
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 ا:در رسانه ه اخبار عناوین فهرست
 

 

 ها در بندر جاسک بدون عبور دادن  نفتکش یریبه دنبال بارگ رانیا 

 از تنگه هرمز است

 رانیا یانوردیودر ییایدر عیصنا یالملل نیب شگاهینما ییبرپا یبرا یآمادگ 

 پاسخ نداد یتیبه درخواست کمک نفتکش ساب یا منطقه ییایمرجع در چیه 

 هیکشور همسا ندگانیفراساحل با حضور نما عیو صنا ییایدر شگاهینما نیپنجم یبرگزار 

 تهران و اسالم آباد آماده است انیم یدالر اردیلیم 5تحقق تجارت  یها نهیزم 

 50 جابجا شد یدرصد ۴.۳ یموج صعود یتن کاال رو ونیلیم 

 میجلوتر هیهمسا یاز کشورها یاری/ از بسمیتحر طیشرا نیبنادر در سخت تر توسعه 

 شود؟ یم کاینفت آمر ریترامپ دامن گ یها میتحر 

 کند یدر منطقه، تجارت کل جهان را مختل م یرانیکشت یبرا یدی: هر تهدنیبحر شاه 

 نبوده است یرانیعامل حمله به نفتکش ا عربستان 



 

 

 هرمز تنگه از دادن عبور بدون جاسک بندر در ها نفتکش بارگیری دنبال به ایران

 است
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 از ها نفتکش دادن عبور بدون تا دهد می را امکان این ایران به جاسک بندر در نفتی ترمینال توسعه

 .کند بارگیری را آنها هرمز تنگه

 پروژه یک ایران آنالین، ایست  میدل از نقل به فارس خبرگزاری الملل بین اقتصاد گروه گزارش به

 پروژه این اجرای از هدف. است کرده آغاز نفت صادرات راستای در هرمز تنگه زدن دور برای عظیم

 این توسعه با درواقع که است هرمز تنگه شرق در جاسک بندر در نفتی بزرگ ترمینال یک ایجاد

 هرمز تنگه از ها نفتکش دادن عبور به نیازی خود نفت صادرات از بزرگی بخش برای ایران ترمینال

 .داشت نخواهد

 داشت؛ خواهد را برتر دست فارس خلیج حوزه همسایگان برابر در ایران به پروژه این اجرای درواقع

 تنگه این به همچنان آن همسایگان اما یافته کاهش هرمز تنگه به کشور این وابستگی چراکه

 .بود خواهند وابسته

 که روزی برای خواهد می ایران که دهد می نشان مالی نظر از خصوص به پرحجم پروژه چنین اجرای

 را جهانی بازار به نفت عرضه و کرده آماده را خود شود می خارج آمریکا نفتی های تحریم بند از

  .دهد گسترش

 میلیارد 1.8 با و 2021 سال تا را جاسک بندر خام نفت صادرات ترمینال دارد قصد خود ایران دولت

 طرح از بخشی ایران در سراسری لوله خط یک ساخت. برساند برداری بهره به گذاری سرمایه دالر



 

 در جاسک بندر به غرب جنوب خصوص به مختلف مناطق از را نفت که است جاسک بندر توسعه

 .رساند خواهد شرق جنوب

 دریای دهانه در و هرمز تنگه از عبور بدون دهد می را امکان این ایران های نفتکش به ترمینال این

 .کنند بارگیری صادرات برای را خود نفت عمان

 صورت در شود می باعث جاسک بندر توسعه بودند گفته ایرانی مقامات نیز 2012 سال در پیشتر

 کمبود عملیاتی صورت به بتواند جاسک بندر خارک، بندر از نفت صادرات در مشکل گونه هر بروز

 .کند جبران را آن

 دسترسی مسئله این که شده متصل خزر دریای در نکا بندر به جاسک بندر است قرار دیگر سوی از

  .کرد خواهد باز نیز را خزر دریای به نفت صادرات برای ایران

 بوشهر از را نفت روز در بشکه میلیون یک انتقال ظرفیت با کیلومتری هزار لوله خط یک است قرار

  .کند منتقل جاسک بندر به

 نفت صادرات از توجهی قابل بخش است قرار که بود گفته 2018 سال در نیز ایران جمهور رئیس

 .شود منتقل جاسک به خارک بندر از ایران

 نیز ای بشکه میلیون 20 اولیه نفت ذخیره انبار یک ایجاد شامل جاسک بندر ترمینال توسعه طرح

 که گفت توان می. شود می انجام خارک بندر از ایران نفت صادرات درصد 90 حاضر حال در. هست

 ایجاد خود خاک در لوله خطوط هرمز تنگه زدن دور برای امارات و سعودی عربستان اینکه رغم علی

 به شدت به نفتی های فرآورده و نفت صادرات برای قطر و کویت عراق، همراه به همچنان اما اند کرده

 .هستند وابسته هرمز تنگه

  



 

 

  

 کیش؛ جزیره

 ایران ودریانوردی دریایی صنایع المللی بین نمایشگاه برپایی برای آمادگی
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 دی پنجم تا دوم IranIMEX 2019 عنوان با ایران ودریانوردی دریایی صنایع المللی بین نمایشگاه

 .شود می برگزار کیش جزیره در 98

 فرودگاهها و بنادر مدیریت و توسعه شرکت مدیرعامل کیش، مرکز صداوسیما خبرگزاری گزارش به

 مختلف کشورهای از دریایی صنایع و تجهیزات تولیدکنندگان برترین نمایشگاه این در: گفت

 .کنند می شرکت

 خصوصی بخش وفعاالن اجرایی دستگاههای ها، سازمان ها، وزارتخانه گسترده مشارکت: افزود وی

 عطف نقاط از خارجی کنندگان شرکت استقبال همچنین ، وابسته های تشکل و ها انجمن دولتی، و

  .است دوره این در نمایشگاه این



 

 داد خبر نمایشگاه این حاشیه در تخصصی های نشست و ها کارگروه برگزاری از همچنین عرب علی

 میزبانی کنار در دارد تالش کیش آزاد منطقه فرودگاههای و بنادر ومدیریت توسعه شرکت: افزود و

 جزیره وتوانمندیهای ها ظرفیت معرفی برای فرصتی عنوان کشوربه مهم رویداد این از شایسته،

 در فعال افراد و ها شرکت فکری مشارکت و اجرایی پتانسیل از گیری بهره لذا کند استفاده کیش

  .است نمایشگاه این بهتر هرچه دربرگزاری اصلی رویکردهای از دریایی های حوزه

 هم نشست منظور، این برای: افزود کیش وفرودگاههای بنادر ومدیریت توسعه شرکت مدیرعامل

 22 دوشنبه ایران دریانوردی و دریایی صنایع المللی بین نمایشگاه یازدهمین هماهنگی و اندیشی

  .شود می برگزار کیش المللی بین های همایش مرکز خوارزمی سالن در صبح 10 ساعت مهر



 

 

 نداد پاسخ سابیتی نفتکش کمک درخواست به ای منطقه دریایی مرجع هیچ
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 برخی رد با ایران اسالمی جمهوری ذیصالح دریایی مرجع عنوان به دریانوردی و بنادر سازمان

 دریایی مرجع هیچ: کرد تاکید حادثه زمان در Sabiti ایرانی نفتکش به کمک قصد بر مبنی ادعاها

 دریانوردی، و بنادر سازمان و نداد پاسخ حادثه زمان در ایرانی نفتکش کمک درخواست به ای منطقه

 .کند می تلقی دوستانه انسان اصول همچنین و المللی بین تعهدات و عرف خالف را مساله این

 MT Sabiti کشتی به تروریستی حمالت درخصوص دریانوردی، و بنادر سازمان از ایلنا گزارش به

 زمان در نفتکش این به کمک قصد بر مبنی ادعاها برخی و ایران اسالمی جمهوری پرچم تحت

 تنویر و حادثه سازی شفاف برای را زیر موارد دریانوردی و بنادر سازمان دریایی معاونت حادثه،

 :کرد اعالم عمومی افکار

 های ساعت در نوبت دو در مدیترانه دریای مسیر در 2019 اکتبر 11 تاریخ در  MT Sabitiکشتی -1

 اصابت طریق از( جده بندر) عربستان سواحل مایلی ۶0 در و سرخ دریای در GMT 01:50 و 01:۳0

 کشتی مخزن دو حمله، این نتیجه در.  گیرد می قرار تروریستی حمله مورد موشک فروند دو احتماالً

 .گیرد می قرار نامتعادل شرایط در کشتی و شود، می دریا به خام نفت خروج موجب دیده، صدمه

 و  MF ،HF های کانال روی بر  GMT 07:20 الی 05:11 ساعت از ابتدا تجهیز سه طریق از کشتی-2

SAT-C و VHF هرگونه دریافت عدم به توجه با. کند می مخابره را اضطرار اعالم پیام مرتبه 1۶ برای 

 مرکز به ایمیل ارسال طریق از GMT 08:20 ساعت در مجدداً منطقه، دریایی نجات مراکز از پاسخ

 احتمال به سوی از حمله مورد کشتی که کند می اعالم سودان و مصر جده، دریایی نجات هماهنگی

 یافته انحراف راست سمت به کشتی عالوه، به. است دیده صدمه و گرفته قرار موشک فروند دو قوی



 

 همچنین. است کرده فوری کمک درخواست رو، این از و است، دریا به خروج حال در آن بار و است

 تلفنی تماس طریق از را موضوع بندرعباس،  دریایی نجات هماهنگی مرکز ،GMT 05:55 ساعت در

 ملی شرکت نمایی بزرگ بر مبنی جده پاسخ که کند می اعالم جده دریایی نجات هماهنگی مرکز به

 داده مجدد پاسخ و بررسی قول و کند، می دریافت را اضطرار پیام تائید عدم و ایران، نفتکش

 .شود می

 .کند می اطالعی بی اعالم مجدداً جده دریایی نجات هماهنگی مرکز  ،GMT 07:۳0 ساعت در -۳

 در پرواز به آن سوی به کشتی نزدیکی در جنگی ناو روی از بالگرد، فروند دو 10:00 ساعت در -۴

 .است شده ملحق جنگی کشتی به مجدداً 10:10 ساعت در گشت، انجام از پس و آمده،

 رسانی اطالع بندرعباس، دریایی نجات هماهنگی مرکز و کشتی از متعدد طرق از فاصله، این در -5

 متاسفانه، که گیرد می صورت جده دریایی نجات هماهنگی مرکز به المللی بین مقررات با مطابق الزم

 هیچ تعادل، برقراری جهت مبرم کمک به کشتی نیاز و دریانوردی المللی بین مقررات تاکید علیرغم

 دریایی مرجع عنوان به دریانوردی و بنادر سازمان. است نپذیرفته صورت منطقه در اقدامی گونه

 اصول همچنین و المللی بین تعهدات و عرف خالف را مساله این ایران، اسالمی جمهوری ذیصالح

 .کند می تلقی دوستانه انسان

  



 

 

 کشور نمایندگان حضور با فراساحل صنایع و دریایی نمایشگاه پنجمین برگزاری

 همسایه
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 نمایشگاه پنجمین خصوصی، بخش ی ها اتحادیه و ها سازمان دریانوردی، و بنادر سازمان حضور با

 تجارت توسعه سازمان مجوز با Sea & Offshore Expo 2019 فراساحل صنایع و دریایی المللی بین

 .شود می برگزار امسال  آذرماه ایران

 و دریایی نمایشگاه شهرسازی،پنجمین و راه وزارت رسانی اطالع پایگاه از نقل به ایلنا گزارش به

 تالش ، تولید رونق عنوان با سال نامگذاری و مقاومتی اقتصاد های سیاست با همگام فراساحل صنایع

 تعامل و  سازی جریان گیری، شکل موجب و بخشیده تنوع ها سیاست این تحقق نفع به را فضا کند می

 .شود کشور فراساحل صنایع و دریانوردی و دریایی صنعت ، صنایع صاحبان بیشتر

 نمایشگاه چهارمین با همزمان امسال آذرماه ششم و بیست تا چهارم و بیست از نمایشگاه این

 با تهران مصلی المللی بین های نمایشگاه محل در وابسته صنایع و لجستیک نقل، و حمل المللی بین

 گذاری سرمایه جذب ها، طرح و ها ایده ارائه امکان با و برتر کارآفرینان و ها سازمان ها، شرکت حضور

 .شود می برگزار بالقوه فروش بازار و

 با همگام کشور، فراساحل و دریایی صنعت توسعه پیشران و دهنده شتاب عنوان به امسال نمایشگاه 

 را نمایشگاه فضای کند می تالش ، تولید رونق عنوان با سال نامگذاری و مقاومتی اقتصاد های سیاست



 

 بیشتر تعامل و  سازی جریان گیری، شکل موجب و بخشیده تنوع ها سیاست این تحقق نفع به

 .شود کشور فراساحل صنایع و دریانوردی و دریایی صنعت ، صنایع صاحبان

 غیر و دولتی متولیان با تر نزدیک تعامل رسانی، اطالع فرآیند بهبود نمایشگاه، این شدن تر تخصصی

 کنفرانس برپایی و محور گو و  گفت فضاهای ایجاد نیز و حوزه این در صنفی نهادهای و دولتی

 از دوره این برجسته نکات جمله از آموزشی های کارگاه و دریا در گذاری سرمایه های فرصت

 .است نمایشگاه

 ایجاد هدف با دریایی حوزه آپ استارت 200 حضور امسال دریایی نمایشگاه مهم های برنامه از یکی

 و شناسایی ها، پروژه جهت مالی تامین منابع معرفی کارآفرینان، و گذاران سرمایه تعامل فرصت

 جهت دولتی های سازمان به خصوصی بخش های توانمندی معرفی و موفق گذاران سرمایه معرفی

 دریایی حوزه گذاری سرمایه های فرصت ثبت و دریافت و گذاری سرمایه قابل های پروژه واگذاری

 .است کشور

 تاالرهای و نشست برگزاری تجربه، تبادل های پانل برگزاری امسال نمایشگاه های برنامه دیگر از

 .است پذیران سرمایه و گذاران سرمایه میان گو و  گفت

 آذربایجان و هند ، قزاقستان عراق، ترکیه، نظیر کشورهایی از خصوصی های شرکت نمایندگان حضور

 .دارد کشورمان دریایی صنعت المللی بین مناسب جایگاه از نشان

 در ایران اسالمی جمهوری های سفارتخانه همه به فراخوان نمایشگاه، رسانی اطالع  های برنامه از

 و ها اتحادیه و ایران در خارجی کشورهای اقتصادی رایزنان و سفرا به فراخوان ، خارجی کشورهای

 .است المللی بین دریایی های انجمن

 ترین پرمخاطب با مشارکت و همکاری نمایشگاه، المللی بین رسانی اطالع های برنامه دیگر از

 کنندگان تولید انجمن ، ACTUALIDAD روسیه دریا و بندر ،PROJECT CARGO اروپا خبرگزاری

 .است WORLD OILS سنگاپور فراساحل صنعت و ASIAN MANUFACTURERS چین آسیایی

  



 

 

 

 است آماده آباد اسالم و تهران میان دالری میلیارد 5 تجارت تحقق های زمینه
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 سطح که کردند تاکید پاکستان اسالمی جمهوری وزیر نخست و ایران اسالمی جمهوری رئیس

 عرصه همه در و پیش از بیش ملت، دو خواست با همسو باید آباد اسالم – تهران روابط و همکاریها

 .یابد تعمیق و گسترش ها

 وزیر نخست دیدار در یکشنبه روز روحانی حسن المسلمین و االسالم حجت ایسنا، گزارش به

 میان دالری میلیارد 5 تجارت تحقق برای ها زمینه همه اینکه بر تاکید با همراه، هیات و پاکستان

 از و همسایگان همه با اقتصادی روابط توسعه ایران اراده: کرد اظهار ، است آماده آباد اسالم و تهران

 مرزی های بازارچه توسعه بندری، های همکاری ترانزیت، نقل، و حمل انرژی، و است پاکستان جمله

 .بخشد شتاب کشور دو روابط به تواند می فناوری انتقال و

 بیش بیگانگان دخالت و شود تامین منطقه کشورهای توسط باید منطقه امنیت اینکه بر تأکید با وی

 و یمن در بس آتش منطقه، در تنش کاهش برای گام اولین: گفت شود، می ناامنی باعث پیش از

 .کند می حمایت زمینه این در اقدامی هر از ایران و است کشور این مظلوم مردم علیه حمالت پایان

 و جمعه روز در عربستان سواحل نزدیکی در ایرانی نفتکش گرفتن قرار هدف به اشاره با روحانی

 اسالمی جمهوری: گفت است، منطقه های آبراه در ناامنی گسترش موجب حوادث این تکرار اینکه

 این اصلی عوامل اثبات و نهایی نتیجه به رسیدن تا تحقیقات و دارد زمینه این در مستنداتی ایران

 .دارد ادامه اقدام



 

 در درگیری و تنش هرگونه از که رژیمی تنها اینکه بیان با خود سخنان از دیگری بخش در وی

 از دعوت جای به منطقه مشکالت حل: کرد تصریح ، است صهیونیستی رژیم برد، می سود منطقه

 تغییر نیازمند برند؛ می نفع منطقه در جنگ و تنش از که هایی رژیم و ای منطقه فرا های قدرت

 ای منطقه مناسبات توسعه و آفرینی امنیت نیت، حسن با توأم سیاسی گفتگوی سمت به راهبرد

 .است

 تنش جز حاصلی آمریکا و ها صهیونیست ها، تروریست بر تکیه معتقدیم: کرد اظهارد جمهور رییس

 توسعه و امنیت پایدار، ثبات راه تنها و ندارد منطقه های ملت و اسالمی کشورهای برای خسارت و

 .است ای منطقه درون همکاری و گفتگو منطقه در

 کشتی امنیت و آزادی تأمین و فارس خلیج جمله از و منطقه در ثبات و صلح حفظ همچنین وی

 پایدار صلح و امنیت: گفت و شمرد بر ایران اسالمی جمهوری قطعی سیاست را هرمز تنگه در رانی

 .شود می تأمین منطقه این کشورهای مشارکت با تنها هرمز تنگه و عمان دریای فارس، خلیج در

 .است منطقه کشورهای همه با همکاری و گفتگو آماده همواره ایران: کرد تاکید روحانی

 یمن بویژه و لبنان عراق، سوریه، های ملت علیه گذشته های سال طی که هایی تنش به اشاره با وی

 باری فاجعه نتایج تاکنون منطقه کشورهای در سیاسی و نظامی دخالت: کرد تأکید شده، ایجاد

 .نیست منطقه کشورهای از یک هیچ نفع به رویکرد این و داشته

 در خود ایران و است مهم برادر و دوست کشور دو هر برای منطقه امنیت اینکه بیان با جمهور رییس

 کشورهای جمعی همکاری مبنای بر را «هرمز صلح اقدام» طرح نیز اخیراً و بوده پیشگام زمینه این

 تأمین مانند همکاری مختلف های حوزه ابتکار این: کرد نشان خاطر است، نموده ارائه منطقه

 کشورهای به نسبت منابع سایر و نفت آزادانه انتقال و رانی کشتی آزادی انرژی، امنیت همگانی

 .گیرد برمی در را آن از فراتر و هرمز تنگه حوزه

 و کرد اشاره ایران ملت علیه آمریکا ظالمانه تحریمهای به خود سخنان از دیگری بخش در وی

 عامل مهمترین ایران ملت علیه آمریکا دولت حداکثری فشار و تحریم خصمانه، رفتار: اظهارداشت

 ایران، علیه فشارها شکست به توجه با که است واشنگتن این و است کشور دو میان روابط تنش در

 .دهد خاتمه را نتیجه بی راه این و بگیرد تصمیم باید

 رفع به کمک برای پاکستان دولت و وزیر نخست های تالش و نیت حسن از تشکر ضمن روحانی

 بر مبنی آمریکا درخواست: کرد تصریح مسیر، این در اقدامی هر از استقبال و منطقه در ها تنش

 برداشتن صورت در که ایم گفته بارها نیست؛ صادقانه ها تحریم وجود با شرط، پیش بدون مذاکره

 .است گفتگو آماده ایران برجام، قالب در و ها تحریم



 

 و دوست ایران اسالمی جمهوری که کرد تاکید دیدار این در نیز پاکستان وزیر نخست خان عمران

 .است کرده حمایت پاکستان از دشوار و سخت مقاطع در همواره و بوده پاکستان همسایه

 خواهان ایران اسالمی جمهوری با خود صمیمانه و تاریخی روابط به توجه با پاکستان: کرد اظهار وی

 .است فرهنگی و اقتصادی سیاسی، های عرصه تمام در جانبه دو روابط توسعه

 معتقد پاکستان: گفت و کرد اشاره ای منطقه اختالفات برخی به همچنین پاکستان وزیر نخست

 میان و منطقه در تنش هرگونه. کرد فصل و حل را اختالفات مذاکره و گفتگو طریق از توان می است

 گفت جهت در است عالقمند آباد اسالم و است منطقه از خارج و ثالث کشورهای نفع به همسایگان

 .کند نقش ایفای ایران و عربستان میان جمله از منطقه امنیت و ثبات تأمین و ها کاهش وگو،

 و منطقه در زدایی تنش و صلح فرآیند بر آغازی تواند می یمن در بس آتش: گفت خان عمران

 .شود جانبه چند و جانبه دو گفتگوهای

 مرزهاست در امنیت تأمین همچنین و تجاری های همکاری توسعه آماده آباد اسالم: کرد تصریح وی

 .یافت خواهد ادامه زمینه این در کشور دو مقامات رایزنی و

  .کرد تشکر کشمیر تحوالت قبال در ایران اسالمی جمهوری اصولی مواضع از همچنین خان عمران
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 بنادر مجموعه عملیاتی کارنامه از گزارشی تشریح با پور عفیفی مراد اله ، مهر خبرگزاری گزارش به

 رونق عنوان با که 98 سال نخست ماه شش زمانی دوره در هرمزگان استان دریایی های پایانه و

 هزار ۳۳8 و میلیون ۴9 بارگیری و تخلیه مدت، این در: داشت اظهار ، است شده نامگذاری تولید

  .بودیم شاهد را درصد۴.۳ معادل رشدی که رسید انجام به استان بنادر کاالدر تن 27۴و

 کاالهای به تن 2۶۳ و هزار ۴28 و میلیون ۳2 شامل بندری، عملیات این عمده حجم: کرد اضافه وی

 دهم سه مثبت افزایش با تن هزار 910 و میلیون 1۶ و دارد اختصاص درصدی ۶.5 رشد با نفتی غیر

  .است مربوط نفتی های فرآورده به نیز درصدی

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

  .کرد اعالم درصدی 11 رشد با تن 291 و هزار 258 و میلیون 20 را جاری سال

 کاالی تن 20۴ و هزار 9۶ و میلیون۴( بری کران) کابوتاژ از هرمزگان دریانوردی و بنادر مدیرکل

 اینگونه از تن ۳18 و هزار 25 و میلیون۴ واردات همچنین و درصدی ۶.۴ افزایش با غیرنفتی



 

 درصدی1۶ افزایش با( کشور تولیدی مراکز و کارخانجات اولیه مواد و اساسی کاالهای عمدتا)کاالها

  .داد خبر

  درصدی 21 مثبت موج روی کاال ترانشیپ

 یک و ترانشیپ درصدی 21 رشد با کاالها، این از تن 707 و هزار 788 و میلیون یک: داد ادامه وی

  .شد ترانزیت نیز تن 78۶ و هزار 81۶ و میلیون

 و هزار 207 و میلیون شش را استان این بنادر در نفتی های فرآورده صادرات حجم مسئول مقام این

 افزایش با تن، 72۳ و هزار ۴۴ جاری، مهرماه ابتدای تا 98 سال آغاز از: گفت و کرد اعالم تن 81۶

 و هزار ۶55 و میلیون10 و ترانزیت گذشته، سال مشابه مدت با همسنجی در درصدی 8۳ چشمگیر

  .رسید ثبت به درصدی 11.۶ رشد بخش این در که شد کابوتاژ تن، 278

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

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

  .است بوده

  ماه شش در کانتینر هزار 808 بارگیری و تخلیه

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

 TEU 91۶ و هزار 808 امسال، نخست نیمه در: داشت اظهار استان، این در( رجایی شهید بندر)ایران

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

  . شد بارگیری

  بنادر به شناور فروند هزار ۳8 تردد

 دو رقم، این از: گفت و داد خبر استان این بنادر در شناور فروند ۴۶2 و هزار ۳8 پهلوگیری از وی

 گرفته پهلو شناورهای از فروند 911 و هزار ۳5 و تن هزار باالی های کشتی شامل فروند 551 و هزار

  .است داشته وزن تن هزار زیر بنادر، این در

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

 به استان این دریایی های پایانه در سفر نفر 7۴9 و هزار ۶95 و میلیون 9 ترابری: گفت و کرد اشاره

  .است دریایی سفرهای بخش در درصدی 7.7 مثبت رشد نشانگر که رسید ثبت
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 در تجهیزات روزسازی به و بنادر توسعه امروز اینکه بیان با دریانوردی و بنادر سازمان بندری معاون

 ما شود نمی باورشان همسایه کشورهای: گفت است، انجام حال در خوبی به ها تحریم ترین سخت

 .ایم داده توسعه را بنادر اینچنین ها تحریم این در

 و بنادر سازمان اینکه بیان با فارس خبرگزاری اقتصادی خبرنگار با  وگو گفت در زاده حسن محمد

 دولت دیگر های بخش از خیلی به ما:  داشت اظهار است، ای هزینه -درآمد سازمانی دریانوردی

 .کند نمی دریافت هم ریال یک بنادر سازمان اما کنیم می کمک

 از کمتر چیزی هیچ ها زیرساخت جنبه از دریانوردی و بنادر سازمان امروز همه این با: داد ادامه وی

 که نبود هم سیاسی مباحث و ها تحریم این  اگر حال ندارد، فارس خلیج جنوبی حاشیه کشورهای

 .بودیم جلوتر بسیار بندری و دریایی حوزه در آنها از موجود، های پتانسیل واسطه به قطعاً ما

 آذربایجان، قطر، نظیر همسایه کشورهای: داشت اظهار دریانوردی و بنادر سازمان بندری معاون

 می متعجب بسیار آیند می ما بنادر به وقتی دارند، دولتی خوب های پول که غیره و عراق پاکستان،

 بنادر در ای توسعه های طرح ما کار، سختی و فشار همه این با تحریم، شرایط این در چطور که شوند

 . است ها تحریم رنگی بی از نشان این و داریم



 

 یک فاز حاضر حال در: داد ادامه کشورمان کانتینری بندر در توسعه و رشد به اشاره با زاده حسن

 اصالً است، ساخت حال در ۳ فاز است، کانتینری دو فاز است، فعالیت حال در رجایی شهید بندر

  .هستیم جهان های تحریم  ترین سخت درگیر انگار نه انگار

 دیدن با بودند، آمده ما شمالی بنادر به نمایندگانی آذربایجان کشور از پیش چندی: کرد بیان وی

 .داریم بنادر در روزی به و مناسب های زیرساخت چنین چطور که بودند متعجب بسیار ما بنادر

 قوانین لطف به همه بنادر در ها توسعه این: کرد تأکید دریانوردی و بنادر سازمان بندری معاون

 و کردند حذف ما برای را قوانین این از بخشی هرچند است دریانوردی و بنادر سازمان درباره موجود

 .شد گرفته ما از قدرت

 یک برای که اتفاقی هر جنوب و شمال قطب تا اسکله پای از دریایی امور: داشت اظهار زاده حسن

 .کند پیگیری باید دریانوردی و بنادر سازمان دهد رخ ایران پرچم با کشتی

 اولین ساخت برای: کرد اضافه داریم، نظارت ها سازی کشتی صالحیت بر ما اینکه بیان با وی

 ساخت بر نظارت باشد، داشته حضور باید بنادر سازمان آن، فقرات ستون ساخت و کشتی چارچوب

 ما و آید می بنادر سازمان به هم این که باشد داشته پالک باید ساخت از بعد دارد، وجود ما سوی از

 .دهیم می صالحیت گواهینامه هم کشتی روی فعاالن به و دهیم می ثبت شماره کشتی به

 می صادر ای قهوه پاسپورت انتظامی نیروی: کرد عنوان دریانوردی و بنادر سازمان بندری معاون

 .است دریانوردی و بنادر سازمان دریایی حاکمیتی نقش این و کنیم می صادر آبی پاسپورت ما کند
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 های هزینه آور سرسام رشد و کشتیرانی های شرکت علیه آمریکا دولت اخیر های تحریم نتیجه در

 دیگر بار یک آسیایی های پاالیشگاه است، برده باالتر را نفت های قیمت که نفتی های محموله حمل

 .دهند می تاوان آمریکا های تحریم برای

 تحویل که نفتی قیمت اخیر افزایش که است این ها پاالیشگاه این برای بد خبر ایسنا، گزارش به

 به حمالت مانند موقتی عوامل از ناشی که قیمت قبلی افزایشهای از پایدارتر است ممکن گیرند می

 .باشد بودند، خاورمیانه در ها نفتکش به حمالت و سعودی عربستان نفتی تاسیسات

 کردن متهم با را چینی نفتکش شرکتهای ترامپ دولت که زمانی از نفتی های محموله حمل های نرخ

 شاهد مسیرها از برخی. است کشیده فلک به سر داد، قرار تحریم هدف ایران علیه ها تحریم نقض به

 مشتریان که خامی نفت قیمت به دالر چندین که اند بوده محموله حمل نرخ سابقه بی افزایش

 .است افزوده گیرند، می تحویل آسیایی

 آمریکا و آفریقا خاورمیانه، از نفت تامین به شدت به آسیایی های پاالیشگاه که این به توجه با

 شرکت مثال عنوان به. زد خواهد لطمه آنها به شدت به بار حمل های هزینه افزایش هستند، وابسته

 نوامبر در جنوبی کره به آمریکا نفت واردات برای را ماکسیم ابرنفتکش جنوبی کره "انرژی کی اس"

 گلف از نفت حمل برای تاکنون شده ثبت قیمت باالترین که کرد کرایه دالر میلیون 10 میزان به

 کرایه برای دالر میلیون ۶.2 نرخ از باالتر درصد ۶1 حدود نرخ این. است آسیا به آمریکا کاست

 .است سپتامبر ابتدای در مشابه



 

 حمل نفت بشکه میلیون دو حدود است قادر که است VLCC نوع از مذکور نفتکش که این فرض با

 واردات هزینه به بشکه هر در سنت 90 و دالر یک حدود ماه یک مدت در بار حمل نرخ افزایش کند،

 .کند می اضافه آسیا به آمریکا از نفت

 مشابه میزان به نه اما گرفته قرار تاثیر تحت نیز آسیا به آفریقا و خاورمیانه از نفت حمل های نرخ

 .اند داده خبر اخیر های هفته در  ها نرخ درصدی ۳0 تا 20 حدود رشد از کارگزاران و آمریکا

 فارس خلیج از VLCC نفتکش یک کرایه هزینه پالتس، گلوبال پی اند اس خبری پایگاه گزارش طبق

 11 در نرخ باالترین که یافت افزایش تن هر در سنت 29 و دالر 27 به گذشته هفته اواخر تا چین به

 .بود بشکه هر در سنت 7۴ و دالر سه حدود معادل و گذشته سال

 رقابت توان کند می طی را تری طوالنی مسافت که نفتی که است آن معنای به محموله حمل نرخ رشد

 پنج حدود اکنون آسیا شمال به آمریکا از خام نفت بشکه یک حمل هزینه. کرد خواهد پیدا کمتری

 .است خاورمیانه از نفت حمل هزینه از باالتر سنت 20 و دالر یک حدود یا دالر

 ترامپ دردسرسازی

 صادرکنندگان به چینی، کشتیرانی شرکتهای علیه ترامپ دولت های تحریم که باشد مضحک شاید

 که رسد می نظر به حاضر حال در. زد خواهد صدمه رقیبانشان از بیش آسیا به آمریکا نفت

 .اند شده ضعیف بودند رسیده باالیی رکورد به جاری ماه که آسیا به آمریکایی نفت های محموله

 میالدی ماه رود می انتظار است، شده گردآوری رفینیتیو توسط که بندر و کشتی رهگیری آمار طبق

 در بشکه میلیون 28 از باالتر که برسد آسیا به آمریکا نفت بشکه میلیون ۴9.۳ مجموعا جاری

 .بود خواهد اوت در بشکه میلیون ۴1.۳ و سپتامبر

 بشکه میلیون ۳1.9 شود می داده تحویل نوامبر در که نفتی میزان شود می بینی پیش حال این با

 سفر به توجه با اما رود باالتر آمار این بیشتر، های محموله ثبت صورت در است ممکن اگرچه و باشد

 بسته سرعت به نوامبر های محموله پنجره آسیا، شمال به کاست گلف منطقه از ای هفته شش

 .شود می

 آسیا در رقابتی توان حفظ برای آمریکایی صادرکنندگان کند می ایجاب محموله حمل نرخ افزایش

 .کنند عرضه نفت فروش برای باالتری تخفیف

 ۶7 و دالر 55 بار آخرین شود، می داده تحویل هیوستون در که فیزیکی اینترمدیت تگزاس وست

 .بود سنت 28 و دالر 58 برنت نفت های محموله که حالی در بود بشکه هر در سنت



 

 باال طوالنی مدت برای نفتی های محموله حمل نرخ که دارد وجود خطر این رویترز، گزارش اساس بر

 وجود تردید آمریکا های تحریم از چینی کشتیرانی شرکت چهار شدن رها احتمال درباره زیرا بماند

 .دارد

  



 

 

 می مختل را جهان کل تجارت منطقه، در کشتیرانی برای تهدیدی هر: بحرین شاه

 کند

22/07/1۳98 

 

 

 

 

 

 

 شود، می تأمین فارس خلیج از جهان گاز و نفت مایحتاج پنجم یک اینکه به اشاره با بحرین شاه

 می مختل را جهانی منطقه،تجارت این در کشتیرانی آزادی علیه تهدیدی گونه هر که کرد تأکید

 .کند

 روز بحرین شاه «خلیفه آل عیسی بن حمد» فارس، خبرگزاری الملل بین گروه گزارش به

 گونه هر که گفت کشور این پنجم شورای مجلس های فعالیت دوم فصل افتتاحیه در( دیروز)یکشنبه

 و کند می نوسان دچار را نفت بهای و مختل را جهانی تجارت کشتیرانی، آزادی برای تهدیدی

 .است جهانی نظم برای چالشی

 قاطعی تدابیر بایستی جهانی جامعه که افزود عیسی بن حمد ،( بنا) بحرین خبرگزاری گزارش طبق

 های کنوانسیون و قوانین به پایبندی به آن کردن وادار و متجاوز و متخلف طرف بازدارندگی برای

 .کند اتخاذ جهانی، امنیت و صلح حفظ و دریانوردی سالمت به مربوط المللی بین

 امنیت تأمین آنچه برای آمریکا رهبری تحت دریایی ائتالف به که بود کرده اعالم پیشتر بحرین

 .پیوندد می شده، خوانده فارس خلیج در کشتیرانی

 «األیام»بحرینی روزنامه با مصاحبه در بحرین خارجه وزیر «خلیفه آل احمد بن خالد» دیگر سوی از

 برای تنها( فارس) خلیج در دریانوردی امنیت از حمایت ابتکاری طرح به بحرین پیوستن» که گفت

 .«نیست طرفی هیچ علیه اقدامی و است دریانوردی آزادی و ثبات و صلح امنیت، تضمین



 

 

 

 

 


