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بخش نخست
دیدگاه افغانستان

عبدالقدیر متفی
پژوهشگر انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان
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انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان

مأموریت
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان ( (AISSدر اکتوبر سال  02۷0تأسیس شده و اکنون یکی از انستیتوتهای پژوهشی
معتبر در افغانستان میباشد .هدف این نهاد فراهمسازی زمینة علمی و اکادمیک برای تحلیل مسایل راهبردی مرتبط با افغانستان
در سطوح منطقهای و بینالمللی است .انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان از طریق چاپ گزارشهای تحقیقی معتبر و
تبادل نظر میان طیف گستردهای از جناحهای ذیدخل ،در راستای ترویج بحثهای به موقع در بارة افغانستان اهتمام میورزد.
تمام فعالیتها و برنامههای این نهاد بر اصول حرفهای ،استقاللیت ،بینالمللیگرایی و ارزشهای نوین استوار است.
اهداف و مقاصد
انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان یک مؤسسه تحقیقاتی مستقل و غیر انتفاعی است که به ارایه تحقیقات و پژوهشهای
بیطرفانه ،پالیسیمحور و معیاری و نیز ترجمه و چاپ کتابها/گزارشها و برگزاری آموزشهای حرفهای مرتبط با افغانستان
متمرکز است.
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زندگینامة نویسندگان

عبدالقدیر متفی؛ رئیس اطالعات و ارتباط عامه و سخنگوی وزارت معادن و پترولیم جمهوری اسالمی افغانستان و پژوهشگر
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان است.
بهرام امیراحمدیان؛ استاد دانشگاه در دانشگاه تهران و پژوهشگر ارشد در انستیتوت مطالعات ایران-اوراسیا است .آسیای
مرکزی ،قفقاز و ایران حوزه پژوهشهای تخصصی وی میباشد.
گلشن ساچدوا؛ استاد مطالعات اروپایی و رئیس برنامه مطالعات حوزه اروپا در مرکز مطالعات اروپایی واحد مطالعات بینالمللی
در دانشگاه جواهرلعل نهرو در هند میباشد .وی از سوی کمیته اروپا به عنوان رئیس بخش جن مونت در برنامه ادغام اقتصادی
اروپا و امنیت انرژی انتخاب شده است .او همچنان مدیر مسئول مجله مطالعات بینالمللی میباشد.
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سپاسگزاری
این پژوهش بدون همکاری و راهنمایی های دوستان ما در انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان محقق نمیشد.
کار کردن با استاد گلشن ساچدوا از کشور هند و استاد بهرام امیراحمدیان از کشور ایران در این پژوهش مایه افتخار میباشد و
از ایشان به خاطر تمام مشورهها ،نظریات ،حمایتهای اخالقی و راهنماییهای بیدریغشان در جریان انجام این پژوهش کمال
قدردانی را دارم.
سپاس ویژه از تمام دوستانی که در تطبیق نظرات کمیتة بازبینی فنی با ما همکاری کرده و در جریان نگارش و ویرایش این
پژوهش به ما انگیزه بخشیدند.
از افراد ذیر به خاطر دیدگاهها و نظراتشان برای غنامندی این پژوهش به صورت ویژه ممنونیم:


دکتر مگنوس مارسدن :استاد انسانشناسی و مدیر مرکز آسیا در دانشگاه ساسکس انگلستان؛ مشاور ارشد علمی
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان (مرورکننده اصلی پژوهش).



دکتر محسن شریعتینیا :پژوهشگر در مؤسسة مطالعات منطقهای و استاد دانشگاه شهید بهشتی ،ایران (مرور کننده
پژوهش).



دکتر نعمتاهلل بیژن :پژوهشگر همکار ،مکتب بالواتنیک مطالعات دولتداری و پژوهشگر ارشد برنامه دولتداری
اقتصادی جهانی در دانشگاه آکسفورد ،انگلستان (مرورکننده پژوهش).



دکتر مینا سینگروی :پژوهشگر و هماهنگکننده در مرکز آسیای غربی ،مؤسسه مطالعات و تحلیلهای دفاعی،
دهلینو ،هند (مرورکننده پژوهش).



نافع چودری :پژوهشگر در انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان.



خالده سلیم :مسئول پروژه و مدیر قراردادها ،دفتر هیبتات ملل متحد در افغانستان.

۱

خالصه اجرایی
چابهار در قسمت جنوب شرقی ایران در والیت سیستان و بلوچستان واقع شده است .این بندر دستیابی آسانتر به دریای هند،
دریای عمان و خلیج فارس را فراهم میکند .کار بر روی این بندر در سال  ۷۳۱۹میالدی آغاز گردید؛ ولی با انقالب ایران به
تأخیر افتاد .در جریان جنگ ایران -عراق این بندر برای ایران نقش حیاتی داشت ،زیرا این کشور تجارت خود را از این طریق
انجام میداد .این مسئله سبب شد ،دولت ایران برنامه گسترش این بندر را روی دست بگیرد؛ اما با تحریمهای اقتصادی و تجاری
که به دلیل برنامههای هستهای ایران بر این کشور تحمیل شد ،تأمین بودجه مورد نیاز برای این پروژه برای کشور ایران دشوار
گشت.
پسزمینه و توجیه پروژه
اخیرا کشورهای افغانستان ،هند و ایران موافقتنامه چابهار را امضاء کردند .موافقتنامهای که مطابق آن افغانستان فرصت مییابد
از طریق بندر کاالمری که در شهر چابهار ایران و در ساحل خلیج عمان موقعیت دارد ،به ممبی وصل گردد .امضای این موافقتنامه
یک دستآورد عمده استراتژیک برای افغانستان است؛ زیرا این کشور از طریق بندر چابهار به دریای هند و بازارهای سراسر جهان
دسترسی پیدا می کند .این توافق نه تنها کابل را در کوتاهمدت به ایران و هند وصل میکند ،بلکه در آینده فرصت دستیابی به
منابع انرژی آسیایی مرکزی را نیز فراهم می کند .هرچند افغانستان یک کشور محصور به خشکی است ،اما بصورت بالقوه به
عنوان مرکز دادوستد منطقه به حساب میآید.
تجارت خارجی افغانستان وابسته به مسیرهای اصلی ترانزیت است که از پاکستان عبور میکند .افغانستان نیز مانند سایر
کشورهای محصور به خشکی با هزینه های بلند حمل و نقل و تأخیرهای طوالنی انتقال کاالها مواجه است .در عین حال ،به
دلیل موقعیت استراتژیک جغرافیایی ،افغانستان ظرفیت تبدیلشدن به نقطه وصل منطقه را دارد .نتایج توافقنامه چابهار برای
افغانستان بسیار مهم است زیرا این پروژه شهرهای زرنج ،هرات ،قندهار ،کابل و مزارشریف را به اقتصادهای آسیای مرکزی وصل
خواهد کرد .بندر چابهار برای هند نیز فرصت دستیابی به منابع غنی گاز و نفت آسیای مرکزی را خواهد داد .نفت و گاز برای
کشورهایی مانند هند که از کمبود هیدروکربن رنج میبرد ،اهمیت حیاتی دارد .این بندر هند را به دهلیز بینالمللی شمال-
جنوب وصل میکند و مزید بر آن ،فرصت دستیابی این کشور را به جمهوریهای آسیایی فراهم میسازد .موقعیت استراتژیک
در خلیج عمان نیز از اهمیت عظیم سیاسی برخوردار است .این یک آغاز جدید در روابط افغانستان ،هند و ایران به حساب میآید.
اهداف و مقاصد پروژه
 -۷این گزارش با هدف تحلیل و بررسی اهمیت جئوپولیتیک بندر چابهار با نقشههای مشخص ،مبتنی بر تقسیمبندیهای
موضوعی قبلی ارایه میشود.
 -0عالوه بر آن ،این پژوهش فرصتهای مشترک میان مجمع تجارت بینالمللی و انکشاف پایدار اقتصادی گردآورده و بر
اساس آن برای برنامههای پژوهشی روزآمد ،معیاریسازی روابط بینالمللی افغانستان و نیز اقدامات عملی برای صنعت
(تجارت ،انکشاف اقتصادی ،بخش ساختوساز ،بخش مخابرات و بخش انرژی) ،پالیسیها و مقررات ،پیشنهادهای
ابتدایی را ارائه مینماید.
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نتایج و یافتههای پژوهش
 -۷برجستهسازی اهمیت برنامههای انکشافی بندر چابهار؛ این کار زمینة انتقال بیشترین میزان محمولهها را با کمترین
هزینه منابع ،نظیر ظرفیتهای خدماتی ،منابع انسانی و ظرفیت های مالی به افغانستان میسر خواهد کرد تا این کشور
انتقال محمولهها را به حد اعظمی برساند.
 -0به خاطر داشته باشیم که اهداف استراتژیک ،استراتیژی تجاری و تطبیق آن در صورتی میتواند مدیریت و تنظیم شود
که دورنما و مأموریت این بندر بصورت روشن و همهجانبه تعریف و شناسایی شود.
 -۹برای بهبود نتایج مدیریت عملیاتی این بندر ،ضروری است تا بروی استراتیژیهای جدید مانند بهرهبرداری از دهلیزهای
ترانزیتی برای توسعه بندرهای افغانستان تمرکز صورت بگیرد .بخش عمدة این پژوهش به ارزیابی نقش بندر چابهار و
عمق استراتژیک آن و نیز اهمیت آن برای تأمین راههای بدیل برای مسیرهای کنونی که از پاکستان میگذرد ،اختصاص
یافته است .در کنار دسترسی به خلیج فارس ،افغانستان در آن حوزه رقبای احتمالی نیز خواهد داشت .به همین دلیل
همکاری میان هند و ایران از نیازهای مهم در این رابطه به حساب میآید.
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
خود با افغانستان هستند .راههای زمینی بشدت کنترل شده و حضور پاکستان همواره مانع جدی فراروی این تجارت بوده است.
برآوردها نشان می دهد که افغانستان سه تریلیون دالر ثروت دست نخورده دارد که میتواند برای افزایش عواید دولت از آنها
استفاده شود .بندر چابهار از این لحاظ یک پروژه حیاتی بر ای افغانستان است که امکان انتقال کاالهای افغانستان را به شرقمیانه
و اروپا و زمینه واردات کاالهای حیاتی به افغانستان را مسیر مینماید .از لحاظ اقتصادی این پروژه سبب رشد قابل توجه تجارت
و جلب سرمایهگذاری در زیرساختهای الزم در این کشور خواهد شد .اکنون که ایران و آمریکا بر سر برنامه هستهای ایران به
تفاهم رسیده اند ،امکان تحقق این موضوع بیشتر شده است (در زمان انجام این تحقیق ،آمریکا از توافق هستهای خارج نشده
بود).
میان هند و افغانستان به لحاظ تاریخی روابط خوبی برقرار بوده است .این دو کشور مرزی مشترک با هم نداشته و این جدایی
سبب دشواریهایی در دادوستد میان آنها شده است .از سال  022۷به این سو ،هند برنامههای انکشافی عمده در بخش
زیرساختها در افغانستان روی دست گرفته است .یکی از آنها پروژه بزرگراه زرنج-دالرام بود که  ۷۹5مایل طول داشته و زرنج
را در والیت نیمرو ز که در نزدیکی مرز ایران موقعیت دارد به دالرام در همسایگی والیت فراه و در مرز افغانستان-ایران در شاهراه
قندهار-هرات به هم وصل میکند .با احداث بزرگراه زرنج -دالرام ،بندر چابهار در خلیج عمان به سرک حلقوی افغانستان که
 ۷۹22مایل طول دارد ،وصل میگردد .این پروژه  ۷6والیت افغانستان به شمول هرات ،مزارشریف ،قندهار ،غزنی ،کابل و والیت
گورنو و بدخشان کشور تاجکستان را به هم متصل میکند .این بزرگراه ،دهلیز ترانزیتی شمال-جنوب را تشکیل میدهد که شبه
قاره هند را به جمهوریهای محاط به خشکیِ آسیای مرکزی متصل میسازد .این طرح زیربنایی ،افغانستان را قادر خواهد ساخت
تا از طریق ایران به دریای عرب دست یافته و فرصت جلب سرمایهگذاری قدرتهای بیرونی مانند هند را افزایش دهد.
گفتگوها میان هند ،ایران و افغانستان در رابطه به استفاده از بندر چابهار برای مدت زمان طوالنی ادامه داشت ،ولی از زمان
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امضای برجام این روند تسریع شد .رفع تحریمهای ایران که به تازگی اتفاق افتاد میتواند توانایی اقتصادی منطقه را متحول کند.
این بندر زمینه دسترسی هند به آسیای مرکزی را فراهم کرده و سرمایهگذاری در این بندر دستآوردهای فوری استراتژیک
برای هند در قبال خواهد داشت.
در  6می  02۷5میالدی دهلینو و تهران تفاهمنامهای به ارزش  ۷۳5میلیون دالر امضاء کردند که نقش و سهم هند در توسعه
بندر چابهار را تضمین می ساخت .بندر چابهار برای هند منحیث چهارمین اقتصاد دنیا ،اجازه خواهد داد تا به دخایر انرژی ایران
دسترسی پیدا کند که بالغ بر  ۷52میلیارد بشکه نفت خام و  ۷،۷6۱تریلیون فوت مکعب گاز میشود .این بندر همچنان به هند
اجازه خواهد تا به منابع انرژی آسیایی مرکزی دست یابد .کشور قزاقستان  ۹2میلیارد بشکه نفت و کشور ترکمستان 065
تریلیون فوت مکعب گاز دارند؛ عالوه بر آن ،قزاقستان  6۱۳،۹22تُن یورانیم و بیشتر از  ۹۱،222میلیون تُن ذخایر ذغالسنگ
را در اختیار دارد .بصورت خالصه ،این پروژه زمینة دسترسی هند را به منابع نفت و گاز در ایران و آسیای میانه فراهم خواهد
کرد.
بندر چابهار به هند کمک خواهد کرد تا تجارت خود را با کشورهای آسیای مرکزی به بیشترین حد ممکن برساند .در حال حاضر
هند به دلیل محدودیت های دسترسی به آسیایی مرکزی ،در مقایسه با کشورهای عمدة منطقه مانند چین ،روسیه و ترکیه در
تجارت عقب مانده است .به عنوان مثال تجارت هند با قزاقستان ،بزرگترین شریک تجاری این کشور ،در سالهای  02۷4و ،02۷5
به  ۹۷5میلیون دالر میرسید؛ در حالیکه حجم تجارت هند با ازبکستان در سال  02۷4به  ۹۷5میلیون دالر میرسید .برعکس
تجارت دوجانبه چین و قزاقستان در سال  02۷۹به  00.5۹میلیارد دالر بود .گردش مالی چین با ازبکستان در سال  02۷4به
 4.۱5میلیارد رسیده بود .بر اساس برخی پیش بینیها ،هند میتواند از طریق آسیای مرکزی و افغانستان به ارزش  452تا 522
میلیارد دالر درآمد کسب کند .پس از تأمین دسترسی هند به آسیای مرکزی و افغانستان از طریق بندر چابهار ،این کشور میتواند
حجم تجارت خود را افزایش داده و سطح تجارت خود را به افزایش دهد.
این در حالی است که افغانستان زیرساخت های الزم برای اتصال و نیز استخراج منابع عظیم نفت ،گاز و مواد معدنی خویش را
در اختیار ندارد .از سال  022۷به این سو ،دولت افغانستان و تمویلکنندگان بینالمللی آن حدود  5،۱22مایل جاده را احداث
کردهاند ،که اداره انکشاف بینالمللی ایالت متحده آمریکا به تنهایی حدود  ۷۹05مایل آنرا ساخته است .علیرغم این تالشها،
حدود  52درصد از جاده های افغانستان هنوز در شرایط بدی قرار دارند و کار تعدادی از دهلیزهای استراتژیک زمینی و جادههای
حلقهای هنوز به پایان نرسیده است .تالشهای رئیسجمهور غنی برای ایجاد پروسههای موثرتر و شفافتر تدارکات برای مدیریت
پروژههای بزرگ توسعهای از جمله پروژه های زیربنایی امیدوارکننده است .اما بازهم نیاز جدی برای ایجاد یک محیط سازمانی
قوی برای بخش زیربنا وجود دارد .به دلیل کمبود دانش در قسمت حفظ و مراقبت از زیرساختها و محدود بودن نیروی کار در
افغانستان ،زیرساختها به سرعت تخریب شده یا استفاده درست از آنها صورت نمیگیرد .مثال اگر وزن بار یک وسیلة باربری
دو برابر وزن معیاری باشد ،جاده چهار برابر آسیب بیشتر می بیند .در افغانستان در قسمت ترتیب ،تصویب و تطبیق قوانین
استفاده از جاده ها و محدود کردن گنجایش وسایل باربری کار عمده صورت نگرفته است .تا زمانی که این موضوع حل نشود،
وضعیت جادهها بدتر خواهد شد .این امر میتواند بر تصمیم ازبکستان و تاجیکستان از افغانستان به عنوان مسیر تجاری تأثیر
بگذارد.
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اهمیت بندر چابهار برای ایران
ایران کشور بزرگی است .بخش جنوبی و شرقی آن توسعه نیافته و نارضایتیها اجتماعی در آن وجود دارد .توسعه بندر چابهار
مزایای زیادی برای این مناطق انکشاف نیافته دارد .احداث بندر چابهار و اتصال ایران با افغانستان و آسیای مرکزی ،رشد و توسعه
اقتصادی این کشور را نیز افزایش خواهد داد.
اهمیت اصلی بندر چابهار برای ایران این است که بنادر چابهار و زاهدان ،دهلی را به شبکه راهآهن ایران وصل خواهد کرد .عالوه
بر این ،ایران راهی آسان برای ورود به افغانستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی پیدا خواهد کرد .بازار افغانستان برای ایران
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
بندر چابهار برای هند دسترسی به افغانستان ،آسیای مرکزی و اروپا را فراهم میکند .هند برای دستیابی به این مناطق در دهه
 ۷۳۳2میالدی برنامه ساخت این بندر را روی دست گرفت .بندر چابهار برای اهداف اقتصادی هند اهمیت زیادی دارد .هند
مشغول احداث جاده ها در ایران و افغانستان است تا بندر چابهار را با افغانستان و آسیای مرکزی وصل کند.
بین سال های  0225و  ،022۳هند مبلغ  ۷22میلیون دالر برای احداث جادهای از دالرام تا زرنج در مرز ایران و افغانستان هزینه
کرد .ایران همچنان جاده ای بین چابهار و مالک که در نزدیکی زرنج واقع است ،احداث کرده تا میالک ،زرنج و دالرام را به سرک
حلقوی افغانستان و شهرهای بزرگ نظیر هرات ،کندهار ،کابل و مز ارشریف وصل کند .پس از اتصال این بندر به دهلیز ترانزیت
بینالمللی شمال -جنوب ،هند به روسیه و اروپا دسترسی خواهد یافت .این بندر دسترسی هند به خاورمیانه را نیز فراهم میکند.
مطالعات نشان می دهد که دهلیز حمل و نقل در چابهار میتواند هزینهها و زمان ترانزیت کاال به اروپا را در حدود  52درصد
برای این کشور کاهش دهد.
طرح هند برای چابهار
أ.

هند بندر چابهار را توسعه داده و اداره میکند .برنامه «بندرهای جهانی هند» که بخشی از برنامههای وزارت انتقاالت
دریایی هند است و با سرمایهگذاری مشترک «صندوق بندر نهرو» و «کنداال پورت» ایجاد شده ،مبلغ  85میلیون دالر
را برای احداث دو لنگرگاه دو-محمولهای به طول  642متر و سه لنگرگاه چندین محمولهای سرمایهگذاری خواهد
کرد.

ب .از سال سوم ،هند ظرفیت بارگیری و بارگذاری  TEU ۹2222را در این بندر تسهیل خواهد کرد .این ظرفیت تا سال
دهم به TEU 052222خواهد رسید.
اداره دولتی راهآهن هند ( (IRCONیک خطآهن را در چابهار برای انتقال کاالها به افغانستان راه اندازی خواهد کرد .خطآهن
 522کیلومتری بین چابهار و زاهدان ،دهلی را به شبکه راه آهن ایران وصل خواهد کرد .همچنان بخشی از این توافق یک منطقه
آزاد تجاری است که برای ایجاد آن سرمایهگذاری به مبلغ یک صد هزار کرور روپیه هندی پیش برآورد شده است .شرکتهای
هندی صنایع مختلفی از جمله کارخانههای آلومینیوم و کارخانههای پلییوریا را در آن منطقه راهاندازی میکنند .شرکت دولتی
 NALCOیک کارخانه آلومینیوم را خواهد ساخت.
۷۷

به دالیل مختلف بندر چابهار برای هند مهم است .این ساحه دسترسی مستقیم به سه منطقه آسیای مرکزی ،جنوب آسیا و
آسیای غربی را فراهم کرده و نقطه اتصال آنها خواهد شد .این منطقه تالقی گاه مسیرهای تجارت و انتقال نفت نیز میباشد.
این منطقه دو سوم ذخایر نفت جهان را در خود دارد و بر آورد میشود که روزانه حدود  ۷۱میلیارد بشکه نفت خام از این مسیر
عبور می کند .صرف نظر از اهمیت سیاسی این بندر ،از لحاظ اقتصادی و استراتژیک این بندر حایز اهمیت است.
هند ،ایران و افغانستان
افغانستان دارای سابقه طوالنی تجارت با هر دو کشور ایران و هند است .اما در این اواخر تجارت با هند با دشواریهایی مواجه
بوده است .دلیل اصلی آن پاکستان است .پاکستان از موقعیت خود استفاده کرده و دسترسی هند به محصوالت افغانستان را
محدود می کند؛ و برعکس .با تطبیق این پروژه ،بندر چابهار تمام بندرهای غربی هند را به هم وصل کرده و مسیر مهم تجاری
میان این سه کشور را فراهم خواهد کرد .این یک گام مهم در جهت حفظ استقالل و دور زدن پاکستان است.
فایده های اقتصادی این پیمان برای تمام کشورهای دخیل بسیار زیاد است .احداث بندر چابهار و دهلیز ارتباطی تجاری و ترانزیتی
میتواند زمینة صادرات منابع دست نخورده معدنی و انرژی ایران ،افغانستان و آسیای میانه را به هند فراهم کند که یکی از
بزرگترین اقتصادهای جهان با سریعترین نرخ رشد است.
سرعت رشد اقتصادی هند به این معناست که این کشور نیاز مداوم به انرژی و مواد خام دارد .بندر چابهار هند را از انزوای آسیای
میانه که از سال  ۷۳4۱بدین سو از سوی پاکستان تحمیل شده است ،بیرون خواهد کرد .در دراز مدت ،این بندر هند را به
روسیه و اروپا وصل کرده و به رونق روابط تجاری میان هند ،افغانستان و ایران کمک خواهد کرد.
در این شکی نیست که ایران یکی از تولیدکنندگا ن انرژی است .موضوع دیگر که حایز اهمیت است ،این واقعیت است که ایران
تالش دارد تا به دروازه تولیدی آسیای میانه ،هند و منطقه مبدل شود .این کشور نقطه اتصال برای انتقال انرژی ارزان و مواد
خام افغانستان به بازارهای هند خواهد شد.
هرچند در حال حاضر افغانستان یک کشور فقیر است ،اما منابع غنی معدنی دارد .یافتههای ادارة زمینشناسی ایاالت متحده
آمریکا ،برآوردهای قبلی شوروی را تأیید کرده است .افغانستان دارای  62میلیون تُن مس 0.0 ،میلیارد تُن آهن ،و  ۷.4میلیون
تُن دیگر عناصر کمیاب مانند النتانیم ،سریم ،نیودیمیم و عالوه برآن آلومینیوم  ،طال ،نقره ،قلع ،سیماب و لیتیم میباشد .ارزش
ذخایر کمیاب در والیت هلمند به تنهایی بالغ بر  8۳میلیارد دالر میشود .طبق برآورد اداره زمین شناسی ایاالت متحده آمریکا
ارزش کلی منابع طبیعی افغانستان بین  ۷تا  ۹تریلیون دالر است .در کنار عوامل دیگر ،به دلیل عدم اتصال افغانستان به یک
اقتصاد بزرگ این ذخایر طبیعی همچنان دست نخورده باقی مانده است .این موانع از طریق بندر چابهار که افغانستان را به هند
وصل می کند ،حل خواهد شد .افغانستان ممکن است بتواند از اقتصاد وابسته به کشت تریاک عبور کرده و به استقبال اقتصاد
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
آهن و آلومینیوم میتواند تأثیرات عمیقی بر جامعه ،اقتصاد و سیاست افغانستان بگذارد.
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مستفیدشوندگان و جناحهای ذیدخل
مستفیدشونگان این پروژه را میتوان به دو بخش تقسیم کرد:
 .۷مستفیدشوندگان مستقیم :پالیسیسازان کشورهای ذیدخل در این پروژه در سطح دولتها و مجامع اقتصادی/تجاری
هستند که میتوانند از یافتههای این پژوهش استفاده کنند.
 .0مستفیدشوندگان غیر مستقیم/عمومی :تمام شهروندان عادی کشور ،شامل مستفیدشوندگان غیر مستقیم این طرح
است.

روششناسی
روش شناسی این پژوهش ارائه تحلیل استراتژیک بندر چابهار و روابط افغانستان ،ایران و هند میباشد .بدین منظور ،ادبیات
موجود در این زمینه مورد مرور و بررسی قرار گرفت تا پیشینة برنامههای توسعه بندرها مطالعه شود و راهکاری برای تعریف
مسئولیتهای مقامات ذیصالح و زیرساختهای بندرها به دست بیاید .با استفاده از ادبیات تحقیق ،الگوهای استراتژیک شناسایی
شده و در تهیه چهارچوبی برای ساخت و توسعه بندرهای کوچک مورد استفاده قرار گرفته است .سپس ،از این چهارچوبها برای
تحلیل و ارزیابی پروژه های مختلف استفاده شده تا ارتباط میان الگوهای مشخص و پروژهها در دنیای واقعی مورد سنجش قرار
بگیرد.
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معرفی
تحلیل استراتژیک بندر چابهار
روابط افغانستان ،ایران و هند
سیاستهای دریایی با افزایش فعالیتهای تجاری در جهان پیچیده میشود .در حال حاضر ،جهان نه تنها به مناطق مهم نظامی
توجه دارد ،بلکه در جستجوی ساحاتی است که در آینده از نظر تجاری برایشان سودمند باشد .به این نکته توجه داشته باشیم
ک ه بسیاری از کشورهای آسیایی ،کشورهای بسیار بزرگی هستند ،همچنان دسترسی آنها به دریا از طریق مسیرهای زمینی برای
تجارت بینالمللی بسیار گران تمام میشود .از اینرو آنها در جستجوی کوتاهترین مسیر ممکن برای خود هستند.
اخیراً افغانستان ،هند و ایران به توافقی دست یافتهاند که بنام توافق چابهار یاد میشود .این توافق برای افغانستان فرصت میدهد
تا از طریق بندر چابهار (بندر شهید کالنتری که تقریبا یک بندر ماهی گیری است به بندر شهید بهشتی جایگزین میشود) که
در سواحل تنگه هرمز قرار دارد که  ۹5درصد انتقاالت نفت جهان و  02درصد نفت تجاری در سراسر جهان از این منطقه
میگذرد .بیش از  85درصد از صادرات نفت خام به بازارهای آسیایی نظیر جاپان ،هند ،کوریای جنوبی و چین صادر میشود که
از بزرگترین بازارهای نفت در آسیا میباشند .هند به این دلیل به توسعه بندر چابهار کمک میکند تا بتواند به منابع نفت و گاز
ایران و کشورهای آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند .تهران قصد دارد از چابهار برای حمل و نقل به افغانستان و آسیای مرکزی
استفاده کند .بر اساس موافقتنامة امضا شده سهجانبه بین افغانستان ،هند و ایران به منظور انتقال کاالهای هند به سمت آسیای
مرکزی و افغانستان مقررات ترجیحی و کاهش تعرفه برای هند در چابهار در نظر گرفته شده است .هند همچنان طرح ساخت
یک خطآهن به طول  ۳22کیلومتر را از والیت بامیان به بندر چابهار تکمیل کرده است .چابهار برای هند یک مسیر دریایی
آسانتر با افغانستان فراهم میکند .دسترسی به دریای هند و سراسر جهان از طریق بندر چابهار یک دستآورد مهم استراتژیک
برای افغانستان به حساب می آید .این پروژه در بلندمدت ،دسترسی به منابع انرژی آسیای مرکزی را نیز میسر خواهد ساخت.
این امر افغانستان را قادر به دسترسی به بازارهای بینالمللی با بهترین و نزدیکترین مسیر تجارت میسازد و گزینه بدیل برای
مسیر پرچالش کنونی خواهد بود.
اگرچه افغانستان یک کشور محدود به خشکی است ،اما ظرفیت تبدیلشدن به یک مرکز اقتصادی منطقهای را دارد .تجارت
خارجی افغانستان وابسته به مسیرهای اصلی حمل و نقل است که از مسیر پاکستان عبور میکند .مانند هر کشور محاط به
خشکی دیگر ،افغانستان نیز با هزینه های بلند حمل و نقل و تاخیر طوالنی در تحویل مواجه میباشد .در عین حال با توجه به
موقعیت استراتژیک جغرافیایی ،افغانستان توانایی تبدیل شدن به یک کشور وصلکننده را دارد .بندر چابهار برای افغانستان
ظرفیتهای بسیار مهمی را فراهم می کند ،زیرا زرنج ،هرات ،کندهار ،کابل و مزارشریف را به اقتصاد آسیای مرکزی و طرحهای
آینده دهلیز ترانزیتی بینالمللی شمال -جنوب از طریق ایران به روسیه و اروپا است .با توجه به توافق سه جانبه بین هند ،ایران
و افغانستان در توسعه بندر چابهار ،افغانستان نه تنها به دریای هند دسترسی پیدا میکند ،بلکه به دریای عمان ،خلیج فارس و
سایر کشورهای عربی نیز دسترسی خواهد یافت .با در نظرداشت تنش سیاسی میان افغانستان و پاکستان ،تجارت افغانستان به
طور جدی تحت تأثیر قرار گرفته است؛ زیرا بیشتر محصوالت این کشور از طریق بندر گوادر براساس موافقتنامه تجارت و
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ترانزیت افغانستان-پاکستان که یک موافقت نامه تجارت دو جانبه بین پاکستان و افغانستان است ،به کشور هند صادر میشود.
این موافقتنامه که در سال  ۷۳65امضا شده است ،به افغانستان اجازه میدهد تا از طریق بندر کراچی بدون حقوق گمرکی کاال
وارد کند .اما چندین بار این موافقتنامه به دلیل تنش های سیاسی تطبیق و عملی نشده است .بندر چابهار همچنان وابستگی
تاجران افغان را به بندر کراچی پاکستان کاهش خواهد داد.
چابهار یک بدیل خوب برای تجارت و ترانزیت افغانستان و یک فرصت مناسب برای تاجران افغانستان برای دسترسی به دریا از
طریق ایران و هند است .ایران و هند با استفاده از این موافقتنامه امکانات سرمایهگذاری و صادرات را فراهم میکنند .بر اساس
این موافقتنامه ایران  52هکتار زمین را به افغانستان در منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار اختصاص داده است و  ۷۹2شرکت
افغان پیشاپیش ثبت نام کردهاند.
کار بر روی این بندر در سال  ۷۳۱۹میالدی آغاز گردید ولی با انقالب ایران به تأخیر افتاد .در جریان جنگ ایران-عراق این بندر
برای ایران نقش حیاتی داشت زیرا این کشور تجارت خود را از این طریق انجام می داد .این کار سبب شد دولت ایران برنامه
گسترش این بندر را روی دست بگیرد ،اما تحریمهای اقتصادی و تجاری ایران ،تأمین بودجه مورد نیاز برای اجرای این پروژه را
با مشکل مواجه ساخت.
افتتاح اولین بخش بندر چابهار توسط حسن روحانی رئیسجمهور ایران در حضور مقامات هفده کشور جهان انجام شد .هند در
این پروژه ،نقش مرکزی را دارد .چون عالقمند است تا با دور زدن پاکستان یک مسیر تجاری به افغانستان و آسیای مرکزی ایجاد
کند .بهعنوان بخشی از موافقتنامه امضا شده در ماه می  02۷6بین هند و ایران ،هند متعهد به ساخت و تجهیز دو لنگرگاه در
فاز یک بندر چابهار با سرمایهگذاری 85میلیون دالر و درآمد ساالنه  0۹میلیون دالر برای مدت  ۷2سال میباشد .بندر چابهار به
عنوان یکی از مراکز منطقه ای حمل و نقل دریایی در ایران یک دهلیز حمل و نقل و تجارت را میان سه کشور ایجاد خواهد کرد.
همچنان این بندر یک مسیر چندگانهای برای کاالهاو مسافران سه کشور میباشد .پیشبینی میشود این بندر تا پایان سال
 02۷8به بهرهبرداری برسد .دهلی جدید متعهد به ایجاد یک منطقه تجاری آزاد در اطراف این بندر و تکمیل محور راهآهن
زاهدان به ارزش  ۷.6میلیارد دالر میباشد.
هند در اکتبر سال  02۷۱اولین محموله  ۷5222تُنی گندم را از طریق بندر چابهار به افغانستان فرستاد که در روز  ۷۷نوامبر
این محموله به زرنج رسید .وزیر امور خارجه هند تنها یک روز قبل از افتتاح این بندر در هنگام بازگشت از شهر سوچی روسیه،
پس از شرکت در نشست ساالنه سازمان همکاری شانگه ای ،برای ارزیابی این پروژه توقفی در تهران داشت .به منظور فهمیدن
اهمیت این پروژه برای هند ،پون رادا کریشنان وزیری دولت در امور حمل و نقل هند در مراسم افتتاحیه فاز  ۷بندر شهید
بهشتی در چابهار حضور داشت.
با توجه به دسترسی آسان به بندر چابهار در والیت سیستان و بلوچستان واقع در ساحل جنوبی ایران و ساحل غربی هند،
بسیاری از صاحب نظران آن را به عنوان رقیبی برای بندر گوادر پاکستان میدانند .شاید این موضوع واقعیت داشته باشد ،اما از
لحاظ اتصال منطقه ای ،پویایی بزرگی نیز در این پروژه نهفته است .هند ،ایران و افغانستان در حال تالش برای توسعه همبستگی
زیرساختهای اتصال منطقهای به شمول بندرها ،جادهها و شبکههای راهآهن هستند ،تا فرصتهای بیشتر برای دسترسی به
بازارهای منطقهای و همبستگی اقتصادهای خود ایجاد کنند .هند در حال حاضر کار جاده زرنج -دالرآرم را در افغانستان به اتمام
رسانده که زمینه تجارت زمینی را با کابل و در نهایت فراتر از آن با آسیای مرکزی فراهم میکند .در زمانی که طرح «ابتکار

۷5

کمربند و جاده» چین تالش دارد تا مرزهای منطقهای را دگرگون کند ،هند و دیگر بازیگران منطقهای نیز به دنبال گسترش
حضور منطقهای خود هستند.
برای ایران توسعة بندر چابهار توسط کمکهای بینالمللی یک حرکت نمادین است تا به ایاالت متحده آمریکا بفهماند که تهران
دیگر تنها نیست .در سال  02۷5پس از آن که تهران موافقتنامهی کاهش برنامههای هستهای خود با واشنگتن و پنج قدرت
بزرگ دیگر را به امضا رساند و از تحریم های اقتصادی نجات یافت ،پروژه چابهار به سرعت تحول یافت ،زیرا ایران فرصت مذاکره
با هند ،چین و اروپا در زمینة سرمایه گذاری و عرضة تجهیزات برای این پروژه را حاصل کرد .در جریان دیدار نارندرا مودی
نخستوزیر هند در ماه می سال  02۷6از ایران ،طرفین روی سهمشان در این پروژه و نیز جدول زمانی مشخص به توافق رسیدند.
چالشی که وجود دارد حفظ توافق برجام است زیرا دولت ترامپ با آن مخالفت دارد .به دلیل گسترش نفوذ تهران در یمن و متهم
شدن این کشور به مداخله در امور داخلی عراق ،سوریه و لبنان ،تنشهای جئوپلیتیکی میان عربستان سعودی و ایران در حال
افزایش است .رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا پیشنهاد کرده است که واشنگتن نمیخواهد به «تجارت مشروع با ایران
مداخله کند»؛ «چه این داد و ستدها از سوی اروپا باشد یا هند و چه موافقتنامههای امضاء شده به منظور تقویت توسعه اقتصادی
و فعالیتهای که به نفع دوستان و متحدان ما باشد ».اما تغییرات در اولویتهای سیاست خارجی آمریکا همچنان بر آینده پروژه
چابهار سایه انداخته است؛ هرچند که این پروژه سودای بلندپروازانه بازآفرینی جئوپولیتیک منطقه را در سر

میپروراند۷ .

اهداف
عظمت و قدرت یک کشور را میتوان با عوامل مختلفی تعیین کرد که مهمترین آن اقتصاد است .هرگاه یک دولت دارای اقتصاد
قوی باشد آن وقت جامعه بینالمللی نیز به مسائل آن توجه میکنند .در تقسیمبندی اقتصاد به بخشهای مختلف ،صنعت تنها
یک بخش از توسعه اقتصادی است .پس از انکشاف صنعتی ،توسعة سازمانی ساختار بوروکراتیک تصمیمگیری و برخی موضوعات
دیگر قدرت اقتصادی را تعیین میکند .اقتصاد افغانستان با توانمندیهای گستردة اقتصادی ،منابع طبیعی و نیروی انسانی
پتانسیل کالنی برای رشد دارد .پروژه بندر چابهار برای توسعه صادرات و زیرساختها تأثیر خواهد گذاشت و سرمایهگذاری
مستقیم خارجی را جلب خواهد کرد .چابهار به عنوان یک نقطه ترانزیت ،مرکز تجارت و سرمایهگذاری منطقهای دریای هند را
به آسیای مرکزی وصل خواهد کرد .برای اولین بار توسط این پروژه ،افغانستان از طریق کشورهای دوست به منطقه دسترسی
خواهد یافت.
تغییرات ساختاری در تجارت بین المللی ،توسعه و تکامل حمل و نقل دریایی ،تأثیر مستقیمی بر رشد و توسعه تجارت ،رشد
بنادر و گسترش جهانیشدن دارند .بنابراین در چشمانداز اقتصادی جوامع ،جهانیشدن یا گسترش بازارها نه تنها به دلیل ماهیت
فراملی بازارها ،بلکه به دلیل جریان سرمایهگذاری خارجی و استراتژیهای شرکتهای چند ملیتی اتفاق میافتد .این شرکتهای
چند ملیتی امروزه دو سوم صادرات کاالها ،خدمات جهانی و تقریبا  ٪۷2فروش داخلی در سراسر جهان را بر عهده دارند.
در فضایی که وابستگی متقابل در جهان افزایش مییابد ،تقسیم کار بینالمللی در نتیجه تغییرات ساختاری تجارت و تحول
بیسابقة سرمایة بینالمللی تغییر میکند .با این حال ،همزمانی که یکپارچگی کاالها ،خدمات و سرمایه به سرعت در حال افزایش
است ،همبستگی بازار کار در سطح بینالمللی بسیار کند میباشد .عالوه بر این تاکنون تکنولوژیهای پیچیده در چارچوب رویکرد
https://thediplomat.com/2017/12/the-challenging-geopolitics-of-the-port-at-chabahar/
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سادهسازی روابط ترویج می شده است .توسعة تکنولوژی اطالعات به نوبة خود موجب افزایش بهرهبرداری و در بسیاری موارد
افزایش درآمد کارگران شده است .به طور کلی معامالت الکترونیک و تکنولوژی ارتباطات مکمل یکدیگرند.
بر اساس سندی که در ماه می سال  02۷6بین هند و ایران امضا شده است ،هند هزینه دو لنگرگاه مجهز در فاز اول بندر چابهار
را با سرمایهگذاری  85.0۷میلیون دالر و درآمد ساالنه  00.۳5ملیون دالر برای مدت دهسال اجاره کرد .با بهپایان رسیدن زمان
ده ساله ،مالکیت تجهیزات به مدت دوسال بر اساس توافق دوطرف به جانب ایرانی منتقل خواهد شد .عالوه بر پیمان دوجانبه
برای توسعه بندر چابهار که هند مبلغ  522میلیون دالر روی آن سرمایهگذاری میکند ،توافق سهجانبه در مورد دهلیز ترانزیتی
حمل و نقل نیز توسط هند ،افغانستان و ایران امضا شده است.
چالشها:
هند ،ایران و افغانستان به طور رسمی در ماه می سال  02۷6موافقتنامه را امضا کردند تا ظرف مدت  ۷8تا  04ماه این بندر را
تکمیل کنند .از آنجایی که بندر گوادر در حال حاضر قابل استفاده است ،فوریت بیشتری برای هند در مورد حرکت سریع به
تعهد خود در چابهار وجود دارد .کنترل جغرافیایی منطقه ای گوادر و اطراف آن از طرف پاکستان به چین واگذار شده است.
تحلیلگران استراتژیک فکر میکنند که در نهایت چین به جای حفاظت از سرمایهگذاریها و سایر منافع خود در منطقه نیروهای
خود را نیز در آنجا مستقر خواهد کرد .بنابراین فشار قویتری در چابهار الزم است .زیرا این یک حرکت استراتژیک از سوی هند
محسوب می شود که روابط خود با افغانستان را حفظ کند .این موضوع به طور استراتژیک بر پاکستان فشار وارد میکند .بسیاری
فکر میکنند که هند نباید بخشی از دهلیز تجاری چین-پاکستان باشد که از سوی چین تمویل میشود؛ زیرا این دهلیز از قلمرو
مورد منازعه میان هند و پاکستان عبور می کند .اما از سوی دیگر توسعه بندر چابهار ،مسیر بدیل و قابلاعتماد برای دسترسی به
دریای هند را در اختیار افغانستان قرار میدهد .این کشور میتواند با استفاده از سرمایه گذاریهای پیشین هند در جاده زرنج-
دالرام به دریای هند و آسیای جنوبی دسترسی پیدا کند .موقعیت بندر چابهار در دریای عرب به این معنی است که این پروژه
می تواند هرگونه چالشی را که در اثر تحوالت خلیج فارس و تنگه هرمز اتفاق می افتد را خنثی کند.

سرمایهگذاری در افغانستان از طریق چابهار:
در رابطه به سرمایهگذاری مستقیم خارجی در افغانستان آمار دقیق و قابل اعتمادی موجود نیست .سرمایهگذاری مستقیم خارجی
در افغانستان در سال  05 ، 02۷۹درصد افزایش یافته است .دلیل عمدة آن تالش دولت برای اختصاص زمین بیشتر به صنایع
و برگزاری چندین نمایشگاه تجاری است.
پس از رسیدن به پایینترین سطح در  ۷2سال گذشته در سال  ۹۳.6( 02۷۹میلیون دالر) ،جریانهای سرمایهگذاریمستقیم
خارجی به میزان قابل توجهی افزایش یافته و در سال  02۷5نیز به میزان  ۷6۹میلیون دالر بیشتر شده است .این رقم در مقایسه
با میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سالهای  0224تا  022۱پایین است ،زیرا تنها در سال  0225به میزان  0۱۷میلیون
دالر به عنوان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به افغانستان سرازیر شد که عامل اصلی آن مداخله نیروهای مسلح ناتو و پروژههای
مربوط به توسعه بود .روند سرمایهگذاری خارجی در سال  02۷6یک بار دیگر  ۷22ملیون دالر کاهش یافت .براساس آخرین
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اطالعات ارائه شده از سوی  ،UNCTADسهام سرمایهگذاری خارجی ،حدود  ۱.0درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را در
سال  02۷6تشکیل می

داد0.

قانون افغانستان برای شرکتهای خارجی ،فرصتهای سرمایهگذاری مشابهای را همانند شرکتهای داخلی تضمین میکند و
حمایت رسمی از بازارهای باز و مشارکت بخش خصوصی را در استراتژی انکشاف ملی افغانستان ( )ANDSمورد حمایت و
تصریح قرار داده است .سرمایهگذاران خارجی نیازی به داشتن شریک افغان ندارند؛ اما به دلیل محدودیتداشتن زمین ،تقریبا
همیشه تصمیم میگیرند که با یکی از آنها کار کنند .سرمایه گذاران بخش خصوصی حق دارند که سرمایه و سود خود را از
افغانستان خارج کنند ،از جمله برای پرداخت قرضههایی از نوع قرضههای خارجی .با این حال ،خشونت سیاسی ،مقررات ضعیف
در مورد حفاظت از اموال ،کمبود قابل توجه نیروی کار ماهر ،بازارهای مالی توسعهنیافته و کمبود زیربنای کافی ،پتانسیل کشور
را برای جذب سرمایهگذاران خارجی محدود می کند .فساد در کشور شایع است؛ به گونهای که در ردهبندی بانک جهانی رتبه
( ۷8۹از  ۷۳2کشور) را کسب نموده است .در همین زمینه در رتبهبندی سال  ،02۷۱شش رتبه دیگر نیز نسبت به سال گذشته
از دست

داد۹ .

چین در صنعت نفت و هند در بخش معدن سرمایهگذاری افغانستان نمودهاند .در سالهای  ،02۷5-02۷4چین بزرگترین
سرمایه گذار در افغانستان شناخته شد .برآورد شده است که بخش معدن افغانستان تا سال  0204به میزان  45-40درصد از
تولید ناخالص داخلی خود را تولید خواهد کرد و درآمدهای حاصل از آن در سال  0204به  4میلیارد دالر خواهد رسید .با این
حال ،وضعیت بد امنیتی در کشور مانع پیشرفت در این پروژهها در سال  02۷5شد.
چابهار فرصتیهای استراتژیک چشمگیر و گزینههای تجاری خوبی را برای افغانستان فراهم میکند .از منظر تدارکاتی ،بندر
چابهار نزدیکترین بندر به افغانستان است .این بندر  ۱22کیلومتر نزدیکتر از بندر بندرعباس است .همچنان چابهار ۷،222
کیلومتر نزدیکتر از بندر کراچی در پاکستان است .چابهار مهرة تغییردهنده بازی استراتژیک در منطقه است .کشورهای دخیل
در این زمینه امیدوار هستند که پروژه چابهار ،افغانستان را به مرکز اقتصادی در منطقه تبدیل کند و همچنین روابط رو به رشد
میان افغانستان و هند را افزایش

دهد4 .

بخشهای عمدهای که ظرفیت سرمایهگزاری در چابهار را دارند ،به شرح زیر است:

بخش زراعت
بخش زر اعت در افغانستان نقش مهمی در رشد اقتصاد ایفا کرده است .چابهار امکانات سرمایهگذاریمستقیم خارجی در بخش
زراعت را برای تاجران هندی و ایرانی فراهم میکند .توسعه اقتصاد در دهه تحول ( )05-02۷5برای امنیت درازمدت مردم
افغانستان اهمیت زیادی دارد .افغانستان به این نتیجه رسیده است که توسعة زراعت کلید رشد همهشمول اقتصادی در این
کشور است.5
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بخش معادن افغانستان
توسعة جوامع نشان میدهد که بشر از طریق استفاده از منابع طبیعی و تصفیه مواد معدنی توانسته است به دستآوردهای بزرگ
و قابلتوجهی دست یافته که در نتیجه آن ثروت فراوانی را برای جوامع خود فراهم نموده است.
در حال حاضر منابع طبیعی به دلیل میزان باالی مصرفش و نقش محوری آن در رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی ،به طور
فزایندهای اهمیت دارد .افغانستان با داشتن منابع طبیعی دست نخورده ،در میان کشورهای ثروتمند قرار دارد .با فراهمآوری
محیط کارآمد و هماهنگی بهتر در بخش معدن ،میتوان تالشهای عملی برای توسعه زیرساختهای اجتماعی ،اقتصادی و
کاهش فقر به وسیله استخراج و بهره برداری مؤثر از مواد معدنی انجام داد .این کار منجر به رونق و توسعه کشور میشود .این
وضعیت میتواند نمایانگر آیندهای روشن و درخشان برای کشور باشد.
وزارت معادن و پترولیم پس از تأسیس آن در سال با تعداد محدود کارشناسان و انجنیران و همچنین با منابع مالی و فنی
محدود ،فعالیتهای عمدهای را با کمک و همکاری ایاالت متحده آمریکا ،انگلیس ،آلمان ،فرانسه ،اتحاد جماهیر شوروی و
چکسلواکی انجام آغاز کرد .با این حال مطالعات اساسی و روشمند زمین شناسی معادن در افغانستان به همکاری اداره تحقیقات
زمین شناسی در سال  ۷۳55آغاز شد .در این پروژه گروههای تحقیقات میدانی در چارچوب دیپارتمنت مطلعات زمینشناسی
تأسیس شدند .تعداد این گروهها در دهه هفتاد میالدی به  0۱گروه رسید که نشان از رشد این بخش است.
با تالشهای اساسی اداره مطالعات معادن وزارت معادن و پترولیم در سال  ،۷۳۱۱نقشة زمینشناسی افغانستان در مقیاس
 ۷:522222ترتیب شد که در آن بیش از  422مخزن معدن از جمله مس عینک ،زغالسنگ و تعدادی از معادن کوچک و
متوسط مانند طال ،نقره ،پالتین ،آهن ،نیکل ،زمرد ،الجورد ،یاقوت ،کانست ،تورمالین ،فلوریت ،کرومیت ،نمک ،عناصر رادیواکتیو
و دهها معدن با  ۷4نوع رنگ و تعدادی از مصالح ساختمانی شناسایی شد .همچنین یک البراتوار زمینشناسی که در نوع خود
در منطقه منحصر به فرد است ،تأسیس شد که قابلیت تجزیه ،تحلیل و مطالعه نمونههای ساحوی را داشت؛ به طوری که نیاز به
ارسال مواد به خارج از کشور را برای افغانستان کاهش میداد.
ذخایر نفتی والیت سرپل  44.5میلیون متریک تن شناسایی شد .ذخایر قابل استخراج آن به  ۷4.5میلیون متریک تن میرسید.
طی چند سال گذشته حدود  5ساحة نفت و گاز در افغانستان شناسایی شده است .همچنین کار بیشتر در حوزه آمو دریا و
مناطق افغانستان و تاجیکستان انجام شده است .در طول سالهای  ،۷۹56-۷۹55فعالیتهای زمینشناسی با همکاری
متخصصین شرکت فرانسوی در ناحیه «کتهواز» انجام شد .با این حال هیچ کار قابلتوجهی در بخشهای جنوب غربی (هلمند)
و غرب (هرات) انجام نشده است.

بخش صنعت
نتایج قابلتوجهی در طول سالهای گذشته در نتیجة تأسیس کود و برق در والیت بلخ با ظرفیت  ۷۷2222تن کود یوریا در
سال  48مگاوات برق در ساعت انجام شد .همچنین ایجاد کارخانه سیمان غوری با ظرفیت  ۷22222تن در سال ،کارخانه
سیمان جبل السراج با حداکثر ظرفیت  ۹222تن در سال ،کارخانه سیمان هرات و غوری  0با ظرفیت جداگانه  ۱22تا  822تن
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در در همین راستا توسعه و ایجاد شده است 82.درصد از کار این فعالیتها با انتقال ماشینآالت به پایان رسیده است .اما با
توجه تداوم جنگ در کشور ،این برنامهها قادر به ادامه کار نشدند.
وزارت معادن و پترولیم فعالیتهای عمدهای در زمینه ایجاد شرکتهای نساجی ،صنایع غذایی ،پارکهای صنعتی ،کارخانههای
جنگلک انجام داده است ،اما در حال حاضر این وزارت کارخانههای یادشده را مدیریت نمیکند.
در طول سالهای قبل از جنگ ،تقریبا  0میلیارد متر مکعب گاز طبیعی ۷22222 ،تن کود شیمیایی (یوریا) 48 ،مگاوات برق،
بیش از  022222تن زغالسنگ ۷22222 ،تن سیمان ۷02222 ،تن نمک ۷22222 ،متر مکعب مواد ساختمانی و مقادیر کمی
حفاری الجورد ،قرهقل ،ابرک ،تالک و غیره انجام شده است .اما به دلیل پیامدهای سه دهه جنگ ،البراتوار های معادن ،تاسیسات
نفت و گاز شمال ،کارخانههای سنگ تراشی و کارخانه های جنگلک ،زیانهای بزرگی را به خود دیده

اند6.

بخش انرژی
چشمانداز استراتژیک دولت برای بخش انرژی این است که «بخش انرژی باید بتواند به شهروندان افغانستان و عاملین رشد
اقتصادی دسترسی به منابع انرژی قابل اعتماد را مهیا کند .همچنین بتواند در طوالنی مدت اقتصاد مبتنی بر سرمایهگذاری
بخش خصوصی و بر اساس نظام بازار آزاد ،تحت نظارت دولت فراهم کند» ۱.اهداف کلی بخش انرژی عبارتاند از :احیا و گسترش
شبکه برق عمومی و جذب سرمایهگذاریهای خصوصی .رشد اقتصادی نیاز به افزایش مصرف انرژی دارد؛ بنابراین رابطة مستقیم
بین تولید سرانهملی و مصرف سرانه انرژی وجود دارد .مصرف سرانه انرژی افغانستان در منطقه چهارم و در سال  ۷۳82بیش از
سریالنکا و بنگالدش بود .در آن زمان افغانستان از جمله صادرکنندگان گاز طبیعی به روسیه بود .اما در حال حاضر واردات
قابلتوجهی از انرژی را برای مصرف داخلی نیاز دارد.
بیشتر نیروگاههای برق در افغانستان بر اساس نیروی آبی (تولید بیش از  54درصد کل) است و بقیه از منابع حرارتی
میباشند(عمدتاً از طریق استفاده از زغالسنگ و گاز طبیعی) .در حال حاضر افغانستان  622میلیون وات برق آبی تولید میکند
و پتانسیل تولید  0۹222میلیون وات برق را نیز دارد .تقاضای برق به طوری پیوسته در حال افزایش است و تخمین زده میشود
که افغانستان بتواند تا سال  0202میالدی  ۹222مگاوات برق تولید کند .این کشور غیر از نیازمندیهای خود میتواند برق را
به همسایهگان و کشورهای منطقه نیز صادر کند:8.

توسعة زیرساختها:
در جریان تهاجم شوروی و جنگ داخلی پس از سال  ۷۳۱۳میالدی و به دلیل حفظ و مراقبت ضعیف ،زیرساختهای افغانستان
به صورت گسترده تخریب شدهاند .در طی این  ۹2سال جنگ ،تقریباً هیچ پیشرفتی در این بخش صورت نگرفته است .بنابراین،
این کشور با کمبود زیرساختهای اساسی در این زمینه روبرو است .پس از سال  0220میالدی ،افغانستان برنامهای برای توسعه
پروژههای زیربنایی  -حیاتی مانند شبکه ملی راهآهن ،شبکه ملی برقرسانی که تقاضای آن ساالنه حدود  05درصد افزایش
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مییابد ،شبکه ملی راهها ،بندهای آبگردان و میدانهای هوایی را روی دست گرفت .این موضوع هم از سوی دولت و هم از
سوی تمویلکنندگان خارجی مورد تأکید قرار گرفته است .در این راستا تاکنون کارهایی انجام شده ولی واقعیت این است که
بسیار بیش از اینها کارهای انجامنشده در این حوزه باقی مانده است .با توجه به این مسئله ،حداقل برای  52- ۹2سال آینده،
قرار است مجموعة بزرگی از پروژههای زیربنایی به افغانستان داده شود تا این کشور همسطح کشورهای همسایهاش در توسعه
زیرساختها برسد.

پروژههای ملی و بینالمللی خطآهن
بخش اول آنچه که به عنوان شبکه ملی راهآهن در نظر گرفتهشده است ،با وصلشدن مزارشریف به حیرتان توسط خطآهن و
از طریق آن به شبکههای خطآهن آسیای مرکزی و اروپا متصل شد .کار ساخت و ساز راهآهنی که افغانستان را به کشور همسایه
ترکمنستان وصل میکند ،نیز راه اندازی شده است .هزینه این خطآهن که  822میلیون دالر آمریکایی تخمین زده شده است،
توسط بانک انکشاف آسیایی تمویل خواهد شد.


خطآهن هرات -بندر تورغندی ( ۷52کیلومتر)



خطآهن ترکمنستان ،افغانستان و تاجیکستان ( 645کیلومتر)



خطآهن جاللآباد -تورخم -لندی کوتل ( ۳8کیلومتر)



خطآهن چمن -قندهار



خطآهن جاده ابریشم از چین به ایران از طریق جمهوری قرقیزستان ،تاجیکستان و افغانستان



خطآهن گورانی(ایران)-هرات پنج
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سرمایهگذاری مستقیم خارجی افغانستان
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منبع ،UNCTAD :گزارش سرمایهگذاری جهانی در سال  02۷۱۳؛ http://unctad.org/wir
افغانستان به اطالعات سرمایهگذاری مستقیم خارجی دسترسی ندارد.

( )0چابهار و جاده اتصال به آسیای مرکزی
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بندر چابهار شبکه جادهای ایران را به زرنج افغانستان وصل میکند که حدود  88۹کیلومتر از این بندر فاصله دارد .جاده زرنج -
دالرام که توسط هند در سال  022۳میالدی احداث شده به جاده حلقوی افغانستان متصل است .از این طریق ایران میتواند به
چهار شهر عمده افغانستان به شمول هرات ،قندهار ،کابل و مزارشریف ـ که در نزدیک مرز ازبکستان واقع شده استـ دسترسی
داشته باشد.

( )5افغانستان بهلحاظ سیاسی یک رابطه پایدار ارتباطی با هند را بدست خواهد آورد
دهلیز چابهار-زاهدان-زرنج ،یک ظرفیت باالقوه برای تغییر بازی در اتصال منطقه ای است که به عنوان یک مسیر بدیل امکان
دسترسی افغانستان را به هند از طریق دریا فراهم میکند .این اتصال بصورت طبیعی توسعة تعامالت اقتصادی بین دو کشور را
افزایش خواهد داد.

( )2بینیاز شدن از وابستگی به پاکستان
در حال حاضر افغانستان برای وصل شدن به دریا به بنادر پاکستانی وابسته است .اما به دلیل تنشهای سیاسی بین دو کشور،
پاکستان همواره در امتداد مرز دیورند مانع ایجاد کرده است .چابهار ظرفیت کاهش وابستگی افغانستان به پاکستان را دارا
میباشد .برای اتصال منطقهای الزم است کشورها با یکدیگر وارد تعامل شوند ،اما سالهای زیادی بدینسو افغانستان کشوری
محصور به خشکی بوده و نتوانسته از مرزهای آبی دیگر کشورها استفاده کند.
از آنجاییکه تحریم های تحمیلی غرب علیه ایران برداشته شده است ،تجارت ایران بیشتر از این گسترش خواهد یافت .افغانستان
پس از پایان این تحریم ها ،خرید مواد خام خود را از ایران افزایش داده است .با کاهش داد و ستد اقتصادی و تعهدات متقابل با
کشورهای عرب ،ایران پس از این ممکن است نقش پر رنگی را در تعامالت اقتصادی با افغانستان بازی کند .از این رو ،در آینده
دامنه و سود تجارت متقابل میان دو کشور بیشتر خواهد شد .در این راستا موافقتنامه جدید بندر چابهار به عنوان تسهیلکننده
تجارت دارای اهمیت است.


تأسیس یک سیستم تجاری بینالمللی که بتواند بصورت قابل مالحظه مؤثریت /توسعة اقتصادی افغانستان را افزایش دهد
و روی موارد ذیل متمرکز باشد:
 سیستم ترانزیتی مناسب با ایران و هند.
 تقویت صادرات.
 همبستگی و همکاری منطقهای و جهانی.
 تسهیل تجارت و ترانزیت از طریق بندر چابهار.



نتایج پیشبینیشده با یک چشمانداز پنج ساله
 oیک سیستم تجارت بین المللی که برای انکشاف اقتصاد افغانستان مؤثر باشد و روی موارد ذیل متمرکز باشد:
 oیک پالیسی ملی تجارت که بخش تولید نوپای افغانستان را حمایت کند.
 oتقویت صادرات.
 oهمبستگی و همکاری منطقهای و جهانی.
 oتسهیل تجارت و ترانزیت.
0۹

تحلیل زمینهای
تجارت بینالمللی
با توجه به رابطة حیاتی آن با سایر بخشهای اقتصادی بصورت کلی ،داستان تجارت خارجی افغانستان نمایانگر وضعیت ضعیف
اقتصاد بصورت عموم و نشاندهندة فقدان پالیسیهای مؤثر برای حمایت از بخش خصوصی نوظهور در این کشور است .این
وضعیت اقتصادی میراث ویرانی و درگیریهای اجتماعی و نظامی طوالنی مدت است.
افغانستان کاهش تجارت  ۱۷5۳میلیون دالری را در سال  02۷5میالدی تجربه کرد .از سال  02۷۹الی  02۷5میانگین توازن
تجارت در افغانستان  -4۷22.62میلیون دالر بوده است که در سال 0225میالدی با  -۷662.۳0میلیون دالر و در سال 02۷۹
میالدی با توازن  -8654.22میلیون ،ثبت شده است.
جدول توازن و تعدیل تجارت افغانستان:

گزارش اخیر بانک جهانی در مورد پتانسیل اقتصاد افغانستان توضیح داده است که چالشهای موجود در این کشور همچنان
ناامید کنندهاند .زیرا نبود امنیت میزان اطمینان سرمایهگذار را کاهش داده و محدودیتهایی را برای سرمایهگذاری و رشد
اقتصادی بهوجود آورده است .رشد اقتصادی در سال  02۷5تنها به  2.8درصد رسیده است .شرایط اقلیمی نامطلوب نیز بر این
رشد کند تأثیر گذاشته و در نتیجه تولیدات زراعتی  5.۱درصد در سال  02۷5کاهش داشته است .اطالعات موجود در نیمه اول
سال  ،02۷6از میزان پایین سرمایهگذاری حکایت دارد .این در حالی است که ت ولیدات زراعتی توسط آفات و بیماریهای نباتی
صدمه دیده است .بنابراین انتظار میرود رشد اقتصادی در سال  02۷6تنها به  ۷.0درصد برسد .با وجود آن ،در چند عرصه
پیشرفت صورت گرفته است؛ از جمله پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی و افتتاح بندر چابهار در ایران که به عنوان
یک مسیر تجاری بدیل ،از ظرفیت باالیی برخوردار است .پیشبینی میشود که رشد اقتصادی در سالهای آینده به صورت
تدریجی از  ۷.8درصد در سال  02۷۱به  ۹.6در صد در سال  02۷۳برسد .رشد سریع اقتصادی در سالهای پیشرو وابسته به
بهبود امنیت ،ثبات سیاسی ،ادامه اصالحات و میزان کمکهای مالی کشورهای حمایتکننده افغانستان است.
نرخ مصرف در سال  02۷5به طور پیوسته کاهش داشته است .هرچند این نرخ در نیمه اول  02۷6افزایش پیدا کرده است .این
افزایش در نتیجه بهبود وضع انرژی جهانی و قیمت غلهجات و باالرفتن ارزش پول افغانی در مقابل ارزهای عمدة تجاری صورت
گرفته است .نرخ ارز در سه ماه اول سال جاری از  ۹.8در صد به  2.۹کاهش یافته است ،و پس از آن در سه ماه سوم این سال
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 0درصد افزای پیدا کرد .ذخایر ارزی خارجی تقریباً در طول سال  02۷5کاهش یافته است و قبل از افزایش در نیمه نخست
سال  ،02۷6به  ۱.4میلیارد دالر (تقریباً معادل  ۳ماه واردات) رسیده بود .این سیر سعودی به طور عمده ناشی از کاهش واردات
و نتیجه تقاضای پایین بوده است.
وضعیت مالی ثابت باقی مانده است .جمع آوری درآمدها در سال  02۷5بلند بوده و درآمدهای داخلی به  ۷2.0درصد از تولید
ناخالص داخلی رسید .این عملکرد مؤثر تا سال  02۷6ادامه داشت و درآمدهای داخلی جمعآوریشده در  8ماه نخست ،02۷6
 ۹2درصد باالتر از ارز ش مشابه سال قبل بود .این افزایش تا حد زیادی نتیجه بهبود در مدیریت جمعآوری مالیات و معرفی و
تطبیق پالیسی جدید در دو-سه ماه اخیر سال  02۷5است .مصارف عمومی در نیمه نخست سال  5 ،02۷6درصد نظر به سال
گذشته افزایش داشته است .این در حالی است که هزینههای امنیتی و نیازهای ملکی باال رفته است .بودجه عملیاتی در نیمه
اول سال  ۳ ،02۷6درصد افزایش داشته است .اما بودجه انکشافی به دلیل عملکرد ضعیف در اکثر نهادهای دولتی کاهش یافته
است .کسر اندک  ۷.۹درصدی که از تولید ناخالص داخلی در سال  02۷5به ثبت رسید ،با بودجه معادل در سال  02۷6پیشبینی
شده است.
گسترش واردات ،انعکاسدهنده شتاب سریع بازسازی و یک بخش خصوصی نوظهور است که قادر به رقابت با واردات نیست .این
ضعف توسط پالیسیهای بسیار فعال و سلطهجویانه پیشرفت صادرات و پالیسیهای حمایتی کشورهای همسایه تشدید میشود.
هجوم عظیم ارز خارجی در کشور باعث ثبات ارزش پول افغانی شده و منجر به افزایش ارزش افغانی میشود .در عین حال ،ورود
عظیم این ارزها که کشورهای کمککننده به کشور وارد میکنند ،تقاضا برای کاالها و خدمات را باال میبرند که در این مرحله
از توسعه ،افغانستان نمی تواند معادل آن را تولید کند .بنابراین تعادل تجارت منفی است.
شرکتهای صادراتی و فعالیت های مرتبط به تجارت ،وابسته به مشوقهها و کیفیت محیط تولیدیشان هستند .برای تقویت
صادرات ضرورت است که یک چارچوب نهادی ایجاد شود که از انکشاف بخش خصوصی حمایت کند .این فضا باید به افزایش
تولید کمک کند و هزینه های عملیاتی و همچنان مصارف معامالت را کاهش دهد .عناصر اساسی که باید در یک اقتصاد موجود
باشد ،میکانیسم مؤثر برای اجرای مکلفیتهای مربوط به قرارداد ،تضمین کیفیت ،روند ثبت و طرزالعمل صدور جواز است .در
حال حاضر ،اینها به ارتقای سرمایهگذاری خصوصی به طور کلی و به فعالیتهای صادراتی به صورت خاص کمک میکند .این
زمینهسازی به طور خاص برای توانمندی سرمایهگذاران خارجی مهم است .در این مرحله افغانستان در شروع ایجاد چنین فضایی
است.

موافقتنامههای تجاری ترجیحی
افغانستان دارای موافقتنامههای مختلف تجاری و ترانزیتی دوجانبه با کشورهای همسایه است که هدف آن گسترش تجارت با
این کشورها بوده که افغانستان به عنوان یک کشور محصور در خشکی به آنها بسیار وابسته نیز میباشد .در حال حاضر افغانستان
در تالش است تا از این توافقات دو جانبه به همکاریهای منطقهای عبور کند ،چون ظرفیت وصل شدن با خیلی از کشورها را
دارد و پس از این به عنوان یک پل زمینی میان این کشورها عمل خواهد کرد.
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پیمان دهلیز حملونقل و ترانزیت میان سه ملت
این پیمان بین هند ،ایران و افغانستان در  0۹ماه می  02۷6در تهران امضاء شد .این پیمان مسیر تجاری بدیل را برای کابل باز
خواهد کرد و در نتیجه پاکستا ن را دور خواهد زد .این پیمان همچنان به طور بالقوه مسیر دیگری را برای وصلشدن به بازارهای
ج هانی به روی افغانستان باز خواهد کرد .برای هند و ایران ،این مسیر یک مزیت استراتژیک خواهد بود ،چون پاکستان با زیر پا
گذاشتن موافقت نامه قبلی در مسیر تجارت افغانستان با هند همواره محدودیتهایی وضع کرده است.

اهمیت چابهار :بدیلی برای بندرهای پاکستان
افغانستان بر سر موضوعات سیاسی با پاکستان با مشکالت زیادی روبرو است که گاهی منجر به بسته شدن مرزهای پاکستان
شده و موانع بسیاری برای تجارت ما خلق کرده است .چابهار به عنوان یک مسیر بدیل ،وابستگی ما را به بندر کراچی کاهش
میدهد.

دهلیزهای حملونقل
مواردی که در ذیل توضیح داده شده برخی از نقاط رسمی عبور مرزی است که در جریان سال بهطور منظم با ترافیک روبرو
است .طبق معمول ،در آنها تعرفههای گمرکی و قوانین مهاجرت اعمال میگردد .ادارهی گمرک تمامی اوراق و اسناد مربوط به
محمولههای آماده برای وارد شدن را بررسی میکند .اما ،تنها مسافران یا وسایل نقلیه که دارای ویزای معتبر و مجوز عبور
هستند ،میتوانند از مرز بگذرند ،در غیر آن صورت ،محموله از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه انتقال داده شود.

سه مسیر برتر:
 .۷دهلیز شمال-جنوب که تاجیکستان ،ازبکستان و ترکمنستان را به بندرهای پاکستان (کراچی ،قاسم و گوادر) وصل
می کند و از طریق واگه واقع در پاکستان به سمت هند و جنوب آسیا ادامه مییابد.
 .0دهلیز شرق -غرب که تاجیکستان ،ازبکستان و ترکمنستان را با بندر عباس ایران وصل میکند.
 .۹سومین مسیر تجاری مناسب برای افغانستان از طریق ایران است .بندر چابهار ترافیک کمتر دارد و به لحاظ استراتژیک
برای واردات و صادرات افغانستان در موقعیت مناسبی واقع شده است .ایران و هند در حال ساخت یک شاهراه و یک
سیستم خط آهن هستند که این بندر را به افغانستان وصل کند .مسیر تجاری ایران در مقایسه به پاکستان ،برای
افغانستان بسیار نزدیک و با صرفه است  .عالوه بر این ،این مسیر خطر کمتری دارد و بسیار قابل اعتماد است.
در کنار داشتن ظرفیت باال برای صادرات کاالهای تولیدی ،این دهلیزها دارای پتانسیل قابلتوجهی برای افزایش تجارت بین
آسیای مرکزی که دارای منابع غنی انرژی و آسیای جنوبی که نیازمند انرژی میباشد .یک تحقیق که اخیراً از سوی بانک انکشاف
آسیایی انجام شده است ،نشان میدهد که توسعه این دو دهلیز می تواند منجر به تغییر اساسی در مسیر ترانزیت تجارت به
آسیای مرکزی شده و تأثیر بسیار مثبت بر ایجاد شغل و تولید در منطقه دارد.
بندر چابهار زمینة صادرات ذخایر نفت و وارادت را برای افغانستان از طریق دریا فراهم میکند .نفت و گاز برای کشورهایی مانند
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هند که دچار کمبود هیدروکربن است ،بسیار مهم است .این امر افغانستان را در یک موقعیت استراتژیک برتر نسبت به کشورهای
همسایه نیز قرار خواهد داد .عالوه براین ،این بندر افغانستان را به دهلیز ترانزیتی بینالمللی شمال-جنوب نیز وصل نموده که
کشور را برای رسیدن به کشورهای آسیای مرکزی نیز کمک میکند .همچنین موقعیت استراتژیک بندر چابهار در خلیج عمان
از اهمیت سیاسی زیادی برخوردار

است۷2 .

انکشاف صادرات
صادرات افغانستان از سال  5000الی 5002
افغانستان برای گسترش صادرات خود به بازارهای بین المللی و به ویژه به کشورهای منطقه ،از موقعیت مناسبی برخوردار است.
محصوالت زراعتی تولیدشده این کشور به طور سنتی از شهرت خوبی در بازار منطقه برخوردار است .و نگاه مثبتی نسبت به
کیفیت تولیدات افغانی ،نظر به ا کثر کشورهای دیگر وجود دارد .در حال حاضر مقدار این محصوالت محدود است ،اما ظرفیت
بالقوه رشد آن باالست.
صادرات افغانستان از  5۷4.۳۱میلیون دالر در سال  02۷4به  5۱2.52میلیون دالر در سال  02۷5افزایش یافته است .میانگین
صادرات افغانستان  ۹۹6.۱5میلیون دالر از سال  0222الی  02۷5میالدی بوده است که در سال  02۷5میالدی با 5۱2.52
میلیون دالر با باالترین حد خود رسید .پایینترین میزان آن در سال  0220میالدی با  6۳.۷2میلیون دالر ثبت شده است.

موانع تجاری در منطقه بسیار زیاد است .هرچند موافقتنامههای ترجیحی در خصوص تعرفههای گمرکی ،به خصوص با هند
وجود دارند ،اما هنوز هم تعرفهها بسیار بلند است .در جریان کنفرانس منطقهای هند در سال  02۷6شرکای تجاری افغانستان
اذعان کردند که امکان همکاریهای بیشتر وجود دارد .در همین راستا ،وزارت تجارت و صنایع تالش میکند تا به توافقهای

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
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بهتری برسد .اکثر کشورهای توسعه یافته افغانستان را با تجارت ترجیحی کمک کرده است (هرچیز به جز اسلحه که پالیسی
اتحادیه اروپا و ایاالت متحده میباشد) .برای استفاده حداکثری از مفاد این موافقتنامهها ،افغانستان باید تجزیه و تحلیل تجاری
سیستماتیک را جهت شناسایی و بهرهبرداری از فرصت های بوجود آمده در این بازارها برای صادرات محصوالت خود انجام دهد.
مشکالت در داخل کشور نیز وجود دارد .صادرات باید یک بروکراسی نفسگیر مثل گرفتن جواز ،تصدیقنامه ،تصفیه مالیاتی و
بازرسی های زمانگیر را طی کند .بسیاری از تاجران بالقوه در این شرایط ترجیح میدهند که یا تجارت نکنند و یا اموالشان را از
طریق پاکستان صادر کنند .وزارت تجارت و صنایع بسیاری از این پروسههای غیر ضروری را حذف نموده و طرزالعملی را ترتیب
داده است تا هزینههای مالی تاجران را کاهش دهد .این کار هزینههای معامالت را پایین آورده و به قدرت رقابت صادرات کمک
خواهد کرده است .هم اکنون اداره انکشاف صادرات افغانستان ( ) EPAAدر وزارت تجارت تأسیس شده که از این طریق تاجران
را نه تنها در داخل که در کشورهایی که از آن مال وارد میکنند ،نیز حمایت می کند .اداره انکشاف صادرات افغانستان همچنان
زمی نه برقراری ارتباط با بازار را به وارد کنندگان فراهم نموده و به صادرکنندگان بالقوه آموزش و خدمات مشاوره را نیز ارائه
میکند .وزارت تجارت از طریق این اداره به البراتوارهای معتبر بینالمللی به خصوص در بخش خدمات بهداشت گیاهی ،خدمات
الزم را فراهم میکند.
وزارت تجارت و صنایع تالش دارد ابتکاراتی را که زمینه خدمات بهتر بانکداری را فراهم میکند مورد حمایت قرار میدهد؛ به
ویژه ابتکاراتی در عرصه اعتبارنامهها مورد توجه جدی وزارت قرار خواهند گرفت.
وزارت تجارت و صنایع در همکاری با وزارتهای ذیدخل و بخش خصوصی در تالش است تا هزینههای تدارکاتی تجاری را از
طریق ایجاد پالیسیها و برنامههای تسهیلکننده تجارت در بخشهای مختلف کاهش دهد .به ویژه ،سادهسازی پروسههای عبور
مرزی ،از بینبردن ایستگاههای بازرسی غیرقانونی ،فراهمساختن زیرساختهای کافی فیزیکی و از بین بردن اتفاقات انتقال از
یکوسیله به وسیلة دیگر در مرزهای افغانستان از اولویتهای اصلی این وزرات

است۷۷ .

همبستگی و همکاری منطقهای و جهانی
برای بهره بردن از موقعیت استراتژیک خود به عنوان یک پل زمینی بین آسیای مرکزی و جنوبی ،بازارهای افغانستان باید به
اقتصادهای جهانی به ویژه اقتصادهای منطقه وصل شود تا این کشور به اهداف اقتصادی ملی خود دست یاید .وصلشدن
افغانستان به بازارهای جهانی و منطقهای نه تنها میزان رقابت در صنایع اقتصادی داخلی را افزایش میدهد ،بلکه به جذابیت
افغانستان برای سرمایهگذاران نیز میافزاید.
افغانستان برای اینکه به عنوان یک عضو کامل جامعه اقتصادی جهان تبدیل گردد ،باید شرایط الزم برای الحاق به سازمان تجارت
جهانی ( )WTOرا تکمیل کند .همچنین موافقتنامههای تجاری با بازارهای بزرگ بینالمللی را نیز امضاء کند .این امر ،چراغ
سبز روشنی را به سرمایهگذاران و تاجران بینالمللی در رابطه با ثبات و پارامترهای تجاری افغانستان میفرستد .افغانستان در
نشستهای اقتصادی منطقهای از جمله سازمان همکاریهای اقتصادی ( )ECOو نیز مذاکرات دوجانبه با کشورهای همسایه به
شمول ایران ،هند ،پاکستان ،تاجیکستان و ازبکستان به گونهای فعال شرکت کرده است .با پیوستن به برنامههایی مانند ساحه
11

Export Promotion Agency of Afghanistan, EPAA www.epaa.org.af
Worldbank http://www.worldbank.org/en/country/afghanistan
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آزادِ تجارتِ جنوب آسیا ) (SAFTAو همکاریهای اقتصادی منطقهای آسیای مرکزی ( ،)CARECفرصتهای بیشتری برای
همبستگی منطقهای برای افغانستان فراهم خواهد شد.

تسهیل تجارت و ترانزیت
ترانزیت و تجارت افغانستان با سه مشکل عمده روبرو است:
 .۷هزینههای بلند تدارکاتی.
 .0موافقتنامههای ترانزیتی غیر مؤثر.
 .۹زیر ساختهای مالی ناکافی.
هزینههای بلند تدارکاتی :تأخیر ،پروسههای سختگیرانه و کمبود امکانات در ادارات مرزی به صورت اساسی بر هزینههای
حملونقل تأثیر گذاشته و بهطور جدی قدرت رقابتی اموال صادراتی افغانستان را تضعیف میکند؛ این معضل ،هزینه واردات را
باال برده و جذابیت افغانستان برای ترافیک ترانزیت را کاهش میدهد .هزینههای تجاری صرفاً هزینههای حملونقل را در بر
ندارد ،بلکه شامل هزینههای مستقیم و غیرمستقیم که بهصورت عمومی «هزینههای تدارکات تجارت» یاد میشود ،شامل تأخیر،
جریمهها و دیگر چالشهای فرا روی انتقال به موقع را نیز دربر میگیرد.
در یک اقتصاد بازار با عملکرد خوب همراه با شبکههای حملونقل و توزیع بسیار پیشرفته ،هزینههای تدارکاتی معموال کمتر از
 ۷2در صد از قیمت فروش کاالها است .اما در افغانستان به دلیل سیستمهای تدارکاتی کمتر توسعهیافته ،این هزینهها بسیار باال
است .در افغانستان هزینه تدارکات تجارت میتواند تا  05درصد ارزش کاالی صادر شده باشد و هزینه تدارکاتی مواد خام یا مواد
اولیه مانند غلهجات یا سیمان حتی تا بیشتر از  52درصد قیمت فروش کاالها نیز میرسد .بدون یک خدمات تدارکات تجاری
مؤثر و کارا در راههای افغانستان و از طریق افغانستان ،هزینههای این معامالت همچنان بلند باقی خواهد ماند.
وضعیت به شکلی است که نشان میدهد ،هزینه تدارکات تجارت میتواند تا  05درصد ارزش کاال حمل شده باشد ،هزینههای
آن حتی بیش از  52درصد از قیمت فروش مواد خام یا کاالهای اساسی مانند دانه و سیمان است.
وزارت تجارت و صنایع ،از میان جدی ترین تنگناهای واردات و صادرات یا ترانزیت کاالها از طریق افغانستان موارد ذیل را شناسایی
کرده است:
 .۷طراحی و مدیریت ضعیف ایستگاهها در بندرهای مرزی رسمی.
 .0انتظار طوالنیمدت در مرزها که تنها توسط پرداختهای غیر قانونی رفع میشود.
 .۹انتقاالت بار از یک وسیله به وسیله دیگر که هزینه ها و زمان ترانزیت را افزایش داده و خطر آسیب رسیدن و از دست
رفتن کاالها را باال میبرد.
 .4نقش نداشتن رانندگان وسایل نقلیه افغان در بیرون از خاک افغانستان (به جز مسیر پیشاور) ،که ترانزیت کال از سوی
کشورهای ترانزیتکننده صورت میگیرد.
 .5ممنوعیت رانندگان وسایل نقلیه خارجی در داخل خاک افغانستان.
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 .6وضع هزینههای باال از سوی اتحادیه حملونقل.
 .۱وسایل باربری که با معیارهای بینالمللی همخوانی ندارند.
 .8ایستگاههای بازرسی ،تأخیرهای خودسرانه و اخاذیهای گسترده غیر قانونی و تبعیضآمیز.
موافقتنامههای ترانزیتی غیرمؤثر :افغانستان تعدادی از موافقتنامههای ترانزیتی دوجانبه و چندجانبه را برای تسهیل انتقال
کاالها و وسایل نقل یه از طریق کشورهای همسایه خود با کشورهای منطقه از جمله پاکستان ،ایران ،ازبکستان ،تاجکستان ،ترکیه
و هند به امضا رسانده است .با این حال ،سیستم ترانزیت افغانستان دارای مشکالتی است:
 )۷پروسههای گمرکی و ادارای پیچیده و ناهماهنگ در عبور از مرزها.
 )0عدم هماهنگی بین روزها و ساعاتکاری در بندرهای مجاور.
 )۹کنترلهای مرزی زمانگیر.
 )4هزینههای زیاد و گزاف ترانزیتی برای عبور از مرز که بیشتر از خدمات واقعی میباشد.
 )5نبود استاندردهای الزم برای عبور وسایل نقلیه از مرز (بازرسی وسایل یا صدور تصدیقنامهها).
 )6نبود طرحهای بیمه طرف سوم.
 )۱نبود سیستم قابل اعتماد برای تضمین پرداخت عوارض گمرکی.
 )8مشکالت ویزا برای رانندگان دیگر کشورها.
 )۳جریمههای غیر

قانونی۷0 .

زیرساختهای مالی نامناسب :سیستمهای بانکی نهادینهشده یا بانکداری رسمی و سیستمهای بیمه در اثر جنگها عمیقاً از
بین رفته است .این موضوع منجر به اختالل در سیستمهای پرداخت داخلی و بینالمللی و توقف تمام فعالیتهای وام در کشور
شد .افغانستان تاهنوز فاقد یک سیستم بانکی و بیمه کار آمد برای حمایت از تجارت بینالمللی است .تاجران افغان امکانات کمی
برای حمایت مالی معامالت تجاریشان و یا حمایت بیمه محلی مؤثر برای ترانزیت کاالهای تجاری شان دارند .در نتیجه ،دارندگان
وسایل نقلیه نرخهایشان را افزایش می دهند تا خطرات احتمالی از دست رفتن کاالها یا تخریب آنها را خود بدوش بگیرد .این
موضوع باعث باالرفتن هزینه های معامالت تجاری میشود.
بههمین ترتیب ،هیچ سیستمی وجود ندارد که تعهدات گمرکی یا تضمینهایی برای پرداخت هزینههایی گمرکی بر کاالها را
حمایت کند .بدون تعهدات و تضمینهای گمرکی ،افغانستان با سیستمهای حملونقل پایهای مانند ترانزیت به صورت کاروانی
و ذخایر گمرکی با مشکل مواجه خواهد شد.

Ministry of Commerce and Industries, Islamic Republic of Afghanistan http://moci.gov.af/en
Ministry of Transport, Islamic Republic of Afghanistan
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پیشرفتها و پیشنیازها
تجارت بینالمللی
یکی از بخشهای سنتی که باید مورد توجه جدی قرار گیرد ،باغبانی است .به ویژه آن دسته از محصوالتی که در رده گیاهان
چند ساله محسوب میشوند .این بخش یک جایگزین خوب برای دوباره جاندادن ظرفیت رقابت و سهم بازار صادرات از دسترفته
است .در اواخر دهه  ۷۳۱2میالدی چارمغز و همچنین میوههای خشک و تازه  4۷.2درصد کل کاالهای صادراتی کشور را تشکیل
میداد .به خصوص میوههای خشک که پس از بستهبندی ،ارزش اضافی ویژهای پیدا میکنند .میوههای خشک حدود  ۷8درصد
کل صادرات را تشکیل میدهند .چون تولید محصوالت نیمه پروسس شده که نیازمند کارگر زیاد است ،میتواند یک مبنع ایجاد
اشتغال نیز باشد .عالوه بر این ،این محصوالت چون در هر هکتار درآمد زیادی دارند ،میتوانند با کشت فصلی خشخاش رقابت
کند .با توجه به نیازهای نیمهتولید شده برای محصوالت زیادی در این دسته ،باغبانی میتواند زمینه صنعت زراعت را ایجاد کند.
توسعه این بخش ،مستلزم همکاری میان وزارت تجارت و صنایع ،اداره انکشاف صادرات افغانستان و وزارت زراعت میباشد.
افغانستان پس از بدست آوردن عنوان عضو ناظر در سازمان جهانی تجارت ،حاال به دنبال الحاق به این سازمان است .این پروسه
نیازمند توجه و هماهنگی وزارتخانهها و بخش خصوصی میباشد .نظرات سفارت افغانستان در جینوا و کنفرانس تجارت و توسعه
سازمان ملل متحد ( )UNCTADدر نسخه تکمیل شده تفاهمنامه تجارت جهانی گنجانیده شده و قبل از سپردن آن به کابینه
و تأیید رییس جمهور ،تفاهمنامه به وزارتهای مرتبط توزیع شد بود .وزارت تجارت و صنایع روی یک استراتیژی کار کرده است
و جدول زمانی الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی را ترتیب میکند؛ و همچنان روی پالنی کار میکند تا افغانستان بتواند
از ظرفیتها ،منابع و فرصتهای موجود در این سازمان استفاده کند.
عالوه براین ،افغانستان در حال حاضر واجد شرایط واردات کاالهای ترجیجی ابتکار «همه چیز به جز اسلجه» اتحادیه اروپا ،برنامه
«سیستم عمومی ترجیحات» ایاالت متحده و همچنان برنامه کانادا و جاپان برای «کشورهای کمتر توسعهیافته» میباشد .دولت
افغانستان اخیراً موافقتنامه «چارچوب تجارت و سرمایهگذاری» تصویب کرده است که میتواند روابط تجاری این کشور را بیشتر
تقویت کند.
برای بهره بردن از موقعیت افغانستان به عنوان پل زمینی بین آسیای مرکزی و جنوبی ،تسهیل تجارت بینالمللی از طریق
راههای ترانزیتی از اهمیت اساسی برخور دار است .افغانستان با پاکستان ،هند ،ایران و ازبکستان موافقتنامههای ترانزیتی یا
تفاهمنامه دارد و همچنان عضو سیستم ترانزیت بینالمللی (تیر) میباشد .وزارت تجارت و صنایع کشور یک اشتراککننده فعال
پالن توسعه دهلیز مجمع حملونقل و تجارت آسیای مرکزی و جنوبی ) (CSATTFبوده و در حال جستجتوی مشارکت فعالتر
از طریق دخیلشدن در ابتکار وسیعتر همکاریهای اقتصادی منطقوی آسیای مرکزی ) (CARECمیباشد.
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تحلیل عناصر استراتژیک کلیدی و پروسههایی که در موفقیت برنامهریزیهای گذشته
نقش داشته اند
این تجزیه و تحلیل بر اساس درسهای آموخته شده ،بهترین روشهای ملی و بینالمللی و مطالعات موردی است .این تحلیل
زمینة برنامهریزی استراتژیک را برای وزارت تجارت و صنایع فراهم میکند.

تسهیل ترانزیت و تجارت
در چند سال گذشته وزارت تجارت و صنایع ابتکارهایی را برای تسهیل ترانزیت و تجارت رویدست گرفته از جمله موارد ذیل
قابل یادآوری است:
 .۷ارائه توصیههایی برای طراحی امکانات جدید فیزیکی مرزی .ساخت طرزالعملهایی برای کنترل هماهنگ بنادر براساس
بهترین معیارهای بینالمللی .ارائه یک تحقیق تحت عنوان «تسهیل تجارت مرزی» که سازماندهی و هماهنگی
فعالیتهای ن هادی را برای تسهیل عبور مردم و انتقال کاالهای قانونی با حفظ امنیت بندر ،تعریف میکند.
 .0سادهسازی و معیاریکردن اسناد و فرایندها براساس بهترین شیوهها/استانداردهای بینالمللی .وزارت تجارت و صنایع
صدور اسناد (فورم ترانزیت به افغانستان)« ،علمالخبر» و «اجازهنامهی تجاری» را متوقف کرده است که قبال مورد
استفاده قرار میگرفت .در عوض فعال از فورم  ASYCUDA T1استفاده میشود که از سوی دفاتر گمرکی در بندرها
صادر میگردد.
 .۹تأسیس «کمیته عالی تسهیل تجارت افغانستان» ) ،(AFPRبه منظور حل مسایل تسهیل تجاری از طریق گردهمآوردن
تمام جناحهای ذیدخل در بخش های حملونقل و ترانزیت به شمول حکومت ،امور مالی و بیمه خصوصی و بخش
خصوصی .کمیته عالی تسهیل تجارت افغانستان در فرمان شماره  ۹565ریاست جمهوری به تاریخ ()0226/2۷/۷6
تأسیس شده است.
 .4راهاندازی مجدد سیستم ترانزیت بینالمللی (تیر) که در سال  ۷۳۱5تأسیس شده است و افغانستان در سال ۷۳82
عضویت آن را کسب کرد .افغانستان در سال  ۷۳80از سوی اتحادیه حمل و نقل بینالمللی جادهای ) ،(IRUنهادی
که مدیریت کنوانسیون تیر را به عهده دارد ،عضویتش به تعلیق درآمد که در سال  0226دوباره از حالت تعلیق خارج
شد .وزارت تجارت و صنایع که به تصمیم ریاست جمهوری به عنوان اداره صالح ملی تعیین شده است در حال حاضر
از پروسه نظارت نموده که از این طریق اتاق های تجارت و صنایع افغانستان صالحیت خواهد داشت تا به نمایندگی از
افغانستان جواز تیر را صادر کنند.
 .5پیشنویس یک موافقتنامه جدید تجاری با پاکستان تحت عنوان موافقتنامه ترانزیتی افغانستان-پاکستان )(APTA
که جایگزین موافقتنامه تجاری و ترانزیتی افغانستان ) (ATTAخواهد شد که به سال  ۷۳65بر میگردد؛ در
موافقتنامه جدید تغییرات بوجود آمده در فضای اقتصادی و حملونقل ترانزیت کاالها به/از افغانستان از طریق پاکستان
را نیز در نظر گرفته است.
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 .6توسعه ملی صنایع حمل و نقل در جهت تقویت تجارت افغانستان با ( )۷ایجاد یک سیستم صدور جواز حمل و نقل
بینالمللی با برآورده شدن شرایط از پیش تعیینشده (جایگاه مالی ،یکپارچگی ،تواناییهای فنی ،تخصص اثباتشده).
( )0ایجاد آموزشهای استاندارد اساسی افغانستان در حمل و نقل ،تحت فدراسیون بینالمللی اتحادیه کارگران حمل
و نقل و بار (فیاتا).
 .۱حمایت از اتحادیه شرکتهای باربری بینالمللی افغانستان ) (AFCOکه در سال  0225با پیشنویس «مرامنامه برای
اعضای انجمن» و «شرایط تجارت معیاری برای باربریهاا» به عنوان عضو انجمن ملی افغانستان در فیاتا شناخته شد.
 .8ارزیابی نقش وزارت تجارت و صنایع در مرزها .در حال حاضر امکانات بندرهای مرزی فعال (حیرتان ،تورغندی ،شیرخان
بندر) ،وزارت تجارت و صنایع درصدد تقویت یک طرح همکاری مشترک میان بخش خصوصی و دولتی در مرزها
میباشد .براساس آن وزارت زمین و تعمیرهای موجود را فراهم نموده و بخش خصوصی بقیه امکانات آن را تمویل
کرده و مدیریت آن را به عهده میگیرد.

مرور کلی موافقتنامه تجارت و ترانزیت افغانستان-پاکستان
موافقتنامه تجارت و ترانزیت افغانستان و پاکستان ) (APTTAبه تاریخ  ۷0جون  02۷۷بین دولتهای افغانستان و پاکستان
قابلاجرا گردید .این موفقتنامه به افغانستان اجازه می دهد تا محصوالت خویش را به بازارهای بزرگ هند و چین و سایر نقاط
جهان از طریق بندرهای آبی کراچی ،بندر قاسم و گوادر صادر کند .این موافقتنامه جایگزین موافقتنامه ترانزیت و تجارت
افغانستان ) ،(ATTaمصوب  ۷۳65میالدی است.
با تطبیق کامل این موافقتنامه ،افغانستان میتواند با قیمت ارزانتر و آسانتر کاالهای خویش را به بازارهای خارجی صادر

کند۷۹ .

مزایای موافقتنامه تجارت و ترانزیت افغانستان-پاکستان


افغانستان یک کشور محصور در خشکی است .موافقتنامه تجارت و ترانزیت افغانستان-پاکستان صادرات کاالهای
افغانی را به بازارهای خارجی آسانتر کرده و دسترسی افغانستان به برخی از بزرگترین بازارهای جهان از جمله هند
با  ۷.۷میلیارد و چین با  ۷.0میلیارد نفوس را فراهم میکند.



موافقتنامه تجارت و ترانزیت افغانستان-پاکستان صادرات افغانستان را افزایش داده و تأخیر در مرزها را کاهش
میدهد .این موافقتنامه باعث میشود محصوالت افغانی در خارج ،از توانمندی رقابت برخوردار شوند و از جذابیت و
قیمت مقرون به صرفه برخوردار گردند.



تطبیق موافقتنامه تجارت و ترانزیت افغانستان-پاکستان ،با سادهسازی و معیاریکردن فرایندها به مدرن شدن
تجارت و امور گمرکی در هردو کشور منجر خواهد شد.



با تطبیق موافقتنامه تجارت و ترانزیت افغانستان-پاکستان ،پاکستان به بازارهای آسیای مرکز دسترسی خواهد
داشت.
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موافقتنامه تجارت و ترانزیت افغانستان-پاکستان ،باعث افزایش اشتغال و کسب و کار در داخل پاکستان شده و در
عین حال خدمات و حمایت تداکارتی برای تجارت افغانستان را نیز فراهم میکند.

 موافقتنامه تجارت و ترانزیت افغانستان-پاکستان اساساً هزینههای ترانزیتی را کاهش می دهد.

آزادی ترانزیت
موافقتنامه تجارت و ترانزیت افغانستان-پاکستان ( ،) APTTAآزادی ترانزیت میان افغانستان و پاکستان را تضمین میکند.


این موضوع به این معنی است که وسایل نقلیه افغانستان میتوانند در مسیرهای از پیش توافقشده در امتداد
دهلیزهای تصویب شده رفت و آمد کنند.



افغانها می توانند نوعیت وسیله نقلیه خود را انتخاب کنند ،اما آنها باید از مسیرهای مشخص شده رفت و آمد نموده
و در زمان معینشده از پاکستان خارج شوند.



برای وسایل نقلیه ملی هیچ ارجحیتی وجود نخواهد داشت.



عین نرخها برای بندرها و خطآهن پاکستان برای افغانستان نیز قابل تطبیق است .بهطور مثال ،هزینه انتقال محمولهها
از طریق خطآهن برای اتباع هردو کشور ،یک چیز باشد.

حضور تجاری
باربریهای افغان و متصدیان حملونقل افغانستان اجازه دارند تا تجارتهایشان را در پاکستان برای حمایت از فعالیتهای
تجاری و ترانزیت تأسیس کنند.
تشخیص متقابل اسناد
یک شناسایی متقابل از جوازهای رانندگان و اسناد وسایل نقلیه که از سوی ادارات ملی هردو کشور صادر شده است ،به وجود
خواهد آمد.
ایستگاههای بازرسی
هر دو کشور برای پاسخگویی به سواالت و نگرانیهای شهروندانشان ،ایستگاههای بازرسی را ایجاد خواهند کرد.
هزینههای مجاز
هیچگونه عوارض گمرکی یا مالیات بر کاالهای ترانزیتی وجود ندارد .با این حال ،برخی از هزینهها در این فرایند محسابه خواهند
شد که شامل :هزینههای وزنگیری ،اسکن ،مهر و مومکردن ابزار برای پلها ،جادهها ،تونلها و پارکینگ میشود .تمام این
هزینهها باید منصفانه و غیر تبعیضآمیز باشد.
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ممنوعیتها
این موافقتنامه هر نوع اقدامی را که موجب آسیبرساندن یا نابودی روحیه عمومی ،زندگی انسان ،حیوانات و گیاهان؛ ثروتهای
ملی ،امنیت کشور و منافع متقابل شود ،اجازه نمیدهد.
نظارت و حل اختالف
اداره هماهنگی تجارت و ترانزیت افغانستان-پاکستان ( )APTTCAبر تطبیق این موافقتنامه نظارت میکند .اعضای این اداره
را هم دولت و بخش خصوصی هردو کشور تشکیل خواهند داد .اعضای این اداره دوبار در سال و یا بیشتر از آن در صورت نیاز
مالقات میکنند.
طبق این توافقنامه برای حل اختالفات ،پنلهای حل منازعه نیز برگذار میشوند .درهر پنل نمایندههایی از هردو کشور و یک
نماینده از یک کشور بی طرف حضور دارند که مدارک مربوط به اختالف را بررسی کرده و مطابق آن تصمیم اتخاذ میکنند و
این تصامیم نهایی هستند.
موافقتنامه تجارت و ترانزیت افغانستان-پاکستان و تقویت توسعه منطقهای
موافقتنامه تجارت و ترانزیت افغانستان-پاکستان با ایجاد روابط قویتر تجاری میان افغانستان و پاکستان ،به رشد اقتصادی
هردو کشور کمک خواهد کرد .این موافقت نامه روابط اقتصادی میان دو کشور را تقویت نموده و انتقال سریع و مؤثر کاالها از
طریق هردو کشور به سراسر منطقه را تضمین خواهد کرد.
این موافقتنامه اجرای توافقنامه ساحه تجارت آزاد جنوب آسیا ( )SAFTAرا آسانتر و کم هزینهتر خواهد کرد .ساحه تجارت
آزاد جنوب آسیا تعرفه های گمرکی بر کاالهای افغانی را در سراسر منطقه کاهش خواهد داد .موافقتنامه تجارت و ترانزیت
افغانستان-پاکستان در سطح کالن تر به بهبودی امنیت منطقه نیز کمک خواهد کرد .چون افغانستان و پاکستان برای رشد
اقتصادی و رفاه مشترک دو کشور یکجا کار خواهند کرد.
در ماه جوالی  ،02۷2یک تفاهمنامه اصالح شده بین افغانستان و پاکستان برای تطبیق موافقتنامه تجارت و ترانزیت افغانستان-
پاکستان تحت نظارت هیالری کلینتون وزیر خارجه ایاالت متحده به امضاء رسید .هردو کشور همچنان تفاهمنامهای را برای
احداث خطآهن که افغانستان را با پاکستان وصل میکند امضاء کردند.
در ماه اکتبر  ،02۷2اتاقهای تجارت پاکستان و افغانستان موافقتنامه تاریخیِ تجارت و ترانزیت افغانستان-پاکستان را امضاء
کردند .نمایندگان زیادی از سراسر جهان از جمله سفیران خارجی کشورها در این مراسم شرکت کردند .موافقتنامه تجارت و
ترانزیت افغانستان-پاکستان به وسایل نقلیه افغانستان اجازه ورود به خاک پاکستان ،بندر واگه و شهرهای بندری پاکستان را
میدهد .اپتا میخواهد روابط تجاری بین دو کشور را بهبود بخشیده و در این راستا هردو کشور اتاق تجارت مشترکی را برای
گسترش تجارت و حل مشکالت فراروی تاجران ایجاد کردهاند.
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از امضای موافقتنامه جدید بدینسو زمانهایی اتفاق افتاده که به دلیل حضور شورشیان گاهی مرزها بین دو کشور به روی
تجارت بسته شدهاند .تروریزم یکی از مسایل عمده بین دو کشور بوده و تا هنوز روابط دیپلماتیک و استخباراتی بین دو کشور
در این راستا متوقف است.
در حال حاضر پاکستان تصمیم گرفته است که مرزهایش با افغانستان را بسته نگه دارد و مهاجرین افغان را به افغانستان باز
گرداند تا با تروریزم در داخل خاک خود مبارزه نموده به آن نقطه پایان

گذارد۷4 .

حتی زمانی که زیرساختهای جادهای تا سال  02۷8در افغانستان به پایان برسد ،تا زمانی که مسئله امنیت حل نشود ،ظرفیت
حمل و نقل کمتری به دست خواهد آورد.

تحلیل موانع ،محدودیتها و پیشفرضها:
ترانزیت :حتی زمانیکه زیرساختهای جاده در سال  02۷8تکمیل شود ،تا زمانیکه مسئله امنیت حل نشود افغانستان ظرفیت
اندکی برای ترانزیت خواهد داشت .امنیت همچنان مسئلهی عمده برای اکثر جادههای افغانستان است .تا زمانی که امنیت
جاده های افغانستان تضمین نشود ،بسیار سخت خواهد بود تا انتظار استفاده از جادههای افغانستان را داشته باشیم .بنابراین،
تأمین امنیت افراد و داراییها در سراسر افغانستان ،پیشنیاز اصلی احیای دوباره و بهبود سیستم ترانزیت در افغانستان میباشد.
امنیت بهتر الزم است )۷( :تا رانندگان خارجی تشویق شوند که اموالشان را به صورت مستقیم وارد افغانستان کنند .در نتیجه
انتقال کاالها از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر در بندرها کاهش یابد؛ ( )0هزینهها در برخی از مسیرهایی که موترهای
باربری به صورت کاروانی حرکت میکنند کاهش یابد؛ و ( )۹توسعه حملونقلهای چند منظوره که این کانتینرها توسط کشتی
از طریق دریا به لنگرگاه در کانتینرهای واقع در داخل مرز افغانستان تخلیه میشوند ،پایینتر از کانتینرهای کنونی میباشند.
همچنان الزم به یادآوری است که اعتماد به تاجران و متصدیان حمل و نقل افغان به این دلیل تاریخی که بسیاری از آنها در
قاچاق مواد مخدر غیر قانونی دخیل بودهاند ،بسیار پایین است .بنابراین ،اقدام برای اصالحات به منظور بلندبردن مؤثریت و
کارایی پروسه های کشف و جلوگیری تجارت غیرقانونی باید همزمان با درک بهتر از موانع فعالیتهای تجاری که تاجران افغان
با آنها روبرو هستند ،صورت گیرد .در این زمینه آنها استراتژیهای متعددی را نیز طرح کردهاند۷5.در افغانستان ،اغلب مرز میان
فعالیت های قانونی و غیر قانونی تاریک و مبهم است .بسیاری از فعالیتهای که از سوی دولت غیر قانونی پنداشته میشود ،در
بخشی از افغانستان ،تجارت روزمره تاجران است .گذشته از اینکه آنها مشکالت زیادی برای انجام امورشان دارند .از آنجایی که
شبکههای غیررسمی به شمول تاجران افغان برای سالهای متمادی نقش مهمی را در منطقه بازی کرده است ،میتواند درس
مهمی برای افغانستان باشد تا این کشور ،روابط تجاریاش را در سطح جهانی بگونهای تنظیم نماید تا پاسخگوی تحوالت سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و فیزیکی باشد .به طوری که صنعت تجارت کشور را متحول کند .بازرگانان افغان بارها و بارها راهحلهای
خالقانهای را در مقیاس جهانی برای مشکالت حمل و نقل کاالها در مرزهای مختلف و ادغام به محیطهای جدید پیدا کردهاند.
آنان قادرند تا پالن هایی را برای خطرات احتمالی متوجه تجارت طرح کنند.
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درک بهتر از این روندهای غیرقانونی و غیررسمی ،این امکان را فراهم میکند تا آنها در سیستمهای رسمی منظم از طریق
رسمیسازی پروسههای موجود یا به شیوههای دیگر ادغام گردند .شاید کامالً غیرممکن باشد تا به صورت کامل جلوی تجارتها
و تاجرانی که پروسههای رسمی را دور میزنند ،گرفته شود .هرچند وقتی ساختارهای رسمی پاسخگوی فعالیتهای کاربران
باشد ،احتمال زیادی برای کاهش شیوههای غیررسمی وجود دارد.

چابهار در یک دید کلی :دستیابی به نتیجه
هدف :ایجاد یک سیستم ترانزیت مناسب که به توسعه اقتصادی افغانستان کمک کند:


تحلیل کلی تأثیرات.



تقویت صادرات.



تسهیل تجارت و ترانزیت.



همبستگی و همکاریهای منطقهای و بینالمللی.

تحلیل کلی تأثیرات
یک سیستم تجارت و ترانزیت مؤثر ،به اقتصاد افغانستان و مردم افغانستان کمک خواهد کرد .چابهار در نخست باید روی تقویت بخش تولید
افغانستان تمرکز کند .تولیدکنندگان افغان ،نیازمند بازارهای فروش بیشتر برای کاالها و خدماتشان در سطح ملی و بینالمللی هستند که
منجر به ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر شود.
از طریق چابهار ،تاجران افغان میتوانند تجارتشان را به بازارهای بینالمللی گسترش داده و به فرصتهای بیشتری دسترسی پیدا کنند.
همبستگی منطقه ای و جهانی بازارهای بیشتری را برای کاالهای افغانی در بیرون فراهم نموده و زمینهی تولید ،طیف وسیعی از کاالها و
ارائه خدمات را در داخل کشور نیز تقویت می کند .بازارهای بیشتر در امر ایجاد اشتغال و کاهش سطح فقر کمک نموده و تقویت کاالها و
خدمات در داخل کشور به فرصتهای شرایط زندگی بهتر منجر خواهد شد.
توسعه صادرات فرصت بیشتری را برای رشد بخش خصوصی فراهم خواهد کرد .احیای «برچسپ افغانستان» در بخش های کلیدی باعث
جذب سرمایه گذاری بیشتر و ایجاد عالقمندی به کشور خواهد شد .هردو مورد باعث ایجاد اشتغال شده و فرصتهایی برای تساوی جنسیتی
را فراهم میکند .برای اطمینان از یک برنامه منسجم برای تطبیق استراتیژیهای تجاری ،یک استراتیژی ملی باید طرح و تعقیب گردد .این
کار تضمین میکند که استراتیژیهای تجاری بیشترین تأثیر را روی اهداف ملی دارد.

تجارت
هدف فرعی :طرح و تطبیق پروژه چابهار
استراتیژیها


سرمایهگذاری مستقیم خارجی.



نشستهای تجاری و ظرفیتسازی در افغانستان.
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بهبود در دسترس بودن ،کمیت و کیفیت آمار تجارت و اطالعات تجاری.



کاهش تأثیرات منفی موقعیت جغرافیای افغانستان به عنوان یک کشور محصور در خشکی از طریق دستیابی به موافقتنامههای
با کشورهای همسایه در زمینه صادرات و سایر مسائل مربوط به تسهیل تجارت.

اهداف فرعی :تقویت صادرات
استراتیژیها:


ساختن ابزار مناسب برای تقویت صادرات.



طرح یک «نقشه راه صادرات» به منظور سادهسازی پروسههای صادراتی.



بازگرداندن میزان صادرات و ارزش افزوده کاالها که در حال حاضر از طریق چابهار صادر میشوند.



به حداکثر رساندن بهره پروژههای صادراتی که از سوی کشورهای کمک کننده اجرا میگردند.



تأسیس برند «ساخت افغانستان»



فراهمسازی خدمات برای صادر کنندگان افغان از قبیل البراتوارها ،هزینههای پایین حمل و نقل و معلومات.

هدف فرعی :همبستگی منطقهای و جهانی
استراتیژیها:


پیگیری عضویت در سازمان تجارت جهانی.



بهرهبرداری از ظرفیت موافقتنامههای دسترسی ترجیحی به بازار.



بهرهبرداری از ظرفیتهای موافقتنامههای چندجانبه جهانی و منطقهای.



تشویق مشارکت فعال بخش خصوصی در همکاری چند جانبه/منطقهای.



پیوستن به سایر کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی.



توسعه صادرات.

هدف فرعی :ترانزیت و تسهیل تجارت
استراتیژیها:


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



سادهسازی قوانین و فرآیندهای اداری صادرات و واردات.



.۷

معیاریسازی و ادغام معلومات و نیازمندیها .استفاده از تکنولوژیهای مخابراتی برای تبادل اطالعات به شکل مؤثر.

.0

سادهسازی تشریفات اداری و رسمیات تجاری ،فرایندهای اداری و اسنادی.

کاهش هزینههای تدارکاتی تجارت بینالمللی افغانستان
.۷

هماهنگسازی قوانین و مقررات قابل اجراء.

.0

کاهش هزینه ترانزیت و هزینههای مربوطه.

.۹

شفافیت ،به این مفهوم که اطالعات در مورد شرایط و پروسههای بندر موجود بوده و تمام جناحهای ذیدخل به آسانی
به آن دسترسی داشته باشد.

۹8

.4

تصویب هفت کنوانسیون بینالمللی که از سوی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و پاسیفیک ) (ESCAPطرح
شده و چارچوبی را برای تسهیل حمل و نقل بینالمللی فراهم میکنند.



توسعه حمل و نقل و زیرساخت مرزها
رده استراتیژی  :تبدیل کردن افغانستان به عنوان یک مرکز مؤثر شبکه ترانزیت منطقهای


افزایش ظرفیت رقابتی مسیرهای ترانزیتی از طریق افغانستان



تطبیق و به روزرسانی موافقتنامههای ترانزیتی



تشویق برای استفاده از یک سیستم بندرهای زمینی و مراکز تدارکاتی در سراسر افغانستان
o

بهبود در مدیریت و مؤثریت دهلیزهای ترانزیتی بینالمللی که از افغانستان میگذرند .به منظور افزایش ظرفیت
رقابت آنها.

o

تقویت زیرساخت های ترانزیتی (امکانات تدارکاتی و انبارهای کانتینری در داخل) به ویژه در نقاط مرزی.

o

تقویت فعالیت های ارزش افزوده مرتبط به تجارت و خدمات درآمدزای ترانزیتی.

o

تقویت هماهنگی با/میان کشورهای همسایه از طریق بهروزرسانی و اجرای موافقتنامههای ترانزیتی.
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نتیجهگیری و پیشنهادات
اهمیت چابهار
افغانستان در گذشته از دسترسی به بازارهای بینالمللی محروم بوده است .هند و ایران به دنبال تجارت با افغانستان هستند ،اما
ترانزیت افغانستان از سوی پاکستان مسدود شده و دسترسی زمینی به شدت زیر تحریمهای مختلف قرار دارد .پاکستان درصدد
است تا جلو دسترسی هند به افغانستان را از طریق خاک پاکستان بگیرد .چابهار یکی از گزینههای تجاری افغانستان است که از
این طریق میتواند ،تجارت دریایی با کشورهای همسایه داشته باشد .بندر چابهار نه تنها برای افغانستان و هند اهمیت دارد که
برای ایران نیز مهم است .نزدیکی چابهار به بلوچستان پاکستان میتواند دلیل دیگری برای مخالفت پاکستان باشد؛ با این حال،
پاکستان به صورت جدی تالش دارد تا جلو مسیر ترانزیت زمینی کاالهای هندی از طریق خاک خود به افغانستان را بگیرد.
براساس موافقتنامه تجارت و ترانزیت افغانستان-پاکستان ،موترهای باربری افغانستان میتوانند ،بارهای شان را به بندرهای
پاکستان و به واگه انتقال دهند ،اما امکانات مشابه برای هند میسر نیست .این امر بخشی از استراتیژی پاکستان است.
در حالیکه پاکستان از فراهم سازی ترانزیت زمینی به هند خودداری نموده است ،تأسیس یک بندر در ایران میتواند به عنوان
یک مسیر بدیل برای رسیدن به افغانستان و آسیای میانه باشد .هرچند افغانستان یک کشور محصور در خشکی است ،اما پتانسیل
تبدیلشدن به یک مرکز تجاری منطقه ای را دارد .تجارت خارجی افغانستان وابسته به مسیرهای اصلی ترانزیتی است که از
پاکستان عبور میکنند .افغانستان نیز مانند هر کشور محصور در خشکی دیگر ،با هزینههای بلند حمل و نقل و تأخیرهای زیادی
در تحویل محمولهها مواجه است .در عین حال ،با توجه به موقعیت استراتژیک جفرافیایی ،افغانستان پتانسیل تبدیلشدن به
«نقطه اتصال» را دارد .نتایج بندر چابهار این امر را برای افغانستان ممکن میسازد .زیرا شهرهای زرنج ،هرات ،کندهار ،کابل و
مزارشریف را به مراکز اقتصاد آسیای مرکزی وصل میکند.
افغانستان میتواند نقش مهمی در این اقتصاد در حال رشد در منطقه داشته باشد .اخیراً ،افغانستان پیشرفتهای چشمگیری در
عرصة امنیت و اصالحات سیاسی حاصل کرده است .به نظر میرسد که افغانستان تالشهای مشابهی را در عرصه اقتصاد نیز روی
دست گیرد .عالوه بر دو پروژه بزرگ انرژیـ پروژه خط انتقال گاز طبیعی ترکمنستان ،افغانستان ،پاکستان ،هند ) (TAPIو پروژه
انتقال برق آسیای مرکزی به آسیای جنوبی )(CASA-1000ـ افغانستان در پروژههای زیرساختی در بخش حملونقل نیز
سرمایهگذاری کرده است که بندر چابهار یکی از نمونههای آنها است.
(اقدام :وزارت تجارت/وزارت معادن و پترولیم /وزارت حملونقل /اداره انکشاف صادارت افغانستان)
توسعه صادرات/سرمایهگذاری و تجارت با هند
هند درمیان بزرگترین کشورهای کمککننده دوجانبه به افغانستان قرار دارد و از سال  022۷به این سو در حدود  0.5میلیارد
دالر برای بازسازی افغانستان کمک کرده است .هند همچنان عالقمند حضور بیشتر در افغانستان و افزایش تجارت دوجانبه
میباشد که در حال حاضر به ارزش تقریبا  ۱22میلیون دالر میرسد .چابهار تسهیلکننده خوبی برای این روند است :کاالهای
وارد شده در این بندر میتوانند به راحتی از طریق یک سلسله راههایی که از سوی دولت ایران ساخته شده به مرز افغانستان
منتقل شده و از طریق بزرگراه زرنج -دالرام به نقاط مختلف افغانستان انتقال یابد .هند همچنان در حال مذاکره روی موافقتنامه
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ترانزیتی با ایران است که طبق آن کاالهای هندی ،برای آسیای مرکزی و افغانستان می توانند از امتیازات و کاهش تعرفه در
چابهار بهرهمند شوند .به همین شکل ،هند برای صادرکردن آهن استخراج شده از معدن حاجیگک به یک بندر مناسب و قابل
دسترس نیاز دارد .طوری که در باال ذکر شد ،هند در حال حاضر قصد دارد این مشکل را با احداث یک خطآهن از حاجیگک به
بندر چابهار حل کند .عالوه بر این ،هند قصد دارد با استفاده از حضور خود در افغانستان نفوذ خویش را در شمال گسترش دهد
که با این وصف ،چابهار برای هند ،دروازه ورود این کشور به جمهوریهای آسیای مرکزی پنداشته میشود .تصمیم هند برای
وصلکردن بزرگراه زرنج -دالرام به ازبکستان نیز در همین راستا است .به همین ترتیب ،ایران و ازبکستان در تالش احداث یک
خطآهن هستند که چابهار را از طریق زاهدان ،مشهد ،هرات ،مزار شریف به ترمز وصل کند .این امر نیز به هدف هند برای
رسیدن به آسیای مرکزی کمک میکند .بندر چابهار به دو هدف دیگر هند در افغانستان نیز کمک میکند .نخست ،بندر چابهار
به هدف کالنتر ادغام افغانستان در یک شبکه تجارت و ترانزیت منطقهای کمک میکند .دهلینو معتقد است که افزایش
همکاریهای منطقهای ،همه جناحهای ذیدخل را تشویق میکند تا به افغانستان به عنوان میدانی برای همکاری ببینند تا یک
محل رقابت .این مسئله به نوبه خود به ثبات افغانستان نیز کمک میکند .هند نقش مهمی در همبستگی منطقهای بازی کرده
است .حمایت از افغانستان برای عضویت در اتحادیه همکاریهای منطقهای جنوب آسیا ) ،(SAARCحمایت از ابتکار راه ابریشم
جدید و تمویل زیرساختهای مورد نیاز ،نمونههایی از تالش هند در این راستا است .تالشهای هند برای وصلکردن افغانستان
با دیگر کشورهای منطقه نیز متأثر از دیدگاه هند برای کاهش نفوذ پاکستان بر افغانستان میباشد .افغانستان در گذشته برای
دسترسی به تجارت دریایی از به پاکستان وابسته بوده است .در نتیجه اسالم آباد اکثراً تجارت با کابل را در انحصار خود داشته
و روی اکثر امور سیاسی و اقتصادی افغانستان اعمال نفوذ انجام داده است .با این حساب ،بندر چابهار ،وابستگیهای افغانستان
به پاکستان را تا حدی کاهش میدهد .چون این بندر مسیر بدیل برای رسیدن به دریا را در اختیار افغانستان قرار میدهد .وزارت
تجارت و صنایع افغانستان نیز این موضوع را تأیید کرده و گفته است که مشکالت تجارت و ترانزیت با پاکستان به طور کلی
باعث اختالل در سالمت اقتصاد افغانستان میشود ،اما حاال بندر چابهار یکی بهترین راهها را برای ورود به بازارهای هند و ایران
برای افغانستان فراهم میکند .در واقع ،ایران و افغانستان پیمانی را قبالً امضاء کردهاند که به افغانستان اجازه میدهد از بندر
چابهار برای حمل و نقل و تجارت استفاده کند .عالوه بر این ،امکانات ذخیرهسازی اجناس و کاالها نیز به صورت رایگان در اختیار
تاجران افغان قرار داده شده است؛  ۹2درصد تخفیف در تعرفههای گمرکی و  52هکتار زمین در بندر نیز به آنان اختصاص داده
شده تا در آنجا سرمایهگذاری کنند .ترانزیت سوخت به  ۹۷والیت افغانستان نیز در ماه جون  02۷۹آغاز شد و تالشها برای
باالبردن ظرفیت آنها ادامه دارد .افغانستان حتی ابراز آمادگی کرده است تا در چابهار سرمایهگذاری کند.

4۷

(اقدام :وزارت تجارت و صنایع ،اداره انکشاف صادرات افغانستان و بانک مرکزی افغانستان)
امکانات برای تجارت افغانها در بندر چابهار
مقامات ایرانی بارها گفته اند که آنها برای تاجران افغان امکانات الزم را فراهم نموده تا در کنار بهره مند شدن از زمین رایگان،
 05درصد تخفیف در سرمایهگذاری شان نیز مستفید گردند .صدور محصوالت میوه افغانستان به دیگر کشورها ،تخصیص 52
هکتار زمین رایگان برای سرمایه گذاری ،سردخانههای رایگان ،آب و امکانات حمل و نقل ،کاهش در قیمت حملونقل مالالتجاره
افغانستان از طریق آبهای ایران و معافیت از عوارض گمرکی در برخی از اجناس تجاری افغانستان امکاناتی است که به منظور
تشویق تاجران افغان برای سرمایهگذاری در بندر چابهار در نظر گرفته شده است.
اما هنوز مشکالت زیادی برای تاجران افغان وجود دارد که در ذیل فهرست شده است:


مشکل ویزه تجاری برای فامیل تاجران.



قیمت بلند زمین.



مدت قراردادهای زمین.



طرزالعملهای طوالنی برای سرمایهگزاران افغان.



امکانات تجاری.



سردخانهها.



امکانات حمل و نقل هوایی.



هزینههای حمل و نقل.



پروسه تدارکات.



طی مراحل اداری طوالنی صادرات/واردات.



امکانات بانکی.



میدان هوایی.

(اقدام :وزارت تجارت ،وزارت امور خارجه ،وزارت حملونقل و اداره انکشاف صادرات افغانستان)
طی مراحل اداری صادرات:
طی مراحل اداری گمرکی برای صادرات ساده هستند اما گرفتن تأیید از وزارتهای مختلف میتواند تجربهای ناخوشآیندی
برای انجام یک کار ساده باشد .مثال ضمیمه کردن یک برچسب بر روی بلها خریداری به قیمت  ۷5افغانی را میتوان از پروسه
کامال حذف کرد  .دولت باید به صورت جدی اعالن کند که با چه توجیهی وزارت تجارت و صنایع را مأموریت داده که پروسه
صادرات را کنترل کند در حالیکه اداره انکشاف صادرات افغانستان به همین منظور تحت چتر وزارت تجارت تأسیس شده است
که عمالً همین وظیفه را به پیش میبرد.
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(اقدام :وزارت تجارت ،اداره گمرکات افغانستان)
رویکرد یکپارچه برای تسهیل صادرات
جهان در عصر پسا -جنگ شاهد سریع جهانی شدن اقتصاد بوده است؛ نخست در کشورهای غربی و در  ۹2سال اخیر ،در
کشورهای آسیایی .بنابراین صادرات کاالها نیازمند اقدمات شدید کنترل کننده میباشند که عوارض گمرکی در این راستا بسیار
مناسب است .با این حال ،دولت باید اقدامات ویژهای را برای ایجاد مناطق تجاری ،طرح برنامهی قرضه صادرات و تسهیل حمل
و نقل کاالها روی دست گیرد که اداره انکشاف صادرات افغانستان بهترین نهاد برای انجام این امور است .بنابراین پیشنهاد
میگردد که مناطق ویژه صادراتی ) (Special Export Zoneایجاد شود و به صورت مشترک توسط اداره انکشاف صادارت
افغانستان و اداره گمرکات افغانستان اداره گردد.

4۹

بخش دوم
دیدگاه ایران
بهرام امیر احمدیان
ریاست عمومی بنادر و دریانوردی والیت سیستان و بلوچستان
Chabaharport.pmo.ir
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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
بلوچستان در کنار آبهای گرم عمان و دریای هند؛ مجاورت با دو کشور پاکستان و افغانستان؛ دسترسی به آبهای بینالمللی
و کشورهای مستقل مشترکالمنافع و واقعشدن در کنار منطقه آزاد تجاری-صنعتی ،امتیازهایی است که نقش بندر چابهار را
برجسته میسازد.
بندر شهید بهشتی و شهید کالنتری در سال  ۷۳8۹به بهرهبرداری سپرده شدند و چهار لنگرگاه در این بندرها آغاز به کار نمودند.
بندر چابهار که قبال بنام تس ) (Teezیاد میشد ،از عصر هخامنشیها بدینسو به عنوان یکی از مهمترین بندرهای ایران و
خاورمیانه در دریای عمان به شمار میرفت .در آن دوران ،اموال تجارتی از آسیای شرقی و هند به بندر تس منتقل شده سپس
از آنجا به مناطق مختلف مانند خاورمیانه ،آسیای مرکزی و قفقاز فرستاده میشد .بندر تس به حدی مهم بوده که یک مورخ در
قرن چهارم هجری به نام مقدسی در مورد نقش اقتصادی آن صحبت نموده است.
بندر چابهار با مساحت  ۷۷کیلومتر مربع در عرض جغرافیایی بندر میامی در شبه جزیره فلوریدا قرار گرفته و شرایط جوی هر
دو بندر مشابه است .حداکثر دمای ساالنه آن  ۹4درجه سانتیگراد و حداقل دما در سال  ۷2درجه سانتیگراد است .به دلیل وزش
بادهای موسمی تابستانه ( مونسون) از طرف دریای هند ،آب و هوای چابهار در فصل تابستان بسیار گوارا و دلپذیر است .به همین
دلیل ،بندر چابهار در تابستان یکی از زیباترین و سردترین بنادر خاورمیانه است.
امروزه بندر چابهار به عنوان بندری پیشتاز در توسعه راههای شرقی و دروازه دهلیز بینالمللی شمال-جنوب به شمار میرود و
به عنوان یک ابزار مهم برای اجرای اهداف و سیاست های کلی رژیم جمهوری اسالمی ایران از سوی این کشور مورد توجه قرار
میگیرد .رهبر ایران از بندر چابهار به عنوان یگانه بندری یاد کرده است که به دریا راه دارد .در همین راستا ،برنامه توسعه بندر
چابهار در پنج مرحله در سال  022۱تکمیل شد .ایران امیدوار است که مرحله نخست توسعه این بندر به زودی به بهرهبرداری
سپرده شود.
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معرفی بندر چابهار

ب ندر چابهار در جنوب شرقی ایران در دریای عمان موقعیت دارد (طول جغرافیایی 62 :درجه و  ۹6دقیقه و  46ثانیه شرقی،
عرض جغرافیایی 05 :درجه و  ۷8دقیقه و  ۷ثانیه شمالی) .این بندر یگانه بندر ایران است که به دریا راه دارد و به مثابة دروازه
ورودی ایران به «دهلیز بینالمللی شمال-جنوب» و «توسعة راههای شرقی کشور» پنداشته میشود.
این بندر بیش از  ۹22کیلومتر مرز دریایی دارد که دارای کمترین فاصله ترانزیتی با افغانستان ،پاکستان و آسیای مرکزی بوده
و اقتصادیترین بندر تجارتی برای این کشورها میباشد .این بندر همچنان نقش مهمی را در دهلیز بینالمللی ترانزیت شمال-
جنوب ایفا میکند.
سود بیشتر با سرمایهگذاری در چابهار

فرصتهای سرمایهگذاری در بندر چابهار


اعمار انبار و سیلو.



اعمار ترمینال صادرات.



اعمار مخازن ذخیرهسازی روغن خوراکی خام.



تولید و صدور مجدد کاالها.



مشارکت در اجرای طرح توسعه بندر.



ایجاد ذخیره سوخت کشتی.

مشخصات بندر شهید بهشتی


مساحت مجموعی 054 :هکتار



مساحت ذخیره باز ۷6 :هکتار



انبارها ۹2222 :متر مربع
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4۱

مشخصات لنگرگاهها
نام بندر

شماره لنگرگاه

طول()m

عرض()m

عمق()m

ظرفیت()ton

سال ساخت

نوعیت

شهید بهشتی

5

065

5۹

*-11

80,000

2004

چندمنظوره

شهید بهشتی

5

۷52

۷5

-9

25000

1983

چندمنظوره

شهید بهشتی

۹

۷52

۷5

-8

25000

1983

چندمنظوره

شهید بهشتی

0

۷52

۷5

-9

25000

1983

نفت

شهید بهشتی

۷

۷52

۹5

-8

25000

1983

عمومی

شهید کالنتری

5

0۹5

5۹

-11.5

45000

1997

چندمنظوره

شهید کالنتری

4

45

۹2

-5.5

2500

1983

محمولة عمومی

شهید کالنتری

۹

45

۹2

-5.02

2500

1983

محمولة عمومی

شهید کالنتری

0

45

۹2

-5.02

2500

1983

محمولة عمومی

شهید کالنتری

۷

45

۹2

-2

2500

1983

محمولة عمومی

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


مساحت مجموعی ۹2 :هکتار



مساحت ذخیره باز ۹5222 :متر مربع



انبارها ۹222 :متر مربع



مساحت حیاط کانتینر 42222 :متر مربع

شهید کالنتری (مقیاس :متر)
طول

عرض

میانگین عمق

ورودی کانال -خم کانال

خم کانال -بارانداز

0۱22

۷22

۷0

۷822

۳22

حداکثر عمق آب 0.27 :متر و حداکثر ارتفاع آب 2.95 :متر
تجهیزات بندر
تجهیزات

واحد

نوعیت

4۳

ظرفیت

جرثقیل متحرک ساحلی

لیبهر -فنتوزی

۹

 82-۹6تن

جرثقیل متحرک میدانی

لیبهر

0

 62تن

جرثقیل متحرک میدانی

تدنو

۷

 62تن

جرثقیل متحرک جادهای

کتو

۷

 ۹5تن

جرثقیل متحرک جادهای

پی پی ام

4

 05تن

کانتینر باالبر

فنتوزی

۹

 45تن

ماشین جابهجایی بار

کالمر -کتلرپیلر

0

 ۹5تن

تأسیسات خدمات بحری
نام کشتی

قدرت ماشین ()HP

مورد استفاده

یادگار(ناو یدککش)

4422

یدککش

سوره (ناو یدککش)

۹022

یدککش

رمضان (ناو یدککش)

0۹۱4

یدککش

خزر(ناو یدککش)

۷6۹0

یدککش

ناجی( 5کشتی)

۷622

گشت و نجات

52

هادی

۷5۱6

ملبان کشتی

کشتی

022

پاسبانی

کشتی

422

پاسبانی

سرداب (قایق کرجی)

-

حمایتی/کمکی (ذخیره و آب تازه)

پروژههای سرمایهگذاری تحت کار:
-

سیستم معکوس عمل آزموس برای تصفیه آب

-

ساخت انبار سلفر و انبار ذخیرهگاه برای اسید سلفوریک

-

ساخت مخازن برای ترانزیت نفت.

مزیتها و پتانسیلها
-

 ۹2درصد تخفیف در هزینه ها و عوارض گمرکی برای تمام اجناس در کانتینر کشتیها.

-

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

-

ارائه تخفیف مرحلهای در نرخ تخلیه و بارگیری کانتینرهای خطوط حمل و نقل.

-

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

-

 ۹2درصد تخفیف در هزینههای انتقال و ذخیره محمولههای غیر کانتینری در مقایسه با سایر بندرهای کشور.

-

دارندة مجوز سیستمهای مدیریت یکپارچه ) ،(Integrated Management System—IMSبه شمول
استاندردهایی مانندISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007 :

-

تنها بندر متصل به دریا (دروازه خلیج فارس).

-

فاصله  42کیلومتر از میدان هوایی.

-

دروازه دهلیز بینالمللی شمال-جنوب و توسعه راههای شرقی کشور.

-

نداشتن زمان انتظار برای کشتیها در مقایسه با سایر بندرهای کشور.

-

جاده ترانزیتی چابهار به مِالک (چابهار-نیکشهر-ایرانشهر-زاهدان).

پروژههای مهم تکمیل شده:
ترتیب

نام پروژه

مدت اجرا (ماه)

۷

بازسازی لنگرگاه بندر شهید کالنتری

۹۱

5۷

0

بازسازی دروازه شمالی بندر شهید بهشتی

4

۹

ساخت دروازه و ساحه بندر شهید کالنتری

ساحه :کار آن جریان دارد
دروازه 02 :ماه

پروژههای مهم تحت کار:
شماره

نام پروژه

مساحت زیربنا (m2

۷

ساخت دیوار ساحلی بندر شهید بهشتی

0522

04

0

ساخت و تجهیز ساختمان عملیاتی بندر شهید بهشتی

4222

۹2

)

مدت اجرا (ماه)

پروژههای آینده بندر
شماره

نام پروژه

۷

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

0

مطالعه در مورد مرحله دوم برای آماده سازی زمینهای اختصاص داده شده در بندر شهید بهشتی و انجام اقدامات الزم

۹

ساخت برج مراقبت ترافیک دریایی

4

مطالعه و بررسی زمینهای بندر از طریق زمینهای نزدیک و پیشبینی بندرهای خشکی

5

ایجاد سیستم کنترل مدیریت پروژه و سیستم اطالعات جغرافیایی ) (GISبندر

6

اجرای پروژه استراتژیک قاطع و اولویتهای سرمایهگذاری در بندر چابهار

۱

مطالعه و سازماندهی دروازه و ساختمان شرقی بندر
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8

تأمین انرژی الکترونیکی بندر به میزان  ۷6میگاوات برای مرحله اول

۳

اعمار و سازماندهی دروازه شرقی بندر شهید بهشتی

۷2

ساخت زیرساختهای تأسیسات بندر از جمله آب ،برق ،فاضالب و غیره.

۷۷

آمادهسازی زمینهای حمایتی بندر

۷0

بازسازی و سازماندهی دروازه شرقی ،تأسیسات و امکانات مربوطه به بندر

فاصله دریایی
مقیاس :مایل دریایی()nm

چابهار

شهید

086

رجایی

شهید

0۳۹

8

باهنر

بوشهر

امام

65۹

4۹0

4۹5

۱5۷

5۹۷

5۹5

۷42

خمینی

خارک

64۷

400

405

۹۷

۷۷2

کیش

۹۱6

۷52

۷62

08۷

۹۱5

065

خرمشهر

۱۱6

556

562

۷۱۷

۷0۱

۷42

422

آبادان

۱65

545

54۳

۷62

۷۷6

۷0۳

۹8۳

۷۷

5۹

شویخ

۱48

50۳

5۹0

۷56

۷2۹

۷0۱

۹۱0

8۳

۱8

دوحه

504

0۳0

0۳۱

۹60

۹۱4

064

۷۱8

۹۳6

۹85

۹64

منامه

56۷

۹۹۳

۹4۹

۹60

080

۷80

۷۳0

086

0۱5

05۷

۷6۷

دبی

۹5۹

۷0۱

۷۹۷

4۱0

4۱0

۹6۹

۷2۹

4۳۱

48۱

4۱2

020

06۷

فوجیره

0۹0

۷06

۷۹4

4۳5

48۹

0۷8

6۷8

62۱

5۳2

۹6۱

42۹

۷۳6

مسقط

۷6۹

0۹0

0۹۳

5۳۳

6۳۱

588

۹00

۱00

۱۷۷

685

466

52۱

0۳5

۷60

سالله

648

84۷

848

۷02۳

۷۹26

۷۷۳۱

۳۹۷

۷۹۹۷

۷۹0۷

۷2۱8

۷۷۷6

۳2۱

۱56

60۷

کراچی

455

6۹۹

642

۷22۷

۷2۳8

۳8۳

۱۹0

۷۷0۹

۷۷۷0

۷2۳6

8۱0

۳28

۱2۷

5۱۳

48۹

8۱6

ممبیی

84۹

۷205

۷25۳

۷402

۷5۷۱

۷428

۷۷40

۷540

۷5۹0

۷5۷5

۷0۳۷

۷۷02

۳8۳

8۱0

۷2۳۱

4۳8

چابهار

شهید

شهید

بوشهر

امام

خرک

کیش

خرمشهر

آبادان

شویخ

دوهه

منامه

دبی

فوجیره

مسقاط

سالله

رجایی

باهنر

خمینی

منبعhttp://www.axsmarine.com/distance :
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کراچی

بندر چابهار و دهلیز ترانزیتی شرق
کارشناسان حملونقل سه دهلیز ترانزیتی را در سال  ۷۳۳۹در هیلسینکیِ فنالند پیشنهاد کردند که از آن جمله دو دهلیز
شمال-جنوب و شرق-غرب از ایران عبور میکند .بنابراین ،بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان دارای منافع ترانزیتی
ا ستثنایی است ،چون این بندر به عنوان دروازه عمده ترانزیت بین این دو دهلیز عمل میکند .این بندر به عنوان یک پل بین
کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی ) (ECOو کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا ) (ASEANو دیگر
مناطق جهان برای ترانزیت و صدور کاالها و انرژی موقعیت دارد که جایگاه استثنایی ترانزیتی این بندر را تقویت میکند .در
میان دهلیزهای مختلف ترانزیتی ،مسیر چابهار کوتاهترین و اقتصادی ترین مسیر به افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی است؛
با این حال علی رغم مزایای ذکر شده ،این بندر کمتر مورد توجه قرار گرفته

است۷۱ .

از چند دهه بدینسو ،طرح فعال سازی دهلیز ترانزیتی شرق ایران ،مسیری که ایران با پاکستان و افغانستان هممرز است ،روی
دست گرفته شده است .دریای عمان ،خلیج گواتر و بندر چابهار در جنوب این مسیر ،پاکستان و افغانستان (افغانستان به عنوان
کشور محصور در خشکی در قلب آسیا) در شرق و آسیای مرکزی (منطقه محصور به خشکی) در شمال آن واقع شده است.
مسیر شرق ،همچنان نیازمند توجه شدید به توسعه اقتصادی است.
پس از استقالل کشورهای آسیای مرکزی در اوایل دهه  ،۷۳۳2این منطقه زمانیکه به «راهآهن سراسری ایران» در مسیر سرخس-
مشهد در سال  ۷۹۱5( ۷۳۳6هـ.ش )۷8وصل گردید ،قادر شد به آبهای بینالمللی وصل شود .پس از تأسیس این شبکه ،انتظار
می رفت ایران به مسیر ترانزیت پنج کشور محصور به خشکی آسیای مرکزی به آبهای بینالمللی تبدیل گردیده ،ترانزیت کاالها
از طریق خاک این کشور گسترش پیدا کند .اما این شبکه به دلیل ساختار و قوانین سختگیرانه گمرکی به ویژه در کشورهای
آسیای مرکزی ،پیشرفت چشمگیری نداشت .علیرغم رشد چشمگیر تجارت خارجی کشورهای منطقه پس از استقاللشان ،نرخ
رشد ترانزیت از ایران متناسب با رشد آنها نبوده است.
ارتباط ایران با پنج کشور آسیای مرکزی تنه ا از طریق ترکمنستان (تنها جمهوری آسیای مرکزی هممرز با ایران) برقرار شده
است .سیستم بسته و منحصر به فرد سیاسی -اقتصادی ترکمنستان ،گسترش روابط با آسیای مرکزی را به تأخیر انداخته است.
در یک تالش برای جستجوی بدیل برای این ساختار که ممکن بود مانع عبور کاالها از طریق این مسیر شود ،تفاهمنامهای میان
ایران ،افغانستان و سه جمهوری آسیای مرکزی هریک ازبکستان ،تاجیکستان و ترکمنستان (افغانستان همسایه جنوبی این سه
کشور است) در سال  ۷۹8۹( 0224ش) به امضاء رسید .این تفاهمنامه ،از وصلشدن ایران با آسیای مرکزی بویژه تاجیکستان
که ایران به آن بسیار عالقمند است ،حمایت می کند .متأسفانه ،بعد از آن هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و به نظر
میرسد که اجرای آن طرح نیز فراموش شده است .یکی از دالیل اصلی بیتوجهی به این طرح مبتکرانه ،ناامنی روزافزون از سوی
گروه افراطی طالبان است.
براساس سرشماری سال  ،02۷۷حدود  ۳.4میلیون جمعیت که  ۷0.5درصد از جمعیت کشور ایران را تشکیل میدهد ،در مناطق
شرقی ایران از جمله در والیت های سیستان و بلوچستان ،خراسان جنوبی ،خراسان رضوی و خراسان شمالی ساکن هستند.
17
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والیت سیستان و بلوچستان در همسایگی با پاکستان و والیت خراسان با افغانستان هممرز است .به لحاظ توسعه اقتصادی ،چهار
والیت شرقی به جز بعضی از نقاط والیت های خراسان رضوی و خراسان شمالی به عنوان یک منطقه محروم محسوب میشود.
افغانستان به عنوان یک کشور محصور به خشکی ،باید به کمک کشورهای همسایه خود متوسل شود .پاکستان (در جنوب) و
ایران (در غرب) که در مجاورت افغانستان قرار دارند ،دسترسی این کشور را به آبهای بینالمللی فراهم میکنند .پایتخت
افغانستان (کابل) در جنوب شرقی این کشور قرار دارد و به پایتخت پاکستان نسبت به پایتخت ایران نزدیکتر است .پاکستان
دسترسی به آبهای بینالمللی را برای این کشور فراهم میکند .با این حال ،با توجه به ناامنی موجود در این مسیرها و تنشهای
سیاسی میان دو کشور ،افغانستان ترجیح میدهد که از طریق ایران به آبهای بینالمللی دسترسی پیدا کند .درنتیجه ،ارتباطات
تجارت خارجی افغانستان با دیگر کشورهای غیر منطقهای از طریق بندر چابهار انجام میشود که ایران امتیاز بخشی از بندر را
به افغانستان داده است .عالوه بر این ،روابط تجارتی به ارزش  0میلیارد و  622میلیون دالر افغانستان با ایران در سال 02۷5
( ۷۹۳4ه-ش) ،حجم قابل توجهی از تجارت خارجی این دو کشور را نشان میدهد.
کشورهای منطقه ،از جمله هند ،نقش مهمی در بازسازی افغانستان ایفاء میکنند .پس از امضای معاهده استراتژیک بین هند و
افغانستان ،هند نیاز دارد از طریق کوتاهترین و امن ترین مسیرها به افغانستان دسترسی پیدا کند .از آنجایی که پاکستان بین
این دو کشور واقع شده است و هند با آن رابطه ای خوبی ندارد ،هند باید با ایران همکاری کند .ایران همراه با هند و روسیه که
از مؤسسین ابتکار دهلیز شمال-جنوب بودند( ،که بر خالف اهداف تعیین شده ،نتوانست فعالیتهای قابل توجهی داشته باشد)
و هند به دنبال سرمایهگذاریمستقل در بندر چابهار است تا از آن طریق بتواند روابط اقتصادی-تجارتی خود با افغانستان را تقویت
کند .ایران ،هند و افغانستان بر همکاری متقابل در محور کمیسیونهای مشترک همکاریهای اقتصادی این سه کشور ،دیدارهای
مشترک روی بندر چابهار و همکارهای مشترک همواره تأکید میکنند.
اتصال چابهار-زاهدان -مشهد به آسیای مرکزی به نحوی به عنوان اتصال چابهار به راه ابریشم تلقی میشود .این دهلیز یکی از
کوتاه ترین مسیرهای ارتباطی راه ابریشم با دریای عمان و دریای هند است .برخالف مسیرهای سنتی از طریق قراقروم که عموماً
صعب العبور و به ویژه در فصل زمس تان غیر قابل دسترس هستند که راه ابریشم را از طریق دریای عمان به پاکستان امروزی
وصل میکرد ،مسیر فعلی قابل عبور و مرور و امن است .همچنین مسیر جدید میتواند شاخه جنوبی راه ابریشم را تشکیل دهد
که رئیسجمهور چین از آن به عنوان « ابتکار کمر بند و جاده» یاد کرده است .معرفی چنین ظرفیتی در منطقه آزاد چابهار
میتواند در جذب سرمایهگذاری بینالمللی مؤثر واقع شود.
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موقعیت جغرافیایی بندر چابهار
بندر چابهار در سواحل شرقی خلیج چابهار واقع در والیت سیستان و بلوچستان موقعیت دارد .با توجه به موقعیت عالی بندر
چابهار در شرق تنگه هرمز و دریای عمان ،این بندر در خطوط اصلی ترانزیت به آفریقا ،آسیا و اروپا قرار دارد و به عنوان کوتاهترین
مسیر ارتباطی و ترانزیتی کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان به بازارهای خلیج فارس ،شرق آفریقا و سایر نقاط جهان شناخته
میشود .بندر چابهار ،شامل دو بن در شهید بهشتی و شهید کالنتری است که بندر شهید بهشتی قابلیت جذب کشتیهایی با
ظرفیت  ۱2،222تن و بندر شهید کالنتری کشتیهایی با حداکثر ظرفیت  45،222تن را دارد .از آنجایی که بندر شهید بهشتی
با داشتن زمین وسیع ظرفیت گسترش را دارد ،برنامه توسعه کلی بندر چابهار بر توسعه آن متمرکز است.
داشتن دو بندر مهم هر یک بندر شهید بهشتی و بندر شهید کالنتری واقع در ساحل شرقی خلیج چابهار در والیت سیستان و
بلوچستان در کنار آبهای گرم دریای عمان و هند؛ مجاورت با دو کشور پاکستان و افغانستان؛ دسترسی به آبهای بینالمللی
و کشورهای مستقل مشترکالمنافع و واقعشدن در کنار منطقه آزاد تجاری-صنعتی ،امتیازهایی است که نقش بندر چابهار را
برجسته میسازد.
با تکمیل شدن کار  ۷4لنگرگاه ،بندر شهید بهشتی و شهید کالنتری در سال  ۷۳8۹به بهرهبرداری سپرده شدند .بندر چابهار
که قبال بنام تس) (Teezیاد میشد ،از عصر هخامنشیها بدینسو به عنوان یکی از قدیمیترین بندرهای ایران و خاورمیانه در
دریای مکران به شمار میرفت .در آن دوران ،اموال تجارتی از آسیای شرقی و هند به بندر تس منتقل شده سپس از آنجا به
مناطق مختلف مانند خاورمیانه ،آسیای مرکزی و قفقاز فرستاده میشد .تالشهای ایران برای توسعه بندر چابهار به دو دهه قبل
بر میگردد زمانیکه دولت آقای هاشمی رفسنجانی که به «دولت سازندگی» مشهور است ،این منطقه را در اوایل دهه  ۷۹۱2به
عنوان منطقه آزاد تجاری اعالن کرد.

موافقتنامه چابهار
این اصطالح زمانی به میان آمد که مقامات ایران ،هند و افغانستان تصمیم گرفتند روی یک ابتکار بینمنطقهای کار کنند تا
دهلیزی را بسازند که فعالیت های ترانزیتی میان هند ،افغانستان و آسیای مرکزی را از طریق ایران با بازسازی ،بهبود و تقویت
راههای موجود و احداث یک شبه جدید راهآهن در ایران تسهیل کند.
هند به عنوان یک شریک استراتژیک افغانستان مسؤولیت دارد تا در افغانستان سرمایهگذاری نموده و امنیت و ثبات را در
افغانستان و در کل در سطح منطقه تأمین کند .برای رسیدن به این هدف ،الزم بود که در چارچوب یک موافقتنامه توافقنامه
بینالمللی کار میشد.
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ایران ،هند و افغانستان موافقتنامه مشترکی را امضاء میکنند
در  05مارچ  ،02۷4یکی از مقامات ارشد افغان اعالن کرد که تهران ،کابل و دهلینو موافقتنامه مشترکی را امضاء خواهند کرد
که راه را برای دسترسی افغانستان به هند از طریق بندر چابهار در جنوب ایران هموار میکند .شکیب مستغنی ،سخنگوی وزارت
امور خارجه افغانستان ،در کنفرانس مطبوعاتی خود اظهار داشت که موافقتنامه سهجانبه بسیار مفید خواهد بود .وی همچنان
گفت که افغانستان تالش دارد تا از طریق ترکمنستان ،آذربایجان و گرجستان به دریای سیاه دسترسی پیدا کند.
بندر چابهار ایران که در  ۷۱2کیلومتری غرب بندر گوادر پاکستان واقع شده از اهمیت استراتژیک و اقتصادی زیادی برای هند
برخوردار است .شری .دی .پی .سریوستاوا ،سفیر هند در تهران ،در فبروری  ،02۷4روی اهمیت بندر چابهار برای صحبت کرد
که فعالسازی یک مسیر ترانزیت مستقیم به بندر ایران ،قیمت ترانزیت و زمان انتقال محمولهها را کاهش میدهد .در یک
مالقات عباس آخوندی ،وزیر راه و شهرسازی ایران با هیئت کارشناسان هندی ،گفت که یک شرکت هندی آماده است تا یک
راه مستقیم را بین چابهار و بندرهای هند احداث کند تا محمولههای هندی که به ایران میآیند ،دیگر به دبی نروند .دیپلمات
هندی اظهار داشت که کشورش سرمایهگذاری اولیه برای ساخت یک ترمینال را در چابهار به ارزش  ۷4۱میلیون دالر را در نظر
میگیرد.
سفیر هند چابهار را به عنوان یک بندر استراتژیک برای دسترسی به کشورهای آسیای مرکزی توصیف کرد .سلمان خورشید،
وزیر امور خارجه هند سال گذشته یکبار دیگر بر اهمیت حیاتی شهر چابهار برای کشورش تأکید کرد و گفت که چابهار ارزانترین
مسیر برای هند به منظور رسیدن به بازارهای آسیای میانه است .خورشید در شهر قندهار گفت که عالقمندی هند به بندر
چابهار نه تنها برای دسترسی مستقیم به آسیای میانه ،بلکه واردات ذخایر معدنی از افغانستان را نیز تسهیل میبخشد .در اواخر
نوامبر رسانهها گزارش دادند که «صندوق بندر نهرو» تیمی را به ایران میفرستد تا کار بندر چابهار با یک رویکرد دسترسی
دهلینو به افغانستان و آسیای مرکزی سرعت

بخشند۷۳ .

تمام مسیرهای ترانزیتی ایران بروی افغانستان باز است
عباس آخوندی ،وزیر راه و شهرسازی ایران ،در  ۱سپتامبر 02۷6 ،در شهر تربت حیدریه در والیت خراسان رضوی گفت که تمام
راه های ترانزیت ایران باید بروی افغانستان باز باشند .آخوندی که در جریان مراسم افتتاح مرحله سوم راهآهن خاف-هرات در مرز
ایران با افغانستان صحبت می کرد ،گفت که برای افغانستان باید فرصت داده شود تا از طریق ایران به آسیای مرکزی ،هند ،غرب
و دریای خزر دسترسی داشته باشد .آخوندی گفت" :ما آماده هستیم تا دسترسی کشور همسایهمان را بدون هیچگونه محدودیتی
از طریق تمام مسیرهای هوایی ،زمینی و دریایی تأمین کنیم ".وی همچنان اظهار داشت که ایران در وقتهای دشوار در کنار
افغانستان ایستاده و از دو میلیون مهاجر افغان میزبانی میکند .او اظهار داشت ،موافقتنامه چابهار که چند ماه قبل از سوی
رؤسای جمهور ایران و افغانستان امضاء شده در حال حاضر قادر به انتقال  0.5میلیون تن کاال است و انتظار میرود تا پایان سال
این رقم به هشت میلیون تن

برسد02 .
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کنفرانس قلبآسیا و تأکید بر اجرای موافقتنامه چابهار
به تاریخ  ۷2دسامبر  ،02۷6نمایندگان بیش از  ۹2کشور به شمول ایران ،در بیانیهای در پایان ششمین کنفرانس قلبآسیا،
پروسه استانبول ،خواستار اجرای پروژههای ارتباطی مانند بندر چابهار شدند .در بیانیه آمده است که توسعه اقتصادی به ایجاد
ثبات و امنیت در افغانستان کمک میکند .بنابراین ،آنها خواستار تطبیق سریع پروژههای اقتصادی و ارتباطی چند جانبه مانند
پروژه توسعه چابهار و پروژه راهآهن ترکمنستان-افغانستان-تاجکستان شدند .این تعهدات به ترویج همکاریهای منطقهای در
آسیای مرکزی و جنوب آسیا کمک خواهد کرد .دسترسی افغانستان به آبهای بینالمللی برای ورود به بازارهای جهانی بسیار
مهم است .از این رو کشورهای عضو کنفرانس قلبآسیا بر تطبیق موافقتنامه عمدة سهجانبه میان ایران ،افغانستان و هند تأکید
میکنند .پس از اجرای این موافقتنامه ،افغانستان به راحتی به بازارهای منطقهای ،آسیایی و جهانی دسترسی پیدا خواهد کرد.
کشورهای شرکتکننده در این کنفرانس همچنان نگرانی خود را نسبت به بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان و ادامه
خشونتها در این کشور از سوی گروههای تروریستی مانند داعش ،طالبان ،القاعده و غیره ابراز

کردند0۷ .

فرستادن الیحه تأسیس دهلیز حمل و نقل بینالمللی به پارلمان
پس از تقریباً یک سال ،حکومت ایران تصمیم گرفت که برای تنظیم موافقتنامه سهجانبه از سوی پارلمان ایران اقدام کند .الیحه
موافقتنامه ایجاد یک دهلیز حمل و نقل بینالمللی از سوی دولتهای ایران ،افغانستان و هند به روز سه شنبه ،تاریخ  ۷0جون
 ،02۷۱به پارلمان فرستاده شد .حسینعلی امیری ،معاون رئیسجمهور در امور پارلمانی ،در نامهای به هیئت اداری پارلمان
نوشت که این موافقتنامه شامل یک مقدمه و  ۷5ماده در قالب یک الیحه به پارلمان فرستاده شده است تا مراحل قانونی خود
را طی کند .امیری افزود" :این الیحه برای ایجاد دهلیز حمل و نقل بینالمللی میان ایران ،هند و افغانستان (که به عنوان
موافقتنامه چابهار شناخته میشود) برای طی مراحل قانونی به پارلمان تسلیم شده است".
پس امضای توافقنامه در  ۷4جوالی بین تهران و شش قدرت جهانی ،کشورهای زیادی به سرمایه گذاریهای بزرگ در پروژههای
اقتصادی و زیربنایی در بندر چابهار تمایل نشان دادند .اما ایران برای انتخاب بهترین شرکای تجاری آیندهاش مشغول رایزنی
میباشد .در ماه می سال  02۷6تهران ،دهلینو و کابل موافقتنامه تاریخی را در تهران برای ایجاد یک دهلیز ترانزیتی و حمل و
نقل به امضاء رساندند .این موافقتنامه که بنام موافقتنامه سهجانبه چابهار یاد میشود ،از مقامات سه کشور در حضور حسن
روحانی ،محمد اشرف غنی و نارندرا مودی ،به امضاء رسید .موافقتنامه سهجانبه چابهار هند را از طریق بندر چابهار به آسیا
مرکزی وصل نموده و زمینهی دسترسی افغانستان را به دریا فراهم
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ایران از همکاریهای اقتصادی برای تقویت ثبات در افغانستان حمایت میکند
ایران همیشه اعالم کرده که ثبات همسایة شرقی آن یکی از مهمترین اولویتهای امنیت ملی آن کشور است .در  02دسامبر
سال  ،02۷6غالمعلی خوشرو ،سفیر و نمایندة دایمی جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل ،درباره وضعیت افغانستان
توضیحاتی داده و بر نقش همکاری اقتصادی بینالمللی در بهبود صلح و امنیت در این کشور تأکید نمود .وی بیانیهای را در
جلسه شورای امنیت سازمان ملل ایراد کرد که بخش مربوط به بندر چابهار قرار ذیل است:
"تقویت همکاری منطقهای ما با افغانستان یکی از اولویتهای اصلی ماست که تحکیم صلح و همکاریهای اقتصادی در منطقه
هدف اصلی است .موافقتنامه ترانزیت سهجانبه میان ایران ،هند و افغانستان در توسعه بندر چابهار ،یک گام مهم در این راستا
است .این امر امکان دسترسی افغانستان به بازارهای جهانی را از طریق دریا فراهم میکند و منابع معدنی گسترده این کشور را
از لحاظ اقتصادی جذابتر میکند .ما از کشورهای عالقهمند در منطقه و فراتر از آن دعوت میکنیم که در توسعه و گسترش
چابهار سهم بگیرند .پروژه راهآهن خاف-هرات یکی دیگر از پروژههای ارتباطی کلیدی است که افغانستان را از طریق ایران به
شبکههای راهآهن وصل میکند .ما از جمعبندی دبیر کل سازمان ملل که در گزارشی از ابتکارات زیربنایی منطقهای ،از جمله
ارتباط حمل و نقل میان افغانستان ،ایران و ترکمنستان که گام مهمی در راستای رفاه و ثبات در افغانستان است ،حمایت
میکنیم 0۹ ".

بندر چابهار برای ایران ،هند و افغانستان بسیار مهم است
نه تنها ایران ،بلکه افغانستان و هند نیز به عنوان امضاءکنندگان موافقتنامه چابهار خواهان تطبیق این پروژه مهم هستند .یک
کارشناس هندی در امور جهانی معتقد است که توسعه بندر چابهار برای ایران ،هند و افغانستان بسیار مهم بوده و به عنوان یک
سرمایهگذاری مشترک ارزشمند برای این سه کشور به شمار میرود .سجیو اهلو والی مشاور ارشد مرکز تحقیقی هندی بنیاد
تحقیقاتی آبزرور ) (ORFگفت" :بندر چابهار ،تصویری از منافع مشترک بین ایران ،افغانستان و هند است ".این بندر همچنان
میتواند به عنوان یک حریف جدی در مقابل سی است پاکستان به دلیل موقعیت خویش به مثابة دروازه ورود افغانستان به هند
که افغانستان را آزادانه تا مرز جنگ تحت فشار قرار میدهد ،عمل کند .اگر این مشکالت حل هم شود ،سرمایهگذاری مشترک
سه کشور در چابهار که مسیر اصلی افغانستان به دریا خواهد شد ،بسیار ارزشمند است .با به بهرهبرداریِ سپردهشدن این بندر،
هرنوع ترافیک انتقال کاالها و عبور و مرور افزایش خواهد یافت.
یک تحلیلگر مسائل جهانی امکان فرستادن سربازان هندی با استفاده از بندر چابهار به افغانستان را در صورت لزوم رد میکند
و میگوید" :بسیار سخت است که حدس بزنیم هند در نظر دارد تا نیروهای نظامی خویش را برای کمک به نیروهای نظامی
افغان بفرستد .در گذشته هیچ وقت نیروهای نظامی هند چنین نقشی را بازی نکرده است .هند میداند که راهحل دایمی بحران
در کابل تنها از طریق تفاهم ممکن است که جنگ و خشونت پایان یافته و افغانستان در مسیر توسعه قرار
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بندر چابهار ایران کلید احیای روابط تجارتی افغانستان-هند
اگر بندر چابهار در ایران به زودی به بهرهبرداری سپرده شود ،تجارت هند با افغانستان از  622میلیون دالر کنونی به یک میزان
باالیی افزایش خواهد یافت .شیدا محمد ابدالی سفیر افغانستان در هند اظهار داشت که این بندر فاصله ترانزیت کاالها میان سه
کشور را کوتاه میسازد .ابدالی در یک مصاحبه اختصاصی با بیزنس الین گفت افغانستان پس از سه دهه جنگ به سمت بازسازی
در حرکت است ،برای شرکتهای هندی نیز فرصتهای زیادی در این کشور وجود دارد .وی افزود که بندر چابهار کلیدی برای
افزایش تجارت بین دو کشور است .در ضمن ،پیشنویس موافقتنامه ترانزیتی سهجانبه تکمیل شده و به زودی نهایی میشود.
او گفت که این بندر مسیر جدیدی بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی خواهد بود و به شرکتهای هندی کمک خواهد کرد تا
به بازارهای جدیدتری در آسیای مرکزی راه یابند.

موقعیت استراتژیک
این بندر برای صادرات کاالهای هندی به افغانستان که محصور به خشکی میباشد ،به لحاظ استراتژیک مهم است .هر سه کشور
موافقتنامهای برای معامالت ترجیحی و تعرفه پایین برای انتقال کاالهای تجاری از طریق چابهار را امضاء کردهاند .کارشناسان
معتقدند که اقدام هند برای حمایت از چابهار استراتیژیای برای مقابله با تالش اخیر چین برای کنترل بند گوادر پاکستان
میباشد که  ۷۱0کیلومتر از چابهار فاصله دارد05.ابدالی گفت که بر اساس یک تحقیق انجام شده ،فرصتهای در حال ظهور در
افغانستان و ارتباطات جدیدی که در چابهار به وجود آمده میتواند ،تجارت بین دو کشور را از  622میلیون دالر به  5میلیارد
دالر در سه سال آینده برساند .او گفت :هند تا کنون  ۷22میلیون دالر را برای توسعه زیرساختهای این بندر تعهد کرده است.
ابدالی همچنان گفت که افغانستان در کنار سرمایهگذاری در بخش شاهراهها ،نیروگاههای تولید انرژی و راهآهن ،منابع معدنی
خویش مانند آهن ،طال ،سنگهای قیمتی ،زغالسنگ و گاز را نیز استخراج کند.

شرکتهای هندی
او اضافه کرد که هم اکنون بیشتر از  ۷22شرکت هندی در افغانستان فعالیت میکنند و با توجه به فرصتهای روزافزون در
افغانستان ،تعداد آنها به صورت قابل مالحظهای افزایش خواهد

یافت06.

امضای موافقتنامه سه جانبه چابهار
در نهایت ،رویداد تاریخی امضای موافقتنامه سه جانبه چابهار به گونة رسمی در تهران صورت گرفت .در این مراسم ،هند یک
قرارداد تاریخی سهجانبه را در  0۹می  02۷6به امضاء رساند تا در توسعه بندر استراتژیک چابهار سهم گرفته و یک دهلیز
حملونقل -تجارتی از طریق افغانستان اعمار کند که هزینه تجارت با آسیای مرکزی و اروپا را به نصف کاهش دهد.
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توسعه بندر چابهار برای هند مهم است ،زیرا این امر نه تنها دهلینو را قادر میسازد که بدون وابستگی به پاکستان به بازارهای
جهانی دسترسی داشته باشد ،بلکه حریفی برای گسترش نفوذ چین در ساحه اقیانوس هند نیز میباشد .اما مشکالت امنیتی این
پروژه در خاک افغانستان همچنان یک دردسر جدی است .نارندرا مودی نخستوزیر هند پس از امضای قرارداد در حضور اشرف
غنی رییس جمهور افغانستان و حسن روحانی رییس جمهور ایران گفت" :ما میخواهیم با جهان وصل شویم .این توافقنامه
مسیر تاریخ در منطقه را تغییر خواهد داد ".مطالعات نشان میدهد که این دهلیز هزینه و زمان انتقال محمولهها به اروپا را تا
 52درصد کاهش میدهد.
نارندرا مودی اولین نخستوزیر هند است که پس از  ۷5سال از ایران دیدار می کند .قراردادهای متعددی را به صورت جداگانه
با حسن روحانی از جمله تبادل اطالعات استخباراتی برای مبارزه با تروریزم و گسترش روابط فرهنگی و تکنولژیکی را امضاء کرد.
هند که با سرمایه گذاری استراتژیک چین در بندر گوادر پاکستان بدبین است ،به این باور است که بیجینگ از این طریق به
منطقه دریای هند دسترسی پیدا خواهد کرد .در پاسخ ،دهلینو برای مقابله به تالشهای چین که گویا در ساحه نفوذ هند انجام
میشود ،بیش از یک دهه قبل مذاکرات برای احداث بندر چابهار را با تهران آغاز کرد.
قرارداد دوجانبه روز دوشنبه با تهران برای هند  522میلیون دالر هزینه برخواهد داشت تا در بندر چابهار سرمایهگذاری کند تا
این بندر بتواند به یک مرز تجاری منطقه ای تبدیل شود .این بندر ،یک مسیر بدیل برای دسترسی افغانستان به دریا را فراهم
میکند .نخستوزیر مودی گفت":توافقنامه دوجانبه جهت توسعه بندر چابهار و زیرساختهای مرتبط با آن و سرمایهگذاری
حدود  522میلیون دالری هند در این بندر یک نقطه عطف است".روحانی گفت" :چابهار میتواند نماد بزرگی از همکاری بین
ایران و هند باشد ".نخستوزیر از غالب دهلوی ،شاعر مشهور زبان پارسی نقل قول کرد" :هرگاه اراده کنیم ،کاشی تا کاشان
قدمی بیش نیست".
به عنوان بخش جداگانهای ،موافقت نامه چابهار ،هند ،افغانستان و ایران توافق کردند که یک دهلیز ترانزیتی-تجارتی زمینی را
نیز تأسیس کنند .سه کشور پس از مذکرات طوالنی از سال  022۹بدینسو ،پس از لغو تحریمها علیه تهران در ماه جنوری اجرای
پروژه چابهار را سرعت بخشیدند .شبکه راه های موجود ایران از طریق بندر چابهار به زرنج در افغانستان وصل خواهد شد .سپس
ادامه این جاده به بزرگراه زرنج-دالرام به طول  0۷8کیلومتر متصل شده که در سال  022۳از سوی هند به ارزش  682کرور
هندی ساخته شد .سرانجام این مسیر به سرک حلقوی افغانستان وصل میگردد .این راه امکان دسترسی هند به چهار شهر عمده
افغانستان مانند هرات ،قندهار ،کابل و مزار شریف را فراهم میکند؛ کابل قبالً به دهلینو هشدار داده است که آماده حمالت
احتمالی عناصر تحت نفوذ پاکستان به منظور بهتأخیر انداختن در اجرای پروژه باشد .پالنهای آینده شامل احداث یک دهلیز
حملونقل شمال-جنوب از طریق ایران به روسیه و اروپا میباشد.
هند مبلغ  522میلیون دالر ( ۷222کرور هندی) را در مرحله اول توسعه بندر چابهار سرمایهگذاری خواهد کرد که شامل اعطای
 ۷52میلیون دالر وام از اگزیم بانک برای سازمان بنادر دریایی ایران است تا برای ساختن باراندازها و لنگرگاههای کشتی در
چابهار میباشد .شرکت ساختمانی دولتی «ایرکن» موافقتنامهای را برای ساختن یک خط راهآهن از بندر چابهار الی زاهدان
امضاء کرده و نیز شرکت «نالکو» قراردادی را امضاء کرده است که تسهیالت ذوب نیم میلیون تُن آلمینیوم را در منطقه آزاد
تجاری چابهار فراهم کند که گاز طبیعی ارزان را در اختیار ایران قرار خواهد داد.
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برنامه «بندرهای جهانی هند» که بخشی از برنامههای وزارت انتقاالت دریایی هند است و با سرمایهگذاری مشترک «صندوق
بندر نهرو» و «کنداال پورت» ایجاد شده ،مبلغ  85میلیون دالر را برای احداث دو لنگرگاه دو-محمولهای به طول  642متر و سه
لنگرگاه چندین محمولهای سرمایهگذاری خواهد کرد .شرکتهای نفتی ایسار اُویل و  ۷.0 MRPLمیلیارد از  6.4میلیارد دالر
پرداختی های خود که از ایران نفت خام وارد کرده پرداخت کرده و پذیرفتهاند که  ۷.5درصد سود در مقابل مبلغ باقیمانده به
عنوان حسن نیت بپردازند .این نخستین پرداختی هند به ایران پس از لغو تحریمهای غرب علیه خلیج فارس میباشد .پس از
ختم مذاکرات دو جانبه بین نارندرا مودی و روحانی ،منابع معتبر در دولت گفتهاند " :هند با توجه به روابط جدید اقتصادی با
ایران ،تمام قروض نفتی خود به ایران را پرداخت

میکند0۱ ".
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بندر چابهار و روابط عمیقتر انرژی در آجندای بهبود روابط مودی با ایران
پس از لغو تحریم ها علیه ایران در ماه جنوری ،هند به دنبال روابط مستحکمتر انرژی با ایران بوده و تا هنوز  02میلیارد دالر را
برای سرمایهگذاری در پروژههای نفت و گاز و همچنان صنعت تولید فراوردههای کیمیاوی از مواد خام حاصل از نفت یا گاز
طبیعی ) (Petrochemicalو تولید ک ود اختصاص داده است .بنابراین محور اصلی دیدار دو روزه نخستوزیر نارندرا مودی،
امضای قرارداد بخش اول بندر استراتژیک چابهار خواهد بود .چابهار واقع در جنوب شرقی ایران به هند کمک خواهد کرد تا
پاکستان را دور زده و با افغانستان که روابط امنیتی و منافع اقتصادی نزدیکتری دارد ،به صورت مستقیم وصل گردد .عالوه بر
امضای قرارداد تجارتی مرحله اول چابهار ،مودی پیمان سهجانبه ترانزیت و حملونقل میان هند ،افغانستان و ایران را نیز امضاء
خواهد کرد .منابع میگویند که گفتگوهای تجاری دربارة حق تأسیس پروژه گاز فرزاد-ب در ایران را برای شرکت نفت و گازطبیعی
( )ONGCصورت گرفته است.
در جریان دیدار مودی با حسن روحانی در تاریخ  0۹می  02۷6مذاکرات دو جانبه آغاز شد .اتصال منطقهای ،زیرساختها ،انرژی
و همچنان تروریسم و افراطگرایی در منطقه ،آجندای این دیدار را تشکیل میداد .گفتگوها روی پرداخت  6.4میلیارد دالری که
شرکتهای هندی ایسار اویل و ام.آر.پی.ال از ایران مقروضند نیز بحث خواهد

شد08 .

افغانستان و چابهار
افغانستان مهمترین همکار تجاری چابهار است .افغانستان مهمترین شریک تجاری و اقتصادی منطقه آزاد چابهار نیز است .حامد
علی مبارکی ،رییس سازمان منطقه آزاد چابهار در مالقات با وزیر اقتصاد جمهوری اسالمی افغانستان ،با اشاره به ثبت و فعالیت
 ۷52شرکت سرمایهگذار در منطقه اضافه نمود" :حضور و سکونت  522شهروند افغان در چابهار نشاندهنده عزم جدی آنها برای
سرمایه گذاری و پشت کار برای تجارت در این منطقه میباشد ".با اشاره به این حقیقت که منطقه آزاد چابهار میتواند نقش
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.
ریی س سازمان منطقه آزاد چابهار با اشاره به روابط فرهنگی و اجتماعی بین ایران و افغانستان ،بیان داشت که دولت ایران سرمایه
گذاریهای زیادی به ویژه در توسعه زیرساختهای بندرها ،راهآهن ،صدور مجوز میدانهای بینالمللی و تأسیس کارخانه فوالد،
کارخانه تولید فراوردههای کیمیاوی از مواد خام حاصل از نفت یا گاز طبیعی ) (Petrochemicalو کارخانههای ذوب معادن
انجام داده است .او گفت که فعالسازی دهلیز شرق-غرب از برنامههای دولت است که میخواهد ترافیک ترانزیتی را از منطقه
آزاد تجاری چابهار به جاده مالک و مرز زابل منتقل نماید.
با توجه به اظهارات مبارک ،سرمایهگذاران خارجی میتوانند مالکیت زمین را به مدت  52سال با قیمت مناسب مقرون بهصرفه
برای فعالیت تجاری و اقتصادی تصاحب کنند و برای مدت بیست سال ازهرگونه مالیاتی معاف شوند .مدیر مسوول سازمان ساحه
آزاد چابهار تاکید کرد« :فعالیتهای اقتصادی و تجاری در افغانستان باید از آزادی بیشتری برخوردار باشد تا فرصتهای
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سرمایه گذاری در این شهر و صدور انواع مختلف کاالها ،محصوالت کشاورزی و مواد معدنی را از طریق این بندر به سایر نقاط
جهان فراهم سازد».
وزیر اقتصاد افغانستان بیان داشت« :این کشور یکی از ثروتمندترین کشورها در زمینه داشتن آهن ،کرومیت ،زغالسنگ،
سنگهای قیمتی و نفت است ».وی واضح ساخت که کاال و مواد معدنی این کشور از طریق بندر استراتژیک و آبی چابهار به
مناطق مختلف جهان صادر میشود .عبدالستار مراد تأکید نمود« :چابهار تأثیر زیادی بر توسعه اقتصادی افغانستان دارد و میتواند
نقش مهمی در توسعه این کشور محصور به خشکی داشته باشد ».وی گفت که تجاران افغان مشتاق کار در بندر چابهار هستند
و توجهشان به سرمایهگذاری بیشتر در این منطقه می باشد .او امیدوار است که بندر چابهار یک شریک خوب برای تجارت این
کشور در آینده نزدیک باشد و به نوعی این کشور را از رکود اقتصادی نجات دهد .او خاطر نشان میسازد که مقامات افغان بر
توسعه روابط اقتصادی ،تجاری و سیاسی با ایران تأکید دارند .امنیت باال ،تعامل خوب بین مقامات ایرانی و زیرساخت بندر چابهار
شرایط مناسب را برای حمل و نقل ،صادرات و واردات کاال توسط فعاالن اقتصادی و سرمایهگذاران افغان فراهم کرده

است0۳ .

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
به فارسی شعر دکلمه کردند و گفتند که همکاریشان "مسیر تاریخ را تغییر میدهد".چندین ماه پس از مراسم افتتاحیه و
وعدههای هند مبنی بر سرمایهگذاری  522ملیون دالر آمریکایی در این پروژه ،بندر پر آوازه چابهار هنوز هم بیرونق است و در
سایه بندر گوادر قرار دارد که از سوی چین احداث شده و  ۷22کیلومتر به طرف شرق آن واقع شده است .سمیر پاتل تحلیلگر
در نهاد تحقیقی «گیتهاوس» در ممبیی گفت ":آنچه ما فعال شاهد هستیم ،مشکالت هند در اجرای تعهداتش در خارج از
کشور است" ".هرگاه یک نخستوزیر تعهد میکند ،برای احزاب مشکل است که این پروسه را اجرایی کند .بروکراسی هند سد
راه عملیشدن تعهد نخستوزیر میشود".
چنین به نظر می رسید که چابهار یک پیروزی آسان باشد و برای هند به عنوان پشتوانه در رقابت با همکاری چین و پاکستان در
گوادر نقش ایفاء کند؛ ایران صاحب یک بندر بزرگ آبی در خارج از تنگه هرمز میشود که باعث رشد در منطقه شرقی فقیرنشین
این کشور شود و افغانستان مسیری به بندرهای آبی پیدا خواه کرد که اقتصاد جنگ زده این کشور را بهبود خواهد بخشید .اما
پس از یک دهه این دارایی استراتژیک راکد مانده و این در حالی است که چین  45ملیارد دالر روی دهلیز اقتصادی چین-
پاکستان سرمایهگذاری میکند که به بندر گوادر منتهی میشود.
برای نخستوزیر نارندرا مودی ،چابهار می تواند وی را به اهدافش که در واقع ادغام اقتصادهای جنوب آسیا و تقویت جایگاه
هند در منطقه است ،کمک کند .با این حال ،پیشرفت کند آن انتقادهایی را به بار آورده است .بندرهای غربی هند به شمول
کاندیال ،موندرا ،و ممبیی می توانند به کشاورزان هندی کمک کنند تا به کود کیمیاوی و سایر کاالها ارزانتر در آسیای مرکزی
و فراتر از آن دسترسی داشته باشند.
چابهار حتی ممکن است به نفع چین نیز باشد .چین روابط تجاری خود با ایران را پس از تشدید تحریمها بر آن کشور از سوی
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).

65

آمریکا و اتحادیه اروپا در سال  02۷0عمیقتر کرد و توانست از اقتصاد  422ملیارد دالری جمهوری اسالمی نفع ببرد .بیجینگ
همچنان در حال گسترش جای پای خود در سایر مناطق خلیج فارس میباشد .شرکت ترانزیت کاسکو در تاریخ  08سپتامبر
سال  ، 02۷6قراردادی را برای ساخت و راه اندازی یک ترمینال کانتینری در امارات متحده عربی امضاء کرد.
برای ایرانیها سرمایهگذاری جدید به زودی به ثمر نمینشیند .با کاهش تحریمها در ماه جنوری ،فقر شدید در سیستان و
بلوچستان ،فقیرترین والیات ایران که نیروهای امنیتی در حال مبارزه با شورشیان هستند و با تهدید ستیزهجویان دولت اسالمی
در سراسر مرز پاکستان و افغانستان مواجه هستند ،کاهش یافته است .عبدالرحیم کردی ،معاون امور اقتصادی سازمان منطقه
آزاد تجاری چابهار اظهار داشت که این پروژه آسیبپذیری ایران را در مقابل مسدودیتهای احتمالی تنگه هرمز نیز کاهش
خواهد داد .وی گفت اگر تنگه هرمز گلوگاه ترافیک خلیج در پی دشمنیهای منطقهای بسته شود" ،چابهار تنها نقطهای است
که میتواند ایران را به دریاهای آزاد وصل

کند۹2 ".

هند و توسعه چابهار
دولت هند بیان داشته است که  522میلیارد دالر را به چابهار که در خلیج عمان قرار دارد ،به هدف وصل شدن به دهلیز مهم
حمل و نقل به کشورهای دارای منابع غنی منطقه سرمایهگذاری میکند .با تکمیلشدن کار بندر چابهار ،این بندر با دهلیز
بینالمللی حمل و نقل شمال-جنوب وصل خواهد شد که از بندر عباس ایران در خلیج فارس تا روسیه ،اوراسیا و اروپا امتداد
یافته است.
سوشما سواراج ،وزیر خارجه هند روز دوشنبه اظهار داشت که با وجود شک و تردیدها درباره نقش دهلینو کارهای این پروژه
شدت گرفته است .از وی نقل شده است که" :ایران برای قرن ها نقطه اتصال میان کشورهای آسیا به شمول هند و اروپا بوده
است .اتصال یکی از نقاط قوت کلیدی ایران است و رییس جمهور روحانی عالقهمند است تا تمام ابتکارهای مربوط به اتصال را
تقویت کند".
سخنان امیدوار کننده سواراج زمانی بیان میشود که گزارشهای مأیوس کنندهای وجود دارد که بزرگترین پروژه زیربنایی هند
در خارج از کشور به دلیل مشکالت تجاری با ایران به انحراف کشیده شده است .فقط در حدود  ۱0کیلومتری غرب بندرگوادر
در ایالت بلوچستان پاکستان که توسط چین ایجاد شده است ،چابهار در دهانه تنگه هرمز در خلیج فارس برای هند مسیر دریایی
را به افغانستان و آسیای مرکزی از طریق بندرعباس در کرانة دریای خزر فراهم میکند .در پی توافقنامه  ۷4جون  02۷4میان
تهران و شش قدرت جهان ،بسیاری از کشورهای خارجی عالقمند شدهاند در پروژههای اقتصادی و زیربنایی در بندر چابهار
سرمایهگذاری کنند؛ اما ایران با دقت تمام به پیشنهادات موجود در پی انتخاب بهترین آنها به عنوان شرکای آینده خود

است۹۷ .
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کشورهای خارجی عالقهمند به سرمایهگذاری در چابهار
برخی کشورها با توجه به اینکه بندر چابهار یک پروژه رو به رشد است ،عالقهمند هستند در این بندر سرمایهگذاری کنند .در
میان کشورهایی که در راستای تقویت ثبات در افغانستان کار می کنند ،جاپان بسیار فعال است .در رابطه با همین موضوع ،یک
مقام ارشد وزارت امور خارجه جاپان در دهلینو در  8سپتامبر  02۷6اعالم نمود که کشورش عالقهمند به سرمایهگذاری در
بندر چابهار است .ماسایوکی تاگا در جریان یک دیدار از دهلینو در  5جنوری  02۷۱اظهار داشت که جاپان عالقهمند همکاری
با هند برای سرمایهگذاری در چابهار و توسعه این بندر میباشد.
درهمین حال« ،برهامال چاالنی» یک کارشناس امور استرات ژیک هند بیان داشته است که کمک جاپان به هند در بندر چابهار
یک گام مؤثر برای مقابله با حضور چین در پاکستان خواهد بود .وی اظهار داشت که جاپان عالقهمند ساخت یک مجتمع صنعتی
در بندر چابهار است و عالوه بر آن "چابهار ظرفیت بیشتری نسبت به بندر گوادار پاکستان دارد".چاالنی تأکید کرد که بندر
چابهار می تواند در آینده به یک مرکز بزرگ حمل و نقل در منطقه تبدیل شود.

رقابت هند ،چین و جاپان برای سرمایهگذاری در چابهار
هرچند نخستین کشتی هند که از طریق بند کنداال به بندر چابهار ایران رسیده است ،اما هندیها در توسعه یگانه بندر متصل
به دریای ایران تالش کافی انجام ندادهاند .چین که در حال حاضر بر توسعه بندر گوادار پاکستان تمرکز دارد ،نیمنگاهی به چابهار
و حضور ایران در «ابتکار کمربند و جاده» بیجنگ نیز دارد .جاپان یکی دیگر از بازیگران جدی است که آشکارا عالقهمند
سهمگیری در توسعه بندر چابهار میباشد .بحث این است که کدام یک از این سه کشور برای همکاری در توسعه چابهار و خطوط
راهآهن شرقی کشور ا ز اولویت بیشتری برای ایران برخوردار خواهد بود.
اوراسیا ریویو ،یک نهاد تحقیقی مستقر در آمریکا ،خالصة این موضوع را در قالب یک مقاله نشر کرده است که متن کامل آن در
ذیل آمده است:
یک سال پس از دیدار نارندرا مودی نخستوزیر هند از ایران و امضای موافقتنامه «تاریخی» چابهار ،او در دیداری از ایالت
گجرات گفت که ایران و هند به زودی از طریق راه دریایی از کنداال به چابهار وصل خواهند شد.
در واقع ،توسعه چابهار و مسیرهای راهآهن ایران از چابهار تا شمال غربی شهر مشهد باید به عنوان یک بسته در نظر گرفته شود،
تمام اجزای آن با ید به موازات هم پیشرفت کنند تا ایران بتواند از این فرصت ویژه استفاده کند.
پس از سفر اخیر شی جنین پنگ رئیسجمهور چین به ایران ،مقامات در مورد ایجاد مناطق آزاد جدید و پارکهای صنعتی از
طریق سرمایه و تکنولوژی چین ،از جمله در بندر جسک ،و تمویل پروژههای قابل اجرا از سوی بانک صادرات و واردات چین
صحبت کردهاند .در حالی که چابهار بهترین گزینه برای دسترسی هند به بازارهای منطقه به شمول افغانستان ،آسیای مرکزی،
روسیه ،قفقاز و اروپا است ،چین اما عمالً از طریق گودار به دریای هند دسترسی دارد.
جاپانیها نیز اخیرا عالقه زیادی به سهمگیری در توسعه چابهار نشان داده اند .بنابراین ،در حال حاضر ایران در شرایط بهتری
برای انتخاب شرکای خود در توسعه چابهار و ایجاد زیرساختهای حمل و نقل در جنوب شرقی این کشور قرار دارد .تقویت
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همکاری با جاپان و هند و توسعه روابط با این کشورها در زمینههایی مانند مبادله انرژی ،ساخت و راهاندازی پاالیشگاهها ،توسعه
چابهار و ایجاد راهآهن بین این بندر مهم دریایی ایران و افغانستان و آسیای میانه اقدامات مهمی است که میتواند چین را به
سهمگرفتن در این پروژه ایران بیشتر ترغیب کند تا یک متحد استراتژیک مثل ایران را از دست ندهد و نقش فعالتری در
پروژههای این کشور داشته باشد.

اهمیت موافقتنامه چابهار
صالح الدین ربانی وزیر امور خارجة افغانستان ،با توضیح در مورد دستآوردهای کشورش در زمینه دیپلماسی منطقهای و
بینالمللی در سال  02۷6گفت که امضای موافقتنامههای بینالمللی و جلب دیدگاه مثبت جامعه بینالمللی برای حمایت از
افغانستان موفقیت این دیپلماسی را نشان میدهد .ربانی روز یکشنبه به خبرنگاران گفت" :امضای موافقتنامه سه جانبه در مورد
ترانزیت از بندر چابهار برای افغانستان ،ایران و هند بسیار زیاد مهم است".
وی همچنان تأکید کرد که امضای موافقتنامه ای میان کشورهای چین ،قرقیزستان ،تاجیکستان ،ایران و افغانستان برای راه
اندازی یک خطآهن مشترک ،موفقیت دیگری برای دستگاه دیپلماسی این کشور بود تا افغانستان به نقطه وصل کشورهای
منطقه تبدیل شود .وزیر امور خارجه افغانستان گفت که در ج ریان این سفر ،کشورش چندین موافقتنامه امنیتی با کشورهای
همسایه امضاء کرده است و مقامات امنیتی بلند پایه افغانستان مذاکرات سازندهای درباره همکارهای امنیتی با ایران در تهران
داشته

است۹0 .

تحلیل چابهار با استفاده از مدل تحلیلی ( SWOTنقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیدات)
در اینجا ،من توسعه چابهار را بر اساس مدل  SWOTتجزیه و تحلیل خواهم کرد .همانطور که می دانیم  SWOTیک مدل
مفید برای تجزیه و تحلیل پروژهای مهم نظیر بندر چابهار است که قرار است نقطه وصلی برای همکاریهای منطقهای بین سه
کشور شود.
مدل  SWOTمشتمل بر مراحل زیر میباشد:


نقاط قوت :ویژگیهای یک تجارت و یا یک پروژه که نسبت به دیگر پروژهها از امتیاز بیشتری برخورد است.



نقاط ضعف :ویژگیهای یک تجارت که تجارت یا پروژه را در جایگاه پایینتری نسبت به دیگران قرار میدهد.



فرصتها :ظرفیتهای موجود که تجارت یا پروژه میتواند به نفع خود از آنها استفاده کند.

 تهدیدات :عناصر موجود که میتواند برای تجارت یا پروژه مشکلساز باشد.
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نقاط قوت
در نخست ،توسعه بندر چابهار به عنوان تنها بندر ایران متصل به دریا امکان تنوع در واردات کشور را فراهم میکند ،هرچند
محدودیتهایی در خلیجف ارس وجود دارد .استفاده از بندر چابهارترانزیت کاال را به افغانستان و آسیای میانه تسریع کرده،
هزینههای خالص کاالها در بازارهای منطقهای را کاهش خواهد داد .استفاده از این بندر ترانزیت کاالها را رونق بیشتر خواهد
بخشید .توسعه بندر چابهار و احداث راهآهن چابهار-زاهدان-مشهد ،پیامدهای مثبت و ارزشمندی در توسعة منطقه شرقی ایران
خواهد داشت .ایجاد فرصتهای تولیدی در بخشهای صنعت ،معدن ،ساخت و ساز ،فرصتهای کاری زیادی برای نیروی کار
محلی ،منطقهای ،ملی و بینالمللی ایجاد خواهد شد .این موضوع در نهایت به صورت مؤثری خالء جمعیتی موجود را پر نموده
و باعث کاهش تجارتهای غیر قانونی نظیر قاچاق مواد مخدر میشود .این اقدامات موقعیت جغرافیایی فعلی را به یک منطقه
جئوپولتیک تبدیل کرده و جایگاه ایران در منطقه را ارتقاء خواهد داد.
پس از توسعه بندر چابهار و اتمام دهلیز ترانزیتی جنوب شرقی-شمال شرقی از چابهار تا سرخس ،کشتیها بندر چابهار را برای
بارگیری و تخلیه محموله برای کاهش مصرف سوخت و زمان ،انتخاب میکنند .بنابراین ،این یک فرصت عالی برای ایران است
تا درآمدهایش را بلند ببرد (بین بندر چابهار و بندر امامخمینی در ماهشهر فاصله  ۷۳22کیلومتری وجود دارد) .ایران قصد دارد
بخش عمدهای از ترمینالهای صادرات نفت خود را از خلیج فارس به سواحل شرقی دریای عمان در چابهار انتقال دهد .اجرای
این طرح منجر به توسعه منطقة جنوب شرقی کشور خواهد شد .شهرهای کرانه شرق بندر چابهار تا مرز پاکستان و افغانستان
مانند سرآوان ،خاش ،زاهدان ،زابل ،تایباد و غیره نیز توسعه مییابد و تغییرات مهمی در منطقه شرق (والیتهای سیستان و
بلوچستان و خراسان جنوبی) نمایان خواهد شد.
بندر چابهار در آینده برای توسعه مناطق شرقی و بهبود تجارت خارجی ایران امیدوار کننده است .توسعه و فعالیت این بندر
میتواند برای کاهش بار اضافی در جاده های ارتباطی کشور مفید باشد ،زیرا ایران مجبور به واردات ،صادرات و توزیع کاال در
نیمه شرقی خود از طریق بندرهای خویش در خلیج فارس میباشد .در همین حال ،استفاده از بندر آبی چابهار ،منافع اقتصادی
بسیاری را برای منا طق شرقی این کشور هم از لحاظ تجاری و هم به لحاظ توسعه ترانزیت و اقتصاد منطقه به بارخواهد آورد.
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
و بهبود اقتصادی رشد میکنند ،و توسعه اقتصادی باعث کاهش بیثباتی سیاسی و قاچاق در این منطقه محروم خواهد شد.
بنابراین توسعه بندر چابهار و حوزه شرقی مزایای زیادی برای کشور و به ویژه توسعه تجارت خارجی و ترانزیت ایجاد خواهد کرد.
نتایج عوامل داخلی–نقاط قوت


وجود مرزهای طوالنی و آبی وافر.



وجود دهلیز ترانزیتی چابهار-مالک .چابهار مستقیماً به بندر وصل است.



موقعیت استراتژیک چابهار نسبت به سایر بندرهای ایران و دسترسی مستقیم ایران به آبهای آزاد دریای هند.



وجود کشورهای فارسیزبان افغانستان و تاجیکستان به این معنی است که در کنار دهلیز طوالنی ،اشتراکات فرهنگی
نیز وجود دارد که ممکن است ارتباطات را سهلتر بسازد.
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نقاط ضعف
نبود یک برنامه فضایی در سطح ملی به عنوان یک سند اساسی برای توسعة کشور و نقایص در برنامههای توسعه پنج ساله (که
 6مورد آن در سال آینده اجرا میشود) مانع تصمیمگیری ملی برای توسعة حوزه شرق میشود .هرچند ایران در دورنمای بیست
سالهاش ،خود را به عنوان یک کشور برتر منطقه در تمام زمینهها تا سال  ۷424( 0205ه ش) تعریف کرده است ،با این حال،
دستیابی به این اهداف با رشد ساالنه  8درصدی که برنامه ریزی شده است ،ایران را از رسیدن به این اهداف باز داشته است.
مسئله چابهار به عنوان یکی از مهمترین چالشهای کشور مطرح است که نیاز به توجه دولت ،ملت و تمامی نهادهای دولتی
دارد .نیاز مبرم برای یک برنامه استراتژیک وجود دارد که مورد قبول همه نهادها و سازمانها باشد و از همه تواناییها و ظرفیتهای
موجود استفاده شود.
علیرغم تمایل برای سهیمشدن در این طرح و اعالم سرمایهگذاری  ۷22میلیون دالری در سال  ،022۹هند تا سال  02۷۹هیچ
اقداماتی در این زمینه انجام نداده است .باید هماهنگی در آماده سازی منابع انسانی برای اجرای کامل برنامه انجام شود و ساخت
راهآهن ،میدانهای هوایی و ترمینال های باربری و مسافری در بندر به طوری که بتوانند امور را در مرحلهی انکشافی مدیریت
کنند ،صورت بگیرد .ضعف دیگر این طرح این است که هیچ توجهی به مراکز علمی و آموزشی علوم تخنیکی ،برنامههایی برای
ساختن زیرساخت ها و تجهیزات و یا آمادگی برای تجهیزات در آینده نیز در نظر گرفته نشده است.
نتایج تحلیل عوامل داخلی (ضعف ها)


بی ثباتی سیاسی افغانستان و پاکستان به عنوان کشورهای همجوار.



نبود خطآهن چابهار-زاهدان-مشهد.



موجودیت یک بندر رقیب در پاکستان (بندر گوادر).



ضعف حملونقل هوایی و نیاز برای تأسیس یک میدان هوایی ملکی در چابهار.



زراعت و باغداری سنتی که شدیداً نیاز دارد تا مدرن و میکانیزه شود.



عدم موجودیت منابع آب و خاک کافی برای توسعه آینده.



ناهنجاریهای اجتماعی در برخی مناطق.



محدودیت منابع آب و کیفیت نامناسب آب و خاک.



شرایط نامناسب جوی.



کمبود بارش کافی برای فعالیتهای کشاورزی ،جذب نیروی کار در منطقه و تداوم خشکسالیهای پی در پی.



پراکندگی زمینهای مناسب برای فعالیتهای کشاورزی و صنعتی در این محدوده و تراکم کم جمعیت.



بیابانزایی/بیابانیشدن ساحات بزرگ مناطق شرقی

فرصتها (عوامل داخلی)
موقعیت ایران در امتداد دهلیز بینالملی ترانزیتی شرق-غرب و شمال-جنوب فرصت استثنایی را برای این کشور ایجاد کرده
است که میتوان آن را دلیل اصلی عالقهمندی هند برای سرمایه گذاری در بخش زیربنای این منطقه دانست .در همین حال،
چابهار تنها بندر ایران متصل به دریا است که در مرکز تجارت بینالمللی  04دولت و  ۷5کشور مستقل قرار دارد .اتصال این
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بندر به شبکه راهآهن ایران میتواند پازل ظرفیت ترانزیت کشور را کامل کند .انتظار میرود که رشد ترانزیت از این بندر به
کشورهای آسیای مرکزی در شرق دریای خزر و افغانستان و افزایش حمل و نقل انرژی و کاالها از ایران به پاکستان و هند و
برعکس ،ثبات ارز خارجی را برای ایران تضمین خواهد کرد.
از سوی دیگر ،افزایش کشتیهای باربری دریایی و ساخت لنگرگاههای عمیقتر ،چابهار را به یکی از بزرگترین بندرهای تجاری
ایران تبدیل میکند .عالوه بر آن ،توسعه بندر چابهار به هند کمک خواهد کرد که صادرات خود را به ایران افزایش دهد و درعین
زمان ،هزینة حمل و نقل صادرات کاالها را از طریق دهلیز شمال-جنوب  ۹2درصد کاهش دهد؛ به این دلیل که در حال حاضر
تجارت ایران با اروپا از طریق دریای سرخ ،کانال سوئز و دریای مدیترانه انجام میشود که سریعترین و اقتصادیترین مسیر
تجارت کاالها با اروپا نیست.
عالوه بر این ،واردات مواد خام و محصوالت معدنی از کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان ،با هزینه کمتر ،دلیل دیگری برای
سرمایه گذاری هند در چابهار است .به همین ترتیب ،راهآهن که ایران را به آسیای مرکزی از طریق مرز اینچه بورون در والیت
گلستان وصل میکند .در سال  ۷۹۳۹( 02۷4هـ.ش) با حضور رؤسای جمهور سه کشور ایران ،ترکمنستان و قزاقستان افتتاح
شد .توسعه بندر چابهار به کشورهای ذکر شده امکان میدهد تا از مزایای این خطآهن نیز بهره مند شوند .در نتیجه ،کشورهای
آسیای مرکزی از جمله ترکمنستان ،قزاقستان ،قرقیزستان ،ازبکستان و تاجیکستان و همچنان افغانستان که دسترسی به آبهای
بینالمللی برای گسترش صادرات خود ندارند ،میتوانند وارد سیستم حمل و نقل ایران شوند و از طریق خطآهن از بندر چابهار
برای حمل و نقل و صادرات کاالهایشان استفاده

کنند۹۹ .

احمد رشاد پوپل ،رییس عموی اداره گمرکات افغانستان ،در تابستان  ۷۹۳5( 02۷6ه ش) از برنامه توسعه بندر شهید بهشتی
در چابهار بازدید کرد و اظهار داشت که بازدید مقامات افغان از ایران بویژه از ایالت سیستان و بلوچستان ،برای تسهیل
سرمایهگذاری و گسترش روابط دوجانبه و افزایش فعالیتهای تجاری نقش مهمی ایفا میکند .وی خاطرنشان کرد هدف از
دیدارش ارزیابی فرصتهای سرمایهگذاری در بندر و منطقه آزاد چابهار ،دنبالکردن تفاهمنامه بین ایران و افغانستان و فعالکردن
بازارهای مرزی است .او افزود که میزان صادرات ساالنه افغانستان به ایران ،به ویژه به سیستان و بلوچستان ۹6 ،میلیون دالر است
که واردات این کشور از ایران به  ۷میلیارد و  522میلیون دالر میرسد.
گسترش روابط ایران و افغانستان به نفع هر دو کشور است و زمینه توسعه و پیشرفت ،به ویژه در والیتهای همجوار را فراهم
میکند .مدیر عمومی بناد ر و دریانوردی سیستان و بلوچستان تأکید کرد که موقعیت مطلوب بندر چابهار باعث میشود که
افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی به دریای هند وصل شوند .کشورهای همسایه از جمله افغانستان باید از این فرصت استقبال
کنند و از موقعیت استثنایی بندر چابهار استفاده کنند .پیشرفت طرح توسعه بندر شهید بهشتی رضایتبخش بوده و ظرفیت
بارگیری و تخلیه بندر به زودی از  0میلیون و  522هزار تن به  8میلیون و  522هزار تن افزایش خواهد یافت۹4.سهم چین در
این ساختار منجر به جذب سرمایهگذاران خارجی میشود و اجازه میدهد تا در کنار بندر گوادار پاکستان ،از طریق چابهار نیز
به دریای هند دسترسی پیدا کند.
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۱۷

سایر فرصتهای بندر چابهار عبارتند از:


















کشورهای محصور در خشکی زیادی در آسیای مرکزی ،بویژه افغانستان در مجاورت والیتهای سیستان و بلوچستان
و خراسان جنوبی قرار گرفتهاند.
افزایش تقاضا برای خدمات بینالمللی در کشورهای آسیای میانه.
جاذبههای گردشگری ،مذهبی و تاریخی.
وجود بازارهای متعدد مرزی که باید دسترسی به بندر دریایی و راههای آبی داشته باشند.
وجود بندر چابهار به عنوان دروازه اتصال و مبادالت.
اجماع رهبران کشورهای منطقه در توسعه محور شرقی (چابهار-زاهدان-مشهد) ،در امتداد مرزهای بینالمللی ایران و
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.
ظرفیت های ارتباطی در حمل و نقل دریایی که چابهار در آینده نزدیک فراهم میکند.
فرصتهای ارتباط الکترونیکی.
تقاضا برای اتصال راهآهن ،هوا و جاده در طول توسعه پروژههای اقتصادی آینده.
نزدیکی بازار چابهار به بازارهای مصرف سوخت جهان ،از جمله چین و هند.
فرصتهای جذب سرمایه خارجی و انتقال تکنولوژی.
تولید انرژی جدید ،به خصوص در زمینه ان رژی بادی و خورشیدی در مناطق بیابانی وسیع در منطقه از جمله ایران،
پاکستان و افغانستان.
کمکهای بینالمللی برای بازسازی افغانستان.
ظرفیت بندر چابهار برای تبدیلشدن به یک بندر بزرگ.
توجه روسیه برای دسترسی به خلیج فارس جهت موازنه قوا با ایاالت متحده در این منطقه.

تهدیدات (عوامل بیرونی)
بندر چابهار و شبکه ارتباطی دهلیز جنوب-شمال در محور شرقی باهیچ تهدید جدیای به جز بندر گوادر مواجه نیست .این بندر
و راههای متصل به این بندر ،توسط چین نیز تهدید نمیشود که در بندر گوادر پاکستان سرمایهگذاری کرده است و دوست دارد
که روابط تجاری خود را با کشورهای متصل به دریای هند ،دریای عمان و خلیج فارس برقرار کند .با این حال ،با توجه به رقابتش
در برابر هند برای دسترسی به افغانستان و آسیای مرکزی ،پاکستان با کمک چین به طور جدی تالش میکند تا در اسرع وقت
پروژه بندر گوادر را تطبیق و از آن به عنوان ابزاری برای دفاع از منافع ملی و رقابت در برابر چابهار استفاده کند .اگرچه مقامات
پاکستانی میگویند که بندر گواد ر رقیب چابهار نیست ،اما در ایجاد ثبات ،شغل و درآمد ارز خارجی برای پاکستان بسیار مهم
است .بنابراین ،دو بندر چابهار و گوادر به عنوان دو رقیب به شمار میروند.
بندر گوادر واقع در  ۷۱2کیلومتری چابهار از موقعیت استراتژیک برخوردار است .گوادر ،درست مانند چابهار ،به دنبال ترانزیت
کاالها به افغانستان و آسیای مرکزی میباشد .در نتیجه غفلت و سهل انگاری مسئوالن و طراحان برنامه توسعه چابهار ،پاکستان
ابتکار ساخت بندر گوادر را با کمک چین در سال  0220آغاز کرد .این طرح در دو مرحله طراحی شده است که تطبیق آن بندر
گوادر را به مهمترین بندر استراتژیک منطقهای در خاورمیانه تبدیل خواهد کرد.

۱0

تهدید دیگری در مقابل توسعة بندر چابهار شامل این موارد میشود :نبود انسجام در مدیریت بندر ،نبود نظم در تنظیم امور بند،
موجودیت ادارات و نهادهای موازی ،ضعف در ساختار و ادارات گمرکی ،عدم مدیریت منسجم و مهمتر از همه کاستیها برای
ایجاد فضای تجاری مبتنی بر معیارهای بینالمللی میباشد.
تهدید دیگری نیز در جریان تحریمها متوجه ایران بود که با موفقیت «برجام» از شدت آن کاسته شد .این امیدواری وجود دارد
که از طریق مدیریت مطلوب ،جو سیاسی این کشور ،ابزارهای الزم تعامل بینالمللی در چابهار و دهلیز شرقی فراهم شود.
سایر تهدیدات به بندر چابهار عبارتند از:









نزدیکبودن به افغانستان ناامن و بی ثبات ،و افراطگرایی که منطقه را ناامن میکند.
اختالفات قومی و مذهبی در پاکستان و فقدان اقتدار دولت مرکزی در مناطق قبایلی در نزدیکی ایران و افغانستان.
قرارگرفتن در مسیر ارتباطی قاچاق بینالملی مواد مخدر.
وجود اختالفات قومی و قبیلهای در برخی از بخشهای شرق.
قاچاق گسترده مواد سوخت از ایران به مناطق مجاور بندر.
تبلیغ منفی جهانی علیه ایران توسط رسانههای جمعی غربی که باعث عدم انگیزه کافی سرمایهگذاران خارجی برای
تصمیمگیری جهت بهرهگیری از فرصتهای بندر چابهار موجود میشود.
حمایت قدرتهای بزرگ اقتصادی مانند چین و ایاالت متحده از بندر گوادر در پاکستان به عنوان یک بندر رقیب.
وجود اختالفات مذهبی که از سوی برخی کشورها از جمله عربستان سعودی تشدید میشود که باعث ایجاد فضای
ناامن در منطقه میشود.

۱۹

بخش سوم
دیدگاه هند
گلشن ساچدوا

۱4

بندر چابهار و موافقتنامه سه جانبه افغانستان-هند-ایران
دیدگاه هند
برای دهلینو ،موافقتنامه بندر چابهار و تبدیل بندر چابهار به یکی از مراکز فعالیتهای اقتصادی هند در اوراسیا و دریای هند،
یک تصمیم استراتژیک بود .در آینده اگر هند هر طرحی برای رقابت با «ابتکار یک کمربند ،یک جاده» چین را داشته باشد ،بندر
چابهار با دهلیز بینالمللی حملونقل شمال-جنوب ،ستون اصلی این استراتژی خواهد بود .برخی از پژوهشگران آمریکایی ادعا
میکند که پروژه بندر چابهار فاقد «منطق اقتصادی روشن» میباشد و این پروژه را «انحراف خطرناک از پروژههای مهم
دیگر»۹5برای هند میدانند .برای هند اما هرچند این گزارش ارزش استراتژیک چابهار را زیر سوال میبرد ،با آنهم پروژه چابهار
همراه با دهلیز شمال -جنوب نه تنها ظرفیت پیشرفت روابط اقتصادی با ایران ،آسیایی مرکزی و افغانستان را دارد ،بلکه تجارت
قارهای هند را نیز متحول خواهد ساخت.
هنگامی که توافق بین هند و ایران روی توسعه بندر چابهار و همچنان توافق سهجانبه میان افغانستان ،هند و ایران برای تأسیس
دهلیز ترانزیت و حملونقل جهانی امضاء شد۹6،روزنامة هندی  The Indian Expressدر سرمقالهاش نوشت که این پروژه به
عنوان «ماندگارترین میراث استراتژیک» برای نارندرا مودی ،نخستوزیر هند و همچنان به عنوان «آغازی برای بلندپروازیهای
هند در ورای دریاها» در تاریخ ثبت خواهد شد۹۱.راجا موهان تحلیلگر استراتژی مشهور هند این موافقتنامه سهجانبه را به
عنوان "امیدواری برای بدستآوردن دوبارة جایگاه جئوپولیتیک هند در شمال و غرب هند" عنوان کرد .به عالوه ،پروژه چابهار
"به هند اجازه می دهد تا از محدویت جغرافیایی که در زمان جدایی هند و پاکستان تحمیل بر این کشور تحمیل شد و از
محدودیتهای جغرافیایی که پاکستان وضع میکند ،رهایی یابد۹8".با وجود فرصتهای جئوپولیتیک و اقتصادی ،چالش اصلی
برای هند ،ظرفیت ها و قابلیت نهادهای این کشور برای تطبیق این پروژه در محدوده زمانی مشخص میباشد .بعضی کارشکنیها
از همین حاال آغاز شده

است۹۳ .

پس از بحثهای طوالنی از اوایل دهه  ۷۳۳2بدینسو هند باید بسیار محتاط باشد که تطبیق این پروژه به تعویق بیفتد .در سال
 ،022۹اعالمیة دهلینو-ایران طی تفاهمنامهای میان افغانستان ،هند و ایران42،قرار بود تا مسیر چابهار از مالک ،زرنج و دالرام
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/bilateraldocuments.htm?dtl/26843/India__Iran_Joint_Statement_quot_Civilisational_Connect_Contemporary_Context
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-iran2817413/
38
C Raja Mohan” India’s Chabahar Test” The Indian Express”, 23 May 2016.
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۱5

بگذرد را به بحث گرفت .حتی در همان زمان برای پالیسیسازان بسیار واضح بود که بندر چابهار "ترانزیت و تجارت منطقهای به
شمول افغانستان و آسیایی مرکزی را تسهیل میکند و باعث رشد و توسعه اقتصاد کشورهای منطقه خواهد

شد4۷ ".

بین سال های  022۹و  02۷5کاری بسیار کمی روی این پروژه صورت گرفت .یکی از علتهای اساسی آن تحریمهای کشورهای
غربی علیه ایران بود که تطبیق پروژههای بینالمللی را در ایران به مشکالت زیادی مواجه کرده بود .در عین حال ،در این محدودة
زمانی ،ظرفیتهای هند برای تطبیق پروژههای خارج از کشور چندین برابر شد که تطبیق و تکمیل پروژههای هند در جنوب
آسیا به شمول افغانستان ،افریقا و کشورهای دیگر به خوبی توانایی هند را در تطبیق پروژهها به نمایش میگذارد .فعالسازی
دوباره پروژه دهلیز شمال-جنوب یکی از سرفصلهای مهم در «پالیسی اتصال به آسیای مرکزی» هند

میباشد40 .

بندر چابهار در والیت سیستان-بلوچستان در ساحل جنوب-شرقی ایران موقعیت دارد .فاصله بین بندر کنداال در ایالت گجرات
هند تا بندر چابهار  552مایل دریایی (تقریبا  ۷2۷8کیلومتر) میباشد و فاصله بین ممبیی تا بندر چابهار  ۱86مایل دریایی
( ۷454کیلومتر) می باشد .بندر چابهار از بندر گوادر در پاکستان که توسط چین ساخته شده است ۱0 ،کیلومتر فاصله دارد.
در جریان دیدار نارندرا مودی نخستوزیر هند به ایران در می  ،02۷6قرارداد ده سالة تجاری برای گسترش و تطبیق بندر چابهار
بین شرکت خصوصی بندرهای جهانی هند (کنسرسیومی از صندوق بندر نهرو و کنداال پورت) و بندر آریا ایران ،امضاء شد .طبق
این قرارداد ،هند دو ترمینال ( 5لنگرگاه) در بندر چابهار خواهد ساخت .ساخت ترمینال چندینکاره (به طول  622متر) و یک
ترمینال کانتینر (به طول  642متر) پیشبینی شده است .وزارت راه انتقاالت دریایی هند و سازمان دریایی ایران به عنوان طرفین
قرار داد ،این موافقتنامه را امضاء کردهاند .این قرارداد ،شامل  85میلیون دالر سرمایهگذاری برای تدارک تجهیزات و اعطای ۷52
میلیون وام برای ایران از طریق بانک وادرات-صادرات هند برای تطبیق و پیشبرد این بندر میباشد .در قرارداد آمده است که در
آخر سال دهم ،هند مالکیت این تجهیزات را بدون دریافت هیچ قیمتی به ایران واگذار میکند .در برنامه اصلی برای تکمیل
مرحله اول این پروژه  ۷8ماه در نظر گرفته شده است .در جریان دو سال اول ،هند مجبور نیست تا عبور و مرور محموله را از
طریق این بندر تضمین نماید .از سال سوم ،هند ظرفیت محموله  )Twenty Foot Equivalent( 30000 TEUsرا در این
بندر فراهم خواهد کرد .در سال دهم این ظرفیت به  250000 TEUsافزایش خواهد

یافت4۹ .

شرکت دولتی بینالمللی  IRCONبا شرکت حملونقل و زیرساخت ( )CDTICتفاهمنامهای را به امضاء رسانده تا راه 522
کیلومتری از چابهار تا زاهدان را با هزینه  ۷.6میلیارد دالر احداث نماید .زاهدان دستیابی بهتر را در بزرگراه زرنج-دالرام برای
هند فراهم میکند .این مسیر همچنان هند را به شبکه راهآهن ایران وصل نموده و ایران را به آسیای مرکزی وصل میکند .این
مسیر از طریق راهآهن کویته به پاکستان وصل میشود .شرکت  IRCONمسؤولیت ساخت این بندر را به عهده دارد و این پروژه

February 2003. http://www.mea.gov.in/rajyasabha.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/bilateraldocuments.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.
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را تمویل میکند .براساس گزارش سایت این شرکت ( ۹22 ،)IRCONپروژه زیربنایی را در هند و  ۷22پروژه را در جهان در
بیشتر از  0۷کشور تکمیل کرده است .این شرکت پروژههای خطآهن را در کشورهای مالیزیا ،عراق ،سریالنکا ،الجزایر ،بنگالدیش،
برزیل ،موزامبیک و غیره به اتمام رسانیده است.
هدف این قرارداد نه تنها توسعة بندر چابهار ،بلکه توسعة منطقه آزاد تجاری نیز میباشد .طبق گزارشات ،شرکت هندی NALCO
قصد دارد تا کارخانه تصفیه آلمینیوم تأسیس کند .این در حالی است که کارخانههای خصوصی و شرکتهای تولید کود کیمیاوی،
عالقه دارند تا کارخانه تولید یوریا را تأسیس کنند .حکومت هند همچنان اعالم کرده که در نظر دارد یکی از بزرگترین بنادر
هند (بندر کنداال در ایاالت گجرات) را با بندر چابهار وصل کند که در سال گذشته  ۷26میلیون تن محموله از این بندر عبور
کرده

است44 .

برای پیگیری پیشرفت در اجرای پروژه چابهار ،دیدار سهجانبه بین وزیر راه و حملونقل هند ،وزیر حملونقل و هوانوردی
افغانستان و وزیر راه و شهرسازی ایران در سپتامبر  02۷6در دهلی نو برگزار شد .هر سه وزیر از پروسه کار رضایت نشان داده و
اقدامهای بعدی را برای تطبیق این پروژه پیشنهاد کردند45.با وجود چالشها در آغاز ،کارهای این پروژه ادامه دارد .براساس
گزارشات ،کابینه هند بودجه و دواطلبیهای این پروژه را به تصویب رسانده است46.شرکت بینالمللی بندرهای هند ( The
 )India Ports Global Limitedهمچنان از شرکتهای خصوصی دعودت کرده است که اگر عالقه دارند ،آنها نیز میتوانند
به عنوان شرکای استراتژیک در مدیریت این پروژه سهم

بگیرند4۱ .

جایگاه بندر چابهار در سیاست اقتصاد خارجی و امنیتی هند:
با در نظرداشت گفتمان تازه در مورد سیاست خارجی در هند ،بندر چابهار و دهلیز شمال-جنوب به عنوان بخش جداییناپذیر
دورنمای سیاست خارجی هند ،محسوب میشود .نارندرا مودی نخستوزیر هند در سخنرانی افتتاحیة خود در دور دوم «نشست
ریسنا» در دهلینو در جنوری  02۷۱گفت که رشد سیاسی و اقتصادی هند برای خلق فرصتهای منطقهای و جهانی از اهمیت
زیادی برخوردار است .وی خاطر نشان کرد که "هند در زمان دشواری برای تحول قرار دارد".نارندرا مودی گفت" :بازسازی
راههای ارتباطی ،پیوستن دوباره هند و وصلشدن با کشورهای منطقه و جهان" از اولویتهای اصلی دولتش خواهد بود .اولویت
عمدة که او در سخنرانی خود اظهار داشت پروژه  SAGARدر دریای هند ،دهلیز بینالمللی شمال-جنوب و چابهار

بود48 .

بطور عموم ،سیاستهای اقتصادی و امنیتی هند با کشورهای دیگر در  05سال گذشته تحوالت جدی را پشتسر گذاشته است.
این تحوالت بصورت عموم در نتیجه تحوالت جهانی و توازن قدرت در آسیا و همچنان تشدید همبستگی جهانی ،تحوالت
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http://mea.gov.in/Speeches_Statements.htm?dtl/27948/Inaugural_Address_by_Prime_Minister_at_Second_Raisina_Dialogue_New_Delhi
January_17_2017
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مهندسی و افزایش جریانهای جدید در اقتصاد منطقهای صورت گرفته است .هند توانسته موفقانه ،اقتصاد خویش را از گرایش
داخلی به یک اقتصاد جهانی تبدیل کند .در نتیجه همین سیاستهای اقتصادی جدید ،اقتصاد هند یکی از اقتصادهایی است که
به سریعترین رشدها را در جهان داشته است.
رشد اقتصاد هند طی  05سال گذشته بیسابقه بوده است .در بین سالهای  ۷۳22تا  ۷۳52اقتصاد هند بهطور متوسط 2.8
درصد رشد داشته است .جمعیت مثل گذشته رشد کرد ،اما درآمد سرانه همگام با افزایش جمعیت رشد نکرد و راکد ماند4۳.هند
بعد از بدستآوردن استقاللش از بریتانیا در سال  ،۷۳4۱بین سالهای  ۷۳52و  ۹.6 ،۷۳82درصد رشد اقتصادی در هر سال
داشته است .با رفتن بسوی سیاست بازار لیبرال محدود ،رشد اقتصادی آن در سال  ۷۳82به  6.5درصد رسید .از سال ۷۳۳2
بدینسو رشد اقتصادی هند در  05سال گذشته باالتر از  6.5درصد میباشد .اندکی قبل از رکود اقتصادی جهانی در سالهای
 0228و  ،022۳هند به مدت پنج سال هر ساله  ۳درصد رشد اقتصادی را شاهد بوده

است52 .

با وجود برخی چالش ها از قبیل کاهش رشد اقتصادی جهانی ،امنیت انرژی ،فقر ،زیرساخت ،اختالف/نابرابری منطقهای و مشکالت
امنیت داخلی ،هند همچنان شاهد رشد سریع اقتصادی است .توزیع نفوس مطلوب ،طبقه متوسط نسبتاً بزرگ ،بخش تکنولوژی
معلوماتی پیشرفته و سرمایهگذاری روی زیرساختها ازعوامل اصلی رشد اقتصاد این کشور میباشد .عالوه بر توسعه ،اقتصاد هند
به پیمانة زیادی متنوع نیز ه ست .در گذشته اقتصاد هند به بازارهای اروپا و آسیا وابسته بود .اما طی  05سال گذشته اقتصاد
هند بیشتر در اقتصاد آسیای میانه ادغام شده است که با روی کار آمدن سیاست ” “Act eastهند (در گذشته سیاست نگاه به
شرق ” )“Look eastدر اوایل  ۷۳۳2بیشتر شدت یافته است .این امر از افزایش سریع تجارت هند-چین و هند-آسهآن
(اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا) به گونه آشکار ملموس است .با وجود رشد دوامدار اقتصاد هند در عرض  ۷2تا  ۷5سال
گذشته توقعات را بلند برده است ،اما وضعیت اقتصاد جهانی در حال حاضر خیلی مطلوب نیست .در نتیجه این تحوالت ،هند
همزمان تالش دارد خود را با جهانیشدن اقتصاد و توازن قوای در حال ظهور سازگار کند.
پیامدهای است راتژیک عمکلرد اقتصادی هند به صورت روشن محسوس است .رشد و گرایش خارجی اقتصاد هند به این کشور
کمک کرده است که همکاریهای اقتصادی سنتیاش را با کشورهای درحالتوسعه تجدید نظر کرده و همچنان با تمام اقتصادهای
بزرگ دنیا روابط جدیدی را تعریف کند .همزمان با آغاز همکاری استراتژیک با فرانسه در سال  ،۷۳۳8هند همکاری استراتژیک
خویش با  05کشور و سازمان دیگر را نیز گسترش داد .این روابط استراتژیک کشورهای ذیل را شامل میشد :روسیه (،)0222
آلمان ( ،)022۷ایاالت متحده ( ،)0224انگلستان ( ،)0224اتحادیه اروپا ( ،)0224اندونزیا ( ،)0225چاپان ( ،)0226برزیل
( ،)0226ویتنام ( ،)02۷2نایجریه ( ،)022۱استرالیا ( ،)022۳مالیزیا ( ،)02۷2کوریای جنوبی ( ،)02۷2عربستان سعودی
( ،)02۷2مجمع کشورهای جنوب آسیا ( ،)02۷0( )ASEANسینگاپور ( ،)02۷5و امارات متحده عربی ( .)02۷5جدا از همکاری
«خاص و امتیازی» با روسیه در منطقه اوراسیا ،هند چهار قرارداد دیگر را با قزاقستان ( ،)022۳ازبکستان ( ،)02۷۷افغانستان
( )02۷۷و تاجکستان ( )02۷0نیز تاکنون امضاء کرده است .عالوه بر آن ،هند رابطة خود را با منگولیا در سطح «همکاری
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50
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همهجانبه/جامع» ( )02۷5باال برده است .بسیار جالب است که هند با چین نیز در سال « 0225مشارکت استراتژیک و همکاری
برای صلح و رفاه» را به امضاء رساند .عالوه بر امضای این موافقتنامههای دو جانبه ،هند در اتحادیه همکاریهای منطقهای
جنوب آسیا (سارک) ،اتحادیه همکاریهای منطقهای حاشیه دریای هند ) ،(IORAگروه بریکس (برازیل-روسیه-هند-چین-
افریقایجنوبی ،)BRICS-گروه ابسا (هند-برازیل-افریقایجنوبی ،)IBSA-گروه ریک (روسیه-هند-چین )RIC-و نشستهای
کشورهای گروه بیست ( ) G20نقش مهمی را بازی کرده است .هند همچنان در محدوده اوراسیا ،در کنفرانس تعامل و
اعتمادسازی آسیا ) ،(CICAسازمان همکاری های شانگهای (که به تازگی عضو دایم آن شده است) و نشستهای متمرکز روی
افغانستان مانند کنفرانس همکاریهای اقتصادی منطقهای برای افغانستان –ریکا ) ،(RECCAو کنفرانس قلب آسیا (پروسه
استانبول) اشتراک کرده است .این فعالیتهای هند منجر به موافقتنامههای اقتصادی زیادی ،بویژه در آسیا شده است.
براساس گزارشهای وزارت تجارت هند ،این کشور بیشتر از دهها قرارداد تجاری-ترانزیتی را امضاء کرده است .مهمترین آنها از
این قرار است :ساحة تجارت آزاد جنوب آسیا )(SAFTA؛ سه موافقتنامه تجاری ،سرمایهگذاری و خدماتی با قرارداد تجاری با
مجمع کشورهای جنوب آسیا ()ASEAN؛ موافقتنامههای دوجانبه برای همکاری جامع اقتصادی ( )CECAsبا جاپان ،کوریای
جنوبی ،سنگاپور و مالزیا؛ و موافقتنامه های دوجانبه ترانزیت و تجارت با افغانستان ،بنگله دیش ،بوتان ،چیلی ،نیپال و سریالنکا.
دهلینو همچنان موافقتنامههای با مرکوسور (یکبلوک منطقهای متشکل از آرژانتین ،برزیل ،پاراگوئه ،اروگوئه و ونزوئال-
 )MERCOSURو شورای همکاری خلیج ( )GCCامضاء کرده است .به همین ترتیب ،مذاکرات با دیگر شرکای اقتصادی یا رو
به نهاییشدن است یا در مراحل مختلف مذاکرات است .این مذاکرات شامل مذاکره با اتحادیه اروپا بر سر مناطق تجارت آزاد
اروپا ،اتحادیة گمرکی آفریقای جنوبی ،استرالیا ،کانادا ،مصر ،اندونیزیا ،اسراییل ،ماریتوس ،نیوزلند ،تایلند میباشد .برخی از
مطالعات روی همکاری تجاری با  ۷۳( COMESAبازار مشترک برای کشورهای شرق و جنوب آفریقا) ،مجمع اقتصادی اوراسیا
و ایاالت متحده آمریکا انجام شده که ممکن در آینده به امضای موافقتنامه منجر خواهد شد .دهلینو همچنان یک عضو همکاری
اقتصادی جامع منطقهای ( )RCEPمیباشد که روی موافقتنامه جامع تجارت آزاد بین ده کشور مجمع کشورهای جنوب آسیا
( )ASEANو شرکای موافقتنامه تجارت آزاد با مجمع کشور های جنوب آسیا از قبیل آسترالیا ،چین ،هند ،جاپان ،کوریا و
زیالند جدید بحث میشود .مذاکرات موافقتنامه تجارت آزاد ( )FTAهمکاریهای اقتصادی و تکنیکی بخشهای مختلف
کشورهای حوزه خلیج بنگال ( )BIMSTECنیز در جریان است .این ابتکار درصدد همکاری اقتصادی در سطح منطقهای شامل
کشورهای همجوار جنوب شرق و جنوب آسیا میباشد که در محور خلیج بنگال گرد هم آمدهاند .همکاریهای اقتصادی و
تکنیکی بخشهای مختلف کشورهای حوزه خلیج بنگال ( )BIMSTECشامل کشورهای بنگالدیش ،بوتان ،هند ،میانمار ،نپال،
سریالنکا و تایلند میباشد.
در مقابل ،تمام این دستآوردهای هند نوظهور ،نارندرا مودی نخستوزیر هند با شعار اصلی حکومتداری خوب و توسعه ،در
انتخابات پارلمانی سال  02۷4اکثریت کرسیهای پارلمان را بدست آورد .سرفصلهای اصلی او ،تسریع رشد اقتصادی هند از
طریق عملکرد بهتر است .مانیفست انتخاباتی حزب بهاراتیا جاناتا ) (BJPانتقاد از «افزایش بیکاری» در دوره ده ساله حکومت
قبلی بود و در مقابل وعده داده بود که روی تولیدات ،زراعت ،زیرساخت و مسکن تمرکز خواهد کرد .حزب مودی همچنان وعده
ساخت صد شهرک هوشمند ،شبکه راهآهن با سرعت باال و دهلیزهای صنعتی را به مردم هند سپرده بود .به نظر میرسد که
اصالحات آغاز شده توسط دولت قبلی نه تنها ادامه خواهد یافت ،بلکه در اداره مودی بویژه در زمینههایی مانند :اصالحات کار،
مقرراتزدایی در بخش انرژی و خصوصیسازی تسریع خواهد شد .اداره جدید همچنان روی اصالحات اداری و کارایی در
۱۳

خدمات عامه تمرکز کرده است .تمرکز فوری نخستوزیر مودی روی ابتکارهایی مانند «در هند بسازید» «هند را پاک کنید»
و«هند را دیجیتالی بسازید» گروههای کاری وسیعی را به راه انداخته است .بطور عموم ،جلب اعتماد سرمایهگذاران و قراردادن
دوباره هند در مسیر رشد اقتصادی  8تا  ۳درصد در زودترین فرصت ممکن ،مأموریت اصلی مودی بوده است.
انتظار می رفت که مودی بیشتر روی جبهه داخلی تمرکز کند .در داخل کشور ،اداره مودی با موانع وسیع سیاسی برای تطبیق
کامل برنامة اقتصادیاش مواجه است .در نهایت ،یک ابتکار عمده مودی تحت نام مالیه کاال و خدمات ) (GSTبه اجرا گذاشته
شد.
هرچند انتظار نمی رفت اما مودی در سیاست خارجی نیز بسیار فعال ظهور کرد .طوریکه تا جون  ،02۷۱مودی  60سفر خارجی
داشته و از  46کشور در شش قاره دیدار کرده است .کانوال سیبال وزیر خارجه پیشین هند اخیراً نوشته است" :مودی به بهصورت
جدی دیپلماسی سیاسی ،امنیتی و اقتصادی هند را گسترش داده است 5۷".در جریان تمام سفرهای خارجیاش ،مودی بر اهمیت
تجارت به عنوان سیاست خارجی هند تأکید کرده است .تمرکز بخش عمده از سفرهای خارجی او روی جذب سرمایهگذاری
مستقیم خارجی ،فراهمکردن زمینة سرمایهگذاری برای شرکتهای هندی در بیرون و خرید سختافزار نظامی بوده است .طوریکه
هند در دو دهه گذشته ،همکاریهای مهمی با قدرتهای بزرگ انجام داده است .مودی اکثر آنها را مستحکمتر کرده است .براهما
چیالنی استراتژیست مشهور هندی استدالل میکند که مودی "یک سیاست خارجی باز و غیر جزمی مبتنی بر ایدهها را بنیان
میگذارد «مانند» برخی ایدههای داخلیاش (مثل «در هند بسازید» و «هند را دیجیتالی کنید» را در سیاستخارجی خویش
دنبال می کند و در کل کشور هند را از یک کشور منزوی به کشوری دارای روابط مختلف تبدیل

میکند50 .

تعداد زیادی از تحلیلگران حاال معتقدند که قاره آسیا در حال تبدیلشدن به مرکز ثقل سیاستهای جهانی میباشد .در یک
آرایش اقتصادی و امنیتی ـ آسیایی ،تعداد زیادی از کشورهای آسیایی روی هند و چین به عنوان تکیهگاه اصلی و متحدان
اقتصادی و امنیتی آیندهشان حساب میکنند5۹.ایاالت متحده آمریکا به عنوان یک ابرقدرت نظامی و اقتصادی هم میخواهد در
آرایش جدید در حال شکلگیری در آسیا نقش مهمی بازی کند .در منطقه آسیای مرکزی و افغانستان ،هند احتماال نقش
متوازنکننده در برابر افزایش تسلط چین و حضور نسبتاً رو به کاهش ایاالت متحده و روسیه را بازی میکند .بنابراین در این
وضعیت رو به توسعة سریع ،هند قابلیتهای نظامی و اقتصادیاش را به عنوان کشوری که در شُرف تبدیلشدن به یک قدرت
بزرگ است ،با توجه به اینکه جایگاهی در منطقه دارد ،باید روی میز

بگذارد54 .

پروژه چابهار و موافقتنامه سهجانبه نیز باید در این ساختار مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد .طوریکه که در باال ذکر شد ،هند
توانسته است ،روابط مؤثر اقتصادی با کشورهای آسیایی زیادی برقرار کند .هرچند هند در آرایش اقتصادی در حال شکلگیری
جدید آسیا نمیتواند نقش خود را با تمام ظرفیتهای بالقوه اش با آسیای مرکزی و کشورهای همجوار اوراسیا که بیشتر در
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-andsome-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.
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حاشیه است بازی کند .در نتیجه ،هند به دنبال یک چارچوب پالیسی اقتصادی است که در آن تمام کشورهای منطقه به شمول
افغانستان در یک رابطة که هردو جانب نفع ببرد به اقتصاد هند ،ادغام شود .این چارچوب امنیت انرژی هند را نیز بهبود میبخشد
چون ممکن است نهایتاً هند به برخی از منابع انرژی در منطقه اوراسیا دسترسی پیدا کند.
در حال حاضر روابط تجاری هند با افغانستان و آسیای مرکزی بسیار محدود است55.با این حال ،با داشتن چارچوب پالیسی
مناسب برای زیرساختها ،این منطقه ظرفیت دگرگونی تجارت قارهای هند را دارد .اگر در یک دید کالنتر به آرایش منطقه
مثل جایگاه پاکستان ،ایران ،افغانستان ،آسیای مرکزی ،هند و اروپا بنگریم ،تجارت هند بسیار مهم است .تجارت مجموعی این
کشور در سال  02۷۷و  02۷0با این کشورها بیش از  ۷82میلیارد دالر بوده است .در نتیجه کاهش عمومی اقتصادی ،این رقم
نیز در سالهای  02۷4و 02۷5به  ۷56میلیارد دالر کاهش یافت .اندکی قبل از بحران اقتصادی جهانی در سالهای  0228و
 ، 022۳تجارت هند با این منطقه وسیع بویژه با افغانستان ،پاکستان و ایران بسیار سریع رشد بود .اگر این روند ادامه مییافت،
این رقم تا اکنون به  422میلیارد دالر میرسید56.حتی با در نظر داشت تمام عوامل و کاهش صادارت در این منطقه وسیع ،اما
در زمان محدود ،میتوان مقدار تجارت با این کشورها را تا رقم  052میلیارد دالر افزایش

داد5۱ .

حاال اکثریت تجارت هند از طریق دریا صورت میگیرد .صادارت به روسیه از مسیر بمبی-هامبورگ /برمرهاون – استی پترس
برگ ( 86۱5مایل دریایی) انجام میشود .زمان این ترانزیت  ۹2روز میباشد .در یک عملیات آزمایشی از سوی اتحادیة فدراسیون
حمل و نقل هند ( )FFFAIصورت گرفته ،نشان میدهد که زمان ترانزیت از مسیر ( ۷دهلیز بینالمللی شمال-جنوب) (ممبی–
بندرعباس–باکو –روسیه)  ۷۱تا  02روز میباشد .به همین ترتیب ،زمان ترانزیت از مسیر ( 0بندرعباس–امیرآباد /انزالی–
استراخان)  ۷8تا  04روز میباشد .زمان ترانزیت از مسیر ( ۹بمبی–بندرعباس–روسیه از طریق مسیر جدید ریل تا قزاقستان)
 ۷5تا  ۷8روز میباشد.
تجارت زمینی هند و پاکستان در ده سال گذشته بهبود یافته است ،اما بطور عموم این روابط تجاری به تجارت دوجانبه محدود
مانده و بسیار کم به کشور سوم دوباره صادر گردیده است58.تجارت وسیع هند با چین بعد از جنگ  ۷۳60چین–هند متوقف
شد .هرچند تجارت محدودی از طریق گذرگاه ناتوال در سالهای اخیر صورت میگیرد .با زیرساختهایی مثل بندر چابهار و
تسهیالت ترانزیتی ،اگر حتی  02درصد از تجارت مجموعی هند از مسیر ایران-آسیایی مرکزی-افغانستان صورت بگیرد ،حداقل
 52میلیارد دالر ساالنه از این مسیر در چند سال آینده میتواند عبور نماید .بنابراین ،موضوع اساسی در درازمدت حجم تجارت
نه ،بلکه تسهیالت ترانزیتی پیشرفته میباشد.
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Joshi (Ed.) Reconnecting India & Central Asia: Emerging Security & Economic Dimensions, (Washington DC,
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International North-South Transport Corridor Dry Run Report (New Delhi: Ministry of Commerce and
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روابط هند-افغانستان و تأثیرات احتمالی بندر چابهار
با درک اینکه در یک سطح کالن تر امنیت و ثبات در افغانستان برای ثبات منطقه مهم است ،هند نیز تالش دارد در این راستا
نقش فعالی را بازی کند .با این حرکت ،سیاست هند در قبال منطقه کالنتر اوراسیا نیز گسترش یافت .تاکنون هند کمکی به
ارزش  ۹میلیارد دالر را تعهد کرده است .پروژههای هند در افغانستان شامل راهسازی (بزرگراه زرنج–دالرام  0۷8کیلومتر) ،برق
(خط برق از پلخمری تا کابل) ،پروژه بند برق سلما ،ساخت ساختمان پارلمان افغانستان ،پروژههای متعدد در بخش زراعت
افغانستان ،شبکه مخابرات ،تعلیم و تربیت ،صحت و برنامههای ظرفیتسازی میباشد .ساالنه بیشتر هزاران جوان افغان به منظور
تحصیالت عالی برای دورههای کوتاهمدت و درازمدت به هند سفر

میکنند 5۳ .

برای ارتقاء این روابط ،افغانستان برای نخستینبار در تاریخ ،قرارداد «همکاری استراتژیک» را با هند در سال  02۷۷امضاء کرد.
این قرارداد ،عالوه بر افزایش روابط علمی ،اجتماعی-فرهنگی و برنامههای ظرفیتسازی روی دو موضوع عمدة دیگر نیز تأکید
می کند .نخست ،هند موافقت نمود تا در امر آموزش ،تجهیز و ظرفیتسازی نیروهای نظامی افغانستان کمک کند .دوم ،این
قرارداد تأکید میکند که همکاری اقتصادیِ منطقهای هند در درازمدت برای رفاه و ثبات افغانستان حیاتی است .برعالوه ،براساس
این قرارداد هردو کشور یک مکانیزم نهادی را به منظور برگزاری نشستهای ساالنه و مشورههای سیاسی منظم به رهبری وزرای
خارجه هردو کشور و یک گفتگوی استراتژیک را روی مسایل امنیت ملی تأسیس میکند که از سوی مشاوران امنیت ملی هردو
کشور رهبری خواهد

شد62 .

قبال تصور میشد که افغانستان دارای منابع بسیار محدود میباشد .اما حکومت افغانستان در سال  02۷2ادعا کرد که افغانستان
دارای منابع بزرگ دستنخورده به ارزش  ۹تریلیون دالر میباشد6۷.برای ثبات در درازمدت ،افغانستان نهایتاً باید نقش سنتی
خود برای تسهیل تجارت را از طریق خاک خویش بازی کند .مقامات آمریکایی و افغان همواره از استراتژی راه ابریشم جدید
صحبت کرده است .از سال  0225بدینسو ،ایده راه ابریشم جدید در نشستهای علمی و پالیسی زیادی مورد بحث قرار گرفته
است .این استراتژی یک دیدگاه درازمدت برای تجارت ،ترانزیت و شبکه انرژی جهانی است که اقتصادهای آسیای مرکزی و
جنوبی را از طریق افغانستان وصل میکند60.راه ابریشم یک طرح اساسی برای افغانستان بود اما بدبختانه چالشهای جئوپولیتیک
مانع این پروژه مهم شد .اما هنوز افغانستان هیچ گزینة دیگری غیر از کار پیوسته روی این استراتژی را ندارد .تعداد زیادی از
تحلیلگران تطبیق پروژه راه ابریشم را دشوار ارزیابی میکنند ،بویژه در شرایطی که روابط هند-پاکستان و افغانستان-پاکستان با
تنشهای فراوان مواجه است .بهعالوه« ،ابتکار یک کمربند ،یک جاده» چین نیز این پروژه را تحتشعاع قرار داده است.
با وجود تمام این موانع ،برخی پیشرفتهای مهم نیز در اجرای این پروژه صورت گرفته است .موافقتنامه تجارت و ترانزیت
افغانستان-پاکستان ( )APTTAبعد از سال ها مذاکرات و با ترغیب ایاالت متحده آمریکا امضاء شد .طبق این موافقتنامه،
59
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60
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61
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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).
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افغانستان و پاکستان توافق کردهاند تا در انتقال کاالها بین دو کشور و یا از طریق خاک هردو کشور تسهیالت الزم را فراهم
کنند .پاکستان به افعانستان اجازه می دهد تا از طریق بندر واگه به هند و از طریق سوست/تاشقرغان کاالهای خود را صادر کند.
متقابالً ،افغانستان به کاالی پاکستانی اجازه می دهد تا از طریق خاک افغانستان به تاجکستان ،ترکمنستان ،ازبکستان و ایران
انتقال یابد .محمولههای صادرات افغانستان می تواند از مسیر پاکستان به بندرهای آبی پاکستان مثل کراچی ،قاسم ،گوادر و
سرحد واگه برسد .در حال حاضر ،این تنها موافقتنامه بین افغانستان و پاکستان است که محمولههای افغانستان در بندر واگه
به موترهای باربری هندی بارگزاری می شود اما موترها در مسیر بازگشت اجازه ندارند کاالی هندی را انتقال دهند .با وجود
طبیعت محدود و مشکالت جدی در آغاز تطبیق آن ،این موافقتنامه گام عمدهای برای همکاری اقتصادی منطقهای بشمار
میرفت6۹.کشورهای دیگری فراتر از افغانستان و پاکستان نیز از این مسیر مستفید میشوند .پیوستن رسمی تاجیکستان به این
موافقتنامه نیز تقریباً نهایی شده است64.برای تبدیلکردن این پروژه کوچک به یک پروژه مهم منطقهای ،کشورهای ترکمنستان،
ازبکستان (و در صورت ضرورت ایران) باید شامل این توافقنامه گردند .هرچند این پروژه از جذابیت کمتری برای کشورهای
آسیای مرکزی برخوردار خواهد بود ،چنانچه عبور و مرور از طریق این مسیر بطور دو طرفه با هند صورت نگیرد .اگر کشورهای
آسیای مرکزی و هند شامل موافقتنامه تجارت و ترانزیت افغانستان-پاکستان ) (APTTAشود ،این منطقه از فضای نوظهور
اتحادیه اقتصادی اوراسیا ) (EEUطی چند سال مستفید خواهد شد .سوشما سواراج وزیر خارجه هند در نشست پروسة استانبول
(کنفرانس قلب آسیا) در دسامبر  02۷5در استانبول بطور مفصل در این باره بیان داشت که اگر شاهرگهای قلب مسدود باشد،
«قلب» آسیا کار نخواهد توانست .هیج چیز نمیتواند به افغانستان کمک کند ،مگر دسترسی مستقیم زمینی به بازراهای هند که
افغانستان کاالی خویش را بدون هیچگونه تعرفه گمرکی به این کشور صادر کند .و برعکس موترهای حامل بار کاالهای هندی
از طریق افغانستان با هزینه پایین به بازارهای آسیای مرکزی میرسند که به سود تمام منطقه خواهد بود .خانم سواراج همچنان
اظهار داشت که "هند با تمام انگیزهاش از محموله های افغانستان در خاک هند در منطقه عطاری استقبال نموده و تمام
سهولت های الزم را برای محصوالت افغانستان فراهم خواهد کرد .ما همچنان بطور رسمی اعالن کردهایم که عالقمندیم به
موافقتنامه تجارت و ترانزی افغانستان-پاکستان ملحق شویم65".باوجودی که هند برای تطبیق بهتر موافقتنامه تجارت و ترانزیت
افغانستان-پاکستان تالش میکند ،پیوستن به موافقتنامه در آینده نزدیک خیلی محتمل نیست .در نتیجه هند باید روی
گزینههای بدیل به شمول دهلیز بینالمللی شمال-جنوب و چابهار کار کند.
افغانستان نیاز دارد تا نهایتاً به خودکفایی برسد ،بنابراین در درازمدت تجارت و تبدیلشدن افغانستان به یک نقطه وصل به مراتب
از پروژههای کوتاهمدت و پروژههای انکشافی که از سوی خارجیها تمویل میشود مهمتر است .در این مورد اتصال افغانستان با
اقتصاد هند که یک بازار سنتی برای محصوالت افغانی است ،از اهمیت اساسی برخوردار است .پالیسیسازان افغانستان پیبردهاند
که برای جبران تأثیرات منفی اقتصادی خروج نیروهای خارجی باید روی دو موضوع تمرکز کنند .نخست ،افغانستان باید
سرمایهگذاریهای خارجی را به ویژه در بخشهای معدن ،هیدروک ربن ،زیرساخت ،مخابرات ،زراعت ،معارف ،صحت وغیره جذب
کنند .براساس برآوردهای بانک جهانی ،معدن مس عینک و حاجیگک که اهداف باالقوه برای سرمایهگذاری از سوی کشورهای
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هند و چین میباشند ،اگر به صورت درست استخراج گردد ،ساالنه صدها میلیون دالر و بیشتر از  02.222شغل در سالهای
آینده ایجاد خواهد کرد 66.دوم ،برای ثبات درازمدت ،افغانستان باید به نقش سنتی خود در تسهیل تجارت از خاک خویش توجه
بیشتر نماید .در هردو مورد باال ،هند و دیگر کشورهای منطقه بازیگران به حساب میآیند .در «نشست جذب سرمایهگذاری برای
افغانستان در دهلی» در سال  02۷0و نیز «نشست تجارت با افغانستان» در نوامبر  02۷۹که از سوی فدراسیون صنعت و اتاقهای
تجارت هند برگزار شده بود ،بهطور جدی روی موارد متذکره تأکید صورت گرفت.
انتخاب هند برای میزبانی این نشستها نشاندهنده میزان سرمایهگذاریهای موجود و یا سرمایهگذاریهای جدید هند در
افغانستان می باشد .کنسرسیومی از هفت شرکت هندی که از سوی نهاد دولتی «اداره فوالد هند» رهبری میشد ،قراردادی به
مبلغ  ۷2.۹میلیارد دالر را برای استخراج سه بالک معدن آهن در مناطق مرکزی افغانستان برنده شده است .برخی شرکتهای
هندی تصمیم دارند که برای گرفتن قرارداد پروژههای مس و طال نیز رقابت

کنند6۱ .

حتی تجارت ساالنه هند و افغانستان نیز از مبلغ محدود  42میلیون دالر در بین سالهای  0220 – 022۷به بیشتر از 822
میلیون دالر در سالهای  02۷۱ – 02۷6افزایش یافته است .افغانستان ساالنه به ارزش حدود  ۹22میلیون دالر به هند صادرات
دارد (جدول  .)۷ترجیحات ویژه تحت موافقتنامه دو جانبه تجارت بین افغانستان و هند ممکن بر افزایش این ارقام مؤثر بوده
است .در سال گذشته ،اقالم اصلی صادراتی افغانستان به هند را محصوالتی از قبیل انجیر خشک ( 64میلیون دالر) ،جلغوزه (۱0
میلیون دالر) ،کشمش ( 5۹میلیون دالر) ،بادام ،کِشته و پسته تشکیل میداد .در مقابل ،اقالم اصلی واردشده از هند شامل
منسوجات ،محصوالت دارویی ،غالت و لبنیات میباشد.
جدول  :0ارزش تجارت هند و افغانستان ( 5005 – 5000تا ( )5002 – 5002به میلیون دالر)

سال

صادرات

واردات

مجموع

0220 – 022۷

04.۹۱

۷۱.50

4۷.8۳

022۹ – 0220

62.۱۱

۷8.46

۱۳.0۹

0224 – 022۹

۷45.4۱

42.5۷

۷85.۳8

0225 – 0224

۷65.44

4۱.2۷

0۷0.45

0226 – 0225

۷40.6۱

58.40

02۷.2۳

66

The World Bank. Transition in Afghanistan: Looking beyond 2014. (Washington DC, 2012).
P Bhattacharya, “Indian Firms Aim to bid for Afghan Mines” The Wall Street Journal, 26 April 2012. Available
at http://goo.gl/dt4YpV
67

84

022۱ – 0226

۷80.۷۷

۹4.۹۱

0۷6.48
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04۳.0۷
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۹5۳.۷8

022۳ – 0228

۹۳4.0۹

۷06.04

502.45

02۷2 – 022۳

46۹.55

۷0۳.۷۳

588.۱4

02۷۷ – 02۷2

400.4۷

۷46.2۹

568.44

02۷0 – 02۷۷

5۷2.۳2

۷۹0.52

64۹.4۷

02۷۹ – 02۷0

4۱0.6۹

۷5۳.55

6۹0.۷8

02۷4 – 02۷۹

4۱4.۹4

028.۱۱

68۹.۷۷

02۷5 – 02۷4

400.56

06۷.۳۷

684.4۱

02۷6 – 02۷5

506.62

۹2۱.۳2

8۹4.52

02۷۱ – 02۷6

52۱.68

0۳0.۳2
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روشن است که تجارت هند و افغانستان با وجود مشکالت داخلی و چالشهای ترانزیتی که افغانستان با آن روبرو است ،افزایش
خواهد یافت .همانگونه که هند به طور سنتی به عنوان مهمترین بازار برای محصوالت افغانی بوده است ،ساخت بندر چابهار و
تطبیق درست موافقتنامه سه جانبه ،در تجارت هند و افغانستان یک افزایش قابل توجهی از واردات و صادرات را شاهد خواهیم
بود .این امر تا حد زیادی فعالیتهای انکشافی هند در افغانستان را نیز تسهیل خواهد بخشید.

پیامدهای روابط هند و ایران
هند و ایران روابط مستحکم تاریخی و تمدنی دارند .در کنار ایران ،هند دومین ،بزرگترین جمعیت مسلمان شیعه را در سراسر
جهان دارد (در حدود یک چهارم  ۷۱0میلیون نفوس مسلمان هند و یا بیشتر از  42میلیون آن را شیعه تشکیل میدهد)68 .ایران
همچنان یکی از منابع بزرگ انرژی هند نیز بوده است .هرچند طی پانزده سال گذشته همزمان با بیشتر شدن روابط هند و
آمریکا ،رابطه ایران و هند رو به تیرگی رفته است .تمایل هند برای برقراری روابط دوستانه با دیگر بازیگران خاورمیانه که بسیاری
http://shianumbers.com/index.html
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از آنها مشکالت خاص خودشان را با ایران دارند ،اوضاع را برای هند مساعد می کند .در طول جنگ افغانستان در دهه ،۷۳۳2
هند و ایران با هم همکاری کردند که تا اتحاد شمال در افغانستان را عقب بزنند ،هرچند که دیدگاههای متفاوت در مورد حضور
نیروهای ناتو و آمریکا در این کشور داشتند.
با وجود تحریمهای غرب ،هند به دنبال حفظ روابط تجاری و انرژی بود .با این حال ،واردات نفت از ایران از  ۷6/4درصد واردات
کل نفت هند در سالهای  0228تا  6۳ 022۳به  5.0درصد در سال  02۷5۱2کاهش یافته است .توافق هستهای بین ایران و
جامعهجهانی و لغو تحریمها باعث افزایش روابط دوجانبه شده است .با حذف تحریمها ،شرکتهای عمده نفت هندی عالقهمند
خریداری نفت ایران و سرمایهگذاری در ساحات نفتی این کشور هستند ،محالتی را که عمالً آنها اکتشافاتی را نیز انجام دادهاند.
این موضوع همچنان به هند کمک خواهد کرد که گزینههای خود را در افغانستان و آسیای مرکزی بیشتر سازد .با توجه به روابط
تیرة بین هند و پاکستان ،ایران بخشی مهمی از استراتژی هند در منطقه بوده و خواهد ماند ۱۷.تخفیفهای ارائه شده شرکتهای
ریالیسنس اندیزتری ) ،)Reliance Industriesهند پترولیوم ،بهارات پترولیم ( (Bharat Petroleumو شرکت (
 ) HPCL-Mittal Energy Ltdرا تشویق کرد تا آنها واردات از ایران را در سال  02۷6از سر بگیرند .در نتیجه ،واردات نفت
ایران به هند در سال  02۷6۱0به  ۷۷درصد افزایش یافت .اما دادههای اخیر نشان میدهد که واردات در سال  02۷۱کاهش
یافته است .برخی از این کاهش ها ممکن است به دلیل تقاضای کمتر باشد .هرچند گزارشها میرساند که این موضوع ممکن
است یک اقدام تالفیجویا نه از طرف هند باشد که تهران ساحة نفتی به شرکتهای هندی نداده است .گزارشهایی نیز وجود
دارد که ایران قرارداد اولیهی را با «گازپروم روسیه» برای ساحه «فرزاد  »Bتوافق کرده است که پیش از آن توسط یک
کنسرسیوم هندی کشف شده بود۱۹.این اتفاقات نمایانگر برخی از مشکالت موجود در رابطه دوجانبه ایران و هند هستند .با این
حال ،کانوال سیبال وزیر خارجه پیشین هند اخیراً نوشته است که پروژههای هند در منطقه نیازمند "پیشرفت هدفمند" هستند
و «ایران نیز یک شریک بی دردسر نیست ،اما پایداری نتایج سودمندی را برای هر دوجانب به ارمغان خواهد

آورد۱4 ".

با توجه به پیشرفتهای جهانی و دوجانبة اقتصادی و سیاسی ،تجارتهای دوجانبه در سالهای اخیر با فراز و فرودهایی مواجه
بوده است .صادرات عمدة هند به ایران عبارتند از برنج ،چای ،آهن و فوالد ،مواد کیمیاوی ،فلزات ،ماشینهای برقی و دارو
میباشن د .واردات هند را عمدتاً مواد نفتی و محصوالت بدست آمده از نفت ،مواد کیمیاوی عضوی/غیر عضوی ،کود ،پالستیک،
میوههای خوراکی ،چارمغز ،شیشه و ظروف ،مروارید طبیعی یا مصنوعی ،سنگهای قیمتی یا سنگهای نیمهقیمتی تشکیل
میدهد۱5 .
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جدول :ارزش تجارت هند و ایران ( 0220-022۷تا ( )02۷۱-02۷6میلیون دالر)

سال

صادرات

واردات

مجموع
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۹5۹

084
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۷4۳45
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4۳۱۷

۷2۹2۱

۷50۱8

02۷5 -02۷4
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۳262
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۷2526
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سرمایهگذاری در چابهار می تواند بر اساس روابط اقتصادی موجود و بالقوه با ایران توجیه شود .تنها چیزی که در حال حاضر نیاز
است انجام شود ،بهبود و تقویت روابط دوجانبه اقتصادی از طریق افزایش واردات نفت ،انرژی و دیگر سرمایهگذاریها با ایران
است.

جمع بندی
هند با سرمایهگذاری در چابهار یک تصمیم استراتژیک اتخاذ نموده است .این پروژه به لحاظ استراتژیک و نیز به لحاظ اقتصادی
برای رشد جایگاه هند در آسیا پیامدههای مهمی درپی دارد .هرچند از دیر زمانی هند به اهمیت این پروژه پی برده بود ،اما دولت
به تازگی منابعی را برای سرمایهگذاری روی این پروژه تخصیص داده است .اجرای به موقع این پروژه جایگاه سیاست خارجی
مستقل هند و نیز ظرفیت های نهادی این کشور را به محک آزمون قرار خواهد داد؛ بویژه که جایگاه چین با «ابتکار یک کمربند،
یک جاده» در منطقه در حال رشد است.

8۱

روابط تازهای هند–ایران–افغانستان گزینههای بیشتری را در اختیار دهلینو قرار میدهد تا این کشور در منطقه اوراسیا بیشتر
نقش بازی کند .علیرغم بعضی موانع در آغاز ،تطبیق پروژه حاال به شکل خوبی پیش میرود .اما هر از گاهی گزارشهای منفی
زیادی بویژه در فضای ارتقای روابط هند و آمریکا و تأثیر این روابط بر بندر چابهار در رسانهها به نشر میرسد .با توجه به نقش
استرات ژیک این پروژه ،چنین چیزی دور از انتظار نیست .پالیسیسازان هندی اما عزم راسخ دارند که اجازه ندهند تا این پروژه
تحتشعاع هرگونه مالحظات دیگری قرار بگیرد .علیرغم مشکالت آمریکا با ایران ،به نظر میرسد که پالیسیسازان آمریکایی نیز
از ظرفیت اقتصادی پروژه برای تأمین ثبات پایدار در افغ انستان آگاهی دارند .اگر پروژه چابهار و ترانزیت طوریکه انتظار میرود،
عملی گردد  ،ممکن است پاکستان نیز تحت فشار قرار بگیرد تا مرزهایش را بروی تجارت و ترانزیت کاالهای هندی باز کند .این
فشار شبیه فشاری است که آمریکا از طریق شبکه توزیع شمالی ( )NDNپس از مانعشدن انتقال تأمینات تدارکاتی ناتو از سوی
پاکستان ،بر این کشور اعمال کرد.
در حال حاضر روابطه تجاری هند با منطقة آسیای میانه محدود است و انتظار نمیرود تا ده سال آینده که مرحله اول تطبیق
پروژه چابهار است یک تغییر بنیادین به میان بیاید .در کنار وصلکردن هند به دهلیز بینالمللی حملونقل شمال–جنوب ،این
پروژه ظرفیت تغییر مسیر تجارت هند با اوراسیا و اتحادیه اروپا را نیز دارد .با این حال تمرکز اصلی هند باید روی داشتن روابط
اقتصادی با ایران و افغانستان باشد .با وجود کاهش نیروهای بین المللی و تأثیرات اقتصادی آن ،روابط اقتصادی هند و افغانستان
بطور قابل مالحظهای رو به افزایش است .این نشان میدهد هند با افغانستان یک رابطه اقتصادی واقعی و درازمدت دارد تا اینکه
یک رابطة آشفتهای که در نتیجه دخالت جامعه جهانی به میان آمده است .با توجه به اینکه ایران هنوز در تالش برای برداشتن
تحریمهای غرب است ،این پروژه بسیار مهم است.
تمرکز اصلی این پروژه روی افغانستان و ایران است ،هند باید یک برنامهی تجاری واقعی و درازمدت داشته باشد .جدا از
سرمایهگذاریهای بالقوه روی ذخایر نفتی ایران ،همزمان باید برنامههای دیگری مانند تأسیس کارخانههای آلمینیوم و تولید کود
کیمیاوی نیز در چابهار رویدست گرفته شود .این فعالیتها در مراحل اولیه باید به اندازه کافی تولیدات داشته باشد .اما هنگامی
که پروژه به بهردهبرداری سپرده شد ،تولیدات انبوهی در پی خواهد داشت .در این راستا ،ایران از همه پروژهها و سرمایهگذاریهای
هند در داخل مناطق آزاد تجاری یا سایر بخشهای این کشور باید حمایت کند .این سرمایهگذاریها برای موفقیت پروژه چابهار
در سالهای پیش رو حیاتی خواهد بود.
چالش عمده برای این پروژه از جانب افغانستان یا هرگونه تغییر در سیاست خارجی هند نخواهد بود .اما بروکراسیهای ایران و
هند ممکن است چالش اصلی فراروی این پروژه باشد .با وجود حمایت سیاسی در سطح رهبری ،ظرفیت ناکامساختن و نقش بر
آب کردن هرگونه ابتکار در این پروژه در هردو کشور وجود دارد .به همین ترتیب ،رابطة ایران با غرب نیز پیامدهای خاص خود
را روی این پروژه دارد .هرچند ممکن است به طور مستقیم روی پروژه تأثیر نداشته باشد ،اما هرگونه تیرگی روابط با آمریکا
اطمینان خاطر سرمایهگذاران را از بین خواهد برد .این در حالی است که انتظار میرود ،بخش خصوصی هند نیز در ایران
سرمایهگذاری کند .برخی از این چالشهای بیرونی قبالً در زمان طرح این پروژه پیشبینی شده است .مشورههای منظم در
سطوح سیاسی و اداری میان هند و ایران یکی از راهحل های کلیدی برای اجرای درست این پروژه خواهد بود .نشر گزارشهای
منظم از تأثیرات مثبت فعالیت های پروژه نیز برای افکار عامه در سطح کالنتر در منطقه بسیار مهم خواهد بود.
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هرچند یکی از اهداف سرمایهگذاری در چابهار دورزدن پاکستان است ،اما در واقع ممکن است اجرای این پروژه پاکستان را تحت
فشار قرار داده تا این کشور در سیاست خود در قبال افغانستان و هند تجدید نظر کند .چالش عمده فراروی این پروژه «ابتکار
یک کمربند ،یک جاده» چین خواهد بود ،چون تمام کشورهای منطقه به شمول ایران و افغانستان نسبت به این پروژه نظر مثبت
دارند .ایران خیلی بی عالقه نیست که پای چین را نیز در پروژه چابهار باز کند .هند و پاکستان کامالً آماده است تا در سازمان
همکاریهای شانگهای بپیوندند .حتی ممکن است ایران نیز در سالهای پیشرو به این سازمان ملحق شود .جایگاه اقتصادی
چابهار ،دهلیز اقتصادی چین-پاکستان /ابتکار یک کمربند ،یک جاده ،ممکن است پالیسیسازان منطقه را وادار کنند تا
استراتژیها را تجدید نظر کنند .با وجود نگرانیهای هند در مورد دهلیز اقتصادی چین-پاکستان ،چین نگاه منفی نسبت به
پروژه چابهار ندارد .هرقدر کشورها بیشتر باهم وصل گردند به نفع چین است چون این کشور یکی از بزرگترین شرکای تجاری
تقریبا تمام کشورهای منطقه است .ب رای نفوذ بیشتر در منطقه ،چین همچنان عالقمند است که دهلیز اقتصادی چین-پاکستان
را به دیگر کشورها به شمول هند نیز توسعه دهد .بنابراین ،دهلینو باید روابط هند-ایران-افغانستان را در جهت یک استراتژی
در سطح کالن تر با توجه به معماری اقتصادی در حال ظهور آسیا تنظیم کند .جغرافیای اقتصادی در حال حضور در منطقه ،در
دراز مدت ممکن است محاسبات سیاست جغرافیایی را تحت شعاع قرار دهد.
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جمعبندی و بخش پایانی
هدف این تحقیق ارائه طرحی است برای ایجاد روابط استراتژیک میان افغانستان ،ایران و هند تا گامهایی جهت تطبیق کامل
موافقتنامه چابهار برداشته شود و این پروژه به بهرهبرداری سپرده شود .با امضاء و عملیشدن دهلیز ترانزیتی سهجانبه هند ،ایران
و افغانستان و موافقتنامههای تجارت افغانستان ،هند و ایران این پروژه به مرحله بهرهبرداری خواهد رسید و عملی خواهد شد.
توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط و سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی ،مهمترین عناصر جذب سرمایه ،کاهش فقر و
افزایش اشتغال در کشورهای درحال توسعه به شمار می روند .برای افغانستان ،بندر چابهار با صدور کاالی افغانی در بازارهای
جهانی و بازکردن مسیر کاالی خارجی به بازار افغانستان ،زمینه تقویت نقش افغانستان در اقتصاد جهانی میسر میشود .بنابراین،
بندر چابهار نهتنها صنایع کوچک و متوسط ،بلکه بازار کار بازرگانان را نیز تقویت میکند .برعالوه ،با فعالشدن بندر چابهار،
افغانستان میتواند برای توسعه پایدار و درازمدت ،روی نیروی کار در بخش صادرات و واردات نیز سرمایهگذاری کند .به عالوه،
افزایش تجارت میتواند زمینة افزایش سرمایهگذاری خارجی را فراهم نموده و امنیت مسیرهای تجاری نیز میتواند تأمین شود.
بندر چابهار نقطهی عطفی برای وصلشدن افغانستان به تجارت جهانی و منطقهای است .به منظور بهرهگیری از این توافقنامهها،
افغانستان باید آماده باشد تا از فرصتهای خلق شده استفاده الزم را ببرد .دولت افغانستان متعهد به سیاستهای تجارتمحور و
طرفدار از میان برداشتن موانع تجاری است .نظام تعرفه نسبتاً پایین در افغانستان گواه این امر است .یکی از اولویتهای اصلی
تجارت افغانستان بهبود روابط تجاری با کشورهای منطقه از طریق تصویب پالیسیها و طرزالعملهای تسهیل کننده در بخشهای
ترانزیت و تجارت میباشد .در سطح منطقه و جهان ،بازرگانان افغان به تجارتپیشههای مبتکر و پرکار معروف هستند که قادر
به تجارت در مرزهای متعدد میباشند .بندر چابهار فرصتی را فراهم میکند که هم از سرمایه اجتماعی و تخصص این تاجران
در داخل کشور استفاده شود و هم از راههایی که افغانستان را به بازار جهانی وصل میکند.
افغانستان کشوری محصور در خشکی است که به دو بندر آبی کراچی در پاکستان و بندر عباس در ایران وابسته است .کراچی
در حدود  0222کیلومتر از افغانستان فاصله دارد .بعالوه ،افغانستان از طریق دیورند نیز با پاکستان ،دومین ،بزرگترین اقتصاد
سارک ،مرز طوالنی مشترک ( 0452کیلومتر) دارد .پاکستان برای افغانستان جایگاه دروازه هند را دارد که بزرگترین اقتصاد
سارک است .بنابراین ،صادرات به پاکستان و از طریق پاکستان برای توسعه صادرات افغانستان مهم است .هرچند ،به دلیل
مشکالت ترانزیت از طریق پاکستان ،کاالی زیاد افغانی به پاکستان صادر شده و سپس به عنوان کاالی پاکستانی صادر میشود.
براساس برآوردهای اتحادیه صادرکنندگان قالین 85 ،درصد قالینهای افغانی بنام محصول پاکستانی صادر شده و افغانهای
تولیدکننده قالین کمتر از  52درصد ارزش مجموعی را دریافت میکنند .باوجود تعداد زیادی از توافقنامههای دوجانبه و توافقنامه
تجاری  ۷۳65افغانستان با پاکستان ،بندرهای بین دو کشور هنوز با محدودیتهایی برای تجارت و انتقال اموال مواجه هستند.
موافقتنامه تجارت و ترانزیت بین افغانستان-پاکستان در امر فراهمسازی بندرهای آبی برای رسیدن به هند ،بزرگترین بازار
ساحه تجارت آزاد جنوب آسیا و یکی از پویاترین اقتصادهای دنیا ،بسیار مهم است .اغلب کاالهای افغانی توسط محمولههای
هوایی ارسال میشود که هزینههای غیر ضروری را در پی دارد درحالیکه انتقال کاال توسط کشتی به مراتب ارزانتر است .برعالوه،
کرایه تنظیم محمولهها در هند بسیار باال است .موفقیت موافقتنامه تجارت و ترانزیت افغانستان و پاکستان به صورت پیچیده به
روابط جئ وپولیتیک افغانستان و پاکستان وابسته است .تمرکز روی بندر چابهار فرصتهای جدیدی برای تقویت روابط بین
افغانستان ،هند و دیگر کشورهای جهان فراهم میکند .پتانسیل بندر چابهار برای کاهش وابستگی به موافقتنامه تجارت و
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ترانزیت افغانستان-پاکستان میتواند اطمنان دهد که پاکستان نتواند از این موافقتنامه به عنوان یک اهرم فشار در بازیهای
کالنتر جئوپولیتیک استفاده کند.
تفاهمنامهای در واشنگتن دیسی ایاالت متحده به امضا رسید تا گفتگو ها روی یک توافقنامه تجارت و ترانزیت بین افغانستان و
پاکستان آغاز شود و تا  ۹۷دسامبر  022۳نهایی شده و امضاء گردد .مذاکرات در مورد این توافقنامه هنوز جریان دارد و هیچ
تاریخ قطعی برای امضای این توافقنامه تعیین نشده است.
انعقاد و تطبیق موافقتنامه دهلیز ترانزیتی سه جانبه میان افغانستان ،ایران و هند ،روابط تجاری دو جانبه را نیز تسهیل بخشیده
و دسترسی افغانستان به بازار های جنوب آسیا ،ایران و کشورهای خلیج فارس را افزایش میدهد .تجارت ترانزیت باید سودآورتر
شده و با کاهش کرایه و زمان انتقال کاالها باید مقرون به صرفه گردد .برعالوه ،فرصتهای جدید تجاری در باربری ،حمل و نقل،
قطار و همچنین خدمات تجاری در کنار دهلیزهای تجاری ایجاد شود .عالوه بر دسترسی بیشتر به بازارهای جنوب آسیا ،هر سه
کشور میتوانند تجارتهای سودآورتر ،کاهش در تجارت غیر قانونی و قاچاق ،جمعآوری مؤثر تعرفه و افزایش درآمدهای گمرکی
از تجارت نیز داشته باشند.
در پایان ،دهلیز ترانزیتی سهجانبه افغانستان ،ایران و هند یک گام حیاتی در جهت توسعة اقتصادی افغانستان ،ایران و هند و نیز
بهبود روابط سیاسی کشورهای ذینفع میباشد.

۳۷

ضمیمههای بخش اول

تفاهمنامه 22

میان
وزارت تجارت و صنایع جمهوری اسالمی افغانستان و سازمان منطقه آزاد چابهار جمهوری اسالمی ایران
برای
تنظیم انتقال زمینی ،حملونقل کاالها ،مسافران و سرمایهگذاریتاجران افغان در منطقه آزاد تجاری-صنعتی
چابهار
کابل0290 ،5 ،

بنام خدا
این تفاهمنامه میان سازمان منطقه آزاد چابهار توسط مهندس شهباز یزدانی ،رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان و وزارت
تجارت و صنایع جمهوری اسالمی ایران ،همچنین توسط داکتر انورالحق احدی وزیر تجارت افغانستان براساس پالیسی راهبردی
جمهوری اسالمی ایران برای اولویتبندی توسعه روابط همهجانبه با کشورهای همسایه به ویژه کشور دوست و برادر ،جمهوری
اسالمی افغانستان برای تأسیس یک رابطه اقتصادی و تجاری به منظور فراهمسازی امکانات سرمایهگذاری ،ترانزیت کاالها و
تأسیس واحدهای تولیدی در منطقه آزاد چابهار به تاریخ  ۷۹ثور  ۷۹۳۷مطابقه سوم می  02۷۱امضاء شده است.

ماده اول
اهداف و مقاصد
وزارت تجارت و صنایع جمهوری اسالمی افغانستان و سازمان منطقه آزاد چابهار جمهوری اسالمی ایران (در ادامه بنام جانبین
یاد میشود) این تفاهمنامه را برای تنظیم ترانزیت و حملونقل کاالها از طریق بندر آبی چابهار و اهداف ذیل امضاء کردهاند:
-

توسعه ،گسترش و تقویت روابط تاریخی و فرهنگی تجارت بین دو کشور.
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-

فراهمسازی امکانات بیشتر ترانزیت و حملونقل از طریق بندر چابهار و مالک زرنج بین دو کشور.

-

گسترش همکاریهای دوجانبه و حفظ/تقویت منافع هردو کشور.

با توجه به موافقتنامه حملونقل بین المللی ،ترانزیت کاالها و مسافران از طریق زمین که بین جمهوری اسالمی افغانستان و
ایران در سال  ۷۹80هجری مطابق  022۹میالدی به امضاء رسید که روی نقش چابهار به عنوان یکی از مهمترین بندرهای
ترانزیت کاال برای افغانستان است .و با توجه به اصول پذیرفته شده بینالمللی ،معیارها و عرفهای در مورد حملونقل و ترانزیت
کاالها از طریق بندر آبی چابهار ،مواد آتی در موافقتنامه گنجانیده شده است:

ماده دوم
تعریفات
عالوه بر اصطالحات ذکر شده در ماده اول از جمله حملونقل بینامللی زمینی و ترانزیت کاالها و مسافران بین حکومت موقت
افغانستان و جمهوری اسالمی ایران در سال 022۹؛ اصطالحات ذیل طور ذیل تعریف میشوند:
 .۷شرکت حملونقل :شرکت حملونقل بین المللی منطقه آزاد چابهار و افغانستان (شرکت خصوصی) میباشد که در
ماده هفتم این تفاهمنامه آمده است.
 .0ترانزیت :پروسه ای است که توسط سازمان تجارت جهانی و سازمان جهانی گمرک مطابق قوانین ترانزیت هردو کشور
تعریف شده است.

ماده سوم
حدود تفاهمنامه
مواد این تفاهمنامه بر حملونقل زمینی و ترانزیت کاالها و مسافران جمهوری اسالمی افغانستان در منطقه آزاد چابهار و مسیر
منتهی به مالک زرنج ،فراه و بندرهای اسالم قلعه جمهوری اسالمی افغانستان قابل تطبیق است.

ماده چهارم
آزادی ترانزیت و انتخاب وسایل حملونقل
جانبین توافق کردهاند که تمام کاالهای جانبین از طریق راههایی که در ماده سوم این تفاهمنامه ذکر شده باید بدون حق ترانزیت
و هیچ نوع محدودیت ،ترانزیت شود.
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-

تأمینکنندگان خدمات حملونقل و تاجران دولتی و بخش خصوصی هردو کشور در مورد انتخاب نوع وسایل حملونقل
شان که مطابق معیارهای هردو کشور باشد آزاد هستند.

-

تاجران هردو کشور برای انتقال کاالهایشان میتوانند از وسایل حملونقل رایگان و یا از وسایل شرکت حملونقل
بین المللی منطقه آزاد چابهار و افغانستان که جزئیات آن در ماده هفتم آمده است ،استفاده کنند.

ماده پنجم
تخصیص زمین برای تاجران افغان در منطقه آزاد چابهار
-

سازمان منطقه آزاد چابهار 52هکتار زمین مناسب را در منطقه آزاد چابهار برای شرکتها و افراد متقاضی افغان به
منظور فعالیتهای صنعتی ،تجاری و حملونقل کاالها به اجاره میدهد.

-

زمین اجارهای برای تاجران افغان به تناسب فعالیتها و تولیداتشان و مطابق پروسیجر پیشبینی شده در این
تفاهم نامه ،تحت شرایط آسان پس از معرفی از سوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان توزیع شده و در اختیارشان
قرار میگیرد .شرکت و یا فرد متقاضی باید در جریان یک سال فعالیتهایش را شروع کند؛ در غیر آن امتیاز آن دوباره
سلب میگردد .شرایط برای توزیع زمین با جزئیات بیشتر در ضمیمه  ۷این تفاهمنامه توضیح شده است.

-

سازمان منطقه آزاد چابهار حق دارد امتیاز تاجر افغان را که برای دو سال پیاپی فعالیتاش متوقف بوده است ،سلب
کند.

-

سازمان منطقه آزاد چابهار موافق است تا  52هکتار زمین دیگر را نیز در صورت نیاز تحت همین شرایط به تاجران
افغان به اجاره بدهد.

-

نرخ اجاره زمین فی متر مربع برای یک دوره  52ساله تعیین میشود؛ نرخ اجاره باید با در نظرداشت موقیت زمین از
حداقل  62سنت و حداکثر  ۱2سنت در یک سال تعیین شده که حداکثر تا  ۷2درصد بعد از ختم سال پانزدهم
افزایش مییابد.

ماده ششم
ایجاد اشتغال برای شهروندان افغان در منطقه آزاد چابهار
-

تمام شرکتهای افغانستانی که در منطقه آزاد چابهار سرمایهگذاری یا فعالیت میکنند ،میتوانند کارمندان و کارگران
افغان را برای تجارت و فعالیتهای تولیدیشان مطابق قوانین موجود در سازمان منطقه آزاد چابهار استخدام کنند.

-

کارمندان و کارگران یاد شده در پاراگراف اول این ماده ،باید از سوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان معرفی شده و
جمهوری اسالمی ایران برای آنها ویزههای اقامت طوالنی مدت ( ۹تا  5سال با امکان تمدید آن مطابق قوانین جمهوری
اسالمی ایران) صادر کند.

۳4

ماده هفتم
تأسیس یک شرکت حملونقل مشترک
-

جانبین توافق دارند تا یک شرکت حملونقل بینالمللی را برای انتقال مؤثر کاالها و فراهمسازی امکانات بیشتر تأسیس
کنند.

-

طرزالعمل تأسیس ،مدیریت و سایر جزئیات این شرکت که در پاراگراف اول این ماده آمده ،در  AoAکه ضمیمه این
تفاهم نامه است بیشتر توضیح داده شده و بعد از امضای این تفاهمنامه توسط جانبین قابل اجرا میباشد.

-

جانبین موافقت دارند تا همکاران بخش خصوصی خود را معرفی کنند .تمام تصمیمهای که از سوی جانبین در رابطه
به موضوعات مختلف مربوط به شرکت مشترک حملونقل گرفته میشود باید بعد از تأیید از سوی یک گروه کاری
مشترک با حق تصمیم گیری مساویانه ،اجرایی شود.

-

هردو جانب بار دیگر روی تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه که کاالی ترانزیتی و تجاری هردو جانب را به هردو کشور
در مطابقت با قوانین و معیارهای هردو کشور انتقال میدهند ،تأکید دارند.

ماده هشتم
تأسیس شعبههای بانکهای خصوصی و دفاتر شرکتهای حملونقل و تجاری
-

مطابق این تفاهمنامه ،بانکهای دولتی و خصوصی افغانستان میتواند شعبههای خود را مشروط به اینکه از سوی بانک
مرکزی افغانستان معر فی شده و با قوانین بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مطابقت داشته باشد ،تأسیس کند.

-

سرمایه گذاران و تاجران هردو کشور اجازه دارند تا شعبه ها و دفاتر شان را در چابهار و کابل برای مدیریت فعالیتهای
تجاری شان تأسیس کنند.

-

جانبین موافقت کردهاند تا نمایشگاهها و کنفرانسها را به منظور گسترش روابط خدماتی ،سرمایهگذاری و اقتصادی
در کابل و چابهار هر سال برگزار کنند.

ماده نهم
تأسیس دهلیز هوایی کابل-چابهار-دبی
-

جانبین توافق دارند تا راه هوایی کابل-چابهار -دبی و برعکس را در مطابقت با قوانین ترافیک هوایی به منظور تسریع،
تسهیل و تشویق سرمایهگذاری های بخش خصوصی افغانستان در منطقه آزاد چابهار تأسیس کنند.

۳5

-

خطوط هوایی خصوصی و دولتی هردو کشور میتوانند در این ساحه سرمایهگذاریو فعالیت نمایند مشروط به اینکه از
سوی وزارتهای مربوطه هردو کشور معرفی شوند.

-

سازمان منطقه آزاد چابهار و اد ارات مربوط در افغانستان باید تمام امکانات مورد نیاز برای ذخیره پطرول و مواد سوخت
مورد نیاز خطوط هوایی که مورد تأیید هردو کشور باشد را مطابق به قوانین بینالمللی فراهم کند.

ماده دهم
تعدیالت
-

هرگاه هر یکی از جانبین بخواهد این تفاهمنامه را تعدیل کند ،باید درخواست مکتوب شان را به وزارت تجارت و صنایع
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
-

جانبین بعد از تأیید این تفاهمنامه آن را در در روشنی قوانین بینالمللی  ۹2روز پس از دریافت یادداشت از طریق
دفترهای دیپلماتیک شان باید مورد تنفیذ قرار بدهند.

-

بعد از امضاء و تصویب این تفاهم نامه از سوی نهادهای تقنینی هردو کشور ،این تفاهمنامه/موافقتنامه برای یک دوره
غیر محدود مورد اعتبار بوده مگر اینکه یکی از جانبین  6ماه قبل به صورت کتبی از طریق دفاتر دیپلماتیک شان
خواستار الغاء آن گردد.

این تفاهمنامه در  ۷۷ماده و دو ضمیمه و در دو نسخه فارسی و انگلیسی که هردو عین اعتبار را دارد به تاریخ  ۷۹۳۷/0/۷۹در
وزارت تجارت و صنایع افغانستان به امضاء رسید.
پروفیسور داکتر انورالحق احدی
وزیر تجارت و صنایع جمهوری اسالمی افغانستان

مهندس شهباز یزدبانی
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار

۳6

ضمیمهها:
 .۷طرزالعمل تخصیص  52هکتار زمین واقع در منطه آزاد چابهار
 .0اساسنامه شرکت حملونقل بینالمللی منطقه آزاد چابهار
طرزالعمل  20هکتار زمین منطقه آزاد چابهار برای بخش خصوصی افغانستان از طریق وزارت تجارت و صنایع
جمهوری

اسالمی افغانستان۱۱

برای تطبیق پاراگراف چهارم موافقتنامه کمیته مشترک وزارت تجارت و صنایع افغانستان و سازمان منطقه آزاد چابهار تشکیل
شده تا برای تخصیص  52هکتار زمین مناسب همر اه با امکانات زیرساختی و خدمات (آب ،برق ،جاده و کانالیزیسیون) برای
بخش خصوصی افغانتسان بعد از تأدیه قیمت طبق قانون منطقه آزاد چابهار به منظور گسترش تولید ،تجارت ،خدمات و مدیریت
ترانزیت افغانستان فعالیت کند .پروسه انتقال زمین قرار ذیل است:
ماده اول :تخصیص  52هکتار زمین که جانبین به بر سر آن به توافق رسیده است تنها به آن عده از متقاضیان بخش خصوصی
افغانستان توزیع خواهد شد که از سوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان معرفی شده باشد.
ماده دوم :با توجه به قوانین و مقررات اداره و مدیریت منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار جمهوری اسالمی ایران در رابطه به
انتقال زمین به خارجیها ،زمین مذکور باید طی یک قرارداد درازمدت  52ساله براساس در خواست متقاضی ،مقررات ،منابع
تخنیکی و انسانی سازمان منطقه آزد چابهار به متقاضی داده میشود .دوره قرارداد بعد از  52سال براساس توافقین جانبین
میتواند تمدید شود.
ماده سوم :متقاضیها باید از سوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان بعد از ارزیابی توجیهات و پالن سرمایهگذاریشان به سازمان
منطقه آزاد چابهار معرفی شود .متقاضیها مکلف اند تا جواز سرمایهگذاریاز ادارات مربوط جمهوری اسالمی ایران بدست بیاورند.
ماده چهارم :در مرحله نخست ،زمین برای یک دور سه ساله به وزارت تجارت و صنایع افغانستان داده میشود .هرگاه وزارت
تجارت و صنایع افغانستان در همین مدت سه سال بتواند متقاضی های کافی از بخش خصوصی افغانستان معرفی کند و آنها به
گونه رسمی جواز فعالیت شان را کسب کنند ،ساحه تخصیص داده شده گسترش داده خواهد شد .همزمان ،اگر متقاضی به تعداد
تعیین شده نرسد ،ساحهای که تخصیص داده شده و تفاهمنامه در کل باید اصالح شود.
ماده پنجم :بعد از امضای تفاهم نامه ،نرخ اجاره زمین به متقاضایان بخش خصوصی افغانستان قرار ذیل میباشد:
نرخ اجاره زمین فی متر مربع برای یک دوره  52ساله تعیین میشود؛ نرخ اجاره باید با در نظرداشت موقیت زمین از حداقل 62
سنت و حداکثر  ۱2سنت در یک سال تعیین شده که حداکثر تا  ۷2درصد بعد از ختم سال پانزدهم افزایش مییابد.
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ماده ششم :هرگاه یک متقاضی خواستار بیشتر از  52هکتار با خدمات اضافی می گردد ،سازمان منطقه آزاد چابهار آماده است
تا برای آنها زمین و خدمات بیشتر را بعد از دریافت ارزیابی و توجیهات شان فراهم کند.
ماده هفتم :این پروسه بخش انفکاک ناپذیر سومین تفاهمنامهای میباشد که به تاریخ  ۷۹8۹/6/00بین وزارت تجارت و صنایع
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.

۳8

اساسنامه پیشنهاد

شده۱8

شرکت حملونقل بینالمللی افغانستان و منطقه آزاد چابهار
کابل – 0290 ،5
اساسنامه شرکت حملونقل بین المللی منطقه آزاد چابهار جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اسالمی افغانستان
(شرکت خصوصی چابهار-افغان لمتد)

فصل اول
نام شرکت ،عنوان ،موقعیت و مدت تجارت
ماده اول :نام شرکت مشترک شرکت حملونقل بینالمللی منطقه آزاد چابهار و افغانستان ("حملونقل بینالمللی چابهار-
افغان" ) ،شرکت خصوصی محدودالمسئولیت میباشد که تحت قوانین تجاری جمهوری اسالمی افغانستان و جمهوری اسالمی
ایران فعالیت خواهد کرد.
ماده دوم :شرکت دارای یک شخصیت حقوقی بوده و به لحاظ مالی باید مستقل باشد .این شرکت باید تحت اساسنامه ،قوانین
نوشته منطقه آزاد چابهار و دیگر قوانین و مقررات مربوطه کار کند.
ماده سوم :هدف شرکت:
اداره و تأمین خدمات در بخشهای زمینی و حملونقل دریایی ،بارگذاری و بار اندازی کاالها ،انتقال مسافران ،انبار کردن ،خدمات
بندری ،انتقال مواد سوخت ،ساختن ،حفظ و مراقبت و تعمیر امکانات و مراکز ،و نیز ساخت و بهره برادری ترمینالها برای تسهیل
ترانزیت و انواع مختلف خدمات حملونقل اهداف این شرکت را تشکیل میدهد.
ماده چهارم :مکلفیتها و مسئولیت های شرکت برای تحقق و رسیدن برای هدف شرکت قرار ذیل میباشد:
 .۷سرمایهگذاریبرای توسعه ،تأسیس و مدیریت واحدهای حملونقل شرکتها.
 .0تأسیس و مدیریت خدمات حملونقل مؤثر و دوامدار در حملونقل زمینی.
 .۹دریافت امکانات مالی از منابع داخلی و خارجی و ارائه هر نوع امکانات و خدمات مالی در محدوده هدف شرکت.
 .4تأیید بودجه و منابع مالی که از طریق قراردهای ویژه برای شرکت برای تحقیق در مورد پیشنهادات مرتبط با هدف
شرکت.
 .5دریافت مشوره/نظارت/ارزیابی و داللی و خدمات مدیریتی بخشهای مربوطه.
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 .6اجرای تمام انتقاالت فعلی ،و امضای قرارداد با افراد و شخصیتهای حقیقی و حقوقی.
 .۱خرید ،فروش ،کرایه و تبدیل تمام انواع کاالهای منقول و غیر منقول.
 .8عضویت در سازمانهای مرتبط بینالمللی و نهادهای که فعالیتهای شان با امور شرکت مرتبط هستند .با توجه به
قوانین و مقررات مربوطه.
 .۳تهیه هرنوع ضمانت ،تضمین و نامه حمایتی در رابطه به فعالیتهای شرکت.
 .۷2افتتاح یک شعبه شرکت در داخل و بیرون کشور در مطابقت با قوانین و مقررات بینالمللی.
 .۷۷اجرای فعالیت های که به طور مستقیم یا غیر مستقیم که برای تحقق هدف شرکت نیاز است.
ماده پنجم :دفتر مرکزی شرکت در منطقه آزاد چابهار خواهد بود .دفتر این شرکت میتواند با تصمیم هیئت مدیره به دیگر
نقاط در داخل جمهوری اسالمی ایران نقل مکان کند.
یادداشت :شرکت میتواند شعبهها و نمایندگیهای خویش را در داخل و بیرون کشور با پیشنهاد هیئت مدیره و تأیید ادارههای
مرتبط تأسیس کند.
ماده ششم :شرکت باید برای مدت نامحدود تأسیس شود.

فصل دوم
مجموع سرمایه ،اسهام و شرایط برای انتقال مسافران
ماده هفتم :سرمایه اولیه شرکت معادل یک میلیون دالر که  5۷درصد آن مربوط سازمان منطقه آزاد چابهار و  4۳درصد آن
مربوط وزارت تجارت و صنایع جمهوری اسالمی افغانستان (شرکتهای افغانستانی) میباشد ،اما تقسیم اسهام به  5۷و  4۳درصد
به این معنی نیست که طرف ایرانی در تصمیمگیری نسبت به طرف افغانی امتیاز داشته باشد .تمام تصامیم در شرکت باید
مشترکا با قدرت مساوی از سوی هردو جانب اتخاذ گردد.
ماده هشتم :شرکت به هیچ صورت اجازه ندارد سهم شرکاء را منتشر کند یا اسهام ثبت شده کنونی را تغییر دهد یا تغییری در
ترکیب و ساختار شرکاء شرکت وارد کند یا وضعیت حقوقی شرکت را از «شرکت خصوصی انحصاری» به دیگر نوع شرکتها
تغییر دهد؛ مگر با تأیید مجمع عمومی شرکت.
ماده نهم :سرمایه شرکت میتواند در هر زمانی با یک تصمیم فوقالعاده مجمع عمومی افزایش یابد .مجمع عمومی در زمان
اتخاذ تصمیم برای افزایش سرمایه شرکت باید مبلغ مجموعی که افزایش مییابد و مبلغی که در زمان نوشتن پذیرش نامه
پرداخت میگردد؛ و همچنان شرایط و مقررات پرداخت و زمانی را که هیئت مدیره شرکت مبلغ باقیمانده را درخواست میکند،
مشخص کند .در صورت پذیرش سهام جدید ،تمام سهامداران موجود از حقوق و شرایط برابر برخوردار هستند .هردو طرف افغانی
و ایرانی میتوانند اسهام جدید را متناسب با سهم فعلی شان حداقل  62روز قبل از پذیرش سهم جدید از سوی شرکت خریداری
کنند.
۷22

فصل سوم
سازمان و ساختار شرکت
ماده یازدهم :اجزای اصلی شرکت قرار ذیل اند:
-

مجمع عمومی

-

هیئت مدیره

-

بخش تفتیش

مجمع عمومی:
ماده دوازدهم :مجمع عمومی شرکت با حضور تمام شرکاء یا نمایندگان آنها تدویر شده میتواند .جلسات عادی و فوقالعاده
این شرکت در مقر آن دایر میشود.
ماده سیزدهم :جلسه مجمع عمومی معموال  ۷02روز بعد از ختم سال مالی تدویر میگردد .اگر هیأت مدیره در موعد مقرره
برای دایر شدن جلسه مجمع عمومی اهتمام نکند ،این کار باید از سوی بخش تفتیش صورت بگیرد .جلسات فوق العاده مجمع
عمومی یا جلسات عادی آن که بصورت فوق العاده فراخوانده میشوند ،میتواند در هر زمانی به اساس درخواست رییس هیأت
مدیره ،یا ت قاضای مدیر عامل شرکت به هیأت مدیره ،یا درخواست مفتش شرکت یا هم بر اساس خواست سهامدارانی که حد
اقل  02درصد سهم شرکت در ملکیت آن ها باشد ،تدویر شود .هیأت مدیره باید مجمع عمومی را در عرض  42و در مطابقت با
طزرالعملی که در قوانین تجاری ایران و افغانستان مشخص شده باشد ،فرا بخواند در غیر آن صورت شرکاء شرکت میتوانند از
مفتش شرکت درخواست کند تا جلسه مجمع عمومی را فرا بخواند .چنانچه مفتش از این کار استنکاف نماید ،شرکاء میتوانند
خودشان با مالحظه تمام رسمیات و طرزالعمل ها جلسه را فرا بخوانند .در این حالت باید در دعوتنامه شرکاء برای تدویر جلسه
مجمع عمومی تذکر داده شود که درخواست آن ها برای تدویر جلسه مجمع عمومی از سوی هیأت مدیره و بخش تفتیش مورد
اغماض واقع شده است.
ماده چهاردهم :دعوتنامه های سایر جلسات مجمع عمومی باید در مجله ساالنه که از سوی مجمع عمومی همه ساله به نشر
میرسد ،منتشر شود.
یادداشت  .0فاصله میان تاریخ انتشار دعوتنامه تا تاریخ تدویر جلسه مجمع عمومی باید حداقل  ۷2روز و حداکثر  42روز باشد.
صورت جلسه ،تاریخ ،زمان و مکان جلسه باید در دعوتنامه بصورت واضح ذکر شده باشد.
یادداشت  .5دعوتنامه برای سایر جلسات مجمع عمومی باید به شرکاء از طریق پست هوایی فرستاده شود و باید از دریافت
آن از طریق فکس یا ایمیل اطمینان داده شود.
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یادداشت  .2در صورتیکه تمام شرکاء در جلسه مجمع عمومی حضور داشته باشند ،به انتشار دعوتنامه و پیروی از رسمیات
دیگر نیاز نیست.
ماده پانزدهم :ن خستین جلسه مجمع عمومی چه عادی باشد چه فوق العاده ،باید از سوی سابقهدارترین عضو مجمع عمومی
مدیریت و رهبری شود .مجمع عمومی باید در حضور شرکاء یا نمایندگان آنها تعداد اسهام را باید مورد ارزیابی قرار دهد تا از
تکمیل بودن نصاب اطمیان حاصل کند و بدون در نظرداشت سهم ،باید از میان شرکاء یا نمایندگان آنها به تعداد دو نفر ناظر
و یک نفر منشی را انتخاب نماید .رییس جلسه به معیت دو ناظر و یک منشی هیأت اجرائی مجمع را تشکیل میدهند که
مسئولیت مدیریت و رهبری جلسه ره به عهده خواهند داشت.
ماده شانزدهم :با حضور بیش از  52د رصد شرکاء طرفین که حق رأی دارند ،چه اصالتا و چه هم نیابتا حضور داشته باشند،
نصاب الزم برای تدویر جلسه عادی مجمع عمومی حاصل میشود .در صورتیکه این نصاب تکمیل نگردد ،باید مطابق یادداشت
 ۷و  0ماده  ۷4در فوق ،دعوتنامه به اعضای مجمع عمومی مجددا فرستاده شود .دومین جلسه مجمع عمومی با حضور تعداد
شرکاء حاضر و دارای حق رأی تدویر میشود مشروط بر اینکه در دعوتنامه مذکور عدم تکمیل شدن نصاب درج شده باشد.
تمام تصامیم در مجمع عمومی در صورتیکه مطابق با قوانین تجاری ایران و افغانستان بوده و با آرای  52جمع یک درصد از سوی
شرکاء یا نمایندگان آن ها به دست آمده باشد ،باید صحیح و معتبر دانسته شود؛ به جز در موارد انتخاب مدیره و تفتیشگران.
ماده هفدهم :نصاب الزم برای رسمیات جلسات عادی مجمع عمومی با حضور  52درصد شرکاء از هر دوجانب که دارای حق
رأی باشند ،چه اصالتا در جلسه اشتراک کرده باشند چه هم نمایندگان آنها در جلسه حضور داشته باشند ،تکمیل میگردد .در
صورتیکه نصاب الزم در جلسه اول به دست نیاید ،مجمع باید مطابق یادداشتهای  ۷و  0ماده  ۷4دوباره دعوت شوند مشروط
بر اینکه موضوع عدم تکمیل نصاب الزم در دعوتنامه دوم درج گردد .در دومین جلسه فوقالعاده مجمع عمومی شرکت ،حد اقل
یک ثلث اعضای واجد حق رأی یا نمایندگان آنها باید حضور داشته باشند .تصامیم جلسه فوقالعاده مجمع عمومی در صورتیکه
با دو ثلث آراء اعضای حاضر از هر دو جانب اتخاذ شده باشد ،معتبر و صحیح دانسته میشود.
ماده هجدهم :تمام تصامیمی که در مجمع عمومی و در مطابقت با قوانین هر دو کشور اتخاذ میشوند ،باالی تمام شرکاء مرعی
االجراء است؛ حتا آن عده از اعضاء شرکت در جلسه غایب بوده یا رأی منفی دادهاند .این تصامیم جای مناقشه ندارند.
ماده نوزدهم :در صورتیکه مجمع عمومی نتواند در یک جلسه روی تمام موضوعات مندرج در صورت جلسه تصمیمگیری کند،
تصمیمگیری روی موارد باقیمانده به زمان دیگر که از دو هفته دیرتر نباشد ،موکول میشود .جلساتیکه تحت این شرایط تدویر
می شوند به دعوت مجدد نیازمند نبوده و تمام تصامیم آن در صورتیکه با نصاب الزم اتخاذ شده باشند ،صحیح و معتبر دانسته
میشوند.
ماده بیستم :جزئیات جلسه باید مشتمل بر تمام بحثها و تصامیمیباشد که در هر جلسه مجمع عمومی صورت گرفته است.
این گزارش باید در دو رونوشت از سوی منشی مجمع ترتیب شده و به امضای هیأت مدیره مجمع برسد .یک رونوشت از این
گزارش باید در مقر شرکت ثبت و بایگانی شود و رونوشت دیگر باید از طریق هیأت مدیره به هیأت مدیره برای اجراآت فرستاده
شود .در صورتیکه حکم قانون موجود باشد ،این گزارش باید از سوی ادارات مربوطه ثبت شوند.
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ماده بیست و یکم :جلسات عمومی مجمع عمومی صالحیت دارند روی تمام موضوعات مربوط به شرکت به استثنای مواردیکه
مستلزم تدویر جلسه فوق العاده است ،و در ماده  00توضیح داده شده ،تصمیمگیری کند.
ماده بیست و دوم :صالحیتهای جلسه فوق العاده مجمع عمومی شامل این موارد میشود :تصمیمگیری در مورد اصالح یا
تعدیل اساسنامه شرکت؛ افزایش یا کاهش س رمایه شرکت؛ انحالل ،ادغام ،فروش و یا اصالح وضعیت حقوقی شرکت؛ ایجاد تنوع
در فعالیتهای شرکت و هر مساعی دیگر که مستلزم تصمیم گیری از سوی مجمع عمومی در مطابقت با این اساسنامه و قوانین
نافذه دو کشور باشد.
 .5هیأت مدیره:
ماده بیست و سوم :هیأت مدیره این شرکت که مسئولیت مدیریت و گردانندگی شرکت را به عهده دارند ،شامل پنج عضو
میشود که بصورت علیالبدل برای دو سال انتخاب میشوند .از هر کشور سه عضو بصورت دورهای انتخاب خواهد شد.
یادداشت  .0انتخاب مجدد اعضای مجمع عمومی جواز دارد و رئیس هیأت مدیره باید از میان اعضاء برای دوره یک ساله و به
صورت دوره ای از میان اعضای افغان و ایرانی انتخاب شوند.
یادداشت  .5مدیر عامل شرکت باید بصورت دورهای از میان اعضای هیأت مدیره برای یک دوره دوساله انتخاب شود.
ماده بیست و چهارم :پرداخت معاشات ،مزدها ،کمکمعاشات ،قرضهها یا اعتبارات بصورت مجموعی یا قسطوار مستلزم تأیید
مجمع عمومی بوده و باید در مطابقت با ماده  ۷۹4اساسنامه شرکت یا اصالحیه قانون تجارت  ۷۹4۱طیمراحل و پرداخت
گردد.
ماده بیست و پنجم :هیأت مدیره نماینده حقوقی شرکت به حساب میآیند و به استثنای مقاماتی که از سوی اساسنامه شرکت
یا اصالحیه قانون تجارت سال  ۷۹4۱محدودیت دارند ،تمام اعضاء هیأت مدیره میتوانند فعالیتهای ذیل را انجام دهند:
 .۷اجرای تمام امور اداری.
 .0پیگیری تمام رسمیات الزم.
 .۹حفظ و مراقبت از ملکیتهای شرکت و ترتیب فورمهای داراییها.
 .4ترتیب بودجه و تعیین معاشات و دستمزدها.
 .5ارزیابی حسابها و پروپوزالهای مرتبط با سود ساالنه.
 .6ترتیب و طرح مقررات داخلی و بیرونی.
 .۱اجرای تصامیم مجمع عمومی.
 .8پرداخت قرضهها و دریافت اعتبارات.
 .۳گشایش شعبههای دیگر و پذیرش نمایندگیها.
 .۷2استخدام و تقرر متخصصان ،کارمندان و کارگران.
 .۷۷انعقاد هر نوع قراداد با شرکتها ،بانکها ،نهادهای دولتی ،سازمانهای خصوصی ،افراد یا شخصیتهای حقوقی دیگر.
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 .۷0خریداری ،فروش یا اجاره ملکیتهای قابل انتقال و غیر قابل انتقال ،ماشینآالت ،تجهیزات ،و تمام کاالهای مورد نیاز
شرکت و اجرای معامالت به نمایندگی از شرکت با استفاده از حساب شرکت.
 .۷۹دریافت قرضه با گروگذاشتن ملکیتهای شرکت یا بدون آن.
 .۷4دریافت اعتبارات.
 .۷5اعطای قرضه.
 .۷6گشایش حسابهای جاری و ثابت.
 .۷۱صدور ،پذیرش و پرداخت حوالهجات ،چکها ،براتها ،سفتهها و سایر اسناد و مفاد آنها.
 .۷8انجام مرافعه قانونی به نمایندگی از شرکت و دفاع از منافع شرکت به عنوان وکیل مدافع در تمام مراحل دعوای حقوقی
با صالحیت تام برای مراجعه به محاکم باصالحیت در مطابقت با قوانین مربوطه.
 .۷۳انتخاب داور یا متخصص ،اقامه دعوا علیه جعلکاری ،استخدام وکیل حقوقی ،اعطای صالحیت به وکیل حقوقی و سلب
آن در صورت لزوم ،حل و فصل ت مام منازعات از طریق مذاکره ،مصالحه با داوری در مطابقت با قوانین و مقررات دو
کشور.
یادداشت  .0برای اجرای وظایف خود بطور احسن ،هیأت مدیره باید تمام صالحیتهای الزم به به استثنای صالحیتهای مفوض
به مجمع عمومی در مطابقت با قوانین و این اساسنامه داشته باشد.
یادداشت  .5هیأت مدیره میتوانند تمام یا بخشی از صالحیتهای خود را برای مدیرت فعالیتهای شرکت به شخص حقیقی
یا حکمی ثالث تفویض نماید.
ماده بیست و ششم :اعضای هیأت مدیره باید تا نهایی شدن رسمیات اعضای منتخب جدید ،پس از ختم دوره کاری خود نیز
به کار خود ادامه د هند .هیأت مدیره باید رییس و نایب رییس شرکت را از میان اعضای شرکت با اکثریت آراء انتخاب کنند.
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت نباید در هیچ دورهای از میان شرکاء شرکت انتخاب شوند.
ماده بیست و هفتم :مسئولیت اداره امور روزانه شرکت به عهده مدیر عامل شرکت است و باید تحت هدایت ،نظارت و کنترول
هیأت مدیره صورت بگیرد.
ماده بیست و هشتم :هیأت مدیره باید جلسات خود را مطابق نیاز و مشروط به اینکه از شش ماه دیر تر نشود ،تدویر نماید.
رئیس هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکت یا سه عضو هیأت مدیره میتوانند هر زمانی از طریق ارسال دعوتنامه برای تدویر جلسه
هیأت مدیره اقدام نمایند .دعوتنامه باید  02روز قبل از روز برگزاری جلسه فرستاده شود.
یادداشت  .0جلسات هیأت مدیره با حضور  52به عالوه یک درصد اعضاء یا نمایندگان آنها رسمیت مییابد.
یادداشت  .5تصامیم هیأت مدیره در صورتی معتبر و صحیح دانسته میشود که به اتفاق آراء اعضای حاضر اتخاذ شده باشد.
ماده بیست و نهم .هر عضو هیأت مدیره می تواند خودش رأی خود را استعمال کند یا آن را به عضو دیگر هیأت مدیره واگذار
نماید یا هم در صورت تأیید به شخص ثالث از طریق تفویض صالحیت وکالت .مزید بر آن ،هر عضو حاضر هیأت مدیره میتواند
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از چندین عضو دیگر بصورت همزمان نمایندگی کند اما سایر افراد که عضویت هیأت مدیره را ندارند ،نمیتوانند همزمان از بیش
از یک عضو نمایندگی کنند.
ماده سیام تمام اسناد ،مدارک ،چکها ،حوالهها ،سفته ها و قراردادها و سیار اسناد که برای شرکت حقوق و مکلفیت به بار
می آورند ،باید به امضای افرادی که از سوی هیأت مدیره به همین هدف تعیین شده اند ،برسد؛ یا هم به امضای نماینده آنها در
حدود صالحیتهایی که به آنها تفویض شده است.
 .2بخش تفتیش
ماده سی و یکم :دپارتمنت تفتیش حیثیت ناظر شرکت را دارد .فعالیتها و اجراآت تفتیش نباید مخل جریان فعالیتهای
روزانه شرکت شود.
ماده سی و دوم :مفتش مکلف است گزارش از ترازنامه سالیانه ،گزارش مفاد و ضرر ،و گزارش وضعیت عمومی شرکت را ۹2
روز قبل از برگزاری جلسه ساالنه مجمع عمومی و در روشنی قوانین دو کشور تهیه و ترتیب نماید .هیأت مدیره باید گزارش
تفتیش و گزارش خودشان را به مجمع عمومی ارایه نماید.
ماده سی و سوم :متفتش میتواند ملکیتها ،داراییها و بدهیهای شرکت را در هر زمانی مورد بازرسی قرار دهد و تمام مدیران
مکلف اند تمام تسهیالت و تجهیزات الزم را در اختیار متفش قرار دهد تا کار خود را به انجام برساند.
ماده سی و چهارم  :در صورت بروز وضعیت اضطراری طوریکه در ماده  ۷۹همین اساسنامه تصریح شده است ،مفتش میتواند
بصورت مستقیم مجمع عمومی را فرابخواند و از این اقدام خود هیأت مدیره را اطالع دهد .در چنین حالت ،باید صورت جلسه
در دعوتنامه درج شود.
فصل چهارم
سال مالی ،اظهار نامه ساالنه سود و زیان و بهرهها
ماده سی و پنجم :سال مالی از اول حمل ( 0۷مارچ) آغاز و در آخر حوت ( 02مارچ سال بعد) هر سال ختم میشود؛ به جز از
سال اول که از با ثبت شرکت شروع و در  02حوت ختم میگردد.
ماده سی و ششم :اظهارنامه سود و زیان ساالنه و ترازنامه شرکت باید از سوی هیئت مدیره تهیه و تا ختم سال مالی یا حداکثر
تا ختم خرداد (جون) قبل از برگزاری جلسه ساالنه مجمع عمومی به نظارت کنندگان تسلیم شود .این اظهارنامه همراه با گزارش
نظارت کنندگان در دفتر مرکزی شرکت حداقل  ۷5روز قبل از برگزاری جلسه ساالنه مجمع عمومی باید به سهامداران ارائه
شود.
ماده سی و هفتم :ترازنامه ساالنه و اظهارنامه سود و ز یان شرکت باید مطابق با قوانین و مقرارت مرتبط و معیارهای معمول
حسابداری تهیه شود.
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ماده سی و هشتم :تا اینکه پس انداز شرکت به  ۷2درصد کل سرمایه شرکت برسد ،هیئت مدیره باید  5درصد سود خالص
ساالنه را به حساب پس انداز شرکت تخصیص بدهد .بعد از آن ،جلسه ساالنه مجمع عمومی در باره مقدار مبلغی که از سود
خالص شرکت به حساب پس انداز ذخیره باید ذخیره شود ،تصمیم میگیرد .اگر سرمایه شرکت افزایش یابد ،تخصیص درصدی
سود خالص برای حساب پس انداز تا زمانی ادامه مییابد که پس انداز قانونی شرکت معادل  ۷2درصد مجموع سرمایه افزایش
یابد.
ماده سی و نهم :بعد از تأیید ترازنامه و اظهارنامه سود و زیان از سوی مجمع عمومی ،سود سهام تأیید و اعالن شده در هر زمان
به هر مقد ار و هر نحوی که هیأت هیأت مدیره تصمیم بگیرد و در مطابقت با قوانین هر دو کشور پرداخت میشود .هیچ سودی
بر سود سهام پرداخت نشده حساب نمیشود.

فصل پنجم
فسخ و انحالل شرکت
ماده چهلم :هرگاه به هر دلیلی شرکت به خساره مواجه شد ،یا شرکت نصف سرمایه خود را از دست داد و یا هر مشکل حقوقی
دیگر پیش آمد ،هیأت مدیره مجممع عمومی را به یک جلسه فوقالعاده دعوت میکند تا در مورد انحالل یا حفظ شرکت و ارائه
پیشنهادها به ادارات و مقامات با صالحیت تصمیم بگیرد.
ماده چهل و یکم :در جریان انحالل ،مدیران انحالل باید مجمع عمومی را در ختم سال در مطابقت با مقرره قانون انجمنها
دعوت نموده و مجمع عمومی بجای هیئت مدیره تمام فعالیتها را انجام میدهد .مدیران انحالل باید تمام داراییهای منقول و
غیر منقول و اجناس شرکت را همراه با ترازنامه و اظهارنامه سود و زیان با توضیح کامل در مورد اقدامات اتخاذ شده به مجمع
عمومی بفرستد .مجمع عمومی باید حساب ها را تأیید کند .مدیران انحالل صالحیت دارند تا در مورد تمام داراییهای شرکت
تصمیم بگیرند تا بدهیهای شرکت را بپردازد .دارایی های باقیمانده شرکت باید میان سهام داران افغانی و ایرانی مطابق با سهم
شان در شرکت تقسیم شود.
ماده چهل و دوم :تمام اسناد ،گزارشها ،مینوتها ،دفترهای حساب ،آگهیها و نامهها ،راهنماییهای جلسات وغیره باید به
زبان فارسی تهیه شود.
ماده چهل و سوم :هر موضوعی که در این اساس نامه گنجانیده نشده است ،باید مطابق مقررات و شرایط مقرره اصالحیه قانون
تجارت که در سال  ۷۹4۱هجری تصویب شده ،و در صورت نبود مقررهای در باره هر موضوعی در قانون تجارت ،باید مطابق به
معیارها و عرفهای معمولی تجاری انجام شود.
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مخففهای بخش اول
 – MoCIوزارت تجارت و صنایع
 – ACCIاتاقهای تجارت و صنایع افغانستان
 – AISAاداره حمایه سرمایهگذاری افغانستان
 – WTOسازمان جهانی تجارت
 – APTTAموافقتنامه تجارت و ترانزیت افغانستان-پاکستان
 – EPAAاداره انکشاف صادرات افغانستان
 – ADBبانک انکشاف آسیایی
 – IMFصندوق بینالمللی پول
 – FDIسرمایهگذاریمستقیم خارجی
 - FIATAفدراسیون بینالمللی اتحادیه کارگزاران حمل و نقل بار (فیاتا)
 – AFCOاتحادیه شرکتهای باربری بینالمللی افغانستان
 – ATTAموافقتنامه ترانزیت و تجارت افغانستان
 – IRUاتحادیه حمل و نقل بینالمللی جادهای
 – TIRسیستم ترانزیت بینالمللی (تیر)
 – ASYCUDAسیستم خودکار اطالعات گمرکی (آسیکودا)
 – EUاتحادیه اروپا
 – CPECدهلیز اقتصادی چین-پاکستان
 – NATOسازمان پیمان اتالنتیک شمالی (ناتو)
 – NRRCPبرنامة دهلیز منابع ملی و منطقهای
 - UNCTADکنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل
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 – ECOسازمان همکاری اقتصادی
 – SAFTAساحه تجارت آزاد جنوب آسیا
 – CARECهمکاریهای اقتصادی منطقهای آسیای مرکزی
 - MoFTRتفاهمنامه رژیم تجارت خارجی
 – TIFAچارچوب تجارت و سرمایهگذاری
 – GSPسیستم عمومی ترجیحات
 – EBAهرچیز به جز اسلحه
 - CSATTFمجمع حملونقل و تجارت آسیای مرکزی و جنوبی
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ضمیمه برای بخش دوم

پیشرفتهای جدید در بندر آبی چابهار
در تاریخ  ۷۱جنوری  ،02۷8رئیسجمهور حسن روحانی در دیدار با خالد هالل ناصر المعمولی رئیس مجلس عمان فعالیتهای
سرمایهگذاران عمانی در منطقه آزاد تجاری چابهار برای دو کشور را حائز اهمیت دانست و گفت :ایران از فعالیت سرمایهگذاران
عمانی در بخشهای مختلف اقتصادی بویژه در حوزه ترانزیت استقبال

میکند۱۳ .

چابهار فرصت های بیشتری برای ترانزیت از بندرهای هند را فراهم میکند
غالمرضا انصاری سفیر ایران در هند اظهار داشت که بندر چابهار ایران تأثیرات مثبتی روی فعالیتهای حملونقل ،بین کشورهای
ایران و هند داشته و انتظار میرود که حتی دروازه های همکاری ترانزیتی با بعضی از بندرهای هند به زودی باز شود .او این
اظهارات را در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری جمهوری اسالمی (ایرنا) در حاشیه دیدار عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی
ایران با وزیر راهآهن هند در روز چهار شنبه ابراز داشت.
آخوندی به هند آمده بود تا در محفلی که به منظور بازاریابی برای بندر چابهار ایران که بخشی از پالن انکشافی آن در همکاری
با هند انجام شده است ،اشتراک کند .وی در این دیدار روی خریداری  022لوکوموتیف و قطار باربری با وزیر راهآهن هند بحث
کرد و تفاهمنامهای را به ارزش  6میلیارد دالر با اداره دولتی راهآهن هند امضاء کرد .انصاری در مورد دیدارها و موافقتنامه گفت
که دیدار آخوندی از هند یک گام مثبت در مورد نتایج همکاریها در آیندة بین دو کشور در بخش حملونقل بود .او گفت که
پیشرفت موفقانه بندر چابهار زمینهی همکاری با دیگر بندرهای هند را نیز فراهم خواهد

کرد82 .

هند به زودی فروش لوکوموتیف به ایران را نهایی خواهد کرد
راجیف مهروترا ،رئیس و مدیر عامل ادارة دولتی خدمات مهندسی و اقتصادی خطآهن هند در یک مصاحبة اختصاصی با
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران (ایرنا) گفت که دو کشور تفاهمنامهای را برای تهیه درازمدت لوکوموتیف به ایران امضا کردهاند.
او اضافه کرد که این تفاهمنامه همکاریهای آینده در بخش راهآهن بین این دو کشور را تسهیل میکند .جزئیات این تفاهمنامه
در جریان دو هفته آینده نهایی خواهد شد .هرچند اداره خدمات تخنیکی و اقتصادی ریل هند روی دیگر پروژهها با راهآهن ایران
کار کرده است اما این تفاهمنامه یک توافقنامه بسیار مهم برای هند میباشد.
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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
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Chabahar will open door to more transit from Indian ports . New Delhi, Jan 13, IRNA
http://www.irna.ir/en/News/82793886
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اهمیت بندر چابهار برای هند
مهروترا در مورد اهمیت بندر چابهار برای هند ،تأکید کرد که این لوکوموتیفها به حرکت سریع کاالها و انتقال مسافران به ایران
کمک خواهد کرد .وی گفت« :آنها همچنان برای راهآهن زاهدان تا چابهار نیز استفاده خواهد شد که روند توسعه بندر را تسریع
خواهند کرد .این تفاهمنامه و تهیه لوکوموتیفها به ایران برای اهداف کالنتر هند برای وصلشدن به آسیای مرکزی و در نهایت
اروپا از طریق بندر چابهار در ایران نیز استفاده خواهد شد».

8۷

وزیر راه و شهرسازی :بندر چابهار دروازهای بسوی دیگر ملتها است
دهلینو ۷2 ،جنوری  ،02۷8ایرنا؛ عباس آخوندی ،وزیر راه و شهرسازی ایران ،بندر چابهار ایران را که در جنوب شرق دریای
عمان قرار دارد «دروازه ملتها» خواند .در سخنرانیای که در سمینار جستجوی فرصتهای تجارت بین ایران و هند در روز
چهارشنبه صحبت می کرد ،روی اهمیت هماهنگی و تالش مشترک برای افزایش همکاری بین دو کشور تأکید کرده و گفت
ایران ،هند ،افغانستان و دیگر کشورها که از این بندر مستفید میشوند دستبهدست هم دهند تا بندر چابهار به بهرهبرداری
سپرده شود.
او گفت« :ایران و هند از طریق سه دهلیز اصلی روی افزایش همکاریهایشان تمرکز میکنند .نخست ،دهلیز بینالمللی شمال-
جنوب ،از مسیر هند و ایران که از روسیه میگذرد .ما دهلیز دیگری را معرفی کردیم که به سمت غرب و به اروپا میرود .من
فکر می کنم که این برای ایران و هند بسیار مهم است .دهلیز سومی نیز وجود دارد که به سمت شرق از طریق افغانستان و
آسیای مرکزی و نهایتاً به چین ختم میشود».
در مورد دستآورد های همکاران ایران در این قرارداد ،آخوندی گفت که راهآهن ایران-آذربایجان در شمال ایران تکمیل شده و
در  ۷5جنوری  02۷8افتتاح میشود .راهآهن دیگری که قزوین را به رشت در شمال غرب ایران وصل میکند ـ تا سه ماه دیگر
افتتاح میشود ـ سپس از رشت به آستراخان امتداد یافته و به این وسیله ،ما به دو طریق به بندرهایمان در غرب و روسیه
دسترسی پیدا میکنیم.

ایران و هند قراردادی به ارزش دو میلیارد دالر را امضا کردند
دهلینو ۷0 ،جنوری  ،02۷8ایرنا ،عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران اظهار کرد که ایران و هند قراردادی به ارزش دو
میلیارد دالر را در بخش حملونقل و پیشرفت پروژه بندر چابهار امضاء کردهاند .آخوندی در یک مصاحبه اختصاصی با ایرنا در
روز جمعه گفت که روی سه موضوع با مقامات هندی از جمله روی توسعه بندر چابهار تا راهآهن زاهدان به ارزش یک میلیارد
دالر بحث کرده است.
وی گفت« :مقامات شرکت هندی که دخیل در این پروژه هستند ،هفتة گذشته برای تحقیقات الزم به ایران سفر کرده و با
پیشنهادی برای توسعة زنجیره راهآهن به این کشور برگشتهاند» .وی اظهار داشت که موضوع دوم ،بحث بر سر تهیه 022

http://www.irna.ir/en/News/82793574
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لوکوموتیو برای قطارهای باربری بوده است « .این یک معامله خوب بین ایران و هند بود .هند آماده است تا این پروژه را تمویل
کند».
ب ا ذکر اینکه بخشی از لوکوموتیوها در ایران تولید خواهند شد ،او گفت که طبق برآوردها این پروژه  622میلیون دالر هزینه بر
میدارد .آخوندی اضافه کرد« :پروژه تا سه سال دیگر تکمیل خواهد شد .هند بطور قابل توجهی روی توسعه صنعت راهآهنشان
سرمایهگذاریکرده و تکنولوژی جدید در اختیار دارد ،بنابراین همکاری با هند برای ایران به معنای دسترسی به آخرین تکنولوژی
روز در این بخش میباشد».
موضوع سومی که با هندی ها روی آن بحث شد ،تولید مشترک قطار بین ایران و هند بود .بخشی از قطارها بطور مستقیم از هند
خریداری شده ،اما اکثر بخشهای آن در شرکت فوالد اصفهان تولید خواهد شد .آخوندی بیان داشت « :شرکت ایرانی میتواند
بیشتر از  422هزار تُن فوالد از هند دریافت خواهد کرد» .وی گفت که دولت هند نیز برای تمویل این پروژه عالقمند است و
ایران در تالش است تا این موضوعات را در دیدار حسن روحانی از هند در قالب یک قرارداد رسمی به امضاء

برساند80 .

دیدگاه سوراب کُمار ،سفیر هند در ایران در مورد چابهار
سوراب کُمار سفیر هند در ایران ،معتقد است که پروژه توسعه ی بندر چابهار در جنوب شرقی ایران برای هند بسیار مهم است.
چون این بندر برای دهلینو ،حکم دروازة ورود به بازارهای آسیای مرکزی را دارد .او این گفتهها را در مصاحبه اختصاصی با
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران (ایرنا) که در حاشیه دیداری برای تقویت تجارت بین دو کشور از طریق چابهار صحبت میکرد،
اظهار داشت .این دیدار به تاریخ  ۷2جنوری  02۷8صورت گرفت و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران نیز در آن اشتراک
کرده بود .سفیر هند در ایران از سرعت همکاریها بین تهران و دهلینو در خصوص پروژه چابهار اظهار رضایت کرد .آقای کمار
گفت« :جریان همکاری بین ایران و هند در بندر چابهار رضایتبخش بوده و پیشرفت پروژه بسیار خوب است».
ضمن یادآوری افتتاح بندر در  ۹دسامبر  02۷۱از سوی رئیسجمهور ایران ،کُمار گفت« :ما بخش بزرگ انتقال گندم به افغانستان
را از طریق بندر چابهار انجام دادیم که خود نشاندهنده تأثیر مثبت افتتاح این بندر روی راههای تجاری هند میباشد .همه چیز
بسیار خوب پیش میرود و تمام پروسههای مربوط به تدارکات ماشینآالت برای بندر چابهار که مسئولیت هند میباشد ،به زودی
تکمیل خواهند

شد8۹ ».

پروژه چابهار بهترین زمینه برای تقویت روابط ایران و هند
دهلینو ۷2 ،جنوری  ،02۷8ایرنا ،نیتین گادکاری وزیر حمل و نقل ،بزرگراهها و کشتیرانی هند از پروژه بندر چابهار به عنوان
مهمترین پروژه تجاری مشترک هند و ایران نام برد .این اظهارات را گادکاری طی یک مصاحبه اختصاصی در روز چهارشنبه در
حاشیه یک محفل بازاریابی در پاییخت هند که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران نیز در آن شرکت کرده بود ،بیان
داشت .او گفت« :از دید تدارکاتی ،پروژه چابهار بسیار مهم است و یک وضعیت برد-برد برای هردو کشور خواهد بود .هند از این

http://www.irna.ir/en/News/82793383
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پروژه میکند .ما در حال تکمیل پروژه چابهار هستیم ».وی اضافه کرد« :من فکر میکنم که این پروژه برای سرمایهگذاری و
تجارت هردو کشور بسیار خوب است».
گادکاری در با اظهار نظر در مورد موضوع سمیناری که روی تجارت و سرمایهگذاری در چابهار تمرکز دارد ،گفت« :سمینار امروز
زمینه ای را برای تاجران هردو کشور ایران و هند فراهم خواهد کرد تا از این طریق بخشهای مناسبی برای سرمایهگذاری پیدا
کنند که نهایتاً به تجارت بیشتر بین دو کشور منجر خواهد شد» .او با اشاره به آینده روابط بین ایران و هند تأکید کرد« :دولت
هند بسیار عالقمند است تا روابط خود با ایران را توسعه دهد و برای این امر هند سرمایهگذاران خود را تشویق میکند تا به
ایران به ویژه در بندر چابهار سرمایهگذاری کنند .ما از سرمایهگذاری ایران در هند نیز استقبال میکنیم .ما به سرعت موضوعات
بین خود را حل نموده تا روابط دوجانبه در دو کشور گسترش یابد .پروژههای زیرساختی زیادی بین هند و ایران وجود دارد و ما
امیدواریم تا در آینده بتوانیم پروژههای بیشتری در ایران داشته باشیم».
مرحله او ل پروژه بندر چابهار برای هردو کشور ایران و هند از اهمیت اساسی برخوردار است .هند به پروژه بندر چابهار به عنوان
یک فرصت طالیی برای افزایش همکاری و نقش منطقهایاش

میبیند84.

وزیر راه ایران برای تقویت همکاریهای دو جانبه وارد هند شد
دهلینو ۷2 ،جنوری 02۷8؛ ایرنا ،عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران روز چهارشنبه وارد هند شد تا روی تقویت
همکاریهای حملونقل بین دو کشور بحث و گفتگو کند .به نقل از گزارشگر ایرنا در دهلینو ،هیأتی متشکل از مقامهای دولتی
و نیز شرکتهای بخش خصوصی وزیر را در این سفر همراهی میکنند .آخوندی در این سفر روی راههای افزایش همکاری در
بخش حملونقل و راههای برای تقویت بازاریابی برای بندر جدیدالتأسیس شهید بهشتی بحث خواهد کرد.
وزیر همچنان در سمیناری شرکت می کند تا با متخصصان هندی روی منافع مشترک هردو کشور صحبت نموده و در پایان،
گزارشی از هدف سفر خود را با رسانه ها نیز شریک خواهد کرد .آخوندی روی بندر چابهار ،پروژه مشترک بین هند و ایران تمرکز
نموده و در برنامهای که در دهلینو برگزار میشود ،ظرفیتهای این بندر را نیز به بحث خواهد گرفت .حسن روحانی رئیسجمهور
ایران مرحله نخست بندر شهید بهشتی را که واقع در جنوب شرقی شهر چابهار موقعیت دارد در محفلی با اشتراک  62مهمان
خارجی از  ۷۱کشور در تاریخ  ۹دسامبر  02۷۱افتتاح کرد .به عنوان یگانه بندر بزرگ ایران و جایگاه حساس جئوپولیتیک این
کشور ،بندر چابهار نقش حیاتی در وصلکردن هند به افغانستان ،آسیای مرکزی و اروپا بازی خواهد

کرد85 .

رئیس مجلس پاکستان :ایران دوست نزدیک و همکار استراتژیک ما است
اسالم آباد 05 ،دسامبر  ،02۷۱ایرنا؛ رئیس مجلس پاکستان گفت که پاکستان جمهوری اسالمی ایران را به عنوان دوست نزدیک
و همکار استراتژیک خود میپندارد .سردار ایاز صادق این اظهارات را در مالقاتی با علی الریجانی رئیس مجلس ایران در حاشیه
کنفرانس مجالس کشور های اسالمی در اسالم آباد بیان داشت .سردار ایاز از اشتراک هیئت ایرانی در کنفرانس سپاسگزاری نموده
و اضافه کرد که ایران در موفقیت این کنفرانس میتواند یک نقش فعال بازی کند.

http://www.irna.ir/en/News/82792116
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سردار ایاز صادق گفت که ایران و پاکستان در جبهه بین المللی دوست و دشمن مشترک دارند .او خواهان افزایش روابط قوی
بین ایران و پاکستان در تمام بخشها شد .ایاز صادق گفت که برای توسعه روابط پاکستان و ایران ،نقش پارلمان هردو کشور
بسیار مهم است و «ما آرزو داریم کمیتههای مخصوص پارلمانی هردو کشور در تقویت روابط دوجانبه به شمول فعالیتهای
تجاری نقش مؤثری را بازی کنند».
الریجانی به نوبه خود گفت که ایران و پاکستان مشترکات زیادی باهم دارند ،بنابراین هردو کشور باید اقدامات بیشتری را برای
افزایش همکاری در جبهههای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی روی دست گیرند .او روی اجرای موافقتنامههای که بین دو کشور
امضا شده برای استحکام روابط دوجانبه هردو کشور تأکید کرد .الریجانی گفت ما به خطآهن و راه برای وصلکردن بندر چابهار
و گوادر نیاز

داریم86.

انتقال گندم هند از طریق چابهار به افغانستان
نمایندههای هند و افغان از بندر چابهار دیدار کردند
زاهدان ۹۷ ،اکتوبر ،02۷۱ ،ایرنا؛ گروهی از مقامهای ایرانی و هندی و نمایندههای افغانی روز سهشنبه به چابهار رسیدند تا به
مراسم ویژها ی که به مناسبت رسیدن اولین محموله گندم کمکی هند به افغانستان برگزار شده بود ،اشتراک کنند .رئیس عمومی
بندرهای سیستان و بلوچستان و ناخدا بهروز آقایی گفتند که محموله گندم باید از طریق ایران ترانزیت شود .آقایی گفت« :
کاروان  645کانتینر ( 02فُتی) بعد از خالیکردن بارهایشان در بندر چابهار به افغانستان ترانزیت میشود» .او گفت که انتظار
میرود محموله هندی در چهارشنبه به بندر برسد.
بندر چابهار بهترین ،امن ترین و اقتصادی ترین راه برای انتقال کاالها بین هند و افغانستان است؛ او اضافه کرد« :این راه انتقال
کاالها به کشورهای عضو دولتهای مستقل کامنویلت را نیز فراهم میکند ».او گفت «انتقال  ۷۷2.222تُن گندم از بندر چابهار
یک نقطه عطف برای انتقال کاالها از بندر چابهار خواهد بود که به توسعه همکاری و افزایش حجم تجارت بین این کشورها
خواهد شد».
این مسیر جدید هند ار راههای ترانزیتی در داخل پاکستان بی نیاز میسازد .نارندرا مودی روز یکشنبه در تویتر خود از انتقال و
صادرات دوباره گندم هندی به افغانستان از طریق ایران را به افغانستان و ایران تبریک

گفت8۱ .

افتتاح ترانزیت کاالهای هندی از طریق ایران به افغانستان
تهران 0۳ ،اکتوبر ،02۷۱ ،ایرنا؛ هند روز یکشنبه مسیر انتقال کاالها به افغانستان از طریق بندر چابهار ایران را طی محفل ویژهای
افتتاح کرد .اولین محموله گندم از هند به بندر چابهار رسیده و از آنجا دوباره به افغانستان صادر شد.

http://www.irna.ir/en/News/82775363
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افتتاح این مسیر جدید هند را از راههای ترانزیتی در داخل پاکستان بی نیاز میسازد .نارندرا مودی روز یکشنبه در تویتر خود از
انتقال و صادرات دوباره گندم هندی به افغانستان از طریق ایران را به افغانستان و ایران تبریک

گفت88 .

سومین کشتی گندم هندی برای افغانستان به بندر چابهار ایران رسید
چابهار 06 ،نوامبر  ،02۷۱ایرنا؛ رئیس کل بنادر و اداره دریایی ایران در سیستان و بلوچستان به روز یکشنبه اعالن کرد که
سومین کشتی ح امل گندم کمکی هند به افغانستان به بندر چابهار ایران رسیده است .بهروز آقایی گفت که  642کانتینر که
 ۷5.222تُن گندم می شود ،دوباره به سمت مِالک در جنوب غربی افغانستان بارگیری میشود .وی گفت که چابهار نزدیکترین
و اقتصادیترین بندر میباشد که افغانستان محصور در خشکی را به دریای آزاد وصل میکند.
آقایی همچنان گفت که  ۷۷2.222تُن گندم دیگر که از سوی هند به افغانستان کمک میشود نیز از طریق چابهار به افغانستان
منتقل خواهد شد .گندمها توسط  5222تریلر به افغانستان منتقل میشود که شغلهای فراوانی در سیستان و بلوچستان ایران
و مِالک افغانستان خلق خواهد

کرد8۳ .

بنیاد ملی دریایی هند :ایران برای هند بسیار مهم است
تهران 0۷ ،نوامبر  ،02۷۱ایرنا؛ رئیس اجرایی بنیاد ملی دریایی هند گفت که ایران برای هند بسیار مهم است چون ایران،
کشورهای جنوب آسیا را در تأمین انرژی مورد نیازشان کمک میک ند .کاپیتان گورپریت کورانا در حاشیه دیداری در دهلینو با
اشتراک جمعی از خبرنگاران از اتحادیة همکاریهای منطقهای حاشیه دریای هند گفت که ایران و هند روابط دوستانه سنتی
دارند.
اتحادیه همکاریهای منطقهای حاشیه دریای هند ،یک سازمان بینالحکومتی دارای  0۷عضو که در  ۱مارچ  ۷۳۳۱تأسیس
شده ،برای توسعه همکاریهای اقتصادی در سطح منطقه و تقویت همکاریهای مشترک مبنی بر یک اجماع و توافقنظر بین
کشورهای عضو تالش میکند .اتحادیه همکاریهای منطقهای حاشیه دریای هند ساحة مشخصی را در سیاست بینالمللی تعریف
میکند که دولتهای ساحلی هممرز با هند را شامل می شود .ایران نیز یک عضو این اتحادیه است.
ضمن خاطر نشان کردن کمبود منابع انرژی هند که در حال افزایش است ،گفت :ایران با امضای قراداد بلند مدت عرضه نفت و
گاز با کشورهای جنوب آسیا در گذشته ،لطف بزرگی در حق کشورش کرده است .کاپیتان کورانا اضافه کرد که بدون شک ایران
آن زمان بخاطر تحریمهای آمریکا در انزوا قرار داشت.
رئیس اجرایی بنیاد ملی دریایی هند اظهار امیدواری کرد که ایران در آینده به وضعیت گذشته برنگشته و به طور کامل جایگاه
پیشین بینالمللیاش را بدست آورد .در رابطه به تالشهای ایاالت متحده که مانع تجارت بین تهران و دهلینو شود ،وی گفت:
«آمریکاییها اغلب از رابطه ما با ایران میپرسند که چرا ایران برای ما بسیار مهم است ]برای تقویت روابطمان با دولتهای
خاورمیانه[ ما گاهی بجای مراجعه به ایاالت متحده به ایران مراجعه میکنیم».
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در پاسخ به چنین پرسشهای ایاالت متحده ،او گفت« :بدون شک که دالیلی زیادی برای این امر فراتر از آنچه من حاال میگویم
وجود دارد» .اما پاسخ ما به آنها این است « :ببینید ،ایران برای ما بسیار مهم است چون افغانستان برای ما مهم است» .کورانا
اضافه کرد که ایران و هند بسیار نقش مهم ،همسان و هماهنگ در افغانستان دارند.
کورانا در ادامه گفت « :هرکشوری خواه ایران ،ایاالت متحده و یا هند باشد ،همیشه تالش میکند که منافع خودشان در نخست
تأمین شود ».وی اضافه کرد که بدون شک بین ایران و هند یک همگرایی هم به لحاظ رابطه خریدار و فروشنده منابع انرژی و
هم در به لحاظ توسعه بندر چابهار در جنوب ایران وجود دارد.
وی گفت که چند وقت پیش ،هند نخستین محموله گندم را از ممبئی ،یک شهر پر جمعیت در سواحل غربی هند ،از طریق
بندرعباس در والیت جنوبی هرمزگان به دهلیز بینالمللی حملونقل شمال – جنوب اعزام کرد.
او گفت ما به این دلیل این کار را کردیم چون بندر چابهار هنوز آماده نیست .هنگامیکه بندر آماده شد ،یک مسیر تجاری خوبی
برای هند میباشد ،طوریکه این بندر پاسخی برای یک کمربند ،یک جاده چین نیز خواهد بود .رئیس اجرایی بنیاد ملی دریایی
هند گفت که دهلیز آسیا – آفریقا و دهلیز بینالمللی حملونقل شمال – جنوب هردو برای هند از اهمیت زیادی برخوردار است
و افزود که ایران نقش مهمی در اجرای این دو دارد و به همین دلیل ایران برای دهلینو بسیار مهم است.
او افزود که مهم ترین نکته در مورد اهمیت چابهار در این امر نهفته است که هند از طریق این بندر به خاک افغانستان دسترسی
دارد« .پاکستان دسترسی تجاری هند به افغانستان را قطع کرده است .من همیشه گفتهام که هند به دلیل موانع جیوپولیتیک و
جیوفیزیکی که با آن مواجه است ،به مثل یک جزیره میماند .ما از شمال توسط سلسله کوهها احاطه شدهایم و در غرب با
پاکستان و چین مشکالت داریم ».هند و پاکستان از استقاللشان از بریتانیا در سال  ۷۳4۱تا حال سه جنگ را پشتسر
گذاشتهاند .باوجود موافقتنامه آتشبس که در نوامبر  022۹امضا کردیم ،زد و خوردهای پراکنده هنوز ادامه دارد.
او گفت که هند روابط بسیار خوب و دوس تانه با افغانستان دارد و در حال حاضر یک نقش بسیار بزرگی را در ایجاد ثبات در
افغانستان در هماهنگی با ایران بازی میکند.
کورانا گفت ،هند نیاز دارد تا به افغانستان و فراتر از آن به دولتهای آسیای مرکزی دسترسی داشته باشد تا انرژی مورد نیاز
خود را تأمین و محصوالت خویش را به فروش برساند.
در رابطه به بندر چابهار و نقش ایران برای رسیدن این هدف ،او اضافه کرد« :ما حمایت قوی ایران را در تسریع تکمیل پروژه
چابهار با خود داریم».
این مقام هندی همچنان اظهار خوشنودی کرد که حاال جاپان نیز عالقمند است تا در پروژه چابهار سهم بگیرد ،وی افزود که
هند ممکن است متخصصان مورد نیاز را داشته اما ممکن است در بعضی موارد با کمبودهایی مواجه باشد .بنابراین حضور
جاپانیها و تکنالوژی که آنها در اختیار دارند ،یک دستآورد بسیار مهم برای بندر چابهار خواهد بود.
کورانا اضافه کرد که با توجه به حضور ایران ،هیچ دلیلی وجود ندارد که پروژه پیشرفت نکرده و تکمیل نشود .او کاستیهای هردو
کشور را که باعث کندی پیشرفت کار در چابهار شده می پذیرد و گفت امیدوار است که سرعت کار بیشتر گردد.

۷۷5

بنیاد ملی دریایی هند مستقر در دهلی که در سال  0225تأسیس شده است ،نخستین نهادی است که تحقیقات مستقل و
پالیسی محور در باره موضوعات دریایی انجام میدهد .این نهاد در  ۷۳فبریوری  0225افتتاح

شد۳2 .

پیشنهاد ایران برای وصلکردن گوادر با چابهار از طریق راهآهن
اسالم آباد 04 ،اکتوبر  ،02۷۱ایرنا؛ روزنامه پرخواننده اردو زبان پاکستان ،گزارش داده است که ایران پیشنهاد کرده تا بندر گوادر
در پاکستان از طریق یک راهآهن به بندر چابهار وصل گردد .روزنامه نوای وقت نیز روز دوشنبه گزارش داده است که پاکستان
مطالعه سه مسیر که گوادر را با چابهار وصل کند تکمیل کرده است .به نقل از گزارش گفته است که وصلکردن گوادر از طریق
راهآهن یک بخش اعظم دهلیز اقتصادی چین – پاکستان است.
این گزارش افزوده است که ایران قبالً تصمیم خود مبنی بر پیوستن به دهلیز اقتصادی چین – پاکستان پیشنهاد کرده که گوادر
از طریق راهآهن به چابهار وصل گردد .کارشناسان گفته اند که اهمیت راهآهن در دهلیز اقتصادی چین – پاکستان را نمیشود
نادیده گرفت .تحت دهلیز اقتصادی چین – پاکستان پروژه های زیرساخت زیادی ساخته خواهد شد .ارزش اصلی این دهلیز که
 46میلیارد دالر بود ،ارزش آن در حال حاضر  60میلیارد دالر شده است .این پروژه بندر گوادر پاکستان را به والیت سینکیانگ
چین وصل

میکند۳۷ .

ارزش تجارت چابهار در  9ماه به  302میلیون دالر رسید
چابهار ۷6 ،جنوری  ،02۷8ایرن؛ محمد میری ،رئیس تقویت تجارت منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار ،روز شنبه گفت که در
جریان  ۳ماه نخست سال جاری ایرانی کاالی به ارزش  82۹میلیون دالر صادر و وارد شده است .وی افزود این رقم  ۹۱درصد
افزایش را در مقایسه به سال قبل نشان میدهد .او گفت که واردات به منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار شامل مواد خام و
ماشینآالت میشد.
محمد میری گفت که وزن کاالهای صادر و وارد شده این جریان زمانی  ۹64.685کیلوگرم بوده است۳0.بندر شهید بهشتی با
ظرفیت  8.5میلیون تُن در سیستان و بلوچستان ایران ،توسط حسن روحانی افتتاح خواهد

شد۳۹ .
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http://www.irna.ir/en/News/82737280
http://www.irna.ir/en/News/82706429
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۷۷6

انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان
قلعۀ  9برجه ،کارته پروان ،کابل ،افغانستان
پست بکس 4125 :پستهخانه مرکزی

www.aiss.af
contact@aiss.af
www.facebook.com/AISSAfghanistan/
Twitter: @AISS_Afg
Linkedin: Afghan Institute for Strategic Studies

استفادة تجاری از تمام نشرات انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان ،بدون موافقت کتبی این نهاد جداً ممنوع است.

تجزیه و تحلیلهای ارایه شده در این گزارش ،متعلق به تیم تحقیقاتی انستیتوت بوده و موضع رسمی انستیتوت
مطالعات استراتژیک افغانستان ) (AISSنمیباشد.

۷۷۱

