ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻨﺪری اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ‘ ،ﻋﺒﺎس آﺧﻮﻧﺪی’ در ﭘﺎﯾﺎن
دﯾﺪار از ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻨﺪری ﮐﺮاﭼﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ
درﯾﺎﺳﺎﻻر ‘ﺟﻤﯿﻞ اﺧﺘﺮ’ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﺪر ﮐﺮاﭼﯽ،ﮔﻔﺖ :اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﺑﻨﺪری ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارﻧﺪ و ﻫﯿﺎت اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ
ﺑﺎزدﯾﺪ از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ،ﺑﺎ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺎدر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
آﺷﻨﺎ ﺷﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :وزﯾﺮ ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ از ﻫﯿﺎت
اﯾﺮاﻧﯽ ،اﺗﺼﺎل رﯾﻠﯽ ﺑﻨﺎدر ﮔﻮادر و ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﺮن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ.
آﺧﻮﻧﺪی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻘﺮر ﺷﺪ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ،ﺗﯿﻢ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺎری دوﺟﺎﻧﺒﻪ
اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد و اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﻃﺮح و
اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪی را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﮔﻔﺖ :از دﯾﮕﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻃﺮف ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ،راه
اﻧﺪازی ﺧﻂ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪر ﮐﺮاﭼﯽ و ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻗﺮار ﺷﺪ دوﻟﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص و ﻧﻮع ﮐﺸﺘﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖ آن را ﺑﻪ ﻃﺮف اﯾﺮاﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻬﺮان
ﻧﯿﺰ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﻓﺰود :اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻨﺪری دو ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﺑﻨﺎدر اﯾﺮان و
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده و اﻣﮑﺎن ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ
از اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﮐﺸﻮرﻣﺎن روز ﺟﻤﻌﻪ از اﺳﻼم آﺑﺎد راﻫﯽ ﮐﺮاﭼﯽ
ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺎﻟﺖ ﺳﻨﺪ در ﺟﻨﻮب ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺷﺪ.
وی در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻨﺎح ﺷﻬﺮ ﮐﺮاﭼﯽ از ﺳﻮی
‘اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪی’ ﺳﺮﮐﻨﺴﻮل اﯾﺮان در ﮐﺮاﭼﯽ و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ دوﻟﺖ

اﯾﺎﻟﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
آﺧﻮﻧﺪی و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ‘ﻣﻬﺪی ﻫﻨﺮدوﺳﺖ’ ﺳﻔﯿﺮ ﮐﺸﻮرﻣﺎن
در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﺲ از آن ﺑﻪ آراﻣﮕﺎه ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻓﻘﯿﺪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن رﻓﺘﻪ و
ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺟﻨﺎح ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻗﺎﺋﺪ اﻋﻈﻢ ادای اﺣﺘﺮام ﮐﺮدﻧﺪ.
آﺧﻮﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﯿﺎت  20ﻧﻔﺮه در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺟﺎدهای ،رﯾﻠﯽ،
درﯾﺎﯾﯽ و ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
روز ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ‘ ﻣﯿﺮﺣﺎﺻﻞ ﺧﺎن ﺑﺰﻧﺠﻮ’ وزﯾﺮ اﻣﻮر
ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ و درﯾﺎﻧﻮردی ‘ ،اﮐﺮم ﺧﺎن دراﻧﯽ’ وزﯾﺮ ﮐﺎر و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و
‘ﺳﻌﺪ رﻓﯿﻖ’ وزﯾﺮ اﻣﻮر راه آﻫﻦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
در دﯾﺪار آﺧﻮﻧﺪی ﺑﺎ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ و درﯾﺎﻧﻮردی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺑﺮ
راه اﻧﺪازی ﺧﻂ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺎدر ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﺮاﭼﯽ ﺑﺮای
روﻧﻖ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی دو ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪ.
وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﯾﺮان در اﯾﻦ دﯾﺪار ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﺑﻨﺎدر
ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﺮان و ﮔﻮادر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮارداد ﺧﻮاﻫﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯿﺎن دو ﺑﻨﺪر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  900ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮز ﺧﺎﮐﯽ و آﺑﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺑﺎﻻی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻠﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺨﺶ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮاردارﻧﺪ ،ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﮐﻪ
دو ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ در آبﻫﺎی
آزاد و ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
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