ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﺷﻨﺎورﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس /در ﺣﺎل راﯾﺰﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ورود ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﻨﻮب ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﺣﺎل راﯾﺰﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﮐﺪ ﺧﺒﺮ۸۶۱۱۹ :
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺎرس ،ﻣﺤﻤﺪ راﺳﺘﺎد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻟﻨﺞﻫﺎی ﺗﺠﺎری در ورودی ﺧﻮر دوﺑﯽ
ﺳﺮﮔﺮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻣﺎرات اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭼﻪ راﯾﺰﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر در ﺣﺎل
اﻧﺠﺎم اﺳﺖ؟ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس از ورود ﺷﻨﺎورﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر
ﺧﻮد ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی اﻓﺰود :راﯾﺰﻧﯽﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،در ﺑﻨﺎدر ﻣﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺧﺪﻣﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
راﺳﺘﺎد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮای ﺧﺪﻣﻪ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻪ روز و ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻣﺠﺮب ،ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ورود ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ و ﺷﻨﺎورﻫﺎ از ﻣﺒﺪأ
ً
ﻣﻮﻗﺘﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ورود
اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻨﺎدر ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ادﻋﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ
ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮر دوﺑﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﻨﺎورﻫﺎ در ﻟﻨﮕﺮﮔﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎدر اﻣﺎرات ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
در ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﭼﻬﺎر ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،اﻣﺎ
ﺗﺮدد ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻨﺎدر اﻣﺎرات ﺗﺎ اﻃﻼع ﺑﻌﺪی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر ،ورود ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ و ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﺗﺠﺎری از ﻣﺒﺪأ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر ﮐﻮﯾﺖ ﻓﻌﻼً ﻣﻤﻨﻮع
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺑﻨﺎدر ﮐﻮﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺗﺮدد
ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻨﺪر ﮐﻮﯾﺖ ﻓﻌﻼً ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻨﺎدر ﻗﻄﺮ اﺟﺎزه ورود ﺷﻨﺎورﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ از ﺧﺪﻣﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.

