
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 ا:در رسانه ه اخبار عناوین فهرست
 

 

 ها یبروز در ساخت کشت یبه تکنولوژ رانیا یدسترس 

 یرانیتوان متخصصان ا شیشناور چند منظوره در هرمزگان نما یاسکله ها ساخت 

 شد هیتخل یمنطقه آزاد انزل نیمحموله دام زنده در بندر کاسپ نیدوم 

 شود یم یفارس راه انداز جیخزر تا خل یگردشگر ریمس 

 گرفته شد انکالهیگرگان و م جیخل بانیاسکله پشت مجوز 

 هلند ییایدر شگاهیحضور در نما یمتقاض یبالعوض به شرکتها ارانهی عرضه 

 شود یبه سازمان ملل ارائه م یرانیحمله به نفتکش ا اسناد 

 در بندرعباس یداخل یانوسیاق هیبو نینخست ساخت 

 سودآور باشد دیآستارا با یاقتصاد ژهیدر منطقه و یگذار هیسرما 

 ناوگان حمل ونقل زیدر پسکرانه بنادر با تجه یگذار هیسرما رشد 

 استان خوزستان یادیساخت بنادر ص لیتکم یاعتبار برا الیر اردیلیم ۰۵۱ اختصاص 

 متحده االتیدر ا تیکویا کولیگل لنیمونو ات دیمجتمع تول یانداز راه 

 و ترکمنستان رانیا نیب یتجار یها یهمکار توسعه 



 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 :داد خبر صمت وزیر

 ها کشتی ساخت در بروز تکنولوژی به ایران دسترسی 
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 ایه شهرستان در پتروشیمی دستی پایین صنایع توسعه و ایجاد: گفت تجارت و معدن صنعت، وزیر

 .کنیم می پیگیری بوشهر استان

 صنایع حوزه های شرکت از بازدید در امروز صبح رحمانی رضا بوشهر، از فارس خبرگزاری گزارش به

 صنعت هویژ به کشور صنایع در خوبی های ظرفیت اینکه بیان با بوشهر استان سازی کشتی و دریایی

 پیدا دسترسی روز به های تکنولوژی به ها کشتی انواع ساخت در: داشت اظهار دارد، وجود دریایی

 . ایم کرده

 شرکت تولیدات از مردم و ها ارگان نهادها، استفاده اهمیت به اشاره با تجارت و معدن صنعت، وزیر

 مانند ها حوزه برخی در که است دریایی صنایع توسعه ما های برنامه از یکی: کرد بیان داخلی، های

 ابالغ و تبیین ها برنامه و شده انجام الزم پیگیرهای که داریم مشکالتی سفارشات و مالی تامین حوزه

 .است شده

 وجود خوزستان و هرمزگان بوشهر، مخصوصا جنوبی های استان در خوبی ظرفیت: کرد عنوان وی

 را خود تولید ظرفیت بیشتر، سفارش گرفتن با توانند می که داریم فعالی واحدهای االن که دارد

 .دهند افزایش



 

 به هتوج: کرد خاطرنشان کنیم، باور را کشور داخلی های توانمندی باید اینکه بر تأکید با رحمانی

 بیکاری مثل کشور اساسی مشکالت حل و مواجهه جهت در کشور اصلی راهبرد داخلی رونق و تولید

 .است جوانان

 دارد وجود داخلی تولید که هایی بخش در واردات امسال اینکه بیان با تجارت و معدن صنعت، وزیر

 هر مالی تامین و دهنده سفارش مالی، تامین مقوله دریایی صنایع زمینه در: گفت ایم، کرده ممنوع را

 برنامه و ایم کرده برگزار مختلفی جلسات بانکی نظام و توسعه صندوق با که است جدایی بحث کدام

 .است شده تامین هم منابعی و تهیه

 به وجهت با شیالت و نفتکش ملی شرکت کشتیرانی، شرکت مانند کنندگان استفاده خود: افزود وی

 ولیدت به توجه که کنند استفاده داخلی صنایع از که اند کرده رغبت همه شده ایجاد که خوبی شرایط

 .برداریم را موانع و کنیم تقویت باید را داخلی

: ردک ابراز است، خام شبه شود می صادر که پتروشیمی محصوالت از بسیاری اینکه اعالم با رحمانی

 ازهمب اما ایم رفته را هایی الیه نیز ما و شده ایجاد تر پایین های الیه در دستی پایین صنایع دنیا در

 .کنیم تالش دستی پایین صنایع در افزوده ارزش برای است نیاز

 هم ام که هست دستی پایین صنایع ایجاد مزیت دارای طبیعی طور به بوشهر استان: کرد تأکید وی

 فزودها ارزش به تبدیل و فروشی خام از جلوگیری برای استان این های شهرستان در کنیم می پیگیری

 .شود ایجاد پتروشیمی دستی پایین صنایع بیشتر

  



 

 

 

 ایرانی متخصصان توان نمایش هرمزگان در منظوره چند شناور های اسکله ساخت
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 نقل و حمل امر سهولت و ایمنی توسعه در مهم های ضرورت از یکی منظوره چند شناور های اسکله

 می ساخته بندرعباس رجایی بندرشهید در ایرانی متخصصان دست به که است دریایی گردشگری و

 .شود

 چند شناور های اسکله ، هرمزگان از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه خبرنگار گزارش به

 است دریایی گردشگری و نقل و حمل امر سهولت و ایمنی توسعه در مهم های ضرورت از یکی منظوره

 یرجای بندرشهید در پیشرفته های اسکله نوع این اخیر های سال طی داخلی متخصصان همت به که

 .شود می ساخته بندرعباس

 شورک با تجاری مناسبات رونق در چشمگیری تاثیر کشور سواحل و بنادر در ای اسکله نوع این نصب

 .دارد گردشگری و اقتصاد توسعه دیگرو های

 دنش پیاده و سوار عملیات در بخشی سرعت دریایی، گردشکر و مسافر جایی جابه ظرفیت افزایش

 .است جزایر و ربنادر د ها اسکله این نصب مزایای از انتظار زمان کاهش همچنین و مسافر



 

 گاهباش های استان گروه باخبرنگار گفتگو در بندرعباس حقانی شهید اسکله مدیر احمدزاده محمد

 سبب بندرعباس حقانی بندرشهید در اسکله نوع این نصب:گفت ، هرمزگان از جوان خبرنگاران

 شده ها شناور از ها مسافر شدن پیاده و سوار تهسیل و ها شناور انواع پهلوگیری تردد امر سهولت

 .است

 نصب مزایای دیگر از گردشگران تعداد افزایش و دریایی های تردد ایمنی ضریب ارتقای: افزود او

 .است حقانی بندرشهید در شناور چندمنظوره های اسکله

 نصب حقانی بندرشهید شناوردر اسکله رمپ ۰5 اکنون:گفت بندرعباس حقانی شهید اسکله مدیر

 .دارد را مسافر هزارنفر ۰۱۱ جابجایی ظرفیت بندرروزانه واین است شده

 گیری سوخت ویژه اسکله رمپ 5 و مسافران تردد ویژه اسکله رمپ ۰۱ شمار ازاین: افزود احمدزاده

 .شود نصب مسافری های شناور دیگربرای رمپ یک سال پایان تا است قرار و است

 و لهپ بدون عبور سطح یک ایجاد دلیل به تفریحی های اسکله و مسافری بنادر در شناور های اسکله

 .گیرند می قرار استفاده مورد بسیار مناسب ارتباط دارای

 وزیتیکامپ انواع که شوند می ساخته فوالدی و بتنی کامپوزیتی، انواع در ها اسکله نوع این همچنین

 .است استفاده قابل کمی بسیار قیمت با و سریع نصب های اسکله عنوان به آن

 استان دریانوردی و بنادر کل اداره نگهداری تعمیرو اداره دریایی تجهیزات کارشناس غالمی داوود

 لهاسک: گفت ، هرمزگان از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه باخبرنگار گفتگو در هرمزگان

 مانند زیاد متغیر سطح دارای های درآب که شوند می محسوب سریع نصب اسکله نوعی شناور های

 .گیرند می قرار استفاده مورد ساحل از دور مناطق در نیز و شدید مدی و جزر مناطق

 در لذا ندارند زیادی ارتفاع اختالف معموال آن مجاور کشتی و شناور های اسکله سطح:افزود او

 برای ها هاسکل اینگونه از استفاده نباشد، زیاد خالی و پر حالت بین کشتی سطح اختالف که شرایطی

 .است مناسب معدنی مواد مثل ها کاال برخی و مسافر و خودرو انتقال

: تگف هرمزگان استان دریانوردی و بنادر کل اداره نگهداری تعمیرو اداره دریایی تجهیزات کارشناس

 رمعتب بندی رده موسسه یک کالس تحت عالی درجه دریایی فوالد جنس از شناور اسکله این بدنه

 .شود می ساخته کشورمان داخل در نیز فوالد های ورق این و است شده ساخته ایرانی

. کش در دانش این اگر که است تومان میلیارد سه حدود رمپ هر ساخت هزینه: افزود غالمی داوود

 ینا سازی بومی و بود بر هزینه کشورمان برای برابر سه حدود آن وارداتی نمونه بود نشده بومی رمان

 .دارد کشور در اشتغال و اقتصاد رشد به کمک و ارز خروج از جلوگیری در گیری چشم تاثیر دانش



 

 یا و پل از مدی و جزر مناطق شودو¬می محسوب سریع نصب اسکله نوعی شناور های ¬اسکله

 ایفا را ها ¬پانتون کننده تثبیت و دهنده ارتباط نقش که شود¬می استفاده مفصلی ارتباطی های¬پل

 عبور برای مجاز شیب و مد و جزر در آب تراز عرشه، تراز گرفتن نظر در با ها¬پل این وطول کند¬می

 .شود می مترتعیین 9۱ تا 5۱ حدود آن روی بر مرور و

 صادرات رونق کشاورزی، محصوالت و معدنی مواد بارگیری و تخلیه امر در دسترسی سهولت افزایش

 شناور های اسکله ساخت مزایای دیگر از پایدار اشتغال توسعه و ارزآوری افزایش و دستی صنایع

 .است

 استان دریانوردی و بنادر کل اداره دریایی تجهیزات نگهداری و تعمیر اداره رئیس بروغنی مهدی

 ساخت: گفت ، هرمزگان از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه باخبرنگار گفتگو در هرمزگان

 ایرانی مهندسان فنی توانمندی و بومی متخصصان دانش بر تکیه با منظوره چند شناور اسکله

 در شناور اسکله رمپ ۰۱ ساخت متقاضی هم عمان کشور اکنون و است یافته چشمگیری پیشرفت

 .است شده کشورمان

 فقط ها اسکله این:گفت رجایی بندرشهید در چندمنظوره اسکله رمپ 1۱ ساخت به اشاره با او

 دهش ارسال بنادرکشور سایر به ها اسکله نوع این ساخت دانش و شوند می ساخته هرمزگان دراستان

 .است

 :گفت هرمزگان استان دریانوردی و بنادر کل اداره دریایی تجهیزات نگهداری و تعمیر اداره رئیس

 و شود می نفر ۵۱۱ حدود برای اشتغال ایجاد سبب مستقیم غیر و مستقیم صورت به رمپ هر ساخت

 نمونه برابرهزینه سه مبلغ این که دارد قیمت دالر هزار ۰۵۱ حدود ها رمپ نوع این خارجی نمونه

 .است کشور در شده ساخته

 و بنادر کل اداره دریایی تجهیزات نگهداری تعمیرو اداره مسوول پورکارشناس نجف ابولفضل

 زگانهرم از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه باخبرنگار گفتگو در هرمزگان استان دریانوردی

 برای آینده ماه یک تا و است ساخت پایانی مراحل در بندرشیوء ویژه شناور اسکله اکنون: گفت ،

 .شود می بندرمنتقل این به نصب

 صادرات، رونق جمله از منطقه این دراقتصاد عظیم تحولی آغاز بندرشیوء در را اسکله این نصب او

 .دانست دستی صنایع و کشاورزی

 و هرمز بندرسیریک،بندرعباس،جزایر جمله از هرمزگان سواحل و بنادر از بسیاری در ها اسکله این

 .است شده مناطق دراین تجارت اقتصادو پویایی و رونق سبب که است شده نصب قشم



 

 صاداقت تحقق راستای در را خود توانایی شناور، های اسکله ساخت در خودکفایی با ایرانی متخصصان

 .رسانند اثبات به مقاومتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

شد تخلیه انزلی آزاد منطقه کاسپین بندر در زنده دام محموله دومین  
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 ورود از انزلی آزاد منطقه سازمان خزر حوزه و بندری امور معاون و مدیره هیات عضو-ایرنا-انزلی

 .داد خبر قزاقستان مبداء از بندر این به زنده دام محموله دومین

 به آنها سالمت و قرنطینه مبداء در که زنده دام راس ۰۵۱:  گفت ایرنا به شب چهارشنبه افقی امین

 گرفته لوپه تجاری کشتی فروند نهمین و شصت با امروز بود شده تائید و بررسی کار در تسریع منظور

 .شد حمل گیالن صنعتی کشتارگاه به و تخلیه کاسپین بندر در

 امکان کیفیت، با و گرم گوشت از مندی بهره امکان بر عالوه زنده دام واردات: کرد خاطرنشان وی

 افزایش باعث مستقیم غیر و مستقیم صورت به و سازد می فراهم را گوشت و دام سالمت بر نظارت

 .شود می نیز استان در صنعت این مجموعه زیر شغلهای و ها کشتارگاه در زایی اشتغال

 چین رکریدو مسیر از ترانزیتی کاالهای حامل کشتی پنجمین و بیست که کشتی این وی گفته به

 اولیه مواد و اساسی کاالهای حامل کانتینر 5۰ زنده دام تعداد این بر عالوه بود ایران به قزاقستان

 .کرد تخلیه بندر این در را تولیدی واحدهای

 بار نخستین برای و این از پیش: شد یاداور انزلی آزاد منطقه سازمان خزر حوزه و بندری امور معاون

 بندر وارد آزمایشی صورت به جاری سال ماه تیر در زنده دام محموله اولین شمالی، بنادر طریق از

 به زرخ دریای کشتیرانی شرکت همکاری با مخصوص کانتینرهای ساخت از پس که بود، شده کاسپین

 واردات روند ربط، ذی مراجع از الزم مجوزهای اخذ و خزر دریای کشتیرانی ناوگان بزرگترین عنوان

 مرمست صورت به کشور، نیاز مورد قرمز گوشت تأمین منظور به منطقه این مسیر از دامی های محموله

 .گرفت خواهد انجام

 ریدورک ایجاد منطقه، کشورهای با متعدد های نامه توافق انعقاد با انزلی آزاد منطقه سازمان:افزود افقی

 تشویقی، و حمایتی های بسته ارائه جنوب،-شمال کریدور سازی فعال و ایران قزاقستان، چین،



 

 ههزین کاهش جهت در موثری های گام اداری بروکراسی کاهش و بارگیری و تخلیه عملیات در تسریع

 قتصادیا فعاالن استقبال با امر این که برداشته کاسپین بندری مجتمع طریق از کاال نقل و حمل زمان و

 .است شده مواجه خارجی و داخلی

 حال در بندرگاه این. کرد آغاز را کاال بارگیری و تخلیه فعالیتهای 30 سال تابستان از کاسپین بندر

 بارگیری و تخلیه بندرکاسپین در کشتی فروند 5۱ گذشته سال.  است اسکله پست سه دارای حاضر

 بهره با حاضر حال در. بود کشتی فروند ۰۱ 31 نخست سال نیم در گرفته پهلو های کشتی شمار. شد

 مخازن از برداری بهره و روغن تخلیه جهت دلفین اسکله دو و منظوره چند اسکله یک از برداری

 همچون متفاوتی کاالهای تاکنون روباز، های انبار کنار در مسقف انبارهای و غالت سیلوهای ، روغن

 بندر این در معدنی و ساختمانی مصالح انواع ؛ کانتینری کاالهای ، زنده دام ، چوب ، ذرت ، گندم

  .است شده بارگیری یا و تخلیه



 

 

 شود می اندازی راه فارس خلیج تا خزر گردشگری مسیر
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 دازیان راه برای الزم های رایزنی: گفت گلستان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث مدیرکل

 .است شده گرفته هم الزم های موافقت و شده انجام فارس خلیج -خزر گردشگری قطار

 و ریزی برنامه شورای جلسه در امروز عصر کریمی ابراهیم ، گرگان از تسنیم خبرگزاری گزارش به

 الزم های پیگیری فارس خلیج خزر گردشگری قطار اندازی راه درباره: اظهارداشت استان توسعه

 .است شده گرفته نیز موردنیاز های موافقت و انجام

 آب شرکت با الزم های هماهنگی هم سدها و ها بندان آب از گردشگری استفاده برای: افزود وی

 .شد انجام استان ای منطقه

 سازمان مشاور همکاری با: داشت بیان خزر غرب به شرق پیوند و دریایی نقل و حمل درباره کریمی

 رعایت به ملزم که دارد وجود مالحظاتی البته است، شده انجام طرح این مطالعات دریانوردی و بنادر

 .هستیم آن

 بغر و شرق بین ارتباط برقراری برای: گفت هم استان دریانوردی و بنادر مدیرکل اسعدی، اللهیار

 .داریم بندر یک به نیاز میانه آسیای کشورهای حتی و آستارا تا بندرترکمن از خزر

 و محیطی زیست مجوزهای که نفس خواجه از غیر به استان در موجود بنادر از یک هیچ: افزود وی

 .ندارد را کشتی پهلوگیری امکان داراست، را بنادر سازمان



 

 و خلیج در قرارگیری علت به دهیم انجام دریا در است قرار که هایی طرح همه: اظهارداشت اسعدی

 و است شده صادر نفس خواجه برای مجوزها این است، محیطی زیست مجوزهای اخذ نیازمند تاالب

 . کنند حمایت نفس خواجه بندر از باید ها دستگاه همه کنیم عملی را ها طرح این است قرار اگر

  



 

 

 شد گرفته میانکاله و گرگان خلیج پشتیبان اسکله مجوز

59/۱0/۰931 

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه و ریزی برنامه شورای جلسه در اسعدی الهیار چهارشنبه عصر ، مهر خبرنگار گزارش به

 و نبندرترکم بین مسافر و شود برقرار خزر دریای غرب و شرق پیوند اینکه برای: اظهارکرد گلستان

 .باشیم داشته استان در مجوز دارای بندر باید کند آمد و رفت گیالن آستارا

 را آن تا کنند همراهی مسئوالن همه باید و است نفس خواجه استان مجوز دارای بندر تنها: افزود وی

 .کنیم اندازی راه

 مجوز باید دارد قرار گرگان خلیج در اجرا دست در های طرح همه که این دلیل به: کرد بیان اسعدی

 .بگیریم ها آن برای زیستی محیط

 شرق به ربغ پیوند که این برای و شد گرفته میانکاله و گرگان خلیج پشتیبان اسکله مجوز: گفت وی

 .کرد حمایت آن از باید شود برقرار

  شود می اندازی راه خزر -فارس خلیج گردشگری قطار

 گریگردش طرح: گفت گلستان دستی صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث مدیرکل ادامه در همچنین

 و فنی مشخصات خصوص در باید و شده آماده خزر تا فارس خلیج گردشگری قطار و خزر دریایی

 .کرد اقدام آن تسهیالت تأمین



 

 است بنادر کل اداره نظر زیر کار این چون و کرده برگزار را متعددی جلسات: افزود کریمی ابراهیم

 .شد انجام میدانی بازدید و بررسی طرح مشاور مطالعات

 رعایت با: گفت و کرد اشاره ها تاالب و سدها ها، بندان آب گردشگری توسعه به همچنین کریمی

  .شود انجام باید اقدامات این محیطی زیست مسائل



 

 

 هلند دریایی نمایشگاه در حضور متقاضی شرکتهای به بالعوض یارانه عرضه

5۰/۱0/۰931 

 

 

 

 

 

 و سازیکشتی دریانوردی، دریایی، صنایع نمایشگاه در امسال ماه آبان ۰0 تا ۰۰ ایران ملی پاویون

 .شودمی برپا (EUROPORT 2019) هلند روتردام فراساحل

 ،جمهوریریاست فناوری و علمی معاونت فناوری و علم المللیبین تعامالت مرکز ایسنا، گزارش به

 حضور از شکوفایی و نوآوری صندوق و پیشرفته نقل و حمل و فضایی هایفناوری توسعه ستاد

 فراساحل و سازیکشتی دریانوردی، دریایی، صنایع نمایشگاه در ایرانی بنیاندانش هایشرکت

 .کنندمی حمایت (EUROPORT 2019) هلند روتردام

 رایب المللیبین هایهمکاری توسعه» هدف با نمایشگاه این در ایرانی بنیاندانش هایشرکت حضور

 این نیاز مورد محصوالت سازیبومی و تکنولوژی انتقال» ،«ایران دریایی صنایع دستاوردهای ارائه

 گذاریسرمایه جذب برای مناسب بسترسازی» و «کشور دریایی صنعت شدن روزبه» ،«صنعت

 .گیردمی صورت «خارجی

 هزار 9۱ میزبان سالیانه هلند روتردام فراساحل و سازیکشتی دریانوردی، دریایی، صنایع نمایشگاه

 کیفیت لحاظ به که است دنیا سراسر از شرکت ۰۱۱ و هزار یک از بیش و جهان سطح از بازدیدکننده

 .دارد قرار جهان دریایی هاینمایشگاه صدر در بازدیدکننده و کننده مشارکت برگزاری،

 حضور متقاضی هایشرکت به شکوفایی و نوآوری صندوق و جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت

 .کنندمی پرداخت بالعوض یارانه درصد 0۱ نمایشگاه، این در

 آدرس به بیشتر اطالعات کسب برای توانندمی نمایشگاه این در حضور به مندعالقه هایشرکت

 .کنند مراجعه /https://tesc.ir اینترنتی



 

 شود می ارائه ملل سازمان به ایرانی نفتکش به حمله اسناد
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 مهر نگارخبر با گفتگو در مجلس خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون عضو بیگی حسن ابوالفضل

 وربیند که فیلمی: گفت ایرانی، نفتکش به حمله مورد در مدارک و اسناد از برخی بررسی به اشاره با ،

 رژیم و آمریکا طرف از حمله این که دهد می نشان اند، گرفته نفتکش روی شده نصب های

 .است شده انجام سعود آل و صهیونیستی

 .دهد نشان اسالمی جمهوری به شست ضربه که داشت تالش شوم مثلث این مسلماً: افزود وی

 تالش آمریکا و سعودی عربستان: داشت اظهار مجلس خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون عضو

 نفتکش حمله از موجود مدارک و اسناد اما بیندازند طالبان یا و داعش گردن به را حمله این تا دارند

 وجود تروریستی های گروه و داعش سوی از حمله این سازماندهی امکان که دهد می نشان ایرانی

 .ندارند حضور سرخ دریای منطقه در ها گروه این زیرا ندارد

 نفتکش به حمله در ها دولت برخی دخالت مورد در زیادی مدارک و اسناد: کرد تاکید بیگی حسن

 شد خواهد ارائه ملل سازمان امنیت شورای و ملل سازمان به مدارک و اسناد این که دارد وجود ایرانی

 .بدهند را خود عمل تاوان باید داشتند نقش تروریستی حمله این در که کشورهایی و

 داشته حضور منطقه این در نیز طالبان و داعش تروریستی های گروه محال فرض به اگر: افزود وی

 کاآمری و عربستان توسط داعش و طالبان که دانند می همه باشند داده انجام را عملیات این و باشند

 .هستند کشورها این گوش به حلقه غالم و اند شده ایجاد صهیونیستی رژیم و



 

 پول که دانند می دنیا همه: کرد تاکید مجلس والیی نمایندگان فراکسیون مرکزی شورای عضو

 اآسی غرب منطقه در تروریستی های گروه ایجاد موجب سیا و موساد ریزی برنامه سعودی عربستان

 .است شده

 مادهآ ایرانی نفتکش به حمله مورد در ایران اسالمی جمهوری مدارک و اسناد: کرد تصریح بیگی حسن

 . شد خواهد ارائه ملل سازمان امنیت شورای و ملل سازمان به زودی به انشااهلل و است

 شورای رد متخصصان توسط ایرانی نفتکش به حمله بررسی برای تخصصی و امنیتی اقدامات: گفت وی

 قرار خارجه وزارت اختیار در مدارک و اسناد و است شده انجام امنیتی نهادهای و ملی امنیت عالی

 .شود ارائه ملل سازمان امنیت شورای و ملل سازمان به تا است گرفته

  



 

 

 

 دریانوردی؛ استراتژیک تجهیزات تولید در خودکفایی برای گامی

 بندرعباس در داخلی اقیانوسی بویه نخستین ساخت
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 ولیدت بندرعباس در ایران ساخت اقیانوسی بویه نخستین:گفت هرمزگان دریانوردی و بنادر مدیرکل

 .شد نصب و

 ناورش عالیم یا ها بویه: افزود پور عفیفی مراد اله فارس؛ خلیج مرکز سیما و صدا خبرگزاری گزارش به

 مختلف مناطق دریانوردی های آبراهه در و وارد اروپایی های کشور و استرالیا از این از پیش دریایی

 .شدند می نصب هرمز تنگه های آب محدوده جمله از عمان دریای و فارس خلیج

 .دارد ارزی جویی صرفه کشور برای دالر هزار 5۵ تا 5۱ بین بویه هر ساخت:گفت وی

 پلی ادمو از استفاده و دورانی گیری قالب فناوری از گیری بهره با اقیانوسی، بویه: افزود پور عفیفی

 .است شده تولید ماه 5 مدت در کشور داخل های پتروشیمی محصول یک درجه خام اتیلن

 فعال شرکت دو مشترک همکاری با دریایی شناور بویه:گفت هرمزگان دریانوردی و بنادر مدیرکل

 .است شده فراهم نفر ۰۱ اشتغال زمینه و ساخته دریایی تجهیزات و تولیدی

 وضچهح در رنگ ثبات و شناوری تعادل، برای داخل ساخت اقیانوسی بویه نخستین: افزود پور عفیفی

 بود شده آزمایش بندرعباس رجایی شهید بندر



 

 در و سدر می انبوه تولید به بویه تولید آینده سال ابتدای: گفت هرمزگان دریانوردی و بنادر مدیرکل

 .گیرد می قرار کشور ساحلی های استان سایر و فارس خلیج منطقه سواحل و بنادر دسترس

 ایه شناور و ها کشتی ایمن تردد برای را دریایی های مسیر که هستند دریایی شناور عالیم ها، بویه

 .کنند می فراهم ها آبراهه سایر و دریانوردی های کانال دریاها، در عبوری

 لگ به تصادف، همچون دریانوردی صنعت در خطراتی بروز احتمال ناوبری، کمک مهم عالیم این نبود

 .دارد وجود ها شناور برای ها آسیب سایر و نشستن

 

  



 

 

 باشد سودآور باید آستارا اقتصادی ویژه منطقه در گذاری سرمایه

59/۱0/۰931 

 

   

 

 

 

 

 

 ویژه منطقه هماهنگی جلسه در چهارشنبه ازظهر پیش آبایی حمیدرضا ، مهر خبرنگار گزارش به

 باید: کرد اظهار منطقه، این ایجاد در ذینفع های دستگاه همه همکاری به اشاره با آستارا اقتصادی

 .شود فراهم منطقه این در خصوصی بخش گذاری سرمایه تسهیل برای الزم شرایط

 راه کامل صورت به منطقه این هنوز شده انجام تاکنون که اقداماتی همه رغم به اینکه بیان با وی

 از یمبتوان تا شود سازی فعال آستار اقتصادی ویژه منطقه گمرکی کد باید: افزود است، نشده اندازی

 .کنیم استفاده آستارا بندر اقتصادی ویژه منطقه امتیازات و تسهیالت

 5۰ حضور برای شرایطی ایجاد لزوم بر تأکید با ادامه در همچنین گیالن دریانوردی و بنادر مدیرکل

 انهشب صورت به را خود نیروهای شده درخواست انتظامی نیروی از: گفت بندر، این در کشتی ساعته

 که بود ها زیرساخت و امکانات یکسری تأمین نیازمند اقدام این که کند مستقر منطقه این در روزی

 .است داده زمینه این در همکاری برای مساعدت قول نیز انتظامی نیروی

 نندک فراهم ای گونه به را وضعیت که کنیم می درخواست ها دستگاه همه از اینکه به اشاره با آبایی

 به باید هک مسائلی ترین مهم از یکی: کرد تصریح کنیم، ایجاد را بندر در فعالیت شرایط بتوانیم که

 توسط موضوع این امروز شده مقرر که است آن کردن معدوم و کنجاله موضوع شود رسیدگی

 استفاده صنعتی صنایع در کنجاله این از بتوانیم امکان صورت در و شود بررسی قضایی مقامات

 .شود کاال صاحبان متوجه کمتری ضرر تا کنیم



 

 االک صاحبان برای منطقه این در گذاری سرمایه که شود فراهم شرایطی باید اینکه بر تأکید با وی

 آستارا اقتصادی ویژه منطقه در ذینفع های دستگاه همه باید منظور همین به: افزود شود، سودآور

 .کنند فراهم گذاران سرمایه مناسب فعالیت برای را شرایط

 اه اولویت از یکی را منطقه این در کاالها برای افزوده ارزش ایجاد گیالن دریانوردی و بنادر مدیرکل

 قساما و انواع بتوانیم امکانات این براساس که کنیم فراهم امکاناتی و شرایط باید: گفت و دانست

 .باشیم شاهد را منطقه این در در ها کذاری سرمایه

 خود هک باشند داشته فعالیت اقتصادی ویژه منطقه در توانند می گذارانی سرمایه اینکه بیان با وی

 افزوده ارزش ایجاد و بندر این به خود کاالی انتقال با کاال صاحبان: داد ادامه باشند، کاال صاحب

 .کنند می فراهم را کاال صادرات زمینه آن برای

 واگذاری قابلیت که هایی زون جانمایی جامع طرح تصویب با امیدواریم: کرد اظهار ادامه در آبایی

  .باشند داشته حضور منطقه این در بتوانند گذاران سرمایه و شده تر فعال خصوصی بخش دارند

  



 

 

 

 کرد مطرح ایران بازرگانی اتاق عضو

 ونقل حمل ناوگان تجهیز با بنادر پسکرانه در گذاری سرمایه رشد
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 واندت می ای جاده و ریلی نقل و حمل ناوگان تجهیز: گفت ایران بازرگانی اتاق عضو -میزان خبرگزاری 

 .شود کشور بنادر پسکرانه در گذاری سرمایه رشد باعث

 ایه قابلیت بنادر پسکرانه: کرد اظهار معروف حسین سید میزان، خبرگزاری اقتصاد گروه گزارش به

 می ای جاده و ریلی خصوص به ونقل حمل ناوگان تجهیز با رو این از دارد گذاری سرمایه برای زیادی

 .بود بنادر پسکرانه در گذار سرمایه جذب شاهد توان

 ای پسکرانه و دریایی بندری، از جمله از ها، حوزه تمامی در گذاری سرمایه به نیاز: کرد تاکید وی

 نقل و حمل های زیرساخت به باید فارس خلیج حوزه در کنونی شرایط در رو این از شود می احساس

 .شود بیشتری توجه دریایی

 رسیده آن وقت حال ایم بوده کشور جنوب بنادر توسعه شاهد تاکنون: گفت بوشهر بازرگانی اتاق عضو

 .کنیم تمرکز دریایی نقل و حمل توسعه روی بر که

 کشور در دریایی و بندری حوزه در گذاری سرمایه توانایی متعددی های شرکت: کرد خاطرنشان وی

 زا سازی اعتماد فعالیت، و حضور برای ها شرکت و افراد این تشویق و جذب اصلی کلید اما دارند، را

 .است بنادر سازمان سوی



 

 دماتخ با متناسب و شرایط اساس بر باید بنادر سازمان ای تعرفه های سیاست اینکه بیان با معروف

 ردرویک باشند، مطمئن بندری خدمات انجام حسن از افراد اگر: گفت شود، تعیین بندر در شده ارائه

  .بود خواهد مثبت بنادر در فعالیت به نسبت نیز ها آن



 

 

 

 :داد خبر ایران شیالت سازمان رییس

 خوزستان استان صیادی بنادر ساخت تکمیل برای اعتبار ریال میلیارد ۰۵۱ اختصاص
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 در اعتبار ریال میلیارد ۰۵۱ بر بالغ: گفت ایران شیالت سازمان رییس و کشاورزی جهاد وزیر معاون

 .یافت اختصاص خوزستان استان صیادی بنادر ساخت تکمیل برای جاری سال

 لسهج در میرزایی خون اله نبی دکتر ایران، شیالت سازمان عمومی روابط از نقل به و ایلنا گزارش به

 شیالت کل اداره میزبانی به که کشور ساحلی های استان شیالت کل ادارات هماهنگی شورای

 ساخت ماندن ناتمام خوزستان استان مشکالت از یکی: کرد اظهار شد، برگزار اهواز در خوزستان

 نهاآ احداث روند گذشته های سال که بود آبادان و شادگان ابوخصیر هندیجان، بحرکان صیادی بنادر

 .شد تر طوالنی کمی

 ملی های پروژه این تکمیل برای اعتبار ریال میلیارد 5۰ نیز گذشته سال که این به اشاره با وی

 احداث در شتابی بتوانیم سال، طی اعتبارات تخصیص ادامه با کرد امیدواری اظهار یافت، اختصاص

 . دهیم خوزستان صیادی بنادر

 وبیجن های استان در شدید خشکسالی چالش دو با گذشته سال اگرچه: کرد تصریح مسوول مقام این

 آبزی به سنگینی خسارت که بودیم مواجه 31 سال آغاز و گذشته سال پایانی های ماه در سیل و

 در اما بماند، عقب برنامه از پروری آبزی حوزه در ما تولیدات از بخشی شد باعث و کرد وارد پروری



 

 پرورش صادرات، آبزیان، سرانه مصرف صیادی، و صید حوزه در شیالت عملکرد گذشته سال مجموع

 . است بوده جلوتر امسال برنامه حتی تجاری تراز و میگو

 یلیونم یک کشور شیالت تولیدات کل گذشته سال: گفت تولید انداز چشم خصوص در میرزایی خون

 .داشت برابرافزایش ۰۱ حدود انقالب آغازین سال با مقایسه در که بود تن هزار 5۶5 و

 بهتر روند و شیالت سازمان در اقتصادی آوری تاب با هایی برنامه طراحی به توجه با: داد ادامه وی

 اهداف به تا رویم پیش برنامه از جلوتر تولید، شتاب همین داشتن ضمن امیدواریم کشور آبی منابع

 .یابیم دست شیالت سازمان نظر مورد

 زا که پروری آبزی زمینه در خوزستان استان خوب های ظرفیت به توجه با: کرد تصریح وزیر معاون

 کمک نیز شیالت های برنامه تکالیف تحقق در استان این یقین به است، پیشتاز های استان

 .کرد خواهد کشور به چشمگیری

 زیانآب ژنتیکی منابع و پرورش تکثیر، مختلف های ظرفیت از بازدید ایران، شیالت سازمان رییس

 و اعتباری فنی های کمک: کرد خاطرنشان و خواند سفر این های برنامه دیگر از را خوزستان استان

 . داشت خواهیم بازدیدها این در هم را شیالت سازمان مالی

 کشور ساحلی و همجوار های استان مختلف های ظرفیت شناخت سفر این مزایای از یکی: افزود وی

 دتوانن می ها استان از کدام هر که طوری به باشد بخش نتیجه تواند می که است شیالت صنعت در

 فکری همگرایی و افزایی هم برای فرصتی و دهند ارائه را مشاوره و فنی زمینه در خود های توانمندی

 .آورند بوجود ها استان معاونین و مدیران
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 معادل سمیا ظرفیت از ایکویت شرکت فیبر گرید گلیکول اتیلن مونو تولید مجتمع-اکونومیست ایران

 . است برخوردار سال در گالیکول اتیلن تن هزار 0۵۱

 راه از مهرماه 55 دوشنبه کویت ایکویت گروه تایمز، کویت اینترنتی پایگاه از نقل به نیپنا گزارش به

-fiber-grade, on) فیبر گرید گلیکول اتیلن مونو تجاری تولید اختصاصی مجتمع رسمی اندازی

spec monoethylene glycol) کریک اویستر گلوبال ای ام سایت در (MEGlobal Oyster 

Creek) داد خبر متحده ایاالت در. 

 دسترسی و است برخوردار سال در گالیکول اتیلن تن هزار 0۵۱ معادل اسمی ظرفیت از مجتمع این

 یم تسهیل را جهان سراسر به آن محصوالت عرضه که موضوعی. دارد کشتیرانی مسیرهای به خوبی

 .کند

 از یادشده شرکت. کند می اداره (MEGlobal Americas) امریکاز گلوبا ای ام را جدید مجتمع

 در هگرو این تولیدی تاسیسات اولین و رود می شمار به ایکویت پتروشیمی شرکت های زیرمجموعه

 .شود می محسوب متحده ایاالت

 که تولیداتی. است گلیکول اتیلن دی و مونواتیلن مانند محصوالتی تولیدکننده تاسیسات این

 التترفتا اتیلن پلی استر، پلی فیبرهای بازار به تواند می جمله از. دارند متعددی مصرف بازارهای

(PET)، ضدیخ، مایعات ها، رزین ها، رنگ کننده، خنک ضدیخ، بندی، بسته محصوالت ها، بطری 

 .کرد اشاره ساختمانی مواد و حرارت انتقال مایعات



 

 پروژه این آمیز موفقیت اجرای: گوید می ایکویت، مدیرعامل و رئیس راماچاندران، رامش دکتر

 جدول ایمنی، شامل متنوع های حوزه در عملکرد بهترین ارائه برای ایکویت توانایی بری شاهدی

 ملیاتع ارائه برای ما تعهد اویستر گلوبال ای ام سایت. است جهان سراسر در هزینه کنترل و زمانبندی

 المللی بین هدرعرص گلیکول اتیلن برای مشتریان فزاینده نیاز تامین منتظور به باال راندمان با برجسته

 .دهد می نشان خوبی به را

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.mana.ir 


