ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻬﺎر ﻓﺮوﻧﺪ ﮐﺸﺘﯽ
ﺣﺎﻣـﻞ ﮐـﺎﻻی اﺳﺎﺳـﯽ در ﺑﻨﺪرﺷﻬﯿـﺪ
ـﻦ
ـﺰار ﺗـ
ـﺎﯾﯽ /واردات  ۴۸۰ﻫـ
رﺟـ
اﻧﻮاع ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﻃﯽ ﻣﺎه
آﯾﻨﺪه
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﮐﻞ
ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن“ ،ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪی ﮐﺮﺟﯽران” ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﭘﻬﻠﻮدﻫﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻬﺎر ﻓﺮوﻧﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ ،اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :دو
ﻓﺮوﻧﺪ از اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ﺣﺎﻣﻞ  ۱۳۸ﻫﺰار و  ۷۹۸ﺗﻦ ﮔﻨﺪم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :دو ﮐﺸﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ ﺣﺎﻣﻞ  ۳۰ﻫﺰارﺗﻦ روﻏﻦ ﺧﻮراﮐﯽ
و دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰﮐﺸﺘﯽ ﭘﻬﻦ ﭘﯿﮑﺮی ﺣﺎﻣﻞ  ۷۲ﻫﺰار ﺗﻦ ذرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
در اﺳﮑﻠﻪ  ۱۳اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻤﻞ ﯾﮑﺴﺮه وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد
.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻧﯿﺰ اﺷﺎره داﺷﺖ و ﮔﻔﺖ ۱۲ :ﻓﺮوﻧﺪ ﮐﺸﺘﯽ دﯾﮕﺮ در ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدن
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺳﻨﺎدی ،ﻃﯽ روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه در اﺳﮑﻠﻪﻫﺎی وﯾﮋه
ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪرﺟﺎﯾﯽ ﭘﻬﻠﻮ دﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .
ﻣﺤﻤﺪیﮐﺮﺟﯽران اﻓﺰود :از ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ  ۱۲ﮐﺸﺘﯽ ،ﻫﻔﺖ ﻓﺮوﻧﺪ آن ﺣﺎﻣﻞ
 ۴۵۵ﻫﺰارﺗﻦ ﮔﻨﺪم ۲ ،ﻓﺮوﻧﺪ ﺣﺎﻣﻞ  ۷۱ﻫﺰار و ۵۰۰ﺗﻦ روﻏﻦ ﺧﻮراﮐﯽ۲ ،
ﮐﺸﺘﯽ ﺣﺎﻣﻞ  ۱۳۵ﻫﺰار ﺗﻦ ﺟﻮ و ﯾﮏ ﻓﺮوﻧﺪ دﯾﮕﺮﻧﯿﺰ  ۶۲ﻫﺰار ﺗﻦ ﺳﻮﯾﺎ را
وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺸﺖ ﻓﺮوﻧﺪ
ﺑﻨﺪرﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ
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ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻫﺸﺖ ﻓﺮوﻧﺪ ﮐﺸﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺒﺪا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ
درﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﯾﻦ ﻫﺸﺖ ﻓﺮوﻧﺪ ﮐﺸﺘﯽ
در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۴۸۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﻧﻮاع ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻃﯽ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه وارد ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ،ﻃﯽ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ،۱۴۰۰ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۵۶ﻫﺰارو  ۶۳ﺗﻦ
ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﻨﺪرﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۴۴درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺗﻌﺪاد ﺷﺶ ﭘﺴﺖ اﺳﮑﻠﻪ وﯾﮋه ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ،
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﻌﺪاد  ۱۵ﺑﺎب اﻧﺒﺎر ﻣﺴﻘﻒ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ۱۳۰ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ ،ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎراﻧﺪاز ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۹۰ﻫﺰار
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۱۱۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﻧﻮاع ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻠﻪ ﺧﺸﮏ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد  ۳ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﺮآوردهﻫﺎی روﻏﻦ ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ
 ۳۷۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎدی ورودی ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

