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D i g i t a l

مجلس شــورای اســامی به عنوان رکن اصلی قانونگذاری در کشــور، نقش 
تعیین کننده ای در شــکل گیری سیاســت هایــی دارد که بــه اصاح فضای 
کســب وکار در کشــور مرتبط اســت. توجه ویــژه به صنعت حمــل ونقل 
دریایی، شــهرهای ســاحلی، کشــتیرانی و بخش خصوصی فعال در این حوزه 
از جمله خواســته هــای وکای مــردم در مجلس اســت. در همین خصوص 
گفت وگویی بــا دو نماینــده مجلس صورت گرفتــه که تقدیم می شــود.

با ظرفیت 9 میلیونداسـتان جـلد .....
teu کانتینر در سال 

 بزرگ ترین بندر آفریقا
در مراکش افتتاح شد

 توسط انجمن کشتیرانی و انجمن شرکت های
حمل ونقل بین المللی ایران صورت می گیرد

تدوین آیین نامه
استفاده از کانتینر

توانمندسازی بخش خصوصی؛
گره گشای مشکالت حوزه بندری و دریایی

اظهارات نماینده های مجلس در خصوص راهکارهای توسعه صنعت حمل ونقل دریایی کشور
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انتخابات هیــات مدیــره انجمن صنفی شــرکت های 
حمل ونقل بین المللی ایران روز گذشــته برگزار شــد و 
اعضای جدید به مدت 3 ســال، هدایت این انجمن را به 
عهده گرفتند. جواد سمســاریلر، محمد نیک پی، یونس 
آقاسی جاوید، محمد جمالی، میرفتحلی زنوزی، افسانه 
فخری خیاوی، قربان جعفرزادگان، علی محمودی سرای و 
اکبر لشگری با آرای منتخبان به عنوان اعضای هیات مدیره 
انتخاب شدند. همچنین همچنین رضا گیلک و داریوش 
محمدی بازرگانی به عنوان بازرســان انجمن برای دوره 
سه ساله انتخاب شدند.  مســعود پل مه، دبیرکل انجمن 
کشتیرانی نیز ضمن ارسال پیامی، انتخاب اعضای جدید 

انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی ایران 
را تبریک گفت. در بخشی از این پیام آمده است:»انتخاب 
شایســته اعضای جدیــد  هییت مدیــره انجمن صنفی 
شــرکت های حمل ونقل بین المللی ایران که همگی از 
چهره های شناخته شده و خوشــنام صنعت حمل ونقل 
کشور هستند تایید دوباره توانایی های ایشان در این حوزه 
بسیار مهم و حیاتی کشور است را صمیمانه تبریک عرض 
می نمایم. امید اســت این انجمن معظــم و پویا با حضور 
چهره های جدید نامدار در راستای اهداف واالی صنعت 
بزرگ حمل ونقل کشور همواره اسباب اعتال و رونق هر چه 

بیشتر اقتصاد کشور و هم افزایی تشکلی را فراهم سازد.«

برگزاری نخستین میز ملی لجستیک 
ایران در منطقه آزاد ماکو 

برگزاری دوره آموزشی ویژه 
کارشناسان اداره کل مالیاتی

اتهام زنی به ایران در ماجرای حمله به نفتکش ها، 
ناجوانمردانه است. چرا که نیروهای مسلح کشورمان 

نقش بسیاری در تامین امنیت منطقه و آب راه های 
بین المللی داشته اند.

 پیام تبریک دبیرکل انجمن کشتیرانی به منتخبان

عضو هیات مدیــره انجمن کشــتیرانی و خدمات 
وابسته ایران از تدوین آیین نامه استفاده از کانتینر 
توســط دو انجمن کشــتیرانی و انجمن سراسری 
شرکت های حمل ونقل بین المللی ایران خبر داد. 
روزبه مختاری در خصوص برگزاری نخستین جلسه 
تدوین آیین نامه اســتفاده از کانتینــر اظهار کرد: 
»موارد مهمی در هنگام اســتفاده از کانتینر وجود 
دارد و باید استفاده کنندگان از این وسیله پرکاربرد 
حمل ونقلی نسبت به اصول، شــرایط و قوانین آن 

اطالع و آگاهی الزم را داشته باشند.«
مختاری افزود:»ذینفعان کانتینر شــامل مالکان و 
دیگر استفاده کنندگان از کانتینر هستند. در گذشته 
قوانین و ضوابطی مبنی بر اســتفاده از کانتینر در 
انجمن کشتیرانی تدوین شده بود و به نظر می رسید 
که الزم است تا این قوانین و ضوابط مورد بازنگری 
و بررســی مجدد قرار بگیرد تا هر کدام از ذینفعان 
نسبت به مسئولیت خود در خصوص کانتینر مطلع 

باشند.«
عضو هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته 
ایران درباره موارد مطرح شده در این جلسه تصریح 
کرد:» اعضای این کارگروه در تدوین آیین نامه جدید 
معتقدند که باید یک نــگاه جامع و کامل به موضوع 
کانتینر صورت بگیرد و این نگاه، همپوشانی با قوانین 
داخلی و بین المللی داشته باشد. تحویل گیرندگان 
کانتینر شامل شرکت های حمل ونقل بین المللی 
هســتند که آنها هم انجمن های خاص خودشان را 
دارند و یا تجارند. به همین منظور، باید آیین نامه ای 
تنظیم و ارائه شود که همه شرایط و گروه ها را شامل 

شود و جامعیت داشته باشد.«

خـبر
ویـژه 

انتخابات هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی ایران برگزار شد

توسط انجمن کشتیرانی و انجمن سراسری شرکت های 
حمل ونقل بین المللی ایران صورت می گیرد

 امیر سرتیپ امیر حاتمی |  
وزیر دفاع و پشتیبانی   ¦     

نخستین میز ملی لجســتیک ایران در منطقه آزاد 
ماکو با حضور شــهرام آدم نژاد، معاون حمل و نقل 
وزیر راه و شهرســازی، با حمایت انجمن کشتیرانی 
و حضور جمعی از مسئوالن و دست اندرکاران حوزه 
لجستیک برگزار شد. گفتنی است میز ملی لجستیک 
ایران رویدادی اســت که به ابتکار و اجرای مجله ی 
لجســتیک و زنجیره تأمین طراحی و برنامه ریزی 
شده و مقرر است به صورت ماهیانه در یکی از مراکز 
و قطب های لجستیکی کشــور به میزبانی دستگاه 

مسئول لجستیک منطقه برگزار شود.

مرکز آموزش انجمن کشــتیرانی و خدمات وابسته 
ایران نخستین دوره آموزشی آشــنایی با عملیات 
بندری را ویژه کارشناسان اداره کل مالیاتی برگزار 
کرد. در این دوره که با حضور 14 نفر از کارشناسان 
 اداره کل مالیاتــی اســتان تهــران برگزار شــد، 
اصول کلی عملیــات بندری، لجســتیک بندری، 
حمل ونقل دریایی و امور مرتبط حسابرســی آنها 
مورد بررسی قرار گرفت. دوره آموزشی مذکور طی 
 2 روز و بــا تدریس مهند »علیرضا چشــم جهان«

 برگزار شد.  

  تدوین آیین نامه
استفاده از کانتینر
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بزرگ ترین بندر آفریقا در مراکش افتتاح شد

نرخ بیمه پس از حمله به نفتکش ها 
در خلیج  فارس ۱۰ برابر شد

چین از بزرگ ترین کشتی 
کانتینری جهان رونمایی کرد

» مراکش یکی از کشورهای هدف ما برای توسعه 
حمل ونقل بوده است. افتتاح فاز جدید این اجازه را به ما 
می دهد که به توسعه تجارت جهانی خود بهتر از گذشته 
فکر کنیم.«

 مورتن انگلستاف  |   
مدیر اجرایی مرسک در آفریقا   ¦     

بزرگ ترین بندر آفریقــا و منطقه مدیترانه در کشــور 
مراکش افتتاح شــد. ســاخت این بندر حدود ۹ سال به 
طــول انجامیده و برای اتمــام ترمینــال کانتینری آن، 
شرکت مرسک نیز با سرمایه گذاری ۸۰۰ میلیون دالری 

مشارکت داشته است. 
مجتمع بندری »تانگــر تد« با افــزودن ترمینال جدید 
می تواند ســاالنه ۵ میلیون teu کانتینر به ظرفیت خود 
اضافه کند و مجموع ظرفیت ساالنه خود را به ۹ میلیون 

teu کانتینر برساند. 
همین مسئله باعث می شــود که تانگر تد به بزرگ ترین 
بندر آفریقا و منطقه مدیترانه شود و در فهرست 2۰ بندر 

بزرگ دنیا قرار بگیرد.
ایــن دومین و آخریــن فاز از بنــدر تانگر تد بــود که با 
سرمایه گذاری مرسک به پایان رســید و اکنون ترمینال 
کانتینــری بــا فضــای 1.۶ کیلومتری آمــاده پذیرش 
کشــتی های کانتینری است. طرح ســاخت فاز دوم این 
بندر بزرگ آفریقایی توســط دو شــرکت معتبر بویگس 
از فرانسه و بوســکالیس از هلند انجام شد. این مجتمع 
بندری در میان ۷۰۰ شرکت ســاخته شده و همچنین 
منطقه آزاد نیز به شمار می رود. به نظر می رسد، با افتتاح 
این بندر در شمال غرب آفریقا، نقش حمل ونقل کانتینری 

در کشورهای این قاره افزایش چشمگیری داشته باشد. 

 شرکت های بزرگ 
کشتیرانی جهان با یکدیگر 
همکاری می کنند

به منظور ایجاد شبکه جهانی تجارت حمل ونقل

ویـژه خـبر

با ظرفیت ۹ میلیون teu کانتینر در سال

کاسکو، هاپاگ لوید و ســی.ام.ای سی.جی.ام به 
منظور ایجاد شــبکه جهانی تجارت حمل ونقل با 
یکدیگر همکاری می کنند. سه شــرکت برتر در 
حوزه حمل ونقل دریایی با مشارکت اپراتورها قصد 
دارند شبکه جهانی تجارت حمل ونقل موسوم به 
)GSBN( را ایجاد کنند. این موضوع به عنوان یک 
سرمایه گذاری مشترک غیرانتفاعی برای سرعت 
بخشیدن به تحوالت دیجیتال در صنعت حمل و نقل 

دریایی شناخته شده است.
طرف های دیگر ایــن طرح بزرگ، شــامل بنادر 
و اپراتورها هســتند. تاکنون بنادر کاســکو، بندر 
هاچیســون، بندر چینگدائو، گروه بنادر شانگهای 
و بنادر پی.اس.ای بــرای حضور در این طرح اعالم 
آمادگی کرده اند. ضمن اینکه بــازوی تکنولوژی 
شرکت OOCL یعنی کارگو اسمارت نیز راهکارهای 
نرم افزاری و پشــتیبانی فنی این طرح را به عهده 
گرفته است. مقامات شرکت کاسکو اعالم کرده اند 
کــه GSBN قصد دارد یک پلتفرم برای شــرکت 
کنندگان در زنجیره تامین برای همکاری با یکدیگر 
برای تســریع نوآوری هــای تکنولــوژی و ایجاد 
راه حل ها از طریق سیســتم های صحیح مبادالت 
داده را فراهم کند. سه شــرکت بزرگ کشتیرانی 
جهان به همراه اپراتور ترمینال هــا در حالی این 
طرح را امضا کرده اند که پیش بینی می شود سایر 
نقش آفرینان مهم در صنعت حمل ونقل دریایی دنیا 
نیز با این طرح مشارکت داشته باشند تا بتوانند از 
طرح های نوآورانه آن بهره مند شوند. پیش از این 
نیز شرکت سی.ام.ای ســی.جی.ام به کنسرسیوم 
بلوچین تحت هدایت آی.بی.ام – مرسک پیوسته 
بود. مسئوالن کاســکو اعالم کرده اند که احتماال 
GSBN در اوایل سال آینده و با در نظر گرفتن تمام 

الزامات قانونی آن راه اندازی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت کشتیرانی آردمور گفت: در 2ماه 
گذشــته به دنبال حمله به نفتکش هــا در نزدیکی 
تنگه هرمز، قیمت بیمه کشــتی ها 1۰ برابر شــده 
است. آنتونی گورنی، مدیرعامل شرکت کشتی رانی 
آردمور می گوید: در 2 ماه گذشــته به دنبال حمله 
به نفتکش هــا در نزدیکی تنگه هرمــز قیمت بیمه 
کشتی ها واقعاً 1۰ برابر شده است. از ماه می تا کنون 
۶ نفتکش در نزدیکی تنگه هرمــز مورد هدف قرار 
گرفتند. همه کشتی ها برای فعالیت به انواع مختلف 

بیمه نیاز دارند. 

شــرکت حمل ونقل دریایی مدیترانه ای )MSC( از 
بزرگ ترین کشــتی کانتینربر جهان رونمایی کرد. 
این کشتی با نام گولسان Gulsun و با ظرفیت 23 
هزار TEU ۷۶۵ کانتینر در حال حاضر، بزرگ ترین 
کشتی کانتینری دنیا محسوب می شود. این کشتی 
با ظرفیت 224 هزار و ۹۸۶ تن غول آساترین کشتی 
کانتینری دنیاست. جاناتان ژو، مدیر اجرایی شرکت 
حمل ونقل دریایی مدیترانه ای گفت:» این کشــتی 
حدود 4۰۰ متر طول و ۶1.۵ متر ارتفاع دارد و برای 

نخستین ماموریت کاری به بندر روتردام می رود.« 
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پـرونـده

 مـوضـوع:

 نگاه نماینده هاي مجلس
به صنعت حمل و نقل دریایي

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس : 
ایــران در شــمال و جنــوب بــه دریــا متصل اســت 
و بایــد از ایــن موقعیــت ممتــاز و بــازار 400 میلیون 
نفــری منطقــه بــه نفــع خــود اســتفاده کنیــم.

اظهارات نماینده های مجلس در خصوص راهکارهای توسعه صنعت حمل ونقل دریایی کشور

اسـتفاده از ظرفیـت بخـش خصوصـی و همچنین اسـتفاده از دسـتگاه دیپلماسـی مـی تواند عقـب ماندگی هـای که در حـوزه بنادر و سـواحل 
وجـود دارد را برطـرف کنـد. این بخشـی از اظهـارات محمدرضا کوچی، رئیس کمیسـیون عمـران و همین طـور مجید کیان پور، عضو کمیسـیون 
عمـران مجلس شـورای اسـامی اسـت که در گفـت وگو بـا بایندر در خصوص توسـعه بنـادر کشـور، راهکارهای عملـی را یـادآور شـدند. در صحبت های 

این دو نماینده، توجه به بخش خصوصی یکی از راه های اصلی توسعه پایدار بنادر و صنعت حمل ونقل دریایی کشور ذکر شده است.

توانمندسازی بخش خصوصی
گره گشای مشکالت حوزه بندری و دریایی 

 ایران در حوزه دریایی جزو کشورهای تراز اول دنیاست
محمـد رضـا رضایـی کوچـی، رئیـس کمیسـیون عمران 
مجلـس بـا بیـان اینکـه کشـور ایـران از لحـاظ کمیت و 
تعـداد بنـادر در مقایسـه بـا سـایر کشـورهای منطقه در 
سـطح بسـیار باالیـی قـرار دارد گفـت: در ایـران میـزان 
شـهرهای بنـدري و مـرزی مـا بسـیار بـاال اسـت و اکثر 
مبـادالت کاالیـی و همچنیـن جابـه جایـی مسـافران از 

طریـق شـهرهای بنـدری انجـام می شـود.
وی ادامـه داد: متاسـفانه بـه دلیـل عدم سیاسـت گذاری 

مناسـب و همچنیـن رسـیدگی نکـردن کافـی بـه ایـن 
شـهرها،  ایـران در مقایسـه بـا سـایر کشـورها از لحـاظ 

توسـعه بنـدری بسـیار عقب اسـت.
رضایـی کوچـی تصریـح کـرد: بایـد ظرفیت جابـه جایی 
کاال از کشـور ایـران را فراهـم کنیـم اما متاسـفانه عالوه 
بـر آنکـه ایـن ظرفیت وجـود دارد بـه آن رسـیدگی نمی 

. کنند
رییـس کمیسـیون عمـران مجلـس با بیـان اینکـه هزار 
و۸۰۰ کیلومتر نوار سـاحلی در کشـور وجـود دارد افزود: 

ایـران در حـوزه دریایـی بیـن کشـورهای تـراز اول دنیـا 
قـرار دارد، ولـی نتواسـته ایـم بنـادر خـود را متناسـب با 

ایـن ظرفیـت توسـعه دهیم.
رئیس کمیسـیون عمران مجلس یادآور شـد: بسـیاری از 
کشـورهای بـزرگ دنیا شـهرهای جدیـد را کنار سـاحل 
می سـازند و مـا از وزارت راه خواسـته ایم شـهرها را در 

سـواحل بسازند.
زیرا که بسـیاری از شـهرهای ضعیف و کمتر توسعه یافته 

در در کنار سـواحل قرار دارند.
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کیان پور، عضو کمیسیون عمران مجلس؛

حضور بخش خصوصی 
زمینه ساز توسعه بنادر 

کشور می شود 

گفتوگو مجیــد کیان پــور، عضــو کمیســیون عمران مجلس شــوراي اســامي: 
ایران باید بتوانــد با ظرفیت ســازی در این بخــش زمینه  انتقــال کاال و 
جابه جایــی آن را از طریق بنادر جنوبی فراهم کند تا انگیزه ســرمایه گذاران 
داخلــی و خارجــی بــرای ورود نقدینگی بــه این حوزه  بیشــتر شــود.

نیروی  از  استفاده  با  دیگر  از سوی  و  وقف دهد  جدید 
انسانی متخصص و کارآمد و همچنین سرمایه گذاری های 

مناسب بتوانیم این حوزه تقویت کنیم.
همچنین  و  دریانوردی  سازمان  کرد:  تصریح  رضایی 
کشتیرانی باید ارتباط و نحوه تعامل خود را با بخش 
و  سیاسی  های  دستگاه  سایر  همچنین  و  خصوصی 
اقتصادی جهت توسعه بنادر و سواحل تقویت کند. وی 
با بیان اینکه با دستگاه دیپلماسی و همچنین وزارت 
خارجه به لحاظ تقویت این بخش فعالیت بیشتری در 
این حوزه انجام دهد افزود: دستگاه سیاسی کشور باید 
از طریق رایزنی های بتواند میزان مبادالت تجاری در 
این بخش را افزایش دهد و عقب ماندگی های که در 

این بخش وجود داشته را جبران کند.

سهم تجارت دریایی کشور نسبت به منطقه پایین است 
ای  گسترده  بسیار  های  ظرفیت  کرد:  تاکید  رضایی 
در این بخش وجود دارد که باید ارتقا یابد. همچنین 
چندی پیش رئیس کمیسیون عمران در مراسمی اعالم 
کرده بود که طبق سند چشم انداز سال 14۰4 ایران 
باید در همه بخش های اقتصادی به رتبه نخست منطقه 
تبدیل شود در حالی که هم اکنون برای دست یافتن 
به این هدف فاصله بسیار زیادی داریم. رضایی با بیان 
اینکه برای دستیابی به این چشم انداز باید به رفع نقاط 
توجه  پیش  از  بیش  خود  قوت  نقاط  تقویت  و  ضعف 
به دریا  ایران در شمال و جنوب  کنیم، اظهار داشت: 
متصل است و باید از این موقعیت ممتاز و بازار 4۰۰ 

میلیون نفری منطقه به نفع خود استفاده کنیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: ایران از ظرفیت های خدادادی و انحصاری زیادی 
برخوردار است و سالیانه 4۰ هزار شناور از تنگه هرمز 
که در کنترل ایران است عبور می کنند. وی گفت: در 
حالی که ۶۰ درصد عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری 
انجام  امارات  علی  بندر جبل  در  منطقه  در  ای  فله  و 
می شود اما سهم بندر شهید رجایی هم اکنون حدود 

۶ درصد است.

یکدیگر  با  بخش  این  توسعه  برای  دریایی  های  ارگان 
همکاری کنند

رضایی با بیان  اینکه با وجود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی 
متاسفانه نتوانستیم از این موقعیت ممتاز به خوبی استفاده 
کنیم، تاکید کرد: بررسی ها نشان می دهد تاکنون از 2 
استفاده شده و ۹۸درصد سواحل  ایران  درصد سواحل 
رها شده است. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای 
اسالمی بیان کرد: هر چند که عده ای می گویند تحریم ها 
مانع بزرگی برای توسعه کشور است و آمریکایی ها در این 
مسله دخالت دارند اما با ارزیابی عملکرد خود مشخص 
می شود بخشی از این عقب ماندگی ها در حوزه دریا و 
بندر به ضعف مدیریتی مربوط است.  رضایی افزود: یکی 
از مشکالت اصلی ما در حوزه دریا و بندر وجود بیش از 
1۰۰ دستگاه دولتی و غیردولتی در این حوزه است در 
حالی که ما می توانیم با ایجاد یک سازمان قدرتمند و 
کالن دریایی، همه ارگان های دریایی کشور را به عنوان 
زیرمجموعه این سازمان و یا نهاد فعال کنیم تا شاهد 
کمیسیون  و  مجلس  و  باشیم  کشور  در  پایدار  توسعه 
این زمینه قوانین  نیز آمادگی دارند در  عمران مجلس 

و مقررات الزم را مصوب کنند.

در  خارجی  گذاران  سرمایه  حضور  از  مجلس  حمایت 
حوزه دریایی

صدور  ساالنه  ظرفیت  این که  بیان  با  کوچی  رضایی 
است،  دالر  میلیارد   3۰ کشور  مهندسی  فن  خدمات 
اظهار کرد: مجلس از حضور خارجی ها برای توسعه بنادر 
استقبال می کند و مجوزهای الزم را به دولت داده ایم 
و امیدواریم از این فرصت به نحو خوبی استفاده شود. 
با بیان اینکه برای دستیابی به این چشم انداز  رضایی 
باید به رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت خود بیش 
و  در شمال  ایران  داشت:  اظهار  کنیم،  توجه  پیش  از 
جنوب به دریا متصل است و باید از این موقعیت ممتاز 
و بازار 4۰۰ میلیون نفری منطقه به نفع خود استفاده 
کنیم. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشت: ایران از ظرفیت های خدادادی و انحصاری 
زیادی برخوردار است و سالیانه 4۰ هزار شناور از تنگه 
وی  می کنند.  عبور  است  ایران  کنترل  در  که  هرمز 
گفت: در حالی که ۶۰ درصد عملیات تخلیه و بارگیری 
کانتینری و فله ای در منطقه در بندر جبل علی امارات 
انجام می شود اما سهم بندر شهید رجایی و یا سایر بنادر 

ایران کم تر از 1۰ درصد است. 
رضایی با اشاره به اینکه استفاده از توانمندی های بخش 
خصوصی در توسعه سواحل می تواند بسیار موثر باشد 
توسعه  که   شده  بیان  توسعه  و۶   ۵ برنامه  در  افزود: 
سواحل  در دستور کار قرار گیرد و از طریق آن میزان 

مبادالت تجاری افزایش یابد.
دستگاه دیپلماسی کشور در حوزه دریایی فعال شود 

وی بیان کرد: با توسعه سواحل شاهد توسعه کشور و 
اقتصادی کشور خواهیم شد. رئیس  در نتیجه توسعه 
است  ممکن  اینکه  بیان  با  مجلس  عمران  کمیسیون 
تحریم ها اثراتی در کاهش یا افزایش مبادالت تجاری از 
طریق بنادر داشته باشد گفت: باید ایران خود را با شرایط 

محمد رضا رضایی کوچی:
بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا 

شهرهای جدید را کنار ساحل 
می سازند و ما از وزارت راه 

خواسته ایم شهرها را در سواحل 
بسازند.  در حال حاضر بسیاري از 

شهرهای ضعیف و کمتر توسعه یافته 
کشور در کنار سواحل قرار دارند

بخش خصوصی به عنوان یک نیروی قوی می تواند 
زمینه ساز توسعه و تقویت بنادر ایران شود. حضور 
بنادر کشور بسیار موثر  بخش خصوصی در توسعه 
های  حوزه  گسترش  و  افزایش  ساز  زمینه  و  است 
که  طوری  به  شود.  می  کشور  دریایی  و  بندری 
در  فعالیت  و  حضور  از  گذران  سرمایه  از  بسیاری 
این بخش استقبال کرده اند و دولت نیز برای حضور 
در این تسهیالت و اقدامات تشویقی بسیاری را در 

دستور کار خود قرار داده است. 
مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  پور،  کیان  مجید 
شوراي اسالمي با بیان اینکه ایران باید از تحریم ها 
در راستای توسعه کشور و و افزایش ظرفیت های 
و  منابع  از  استفاده  با  افزود:  کند  استفاده  دریایی 
را  کشور  بنادر  توانیم  می  داخلی  های  ظرفیت 
را  دریایی  حمل ونقل  آن  طریق  از  و  دهیم  توسعه 

هم گسترش دهیم.
وی ادامه داد: باید ظرفیت سازی را در کشور تقویت 
بتوانیم  از توان و نیروی داخلی  با استفاده  کنیم و 
بار  و  کاال  جایی  جابه  برای  را  کشور  جنوبی  بنادر 

گسترش دهیم.
ایران  اینکه  بیان  با  عضو کمیسیون عمران مجلس 
ای  گسترده  و  بزرگ  بسیار  سواحلی  خط  دارای 
است گفت: با توجه به گستردگی که در این حوزه 
وجود دارد باید از آن در راستای توسعه حمل ونقل 
بین المللی استفاده کرد. کیان پور با تاکید بر اینکه 
ایران باید یک  حضور موثر و مستقیم در عرصه های 
باید  ایران  بنادر جنوبی  افزود:  باشد  داشته  دریایی 
از  بتواند  و  باشد  میانه  آسیای  کاالی  ورود  دروازه 

ظرفیت های خود در این حوزه استفاده کند. 
ظرفیت  با  بتواند  باید   ما  کشور  کرد:  تصریح  وی 
سازی در این بخش زمینه انتقال کاال و جابه جایی 
انگیزه  تا  کند  فراهم  جنوبی  بنادر  طریق  از  را  آن 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای ورود نقدینگی 

به این حوزه بیشتر شود. 



دوره آموزشــی بارفرابری یــا فورواردینگ به همت 
مرکز آموزش انجمن کشــتیرانی برگزار شد. در این 
دوره مباحثی همچــون تعریف بارفرابــر، فورواردر 
به عنــوان نماینده، فــورواردر به عنــوان متصدی 
حمــل ونقــل چندوجهــی، فــورواردر بــه عنوان 
متصدی حمل، اســناد حمل ونقــل چندوجهی  و 
تعداد نســخ اصلی و فرعــی... مطرح شــد. در این 
دوره  دو روزه کــه تدریــس آن به عهــده »محمد 
نیــک پــی« بــود، 1۹ دانشــجو شــرکت کردند.
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طبقه اول- روابط عموميانجمن کشتیراني و خدمات وابسته ایران
تلفن: ۹- 88۹47646
نمابر: 88۹05604
info@seanews.ir :ایمیل

   صاحب امتیاز :  انجمن کشتیرانی  و خدمات وابسته ایران
   مدیر مسئول :   مسعود پل  مه

   تحریریه :   روابط عمومی انجمن کشتیرانی  و خدمات 
وابسته ایران

90 درصد

دالر میلیارد   2500

60 درصد

50 درصد
70 درصد

کشور  38

20 درصد

بیش از 90 درصد کاالهای 
تجاری و 65 درصد انرژی 
جهان به وسیله دریا جابجا 

می شود. 

میزان درآمدی که از طریق 
دریا و اقیانوس به واسطه 
حمل ونقل دریایی، ماهیگیری، 
امور تحقیقاتی و گردشگری 
در هر سال ایجاد می شود.

تعداد انسان هایی که در 
مجاورت دریا، اقیانوس، دریاچه 
زندگی می کنند یا زندگی شان 
به دریا مرتبط است

نیمی از اکسیژنی که ما تنفس می کنیم از طریق اقیانوس ها تولید می شود.

بیش از دو سوم سطح کره زمین را دریاها و 
اقیانوس ها پوشانده است.  اما تنها 6 دهم درصد 

از این حجم تحت نظارت و حمایت قرار دارد.

امروز میزان ماهیگیری به 
بیش از 150 میلیون تن در 

سال رسیده است.

میزان تولید محصوالت 
شیات در جهان 20 

میلیون تن بود.

تعداد کشورهای آفریقایی که به 
ساحل دسترسی دارند

حدود 20 درصد دزدی 
دریایی جهان در خلیج گینه 
در آفریقا انجام می شود.

اهـا و  درـی
اقیانوس ها
رقم به روایت عدد و 

زندگـی بیـش از نیمـی از مـردم جهـان بـه دریاها و 
اقیانوس ها وابسـته اسـت. ما نعمت های بیشـماری 
را بـه واسـطه وجـود اقلیـم آبی در سـطح جهـان به 
دسـت مـی آوریـم. در ایـن اینفوگرافیک بخشـی از 

ایـن فرصت ها آورده شـده اسـت.
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