
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 ا:در رسانه ه اخبار عناوین فهرست
 

 

 یراه و شهرساز ریبا حضور وز ییایحمل در ینرهایکانت دیاز خط تول یبهره بردار 

 اتی+ جزئ انهیم یایچابهار به آس یلیاتصال ر آغاز 

 یالملل نیمطابق با مقررات ب ییاینقل در و حمل نریانواع کانت دیدر تول ییخودکفا  

 سه ماهه ریقطر با تاخ-بوشهر یکشت نینخست یانداز راه 

 ها میتحر دیوجود تشد بنادر با یریو بارگ هیتخل شیافزا 

 ۲۰۲۲ها تا سال  یسوخت استاندارد کشت نیتام 

 میخزر ندار یایدر در یدیتهد چیه 

 در چابهار یرانیکشت یشبانه روز هنرستان 

 نندینش یبه گل نم گریچابهار د یها یکشت 

 همچنان چشم به راه بهار چابهار 

 8۰ شدند لیاستان بوشهر تجل یانوردیدر یتن از فعاالن عرصه ها 

 چابهار یارتباط یها رساختیتوسعه ز لزوم 



 

 

 

 

 شد؛ انجام

 شهرسازی و راه وزیر حضور با دریایی حمل کانتینرهای تولید خط از برداری بهره

16/۰7/1398 

 

 

 

 

 

 

 حمل کانتینرهای تولید خط دریانوردی، و بنادر سازمان عامل مدیر و شهرسازی و راه وزیر حضور با

 .گرفت قرار برداری بهره مورد دریایی

 وزیر اسالمی، محمد مهرماه 16امروز صبح شهرسازی، و راه وزارت خبری پایگاه خبرنگار گزارش به

 مجتمع از دریانوردی و بنادر سازمان مدیرعامل و خود معاون راستاد محمد همراه به شهرسازی و راه

 .کرد بازدید البرز استان در دریایی حمل کانتینرهای تولیدکننده

  .گرفت قرار برداری بهره مورد دریایی حمل وجهی چند کانتینرهای تولید خط امروز بازدید در

 بانک و کشتیرانی شرکت کشتیرانی، انجمن بنادر، سازمان عامل هیات اعضای بازدید، این جریان در

  .داشتند حضور صادرات



 

 

 جزئیات+  میانه آسیای به چابهار ریلی اتصال آغاز

16/۰7/1398 

 ریلی کریدور توسعه راستای در: گفت کشور ونقل حمل زیربناهای توسعه و ساخت شرکت معاون

 بیرجند آهن راه اجرایی عملیات محروم، مناطق به آهن راه سراسری شبکه گسترش و کشور شرق

 بین کریدور این سوم فاز از بخشی ریلی خط این. شد آغاز گذشته روز کیلومتر 3۲ طول به قائن -

 .کرد خواهد متصل میانه آسیای به را چابهار که است تومانی میلیارد 37۰۰ اعتبار با اللمی

 آهن راه عظیم طرح از بخشی بیرجند آهن راه: کرد اظهار ایسنا، با وگو گفت در خطیبی عباس

 مرز طریق از را چابهار حیاتی و مهم بندر که شود می محسوب مشهد -بیرجند -زابل -زاهدان

 مرز طریق از و افغانستان به دوغارون و شمتیغ میلک، مرزهای طریق از پاکستان، به میرجاوه

 .کند می متصل قفقاز و میانه آسیای به ادامه در و ترکمنستان به سرخس

 ریزی برنامه کیلومتر 1۵۰۰ طول به مشهد تا چابهار از کشور شرق ریلی کریدور اینکه بیان با وی

 خط: افزود کند، می متصل ریلی سراسری شبکه به را بسیاری های شهرستان و ها استان و شده

 آن منابع نیز اکنون هم و بوده پیشرفت حال در که زاهدان چابهار کیلومتری 6۰۰ حدود ریلی

 - بافق آهن راه در یونسی ایستگاه تا بیرجند از یعنی کریدور این سوم فاز برای است، شده مشخص

 پروژه این به که کنیم دریافت را ای مصوبه دولت از تا شدیم موفق نیز کیلومتر ۲7۰ طول به مشهد

 .یابد اختصاص تومان میلیارد 37۰۰

 ونقل حمل زیربناهای توسعه و ساخت شرکت های فرودگاه و بنادر آهن، راه وتوسعه ساخت معاون

 جنوبی، خراسان استان مشهد و بافق به بیرجند آهن راه اندازی راه صورت در اینکه بیان با کشور

 شده مقرر: داد ادامه شد، خواهند متصل سراسری ریلی شبکه به نیز غیره و گناآباد بیرجند،

 کیلومتری ۲7۰ آهن راه این و کند پیدا تخصیص خصوصی بخش مشارکت با طرح این برای اعتبارات

 .شود ساخته

 محل از درصد ۲۰ ملی، توسعه صندوق از نیاز مورد منابع از درصد 7۰ اساس این بر: افزود خطیبی

 البته. شد خواهد تامین عمومی بودجه از درصد 1۰ و خصوصی بخش پیمانکاری کنسرسیوم منابع

 و اجرایی عملیات شروع با و کردیم آغاز کیلومتر 3۲ طول به را قائن تا بیرجند آهن راه گذشته روز

 فاز، این از کیلومتر 9۰ در که گفت توان می تقریبا ریلی مسیر این در دیگر ای قطعه پیشرفت

 .است شده آغاز اجرایی عملیات



 

 تا زاهدان از که کریدور این دیگر فاز در: گفت نیز کشور شرق ریلی کریدور دیگر فاز درباره وی

 مان مذاکرات زمینه این در که هستیم چینی فاینانس دنبال به است، کیلومتر 6۰۰ طول به و بیرجند

 .کنیم می اعالم را آن جزئیاتش، شدن مشخص از پس و ایم کرده آغاز چینی شرکت یک با نیز را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  المللی بین مقررات با مطابق دریایی نقل و حمل کانتینر انواع تولید در خودکفایی
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 دریایی نقل و حمل تخصصی کانتینرهای ساخت و تولید: گفت دریانوردی و بنادر سازمان مدیرعامل

 نقل و حمل صنعت و داخلی ناوگان تقویت جهت در راهبردی و مهم گامی ایران، در بار اولین برای

 .شود می قلمداد کشور دریایی

 مراسم  دریانوردی، و بنادر سازمان رسانی اطالع پایگاه از نقل به فارس خبرگزاری گزارش به 

 وزیر حضور با امروز داخلی صنعتی های مجتمع از یکی در تخصصی های کانتینر تولید خط اندازی راه

 .شد برگزار دریانوردی و بنادر سازمان مدیرعامل و شهرسازی و راه

 های دغدغه از یکی کشور داخل در کانتینر تولید عدم همواره: کرد بیان  راستاد محمد مراسم این در

 طرف بر تولید رونق درسال و داخلی توان اساس بر امروز نیاز این که بوده دریایی نقل و حمل جامعه

 .شد

 بنادر از الینر خطوط خروج از ناشی کانتینر ظرفیتی خال به اشاره با شهرسازی و راه وزیر معاون

 و نیست داخلی بازار صرفا کشور، در کانتینر تولید خط اندازی راه با ما نگاه: کرد اضافه کشور،

 .باشیم داشته نقش نیز جهانی بازارهای در باید هستیم معتقد

 جمهوری کشتیرانی جمله از داخلی های شرکت مجموع در که است این ما برآورد: داشت اذعان وی

 هم که را دریایی ونقل حمل جایی جابه کانتینر، در شده ایجاد های ظرفیت با بتوانند ایران اسالمی

 .دهند افزایش است، TEU هزار ۲۰۰ اکنون



 

 جهان در دریایی مهم کشورهای از یکی ایران  اینکه بیان با دریانوردی و بنادر سازمان مدیرعامل

 جهان کشتیرانی ۲۴ رتبه در ایران اسالمی جمهوری کشتیرانی شرکت: افزود ، شود می محسوب

 صنعت و دریایی نقل و حمل حیث از جهان اول کشور ۲۰ جزو ایران مجموع در و دارد قرار

 .آید می حساب به دریانوردی

 را کشور در کانتینر تولید خط اندازی راه کشور، تجاری بنادر تنی میلیون ۲۴۰ ظرفیت به اشاره با وی

 الزم دریایی، نقل و حمل حوزه در بزرگی ظرفیت چنین با ایران برای: افزود و دانست الزم و ضروری

 .برسد خودکفایی به و کند ورود دریایی نقل و حمل صنعت در نیاز مورد های زمینه همه در است

 از یکی را ایمن کانتینرهای المللی بین باکنوانسیون مطابق و استاندارد کانتینر تولید  راستاد

 ۴ بنادر سازمان راستا همین در: داد توضیح و برشمرد تولید خط این در بنادر سازمان های ماموریت

 شده تولید های کانتینر به تا کرد معرفی دریانوردی جهانی سازمان به را داخلی بندی رده شرکت

 .کند ارائه تایید نامه گواهی

 بار نخستین برای که ایم کرده آمادگی اعالم کشتیرانی خطوط و کانتینرها مشتریان به: کرد بیان وی

 به سازمان شده اداره وجوه منابع بودجه، و برنامه سازمان و بنادر سازمان عالی شورای مجوز با

 .شود می اعطا داخلی تولیدکنندگان

 تولید متقاضی و مشتری توانند می که کشتیرانی های شرکت از  جهت بدین: گفت راستاد

 .کنیم می همکاری به دعوت باشند، داخلی کانتینرهای

 شده اداره وجوه عنوان به را منابعی که ای مجموعه و مشتری عنوان به بنادر سازمان: داد ادامه وی

 در که کنیم می انتخاب را عاملی های بانک صرفا بعد، به این از که دارد می اعالم دهد، می تخصیص

 .کنند پرداخت متقاضیان به را تسهیالت بتوانند ممکن زمان ترین کوتاه

 تولیدکنندگان به که را تسهیالتی یارانه سود درصد 8۰ تا ۵۰ بین بنادر سازمان: شد یادآور  راستاد

 تولید و ظرفیت حداکثر به و بگیرد رونق تولیدی های مجموعه فعالیت تا کند می تقبل شود، می ارائه

 .برسد نیاز مورد

 Tue هزار 7۵۰ را کانتینر به کشور ونقل حمل امروز نیاز دریانوردی و بنادر سازمان مدیرعامل

 در بار اولین برای دریایی ونقل حمل تخصصی کانتینرهای ساخت و تولید: کرد تاکید و کرد برآورد

 کشور دریایی ونقل حمل صنعت و داخلی ناوگان تقویت جهت در راهبردی و مهم گامی ایران،

 .شود می قلمداد

 



 

 

 

 ماهه سه تاخیر با قطر-بوشهر کشتی نخستین اندازی راه

16/۰7/1398 

 و بنادر مدیرکل گفته به شرایطی در دوحه،-بوشهر مسافری-باری کشتیرانی خط نخستین

 دیگر زمان به مجدادا اگر پروژه این که شود می افتتاح ماه آبان پایان تا بوشهر استان دریانوردی

 .است شده مواجه ماهه سه تاخیر با نشود، موکول

 حرکت قطر-بوشهر کشتی نخستین امسال، ماه شهریور دوم بود قرار که حالی در ایسنا، گزارش به

 در ببرد، دوحه بندر مقصد به ایران کانتینری بار تن ۲۰۰۰ حدود و مسافر نفر 16۰۰ و کند آغاز را خود

 دلیل به: گفت ایسنا به -بوشهر استان دریانوردی و بنادر مدیرکل- ارجمندزاده سیاوش تاریخ همین

 و افتاده تعویق به قطر -بوشهر باری مسافری کشتی حرکت اداری، مراحل انجام و تعرفه بودن باال

 .شود می انجام کشتی این سفر اولین مهرماه از قبل تا

 و نکرد حرکت قطر-بوشهر کشتی متعدد مشکالت دلیل به اما گذشت هم تاریخ این از هفته دو

 می دوم درجه در و آمد وجود به کشتی این برای مشکالتی:  گفت هم باره این در زاده ارجمند

 و مسافرتی های آژانس بود، قرار و برسانیم سفر این به همزمان صورت به هم را مسافر خواستیم

 .کنند اقدام آن فروش به نسبت و دهند انجام را کار این گردشگری تورهای

 تعیین و دوحه مسافری ترمینال تعمیرات اتمام با: کرد اعالم باره این در مسئول مقام همین حاال

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

 .باشیم جاری سال ماه آبان پایان تا آن افتتاح شاهد

 دوحه،-بوشهر کشتیرانی خط نخستین افتتاح وضعیت آخرین با ارتباط در همچنین ارجمندزاده

 را دوحه و بوشهر بین سفر مرتبه دو هفته هر طول در است قرار کشتیرانی خط این: کرد اظهار

 جابجایی ظرفیت و کرد خواهد فعالیت( پسنجر-رورو) مسافری-باری صورت به و کند تجربه

 3۰۰ یا سواری دستگاه 7۰۰ صرفا تواند می این بر عالوه و است نفر 13۰۰ آن مسافر تعداد حداکثر

 کاالهای صادرات زمینه در و کند جابجا ترکیبی صورت به نیز را کامیون ۵۰ حدود و سواری دستگاه

 .است شده تعریف کشتی این برای هایی برنامه یخچالی

 سوخت مسئله کشتیرانی، خط این با ارتباط در: داد ادامه بوشهر استان دریانوردی و بنادر مدیرکل

 و دهیم اختصاص آن به را ای یارانه سوخت بتوانیم که هستیم آن پیگیر و است اساسی و مهم بسیار



 

 سوخت به مربوط هزینه ترین اصلی مسافری زمینه در اینکه به توجه با مهم این تحقق صورت در

 .شد خواهد مرتفع مشکالت از بخشی است،

 که کنیم تعریف ای گونه به را شده یاد مسیر در دریایی سفر تا هستیم آن دنبال به اینکه بیان با وی

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

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

 .شود داده پوشش ها هزینه

 تابعی بلیت قیمت: کرد اعالم دوحه،-بوشهر کشتیرانی خط مسافری بلیت قیمت درباره ارجمندزاده

 .است نشده مشخص دقیق رقم هنوز و است ای یارانه سوخت تخصیص و هفتگی سفرهای تعداد از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ها تحریم تشدید وجود با بنادر بارگیری و تخلیه افزایش

1۵/۰7/1398 

 مشابه مدت به نسبت رشد درصد ۴.3 امسال، از گذشته روز ۲۰۰ در بنادر بارگیری و تخلیه میزان

 و خشک ای فله کاالی نوع دو بارگیری و تخلیه میزان تنها آمار این در. است داشته گذشته سال

 این در کاهش میزان البته که ایم بوده ها آن افت و کاهش شاهد موارد بقیه در و یافته افزایش مایع

 .است شده کمتر ها بخش

 ابتدای از بنادر بارگیری و تخلیه میزان شده، منتشر آمارهای ترین تازه اساس بر ایسنا، گزارش به

 76.۵8 رقم با مقایسه در که است بوده تن میلیون 79.89( ماه مهر پانزدهم) امروز تا جاری سال

 .دهد می نشان را رشد درصد ۴.3 قبل سال مشابه مدت بارگیری و تخلیه تنی میلیون

 امام آستارا، آبادان، بنادر شامل کشور بندر 17 در کاال از حجم این بارگیری و تخلیه عملیات

 فریدون رجایی، شهید باهنر، شهید خرمشهر، چابهار، جاسک، بوشهر، انزلی، امیرآباد، خمینی،

 .است شده انجام نوشهر و نکا لنگه، گناوه، قشم، کنار،

 تن، میلیون 1۰.۴7 کانتینری بخش در جاری سال ماهه شش طی بارگیری و تخلیه عملیات میزان

( متفرقه و عمومی کاالهای) کارگو جنرال تن، میلیون 3.۰1 مایع فله تن، میلیون 31.۵۵ خشک فله

 .است بوده تن میلیون ۲۴.۵۰ نفتی مواد و تن میلیون 1۰.36

 در و است، کرده تجربه را کاهش درصد19.6 تیب تر به کانتینری بخش در بارگیری و تخلیه عملیات

 و تخلیه اما. است داشته درصدی ۴.۲ افت کارگو جنرال و درصدی ۲.1 کاهش نفتی مواد های حوزه

 همین به نسبت را درصدی ۲7 رشد خشک فله و درصدی ۴.۲ رشد مایع ای فله محصوالت بارگیری

 ماه شش طی را درصدی 3۴.6 کاهش نیز کانتینری عملیات. است داشته گذشته سال در زمانی بازه

 .است کرده تجربه جاری سال اول

 کانتینری بخش در قبل سال مشابه مدت در بارگیری و تخلیه عملیات میزان که است حالی در این

 1۰.81 کارگو جنرال تن، میلیون ۲.89 مایع فله تن، میلیون ۲۴.8۴ خشک فله تن، میلیون13.۰1

 تخلیه تن میلیون 76.۵8 میزان مجموع در تا است بوده تن میلیون ۲۵.۰3 نفتی مواد و تن میلیون

 .برسد ثبت به کشور بنادر در بارگیری و

 

 



 

 

 ۲۰۲۲ سال تا ها کشتی استاندارد سوخت تامین
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 با کوره نفت از توانند نمی دیگر ها کشتی میالدی، ۲۰۲۰ سال ابتدای از که حالی در -ایرنا -تهران

 پخش و پاالیش ملی شرکت مدیرعامل گفته به اما کنند استفاده سوخت عنوان به باال سولفور

 مهیا ها کشتی برای را سولفور کم سوخت تواند می که است ۲۰۲۲ سال در ایران نفتی، های فرآورده

 .کند

 از است، شده ابالغ گذشته سال که دریانوردی المللی بین سازمان جدید استانداردهای اساس بر

 عنوان به که ای کوره نفت در موجود گوکرد همان یا سولفور میزان میالدی، آینده سال ابتدای

  .باشد درصد نیم از کمتر باید شود می استفاده ها کشتی در سوخت

 اکنون هم و ندارد اجرا قابلیت آینده سال ۵ تا حداقل جهان نقاط اغلب در رسد می نظر به که امری

 استاندارد این اجرای تعویق خواستار کمتر، سولفور با کوره نفت تولید برای جهان کشورهای برخی

 .اند شده ۲۰۲۵ سال تا

 که ایران مانند کشوری در ها کشتی به رسانی سوخت تا شده باعث جدید استانداردهای حال، این با

 اغلب فعلی شرایط در زیرا کند خودنمایی جدید دغدغه یک عنوان به دارد اختیار در کشتی 18۰

 که اند داده اختصاص ای کوره نفت به را خود تولیدات از درصد 3۵ حدود کشور های پاالیشگاه

 .دارد همراه خود با را باالیی گوگرد

 ایران سنگین نفت بودن ترش اما شده ایجاد کشور های پاالیشگاه ساختار دلیل به اگرچه اتفاق این

 .نیست تقصیر بی میان این در نیز



 

 یا بانکر در گوگرد کاهش فکر به نیز استانداردها این تصویب از پیش ایران که است رو همین از

 .بود ها پاالیشگاه در تولیدی کوره نفت همان

 پایین سولفور کوره نفت تولید نفتی، های فرآورده پخش و پاالیش ملی شرکت مدیرعامل گفته به

 .بود متوقف ها مدت اما شده آغاز 8۴ سال از اصفهان RHU پروژه در

 یورو میلیون 1۰۰: افزود افتاده، جریان به دوباره پروژه این اینکه به اشاره با آبادی صادق علیرضا

 از برداری بهره حال این با است شده ساخته نیز تجهیزات تمام و شده تزریق پروژه این به منابع

 رسد نمی ۲۰۲۰ سال ابتدای به پایین سولفور با کوره نفت تولید برای اصفهان پاالیشگاه RHU پروژه

 .شود می مدار وارد ۲۰۲3 یا ۲۰۲۲ سال در و

 لیتر میلیون 18 آن، اجرای با: گفت و کرد عنوان 97 سال اواخر را طرح این دوباره کار به آغاز وی

 امکان ایرانی، های کشتی نیاز تامین بر عالوه که شد خواهد تولید کشور در سولفور کم کوره نفت

 .داشت خواهد نیز را ها کشتی سایر به بانکرینگ و صادرات

 و کرد اشاره نفت صنعت پژوهشگاه در ایرانی تکنولوژی با پایین گوگرد با کوره نفت تولید به وی

 باید اما است کشتیرانی های شرکت قبول مورد شده تولید کوره نفت که کرد اعالم پژوهشگاه: گفت

 صرفه با صنعتی، تولید صورت این در و دارد وجود نیز صنعتی مقیاس در تولید امکان شود مشخص

 .است همراه اقتصادی

 ها تکنولوژی کشور، پاالیشگاهی بخش در اصفهان، پاالیشگاه جز به: کرد تاکید نفت وزیر معاون

 .کند می پیدا کاهش کوره نفت تولید ها، طرح اجرای با آبادان پاالیشگاه در و شود می دنبال

 المللی بین استانداردهای به توجه با را ها کشتی نیاز مورد سوخت زمان آن تا باید ایران حال این با

 .کند تامین

 می فعلی شرایط در را سوخت این از بخشی ایران های پاالیشگاه که گفته زمینه این در نفت وزیر

 .کرد تامین بازار از توان می نیز را بخشی و کنند تولید تواند

 بندی اساس بر نباشد، ممکن ها کشتی برای استاندارد سوخت تامین اگر که است کرده تاکید زنگنه

 .کرد استفاده باال سولفور با سوخت از شرایطی، به توجه با توان می IMO ابالغیه در

 

 

 



 

 

 نداریم خزر دریای در تهدیدی هیچ
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 خبرنگاران با نشست در دوشنبه ازظهر پیش حسینی تقی سید سرهنگ ، مهر خبرنگار گزارش بهس

 نیروهای وظایف عمده شد، برگزار دریابانی اجتماعات سالن در انتظامی نیروی هفته مناسبت به که

 با و برشمرد مرزها حفظ و دریایی مرزهای امنیت سرزمینی،تامین آبهای امنیت تامین را دریابانی

 آبی مرز کیلومتر36۰ دارای مازندران استان: گفت کشور مرز کیلومتر7۰۰ و هزار هشت به اشاره

 .است

 تختی پایانه فریدونکنار،بندر امیرآباد،بندر بندر شامل مازندران در ما مهم بندر چهار: گفت حسینی

 تامین و دهند می انجام صادرات و واردات کار و اقتصادی فعالیت که است نوشهر بندر و شمال

 .ماست عهده بر بنادر این در امنیت

 تعداد 98 سال در انتظامی نیروی: هستیم،افزود عملیاتی شناورهای تولیدکننده اینکه بیان با وی

 با مقابله در که کرد بکارگیری دریایی امنیت چرخه در باال عملیاتی قدرت با فوتی6۰ ناوچه شناور

 .است تاثیرگذار بسیار دریایی جرائم

 با ارتباط در: نداریم،گفت خزر دریای در تهدیدی هیچ اینکه بیان با مازندران دریابانی فرمانده

 .کردیم شناسایی متخلف شناور دستگاه۵78 متخلفین برخورد

 دریایی حوادث دچار دریا در که را نفر ۲7۴ توانستند امسال تابستان در مرزبانی نیروهای: گفت وی

 .کنند احیا و نجات و امداد شدند



 

 خزر دریای کیلومتر36۰ طول در و است خیز حادثه نقطه37۰ دارای مازندران استان: گفت حسینی

 .کردیم مستقر را شناور8۰۰ و هزار یک و مشخص دریایی ایستگاه عنوان به نقطه9۰

 در شناوری اگر تا داریم شناوری تجهیزات و تعمیرات مرکز یک مازندران استان در: کرد تصریح وی

 .کنیم مرمت را شد نقض دچار ماموریت اجرای

 استان در کشور دریایی علوم آموزش مرکز بزرگترین: گفت ادامه در مازندران دریابانی فرمانده

 است قرار و کردند سپری آموزشگاه این در آموزشی دوره هفت تاکنون ما همکاران و است مازندران

 .شوند تجهیز و مهیا کشور جنوب به قاچاق شوم پدیده با مقابله برای ها دوره اتمام از بعد

 خزر دریای در که خاویاری ماهیان قطعه3۰۵ و هزار دو تعداد گذشته سال در اینکه بیان با حسینی

 و هزار پنج: کردیم،گفت رهاسازی دریا داخل را بودند رهاسازی قابل و شدند صیادان دام گرفتار

 .شد ضبط و کشف گذشته یکسال در خاویاری ماهیان قطعه 3۲6

 خاویاری ماهی گرم۴۰۰ و کیلو71خاویار، گرم7۰۰ و کیلو دو کشف گذشته یکسال در: گفت حسینی

 نیز غضروفی ماهیان دام رشته۲۴۰ و هزار شش فلسدار، ماهیان دام رشته638 و هزار۲31 و داشتیم

 .شد آوری جمع خزر دریای در

 بر ناپذیری جبران ضربه را صیادی دامهای آوری جمع و کشف و غیرمجاز صیادان با مقابله حسینی

 فروند 116 غیرمجاز صیادی و صید با برخورد در: گفت و دانست غیرمجاز صیادان اقتصادی پیکر

 .شد توقیف ما همکاران توسط خزر دریای در غیرمجاز صیادی شناور

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

  

 



 

  

 

  



 

 

 

  



 

  

 


