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ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ ﺷﯿﺮازی ،درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎی
ﺗﺠﺎری در ﻣﺮز ﻋﺮاق ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎی رﺳﯿﺪه در راهﻫﺎی
اﺻﻠﯽ ،ﺗﺮدد در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ و در ﻣﺮزﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ رﻓﺖ و آﻣﺪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮدد ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻣﺪادی ،ﻣﻘﺮرات ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺮ آن
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ اﻓﺖ ﻣﺤﺴﻮس ﺗﺮدد ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎی ﺑﺎری
ﺗﺠﺎری ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺠﺎرتﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺮاق ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،ﻋﻀﻮ اﺗﺎق ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
اﯾﺮان و ﻋﺮاق اﻓﺰود :از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در راهﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﻢ در
ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﯾﻌﻨﯽ راهﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻫﻢ در آن ﻃﺮف ﻣﺮز ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻧﺴﺪاد
در ﺗﻌﺪادی از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور در اﯾﻦ ﺟﺎدهﻫﺎ در
ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﮐﻨﻮن اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻣﺪادرﺳﺎن
اﺳﺖ و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ ﺷﯿﺮازی درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﺮاق در روزﻫﺎی
آﯾﻨﺪه ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ دوره ﺣﺎد ﯾﻌﻨﯽ  ۷۲ﺳﺎﻋﺖ آﯾﻨﺪه،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺖ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﺮاق را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎدهﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻨﺪ ﺗﺠﺎرتﻣﺎن
ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از  ۷۲ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روال ﻋﺎدی ﺧﻮدش
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ – دو ﻫﻔﺘﻪای ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻋﺮاق ﺻﺎدرات ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻢ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﻮد.
ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻟﺰﻟﻪ  ۷.۳رﯾﺸﺘﺮی در ﻏﺮب ﮐﺸﻮر رخ داد ﮐﻪ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ
وﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ راهﻫﺎ در ﻏﺮب
ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺮدد ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ و در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺮدد در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎ
اوﻟﻮﯾﺖ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
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