
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 ا:در رسانه ه اخبار عناوین فهرست
 

 

 یاسالم یجمهور یرانیکشت یمجمع عموم یبرگزار 

 چند دولت انجام شده است ای کیتوسط  یرانیحمله به نفتکش ا 

 فارس است جیخل ریملزومه توسعه جزا نیبندرگاه ها و اسکله ها مهم تر 

 افتی شیدرصد افزا ۳.۴کاال در بنادر هرمزگان  ییجا جابه 

 یمهم تجارت جهان ریدر مس چابهار؛ 

 جمهور سیبا معاون رئ النیاستاندار گ دارید 



 

 

  

 اسالمی جمهوری کشتیرانی عمومی مجمع برگزاری

22/70/8۴31 

 

 

 

 

 

 

 هب منتهی مالی سال برای ایران اسالمی جمهوری کشتیرانی شرکت ساالنه عادی عمومی مجمعگروه بنگاه ها:  

 .شود می برگزار مهرماه ۴7 تاریخ در 31 خردادماه پایان

 ونقل حمل زنجیره موردنیاز جانبی بازارهای تقویت دنبال به شرکت این «حکشتی» مدیره هیات پیام براساس

 ،(IMO) دریانوری المللی بین سازمان جدید الزامات با مطابق سولفور کم سوخت تامین های حوزه در دریایی

 .دهد کاهش را خارجی های ارگان و ها موسسه به وابستگی تا بوده … و ناوگان سفری و ادواری تعمیرات

 راستا همین در و داده قرار خود های برنامه در نیز را هدف کشورهای با تجاری مبادالت افزایش شرکت این

 االک انواع صادرات و جنوبی بنادر در کانتینری محصوالت واردات حجم از توجهی قابل سهم اختصاص به موفق

 .شد شمالی بنادر مبادی از

  



 

 



 

  



 

 

 : ظریف

 است شده انجام دولت چند یا یک توسط ایرانی نفتکش به حمله

2۴/70/8۴31 

 

 

 

 

 

 

 براساس: تگف است، بوده دولتی اقدامی سابیتی ایرانی نفتکش به حمله اینکه بیان با خارجه امور وزیر

 .است شده انجام دولت چند یا یک توسط ایرانی نفتکش به حمله دریافتی اطالعات

 جده بندر نزدیکی سابیتی ایرانی نفتکش به حمله درباره ظریف، محمدجواد ایسنا، گزارش به

 نجاما دولت چند یا یک توسط ایرانی نفتکش به حمله دریافتی اطالعات اساس بر: گفت عربستان،

 دولتی ،نیابیم دست باره این در متقن نتایج به که زمانی تا اما است، انجام حال در هابررسی البته شده،

 .کرد نخواهیم متهم را

 امیاقد و داشته دولتی حامی که بوده پیچیده اقدامی ایرانی نفتکش به حمله: افزود خارجه امور وزیر

 .است بوده دولتی

 خوبی بسیار اقدامات FATF آینده اجالس برای: افزود ایران، به FATF ماهه ۳ مهلت پایان درباره وی

 رتوزا اما است داشته ایمصوبه گذشته دوره در مالی اقدام ویژه گروه البته است، شده انجام کشور در

 .شود وارد کشور به ضرر حداقل تا گیرد می کار به را خود تالش حداکثر خارجه امور

 امارات هدولیع برادر محرمانه سفر آیا اینکه بر مبنی سوالی به پاسخ در ملت خانه با وگوگفت در ظریف

   .دندار صحت خبری چنین و ام کرده تحقیق ادعا این درباره: کرد تصریح خیر، یا دارد صحت ایران به



 

 

 است فارس خلیج جزایر توسعه ملزومه ترین مهم ها اسکله و ها بندرگاه

2۴/70/8۴31 

 

 

 

 

 

 

 

 آن الزمه که دریایی باری و مسافری منظم خطوط از برخورداری ساحلی؛ دورافتاده مناطق و جزایر بنادر، برای

 .دارد حیاتی حکم است ساحل در ها بندرگاه و ها اسکله توسعه

 های بخش در همواره که جزایر به دریایی دسترسی های راه موضوع ، قشم از تسنیم خبرگزاری گزارش به

 بوده ها دولت و ها حاکمیت دغدغه مورد همواره اند، گسترانده دامن کشورها و مرزها پیرامونی و ای حاشیه

 تامین دریانوردی، خطوط همانند هایی مولفه تامین ها، نارسایی کاهش و اصالح برای مسیر این در که است

  .دارد قرار ای توسعه گذاران سیاست توجهات مرکز در ها بندرگاه و ها اسکله همه از تر مهم و شناورها

 ها اسکله جا هر که اند کرده لمس و بوده شاهد بارها همگان هرمزگان، همانند استانی در اخیر دهه دو یکی در

 ییراتیتغ دستخوش باره یک به آنها به متصل جمعیتی مناطق اند، شده تجهیز یا و یافته توسعه ها بندرگاه و

  .است شده اساسی

 را رهجزی این گردشگری باره یک به گذشته های سال در هرمز، جزیره بندرگاه و اسکله توسعه نمونه عنوان به

 اییدری خطوط در نیز را مسافری استاندارد و مدرن شناورهای تردد برای تقاضا و اقبال اینکه کما کرده، متحول

  .است داده ارتقا هرمز به منتهی

 شرایطی در بودند مجبور مردم استاندارد، های بندرگاه و ها اسکله وجود عدم دلیل به که نیست زمانی دیر

 به هک نیز زمانی و بگیرند پیش در را فارس خلیج جزایر راه سبک نفره ده فایبرگالس های قایق با نامطلوب

 بآ در پا باید غیراستاندارد، شناورهای این پهلوگیری توان عدم دلیل به اغلب باالجبار رسیدند می ساحل

 و خانه به سرانجام تا کردند می روی پیاده آب در را متر 07 گاها و 27 بین فواصلی و گذاشتند می دریا شور

  .برسند خود کاری امور یا و کاشانه



 

 برای شناور و رو رو های اسکله ایجاد هرمزگان، جزایر های بندرگاه و ها اسکله ساختاری توسعه کنار در

 سفر، هر در نفر 827 تا 07 بین های ظرفیت با استاندارد و مدرن شناورهای سازی وارد و مسافری شناورهای

  .است زده رقم کشور جنوب دریایی های مسافرت و رفاه افزایش در را شگرف تحولی یکباره به نیز

 از پس امروز و گذشته روز دریانوردی و بنادر سازمان دریایی امور معاون و عامل هیئت عضو اسالمی جلیل

 ندرب ترین بزرگ) بندرعباس شهیدحقانی بندر هرمزگان، مرکز در باهنر شهید و شهیدرجایی بنادر از بازدید

 رکچا لنگه، بنادر خمیر، همچنین قشم، جزیره در الفت پهل، کاوه، بهمن، ذاکری، شهید بنادر ،(ایران مسافری

 دریانوردی، و بنادر سازمان دریایی معاونت حوزه ستادی کل مدیران اتفاق به که هرمزگان غرب در کیش و

 زا و دارند و داشته فارس خلیج جزایر و ساحلی مناطق توسعه در مهم نقشی بنادر: داشت اظهار گرفت صورت

 و ازنی مورد نیازهای تامین دنبال به بخش این در نیازها و بنادر دقیق رصد با بنادر سازمان در ما روست همین

 لقاب رضایت و آمده دست به راه این در زیادی دستاوردهای نیز تاکنون اینکه کما هستیم مردم های درخواست

  .است شده حاصل ای مالحظه

 و دریایی خطوط توسعه برای بررسی و مشکالت نزدیک رصد معموال چنینی این بازدیدهای و سفر محور

  .کند می گوشزد را بندرگاه و ها اسکله اهمیت پیش از بیش که است جزایر و جنوب در بندرگاهی امکانات

 شگستر اهمیت و پیشرفت تبیین ضمن قشم در موجود های اسکله و ها بندرگاه از بازدید حاشیه در اسالمی

 رشناو سازندگان و دریایی گردشگری فعاالن با همکاری زمینه در مساعد قول آینده، در موجود های ساخت زیر

  .داشت اعالم نیز را قشم در

 شورک دریایی مسافری کلیدی بنادر از یکی عنوان به بندرگاه این از قشم ذاکری شهید بندر از بازدید در وی

 نای که اند کرده فراهم منطقه در را نظیر کم ای مجموعه حقانی بندرشهید کنار در بندر این: افزود و کرد یاد

 و مردم رفاه به منتج که باشد می شده ایجاد های اسکله و ها زیرساخت در حاصله توسعه نتیجه دستاورد

  .است شده قشم جمعیتی و ساختاری توسعه حتی و گردشگران

 از اعم- قشم های بندرگاه توسعه اینکه بیان با راستا همین در نیز قشم دریانوردی و بنادر مدیر اشتری علی

 خوبی شرایط حاضر حال در: کرد اضافه شده، جزایر روزافزون توسعه سبب هنگام و الرک ،-باری و مسافری

 رسای توسعه و مشکالت رفع با است امید که دارد وجود قشم شهرستان تابعه جزایر به منتهی مسیرهای در

  .باشیم نیز بهتری اتفاقات شاهد ها بخش

 زاتتجهی و امکانات سازی کاربردی و سازی محسوس در مهم بخش بنادر، زیرساحتی و فیزیکی توسعه کنار در

  .هستند دریایی مسافری های تعاونی و مردم بندری،

 هستند، شناورسازی و گردشگری مسافری، صیادی، بر مشتمل که هرمزگان جزایر در دریانوردی ها تعاونی

  .شوند می شناخته استان این در تعاونی های بخش ترین فعالیت عنوان به امروز

 مزهر و بندرعباس هرمز بندرعباس، قشم مسیر در مسافر بجایی جابه با مرتبط امور تمامی نمونه عنوان به

  .گیرد می صورت دریایی مسافری های تعاونی توسط قشم



 

 انسازم با همکاری و نظارت در که هستند پیشرفته شناورهای صاحب اعضا طریق از خود ها تعاونی آن بر عالوه

  .دارند عهده به را مسافری نقل و حمل امر بنادر

 یانب به تسنیم با وگو گفت در شناورسازی، فعاالن و دریایی گردشگری های تعاونی نمایندگان از تعدادی

 هوجو محل از شده ارائه تسهیالت دریافت در تسریع میان این در که پرداختند خود های درخواست و مشکالت

 .رود می شمار به آنان های خواسته ترین مهم از دریانوردی و بنادر سازمان شده اداره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 یافت افزایش درصد ۳.۴ هرمزگان بنادر در کاال جایی جابه

22/70/8۴31 

 

 

 

 

 

 

 امسال نخست ماهه ۶ در وغیرنفتی نفتی کاالی انواع تُن 20۳ و هزار ۴۴1 و میلیون ۳3 -ایرنا -بندرعباس

 .است یافته افزایش درصد ۳.۴ پارسال با درهمسنجی که شد جا جابه هرمزگان دربنادر

 افزایش با غیرنفتی کاالی به مربوط تن 2۶۴ و هزار ۳21 و میلیون ۴2: گفت هرمزگان ودریانوردی بنادر مدیرکل

 .است درصد دهم سه افزایش با نفتی فرآورده نیز تن هزار 387 و میلیون 8۶ و درصد ۶.0

 دراین: افزود خبرنگاران درجمع بنادرهرمزگان ماهه ۶ عملکرد درتشریح دوشنبه روز پور عفیفی مراد اهلل 

 .شد صادر استان تجاری بنادر از درصد 88 افزایش با غیرنفتی کاالی تن 238 و هزار 201 و میلیون 27 مدت

 کاالی تن 27۳ و هزار 3۶ و میلیون ۳ امسال، شهریورماه تاپایان سالجاری ابتدای از همچنین: داشت بیان وی 

 یک وارد، درصد 8۶ افزایش با تن ۴81 و هزار 20 و میلیون ۳ ،(بری کران)کابوتاژ درصد ۶.۳ افزایش با غیرنفتی

 افزایش با تن 01۶ و هزار 18۶ و میلیون یک و ترانشیپ درصد 28 افزایش با تن 070 و هزار 011 و میلیون

 .است شده ترانزیت نیز درصد 1۴

  بنادرهرمزگان از نفتی فرآورده تن میلیون ۶ صادرات

 فرآورده تن 18۶ و هزار 270 و میلیون ۶همچنین مدت این در: یادآورشد هرمزگان دریانوردی و بنادر مدیرکل

 .شد صادر کشور از خارج به استان بنادر از نفتی

 و ترانزیت درصدی 1۴ افزایش با نفتی فرآورده تن 02۴ و هزار ۳۳ امسال نخست ماهه۶ در: گفت پور عفیفی

 .کابوتاژشد درصد 88.۶ افزایش با تن 201 و هزار ۶00 و میلیون87

 تنف» ،«کوره نفت» ،«گاز نفت» ،«کاندنسیت» ،«قیر» ،«فورفورال» ،«پایه روغن» ،«بنزین: »داشت بیان وی

 .است امسال ماهه ۶ درمدت شده وبارگیری تخلیه نفتی های فرآورده از «هیدروکربن» و «خام



 

 (TEU) یو. ای. تی38۶ و هزار 171 امسال، نخست درنیمه: یادآورشد هرمزگان دریانوردی و بنادر مدیرکل

 .شد وبارگیری تخلیه استان بازرگانی بنادر در کانتینر

  دربنادرهرمزگان شناور فروند هزار ۴1 پهلوگیری

 پایان تا سالجاری ابتدای از شناور فروند ۳۶2 و هزار ۴1 پهلوگیری از هرمزگان بنادرودریانوردی مدیرکل

 .داد خبر استان دربنادر امسال شهریورماه

 وزن تن هزار زیر فروند 388 و هزار ۴0 و تن هزار باالی شناورها این از فروند 008 و هزار 2: گفت پور عفیفی

 .است داشته

 ماه ۶ مدت در: گفت ایران دریایی های مسافرت پایتخت عنوان به هرمزگان کلیدی جایگاه به اشاره با وی

 ننشا که رسید ثبت به استان این دریایی های پایانه در سفر _ نفر0۳3 و هزار ۶30 و میلیون 3 امسال نخست

 .است بخش دراین درصدی 0.0 افزایش از

  



 

 

 : شهرسازی و راه وزیر معاون

 شده اثبات دنیا در چابهار بندر های قابلیت/ جهانی تجارت مهم مسیر در چابهار؛

 است

22/70/8۴31 

 

 

 

 

 

 و دریایی های دسترسی ها، زیرساخت ایجاد با چابهار بندر: گفت دریانوردی و بنادر سازمان مدیرعامل

 .دارد را بزرگ سایز های کشتی پذیرش قابلیت جدید، تجهیزات

 موضوعات بررسی تخصصی نشست در راستاد محمد دریانوردی، و بنادر سازمان از نقل به و ایلنا گزارش به

 است، غرب به شرق مسیر آن ترین مهم که جهانی تجارت مهم مسیر در: گفت چابهار بندر توسعه راهبردی

 .آید می شمار به چابهار بندر برای راهبردی مزیت یک که دارد انحراف حداقل و فاصله کمترین چابهار بندر

: فزودا ایران، و افغانستان هند، کشور سه بین به چابهار داالن توافقنامه به اشاره با شهرسازی و راه وزیر معاون

 ساحلی های کشور شامل که است بندر این گسترده بسیار بازار محدوده ، چابهار بندر های مزیت جمله از

 یآسیا و افغانستان کشور و طرف یک از العرب، جزیره کشورهای برخی آفریقا، شرق کشورهای هند، اقیانوس

 .شود می دیگر سمت از میانه

 المللی بین اپراتور ،BOT قرارداد قالب در ایم شده موفق که است بندری اولین چابهار بندر: کرد خاطرنشان وی

 .کنیم جذب آن برای

 نبی اپراتور: گفت و کرد عنوان چابهار بندر های مزیت دیگر از را خارجی گذاری سرمایه جذب ظرفیت راستاد

 .است تجهیزات خرید و روبناها در گذاری سرمایه به متعهد چابهار بندر در فعال المللی

 ار،چابه بهشتی شهید بندر توسعه برای سازمان این اقدمات به اشاره با دریانوردی و بنادر سازمان مدیرعامل

 ندرب یک از بندر این چابهار، بندر توسعه طرح دوم فاز از بخشی و اول فاز در ها ساخت زیر ایجاد با: کرد تاکید



 

 ادرق سال طول تمام در که است شده تبدیل بندر به مونسون، فصل در آرامش حوضچه نداشتن جهت به فصلی

 .بدهد دریایی و بندری خدمات کشتیرانی خطوط به است

 را بارگیری و تخلیه عملیات در درصد ۴7 باالی مثبت روند ها تحریم اوج در چابهار بندر اینکه بیان با راستاد

 یالینر خطوط پاسخگوی پیشرفته، و مدرن تجهیزات از برخورداری با چابهار بندر: گفت است، کرده تجربه

 . است

 ودشخ رسمیت مسیر این ، چابهار طریق از افغانستان به هندوستان ترانزیت خط اندازی راه با راستاد گفته به

 .شد اثبات چابهار بندر قابلیت و کرد پیدا را

  



 

 

 

 جمهور رئیس معاون با گیالن استاندار دیدار

22/70/8۴31 

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه و اجتماعی ، سیاسی تحوالت در گیالن مردم:  جمهور رئیس اول معاون جهانگیری اسحاق

 .اند بوده موثر همواره کشور

 ، گیالن استاندار با دیدار در جمهور رئیس اول معاون ؛ گیالن مرکز سیما و صدا خبرگزاری گزارش به

:  ردک تأکید گرفته، صورت های تالش از قدردانی نیز و گیالن درخشان پیشینه و سوابق به اشاره با

 اهتمام است الزم و اند بوده موثر همواره کشور توسعه و اجتماعی ، سیاسی تحوالت در گیالن مردم

 .گیرد صورت دارند، زیادی های شایستگی که استان مردم وضعیت بهبود برای بیشتری

 دوره در ویژه به استان این مردم آفرینی نقش و گیالن تاریخی پیشینه و سوابق به جهانگیری اسحاق

 نقش کشور توسعه و اجتماعی و سیاسی تحوالت در همواره گیالن مردم:  افزود و کرد اشاره معاصر

 .گیرد صورت مضاعف تالشی آنان به خدمت زمینه در باید و اند داشته ارزشمندی

 رانجب برای باید:  کرد تصریح مردم، امور به رسیدگی برای پیگیری و تالش لزوم بر تأکید با وی

 .شود انجام الزم اقدامات استان، مناطق برخی به اخیر سیل های خسارت

 یتجد گیالن، در کالن و تمام نیمه های پروژه تکمیل برای دولت:  کرد اضافه جمهور رئیس اول معاون

 .دارد را الزم های حمایت نیز کارآفرینی های فعالیت از و



 

 موضوع و اجرا دست در کالن های پروژه و استان عمومی وضعیت از دیدار این در نیز گیالن استاندار

 .داد گزارش استان پسماند

 استان های شهرستان برخی در شدید های بارندگی از ناشی های خسارت به همچنین زارع ارسالن

 .داد گزارش ها خسارت این جبران برای نیاز مورد اقدامات نیز و گرفته صورت اقدامات از و اشاره

 قطری از انزلی صنعتی - تجاری آزاد منطقه به انزلی بندر زمین هکتار ۳7 الحاق موضوع به اشاره با وی

 توجه اب انزلی آزاد منطقه به زمین این الحاق در شتاب خواستار بندر توسعه طرح نیز و دریا استحصال

 .شد آن از حاصل گذاری سرمایه های فرصت به

 برخورداری امکان ، عشایری و روستایی پایدار اشتغال تسهیالت محل از گیالن سهم افزایش

 اشتغال تسهیالت محل از ایجادی تسهیالت از صنعتی نواحی و ها شهرک در مستقر واحدهای

 ماهیان دهندگان پرورش و کاری کیوی ، چوب زراعت حوزه فعاالن برخورداری امکان نیز و روستایی

 نادرب توسعه های طرح از حمایت نیز و بازپرداخت بیشتر مدت طول با روستایی تسهیالت از خاویاری

 یفیتک بهبود ضرورت و اوراسیا اقتصادی اتحادیه با ایران ارتباطات افزایش اهداف تحقق برای گیالن

 رئیس اول معاون با دیدار در گیالن استاندار که بود مواردی دیگر از استان مصرفی سهمیه گندم

 .کرد مطرح جمهوری

 

 

 


