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D i g i t a l

برگ هــای تقویم روزهــای پایانــی آذرمــاه روی میز فعــاالن صنعت حمل ونقل پر اســت 
از یادداشــت های یــادآوری دعــوت بــرای حضور در مراســم هــای بزرگداشــتی که 
قرار اســت به نام آنان برگزار شــود. دورهمی هایی کــه به همین بهانه، مجالــی می دهد به 
نمایندگان و ســرمایه گذاران بخش خصوصی تــا در کنار دولتمردان و نماینــدگان مجلس از 
روزگار ناخــوش خود بگویند. اما گذشــته از برگزاری این مراســم ها، در طرح  و شــکل دهی 
صنعــت حمل ونقل دریایی کشــور، تــا چه انــدازه به بخش خصوصــی بها داده می شــود؟

داسـتان جـلد .....
 ترمینال های کانتینری آمریکا رکورد زدند؛
 کانتینر teu تخلیه ۲ میلیون

در یک ماه

دبیرکل انجمن کشتیرانی پاسخ می دهد
 معطلی کشتی ها به دلیل تاخیر در

انتقال پول چقدر هزینه دارد؟

دولت در توسعه بنادر کشور تا چه اندازه بخش خصوصی را جدی می گیرد؟
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مسـعود پـل مـه، دبیـرکل انجمـن کشـتیرانی و خدمات 
وابسـته ایـران می گویـد: بـه دلیـل بـروز مشـکالتی در 
پرداخـت پول، تخلیه شـناورهای حامل کاالهای اساسـی 
بـا معطلـی مواجـه شـده و هزینه هـای قابل توجهـی بـه 
صاحبـان ایـن کاالهـا و مصرف کننده نهایـی آنها تحمیل 
می کنـد. به عقیده او دیپلماسـی اقتصادی پیـش از وقوع 
تحریم هـا بایـد وارد میـدان می شـد تـا فعـاالن اقتصادی 
در معـرض کار انجام شـده قـرار نگیرند. دبیـرکل انجمن 
کشـتیرانی اظهـار کرد: طبـق روال معمول، تـا زمانی که 
بانـک مرکـزی یـا بانک هـای عامـل کـه وظیفـه تأمیـن 
ارز واردات کاالهـای اساسـی را بـر عهـده دارنـد، امـکان 
گشـایش اعتبـارات اسـنادی یـا انتقـال پـول را فراهـم 

نمی شـود و کشـتی در  آزاد  نیاورنـد، محمولـه شـناور 
لنگـرگاه معطـل می مانـد کـه دمـوراژ )معطلی کشـتی( 
در پـی دارد و منجـر بـه زیـان صاحبـان کاال و درنهایـت 
مصرف کننـده می شـود. پل مه با تاکید بـر اینکه معطلی 
به شـدت  را  وارداتـی  کاالی  تمام شـده  قیمـت  کشـتی 
افزایـش می دهـد، گفـت: هزینه دمـوراژ بر اسـاس توافق 
و قـراردادی کـه بـرای حمـل کاال منعقـد شـده و بر پایه 
ظرفیت کشـتی محاسـبه و پرداخت می شـود؛ به گونه ای 
کـه مثـاًل معطلی یک کشـتی ۵۰ هـزار تنـی در بهترین 
شـرایط، حداقـل روزی ۲۰هـزار دالر هزینه بابـت دموراژ 
بـه دنبـال خواهد داشـت کـه در صـورت طوالنی شـدن 

معطلـی می توانـد بسـیار قابل توجه باشـد.

انتخابات دو کمیته تخصصی در 
انجمن کشتیرانی برگزار شد

تقدیر از انجمن کشتیرانی به 
عنوان خّیر برتر بخش خصوصی

 حمل و نقل به عنوان اصلی ترین مؤلفه توسعه همه جانبه،
 نه تنها به عنوان بخش زیرساختی محسوب می شود بلکه 

موتور حرکت اقتصادی، اجتماعی و بخش هایی از جمله صنعت، 
کشاورزی، گردشگری، نفت و ... در جوامع مختلف به حساب 

می آید.

معطلی کشتی ها به دلیل تاخیر در انتقال پول

نشست هم اندیشی راهکارهای توسعه فعالیت های 
با حضور مسئوالن  چابهار  بندر  دریایی  و  بندری 
اداره  ایران و  انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته 

کل بندر چابهار برگزار شد.
مسئوالن بندری چابهار در این جلسه با برشمردن 
مزایا و امکانات جدید بندر چابهار، از ارائه تسهیالت 
و تخفیفات ویژه برای شرکت های حمل ونقلی و 

سرمایه گذاران بخش های مختلف خبر دادند.
مسعود پل مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات 
وابسته ایران در این نشست ضمن تاکید بر همیاری 
جهت توسعه همه جانبه بندر چابهار اظهار کرد:» 
با توجه به سرمایه گذاری های مناسب و امکانات 
جدیدی که در این بندر صورت گرفته، هنوز شاهد 
به لحاظ حمل ونقلی  بندر  این  رشد و شکوفایی 
را  پیشین  های  دولت  توجهی  بی  وی  نیستیم.« 
یکی از دالیل عدم توسعه مناسب منطقه چابهار 
زنجیره  وجود  عدم  کرد:»  خاطرنشان  و  دانست 
لجستیک و زیرساخت های الزم باعث می شود که 
مزایای موجود در بندر چابهار چندان مورد توجه 
قرار نگیرد. اینها جزو مجموعه حلقه های مفقوده 
مشکالت  تواند  می  که  است  ونقل  صنعت حمل 
متعددی را برای فعاالن این عرصه به وجود بیاورد 
و آنها به سوی دیگر بنادر کشور، تمایل بیشتری 
نشان بدهند.« دبیرکل انجمن کشتیرانی افزود:» 
بر  عالوه  چابهار  بندر  یافتن  رونق  برای  دولت 
بیشتری  های  معافیت  باید  تسهیالت،  افزایش 
نیز به فعاالن بخش خصوصی ارائه بدهند. ضمن 
اینکه در برخی موارد لزوم ارائه بسته های تشویقی 
دیده می شود. به طوری که سرمایه گذاران مشتاق 
شوند تا در این بندر به فعالیت بپردازند. به همین 
دلیل، دولت باید از سود خودش چشم پوشی کند 

و میزان تخفیفات ارائه شده را نیز باالتر ببرد.«

خـبر
ویـژه 

دبیرکل انجمن کشتیرانی پاسخ می دهد؛ چقدر هزینه دارد؟

به میزبانی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته 
ایران برگزار شد

محمد اسالمی |  وزیر راه و شهرسازی   ¦     

جلسه انتخابات اعضای اصلی کمیته های تخصصی-
مشـورتی مواد نفتی و شیمیایی و کمیته امور بندری 
و ترمینال داران انجمن کشـتیرانی و خدمات وابسـته 
ایـران برگـزار شـد. پـس از بـه حدنصـاب رسـیدن 
جلسـه و با توجه آرای شـمارش شـده، آقایان مسعود 
عابدینـی بـه عنـوان رئیس کمیتـه و فرهـاد قربانیان 
بـه عنـوان نایـب رئیـس این کمیتـه انتخاب شـدند. 
در انتخابـات کمیته امور بندری و ترمینـال داران نیز 
آقـای قربـان پـور به عنوان رئیـس و آقـای کیوانی به 

عنـوان نایـب رئیس کمیته انتخاب شـدند.

چهارمیـن همایـش سـاالنه »ایـران مـن«  بـا حضـور 
کارآفرینـان و خیران بخش خصوصـی در محل اتاق ایران 
برگـزار شـد. در ایـن همایش، از امید ملـک به نمایندگي 
از انجمـن کشـتیرانی و خدمـات وابسـته ایران بـه عنوان 
تشـکل برتـر در امـر حمایـت از پویش مدرسـه سـازی و 
خیـر برتـر بخـش خصوصـی تقدیر به عمـل آمـد. پدرام 
سـلطانی، نایـب رئیس اتـاق ایران ضمن تقدیـر از حضور 
فعـاالن بخش خصوصـی در این امر خیر اظهـار کرد: هم 
اکنـون بیـش از ۱۲۰ نفر از همـکاران ما در پویش نوپدید 

ایـران مـن از مدیـران و فعاالن اقتصادی هسـتند.«

نشست هم اندیشی راهکارهای 
توسعه فعالیت های بندری و 

دریایی بندر چابهار



نيمه اول دی 1397
B A Y A N D O R

چین و پرتقال در برنامه توسعه ای 
»اقتصاد دریایی« همکاری می کنند

صعود ۵ پله ای IRISL در رنکینگ 
برترین های کشتیرانی جهان

» قوانینی که توسط رئیس جمهور ترامپ در خصوص واردات 
کاال و تعرفه آن از کشور چین اعالم شده، تجار را تشویق کرده 
تا کاالهایشان را پیش از اعمال قوانین جدید، وارد کنند و همین 
مساله باعث افزایش حجم واردات کانتینری شده است.«

جاناتان گلد  |   
مدیر بخش زنجیره تامین این فدراسیون ملی فروشندگان آمریکا   ¦     

فروشـندگان  ملـی  فدراسـیون  اخیـر  گـزارش  طبـق 
کاالهـای  در  کانتنیـر  واردات  میـزان   )NRF( آمریـکا 
خـرده فروشـی شـده تنهـا در یک مـاه بـرای اولین بار 
بـه ۲ میلیـون teu کانتینـر رسـید.  فدراسـیون ملـی 
خـرده فروشـان آمریـکا بـه عنـوان یـک انجمـن بزرگ 
بـه  را  موضـوع  ایـن  فروشـندگان،  تجـارت  در حـوزه 
افزایـش تعرفه هـای کاالهـای وارداتی از چیـن ارتباط 
داده و اظهـار کـرده اسـت. واردکننـدگان عالقـه مندند 
تـا پیـش از اعمـال قانـون جدیـد و تعرفـه هـای تـازه 
مصـوب آمریـکا، کاالهـای خـود را وارد بنـادر آمریـکا 

. کنند
میـالدی جـاری  سـال  اکتبـر  مـاه  در  آمریـکا   بنـادر 

۲ میلیـون و ۴۰ هـزار teu کانتینـر را هنـدل کـرده 
اسـت. ایـن در حالی اسـت که رقم اعالم شـده نسـبت 
بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته میـالدی رشـد ۱۳.۶ 
درصـدی را نشـان مـی دهـد. بسـیاری از کارشناسـان 
معتقدنـد افزایـش تعرفـه کاالهـای وارداتـی چینـی در 
نهایـت بـر قیمـت تمـام شـده کاال در سـبد خانوارهای 
آمریکایـی تاثیـر خواهـد گذاشـت. بـه همیـن دلیـل، 
امیدوارنـد کـه اعمال تعرفـه ها به صـورت موقت انجام 
شـود. این در حالی اسـت که رشـد واردات کاال از چین 
در مـاه ژانویـه سـال آینـده حـدود ۱۰ درصـد خواهـد 
بـود و ایـن رشـد تـا زمانی کـه اعمـال تعرفه هـا از ۱۰ 
درصـد بـه ۲۵ درصـد ارتقـا یابـد ادامه خواهد داشـت.

بنادر تمام اتوماتیک چه الزامات 
و موانعی دارند؟

انجمن بنادر بریتانیا در گزارشی مطرح کرد 

تخلیه ۲ میلیون teu کانتینر در یک ماه

ویـژه خـبر

ترمینال های کانتینری آمریکا رکورد زدند؛ 

انجمـن بنـادر بریتانیا از بنادر خواسـت تـا مفاهیم 
و الزامـات کشـتی های خـودران و اتوماتیـک را در 
عملیـات هـای بنـدری در نظـر بگیرنـد. در حـال 
حاضـر ایـن پرسـش مطـرح اسـت کـه بنـادر در 
طـرح راه اندازی کشـتی های خـودران و اتوماتیک 
از چـه مزایایـی بهـره منـد مـی شـوند. در حالـی 
کـه بنـدر روتـردام هلنـد طرحـی را بـرای بهبـود 
ارائـه  بـه منظـور  شـرایط و آمـاده سـازی خـود 
خدمـات به کشـتی هـای خـودران تا سـال ۲۰۳۰ 
میـالدی ارائـه کـرده اسـت، انجمـن بنـادر بریتانیا 
نیـز از اعضـای خـود خواسـت تـا نسـبت بـه آمـاده 
سـازی بنـادر بـرای نسـل بعدی حمـل ونقـل آماده 
شـوند. در سـال ۲۰۲۰ میـالدی، شـرکت کشـتی 
سـازی »وارد« نخسـتین مـدل کشـتی کانتینـری 
و الکتریکـی خـودران و بـدون سرنشـین را بـا نـام 
تجـاری »برکلنـد« تولیـد و معرفـی خواهـد کـرد. 
از آن سـو نیـز آیمـو امیـدوار اسـت تـا چارچـوب 
قوانیـن کشـتی هایی کـه بـدون سرنشـین و بـه 
صـورت اتوماتیـک فعالیـت مـی کننـد را تدوین و 
ارائـه بدهـد. یکـی از نکات کلیـدی که بایـد درباره 
آن اندیشـیده شـود، ایـن اسـت کـه چگونـه بنادر 
بتوانند به کشـتی هـای اتوماتیک بدون سرنشـین 
خدمـت رسـانی کنند تـا عواملی همچـون ترافیک 
بنـدری در پهلوگیـری کشـتی ها بـه وجـود نیاید. 
در مقالـه ای کـه در سـال ۲۰۱۷ میـالدی در بنـدر 
روتردام ارائه شـد، موضوع خدمت رسـانی به کشـتی 
هـای خودران مـورد بحث قرار گرفـت و این موضوع 
مطـرح شـد که بنـادر با شـرایط کنونی هنـوز برای 
پذیـرش ایـن نوع کشـتی ها آمادگـی ندارنـد. با این 
حـال، آیمـو امیدوار اسـت تـا اساسـنامه ای در این 
خصـوص شـکل بگیـرد تـا بـا چارچوب مشـخص، 
تحـوالت آینـده قابـل پیـش بینـی و طـرح ریـزی 
باشـد.  انجمـن بنـادر بریتانیـا نیـز گزارشـی را بـه 
وزارت حمل ونقل و کشـتیرانی ارائه داده تا شـرایط 

را تـا سـال ۲۰۵۰ میـالدی تغییـر بدهد. 

آلفاالینـر آخریـن گـزارش رتبـه بنـدی شـرکت هـای 
کشـتیرانی کانتنیـری را اعـالم کـرد. در ایـن گـزارش، 
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران با ۵ پله صعـود، در 
جایگاه سـیزدهم برترین شـرکت هـا قرار گرفـت. در این 
رده بنـدی شـرکت »ای.پـی.ام مرسـک« بـا بیـش از ۴ 
میلیون TEU کانتینر و اختصاص ۱۷.۹ درصد از مجموع 
کل حمـل ونقـل کانتینری جهـان، به صدرنشـینی خود 
ادامـه مـی دهـد. شـرکت هـای مدیترانـه ای، کاسـکو، 
سـی.ام.ای سـی.جی.ام و هاپـاگ لوید نیز رتبـه های دوم 
تـا پنجـم ایـن رده بنـدی را به خـود اختصـاص داده اند.

رئیـس جمهور چین خواسـتار تعمیق روابـط اقتصادی 
بـا پرتقـال برای احیا و تکمیل جاده ابریشـم شـد. »ژی 
جیـن پینـگ«در دیدار بـا رئیس جمهور پرتقـال از وی 
خواسـت تا دربـاره تعامالت اقتصادی و سـرمایه گذاری 
در حـوزه دریایـی و بنـدری همـکاری داشـته باشـند. 
رئیـس جمهور چین همچنین در یادداشـت خود آورده 
کـه پرتقـال یک نقطـه ارتبـاط بسـیار مهم میـان دریا 
و خشـکی در مسـیر راه ابریشـم جدیـد خواهـد بـود. 
بـه همیـن دلیـل، مزایـای فراوانـی بـرای توسـعه ایـن 

همـکاری میان دو کشـور وجـود دارد.
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پـرونـده

 مـوضـوع:

نگاه به بخش خصوصي
محمدعلی وکیلی، عضو هیات رئیسه مجلس:
نــگاه مجرمانــه بــه ســرمایه گذاری و 
فعــاالن بخــش خصوصــی بایــد تغییر 
کند و راه بــرای فعالیت ســرمایه گذاران 
بــه معنــای واقعــی فراهــم شــود.

عضو هیات مدیره انجمن پایانه داران بنادر ایران خواستار شد: 

بـرگ های تقویـم روزهای پایانـی آذرماه 
روی میـز فعـاالن صنعـت حمل ونقـل پر 
اسـت از یادداشـت هـای یـادآوری دعـوت بـرای 
حضـور در مراسـم های بزرگداشـتی که قرار اسـت 
بـه نـام آنـان برگـزار شـود. دورهمی هایـی کـه به 
همیـن بهانـه، مجالـی مـی دهـد بـه نماینـدگان و 
کنـار  در  تـا  بخـش خصوصـی  گـذاران  سـرمایه 
دولتمـردان و نماینـدگان مجلـس از روزگار ناخوش 
خـود بگوینـد. از اینکـه حمایتـی همـه جانبـه و 
تدبیـری تازه در کارشـان نیسـت و همیـن، معضل 
ایـن روزهـا و مـاه هایشـان اسـت. دسـت غـّدار 
»تحریم« اگر هسـت، خـوش تر بود دسـت محّبتی 
بـه دلخـواه و نـه اکـراه سـوی آنان یـازد و بـاری از 
دوش بردارد. رونق اگر در کسـب وکارشـان نیسـت، 
گـوش شـنوایی باشـد، شـاید بـرای بازگردانـدن 
اندکـی آب بـه آن جـوی کـه در حـال خشـکیدن 
اسـت. این گزارشـی است از مراسـم بزرگداشت روز 
ملـی حمـل ونقل کـه بـه همـت و دعوت سـازمان 
بنـادر و دریانـوردی در هتل هما تهران برگزار شـد. 

تغییر نگاه دولت به بخش خصوصی حوزه بندری
همان هتل همیشگی

چندسالی است که سازمان بنادر و دریانوردی ضیافت 
اختصاصی بزرگداشت هفته حمل ونقل، ویژه دریایی های 
کشور را در هتل هما تهران برگزار می کند. سالن اگرچه 
اما مراسم تقریبا سر ساعت مقرر آغاز  هنوز پر نشده، 
و  بندری  معاون  حسن زاده«،   »محمدعلی  می شود. 
اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان نخستین 
سخنران پشت تریبون قرار می گیرد و صحبت هایش را 
حول محور بازنگری دستورالعمل سرمایه گذاری در بنادر 
کشور مطرح می کند. او در ادامه به چالش های پیش 
روی صنعت حمل ونقل دریایی طی یک سال گذشته 
پرداخت و یادآور شد که سازمان بنادر و دریانوردی در 
میان دولتی ها، جزو بزرگ ترین سازمان های سرمایه 

پذیر به شمار می رود. 

خصوصی، از بخش خصوصی
بدنه بخش خصوصی  از  تعداد مهمان هایی که  اگرچه 
حضور  مراسم  در  دریایی  ونقل  حمل  عرصه  در  فعال 
داشتند کم نبود، اما مطابق برنامه تنها فرصت در اختیار 
یک نماینده قرار گرفت تا به عنوان سخنگوی این جامعه 
بزرگ به بیان مسائل و مشکالت بخش خصوصی بپردازد. 
»محمدرضا قائم مقامی«، عضو هیات مدیره انجمن پایانه 

داران بنادر ایران در ابتدای صحبت هایش به نگاه سرد 
ونقل  حمل  عرصه  در  فعال  خصوصی  بخش  به  دولت 
دریایی اشاره کرد و گفت:» طی سال های گذشته نگاه 
بنگاه های  به  نسبت  دولت  سوی  از  حمایتی  و  مثبتی 
خصوصی فعال در بنادر صورت نگرفته است.« او حتی 
نگاه دولت را نسبت به سرمایه گذاران و فعاالن بخش 
خصوصی در حوزه های مختلف، تبعیض آمیز دانست و 
خاطرنشان کرد: »در سال های اخیر، تعرفه های تخلیه و 
بارگیری در بنادر کشور تغییر نکرده است. اگر شما نگاه 
کنید خواهید دید که بنگاه های دیگر بخش خصوصی 
در  دوره های گذشته توانسته اند خواسته هایشان را از 
دولت طلب کرده و به نتیجه برسانند. اما در حوزه بندری 
هیچ اتفاق خاصی رخ نداده و برای همین، درخواست ما 
این است که نگاه دولت به فعاالن بخش خصوصی دریایی 
اقتصادی خصوصی  بنگاه های  بندری همچون دیگر  و 
باشد. شرایط و مشکالت برای همه صنوف یکسان پیش 
می رود، اما نگاه دولت به سمت فعاالن عرصه دریایی و 

بندری همراه با تبعیضاتی بوده است.«

سپردن امور عمومی به فعاالن بخش خصوصی
ادامه  در  ایران  داران  پایانه  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
افزود:»موتور محرک اقتصاد کشور باید به بخش خصوصی 
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دولت در توسعه بنادر کشور تا چه اندازه 
بخش خصوصی را جدی می گیرد؟

 اختصاصی؛
 از بخش خصوصی

يادداشت محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس:
ایــران مزایای خوبــی بــرای توســعه کریدورهــا دارد . از جمله آنها داشــتن تمام 
شــقوق حمل و نقل، ارتباط داشــتن با ۱۵ کشــور در همســایگی خود کــه جمعیتی 
۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون نفری را شــامل می شــود و امنیــت منحصر به فرد ایــران را داریم. 
اما کشــورهای همســایه در حال ربــودن کریدورهای مــا و حذف ایران هســتند.

و بارگیری و خدمات بندری بسیار پایین است. این برای 
واقع  مظلوم  بخش خصوصی  اما  داشته،  درآمد  دولت 

شده است.«

هزینه های چهاربرابری برای بخش خصوصی
قائم مقامی با اشاره به افزایش هزینه های بندری برای 
مثال،  عنوان  کرد:»به  اظهار  خصوصی  بخش  فعاالن 
برای  بنادر  در  کانتینر  جابجایی  هزینه  این،  از  پیش 
برآورد  تومان  هزار   ۲۵ حدود  خصوصی  بخش  فعال 
شده بود. اما اکنون و با افزایش قیمت ها، این هزینه 
اینکه  است. ضمن  تومان رسیده  به حدود ۱۰۰ هزار 
هزینه کارگران و متخصصان و دیگر هزینه های جانبی 
نیز افزایش یافته است. در شرایط کنونی، شرکت های 
هزینه  خود  های  ذخیره  محل  از  دارند  خصوصی 
پیدا کند ممکن  تداوم  این وضعیت  اگر  اما  می کنند، 
است به ورشکستگی آنها بیانجامد. دولت مدعی است 
یا  انجام داده و  با سیاست ها و حمایت هایی که  که 
انجام خواهد داد، مابه التفاوت خسارت افزایش هزینه ها 
زمینه  این  در  اتفاقی  تاکنون  اما  کند.  می  جبران  را 
نیافتاده و سازمان بنادر نیز قدم موثر و مثبتی برنداشته 
است. این تحریم و شرایط افزایش هزینه ها برای همه 
بوده، اما فعاالن بندری اجازه ندارند، طبق منطق بازار 
و هزینه های خودشان که روز به روز در حال افزایش 
است، تعرفه هایشان را اصالح کنند. همه می دانیم که 
یکی از مهم ترین راه های توسعه کشور، توسعه متوازن 
همه بخش های حمل ونقل، از جمله بنادر است. اگر 
ما بیاییم و قوانین و شرایط را به گونه ای تعریف کنیم 
که سود بخش خصوصی در آن لحاظ شود و این قوانین 
هم پایدار و باثبات باشند، مطمئن باشید که فعاالن این 

عرصه نیز برای توسعه فعالیت ها، آمادگی دارند.«

حمایت سکاندار دریایی کشور از بخش خصوصی
محمد راستاد، مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی و 
میزبان این محفل حمل ونقلی با اشاره به اینکه متعهد 
به افزایش همکاری با بخش خصوصی است، گفت: »از 
انجمن ها و تشکل ها  با  ام  آمده  زمانی که روی کار 
جلسات پیوسته ای داشته باشیم و این موضوع ادامه 
این  در  نقایصی  وجود  مدعی  چند  هر  یافت.  خواهد 
سازمان نیستیم اما قطعا در ارتباط با بخش خصوصی 
توانستیم  حوزه  ها  سایر  به  نسبت  که  می  شود  تایید 
اعتماد سرمایه  گذاران را جلب کنیم. موید این موضوع 
سرمایه  گذاری ۱۲ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی 
و  قرارداد   ۱۹ هم  امشب  که  است  کشور  بنادر  در 
امضا می رسد. تالش  به  با بخش خصوصی  تفاهم  نامه 
بخش خصوصی  با  قراردادهایمان  در  که  بوده  این  ما 
از قراردادهای جاری  منعطف عمل کنیم. در بسیاری 
شده  انجام  قراردادها  به  روزرسانی  و  اصالح  پیش  بینی 
است و اگر قراردادی توجیه اقتصادی خود را به دالیل 
مختلف از دست داد، طرفین می  توانند درخواست تغییر 
توجیه  به  قرارداد  که  باشند  داشته  را  قرارداد  شرایط 
اقتصادی برسد. هزینه ها برای صاحب کاال باید توجیه 
پذیر باشد و از آنجایی که این کشتی ها در ابهای داخلی 
تردد می کنند باید از سوخت یارانه ای بهره مند شوند. 
از سرمایه گذاری بخش خصوصی در  ما  به هر حال، 

ابعاد مختلف حمایت و استقبال می کنیم.« 

سپرده شود. اکنون شاهد حضور فعاالن بخش خصوصی 
در توسعه بندر چابهار هستیم، اما این حمایت ها باید به 
شکل گسترده تر و واقعی صورت بگیرد. چرا که توسعه 
متوازن کشور تنها با اعتماد دولت به بخش خصوصی و 
سپردن امور به آنها امکان پذیر خواهد بود. این حمایت 
باید همه جانبه باشد و شامل بخش های دیگر مورد 
نیاز شکوفایی بندری مانند چابهار نیز بشود. ما هر کجا 
دیده ایم که بخش خصوصی با تمام توان و اختیارات 
خدمتی  و  موثر  قدمی  توانسته  کرده،  پیدا  ورود  الزم 
در  پایدار  اشتغال  ایجاد  باعث  و  بگذارد  برجا  ماندگار 
دولت  اگر  دلیل،  همین  به  شود.  مختلف  هیا  زمینه 
عالقه مند به توسعه بنادر کشور، از جمله بندر چابهار 
است باید نگاهش را به فعاالن بخش خصوصی تغییر 
بدهد. در سالی که به نام حمایت از توان و تولید ملی 
نامگذاری شده، خواستار این هستیم که در عمل نیز، 
اتفاقات مثبتی بیافتد تا سرمایه گذار بخش خصوصی 
نیز با رغبت وارد عرصه سازندگی شود. آمار و ارقام نیز 
می گوید که بخش خصوصی با سرمایه گذاری کالن در 
بنادر کشور، ۱۵ هزار نفر اشتغال ایجاد و ۳۰۰ میلیون 

دالر سرمایه در بنادر فراهم کرده است.«

درآمدها برای دولت، هزینه ها برای بخش خصوصی
فعالیت  به  بنادر  سازمان  نگاه  از  انتقاد  با  مقامی  قائم 
گذشته،  دهه  یک  »در  کرد:  تصریح  خصوصی  بخش 
خصوصی  بخش  فعالیت  درآمدهای  از  بنادر  سازمان 
های  شرکت  برای  ها  تعرفه  اما  کرده،  کسب  درآمد 
اینکه  بیان  با  وی  است.«  نداشته  تغییری  خصوصی 
سازمان بنادر هزینه تعرفه، تجهیز، تعمیر و نگهداری 
این  اما  ارزی لحاظ می کند،  به صورت  را  بنادر خود 
امکان را در اختیار بخش خصوصی نمی گذارد، گفت: 
»ما هم به عنوان فعاالن بخش خصوصی هزینه ارزی 
می  رفتار  دیگری  شکل  به  ما  با  حال،  این  با  داریم. 
حمایت های  و  سیاست ها  با  است  مدعی  دولت  شود. 
خودی سعی کرده هزینه خدمات و تولیدات را محاسبه 
فروش  در  هزینه  افزایش  مابه التفاوت خسارت  و  کند 
داده  رخ  اتفاق  این  آیا  اما  کند،  جبران  را  محصوالت 
بنادر  سازمان  درآمدهای  گذشته  سال   ۱۰ در  است؟ 
با شریک شدن در  ارائه خدمات به کشتی ها  از محل 
برای  است.  شده  برابر   ۱۰ خصوصی  بخش  فعالیت 
شرکت های خصوصی در ۴ سال گذشته تعرفه تخلیه 

در ۱۰ سال گذشته درآمدهای 
سازمان بنادر از محل ارائه خدمات 

به کشتی ها با شریک شدن در فعالیت 
بخش خصوصی ۱۰ برابر شده است. 

اما برای شرکت های خصوصی تعرفه 
تخلیه و بارگیری و خدمات بندری 

بسیار پایین است

سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان بخشی از بازوی دولت 
تالش  بندری  و  دریایی  حوزه  در  اخیر  های  سال  طی 
مضاعفی برای حضور پررنگ بخش خصوصی به منظور 
بندری  اپراتوری  گرفتن  اختیار  در  یا  و  گذاری  سرمایه 
نمایندگان  با  متعدد  قراردادهای  عقد  است.  داده  انجام 
است  تنها در ۲ سال گذشته گواه آن  بخش خصوصی 
که اعتماد دولت در حال فزونی است و آنها قصد دارند 
تا نقش خود را در عملیات های مختلف بندری کمرگ 
تر کنند.  اما در نیمه روشن این جریان که به آهستگی 
در حال وقوع است، همچنان نیمه تاریک دیگری وجود 
بندری  تعرفه های  به  نگاهی  با  مثال،  عنوان  به  دارد. 
بخش  نیازهای  و  ها  خواسته  که  شد  خواهیم  متوجه 
همین  و  شده  گرفته  نادیده  کامل  طور  به  خصوصی 
را  اقتصادی  ثمربخش  نیروی  این  ضربه پذیری  مسئله، 
ممکن ساخته است. تاثیر نوسانات نرخ ارز طی یک سال 
گذشته و عدم توجه کافی دولت به آسیب پذیری بخش 
روشن  مثال  بندری  و  دریایی  در حوزه  فعال خصوصی 
بوده  عواقب آن همچنان گریبان گیر  است که  دیگری 
است. این در حالی است که بخش دولتی حتی در شرایط 
اضطرار اخیر اقتصادی، حاضر به چشم پوشی از سهم و 
درآمد خود که اتفاقا افزون تر شده بود، نشد و ضرردهی 
محاسبه  را  خصوصی  بخش  فعال  شرکت های  متوالی 
نکرد. همچنین نگاه حمایتی تک وجهی به حضور بخش 
خصوصی در بنادر کشور، بدون در نظر گرفتن المان های 
دیگر موفقیت کسب وکار حتی می تواند مهلکه دیگری را 
برای این بخش تدارک ببیند. عدم توجه کافی به نیازهای 
فعالیت های بندری و دریایی به عنوان یکی از نخسیتن 
حلقه های شکل گیری یک اقتصاد پویا که سابقه در یک 
سده گذشته دارد و مشکل امروز و دیروز نیست، باعث 
عدم رغبت بخش خصوصی برای ورود به این عرصه شود 

و حاضران کنونی این حوزه را نیز دلخسته کند. 
چاره اینکه نگاه جامع دولت به همه ابعاد حضور بخش 
خصوصی در حوزه دریایی و بندری، می تواند راهگشای 
تحوالت اقتصادی شود و فعاالن این عرصه خطیر را به 

آینده ای روشن نوید بدهد. 



مرکز آموزش انجمن کشتیرانی  دوره  »عملیات بندری« 
را برگزار کرد.  این دوره آموزشــی بــا تدریس کاپیتان 
»منصور اسالمی« و با حضور ۲۵ دانشجو برگزار شد. در 
این دوره مباحثی همچون تعریف بنــدر و محدوده آن، 
روند تکاملی بنادر، طبقه بندی بنادر به لحاظ جغرافیایی، 
انواع ترافیک دریایی، تقسیم بندی کشتی ها، عملیات 
ورود کشتی و پهلوگیری، عملیات تخلیه و بارگیری، انواع 
ترمینال های موجود در بندر، هزینه ها، عوارض بندری و 
وظایف نماینده کشتیرانی در بندر مورد بررسی قرار گرفت.

مدیریت تجهیزات بندری»عملیات بندری« 
کتاب »مدیریت تجهیزات بندری، خط مشــی، 
مدیریت نگهداری و تعمیرات« به سفارش سازمان 
بنادر و دریانوردی و توسط انتشارات »اسرار دانش« 
در ۴۰۴ صفحه منتشر شــده است. در این کتاب 
مباحثی همچون مدیریت تجهیزات، پیش بینی 
تجهیزات، مدیریت خرید، نگهداری و تعمیرات، 
مدیریت تدارکات، مدیریت راهبردی، منابع انسانی، 
سیستم های اطالعات مدیریت و بهبود مدیریت 
تجهیزات بنادر مــورد بحث قرار گرفته اســت.

معــرفی كــــتاب كـارگـاه آمـوزشــی

B A Y A N D O R :نشانی  
تهران، خیابان ولی عصر )عج(، نرسیده به زرتشت، کوچه دانش کیان ، پالك 30 

طبقه اول- روابط عموميانجمن کشتیراني و خدمات وابسته ایران
تلفن: 9- 88947646
نمابر: 88905604
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

#سانچـی
داغی نشسته بر دل که به سردی نمی گراید. آتشی که در دریا شعله کشد، چگونه زبانه هایش 
در این خونین دل، آرام گیرد. یک سال از آن واقعه جانکاه گذشت، اما از حجم حسرت و 
اندوه نکاست. دست مان به دعا بلند است سوی درگاه باری تعالی برای بهجت روح پرفتوح 
عروجیان آن جمع دریایی و تکرارناپذیری این چنین تلخ حوادثی برای جامعه دریایی.


