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فهرست نجمن  ا م  ایپ          

شرایط کشتیرانی، پس از رفع تحریم ها، از دو جنبه می تواند مورد 
بررسی قرار گیرد. اول از منظر ملیت ایرانی و پرچم ایران و دوم از 
منظر کشتیرانی بین المللی، به مفهوم عملیات تجاری و نقل و انتقال 
کاال به مقصد ایران یا از مبدا ایران، فارغ از اینکه پرچم کشتی ایرانی 
یا خارجی باشد. در مورد بخش اول به طور قطع، محدودیت هایی که 
امروزه کشتی های ما به دلیل تحریم ها به آن دچار هستند و در برخی 
بنادر مانند بنادر کشورهای ژاپن، کره، استرالیا و کشورهای اروپایی 
امکان تردد ندارند، برداشته می شود و حوزه فعالیت تجاری کشتی های 
دارای پرچم ایران و به همین تناسب حوزه کسب و کار و اشتغالزایی 
نیز در این حوزه افزایش می یابد. عالوه بر آن سفارش های ساخت و 
خرید کشتی براساس زمانبندی و سیاستگذاری هایی که اتفاق می افتد، 

انجام می شود. 
مقوله دیگر   بیمه ها و پی.اند. آی کالب ها هستند. یکی از مخاطرات که 
بر اثر تحریم متوجه کشتیرانی با پرچم ایران شد، این بود که هیچ یک 
از پی.اند.آی کالب های معتبر خارجی و بیمه هایی که سرویس های 
خاص برای تردد شناورها تامین می کردند، حاضر نشدند این پوشش 
را به کشتی های ایرانی ارائه دهند. در نتیجه، آن دسته از کشورهایی 
که پیش از آن،  قصد همراهی با تحریم ها را نداشتند هم به این دلیل 
که کشتی های ما فاقد این پوشش ها  بودند، نمی توانستند کشتی های 
ما را در بنادر خود قبول کنند. البته راهکاری دیگری در این زمینه 
توسط بخش خصوصی و دولت ارائه شد تا تردد کشتی های ایرانی 
را تسهیل کند. برای مثال شناورها با پرچم ایرانی، با وجود نداشتن 
پوشش بیمه بین المللی، با تامین و تاسیس پی. اند.آی کالب های 
ایرانی و موافقت دولت هند در این زمینه، به فعالیت خود ادامه دادند. 
یکی دیگر از مخاطراتی که تحریم برای کشتیرانی ایران داشت این 
بود که تمام شرکت های رده بندی از ایران خارج شدند. متاسفانه تمام 
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مجمع عمومی انجمن کشتیرانی تشکیل شد

سرمقاله

شرکت های فعال در حوزه رده بندی، با وجود تعهدات حرفه ای، عرصه 
فنی و ایمنی شناورها را تنگ کردند و از فضای عملیاتی و تخصصی 
کشور خارج شدند که این مساله در  رده بندی و سرتیفیکیت ها یا 
گواهینامه های دریایی، به شناورهای ایرانی فشار مضاعفی تحمیل 
کرد که با رفع تحریم ها،  معضالت این حوزه نیز برطرف می شود. از 
سوی دیگر رفتار ناجوانمردانه موسسات رده بندی خارجی، باعث شد 
دو موسسه رده بندی ایرانی با درایت و تخصص جوانان ایرانی، خالء به 
وجود آمده را پر کنند و خوشبختانه با حمایت سازمان بنادر و وزارت 
راه، این مساله با سعی و خطا ادامه یافت و باعث شد ایران با وجود 
تحریم ها، نقش و سهم خود در بخش دریا را در حد توان حفظ کند. 
از منظر دبگر که به کشتیرانی و تجارت بین المللی حمل و نقل دریایی 
نگاه کنیم؛ با اعمال تحریم ها،  خطوط کشتیرانی مطرح جهانی که خط 
مستقیم به ایران داشتند، با تحریم ها همسو شدند و ایران را ترک 
کردند و کشور در شرایطی بدی قرار گرفت؛ چراکه این شرکت ها حتی 
حاضر نمی شدند کانتیر به ایران بدهند. در نتیجه مجموعه حمل و نقل 
بین المللی و فورواردری ایران با ابداع، تالش و قبول ریسک بسیار باال، 
حتی با پذیرفتن خطر تحریم شدن، عملیات کراس استافینگ یا تخلیه 
و بارگیری مجدد را در کشورهای دیگر و البته با هزینه های بیشتر انجام 
داد. با بر چیده شدن تحریم ها این هزینه مضاعف برداشته شده و   ورود 
مستقیم کشتی های بین المللی به بنادر ایران، عمال منجر به کاهش 
قیمت تمام شده حمل خواهد شد و آثار مثبت آن بر اقتصاد کشور 

بیش از پیش نمایان می شود. .
امیدواریم این روزها، نوید موفقیت تالش خط  شکنان دیپلماسی کشور 
نشر پیدا کند و به گوش برسد و زحمت این عزیزان به توافقی خوب و 
جامع الشرایط که منافع ملی، ایرانی و اسالمی را حفظ می کند  منتهی 

شود.

گاهی هب تحریم اه و وضعیت کشتیرانی رد پساتحریم  نیم ن
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در حال حاضر ظرفیت و بهره وری عملکردی 
انداز  چشم  اهداف  با  متناسب  کشور  بنادر 
افزایش  برای  است  الزم  و  نیست   ۱۴۰۴
وری  بهره  افزایش  و  بنادر  تجهیز  ظرفیت، 

تالش های مضاعفی صورت گیرد.
مدیره  هیات  عضو  نیوز،  سی  گزارش  به 
بیان  با  وابسته  خدمات  و  کشتیرانی  انجمن 
این مطلب، درباره تاثیرات توافق هسته ای بر 
بنادر کشور گفت: در دوره پساتحریم خطوط 
می توانند  قبلی  دغدغه های  بدون  الینر 
به ویژه  کشور  بنادر  با  را  خود  سرویس های 
بندر شهید رجایی که مهمترین و فعالترین 
اسالمی  جمهوری  کانتینری  تجاری  بندر 
ایران است، برقرار کنند. به این ترتیب دوباره 
با مبادی اصلی  ایرانی  بنادر  ارتباط مستقیم 
قیمت  و  می شود  برقرار  صادراتی  و  واردات 
پیدا  کاهش  کاالها  دریایی  تمام شده حمل 
می کند. در عین حال بنادر کشور می توانند از 
اپراتورهای  سرمایه گذاری  و  مشارکت  مزیت 
بخش های  در  بین المللی  برندهای  و  بزرگ 
بندری،  و  دریایی  الیروبی، خدمات  عمرانی، 
تامین  زنجیره  و  لجستیک  شبکه های 
برخوردار شوند و زمینه برای خرید، به سازی 
فنی  دانش  انتقال  و  تجهیزات  نوسازی  و 

فراهم شود.
تحریم ها  رفع  با  افزود:  جهان  علیرضا چشم 
مبالغی که به دلیل مشکالت ناشی از تحریم 
آزاد  بود،  شده  بلوکه  کشورها  دیگر  در 
می شود. بخشی از این مبالغ صرف مبادالت 
بازار  توسعه  بخشی صرف  و  کشور  بازرگانی 
در کشورهایی که با ما مراودات تجاری دارند، 
می شوند و با توجه به اینکه بنادر پایگاه های 
موضوع  این  هستند،  کاال  مبادله  اصلی 
می تواند به افزایش فعالیت بنادر کشور منجر 

شود.

دوره  در  ترانشیپ  و  ترانزیت  توسعه 
پساتحریم

و  ترانزیت  بخش  توسعه  به  اشاره  با  وی 
کرد:  تصریح  پساتحریم،  دوره  در  ترانشیپ 
برخی از کشورها به دلیل تحریم و مشکالت 
مسیرهای  از  کشورمان،  با  مالی  مبادالت 
کاالهایشان  دادن  عبور  برای  جایگزین 

ضرورت راهبری بندر شهید رجایی بر اساس 
الگوهای بین المللی

استفاده می کردند که قطعا رفع تحریم ها 
به رفع این مشکل کمک می کند.

و  کشتیرانی  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
از  پیش  که  این  بیان  با  وابسته  خدمات 
کانتینر  توجهی  قابل  تعداد  ها  تحریم 
ترانشیپی از طریق بندر شهید رجایی عبور 
می کرد، اضافه کرد: رفع تحریم ها فرصتی 
دریانوردی  و  بنادر  سازمان  برای  دوباره 
تا  است  ایران  در  بندری  اپراتورهای  و 
در  موجود  ظرفیت های  و  پتانسیل ها  از 
ترانزیت  توسعه  برای  رجایی  شهید  بندر 
بازارهای  از  سهم  کسب  و  ترانشیپ  و 

بین المللی استفاده کنند.
چشم جهان به سخنان برخی از مسووالن 
سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر کافی 
و  کرد  اشاره  کشور  بنادر  ظرفیت  بودن 
گفت: این سخنان در حالی عنوان می شود 
بر  صاحبنظران  و  کارشناسان  اکثر  که 
ضرورت افزایش ظرفیت بنادر کشور تاکید 

می کنند.
آتی  و  فعلی  اپراتورهای  کرد:  تصریح  وی 
گیرند  قرار  قابلیت  از  سطحی  در  باید 
تزاید  به  رو  حجم  پاسخگوی  بتوانند  که 
و  کشور  خروجی  و  ورودی  محموالت 
این  غیر  در  باشند  بزرگتر  کشتی های 
لنگرگاه ها،  در  ازدحام  با  دوباره  صورت 
که  خساراتی  و  دموراژ  کشتی ها،  معطلی 
در  کاال  و صاحبان  کشور  به  بابت  این  از 
خصوصی  و  دولتی  عمومی،  بخش های 

تحمیل می شود، مواجه خواهیم شد.

بنادر ما باید 
در یک روند 
مقایسه ای 
نسبت به 
بنادر رقیب یا 
بنادر همکار 
منطقه ای 
بتواند خود را 
به ساختاری 
برسانند که 
پاسخگوی 
نیازهای خطوط 
کشتیرانی 
و مشتریان 
داخلی و 
خارجی باشند

3

با توجه به 
کوتاه مدت 

بودن قرارداد 
اپراتورهای 
پایانه های 

بندری، 
آنها افق 

روشنی برای 
فعالیت های 
آینده خود 
نمی بیند و 

زمانیکه امید 
به آینده 

وجود نداشته 
باشد اپراتور 

کار خود را 
با روزمرگی 

سپری می کند 

مصاحبهمصاحبه

نجمن ا م  نجمنایپ ا م  ایپ

که  فعلی  درشرایط  گفت:  جهان  چشم 
دریانوردی  و  بنادر  سازمان  قراردادهای 
هیچ  تقریبا  است  مدت  کوتاه  اپراتورها  با 
افزایش  و  بهره وری  بهبود  برای  انگیزه ای 
وجود  خصوصی  بخش  توسط  سرمایه گذاری 
تعیین  زودتر  چه  هر  باید  موضوع  این  ندارد. 
تا  برسد  قبولی  قابل  سطح  به  و  شود  تکلیف 
فعالیت موثر و مفیدی برای کشور انجام شود.  

فراز و نشیب اصالح تعرفه ها
توسط  شده  انجام  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
خصوص  در  دریانوردی  و  بنادر  سازمان 
متحرک  موتور  تعرفه  نظام  گفت:  تعرفه ها 
سازمان  چه  اگر  و  است  بنادر  بازار  توسعه 
تعرفه ها،  خصوص  در  دریانوردی  و  بنادر 
انجام  را  ارزنده  بسیار  اقدامات  برخی  امسال 
داده، اما هنوز کارهای زیادی باید انجام شود.

چشم جهان افزود: سازمان بنادر و دریانوردی 
خدمات  بر  مترتب  هزینه های  بیشتر  امسال 
کشتی ها  بارگیری  و  تخلیه  THCو  دریایی، 
را افزایش نداد و تعرفه های برخی از خدمات 
بسیار  که  زباله  جمع آوری  هزینه های  مانند 
را تعدیل کرد که جای خوشحالی و  بود  باال 
تشکر دارد اما هزینه های مربوط به انبارداری 

۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
کلی  نکته  یک  تعرفه ها  درباره  او،  گفته  به 
ساالنه  افزایش  روند  اینکه  دارد،  وجود 
عادت  یک  به  تبدیل  ما  بنادر  در  تعرفه ها 

شده است.
کشور  دریایی  نقل  و  حمل  بخش  فعال  این 
برای  ها  تعرفه  همزمان  و  یکسان  افزایش 
محموالت  و  وارداتی  و  صادراتی  کاالی 
مشکالت  دیگر  از  را  ترانشیپی  و  ترانزیتی 
دارای  باید  تعرفه ها  نظام  گفت:  و  برشمرد 
و  داخلی  کاالهای  یکی  که  باشد  محور  دو 
دیگری کاالهای عبوری را در بر بگیرد چراکه 
محموالتی که متعلق به کشور ما نیستند اما 
دلیل  به  نباید  می کنند  عبور  ایران  مسیر  از 

تورم موجود در داخل کشور تنبیه شوند.
چند  متاسفانه  کرد:  اضافه  جهان  چشم 
دوره  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  پیش  سال 
را  انبارداری  هزینه های  پرداخت  از  معافیت 
از  را  بنادر کشور  در  ترانزیتی  کاالهای  برای 
۱۰ روز به ۵ روز کاهش داد که این افزایش 
نقل  و  حمل  جامعه  اعتراض  مورد  همواره 
کشور بوده و تا کنون نیز تمهیدات الزم برای 

رفع این مشکل اتخاذ نشده است. 
وی ادامه داد: این گونه مسائل در دراز مدت 
تجاری  شرکای  و  مشتری ها  رغبت  میزان  از 
بنادرکشور  از  استفاده  برای  بین المللی 

می کاهد.

انداز  چشم  با  کشور  بنادر  عملکرد 
1۴0۴ فاصله دارد 

کشتیرانی  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
تمام  به  پاسخ  در  وابسته  خدمات  و 
کسانیکه معتقدند ظرفیت بنادر ما کافی 
صورت  گذاری های  سرمایه  به  است، 
گرفته در کشورهای همسایه اشاره کرد 
که با وجود ظرفیت های بسیار بزرگ، باز 
هم از تالش برای توسعه توانائی هایشان 
حال  در  گفت:  و  نمی دارند  بر  دست 
کشور  بنادر  بهره وری  و  ظرفیت  حاضر 
اهداف چشم  با  به هیچ عنوان متناسب 
برای  است  الزم  و  نیست   ۱۴۰۴ انداز 
افزایش  و  بنادر  افزایش ظرفیت، تجهیز 
صورت  مضاعفی  فعالیت های  بهره وری 

گیرد.
بندر  مسووالن  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تجهیزات  خرید  برای  جبل علی 
میلیون دالر  بندر ۷۰۰  این   ۴ ترمینال 
کرده اند  قطعی  را  جدید  سرمایه گذاری 
به طوریکه با پایان مراحل ساخت و ساز 
و  نصب  نیاز  مورد  تجهیزات  بالفاصله 
افزود:  آغاز می شود،  آنها  از  بهره برداری 
بندر  ظرفیت  جدید،  سرمایه گذاری  با 
فعلی   TEU میلیون   ۱۹ از  جبل علی 
 TEU میلیون   ۳۰ به   ۲۰۱۸ سال  تا 

افزایش می یابد.
و  دریایی  نقل  و  حمل  حوزه  فعال  این 
این  البته  کرد:   اضافه  بندری  خدمات 
جبل علی  بندر  مختص  فقط  موضوع 
سنگاپور  بندر  نمونه  عنوان  به  و  نیست 
نیز اعالم کرده که تا سال ۲۰۳۰ ظرفیت 
خود را به ۵۰ میلیون TEU می رساند.

اقتصاد  روند  اینکه  بیان  با  جهان  چشم 
تغییر،  حال  در  همواره  دنیا  تجارت  و 
کرد:  اضافه  است،  بهبود  و  افزایش 
که  بنادری  شرایط،  این  به  توجه  با 
مطرح  تجارت  عرصه  در  می خواهند 
باشند باید در رابطه با افزایش ظرفیت ها 

و تجهیز امکانات خود تالش کنند.
بندر  عملکرد  الگوی  کرد:  تصریح  وی 
شهید رجایی باید با الگوهای بین المللی 
و  کند  پیدا  تطبیق  منطقه  در  موجود 
بنادر به موقع  به توسعه  چنانچه نسبت 
کافی  اظهار  به  صرفا  و  نکنیم  اقدام 
بودن ظرفیت بنادر و آمادگی آنها برای 
انواع کشتی ها بسنده کنیم، در  پذیرش 
که  می ماند  باقی  مردم  تاریخی  حافظه 
در چه مقطعی به پیشرفت کشور لطمه 

وارد شده است.

عضو هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته مطرح کرد:



 افزایش 
قیمت سوخت 
باعث شده 
شناورهایی 
که سفرهای 
بین المللی 
داشته اند 
به سمت 
سفرهای 
داخلی روی 
بیاورند

خاورمیانه،  تایدواتر  مدیرعامل شرکت  اعتصام،  مهدی 
بخش  برای  سوخت  قیمت  افزایش  مشکالت  درباره 
قیمت  افزایش  گفت:  سی نیوز  خبرنگار  به  دریایی 
نقل  و  حمل  بخش  مانند  موارد  برخی  در  سوخت 
دریایی منطبق با واقعیت و شرایط کشتی دارها نبود. 

از  که  تعرفه هایی  دیگر  طرف  از  داد:  ادامه  وی 
وارد  آنها  به  زیادی  فشار  می شود  اخذ  کشتی داران 

می کند.
افزایش  اصلی  دلیل  که  نکته  این  بر  تاکید  با  اعتصام 
بوده  قاچاق سوخت  از  باری جلوگیری  قیمت سوخت 
بخش  در  سوخت  قیمت  افزایش  کرد:  تصریح  است، 
با  و  است  نبوده  دقیقی  کارناسی  تصمیم  دریایی 
اعتراض بخش های مختلف دریایی به ویژه کشتی داران 

مواجه شده است.
بازنگری قیمت سوخت در  به  فعال حوزه دریایی  این 
اینده ای نزدیک اشاره کرد و افزود: پس از اعتراضات 
نسبت  مسووالن  دریایی،  حوزه  فعاالن  و  کارشناسان 

این موضوع واکنش نشان داده و جلسات ویژه ای  به 
این  امیدواریم که خروجی  و  برگزار شده  باره  این  در 

موضوع منجر به تعدیل قیمت ها شود. 

تصمیم برای افزایش قیمت سوخت اشتباه بود 
بر  تاکید  با  ایران  کشتی  مالکان  اتحادیه  دبیرکل 
شناورهایی  شده  باعث  سوخت  قیمت  افزایش  اینکه 
که سفرهای بین المللی داشته اند به سمت سفرهای 
و  بازار حمل  اکنون  کرد:  اضافه  بیاورند،  روی  داخلی 
نقل دریایی به دلیل عدم کیاست و سیاست ناصحیح 
و  حمل  به  زیادی  بسیار  خسارت  و  ریخته  هم  به 
گفت:  تیمورتاش  حسن  است.  شده  وارد  دریایی  نقل 
سوخت  مشکل  قبال  در  دریانوردی  و  بنادر  سازمان 
اما  کند  ایفا  را  ای  ارزنده  نقش  توانست  می  شناورها 

تالش های صورت گرفته بسیار کند بوده است.
افزایش قیمت سوخت  بیان اشتباه بودن تصمیم  با  او 
مجلس،  از  اینکه  وجود  با  متاسفانه  افزود:  شناورها 

قیمت سوخت برای کشتی ها غیرکارشناسی است
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4 گزارش

سازمان بنادر و دریانوردی و ارگان 
قیمت  کاهش  برای  ذیربط  های 
سوخت پیگیری شده است به هیچ 
نتوانسته  و  ایم  نرسیده  ای  نتیجه 

ایم قیمت سوخت را تغییر دهیم.
متاسفانه  گفت:  مانا  به  تیمورتاش 
بخش  از  خواهی  نظر  بدون  دولت 
خصوصی به این کار اقدام کرد که 
تا کنون خسارت های بسیاری را به 
قیمت  درحالکیه  و  است  آورده  بار 
قاچاق  از  جلوگیری  جهت  سوخت 
قاچاق  اکنون  اما  کرد  پیدا  افزایش 

به مراتب بیشتر شده است .
وی تصریح کرد: اگر قیمت سوخت 
تدریجی  و  پلکانی  صورت  به 
افزایش پیدا می کرد یعنی تا پایان 
برای  سال ۹۴ یک قیمت مشخص 
و  شد  می  گرفته  نظر  در  سوخت 
سوخت  قیمت  هم   ۹۵ سال  برای 
کرد  می  پیدا  افزایش  صد  در   ۲۰
همه تکلیف خود را می دانستند و 

سوختی هم قاچاق نمی شد.

با افزایش نرخ سوخت حرفه ای ها 
می مانند  

سلیمانی  حمید  دیگر  سوی  از 
کیش  شرکت  مدیرعامل  مقام، 
افزایش  با  که  است  معتقد  پارس 
این  در  شناورها،  سوخت  قیمت 
می  باقی  حرفه ایی ها  فقط  بازار 
مانند و قاچاقچیان حذف می شوند. 
او با اشاره به اینکه از زمان افزایش 
منفی  نکات  شناورها  سوخت  نرخ 
داشته  بسیاری  بازتاب  امر  این 
سوخت  شدن  گران  افزود:  است، 
شناورها توسط دولت نکات مثبتی 
در  کنون  تا  که  است  داشته  نیز 
اعالم  نظر کارشناسی  این خصوص 

نشده است.
اینکه  به  اشاره  با  مقام  سلیمانی 
نفع  به  باید  دریایی  نقل  و  حمل 
همه مردم این کشور باشد نه فقط 
از  باید  گفت:  جامعه،  خاص  قشر 
دریایی سوال  و صنوف  ها  اتحادیه 
دریایی  نقل  و  حمل  آیا  شود 
خلیج  حوزه  خصوص  به  شناورها 

توجیه  شناوران  مالک  برای  فارس 
از  آنها  و  است  داشته  اقتصادی 
و  داشتند  رضایت  موجود  شرایط 

انتقادی در کار نبوده است؟
های  هزینه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
لنج های  کوچک،  شناورهای 
طور  به  باری  ویژه  به  و  صیادی 
کرد:  اضافه  است،  مشخص  کامل 
حقوق و دستمزد، هزینه تعمیرات، 
و  آذوقه  سوخت،  آب،  هزینه 
عوارض بندری برای هر سفر کامال 
مشخص و قابل محاسبه است تناژ 
و  معلوم  هم  بار  نرخ  و  بارگیری 
تعداد سفر شناور هم در بنادر ثبت 

و قابل ارائه است. 
این  بررسی  با  گفت:  همچنین  او 
اعداد و ارقام کاماًل مشخص خواهد 
شد که فعالیت روزانه این شناورها 
شناورهایی  ؛  است  نبوده  اقتصادی 
حتی  که  سال   ۴۰ از  بیش  عمر  با 
پر  و  رده خارج  از  فنی هم  نظر  از 

هستند. هزینه 
تصریح  دریایی  بخش  فعال  این 
را مطرح کرد  این سوال  باید  کرد: 
و  هزینه  شناورها  این  مالکان  که 
تامین  از چه محلی  را  درآمد خود 
می کنند که به فعالیت دریایی خود 
ادامه می دهند؛ اینها سواالتی است 
اتحادیه و صنوف سوال  از  باید  که 
شود  مشخص  پاسخ ها  اگر  و  کرد 
نرخ  افزایش  با  دید  باید  وقت  آن 

. سوخت همچنان مخالف هستند 
سوخت  قاچاق  کرد:  کید  تا  وی 
یک  به  تبدیل  دریا  به  ساحل  از 
نشینان  ساحل  برای  متداول  شغل 
شده است؛ از گالن های ۲۰ لیتری 
گرفته  سیکلت  موتورهای  توسط 
تا  لیتری   6۰ های  گالن  حمل  تا 
خودروها؛  توسط  تن  یک  ظرفیت 
کشاورزی،  سهمیه  که  سوختی 
صنعتی  واحدهای  و  کامیون ها 
فروخته  قاچاق  صورت  به  و  است 

می شود.
اشاره  با  همچنین  مقام  سلیمانی 
به اختالف قیمت سوخت و فروش 
سوخت  فروش  گفت:  دریا  در  آن 

است  سود  پر  قدری  به  دریا  در 
هزینه ها  از  خیلی  می تواند  که 
نرخ  افزایش  اما  دهد  پوشش  را 
ریخت  هم  به  را  بازار  این  سوخت 
آنها  فعالیت  که  شناورانی  حاال  و 
مجبور  ندارد  اقتصادی  توجیه 
دور  از  یا  کنند  چاره  فکر  هستند 
حمل و نقل دریایی خارج شوند یا 
قدرت رقابت خود را افزایش دهند.
وی با تاکید بر این موضوع که چرا 
استفاده  جای  به  نفتی  شرکت های 
شناورهای  از  داخلی  شناورهای  از 
بیان  می کردند،  استفاده  خارجی 
دالیل  مهمترین  از  یکی  کرد: 
بود.  ایرانی  شناور  بودن  فرسوده 
اکنون هم با افزایش قیمت سوخت 
قاچاق، کسانی که  و کاهش شدید 
مجبور  دارند  فرسوده  شناورهای 
خواهند بود آن را از گردونه خارج 
یا شکل سرمایه گذاری خود را در 

تغییر دهند. دریا 
کیش  شرکت  مدیرعامل  گفته  به 
گذشته  سال های  در  پارس، 
به  که  شدند  دریا  وارد  افرادی 
در  تنها  نه  غلط  مدیریت  دلیل 
نکردند  عمل  موفق  دریا  اقتصاد 
دیگران  بازار  شدن  خراب  باعث 
پیمانکاران  مثال  برای  شدند.  هم 
کاال  حمل  به  نیاز  که  ساختمانی 
صنعت  این  وارد  خود  داشتند 
به  تبدیل  مدتی  از  پس  و  شدند 
ترتیب  این  به  شدند  کشتی  مالک 
صنعتی  پیمانکاران  حضور  شاهد 
کشتی  مالک  عنوان  به  دریا  در 
پیش  را  آینده  کسی  اما  شدیم 
تعادل  کار  این  با  که  نکرد  بینی 
خواهد  هم  به  شناور  و  بار  بین 
خورد و چه مشکالتی را در آینده 

به بار خواهد آورد.
شرکت های   اینکه  بیان  با  وی 
به  اقدام  هرگز  اعتبار  با  و  باسابقه 
را  خود  اعتبار  و  نمی کنند  قاچاق 
کرد:  اضافه  نمی برند،  سئوال  زیر 
اعتباری  رابطه های  شرکت ها  این 
سازمان های  و  کاال  صاحبان  با 
مربوطه مانند گمرک و بنادر دارند. 

گزارش5
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اماو اگرهای افزایش قیمت سوخت و تاثیر بر حمل و نقل دریایی

پس از آنکه دولت افزایش نرخ سوخت را اعالم کرد، یکی از بخش هایی که به گفته کارشناسان دچار 
رکود و مشکالت بسیار شد، حمل و نقل تجاری دریایی بود. به طوریکه بسیاری از شناورها که در 
مسیرهای بین المللی فعالیت می کردند اکنون به سفرهای داخلی روی آورده اند. به طوریکه بیشتر 
سوخت  قیمت  کارشناسی  بدون  افزایش  موضوع  به  داخلی  تجارت  عرصه  فعاالن  و  کشتی داران 

اعتراض داشته و اعالم کرده اند که از این موضوع خسارات زیادی را متحمل شده اند.

 افزایش 
قیمت سوخت 
باعث شده 
شناورهایی 
که سفرهای 
بین المللی 
داشته اند 
به سمت 
سفرهای 
داخلی روی 
بیاورند



 برخی از 
شناورها در 
استفاده از 
این قسمت 
صرفه جویی 
می کنند 
و آن را 
می فروشند 
اما با اینکه 
می گویند 
بخش متنابهی 
از سوخت 
شناورها به 
صورت قاچاق 
فروخته 
می شود، 
اصال درست 
نیست
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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

مقام همچنین گفت: یک  سلیمانی 
چند  ارزش  با  شناوری  با  مالک 
برای  را  شناورش  و  خود  میلیارد 
به  سوخت  تن   ۱۰۰ یا   ۱۰ فروش 
اندازد اما یک شناور که  خطر نمی 
منهای سهمیه سوختش  آن  ارزش 
ندارد  ارزش  تومان هم  میلیون   ۵۰
فروش  و  سوخت  قاچاق  جز  راهی 

سهمیه خود ندارد .
ارگان های  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
دریایی باید دست به دست هم این 
اینکه هر  نه  را حل کنند  مشکالت 
فکر  خود  صنف  مصلحت  به  ارگان 
کند، تصریح کرد: افرادی که از راه 
زندگی  هزینه های  سوخت  قاچاق 
می کنند  تامین  راحتی  به  را  خود 
کارگری  به  تن  سختی  به  دیگر 
مسئله  همین  و  داد  خواهند 
در  اشتغال  برای  جدی  مشکالت 

منطقه ایجاد می کند.

قاچاق  به  تجاری  شناورهای 
سوخت متهم شدند

پخش  شرکت  مدیرعامل  تازگی  به 
فرآورده های نفتی در توضیحاتی به 
کمیسیون انرژی مجلس درخصوص 
شناورها  سوخت  قیمت  افزایش 
بخش  که  است   کرده  عنوان 
شناورهای  سوخت  از  متنابهی 
می شود.  قاچاق  بلیه  دچار  تجاری 
تجاری  شناورهای  به  اتهام  این 
نایب  که  می شود  عنوان  حالی  در 
انجمن کشتیرانی و خدمات  رییس 
توان  نمی  است  معتقد  وابسته 
عنوان کرد که سوختی که بر اساس 
فرمول و با توجه به مصرف شناورها 
آنقدر  آنها تحویل داده می شود،  به 
زیاد است که بخش قابل توجهی از 
با  اینکه  ضمن  می شود،  قاچاق  آن 
این فرض باید در تعریف »قاچاق« 

نیز بازنگری شود.
ابراز  برخی  درباره  پلمه  مسعود 
سوخت  قاچاق  مورد  در  نظرها 
یکی  موضوع  این  اینکه  و  شناورها 
سوخت  قیمت  افزایش  دالیل  از 
باید یک  ابتدا  ما  است، گفت:  بوده 
تعریف برای قاچاق داشته باشیم و 
اعالم کنیم در طول روز، هفته، ماه 

قاچاق  سوخت  میزان  چه  سال  و 
می شود و چند درصد از سوختی که 
سوختی  به  مربوط  می شود  قاچاق 
است که رسما و قانونا به شناورهای 
به  آنها  و  می یابد  اختصاص  تجاری 
فروش  به  اقدام  غیرقانونی  صورت 

قاچاق آن می کنند.
وی افزود: به اعتقاد من سوختی که 
تعلق  قانونی  صورت  به  شناورها  به 
می گیرد و برخی از آنها می فروشند، 
در  نمی شود  اطالق   قاچاق  عنوان 
فروش  نیز  من  عقیده  به  که  حالی 
اما  است  غیرقانونی  سوخت  این 

قاچاق نیست.
و  کشتیرانی  انجمن  رییس  نایب 
در  کرد:  تصریح  وابسته  خدمات 
اینکه گفته اند بخش متنابهی  مورد 
می شود  قاچاق  شناورها  سوخت  از 
باید گفت سوخت تحویلی به شناور 
براساس مقصد شناور، قدرت موتور 
در شناور  که  تعداد دستگاه هایی  و 
می کنند  فعالیت  فسیلی  سوخت  با 
و براساس فرمولی خاص، اختصاص 

داده می شود.
که  دلیل  این  به  کرد:  اضافه  وی 
کند،  توقف  هرجایی  در  شناور 
برخی  و  ژنراتور  قبیل  از  تجهیزاتی 
با  آن  ضروری  تجهیزات  از  دیگر 
سوخت فسیلی کار می کند، درصدی 
برگشت  و  رفت  مصرف  از  بیش 
داده  تحویل  سوخت  آنها  به  شناور 
از  برخی  قاطعانه می گویم  می شود. 
این قسمت  از  استفاده  در  شناورها 
را  آن  و  می کنند  جویی  صرفه 
می گویند  اینکه  با  اما  می فروشند 
شناورها  سوخت  از  متنابهی  بخش 
می شود،  فروخته  قاچاق  صورت  به 

اصال درست نیست.
پلمه با اعالم موافقت با واقعی شدن 
بخش  دولت  گفت:  سوخت،  قیمت 
مربوط به سوخت را شفاف می کند 
باید  اما  نیز موافق آن هستیم  ما  و 
توجه شود  هم  ماجرا  این طرف  به 
و  سوخت  قیمت  افزایش  با  چراکه 
همچنین افزایش برخی قیمت ها به 
باشد  قرار  اگر  سوخت،  قیمت  تبع 
یا  شود  گرفته  قبلی  کرایه  همان 
نادیده  وارده  هزینه های  از  بخشی 

ایجاد  فاسد  تالی  شود؛  گرفته 
می شود و برای آن شناور پیامدهای 

نامطلوبی خواهد داشت.
مجموعه ای  مدیریت  عنوان  به  وی 
است،  فروند کشتی  مالک چند  که 
خطاب به نمایندگان مجلس گفت: 
از نمایندگان مجلس تقاضا می کنم 
قیمت  کاهش  دنبال  به  صرفا 
راهکارهای  بلکه  نباشند  سوخت 
چراکه  بگیرند  نظر  در  را  دیگری 
چاره  سوخت  قیمت  آوردن  پائین 

درد شناورها نیست.

سهم  سوخت،  قیمت  افزایش 
تجارت خزر را کاهش می دهد

خزر  دریای  کشتیرانی  مدیرعامل 
تجارت  تبدیل  نتیجه  گفت:  هم 
به  ترجیحی  نظام  از  خزر  دریای 
با  رقابتی موجب خروج کشتی های 
ناوگان  تعداد  ایران و کاهش  پرچم 
و  می شود  خزر  دریای  در  ایرانی 
را  دریا  این  در  ما  حاکمیت  میزان 

با چالش مواجه می کند.
علی اکبر غنجی افزود: هیچ کس با 
سوخت  یارانه  حتی  یارانه ها  حذف 
واقعیت ها  این  اما  نیست  مخالف 
رقبای  نادیده گرفته شود که  نباید 
ما در دریای خزر مالک کشتی هایی 
سوختشان  مصرف  که  هستند 
ما  کشتی های  سوخت  مصرف  با 

یکسان نیست.
به فضای  اشاره  با  اکبر غنجی  علی 
رقابتی بسیار سنگین ناوگان دریایی 
آذربایجان،  روسیه،  ناوگان  با  ایران 
مانا  به  ترکمنستان  و  قزاقستان 
اقتصادهای  کشورها  این  گفت: 
نوظهوری دارند که بعد از فروپاشی 
گذشته  سال های  در  سابق  روسیه 
پیدا  دست  هنگفتی  ثروت های  به 
مالی  قدرت  دارای  و  کرده اند 
خطوط  به  کمک  برای  بسیاری 

کشتیرانی خود هستند.
کل  اقتصاد  چه  اگر  داد:  ادامه  وی 
می خواهد  دولت  خزانه  و  کشور 
قاچاق  و  اضافه  هزینه های  جلوی 
این  باید  اما  بگیرد  را  سوخت 
موضوع را مورد توجه قرار دهد که 
در دریای خزر خطوط کشتیرانی و 

نظام  یک  دارای  تجارت  حتی 
ترجیحی است و نه رقابتی.

بودن  سنتی  به  اشاره  با  غنجی 
فعالیت تجار در شمال ایران و بیان 
را  ناوگان  هزینه  درصد   ۳۵ اینکه 
افزود:  سوخت آن تشکیل می دهد، 
سوخت  شبه  یک  حاضر  حال  در 
به  تومان   ۵۰۰ از  ای  یارانه  نیمه 
مدیر  گفته  به  یا  و  تومان   ۱۵۰۰
شرکت  فرآورده  و  پخش  شرکت 
نفت گیالن به ۱۹۰۰ تومان و چهار 
قطعا  که  است  یافته  افزایش  برابر 
تجارت  و  دریایی  نقل  و  حمل  بر 
دراین منطقه تاثیرات منفی خواهد 

گذاشت.
قیمت  اثرات  به  اشاره  با  غنجی 
سوخت بر بنادرشمالی گفت: هدف 
کشور  بنادر  در  گذاری  سرمایه  از 
تن  میلیون  ده ها  بارگیری  و  تخلیه 
کاالی وارداتی و صادراتی بوده است 
و حتی ورود ناوگان خارجی هم بر 
و  است  ترجیحی  تجارت  اساس 
چنانچه  برای تاجر صرفه اقتصادی 
نداشته باشد بنادر کشور در شمال 

هم با چالش مواجه می شوند.
وی با تاکید برمنطقه ای بودن بازار 
دریای خزر ادامه داد: حتی اگر می 
خواهیم برای کمک به اقتصاد کشور 
اقتصاد  مبنای  بر  را  داخلی  قوانین 
اولویت  به  باید  دهیم  قرار  جهانی 
کنیم  توجه  دریا  این  منطقه ای 
رقبای  صورت  این  غیر  در  چراکه 
منطقه ای در دریای خزر از فرصت 

ها به خوبی استفاده می کنند.
خزر  دریای  کشتیرانی  مدیرعامل 
در  کشتیرانی  به  باید  دولت  گفت: 
دریای خزر به طورعام و به ناوگان 
ملی کشتیرانی دریای خزر به طور 
باشد،  داشته  ای  ویژه  نگاه  خاص 
داشته  هم  تاکنون  که  همانطور 

است.
تقویت  اهمیت  بیان  با  غنجی 
خزر  دریای  در  پرچم  حاکمیت 
سوخت  میزان  مسلما  کرد:  اضافه 
مصرفی در دریای خزر عدد چالش 
نخواهد  کشور  اقتصاد  در  برانگیزی 
بودن  بسته  به  توجه  با  و  بود 
شریان های بین المللی در این دریا 

قاچاق سوخت مانند دریای جنوب 
وجود ندارد.

وی با اشاره به فضای نگران کننده 
حاکی از افزایش قیمت سوخت در 
دریای  در  شناورها  مالکین  میان 
افزایش  از  مالکین  اکثر  گفت:  خزر 
قیمت سوخت بسیار نگران هستند 
دریای  اقتصاد  برای  نگرانی  این  و 

خزر اثر گذار است.
غنچی با بیان سهم باالی کشتیرانی 
میزان  در  دریایی  تجارت  و  ها 
شمالی  مناطق  در  اشتغالزایی 
کشور افزود: اگر این صنایع نباشند 
و  گیالن  در  بیکاری  رشد  مطمئنا 

مازندران افزایش پیدا می کند.
فعاالن  مشاوره  لزوم  بیان  با  او 
صنعت  با  کشور  اقتصادی  سیستم 
اضافه  دریایی  بخش  فعاالن  و  دریا 
کرد: در صورت تبدیل تجارت دریای 
رقابتی  به  ترجیحی  نظام  از  خزر 
سایر کشورهای حوزه دریای خزر با 
مواجه خواهند شد  مشکل کمتری 
زیرا آنها به راحتی ناوگان خود را از 
دریای سیاه  در  و  ولگا خارج کرده 
و یا حتی در مسیر ولگا تجارت می 
ما  برای  کار  این  نتیجه  اما  کنند. 
ایران  پرچم  با  های  کشتی  خروج 
در  ایرانی  ناوگان  تعداد  کاهش  و 
میزان  که  بود  خواهد  خزر  دریای 
حاکمیت ما در این دریا را با چالش 

مواجه می کند.

سوخت،مانع  قیمت  افزایش 
رقابت ناوگان دریایی می شود

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

قرار می دهد.
گفت:     با  کشاورز  حمزه  کاپیتان 
توجه  با  و  تحریم  شرایط  به  توجه 
داری  کشتی  بودن  استراتژیک  به 
دولت  است  این  انتظار  کشتیرانی  و 

ناوگان  رقابتی  توان  حفظ  جهت 
دریایی کشور حمایت بیشتری از این 

صنعت داشته باشد.
با  سوخت  ارائه  داد:  ادامه  کشاورز 
حمایتی  حداقل  یارانه ای  قیمت های 
دولت  از  فعلی  شرایط  در  که  است 

انتظار می رود.
او با بیان این نکته که افزایش قیمت 
توان  رفتن  بین  از  باعث  سوخت 
رقابتی ناوگان داخلی می شود، تاکید 
کرد: با توجه به شرایط تحریم، ناوگان 
غیرمتعارفی  هزینه های  با  ایرانی 
دست به گریبان است و الزم است در 
این  برای  رقابت  فضای  شرایط،  این 

ناوگان حفظ و حتی تقویت شود.
قیمت  افزایش  کرد:  اضافه  وی 
بخش  فعالیت  توقف  ضمن  سوخت 
از  باعث  ایرانی  ناوگان  از  عمده ای 
ناوگان  توسط  رقابت  رفتن  دست 
ایرانی به نفع ناوگان خارجی می شود 
کسب  تجارت،  در  مستقیم  اثر  که 
وکار و اشتغال و صادرات کشور دارد.
رئیس هیات مدیره انجمن کشتیرانی 
و خدمات وابسته درباره اثرات افزایش 
قاچاق  کاهش  بر  سوخت  قیمت 
کشتی ها  سوخت  گفت:  نیز  سوخت 
بسیار کنترل شده و طبق فرمول فائو 
حرکت  سرعت  و  مسیر  اساس  بر  و 
معموال  و  موتورها  توان  محاسبه  و 
اختیار  در  مصرف  میزان  از  کمتر 
کشتی ها قرار داده می شود و تا زمان 
قبلی،  سوخت  از  استفاده  و  حرکت 
کشتی  اختیار  در  جدید  سوخت 
سوخت  این  بنابراین  نمی گیرد  قرار 
سوخت  قاچاق  و  نیست  قاچاق  پایه 
از مجاری دیگری ممکن است انجام 

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

ندارد.
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وقتی دیدیم 
تک ماموریتی 
بودن ضرر 
زیادی وارد 
می کند و بر 
همین اساس 
به سیاست 
چند محوری 
و تنوع 
بخشیدن به 
فعالیت ها در 
حوزه دریایی 
روی آوردیم 

9

باید برنامه 
ریزی شود 

تا تجربه تلخ 
سیاست های 
گذشته مانند 
عدم توجه به 

آینده و تزریق 
پول مانند 

یارانه ها که 
هیچ بازخوردی 

در کشور 
نداشت و جلوی 

توسعه کشور 
را گرفت، 

تکرار نشود

مصاحبهمصاحبه

نجمن ا م  نجمنایپ ا م  ایپ

این شرکت  اینکه  به  توجه  با  است  معتقد  وی 
بیشترین ضرر را از تحریم ها متحمل شده است 
را  فعالیت خود  باعث شد که  و همین موضوع 
در حوزه های دیگر دریایی و بندری آغاز و یا 
بنادر  سازمان  با  هماهنگی  در  و  کند  فعال تر 
مقرر شد در پس کرانه ها، انبارداری و دیگر بنادر 

کشور فعالیت بیشتری داشته باشیم.

سیاست چند محوری جایگزین مناسب 
اعتصام درباره اینکه تدبیر مدیران تایدواتر برای 
گذر از این ضرر چه بود، گفت: ما وقتی دیدیم 
تک ماموریتی بودن ضرر زیادی وارد می کند بر 
تنوع  و  محوری  چند  سیاست  به  اساس  همین 
بخشیدن به فعالیت ها در حوزه دریایی و بندری 
روی آوردیم و امکانات ، تجهیزات و شناورها را در 
بخش های مختلف دریایی و بندری فعال کردیم. 
به عنوان مثال، حوزه نفت و گاز را رصد کردیم تا 
بتوانیم در خدمات دریایی و پشتیبانی به سکوها 

شرکت کنیم.
وی به فعال کردن بخش سالویج در این شرکت 
اروند  شناور  میان  این  در  افزود:  و  کرد  اشاره  
جهت  ویژه  شناورهای  از  یکی  که  تاید۱۰۰۰  
به  کردیم.  فعال  را  باشد  می  سالویج  عملیات 

مدیرعامل تایدواتر خاورمیانه در گفت و گو با سی نیوز: 

تازگی هم یک شناور مغروقه به نام کارون بار را 
از اروند خارج کردیم. موضوع دیگر فعال کردن 
الیروبی بود که در جاسک قراردادی بسته شد. 
در بنادر امیرآباد، انزلی و امام خمینی )ره( هم 
توسعه  اکنون در حال  و  فعالیت هایی داشتیم 

فعالیت ها در تمامی بنادر هستیم. 

سرمایه گذاری بلندمدت ۴00میلیارد تومانی
سرمایه گذاری یکی دیگر از موضوعاتی بود که 
مدیرعامل شرکت تایدواتر به آن اشاره کرد و 
تدابیرالزم  بلندمدت  برنامه  یک  در  گفت: 
برای سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی در 
زمینه ساخت سیلو و انبار و خرید تجهیزات 
تخصصی بندری و دریایی، تجهیزات سالویج، 

الیروبی اندیشیده شد. 
حوزه  در  داد:  ادامه  دریایی  فعال  این 
برای  بررسی هایی  و  مطالعات  بین المللی، 
حضور در بازار عراق و کشورهای حاشیه خزر 
در امور آموزشی، بندرداری، سالویج و الیروبی 

داشته ایم. 

بدهی به سازمان بنادر کمتر از 60 میلیارد  
بود  آن  پاسخگوی  اعتصام  که  دیگر  پرسش 

تحریم ها از سال 1390 شرکت ما را درگیر کرد و اوج اثرگذاری این تحریم ها از سال 1392 بود که تمامی خطوط 
کشتیرانی بزرگ بدلیل تحریم و تهدید خزانه داری آمریکا به دلیل حضور شرکت تایدواتر به عنوان اپراتور در 
بندر شهید رجایی، از پهلو گیری کشتی هایشان در این بندر خودداری کردند و همین موضوع و بعضی اختالفات 
قراردادی و حقوقی و مالی باعث شد در 6 آذر 1392 سازمان بنادر و دریانوردی، این شرکت را از اپراتوری در 
بندر شهید رجایی خارج کرد و شرکت های سینا و بتا جایگزین تایدواتر شوند. ما هم به دلیل رعایت مصالح ملی 
و حقوق مردم ایران و حفظ اعتبار سازمان بنادر همکاری الزم را به عمل آوردیم.این جمالت سرآغاز گفت و گوی 
خبرنگار سی نیوز با مهندس مهدی اعتصام، مدیرعامل شرکت تایدواتر خاورمیانه است که بیشتر حول موضوع 

تحریم و پسا تحریم است.

ضررهای زیادی از تحریم متحمل شدیم
مربوط به فعالیت های تایدواتر در دوران 
پساتحریم بود. او در این باره گفت: از 
با  را  ارتباطاتی  توافق،  اعالم  از  پیش 
برقرار  خارجی  خوشنام  شرکت های 
بزرگ  با شرکت های  بتوانیم  تا  کردیم 
بخش دریایی و بندری همکاری کنیم. 
بعد  هم  دریایی  معتبر  شرکت های 
کردند.  استقبال  مهم  این  از  توافق  از 
همچنین در بخش سالویج مذاکراتی را 
با شرکت های کره ای، چینی و اروپایی 
داشته ایم و برای خرید برخی تجهیزات 
شرکت های  با  مذاکراتی  هم  بندری 

آلمانی و بلژیکی انجام داده ایم. 
وی با تاکید بر اینکه به نتیجه رسیدن 
مذاکرات و رفع کامل تحریم ها کاهش 
به  را  بین المللی  بخش  در  حساسیت 
همراه دارد، به اختالف ۴ ساله شرکت 
دریانوردی  و  بنادر  سازمان  با  تایدواتر 
تا   ۱۳۸۹ سال  از  افزود:  و  کرد  اشاره 
۱۳۹۲ به مدت ۴ سال اختالفات حقوقی 
بنادر داشتیم و  با سازمان  و قراردادی 
همین موضوع باعث شد که ضررهای 
جلسات  در  اما  شود  تشدید  شرکت 
هماهنگی خوبی که با مدیران رده های 
دریانوردی  و  بنادر  سازمان   مختلف 
برگزار کردیم، رفع مغایرت های مالی و 
قراردادی انجام شد و شفافیت نسبی در 

این موضوع حاصل شد. 
اینکه  بر  تاکید  با  دریایی  فعال  این 
بخشی از فعالیت های تایدواتر به دلیل 
بدهی به سازمان بنادر و دریانوردی و 
ندادن   تسویه حساب مالی از سوی آن 
کرد:  اضافه  بود،  شده  محدود  سازمان 
بنادر  سازمان  سوی  از  اعالمی  بدهی 
۲۲۹ میلیارد تومان بود که در این مدت 
یا تعیین  از آن پرداخت  بخش زیادی 
تکلیف شده و کمتر از 6۰ میلیارد تومان 
آن باقی مانده که در نظر داریم انشاهلل تا 
پایان امسال این مبلغ را هم با سازمان 

تعیین تکلیف کنیم. 

توسعه بنادر بیشتر وابسته به تامین 
تجهیزات است

اعتصام درباره بنادر ایران پس از تحریم 
برای  ما  بنادر  گفت:  نیوز  سی  به  هم 
اقتصادی پس  توسعه  و  تحرک  دوران 
از تحریم آمادگی و توان کافی را دارند. 

بندر شهید رجایی ظرفیت پذیرش۳ تا 
۳/۵ میلیون تی ای یو کانتینر را دارد 
اما در بهترین شرایط از ۲/۸ میلیون تی 
هنوز  یعنی  است.  نکرده  تجاوز  یو  ای 
نتوانسته ظرفیت اسمی را پر کند. این 
نشان می دهد که از نظر ظرفیت بنادر، 
مشکلی در کوتاه مدت پس از تحریم 

نداریم.
بنادر  تجهیزاتی  توان  به  اشاره   با  او 
کشور تصریح کرد: تجهیزات بندر شهید 
رجایی تا کنون ظرفیت ۳ تا ۳/۵ میلیون 
تی ای یو را داشته است اما با توجه به 
عمر باالی دستگاه  ها و هزینه های تعمیر 
و نگهداری، این موضوع در زمان افزایش 
و تراکم کانتینر در صورت محقق نشدن 
پیش بینی ها و آمادگی ها، بندر را دچار 

مشکل می شود.  
مدیرعامل تایدواتر ادامه داد: تعمیرات 
خرید  و  تجهیزات  موقع  به  و  اساسی 
روز سبب  تکنولوژی  با  و  نو  تجهیزات 
می شود  بندر  ظرفیت های  رفتن  باال 
که این مهم توجه و نگاه واقع بینانه تر 
مسووالن را می طلبد. باید به این فکر 
خرید  و  گذاری  سرمایه  با  که  باشیم 
یال  در  نیاز  مورد  تجهیزات  سریعتر 

در  رجایی  بندر شهید  شرقی  و  غربی 
جهت افزایش ظرفیت های این بندر گام 
برداریم. از سوی دیگر در حال حاضر با 
توجه به عمق کم بعضی از اسکله ها تنها 
کشتی های با آبخور کم در بنادر پهلو 
می گیرند که باعث می شود تسریع در 
ذکر  موارد  کنار  در  ها  اسکله  الیروبی 

شده از اهمیت باالیی برخوردار شود. 

شفافیت جایگزین رویه های غلط شود
باید  اینکه  به  اشاره  با  اعتصام 
نابسامانی های اقتصادی جای خود را به 
سالمت و شفافیت اقتصادی و دقت در 
انتخاب پروژه ها و اولویت بندی فعالیت ها 
بدهد، ابراز امیدواری کرد شرایط توسعه 
اقتصادی و واریز نقدینگی به بخش های 
زیربنایی به ویژه تولید و ایجاد اشتغال 
باید برنامه ریزی  مهیا شود. همچنین 
شود تا تجربه تلخ سیاست های گذشته 
تزریق  و  آینده  به  نکردن  توجه  مانند 
توزیع  همچون  جامعه  به  نقدینگی 
یارانه ها به صورت عام و وام طرح های 
زود بازده که هیچ بازخوردی در کشور 
نداشت و جلوی توسعه کشور را گرفت، 

تکرار نشود. 
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 آمادگی تمام قد برای توسعه تجارت دریایی

 در این 
سال ها نوع 
تجارت ما 
تغییر کرده 
است بطوریکه 
زمانی آلمان 
در صدر 
لیست تجارت 
خارجی ما 
بود اما 
سال هاست 
که چین جای 
آن را گرفته 
است 
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محدودیت هایی 
که کشتی های 

ما به دلیل 
تحریم ها به آن 

دچار هستند 
و در برخی 
بنادر مانند 

بنادر کشورهای 
اروپایی امکان 
تردد ندارند، 

برداشته 
می شود و حوزه 
فعالیت تجاری 

کشتی های 
دارای پرچم 

ایران و به 
همین تناسب 

اشتغالزایی 
در این حوزه 

افزایش 
می یابد

گزارشگزارش

مسائل تحریم و رکود، بسیاری از پروژه های حیاتی 
و صنعتی کشور متوقف مانده بود و در عمل تجارت 
به سمت کاالهای مصرفی تغییر پیدا کرده بود که با 
برداشته شدن تحریم ها این شرایط تغییر می کند و 
تجارت حجم قابل توجهی خواهد داشت که متناسب 
با آن کشتیرانی باید آمادگی الزم برای ایفای نقش 

را داشته باشد.

کاهش هزینه حمل و نقل دریایی 
اما یحیی ضیایی مهرجردی، دبیر انجمن کشتیرانی 
تحریم ها  لغو  با  که  است  معتقد  وابسته  خدمات  و 
افزایش  باید  شاهد  رجایی  بندرشهید  ترمینال های 

سرعت ورود کاال به بنادر ایران باشند. 
بنادر ویژه  از  بندر شهید رجایی یکی  ادامه داد:  او 
است  کانتینری  و  فله  بصورت  مواد  صادرات  برای 
در  بسزایی  تاثیر  می تواند  آن  تحریم  از  خروج  و 
و  موادمعدنی  شامل  مواد  دریایی  حمل  قیمت های 

فوالدی داشته باشد.
ضیایی با اشاره به اینکه با توافق حاصل شده خطوط 
خطوط  به  نسبت  آسیا  شرق  جنوب  کشتیرانی 
از  حضور  برای  بیشتری  تمایل  اروپایی  کشترانی 
بود  جایی  تا  تمایل  این  افزود:  داده اند،  نشان  خود 
این شرکت ها هفته گذشته  از  که نخستین کشتی 
حدود۱۴۰۰  و  گرفته  پهلو  رجایی  شهید  بندر  در 
کانتینر تخلیه و ۴۰۰ کانتینر بارگیری و برای حمل 

ارسال شد.
بنادر  به  تخلیه  مرحله  اتفاق،  این  با  کرد:  تصریح  او 
از  مجدد  بارگیری  و  دوبی  نظیر  حاشیه  کشورهای 
این بنادر به سمت ایران حذف می شود.  از سوی دیگر 
رسوب کاال و زمان حضور کاال در بنادر کمتر می شود. 
تحریم ها  لغو  کرد:  اضافه  کشتیرانی  انجمن  دبیر 
همچنین سبب کاهش هزینه های حمل دریایی، چه 
می شود  صادراتی  کاالهای  چه  و  وارداتی  کاالهای 
چراکه کشتی هایی که تخلیه را در بندر شهید رجایی 
انجام می دهند، در برگشت کاالی صادراتی را حمل 
کرده و به این صورت   هزینه های حمل کاهش پیدا 

می کند.

رونق اقتصاد بنادر در پسا تحریم
به طور قطع، محدودیت هایی که امروزه کشتی های 
ما به دلیل تحریم ها به آن دچار هستند و در برخی 
و  استرالیا  کره،  ژاپن،  کشورهای  بنادر  مانند  بنادر 
برداشته  ندارند،  تردد  امکان  اروپایی  کشورهای 
دارای  کشتی های  تجاری  فعالیت  حوزه  و  می شود 
پرچم ایران و به همین تناسب حوزه کسب و کار و 

اشتغالزایی نیز در این حوزه افزایش می یابد.
بنادر  مدیرکل   عبدالهی،  اسداهلل  را  مطالب  این 
دوران  و  توافق  درباره  خوزستان   دریانوردی  و 

پساتحریم گفت و درادامه افزود: نقش بنادر 
در یک زنجیره تأمین در حقیقت ایجاد بستر 
مناسب به منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی 
ارائه  آنها  ماموریت  است.  لجستیک  خدمات 
راه حل های مورد نیاز مشتری برای تسهیل 
جریان کاال است. این زنجیره ی حمل و نقل  
پاسخگوی نیازهای عملیاتی و مدیریتی فوق 
سه  به  دستیابی  با  کند  می  تالش  و   است 
کاهش  حمل،  سرعت  افزایش  عمده  هدف 
اتصال  ایمنی  حلقه  افزایش  و  هزینه حمل 
را  زنجیره  دراین  حمل  مختلف  های  روش 
موجب شود  و به گونه ای کارا سبب انتقال 

کاال در طول مسیر حمل گردد.
این  اصلی  بازیگران  کرد:  اضافه  وی 
کشتیرانی  خطوط  کاال،  صاحبان  زنجیره،  
بنگاه هایی   یعنی  پشتیبان  سازمان های  و 
تأمین  مانند  جانبی  خدمات  از  برخی  که 
بارگیری،  و  تجهیزات و ماشین آالت تخلیه 
بندری،  و  دریایی  لجستیک  خدمات  ارایه 
اخذ مجوزها، خدمات گمرکی را برای تسهیل 

جریان کاال عرضه می کنند، هستند.
شرایط  کرد:  تصریح  همچنین  عبدالهی 
کشتیرانی، پس از رفع تحریم ها، از دو جنبه 
می تواند مورد بررسی قرار گیرد. اول از منظر 
منظر  از  دوم  و  ایران  پرچم  و  ایرانی  ملیت 
عملیات  مفهوم  به  المللی،  بین  کشتیرانی 
ایران  مقصد  به  کاال  انتقال  و  نقل  و  تجاری 
یا از مبدا ایران، فارغ از اینکه پرچم کشتی 

ایرانی یا خارجی باشد.
طور  به  اول  بخش  مورد  در  داد:  ادامه  او 
قطع، محدودیت هایی که امروزه کشتی های 
و  دچار هستند  آن  به  تحریم ها  دلیل  به  ما 
در برخی بنادر مانند بنادر کشورهای ژاپن، 
امکان  اروپایی  کشورهای  و  استرالیا  کره، 
تردد ندارند، برداشته می شود و حوزه فعالیت 
به  و  ایران  پرچم  دارای  کشتی های  تجاری 
همین تناسب حوزه کسب و کار و اشتغالزایی 

نیز در این حوزه افزایش می یابد.
با  خوزستان   دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل  
در  ها  تحریم  لغو  به  متفاوت  نگاه  به  اشاره 
تحریم ها  از  بعد  کرد:  تصریح  دریایی  حوزه 
خط  که  جهانی  مطرح  کشتیرانی  خطوط 
با  دلیل  هر  به  داشتند،  ایران  به  مستقیم 
تحریم ها همسو شدند و ایران را ترک کردند.  
برای مقابله با این حرکت، مجموعه حمل و 
ابداع  با  ایران  فورواردری  و  المللی  بین  نقل 
وتالش، عملیات کراس استافینگ یا تخلیه و 

بارگیری دوباره را در کشورهای دیگر و 

تحریم ها جهت و نوع تجارت ایران را تغییر داد
محمدحسین داجمر، مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران با اشاره به اینکه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با 
لغو تحریم ها به دوران عادی فعالیت خود باز می گردد و دوره 
جدید فعالیتش آغاز می شود، گفت: مدت ها بود که منتظر 
چنین خبری بودیم. خوشبختانه با وجود تمامی مشکالت 
توافق حاصل شد. خوشبختانه همان طور که متن توافق نشان 
ایران و شرکت های  می دهد کشتیرانی جمهوری اسالمی 
کشتیرانی متعدد دیگری جزو موارد خروج از تحریم ها قرار 
گرفته اند و قطعا کشتیرانی می تواند به دوران عادی فعالیت 

خود بازگردد.
رئیس هیات مدیره کشتیرانی جمهوری اسالمی ادامه داد: 
کشتیرانی جمهوری اسالمی پیش از تحریم ها سهم مناسبی 
از بازارهای بین الملل داشت و خط کانتینری مناسبی بین 
خاور دور و اروپا داشت و سهم قابل توجهی از خط کانتینری 

در کشورهای جنوب مدیترانه را داشتیم که همه به دلیل 
تحریم ها از بین رفته است.

او اضافه کرد: در این سال ها نوع تجارت ما تغییر کرده است 
بطوریکه زمانی آلمان در صدر لیست تجارت خارجی ما بود اما 
سال هاست که چین جای آن را گرفته است. طبیعتا نوع تجارت 
ما با رفع تحریم ها تغییر کرده و پروژه های عمرانی به ویژه نفت 
و گاز و پتروشیمی و پاالیشگاهی و ایجاد کارخانجات صنعتی 
برای خطوط جنرال کارگو رشد می کند. داجمر درباره امکان 
برقراری خطوط کشتیرانی با آمریکا به مانا گفت: هنوز برنامه ها 
را در خصوص تجارت با آمریکا نمی دانیم. اگر تجارت با آمریکا 
هم آزاد شود قطعا ایجاد خط کشتیرانی با آمریکا هم مدنظر 
این خطوط  از  کدام  هر  با  متناسب  البته  می گیرد؛  قرار 

ناوگان باید با شرایط روز تقویت شود.
دوران  برای  کشتیرانی  آمادگی  به  اشاره  با  وی 
پساتحریم تصریح کرد: در سال های گذشته به دلیل 

کارشناسان صنعت دریایی دوران پسا تحریم را بررسی می کنند

با انجام توافق هسته ای ایران و 1+5، شرایط جدیدی در کشور در حال شکل گیری است و در حوزه های مختلف 
به ویژه اقتصادی باید با رویکرد مردم محور و کمک به رشد در تمامی عرصه  ها از فرصت به دست آمده نهایت 
استفاده را برد و از فرصت سوزی ها جلوگیری کرد. از بخش های بسیار مهم در این میان حمل و نقل تجاری به 
ویژه حمل و نقل دریای است که نقش مهمی در زمان تحریم ها ایفا می کرد و بیش از 90 درصد تجارت خارجی 
ایران از دریا انجام می شده است. آنچه مسلم است رویکرد درست در دوران پساتحریم می تواند به این حوزه 
کمک زیادی کند تا عالوه بر رسیدن به استانداردهای جهانی در بخش حمل و نقل دریایی، به توسعه بیشتر این 
صنعت دریایی که رونق اقتصادی را باعث می شود، کمک کند. چراکه حمل ونقل از بخش های کلیدی وشریانی 

اقتصاد بوده ونیازمند سیاستگذاری خاص برای توسعه است. 
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حمل و نقل 
دریایی اولین 

سنگری بود 
که مورد حمله 

قرار گرفت، 
باید به همان 

فوریت نسبت 
به اقدام 

عملی جهت 
بازسازی 
و جبران 

خسارت وارده 
به آن اقدام 

کرد   

گزارش

یا موضوع حمایت و غرامت های مرتبط با آن است.
دوره  در  کشتیرانی ها  بررسی  به  اشاره  با  پل مه 
تجارت  و  کشتیرانی  به  دیگر  نگاه  گفت:  پساتحریم 
بین المللی حمل و نقل دریایی نشان می دهد که بعد 
از تحریم ها خطوط کشتیرانی مطرح جهانی که خط 
تحریم ها  با  دلیل  هر  به  داشتند،  ایران  به  مستقیم 

همسو شدند و ایران را ترک کردند.
حتی  المللی  بین  شرکت های  اینکه  بر  تاکید  با  او 
حاضر نمی شدند کانتیر به ایران بدهند، اضافه کرد: 
در بخش حمل و نقل دریایی، کاال از مبادی خارج به 
کشورهای ثالث منتقل و از آنجا با تغییر کانتینر که 
حاصل مدیریت، نظارت شرکت های فورواردر ایرانی 
این  بر  منتقل می شد.  ایران  به  صورت می گرفت، 
اساس نرخ تمام شده حمل، افزایش و تورم اقتصادی 

انباشته می شد.
شدن  برداشته  با  افزود:  دریایی  حوزه  فعال  این 
تحریم ها خطوط کشتیرانی بعضا به صورت مستقیم 
باکس های کانتینری  تردد  اجازه  اعزام و  را  شناورها 
به ایران داده می شود و امکان اینکه کاال به صورت 

مستقیم به ایران وارد شود فراهم می شود. 

پروانه کشتی ها مانند سانتریفیوژها چرخیدند
رئیس هیات مدیره انجمن کشتیرانی خدمات وابسته 
با اشاره به اینکه تحریم دورانی بود که می شود آن 
را جزء تاریخ این مملکت طبقه بندی کرد اما نباید 
آنرا به بایگانی راکد سپرد، گفت: درس هایی که باید 
این است که  تاریخ معاصر تحریم آموخت  از دوران 
دولتمردان و دستگاه های اجرایی ما، همانند غربی ها 
را  دریایی  نقل  و  حمل  صنعت  نوزدهم  قرن  از  که 
امکانات  تمامی  با  و  کرده   تلقی  استراتژیک  صنعتی 

اقدام  آن  تقویت  و  حفظ  به  نسبت  خود 
ناوگان  تقویت  به  خاص  توجه  باید  کردند، 
ایرانی داشته باشند که این مهم در راستای 
منویات مقام معظم رهبری و مبانی اقتصاد 

مقاومتی نیزهست.
به  اشاره  با  کشاورز  حمزه  کاپیتان 
پیکره  بر  شده  وارد  سنگین  خسارت های 
حمل و نقل دریایی کشور در دوران تحریم 
افزود: بر اساس همان اصلی که حمل و نقل 
حمله  مورد  که  بود  سنگری  اولین  دریایی 
نسبت  فوریت  همان  به  باید  گرفت،  قرار 
جبران  و  بازسازی  جهت  عملی  اقدام  به 
همچنین  کرد.  اقدام  آن  به  وارده  خسارت 
باید در اقدامی هماهنگ نسبت به دادرسی 
صنعت  شده  تضییع  حقوق  و  حق  اعاده  و 
ذیصالح  مراجع  طریق  از  کشور  دریایی 
تا  کرد  اقدام  قضایی  پیگیری های  به ویژه 
قدرت هایی که از این نوع ابزار جهت تحمیل 
خواسته های خود استفاده می کنند، پاسخگو 
بوده و از عواقب اقدامات ناعادالنه خود نیز 
آگاه شده و شاید به عنوان اقدامی باز دارنده 
در موارد مشابه آینده مفید فایده قرار گیرد.

و  حمل  امکانات  بسیج  لزوم  بیان  با  وی 
و  خسارت ها  باید  داد:  ادامه  کشور  نقلی 
سال  چند  این  در  که  افتادگی هایی  عقب 
ایجاد شده را با تالش مضاعف خود جبران 
راستای  در  خدمات  بهبود  فرهنگ  و  کرده 
تقویت اقتصاد کشور باید در سرلوحه تولید 
کنندگان خدمات حمل و نقلی داخلی قرار 

داده شود.

مساله  این  دادند.  انجام  بیشتر  هزینه های  با  البته 
هزینه مضاعفی را به کشور و ملت تحمیل کرد که 
درصورت برچیده شدن تحریم ها این مساله برطرف 
خواهد شد و با ورود مستقیم کشتی های بین المللی 
تمام  قیمت  کاهش  به  منجر  ایران، عمال  بنادر  به 
شده حمل خواهد شد و آثار مثبت آن به طبع بر 
نمایان خواهد  پیش  از  بیش  اقتصاد کشور  چرخه 
شد و قطعا در آینده ظرفیت های خالی برخی بنادر 

در دوران تحریم مجددا به کار گرفته خواهد شد.
می  که  موضوعاتی  دیگر  از  کرد:  اضافه  عبدالهی 
تواند پس از رفع تحریم ها بسیار مورد توجه قرار 
گیرد مسأله سرمایه گذاری در فعالیت های بندری 
و دریایی توسط افراد و شرکت های خارجی است 
. مسأله ای که قبل از وضع تحریم های اقتصادی 
تحریم  وضع  از  اما پس  بود  گیری  در حال شکل 
ها به طور کلی از دستور کار خارج شد . همانطور 
نوع  بهترین  خارجی  سرمایه  جذب  دانیم  می  که 
تأمین مالی پروژه های بزرگ و زیر ساختی است 
که موجب می شود منابع مالی همراه فن آوری روز 

جهان وارد کشور شود.
 

در  دریایی  بیمه های  توانمندی  بر  تکیه 
پساتحریم

معاون فنی بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسالمی 
مورد  را  تحریم ها  لغو  بیمه ای  منظر  از  هم  ایران 
بیمه ای  شرکت های  گفت:  و  داد  قرار  بررسی 
توانمندی در دوران تحریم تاسیس شدند که نباید 
بیمه  ورود  برای  قرمز  فرش  پساتحریم  دوران  در 
گران خارجی پهن شود و توانمندی داخلی ایجاد 

شده، به سرعت از بین برود.
سیاست  اینکه  به  اشاره  با  عزتی  علی  کاپیتان 
که  است  این  ایران  اسالمی  جمهوری  کشتیرانی 
به  بضاعت  پساتحریم  دوران  در  شرایطی  هر  در 
وجود آمده در بخش بیمه های دریایی حفظ شود، 
افزود: بیش از هفت سال از اعمال تحریم ها علیه 
بخش دریایی کشور به خصوص شرکت های بزرگ 
کشتیرانی کشور می گذرد. در این هفت سال با فراز 
و نشیب های متعددی مواجه بودیم اما عمده ترین 
محدودیتی که صنعت حمل ونقل دریایی کشور آن 
را تجربه کرد، تحریم ها و محدودیت های بیمه ای 

بود که در اکتبر سال ۲۰۱۰ اعمال شد.
از  که  تدابیری  با  خوشبختانه  کرد:  تصریح  وی 
سوی مسئوالن ذی ربط اتخاذ شد توانستیم تحریم 
محدودیت های  از شدیدترین  یکی  که  را  بیمه ای 
اعمال شده بود، بدون مشکل چندانی، پشت سر 
بگذاریم به گونه ای که ناوگان ملی کشور در طول 
این مدت توانست با تکیه بر توانمندی های داخلی 

و تدابیری که اتخاذ شده بود به فعالیت خود 
هیچ  که  نیست  گونه  این  البته  دهد.  ادامه 
خدشه ای در فعالیت های ناوگان ایجاد نشده 
باشد اما هدف آنها مبنی بر زمین گیر کردن 

ناوگان تجاری کشور، اتفاق نیفتاد.
عزتی با تاکید بر دو کلوپ آی اند پی تخصصی 
حاضر  حال  در  گفت:  کشور  در  شده  ایجاد 
این کلوپ ها به خصوص برای کشورهایی که 
کاماًل  دارند  ما  با  را  بیشتری  تجاری  روابط 
کتمان  قابل  البته  هستند.  شده،  شناخته 
براساس  و  پساتحریم  شرایط  در  که  نیست 
بعضاً  ناوگان  توسعه ای  طرح های  و  نیازها 
امکانات  از  مقتضی  نحو  به  هستیم  مجبور 
بیمه گران خارجی هم استفاده کنیم. اما این 
استفاده محدود به شرایط و زمانی است که 
و  بیمه گران خارجی  از  استفاده  چاره ای جز 

کلوپ های معتبر بین المللی نباشد.

کشتی های ایرانی و کشتیرانی در دوره 
پساتحریم

مسعود پل مه، نایب رئیس انجمن کشتیرانی 
اینکه وضعیت  با اشاره به  و خدمات وابسته 
کشتیرانی ایران پس از تحریم ها، از دو منظر 
بررسی  قابل  و کشتیرانی  ایرانی  کشتی های 
ایرانی  های  کشتی  مورد  در  گفت:   است، 
اولین موضوع که پس از تحریم ها دستخوش 
اند. آی  پی.  و  بیمه ها  مبحث  می شود  تغییر 
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مجمع عمومی انجمن کشتیرانی تشکیل شد

نجمن ا م  ایپ

14 گزارش

با حضور 112 نفر از اعضا

آن  در  در  و  تشکیل  بعدازظهر  یکشنبه  وابسته  خدمات  و  کشتیرانی  انجمن  ساالنه  عمومی  مجمع 
صورت های مالی سال 93 به تصویب رسید.

به گزارش سی نیوز، مجمع عمنومی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با حضور ۱۱۲ عضو در سالن اجتماعات 
اتاق بازرگانی ایران تشکیل شد و پس از قرائت گزارش عملکرد سال ۹۳ توسط کاپیتان کشاورز، رئیس هیات 
مدیره انجمن و ارائه گزارش مالی ۹۳ توسط خزانه دار انجمن، امید ملک و تاییدیه صورت های مالی توسط محمد 

عیقرلو، بازرس هیات مدیره انجمن، این صورت ها به تصویب مجمع عمومی رسید.
بنابراین گزارش، در این مجمع برخی از اعضا به طرح مشکالت خود درباره موضوعات تخصصی دریایی پرداختند 

و هیات مدیره انجمن هم عالوه بر ارائه توضیحات درباره برخی موارد، قول پیگیری موارد مطرح شده را داد.
بر اساس این گزارش در ادامه مجمع، رای گیری برای انتخاب بازرس انجمن انجام شد و محمد عیقرلو، دوباره به 

عنوان بازرس انتخاب و مهدی عابدینی به عنوان علی البدل انتخاب شدند.
مجمع فوق العاده انجمن نیز به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا، به جلسه بعدی موکول شد.
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