ﺑﻨﺪر ﻓﺮﯾﺪوﻧﮑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪار ﺗﺠﺎرت
و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد
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رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﮔـﺮوه ﺗﺠـﺎری ﻗﻘﻨـﻮس :ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺑﻨـﺎدر و
درﯾﺎﻧﻮردی ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺗﺠﺎری و ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺑﻨﺪر ﻓﺮﯾﺪوﻧﮑﻨﺎر واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،ﻣﺤﻤﺪ راﺳﺘﺎد
روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﻨﺪر ﻓﺮﯾﺪوﻧﮑﻨﺎر در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻓﺰود :اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻨﺎدر ﮐﺸﻮر از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻮری ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ
دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﻨﺎدر ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ واردات ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮای ﺻﺎدرات
ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و داﻻن ﻫﺎی ﺗﺠﺎری دو ﻃﺮﻓﻪ ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ
و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ درﯾﺎی ﺧﺰر اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
راﺳﺘﺎد ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺑﻨﺎدر ﺷﻤﺎﻟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﯾﺪوﻧﮑﻨﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و ﺻﺎدرات ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﻨﺪ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ دارد ﮐﻪ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻨﺎدر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺸﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺻﺎدرات و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺑﻮﯾﮋه اﻗﻼم ﻏﯿﺮ
ﻧﻔﺘﯽ از ﺑﻨﺎدر ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر از ﺗﺠﺎر و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﻨﺎدر ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ روﺑﻨﺎﻫﺎی
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻧﻮار ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺟﻬﺖ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻣﮑﺎن اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ وﺟﻮد
دارد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﮐﺸﻮر از ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی
اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻨﺎدر ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮای
ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪر اﻣﯿﺮآﺑﺎد ﺑﻬﺸﻬﺮ ﺑﺎ ﭘﺲ ﮐﺮاﻧﻪ ﯾﮑﻬﺰار ﻫﮑﺘﺎری ،ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﻮﻓﻘﯽ از ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار و ﺻﺎدرات و ارزش اﻓﺰوده در ﻧﻮار ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﺑﻨﺎدر ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎدر اﻟﮕﻮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
** ﻻﯾﺮوﺑﯽ ،ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺑﻨﺪر ﻓﺮﯾﺪوﻧﮑﻨﺎر
راﺳﺘﺎد ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﻨﺪر ﻓﺮﯾﺪوﻧﮑﻨﺎر را
ﻋﻤﻖ ﮐﻢ ﮐﺎﻧﺎل و ﺣﻮﺿﭽﻪ آن داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر
و درﯾﺎﻧﻮردی ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﺣﻮﺿﭽﻪ و ﮐﺎﻧﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح
ﻗﺮارداد اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دارد.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻤﻬﯿﺪات اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ راه
ﻻﯾﺮوﺑﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر رﻓﻊ و در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎ ﻻﯾﺮوﺑﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ورود
ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر
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ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻨﺎدر را ﺗﻼش دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺑﺮای ﺟﺬب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﻻ و
ﮐﺸﺘﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ،ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر ﺑﺮای ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﺑﻨﺪر ﻓﺮﯾﺪوﻧﮑﻨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻧﺒﺎﯾﺪ روﻧﺪ اﻣﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ و روﺑﻨﺎﯾﯽ در ﺑﻨﺎدر ﺑﺪون ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود در ﮐﻨﺎر اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ای  ،ﺷﺎﻫﺪ آﻣﺎدﮔﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ ﺑﺮای ﺟﺬب ﮐﺸﺘﯽ و ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺷﯿﻢ .
** ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻨﺪر ﻓﺮﯾﺪوﻧﮑﻨﺎر ﺧﺒﺮ داد و

ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﮔﺮدﺷﮕﺮی درﯾﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار اﺳﺖ و ﺗﻼش دارﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﻓﻌﺎل
ﮐﻨﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اداره ﮐﻞ ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﻣﺎزﻧﺪران
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﻓﺮاﺧﻮان داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﻨﺪر ﻓﺮﯾﺪوﻧﮑﻨﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی در ﭘﺮ ﺗﺮدد ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ،ﺷﺎﻫﺪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻓﻌﺎل ﮐﻨﺪ.
راﺳﺘﺎد ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮدن
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻨﺎدر ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺑﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن
اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻣﺰاﯾﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ارزش اﻓﺰوده
ﺑﻨﺪر ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻨﺪری ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ.
** ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه ،اﻣﺘﯿﺎز وﯾﮋه ﺑﻨﺪر ﻓﺮﯾﺪوﻧﮑﻨﺎر
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﻨﺪر ﻓﺮﯾﺪوﻧﮑﻨﺎر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری ﺑﻨﺪر ﻓﺮﯾﺪوﻧﮑﻨﺎر از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻨﺪر ﻓﺮﯾﺪوﻧﮑﻨﺎر از ﺳﺎل  69ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ﻃﺮح از ﺳﺎل  74وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  81ﺳﺎﺧﺖ اﺳﮑﻠﻪ  ،ﻣﻮج ﺷﮑﻦ ﻫﺎ و ﺣﻮﺿﭽﻪ آن
ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ و اواﺧﺮ ﺳﺎل  85ﻫﻢ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺮز ﻣﺠﺎز درﯾﺎﯾﯽ را
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد و در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل  86ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮای اﺻﻞ  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
واﮔﺬار ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره
در  21ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  86ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺣﺪود  ۶۹ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﺠﺎری
در ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﻣﺎزﻧﺪران ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺟﺎده ﻫﺎی ﻫﺮاز و ﻓﯿﺮوزﮐﻮه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺪر ﻓﺮﯾﺪوﻧﮑﻨﺎر از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﺎدر ﺣﺎﺷﯿﻪ
درﯾﺎی ﺧﺰر در ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ  ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن  ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درﯾﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮق درﯾﺎی ﺧﺰر – رود وﻟﮕﺎ – درﯾﺎی ﺑﺎﻟﺘﯿﮏ ﺑﻪ
ﺑﻨﺎدر ﻋﻤﺪه ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﻣﺒﻮرگ  ،ﮐﭙﻨﻬﺎک  ،اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ،
روﺗﺮدام و ﻏﯿﺮه ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻓﺮﯾﺪوﻧﮑﻨﺎر از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎی ﺧﺰر – ﮐﺎﻧﺎل وﻟﮕﺎ – دن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
درﯾﺎی ازوف ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و از راه درﯾﺎی ﺳﯿﺎه ﺑﻪ درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺑﺮﺳﺪ
و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر ﺟﻨﻮﺑﯽ اروﭘﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎدر ﺷﻤﺎﻟﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎ
و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﺎدر ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد .
اﯾﻦ ﺑﻨﺪر دارای ﺳﻪ ﭘﺴﺖ اﺳﮑﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل  380ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﺣﻮﺿﭽﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر
ﺑﺎ آﺑﺨﻮر ﭘﻨﺞ و ﻧﯿﻢ ﺗﺎ  6ﻣﺘﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﻬﻠﻮ دﻫﯽ ﺷﻨﺎور ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ
ﻫﺰار ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ را دارد.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎﺣﻠﯽ  70ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﻓﺮﯾﺪوﻧﮑﻨﺎر دارای دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ و در
ﺣﺪود  65ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻏﺮب ﺳﺎری ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎزﻧﺪران واﻗﻊ اﺳﺖ .
ﺑﻨﺪر ﻓﺮﯾﺪوﻧﮑﻨﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای اﺣﺪاث دﻫﮑﺪه درﯾﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺎزﻧﺪران
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻢ  15ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﯾﻦ ﺑﻨﺪر اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺎﺧﺖ  31ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻧﺒﺎر ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه و ﺳﯿﻠﻮی  30ﻫﺰار ﺗﻨﯽ ﻏﻼت،
ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ  26ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ  50ﻫﺰار ﺗﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ
اﺳﺖ از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﻨﺪر ﻓﺮﯾﺪوﻧﮑﻨﺎر اﺳﺖ.
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