ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی  ۸۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﮐﺎﻻ در ﺑﻨﺎدر ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛اﻟﻪ ﻣﺮاد ﻋﻔﯿﻔﯽ ﭘﻮر،
ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 71
ﺑﻨﺪر اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻳﺎزده ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ،98اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
از ﻣﺠﻤﻮع  86ﻣﯿﻠﯿﻮن و  984ﻫﺰار و  153ﺗﻦ ﮐﺎﻻی ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی
ﺷﺪه 57 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن و  172ﻫﺰار و  572ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ و
 29ﻣﯿﻠﯿﻮن و  811ﻫﺰار و  581ﺗﻦ ﺑﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد.
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ از  33ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ
وی ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺎدر ﺗﺠﺎری اﯾﻦ اﺳﺘﺎن را 33
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  207ﻫﺰار و 715ﺗﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود :از آﻏﺎز ﺳﺎل 1398
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺟﺎری ،ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  365ﻫﺰار ﺗﻦ از اﯾﻦ
ﮐﺎﻻﻫﺎ ،ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ  20.4درﺻﺪی ﺗﺮاﻧﺸﯿﭗ و ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  603ﻫﺰار
و  829ﺗﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺷﺪ.
ﻋﻔﯿﻔﯽ ﭘﻮر از ﮐﺎﺑﻮﺗﺎژ )ﮐﺮان ﺑﺮی(  7ﻣﯿﻠﯿﻮن و  931ﻫﺰار و  144ﺗﻦ
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ 9.5درﺻﺪی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واردات  8ﻣﯿﻠﯿﻮن و  170ﻫﺰار و 660
ﺗﻦ ﮐﺎﻻی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ رﺷﺪي ﺻﻌﻮدي  42درﺻﺪي در ﺑﻨﺎدر اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد.
ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ

ﻓﺮآورده ﻧﻔﺘﻲ  102درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ
در ﺑﻨﺎدر اﯾﻦ اﺳﺘﺎن را 11ﻣﯿﻠﯿﻮن و  365ﻫﺰار و 636ﺗﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
 5.7درﺻﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ ﻣﺪت ﯾﺎد ﺷﺪه 78 ،ﻫﺰار و  855ﺗﻦ ،ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ  102درﺻﺪی در ﻫﻤﺴﻨﺠﯽ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و 18ﻣﯿﻠﯿﻮن و  366ﻫﺰار و  919ﺗﻦ ،ﮐﺎﺑﻮﺗﺎژ ﺷﺪ.
ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی  1.5ﻣﯿﻠﯿﻮن  TEUﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻳﺎزده ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و
 525ﻫﺰار و  TEU 794ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ )ﻫﺮ ﺗﯽ.ای .ﯾﻮ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﺑﯿﺴﺖ
ﻓﻮت( در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻨﺎدر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺪ.
ﺗﺮدد  58ﻫﺰار ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮی  58ﻫﺰار و
 609ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور در ﺑﻨﺎدر اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :از اﯾﻦ رﻗﻢ،
ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و  444ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﻫﺰار ﺗﻦ و  54ﻫﺰار و
 165ﻓﺮوﻧﺪ از ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﭘﻬﻠﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﻨﺎدر ،زﯾﺮ ﻫﺰار ﺗﻦ وزن
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺮاﺑﺮي  17ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺳﻔﺮ

در ﺑﻨﺎدر ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

ﻋﻔﯿﻔﯽ ﭘﻮر ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ :از آﻏﺎز اﻣﺴﺎل ﺗﺎ اﺑﺘﺪای اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺟﺎری ﮐﻪ ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ
ﻳﺎزده ﻣﺎﻫﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺮاﺑﺮی  17ﻣﯿﻠﯿﻮن و  750ﻫﺰار و 196
ﻧﻔﺮ ﺳﻔﺮ در ﺑﻨﺎدر و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی درﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
رﺳﯿﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

