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 از انتــقاد 
استــقبال می کنـیم

آنچــه که اقتصاد ایــران را در لبه ناکارآمدی 
نگاه داشــته عدم توجه کافی به بخش خصوصی 
اســت. این معضلی تاریخی است و جز در دورانی 
کوتاه و اتفاقا درخشان، بخش خصوصی مشارکتی 
اساســی در اقتصاد کشور نداشته و همواره دنباله 
رو سیاســت های دولت بوده است. در این میان 
فعالین بخــش خصوصی کوتاه نیامــده اند و در 
جهت حفظ موقعیت شــکننده خود تالش کرده 
انــد با همگرایی راه مذاکره و تعامل با دولت را باز 
نگاه دارند. تشــکیل انجمن های صنفی و تشکل 
های حرفه ای از جمله این تالش هاســت. بخش 
خصوصــی فعال در حوزه بنــادر و دریا نیز از ۶۵ 
سال پیش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته را 
بنیاد نهاده تا همچنان بتوانند ذیل و یا کنار دست 
دولت به حیات خــود ادامه دهد. این کنش های 
صنفی نشانه ای از امیدواری بخش خصوصی برای 
تغییر رویه ها و جهت های دولتی در آینده دور یا 
نزدیک اســت. با این حال در میان اعضای انجمن 
کشتیرانی و خدمات وابســته هستند کسانی که 
به عملکــرد آن انتقاد دارند و معتقدند انجمن در 
تعامل با دولت در موقعیت ضعف قرار دارد و باید 
با استفاده از ظرفیت های قانونی به شکل بهتری 
معضالت و مشــکالت بخش را بــا دولت مطرح و 

حل و فصل کند.
اولویت نخست هیات مدیره جدید پرداختن به 
نیازهایی است که در دوره قبل برای پیشبرد امور 
احساس شــد. در دوره قبل برنامه هایی تدوین و 
پیگیری شد که می بایست در مورد نتایج بدست 
آمده در پی اجرای آنها یک ارزیابی دوباره داشت. 
اما یکی از مباحثی کــه در دوره تازه قطعا دنبال 
خواهد شــد مبحث آموزش و تاثیرات آن بر حوزه 
کســب و کار و بخش دریا و بندر است. گسترش 
تعامالت صنفی با مراجع حاکمیتی از دیگر برنامه 
های ماســت. ایجاد تعامالت بین المللی در صنف 
به منظور توسعه فعالیت های تجاری و در راستای 

توانمندسازی اعضا یک برنامه دیگر خواهد بود.
و اما در مورد انتقــاد برخی از اعضا محترم از 
عملکرد هیات مدیــره باید گفت اعتقاد داریم که 
اگر نقد سازنده باشد به طور قطع ضامن موفقیت 
ما خواهد بود. اما باید یادآوری شــود که بسیاری 
از اعضای انجمن نســبت به عملکرد هیات مدیره 

قبلی نظر مثبتی دارند. البته بدیهی اســت که در 
تمام فعالیت های صنفی و اجتماعی رضایت مندی 
صد درصدی حاصل نمی شــود بنابراین آنچه که 
مهم است کسب رضایت مندی حداکثری منطبق 
با منطــق و قواعد صحیح بازی اســت. ما اعتقاد 
داریــم که در دوره پیشــین رضایت حداکثری را 
کســب کرده ایم. رویکردی کــه اعضا در آخرین 
مجمع منتهــی به انتصاب اعضای جدید در پیش 
گرفتند شــاهد این رضایت مندی است. چه آنکه 
اگر اعضای انجمــن از عملکرد هیات مدیره قبلی 
رضایت نداشــتند ۶ نفر از از آنها را برای عضویت 
در هیات مدیره جدید مجددا انتخاب نمی کردند.

بــه اعتقاد ما چگونگی برگزاری مجمع اخیر و 
نحوه حضور اعضا در آن در طول تاریخ ۶۵ ســاله 
انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته بی نظیر بود. 
اعضای انجمن در تمامی بنادر شــمالی و جنوبی 
کشور پراکنده هستند به همین دلیل معموال اکثر 
آنها در مجامع ما شــرکت نمــی کنند اما این بار 
قریب به ۶۵ درصد از اعضا در مجمع حاضر شدند 
که در نوع خود بی ســابقه بود. از طرف دیگر و با 
توجه به این اســتقبال کم نظیر ما نیز باید تمام 
سعی و تالش خود را با توجه به اولویت ها، نیازها 
و معضالت صنف برای مرتفع ســاختن آنها به کار 
ببریم. یقینا مــا نیز مانند همــه در عملکردمان 
دارای نقص هســتیم و اینطور نیســت که مدعی 
باشیم که هر آنچه که فکرکردیم، تصمیم گرفتیم 
و اجرا کردیــم وحی ُمنزل بوده اســت. محتمل 
است که اشــتباه هم کرده و حتی به بیراهه رفته 
باشــیم. ما اینجا این اذعــان را به اعضای محترم 
صنف داریم که دوســتان هر گاه احساس کردند 
هیات مدیره نتوانســته توقعات و اهداف صنف را 
جامه عمل بپوشــاند به ما تذکــر بدهند. ما واقعا 
از دوســتان منتقد تشــکر می کنیم که انتقادات 
خــود را منتقل کردند ولی چــه بهتر بود که این 
بزرگواران در همان مجمع حضور پیدا می کردند 
و از نزدیک با مســائل برخورد مــی کردند. البته 
باید تعامالتمان را قدری گسترده کنیم که اینطور 
مســائل در جایگاه خود مطرح شــود. اگر مسائل 
به شــکل یکسویه و رسانه ای مطرح شود به طور 
قطع پاســخ مطلوب و مدللی نمی توانیم برای آن 

متصور شویم.
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به گفته کاپیتان 
اسالمی، انجمن 

کشتیرانی و 
خدمات وابسته 

در دوره های قبل 
سرعت کمی 
داشت اما در 

دوره اخیر سرعت 
گرفته و باید این 
حرکت و سرعت 

ایجاد شده با توان 
بیشتری ادامه 

بیابد تا انجمن به 
جایگاه واقعی خود 

دست پیدا کند. 

کاپیتــان »منصور اســالمی« مشــاور عالــی انجمن 
کشتیرانی و خدمات وابسته در مورد ارزیابی خود از عملکرد 
انجمن کشــتیرانی و خدمات وابسته گفت: عملکرد انجمن 
در مجموع مثبت اســت. هیئت مدیره کارهای خوب زیادی 
در دوره قبــل انجام داده اما تا رســیدن بــه جایگاه واقعی 
هنوز فاصله هست و باید حرکت مثبت آغاز شده را بصورت 

مستمر ادامه داد. 
به گفته کاپیتان اســالمی، انجمن کشتیرانی و خدمات 
وابســته در دوره های قبل سرعت کمی داشت اما در دوره 
اخیر ســرعت گرفته و باید این حرکت و سرعت ایجاد شده 
با توان بیشــتری ادامه بیابد تا انجمن به جایگاه واقعی خود 

دست پیدا کند. 
مشــاور عالی انجمن کشتیرانی  در ادامه عنوان داشت: ما 
باید به یک بلوغ اجتماعی برسیم و در این راه باید بیشتر صنفی 
فکر کنیم. در این روند رشــد هر روز باید پیشرفت کرده و هر 
چه صنفی تر به مسائل نگاه کنیم وضعیت ما بهتر شده و اعتماد 
بیشتری را نیز جلب می کنیم. این کار )جلب اعتماد( در این 

دوره از فعالیت انجمن انجام شده و باید ادامه بیابد. 
کاپیتان اســالمی در ادامه ابراز امیــدواری کرد که هیات 
مدیره جدید انجمن این کار را ادامه داده و به سرانجام برساند. 
به اعتقاد کاپیتان اســالمی یکی از اقدامات خوب انجمن 
در دوره اخیر برقراری ارتباط با نهادها و سازمان های مختلف 
بــوده و باید این ارتباط ها ادامــه پیدا کند. ارتباط با مجلس، 
دارایی و دادگستری مواردی است که در صورت ادامه داشتن 

آن مشکالت زیادی از اعضای انجمن حل می شود. 
وی در ادامــه یک راهکار نیز بــرای بهبود وضعیت کار 
پیشــنهاد کرده و عنوان داشــت: در دوران تحریم باالجبار 
اصناف مختلف برای پوشــش و تامین نیازهای خود مجبور 
بــه خروج از راه های اســتاندارد جهانی شــدند اما اکنون 
کــه تحریم های پایان یافته باید به اســتانداردهای جهانی 
بازگردیــم و اجازه ندهیم آن راه های غیر اســتاندارد ادامه 

بیابند. 
کاپیتان اســالمی فعالیت آموزشــی انجمن و برگزاری 
دوره های آموزشــی را از نکات بســیار مثبت فعالیت های 
انجمن دانســته و عنوان داشت که این موضع نشان دهنده 

آن است که انجمن به دنبال رشد و به روز شدن است. 
به اعتقاد کاپیتان اســالمی یک موضوع بسیار مهم در 
فعالیت صنفی آن اســت که مشــکالت آماری کشور حل 
شــود چون یکی از ابزار کار صنف های مختلف اســتفاده 
از آمارهای دقیق و مســتند اســت. این کار )ارائه آمارهای 
مســتند( از عهده انجمن خارج اســت و ارگان های دست 
اندرکار باید آمارهای دقیق ارائه کند تا بر اساس این آمارها 
انجمــن اقدامات و فعالیت های خود را ســازمان دهی کند 

و در این راه هرچه شــفاف سازی بیشــتر باشد اعتماد نیز 
بیشتر می شــود و دخیل کردن بیشتر اعضا در فعالیت ها 

نیز موجب افزایش اعتماد سازی می شود. 
کاپیتان اســالمی در ادامه افزود: بایــد از نقطه نظرات 
مختلــف، انتقادها و اختالفات اســتفاده کــرده و موجب 
مشارکت همه را در انجمن بپذیریم تا فعالیت های ما روند 

مثبتی داشته و جهت گذاری های خوبی انجام شود. 
کاپیتان منصور اسالمی در مورد چالش ها و فرصت های 
صنف نیز گفــت: از فرصت های موجود می توان به این مورد 
اشاره کرد که با ارتباط خوب با ارگان ها و نهادهای مختلف این 
موضوع جا بیافتد که جایگاه انجمن کشتیرانی در صنعت حمل 
ونقل چیست و افراد حاضر در آن تا چه اندازه می توانند مفید 
باشند. شناســایی جایگاه انجمن از سوی نهادها و ارگان های 
مختلف موجب می شود که آنها بتوانند نظر کارشناسی انجمن 
را در موارد مختلف بگیرند و اگر این فرصت بدســت بیاید می 

توانیم به جایگاه خوبی برسیم. 
به اعتقاد کاپیتان اسالمی چالش های صنفی در خارج از 
مجموعه انجمن هستند و چون خارج از این انجمن هستند 
حل نشده اند. انجمن باید با تمام توان بدنبال یافتن راه حل 

باشد و فقط می تواند این راه حل ها را پیگیری کند. 
مواردی همچون رشــد نکردن بنادر، مشــخص نشدن 
وضعیت تعرفه ها، اینکه چرا پس کرانه ها رشــد نکرده اند، 
نپرداختن به نوسازی در صنعت کشتیرانی و بنادر از جمله 

چالش های موجود در صنف هستند. 
کاپیتان اســالمی در بخش پایانی صحبت های خود بار 
دیگر تاکید کرد انجمن باید به جایگاهی برســد که نهادها 
و ارگان ها برای اخذ نظر کارشناســی به آن مراجعه کنند و 

برای رسیدن به چنین جایگاهی انجمن باید به روز باشد. 
مشــاور عالی انجمن کشتیرانی همچنین لزوم ارتباط با 
دانشگاه ها را از ســوی انجمن یادآور شد و بر لزوم داشتن 
پایگاهی در مجلس از ســوی انجمــن و بطور کلی صعنت 

کشتیرانی و حمل و نقل تاکید کرد.

کاپیتان »منصور اسالمی« در گفتگو با سی نیوز مطرح کرد:

 لزوم تفکر صنفی و بازگشت 
به استانداردهای جهانی
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انتخابات هیات مدیره انجمن کشــتیرانی و خدمات وابسته 
بعدازظهــر روز دوشــنبه ۱۲ مهر با حضور اعضــای انجمن در 
ســاختمان اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران 

شد. برگزار 
مجمــع عمومی عادی )فــوق العاده( با هــدف رای گیری برای 
انتخاب اعضا هیات مدیره انجمن از ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۱۲ مهر 
آغاز شــد و با توجه به آنکه اســتقبال خوبی از سوی اعضای انجمن 
کشــتیرانی از انتخابات شده بود و تعداد شرکت کنندگان در مجمع 
بیــش از حد نصاب بود، بعد از انتخاب رئیس و نایب رئیس جلســه 

روند انتخابات آغاز شد.
در ابتــدا ۱۱ نامزد این دوره از انتخابــات بطور خالصه به 
معرفی خود و ســوابق کاریشــان پرداختند و سپس رای گیری 

شد. آغاز 
در ایــن انتخابات ۱۱ نفر برای حضــور در ترکیب هیات مدیره 
انجمن نامزد شــده بودند که در پایان شــمارش آرا، آقای »مسعود 
پــل مه« با کســب ۸۷ رای از مجموع ۱۲۷ رای بــه عنوان نفر اول 

انتخاب گردید.
میزان آرای کسب شده توسط سایر نامزدها به شرح زیر است:

 آقای محمد نیک پی 80 رای

 آقای امید ملک 79 رای

 خانم افروز شریفیان 75 رای

 آقای مهرشاد معین انصاری 75 رای

 آقای روزبه مختاری 69 رای

 آقای حسین ناجی پور 68 رای

 آقای فرداد فیروزپور 57 رای

 آقای سید ناصر باغبانی 49 رای

 آقای نیما روشنایی 39 رای

 آقای سینا مجدپور 34 رای

بدیــن ترتیب آقایان پل مه، ملک، مختاری، ناجی پور، نیک پی، 
و معین انصاری به همراه خانم افروز شــریفیان اعضای هیات مدیره 
جدید بوده و آقایــان فیروزپور و باغبانی علی البدل های اول و دوم 

آن محسوب می شوند.

انتخابات هیات مدیره انجمن کشتیرانی 
و خدمات وابسته برگزار شد

یک ســایت خبری با اشــاره بــه انتخابات هیات 
مدیره انجمن کشــتیرانی و خدات وابسته و همچنین 
ترکیــب جدید هیــات مدیره این انجمن نوشــت: در 
شرایط دشوار تحریم و شرایط ویژه پسابرجام، انجمن 
کشــتیرانی و خدمات وابسته تجربه ای منحصر به فرد 
را کسب کرده اســت. تجربه ای که در شرایط ورود به 
اقتصاد جهانی دریا و در حالی که اقتصاد دریا چندان 
حال و روز خوشی ندارد، می تواند به عنوان برگ برنده 

محسوب شود.
تیــن نیوز در تحلیل خود می نویســد: نکته قابل 
تامل در انتخابات جدید تثبیــت تقریبی هیات مدیره 
پیشین اســت. جز خانم افروز شریفیان، دیگر اعضای 
هیات مدیــره همان اعضای دوره قبل هســتند و این 
می  تواند نشان  دهنده رضایت و اعتماد اعضای انجمن 

کشتیرانی و خدمات وابسته به هیات مدیره باشد.
در شرایط دشوار تحریم و شرایط ویژه پسابرجام، 
انجمن کشــتیرانی و خدمات وابسته تجربه ای منحصر 
به فرد را کســب کرده اســت. تجربه ای که در شرایط 
ورود به اقتصاد جهانی دریا و در حالی که اقتصاد دریا 
چندان حال و روز خوشــی نــدارد، می تواند به عنوان 

برگ برنده محسوب شود.
بــا این حال نکتــه دیگری نیز در کار اســت. انجمن 
کشــتیرانی و خدمات وابسته با انتخابات ۱۲ مهرماه مسیر 
تثبیت مدیریت را در پیش گرفته است. تثبیت مدیریت و 
احتراز از گسیختگی مدیریتی، تداوم یک مسیر و یک نگاه 
و سرمایه گذاری توامان بر شخصیت های حقیقی و حقوقی از 
جمله مسائلی است که سطوح مختلف سازمان و اداری ما از 

فقدان آن رنج می  برد.
با این تفاسیر می توان تثبیت این مدیریت را برای 
انجمن کشــتیرانی و خدمات وابسته مبارک دانست و 
امیدوار بود که در ســال های آینده نگاه و مسیر کلی 
کشــتیرانی در ایران حول یک هسته مشترک فکری 
شــکل بگیرد. اتفاقی که می توانــد تمرینی موثر برای 

بوروکراسی نه چندان کارآمد داخلی باشد.

 تحلیل تین نیوز از تثبیت مدیریت
 در انجمن کشتیرانی
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بــا هدف رفع موانع و مشــکالتی که تاثیر منفی بر 
حمل و نقل دریایی کشور دارند جلسه ای میان سازمان 
بنادر و انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته برگزار شد.

در این جلســه آقای »جلیل اسالمی« عضو محترم 
هیات عامل و معاون امور بندری و مناطق ویژه، سازمان 
بنادر به همــراه مدیران کل مربوطــه و اعضای هیات 
مدیره و دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته حضور 

داشتند.
این جلســه که در جوی مثبــت و صمیمی برگزار 
شــد با هدف بحث و ایجــاد هماهنگی بین ســازمان 
بنادر و انجمن کشــتیرانی برای رفع موانع و مشکالتی 
که تاثیر منفی بر حمل و نقل دریایی کشــور داشته و 
موجب کاهش راندمان کار می شوند و مواردی همچون 

بورکراسی اداری ترتیب داده شده بود.
از جمله موارد مطرح شــده در این جلسه بحث در 
خصوص بازنگری تعرفه های بندری و دریایی و اجرای 
یکی از وظایف ســازمان بنادر که کاهش قیمت حمل 
اســت، بود. کاهش قیمت حمل موجب کاهش قیمت 
تمام شده کاال چه در واردات و چه در صادرات می شود 

و این به معنای افزایش راندمان کار است.
یکــی دیگر از موارد مطرح شــده در این جلســه 
هماهنگی، بحث بر ســر برنامه ســازمان بنــادر برای 
برگزاری کالس های آموزشی برای پیشکسوتان و افراد 
با تجربه صنف بود که انجمن کشتیرانی درخواست کرد 
تا با توجه به سابقه طوالنی و ارزنده پیشکسوتان و افراد 
باتجربه در این حوزه، این افراد از حضور در کالس ها و 

دوره های آموزشی ابتدایی معاف شوند.
انجمن کشتیرانی در این جسله خواسته دیگری را 
نیز مطرح کرد و آن اینکه در مورد افرادی که خواستار 
فعالیت در بخش دریایی هستند سازمان بنادر به نوعی 
نظر انجمن را جویا شود تا از ورود افراد فاقد صالحیت 
و ناآگاه با امور مربوط به این حوزه جلوگیری شود چون 
حضور افراد ناآگاه موجب شــکل گیری رقابت ناسالم و 

ایجاد مشکل می گردد.
در این جلســه همچنین مطرح شــد کــه انجمن 
کشــتیرانی و خدمات وابســته انتظار دارد که سازمان 
بنادر بــه عنوان بخش حاکمیتی کشــور نظارت کافی 
بر تعرفه های بخش خصوصــی که در بخش بندری و 

دریایی فعال بوده و داری مجوز از سازمان بنادر هستند 
داشته باشد.

مورد دیگری که در این جســله مطرح شد آن بود 
که انجمن انتظار دارد سازمان بنادر از شرکت هایی که 
مجــوز فعالیت دارند  و برای آنها از ســوی ارگان ها ی 

دولتی مشکالتی بوجود می آید حمایت کند.
مــورد دیگری که در این جلســه مطرح شــد بحث 
فعالیت شرکت های کشــتیرانی در حوزه مناطق ویژه و 
آزاد بندری و اســتفاده از معافیت ارزش افزوده توســط 
شــرکت های کشــتیرانی دارای مجوز از سازمان بنادر و 
دریانوردی بود که قرار شد جلسه ای با مدیر کل مناطق 

ویژه بندری جهت عملیاتی کردن آن برگزار شود.
در پایان این جلســه و با توجه بــه مباحث مطرح 
شده توافق شــد که برای هماهنگی های بیشتر هر دو 
ماه یکبار جلســاتی با حضور مسئولین سازمان بنادر و 
واحدهای عملیاتی برگزار شود و همچنین هر چهار ماه 
یکبار نیز جلســه ای با حضور هیات عامل و مدیر عامل 
ســازمان بنادر و اعضای هیات مدیره انجمن کشتیرانی 

برگزار شود.

فدارســیون بین المللی فوناسبا )فدراســیون انجمن های ملی 
کشــتیرانی و عوامل آن( انجمن کشــتیرانی و خدمات وابسته ایران 

را به عضویت خود درآورد.
 »جاناتان ویلیامز« مدیر کل فدراســیون بین المللی فوناســبا با 
ارســال نامه ای به انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، عضویت این 

انجمن را در فدراسیون فوناسبا تبریک گفت.
متن نامه مدیر کل فوناسبا به انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته 

به شرح زیر است:
با توجه به آنکه درخواســت عضویت شما در فدراسیون فوناسبا از سوی 
کمیته عضویت این فدراســیون مورد تائید قرار گرفته بود لذا رای گیری در 
مورد عضویت شــما در نشست شورای فدراسیون فوناسبا که روز جمعه ۳۰ 
مهر در لندن برگزار شد انجام گردید و من بسیار خوشحالم که این موضوع 
را تائید کنم که عضویت شــما از ســوی اعضای حاضر در نشســت شورای 
فوناســبا مشــتاقانه مورد تائید قرار گرفت. در نتیجه در حال حاضر انجمن 
کشــتیرانی و خدمات وابســته ایران جدیدترین عضو کامل فدراسیون بین 
المللی فوناسبا محسوب می شود و این برای من بسیار لذت بخش است که 
از طرف خودم بعنوان رئیس و همچنین کمیته اجرایی و اعضای فدراسیون 

به شما و همکارنتان در فوناسبا خوشامد بگویم.
عضویت شــما در فوناسبا موثر اســت بنابراین انجمن کشتیرانی و 
خدمات وابســته می تواند خود را به عنوان عضو فوناسبا معرفی کرده و 
از لوگوی ما در سربرگ ها، وب سایت و سایر مدارک خود استفاده کند.

همراه با تقدیم بهترین احترامات
جاناتان ویلیامز

مدیر کل فدراسیون بین المللی فوناسبا

 انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته 
عضو فدارسیون بین املللی فوناسبا شد

برگزاری اولین جلسه مشرتک معاونت امور بندری 

سازمان بنادر و هیات مدیره جدید انجمن کشتیرانی
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اعضای هیات عامل مدیران دریایی، سازمان بنادر و دریانوردی و 
انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته به مناسبت هفته ملی دریانوردی 

با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار و گفتگو کردند.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، در این دیدار با تبریک و گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس، اظهار داشــت: دوران جنــگ تحمیلی در تاریخ 
کشور بی نظیر است، زیرا در شرایطی که انقالب اسالمی نوپا و ارتش 
در حال تصفیه و در مرکز کشور هم اختالفات سیاسی وجود داشت، 
جنــگ افروزی مثل صدام با برخورداری از حمایت های همه جانبه و 
کمک های مادی شــرق، غرب و ارتجاع منطقه آغازگر جنگی خونین 
و تحمیلی علیه جمهوری اســالمی ایران شد که در نهایت با روحیه 

شهادت طلبی و ایثارگری رزمندگان اسالم و ملت ایران 
شکست خورد.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، به سرانجام تلخ و عبرت 
آمــوز صدام و منافقین پس از جنگ تحمیلی اشــاره و 
تصریــح کرد: ایرانی ها کمتــر از عراقی ها تلفات دادند و 
زودتر از آنها خرابی ها را جبران و ســازندگی را شــروع 
کردنــد. حزب بعث کــه جنگ افروز بود، منهدم شــد، 
منافقیــن به دریوزگی افتادند و صدام در ســازمان ملل 
متجاوز واقعی شــناخته و محکوم به پرداخت خســارت 

شد.
وی افــزود: اگر امــروز ایران از عراق و بســیاری از 
کشــورهای دنیا پیشرفته تر، آبادتر و امن تر است، نتیجه 
مقاومت، ایســتادگی رزمندگان دالور هشت سال دفاع 
مقــدس، صبر ایثارگــران و خانواده های معــزز آنان و 
حمایت های مردم است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، همچنین با تبریک عید غدیر خم و هشدار نسبت 
به فتنه انگیزی دشــمنان در زمینه اختالف بین شــیعه 
و سنی، خاطر نشان کرد: متأســفانه دشمنان اسالم به 
فعالیت هــای خود با هدف منزوی کردن اســالم اعم از 

شیعه و سنی، سرعت بخشیده اند که ما باید هوشیارانه مراقب باشیم 
تا وحدت جهان اسالم، به خصوص شیعه و سنی را حفظ کنیم. ایران 
با هیچ کشوری جز رژیم اشــغالگر قدس که سرزمین های فلسطین 
را در اشــغال خود دارد و هر روز مرتکب جنایات بی شــمار می شود، 

سرناسازگاری و دشمنی ندارد.
آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی، به محرومیت مردم کشور از مراسم 
حج امسال اشاره کرد و گفت: در قرآن چند آیه داریم که تأکید دارد 
بدترین  عذاب ها نصیب کســانی خواهد شد که مانع رسیدن مردم به 

خانه خدا می شوند و آنها باید در پیشگاه خداوند پاسخگو باشند.
وی در ادامه سخنان خویش با تأکید بر اهمیت و جایگاه صنعت 
دریانوردی در رشــد و توسعه کشــور، گفت: قبل از 
انقالب و تا اوایل آن حضور بسیار ضعیف و کمرنگی 
در دریا و صنایع دریایی و دریانوردی داشــتیم و به 
گفته ی فرمانده نیروی دریایی آن زمان تا زانو بیشتر 
نمی توانســتیم وارد دریا شــویم و بیشــتر کارکنان 

صنعت دریایی، افراد خارجی بودند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: اما 
خوشــبختانه امروز به برکت انقالب اسالمی و تالش 
مردم، به دســتاوردها و جایگاه بسیار خوبی در حوزه 
بنادر و دریانوردی دســت پیدا کرده ایم که البته این 

روند باید ادامه یابد.
وی بــا بیان اینکه بعد از جنگ تحمیلی، آموزش 
و توســعه نیروی انســانی در بخش دریانوری را در 
اولویت قرار دادیم، اظهار داشت: در خارک، دانشگاه 
آزاد اسالمی تأســیس کردیم که با تربیت نیروهای 
متخصــص و کاردان در حوزه دریایی، با اســتقبال 
بســیار خوبی مواجه شــد و تا حدود زیادی توانست 
نیاز کشــور به نیروی انسانی متخصص در این زمینه 

را برطرف کند.

 دیدار رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با فعاالن دریایی مبناسبت هفته دریانوردی

رئیس مجمع 
تشخیص 

مصلحت نظام، 
افزود: خوشبختانه 

امروز به برکت 
انقالب اسالمی 
و تالش مردم، 

به دستاوردها و 
جایگاه بسیار 
خوبی در حوزه 

بنادر و دریانوردی 
دست پیدا 

کرده ایم که البته 
این روند باید 

ادامه یابد.

ـر
ــ

خب
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آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، خطاب به مدیران سازمان بنادر و 
دریانوردی، گفت: یکی از ضعف هایی که در این سازمان به خوبی 
احساس می شود، ضعف اطالع رسانی است که باید اقدامی در این 
زمینه صورت بگیرد، چرا که شــما در این ســازمان فعالیت های 
خــوب و ارزنــده ای، به ویــژه در دولت یازدهم و پــس از برجام 

داشــتید که متأسفانه مردم کمترین اطالعی از آنها ندارند.
وی با اشــاره به دســتاوردهای برجــام در بخش های مختلف 
کشــور، به ویژه دریانــوردی، بیمه کشــتی ها و تعامــل و ترّدد 
کشــتی ها به بنادر مختلف دنیا، گفت: خوشبختانه پس از برجام، 
مسیر سرمایه گذاری بســیاری از شرکت های خارجی هموار شده 
اســت و می توانیــم از ارتبــاط و تعامل با آنها در جهت رشــد و 
پیشرفت کشــور به ویژه در صنعت دریانوردی بهره ببریم. رئیس 
مجمع تشــخیص مصلحت نظــام، تأکید کرد: یکی از ضرورت ها و 
نیازهای توســعه کشــور، برخورداری از تمام ظرفیت های دریایی 
کشــور است که الزمه ی این امر تعامل بین المللی قوی با دنیاست 
که خوشــبختانه پس از برجام زمینه ی آن تا حدود زیادی فراهم 

شده است.
آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی، در پایان تأکید کرد: امیدوارم در 

همه ی بخشهای کشور شاهد رشد و پیشرفت باشیم.
در آغاز این دیدار، آقای مهندس محمد ســعید نژاد، معاون وزیر و 
مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی به ارائه گزارشــی از این سازمان 
پرداخــت و گفت: تغییــر و تحوالتی بعد از برجــام در صنعت دریایی 
داشته ایم که شامل حذف کلیه ممنوعیتهای حاکم بر ناوگان ایرانی، لغو 
ممنوعیت ورود کشتی ها به بنادر ایرانی، لغو ممنوعیت صدور گواهی های 

بین المللی مؤسسات رده بندی و لغو ممنوعیت بیمه نامه هاست.
وی همچنین از خصوصی سازی و افزایش میزان سرمایه گذاری 
در بنــادر ایران توســط بخش خصوصی داخلی و خارجی، توســعه 
سیاســت دریا محور و ارتقــاء بنادر ایران به منطقــه آزاد به عنوان 
سیاســت های ســازمان بنادر و دریانوردی نام بــرد. همچنین آقای 
صفایی، مدیر عامل وقت شــرکت ملی نفتکــش ایران، با بیان اینکه 
فضای تجاری حاکم بر حوزه دریایی، کاماًل رقابتی است، گفت: بیش 

از هزار شرکت فعال خصوصی در حوزه  ی دریایی داریم.
آقای مسعود پل مه، رئیس هیات مدیره انجمن کشتیرانی نیز 
گفت: انجمن کشتیرانی با ۶۵ سال ســابقه منشاء خدمات خوبی 
در کشــور بوده است به طوری که ۹۹ درصد خدمات حمل و نقل 

دریایی را برعهده دارد.

آقای مسعود پل 
مه، رئیس هیات 

مدیره انجمن 
کشتیرانی نیز 
گفت: انجمن 

کشتیرانی با ۶۵ 
سال سابقه منشاء 

خدمات خوبی در 
کشور بوده است 

به طوری که ۹۹ 
درصد خدمات 

حمل و نقل دریایی 
را برعهده دارد.

نایــب رئیس انجمــن پایانــه داران بنادر 
ایران،با بیان اینکه مدیریت یک بندر بین المللی 
مثل بندر شهیدرجایی نیازمند یک استراتژی 
طوالنــی مدت و ثبات مدیریت اســت، گفت: 
دولت باید به جای دخالت مســتقیم با حمایت 
بخش خصوصی زمینه ساز رشد سرمایه گذاری 

داخلی و خصوصی شود.
حســن یگانه با بیان اینکــه مدیریت یک 
بنــدر بین المللی مثــل بندر شــهید رجایی 
نیازمند یک اســتراتژی طوالنی مدت و ثبات 
مدیریت است، اظهار کرد:در زمان و منطقه ای 
قــرار گرفته ایم که همســایگان ما با ســرعت 
به ســوی جهانی شدن و توســعه یافتگی گام 
برمی دارند. باید چشمهایمان را بر این حقیقت 
بگشاییم که همسایه جنوبی ما، امارات متحده 
عربی در بندر جبل علی ظرفیت کانتینری خود 

را به ۱۶ میلیونTEU رسانده است.
وی ادامــه داد: ابوظبی در حال ســاخت 
بهتریــن امکانــات و گســترش ظرفیت خود 
از شــش میلیــون به ۱۲ میلیون اســت بندر 
راس الخیمــه در امارات نیز با افزایش ظرفیتی 
جهشی از سه میلیون به شــش میلیون ارتقا 

پیدا کرده است.
یگانه افزود: بنادر صالله و صحار عمان نیز 
در تالش برای رقابت با ســایر بنادر منطقه در 
حال ارتقای ظرفیت خود هستند و در آینده ای 
نه چندان دور جزء یکی از بنادر بســیار فعال 
منطقــه خواهند بود. همچنیــن عراق در مرز 
غربی در بندر ام القصر در حال ظرفیت ســازی 

است. در مقابل ما چه کرده ایم؟
وی با بیان اینکه قرار بود تا ســال ۱۳۹۶ 
ظرفیــت کانتینری بندر شــهید رجایی را به 
شش میلیون TEU برسانیم، گفت: تحریم یک 

بخش از واقعیت است، اما تمام واقعیت نیست 
ما عــالوه بر تحریم های خارجی، در داخل هم 

تحریم بوده ایم.
یگانه در گفتگو با خبرنگار مارین تایمز با تاکید 
بر اینکه از ظرفیت های داخلی بخش خصوصی 
خودمان اســتفاده نکرده ایم و به نیروهایی که 
آماده فعالیت و ایجاد ظرفیت بودند، بها نداده ایم، 
افزود: قطعا با  ادامه این روش در آینده نزدیک با 
بحران و فاجعه  از دست دادن هزاران شغل مرتبط 

با امور بندری رو به رو خواهیم شد.
نایب رئیس انجمن پایانه داران بنادر، اظهار 
کرد: استراتژی سازنده مثل چراغی در تاریکی 
مســیر است، اگر اســتراتژی نداشته باشیم یا 
نتوانیم آن را به درســتی اجــرا کنیم، در یک 
چرخه باطل گرفتار می شــویم. بــه طوریکه 
مدیران بنادر بدون چشم اندازی واقع بینانه در 

دام روزمرگی اسیر خواهند شد.
او با بیــان اینکه هر مدیری به عنوان یک 
مغز متفکر و راس هــرم تصمیم گیری باید به 
مجموعه ای کــه در آن فعالیت دارد عالقه مند 
باشند و در حوزه کاری خود اطالعات جامع و 

کافی داشته باشد، گفت: بنده حتی پس از ۱۵ 
ســال فعالیت در حوزه بنادر کشــور هر روز با 
مسئله ای تازه رو به رو می شوم و در می یابم که  
هنوز نکته ای برای آموختن باقی مانده است. 
چگونه می توان از مدیری که ســال ها توان و 
انرژی خود را در عرصه ای دیگر متمرکز کرده 
است انتظار داشت، ناگهانی و بدون هیچ پیش 
زمینــه ای وارد فضای بندر شــود و این حجم 

بزرگ از فعالیت را مدیریت کند و رشد دهد.
به گفته یگانه، بخش خصوصی و بدنه کارشناسی 
در سازمان بنادر کشور به اندازه ای قوی هست که 
بتواند مدیرانی شایسته را برای سال های آتی در خود 
پرورش دهد. حتی اگر این سرمایه گذاری بر روی 
مدیران در بدنه ســازمان بنادر انجام شود ما شاهد 
درخشش مدیرانی کاردان و آینده نگر در سطح بین 
المللی خواهیم بود. وی تصریح کرد: اگرچه در آغاز 
دوره پساتحریم، همه  کسانی که در بنادر کشور در 
حال فعالیت هستند، چشم اندازی روشن برای عبور 
از بحران ها می بینند، اما واقعیت موجود نباید ما را از 

حقیقت آنچه در حال رخ دادن است، غافل کند.
یگانه با تاکید بر اینکه ما نیازمند نوســازی و 
بهسازی تجهیزات بندری و بنادر کشورمان هستیم، 
گفت: با توجه به فشــاری کــه در همه زمینه ها 
بر بخش دولتی وارد می شــود، بهتر است بخش 
خصوصی به این مهم دعوت شود و دولت با حمایت 
از این بخش به جای دخالت مستقیم زمینه ساز رشد 

سرمایه گذاری داخلی و خصوصی شود.
وی در پایــان اظهار امیدواری کرد با اعتماد 
بــه بخش خصوصــی به جای تاکید بســیار بر 
ســرمایه گذاران خارجی که دقیقا خالف بیانات 
مقــام معظم رهبری در مــورد اقتصاد مقاومتی 
اســت؛ زمینه تحول در بنادر ما به وجود آید تا 

شاهد حرکت و پویایی لجستیک دریایی باشیم.

همسایگان سخت مشغول توسعه بنادرند؛

مـا چــه کـــرده ایم؟

 اگرچه در آغاز 
دوره پساتحریم، 

همه  کسانی 
که در بنادر 

کشور در حال 
فعالیت هستند، 

چشم اندازی روشن 
برای عبور از 

بحران ها می بینند، 
اما واقعیت 

موجود نباید ما را 
از حقیقت آنچه 

در حال رخ دادن 
است، غافل کند.
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عضو هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته گفت: باید تالش 
کنیم تا شعار خصوصی سازی را به عمل خصوصی  سازی تبدیل کنیم.

»مهرشــاد معین انصــاری« تاکید کرد: مــن در کار صنفی 
اعتقــادی بــه پیشــابرجام و پســابرجام نــدارم. کار صنفی و 
ضرورت  هایش متعلق به همیشــه اســت و همیشــه باید مورد 

باشد. توجه 
انصاری افزود: صنف کشــتیرانی صنف بســیار مهمی است و به 
نوعی ستون اقتصاد محســوب می  شود. در نتیجه باید نگاهی خاص 

و ویژه به آن داشت.
عضو هیات مدیره انجمن کشــتیرانی و خدمات وابســته  در 
گفتگو با تین  نیوز با اشــاره تغییــرات بین  المللی در دوره پس از 
برجــام گفت: با این حال قطعا در شــرایطی کــه محدودیت  های 
دوره تحریم برداشــته شــده اســت قطعا بخش بین  الملل انجمن 

می  تواند بیش از پیش فعال باشد.
او اضافه کرد: ما نیاز داریم که هم از شرایط بین  الملل مطلع باشیم و 
بیرون از مرزهای ایران از شرایط و ظرفیت های ما اطالع داشته باشند تا 

بتوانیم استفاده بهینه  ای را از شرایط پیش رو داشته باشیم.

انصاری با اشــاره به مشــکالت پیش روی صنعت کشتیرانی 
مهم ترین مشــکل را نگاه دولتی دانســت و گفت: باید این نگاه 
دولتــی را با رایزنی بــا دولت، با نگاه رقابتــی بخش خصوصی 
جایگزیــن کنیم. خصوصی  ســازی به زعم من تا اینجا بیشــتر 
شــعار بوده تا اینکه واقعی باشــد. اگر هم بــوده چندان قابل 

است. نبوده  توجه 
او بــا تاکیــد بر اینکه مشــکالت اقتصادی همــواره پیش روی 
کشــتیرانی اســت افزود: این شــرایط همواره وجود داشــته است. 
همانطور که در دوران شــکوفایی اقتصادی جهان کشــتیرانی نقش 
و سهم موثری داشت در شــرایط کنونی نیز نمی  تواند از پیامدهای 

آن برکنار بماند.
انصاری با اشــاره به کاهش رشد اقتصادی چین گفت: برای 
مثال وقتی رشــد اقتصادی چیــن از ۸ درصد به ۴ تا ۵ درصد 
کاهــش می  یابد، نمی  توان انتظار دیگری داشــت و کشــتیرانی 
باید این فشــار را تحمــل کند. اما بعید نیســت که دیر یا زود 
کشــوری ماننــد هند این کاهــش را جبران کند. این مســائل 

داشت. خواهد  وجود  همواره 

عضــو هــیات مدیره انجــمن کشــتیرانی و خـدمـات وابســته؛
باید شعار خصوصی  سازی را به عمل بدل کنیم

انصاری با اشاره به 
مشکالت پیش روی 
صنعت کشتیرانی 
مهم ترین مشکل را 
نگاه دولتی دانست 
و گفت: باید این نگاه 
دولتی را با رایزنی با 
دولت، با نگاه رقابتی 
بخش خصوصی 
جایگزین کنیم. 
خصوصی  سازی به 
زعم من تا اینجا 
بیشتر شعار بوده 
تا اینکه واقعی باشد. 
اگر هم بوده چندان 
قابل توجه نبوده 
است.

ـر
ــ

خب
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در پنج ماهه نخســت امســال، حدود ۹۲ درصد از واردات و ۴۰ 
درصــد از صادرات کاالهای غیرنفتی توســط حمــل و نقل دریایی 

صورت گرفته است.
به گزارش ســی نیوز، بر اســاس آمار گمرک جمهوری اسالمی 
ایران در پنج ماهه نخست امســال واردات کاالهای غیرنفتی به ۱۳ 
میلیــون و ۱۶۵هزار و ۷۹۹ تن و صادرات این کاالها به ۵۰ میلیون 
و ۱۶۵ هزار و ۵۵۱ تن رســیده است. این میزان تجارت بین المللی 
ایران با کشورهای دیگر از طریق چهار مسیر دریایی، هوایی، جاده ای 
و ریلی انجام گرفته اســت که هــم در واردات و هم در صادرات راه 

دریایی یا بهتر بگوییم حمل و نقل دریایی بیشترین سهم را دارد.
آنچه از مقایســه آمار منتشر شده صادرات و واردات در سازمان 
بنادر ودریانوردی و گمرک جمهوری اسالمی ایران مستفاد می شود 
سهم ۹۲ درصدی دریا از واردات و ۴۰ درصدی از صادرات کاالهای 
غیرنفتی اســت که بی شــک اگر آمار نفتی را به صادرات و واردات 
کاالهای غیرنفتی اضافه کنیم، این سهم در واردات حدود ۹۸ درصد 

و در صادرات به حدود ۸۰ درصد بالغ می شود.
 ســهم 71.5 درصدی بندر شهیدرجایی از صادرات در 

بین بنادر دیگر
بر این اســاس در پنج ماهه نخست امســال ۱۲ میلیون و ۱۱۰ 
هزار و ۱۲۷ تن کاالی غیر نفتی از طریق بنادر کشــور و به وســیله 
حمــل و نقل دریایی وارد کشــور و در ازای آن ۱۹ میلیون و ۸۵۷ 
هزار و ۵۶۲ تن کاالی غیرنفتی از همین طریق به کشــورهای هدف 

صادراتی ارسال شده است.
در حوزه حمل و نقل دریایی، صادرات کاالهای غیرنفتی در پنج 
ماهه نخســت امسال از ۱۵ بندر شمالی و جنوبی کشور انجام گرفته 
اســت به صورتی که از طریق بندر شــهیدرجایی که از آن به عنوان 
پایتخت دریایی کشــور نام برده می شود، حدود ۱۴ میلیون و ۱۹۴ 
هزار و ۹۷۳ تن کاالی غیرنفتی به کشــورهای هدف صادراتی ارسال 
شده است. با این آمار، ســهم بندر شهیدرجایی در صادرات در بین 

دیگر بنادر ۷۱.۵ درصد است.
از بنــدر امام خمینی نیز ســه میلیون و ۶۴۱ هــزار و ۶۸۳ تن 
کاالی غیرنفتی صادر شده است که سهم ۱۸.۳ درصدی در صادرات 

از مســیر دریا را به نام این بندر کرده است. بر این اساس حدود ۹۰ 
درصد از صادرات دریایی ایران از طریق این دو بندر انجام می شود.

سومین بندری که از صادرات کاالهای غیرنفتی سهم برده است 
بندر بوشهر با ۷۰۹ هزار و ۳۸۸ تن صادرات است.

بندر شــهیدباهنر، بندر امیرآباد، بندر لنگه، بندر خرمشهر، بندر 
چابهــار، بندر انزلی، بندر آبادان، بندر قشــم، بندر جاســک، بندر 
آستارا، بندرگناوه و بندر نوشهر نیز بنادر دیگری هستند که سهمی 
در صــادرات کاالهای غیرنفتــی دارند. با این وجــود دو بندر نکا و 

فریدون کنار نیز در این حوزه فعالیت نداشتند.
 سهم 42.5 درصدی بندر امام خمینی از واردات

آنگونه که از این آمار بر می آید؛ وارداتی که از طریق حمل و نقل 
دریایی وارد کشور شده است در ۱۴ بندر مختلف در شمال و جنوب 
کشور صورت گرفته است. بر همین اساس، پنج میلیون و ۶۰۶ هزار 
و ۴۲۶ تن کاالی وارداتی از بندر امام خمینی وارد کشور شده است 
که سهمی بالغ بر ۴۲.۵ درصد از واردات از طریق بنادر را در کارنامه 

بندری به نام این بندر کرده است.
بندر شــهیدرجایی که نخســتین بندر صادراتی کشور بود، در 
زمینــه واردات در رتبه دومین بندر قرار گرفته اســت. از این بندر 
سه میلیون و ۴۶۰ هزار و ۹۰۳ تن کاالی غیر نفتی وارد کشور شده 
است. این بندر نیز سهم بیش از ۲۸.۵ درصدی را در واردات از بنادر 

به نام خود کرده است.
بنابراین دو بندر امام خمینی و شــهیدرجایی نیز سهمی بالغ بر 

۷۱ درصد از واردات بندری را به سمت خود جذب کرده اند.
ســومین بندر که سهم باالیی از واردات دارد، بندر انزلی است به 
صورتــی که ۹۷۹ هزار و ۵۳۹ تن کاالی غیرنفتی از طریق این بندر 

وارد کشور شده است.
دیگــر بنادر وارداتی عبارت از بندر بوشــهر، بندر امیرآباد، بندر 
نوشــهر، بندر خرمشــهر، بندر چابهار، بندر لنگه، بندر آستارا، بندر 
قشــم، بندر شــهیدباهنر و در آخر بندر آبادان است که هر کدام به 

ترتیب سهمی در واردات از طریق بنادر دارند.
گفتنی اســت؛ بنادر جاســک، نکا و فرویدون کنار در این زمینه 

فعالیتی نداشته  اند.

سهم دریا از تجارت خارجی ایران بر 
اساس آمارهای گمرک

در پنج ماهه 
نخست امسال ۱۲ 
میلیون و ۱۱۰ هزار 

و ۱۲۷ تن کاالی 
غیر نفتی از طریق 

بنادر کشور و به 
وسیله حمل و 

نقل دریایی وارد 
کشور و در ازای 

آن ۱۹ میلیون و 
۸۵۷ هزار و ۵۶۲ 
تن کاالی غیرنفتی 
از همین طریق به 

کشورهای هدف 
صادراتی ارسال 

شده است.
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بر اساس گزارش های سازمان بنادر و دریانوردی در ۶ ماه نخست 
ســال جاری از کل بنادر ایــران، ۷۱ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۵۲۹ تن 

کاالی نفتی و غیرنفتی تخلیه و بارگیری شده است.
به گزارش ســی نیوز، جزییــات عملکرد بنادر ایــران در ۶ ماه 

نخست سال جاری همراه جزییات عملیات به شرح زیر است:
 تخلیه و بارگیری کاالهــای نفتی و غیرنفتی در 6 ماه 

نخست سال جاری
در مدت یاد شــده از کل بنادر ایران، ۷۱ میلیون و ۲۷۰ هزار و 
۵۲۹ تن کاالی نفتی و غیرنفتی تخلیه و بارگیری شد. از این میزان 
گفته شده ۴۵ میلیون و ۷۷۷ هزار و ۶۸۲ تن سهم تخلیه و بارگیری 
کاالهــای غیرنفتی و ۲۵ میلیــون و ۴۹۲ هزار و ۸۴۷ تن مربوط به 

کاالهای نفتی بوده است.
 تخلیه و بارگیری کاالهای غیر نفتی

از بنادر ایران در ۶ ماه نخست سال جاری بیش از ۱۹ میلیون تن 
کاال تخلیه شده و همینطور عددی بالغ بر ۲۶ میلیون و ۴۱۳ هزار و 

۴۴۰ تن سهم بارگیری کاالهای غیرنفتی بوده است.
آمار و ارقام موجود نشــان می دهند که در مدت یاد شده میزان 
صادرات کاالی غیرنفتی ۲۳ میلیون و ۱۰۲ هزار و ۴۴۴ تن بوده که 
در همیــن زمان ۲ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۲۳۶ تن کاال غیرنفتی هم 
از بنادر ایران ترانزیت شــده است. واردات کاالهای غیرنفتی هم ۱۴ 

میلیون و ۹۵۴ هزار و ۷۸۳ تن گزارش شده است.
 تخلیه و بارگیری کاالهای نفتی

بیــش از ۱۰ میلیون تن کاالی نفتــی در بنادر ایران طی ۶ ماه 
نخست سال جاری تخلیه شده  و همینطور رقمی بالغ بر ۱۴ میلیون 

و ۶۴۰ هزار و ۳۸۶ تن سهم بارگیری این نوع کاال بوده است.
آمار و ارقام موجود نشــان می دهند که در مدت یاد شده میزان 
صادرات این نوع کاال ۱۲ میلیون و ۸۵۹ هزار و ۳۹۵ بوده که ۱۱۱.۸ 

درصد نســبت به سال گذشته رشد داشته است. همچنین در همین 
زمان ۸۷۰ هزار و ۶۷۰ تن کاال نفتی از بنادر ایران ترانزیت شد.

واردات کاالهــای نفتی هــم ۱میلیون و ۸۷۳ هــزار و ۱۶۹تن 
گزارش شده است.

 تخلیه و بارگیری کاالهای نفتی و غیرنفتی در شهریور
در شــهریور ماه امســال به طور کل، ۱۱ میلیون و ۲۱۵ هزار و 
۴۸۲ تن کاال نقتی و غیر نفتی از بنادر ایران تخلیه و بارگیری شد که 
از این میزان ۷ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۴۶۷ تن سهم کاالی غیرنفتی 

و ۳ میلیون و ۷۵۵ هزار و ۲۱۵ تن سهم کاالهای نفتی بوده است.
 تخلیه و بارگیری کاالهای غیرنفتی

از بنادر ایران در شــهریور ماه امسال بیش از ۳ میلیون تن کاال 
تخلیه شــده و همینطور رقمی بالغ بر ۳ میلیون و ۷۵۵ هزار و ۲۱۵ 

تن سهم بارگیری این نوع کاال بوده است.
آمار و ارقام موجود نشــان می دهند که در مدت یاد شده میزان 
صــادرات این نوع کاال ۳ میلیون و ۲۳۷ هزار و ۷۲۵ تن بوده که در 
همیــن زمان ۳۵۴ هزار و ۴۲۰ تن کاالی غیرنفتی هم از بنادر ایران 

ترانزیت شده است.
واردات کاالهــای غیرنفتی هم ۲ میلیون و ۸۳۴ هزار و ۲۴۷ تن 

گزارش شده است.
 تخلیه و بارگیری کاالهای نفتی

بیــش از ۱ میلیون تن کاالی نفتی در بنادر ایران طی شــهریور 
ماه تخلیه شــده  و همینطور ۲ میلیون و ۲۰۶ هزار و ۶۰۸ تن سهم 

بارگیری این نوع کاال بوده است.
آمار و ارقام موجود نشــان می دهند که در مدت یاد شده میزان 
صادرات این نوع کاال ۲ میلیون و ۳ هزار و ۳۴۹ بوده که ۵۷.۵ درصد 
نسبت به سال گذشته رشد داشته، همچنین در همین زمان ۶۸ هزار 

و ۸۱۰ تن کاال نفتی از بنادر ایران ترانزیت شد.

 جزییات عملکرد بنادر ایران 
در ۶ ماه نخست سال 1395

در شهریور ماه 
امسال به طور کل، 
۱۱ میلیون و ۲۱۵ 
هزار و ۴۸۲ تن کاال 
نقتی و غیر نفتی از 
بنادر ایران تخلیه 
و بارگیری شد که 
از این میزان ۷ 
میلیون و ۳۰۷ هزار 
و ۴۶۷ تن سهم 
کاالی غیرنفتی و 
۳ میلیون و ۷۵۵ 
هزار و ۲۱۵ تن 
سهم کاالهای نفتی 
بوده است.
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 استقبال قابل توجه از غرفه 
 انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در 

چهارمین منایشگاه بین املللی دریایی
غرفه انجمن کشــتیرانی و خدمات وابسته در چهارمین 
نمایشــگاه بین المللی دریایی که در مهرماه سال جاری در 
محل نمایشــگاه های بین المللی تهران برگزار شــده بود با 

استقبال چشمگیری از سوی مسئولین و مردم مواجه شد. 
از جمله مسئوالنی که در روزهای برپائی نمایشگاه در غرفه 
انجمن کشــتیرانی حضور یافته و با اعضای هیات مدیره آن به 
گفتگو نشســتند می توان به »علیرضا دشتانی« مدیرکل دفتر 
نظارت بر ترانزیت گمرک جمهوری اسالمی ایران، »غالمحسین 
امیری« دبیرکل کانون سراســری انجمن هــای حمل و نقل 
بین المللی، »عادل دریس« مدیرکل اداره کل بنادر و دریانوردی 
خرمشهر، و خانم دکتر »پروین فرشچی« معاون محیط زیست 

دریایی اشاره کرد. 
همچنین آقای »محمد ســعید نژاد« رئیس سازمان بنادر 
در نخستین روز از برگزاری نمایشگاه دریایی از غرفه انجمن 

کشتیرانی و خدات وابسته بازدید کرد.
ســعید نژاد در این دیدار ضمن گفتگو با مسئوالن انجمن 
کشتیرانی و خدمات وابســته در جریان فعالیت های انجمن 

قرار گرفت.
در ایــن بازدید آقایان »جلیل اســالمی« عضو هیات 
راستاد« عضو هیات  و »محمد  بندری  امور  معاون  و  عامل 
عامل و معاون امور دریایی، آقای ســیعد نژاد را همراهی 

کردند. می 
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نظر به اجرای  شــش ماهه طرح تضمین بیمه کانتینر و با هدف 
تصمیم گیــری در خصوص اجرای دائمی این طرح جلســه ای در 

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته برگزار شد.
در این جلســه که در تاریخ دوم آذر برگزار شد نماینده معاونت 
محترم حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، نماینده مدیرکل محترم 
اداره ترانزیت ســازمان حمــل و نقل و پایانه های کشــور، نماینده 
کمیســیون ماده ۲۰ شــورای عالی ترابری، نماینده ریاست محترم 
کمیســیون حمل و نقل، لجستیک، و گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی ایران، نماینده ریاســت محترم اتاق بازرگانی، 
صنایــع، معادن و کشــاورزی تهــران، نماینده فدراســیون حمل و 
نقل و لجســتیک ایران، نماینده انجمن صنفی شــرکت های حمل 
و نقل بین المللــی ایران، نماینده انجمن صنفی شــرکتهای حمل 
و نقل بین المللی اســتان تهران، نماینده انجمن صنفی شــرکتهای 
حمــل و نقل بین المللی خراســان رضوی، نماینــده انجمن صنفی 
شــرکتهای حمل و نقل بین المللی آذربایجان غربی، نماینده انجمن 
صنفی شــرکتهای حمل و نقل بین المللــی اردبیل، نماینده انجمن 
صنفی شــرکتهای حمل و نقل بین المللی کاالی اســتان گلستان، 
نمانیده اتحادیه حــق العمل کاران گمرکی ایران، و نماینده اتحادیه 
حق العمل کاران گمرکی اســتان هرمــزگان، اعضای هیات مدیره و 

دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و نماینده بیمه پاسارگاد به 
عنوان مجری طرح حضور داشتند.

در این جلسه نماینده بیمه پاسارگاد ابعاد مختلف طرح تضمین 
بیمه کانتینر را بطور کامل توضیح داد و ســواالت نمایندگان انجمن 

های مدعو نیز بطور کامل پاسخ داده شد.
در نهایت تمامی شــرکت کنندگان در این جلسه با دائمی شدن 

طرح تضمین بیمه کانتینر موافقت کردند.

کشتی سازی داخلی در شرایط مناسبی 
قرار ندارد. شرکت های مختلف کشتی سازی 
به ویــژه در ماه هــای اخیر در صــدر اخبار 
ناخوشــایند دریایی بوده انــد. این در حالی 
است که در شرایط پسابرجام، تقویت صنایع 
داخلی و به ویژه صنایع دریایی به عنوان یکی 
از مهم ترین و چه بســا مهم ترین ماموریت 

دولت مطرح است.
ایــن اتفاق البته تنهــا منحصر به ایران 
نیست. نگاهی کوتاه به خبرها نشان می دهد 
صنعت کشتی سازی خارجی نیز در بحران به 
سر می برند. برای مثال آخرین آمارها حاکی 
از آن اســت که در ماه جوالی ســال جاری 
میالدی سفارش ساخت کشتی در یاردهای 
ژاپن با کاهش ۸۰ درصدی تناژدر مقایسه با 

مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.
در نیمه نخست سال جاری میالدی، سه 
شرکت از کشتی سازی های مهم کره جنوبی 
ســه هزار نیروی خــود را تعدیــل کردند. 
کشتی سازی »داوو« در ســه ماه دوم سال 

جــاری میالدی ضرر خالــص ۱.۲ تریلیون 
KRW را متحمــل شــد که در مقایســه با 

۴۳۰.۷ میلیارد KRW در مدت مشــابه سال 
گذشته، حکایت از بدتر شدن شرایط در این 

کشتی سازی دارد.
بــا این همــه چنیــن آمارهایــی برای  
شرکت های کشتی سازی داخلی رویایی بیش 
نیست. آنها در مقیاس بسیار کوچک تری در  
فعالیت شان با مشکل و رکود مواجه هستند.

این شــرکت ها، شرکت های  از  بسیاری 
کشــتیرانی که شــناورهای خود را از خارج 
تهیــه می کنند یکــی از عوامــل این رکود 

می دانند.
»روزبه مختاری« عضو هیات مدیره انجمن 
کشــتیرانی و خدمات وابسته، اما در گفتگو با 
تین نیوز معتقد اســت ســابقه ی شرکت های 
کشتی سازی، شرکت های کشتیرانی را به این 

سمت سوق داده است …
داخلی  کشتی سازی  شرکت های   
یکی از عوامــل رکود در این صنعت را 
که  می دانند  کشــتیرانی  شرکت های 
به جای سفارش به داخل از خارج کشتی 
شــرکت های  چرا  می کنند.  خریداری 
کشتیرانی به ســراغ کشتی سازی های 

داخلی نمی روند؟
برای پاســخ بــه این معضــل، چندین 
پارامتر در کنار هم وجود دارند که باید مورد 
بررســی قرار بگیرند. کشتی ســازی نسبت 
مســتقیمی با صنعت کشــتیرانی دارد و ما 
اگر نتوانیم کشــتیرانی را تقویت کنیم عمال 
کشتی سازی، محلی از اِعراب نخواهد داشت. 
به هرحال کشتی ســازی بخشــی از صنعت 

برگزاری جلسه طرح تضمین بیمه کانتیرن در 
انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

عضو هیـات مدیره انجمن کشـتیرانی و خدمـات وابسـته؛ 

رشکت های کشتی سازی داخلی 
سابقه ی خوبی ندارند ـر
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همراه بوده است.
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کشــتیرانی است. در بخش کشتیرانی در چند سال اخیر و مخصوصا 
یکی دو سال گذشته شرکت ها با ضرر مواجه شدند.

برای حل این مسئله شرکت های کشتیرانی شروع کردند به اینکه 
به هم ملحق شــوند. مثال مدت هاست که بحث الحاق »هانجنین« و 

»هیوندای« با هم وجود دارد.
هانجین که در حال حاضر شرایط خوبی ندارد.

بله! این دو شــرکت توســط کشورشــان حمایت می شــدند. 
سوبســیدهای مســتقیم و غیرمستقیمی به این شــرکت ها داده 
می شــد و این سوبســیدها باعث شــد تا ســاختار این شرکت ها 
تضعیف شــود. چون اگر سوبســید دلیل منطقی نداشــته باشــد 
نتیجه عکس می دهد و البته از ســوی دیگــر عدم حمایت دولت 

هم نتیجه ی خوبی نخواهد داد.
در کــره با رانتی که این شــرکت ها داشــتند توانســته بودند 
ضعف شــان راپوشــش بدهند. اما رانت دولتی تا یک زمان محدود 
می توانــد جواب دهــد و برای همین در یکی دوســال اخیر این دو 
شرکت دیگر نتوانستند کاری کنند و عمال دیگر سوبسیدها نتوانست 

ضعف ها را پنهان کند.
ایــن می تواند برای کشــور ما یک درس باشــد. شــرکت های 
حمل ونقل دریایی در این مدت به شــدت سقوط کردند و از همین 
زاویه حمل ونقل شــرایط خوبی ندارند. نتیجه این شرایط سبب شده 

تا صنعت کشتی سازی هم شرایط خوبی نداشته باشد.
 چرا شرکت های کشتیرانی به هم ملحق می شوند؟

شــرکت های کشــتیرانی به این دلیل به هم ملحق می شوند که 
بتوانند حجم بارشــان را باال ببرند. بتوانند از کشتی های بزرگ تری 

استفاده کنند و به خشکی ورود کنند.
دلیل دیگر اینکه بتوانند تجهیزات شان را یکپارچه استفاده کنند. 

هزینه ها را هم کاهش دهند و به بنادر ورود کنند.
شــروع ورود به بنادر با بحث بندرداری است و در ادامه هم بنادر 
خشــک. به این معنا که بتوانند محموله های دریایی را روی خشکی 
هم تا محل تحویل، خودشــان حمل کنند کــه بتوانند عدم درآمد 
دریایی را روی خشــکی جبران کنند. پس در مجموع شــرکت های 

دریایی شرایط خوبی ندارند.
پس معتقد هستید در واقع این شرایط نامناسبت کشتیرانی است 
که موج آن به کشتی سازی رسیده است. دقیقا! این شرایط عینا و به طور 
مستقیم باعث شده تا صنعت کشتی سازی در همه ی دنیا با بحران مواجه 

باشد. چون تقاضا کم شده و هزینه های ساخت باال رفته است.
در نتیجه فاینانس بانکی وسط می آید و بانک ها مجبورند به این 
شرکت ها کمک کنند. از طرفی هم وقتی سفارش کم می شود، زمان 

تولید افزایش پیدا می کند هزینه های سربار ایجاد می شود.

افزایش هزینه ها و کاهش درآمد سبب افزایش روز به روز بحران 
خواهد بود. پس بحران کشتی ســازی یک بحران جهانی اســت. در 
این مواقع دولت ها به کمک می آیند و به شــکل های مختلف ســعی 
می کنند تا به بهبود این شــرایط کمک کنند. اما در ایران شــرایط 

پیچیده تر از این حرف هاست.
 به طور خاص در مورد ایران و کشتی سازی های داخلی 

نیز همین شرایط وجود دارد؟
شــرکت های کشتی ســازی در ایران ســابقه ی خوبــی ندارند. 
یادم هســت کشــتی رانی جمهوری اســالمی چندین ســفارش به 
کشتی سازی های داخلی داده بود اما بازده خوبی نداشت. هم از نظر 
زمان تحویل به مشــکل برخوردند و هم از نظر کیفیت و هم از نظر 
قیمت. در نتیجه عطایش را به لقایش بخشــیدند و به شــرکت های 

خارجی سفارش دادند.
پس این خیلی مهم اســت که کشتی ســازی داخلی ما سابقه ی 

خوبی ندارد و به تبع نمی تواند مشتری خوب جذب کند.
مثال یکی از این شرکت های کشتی سازی که کشتی های کوچک 
می ساخت، خیلی با تاخیر کشتی ها را تحویل می داد. مدت وام تمام 
می شــد اما همچنان کشــتی آماده نبود. بعد هم اقساط وام شروع 
می شــد بدون اینکه کشتی وارد مسیر شــده باشد تا توان پرداخت 

اقساط را داشته باشد.
کار به جایی رسید که کشتی ها با تاخیر آماده تحویل می شدند، 
اما ورود این کشــتی ها به چرخه دریایی دیگــر کار بهینه ای نبود و 
کسی که قرارداد را بسته بود نمی توانست کشتی را تحویل بگیرد. تا 

مدت ها ما این مشکل عمده را داشتیم.
 به هر حال رشــد صنعت کشتی ســازی یک ضرورت 

است. با این شرایط چگونه می توان از این بحران خارج شد؟
برای حل این مشــکل نیاز به منطق و واقعیت داریم. ما در این 
ماجرا ســه ضلع داریم. کشتی ســازی، بانک و خریدار. هر سه باید 
درک متقابل از همدیگر داشــته باشــند. کشتی سازی باید بداند که 
زمان تحویل و کیفیت مســئله ی بسیار مهمی است. وقتی هم بانک 
وارد قضیه می شــود و می بیند کشتی ســازی به هر دلیل منطقی یا 
غیرمنطقی نتوانسته کاال را تحویل دهد نباید فروشنده را تحت فشار 

قرار دهد. البته بانک هم تا جایی تحمل دارد.
 و نقش دولت در اینجا چگونه تعریف می شود؟

اینجاست که نقش دولت مهم است که باید به شکلی بتواند این 
شــرایط را تعدیل کند. مثال مدت تنفس وام را تمدید کند، سود را 
کاهــش دهد یا مدت وام را افزایش دهد. باید به طریقی میان اضالع 
این مثلث میانجیگری کند و آن را حل کند که متاسفانه این حضور 

را در حال حاضر نداریم.

شروع ورود به 
بنادر با بحث 
بندرداری است و 
در ادامه هم بنادر 
خشک. به این 
معنا که بتوانند 
محموله های دریایی 
را روی خشکی هم 
تا محل تحویل، 
خودشان حمل 
کنند که بتوانند 
عدم درآمد دریایی 
را روی خشکی 
جبران کنند. 
پس در مجموع 
شرکت های دریایی 
شرایط خوبی 
ندارند.
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کمیتــه امور گمرکــی و ترانزیت در تاریــخ ۲۸ تیرماه در محل 
دبیرخانه انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی انجمن کشــتیرانی و خدمات وابســته، 
کمیته امور گمرکی و ترانزیت بنا بر نامه مدیر کل نظارت بر ترانزیت 
گمرک ایران خطــاب به مدیر کل ایمنی و حمل و نقل در خصوص 

قاچاق کاال و وضعیت کانتینرها تشکیل جلسه داد.
این جلسه در تاریخ مذکور با حضور اعضای کمیته امور گمرکی 
و تزانزیــت، اعضای هیات مدیره انجمن کشــتیرانی شــامل آقایان 
»مســعود پل مه« رئیس هیــت مدیره، »مهرشــاد معین انصاری« 
»حســین ناجی پور« مدیرعامل شــرکت هرمز مارین و عضو هیات 
مدیره و »محمد نیک پی« مدیر عامل شرکت توشه بر و عضو هیات 
مدیره انجمن کشــتیرانی و خدمات وابسته و همچنین خانم »افروز 
شریفیان« رئیس کمیته کانتینری، آقای دکتر بهشتیان، مشاور عالی 

رئیس گمرک ایران، و »رضا گلی« رئیس کمیســیون رســیدگی به 
اختالفات گمرکی، برگزار شد.

در این جلســه با نگرش به مشــکالت رخ داده ناشــی از قاچاق 
کاالی ترانزیتی )داخلی-خارجی( و بنا به ماهیت استاندارد ومقرارات 
بین المللی در ســاخت کانتینر در ســطح جهانی به منظور تسهیل 
جابجایــی کاال در حمل و نقل در چرخه بین المللی دریایی که جزء 
الینفک ابزار کشــتی کانتینر بر محسوب می گردد حاضرین به بیان 

دیدگاه و تبادل نظر پرداختند.
در این رابطه همچنین عنوان شد نظر به آنکه درب کانتینرهای 
ورودی بر ۲ نوع اســت )پرچی و پیچــی( و از نظر عرف بین الملل 
مهم سالم بودن پلمپ درب کانیتر است، برای کاهش قاچاق کنترل 
گمرک بر روی کانتینرهای ورودی باید بیشتر شود و خواسته گمرک 

در این رابطه عرف نیست.

معاون وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به استراتژیک و محوری 
بــودن بندر چابهار بــه جهت نزدیکی به اقیانــوس و تأکید نظام بر 
توســعه همه جانبه منطقه چابهار و ســواحل مکران، از ســه اقدام 

راهبردی دولت تدبیر امید در این بندر خبر داد.
به گزارش ســی نیوز، مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی با 
اشــاره به اینکه مطالعات طرح جامع بندر چابهار توســط مشاوران 
ایرانی و خارجی انجام شــده و این بندر در ۵ فاز ســاخته و به بهره 
برداری می رسد، گفت : تا قبل از این دولت پژوه توسعه بندر چابهار 
با ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه، ۳۳ درصد پیشــرفت عملیاتی داشــته 
اســت اما با روی کار آمدن دولت یازدهم این برنامه توســعه ای هم 
اکنون  ۸۰ درصد پیشــرفت فیزیکی دارد کــه حدود ۳۵۰ میلیارد 

تومان هزینه داشته است.
محمد ســعیدنژاد در تشریح ســه اقدام محوری دولت در بندر 
چابهار گفت : دولت یازدهم پشــتیبانی کرد که صندوق توسعه ملی 
برای پروژه چابهار ۳۳۰ میلیــون دالر اعتبار جهت خرید تجهیزات 
تخصیص دهد که این امکان ســرمایه گذاری از طریق یک شــرکت 

خصوصی شروع شده است.
به گفته سعیدنژاد دولت در اقدام بعدی، قرار داد سرمایه گذاری 

۸۵ میلیــون دالری تأمین تجهیزات بنــدری را با دولت هند منعقد 
کرد که این قرارداد ســرمایه گذاری با دوره بهره برداری ۱۰ ساله و 
با تعهد حمل بارهای ترانزیتی و ترانشــیپی به امضای مسئولین در 

کشور رسیده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، همچنین از انعقاد قرارداد 
فاینانــس ۱۵۰ میلیون دالری با هند بــرای پروژه چابهار خبر داد و 
ابــراز امیدواری کرد که فاز اول طرح توســعه بنــدر چابهار تا پایان 

امسال به اتمام برسد.
 دستاوردهای برجامی خرید تجهیزات بندری

معاون وزیر راه و شهرســازی با اعالم اینکه خرید تجهیزات بندر 
چابهار، اولین خرید اروپایی کشور در بخش تجهیزات بندری پس از 
اجرای برجام اســت، توضیح داد: برای خرید تجهیزات بندر چابهار، 
گشــایش اعتبار انجام شــده، ضمانت نامه ها صادر و  عملیات »ال 

سی« و قراردادها عملیاتی شده است.
مدیرعامل ســازمان بنادر با تأکید بر اینکه کلیه قراردادهای این 
سازمان از طریق فرایند مناقصه انجام می شود، درباره قرارداد خرید 
تجهیزات بندر شــهید رجایی گفت : در بندر کانتینری شهیدرجایی 
در اســتان هرمزگان قرارداد خرید تجهیزات با اعتبار ۱۰۷ میلیون 

برگزاری کمیته امور گمرکی وترانزیت

سعیدنژاد تشریح کرد؛
سه اقدام راهربدی دولت یازدهم 
برای توسعه و تجهیز بندر چابهار

کمیته امور گمرکی 
و ترانزیت بنا بر 

نامه مدیر کل 
نظارت بر ترانزیت 
گمرک ایران خطاب 
به مدیر کل ایمنی 
و حمل و نقل در 

خصوصو قاچاق 
کاال و وضعیت 

کانتینرها تشکیل 
جلسه داد.

به گفته سعیدنژاد، 
»ال سی« قرارداد 

خرید تجهیزات 
بندر شهیدرجایی 
»گشایش یافته« 
، ضمانت نامه ها 
صادر شده و این 

قرارداد نیز به 
سرعت عملیاتی 

می شود.

ت
س

ش
ن
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انجمن کشــتیرانی و خدمات  کمیته مشــترک فی مابیــن 
وابســته و انجمن صنفی شــرکت های حمل و نقل بین المللی 

شد. برگزار  ایران 
 در این جلســه آقایان »روزبــه مختاری« عضــو هیات مدیره 
انجمن کشــتیرانی و خدمات وابسته، »مسعود عطری« عضو انجمن 
شرکت های حمل و نقل بین المللی، »امیرعباس تهامی نژاد«، »علی 
چهابی«، و »امیرحســین رشــیدی« و خانمها »نســرین مکری«، 

»افسانه فخری«، »لیدا حفاری«،و »نیلوفر سمنانی« حضور داشتند.
هدف از برگزاری این جلســه معارفه اعضاء کمیته مشــترک و 

برنامه ریزی برای تشکیل جلسات در سال جاری بود.
در این جلســه همچنیــن مباحث دیگــری در خصوص توقف 

دیرکرد کانتینر مطرح شد.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه جلسات آتی کمیته 

مشترک هر دو هفته یکبار برگزار خواهد شد.

یورو در قالب مناقصه بین المللی انجام شــد که یک شــرکت معتبر 
بین الملی برنده این مناقصه شد.

به گفته ســعیدنژاد، »ال ســی« قرارداد خریــد تجهیزات بندر 
شــهیدرجایی »گشــایش یافته« ، ضمانت نامه ها صادر شده و این 

قرارداد نیز به سرعت عملیاتی می شود.
مهندس سعیدنژاد با اشاره به قراردادهای سرمایه گذاری در بندر 
شهیدرجایی، از اعالم فراخوان سرمایه گذاری بر اساس شاخصه های 
تأمیــن کننده منافع ملی خبر داد و گفت : درباره اپراتوری ترمینال 
شــماره یک بندر شهیدرجایی، فراخوان آن به صورت عمومی و بین 

المللی اعالم شــده و ظرف یک ماه   آینده تصمیم گیری نهایی می 
شود.

  مشــارکت با جوینت داخلی شــرط ورود سرمایه گذار 
خارجی

مدیرعامل ســازمان بنــادر و دریانوردی تصریح کرد : ســرمایه 
گذاری خارجی با شــرط مشارکت با ســرمایه گذاری ایرانی اجازه 

فعالیت در بنادر ایران را دارد.
به گفته ســعیدنژاد، ســهم ســرمایه گذار ایرانی در مشارکت با 

سرمایه گذاری خارجی، حداقل باید ۵۱ درصد باشد.

برگزاری کمیته مشرتک انجمن کشتیرانی و انجمن 
صنفی رشکت های حمل ونقل بین املللی

جناب آقای مهندس سعیدنژاد
معاون محترم وزیر و رئیس سازمان بنادر و دریانوردی

در ســال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از همت و تالش ارزنده جناب عالی و تمام مدیران و کارکنان محترم آن ســازمان در راســتای 
توســعه و اعتالی کشــور و تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و کسب رتبه برتر در جشنواره شهیدرجایی سال ۱۳۹۵، تشکر 

و قدردانی می نمایم.
توفیق روزافزون شما و کارکنان شریف آن سازمان را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران از خداوند متعال خواستارم.

 متجید رئیس جمهور 
از سازمان بنادر و دریانوردی ـر

ــ
خب

منظور  به  شــهیدرجایی  جشــنواره  اختتامیه  مراســم  در 
تجلیــل از وزارت خانــه هــا و دســتگاه هــا برتــر و معرفی 
کارمنــدان نمونــه دولــت، دکتــر حســن روحانــی، رئیس 
جمهــوری ایــران با اهدای لــوح تقدیر به مهنــدس »محمد 

ســعیدنژاد« مدیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی، از 
عملکرد یک ســال گذشته و تالش ســازنده و موثر کارکنان 

این ســازمان تقدیر به عمل آورد.
به گزارش سی نیوز،  دکتر روحانی در این لوح آورده است :
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دکتر »محمد سعید سیف« دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی در گفتگو با سی نیوز بر لزوم حمایت و مشارکت 
بخش های مختلف برای توسعه مبحث علم و فناوری در بخش دریا تاکید کرد.

دومین جشنوراه ملی دریا مسیر پیشرفت از روز یکشنبه ۱۷ آبان آغاز به کار کرده و تا ۱۹ آبان ادامه داشت در همین رابطه در 
گفتگو با آقای دکتر »محمد سعید سیف« دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی، در مورد اهداف برگزاری این 

جشنوراه به گفتگو نشستیم که مشروح این گفتگو به شرح زیر است:

 آقای دکتر سیف هدف از برگزاری این جشنوراه چیست؟

با توجه به آنکه حوزه دریا بخش های متنوع و گسترده ای دارد و 
اگر از این بخش ها حمایت نشود زنجیره ای که برای توسعه کار الزم 
است شکل نمی گیرد و بخش دریایی نمی تواند رشد کند از همین 
رو در جشنوراه تالش شده تا تمامی حلقه هایی که به نوعی در دریا 
و فعالیت های آن ســهیم هستند حضور داشته باشند. برای پیشبرد 
کار و فرهنگ ســازی نیز تالش شد تا از دانش آموزان، دانشجویان، 
نهادها و شــرکت های دانش بنیان اســتفاده شده و آنها را در طرح 
ها مشــارکت داده و از طرح های آنها استفاده کنیم و در کل علم و 
فناوری را وارد مباحث دریایی کنیم و همه بخش های علم و فناوری 
دریایی را اینجا در این جشنوراه کنار هم داشته باشیم تا آنها از این 
فرصت اســتفاده کنند و با بیان ایده ها و دستاوردهای خود کارها را 

به پیش برده و امکان تجاری سازی ایده ها فراهم شود.

 آیا صرفا برگزاری چنین جشــنوراه هایی شــما را به 

اهداف مورد نظر می رساند یا آنکه نیازمند دریافت کمک از 
سایر نهادها نیز هستید؟

حتما همین طور اســت که بدون کمک سایر دستگاه ها رسیدن 
به اهداف امکان پذیر نیســت لذا در همین جشنوراه ۳۰ سازمان به 
ما کمک کردند . نهادها و دســتگاه های مختلفی به ما کمک کردند 
برای مثال وزارت آمــوزش و پرورش و یا نیروی دریایی کمک های 
زیادی به ما کردند اما باید این نکته را نیز عنوان داشت که هر ابزاری 
بــرد محــدودی دارد از همین رو نمی تواند همه مشــکالت را حل 
کند. نباید انتظار داشــت که صرفا با برگزاری یک جشــنوراه تمامی 
مشــکالت حل شوند . این جشنوراه نیز اقدامی است که از طریق آن 
بتوان به پیشــرفت علم و فنــاوری در حوزه دریا کمک کرد و ما نیز 
برای توســعه این کار از طرح ها حمایت کرده، تسهیالت در اختیار 
صاحبان طرح و ایده های نو قرار داده و موانع موجود بر سر کسب و 

کار آنها را برطرف می کنیم.
در خصوص مشارکت بخش خصوصی نیز باید بگویم که شرکت 
های دانش بنیان همگی از بخش خصوصی هســتند و ما با ارائه وام 

های کم بهره و یا بالعوض از فعالیت های آنها حمایت می کنیم.

 به نظر شما چالش های موجود در مسیر توسعه علم و 
فناوری در بخش دریا چه مواردی هستند؟

در مورد چالش ها نیز باید گفت که محیط کسب و کار در کشور 
ما محیط ســهل و آسانی نیست و با توجه به آنکه شرایط سیاسی و 
اقتصادی در حال تغییر است این وضعیت برای شرکت های کوچک 
دانش بنیان مشکالتی را بوجود می آورد لذا ما تالش می کنیم تا از 
طریق حمایت از این شــرکت ها وضعیت موجود را برای آنها بهبود 
بخشــیده تا محیط کسب و کار بهتری برایشــان فراهم شود. سایر 
مشکالت موجود نیز نمی تواند در سطح ما حل و فصل شود و برای 

حل آن نیاز به مشارکت بخش های بزرگتری هست.
امیدواریم که در ســال های بعد شاهد حضور ارگان ها و شرکت 
های بیشــتری باشیم و با حضور تمامی کســانی که در بخش دریا 

فعالیت دارند جشنواره کاملتری را برگزار کنیم.

دکتر سیف در گفتگو با سی نیوز؛

نباید انتظار داشت با یک جشنواره 
متام مشکالت حل شوند

در خصوص 
مشارکت بخش 

خصوصی نیز 
باید بگویم که 

شرکت های دانش 
بنیان همگی از 

بخش خصوصی 
هستند و ما با ارائه 

وام های کم بهره 
و یا بالعوض از 

فعالیت های آنها 
حمایت می کنیم.

گو
ـت

گف
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