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در ســال ۱۳۵۲ طــرح جامــع تاســیس بنــدر چابهــار مطــرح و قراردادهــای تاســیس بــا پیمانــکار مربوطــه 
ــاد  ــه تعویــق افت ــود منابــع مالــی بخشــی از طــرح ب ــل کمب ــه دلی ــد گردیــد و پــس از انقــاب اســامی ب منعق
ــدر چابهــار بــا  و بخشــی از طــرح شــامل اســکله نصــب ســریع و مــوج شــکن آغــاز و بــه انجــام رســید. بن
مختصــات °60 درجــه و °۳7 دقیقــه طــول شــرقی و °۲۵ درجــه و °۱7 دقیقــه عــرض شــمالی واقــع در جنــوب 
ایــران و در شــمال دریــای عمــان واقــع شــده اســت. عملیــات اجرایــی بنــدر شــهید کانتــری کــه یکــی از دو 
بنــدر مهــم چابهــار می باشــد، از ســال 6۲ بطــور جــدی آغــاز و بــا تکمیــل ۴ پســت اســکله فلــزی در ســال 
6۲ عمــًا بــه بهــره بــرداری رســید و بنــدر شهیدبهشــتی نیــز بــه عنــوان دومیــن بنــدر مهــم چابهــار در ســال 
6۱ بــا توجــه بــه شــرایط خــاص حاکــم بــر خلیــج فــارس )جنــگ تحمیلــی عــراق بــر علیــه ایــران( و بــا تاکیــد 
دولــت بــر لــزوم داشــتن بنــدر در خــارج از تنگــه هرمــز و خلیــج فــارس احــداث گردیــد. شــایان ذکــر اســت کــه 
ایــن بنــدر در زمــان جنــگ تحمیلــی بــه دلیــل واقــع شــدن در کرانــه دریــای عمــان و دوری از مرکــز بحــران 
ــدری ایــده آلــی را  ــا نمــود. قــرار گرفتــن چابهــار در یــک خلیــج، موقعیــت بن نقــش مهمــی در صــادرات ایف

بــرای توســعه فیزیکــی آینــده بــه آن می دهــد کــه بســیاری از بنــادر دنیــا دارای ایــن حســن نیســتند.

The Master Plan for the establishment of Chabahar Port was proposed in the year 1973, 
and its contracts were concluded with the related contractors. After the victory of the Islamic 
Revolution, a part of the plan was delayed due to financial deficits, while another part in-
cluding the quick-assembly berths and breakwaters were conducted. Chabahar Port (with the 
coordinates of 25° 17’ N, 60° 37’ E) is located in the south of Iran and on the northern coasts 
of the Gulf of Oman. The executive operations on Shahid Kalantari Port as one of the two sig-
nificant port complexes of Chabahar was fully commenced in 1983, and became operational 
in the same year after the completion of 4 metal-structured berths. Shahid Beheshti port as the 
second most important port of Chabahar was established in 1982, with due consideration of 
the particular prevalent conditions of the Persian Gulf (especially Iran-Iraq War), and with gov-
ernmental focus on the necessity of having a port outside the Strait of Hormuz and the Persian 
Gulf. It is worth mentioning that this port played an undeniable role during the imposed war, 
due to its being located on the Gulf of Oman and far from the epicenter of war tensions. Unlike 
many other ports across the world, Chabahar is located inside a gulf and thus enjoys an ideal 
situation for its future physical development.

Port Historyتاریخچهبندر1
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معرفی2
بندرچابهار
دریکنگاه
Chabahar Port 
at a Glance

M

فله مایع و خشک )مواد غذایی(
Liquid and dry bulk (food)

محوطه فرآورده های نفتی
Oil field

ترمینال مواد معدنی
Mineral Terminal

C. F. S محوطه خدمات کانتینری و
Container Service Area 

and C. F. S

ترمینال کانتینری
Container Terminal

ترمینال کاالهای عمومی
Public Goods Terminal

31.7 ha

21.7 ha

42.4 ha

36.4 ha

36.8 ha

36.8 ha

L

K

J

I

H

ورودی دروازه شرقی
East gate entrance

محوطه خدمات فنی بندر
Port service technical area

محوطه خدماتی و اداری
Service area and office

پردیس اداری بندر و دفاتر بازرگانی
Harbor Administrative Camp 

and Commercial Offices

محوطه انبارهای شرکت نفت
Oilfield storage facilities

محوطه انبارهای سرپوشیده موجود
Enclosed Indoor Cabinets

محوطه کاالهای عمومی
Public goods area

16 ha

11 ha

4.7 ha

4.7 ha

8 ha

92 ha

G

F

E

D

C

B

A

عمقمناسبجهتپهلودهیکشتیها)عمقپایاسکله(
Depth for Ship Berthing (Berth Depth) 

16متر
16 Meters

تعداداسکلهها
Number of Berths 

15پستبهطول3کیلومتر
15 Posts ( 3 Kilometers Long)

ظرفیتترمینالکانتینری
Container Terminal Capacity 

740.000TUEs
740,000 TEUs

ظرفیتترمینالمسافری
Passenger Terminal Capacity 

بیشاز600نفربطورهمزمان
Over 600 Passengers Simultaneously

مساحتترمینالمسافری
Passenger Terminal Area 

4000مترمربع
4000 Square Meters

مساحتانبارهایسرپوشیده
Warehouses Area

33.300مترمربع
33,300 Square Meters

مساحتباراندازهایزیرسازیشدهغیرآسفالته
Area of Paved, Non-Asphalted Docks 

600.000مترمربع
600,000 Square Meters

ظرفیتپذیرشکاال
Cargo Reception Capacity 

15میلیونتندرسال
15 Million Tons Per Year
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امارات متحده عربی
UAE

 افغانستان
Afghanistan

پاکستان
Pakistan

عمان
Oman

هند
India

دوحه
Doha

قطر
Qatar

بمبئی
Bambay

س
خلیج فار

persian Gulf

دریای عمان
Oman Sea

جمهوری اسالمی ایران
I.R.IRAN

مزایاو3
قابلیتها
Advantages and 
Features

اقیانوســی کشــور � بنــدر  بزرگتریــن 
برخــورداری از باالتریــن عمــق پــای  �

ــایر  ــه س ــبت ب ــر( نس ــکله )۱6 مت اس
ــادر کشــور بن

قــرار داشــتن در خــارج از محــدوده  �
خلیــج فــارس و تنگــه هرمــز و بنــدری 

ــدون محدودیــت ب
فاصله تا فرودگاه ۴0 کیلومتر �
عضو  � کشورهای  ترانزیتی  دروازه 

IORA به کشورهای CIS و افغانستان
عــدم انتظــار نوبــت کشــتی بــه نســبت  �

ســایر بنــادر کشــور

یکی از بزرگترین ترمینال های مسافری  �
از  با زیربنایی بیش  بین المللی منطقه 
۴000 مترمربع و پذیرش بیش از 600 

نفر بطور همزمان
نزدیکترین مسیر دریایی به کشورهای  �

جنوب شرق آسیا، اروپا و آفریقا
ــدر  � ــن بن ــه تری ــم هزین ــن و ک بهینه تری

بــرای ترانزیــت بــه کشــورهای CIS و 
افغانســتان

بهینه ترین بندر جهت ترانشیپ بار و کاال �
دارای قابلیت منحصر در بانکرینگ و  �

خدمات رسانی به کشتی ها

و  � رفاهــی  امکانــات  از  برخــورداری 
اســکان در مجتمــع بنــدری )هتــل(

سیســتم تــک پنجــره بمنظــور ارائــه  �
خدمــات بنــدری بصــورت متمرکــز

دروازه محــور توســعه شــرق کشــور  �
جغرافیایــی وســعت  بیشــترین  بــا 

کیلومتــر  �  ۵۴۱ از  بیــش  بــودن  دارا 
دریایــی مــرز 

نقــش مهــم بنــدر در کریــدور شــمال –  �
)INSTC( جنوب 

 � The only Iran’s oceanic port; 
 � The highest draft (16 meters) 
compared to other ports of 
the country; 
 � Being located outside the Per-
sian Gulf and the of Hormuz 
Strait areas, and Being a limitless 
port;
 � Only 40-kilometer distance to 
the airport;
 � Transit gate of IORA member 
States to CIS Countries and Af-
ghanistan;
 � No waiting time for vessels, 
compared to other Iranian ports;
 � One of the largest international 

passenger terminals in the re-
gion, with an area of over 4,000 
square meters, and capacity for 
simultaneous reception of more 
than 600 passengers;
 � Shortest maritime route to Euro-
pean, African and south-eastern 
Asia;
 � Most optimal and cost-efficient 
port for transit to CIS Countries 
and Afghanistan;
 � Most optimal port of the country 
for cargo and commodity trans-
shipment;
 � Unique Capability for bunkering 
and service provision to vessels;

 � Welfare and Accommodation 

facilities within the port complex 

(hotel);

 � Single-window system for pro-

viding centralized port services;

 � Being Development axis gate of 

the eastern Iran, with the highest 

geographical expanse;

 � Having Over 541 kilometers of 

marine borders; and

 � Potential for Playing a Significant 

Role in the North-South Transit 

Corridor  the North-South Transit 

Corridor (INSTC).

Chabahar-چابهار
مسیرجتارتامنوکمهزینهبهافغانستان 

نزدیکیبهمناطقصنعتیجنوبغربچین 

چابهار،ورودبهبنادرنسلسوموچهارم 

• Secured and Economical Trade Route to 
Afghanistan

• Proximity to industrial areas in southwest-
ern China

• Chabahar; evolving into third and fourth gen-
erations of ports

Suhar-صحار
صحارتکمیلکنندهزجنیرهبنادرروتردامدرهلند،بندر 

سنترالدربرزیلوآدانیدرکشورهند

• Suhar, complementing the chain between 
ports of Rotterdam in the Netherlands, 
Porto Central in Brazil and Adani in India

Gwadar-گوادر
نزدیکیمناطقصنعتیجنوبغربچین 

راهاندازی  و میانه ترانزیتیآسیای تواناییجذبکاالی
کشتیرانیساحلیبینچابهار-گوادر

• Proximity to industrial areas in southwestern 
China

• Capability for attracting transit cargos of Cen-
tral Asia, and flourishing short-sea shipping 
between Chabahar & Gwadar Ports

پتانسیلترانزیت،
ترانشیپوصادرات
دربندرچابـهــــار
Transshipment, 

Transit and Exports 
Potential in 

Chabahar Port

گوادر
Gwadar

صحار
Suhar
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فرصتهای4
سرمایهگذاریدر
بندرچابهار
Investment 
Opportunities in 
Chabahar Port

Past Investments 
of the Private Sector in 
Chabahar Port

 � Equipment and operation of phase 1 of the 
development plan;
 � Construction of petrochemical products tanks;
 � Construction of petroleum tanks for fuel transit;
 � Ship waste reception facility;
 � Building of fully automated mineral ore terminal; 
 � Construction of a goods storage mechanized 
warehouse.
 � Building of LPG STORAGE installations  shahid Beheshti 
port by B.O.T contract
 � Building of oil products storage installations in shahid 
Beheshti port by B.O.T contract
 � Building of Multi-Purpose warehouses by B.O.T contract

فاز ۲  � و تجهیز  در ساخت  مشارکت 
تا ۵ طرح توسعه بندر شهید بهشتی

احداث انبارهای سرپوشیده و مکانیزه  �
احداث سیلوی غات �
دستی  � پایین  کوچک  صنایع  ایجاد 

پتروشیمی
ایجاد مخازن نگهداری روغن خوراکی  �
ــه  � سوخت رســانی و خدمات رســانی ب

کشــتی ها
ایجاد کارخانه های فـرآوری و بسته  بندی �

ایجاد کارخانه تصفیه شکر خام �
ایجاد کارخانه روغن کشی �
ایجاد کارخانه آرد و خوراک دام و طیور �
ایجاد مخازن فرآورده های نفتی �
ــر،  � ــه تعمیـ ــذاری در زمینـ ــرمایه گـ سـ

ــر ــی کانتینـ ــات جانبـ ــداری و خدمـ نگهـ
احداث محوطه های نگهداری آهن آالت �
فرآورده های  � انتقال  خطوط  احداث 

نفتی و پتروشیمی

صنایع غذایی مرتبط با صنعت شیات �

تولید انرژی و احداث و بهره برداری  �

از نیروگاه برق

پردازش مواد معدنی و کانی �

احداث پایانه ویژه ترانزیت و سواپ  �

فرآورده های نفتی

مجمتع کارگاهی تعمیرات استراتژیک  �

و غیر استراتژیک

 � Partnership in construction and 
equipment of phases 2 to 5 of 
Shahid Beheshti Port Develop-
ment Plan;
 � Construction of mechanized 
warehouses;
 � Construction of grain silos;
 � Establishment of small down-
stream petrochemical industries;
 � Construction of cooking oil stor-
age tanks;
 � Providing vessels with bunkering 
and other services;
 � Establishment of processing and 
packaging facilities;

 � Establishment of a sugar refinery;
 � Establishment of an oil-process-
ing factory;
 � Establishment of a powder, and 
fodder factory;
 � Establishment of petrochemical 
products storage tanks;
 � Investment in repair, mainte-
nance and container services
 �
 � Construction of ironware storage 
yards;
 � Construction of petroleum and 
oil products pipelines;

 � Food industries associated with 

the fisheries industry;

 � Energy generation, and estab-

lishing and operation of power 

plants;

 � Processing of minerals and inor-

ganic materials;

 � Construction of transit special-

ized terminal and petroleum 

products swap;

 � Workshop complex of strategic 

and non-strategic reparations; 

سرمایهگذاریاجنامشده
بخشخصوصیدربندرچابهار

تجهیز و راهبری فاز یک طرح توسعه �
احداث مخازن پتروشیمی �
احداث مخازن نفتی جهت ترانزیت سوخت �
احداث کارخانه آب شیرین کن اسموزی معکوس �
جمع آوری مواد زائد کشتی ها �
احداث ترمینال تمام مکانیزه مواد معدنی �
احداث انبار مکانیزه نگهداری کاال �
احــداث مخــازن نگهــداری LPG در بنــدر شــهید بهشــتی بــه  �

)B.O.T( روش
احــداث مخــازن فــرآورده هــای نفتــی در بنــدر شــهید بهشــتی  �

)B.O.T( بــه روش
روش  � بــه  کاال  نگهــداری  چندمنظــوره  انبارهــای  احــداث 

)B.O.T(
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شـــــروع
START

پایان
The End

ارسال تقاضای

سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار

Submission of investment 
application by the investor

3

49

5

10

2
8

No/خیر
اعالم به متقاضی

جهت اطالع

Informing the 
applicant

Yes/بلی

6

7

ارسال طرح توجیهی فنی و اقتصادی سرمایه گذار به کارشناسان خبره

Submitting investor's technical and economic 
feasibility study report to the experts

ارائه گزارش توجیهی فنی و اقتصادی طرح  توسط سرمایه گذار

Provision of the technical and economic feasibility 
report of the project by the investor

امضاء قرارداد توسط متقاضی

و مدیر کل بندر و ابالغ قرارداد 

Signature of the contract by the 
applicant and the port's Director 
General, and communication of 

the contract

تنظیم قرارداد

 و پیوست های مورد نیاز طبق مجوز

اخذ شده

Preparing the contract and 
necessary appendices 
based on the acquired 

license

بررسی تقاضا

در کمیته بازاریابی و

سرمایه گذاری

Reviewing of the application 
by the marketing and

 investment committee

 اعالم

 به شرکت سرمایه گذار جهت ارائه

 گزارش توجیهی فنی و اقتصادی طرح،

تعهدنامه و ارزیابی توان مالی

Informing the investing company to 
provide the technical and economic 

feasibility report of the project, 
bank letter of undertaking and 

financial strength 
assessment

 بررسی گزارش توجیهی فنی

 و اقتصادی طرح توسط کارشناسان

 خبره بندر و ارسال طرح نهایی به سازمان

بنادر و دریانوردی جهت اخذ تاییدیه

Reviewing the technical and 
economic feasibility report by the 
port's experts, and forwarding the 

final project to the PMO 
Headquarters for 

approval

Lorem ipsum

 بررسی

 طرح در سازمان و

 صدور مجوز جهت انعقاد

قرارداد

Reviewing the project in the PMO, 
and issuing a license for 

concluding the 
contract

بندر چابهار
Chabahar Port

سرمایه گذار
Investor

سازمان بنادر و دریانوردی
Ports and Maritime Organization

1

4
به  که  سرمایه گذاری  طرح های  از  است  عبارت  همسان:  غیر  طرح های 
صورت غیر مستقیم مکمل فعالیت های خدمات بندری و دریایی محسوب 
از یک جهت به حمل و نقل دریایی )دارای واردات  می شوند و حداقل 
احداث  سرمایه گذاری  طرح های  همانند  می باشند.  وابسته  صادرات(  یا 
و  تولیدی  کارگاه های  افزوده،  ارزش  تولید  جلستیکی،  خدماتی  مراکز 

تبدیلی و غیره.

به عنوان  از طرح های سرمایه گذاری که  طرح های همسان: عبارت است 
طرح های  همانند  دریایی،  و  بندری  اصلی  خدمات  فعالیت های  مکمل 
سرمایه گذاری احداث مخازن نگهداری فرآورده های نفتی، احداث مخازن 
نگهداری روغن خوراکی، احداث سیلوی غالت، احداث انبارهای عمومی و 

غیره که سابقه اجرایی آن در بندر وجود داشته باشد می باشند.

فرآیند
انعقادقراردادهای
سرمایهگذاری
The Process of 
Concluding 
Investment 
Contracts

Precedented projects include investment projects 
as complementary to the main port and maritime 
services, such as investment on establishing pet-
rochemical products storage tanks, cooking oil 
tanks, grain silos, generic warehouses, etc., with 
operational background in the port

Unprecedented projects include investment projects 
as indirect complementary to the main port and mari-
time services, and have at least one related aspect to 
maritime transportation (with an importation or expor-
tation aspect), such as investment plans of establish-
ing logistic services centers, added-value generation, 
production and conversion workshops, etc.
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معافیتهاو5
ختفیفات
Discounts and 
Exemptions

تخفیف 80 درصدی کلیه  ردیف های حقوق و عوارض وارده  �
بر کشتی های الینر وارده به بندر چابهار

تخفیف 90 درصدی در هزینه های تخلیه و بارگیری کانتینر  �
بنادر  سایر  به  نسبت  الینر  های  کشتی  به  متعلق   )THC(

جنوبی کشور
تخفیف 80 درصدی در هزینه های توقف کنار اسکله  �
تخفیــف 60 درصــدی در هزینه هــای راهنمایــی، یــدک کشــی،  �

الیروبــی بــرای خطــوط کشــتیرانی الینــر
تخفیف 7۵ درصدی در هزینه انبارداری کانتینرهای خالی و 8۵  �

درصدی در انبارداری کاننتینرهای صادراتی و ترانزیت خارجی
خطوط  � به  وارده  کانتینری   THC در  پلکانی  تخفیف  ارائه 

کشتیرانی
واگذاری اراضی بصورت اجاره بلند مدت در قالب قرارداد های  �

 B.O.O و B.O.T، B.L.T، B.O.O.T سرمایه گذاری به روش
امــکان واگــذاری زمیــن و انبــار بــه شــکل اســتیجاری بــا قیمــت  �

رقابتــی بصــورت بلنــد مــدت و کوتــاه مــدت بــه متقاضیــان و 
ســرمایه گذاران

امکان برنامه ریزی و اجرای حمل و نقل ترکیبی �
چابهار  � بندر  در  مشارکت  قرارداد  موضوع  تجهیزات  ورود 

تابع مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه 
اقتصادی می باشد.

مشوقهایتعرفهای
 Tariff Incentives

 � 80% discount for all items of port dues and duties 

to vessels;
 � 90% discount on container loading and loading 

costs (THC) for Liner ships compared to other south-

ern ports of the country;
 � 80% discount on stopping costs near the waterfront;
 � 60% discount for guiding, towage and dredging 

costs for liner shipping lines;
 � 75% discount for storage costs of the empty 

containers and 85% for storage of exporting 

and transit containers;
 � Offering gradual discount for container THC of 

shipping lines;
 � Land delegation as long-term lease agreements in 

form of B.O.OT, B.L.T, B.O.T, and B.O.O investment 

contracts;
 � Opportunity for land and warehouse delegation in 

form of long and short-term lease agreements with 

competitive prices for applicants and investors;
 � Opportunity of planning and executing combined 

transport.
 � Entry of equipment to chabahar port within 

partnership agreements is subject to the rules 

and regulations of free trade-industrial zones 

and special economic zones

مشوقهایغیرتعرفهای
 Non-Tariff Incentives

تخصیص تسهیات از محل وجوه اداره شده به بخش های  �
و  مسافر  حمل  شناورهای  تأمین  و  خرید  جهت  دولتی  غیر 
خودرو، ساخت مخازن نفتی، انبار، سیلو و سایر محوطه های 

نگهداری کاال در بندر شهید بهشتی چابهار
عدم اعمال رشد اجاره بهای ثابت قرارداد اجاره اراضی به  �

مدت ۵ سال در مدل های مالی
ــی ســرمایه )IRR( ۳0 درصــد  � ــرخ بازگشــت داخل احتســاب ن

بــرای قراردادهــای ســرمایه گذاری
کلیـه  � در  درآمـدی سـازمان  پرداخـت سـهم  اعطـای معافیـت 

قراردادهـای سـرمایه گـذاری شـامل اجاره بهای متغیر، سـهم 
باربـری، انبـارداری، خن کاری و THC در خصوص کاالهای 

مـازاد بـر تعهـد تنـاژ بـه مـدت ۵ سـال از زمـان بهره بـرداری

 � Allocation of financial resource from PMO managed 
funds to private sectors for purchase and provide of 
passenger and carriage vessels, construction of oil 
tank, silos and other storage facilities in Shahid 
Beheshti port of Chabahar;
 � Lack of growth in the fixed rate of rent for land lease in 
the financial models for 5 years;
 � Counting 30% internal rate of return (IRR) for investment 
contracts;
 � Granting exemptions from PMO’s income share in all 
investment contracts including variable rent, cargo 
share, warehousing, bilge and THC regarding extra 
goods on tonnage commitment for 5 years since 
operation; 
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مشخصاتاسکلهها،6
جتهیزاتاستراتژیکو
جتهیزاتدریایی
Berths, 
Strategic and 
Maritime Facilities 
Specification

مشخصات اسکله های بندر شهید بهشتی
Shahid Beheshti Berths Specification

Old Berths|اسکلههایقدیم

شمارهاسکله
Berth No.

طول
Length

عمقپایاسکله
Berth Depth

کاربری
Type

521014
کاالیعمومیونفتی

General cargo & Oil

)Measurement unit: meter|واحد:متر(

اسکلههایجدید)فازاولطرحتوسعه(
NewBerths)Phase1oftheMasterPlan(

شمارهاسکله
Berth No.

طول
Length

عمقپایاسکله
Berth Depth

کاربری
Type

330416
چندمنظوره

Multipurpose

432016
کانتینری

Container

532016
کانتینری

Container

)Measurement unit: meter|واحد:متر(

مشخصات اسکله های بندر شهید کالنتری
Shahid Kalantari berths specification

شماره اسکله
Berth No.

طول
Length

عمق پای اسکله
Berth Depth

کاربری
Type

1452
پایگاه دریابانی

Coastguard base

2452.5
کاالی عمومی لنج ها

General cargo for dhows

3453
کاالی عمومی لنج ها

General cargo for dhows

4453/5
کاالی عمومی لنج ها

General cargo for dhows

518511
چندمنظوره

Multi-purpose

)Measurement unit: meter |  واحد: متر(

کانال و حوضچه بندر شهید بهشتی
Shahid Beheshti Channel

طول کانال
 Length

)Nautical mile ،مایل دریایی(

عرض
 Width
)Meter ،متر(

عمق متوسط
Average 

Berth Depth
)Meter ،متر(

مساحت حوضچه
Berth Area

)Hectare ،هکتار(

عمق حوضچه بندر شهید بهشتی
Depth at 

Shahid Kalantari Berth 
)Meter ،متر(

33001630016

کانال بندر شهید کالنتری
Shahid Kalantari Channel

طول کانال
 Length

)Nautical mile ،مایل دریایی(

عرض
Width

 )Meter ،متر(

عمق متوسط
Average 

Depth
)Meter ،متر(

مساحت حوضچه
Berth Area

)Hectare ،هکتار(

عمق حوضچه بندر شهید کالنتری
Depth at

Shahid Kalantari Berth 
)Meter ،متر(

1.210011.514.511.5
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جتهیزاتاستراتژیک
Strategic Equipment

نوعجتهیز
Equipment

ظرفیت)تن(
Capacity (Ton)

تعداد
Quantity

مدل
Model

Shore mobile cranes ,2 140 جرثقیلساحلیLHM 550

Shore mobile cranes ,1001 جرثقیلساحلیLHM 400

Shore mobile cranes ,5 80 جرثقیلساحلی

3 LHM 420 cranes

1 LHM 320 crane

1 LHM 1200 cranes

Shore mobile cranes ,1 60 جرثقیلساحلیMHC115

Shore mobile cranes ,1 36 جرثقیلساحلیLHM150

Reach stackers ,7 45 ریچاستکر

2 Fantuzzi  
reach stackers

4 KALMAR reach 
stackers

1 KALMAR reach stacker

Yard mobile cranes  , محوطــهای  1LTM1130 130 جرثقیــل

Yard mobile cranes  , محوطــهای  3 60 جرثقیــل
2 LTM1090 cranes

1 TADANO crane

Yard mobile cranes  , محوطــهای  3LTM1050 50 جرثقیــل

Yard mobile cranes  , محوطــهای  1KATO 35 جرثقیــل

Yard mobile cranes  , محوطــهای  5 25 جرثقیــل
4 A300 device

1 IHI device

Empty Container Handler ,8 4.5امتیاستکرKALMAR

 Pneumatic ship unloader ,600مکندهغالت Ton/hr 4NEUERO

Fork lifts ,9 3-5 لیفتراکClark

Top lift , 1 45تاپلیفتKALMAR

Fork lifts ,101 لیفتراکKOMATSU

Fork lifts ,151 لیفتراکKOMATSU

Fork lifts ,2 20 لیفتراکKALMAR

Tractors ,10 ******تراکتورFerguson

Chassis , 30******کفی******

جتهیزاتدریایی
Marine Servicing Facilities

اسمومدلشناور
Name

توان
Engine power 

(HP)

تعداد)فروند(
Quantity

(Tugboat)2یدککشیادگار

Yadegar 2 (tugboat)
44001

(Tugboat)یدککشثوره

Sooreh (tugboat)
30001

(Tugboat) یدککشرمضان

Ramezan (tugboat)
24001

(Tugboat)یدککشخضرا

Khazra (tugboat)
16001

(Search And Rescue Boat)شناورناجی
Naji (search and rescue boat)

16001

(Pilot Boat) 9شناورراهنمابرهادی
Hadi 9 (pilot boat)

12001

(Barge)بارجسوخترسانوآبرسانسرداب

Sardab (fuel and water supply barge)
-1

(Barge)2بارج3خنیپیشین

Pishin 2 (3-bilge barge) 
-1
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پروژه های آتی بندر
Important Future Projects

ردیف
No.

عنوان پروژه
Name

1

تکمیل فاز 2 تا 5 طرح و توسعه بندر شهید بهشتی و ارتقاء ظرفیت به 83 میلیون تن
Completion of phases 2 to 5 of Shahid Beheshti Port Development Plan 

and capacity promotion up to 83 million tons
25 MW احداث نیروگاه

Construction of a 25-megawatt power plant
احداث سیلوی غالت با ظرفیت 100 هزار تن

Construction of grain silo with a capacity of 100,000 tons
ایجاد شبکه ریلی محدوده بندر

Formation of the port area railroad network
احداث ترمینال متام مکانیزه مواد معدنی

Construction of a fully mechanized minerals terminal
نصب  X-Ray و جتهیزات کنترلی کانتینر

X-ray installation and container control equipment
تعریض جاده های دسترسی و جلستیکی بندر

Widening the port access and logistic routes
احداث برج کنترل ترافیک و ساختمان مرجع دریایی

Construction of traffic control tower and maritime authority building
توسعه گیت ورود و خروج کامیونهای حامل کاال

Development of entrance and exit gateways of cargo-carrying trucks

2
ایجاد زیرساخت های مخابراتی و رادیویی به منظور پوشش کامل آبهای ساحلی استان

Creation of telecommunication and radio infrastructures for complete coverage 
of shore waters of the province

احداث ایستگاه جستجو و جنات فرعی شرق )پسابندر( و غرب )زرآباد و کنارک(3
Construction of search and rescue sub-center in east (Pasabandar) and west (Zarabad and Kenarak)

تکمیل مطالعات زیست محیطی بندر 4
Completion of port environmental studies

5
تکمیل دیوارکشی، محوطه سازی و ساختمان های عملیاتی بندر شهید بهشتی

Compeletion of fencing, landscaping and constructing of operational buildings of shahid 
Beheshti port

ساماندهی اراضی توسعه بندر شهید بهشتی6
Organising of shahid Beheshti port development lands

ساماندهی ورودی و خروجی شرقی بندر شهید بهشتی7
Organising of shahid Beheshti port East gate entrance and exit

تأمین برق طرح توسعه بندر شهید بهشتی8
Supplying of for shahid Beheshti port development lands electricity power

تعمیرات سه باب انبار بندر شهید بهشتی9
Repairment of 3 shahid Beheshti port warehouses

تکمیل دیوار حفاظت ساحلی بندر شهید بهشتی10
Compeletion of shahid Beheshti coastal security wall

11
تعمیرات اسکله های شماره 1 و 5 بندر شهید کالنتری و 1 ، 2 و 5 بندر شهید بهشتی

Repairment of Jetties No 1 & 5 of shahid Kalantari Port and Jetties No 1,2 & 5 of shahid Beheshti 
Port.

احداث اسکله های شناور تفریحی، خدماتی در بندر شهید بهشتی12
Building of pleasure Jetty and service Boat Jetty in shahid Beheshti Port

اجرای سیستم اعالن حریق در اماکن بندری13
Implementation of fire annunciation system in port areas.

14
اجرای سیستم آبیاری قطره ای فضای سبز بنادر شهید بهشتی، شهید کالنتری و کوی مسکونی
Implementation of dripp irrigation plan in green spaces of shahid Beheshti port, 

shahid Kalantari port and port residental district

Phase One|فازیک

• Construction of the breakwater tail with a 
length of 1470 meters

• Construction of a container terminal, includ-
ing two berths with a length of 640 meter

• Construction of three multi-purpose berths 
with a length of 750 meters

• Dredging of 15.8 million cubic meters, to the 
depth of -16 meters

• Reclamation of lands (203 hectares) during 
phase 1

اطالهموجشکنبهطول1470متر 

به  اسکله پست دو شامل کانتینری ترمینال یک احداث
طول640متر

احداثسهپستاسکلهچندمنظورهبهطول750متر 

الیروبیبهمیزان15/۸میلیونمترمکعبتاعمق)16-( 

احیاءاراضیبهمیزان203هکتاردرفازاولطرحوتوسعه 

Phase Two|فازدو

• Improvement of 38 hectares of restored lands

• Constructing container terminal with 900 
meters berths length

بهسازی3۸هکتارازاراضیاحیاءشده 

احداثترمینالکانتینریباحدود900متراسکله 

Phase Three|فازسه

• Constructing container terminal with 1200 
meters berths length

احداثترمینالکانتینریبا1200متراسکله 

Phase Four|فازچهار

• Constructing container terminal and multi-pur-
pose with 700 meters berths length

احداثترمینالکانتینریوچندمنظورهبا700متراسکله 

Phase Five|فازپنج

• Constructing multi-purpose with 1600 meters 
berths length

احداثاسکلهچندمنظورهبهطول1600متر 

فازبندیطرحوتوسعهبندرشهیدبهشتی
Plan and Development Phases of Shahid Beheshti Port

پروژههایمهم7
اجنامشدهو
آتیبندر
Important 
Completed and 
Future 
Projects

پروژه های مهم اجنام شده بندر
Important Completed Projects

ردیف
No.

عنوان پروژه
Name

مدت اجرا )ماه(
Duration of 

Implementation (Month)

1
تکمیل فاز ۱ طرح و توسعه بندر شهید بهشتی و ارتقاء ظرفیت به ۱۵ میلیون تن
Completion of phases 1 of Shahid Beheshti Port Development Plan 

and capacity promotion up to 15 million tons
132

2
احداث ساختمانهای عملیاتی بندر شهید بهشتی

Construction of the operational buildings of Shahid Beheshti Port
30

3
احداث خط انتقال آب از بندر شهید بهشتی به کوی بندر و بندر شهید کالنتری

Construction of freshwater pipeline from Shahid Beheshti Port to 
port residential areas and to Shahid Kalantari Port

8

4
جتهیز ترمینال مسافر دریایی

Equipping marine passenger terminal
6

5
ساختمان پاس کشتی ها

Vessel monitoring center
12

6
ساختمان نگهداری جتهیزات مقابله با آلودگی دریا

Storage building for marine pollution response equipment
12

7
احداث ساختمان مجتمع رفاهی )هتل(

Construction of the welfare complex (hotel)
12
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فاصلهزمینیبندر8
چابهارباشهرهاو
مرزهایمهمکشور
(مسافت ها برحسب کیلومتر)

Distance to 
Important Cities
(Distance in Kilometer)

آستارا
Astara

۲۴۷۵
2475

جلفا
Jolfa

۲۶۹۵
2695

اصفهان
Isfahan

۱۵۸۴
1584

خسروی
Khosravi

۲۸۳۹
2839

باجگیران
Bajgiran

۱۸۹۷
1897

سرخس
Sarakhs

۱۸۳۲
1832

بازرگان
Bazargan

۲۶۵۸
2658

شیراز
Shiraz

۱۴۹۴
1494

آبادان
Abadan

۲۰۸۸
2088

کرمان
Kerman

۹۲۳
923

بندر امام
Imam Port

۲۰۰۹
2009

مشهد
Mashhad

۱۶۴۷
1647

انزلی
Anzali

۲۳۲۶
2326

یزد
Yazd

۱۲۸۴
1284

نوشهر
Nowshahr

۱۷۹۸
1798

میلک
Milak

۹۱۰
910

خرمشهر
Khorramshahr

۲۱۰۷
2107

دوغارون
Dogharoon

۱۶۷۰
1670

بندر عباس
Bandar Abbas

۶۸۲
682

پیشین
Pishin

۱۸۷
187

تهران
Tehran

۱۹۶۱
1961

میرجاوه
Mirjaveh

۷۸۸
788

چابهار
Chabahar
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فاصلهمسیرهای9
راهآهنزاهدانتا
مرزهایترانزیتیکشور
(مسافت ها برحسب کیلومتر)

Zahedan Railroad 
Distance to Iranian 
Transit Borders
(Distance in Kilometer)

جلفا
Jolfa

۲۵۲۸
2528

اصفهان
Isfahan

۱۲۸۴
1284

خسروی
Khosravi

۲۱۴۶
2146

سرخس
Sarakhs

۱۸۷۸
1878

شیراز
Shiraz

۱۱۶۵
1165

کرمان
Kerman

۵۴۷
547

بندر امام
Imam Port

۲۲۲۳
2223

مشهد
Mashhad

۱۷۵۸
1758

انزلی
Anzali

۲۰۱۰
2010

یزد
Yazd

۹۰۰
900

میلک
Milak

۱۰۴
104

خرمشهر
Khorramshahr

۲۲۳۲
2232

تهران
Tehran

۱۵۵۶
1556

بندر عباس
Bandar Abbas

۱۴۹۵
1495

میرجاوه
Mirjaveh

۹۴
94

چابهار
Chabahar
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ایرانشهر
I r a n s h a h r

زاهدان
Z a h e d a n

مسیرهای ریلی ساخته شده
Railways made

 پیشرفت از چابهار تا ایرانشهر:بیش از  ۵۵ درصد
Progress from Chabahar to Iranshahr: More than 55%

 در حال ساخت از ایرانشهر تا زاهدان:بیش از ۱۰ درصد
Construction from Iranshahr to Zahedan: More than 10%

و راه  وزارت  اولویت های  از  یکی  بهشتی  شهید  بندر  به  ریلی  خط   اتصال 
می باشد اجرا  حال  در  مالحظه ای  قابل  پیشرفت  با  که  بوده  شهرسازی 

Connection of the railway grid to Shahid Beheshti Port is one the 
priorities of the Ministry of Roads and Urban Development, 
which is being executed with significant progress.

 طول راه آهن از چابهار تا زاهدان: 610 کیلومتر
The length of the railway from Chabahar to Zahedan: 610 kmcv

ــی از  ــدر شــهید بهشــتی یک ــه بن ــی ب اتصــال خــط ریل
ــا  ــه ب ــوده ک ــازی ب ــای وزارت راه و شهرس ــت ه اولوی
پیشــرفت قابــل ماحظــه ای در حــال اجــرا مــی باشــد.
Railroad connection to Shahid Beheshti Port has been one 

of the priorities of the Ministry of Roads and Urban Devel-

opment, which is being in progress with a considerable 

progress.
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فاصلهدریایی10
بندرچابهار
بابنادرمهممنطقه
)بهمایلدریایی،یکمایلدریایی
برابربا1/۸52کیلومتراست(

Chabahar Maritime 
Distance to Other 
Major Regional Ports
(Unit: Nautical miles (nm) a Nautical 
miles is a qual to 1/852 km)

 شهید رجایی
Shahid Rajaee

۳۱۵
315

مسقط
Muscat

۱۵۰
150

شهید باهنر
Shahid Bahonar

۳۰۵
305

سالله
Salaleh

۷۲۰
720

بوشهر
Bushehr

۶۳۰
630

کراچی
Karachi

۳۵۸
358

امام خمینی
Imam Khomeini

۷۷۰
770

مببئی
Mumbai

۷۸۵
785

خارک
Khark

۶۴۵
645

سنگاپور
Singapore

۳۱۸۵
3185

کیش
Kish

۳۹۲
392

شانگهای
Shanghai

۵۳۴۰
5340

خرمشهر
Khorramshahr

۸۰۵
805

بوسان
Busan

۵۶۸۰
5680

آبادان
Abadan

۸۰۰
800

یوکوهاما
Yokohama

۶۰۷۵
6075

شویخ
Shuwaikh

۷۷۰
700

هنگ کنگ
Hong Kong

۴۶۰۰
4600

دوحه
Doha

۵۶۰
560

تایوان
Taiwan

۴۸۲۰
4820

منامه
Manama

۵۷۵
575

یمن
Yemen

۱۳۰۰
1300

دبی
Dubai

۳۶۰
360

فیجی
Fiji

۷۷۱۰
7710

فجیره
Fujairah

۲۳۵
235

بانکوک
Bangkok

۴۰۰۰
4000

(ره)

نام دستگاه
Name

نوع خدمات
Service Type

کشور سازنده
Manufacturing  

Country

مشخصه بارز
Specifications

تعداد
Quantity

وضعیت آماده بکار
Operational Status

پاورپک
Power pack

ژنراتور انتقال قدرت
Transmission generator

دامنارک
Denmark

5/2 کیلووات
2.5 kilowatts

2 دستگاه
2 Device

یک دستگاه مستقر در شناور ثوره آماده بکار
One standby device, positioned 

on Sooreh Vessel

پاورپک
Power pack

ژنراتور انتقال قدرت
Transmission generator

دامنارک
Denmark

25 کیلووات
25 kilowatts

1 دستگاه
1 Device

آماده بکار
Standby

پاورپک
Power pack

ژنراتور انتقال قدرت
Transmission generator

دامنارک
Denmark

42 کیلووات
42 kilowatts

2 دستگاه
2 Device

آماده بکار،  یک دستگاه مستقر در شناور یادگار و یک 
دستگاه مستقر در انبار جتهیزات

 Standby – one device positioned on Yadegar 
Vessel, another in the equipment warehouse

بوم ساحلی
Inshore boom

مهار محدوده آلوده
Containing polluted area

دامنارک
Denmark

200 متری
200 meters

2 رول
2 roll

آماده بکار، یک رول مستقر در شناور ثوره و یک رول 
مستقر در انبار جتهیزات می باشد

Standby – one roll positioned on Sooreh Vessel 
and another in the equipment warehouse

بوم ساحلی
Inshore boom

مهار محدوده آلوده
Containing polluted area

دامنارک
Denmark

100 متری
100 meters

1 رول
1 roll

آماده بکار، مستقر در انبار جتهیزات
Standby –positioned in the 

equipment warehouse

بوم رودخانه ای
River boom

مهار محدوده آلوده
Containing polluted area

دامنارک
Denmark

200 متری
200 meters

1 رول
1 roll

آماده بکار، مستقر در انبار جتهیزات
Standby –positioned in the 

equipment warehouse

بوم جاذب
Sorbent Sheet

مهار محدوده آلوده و جذب آلودگی
Containing polluted areas and absorbing 

pollution

دامنارک
Denmark

هر بسته 12 متر
12 meters a pack

18 بسته
18 packs

آماده بکار، مستقر در انبار جتهیزات
Standby –positioned in the 

equipment warehouse

ورق جاذب
Sorbent Sheet

مهار محدوده آلوده و جذب آلودگی
Containing polluted areas and absorbing 

pollution

دامنارک
Denmark

-
2 بسته
2 packs

آماده بکار، مستقر در انبار جتهیزات
Standby –positioned in the 

equipment warehouse

پمپ آب 
Water pump

پمپ آب
Weir skimmer

ژاپن
Japan

روبین
Rubin

1 دستگاه
1 Device

آماده بکار، مستقر در انبار جتهیزات
Standby –positioned in the 

equipment warehouse
دستگاه شستشوی 

جتهیزات
Cleaning & washing 

equipment

شستشوی جتهیزات با آب شیرین
Washing the equipment with fresh water

آملان
Germany

Karcher HDS1000 
8 BAR

1 دستگاه
1 Device

آماده بکار، مستقر در انبار جتهیزات
Standby –positioned in the 

equipment warehouse

اسکیمر دیسکی
Disk skimmer

جمع آوری و جداسازی مواد نفتی از آب
Recovery and separation of petroleum 

materials and water

دامنارک
Denmark

Up to 45 m3 per 
hours

1 دستگاه
1 Device

آماده بکار، مستقر در انبار جتهیزات
Standby –positioned in the 

equipment warehouse

اسکیمر برسی
Brush skimmer

جمع آوری و جداسازی مواد نفتی از آب
Recovery and separation of petroleum 

materials and water

دامنارک
Denmark

40 Ton per Hours1 دستگاه
1 Device

آماده بکار، مستقر در انبار جتهیزات
Standby –positioned in the equipment warehouse

اسکیمر چاهکی
Weir skimmer

جمع آوری و جداسازی مواد نفتی از آب
Recovery and separation of petroleum mate-

rials and water

دامنارک
Denmark

Max perss : 101 دستگاه
1 Device

مستقر در شناور یادگار آماده بکار
Standby – positioned on Yadegar Vessel

تانکر شناور
Floating tank

انبار مواد زاید نفتی طی عملیات
Storing unwanted petroleum materials during 

operations

دامنارک
Denmark

m3  10 3 عدد
3 Number

آماده بکار، مستقر در انبار جتهیزات
Standby –positioned in the equipment warehouse

دمنده
Blower

تامین هوای فشرده
Provision of compressed air

انگلستان
U.K.

OLEO MAC 1903 دستگاه
3 Device

آماده بکار، مستقر در انبار جتهیزات
Standby –positioned in the equipment warehouse

پمپ غلیظ کش
Mono-pump

پمپاژ هوای فشرده
Pumping of compressed air

ژاپن
Japan

Yanmar1 دستگاه
1 Device

آماده بکار، مستقر در انبار جتهیزات
Standby –positioned in the equipment warehouse

ژنراتور برق
Electricity 
generator

تولید انرژی الکتریکی
Generating electrical energy

آملان
Germany

HATZ DISELE1 دستگاه
1 Device

آماده بکار، مستقر در انبار جتهیزات
Standby –positioned in the equipment warehouse

جتهیزات11
مقابلهبا

آلودگیدریا
Marine 

Pollution 
Response 

Equipment

29 Chabahar Port بندر چابهار28



فاصلهبا12
بنادرمهمجهان
)بهمایلدریایی،یکمایلدریاییبرابربا
1/۸52کیلومتراست(

Distance with 
Major Ports of 
the World
(Unit: Nautical miles (nm) a Nautical miles 
is a qual to 1/852 km)

خلیج فارس
Persian Gulf

دریای عمان
Gulf of Oman

جمهوری اسالمی ایران
I.R.IRAN

ونکوور
Vancouver

۱۰۱۵۵
10155

هالیفاکس
Halifax

۷۲۸۰
7280

سانتیاگو دوکوبا
Santiago

۸۴۲۰
8420

روتردام
Rotterdam

۵۹۷۰
5970

لی هاور
Le Haver

۵۷۸۰
5780

بیلبائو
Bilbao

۵۴۷۰
5470

جنوا
Genoa

۴۱۳۵
4136

سانتوس
Santos

۷۹۳۰
7930

ریوگراند
Rio Grande

۷۹۷۰
7970

والپارایزو
Valparaiso

۹۶۵۰
9650

سان لورنزو
San Lorenzo

۸۳۸۰
8380 کیپ تاون

Cape Town
۴۵۶۰
4560

عقبه
Aqaba

۲۵۳۵
2535

مومباسا
Mombasa

۲۲۲۰
2220

تاجنونگ پریوک 
Tanjungpura

۳۴۶۰
3460

کاندال 
Candela

۵۷۵
575

پرت
Perth

۴۷۵۵
4755

آدالید
Adelaide

۵۹۸۰
5980

اسپرانس
Esperance

۵۲۰۰
5200 بریزبن

Brisbane
۶۸۶۰
6860

کالنگ
Klang

۳۰۰۰
3000

بانکوک
Bangkok

۴۰۰۰
4000

اوزاکا
Osaka

۵۸۸۰
5880

بوسان
Busan

۵۶۸۰
5680

اینچئون
Incheon

۵۷۴۰
5740

تیاجنین
Tianjin

۵۹۵۰
5950

شانگهای
Shanghai

۵۳۴۰
5340

کالیپدا
Klaipeda

۶۶۳۰
6630

کانستانزا
Kanstanza

۳۶۸۰
3680

هامبورگ
Hamburg

۶۲۲۰
6220

برمن
Bermen

۶۲۰۰
6200

نووروسیسک
Novorossiysk

۳۹۵۰
3950

جمهوری اسالمی ایران

I.R.IRAN

چابهار
Chabahar
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شرکتهایکارگزاریترابریدریایی
S h i p  A g e n t s

مرکزهماهنگی13
جستجوو
جناتدریایی
)MRCC(
Maritime
Rescue Coordination
Center (MRCC)

ارائهخدمات

ــناور  � ــط ش ــی توس ــات دریای ــتجو و نج ــات جس ــه خدم ارائ
۲0 متــری ناجــی ۵

خدمات جستجو و نجات پروازی از طلوع تا غروب آفتاب تا  �
محدوده پروازی ۵0 مایل دریایی توسط بالگردهای دریایی

ارائه خدمات پزشکی جستجو و نجات دریایی به صورت  �
ارائه خدمات مشاوره از راه دور توسط پزشک حرفه ای و 

استقرار تیم پزشکی روی شناور
ارائه گزارش هواشناسی در دو نوبت در روز و در ساعات  �

9 و ۱۴ برای شناورها در برد وی اچ اف و ارائه گزارش 
هواشناسی بعد از تماس با مرکز

ارائه خدمات جستجو و نجات دریایی با کمک همیاران  �
ناجی در سواحل استان

ارائه خدمات جستجو و نجات دریایی با طرح مکان ایمن  �
برای افراد مضطر در تمام سواحل تحت پوشش

متاستلفنیاضطراری
درمحدودهسواحلاستان

تلفن اضطراری: 1550  �
054–35321415 :VHF تلفن ثابت روی خط

054–35321216 :HF تلفن ثابت روی خط
تلفن عمومی: 312۸3230–054

تلفکس بین المللی:35321215–054

Provision of Services
 � Providing Maritime Search and Rescue Services by 
twenty-meter Naji 5 Vessel

 � Aerial search and rescue services from sunrise to sunset 
with 50 nautical miles limit flying by marine helicopters

 � Providing Medical Services for Maritime Search and 
Rescue Operations through Remote Consultation by a 
Professional Physician and a Medical Team on the Vessel

 � Providing meteorological reports twice a day at 9 a.m. 
and p.m. for vessels on the VHF board and providing 
meteorological reports after contacting the center

 � Providing Maritime search and rescue services with the 
help of Naji Assistants on the coasts of the province

 � Providing Maritime Search and Rescue Services 
Based on the Safety Plan for distressed people on all 
covered coasts

Emergency phone call 
in the provincial beaches

 � Emergency Tel.: 054-1550

Tel. (VHF): 054-35321415

Tel. (HF): 054-35321216

General Tel.: 054-31283230

International telfax No.: 054-35321215

نوعفعالیت:منایندگیکشتیرانی 

• Activity: Shipping Agent
شمارهمتاس:09151450144 

• Tel: +989151450144

سیری
Siri

نوعفعالیت:منایندگیکشتیرانی 

• Activity: Shipping Agent
شمارهمتاس:09151450246 

• Tel: +989151450246

آبران جنوب
Abran Jonub

نوعفعالیت:منایندگیکشتیرانی،ختلیهوبارگیریکاال 

• Activity: Shipping Agent, loading and discharging of cargo
شمارهمتاس:021۸۸5۸5071 

• Tel: +982188585071

البرز ناوگان پارسی
Alborz Navgan Parsi

نوعفعالیت:ختلیهوبارگیریکاال 

• Activity: Loading and discharging of cargo
شمارهمتاس:09151450246 

• Tel: +989151450246

جاده نقره ای
Jade Noghrei

 CMA–CGMنوعفعالیت:منایندهخطکشتیرانی

• Activity: CMA-CGM Shipping Line Agent
شمارهمتاس:09360104465 

• Tel: +989360104465

جهان دریا
Jahan Darya

نوعفعالیت:منایندگیکشتیرانی 

• Activity: Shipping Agent
شمارهمتاس:05435320012 

• Tel: +985435320012

هوپاددریا
Hoopad Darya

نوعفعالیت:منایندگیکشتیرانی 

• Activity: Shipping Agent
شمارهمتاس:09153454031 

• Tel: +989153454031

زورق آبی مکران
Zoragh Abi Mokran

مسلم
Moslem

نوعفعالیت:ختلیهوبارگیریکاالوبارشماری 

• Activity: Loading and discharging of cargo and load count
شمارهمتاس:09190063135 

• Tel: +989190063135

نوعفعالیت:ختلیهوبارگیریکاال 

• Activity: loading and discharging of cargo
شمارهمتاس:09122192۸۸6 

• Tel: +989122192886

مکران پارت
Mokran Part

نوعفعالیت:ختلیهوبارگیریکاال 

• Activity: Loading and discharging of cargo
شمارهمتاس:0543532107۸ 

• Tel: +985435321078 

IPGLCFZ

نوعفعالیت:منایندگیکشتیرانی 

• Activity: Shipping Agent
شمارهمتاس:09151450246 

• Tel: +989151450246

پیوند دریا
Peyvand Darya

نوعفعالیت:ختلیهوبارگیریکاالوبارشماری 

• Activity: Loading and discharging of cargo and load count
شمارهمتاس:09151450246و0543532263۸ 

• Tel: +985435322638 & +989151450246

الله بلوچ
Laleh Baluch

نوعفعالیت:منایندگیکشتیرانی 

• Activity: Shipping Agent
شمارهمتاس:05435320560 

• Tel: +985435320560

دریاسان مطلق
Daryasan Motlagh

نوعفعالیت:منایندگیکشتیرانی 

• Activity: Shipping Agent
شمارهمتاس:09121329۸31 

• Tel: +989121329831

ل دریا بندر غزا
Darya Bandar Ghazal

نوعفعالیت:راهبری،تعمیرونگهداریشناورها 

• Activity: Operation, maintenance and repair vessels
شمارهمتاس:09112319570 

• Tel: +989112319570

فنآوران بحر
Fanavaran Bahr
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افتخاراتو14
گواهینامهها

Honors and 
Certificates

کسبتندیسرتبهخنستارزیابیشاخصهایعمومی
واختصاصـیدسـتگاههـایاجرایـیدردودورهمتوالـی

کسبدوتندیسجایزهملیبهرهوری

کسبگواهینامهوتندیس2ستارهتعالیمنابعانسانی

احـداث6بنـدرچنـدمنظورهکوچـکبارویکـردصنعتی،
گردشـگری،صیادی،توریسـتی،ورزشـیوجتاری

IORAکسبتندیس

کسـبرتبهبرترواحدخدماتیسـبزکشـوروتنهاواحد
خدماتیسـبزاسـتانسیستانوبلوچستان

Recieving annual golden statue award of gen-
eral and specific indexes among provincial ex-
ecutive organizations, for two continous years

Two statues from the national performance 
excellence award;

Certificate and the two-star statue of human 
resources excellence;

Construction of 6 small multi-purpose ports 
with industrial, touristic, fisheries, sport and 

business approaches; and

IORA statue;

Awarded statues as the top-ranked green 
service department in the country and the 
only one in Sistan and Baluchestan province.
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بنادرچندمنظورهکوچک)موجشکنهایمردمی(استانسیستانوبلوچستان
Small Multipurpose Ports (Popular Breakwaters) in Sistan and Baluchestan Province

نامبندر:گواتر 
محلاجرا:107کیلومتریشرقچابهار 
پیشرفتفیزیکی:100درصد 
درخواستسرمایهگذاریواصلهبهاینادارهکل:مسافری–صیادی-توریستی 
کاربریپیشنهادیادارهکل:توریستی 

• Name:  Gowater

• Location:  107 km to the east of Chabahar

• Physical progress (%): 100

• Investment applications received to this Directorate General: 
Passenger transfer – fishing – Tourism

• Usage suggested by the Directorate General: Tourism

نامبندر:گوردیم 
محلاجرا:65کیلومتریغربکنارک 
پیشرفتفیزیکی:حتویلموقت 
درخواستسرمایهگذاریواصلهبهاینادارهکل:گردشگری 
کاربریپیشنهادیادارهکل:گردشگری–ورزشهایآبی 

• Name:  Gordim

• Location:  65 km to the east of Kenarak

• Physical progress (%): 98

• Investment applications received to this Directorate General: 
Tourism

• Usage suggested by the Directorate General: 
Tourism – Water sports

14

نامبندر:رودیک 
محلاجرا:35کیلومتریشرقچابهار 
پیشرفتفیزیکی:۸5درصد 
درخواستسرمایهگذاریواصلهبهاینادارهکل:شیالتی)پرورشماهیدرقفس( 
کاربریپیشنهادیادارهکل:شیالتی–ورزشهایآبی 

• Name:  Roodyek

• Location:  35 km to the east of Chabahar

• Physical progress (%): 85

• Investment applications received to this Directorate General: 
Fishery (Fish breeding in cages)

• Usage suggested by the Directorate General: 
Fishery – Water sports

نامبندر:بیردف 
محلاجرا:95کیلومتریغربکنارک 
پیشرفتفیزیکی:100درصد 
درخواستسرمایهگذاریواصلهبهاینادارهکل:صیادی 
کاربریپیشنهادیادارهکل:صیادی)پرورشماهیدرقفس( 

• Name:  Birdaf

• Location:  95 km to the east of Kenarak

• Physical progress (%): 100

• Investment applications received to this Directorate General: 
Fishing

• Usage suggested by the Directorate General: 
Fishing (fish farming in cage)

25

نامبندر:جد 
محلاجرا:120کیلومتریغربکنارک 
پیشرفتفیزیکی:100درصد 
درخواستسرمایهگذاریواصلهبهاینادارهکل:صیادی 
کاربریپیشنهادیادارهکل:جتاری–صنایعدریایی-صیادی 

• Name: Jod

• Location:  120 km to the east of Kenarak

• Physical progress (%): 100

• Investment applications received to this Directorate General: 
Fishing

• Usage suggested by the Directorate General:  
Commercial - Maritime industries - Fishing

نامبندر:گیشاب)کیژدپ( 
محلاجرا:22کیلومتریشرقچابهار 
پیشرفتفیزیکی:100درصد 
درخواستسرمایهگذاریواصلهبهاینادارهکل:احداثآبشیرینکنخورشیدی 

جهتکشتگلخانهایبهمیزان3000هکتار،تعمیرشناورهایسنتی-تفریحی
کاربریپیشنهادیادارهکل:آبشیرینکن)گلخانه(-پایانهصادراتیموادمعدنی 

• Name:  Gishab

• Location:  22 km to the east of Chabahar

• Physical progress (%): 100

• Investment applications received to this Directorate General: 
Desalination - Reparation of traditional - recreational vessels

• Usage suggested by the Directorate General: 
Desalination (Greenhouse) - Mining Export Terminal
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