
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 ا:در رسانه ه اخبار عناوین فهرست
 

 

 بنادر تیاولو نیمهمتر یجذب کاال و مشتر 

 است ییایدر تیاقتصاد قشم در گرو امن ییشکوفا 

 بندر چابهار یو عمران یگذار هیسرما ینفر در شرکت ها ۰۱۰۱ اشتغال 

 برابر شد ۳ یبه کشت یانتقال کشت قیاز طر نینفت چ واردات 

 1۰ شود یاستان بوشهر افتتاح م یتومان طرح بندر اردیلیم 

 خورد دیکشور کل یانوردیو تفحص از سازمان بنادر و در قیتحق 

 دیفروند رس 16به  نیپهلوگرفته در بندر کاسپ یها یکشت شمار 

 مجهز شد ییایدر یبه سامانه جامع سفرها یدحقانیشه بندر 

 است رانیکننده ا نییجزو مسائل تع ریروستا و عشا مسئله 

 بورس هیعرضه اول نیبزرگتر یو اگرها اما 

 تن فراتر رفت ونیلیاز چهار م کاال ییبنادر غرب هرمزگان جا به جا در 



 

 

  

 بنادر اولویت مهمترین مشتری و کاال جذب
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 مروزا اینکه به اشاره با خبرنگاران جمع در چهارشنبه صبح آبایی حمیدرضا ، مهر خبرنگار گزارش به

 ت،اس شده انجام انزلی بندر از یکسره حمل صورت به گندم محموله نخستین خروج و تخلیه امکان

 .است مشتری و کاال جذب بنادر های اولویت ترین مهم: کرد اظهار

 هرهایش مرکز با بندر این همجواری و بندرانزلی ممتاز موقعیت به توجه با اینکه به اشاره با ادامه در وی

 و  نشست در: افزود آسان، و ایمن های جاده به دسترسی همچنین و تولیدی کارخانجات دارای

 با که شد بیان شود می ارائه بندر این در که خدماتی و مزایای شد برگزار مشتریان با که جلساتی

 .شد مواجه کاال صاحبان استقبال

 کاال شده تمام قیمت کاهش در موضوع این اینکه بر تأکید با گیالن دریانوردی و بنادر مدیرکل

 خواهد دربن این در بارگیری و تخلیه روند افزایش و توسعه شاهد آینده در قطعا: گفت است، تأثیرگذار

 .شد

 از بندر این: کرد تصریح است، خزر دریای جنوبی حاشیه در بندر ترین قدیمی انزلی اینکه بیان با وی

 ستا برخوردار کامیون و کشتی حمل تحت بارگیری و تخلیه زمینه در مناسبی امکانات و تجهیزات



 

 شورک شمال در کشتیرانی خطوط و تجار بازرگانان، برای تاکنون دیرباز از بندر این اهمیت سبب که

 .است شده

 استفاده پاارو با تجاری مبادالت دروازه عنوان به انزلی بندر از تاکنون گذشته از اینکه به اشاره با آبایی

 دسترسی آذربایجان، در باکو روسیه، در کاال ماخاچ آستراخان، بندر به نزدیکی: افزود است، شده

 بازار هب دسترسی ترکمنستان، کشور در باشی ترکمن و قزاقستان کشور در اکتائو بنادر به آسان

 رانای همسایه کشورهای و سابق شوروی یافتـه استقالل کشورهای جمعیت میلیونی ۳۱۱ باالی مصرف

 از و( تراسیکا جنوب،-شمال) ترانزیت المللی بین های کریدور مسیر در آن گرفتن قرار همچنین و

 .است انزلی بندر های مزیت از بخشی ایران کشور صنعتی و اصلی مراکز به نزدیکی تر مهم همه

 هزار ۳ حدود محموله این: گفت و کرد اشاره گندم محموله نخستین خروج و تخلیه به ادامه در وی

 صورت هب بار نخستین برای گمرک همکاری با و وارد انزلی بندر به روسیه آستاراخان بندر مبدا از تنی

 .شد بارگیری و تخلیه یکسره صورت به ساعت هر در تن ۰۱۱ تخلیه نرم با یکسره حمل

 دمقص به بندرانزلی از موقت ورود رویه تحت عملیات این: افزود گیالن دریانوردی و بنادر کل مدیر

 و شده تمام های هزینه کاهش و مسیر ارزانی به توجه با است قرار و شد خارج مراغه شهرستان

 .یابد ادامه روند این مستمر بصورت انزلی بندر های توانمندی و امکانات

 به تبدیل و مراغه شهرستان در مختلف پردازش انجام با است قرار محموله این: داد ادامه آبایی

 .شود می صادر عراق همچون همجوار کشورهای به آرد محصول

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ؛ قشم آزاد منطقه سازمان مدیرعامل

 است دریایی امنیت گرو در قشم اقتصاد شکوفایی
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 ینا فرزندان: گفت قشم شهرستان دریابانی فرمانده با دیدار در قشم آزاد منطقه سازمان مدیرعامل

 .اند شده منطقه این اقتصاد بیشتر شکوفایی موجب دریا حوزه در امنیت ایجاد با قشم در نیرو

 شهرستان مرزبانی و دریابانی نیروهای روزی شبانه تالش از تقدیر با مومنی حمیدرضا – ۰6اقتصاد

 اطالعاتی رصد با دریابانی نیروهای: افزود فارس خلیج های آب و جزیره امنیت از پاسداری راه در قشم

 عالیتف تقویت به آنها، ناسالم های فعالیت کردن خنثی و قاچاقچیان و متخلفان با مناسب برخورد و

 .اند کرده زیادی کمک کشور و قشم اقتصادی های

 تقویت ،اقتصادی فعاالن کاالی بارگیری و تخلیه ظرفیت افزایش موجب دریایی امنیت مومنی، گفته به

 .ودش می منطقه این اقتصاد شدن تر شکوفا و بندری های زیرساخت و امکانات افزایش جدید، مشاغل

 دریابانی نیروی و آزاد منطقه سازمان تعامل: کرد امیدواری اظهار قشم آزاد منطقه سازمان مدیرعامل

 حوزه در آرامش و امنیت احساس ارتقای و عمومی امنیت و نظم بیشتر هرچه شکوفایی موجب قشم

 .است جزیره این دریانوردی و بنادر

 فرمانده ضربت عبدالرضا سرهنگ شد، برگزار انتظامی نیروی هفته مناسبت به که دیدار این ابتدای در

 و مدیره هیات رئیس مومنی حمیدرضا سازنده و مثبت تعامل از هم قشم شهرستان دریابانی پایگاه



 

 قدردانی منطقه در نیرو این امنیت و اقتدار افزایش راستای در قشم آزاد منطقه سازمان مدیرعامل

 .کرد

 و شده نامگذاری انتظامی نیروی روز عنوان به کشور رسمی تقویم در ماه مهر ۰۳ گزارش؛ این به بنا

 دستاوردهای و نیرو این فرزندان فعالیت از انتظامی نیروی هفته عنوان به ماه مهر ۰1 تا ساله همه

 .شود می تقدیر آنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 چابهار بندر عمرانی و گذاری سرمایه های شرکت در نفر ۰۱۰۱ اشتغال
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 ،دانشگاهیان نخبگان، با صمیمی نشست در امروز ظهر از پیش آقایی بهروز ، مهر خبرنگار گزارش به

 شد، برگزار چابهار بهشتی شهید بندر در که چابهار شهرستان نهاد مردم موسسات و حوزه جوانان

 ها گری مطالبه طلبد می بنابراین شود، می آغاز گری مطالبه با ای منطقه هر در توسعه: داشت اظهار

 دریانوردی و بنادر کل اداره که باشد شرق محور و استان توسعه مردم، رفاه راستای در چابهار در

 اه برنامه آن مبنای بر و است داده قرار خود اولویت و کار دستور در را مهم این بلوچستان و سیستان

 .برد می پیش را

 ای عهتوس های اقدام واسطه به: داد ادامه نیست، سنتی بندر یک دیگر چابهار بندر که این بیان با وی

 .است گرفته قرار ایران اسالمی جمهوری ویترین در اکنون بندر این شده انجام

 ساختزیر و پیشرفته تجهیزات ایجاد با: کرد اظهار بلوچستان و سیستان دریانوردی و بنادر مدیرکل

 که کرده پهلوگیری چابهار بندر در کانتینر TEU 1۱۱ و هزار ۳ ظرفیت با هایی کشتی الزم، های

 .است پذیرفته صورت کیفیت بهترین و زمان ترین کوتاه در آن بارگیری و تخلیه عملیات

 در گذاری دایک کیلومتر ۰ چابهار بهشتی شهید بندر توسعه طرح نخست فاز در: کرد تصریح آقایی

 شده احداث متر -۰1۶۰ درافت با اسکله متر 1۱۱ و هزار و انجام دریا از استحصال هکتار ۰۱۳ دریا،

 طول به شکن موج ساخت و مکعب متر میلیون ۰۰۶1 میزان به ها کانال و ها حوضچه الیروبی است،

 .است فاز این در شده انجام های اقدام دیگر از متر 61۱ و هزار

 انواع دستگاه ۰۳ ای، محوطه و ساحلی جرثقیل دستگاه 3 شامل استراتژیک دستگاه ۳۱: افزود وی

 مونتاژ چابهار بندر در ساعت بر تن 1۱۱ ظرفیت با غالت مکنده دستگاه 1 و بارگیری و تخلیه تجهیزات

 .است شده عملیاتی و

  ها کشتی برای امن لنگرگاهی چابهار؛ بندر

 ت،اس شده باعث ها اقدام این مجموع: کرد تاکید بلوچستان و سیستان دریانوردی و بنادر مدیرکل

 صلف در حتی که ای گونه به شود، تبدیل ها کشتی پهلوگیری برای امنی لنگرگاه به چابهار بندر

 .است آمده وجود به بندر این در ها کشتی ایمن پهلوگیری امکان نیز مونسون بادهای



 

 شهید بندر در نیز چابهار شهر نماد عنوان به دریایی ترافیک کنترل برج ساخت عملیات: گفت آقایی

 .بود خواهد کشور بنادر کل در کنترل برج ساختمان بلندترین برج این است، شده آغاز بهشتی

 در تردد هزار ۰۱ افغانستان به هند از ترانزیتی کاالی کشتی 3 ورود با گذشته سال که این بیان با وی

 شد، جامان که هایی پیگیری واسطه به و چابهار استراتژیک موقعیت به توجه با: گفت شد ایجاد استان

 .کنیم اجرایی چابهار نامه توافق به موسوم به را افغانستان و هند ایران، نامه توافق توانستیم

 در نیرو نفر 1۱۱ تا ۰۱۱ روزانه اشتغال به اشاره با بلوچستان و سیستان دریانوردی و بنادر مدیرکل

 پروژه در نفر ۰۰6 و گذاری سرمایه های شرکت بخش در نفر ۰۰1: کرد اضافه بهشتی شهید اسکله

 .اند شده کار به مشغول چابهار بندر عمرانی های

  کاال تن میلیون یک ورود ازای به شغل ۰۳۱۱

 صورت به شغل ۳۱۱ و هزار چابهار بندر به کاال تن میلیون یک هر ورود ازای به که این بیان با آقایی

 میلیون ۰۶۰ هر ورود ازای به همچنین: کرد اظهار شود، می ایجاد استان در مستقیم غیر و مستقیم

 شقوق سایر در مالی گردش تومان میلیارد ۰۱ و نقل و حمل در مالی گردش تومان میلیارد ۰۱۱ کاال تن

 .دارد منطقه اشتغال رونق در زیادی تاثیر که شود می ایجاد رسانی خدمات

 ست،ا نیز ما مطالبه چابهار، مردم حق به خواسته عنوان به سازی لنج صنعت احیای که این بیان با وی

 برای تواند می فعالیت رونق و احیا صورت در که دارد وجود استان در سازی لنج کارگاه ۰۰: کرد اضافه

 .کند ایجاد شغل نفر هزار ۰۱ از بیش

 ابتدایی مدارس در آموز دانش 6۱۱ و هزار: کرد اضافه بلوچستان و سیستان دریانوردی و بنادر مدیرکل

 دودح فقط که اند شده تحصیل به مشغول چابهار بندر مسکونی کوی پسرانه و دخترانه متوسطه و

 .هستند بلوچستان و سیستان دریانوردی و بنادر کل اداره پرسنل فرزندان ها آن نفر ۰۱۱

 

 

 

 

 

 



 

 

 شد برابر ۳ کشتی به کشتی انتقال طریق از چین نفت واردات
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 و شد ابربر سه سپتامبر تا ژانویه های ماه بین کشتی به کشتی انتقال طریق از چین خام نفت واردات

 .رسید تن هزار 3۰۱ به

 به یکشت انتقال طریق از چین خام نفت واردات پرایس، اویل از نقل به تسنیم خبرگزاری گزارش به-

 .رسید تن هزار 3۰۱ به و شد برابر سه سپتامبر تا ژانویه های ماه بین کشتی

 این نم نظر به:» گفت آکسفورد انرژی مطالعات موسسه در چین انرژی برنامه سرپرست میدن، مایکل

 .«است ونزوئال یا ایران به متعلق نفت

 الانتق عملیات نفت، صادرات ادامه و آمریکا های تحریم زدن دور برای ایران که نیست شکی واقع در 

 به و است کشور این نفت خریدار مهمترین چین. دهد می انجام را آزاد دریای در کشتی به کشتی

 .کند نمی متوقف را ایران از نفت خرید که کرده تاکید واضح طور

 و حمل صنایع و انرژی و گاز نفت، زیرساختهای در دالری میلیارد 6۱۱ گذاری سرمایه یک قول چین 

 در گاز و نفت عرضه برای مطمئن منبع یک دنبال به چین. است داده آینده سال ۰۰ طی ایران نقل

 .کند تامین را کشور این روزافزون نیازهای تواند نمی چین داخلی تولید چون است آینده

 شتیرانیک شرکت چندین واشنگتن گذشته ماه پایان در. است نگرفته نادیده را موضوع این واشنگتن 

 قداما این. کرد تحریم کشور این خام نفت حمل و ایران علیه آمریکا های تحریم نقض اتهام به را چین

 .داد افزایش را کشتی با باربری نرخ آمریکا



 

 برابر در نفت طرح یک طبق آسیا ۰ شماره اقتصاد. نیست چین خام نفت کننده عرضه تنها ایران ولی

 راهی فتن کشتی به کشتی انتقال طریق از ونزوئال و است کرده مالی تامین را ونزوئال دولت نقد، پول

 .است کرده پیدا ها تحریم زدن دور برای آسان

. یافت اهشک سپتامبر در آمریکا خام نفت واردات کشتی، به کشتی انتقال گسترش با که ندارد تعجبی

 .کرد وضع عوارض کشور این خام نفت بر آمریکا عوارض جدید دور به پاسخ در سپتامبر در چین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شود می افتتاح بوشهر استان بندری طرح تومان میلیارد 1۰
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 هربوش در بندر پروژه چهار اجرایی عملیات آغاز و افتتاح از بوشهر استان دریانوردی و بنادر مدیرکل

 پروژه 6 این کشور، دریانوردی و بنادر سازمان مدیرعامل حضور با فردا: گفت و داد خبر تنگستان و

 .شود می اجرایی و افتتاح تومان میلیارد 1۰ اعتبار با

 رحط های زیرساخت اینکه به اشاره با بوشهر در تسنیم خبرنگار با وگو گفت در ارجمندزاده سیاوش

 هتوسع استان این مهم ظرفیت از یکی: داشت اظهار است یافته توسعه بوشهر استان در بندری های

 شده فعال بوشهر استان در بندر ۰۰ راستا این در که است فارس خلیج طریق از بازرگانی و تجارت

 .است

: کرد تصریح است دریانوردی و دریا عرصه در بوشهری مرزداران فعالیت عمده اینکه به اشاره با وی

 جهیزاتت که است حالی در این و یافته افزایش بوشهر استان بنادر در کاال بارگیری و تخلیه ظرفیت

 .کنند می ارائه تجاری و اقتصادی فعاالن به را الزم خدمات بندری

 بوشهر در بندری پروژه ۰ عملیات آغاز و پروژه ۰ افتتاح بوشهراز استان دریانوردی و بنادر مدیرکل 

 ایه پروژه کشور دریانوردی و بنادر سازمان مدیرعامل حضور با فردا: کرد بیان و داد خبر تنگستان و

 .رسد می برداری بهره به بوشهر و تنگستان در بندری



 

: کرد تصریح و دانست تومان میلیارد 1۰ را پروژه 6 این اجرای در گذاری سرمایه میزان ارجمندزاده

 ربند برق نیروگاه عامری، محمد بندر دسترسی حوضچه الیروبی از برداری بهره شامل ها پروژه این

 تنگستان در بوالخیر بندر واسکله عامری محمد بندر اسکله احداث اجرایی عملیات آغاز بوشهر،

 .است

 ۰ با بوشهر بندر گازی نیروگاه بوشهر استان به شهرسازی و راه وزیر معاون سفر در: کرد بیان وی

 .شود می افتتاح اعتبار تومان میلیارد ۰۱ با محمدعامری بندر سنگی دایک و الیروبی و تومان میلیارد

 رکشو دریانوردی و بنادر سازمان مدیرعامل سفر در: بوشهرافزود استان دریانوردی و بنادر مدیرکل 

 میلیارد ۰۳ با محمدعامری بندر متری 3۱ پهلوگیری عرشه و شمع احداث اجرایی عملیات بوشهر به

 تومان میلیارد ۰۰ با بوالخیر بندر متری ۰۰۱ پهلوگیری عرشه و شمع و سنگی دایک احداث و تومان

 .شود می آغاز اعتبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 خورد کلید کشور دریانوردی و بنادر سازمان از تفحص و تحقیق

۰1/۱1/۰۳31 

 

 

 

 

 

 و بنادر سازمان از تفحص و تحقیق خوردن کلید از مجلس دریانوردی و بنادر فراکسیون رئیس

 .داد خبر کشور دریانوردی

 اب نوشهر شهرستان در فارس خبرگزاری خبرنگار با اختصاصی وگویگفت در الشکیاحمدی قاسم

 این محورهای درباره کشور، دریانوردی و بنادر سازمان از تفحص و تحقیق خوردن کلید به اشاره

 ر،بناد هوشمندسازی نام به پیچیده و نجومی قراردادهای انعقاد ابتدا در: کرد اظهار تفحص و تحقیق

 .است موضوع این محور

 متخصص و ایثارگر نیروهای برکناری و ایثارگران به رسانیخدمات جامع طرح اجرای عدم: افزود وی

 هب که است محوری دلیل دیگر نیز مدیریتی های پست از جانبازان و رزمندگان شهدا، خانواده قشر از

 .شد خواهد پرداخته آن

 در المالبیت میل و حیف اسالمی، شورای مجلس در کالردشت و چالوس نوشهر، مردم نماینده

 نیروهای کارگیریبه: کرد تصریح و دانست مهم محورهای دیگر از را مجالس و مراسم برگزاری

 وردم تفحص و تحقیق این در نیز غیرمرتبط تجارب و تحصیلی مدرک با هاسازمان سایر از سفارشی

 .دارد قرار توجه

 اصاختص در عدالتیبی و تبعیض: گفت اسالمی شورای مجلس دریانوردی و بنادر فراکسیون رئیس

 وردنخ کلید در نیز شمال بنادر به نسبت جنوب بنادر گذاریسرمایه و توسعه احداث، حوزه در بودجه

 .دارد مهمی نقش دریانوردی و بنادر سازمان از تفحص و تحقیق



 

 

 

 رسید فروند 16 به کاسپین بندر در پهلوگرفته های کشتی شمار

۰1/۱1/۰۳31 

 

 

 

 

 

 

 از انزلی آزاد منطقه سازمان خزر حوزه و بندری امور معاون و مدیره هیئت عضو -انزلی-ایرنا

 .داد خبر بندرگاه این فعالیت ابتدای از کاسپین بندر در تجاری کشتی فروند 16 پهلوگیری

 ادآز منطقه سازمان سوی از شده ترسیم اهداف به اشاره با افقی امین ایرنا، شنبه سه روز گزارش به

 این: اشتد اظهار کشور تجاری مبادالت و ترانزیت کانون به کاسپین بندری مجتمع تبدیل برای انزلی

 هایکشور به را داخلی تولیدات و وارد کشور به را نیاز مورد اولیه مواد و اساسی کاالهای کشتی تعداد

 .اند کرده صادر خزر دریای حاشیه

 میزان افزایش کنار در کشور اولیه مواد و اساسی کاالهای تأمین کاال، جذب در بخشی تنوع ، وی

 آزاد منطقه سازمان اساسی رویکردهای از را خزر حاشیه کشورهای به صادرات و کاال، تجاری مبادالت

 .کرد عنوان ترانزیتی و بندری حوزه در انزلی

 ورود: افزود تاکنون امسال ابتدای از کاسپین بندر به تجاری کشتی فروند 66 ورود به اشاره با وی

 قابل رشد گذشته سال در گرفته پهلو کشتی فروند ۰۱ به نسبت مدت این طی بندرگاه این به کشتی

 .است یافته ای مالحظه

 یجادا سازمان این محوریت با که ایران قزاقستان، چین، کریدور در کاال ترانزیت میزان افزایش ، افقی

 مجتمع در رقابتی های مزیت ایجاد خزر، دریای حاشیه کشورهای بنادر با تجاری مبادالت رشد شده،

 هب منطقه نزدیکی و سازمان سوی از شده اجرا بازاریابی و بازار توسعه های طرح و کاسپین بندری



 

 تولیدی و تجاری فعاالن و بازرگانان استقبال ساز زمینه را تهران همچون داخلی مصرف بازارهای

 .کرد عنوان بندرگاه این از کاال ترانزیت رشد و کشور

 ایشافز کنار در خزر دریای طریق از وارداتی اولیه مواد و کاالیی های محموله تنوع افزایش وی گفته به

 سازمان اساسی رویکردهای از کاسپین بندر در خروجی و ورودی کاالهای( وزنی و حجمی)میزان

 اولیه مواد از بخشی تامین به موفق آن براساس که سیاستی بوده، مدت این در انزلی آزاد منطقه

 ترسیم اهداف براساس که روندی ، است شده کشور نیاز مورد اساسی کاالهای و تولیدی واحدهای

 واهدخ کشور تجاری مبادالت و ترانزیت کانون تبدیل را کاسپین بندری مجتمع سازمان، سوی از شده

 .نمود

. شد آغاز انزلی آزاد منطقه در 31 سال تابستان از بندرکاسپین در کاال بارگیری و تخلیه فعالیتهای

 بندرکاسپین در کشتی فروند ۰۱ گذشته سال.  است اسکله پست سه دارای حاضر حال در بندرگاه این

 .بود کشتی فروند 6۱ نیز 31 نخست سال نیم در گرفته پهلو های کشتی شمار. شد بارگیری و تخلیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 شد مجهز دریایی سفرهای جامع سامانه به شهیدحقانی بندر

۰1/۱1/۰۳31 

 

 

 

 

 

 

 رد دریایی سفرهای جامع سیستم موفق سازی پیاده از هرمزگان باهنر شهید دریانوردی و بنادر مدیر

 .داد خبر ایران دریایی مسافری پایانه بزرگترین عنوان به حقانی شهید بندر

 با خبرنگاران جمع در امروز ظهر حسینی محمد حمیدرضا بندرعباس، از فارس خبرگزاری گزارش به

 رینبزرگت عنوان به حقانی شهید بندر در دریایی سفرهای جامع سیستم موفق سازی پیاده به اشاره

 دربن ارتباطات و اطالعات فناوری واحد کارشناسان همت به: داشت اظهار ایران دریایی مسافری پایانه

 نصب حقانی شهید بندر در دریایی سفرهای جامع سامانه دریایی، امور واحد همکاری و باهنر شهید

 .گرفت قرار برداری بهره مورد و

 آنی، های تحلیل برای اطالعات دقیق ثبت و ایمنی سطح ارتقای را سامانه این اندازی راه از هدف وی

 .کرد اعالم مسافری شناورهای خروج و ورود فرایند انجام به بخشیدن سرعت

 ی،تخصص طرح یک تدوین با که مطلب این بیان ضمن هرمزگان باهنر شهید دریانوردی و بنادر مدیر

 یندبرآ عنوان به سرانجام: گفت شد، احصاء مختلف ابعاد در دقیق مطالعه و کارشناسان نظرات نقطه

 هرمزگان استان مرکز در دریایی سفرهای جامع و چابک سامانه اندازی راه به موفق تیمی، کار یک

 .شدیم

 فرها،س تسهیل همچون مثبتی پیامدهای یکپارچه، دریایی سامانه این: کرد خاطرنشان محمدحسینی

 .داشت خواهد دنبال به را حقانی شهید بندر در ایمنی و بندری دریایی، عملیات شدن مکانیزه



 

 بندر ۰۳ از برخورداری با ایران دریایی های مسافرت پایتخت عنوان به هرمزگان استان است، گفتنی

 می پشتیبانی را ایران داخلی های آب دریایی سفرهای کل از درصد 3۱ بر افزون حجمی مسافری،

 هب نفر هزار شش روزانه ایران، دریایی مسافری پایانه عنوان به حقانی شهید بندر در تنها که کند

 .شوند می ترابری الرک و هرمز قشم، جزایر مقصد به بندرعباس از ایمن صورت

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


