
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 ا:در رسانه ه اخبار عناوین فهرست
 

 

 بصره-خرمشهر ییایبا خط در نیهزار نفر از زوار اربع 2روزانه  ییامکان جابه جا 

 آبان انیدوحه تا پا-بوشهر یرانیخط کشت یانداز راه 

 در هر شبانه روز در بندر امام یاساس یهزار تن کاال ۸ هیتخل 

 افتی شیدرصد افزا ۱۱.. رانیبندر ا نیدر بزرگتر یرنفتیغ صادرات 

 شدند ریدر بوشهر دستگ ییایدر دزدان 

 در سواحل کشور ییایسازه در ۸ ساخت 

 قشم رهیکاال در بنادر جز ییجابجا یدرصد ۱1.. رشد 



 

 

 بصره-خرمشهر دریایی خط با اربعین زوار از نفر هزار 2 روزانه جایی جابه امکان

.1/70/..3۸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دربن مسافری اسکله در مناسبی های زیرساخت اینکه بیان با خرمشهر دریانوردی و بندر مدیرکل

 روزانه جایی جابه امکان اربعین، ایام در حسینی زوار استقبال صورت در: گفت دارد، وجود خرمشهر

 .دارد وجود بصره بندر به مسافر نفر 2777

 تزیرساخ سازی آماده تشریح در فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار با وگو گفت در اسعدی نوراله

 ترمینال خرمشهر بندر در: داشت اظهار حسینی اربعین زائران استقبال برای خرمشهر بندر های

 .دارد وجود مسافر هزار دو روزانه ظرفیت با دریایی المللی بین مسافربری

 به عراق کشور و کویت بنادر به مسافری تردد امکان خرمشهر، بندر مسافری اسکله از: افزود وی

  .دارد وجود همزمان صورت

 فراهم زیرساخت این خرمشهر بندر در حاضر حال در: داد ادامه خرمشهر دریانوردی و بندر مدیرکل

 .دهیم ارائه خدمات حسینی زوار از نفر هزار 2 از بیش به روزانه که است شده

 رهبص -خرمشهر خط بابت مسافری استاندارد شناورهای مناسب ظرفیت از اینکه به اشاره با اسعدی

 با کاتاماران مسافری های کشتی برای استاندارد اسکله دو خرمشهر بندر در: افزود مندیم، بهره

  .شود می استفاده بیشتر ظرفیت



 

 بنادر سازمان و دارد وجود امروز زیرساخت این حسینی زائران استقبال صورت در: کرد اضافه وی

  .است گفته نظر در باره این در را الزم تمهیدات

 هرخرمش بندر در مسافری پایانه حوزه در زیرساخت  ایکه بیان با خرمشهر دریانوردی و بندر مدیرکل

 اشدب الزم که شناور میزان هر زوار، استقبال و نیاز مورد تعداد به قطعا: داد ادامه است، مناسب بسیار

 حوزه این در هم عراقی طرف دیگر سوی از و کنیم اندازی راه توانیم می بصره تا شلمچه بین خط در

   .است هماهنگ

  باالتر رقمی مقابل طرف حوضچه به شناور ورود به مترتب های هزینه البته: داشت اظهار اسعدی

 ستا نبوده صرفه به مقرون شناوردارها برای تاکنون است موضوعی دلیل همین و دارد ایران به نسبت

 می مسافران مناسب استقبال با که کنند ایجاد ای تعرفه خاص شرایط اربعین، ایام این در آنکه مگر

  .داد کاهش را ها هزینه توان

 پایانه از مسافری شناورهای است، دریایی مایل ۱. بصره تا خرمشهر دریایی فاصله  فارس گزارش به

 طی را مسیر این توانند می ساعت یک  زمان مدت در بصره، بندر تا خرمشهر فارس خلیج مسافری

 .کنند

 دریایی خط مجدد فعالیت قطعاً داشتیم؛ بصره-خرمشهر خط در شناور پنج حدود این از پیش

 .داشت خواهد مناسبی تأثیر منطقه این مردم معیشت و اقتصاد حوزه در بصره-خرمشهر

 رمسی عنوان به بصره-خرمشهر دریایی خط اربعین ایام در شلمچه مرز در جمعیت ازدحام به توجه با

 .بود خواهد استفاده قابل پشتیبان

 دریایی کریدور از توان می عراق، و ایران کشورهای مذهبی و دینی فرهنگی، اشتراکات به توجه با

 .گرفت بهره کشور دو گردشگری و اقتصادی فرهنگی، کریدور عنوان به بصره- خرمشهر

 تجاری نظر از استراتژیک ای منطقه عراق، کشور با همجواری دلیل به فارس خلیج در خرمشهر بندر

 به نزدیکی و اروند تجاری آزاد منطقه محدوده در گرفتن قرار با که شود می محسوب سیاسی و

 .است فراهم آن در گذاری سرمایه برای مناسبی فرصت خوزستان فوالد صنایع و آبادان پاالیشگاه

 فروند یک حرکت با ۸1 سال در اروند رودخانه ساحل در خرمشهر دریایی مسافری پایانه فعالیت

 .شد آغاز کویت مقصد به کاتاماران مسافری کشتی

 

 

 



 

 

 آبان پایان تا دوحه-بوشهر کشتیرانی خط اندازی راه

.1/70/..3۸ 

 

 

 

 

 

 

 لیفتک تعیین و دوحه مسافری ترمینال تعمیرات اتمام با: گفت بوشهر دریانوردی و بنادر مدیرکل

 بانآ پایان تا شود می بینی پیش ایران، های آب در کشتیرانی خط این به ای یارانه سوخت تخصیص

 .شود اندازی راه دوحه-بوشهر مسافری-باری کشتیرانی خط امسال

 خط ننخستی افتتاح وضعیت درباره ارجمندزاده سیاوش ، تسنیم خبرگزاری اقتصادی گروه گزارش به

 سفر مرتبه دو هفته هر طول در است قرار کشتیرانی خط این: کرد اظهار دوحه،-بوشهر کشتیرانی

 جابجایی ظرفیت و کرد خواهد فعالیت مسافری-باری صورت به و کند تجربه را دوحه و بوشهر بین

 دستگاه 77. یا سواری دستگاه 077 تواند می این بر عالوه. است نفر 77.. آن مسافر تعداد حداکثر

 یخچالی کاالهای صادرات زمینه در و کند جابجا ترکیبی صورت به نیز را کامیون 17 حدود و سواری

 .است شده تعریف کشتی این برای هایی برنامه

 نآ پیگیر و است اساسی و مهم بسیار سوخت مسئله کشتیرانی، خط این با ارتباط در: داد ادامه وی

 به توجه با مهم این تحقق صورت در. دهیم اختصاص آن به را ای یارانه سوخت بتوانیم که هستیم

 واهدخ برطرف مشکالت از بخشی است، سوخت به مربوط هزینه ترین اصلی مسافری زمینه در اینکه

 .شد

 کنیم فتعری ای گونه به را شده یاد مسیر در دریایی سفر تا هستیم آن دنبال به که این به اشاره با وی

 در هک دیگری بخش به این بر عالوه: گفت بگیرند، ای یارانه سوخت ایران های آب به مربوط بخش که

 ینههز از بخشی اینگونه تا گرفت خواهد تعلق بانکرینگ سوخت گیرد می قرار ایران های آب از خارج

 .شود داده پوشش ها



 

 تبلی قیمت: کرد عنوان دوحه،-بوشهر کشتیرانی خط مسافری بلیت قیمت خصوص در ارجمندزاده

 دهنش مشخص آن دقیق رقم هنوز و است ای یارانه سوخت تخصیص و هفتگی سفرهای تعداد از تابعی

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 امام بندر در روز شبانه هر در اساسی کاالی تن هزار ۸ تخلیه

70/70/..3۸ 

 

 

 

 

 

 

 

 هویژ منطقه به سفر در راستاد محمد دریانوردی، و بنادر سازمان از نقل به مهر خبرگزاری گزارش به

 هخوشبختان: کرد تصریح بندر، این ای توسعه های پروژه از بازدید و( ره)خمینی امام بندر اقتصادی

 .ایم داشته خوبی پیشرفت گذاری سرمایه و ای توسعه های پروژه در

 شده تخلیه( ره)خمینی امام بندر از اساسی کاالی تن میلیون 3 بر بالغ جاری سال در: کرد تصریح وی

 در و دهد می نشان گذشته سال در مشابه مدت به نسبت زمینه این در را رشد درصد 03 که است

 نسبت درصد 1 که بوده بندری مجتمع این بارگیری و تخلیه کلی حجم هم تن میلیون 21 هم آن کنار

 .است بوده بیشتر گذشته سال به

 امام بندر در اساسی کاالهای حامل های کشتی تخلیه و پهلودهی پذیرش، روند درباره راستاد

 رودو منتظر لنگرگاه در که کشتی یک اسکله، هر تخلیه از پس بالفاصله: داشت اظهار( ره)خمینی

 .شود می هدایت بندرگاه به است

 . را( ره)خمینی بندرامام انبارهای در موجود محموله میزان دریانوردی، و بنادر سازمان مدیرعامل

 هب انبارها از محموالت تخلیه ها، کشتی از محموالت تخلیه با همزمان: گفت و برشمرد تن میلیون

 .گیرد می صورت هم کشور در مختلف مقاصد



 

 آنها از فروند 0 که دارد حضور لنگرگاه در کشتی فروند 27 حاضر حال در: کرد نشان خاطر راستاد

 وگیریپهل ها کشتی اسکله، تخلیه محض به که کردند آمادگی اعالم اسکله در پهلوگیری و ورود برای

 .شوند می

 حدود رد میانگین طور به و است روزی شبانه( ره)خمینی امام بندر در کشتی تخلیه عملیات: گفت وی

 .دهد می انجام تخلیه روز شبانه یک در تن هزار ۸

 بازدید( ره) خمینی امام بندر ای توسعه های پروژه از امروز اینکه بیان با بنادر سازمان مدیرعامل

 ندرامامب مجتمع دسترسی اتوبان توسعه و تعریض پروژه بر مشتمل ها پروژه این: کرد تصریح کردیم،

 غیرهمسطح تقاطع لوپ و رمپ پروژه ،(ره)خمینی امام بندر شهر ورودی در همچنین و( ره)خمینی

 .بود

 خوشبختانه که( ره)خمینی امام بندر کمربندی جاده احداث پروژه دیگر، مهم پروژه: افزود راستاد

 های مسئولیت به عمل راستای در پروژه دو این. است پیشرفت حال در خوبی به آن اجرایی روند

 می تأمین نیز را بندر دسترسی بهبود اینکه ضمن شود؛ می اجرا دریانوردی و بنادر سازمان اجتماعی

 .کند

 از مذکور مبلغ: افزود و کرد عنوان تومان میلیارد 77. بر بالغ را پروژه سه این اعتبارات مجموعه وی

 .شود می تأمین دریانوردی و بنادر سازمان داخلی منابع محل

 که است بیواتانول تولید کارخانه ها پروژه دیگر از: داشت بیان دریانوردی و بنادر سازمان مدیرعامل

 مراحل که تنی هزار 17. سیلوهای است، تجهیزات تأمین مرحله در و شده انجام آن زیرسازی

 .است تجهیزات تأمین مرحله در و شده تمام آن ساختمانی

 اعتبارات محل از عمرانی و خصوصی بخش گذاری سرمایه از اعم ها پروژه پیشرفت: کرد تاکید وی

 و تخلیه های فعالیت وضعیت بهبود به توانند می ها پروژه این و شود می ارزیابی مطلوب دولتی

 .کنند کمک( ره) خمینی امام بندر در دریایی نقل و حمل و بارگیری

  دارد وجود اساسی کاالهای پذیرش برای خالی ظرفیت تن هزار 177

 منطقه در کاال تن میلیبون 21 تخلیه به اشاره با خوزستان دریانوردی و بنادر مدیرکل دریس عادل

 به نسبت آن درصدی 1 رشد از جاری سال نخست ماهه شش در( ره)خمینی امام بندر اقتصادی ویژه

 نزدیک که بوده اساسی کاالی تن میلیون 3 میزان این از: افزود و داد خبر گذشته سال در مشابه مدت

 .است داشته رشد درصد 17 به



 

 در که است میلیون نیم و سه به نزدیک بندری بزرگ مجتمع این درجای ظرفیت: داشت اذعان وی

 هلوپ که هایی کشتی تناسب به و است شده انبار( ره)خمینی امام بندر در کاال تن میلیون سه حدود

 یریل و ای جاده ناوگان نیز طرف آن از شود، می منتقل انبارها به و تخلیه آنها کاالی و شوند می داده

 این در اساسی کاالی تن هزار 7.. از بیش روزانه و شود می داده انتقال مصرف مبادی به بندر از کاالها

 .شود می خارج و تخلیه بندری مجتمع

 رد خوشبختانه: داشت اظهار کاال انبارش و پذیرش برای( ره)خمینی بندرامام ظرفیت خصوص در وی

 و نداریم بندری مجتمع اماکن در اساسی کاالهای تخلیه زمینه در مشکلی گونه هیچ ما حاضر حال

 از ای عمده بخش که دولتی بخش های کاال صاحبان باید و است موجود خالی ظرفیت تن هزار 177

 بندر از خود کاالهای خروج روند به بیشتری سرعت است، متعلق آنها به انبارها در موجود کاالهای

 .بدهند

 گاز انتقال لوله خط احداث پروژه از سفر این جریان در همچنین ودریانوردی بنادر سازمان مدیرعامل

 ،است شده تکمیل آن کیلومتر هفت که( ره) خمینی امام بندری مجتمع به شهری گاز ایستگاه از

 رمستق های شرکت و( ره) خمینی امام بندری مجتمع پروژه، این از برداری بهره صورت در. کرد بازدید

 .شود می برخوردار طبیعی گاز مزیت از آن در

 اقتصادی ویژه منطقه از همراه هیئت و دریانوردی و بنادر سازمان مدیرعامل بازدیدهای ادامه در

 یخمین امام بندر بزرگراه نگهداری و تعمیر به منجر اساسی تعمیرات پروژه از ،(ره)خمینی بندرامام

 و اجرایی مدیران حضور با را آن مشکالت و پروژه پیشرفت وضعیت آخرین و کردند دیدن نیز( ره)

 ارتقای و بهسازی هدف با فیزیکی پیشرفت درصد 2. با مذکور پروژه. کردند بررسی آن پیمانکار

  .است تکمیل حال در بزرگراه این ایمنی



 

 

 یافت افزایش درصد ۱۱.. ایران بندر بزرگترین در غیرنفتی صادرات

.0/70/..3۸ 

 

 

 

 

 

 

 3۸ سال نخست ماه شش عملکرد از گزارشی ارایه با پور عفیفی مراد اله ، مهر خبرگزاری گزارش به

 جابجایی عملیات حجم زمانی، دوره این در: داشت اظهار رجایی، شهید بندر اقتصادی ویژه منطقه در

 سال با همسنجی در که رسید تن 120 و هزار 00 و میلیون 07 رقم به نفتی غیر و نفتی کاالهای

  .است داشته درصدی ۱۱۱ رشد گذشته

 درصدی ۱۱0 رشد با تن ..2 و هزار 010 و میلیون 2۱ را نفتی غیر کاالهای بارگیری و تخلیه حجم وی

 درصدی ۱۱1 افزایش با نفتی فرآورده تن ... و هزار 27. و میلیون .. همچنین،: گفت و کرد اعالم

  .شد بارگیری و تخلیه بندر این در

 در کاالها این صادرات حجم: افزود غیرنفتی صادرات درصدی ۱۱.. افزایش به اشاره با پور عفیفی

  .رسید تن ۸۱1 و هزار .. و میلیون 3. رقم به ایران تجاری بندر بزرگترین

 بنادر به بندر این از غیرنفتی کاالی تن 22. و هزار 007 و میلیون یک ترانشیپ از مسئول مقام این

  .است داشته درصدی27 رشد که داد خبر منطقه دیگر

 افزایش با غیرنفتی کاالی تن ۱.2 و هزار 00. کابوتاژ از رجایی شهید بندر اقتصادی ویژه منطقه مدیر

 ..۱ و میلیون یک شده، یاد زمان مدت در: گفت و آورد میان به سخن اخیر ماه شش طی درصدی 77.

 درصدی۸ رشد با کاالها اینگونه از تن 330 و هزار ۸2۱ و میلیون سه همچنین و ترانزیت تن هزار

  .شد رجایی شهید بندر وارد



 

 هنیم طی رجایی شهید بندر اقتصادی ویژه منطقه عملکرد گزارش از دیگری بخش در پور عفیفی

 کشور از خارج به نفتی فرآورده تن.۱. و هزار ..1 و میلیون 0 مدت، این طی: افزود امسال، نخست

  .است شده صادر درصدی ۱۱2. رشد با

 رشد با تن هزار 0۱2 و میلیون ۸ مدت، این در: گفت هرمزگان دریانوردی و بنادر مدیرکل

 داشته درصدی ۸.۱1 رشد که شد ترانزیت نفتی، فرآورده تن0.. و هزار00 و کابوتاژ درصدی،.۱..

  .است

 جاری، مهرماه آغاز تا 3۸ سال ابتدای از: کرد خاطرنشان رجایی شهید بندر اقتصادی ویژه منطقه مدیر

 تردد از حجم این همسنجی که شد وارد کشور تجاری بندر بزرگترین به شناور فروند 2.. و دوهزار

  .است درصدی 7۱1. افزایش نشانگر گذشته، سال مشابه مدت با همسنجی در به شناور

 کشتی به مربوط فروند 0.۱ و یکهزار بندر، این به ورودی شناورهای کل مجموع از: کرد اضافه وی

 رشد) تن هزار زیر شناورهای به مربوط فروند 3۱. و( درصدی۱ افزایش)تن هزار باالی تناژ دارای های

  .است بوده( درصدی 0.



 

 

 شدند دستگیر بوشهر در دریایی دزدان

.0/70/..3۸ 

 

 

 

 

 

 دزد سه مرزنشینان از دریافتی های گزارش و مرزبانی نیروهای اطالعاتی رصد براساس -ایرنا -بوشهر

 کردند می دریا در آنها سرنشینان اذیت و آزار و شناورها از سرقت به اقدام سال 2 مدت به که مسلح

 .شدند دستگیر و شناسایی بوشهر های آب در

 اب بودند سرد و گرم های سالح به مجهز که دریایی دزدان این: گفت بوشهر استان دریابانی فرمانده

 .کردند می زورگیری و سرقت آنها سرنشینان و شناورها از دریا در حضور

: فزودا خبرنگاران جمع در انتظامی نیروی هفته مناسبت به یکشنبه روز نژاد رضایی اهلل ولی سردار

 گیجن های سالح انواع دستگیری موقع در و داشتند فعالیت دریا در صیاد درقالب مسلح راهزنان این

 .شد کشف آنها از مسروقه کاالهای برخی و سرد و

 هب فرماندهی این نیروهای امسال نخست نیمه در: گفت بوشهر استان دریابانی کشفیات باره در وی

 همشاب مدت به نسبت که کردند کشف استان این های آب در قاچاق کاالی تومان میلیارد 00. ارزش

 .دهد می نشان افزایش درصد .1 گذشته سال

 پرونده تشکیل و شد توقیف بوشهر استان های آب در شناور 3.. مدت این در: شد یادآور نژاد رضایی

 .است داشته افزایش درصد 07. گذشته سال مشابه مدت به نسبت استان این در قاچاق باندی های

 ۸.. اققاچ الکترونیکی لوازم کشفیات میزان مدت این در: کرد بیان بوشهر استان دریابانی فرمانده

 مدت به نسبت درصد23. سیگار و درصد 07 سوختی مواد درصد، .0 خارجی خودروهای درصد،

 .دهد می نشان افزایش گذشته سال مشابه



 

 مواد تن 3 انتظامی نیروی همکاری با مرزبانی نیروهای مدت این در همچنین: کرد اضافه نژاد رضایی

 درصد .0 گذشته سال مشابه مدت به نسبت کشفیات میزان این که کردند کشف استان در مخدر

 .است داشته افزایش

 پروانه گرفتن با توانند می زمانه 2 شناورهای دریانوردی امنیت کمیته مصوبه براساس: گفت وی

 موتورهای تغییر به نسبت مدت این در باید اما کنند دریانوردی به اقدام سال سه مدت به دریاروی

 .دهند ارتقا را خود شناور

 اجازه بودند زمانه 2 موتورهای با شناورهایی دارای که صیادانی این از پیش: اظهارداشت نژاد رضایی

 ناورهایش با توانند می صیادان و مرزنشینان گرفته صورت های پیگیری با اما نداشتند را دریا در تردد

 .باشند داشته را دریا در تردد مجوز و کنند دریافت کار پروانه سال سه مدت برای خود زمانه 2

 های عرصه در مقتدرانه حضور و والیتمداری شناسی، دشمن سیاسی، بصیرت: داد ادامه نژاد رضایی

 .است مرزبانان های شاخصه ازجمله مختلف

 فروند یک امسال مرزها از حراست و بوشهر استان مرزبانی نیروی توان ارتقای برای: شد یادآور وی

 .شود می ملحق نیرو این به جدید شناور

 اقتدار و پایدار امنیت مرزبانی، روز نام به مهرماه 0. گذاری نام به توجه با: داد ادامه نژاد رضایی

 را دریایی رزمایش پایلوت عنوان هرمزگان و بوشهر های استان دریابانی نیروهای امسال اجتماعی،

 .دهند می انجام

 انی،مرزب فرماندهی ستاد در استان اداری شورای جلسه برگزاری: گفت بوشهر استان مرزبانی فرمانده

 نیادب باهمکاری مرزبان شهدای تمثال از رونمایی و نیرو این دستاوردهای با مرتبط نمایشگاه برپایی

  .شود می انجام مقدس دفاع های ارزش نشر و آثار حفظ



 

 

 دریایی های سازه مجوز صدور کمیته موافقت با

 کشور سواحل در دریایی سازه ۸ ساخت
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 صدور و تمدید با دریایی های سازه مجوز صدور کمیته موافقت از بنادر و سواحل مهندسی مدیرکل

 .داد خبر کشور جنوب و شمال در دریایی سازه ۸ برای برداری بهره ساخت مجوز و اولیه موافقت

 کمیته دبیر دریانوردی، و بنادر سازمان رسانی اطالع پایگاه از نقل به سیما و صدا خبرگزاری گزارش به

 متقاضیان، مدارک کارشناسی بررسی از پس: افرود خبر این اعالم با دریایی های سازه مجوز صدور

 شده دریافت SM.PMO.IR آدرس به کشور سواحل بر نظارت و مدیریت جامع سامانه طریق از که

 دربن از برداری بهره بوشهر؛ در آبریز و آبگیر لوله خطوط نصب و حوضچه احداث با کمیته این بود،

 تفریحی اسکله ساخت مجوز صدور -0 گیالن استان در تفریحی اسکله احداث بوشهر؛ در اختصاصی

 .کرد موافقت قشم جزیره در در اسکله پست2 و آبگیر لوله خطوط ساخت و گیالن استان در

 ساخت مجوز تمدید قشم؛ جزیره در spm نصب ساخت مجوز تمدید همچنین خلیلی محمد آقای

 رد رسانی سوخت اسکله برداری بهره مجوز صدور و هرمزگان در شناور تعمیر و ساخت کارگاه توسعه

 .برشمرد دریایی های سازه مجوز صدور کمیته اقدامات دیگر از را قشم جزیره

 0۸.. سال مصوب دریانوردی و بنادر سازمان نامه آیین . ماده 22 بند اساس بر است؛ گفتنی

 از است موظف سازمان این اسالمی شورای مجلس ۸0.. سال مصوب تبصره الحاقیه و مجلسین



 

 ذیصالح مراجع طریق از مجوز فاقد دریایی تجهیزات و تأسیسات از برداری بهره یا و ساز و ساخت

  .کند جلوگیری قانونی



 

 

 :داد خبر قشم دریانوردی و بنادر اداره مدیر

 از دریایی مسافران ترابری/ قشم جزیره بنادر در کاال جابجایی درصدی ۱1.. رشد

 رفت فراتر سفر نفر میلیون .0۱
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 بارگیری تخلیه قشم جزیره بنادر در کاال انواع تن میلیون ۱1. امسال، نخست ماه شش زمانی دوره در

 .رسید ثبت به نیز نفرسفر میلیون .0۱ بر افزون شماری دریایی ایمن ترابری و شد

 این عملکرد آمار تشریح ضمن قشم دریانوردی و بنادر اداره مدیر اشتری علی ایلنا، گزارش به

 تن ۸7. و هزار 170 و میلیون سه زمانی، دوره این در: اظهارکرد ،3۸ سال نخست نیمه در مجموعه

 ۱1.. افزایش گذشته، سال با همسنجی در که شد بارگیری و تخلیه نفتی غیر و نفتی کاالهای انواع

 .است داشته درصدی

 به مربوط تن ۱11 و هزار 0.2 و میلیون سه کاال، بارگیری و تخلیه عملیات مجموعه از: افزود وی

 .دارد اختصاص نفتی های فرآورده به تن 021 و هزار 00 و نفتی غیر کاالی

 واردات و صادرات از قشم دریانوردی و بنادر اداره مدیر کاال تن هزار۱0. از بیش واردات و صادرات

 ابتدای از: افزود و آورد میان به سخن جزیره این بنادر در نفتی غیر کاالی تن .۸۱ هزارو ۱0. حدود



 

 جابجا وارداتی، محموله تن ۸۱2 و هزار 0۸ و صادراتی کاالی تن 333 هزارو ۸.. تاکنون، جاری سال

 .شد

 اعالم تن میلیون۱2. بر افزون رقمی نیز را غیرنفتی کاالهای( بری کران)کابوتاژ عملیات حجم اشتری

 .کرد

  اخیر ماه شش طی سفر نفر میلیون.0۱ ترابری

 و کرد اشاره نیز قشم جزیره در دریایی مسافری های فعالیت کارنامه به همچنین مسئول مقام این

 .رسید ثبت به سفر نفر .۸7 و هزار 0۱. و میلیون هفت ایمن ترابری امسال، نخست نیمه در: گفت

  کانتینر TEU 77.. بارگیری و تخلیه

 هزار. جاری، مهرماه آغاز تا 3۸ سال ابتدای از: گفت پایان در قشم دریانوردی و بنادر اداره مدیر

 .شد بارگیری و تخلیه کاوه و بهمن بنادر در کانتینر TEU ۱1.و

 

 

 


