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D i g i t a l

فعاالن بخش خصوصی حوزه حمل ونقل و لجســتیک کشور در یک نشست 
صمیمانه با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی دیدار کردند و به ارائه 
توضیحاتی در خصوص موانع و مشــکالت حوزه کســب وکار خود پرداختند. 
دخالت دولت در امور کسب وکار و وجود نهادهای متعدد تصمیم ساز در حوزه 
حمل ونقل از جمله مشکالتی بود که از سوی فعاالن پیشکسوت این صنعت عنوان 
شد. این نشست به میزبانی فدراسیون حمل ونقل و لجستیک ایران برگزار شد.

دولت آلمان در تصمیمات کرونایی خود اعالم کردداسـتان جـلد .....
کمک یک میلیارد یورویی 

 بزرگ ترین اقتصاد اروپا به صنعت
حمل ونقل دریایی

مطابق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا صورت گرفت
 آغاز فعالیت مرکز آموزش انجمن
 کشتیرانی با رعایت شیوه نامه های

بهداشتی

۴/۲ میلیون تن  
کاالهای اساسی 

در انبارهای 
بنادر کشور

فرهاد منتصر کوهساری:

حمایت از صنعت حمل ونقل
یکی از وظایف مجلس یازدهم

 در نشست مشترک فدراسیون حمل ونقل و لجستیک ایران
با جمعي از نمایندگان مجلس شوراي اسالمي تاکید شد
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مرکز آموزش انجمن کشــتیرانی و خدمات وابسته ایران 
پس از گذشت حدود ســه ماه، فعالیت خود را آغاز کرد. 
این مرکز آموزشــی پس از ابالغ مصوبه ستاد ملی مبارزه 
با ویروس کرونا فعالیت های خود را مجددا پس از حدود 

۳ماه از سر گرفته است.
دانش پژوهان این مرکز پیش از ورود می توانند از خدمات 
بهداشتی رایگان انجمن شامل دریافت دستکش و ماسک 

و تست تب سنج بهره مند شوند. 
در نخستین روز بازگشایی مرکز آموزش انجمن کشتیرانی، 
دوره آموزشــی »آشــنایی با اصول و مبانــی بازاریابی و 

فروش در حمل ونقل دریایی« با تدریس مهندس »روزبه 
مختاری« به مدت دو روز برگزار شد. همچنین دوره های 
دیگر مرکز آموزش انجمن کشــتیرانی و خدمات وابسته 
ایران مطابق برنامه ریزی و تقویم جدید و با رعایت کامل 
شیوه نامه های بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی دانش 

پژوهان برگزار خواهد شد. 
مرکز آموزش انجمن کشــتیرانی به عنوان یکی از مراکز 
اصلی آموزش دوره های تخصصی حوزه دریایی و بندری 
پس از برگزاری دوره ها و آزمون ها به دانش پژوهان مدرک 

معتبر ارائه می دهد. 

آغاز تجارت شناورهای محلی 
ایران با امارات

۱۷۰ میلیون تن، وزن تجارت 
خارجی در سال گذشته  

حدود ۴,۲ میلیون تن موجودی کاالهای اساسی در انبارهای 
بنادر کشور وجود دارد که فضای زیادی را اشغال کرده 

و در صورت ترخیص و خروج، ضمن جبران کمبود کاال، به 
بنادر برای  پذیرش شناورهای بیشتر کمک می کند. 

آغاز فعالیت مرکز آموزش انجمن کشتیرانی 
با رعایت شیوه نامه های بهداشتی

حمیدرضا حسینی، مدیر اداره بنادر و دریانوردی 
بندر شهید باهنر گفت: ۲۳۳ نفراز اتباع هندی که 
به دلیــل محدودیت ترددی متاثــر از کرونا امکان 
بازگشت به کشورشان مهیا نبود، روز ۱۹ خرداد طی 
توافقات دیپلماتیک، از طریق بندر شهید باهنر به 

هندوستان منتقل شدند.
وی ضمن تشــریح فرآیند انتقال دریانوردان تبعه 
هند به کشورشــان، اظهار داشــت: پس از شیوع 
ویروس جهان شمول کووید ۱۹ به منظور جلوگیری 
از تاثیرات این ویروس نوپدید تمهیداتی از ســوی 
مجامع بیــن المللی مبنــی برتــردد دریانوردان 
اندیشیده شد که تصمیمات اتخاذی محدودیت های 

ترددی را برای اتباع کشورها دربر داشت.
مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر بیان کرد: 
محدویت های جهانی اعمال شده متاثر از ویروس 
کرونا مشــکالت ترددی را برای اتبــاع هندی که 
در خلیج فارس و دریای عمــان به فعالیت دریایی 
مبادرت داشتند ایجاد کرده بود. وی اظهار داشت: با 
هماهنگی های دیپلماتیک بین وزارت امور خارجه 
دو کشــور، ســازمان بنادر و دریانوردی و نیروی 
دریایی ارتش، استانداری هرمزگان، نماینده وزارت 
امورخارجه در استان و سفارت هند، زمینه انتقال 
تعداد ۱۰۰۰ نفر از اتباع هندی که در اســتان های 
هرمزگان و بوشهر به شــغل ملوانی مشغول بودند 
به کشــور هند فراهم شد. حســینی بیان داشت: 
روز گذشته با پهلو گیری یک فروند شناور نظامی 
هندی در بندر شــهید باهنر در مرحله نخســت 
تعداد ۲۳۳ نفــر از این دریانــوردان با رعایت همه 
دســتورالعمل های کنترلی و مراقبتــی ابالغی از 
سوی سازمان بهداشت جهانی ) WHO( به کشور 
هندوســتان عزیمت کردند.  بر اساس برنامه ریزی 
صورت گرفته زمینه انتقال تعداد ۷۵۰ نفر از اتباع 
باقی مانده نیز طی هفته های آتی فراهم خواهد شد.

خـبر
ویـژه 

مطابق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا صورت گرفت

از طریق بندر شهید باهنر

 فرهاد منتصر کوهساری |   
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر   ¦     

روانبخش بهزادیان، مدیرکل امور بندری ســازمان 
بنادر از آغاز تجارت دریایــی ایران و امارات متحده 
عربــی خبــر داد و گفت: بــا آغاز شــیوع ویروس 
کرونا، ارتباطات تجاری شــناورهای ما با این کشور 
جنوبی خلیج فارس متوقف شــده بود، اما بر اساس 
دستورالعمل های جدید بهداشــتی، این ارتباطات 
تجاری از سر گرفته شده است. البته بنا بر اعالم بنادر 
امارات، واردات میوه از ایران صرفاً باید با کانتینرهای 
یخچال دار انجام شــود که این امکان در لنج های 

سنتی ما وجود ندارد.

مهدی میراشــرفی، رئیس گمرک گفت که میزان 
صادرات در سال ۹۸، ۱۳۵ میلیون تن و برای واردات 
۳۵ میلیون تن بوده است، یعنی وزن تجارت خارجی 
۱۷۰ میلیون تن بوده که رکوردی در تاریخ کشور به 

جای گذاشته است. 
در بحث ارزش مبــادالت تجارت خارجــی با ۸۵ 
میلیارد دالر عملکرد را سال گذشته به پایان رساندیم 
که بهترین جواب به بدخواهان کشــور اســت که 
می گفتند می خواهند اقتصاد کشــور را زمین گیر 

کنند.

 ۱۰۰۰ دریانورد هندی شاغل در 
ایران به کشورشان برمی گردند
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 کمک یک میلیارد یورویی بزرگ ترین 
اقتصاد اروپا به صنعت حمل ونقل دریایی

شرکت خودروسازی بی.ام.و با مشارکت 
شرکت کشتیرانی UECC قصد دارد تا 
برنامه هایی را اجرا کند که نتیجه آن، کاهش تولید 
دی اکسید کربن و حفظ محیط زیست باشد.

هارولد کروگر  |    مدیرعامل بی.ام.و   ¦     

آلمان نخســتین کشور اروپایی اســت که از بسته حمایت 
دولت برای بهبود شرایط اقتصادی این کشور در برابر انتشار 
ویروس کرونا رونمایی می کند. دولت آلمان قرار است یک 
میلیارد یورو را برای احیای صنعت حمل دریایی اختصاص 
بدهد. آلمان در حال حاضر بودجــه حمایتی یک میلیارد 
یورویی را برای احیای صنعــت حمل ونقل دریایی خود در 
نظر گرفته است. این بخشی از بسته بزرگ حمایتی دولت می 
شود که در مجموع ۱۳۰ میلیارد یورو طرح شده و هدف آن 
بازگرداندن بزرگ ترین اقتصاد اروپا به شرایط عادی و سپری 
کردن بحران انتشار ویروس کرونا است. هفته گذشته، احزاب 

در دولت آلمان درباره بسته محرک اقتصادی به مبلغ ۱۳۰ 
میلیارد یورو توافق کردند. بخشی از این بسته شامل کاهش 
مالیات بر ارزش افزوده اســت، به این امید که شهروندان را 
برای هزینه و خرید کردن تحریک کند. اما یک میلیارد یورو 
از این بسته پیشــنهادی به رونق یافتن صنعت حمل ونقل 
دریایی و کشتیرانی آلمان اختصاص یافته است. این بودجه 
برای نوسازی ناوگان دریایی، به ویژه کشتی هایی که تحت 
پرچم آلمــان در حال حرکت هســتند اختصاص می یابد. 
همچنین بخشــی از این بودجه نیز برای توســعه فناوری 
استفاده از سوخت LNG کشتی ها در نظر گرفته شده است.

پیرائوس، بزرگ ترین بندر 
تجاری مدیترانه

سازمان بنادر یونان گزارش می دهد

ویـژه خـبر

دولت آلمان در تصمیمات کرونایی خود اعالم کرد

بندر پیرائوس یونان تبدیل بــه بزرگ ترین بندر 
تجاری در سراسر مدیترانه شــده است. این بندر 
که در حاشیه شــهر آتن قرار گرفته است، ۵.۶۵ 
میلیون کانتینر ۲۰ فوت را در سال ۲۰۱۹ جابجا 
کرده اســت. عالوه بر این، حق امتیاز دولت یونان 
از این بنــدر به ۵.۴ میلیون یورو در ســال ۲۰۱۹ 

رسیده است.
اخیرا سازمان بنادر یونان گزارش مالی و حسابرسی 
خود را به دولت ارائه کرده است. طبق این گزارش، 
گردش مالی هلدینگ کشتیرانی کوسکو چین که 
مالکیت بخش عمده این بنــدر را در اختیار دارد، 
طی سال ۲۰۱۹ با ۱۲.۳ درصد افزایش به ۱۴۹.۲ 
میلیون یورو رسیده است. مدیرعامل این بندر که 
یک ناخدای چینی اســت می گوید سال ۲۰۱۹ 
سودآورترین ســال فعالیت این بندر بوده و دولت 

یونان درآمد خوبی از آن کسب کرده است. 
خصوصی سازی در طرح نجات بین المللی یونان 
از سال ۲۰۱۰ تاکنون نقشی اساسی داشته است 
و توانســت ۴ میلیارد برای این کشور سودآوری 
داشته باشد.  فروش بندر پیرائوس یونان به شرکت 
کشتیرانی کاســکو چین بعنوان بخشی از برنامۀ 
خصوصی سازی این کشــور یکی از سودآورترین 
و موفقیت ترین برنامه های اقتصادی یونان برای 
مقابله با معضالت مالی به حســاب می آید. بندر 
پیرائوس در بین بنادر اروپا دومین بندری است که 
در دهۀ اخیر شاهد افزایش میزان جابه جایی های 
کانتینری بوده است. بندر پیرائوس رشد خود را از 
سال ۲۰۱۵ میالدی آغاز کرد و در سال های اخیر 
توانست جایگاه ویژه ای را در حوزه حمل ونقل اروپا 

به دست آورد. 

سود ۴8 میلیون دالری در سه 
ماهه نخست سال میالدی

 بازگشت مسافرهای هندی
با ناو دریایی

ز ســود  پایــگاه خبــری »شــیپینگ واچ« ا
نی کشــتیرا شــرکت  دالری  میلیــون   ۴۸ 

CMA CGM در ســه ماهــه نخســت ســال 
جــاری میــالدی خبــر داد.

 ایـن شـرکت کشـتیرانی در حالـی بـه چنیـن 
سـودی دسـت پیـدا کـرده اسـت کـه بـه گمـان 
کارشناسـان صنعـت حمل ونقـل دریایـی، میزان 
حجـم بـار در نیمـه اول سـال ۲۰۲۰ میـالدی 
حـدود ۱۰ درصـد نسـبت بـه مدت مشـابه سـال 

گذشـته کاهـش خواهـد داشـت. 

هند ۷۰۰ نفر از شهروندانش را به وسیله ناو دریایی از 
مالدیو به کشورش بازگرداند. 

شهروندان هندی به دلیل شــیوع ویروس کرونا در 
مالدیو مانده بودند و هم اکنون توانستند به کشورشان 

بازگردند. 
هندی های ساکن مالدیو در ماه های اخیر درخواست 
بازگشت به کشورشان را داشــتند، اما به دلیل عدم 
فعالیت شرکت های خدمات دهنده مسافرت های 
دریایی، این شــهروندان به ناچار با نــاو جنگی به 

کشورشان بازگشتند. 
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پرونده

کاظم سلیمی:
نمایندگان مجلس باید  هیچ  مورد و قانونی 
را در خصوص حمل و نقل و بخش خصوصی، 
بدون پشتوانه فکر کارشناسان هر دو نهاد 
تصویب نکنند و این اتفاق می تواند بعد از 
۴0 سال جایگاه بخش خصوصی را در صنعت 

حمل و نقل تضمین کند.

 در نشست مشترک فدراسیون حمل ونقل و لجستیک ایران
با جمعي از نمایندگان مجلس شوراي اسالمي تاکید شد

حمایت از صنعت حمل ونقل
یکی از وظایف مجلس یازدهم

 مـوضـوع:
 حمایت از 

صنعت حمل ونقل

نشسـت مشـترک فدراسـیون حمل ونقل و لجسـتیک و تعدادی 
از نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی بـه میزبانی فدراسـیون 
حمـل ونقـل برگزار شـد. در این نشسـت که با حضـور نماینـدگان مجلس، 
اصحـاب رسـانه و نماینـدگان اعضـای فدراسـیون حمل ونقل و لجسـتیک 
انجمـن  ایـران،  وابسـته  و خدمـات  انجمـن کشـتیرانی  دبیـرکل  شـامل 
پایانـه داران بنـادر ایـران، انجمـن صنفی دفاتـر خدمات مسـافرت هوایی و 
جهانگـردی ایـران، انجمن شـرکت هـای هواپیمایـی ایران، انجمـن صنفی 
صنعـت  انجمـن  وابسـته،  خدمـات  و  ریلـی  نقـل  و  حمـل  شـرکت های 

بانکرینـگ ایـران، انجمـن حمل و نقـل بین المللـی اردبیـل،  انجمن صنفی 
شـرکت هـای حمـل ونقـل بیـن المللـی سـنگین ایـران )بـوژی داران( و 
انجمـن شـرکت هـای حمـل و نقـل بیـن المللـی مالـکان کامیـون ایـران  
برگـزار شـد، مسـائل و مشـکالت ایـن صنعـت بـه اطـالع نمایندگانی که 
عضو کمیسـیون عمـران و حمل ونقل مجلس خواهند شـد رسـید. افزایش 
تعامـالت مجلـس بـا فعـاالن بخش خصوصـی صنعت حمـل ونقل کشـور و 
برگـزاری نشسـت های مسـتمر بـرای رفع مشـکالت فعاالن ایـن صنعت از 
قـرار گرفـت. تاکیـد  ایـن نشسـت مـورد  بـود کـه در  جملـه مـواردی 
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پرونده

مسعود پل مه:
طی سال های گذشته، قانون بهبود فضای 
کسب وکار توسط مجلس محترم به تصویب 
رســید. علیرغم متعالی بــودن این قانون، 
اما متاســفانه دولت در مرحله اجرا آنگونه 
که باید، اعتقاد عملــی به اجرای این قوانین 

نشان نداد.

مسعود پل مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با 
اظهار امیدواری برای تداوم نشست ها میان نمایندگان تشکل های 
بخش خصوصی و نمایندگان مجلس گفت: تشکل های حرفه ای 
در حوزه حمل ونقل، به ویژه بخش دریایی و جاده ای دارای بیش 
از ۱۳۰ سال تجربه هســتند و این اندوخته علمی باید برای بهبود 
شرایط کســب وکار مورد توجه قرار بگیرد و شــکل اجرایی پیدا 
کند. قصدم این است که در این جلســه تنها به دو مورد مهم که 
می تواند سرفصل ایجاد تغییرات مثبت در حوزه حمل ونقل باشد را 

خدمت تان شرح بدهم. 

ناکافی بودن حمایت دولت از قوانین حوزه کسب وکار  
دبیرکل انجمن کشــتیرانی و خدمات وابســته ایران ادامه داد: 
استحضار دارید که طی سال های گذشــته، قانون بهبود فضای 
کسب وکار توسط مجلس محترم به تصویب رسید. علیرغم متعالی 
بودن این قانون، اما متاسفانه دولت در مرحله اجرا آنگونه که باید، 
اعتقاد عملی به اجرای این قوانین نشان نداد. زمانی که بدنه دولت 
به عنوان آن بخش حاکمیتی که مســئول اســتفاده از ظرفیت 
تشــکل های حرفه ای و اقتصادی بود آن طور که شایســته  است 
توجهی نشان نمی دهد و بعضا در شــقوقی که مورد استفاده قرار 
می گیرد به شکل ابزاری از این قانون بهره می برند. ولی در شقوقی 
که بخش خصوصی به عنوان مجریان اصلی اقتصادی و حوزه های 
تخصصی باید اظهار نظر کنند با نگاه صلبی از طرف دولت مواجه 
می شود. در حوزه دریایی، تشکل های حرفه ای بیش از ۶۷ سال 
دارای سابقه فعالیت هســتند و حتی زمان و قدمت تاسیس آنها 
۷ سال قبل از زمانی است که سازمان حاکمیتی مرتبط تاسیس 
شود. اما این تشکل حرفه ای به نام انجمن کشتیرانی تنها به این 
دلیلی که اظهارنظر کارشناسی دارد و موضوعات را از نگاه تخصصی 
دنبال می کند به راحتی از سوی دولت کنار گذاشته می شود. از 
این جهت ما می بینیم که آن عرض اندامی که بخش خصوصی به 
تبع قوانین موجود باید داشته باشد به دلیل عدم تاب آوری دولت 

اتفاق نمی افتد. 

دولت باید تصدی گری بر  حوزه کسب وکار را رها کند
پل مه در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تصدی گری مطلق 
دولت در حوزه های مختلف صنعت حمل ونقل کشور اشاره کرد و 
افزود: متاسفانه شاهد آن هستیم که تصدی گری دولت روز به روز 

به شکل های مختلف در این عرصه دارد افزایش پیدا می کند. این 
موضوع علیرغم شعارهایی است که دولت برای انتقال مسئولیت ها 
اعم از نظارت و مدیریت سرمی دهد. انتظار ما از مجلس محترم که 
باید به معنای واقعی در راس امور باشد این است که نظارت الزمه را 
بر فعالیت هایی که دولت تصدی گری آن را برخالف قوانین موجود 
به دست گرفته داشته باشد. می دانیم که این قوانین اگر تنها تصویب 
شوند، اما نظارت الزم برای اجرایی شدن آن صورت نگیرد، حسب 
تمایالتی که در بدنه دولت وجود دارد این قوانین یا به صورت قائم به 
ذات اجرایی خواهد شد و یا به دست فراموشی سپرده می شود. چرا 
که دولت می خواهد آن حضــور حداکثری و اعمال مدیریتی را به 

شکلی که منافع خودش تامین شود در نظر داشته باشد. 

نقش مهم صنعت حمل ونقل دریایی در اقتصاد کشور
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در این نشست با 
اشاره به نقش بسزای صنعت حمل ونقل دریایی در پویایی اقتصاد 
کشور اظهار کرد: همانطور که مطلع هستید، صنعت حمل ونقل 
دریایی به عنوان ارجع ترین بخشــی که بیش از ۹۰ درصد سهم 
اقتصاد کشــور را در حوزه واردات کاال در اختیار دارد باید شرایط 
مطلوب تری نسبت به آنچه که امروز شاهدش هستیم داشته باشد. 
با این حال، این صنعت همواره مورد بی مهری واقع شده و حتی این 
بی توجهی نسبت به مشــکالت این حوزه اثربخش اقتصاد کشور 
روز به روز افزایش می یابد. حوزه حمل ونقل دریایی به عنوان نوک 
پیکان تهدیدهای تحریمی ظالمانه، همیشه مورد تهاجم واقع شده 
و شرایط وقتی سخت تر می شود که ما با تحریم های داخلی با منشا 
اثرگذاری دولت مواجه می شویم. مداخالت دولت و ایجاد مشکل 
در برخی بخش ها شــامل مالیات ها، تامین اجتماعــی و ... برای 
فعاالن بخش خصوصی این حوزه کامال دردسرساز شده و وقتی به 
سازمان های مربوطه مراجعه می کنیم، آنچه که مورد توجه بوده 
قائم به ذات بودن آن سازمان برای مسئولیت ها، ماموریت ها و منافع 
خودشان است. با تداوم این شرایط، فعالیت بخش خصوصی واقعا 
در هاله ای از ابهام واقع می شود و پویایی که ما باید شاهد و ناظر آن 
باشیم تا به دیگر بخش های اقتصادی کشور نیز تسری پیدا کند از 
بین می رود. امیدواریم در آینده بتوانیم به دعوت اعضای محترم 
کمیسیون عمران و حمل ونقل مجلس این نشســت ها را تداوم 
بخشیم و راهکارهای مناسبی را برای مشــکالت کنونی صنعت 

حمل ونقل ارائه دهیم.

 کاظم سلیمی با بیان اینکه نادیده گرفتن 
بخش خصوصی، علت نتیجه بخش نبودن 
بســیاری از طرح ها و لوایح کشور بوده 
است، پیشنهاد داد کمیســیون عمران 
مجلس در کنار آنالیــز قوانین و مقررات 
فعلی، یک برنامه راهبردی ۵ ســاله در 
قالــب برنامه هفتم تدویــن و ارائه کند. 
نماینــدگان مجلس باید  هیــچ  مورد و 
قانونــی را در خصوص حمــل و نقل و 
بخش خصوصــی، بدون پشــتوانه فکر 
کارشناسان هر دو نهاد تصویب نکنند و 
این اتفاق می تواند بعد از ۴۰ سال جایگاه 
بخش خصوصی را در صنعت حمل و نقل 

تضمین کند. 

ســهم اندک حمل ونقل در توسعه 
کشور 

سلیمی در ادامه افزود: متاسفانه علیرغم 
اهمیت صنعت حمل ونقــل در پویایی 
اقتصاد کشــور، شــاهد آن هستیم که 
دولت و نهادهای مســئول در این زمینه 
توجه الزم را نشــان نداده اند و به همین 
دلیل، ســهم کل صنعت حمل ونقل در 
تولید ناخالص ملی کشور چندان رضایت 
بخش نیســت. این در حالی اســت که 
توسعه و آبادانی بســیاری از کشورهای 
با رشد اقتصادی باال از راه توسعه صنعت 
حمل ونقل به دست آمده است. بنابراین، 
ما برای توسعه و آبادانی کشور، چاره ای 
جز توجه بــه خواســته های فعاالن این 
صنعت و اصــالح قوانین و برطرف کردن 

مشکالت پیش رو نداریم. 

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

۱3۰ سال تجربه بخش خصوصی 
در حوزه حمل ونقل

 کاظم سلیمی

تثبیت جایگاه 
صنعت حمل ونقل 

بعد از ۴۰ سال 
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جواد سمساریلر:
وضعیت فعلی حمل و نقل در کشور بر 
اساس آمارهای رســمی، بسیار وخیم 
است؛ به گونه ای که بازدهی آن نسبت 
به تولید ناخالص داخلی کشور، معادل ۸ 
درصد است که به نظر من حتی از آن 

هم کمتر است.

حرمت اهلل رفیعی:
پولی که برای خرید 

بلیت هواپیما در اختیار 
ایرالین های ایرانی و 

خارجی است، بیش 
از ۴۰۰ میلیارد تومان 
می شود. ایرالین های 

خارجی دست در 
جیب ما می کنند و 

با چند برابر قیمت، 
بلیت ها را می فروشند

پرونده

 مـوضـوع:
 حمایت از 

صنعت حمل ونقل

رئیس انجمن دفاتر خدمات گردشگری

پول مردم در دستان ایرالین ها 
مانده است

حرمت اهلل رفیعی، رئیس انجمن دفاتر خدمات گردشگری در نشست هم 
اندیشی تشکل های حوزه حمل و نقل اظهار داشــت: سازمان هواپیمایی 
کشوری جایگاه نظارتی خود را از دست داده است و شرکت های هواپیمایی 
از خودشــان هر تصمیمی می خواهند اتخاذ می کنند.  در قضیه ســقوط 
هواپیمای یاســوج نیز ســازمان هواپیمایی هیچ نظارتی نداشت و فقدان 
برنامه ریزی و نظارت، زمینه ساز سقوط هواپیمای آسمان شده است. عضو 
هیئت مدیره فدراسیون حمل و نقل ادامه داد: ۴۰۰ میلیارد تومان پول مردم 
را ایرالین ها گرفته اند و نمی دهد. از رئیس قوه قضائیه و وزیر راه و شهرسازی 
چندین بار خواسته ایم ورود کنند ولی متأسفانه در این زمینه به نتیجه ای 
نرسیده ایم. وی با تأکید بر اینکه پولی که برای خرید بلیت هواپیما در اختیار 
ایرالین های ایرانی و خارجی است، بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان است، گفت: 
ایرالین های خارجی دست در جیب ما می کنند و با چند برابر قیمت، بلیت ها 
را می فروشند و با وقاحت می گویند بعد از ۶۰ روز پول شما را برمی گردانیم. 
رفیعی ادامه داد: با وزیر راه و ســازمان هواپیمایی مکاتبــه کرده ایم ولی 
جواب سر باال می دهند؛ سخنگوی سازمان هواپیمایی هم می گوید ما ۸۰۰ 
میلیارد تومان پول مردم را داده ایم. من برای اینکه به کسی برنخورد گفتم 
۴۰۰ میلیارد تومان؛ وگرنه پولی که نزد ایرالین هاست، بیشتر از اینهاست. 
وی یادآور شد: یک ایرالین دیگر بخشنامه می دهد یک سال دیگر پولتان 
را می دهم؛ یک ایرالین دیگر می گوید به جــای پول ادکلن می دهم؛ همه 
اینها نشان می دهد جایگاه نظارتی ســازمان هواپیمایی به حداقل ممکن 

رسیده است

ایجاد مناسبات ناسالم در حوزه حمل ونقل هوایی 
رفیعی در این نشســت اظهار کرد: به دلیل روابط ناسالمی که ایجاد شده، 
نمی توانیم بلیت هر قطعه از یک مسیر خارجی را جداگانه بخریم؛ می گویند 
برای پرواز به ونکوور باید بلیت یکسره به قیمت ۲۷ تا ۳۰ میلیون بگیرید؛ در 
حالی که اگر برای هر قطعه از مسیر مثاًل از تهران تا استانبول، از استانبول تا 
وین، از وین تا لندن و از لندن تا ونکوور، بلیت جداگانه تهیه کنیم، مجموعاً ۷ 
تا ۸ میلیون تومان می شود. این فعال صنعت حمل و نقل اظهار داشت: صنعت 
هوانوردی ما در دنیا بیشترین آسیب از کرونا را دید اما معلوم نیست پشت 
پرده ایرالین ها چه می گذرد؟ از نوروز ۹۸ به دلیل سیل آسیب دیدیم فکر 
می کردیم در نوروز ۹۹ جبران می شود که به کرونا خوردیم. به همین دلیل 
بیش از ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر از کارکنان دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری به 

خاطر کرونا بیکار شده و ظرف دو ماه شغلشان را از دست داده اند.

رئیس انجمن شرکت های حمل ونقل بین المللی ایران

سهم اندک حمل و نقل از تولید 
ناخالص داخلی

در ادامه این نشســت جواد سمســاریلر، رئیس انجمن شــرکت های 
حمل و نقل بین المللی ایران اظهار داشــت: وضعیت فعلی حمل و نقل 
در کشور بر اساس آمارهای رســمی، بسیار وخیم است؛ به گونه ای که 
بازدهی آن نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور، معادل ۸ درصد است 
که به نظر من حتی از آن هم کمتر است. این فعال صنعت حمل و نقل 
جاده ای بین الملل با بیــان اینکه هیچ یک از شــقوق حمل و نقل در 
وضعیت مطلوبی به ســر نمی برد، گفت: از هیچ یــک از تخصص های 
مربوط به فعاالن حمل و نقل و از کارشناســان خبره و تشــکل های 
مربوطه در تدوین قوانین و بخشنامه ها و آئین نامه ها استفاده نمی شود. 
در حال حاضر برخی قوانین مصوب مجلس مانعی بر ســر راه صنعت 

حمل و نقل هستند.

ادغام وزارت راه و شهرسازی بی معناست 
سمســاریلر ادامه داد: وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی با هم 
ادغام شده که از نظر ساختاری هیچ ارتباطی با حمل و نقل ندارند؛ در 
نامگذاری هم برای حوزه حمل و نقل از واژه »راه« اســتفاده شده که 
این واژه با حوزه حمل و نقل کاماًل بی ارتباط اســت. وی  با بیان اینکه 
وضعیت ساختاری مدیریت کشور به گونه ای است که هیچ نهادی در 
حوزه حمل و نقل، تصمیم گیرنده نیســت، افزود: تمرکز وزارت راه و 
شهرسازی، توسعه زیرساخت ها و مسکن سازی است. در این وزارتخانه 
۴ معاونت برای انواع شــقوق حمل و نقل ایجاد شــده که با هم هیچ 
هماهنگی ای ندارند. دو سه سال اخیر، معاونت حمل و نقل در چارت 
سازمانی وزارت راه ایجاد شده که برای هماهنگی میان ۴ سازمان اصلی 
حوزه حمل و نقل، باید تصمیمات آنها را در شورای عالی ترابری مطرح 

کند که عماًل بی اثر بودن این معاونت را نشان می دهد.

وجود ارگان های متعدد تصمیم گیرنده در صنعت حمل ونقل 
رئیس انجمن شــرکت های حمل و نقل بین المللی ایران با بیان اینکه 
۲۵ ارگان در حوزه حمل و نقل تصمیم گیرنده هستند، گفت: دو قانون 
»حمل و نقل« مصوب ۷۴ و »امور گمرکی« مصوب سال ۹۰ مجلس در 
حال اجرا هستند که با هم در تضادند؛ عدم کارآیی و ایجاد موانع سبب 
شده بازدهی در سرمایه گذاری نداشته باشــیم و پویایی در هیچ یک 
از حوزه ها دیده نمی شود و در مقایســه با دنیا روز به روز عقب مانده تر 

شده ایم.
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اقبال شاکری:
اگر نگاهی به صنعت حمل ونقل هم داشته باشیم می بینیم 
که یکی از حوزه هایی اســت که خدمــات آن به صورت 
مستقیم به مردم برمی گردد. در گذشته شاهد آن بودیم 
که ایجاد وقفه در ارائه خدمات حمل ونقلی، باعث ایجاد 
یک بحران به وسعت کشور می شد و این موضوع، اهمیت 

و نقش سازنده این صنعت را نشان می دهد.

اقبال شاکری:
 اولویت های  مجلس 
جدید توسعه صنعت 
حمل و نقل دریایی، 

زمینی، ریلی و هوایی 
است، چرا که افزایش 

سرمایه گذاری در 
سیستم های حمل و نقل 
و زیرساختی آن باعث 

رشد جی.دی. پی 
کشور می شود

پرونده

اقبال شــاکری، نماینده مجلس شورای اســالمی که در آینده یکی از اعضای 
کمیسیون عمران و حمل ونقل مجلس خواهد بود در این نشست تاکید کرد: 
در هر کجا که مسئولیتی داشتم ارتباط مســتقیم با مردم را ایجاد کردم. یکی 
از خصوصیات مجلس یازدهم همانند مجلس اول، مردمی بودن آن است. اگر 
نگاهی به صنعت حمل ونقل هم داشته باشیم می بینیم که یکی از حوزه هایی 
است که خدمات آن به صورت مستقیم به مردم برمی گردد. در گذشته شاهد 
آن بودیم که ایجاد وقفه در ارائه خدمات حمل ونقلی، باعث ایجاد یک بحران به 
وسعت کشور می شد و این موضوع، اهمیت و نقش سازنده این صنعت را نشان 
می دهد. بنابراین می توان اینگونه تصور کرد که نمایندگان صنعت حمل ونقل 
در واقع، نمایندگان مردم اند، چرا که دارند به آنها خدمت می کنند. به همین 
دلیل، تالش ما در دوره پیش روی مجلس این خواهد بــود که توجه ویژه ای 
به این صنعت برای رفع مشکالت و مسائل آن داشــته باشیم. ما می دانیم که 
مجلس می تواند نقش چشــمگیری در توســعه صنعت حمل ونقل ایفا کند، 
به همین جهت توســعه بخش خصوصی و افزایش بودجــه نهادهای فعال در 
این حوزه در دســتور کار اعضای کمیســیون قرار خواهد گرفت. اولویت های  
مجلس جدید توسعه صنعت حمل و نقل دریایی، زمینی و هوایی است، چرا که 
 افزایش سرمایه گذاری در سیستم های حمل و نقل و زیرساختی آن باعث رشد 

جی.دی. پی کشور می شود.

 افزایش تعامل مجلس و فعاالن صنعت حمل و نقل
شــاکری یکی از راه های توســعه صنعت در کشــور را فراهم کردن راه های 
ارتباطی میان مجلس و نهادهای صنفی و حرفه ای در بخش خصوصی دانست 
و گفت: افزایش ارتبــاط مجلس با مجامع، موسســات، نهادها، انجمن های 
صنفی و حرفه ایی صنعت یکی از راه های درست حمایت از صنعت کشور در 
مسیر توسعه حمل و نقل اســت. نماینده منتخب مردم در خصوص افزایش 
راه های ارتباطی میان انجمن های صنفی و حرفه ای با مجلس جدید، اظهار 
کرد: ارتباطات با این مجامع به عنوان یکی از راه هــای خوب برای پی بردن 
به مضوعاتی است که باید در پیگیر های ما در کمیسون عمران در الویت قرار 
بگیرد. یکی از اهداف برگزاری نشست با نمایندگان این مجامع به همین دلیل 

بود که دغدغه ها و نگرانی های آن ها را بشنویم و آنها را پیگیری کنیم.
 نماینده منتخب مردم در رابطه با این که مجلس نقش چشمگیری در توسعه 
حمل و نقل می تواند داشته باشد، گفت: کمیته های تخصصی در مجلس باید 

هر چه سریع تر برنامه ارتباطی خودشــان را با انجمن ها، مجامع و موسسات 
حرفه ایی را احصا کنند و زیر ساخت های آن در مسیر توسعه را آماده کنند. 
همچنین اولویت اصلی صنایع که در همه عرصه ها با آن سرو کار دارند، قیمت 
تمام شده محصوالت و تولیدی از هزینه های حمل و نقل است. بنابراین توسعه 
زیرساخت حمل و نقل نه تنها بر این عوامل تأثیر مثبتی خواهد داشت، بلکه 

موجب اشتغال زایی وسیعی در کشور می شود. 

افزایش بودجه زیرساخت های حمل ونقلی 
شاکری در راستای توسعه زیر ســاخت حمل و نقل اشاره کرد: از آنجایی که 
اکثر مجامع و موسسات با حمل و نقل به صورت شبکه ای به هم متصل هستند، 
الزم است که زیرساخت های توسعه حمل ونقل خصوصاً صنعت ریلی فراهم 
شود. نماینده منتخب مردم  در مجلس با اشاره به این که بودجه سازمان های 
وابسته به حمل و نقل باید افزایش پیدا کند، گفت: مجلس هر ساله، یک سوم 
بودجه را به حمل و نقل اختصاص می داد و با این کار توانست ۱۵۲ کیلومتر 
تونل مترو تمام بزرگراه ها را تکمیل کند و زیر ســاخت های حمل و نقلی را 
در مسیر بهتری قرار دهد. بنابراین مجلس باید یکی از اولویت های را فراهم 
کردن زیر ساخت های حمل ونقل کشور با افزایش بودجه، درنظر بگیرد. اگر 
مجلس می خواهد حمل و نقل را توسعه دهد باید بودجه بیشتری برای آن ها 
در نظر بگیرد و مهم تر این که ، زمینه مشارکت بخش خصوصی را برای تکمیل 
طرح های حمل و نقل کشور فراهم کند، زیرا فراهم کردن زمینه ورود بخش 
خصوصی، حمل و نقل را در مسیر توسعه قرار خواهد داد، بلکه موجب تقویت 
نقش نهادها و موسسات وابسته به حمل و نقل در منطقه غرب آسیا خواهد شد.

مصوبات نشست نخست فعاالن بخش خصوصی صنعت حمل ونقل 
و نمایندگان مجلس

در پایان این نشست دو ســاعته، طرفین ضمن تاکید بر توجه هرچه بیشتر به 
خواسته ها و دغدغه های فعاالن بخش خصوصی فعال در عرصه حمل ونقل کشور، 
لزوم قانونگذاری صحیح و الزام بر رعایت صحیح اجرای قوانین را خواستار شدند. 
همچنین ایجاد یک اتاق فکر و کرسی، ویژه نمایندگان عضو کمیسیون عمران و 
حمل ونقل مجلس شورای اسالمی در فدراسیون حمل ونقل و لجستیک کشور 
برای برگزاری نشست های دوره ای و دیدارهای مستمر با فعاالن این صنعت از 

جمله مواردی بود که مورد توافق حاضران در این نشست قرار گرفت.  

نماینده مجلس شورای  اسالمی

نمایندگان صنعت حمل ونقل، 
نمایندگان مردم اند
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