
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -زارت امور خارهج رد شمال و شرق كشور و  نمايندگي
 

           

 بسمه تعالی

 

 رسوليان معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي جناب آقاي علی
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   بازرگاني واليت قندهار قرار گرفته است. 
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 بنام خدا

 قندهار از طریق چابهار به هند والیت صادراتی اولین محموله رسیدن 

 

 چکیده:
غرب جنوب یکماه قبل اتاق تجارت قندهار طی تماس با نمایندگی به ابراز تمایل تجار حوزه حدود 

ی از هماهنگدرات محصوالت کشاورزی منطقه شد. پس افغانستان برای استفاده از بندر چابهار جهت صا

، محموله نخست قندهار عازم چابهار چابهار و بر قراری خط مستقیم تماس بین دو طرفبا مسئولین بندر

ل میوه تازه قندهار برای ارسال به هند از مسیر چابهار قرار اطالع محموله های بعدی شامو هند شد. از 

 مچنینهو  شدن مسیر هوایی پاکستان بر روی پرواز های افغانی به هنددر شرف انتقال است. بسته 

   چابهار را فراهم می کند. رتمشوق های هندی ها برای جذب کاالهای افغانی زمینه فعالیت بیش

 متن:
مسیر ولین محموله صادراتی والیت قندهار از طریق ادومین محموله صادراتی افغانستان به همراه 

 خشکبارصادراتی قندهارهند رسید. محموله  "ناواشیوای"به بندرظرف یک هفته  ،چابهارترانزیتی 

مجموع هزینه  است. بوده دالر هزار 2. ارزشبه  تن انجیرخشک  22..خشک و تن زردآلوی  11شامل 

 بوده است. دالر 1521 بر بالغ نیز (انتقال و خدمات گمرکی، هزینه) شامل هرکانتینر

در آمادگی این بننیز از اعالم مسئولین بندرچابهار پس از ارسال دومین محموله صادراتی افغانستان،  

 خبر می دهند.به بنادر هند اجرای سریع مراحل گمرکی، حمل و نقل و بارگیری و ارسال آن برای 

ان برای ارسال یک افغانست در ها ازآمادگیضمن اظهار این مطلب  چابهار بندر مدیرکل "آقایی بهروز"

 دربن مدیرکل .ه استخبر دادبه مقصد بنادر هند کانتینری از طریق بندر چابهار  25صادراتی  محموله

 ینکمتر با باشد، کم بندر در کاالها این ماندگاری که بوده این ما هدف": کرد اطرنشاندر ادامه خ چابهار

تواند با کاالهای دیگر ب حداقل و نشود تحمیل کاال این به زیادی های هزینه و شود داده انتقال هزینه

سایر  و انبارداری خصوص در ای هزینه گونه هیچدر مجموع  ": کرد تأکید وی ."رقابت پذیر باشد

 وبمص و الزم های تخفیفدر عین حال  و شود نمی ی صادراتی افغانستان اخذکاالها ازتسهیالت بندری 

 ."برای این کاالها منظور شده است

اعطایی بیشتر شود، تسهیالت  ها حجم محموله قدر هر بعدی، های محموله در مطمئنا که افزود آقایی

میوه های تازه و خشک صادرات فرا رسیدن فصل  با اشاره بهوی  بهترخواهد بود.در نظرگرفته شده نیز 

ی ما هم ترمینال کانتینر"رامون آمادگی های بندر چابهار برای صادرات این میوه ها گفت: ی، پافغانستان

بندر از نظر خطوط الینری و هم فیدری بیشتر شده، لذا  یخچالی داریم و هم با توجه به این که تردد در
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د یشان دیر به مقصهایشان در بندر بماند یا این که کاالهاتجار افغانستان هیچ گونه نگرانی که کاال

 اهشک ها هزینه که است این شان تالش تمام که کرد تأکید دیگر بارایشان   ."برسد، نداشته باشند

 وارد بازارهای مقاصد صادراتی شوند.باالتری ی پذیر رقابتبا قیمت  افغانستان صادراتی کاالی تا دبیا

از والیت  1935 خرداد .، این محموله به تاریخ افغانستاناتاق تجارت و صنایع بر اساس اعالم خبرنامه  

 حالی در این رسید.هند  "ناواشیوای"بندر به از یک هفته پسکه ر گردیده اقندهار عازم بندر چابه

 سال اسفند 2 تاریخ بهکانتینر  9.تن شامل  215به وزن  افغانستان صادراتی محموله اولین که است

کاهش روز به بندر بمبئی هند رسید.  11پس از گذشت حدود از همین مسیر ترانزیتی   (1931)گذشته

های گمرکی و کاهش هزینه ،مدت زمان حمل محموله های صادراتی افغانستان به هند از مسیر چابهار

 محمولهحمل ضمن فراهم آوردن زمینه های افزایش  بندری،اعطایی  انبارداری به همراه دیگر تسهیالت

 بنادر هند بهوارداتی افغانستان از ورود کاالهای های صادراتی از این مسیر به تدریج می تواند زمینه 

 . نیز میسر سازدبندر چابهار را 

 نکات:
ست افزایش محدودیت های دوره ای پاکستان در جلوگیری از ارسال محموله های شایان ذکر ا -1

صادراتی این کشور به هند پس از به وجود آمدن هر نوع تنش سیاسی بین دو کشور از یکسو و تاثیر 

پذیری سیاست های تجارت خارجی افغانستان بویژه صادرات این کشور از افزایش تنش های سیاسی 

مسدود شدن خطوط هوایی پاکستان به روی پروازهای تجاری و  مانندو پاکستان  و نظامی بین هند

موجب شده است درحادثه درگیری نظامی چندی قبل بین هند و پاکستان، مسافربری افغانستان 

 ارجی خود قرار دهد.خاستفاده از ظرفیت های بندرچابهار را دراولویت سیاست های تجارت افغانستان 

شایان ذکر است کوتاه شدن زمان حمل و نقل و تسهیالت بندری اعطایی از سوی مسئوالن بندر  -.

و اولین محموله خشکبار قندهار به هند با استقبال دومین محموله صادراتی افغانستان چابهار برای 

ی خوب تجار افغان و مقامات اتاق بازرگانی قندهار مواجه شده است. بدیهی است حفظ سیاست ها

اتخاذ شده و استمرار هماهنگی های بعمل آمده از سوی مسئوالن نهادهای ذیربط کشورمان در این 

فرصت الزم برای رونق هرچه بیشتر فعالیت های ترانزیتی مسیر چابهار را بیش از  خصوص، می تواند

  پیش فراهم نماید. 

 در یترانزیت هایقطب مهمترین از یکی به شدن تبدیل ظرفیت اقتصادی، و سیاسی لحاظ به چابهار -9

 موقعیت  و پروژه این در دخیل کشور سه بین سیاسی تنش کم نسبتا روابط. است دارا را منطقه

 تردید، بدون و ساخته ممکن دیگر زمان هر از بیشتر را پروژه این شدن اجرایی آن،ممتاز  اقتصادی

   برکاهش عالوه چابهار جهت، این از .شود منطقه سیاسی مناسبات در شگرف تغییرات باعث تواندمی
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 را پاکستان هب افغانستان ترانزیتی – تجارتی وابستگی افغانستان، رایب ترانزیتقابل توجه هزینه های 

 هب کمتری وابستگی میزان با را اشخارجی تجارت سیاست تا سازدمی قادر را افغانستان و داده کاهش

 رونق گرفتن فعالیت های مسیر ترانزیتی بندر است، روشن آنچه تردید، بدون  .کند طراحی پاکستان

 اکستانپ کنترل کاهش بهضمن ایجاد فرصت برای توسعه اقتصادی استان سیستان و بلوچستان  چابهار

 .انجامدمی منطقه در ترانزیت و تجارت مسیرهای سازی متنوع و ترانزیتی استراتژیک مسیرهای بر
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