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هفته گذشته، خبرنگاران، گزارشگران، عکاسان و تصویربرداران رسانه های جمعی و تخصصی 
کشور مهمان نشســت خبری ساالنه انجمن کشــتیرانی و خدمات وابســته ایران بودند. 
مسعود پل مه در این نشســت با اعالم خبر کاهش تعرفه دیرکرد کانتینرها از دهم آذرماه 
تشریح کرد که این موضوع به ثبات بازار اقتصاد کشــور و یک وحدت رویه در بنادر کشور 
کمک شایانی خواهد داشت. مسئله ای که طی یک سال گذشــته و با تنوع تعرفه ها باعث 
یک بی سامانی شده بود و در نهایت با تدبیر انجمن کشتیرانی به سرانجام مطلوب رسید.

پس از برگزاری نخستین جلسهداسـتان جـلد .....
و حضور اعضا

 ترکیب سمت های هیات مدیره
انجمن کشتیرانی مشخص شد

 معرفی یک سایت کاربردی برای فعاالن
حمل ونقل دریایی

 مسافت و زمان بین دو بندر
را آنالین محاسبه کنید

نشست خبری انجمن کشتیرانی
با حضور اصحاب رسانه هاي جمعی کشور برگزار شد
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ترکیب سمت های بیست وســومین دوره هیات مدیره 
انجمن کشــتیرانی و خدمات وابسته ایران مشخص شد. 
پس از برگزاری انتخابات، شــمارش آرا و مشخص شدن 
اعضا، نخستین جلســه هیات مدیره انجمن کشتیرانی 
برگزار و ترکیب سمت های هیات مدیره نیز مشخص شد. 
بدین ترتیب روزبه مختاری به عنوان رئیس هیات مدیره، 
محمد نیک پی به عنــوان نایب رئیس هیــات مدیره و 
حسین ناجی پور به عنوان خزانه دار انتخاب شدند. پیش 
از این، ریاست هیات مدیره به عهده امید ملک بود. یادآور 

می شــود، مجمع عمومی انجمن کشــتیرانی و خدمات 
وابسته ایران روز ســی مهر ماه در اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی تهران برگزار شد و اعضای جدید هیات 
مدیره انجمن پس از اخذ و شــمارش آرا به ترتیب روزبه 
مختاری، محمد نیک پی، مجید ورشوســاز، امید ملک، 
حســین ناجی پور، مهســا اکبری طاری و نیما روشنایی 
انتخاب و مشخص شدند. همچنین فرداد فیروزپور، مریم 
»نگین« بهلولی و محمد روشــنی نیز در این انتخابات به 

ترتیب به عنوان اعضای علي البدل انتخاب شده بودند. 

نشست خبری انجمن کشتیرانی و 
خدمات وابسته ایران برگزار شد

توافقنامه کشتیرانی تجاری بین ایران 
و قزاقستان به زودی اجرا می شود

برون سپاری بنادر کوچک شمالی و جنوبی کشور از 
مدت ها قبل آغاز شده است. به عنوان مثال بندر آستارا 
با یک قرارداد ۴۰ ساله واگذار شده و باقی قرارداد باقی 

بنادر نیز به زودی انجام خواهد شد.

ترکیب سمت های هیات مدیره انجمن 
کشتیرانی مشخص شد

وزیر راه و شهرسازی گفت: با اسکله های جدیدی 
که در بنــدر چابهار احداث می شــود بزرگ ترین 
کشــتی های کانتینری در این بندر پهلو خواهند 
گرفت، ایران در تراز کشورهای دارای بنادر پیشرفته 
قرار خواهد گرفت. محمد اسالمی در بازدید از طرح 
توسعه بندر شهید بهشتی چابهار، اظهار کرد: یکی 
از اقداماتی که در بندر چابهار شــاهد آن هستیم، 
برچیدن اسکله های نصب سریع است که در دهه ۶۰ 
ایجاد شده بود. با سرمایه گذاری که به همت دولت 
در بندر چابهار انجام شــده است، فاز نخست طرح 
توسعه بندر شهید بهشــتی چابهار به بهره برداری 
رسیده است. اکنون بندر چابهار، بندری استاندارد، 
مجهز، با کیفیت و مجهز به تجهیزات روز با ظرفیت 

۸,۵ میلیون تن است.
وی با بیان ایــن که مجموع ظرفیت بندر شــهید 
بهشتی و شهید کالنتری به ۱۱ میلیون تن خواهد 
رســید افزود: این یک پیشــرفت بزرگ و یکی از 
اهدافی است که برای توســعه سواحل مکران جزو 
الزامات برنامه ای بوده است. به گفته اسالمی، ۲۰۳ 
هکتار اســتحصال در فاز نخست طرح توسعه بندر 
چابهار انجام شده است و با اجرای فاز ۲ بندر چابهار، 
ظرفیت این بندر به حدود ۳۵ میلیون تن در مجموع 
اعم از اســکله های نفتی، فلــه و کانتینری خواهد 
رســید.  وزیر راه و شهرســازی افزود: مدرن ترین 
ترمینال مسافربری دریایی کشــور با برخورداری 
تجهیزات روز دنیا در بندر چابهار ایجاد شده است، 
در هیچ نقطه ای از کشــور ترمینال مسافری با این 
مشخصات وجود ندارد.  در سال ۹۶ کشتی مسافری 
بین چابهار و مســقط تــردد می کــرد اما متوقف 
شــد که با هماهنگی انجام شــده و انعقاد قرارداد 
توسط سازمان بنادر و دریانوردی، از پایان آذر ماه 
امسال کشتی های مسافری در این مسیر عملیات 

جابه جایی مسافر را آغاز خواهد کرد. 

خـبر
ویـژه 

پس از برگزاری نخستین جلسه و حضور اعضا

وزیر راه در بازدید از بندر چابهار عنوان کرد

محمدعلی حسن زاده  |   معاون امور بندری و 
اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی   ¦     

نشست خبری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به 
میزبانی مسعود پل مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و با حضور 
اصحاب رســانه از خبرگزاری فارس، خبرگزاری تسنیم، 
ماهنامه صنعــت حمل ونقل، باشــگاه خبرنگاران جوان، 
پرتال حمل ونقل، خبرگزاری مانا، پایگاه خبری وزارت راه 
وشهرسازی، خبرگزاری مهر، پایگاه خبری سازمان بنادر 
و دریانوردی، روزنامه همشــهری، روزنامه دنیای اقتصاد، 
ماهنامه ترابران، اقتصاد نیوز، خبرگزاری ایلنا، روزنامه ایران، 
پایگاه خبری تین نیوز، خبرگزاری مارین نیوز و خبرگزاری 

ایسنا در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. 

محمدعلی سعیدی پور، مدیرکل توافقنامه ها و توسعه 
بازار ســازمان بنــادر و دریانوردی گفــت: توافقنامه 
کشتیرانی تجاری در حوزه حمل و نقل دریایی بین ایران 
و قزاقستان می تواند نقش ویژه ای در توسعه کریدورهای 
بین المللی و افزایش حجم بارهای ترانزیتی داشته باشد. 
این توافقنامه برای دو کشور تعهداتی به همراه دارد و در 
این میان هماهنگی هایی در مباحث کشتیرانی مطرح 
شده که بسیار اثرگذار است. هم اکنون فرآیند استصوابی 
این توافقنامه در کشــور پس از ارائه به مجلس در حال 

انجام است که به زودی ابالغ و اجرایی خواهد شد.

وجود مدرن ترین ترمینال 
مسافری دریایی کشور در 

بندر چابهار
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تعداد کانتینرهای جهان از مرز 23.5 میلیون 
TEU فراتر رفت

 واژگونی کشتی باری حامل
15 هزار راس گوسفند

افزایش ۶۴ درصدی تولید 
بزرگ ترین تولیدکننده LNG جهان

سایت معتبر آلفاالینر گزارش اخیر خود را در حوزه صنعت 
حمل ونقل کانتینری جهان ارائه کرد. بر این اســاس، تعداد 
کانتینرهای جهان از مرز ۲۳,۵ میلیــون  TEU فراتر رفت 
که یک رکورد تازه در این بخش محسوب می شود. رنکینگ 
برترین شــرکت های فعال در عرصه حمل ونقل کانتینری 
جهان نسبت به ماه گذشــته همچنان بی تغییر باقی مانده 
و ای.پی.ام مرســک با اختصاص ســهم ۱7,۸ درصدی کل 
حمل ونقل کانتینری دنیا در رتبه یک قرار دارد. شرکت های 
مدیترانه ای، کاسکو، سی.ام.ای سی.جی.ام و هاپاگ لوید در 

رتبه های بعدی این فهرست قرار دارند.
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران نیز همچون سه ماه گذشته 
در رتبه چهاردهم قرار گرفته و تغییر جایگاه نداشــته است. 
IRISL با در اختیار داشــتن ۱۵۲ هزار TEU کانتینر، سهم 
۶ دهم درصدی در صنعت حمل ونقــل کانتینری دنیا دارد. 
هلدینگ آنتونگ اما در نزدیکی این شرکت ایرانی قرار دارد. 
در گزارش اخیر تعداد کشتی های فعال این حوزه نیز ۶۱۵۱ 
فروند عنوان شده است. DWT  نیز نسبت به ماه گذشته رشد 

داشته و به بیش از ۲۸۵ میلیون تن رسیده است. 

مسافت و زمان بین دو بندر را 
آنالین محاسبه کنید

 معرفی یک سایت کاربردی برای فعاالن
 حمل ونقل دریایی

ویـژه خـبر

آلفاالینر گزارش می دهد

سایت های متنوعي در خدمت صنعت حمل ونقل 
دریایی هســتند تا اطالعات جذابی را به فعاالن 
این عرصه ارائه کنند. از جمله ســایت های مفید 
و پرکاربرد برای فعاالن عرصه حمل ونقل دریایی 
می توان به sea-distances.org اشــاره کرد. 
کاربران در سایت »سی-دیستنسینگ« می توانند 
فاصله بین تمام بنادر دنیا در همه کشورها را به صورت 
دقیق محاســبه کنند. همچنین اگر سرعت حرکت 
کشتی را بین دو بندر مشخص کنند می توانند با یک 
برایند درست متوجه شوند که کشتی در فاصله بین 

دو بندر چند روز در راه خواهد بود. 
برای آزمون این سایت کافی است ابتدا کشور بندر 
مبدا )Port of Departure( و بعد کشور بندر 
مقصد )Port of Arrival(  را مشــخص کنند. 
سپس نوبت تعیین بندر می رســد تا مشخصات 
بندر مبدا و مقصد به سامانه ارائه شود. در انتها نیز 
می توانید سرعت حرکت کشتی را مشخص کنید 
تا فاصله و زمان دقیق رسیدن کشتی به بندر مورد 

نظر به شما نشان داده شود.
برای مشخص شــدن کارکرد این سایت مفید ما 
کشور مبدا را ایران و کشــور مقصد را آلمان قرار 
می دهیم. بعد از مشــخص شدن کشــورها، تنها 
بنادر مبدا و مقصد نشــان داده خواهد شد و پس 
از مشخص کردن آنها و سرعت کشتی می توانید 
روی کلید calculate کلیک کنید. برای این مبدا 
و مقصد و در صورت حرکت کشتی با سرعت ۱۰ 
نات دریایی، ۶۳۶۹ مایل بین بندر شهید رجایی تا 
بندر هامبورگ از طریق کانال ســوئز فاصله است. 
همچنین کشتی شــما ۲۶ روز و ۱۰ ساعت در راه 

خواهد بود تا به هامبورگ برسد. 

یک فروند کشــتی باری که حامــل ۱۵ هزار راس 
گوسفند بود در دریای سیاه و در آب های مرزی کشور 
رومانی واژگون شد. کشتی باری »کویین هیند« پس 
از آنکه به سمت عربستان سعودی عزیمت کرد، در 
آب های شهر »کانس تانتا« به دلیلی نامعلوم واژگون 
شد. مسئوالن بندری این شــهر اعالم کرده اند که 
خدمه این کشتی باری شامل ۲۰ نفر شهروند کشور 
ســوریه و یک نفر لبنانی بوده اند که همگی نجات 
یافته اند. تنها تعداد اندکی از این گوسفندها به صورت 

زنده نجات یافتند.  

قطر که بزرگ ترین تامیــن کننده گاز طبیعی مایع 
)LNG( در جهان است، پس از اینکه تاسیسات تولید 
جدیدی را برای بهره بــرداری از ذخایر جدید اضافه 
کرد، قصد دارد ظرفیت تولید خود را دو سوم افزایش 
دهد و تا سال ۲۰۲7 معادل ۱۲۶ میلیون تن در سال 
تولید کند. مسئوالن گفته اند که کار مهندسی برای 
دو واحد عظیم LNG با مجموع ظرفیت ۱۶ میلیون 
 LNG تن در سال را آغاز می کنند و در نتیجه تولید
قطر از 77 میلیون تن فعلی بــه ۱۲۶ میلیون تن تا 

سال ۲۰۲7 صعود خواهد کرد.

ما تولید LNG را تا سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۱۰ میلیون تن 
افزایش خواهیم داد و چهار فاز تاسیسات تولید جدید را 
راه اندازی می کنیم و قصد داریم تولید مان را 6۴ درصد 
افزایش دهیم. 

 سعد الکعبی  |   
مدیرعامل قطر پترولیوم   ¦     
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سخنرانی جمعی از فعاالن اقتصادی
در ابتدای ایــن دیــدار، تعــدادی از تولیدکنندگان 
و فعاالن اقتصــادی به تبیین شــرایط فعلی کشــور 
و مســائل و مشــکالت پیــش روی عرصــه تولید 
پرداختند و به ضرورت توجه هر چه بیشــتر مسئوالن 
برای رفــع موانع حوزه کســب وکار تاکیــد کردند.

می کنند، جای دیگری چشم می دوزند، اینها می آمدند می دیدند راه 
این است، دریچه  منتقل کننده  حیات و روشنایی و نیرو به داخل کشور 
همین دریچه ی بازشده  به وسیله  عناصر متصّدی و متکّفل تولید است؛ 
راه غیر از این نیست. آسیب ناپذیرکردن و در واقع مسلّح کردن انقالب 

به سالح تولید داخلی و اراده ی داخلی. 

 شما فرماندهان بخش اقتصادی هستید
آنچه من می خواهم به شــما بگویم در درجه  اّول، این است که عرصه  
تولید و رونق اقتصادی و اوج گرفتن ثروت ملّی و رفاه عمومی در کشور، 
مثل همه  عرصه های دیگر احتیاج دارد به پیشــروانی، فرماندهانی، 
صفوف مقّدمی؛ آن پیشروان و فرماندهان و صفوف مقّدم، شما هستید؛ 
شما تولیدکنندگان. بنده صرفاً جمع حاضر در این جلسه را نمی خواهم 
بگویم؛ این نــوع، این حرکت، همیــن آقایانی کــه صحبت کردند، 
فعالیت های خودشان را گفتند، اینها صفوف مقّدم و خط شکن های این 

 راهی جز ترویج تولید نداریم
این دیدار در درجه  اّول برای تکریم تولیدکنندگان است. ما خواستیم 
در افکار عمومی کشور این حرف جا بیفتد که نظام جمهوری اسالمی به 
معنای واقعی کلمه به تولیدکنندگان و ترویج کنندگان صنعت داخل، 
کشاورزی داخل، تولید داخل، خدمات داخل اهمیت می دهد و آنها را 
تکریم می کند. آنچه شما باید مطمئن باشید و بدانید این است که من 
معتقد به این حرکتم. بنده معتقدم که عالج مشکالت کشور، کلید حّل 
معضالت کشور عبارت است از ترویج تولید داخلی در بخشهای مختلف. 
خوشبختانه امشب این تعدادی از فعاالن اقتصادی که صحبت کردند، 
حرفها سنجیده بود، در این جلسه تعدادی از مسئولین محترم حضور 
دارند، لکن این کافی نیست؛ ای کاش در این جلسه تعداد بیشتری از 
مسئولین دولتی -بخشــهای مختلف دولت- و همچنین تعدادی از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی بودند و این حرفها را می شنیدند؛ 
یا آن کسانی که در مورد تولید یا رونق اقتصاد کشور جور دیگری فکر 

ما، هم  بدانند؛ هم دوستان  »همه 
ما در عرصه ی جنگ  ما.  دشمنان 
عرصه ی  در  زدیم،  عقب  را  دشمن  نظامی 
در  زدیم،  عقب  را  دشمن  سیاسی  جنگ 
عرصه ی جنگ امنّیتی دشمن را عقب زدیم 
-همین کارهای این چند روز، کارهای امنّیتی 
امنّیتی  نبود، کار  اینها کارهای مردمی  بود؛ 
بود؛ عقب زده شدند- در عرصه های مختلف 
در  الهی،  توفیق  به  زده ایم؛  را عقب  دشمن 
عرصه ی جنگ اقتصادی هم دشمن را به طور 
قاطع عقب خواهیم زد.« این بخشی از بیانات 
از  جمعی  با  دیدار  در  رهبری  معظم  مقام 
تولیدکنندگان، کارآفرینــــــان و فعاالن 
اقتصادی بود که در اواخر آبــــان ماه در 
تاکیدات  بود.  )ره(  خمینی  امام  حسینیه 
ایشان بر رفع موانع تولید و خدمات داخلی 
نشانگر توجه و اهمیت این مقوله در دوران 
کنونی دارد. بخشی از بیانات معظم له در این 
دیدار آورده شده است. یادآور می شود در 
این دیدار، مسعود پـــل مه، دبیرکل انجمن 
کشتیرانی به همراه جــــمعی از مسئوالن 
و  بنادر  سازمان  شهرسازی،  و  راه  وزارت 
 دریانوردی و همچنیـــــن فعاالن عرصه

حمل ونقل کشور نیز حضور داشتند. 

گزارش

مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعاالن اقتصادی عنوان کردند

 بخش خصوصی و دولتی
باید مکمل همدیگر باشند
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حضور دبیرکل انجمن کشتیرانی در جلسه
مســعود پل مــه، دبیــرکل انجمــن کشــتیرانی و 
خدمات وابســته ایران بــه همراه محمد اســالمی، 
وزیر راه و شهرســازی، مســئوالن ســازمان بنادر 
و جمعــی از فعاالن حــوزه حمــل ونقل کشــور، در 
دیــدار بــا مقام معظــم رهبــری حضور داشــت.

گزارش

عرصه و این میدان اند؛ این میدان هم میدان مهّمی است، میدان خطیری 
است، میدان جنگ است. جنگ اقتصادی در دنیا به شکل های مختلفی 
وجود دارد. آن کسانی که دست شــان در کار مسائل اقتصاد بین المللی 
است، بروشنی می بینند که کشــورها و قدرت ها، و همه  دنیا با هم سِر 
مسئله  اقتصادی جنگ دارند. تحریم از اّول انقالب بود، اّما در این ده سال 
اخیر شّدت بیشتری پیدا کرده؛ و این تحریم فعاًل خواهد بود؛ اینکه کسی 
امید ببندد به اینکه حاال یک سال دیگر، دو سال دیگر این تحریم تمام 
می شود، خیال باطل اســت، این تحریم حاالحاالها هست، باید باشد و 
خواهد بود. ما برای نجات اقتصاد کشور، چشممان را، امیدمان را نبندیم 
به اینکه حاال ِکی بشــود این تحریم برداشته بشود یا این شخص نباشد 
یا آن جمع نباشد یا این کشــور چنین بکند، نه؛ اینها تأثیری ندارد، این 
تحریم هست. حاال البّته یک زرنگی هایی بعضی می کنند، تحریم را دور 
می زنند، خیلی هم خوب است، عیبی ندارد، دست شان درد نکند اّما کار 
اساسی مصون سازی اقتصاد کشور از آســیب دیدن از تحریم است؛ کار 
اساسی این است. ُدور زدن تحریم یک تاکتیک است، مصون سازی کشور 
در مقابل تحریم، یک راهبرد است، باید این کار را کرد، باید کاری کرد که 

ما در مقابل تحریم آسیب پذیر نباشیم.

 تحریم را به فرصت تبدیل کنیم
در داخل کشــور، ظرفّیت ها خیلی باال است. شما بهتر از من می دانید، 
من هم البّته بی اّطالع نیســتم. در بخش های مختلــف، ظرفّیت های 
استفاده نشــده ای وجود دارد که با این موانع نمی توانیم از آنها استفاده 
کنیم، موانع را برداریم تا بشود استفاده کرد. پس ببینید، همه  حرف در 
این جلسه  این اســت که ظرفّیت های کشور بی نهایت و فراوان است، از 
بخشی  از آنها استفاده شده و اثربخشــی داشته، از بسیاری هم استفاده 
نشده؛ اگر بتوانیم از آن ظرفّیت ها استفاده کنیم اقتصاد مصون میشود 
که به برکت این تحریم، استفاده خواهیم کرد؛ این تحریم از این جهت 
می تواند -یکی از دوســتان هم اینجا گفتند؛ حرف درســتی است-  به 
جای تهدید برای ما، تبدیل بشــود به فرصت. اگر توانســتیم با تکیه  بر 
توان داخلی، تحریم را بی اثر بکنیم، آن عامل تحریم کننده هم از تحریم 
دست برمی دارد. البّته وقتی او از تحریم دست برداشت، ما نباید سیاست 
تکیه به داخل را باز عوض کنیم. ظرفّیت های کشور زیاد است؛ همه هم 

تکلیف دارند.

 مخاطب اصل ۴۴ قانون اساسی شما هستید
  در مورد فّعاالن اقتصادی که شما  باشید، یک کلمه فقط عرض می کنم 
که مخاطب سیاست های اصل ۴۴ شما هستید؛ اصاًل مخاطب این مسئله  
اصل ۴۴ و آن چهارچوب که ما این را آمدیم بــا نگاه قانونی باز کردیم و 
سیاســت های اصل ۴۴ را بیان کردیم برای مردم، تبیین کردیم برای 
مردم، شما هستید. البّته آن روزی که این سیاست ها ابالغ شد، همه تأیید 
کردند؛ یعنی من آن روز یادم نمی آید که حّتی یک نفر از کسانی که جزو 
منتقدین اقتصادی اند،  صاحب نظران اقتصادی اند، اعتراض کرده باشند؛ 
همه تأیید کردند، همه گفتند کار درســتی اســت و همین هم هست. 
مسئولین دولتی هم همین  جور. البّته درست عمل نشده؛ اینکه به بهانه  

در داخل کشور، 
ظرفّیت ها خیلی 

باال است. شما 
بهتر از من می 

دانید، من هم البّته 
بی اطالع نیستم. در 
بخش های مختلف، 

ظرفّیت های 
استفاده نشده ای 

وجود دارد که 
با این موانع 

نمی توانیم از آنها 
استفاده کنیم، موانع 

را برداریم تا بشود 
استفاده کرد

دور زدن تحریم 
یک تاکتیک است، 

مصون سازی کشور 
در مقابل تحریم، 

یک راهبرد است، 
باید این کار را 

کرد، باید کاری 
کرد که ما در مقابل 

تحریم آسیب پذیر 
نباشیم

اصل ۴۴، فالن کارخانه را بدهند به یک آدم سوءاستفاده چی که کارخانه 
را برچیند و برج بسازد، تقویت بخش خصوصی نیست؛ و همین هم چقدر 
فضا را خراب کرد. در بین فّعاالن اقتصادی و آن کسانی که شرکت های 
دولتی به اینها داده شده، شاید یک درصد هم آن  جور کاری نکردند، بقّیه 
سالم عمل کردند، اّما همان یک درصد وقتی گفته شد، تکرار شد، موجب 
این شد که یک بدبینی ای به وجود بیاید که »چرا این جوری است«. من 
به شما عرض بکنم مخاطب شما هســتید؛ سیاست های اصل ۴۴ برای 
شما که فّعال اقتصادی هستید، هم حق ایجاد می کند، هم تکلیف ایجاد 

می کند؛ مسئولّیت دارید؛ بروید قضّیه را دنبال کنید.

 بخش دولتی و خصوصی مکمل همدیگرند
  توصیه  مؤّکد بنده به نهادهــای عمومی غیر دولتی این اســت که در 
کارهای اقتصادی مطلقاً رقیب بخش خصوصی نشــوند. این، آن حرفی 
است که ما به همه  نهادهای عمومی غیر دولتی گفتیم و می گوییم. در 
جاهایی که بخش خصوصی، یا تــوان الزم و امکانات را ندارد، یا رغبتی 
ندارد، وارد بشــوند؛ اگر چنانچه بعد از مّدتی بخش خصوصی وارد آنجا 
شــد، اینها از آنجا هم به یک نقطه  دوردســت تر و سخت تری مهاجرت 
کنند و بروند آنجا کار کنند، ســرمایه گذاری کنند؛ و جــداً از رقابت با 
بخش خصوصی پرهیز کنند. مطلبی که من اصرار دارم که دستگاه های 
حکومتی بجد دنبالش باشند، مسئله ی بهبود فضای کسب و کار است؛ 
همه ی این چیزهایی که این آقایان گفتند ناشــی از عدم بهبود فضای 
کسب و کار است؛ قوانین مزاحم، مقّررات مزاحم، عملکرد احیاناً غلط  ، نه 
از روی غرض ورزی که یک جاهایی هم ممکن است از روی غرض ورزی 

باشد.
باید محیط مســاعد تولید را در کشــور به وجود بیاورند؛ یعنی محیط 
مســاعدی به نفع حرکــت تولیــدی و جهت گیری تولیــد، در مقابل 
جهت گیری واردات و تکیه  به خارج. فضای اقتصادی کشــور را، فضای 
مالی و پولی کشــور را، بانک را، گمرک را، بودجه را، تأمین اجتماعی را، 
مقّرراِت اینها را در جهتی ســوق بدهند که به نفع تولید باشــد. مسئله  
سیاســت های اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجّدداً تأکید می کنیم 
که سیاست های اصل ۴۴ مسئله ی جایگزینی بخش خصوصی به جای 
بخش دولتی نبود؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی 
دارد؛ اینها باید بــه هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشــند. ما گفتیم 
»بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد«؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری 
را که ســرمایه  بخش خصوصی می تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد 
آن نشود؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی؛ 

اینها بشوند مکّمل هم.

 مشکالت بانکی و گمرکی باید مرتفع شود 
  قوانین و دســتورالعمل های مزاحم -که این بخــش مربوط به مجلس 
است- باید نسخ بشود، با مقّررات تسهیل کننده جایگزین بشود. در برخی 
از قوانین، این اتّفاق افتاده؛ یعنی قوانیــن را تغییر داده اند به نفع تولید، 
لکن اجرایی نشده، قوانین خوبی گذاشته شده، بعضی هایش قانون گذاری 
شده، اما اجرایی نشده، باید اجرایی بشود. مشکالت عمده  ما در همین 
زمینه ی بانک و گمرک و مانند این چیزها اســت؛ اینها بایستی برطرف 
بشود که مجلس و دولت باید در این زمینه بِجد فّعالیت کنند.  یک مطلب 
هم در توصیه های الزم به دولت، عبارت است از ثبات در سیاست های 
پولی و مالی؛ ثبات در سیاست ها. سیاست هایی که هر چند ماه یک بار 
یا یک سال یک بار تغییر پیدا کند، ضربه های ســختی به تولید کشور 
می زند. یک مسئله هم حمایت از صادرات و حضور فّعاالن اقتصادی در 
عرصه  خارجی است که این را هم بعضی  از دوستان گفتند، کاماًل درست 
اســت؛ ما از ظرفّیت دیپلماسی مان می توانیم اســتفاده کنیم. اطراف 
خود ما، سیصد چهارصد میلیون جمعّیت همسایه های ما هستند که با 
بعضی شان هم روابط، عادی و خوب است؛ می توانیم ما با اینها ارتباطات 
خوبی داشته باشیم. مسئولین دیپلماســی کشور، نشانهای ایرانی را در 

بیرون برجسته کنند.
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پـرونـده

 مـوضـوع:

نشست خبری دبیرکل انجمن 
کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

مسعود پل مه، دبیر کل انجمن کشتیراني
نسبت به اعمال کاهش تعرفه توافقی ارزی دیرکرد 
محموله های کانتینری ویژه شــرکت کشــتیرانی 
خارجی اقدام کردیم که این کاهش و یکپارچه سازی 
تعرفه ها منجر به کاهــش 6۰ تا 8۰ درصدی هزینه 
تمام شده و هزینه دیرکردحمل ونقل خواهد شد.

دبیرکل انجمن کشتیرانی در نشست خبری عنوان کرد:

هفتـه گذشـته نهم آذرمـاه، خبرنگاران، گزارشـگران، عکاسـان و تصویربرداران رسـانه های 
جمعـی و تخصصـی کشـور مهمـان نشسـت خبـری سـاالنه دبیـرکل انجمـن کشـتیرانی و 
خدمـات وابسـته ایـران بودنـد. مسـعود پل مـه در این نشسـت با اعـام خبر کاهـش تعرفـه دیرکرد 
کانتینرهـا از دهـم آذرماه تشـریح کـرد که ایـن موضوع به ثبـات بـازار، اقتصاد کشـور و یک وحدت 
رویـه در بنـادر کشـور کمک شـایانی خواهد داشـت. مسـئله ای که طی یک سـال گذشـته و با تنوع 
تعرفـه هـا باعث بی سـامانی شـده بـود و در نهایت بـا تدبیر انجمـن کشـتیرانی به سـرانجام مطلوب 
رسـید. در ایـن نشسـت خبـری اصحـاب رسـانه از خبرگـزاری فـارس، خبرگـزاری تسـنیم، ماهنامه 
صنعـت حمـل ونقل، باشـگاه خبرنـگاران جـوان، پرتال حمـل ونقـل، خبرگـزاری مانا، پایـگاه خبری 
وزارت راه وشهرسـازی، خبرگـزاری مهر، پایگاه خبری سـازمان بنادر و دریانوردی، روزنامه همشـهری، 
روزنامـه دنیـای اقتصـاد، ماهنامـه ترابـران، اقتصـاد نیـوز، خبرگـزاری ایلنـا، روزنامـه ایـران، پایگاه 
خبـری تیـن نیوز، خبرگـزاری ماریـن نیوز و خبرگزاری ایسـنا حضور داشـتند و سـواالت شـان را در 

حوزه دریایی و بندری از دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران پرسیدند. 

کاهش تعرفه دیرکرد کانتینر از دهم آذر

کاهش قیمت تمام شده کاالهای وارداتی 
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران از تعیین 
تعرفه هزینه دیرکرد کانتینر بر اساس نرخ تسعیر ارز از امروز 
خبر داد و گفت: به این ترتیب قیمت تمام شده کاالی وارداتی 
در شــرایط تحریمی به طور قابل توجهــی کاهش می یابد. 

مسعود پل مه در نشســت خبری با اشاره به خروج آمریکا از 
برجام در سال ۹7، اظهار کرد: بر این اساس شرکت های اصلي 
کشتیرانی خارجی از همکاری با ما سر باز زدند، در این راستا 
برخی توصیه ها را جهت جلوگیری از تحت تاثیر قرار گرفتن 

هزینه هاي حمل دریایي به مسئوالن امر ارائه کردیم.

وی گفت: ما پیش از این با هزینه دیرکــرد کانتینر مواجه 
شدیم که باعث می شد هزینه مبادله کاال به ایران و از ایران 
افزایش یابد. در واقع نرخ تمام شده کاال برای مصرف کننده 
 ایرانــی را افزایــش مــی داد که شــرایط نســبتا بدی را 

به وجود آورد.
پل مه اظهار کرد: به عنوان یک تشــکل ملی، از تصمیمات 
اخذ شده دولت و ستاد تنظیم بازار حمایت کرده و حداکثر 
همکاری را با بدنه دولت خواهیم داشــت. از این رو نسبت 
به کاهش نرخ برخی از تعرفه خدمــات اقدام کردیم. وی با 
اشــاره به کاهش نرخ تعرفه توافقــی ارزی دیرکرد کانتینر 
شرکت هاي کشتیرانی خارجی گفت: نسبت به اعمال کاهش 
تعرفه توافقی ارزی دیرکرد محموله هــای کانتینری ویژه 
شرکت هاي کشتیرانی خارجی اقدام کردیم که این کاهش و 
یکپارچه سازی تعرفه ها منجر به کاهش ۶۰  تا ۸۰ درصدی 

هزینه تمام شده حمل ونقل در بخش توقف خواهد شد.

درج تعرفه های متعدد و سنگین ممنوع
دبیرکل انجمن کشــتیرانی با بیان اینکه با این اقدام بخش 
قابل توجهی از هزینه های حمل ونقل کاال را کاهش می دهیم، 
گفت: تعرفه ها یا به صورت توافقی تغییر می کنند یا اینکه هر 
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حضور اصحاب رسانه هاي معتبر کشور  در نشست خبري
در این نشســت خبری اصحاب رســانه از خبرگزاری فارس، خبرگزاری تســنیم، ماهنامه 
صنعت حمل ونقل، باشــگاه خبرنگاران جوان، پرتال حمل ونقل، خبرگــزاری مانا، پایگاه خبری 
وزارت راه وشهرســازی، خبرگزاری مهر، پایگاه خبری ســازمان بنادر و دریانوردی، روزنامه 
همشــهری، روزنامه دنیای اقتصاد، ماهنامه ترابران، اقتصاد نیوز، خبرگــزاری ایلنا، روزنامه 
ایران، پایــگاه خبری تین نیــوز، خبرگزاری مارین نیوز و خبرگزاری ایســنا حضور داشــتند

سال براساس مصوبه شورای  عالی ترابری اعالم می شوند. 
وی با یادآوری این که در یکسال اخیر مذاکرات بسیاری را 
با بخش دولتی و خصوصی داشتیم، ادامه داد: طی مذاکره 
با شرکت های خارجی به این توافق دست یافتیم که هزینه 
دیرکرد کانتینر کاالی وارداتی بر اساس فرمول نرخ تسعیر 
ارز  محاسبه خواهد شد. از این رو از ۱۰ آذرماه کاهش تعرفه 
توافقی ارزی دیرکرد کانتینر شرکت های کشتیراني خارجی 

اجرایی می شود.
دبیرکل انجمن کشــتیرانی و خدمات وابسته ایران گفت: 
از درج تعرفه های متعدد و متاســفانه بســیار سنگین در 
بارنامه ها جلوگیری شــود، امیدواریم بــا همکاری در این 
حوزه، با این اقدام باعث شود بخش قابل توجهی  از هزینه 

های حمل را کاهش دهیم.
پل مه در خصوص ضمانت اجرایی این توافق افزود: در کشور 
دو تعرفه داریم؛ یک بخش تعرفه های توافقی و انعقاد قاعده 
حقوقی منظم است و اگر نباشــد باید از تعرفه شورای عالی 

ترابری تبعیت کنند.

تسریع در خروج کاالها از بنادر به نفع اقتصاد ملی
وی با تاکید بــر همراهی و حمایت از اقتصــاد مقاومتی و 
تبعیت تصمیمات ســتاد تنظیم بازار، اضافه کرد: تا پایان 
آبان یک میلیون و ۹ هزار TEU کانتینر ورودی داشــتیم 
که تا پایان ســال به ۱,۵ میلیون TEU افزایش می یابد که 
در مجموع حددود ۳۰ میلیون تــن خواهد بود. این کاالها 
به دلیل خــاص بانکي و ترخیصی بعضا تــا ۹۰ روز معطل 
می مانند؛ اگر فرض کنیم یــک کانتینر بــا هزینه روزانه 
۵۰۰ هزار تومان حق توقف حدود ۹۰ روز در انتظار ترخیص 
منتظر بماند هزینه ســنگینی را به قیمت تمام شــده کاال 

اضافه خواهد کرد.
وی با بیان این که  ۱,۹ میلیون تومان به عنوان اســلپ آخر 
داشته ایم که صاحب کاال را در شــرایط بدی قرار می داد، 
ادامه داد: در حال حاضر باالترین اســلپ با نرخ تسعیر ارز 

روزانه ۱۵۰ هزار تومان است.
دبیرکل انجمن کشتیرانی گفت: اگر قرار باشد کاالها با زمان 
ماندگاری باال در بنادر در  انتظار ترخیص بمانند، نرخ مصرفی 

کاالها افزایش می یابد. 
پل مه با بیان اینکه فرمول مذکور برای شرکت های خارجی 
است، گفت: مبانی تسعیر براساس نرخ ETS است که همواره 
در پرتال سازمان بنادر، با منبع بانک مرکزی مشخص است.

وی تأکید دارد: ۵7 تعرفه که روی بارنامه و از مبانی توافقی 
اســتفاده می کردند را در این میان احصا کرده ایم و در این 
راستا، ۶۰ درصد نرخ تمام شــده در حوزه تعرفه و حداکثر 

۸۰ درصد تنزل می یابد.  
وی با اشاره به این که نرخ تســعیر ارز بر اساس مبانی بانک 
مرکزی و ســاز و کار ســازمان بنادر در صورت حساب هاي 
شرکت های کشتیرانی خارجی و براي وصول ریالی تعیین 
شده اســت، اظهار کرد: این کار باعث کاهش قابل مالحظه 

قیمت تمام شده کاال در شرایط تحریمی کشور خواهد شد.

تحریم آمریکا مانعی برای فعالیت شرکت های خارجی نشد
دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با تاکید 
بر این که ورود شرکت های کشتیرانی خارجی در بخش فله 
به کشــور بعد از خروج آمریکا از برجام هیچ تغییری نکرده 
است، افزود: واقعیت این است که پس از این اتفاقات میزان 
صادرات و واردات کاال و حضور شــرکت های کشــتیرانی 
خارجی در بنادر ایران تغییر نکــرد چراکه انتقال کاالهای 
اساسی به بنادر ایران آن قدر جذابیت دارد که هر اتفاقی در 
منطقه بیفتد شرکت های کشتیرانی خارجی این بازار را از 
دست نمی دهند هر چند هزینه ها کمی افزایش پیدا کرد اما 
شرکت های کشتیرانی خارجی تحت تاثیر اتفاقات تصنعی 

منطقه قرار نگرفتند.
پل مه تصریح کرد:  البته شرکت های بخش خصوصی داخلی 
با استفاده از توان ناوگان ایرانی و مدیریت هوشمند توانستند 

نبود این شرکت ها را در بخش کانتینري جبران کنند. 
دبیرکل انجمن کشــتیرانی در پاسخ به ســوالی مبنی بر 
وضعیت رفت و آمد خطــوط کشــتیرانی خارجی پس از 
ناآرامی هــای اخیر در منطقــه اظهار کرد: با ۲۰ شــرکت 
کشتیرانی خارجی برای نقل وانتقال کاالها در تعامل بودیم 
که این شــرکت ها از شــرکت های چند ملیتی محســوب 
می شوند که با آمریکا تعامالت گســترده ای دارند بنابراین 
تعدادی از این شــرکت ها پس از خروج آمریــکا از برجام و 
اعمال تحریم هــای جدید علیه ایران بنادر کشــور را ترک 
کردند. اما در نهایت بحث واردات کاال به کشــور به مشکل 
اساسی برنخورده و فعالیت دیگر شــرکت های خارجی با 
بنادر ایران برقرار است. در عین حال ابتکار عمل حمل و نقل 
دریایي کشور دست خود ما است و هیچ تهدیدي نمي تواند 
از ورود کاال و کشتي به بنادر جمهوري اسالمي ممانعت به 

عمل آورد. 

تامین سوخت کم سولفور، اولویت مهم صنعت کشتیرانی
پل مه با اشاره به اجباری شدن استفاده از سوخت کم سولفور 
برای تردد کشــتی ها در دنیا گفــت: از مدت ها قبل نهادها 
و موسســات بین المللی زمان اجرای اســتفاده از سوخت 
کم ســولفور را اعالم کرده بودند. البته مشــکالتی در این 
زمینه وجود دارد و متاســفانه در تولید سوخت کم سولفور 

کوتاهی هایی شده  است. 
همانطور که می دانید از ابتدای ســال ۲۰۲۰ میالدی همه 
کشتی ها ملزم به اســتفاده از سوخت کم سولفور هستند و 
تامین این نوع سوخت برای کشتی های فعال در کشور نیز 
مهم است. در این زمینه برخی نهادهای مسئول باید نسبت 
به تامین ســوخت کافی اقدامات الزم را انجام بدهند تا این 

صنعت دچار کندی نشود. 
دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ادامه داد: به همین 
واسطه از دولت درخواســت داریم موضوع استفاده سوخت 
کم سولفور برای تردد کشتی ها را جدی بگیرند تا خللی در 

حمل ونقل کاال وارد نشود.
پل مه با اشاره به ضرورت توسعه شبکه ریلی و انتقال حمل 
بار به راه آهن اظهار کرد: درحال حاضر راه آهن سهم کمتر از 
یک درصدی درحمل بارهای بنــدری دارد. به همین دلیل 
برای کاهش هزینه های حمل ونقل نیاز به توســعه شبکه 

ریلی داریم.

 از دولت درخواست داریم 
موضوع استفاده سوخت 

کم سولفور و تامین آن را برای 
تردد کشتی ها را جدی بگیرند 

تا خللی در حمل ونقل کاال 
وارد نشود
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