اﻓﺰاﯾﺶ ۶۲درﺻﺪی ﺗﺨﻠﯿﻪ وﺑﺎرﮔﯿﺮی
ﮐـﺎﻧﺘﯿﻨﺮی درراه آﻫـﻦ /رﺷـﺪ ۲۱
درﺻﺪی درزﻣﯿﻨﻪ ﺗﻦ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮزی
درﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮر ﻓﺨﺮی ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ راه آﻫﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی
ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل ﺟﺎری ﮔﻔﺖ:ﺑﯿﺶ از 7ﻣﯿﻠﯿﻮن و 171ﻫﺰار و  125ﺗﻦ ﮐﺎﻻ و
ﻣﺤﻤﻮﻻت ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ  115ﻫﺰارو  617دﺳﺘﮕﺎه واﮔﻦ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻬﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﺪاد واﮔﻦ  28درﺻﺪ و از
ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﺎژ  24درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﺷﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ  90ﻫﺰار و
 512دﺳﺘﮕﺎه واﮔﻦ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:ﻣﯿﺰان ﺗﻨﺎژ ﻣﺤﻤﻮﻻت در
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  779ﻫﺰار و  522ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﭘﻮرﻓﺨﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﺷﺪ  21درﺻﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻦ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﻣﺮزی اﻓﺰود:ﻣﯿﺰان ﺗﻦ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮزی در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 406
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  324ﻫﺰار و  82ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﭘﻨﺞ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل
ﺟﺎری ﺑﻪ دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  921ﻣﯿﻠﯿﻮن و  19ﻫﺰار و  986ﺗﻦ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ راه آﻫﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﻞ ﻣﺤﻤﻮﻻت ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺪه
راه آﻫﻦ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و  997ﻫﺰار و  104ﺗﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  43ﻫﺰار و  85دﺳﺘﮕﺎه واﮔﻦ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ
درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﮔﯿﺮی در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و  607ﻫﺰار
و  840ﺗﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ  38ﻫﺰار و  457دﺳﺘﮕﺎه واﮔﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری
اﻓﺰاﯾﺶ  15درﺻﺪی را ﺑﻬﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ:در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  3ﻣﯿﻠﯿﻮن و  171ﻫﺰار و  682ﺗﻦ و ﺗﻌﺪاد
واﮔﻦ  52ﻫﺰار و  55واﮔﻦ در اﺳﺘﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه در ﭘﻨﺞ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل
ﺟﺎری ﺑﺎ رﺷﺪ  38درﺻﺪی ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن و  174ﻫﺰار و 21ﺗﻦ ﮐﺎﻻ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ  71ﻫﺰار و 802دﺳﺘﮕﺎه واﮔﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﭘﻮرﻓﺨﺮی اﻫﻢ ﻣﺤﻤﻮﻻت ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﻣﺎﻫﻪ را ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ،

ﻣﺤﻤﻮﻻت ﻧﻔﺘﯽ ،آﻫﻦ آﻻت ،ﻣﺤﻤﻮﻻت ﻣﺲ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ
رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ اداره ﮐﻞ در  5ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری اﻣﯿﺪ ﻣﯽ رود
ﺑﺎزار ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻓﺰود :اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد راه آﻫﻦ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺳﺎل  95ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ 97
درﺻﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﯾﻦ اداره ﮐﻞ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ راه آﻫﻦ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺳﺎل ﺟﺎری اﯾﻦ اداره
ﮐﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ وﺑﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی ﺑﺎ رﺷﺪ  62درﺻﺪی روﺑﺮو ﺑﻮده
ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد  38ﻫﺰار و  TEU 554درﭘﻨﺞ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل
 95ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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