
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 ا:در رسانه ه اخبار عناوین فهرست
 

 

 گفت یخارج اتیارز عمل ریاز تفاوت تسع رانیا یاسالم یجمهور یرانیکشت 

 توسعه همه جانبه آن را به دنبال دارد ،یلیبه حمل و نقل ر یبندر انزل اتصال 

 فراهم شد« گناوه»بندر  یکانال دسترس یروبیال نهیزم 

 در ساخت اسکله رو رو عیبر تسر یسرپرست سازمان منطقه آزاد انزل دیتاک 

 رسد یم رانیبه ا گریروز د ۰۱ «یتیساب» نفتکش 

 در دستور کار قرار دارد یدر بندر انزل ییایدر یگردشگر توسعه 

 دولت دوازدهم انیتا پا یراه آهن رشت به بندرانزل لیتکم 

 یمتر۰۱وکار سخت در ارتفاع  ینریابرسازه کانت لیدستگاه جرثق کی ریتعم 

 شود یم یراه انداز النیشمال کشور در گ یمحصوالت کشاورز یصادرات انهیپا 



 

 

  

 

 گفت خارجی عملیات ارز تسعیر تفاوت از ایران اسالمی جمهوری کشتیرانی

0۱/۱0/۰931 

 رزا تسعیر ،تفاوت نمود اعالم ایران اسالمی جمهوری کشتیرانی ،شرکت0۴ بورس نگر کدال گزارش به

 اثر بر(ریال میلیون3،3۴۰،33۴ قبل مالی سال) ریال میلیون۴۰،۶۱۶،9۴1مبلغ به خارجی عملیات

 خارجی فرعی های شرکت های بدهی و ها دارایی تسعیر جهت متفاوت ارز تسعیر های نرخ از استفاده

 ارداستاند طبق ها شرکت آن سهام صاحبان حقوق اقالم تسعیر جهت شده استفاده ارز نرخ به نسبت

 .است گردیده ایجاد حسابداری

 

  



 

 

 :بندرانزلی فرماندار

 دارد دنبال به را آن جانبه همه توسعه ریلی، نقل و حمل به انزلی بندر اتصال

0۰/۱0/۰931 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دارد بالدن به را آن جانبه همه توسعه ریلی، نقل و حمل به انزلی بندر اتصال: گفت بندرانزلی فرماندار

 توضعی بررسی اندیشی هم جلسه در بندرانزلی شهرستان فرماندار بندرانزلی، از ایلنا گزارش به

 ازمندنی بندرانزلی موجود وضعیت به توجه با: کرد اظهار دریانوردی و بنادر کل اداره در انزلی بندرگاه

 تا مهستی بندرانزلی ی گردشگر و اقتصادی رشد افزایش برای بندرگاه جانبه همه توسعه و تقویت

  .برود آرامش فضای سمت به شهرستان و شده مدیریت شهر ملتهب فضای اشتغال حفظ بر عالوه

 ودش تالش باید آن اقتصاد شدن پویا و بندرانزلی شکوفایی راستای در: افزود آزاد حیدری اسماعیل

  .ودش کشور وارد بندر ترین قدیمی عنوان به بندر این طریق از شمالی های استان اساسی کاالهای تا

 و سپینبندرکا: گفت برسد انزلی ستان شهر به باید انزلی آزاد منطقه عواید تمامی اینکه بیان با وی

 دیگریک مکمل ، رقابت هرگونه از دور به و هستند انزلی شهرستان سرزمینی حوزه در دو هر بندرانزلی

 انبهج همه مدیریت باید بندرانزلی در مستقر گیالن دریانوردی و بنادر کل اداره و آیند می حساب به

  .نشود منتشر بندرکاسپین سوی از تنها آمارها و داشته اختیار در را بندر دو هر



 

 قهمنط تجاری و اداری های ساختمان و بناها و تاسیسات همه اینکه وجود با: کرد اضافه انزلی فرماندار

 یچه بندرانزلی شهروندان متاسفانه اما شده واقع بندرانزلی شهرستان سرزمینی حوزه در ازادانزلی

  .اند نبرده آن از ای بهره گونه

 جنوب و شمال کریدور تکمیل راستای در ریلی خط به بندر دو هر اتصال ضرورت بر تاکید با وی

 متصل یریل نقل و حمل به بندر دو این سریعتر هرچه تا است تالش در امید و تدبیر دولت: کرد تصریح

  .شود

 این اقتصادی شکوفایی شاهد سراسری آهن راه به اتصال با: گفت همچنین انزلی فرماندار

 .بود خواهیم جوانان اشتغال آمار افزایش و جانبه همه توسعه و تولید رونق شهرساحلی،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شد فراهم «گناوه» بندر دسترسی کانال الیروبی زمینه

0۰/۱0/۰931 

 

 

 

 

 

 

 ملیاتع زمینه الیروب شناور استقرار با: گفت بوشهر استان دریانوردی و بنادر کل اداره دریایی معاون

 .شد فراهم گناوه بندر های اسکله پای و دسترسی کانال الیروبی

 پیگیری دنبال به: داشت اظهار ارتباط این در قاسمی محمد بوشهر، از فارس خبرگزاری گزارش به

 دسترسی کانال داری نگه الیروبی خصوص در بوشهر استان دریانوردی و بنادر کل اداره مستمر های

 قلمنت گناوه بندر به عامری محمد بندر از الله ساکشن کاتر الیروب گناوه، بندر های اسکله پای و

 .است شده

 راییاج مقدمات گذشته ماه یک طی: کرد بیان بوشهر استان دریانوردی و بنادر کل اداره دریایی معاون

 نجاما به دایک اصالح همچنین و خشکی و دریایی های لوله نصب و انتقال کارگاه، تجهیز شامل پروژه

 .شود آغاز ماه آبان ابتدای از اجرایی عملیات شود می بینی پیش دستگاه این انتقال با و رسیده

 بندر های اسکله و خور محدوده در شناورها حد از بیش تراکم و ازدحام به توجه با: کرد عنوان وی

 اراند لنج های تعاونی ویژه به ذینفعان تمامی مشارکت گرو در پروژه این آمیز موفقیت اجرای گناوه،

 .بود خواهد شیالت و

 الیروبی مکعب متر هزار ۶۰ حدود شده بینی پیش گرفته صورت برآورد براساس: داد ادامه قاسمی

 .پذیرد صورت آینده ماه 9 تا 0.۰ مدت ظرف



 

: کرد بیان رسید، خواهد متر 9.۰ به بندرگناوه دسترسی کانال عمق الیروبی انجام با اینکه بیان با وی

 طرف شرکت توسط و غرب جنوب حوزه داری نگه الیروبی ساله پنج قرارداد قالب در الیروبی این

 .شود می اجرایی دریانوردی و بنادر سازمان قرارداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 رو رو اسکله ساخت در تسریع بر انزلی آزاد منطقه سازمان سرپرست تاکید

0۱/۱0/۰931 

 

 

 

 

 

 

 ریبند مجتمع رو رو اسکله ساخت روند از بازدید در انزلی آزاد منطقه سازمان سرپرست-ایرنا-انزلی

 .کرد تاکید اسکله این احداث در تسریع لزوم بر کشور االنبیاء خاتم قرارگاه توسط کاسپین

 دیدباز این در مسرور رضا انزلی، آزاد منطقه سازمان عمومی روابط از نقل به ایرنا شنبه روز گزارش به

 ندریب مجتمع در کاال بارگیری و تخلیه فرایندهای تسریع و تسهیل در رو رو اسکله نقش به اشاره با

 لیاتیعم توانمندی و قرارگاه، و سازمان میان همگرایی وجود به توجه با که کرد امیدواری ابراز کاسپین

 المللی بین نقل و حمل در مثبت های اثرگذاری دارای ترانزیتی -بندری مهم طرح این موجود،

 .گیرد قرار برداری بهره مورد آینده سال پایان تا کشورمان

 کشور یتولید کارخانجات اولیه مواد و کاال کانتینر حامل کشتی سومین و بیست بازدید این جریان در

 . گرفت پهلو کاسپین بندر در ایران قزاقستان، چین، کریدور مسیر از

 رد االنبیاء خاتم قرارگاه فرماندهی و انزلی آزاد منطقه سازمان میان شده منعقد توافقنامه براساس

 نکاسپی بندری مجتمع در آن، به مربوطه پسکرانه و رو رو اسکله ساخت عملیات امسال ماه شهریور

 دارای که متر، 0۶ رمپ عرض با متر، 3۱ حدود طول به ای اسکله. رسید خواهد انجام به سال دو ظرف

 .بود خواهد پسکرانه هکتار 0.۶

 خودرو با نقل و حمل قابلیت از که شده طراحی هایی محموله و خودرو حمل برای رو رو های کشتی

 نقلیه وسایل خروج و ورود امکان متحرک، های پل بودن دارا با رو رو کشتی. باشند می برخوردار



 

 نقل و حمل های هزینه و زمان کاهش باعث که امکاناتی سازد؛ می فراهم را کشتی داخل به موتوری

 .شود می کاال ترانزیت ایمنی ضریب افزایش کنار در

. شد آغاز انزلی آزاد منطقه در 30 سال تابستان از بندرکاسپین در کاال بارگیری و تخلیه فعالیتهای

 بندرکاسپین در کشتی فروند 0۱ گذشته سال.  است اسکله پست سه دارای حاضر حال در بندرگاه این

 .بود کشتی فروند ۴۱ نیز 31 نخست سال نیم در گرفته پهلو های کشتی شمار. شد بارگیری و تخلیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 سابیتی نفتکش وضع آخرین تشریح

 رسد می ایران به دیگر روز ۰۱ «سابیتی» نفتکش

0۱/۱0/۰931 

 

 

 

 

 

 

 این: کرد اعالم (SABITI) سابیتی نفتکش وضع آخرین تشریح در نفتکش ملی شرکت مدیرعامل

 .رسد می ایران های آب به آینده روز ۰۱ تا 3 نفتکش

 0۴ از کمتر ظرف نفتکش این اینکه به اشاره با سردشتی نصراهلل وسیما، صدا خبرگزاری گزارش به

 تسالم و ایمن شرایط در نفتکش این کارکنان: افزود رسد، می المندب باب تنگه به آینده ساعت

 .هستند

 را نفتکش این ایمنی وضع است، دیده آسیب کشتی این نفت اصلی مخزن دو اینکه یادآوری با وی

 .است حرکت در ایران سمت به سرعت حداکثر با نفتکش این: گفت و کرد ارزیابی مطلوب

: کرد اکیدت بوده، خام نفت نفتکش این محموله اینکه به اشاره با ایران، نفتکش ملی شرکت مدیرعامل

 .است شده مهار کامل طور به نفتکش این دیده آسیب مخزن دو از نفت نشت

 دو در( مهر ۰3 جمعه،) دیروز صبح( NITC) نفتکش ملی شرکت به متعلق SABITI ایرانی نفتکش

 .شد بدنه بخش در انفجار دچار داد، رخ سعودی عربستان جده بندر مایلی ۶۱ در جداگانه انفجار

 



 

 

 دارد قرار کار دستور در انزلی بندر در دریایی گردشگری توسعه

0۱/۱0/۰931 

 

 

 

 

 

 ندریب مجتمع از گیالن استاندار بازدید حاشیه در شنبه ظهر آبایی حمیدرضا ، مهر خبرنگار گزارش به

 اسلکه پست یک: کرد اظهار تخصصی، اسلکه سه احداث به اشاره با خبرنگاران جمع در انزلی

 مایع لهف و نفتی های فرآورده نقل و حمل برای دلفین تخصصی اسکله پست دو و غالت برای تخصصی

 .است شده احداث های اسلکه جمله از روغنی

 وضعیت یبررس شود توجه آن به باید و بوده اهمیت حائز بسیار انزلی بندر در که آنچه اینکه بیان با وی

 ولفص تمام برای ترمینال احداث راستا همین در: افزود است، فراوان های بارندگی به توجه با شهر این

 اریگذ سرمایه توسط که است مواردی جمله از سرپوشیده اسکله احداث که گرفت قرار کار دستور در

 .شد خواهد اقدام آن ساخت به نسبت خصوصی بخش

 آزاد، منطقه به کرانه پس هکتار ۴۱ الحاق بحث به اشاره با ادامه در گیالن دریانوردی و بنادر مدیرکل

 و شده مشخص هکتار ۴۱ این الحاق وضعیت مقرراتی و قانونی اقدامات به توجه با خوشبختانه: گفت

 به هک است رسیده تصویب به این آزاد مناطق عالی شورای زیر کارگروه و تهیه نیز آن اسناد و نقشه

 آزاد منطقه محدوده به استحصالی اراضی هکتار ۴۱ این آزاد مناطق عالی شورای مصوبه با زودی

 .شود می الحاق انزلی صنعتی تجاری

 این برای گذار سرمایه جذب دارد وجود زمینه این در که اصلی مشکل متاسفانه اینکه بیان با وی

 قهمنط محدوده به آن الحاق عدم به توجه با مالیاتی و نظارتی دستگاه که است آن فعالیت و منطقه

 آزاد اطقمن مالیاتی های معافیت از نتوانسته وی که اند کرده تعیین گذار سرمایه این برای مالیات آزاد

 عالی شورای در موضوع این سریعتر چه هر تا هستیم پیگیری حال در: کرد تصریح شود، مند بهره

 .شود مند بهره منطقه مالیاتی های معافیت از بتواند گذار سرمایه تا شده تصویب آزاد مناطق



 

 به هتوج با بندرانزلی در خوشبختانه: افزود و کرد اشاره نیز بومی نیروهای جذب سیاست به آبایی

 یها فعالیت انجام برای محدوده این در بومی نیروهای از که ایم کرده تالش شده ایجاد که امکاناتی

 .شد خواهد دنبال به را هزینه کاهش و مدیریت که کنیم استفاده بندری

 های اسکله ساماندهی: افزود دریایی، گردشگری توسعه برای ریزی برنامه به اشاره با ادامه در وی

 هک هستیم آن اجرای دنبال به زمینه این در که است هایی سیاست از یکی انزلی تاالب تفریحی

 .است شده انجام ها اسکله روزرسانی به و سازی به برای خوبی اقدامات خوشبختانه

 از ردیگ یکی انزلی بندر مارینا محدوده اختصاص اینکه بیان با گیالن دریانوردی و بنادر مدیرکل

 یحاتتفر زمینه در تفریحی فضای توسعه دنبال به: گفت است، دریایی گردشگری در ما های اولویت

 رد گذاری سرمایه و انزلی بندر مارینای در حضور برای گذاران سرمایه همه از و هستیم آبی و دریایی

 .شود می دعوت حوزه این

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دوازدهم دولت پایان تا بندرانزلی به رشت آهن راه تکمیل

0۱/۱0/۰931 

 

 

 

 

 

 

 و جمهور رئیس دستور با: گفت بندرانزلی به رشت آهن راه تکمیل زمان اعالم با گیالن استاندار

 ۰۱ انامک و تکمیل بندرانزلی به رشت ریلی خط دوازدهم دولت پایان تا امیدواریم مسؤوالن پیگیری

 .شود فراهم جنوب به شمال کریدور در بار حمل تن هزار

 و امکانات از بازدید حاشیه در امروز ظهر زارع ارسالن بندرانزلی، از فارس خبرگزاری گزارش به

 های توسعه لحاظ به انزلی بندر اینکه بیان با خبرنگاران جمع در شهرستان این های زیرساخت

 منطقه وجود علت به بندرانزلی شهرستان: کرد اظهار است، زیادی بسیار ظرفیت دارای گردشگری

 تپیشرف باعث آن به توجه که است خوبی بسیار امکانات و ظرفیت دارای مناطق دیگر و تاالب آزاد،

 .شود می گیالن استان و شهرستان

  پایدار اشتغال ایجاد برای خزر دریای های ظرفیت به توجه

 علت هب کشور: گفت کشور اهداف پیشبرد در ها استان های ظرفیت از صحیح استفاده بر تأکید با وی

 کند یم اقتضا ای گونه به کشور شرایط و برده سر به سختی شرایط در استکبار ظالمانه های تحریم

 .شود توجه مختلف های استان های ظرفیت به باید وضعیت این از رهایی برای که

: کرد بیان و دانست خزر دریای وجود را گیالن استان های نعمت ترین مهم از یکی گیالن استاندار

 رام این که بوده صیادی و صید لحاظ به خوبی منابع دارای خزر دریای وجود دلیل به گیالن استان

 .کند می کمک گیالن استان در پایدار اشتغال ایجاد به بسیار

  شود می صادرات توسعه به منجر بندرانزلی توسعه



 

 به لیبندرانز: کرد تصریح کند، کمک صادرات تقویت به تواند می بندرانزلی اینکه به اذعان با زارع

 دایابت از خوشبختانه که کند کمک کشور در صادرات توسعه به تواند می دارد که هایی مؤلفه دلیل

 .است کرده عبور تومان میلیارد 10۱ از و شده انجام ها گذاری سرمایه از زیادی حجم یازدهم دولت

 تکمیل :افزود میانه آسیای بلوک کشورهای با همسایگی لحاظ به گیالن استان ظرفیت به اشاره با وی

 و کرده برابر دو را ظرفیت این کاسپین، بندر و انزلی به رشت ریلی خط و جنوب به شمال کریدور

 .رسد می تن هزار ۰۱ به تکمیل صورت در بار حمل میزان

 دارایی لکتم کار لحظه این به تا: گفت بندرانزلی به رشت آهن راه تکمیل زمان اعالم با گیالن استاندار

 انپای تا امیدواریم مسؤوالن پیگیری و جمهور رئیس دستور با و گرفته صورت آهن راه این مسیر در

 .برسد اتمام به آستارا به رشت و کاسپین بندر به رشت ریلی خط دوازدهم دولت

  بومی نیروهای جذب به گیالن بنادر مدیرکل تأکید

 آب ضعیتو بررسی لزوم بر تأکید با بازدید این حاشیه در نیز گیالن استان دریانوردی و بنادر مدیرکل

 و بآ وضعیت باید بندرانزلی در موجود بارندگی میزان به توجه با: کرد اظهار بندرانزلی در هوایی و

 مهه برای ترمینال شد مقرر ها بررسی از پس که گرفت می قرار موردبررسی شهرستان این در هوایی

 .شود افتتاح خصوصی بخش توان و اسکله از استفاده با فصول

 و قانونی اقدامات تمام: گفت بندرانزلی کرانه پس هزار ۴۱ تصویب وضعیت به اشاره با آبایی حمیدرضا

 تصویب طرح آزاد مناطق عالی شورای زیرمجموعه کارگروه در و انجام هکتار ۴۱ این الحاق مقرراتی

 انزلی آزاد منطقه به استیصالی اراضی هکتار ۴۱ این آزاد مناطق عالی شورای مصوبه با زودی به و شده

 .شود می اضافه

 جذب گذار سرمایه انزلی آزاد منطقه استیصالی اراضی هکتار ۴۱ محدوده در اینکه به اذعان با وی

 عدم دلیل به ولی است کرده آغاز را خود کار مناطق این در گذار سرمایه: کرد تصریح است، شده

 آنان و نشده گذارها سرمایه این شامل آزاد مناطق قوانین انزلی، آزاد منطقه به هکتار ۴۱ این الحاق

 .است کرده مواجه مشکالتی با را

  کند می شایانی کمک انزلی توسعه به گذار سرمایه جذب

 ینیروها از استفاده را بندرانزلی در بیکاری کاهش الزمه گیالن استان دریانوردی و بنادر مدیرکل

 وهعال که است بومی نیروهای حداکثری جذب کنیم می دنبال ما که سیاستی: افزود و دانست بومی

 .کند می کمک جوانان اشتغال ایجاد به هزینه صحیح مدیریت بر



 

 تاالب: ردک تصریح شهرستان این در مارینو ایجاد و انزلی بندر تاالب اسکله بهسازی بر تأکید با آبایی

 تاالب نای در اسکله بهسازی و تجهیز برای که بوده بندرانزلی های ظرفیت بهترین از یکی بندرانزلی

 ذبج با زیرا شده انجام خوبی کارهای بندرانزلی در مارینو اختصاص برای و آغاز رایزنی آزاد منطقه با

 .شود می کمک بندرانزلی توسعه به مناطق این گذار سرمایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 متری۰۱ ارتفاع در سخت وکار کانتینری ابرسازه جرثقیل دستگاه یک تعمیر

0۱/۱0/۰931 

 

 

 

 

 

 

 

 تیکش جرثقیل)کرین گنتری از برداری بهره آیین در پوررجبی محمدرضا ، مهر خبرگزاری گزارش به

 شرایط به توجه با اخیر سالیان طی: اظهارداشت اساسی، تعمیرات انجام از پس ۰9 شماره( ساحل به

 مقاومتی، اقتصاد های سیاست تحقق راستای در همچنین و ها تحریم از ناشی های محدودیت و

 زا بسیاری در داخلی محصوالت و بومی دانش از گیری بهره با رجایی شهید بندر فنی تیم مجموعه

 های موفقیت به بندری استراتژیک تجهیزات تعمیرات و ساخت طراحی، دانش جمله از ها زمینه

  .است یافته دست بزرگی

 ریبند استراتژیک تجهیزات در عملکردی های مکانیزم ارتقاء و ساخت به رویکردی چنین: افزود وی

 ایی،اشتغالز بر عالوه که شده منجر( کرین گنتری)کانتینر بارگیری و تخلیه های جرثقیل همچون

  .است داشته دنبال به را اقتصادی جنگ شرایط در کشور از ارز خروج کاهش

 اداره های تالش به اشاره ضمن هرمزگان استان دریانوردی و بنادر کل اداره نگهداری و فنی معاون

 تعمیرات زمینه در کشور خودکفایی برای رجایی شهید بندر خشکی تجهیزات نگهداری و تعمیر

 تولید رونق نام به که سالی در اساس، همین بر: کرد خاطرنشان بندری، استراتژیک تجهیزات

 اندازی راه و ترولی سیستم کشی کابل ،( Energy Chain )چین انرژی تعمیر پروژه شده، نامگذاری

 در امسال شهریورماه اواسط ایران، کانتینری پایانه بزرگترین در ۰9 شماره ZPMC کرین گنتری

  .برد زمان کاری روز 9۱ آن کامل اجرای و گرفت قرار کار دستور



 

 میلیارد 9۱ بر بالغ رقمی را تنی 0۱۱ و یکهزار ابرسازه جرثقیل این تعمیرات پروژه اجرای اعتبار وی

 دو ترمینال شرقی یال بردار بهره شرکت داخلی منابع محل از رقم این: گفت و کرد اعالم ریال

  .است شده تأمین بندر این کانتینری

 امکان از چین ZPMC شرکت ساخت پاناماکس پست نوع از ۰9 شماره کرین گنتری پوررجبی، گفته به

 یفن متخصصان توسط آن اساسی تعمیرات و باشد می برخوردار کانتینری محموله تن۶۰ جابجایی

  .است شده عملیاتی ها خارجی به وابستگی بدون ایرانی

 و آورد میان به سخن دریا و زمین سطح از متری ۰۱ ارتفاع در کار فنی پیچیده عملیات انجام از وی

 رایب: افزود ایرانی متخصصان به اعتماد با رجایی شهید بندر در مقاومتی اقتصاد تجلی به اشاره با

 صورت انایر کانیتنری بندر ترین پیشرفته سطح در حساسی و خطرناک عملیات چنین بار نخستین

 بدون موفقیت، با را مهم اقدام این ارتفاع، در کار متخصصان سرپرستی با تعمیرات فنی تیم و گرفت

  .رساندند انجام به ایمنی اصول رعایت و حادثه

 این از دیگری بخش در: گفت هرمزگان استان دریانوردی و بنادر کل اداره نگهداری و فنی معاون

 نگهداری و تعمیر اداره کارشناسان و فنی مشاور همکاری با بردار بهره شرکت فنی مهندسان پروژه،

 مهندسی و فنی افزارهای نرم از گیری بهره با جانبه همه کارشناسی بررسی ضمن خشکی تجهیزات

  .کردند اقدام کرین گنتری ترولی ریل تعویض به

 یشرفتهپ از برخورداری با کشور بازرگانی بندر بزرگترین عنوان به رجایی شهید بندر شود، می یادآور

 نوع این جابجایی آمار کل درصد 1۰ انجام و ایران بنادر سطح در کانتینری تجهیزات و ها پایانه ترین

 تعداد حاضر حال در و شود می محسوب ایران کانتینری عملیات قطب عنوان به کشور، در کاالها

 .دارد اختیار در را کرین گنتری دستگاه9۱

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 شود می اندازی راه گیالن در کشور شمال کشاورزی محصوالت صادراتی پایانه

0۱/۱0/۰931 

 

 

 

 

 

 

 هب شد مقرر گیالن به صمت وزیر اخیر سفر در: گفت گیالن تجارت و معدن صنعت، سازمان رئیس

 .شود اندازی راه استان این در کشور شمال کشاورزی محصوالت صادراتی پایانه زودی

 تاناس موقعیت خبرنگاران جمع در امروز صبح پوش دلق فرهاد ، رشت از تسنیم خبرگزاری گزارش به

 ردک توصیف خوب بسیار را خزر دریای حاشیه کشورهای به کشاورزی محصوالت صادرات برای گیالن

 استان در کشور شمال کشاورزی محصوالت صادراتی پایانه صمت وزارت موافقت با: داشت اظهار و

 .شود می اندازی راه گیالن

 از دیگر یکی نیز را گیالن در اوراسیا دبیرخانه ایجاد گیالن تجارت و معدن صنعت، سازمان رئیس

 رد سزائی به نقش تواند می گیالن: داشت ابراز و کرد اعالم استان این به صمت وزیر سفر مصوبات

 این عضو که خزر دریای حاشیه کشورهای نفری میلیون ۴۱۱ بازار به کشاورزی محصوالت صادرات

 .باشد داشته هستند تجاری - اقتصادی معاهده

 و الزم کشاورزی محصوالت حوزه در صادرات مدیریت های شرکت تشکیل اینکه بیان با پوش دلق

 هب توجه با کشاورزی محصوالت بندی بسته و فرآوری تبدیلی، صنایع وجود: گفت است ضروری

 این دیتولی محصوالت رقابتی توان تواند می کشاورزی و غذایی صنایع بخش در گیالن های پتانسیل

 .دهد افزایش را استان



 

 هایکشور به بار و کاال ریلی نقل و حمل امکان آینده در و زمینی ،کشتیرانی و بنادر راه از اتصال وی

 بسیاری حاضر حال در: کرد تصریح و خواند گیالن در موجود های ظرفیت دیگر از را آسیایی همسایه

 قیمت با جا آن از و حمل کشور مرزی های استان سایر به گیالن کشاورزی تولیدی محصوالت از

 .شود می فروخته همسایه کشورهای به مناسبی

 یدتأک مورد را استان این تولیدی محصوالت برندسازی گیالن تجارت و معدن صنعت، سازمان رئیس

 به غاتتبلی: داشت ابراز هستند دخیل زیادی های مؤلفه برند یک تشکیل در اینکه بیان با و داد قرار

 رایب تنهایی به مقوله این اما شود می محسوب بازار در محصول جاافتادن و معرفی برای ابزاری عنوان

 .نیست کافی برندسازی

 ینب در را آن آفرینی ارزش های شاخص محصول یک قیمت و کمیت کیفیت، اینکه بیان با پوش دلق

 قرار هم کنار در باید اقتصادی و فرهنگی برندهای: کرد خاطرنشان کند می فراهم بازار و مشتریان

 نآ خرید برای همواره مشتریان و شود نهادینه مطمئن تجاری نام یک با بازار در محصولی تا گیرند

 .دهند نشان اشتیاق خاص کاالی

 دانست خاص محصول یک برندسازی برای واجب و مهم های شاخص دیگر از را پذیری رقابت بحث وی

 ودخ مشابه محصول با بتواند دارد نیز خوبی کیفیت که محصولی اگر: داشت اظهار زمینه همین در و

 تثبیت برای الزم بسترهای و کرده حفظ مشتریان بین در را جایگاهش بود خواهد قادر کند رقابت

 .آورد فرآهم نیز را خود موقعیت

 

  

 


