دوﻣﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺻﺎدراﺗ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺑﻨﺪرﭼﺎﺑﻬﺎر آﻣﺎده اﻧﺘﻘﺎل ﺷﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﺪای اﻓﻐﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »آوا« روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ »ﺣﺴﻨ ﻣﺒﺎرک ﻋﺰﯾﺰی« رﯾﯿﺲ ارﺗﺒﺎط ﺧﺎرﺟ وزارت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻮﺷﺖ ؛ ﺑﺨﺸ از اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ
ﺻﺎدراﺗ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﯾ ﮐﺸﻮری ﻋﺮﺑ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس ارﺳﺎل ﻣ ﺷﻮد.
آوا ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻋﺰﯾﺰی اداﻣﻪ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾ ارﺳﺎل اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ در وزارت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺮوع ﺷﺪه و در زودﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻃ
 20روز آﯾﻨﺪه  ،ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ای ﺑﺰرگ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ  TIRاز ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑ ﺻﺎدر ﻣﺷﻮد.
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺬاﮐﺮات و ﺗﻼشﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﺻﺎدراﺗ و وارداﺗ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
وی ﮔﻔﺖ  :ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺗﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎن ﮐﻪ در اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ دو ﺑﻨﺪر ﺟﺒﻞ ﻋﻠ در آن ﮐﺸﻮر و
ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر در اﯾﺮان ﺗﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری را ﺳﺎﻣﺎن دﻫﯿﻢ .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﺰﯾﺰی ،وزارت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ از ﻣﺴﯿﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد و ﺗﻼش دارد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑ آﺳﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﺎﻟﻌﺲ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ .
وی اﻓﺰود ﮐﻪ وزارت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد ﺗﺎ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎﯾ را ﻧ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
* ﺣﻞ ﻣﺸﻼت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﺮدد وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ اﻓﻐﺎن
رﯾﯿﺲ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟ و ﺗﻘﻨﯿﻦ وزارت ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ) ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ( اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری آوا از وﺟﻮد ﺑﺮﺧ ﻣﺸﻼت در ﺑﺨﺶ ﺗﺮدد
وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ اﻓﻐﺎن در ﺧﺎک اﯾﺮان ﮔﻔﺖ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﻼت ﺣﻞ ﺷﻮد.
ﻋﺰﯾﺰی اﻓﺰود  :ﻣﺸﻼﺗ در ﺑﺨﺶ ﺗﺮدد ﺧﻮدروﻫﺎ و ﺗﺮﯾﻠ ﻫﺎ در ﺧﺎک اﯾﺮان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺣﻞ ﺷﻮد.
او ﻣﺸﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻓﻐﺎن را داﺧﻞ ﺧﺎک اﯾﺮان  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از ﻣﺸﻼت ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺳﻮﺧﺖ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،اﻣﺎ اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﻼﺗ در ﺑﺤﺚ روادﯾﺪ  ،ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺮزی ،اﻧﺘﻘﺎل ارز و ﻋﻤﻠﺮد ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎ ﻣﺮزی وﺟﻮد دارد.
وی اداﻣﻪ داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﻣﺮزی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺣﻞ ﮔﺮدد ،زﯾﺮا اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ ﻧﺸﻮد ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
ﻋﺰﯾﺰی در ﺑﺨﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺴﺎن ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺘ ﺻﻔﺮ
ﻧﺰدﯾ ﺷﻮد.
*اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺻﺎدراﺗ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ؛ ﻣﺸﻼﺗ در ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی در ﮐﺸﺘ
وی در ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑ وزارت ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت از ارﺳﺎل اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺻﺎدرات اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ  :ﻋﻤﻠﯿﺎت آن
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺻﺎدراﺗ ﻣﻮﻓﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ؛ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ راه ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﻤﺮوز ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر رﺳﯿﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎرﮔﯿﺮی اﻣﺎ ﻣﺸﻼﺗ در
ﺗﺨﻠﯿﻪ و در ﮐﺸﺘ داﺷﺘﯿﻢ و ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﺎﻧﺪ و وﻗﺖ زﯾﺎدی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم وزارت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ آوا ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ از ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎﺗ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﻮال وارداﺗ زﯾﺎدی از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﺮ دارد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺎدر ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻻزم در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺟﻠﻮ اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮال را از ﺑﻨﺪرﻫﺎی دﯾﺮ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﻣﺷﻮد  ،ﺑﯿﺮﯾﻢ و
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺻﺎدراﺗ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻫﻨﺪ ،در ﭘﻨﺠﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر » ﻣﺤﻤﺪ اﺷﺮف ﻏﻨ« 
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺷﻬﺮ زرﻧ ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﻤﺮوز ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﭘﺲ از  24ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر رﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ  570ﺗﻨ ﺷﺎﻣﻞ  23ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎرﮔﯿﺮی در ﮐﺸﺘ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻨﺪر ﺑﻤﺒﺌ ﻫﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و  22اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ
ﻣﻘﺼﺪ رﺳﯿﺪ.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد دوﻣﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺻﺎدراﺗ ﺧﻮد را از ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻫﻨﺪ و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑ ﺻﺎدر
ﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺳﺎل اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺻﺎدراﺗ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻫﻨﺪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺧﻮاﻫﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
»ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر ﻧﻮرزی« ،ﻣﺴﺌﻮل ﯾ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از اﺳﺘﺎن ﻧﯿﻤﺮوز ،در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر آوا در
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ » ﻣﺸﻼت ﻣﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻨﯿﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در دو ﻃﺮف اﺳﺖ «
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ وزﯾﺮ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎی ﺧﻮد در ﺗﻬﺮان ،دو ﻃﺮف در
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر و ﮐﺎﻫﺶ و ﺣﺘ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺎﯾ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ
از ﺑﺮرﺳﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ،اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻤﻠ ﺷﻮد.

