ﺟﺎﺑﺠـﺎﯾﯽ ﮐـﺎﻻ در ﺑﻨـﺎدر ﺗﺠـﺎری
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از  ۱۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﺮاﺗﺮ
رﻓﺖ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن،
اﻟﻪ ﻣﺮاد ﻋﻔﯿﻔﯽ ﭘﻮر ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻞ ﺑﻨﺎدر
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻃﯽ دو ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  ۹۶اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ،در
ﻣﺠﻤﻮع  ۱۶ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۳۵ﻫﺰار و  ۶۸۴ﺗﻦ ﮐﺎﻻی ﻧﻔﺘﯽ و ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ در
ﺑﻨﺎدر اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ۸درﺻﺪی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮐﺎﻻی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ در
ﺑﻨﺎدر اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ،اﻓﺰود :از ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ۱۰ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن و
 ۸۵۸ﻫﺰار و  ۹۷۶ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ و  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۳۷۶
ﻫﺰار و  ۷۰۸ﺗﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﻔﯿﻔﯽ ﭘﻮر ،ﻃﯽ دو ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۵۹۹ﻫﺰار و ۹۱۴
ﺗﻦ ﮐﺎﻻی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺑﻨﺎدر ﺗﺮاﻧﺸﯿﭗ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ رﺷﺪ ۱۷۶
درﺻﺪی ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺪود ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺖ.
وی از واردات ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۳۹ﻫﺰار و  ۹۶۱ﺗﻦ و ﮐﺎﺑﻮﺗﺎژ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
و  ۶۱۱ﻫﺰار و  ۹۸۹ﺗﻦ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺧﺒﺮ داد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در اداﻣﻪ ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺎدر ﺗﺠﺎری اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻃﯽ دو ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۹۶را ۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۳۱ﻫﺰار و  ۳۵ﺗﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﻋﻔﯿﻔﯽ ﭘﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از رﺷﺪ  ۳۸درﺻﺪی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد و
اﻓﺰود :ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۹ﻫﺰار و  ۶۹۴ﺗﻦ اﻧﻮاع ﮐﺎﻻی ﻏﯿﺮ
ﻧﻔﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺎدر ﺗﺠﺎری اﺳﺘﺎن ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺆول ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻃﯽ دو ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۹۶
را ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۹۶ﻫﺰار ﺗﻦ و ﮐﺎﺑﻮﺗﺎژ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎ را ۳
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۱۱۶ﺗﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﺣﺪود  ۴۶۴ﻫﺰار ﺗﻦ
از ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ وارد ﺑﻨﺎدر ﮐﺸﻮر ﺷﺪ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی ﮐﺸﻮر در اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۴۴۸ﻫﺰار  TEUﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻨﺎدر اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ  ۴۶درﺻﺪی را
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎی ورودی ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر
ﺗﺠﺎری اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻃﯽ دو ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۹۶را  ۵ﻫﺰار و  ۹۹۶ﻓﺮوﻧﺪ اﻋﻼم
ﮐﺮد و اﻓﺰود :از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ۷۵۸ ،ﻓﺮوﻧﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﻻی ﻫﺰار ﺗﻦ و ۵
ﻫﺰار و  ۲۰۸ﻓﺮوﻧﺪ از ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﭘﻬﻠﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﻨﺎدر ،زﯾﺮ ﻫﺰار
ﺗﻦ وزن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻋﻔﯿﻔﯽ ﭘﻮر درﭘﺎﯾﺎن اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮت
از آﻏﺎز ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺎ
ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ اﯾﺮان را ﯾﺎدآور ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
اﺑﺘـﺪای ﺧﺮدادﻣـﺎه ۵ ،ﻣﯿﻠﯿـﻮن و  ۸۰۱ﻫـﺰار و  ۸۸ﻧﻔﺮﺳـﻔﺮ ﺗﺮاﺑـﺮی
ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﺑﻨﺎدر اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد
ﻣﺴﺎﻓﺮان ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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