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دارای مختصات 60 درجه و 37 دقیقه طول شرقی و 25 درجه و  17 دقیقه عرض   ½
شمالی واقع در جنوب ایران و در شمال دریای عمان .

قرار گرفتن بندر چابهار در حاشیه دریای عمان و اقیانوس هند  و ارتباط از طریق   ½
این آبها با سایر نقاط جهان بخصوص كشورهای شبه قاره

 هند، شرق دور و آفریقای شرقی  ½

تنها بندر اقیانوسی ایران  ½

دروازه محور توسعه شرق كشور  ½

دارا بودن بیش از 300 كیلومتر مرز دریایی  ½

نزدیكترین فاصله زمینی تا كشورهای افغانستان ، پاكستان و آسیای میانه برای   ½
ترانزیت  كاال و اقتصادی ترین بندر برای انجام مبادالت بازرگانی با این كشورها

دارا بودن جایگاه ویژه در مبادالت ایران با سایر كشورهای منطقه  ½

½  ) INSTC ( نقش مهم بندر در كریدور شمال – جنوب

chabaharport.pmo.ir
chabaharpor t .pmo. i r

معرفی بندر چابهار
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مقدمه
چابهار با دارا بودن دو بندر مهم تجارِی ش���هید بهش���تی و شهیدكالنتری درساحل 

ش���رقی خلیج چابهار واقع در اس���تان سیستان و بلوچستان در كنار آبهای گرم دریای 

عمان و اقیانوس هند و همجواری با دو كش���ور پاكس���تان و افغانستان و دسترسی به 

آبهای بین المللی و كشورهای CIS و همچنین همجواری با منطقه آزاد صنعتی – تجاری 

ایفای نقش می نماید .عملیات اجرایی هر یك از بنادر  شهید بهشتی و شهیدكالنتری از 

سال 6213 آغاز و با تكمیل4 پست اسكله به بهره برداری رسید. بندر چابهار در گذشته 

به بندر طیس )یا تیز( مش���هور بوده و یک���ی از بنادر مهم ایران و خاورمیانه در دریای 

مکران از زمان هخامنش���یان محس���وب می شده اس���ت. در آن دوران کاالها از آسیای 

ش���رقی و هند به بندر طیس می آمده اند و به مناطق مختلف خاورمیانه، آس���یای میانه و 

قفقاز فرس���تاده می شدند. تیس در سده های اولیه اسالمی بندری مهم بوده بگونه ای كه 

مقدسی مورخ سده چهارم هجری از رونق این بندر سخن رانده است.. بندر چابهار با 

مس���احت 11 کیلومتر مربع هم عرض جغرافیایی بندر میامی در شبه جزیره فلوریدای 

آمریکا اس���ت و ش���رایط آب و هوایی آن نیز دقیقا مش���ابه این بندر می باشد. میانگین 

حداکثر دمای ساالنه آن 34 و میانگین حداقل دمای آن 10درجه سانتی گراد است. آب 

و هوای چابهار در فصل تابس���تان به دلیل وزش بادهای موسمی تابستانه )مونسون( 

اقیانوس هند بسیار دلپذیر است ، به همین دلیل یکی از خنک ترین بنادر خاورمیانه در 

فصل تابس���تان می باشد. امروزه بندر چابهار به عنوان پیشانی توسعه محور شرق و 

دروازه کریدور بین المللی ش���مال – جنوب ،جهت تحقق اهداف سیاست های كلی نظام 

جمهوری اسالمی ایران و تاكیدات مقام معظم رهبری مبنی بر طرح توسعه بندر چابهار 

بعنوان تنها بندر اقیانوسی كشور ، طرح توسعه بندر چابهار  در 5 فاز در سال 1386 

اجرایی شد .امید است فاز یك طرح توسعه بندر بزودی مورد بهره برداری قرار گیرد.
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بندر شهید بهشتی  �
مساحت كل:  254  هكتار   ½

مساحت محوطه های بارانداز:  16 هكتار  ½

مساحت انبارهای مسقف:  30000 متر مربع   ½

بندر شهید كالنتری   �
مساحت كل :  30 هكتار   ½

مساحت محوطه های بارانداز:  35000 متر مربع  ½

مساحت انبارهای مسقف:  3000 متر مربع   ½

مساحت محوطه كانتینری:  40000 متر مربع    ½

صرفه اقتصادی
طرحهای شما با سرمایه گذاری 
در بندر چابهار

كریدورهای بین المللی ترانزیتی

فرصتهای سرمایه گذاری اقدام شده
½  RO سرمایه گذاری دستگاه آب شیرین کن

سرمایه گذاری مخازن گوگرد و اسید سولفوریک  ½

سرمایه گذاری سیلوی غالت  ½

سرمایه گذاری ترانزیت سوخت  ½

فرصت های سرمایه گذاری در بندر چابهار 
ساخت انبار  ½

احداث سیلو  ½

احداث پایانه صادراتی   ½

ایجاد مخازن نگهداری روغن  ½

فرآوری و صادرات مجدد كاال  ½

مشاركت در اجرای طرح توسعه بندر چابهار  ½

سوخت رسانی و خدمات رسانی به شناورها  ½
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تخفیف 30 درصدی در كلیه ردیفهای حقوق و عوارض بندری وارد بر كشتیهای كانتینری   ½

تخفی���ف حداقل 30 درص���د در هزینه های تخلیه و بارگیری کانتینر )THC( نس���بت به س���ایر بنادر   ½
جنوبی کش���ور

ارایه تخفیفات پلكانی در THC كانتینری وارده به خطوط كشتیرانی   ½

تخفیف 75 درصدی در انبارداری كانتینرهای وارداتی و 85 درصد در انبارداری كانتینرهای صادراتی  ½

تخفی���ف 30 درص���دی در هزین���ه باربری و انبارداری وارد بر كاالهای غیر كانتینری نس���بت به س���ایر   ½
بنادر كش���ور

 دارنده گواهینامه سیستم مدیریت یكپارچه IMS شامل استانداردهای:  ½
                                                                                  ISO 9001-2008،  ISO 14001-2004، OHSAS 18001-2007

تنها بندر اقیانوسی كشور )دروازه ورودی خلیج فارس(  ½

فاصله تا فرودگاه 40 كیلومتر   ½

 دروازه ورودی کریدور بین المللی شمال – جنوب و محور توسعه شرق کشور  ½

عدم انتظار نوبت كشتی به نسبت سایر بنادر كشور  ½

جاده ترانزیتی چابهار به میلک )چابهار - نیكشهر-ایرانشهر-زاهدان(  ½

 پروژه های مهم  انجام شده     �
مدت اجرا )ماه(عنوان پروژهردیف

37بازسازی اسكله های بندر  شهید كالنتری1
4بازسازی سردرب شمالی بندر شهید بهشتی2
محوطه دردست اجرا،  سردرب: 20 ماه احداث سردرب و محوطه بندر شهید كالنتری3

پروژه های مهم در دست اقدام    �

سطح زیربنایی عنوان پروژهردیف
مدت اجرا )ماه()مترمربع(

250024احداث دیوار ساحلی بندر شهید بهشتی1
400030احداث و تجهیز ساختمانهای عملیاتی بندر شهید بهشتی2

مشخصات اسكله ها  �
كاربریسال احداثآبخور )متر(ظرفیت )تن(عرض )متر(طول )متر(شماره اسكلهنام بندر

چند منظوره141383-1*52655380000شهید بهشتی
چند منظوره91362-41503525000شهید بهشتی
چند منظوره81362-31503525000شهید بهشتی
نفتی91362-21503525000شهید بهشتی
كاالی عمومی81362-11503525000شهید بهشتی
چند منظوره11.51376-52355345000شهید كالنتری
كاالی عمومی لنجها5.51362-445302500شهید كالنتری
كاالی عمومی لنجها5.021362-345302500شهید كالنتری
كاالی عمومی لنجها5.021362-245302500شهید كالنتری
كاالی عمومی لنجها21362-145302500شهید كالنتری

*با اجرای طرح توسعه به عمق 14- می رسد.

كانال بندر شهید كالنتری    �
از پیچ تا اسكله از ورودی تا پیچ كانالعمق متوسطعرضطول 
2700100121800900

 ) واحد: متر (
MAX LOW WATER: 0.27 m

MAX HIGH WATER: 2.95 m

تجهیزات خشکی  �
ظرفیت )تن(تعدادبرندنوع دستگاه

36 تا 80  3لیبهر - فانتوزیجرثقیل موبایل ساحلی
60 2لیبهرجرثقیل موبایل محوطه ای
60 1تادانوجرثقیل موبایل محوطه ای

35 1كاتوجرثقیل موبایل محوطه ای- جاده ای
PPM3 25 جرثقیل موبایل محوطه ای-جاده ای

45 3فانتوزیریچ استكر
35  2كالمار – كاترپیالرتاپ لیفتراك

تجهیزات دریایی  �
نوع فعالیت قدرت موتور نام شناور 

یدك كشhp 4400یادگار
یدك كشhp 3200ثوره

یدك كشhp 2374رمضان
یدك كشhp 1632خضراء
راهنما برhp 1576هادی 9

تجسس و نجاتhp 1600قایق ناجی 5
گشتhp 200قایق فایبر گالس

گشتhp 400قایق  رعد
سوخت و آبرسان-بارج سرداب

 مزایا و پتانسیلها 
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مقدار / تعدادنوع تجهیزاتنام تجهیزاتردیف

1دیسپرسنت پاشیدک کش 14000

بوم2

m 200رودخانه ای

m 400  ساحلی

m 300جاذب

m2 100جذب کننده نفتجاذب ورقه ای

اسکیمر3

1دیسکی

1برسی

WEIR1

پاور پک4

45 KW2

5.2 KW2

25 KW1

3جهت نگهداری از بومریل هیدرولیک5

1جهت حمل تجهیزاتتریلر چرخدار6

103 متر مکعبمخزن شناور7

KARCHER1دستگاه شوینده8

PTX 3011پمپ آب9

SPATE 75 PD1پمپ غلیظ کش نفت10

OLEO3دمنده هوا11
2LBS GEN HATZ1 موتور برق12

تجهیزات مقابله با آلودگی دریا

پرو ژه های آتی بندر   �

نام پروژهردیف

احداث زیر ساختهای تاسیسات طرح توسعه شامل آب ،برق فا ضالب 1

مطالعه فاز 2 آماده سازی اراضی رزرو بندر شهید بهشتی و انجام اقدامات الزم2

احداث برج كنترل ترافیك دریایی3

مطالعه و بررسی در زمینه توسعه اراضی بندر از طریق الحاق اراضی مجاور و پیش بینی بنادر خشك4

استقرار سیستم های مدیریت كنترل پروژه و GIS  در بندر5

انجام پروژه تعیین استراتژیها و اولویتهای سرمایه گذاری بندر چابهار6

مطالعه و ساماندهی سر درب شرقی و ساختمانهای شرقی بندر7

تامین انرزی الكترونیكی طرح توسعه به میزان 16MW در فاز اول توسعه8

احداث وساماندهی درب شرقی بندر شهید بهشتی9

احداث زیر ساختهای تاسیسات طرح توسعه شامل؛ برق، آب ، فاضالب و ...10

آماده سازی اراضی پشتیبانی بندر11

تامین انرژی الکتریکی طرح توسعه به میزان MW 16 در فاز اول توسعه12

بازسازی و ساماندهی درب شرقی بندر و تاسیسات و امکانات جانبی13

تجسس و نجات دریایی  �
شماره تلفن های ضروری در ارتباط با 

حوادث دریایی )مرکز MRCC بندر(:

نمابر: 2221216- 0545  ½

½  0545 -2221415

½  0545- 1550
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طرح توسعه بندر
chabaharport.pmo.ir

فاصله زمینی بندر چابهار با شهرهای مهم  �
 )km( فاصله تا چابهار نام شهر

2475 آستارا
1584 اصفهان
1897 باجگیران
2658 بازرگان
2088 آبادان
2009 بندر امام
2326 انزلی
1798 نوشهر
2107 خرمشهر
1137 بندر عباس
1961 تهران
2695 جلفا
2839 خسروری
1832 سرخس
1494 شیراز
923 كرمان

1647 مشهد
1284 یزد

شركتهای نمایندگی كشتیرانی  �
شماره تماسنوع فعالیتنام شركت

خط كانتینری                  پیوند دریا
09151450246چابهار – خورفكان

09151450144جنرال كارگو – كانتینرسیری
09151450246جنرال كارگوآبران جنوب
09151450246جنرال كارگوجاده نقره ای

نماینده خط كشتیرانی   جهان دریا
CMA-CGM09360104465

خط كانتینری                  هوپاد دریا
05452220012چابهار – بندرعباس

05452222638جنرال كارگوالله بلوچ
09151450246

05452220560جنرال كارگودریا سان مطلق
09121329831جنرال كارگودریا بندر غزال

 فاز بندی طرح توسعه بندر چابهار   �
شرحسالفاز

12013

احداث قسمت انتهایی موج شكن به طول1650 متر  ½
احداث یك ترمینال كانتینری ش���امل دو پس���ت اسكله به   ½

طول 640 متر
احداث سه پست اسكله چند منظوره به طول 540 متر  ½
 به میزان 17 میلیون متر مكعب تا عمق) 16- (  ½
احیاء اراضی به میزان 195 هكتار  ½

احداث یك پست اسكله كانتینری 360 متری )ترمینال 1 (  ½22015
  احداث یك پست اسكله نفتی در بندر شهید بهشتی  ½32016
احداث یك پست اسكله چند منظوره  ½42016
احداث یك پست اسكله كانتینری 360 متری )ترمینال1 (  ½52021

 چابهار 

  286شهید رجایی 

  2938شهید باهنر 

  653432435بوشهر 
  751531535140امام خمینی)ره(

  64142242531110خارك 

  376156160281375265كیش 

  776556560171127140400خرمشهر 

  76554554916011612938911آبادان 

  7485295321561031273728978شویخ 

  524292297362374264178396385364دوحه 

  561339343362282182192286275251161منامه 

  353127131472472363103497487470202261دبی 

  232126134495593483218618607590367403196فجیره 

  163232239599697588322722711695466507295162مسقط 

  68484184812091306119793113311321130410781116907756621سالله 

  45563364010011098989732112311121096872908701579483876كراچی 

 8431052105914201517140811421542153215151291132711209898721097498بمبئی 

بمبئی كراچی سالله مسقط فجیره دبی منامه دوحه شویخ آبادان خرمشهر كیش خارك امام خمینی )ره( بوشهر شهید باهنر شهید رجایی چابهار 

فاصله دریایی بندر چابهار با بنادر مهم منطقه   �
www.axsmarine.com/distance:منبع

Nautical mile (nm) :واحد
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