
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 ا:در رسانه ه اخبار عناوین فهرست
 

 

 در شمال و جنوب یهزار فروند شناور سنت 5 ینوساز 

 در بنادر هرمزگان یرنفتیصادرات غ یدرصد ۱۱ رشد 

 شود یم لیموجود در گمرکات تسه یکاالها صیترخ 

 شود یم یبوشهر ـ قطر راه انداز یو محصوالت صادرات یگردشگر یرانیکشت خط 

 ۱1 ابدی یکاهش م ندهیدالر از حجم واردات کشور تا دو سال آ اردیلیم 

 شده را آزاد کرد فیتوق یهایفروند از کشت کی یسعود ائتالف 

 سال انیتا پا ییدرجایبندر شه یلیخطوط ر ینوساز 



 

 

 بنادر در گیری سوخت مشکل/ جنوب و شمال در سنتی شناور فروند هزار5 نوسازی

 نداریم دنیا

72/12/۱931 

 

 

 

 

 

 شناور فروند هزار پنج است قرار ریزی برنامه طبق: گفت دریانوردی و بنادر سازمان دریایی معاون

 و ساخته کشور جنوب و شمال یاردهای در جدید، الگوی ارائه با ناوگان، نوسازی طرح قالب در سنتی

 .شوند نوسازی

 تیسن شناورهای نوسازی درباره فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار با وگو گفت در اسالمی جلیل

 دولت مصوبه در: داشت اظهار داریم سنتی شناور فروند هزار 5 از بیش اینکه بیان با ها، لنج نظیر

 طرح که داریم بندی( ملوانی کاالهای) ملوانان توسط کاالها واردات اجازه قانون ۱1 بند برمبنای

 .است شده مطرح آن در هم سنتی ناوگان نوسازی

 وزارت زیست، محیط حفاظت سازمان شهرسازی، و راه وزارت نظیر سازمان هفت حدود: داد ادامه وی

 ار طرحی یا مدل که هستند موظف بندر این قالب در غیره و انتظامی نیروی تجارت، و معدن صنعت،

 بنادر سازمان و دارند مالحظاتی ها بخش این از کدام هر  حال دهند، پیشنهاد دولت به نوسازی بابت

 .است کرده برگزار باره این در جلساتی و است کارگروه این دبیرخانه هم دریانوردی و

 شناورهای مدل حتی و است شده رائه ا اولیه طرح: افزود دریانوردی و بنادر سازمان دریایی معاون

 تصویب صورت در که است دولت به ارائه آستانه در پیشنهادات است؛ شده مشخص هم جایگزین

  .گیرد می قرار کشور سنتی شناورهای نوسازی مبنای دولت،



 

 شناورهای نوسازی این کشور جنوب و شمال یاردهای از یک کدام در که سؤال این به پاسخ در اسالمی

 ایدب حتما و است داخل ساخت ظرفیت مصوبه، این موضوعات از یکی: کرد بیان شود؟ می انجام سنتی

 .بگنجد کشور جنوبی و شمالی بنادر در ما شناورسازهای ساخت ظرفیت در که باشد طوری طرح

 یم توجه کشور جنوب و شمال یاردهای در شناور نوع ساخت تفکیک به حتماً اینکه بر تأکید با وی

  . شود ارائه آنها  به کشور، جنوب و شمال یاردهای تخصص قالب در باید طرح این:  افزود شود،

 قبل های سال مشابه مدت از کمتر اخیر ماه 6 در دریایی سوانح *

 رسمی آمار: داشت اظهار دریایی سوانح برخی بروز درباره دریانوردی و بنادر سازمان دریایی معاون

 های سال  مشابه مدت از کمتر سوانح میزان اخیر ماه 6 در دهد می نشان کشور دریایی سوانح درباره

  . است بوده قبل

    نداریم دنیا بنادر در هایمان کشتی گیری سوخت در مشکلی *

 عدم مورد از غیر: داشت اظهار جهان، بنادر در ایرانی های کشتی به رسانی سوخت درباره اسالمی

 نچنی با دیگر شد، رفع مشکلشان که برزیل در اساسی کاالی حامل های کشتی به رسانی سوخت

 .نشدیم مواجه مشکلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :کرد اعالم هرمزگان دریانوردی و بنادر مدیرکل

 هزار 111 بارگیری و تخلیه/هرمزگان بنادر در غیرنفتی صادرات درصدی ۱۱ رشد

 صادرات نخست ماهه شش در کانتینر

72/12/۱931 

 

 

 

 

 

 

 مرز به استان این بنادر در کاال جابجایی عملیات حجم رسیدن از هرمزگان دریانوردی و بنادر مدیرکل

 با فارس خلیج های آب در سفر نفر میلیون 3.2 ثبت و درصدی ۳.9رشد آهنگ با تن میلیون 51

 .داد خبر "تولید رونق" سال نخست نیمه طی درصدی 2.2 افزایش

 زارشیگ تشریح با هرمزگان دریانوردی و بنادر کارکنان جمع در پور عفیفی مراد اله ایسنا، گزارش به

 تنخس ماه شش زمانی دوره در هرمزگان استان دریایی های پایانه و بنادر مجموعه عملیاتی کارنامه از

 و تخلیه مدت، این در: داشت اظهار ،"است شده نامگذاری "تولید رونق" عنوان با که 31 سال

 معادل رشدی که رسید انجام به استان بنادر کاالدر تن 72۳و هزار 991 و میلیون ۳3 بارگیری

 .بودیم شاهد را درصد۳.9

 کاالهای به تن 769 و هزار ۳71 و میلیون 97 شامل بندری، عملیات این عمده حجم: کرد اضافه وی

 دهم سه مثبت افزایش با تن هزار 3۱1 و میلیون ۱6 و دارد اختصاص درصدی 6.5 رشد با نفتی غیر

 .است مربوط نفتی های فرآورده به نیز درصدی

 غیرنفتی صادرات درصدی ۱۱ رشد

 خستن نیمه در استان این چندمنظوره و بازرگانی بنادر طریق از غیرنفتی صادرات حجم پور عفیفی

 .کرد اعالم درصدی ۱۱ رشد با تن 73۱ و هزار 751 و میلیون 71 را جاری سال



 

 کاالی تن 71۳ و هزار 36 و میلیون۳( بری کران) کابوتاژ از هرمزگان دریانوردی و بنادر مدیرکل

 اینگونه از تن 9۱1 و هزار 75 و میلیون۳ واردات همچنین و درصدی 6.۳ افزایش با غیرنفتی

 درصدی۱6 افزایش با( کشور تولیدی مراکز و کارخانجات اولیه مواد و اساسی کاالهای عمدتا)کاالها

 .داد خبر

 درصدی7۱ مثبت موج روی کاال ترانشیپ

 یک و ترانشیپ درصدی 7۱ رشد با کاالها، این از تن 212 و هزار 211 و میلیون یک: داد ادامه وی

 .شد ترانزیت نیز تن 216 و هزار 1۱6 و میلیون

 درصدی 19 چشمگیر رشد با نفتی ترانزیت رونق

 و هزار 712 و میلیون شش را استان این بنادر در نفتی های فرآورده صادرات حجم مسئول مقام این

 افزایش با تن، 279 و هزار ۳۳ جاری، مهرماه ابتدای تا 31 سال آغاز از: گفت و کرد اعالم تن 1۱6

 و هزار 655 و میلیون۱1 و ترانزیت گذشته، سال مشابه مدت با همسنجی در درصدی 19 چشمگیر

 .رسید ثبت به درصدی ۱۱.6 رشد بخش این در که شد کابوتاژ تن، 721

 و خام نفت کوره، نفت گاز، نفت کاندنسیت، قیر، فورفورال، پایه، روغن بنزین،: کرد بیان وی

 ودهب جاری سال طی بنادر این در شده بارگیری و تخلیه نفتی های فرآورده انواع جمله از هیدروکربن

 .است

 ماه شش در کانتینر هزار 111 بارگیری و تخلیه

 انتینریک بندر ترین پیشرفته و بزرگترین فعالیت به اشاره با هرمزگان دریانوردی و بنادر مدیرکل

 TEU 3۱6 و هزار 111 امسال، نخست نیمه در: داشت اظهار استان، این در( رجایی شهید بندر)ایران

 و خلیهت استان این بازرگانی بنادر مجموعه در( فوت بیست کانتینر یک معادل یو. ای.تی هر) کانتینر

 . شد بارگیری

 بنادر به شناور فروند هزار 91 تردد

 هزار دو رقم، این از: گفت و داد خبر استان این بنادر در شناور فروند ۳67 و هزار 91 پهلوگیری از وی

 این در گرفته پهلو شناورهای از فروند 3۱۱ و هزار 95 و تن هزار باالی های کشتی شامل فروند 55۱ و

 .است داشته وزن تن هزار زیر بنادر،

 درصدی 2.2 موج روی دریایی سفرهای کشتی حرکت



 

 اشاره نایرا دریایی های مسافرت پایتخت عنوان به استان این کلیدی جایگاه به پایان در پور عفیفی

 ثبت به استان این دریایی های پایانه در سفر نفر  2۳3 و هزار 635 و میلیون 3 ترابری: گفت و کرد

 .است دریایی سفرهای بخش در درصدی 2.2 مثبت رشد نشانگر که رسید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شود می تسهیل گمرکات در موجود کاالهای ترخیص

76/12/۱931 

 

 

   

 

 

 

 هر: گفت درگمرکات موجود کانتینرهای خصوص در تجارت و معدن صنعت، وزیر -ایرنا -بوشهر

 هیچ و شود ترخیص دهیم می دستور شده مانع ایجاد بعد و شده وارد قانون براساس که کانتینری

 .کند ایجاد مانعی نباید کسی

 رد دولت و خصوصی بخش نشست و مقاومتی اقتصاد ستاد نشست در شب پنجشنبه رحمانی رضا

 صنعت، وزارت طرف از هستند قانونی بصورت که گمرک در موجود خودروهای همچنین: افزود بوشهر

 ای عده هرچند گرفتیم مصوبه دولت از خصوص این در و ندارد ترخیص برای مشکلی تجارت و معدن

 .زدند تهمت مجازی فضای در ما برعلیه

 خالف خودشان یا بوده مانعی درگمرکات موجود خودروهای و کاال ترخیص زمینه در هرجا: گفت وی

 .است شده درست مشکل دیگری وزارتخانه طرف از یا و اند کرده عمل قانون

 مشکل که است هایی شرکت برخی به مربوط و دارند قضایی حکم که کاالهایی: یادآورشد رحمانی

 سازمان جمله از دیگر مراجع برخی طرف از نیز کاالها از برخی کنیم کاری توانیم نمی ما داشتند

 .کنند حل باید که دارند مشکل صنعتی تحقیقات و استاندارد

 تصادرا برای محدودیتی هیچ حاضر زمان در تولید رونق راستای در:گفت تجارت و معدن صنعت، وزیر

 جخلی حاشیه کشورهای به کاال صادرات در استانها دیگر معین بوشهر استان و ندارد وجود کشور در

 . شود می فارس



 

 کنیم می دنبال را همسایه کشورهای به صادرات تولید، رونق راستای در امسال اینکه بیان با وی

 معین فارس خلیج حوزه کشورهای با آن دریایی مرز و بوشهر استان موقعیت به باتوجه: اظهارداشت

 .پذیریم می را همسایه کشورهای سایر به بلکه قطر به تنها نه صادرات برای استان این بودن

 همسایه کشورهای در هرمزگان و فارس بوشهر، جمله از کشور های استان از برخی: یادآورشد رحمانی

 .کرد استفاده سرمایه و ظرفیت ، فرصت یک بعنوان آنها حضور از باید که دارند گذارانی سرمایه

 رد ظرفیتی عنوان به خصوصی بخش و کشور از خارج در ظرفیتی بعنوان افراد این: گفت رحمانی

 .برد بهره آنها از باید که روند می شمار به داخلی

 بوشهر بازرگانی اتاق امسال قطر، کشور در جهانی جام های مسابقه به باتوجه: اظهارداشت وی

 .کند اداره باید را قطر میز و کشور این به صادرات مسئولیت

 از هریک برای تواند می قطر کشور بر افزون بوشهر بازرگانی اتاق: گفت تجارت و معدن وزیرصنعت،

 .دهد انجام صادرات همسایه کشورهای

 یم دارد توانایی که هرکسی و ندارد مشکلی هیچ صادرات بحث برای وزارتخانه این: کرد تاکید وی

 .کند کمک را کشور ماموریت و بخش دراین تواند

 اناست در بخش این فعاالن و نیست ما فعلی وضعیت شان در صادرات میزان این: کرد اضافه رحمانی

 .کنند کمک ما به شرایط بهبود برای مناسب راهکارهای دادن با توانند می بوشهر مانند هایی

 شود می تالش محصول این در بوشهر استان ظرفیت به توجه با: گفت خرما صادرات خصوص در وی

 .شود متمرکز بندی بسته و فرآوری جمله از محصول این مختص صنایع به ۱1 تبصره اعتبارات

 ورزیوکشا صنعتی محصوالت مازاد روی توانند می بخش این فعاالن: گفت تجارت و صنعت،معدن وزیر

 .کنند اقدام صادرات برای

 وجود تولید داخلی ظرفیت برابر 7 سرامیک و کاشی جمله از کاالها از بسیاری در: کرد اضافه رحمانی

 فراهم ار صادرات زمینه و بازاریابی دیگر کشورهای در توان می نمایشگاه برپایی و بازاریابی با که دارد

 .کرد

 :کرد بیان است، شده داده ماموریت ایمیدرو به آنها توسعه و معادن حوزه در اینکه اعالم با رحمانی

 است شده صادر ایمیدرو نام به اکتشاف پروانه است، ما برای اولویت یک استان این در بوکسیت حوزه

 .کرد خواهیم پیگیری نیز را معدنی مواد صادراتی پایانه و کرد خواهیم دنبال را کار سرعت با و

 دارد نیاز یناآلم به آلومینیوم: گفت شود؛ می برابر دو کشور آلومینیوم تولید ظرفیت اینکه اعالم با وی

 .کند می دوچندان را ماده این اهمیت که آید می وجود به بوکسیت همین از آن از مهمی بخش که



 

 این در الومینا از خوبی ظرفیت به دهد می نشان اولیه اطالعات گفت؛ تجارت و معدن صنعت، وزیر

 .کرد خواهد بیشتر را توسعه روند که یافتیم دست استان

 در که داشتیم معدنی و صنعتی بخش در واردات دالر میلیارد 91: گفت تجارت و معدن وزیرصنعت،

 کاهش نیز دیگر دالر میلیارد ۱1 برآن افزون و یافته کاهش آن دالر میلیارد ۱1 مدون برنامه یک قالب

 .یابد می

 ایبر دولت مصوبات به توجه با بازرگانی بخش فعاالن رود می انتظار شرایط این در: کرد بیان وی

 قطعات و خانگی لوازم بخش در نیاز مورد قعطات جمله از کشور نیاز مورد کاالهای و اقالم واردات

 .کنند اقدام دیگر موارد سایر و خودرو نیاز مورد یدکی

 می استان این بوشهر استان برای شده لحاظ جدید های تخفیف و ها معافیت به باتوجه: گفت وی

 .کرد استفاده توسعه مسیر در ظرفیتها این از باید و باشد کشور اقتصاد پیشانی تواند

 شده ادایج قانونی های ظرفیت از استفاده با توانند بوشهرمی استان اقتصادی فعاالن: کرد تاکید وی

 .کنند فراهم مناسبی بیزنس خود برای هم و بردارد گام کشور نیازهای تامین برای هم

 ایجاد و دارد وجود بخش این در بوشهر استان در خوبی ظرفیت: گفت دریایی صنایع خصوص در وی

 .است سالجاری در وزارتخانه این مهم های برنامه جمله از بخش این در تحول

 خارج در دریایی صنایع بخش در خدمات و تعمیرات حق درصد 31 از بیش گذشته در: شد یادآور وی

 حرکت حال در سمتی به و شود می انجام کشور داخل در درصد 11 امروز اما شد می انجام کشور از

 .بدهیم خدمات نیز خارجی های کشتی به بلکه داخلی خدمات این درصد ۱11 تنها نه که هستیم

 کار شیفت سه سازی کشتی واحدهای گیرد صورت الزم همکاری زمینه این در اگر: کرد تاکید وی

 .یابیم دست شده طراحی برنامه و پیشرفت به توانیم می باشد الزم همکاری و کنند

 تاناس: گفت شده شروع خوبی کارهای( صدرا) ایران دریایی صنایع شرکت در اینکه بیان با رحمانی

 .کرد استفاده خوبی به ظرفیتها این از باید و دارد را نعمتها و ظرفیتها همه بوشهر

 استان برای جدیدی حرکت و ظرفیت یک کشتی این: گفت بوشهر مسافری کشتی خصوص در وی

 .کرد استفاده استان برای موقعیت این از باید و است بوشهر

 

 

 



 

 

 

 شود می اندازی راه قطر ـ بوشهر صادراتی محصوالت و گردشگری کشتیرانی خط

75/12/۱931 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورشنا با قطر ـ بوشهر کشتیرانی خط نفتی غیر صادرات و دریایی گردشگری توسعه راستای در

 .شود می اندازی راه گراندفری پیشرفته باری و مسافری

 زدیدبا جریان در امروز ظهر بوشهر دریانوردی و بنادر مدیرکل ، بوشهر از تسنیم خبرگزاری گزارش به

 استایر در شناور این اینکه بیان با گراندفری مسافری و تجاری کشتی از تجارت و معدن صنعت، وزیر

: داشت اظهار است، شده اندازی راه قطر به بوشهر مسیر در صادرات و دریایی گردشگری توسعه

 خشب گذاری سرمایه با قطر ـ بوشهر کشتیرانی خط اندازی راه برای گراندفری باری مسافری شناور

 .است شده اندازی راه دریانوردی و بنادر سازمان نظارت و خصوصی

 در شده بندی بسته بار تن هزار 7 از بیش حمل قابلیت کشتی این اینکه بیان با ارجمندزاده سیاوش

 صندلی 911 و هزار یک و اتاق 751 قالب در تخت 511 دارای کشتی این: کرد نشان خاطر دارد کانتینر

 .دارد مسافر نفر 211 و هزار یک تا دریایی گردشگری راستای در مسافر حمل قابلیت که است

 کند می طی ساعته ۱7 را دوحه به بوشهر مسیر دریایی گره 71 با گراندفری کشتی اینکه بیان با وی

 می یزن گردشگری لحاظ از تجاری رونق بعد بر عالوه قطر – بوشهر کشتیرانی خط شدن فعال با: افزود

 .کرد ترسیم بوشهر استان برای روشنی افق توان



 

 کشتی با مرتبط اندرکاران دست و گذاران سرمایه با وگو گفت ضمن تجارت و معدن صنعت، وزیر

 شدن فعال و اندازی راه برای شناور این صاحبان روی پیش مشکالت مهمترین جریان در گراندفری،

 .گرفت قرار دوحه - بوشهر کشتیرانی خط

 دوحه به بوشهر کشتیرانی خط افتتاح و کار به آغاز برای کشتی این دغدغه مهمترین سوخت تامین

 .شد اعالم قطر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 یابد می کاهش آینده سال دو تا کشور واردات حجم از دالر میلیارد ۱1

75/12/۱931 

 

 

 

 

 

 

 

 ریزی برنامه داخلی تولید ظرفیت از استفاده هدف با: گفت تجارت و معدن صنعت، وزیر _ایرنا_بوشهر

 .یابد کاهش واردات حجم از دالر میلیارد ۱1 خورشیدی ۱۳11 سال پایان تا شده

: زوداف بوشهر در( صدرا) ایران دریایی صنایع شرکت مسئوالن نشست در پنجشنبه روز رحمانی رضا

 اردد وابستگی آنها به کشور  که است کاالهایی نیز برخی و حساس طرح این مشمول کاالهای از برخی

 .کنیم اقدام آنها سازی داخلی برای باید شده که هم وابستگی رفع برای که

 و ریمدا مسئولیت مهم این تحقق برای همگان است بیکار ایرانی جوان یک که زمانی تا: کرد بیان وی

 .بشناسیم را مشکالت حل راهکار و تکلیف ما زمینه این در باید

 ارتباط این در و است برنامه در اساس برهمین است حل قابل مشکالت از بسیاری: داد ادامه رحمانی

 .شود می برگزار مداوم صورت به داخل ساخت میزهای

 حجم از دالر میلیون 61 تا شد خواهد تدبیر داخل ساخت میز برگزاری ادامه با آینده هفته: افزود وی

 خواهد تداوم نیز آینده سال برای مهم این و شود داخل ساخت به تبدیل سال پایان تا کشور واردات

 .داشت



 

 و برق خودرو، مخابرات، مختلف های بخش در سازی داخلی از میزان این: یادآورشد رحمانی

 .اند آمده کار پای بخوبی فعاالن عرصه این در که است گاز و نفت الکترونیک،

 511 و یکهزار باالی داخلی تولید توان به اتکا راستای در اکنون: افزود تجارت و معدن صنعت، وزیر

 . است شده ممنوع قوا سران اختیار با وارداتی تعرفه کد قلم

 عمده بخش که دادیم کاهش 77.1 را کشور واردات ،36 سال با مقایسه در 32 سال در: گفت رحمانی

 .است بوده ای واسطه و مصرفی کاالی آن

 با هایی کشتی بوشهر صدرا شرکت در اینکه: اظهارکرد خود های صحبت از دیگری بخش در وی

 .شود می محسوب دنیا در مهم توانمندی یک اکنون شود می ساخته تن ۱11 از بیش ظرفیت

 ازس کشتی طرح این که داریم دریایی صنایع توسعه و تحول طرح کشتی حوزه در: داد ادامه رحمانی

 .گیرد دربرمی را مالی تامین و کشتی کننده استفاده و

 اییدری صنایع مالی تامین موضوع که رسیدیم کاری و ساز به و شد پیگیری زمینه این در: افزود وی

 .کنیم برطرف شکلی چه به را

 که خواهند می مناسب قیمت و کیفیت کشتی سازندگان از: داد ادامه تجارت و معدن صنعت، وزیر

 .گیرد قرار توجه مورد باید نیز فروش از پس خدمات و ساخت زمان

 مهستی سازی کشتی زمان مدت کاهش نیازمند کشتی ساخت زمان برای راستا این در: افزود رحمانی

 پیش با همراه سفارش و خارجی کشورهای به سفارش روند از الگوگیری مهم این تحقق الزمه که

 .است سازنده واحدهای به پرداخت

 یکی دارد دلیل 7 که مانده زیادی کاالی بنادر در: یادآورشد خود های صحبت از دیکری بخش در وی

 هممنوع کاالهای نیز بخشی و شده وارد زیاد دلیلی هر به و بوده اساسی کاالی آنها از بخشی اینکه

 .گیرد نمی صورت آنها از حمایتی بوده

 ترخیص صدرا، جزیره مالکیت سند صدور جمله از شرکت درخواست مورد موارد ارتباط در رحمانی

 .داد پیگیری قول جدید کار سفارش گرفتن همچنین و شرکت این وارداتی کاالهای

  



 

 

 

 کرد آزاد را شده توقیف هایکشتی از فروند یک سعودی ائتالف
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 سپ سعودی ائتالف شده، بحرانی سوخت کمبود دلیل به یمن خدماتی هایبخش وضعیت که حالی در

 .شود وارد «الحدیده» بندر به تا کرد آزاد را شده توقیف کشتی یک تنها روز 6۳ از

 را کشتی فروند ۱۱ که است روز 6۳ حدود سعودی ائتالف فارس، خبرگزاری المللبین گروه گزارش به

 یمن بحران تشدید باعث که موضوعی دهد؛نمی را «الحدیده» بندر به آنها ورود اجازه و کرده توقیف

 .است شده

 امروز ی،المللبین و یمنی گسترده اعتراضات از پس متجاوز ائتالف ،«المسیره» شبکه گزارش اساس بر

 الحدیده بندر در خود محموله کردن خالی برای کشتی این و کرده آزاد را کشتی یک( پنجشنبه)

 .شودمی آماده

 آزاد کشتی در موجود سوخت میزان آمده، الحدیده بندر در آگاه منابع از نقل به گزارش این ادامه در

 .نیست خدماتی هایبخش ضروری نیازهای جوابگوی اما شده

 دیدهالح بندر در که «میرا» نفتکش: داد گزارش سرخ دریایی بنادر سازمان رئیس از نقل به المسیره

 .است دیزل سوخت تن 7۳93 و( کوره نفت) مازوت تن ۱9511 حامل انداخته لنگر

 و دهش ترخطرناک وضعیت هاکشتی توقیف ادامه به توجه با بود، کرده اعالم دیروز یمن نفت شرکت

 .شد خواهد کم هابنزینپمپ در کاری ساعات



 

 در لیتر ۳1 از و کرد تشدید را شهروندان میان سوخت توزیع بندیجیره همچنین یمن نفت شرکت

 .رساند روز پنج هر در لیتر ۳1 به روز سه هر

 سوخت تن ۱11227 و بنزین تن ۱16959 به شده توقیف هایکشتی در موجود هایسوخت مجموع

 .رسدمی دیزل

  



 

 

 

 

 

 


