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 361 سهم در بورس استان فارس معامله شد ونیلیم 

 هندوستان و افغانستان ران،یا نیب یتوافقنامه تجار یامضا 

 است؟« بندر چابهار» بیپاکستان رق« بندرگوادر» ایآ 

 کایآمر یها میتحر لینفت جهان به دل ییایدر حمل ونقل در اختالل 

 نفتکش  یدر خصوص سانحه برا رانینفتکش ا یشرکت مل یلیتکم هیاطالعSABITI 

 رود یطفره م ییو بلوچستان از پاسخگو ستانیس یانوردیبنادر و در اداره 

 سرخ یایدر در یرانیبدنه نفتکش ا انفجار 

 افتی شیدرصد افزا 1۳فارس  جیها در بندر خل یبه کشت یرسان سوخت 

 ییایدر عیرونق صنا یبرا یبزرگ یها گام 

 بنادر در پسکرانه یو جاده ا یلیر یدسترس یبرا یاردیلیهزار م یگذار هیرماس 

 است یراهبرد یخطا کیبندرعباس  یساز یبه توان کشت یتوجه یب 

 ندهیحال و آ یبرا یمحور راهبرد ایدر اقتصاد 
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 و سهم هزار 626 و میلیون 361 تعداد اخیر هفته یک در: گفت فارس استان ای منطقه بورس مدیر

 .شد مبادله ریال میلیارد 1۳0 ارزش به تقدم حق

 ورسب در هفته این معامالت به اشاره با ، شیراز در تسنیم خبرنگار با وگو گفت در ترابیان کرشمه

 ارزش به تقدم حق و سهم هزار 626 و میلیون 361 تعداد مدت این در: داشت اظهار فارس ای منطقه

 . شد مبادله ریال میلیارد 1۳0

 سهام خرید به مربوط آن درصد 55 شده انجام معامالت از: گفت معامالت این جزئیات به اشاره با وی

 . است شرکت 116 به متعلق سهام تعداد این و بوده سهام فروش به مربوط مابقی و

 خودرو، ایران های شرکت سهام هفته این معامالت پایان در: افزود فارس استان ای منطقه بورس مدیر

 بانک شرکتهای سهام و خرید برای تقاضا بیشترین البرز گذاری سرمایه و سایپا گذاری سرمایه

 .بودند مواجه فروش تقاضای بیشترین با واتر تاید و ایران مخابراتی کارخانجات صادرات،

 یجمهور کشتیرانی و ایران لعاب شیراز، پتروشیمی های شرکت سهام همچنین: کرد بیان ترابیان

 و ایران دریایی صنعتی دی، بانک های شرکت سهام و خرید ریالی ارزش بیشترین ایران اسالمی

 .دادند اختصاص خود به را فروش ریالی ارزش بیشترین با داراب سیمان

 131213 عدد به و کاهش واحد 31261 میزان به گذشته هفته در نیز بازار کل شاخص: کرد تصریح وی

 .رسید



 

 

 

 ایران از کاال ترانزیت/  افغانستان و هندوستان ایران، بین تجاری توافقنامه امضای
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 ایران، بین تجاری توافقنامه امضای از ایران دریانوردی و بنادر سازمان مدیرعامل -ها استان گروه

 االک ترانزیت وضعیت ارتقاء و بهبود هدف با توافقنامه این: گفت و داد خبر افغانستان و هندوستان

 .است شده امضا

 یرانا علیه آمریکا های تحریم اهداف از یکی بوشهر در تسنیم خبرنگار با وگو گفت در راستاد محمد

 خوشبختانه راستا این در: داشت اظهار و دانست دریایی نقل و حمل و تجارت سرراه بر موانع ایجاد را

 یدریای تجارت نقل و حمل فرایندهای خوبی به کشور در موجود های ظرفیت و داخلی توان به اتکا با

 .است شده داده تداوم

 دانست بنادر در کاال بارگیری و تخلیه رشد به رو روند را مهم این موید شهرسازی، و راه وزیر معاون

 برای هم و بندری زیربناهای برای هم کشور ای توسعه های طرح تمام دیگر سوی از: کرد تصریح و

 .اجراست حال در خود قوت با بنادر تجهیزات

 سوم فاز توسعه را کشور بنادر توسعه طرح ترین مهم ایران، دریانوردی و بنادر سازمان مدیرعامل

 3222 بر افزون اعتباری با طرح این: کرد نشان خاطر و دانست رجایی شهید بندر کانتینری پایانه

 3122 سال تا یعنی شده بینی پیش زمان بازه در رود می انتظار و ست اجرا حال در تومان میلیارد

 .برسد برداری بهره به و تکمیل



 

 بندر این هتوسع نخست مرحله: گفت است کشور اقیانوسی بندر تنها چابهار بندر اینکه بیان با راستاد

 داالن در حیاتی و مهم نقش چابهار بندر که شود می طی آن تجهیز مراحل اکنون و شده انجام

 میانه، آسیای هند، اقیانوس ساحلی کشورهای بین ترانزیت ویژه به و جنوب ـ شمال ترانزیتی

 .کند می ایفا افغانستان

 بندر این در: کرد تصریح و دانست( ره)خمینی امام بندر را ایران اساسی کاالی بندر ترین مهم وی

 ادهاستف با و کنند می تردد بندر این در که است هایی کشتی و ها محموله انبوه حجم شاهد روزها این

 .است اساسی کاالهای واردات برای تقاضا پاسخگوی خوبی به بندری های ظرفیت از

 در اساسی کاالهای تخلیه درصدی 13 افزایش به اشاره با ایران، دریانوردی و بنادر سازمان مدیرعامل

 با لسواح طول سبب به هم بوشهر استان در: کرد نشان خاطر قبل سال به نسبت امسال نخست نیمه

 ناننشی ساحل اشتغال و تجارت رونق فعالیت بهبود برای زمینه تجاری، متعدد بنادر و فارس خلیج

 .است شده فراهم

 میلیارد 02 بر افزون اکنون: کرد بیان بوشهر استان در بندری های زیرساخت توسعه بر تاکید با راستاد

 .شد آغاز آنها اجرایی عملیات یا و افتتاح بوشهر استان در بندری های پروژه تومان

 اردد المللی بین تجارت در مهمی نقش بوشهر تجاری بندر اینکه بیان با شهرسازی و راه وزیر معاون

 وبیخ به المللی بین تجارت در را خود نقش بوشهر تجاری بندر که هستیم این دنبال ما: کرد تاکید

 .ودش فراهم آن های اسکله در پیما اقیانوس های کشتی پهلوگیری و پذیرش تردد، زمینه و کند ایفاء

 تر کوچک بنادر رونق: افزود ای منطقه تجارت در بوشهر استان دیگر بنادر مهم نقش بر تاکید با وی،

 دربنا سازمان توجه مورد اصلی بنادر از کاال فرانشیز و کاپوتاژ ای، منطقه تجارت در بوشهر استان

 .کنند آفرینی نقش راستا این در که است

 تجارت در بوشهر استان بنادر آفرینی نقش مستلزم ایران، دریانوردی و بنادر سازمان مدیرعامل

 توسعه: کرد تاکید و دانست بندری های زیرساخت توسعه را کاپوتاز و کاال فرانشیز و ای منطقه

 وردم دارد وجود که تقاضاهایی با ها زیرساخت این یافتن تناسب و بوشهر استان بنادر های زیرساخت

 توانندب تا شود فراهم ای گونه به آنان شرایط بوشهر استان بنادر زمان، کوتاه در تا دارد قرار ویژه توجه

 .باشند رشد به رو تقاضای حجم پاسخگوی

 بنادر سازمان های برنامه از یکی را مختلف کشورهای با تجاری تقویت شهرسازی، و راه وزیر معاون

 کشورهایی کاال ترانزیت و واردات و صادرات لحاظ از ایران تجاری شرکای ترین مهم: افزود و دانست

 یاسالم جمهوری بین متعددی ترانزینی های توافقنامه راستا این در و است دارند وجود منطقه در که

 .است شده منعقد دارند قرار ترانزینی داالن مسیر در که کشورهایی ویژه به پیرامونی کشورهای و



 

: تگف و کرد اشاره افغانستان و هندوستان ایران، اسالمی جمهوری بین تجاری توافقنامه به راستاد

 شده دیا کشور سه بین کاال ترانزیت وضعیت ارتقاء و بهبود هدف با چابهار به موسوم توافقنامه این

 .بپیوندند توافقنامه این به توانند می دیگر کشورهای میان این در که است

 راجعم با المللی بین سطح در: کرد نشان خاطر المللی بین سطح در تجارت فعالیت به اشاره با وی

 های نامه تفاهم انعقاد برای ای گسترده ارتباطات دنیا بازرگانی و بنادر متولی های سازمان و دریایی

 می دنبال منسجم صورت به بندری و دریایی های همکاری تخصصی های کمیته تشکیل و همکاری

 نقل و حمل و تجاری وضعیت بهبود راستا در کشورها های مزیت از متقابل صورت به بتوان تا شود

 .ببریم بهره دریایی

 این های اولویت دیگر از را دریایی گردشگری توسعه ایران، دریانوردی و بنادر سازمان مدیرعامل

 تسهیالت پرداخت برای خاصی محدودیت دریایی های طرح توسعه در: کرد تصریح و دانست سازمان

 .نیستیم قائل دریایی های مسافرت و گردشگری بخش در ویژه به

 جوهو تسهیالت با هرمزگان استان در ویژه به کشور دریایی مسافری ناوگان عمده: کرد بیان راستاد

 هشد رسانی روز به و نوسازی داخلی دریایی صنایع توانمندی و دریانوردی و بنادر سازمان شده اداره

 .است

 این در که دارد وجود ایران دریانوردی و بنادر سازمان در ظرفیت این کماکان: کرد خاطرنشان وی

 تشویق زمینه باید و دارد دریایی گردشکری رشد عرصه در مهمی های قابلیت بوشهر استان زمینه

 این در شده اداره وجوه تسهیالت پرداخت در حمایتی های مکانیزم با خصوصی بخش گذاران سرمایه

 .شود فراهم عرصه

  



 

 

 

چابهار بهشتی شهید بندر توسعه طرح در تسریع ضرورت  
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 نیازهای مختلف مسیرهای از بتواند کشور آنکه دلیل به مقدس دفاع دوران در و 316۳ سال -چابهار

 اساسی کاالهای آزاد های آب طریق از شد، مخاطره دچار هرمز تنگه روزی اگر و کند تأمین را خود

 با هایی اسکله زمان آن در لذا افتاد بندر یک ایجاد فکر به دولت شود، کشور وارد مردم موردنیاز

 .تپذیرف انجام بندر این طریق از کشور تجارت از بخشی و شد برپا چابهار در تن میلیون ۳.5 ظرفیت

 رهایکشو با تجارت که است ای نکته دریا، به میانه آسیای ارتباط عدم: ها استان گروه- آنالین قدس

 ایآسی به را آسیا جنوب که است بندری چابهار لذا کند می ممکن خشکی راه از تنها را میانه آسیای

 .کند می متصل میانه

 از یرندبگ ارتباط میانه آسیای با کنند می سعی پاکستان و افغانستان کشور دو طریق از چین و هند

 گذاری سرمایه با نیز ها هندی و داده انجام گوادر بندر در را وسیعی گذاری سرمایه ها چینی رو همین

 .دارند میانه آسیای بازارهای گرفتن اختیار در و نفوذ در سعی چابهار بندر در



 

 کرد یم فراهم را میانه آسیای سپس و افغانستان به کاال ورود الزامات پاکستان طریق از هند تر پیش

 رد پاکستان زدن دور برای را چابهار جایگزین مسیر اجبار به نو دهلی پاکستان، مخالفت از بعد اما

 . برگزید افغانستان با تجارت

 خواهند می ها چینی لذا و است «بندرگوادر» مکران، سواحل توسعه طرح و چابهار رقیب ترین عمده

 به کشتی ابر 52 با کاال تن میلیون 122 به را بندرگوادر بارگیری و تخلیه ظرفیت میالدی ۳252 سال تا

 !ایران تجاری بنادر همه فعلی ظرفیت برابر 5 از بیش چیزی کنند؛ ایجاد زمان هم صورت

 د،بدهن دست گوادراز برابر در را چابهار بندر استراتژیک موقعیت اگر دانند می ها هندی میان این در

 .بکاهند جهان در چین نفوذ از امریکا کنار در توانند نمی دیگر

 ایهسرم جذب در چندانی توفیق تحریم سایه در گوادر با مقایسه در اما چابهار، و مکران سواحل البته 

 است دهش تجهیز و توسعه دالر میلیارد یک حدود دولتی اعتبارات با بیشتر تاکنون و نداشته گذاری

 سرمایه حجم گوادر در چابهار برابر 31 یعنی دالر، میلیارد 31 حاال همین چین که است حالی در این

 .است دالر میلیارد 62 تا آن افزایش حال در و دارد گذاری

 در که را خود گذاری سرمایه دالری میلیارد یک حجم نتوانسته هنوز تحریم و تهدید سایه در هند

  .کند میدان وارد چابهار در است، آن اجرای به متعهد افغانستان و هند ایران، ترانزیتی نامه توافق

  مکمل بندر دو

 .نیستند هم رقیب و است چابهار مکمل گوادر معتقدند ها کارشناس برخی

 منطقه کشورهای اتصال حلقه چابهار: کرد اعالم چابهار بندر از خود بازدید آخرین در خارجه امور وزیر

 .است ایران و چین افغانستان، پاکستان، نظیر

 ینم دیگر بدهند، دست گوادراز برابر در را چابهار بندر استراتژیک موقعیت اگر دانند می ها هندی

 و ایران چابهار بنادر است معتقد ظریف جواد بکاهند جهان در چین نفوذ از امریکا کنار در توانند

 به اشندب همدیگر مقابل در چنانچه و یکدیگرند مکمل بلکه نیستند رقیب بندر دو پاکستان گوادر

 .بود خواهد بندر دو هر ضرر

 مباحث در: کند می اظهار لذا و است باور همین بر بندری کارشناسان از یکی نیز ،«شهدادی حسین»

 مکمل توانند می شان نزدیکی به توجه با چابهار و گوادر ترانشیپ و ترانزیت همچون بندری تخصصی

 ا. کند کمک چابهار به تواند می خیلی گوادر و باشند هم

 به آمدنش و فارس خلیج از کاال صاحب و بار خروج به تواند می گوادر: دهد می ادامه کارشناس این

 می یجادا اقیانوسی بنادر در بار مارکتینک و برندینگ کار این با و کند کمک اقیانوسی بنادر و عمان



 

 این های زیرساخت احداث تا دارد ضرورت راستا این در اما ببرد سود آن از تواند می چابهار که شود

 .نماند جا فرصت این از تا باشد برخوردار قابل سرعتی از بندر

 بال ود جواری هم دلیل به را پاکستان گوادر و ایران چابهار بنادر نیز بلوچستان و سیستان استاندار

 شود می اقتصادی پیوند موجب گوادر بندر با چابهار ارتباط: گوید می و داند می مکران سواحل توسعه

 .زد رقم را روابط توسعه کراچی و گوادر مناطق با ای جاده و هوایی ریلی، خط ایجاد با توان می و

 اب ایران سیاسی و اقتصادی تجاری، روابط توسعه در مهمی نقش چابهار: افزاید می موهبتی احمدعلی

 .دارد افغانستان و پاکستان ویژه به و منطقه کشورهای

  توسعه طرح در تسریع

 رفیتظ چابهار، بندر اول مرحله از برداری بهره به اشاره با نیز چابهار صنعتی تجاری آزاد منطقه رئیس

: گوید می قدس به یابد می افزایش تن میلیون هشت به تن میلیون ۳.5 از بندر این بارگیری و تخلیه

 کاال تقالوان نقل برای بندری عظیم تأسیسات همچنین و ترانزیتی و اقتصادی ممتاز موقعیت دلیل به

 آینده برای ترانزیتی مهم های راه از تواند می چابهار راهبردی بندر تن میلیون 35 اسمی ظرفیت با

 .باشد منطقه

 از یکی عنوان به که است تن هزار 522 و میلیون هشت از بیش چابهار بندر ظرفیت: افزاید می کردی

 پیمانان هم سایر و آسیا شرق و جنوب اتصال موجبات تواند می منطقه تجاری بنادر ترین بزرگ

 .سازد متصل هم به را ای منطقه اقتصادی

 در شده بینی پیش و دارد را تنی هزار 322 های کشتی پهلوگیری امکان چابهار اکنون اینکه بابیان وی

 این پایانی یا پنجم مرحله در و برسد تن میلیون ۳2 به بندر این بارگیری و تخلیه ظرفیت دوم، مرحله

 یریبارگ و تخلیه همپوشانی با بزرگ بندر دو این حتم طور به: دهد می ادامه تن میلیون 12 به ظرفیت

 .گرفت خواهند دست در را میانه آسیای اقتصاد نبض کاال

 

 

 

 

 

 



 

 

 

آمریکا های تحریم دلیل به جهان نفت دریایی ونقل حمل در اختالل  
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 کرده خارج بازار از را جهان های نفتکش ناوگان کل درصد 1 ونزوئال و ایران علیه آمریکا های تحریم

 .است داده افزایش آسیا به مخصوصاً نفت حمل برای را کشتیرانی نرخ و است

 ها شرکت چون اند شده متوقف جهان در نفتکش 122 رویترز، از نقل به تسنیم خبرگزاری گزارش به

 به شتیک با نقل و حمل نرخ ترتیب این به. ترسند می ونزوئال و ایران علیه آمریکا های تحریم نقض از

 . است رسیده حد باالترین

 خارج بازار از را جهان های نفتکش ناوگان کل درصد 1 ها تحریم ،این ایکون ریفینیتیو اطالعات طبق

 . است داده افزایش آسیا به مخصوصاً نفت حمل برای را کشتیرانی نرخ و است کرده

 بریبار هزینه نگران مردم و است شده شکن رکورد کشتیرانی نرخ گفت آسیا در خام نفت تاجر یک

 . هستند کشتی با

 و وینرایک شرکت سوئیس، ترافیگورای شرکت چین، سینوپک بزرگ شرکت تجاری بخش یونیپک،

 را ونزوئال نفت گذشته سال در که را نفتی محصوالت و خام نفت مخصوص نفتکش ۳52 موبیل اکسون

 . کردند رد بودند، کرده حمل



 

 اهم آمریکا. گذاشتند کنار را چین کاسکوی شرکت به متعلق نفتکش 11 همچنین نفتی های شرکت 

  .کرد تحریم ایران خام نفت عامدانه حمل اتهام به را کاسکو کشتیرانی شرکت از واحد دو گذشته

 کشتی نبود و است بزرگ بسیار های نفتکش ناوگان از درصد 1 مالک همچنین کاسکو دالیان شرکت

 طی یکشت با نفتی محصوالت و نفت حمل نرخ. است بوده کشتیرانی نرخ افزایش اصلی عامل آن های

 . است رسیده حد باالترین به گذشته هفته دو

 شتیک حرکت ممنوعیت و عربستان نفتی تاسیسات به اخیر حمالت توسط آمده وجود به های اختالل 

 می هزد تخمین. است کرده راکد را ها نفتکش بازار اند، کرده هم را ونزوئال نفت گذشته سال که هایی

 هاآن در آالیندگی کاهش تجهیزات تا شوند خارج ناوگان از دیگر بزرگ بسیار نفتکش ۳1 که شود

 .  کنند فعالیت جهان دریانوردی جدید قوانین طبق ۳2۳2 ژانویه از بتوانند و شود نصب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 SABITI نفتکش برای سانحه خصوص در ایران نفتکش ملی شرکت تکمیلی اطالعیه
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 حال در کلی وضعیت پایداری از بعد SABITI دیده سانحه کشتی کرد اعالم ایران نفتکش ملی شرکت

 .است فارس خلیج های آب سمت به حرکت

 حال در کلی وضعیت پایداری از بعد SABITI دیده سانحه کشتی کرد اعالم ایران نفتکش ملی شرکت

 . است فارس خلیج های آب سمت به حرکت

 کش نفت ملی شرکت به متعلق SABITI ایرانی نفتکش ایران، نفتکش ملی شرکت از ایلنا گزارش به

 در ایران وقت به صبح 5:۳2 و 5 های ساعت در موشک دو اصابت اثر بر میرود احتمال که امروز صبح

 .است شده بدنه بخش در تخریب دچار سعودی عربستان جده بندر مایلی 62

 رمت نیم و یک تا نیم ابعاد به کشتی راست سمت قسمت در ۳ و 3 مخازن در دیدگی آسیب سانحه این

 .است کرده ایجاد کشتی بدنه در

 .دارد قرار امنیتی و کارشناسی رصد و بررسی تحت و است نشده مشخص هنوز حمالت این منشا

 سر هب ایمن و سالم وضعیت در کشتی کارکنان همه و است نشده حریق دچار خوشبختانه کشتی این

 راراضط اتاق در حاضر کارشناسان هدایت و کشتی کارکنان تالش با حاضر حال در نیز کشتی و برده

 .دارد قرار ثباتی با وضعیت در نفتکش ملی شرکت

 .تاس فارس خلیج های آب سمت به حرکت و منطقه ترک حال در کم سرعتی با اکنون هم کشتی این



 

 

 رود می طفره پاسخگویی از بلوچستان و سیستان دریانوردی و بنادر اداره

33/20/3131  

 شخصم که دالیلی به استانی ها رسانه پاسخگوی بلوچستان و سیستان دریانوردی و بنادر کل اداره

 خبرهای و دارد ها رسانه با ای غیرحرفه رفتارهای کند، می بایکوت را استانی خبرنگاران نیست،

 .دهد می قرار اختیارشان در فرمایشی

 و سیستان دریانوردی و بنادر کل اداره از بارها خبرنگاران ؛ چابهار از تسنیم خبرگزاری گزارش به

 فرهط گویی پاسخ از مکاتبات و مکالمات در کل اداره این اما شدند پاسخگویی خواستار بلوچستان

 .رود می

 هرسان اختیار در و تنظیم فرمایشی کامل و طرفه یک صورت به را بندر خبرهای بنادر عمومی روابط

 .گذارد نمی پاسخ و سئوال برای فرصتی و دهد می قرار ها

 چستانبلو و سیستان دریانوردی و بنادر مدیرکل از خود مکاتبات و مکالمات در بارها تسنیم خبرنگار

 واهگ به که بندر این در ها هندی حضور و بهشتی شهید بندر توسعه های طرح درباره توضیح خواستار

 ستانسی دریانوردی و بنادر مدیرکل اما شده است، شده رقابتی و مقاوتی اقتصاد نماد حاال کارشناسان

 از علنا و عملنا یا و کند می موکول دیگری زمان به را پاسخگویی یا خود مکاتبات در بلوچستان و

 .رود می طفره پاسخگویی

 یا و مدیرکل مصاحبه محدود وقت همان ای غیرحرفه اقدامی در هم کل اداره این عمومی روابط

 خبرنگاران به پاسخگویی از کامال و عمدتا و دهد می قرار ملی خبرنگاران اختیار در را معاونینش

 .کند می خالی شانه استانی

 و سیستان استاندار که است درحالی بلوچستان و سیستان دریانوردی و بنادر پاسخگویی عدم

 دستور به بنا است؛ کرده سازی شفاف و گویی پاسخ به موظف و مکلف را کل مدیران تمامی بلوچستان

 عمومی روابط مدیرکل و بلوچستان و سیستان استاندار موهبتی احمدعلی صریح بخشنامه و

 شفاف را خود عملکرد و عمرانی های پروژه هستند مکلف و موظف استانی مدیران تمام استانداری،

 دهند ارایه

 

 



 

 

سرخ دریای در ایرانی نفتکش بدنه انفجار  
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 بندر مایلی 62 در( جمعه) امروز صبح نفتکش ملی شرکت به متعلق ایرانی نفتکش فروند یک بدنه

 .است انفجارشده دچار سعودی عربستان جده

 بدنه که کرد اعالم مطلع منابع از نقل به «نورنیوز» فارس، خبرگزاری خارجی سیاست گروه گزارش به

 جده بندر مایلی 62 در( جمعه) امروز صبح نفتکش ملی شرکت به متعلق ایرانی نفتکش فروند یک

 .است شده انفجار دچار سعودی عربستان

 حال در آن در موجود نفت و دیده آسیب مذکور کشتی در نفت اصلی مخزن ۳ گزارش، این اساس بر

 .است سرخ دریای به خروج

 این دهند می احتمال و هستند انفجار علت بررسی حال در شناور روی بر مستقر فنی کارشناسان

  .باشد تروریستی اقدام انجام اثر بر رخداد



 

 

یافت افزایش درصد 1۳ فارس خلیج بندر در ها کشتی به رسانی سوخت  
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 تینف بندر در( بانکرینگ) ها کشتی به رسانی سوخت امسال نخست نیمه طی -ایرنا -بندرعباس

 .یافت افزایش درصد 1۳ پارسال مشابه مدت با مقایسه در فارس خلیج

 اظهار فارس خلیج بندر عملکرد بررسی نشست در پنجشنبه روز هرمزگان دریانوردی و بنادر مدیرکل

 تن 611 و هزار 125 بر افزون یادشده مدت در بندر این در گرفته صورت بانکرینگ حجم: داشت

 .است

 سه اکنون هم: افزود فارس، خلیج بندر در بانکرینگ عملیات درصدی 1۳ افزایش به اشاره با وی

 بانکرینگ حوزه در عملکرد افزایش دالیل جمله از و هستند فعال حوزه دراین خصوصی بخش شرکت

 و کننده بانکرینگ های شرکت به سوخت تحویل در نفت شرکت های محدودیت شدن برطرف

 .است ها شرکت این بیشتر بازاریابی

 غیرنفتی و نفتی کاالی تن میلیون 3۳ از بیش بارگیری و تخلیه

 و میلیون 3۳ از بیش امسال نخست نیمه طی: کرد خاطرنشان هرمزگان دریانوردی و بنادر مدیرکل

 یریبارگ و تخلیه فارس خلیج بندر مدیریت تحت محدوده در غیرنفتی و نفتی کاالی انواع تن 361

 .شد

 11۳ و میلیون 33 بندر، این در گرفته صورت بارگیری و تخلیه عملیات مجموع از: گفت پور عفیفی

 اختصاص صادراتی معدنی مواد به نیز تن 31 و هزار 561 و نفتی های فرآورده به مربوط تن 355 و هزار

 .دارد



 

 به فارس خلیج بندر از نفتی فرآورده تن 132 و هزار 50 امسال اول ماهه شش طی: کرد تصریح وی

 .است شده( ساحلی نقل و حمل) کابوتاژ نیز تن 363 و هزار 065 و میلیون 1 و ترانزیت صورت

 نفتی های فرآورده تجارت به درصدی 12 تخفیف

 یفتخف اعطای منظور به دریانوردی و بنادر سازمان عامل هیات مصوبه گرفتن از همچنین پور عفیفی

 و تولید رونق از حمایت هدف با غیره و مازوت قیر، همچون نفتی های فرآورده تجارت به درصدی 12

 .داد خبر صادرات

 بندر نظارت تحت های اسکله در شناور فروند 653 تاکنون، جاری سال ابتدای از: کرد خاطرنشان وی

 ۳۳6 و نفتی فرآورده حامل های کشتی به مربوط فروند 1۳5 تعداد، این از که گرفت پهلو فارس خلیج

 .است بوده معدنی مواد شناورهای به مربوط فروند

 فارس خلیج بندر در فعال های شرکت شمار افزایش

 هزار 105 از بیش اسمی ظرفیت با خصوصی بخش شرکت 31 حاضر حال در پور، عفیفی گفته به

 .هستند فعالیت حال در فارس خلیج بندر در مترمکعب

 با زودی به: داشت اظهار مشخص زمان به اشاره بدون: گفت هرمزگان دریانوردی و بنادر مدیرکل

 فعال های شرکت تعداد مکعب، متر هزار 522 و میلیون یک نگهداری ظرفیت با نفتی مخازن احداث

 .رسید خواهد شرکت ۳2 از بیش به بندر این در مستقر

 واردات، صادرات، زمینه در مختلفی های فعالیت زمینه ها، شرکت این شدن فعال: داشت ابراز وی

 .کند می فراهم ایران تجاری بندر بزرگترین در را نفتی های فرآورده سوآپ و ترانزیت

 هزارتنی، 322 اسکله پست سه احداث نفتی، های فراورده انتقال لوله خطوط کریدور احداث پور عفیفی

 احداث همچنین و LPG مخازن احداث قیر، سازی مظروف نفتی، -ریلی بارگیری و تخلیه ایستگاه

 .کرد اعالم فارس خلیج بندر آتی های برنامه عنوان به را کوچک پاالیشگاه یک

 نآ اصلی عملکرد که بوده رجایی شهید بندر اقتصادی ویژه منطقه  زیرمجموعه فارس خلیج بندر

 .است نفتی عملیات

 و متر 0،5 متوسط آبخور ظرفیت با خدماتی، اسکله پست ۳ و نفتی اسکله پست 3 دارای بندر این

 .است تن هزار 32 حداکثر تناژ با شناورهایی به پهلودهی قابلیت

 15 از بیش ظرفیت با نفتی شناورهای پهلودهی امکان رجایی شهید بندر 1 و ۳ ،3 شماره های اسکله 

 پهلودهی توان از متر 3۳ آبخور ظرفیت با( نفتی کاربری با) فوالد ۳5 اسکله و دارند را تن هزار

 .است برخوردار تن هزار 62 باالی تناژ با شناورهای



 

 زا برداری بهره مجوز فارس، خلیج ستاره نفت پاالیشگاه تولیدات افزایش پی در و 30 سال اواسط از

 و تنی هزار32 شناورهای پذیرش منظور به بندر این در متر 31،5 آبخور ظرفیت با فوالد ۳0 اسکله

 .شد صادر پاالیشگاه این جدید نفتی های فراورده صادرات توان افزایش

 

 

  



 

 بندرعباس سازی کشتی به دریایی فعاالن/ دریایی صنایع رونق برای بزرگی های امگ

بدهند سفارش  
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 و ریزی برنامه مدیریت، از فراساحل صنایع و سازی کشتی مجموعه: گفت هرمزگان استاندار

 کشتی تعمیرات و ساخت زمینه در بزرگ کارهای انجام توانایی و بوده برخوردار مناسب سازماندهی

 .دارد را گازی و نفتی سکوهای احداث و

 و تسهیل کارگروه نشست در امروز عصر همتی فریدون بندرعباس، از فارس خبرگزاری گزارش به

 کشتی صنعت رونق راستای در گرفته صورت های پیگیری به اشاره با هرمزگان استان تولید موانع رفع

 و کشتیرانی جمله از مرتبط های شرکت با مذاکراتی زمینه این در: داشت اظهار هرمزگان، در سازی

 نفتکش واعان تعمیرات سفارش و شد قدم پیش راستا این در نفتکش ملی شرکت که ایم داشته نفتکش

 .داد ارائه بندرعباس در سازی کشتی مجموعه به را بزرگ های

 ریایید صنایع توسعه و دریانوردی بنادر، فراکسیون رئیسه هیأت اعضای حضور با که جلسه این در وی

 بندرعباس در( ایزوایکو) ایران فراساحل صنایع و سازی کشتی مجتمع در اسالمی شورای مجلس

 .دش بندرعباس سازی کشتی مجموعه در مناسبی رونق موجب سفارشات این ارائه: افزود شد، برگزار

 مدیریت، از فراساحل صنایع و سازی کشتی مجموعه حاضر حال در: کرد بیان هرمزگان استاندار

 و ساخت زمینه در بزرگ کارهای انجام توانایی و بوده برخوردار مناسب سازماندهی و ریزی برنامه

 .دارد را گازی و نفتی سکوهای احداث و کشتی تعمیرات

 و شناور انواع ساخت زمینه در بزرگی های گام توان می ها توانمندی این به توجه با: گفت همتی

 .برداشت مجتمع این در کشتی



 

 زمتمرک آن روی بر زایی اشتغال راستای در توان می که هایی حوزه از دیگر یکی: کرد خاطرنشان وی

 هحوز این در سازی قطعه صنعت رونق که هاست کشتی و شناورها نیاز مورد قطعات انواع تولید شد،

 .بگیریم نظر در بخش این برای را خوبی های مشوق باید و کند ایجاد را مناسبی اشتغال تواند می

 ازیس کشتی مجتمع کنار در دریایی صنایع شهرک یک ایجاد ظرفیت: داشت بیان هرمزگان استاندار

 دریا اقتصاد رونق روستای در امر این و دارد وجود بندرعباس در( ایزوایکو) ایران فراساحل صنایع و

 .بود خواهد موثر بسیار کشور دریایی صنعت و محور

 تمامی: داشت بیان و دانست هرمزگان در راهبردی و مهم بزرگ، صنعت یک را سازی کشتی همتی

 دربن در سازی کشتی مجتمع به را خود سفارشات توانند می حوزه این در مرتبط و فعال های مجموعه

 .کنند کمک صنعت این بیشتر هرچه رونق به و ارائه عباس

 هستند کار به مشغول ایزوایکو سازی کشتی مجموعه در نفر هزار پنج حاضر حال در: کرد اضافه وی

 تامین و حمایت باید اشتغال از میزان این تحقق برای و است ارتقاء قابل نفر هزار 31 تا رقم این که

 .گیرد صورت مجموعه این به سفارش ارائه و مالی

 کشتی انواع تعمیرات و ساخت جهت خوبی های مشوق است نیاز: کرد خاطرنشان هرمزگان استاندار

  .شود گرفته نظر در شناور و



 

 

پسکرانه در بنادر ای جاده و ریلی دسترسی برای میلیاردی هزار گذاری سرمایه  
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 بنادر دسترسی که است این دنبال به دریانوردی و بنادر سازمان: گفت شهرسازی و راه وزیر معاون

 .یابد ارتقا و بهبود سازمان، های گذاری سرمایه و منابع با ونقل حمل شقوق سایر به کشور تجاری

 راستاد، محمد آقای شهرسازی، و راه وزارت خبری پایگاه از نقل به سیما و صدا خبرگزاری گزارش به

 زیرساخت شرکت و آهن راه با سازمان این همکاری خصوص در دریانوردی و بنادر سازمان مدیرعامل

 به: ودافز بنادر، به متصل ترانزیتی های زیرساخت توسعه برای کشور ونقل حمل زیربناهای توسعه و

 و یدریانورد و بنادر سازمان منابع با ونقل حمل شقوق سایر به کشور تجاری بنادر دسترسی دنبال

 .هستیم ارتقا و بهبود برای گذاری سرمایه

 دسترسی و ای جاده حوزه در پسکرانه به چابهار تجاری بندر دسترسی زمینه، این در: داد ادامه وی

 ندرب به دسترسی مسیر بهسازی اینکه ضمن است سازمان اقدام دست در های برنامه از یکی ریل، به

 رسیدست بهبود و امام بندر کمربندی بوشهر، تجاری بندر برای ای جاده دسترسی ایجاد رجایی، شهید

 مه کشور شمال بنادر در. است دریانوردی و بنادر سازمان های برنامه از دیگر بخش بندر این ای جاده

 .است سازمان های برنامه جزو هم امیرآباد و نوشهر بنادر به دسترسی جاده، بحث

 حال در که کشور بنادر ونقلی حمل زیربناهای توسعه برای ها طرح مجموع خصوص این در: گفت وی

 منابع محل از که است تومان میلیارد3222 حدود شد خواهد اجرا اینکه یا و شده اجرا و بوده مطالعه

 .بود خواهد دریانوردی و بنادر سازمان داخلی

 با مقایسه در 31 سال نخست ماه شش عملکرد خصوص در دریانوردی و بنادر سازمان مدیرعامل

 رشد روبه روند شاهد خوشبختانه امسال ابتدایی ماه شش در: کرد تصریح قبل سال مشابه مدت

 تخلیه تن میلیون 06 از بیش میزان این. هستیم کشور تجاری بنادر در بارگیری و تخلیه های فعالیت

 یعنی میزان این برابر ۳ حدود و غیرنفتی واردات تن میلیون 36 حدود میزان این از که بوده بارگیری و

 .است غیرنفتی صادرات تن میلیون ۳0

 مدت با مقایسه در رشد درصد ۳1 غیرنفتی، واردات زمینه در: کرد اضافه شهرسازی و راه وزیر معاون

 بنادر عملکرد رشد درصد 6 حدود هم غیرنفتی صادرات زمینه در و هستیم شاهد را قبل سال مشابه

 .است بوده کشور تجاری

 



 

 

بندرانزلی از گندم محموله اولین یکسره حمل  

31/20/3131  

: تگف و داد خبر بندرانزلی از گندم محموله اولین یکسره حمل از گیالن دریانوردی و بنادر مدیرکل

 همچون همجوار کشورهای به نهایت در و شده آرد محصول به تبدیل مراغه کارخانجات در محموله این

 .شود می صادر عراق

 ورتص به گندم محموله اولین خروج و تخلیه از خبرنگاران، جمع در آبایی حمیدرضا ایسنا، گزارش به

 بندر مبدا از تن هزار سه به نزدیک محموله این: کرد اظهار و داد خبر بندرانزلی از یکسره حمل

 نرم اب یکسره حمل صورت به بار اولین برای گمرک همکاری با و وارد بندرانزلی به روسیه آستاراخان

 .شد بارگیری و تخلیه یکسره صورت به ساعت هر در تن ۳22 تخلیه

 رقرا و شد خارج مراغه شهرستان مقصد به بندرانزلی از موقت ورود رویه تحت عملیات این: افزود وی

 هب بندرانزلی های توانمندی و امکانات و شده تمام های هزینه کاهش و مسیر ارزانی به توجه با است

 .یابد ادامه روند این مستمر صورت

 پردازش انجام با است قرار مذکور محموله اینکه بیان با گیالن استان دریانوردی و بنادر مدیرکل

 کارخانجات در محموله این: کرد تصریح شود، صادر دیگر کشورهای به مراغه شهرستان در مختلف

 .شود می صادر عراق همچون همجوار کشورهای به نهایت در و شده آرد محصول به تبدیل مراغه

 موقعیت به توجه با: کرد خاطرنشان مشتری، و کاال جذب در بنادر مهم های شاخص به اشاره با آبایی

 دارای های شهرستان و مراکز به بندر این همجواری و نزدیکی و بندرانزلی ممتاز جغرافیایی

 و اندیشی هم جلسات برگزاری همچنین و آسان و ایمن ای جاده دسترسی راه و تولیدی کارخانجات

 وبمطل خدمات ارائه و بندرانزلی قانونی مزایای و ها فرصت معرفی و مشتریان با مستمر های نشست

 رد مطمئنا که است گرفته قرار کاال صاحبان استقبال مورد بندر این در کاال صادرات و واردات تر،

 شاهد شده، تمام قیمت کاهش در موضوعات این مثبت و مستقیم تاثیر به توجه با نزدیک آینده

 .بود خواهیم بارگیری و تخلیه رشد به رو روند افزایش و توسعه

 اناتامک دارای که دانست خزر دریای جنوبی حاشیه بندر ترین شاخص و ترین قدیمی را بندرانزلی وی

 ارههمو: کرد خاطرنشان و بوده ها کامیون و ها کشتی حمل تحت کاالهای بارگیری و تخلیه تجهیزات و

 روازهد عنوان به و بوده ایران شمال در کشتیرانی خطوط و تجار بازرگانان، برای مهم بندر یک بندر این

  .است گرفته قرار استفاده مورد تجاری مبادالت برای اروپا



 

 

است راهبردی خطای یک بندرعباس سازی کشتی توان به توجهی بی  
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 اساحلفر دریایی صنایع و سازی کشتی مجتمع در کشتی ساخت و تعمیر ظرفیت -ایرنا-بندرعباس

 راهبردی خطای یک ظرفیت، این به توجهی بی و است ویژه فرصت یک بندرعباس در( ایزوایکو)

 .است

 حوزه فعاالن: گفت اسالمی شورای مجلس دریایی صنایع توسعه و دریانوردی بنادر، فراکسیون رییس

 حفظ هب داخلی، صنعتی مجموعه این به ساخت و تعمیر سفارش با باید دولتی بخش در ویژه به دریایی

 .کنند کمک اقتصادی دشوار شرایط از عبور و شغلی های فرصت

 و دریانوردی بنادر، فراکسیون رئیسه هیات بازدید جریان در چهارشنبه روز الشکی احمدی قاسم

 و ساخت سفارش ممنوعیت هرچند: افزود ایزوایکو از اسالمی شورای مجلس دریایی صنایع توسعه

 ایخالءه برخی رسد می نظر به اما شده، ابالغ و تصویب این از پیش خارجی کشورهای از کشتی خرید

 .است شده مصوبه این درست اجرای از مانع قانونی

 نکمیسیو و بودجه و برنامه کمیسیون طریق از آینده سال بودجه الیحه در مجلس: کرد تصریح وی

 خواهد پیگیری بیشتری صراحت و شفافیت با را خارجی کشتی خرید فوری و کامل ممنوعیت تلفیق،

 .کرد

 در این و کرده ایجاد اشتغال نفر هزار 5 از بیش برای ایزوایکو اکنون هم: داد ادامه الشکی احمدی

 داخلی های سفارش گرفتن صورت در و مانده باقی استفاده بدون آن ظرفیت درصد02 که حالیست

 .یافت خواهد افزایش فعلی رقم برابر سه تا آن کارآفرینی



 

 این :کرد تاکید اسالمی شورای مجلس دریایی صنایع توسعه و دریانوردی بنادر، فراکسیون رئیس

 همچنین و ایزوایکو های توانمندی و ها ظرفیت از کاملی گزارش آینده ماه یک طی فراکسیون

 .کرد خواهد تهیه دارد، وجود آن توانمندی از کامل گیری بهره برای که مشکالتی

 با آشنایی و ایزوایکو از خود اخیر بازدید به توجه با فراکسیون این: کرد اضافه الشکی احمدی

 خارجی کشتی خرید منع قانون اجرای برای خود نظارتی و قانونی توان تمام از آن های توانمندی

 .کرد خواهد استفاده

 نبهچهارش روز شورای مجلس دریایی صنایع توسعه و دریانوردی بنادر، فراکسیون رئیسه هیات عضو3

 .کردند بازدید فراساحل سازی کشتی مجتمع از بندرعباس به سفر با

 اهشامگ ایزوایکو، وضعیت بررسی کار دستور با نیز تولید موانع رفع و تسهیل کارگروه نشست

 رانای نفتکش ملی شرکت مدیرعامل هرمزگان، استاندار فراکسیون، این اعضای حضور با چهارشنبه

 .شد برگزار ایزوایکو در هرمزگان اجرایی مسئوالن از جمعی و

 شرکت طراحی با 315۳ سال در( ایزوایکو) ایران فراساحل صنایع و سازی کشتی مجتمع شرکت

 کیلومتری 10 در شناور ساخت و تعمیرات بازار از بزرگی بخش جذب منظور به( اندفوس بلوم) آلمانی

 .شد احداث بندرعباس غرب

 قهمنط درقالب اکنون هم که ایران فراساحل صنایع و سازی کشتی مجتمع در نفر هزار پنج بر افزون

 .هستند کار به مشغول شود، می اداره فارس خلیج سازی کشتی اقتصادی ویژه

 در شوند می اداره مرکزی هلدینگ صورت به که زیرمجموعه شش با ایزوایکو سازی کشتی مجتمع

 سکوهای شامل دریایی های سازه بزرگ، و متوسط کوچک، شناورهای انواع تعمیر و ساخت زمینه

 نفتی حفاری سکوهای تعمیر و ساخت همچنین و خارجی و داخلی شناورهای تعمیر نفتی، و گازی

 .دارد فعالیت

 نفتکش ملی شرکت سفارش به تنی هزار1۳2 کشتی یک تعمیر اتمام به موفق مجتمع این امسال مرداد

  .بود ایزوایکو در شده تعمیر کشتی بزرگترین که شد ایران



 

 

آینده و حال برای راهبردی محور دریا اقتصاد  
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 درحالیکه دارد، قرار چهلم رتبه در کشور 31۳ بین در دریا بر اشراف نظر از زمین ایران - ایرنا - کیش

 .است شده عنوان درصد یک تنها آبی های عرصه از آن اقتصادی سهم

 :مفاهیم و تعاریف ؛ محور دریا اقتصاد

 در شود، می گفته ( blue economy)  آبی اقتصاد آن به جهانی اصطالح در که محور دریا اقتصاد

 جزایر، و سواحل ها دریاچه دریاها، اقیانوسها، از اعم آبی های گستره و منابع از پایدار استفاده واقع

 .است مشاغل ایجاد و معیشت وضعیت بهبود اقتصادی، رشد برای

 تصادیاق های فعالیت کلیه برگیرنده در و دریایی های گستره آبی رنگ از برگرفته آبی اقتصاد واژه

 .است نوظهور و مستقر بخشهای از وسیع طیفی و سواحل و آبی های عرصه مربوط

 نقل و حمل و گردشگری شیالت، مانند سنتی فعالیتهای فراتر آبی اقتصادی های فعالیت گستره

 یتفعال پروری، آبزی پذیر، تجدید های انرژی جمله از نوظهور صنایع مستلزم و شده تعریف دریایی

 .است دریایی هواشناسی زیست و بیوتکنولوژی دریا، در استخراج های

 شده برآورد دالر تریلیون ۳1 از بیش آبی های عرصه اصلی های دارایی ارزش جهانی، آمارهای طبق

 اب پروری آبزی که ای بگونه دارد، قرار استفاده مورد ها زمینه سایر از بیش شیالت حاضر حال در و

 عرصه این از برداری بهره بخش ترین حیاتی و سریعترین جهانی بازارهای به ماهی درصد 51 عرضه

 .است ها

 :دریا از وری بهره در ایران جایگاه و فعلی وضعیت به نگاهی



 

 برای رقم این که است شده برآورد دالر میلیارد 3222 از بیش ساالنه جهان در دریا اقتصاد حجم

 .است درصد ۳.0 تا ۳ بین دریایی گازی و نفتی های فعالیت احتساب با و درصد یک حدود کشورمان

 کیلومتر 5122 حدود و دریایی گستره کیلومترمربع هزار 332 از برخورداری با ایران اسالمی جمهوری

 می محسوب دریایی کشوری دهد، می تشکیل را میهنمان مرزهای از درصد 12 حدود که ساحلی نوار

 خدادادی نعمت این از برداری بهره نظر از اما دارد دسترسی دریا به جنوب و شمال سوی دو از و شود

 .دارد قرار جهان آخر های رتبه در

 ناخالص تولید در دریا حوزه سهم کشورها، اکثر در اکنون هم المللی بین شده منتشر آمارهای طبق

 کشورهای از بسیاری مانند پیشرفته ساحلی کشورهای در رقم این که نیست درصد 32 از کمتر ملی

 .رسد می هم درصد 52 به آسیا حتی و اروپا اتحادیه

 ود حدود که ای بگونه رود، می شمار به اجتماعی و اقتصادی عظیم های فعالیت بستر ساحلی مناطق

 از درصد 12 از بیش و اند یافته استقرار دریاها حاشیه کیلومتری 62 محدوده در جهان جمعیت سوم

 قرار ساحلی مناطق در شوند، می شناخته تجاری های قطب عنوان به امروزه که جهان بزرگ شهرهای

 .دارند

 blue)  دریامحور اقتصاد آن تبع به و دریایی های گستره که است آن دهنده نشان آمار این این

ecnomic )کند می ایفا محوری و مهم نقشی جهان مختلف شهرهای و کشورها رونق و رشد در. 

 را نفر هزار 162 میلیون 1 از بیش ۳231 سال در آبی اقتصاد اروپا، اتحادیه در منتشره آمارهای طبق

 .است کرده مشغول خود به منطقه این در

 ،دریایی گردشگری نقل، و حمل تجارت، جمله از مختلف بخشهای در توان می کلی بطور را نقش این

 ای منطقه سطوح در اقتصادی و تجاری های همکاری و انرژی طبیعی، منابع از برداری بهره و شیالت

 .کرد بندی تقسیم المللی بین و

 تفریحی، های ورزش یا برق تولید منبع عنوان به آن امواج و دریا سواحل از استفاده دیگر طرف از

 محسوب اشتغالزایی منابع مهمترین از درمانی آب و دریا اعماق یا ساحل در گردشگری های فعالیت

 می ایجاد جانبی شغل چهار دریایی، اقتصاد بخش در شغل یک ایجاد ازای به که بطوری شوند، می

 .شود

 شهری های محدوده در کشورمان آبی سواحل و های عرصه در فعالیت بیشترین که درحالیست این

 به ار سواحل درصد پنج فقط ها فعالیت این که است نظامی و بندری تأسیسات به مربوط روستایی و

 حالیکه در است، مانده باقی استفاده بدون کشورمان، ساحلی ظرفیت درصد 35 و داده اختصاص خود

 هب ای، منطقه و جهانی مقیاس در ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک اهمیت از برخورداری با مناطق این



 

 با تواند می و رود می شمار به جهان اقتصادی و سیاسی ارزشمند نواحی مهمترین از یکی عنوان

 .کند ایفا جهانی و ای منطقه سطوح در باالیی سیاسی و اقتصادی نقش مناسب، توسعه

 6۳ و هزار 3۳3 و ساحلی خط طول کیلومتر 1322 با جنوبی استان چهار بدیل بی و عظیم های فرصت

 شهر، 313 و آبادی و روستا 6501 و ساحلی خط کیلومتر 132 با شمالی استان سه و شهر 332 و روستا

 های محدوده توسعه عدم دلیل به شیالت، و صنایع سکونتی، تجاری، گردشگری، های حوزه در

 طبیعی، و جغرافیایی موقعیت به بنا مناطق این درحالیکه است، مانده بالاستفاده اقتصادی و سکونتی

 توسعه یبرا منطقه بهترین نیز المللی بین بازرگانی و تجارت منظر از آسیا، اصلی بنادر به نزدیکی

 .روند می شمار به اقتصادی

 ایران اقتصادی رشد ظرفیتهای و سیاسی قدرت عناصر از یکی عنوان به واقع در آبی های گستره

 بوده مطرح جهان در تاثیرگذار قدرت عنوان به همواره کشورمان جهت همین به شود می محسوب

 .شود تقویت روزآمد و نوظهور طرحهای و ریزی برنامه با تواند می نقش این اکنون و است

 جمعیت از درصد 6.۳۳ کشور مساحت از درصد ۳1.۳ بودن دارا و گانه31 جزایر با ساحلی استان هفت

 جمعیت از درصد32 حدود یعنی نفر میلیون 3 فقط میزان این از که است داده جای خود در را کشور

 کسوی از که ساحلی جمعیت متوازن نا توزیع نحوه البته که اند شده مستقر سواحل حاشیه در کشور

 زا وسیعی بخش شدن خالی سبب سو، دیگر از و شده خزر دریای حاشیه در جمعیتی اشباع به منجر

 .است شده سکنه از عمان دریای حاشیه

 محور دریا اقتصاد الگوهای ارائه قابلیت و آزاد مناطق

 تواند یم آبی های عرصه درقلب گرفتن قرار و ظرفیتها و قابلیتها به توجه با کیش جمله از آزاد مناطق

 از و باشد سرزمینی آبهای های عرصه از وری بهره و توسعه الگوهای دهنده ارائه بهترین سو ازیک

 خیتاری و کننده تعیین نقشی صادرات و تولید رونق و اقتصادی جنگ مقدم خط عنوان به سو دیگر

 .کند ایفا

 ملی عزمی و مناطق این مترقی مقررات قوانین اجرای با تواند می نقش این دارند، راهبردی نقشی

 .شود محقق

 عجم یک در بدیل بی قابلیتهای و ظرفیت به توجه با کیش آزاد منطقه جمله از کشور آزاد مناطق

 هب مهم این که است رسیده آن وقت و است آبی اقتصادی حوزه در بلند خیزی برداشتن آماده بندی

 یبشکل کشور ریزی برنامه نظام در و گیرد قرار توجه مورد راهبردی و ملی غالب گفتمان یک عنوان

 .شود پیگیری مطلوب نتیجه به تاحصول تخصصی

 


