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  کیلاَهرر واَادز بیثاا ٍ در اهراذاد      818کطَر عزیز ها ایراى در تواس تا دریای خزر در ضوال تاا داذٍد   

کیلاَهرر واَادز اربضاوٌذر در     0333خلیج فارس ٍ دریای عواى در جٌَب تا ادرساب جزایر در داذٍد  

        ّااای خاااظ ٍیژگاا رٍد. ایااي هٌاااه  تااِ وااثة  بهاارُ کطااَرّای غااادة دریااا ٍ وااادز تطااوار هاا 

اقرػادی ٍ تِ ٍیژُ هٌاتع بیربهیٌ  ًفت ٍ گاب اب اّویت ٍ جایگااُ   رجغرافیای هثیع ر اکَویسرو ر اًساً 

       ّاای  اوات کاِ اب    ّاا ٍ هلات   هورابی در جْاى ترخَردار اوت. در ایاي راوارا دًیاای دیٌاذُ اب دى ًساز     

یریر  تِ هٌظَر کساة هٌاافع تیطارر ٍ در عایي داال      ّای هذ هٌاه  وادل  ٍ دریای  تا تِ کارگیری رٍش

ّاای ًاَیي    رٍشٍ ّا ٍ خطَط قرهز تعیي ضاذُ در ارتثااط تاا هساایز بیسات ه یطا         رعایت اوراًذارد

ّاا ٍ کلواا  دریاای  در واط       تْرترداری ًوایٌذ. در ایي خػَظ دضٌای  تا فرٌّا،ر اغاطادا ر ٍا ُ  

ای  ّاای دریاای  اب اّویات ٍیاژُ     ار هراکز پژٍّط  ٍ ارگااى ّ اترذای  ٍ دهَبش عال  داًطگاُ ّای دهَبش

ّاای   ّر چٌذ در بهیٌِ هطاٍرُر هٌْذو ر هذیریت هٌاتع دریای  پس اب اًقاب اواه  گام ترخَردار اوت.

ّار کلوا  ٍ لغاا    اوت. اها خا ٍجَد یک هجوَعِ ًسثراً کاهز را در خػَظ ٍا ُضذُ هَثری ترداضرِ 

چٌذیي والِ در تیي داًطجَیاى ٍ داًطگاّیاى ادسااس کاردم. رکار ایاي ًرراِ را       دریای  در هَل تذریس

ٍ   ّای وادز داًن کِ دهَبش ٍ ت قیقا  اب ارکاى اغل  تَوعِ ضاخِ ضرٍری ه           ًطیٌاى هخرلا  غاٌعت 

ّاا زبم   تاضذ. در دال داضر تا تَجِ تِ گسررش غٌایع دریاای  ٍ افازایص دجان پارٍ ُ     علَم دریای  ه 

هَبض  ٍ پژٍّط  دّای  تِ ایي هْن تَجِ تیص اب تیص هعطَف گردد. در ایي راورا تخػیع درجِ وت.ا

 ٍ ارتثاط تا هراکز علو  ٍ پژٍّط  اب اّن اهَر اوت.

ّای هرَى تخػػ  دریاای    ای اب لغا ر اغطادا  ٍ ٍا ُ در راورای ایي هَارد کراب داضر کِ هجوَعِ

     ِ داًطاجَیاىر داًطاگاّیاىر غاادثاى غاٌعت دریاار دریااًَرداىر      دریاا تا   اوت تِ عٌاَاى فرٌّا، لغاا    

 گردد. ّای دریای  تقذین ه  هٌْذویي هطاٍر دریای  ٍ ارگاى

 دکرر دسیي هرٍت 


