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سرمقاله

 نگاهی گذرا به عملکرد حمل و نقل 
و ترانزیت ایران و کشورهای همجوار

کاهش حمــل و نقل داخلی کاال عمدتاً ناشــی از رکود 
و کاهــش جابجایی عمومی زمینی مســافر، در نتیجه ارزان 
تر بودن ســفر با وسایط شخصی اســت، با توجه به کاهش 
یک درصد ترانزیت نســبت به پارســال و کاهش 11 درصد 
از هدف برنامه، باید تحوالت منطقه ای شــامل فعال شــدن 
بندر گوادر پاکستان با سرمایه گذاری چین، سرمایه گذاری 
سنگین کشــورهای عربی برای انتقال نفت و دیگر کاالها از 
طریق راه آهن به دریای ســرخ و کانال آبی در دست مطالعه 
موســوم به سلمان و تکمیل بندر فاو )عراق( مورد توجه قرار 
گرفته و ایجاب می کند تا راهبردها و سیاســت های کشــور 
در ارتبــاط با حمل و نقل بین المللــی و ترانزیت بازبینی و 
تکمیــل کریدورهای ترانزیتی شــمالی-جنوبی )به ویژه راه 
آهن قزوین – رشــت- انزلی- آســتارا( و نیز کریدور شرقی 
– غربی کشــور وروان سازی و رقابت پذیر نمودن آنها ضمن 

تعامل با همسایگان، رفع موانع آن مورد بازبینی قرار گیرد.

با وجود جایگاه ممتاز ایران در منطقه، بنظر می رسد که 
در پی تحمیل بحران های منطقه خلیج فارس، کریدورهای 
جدید در حال شــکل گیری اســت که بدون تردید جایگاه 

ایران را به طور جدی تحت تاثیر قرار خواهد داد:
خط ریلی موســوم به جاده ابریشــم احیا شده » که 
شــرق چین را به کشورهای قزاقســتان ، ترکمنستان و 
ایــران متصل می ســازد و حتی در ادامــه می تواند از 
طریق ایران و یا از مســیر بنادر کشــورهای قزاقســتان 
) اکتائــو ( ، ترکمنســتان) ترکمن باشــی ( و جمهوری 
آذربایجــان ) باکو ( تــا اروپا امتداد یابــد ، به راحتی 
قابلیت تغذیه کشــورهای شرق دریای خزر را مستقل از 

داالن هــای ترانزیتی ایــران دارد . این همان راه آهنی 
اســت که اخیراً یک قطار آن با تعدادی کانتینر از شرق 
چین از طریق مرز ســرخس به تهران آمد و با استقبال 
مقامــات راه آهن ایران به عنوان یک دســتاورد بزرگ 
مواجه شــد و مزیت آن بر مســیر دریایی شانگ های به 
بندرعبــاس بارها و بارها در رســانه های کشــور تبلیغ 

شد.
 China کریــدور »عبور « که بخشــی از آن بــا عنوان
Pakistan Economic Corridor – CPEC شــرقی چین را 

از طریق کاشــغر ) واقع در شــمال پاکستان در مرز چین 
( به بنادر پاکســتانی گوادر و در صــورت نیاز به کراچی 
می رســاند . حجم ســرمایه گذاری چین برای ایجاد این 
داالن 46 میلیارد دالر اعالم شــده که عمدتاً در محدوده 
جغرافیایی پاکســتان صورت می گیرد . 34 میلیارد دالر 
آن در حــوزه انــرژی ، بیش از هفت میلیــارد دالر برای 
احداث و بهســازی خطــوط ریلی ، حدود چهــار میلیارد 
دالر برای توسعه و بهبود وضعیت جاده ها و 700 میلیون 
دالر برای توســعه بندر گوادر و گسترش شبکه فیبر نوری 

صرف خواهد شد.
پروژه های ریلی کشــورهای عرب منطقــه خاورمیانه با 
عناوین » لندبریج » و » اتحاد » که تا ســال 2018 میالدی 
ســواحل دریای ســرخ را به خلیج فارس و متعاقب آن بنادر 
صحــار و صالله عمان را در حاشــیه اقیانوس هند به اردن و 
در نهایت به ســواحل مدیترانه وصل می کند . حجم سرمایه 
گــذاری کلی برای تحقق این طرح 286 میلیارد دالر برآورد 

و اعالم شده است.
عالوه بر مراتب یاد شــده بندر فاو ) عراق ( نیز با سرمایه 
گذاری قابل مالحظه در دســت تکمیل بوده و رفع مســائل 
امنیتی مسیر ترانزیتی از طریق آن کشور رقیبی جدی برای 

مسیر ترانزیتی ایران خواهد بود.
بنابراین عالوه بر مسائل و موانع داخلی کشور که ترانزیت 
از ایران را پرهزینه ســاخته ، مسائل ناشی از تحوالت منطقه 
ای به ویژه با همسایگان و کشورهای عربی خلیج فارس مزید 
بر علت گردیده که اقتضا دارد مراتب در ســطوح عالی مورد 
توجه قرار گرفته و تدابیر مقتضی برای پیشــگیری از انزوای 

کشور اتخاذ شود.

پروژه های ریلی 
کشورهای عرب 

منطقه خا ورمیانه 
با عناوین 

» لندبریج « و 
» اتحاد « که تا 

سال 2018 میالدی 
سواحل دریای 

رسخ را به خلیج 
فارس و متعاقب 
آن بنادر صحار و 
صالله عامن را در 

حاشیه اقیانوس 
هند به اردن و در 
نهایت به سواحل 

مدیرتانه وصل می 
کند . حجم رسمایه 

گذاری کلی برای 
تحقق این طرح 

286 میلیارد دالر 
برآورد و اعالم 

شده است .

مسعود پل مه
رییس هیات مدیره انجمن کشتیرانی 

و خدمات وابسته
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حضور رئیس و نایب رئیس فدارسیون 
بین املللی فوناسبا در انجمن کشتیرانی

رئیــس و نایب رئیس فدراســیون بین 
الملل بین المللی فوناســبا )Fonasba( با 
حضور در محل دبیر خانه انجمن کشتیرانی 
و خدمات وابســته جلســه ای را با اعضای 

هیئت مدیره برگزار کردند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمن 
کشــتیرانی و خدامات وابســته، این جلسه 
در راســتای برقراری ارتباط با انجمن های 
دریــا محور بین المللی و بنا به درخواســت 
المللی فوناســبا مبنی بر  فدراســیون بین 
تمایــل این فدراســیون بیــن المللی برای 
ارتباط با ایران و انجمن کشتیرانی و خدمات 

وابسته برگزار شد.

در این جلســه »گلن گاردن فیندالی« 
رئیس، و »عبدالعزیــز مانتراچ« نایب رئیس 
و مســئول بخــش خاورمیانــه و آفریقای 
فدراسیون فوناسبا و همچنین اعضای هیئت 

مدیره انجمن حضور داشتند.
در این جلسه نمایندگان فدارسیون فوناسبا به 
تشریح عملکرد این فدارسیون که با انجمن های 
کشتیرانی کشــورهای مختلف در ارتباط است 
پرداخته و مزایای عضویت در این فدارسیون را 
برای اعضای هیئت مدیره انجمن تشریح کردند. 
الزم به ذکر اســت فوناسبا یک فدارسیون بین 
المللی است که در سال 1۹6۹ تاسیس شده است 
و دفتر مرکزی ان در لندن قرار دارد و هم اکنون 

4۹ کشــور عضو آن هســتند. این فدارسیون 
هرساله نشســت هایی را برگزاری می کند 
که نشست آن در سال 2016 در ماه اکتبر و 

در لندن برگزار خواهد شد.
یادآوری می شــود اصلی تریــن برنامه 
این فدراســیون آموزش اســت. تحقیق در 
اســتانداردهای کیفی، روش های بازرســی 
بنادر که در حال حاضــر بیش از 200 بندر 
را در 37 کشور پوشش می دهد و همچنین 
ارائه استانداردهای کیفی به انجمن های زیر 
مجموعه که تعداد آن به 24 عضو می رسد و 
شرکت های زیر مجموعه که به 37۵ شرکت 
افزایش یافته است و عالوه بر این بروز رسانی 

مدارک و اسناد استاندارد شده از قبیل:
Agency agreement
 Gengeral, Agency
agreement
 International Broker
Commission Clause
ISPC clause
Standrd port Agency
Sub Agency agreement
 Standard line & Agency
agreement
 Web site (Linked
(in&Facebook

 از جمله خدمات فدارسیون هستند.

انجمن کشــتیرانی و خدمات وابســته در راستای 
تطبیق دستورالعمل جدید سازمان بنادر و دریانوردی با 
مجوز فعالیت های شرکت های دریایی، اقدام به اعطای 

گواهی نامه مهارت و شایستگی کرد.
به گــزارش روابــط عمومی انجمــن، گواهی نامه 
های مهارت و شایســتگی انجمن کشتیرانی و خدمات 
وابســته در ضیافت افطاری انجمن در تاریخ 24 خرداد 
و بــا حضور اعضای محترم هیئت عامل ســازمان بنادر 
و دریانــوردی دکتر »علی جهاندیده« معاونت توســعه 
مدیریــت و منابع، کاپیتان »محمد راســتاد« معاونت 
امور دریایی، و مهندس »نورالدین علی آبادی« معاونت 
توسعه و تجهیز بنادر سازمان بنادر و دریانوردی به 17 
نفر از مدیران عامل شرکت های عضو انجمن اهدا شد.

این دومین مرحله از اهدای گواهی نامه های مهارت 
و شایستگی اعضای انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته 
بود که مرحله اول آن در تاریخ 31 فروردین سال جاری 

انجام شده بود.
یادآور می شــود شــرکت هایی که قصــد فعالیت 
در امور کشــتیرانی دارند باید مجوز فعالیت خود را از 

ســازمان بنادر و دریانوردی دریافــت کنند. با توجه به 
آنکه اعتبار مجوزهای دریافتی برخی شرکت ها به پایان 
رسیده بود و همچنین نظر به آنکه دستورالعمل سازمان 
بنــادر و دریانوردی در خصوص اخذ این مجوزها تغییر 
کرده بود و بر اســاس آن مدیرعامالن شــرکت ها باید 
دوره های آموزشــی مصوبه جدیــد را طی می کردند، 
انجمن کشتیرانی برای حل این موضوع وارد عمل شد.

بر همین اســاس با توجه به اینکــه مدیران عامل 
شــرکت های عضو انجمن از مدیران باسابقه و با تجربه 
در این صنف هستند انجمن تطبیق دوره های آموزشی 

مدیرعامالن را انجام داد.
بدین ترتیب که بعد از جمع آوری مدارک توســط 
مرکز آموزش و تشــیکل پرونده برای مدیران، برای هر 
یــک از پرونده ها فــرم های آموزشــی تکمیل گردید 
و در نهایت پرونده ها به ســازمان بنادر ارســال شد و 
طی جلســات متعدد و مکرری که با مدیرکل وقت امور 
دریانوردان ســازمان بنادر و رئیس محترم ادراه آموزش 
سازمان بنادر به عمل آمد انجمن موفق به دریافت این 

گواهی نامه ها شد.

اعطای گواهی نامه مهارت و شایستگی به 
اعضای انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته 

 اصلی ترین برنامه 
این فدراسیون 
آموزش است. 

تحقیق در 
استانداردهای 

کیفی، روش های 
بازرسی بنادر که 

در حال حارض 
بیش از 200 بندر 

را در ۳۷ کشور 
پوشش می دهد 
و همچنین ارائه 

استانداردهای 
کیفی به انجمن 

های زیر مجموعه 
که تعداد آن به 

2۴ عدد می رسد 
و رشکت های زیر 

مجموعه که به 
۳۷۵ رشکت افزایش 

یافته است.

بر
خ
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در سال 1۳۹۴ 
در مجموع ۵0 
دوره آموزشی از 
سوی مرکز آموزش 
انجمن کشتیرانی 
و خدمات وابسته 
برگزار گردید که 
اغلب آنها در 
تهران و برخی از 
آنها نیز در بنادر 
مختلف کشور 
برگزار شده بودند.

با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی؛
دوره »مدیریت عملیات پایانه مسافر دریایی 

وعملیات پایانه مسافری دریایی« برگزار شد

مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته دوره مدیریت 
عملیات پایانه مســافر دریایی و عملیات پایانه مسافری دریایی را با 

حضور 2۹ تن از مدیران با سابقه تحت پوشش برگزار کرد.
بــه گزارش روابــط عمومی انجمــن کشــتیرانی و خدمات 
وابســته، در این دوره نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی و 

همچنین مدیران عامل پیشکســوت شــرکت های عضو انجمن 
داشتند. حضور 

در این جلســه همچنین دو طرف به بیان دیدگاه ها و تجربیات 
خود در خصــوص »دوره مدیریت عملیات پایانه مســافر دریایی و 

عملیات پایانه مسافری دریایی« پرداختند.

 تقدیر از مدرسین مرکز آموزش 
انجمن کشتیرانی

همزمان با روز معلم، از مدرســین مرکز 
آموزش انجمن کشــتیرانی و همکاران اداره 
آموزش ســازمان بنادر و دریانوردی تقدیر 

شد.
انجمن  به گــزارش روابــط عمومــی 
کشــتیرانی و خدمات وابســته، به منظور 
ارج نهادن به مقام شــاخص معلم و تشکر 
از زحمات مدرسین مرکز آموزش آموزش 
با حضور  انجمن کشــتیرانی، در مراسمی 
»مهرشــاد معیــن انصــاری« نایب رئیس 
هیئــت مدیــره انجمــن از زحمــات این 

تقدیر شد. عزیزان 
در ســال 13۹4 در مجمــوع ۵0 دوره 
آموزشــی از ســوی مرکز آمــوزش انجمن 
کشــتیرانی و خدمات وابسته برگزار گردید 
که اغلب آنها در تهران و برخی از آنها نیز در 

بنادر مختلف کشور برگزار شده بودند.
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انجمن کشــتیرانی و خدمات وابســته 
به منظــور ســهولت واگــذاری کانتینر به 
صاحبان کاال و همچنین اطمینان شــرکت 
های کشــتیرانی از بازگشت ســالم کانتینر 
و پرداخــت هزینه های مالــی آن اقدام به 
برگزاری جلسه توجیهی با حضور نمایندگان 
بیمه پاســارگاد و تعدادی از مدیران عامل  
شرکت های کشــتیرانی به همراه مشاوران 

خارجی آنها نمود.
بــه گــزارش روابط عمومــی انجمن 

کشــتیرانی و خدمــات وابســته، در این 
از  و   ۹۵/1/28 تــارخ  در  کــه  جلســه 
انجمن  دبیرخانــه  محل  در   1۵ ســاعت 
برگــزار شــد عالوه بــر اعضــای هیئت 
عامل  مدیران  انجمن کشــتیرانی،  مدیره 
و مشــاوران خارجی شــرکت های مازند 
دریا، دریا درخش، امید دریا، فروغ دریا 
و اسکو ســیر و همچنین نمایندگان بیمه 

داشتند. حضور  پاسارگاد 
در این جلســه ابتدا طرح بیمه دیرکرد 

کانتینر توســط نماینده بیمه پاسارگاد برای 
حاضرین توضیح داده شــد و سپس مدیران 
عامل و مشاوران خارجی شرکت های حاضر 
در جلسه به طرح ســوال در خصوص طرح 
مذکــور و بیان ابهامات خــود در این رابطه 
پرداختند که اعضای هیئت مدیره انجمن و 
نمایندگان بیمه به این پرسش ها و شبهات 

پاسخ دادند.
 در پایان این جلسه شرکت های مذکور 

از برگزاری آن اعالم رضایت کردند.

 برگزاری جلسه طرح »دیرکرد بیمه کانتیرن«
 در انجمن کشتیرانی

رئیس جمهــور گفت: در ســایه برجام 
به جای اینکه کشــتی های بزرگ در ساحل 
کشور همسایه پهلو بگیرند و کاالها با قایق و 
لنج با هزینه اضافه به ایران بیایند، مستقیما 

در بنادر خودمان پهلو می گیرند.
بــه گزارش ســی نیوز، حجت االســالم 
»حســن روحانی« در مراســم روز جهانی 
کارگر، با تبریک و تهنیت آن به همه کارگران 
کشور، گفت: راه برای سرمایه گذاری خارجی 
و افزایش تولید، در دوره پســابرجام گشوده 
شــده و امروز نیازمند کار و تولید هستیم و 
این دو بدون سرمایه و تکنولوژی امکان پذیر 

نیست.
وی تصریح کرد: چرا کار یک ملت بزرگ 
را کوچک می شــمارید؟ این کار بزرگی که 
انجام شــد، کار دولت نیست، بلکه کار یک 
ملت بزرگ، قدرتمند و مقاوم است و کاری 

اســت که توســط همه مردم با هدایت های 
رهبر معظم انقالب انجام شده است.

روحانی با اشــاره بــه نتایج برجام در 

مقام عمل، خاطر نشان کرد: اگر صادرات 
نفت از یک  میلیون و 200 هزار بشــکه 
به 2 میلیون و 300 هزار بشــکه رسیده 
می گویند این که چیزی نیســت و زمانی 
کــه می گوییم در ســایه برجام در نقل و 
انتقال پول، گشایشــی حاصل شــده، باز 
هــم آن را ناچیز می شــمارند و در جای 
دیگر وقتی می گوییم که امروز در ســایه 
برجــام به جای اینکه کشــتی های بزرگ 
در ساحل کشــور همســایه پهلو بگیرند 
و کاالهــا بــا قایق و لنج بــا هزینه 700 
دالر اضافــه برای هر کانتینر به ســاحل 
بنادر  کشورمان حمل شوند، مستقیما در 
خودمان پهلو می گیرند، باز هم می گویند 
که 700 دالر چیزی نیست و ما در سایه 
تحریم زندگی خوبی داشتیم، چرا زندگی 

خوب ما را برهم زدید!؟

 تعبیر رئیس جمهور از تاثیر برجام 
بر رونق بنادر و کشتیرانی
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مدیرعامل نشریه الکترونیکی ماری تایم 
اســتاندارد پیش از ظهر روز چهارشنبه 22 
اردیبهشــت ماه در محــل دبیرخانه انجمن 

کشتیرانی و خدمات وابسته حاضر شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمن 
کشتیرانی، »تروور پریرا« مدیر عامل ماری 
تایم استاندارد در مدت حضور در دبیرخانه 

انجمن در گفتگویی به تشرح عملکرد ماری 
تایمز استاندارد پرداخت.

الکترونیکی  تایم استاندارد نشریه  ماری 
است که نسخه آنالین آن هر 1۵ روز یکبار 
منتشــر شــده و در آن به اخبار روز حوزه 
کشتیرانی و صنعت دریانودری در خارومیانه 

و شبه قاره هند پرداخته می شود.

موارد تحت پوشــش این نشریه مواردی 
همچون تانکرهــا، کانتینــر، محموله های 
جامد و مایع، عملیات های ترمینالی، توسعه 
بنادر، تعمیر و تبدیل کشتی، کشتی سازی، 
آژانس های کشــتی رانی، مســائل مالی و 
بیمه، قوانین دریانوردی، و لجستیک و حمل 

و نقل را شامل می شود.

 حضور مدیرعامل »ماری تایم استاندارد« 
در انجمن کشتیرانی

اعطای گواهینامه های جدید عضویت انجمن 
کشتیرانی و خدمات وابسته

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در راستای تمدید و همچنین 
صــدور گواهینامه های عضویت اعضا، اقــدام به تهیه و اعطای الواح 

جدید عضویت کرد. 
لواح تهیه شــده  بــه گــزارش روابط عمومــی انجمــن، ا
بصــورت جداگانــه در دو زبان فارســی و انگلیســی بوده و 
لواح ســال های قبل از ویژگی های بیشتری  در مقایســه با ا
برخوردار هســتند. این برای اولین بار اســت که لوح مربوط به 
عضویت اعضای انجمن، جداگانه در دو زبان فارســی و انگلیســی 

تهیه شــده و الوح اعطایی دارای نشان هولوگرام نیز هستند. 
دوره اعتبار الواح جدید عضویت در انجمن کشتیرانی و خدمات 

وابسته یک ساله است. 

     گـواهـیـنـامه عـضـویـت

به این وسیله گواهى میگردد

 از تمامى مزایا و امتیازات عضویت انجمن کشتیرانى و خدمات وابسته
 برخوردار میباشد. 

             ”شرکت .............“

انجمن 1395/12/30دبیر 

انـجـمـن کشتـیرانى و خـدمات وابـسته

رئیس هیات مدیرهاعتبار تا تاریخ 
مسعود پل مهیحیی ضیائی مهرجردی
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»عباس آخوندی« وزیر راه و شهرسازی، 
در گفت و گویــی از تحول در بخش حمل 
نقل ریلی و هوایی کشور در سال جدید خبر 
داده بود، با توجه به نقش و اهمیت ترانزیت 
دریایی در توسعه اقتصادی باید این سوال را 
مطرح کرد که سهم ترانزیت دریایی و بطور 
روشن تر خطوط کشــتیرانی در این تحول 

چه می شود؟
به گزارش ســی نیوز، اقتصــاد ایران به 
موجب توافق هســته ای انجام شــده و رفع 
نســبی تحریم ها شرایط متفاوتی را با سال 
های گذشته تجربه می کند و نظر به تمایل 
کشورهای مختلف برای احیای روابط تجاری 
با ایران لزوم نوسازی و به روز رسانی خطوط 

حمل و نقل پیش از گذشته شده است.
در همیــن رابطه دولــت محترم پس از 
اجرای برجــام اقداماتی را برای ایجاد تحول 
در خطــوط هوایــی و ریلی آغــاز کرده که 
بارزتریــن مورد آن عقد قرارداد با شــرکت 
های هواپیماسازی معتبر جهانی برای خرید 

هواپیماهای مسافری است.
امــا با توجه بــه اینکــه در دوران اعمال 
تحریم های غرب علیه ایران، کشتیرانی کشور 

نیز یکی از اهداف اصلی این تحریم ها بود باید 
از جناب وزیر راه و شهرســازی سوال شود آیا 
در تحول بخش های ترانزیتی، دولت ســهمی 

را نیز برای کشتیرانی در نظر گرفته است؟
نظر بــه آنکه تحریم های اعمال شــده 
بر کشــتیرانی ایران موجب کاهش درآمد و 
فعالیت کشتیرانی کشور شده بود اکنون در 
دوران پســابرجام دولت چه برنامه ای برای 

احیای این خط ترانزیتی حیاتی دارد؟
در اواخر اسفندماه سال گذشته »محمد 

ســعیدی« مذاکره  کننده پیشین هسته ای 
کشورمان و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
شرکت کشــتیرانی ایران، در سخنانی گفته 
بود: یکی از بخش هــای مورد تحریم با آغاز 
تحریم ها در ســال 2008 کشتیرانی ایران 
بود، در واقــع تصور کشــورهای غربی این 
بود که با تحریم کشــتیرانی موجب اختالل 
صادرات و واردات کشور شده و به اقتصاد و 
به تبع آن مردم ایران ضربه وارد کنند، البته 
با توجه به قطع ارتباط خطوط کشــتیرانی 
دنیا پیش بینی می شــد که با وجود دیگر 

تحریم ها ایران ضعیف و منزوی شود.
وی بــا بیان اینکــه تحریم هــا اثرات 
نامطلــوب متعددی داشــت، افــزوده بود: 
ناوگان کشــتیرانی  نوســازی  از  جلوگیری 
یکــی از این آثــار مخرب بود بــا توجه به 
اینکه نوســازی یک اقدام ضروری اســت و 
همین عدم نوســازی باعث آســیب به بدنه 
کشــتیرانی کشور شــد، در واقع با فسخ و 
 Pending تعلیق قراردادهای این بخش و
آنها، سیســتم ناوبری کشــور تضعیف و در 
نهایت تــوان رقابت با رقبای قوی در صحنه 

بین الملل از ما گرفته شده بود

یک سوال از وزیر؛
سهم کشتیرانی چه می شود

نظر به آنکه تحریم 
های اعامل شده 

بر کشتیرانی ایران 
موجب کاهش 

درآمد و فعالیت 
کشتیرانی کشور 

شده بود اکنون در 
دوران پسابرجام 
دولت چه برنامه 

ای برای احیای 
این خط ترانزیتی 

حیاتی دارد؟

ش
زار

گ
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حضــور هم زمان هیئت هایی از کشــور چین و افغانســتان در 
چابهار که در فرودین ماه ســال جاری انجام گرفت موجب شــد تا 

اخبار این منطقه مجددا در صدر خبرهای اقتصادی قرار بگیرید.
به گزارش ســی نیوز، »حامــد مبارکی« رییس هیــات مدیره و 
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار گفت: 2 هیات 
از کشــورهای چین و افغانستان با هدف سرمایه گذاری در بخش های 

صنعتی و تجاری وارد منطقه آزاد در این شهرستان شدند.
وی ادامه داد: این هیات ضمن بازدید از مراکز تجاری و بازارهای 
منطقه آزاد، طرح توســعه بنادر شــهید بهشــتی و اســکله شهید 
کالنتری، نشســت هایی با علی اوسط هاشمی اســتاندار سیستان و 
بلوچستان، مدیران حمل و نقل و ترانزیت و معاونت اقتصادی منطقه 

آزاد خواهند داشت.
مبارکی افزود: همچنین هیات تجاری افغانســتان که صبح امروز به 
چابهار سفر کرده، عالوه بر نشست ها و بازدیدهای مشترک گشت ساحلی 

نیز خواهند داشت و از نزدیک با ظرفیت های منطقه آشنا می شوند.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار بیان کرد: 
راه اندازی خط ترانزیت کاال از منطقه آزاد چابهار به افغانســتان یکی 
از اهداف سفر هیات تجاری ـ سرمایه گذاری این کشور به شهرستان 

است.
مبارکی بیان کرد: هیات سرمایه گذاری کشور افغانستان یکشنبه 
شب و هیات ســرمایه گذاری کشور چین صبح دوشنبه هفته جاری 

چابهار را به مقصد تهران ترک می کنند.
احداث بزرگترین کارخانه کشتی سازی و شهرک صنعتی 

چینی ها در چابهار
رئیس هیات مدیره شــرکت انرژی راه ابریشــم کشور جمهوری 

خلــق چین گفت: پس از انجام تشــریفات قانونی بزودی شــهرک 
صنعتــی چینی ها و بزرگترین کارخانه کشــتی ســازی در چابهار 

احداث می شود.
»وانگ هونگ شــنگ« در دیدار با جمعی از مدیران و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد چابهار افزود: رابطه تجاری، اقتصادی و فرهنگی 

دو کشور چین و ایران از گذشته دور برقرار بوده است.
وی گفت: مدیران و افراد متخصص و فنی هشــت شرکت بزرگ 
کشــور چین در این ســفر حضور دارند و از نزدیــک ظرفیت ها و 

توانمندیهای چابهار را برای سرمایه بررسی می کنند.
وی هدف از این سفر را بررسی های الزم جهت جانمایی شهرک 
صنعتی و شــرکت کشــتی ســازی چینی ها در منطقه آزاد چابهار 
عنــوان کرد و افزود: مصمم به ســرمایه گذاری کالن در این منطقه 

هستیم.
رئیس هیات مدیره شــرکت انرژی راه ابریشم کشور جمهوری 
خلــق چین ادامــه داد: مدیران و افراد متخصص و فنی شــرکت 
کشــتی سازی بین الملل، شرکت کشتی سازی گوانگ ژو، شرکت 
مهندسی نفت چین، شرکت گروه الکترونیک دونگ فانگ، شرکت 
گروه ســینو هیدرو، شرکت طراحی صنعتی نوناین، شرکت کشتی 
ســازی دولتی چین و شــرکت فوالد یونگ لیان در سفر دو روزه 
در چابهــار حضور دارند و در آینده اقدامات خوبی برای ســرمایه 

گذاری انجام می دهند.
وانگ هونگ شنگ اظهار کرد: چابهار در دنیا موقعیت راهبردی 
مناسبی دارد و سرمایه گذاران کشــور چین نیز تمایل زیادی برای 

فعالیت تجاری و اقتصادی در این منطقه دارند.
سرمایه گذاری 8۵ میلیون دالری هندی های در بندر چابهار

سی نیوز بررسی می کند؛
در چابهار چه خرب است

یل
حل

ت

و  کشــتیرانی  انجمن  افطــاری  ضیافت 
خدمات وابســته در شــب هفتم ماه مبارک 
رمضــان )24 خــرداد( بــا حضــور اعضای 

این انجمن برگزار شــد. به گــزارش روابط 
عمومــی انجمن، در این مراســم که با حضور 
اعضا انجمن کشــتیرانی و خدمات وابسته در 

موسســه خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوری 
اسالمی برگزار شد اعضای محترم هیئت عامل 
سازمان بنادر و دریانوردی نیز حضور داشتند.

برگزاری ضیافت افطاری انجمن 

کشتیرانی و خدمات وابسته
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امــا در حالی یــک پایگاه  خبری وابســته بــه وزارت نفت از 
آمادگی هندی ها برای ســرمایه گذاری 20 میلیارد دالری در بندر 
چابهار خبر داده که مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان سیستان 
و بلوچســتان کل ســرمایه گذاری هندی هــا را در این بندر 8۵ 
میلیون دالر اعالم کرد. »ســیاوش رضوانی« در واکنش به انتشــار 
خبر سرمایه گذاری 20 میلیارد دالری هندی ها در بندر چابهار اظهار 
کرد: کل ســرمایه گذاری هندی ها در بنــدر چابهار 8۵ میلیون دالر 

است که مربوط به خرید تجهیزات فاز یک این بندر است. 
وی با تاکید بر این که ســرمایه گذاری مذکور با جوینت شــدن 
شرکتی هندی با شــرکتی داخلی انجام می شود، تصریح کرد: یکی 
از شروط این ســرمایه گذاری مشــترک حضور یک پیمانکار بخش 

خصوصی ایرانی است که تا نیمه نخست امسال عملیاتی می شود.
وی با یــادآوری مصوبه دولت هند برای ســرمایه گذاری  1۵0 
میلیون دالر  دیگر در استان سیستان و بلوچستان، افزود: این میزان 
ســرمایه گذاری در بخش هایی مانند، ترانزیت، راه آهن، پتروشیمی 
و… صورت می گیــرد. مدیرکل بنــادر و دریانوردی سیســتان و 
بلوچســتان با تاکید بر این که میزان کل ســرمایه گذاری هندی ها 
در بنــدر چابهار 8۵ میلیون دالر اســت، بیان کــرد: این میزان 
ســرمایه گذاری برای مدت 10 ســال اســت و در این رابطه سه 

با طرف های هندی داشته ایم. نشست 
به گفته وی، قرارداد بین شرکت ایرانی و هندی برای سرمایه گذاری 

در بندر چابهار تا پایان نیمه نخست امسال نهایی می شود.

برای رسیدن به رشــد اقتصادی و تحقق 
تحول در این بخش، کشــور بایــد از تمامی 
ظرفیت های خود استفاده کند و نظر به نقش 
مهم بنادر در صادرات و واردات کاال رکود این 
بخش می تواند به عنوان چالشــی مهم برای 

طرح رشد اقتصادی مطرح باشد.
به گزارش ســی نیوز، با رهنمودهای رهبر 
معظم انقالب، ایران در حال پشت سرگذاشتن 
دوران اقتصاد مقاومتی است و در این راه دولت 
محترم نیز برنامه هایی را برای رشــد اقتصادی 
و تحول در دســت اجرا دارد اما انتشار گزارش 
های آماری سال گذشته نشان می دهد اقدامات 
دولت با چالشی بنام رکود در بنادر مواجه است.
بر اساس این گزارش، در سال گذشته 131 
میلیــون و 7۹6 هــزار و 16۹ تن کاال در بنادر 
ایران تخلیه و بارگیری شــد تــا به این ترتیب 
کاهش 10 درصدی در این بخش ثبت شود که 
نشان دهنده عمیق تر شدن رکود در بنادر است.
بر اســاس آمار سازمان بنادر و دریانوردی، 
پرونده عملکرد یک ســاله بنادر ایران در پایان 
ســال ۹4 با ثبت روند نزولــی 10.1 درصدی 
بسته شــد به صورتی که با کاهش حدود 1۵ 
میلیون تنی، تخلیه و بارگیری یکساله کاالهای 
غیرنفتی و مواد نفتــی در بنادر ایران به 131 
میلیون و 7۹6 هزار و 16۹ تن رسید که در این 
میان معدل تخلیه و بارگیری کاالهای غیرنفتی 

منفی و کاالهای نفتی مثبت ثبت شد.
و  تخلیه  درصــدی   16.3 کاهــش 

بارگیری کاالهای غیرنفتی
طبق این آمار، تخلیه و بارگیری کاالهای 
غیرنفتی با کاهــش 16.7 میلیون تنی به 8۵ 
میلیون و 8۹4 هــزار و 317 تن و افت 16.3 
درصدی رســید که 41 میلیون و 722 هزار و 
8۹۵ تن سهم عملیات تخلیه و 44 میلیون و 
171 هزار و 422 تن ســهم عملیات بارگیری 
اســت تا به این ترتیــب عملیات تخلیه با 21 
درصد کاهــش و عملیات بارگیــری با 11.4 

درصد کاهش  همره شود.
واردات و صــادرات کاالهای غیرنفتی دو  
شــاخص دیگر عملکرد بندری اســت که هر 
کدام از آنها در برهه زمانی سال ۹4 با ریزش 

ثبت شــدند به صورتی کــه واردات کاالهای 
غیرنفتی با کاهش 18.6 درصد به 33 میلیون 
و 461 هــزار و 2۹2 تن رســید این در حالی 
اســت که صادرات کاالهای غیرنفتی که یکی 
از اولویت های اقتصادی کشور برای دستیابی 
به قطع وابستگی اقتصاد به صادرات نفت خام 
اســت با کاهش ۹ درصدی بــه 37 میلیون و 

40۵ هزار و 472 تن رسید.
ترانزیت، کاپوتاز و ترانشــیپ نیز از دیگر 
شــاخص های عملیــات بنــدری در بخــش 
غیرنفتی هســتند که هر کدام بــه ترتیب با 
کاهش 21.8 درصدی، 26.7 درصدی و 37.4 
درصدی در پرونده یکساله بنادر ثبت شده اند. 
بدیــن صورت اگر معــدل رویه های دیگر  در 
تخلیــه و بارگیری بنادر در نظر گرفته شــود 
بخش آمار غیرنفتی عملیات تخلیه و بارگیری 
بنادر کامال ریزشی است زیرا سایر رویه ها نیز 
با کاهش 28.۵ درصدی روبه رو شده است. به 
بیان دیگر، رکود تخلیــه و بارگیری کاالهای 
غیرنفتی در بنادر با تداوم روند ریزشی یکساله 
عمیق تر شد  به طوری که روند کاهشی که از 
فروردین ماه سال ۹4 در بنادر آغاز شه بود  با 
پیش رفتن در این مسیر، یکساله شد و رکود 

بنادر را ملموس تر کرد.
میلیون   46 حدود  بارگیری  و  تخلیه 

تن مواد نفتی در سال 94
بر اســاس همین آمار، تخلیه و بارگیری 
مواد نفتی  در بنادر که از ابتدای ســال ۹4 تا 
پایان این ســال روند سینوسی را سپری کرد 
و باالخــره با ثبت روند افزایشــی در چند ماه 
پایانی ســال توانست در کارنامه یکساله خود، 
نمــره قبولی کســب کند به صورتــی که 4۵ 
میلیــون و ۹01 هزار و 8۵1 تــن مواد نفتی 
در بنادر تخلیه و بارگیری شــد و افزایش 4.3 

درصدی را ثبت کرد.
با این همه بارگیری مواد نفتی در سال ۹4 
از وضعیت مناسب تری نسبت به تخلیه برخوردار 
بود زیرا بارگیری با افزایش 18.1 درصدی به 2۵ 
میلیون و 1۹2 هزار و 386 تن رسید اما تخلیه 
نه تنها افزایش نیافت بلکه کاهش 8.7 درصدی 
را در کارنامــه خود ثبت کرد و به 20 میلیون و 

70۹ هزار و 46۵ تن بالغ شد.
این در حالی است که، صادرات و واردات 
مواد نفتی همپــای یکدیگر افزایش یافتند به 
صورتی که واردات با افزایش 43.4 درصدی به 
دو میلیــون و 4۹1 هزار و ۵27 تن و صادرات 
با افزایش 42.8 درصدی به 1۵ میلیون و 788 

هزار و 33 تن رسید.
بــرای ترانزیت و کابوتاژ مواد نفتی هم در 
ســال ۹4 روند منفی ثبت شد به صورتی که 
ترانزیت 8.3 درصد و کابوتاژ 12.3 درصد افت 
پیدا کرد این در حالی است که سایر رویه های 
تخلیه و بارگیری مواد نفتی در بنادر با افزایش 

284 درصدی مواجه شد.
گفتنی است؛ بر اساس آمار سازمان بنادر 
ودریانوردی، بیشترین رکورد تخلیه و بارگیری 
مواد نفتی و کاالهای غیرنفتی در بنادر متعلق 
به بندر شهیدرجایی با سهم تخلیه و بارگیری 
بالغ بــر 18 میلیون تن مــواد نفتی و 40.6 

میلیون تن کاالهای غیرنفتی است.
عملیــات تخلیه و بارگیری مــواد نفتی و 
کاالهــای غیرنفتی در بندر فریدون کنار با ۵7 
درصد کاهش، در بندر خرمشــهر با 33 درصد 
کاهش، در بندر آســتارا با 32 درصد کاهش، 
در بنــدر گناوه با 2۹ درصــد کاهش، در بندر 
آبــادان با 2۵ درصد کاهش، در بندر قشــم با 
20 درصد کاهش، در بندر بوشهر با 1۹ درصد 
کاهــش، در بندر امیرآباد با 17 درصد کاهش، 
در بندر چابهار بــا 14 درصد کاهش، در بندر 
انزلی با 12 درصد کاهش، در بندر شهیدرجایی 
بــا 11 درصد کاهش، در بندر نکا با 10 درصد 
کاهش، در بندر امام خمینی با ۵ درصد کاهش، 
در بندر شــهیدباهنر با  سه درصد کاهش و در 
بندر لنگه بدون تغییر، در بندر نوشــهر با 1۹ 
درصد افزایش و در بندر جاسک با 4۵1 درصد 

افزایش نسبت به سال ۹3 ثبت شد.
با توجه به آمارهای ارائه شده مشخص است 
که بنادر کشور نیازمند توجه و اندیشه راهکارهای 
مناســب برای خروج از رکود هستند زیرا خروج 
این بخش از رکود و ســکون مــی تواند محرکی 
باشد برای رونق گرفتن بازار کسب و کار در داخل 

کشور و در نهایت بهبود شرایط اقتصادی.

سی نیوز بررسی کرد؛
رویای تحول اقتصادی و چالش رکود بنادر

با رهنمودهای 
رهرب معظم 

انقالب، ایران 
در حال پشت 

رسگذاشنت دوران 
اقتصاد مقاومتی 

است و در این 
راه دولت محرتم 

نیز برنامه هایی را 
برای رشد اقتصادی 
و تحول در دست 

اجرا دارد اما 
انتشار گزارش های 
آماری سال گذشته 

نشان می دهد 
اقدامات دولت با 
چالشی بنام رکود 

در بنادر مواجه 
است.

یل
حل

ت



سال بیستم، شماره 139 - بهـــــار 1395

11

رئیــس جمهــور آمریــکا در اظهاراتی از 
ماموریــت وزیر خزانه داری این کشــور برای 
مذاکره با پنج کشور در راستای تسهیل امر داد 
و ســتد با ایران و از میان برداشته شدن موانع 
موجود در روابط تجاری تهران با سایر کشورها 

خبر داده اما آیا این اظهارات صحت دارند؟
به گزارش ســی نیوز، »بــاراک اوباما« 
با اذعان به تداوم برخــی تحریم ها با وجود 
اجرایی شــدن برجام گفت: »جک لو« وزیر 
خزانه داری آمریکا به همراه همتایان خود در 
پنج کشور دیگر طرف مذاکره با ایران برای 
شرکت ها شفاف خواهند کرد که در واقع چه 

معامالتی با ایران مجاز است.
رئیــس جمهــور آمریــکا مدعی شــد 
کشورش سعی خواهد کرد تا به شرکت های 
خارجی کمــک کند تجارت آســان تری با 
ایران داشته باشند اما تهران نیز باید به آنها 
اطمینــان دهد که ایران مــکان امنی برای 

سرمایه گذاری است.
بــاراک اوباما که در پایان یک نشســت 
دوروزه امنیت هســته ای در آمریکا ســخن 
می گفــت به طور ضمنی بــه عدم لغو عملی 

برخی تحریم ها علیه ایران اذعان کرد.

وی در عین حال گفــت چند ماه طول 
می کشــد تا شــرکت های خارجی نســبت 
بــه معامله با ایــران اطمینــان خاطر پیدا 
کنند. رئیس جمهــور آمریکا در ادامه گفت 
کشــورش در نظر ندارد اجازه دهد از طریق 
نظام بانکــی آمریکا با ایران معامالت دالری 
انجام شــود و شرکت های خارجی می توانند 
از طریق بانک های اروپایی با ایران همکاری 

داشته باشند.
وی با اشــاره بــه گالیه های ایــران از 
بــرای احیای  بانک هــای خارجی  بی میلی 
روابط با ایران گفــت: برخی نگرانی هایی را 
که ایران عنوان کرده اســت مــا با تعامل با 
ایران در حال حل و فصل آنها هســتیم. وی 
در عین حال گفت: الزم نیســت که به این 

موضوع از طریق معامالت دالری بپردازیم.
به گزارش ســی نیوز، آنچه از اظهارات 
جدید رئیس جمهور آمریکا برمی آید موید 
این مطلب است که شرکت های آمریکایی با 
وجود لغو تحریم های واشنگتن علیه تهران 
همچنان برای معامله با ایران با مشــکالتی 
مواجــه هســتند که عمده تریــن مورد آن 
ممنوع بودن مبادالت بانکی میان بانک های 

آمریکایی و ایرانی است.
با توجه به ایــن وضعیت می توان گفت 
که اوباما در برابر فشــارهای وارده از سوی 
ایران و همچنین کشورهای اروپایی و حتی 
شــرکت های آمریکایی برای تسهیل داد و 
ســتد با ایران با توجه به اجــرای برجام، به 
نوعی دســت به یک حرکت دیپلماتیک زده 
و با مامور کردن وزیر خزانه داری خود برای 
مذاکره با پنج کشور به نوعی با افکار عمومی 
بازی کــرده و هدف آن بر اســاس عملکرد 
کاخ ســفید در دوره پسابرجام صرفا تشدید 
فشارها بوده و نه تسهیل روابط تجاری زیرا 
در این مدت چند ماهه مشــخص شده که 
آمریکا به رغــم تصویب برجــام در کنگره 

تمایلی برای انجام معامالت با تهران ندارد.

تسهیل داد و ستد با ایران یا تشدید فشارها بر تهران

باراک اوباما که 
در پایان یک 
نشست دوروزه 
امنیت هسته ای 
در آمریکا سخن 
می گفت به طور 
ضمنی به عدم لغو 
عملی برخی 
تحریم ها علیه 
ایران اذعان کرد.

عملیات کانتینری بنادر در سال گذشته 
با 14.6 درصد کاهش نسبت به سال ۹3 به 

دو میلیون و ۹۹ هزار و TEU ۵06 رسید.
به گزارش ســی نیوز، عملیات کانتیری 
بنادر در سال گذشته با 14.6 درصد کاهش 
نســبت به سال ۹3 به دو میلیون و ۹۹ هزار 
و TEU ۵06 رســید این در حالی است که 
کارنامه عملیات کانتیری بنادر در ســال ۹3 
با 10.۵ درصد افزایش نســبت به سال ۹2 

بسته شده بود.
به اعتقاد کارشناســان دریایی و بندری 
قیمت نفت اصلی تریــن بازیگردان عملیات 
بنــدری اســت به گونــه ای که بــا کاهش 
قیمــت نفت واردات نیز کاهــش می بابد و 
به نســبت کاهش واردات فعالیت بنادر نیز 
کمتر می شود و همپای افزایش قیمت نفت، 
واردات نیز افزایش یافته و فعالیت بنادر را نیز 
رونق می گیرد. البته  به اعتقاد کارشناســان 
عوامل مختلف دیگری نیز بر پروسه عملیات 
مختلف بندری تاثیرگذار اســت که از جمله 
مهم ترین عوامل در چند سال گذشته ایران 
می توان به تحریم های ظالمانه اشــاره کرد 
که حرکت رشد عملیات بندری را در کشور 
کند کرده بود با این وجود در ســال گذشته 
پیش بینی می شد که توافق هسته ای ایران 
و کشورهای ۵+1 و پس از آن اجرای برجام 

بتواند موتور بنادر را به حرکت درآورد.
این در حالی اســت که بسیاری از تجار 
و بازرگانان از خرید و معامله کاال خودداری 
کرده و منتظر مشخص شدن نتایج مشهود 
برجــام بودنــد. همچنین با وجــود اجرای 
برجام و رفــع محدودیت های تجاری ایران، 
متاســفانه محدودیت های بانکی و مراودات 
مالی ایران با دیگر کشورها همچنان پابرجا 
بود بنابراین همه عوامل دست به دست هم 
دادند تا عملکرد بنادر ایران در سال گذشته 
نسبت به ســال ۹3 ریزش داشته باشد و به 
تبع آن پرونده عملیات کانتینری بنادر نیز با 
افت 14.6 درصدی بسته شود. این در حالی 
اســت که عملیات کانتینری بنادر در سال 
۹3 نسبت به سال ۹2 بیش از 10.۵ درصد 

افزایش یافته بود.
مارین تایمز در گزارشــی می نویســد: 
گفتنی اســت که عملیــات کانتینری بنادر 
ایران که تا سال ۹1 روند افزایشی داشت در 
سال ۹2 نسبت به قبل اندکی کاهش یافت 
اما این کاهش را در ســال بعد یعنی ســال 
۹3 جبران کرد اما  این  شاخص بندری در 
سال گذشته با ریزشی شــدید به سال 87 
و ماقبل آن ســقوط کرد زیرا ســال 87 که 
میزان عملیات کانتینری حدود 2.1 میلیون 
TEU کانتینر بود تا ســال گذشــته دیگر 

چنیــن عددی تجربه نشــده بود بلکه حتی 
در ســال هایی عملیات کانتینری حدود سه 
میلیون و یا حتی باالتر از ســه میلیون هم 

نیز رسیده بود.
بر اساس آمار سازمان بنادر و دریانوردی، 
عملکــرد بنادر مهم و بزرگ کانتینری ایران 
مانند شهیدرجایی،بوشــهر و امام خمینی)ره( 
منفی در سال گذشــته بود که البته  بنادر 
شــهیدباهنر، چابهار، امیرآباد و قشم نیز از 
این بنادر تبعیت کرده و نمودار منفی را در 
ایــن بخش ثبت کردند این درحالی اســت 
که بنادر کوچک مانند گناوه،انزلی، نوشهر، 
شهیدباهنر، امیرآباد و لنگه در مجموع روند 

مثبتی را در پیش گرفتند.
بنابرآمــار، میــزان تخلیــه و بارگیری 
کانتینــری در بندر شــهیدرجایی با کاهش 
31.۵ درصد به یــک میلیون و 823 هزار و 
TEU 166 کانتینر رســید.تا به این ترتیب 
بزرگترین بندر کانتینری ایران با ســهم 20 
درصــدی از کل عملیــات کانتینری ایران، 
پرچم عملکرد منفــی کانتینری خود را در 

تمام طول  سال ۹4  برافراشته نگه دارد.
بندر بوشــهر  هم به عنوان دومین بندر 
کانتینری ایران در ســال گذشــته موفق به  
 TEU 13 تخلیــه و بارگیری 188 هــزار و
کانتینر شــده بود کاهش 31 درصدی را در 

عملکرد کانتیرنی بنادر کشور در سال ۹۴
یل

حل
ت
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سال گذشته نسبت به سال ۹3 ثبت کرد.
امام خمینی)ره( نیز ســومین بندر  بندر 
کانتینری ایران در ســال ۹4  با جابه جایی 
121 هزار و TEU 3۵۹ کانتینر نســبت به 
ســال ۹3 حدود 31.۵ درصد کاهش را در 

کارنامه خود ثبت کرد.
الزم بــه ذکر اســت حــدود ۹۵ درصد 
فعالیت کانتنری بنادر در ســه بندر نامبرده 
انجام می شود که متاسفانه در سال ۹4 این 
ســه بندر با قرار گرفتن در  مسیر کاهشی، 
موجب افت مجموع آمار عملیات کانتینری 
بنادر کشور  شــدند در واقع با آنکه  درصد 
افزایش عملکرد بنادر کوچک بیشتر از درصد 
کاهــش بنادر بزرگ تر بوده اما از آنجایی که 
بیشترین سهم کانتینری بنادر متعلق به این 

سه بندر بزرگ کشور است به همین دلیل با 
غلبــه بر مجموع آمار، افت و کاهش را برای 

فعالیت کانیتنری بنادر  رقم زدند.
پس از ســومین بندر، بندر خرمشــهر 
قــرار دارد که با جابه جایی ۵6 هزار و 316 
TEU کانتینــر و ثبــت 40 درصد افت، در 
جایگاه چهارمین بندر کانتینری در سال ۹4  
نشسته است.بندر چابهار به عنوان پنجمین 
بندر کانتینری ایران هــم ، با  ثبت کاهش  
42.۵ درصدی توانســت 26 هــزار و 48۵ 

TEU کانتینر را تخلیه و بارگیری کند.
بر اســاس این آمار پس از بندر چابهار، 
بندر قشــم با جابه جایی 12 هــزار و 420 
TEU کانتینر و کاهش 48 درصدی در رتبه 
ششــم، بندر گناوه با جابه جایی 10 هزار و 

TEU 216 کانتینر و افزایش پنج درصدی 
در رتبه هفتم، بندر انزلی با جابه جایی 4 هزار 
و TEU 1۵2 کانتینر و افزایش40 درصدی 
در رتبه هشــتم، بندر نوشــهر با جابه جایی 
TEU 712 کانتینر و افزایش 41.8 درصدی 
در رتبه نهم، بندر شــهیدباهنر با جابه جایی 
TEU 614 کانتینر و کاهش 87 درصدی در 
رتبه دهم، بنــدر امیرآباد با جابه جایی ۵۹4 
TEU کانتینــر و کاهش 4۹.7 درصدی در 
رتبه یازدهم، بنــدر لنگه با جابه جایی 427 
TEU کانتینــر و افزایش 2۵0 درصدی در 

رتبه دوازدهم بنادر کانیتنری قرار گرفتند.
گفتنی است بیشترین کاهش به نام بندر 
امیرآباد و بیشترین افزایش به نام بندر لنگه 

ثبت شد.

مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش ایران 
ضمن اعالم پهلوگیری نخستین کشتی این 
شــرکت در بنادر آفریقا از حل شدن مشکل 

بیمه کشتی ها خبر داد.
بــه گــزارش ســی نیــوز، »نصــراهلل 
سردشــتی« مدیر بازرگانی شــرکت ملی 
نفتکش ایــران با بیان اینکــه ناوگان این 
شــرکت به لحاظ فنی و عملیاتی مشکلی 
بــرای تردد در آب ها و بنــادر اروپا ندارد، 
گفت: از ژانویه )دیماه( 2016 و با اجرایی 
مشترک)برجام(،  اقدام  جامع  برنامه  شدن 
تالش های ما برای اخذ رتبه، پرچم و بیمه 
نفتکش ها، بیش از گذشــته شدت گرفت 
که در نتیجه این اقدام ها، مســایل مربوط 
به پرچم و کالس کشــتی ها به طور کامل 

حل شد.
بر اساس اعالم شــرکت ملی نفتکش، 
افزود:  نیــز  بیمه کشــتی ها  دربــاره  وی 
باتوجه به پیگیری هــا و رایزنی های انجام 
شــده این مشــکل مرتفع شــده است، به 
طوری که بزودی شــاهد ورود کشتی های 
ناوگان شــرکت ملی نفتکش به کلوپ  های 
بین المللی بیمــه ای و حضور ناوگان این 
شــرکت در پایانــه  های اروپایــی و دیگر 
پایانــه  های بزرگ نفتــی در دنیا خواهیم 
بــود. مدیر بازرگانی شــرکت ملی نفتکش 
ایــران به پهلوگیــری نخســتین نفتکش 
ایرانی در بنادر آفریقا پس از لغو تحریم ها 
اشــاره و اضافــه کرد: تــا پیــش از لغو 
نفتکش  ملی  شرکت  کشتی های  تحریم ها، 
تنها در بنادر شــش کشــور تعیین شــده 
برای صادرات نفت کشــور پهلو می گرفتند 
اما اواخر اســفندماه ســال گذشته، شاهد 
این شرکت در  پهلوگیری نخستین کشتی 
بندری به جز بنادر این شش کشور بودیم.

وی ابــراز امیدواری کرد به زودی شــاهد 

پهلوگیری کشــتی های شــرکت ملی نفتکش 
ایران در بنادر اروپایی باشیم. سردشتی با بیان 
اینکه ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران تا پیش 
از تحریم  ها همواره مورد توجه شــرکت  های 
بزرگ نفتی بوده اســت، بیان کرد: نخســتین 
کشــتی ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران پس 
از لغو تحریم ها در اســفند ماه سال گذشته به 

اجاره یکی از شرکت  های بزرگ نفتی درآمد.
وی با بیــان اینکه تمامی کشــتی های 
ناوگان این شــرکت در ســال گذشته فعال 
و عملیاتی بوده، گفت: هم اکنون۹0 درصد 
ناوگان این شرکت در خدمت صادرات نفت 

جمهوری اسالمی ایران است.
از دی ماه ســال گذشته و اجرایی شدن 

برجــام )توافق ایــران و 1+۵( تحریم های 
صنعت نفت و نفتکش های ایرانی رفع شد.

با توجه به ریســک باالی حمل محموله 
های نفتی، بنادر بســیاری از کشــورها به 
شــرطی اجازه تردد به نفتکــش ها را می 
دهند که تحت پوشش بیمه های معتبر بین 
المللی قرار داشــته باشند، بر این اساس به 
دلیل تحت پوشــش قرار نگرفتن بیمه های 
بین المللی، حضــور نفتکش های ایرانی در 

بنادر اروپایی با مانع مواجه شد.
در صــورت رفع مشــکل بیمه، نفتکش 
های ایرانــی عالوه بر حمل نفــت ایران به 
مقصد اروپا، می توانند نفت شرکت های بین 

المللی را نیز در بنادر مختلف حمل کنند.

مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش خبر داد؛
مشکل بیمه کشتی های ایران حل شد

در صورت رفع 
مشکل بیمه، 
نفتکش های 

ایرانی عالوه بر 
حمل نفت ایران 
به مقصد اروپا، 
می توانند نفت 
رشکت های بین 
املللی را نیز در 

بنادر مختلف 
حمل کنند.
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رئیس هیئت مدیره انجمن کشــتیرانی و 
خدمات وابسته گفت: یکی از منابع درآمدی 
کشــور، حمل و نقل اســت که اگر به صورت 
کالن بنگریــم و با نام لجســتیک به آن نگاه 
کنیم از شاخصه های مختلفی برخوردار است 
که این شــاخصه ها و مولفه ها باید به گونه ای 
تجزیه شود که بالتبع عوامل تاثیرگذار آن اعم 

از مثبت و منفی احصاء شود.
به گــزارش ســی نیوز، دکتر »مســعود 
پل مه« گفــت: باید بدانیم کــه حمل و نقل 
صرفا انتقال کاال نیست. اگر یک فرایند را در 
نظر بگیریم از زمانی که مدیریت لجستیک و 
زنجیره تامین شکل می گیرد یعنی اصطالحا 
خدمــات بازرگانی و فــورواردری آغاز و کاال 
برای عبور از ایران جذب می شود، این ارتباط 
شــکل می گیرد و به عنوان یکی از مهم ترین 
پایه ها تا زمانی که طراحی حمل برای انتقال 
به بنادر ما، عملیات تخلیه و بارگیری و دپو در 
بنــادر ، مجددا عملیات تخلیه و بارگیری چه 
به صورت ترانشیپ و چه حمل ترکیبی برای 
عبور از ایــران و …. این زنجیره را به صورت 

کامل دربر می گیرد.
وی افزود: به طور قطع ما تنها کشــوری 
نیســتیم که به دنبال دسترســی یافتن و به 
وجــود آوردن زنجیره کامــل از این حلقه ها 

هستیم.
پل مه در مصاحبه با مارین تایمز با اشاره 
به اینکه یکی از مزیت های کشــور ما امنیت 
است، گفت: اگر پاکستان، افغانستان، عراق و 
حتی ترکیه را بخواهیم از این منظر نگاه کنیم 
از امنیت الزم برخوردار نیستند پس مهم ترین 
پارامتر برای اینکه بتوانیم عملکرد رقابتی در 
این زمینه به جای بگذاریم این اســت که از 
این مزیت استفاده الزم را ببریم. در کنار این 
موضوع، ما کریدورهایی داریم که نمی توانیم 
از آنها به نحو مطلوب استفاده کنیم بنابراین 
به طور قطع باید بررسی کنیم که چه عوامل 
بازدارنده ای در کشــور ما وجود دارد که مانع 

اصلی استفاده بهینه از این کریدور می شود.
رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته 
دربــاره دیگــر عوامل  موثــر در این موضوع 
تصریح کرد: همچنین ما در منطقه شرایطی 
را داریم که مزیت های نسبی برای ما به وجود 
می آورد تا بتوانیم بهره خوبی را از آن شرایط 
ببریم اما این شــرایط رفته رفته رنگ می بازد 

و از بین می رود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در یک دهه 
قبــل ما در منطقه درخصوص حمل ترانزیتی 
حرف اول را می زدیم اما متاسفانه آرام آرام به 
واســطه عدم توجه الزم و عدم ترسیم نمودار 
عمــر ترانزیت اکنون این جایگاه را نداریم. در 
صورتی که اگر می توانستیم بر اساس نمودار 
عمر، که از زمان تولید تا مرگ شــامل ســیر 
صعودی، ســیر افقی و سیر نزولی است، سیر 
صعودی ترانزیت خود را با تجدید مهندسی و 
مهندسی ساختار سیر صعودی و افقی خود را 
افزایش دهیم می توانستیم خیلی دیرتر از این 
به نزول آن نزدیک شــویم، اما متاسفانه این 

اتفاق نیفتاد.
پــل مه افزود: عالوه بــر این کریدورهای 
تراسیکا در شمال ایران چه جاده ای، چه ریلی 
و چه دریایی شکل گرفته است که همه اینها 
عواملی بود که روز به روز ما را در شــرایطی 
قــرار داد که قابلیت های بالفعل را از دســت 

دادیم.
وی با اشــاره به اینکه اگــر جزء به جزء 
بخواهیــم اتفاقــات منطقه را بررســی کنیم 
بایــد برنامه های چیــن را در نظــر بگیریم، 
بیان کرد: چیــن در یک پروژه بلندپروازانه با 
نام پــروژه مروارید که در جنوب آســیا و در 
خاورمیانه رقم می خورد صرفا برای پاکستان 
22 میلیارد دار تخصیص می دهد که شــامل 
ایجاد ســاختارهای جــاده ای، ریلی، بندری 
فرودگاهــی، ارتباطی، مخابراتــی و حتی در 
زمینه فرهنگ سازی است عالوه براین  چین 
نیز در حال سرمایه گذاری بزرگتری در آفریقا 

است.
این فعال دریایی کشور تصریح کرد: یکی 
از  اقدامات دیگر چین ، کریدوری ریلی است 
که از شرق این کشور به جنوب پاکستان برای 
دسترسی به کراچی و گوادر کشیده می شود 
که  هم اکنون در حال طراحی اســت  نکته 
حائز اهمیت این اســت کــه وقتی این پروژه 
اجرایی شــود ســهم حمل و نقل دریایی ما 
تحــت تاثیر گردش عملیات این کریدور ، کم 

می شود.
وی هشــدار داد:درست است که چین به 
منظــور پشــتیبانی در فعالیت های اقتصادی 
خــود در آفریقا می خواهــد این اقدام صورت 
گیرد اما مفهومش این نیست که هیچ کاالیی 

وارد این خط ریلی نمی شــود به اســتثنای 
کاالیی که به آفریقا می خواهد برود. بنابراین 
کاالهایی که به منطقه ما وارد می شــود اعم 
از کاالهایی که به مقصد ایران یا کشــورهای 
جنــوب خلیج فارس در حرکت هســتند نیز 

می توانند از این مسیر عبور  کند.
پل مه تاکید کرد: در کنــار این اتفاقات 
یک خط ریلی دیگر شــکل می گیرد که  دو 
تا ســه ماه قبل چند کانتینر خالی به صورت 
نمادین از  طریق آن و از چین به کشــورهای 
آســیانه میانه و به ایران منتقل شــد این در 
شرایطی است که  همین کار نمادین عواقبی 

را برای کشور ما به همراه دارد.
این مقام مســوول در انجمن کشتیرانی 
و خدمات وابســته گفت: همه این اتفاقات در 
حالی رخ می دهد که تمام توجه ما به کریدور 
ترانزیت شــمال – جنوب و با حمایت ناوگان 
دریایی و بنادر است تا کاالهایی را که از چین 
مــی آید به ایران منتقل کننــد و از ایران به 
کشــورهای دیگر ترانزیــت کنیم، یعنی خط 
ریلی که از چین به قزاقســتان، قرقیزستان، 
ازبکستان، تاجیکســتان و در نهایت به ایران 
برسد. انتهای این خط به ما می رسد در نتیجه 
ایــن کریدور ریلــی هیچ گونــه درآمدزایی، 

اشتغالزایی و ارزش افزوده برای ما ندارد.
از جمله تاثیرات ســوء این اتفاق کاهش 
حجم قابل توجهی از بازارهــای ترانزیتی به 
حــوزه CIS خواهــد بود کــه از طریق دریا 
بــه بنادر ما می آینــد در نتیجه حمل و نقل 
دریایی و جاده ای کشور و عملکرد ما در این 

بخش آسیب خواهد دید.
شــاید گفته شــود چرا با توجه به اینکه 
حــوزه اصلی ما و ماموریتمان دریا اســت به 
ترانزیــت توجه می کنیم. الزم اســت عرض 
نمایم ترانزیت جــزو الینفک ارتقاء و در آمد 
زیایی حمــل و نقل دریایی و خدمات بندری 
می باشــد. طبیعتا حفظ و افزایش آمارهای 
ترانزیتی ارتباط مســتقیم با رشد کمی حمل 
دریایی، تخلیه، بارگیری و انبارداری در بنادر 

ما دارد.
وی در پاســخ به این پرســش که به چه 
دلیــل ما بــرای این کریــدور جدید اهمیت 
زیادی قائل هســتیم، گفت: زیرا ما جزیره ای 
فکر می کنیــم در صورتی که اگــر ملی فکر 
کنیم به طــور قطع این اتفــاق نمی افتد. به 
بیان دیگر چون ســازمان هایی که متولی یک 
صنعت و حرفه مشخص هستند جزیره ای فکر 
می کنند به دنبال رشــد مثبــت در عملکرد 
ســازمان خود هســتند و از موضوعات دیگر 
که در رشــد ملی تاثیر دارد فارغ می شــوند 
در نتیجــه عملکردهای کوتاه مدت دارند و از 

دیگر عوامل غافل می شوند.

رئیس هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته هشدار داد؛
رکود در کمین کریدورهای ترانزیتی ایران

در یک دهه قبل 
ما در منطقه 

درخصوص حمل 
ترانزیتی حرف 

اول را می زدیم اما 
متاسفانه آرام آرام 

به واسطه عدم 
توجه الزم و عدم 
ترسیم منودار عمر 

ترانزیت اکنون این 
جایگاه را نداریم. 
در صورتی که اگر 

می توانستیم بر 
اساس منودار عمر، 
که از زمان تولید 

تا مرگ شامل سیر 
صعودی، سیر 

افقی و سیر نزولی 
است، سیر صعودی 
ترانزیت خود را با 
تجدید مهندسی و 
مهندسی ساختار 

سیر صعودی 
و افقی خود را 
افزایش دهیم 

می توانستیم خیلی 
دیرتر از این به 
نزول آن نزدیک 

شویم، اما متاسفانه 
این اتفاق نیفتاد.
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دوره های آموزشــی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در سال 
13۹۵، از روز سه شنبه 7 اردیبهشت آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن، اولین دوره آموزشی که در محل 
مرکز آموزش انجمن برگزار گردید »آشنایی با کشتیرانی، نمایندگی 
و بندر« بود که از ساعت 13 روز سه شنبه هفتم اردیبهشت آغاز شد.

انجمن کشــتیرانی و خدمات وابســته با مجوز ســازمان بنادر و 
دریانوردی اقدام به برگزاری دوره های لجستیک بندری نموده است 
و در همین رابطه برای ســه ماه نخســت سال 13۹۵، در مجموع ۹ 
دوره آموزشی در نظر گرفته شده بود که توسط اساتید مجرب حوزه 

دریا و بندر در محل مرکز آموزش انجمن تدریس شدند.
عالوه بر دوره های طی شده، دوره های دیگری نیز تا پایان سال 

جاری برنامه ریزی شده است.

آغاز دوره های آموزشی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

 جدول دوره های آموزشی از تیرماه سال جاری به شرح زیر است:

ف
دی

کد ر
دوره

نام دوره 
آموزشی

 مدت دوره 
ساعت روزهای برگزاری) ساعت (

شهریه ثبت نام مدرسروز آزمونبرگزاری
نام ) ریال (

147
فناوری اطالعات و 

ارتباطات بندری
 ) مقدماتی (

 20 ساعت 
)8 ساعت حضوری 
و 12 ساعت غیر 

حضوری(

شنبه ۹۵/04/۵
یکشنبه ۹۵/04/6

13-17
13-17

چهارشنبه۹۵/4/۹
ساعت ۹-11

آقای مهندس 
 کورش

 جاللی 
فراهانی

2.000.000

صادرات، واردات 230
و صادرات مجدد

32 ساعت 
) 12 ساعت حضوری 

و 20 ساعت غیر 
حضوری(

سه شنبه ۹۵/4/8
چهارشنبه ۹۵/4/۹
پنج شنبه ۹۵/4/10

14-18
14-18

۹-13

سه شنبه 
۹۵/4/1۵

ساعت ۹-11

جناب آقای 
3.000.000رضا گلی

348

فناوری اطالعات 
و ارتباطات 

بندری
 ) تکمیلی (

 40 ساعت 
)8 ساعت حضوری 
و 32ساعت غیر 

حضوری(

یکشنبه ۹۵/4/13
دوشنبه۹۵/4/14

13-17
13-17

دوشنبه ۹۵/4/21
ساعت ۹-11

آقای مهندس 
 کورش

 جاللی 
فراهانی

2.000.000

12 ساعتبیمه های دریایی436
سه شنبه۹۵/4/22
چهارشنبه۹۵/4/23
پنج شنبه۹۵/4/24

13-17
13-17
۹-13

یکشنبه ۹۵/4/27
ساعت ۹-11

سرکار خانم 
3.000.000سهیال شرفی

۵44
مدیریت عملیات 

پایانه مسافر 
دریایی

 18 ساعت 
) 4 ساعت حضوری 
و 14 ساعت غیر 

حضوری(

شنبه 13۹۵/۵/02-۹شنبه  ۹۵/04/26
ساعت ۹-10

آقای کاپیتان 
1.300.000مهران کاظمی

عملیات پایانه 620
مسافری دریایی

 18 ساعت 
) 4 ساعت حضوری 
و 14 ساعت غیر 

حضوری(

شنبه 17۹۵/0۵/02-13شنبه ۹۵/04/26
ساعت 10-11

آقای کاپیتان 
1.300.000مهران کاظمی

اسناد، قوانین و 713
سازمانها

32 ساعت 
) 16 ساعت 

حضوری و 16ساعت 
غیر حضوری(

شنبه ۹۵/0۵/02
یکشنبه ۹۵/۵/03
دوشنبه ۹۵/0۵/4
سه شنبه ۹۵/0۵/۵

13-17
13-17
13-17
13-17

دوشنبه ۹۵/۵/11
ساعت ۹-11

آقای یونس 
4.000.000جاوید
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ف
دی

کد ر
 مدت دوره نام دوره آموزشیدوره

ساعت روزهای برگزاری) ساعت (
نام مدرسروز آزمونبرگزاری

شهریه 
ثبت نام ) 

ریال (

80۹
آشنایی با 
کشتیرانی، 

نمایندگی و بندر

 32 ساعت 
) 8 ساعت حضوری 
و 24 ساعت غیر 

حضوری (

دوشنبه ۹۵/0۵/11
سه شنبه ۹۵/۵/12

13-17
13-17

دوشنبه ۹۵/۵/18
ساعت ۹-11

آقای مهندس 
2.000.000روزبه مختاری

صادرات، واردات و ۹30
صادرات مجدد

32 ساعت 
) 12 ساعت حضوری 

و 20 ساعت غیر 
حضوری(

چهارشنبه 
۹۵/۵/13

پنج شنبه۹۵/۵/14
شنبه ۹۵/0۵/16

14-18
۹-13
14-18

سه شنبه 
۹۵/۵/1۹

ساعت ۹-11
3.000.000آقای رضا گلی

اجاره کشتی1033
 18 ساعت 

)8 ساعت حضوری 
و 10 ساعت غیر 

حضوری(

یکشنبه ۹۵/۵/17
دوشنبه ۹۵/۵/18

13-17
13-17

یکشنبه ۹۵/۵/24
ساعت ۹-11

آقای کاپیتان 
آرمان جهان 

بیگلری
2.000.000

1144
مدیریت عملیات 

پایانه مسافر 
دریایی

 18 ساعت 
) 4 ساعت حضوری 
و 14 ساعت غیر 

حضوری(

شنبه 13۹۵/۵/30-۹شنبه ۹۵/0۵/23
ساعت ۹-10

آقای کاپیتان 
1.300.000مهران کاظمی

عملیات پایانه 1220
مسافری دریایی

 18 ساعت 
) 4 ساعت حضوری 
و 14 ساعت غیر 

حضوری(

شنبه 17۹۵/0۵/30-13شنبه ۹۵/0۵/23
ساعت 10-11

آقای کاپیتان 
1.300.000مهران کاظمی

1347
فناوری اطالعات و 
 ارتباطات بندری 

) مقدماتی (

 20 ساعت 
)8 ساعت حضوری 
و 12 ساعت غیر 

حضوری(

یکشنبه ۹۵/0۵/24
دوشنبه ۹۵/0۵/2۵

13-17
13-17

پنج شنبه 
۹۵/۵/28

ساعت ۹-11

آقای مهندس 
کورش جاللی 

فراهانی
2.000.000

1448
فناوری اطالعات و 
 ارتباطات بندری 

) تکمیلی (

 40 ساعت 
)8 ساعت حضوری 
و 32ساعت غیر 

حضوری(

یکشنبه ۹۵/0۵/31
دوشنبه ۹۵/06/01

13-17
13-17

دوشنبه ۹۵/06/8
ساعت ۹-11

آقای مهندس 
کورش جاللی 

فراهانی
2.000.000

1۵3۹
توقیف کشتی و 

راه های جلوگیری 
از آن

 12 ساعت 
) 8 ساعت حضوری 

و 4 ساعت غیر 
حضوری(

سه شنبه ۹۵/۵/26
چهارشنبه۹۵/۵/27

13-17
یکشنبه 13-17۹۵/۵/31

سرکار 
خانم فائزه 
طباطبایی

2.000.000

سه شنبه 8۹۵/6/2 ساعتبارفرابری163۵
چهارشنبه۹۵/6/3

13-17
13-17

شنبه ۹۵/6/6 
ساعت ۹-11

آقای مهندس 
2.000.000کیان کریم

مبانی لجستیک و 1746
زنجیره تامین

 18 ساعت 
)8 ساعت حضوری 
و 10 ساعت غیر 

حضوری(

یکشنبه ۹۵/06/7
دوشنبه ۹۵/06/8

13-17
13-17

شنبه ۹۵/06/13
ساعت ۹-11

آقای همایون 
2.000.000اسدی
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ف
کد ردی

دوره
نام دوره 
آموزشی

 مدت دوره 
ساعت روزهای برگزاری) ساعت (

شهریه ثبت نام مدرسروز آزمونبرگزاری
نام ) ریال (

 حقوق دریایی 1832
) بازرگانی (

18 ساعت
) 8 ساعت حضوری 
و 10 ساعت غیر 

حضوری(

سه شنبه ۹۵/06/۹
چهارشنبه ۹۵/6/10

13-17
13-17

دوشنبه ۹۵/06/1۵
ساعت ۹-11

آقای ملک 
2.000.000رضا ملک پور

مدیریت عملیات 1۹40
کانتینر

32 ساعت ) 
6 ساعت حضوری 
و 26 ساعت غیر 

حضوری(

یکشنبه ۹۵/07/4
دوشنبه ۹۵/07/۵

13-16
13-16

یکشنبه ۹۵/07/18
ساعت ۹-10

آقای مهندس 
 علیرضا 

چشم جهان
1.۵00.000

عملیات پایانه 2010
کانتینری

32 ساعت ) 
6 ساعت حضوری 
و 26 ساعت غیر 

حضوری(

سه شنبه ۹۵/07/6
چهارشنبه۹۵/07/7

13-16
یکشنبه 13-16۹۵/07/18

ساعت 10-11

آقای مهندس 
 علیرضا 

چشم جهان
1.۵00.000

کار با کانتینر2111
28 ساعت ) 

6 ساعت حضوری 
و 22 ساعت غیر 

حضوری(

شنبه ۹۵/07/10
یکشنبه ۹۵/07/11

13-16
13-16

یکشنبه ۹۵/07/18
ساعت 11-12

آقای مهندس 
 علیرضا 

چشم جهان
1.۵00.000

عملیات بندری2238
12 ساعت ) 

8 ساعت حضوری 
و 4ساعت غیر 

حضوری(

چهارشنبه۹۵/7/14
پنج شنبه۹۵/7/1۵

13-17
۹-13

شنبه ۹۵/7/17
ساعت ۹-11

آقای حسین 
2.000.000چراغی

کشتیرانی و 2334
دوشنبه 8۹۵/07/26 ساعتتجارت الکترونیک

سه شنبه ۹۵/7/27
13-17
13-17

پنج شنبه۹۵/7/2۹
ساعت ۹-11

آقای دکتر 
 وحید 

حیدر پور
2.000.000

آشنایی با کاالی 2403
خطرناک

24 ساعت ) 
12ساعت حضوری 
و 12ساعت غیر 

حضوری(

یکشنبه ۹۵/08/02
دوشنبه۹۵/08/03
سه شنبه۹۵/08/4

13-17
13-17
13-17

یکشنبه ۹۵/08/0۹
ساعت ۹-11

آقای منصور 
3.000.000بیات

2۵44
مدیریت عملیات 

پایانه مسافر 
دریایی

 18 ساعت 
) 4 ساعت حضوری 
و 14 ساعت غیر 

حضوری(

شنبه 13۹۵/08/1۵-۹شنبه ۹۵/08/08
ساعت ۹-10

آقای کاپیتان 
مهران 
کاظمی

1.300.000

عملیات پایانه 2620
مسافری دریایی

 18 ساعت 
) 4 ساعت حضوری 
و 14 ساعت غیر 

حضوری(

شنبه 17۹۵/08/1۵-13شنبه ۹۵/08/08
ساعت 10-11

آقای کاپیتان 
مهران 
کاظمی

1.300.000

270۹
آشنایی با 
کشتیرانی، 

نمایندگی و بندر

 32 ساعت 
) 8 ساعت حضوری 
و 24 ساعت غیر 

حضوری (

دوشنبه ۹۵/08/10
سه شنبه ۹۵/8/11

13-17
13-17

یکشنبه ۹۵/08/16
ساعت ۹-11

آقای مهندس 
روزبه 
مختاری

2.000.000
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ف
دی

کد ر
دوره

نام دوره 
آموزشی

 مدت دوره 
ساعت روزهای برگزاری) ساعت (

شهریه ثبت نام مدرسروز آزمونبرگزاری
نام ) ریال (

توقیف کشتی و راه های 283۹
جلوگیری از آن

 12 ساعت 
) 8 ساعت حضوری و 4 

ساعت غیر حضوری(

یکشنبه ۹۵/08/16
دوشنبه ۹۵/08/17

13-17
13-17

چهارشنبه 
۹۵/8/1۹

ساعت ۹-11

سرکار 
خانم فائزه 
طباطبایی

2.000.000

 حقوق دریایی 2۹32
) بازرگانی (

18 ساعت
) 8 ساعت حضوری و 10 

ساعت غیر حضوری(

شنبه ۹۵/08/22
یکشنبه ۹۵/08/23

13-17
13-17

چهارشنبه 
۹۵/08/26

ساعت ۹-11

آقای ملک 
2.000.000رضا ملک پور

سه شنبه 8۹۵/0۹/2 ساعتبارفرابری303۵
چهارشنبه۹۵/0۹/3

13-17
13-17

شنبه ۹۵/0۹/6 
ساعت ۹-11

آقای مهندس 
2.000.000کیان کریم

اجاره کشتی3133
 18 ساعت 

)8 ساعت حضوری و 10 
ساعت غیر حضوری(

شنبه ۹۵/0۹/06
یکشنبه ۹۵/0۹/07

13-17
13-17

شنبه 
۹۵/0۹/13

ساعت ۹-11

آقای کاپیتان 
آرمان جهان 

بیگلری
2.000.000

اسناد، قوانین و 3213
سازمانها

32 ساعت ) 16 
ساعت حضوری و 

16ساعت غیر حضوری(

شنبه ۹۵/0۹/13
یکشنبه ۹۵/0۹/14
دوشنبه ۹۵/0۹/1۵
سه شنبه ۹۵/۹/16

13-17
13-17
13-17
13-17

یکشنبه 
۹۵/0۹/21

ساعت ۹-11

آقای یونس 
4.000.000جاوید

3347
فناوری اطالعات و 
 ارتباطات بندری 

) مقدماتی (

 20 ساعت 
)8 ساعت حضوری و 12 

ساعت غیر حضوری(

یکشنبه ۹۵/0۹/21
دوشنبه ۹۵/0۹/22

13-17
13-17

یکشنبه 
۹۵/0۹/28

ساعت ۹-11

آقای مهندس 
کورش جاللی 

فراهانی
2.000.000

3448
فناوری اطالعات و 
 ارتباطات بندری 

) تکمیلی (

 40 ساعت 
)8 ساعت حضوری و 
32ساعت غیر حضوری(

سه شنبه ۹۵/۹/30
چهارشنبه ۹۵/10/1

13-17
13-17

سه شنبه 
۹۵/10/7

ساعت ۹-11

آقای مهندس 
کورش جاللی 

فراهانی
2.000.000

مبانی کار با کاالی 3۵06
فله خشک

 24ساعت 
)8 ساعت حضوری و 16 

ساعت غیر حضوری(

یکشنبه۹۵/10/۵
دوشنبه۹۵/10/6

13-17
13-17

شنبه 
۹۵/10/11

ساعت ۹-11

آقای دکتر 
غالمرضا 

متدین اعتمادی
2.000.000

مبانی لجستیک و 3646
زنجیره تامین

 18 ساعت 
)8 ساعت حضوری و 10 

ساعت غیر حضوری(

یکشنبه ۹۵/10/12
دوشنبه ۹۵/10/13

13-17
13-17

شنبه 
۹۵/10/18

ساعت ۹-11

آقای همایون 
2.000.000اسدی

12 ساعتبیمه های دریایی3736
چهارشنبه۹۵/10/1۵
پنج شنبه۹۵/10/16

شنبه ۹۵/10/18

13-17
۹-13
13-17

دوشنبه 
۹۵/10/20

ساعت ۹-11

سرکار خانم 
3.000.000سهیال شرفی

صادرات، واردات و 3830
صادرات مجدد

32 ساعت 
) 12 ساعت حضوری و 20 

ساعت غیر حضوری(
سه شنبه21 /۹۵/10

14-18
14-18
۹-13

دو شنبه 
۹۵/10/27

ساعت ۹-11

آقای
3.000.000 رضا گلی

انبارداری عمومی3۹12
18 ساعت 

) 8 ساعت حضوری و 10 
ساعت غیر حضوری(

یکشنبه۹۵/10/26
دوشنبه۹۵/10/27

13-17
13-17

شنبه ۹۵/11/2
ساعت ۹-11

آقای
2.000.000 ایرج مدیری

مدیریت ریسک و 404۵
بیمه

12 ساعت 
) 8 ساعت حضوری و 
4ساعت غیر حضوری(

یکشنبه ۹۵/11/3
دوشنبه ۹۵/11/4

13-17
13-17

چهارشنبه۹۵/11/6
ساعت ۹-11

سرکار خانم 
2.000.000سهیال شرفی

آشنایی با کد امنیتی 4102
سه شنبه 8۹۵/11/12 ساعتکشتی و بندر

چهارشنبه۹۵/11/13
13-17
13-17

چهارشنبه 
۹۵/11/13

ساعت 17-18

آقای احمد 
2.000.000سلیمانی
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