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پس از وقفه ای چند ماهه در چاپ نشریه پبام انجمن، 
بازگشتیم تا پرتوان تر از گذشته موضوع اطالع رسانی را 
انجمن و مخاطبان نشریه  از اهم مطالبات اعضای  که 
است، جامه عمل بپوشانیم. اما علت این وقفه چند ماهه 
بود، موضوعی است که در  انجمن چه  پیام  انتشار  در 

این یادداشت به آن می پردازیم.
اعضا،  مطالبات  و  کنونی  هیات مدیره  نگاه  به  توجه  با 
را  انتظارات  می شد  منتشر  که  انجمن  پیام  مجله 
برآورده نمی کرد و در نظرسنجی های صورت گرفته و 
بررسی های انجام شده، هیات مدیره به این نتیجه رسید 
که باید تغییراتی اساسی در طراحی و محتوای آن ایجاد 
را متوقف  این نشریه  اساس کار چاپ  بر همین  شود. 
کرد تا بر اساس یک برنامه مدون که تمامی خواسته ها 
در  کند.  برآورده  را  هیات مدیره  و  اعضا  انتظارات  و 
پویا  اطالع رسانی  یک  نشریه،  به  انجمن  نگاه  حقیقت 
و بر پایه اهداف انجمن و مطالبات اعضای آن است که 
عالوه بر اینکه آخرین اطالعات را در اختیار مخاطبان 
قرار می دهد صدای دریایی ها را هم به گوش مسووالن 

می رساند.
نشریه ای که پیش روی شماست حاصل همکاری انجمن 
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سرمقاله

و کارشناسان ارتباطات و رسانه است و بر اساس نیازها 
کشور  دریایی  بخش  فعاالت  و  انجمن  خواست های  و 
با طراحی  اولیه  بررسی های  از  طرح ریزی شده و پس 
کنونی در اختیار شما مخاطبان قرار گرفته است. مانند 
دور  به  ایراد  از  هم  نشریه  این  برنامه ای،  و  طرح  هر 
آنها  نیست و به طور حتم اشکاالتی دارد که می توان 
را با همفکری شما مخاطبان عزیز و همراه مرتفع کرد. 
مشورت  و  همفکری  با  کاری  هر  معتقدیم  ما  چراکه 
این  به  برای رسیدن  موفقیت می رسد. پس  به  زودتر 
مهم، ما نیاز به یاری شما اعضا و مخاطبان داریم تا به 
کمک شما نشریه ای پربارتر و پویاتر از گذشته بر اساس 

مطالبات و خواست فعاالن دریایی ارائه کنیم.
هیات تحریریه نشریه پیام انجمن این آمادگی را دارد 
به  را  دوست  مخاطبان  پیشنهادات شما  و  انتقاالت  تا 
و  بیشتر  پویایی  جهت  در  آنرا  و  پذیرفته،  منت  دیده 

پرمخاطب شدن نشریه به کار بندد. 
فعال در  به شما دوستان  نشریه متعلق  این  همچنین 
اطالع رسانی  برای  تریبوتی  می تواند  و  دریاست  حوزه 
اخبار و مطالب شما باشد. پس ما را در پرباری نشریه 

یاری کنید. 

بازگشت    با توان 
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فعالیت هیات مدیره کنونی انجمن را چگونه 
ارزیابی می کنید؟ 

تاکنون  خود  کار  به  آغاز  از  فعلی  هیات مدیره 
و  داشته  جلسه  یک  هفته  هر  میانگین  طور  به 
شده  تشکیل  مدیره  هیات  جلسه   49 تاکنون 

است. 
عالوه بر آن شرکت در محافل و مجامع مرتبط 
با صنف بین اعضای هیات مدیره تقسیم شده و 
اعضای  از  یکی  حداقل  جلسات  این  تمامی  در 
این  اساس  بر  دارند.  فعال  حضور  هیات مدیره 
فعالیت ها شاید بتوان گفت که این هیات مدیره 
در زمره پرکارترین هیات مدیره های انجمن بوده 
انجمن  مانند  دریایی  انجمن های  اصوال  است. 
می کنند  تالش  وابسته  خدمات  و  کشتیرانی 
بهترین تصمیم را برای اعضاء و فعاالن صنف خود 
بگیرند و این هیات مدیره هم تمام تالش خود را 
بر همین مبنا پایه ریزی کرده است. همچنین این 
بیشترین  بنادر  سازمان  عالی  مدیران  با  انجمن 
موجود  تشکل های  بین  در  و  داشته  را  جلسات 
از سوی مدیران سازمان  بیشترین وقت  دریایي 

بنادر به این انجمن اختصاص داده شده است. 

دریایی  کشوری  ایران  اینکه  به  توجه  با 
است وضع کنونی ایران را در بخش دریایی 
چگونه می بینید؟ نقش انجمن کشتیرانی و 

خدمات وابسته در این میان چیست؟ 
که   - ملی  منافع  از  صیانت  وظیفه  به  توجه  با 
و  است  همه  اقدامات  مشترک  محور  و  رسالت 
 - هستند  القول  متفق  آن  روی  ایرانیان  تمامی 
سرزمین ما با بیش از پنج هزار و 700 کیلومتر 
نهایت  موجود  ظرفیت های  از  باید  دریایی  مرز 
ایران  اطراف  باشد. کشورهای  داشته  را  استفاده 
که   CIS المنافع  مشترک  کشورهای  مانند 
و  اقتصادي ترین  هستند  خشکی  در  محصور 
از  آزاد  دریاهای  با  ارتباطیشان  راه  مناسبترین  
طریق ایران است و این فرصتي بسیار استثنایي 
حدود  ماست.  همه  برای  خدادادي  موهبتي  و 

رئیس هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته : 

ایران باید به سمت دریایی شدن 
حرکت کند

همسایه  کشورهای  از  نفر  میلیون   350
 7 تا   6 ایران،  میلیونی   75 جمعیت  با  ایران 
اما  شود  می  شامل  را  جهان  جمعیت  درصد 
عملکرد ما در بخش کانتینری شاید نیم درصد 
مراودات دنیا را هم شامل نشود. باید در انجمن 
به این موضوعات بیشتر ورود پیدا کنیم چراکه 
را در پی  توسعه کار و منافع ملي همگي ما 
دارد. انجمن باید بتواند مشاوره های تخصصی 
به نهادهای دولتی و خصوصی بدهد. همچنین 
سازمان های  بین  روابط  کننده  تسهیل  باید 

دولتی و بخش خصوصی باشد. 
اقتصاد کالن کشور همانند دیگر مناطق دنیا 
به دریا اتصال دارد و انجمن باید از این فرصت، 
خوب استفاده کند. چراکه از طریق دریا مرزی 
با کشورهای دنیا وجود ندارد و مرزهاي دریایی 
تا دورترین نقاط دنیا توسعه پیدا می کند. باید 
باالیی  بسیار  دریا ظرفیت  نظر داشت که  در 
دارد و ما باید با ارائه راه و روش های پیشنهادی 
از سوی جامعه دریایی، به سمت دریایی شدن 

به معني کامل خود حرکت کنیم. 

اقتصادی  فعالیت های  در  انجمن  نقش 
باید چگونه باشد؟   

به اعتقاد من انجمن کشتیرانی في  نفسه  اگر 
خودش در کارهای اقتصادی وارد نشود بهتر 

 در هر صورت 
ما وظیفه داریم 

تا بنادرمان را 
توسعه دهیم 

و به لحاظ 
نرم افزاری، 

سخت افزاری و 
زیرساخت آن را 

تقویت کنیم

کشورهای 
مشترک 
 CIS المنافع
که محصور 
در خشکی 
هستند 
اقتصادي ترین 
و مناسبترین  
راه 
ارتباطیشان 
با دریاهای 
آزاد از 
طریق ایران 
است و این 
فرصتي بسیار 
استثنایي 
برای همه 
ماست
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ایجاد  را  است چراکه حساسیت هایی 
کرده و ممکن است قداست انجمن را 
بین  از  بودن   امین الصنف  عنوان  به 
است  ممکن  اینکه  عالوه  به  ببرد. 
انجمن را در معرض ریسک هایي هم 
ممکن  هم  منافعي  تضاد  دهد.  قرار 
حتي  و  انجمن  اعضاء  بین  در  است 
نظر  به  شود.  ایجاد  انجمن  هدایت 
ببینیم  را  صنف  اهداف  باید  ما  من 
و به عنوان یک تشکل عام المنفعه و 
انجام  مشاوره ای  کارهای  غیرانتفاعی 

دهیم.
 اما حتما باید در بخش آموزش فعال 
همکاران  علمی  سطح  چراکه  باشیم 
برای  چند  هر  می رود؛  باال  دریایی 
مقدار  اما  می گیریم  هزینه  آموزش 
آن در حد سود بردن نباید باشد که 
نیست، بلکه فقط باید هزینه های خود 

را پوشش  دهد.  
در حال حاضر بیشترین ضعف موجود 
فنی  مباحث  به  مربوط  انجمن  در 
است که مسوولیت دبیرخانه است اما 
فرصت  دبیرخانه،  مشغله  به  توجه  با 
و  مطالعاتی  و  آماری  فنی،  کارهای 
بخش  این  باید  است.  کم  تحقیقاتی 
صورت  در  تا  شود  تقویت  دبیرخانه 
آمار مختلف  و  اطالعات  تحلیل،  نیاز 
به راحتی در دسترس باشد. با توجه 
دید  انجمن  هیات مدیره  در  اینکه  به 
باید  ندارد،  وجود  و شخصی  شرکتی 
دبیرخانه هم عالوه بر کارهای روزمره 
و  تحقیقی  فعالیت های  سمت  به 

پژوهشی حرکت کند. 

با  انجمن  ارتباط  حاضر  حال  در 
دولت در چه سطحی است؟

اول  وهله  در  را  دولت  با  ارتباط  اگر 
تعربف  دریانوردی  و  بنادر  با سازمان 
کنیم که مراوده خوبی وجود دارد و 
دوستان در سازمان بنادر خوشبختانه 
به  و  مي کنند  توجه  ما  سخنان  به 
طرف  کرسی های  از  یکی  عنوان 
ارتباط  این سازمان هستیم.  مشورت 
هم  راهداری  سازمان  و  گمرک  با 
مسائل  هم  دارایي  با  است.  مناسب 
دیگر  همچنین  مي کنیم؛  دنبال  را 

دستگاه هاي دولتي. 
با توجه به اینکه انجمن از تشکل های 
است  کشور  وزارت  مجموعه  زیر 
بازرگانی  اتاق  در  عضویت  وجود  با 

ارتباط  این  همچنان  تهران،  و  ایران 
به  با وزارت کشور حفظ شده است و 
نوعی تالش شده تا توازني بین وزارت 

کشور و اتاق بازرگانی ایجاد شود.
موفق  حلقه  میان  این  در  انجمن 
ارتباطی بین وزارت کشور و پارلمان 

بخش خصوصی بوده است. 

چگونه  انجمن  اعضای  ترکیب 
است؟ آیا از دولتی ها هم در این 

انجمن وجود دارند؟ 
از 200 شرکت  در حال حاضر بیش 
خصوصی ها  که  هستند  انجمن  عضو 
و نیمه خصوصی ها را شامل می شوند. 
از  بعضی  موارد  برخی  در  اینکه 
و  نفتکش  شرکت های  دوستان 
در  و  می دانند  دولتی  را  کشتیرانی 
مواردي حتي زمزمه حذف آنها را سر 
است  اشتباه  بنده  نظر  به  می دهند، 
سهم  اینها  حذف  صورت  در  چراکه 
زیادی از جامعه دریایی کشور حذف 
می شود. انجمن باید طوری عمل کند 
که برخی شبهات اینچنینی رفع شود 
و تمامی شرکت ها اعم از خصوصی و 
نیمه خصوصی)دارای سهام دولتی( با 
یکدیگر در ارتباط و تعامل باشند. در 
حقیقت انجمن باید طوری عمل کند 
صنفی،  اهداف  به  رسیدن  برای  که 
دریایی  مصلحت  گرفتن  نظر  در  با 
هم  کنار  را  شرکت ها  تمامی  کشور، 
این  بر  دارد.  نگه  هم  با  تعامل  در  و 
کشتیرانی  با  خوبی  جلسات  اساس 
ملي  شرکت  و  اسالمي  جمهوري 

نفتکش داشته ایم. 

ارتباط کنونی انجمن کشتیرانی با 
قوه مقننه و مجلس چگونه است؟

حاضر  حال  در  اینکه  به  توجه  با 
وجود  مجلس  در  دریایی  فراکسیون 
این  ظرفیت  تمام  از  باید  دارد، 
اهداف  به  رسیدن  برای  فراکسیون 
با  قوانین  بیشتر  نزدیکی  و  دریایی 
کنیم.  استفاده  دریایی  مصلحت های 

برقرار  تماس هایی  و  ارتباط ها  البته 
شده اما باید در این زمینه بیشتر کار 
قانونگذاری  ظرفیت های  از  و  کنیم 
نهایت  دریایی  بخش  نفع  به  کشور 
استفاده را ببریم به خصوص که قانون 
حال  در  نیز  توسعه  ششم  برنامه 

تدوین است. 

چه  تا  کنونی  قوانین  نظر شما  به 
تامین  را  کشتی ها  منافع  حد 

می کند؟ 
در حال حاضر هر محموله ای که وارد 
پرچم  کشتی  با  اگر  می شود  ایران 
غیرایرانی باشد باید 10 درصد کرایه 
بدهد  پرچم  عوارض  عنوان  به  حمل 
قانون  اساس  بر  که  درآمد  این  اما 
خارجی  نقلیه  وسایط  تردد  مقررات 
خرج  موجود  عرف های  طبق  است، 
ما  می شود.  کشور  زمیني!  راه های 
صنف  هر  درآمد  که  داریم  انتظار 
این  به  شود؛  هزینه  صنف  همان  در 
ترتیب 10 درصد عوارض دریایی باید 
این  اگر  شود.  هزینه  کشور  بنادر  در 
اتفاق بیافتد و این عوارض در توسعه 
که  می شود  باعث  شود  هزینه  بنادر 
و  ترخیص  بیشتری  سرعت  با  کاال 
هزینه های  نتیجه  در  شود  تخلیه 
کاهش  دلیل  به  کاال  صاحب  حمل 
پیدا  کاهش  بندر،  در  کشتی  خواب 

می کند. به واسطه آن، خطوط ....
ادامه در صفحه بعد 

ما انتظار 
داریم که 
درآمد هر 
صنف در 

همان صنف 
هزینه 

شود؛ به 
این ترتیب 
10 درصد 

عوارض 
دریایی باید 

در بنادر 
کشور هزینه 

شود

مصاحبهمصاحبه

سرزمین ما ایران با بیش از پنج هزار و 700 کیلومتر مرز دریایی باید از ظرفیت های موجود نهایت استفاده را 
داشته باشد. چراکه کشورهای اطراف ایران مانند کشورهای مشترک المنافع CIS که محصور در خشکی هستند 
اقتصادي ترین و مناسبترین راه ارتباطیشان با دریاهای آزاد از طریق ایران است و این فرصتي بسیار استثنایي و 
موهبتي خدادادي برای همه ماست. این سخنان را کاپیتان حمزه کشاورز، رئیس هیات مدیره انجمن کشتیرانی و 

خدمات وابسته در گفت و گو با سی نیوز بیان کرده است که ماحصل این گفت وکو را در زیر می خوانید:

نجمن
ا م  نجمنپیا

ا م  پیا



4

ایران 
می تواند با 
ایجاد  جزایر 
و نقاطي براي 
ثبت کشتی، 
کشتی داری 
در ایران را 
نهادینه کند

5

را  خود  حمل  کرایه  نیز  کشتیراني 
 10 هزینه  دوباره  و  مي آوردند  پایین 
در  کاال  صاحب  پرداختي  درصدي 
خودش  به  حمل  کرایه  کاهش  قالب 
برمي گردد! ما در این باره رایزنی هایی 
را انجام داده ایم و اگر سازمان بنادر در 
حمایت  آن  از  و  شده  وارد  طرح  این 
مطلوب  نتیجه  به  قطع  طور  به  کند، 

می رسیم. اما به نظر مي رسد متاسفانه 
خود سازمان عالقه اي به این کار ندارد! 
یکسری  دنیا  تمام  در  همچنین 
امتیازهای ویژه به کشتی های با پرچم 
تسهیالت  و  می شود  داده  خودی 
خاص برای آنها در نظر می گیرند برای 
کشتی داری  به  سرمایه گذاران  اینکه 
درصد   90 که  زمانی  شوند.  تشویق 
اگر  و  دریاست  راه  از  ایران  تجارت 
درصد  آن 10  نباشد،  درصد  این 90 
نیست،  اقتصادی  دیگر  هم  باقیمانده 
داشتن کشتی از نیازهای حیاتی یک 
در  است.  ایران  مانند  دریایی  کشور 
کشورهای دیگر مانند امریکا، انگلستان 
و خیلي ممالک دیگر، برای تشویق به 
کشتی داری با پرچم خودی، خدمات 
نظر  در  سرمایه گذاران  برای  ویژه ای 
حقیقت  در  کشورها  این  گرفته اند. 
از  رهایي  برای  را  سرمایه گذاران خود 
که  کار  قوانین  یا  و  مالیاتي  مشکالت 
و  حمل  سرویس هاي  پذیري  رقابت 
قرار  الشعاع  را تحت  آنها  نقل دریایي 
جزایر  در  کشتي ها  ثبت  به  مي دهد، 
از  امر  این  کرده اند.  هدایت  آزاد خود 
سال 1922 آغاز شده و همچنان ادامه 

دارد.  
چنین  ایجاد  با  می تواند  هم  ایران 

کشتی،  ثبت  براي  نقاطي  و  جزایر 
نهادینه  را  ایران  در  کشتی داری 
منطقه  در  می گوییم  ما  اگر  کند. 
معاف  مالیات  از  سرمایه گذاران  آزاد 
هستند، آیا نمی توان این موضوع را به 
هم  را  کشتي  و  داد  بسط  کشتیرانی 

مانند جزیره اي با اهمیت دید؟ 
چرا ما نمی خواهیم از کشورهای غربی 

الگو بگیریم! در آن کشورها کشتیرانی 
است.  استراتژیک  و  امنیتی  موضوعي 
را  افغانستان  جنگ  هزینه  آمریکا  در 
اما  تامین کردند  مالیات کشاورزان  از 

کشتیرانی معاف از مالیات است!

مشکالت کار کجاست؟
نهادهای  مشکالت  بزرگترین  از  یکی 
در  هستند.  تصمصیم گیری  موازی 
بسیاری  از  ارزانتر  سوخت  ما  کشور 
ترانزیت  در  ما  چرا  اما  کشورهاست 
 17 حاضر  حال  در  نبوده ایم؟  موفق 
ترانزیت  مقوله  در  مرکز  و  سازمان 
سازمان  از  می کنند  تصمیم گیری 
تا  گرفته  گمرک  و  راهداری  بنادر، 
با  مبارزه  ستاد  و  اطالعات  وزارت 
سیاسي،  سازمان های  دیگر  و  قاچاق 
ترانزیت  درباره  امنیتی  و  نظامي 
ما یک ستاد  اما چرا  حرف  می زنند. 
نداریم که  ترانزیت  تصمیم گیر متولی 
و  منافع  گرفتن  نظر  در  با  تنهایی  به 

مصالح کشور تصمیم گیرنده باشد. 
بنادر  سازمان  سنگاپور  کشور  در 
تصمیم گیرنده   )  MPA – PSA(
است . از سال 1375 که بنده نماینده 
آنها   بودم،  کشور  آن  در  کشتیراني 
کانال سبز و قرمز داشتند و زمانی که 

صاحب  شود  وارد  بود  قرار  کانتینری 
می رفت  گمرک  به  ورود  از  قبل  آن 
و  می کرد  اعالم  را  کاال  مشخصات  و 
توکن  یک  گمرکی،  پرداخت  از  پس 
سپس  می گرفت.  کاال  تحویل  برای 
به  را  آن  خود  کاالي  خروج  هنگام 
مي کرد  وارد  بندر  اتوماتیک  درب 
مي شد.  باز  خودکار  بصورت  درب  و 
البته کنترل مخفي خود را داشتند و 
از خروج  در برخی موارد کاال را پس 
بازدید  کاال  انبار صاحب  در  و  تعقیب 
شده  ارایه  اظهارات  اگر  مي کردند. 
خالف واقع بود عالوه بر جریمه روی 
قبل  که  هم  کانتینرهایی  برای  بار، 
بسیار  جریمه  کرده بود  وارد  آن  از 

سنگیني می بریدند! 

هدف انجمن رسیدن به 
تشکل های باالتر هم هست؟

دنبال  صنفی  بحث  در  انجمن  آنچه 
از  کنفدراسیون  به  رسیدن  می کند 
تا  است  فدراسیون  و  انجمن  طریق 
سه گانه  مراجع  در  را  صنف  منافع 
کند.  حفظ  و  نمایندگي  حکومتی 
عنوان  به  ایران  اتاق  حاضر  حال  در 
موضوع  این  خصوصی  بخش  پارلمان 
قداست  که  چرا  می کند.  پیگیری  را 
در  باید  صنفی  مباحث  در  انجمن 
و  کنفدراسیون  مانند  بزرگتر  تشکلی 
فدراسیون تجلی پیدا کند تا یک نقطه 
شرکت های  برای  امن  مامن  و  اتکا 

صنف خود باشد. 

حرف آخر:
با  که  هیات مدیره  محترم  اعضاء  از 
شخصي  مشکالت  و  مشغله ها  وجود 
خود در تمامي جلسات وقت گذاشته 
و حضور موثر دارند و تالش بي دریغي 
را براي پیشبرد اهداف صنفی و اعضا 
می کنم.  تشکر  مي کنند،  معمول 
تقاضا  هم  انجمن  محترم  اعضاء  از 
مربوط  مسائل  تمامي  در  تا  مي کنم 
و  داشته  عمومي  مشارکت  صنف  به 
هیات مدیره،  هدایت  و  راهنمایي  با 
پیشنهادات  نظرات،  نقطه  مباحث، 
به  و  صراحت  با  را  خود  انتقادات  و 
هر وسیله ای که خود صالح مي دانند 
پیگیري  جهت  هیات مدیره  اطالع  به 
الزم ارسال کنند و مطمئن باشند که 

انشااهلل  پیگیري می شود.

اگر ما به عنوان 
بخش خصوصی 

بدانیم دولت 
در کدام 

حوزه ها نیاز به 
سرمایه گذاری 

دارد و 
سرمایه های 

ما را تضمین 
می کند قطعا 

بخش زیادی از 
اهداف در نظر 
گرفته شده به 
راحتی عملیاتی 

می شود

اخبارمصاحبه

نجمن
ا م  نجمنپیا

ا م  پیا

نماینده انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته:

دولت و بخش خصوصی 
احتیاج به زبان مشترک دارند

نماینده انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته گفت: 
باال بردن نقش بخش خصوصی در توسعه  برای 
دریایی کشور سرمایه گذاران و دولت نیاز به زبان 

مشترک دارند.
در  انصاری  معین  مهرشاد  نیوز،  سی  گزارش  به 
مراسم گرامیداشت روز حمل و نقل که در هتل 
همای تهران به همت سازمان بنادر برگزار شد، با 
بیان این که دولت برای طرح های توسعه ای خود 
نیاز جدی دارد،  به سرمایه های بخش خصوصی 
افزود: فعاالن زیادی در این عرصه حضور دارند و 
بسیاری از آنان سال ها در این حوزه حضور دارند 
و در تمام این سال  ها  عالقه خود را برای ورود 
کرده اند،  اعالم  کشور  بنادر  در  سرمایه گذاری  و 
اما فراهم کردن این مساله نیاز به زیرساخت ها و 
مقدماتی دارد که تاکنون به دشواری مهیا شده 
این سال ها دولت و  اگر در  ادامه داد:  است. وی 
بخش خصوصی به واسطه نبود زبان مشترک از هم 
دور نشده بودند مشکالت بسیاری حل شده بود. اگر 
ما به عنوان بخش خصوصی بدانیم دولت در کدام 
حوزه ها نیاز به سرمایه گذاری دارد و سرمایه های ما 
را تضمین می کند قطعا بخش زیادی از اهداف در 

نظر گرفته شده به راحتی عملیاتی می شود.
نماینده انجمن کشتیرانی با اشاره به نیاز بخش 

خصوصی به حمایت از سوی نهادهای مالی کشور 
ما دراین زمینه نشست ها  تصریح کرد: هر چند 
تا  هنوز  اما  کرده ایم،  برگزار  مختلفی  جلسات  و 
رسیدن به همکاری های بزرگ فاصله زیادی داریم 
و این مساله باعث شده بسیاری از سرمایه گذاران 
حضور در این عرصه را به طور کلی فراموش کنند.

نادرست  سیاست های  به  اشاره  با  انصاری  معین 
خصوصی  بخش  با  برخورد  در  کشور  بانک های 
گفت: ما وقتی برای راه اندازی یک پروژه از بانک 
برای  تنها  نه  می گیریم  وام  تومان  میلیارد  دو 
هستیم.  آن  بازپرداخت  درگیر  متوالی  سال های 
حتی در برخی از شرایط باید تا پنج برابر سرمایه 
از  بسیاری  برای  مساله  این  بازگردانیم.  نیز  را 
سرمایه گذاران بخش خصوصی غیر قابل تحمل و 

اجرایی شدن است.
وی همچنین تاکید کرد: با آمدن دولت یازدهم 
های  عرصه  به  ورود  برای  سرمایه گذاران  امید 
مختلف دریایی و بندری افزایش پیدا کرده و امید 
داریم همان طور که دولت با یک زبان مشترک 
مذاکرات هسته ای در حد جهانی پیش می برد 
از سرمایه گذاران داخلی برای ورود به عرصه های 
انجام  را  الزم  حمایت های  نیز  اقتصادی  مختلف 

بدهد. 

در آیین گرامیداشت 
روز حمل و نقل، 

پنج قرارداد 
سرمایه گذاری 

بخش خصوصی به 
ارزش بیش از 322 

میلیارد تومان در 
منطقه ویژه اقتصادی 
بندر امام خمینی)ره( 

به امضا رسید.
 این قراردادها 
سرمایه گذاری 

در زمینه احداث 
کارخانه بزرگ تصفیه 

و بسته بندی روغن 
خوراکی، احداث و 

بهره برداری از مرکز 
لجستیک و کانتینر، 

احداث و بهره برداری 
از مخازن نگهداری 
فرآورده های نفتی 

منعقد شد که با 
فعالیت این شرکت ها 

پیش بینی می شود 
بیش از 570 فرصت 
اشتغالزایی مستقیم 

و غیرمستقیم 
ایجاد شود.  منطقه 

ویژه اقتصادی 
بندرامام خمینی)ره( 
با انعقاد ۹  قرارداد   

و جذب بیش از 
1۴7 میلیارد تومان 

سرمایه گذاری 
بخش خصوصی از 

بنادر پیشرو در 
جذب سرمایه گذاری 

بخش خصوصی به 
شمار می آید.

در آیین گرامیداشت 
روز حمل و نقل، 

پنج قرارداد 
سرمایه گذاری 

بخش خصوصی به 
ارزش بیش از 322 

میلیارد تومان در 
منطقه ویژه اقتصادی 
بندر امام خمینی)ره( 

به امضا رسید.
 این قراردادها 
سرمایه گذاری 

در زمینه احداث 
کارخانه بزرگ تصفیه 

و بسته بندی روغن 
خوراکی، احداث و 

بهره برداری از مرکز 
لجستیک و کانتینر، 

احداث و بهره برداری 
از مخازن نگهداری 
فرآورده های نفتی 

منعقد شد که با 
فعالیت این شرکت ها 

پیش بینی می شود 
بیش از 570 فرصت 
اشتغالزایی مستقیم 

و غیرمستقیم 
ایجاد شود.  منطقه 

ویژه اقتصادی 
بندرامام خمینی)ره( 
با انعقاد ۹  قرارداد   

و جذب بیش از 
1۴7 میلیارد تومان 

سرمایه گذاری 
بخش خصوصی از 

بنادر پیشرو در 
جذب سرمایه گذاری 

بخش خصوصی به 
شمار می آید.



نشست خبری اعضای هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با حضور رسانه ها در سالن 
کنفرانس این انجمن با موضوع برنامه ششم توسعه و مطالبات دریایی ها برگزار شد و در حاشیه این 

نشست خبری از سایت سی نیوز، نخستین سایت اطالع رسانی مستقل بندری و دریایی ایران به 
آدرس www.seanews.ir رونمایی شد.

با وجود اینکه 
90درصد 
تجارت جهانی 
کشورمان 
متکی به 
دریاست و 
بسترهای 
قانونی برای 
اخذ تسهیالت 
ریالی و ارزی 
مهیاست 
تاکنون هیچ 
حمایتی از 
سوی دولت 
نشده ایم

وابسته  و خدمات  انجمن کشتیرانی  رئیس  نائب  نیوز،  گزارش سی  به 
مصوبات  اساس  بر  اینکه  وجود  با  گفت:  خبری  نشست  این  در 
می  ساخته  ایران  در  که  هایی  کشتی  دریایی  صنایع  توسعه  صندوق 
این  متاسفانه  شوند  برخوردار  مالیاتی  معافیت  سال  از 12  باید  شوند 
نادیده گرفته می شود. مصوبات توسط سازمان امور مالیاتی و گمرک 

مسعود پل مه با بیان اینکه رشد تجارت و اقتصاد جهانی بر پایه دریا متمرکز 
شده است افزود: در حال حاضر تجارت، صادرات ، ترانزیت و اقتصاد ما 
بر محور دریا استوار بوده و 90درصد تجارت ، 100 درصد انتقال نفت و 
صادرات محصوالت پتروشیمی ، 70 در صد انتقال گاز متکی به دریاست 
اما تاکنون دریا بسیار مورد بی مهری و بی توجهی سیاستگذاران، برنامه 
ریزان و مسووالن کشور در ادوار مختلف قرار گرفته و هیچ توجهی به 
این مهم نمی شود. وی با تاکید بر اینکه تاکنون یک ریال هم از دولت 
با وجود  داد:  ادامه  نکرده ایم  ارزی دریافت  و  ریالی  بانک ها تسهیالت  و 
اینکه 90درصد تجارت جهانی کشورمان متکی به دریافت و بسترهای 
قانونی برای اخذ تسهیالت ریالی و ارزی مهیاست تاکنون هیچ حمایتی 
از سوی دولت نشده ایم. پل مه به اهمیت دریا و اقتصاد دریامحور اشاره 
کرد و گفت: دریا و شرکت های دریای در دولت های مختلف هیچ حمایتی 
نشدند؛ در حالیکه تمام سبد کاالی مردم از طریق دریا تامین می شود.

از  بانک ها  حمایت  به  صراحت  به  قانون  در  حالیکه  در  داد:  ادامه  وی 
شرکت ها  این  مالیاتی  معافیت های  و  دریایی  شرکت های  و  صنایع 
به  که  تسهیالتی  بانکی  سود  حاضر  حال  در  اما  است  شده  اشاره 
خدمات  نرخ  همان  با    می شود  اعطا  صنعت  این  در  فعال  شرکت های 
مالیاتی  امور  متولیان  و  گمرک  و  می شود  محاسبه  26درصد  یعنی 
هیچ توجهی به معافیت های مالیاتی که در قانون آمده است نمی کنند.

و  قانون  در  یکپارچگی  نبود  کشتیرانی،  انجمن  رئیس  نایب  گفته  به 

ساز  و  ساخت  هزینه های  افزایش  باعث  سازمان ها  جزیره ای  عملکرد 
کشتی در کشور شده است و در حال حاضر با نرخ تمام شده ساخت یک 
کشتی در ایران می توان حداقل 2/5 کشتی از کشورهای خارجی خرید.
شرکت های  و  کشتیرانی  شرکت های  مشکالت  به  اشاره  با  پل مه 
حاضر  مشکالت  مهم ترین  از  یکی  کرد:  تصریح  حوزه  این  به  وابسته 
سنگینی  مالیات  طیف  این  شرکت های  برای  و  است  مالیات  بحث 
است. دریا  به  وابسته  کشورمان  اقتصاد  حالیکه  در  می شود؛  تعیین 

وی افزود: هرچند شرکت ها با وجود تحریم هایی که صورت گرفته توقع 
اخذ تسهیالت ارزی ندارند اما دولت می توانست حمایت های ریالی خود 
را متوجه این بخش کند اما تاکنون بانک ها کوچک ترین توجهی به صنایع 
دریایی نداشتند و تمام اعتبارات و تسهیالت بانکی با سود 26 درصد و 
نه 14درصد به شرکت ها داده شده است. پل مه همچنین بیان کرد: این 
مشکالت در حالی است که در خارج از کشور دولت ها برای شرکت های 
وابسته به دریا کمترین نرخ بهره بانکی و طوالنی ترین مدت زمان بازپرداخت 
را در نظر می گیرند و اصالً 14درصد نرخ بهره بانکی هم برای سرمایه گذاری 
در این حوزه غیر قابل توجیه است. او با انتقاد از رویکرد هزینه - فایده دولت 
در این بخش گفت: مشکل ما سازمان های دولتی این است که نگاه شان به 
صنایع دریایی به عنوان مهم ترین صنایع اقتصادی کشور نگاه هزینه- فایده 
است و نه هزینه-فرصت. این در حالی است که با تغییر نگاه و رویکرد، 
فرصت های شغلی و سرمایه گذاری متعددی ایجاد می شود. وی درباره نقش 
دریا در برنامه ششم توسعه کشور گفت: با توجه به اینکه در تمام کشور ها 
دریا نقش بسیار اساسی در اقتصاد کشور دارد سهم دریا در برنامه پنجم 
توسعه کشورمان صفر بود.این مقام مسوول در انجمن کشتیرانی با اشاره 
به 5۸00کیلومتر مرز دریایی در جنوب و شمال کشور افزود: با این وجود 
دریا هیچ نقشی در اقتصاد ندارد؛ در حالیکه بهترین و توسعه یافته ترین 

در نشست خبری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته مطرح شد

گمرک و اداره مالیات
 توجهی به معافیت های  دریایی ندارند

نجمن
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بر خالف تمام 
کشورهای 

دنیا، در 
ایران تعرفه 

ریلی ها در 
مقایسه با 

جاده بسیار 
گران است. 

عالوه بر 
گرانی، حمل 

و نقل ریلی با 
کندی سرعت 

هم مواجه 
است

نقاط اقتصادی – فرهنگی در کنار سواحل شکل 
می گیرد اما در ایران محروم ترین نقاط کشورمان 
مناطق سواحل دریایی هستند. وی با اشاره به 
نقش  ارتقا  برای  کشتیرانی  انجمن  برنامه های 
اقتصاد دریامحور در برنامه ششم توسعه ادامه داد: 
با همکاری سازمان بنادر کارگروه هایی تشکیل 
داده ایم و با نمایندگان مجلس هم رایزنی هایی در 
این زمینه کرده ایم و امیدواریم در سال های آینده 
تسهیالت مورد توجهی به این صنعت تعلق گیرد.

بنادر  به  ریل  اتصال  اهمیت  به  اشاره  با  پل مه 
حال  در  گفت:  کشورمان  جنوبی  و  شمالی 
حاضر 97درصد جابجایی ها از طریق جاده انجام 
می شود این در حالی است که۸00 میلیون تن 
در  کشورمان  ارتباطی  راه های  سطح  در  کاال 
تردد هستند و متاسفانه سهم ریل در جابجایی 
نیست. 3درصد  از  بیشتر  کاال  مقدار  این 

وی با اشاره به موانعی که سهم ریل از جابجایی کاال 
را کاهش می دهد تاکید کرد: بنادر کشور شاهراه های 
ارتباطی برای حمل و نقل کاال هستند اما به ریل 
متصل نیستند البته کندی سرعت،  افزایش مدت 
زمان سیر بر روی ریل و گران بودن تعرفه های ریلی 
ایران نسبت به تعرفه های جاده ای  باعث شده سهم 
راه آهن از جابجایی بار به حداقل میزان ممکن برسد. 

 .
حل مشکل تضمین حق توقف

 و برگشت کانتینر به زودی
انجمن  مدیره  هیات  عضو  ناجی پور،  حسین 
به  اشاره  با  هم  وابسته  خدمات  و  کشتیرانی 
اینکه مشکل تضمین  های حق توقف و برگشت 
گفت:  می شود،  برطرف  زودی  به  کانتنیر 
خوشبختانه تعرفه هایی که انجمن کشتیرانی و 
خدمات وابسته ارائه کرده مصوب شده است و 
مشکل صاحبان کاال و شرکت های حمل ونقل 
می شود. برطرف  باره  این  در  بین المللی 

وی به تعامالت انجمن و کمیسیون فرعی شورای 
عالی ترابری اشاره کرد و افزود: تاکنون تصمیمات 
شده است؛  گرفته  کمیسیون  این  در  خوبی 
خوشبختانه موارد صنفی که در گذشته انجمن 
حال  در  نداشت  آن  شکل گیری  در  دخالتی 
می شود. انجام  انجمن  از  نظرخواهی  با  حاضر 
ناجی پور با اشاره به تعامالت با سازمان بنادر و 
از  دریانوردی، ادامه داد: در حال حاضر بخشی 

سازمان  شرکت های  امور  اداره  مسوولیت های 
انجمن محول شده و به  به  بنادر و دریانوردی 
این ترتیب مشکالت و مسائل مربوط به شرکت ها 
شرکت های  امور  دفتر  به  انجمن  طریق  از 
می شود. منعکس  دریانوردی  و  بنادر  سازمان 
او در ادامه گفت: بر خالف تمام کشورهای دنیا، 
در ایران تعرفه ریلی ها در مقایسه با جاده بسیار 
گران است. عالوه بر گرانی، حمل و نقل ریلی با 
کندی سرعت هم مواجه است. هر چند سعی 

اما هنوز  شده کندی سرعت کاهش پیدا کند 
در مقایسه با حمل ونقل جاده ای ایده آل نیست.

پیشرفت های  و  انجمن  آموزش  بخش  به  وی 
صورت گرفته در این بخش اشاره کرد و افزود: 
خوبی  آموزشی  دوره های  خصوص  این  در 
است. شده  داده  ترتیب  انجمن  اعضای  برای 

باید نگاه ها نسبت به دریا تغییر کند
مهرشاد معین انصاری، دیگر عضو هیات مدیره 
انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با اشاره به 
اینکه بیش از ۸0 درصد اقتصاد کشور در اختیار 
دولت است، معتقد است که این نگاه دولتی به 
دریا باید تغییر پیدا کند. اگر این نگاه تغییر کند 
به طور حتم انجمن ها هم جایگاه واقعی خود را 
پیدا می کنند. وی با تاکید به مدیریت نادرست 
منابع مالی در کشور افزود: کارشناسان و فعاالن 
صرفه  که  را  دریا  از  بخش هایی  باید  اقتصادی 
اقتصادی دارد و می تواند بر اقتصاد جامعه اثر بگذارد، 
شناسایی کرده و به آن توجه ویژه داشته باشند. 
این عضو هیات مدیره انجمن کشتیرانی با اشاره 
به اینکه خوشبختانه دولت جدید برای تشکل ها 
ارزش قائل شده است، ادامه داد: تبلور این موضوع 
می کنیم. مشاهده  دولتی  دستگاه های  در  را 

معین انصاری با بیان اینکه در حال حاضر که ما 
احتیاج به اشتغال برای جوانان داریم راهی جز 
درگیر کردن بخش خصوصی و مردم در این باره 
نداریم، افزود: اگر این رویکرد به درستی در مسیر 
خود قرار گیرد بسیاری از مشکالت حل می شود.

وی گفت: ساختار موجود برای توسعه دریامحور 
به  نسبت  نگاه ها  باید  اما  است  خوبی  ساختار 
اصالح  نگاه ها  زمانیکه  تا  کند.  پیدا  تغییر  آن 

از  کاری  هم  دریاداری  وزارت  ایجاد  با  نشود 
اینکه  بیان  با  انصاری  معین  نمی بریم.  پیش 
تعامل بخش دولتی و خصوصی به توسعه بخش 
دریایی کمک می کند، ادامه داد: دولت و اتاق 
بازرگانی تاکنون هیچ کمک مالی به تشکل ها 
نکرده اند و باید بندانیم که بدون سرمایه هیچ 
داد. انجام  نمی توان  اثرگذاری  و  مثبت  کار 

دریا در برنامه پنجم جایگاهی نداشت
حمل ونقل  برای  نقشی  هیچ  پنجم  برنامه  در 
بخش  این  سهم  و  بود  نشده  دیده  دریایی 
دبیر  را  جمله  این  بود.  درصد  صفر  برنامه  در 
و  گفت  وابسته  خدمات  و  کشتیرانی  انجمن 
در ادامه افزود: به همین دلیل با تدوین احکام 
حمل ونقل دریایی در برنامه ششم، قصد داریم 
کنیم. بیشتر  اقتصاد  در  را  این حوزه  نقش  تا 
یحیی ضیایی مهرجردی ادامه داد: احکام برنامه 

مسوولیت  بهره برداری،  بخش  چند  در  ششم 
اجتماعی، فناوری اطالعات، ایمنی، منابع انسانی 
و آموزش و نظام آموزشی در حوزه دریا است.
برنامه ششم در چهار  به گفته وی، احکام در 
کارگروه امور دریایی، بندری، ناوگان حمل ونقل 
حال  در  و  بررسی  سواحل  مدیریت  و  دریایی 
برنامه  یک  قالب  در  نهایت  در  و  است  تدوین 
منسجم و مدون به دولت و مجلس ارائه می شود.
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ما در دو سالی که تحریم بودیم باید برای زیرساخت های 
استفاده  فرصت  این  از  و  می کردیم  فکری  بخش  این 
در  ما  حتی  نداد.  رخ  اتفاق  این  متاسفانه  می کردیم 
بنادر  سازمان  در  دوستان  به  مکتوب  به صورت  انجمن 
در  نیفتاد.  باره  این  در  خاصی  اتفاق  اما  کردیم  اعالم 
و  فرآیند  بازنگری  باید  ما  رکود  شرایط  در  حقیقت 
آموزش را در دستور کار خود قرار می دادیم اما درگیری 
ما با شرکت های کوچک که ریشه نداشتند شد و بیخود 
روزبه  سخنان  این  کردیم.  درست  مشغله  خود  برای 
مختاری، عضو هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات 
دریا  در  کانتینری  نقل  و  حمل  درباره  که  است  وابسته 
بیان کرده است. ماحصل گفت و گوی ما با وی را در زیر 

می خوانید:  

به عنوان سوال آغازین، در حال حاضر وضعیت حمل و 
نقل کانتینری در بخش دریایی چگونه است؟

آمار  باید  پاسخ دهیم  پرسش  این  به  بخواهیم  اینکه  از  پیش 
تا بتوانیم درباره  از این موضوع داشته باشیم  ارقام درستی  و 
ندارد.  وجود  آمار  این  اما  کنیم.  صحبت  کانتینری  وضعیت 
 2013 سال  برای  دارد  وجود  باره  این  در  که  آماری  آخرین 
است که نشان می دهد نسبت به سال 2012 ما در بندر شهید 
رجایی 2۸ درصد رکود داشتیم. اما بر اساس آمار موجود، سال 
2014 نسبت به 2013 ما 2 درصد رشد داشتیم. البته آقای 
سعیدنژاد، مدیرعامل سازمان بنادر اعالم کرده که آمار رشد ۸ 

درصد است که از نظر من منطقی به نظر نمی رسد.
همچنین اگر به آمار نگاهی داشته باشیم درمی یابیم که شش 
ماه اول سال 2014 نسبت به شش ماه دوم، تفاوت هایی از نظر 
آمار وجود دارد به این صورت که در شش ماه اول سال 2014 
 )NVOCC(کوچکتر خطوط  ج.ا.ا  کشتیرانی  شرکت  از  بعد 
مذاکرات  دلیل  به  دوم  ماهه  در شش  اما  کردند  می  فعالیت 
ایران  در  بزرگتر،  خطوط  و  بزرگ  شرکت های   5+1 و  ایران 
و  بزرگتر  مسیرهای  یعنی  بزرگتر  خطوط  ورود  شدند.  فعال 

اعتبار بیشتر برای بخش دریایی ایران.

دریایی  حوزه  در  تحولی  چه  تحریم ها  شدن  کمرنگ تر 
ایجاد کرده است؟

ایجاد  برداشتن تحریم ها یک تحول اساسی در بخش دریایی 
شرکت های  ورود  یعنی  تحریم ها  شدن  برداشته  می کند. 
خطوط  حاضر  حال  در  ایران.  آب های  به  بزرگ  کشتیرانی 
کشتیرانی بزرگ مثل دو 100 متر پشت خط آماده هستند تا 
آنچه  اما  ایران شوند  وارد  تحریم ها،  برداشته شدن  به محض 
را  آنها  از  پذیرایی  توان  ایران  آیا  اینکه  است  کننده  نگران 
توان  ما  بندری  زیرساخت های  حاضر  حال  در  چراکه  دارد؟ 
سرویس دادن به این حجم کشتی را ندارد. بر همین اساس 
متولی  ارگان های  دیگر  و  بنادر  سازمان  در  ما  دوستان  باید 
تحریم  که  سالی  دو  در  ما  بکنند.  موضوع  این  برای  فکری 
بودیم باید برای زیرساخت های این بخش فکری می کردیم و 
از این فرصت استفاده می کردیم متاسفانه این اتفاق رخ نداد. 
انجمن به صورت مکتوب به دوستان در سازمان  حتی ما در 
در  نیفتاد.  باره  این  در  خاصی  اتفاق  اما  کردیم  اعالم  بنادر 
حقیقت در شرایط رکود ما باید بازنگری فرآیند و آموزش را 
در دستور کار خود قرار می دادیم اما ما با شرکت های کوچک 
مشغله  خود  برای  بیخود  و  شدیم  درگیر  نداشتند  ریشه  که 

درست کردیم.

آیا این مشکالت زیرساختی باعث نمی شود که خطوط 
کشتیرانی بزرگ وارد بنادر ایران نشوند؟

بابت نیامدن خیر. آنها به ایران می آیند اما گرانتر. زمانی که 
انتظاری  چه  شود  می  بار  تخلیه  برای  معطل  روز  دو  کشتی 
کاال  صاحب  از  را  توقف  این  کرایه  اینکه  جز  داشت  می توان 
دو  حدود  بندرعباس  به  حمل  کرایه  حاضر  حال  در  بگیرند. 
برابر بندر حبل علی است. البته در بهترین شرایط هم کرایه 
حمل در این دو بندر یکی نبوده و همیشه ایران گرانتر بوده 
است. اما این تفاوت باید منطقی باشد و بین 10 تا 15 درصد 
یعنی 100 تا 150 دالر باالتر باشد، آن هم به دلیل مشکالت 
حمل  کرایه  حاضر  حال  در  کانتینرها.  معطلی  و  کرانه  پس 
کانتینر 20 فوت در بندرعباس 1600 دالر است اما در بندر 

جبل علی 600 تا 700 دالر. در حالیکه قیمت باید در 

عضو هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته: 

خطوط کشتیرانی بزرگ دنیا 
پشت مرزهای ما صف کشیده اند  

در حال 
حاضر خطوط 
کشتیرانی 
بزرگ مثل 
دو 100 متر 
پشت خط 
آماده هستند 
تا به محض 
برداشته 
شدن 
تحریم ها، 
وارد ایران 
شوند
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بندرعباس ۸00 دالر باشد. اکنون اگر 1600 دالر به 1000 
این  اما  شوند  می  خوشحال  همه  کند،  پیدا  کاهش  دالر 
کاهش منطقی نیست و نشان از ضعف ما در عملکرد دارد. 

قوه مقننه در بخش دریایی تاکنون قوی عمل نکرده، 
علت آنرا در چه می بینید؟

مشکل در قوه مقننه در نبود آگاهی و اطالع کافی از حمل 
و نقل دریایی است. در قوه مقننه اطالعات از حمل و نقل 
این  ناقص تر.  کانتینری  از  اطالعات  و  است  ناقص  دریایی 
مشکل در قوه قضاییه هم وجود دارد و بیشتر شرکت های 
خصوصی در فرآیند حمل و نقل دریایی این مشکل را دارند.

اشاره  فرآیند  به  خود  صحبت های  ابندای  در  شما 
کردید، 

 منظور از فرآیند چه بود؟
زمانی که در بندر ما مشکلی پیش می آید دوستان در سازمان 
بنادر باید در حداقل زمان ممکن این مشکل را حل کنند؛ 
برداشته  و  نشده  یابی  ریشه  اما  پیدا می شود  راه حل  این 
شدن یک مشکل به بروز مشکالت بیشتر برای شرکت های 
فعال در این حوزه می انجامد. در حقیقت سازمان بنادر در 
این موارد جزیره ای عمل می کند. در صورتیکه باید بخش 
خصوصی را دعوت کند و به عنوان یک بازوی تجربی از این 

تجربه استفاده کند.  

رفع  در  را  انجمن کشتیرانی  کانتینری  کمیته  فعالیت 
مشکالت چگونه می بینید؟

بنده با اینکه جزو هیات مدیره انجمن هستم اما بیشتر خود 
را متعلق به کمیته می دانم. کمیته کانتینری از ابتدا خوب 
در  است.  شده  بیشتر  آن  فعالیت  هم  اکنون  و  کرده  عمل 

حال حاضر در کمیته از تمامی بخش ها یک نماینده وجود 
دارد و اگر مشکلی پیش آید فرآیند ایجاد شده و تجزیه و 
تحلیل انجام می شود. اما اینکه چقدر این تصمیمات اجرایی 
حقیقت  در  برویم.  حاکمیتی  بخش  سراغ  به  باید  می شود 
انجمن یک نیروی مشاوره ای و تحلیلگر است که به صورت 
او  از  تواند  نمی  دولت  اما  است  دولت  خدمت  در  مجانی 
استفاده الزم را بکند. این انجمن سال ها تجربه را به دوش 
کشیده و روسای جمهور و وزرای زیادی دیده است که آمده 
از این نیرو لطف است و کنار  اند. پس استفاده  اند و رفته 

گذاشتن آن ظلم.
در حال حاضر انجمن کشتیرانی با شورای عالی هماهنگی 
سازمان،  فناوری  بخش  گمرک،  بنادر،  سازمان  ترابری، 
پیمانکاران بندری  رابطه نزدیک دارد. همچنین سعی شده 

که با اتاق رابطه نزدیک داشته باشیم. 
اما انجمن چیزی جز یک سیمرغ نیست و پرهای آنرا اعضا 
تشکیل می دهند. هیات مدیره هم سر سیمرغ هستند. اگر 
کند.  پرواز  نمی تواند  انجمن  نباشند  انجمن  حامی  اعضا 
مدیره  هیات  کنار  همیشه  که  آنها  چه  اعضا  تمامی  از  من 
بودند، چه آنها که موردی حضور داشتند و چه اعضایی که 
کمرنگتر بودند تشکر می کنم و امیدوارم در سال جدید همه 

حضور پررنگی در فعالیت های انجمن داشته باشیم. 

سخن آخر:
خودی ها  از  پررنگ تر  خارجی ها  بنادر  سازمان  در  همیشه 
وقت  می خواهد  شرکت خصوصی  یک  که  زمانی  و  هستند 
از  که  نفر  یک  اما  بکشد  انتظار  باید مدت ها  بگیرد  مالقات 
آن طرف بیاید حتی اگر فعال در حوزه دریایی هم نباشد، 
باید این  با مسووالن مالقات می کند. در حالیکه  به راحتی 

فرش قرمز برای بخش خصوصی پهن شود. 

انجمن 
چیزی جز 

یک سیمرغ 
نیست و 

پرهای آنرا 
اعضا تشکیل 

می دهند. 
هیات 

مدیره هم 
سر سیمرغ 

هستند. 
اگر اعضا 

حامی انجمن 
نباشند 
انجمن 

نمی تواند 
پرواز کند
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شما  منظر  از  پرسش،  نخستین  عنوان  به 
انجمن  از  شرکت ها  تقاضای  مهمترین 
آیا  و  چیست  وابسته  خدمات  و  کشتیرانی 

انجمن در این بحث موفق بوده است؟
مهمترین تقاضای شرکت ها از انجمن کشتیرانی 
و خدمات وابسته این است که فضای کسب و کار 
و  بیشتر  شرکت ها  مادی  منافع  و  شود  سهل تر 

بهتر تامین شود. 
یکی از مشکالت انجمن این است که قدرت رصد 
خدمات  رصد  توانایی  انجمن  آیا  ندارد.  کردن 
رسانی شرکت های عضو خود را دارد تا معین کند 
فعالیت  چقدر  استاندارد  به  نسبت  شرکت  فالن 
داشته است؟ از سوی دیگر خدماتی که شرکت ها 
ترانزیت  و  صادراتی  وارداتی،  کاالی  صاحبان  به 
ارایه می دهند چند درصد با استانداردها تناقض 

دارد تا آنها را ارتقا بدهیم. 
تا  ندارد  را  امکان  این  انجمن  تاسف  کمال  با 
خدمات زیرمجموعه خود را رصد کند که در نوع 
براساس  از طرف دیگر  بزرگی است.  خود ضعف 
فرهنگ عمومی، شرکت ها نیز در صورت مواجهه 
در  و  نمی کنند  مراجعه  انجمن  به  مشکالت  با 
صورت مراجعه باز به دلیل تسلط همان فرهنگ، 
حداقل بر اذهان اکثریت، فعاالن بخش حاضر به 
طرح موضوع از سوی انجمن با استناد به تجربه 
آن شرکت نیستند لذا انجمن امکان رصد کردن 
خدمات گیری اعضای خود را نیز در بسیاری از 

موارد ندارد . 

در حال حاضر وضعیت ما در دریا چگونه است؟ 
بر اساس یک جبر تاریخی و مطابق اصل 44 قانون 
اساسی، کشتیرانی در ایران خصوصی شد. صنعت 
از  خیلی  شامل  که   - عام  صورت  به  کشتیرانی 
دریایی حتی کشتی سازی می شود- پس  صنایع 
از خصوصی سازی پیشرفتی نکرده است. به همین 
تاریخی،  بزنگاه  یک  در  ایران  بزرگ  ملت  دلیل 
شدند.  استعماری  و  جهانی  تصمیم  یک  مغفول 
زمانی  دریا  بر  سیادت  که  داشت  نظر  در  باید 

نتوانستیم 
سیادت در دریا را خیلی حفظ کنیم

می تواند تحصیل شود که شما حضور پررنگ و 
قدرتمندی در دریا داشته باشید و تنوع فعالیت 
توان  نمونه  عنوان  به  کنید.  نیز حفظ  را  خود 
حمل فله، نفت خام، کانتینر و ... داشته باشیم. 
اما در این سال ها نتوانستیم سیادت در دریا را 

خیلی حفظ کنیم. 

علت حفظ نشدن سیادت در دریا چیست؟
بخش  این  از  مردم  و  بخش خصوصی  وقتی 
این  که  نیست  انتظار  دیگر  شده اند،  حذف 
صنعت بتواند به موفقیت برسد. در حقیقت این 
هر  امکان  فعالیتی،  عرصه  در  نداشتن  حضور 

نوع بیان و ابراز عقیده را از آنها گرفته است.
بخش خصوصی حضور نداشته تا به کشتی سازی 
به فالن  دولت هم  بگوید؛  عملکردشان  درباره 

از این شرکت  شرکت دولتی گفته که کشتی 
تسهیالت  همچنین  بگیر.  دولتی  کشتی سازی 
داده که  و دولت دستور  بوده  تکلیفی  بانک ها 
وام  دولتی  کشتیرانی  به  دولتی  بانک  فالن 
بدهد. تا آن وام به یک شرکت دولتی دیگر بنام 
کشتی سازی بابت ساخت کشتی هر طوری که 
ایشان صالح دانستند پرداخت شود. بر اساس 
عقب  یک  دچار  ما  غلط،  عملکرد  نوع  این 
افتادگی تاریخی هستیم که باید جبران شود. 

 انجمن این 
امکان را ندارد 

تا خدمات 
زیرمجموعه خود 

را رصد کند 
که در نوع خود 

ضعف بزرگی 
است 

وقتی 
بخش خصوصی 
و مردم از این 
بخش حذف 
شده اند، 
دیگر انتظار 
نیست که این 
صنعت بتواند 
به موفقیت 
برسد. 
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در حال حاضر 
با ابالغیه های 

ذیل اصل 44، 
از نظر قانونی 
حرکتی رو به 

جلو داشته ایم 
اما در برخی 

قوانین مالیاتی، 
بانکی به ویژه 

فاینانس 
مشکل داریم.

مصاحبهمصاحبه

یکی از مهمترین دغدغه های شرکت ها به ویژه شرکت های دریایی این است که مطالبات آنان توسط انجمن هایی 
که در آنها عضو هستند، پیگیری شود. این مطالبات به دو صورت نمود پیدا می کند نوع اول مشکالتی است که 
در حین کار شرکت ها با آن برخورد می کنند و دیگر هم تعرفه ها و عوارضی است که هر ساله تعیین می شود. 
شرکت ها انتظار دارند انجمن ها، در هر دو نوع این مشکالت حامی آنها باشند و از آنان به عنوان عضو یک صنف 
حمایت های الزم صورت گیرد. بر همین اساس به سراغ امید ملک، عضو هیات مدیره و خزانه دار انجمن کشتیرانی 
و خدمات وابسته رفته ایم و با وی درباره ارتباطات انجمن و این دغدغه های مطالباتی اعضا در حوزه های مختلف 

به گفت و گو نشسته ایم که می خوانید: 

نجمن
ا م  نجمنپیا

ا م  پیا

به اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کردید؛ 
موضوع  این  در  دریایی ها  کنونی  وضع 

چگونه است؟
در حال حاضر با ابالغیه های ذیل اصل 44، از 
نظر قانونی حرکتی رو به جلو داشته ایم اما در 
برخی قوانین مالیاتی، بانکی به ویژه فاینانس 
در  که  فردی  مثال  عنوان  به  داریم.  مشکل 
ایران فعالیت کرده و امکانات او در ایران است 
بانک های  سراغ  تسهیالت  گرفتن  برای  باید 
مشکالت  دلیل  به  اینکه  نه  برود؛  ایرانی 
تسهیالت  خارجی  بانک های  از  دهد  ترجیح 
دریافت کند. اگر قرار باشد این حرکت را هم 
انجام دهد، بانک های خارجی در ایران شعبه 
ندارند تا بتوانند فعاالن اقتصادی را شناسایی 

کنند و به آنها خدمات ویژه ارائه کنند. 

یکی از مهمترین بخش هایی که انجمن ها 
باشند بخش  تاثیرگذار  می توانند در آن 
ارتباط  است؛  مجلس  یا  قانونگذاری 
انجمن کشتیرانی با مجلس به عنوان قوه 

مقننه چگونه بوده است؟
انجمن کشتیرانی تاکنون ارتباطی با مجلس 
نداشته و این یکی از ضعف های انجمن است. 
بیشتر انجمن های صنفی این مشکل را دارند و 
دلیل آن هم بیشتر مشکالت بودجه ای است. 
از سوی دیگر تا پیش از این در سیستم های 
واگذار  انجمن ها  به  زیادی  نقش های  دولتی 
که  بدهد  تشخیص  حاکمیت  اگر  نمی شد. 
به  را  کنترل ها  و  نظارت  از  بخشی  می تواند 
شرکت ها  الزام  باعث  کند،  واگذار  انجمن ها 
نتیجه  در  می شود؛  انجمن ها  در  عضویت  به 
مشکالت بودجه ای انجمن ها هم تا حد زیادی 

حل می شود. 
با  ارتباط  به  انجمن  ورود  از  که  دیگر  نکته 
نیروی  کمبود  کرده،  جلوگیری  مجلس 
نیاز  متخصص است. چراکه دفاع در مجلس 
توان  تاکنون  اما  دارد  خبره  متخصصانی  به 
دبیرخانه انجمن در این باره ضعیف بوده است.

و  فدارسیون ها  تشکیل  درباره  نظر شما 
سندیکاهای تخصصی برای تقویت توان 

انجمن ها چیست؟
بروز  با  این است که  بر  در تمامی دنیا رسم 
انجمن  نام  به  خودجوش  تشکل های  مشکل 
ایجاد می شود و این تشکل ها با بروز افتراق ها 
و اختالف ها جمع بزرگتری به نام فدراسیون 
و کنفدراسیون و سندیکا را تشکیل می دهند 
را  بخش ها  دیگر  و  با حاکمیت  اختالف ها  تا 
بخش های  میان  اصطکاک  و  داده  کاهش 
ایران  در  اما  برسانند.  حداقل  به  را  صنفی 

بسیاری  در  سندیکاها  و  فدر اسیون ها  تشکیل 
موارد خودجوش نیست و این تشکل ها ممکن 
اهداف  یا  خاص  بودجه  دریافت  دنبال  است 
در  کشوری.  و  ملی  اهداف  نه  باشند  شخصی 
خودجوش  تشکل ها  نوع  این  بیشتر  حقیقت 
ایجاد  را  کرسی ها  این  که  کسانی  و  نیستند 
می کنند افراد ذی نفوذ و موثر هستند که منافع 
خود را به نام منافع ملی معرفی کرده و حقوق 
و امکانات بیشتری برای خود تحصیل می کنند. 
در  نظارت ها  و  پاالیش ها  باید  اساس  این  بر 
نهادهای  از  بیشتر شود و حاکمیت  این مقوله 
بگیرد.  بهره  خود  فعالیت های  برای  خودجوش 
تشکل خودجوش پول خرج می کند ولی تشکل 
دولت ساخته، بودجه دریافتی را در جهت امیال 

موثران هزینه می کند . 

را  هیات مدیره  و  انجمن  فعالیتی  ر وند 
چگونه ارزیابی می کنید؟ 

هیات مدیره فعلی نسبت به قبل بسیار فعال تر 
جلسات  تعداد  و  نظم  از  موضوع  این  است. 
نمود بسیار عینی و  هیات مدیره مشهود است. 
ملموس این فعالیت را در افزایش 10 درصدی 
بسیار  طرح های  کرد.  جستجو  می توان  اعضا 
مساعدت  با  عضو  شرکت های  برای  هم  خوبی 
فدراسیون حمل و نقل در حوزه ترانزیت جهت 
به  نسبت  عضو  شرکت های  تعهدات  تامین 
دیگر  طرح  است.  شده  گرفته  نظر  در  گمرک 
اقتصادی  فعاالن  ناامنی  پوشش  حوزه  در  هم 
به دلیل قانون چک در آستانه اجراست که اعضا 

شهد آنرا در سال آینده می چشند . 

و  بخش خصوصی  ارتباط  کنونی  وضعیت 
دولتی را چگونه می بینید؟

در حال حاضر بخش خصوصی و دولتی شاید به 
اعتقادی  به صورت  یا علت دیگر  تاریخی  جبر 
به نوعی اعتماد رسیده اند. اکنون نگاه ها عوض 
شده و اعتمادی به وجود آمده است که با 20 
سال پیش قابل مقایسه نیست. این اعتماد که 
سرمایه اجتماعی بسیار گرانقدری است، فضایی 
به  حاکمیتی  امور  برخی  تا  می کند  ایجاد  را 

انجمن های صنفی واگذار شود.
می شود  باعث  واگذاری ها  این  همچنین 
شرکت ها عضو انجمن شده و به دلیل عضویت 
فعالیت ها  پیگیری کرده و در  را  انجمن  اخبار 
در  انجمن  تصمیم های  چراکه  کنند؛  مشارکت 
دیگر  سوی  از  دارد.  نفوذ  آنها  آینده  و  حال 
برای شرکت ها مهم می شود که چه کسانی در 
هیات مدیره حضور دارند و این تالش و ارتباط 
یک تعامل دو سویه را ایجاد می کند که حاصل 

آن اعتماد  بیشتر است. 

اکنون نگاه ها 
عوض شده 

و اعتمادی به 
وجود آمده 

است که با 20 
سال پیش قابل 
مقایسه نیست. 

این اعتماد 
که سرمایه 

اجتماعی بسیار 
گرانقدری است، 
فضایی را ایجاد 
می کند تا برخی 

امور حاکمیتی 
به انجمن های 
صنفی واگذار 

شود.



انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته به عنوان یک 
نهاد غیردولتی رسمی در حوزه دریایی، بر لزوم ارائه 
آموزش های ضمن خدمت تاکید بسیار دارد بر همین 

اساس مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته 
را تاسیس کرد. در این مرکز به اعضای انجمن که 

ذینفعان اصلی هستند خدمات آموزشی ارائه می شود. 
دوره های ارائه شده در این مرکز بر اساس استاندارهای 

سازمان بنادر و دریانوردی دوره ها برگزار می شود. در 
آینده ای نزدیک هم انجمن قصد دارد که در توافق 

با دانشگاه علمی و کاربردی آموزش دوره های عالی 
دریایی را در کشور اجرایی کند. برای آشنایی بیشتر 

با فعالیت های مرکز آموزش انجمن با یحیی ضیائی 
مهرجردی دبیر انجمن به گفت وگو نشسته ایم که 

می خوانید: 
لزوم آموزش در صنعت دریایی چیست و چرا انجمن 

در این مقوله ورود پیدا کرد؟
در صنعت دریانوردی با توجه به اهمیت مسائل و بازتاب بین المللی 
استفاده  این زمینه  و آموزش دیده در  افراد متخصص  از  باید  آن، 
دلیل حجم  به  دریانوردی هم  اسنادی شرکت های  کرد. در بخش 
باالی تبادالت مالی، باید نیروهای انسانی در این بخش آموزش های 
الزم را دیده باشند. چراکه نیروی آموزش ندیده می تواند زیان های 
غیر قابل جبران مالی و کاری به شرکت وارد کنند. از نگاه متولیان 
رونق  برای  گذاری  بلکه سرمایه  نیست  هزینه  آموزش  دریانوردی، 
و گسترش بازار است. بر همین اساس انجمن کشتیرانی و خدمات 
واجب  خود  بر  دریایی  شرکت های  نماینده  عنوان  به  وابسته 
و  استاندارد  خدمات  ارائه  با  و  وارد  عرصه  این  در  که  می دانست 
شایسته، موجب ارتقا سطح علمی  اعضا خودشود. بر همین اساس 
در توافق با اداره آموزش و گواهینامه های شایستگی سازمان بنادر، 
استانداردهای مورد نظر آنها را دربخش آموزش انجمن پیاده سازی 
تدوین  بین المللی  دوره های  اساس  بر  استانداردها  این  کردیم. 

شده است.
  

دوره های برگزار شده در سال ۹3 چگونه بوده است؟
آن  مدت  که  شده  برگزار  دوره   23 تاکنون،   93 سال  ابتدای  از 
کرده اند  نفر شرکت   473 دوره ها  این  در  است.  بوده  ساعت   400
که همگی از اعضای انجمن و نیروهای زیر مجموعه آنان بوده اند. 
این آموزش ها بیشتر در حوزه های اسنادی، ایمنی و بهره برداری و 

قوانین و مقررات بوده است.

استقبال از این نوع آموزش ها در چه سطحی است؟
دریانوردی  صنعت  در  گفتم،  هم  مصاحبه  ابتدای  در  که  همانطور 
باعث  مهم  این  و  است  گرانقیمت  تجهیرات  و  باال  مالی  گردش 
در  باشد.  شرکت ها  پرسنل  برای  ضرورت  یک  آموزش  که  می شود 
تمدید مجوز ها هم، گذراندن دوره  های آموزشی یک ضرورت است 
و باید مدیران عامل، هیات مدیره، مدیران شعب و پرسنل شرکت ها 
برای ارتقا فعالیت یا تمدید مجوزها، این دوره ها را بگذرانند. چراکه 

این آموزش ها به استاندارد شرکت ها کمک می کند.

تعامل انجمن با دیگر مراکز آموزشی دریایی چگونه است؟

در حال حاضر مراکزی هستند که به صورت آکادمیک آموزش های 
دریایی را ارائه می کنند. این مراکز زیرمجموعه وزارت علوم و 
کشتیرانی  انجمن  مانند  موسساتی  اما  هستند.  عالی  آموزش 
بخش  عنوان  به  ایران  اسالمی  جمهوری  کشتیرانی  موسسه  و 
خصوصی نیازهای صنف را در بخش آموزش پاسخگو هستند. که 
همکاری خوبی فی مابین ما وجود دارد. در ضمن این موسسات 
باید خود را با شرایط سازمان بنادر و دریانوردی تطبیق بدهند و 
تمامی مطالب آموزشی پیش از ارائه به تائید این سازمان برسد. 

گواهینامه ها  از سوی خود انجمن صادر می شود؟
سازمان  امضا  دو  صورت  به  آموزشی  گواهینامه های  این  از  پیش 
انجمن  حاضر  حال  در  اما  می شد  ارایه  کشتیرانی  انجمن  و  بنادر 
گواهینامه ها را با مجوزی که از سازمان بنادر اخذ می کند خود امضا 
کرده و تنها کد آموزشی توسط این سازمان اعالم می شود. بخشی از 
دوره های مرکز آموزش انجمن بر اساس کنوانسیون های بین المللی 
ILO تنظیم شده است که سازمان فنی و حرفه ای متصدی آن در 
با سازمان  انجمن  این  بین  تفاهمنامه ای  این اساس  بر  ایران است. 
در  ای  و حرفه  فنی  آموزش های  و حرفه ای صورت گرفته که  فنی 
بخش دریایی را  ارائه می کند که گواهینامه های آن توسط سازمان 
فنی و حرفه ای به عنوان نماینده سازمان جهانی کار، به افراد آموزش 

دیده داده می شود. 

برنامه های آینده مرکز آموزش انجمن چیست؟
با دانشگاه جامع علمی و کاربردی درحال مذاکره هستیم تا بتوانیم 
این  جوانان  به  را  دریایی  حوزه  در  کاربردی  و  علمی  آموزش های 
مرز و بوم ارائه کنیم. امیدواریم در سال 94 بتوانیم این تفاهمنامه 
آموزش ها  و  برسانیم  امضا  به  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  با  را 
در مقاطع کاردانی وکارشناسی را هم به صورت رسمی ارائه کنیم.

هدف از این آموزش ها درآمدزایی است؟
زیرمجموعه  پرسنل شرکت های  علمی  ارتقا سطح  برای  انجمن 
به  را  دریایی  با صنف  مرتبط  آموزش های  تا  دارد  خود، وظیفه 
اعضا ارائه کند. ما در این بخش نگاه درآمدزایی نداریم چراکه 
بهترین  دریایی  علمی شرکت های  باالرفتن سطح  معتقدیم که 

سرمایه است و به اقتصاد کشور کمک می کند.

دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته: 

آموزش هزینه نیست، سرمایه گذاری است 

در حال 
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جامع علمی 
و کاربردی 
هستیم 
تا بتوانیم 
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کاربردی در 
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را به جوانان  
ارائه کنیم
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امضاء تفاهم همکاری انجمن کشتیرانی با سازمان فنی و حرفه ای

آموزش راندمان کار را ارتقا می دهد 

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در راستای افزایش 
سطح علمی فعاالن حوزه دریایی، تفاهم همکاری 

آموزشی در این حوزه را با سازمان فنی و حرفه ای کشور 
به امضاء رساند.

به گزارش روابط عمومی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، 
در این تفاهم نامه آموزشی که در محل انجمن به امضاء یحیی 
ضیایی، دبیر انجمن و حمیدرضا خانپور، مدیرکل آموزش فنی 

و حرفه ای استان تهران رسید، مقرر شد دوره های آموزش 
تخصصی در حوزه دریایی در واحد آموزش انجمن کشتیرانی 
برگزار شود. همچنین اداره کل فنی و حرفه ای استان تهران 

پس از قبولی کار آموزان در آزمون، گواهینامه ها و تاییدیه های 
الزم را به آنان ارایه کند. همچنین این اداره کل متعهد شده 

است که مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد را به انجمن اعطا 
کند.

مسعود پل مه، نائب رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته 
در این باره گفت: بر اساس تفاهم نامه راه اندازی مرکز آموزش 

فنی انجمن کشتیرانی، دوره های آموزشی مختلفی را که مورد 
تایید سازمان بین المللی کار )ILO( است برگزار می کند.

وی افزود: قرار است آموزش های فنی مورد نیاز خدمات بندری 
شامل 15 رشته آموزشی مانند اپراتور ریچ استاکر، اپراتور 

لیفتراک، راهبری لیفتراک، راننده لیفتراک، راننده مینی لودر، 
سرپرست کارگاه دستگاه چیدمان کانتینر، مدیر حمل و نقل و 

ناظر تخلیه و بارگیری را انجام دهیم.
پل مه با بیان اینکه در فاز اول، بخش فنی آموزش در بنادر 

و بخش تئوری در تهران انجام می شود، ادامه داد: هدف از 
این آموزش ها در ابتدا ارتقاء سطح علمی، سپس جوان سازی 

نیروهای فعال در حوزه بندری و دریایی است.
به گفته وی، در این دوره های آموزشی، انتقال اطالعات فقط 

در قالب آموزش میدانی و دیداری نیست و افراد عالوه بر 
تجاربی که بدست می آورند و انتقال می دهند دانش روز این 
رشته ها که مورد تایید مراجع آکادمیکی است را نیز بدست 
می آورند. نائب رئیس انجمن کشتیرانی با اشاره به اینکه پس 

از دوره های آموزشی، اشتغالزایی در حوزه کسب و کار بندر اتفاق 
می افتد. از سوی دیگر ارتقا کمی و کیفی کار را شاهد هستیم. 

به این ترتیب انتظارات از افراد آموزش دیده برای انجام مطلوب 
کارها بسیار بیشتر از زمانی است که افراد فقط بر اساس تجارب 

و آموخته های خود بخواهند این کار را انجام دهند.
پل مه با تاکید بر اینکه تاکنون آموزش رسمی در حوزه دریایی 
وجود نداشته است، گفت: با تسری این موضوع در بنادر به طور 
طبیعی، هزینه ها و مدت زمان عملیات کاهش می یابد و نیروها 

انگیزه بهتری برای فعالیت پیدا می کنند که استفاده بهینه از 
تجهیزات، نیروی انسانی و زمان عملیات را به دنبال داشته و 

راندمان کار ارتقا می یابد. 
به گفته پل مه، گواهینامه اعطایی در پایان دوره ها، از سوی 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای صادر می شود. 
عالقه مندان به شرکت در این دوره ها می توانند با مراجعه 

حضوری به انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و یا از طریق 
سایت این انجمن اطالعات الزم را اخذ کنند.
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می کند
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