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قرارداد اتصال راه آھن شلمچھ-بصره امضا شد/آغاز مطالعھ و عملیات
اجرایی خط آھن در یک ماه آتی/پرواز ایران و عراق ٢ برابر می شود

وزیر راه و شھرسازی با اعالم امضای توافق ایران و عراق برای اتصال خط آھن شلمچه-بصره از افزایش دو برابری پرواز
بین دو کشور در توافق با رییس جمھوری عراق خبر داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شھرسازی، رستم قاسمی امشب ۵ دیماه در شبکه یک سیما جزئیاتی از سفر خود به

عراق را که با ھدف طرح اتصال راه آھن ٣٢ کیلومتری شلمچه-بصره انجام شد، تشریح کرد.

عضو کابینه دولت سیزدھم از مذاکرات خود با وزیر حمل ونقل عراق از صبح امروز در خصوص امضای توافقنانه خبر داد و در مورداھمیت

این توافق بین دو کشور، گفت:  تقریبا ٢٠ سال است با عراق برای اجرایی شدن موضوع راه آھن شلمچه- بصره مذاکرات متعددی

داشتیم و حتی تفاھم ھای بسیار زیادی و در ادوار مختلف شد که ھیچ گاه به نتیجه مطلوب نرسید.

وزیر راه و شھرسازی در ادامه با اشاره به  اینکه با وزیر حمل و نقل، نخست وزیر و رئیس جمھوری عراق مالقات داشت، افزود: با

مذاکراتی که انجام گرفت، این توافقنامه حدود ٢ ساعت پیش امضاء شد.

قاسمی در بیان ویژگی ھای مثبت این توافقنامه توضیح داد: طلسم سال ھا تفاھم نامه و مذاکره شکسته شد  و این توافقنامه دارای یک زمان بندی مشخصی است و یکی از بندھای آن این است

که طی یک ماه آینده عمالً عملیات اجرایی شروع خواھد شد.

تشکیل شرکت مشترک ایران و عراق برای آغاز اتصال خط آھن شلمچه-بصره در ٢ ماه آتی

وی خاطرنشان کرد: توافق کلی به این شیوه است که شرکت راه آھن جمھوری اسالمی و شرکت راه آھن عراق مشترکا این پروژه را اجرا می کنند و ظرف٢ ماه شرکت مشترک تشکیل خواھد

شد.

آغاز مطالعات و اجرای طرح اتصال خط آھن شلمچه-بصره در یک ماه آینده

قاسمی تصریح کرد: منتظر تشکیل شرکت مشترک در ٢ ماه آینده نشدیم و توافق کردیم که ظرف یک ماه آینده عمال در کنار پل مستقر شویم و عملیات اجرایی مطالعات و اجرای این طرح را

شروع کنیم که این عمالً یک اتفاق بزرگ بین دو کشور ایران و عراق برای تبادل تجاری، باری و مسافری است که برای دو کشور حائز اھمیت است.

وزیر راه و شھرسازی در خصوص جزئیات دیدار خود با رئیس جمھوری و نخست وزیر عراق نیز توضیحاتی ارایه کرد و گفت: امروز جلسه خوبی با نخست وزیر عراق داشتیم و عمالً حمایت آن مقام

کشور عراق منجر به امضای این توافق نامه شد.

حضور شرکت ھای ایرانی در بازسازی عراق تقویت می شود

وی افزود:در این دیدار ھمچنین در خصوص روابط و آینده روابط اقتصادی دو کشور بحث ھای مختلفی انجام شد. عراق امروز در یک شرایط بازسازی است و بنا شد شرکت ھای ایرانی در بازسازی

عراق حضور بیشتری داشته باشند.

پرواز ایران و عراق به ٢ برابر ارتقا می یابد
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عضو کابینه دولت سیزدھم با تاکید بر مذاکرات خود با رییس جمھوری عراق  در خصوص جزئیات این مذاکره اعالم کرد: در دیدار با رییس جمھوری عراق در ارتباط با مسائل کلی ارتباطات بین دو

کشور و افزایش سطح تجاری و حمایت از طرح شلمچه - بصره و نیز موضوع حمل و نقل ھوایی بین دو کشور که تقریبا امروز حدود یکصد پرواز را از دو طرف دارییم مذاکراتی انجام شد. مقرر شد تا

این میزان پرواز را به زودی دوبرابر کرده و به حدود ٢٠٠ پروار برسانیم.

قاسمی ادامه داد: ما در این دیدار ھمین طور درباره ارتباطات جاده ای بین دو کشور و  موضوعات مختلف دیگری بحث و تبادل نظر شد که امیدواریم توافق ھا مورد حمایت نخست وزیر و رئیس

جمھوری عراق باشد.


