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فهرست نجمن  ا م  ایپ          

صنعت حمل ونقل دریایی از جمله صنایعی است که 
از اهمیت بسیاری در ایران برخوردار است. چرا که در 
از طریق  ایران  از 90 درصد تجارت  حال حاضر بیش 
دریا انجام می شود بر همین اساس شناساندن صنعت 
به توسعه تجارت دریایی  حمل ونقل دریایی می تواند 
و به واسطه آن توسعه اقتصادی کشورمان ایران منجر 

شود.
یکی از راه های شناساندن توانایی های دریایی کشورمان 
ایران به دنیا برگزاری نمایشگاه های بین المللی است. 
نمایشگاه ها در تمامی دنیا یکی از مهمترین راهکارها 
برای ایجاد ارتباط و توسعه تجاری است و ایران هم به 
دلیل دارا بودن مرزهای دریایی در شمال و جنوب، می 

تواند از این فرصت بهره الزم را ببرد. 
اسالمی  کشورهای  دریایی  المللی  بین  نمایشگاه 
آن  واسطه  به  تا  است  ایران  برای  مناسب  فرصتی 
بتواند بازارتجاری خود را گسترش داده و ارتباطات و 
اینکه  به  توجه  با  کند.  ایجاد  دریایی  جدید  مبادالت 
بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل دریایی در چند 
سال گذشته موفق عمل کرده و تا حدی در دور زدن 
تحریم ها یار دولت بوده است، می تواند با ارایه خدمات 
خود در این نمایشگاه جایگاه تجاری خود را ارتقا داده 

و بازارهای جدید برای خود ایجاد کند.
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قطعنامه پایانی همایش ارگان های دریایی

سرمقاله

برداشته  و  هسته ای  توافق  بحث  که  حال  همچنین 
نمایشگاه  چنین  برپایی  شده  مطرح  ها  تحریم  شدن 
و  شده  منجر  بهتر  تجاری  ارتباط  به  تواند  می  هایی 
دریایی  بخش  در  گذاری  رقبت سرمایه  آن  نتیجه  در 
ایران توسط  سرمایه گذاران خارجی به ویژه کشورهای 
اسالمی ایجاد شود. بر همین اساس باید فرصت های 
سرمایه گذاری در بخش های مختلف دریایی در این 
ارایه شود تا با شناخت بهتر، امکان سرمایه  نمایشگاه 

گذاری خارجی افزایش یابد.
در مجموع باید این نکته را هم مد نظر داشت که این 
در  فقط  و  مقطعی  صورت  به  نباید  ها  نمایشگاه  نوع 
تاریخ مشخص شده برجسته شده و دیگر خبری از آن 
نباشد تا سال بعد آن. بلکه باید دبیرخانه ای دائمی به 
و جهان  دریایی کشور  اوضاع  رصد  به  مستمر  صورت 
بپردازد تا نمایشگاه بر اساس نیازهای روز دنیا برگزار 
در  متخصص  و  متبحر  افراد  از  باید  همچنین  گردد. 
حوزه دریایی به عنوان مشاور استفاده شده و از انجمن 
ها و اتحادیه های تخصصی دریایی هم غافل نباشیم. 
چراکه انجمن ها سهم زیادی از ارتباطات بین بخشی 
در حوزه دریایی را ایجاد کرده و می توانند به عنوان 
کمک  دریایی  حو.زه  فعاالن  شناخت  در  قوی  بازوی 

شایانی داشته باشند.

کاری ربای توسعه تجارت خارجی  نمااگشیه اهی ردیایی راه
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بخش های هدف تحریم

1-نظام بانکی:
قابل  تعداد  بانکی  حساب های  کردن  -مسدود 
شرکت های  دولتی،  شرکت های  از  توجهی 
بخش خصوصی و حساب افراد و اشخاص حقیقی 

در خارج از کشور 
و  خصوصی  تجاری  بانک های  تعدادی  -تحریم 

دولتی ایران ثبت شده در خارج از کشور
پول، حوالجات، صدور ضمانت نامه  انتقال  -عدم 
اعتبار  گشایش  و  ضمانت نامه  قبول  یا  و 
کارگزار  بانک های  و  خارجی  بانک های  توسط 
شرکت ها  برای   )Corresponding Bank(

و افراد ایرانی
خارجی،  شرکت های  از  بعضی  -سوء استفاده 
کردن  بلوکه  در  خارجی  شرکت های  و  دولت ها 
وجوه بانک های ایرانی، شرکت های ایرانی و حتی 
اشخاص ایرانی برای عدم پرداخت دیون خود به 

بهانه تحریم ها 
صرافی های  بانکی،  سنگین  هزینه های  -تحمیل 
خارجی جهت انتقال وجوه مربوط به طرف های 
ایرانی و یا گشایش اعتبار حتی برای شرکت های 

ثبت شده در خارج متعلق به ایرانیان
-سوخت شدن و از بین رفتن و یا توقیف بعضی 
وجوه شرکت ها و افراد ایرانی توسط OFAC و یا 
بانک ها )به عنوان مثال بعضی از بانک های روسی(

-باال رفتن هزینه ریسک کشور در اخذ وام های 
بعضی  در  که  ایرانی  شرکت های  برای  خارجی 
موارد تا 15 برابر متعارف سایر کشورها خارجی 

بوده است
فاکتورهای  از  یکی  ملی که  پول  ارزش  -کاهش 
مهم ارزیابی نظام صحیح بانکی و قدرت اقتصادی 

است

یادداشتی از مشاور وزیر نفت در امور راهبردی وزارت نفت بر فرصت سوزی تحریمها: 

آمادگی پس از حذف تحریم

-عدم بازپرداخت اقساط وام هایی که توسط 
شرکت ها و اشخاص که از بانک های خارجی 

و داخلی وام گرفته اند و مشمول جریمه 
دیرکرد و )Cross Default( شده اند 

-تعطیل شدن تعدادی از بانک های ایرانی 
فعال در خارج از کشور و از دست دادن 

مشتریان آنان 
2-شرکت های حمل و نقل:

شرکت های حمل و نقل دریائی، هوایی، 
ریلی و جاده ای نیز از تحریم خسارت های 

سنگینی دیده اند چنانچه تحریم ها برداشته 
شوند الزم است اقداماتی انجام بدهند که 
مجدداً به شرایط فعالیت های بین المللی 
دست یابند. جهت عنایت به این موضوع 

صرفاً موضوع شرکت های کشتیرانی و 
حمل و نقل دریائی را مثال می زنم، طبیعتاً 
شرکت های هواپیمائی و ریلی و جاده ای نیز 
کم و بیش با مشکالت مشابه روبرو هستند، 

بنابراین شرکت های کشتیرانی و حمل و نقل 
دریائی الزم است نسبت به موارد ذیل عنایت 
کرده و برنامه های خود را برای پس از تحریم 

شرکت های 
حمل و نقل 
دریائی، 
هوایی، ریلی 
و جاده ای 
نیز از تحریم 
خسارت های 
سنگینی 
دیده اند
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الزم است 
پیش بینی 

شود که 
پس از رفع 
تحریم با چه 
برنامه هایی 

مجدداً 
در سطح 

بین المللی 
فعال شویم 

و بازارهای از 
دست رفته 

را متقاعد 
به خرید 

محصوالت 
ایران کنیم

 

یادداشتیادداشت

مهندس محمد سوری
با فرض اینکه مذاکرات کشورمان با تحریم کنندگان غیرمنصف غربی به نتیجه برسد و قرار شود که در یک مقطع 
زمانی تحریم ها برداشته شوند، آیا مسئولین محترم کشور و حتی مدیران بخش های خصوصی برنامه های پس از 
تحریم را هم در سطح کالن و هم سطوح پائین تر اعم از وزارتخانه ها، شرکت ها، سازمان ها، بانک ها، شرکت های 
بیمه، شرکت های دست اندرکار امور حمل و نقل، کارخانه ها و شرکت های بخش خصوصی و امثالهم دیده اند یا 
خیر؟ به نظر اینجانب ممکن است بخش هایی به این موضوع اندیشیده و یا برنامه ریزی کرده باشند، لیکن عمدتًا 
می توان حدس زد که در این باره توجه کافی نکرده باشند. گرچه پرداختن به این مطالب جنبه منفی هم دارد و به 
طرف غربی این پیام را می دهد که تحریم ها روی کشور ما موثر بوده است، ولی در این باره می توان حدس زد که 
آنچه را که آن ها به صورت کلی باید بدانند را می دانند. لیکن عدم برنامه ریزی در این مواردی که عرض خواهم 

کرد، ضرر و زیانش به مراتب بدتر است، بقول یکی از بزرگان، گفتن را نشاید اما نگفتن را هم نشاید.

نجمن ا م  نجمنایپ ا م  ایپ
تدوین نمایند: 

-رفع مشکالت پرچم کشتی ها و کشور محل ثبت 
آنها

کشتی ها  رده بندی  مؤسسات  مشکل  -رفع 
)Classification Societies(

-رفع مشکل ارزیابی و بازرسی شرکت های نفتی 
بایدگواهینامه  هرکشتی  برای  معموالً  که  بزرگ 
داشته  را  نفتی  بزرگ  شرکت  چهار  از  بازرسی 
آن  به  اصطالحاً  کشتیرانی  شرکت های  باشند. 

)Wetting( می گویند
تعمیرات  انجام  و  کشتی ها  استاندارد  بردن  -باال 

الزم عقب افتاده
-اخذ بیمه )P&I CLUB( بین المللی برای همه 

کشتی ها و آمادگی الزم برای این کار
-اخذ بیمه بدنه بین المللی برای ناوگان

-افتتاح حساب های بانک جدید در خارج از کشور 
که  خارجی  کشتیرانی  شرکت های  تحریم  -رفع 
از  تحریم  رفع  و  می آمدند  ایرانی  بنادر  به  قباًل 
به  دهنده  سرویس  ایرانی  خدماتی  شرکت های 

کشتی های کانتینربر 
-تعیین شرکت های خدماتی در بنادر متعدد دنیا 

که ناوگان آنها به این بنادر سفر می کند
-افتتاح دفاتری که قباًل در خارج از کشور داشته اند 
و به دلیل تحریم ها، این دفاتر بسته شده اند و تأمین 

پرسنل آنها
از  استفاده  برای  جدید  سیاست های  -اتخاذ 
بیمه های )P&I( ایرانی ثبت شده برای مقابله با 

بحران تحریم های احتمالی در آینده
از  استفاده  برای  جدید  سیاست های  -اتخاذ 
مؤسسات رده بندی و تالش برای حفظ مؤسسات 
رده بندی ثبت شده در داخل کشور جهت مقابله با 

تحریم های احتمالی در آینده
کشور  بزرگ  ناوگان های  برای  فوق  موارد  -انجام 
انجامید و میلیون ها  حداقل 2سال بطول خواهد 

دالر هزینه دارد
3-صنعت بیمه:

اتکائی  بیمه های  سرگیری  از  برای  -تالش 
کاال،  بیمه  دریایی،  هوائی،  زمینه  در  بین المللی 

بیمه های انرژی، بیمه زلزله و پروژه ها و امثالهم 
شرکت های  توسط  اتکائی  بازاریابی  برای  -تالش 
بیمه جهت گرفتن بخشی از بیمه های اتکائی که 
بدلیل تحریم بازار بیمه ایرانی این پوشش ها را از 

دست داده اند
-سیاست گذاری صحیح بیمه مرکزی برای حفظ 
بیمه )P&I( و بیمه های بدنه و ماشین آالت ایرانی 

کشتی ها 
-باالتر رفتن هزینه های بیمه های داخلی و خارجی 
توسط  سیاست صحیح  ایجاد  و  تحریم  زمان  در 
کاهش  تحریم جهت  از  پس  برای  مرکزی  بانک 

هزینه های بیمه

فرآورده های  نفت خام،  فروش  4-تحریم 
نفتی و مواد پتروشیمی:

فروش  نفت خام،  فروش  تحریم  مدت  -در 
از  خارج  از  بنزین  خرید  نفتی،  فرآورده های 
کشور، فروش مواد پتروشیمی و صادرات انواع 
محصوالت پتروشیمی دچار اختالل شده و بازار 
فروش برخی از این محصوالت را در خارج از 
کشور به دلیل تحریم ها از دست داده ایم. الزم 
است پیش بینی شود که پس از رفع تحریم با 
چه برنامه هایی مجدداً در سطح بین المللی فعال 
به  متقاعد  را  رفته  از دست  بازارهای  و  شویم 

خرید محصوالت ایران کنیم
-بررسی کشورهای هدف برای فروش محموالت 

مورد بحث در این بخش
-بازاریابی برای فروش محموالت و محصوالت 
مورد بحث با بخش های دولتی و خصوصی در 

کشورهای هدف 
5-سایر تحریم ها و یا آثار و تبعات تحریم 

بر روی مسائل اجتماعی و اقتصادی: 
دولتی  بخش های  تجاری  معامالت  -تحریم 
به  نیاز  و  بازار  دادن  دست  از  و  خصوصی  و 
راه اندازی  و  بازاریابی  برای  مجدد  برنامه ریزی 
بخش های صادراتی و یا تأمین کاالهای وارداتی 
و یا بازاریابی داخلی برای فروش کاالهای مورد 

نیاز شرکت های داخلی
-تعطیل شدن تعداد قابل توجهی از پروژه های 
به دالیل  صنعتی  و  پتروشیمی  و  گاز  نفتی، 
توسعه  پروژه های  مانند  ظالمانه  تحریم   های 
فازهای باقی مانده پارس جنوبی، پروژه توسعه 
پارس شمالی، حوزه گازی گلشن و فردوسی و 
پروژه توسعه میدان گازی کیش، پروژه توسعه 
حوزه نفتی در حوزه های مشترک پارس جنوبی، 
حوزه مشترک نفتی با عراق، عربستان سعودی، 

امارات، عمان و امثالهم
از  فراوانی  تعداد  رفتن  تحریم  لیست  -در 
و  نهادها  به  وابسته  اشخاص  و  شرکت ها 

ارگان های نظامی و غیرنظامی
یا  و  خارجی  سرمایه گذاران  حضور  -توقف 
پروژه های  در  خارجی  سرمایه دار  ایرانیان 
به دلیل  صنعتی  و  پتروشیمی  گازی،  نفتی، 
برای  آنها  برای متقاعد کردن  تحریم و تالش 

سرمایه گذاری مجدد
-خروج بسیاری از مدیران شرکت ها، کارآفرینان 
و افراد تحصیل کرده به دلیل وضعیت نامناسب 
زمان  در  کار  و  کسب  نظام  و  سرمایه گذاری 

تحریم و تالش برای تشویق آنان به بازگشت
-بسته شدن بسیاری از کارخانجات تولیدی یا 
کاهش و یا باال رفتن هزینه های تولید و تالش 
و  با حمایت دولت  آنها  راه اندازی مجدد  برای 

بانک ها و رفع نیازمندی های آنان
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شرکت های 
حمل و نقل 
دریائی، ریلی 
و جاده ای نیز 
کارگروه های 
دیگری را 
تشکیل 
دهند تا برای 
موارد مربوط 
در بخش 
خودشان 
برنامه ریزی 
الزم را انجام 
دهند

5

 ارائه سوخت 
با قیمت های 

یارانه ای 
حداقل حمایتی 

است که در 
شرایط فعلی 

از دولت انتظار 
می رود

اخباریادداشت

نجمن ا م  نجمنایپ ا م  ایپ

رئیس هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته:

افزایش قیمت سوخت
مانع رقابت ناوگان دریایی می شود

ارائه سوخت با قیمت های یارانه ای حداقل حمایتی است 
دریایی  ناوگان  از  تحریم  شرایط  در  می تواند  دولت  که 

ایرانی داشته باشد.
انجمن کشتیرانی و  نیوز، رئیس هیات مدیره  به گزارش سی 
قیمت  افزایش  از  گالیه  و  باال  مطلب  بیان  با  وابسته  خدمات 
سوخت شناورها افزود: سوخت یارانه ای ناوگان ایرانی در حالی 
امارات  دولت  که  می یابد  برابرافزایش  سه  از  بیش  شبه  یک 
متحده عربی برای جذب کشتی ها به ترمینال کانتینری شیخ 
زاید سوخت با قیمت ترجیحی را حتی در اختیار کشتی های 

خارجی قرار می دهد.
کاپیتان حمزه کشاورز با اشاره به اینکه افزایش قیمت سوخت 
در شرایطی اتفاق افتاده که تحریم مشکالت بسیاری را به ناوگان 
دریایی کشور تحمیل کرده، گفت: هزینه های غیر متعارف فنی، 
تامین و جایگزینی قطعات و  بازاریابی، دشواری در  عملیاتی، 
ماشین آالت، هزینه های سرمایه گذاری و امثال آن از مصادیق 

مشکالت ناشی از تحریم است که می توان به آن اشاره کرد. 
به  توجه  با  و  تحریم  شرایط  به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 
است  این  انتظار  کشتیرانی  و  داری  کشتی  بودن  استراتژیک 
ناوگان دریایی کشور حمایت  رقابتی  توان  دولت جهت حفظ 

بیشتری از این صنعت داشته باشد.
یارانه ای حداقل  با قیمت های  ارائه سوخت  ادامه داد:  کشاورز 

حمایتی است که در شرایط فعلی از دولت انتظار می رود.
بین  از  باعث  سوخت  قیمت  افزایش  که  نکته  این  بیان  با  او 

رفتن توان رقابتی ناوگان داخلی می شود، تاکید کرد: با توجه 
به شرایط تحریم، ناوگان ایرانی با هزینه های غیرمتعارفی دست 
به گریبان است و الزم است در این شرایط، فضای رقابت برای 

این ناوگان حفظ و حتی تقویت شود.
فعالیت  توقف  ضمن  سوخت  قیمت  افزایش  کرد:  اضافه  وی 
رقابت  رفتن  دست  از  باعث  ایرانی  ناوگان  از  عمده ای  بخش 
اثر  که  می شود  خارجی  ناوگان  نفع  به  ایرانی  ناوگان  توسط 
مستقیم در تجارت، کسب وکار و اشتغال و صادرات کشور دارد.

رئیس هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته درباره 
اثرات افزایش قیمت سوخت بر کاهش قاچاق سوخت نیز گفت: 
بر  و  فائو  فرمول  بسیار کنترل شده و طبق  سوخت کشتی ها 
اساس مسیر و سرعت حرکت و محاسبه توان موتورها و معموال 
کمتر از میزان مصرف در اختیار کشتی ها قرار داده می شود و 
تا زمان حرکت و استفاده از سوخت قبلی، سوخت جدید در 
اختیار کشتی قرار نمی گیرد بنابراین این سوخت پایه قاچاق 
انجام  از مجاری دیگری ممکن است  نیست و قاچاق سوخت 

شود.
پیامدی  چه  سوخت  قیمت  افزایش  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
برعملکرد ناوگان شرکت حمل کانتینری کشتیرانی جمهوری 
سوخت  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  دارد  ایران  اسالمی 
کشتی های این شرکت با نرخ بازار بین المللی و به صورت ارزی 
شرکت  به  خاصی  اثر  سوخت  قیمت  افزایش  می شود،  تهیه 

حمل کانتینری کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ندارد.

شدن  تعطیل  به دلیل  بیکاران  سطح  -افزایش 
شرکت ها و کارخانجات و یا کاهش ظرفیت تولید 
صنایع. تالش و حمایت الزم برای ایجاد اشتغال و 
دعوت مجدد افراد از کار برکنار شده به محیط کارید 
-فشار مضاعف به ایرانیان خارج از کشور و حتی 
جلوگیری از فعالیت آنها، لغو پروانه کاری، بستن 
شرکت های متعلق به آنان که نیازمند راهنمائی و 
حمایت دولت برای شروع کارهای تعطیل شده قبلی 

خود هستند
افراد و اشخاص در  اعتبار  بین الملل،  اعتبار  -افت 
سفرهای خارجی و دیدگاه منفی که برای ایرانیان و 
پاسپورت ایرانی ایجاد شده است و به ناچاری عده ای 
برای گرفتن پاسپورت خارجی و قبول ملیت دوگانه 

اقدام کرده اند
و  دور  کشورهای  توسط  ایرانیان  شدن  -تحقیر 
آنان  به  نسبت  ناهنجار  رفتارهای  بروز  و  نزدیک 
توسط مسئولین کشورهای خارجی و حتی مردم 

آنها
-باال رفتن نرخ تورم و گرانی کاالهای مورد نیاز و 

مایحتاج روزانه مردم
در  ناامنی  اقتصادی،  ناامنی  جو  آمدن  -بوجود 
سرمایه گذاری و کسب و کار و افزایش جو نامناسب 

شایعه و انتقادات در مسائل اقتصادی و اجتماعی
-ایجاد جو عصبیت، تشنج، فساد مالی، فساد اخالقی، 
از  ناشی  بدلیل مشکالت  اعتیاد  و  ارتشاء  و  رشوه 
تحریم های ظالمانه کشورهای غربی به دالیل واهی 

و زورگویی خاص خودشان
موضوعات  و  الذکر  فوق  مسائل  به  توجه  با  حال 
دیگری که در لیست باال به آنها اشاره نشده و از 
قلم افتاده، کشور باید به فکر آن باشد که پس از 
برداشتن تحریم ها، چگونه برای رفع نارسایی و این 
مشکالت برنامه ریزی کند. برای هر بخش مطالعات 
الزم صورت بگیرد، نسبت به این همه نارسائی ها 
اولویت بندی شود که یکی پس از دیگری به آنها 

پرداخته شود. 

پیشنهادات و راه حل ها
1-برای یک یا چند بخش کارگروه هایی که تجربه 
این  و  بگیرند  را دارند شکل  الزم در آن بخش ها 
کارگروه ها بخش های زیر مجموعه خود را مطالعه 
و مورد بررسی قرار دهند و پس از انجام مطالعات 
و تحقیقات، پیشنهادات خود را برای راه کارهای 

مناسب پس از برداشتن تحریم ارائه دهند
جزوات  در  را  خود  یافته های  کارگروهی  2-هر 

مختلف مکتوب نماید
3-شوراهایی از مسئولین وزارت صنایع و بازرگانی، 
وزارت نفت، وزارت کار و تأمین اجتماعی، شورای 
امنیت ملی، وزارت راه و ترابری، وزارت اقتصاد و 
دارائی، بانک مرکزی و امثالهم با اختیارات کافی و 
ویژه تشکیل گردد که آنها بتوانند برای یافته های 
کارگروه های مورد بحث راه حل های قانونی، اجرایی 

و عملی ارائه دهند
4-برای جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی 
نیاز به یک تیم مجرب از نظام بانکی و پولی و 
آشنا به امور فاینانس تشکیل گردد تا آنها بتوانند 
همه امکانات احتمالی را بررسی و با آنها ارتباط 

منظم و مذاکره داشته باشند
5-کار گروه هایی برای خرید تجهیزات و ماشین 
آالت مورد نیاز صنعت نفت تشکیل و آنها نیز 
با مطالعات جامع امکان تأمین نیازهای خود را 
بررسی و مکتوب کرده و ارتباطات الزم را برقرار 
از  پس  بالفاصله  مقتضی  زمان  در  که  نمایند 

تحریم، بتوانند وارد عمل شوند
بخش های  سایر  نفت،  صنعت  شبیه  6-عیناً 
صنعتی نیز برای خرید تجهیزات و ماشین آالت و 
مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات زیرمجموعه خود 
کارگروهایی تشکیل دهند که پس از بررسی و 
مطالعات و مذاکرات الزم بتوانند پس از تحریم 

نیاز و کمبودهای خود را تأمین کنند
کمبودهای  با  هواپیمائی  و  هوائی  7-صنعت 
فراوانی روبرو است، لذا آنان هم باید کارگروه های 
مستقلی برای مطالعه و مذاکره در این ارتباط 
تشکیل دهند که بتوانند پس از برداشتن تحریم 

نیازهای خود را برطرف کنند
8-شرکت های حمل و نقل دریائی، ریلی و جاده ای 
نیز کارگروه های دیگری را تشکیل دهند تا برای 
موارد مربوط در بخش خودشان برنامه ریزی الزم 
را انجام داده و با یک سیاست گذاری هماهنگ 
و مدون جلو بروند و از تک روی و چندگانگی 

جلوگیری کنند
9-از طریق تلویزیون و سایر رسانه های عمومی 
برنامه ریزی  جهت  جامعه  به  الزم  آگاهی های 
به سایر بخش ها و شرکت های  نگری  آینده  و 
اقدامات مشابه  نیز  آنها  تا  خصوصی داده شود 

مربوط به بخش های خود را انجام دهند
بر  تدریج  به  تحریم ها  که  وقتی  متأسفانه 
کشورمان تحمیل شد، مسئولین به دلیل عدم 
آشنائی به پیامدهای تحریم بین المللی و عدم 
پیش بینی و ارزیابی نسبت به آثار سوء تحریم ها، 
این موضوع را با مردم در میان نگذاشتند و حتی 
کار  و  گذاشتند  سرپوش  آنها  پیامدهای  روی 
بجایی رسید که تحریم ها کاغذ پاره های بیش 
تلقی نشده و اعالم نمودند که اگر می خواهید ما 
را بیشتر تحریم کنید و در میان مردم و حتی در 
رسانه های عمومی کشور بحث در مورد تحریم 
نیز، تحریم شده بود. اگر این مسائل را به بحث و 
گفتگو می گذاشتیم، اگر برای مقابله با تحریم ها، 
سمینارها و کنفرانس هایی می گذاشتیم، راه های 
بهتر و سریعتری هم برای مقابله با تحریم ها و 
بهتر  اما  میکردیم.  پیدا  آنها  سوء  آثار  کاستن 
است بگوئیم که گذشته ها، گذشته است و بهتر 

است آینده را دریابیم.                                                                                  



اگر دولت 
را راس 
یک مثلث و 
اتاق را یک 
ضلع دیگر 
بدانیم، بخش 
خصوصی 
یا تشکل ها 
ضلع سوم 
است

اتاق  است،  پساتحریم  دوران  که  کنونی  دوران  در 
بازرگانی به عنوان حلقه اساسی در تجارت به ویژه 
صادرات، به حمل و نقل نگاه ویژه دارد؛ چراکه هیات 
رئیسه و هیات نمایندگان معتقدند تجارت یکطرفه 

با حمل و نقل عجین شده است.
با  و گو  تهران در گفت  بازرگانی  اتاق  رئیسه  عضو هیات 
سی نیوز، ضمن بیان مطلب باال و اشاره به اینکه این هیات 
نمایندگان و هیات رئیسه به دنبال حضور پیشرو و فعالتر 
در حمل و نقل هستند، افزود: اگر در این چند سال پرچم 
کشتی های ما کمرنگ تر بوده در بنادر دیگر کشورها به 

دلیل تحریم است.
تا  شد  باعث  تحریم  کرد:  اضافه  مقیمی  فاطمه  سیده 
کشتی های ما از ورود به بنادر کشورهای دیگر منع شوند. 
روی  کامل  و  درست  تمعیرات  و  قطعات  نبود  همچنین 
بنادر   در  را  کشتی ها  حضور  تحریم ها،  علت  به  کشتی ها 

دیگر کمرنگ کرده است.
اهداف  مهمترین  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
اتاق ها و به تبع آن اتاق تهران، حمایت از بخش خصوصی 
از  برانگیخته  بازرگانی  اتاق های  گفت:  تشکل هاست،  و 
اینکه  به  توجه  با  دنیا.  تمام  مانند  است  بخش خصوصی 
تشکل ها هم از بخش خصوصی تشکل شده اند و حمایت 
از بخش خصوصی  در حقیقت حمایت  ها  تشکل  از  اتاق 

است.
و  رئیسه  هیات  حمایتی  نگاه  اینکه  به  اشاره  با  مقیمی 

هیات نمایندگان در تمام عرصه ها وجود دارد، ادامه داد: 
بخش  به  دولتی  از  را  اقتصاد  پایه  توانند  می  ها  تشکل 
خصوصی تغییر دهند و در این بین باید حمایت اتاق های 
وجود  باید  خصوصی  بخش  پارلمان  عنوان  به  بازرگانی 

داشته باشد.
بخش  و  ها  تشکل  به  اعتماد  گرو  در  دولت  موفقیت 

خصوصی
بین المللی  نقل  و  حمل  و  کشتیرانی  شرکت  مدیرعامل 
سدیدبار درباره توقع اتاق ها از تشکل ها و انجمن ها گفت: 
دیگر  ضلع  یک  را  اتاق  و  مثلث  یک  راس  را  دولت  اگر 
اگر  است.  تشکل ها ضلع سوم  یا  بدانیم، بخش خصوصی 
بخواهیم این مثلث اضالع مساوی داشته باشد، باید رفت 
و برگشت منطقی داشته باشد و درست و منسجم با هم 

در ارتباط باشند.
و  کرد  اشاره  پویا  بازرگانی  اتاق  یک  مشخصات  به  وی 
افزود: یک اتاق پویا مجموعه ای است که بخش خصوصی 
به آن اعتماد داشته و با آن همراه و همدل باشد. از سوی 
و  داخلی  تجارت  بخش  در  می تواند  دولت  زمانی  دیگر 
از طریق تشکل  را  خارجی موفق عمل کند که مطالبات 

ها و اتاق پاسخ بدهد.
بخش  مطالبات  به  پاسخ  برای  اینکه  بر  تاکید  با  مقیمی 
ها  اتاق  از  گویاتر  و  پویاتر  تربیونی  هیچ  هم  خصوصی 
نیستند، ادامه داد: اتاق ها خوراک خود را از تشکل ها که 

نماینده بخش خصوصی هستند می گیرند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگاني تهران

تشکل ها توانایی تغییر   پایه اقتصاد دولتی 
به بخش خصوصی را دارند

نجمن ا م  ایپ
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حقیقت  در  کرد:  تصریح  همچنین  او 
ها  تشکل  مادر  بازرگانی  های  اتاق 
جایگاه  در  دیگر  سوی  از  هستند. 
این  و  است  قوه  سه  برای  مشاوره ای 
مطالبات  پیشبرد  در  تواند  می  نقش 

بخش خصوصی بسیار موثر باشد.
معادن  صنایع  بازرگانی،  اتاق  عضو 
اینکه  به  اشاره  با  تهران  کشاورزی  و 
هفتم(  اتاق)دوره  قبلی  دوره  در 

داشت،  وجود  تشکل ها  کمیسیون 
گفت: در این دوره هم در نظر داریم 
انجمن ها  و  ها  تشکل  برای  را  بخشی 
در نظر بگیریم که با هر نامی فعالیت 
کند مطالبات تشکل ها و انجمن ها از 
به گوش تصمیم گیران و  اتاق  طریق 
تصمیم سازان رسیده و راه حلی برای 

آن در نظر گرفته شود.
وی با تاکید بر اینکه تمام درخواست 

اتاق در دستور  اعضای  های مجموعه 
کار قرار می گیرد، اضافه کرد: اعضای 
اتاق پشت درهای بسته  هیات رئیسه 
فعاالن  از  خود  و  گیرند  نمی  تصمیم 
اما  هستند   مختلف  های  بخش 
بخش  مطالبات  و  ها  درخواست  باید 
دست  به  باید  ها  انجمن  و  خصوصی 
را  فعالیتی  باره  این  در  تا  برسد  اتاق 

انجام دهد.

آگهی7
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شرکت خدمات کشتیرانی
روشاک دریا

       نام مدیرعامل: نسرین بیونقی
      زمینه فعالیت:  نمایندگی خطوط کانتینری

      نشانی:  تهران، خیابان فاطمی غربی، خیابان سیندخت، ساختمان سیندخت،
     پالک 13، طبقه 5، واحد 15نسرین بیونقی

      تلفن:  66570391             
      فاکس: 66913463

Info@searoshak.com :ایمیل       

شرکت خدمات کشتیرانی
دریا طالی هرمز

    
       نام مدیرعامل: محمدرضا آهاز

      زمینه فعالیت: فورواردری
      نشانی:  تهران، میدان ونک، خیابان مالصدرا، خیابان شیراز شمالی، کوچه

     معصومی، پالک 9، واحد 20، طبقه 5
      تلفن:  88625110             

      فاکس: 88625175
Info@dthshipping.com :ایمیل       



 47درصد 
تولید ناخالص 
داخلی کشور 
وابستگی 
کامل به حمل 
و نقل دریایی 
دارد

8 گفت و گو

نجمن ا م  ایپ

اخبار9

نجمن ا م  ایپ

آن بخش 
از امور 

اقتصادی که 
در ید مردم 

بوده است 
100درصد 

توانسته 
تهدیدات را 

به فرصت 
تبدیل کند

با توجه به برنامه های توسعه کشور در ابتدا 
بخش  در  مقاومتی  اقتصاد  مولفه های  درباره 
دریایی  و کشتیرانی  و چگونگی نمود آن در 

این بخش ها توضیح دهید؟
از  مفهومی  تطبیق  و  تعریف  ابتداء  می دانم  الزم 
حمل و نقل دریایی در اقتصاد کشور را هر چند 
نظر  مورد  سوال  به  سپس  کنم  عرض  مختصر 

بازگردیم .
بر تمامی دست اندرکاران اقتصادی مبرهن است 
حمل و نقل دریایی دارای سهم غالب و بیش از 
کاالست.   المللی  بین  نقل  و  حمل  در  94درصد 
حمل و نقل دریایی مهمترین نقش را در جریانات 
مالی و مبادالت تجارت جهانی ایفاء می کند. در 
و خدمات  تامین  زنجیره  گسترش  به  رو  جریان 
تا 25  را  نقل دریایی  و  لجستیکی، هزینه حمل 

درصد ارزش تمام شده کاال برآورد می کند. 
درصد  تا10  دریایی  نقل  و  حمل  تاثیرگذاری 
تولید ناخالص داخلی، همواره از اهداف کشورهای 
به  بیشتر  توجه هر چه  مورد  و  اقتصادی  پیشرو 
بوده  جهانی  مبادالت  افزون حجم  روز  گسترش 

است. 
سرعت عمل در تخلیه و بارگیری ، کاهش مصرف 
سوخت، تناژ باالی کاالی قابل حمل، عدم وجود 
نیرو  مهمتر  از همه  و  پائین  نرخ  فیزیکی،  موانع 
محرکه سایر شقوق حمل و نقلی، از مزیت های 
نقل  و  حمل  است.   صنعت  این  بفرد  منحصر 
دریایی اگر چه سهم ارزشمندی از اقتصاد جهانی 
متاسفانه  ولی  است  داده  اختصاص  خود  به  را 
سهم این بخش ازاقتصاد در تولید ناخالص داخلی 
شگفتی  جای  و  است  2درصد  تقریبا«  ما  کشور 
است عرض نمایم 47درصد تولید ناخالص داخلی 
دریایی  نقل  و  حمل  به  کامل  وابستگی  کشور 
دارد. آمار تقریبی عملکرد دریایی کشور در سال 
1393 عبارت است از واردات 93درصد، صادرات 

غیر نفتی 90درصد و صادرات نفتی 95درصد.

ها  مولفه  این  به  توجه  با  اعتقادجنابعالی  به 

نائب رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته:

ایران در شاهراه توسعه دنیا قرار دارد

تاکنون چه اقداماتی در زمینه تحقق اقتصاد 
صورت  کشور  دریایی  بخش  در   مقاومتی 

گرفته است؟  
با  مقام معظم رهبری  فرمایشات  از  فرازی  در 
تالش  آمده است،  مقاومتی  اقتصاد  موضوعیت 
کنیم نفت را با فعالیت های اقتصادی درآمدزای 

دیگری جایگزین کنیم.
و  عبارت  این  به  ویژه  توجه  بنده  نظر  به 
اهم  این جمله می تواند  قرار دادن  نصب العین 
مصائب و مشکالت اقتصادی را از سر این کشور 
و مردم دور نماید. هر چند هر هدفی متکی بر 
برنامه و اثباب و لوازم خاص خودش است. البته 
اقتصاد  کلی  سیاست های  و  رئوس  اینک  هم 
مقاومتی شکل گرفته است و طبیعتا از سرعت 

و آهنگ مناسبی برخوردار نیست . 

ارزیابی جنابعالی از اقدامات انجام شده در 
بخش های کشتیرانی، بندری،کشتی سازی 
در  تحریم ها  به  توجه  با   ... و  فراساحل  و 
حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و تحقق 

آن چیست؟ 
اقدامات صورت گرفته بسیار ناچیز بوده است 
البته مقدورات دولت را هم باید مد نظر قرارداد.
متاسفانه دولت از ابزار الزم برخوردار نیست،       

آمادگی بخش های  درباره  نگرانی ها  برخی  اخیر،  مذاکرات  از  تحریم ها پس  برداشته شدن  به گوش رسیدن  با 
امکان حضور  و  نقل دریایی  و  این بخش ها حمل  از  ایجاد شد. یکی  برداشته شدن تحریم ها  با  مختلف کشور 
کشتیرانی های خارجی در بنادر ماست به طوریکه دچار مشکالتی از جمله معطلی کشتی ها و تحمیل هزینه اضافه 
به ماکالن بار یا شرکت های حمل و نقل دریایی نشویم. در این رابطه به سراغ مسعود پل مه، نائب رئیس انجمن 
کشتیرانی و خدمات وابسته و مدیرعامل شرکت آرا باختر رفته ایم و درباره تحریم ها و دوران پسا تحریم و نقش 

بخش خصوصی در دوران تحریم به گفت و گو نشسته ایم که می خوانید:                      

از  اعم  آنرا می توان مشکالت مالی  مهمترین 
.... دانست. در سیاست های کلی  ارز و  تورم، 
همه  تقویت  و  اصالح  به  مقاومتی  اقتصاد 
جانبه نظام مالی کشور با هدف رفع نیازهای 
اقتصادی اشاره شده  ایجاد ثبات  اقتصادی و 
است. آیا سیستم بانکی کشور برابر الگوهای 
جهانی، تامین مالی از حمل و نقل دریایی را 
بعمل می آورند ؟ قطعا« جواب منفی است. 
نیز  بازی قطعات متعدد دیگری  این  زیرا در 
تشکیل  را  اقتصادی  پازل  که  دارد  وجود 
می دهند و هم اینک در دسترس نیستند. در 
هر حال می توانم نوع نگرش و تفکر حاکم بر 
مجموعه مدیریتی مالی کشور اعم از دولتی و 
خصوصی را از مقصران اصلی عدم شکل گیری 
حمایت عینی و عملی از صنعت دریا دانست.

اقتصاد  تعریف  توجه  با  ها  بخش  این 
این  های  تحریم  به  توجه  با  و  مقاومتی 
تحقق  زمینه  در  اندازه  چه  تا  بخش، 
و  فشارها  تبدیل  و  مقاومتی   اقتصاد 
تهدیدها به فرصت ها موفق بوده است؟

دوباره از  فرمایش رهبری وام می گیرم )این 
می  مطرح  مقاومتی  عنوان  به  که  اقتصادی 
شود مردم بنیاد است، یعنی بر محور دولت 
نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی 
حضور  مردم،  سرمایه  مردم،  اراده  با  است، 
مردم تحقق پیدا می کند .... ( مراد چیست ؟ 
قطعا بخش خصوصی و تعاونی اقتصاد کشور 
هدف و نظر ایشان بوده است. باید به صراحت 
ید  در  که  اقتصادی  امور  از  بخش  آن  گفت 
مردم بوده است 100درصد توانسته تهدیدات 
در  را  عینی  نمونه  کند.  تبدیل  فرصت  به  را 
غیر  آیا  دید.  باید  کشتیرانی  خطوط  تحریم 
با  توانست  خصوصی  بخش  که  است  آن  از 
مدیریت و تدبیر روند ورود کاال به کشور را 

حفظ کند. 

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته  در 
راستای اقتصاد مقاومتی چه اقداماتی را 

مورد توجه قرار داده است؟ 
انجمن کشتیرانی با استعانت از رهنمودهای 
مقام معظم رهبری دوهدف قابل دستیابی در 
تسهیل فضای کسب  قرار  به  را  سال 1394 
از  بهره وری  افزایش  و  فرهنگسازی  و  کار  و 
بر  ما  است.  داده  قرار  مدنظر  آموزش  طریق 
برقراری  مکانیزم های  و  فرایند  باوریم  این 
رابطه  یک  و  کند  تغییر  باید  کار  و  کسب 
منطقی و برد- برد بین ذینفعان به وجود بیاید 
و در این راستا به دنبال مطالبه حقوق صنفی 
تاکنون  دیگر  مقوله  در  نیز  و  هستیم  خود 

بصورت  ما  تخصصی  حوزه  در  اطالعات  انتقال 
سنتی یا توسط راغبین خود جوش منتقل می 
شده است. سعی ما بر آن است که ابتدا مرکزی 
برای ثبت این اطالعات تدارک ببینیم؛ سپس 
در قالب یک مجموعه آموزشی تمامی نیازهای 
واقعی صنف و کشور را برابر استانداردهای روز 
کنیم.  تامین  انسانی  نیروی  حوزه  در  جهانی 
مدخل هر دو هدف فرهنگ سازی و بار اصلی 
بر دوش پیشکسوتان صنف و در نهایت موجب 

افزایش بهره وری در تمامی شقوق می شود.     

حرکت  تداوم  برای  کشور  دریایی  بخش 
در مسیر اقتصاد مقاومتی و با فرض تداوم 
و  شرایط  چه  اتخاذ  نیازمند  تحریم ها 

حمایت هایی است؟
دور  دید  افق  از  نباید  را  تحریم ها  گاه  هیچ 
هسته ای  انرژی  موضوع  امروز  اینکه  داشت. 
بهانه برای محدود و محصور کردن نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران است بر کسی پوشیده 
نیست. البته باید با حسن ظن، رویکرد جهانی 
داشت اما نباید رفتار 34 سال گذشته آنان را 
فراموش کرد. در نتیجه نیازهای تداوم حرکت 
اعتقاد  چیست؟  مقاومتی  اقتصاد  مسیر  در 
موقعیت  که  راهکارهائی  به  عملی  و  قلبی 
و  منطقه  در  را  کشور  استراتژیک  و  اقتصادی 
ثبات  کاال،  ترانزیت  می دهد.  افزایش  جهان 
این  در  تصمیم  پایداری  و  گذاری  سیاست  در 
که  است  برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  مقوله 
متاسفانه در کشور علی الرقم تالش وافر دولت 
انجام نرسیده است. به فرمایشات  هنوز به سر 
برنامه،  اساس  بر  )حرکت  می گردم  باز  رهبری 
یکی از کارهای اساسی است. تصمیم های خلق 
مردم  مقاومت  به  مقررات....  تغییر  و  الساعه 
اقتصادی  سیاست های  نگذارید  می زند.  ضربه 
تغییرهای  و  تذبذب  دچار  زمان  هر  در  کشور 
به  اتکاء  با  رویکرد  باید  حال  شود(  بی مورد 
و....  مزیت ها  فرصت ها،  توانمندیها،  قابلیت ها، 
تهاجمی  و  شده  حساب  سیاست  یک  کشور 
ها  تحریم  میکنیم  فرض  تدافعی.  نه  باشد 
عمدتا  شرایطی  چنین  در  نمی شوند.  برداشته 
بر توانمندی خودمان مثل گذشته،  با تکیه  ما 
با  چند  هر  رساند  خواهیم  توسعه  به  را  کشور 
آهنگی مالیم تر. ما در نقطه ای قرار گرفته ایم که 
می توان آنرا شاهراه یا کانون توسعه دنیا تلقی 
کنیم. اگر غیر از این بود، چرا چین تصمیم و 
در  دالری  میلیارد   46 سرمایه گذاری  به  اقدام 
پاکستان می کند و قطعا اطالع دارید این یک 
پروژه بلند پروازانه اما واقعی با عنوان منظومه 
مروارید است که به پاکستان ختم نخواهد شد 

و البته این عدد مختص پاکستان است.                            
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از  بیش  بازار  به  توجه  و  منطقه  به  نگریستن  با 
300 میلیونی CIS، بازار و بازسازی سوریه، عراق 
هند،  اقتصادی  توسعه  شتابان  رشد  افغانستان،  و 
ما  کشتیرانی  و  بنادر  گذاری  تاثیر  و  تاثیرپذیری 
را بیشتر نمایان میکند. در نتیجه ما باید سیاست 
مالی غلط گذشته را از هزینه فایده به هزینه فرصت 
تبدیل کنیم. اگر به روند اقتصادی پیشین توجه 
کنیم مالحظه می شود واردات رسمی کشور تا 80 
میلیارد دالر در سال افزایش یافت. آن واردات موجب 
تعطیلی تولیدات داخلی شد، اشتغال کشور به تهدید 
افتاد، بسیاری از تولید کنندگان خط تولید را تعطیل 
و همان کاالی تولیدی را وارد کننده شدند. خب! این 
نتیجه سیاست هزینه فایده است. خوشبختانه رویکرد 
دولت یازدهم فرصت سازی در تمامی ابعاد اعم از 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است یقینا این تغییر 
الگوی اقتصادی موجبات تعالی اقتصادی و تجاری 

کشور خواهد بود.

بخش دریایی کشور با امضا توافق نهایی ایران 
با شش کشور جهان و همچنین لغو تحریم ها 
چه اقداماتی را باید از هم اکنون و  با توجه به 
تجربه سال های تحریم مورد توجه قرار دهد و 

برنامه ریزی کند؟
حقیقتا تحریم ها با وجود تمامی سختی ها، نکات مثبتی 
را هم در پی داشت. یکی از آن نکات مثبت را می توان 
ایجاد فرصت برای بازخوانی عملکردها و بدست آوردن 
نقاط ضعف و قوت، شناسائی مزیت های بل فعل و 
بالقوه و .... دانست که متاسفانه آنطور که باید و شاید 
مورد استفاده قرار نگرفت. یکی از مهمترین شاخص ها، 
تقویت بخش خصوصی برای بازتوانی هر چه بهتر و 
بیشتر و آمادگی برای حضور فعاالنه تر در عرصه ای 
است که احتماال به زودی شکل خواهد گرفت. رئوس 
آنرا میتوان اینگونه برشمرد: ثبات در نرخ و تسهیل 
مراودات ارزی، عدم تغییر آنی قوانین، جلوگیری از 
تفسیر و تسری قوانین گمرکی، مالیاتی و.... به حمل 
و نقل دریایی، تامین مالی ارزان، کاهش تعرفه های 

مرتبط و .......

در  شده  اتخاذ  سیاست های  تحریم ها  لغو  با  آیا 
بروز  و  بازنگری  نیازمند  کشور،  دریایی  بخش 
رسانی  نخواهد بود؟ در این زمینه چه موضوعات 
و برنامه هایی باید مورد توجه تصمیم گیران کشور 

و بخش دریایی قرار گیرد؟ 
باید  از آن  لغو تحریم ها و حتی پیش تر  با  قطعا 
سیاست ها مورد بازنگری واقع گردند . آنچه مهم است 
ما بپذیریم بخشی از نارسائی ها حاصل بی تدبیری و 
خود تحریمی ها بوده است . تصمیماتی که از سوء 
مدیریت منشاء گرفته است . در بسیاری از کشورهای 
دنیا برنامه ها 50 تا 100 ساله تدوین می شود و هر 
ساله راه رفته بررسی و برای تسریع در دستیابی به 
همان اهداف بلند مدت تغییر تاکتیک داده می شود.

ولی در کشور ما با تغییر دولت برنامه های مدون 
و مصوب 5 ساله تعطیل یا 180 درجه تغییر می 
کند . با تغییر یک وزیر یا مدیر یک سازمان اهداف 
100درصد تغییر می کنند. این واقعیتی است که 
باید مورد توجه قرار گیرد. اگر ما بتوانیم این راه 
هزار آزموده را ببندیم، قطعا جلو هدر رفت منابع، 
سرمایه، زمان و.... را خواهیم گرفت. یکی دیگر از 
مغفوالت بخش بندری و دریایی ما عدم وجود به 
و  بندر  حوزه  در  خارجی  سرمایه گذاری  رویکرد 
دریا است. حضور سرمایه گذار خارجی هر چند با 
توجه به منافع خود و با هدف کسب سود و البته 
منافع پویا و ماندگار صورت می گیرد ولی باید با 
دید یک مزیت بزرگ اقتصادی برای کشور به آن 
نگریسته شود. یکی از مهمترین مزیت های ورود 
و جذب سرمایه گذار خارجی که منجر به تحرک 
تحقق  شد  خواهد  خصوصی  بخش  جوشش  و 
مشارکت های چند سویه با فعاالن اقتصادی کشور 
و گره خوردن منافع طرفین درگیر است. اهمیت 
سرمایه گذاری خارجی به لحاظ جذب منابع مهم 
در توسعه اقتصادی، صرفا معطوف به تامین مالی 
و نقدینگی نیست باشد بلکه می توان از مناظر دیگر 
منجمله تثبیت روابط اقتصادی، همپوشانی منافع و 
مشترکات سیاسی و منطقه ای کشورهای درگیر، 
کاهش سرمایه گذاری داخلی، ورود تکنولوژیهای 
جدید، ارتقای فناوریهای بومی، توسعه استانداردها 
حضور  صادراتی،  بازارهای  توسعه  مهارت ها،  و 
آن  به   ..... و  بین المللی  تجاری  فعالیت های  در 
نگریسته شود و البته باید انگیزه های الزم در جذب 
سرمایه گذاران خارجی تحقق یابد . عوامل مهمی که 

هر یک به تنهایی نقش اصلی و موثری در جذب 
تدوین  سیاست گذاری،  دارد.  را  سرمایه  دفع  یا 
قوانین راهبردی، تسهیل فضای کسب و کار، اجرای 
صحیح، روشن و بی قید و شرط قوانین، شفافیت 
مالی و جلوگیری از  تداخالت و تعارضات سازمانی 
و نیز ممانعت از اعمال تصمیمات هیجانی و شتاب 
زده از جمله مواردی است که در جذب سرمایه 
گذار از اهمیت باالی برخوردار می باشد و حصول 
پایداری و ثبات اقتصادی را هر چه بهتر و بیشتر 

تضمین خواهد کرد. 

رویکرد دولت 
یازدهم 
فرصت سازی 
در تمامی 
ابعاد اعم 
از سیاسی، 
اجتماعی و 
اقتصادی 
است
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ارگان هاي 
دریایي با توجه 

به ظرفیت ها 
و قابلیت هاي 

بسیار ارزشمند 
در حوزه دریا 
بر شناسایي و 
فعال سازي و 

توانمندسازي 
این ظرفیتها 
با بکارگیری 
رویکردها و 
پیاده سازی 

سیاست هاي 
ابالغي اقتصاد 
مقاومتي تأکید 

نمودند

همایشمصاحبه

نجمن ا م  نجمنایپ ا م  ایپ

قطعنامه پایانی همایش ارگان های دریایی 
بیست و سومین همایش ارگان های دریایی روزهای 
4 و 5 خرداد 1394 در محمودآباد استان مازندران 
برگزار شد. این همایش که با شعار برنامه های توسعه 
کشور و اقتصاد مقاومتی در حوزه دریا برگزار شد، با 
صدور قطعنامه ای در 15 بند به کار خود پایان داد. در 
این قطعنامه آمده است: بیست و سومین همایش 
ارگان های دریایی کشور در روزهای 4  هماهنگی 
و5 خرداد ماه 1394در مجموعه فرهنگی، آموزشی 
»برنامه های  شعار  با  محمودآباد  نفت  ورزشی  و 
توسعه کشور و اقتصاد مقاومتی در حوزه دریا« به 
میزبانی شرکت ملی نفتکش ایران و تولیت دبیرخانه 
و  حضور  با  کشور  دریایی  ارگان های  هماهنگی 
مشارکت همه ارگان های دولتی، خصوصی و تعاونی 
فعال در حوزه حمل و نقل دریایی کشور برگزار گردید. 
شرکت کنندگان در همایش با الهام از شعار »هم دلی و 
همزبانی، دولت و ملت« در شرایط حساس سیاسی و 
اقتصادی کشور بویژه در شرایط بسیار حساس مذاکره 
با گروه 1+5 به منظور تحقق عینی اهداف و منافع 
ملی کشور ابعاد مختلف شعار همایش را در چهارچوب 
پنل های تخصصی مورد بررسی قرار دادند و نتایج 
حاصل را در قالب بندهای بیانیه این همایش به شرح 

زیر تدوین و مورد تأکید قرار دادند: 
و  ظرفیت ها  به  توجه  با  دریایي  ارگان هاي   )1
قابلیت هاي بسیار ارزشمند در حوزه دریا بر شناسایي 
و فعال سازي و توانمندسازي این ظرفیتها با بکارگیری 
رویکردها و پیاده سازی سیاست هاي ابالغي اقتصاد 

مقاومتي تأکید نمودند. 
به  عنایت  با  کشور  دریایي  هاي  ارگان   )2
در  تحت حاکمیت  آب هاي  و  سواحل طوالني 
شمال و جنوب کشور و با تأکید بر لزوم جایگاه 
و  کشور  توسعه  هاي  برنامه  در  دریا  شایسته 
ضرورت تغییر نگرش راهبردي کشور از خشکي 
به دریا ) توسعه دریا محور( به منظور سرعت 
توجه  بر  به تحقق چشم انداز 1404  بخشیدن 
قراردادن  با  دریایي  توسعه  موضوع  به  جدي 
احکام تکلیفي و حمایتي الزم در این خصوص 

در برنامه ششم توسعه کشور تاکید نمودند.
3( ضمن استقبال از پیش نویس تهیه شده سند 
انداز  چشم  افق  در  کشور  دریایي  توسعه  جامع 
در  تسریع  خواستار  دریایي  ارگان هاي   ،  1404

تصویب این سند از مراجع ذیربط شدند.
4( ضمن تاکید بر ضرورت حذف تمامي تحریم هاي 
علیه بخشهاي مختلف  استکبار جهاني  ظالمانه 
حمل و نقل دریایي کشور خصوصاً ناوگان تجاري 
تمامي شرکت هاي مرتبط با حوزه دریا باالخص 
شرکت هاي کشتیراني تعهد نمودند تا آمادگي هاي 
الزم را براي بازگشت و حضور مقتدرانه به بازارهاي 
بین المللي در شرایط پس از تحریم را فراهم آورند.

5( در راستاي تحقق سیاست هاي اقتصاد مقاومتي و 

حفظ و ارتقاء پتانسیل هاي بوجود آمده در کشور و 
همچنین استفاده از حداکثر توان داخلي، ارگان هاي 
دریاي کشور از سازمان بنادر و دریانوردي درخواست 
نمودند با همکاري دو موسسه رده بندي ایراني موجود 
و سایر ارگان هاي دریایي کشور و به منظور ارتقاء 
موسسات رده بندي ایراني در سطح بین المللي، طرح 
تشکیل موسسه رده بندي واحد ایراني با استانداردهاي 
جهاني بویژه، را تدوین و اجرایي نماید. در این راستا 
با توجه به نقش بسیار موثر بیمه متقابل دریایي، از 
مراجع ذیربط درخواست مي گردد تا شرایط الزم را 
براي برخورداري این کلوپ از معافیت مالیاتي عملکرد 
و ارزش افزوده فراهم آورند. با عنایت به الزامات توسعه 
دریا محور و ضرورت بسط و اشاعه فرهنگ دریایي در 
بین اقشار و آحاد مختلف جامعه، بر راه اندازي مجدد 
کمیته اشاعه فرهنگ دریایي توسط دبیرخانه دائمي 
هماهنگی ارگان هاي دریایي و با حضور نمایندگان 
ارگان هاي دریایي و صاحب نظران حوزه تاکید گردید 
و مقرر شد هزینه هاي مترتب بر برنامه هاي مصوب 
دریانوردي،  و  بنادر  از طریق سازمان  کمیته  این 
شرکت کشتیراني جمهوري اسالمي، شرکت ملي 
نفتکش ایران، سازمان حفاظت از محیط زیست و 
سازمان شیالت ایران با همراهي سایر ارگان هاي 

دریایي تامین گردد. 
7( با توجه به نقش کلیدي سرمایه هاي انساني 
متخصص در ارتقاي کیفیت حمل و نقل دریایي 
و تامین ایمني و همچنین به منظور خودکفایي و 
ایجاد شرایط مناسب تامین نیروي انساني دریانورد 
داخلي مورد نیاز بخش هاي مختلف حمل و نقل 
کشور  تجاري  دریایي  ناوگان  ویژه  به  و  دریایي 
ارگان هاي دریایي کشور خواستار برنامه ریزي الزم 
جهت آموزش و تربیت نیروي انساني متخصص 
)با اولویت سطح کارشناسي( توسط وزارت علوم 
، تحقیقات و فناوري بر اساس برنامه هاي اعالمي 
از سوي وزارت راه و شهرسازي )سازمان بنادر و 

دریانوردی( گردیدند.
8( با عنایت به ظرفیت هاي موجود در ماده 9 قانون 
قبلي نظام وظیفه مبني بر جذب و بکارگیري فارغ 
التحصیالن مراکز آموزشي دریانوردي به جاي دوره 
خدمت وظیفه، در خصوص جذب فارغ التحصیالن 
مختلف  بخش های  در  دریانوردي  هاي  رشته 
از طرح مطرح  ارگان هاي دریایي  دریایي کشور، 
این  شده در مجلس محترم شورای اسالمی در 
زمینه حمایت کرده و از نمایندگان محترم مجلس 
تقاضا دارد با راي خود این قانون را مجددا احیا 
نمایند. در این رابطه همچنین ارگان هاي دریایي 
خواستار معافیت کلیه دریانوردان از پرداخت مالیات 
بر حقوق بوده و از مراجع ذیربط خواستار تصویب 

قوانین مورد نیاز در این ارتباط شدند.
زیست  محیط  نگهداري  و  حفظ  منظور  به   )9

دریایي ارگان هاي دریایي کشور ضمن اعالم تعهد 
خویش از کلیه دستگاه هاي اجرایي در حوزه دریا 
اعم از وزارت نفت سازمان مناطق آزاد و تجاري 
کشور، درخواست نمودند برابر اعالم سازمان بنادر 
و دریانوردي و طرح هاي ملي و استاني مقابله با 
آلودگي نفتي، نسبت به تامین و استقرار تجهیزات 
و  بنادر  در  نفتي  آلودگي  با  مقابله  و  جلوگیري 

تاسیسات دریایي خود اقدام نمایند. 
بر  تاکید  ضمن  کشور  دریایي  ارگان هاي   )10
از  بندري  جامع  سیستم  از  بهره گیري  اهمیت 
تا  نمودند  و دریانوردي درخواست  بنادر  سازمان 
با همکاري و هماهنگي تمامي ارگان هاي مرتبط، 
در اجرا و پیاده سازي گذرگاه ارتباطي مشتریان در 

کلیه بنادر بازرگاني کشور تسریع نماید. 
توانمندسازي  و  ارتقاء  توسعه،  راستاي  در   )11
با  ایران  شیالت  سازمان  کشور  صیادي  ناوگان 
همکاري سازمان بنادر و دریانوردي و ارگان هاي 
مرتبط برنامه استراتژیک توسعه صید فراساحل با 
اتکا به سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را تهیه و 

به تصویب مراجع ذیربط خواهد رساند.
و  گردشگري  ظرفیت هاي  به  توجه  با   )12  
مسافرت هاي دریایي در سواحل کشور، ارگان هاي 
سازمان  و  دریانوردي  و  بنادر  سازمان  از  دریایي 
گردشگري و میراث فرهنگي درخواست نمودند با 
همکاري سایر ارگان هاي مرتبط اقدامات الزم را به 

منظور توسعه این صنعت در کشور به کار گیرند. 
13( به منظور تسهیل و تسریع در تردد دریانوردان، 
مسافرین و گردشگران دریایي، ارگان هاي دریایي با 
محوریت سازمان بنادر و دریانوردي همکاري الزم 
را با پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا به عمل خواهند 
آورد، دراین رابطه پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا 

تمهیدات الزم را فراهم خواهد آورد. 
و  محققان  علمي  باالي  توان  به  عنایت  با   )14
دانشگاه هاي کشور در حوزه هاي مختلف دریایي، 
مي شود  درخواست  کشور  دریایي  ارگان هاي  از 
همکاري و حمایت هاي جدي الزم را از دانشگاه ها، 
مراکز و انجمن هاي علمي فعال در کشور به عمل 
از  کشور  دریایي  ارگان هاي  رابطه  این  در  آورند 
انجمن هاي مذکور  مشارکت نمایندگان مراکز و 
و  برنامه ریزي  علمي،  شوراهاي  و  کمیته ها  در 

سیاستگذاري دعوت خواهند نمود.
15( با توجه به نقش مؤثر و عملکرد ناوگان ملي 
در دوران دفاع مقدس و تحریم هاي استکبار جهاني 
و  حمایت  استمرار  خواستار  دریایي  ارگان هاي 
استفاده از تسهیالت ارزي و ریالي به منظور توسعه 
ناوگان ملي دریایي شدند. در این راستا درخواست 
مي گردد تمهیدات الزم را با لحاظ نمودن عرف 
کارگاه هاي  در  تعمیرات  انجام  براي  بین المللي 

کشتي سازي داخلي به عمل آورند.                 
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شرکت خدمات کشتیرانی
مژده ترابر
       نام مدیرعامل: خدیجه تقی زاده ارجمند

      زمینه فعالیت:  نمایندگی خطوط کانتینری
      نشانی:  تهران، بلوار آیت اهلل کاشانی، چهارراه اباذر، برج اداری یاران، طبقه 6،

      واحد 601 
      تلفن:  44053022             

      فاکس: 44058957
Info@mojdehtarabar.com :ایمیل       

شرکت خدمات کشتیرانی
طلوع صبح نیلگون

       نام مدیرعامل: محمدرضا رامین اخوان
      زمینه فعالیت: نمایندگی خطوط کانتینری

      نشانی:  تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از میرداماد، برج پیروز، طبقه10، 
     واحد 1001 

      تلفن:  22253306             
      فاکس: 88914943

Info@tsn-co.net :ایمیل       

شرکت خدمات کشتیرانی
هماهنگ دریای پارس

       نام مدیرعامل: سعیده سادات صفوی
      زمینه فعالیت:  نمایندگی خطوط کانتینری

      نشانی:  تهران، خیابان پاسداران، بوستان دوم، گیالن غربی، نرسیده به تقاطع
      داوود اسالمی، پالک 11، طبقه اول

      تلفن:  27697100             
      فاکس: 22778706

ss@parsseaharmony.com :ایمیل       
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