانستاننامه سه جانبه بندر چابهار و موافقت

 دیدگاه هند

هند،  دریایهای اقتصادی هند در اوراسیا و نامه بندر چابهار و تبدیل بندر چابهار به یکی از مراکز فعالیتنو، موافقتبرای دهلی

اشد، بندر بچین را داشته « یک کمربند، یک جادهابتکار »یک تصمیم استراتژیک بود. در آینده اگر هند هر طرحی برای رقابت با 

ی ادعا یآمریکاگران ستون اصلی این استراتژی خواهد بود. برخی از پژوهش ،جنوب-شمال نقلوحمل المللیبینچابهار با دهلیز 

های مهم انحراف خطرناک از پروژه»باشد و این پروژه را می« منطق اقتصادی روشن»کند که پروژه بندر چابهار فاقد می

برد، با آنهم پروژه چابهار ژیک چابهار را زیر سوال میاما هرچند این گزارش ارزش استراتبرای هند د. داننبرای هند می۹5«دیگر

جنوب  نه تنها ظرفیت پیشرفت روابط اقتصادی با ایران، آسیایی مرکزی و افغانستان را دارد، بلکه تجارت -همراه با دهلیز شمال

 ای هند را نیز متحول خواهد ساخت. قاره

جانبه میان افغانستان، هند و ایران برای تأسیس ه بندر چابهار و همچنان توافق سهکه توافق بین هند و ایران روی توسع یهنگام

اش نوشت که این پروژه به در سرمقاله The Indian Expressهندی  روزنامة۹6جهانی امضاء شد، نقلوحملدهلیز ترانزیت و 

ای هآغازی برای بلندپروازی»وزیر هند و همچنان به عنوان ، نخسترای نارندرا مودیب« ماندگارترین میراث استراتژیک»عنوان 

را به جانبه نامه سهافقتژی مشهور هند این موگر استراتراجا موهان تحلیل۹۱در تاریخ ثبت خواهد شد.« هند در ورای دریاها

عنوان کرد. به عالوه، پروژه چابهار  "ال و غرب هندتیک هند در شمآوردن دوبارة جایگاه جئوپولیامیدواری برای بدست"عنوان 

شد و از  بر این کشور تحمیل دهد تا از محدویت جغرافیایی که در زمان جدایی هند و پاکستان تحمیلبه هند اجازه می"

اصلی  و اقتصادی، چالشجئوپولیتیک های با وجود فرصت۹8"کند، رهایی یابد.ستان وضع میهای جغرافیایی که پاکمحدودیت

ها باشد. بعضی کارشکنیها و قابلیت نهادهای این کشور برای تطبیق این پروژه در محدوده زمانی مشخص میظرفیت ،برای هند

 ۹۳از همین حاال آغاز شده است.

سال . در یفتدتطبیق این پروژه به تعویق ب که بدینسو هند باید بسیار محتاط باشد ۷۳۳2های طوالنی از اوایل دهه پس از بحث

قرار بود تا مسیر چابهار از مالک، زرنج و دالرام 42،میان افغانستان، هند و ایران ایهنامتفاهمطی ایران -نودهلی ، اعالمیة022۹

                                                             
35 Sarah Watson, “Does India's Chabahar Deal Make Sense?” The Diplomat, 24 May 2017, 
http://thediplomat.com/2017/05/does-indias-chabahar-deal-make-sense/  
36 Ministry of External Affairs, Governmnet of India “India - Iran Joint Statement- " Civilisational Connect, 
Contemporary Context" during the visit of Prime Minister to Iran, 23 May 2016, 
http://www.mea.gov.in/bilateral-
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quot_during_the_visit_of_Prime_Minister_to_Iran  
37 “Chabahar Takeoff” The Indian Express, 25 May 2016, 
http://indianexpress.com/article/opinion/editorials/chabahar-port-deal-narendra-modi-tehran-india-iran-
2817413/  
38 C Raja Mohan” India’s Chabahar Test” The Indian Express”, 23 May 2016.  
39 “Iran, India Trade Charges on Delay of Chabahar Port” The Economic Times, 6 February 2017.  
40 At a trilateral meeting between Afghanistan, India and Iran held on 4- 5 January 2003 at Tehran an MOU on 
the development and construction of transit and transport infrastructures in Chabahar-Milak-Zaranj-Delaram 
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Chabahar port and relevant road segments. See answer to Indian Parliament question number 247, 20 
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http://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/26843/India__Iran_Joint_Statement_quot_Civilisational_Connect_Contemporary_Contextquot_during_the_visit_of_Prime_Minister_to_Iran
http://indianexpress.com/article/opinion/editorials/chabahar-port-deal-narendra-modi-tehran-india-iran-2817413/
http://indianexpress.com/article/opinion/editorials/chabahar-port-deal-narendra-modi-tehran-india-iran-2817413/
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به  ایترانزیت و تجارت منطقه"ر چابهار سازان بسیار واضح بود که بندبگذرد را به بحث گرفت. حتی در همان زمان برای پالیسی

  4۷"و باعث رشد و توسعه اقتصاد کشورهای منطقه خواهد شد. کندو آسیایی مرکزی را تسهیل می انتشمول افغانس

 هایهای کشورهای اساسی آن تحریمکاری بسیار کمی روی این پروژه صورت گرفت. یکی از علت 02۷5و  022۹بین سال های 

 محدودة این مواجه کرده بود. در عین حال، در یمشکالت زیادرا در ایران به  المللیبینهای غربی علیه ایران بود که تطبیق پروژه

های هند در جنوب برابر شد که تطبیق و تکمیل پروژههای خارج از کشور چندین های هند برای تطبیق پروژهظرفیت ،زمانی

سازی گذارد. فعالمایش میها به نی توانایی هند را در تطبیق پروژههای دیگر به خوبآسیا به شمول افغانستان، افریقا و کشور

 40باشد.هند می« پالیسی اتصال به آسیای مرکزی»مهم در  هایسرفصلجنوب یکی از -دهلیز شمال دوباره پروژه

شرقی ایران موقعیت دارد. فاصله بین بندر کنداال در ایالت گجرات -بلوچستان در ساحل جنوب-بندر چابهار در والیت سیستان

مایل دریایی  ۱86باشد و فاصله بین ممبیی تا بندر چابهار کیلومتر( می ۷2۷8مایل دریایی )تقریبا  552هند تا بندر چابهار 

 کیلومتر فاصله دارد. ۱0باشد. بندر چابهار از بندر گوادر در پاکستان که توسط چین ساخته شده است، کیلومتر( می ۷454)

برای گسترش و تطبیق بندر چابهار  تجاری ، قرارداد ده سالة02۷6می ر هند به ایران در وزیندرا مودی نخستاردر جریان دیدار ن

. طبق مضاء شدا ،آریا ایرانبندر بین شرکت خصوصی بندرهای جهانی هند )کنسرسیومی از صندوق بندر نهرو و کنداال پورت( و 

متر( و یک  622کاره )به طول ینخواهد ساخت. ساخت ترمینال چند لنگرگاه( در بندر چابهار 5داد، هند دو ترمینال )این قرار

و سازمان دریایی ایران به عنوان طرفین انتقاالت دریایی هند بینی شده است. وزارت راه متر( پیش 642ال کانتینر )به طول ترمین

 ۷52ت و اعطای گذاری برای تدارک تجهیزامیلیون دالر سرمایه 85، شامل . این قرارداداندکردهنامه را امضاء قرار داد، این موافقت

ه در داد آمده است کباشد. در قراریشبرد این بندر میصادرات هند برای تطبیق و پ-میلیون وام برای ایران از طریق بانک وادرات

اصلی برای تکمیل  کند. در برنامهآخر سال دهم، هند مالکیت این تجهیزات را بدون دریافت هیچ قیمتی به ایران واگذار می

ماه در نظر گرفته شده است. در جریان دو سال اول، هند مجبور نیست تا عبور و مرور محموله را از  ۷8پروژه مرحله اول این 

 ( را در اینTwenty Foot Equivalent) TEUs 30000 د. از سال سوم، هند ظرفیت محمولهطریق این بندر تضمین نمای

 4۹افزایش خواهد یافت. Us250000 TEفراهم خواهد کرد. در سال دهم این ظرفیت به  بندر

 522ای را به امضاء رسانده تا راه نامه( تفاهمCDTICو زیرساخت ) نقلوحملبا شرکت  IRCON المللیبینشرکت دولتی 

دالرام برای -میلیارد دالر احداث نماید. زاهدان دستیابی بهتر را در بزرگراه زرنج ۷.6کیلومتری از چابهار تا زاهدان را با هزینه 

کند. این ی مرکزی وصل میان وصل نموده و ایران را به آسیاایر آهنراهکند. این مسیر همچنان هند را به شبکه فراهم می هند

به عهده دارد و این پروژه را مسؤولیت ساخت این بندر  IRCONشود. شرکت کویته به پاکستان وصل می آهنراهمسیر از طریق 

                                                             
February 2003. http://www.mea.gov.in/rajya-
sabha.htm?dtl/12397/q+247++trilateral+meeting+between+india+iran+and+afghanistan  
41 Ministry of External Affairs, The Republic of India and the Islamic Republic of Iran "The New Delhi 
Declaration"January 25, 2003, http://www.mea.gov.in/bilateral-
documents.htm?dtl/7544/The_Republic_of_India_and_the_Islamic_Republic_of_Iran_quotThe_New_Delhi_D
eclarationquot  
42 For details see Gulshan Sachdeva, India in a Reconnecting Eurasia: Foreign Economic & Security Interests 
(Washington DC: Centre for Strategic & International Studies/Rowman & Littlefield, 2016).  
43 Five Things about Chabahar Port and How India Gains from it” The Economic Times, 23 May 2016.  

 

http://www.mea.gov.in/rajya-sabha.htm?dtl/12397/q+247++trilateral+meeting+between+india+iran+and+afghanistan
http://www.mea.gov.in/rajya-sabha.htm?dtl/12397/q+247++trilateral+meeting+between+india+iran+and+afghanistan
http://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/7544/The_Republic_of_India_and_the_Islamic_Republic_of_Iran_quotThe_New_Delhi_Declarationquot
http://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/7544/The_Republic_of_India_and_the_Islamic_Republic_of_Iran_quotThe_New_Delhi_Declarationquot
http://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/7544/The_Republic_of_India_and_the_Islamic_Republic_of_Iran_quotThe_New_Delhi_Declarationquot
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پروژه را در جهان در  ۷22پروژه زیربنایی را در هند و  ۹22 ،(IRCON)ت این شرکت سای گزارشکند. براساس را تمویل می

یش، دالنکا، الجزایر، بنگالرا در کشورهای مالیزیا، عراق، سری آهنخطهای کشور تکمیل کرده است. این شرکت پروژه 0۷بیشتر از 

  و غیره به اتمام رسانیده است.  زیل، موزامبیکبر

 NALCOباشد. طبق گزارشات، شرکت هندی منطقه آزاد تجاری نیز می بلکه توسعة ،بندر چابهار ه تنها توسعةهدف این قرارداد ن

 ،یمیاویهای تولید کود کهای خصوصی و شرکتکارخانهاین در حالی است که  تأسیس کند.م ینیولمآدارد تا کارخانه تصفیه  قصد

ادر بزرگترین بن که در نظر دارد یکی ازد. حکومت هند همچنان اعالم کرده کننتا کارخانه تولید یوریا را تأسیس عالقه دارند 

از این بندر عبور  میلیون تن محموله ۷26هند )بندر کنداال در ایاالت گجرات( را با بندر چابهار وصل کند که در سال گذشته 

 44کرده است.

و هوانوردی  نقلوحملهند، وزیر  نقلوحملیر راه و جانبه بین وزدر اجرای پروژه چابهار، دیدار سهبرای پیگیری پیشرفت 

نو برگزار شد. هر سه وزیر از پروسه کار رضایت نشان داده و در دهلی 02۷6ی ایران در سپتامبر افغانستان و وزیر راه و شهرساز

پروژه ادامه دارد. براساس  کارهای این ها در آغاز،با وجود چالش45های بعدی را برای تطبیق این پروژه پیشنهاد کردند.اقدام

 Theبندرهای هند ) المللیبینشرکت 46های این پروژه را به تصویب رسانده است.هند بودجه و دواطلبی گزارشات، کابینه

India Ports Global Limitedتوانند میهای خصوصی دعودت کرده است که اگر عالقه دارند، آنها نیز ( همچنان از شرکت

  4۱ژیک در مدیریت این پروژه سهم بگیرند.ستراتبه عنوان شرکای ا

 جایگاه بندر چابهار در سیاست اقتصاد خارجی و امنیتی هند: 

 ناپذیرجنوب به عنوان بخش جدایی-یز شمالداشت گفتمان تازه در مورد سیاست خارجی در هند، بندر چابهار و دهلبا در نظر

نشست »در دور دوم خود  وزیر هند در سخنرانی افتتاحیةمودی نخستشود. نارندرا محسوب می ،دورنمای سیاست خارجی هند

ای و جهانی از اهمیت های منطقهگفت که رشد سیاسی و اقتصادی هند برای خلق فرصت 02۷۱نو در جنوری در دهلی« ریسنا

بازسازی "مودی گفت: نارندرا "ان دشواری برای تحول قرار دارد.هند در زم"که است. وی خاطر نشان کرد  رزیادی برخوردا

ی دولتش خواهد بود. اولویت های اصلاز اولویت "شدن با کشورهای منطقه و جهانرتباطی، پیوستن دوباره هند و وصلهای اراه

  48جنوب و چابهار بود.-المللی شمالهند، دهلیز بین دریایدر  SAGARکه او در سخنرانی خود اظهار داشت پروژه  عمدة

سر گذاشته است. سال گذشته تحوالت جدی را پشت 05 ای اقتصادی و امنیتی هند با کشورهای دیگر درهبطور عموم، سیاست

این تحوالت بصورت عموم در نتیجه تحوالت جهانی و توازن قدرت در آسیا و همچنان تشدید همبستگی جهانی، تحوالت 

                                                             
44 “Kandla Port to Soon Be Linked with Iran’s Chabahar: Narendra Modi” Live Mint 16 June 2017. 
http://www.livemint.com/Companies/qwEDrTLo3U8KJsZmJVDVRM/PM-Narendra-Modi-lays-foundation-
stone-for-Rs993-crore-proje.html  
45 http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=151240  
46 “Hope to Complete Work on Phase 1 of Chabahar Port Project in 2018: Nitin Gadkari” The Economic Times, 
9 March 2017.  
47 “Iran Offers India to Run Phase One of Chabahar Port” The Economic Times, 29 April 2017. 
48 Inaugural Address by Prime Minister at Second Raisina Dialogue, New Delhi, 17 January 2017. 
http://mea.gov.in/Speeches-
Statements.htm?dtl/27948/Inaugural_Address_by_Prime_Minister_at_Second_Raisina_Dialogue_New_Delhi_
January_17_2017  

http://www.livemint.com/Companies/qwEDrTLo3U8KJsZmJVDVRM/PM-Narendra-Modi-lays-foundation-stone-for-Rs993-crore-proje.html
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اقتصاد خویش را  از گرایش  ،هند توانسته موفقانه ای صورت گرفته است.های جدید در اقتصاد منطقهو افزایش جریان مهندسی

است که  یهایهای اقتصادی جدید، اقتصاد هند یکی از اقتصادهمین سیاست داخلی به یک اقتصاد جهانی تبدیل کند. در نتیجه

 . رین رشدها را در جهان داشته استتسریعبه 

 2.8 متوسططور اقتصاد هند به ۷۳52تا  ۷۳22های سال سابقه بوده است. در بینسال گذشته بی 05رشد اقتصاد هند طی 

هند 4۳درآمد سرانه همگام با افزایش جمعیت رشد نکرد و راکد ماند.اما کرد، رشد مثل گذشته رشد داشته است. جمعیت  درصد

ی در هر سال درصد رشد اقتصاد ۹.6، ۷۳82و  ۷۳52های ، بین سال۷۳4۱ش از بریتانیا در سال آوردن استقاللبعد از بدست

 ۷۳۳2رسید. از سال  درصد 6.5به  ۷۳82داشته است. با رفتن بسوی سیاست بازار لیبرال محدود، رشد اقتصادی آن در سال 

های . اندکی قبل از رکود اقتصادی جهانی در سالباشدمی درصد 6.5سال گذشته باالتر از  05بدینسو رشد اقتصادی هند در 

 52رشد اقتصادی را شاهد بوده است. درصد ۳سال هر ساله  ، هند به مدت پنج022۳و  0228

الت ای و مشکها از قبیل کاهش رشد اقتصادی جهانی، امنیت انرژی، فقر، زیرساخت، اختالف/نابرابری منطقهبا وجود برخی چالش

ولوژی ، بخش  تکنهند همچنان شاهد رشد سریع اقتصادی است. توزیع نفوس مطلوب، طبقه متوسط نسبتاً بزرگ ،امنیت داخلی

اد هند ه بر توسعه، اقتصباشد. عالوها ازعوامل اصلی رشد اقتصاد این کشور میگذاری روی زیرساختمعلوماتی پیشرفته و سرمایه

سال گذشته اقتصاد  05ست. در گذشته اقتصاد هند به بازارهای اروپا و آسیا وابسته بود. اما طی به پیمانة زیادی متنوع نیز ه

هند )در گذشته سیاست نگاه به  ”Act east“ در اقتصاد آسیای میانه ادغام شده است که با روی کار آمدن سیاست هند بیشتر

آن آسه-چین و هند-این امر از افزایش سریع تجارت هند بیشتر شدت یافته است. ۷۳۳2اوایل در ( ”Look east“شرق 

سال  ۷5تا  ۷2ست. با وجود رشد دوامدار اقتصاد هند در عرض آسیا( به گونه آشکار ملموس ا شرق جنوب کشورهای )اتحادیه

گذشته توقعات را بلند برده است، اما وضعیت اقتصاد جهانی در حال حاضر خیلی مطلوب نیست. در نتیجه این تحوالت، هند 

 شدن اقتصاد و توازن قوای در حال ظهور سازگار کند.مزمان تالش دارد خود را با جهانیه

راتژیک عمکلرد اقتصادی هند به صورت روشن محسوس است. رشد و گرایش خارجی اقتصاد هند به این کشور پیامدهای است

توسعه تجدید نظر کرده و همچنان با تمام اقتصادهای اش را با کشورهای درحالهای اقتصادی سنتیاست که همکاری کمک کرده

ژیک ، هند همکاری استرات۷۳۳8در سال  ژیک با فرانسهاری استراتد. همزمان با آغاز همکبزرگ دنیا روابط جدیدی را تعریف کن

(، 0222شد: روسیه )ژیک کشورهای ذیل را شامل مینیز گسترش داد. این روابط استراتکشور و سازمان دیگر را  05خویش با 

زیل (، بر0226، چاپان )(0225دونزیا )(، ان0224(، اتحادیه اروپا )0224(، انگلستان )0224(، ایاالت متحده )022۷آلمان )

عربستان سعودی (، 02۷2(، کوریای جنوبی )02۷2(، مالیزیا )022۳(، استرالیا )022۱(، نایجریه )02۷2(، ویتنام )0226)

(. جدا از همکاری 02۷5(، و امارات متحده عربی )02۷5(، سینگاپور )ASEAN( )02۷0های جنوب آسیا )(، مجمع کشور02۷2)

(، افغانستان 02۷۷(، ازبکستان )022۳سیه در منطقه اوراسیا، هند چهار قرارداد دیگر را با قزاقستان )با رو« خاص و امتیازی»

همکاری »خود را با منگولیا در سطح  ، هند رابطةبر آن عالوه کنون امضاء کرده است.( نیز تا02۷0( و تاجکستان )02۷۷)

                                                             
49 Gurcharan Das “India: How a Rich Nation Became Poor and Will be Rich Again” in Lawrence E. Harrisonand 
Peter L. Berger (Eds) Developing Cultures: Case Studies (London: Routledge, 2006).  
50 Author’s calculations based on data released by Indian Ministry of Finance, see Economic Survey 2014-15, 
Table 1.2, pp A3-A4 (New Delhi: Ministry of Finance, 2015). 
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مشارکت استراتژیک و همکاری » 0225ه هند با چین نیز در سال ( باال برده است. بسیار جالب است ک02۷5« )جانبه/جامعهمه

 ایمنطقه هایهمکاری های دو جانبه، هند در اتحادیهنامهرا به امضاء رساند. عالوه بر امضای این موافقت« برای صلح و رفاه

-چین-هند-روسیه-ازیل، گروه بریکس )بر(IORA)هند  دریای حاشیه ایمنطقه هایهمکاری اتحادیه آسیا )سارک(، جنوب

های ( و نشستRIC-چین-هند-(، گروه ریک )روسیهIBSA-جنوبیافریقای-برازیل-(، گروه ابسا )هندBRICS-جنوبیافریقای

 و تعامل ( نقش مهمی را بازی کرده است. هند همچنان در محدوده اوراسیا، در کنفرانسG20کشورهای گروه بیست )

های متمرکز روی های شانگهای )که به تازگی عضو دایم آن شده است( و نشستمکاری، سازمان ه(CICA)آسیا  اعتمادسازی

، و کنفرانس قلب آسیا )پروسه (RECCA)ریکا – نافغانستا برای ایمنطقه اقتصادی هایهمکاری افغانستان مانند کنفرانس

 ادی زیادی، بویژه در آسیا شده است. های اقتصنامههای هند منجر به موافقتاستانبول( اشتراک کرده است. این فعالیت

ترین آنها از ترانزیتی را امضاء کرده است. مهم-تجاریها قرارداد های وزارت تجارت هند، این کشور بیشتر از دهبراساس گزارش

با  تجاریخدماتی با قرارداد گذاری و ، سرمایهتجارینامه ؛ سه موافقت(SAFTA)تجارت آزاد جنوب آسیا  ر است: ساحةاین قرا

( با جاپان، کوریای CECAsهای دوجانبه برای همکاری جامع اقتصادی )نامه(؛ موافقتASEANهای جنوب آسیا )مجمع کشور

سریالنکا.  ن، چیلی، نیپال وهای دوجانبه ترانزیت و تجارت با افغانستان، بنگله دیش، بوتانامهو مالزیا؛ و موافقت جنوبی، سنگاپور

  -ونزوئال و اروگوئه پاراگوئه، برزیل، آرژانتین، از متشکل ایمنطقه )یکبلوک های با مرکوسورنامهافقتنو همچنان مودهلی

MERCOSUR( و شورای همکاری خلیج )GCCگر شرکای اقتصادی یا رو ( امضاء کرده است. به همین ترتیب، مذاکرات با دی

تجارت آزاد کرات شامل مذاکره با اتحادیه اروپا بر سر مناطق شدن است یا در مراحل مختلف مذاکرات است. این مذابه نهایی

د. برخی از باشجنوبی، استرالیا، کانادا، مصر، اندونیزیا، اسراییل، ماریتوس، نیوزلند، تایلند می آفریقای گمرکی اروپا، اتحادیة

یقا(، مجمع اقتصادی اوراسیا فرآبازار مشترک برای کشورهای شرق و جنوب  ۷۳) COMESAبا  تجاریمطالعات روی همکاری 

نو همچنان یک عضو همکاری نامه منجر خواهد شد. دهلیموافقتو ایاالت متحده آمریکا انجام شده که ممکن در آینده به امضای 

های جنوب آسیا جارت آزاد بین ده کشور مجمع کشورنامه جامع تباشد که روی موافقت( میRCEP) ایطقهاقتصادی جامع من

(ASEAN )های جنوب آسیا از قبیل آسترالیا، چین، هند، جاپان، کوریا و نامه تجارت آزاد با مجمع کشورقتو شرکای مواف

مختلف  هایبخش تکنیکی و اقتصادی های( همکاریFTAنامه تجارت آزاد )شود. مذاکرات موافقتزیالند جدید بحث می

ای شامل صدد همکاری اقتصادی در سطح منطقهین ابتکار درنیز در جریان است. ا( BIMSTECبنگال ) خلیج حوزه کشورهای

 و اقتصادی هایاند. همکاریآمده هم باشد که در محور خلیج بنگال گردکشورهای همجوار جنوب شرق و جنوب آسیا می

پال، ندیش، بوتان، هند، میانمار، ( شامل کشورهای بنگالBIMSTECبنگال ) خلیج حوزه مختلف کشورهای هایتکنیکی بخش

 باشد.سریالنکا و تایلند می

داری خوب و توسعه، در وزیر هند با شعار اصلی حکومتی هند نوظهور، نارندرا مودی نخستآوردهاتمام این دست ،در مقابل

تسریع رشد اقتصادی هند از  ،اصلی اوهای سرفصلهای پارلمان را بدست آورد. اکثریت کرسی 02۷4انتخابات پارلمانی سال 

در دوره ده ساله حکومت « افزایش بیکاری»انتقاد از  (BJP)جاناتا  بهاراتیا عملکرد بهتر است. مانیفست انتخاباتی حزب طریق

قبلی بود و در مقابل وعده داده بود که روی تولیدات، زراعت، زیرساخت و مسکن تمرکز خواهد کرد. حزب مودی همچنان وعده 

 که رسدمی نظر سرعت باال و دهلیزهای صنعتی را به مردم هند سپرده بود. به با آهنراهساخت صد شهرک هوشمند، شبکه 

 ار،ک اصالحات: مانند هاییزمینه در بلکه در اداره مودی بویژه یافت، خواهد ادامه تنها نه قبلی دولت توسط شده آغاز اصالحات

همچنان روی اصالحات اداری و کارایی در اداره جدید  .شد خواهد تسریع سازیخصوصی زدایی در بخش  انرژی و مقررات
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 «هند را پاک کنید« »در هند بسازید»مانند  یوزیر مودی روی ابتکارهایتمرکز کرده است. تمرکز فوری نخستخدمات عامه 

 دادنگذاران و قراروسیعی را به راه انداخته است. بطور عموم، جلب اعتماد سرمایه کاری هایگروه« هند را دیجیتالی بسازید»و

 مأموریت اصلی مودی بوده است. ،در زودترین فرصت ممکن درصد ۳تا  8دوباره هند در مسیر رشد اقتصادی 

رفت که مودی بیشتر روی جبهه داخلی تمرکز کند. در داخل کشور، اداره مودی با موانع وسیع سیاسی برای تطبیق انتظار می

به اجرا گذاشته  (GST)بتکار عمده مودی تحت نام مالیه کاال و خدمات اش مواجه است. در نهایت، یک ااقتصادیبرنامة کامل 

 شد.

سفر خارجی  60، مودی 02۷۱رفت اما مودی در سیاست خارجی نیز بسیار فعال ظهور کرد. طوریکه تا جون هرچند انتظار نمی

صورت بهمودی به "اخیراً نوشته است: کانوال سیبال وزیر خارجه پیشین هند شور در شش قاره دیدار کرده است. ک 46داشته و از 

مودی بر اهمیت  ،اشدر جریان تمام سفرهای خارجی 5۷"جدی دیپلماسی سیاسی، امنیتی و اقتصادی هند را گسترش داده است.

گذاری سفرهای خارجی او روی جذب سرمایه تجارت به عنوان سیاست خارجی هند تأکید کرده است. تمرکز بخش عمده از

افزار نظامی بوده است. طوریکه های هندی در بیرون و خرید سختکتگذاری برای شرکردن زمینة سرمایه، فراهمیم خارجیقمست

کرده است. براهما  ترمودی اکثر آنها را مستحکم .های بزرگ انجام داده استهای مهمی با قدرتهمکاری ،هند در دو دهه گذشته

نیان ها را بیک سیاست خارجی باز و غیر جزمی مبتنی بر ایده"ند که مودی کژیست مشهور هندی استدالل میچیالنی استرات

خارجی خویش را در سیاست« کنیدهند را دیجیتالی »و « در هند بسازید»اش )مثل های داخلیبرخی ایده« دمانن» اردگذمی

 50کند.دیل میکند و در کل کشور هند را از یک کشور منزوی به کشوری دارای روابط مختلف تبدنبال می

ک باشد. در یهای جهانی میشدن به مرکز ثقل سیاستتقدند که قاره آسیا در حال تبدیلتعداد زیادی از تحلیلگران حاال مع

 و متحدانگاه اصلی ، تعداد زیادی از کشورهای آسیایی روی هند و چین به عنوان تکیهـ آسیایی آرایش اقتصادی و امنیتی

خواهد در ایاالت متحده آمریکا به عنوان یک ابرقدرت نظامی و اقتصادی هم می5۹کنند.شان حساب میاقتصادی و امنیتی آینده

غانستان، هند احتماال نقش گیری در آسیا نقش مهمی بازی کند. در منطقه آسیای مرکزی و افآرایش جدید در حال شکل

در این  نابراینکند. بایاالت متحده و روسیه را بازی میکننده در برابر افزایش تسلط چین و حضور نسبتاً رو به کاهش متوازن

ت شدن به یک قدراش را به عنوان کشوری که در شُرف تبدیلهای نظامی و اقتصادیقابلیتسریع، هند  وضعیت رو به توسعة

  54روی میز بگذارد. باید ،در منطقه دارد یبزرگ است، با توجه به اینکه جایگاه

قرار گیرد. طوریکه که در باال ذکر شد، هند و بررسی مورد تحلیل ساختار جانبه نیز باید در این نامه سهپروژه چابهار و موافقت

گیری روابط مؤثر اقتصادی با کشورهای آسیایی زیادی برقرار کند. هرچند هند در آرایش اقتصادی در حال شکل ،توانسته است

ر اوراسیا که بیشتر در ابالقوه اش با آسیای مرکزی و کشورهای همجو هایتواند نقش خود را با تمام ظرفیتجدید آسیا نمی

                                                             
51 Kanwal Siibal, The Modi Style of Diplomacy: Many Hits and Some Misses” The Hindustan Times, 31 
December 2015, http://www.hindustantimes.com/columns/the-modi-style-of-diplomacy-many-hits-and-
some-misses/story-ZLB3DO629Ty7PzNhSycrJI.html   
52 Brahma Chellaney” The Global Pragmatist” 22 May 2015, The Open Magazine, 
http://www.openthemagazine.com/article/voices/narendra-modi-the-global-pragmatist  
53 See Ashley J. Tellis, Travis Tanner and Jessica Keough, (Eds). Strategic Asia 2011-12: Asia Responds to Its 
Rising Powers - China and India (Washington DC: The National Bureau of Asian Research, 2011).   
54 Kapil Kak, “India’s Strategic and Security Interests in Central Asia” in V Nagendra Rao and Mohammad Monir 
Alam, (Eds), Central Asia: Present Challenges & Future Prospects (New Delhi: Knowledge World, 2005), p. 208.   

 

http://www.hindustantimes.com/columns/the-modi-style-of-diplomacy-many-hits-and-some-misses/story-ZLB3DO629Ty7PzNhSycrJI.html
http://www.hindustantimes.com/columns/the-modi-style-of-diplomacy-many-hits-and-some-misses/story-ZLB3DO629Ty7PzNhSycrJI.html
http://www.openthemagazine.com/article/voices/narendra-modi-the-global-pragmatist
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مول ش هند به دنبال یک چارچوب پالیسی اقتصادی است که در آن تمام کشورهای منطقه به ،حاشیه است بازی کند. در نتیجه

بخشد ت انرژی هند را نیز بهبود میشود. این چارچوب امنیادغام  ،که هردو جانب نفع ببرد به اقتصاد هند افغانستان در یک رابطة

 چون ممکن است نهایتاً هند به برخی از منابع انرژی در منطقه اوراسیا دسترسی پیدا کند.

با داشتن چارچوب پالیسی  ،با این حال55هند با افغانستان و آسیای مرکزی بسیار محدود است. تجاریدر حال حاضر روابط 

تر به آرایش منطقه ای هند را دارد. اگر در یک دید کالنرفیت دگرگونی تجارت قارهها، این منطقه ظمناسب برای زیرساخت

ین امثل جایگاه پاکستان، ایران، افغانستان، آسیای مرکزی، هند و اروپا بنگریم، تجارت هند بسیار مهم است. تجارت مجموعی 

ه است. در نتیجه کاهش عمومی اقتصادی، این رقم میلیارد دالر بود ۷82بیش از با این کشورها   02۷0و  02۷۷در سال کشور 

و  0228های میلیارد دالر کاهش یافت. اندکی قبل از بحران اقتصادی جهانی در سال ۷56به 02۷5و  02۷4های نیز در سال

یافت، می دامه. اگر این روند ابود، تجارت هند با این منطقه وسیع بویژه با افغانستان، پاکستان و ایران بسیار سریع رشد 022۳

داشت تمام عوامل و کاهش صادارت در این منطقه وسیع، اما حتی با در نظر56رسید.میلیارد دالر می 422تا اکنون به این رقم 

 5۱میلیارد دالر افزایش داد. 052ها را تا رقم ورتوان مقدار تجارت با این کشمی ،در زمان محدود

استی پترس  –برمرهاون  هامبورگ/-گیرد. صادارت به روسیه از مسیر بمبییحاال اکثریت تجارت هند از طریق دریا صورت م

فدراسیون  ة. در یک عملیات آزمایشی از سوی اتحادیباشدمیروز  ۹2زمان این ترانزیت  .شودمیمایل دریایی( انجام  86۱5برگ )

–جنوب( )ممبی-المللی شمالهلیز بین)د ۷دهد که زمان ترانزیت از مسیر ( صورت گرفته، نشان میFFFAIحمل و نقل هند )

 –امیرآباد/ انزالی–)بندرعباس 0انزیت از مسیر باشد. به همین ترتیب، زمان ترروز می 02تا  ۷۱روسیه( –باکو –بندرعباس

روسیه از طریق مسیر جدید ریل تا قزاقستان( –بندرعباس–)بمبی ۹زمان ترانزیت از مسیر . باشدمیروز  04تا  ۷8استراخان( 

 باشد.روز می ۷8تا  ۷5

به تجارت دوجانبه محدود  تجاریتجارت زمینی هند و پاکستان در ده سال گذشته بهبود یافته است، اما بطور عموم این روابط 

هند متوقف –چین ۷۳60تجارت وسیع هند با چین بعد از جنگ 58مانده و بسیار کم به کشور سوم دوباره صادر گردیده است.

مثل بندر چابهار و  یهایگیرد. با زیرساختهای اخیر صورت میدودی از طریق گذرگاه ناتوال در سالهرچند تجارت مح .شد

افغانستان صورت بگیرد، حداقل -آسیایی مرکزی-از تجارت مجموعی هند از مسیر ایران درصد 02تسهیالت ترانزیتی، اگر حتی 

موضوع اساسی در درازمدت حجم تجارت  واند عبور نماید. بنابراین،تآینده میمیلیارد دالر ساالنه از این مسیر در چند سال  52

 باشد.انزیتی پیشرفته میرنه، بلکه تسهیالت ت

  

                                                             
55 As per Indian Ministry of Commerce data, India’s total trade with Central Asian region and Afghanistan in 
2016-17 was close to $1750 million with $825 million exports.  
56 For details see Gulshan Sachdeva, “Regional Economic Linkages” “Regional Economic Linkages” in Nirmala 
Joshi (Ed.) Reconnecting India & Central Asia: Emerging Security & Economic Dimensions, (Washington DC, 
Washington: Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, 2010), 115-179.  
57 International North-South Transport Corridor Dry Run Report (New Delhi: Ministry of Commerce and 
Industry, Government of India, 2014). http://commerce.nic.in/publications/INSTC_Dry_run_report_Final.pdf  
58 Nisha Taneja and Sanjib Pohit (Eds) India-Pakistan Trade: Strengthening Economic Relations (New Delhi: 
Springer, 2015).  

http://commerce.nic.in/publications/INSTC_Dry_run_report_Final.pdf
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 و تأثیرات احتمالی بندر چابهارافغانستان -روابط هند

راستا  اینتر امنیت و ثبات در افغانستان برای ثبات منطقه مهم است، هند نیز تالش دارد در با درک اینکه در یک سطح کالن

مکی به کنون هند کتر اوراسیا نیز گسترش یافت. تاننقش فعالی را بازی کند. با این حرکت، سیاست هند در قبال منطقه کال

کیلومتر(، برق  0۷8دالرام –سازی )بزرگراه زرنجند در افغانستان شامل راههای هرد دالر را تعهد کرده است. پروژهمیلیا ۹ارزش 

زراعت های متعدد در بخش انستان، پروژهپارلمان افغ ساختمانتا کابل(، پروژه بند برق سلما، ساخت  برق از پلخمریخط )

ر باشد. ساالنه بیشتر هزاران جوان افغان به منظوسازی میهای ظرفیتو تربیت، صحت و برنامهافغانستان، شبکه مخابرات، تعلیم 

 5۳.کنندمیبه هند سفر مدت مدت و درازهای کوتاهحصیالت عالی برای دورهت

امضاء کرد.  02۷۷را با هند در سال « استراتژیکهمکاری »قرارداد  ،بار در تاریخین روابط، افغانستان برای نخستینا برای ارتقاء

دیگر نیز تأکید  سازی روی دو موضوع عمدةهای ظرفیتفرهنگی و برنامه-تماعیعالوه بر افزایش روابط علمی، اج ،این قرارداد

سازی نیروهای نظامی افغانستان کمک کند. دوم، این کند. نخست، هند موافقت نمود تا در امر آموزش، تجهیز و ظرفیتمی

ساس ادر درازمدت برای رفاه و ثبات افغانستان حیاتی است. برعالوه، بر هند ایمنطقه کند که همکاری اقتصادیِقرارداد تأکید می

های سیاسی منظم به رهبری وزرای های ساالنه و مشورهنهادی را به منظور برگزاری نشستکانیزم این قرارداد هردو کشور یک م

کند که از سوی مشاوران امنیت ملی هردو مسایل امنیت ملی تأسیس میژیک را روی جه هردو کشور و یک گفتگوی استراتخار

  62کشور رهبری خواهد شد.

انستان ادعا کرد که افغ 02۷2ستان در سال باشد. اما حکومت افغانمحدود می شد که افغانستان دارای منابع بسیارقبال تصور می

برای ثبات در درازمدت، افغانستان نهایتاً باید نقش سنتی 6۷باشد.تریلیون دالر می ۹نخورده به ارزش دارای منابع بزرگ دست

ژی راه ابریشم جدید ان همواره از استراتریکایی و افغمآخود برای تسهیل تجارت را از طریق خاک خویش بازی کند. مقامات 

های علمی و پالیسی زیادی مورد بحث قرار گرفته بدینسو، ایده راه ابریشم جدید در نشست 0225صحبت کرده است. از سال 

است. این استراتژی یک دیدگاه درازمدت برای تجارت، ترانزیت و شبکه انرژی جهانی است که اقتصادهای آسیای مرکزی و 

یک وپولیتهای جئتان بود اما بدبختانه چالشراه ابریشم یک طرح اساسی برای افغانس60کند.ی را از طریق افغانستان وصل میجنوب

از  یتعداد زیادندارد. را ژی یر از کار پیوسته روی این استراتدیگری غ نةمانع این پروژه مهم شد. اما هنوز افغانستان هیچ گزی

با  پاکستان-پاکستان و افغانستان-کنند، بویژه در شرایطی که روابط هندبریشم را دشوار ارزیابی میتحلیلگران تطبیق پروژه راه ا

 شعاع قرار داده است.این پروژه را تحت چین نیز« یک کمربند، یک جادهابتکار »عالوه، های فراوان مواجه است. بهتنش

نامه تجارت و ترانزیت ی این پروژه صورت گرفته است. موافقتنیز در اجرا های مهماین موانع، برخی پیشرفت با وجود تمام

نامه، ها مذاکرات و با ترغیب ایاالت متحده آمریکا امضاء شد. طبق این موافقت( بعد از سالAPTTAپاکستان )-افغانستان

                                                             
59 For details of Indian projects in Afghanistan see Gulshan Sachdeva, “The Reconstruction Issue in 
Afghanistan: Indian & Chinese Contribution” in Marlène Laruelle, Jean-François Huchet, Sébastien Peyrouse, 
and Bayram Balci, eds. China and India in Central Asia: A New Great Game? ( Palgrave Mcmillan, 2010).  
60 See Text of Agreement on Strategic Partnership between the Republic of India and the Islamic Republic of 
Afghanistan , October 4, 2011, http://www.mea.gov.in/mystart.php?id=530518343  
61 Mining in Afghanistan, http://www.acci.org.af/business-opportunities-in-afghanistan/138-mining-in-
afghanistan.html  
62 See S. Frederick Starr and Andrew C. Kuchins, etc The Key to Success in Afghanistan A Modern Silk Road 
Strategy, Silk Road Paper (Washington: Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, 2010). 

http://www.mea.gov.in/mystart.php?id=530518343
http://www.acci.org.af/business-opportunities-in-afghanistan/138-mining-in-afghanistan.html
http://www.acci.org.af/business-opportunities-in-afghanistan/138-mining-in-afghanistan.html
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شور تسهیالت الزم را فراهم تا در انتقال کاالها بین دو کشور و یا از طریق خاک هردو ک اندکردهافغانستان و پاکستان توافق 

دهد تا از طریق بندر واگه به هند و از طریق سوست/تاشقرغان کاالهای خود را صادر کند. کنند. پاکستان به افعانستان اجازه می

ان ردهد تا از طریق خاک افغانستان به تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایمتقابالً، افغانستان به کاالی پاکستانی اجازه می

تواند از مسیر پاکستان به بندرهای آبی پاکستان مثل کراچی، قاسم، گوادر و های صادرات افغانستان میانتقال یابد. محموله

 های افغانستان در بندر واگهنامه بین افغانستان و پاکستان است که محمولهسرحد واگه برسد. در حال حاضر، این تنها موافقت

شود اما موترها در مسیر بازگشت اجازه ندارند کاالی هندی را انتقال دهند. با وجود بارگزاری میبه موترهای باربری هندی 

ای بشمار ای برای همکاری اقتصادی منطقهنامه گام عمدهطبیعت محدود و مشکالت جدی در آغاز تطبیق آن، این موافقت

ستان به این کیشوند. پیوستن رسمی تاجستفید میمن مسیر کشورهای دیگری فراتر از افغانستان و پاکستان نیز از ای6۹رفت.می

، کشورهای ترکمنستان، ایروژه کوچک به یک پروژه مهم منطقهکردن این پبرای تبدیل64نامه نیز تقریباً نهایی شده است.موافقت

ت کمتری برای کشورهای د. هرچند این پروژه از جذابیننامه گردت ایران( باید شامل این توافقرازبکستان )و در صورت ضرو

عبور و مرور از طریق این مسیر بطور دو طرفه با هند صورت نگیرد. اگر کشورهای  چنانچه ،آسیای مرکزی برخوردار خواهد بود

 شود، این منطقه از فضای نوظهور (APTTA)پاکستان -نامه تجارت و ترانزیت افغانستانآسیای مرکزی و هند شامل موافقت

استانبول اج وزیر خارجه هند در نشست پروسة طی چند سال مستفید خواهد شد. سوشما سوار (EEU)اوراسیا  اقتصادی اتحادیه

های قلب مسدود باشد، داشت که اگر شاهرگ در استانبول بطور مفصل در این باره بیان 02۷5)کنفرانس قلب آسیا( در دسامبر 

ه مگر دسترسی مستقیم زمینی به بازراهای هند ککند، کمک فغانستان ا به تواندآسیا کار نخواهد توانست. هیج چیز نمی« قلب»

صادر کند. و برعکس موترهای حامل بار کاالهای هندی  این کشورگونه تعرفه گمرکی به فغانستان کاالی خویش را بدون هیچا

خواهد بود. خانم سواراج همچنان  رسند که به سود تمام منطقهاز طریق افغانستان با هزینه پایین به بازارهای آسیای مرکزی می

های افغانستان در خاک هند در منطقه عطاری استقبال نموده و تمام از محموله اشانگیزههند با تمام "اظهار داشت که 

ایم که عالقمندیم به ما همچنان بطور رسمی اعالن کرده های الزم را برای محصوالت افغانستان فراهم خواهد کرد.سهولت

نامه تجارت و ترانزیت باوجودی که هند برای تطبیق بهتر موافقت65"پاکستان ملحق شویم.-امه تجارت و ترانزی افغانستاننموافقت

نامه در آینده نزدیک خیلی محتمل نیست. در نتیجه هند باید روی پیوستن به موافقت ،کندپاکستان تالش می-افغانستان

 جنوب و چابهار کار کند.-مالالمللی شهای بدیل به شمول دهلیز بینگزینه

 ه مراتبشدن افغانستان به یک نقطه وصل ببراین در درازمدت تجارت و تبدیلبه خودکفایی برسد، بنا افغانستان نیاز دارد تا نهایتاً

انستان با تر است. در این مورد اتصال افغشود مهمها تمویل میهای انکشافی که از سوی خارجیمدت و پروژههای کوتاهاز پروژه

اند بردهسازان افغانستان پیپالیسی اقتصاد هند که یک بازار سنتی برای محصوالت افغانی است، از اهمیت اساسی برخوردار است.

ند. نخست، افغانستان باید های خارجی باید روی دو موضوع تمرکز کنکه برای جبران تأثیرات منفی اقتصادی خروج نیرو

ربن، زیرساخت، مخابرات، زراعت، معارف، صحت وغیره جذب های معدن، هیدروکویژه در بخشرا به های خارجی گذاریسرمایه

 هایگذاری از سوی کشورگک که اهداف باالقوه برای سرمایههای بانک جهانی، معدن مس عینک و حاجیکنند. براساس برآورد

                                                             
63 Gulshan Sachdeva, “ Afghanistan and Pakistan Sign Trade and Transit Agreement, Central Asia Caucasus 
Analyst, Vol 12, No. 6, 2010.  
64 http://www.bakhtarnews.com.af/eng/business/item/16990-afghanistan-pakistan-tajikistan-near-to-finalize-
trilateral.html  
65 http://www.mea.gov.in/Speeches-
Statements.htm?dtl/26131/Statement_by_External_Affairs_Minister_at_the_Fifth_Ministerial_Conference_of
_the_Heart_of_Asia_Istanbul_Process_December_09_2015  

http://www.bakhtarnews.com.af/eng/business/item/16990-afghanistan-pakistan-tajikistan-near-to-finalize-trilateral.html
http://www.bakhtarnews.com.af/eng/business/item/16990-afghanistan-pakistan-tajikistan-near-to-finalize-trilateral.html
http://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/26131/Statement_by_External_Affairs_Minister_at_the_Fifth_Ministerial_Conference_of_the_Heart_of_Asia_Istanbul_Process_December_09_2015
http://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/26131/Statement_by_External_Affairs_Minister_at_the_Fifth_Ministerial_Conference_of_the_Heart_of_Asia_Istanbul_Process_December_09_2015
http://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/26131/Statement_by_External_Affairs_Minister_at_the_Fifth_Ministerial_Conference_of_the_Heart_of_Asia_Istanbul_Process_December_09_2015
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های شغل در سال 02.222و بیشتر از دالر ها میلیون باشند، اگر به صورت درست استخراج گردد، ساالنه صدهند و چین می

دوم، برای ثبات درازمدت، افغانستان باید به نقش سنتی خود در تسهیل تجارت از خاک خویش توجه 66آینده ایجاد خواهد کرد.

برای  گذاریایهرمنشست جذب س»آیند. در های منطقه بازیگران به حساب میبیشتر نماید. در هردو مورد باال، هند و دیگر کشور

های که از سوی فدراسیون صنعت و اتاق 02۷۹در نوامبر « نشست تجارت با افغانستان»و نیز  02۷0در سال « افغانستان در دهلی

 طور جدی روی موارد متذکره تأکید صورت گرفت.تجارت هند برگزار شده بود، به

های جدید هند در گذاریهای موجود و یا سرمایهگذاریرمایهمیزان س دهندهها نشانانتخاب هند برای میزبانی این نشست

د، قراردادی به شرهبری می« اداره فوالد هند»تی باشد. کنسرسیومی از هفت شرکت هندی که از سوی نهاد دولافغانستان می

ی هاشرکتاست. برخی  میلیارد دالر را برای استخراج سه بالک معدن آهن در مناطق مرکزی افغانستان برنده شده ۷2.۹مبلغ 

 6۱های مس و طال نیز رقابت کنند.هندی تصمیم دارند که برای گرفتن قرارداد پروژه

 822به بیشتر از  0220 – 022۷های میلیون دالر در بین سال 42هند و افغانستان نیز از مبلغ محدود  حتی تجارت ساالنه

ات میلیون دالر به هند صادر ۹22افغانستان ساالنه به ارزش حدود  افزایش یافته است. 02۷۱ – 02۷6های میلیون دالر در سال

تحت موافقتنامه دو جانبه تجارت بین افغانستان و هند ممکن بر افزایش این ارقام مؤثر بوده  (. ترجیحات ویژه۷دارد )جدول 

 ۱0میلیون دالر(، جلغوزه ) 64شک )است. در سال گذشته، اقالم اصلی صادراتی افغانستان به هند را محصوالتی از قبیل انجیر خ

شده از هند شامل داد. در مقابل، اقالم اصلی واردبادام، کِشته و پسته تشکیل می میلیون دالر(، 5۹میلیون دالر(، کشمش )

 باشد.منسوجات، محصوالت دارویی، غالت و لبنیات می

 )به میلیون دالر(( 5002 – 5002تا  5005 – 5000: ارزش تجارت هند و افغانستان )0جدول 

 مجموع واردات صادرات سال

022۷ – 0220 04.۹۱ ۷۱.50 4۷.8۳ 

0220 – 022۹ 62.۱۱ ۷8.46 ۱۳.0۹ 

022۹ – 0224 ۷45.4۱ 42.5۷ ۷85.۳8 

0224 – 0225 ۷65.44 4۱.2۷ 0۷0.45 

0225 – 0226 ۷40.6۱ 58.40 02۷.2۳ 

                                                             
66 The World Bank. Transition in Afghanistan: Looking beyond 2014. (Washington DC, 2012).  
67  P Bhattacharya, “Indian Firms Aim to bid for Afghan Mines” The Wall Street Journal, 26 April 2012. Available 
at http://goo.gl/dt4YpV  
 

http://goo.gl/dt4YpV
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0226 – 022۱ ۷80.۷۷ ۹4.۹۱ 0۷6.48 

022۱ – 0228 04۳.0۷ ۷2۳.۳۱ ۹5۳.۷8 

0228 – 022۳ ۹۳4.0۹ ۷06.04 502.45 

022۳ – 02۷2 46۹.55 ۷0۳.۷۳ 588.۱4 

02۷2 – 02۷۷ 400.4۷ ۷46.2۹ 568.44 

02۷۷ – 02۷0 5۷2.۳2 ۷۹0.52 64۹.4۷ 

02۷0 – 02۷۹ 4۱0.6۹ ۷5۳.55 6۹0.۷8 

02۷۹ – 02۷4 4۱4.۹4 028.۱۱ 68۹.۷۷ 

02۷4 – 02۷5 400.56 06۷.۳۷ 684.4۱ 

02۷5 – 02۷6 506.62 ۹2۱.۳2 8۹4.52 

02۷6 – 02۷۱ 52۱.68 0۳0.۳2 822.58 

 منبع: بانک اطالعاتی صادرات و واردات، وزارت تجارت و صنایع، دولت هند

های ترانزیتی که افغانستان با آن روبرو است، افزایش روشن است که تجارت هند و افغانستان با وجود مشکالت داخلی و چالش

ار و بهبرای محصوالت افغانی بوده است، ساخت بندر چا بازار ترینمانگونه که هند به طور سنتی به عنوان مهمخواهد یافت. ه

از واردات و صادرات را شاهد خواهیم جانبه، در تجارت هند و افغانستان یک افزایش قابل توجهی تطبیق درست موافقتنامه سه

 هند در افغانستان را نیز تسهیل خواهد بخشید.های انکشافی این امر تا حد زیادی فعالیتبود. 

 پیامدهای روابط هند و ایران

ترین جمعیت مسلمان شیعه را در سراسر بزرگ ،هند و ایران روابط مستحکم تاریخی و تمدنی دارند. در کنار ایران، هند دومین

ایران 68دهد(. یلیون آن را شیعه تشکیل میم 42میلیون نفوس مسلمان هند و یا بیشتر از  ۷۱0جهان دارد )در حدود یک چهارم 

همچنان یکی از منابع بزرگ انرژی هند نیز بوده است. هرچند طی پانزده سال گذشته همزمان با بیشتر شدن روابط هند و 

 که بسیاری هتانه با دیگر بازیگران خاورمیاناست. تمایل هند برای برقراری روابط دوس رفته ، رابطه ایران و هند رو به تیرگیآمریکا

                                                             
68 http://shianumbers.com/index.html  

http://shianumbers.com/index.html
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، ۷۳۳2کند. در طول جنگ افغانستان در دهه رند، اوضاع را برای هند مساعد میشان را با ایران دااز آنها مشکالت خاص خود

های متفاوت در مورد حضور شمال در افغانستان را عقب بزنند، هرچند که دیدگاه هند و ایران با هم همکاری کردند که تا اتحاد

 .در این کشور داشتند یکاآمرنیروهای ناتو و 

درصد واردات  4/۷6با این حال، واردات نفت از ایران از و انرژی بود.  تجاریهای غرب، هند به دنبال حفظ روابط با وجود تحریم

ای بین ایران و توافق هستهکاهش یافته است.  ۱202۷5درصد در سال  5.0به  6۳ 022۳تا  0228های کل نفت هند در سال

مند های عمده نفت هندی عالقهها، شرکتها باعث افزایش روابط دوجانبه شده است. با حذف تحریمحریمو لغو ت جهانیجامعه

اند. نها اکتشافاتی را نیز انجام دادهگذاری در ساحات نفتی این کشور هستند، محالتی را که عمالً آخریداری نفت ایران و سرمایه

یشتر سازد. با توجه به روابط های خود را در افغانستان و آسیای مرکزی برد که گزینهاین موضوع همچنان به هند کمک خواهد ک

های های ارائه شده شرکتتخفیف ۱۷در منطقه بوده و خواهد ماند. بین هند و پاکستان، ایران بخشی مهمی از استراتژی هند تیرة

شرکت )   و Bharat Petroleum)ترولیم )(، هند پترولیوم، بهارات پ(Reliance Industriesریالیسنس اندیزتری 

HPCL-Mittal Energy Ltd  از سر بگیرند. در نتیجه، واردات نفت  02۷6( را تشویق کرد تا آنها واردات از ایران را در سال

کاهش  02۷۱دهد که واردات در سال های اخیر نشان میدرصد افزایش یافت. اما داده ۷۷ه ب ۱002۷6ایران به هند در سال 

رساند که این موضوع ممکن ها میها ممکن است به دلیل تقاضای کمتر باشد. هرچند گزارشافته است. برخی از این کاهشی

هایی نیز وجود های هندی نداده است. گزارششرکت نه از طرف هند باشد که تهران ساحة نفتی بهجویااست یک اقدام تالفی

یک  افق کرده است که پیش از آن توسطتو«  Bفرزاد » برای ساحه« پروم روسیهگاز»ی را با دارد که ایران قرارداد اولیه

 با این این اتفاقات نمایانگر برخی از مشکالت موجود در رابطه دوجانبه ایران و هند هستند.۱۹کنسرسیوم هندی کشف شده بود.

تند سه "پیشرفت هدفمند"منطقه نیازمند  های هند درحال، کانوال سیبال وزیر خارجه پیشین هند اخیراً نوشته است که پروژه

 ۱4"جانب به ارمغان خواهد آورد.دردسر نیست، اما پایداری نتایج سودمندی را برای هر دوایران نیز یک شریک بی»و 

 مواجه یهای اخیر با فراز و فرودهایهای دوجانبه در سالاقتصادی و سیاسی، تجارت های جهانی و دوجانبةبه پیشرفت توجهبا 

دارو های برقی و کیمیاوی، فلزات، ماشین هند به ایران عبارتند از برنج، چای، آهن و فوالد، مواد وده است. صادرات عمدةب

د. واردات هند را عمدتاً مواد نفتی و محصوالت بدست آمده از نفت، مواد کیمیاوی عضوی/غیر عضوی، کود، پالستیک، نباشمی

قیمتی تشکیل های نیمههای قیمتی یا سنگ، سنگروف، مروارید طبیعی یا مصنوعیچارمغز، شیشه و ظ ،های خوراکیمیوه

 ۱5دهد.می

                                                             

 69 India's Country-wise Crude Oil Imports Since 2001/02, Reuters, 6 August 2012,  
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 ( )میلیون دالر(02۷۱-02۷6تا  0220-022۷و ایران ) جدول: ارزش تجارت هند

 مجموع واردات  صادرات  سال 

022۷-0220 ۹5۹ 084 5۹۱ 

0224-0225 ۷0۹۷ 4۷2 ۷64۷ 

022۱-0228 ۷۳44 ۷2۳44 ۷۷888 

02۷2-02۷۷ 04۳۹ ۷2۳08 ۷۹40۷ 

02۷0-02۷۹ ۹۹5۷ ۷۷5۳4 ۷4۳45 

02۷۹-02۷4 4۳۱۷ ۷2۹2۱ ۷50۱8 

02۷4- 02۷5 4۷۱5 8۳55 ۷۹۷۹2 

02۷5-02۷6 0۱8۷ 60۱۳ ۳262 

02۷6- 02۷۱ 0۹۳۹ ۷2526 ۷08۳۳ 

 منبع: بانک اطالعاتی صادرات و واردات، وزارت تجارت و صنایع، دولت هند

تواند بر اساس روابط اقتصادی موجود و بالقوه با ایران توجیه شود. تنها چیزی که در حال حاضر نیاز گذاری در چابهار میسرمایه

ران ها با ایگذاری، انرژی و دیگر سرمایهنفتاست انجام شود، بهبود و تقویت روابط دوجانبه اقتصادی از طریق افزایش واردات 

 است.

 جمع بندی

صادی و نیز به لحاظ اقت استراتژیکاتخاذ نموده است. این پروژه به لحاظ  استراتژیکتصمیم  گذاری در چابهار یکهند با سرمایه

 برده بود، اما دولت زمانی هند به اهمیت این پروژه پیپی دارد. هرچند از دیر های مهمی درهند در آسیا پیامده برای رشد جایگاه

اجرای به موقع این پروژه جایگاه سیاست خارجی خصیص داده است. گذاری روی این پروژه تبه تازگی منابعی را برای سرمایه

ند، یک کمربابتکار »های نهادی این کشور را به محک آزمون قرار خواهد داد؛ بویژه که جایگاه چین با مستقل هند و نیز ظرفیت

 در منطقه در حال رشد است.« یک جاده
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دهد تا این کشور در منطقه اوراسیا بیشتر نو قرار میی را در اختیار دهلیشترهای بیافغانستان گزینه–ایران–ای هندروابط تازه

های منفی گاهی گزارش رود. اما هر ازخوبی پیش می شکلدر آغاز، تطبیق پروژه حاال به  موانع رغم بعضینقش بازی کند. علی

ه نقش با توجه ب .رسدها به نشر میچابهار در رسانهو تأثیر این روابط بر بندر  آمریکازیادی بویژه در فضای ارتقای روابط هند و 

که اجازه ندهند تا این پروژه سازان هندی اما عزم راسخ دارند ژیک این پروژه، چنین چیزی دور از انتظار نیست. پالیسیاسترات

یی نیز ریکاآمسازان الیسیرسد که پبا ایران، به نظر می آمریکاشعاع هرگونه مالحظات دیگری قرار بگیرد. علیرغم مشکالت تحت

 ،رودانستان آگاهی دارند. اگر پروژه چابهار و ترانزیت طوریکه انتظار میژه برای تأمین ثبات پایدار در افغاز ظرفیت اقتصادی پرو

ن ی، ممکن است پاکستان نیز تحت فشار قرار بگیرد تا مرزهایش را بروی تجارت و ترانزیت کاالهای هندی باز کند. اعملی گردد

شدن انتقال تأمینات تدارکاتی ناتو از سوی ( پس از مانعNDNاز طریق شبکه توزیع شمالی ) آمریکافشار شبیه فشاری است که 

 پاکستان، بر این کشور اعمال کرد.

یق رود تا ده سال آینده که مرحله اول تطبآسیای میانه محدود است و انتظار نمی هند با منطقة تجاریدر حال حاضر روابطه 

نوب، این ج–شمال نقلوحملالمللی کردن هند به دهلیز بینادین به میان بیاید. در کنار وصلپروژه چابهار است یک تغییر بنی

پروژه ظرفیت تغییر مسیر تجارت هند با اوراسیا و اتحادیه اروپا را نیز دارد. با این حال تمرکز اصلی هند باید روی داشتن روابط 

المللی و تأثیرات اقتصادی آن، روابط اقتصادی هند و افغانستان با وجود کاهش نیروهای بینافغانستان باشد.  اقتصادی با ایران و

ن یک رابطه اقتصادی واقعی و درازمدت دارد تا اینکه دهد هند با افغانستااین نشان می .ای رو به افزایش استبطور قابل مالحظه

اشتن بردبرای تالش در . با توجه به اینکه ایران هنوز ه استجامعه جهانی به میان آمدای که در نتیجه دخالت آشفته یک رابطة

 های غرب است، این پروژه بسیار مهم است.تحریم

واقعی و درازمدت داشته باشد. جدا از  تجاری یتمرکز اصلی این  پروژه روی افغانستان و ایران است، هند باید یک برنامه

ید کود م و تولینیولمآ هایکارخانههای دیگری مانند تأسیس وه روی ذخایر نفتی ایران، همزمان باید برنامههای بالقگذاریسرمایه

ها در مراحل اولیه باید به اندازه کافی تولیدات داشته باشد. اما هنگامی این فعالیت. دست گرفته شودکیمیاوی نیز در چابهار روی

های گذاریها و سرمایهایران از همه پروژه ولیدات انبوهی در پی خواهد داشت. در این راستا،د، تبرداری سپرده شکه پروژه به بهرده

ها برای موفقیت پروژه چابهار گذاریکشور باید حمایت کند. این سرمایههای این یا سایر بخش تجاریهند در داخل مناطق آزاد 

 های پیش رو حیاتی خواهد بود.در سال

و  انهای ایرپروژه از جانب افغانستان یا هرگونه تغییر در سیاست خارجی هند نخواهد بود. اما بروکراسیچالش عمده برای این 

ر ساختن و نقش بسیاسی در سطح رهبری، ظرفیت ناکامروی این پروژه باشد. با وجود حمایت هند ممکن است چالش اصلی فرا

ایران با غرب نیز پیامدهای خاص خود  دارد. به همین ترتیب، رابطةوجود  آب کردن هرگونه ابتکار در این پروژه در هردو کشور

 کاآمریط با را روی این پروژه دارد. هرچند ممکن است به طور مستقیم روی پروژه تأثیر نداشته باشد، اما هرگونه تیرگی رواب

بخش خصوصی هند نیز در ایران  رود،است که انتظار میگذاران را از بین خواهد برد. این در حالی اطمینان خاطر سرمایه

های منظم در بینی شده است. مشورهقبالً در زمان طرح این پروژه پیشهای بیرونی گذاری کند. برخی از این چالشسرمایه

های های کلیدی برای اجرای درست این پروژه خواهد بود. نشر گزارشحلاری میان هند و ایران یکی از راهسطوح سیاسی و اد

 های پروژه نیز برای افکار عامه در سطح کالنتر در منطقه بسیار مهم خواهد بود.تأثیرات مثبت فعالیت منظم از



 8۳ 

اجرای این پروژه پاکستان را تحت  است زدن پاکستان است، اما در واقع ممکنگذاری در چابهار دورهداف سرمایههرچند یکی از ا

کار ابت»روی این پروژه ند تجدید نظر کند. چالش عمده فرال افغانستان و هفشار قرار داده تا این کشور در سیاست خود در قبا

ثبت ه نظر ممنطقه به شمول ایران و افغانستان نسبت به این پروژ یچین خواهد بود، چون تمام کشورها« یک کمربند، یک جاده

د و پاکستان کامالً آماده است تا در سازمان . هنباز کندعالقه نیست که پای چین را نیز در پروژه چابهار دارند. ایران خیلی بی

رو به این سازمان ملحق شود. جایگاه اقتصادی های پیشکن است ایران نیز در سالهای شانگهای بپیوندند. حتی ممهمکاری

ا ند تسازان منطقه را وادار کنممکن است پالیسیابتکار یک کمربند، یک جاده،  پاکستان/-چابهار، دهلیز اقتصادی چین

پاکستان، چین نگاه منفی نسبت به -های هند در مورد دهلیز اقتصادی چینرا تجدید نظر کنند. با وجود نگرانی هااستراتژی

جاری ترین شرکای تپروژه چابهار ندارد. هرقدر کشورها بیشتر باهم وصل گردند به نفع چین است چون این کشور یکی از بزرگ

پاکستان -رای نفوذ بیشتر در منطقه، چین همچنان عالقمند است که دهلیز اقتصادی چینتقریبا تمام کشورهای منطقه است. ب

ی ژافغانستان را در جهت یک استرات-نایرا-نو باید روابط هندبنابراین، دهلیرا به دیگر کشورها به شمول هند نیز توسعه دهد. 

کند. جغرافیای اقتصادی در حال حضور در منطقه، در  تر با توجه به معماری اقتصادی در حال ظهور آسیا تنظیمدر سطح کالن

 دراز مدت ممکن است محاسبات سیاست جغرافیایی را تحت شعاع قرار دهد.
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 بندی و بخش پایانیجمع

هایی جهت تطبیق کامل ژیک میان افغانستان، ایران و هند تا گاماست برای ایجاد روابط استرات طرحیهدف این تحقیق ارائه 

هند، ایران  جانبهشدن دهلیز ترانزیتی سهامضاء و عملی با برداری سپرده شود.برداشته شود و این پروژه به بهرهه چابهار موافقتنام

برداری خواهد رسید و عملی خواهد شد. این پروژه به مرحله بهرههای تجارت افغانستان، هند و ایران نامهو افغانستان و موافقت

ر و ترین عناصر جذب سرمایه، کاهش فقمهم ،های مستقیم خارجیگذاریو متوسط و سرمایهرات صنایع کوچک توسعه صاد

 بازارهایروند. برای افغانستان، بندر چابهار با صدور کاالی افغانی در توسعه به شمار می افزایش اشتغال در کشورهای درحال

ود. بنابراین، شمیسر میویت نقش افغانستان در اقتصاد جهانی کردن مسیر کاالی خارجی به بازار افغانستان، زمینه تقجهانی و باز

ر چابهار، شدن بندکند. برعالوه، با فعالتقویت می که بازار کار بازرگانان را نیزبل ،تنها صنایع کوچک و متوسطبندر چابهار نه

وه، گذاری کند. به عالاردات نیز سرمایهبخش صادرات و و تواند برای توسعه پایدار و درازمدت، روی نیروی کار درافغانستان می

 .تواند تأمین شودنیز می تجاریهای گذاری خارجی را فراهم نموده و امنیت مسیرافزایش سرمایه تواند زمینةافزایش تجارت می

ها، قنامهن توافگیری از ایای است. به منظور بهرهشدن افغانستان به تجارت جهانی و منطقهی عطفی برای وصلندر چابهار نقطهب

محور و های تجارتانستان متعهد به سیاستهای خلق شده استفاده الزم را ببرد. دولت افغافغانستان باید آماده باشد تا از فرصت

های اصلی پایین در افغانستان گواه این امر است. یکی از اولویت نسبتاً نظام تعرفه .است تجاریطرفدار از میان برداشتن موانع 

های های تسهیل کننده در بخشها و طرزالعملهای منطقه از طریق تصویب پالیسیبا کشور تجاریت افغانستان بهبود روابط تجار

های مبتکر و پرکار معروف هستند که قادر پیشهباشد. در سطح منطقه و جهان، بازرگانان افغان به تجارتترانزیت و تجارت می

کند که هم از سرمایه اجتماعی و تخصص این تاجران د. بندر چابهار فرصتی را فراهم میباشنبه تجارت در مرزهای متعدد می

 کند.که افغانستان را به بازار جهانی وصل می یهایهم از راه استفاده شود ودر داخل کشور 

راچی است. ک بستهواعباس در ایران کراچی در پاکستان و بندر که به دو بندر آبی است  محصور در خشکیافغانستان کشوری 

ن اقتصاد بزرگتری ،عالوه، افغانستان از طریق دیورند نیز با پاکستان، دومینومتر از افغانستان فاصله دارد. بکیل 0222در حدود 

کیلومتر( دارد. پاکستان برای افغانستان جایگاه دروازه هند را دارد که بزرگترین اقتصاد  0452سارک، مرز طوالنی مشترک )

بنابراین، صادرات به پاکستان و از طریق پاکستان برای توسعه صادرات افغانستان مهم است. هرچند، به دلیل سارک است. 

شود. مشکالت ترانزیت از طریق پاکستان، کاالی زیاد افغانی به پاکستان صادر شده و سپس به عنوان کاالی پاکستانی صادر می

های ی صادر شده و افغانهای افغانی بنام محصول پاکستانقالین درصد 85براساس برآوردهای اتحادیه صادرکنندگان قالین، 

های دوجانبه و توافقنامه مهکنند. باوجود تعداد زیادی از توافقناارزش مجموعی را دریافت می درصد 52کننده قالین کمتر از تولید

 برای تجارت و انتقال اموال مواجه هستند. یایهافغانستان با پاکستان، بندرهای بین دو کشور هنوز با محدودیت ۷۳65 تجاری

 بازارن تریبندرهای آبی برای رسیدن به هند، بزرگ سازیفراهمپاکستان در امر -موافقتنامه تجارت و ترانزیت بین افغانستان

ای همحموله ساحه تجارت آزاد جنوب آسیا و یکی از پویاترین اقتصادهای دنیا، بسیار مهم است. اغلب کاالهای افغانی توسط

عالوه، تر است. بردارد درحالیکه انتقال کاال توسط کشتی به مراتب ارزان پی های غیر ضروری را درشود که هزینههوایی ارسال می

به  یچیدهستان به صورت پاست. موفقیت موافقتنامه تجارت و ترانزیت افغانستان و پاک باالها در هند بسیار کرایه تنظیم محموله

بین  تقویت روابط های جدیدی برایز روی بندر چابهار فرصتوپولیتیک افغانستان و پاکستان وابسته است. تمرکئروابط ج

و  نامه تجارتبندر چابهار برای کاهش وابستگی به موافقت پتانسیلکند. هند و دیگر کشورهای جهان فراهم می افغانستان،



 ۳۷ 

های اهرم فشار در بازینامه به عنوان یک که پاکستان نتواند از این موافقتتواند اطمنان دهد پاکستان می-ترانزیت افغانستان

 وپولیتیک استفاده کند.تر جئکالن

ها روی یک توافقنامه تجارت و ترانزیت بین افغانستان و سی ایاالت متحده به امضا رسید تا گفتگوای در واشنگتن دینامهتفاهم

نهایی شده و امضاء گردد. مذاکرات در مورد این توافقنامه هنوز جریان دارد و هیچ  022۳دسامبر  ۹۷پاکستان آغاز شود و تا 

 تاریخ قطعی برای امضای این توافقنامه تعیین نشده است.

خشیده ی دو جانبه را نیز تسهیل ب، روابط تجارنامه دهلیز ترانزیتی سه جانبه میان افغانستان، ایران و هندانعقاد و تطبیق موافقت

دهد. تجارت ترانزیت باید سودآورتر های جنوب آسیا، ایران و کشورهای خلیج فارس را افزایش میبازاررسی افغانستان به و دست

 در باربری، حمل و نقل، دید تجاریهای جشده و با کاهش کرایه و زمان انتقال کاالها باید مقرون به صرفه گردد. برعالوه، فرصت

جنوب آسیا، هر سه های بازارایجاد شود. عالوه بر دسترسی بیشتر به  تجاریهای کنار دهلیزدر  تجاریخدمات  و همچنین قطار

آوری مؤثر تعرفه و افزایش درآمدهای گمرکی های سودآورتر، کاهش در تجارت غیر قانونی و قاچاق، جمعتوانند تجارتکشور می

  داشته باشند.نیز از تجارت 

د و نیز انستان، ایران و هناقتصادی افغ و هند یک گام حیاتی در جهت توسعة ه افغانستان، ایرانجانبدر پایان، دهلیز ترانزیتی سه

 باشد.می ذینفعروابط سیاسی کشورهای  بهبود

  



 ۳0 

 های بخش اولضمیمه

 

 22نامهتفاهم

 میان

 نوزارت تجارت و صنایع جمهوری اسالمی افغانستان و سازمان منطقه آزاد چابهار جمهوری اسالمی ایرا

 برای

صنعتی -تاجران افغان در منطقه آزاد تجاریگذاریسرمایهکاالها، مسافران و  نقلوحملتنظیم انتقال زمینی، 

 چابهار

 0290، 5کابل، 

 

 بنام خدا

شهباز یزدانی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان و وزارت  مهندسنامه میان سازمان منطقه آزاد چابهار توسط این تفاهم

توسط داکتر انورالحق احدی وزیر تجارت افغانستان براساس پالیسی راهبردی  ، همچنینو صنایع جمهوری اسالمی ایرانتجارت 

جانبه با کشورهای همسایه به ویژه کشور دوست و برادر، جمهوری روابط همه بندی توسعهجمهوری اسالمی ایران برای اولویت

گذاری، ترانزیت کاالها و امکانات سرمایه سازیفراهمبه منظور  تجاریادی و اسالمی افغانستان برای تأسیس یک رابطه اقتص

 امضاء شده است. 02۷۱مطابقه سوم می  ۷۹۳۷ثور  ۷۹تأسیس واحدهای تولیدی در منطقه آزاد چابهار به تاریخ 

 

 ماده اول

 اهداف و مقاصد

چابهار جمهوری اسالمی ایران )در ادامه بنام جانبین وزارت تجارت و صنایع جمهوری اسالمی افغانستان و سازمان منطقه آزاد 

 :دانکردهکاالها از طریق بندر آبی چابهار و اهداف ذیل امضاء  نقلوحملنامه را برای تنظیم ترانزیت و شود( این تفاهمیاد می

 .توسعه، گسترش و تقویت روابط تاریخی و فرهنگی تجارت بین دو کشور -
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 .از طریق بندر چابهار و مالک زرنج بین دو کشور نقلوحملترانزیت و امکانات بیشتر  سازیفراهم -

 جانبه و حفظ/تقویت منافع هردو کشور.های دوگسترش همکاری -

المللی، ترانزیت کاالها و مسافران از طریق زمین که بین جمهوری اسالمی افغانستان و بین نقلوحملنامه با توجه به موافقت

ترین بندرهای میالدی به امضاء رسید که روی نقش چابهار به عنوان یکی از مهم 022۹ی مطابق هجر ۷۹80ایران در سال 

ترانزیت  و نقلوحملهای در مورد المللی، معیارها و عرفو با توجه به اصول پذیرفته شده بین .ترانزیت کاال برای افغانستان است

 نامه گنجانیده شده است:کاالها از طریق بندر آبی چابهار، مواد آتی در موافقت

 

 ماده دوم

 تعریفات

امللی زمینی و ترانزیت کاالها و مسافران بین حکومت موقت بین نقلوحملعالوه بر اصطالحات ذکر شده در ماده اول از جمله 

 شوند:؛ اصطالحات ذیل طور ذیل تعریف می022۹افغانستان و جمهوری اسالمی ایران در سال 

ر باشد که دالمللی منطقه آزاد چابهار و افغانستان )شرکت خصوصی( میبین نقلوحملت شرک :نقلوحملشرکت  .۷

 نامه آمده است.ماده هفتم این تفاهم

ای است که توسط سازمان تجارت جهانی و سازمان جهانی گمرک مطابق قوانین ترانزیت هردو کشور پروسه ترانزیت: .0

 تعریف شده است.

 

 ماده سوم

 نامهحدود تفاهم

زمینی و ترانزیت کاالها و مسافران جمهوری اسالمی افغانستان در منطقه آزاد چابهار و مسیر  نقلوحملنامه بر مواد این تفاهم

 منتهی به مالک زرنج، فراه و بندرهای اسالم قلعه جمهوری اسالمی افغانستان قابل تطبیق است.

 

 ماده چهارم

 نقلوحملآزادی ترانزیت و انتخاب وسایل 

 نامه ذکر شده باید بدون حق ترانزیتکه در ماده سوم این تفاهم یهایاند که تمام کاالهای جانبین از طریق راهانبین توافق کردهج

 و هیچ نوع محدودیت، ترانزیت شود.
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 قلنومورد انتخاب نوع وسایل حملخصوصی هردو کشور در  و تاجران دولتی و بخش نقلوحملکنندگان خدمات تأمین -

 ن که مطابق معیارهای هردو کشور باشد آزاد هستند.شا

 نقلوحملرایگان و یا از وسایل شرکت  نقلوحملتوانند از وسایل شان مین هردو کشور برای انتقال کاالهایتاجرا -

 المللی منطقه آزاد چابهار و افغانستان که جزئیات آن در ماده هفتم آمده است، استفاده کنند.بین

 

 ماده پنجم

 خصیص زمین برای تاجران افغان در منطقه آزاد چابهارت

ها و افراد متقاضی افغان به هکتار زمین مناسب را در منطقه آزاد چابهار برای شرکت 52سازمان منطقه آزاد چابهار -

 دهد.کاالها به اجاره می نقلوحملو  تجاریهای صنعتی، منظور فعالیت

بینی شده در این شان و مطابق پروسیجر پیشها و تولیداتناسب فعالیتان به تای برای تاجران افغزمین اجاره -

 شانافغانستان توزیع شده و در اختیارنامه، تحت شرایط آسان پس از معرفی از سوی وزارت تجارت و صنایع تفاهم

باره امتیاز آن دو هایش را شروع کند؛ در غیر آنگیرد. شرکت و یا فرد متقاضی باید در جریان یک سال فعالیتقرار می

 نامه توضیح شده است.این تفاهم ۷گردد. شرایط برای توزیع زمین با جزئیات بیشتر در ضمیمه سلب می

اش متوقف بوده است، سلب سازمان منطقه آزاد چابهار حق دارد امتیاز تاجر افغان را که برای دو سال پیاپی فعالیت -

 کند.

هکتار زمین دیگر را نیز در صورت نیاز تحت همین شرایط به تاجران  52ا سازمان منطقه آزاد چابهار موافق است ت -

 افغان به اجاره بدهد.

شود؛ نرخ اجاره باید با در نظرداشت موقیت زمین از ساله تعیین می 52نرخ اجاره زمین فی متر مربع برای یک دوره  -

بعد از ختم سال پانزدهم  درصد ۷2سنت در یک سال تعیین شده که حداکثر تا  ۱2سنت و حداکثر  62حداقل 

 یابد.افزایش می

 

 ماده ششم

 ایجاد اشتغال برای شهروندان افغان در منطقه آزاد چابهار

ان توانند کارمندان و کارگرکنند، میگذاری یا فعالیت میکه در منطقه آزاد چابهار سرمایه های افغانستانیتمام شرکت -

 شان مطابق قوانین موجود در سازمان منطقه آزاد چابهار استخدام کنند.دیهای تولیبرای تجارت و فعالیت افغان را

شده در پاراگراف اول این ماده، باید از سوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان معرفی شده و کارمندان و کارگران یاد -

آن مطابق قوانین جمهوری  سال با امکان تمدید 5تا  ۹های اقامت طوالنی مدت )جمهوری اسالمی ایران برای آنها ویزه

 اسالمی ایران( صادر کند.
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 ماده هفتم

 مشترک نقلوحملتأسیس یک شرکت 

أسیس سازی امکانات بیشتر تالمللی را برای انتقال مؤثر کاالها و فراهمبین نقلوحملجانبین توافق دارند تا یک شرکت  -

 کنند.

که ضمیمه این  AoAر پاراگراف اول این ماده آمده، در طرزالعمل تأسیس، مدیریت و سایر جزئیات این شرکت که د -

 باشد.نامه توسط جانبین قابل اجرا مینامه است بیشتر توضیح داده شده و بعد از امضای این تفاهمتفاهم

های که از سوی جانبین در رابطه خصوصی خود را معرفی کنند. تمام تصمیم بین موافقت دارند تا همکاران بخشجان -

شود باید بعد از تأیید از سوی یک گروه کاری گرفته می نقلوحملات مختلف مربوط به شرکت مشترک به موضوع

 مشترک با حق تصمیم گیری مساویانه، اجرایی شود.

هردو جانب را به هردو کشور  تجاریهردو جانب بار دیگر روی تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه که کاالی ترانزیتی و  -

 دهند، تأکید دارند.نین و معیارهای هردو کشور انتقال میدر مطابقت با قوا

 

 ماده هشتم

 تجاریو  نقلوحملهای های خصوصی و دفاتر شرکتهای بانکتأسیس شعبه

های خود را مشروط به اینکه از سوی بانک تواند شعبههای دولتی و خصوصی افغانستان مینامه، بانکمطابق این تفاهم -

 فی شده و با قوانین بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مطابقت داشته باشد، تأسیس کند.مرکزی افغانستان معر

 هایها و دفاتر شان را در چابهار و کابل برای مدیریت فعالیتگذاران و تاجران هردو کشور اجازه دارند تا شعبهسرمایه -

 شان تأسیس کنند. تجاری

ی گذاری و اقتصادها را به منظور گسترش روابط خدماتی، سرمایهرانسها و کنفاند تا نمایشگاهجانبین موافقت کرده -

 در کابل و چابهار هر سال برگزار کنند.

 

 ماده نهم

 دبی-چابهار-تأسیس دهلیز هوایی کابل

دبی و برعکس را در مطابقت با قوانین ترافیک هوایی به منظور تسریع، -چابهار-جانبین توافق دارند تا راه هوایی کابل -

 های بخش  خصوصی افغانستان در منطقه آزاد چابهار تأسیس کنند.گذاریل و تشویق سرمایهتسهی
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و فعالیت نمایند مشروط به اینکه از گذاریسرمایهتوانند در این ساحه خطوط هوایی خصوصی و دولتی هردو کشور می -

 های مربوطه هردو کشور معرفی شوند.سوی وزارت

ارات مربوط در افغانستان باید تمام امکانات مورد نیاز برای ذخیره پطرول و مواد سوخت سازمان منطقه آزاد چابهار و اد -

 المللی فراهم کند.مورد نیاز خطوط هوایی که مورد تأیید هردو کشور باشد را مطابق به قوانین بین

 

 ماده دهم

 تعدیالت

خواست مکتوب شان را به وزارت تجارت و صنایع نامه را تعدیل کند، باید درهرگاه هر یکی از جانبین بخواهد این تفاهم -

افغانستان و سازمان منطقه آزاد ارائه نماید و این دو نهاد یاد شده باید یک کمیته باصالحیت را توظیف کند تا به 

 مشکل رسیدگی کند.

 

 ماده یازدهم

 انفاذ و اعتبار

روز پس از دریافت یادداشت از طریق  ۹2المللی نامه آن را در در روشنی قوانین بینجانبین بعد از تأیید این تفاهم -

 دفترهای دیپلماتیک شان باید مورد تنفیذ قرار بدهند.

نامه/موافقتنامه برای یک دوره نامه از سوی نهادهای تقنینی هردو کشور، این تفاهمبعد از امضاء و تصویب این تفاهم -

اه قبل به صورت کتبی از طریق دفاتر دیپلماتیک شان م 6غیر محدود مورد اعتبار بوده مگر اینکه یکی از جانبین 

 خواستار الغاء آن گردد.

در  ۷۹/0/۷۹۳۷ماده و دو ضمیمه و در دو نسخه فارسی و انگلیسی که هردو عین اعتبار را دارد به تاریخ  ۷۷نامه در این تفاهم

 وزارت تجارت و صنایع افغانستان به امضاء رسید.

 حدیپروفیسور داکتر انورالحق ا

 وزیر تجارت و صنایع جمهوری اسالمی افغانستان

 

 شهباز یزدبانی مهندس

 رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار
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 ها:ضمیمه

 هکتار زمین واقع در منطه آزاد چابهار 52طرزالعمل تخصیص  .۷

 المللی منطقه آزاد چابهاربین نقلوحملنامه شرکت اساس .0

زمین منطقه آزاد چابهار برای بخش  خصوصی افغانستان از طریق وزارت تجارت و صنایع  هکتار 20طرزالعمل 

 ۱۱جمهوری اسالمی افغانستان

برای تطبیق پاراگراف چهارم موافقتنامه کمیته مشترک وزارت تجارت و صنایع افغانستان و سازمان منطقه آزاد چابهار تشکیل 

اه با امکانات زیرساختی و خدمات )آب، برق، جاده و کانالیزیسیون( برای هکتار زمین مناسب همر 52شده تا برای تخصیص 

خصوصی افغانتسان بعد از تأدیه قیمت طبق قانون منطقه آزاد چابهار به منظور گسترش تولید، تجارت، خدمات و مدیریت  بخش

 ترانزیت افغانستان فعالیت کند. پروسه انتقال زمین قرار ذیل است:

هکتار زمین که جانبین به بر سر آن به توافق رسیده است تنها به آن عده از متقاضیان بخش  خصوصی  52تخصیص  ماده اول:

 افغانستان توزیع خواهد شد که از سوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان معرفی شده باشد.

مهوری اسالمی ایران در رابطه به صنعتی چابهار ج-با توجه به قوانین و مقررات اداره و مدیریت منطقه آزاد تجاری ماده دوم:

ساله براساس در خواست متقاضی، مقررات، منابع  52ها، زمین مذکور باید طی یک قرارداد درازمدت انتقال زمین به خارجی

سال براساس توافقین جانبین  52شود. دوره قرارداد بعد از تخنیکی و انسانی سازمان منطقه آزد چابهار به متقاضی داده می

 واند تمدید شود.تمی

سازمان  شان بهگذاریسرمایهها باید از سوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان بعد از ارزیابی توجیهات و پالن متقاضی ماده سوم:

 از ادارات مربوط جمهوری اسالمی ایران بدست بیاورند.گذاریسرمایهها مکلف اند تا جواز منطقه آزاد چابهار معرفی شود. متقاضی

شود. هرگاه وزارت در مرحله نخست، زمین برای یک دور سه ساله به وزارت تجارت و صنایع افغانستان داده می چهارم: ماده

های کافی از بخش  خصوصی افغانستان معرفی کند و آنها به تجارت و صنایع افغانستان در همین مدت سه سال بتواند متقاضی

عداد به ت احه تخصیص داده شده گسترش داده خواهد شد. همزمان، اگر متقاضیگونه رسمی جواز فعالیت شان را کسب کنند، س

 نامه در کل باید اصالح شود.ای که تخصیص داده شده و تفاهمتعیین شده نرسد، ساحه

 باشد:نامه، نرخ اجاره زمین به متقاضایان بخش  خصوصی افغانستان قرار ذیل میبعد از امضای تفاهم ماده پنجم:

 62شود؛ نرخ اجاره باید با در نظرداشت موقیت زمین از حداقل ساله تعیین می 52ره زمین فی متر مربع برای یک دوره نرخ اجا

 یابد.بعد از ختم سال پانزدهم افزایش می درصد ۷2سنت در یک سال تعیین شده که حداکثر تا  ۱2سنت و حداکثر 
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گردد، سازمان منطقه آزاد چابهار آماده است ار با خدمات اضافی میهکت 52هرگاه یک متقاضی خواستار بیشتر از  ماده ششم:

 تا برای آنها زمین و خدمات بیشتر را بعد از دریافت ارزیابی و توجیهات شان فراهم کند.

 بین وزارت تجارت و صنایع 00/6/۷۹8۹باشد که به تاریخ ای مینامهاین پروسه بخش انفکاک ناپذیر سومین تفاهم ماده هفتم:

افغانستان و سازمان منطقه آزاد چابهار در همین منطقه به امضاء رسیده است، و تحت قوانین حاکم در سازمان منطقه آزاد 

 چابهار و جمهوری اسالمی افغانستان قابل اجرا است.
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 ۱8نامه پیشنهاد شدهاساس

 المللی افغانستان و منطقه آزاد چابهاربین نقلوحملشرکت 

 0290، 5 –کابل 

المللی منطقه آزاد چابهار جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اسالمی افغانستان بین نقلوحملنامه شرکت ساسا

 افغان لمتد(-)شرکت خصوصی چابهار

 

 فصل اول

 نام شرکت، عنوان، موقعیت و مدت تجارت

-المللی چابهاربین نقلوحمل")المللی منطقه آزاد چابهار و افغانستان بین نقلوحملنام شرکت مشترک شرکت  ماده اول:

جمهوری اسالمی افغانستان و جمهوری اسالمی  تجاریباشد که تحت قوانین (، شرکت خصوصی محدودالمسئولیت می"افغان

 ایران فعالیت خواهد کرد.

، قوانین هنامشرکت دارای یک شخصیت حقوقی بوده و به لحاظ مالی باید مستقل باشد. این شرکت باید تحت اساس ماده دوم:

 نوشته منطقه آزاد چابهار و دیگر قوانین و مقررات مربوطه کار کند.

 ماده سوم: هدف شرکت:

دریایی، بارگذاری و بار اندازی کاالها، انتقال مسافران، انبار کردن، خدمات  نقلوحملهای زمینی و اداره و تأمین خدمات در بخش

هیل ها برای تسبت و تعمیر امکانات و مراکز، و نیز ساخت و بهره برادری ترمینالبندری، انتقال مواد سوخت، ساختن، حفظ و مراق

 دهد.اهداف این شرکت را تشکیل می نقلوحملترانزیت و انواع مختلف خدمات 

 باشد:های شرکت برای تحقق و رسیدن برای هدف شرکت قرار ذیل میها و مسئولیتمکلفیت ماده چهارم:

 .هاشرکت نقلوحملعه، تأسیس و مدیریت واحدهای برای توسگذاریسرمایه .۷

 .زمینی نقلوحملمؤثر و دوامدار در  نقلوحملتأسیس و مدیریت خدمات  .0

 .دریافت امکانات مالی از منابع داخلی و خارجی و ارائه هر نوع امکانات و خدمات مالی در محدوده هدف شرکت .۹

ویژه برای شرکت برای تحقیق در مورد پیشنهادات مرتبط با هدف تأیید بودجه و منابع مالی که از طریق قراردهای  .4

 .شرکت

  .های مربوطهدریافت مشوره/نظارت/ارزیابی و داللی و خدمات مدیریتی بخش .5
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 .های حقیقی و حقوقیاجرای تمام انتقاالت فعلی، و امضای قرارداد با افراد و شخصیت .6

 .قول و غیر منقولخرید، فروش، کرایه و تبدیل تمام انواع کاالهای من .۱

ه با توجه ب .های شان با امور شرکت مرتبط هستندهای که فعالیتالمللی و نهادهای مرتبط بینعضویت در سازمان .8

 .قوانین و مقررات مربوطه

 .های شرکتتهیه هرنوع ضمانت، تضمین و نامه حمایتی در رابطه به فعالیت .۳

 .المللیطابقت با قوانین و مقررات بینافتتاح یک شعبه شرکت در داخل و بیرون کشور در م .۷2

 های که به طور مستقیم یا غیر مستقیم که برای تحقق هدف شرکت نیاز است.اجرای فعالیت .۷۷

تواند با تصمیم هیئت مدیره به دیگر دفتر مرکزی شرکت در منطقه آزاد چابهار خواهد بود. دفتر این شرکت می ماده پنجم:

 ران نقل مکان کند.نقاط در داخل جمهوری اسالمی ای

های های خویش را در داخل و بیرون کشور با پیشنهاد هیئت مدیره و تأیید ادارهها و نمایندگیتواند شعبهشرکت می یادداشت:

 مرتبط تأسیس کند.

 شرکت باید برای مدت نامحدود تأسیس شود. ماده ششم:

 

 فصل دوم

 مجموع سرمایه، اسهام و شرایط برای انتقال مسافران

آن  درصد 4۳آن مربوط سازمان منطقه آزاد چابهار و  درصد 5۷سرمایه اولیه شرکت معادل یک میلیون دالر که  اده هفتم:م

 درصد 4۳و  5۷باشد، اما تقسیم اسهام به های افغانستانی( میمربوط وزارت تجارت و صنایع جمهوری اسالمی افغانستان )شرکت

گیری نسبت به طرف افغانی امتیاز داشته باشد. تمام تصامیم در شرکت باید میمبه این معنی نیست که طرف ایرانی در تص

 گردد.مشترکا با قدرت مساوی از سوی هردو جانب اتخاذ 

صورت اجازه ندارد سهم شرکاء را منتشر کند یا اسهام ثبت شده کنونی را تغییر دهد یا تغییری در  شرکت به هیچ ماده هشتم:

ها به دیگر نوع شرکت« شرکت خصوصی انحصاری»وارد کند یا وضعیت حقوقی شرکت را از  شرکت ترکیب و ساختار شرکاء

 تغییر دهد؛ مگر با تأیید مجمع عمومی شرکت. 

العاده مجمع عمومی افزایش یابد. مجمع عمومی در زمان تواند در هر زمانی با یک تصمیم فوقسرمایه شرکت می ماده نهم:

یابد و مبلغی که در زمان نوشتن پذیرش نامه سرمایه شرکت باید مبلغ مجموعی که افزایش می اتخاذ تصمیم برای افزایش

 کند،مبلغ باقیمانده را درخواست می شرکتگردد؛ و همچنان شرایط و مقررات پرداخت و زمانی را که هیئت مدیره پرداخت می

قوق و شرایط برابر برخوردار هستند. هردو طرف افغانی داران موجود از حمشخص کند. در صورت پذیرش سهام جدید، تمام سهام

خریداری  شرکتروز قبل از پذیرش سهم جدید از سوی  62توانند اسهام جدید را متناسب با سهم فعلی شان حداقل و ایرانی می

 کنند.
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 فصل سوم

 سازمان و ساختار شرکت

 اجزای اصلی شرکت قرار ذیل اند: ماده یازدهم:

 مجمع عمومی -

 ت مدیرههیئ -

 بخش تفتیش  -

 

 مجمع عمومی: 

العاده تواند. جلسات عادی و فوقمجمع عمومی شرکت با حضور تمام شرکاء یا نمایندگان آنها تدویر شده می دوازدهم:ماده 

 شود. این شرکت در مقر آن دایر می

اگر هیأت مدیره در موعد مقرره گردد. روز بعد از ختم سال مالی تدویر می ۷02جلسه مجمع عمومی معموال  سیزدهم:ماده 

برای دایر شدن جلسه مجمع عمومی اهتمام نکند، این کار باید از سوی بخش تفتیش صورت بگیرد. جلسات فوق العاده مجمع 

تواند در هر زمانی به اساس درخواست رییس هیأت شوند، میعمومی یا جلسات عادی آن که بصورت فوق العاده فراخوانده می

دارانی که حد قاضای مدیر عامل شرکت به هیأت مدیره، یا درخواست مفتش شرکت یا هم بر اساس خواست سهاممدیره، یا ت

و در مطابقت با  42ها باشد، تدویر شود. هیأت مدیره باید مجمع عمومی را در عرض درصد سهم شرکت در ملکیت آن 02اقل 

ند از توانده باشد، فرا بخواند در غیر آن صورت شرکاء شرکت میایران و افغانستان مشخص ش تجاریطزرالعملی که در قوانین 

وانند تمفتش شرکت درخواست کند تا جلسه مجمع عمومی را فرا بخواند. چنانچه مفتش از این کار استنکاف نماید، شرکاء می

شرکاء برای تدویر جلسه  نامهتها جلسه را فرا بخوانند. در این حالت باید در دعوخودشان با مالحظه تمام رسمیات و طرزالعمل

ها برای تدویر جلسه مجمع عمومی از سوی هیأت مدیره و بخش تفتیش مورد مجمع عمومی تذکر داده شود که درخواست آن

 اغماض واقع شده است. 

نشر  های سایر جلسات مجمع عمومی باید در مجله ساالنه که از سوی مجمع عمومی همه ساله بهنامهدعوت چهاردهم:ماده 

 رسد، منتشر شود. می

روز باشد.  42روز و حداکثر  ۷2نامه تا تاریخ تدویر جلسه مجمع عمومی باید حداقل فاصله میان تاریخ انتشار دعوت .0یادداشت 

 نامه بصورت واضح ذکر شده باشد. صورت جلسه، تاریخ، زمان و مکان جلسه باید در دعوت

مجمع عمومی باید به شرکاء از طریق پست هوایی فرستاده شود و باید از دریافت  نامه برای سایر جلساتدعوت .5یادداشت 

 آن از طریق فکس یا ایمیل اطمینان داده شود. 
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نامه و پیروی از رسمیات در صورتیکه تمام شرکاء در جلسه مجمع عمومی حضور داشته باشند، به انتشار دعوت .2یادداشت 

 دیگر نیاز نیست. 

دارترین عضو مجمع عمومی خستین جلسه مجمع عمومی چه عادی باشد چه فوق العاده، باید از سوی سابقهن پانزدهم:ماده 

ها تعداد اسهام را باید مورد ارزیابی قرار دهد تا از مدیریت و رهبری شود. مجمع عمومی باید در حضور شرکاء یا نمایندگان آن

ر ها به تعداد دو نفر ناظت سهم، باید از میان شرکاء یا نمایندگان آنتکمیل بودن نصاب اطمیان حاصل کند و بدون در نظرداش

دهند که و یک نفر منشی را انتخاب نماید. رییس جلسه به معیت دو ناظر و یک منشی هیأت اجرائی مجمع را تشکیل می

 مسئولیت مدیریت و رهبری جلسه ره به عهده خواهند داشت. 

رصد شرکاء طرفین که حق رأی دارند، چه اصالتا و چه هم نیابتا حضور داشته باشند، د 52با حضور بیش از  شانزدهم:ماده 

شود. در صورتیکه این نصاب تکمیل نگردد، باید مطابق یادداشت نصاب الزم برای تدویر جلسه عادی مجمع عمومی حاصل می

مین جلسه مجمع عمومی با حضور تعداد نامه به اعضای مجمع عمومی مجددا فرستاده شود. دودر فوق، دعوت ۷4ماده  0و  ۷

نامه مذکور عدم تکمیل شدن نصاب درج شده باشد. شود مشروط بر اینکه در دعوتشرکاء حاضر و دارای حق رأی تدویر می

جمع یک درصد از سوی  52ایران و افغانستان بوده و با آرای  تجاریتمام تصامیم در مجمع عمومی در صورتیکه مطابق با قوانین 

 گران. ها به دست آمده باشد، باید صحیح و معتبر دانسته شود؛ به جز در موارد انتخاب مدیره و تفتیشکاء یا نمایندگان آنشر

درصد شرکاء از هر دوجانب که دارای حق  52نصاب الزم برای رسمیات جلسات عادی مجمع عمومی با حضور  هفدهم:ماده 

دد. در گرها در جلسه حضور داشته باشند، تکمیل میه باشند چه هم نمایندگان آنرأی باشند، چه اصالتا در جلسه اشتراک کرد

دوباره دعوت شوند مشروط  ۷4ماده  0و  ۷های صورتیکه نصاب الزم در جلسه اول به دست نیاید، مجمع باید مطابق یادداشت

العاده مجمع عمومی شرکت، حد اقل سه فوقنامه دوم درج گردد. در دومین جلبر اینکه موضوع عدم تکمیل نصاب الزم در دعوت

العاده مجمع عمومی در صورتیکه ها باید حضور داشته باشند. تصامیم جلسه فوقیک ثلث اعضای واجد حق رأی یا نمایندگان آن

 شود. با دو ثلث آراء اعضای حاضر از هر دو جانب اتخاذ شده باشد، معتبر و صحیح دانسته می

شوند، باالی تمام شرکاء مرعی یمی که در مجمع عمومی و در مطابقت با قوانین هر دو کشور اتخاذ میتمام تصام ماده هجدهم:

 اند. این تصامیم جای مناقشه ندارند. االجراء است؛ حتا آن عده از اعضاء شرکت در جلسه غایب بوده یا رأی منفی داده

گیری کند، تمام موضوعات مندرج در صورت جلسه تصمیم در صورتیکه مجمع عمومی نتواند در یک جلسه روینوزدهم: ماده 

ر شود. جلساتیکه تحت این شرایط تدویمانده به زمان دیگر که از دو هفته دیرتر نباشد، موکول میگیری روی موارد باقیتصمیم

ته صحیح و معتبر دانس شوند به دعوت مجدد نیازمند نبوده و تمام تصامیم آن در صورتیکه با نصاب الزم اتخاذ شده باشند،می

 شوند. می

که در هر جلسه مجمع عمومی صورت گرفته است.  باشدمیها و تصامیجزئیات جلسه باید مشتمل بر تمام بحثماده بیستم: 

این گزارش باید در دو رونوشت از سوی منشی مجمع ترتیب شده و به امضای هیأت مدیره مجمع برسد. یک رونوشت از این 

مقر شرکت ثبت و بایگانی شود و رونوشت دیگر باید از طریق هیأت مدیره به هیأت مدیره برای اجراآت فرستاده گزارش باید در 

 شود. در صورتیکه حکم قانون موجود باشد، این گزارش باید از سوی ادارات مربوطه ثبت شوند. 
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بوط به شرکت به استثنای مواردیکه جلسات عمومی مجمع عمومی صالحیت دارند روی تمام موضوعات مر بیست و یکم:ماده 

 گیری کند. توضیح داده شده، تصمیم 00مستلزم تدویر جلسه فوق العاده است، و در ماده 

گیری در مورد اصالح یا شود: تصمیمهای جلسه فوق العاده مجمع عمومی شامل این موارد میصالحیت ماده بیست و دوم:

رمایه شرکت؛ انحالل، ادغام، فروش و یا اصالح وضعیت حقوقی شرکت؛ ایجاد تنوع نامه شرکت؛ افزایش یا کاهش ستعدیل اساس

ین نامه و قوانگیری از سوی مجمع عمومی در مطابقت با این اساسهای شرکت و هر مساعی دیگر که مستلزم تصمیمدر فعالیت

 نافذه دو کشور باشد. 

 . هیأت مدیره: 5

که مسئولیت مدیریت و گردانندگی شرکت را به عهده دارند، شامل پنج عضو هیأت مدیره این شرکت بیست و سوم: ماده 

 ای انتخاب خواهد شد. شوند. از هر کشور سه عضو بصورت دورهالبدل برای دو سال انتخاب میشود که بصورت علیمی

برای دوره یک ساله و به  انتخاب مجدد اعضای مجمع عمومی جواز دارد و رئیس هیأت مدیره باید از میان اعضاء .0یادداشت 

 ای از میان اعضای افغان و ایرانی انتخاب شوند. صورت دوره

 دوساله انتخاب شود.  ای از میان اعضای هیأت مدیره برای یک دورهمدیر عامل شرکت باید بصورت دوره .5یادداشت 

وار مستلزم تأیید بصورت مجموعی یا قسطها یا اعتبارات معاشات، قرضهپرداخت معاشات، مزدها، کمکبیست و چهارم: ماده 

مراحل و پرداخت طی ۷۹4۱قانون تجارت  نامه شرکت یا اصالحیهاساس ۷۹4مجمع عمومی بوده و باید در مطابقت با ماده 

 گردد. 

رکت مه شناآیند و به استثنای مقاماتی که از سوی اساسحقوقی شرکت به حساب می هیأت مدیره نمایندهبیست و پنجم: ماده 

 های ذیل را انجام دهند: توانند فعالیتمحدودیت دارند، تمام اعضاء هیأت مدیره می ۷۹4۱یا اصالحیه قانون تجارت سال 

  .اجرای تمام امور اداری .۷

  .گیری تمام رسمیات الزمپی .0

 .هاهای داراییهای شرکت و ترتیب فورمحفظ و مراقبت از ملکیت .۹

 .مزدهابودجه و تعیین معاشات و دستترتیب  .4

 .های مرتبط با سود ساالنهها و پروپوزالحسابارزیابی  .5

 .و طرح مقررات داخلی و بیرونیترتیب  .6

 .جرای تصامیم مجمع عمومیا .۱

 .ها و دریافت اعتباراتپرداخت قرضه .8

 .هاهای دیگر و پذیرش نمایندگیشعبهگشایش  .۳

 .استخدام و تقرر متخصصان، کارمندان و کارگران .۷2

 .های حقوقی دیگرهای خصوصی، افراد یا شخصیتها، نهادهای دولتی، سازمانها، بانکداد با شرکتهر نوع قراانعقاد  .۷۷
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آالت، تجهیزات، و تمام کاالهای مورد نیاز های قابل انتقال و غیر قابل انتقال، ماشینملکیت فروش یا اجاره خریداری، .۷0

  .اب شرکتشرکت و اجرای معامالت به نمایندگی از شرکت با استفاده از حس

 .های شرکت یا بدون آنقرضه با گروگذاشتن ملکیتدریافت  .۷۹

 .اعتباراتدریافت  .۷4

  .اعطای قرضه .۷5

 .های جاری و ثابتحسابگشایش  .۷6

  .هاها و سایر اسناد و مفاد آنها، سفتهها، براتجات، چک، پذیرش و پرداخت حوالهصدور .۷۱

نافع شرکت به عنوان وکیل مدافع در تمام مراحل دعوای حقوقی انجام مرافعه قانونی به نمایندگی از شرکت و دفاع از م .۷8

 .با صالحیت تام برای مراجعه به محاکم باصالحیت در مطابقت با قوانین مربوطه

کاری، استخدام وکیل حقوقی، اعطای صالحیت به وکیل حقوقی و سلب داور یا متخصص، اقامه دعوا علیه جعلانتخاب  .۷۳

مام منازعات از طریق مذاکره، مصالحه با داوری در مطابقت با قوانین و مقررات دو آن در صورت لزوم، حل و فصل ت

 کشور. 

 های مفوضهای الزم به به استثنای صالحیتبرای اجرای وظایف خود بطور احسن، هیأت مدیره باید تمام صالحیت .0یادداشت 

 نامه داشته باشد. به مجمع عمومی در مطابقت با قوانین و این اساس

های شرکت به شخص حقیقی های خود را برای مدیرت فعالیتتوانند تمام یا بخشی از صالحیتهیأت مدیره می .5یادداشت 

 یا حکمی ثالث تفویض نماید. 

کاری خود نیز  اعضای هیأت مدیره باید تا نهایی شدن رسمیات اعضای منتخب جدید، پس از ختم دوره بیست و ششم:ماده 

هند. هیأت مدیره باید رییس و نایب رییس شرکت را از میان اعضای شرکت با اکثریت آراء انتخاب کنند. به کار خود ادامه د

 ای از میان شرکاء شرکت انتخاب شوند. رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت نباید در هیچ دوره

و باید تحت هدایت، نظارت و کنترول مدیر عامل شرکت است  مسئولیت اداره امور روزانه شرکت به عهدهماده بیست و هفتم: 

 هیأت مدیره صورت بگیرد. 

هیأت مدیره باید جلسات خود را مطابق نیاز و مشروط به اینکه از شش ماه دیر تر نشود، تدویر نماید.  بیست و هشتم:ماده 

 نامه برای تدویر جلسهدعوتتوانند هر زمانی از طریق ارسال رئیس هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکت یا سه عضو هیأت مدیره می

 روز قبل از روز برگزاری جلسه فرستاده شود.  02نامه باید هیأت مدیره اقدام نمایند. دعوت

 یابد. ها رسمیت میبه عالوه یک درصد اعضاء یا نمایندگان آن 52جلسات هیأت مدیره با حضور  .0یادداشت 

 شود که به اتفاق آراء اعضای حاضر اتخاذ شده باشد. یح دانسته میتصامیم هیأت مدیره در صورتی معتبر و صح .5یادداشت 

تواند خودش رأی خود را استعمال کند یا آن را به عضو دیگر هیأت مدیره واگذار هر عضو هیأت مدیره می ه بیست و نهم.ماد

تواند و حاضر هیأت مدیره مینماید یا هم در صورت تأیید به شخص ثالث از طریق تفویض صالحیت وکالت. مزید بر آن، هر عض
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ش توانند همزمان از بیاز چندین عضو دیگر بصورت همزمان نمایندگی کند اما سایر افراد که عضویت هیأت مدیره را ندارند، نمی

 از یک عضو نمایندگی کنند. 

شرکت حقوق و مکلفیت به بار ها و قراردادها و سیار اسناد که برای ها، سفتهها، حوالهتمام اسناد، مدارک، چکام ماده سی

ا در هآن آورند، باید به امضای افرادی که از سوی هیأت مدیره به همین هدف تعیین شده اند، برسد؛ یا هم به امضای نمایندهمی

 ها تفویض شده است. هایی که به آنحدود صالحیت

 . بخش تفتیش  2

های ها و اجراآت تفتیش نباید مخل جریان فعالیت. فعالیتدپارتمنت تفتیش حیثیت ناظر شرکت را داردسی و یکم: ماده 

 شرکت شود.  روزانه

 ۹2مفتش مکلف است گزارش از ترازنامه سالیانه، گزارش مفاد و ضرر، و گزارش وضعیت عمومی شرکت را سی و دوم: ماده 

ب نماید. هیأت مدیره باید گزارش روز قبل از برگزاری جلسه ساالنه مجمع عمومی و در روشنی قوانین دو کشور تهیه و ترتی

 تفتیش و گزارش خودشان را به مجمع عمومی ارایه نماید. 

های شرکت را در هر زمانی مورد بازرسی قرار دهد و تمام مدیران ها و بدهیها، داراییتواند ملکیتمتفتش می سی و سوم:ماده 

 ار دهد تا کار خود را به انجام برساند. مکلف اند تمام تسهیالت و تجهیزات الزم را در اختیار متفش قر

تواند نامه تصریح شده است، مفتش میهمین اساس ۷۹: در صورت بروز وضعیت اضطراری طوریکه در ماده سی و چهارمماده 

بصورت مستقیم مجمع عمومی را فرابخواند و از این اقدام خود هیأت مدیره را اطالع دهد. در چنین حالت، باید صورت جلسه 

 نامه درج شود. ر دعوتد

 فصل چهارم

 هاسال مالی، اظهار نامه ساالنه سود و زیان و بهره

شود؛ به جز از مارچ سال بعد( هر سال ختم می 02مارچ( آغاز و در آخر حوت ) 0۷سال مالی از اول حمل ) ماده سی و پنجم:

 گردد.حوت ختم می 02سال اول که از با ثبت شرکت شروع و در 

اظهارنامه سود و زیان ساالنه و ترازنامه شرکت باید از سوی هیئت مدیره تهیه و تا ختم سال مالی یا حداکثر  ششم: ماده سی و

تا ختم خرداد )جون( قبل از برگزاری جلسه ساالنه مجمع عمومی به نظارت کنندگان تسلیم شود. این اظهارنامه همراه با گزارش 

داران ارائه روز قبل از برگزاری جلسه ساالنه مجمع عمومی باید به سهام ۷5قل نظارت کنندگان در دفتر مرکزی شرکت حدا

 شود.

ترازنامه ساالنه و اظهارنامه سود و ز یان شرکت باید مطابق با قوانین و مقرارت مرتبط و معیارهای معمول  ماده سی و هفتم:

 حسابداری تهیه شود.



 ۷26 

سود خالص  درصد 5کل سرمایه شرکت برسد، هیئت مدیره باید  درصد ۷2ماده سی و هشتم: تا اینکه پس انداز شرکت به 

انداز شرکت تخصیص بدهد. بعد از آن، جلسه ساالنه مجمع عمومی در باره مقدار مبلغی که از سود ساالنه را به حساب پس

ی رصددد، تخصیص گیرد. اگر سرمایه شرکت افزایش یابخالص شرکت به حساب پس انداز ذخیره باید ذخیره شود، تصمیم می

مجموع سرمایه افزایش  درصد ۷2یابد که پس انداز قانونی شرکت معادل سود خالص برای حساب پس انداز تا زمانی ادامه می

 یابد.

بعد از تأیید ترازنامه و اظهارنامه سود و زیان از سوی مجمع عمومی، سود سهام تأیید و اعالن شده در هر زمان  ماده سی و نهم:

شود. هیچ سودی ار و هر نحوی که هیأت هیأت مدیره تصمیم بگیرد و در مطابقت با قوانین هر دو کشور پرداخت میبه هر مقد

 شود.  بر سود سهام پرداخت نشده حساب نمی

 

 فصل پنجم

 فسخ و انحالل شرکت

اد و یا هر مشکل حقوقی هرگاه به هر دلیلی شرکت به خساره مواجه شد، یا شرکت نصف سرمایه خود را از دست د ماده چهلم:

کند تا در مورد انحالل یا حفظ شرکت و ارائه العاده دعوت میدیگر پیش آمد، هیأت مدیره مجممع عمومی را به یک جلسه فوق

 پیشنهادها به ادارات و مقامات با صالحیت تصمیم بگیرد.

ها تم سال در مطابقت با مقرره قانون انجمندر جریان انحالل، مدیران انحالل باید مجمع عمومی را در خ ماده چهل و یکم:

های منقول و دهد. مدیران انحالل باید تمام داراییها را انجام میدعوت نموده و مجمع عمومی بجای هیئت مدیره تمام فعالیت

خاذ شده به مجمع غیر منقول و اجناس شرکت را همراه  با ترازنامه و اظهارنامه سود و زیان با توضیح کامل در مورد اقدامات ات

های شرکت ها را تأیید کند. مدیران انحالل صالحیت دارند تا در مورد تمام داراییعمومی بفرستد. مجمع عمومی باید حساب

های باقیمانده شرکت باید میان سهام داران افغانی و ایرانی مطابق با سهم های شرکت را بپردازد. داراییتصمیم بگیرند تا بدهی

 تقسیم شود. شان در شرکت

های جلسات وغیره باید به ها، راهنماییها و نامه، آگهیها، دفترهای حسابها، مینوتزارشتمام اسناد، گ ماده چهل و دوم:

 زبان فارسی تهیه شود.

 ننامه گنجانیده نشده است، باید مطابق مقررات و شرایط مقرره اصالحیه قانوهر موضوعی که در این اساس ماده چهل و سوم:

ای در باره هر موضوعی در قانون تجارت، باید مطابق به هجری تصویب شده، و در صورت نبود مقرره ۷۹4۱تجارت که در سال 

 انجام شود. تجاریهای معمولی معیارها و عرف
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 های بخش اولمخفف

MoCI – وزارت تجارت و صنایع 

ACCI – های تجارت و صنایع افغانستاناتاق 

AISA – افغانستانگذاری سرمایهه اداره حمای 

WTO – سازمان جهانی تجارت 

APTTA – پاکستان-نامه تجارت و ترانزیت افغانستانموافقت 

EPAA – اداره انکشاف صادرات افغانستان 

ADB – بانک انکشاف آسیایی 

IMF – المللی پولصندوق بین 

FDI – مستقیم خارجیگذاریسرمایه 

FIATA - فیاتا( بار نقل و حمل کارگزاران دیهاتحا المللیبین فدراسیون( 

AFCO – افغانستان المللیبین باربری هایشرکت اتحادیه 

ATTA – موافقتنامه ترانزیت و تجارت افغانستان 

IRU – ایجاده المللیبین نقل و حمل اتحادیه 

TIR – المللی )تیر(سیستم ترانزیت بین 

ASYCUDA – ا(سیستم خودکار اطالعات گمرکی )آسیکود 

EU – اتحادیه اروپا 

CPEC – پاکستان-دهلیز اقتصادی چین 

NATO – )سازمان پیمان اتالنتیک شمالی )ناتو 

NRRCP – یامنطقه و ملی منابع دهلیز برنامة 

UNCTAD - ملل سازمان توسعه و تجارت کنفرانس 
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ECO – سازمان همکاری اقتصادی 

SAFTA – ساحه تجارت آزاد جنوب آسیا 

CAREC – مرکزی آسیای یامنطقه اقتصادی هاییهمکار 

MoFTR - خارجی تجارت رژیم نامهتفاهم 

TIFA – گذاریچارچوب تجارت و سرمایه 

GSP – سیستم عمومی ترجیحات 

EBA –  هرچیز به جز اسلحه 

CSATTF - جنوبی و مرکزی آسیای تجارت و نقلوحمل مجمع 
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 ضمیمه برای بخش دوم

 

 آبی چابهار های جدید در بندرپیشرفت

های ئیس مجلس عمان فعالیتحسن روحانی در دیدار با خالد هالل ناصر المعمولی ر جمهوررئیس، 02۷8جنوری  ۷۱تاریخ  در

ن گذارات و گفت: ایران از فعالیت سرمایهحائز اهمیت دانس را آزاد تجاری چابهار برای دو کشور گذاران عمانی در منطقهسرمایه

 ۱۳کند.تلف اقتصادی بویژه در حوزه ترانزیت استقبال میهای مخعمانی در بخش

 کندهای بیشتری برای ترانزیت از بندرهای هند را فراهم میچابهار فرصت

شورهای بین ک ،نقلوحملهای غالمرضا انصاری سفیر ایران در هند اظهار داشت که بندر چابهار ایران تأثیرات مثبتی روی فعالیت

های همکاری ترانزیتی با بعضی از بندرهای هند به زودی باز شود. او این رود که حتی دروازهنتظار میایران و هند داشته و ا

دیدار عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی  اظهارات را در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا( در حاشیه

 ت.هند در روز چهار شنبه ابراز داش آهنراهایران با وزیر 

که بخشی از پالن انکشافی آن در همکاری  ازاریابی برای بندر چابهار ایرانآخوندی به هند آمده بود تا در محفلی که به منظور ب

هند بحث  آهنراهلوکوموتیف و قطار باربری با وزیر  022با هند انجام شده است، اشتراک کند. وی در این دیدار روی خریداری 

هند امضاء کرد. انصاری در مورد دیدارها و موافقتنامه گفت  آهنراهمیلیارد دالر با اداره دولتی  6به ارزش  ای رانامهو تفاهم کرد

بود. او گفت که  نقلوحملکشور در بخش بین دو  ها در آیندةدر مورد نتایج همکاریکه دیدار آخوندی از هند یک گام مثبت 

 82با دیگر بندرهای هند را نیز فراهم خواهد کرد.ی همکاری پیشرفت موفقانه بندر چابهار زمینه

 هند به زودی فروش لوکوموتیف به ایران را نهایی خواهد کرد

اختصاصی با  حبةدر یک مصا هند آهنخطو اقتصادی  مهندسیدولتی خدمات  مهروترا، رئیس و مدیر عامل ادارة راجیف

. اندلوکوموتیف به ایران امضا کردهای را برای تهیه درازمدت نامهاهم)ایرنا( گفت که دو کشور تفایران گزاری جمهوری اسالمی خبر

نامه کند. جزئیات این تفاهمبین این دو کشور را تسهیل می آهنراه های آینده در بخشنامه همکاریهماو اضافه کرد که این تفا

ایران  آهنراهها با دی ریل هند روی دیگر پروژهدر جریان دو هفته آینده نهایی خواهد شد. هرچند اداره خدمات تخنیکی و اقتصا

 باشد.نامه یک توافقنامه بسیار مهم برای هند میکار کرده است اما این تفاهم

                                                             
79 Tehran, Jan 17, IRNA – Omani investors are welcome to invest in Iran's economic projects in particular the 
transit sector, Iranian President said on Wednesday http://www.irna.ir/en/News/82799500  
80 Chabahar will open door to more transit from Indian ports . New Delhi, Jan 13, IRNA 
http://www.irna.ir/en/News/82793886  

http://www.irna.ir/en/News/82799500
http://www.irna.ir/en/News/82793886
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 اهمیت بندر چابهار برای هند

ه ایران ب ها به حرکت سریع کاالها و انتقال مسافرانمهروترا در مورد اهمیت بندر چابهار برای هند، تأکید کرد که این لوکوموتیف

زاهدان تا چابهار نیز استفاده خواهد شد که روند توسعه بندر را تسریع  آهنراهآنها همچنان برای »کمک خواهد کرد. وی گفت: 

شدن به آسیای مرکزی و در نهایت تر هند برای وصلبرای اهداف کالنها به ایران نامه و تهیه لوکوموتیفد کرد. این تفاهمنخواه

 8۷ .«بندر چابهار در ایران نیز استفاده خواهد شد اروپا از طریق

 ها استای بسوی دیگر ملتوزیر راه و شهرسازی: بندر چابهار دروازه

 دریایعباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ایران، بندر چابهار ایران را که در جنوب شرق ، ایرنا؛ 02۷8جنوری  ۷2نو، دهلی

های تجارت بین ایران و هند در روز ای که در سمینار جستجوی فرصتند. در سخنرانیخوا« هادروازه ملت»عمان قرار دارد 

کرد، روی اهمیت هماهنگی و تالش مشترک برای افزایش همکاری بین دو کشور تأکید کرده و گفت چهارشنبه صحبت می

رداری بدهند تا بندر چابهار به بهره هم دستبهشوند دستاز این بندر مستفید می ایران، هند، افغانستان و دیگر کشورها که

 سپرده شود.

-الالمللی شمکنند. نخست، دهلیز بینشان تمرکز میهایهلیز اصلی روی افزایش همکاریایران و هند از طریق سه د»او گفت: 

من  رود.روپا میبه ا ری را معرفی کردیم که به سمت غرب وگذرد. ما دهلیز دیگروسیه میکه از جنوب، از مسیر هند و ایران 

کنم که این برای ایران و هند بسیار مهم است. دهلیز سومی نیز وجود دارد که به سمت شرق از طریق افغانستان و فکر می

 .«شودبه چین ختم می نهایتاًو آسیای مرکزی 

در شمال ایران تکمیل شده و آذربایجان -ایران آهنراههای همکاران ایران در این قرارداد، آخوندی گفت که آورددر مورد دست

تا سه ماه دیگر  ـ کنددیگری که قزوین را به رشت در شمال غرب ایران وصل می آهنراهشود. افتتاح می 02۷8جنوری  ۷5در 

مان در غرب و روسیه ما به دو طریق به بندرهای به این وسیله، سپس از رشت به آستراخان امتداد یافته وـ  شودافتتاح می

 .کنیمپیدا می دسترسی

 ایران و هند قراردادی به ارزش دو میلیارد دالر را امضا کردند

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران اظهار کرد که ایران و هند قراردادی به ارزش دو ، ایرنا، 02۷8جنوری  ۷0نو، دهلی

. آخوندی در یک مصاحبه اختصاصی با ایرنا در اندکردهو پیشرفت پروژه بندر چابهار امضاء  نقلوحملرد دالر را در بخش میلیا

زاهدان به ارزش یک میلیارد  آهنراهروز جمعه گفت که روی سه موضوع با مقامات هندی از جمله روی توسعه بندر چابهار تا 

 دالر بحث کرده است.

 فر کرده و بازم به ایران سگذشته برای تحقیقات ال هفتة ند،ستکه دخیل در این پروژه ه هندی شرکتمقامات »وی گفت: 

 022بحث بر سر تهیه  ،وی اظهار داشت که موضوع دوم .«اندبه این کشور برگشته آهنراهزنجیره  پیشنهادی برای توسعة
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این یک معامله خوب بین ایران و هند بود. هند آماده است تا این پروژه را تمویل »لوکوموتیو برای قطارهای باربری بوده است. 

 .«کند

میلیون دالر هزینه بر  622ا ذکر اینکه بخشی از لوکوموتیوها در ایران تولید خواهند شد، او گفت که طبق برآوردها این پروژه ب

ان شآهنراهپروژه تا سه سال دیگر تکمیل خواهد شد. هند بطور قابل توجهی روی توسعه صنعت »دارد. آخوندی اضافه کرد: می

کنولوژی تجدید در اختیار دارد، بنابراین همکاری با هند برای ایران به معنای دسترسی به آخرین ژی لووکرده و تکنگذاریسرمایه

 .«باشدروز در این بخش  می

ها روی آن بحث شد، تولید مشترک قطار بین ایران و هند بود. بخشی از قطارها بطور مستقیم از هند موضوع سومی که با هندی

د توانایرانی میشرکت  »فوالد اصفهان تولید خواهد شد. آخوندی بیان داشت:  شرکتآن در  هایخریداری شده، اما اکثر بخش

وی گفت که دولت هند نیز برای تمویل این پروژه عالقمند است و  .«هزار تُن فوالد از هند دریافت خواهد کرد 422بیشتر از 

 80برساند. ءدر قالب یک قرارداد رسمی به امضا ایران در تالش است تا این موضوعات را در دیدار حسن روحانی از هند

 مار، سفیر هند در ایران در مورد چابهاردیدگاه سوراب کُ

 .مهم است ی بندر چابهار در جنوب شرقی ایران برای هند بسیارمار سفیر هند در ایران، معتقد است که پروژه توسعهسوراب کُ

اختصاصی با  ها را در مصاحبهازارهای آسیای مرکزی را دارد. او این گفتهورود به ب حکم دروازة ،نوچون این بندر برای دهلی

کرد، )ایرنا( که در حاشیه دیداری برای تقویت تجارت بین دو کشور از طریق چابهار صحبت میایران خبرگزاری جمهوری اسالمی 

اه و شهرسازی ایران نیز در آن اشتراک صورت گرفت و عباس آخوندی وزیر ر 02۷8جنوری  ۷2اظهار داشت. این دیدار به تاریخ 

در خصوص پروژه چابهار اظهار رضایت کرد. آقای کمار  نودهلیها بین تهران و کرده بود. سفیر هند در ایران از سرعت همکاری

  .«پروژه بسیار خوب است بخش بوده و پیشرفتجریان همکاری بین ایران و هند در بندر چابهار رضایت»گفت: 

ما بخش بزرگ انتقال گندم به افغانستان »مار گفت: ایران، کُ جمهوررئیساز سوی  02۷۱دسامبر  ۹وری افتتاح بندر در ضمن یادآ

ز باشد. همه چیهند می تجاریهای دهنده تأثیر مثبت افتتاح این بندر روی راهچابهار انجام دادیم که خود نشان را از طریق بندر

ه زودی باشد، بآالت برای بندر چابهار که مسئولیت هند میهای مربوط به تدارکات ماشینوسهرود و تمام پربسیار خوب پیش می

 8۹«تکمیل خواهند شد.

 پروژه چابهار بهترین زمینه برای تقویت روابط ایران و هند

بندر چابهار به عنوان رانی هند از پروژه ها و کشتینیتین گادکاری وزیر حمل و نقل، بزرگراه، ایرنا، 02۷8جنوری  ۷2، نودهلی

مشترک هند و ایران نام برد. این اظهارات را گادکاری طی یک مصاحبه اختصاصی در روز چهارشنبه در  تجاریترین پروژه مهم

حاشیه یک محفل بازاریابی در پاییخت هند که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران نیز در آن شرکت کرده بود، بیان 

برد برای هردو کشور خواهد بود. هند از این -ز دید تدارکاتی، پروژه چابهار بسیار مهم است و یک وضعیت بردا»داشت. او گفت: 
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 گذاری وروژه برای سرمایهکنم که این پمن فکر می»وی اضافه کرد: « ما در حال تکمیل پروژه چابهار هستیم. کند.میپروژه 

 .«تجارت هردو کشور بسیار خوب است

سمینار امروز »در چابهار تمرکز دارد، گفت:  گذاریسرمایها اظهار نظر در مورد موضوع سمیناری که روی تجارت و گادکاری در ب

پیدا  گذاریسرمایههای مناسبی برای ای را برای تاجران هردو کشور ایران و هند فراهم خواهد کرد تا از این طریق بخشزمینه

دولت »او با اشاره به آینده روابط بین ایران و هند تأکید کرد:  .«کشور منجر خواهد شدبه تجارت بیشتر بین دو  کنند که نهایتاً

کند تا به گذاران خود را تشویق میه دهد و برای این امر هند سرمایههند بسیار عالقمند است تا روابط خود با ایران را توسع

وعات موض سرعتکنیم. ما به ایران در هند نیز استقبال می گذاریهسرمایکنند. ما از  گذاریسرمایهایران به ویژه در بندر چابهار 

ما  و داردزیادی بین هند و ایران وجود  یهای زیرساختدو کشور گسترش یابد. پروژه در جانبهبین خود را حل نموده تا روابط دو

 «های بیشتری در ایران داشته باشیم.امیدواریم تا در آینده بتوانیم پروژه

ل پروژه بندر چابهار برای هردو کشور ایران و هند از اهمیت اساسی برخوردار است. هند به پروژه بندر چابهار به عنوان مرحله او

 84بیند.اش میایای افزایش همکاری و نقش منطقهیک فرصت طالیی بر

 های دو جانبه وارد هند شدوزیر راه ایران برای تقویت همکاری

شنبه وارد هند شد تا روی تقویت شهرسازی ایران روز چهار و یر راهعباس آخوندی وزنا، ایر ؛02۷8جنوری  ۷2، نودهلی

دولتی  هایتی متشکل از مقام، هیأنودهلیبین دو کشور بحث و گفتگو کند. به نقل از گزارشگر ایرنا در  نقلوحملهای همکاری

های افزایش همکاری در وی راهآخوندی در این سفر رکنند. خصوصی وزیر را در این سفر همراهی میبخش  هایشرکتو نیز 

 التأسیس شهید بهشتی بحث خواهد کرد.های برای تقویت بازاریابی برای بندر جدیدو راه نقلوحمل بخش

کند تا با متخصصان هندی روی منافع مشترک هردو کشور صحبت نموده و در پایان، وزیر همچنان در سمیناری شرکت می

ها نیز شریک خواهد کرد. آخوندی روی بندر چابهار، پروژه مشترک بین هند و ایران تمرکز دف سفر خود را با رسانهگزارشی از ه

جمهور بحث خواهد گرفت. حسن روحانی رئیسهای این بندر را نیز به شود، ظرفیتنو برگزار میای که در دهلینموده و در برنامه

مهمان  62که واقع در جنوب شرقی شهر چابهار موقعیت دارد در محفلی با اشتراک  ایران مرحله نخست بندر شهید بهشتی را

 وپولیتیک اینبندر بزرگ ایران و جایگاه حساس جئافتتاح کرد. به عنوان یگانه  02۷۱دسامبر  ۹کشور در تاریخ  ۷۱خارجی از 

 85اروپا بازی خواهد کرد. کردن هند به افغانستان، آسیای مرکزی ور، بندر چابهار نقش حیاتی در وصلکشو

 ما است استراتژیکرئیس مجلس پاکستان: ایران دوست نزدیک و همکار 

رئیس مجلس پاکستان گفت که پاکستان جمهوری اسالمی ایران را به عنوان دوست نزدیک  ؛، ایرنا02۷۱دسامبر  05م آباد، اسال

را در مالقاتی با علی الریجانی رئیس مجلس ایران در حاشیه  پندارد. سردار ایاز صادق این اظهاراتخود می استراتژیکو همکار 

نموده  یهای اسالمی در اسالم آباد بیان داشت. سردار ایاز از اشتراک هیئت ایرانی در کنفرانس سپاسگزارکنفرانس مجالس کشور

 تواند یک نقش فعال بازی کند.و اضافه کرد که ایران در موفقیت این کنفرانس می
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المللی دوست و دشمن مشترک دارند. او خواهان افزایش روابط قوی صادق گفت که ایران و پاکستان در جبهه بینسردار ایاز 

شد. ایاز صادق گفت که برای توسعه روابط پاکستان و ایران، نقش پارلمان هردو کشور  هابخشبین ایران و پاکستان در تمام 

های ص پارلمانی هردو کشور در تقویت روابط دوجانبه به شمول فعالیتهای مخصوما آرزو داریم کمیته»بسیار مهم است و 

 «نقش مؤثری را بازی کنند. تجاری

خود گفت که ایران و پاکستان مشترکات زیادی باهم دارند، بنابراین هردو کشور باید اقدامات بیشتری را برای  الریجانی به نوبه

های که بین دو کشور هنگی روی دست گیرند. او روی اجرای موافقتنامههای سیاسی، اقتصادی و فرافزایش همکاری در جبهه

هار کردن بندر چابو راه برای وصل آهنخطامضا شده برای استحکام روابط دوجانبه هردو کشور تأکید کرد. الریجانی گفت ما به 

 86و گوادر نیاز داریم.

 انتقال گندم هند از طریق چابهار به افغانستان

 ند و افغان از بندر چابهار دیدار کردندهای هنماینده

شنبه به چابهار رسیدند تا به روز سه های افغانیهای ایرانی و هندی و نمایندهگروهی از مقام، ایرنا؛ 02۷۱اکتوبر،  ۹۷زاهدان، 

یس عمومی ند. رئی که به مناسبت رسیدن اولین محموله گندم کمکی هند به افغانستان برگزار شده بود، اشتراک کنامراسم ویژه

 »بندرهای سیستان و بلوچستان و ناخدا بهروز آقایی گفتند که محموله گندم باید از طریق ایران ترانزیت شود. آقایی گفت: 

 او گفت که انتظار .«شودمیکردن بارهایشان در بندر چابهار به افغانستان ترانزیت فُتی( بعد از خالی 02کانتینر ) 645کاروان 

 له هندی در چهارشنبه به بندر برسد.رود محمومی

اه انتقال این ر»ترین و اقتصادی ترین راه برای انتقال کاالها بین هند و افغانستان است؛ او اضافه کرد: بندر چابهار بهترین، امن

از بندر چابهار تُن گندم  ۷۷2.222انتقال »او گفت « کند.های مستقل کامنویلت را نیز فراهم میکاالها به کشورهای عضو دولت

یک نقطه عطف برای انتقال  کاالها از بندر چابهار خواهد بود که به توسعه همکاری و افزایش حجم تجارت بین این کشورها 

 «خواهد شد.

رندرا مودی روز یکشنبه در تویتر خود از انتقال و اسازد. نهای ترانزیتی در داخل پاکستان بی نیاز میاین مسیر جدید هند ار راه

 8۱دوباره گندم هندی به افغانستان از طریق ایران را به افغانستان و ایران تبریک گفت. اتصادر

 افتتاح ترانزیت کاالهای هندی از طریق ایران به افغانستان

ای یژهو هند روز یکشنبه مسیر انتقال کاالها به افغانستان از طریق بندر چابهار ایران را طی محفل، ایرنا؛ 02۷۱اکتوبر،  0۳تهران، 

 اولین محموله گندم از هند به بندر چابهار رسیده  و از آنجا دوباره به افغانستان صادر شد. افتتاح کرد.
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سازد. نارندرا مودی روز یکشنبه در تویتر خود از های ترانزیتی در داخل پاکستان بی نیاز میافتتاح این مسیر جدید هند را از راه

 88هندی به افغانستان از طریق ایران را به افغانستان و ایران تبریک گفت.دوباره گندم  اتانتقال و صادر

 سومین کشتی گندم هندی برای افغانستان به بندر چابهار ایران رسید

و اداره دریایی ایران در سیستان و بلوچستان به روز یکشنبه اعالن کرد که  ، ایرنا؛ رئیس کل بنادر02۷۱نوامبر  06چابهار، 

کانتینر که  642امل گندم کمکی هند به افغانستان به بندر چابهار ایران رسیده است. بهروز آقایی گفت که سومین کشتی ح

ترین گفت که چابهار نزدیک د. ویشوشود، دوباره به سمت ماِلک در جنوب غربی افغانستان بارگیری میتُن گندم می ۷5.222

 کند.را به دریای آزاد وصل می ر خشکیمحصور دباشد که افغانستان ترین بندر میو اقتصادی

شود نیز از طریق چابهار به افغانستان تُن گندم دیگر که از سوی هند به افغانستان کمک می ۷۷2.222آقایی همچنان گفت که 

ان رهای فراوانی در سیستان و بلوچستان ایشود که شغلتریلر به افغانستان منتقل می 5222ها توسط منتقل خواهد شد. گندم

 8۳و ماِلک افغانستان خلق خواهد کرد.

 بنیاد ملی دریایی هند: ایران برای هند بسیار مهم است

رئیس اجرایی بنیاد ملی دریایی هند گفت که ایران برای هند بسیار مهم است چون ایران، ، ایرنا؛ 02۷۱نوامبر  0۷تهران، 

با  نوهلیدند. کاپیتان گورپریت کورانا در حاشیه دیداری در کشان کمک میسیا را در تأمین انرژی مورد نیازکشورهای جنوب آ

هند گفت که ایران و هند روابط دوستانه سنتی  دریایای حاشیه های منطقههمکاری راک جمعی از خبرنگاران از اتحادیةاشت

 دارند.

تأسیس  ۷۳۳۱مارچ  ۱که در عضو  0۷الحکومتی دارای هند، یک سازمان بیندریای ای حاشیه های منطقهاتحادیه همکاری

 نظر بینمشترک مبنی بر یک اجماع و توافق هایهای اقتصادی در سطح منطقه و تقویت همکاریشده، برای توسعه همکاری

یف رالمللی تعمشخصی را در سیاست بین هند ساحةدریای ای حاشیه های منطقهکند. اتحادیه همکاریکشورهای عضو تالش می

  شود. ایران نیز یک عضو این اتحادیه است.مرز با هند را شامل میی ساحلی همهاکند که دولتمی

 وضمن خاطر نشان کردن کمبود منابع انرژی هند که در حال افزایش است، گفت: ایران با امضای قراداد بلند مدت عرضه نفت 

یران کرد که بدون شک ا هن کورانا اضافکشورهای جنوب آسیا در گذشته، لطف بزرگی در حق کشورش کرده است. کاپیتا گاز با

 در انزوا قرار داشت. آمریکاهای آن زمان بخاطر تحریم

جایگاه  ور کاملرئیس اجرایی بنیاد ملی دریایی هند اظهار امیدواری کرد که ایران در آینده به وضعیت گذشته برنگشته و به ط

فت: شود، وی گ نوهلیدایاالت متحده که مانع تجارت بین تهران و های اش را بدست آورد. در رابطه به تالشالمللیپیشین بین

های مان با دولتبرای تقویت روابط[پرسند که چرا ایران برای ما بسیار مهم است ها اغلب از رابطه ما با ایران میییآمریکا»

 .«کنیمیاالت متحده به ایران مراجعه میاما گاهی بجای مراجعه به  ]خاورمیانه
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گویم ز آنچه من حاال میبدون شک که دالیلی زیادی برای این امر فراتر ا»های ایاالت متحده، او گفت: خ به چنین پرسشدر پاس

 کورانا .«ببینید، ایران برای ما بسیار مهم است چون افغانستان برای ما مهم است»اما پاسخ ما به آنها این است:  .«وجود دارد

 نقش مهم، همسان و هماهنگ در افغانستان دارند. اضافه کرد که ایران و هند بسیار

شان در نخست کند که منافع خودهمیشه تالش می هرکشوری خواه ایران، ایاالت متحده و یا هند باشد،»کورانا در ادامه گفت: 

و  ابع انرژیوی اضافه کرد که بدون شک بین ایران و هند یک همگرایی هم به لحاظ رابطه خریدار و فروشنده من« تأمین شود.

 هم در به لحاظ توسعه بندر چابهار در جنوب ایران وجود دارد.

وقت پیش، هند نخستین محموله گندم را از ممبئی، یک شهر پر جمعیت در سواحل غربی هند، از طریق وی گفت که چند 

 جنوب اعزام کرد. –شمال  نقلوحملالمللی بندرعباس در والیت جنوبی هرمزگان به دهلیز بین

وبی خ تجاریشد، یک مسیر  هاین کار را کردیم چون بندر چابهار هنوز آماده نیست. هنگامیکه بندر آماد به این دلیلاو گفت ما 

طوریکه این بندر پاسخی برای یک کمربند، یک جاده چین نیز خواهد بود. رئیس اجرایی بنیاد ملی دریایی  ،باشدبرای هند می

جنوب هردو برای هند از اهمیت زیادی برخوردار است  –شمال  نقلوحملالمللی ا و دهلیز بینآفریق –هند گفت که دهلیز آسیا 

 نو بسیار مهم است.و به همین دلیل ایران برای دهلی و افزود که ایران نقش مهمی در اجرای این دو دارد

از طریق این بندر به خاک افغانستان دسترسی ترین نکته در مورد اهمیت چابهار در این امر نهفته است که هند او افزود که مهم

و  ام که هند به دلیل موانع جیوپولیتیکرا قطع کرده است. من همیشه گفته پاکستان دسترسی تجاری هند به افغانستان»دارد. 

ا غرب ب ایم و درها احاطه شدهمال توسط سلسله کوهماند. ما از شجیوفیزیکی که با آن مواجه است، به مثل یک جزیره می

سر تا حال سه جنگ را پشت  ۷۳4۱سال  شان از بریتانیا درهند و پاکستان از استقالل« پاکستان و چین مشکالت داریم.

 های پراکنده هنوز ادامه دارد.امضا کردیم، زد و خورد 022۹بس که در نوامبر اند. باوجود موافقتنامه آتشگذاشته

تانه با افغانستان دارد و در حال حاضر یک نقش بسیار بزرگی را در ایجاد ثبات در او گفت که هند روابط بسیار خوب و دوس

 کند.افغانستان در هماهنگی با ایران بازی می

نیاز  ی موردهای آسیای مرکزی دسترسی داشته باشد تا انرژکورانا گفت، هند نیاز دارد تا به افغانستان و فراتر از آن به دولت

 ت خویش را به فروش برساند.محصوال خود را تأمین و

ما حمایت قوی ایران را در تسریع تکمیل پروژه »در رابطه به بندر چابهار و نقش ایران برای رسیدن این هدف، او اضافه کرد: 

 «چابهار با خود داریم.

گیرد، وی افزود که این مقام هندی همچنان اظهار خوشنودی کرد که حاال جاپان نیز عالقمند است تا در پروژه چابهار سهم ب

ی مواجه باشد. بنابراین حضور یهااست در بعضی موارد با کمبودمتخصصان مورد نیاز را داشته اما ممکن است هند ممکن 

 آورد بسیار مهم برای بندر چابهار خواهد بود.که آنها در اختیار دارند، یک دستها و تکنالوژی جاپانی

های هردو ایران، هیچ دلیلی وجود ندارد که پروژه پیشرفت نکرده و تکمیل نشود. او کاستی کورانا اضافه کرد که با توجه به حضور

 پذیرد و گفت امیدوار است که سرعت کار بیشتر گردد.کشور را که باعث کندی پیشرفت کار در چابهار شده می
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است که تحقیقات مستقل و  یتأسیس شده است، نخستین نهاد 0225بنیاد ملی دریایی هند مستقر در دهلی که در سال 

 ۳2افتتاح شد. 0225فبریوری  ۷۳دهد. این نهاد در پالیسی محور در باره موضوعات دریایی انجام می

 آهنراهکردن گوادر با چابهار از طریق پیشنهاد ایران برای وصل

است که ایران پیشنهاد کرده تا بندر گوادر  گزارش داده ستان،روزنامه پرخواننده اردو زبان پاک، ایرنا؛ 02۷۱اکتوبر  04آباد، اسالم 

شنبه گزارش داده است که پاکستان دد. روزنامه نوای وقت نیز روز دوبه بندر چابهار وصل گر آهنراهدر پاکستان از طریق یک 

ز طریق ر اکردن گوادبه نقل از گزارش گفته است که وصلسه مسیر که گوادر را با چابهار وصل کند تکمیل کرده است.  مطالعه

 پاکستان است. –یک بخش اعظم دهلیز اقتصادی چین  آهنراه

ه گوادر پاکستان پیشنهاد کرده ک –گزارش افزوده است که ایران قبالً تصمیم خود مبنی بر پیوستن به دهلیز اقتصادی چین این 

ود شپاکستان را نمی –ز اقتصادی چین در دهلی آهنراهبه چابهار وصل گردد. کارشناسان گفته اند که اهمیت  آهنراهاز طریق 

های زیرساخت زیادی ساخته خواهد شد. ارزش اصلی این دهلیز که پاکستان پروژه –نادیده گرفت. تحت دهلیز اقتصادی چین 

نگ اکیر گوادر پاکستان را به والیت سینمیلیارد دالر شده است. این پروژه بند 60میلیارد دالر بود، ارزش آن در حال حاضر  46

 ۳۷کند.چین وصل می

 میلیون دالر رسید 302ماه به  9ارزش تجارت چابهار در 

ه گفت که در صنعتی چابهار، روز شنب-آزاد تجاریمحمد میری، رئیس تقویت تجارت منطقه ، ایرن؛ 02۷8جنوری  ۷6چابهار، 

 درصد ۹۱ه است. وی افزود این رقم میلیون دالر صادر و وارد شد 82۹ماه نخست سال جاری ایرانی کاالی به ارزش  ۳جریان 

تی چابهار شامل مواد خام و صنع-دهد. او گفت که واردات به منطقه آزاد تجاریافزایش را در مقایسه به سال قبل نشان می

 شد.آالت میماشین

بهشتی با  بندر شهید۳0م بوده است.کیلوگر ۹64.685این جریان زمانی  محمد میری گفت که وزن کاالهای صادر و وارد شده

 ۳۹توسط حسن روحانی افتتاح خواهد شد. ،میلیون تُن در سیستان و بلوچستان ایران 8.5ظرفیت 
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