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ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺧﻄﻮط
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،ازﺑﮑﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﺮای
ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﯾﺮﻧﺎ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪی ﻋﺼﺮ
رﯾﻠﯽ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ در
ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺻﺎدرات و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ رﯾﻠﯽ ﻣﯿﻮه

وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻓﺴﺎد ﻣﯿﻮه و ﺻﯿﻔﯽ در ﻣﺴﯿﺮ
ﺗﺮدد ،از ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﯾﺨﭽﺎلدار رﯾﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺤﻤﺪی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﯿﻮه از ﻃﺮﯾﻖ راهآﻫﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ ﺿﻤﻦ درآﻣﺪزاﯾﯽ و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺗﺠﺎر اﯾﺮاﻧﯽ  ،ﻣﺸﻮﻗﯽ ﺑﺮای
ﺗﺠﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ اﯾﺮان و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی
رﯾﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﺳﯿﺮ و ﺣﺮﮐﺖ راه آﻫﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞ
وﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اوﻟﻮﯾﺖ دار راه اﻫﻦ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
اﯾﺮان از ﺣﺪود دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺎزار ﺑﺰرگ روﺳﯿﻪ،
ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ،ﺷﯿﻼﺗﯽ و ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻼم ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺳﺒﺰی و
ﻣﯿﻮه را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.
روﺳﯿﻪ ﺑﺎزار ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اروﭘﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺎدرات ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﯿﺶ از  80ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻻ ﺟﺎﺑﻪ
ﺟﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻄﻮط رﯾﻠﯽ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻃﻮل ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺒﮑﻪ رﯾﻠﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ  54ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب
رﯾﻞ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺳﻬﻢ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪر رﺟﺎﯾﯽ از ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ  24درﺻﺪ اﺳﺖ.

ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ دروازه ﻃﻼﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ  53درﺻﺪ ﺻﺎدرات
و واردات 70 ،درﺻـﺪ ﺗﺮاﻧﺰﯾـﺖ و ﺗﺨﻠﯿـﻪ و ﺑـﺎرﮔﯿﺮی ﺣـﺪود  85درﺻـﺪ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی در ﺳﻄﺢ ﮐﻞ ﺑﻨﺎدر ﮐﺸﻮر را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎ  18دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻨﺘﺮی ﮐﺮﯾﻦ )ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﺟﻬﺖ
ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی( و  40ﭘﺴﺖ اﺳﮑﻠﻪ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی در ﺣﻮزه ﺑﻨﺪری از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﻮد ﺧﺒﺮی از رﺷﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺗﺠﺎری اﯾﺮان
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻼش دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺟﺎم و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻄﻮط
ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮدد
ﺧﻄﻮط ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﻻﯾﻨﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ،اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻧﺸﺎن از رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮر دارد.
ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ در  23ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻏﺮب ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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