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 گزارش توجیهی هند

 میلیارد و 1و بالغ بر ) هفتمین کشور پهناور جهان( هزار کیلومتر مربع وسعت 287 میلیون و 3جمهوري هند با 

 .در جنوب شرق آسیا واقع شده است) دومین کشور پرجمعیت جهان( نفر جمعیت 270

 . درصد نیز مسلمان دارد14اکثریت مردم هندو و اقلیتی حدود 

 

 :ساختار حکومتی 

هند بزرگترین دموکراسی جهان بوده که براساس نظام سیاسی فدرال و ساختار دموکراسی پارلمانی دو مجلسی 

تخاب می شود و قدرت اجرایی در دست نخست وزیر است که از درون حزب پیروز انتخابات پارلمانی ان. اداره می شود

رئیس جمهور در هند مقامی تشریفاتی است که ریاست حکومت و فرماندهی کل . ریاست دولت و کابینه را دارد

در راس هر .  کرسی می باشد250کرسی و مجلس سنا داراي  552مجلس عوام داراي . مسلح را برعهده داردنیروهاي 

 .را مودي از حزب بی جی پی نخست وزیر می باشدرنددر حال حاضر آقاي نا. د ایالت یک سر وزیر قرار دار

 :روابط با جمهوري اسالمی ایران

 همکاري دو کشور در حـال رشـد مـی باشـد کـه         طی سالهاي اخیر بویژه بعد از روي کار آمدن دولت یازدهم،           

شد که خوشـبختانه در  نمونه آن قرارداد همکاري دو کشور در زمینه سرمایه گذاري هندي ها در توسعه بندر چابهار می با     

هند در سالهاي اخیر همواره در مسایل حقوق بشر به نفع جمهـوري اسـالمی ایـران               .  به نتیجه رسیده است      1394سال  

راي داده است و همواره از حـق جمهـوري اسـالمی ایـران جهـت برخـورداري از انـرژي هـسته اي حمایـت نمـوده و                             

 .با کشورمان اشتراك نظر دارددرخصوص مسائل افغانستان و مبارزه با تروریسم 

 میلیـارد دالر بـوده   16 حجم تبادل تجاري دو کشور بـالغ بـر    2011در سالهاي   . هند دومین خریدار نفت خام ایران است      

 با رشـد نـسبی بـه    1394 میلیارد دالر نیز کاهش پیدا نمود ولی از سال 3 به 91است و این حجم در ایام تحریم در سال   

نفت خام و فرآورده هاي پترو شیمی عمده صادرات ایران به هند می باشد که بـرنج،        . الر رسیده است   میلیارد د  7بیش از   

  .خوراك دام ، مواد غذایی، فوالد و ماشین آالت برقی و صنعتی عمده واردات کشور از هند را تشکیل می دهند
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 :تان به اسسفیر محترم جمهوري هند در تهران سفر قدامات انجام شده درخصوصا

وزارت امـور خارجـه، درخـصوص      با  سفارت هند در تهران    11/01/1395 مورخ   17/2015یاداشت شماره   بنا به    

 ).تصویر پیوست(1395 اردیبهشت 9 و 8د در تاریخ سفر سفیر محترم آن کشور به بیرجن

 وزارت امـور  رئیس محترم نماینـدگی ، براهیمیآقاي اجناب   15/12/1394 مورخ   217572نامه شماره   به دنبال    

بـا    همکاران دفتر هماهنگی امور اقتـصادي و بـین الملـل    09/02/1395 لغایت   14/01/1395، از تاریخ    خارجه در بیرجند  

پرداختنـد و بـا     محتـرم هنـد  ریسـف مالقاتهـا و بازدیـد سـفر          بررسی بهدر بیرجند    نمایندگی وزارت امور خارجه    همراهی

 : تهیه و تدوین گردید زیرمالقات و بازدیدهايبرگزاري جلسات متعدد 

 مالقات با جناب آقاي ناصري، فرماندار محترم بیرجند 

 بازدید از منطقه ویژه اقتصادي بیرجند 

 مالقات با جناب آقاي خدمتگزار، استاندار محترم خراسان جنوبی 

  جناب دکتر حسنی رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی بیرجندمالقات با 

 عه بیرجندبازدید از بازار سنتی و قل 

 مالقات با جناب دکتر دوستی، رئیس محترم پارك علم و فناوري استان 

  بازدید از باغ اکبریه 

 بازدید از مدرسه شوکتیه بیرجند 

  مرکز غیردولتی و خیریه توانمند سازي زنان ایرانی و افغانی(بازدید از کارگاه مرکز دستان پرتوان( 

 بازدید از بافت قدیمی شهر خوسف 

 .مهیا گردیدبه استان  سفیر محترم هندجام برنامه ریزي هاي الزم، مقدمات ورود پس از ان 
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  جناب آقاي سائوراب کومار سفیر محترم هند در تهران به بیرجندسفر برنامه 

 1395ماه اردیبهشت 8شنبه اره  چ

 شرح برنامه زمان

 استقبال در فرودگاه بین المللی بیرجند 08:00

10:30-

10:00 
 ا جناب آقاي ناصري، فرماندار محترم بیرجند مالقات ب

12:30-

11:00 
 بازدید از منطقه ویژه اقتصادي بیرجند

13:50-

13:15 
 مالقات با جناب آقاي خدمتگزار، استاندار محترم خراسان جنوبی

17:50-

17:00 
 مالقات با جناب دکتر حسنی رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

19:30-

18:00 
 د از بازار سنتی و قلعه بیرجندبازدی

 

 1395 اردیبهشت ماه9پنجشنبه 

 شرح برنامه زمان

 مالقات با جناب دکتر دوستی، رئیس محترم پارك علم و فناوري استان 9:00-8:00

10:00-

9:15 
 بازدید از باغ اکبریه 

11:00-

10:00 
 بازدید از مدرسه شوکتیه بیرجند

12:00-

11:00 

مرکز غیردولتی و خیریه توانمند سازي زنان ایرانی (رکز دستان پرتوان بازدید از کارگاه م

 )و افغانی

17:00-

15:00 
 بازدید از بافت قدیمی شهر خوسف
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 08/02/1395  مورخشنبهگزارش روز چهار

 جلسه معرفی و بررسی فرصتها و ظرفیتهاي سرمایه گذاري استان در محل منطقه ویژه اقتصادي بیرجند

 

 

 

 

 

 بـا حـضور   جلـسه اي  ،رئـیس محتـرم منطقـه ویـژه اقتـصادي بیرجنـد       صفدري زادهجناب آقاي   ه دعوت   بنا ب 

 . برگزار شد08/02/1395مورخ بیرجند  منطقه ویژه اقتصاديدر محل دستگاههاي اقتصادي استان 

ضـمن عـرض خیـر مقـدم بـه سـفیر             ،رئیس منطقه ویژه اقتصادي بیرجند ظهر چهارشنبه در بازدید سفیر هند          

 ایشان، گزارشی از نحوه ایجاد منطقه ویژه اقتصادي بیرجنـد کـه مـصوب هیئـت محتـرم                 انحترم هندوستان و همراه   م

منطقه ویژه اقتصادي بیرجند به عنوان پـس  :  ندوزیران است و از سوي بخش خصوصی اداره می شود ارائه و اظهار داشت  

 . مینمایدکرانه و بندر خشک معرفی و ایفاي نقش 

و از رابطـه   انـد  ها نقش بسیار خوبی در آبرسانی و توسعه این اسـتان ایفـا کـرده            هندي :یشان افزودند در ادامه ا  

بسیار خوب بین دو کشور ابراز خرسندي کرد و از اینکه مسیر ایران و چابهار را براي توسـعه روابـط خـود بـا افغانـستان                  

توانـد نقـش خـوبی را بـه        قه ویژه اقتصادي بیرجند مـی     وي با اشاره به اینکه منط     . اید نیز خوشحال هستیم     انتخاب کرده 

تواند بهترین راه براي خروج کاالهایی که از        می 78مرز میل   : عنوان تسهیل کننده راه ارتباط با افغانستان ایفا کند، افزود         

 .آید باشد هند به چابهار می

ه ویژه اقتصادي بیرجند به عنـوان     با بیان اینکه طی مذاکرات انجام شده با مسئوالن چابهار منطق           سپس ایشان 

استان خراسان جنوبی از پتانسیل هـاي بـسیار خـوبی    : ندکند، گفت پس کرانه بندر و بندر خشک معرفی و ایفاي نقش می     

 با بیـان اینکـه اسـتان خراسـان جنـوبی       ایشان .برخوردار است و آمادگی پذیرش سرمایه گذاران خارجی و داخلی را دارد           

از تمام قوانین حمایتی جمهوري اسالمی ایران براي سرمایه     : رمایه گذاران هندي خواهد بود، افزود     میزبان خوبی براي س   

 .تواند منافع خوبی را براي تجار هندي داشته باشد گذاران خارجی استفاده خواهیم کرد که می

هندوستان بـراي  : سائوراب کومار، سفیر محترم هندوستان نیز در در سخنان خود اظهار نمود      آقاي  جناب  سپس  

 افغانستان قرارداد 78 میل ارتباط با ایران اهمیت زیادي قائل است و ما براي توسعه بندر چابهار و خط ارتباطی چابهار به               

 . و بین ایران، افغانستان و هند قراردادي تنظیم خواهد شد تا افغانستان از طریق چابهار به دریا وصل شودداریم
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 در ادامه افزود نخست وزیر هندوستان تا ماه آینده به ایران سـفر خواهـد کـرد و در فـاز اول راه آهـن چابهـار بـه         ایشان

و در فاز سوم مناطق ویژه و ازاد چابهـار، بیرجنـد   . زاهدان، و در فاز دوم زاهدان به بیرجند و به مشهد توسعه خواهد یافت    

ا توجه به بازدید خود از بازارچه هـاي میلـک و دوغـارون، در خـصوص             ایشان ب  .و دوغارون با هم همکاري خواهند کرد      

 .تعداد تردد روزانه کامیون هاي ورودي و خروجی از طریق مرز ماهیرود و حجم تجارت ایران و افغانستان پرسش نمود

 نـد در زمینـه   ه هـاي مزیتظرفیتها و   مهندس صفدري زاده نیز پس از پاسخگویی به سواالت سفیر، متقابالّ با توجه به               

 ابراز امیدواري به توسعه همکاریها در ایـن زمینـه نمـود و افـزود بـا توجـه وجـود                   ، آي تی، خودرو سازي و تجارت      هاي

زیرساختهاي مناسب در مناطق مرزي، زمینه پذیرش هیئت هاي اقتصادي طـرفین وجـود دارد و بایـد بـه شـرکتهاي دو        

 .طرف اطالع رسانی شود

 

 )13:15ساعت (ان با استاندار خراسان جنوبی دیدار سفیر هند در تهر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  به دیدار استاندار محترم خراسان جنوبی رفتنـد 1395 اردیبهشت  8 روز   13:15سفیر محترم هند در تهران ساعت       

ـ در این دیدار جناب آقاي وجه اله خدمتگزار؛ استاندار محترم ضمن خوش آمدگویی به سـفبر محتـرم هنـد در تهـران             ه ب

این استان در بخش معدن، صنعت، تجـارت و     : و گفتند د  دنظرفیت هاي خراسان جنوبی در بخش هاي مختلف اشاره کر         

 .گردشگري داراي توانمندي هاي بسیار باالیی است که می تواند مورد توجه سرمایه گذاران هندي قرار گیرد
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ـ      افزودند  ایشان ادامهدر   ه تجـاري، فرهنگـی ،اقتـصادي و سیاسـی بـا       ایران و هندوسـتان داراي ارتباطـات دیرین

 .یکدیگر بوده و ما نیز به تبع همین امر، خواهان توسعه روابط تجاري با کشور هندوستان هستیم

 به موضوع راه آهن و اتصال استان به خط ریلی راه آهن سراسري به عنوان یکی از مهمترین اولویت هاي کـاري            ایشان

مسئولین امر در دولت و مسئولین در استان خراسان جنـوبی بـه طـور جـد بـه           : دندو افزو  نددولت تدبیر و امید اشاره کرد     

دنبال اجرایی کردن این پروژه مهم هستند که این امر می تواند با مشارکت شرکت هـاي هندوسـتانی بـه مرحلـه اجـرا                   

 .برسد

در دوران : اظهـار داشـتند   کـرد و   به اعمال تحریم هاي ظالمانه استکبار علیه ایـران اشـاره     استاندار خراسان جنوبی  

تحریم ،کشور هندوستان به عنوان یکی از کشورهایی که ارتباطات خوب اقتصادي با ایـران داشـت مـورد توجـه بـود و                     

ـ  اظهـار امیـدوراي کر   ایشان .امروز نیز این همکاري ها در عالی ترین سطح ادامه دارد           د، در حـوزه صـادرات و واردات   دن

ن عرصه در دو کشور به نتایج خوبی رسیده و ارتباطات آنها داراي اثرات خوبی در حوزه اقتصادي              هرچه سریعتر فعالین ای   

 .باشد

امید اسـت سـفر سـفیر    :  هندوستان را کشوري بزرگ و تاثیرگذار در منطقه ودنیا دانست و تصریح کرد             وجه اله خدمتگزار  

، بـه مـرز مـشترك    سـپس ایـشان   .ها و سطوح باشدهندوستان به خراسان جنوبی آغازي بر توسعه روابط در تمامی رده        

در حال حاضر مراودات بسیار خوبی بین تجار ایرانی و افغانستانی وجود دارد کـه  : استان با افغانستان اشاره کرد وادامه داد 

 .گیرداین امر نیز می تواند به عنوان یک نقطه مشترك مورد توجه فعالین اقتصادي در دو کشور ایران و هندوستان قرار 

 

 .ایران و هندوستان داراي ارتباطات دیرینه و تاریخی هستند *

ـ ت گف نیز در ایـن دیـدار  تهرانکشور هندوستان در محترم سفیر  ؛سائوراب کومار جناب آقاي     خراسـان جنـوبی را   :دن

 دیرینـه و  ایـران و هندوسـتان داراي ارتباطـات   : نداستانی با قابلیت هاي باالي اقتصادي برشمرد و خـاطر نـشان سـاخت         

 .تاریخی هستند که می تواند مورد توجه قرار گیرد

سائوراب کومار، با بیان اینکه مابه دنبال توسعه روابط تجاري ، صنعتی و مواصالتی بـا ایـران هـستیم،         جناب آقاي   

 در یک ماه آینده که نخست وزیر هندوستان به ایران سفر کنـد موضـوعات مهـم کـاري بـین دو کـشور ازجملـه          : ندگفت

 .موضوع راه آهن در دستور کار دو طرف قرار خواهد گرفت

تقویت این ارتبـاط مـی توانـد    : دن ارتباط سه جانبه ایران، افغانستان و هندوستان را مورد تاکید قرار داد و افزو   ایشان

 .ن باشدعالوه بر توسعه اقتصادي در این کشورها ، موجب ایجاد امنیت پایدار و توسعه در کشور همسایه، افغانستا

عـالوه بـر ایـن امـر     : به موضوع خواهر خواندگی بیرجند با یکی از شهرهاي هندوستان اشاره کـرد وافـزود  سپس ایشان   

همکاري هاي صنعتی، معدنی و نیز گیاهان دارویی می تواند به عنوان مهمترین عوامل همکـاري هـاي دوجانبـه مـورد                

  .توجه قرار گیرد
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 09/02/1395گزارش روز پنجشنبه مورخ 

  جلسه سفیر هند با رئیس و اعضاي پارك علم وفناوري و اساتید دانشگاه بیرجند

اسـاتید و   بـا حـضور   جلسه اي رئیس محترم پارك علم و فناوري استان، جناب آقاي دکتر دوستی  بنا به دعوت    

 .د برگزار ش09/02/1395مورخ  پارك علم و فناوري استاندر محل اعضاي پارك علم و فناوري استان 

سفیر هند در روز دوم کاري خود در بیرجند به منظور بررسی زمینه هاي همکاري علمی و فناوري با استان 

 .در جلسه پارك علم وفناوري استان حضوریافت, خراسان جنوبی

در این جلسه دکتر دوستی رئیس پارك علم و فناوري استان با اشاره به وظایف پارکها که توسعه اقتصادي و 

 ارتباط با کشورهاي داراي تکنولوژي است که هند نیز ، یکی از اصول جهانی شدن: در منطقه است گفتتکنولوژي

استان خراسان جنوبی نیز داراي . پیشرفته است...  و بیوتکنولوژي و itکشور دوست و تکنولوژیک است و در فناوري 

  . تصادي بالقوه می باشدي پتانسیل اقوعلوم گیاهان دارویی داراit سه محور انرژي هاي نوري، 

دانشجویان ما در : این منطقه در گذشته با هند داشته است گفتکه سفیر هند نیز با اشاره به ارتباطات خوبی 

 ن را مخصوصاً در زمینه تکنولوژيایران در پروژه هاي مشترك دانشگاهی فعالیت دارند و مهم است که همکاریهایما

 . ژه را باید اجرایی نماییم تا خود آغاز سایر پروژه ها باشدبیشتر توسعه دهیم و حداقل یک پرو

در ادامه دکتر پویان یکی از فعاالن بخش گیاهان دارویی استان نیز با اشاره به اقلیم خاص منطقه استان 

 تا 30ا  نوع گیاه دارویی تنه2500بیشتر از سایر نقاط کشور می باشد و باوجود % 20ماده موثره گیاهان دارویی ما : گفت

وي پیشنهاد کرد دانش فنی استحصال ماده موثره عناب و زرشک که در انحصار هند .  درصد آن بهره برداري میشود40

 .      هند باشد میباشد یکی از زمینه هاي مشترك همکاري استان با کشور
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