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خرمشــهر، ســال 1332 شمســی مبدا ایجاد یک تشــکل صنفــی در حوزه 
دریایی و بندری شــد که طی گذشــت چند دهه تکامل یافــت و به بالندگی 
و پویایی رســید. انجمن کشــتیرانی و خدمات وابســته ایران شصت وپنجمین 
ســالگرد تاســیس خود را در کنار اعضا، فعاالن صنعت حمل ونقــل و دریایی 
و بنــدری و مســئوالن دولتــی و بخــش خصوصــی ضیافت گرفــت. این 
گزارشــی اســت از آنچــه کــه در جشــن انجمن کشــتیرانی گذشــت.

شرکتآمازونامکاناتحملونقلیاشداسـتان جـلد .....
راگسترشمیدهد

کامیون،هواپیماوحاال
کشتی!

باحضورخبرنگارانواصحابرسانههای
سراسریکشور

کنفرانسخبریانجمن
کشتیرانیبرگزارشد

گزارش یک جشن
 مراسم بزرگداشت شصت وپنجمین سال تاسیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

با حضور پرشور جامعه دریایی کشور برگزار شد
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وابسته  خدمات  و  کشتیرانی  انجمن  خبری  کنفرانس 
این  تاسیس  سال  وپنجمین  مناسبت شصت  به  ایران 
های  رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران  حضور  با  انجمن 

سراسری کشور برگزار شد.
در این نشست خبری، امید ملک، رئیس هیئت مدیره، 
مهرشاد  و  پی  نیک  محمد  دبیرکل،  مه،  پل  مسعود 
معین انصاری، اعضای هیئت مدیره به سوال خبرنگاران 
همچنین  دادند.  پاسخ  بندری  و  دریایی  حوزه  در 
خبرنگاران و روزنامه نگاران رسانه های سراسری کشور 
ایلنا، باشگاه خبرنگاران،  ایرنا،  از جمله فارس، تسنیم، 
میزان، پایگاه خبری وزارت راه، مارین نیوز، پایگاه خبری 

سازمان بنادر، پایگاه خبری اتاق ایران، همشهری، مانا، 
رادیویی  شبکه  مهر،اقتصادنامه،  نیوز،  تین  ترابران، 
گفت وگو، بخش تصویری باشگاه خبرنگاران جوان و… 
اشاره  با  خبری  کنفرانس  این  در  مه  پل  شد.  برگزار 
های  دهه  در  کشتیرانی  انجمن  گیری  شکل  روند  به 
بار  نخستین  برای  انجمن  »این  کرد:  اظهار  گذشته 
با  را  در سال 1332 و در بندر خرمشهر فعالیت خود 
یک  به  تدریج  به  و  کرد  آغاز  ها  کشتی  به  نوبت دهی 
تبدیل  بندری  تشکل صنفی فعال در عرصه دریایی و 
جامعه  به  را  متنوعی  بسیار  خدمات  نیز  اکنون  و  شد 

دریایی کشور ارائه می دهد.«  

شرکت های دریایی در 
شرایط کنونی مجبور به تعدیل 

نیروهایشان می شوند

عالوه بر آمریکا، دیگر کشورها 
نیز ورود کشتی های ایرانی را به 

بنادر تحریم کردند

پیش از تحریم ها شرکت های کشتیرانی درگیر جابه جایی پول 
نبودند، اما ما هم اکنون ناچار هستیم برای انجام امورات خود 

با این راه ها آشنا شویم و از وظیفه اصلی خود که حمل ونقل بار 
دریایی است، جا مانده ایم.

 کنفرانس خبری انجمن کشتیرانی برگزار شد

از عضویت  کنفرانس خبری  در  مه  پل  مسعود 
2۷۰ شرکت حقوقی در انجمن خبر داد و گفت: 
اجتماعی،  مولفه های  تابع  انجمن  فعالیت های 
سیاسی و اقتصادی است و طبیعتا 2۷۰ شرکت 
حقوقی عضو انجمن ما را در کاهش اثر تحریم ها 

در حوزه بنادر یاری رسانده اند.
با  وابسته  صنایع  و  کشتیرانی  انجمن  دبیرکل 
اینکه  ضمن  فوق  انجمن  که  مطلب  این  اعالم 
دهد،  می  پوشش  را  بندری  فعالیت های  کلیه 
افزود:  می کند  دنبال  نیز  را  آموزشی  مباحث 
با  ارتباط  آموزش،  حقوقی،  مشکالت  پیگیری 
حوزه  این  در  که  صنایعی  و  دیگر  کشورهای 
دیگر  از  دست  این  از  اقداماتی  و  هستند  فعال 

فعالیت های انجمن است.
وی ادامه داد: اولین نقطه برخورد اقتصاد ما با 
یک  خروج  واسطه  به  بود.  دریا  بخش  تحریم، 
جانبه آمریکا از برجام بیش از 2۰ شرکت بزرگ 
عنوان  به  که  جهان  در  دریایی  نقل  و  حمل 
ما  بنادر  شوند،  می  شناخته  دریایی  الینرهای 
و  حقیقی  اشخاص  همچنین  کردند.  ترک  را 
حقوقی که پیش از برجام در لیست تحریم ها 
دیگر  بار  برجام  از  آمریکا  از خروج  بودند، پس 
بازگردانده شدند. در دوره  ها  تحریم  لیست  به 
 تحریم های پیش از برجام، در ایران دو موسسه

P& i تأسیس شد با توجه به اینکه این دو موسسه 
با شرکت های بیمه گر خارجی تفاهم نامه دارند، 
و  رو شرکت های کشتیرانی خارجی  از همین 
را  کشورها  این  بیمه  نیز  ها  کشور  دیگر  بنادر 

می پذیرند. 
وارد  خارجی  های  کشتی  اگر  اینکه  ضمن 
آب های ایران شوند، تحت بیمه این دو موسسه 

ایرانی قرار می گیرند.

خـبر
ویـژه 

با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه های سراسری کشور

دبیرکل انجمن کشتیرانی در نشست خبری 
مطرح کرد

امید ملک |  رئیس هیئت مدیره انجمن کشتیرانی   ¦     

امید ملک، رئیس هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و 
با اصحاب  ایران در نشست خبری  خدمات وابسته 
واردات  کاهش  با  که  شرایطی  در  گفت:  ها  رسانه 
و  دریایی  صنایع  که  است  طبیعی  هستیم،  مواجه 
بندری را هم تحت  تاثیر قرار دهد. چرا که تجارت 
آنجایی  از  هستند.  یکدیگر  با  مرتبط  نقل  و حمل 
که تقریبا 3۰ درصد حجم مبادالت بازرگانی کاهش 
بندری  و  دریایی  شرکت های  راندمان  کرده،  پیدا 
از  برخی  و  است  آمده  پایین  میزان  همین  به  هم 
شرکت ها در این حوزه مجبور به تعدیل نیرو شده اند.

محمد نیک پی، عضو هیئت مدیره انجمن کشتیرانی 
و خدمات وابسته ایران در نشست خبری با اصحاب 
رسانه ها اظهار داشت: عالوه بر بنادر آمریکا، بنادر 
های  کشتی  ورود  نیز  کشورها  دیگر  از  بسیاری 
اند چرا که در  ایرانی به این بنادر را تحریم کرده 
صورت صدور اجازه پهلوگیری به کشتی های ایرانی 
مشمول تحریم های آمریکا خواهند شد. با این حال 
در حوزه خلیج فارس هیچ یک از بنادر کشورهای 
حاشیه ای خلیج فارس، شناورهای ایرانی را تحریم 

نکرده اند و فعالیت ها ادامه دارد. 

همکاری شرکت های حقوقی 
عضو انجمن برای کاهش اثر 

تحریم ها در بنادر
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» اگر آمازون بتواند به این امکان به صورت کامل دست 
پیدا کند، تنها شرکت تجارت الکترونیکی خواهد بود که 
تمام فرایند، از خرید تا فروش و زنجیره تامین اختصاصی 
خود را ایجاد می کند.«

استیو فریرا  |   مدیر شرکت اوشن آدیت   ¦     

الرس لوکـه راسموسـن، وزیـر امـور خارجه دانمـارک در 
راس یـک هیئـت تجـاری به هند سـفر کرد تا مناسـبات 

اقتصـادی میان دو کشـور را توسـعه دهد. 
در دیدارهـای نخسـت مسـئوالن، بـر سـر یـک معاهـده 
ارتباطـات  تقویـت  آن  هـدف  کـه  دریایـی  جدیـد 
دریانـوردی دو کشـور اسـت توافقنامـه ای حاصـل شـده 
اسـت. راسـموس جارلـوف، وزیـر دریانـوردی دانمـارک 
در ایـن سـفر اظهـار کـرد:» هند بـه عنوان یک شـریک 
مهـم بـرای دانمـارک و کل صنعـت دریایـی این کشـور 
بـه شـمار مـی رود. همچنیـن هنـد بـه عنوان کشـوری 
در حـال توسـعه، در حـال بازیابـی نقـش مهـم خـود در 

صنعـت دریانـوردی جهـان اسـت.«
میـان  امضاشـده  توافقنامـه  کـه  رسـد  مـی  نظـر  بـه 
بـر روی گفـت وگـو و همـکاری  مسـئوالن دو کشـور 
بیشـتر در زمینـه دیجیتالـی کـردن صنعـت دریانوردی، 
فنـاوری هـای حامـی محیـط زیسـت، صالحیـت هـای 
دریایـی و ارتقـای کیفیـت حمـل ونقـل متمرکـز شـده 
اسـت. طرفیـن در حالـی ایـن توافقنامـه را امضـا کردند 
کـه ارتباطات دریایـی موثری میان آنها وجـود دارد. هند 
در سـال 2۰1۷ میـالدی ۸.۵ میلیون کـرون دانمارک از 
این کشـور واردات داشـت و از این جهت، چهارمین بازار 

دانمـارک در جهـان بـه شـمار مـی رود.

کامیون، هواپیما و حاال کشتی!

شرکت آمازون امکانات حمل ونقلی اش را 
گشترش می دهد

وزیر امور خارجه دانمارک وارد هند شد

ویـژه خـبر

توسعه سرمایه گذاری های دریایی دانمارک در هند

آمـازون تغییراتـی را در جهـت ارسـال بسـته هـا 
بـه سـوی مقاصد مختلـف دنیا ایجاد کرده اسـت. 
ایـن شـرکت بـه آرامـی توانسـته حمـل ونقـل 
جایگزیـن  را  اقیانوسـی  مسـیرهای  بـر  مبتنـی 
سـال  در  آمـازون  کنـد.  قبلـی  هـای  شـیوه 
گذشـته موفـق شـد ۴ میلیـون ۷۰۰ هزار بسـته 
مشـتریانش را از چیـن بـه آمریکا حمـل کند که 
یـک رکـورد فـوق العاده محسـوب می شـود. این 
موضوع نشـان دهنـده حرکت قابل توجـه آمازون 
در تغییـر سیاسـت هـا و اسـتراتژی هایـی اسـت 
کـه شـبکه های حمـل ونقلـی را تحت تاثیـر قرار 
می دهـد. یعنـی از کامیـون هـا به هواپیمـا و حاال 

بـه سـمت کشـتی ها!
آمـازون  میـالدی،   2۰1۸ سـال  ابتـدای  از 
دریایـی  نـاوگان  از  اسـتفاده  بـا  اسـت  توانسـته 
خـود teu ۵3۰۰ کانتینـر را تنهـا از چیـن بـه 
ایـاالت متحـده آمریـکا حمل کنـد. ایـن موضوع 
می توانـد بـازار حمل ونقل اقیانوسـی را به سـوی 
شـرکت آمـازون بگشـاید تـا از این طریـق بتواند 
محصـوالت چینـی را بـه مصـرف کننـده هـای 
کانتینرهـای  آمـازون  کنـد.  تقدیـم  آمریکایـی 
وارداتـی را تحـت عنـوان »آمازون لجسـتیک« از 
بنـادر چیـن بـه بنـادر النـگ بیـچ در کالیفرنیا و 
یـا سـیاتل می فرسـتد و سـپس از آنجا بـه مراکز 
توزیـع آمـازن در آمریـکا منتقل می کنـد. اما این 
نقطه شـروع آمـازون نبوده اسـت. این شـرکت از 
سـال 2۰1۶ به دنبال کسـب مجوز بـرای واردات 
کاالهـا از طریـق کشـتی از چیـن به آمریـکا بوده 
و توانسـته مجـوز حمل ونقـل کشـتیرانی را پس 
از گذرانـدن آزمایـش های گوناگون از کمیسـیون 
فـدرال دریایـی ایـاالت متحـده کسـب کنـد. اما 
آمازون بالفاصله دسـت به کار نشـد و این مسـیر 
را بـه آرامـی طـی کـرد. این شـرکت ابتدا سـراغ 
کانتینرهـای ۴۰ فـوت رفـت و توانسـت از بنـادر 

جنوبـی چیـن بـه کالیفرنیـا کاال وارد کنـد.

افزایش حمالت راهزنان دریایی در 
غرب آفریقا

 تصادم مرگبار ۲ فروند کشتی
در منطقه کریمه

تانزانیـا  پرچـم  تحـت  کشـتی  فرونـد   2 تصـادم 
دسـت کـم 1۴ کشـته برجـا گذاشـت. در ابتـدای 
تصـادم کشـتی هـا، یکـی از آنها منفجر می شـود 
و آتـش بـه وجـود آمـده باعـث آتـش سـوزی در 
کشـتی دوم نیـز می شـود. پـس از وقـوع تصادم، 
تعـدادی از ملوانـان بـا پریدن داخل دریا توانسـته 
انـد جـان خـود را نجـات بدهنـد، امـا متاسـفانه 
ایـن حادثـه دریایـی تاکنـون 1۴ کشـته داشـته 
اسـت. این در حالی اسـت که کشـتی منفجرشـده 
آنهـا  از  برخـی  کـه  داشـته  خدمـه   31 حداقـل 

شـهروندان ترکیـه ای یـا هنـدی بـوده اند.

نبود  چشـم انداز آینـده ای بهتر و ضعف سـاختارهای 
حکومتـی در غـرب آفریقا راه را بـرای راهزنی دریایی 
دفتـر کشـتیرانی  بـه گـزارش  هموارتـر می سـازد. 
بین المللی، شـمار حمـالت راهزنان دریایی در سـال 
گذشـته در سراسـر جهان افزایش یافته اسـت. دفتر 
کشـتیرانی اتـاق بازرگانـی بین المللی اعـالم کرد که 
شـمار حمـالت راهزنان دریایی در سـال گذشـته در 
سراسـر جهان افزایش یافته اسـت. این دفتر از 2۰1 
مـورد راهزنـی دریایـی در سـال 2۰1۸ خبـر داده 
اسـت. طبـق گـزارش ارائه شـده، ایـن رقم در سـال 

پیـش از آن 1۸۰ مـورد بوده اسـت.
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پـرونـده

 مـوضـوع:

ضیافت شصت و پنجمین سال 
تاسیس انجمن کشتیراني

نمایشگاه عکس بنادر
در حاشیه برگزاری مراسم شصت وپنجمین 
سال تاسیس انجمن کشــتیرانی، نمایشگاه 
عکس هــای قدیمی بنادر کشــور نیز برپا 
شــد که مورد اســتقبال قــرار گرفت. 

خرمشـهر، سـال 1332 شمسـی مبـدا ایجـاد 
یک تشـکل صنفـی در حوزه دریایـی و بندری 
شـد کـه طـی گذشـت چنـد دهـه تکامـل یافـت و بـه 
بالندگـی و پویایی رسـید. »انجمن کشـتیرانی و خدمات 
وابسـته ایران« شـصت وپنجمین سـالگرد تاسـیس خود 
را در کنـار اعضـا، فعاالن صنعـت حمل ونقـل و دریایی و 
بنـدری و مسـئوالن دولتـی و بخـش خصوصـی جشـن 
گرفـت. ایـن گزارشـی اسـت از آنچـه کـه در ضیافـت 

انجمن کشتیرانی گذشت.

 اینجا نمایشگاهی برپاست
باشگاه دیپلماتیک وزارت امور خارجه در یکی از واپسین روزهای 
دی ماه میزبان جمعی از پیشکسوتان و نخبگان صنعت حمل ونقل 
دریایی، فعاالن صنعت حمل ونقل و لجستیک، مسئوالن دولتی، 
اعضای اتاق بازرگانی تهران و ایران و اصحاب رسانه های سراسری 
بهانه شصت وپنجمین سال  به  بود. جمعی فرهیخته که  کشور 
تاسیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران گرد هم آمدند 
تا به آیین پاسداشت زحمات گذشتگان، این نور را پرفروغ تر از 
قبل به آینده بتابانند. »بهروز رضوی« که صدای گیرا و گرمش 
برای همه خاطره انگیز است، اجرای این مراسم را بر عهده دارد. 
تماشای  به  ابتدا  همان  و  رسند  می  راه  از  یکی  یکی  مهمان ها 
قاب های قدیمی از بنادر کشور می روند. در گوشه ای از سالن 
بزرگ،  نمایشگاهی از عکس های قدیمی بنادر جنوبی و شمالی 

کشور برپاست که به جذابیت مراسم می افزاید. 

 مطالبه گری قانون مدارانه و نقد سازنده از دولت
مسعود پل مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در ابتدای مراسم به رسم میزبانی پشت 
تریبون قرار می گیرد تا ضمن خیرمقدم به مهمانان مجلس، نکاتی را از باب یادآوری خاطرنشان سازد. 
او درباره گذشته این انجمن می گوید:» این شجره طیبه در حالی بدست ما رسیده است که شاهد 
برگ ریزان و فراز و فرودهای بسیاری بوده است. تالطمات نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که 
هر یک به تنهایی می توانست شیرازه یک ملت را از هم بپاشد. ولی امروز نیک بختانه بر قله اهتزاز و 
در آستانه جشن چهل سالگی انقالب شکوهمند اسالمی، گرد هم آمده ایم تا  بر دست نیک مردان و 
دامان نیک زنان شایسته ی این مرز و بوم بوسه زنیم و از عمر جاری کرده بپای آبادانی کشور عزیزمان 
قدردانی و امتنان داریم. همت واالی شما سروران در ادوار مختلف دفاع مقدس، آبادانی، سازندگی و 
جنگ اقتصادی، شریان صادرات و واردات و نبض تجاری کشور را همواره طپنده و تداوم بخشیده است.« 
پل مه بخش خصوصی فعال را به سنگ زیرین آسیاب تشبیه می کند و می گوید:» نیک می دانیم، 
وظیفه دیگری بر عهده داریم. مطالبه گری قانون مدارانه و نقد سازنده از هر مقام و منصب دولتی. از این 
رهگذر است که می توان کشور را قوام بخشید و علف هرز فساد را خشکاند. الزم است رویکرد مطالبه، 
پاسخگویی و مسئولیت پذیری دولت در قبال تصمیمات و اعمال خود باشد. از مبانی قانونی، ابزار قانونی 
و گذرگاه قانونی است که می توان، بی قانونی را مهار کرد. یادمان باشد این تنها قانونست که حاکمیت 

دارد، بشرطی که ما خود بخواهیم.«

 واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی
پدرام سلطانی، نایب رئیس اول اتاق ایران یکی از مهمان های ویژه این ضیافت است. او در سخنرانی 
اش به دغدغه هایی اشاره دارد که پیشتر نیز بارها لزوم تحقق آنها را برای شکوفایی اقتصادی کشور 
یادآور شده بود. شاه کلید سخنان سلطانی در این بخش خالصه می شود:» دولت یکبار برای همیشه 
فعالیت های اقتصادی را به طور کامل و شفاف به بخش خصوصی واقعی واگذار کند و آن را تحت عناوین 
مختلف به مجموعه هایی که به نوعی خودشان دولت هستند یا دولت در دولت هستند واگذار نکند. چرا 

که در شرایطی مثل شرایط تحریم آسیب کمتری به کشور وارد شود.«

مراسمبزرگداشتشصتوپنجمینسالتاسیسانجمنکشتیرانیو
خدماتوابستهایرانباحضورپرشورجامعهدریاییکشوربرگزارشد

گزارش یک جشن
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تقدیر از پیشکستوتان 
و دریاییان دریادل

يادداشت مهمانان ویژه مراسم
ضیافت شصت وپنجمین سال تاســیس انجمن کشــتیرانی چند مهمان ویژه داشت.  
عباس آخوندی، وزیر اســبق راه و شهرسازی، پدرام ســلطانی، نایب رئیس اول اتاق 
بازرگانی ایــران، محمدعلی حســن زاده، عضو هیــات عامل و معاون امــور بندری و 
اقتصادی ســازمان بنادر و دریانوردی و فاطمه مقیمی، منشی هیئت رئیسه اتاق تهران. 

در پایان مراسم بزرگداشت شصت وپنجمین سال تاسیس 
انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، لوح های تقدیر 
حوزه  برترین های  به  سیمین  و  زرین  تندیس های  و 

دریایی و بندری کشور به شرح زیر اهدا شد:

تندیس زرین و لوح تقدیر به:
سیدحسین میرمحمدعلی، مدیرعامل شرکت ایران ترابر، 
افروز شریفیان، مدیرعامل شرکت خدمات ساحلی ایران، 
شجاع اهلل اکبری، رئیس هیات مدیره شرکت خلیج آبی، 
بهروز  جنوب،   آبران  شرکت  مدیرعامل  لطافتی،  اکبر 
محمدتقی  نوری،   خواجه  مهرداد  زند،   دولتشاهی 
روشنایی،  مهرزاد معین انصاری، مدیرعامل شرکت کاالی 
اطلس  شرکت  مدیرعامل  سلطانی،  کاظم  آیدین  سریع، 
گراش  شرکت  مدیرعامل  مختاری،  حمید  اینسپکشن، 
دریادار  شرکت  مدیرعامل  پور،  جابری  عبدالهادی  دریا، 
مدیره  هیات  رئیس  و  مدیرعامل  صانعی،  بیژن  تابان، 
شرکت آتشپا و احمد زمانیان، ریاست هیات مدیره انجمن 
صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی 

اهدای لوح تقدیر و تندیس سیمین به:
اتاق  بازرگانی  خدمات  و  فنی  معاون  علیخانی،  مظفر 
نادر سیف،  ایران،  و کشاورزی  معادن  بازرگانی، صنایع، 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  های  تشکل  معاون 
بازرگانی،  اتاق  دبیرکل  عشقی،  بهمن  ایران،  کشاورزی 
صنایع، معادن و کشاورزی تهران، یونس آقاسی جاوید، 
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل 
بین المللی ایران، علیرضا چشم جهان، استاد نمونه مرکز 
آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، محمود 
امتی، مدیرعامل شرکت شرکت حمل ونقل بین المللی 
جواهر نگار طوس و علی ثقفی، مدیرعامل شرکت حمل 

ونقل بین المللی ترنم شرق

اهدای لوح تقدیر به:
مهندس جهان بانی، به نمایندگی از شرکت کشتیرانی 
کشتی  نجات  و  امداد  در  رشادت  پاس  به  خزر  دریای 
نارگل، ناوبان یکم، پرویز میرزایی به نمایندگی از سوی 
منطقه  ایران،  اسالمی  جمهوری  ارتش  دریایی  نیروی 
گیالن، سعید آزاده، به نمایندگی از سوی سازمان بنادر 
و دریانوردی استان گیالن، کاپیتان رضا شجاعی، فرمانده 
یدک کش درفش کاوه در بندر آستارا،  وحید حائری، 
مدیرعامل شرکت تامین ترابر ایرانیان، خانم عروج نیا، از 
ماهنامه اقتصاد ترابری ایران و آقای ذهبیون، مدیرمسئول 

شبکه خبری تخصصی حمل ونقل تین نیوز. 

 انجمن ها درک حرفه ای از موافقتامه ها داشته باشند
عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی مهمان ویژه و سخنران بعدی این مراسم بود. او با اشاره به 
دستاوردهای برجام در جهت توسعه و پیشرفت کشور گفت:» بی گمان فرجام برجام و FATF بر محیط 
تجاری و مبادله پولی ایران اثر می گذارد. از این رو، انجمن های حرفه ای باید درک روشنی از منظر منافع ملی 
از این موافقت نامه ها داشته  باشند وگرنه، با دشواری های فراوان روبه رو خواهند شد. برجام یک موافقت نامه 
امنیتی بود و اساسا موافقت نامه اقتصادی نبود. اهمیت برجام نیز در همین ماهیت امنیتی آن نهفته  است 
که هنوز هم از آثار وجودی آن سود می بریم. ولی تصویری که در رسانه از آن ساخته  شد کامال ضد این ایده 
است. رسانه این گونه می نمایاند که برجام یک موافقت نامه اقتصادی است و درخواست الحاق به FATF و سایر 
خواسته های مرتبط، زیاده خواهی غربی هاست. بنابراین، اکنون که برجام سود تجاری ندارد، توقف در آن چه 
ضرورتی دارد؟ آشکارا این قلب واقعیت و یک مغلطه بزرگ است که شوربختانه به آن با شدت هرچه تمام تر 
دمیده می شود. اگر نگاه ملی داریم نگران ایران و مراقب فرجام برجام و FATF باشیم. حرفه ای فراتر از نگاه 
خرد، باید از منظر سیاست کالن شرایط و سیاست ها را رصد و به موقع اعالم مواضع کنند. آنها باید بتوانند با 

آگاهی و از موضع ملی با دولت گفت وگو کنند.

 دریا، نماد ارتباط و یکپارچگی
یکپارچگی  و  ارتباط  نماد  را  دریا  سلطانی 
کشورهای دنیا دانست و خاطرنشان کرد:» 
تجارت،  کشورها،  بین  ارتباط  نماد  دریا 
و  تبادل  همکاری،  تعامل،  یکپارچگی، 
تجارت است. در شرایطی که کشورمان با 
شدیدترین نوع تحریم ها در سالیان گذشته 
مواجه شده اهمیت و ارزش تعامالت جهانی 
بیش از پیش بر ما، دولت و مسئوالن آشکار 
می شود. اگر به این نماد، تعامل و ضرورت 
از  با جامعه جهانی بیش  و اهمیت تعامل 
این ها توجه کرده بودیم و برای آن تالش 
بهتر  شرایطی  چنین  در  امروز  می کردیم 
می توانستیم مسائل و مشکالت و فشارهای 
ناشی از تحریم را حل و فصل کنیم. ما باید 
کشوری  ناخواسته،  یا  خواسته  که  بدانیم 
هستیم در میان قریب به 2۰۰ کشور دنیا 
چه قواعد این بازی را قبول داشته باشیم و 
چه نداشته باشیم مجبوریم در تعامل با این 

کشورها قرار بگیریم.

 شناسایی عیار بخش خصوصی در تحریم ها
وی افزود: باور دارم که در تحریم عیار بخش خصوصی 
بیشتر از شرایط عادی آشکار می شود. زمانی که دولت 
به  می گیرد  قرار  تنگنا  در  نفتی  درآمدهای  محل  از 
بیشتر  می پردازد  خصوصی  بخش  که  منابعی  اهمیت 
واقف می شود. فکر می کنم بهترین فرصت برای مذاکره 
و برای تفاهم با دولت چنین زمانی است؛ زمانی که در 
که  منظر  این  از  کنیم  تردید  اقتصادی خود  حکمرانی 
چگونه می توانیم آن را بهبود بخشیم. من به همکاران 
خود می گویم کار ما در تعامل با دولت ها این بوده که 
آنها بخشنامه و آیین نامه می نوشتند و در آنها مضایق، 
خطاها و مشکالت و یا موانعی برای بخش خصوصی به 
وجود می آمد و ما تالش می کردیم آنها را اصالح کنیم. 
امروز که به گذشته نگاه می کنیم می بینیم که در این 
زیرا  است؛  داشته  باال  ما دست  به  نسبت  دولت  زمینه 
تنظیم و صدور بخشنامه بسیار سریع تر از توان ما برای 
اصالح بخشنامه ها و تصمیمات قبلی انجام می شده است. 
ما یکی به دست می آورده ایم و 1۰ مورد دیگر تصویب 
می شده است و این مسیر درستی نبوده است. باید این 

مسیر را عوض کنیم.« 

 بخش  فعال دریایی، صاحب ابتکار باشد
نایب رئیس اتاق ایران در ادامه صحبت هایش اظهار کرد: »کشور ما در حکمرانی بندر و دریا هم مسائل و 
مشکالتی دارد. اگر بخش خصوصی در حوزه حمل ونقل قدرت و گستردگی و توانی بیشتر از توان و قابل 
اهمیت امروز را داشت حتماً مشکالت کمتری در حمل و نقل داشتیم. قطعاً برای حل همین مشکالت نیز 
راهکارهایی پیدا می کنیم. شما ابتکار عمل، چابکی و ارتباطات گسترده و قدرت تحرکی در دنیا دارید که 
این مشکالت را قابل حل می کند. دولت هم باید این را ارزش بداند و ارج بنهد و به این موضوع توجه کند 
که یکبار برای همیشه فعالیت های اقتصادی را به طور کامل و شفاف به بخش خصوصی واقعی واگذار کند 
و آن را تحت عناوین مختلف به مجموعه هایی که به نوعی خودشان دولت هستند یا دولت در دولت هستند 
واگذار نکند چرا که در شرایطی مثل شرایط تحریم آسیب کمتری به کشور وارد شود. بخش خصوصی در 
دوره گذشته تحریم ها تمرین خوبی انجام داد. اما به نظر می رسد درس های تمرین مرتبه قبل در بخش 
دولتی فراموش شده است. در این دوره طبیعتاً با نتایجی که از تالش های بخش خصوصی ایجاد خواهد شد، 
راه حل مشکالت هم به دست می آید. به اعتقاد من، حتماً می توانیم این بار به نتیجه بهتری از حیث تبیین 

جایگاه بخش خصوصی برسیم.«



کارگاه آموزشی »دوره توقیف کشتی« به همت 
مرکز آموزش کشتیرانی و خدمات وابسته ایران 
برگزار شد. در این دوره 12 ساعته که تدریس 
آن به عهده ســرکار خانم »فائزه طباطبایی« 
بــود مباحثی همچون دالیل توقیف کشــتی، 
قوانین ملی و بین المللی توقیف کشــتی، آثار 
و رفع توقیف کشــتی، مقاوله نامه بین المللی 
توقیف کشــتی، حقوق ممتــاز و هزینه های 
توقیف کشــتی مورد بررســی قــرار گرفت. 

مسئولیت اجتماعی شرکت هادوره توقیف کشتی
پنجمیــن همایــش بیــن المللی مســئولیت 
اجتماعی شــرکت ها به همت موسســه خیریه 
محک برگزار می شــود. این همایش به مناسبت 
روز جهانی سرطان کودک در ۶ اسفندماه برگزار 
خواهد شــد. محورهای این همایــش یک روزه 
عبارت اند از مدل های برنامه ریــزی، مدل اجرا 
و اســتانداردهای گــزارش دهی. عالقــه مندان 
برای حضور در این همایــش خیریه می توانند با 
شــماره دبیرخانــه 23۵۰13۴۷ تماس بگیرند. 

برگزاری هامیش كـارگـاه آمـوزشــی

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

   طرح جلد :   رضا ماه پیکر
   طرح اینفوگرافیک :   یاسمن رزمي

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در شصت وپنجمین سال تاسیس 
خود منشا تحوالت سازنده در عرصه حمل ونقل دریایی بوده است. بخشی 
از این اتفاقات مثبت به واسطه ارائه خدمات جامع و متنوع به جامعه دریایی 
کشور روی داده است. در این اینفوگرافیک، نگاهی گذرا به مهم ترین خدمات 
ارائه شده از سوی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران انداخته ایم. 

اطالعرسانیخبری
واحـد روابط عمومی انجمن کشـتیرانی با 3 رسـانه تخصصی در حـوزه دریایی و 
بندری، قدمی سـازنده در راه خبررسـانی صحیح و مسـتقیم بـه مخاطبان خود 
برداشـته اسـت. پایگاه خبری »اخبار دریا«، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ 
و اسـامی، نشریه مکتوب »پیام انجمن« و نشـریه الکترونیک »بایندر« مهم ترین 
رسـانه هـای تخصصی دریایـی و بندری وابسـته به انجمن به شـمار مـی روند. 

بندری و دریایی تعرفههای تعیین
تعییـن تعرفـه هـای دریایـی و بنـدری نیـز از جملـه خدمـات مهـم انجمـن 
کشـتیرانی محسـوب مـی شـود. تعرفـه هایـی همچـون هزینـه هـای محلـی 
کاالهـای کانتینـری و غیرکانتینـری، هزینـه هـای دیرکـرد و عـودت کانتینر از 
ایـن جملـه اسـت. همچنیـن اطاع رسـانی تعرفـه هایی کـه از سـوی نهادهای 
دولتـی ارائـه می شـود نیـز از دیگـر خدمـات این بخش محسـوب می شـود. 

اختالفیک انجمن با خدمات متنوع شورایحل
دریاییوبندری

ضرورت وجود یک نهاد ذیصاح 
برای رسیدگی به شکایات و دعاوی 
تخصصی در حوزه دریایی و بندری 
باعث شد تا شعبه ویژه شورای حل 

اختاف دریایی و بندری در سال 
1396 در انجمن کشتیرانی ایجاد 

شود. شعبه ویژه 2629 حل اختاف 
تخصصی دریایی و بندری مستقر 

در انجمن کشتیرانی و خدمات 
وابسته ایران خاء ای بود که با 

توجه ویژه مسئوالن انجمن پس از 
3 سال پیگیری افتتاح شد. 

سازندهو تعامل
نهادهای مستمربا

ذیربط
اعضای هیئت مدیره انجمن به 

 منظور پیگیری امور صنفی و
تشکلی و تاثیرگذاری در حوزه 
دریایی و بندری کشور از یک 
سو و پیگیری امور مربوط به 

اعضای انجمن، تعامل سازنده 
ای با نهادهای ذیربط از جمله 

سازمان بنادر و دریانوردی، اتاق 
بازرگانی ایران و تهران، انجمن های 

حمل ونقلی، بانک مرکزی، 
دادگستری، مراکز آموزشی و 

پژوهشی، نمایندگان بنادر، فعاالن 
بخش خصوصی و نهادهای جهانی 

داشته است. 

دورههای برگزاری
آموزشیتخصصی
مرکز آموزش انجمن کشتیرانی 
با تعاملی که با موسسات و مراکز 
آموزشی معتبر داخلی و خارجی 
 ،ICT همچون موسسه بین المللی
دانشگاه آزاد اسامی، سازمان فنی 
و حرفه ای کشور و اداره آموزش 
سازمان بنادر و دریانوردی دارد، با 
حضور استادان برتر کشور توانسته 
دوره های آموزشی حرفه ای حوزه 
دریایی و بندری را برگزار کند. ارائه 
جدیدترین کتاب های تخصصی 
حوزه دریایی و بندری، برگزاری 
آزمون های تخصصی و ارائه 
گواهینامه های معتبر بین المللی از 
جمله دیگر خدمات متنوع این مرکز 
به شمار می رود. 

ارائهمشاوره
تخصصیدرحوزه
دریاییوبندری
حضور کارشناسان خبره و باتجربه 
که دانش و تجربه باالیی در حوزه 
دریایی و بندری دارند این فرصت 
را در اختیار اعضای انجمن و دیگر 
فعاالن حمل ونقلی قرار داده تا از 
مشاوره های آنها بهره مند شوند. 
مشاوران امین انجمن همه روزه 
در ساعت های اداری به صورت 
حضوری و تلفنی آماده ارائه مشاوره 
هستند. 

مدیریت برنامهریزی،
 وهدایتفعالیتهای

وبندری دریایی
فعالیت به منظور ایجاد زمینه جذب 

و هدایت سرمایه گذاری های 
داخلی و خارجی در جهت توسعه 

صنعت بندری و دریایی و سایر امور 
مرتبط به منظور ارتقای کیفیت 

خدمات در بنادر بازرگانی کشور و 
افزایش کمی و کیفی ناوگان تجاری 

و خدماتی کشور برای تولید و 
اشتغال و توجه به بخش خصوصی از 

اهداف انجمن کشتیرانی است.

برگزاریجلسات
یتخصصی کمیتهها
انجمن کشتیرانی دارای 8 کمیته 
تخصصی 1. کانتینر، 2. امور گمرکی 
و ترانزیت، 3. امور بندری و 
ترمینال داران بنادر، 4. امور حقوقی 
و بیمه، 5. آموزش، مطالعات و 
تحقیقات، 6. روابط عمومی و امور 
بین الملل، 7. مواد نفتی و شیمایی 
و 8. کمیته حل اختاف بوده است. 
شکل گیری کمیته ها در اجرای تبصره 
4 ماده 21 اساسنامه انجمن، مصوب 
25 تیرماه 1372 بوده و جلسات آن 
حداقل یکبار در ماه برگزار می شود. 


