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مردم محــوری پایــه و اســاس شــکل گیری تحــوالت شــگرفی اســت کــه در چهــل ســال گذشــته بارهــا شــاهد گره گشــا 
ــی اســت  ــادآور ســیل خروشــان کامیون داران ــودن ایــن نســخه شــفابخش بوده ایــم. 26 آذر روز ملــی حمل ونقــل، ی ب
کــه بــه دم مســیحایی پیــر و مــراد زمانــه، جهــادی اقتصــادی رقــم زدنــد و بنــادر مملــو از کاال را بــه حضــور مردمــی 
خویــش رنــگ و جــا دادنــد. ایــام ســپری گشــت تــا مجــال اجرایــی شــدن اصــل 44 فــرا رســید. اصلــی کــه تمــام 
هــم و غمــش واســپاری اقتصــاد بــه دســت مــردم و کاهــش عینــی تصدیگــری دولــت در ایــن حــوزه را تداعــی می کرد 
و مزیــن بــه تنفیــذ مقــام معظــم رهبــری بــود، امیــد بــه احیــای نقــش بخــش خصوصــی و اســتفاده از موتــور محرکــه 
ــود و  ــازار و تجــارت مــردم  نهــاد، جانــی دگــر گرفــت، ســال ها از مجاهدت هــای مردمــی دفــاع مقــدس گذشــته ب ب
حــال بایــد نقشــی دیگــر رقــم می خــورد؟ هــر چــه بیشــتر رفتیــم ریشــه های تنومنــد و تنیــده دولــت در اقتصــاد 
ــه دســت نخواهــد آمــد  نمایان تــر و چاه هــای نفــت خشــکیده تر،  صــد حیــف کــه از ایــن درخــت تفتیــده ثمــری ب
ــه  ــه حیــات بشــری ب و فقــط جــان خــاک اســت کــه کشــیده می شــود و آینــدگان را تهــی دســت تر،  امیــد جانمای
ــتمر،  ــای مس ــود دلتنگی ه ــی باوج ــش خصوص ــا بخ ــت ت ــده اس ــب ش ــواره موج ــت، هم ــرفت و  موفقی ــی، پیش زندگ
پرچــم دار اعتــای اقتصــادی کشــور عزیــز و اســامیمان ایــران باشــد. درختــان ســرو قامــت خصوصی گــری، باغــی 
سرســبز در هیئــت انجمن هــای تخصصــی را نمایــان داشــتند. اجماعــی کــه یاریگــر نظــام مقــدس جمهــوری اســامی و 
بــازوان توانمنــد اجرائــی دولــت کریمــه خواهــد بــود، کمــر همــت  بســته و یــا علــی گویــان بــه میــدان آمدهایم، شــما 
چگونــه ایــد؟ زمــان زمانــه عمــل اســت و اثبــات مــرد عمــل بــودن، حــال وقــت تدبیــر اســت و نشــان از ســپردن کار 

بــه کاردان، بــه آنانــی کــه در بزنــگاه خطــر ولــی نعمــت و پشــتوانه دولــت خواهنــد بــود.

سخن مدیرمسئول:
مسعود پل مه 

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
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اولین همایش بین المللی حمل و نقل 
و لجستیک ایران

در جستجوی لجستیک
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کافی  وجه  هیچ  به  نسبی  مزیت 
مزیت های  دنبال  به  باید  نیست. 
چگونه  که  ببینیم  و  باشیم  رقابتی 
بین المللی  با کریدورهای  می توانیم 
رقابت کنیم. با این رویکرد، سیاست 
وزارتخانه  در  من  که  مشی   خط  و 
دنبال می کنم افزایش قدرت رقابتی 
نسبی  مزیت های  کنار  در  ایران 
بسیار  نسبی  مزیت های  است.  آن 

رخوت آور و اغواگر هستند.

دولت  بین  همکاری  از  واقعی  نمونه ای  همایش  این 
و  سیاست گذاری ها  ارزیابی  برای  خصوصی  بخش  و 
بررسی مشکالت، موانع و پیدا کردن  راه حل های درست 
ایران  حمل ونقل  درباره  وقت  هر  است.  توسعه  برای 
حرف می زنیم بالفاصله به سراغ موقعیت ژئوپلتیکی و 
مزیت های نسبی آن می رویم. قطعا درست است؛ چراکه 
ایران در یک چهارراه استراتژیک کم نظیر قرار گرفته و 
عالوه بر این امکان دسترسی سریع به چین به عنوان 
یک مرکز عظیم تولید بار در جهان برای ایران فراهم 

است. 
مزیت نسبی کافی نیست، باید به دنبال مزیت 

رقابتی باشیم
اما نکته اینجاست که مزیت نسبی به هیچ وجه کافی 
نیست. باید به دنبال مزیت های رقابتی باشیم و ببینیم 
که چگونه می توانیم با کریدورهای بین المللی رقابت 
کنیم. با این رویکرد، سیاست و خط مشی  که من در 
وزارتخانه دنبال می کنم افزایش قدرت رقابتی ایران در 
کنار مزیت های نسبی آن است. واقعیت این است که 
مزیت های نسبی بسیار رخوت آور و اغواگر هستند. افراد 

را به یک موقعیت جغرافیایی خدادادی غره می کند و از 
اینکه تالش کنیم تا در سطح جهان موقعیت خودمان 
از  بیش  بسیار  پس  می دارد.  باز  بیاوریم  دست  به  را 
مزیت های نسبی، باید به مزیت های رقابتی تکیه کنیم. 
تمام  رقابتی می رویم،  مزیت های  هنگامی که سمت 
شاکله  ذهنی و منطق تصمیم گیری ما تحت تاثیر قرار 
می گیرد و باید عوض شود. آن وقت }به این نتیجه 
می رسیم{ که در کنار ایجاد زیرساخت های فیزیکی 
اعم از بندر، راه، ریل و فرودگاه باید به سمت توسعه 
زیرساخت های نرم افزاری برویم. با چنین نگاهی قوانین 
و مقررات با ثبات، تعهد به ایفای قراردادها و قوانین، عدم 
تغییر متوالی مقررات، آموزش، مهارت، توانایی کارکرد 
در سطح جهانی مسائل واقعی و اصلی ما می شوند. این 
تغییر انگاره در حمل ونقل ایران هنوز در مراحل آغاز 
خود قرار دارد. هنوز هم وقتی می خواهیم از ترانزیت 
ارائه  بزنیم، آمارهایی را در زمینه حجم زیربنا  حرف 
قطعا  و  نیستم  مخالف  زیربنا  ایجاد  با  من  می کنیم. 
وظیفه ماست که مداوم زیرساخت ایجاد کنیم. اما تجربه 
به ما آموخته است که ایجاد زیرساخت به تنهایی کفایت

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی:

به دنبال دخالت در قیمت ها نیستیم
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نمی کند. اینکه چقدر قوانین دست وپاگیر را برداشته ایم، تا 
چه میزان بنادر و حمل ونقل ما هوشمند شده اند، تا چه 
اندازه می توانیم از نظر قیمت رقابت کنیم، اینکه واقعا بازار 
حمل ونقل ما تا چه میزان رقابتی است، جقدر توانسته ایم 
و  کنیم  کنترل  حمل ونقل  در  را  انحصارگر  نیروهای 

بسیاری نکات اینچنینی دیگر، مهم هستند. 
به همین دلیل بود که در کنار مدیریت شقوق مختلف 
و  راه  را هم در وزارت  حمل ونقل، معاونت حمل ونقل 
شهرسازی ایجاد کردیم. عمدتا هم با تمرکز بر جنبه های 
بررسی  قوانین،  در  بازنگری  شبکه سازی،  نرم افزاری، 
فرایندها، زنجیره تامین و شناسایی حلقه های ضعیف در 
آن و با تمرکز بر بخش خصوصی. در این راستا اقداماتی 
نیز انجام شده است. اولین بحث ما IT است. زیرا فکر 
می کنم در روزگار مدرن، حمل ونقلی که هوشمند نباشد 
نتیجه  در  و  ندارد  را  با هیچکس  رقابت  امکان  اساسا 

هوشمندسازی حمل ونقل در تمام
 شقوق اصلی ترین مسئله ماست. در همین راستا حجم 
سرمایه گذاری صورت گرفته در هوشمندسازی قابل تامل 
است. در سازمان راهداری بیش از یک هزار میلیاردتومان 
برای هوشمندسازی سرمایه گذاری شده است. به دنبال 
این هستیم که تمام بنادر و کشتیرانی ما هوشمند باشد. 
یعنی از زمانی که حرکت آغاز می شود، از زمان گرفتن 
پنجره تا زمان ترخیص باید هوشمند باشد. این موضوع 
در بخش ریلی و هوایی هم هست. این دغدغه که در 
حمل ونقل هر لحظه باید امکان ردیابی بار و مسافر وجود 
داشته باشد یک ایده درست است و باید این کار را تکمیل 
کنیم. اقدامات بزرگی صورت گرفته اما هرگز نمی توانیم 
ادعا کنیم که می توانیم با بهترین های دنیا رقابت کنیم. 

هنوز راه بسیاری در پیش است که باید طی کنیم. 

دسترسی آزاد به اطاعات
دسترسی آزاد به اطالعات هم موضوع بعدی است. فکر 
می کنم در لجستیک جدید که مختصات و مشخصه های 
آن مبتنی بر اطالعات لحظه ای است، اطالعات باید در 
دسترس همه قرار بگیرد. در نتیجه اصل دسترسی آزاد به 
اطالعات برای شهروندان و فعاالن کاری کار مهم دیگری 
است که باید در وزارتخانه انجام بدهیم. برای این کار هم 
از 2 ماه قبل طی یک بخشنامه به همه مدیران خودم 
اعالم کردم هر شهروند و فعال اقتصادی باید به اطالعات 
مورد نیاز- جز در مواردی که طبقه بندی محرمانه داشته 

باشد- دسترسی داشته باشد. 
ماده و مواد اولیه استارت اپ ها اطالعات است. کار آنها 
بر اساس اطالعات لحظه ای است و به همین خاطر هم 
اصل دسترسی آزاد به اطالعات را در وزارتخانه دنبال 
حمایت  نو  کسب وکارهای  شکل گیری  از  و  می کنیم 
می کنیم. می دانم که با موانع اجتماعی مواجه خواهیم 
شد. شاید برخی از فعاالن قدیمی حمل ونقل که بر اساس 
سیستم های سنتی کار می کنند خیلی از آنچه می خواهم 
بگویم خوششان نیاید، اما با صراحت می گویم که آینده 
استارت اپ ها  اساس  بر  لجستکی جهان  و  حمل ونقل 
خواهد بود. اگر می خواهیم ترانزیت رشد کند و موقعیت 
رقابتی داشته باشیم به این بستگی دارد که تا چه حد 
اصل دسترسی آزاد به اطالعات را در عمل اجرا کنیم. 
گام های آغازین را برداشته ایم و امیدوارم این گام ها را 

محکم و بر اساس دانش و آگاهی برداشته باشیم. 

اقتصاد مقیاس
موضوع مهم بعدی اقتصاد مقیاس است. وقتی می خواهیم 
باری را از طریق داالن ایران از یک راه به راه دیگری 
حمل کنیم نیاز داریم که در تمام شقوق حمل ونقلی 
بنگاه هایی داشته باشیم که بتوانند در مقایس جهانی 
کار کنند. برای من مثل روز روشن است که این بنگاه ها 
نمی توانند دولتی باشند و باید بنگاه های بخش خصوصی 
این کار را انجام بدهند. اما نکته ای که وجود دارد امکان 
شکل گیری سرمایه است. خوشبختانه در دنیای جدید 
تشکیل کسب وکارهای  است،  اطالعات  مبنای  بر  که 
مشترک با متحدهای استراتژیک شاید بتواند بخشی از 
این موضوع را حل وفصل کند. چندین سال است که 
اتحادهای استراتژیک در دنیا مطرح شده و شاید اولین 
جایی هم که مطرح شد در حمل ونقل بود. امیدوارم این 
همایش هم منجر به شکل گیری چنین اتحادهایی شود. 
نکته دیگر اینکه ممکن است ما به عنوان دولت گزارش ها 
و آمارهای زیادی از ایجاد زیرساخت ارائه کنیم. اما نکته 
مهم خوانش فعاالن اقتصادی و حمل ونقل از مجموعه 
این توسعه ها است. خوانشی که تحت عنوان شاخص 
LPI از آن نام برده می شود. عمدتا هم برگرفته از قضاوت 
فعاالن اقتصادی از محموعه مسائل، قوانین و مقررات، 
زیرساخت ها، امکان تبادل ارتباطات داخلی و بین المللی 

است. 

اهمیت بخش خصوصی
از  می شود.  گفته  بسیار  خصوصی  بخش  از  ایران  در 
خصوصی  بخش  به  توجه  و  خصوصی سازی  ضرورت 
نیز همینطور. اما واقعا بخش خصوصی چیست؟ بخش 
خصوصی یک محیط کسب وکار صد در صد رقابتی است 
که در آن فعاالن اقتصادی با هم رقابت می کنند و از این 
طریق بهترین خدمات به بهره برداران و عرضه کنندگان و 
با کمترین هزینه عرضه می شود. اما در این ایران تمام 
قیمت ها به شدت دستکاری شده است. تمام قیمت ها 
از سوخت گرفته با بقیه عوامل تولید دستکاری شده 
هستند. هنوز اصلی ترین بحثی که صدا و سیما تعقیب 
می کند این است که دولت چگونه باید قیمت گذاری 
کند. آیا در یک فضای روانی که قیمت ها کنترل و توسط 
ایجاد  بازار رقابتی  دولت دستکاری می شوند، می توان 
کرد؟! این اصلی ترین مسئله ای است که در ایران با آن 
مواجه هستیم و امیدواریم بتوانیم به تدریج به سمت این 
}فضای رقابتی و حذف دستکاری قیمت توسط دولت{ 
پیش برویم. خوشبختانه در برنامه پنجم و ششم و حتی 
برنامه های سه و چهار بحث آزادسازی قیمت ها مورد 
توجه قرار گرفته است. حتی در برنامه های پنجم موادی 
را برای آزادسازی داشتیم که در بخش هایی از جاده و هوا 
انجام شد اما هنوز موضوع، مورد اجماع ملی نیست. وقتی 
با نمایندگان افکار عمومی مواجه می شویم همه از مقامات 
دولتی انتظار دستکاری قیمت ها و مداخله در بازار را دارند 
که قاعدتا با اصل بخش خصوصی مغایرت دارد. کاری 
که ما در بحث لجستیک و زنجیره تامین دنبال می کنیم 
این است که با همفکری فعاالن حمل ونقل مانند همین 
همایش بفهمیم فعاالن اقتصادی با چه مشکالتی مواجه

برای من مثل روز روشن است که این 
بنگاه های نمی توانند دولتی باشند 
خصوصی  بخش  بنگاه های  وباید 
این کار را انجام بدهند. اما نکته ای 
شکل گیری  امکان  دارد  وجود  که 
سرمایه است. خوشبختانه در دنیای 
جدید که بر مبنای اطاعات است، 
تشکیل کسب وکارهای مشترک با 
متحدهای استراتژیک شاید بتواند 
بخشی از این موضوع را حل و فصل 

کند. 

در لجستیک جدید که مختصات 
بر  مبتنی  آن  مشخصه های  و 
اطاعات  است،  لحظه ای  اطاعات 
باید در دسترس همه قرار بگیرد. 
به  آزاد  دسترسی  اصل  نتیجه  در 
اطاعات برای شهروندان و فعاالن 
کاری کار مهم دیگری است که باید 

در وزارتخانه انجام بدهیم.
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جغرافیایی  موقعیت  اگر  معتقدم 
تلفیق  رقابتی اش  قدرت  با  ایران 
در  پیشتاز  بخش های  یکی  شود 
توسعه اقتصادی کشور خواهد بود. 
صمیمانه از شما درخواست می کنم 
گام های جدی بردارید و بدانید که ما 
در دولت تمام قد از توسعه حمل ونقل 
و بخش لجستیک حمایت می کنیم. 
اعتقاد ما اقتصاد رقابتی است و در 
پی مداخله و قیمت گذاری نیستیم. 

 هستند و چه ارزیابی از شرایط دارند و بتوانیم با کمک 
بخش خصوصی این تنگناها را یکی پس از دیگری حل 
را رشد   LPI نتوانیم شاخص اگر  کنیم. فکر می کنم 
بدهیم نهایتا سرمایه گذاری گسترده ما در زیرساخت ها با 
بهره وری بسیار پایینی مواجه خواهد بود. به همین خاطر 
است که معاونت حمل ونقل ایجاد شد. این ایده که برای 
کریدورها مدیر انتخاب کنیم با همین هدف بوده که 
بتوانیم گره گاه ها را شناسایی و مرتفع کنیم. البته همه  
چیز در اختیار وزارت راه وشهرسازی نیست. فکر می کنیم 
اصلی ترین کاری که باید در ایران صورت بگیرد این است 
که ما هنوز نسبت رقابت مشکل مقاومت ذهنی داریم و 

اجماع ملی درباره آن وجود ندارد. 
دنبال دخالت در قیمت نیستیم

درباره  روشنی  موضع  خصوصی  بخش  خود  امیدوارم 
قیمت گذاری داشته باشد. مداخله در قیمت، یک بازار 
از  بخشی  دارد.  مختلفی  ذی نفع های  که  است  مکاره 
بخش خصوصی از آن سود می برد و بخشی دیگر ضرر 
می کنند. در نتیجه یک محیط خاکستری و گل آ لود است. 
هر وقت بحث قیمت مطرح می شود عده ای موافقند و 
عده ای هزارویک دلیل می آورند که باید قیمت ها کنترل 
شود. حتی برای واقعی شدن قیمت سوخت هم همینگونه 
است. نتیجه این است که ما دومین کشور ارزان جهان 
در زمینه سوخت هستیم. این یک مانع اصلی در جهت 
توسعه ترانزیت و حمل ونقل بوده است. چراکه وقتی نظام 
قیمت گذاری داریم به این معناست که داریم در بازار 
دخالت می کنیم و من هرگز فکر نمی کنم بازاری که 
دولت در آن مداخله کند امکان رشد جدی برای بخش 

خصوصی داشته باشد. 
پس اولین خواسته بخش خصوصی از دولت باید رقابت 
باشد نه کمک مالی. اما ما این حرف را کمتر از بخش 
خصوصی می شنویم. امیدوارم از این به بعد این موضوع را 
بیشتر بشنویم که بخش خصوصی از رقابت دفاع کند. از 

رقابت کامل و نه رقابت ناقص؛ چرا که قطعا رقابت ناقص 
در درازمدت به نفع بخش خصوصی نخواهد بود. 

مورد  این  در  رسیدن  اجماع  به  که  است  این  موضوع 
کار ساده ای نیست. معموال در جلسات مشترک بخش 
خصوصی لیست بلندباالیی از درخواست ها دارد که به 
نحوی مداخله دولت در اقتصاد است. شاید این دوستان 
اقتصاد  در  دولت  مداخله  خواهان  که  نیستند  متوجه 
هستند. اگر می خواهیم به حمل ونقل پایدار برسیم باید 
فضای رقابتی داشته باشیم. آن هم رقابت در همه چیز، 

زیرا فقط در رقابت است که می توان رشد کرد. 
اما اگر بخواهم از فعالیت های انجام شده صحبت کنم باید 
بگویم که ما در وزارتخانه در کنار توسعه زیرساخت های 
فیزیکی، بحث حمل ونقل و لجستیک به مفهوم زنجیره 
مفهوم  به  کسب وکار  محیط  و  شبکه سازی  و  تامین 
شبکه تبادل، مهارت، حمایت از منافع مصرف کننده و 
عرضه کننده به مفهوم سرعت، دقت و امنیت را مد نظر 
داریم. خوشخبتانه امکان گسترده ای در سواحل مکران و 
در بندر چابهار ایجاد شده که اولین محموله های هند به 
افغانستان هم چندی پیش به این بندر رسید و امیدوارم 
این بندر فعال شود. اما از نظر من بندر چابهار تنها یک 
دروازه است. آنچه اهمیت دارد، زنجیره تامین پشت این 
بندر است. در نتیجه آنچه به دنبال آن هستیم زنجیره 
اقتصادی  فعاالن  برای  بندر  در پشت  است که  تامین 
باید فراهم شود. این شرایط در بندر شهیدرجائی، بندر 
امام خمینی)ره( و بنادر شمال هم دنبال می شود که 
پسکرانه ها توسعه پیدا کنند. فرودگاه امام هم با 14 هزار 
هکتار فضا می تواند یک محیط کسب وکار سبز و مطابق 
فراهم کند. مهندس  را  استانداردهای محیط زیست  با 
خوانساری به آمادگی بخش خصوصی برای حضور در بنادر 
اشاره کردند و من اعالم می کنم که ما کامال از این موضوع 
استقبال می کنیم. هر شرکت ایرانی که بخواهد با همتایان 
خارجی خود در این پروژه ها مشارکت کند حمایت خواهد 
شد. کما اینکه در حال حاضر هم نمونه هایی از این امر در 
برخی بنادر انجام شده است. و اما سخن آخر اینکه من هم 
مانند شما معتقدم اگر موقعیت جغرافیایی ایران با قدرت 
رقابتی اش تلفیق شود یکی بخش های پیشتاز در توسعه 
اقتصادی کشور خواهد بود. صمیمانه از شما درخواست 
می کنم گام های جدی بردارید و بدانید که ما در دولت 
تمام قد از توسعه حمل ونقل و بخش لجستیک حمایت 
می کنیم. اعتقاد ما اقتصاد رقابتی است و در پی مداخله و 

قیمت گذاری نیستیم. 
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تصمیم دارم از موضع یک مسئول صحبت کنم. یعنی 
به عنوان کسی که مسئولیتی دارد و باید کاری کند. اگر 
بخواهیم فقط نقاط ضعف را بگوییم خوب است اما کافی 
نیست. از مسئولین انتظار بیشتری می رود که در کناره 
اشاره به نقاط ضعف از برنامه ها و کارهایشان برای حل 
این مشکالت هم بگویند. در نتیجه اگر بخواهم عملیاتی 
بگویم، از حدود یک سال پیش که معاونت حمل ونقل 
ایجاد و مسئولیت آن به من سپرده شد کار آغاز شد. ما 
کارگروه لجستیک را تشکیل دادیم و برای اولین بار تمام 
دست اندرکاران دولتی و بخش خصوصی و کارشناسان 
لجستیک را دور هم جمع کردیم. سعی شد تا هر یک یا 
دو ماه جلساتی داشته باشیم و موضوعات را با مشورت 
هم پیش ببریم. این گام اول بود. گام دوم این بود که 
استخراج  را  منطقه  و  کشور  ترانزیت  از  کلی  ِشمای 
کردیم. بسیاری وقت ها این موضوع مطرح می شود که 
وضعیت ما در ترانزیت خوب است و اگر مشکلی هم 
وجود دارد و با کاهشی روبرو هستیم به دلیل شرایط 
اقتصاد جهانی است. ما در جلساتی که داشتیم این موارد 
با نقشه و اطالعاتی که داشتیم بررسی کردیم که  را 
نشان می داد بحث ترانزیت و لجستیک در دنیا رشد 
بسیار فزاینده ای دارد و اگر در داخل کشور مشکالتی 
داریم باید دالیل داخلی را پیدا کنیم که نمی توانند ما را 

به هدف برسانند. نتایج را به وزیر محترم راه وشهرسازی 
و مراجع ذیربط کشور ارائه کردیم و اعالم کردیم برای 
حل این مشکالت به کمک همه نیاز داریم. هم زمان 
مکان یابی مراکز لجستیکی را هم انجام دادیم که البته 
هنوز ادامه دارد و در گام آخر مشوق های سرمایه گذاری 
در بخش لجستیک را تهیه کردیم که به جناب وزیر 
ارائه شده و بعد از تایید ایشان قابل اجرا خواهد بود. اما 
درباره کارهایی که قرار است در آینده انجام دهیم: در 
عرصه ترانزیت مشکالت را شناسایی کردیم. در نتیجه 
این بررسی ها 66 مشکل پیدا کردیم که باید برای آنها 
بود،  مربوط  دولت  به  بخشی  کنیم.  پیدا  راه حل هایی 
برخی به بخش خصوصی، برخی به گمرک و بخش های 
دیگر. بخشی از این 66 مشکل حل شده و برخی هم 
امیدوارکننده ای  و خبرهای  است  در حال حل شدن 
می رسد که ما را امیدوار می کند تا همین مسیر را ادامه 
بدهیم. کار دیگری که انجام شده این است که در حال 
بازنگری آیین نامه مربوط به لجستیک هستیم که یک بار 
در شورای عالی ترابری بازنگری شد و این بار دوم است 
و امیدوارم که تصویب شود. مکان یابی مراکز لجستیکی 
را نیز از طریق مدل ریاضی انجام داده ایم تا درآینده 
بتوانیم از آن دفاع کنیم. یکی از کارهای مهم  دیگری که 
انجام شده این است که مقرر شد برای هر کریدور یک 

مدیر داشته باشیم. اولین مدیر هم برای کریدور شمال-
جنوب انتخاب شده است. همه بخش های حمل ونقلی 
مدیران خودشان را دارند که کارشان انجام می شود. اما 
اینکه یک فرد بتواند همه اینها را به هم متصل و آنها 
را یکپارچه کند در ایران وجود نداشت. ما اسمش را 
مدیر کریدور گذاشتیم  و تعیین کردیم هر کریدور یک 
مدیر داشته باشد. به زودی مدیر کریدورهای ترکیه، 
ایران و قطر  و کریدور جاده ابریشم را هم به حضور 
وزیر معرفی خواهیم کرد. مدیران کریدور نباید هیچ 
شغل دیگری داشته باشند یا عضو هیچ هیئت مدیره ای 
باشند و بیالن کاری آنها، فقط عملکرد کریدور خواهد 
دو  در  چون  است.  بوده  هم  موثر  خوشبختانه  بود. 
هفته ای که از شروع کار می گذرد با بخش خصوصی 
کشورهای مختلف تماس هایی گرفته شده و توافقاتی 
به عمل آمده  و مواردی دنبال شده که پیش از این 
دنبال نمی شد. خواهشی که از بخش خصوصی و دولتی 
دارم این است که تمام دست اندرکاران لجستیک به این 
نکته توجه کنند که ما پتانسیل خوبی در شورای عالی 
ترابری داریم. اعالم آمادگی می کنیم که مسائلی که به 
شکل عادی نمی تواند حل شود در آنجا مطرح و پیگری 
کنیم. مواردی هم که مطرح شده به خوبی پیگیری و 

حل وفصل شده است.

مهرداد تقی زاده، معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی: 

66 مشکل لجستیکی در کشور وجود دارد
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متاسفانه تحریم هایی که بالفاصله پس از انقالب شروع 
شد و در یک دهه اخیر تشدید هم شد، بیشترین ضربه را 
به بخش حمل ونقل کشور زد. حمل ونقل به این دلیل که 
عمدتا باید در ارتباط با بازار بین المللی رقابت کند ضربه 
بیشتری خورد. نمونه های مشخصی از این امر وجود دارد. 
ایران به عنوان کشوری که از نظر سوق الجیشی می تواند 
بهترین هاب دریایی و هوایی منطقه باشد، متاسفانه به 
دلیل تحریم ها از این فرصت باز ماند و این هاب ها به 
ترکیه و دبی منتقل شد و ما نتوانستیم جایگاه خوبی 
در منطقه داشته باشیم. امروز شاهدیم که فرودگاه های 
ترکیه نه تنها به پایتخت عمده کشورهای جهان بلکه 
به تک تک شهرهای این کشورها پرواز دارد و دبی هم 
چنین شرایطی دارد. اخیرا هم که قطر این روند را آغاز 
هاب  بهترین  بود  قرار  اگر  که  در صورتی  است.  کرده 
هوایی انتخاب شود به دلیل ارتفاع از سطح دریا فرودگاه 
امام خمینی بهترین ویژگی و جایگاه را دارد. در زمینه 
دریایی نیز با توجه به اینکه ایران در همسایگی 7 کشور 
محصور در خشکی قرار دارد و به بازار 400 میلیونی 
دسترسی دارد اما باز شاهدیم که بسیاری از کاالها به 
کشورهای جنوبی خلیج فارس رفته و از آنجا به ایران 
منتقل می شود. قطعا باید برای جبران مافات و گذشته ای 
که داشتیم تالش کنیم تا سرمایه گذاران خارجی را به 
کشور جذب کنیم. گزارش هایی که از سرمایه گذاری در 
بنادر کشورهای حوزه خلیج فارس داریم نشان می دهد که 
حجم سرمایه گذاری ها حدود 6 میلیارد دالر است و این 
در حالی است که سرمایه گذاری های ما در بنادر حدود 1 
میلیارد دالر بوده است. طبیعتا این حجم سرمایه گذرای 
اندک  با کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار  در قیاس 
است. باید تالش برای جذب سرمایه را بیشتر کنیم تا 
بتوانیم در زمینه بنادر و کشتیرانی از آنچه که در حال 
حاضر داریم مراقبت کنیم و این سهم کمتر نشود. در 

عین حال با یک سرمایه گذاری بلندمدت این سهم را 
افزایش دهیم. در زمینه خطوط کشتیرانی خوشبختانه 
شاهد بودیم که پس از برجام گشایش های خوبی حاصل 
شد. حجم باالیی از حمل ونقل دریایی از طریق کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران انجام می شود که حتی در دوران 
صورت  بخش  این  در  سرمایه گذاری هایی  نیز  تحریم 
گرفت. اما به نظر می رسد با توجه به نیاز کشور در این 
بخش نیز می توان سرمایه گذاری های بیشتری داشت. اما 
اگر سرمایه گذاری خصوصی و خارجی را در بنادر داشته 
باشیم قطعا الینرهای بیشتری را می توانیم به داخل کشور 
بیاوریم. بخش هوایی البته بیشترین ضربه را از تحریم ها 
اقداماتی که در 2 سال گذشته  با  خورد. خوشبختانه 
صورت گرفت، امید هست که انشاهلل خطوط هوایی بهتر 
شود. در زمینه فرودگاه ها نیز قطعا سرمایه گذاری خارجی 
توام با مشارکت بخش داخلی باید تسریع شود تا بتوانیم 
سریع تر فرودگاه امام خمینی را توسعه بدهیم.  اما عمده 
حمل ونقل ما بر عهده بخش جاده ای است که 90 درصد 
آن هم خصوصی است. مشکالت تحریم ها در این بخش 
کمتر از همه حوزه ها بوده است اما مشکالت جدی وجود 
دارد که دالیل آن را باید در داخل کشور جستجو کنیم. 
در این بخش پیمایش بار مهم ترین مشکل حوزه است. 
متوسط پیمایش حمل ونقل جاده ای ما حدود 70 هزار 
کیلومتر در سال است که یک سوم استاندارد جهانی 
است. به همین دلیل قیمت تن کیلومتر در داخل کشور 
باالست و طبعا اثرش ر ا روی همه بخش های صنعتی 
این  هم  علت  شود.  حل  باید  که  می گذارد  تجاری  و 
است که گرچه حمل جاده ای خصوصی است اما رقابت 
آنچنانی در کار نیست و اشکالت فنی جدی وجود دارد. 
متصل نبودن راننده به شرکت ها و وجود سالن های بار و 
نوبتی که می دهند سبب می شود تا شرکت ها به دنبال 
سرمایه گذاری نباشند. رشد حمل ونقل و ارزش افزوده 

حمل ونقل در کشور 7 درصد است و سالیان سال است 
که این عدد ثابت است و رشد آنچنانی نداشته است. 
متاسفانه سودی که در این بخش به دست می آید در 
خود این این بخش سرمایه گذاری نمی شود. قطعا باید 
چاره ای اندیشید که سرمایه از درون بخش خارج نشود. 
سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل بسیار پایین است 
منتقل  بخش  از  بیرون  به  هست  هم  سودی  اگر  که 
می شود. بخش حمل ونقل می تواند موتور محرکه اقتصاد 
کشور باشد. طبعا بودجه های کشور محدودیت دارد و 
مشکالتی وجود دارد. بانک ها هم در سال های اخیر به 
دالیل اقتصادی آنچنان که باید به این بخش نپرداخته اند. 
بودجه های دولتی و  نتیجه نمی توانیم خیلی روی  در 
سرمایه گذاری  همان  نتیجه  در  کنیم.  تاکید  بانک ها 
خارجی و بخش خصوصی را باید مد نظر قرار بدهیم. 
این آمادگی در بخش خصوصی وجود دارد. مراجعات 
زیادی به اتاق بازرگانی داشتیم که برای سرمایه گذاری 
در بنادر اعالم آمادگی کرده اند. اگر وزیر محترم پیگری 
کنند این کار شدنی است. در بخش فرودگاهی نیز این 
امکان فراهم است. این دو بخش حتی در شرایط فعلی 
که فشارهای خارجی برای جلوگیری از سرمایه گذاری در 
کشور وجود دارد پتانسیل خوبی دارند. تغییر سیاست ها 
و فشارها کار مشکلی است اما به مرور باید انجام شود. 
اگر بتوانیم اتصال راننده به شرکت ها را فراهم کنیم قطعا 
پیمایش تن کیلومتر افزایش پیدا خواهد کرد و بهره وری 
و سرمایه گذاری افزایش پیدا می کند.  یک اتوبوس که 
قیمتی مساوی با یک کامیون دارد در سال 220 هزار 
کیلومتر را طی می کند و یک کامیون 70 هزارکیلومتر و 
نتیجه این امر به صادرات و واردات باز می گردد. شاید یکی 
از دالیل که نتوانستیم و نمی توانیم با کامیون های ترک 
و افغان رقابت کنیم همین قیمت باالی حمل ونقل است. 
امیدوارم بتوانیم با تالش دوستان این مشکل را رفع کنیم.

مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران:

قیمت حمل بار در ایران حتی از ترکیه و افغانستان باالتر است

مسعود پل مه، رئیس هیئت مدیره  فدراسیون حمل ونقل و لجستیک:

سهم حمل ونقل ایران از قیمت تمام شده دو برابر میانگین جهانی است
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مسعود پل مه، رئیس هیئت مدیره  فدراسیون حمل ونقل و لجستیک:

سهم حمل ونقل ایران از قیمت تمام شده دو برابر میانگین جهانی است

برگیرنده  در  ایران  اسالمی  جغرافیای سیاسی جمهوری 
جمله  از  که  است  بسیاری  رقابتی  و  مطلق  مزیت های 

مهم ترین آنها را می توان چنین برشمرد:
1- موقعیت سوق الجیشی ایران در نقشه خاورمیانه از نظر 
قابلیت تبدیل به هاب لجستیکی به منظور ایجاد ارتباط 
تجاری فی مابین منطقه آسیا و  بخشی از آفریقا با قاره اروپا

2- ارتباط زمینی، دریایی و نیز همسایگی با 15 کشور و 
وجود عقبه مواصالتی 12 کشور محصور در خشکی، متکی 

به دسترسی سرزمینی از ایران 
   C.I.S 3- وابستگی اقتصادی کشورهای مشترک المنافع حوزه

و حوزه قفقاز به آبراه های آزاد از طریق خاک ایران 
4- توجه ویژه به اهمیت نقش سیاسی و اقتصادی کشور 
روسیه در معادالت و موازنه بین المللی و استراتژیک بودن 
دستوری این کشور به آبراه های آزاد از طریق جمهوری 

اسالمی ایران 
5- وجود تمامی زیرساخت های پایه لجستیکی اعم از بنادر، 
جاده، ریل، توانمندی های تجهیزاتی،  مدیریتی، منابع انسانی 

متخصص و سایر عوامل دیگر
بر  عالوه  که  می گیرد  نشات  آنجا  از  لجستیک  اهمیت 
تامین نیازها در زنجیره تامین داخلی کشور، نقش اساسی 
در برقراری جریان های تجارت بین المللی کشورها، خواهد 
داشت. طبق برآوردهای مستند، 90 درصد زمان گردش کاال 
در فرایندهاي لجستیکي طي مي شود و این چرخه نشانگر 
نقش بسیار باالی لجستیک در مبادله کاال و به خصوص 
رقابت پذیري بنگاه هاي لجستیکی در بازارهاي جهاني است. 
خدمات لجستیکی حاصل از مدیریت هوشمند و رقابت پذیر، 
زمانی حایز اهمیت است که کارآمدی خود را در  امکان 
ارسال و دریافت کاال با باالترین قابلیت اطمینان در طراحی 

شبکه ای، دسترسی به تمامی فرایندهای ارزش افزوده با 
کمترین میزان تاخیر، کاهش هزینه و حداقل ترین میزان 

آسیب دیدگي را فراهم  کند. 
ترانزیت تنها یکي از مهم ترین مصادیق وابسته به پارامترهای 
پیش گفته است. ناگفته پیداست جایگاه و جغرافیای سیاسی 
ایران در تحقق و تداوم ترانزیت کاالهای مورد نیاز کشورهای 
همجوار و وابسته چگونه خواهد بود و چه منافع پویا و 
کارآمد، از لحاظ درآمدزایي، اشتغال زایی، و چه از لحاظ ایجاد 
وابستگي و روابط اقتصادي مستحکم و نیز سیاسی با دیگر 

کشورها، به دنبال خواهد داشت. از سوي دیگر، لجستیک 
خود مي تواند به عنوان یک صنعت مستقل اشتغال زا و 
درآمدزا مطرح باشد. چنین صنعتي عالوه بر تامین نیاز 
بنگاه هاي داخلي، قادر به ارائه خدمات زنجیره ای براي طیف 
گسترده اي از فعالیت هاي تجاري در سطح منطقه و جهان 

خواهد بود.

وضعیت ایران از لحاظ لجستیکي:
ایران به  لحاظ ژئوپلیتیکی جزء معدود کشورهای است که 
موقعیتی استثنایی در منطقه )و حتی جهان( دارد و به  
طور بالقوه یک کشور تجاری-لجستیکی محسوب می شود. 
خوشبختانه با تالش های صورت گرفته ، جایگاه لجستیکی 
ایران دارای رشد صعودی بوده و با 16 پله ارتقاء به رتبه 96 ، 
دست یافته است. اما این جایگاه  به لحاظ عملکرد لجستیکي 
با آنچه مناسب و ایده آل جمهوری اسالمی ایران است فاصله 

بسیاری دارد. 
بانک جهاني، کشورها را از نظر شاخص عملکرد لجستیکي، 
به گروه های کشورهای برتر لجستیکي،  لجستیک منسجم 
و پایدار، عملکرد نسبي در لجستیک و لجستیک ضعیف، 

طبقه بندی می کند.
زمره  در  ایران  جهاني،  بانک  گزارش  آخرین  اساس  بر 
کشورهاي با عملکرد نسبي لجستیکي طبقه بندی مي  شود. 
این گروه عمدتا »شامل کشورهاي با درآمد متوسط و پایین 
است که با محدودیت هاي لجستیکي،  به ویژه در بُعد قوانین 
مواجه هستند. این در حالي است، که رقباي لجستیکي ایران 
در منطقه نظیر امارات با)رتبه 13( و قطر با )رتبه 30( در 
گروه کشورهای برتر لجستیکی قرار داشته و ترکیه با رتبه 
34  در گروه کشورهای لجستیک منسجم و پایدار  قرار 

شاخصه هاي یک بخش لجستیکي 
مدرن در کشور، تنها شامل مجموعه 
زیرساخت هاي  از  پیشرفته اي 
نیست.  جابجایی ها  و  حمل ونقل 
چگونگي  است،  مهم  آنچه  اکنون 
هماهنگ نمودن این زیرساخت ها و 
ارایه خدمات لجستیکي واجد ارزش 

افزوده به مشتریان است.
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ایران،  در  لجستیک  ُکند  رشد 
که  است  مختلفي  عوامل  از  ناشي 
خارجي  عوامل  از  آنها  از  برخي 
یا  شده  ناشي  تحریم ها  نظیر 
امر  این  عمده  بخش  اما  مي شوند. 
مي گردد  باز  داخلي  عوامل  به  نیز 
مي توانیم  آنها  رفع  صورت  در  که 
کشور  لجستیکی  شکوفایي  شاهد 

باشیم

مي گیرد. بر اساس نتایج زیرشاخص هاي عملکرد لجستیکي 
در این گزارش و علی رغم وجود پتانسیل های بالمنازع، 
بهترین رتبه ایران در میان شش زیرشاخص ، رتبه 72 
در کیفیت زیرساخت هاي لجستیکي است و پایین ترین 
رتبه ها در میان این زیرشاخص ها ، متعلق به تحویل به موقع 
کاال )116( ، توانایي در تعقیب و ردیابي کاالها )111( و 
کارایي فرآیندهاي ترخیص )110( است. به بیان دیگر ، 
علي رغم برخورداري ایران از مزیت هاي متعدد لجستیکي 
و زیرساخت هاي لجستیکي نسبتا مناسب نظیر جاده، ریل، 
بندر و فرودگاه، بخش لجستیک در ایران از کارایي مناسبی 
برخوردار نیست. طبق برآوردهاي مستند و میدانی صورت 
گرفته، سهم حمل ونقل از قیمت تمام شده کاال در ایران 
حدود 12 درصد است. در حالي که میانگین جهاني این 
رقم 6 درصد است. این امر موجب افزایش قیمت تمام شده 
کاالهاي تولیدي و عبوری، چه آن بخشي که در داخل 
کشور توزیع مي شود و چه آن بخشي که صادر و ترانزیت 

مي شود، شده است. 

افق آتي لجستیک در ایران و منطقه:
شاخصه هاي یک بخش لجستیکي مدرن در کشور، تنها 
شامل مجموعه پیشرفته اي از زیرساخت هاي حمل ونقل 
و جابجایی ها نیست. اکنون آنچه مهم است، چگونگي 
هماهنگ نمودن این زیرساخت ها و ارایه خدمات لجستیکي 
واجد ارزش افزوده به مشتریان است. برخي از مهم ترین 
مصادیق مدرنیزه شدن بخش لجستیک، که در حال حاضر 
حتي رقباي لجستیکي ایران در منطقه نیز به این سمت در 

حال حرکت هستند، عبارتند از: 
و  خشک  بنادر  نظیر  لجستیکي  هاب هاي  انواع  ایجاد 
مراکز لجستیکي با هدف ایجاد یکپارچگي زیرساخت هاي 
حمل ونقل و بهره گیري از اقتصاد به مقیاس شیوه هاي کم 

هزینه تري نظیر حمل ریلي 
ارایه انواع خدمات ارزش افزوده در قاعده مونتاژ سبک 

ایجاد  یکپارچه  و  تخصصي  لجستیکي  خدمات  ارایه 
شرکت هاي خدمات لجستیکي طرف سوم و چهارم 

توجه ویژه به حمل ونقل کانتینري و حمل ونقل چندوجهي 
به کارگیري سیستم هاي ردیابي و رهگیري کاال و تبادل 
خودکار اطالعات کاال در شبکه لجستیکي به ویژه مبتني بر 
استاندارد GS1 که مورد اقبال بسیاري از کشورهاي جهان 

واقع شده است. 
چهره لجستیکي در منطقه و جهان به سرعت در حال تغییر 
است و در صورت غفلت ما، دیري نخواهد پایید که حتي 
کشورهایي که رقیب جدي براي ما محسوب نمي شوند ، از 
ما پیشی بگیرند. کشور امارات به عنوان پیشتاز لجستیکي 
منطقه با ایجاد شهر لجستیکي دوبي، مدتها پیش حرکت 
خود را به سمت زیرساخت هاي لجستیک نوین آغاز کرده 
و کشورهاي دیگر حاشیه خلیج فارس همچون عربستان 
سعودی، قطر و عمان  به سرعت در حال مدرنیزه کردن 
بخش لجستیکي خود هستند. کشور ترکیه نیز به طور 
شرکت هاي  و  کرده  برنامه ریزي  حوزه  این  در  جدي 
لجستیکي طرف سوم و چهارم در آن در حال گسترش و 
فعالیت هستند. همچنین این کشور ایجاد مراکز لجستیکي با 
مقیاس هاي مختلف، به ویژه در مجاورت بنادر تجاري مهم را 
در برنامه هاي توسعه اي خود جای داده است. یادآور می شود 
کشورهاي دیگر منطقه که هر یک در برابری با قابلیت ها و 
مزیت های کشور ایران، به نوعي بهره اي اندک از توانمندی و 

مزیت هاي جغرافیایي برده اند، در حال گسترش زیرساخت هاي 
ترانزیتي خود، در قالب کریدورهاي مختلفي نظیر جاده ابریشم و 
کریدور چین-پاکستان هستن ، که مي توانند در آینده تهدیدي 

جدي براي کریدورهای ترانزیتي کشورمان باشند.

آینده لجستیک در جهان:
طبق مطالعات جهاني، تغییرات در ساختار اجتماعي و اقتصادي 
جوامع بشری و پیشرفت هاي تکنولوژیکي، چندین روند عمده 
را در بخش لجستیک رقم خواهد زد. برخي از این روندها هم 
اکنون نیز محقق و در حال حرکت به سمت و سوی فعالیت 
و برخي دیگر، در مراحل اولیه شکل گیری و رشد قرار دارند. 

مهم ترین این روندها عبارتند از:
- رشد قابل توجه تجارت الکترونیک )و نیازهاي لجستیکي 

خاص آن(
- تولید محصوالتی که لجستیکي متفاوت را مي طلبد

- بکارگیري فناوري هاي نویني نظیر رایانش سیار، تجهیزات 
پوشیدني، اینترنت اشیاء، اتوماسیون و رباتیک، داده هاي بزرگ 

و تحلیل آنها
- اهمیت روز افزون مسایل مرتبط با پایداري )نظیر محیط 

زیست ، مسئولیت پذیري اجتماعي و ...(
عوامل عدم توسعه لجستیک در کشور و راهکارها:

رشد کند لجستیک در ایران، ناشي از عوامل مختلفي است 
که برخي از آنها از عوامل خارجي نظیر تحریم ها ناشي شده 
یا مي شوند. اما بخش عمده این امر نیز به عوامل داخلي باز 
مي گردد که در صورت رفع آنها مي توانیم شاهد شکوفایي 

لجستیکی کشور باشیم: 
-نگرش مسئولین و فعالین اقتصادي به حوزه لجستیک نیازمند 
اصالح است. اغلب بخش لجستیک را مجموعه  فعالیت هایي 
فرعي و نه چندان مهم و در حد خدمات حمل ونقل و انبارداري 
تلقي می کنند و به این بخش به عنوان یک کسب وکار مستقل 
در حوزه خدمات و مهمترین حلقه تکمیل زنجیره  تامین و 

ارزش افزوده نگریسته نمی شود. 
- تعدد نهادهاي متولي لجستیکي در کشور و عدم هماهنگي 
مطلوب بین آنها از دیگر موانع توسعه لجستیک است. در 
این رابطه نیازمند تعامل مطلوب این نهادها به ویژه با بخش 
توسعه  اقدامات  پیشبرد  و  سیاستگذاري  جهت  خصوصي، 
لجستیک در کشور هستیم. کشور ما علي رغم تالش هایي که 
تاکنون شده، از برخی مولفه هاي اصلي یک لجستیک مدرن 
محروم مانده است. ایجاد هاب هاي لجستیکي و شرکت هاي 
ارایه کننده خدمات لجستیکي نوین از حداقل های این تغییر 

رویکرد سنتی به نوین گرائیست.
- کمبود نیروي انساني متخصص لجستیکي در کشور و عدم 
بکارگیري دانش نوین لجستیک چه در سطح لجستیک تجاري  
اعم از لجستیک بین المللي،  ملي و شهري و چه در سطح 
لجستیک بنگاهي مشهود است. در این زمینه نیازمند تقویت 
دانش علمي و کاربردي در سطوح مختلف فعالین لجستیکي و 

تربیت متخصصین جوان ، صاحب فکر و نوآور هستیم.
-دست آخر توجه ویزه به قابلیت های بخش خصوصی در 
دولت  لجستیکی  سیاست های  تداوم  و  اجراء  شکل گیری، 
خدمتگزار جمهوری اسالمی ایران و تسری باورهای ریاست 
محترم جمهوری اسالمی ایران جناب آقای دکتر روحانی به 
توانایی و قابلیت های این بخش و حمایت های شایسته وزیر 
محترم راه و شهرسازی جناب آقای دکتر آخوندی از بخش 
خصوصی به سایر مسئولین و مدیران محترم دولت از جمله 

مطالبات به حق ما است.
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رئیــس انجمــن لجســتیک اروپــا در افتتاحیــه اولیــن 
همایــش بین المللــی حمل ونقــل و لجســتیک تهــران 
عــاوه بــر معرفــی ایــن انجمــن بــه طــرح مســائل و 
موضوعــات مهمــی پرداخــت کــه شــالوده  تفکــر ایــن 
ــو  ــی رود. عمــده ســخنان پائول ــه شــمار م انجمــن ب
ــی  ــاخص  و نمودارهای ــح ش ــریح و توضی ــی تش بیزون
بــود کــه او و همکارانــش در زمینــه لجســتیک تهیــه 
کــرده بودنــد.  امــکان انتشــار اســاید های ارائه شــده 
ــن حــال برخــی از  ــا ای ــدارد، ب ــش وجــود ن در همای
انجمــن  رئیــس  کــه  ســرفصل هایی  مهم تریــن 
ــا آورده  ــت در اینج ــه آن پرداخ ــا ب ــتیک اروپ لجس
شــده اســت:مأموریت مــا افزایــش ســرعت توســعه و 
گســترش فرهنــگ لجســتیک در کشــورهای عضــو 
ایــن انجمــن اســت. بــا ایــن هــدف، مــا بــا گروه هــای 
مختلفــی دیــدار می کنیــم، ایده هــا را می شــنویم 
و گاهــی آنهــا را تغییــر می دهیــم و در نتیجــه آنهــا 
می تواننــد کارشــان را بــه شــکل بهتــری انجــام 
بدهنــد؛ ایــن ایــده ماســت.  در ایــن موضــوع، آنچــه 
اهمیت دارد، نقش زیرســاخت و لجســتیک در توســعه 
منطقــه ای اســت. بــر همیــن اســاس، همچنــان که در 
سراســر جهــان جمعیــت در مناطق شــهری بیشــتر و 
بیشــتر می شــود، توزیــع فیزیکــی از توزیــع شــهری 
بیشــتر و بیشــتر تشــخیص ناپذیر می شــود. تجــارت 
الکترونیــک و انتظــارات مشــتری بــه کاهــش زمــان 
ــش  ــه افزای ــی ک ــود، در حال ــر می ش ــل منج تحوی
نگرانی هــای زیســت محیطی ســبب شــده اســت، 
ــای  ــال راه  حل ه ــه دنب ــن ب ــره تأمی ــران زنجی مدی
ســازگار بــا محیــط زیســت باشــند. بررســی وضعیــت 
جمعیتــی امــروز نشــان می دهــد هیــچ تفاوتــی میــان 
صحبت کــردن از لجســتیک و لجســتیک شــهری 
ــی  ــهرها زندگ ــتر در ش ــه بیش ــردم هرچ ــت. م نیس

می کننــد و جمعیــت کرانه هــای کشــور مــدام کمتــر 
می شــود. زیرســاخت ها و شــهرها بســیار مهــم و 
ــک  ــه از ی ــت دو جنب ــتند و در حقیق ــروری هس ض
ــرات  ــه اث ــرایطی ک ــد. در ش ــمار می رون ــه ش ــر ب ام
ناگهانــی ســرمایه گذاری زیرســاخت ها نیازمنــد یــک 
رویکــرد پیچیــده، مدیریتــی و سیســتماتیک اســت، 
شــواهد موجــود نشــان می دهــد بیــن شــفافیت 
زنجیــره تأمیــن و توســعه زیرســاخت های حمل ونقــل 
ــز  ــرمایه گذاری نی ــود دارد. س ــت وج ــه ای مثب رابط
نیازمنــد بررســی شــاخص های متعــددی اســت. 
ــک  ــه بان ــی اســت ک ــزار ســنجش تعامل ــک اب LPI ی
ــورها  ــه کش ــا ب ــت ت ــرده اس ــاد ک ــی آن را ایج جهان
کمــک کنــد مشــکات و فرصت هایــی را کــه در 
ــاد  ــارت ایج ــه تج ــا در زمین ــرد آنه ــد عملک فراین
ــن شــاخص  ــرای تعیی ــد. ب می شــود، شناســایی کنن
ــی ترخیــص  ــد کارای ــر( مانن ــی )پارامت LPI متغیرهای
ــای  ــت زیربن ــرک(، کیفی ــرز )گم ــرک و م کاال از گم
ســهولت  )زیرســاخت(،  حمل ونقــل  و  تجــارت 
ــه  ــی )ســهولت تهی ــا قیمــت رقابت ــا ب ــم کااله تنظی
ــدارکات  ــات ت ــت خدم ــت و کیفی ــا(، صاحی کااله
)حمل ونقــل(، حمل ونقــل و کارگــزاری گمرکــی 
ــی پیگیــری و  ــدارکات(، توانای )کیفیــت خدمــات و ت
ــاوب  ــی( و تن ــری و ردیاب ــل )پیگی ــی حمل ونق ردیاب
ــده  ــان برنامه ریزی ش ــل و زم ــه در حم ــداری ک و پای
ــن بررســی ها ســه  وجــود دارد، بررســی می شــود. ای
ــک  ــاط نزدی ــد؛ ارتب ــان می ده ــم را نش ــوع مه موض
و  زیرســاخت ها  و  لجســتیک  مهارت هــای  بیــن 
موقعیــت رقابتــی در بــازار جهانــی، نســبت مســتقیم 
بــا توســعه  ســرمایه گذاری در زمینــه شــبکه ها 
منطقــه ای و تأثیــر مثبــت ســرمایه گذاری  در بخــش 
زیربنایــی در اقتصــاد منطقــه ای. مــا شــرایطی را ایجاد 

کرده ایــم تــا در برخــی روزهــای مشــخص، هــر لحظه، 
هــر روز، هــر شــرکتی، مــدارس و حتــی مــردم عــادی 
ــتیک  ــا لجس ــک ب ــتند از نزدی ــد هس ــه عاقه من ک
آشــنا شــوند، از ایــن مراکــز بازدیــد کننــد، تجهیــزات 
را لمــس کننــد و ببیننــد مــا چگونــه کار می کنیــم، 
فراینــد حمل ونقــل چگونــه طــی می شــود و در 
ــت  ــا طبیع ــد داشــت ت ــکان را خواهن ــن ام ــع، ای واق
ــت  ــرورت اس ــک ض ــن ی ــد. ای ــن کار را درک کنن ای
کــه مــردم متوجــه ابعــاد مختلــف ایــن کار بشــوند، 
ــا  ــتی از کار م ــور نادرس ــردم تص ــیاری از م ــرا بس زی
ــرای  ــی ب ــردن راه  حل های ــا پیداک ــدف م ــد. ه دارن
ایــن موضــوع اســت. مــا بایــد هزینه هــای لجســتیکی 
را کاهــش دهیــم و بایــد بیشــتر و بیشــتر کار کنیم تا 
مؤثرتــر باشــد. مــا هــر ســال بــرای کشــورهای عضــو 
انجمــن جایــزه ای داریــم کــه بــه بهتریــن طرح هــای 
لجســتیکی تعلــق می گیــرد و ایــن فرصــت بی نظیــر 
ــا کار مــا آشــنا  ــا مــردم بهتــر ب را فراهــم می کنــد ت
شــوند و بــه ایــن حرفــه فکــر کننــد. از ســوی دیگــر، 
بــه افزایــش فضــای رقابتــی نیــز کمــک خواهــد کرد. 
ــا  ــم، ام ــم می آیی ــرد ه ــا، گ ــال در اروپ ــر س ــا ه م
گردهمایــی آینــده مــا در مراکــش خواهــد بــود و این 
یــک گردهمایــی بســیار مهــم در لجســتیک اســت.  
در ســال های گذشــته توانســتیم رقابــت را در حــوزه 
لجســتیک توســعه بدهیــم. همــه بایــد لجســتیک را 
ــد.  ــه کار کنن ــد چ ــرای آن بای ــد ب ــند و بدانن بشناس
مهارت هــای متعــددی وجــود دارد کــه بایــد آموختــه 
شــود و توســعه پیــدا کنــد. ســرمایه گذاری در حــوزه 
زیرســاخت بــه تنهایــی کافــی نیســت. ایــن امــر بــه 
ــد.  ــن نمی کن ــه ای را  تضمی ــعه منطق ــی توس تنهای
ــن موضــوع ضــروری اســت کــه هــم مهارت هــای  ای

ــد. لجســتیکی و هــم آگاهــی از آن رشــد کن

پائولو بیزونی، رئیس انجمن لجستیک اروپا:
سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت به تنهایی کافی نیست



دی1396پیام انجمن ماهنامه

ُامور بندری



دی1396پیام انجمن ماهنامه

عملیات کانتینری بندر یکی از مهم ترین مسائلی است که همواره مورد 
بحث کارشناسان بوده است. ارتقای نرم افزاری این بخش یکی هزینه های 
اصلی بنادر بزرگ دنیاست. با شتابی که توسعه فناوری گرفته بسیاری 
از بنادر بزرگ جهان سرمایه گذاری های عظیمی در این زمینه انجام 
داده اند. کوروش فراهانی یکی از کارشناسان این حوزه در ایران است. 
با او درباره سامانه ccs  که در حال حاضر در بندر شهیدرجائی استفاده 

می شود به گفتگو نشسته ایم:

برای شروع کمی از پیشینه و کاربرد سامانه CCS  در ایران بگویید
در سال های گذشته کلیه عملیات ترمینال کانتینری بندر شهید رجائی با اپراتوری 
شرکت تاید واتر خاورمیانه مدیریت می شد و این شرکت برای انجام عملیات 
خود از یک نرم افزار جامع تحت عنوان TCTS استفاده می کرد. با شروع به 
کار ترمینال های اختصاصی و تغییر استراتژی سازمان بنادر در خصوص ایجاد 
فضای رقابتی با حضور چند اپراتور، به ترمینال دارها و اپراتورهای جدید و همچنین 
تجمیع آمار عملیات کانتینری، بندر تصمیم به ایجاد یک نرم افزار کنترلی با رویکرد 
سرویس گرا گرفت . به همین دلیل مناقصه ای برای تعیین  مجری طرح برگزار شد، 
اما در این مناقصه شرطی گذاشته شد که مجری نباید هیچگونه رابطه سهام داری 
با ترمینال دارها یا اپراتورها داشته باشد و به دلیل همین شرط شرکت رهیاب رایانه 
گستر که در آن زمان دارای باالترین امتیاز فنی جهت تهیه این نرم افزار و اجرای 
طرح سازمان بود از گردونه رقابت خارج و شرکت بامداد کامپیوتر به عنوان مجری 
طرح انتخاب شد. نرم افزاری که در نتیجه این پروژه تهیه شد در حال حاضر به نام 

)Container Control System()CCS( شناخته می شود .

به عنوان یک کارشناس کیفیت سامانه CCS ارزیابی می کنید؟
با در نظر گرفتن مدل عملیاتی ترمینال کانتینری بندر شهید رجائی که در آن 
عملیات بندر در قالب دو )در سال های آتی سه( اپراتور پیشانی و ترمینال های 
اختصاصی نگهداری کانتینر طراحی شده است و هر یک از این شرکت ها عملیات 
خود را با نرم افزار اختصاصی خود مدیریت می کنند، وجود نرم افزار هماهنگ کننده 
اجتناب ناپذیر است. در نتیجه از منظر منطقی وجود نرم افزار CCS کامال توجیه 
دارد و ضروری است. اما متاسفانه ماموریت این سامانه از مرحله تعریف تا مرحله 
اجرا دچار تغییر شده و بنا به مصالح، ماموریتی از نرم افزار مذکور خواسته شده که 

با تعاریف اولیه و مدل منطقی تعارض دارد. 

به چه معنا؟
ماموریت اولیه نرم افزار CCS همانطور که در نام آن دیده می شود یک نرم افزار 
کنترلی و هماهنگ کننده است. در حال حاضر این نرم افزار وظایفی دارد که فراتر 
از کاری است که باید انجام دهد. این نرم افزار در حال حاضر به نیابت از اپراتورها 
صورتحساب THC صادر می کند، بخشی از اسناد نظیر قبض انبار، حکم ترانشیپ 
و ... توسط این نرم افزار صادر می شود. در حالی که صدور صورتحساب THC به طور 
مشخص از وظایف نرم افزار اختصاصی اپراتور است و به عبارت دیگر حسن بزرگ 
نرم افزار اتصال سامانه های اپراتورها و ترمینال دارها به یکدیگر است و ضعف بزرگ 
آن خروج از ماموریت اصلی است که در صورت ادامه مسلما در آینده CCS را 
بر خالف تعریف اولیه آن مجددا به یک نرم افزار جامع تبدیل می کند. در حالی که 

اگر با این رویکرد این نرم افزار را نقد کنیم اشکاالت فراوانی برای آن متصور است.

این سامانه ها تا چه حد در توسعه کیفی و کمی خدمات بندری نقش 
دارند؟

در دنیای به هم پیوسته امروزی که در آن عالوه بر انسان ها اشیا نیز هویت دارند 
مسلما سامانه های نرم افزاری از جمله CCS نقش غیرقابل انکاری در توسعه کمی 
و کیفی خدمات بندری ایفا می کنند. اما در حال حاضر بازیگران متعددی عالوه بر 
CCS در چرخه خدمات بندری نقش دارند. از جمله ترمینال دارها و اپراتورها، 
شرکت های کشتیرانی، گمرک، پایانه و سایر سازمان های همجوار در این چرخه 
قراردارند. در حال حاضر بندر نیاز به یک معماری جامع دارد که در آن محدوده 
کاری، نقش و سهم هر یک از این ذی نفعان تدوین شود و بتوانند با تعامل مناسب 
هم افزایی ایجاد کنند .به عبارت دیگر در صورتی که CCS  در جایگاه خود قرار 
بگیرد می تواند نقش غیر قابل انکاری در افزایش دقت و کنترل کارآمد فرآیند خدمات 
به ذی نفعان بازی کند و در عین حال گنجینه ای ارزشمند از داده های تحلیلی و 

گزارشات مدیریتی حاصل از تجمیع اطالعات در اختیار ذی نفعان قراردهد.

آیا سامانه CCS با سامانه های مشابه بین المللی قابل مقایسه و رقابت 
است؟

سامانه های بین المللی در حوزه بنادر ، تعاریف و محدوده کارکردی مشخصی دارند. 
)TOS-Terminal Operation System( ترمینال  عملیات  سامانه 
که خود از چهار زیر سیستم اصلی برنامه ریزی و کنترل عملیات، مالی، اسنادی 
 Port( بندری  سامانه جامع  و  تشکیل می شود  داده ها  الکترونیکی  تبادل  و 
Communityt System( که وظیفه یکپارچه سازی تعامالت بین سامانه ای 
در بندر را بر عهده دارد، در حال حاضر ماموریت CCS تلفیقی از وظایف این 
دو نوع سامانه اصلی است. بنابراین در مقام مقایسه مشخص نیست که مبنا باید 
TOS یا PCS باشد. در صورتی  که با PCS مقایسه شود معماری آن با 
معماری متداولMessage Client ، Message Hub تفاوت دارد. به 
عبارت دیگر CCS پیراهنی است که اختصاصاً برای موقعیت فعلی بنادر ما 

دوخته شده است  و قیاس آن با انواع مشابه بین المللی قیاس صحیحی نیست.

شرکت رهیاب به عنوان یکی از شرکت های معتبر در زمینه ارائه خدمات 
گستره  چه  بندری  خدمات  و  کشتیرنی  شرکت های  به  الکترونیکی 

خدماتی دارد؟
شرکت رهیاب رایانه گستر در سال 1377 با ماموریت فعالیت تخصصی در زمینه 
راهکارهای فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه مدیریت بنادر، حمل و نقل کاال 
و کانتینر تاسیس شده است. این شرکت در حال حاضر سه محصول و پروژه 
در مقیاسEnterprise را در این حوزه به مشتریان خود ارائه می کند.سامانه 
ConsolTM هم ویرایش جدید سامانه مدیریت عملیات کانتینری شرکت 
رهیاب است که با دانش و استانداردهای روز نرم افزار ) شامل عملیات کشتی ( 
در ترمینال یک بندر شهید رجائی، ترمینال های کانتینری قشم و عسلویه مورد 
استفاده قرار دارد و نسخه ترمینال این نرم افزار در بیش از بیست ترمینال کانتینری 

در بندر شهید رجائی و تهران مورد استفاده  می شود.

و سامانه مدیریت عملیات کاالی متفرقه GCOMSTM ؟ 
این سامانه تحت کارفرمائی سازمان بنادرو دریانوردی در 13 بندر تجاری کشور 
عملیاتی سازی شده است و کلیه عملیات مرتبط با ترمینال های کاالی متفرقه 
را تحت پوشش قرار می دهد. این سامانه در مسابقه آسیای الکترونیکی در سال 
eASIA Award(  2011 2011( موفق به اخذ رتبه دوم بعد از کره جنوبی  
شد و باالتر از هند قرار گرفت. در حال حاضر نسخه جدید آن توسط شرکت رهیاب 
تولید و در حال استقرار در بنادر است. ضمن اینکه طرح توسعه ای برای ایجاد تحول 
اساسی در این سامانه نیز در دست اقدام است. سامانه مدیریت عملیات شرکت 
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران هم به منظور مدیریت عملیات در انبارها 
و ترمینال های شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به صورت یکپارچه 
در 27 مرکز فعالیت شرکت مذکور طراحی شده است و در حال حاضر گمرکات 
زنجان و سهالن پیاده سازی شده است .شرکت رهیاب عالوه بر این حوزه فعالیت 
گسترده ای را در زمینه ارائه سامانه های تعاملی مبتنی بر تلفن همراه و همچنین 

سامانه های پرداخت بانکی در دست اجرا دارد.
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گفتگو با کوروش جاللي فراهاني 

مدیر عامل شرکت رهیاب رایانه گستر 

ماموریت ccs با تعاریف اولیه
 و مدل منطقی تعارض دارد
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ــن  ــاوری ممک ــدون فن ــعه ب ــروزه توس ام
ــر و  ــت تدبی ــه دول ــرایطی ک ــت. در ش نیس
امیــد و وزیــر راه و شهرســازی کابینــه دولــت 
ــی و  ــل دریای ــعه حمل ونق ــر توس ــا ب باره
ــران تاکیــد  ــوان رقابتــی بنــادر ای ارتقــای ت
ــادر  ــردی در بن ــای کارب ــد، نرم افزاره کرده ان
یکــی از مهم تریــن چالش هــا در مســیر 
ــن  ــتا حس ــن راس ــتند. در همی ــعه هس توس
ــان  ــی از کارشناس ــوان یک ــه عن ــه ب یگان
ــه بررســی  حــوزه بنــدری در ایــن گفتگــو ب

ــت. ــه اس ــامانه CCS پرداخت س
خدمات  حوزه  کارشناسان  از  یکی  عنوان  به 
خدمات  عرصه  در  را  تکنولوژی  نقش  بندری 

بندری چگونه ارزیابی می کنید؟
است؛  سریع  پیشرفت  و  رقابت  جهان  امروز،  جهان 
چنین جهانی نیاز به سه عنصر دقت، سرعت عمل و 
شفاف سازی دارد. برای آنکه بتوان پا به پای کشورهای 
توسعه یافته حرکت کرد و در بازار بزرگ جهانی نقشی 
پررنگ در عرصه رقابت های بین المللی داشت، باید به 
زیرساخت ها توجه کرد و یکی از زیرساخت های مهم 
برای همگام شدن با جهان امروز استفاده از تکنولوژی 

تازه و فناوری های بنیادین است. 
و  عمل  سرعت  دقت،  عنصر  سه  هر  فناوری ها  این 
با  بنابراین  دارند؛  نهادینه  خود  در  را  شفاف سازی 
و کمیت  کیفیت  قدرتمندی  ابزار  از چنین  استفاده 
ارائه خدمات افزایش خواهد یافت و در کنار آن باعث 
افزایش بهره وری از نیروی انسانی و زمان خواهد شد. 
برای  قدرتمندی  زیرساخت های  چنین  که  کشوری 
استفاده حداکثری از فرصت های اقتصادی را داشته 
بین المللی  عرصه های  در  شگرفی  تأثیر  قطعاً  باشد، 
خواهد داشت و می تواند به عنوان یک قدرت برتر، در 
عرصه های مختلف اقتصادی حرفی برای گفتن داشته 

باشد. 

آیا  است؟  چگونه  ما  کشور  برای  شرایط  این 
می توان توان رقابتی را برای ایران متصور شد؟

نوین  فناوری های  از  استفاده  با  می تواند  ما  کشور 
به خصوص  درحال توسعه  کشورهای  با  رقابت  به 
امروز  چنان که  بپردازد.  خود  همسایه  کشورهای 
می بینیم، سرعت پیشرفت رقبای ما در منطقه تنها 

بلکه  نیست،  فیزیکی  فضاهای  گسترش  دلیل  به 
تکنولوژی  روی  بر  گسترده ای  سرمایه گذاری  آن ها 
از  انجام داده اند و بخش بزرگی  و فناوری های نوین 
سرعت عمل و دقت خود در کار را به این فناوری ها 
رفع  را  این خألها  به سرعت  باید  ما  مدیون هستند. 
کرده و همگام با صنعت و تجارت امروز امکان رقابت 

بین المللی را برای خود به وجود آوریم.

اسفاده از این قبیل سامانه ها تا چه حد می تواند 
در تسریع انجام امور بندری موثر باشد؟

کشورهای  در  نوین  فناوری های  عملکرد  بررسی 
چنین  می دهد،  نشان  درحال توسعه  و  توسعه یافته 
سامانه هایی امکان ارائه خدمات گسترده در کمترین 
این  دیگر  سویی  از  می کنند.  فراهم  را  ممکن  زمان 
فناوری ها با ارائه آمارهای دقیق امکان تحلیل ساختار 
فراهم می آورند.  را  احتمالی سازمان  عیوب  یافتن  و 
چنین  داده های  به  استناد  با  می توان  رو  همین  از 
سازمان،  عملکرد  جزئیات  بررسی  و  سامانه هایی 
و  بررسی  را  احتمالی  مشکالت  و  خألها  به سرعت 
که  کشورهایی  در  کرد.  اقدام  آنان  حل وفصل  برای 
بانک های  و  اطالعات  جمع آوری  نوین  فناوری  از 
صنعت،  رشد  شاهد  می کنند  استفاده  اطالعاتی 
افزایش کیفیت خدمات، برنامه ریزی دقیق و بنیادین 
اهداف بزرگ محقق  این  و توسعه هدفمند هستیم. 
نمی شوند مگر در سایه گسترش منابع آماری، درک 
برای  دقیق  برنامه ریزی  و  موجود  شرایط  از  صحیح 
آینده؛ بنابراین ما نیز با استفاده از چنین فناوری هایی 
توسعه یافته ترین  و  بزرگ ترین  با  رقابت  امکان 
کشورهای جهان را به دست خواهیم آورد و در کنار 
امکان  قوی  بیس  دیتا  یک  از  گرفتن  کمک  با  آن 

برنامه ریزی هدفمند برای آینده را خواهیم داشت.

 CCS سامانه  از  انتظارات  تفاسیر  این  با 
چیست؟

یک سیستم جامع نرم افزاری )که به صورت مستمر در 
حال بهینه شدن است( کار کنترل عناصر گوناگون را 
بر عهده دارد. ارتباط درونی مطلوب بین بخش های 
مختلف، پایه و اساس کارایی و بازدهی برتر یک سامانه 
محسوب می شود. در نتیجه انتظار می رود این سامانه 
بتواند جایگزینی مناسب برای نمونه های خارجی آن 

از توان علمی کشور، شناخت  باشد؛ زیرا بهره مندی 
ظرفیت ها و مشکالت داخلی می تواند به بومی سازی 
گسترده  دانش  ایجاد  زمینه  و  کرده  کمک  فناوری 
توسعه چنین  رشد  با  کند.  فراهم  در کشور  را  فنی 
فناوری هایی ما می توانیم به سرمایه گذاری روی دانش 
فنی داخلی امیدوار باشیم و حتی در شرایط مناسب 
بین الملل  تجارت  بیندیشیم.  تکنولوژی  صادرات  به 
و  نیست  فیزیکی  محصوالت  به  محدود  تنها  امروزه 
دانش فنی می تواند بخش بزرگی از صادرات ما باشد. 
قطعاً یک فناوری بومی سازی شده می تواند به سرعت 
مشکالت موجود در کشور را نشان داده و در ارتقاء 
سیستم داخلی نقشی تأثیرگذار داشته باشد. از این 
سامانه و فناوری های مانند آن انتظار می رود بر اساس 
ساختار داخلی کشور، نیازهای موجود در بخش های 
مختلف خدمات رسانی را پاسخگو باشند تا با گسترش 
و ارتقاء کلی سیستم داخلی بتوان به ارائه خدماتی 

جامع و گسترده به مشتریان پرداخت.

به زعم شما سامانه CCS چه وجوه قابل اتکا و 
مثبتی را ارئه می کند؟

توجه  با  گفت  می توان  سامانه  این  محاسن  درباره  
به استفاده هم زمان از بستر اینترنت و شبکه محلی 
سامانه  این  تأثیرپذیری  میزان  بود،  امیدوار  می توان 
اینترنت  مشکالت  و  باشد  کمتر  سراسر  اینترنت  از 
کمتر بر روی آن تأثیر بگذارد. همین موضوع باعث 
سرعت باالتر این سامانه می شود که ارائه خدمات را 
به صورت  دارد؛ همچنین  به همراه  مناسب  زمان  در 
کلی می توان اشاره کرد که این سامانه به نسبت سایر 

سامانه های داخلی از کیفیت باالتری بهره مند  است.

و احیانا مشکات این سامانه چیست؟
یکی از این مشکالت در حال حاضر عدم پشتیبانی 
مستمر از سامانه در مکانی ثابت و مشخص است که 
در هنگام اختالل در سیستم، کاربران را با مشکالتی 
مواجه خواهد کرد. قطع مکرر سیستم یکی دیگر از 
اختالل ها  این  است.   CCS اصلی سامانه  مشکالت 
عماًل  می انجامد،  طول  به  روز  دو  تا  یک  گاهی  که 
می کند؛  مختل  را  وابسته  خدمت رسانی شرکت های 
به  نیاز  سامانه  قسمت های  از  برخی  دیگر  سویی  از 
بازنگری جدی دارد. به  عنوان  مثال به روزآوری سامانه 

گفتگو با حسن یگانه: 
رئیس هیئت مدیره گروه شرکت های سی دلف

 و عضو هیئت مدیره انجمن پایانه داران بنادر ایران 

سامانه CCS باید ارتقا پیدا کند
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قدیمی  مرورگرهای  با  تنها  بخش ها،  از  برخی  در 
 INTERNET EXPLORER همچون 
و  است  کند  بسیار  مرورگری  که  است  امکان پذیر 
از  به زودی  ویندوز  شرکت  برنامه ریزی  به  توجه  با 
سال  یک  در  شد.  خواهد  مرورگرها حذف  مجموعه 
گذشته از سامانه CCS و سامانه TCTS در امر 
صادرات  به صورت هم زمان استفاده شده و نیاز است 
اطالعات در هر دو سامانه ثبت و نگهداری شود که 
دوباره کاری  این  از  می توان   ccs سامانه  ارتقاء  با 
جلوگیری و سرعت خدمات رسانی را افزایش داد. در 
کنار این موضوع با به روزآوری و ارتقاء سامانه می توان    

از مشکالت مشابه جلوگیری کرد.
بین المللی  مشابه  سامانه های  با   ccs سامانه 

قابل مقایسه است؟ 
امری  ما  در کشور  فناوری  تولید  اینکه  به  توجه  با   
نوپا است، نمی توان به مقایسه این سیستم با مشابه 
خارجی آن پرداخت. باید در نظر گرفت که ما مسیری 
تکنولوژی کشورهای  به  کامل  تا دست یابی  طوالنی 
نوع  این  عماًل  شرایطی  چنین  در  و  داریم  پیشرفته 
نخواهد شد. در حقیقت  پیشرفت  مقایسه ها موجب 
در  باید  فناوری ها  نوع  این  ایجاد  مورد  در  تالش 
هماهنگی آن با شرایط داخلی و تأثیرگذاری مثبت بر 
عملکرد مجموعه های تحت پوشش باشد. در مراحل 

بعد می توان به بررسی عملکرد این نوع فناوری ها و 
قطعاً  پرداخت.  آن  نمونه های خارجی  با  آن  مقایسه 
به  نیاز  فناوری هایی  این چنین  توسعه  فنی  ازنظر 

انتقال دانش از سایر کشورها نیز خواهد داشت.
این  داخلی  مشابه  نمونه های  با  مقایسه  در 

سامانه چه شرایطی دارد؟ 
سامانه ها  نوع  این  داخلی  نمونه های  با  مقایسه  در 
جامع تری  طراحی   CCS سیستم  گفت  می توان 
بیشتری  امکانات  و  دارد   TCTS سامانه  به  نسبت 
استفاده  با  قطعاً  و  می دهد  قرار  کاربران  اختیار  در 
از مزایای آن می توان به سرعت خدمات رسانی افزود 
قرارداد.  اختیار مشتریان  در  امکانات گسترده تری  و 
این  خدمت رسانی  چتر  گستردگی  دیگر  سوی  از 
قوی  اطاعاتی  بانک  یک  ایجاد  به  می تواند  سامانه 
آینده  توسعه  طرح های  و  برنامه ریزها  برای  دقیق  و 
کمک بسیاری کند. در کنار مزایای یادشده نباید از 
خاطر برد حضور سامانه ccs می تواند به عنوان یک 
رقیب قدرتمند سایر سامانه های مشابه خود را وارد 
عرصه رقابت پذیری کرده و باعث رشد و توسعه آنان 
شود. مسلما وجود رقابت، از دستوری شدن و رکود 
به  درعین حال  و  می کند  جلوگیری  مجموعه ای  هر 
این  حاضر  حال  در  می دهد.  انتخاب  امکان  کاربران 
سیستم با سایر سیستم های همکار تعامل دارد و این 

اطالعاتی  بانک  یک  ایجاد  به  منجر  می تواند  تعامل 
منافع  از  سیستم  دو  هر  درنهایت  و  شود  مشترک 
مخاطب   برای جذب  میان  این  در  و  ببرند  آن سود 

به صورت پیوسته رشد خواهند کرد. 

چه  نظر  این  از  چطور؟  پشتبانی  نظر  از 
ویژگی هایی باید داشته باشد؟

قطعاً تا رسیدن به نتیجه نهایی راه بسیاری در پیش 
سامانه  مشکالت  حل  و  بررسی  برای  باید  و  است 
که  همان گونه  گیرد.  صورت  بسیاری  تالش های 
بیان شد، در حال حاضر پشتیبانی سامانه  نیز  قباًل 
مشکل  این  رفع  برای  که  است  مواجه  مشکالتی  با 
می توان پیشنهاد داد تعداد پرسنل پشتیبانی افزایش 
اجرا  به  بخش  این  توسعه  برای  طرح هایی  و  یابد 
درآید. محدودیت پشتیبانی از سامانه و عدم تمرکز 
پشتیبانان آن در یک مجموعه باعث عدم هماهنگی و 
پاسخگویی به موقع می شود. بدیهی است بخش عمده 
اساس  بر  نرم افزار  از یک  استفاده  به  کاربران  تمایل 
این  ضعف  است.  به موقع  خدمات  ارائه  و  پشتیبانی 
بخش می تواند بر کل مجموعه تأثیر بگذارد؛ به همین 
دلیل پیشنهاد می شود برای پشتیبانی از نرم افزار یک 
تیم قوی و در یک مکان مشخص این وظیفه را بر 

عهده بگیرد. 



دی1396پیام انجمن ماهنامه

22

گفتگو با روزبه مختاری
عضو هیئت مدیره انجمن 

کشتیرانی و خدمات وابسته 

 THC چرخش مالی

درآمدی برای شرکت های 

کشتیرانی ندارد

موانع و معضات جدی در زمینه اجراء اباغیه سال 
جاری سازمان بنادر ودریانوردی در خصوص مساله 

THC چگونه می بینید؟ 
تغییر ناگهانی نرخ تبدیل ارز باعث افزایش حدود 16 تا 20 
درصدی هزینه ی  THC  شده است. فارغ از مشکالت 
دارد.  نیز  فرایند جدید مشکالت دیگری  افزایش هزینه 
روز در  تا 45  به طور متوسط 30  وارداتی  مشتری های 
مراجعه جهت دریافت ترخیصیه تاخیر دارند. یعنی بخش 
عمده ای از مشتری ها بعد از پرداخت هزینه THC  به 
سازمان، برای پرداخت مراجعه می کنند. این اتفاق به این 
معنی است که شرکت های کشتیرانی جهت تامین مالی 
سازمان و اپراتورهای بندری می بایست سرمایه گذاری الزمه 
را انجام دهند، با علم به این مهم که هیچگونه درآمدی از این 
راه برای شرکت های نمایندگی کشتیرانی حاصل نمی شود. 
البته همیشه مواردی هم به عنوان عدم دریافت وجود دارد 
که زیان مستقیم شرکت های کشتیرانی است.  عالوه بر 
موارد ذکر شده مشکالت مالیاتی، تأمین اجتماعی و ...  نیز 
همچنان باقی است و هر سال این مشکالت شدت بیشتری 
می گیرند. تصور امور مالیاتی در این چرخش مالی بر آن 
است که شرکت های نمایندگی باید از این حرکت منتفع 
شوند و چون انتفاعی وجود ندارد فرض بر کتمان درآمد و 
محاسبه، حدود 25 درصد درآمد خالص را لحاظ می کنند. 

مشکل مشابهی هم در مورد تامین اجتماعی وجود دارد.

می توان  را  راهکاری  چه  موضوع  این  حل  برای 
پیشنهاد کرد ؟ 

دو راه حل وجود دارد:  اول دریافت مستقیم سازمان از 
صاحبان کاال و دوم اصالح فرآیند و توجیه سازمان امور 
مالیاتی و تأمین اجتماعی. در مورد دریافت مستقیم از 
صاحبان کاال تمامی حاالت و زمان و مکان اخذ این هزینه 
مورد بررسی کامل قرار گرفته و مشکلی در این خصوص 

وجود ندارد فقط عزم اجرا الزم است.
 در مورد اصالح فرآیند هم در صورتی که تمامی موارد 
قید شده در ذیل هم زمان اجرا شوند این مشکل کاهش 
می یابد: اول مذاکرات جدی سازمان با امور مالیاتی و کلیه 

سازمان های وابسته و سازمان تامین اجتماعی برای توجیه و 
 THC اصالح دیدگاه آنها و حذف موارد مالیاتی از هزینه ی
و دوم اخذ هزینه THC بعد از خروج کانتینر از محوطه 

. CY

ارزیابی شما از عملکرد انجمن درحل این مشکل 
چیست؟

 به خوبی می دانیم تغییر فرایندهای دولتی نیاز به صبر، 
پشتکار و پیگیری فراوان دارد. هرچند هنوز انجمن نتوانسته 

به نتیجه نهایی برسد اما مسیر طی شده قابل قبول است.

توافقات ضمنی و اجرا شده با سازمان بنادر در این 
خصوص چه بوده است؟

متاسفانه توافقات انجام شده جهت اصالح عمر کوتاهی 
دارند و موانع عمر طوالنی. در ابتدا دریافت مستقیم مورد 
تایید سازمان قرار گرفت و مراحل اجرایی آن کامال بررسی 
و اعالم شد اما متاسفانه این مورد متوقف و ظاهرا تالش بر 

آن است که مشمول مدت زمان شود.
برای حل معضل مالیات و بیمه تامین اجتماعی در 

مساله THC چه باید کرد ؟
تأمین  و  مالیاتی  امور  با  بنادر  سازمان  جدی  مذاکرات 
باید  بنادر  است. سازمان  این معضل  راه حل  اجتماعی 
نحوه دریافت و پرداخت این هزینه که در دفاتر شرکت 
 ای کشتیرانی ثبت می شود را بطور کامل برای سازمان های 
قید شده توضیح و مشکل را رفع مشکل کند و در نهایت 
تایید این واقعیت توسط سازمان های فوق که چرخش مالی 

THC  درآمدی برای شرکت های کشتیرانی ندارد.

نگاه و نقش سازمان های حاکمیتی در حل و فصل 
موضوع چگونه می تواند  باشد؟

تشخیص این نکته که مردم از بخش حاکمیت جدا نیستند 
و بخش خصوصی نیز جزء مردم  هستند و تقویت اصولی 
بخش خصوصی در نهایت باعث بهبود شریط اقتصادی 
می شود. متاسفانه بخش حاکمیت نگاه کامال متفاوتی به 
بخش خصوصی دارد. سازمان بنادر به عنوان متولی امور 
دریایی مسئول رفع موانع حمل و نقل دریایی است. هرگونه 
مشکلی که مانع انجام صحیح فعالیت دریایی شود، باید 
در دستور کار سازمان قرار بگیرد. مشکل فوق نیز جدا از 
مشکالت حمل دریایی نیست با این توضیح که فرایند اتخاذ 
شده توسط سازمان، عامل بروز این مسائل و مشکالت شده 
است و در نتیجه توقع این است که سازمان نقش واقعی 

حاکمیتی خود را ایفا کند. 

اصرار بخشی از بدنه سازمان بنادر و دریا نوردی بر 
اجرا روال قبل چه توجیهی دارد؟

عدم آگاهی کامل از فرآیندهای عملیاتی و مالی شرکت های 
نمایندگی و استفاده جابرانه از قدرت حاکمانه!

متاسفانه بخش حاکمیت نگاه کاما 
دارد.  خصوصی  بخش  به  متفاوتی 
سازمان بنادر به عنوان متولی امور 
دریایی مسئول رفع موانع حمل و 
نقل دریایی است. هرگونه مشکلی 
فعالیت  صحیح  انجام  مانع  که 
کار  دستور  در  باید  شود  دریایی 

سازمان قرار بگیرد.

ــت  ــی اس ــن چالش های ــی از عمده تری THC یک

کــه بخش خصوصــی بــا آن روبــرو بوده اســت. 
دشــواری قوانیــن از یکســو و نرخ هــای عمدتــا 
ــت  ــائلی اس ــن مس ــی از مهم تری ــارف یک متع
ــد  ــده رش ــای بازدارن ــوان اهرم ه ــه عن ــه ب ک
بخــش خصوصــی عمــل کــرده اســت. روزبــه 
ــن  ــی ای ــه بررس ــو ب ــن گفتگ ــاری در ای مخت

ــا محوریــت THC پرداختــه اســت. موضــوع ب
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گفتگو با  امید ملک :

رییس هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

وضعیت THC در شان سازمان بنادر و دریانوردی نیست
امیــد ملــک بــه عنــوان یــک کارشــناس و یــک 
فعــال اقتصــادی نقدهــای جــدی بــه وضعیــت 
ــن  ــت در ای ــه سال هاس ــران دارد. او ک THC در ای

 THC حوزه فعالیــت دارد اباغیــه جدید دربــاره
را دور از شــان ســازمان بنــادر و دریانــوردی بــه 
عنــوان متولــی حاکمیتی بخــش دریایی کشــور 

می دانــد. ایــن گفتگــو را در ادامــه بخوانیــد:

به نظر می رسد مشکاتی در زمینه اجرای اباغیه 
 THC سال جاری سازمان بنادر ودریانوردی در مورد

وجود دارد. نظر شما در این مورد چیست؟
واقعیت امر این است که جهت گیری ابالغیه سال جاری از 
یک سو با تالش و وعده دولت برای ایجاد رونق و خروج از 
رکود و  از سوی دیگر با شفاف سازی و ساده سازی در تقابل 
است . همانطور که می دانید بر خالف قانون، نرخ تسعیر 
ارز را از نرخ مبادله ای به نرخ بازار آزاد تبدیل کرده اند و 
بعد هم با اتخاذ روش های نادرست کاربر و مراجعه کننده را 
گمراه می کنند.اجازه بدهید به صراحت بگویم که بسیاری از 
مدیران شرکت ها و حتی نمایندگان شرکت های خارجی در 
تماس های جداگانه به این موضوع اشاره کرده اند و این اتفاق 
در شان یک مرجع  بین المللی حاکمیتی مانند سازمان بنادر 

و دریانوردی نیست.
تا چه حد می تواند آسیب زا  رویکرد  این  تاثیرات 

باشد؟
و  است  تجارت  مشتق  و حمل ونقل  کشتیرانی  صنعت 
گران شدن هزینه مبادله در کشور منجر به کاهش واردات، 
صادرات و ترانزیت خواهد شد. در نتیجه کسب وکار کشتیرانی 

نیز تحت تاثیر واقع می شود، آن هم در شرایطی که در یک 
سال گذشته 2 شرکت بزرگ کشتیرانی ورشکسته شده اند. 
یا شرکت هایی از قبیل CSAV  شیلی و UASC عربی 
مجبور به واگذاری بازی و ادغام در دل دیگر شرکت ها شدند.
اوضاع آنقدر وخیم است که تمام بازیگران بزرگ در همین 
یکی دو سال گذشته علی رغم میل باطنی مجبور به همکاری 
در قالب اتحادهای استراتژیک شده اند. M2 که از دو الینر 
اول دنیا تشکیل شده و Occan Alliance مرکب از 
 ONE و  COSCO -EMC-CMAO-OOCL
متشکل از 3 شرکت بزرگ ژاپنی جزو همین اتحادها هستند. 
از طرف دیگر این روند با سیاست های کالن اقتصادی کشور 
و اقتصاد مقاومتی و افزایش حجم ترانزیت و ظرفیت های 
ایجاد نیز هم  سویی ندارد. در حال حاضر بندر شهید رجائی 
با ظرفیت خالی روبروست و سازمان هم با خرید تجهیزات 
جدید که قسمتی از آن نیز وارد کشور شده، تالش دارد یال 
شرقی و غربی ترمینال 2 را نیز تجهیز و مورد بهره برداری قرار 
دهد. تکلیف چیست؟ آیا این ظرفیت ها و سرمایه گذاری ها 
باید استفاده شود یا زنگ بزند؟ اگر قرار بر استفاده است که 
با سیاست های تعرفه ای سازمان بنادر و دریانوردی همخوانی 

و مطابقت ندارد. 

آیا واقعا سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی 
از مشاوره بخش خصوصی  در چنین موارد مهمی 

استفاده نمی کند؟!
متاسفانه نه تنها همچنان تفکر جزیره ای بر دستگاه های 
بخش  با  مشورتی  هیچگونه  بلکه  است،  حاکم  دولتی 

کاما  نگاه  حاکمیت  بخش  متاسفانه 
دارد.  خصوصی  بخش  به  متفاوتی 
امور  متولی  عنوان  به  بنادر  سازمان 
دریایی مسئول رفع موانع حمل و نقل 
دریایی است. هرگونه مشکلی که مانع 
انجام صحیح فعالیت دریایی شود باید 

در دستور کار سازمان قرار بگیرد.



دی1396پیام انجمن ماهنامه

24

هم  می گیرند  را  این خدمات  که  کسانی  و  خصوصی 
صورت نمی گیرد؛ علی رغم صراحت مواد 2 و 3 قانون 
بهبود مستمر محیط کسب و کار. این نشان دهنده عدم 
پایبندی دستگاه های دولتی به قانون است که یکی از دو 
مولفه مهم حکمرانی خوب یعنی ساز و کار مناسب برای 
ارائه کارآمد خدمات عمومی در جهت منافع همگانی است. 
برای روشن شدن مطلب باید به کارایی پایین این دستگاه 
اجرایی اشاره کنیم که از قضا دومین مولفه مهم حکمرانی 
خوب است. در حال حاضر هزینه صادرات از بندر شهید 
رجائی حدود 10 تا 12 دالر به ازای هر تن بسته به نوع 
کاال و روش حمل کانتینری یا فله است که بسیار گران 
است و با سختی انجام می شود. معلوم است که این هزینه 
برای کاالی وارداتی با توجه به تخفیفاتی که سازمان مدعی 
است به صادرات کاال تعلق می گیرد به مراتب بیشتر است. 
البته این را هم باید گفت که مشکالت مطرح شده از قبل 
هم وجود داشته و حدود آن هم به خارج از سازمان بنادر و 
دریانوردی ختم می شود و به دلیل تشدید ظهور و بروز آن 

هم زمان با ابالغیه دفترچه تعرفه جدید بود.

مشکل اصلی کجاست؟
 مشکل اصلی در سازمان مالیاتی و تأمین اجتماعی است 
که به دلیل کاهش قیمت نفت و کاهش بودجه دولت، 
جهت گیری درآمدزایی به سمت افزایش سهم مالیات در 
بودجه دولت شکل گرفته که با ناآگاهی از حوزه کاری و 
درآمدزایی شرکت های نمایندگی و به دلیل تغییرات در 
جهت گیری بودجه و تمرکز بیشتر بر اخذ مالیات، تمایل 
به گردش مالی شرکت ها مبلغ مالیات  با توجه  دارند 
را تعیین کنند. ) البته این اشکال هم به حق از سوی 
بنادر و دریانوردی که عالی ترین  به سازمان  شرکت ها 
مرجع  دریایی کشور و مرجع صدور مجوز فعالیت آنها 
است ارجاع می شود. این که مطابق با آنچه در آئین نامه 
فعالیت شرکت های کارگزاری در شرح وظایف شرکتها 
مبنی بر دریافت و پرداخت کرایه حمل ، عوارض بندری 
کشتی ها ، هزینه دیرکرد و غیره درج شده، نتوانسته با 

بخش دیگری از حاکمیت تعامل داشته باشد.(

به عنوان یک کارشناس و یک فعال بخش خصوصی 
راهکار شما برای خروج از این وضعیت چیست؟

چندین راه حل به صورت همزمان باید پیگیری شود. 
اول مطابق آیین نامه فعالیت شرکت ها، تکالیف و وظایف 
شرکت ها و روش های درآمدزایی آنها آگاه کند؛ که این 
درآمدزایی مشتمل بر دو نوع کلی درآمدهای محلی ) بابت 
هندلینگ کاال و کانتینر از صاحب کاال یا فورواردر ایرانی 
اخذ می شود ( و دوم هزینه نمایندگی که بابت هندلینگ 
عملیات کشتی و یا کانتینر از سوی مالکین پرداخت 
می شود. ناگفته نماند که هر چند درآمدهای محلی دارای 
تعرفه ثابت است اما درآمدهای نمایندگی با توجه به اوضاع 
آشفته صنعت کشتیرانی و با توجه به حجم و  وسعت کار 

و نوع قرارداد بسیار متغیر است.  
در گام بعدی یک تغییر اساسی در شورای عالی سازمان 
بنادر و دریانوردی مورد نیاز است. چرا که حکمرانی خوب 
با تعامل به دست می آید و درک این مطلب چندان سخت 
نیست؛ چرا که همه چیز را همگان دانند. دانش و تجربه 
اندوخته در سازمان در سطح بنادر ممکن است کافی باشد 
اما متاسفانه دانش صنعت کشتیرانی و دریانوردی در سطح 
الزم، در بدنه سازمان به دلیل احساس عدم نیاز از گذشته 

وجود ندارد. شنیده های ما از سایر مراجع حاکمیتی حاکی 
از این است که وزیر محترم دفاع و فرمانده معزز نیروی 
دریایی ارتش ج. ا. ایران که دو عضو از 5 عضو شورای عالی 
هستند با عنایت به تمرکز سازمان بر مباحث اقتصادی 
وقتی در سطح شورا امضای خود را به دیگر اعضای محترم 
شامل وزرای محترم راه و شهر سازی، امور اقتصادی و 

دارایی و صنعت، معدن و تجارت واگذار کرده اند. 
اگر قرار است دست در دست کشور را بسازیم و تاب آوری 
مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  راستای  در  را  اقتصاد 
افزایش دهیم، بازیگران این عرصه باید در تصمیم گیری ها 
مشارکت داشته باشند. به همین دلیل پیشنهاد این است 
که دو نماینده اتاق بازرگانی ایران از شقوق بندری و دریائی 
جایگزین عزیزان شوند تا هم از دید صاحبان کاال و هم 
از دید بازیگران عرصه دریا مباحث مطروحه کنکاش و 

بهترین تصمیم ها گرفته شود.  

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در همین راستا 
تاش های جدی را آغاز کرده است. آیا می توانید 
عملکرد انجمن را در این زمینه مثبت ارزیابی کنید؟

صراحتا و با صدای بلند پاسخ این سوال مثبت است. بارها 
و بارها شاهد بودم که انجمن با مکاتبات متعدد و جلسات 
حضوری تالش کرده مشکالت اعضا و راه حل ها را به 

مسئولین سازمان بنادر و دریانوردی منتقل کند.

دریانوردی  و  بنادر  سازمان  با  هم  توافقاتی  شما 
داشتید. آیا این توافقات اجرایی شده است؟

متاسفانه به دلیل عدم وجود نگاه یک دست و یکنواخت در 
بین مسئولین مالی و عملیاتی سازمان تاکنون هیچکدام 
از توافقات ضمنی و مکتوب جامه عمل نپوشیده است .         

از  یک  اجتماعی  تامین  بیمه  و  مالیات  مشکل 
این  حل  برای  است.   THC اساسی  معضات 

مشکات چه باید کرد؟
در هر حال مسئولین سازمان امور مالیاتی و بیمه تامین 
که  دارند  تکالیفی  و  وظایف  قانون  براساس  اجتماعی 
متاسفانه به دلیل عدم آشنایی با عملیات صنعت ترابری 
و کشتیرانی به صورت عام و تهی بودن خزانه دولت و 
ذخایر صندوق های بازنشستگی سعی در بازسازی دارند. اما 
همانطور که قبال اشاره کردم سازمان در سطح حاکمیتی 
می تواند راهنمایی الزم را جهت عدم مزاحمت به فعالیت 
شرکت ها ارائه دهد و صراحتا با آنها به توافقات جامعی 

دسترسی پیدا کند و آموزش الزم را ارائه دهد.      

به نظر می رسد هم چنان بخشی از بدنه سازمان 
بنادر و دریانوردی اصرار دارد که همه چیز به روال 
گذشته باشد. از نگاه بخش خصوصی این اصرار به 

حفظ همان روند سابق را چگونه باید فهمید؟
برخی از دوستان ذهنیاتی دارند که از واقعیت دور است. 
هر چند به عنوان آمال و آرزو خوب است اما رسیدن به 
اهداف بلند به برنامه نیاز دارد. می دانید که حتی در دولت 
نهم و دهم که زمان ایجاد تحریم های فصل هفت سازمان 
ملل متحد بود و آوارای را به کشور تحمیل کرد که در 
نسل های بعدی نیز آثار زیان بار آن مشهود خواهد بود این 
مشکل وجود داشت. معاون اول رییس جمهور وقت به 
صورت دستوری و با شالق زدن بر گرده دریا یا تجارت 
دستور دادند که بندر شهید رجایی باید به هاب منطقه 
تبدیل شود. این آرزو بسیار خوب است اما اسباب و عللی 
دارد که تا نباشد در حد خواب و خیال تعبیر می شود. 
متاسفانه مسئولین وقت سازمان اظهار نظری نفرمودند 
و فقط بخش خصوصی استدالل کرد که این کار شدنی 

نیست.

حضور اپراتور بندری خارجی در بندر شهید رجائی 
جدی شده است. آیا می توان امیدوارم بود که با 

حضور ارپراتور خارجی شرایط تغییر کند؟
از مدیران سازمان در صدد  در حال حاضر هم برخی 
دستیابی به این آرزو  هستند. اپراتورهای بنادر مهم کشور 
شرکت های خصولتی هستند که نشان داده اند از توانمندی 
الزم برای اجرای خوب عملیات تخلیه و بارگیری کشتی ها 
و انبارداری کانتینرها و تعامل الزم و سازنده با مشتریان 
برخوردار نیستند. ایده ای صدرصد اشتباه در ذهن برخی 
بنادر  در  مثال  که  خارجی  اپراتور  که  کرده  جا خوش 
مختلف و مهم دنیا چند ده میلیون و یا چند صد میلیون 
TEU کانتینر را تخلیه و بارگیری می کند امکان افزایش 

سهم بندر شهید رجایی را دارد.
امکان  الینر  کشتیرانی  شرکت های  ندارد،  بار  اپراتور 
انتقال بخشی از ترانشیپ خود را بین بنادر دارا هستند 
که آن هم به فاکتورها و مولفه های متعددی بستگی دارد. 
مثال آیا سرویس فیدری مناسب و منظم وجود دارد؟ آیا 
شرکت های بزرگ فیدر اپراتور در آن بندر تردد دارند؟ 
آیا فرودگاه مناسب و تشریفات معمول و معقولی برای 
تردد نمایندگان آنها وجود دارد؟ این فرودگاه به صورت 
مستقیم به چند نقطه از دنیا متصل است؟ چه شرکت های 
هواپیمایی از این فرودگاه استفاده می کنند؟ دریافت ویزای 
توریستی چقدر سهل است؟ و بسیاری پارامترهای دیگر 

که حوصله این گفتگو بیرون است.

قرار است دست در دست کشور  اگر 
در  را  اقتصاد  تاب آوری  و  بسازیم  را 
راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
عرصه  این  بازیگران  دهیم،  افزایش 
مشارکت  تصمیم گیری ها  در  باید 
داشته باشند. به همین دلیل پیشنهاد 
این است که دو نماینده اتاق بازرگانی 
دریائی  و  بندری  شقوق  از  ایران 

جایگزین عزیزان شوند. 
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بندر کاسپَین یک بندر صادراتی در حال ساخت در 
پهنه آبی و ساحلی دریای خزر است که در سواحل 
ایران و در  شهرستان رشت، استان گیالن در شمال 
تملک منطقه آزاد انزلی قرار دارد. این بندر همچنین 
مشمول معافیت های مربوط به مناطق آزاد ایران است. 
بر اساس برنامه ریزی  و پیش بینی های انجام شده این 
بندر بزرگ ترین بندر ایران در سواحل جنوبی دریای 
خزر )دریای کاسپین( خواهد شد. بندر کاسپین در حال 
حاضر دو اسکله فعال دارد که فرودین ماه 1396 افتتاح 
شد و به نوعی رقیب دیگر بنادر ایرانی در دریای خزر 
همچون بندر انزلی و بندر امیرآباد در ترانزیت منطقه ای 

کاال و مسافر به شمار می رود.
عالوه بر این مجتمع بندری آن نیز دارای دو موج شکن 
و شامل 25 پست اسکله شامل بر چهار پست ترمینال 
کانتینری، سه پست ترمینال نفتی، دو پست ترمینال 
کاالهای فله خشک، ده پست ترمینال چندمنظوره، 
دو پست ترمینال کاالهای عمومی، یک پست ترمینال 
رو-رو و یک پست ترمینال اختصاصی و مسافری است 
و به عنوان بزرگ ترین و کامل ترین مجموعه بندری 
شمال ایران در سواحل شهرستان رشت، زیباکنار واقع 
در محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی در حال 

احداث است.
با این حال و با در نظر گرفتن دیگر بنادر نوار ساحلی 

سوی  از  کارشناسانه ای  و  جدی  پرسش های  خزر 
متخصصان این حوزه مطرح می شود که پرسش هایی 
قابل تامل اند. نخستین پرسش درباره ورود مناطق آزاد 
به مباحث خدماتی است. پاسخ به این پرسش که آیا 
چنین اتفاقی قابل تامل است یا خیر نیازمند بررسی 
شرایط و چالش های بندر کاپسین است. هدف ذاتی 
ایجاد منطقه آزاد تسهیل تجارت و حمایت از صادرات  و 
به ویژه صادرات مجدد است. بنابراین در راستای نیل به 
هدف، مواد اولیه باید از طریق دریا وارد محدود منطقه 
واحدهای  در  ارزش افزوده  ایجاد  از  پس  و  شده  آزاد 
تولیدی مستقر در محدوده منطقه آزاد به کاالی نهایی 
تبدیل شود و در نهایت فعل صادرات از طریق مرزهای 
دریائی به کشورهای حوزه دریائی خزر شکل بگیرد. با 
این نگاه، این امر به ذهن مسئوالن وقت منطقه آزاد 
متبادر شد که احداث یک بندرگاه در محدوده اراضی 
منطقه آزاد می تواند در توسعه صادرات مفید واقع شود 
و نقش مهمی ایفا کند. بر اساس این تفکر می بایست 
بندری کوچک با دو پست اسکله و ظرفیت تخلیه و 
بارگیری حداکثر دو میلیون تن احداث می شد. اما کار 
آسان پیش نرفت. اختالف ها و چالش های فی مابین از 
زمانی آغاز شد که منطقه آزاد از اهداف ذاتی خود دور و 
به جای توجه به مبحث مهم صادرات مجدد و استفاده 
از بندر به عنوان ابزاری برای رسیدن به این هدف، توان 

کارشناس بندری

هدف ذاتی ایجاد منطقه آزاد تسهیل 
به  و  صادرات   از  حمایت  و  تجارت 
ویژه صادرات مجدد است. بنابراین در 
راستای نیل به هدف، مواد اولیه باید 
از طریق دریا وارد محدود منطقه آزاد 
شده و پس از ایجاد ارزش افزوده در 
واحدهای تولیدی مستقر در محدوده 
تبدیل  نهایی  کاالی  به  آزاد  منطقه 

شود.

منطقه ویژه یا آزاد؟ مسئله این است
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خود را به بندرداری و بندرسازی معطوف کرد. در واقع 
منطقه آزاد در حالی دست به  احداث بندری با ظرفیت 
بالغ بر 15 میلیون تن زده است که بنادر شمالی دارای 30 
میلیون تن ظرفیت هستند و حداکثر کاالیی که تاکنون 
وارد بنادر شمالی شده نتوانسته از 11 میلیون تن تجاوز 
کند! این سرمایه گذاری عظیم می توانست در بخش ایجاد 
صنایع کوچک در منطقه آزاد هزینه شود که خود این 

موضوع نقش شایانی در ایجاد اشتغال پایدار داشت. 
نکته بعدی اما نحوه استفاده از ابزار تخفیف سود بازرگانی 
به عنوان یک مزیت رقابتی است. منطقه آزاد هر ساله 
مجوزی را از شورای عالی منطقه آزاد دریافت می کند که 
بر اساس آن تا سقف مبلغ مشخصی )بطور مثال در سال 
1395 حدود 700 میلیون دالر ( می تواند از محل سود 
بازرگانی حقوق و عوارض ورودی دریافت کند که نحوه 
محاسبه آن اینگونه است : حقوق ورودی هر کاال شامل 
دو بخش است : حقوق گمرکی و سود بازرگانی. در منطقه 
آزاد حقوق گمرکی حق گمرک است و میزان آن حداقل 
آزاد حق منطقه  بازرگانی در منطقه  4% است و سود 
است که نمی تواند از 15% تجاوز کند. اجازه بدهید با یک 
مثال این نحوه محاسبه را روشن کنیم: فرض می کنیم 
حقوق ورودی یک کاال 19% باشد. گمرک همواره حقوق 
گمرکی خود را که حداقل 4% است دریافت می کند و 
مابقی تا سقف 15% به عنوان سود بازرگانی به منطقه آزاد 
تعلق می گیرد. یعنی حق گمرک :4% و حق منطقه آزاد 
15% و یا اگر حقوق ورودی یک کاالیی 20% باشد نحوه 
محاسبه به شیوه است که منطقه آزاد 15% سود بازرگانی 
را دریافت و مابقی به گمرک به عنوان حقوق گمرکی تعلق 
می گیرد. از همین جا می توان یک چالش اساسی را مطرح 
کرد: از آنجائی که منطقه آزاد مجاز است از محل %15 
سود بازرگانی، درصدی را به عنوان تخفیف برای جذب 
صاحبان کاال در نظر بگیرد در نتیجه این تخفیف که عدد 
آن قابل توجه است منجر به سوق تجار به بندر کاسپین 
خواهد شد. این به معنای حذف میدان رقابتی برای دیگر 
بنادر شمالی است. در واقع روشن است تعرفه های بندری 

از قبیل انبارداری، باربری در سازمان بنادر قابل رقابت با 
تعرفه های بندر کاسپین نخواهد بود.

از سوی دیگر همکاری دو سازمان حاکمیتی مانند منطقه 
آزاد و سازمان بنادر با دو مدیریت و سیاست متفاوت در 
ارائه خدمات مطلوب بندر خلل ایجاد خواهد کرد. سازمان 
بنادر در اخذ بسیاری از مجوزها از جمله مجوز فعالیت 
و بهره برداری به منطقه آزاد وابسته است و تجربه نشان 
داده است که مناطق ویژه تحت حاکمیت سازمان بنادر 
از موفقیت بیشتری برخوردار بوده اند. بنابراین بهترین راه 
این است که کلیه محدوده های بندر به دلیل وجود وحدت 

مدیریت به منطقه ویژه تبدیل شوند .
نکته اصلی به تفاوت منطقه ویژه و آزاد برمی گردد. عمده 
تفاوت منطقه ویژه و آزاد در این است که منطقه ویژه 
مانند  است. درست  کاربری مشخص  دارای یک  اصوال 
منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی که کاربری آن 
پتروشیمی است. اما منطقه آزاد کاربری های گوناگونی 
دارد و از آنجایی که بنادر تنها در حوزه خدمات بندری 
فعال هستند در نتیجه می توانند به منطقه ویژه تبدیل 
شوند. اما سوال دیگری هم مطرح است. با بهره برداری 
از بندر کاسپین نقش بندر انزلی چه خواهد  بود؟ پاسخ 
به این سوال ما را به سمت یک پاسخ اساسی تر هدایت 
می کند  و آن هم اینکه آیا بنادر شمالی کشور چنین 

پتانسیلی داشته اند یا خیر ؟ 
همانطور که پیشتر هم اشاره شده بنادر امیرآباد، انزلی، 
آستارا و نوشهر در مجموع 30 میلیون تن ظرفیت دارند و 
ماکزیمم کاالی که تاکنون وارد بنادر شمالی شده تنها 11 
میلیون تن بوده است. این آمارها نشان دهنده این است 
که متاسفانه ما برنامه ریزی نداشته ایم و نیازی به چنین 
وسعتی نبوده است. به عبارت دیگر بدون در نظر گرفتن 
ظرفیت ها تنها زیر ساخت ایجاد کرده ایم. از جایی به بعد 
بنادر متوجه این موضوع شدند که مباحث مناطق آزاد 
و درآمدهای حاصل از عوارض درآمد بیشتری نسبت به 
صادرات مجدد دارند. در نتیجه متاسفانه به جای توسعه 
اشتغال و خدمات وارد مباحث دیگری شدند. حتی بندر 

انزلی هم در حال حاضر به دنبال توسعه گردشگری است 
و قرار است با احداث آکواریم و یا پارک خزندگان و چنین 

مواردی درآمد بیشتری کسب کند.  
با این حال توجیهی که برای ایجاد بندر کاسپین ارائه 
می شود ترافیک بندر انزلی است. مساله ای که به راحتی و 
با یک برنامه ریزی قابل حل بود. حتی بحث احداث بندر 
چمخاله نیز مطرح شده که هیچ ضرورتی ندارد. مساله 
اینجاست که بر اساس استانداردها فاصله هر بندر تا بندر 
دیگر باید 150 کیلومتر باشد تا کد گمرکی به آن بندر 
تعلق بگیرد و یکی از مشکالت بندر کاسپین این است 
که هنوز نتواسنته کد گمرکی دریافت کند و در نتیجه 
از کد گمرکی بندر انزلی استفاده می کند. بندر کاسپین 
و منطقه آزاد انزلی اگر می خواهند به کار صادرات مجدد 
بپردازند پس چرا سیلو می سازند؟ چرا مخازن سوختی 
ساخته می شود؟ آنچه که به سادگی قابل درک است این 
موضوع غم انگیز است که آنها در حال ساخت بندر وارداتی 

هستند اما ادعای ساخت بندر صادراتی را دارند.

برای  که  توجیهی  حال  این  با 
ایجاد بندر کاسپین ارائه می شود 
ترافیک بندر انزلی است. مساله ای 
که به راحتی و با یک برنامه ریزی 
احداث  بحث  بود. حتی  قابل حل 
که  مطرح شده  نیز  بندر چمخاله 

هیچ ضرورتی ندارد.
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مدتی است انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در 
راستای ایجاد فضایی بهتر برای تعامل میان ذی نفعان 
حوزه تجارت کمیته مشترکی را با انجمن حمل ونقل 
بین المللی خراسان ایجاد کرده است. در این گفتگو 
کمال نوری عضو کمیسیون حمل ونقل و ترانزیت اتاق 
بازرگانی خراسان رضوی به بررسی بهره وری ایجاد 

این کمیته پرداخته است.
اجازه بدهید از پیشینه انجمن حمل ونقل بین المللی 
زمانی  چه  به  انجمن  آغاز  کنیم.  شروع  خراسان 

برمی گردد؟
میانه،  آسیای  کشورهای  استقالل  از  پس  واقع  در 
نیازمندی های این بازار و لزوم تعامالت و مبادالت اقتصادی 
و تجاری با کشورهای CIS و البته افغانستان، ،مقامات استانی 
را بر آن داشت که تمهیداتی را برای حضور در این بازار 
اجرا کنند که افزایش فعالیت بازرگانی را به دنبال داشت و 
پس از فعالیت تعداد اندکی از شرکت ها به عنوان نمایندگان 
دفاتر مرکزی تهران لزوم تاسیس شرکت های حمل ونقل بین 
المللی در خراسان رضوی خصوصا مشهد احساس شد. به این 
ترتیب در دیماه 1373 برای یکسان سازی امور و تصمیمات 
در راستای حفظ منافع فعالین انجمن صنفی شرکت های 

حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی تاسیس شد.

انجمن بین المللی حمل ونقل خراسان تا چه حد در 
معادالت حمل ونقلی منطقه تاثیرگذار است؟

این انجمن از نظر کمی با  عضویت 220 شرکت بعد از 
انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران 
)سراسری( در مقام دوم کشور قرار دارد و همچنین با 
مراجعه به آمار حمل کاال توسط شرکت های خراسانی 
به کشورهای آسیای میانه و افغانستان و پاکستان و دیگر 
کشورها، توانسته وزن و اثرگذاری این تشکل را درکشور 
تثبیت کند. به شکلی که طرف مشورت تصمیم گیران و 
دولتمردان محترم است. اما از نظر کیفی با تالش و اقدامات 
موثر هیئت مدیره های قبلی و فعلی انجمن، در حد توان 
جایگاه شایسته ای را در تعامل با دوایر دولتی و تشکل های 
صنفی همسو کسب کرده است. در حال حاضر با توجه به 
این توانمندی ها و با هدف گذاری هیئت مدیره حاضر در 
جهت ارتقا و تسهیل امور برنامه هایی در دست اقدام است 
که یکی از این اهداف با مساعدت هیئت مدیره و دبیر 
کل محترم انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته بازسازی 
روابط و روانسازی امور و ایجاد یک استاندارد قابل اتکا برای 

فعالین این دوتشکل است.

لزوم ایجاد یک کمیته مشترک بین دو انجمن چه 
بود؟ 

در پاسخ به لزوم ایجاد یک کمیته مشترک بین دو انجمن 
باید گفت که فعالین این دوتشکل در سالیان گذشته در عین 
داشتن زبان و منافع  مشترک دچار گسست روابط شده 
بودند که کار را برای هر یک از دو طرف سخت کرده بود. به 
همین دلیل با عقل و ذوق مدیریتی هیئت مدیره محترم هر 
دو انجمن که نشان از  اعتقاد و اعتماد به هم اندیشي و نیک 
اندیشي همه نیروهای فعال و صاحب ایده این دو تشکل 
بوده تصمیم گرفته شد تا در سایه هم اندیشی این نیروها در 
کمیته مشترک، نیروي شگرفی ایجاد شود. تا ضمن رفع این 
مشکالت، قدرت رقم زدن هر سرنوشتی را درجهت مصالح 
و منافع صنفی و ملی در چشم انداز قرار داده و به مسایل 
مهم تری در چارچوب نظام تصمیم مشترک هدف گذاری 

و اجرا شود.

محور اصلی برگزاری این جلسات مشترک چیست و 
تاکنون این جلسات چه بازخوردها و دستاوردهایی 

داشته است؟
جلسات  برگزاری  اصلی  محور  شد  گفته  که  همانطور 
مشترک بررسی مشکالت و در حد توان رفع مشکالت 
محترم  نمایندگان  با  فورواردری  شرکت های  فی مابین 
خطوط کشتیرانی بود که از جمله آنها می توان به موارد زیر 

اشاره کرد.
1- خطوط نرخ های متفاوتی بابت صدور ترخیصیه دریافت 

می کنند
2-  هزینه های متفاوت وغیرمتعارفی برای تعمیر کانتینرها 

دریافت می شود
3-  هزینه های متفاوتی را بابت شست وشوی کانتینرها اخذ 

می کنند
4-  بعضاً خطوط کشتیرانی به رغم اینکه اسناد )بارنامه 
دریایی( فاقد اشکال است، مانیفست مشکل دار  را اصالح 

کرده و بابت همین اصالحیه هزینه دریافت می کنند
5-  دریافت تعهدنامه مختلف و غیر متحد شکل

6-  عدم قبول امضا نماینده بر ذیل تعهد نامه ها با توجه 
به اجازه وکیل در وکالتنامه برای امر مزبور )هنگامی که 

واگذاری چک توسط خود شرکت انجام می شود(
از مصوبات تعرفه و  از خطوط  7-  عدم تبعیت بعضی 
بخشنامه شورای عالی ترابری با این استدالل که عضو انجمن 
نبوده و یا تابع دستورات این انجمن نیستند اعالم می کنند 

که پالیسی منحصر به خود را دارند.
 8-  درخواست هزینه خسارت وارده داخل کانتینر که در 

اختیار تحویل گیرنده نبوده و مشخصا از قبل وارد شده است
9-  حبس ترخیصیه کانتینرهای موجود تا تسویه حساب 
تعهدات قبلی که حتی گاها غیر قانونی و از محل دو قرارداد 
مختلف بوده و یا در حال حمل است و البته مشکالت و 
شرکت های  محترم  مدیران  که  گالیه هایی  و  نگرانی ها 
فورواردری  شرکت های  از  کشتیرانی  خطوط  نمایندگی 
شرکت های  در  نیز  جلسات  این  بازخوردهای  داشتند 
فورواردری امید بخش بوده اما دستاوردهای آن بستگی 

مستقیم به اثر بخشی نتایج این نشست ها خواهد داشت.

چشم انداز و اهداف دراز مدت این ائتاف بین دو 
انجمن را چگونه ارزیابی می کنید ؟  

با توجه به اهتمامی که هیئت مدیره های هر دو تشکل دارند 
می توان این چشم انداز را مثبت ارزیابی کرد. همچنین درباره 
اهداف دراز مدت ائتالف بین دو انجمن نیز می توان به تدوین 
برنامه راهبردی برای اقتصادی کردن سرمایه گذاری در صنعت 
حمل ونقل و ایجاد انگیزه و ارتقا نقش آنها در سیاستگذاری 
بخش حمل ونقل برای به عهده گرفتن مسئولیت ها و تصدی 
امور ازطرف دولت اشاره کرد. همچنین برگزاری همایش های 
تخصصی در سطح منطقه ای و سراسری در جهت معرفی 
امکانات و کریدورهای حمل و نقلی کشور عزیزمان ایران نیز 

جمله این دستاوردهاست.

جمله  از  انجمن  دو  مشترک  عائق   خصوص  در 
طرح بیمه تضمین کانتینر، یکسان سازی هزینه های 
نامه در جلسات مشترک چه  وکالت  و  ترخیصیه 

راهکارهایی پیشنهاد شده است؟ 
به نظرم در خصوص طرح بیمه تضمین کانتینر و عالقه  هر 
دو انجمن ، سه نشستی که در یکسال برای معرفی این 
طرح در انجمن خراسان برگزار شده نشان از عالقه مندی 
از این طرح دارد. با  اعضای انجمن خراسان در استفاده 
اضافه کردن دو نکته یعنی اصالح نرخ بیمه و برابر مصوبه 
و اعالم شورای عالی هماهنگی ترابری کشور پیوست  همه 
خطوط کشتیرانی به این طرح می تواند ثمربخش باشد. 
در یکسان سازی هزینه های ترخیصیه نیز درخواست ما 
شرکت های فورواردری  از خطوط، عمل به قانون است  که 
همان نرخ های مصوب سازمان امور بنادر و شورای هماهنگی 
ترابری کشور است. درباره وکالت نامه هم می توان با یاری 
جستن از افراد حقوقدان در قالب یک کارگروه مشترک 
البته  و  وکالتنامه ها  این  نمودن  متحدالشکل  به  نسبت 

تعهد نامه ها اقدام کرد.

گفتگو با کمال نوری

عضو کمیسیون حمل ونقل و ترانزیت 

اتاق بازرگانی خراسان رضوی

این کمیته نشانه اعتقاد
 و اعتماد به هم اندیشی

 و نیک اندیشی است



دی1396پیام انجمن ماهنامه

28

محمد نیک پی 
عضو هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته 

نظر در  تبادل  و  اهداف مشابه، همگرایی  و  فراوان شغلی  نقاط مشترک 
خصوص مسایل و مشکالت مبتالبه را الزامی می کند. طبعا تشکیل کمیته 
مشترک بین دو انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و انجمن حمل ونقل 
بین المللی خراسان، کمک شایانی در نزدیکی و صمیمیت هرچه بیشتر و 
احصا موضوعات مورد عالقه جهت پیشبرد اهداف صنفی خواهد بود. بر 
همین اساس هم محور اصلی مذاکرات، شناسایی مسئولیت های متقابل 
نمایندگان خطوط کشتیرانی و شرکت های حمل ونقل بین المللی، امکان 
همگرایی و نزدیکی انتظارات متقابل و موکدا تسهیل انجام امور منطبق بر 
مقررات است. این امر نتایج بسیار مثبت و موثری را در مدت کوتاه سپری 
شده از تشکیل کمیته مشترک، به همراه داشته و باید امیدوارم باشیم که 

با تدام این کمتیه این نتایج نیز ادامه دار باشند.
کمیته  این  برای  ائتالف  کلمه  از  می دهم  ترجیح  که  است  این  واقعیت 
معموال  ائتالف  چراکه  نکنم  استفاده  دوطرف  همکاری های  و  مشترک 
کوتاه مدت  اهداف  به  دسترسی  برای  بودن  موقتی  معنای ضمنی  دارای 
است. در حالی که این کمیته مشترک سودای دائمی بودن را برای نیل 
به اهداف عالیه صنفی را در سر دارد. مهم تر از این موضوع البته تعیین 
توسط  و  عالی  مراجع  از طریق  پیگری  برای  نیازهای صنفی  و  مصادیق 

هیئت مدیره های انجمن کشتیرانی و انجمن خراسان را بر عهده دارد که 
اهمیت بسیاری دارد. 

از جمله مواردی که این مورد توجه این کمیته قرار گرفته، بیمه تضمین 
کانتینر است که هر دو طرف با تجمیع نظرات کارشناسی تالش خود را 
هزینه های  یکسان سازی  درباره  داد.  خواهند  انجام  آن  بهینه سازی  برای 
به  ملزم  کشتیرانی  انجمن  عضو  شرکت های  همه  طبعآ  نیز  ترخیصیه 
تعرفه های  شرکتی  چنانچه  و  بوده  ابالغی  مصوب  هزینه های  از  متابعت 
بررسی  مورد  متقن  دالیل  به  مستند  موضوع  نکند،  رعایت  را  مصوب 
نامه های  با یکسان سازی وکالت  ارتباط  قرار خواهد گرفت. همچنین در 
حقوقی، پیشنهادهایی در جلسات مطرح شده که در حال حاضر توسط 

وکال و حقوقدانان مجرب در حال بررسی است.
روشن است که چنین روندی قرار است در عرصه بهبود فضای کسب وکار 
سایر  و  کند  پیدا  گسترش  کار  این  که  امیدوارم  شخصا  باشد.  موثر 
امری  استقبال کنند. قطعا چنین  این حرکت  از  نیز  استانی  انجمن های 
پیش از هر چیز نیازمند یک اراده قوی و احساس نیاز از سوی انجمن های 
انجمن حمل ونقل  با  ما در همکاری  بود که  این تجربه ای  استانی است. 

بین المللی خراسان داشتیم.  

این کمیته مشترک سودای دائمی بودن  در سر دارد
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آیا کشتی های خودران شغل دریانوردان را تهدید می کنند؟
ــد،  ــل کنن ــه واقعیــت تبدی ــا مفهــوم کشــتی هوشــمند را ب ــدازی شــده اند ت ــی در حــال حاضــر راه ان ــه پروژه های ــن ک ــا وجــود ای ب
ــی از  ــت. یک ــده اس ــد کنن ــود، ناامی ــف می ش ــیرانی توصی ــت کش ــدی صنع ــوان گام بع ــه عن ــه ب ــودران ک ــتی های خ ــی کش معرف
ــال  ــود در س ــی می ش ــه پیش بین ــت ک ــی اس ــودران و الکتریک ــری خ ــتی کانتین ــن کش ــاخت Yara Birkeland اولی ــای آن س مثال ه
ــه دلیــل طراحــی تــازه،  2019 کار خــود را آغــاز کنــد. فوایــد بســیاری همچــون هزینه هــای کمتــر، فضــای قابــل اســتفاده بیشــتر ب
اســتفاده از ســوخت و ریســک پایین تــر ناشــی از خطــای انســانی روی عرشــه کــه مهم تریــن دالیــل تصادفــات دریایــی اســت، بــرای 

ــت.  ــده اس ــر ش ــودران ذک ــتی های خ کش
ــع  ــار موان ــت، در کن ــده اس ــل نش ــوز ح ــه هن ــی را ک ــی از چالش های ــمار فراوان ــودران، ش ــتی های خ ــاب کش ــال، انق ــن ح ــا ای ب
تکنولوژیــک بــه ارمغــان مــی آورد. حــل مســئله ایمنــی ناوبــری، حفاظــت از تهدیــدات اینترنتــی و ایجــاد یــک انگیــزه عمــده بــرای 
صاحبــان و اپراتورهــا بــرای ســرمایه گذاری در زمینــه کشــتی های خــودران پیــش از اینکــه آنهــا بتواننــد تبدیــل بــه جریــان اصلــی 

ــت. ــن چالش هاس ــه ای ــوند، از جمل ــتیرانی ش ــت کش صنع
امــا مســئله اصلــی کــه نیازمنــد توجــه جــدی اســت، تاثیــر آنــی اســت کــه کشــتی های خــودران بــر آینــده دریانــوردان و بــه طــور 

ــر عامــل انســانی می گــذارد. کلــی ب
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worldmaritimenews بــا دیویــد اپلتــون افــر تخصصــی Nautilus International گفتگو کرده 

اســت تــا درک عمیق تــری از ایــن موضــوع بــه دســت دهــد کــه کشــتی های خــودران چــه معنایــی 

بــرای دریانــوردان خواهد داشــت.

ــده و  ــرداری ش ــا بهره ب ــد، از آنه ــی می گیرن ــتمزد کم ــان دس ــوردان همچن ــه دریان ــی ک در جهان

اغلــب توســط مالــکان شــناورها بــدون دســتمزد و یــا حتــی تامیــن نیازهــای اولیــه روی عرشــه رها 

می شوند،کشــتی های خــودران بــرای آنهــا چــه معنایــی خواهــد داشــت؟ مهم تریــن نگرانی هــا و 

فوایــد ایــن کشــتی ها چیســت؟

رصف نظــر از اینکــه از لحــاظ فنــی چــه چیــزی امکان پذیــر اســت، تــا زمانــی کــه مزایــای کشــتی های 

خــودران بــرای مالــکان قابــل درک نباشــد به طور گســرده مــورد اســتفاده قرار نخواهــد گرفت. بــرای آن 

دســته از مالکانــی کــه در ســطح بســیار پاییــن صنعت فعالیت می کننــد، انگیزه بســیار کمــی در زمینه 

رسمایه گــذاری بــرای تکنولوژی هــای جدیــد وجــود دارد. آن هــم وقتــی کــه می تواننــد بــا بهره بــردن و 

اســتثامر دریانــوردان، همنطــور کــه بــه شــکل تاریخــی ایــن کار کرده انــد، کار خودشــان را انجــام بدهند. 

مــا اعتقــاد داریــم اگــر فنــاوری در راه درســتی مــورد اســتفاده قرار بگیــرد، کاهش حجــم کار دریانــوردان، 

افزایــش ایمنــی و بهبــود کیفیــت زندگــی در کشــتی کــه معموال به عنــوان بهانــه ای بــرای کاهش خدمه 

مطــرح می شــود را باعــث خواهــد شــد.. همچنیــن ممکــن اســت کــه معرفــی فناوری هــای پیرشفتــه 

بیشــر بتوانــد بــه عنــوان یک کاتالیــزور بــرای حرکــت دادن نظام نظارتــی بین املللــی در رابطه بــا آموزش 

خدمــه ورســاندن آن بــه ســطح قــرن 21 عمــل کنــد. ایــن می توانــد یــک نکتــه خــوب باشــد، چراکــه 

تکنولوژی هایــی کــه در حــال حــارض بــرای آینــده پیشــنهاد می شــود مناســب نیســت. 

گزارش هــای دقیــق اعــام می کننــد کــه کشــتی های خــودران، توســط اتاق هــای کنــرل در خشــکی 

مدیریــت می شــوند کــه ریســک ایمنــی را افزایــش می دهــد. امــا احتــاال نیــاز بــه خدمــه نیــز 

وجــود خواهــد داشــت. بــه نظــر شــا تــا چــه حــد ممکــن اســت چنیــن اتفــاق رخ دهــد و چــه 

زمانــی می تــوان انتظــار داشــت کــه کشــتی های خــودران جریــان اصلــی صنعــت کشــتیرانی شــود؟

ــداران حمــل و نقــل خــودران  ــه توســط طرف ــه اســتدالل خطــای انســانی ک ــم ک ــاد داری ــا اعتق م

ارائــه شــده، بیــش از حــد ســاده و تــا حــدودی گمــراه کننــده اســت. بــرای رشوع، اگــر شــام اپراتــور 

انســانی را از دریــا بــه درون ســاحل حرکــت دهیــد، خطــر را برطــرف منی کنیــد، بلکــه تنهــا آن را 

انتقــال داده ایــد و همچنیــن امــکان انــواع جدیــدی از خطــر را ایجــاد کرده ایــد. شــواهدی از صنعــت 

هواپیامیــی وجــود دارد کــه افزایــش خــودکاری سیســتم ها می توانــد منجــر بــه تخریــب مهــارت و 

آســیب رســاندن بــه عملکــرد انســان در رشایــط اضطــراری شــود ، دقیقــا زمانــی کــه بیشــرین نیــاز 

بــه کارایــی مطلــوب وجــود دارد.  تحقیقــات انجــام شــده در مــدل پیشــنهادی نظــارت ســاحلی بــر 

کشــتی های خــودران نشــان می دهــد در حالــی کــه تعــداد حــوادث ممکــن اســت کاهــش یابــد، امــا 

بــدون حضــور کســی روی عرشــه پیامدهــای حــوادث احتــامال بــه مراتــب بدتــر خواهــد بــود .عالوه 

بــر ایــن، مــدل مرکــز کنــرل مبتنــی بــر ســاحل نشــان داده اســت کــه بــا توجــه بــه دوری جغرافیایی 

از کشــتی، مشــکالت جــدی در مــورد آگاهــی موقعیتــی ایجــاد می شــود.. در حــال حــارض، همــه 

توجه هــا روی آنچــه کــه از لحــاظ فنــی امــکان پذیــر اســت متمرکــز شــده اســت، امــا توجــه کافــی 

ــی کــه برخــی از پروژه هــای برجســته  - از  ــی و اجتامعــی نشــده اســت. در حال ــه عوامــل ایمن ب

جملــه در Yara Birkeland کــه قــرار اســت در ســال آینــده تحویــل داده شــود- بــرای تســت ایــن 

کار در حــال اجراســت، امــا هنــوز هــم موانــع قابــل توجهــی وجــود دارد کــه بایــد قبــل از اینکــه این 

اتفــاق بــه شــکل گســرده تاییــد شــود، برطــرف شــوند. ســفرهای بین املللــی تــا زمانــی کــه IMO بــا 

سیســتم نظارتــی موافقــت نکــرده اســت، امــکان پذیــر نخواهد بــود.  حتی خــوش بین تریــن ناظران 

نیــز رشوع ایــن کاررا  پیــش از ســال 2028 پیش بینــی منی کردنــد. پــس هنــوز بزرگریــن مانــع یعنــی 

مشــکل مالــی وجــود دارد. شــام همچنیــن بایــد در نظــر بگیریــد کــه هنــگام خریــد کشــتی معموال 

انتظــار مــی رود کــه 15 تــا 25 ســال از خدمــات کشــتی بهره منــد شــوند، در حالی کــه تعــداد کمــی 

از برنامه هــای تخصصــی وجــود دارد کــه  بتواننــد در طــول ســال ها بــه روز شــده و کارآمــد باشــند. 

در نتیجــه، مــن معتقــدم کــه هنــوز هــم بــرای تبدیــل شــدن کشــتی های خــودران بــه جریــان اصلی 

صنعــت کشــتیرانی راه درازی در پیــش اســت.

آمارهــای زیــادی نشــان می دهــد کــه خطــای انســانی دلیــل اکــر حــوادث حمــل و نقــل اســت. بــا 

ایــن حــال، هیــچ کــس در مــورد اینکــه چگونــه بــه دلیــل اقدامــات هوشــمندانه خدمــه در لحظات 

دشــوار در دریــا، از بســیاری حــوادث اجتنــاب شــده اســت، صحبــت منی کنــد. آیــا مــی تــوان تصــور 

کــرد کــه حــوادث همچنــان در حمل ونقــل خــودران اتفــاق می افتــد، بــه ویــژه بــه ایــن دلیــل کــه 

خدمــه دیگــر در صحنــه حضــور نخواهد داشــت؟

بلــه، حــوادث هنــوز هــم اتفــاق خواهــد افتــاد. هامنطــور کــه قبــال ذکــر شــد، اگــر اپراتــور را بــه 

خشــکی انتقــال دهیــد، خطــر را نیــز منتقــل کرده ایــد. اگــر ایــن اپراتــور آمــوزش کافــی دریافــت 

نکــرده باشــد، اگــر کار اضافــه انجــام شــود یــا اگــر تجهیــزات مــورد اســتفاده شــده بــد طراحی شــده 

باشــد، احتــامل وقــوع حــوادث، مشــابه حمــل و نقــل هوایــی یا باالتر اســت. سیســتم های خــودکار 

توســط افــرادی برنامه ریــزی می شــوند کــه ممکــن اســت اشــتباه کننــد. همچنیــن تعــداد زیــادی 

از حــوادث دریایــی وجــود دارد کــه بــا اقدامــات رسیــع دریانــوردان در کشــتی از آنهــا جلوگیــری 
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می شــود و ایــن واقعیــت کــه هنــگام وقــوع حوادث، کســی نباشــد کــه اقدامــات الزم را انجــام دهد، 

می توانــد عواقــب بــه مراتــب بدتــری داشــته باشــد.

ــواع کشــتی ها ماننــد کشــتی های بــزرگ  ــرای همــه ان عملیــات بــدون رسنشــین ممکــن اســت ب

حمــل نفــت و گاز و کشــتی های کــروز مناســب نباشــد. آیــا ایــن امــر بــه ایــن معنــی اســت کــه 

وقتــی بــه بخش هــای خــاص کشــتیرانی می رســیم، مشــاغل دریانــوردان در معــرض خطــر قــرار 

منی گیــرد؟

بــا توجــه بــه موانعــی کــه قبــال در مــورد فراگیــر شــدن حمل ونقــل خــودران بــه ان اشــاره شــده، 

قطعــا ایــن اتفــاق در مقیاس هــای کوچــک رخ خواهــد داد. در ایــن مقیــاس نیــز این شــغل رانندگان 

ــاه  کامیــون اســت کــه در معــرض خطــر قــرار می گیــرد نــه دریانــوردان. اپراتــوری مســیرهای کوت

دریایــی نیــز ممکــن اســت از جملــه مشــاغلی باشــد کــه در معــرض خطــر قــرار بگیــرد.   احتــامال 

ــا  ــا مطمئن ــد، ام ــد ش ــاد خواهن ــاوری ایج ــد فن ــا رش ــردی ب ــای کارب ــیعی از برنامه ه ــف وس طی

ــا مشــکل  ــاز بــرای اتوماســیون کســب و کار ی بخش هایــی وجــود دارد کــه در آن ایمنــی مــورد نی

زبــادی همــراه خواهــد بــود. کشــتی های کــروز و کشــتی هایی کــه محموله هــای خطرنــاک حمــل 

می کننــد، از جملــه ایــن مــوارد هســتند. پیش بینــی می شــود کــه تــا ســال 2030 تجــارت دریایــی 

دوبرابــر شــود. در حالــی کــه ممکــن اســت بــه طــور متوســط در هــر کشــتی کمریــن دریانــورد 

وجــود داشــته باشــد، قطعــا تعــداد کل آن کاهــش خواهــد یافــت. بــرای مــا مهــم اســت کــه فنــاوری 

بــه گونــه ای اســتفاده شــود کــه کیفیــت زندگــی برای کســانی که درون کشــتی هســتند بهبــود یافته 

و بــه حجــم کاری آنهــا نیــز اضافــه نشــود.

در عیــن حــال، در طــی دوره گــذار بــرای تســهیل ایــن تغییــر چــه کاری می تــوان انجــام داد کــه 

تــا حــد ممکــن کار بــه شــکل صحیــح انجــام شــود تــا شــغل ها حفــظ شــود یــا بازآموزی هــای الزم 

انجــام گیــرد؟ 

طرفــداران حمــل و نقــل خــودران  بــه مــا مــی گوینــد کــه اتوماســیون باعــث ایجــاد مشــاغل جدیــد 

و باالتــر می شــود، امــا هنــوز معلومــات بســیار کمــی در مــورد ایــن مشــاغل وجــود دارد. کار بایــد 

انجــام شــود تــا مشــخص شــود کــه چــه مهارت هــای جدیــدی در آینــده مــورد نیــاز اســت تــا رشکــت 

هــا بتواننــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه کارکنــان جدیــد در صنعــت دارای ایــن مهارت هــا هســتند .

گفتــه می شــود کــه آمــوزش، نیــاز اصلــی بــرای معرفــی موفــق کشــتی های هوشــمند اســت. آیــا 

نیــاز بــه یــک رویکــرد متفــاوت در زمینــه آمــوزش مهارت هــای دریانــوردی در آینــده وجــود دارد؟

ــوردی  ــی دریان ــه و نگهبان ــدور گواهینام ــوزش، ص ــتانداردهای آم ــی اس ــیون بین امللل ــه. کنوانس بل

ــه شــد، امــا  ــورد درنظــر گرفت ــول آمــوزش دریان ــل قب ــوان حداقــل اســتاندارد قاب ــه عن )STCW( ب

متاســفانه بــدون هیــچ تالشــی بــرای تربیــت و آموزشــی فراتــر از ایــن اســتانداردها، ایــن امــر تبدیــل 

بــه یــک هــدف شــد.

» STCW« ناامیدکننــده و قدیمــی اســت، فرایندهــای ســخت افــزاری اصــالح کنوانســیون 

ــوژی احتــامل دارد کــه »  ــه رسعــت توســعه تکنول ــا توجــه ب ــی اســت کــه ب ــن معن در IMO بدی

STCW«همیشــگی باشــد. هنگامــی کــه تغییــرات انجــام می شــود، بــرای پاییــن آوردن هزینه هــا 

ــد. 20  ــدا می  کنن ــش پی ــاز در ECDIS کاه ــورد نی ــوارد م ــا م ــه ب ــررات در مقایس ــازگاری، مق و س

ســال پــس از معرفــی ایــن گواهینامــه و از گزارشــات حــوادث، آشــکار اســت کــه تعــداد زیــادی از 

ــد. ــوزش ندیده ان ــتی آم ــه درس ــا ب ــن آموزش ه ــتفاده از ای ــرای اس ــوردان ب دریان

اگــر مــا همچنــان شــاهد شــتاب در میــزان اســتفاده از فنــاوری جدید هســتیم، اعتقــاد دارم کــه باید 

بــر اســاس »فرهنــگ انطبــاق« کــه در حــال حــارض در رابطــه بــا فــرد آموزش دیــده اســت، حرکــت 

کنیــم. دیگــر منی تــوان بــر اســاس میــزان اعتــامد بــه نفــس و ادعــای خــود دریانــوردان ادعــا کــرد 

کــه صالحیــت  انجــام کارهــا وجــود دارد. رشکت هــا بایــد مســئولیت بیشــری را بــه عهــده بگیرنــد تــا 

اطمینــان حاصــل شــود کــه دریانــوردان آنهــا آمــوزش کافــی در رابطــه بــا سیســتم های نصب شــده 

روی کشــتی را دریافــت کرده انــد. 

چــه کاری توســط صنعــت می توانــد انجــام شــود تــا احتــال تاثیــر حمــل ونقــل هوشــمندانه بــر از 

دســت دادن شــغل دریانــوردی را کاهــش دهــد؟

مــن فکــر مــی کنــم کــه مــا بایــد یــک گام بــه عقــب برداریــم و بــه آنچــه کــه واقعــا بــه عنــوان یــک 

صنعــت از ایــن تکنولــوژی مــی خواهیــم بپردازیــم- اینکــه بــرای چــه کســی اســت و چــه کســی از 

ــرد؟ آن ســود می ب

شــکی نیســت کــه اتوماســیون در صورتــی کــه بــه طــور صحیــح اســتفاده شــود، توانایــی افزایــش 

ایمنــی، کارایــی و کیفیــت زندگــی کارکنــان را دارد، امــا این امر روشــن نیســت. اگر مســئله رویکردی 

کــه اســت کمریــن پیونــد را بــا انســان دارد و نیــاز دارد ایــن ارتبــاط انســانی را حــذف کنــد، ایــن 

ــرای کاهــش ســاعات کار،  ــی کــه اگــر اتوماســیون ب ــه اســت. در حال یــک پیشــگویی خودخواهان

ــرای رشکت هــا  ــد ب ــن کار تنهــا می توان ــه می شــود، ای ــه کار گرفت ــازی ب کاهــش خســتگی و کاغذب

و دریانــوردان مناســب باشــد. مــا فقــط بایــد مطمــن شــویم کــه همــه ایــن عوامــل در طــول مســیر 

مــورد توجــه قــرار می گیرنــد و دیگــر اینکــه ایــن کار را فقــط بــه ایــن دلیــل انجــام منی دهیــم کــه 

»مــا مــی توانیــم«.
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گفتگو با امید ملک

مسئله اقتصادی نیست، سیاسی است
کشــتیرانی،  از بخش هایــی اســت کــه بایــد در پرونــده بــازار قطــر بررســی شــود. اهمیــت ایــن بخــش نیــازی بــه توضیــح نــدارد. در ذات 
بین المللــی  صنعــت نیــز تردیــدی نیســت. جامعــه کشــتیرانی کشــور و فعــاالن آن در بخــش خصوصــی بــه دلیــل آنکــه بــا منطــق ســود 
ــن  ــه کاســتی در ای ــازار هســتند؛ چراکــه هرگون ــه تجــارت و شــناخت دقیــق الزامــات یــک ب ــد، نیازمنــد اشــراف کامــل ب ســروکار دارن
ــازاری جــذاب، ایــن  ــا ایجــاد بحــران قطــر و ب ــه نظــر می رســید ب ــرای آنهــا به دنبــال خواهــد داشــت. پــس ب بخش هــا آســیب جــدی ب
بخــش رونــق ویــژه ای خواهــد گرفــت. امــا آیــا واقعــًا ایــن اتفــاق محقــق شــد؟ امیــد ملــک، فعــال اقتصــادی و عضــو هیئت مدیــره انجمــن 

کشــتیرانی و خدمــات وابســته، ایــن موضــوع را تشــریح کــرده اســت.
منبع: هفته نامه حمل ونقل
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ــازمان ها  ــکاری س ــم. هم ــروع کنی ــل ش ــازمان های دخی از س
بــا شــما بــرای حضــور در بــازار قطــر چگونــه بــوده اســت؟

ــی  ــه ذات ــال، وظیف ــرای مث ــی دارد. ب ــه ذات ــک وظیف ــازمان ی ــر س ه
ــادر  ــه کار کشــتیرانی در بن ــن اســت ک ــوردی ای ــادر و دریان ســازمان بن
انجــام شــود و الزامــات مــورد نیــاز ایــن صنعــت را تأمیــن کنــد. مشــکل 
اساســی از همین جــا آغــاز می شــود. بــه نظــر می رســد برخــی از 
ــا ایــن وظیفــه ذاتــی عمــل نمی کننــد. یــا  ســازمان ها چنــدان همســو ب
شــاید این گونــه بتــوان گفــت کــه بــا ایــن وظایــف ذاتــی آشــنا نیســتند.

ــران  ــه ای ــید ک ــر می رس ــه نظ ــور ب ــذ این ط ــا روی کاغ  ام
ــد. ــته باش ــر داش ــازار قط ــهم را در ب ــترین س ــد بیش بای

بارهایــی کــه از جبــل علــی بــه قطــر می رفــت، بــه ایــران نیامــد. شــرکت 
ــاید  ــد. ش ــر رفتن ــه قط ــر مســتقیماً ب NSC و بســیاری شــرکت های دیگ

مــا بــا افزایــش هفتگــی صــد تــا هــزار تــن مواجــه شــده باشــیم، امــا ایــن 
افزایشــی نیســت کــه بــرای مــا بــا ایــن ظرفیت هــای موجــود، خوشــحال 
کننــده باشــد. آن قــدر شــناور بیــکار داریــم کــه ایــن افزایش هــا تغییــر 
ــد جــای  ملموســی ایجــاد نخواهــد کــرد. مســئله اقتصــادی نیســت. بای

دیگــری دنبــال جــواب گشــت.

فقط دلیل سیاسی؟
ــش  ــت. بخ ــی اس ــل آن سیاس ــن دلی ــه عمده تری ــل دارد ک ــا دلی صده
ــدر  ــا در بن ــون کانتینره ــت. اکن ــی اس ــادی و بانک ــی از کار اقتص کوچک
ــک  ــن ی ــد و ای ــاس نمی آین ــه بندرعب ــا ب ــوند، ام ــاده می ش ــار پی صح
ــی  ــش دریای ــی بخ ــا و آمادگ ــه دری ــی ب ــت. ربط ــی اس ــئله سیاس مس

ــدارد. ن
آقــای روحانــی در دوره اول ریاســت  جمهــوری اعــالم کردنــد کــه از اول 
انقــالب، اقتصــاد بــه سیاســت یارانــه داده اســت و مــا می خواهیــم ایــن 
ــه  ــد ک ــی بیفت ــان اتفاق ــم هم ــد می خواهی ــم. گفتن ــوض کنی روال را ع
در همــه جــای دنیــا متــداول اســت. امــا کار بــا حــرف پیــش نمــی رود. 

چابهــار نمونــه عینــی ایــن ادعاســت.

وضع فعلی چابهار راضی کننده نیست؟
ــت افغانســتان  همــه ســازمان ها از توســعه چابهــار، محــور شــرق، ترانزی
ــه  ــه هم ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ــد. ام ــرف می زنن ــرمایه گذاری ح و س
ــوع  ــن موض ــه ای ــه ب ــاًل وزارت خارج ــت. مث ــده اس ــده نش ــا دی بخش ه
فکــر نکــرده کــه پــول ویــزا را نگیــرد یــا ســازمان راهــداری بــه نگرفتــن 
ــم. دو  ــم می بینی ــه اش را ه ــت و نتیج ــرده اس ــر نک ــوخت فک ــول س پ
ــد،  ــون می گیرن ــک کامی ــزار و 500 دالر از ی ــش از ه ــی بی ــش دولت بخ
وقتــی هــم علــت را پیگیــری می کنیــم، می گوینــد چــرا از قبــل بــه مــا 

اعــالم نشــده اســت.

هزار و 500 دالر؟!
ــذ  ــتانی اخ ــای افغانس ــوخت از کامیون ه ــاوت س ــرای تف ــورو ب 266 ی
ــری  ــم پیگی ــی ه ــت. وقت ــره اس ــزا و غی ــول وی ــود. 104 دالر پ می ش
ــا  ــه م ــل ب ــرا از قب ــه چ ــت ک ــا گف ــه م ــداری ب ــازمان راه ــم، س کردی

ــن  ــم. نتیجــه ای ــد بگیری ــا هــم بای ــل اســت و م نگفتیــد، عــوارض متقاب
ــزار و 600  ــرده و از مجمــوع دو ه ــار رســوب ک ــار در چابه ــه ب اســت ک
ــزرگ  ــع ب ــه افغانســتان رفتــه اســت. مان کانتینــر، فقــط 200 کانتینــر ب

ــت. ــتاده اس ــای آن ایس ــوی پ ــه جل ــت ک ــت اس ــران سیاس ــاد ای اقتص

ــه داســتان قطــر. چقــدر از فرصــت ایجادشــده در  ــم ب برگردی
قطــر نصیــب ایــران شــد؟

ــه اینجــا  در آن روز واقعــه کــه جبــل علــی اعــالم کــرد بارهــای قطــر ب
ــه قطــر حمــل  ــا فیــدر ب ــود کــه ب ــد، بهتریــن گزینــه بندرعبــاس ب نیای
می شــد. امــا اکنــون ایــن بــار بــه صحــار مــی رود. یعنــی از خلیج فــارس 
بــه دریــای عمــان بــرده می شــود، امــا بــه بندرعبــاس نمی آیــد. 
ــر را  ــد و قط ــر دادن ــان را تغیی ــتیرانی مسیرش ــوط کش ــی از خط برخ
ــوط  ــی خط ــه توانای ــی ب ــن ربط ــد. ای ــه کردن ــان اضاف ــه مسیرهایش ب

ــت. ــری اس ــای دیگ ــکل ج ــدارد. مش ــی ن ــتیرانی ایران کش

ــود  ــام می ش ــا اع ــرف دولت ه ــم از ط ــوع ه ــن موض ــا ای ام
ــاد را  ــن ابع ــی در ای ــوان عملیات ــی ت ــرکت های خصوص ــه ش ک

ــد. ندارن
ــران شــرکت های  ــه، همــه ایــن حــرف را می زننــد کــه چــرا مــا در ای بل
بــزرگ نداریــم. شــرکت اپــل هــم از یــک گاراژ کارش را شــروع کــرد، امــا 
رشــدی طبیعــی داشــت و بــزرگ شــد. همــه جــای دنیــا همیــن اســت. 
ــچ کاری  ــود و هی ــده می ش ــرکت کوبی ــر ش ــر س ــن ب ــی قوانی ــا وقت ام
ــم  ــن را ه ــت. ای ــد داش ــار رش ــوان انتظ ــدارد، نمی ت ــا ن ــا خودمالک ه ب
ــه  ــازار اســت. همــان تفکــری ک ــن تفکــر همــان تفکــر ب ــه ای ــم ک بگوی

ــده اســت. ــوده و ریشــه داون ــب ب ــن کشــور غال ــر ای ســال ها ب

 منظورتان چیست؟
ــروژه  ــر پ ــزار کانتین ــل ه ــم. حم ــال بزن ــار را مث ــد چابه ــازه بدهی اج
ــن کار  ــد ای ــد. بای ــخص داده ان ــه ش ــن کار را ب ــا ای ــت، ام ــی اس بزرگ
ــه  ــر ب ــاً اگ ــد. طبع ــذار می ش ــی واگ ــزرگ ترانزیت ــرکت ب ــد ش ــه چن ب
ــادی  ــاد اقتص ــا ابع ــر و ب ــرا جدی ت ــد، ماج ــرکت ها می آمدن ــراغ ش س
ــت  ــد. از دول ــن مشــکالت پیــش نمی آم ــال می شــد و ای ــری دنب واقعی ت
دوم اصالحــات صحبــت چابهــار مطــرح بــوده اســت. حداقــل کاری کــه 
ــه  ــاری ب ــد انجــام می شــد، ایــن اســت کــه فکــر کنیــم اگــر روزی ب بای
چابهــار آمــد و ســرمایه گذاری جــذب شــد، وظیفــه ذاتــی ســازمان های 

ــه چیســت. ــن زمین ــا در ای م

ــم  ــبیه ه ــر ش ــئله قط ــار و مس ــت چابه ــما، وضعی ــر ش ــه نظ ب
ــتند؟ هس

مســئله قطــر همــان مســئله ســنتی اســت کــه مــا در چابهــار و جاهــای 
ــز،  ــر چی ــش از ه ــدارد. بی ــاد ن ــه اقتص ــی ب ــم و ربط ــم داری ــر ه دیگ
سیاســی اســت؛ بــه دلیــل نبــود تفکــر ســازمانی کارآمــد. وگرنــه خطــوط 
ــه و  ــا وظیف ــه ب ــت ک ــد و سال هاس ــاده بوده ان ــه آم ــتیرانی همیش کش
کار خــود آشــنا هســتند. اگــر قــرار اســت کاری کنیــم، بایــد ایــن نــگاه 

ــد. ــدم باش ــد پیش ق ــم بای ــه ه ــور خارج ــد و وزارت ام ــر کن تغیی
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گفتگو با مسعود پل مه 

جای خالی دیپلماسی دریایی
ــاد  ــود را ایج ــاص خ ــط خ ــوری رواب ــر کش ــت های ه ــر، سیاس ــوی دیگ ــت و از س ــی اس ــات جهان ــد تعام ــادی نیازمن ــت گذاری های کان اقتص سیاس
می کنــد. بــه عبــارت دیگــر، پیونــد انکارناپذیــر دیپلماســی و اقتصــاد ضرورتــی اســت کــه در جهــان امــروز بیــش از همیشــه خــود را نشــان می دهــد. 
دولــت یازدهــم بــا درک ایــن نکتــه مذاکــرات برجــام را پــی گرفــت و بــه نتیجــه رســاند. دســتاورد مهــم ایــن امــر دیپلماتیــک، ازســرگیری تعامــات 
اقتصــادی و بــاز شــدن بــازار ایــران و جهــان بــه روی هــم بــود، امــا بــه مــوازات نــگاه جهانــی، ضــرورت همســویی و همگرایــی میــان سیاســت های 

خارجــی و بخــش خصوصــی داخلــی نکتــه دیگــری اســت کــه بــه نظــر می رســد آنچنان کــه بایدوشــاید بــه آن توجــه نشــده اســت.
واقعیــت ایــن اســت کــه بیــن بخــش خصوصــی بــه عنــوان بازیگــر اصلــی عرصــه اقتصــاد کشــور در داخــل و در عرصــه جهانــی از یــک ســو و 
ــات  ــاز تعام ــت. آغ ــته اس ــود نداش ــی وج ــی ملموس ــی همگرای ــت های بین الملل ــری سیاس ــت گذار و مج ــوان سیاس ــه عن ــه ب ــور خارج وزارت ام
ــد  ــبب ش ــه س ــود ک ــه ب ــن نکت ــاید همی ــور دارد. ش ــاد کش ــر اقتص ــوئی ب ــرات س ــارت اث ــازار و تج ــای ب ــه ظرفیت ه ــه ب ــدون توج ــی ب سیاس
رئیس جمهــور در آغــاز دولــت دوازدهــم و پــس از آن، وزیــر امــور خارجــه بــر ایــن امــر تأکیــد کنــد. اگــر چهــار ســال گذشــته صــرف ترمیــم 
روابــط کلــی جهانــی شــد، چهــار ســال دوم زمــان برداشــتن گام هــای مؤثــر و اســتراتژیک بــرای تقویــت بازارهــای داخلــی اســت. بخــش دریایــی 
ــه نفــت را دخیــل کــرد، زیــرا بخــش نفــت و پتروشــیمی چنــدان در  و بنــدری کشــور کلیــد اصلــی ماجــرا اســت. شــاید نتــوان در ایــن معادل
حــوزه اقتصــاد خصوصــی نیســت. بــا ایــن حســاب، دریــا و بنــدر اســت کــه بایــد بــه عنــوان گلــوگاه اصلــی اقتصــاد غیرنفتــی بــه آن توجــه 
ــش  ــان بخ ــی می ــن همگرای ــد ای ــه نیازمن ــش از همیش ــان داد بی ــه نش ــه ترکی ــازار ب ــن ب ــن ای ــر و باخت ــازار قط ــت دادن ب ــه ازدس ــود. تجرب ش
خصوصــی در حــوزه دریــا و وزارت امــور خارجــه هســتیم. در همیــن زمینــه بــا مســعود پل مــه، دبیــر کل انجمــن کشــتیرانی و خدمــات وابســته 
ــه گفتگــو نشســته ایم. پل مــه در ایــن گفتگــو مشــکات  ــا ب ــه عنــوان یکــی از مهم تریــن انجمن هــای بخــش خصوصــی کشــور در حــوزه دری ب

ــده اســت. ــش خصوصــی را واکاوی ــت و بخ ــان دول ــج از هماهنگــی می و فرصت هــای منت

ــوان  ــه عن ــم. ب ــاز کنی ــی آغ ــث کل ــک بح ــد از ی ــازه بدهی اج
بخشــی خصوصــی چــه تجربــه ای از هماهنگــی میــان دولــت و 

ــد؟ ــته داری ــی در ادوار گذش ــش خصوص بخ
اصــوال، در سیاســت گذاری های کالن و حتــی خــرد، هماهنگــی بیــن 
بخشــی ضــروری اســت. اجــازه بدهیــد مثالــی ملمــوس بزنــم. مــا در ابتدای 
دولــت دوازدهــم هســتیم. به ســنت همیشــگی دوســتان دولتی، بســیاری از 
مدیــران تغییــر خواهنــد کــرد. یکــی از نگرانی هــای مــا در بخــش خصوصی 
تغییــر ناگهانــی در ســطح کالن یــک مجموعــه کامــال تخصصــی بــه نــام 
ســازمان بنــادر و دریانــوردی اســت. شــخصی کــه بــر ایــن مســند نشســته، 
تقریبــا چهــار ســال تجربــه کســب کــرده و بعــد از چهار ســال قطعا بهتــر از 
ابتــدای کار بــا ایــن حــوزه آشناســت، ولــی حــاال شــایعاتی مبنــی بــر تغییــر 
بــه گــوش می رســد. امیــدوارم اگــر تغییــری قــرار اســت صــورت بگیــرد، از 
درون ســازمان باشــد. ایــن تغییــرات زمــان زیــادی را بــرای تســلط ســازمانی 
و تطبیــق بدنــه بــا رأس هــدر می دهــد. مــا دیگــر در وضعــی نیســتم کــه 

چنیــن فرصت هایــی را بــرای آزمــون و خطــا داشــته باشــیم.

مدیریت هــای  مدیریــت کان،  در  تغییــر  معمــوال،  البتــه 
می دهــد. تغییــر  نیــز  را  زیرمجموعه هــا 

بلــه، ایــن هــم نگرانــی بعدی ماســت. نگرانیــم که اگــر تغییرات حسا ب شــده 
نباشــد، بــه رکــود کاری در ســازمان بنــادر و در نهایت زیان ملی منجر شــود. 
طبیعتــا، هــر تغییــر مدیریتی زیرمجموعــه را نیز تغییــر می دهد. متأســفانه، 
اگــر کســی از بیــرون ســازمان بیایــد، حداقــل یــک ســال زمــان نیــاز دارد تــا 
بــر ایــن حــوزه تخصصــی اشــراف پیــدا کنــد. حــال، اگــر ایــن مدیــر جدیــد 
هــم بخواهــد معاونــان را تغییــر دهــد و ایــن تغییــرات هــم مناســب نباشــد، 
واقعــا بــه یــک بحــران تبدیــل خواهــد شــد؛ البتــه شــاید هرگــز این طــور 
نباشــد، یعنــی شــاید بــا ایــن تغییــر یــک راهبــرد تهاجمــی و رو بــه جلــو 
ــر تجــارب به دســت آمده از رهگــذر  داشــته باشــیم. عرایــض بنــده ناظــر ب
آســیب های ســال های قبــل اســت. همیــن تجربه هــا باعــث می شــود مــا 
نگــران برنامه هــای ملــی و بین المللــی ســازمان بنــادر و دریانــوردی باشــیم. 

در این زمینه، پیشنهاد شما به دولت چیست؟
جامعــه مدنــی شــکل گرفته در حــوزه اقتصــاد بــا عنــوان بخــش خصوصــی 

ــی  ــی شــریک اصل ــه نوع ــا ب ــن حــوزه حضــور دارد و م ــا در ای ــا انجمن ه ی
وزارت راه و شهرســازی محســوب می شــویم. بــه نظــرم، ایــن رویــه معقوالنــه 
و مناســبی باشــد کــه افــرادی کــه در ایــن زمینــه تصمیم گیــری می کننــد و 
متولیــان حاکمیتــی ایــن حــوزه هســتند، به خواســته بخش خصوصــی توجه 
واقعــی کننــد. خــوب اســت نظــرات ایــن بخــش را جلــب و احصــا کننــد و 
ببیننــد آیــا مــا بــا تغییــر موافقیم؟ بــا انتصــاب آن مدیــر، اتفــاق نظــر اجرایی 
شــکل می گیــرد، آن مدیــر وجاهــت مدیریتــی و فنــی دارد و ســرعت حرکــت 
بــه ســوی تحقــق برنامه هــای کشــور اتفــاق می افتــد؟ منظــورم نظرخواهــی 
اســت، نــه اینکــه مــا تعییــن تکلیف کنیــم؛ بلکــه بــه عنــوان بازیگــران اصلی 
عرصــه اقتصــادی کشــور بــه خواســته های مــا هــم توجــه شــود. به هــر حال، 
مــا هــم تجربــه و دانــش داریــم و ایــن تصمیمــات بر فضــای کســب وکار تأثیر 

دارد. مستقیم 

این تاثیر سوء فقط در سطح بین المللی است؟
نــه در داخــل هــم هســت. امــروز، یکــی از مســائل مهــم بنــدر شــهید رجائــی 
اســت. حتمــا، اطــالع داریــد کــه هنــوز مناقصــه در هالــه ای از ابهــام اســت. 
پیمانــکار خارجــی و ســرمایه گذار روشــن نیســت. تشــریفات الزم انجام نشــده 
و پیمانــکاران داخلــی هــم بالتکلیــف هســتند. بــه نظــر می رســد در این بــاره 
و حــوزه، وزارت راه  و شهرســازی بایــد مداخلــه کنــد، البتــه نــه بــه ایــن مفهوم 
کــه دوســتان مــا در ســازمان ضعیــف عمــل کرده انــد. نــه، بلکــه بــه شــکل 
بهتــر و مؤثرتــر، ماننــد اقدامــی کــه وزارت راه در خریــد نــاوگان در حوزه حمل 
هوایــی انجــام داد تــا هرچــه ســریع تر بــا اطمینــان خاطــر از ســرمایه گذاری، 
ایــن پروژه هــا عملیاتــی شــود. هرچند اعتقــاد راســخ داریــم، حضــور دولت در 

زمینــه خریــد و ســرمایه گذاری در تجهیــزات بنــدری اشــتباه محــض اســت.
ــن  ــه ای ــت. ب ــت اس ــوزه رقاب ــنتی در ح ــی و س ــکل عموم  مش

ــد. ــاره ای نکردی ــوع اش موض
ــنتی  ــی و س ــکل عموم ــت را مش ــث رقاب ــت در بح ــایه دول ــم س می توانی
تلقــی کنیــم. دولــت در بخش هایــی حضــور پیــدا می کنــد کــه بــه نوعــی 
تهدیــد رقابــت تلقــی می شــود. البتــه، بــه واســطه شــرایط خاصــی کــه در 
قوانیــن و نــگاه بــه بنــادر داریــم، در برخــی بخش هــا حضــور دولــت ضــروری 
ــروز شــاهد آن  ــه ام ــن گســتردگی ک ــه ای ــه ب ــا ن ــده اســت، ام و کمک کنن
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ــه در حــوزه  ــا شــرکت هایی ک ــرود ت ــه ســمتی ب ــد ب هســتیم. ســازمان بای
خدمــات بنــدری هســتند، قــدرت الزم را بــرای ایجــاد کســب وکار متکــی بــر 
رقابــت و انعقــاد قــرارداد بــا خطــوط کشــتیرانی بــه شــکل مســتقیم داشــته 
باشــد؛ در ایــن صــورت، رقابــت جــدی خواهــد بــود و بــر اســاس توانمنــدی، 
صالحیت هــا و شایســتگی های الزم بــرای مدیریــت یــک شــرکت در عرصــه 

اقتصــادی حضــور خواهــد داشــت.
 

اجــازه بدهیــد ایــن را روشــن کنیــم. منظــور شــما حــذف حضــور 
دولــت کــه نیســت؟

ــت،  ــت را مدیری ــد فعالی ــی می خواه ــت در بخش های ــا دول ــال ام ــه اص ن
تصمیم ســازی و بــر آن نظــارت کنــد و مثــال کــف و ســقف در نظــر می گیــرد. 
ــه  در حــوزه تعرفــه و توزیــع کار، مداخلــه می کنــد و گســتره مختلفــی را ب
خــودش اختصــاص می دهــد. اینجــا، نقــض غــرض کــرده اســت. اگــر دولــت 
مباحــث تعرفــه ای را در اختیــار خــود شــرکت بگــذارد و بــر اســاس رقابــت 
ــه  ــن شــرکت ها ب ــد. بنابرای ــدا می کن ــق پی ــا کســب وکار رون باشــد، طبیعت
عنــوان یــک بنــگاه اقتصــادی ناچــار خواهنــد بــود بــر خــالف ســرمایه گذاری، 
ــوآوری  ــوغ و ن ــر نب ــال، اگ ــت کنندح ــده اقتصــادی تبعی از اصــول تجربه ش
داشــته و از شایســتگی مدیریتــی و بازرگانــی بهره منــد باشــند، نــه تنهــا خود 
منتفــع، بلکــه موجــب تعالــی اقتصــادی کشــور می شــوند؛ در غیــر آن بایــد 

عرصــه فعالیــت را بــه اهلــش واگذارنــد.

ــی  ــت های خارج ــی سیاس ــم. متول ــگاه کنی ــری ن ــه  دیگ از زاوی
ــه  ــن وزارتخان ــت های ای ــه سیاس ــت ک ــه اس ــور خارج وزارت ام
ــی  ــش خصوص ــوان بخ ــه عن ــما ب ــرای ش ــازار ب ــده ب تعیین کنن
اســت. در ایــن زمینــه، تعامــل میــان شــما و وزارت امــور خارجــه 

ــه اســت؟ چگون
قطعــا، اتفــاق نظــر داریــم کــه کار بنــدر و دریــا متکــی بــه روابــط بین الملــل 
اســت و بــه طــور قطع، یــک پایه اصلــی توســعه وزارت امــور خارجه اســت که 
می توانــد دیپلماســی اقتصــادی را گســترش بدهــد. بســیاری از رویکردهای ما 
نیازمنــد تعامــالت هوشــمندانه و ســاختاری اســت. اگر در چرخــه فعالیت های 
بین المللــی، وزارت خارجــی هوشــمندانه دیپلماســی اقتصــادی را اعمــال کند 
ــر قابلیــت  ــا دریافــت پالس هــای مؤث ــا ب ــه ای عمــل شــود کــه م ــه گون و ب
گســترش اقتصــادی را در فراســوی ایــران داشــته باشــیم، بــه ایــن مفهــوم که 
گســترش فضــای اقتصــادی از طریــق ســفارتخانه ها بــا نیروهایی دنبال شــود 
کــه اشــراف کامــل بــه فضــای اقتصــادی و سیاســی منطقــه دارنــد؛ بــه طــور 

قطــع شــرایط متفــاوت خواهــد بود.

آیا این کار محقق شده است؟
در عرصــه دیپلماتیــک، عالقه مندی هــای وزیــر محتــرم امــور خارجــه و برخی 
از معاونــان ایشــان بارهــا مطــرح شــده اســت، ولــی مــا ایــن تحــول را در نــگاه 
بخــش خصوصــی ندیــدم. دالیــل زیــادی وجــود دارد کــه وزارت امــور خارجــه 

را مجــاب کنــد در ایــن زمینــه فعال تــر عمــل کنــد.

ــت،  ــور نیس ــرون از کش ــط بی ــا فق ــت ها و نظارت ه ــن سیاس ای
ــامل  ــم ش ــور را ه ــل کش ــرکت ها در داخ ــی ش ــور برخ حض

می شــود.
برخــی از شــرکت های خارجــی ایــن قابلیــت را دارنــد و بــه شــکل چندملیتی 
ــد. بایــد  تشــکیل می شــوند و معمــوال بــه کشــور خاصــی هــم تعلــق ندارن
بــه ایــن شــرکت ها بیشــتر توجــه شــود. اگــر چشــم انداز روشــنی از بخــش 
خصوصــی بــا همــکاری وزارت خارجــه وجــود داشــته باشــد، ایــن وزارتخانــه 
ــی و  ــع دریای ــد کــه مناف ــف کن ــی را تعری ــد ســهمی از مأموریت های می توان

بنــدری مــا را تأمیــن کنــد.

ــاص  ــای خ ــد مأموریت ه ــه می توان ــور خارج ــد وزارت ام گفتی

اقتصــادی تعریــف کنــد. زمــان زیــادی از بحــران قطــر نمی گذرد 
و بــا وجــود همــه مزیت هایــی کــه مــا داریــم، عمــا بــازار قطــر 

را بــه ترکیــه باختیــم. در ایــن زمینــه هماهنگــی نداشــتید؟
دربــاره قطــر تــالش زیــادی شــد، در جلســات متعددی کــه داشــتیم، ما به 
عنــوان بخــش خصوصــی ابــراز تمایــل کردیــم کــه وارد یک عرصــه رقابتی 
شــویم. طبعــا اگــر مــا می دانســتیم و ایــن آگاهــی را داشــتیم کــه بحرانــی 
در حــال شــکل گیری اســت و قــرار اســت بــه ســمت تحریــم همه جانبــه 
ــان  ــی می ــن اجزای ــی و بی ــی اجرای ــرود، آمادگ ــش ب ــر پی ــادی قط اقتص
ــم بحــران قطــر  تمــام شــقوق اقتصــادی شــکل می گرفــت. بعیــد می دان
یک شــبه پیــش آمــده و وزارت امــور خارجــه از آن بی اطــالع بــوده باشــد. 
ایــن یکــی از موضوعاتــی اســت کــه اگــر مــا هماهنگــی داشــته باشــیم، از 
ــای الزم را  ــم و قابلیت ه ــری می کنی ــود جلوگی آســیب پذیری اقتصــاد خ

بــرای یــک حضــور مؤثــر در ایــن بازارهــا خواهیــم داشــت.

ــژه در ســال های  ــه وی ــن سیاســت هایی کــه ب یکــی از مهم تری
ــور  ــده، حض ــال ش ــورها دنب ــیاری از کش ــوی بس ــر از س اخی
ــت.  ــا اس ــرمایه گذاری در آنه ــر و س ــورهای دیگ ــادر کش در بن
بــه نظــر شــما مــا هــم می توانیــم چنیــن سیاســتی را دنبــال 
ــک  ــادی و دیپلماتی ــه اقتص ــت توجی ــن سیاس ــا ای ــم؟ آی کنی

ــت؟ ــد داش خواه
ــم و یکــی از اساســی ترین  ــی بســیار مه ــد، موضوع آنچــه اشــاره می کنی
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــه بای ــت ک ــوری اس ــر کش ــعه ای ه ــت های توس سیاس
ــد شــرایط اقتصــادی کشــور را تهدیــد  بحران هــای احتمالــی کــه می توان
کنــد، اجــرا می شــود. ایــن کار در چنیــن شــرایطی بســیار متــداول اســت. 
تقریبــا دو ســال پیــش بــود کــه وزارت نفــت چنیــن سیاســتی را اجــرا کرد 
و ســرمایه گذاری هایی را در زمینــه خریــد ســهام پاالیشــگاه بیــرون از ایــران 
انجــام داد. بــه ایــن معنــا کــه اگــر روزی دچــار بحران فــروش نفت بشــویم، 
ــران را  ــه تأمیــن خــوراک از ای ــا نیــاز ب ــران همچنــان پاالیشــگاه هایی ب ای

خواهــد داشــت و مشــکلی بــرای بــازار نــدارد.

آیا اصا چنین ایده ای در دولت وجود دارد؟
مــا همیــن پیشــنهاد را در جلســه موســوم بــه نشســت صبحانــه در اتــاق 
بازرگانــی مطــرح کردیــم کــه وزیــر محتــرم راه و شهرســازی هــم حضــور 
داشــتند و قــدم اول را هــم عمــان در نظــر گرفتیــم. بایــد بــه ســمتی برویم 
کــه بــا توجــه بــه بحران هــای احتمالــی و برنامه هایــی کــه همــواره بــرای 
بســتن تنگــه هرمــز مطــرح می شــود، بــه دنبــال جــای پایــی بنــدری در 

عمــان باشــیم. متأســفانه پیگیــری نشــد.
پیشــنهاد مــا ایــن بــود کــه دولــت بــه جــای توجــه صــرف بــه گســترش 
بنــادر داخلــی، بــه ســوی ســرمایه گذاری در کشــور خارجــی نیــز بــرود. اگر 

چنیــن اتفاقــی بیفتــد، طبیعتــا روابــط اقتصــادی را گســترش می دهــد.

در همیــن زمینــه، برخــی معتقدنــد در زمانــی نه چنــدان طوالنی 
تجــارت دریایــی از خلیــج فــارس بیــرون کشــیده خواهد شــد و 
بــه ســمت اقانــوس هنــد و دریــای عمــان خواهــد رفــت. بــا این 

نظــر موافق هســتید؟
ــن قطــر و دیگــر  ــط دیپلماتیــک بی ــه، پیــش از اینکــه مشــکل رواب البت
ــردن  ــوان محدودک ــا عن ــه ای را ب ــود، برنام ــاد ش ــی ایج ــورهای عرب کش
ــی  ــال آب ــه کان ــن برنام ــاز ای ــن ف ــد. آخری ــال می کردن ــارس دنب خلیج ف
ســلمان اســت کــه دسترســی بــه اقیانــوس هنــد را ایجــاد می کنــد و در 
نتیجــه ترددهــای دریایــی آنهــا نیازمنــد عبــور از تنگــه هرمــز نخواهــد بود.
ــر  ــادر قط ــه در بن ــی ک ــرمایه گذاری های عظیم ــه س ــه ب ــا توج ــا، ب قطع
ــردد خواهنــد داشــت، امــا  و امــارات انجــام شــده، همچنــان کشــتی ها ت
ــات  ــاال عملی ــد، احتم ــال می کن ــان دنب ــه عم ــرمایه گذاری هایی ک ــا س ب

فیــدری و ترانشــیپی شــکل دیگــری خواهــد یافــت.
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ــگ  ــت: پررن ــته گف ــات وابس ــتیرانی و خدم ــن کش ــره انجم ــو هیئت مدی عض
ــق  ــی در رون شــدن بنــدر چابهــار در اذهــان عمومــی و تجــار اهمیــت فراوان

ــن بنــدر دارد. ای
ــاری  ــدر تج ــک بن ــود ی ــوالً وج ــرد: اص ــد ک ــاری تاکی ــن انص ــاد معی مهرش
موجــب کســب وکار و رونــق اقتصــادی محلــی و بــه تبــع آن در ســطح کالن 
ــور  ــاال تص ــود. ح ــی می ش ــی و مل ــت حاکمیت ــی و امنی ــب درآمدزای موج
کنیــد آن بنــدر از لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی موجــب کــم کــردن فاصله هــا 

ــع و ســرزمینی هــم باشــد. ــز توزی ــه مراک نســبت ب
ــت: از  ــار گف ــتی چابه ــهید بهش ــدر ش ــاز 1 بن ــاح ف ــه افتت ــاره ب ــا اش او ب
دیربــاز ایــن بنــدر بــه دلیــل موقعیــت اســتراتژیک خــود مــورد توجــه همــه 
ــای  ــل نگاه ه ــه دلی ــاالً ب ــا احتم ــت، ام ــرار می گرف ــب ق ــای منتخ دولت ه

ــت . ــوده اس ــش ب ــورد چال ــواره م ــدر هم ــن بن ــعه ای ــادی، توس غیراقتص
ــر  ــگاه تغیی ــن ن ــر ای ــال اخی ــد س ــبختانه در چن ــه داد: خوش ــاری ادام انص
ــا توجــه بــه نیازهــای کشــورهای همســایه کــه بــه آب هــای  پیــدا کــرده و ب
آزاد دسترســی ندارنــد توســعه آن مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. مطمئنــاً 
افتتــاح فــاز یــک ایــن بنــدر بــرای کشــورمان و همچنیــن کشــورهای 

ــروادات اقتصــادی خــود  ــدر را جهــت م ــن بن ــه ای ــی و دور دســت ک پیرامون
انتخــاب خواهنــد کــرد، موجــب خیــر و برکــت و صلــح و دوســتی های 
ــات  ــتیرانی و خدم ــن کش ــره انجم ــو هیئت مدی ــد . عض ــد ش ــدگار خواه مان
ــعه  ــیر توس ــش رو در مس ــی پی ــای احتمال ــه چالش ه ــاره ب ــا اش ــته ب وابس
چابهــار گفــت: در کل چالش هــا را در ایــن خصــوص بــه دو دســته می تــوان 
ــد  ــه بای ــردد ک ــادر برمی گ ــازمان بن ــود س ــه خ ــته اول ب ــرد. دس ــیم ک تقس
ــا ارگان هــای حاکمیتــی  ــه علــم اقتصــاد روز و در کنــار تعامــل ب ــا توجــه ب ب
ــم  ــی اســت، شــرایطی را فراه ــا الزام ــون وجــود آنه ــه برحســب قان ــر ک دیگ
ــن  ــد. ای ــگ نشــان دهن ــر رن ــا پ ــدر را همــواره در ذهن ه ــن بن ــه ای ــد ک کنن
ــادن،  ــع و مع ــان صنای ــرای  شــرکت های کشــتیرانی، صاحب ــژه ب ــه وی ــر ب ام

ــیاری دارد. ــت بس ــی اهمی ــش خصوص ــار بخ تج
ــکرانه  ــی و پس ــی و مل ــل حاکمیت ــه عوام ــا ب ــته دوم چالش ه ــزود: دس  او اف
ــت  ــی و امنی ــه راحت ــار  را ب ــد چابه ــه بای ــود ک ــوط می ش ــدر مرب ــن بن ای
ــن  ــع و کشــورهای همســایه مرتبــط کنــد. نداشــتن ای ــازار توزی ــه ب کامــل ب
نــگاه در ســطح کالن چالــش بــزرگ دیگــری را بــرای ایــن بنــدر بــه همــراه 

خواهــد داشــت.

دو چالش »چابهار« برای اتصال به بازارهای منطقه
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رئیــس کارگــروه امــور نمایندگی هــا و تســهیالت اتــاق فکــر ســازمان 
بنــادر و دریانــوردی گفــت: شــرکت های کشــتیرانی عالقه منــد هســتند 
ــه  ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــاری در پاس ــه مخت ــد. روزب ــکی بیاین ــه خش ــه ب ک
بارنامــه سراســری در چــه شــرایطی قــرار دارد گفــت: بــرای انجــام کار جــدا 
ــراغ  ــه س ــا ب ــت م ــام اس ــال انج ــور در ح ــل کش ــه در داخ ــی ک از کارهای
ــردم  ــت ک ــد شــرکت صحب ــا چن ــم.  شــخصا ب شــرکت های کشــتیرانی رفتی
و آنچــه ســال ها در ذهنــم بــود و بــا تجربــه بــه دســت آمــده بــود بــه نوعــی 
تاییــد شــد. آن هــم ایــن موضــوع کــه شــرکت های کشــتیرانی عالقــه دارنــد 

ــد. ــت کنن ــم فعالی ــکی ه در خش
ــش  ــور در بخ ــال حض ــه دنب ــتیرانی ب ــرکت های کش ــه ش ــان اینک ــا بی او ب
لجســتیک هســتند گفــت: لجســتیک در کشــورهای دیگــر پیشــرفت زیــادی 
داشــته اســت. در همیــن زمینــه بــا شــرکت ناواشــیوا صحبت هایــی داشــتیم. 
نکتــه اینجاســت کــه ایــن شــرایط و تحرکــی کــه مــا در حــال حاضــر داریــم و 
همــه پیگیــر هســتند و همفکــری دارنــد تــا چگونــه ایــن تســهیالت را ایجــاد 
کننــد، دقیقــا در ناواشــیوا انجــام شــده اســت. مختــاری افــزود: در واقــع در 
منطقــه مــا ناواشــیوا به نوعــی می توانــد یــک الگــوی خــوب بــرای مــا باشــد. 
ــای  ــر بخش ه ــن و دیگ ــش راه آه ــتیرانی در بخ ــرکت های کش ــیاری از ش بس
ــال  ــع در ح ــرد: در واق ــح ک ــد. وی تصری ــرمایه گذاری کرده ان ــتیک س لجس

ــرو هســتیم  ــن فشــار از طــرف شــرکت های کشــتیرانی روب ــا ای ــا ب حاضــر م
ــح داد:  ــاری توضی ــم. مخت ــکی بیاوری ــا را روی خش ــر آن ه ــه زودت ــه هرچ ک
ــا راه آهــن  ــا دشــواری هایی کــه در مســیر مــدل فعلــی بارنامــه سراســری ب ب
ــه  ــم ب ــد داری ــن فراین ــه در ای ــت اندازهایی ک ــه دس ــا توج ــود دارد و ب وج
احتمــال قریــب بــه یقیــن کار را بــا جــاده شــروع خواهیــم کــرد. وی تاکیــد 
کــرد: ایــن مــدل حداقــل 40 درصــد فاقــد آن چیــزی اســت کــه در بارنامــه 
ــاز  ــت و نی ــی از کار نیس ــم. بخش ــال آن بودی ــه دنب ــن ب ــا راه آه ــری ب سراس

ــد. ــرآورده می کن ــه را ب ــاز اولی ــا نی ــد؛ ام ــرآورده نمی کن ــی را ب واقع
ــه  ــم بارنام ــرای روزی کــه بخواهی ــی می شــود ب ــن فتح الباب ــح داد: ای او توضی
سراســری را از طریــق راه آهــن انجــام صــادر کنیــم و شــرکت های کشــتیرانی 
مهــم را بــه شــکل آمــاده بــرای ایــن کار داشــته باشــیم.  مختــاری مشــکالت 
ــع تحقــق بارنامــه سراســری دانســت و گفــت:  ــن مان بورکراتیــک را عمده تری
ــادر  ــازمان بن ــن س ــا راه آه ــری ب ــه سراس ــود بارنام ــرای خ ــر ب ــرف دیگ از ط
همــکاری خوبــی دارد امــا ســاختارهای مــا سنگین هســتند. وقتــی بــه ســراغ 
ســازمان بنــادر، راه آهــن و گمــرک می رویــم متوجــه ایــن ســاختار ســنگین 
می شــویم. ایــن ســنگینی باعــث می شــود کــه نتوانیــم بــه آن هــدف اصلــی 

برســیم و بایــد بــه هــر شــکلی شــده ایــن ســاختارها ســبک شــود.

کشتیرانی ها به دنبال حضور در خشکی هستند

دی1396ماهنامهپیام انجمن
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آموزش
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اجرای کامل برنامه آموزشی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
موفقیت و دستیابی به کلیه اهداف از پیش تعیین شده حوزه آموزش و برنامه های اجرائی سال آموزشی 96 انجمن در حالی تحقق یافت که هنوز 3 ماه تا پایان سال 

باقی مانده است.

سمینار آموزشی
 » مدل های ذهنی مدیران موفق و برند آفرینی«

1
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4

5

6
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_
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33
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20

46

35
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39

40
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11

13

47

48

36

44

20

40

آشنایی با کشتیرانی ، منایندگی و بندر                        19 نفر                     مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته      

91 نفر                            اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

 اجاره کشتی                                        20 نفر                     مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته            

 آشنایی با کشتیرانی، منایندگی و بندر                      14 نفر               مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

صادرات، واردات و صادرات مجدد                  20 نفر                     مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

مبانی لجستیک و زنجیره تأمین                             20 نفر        مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

20 نفر                    مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته بارفرابری                                 

حقوق دریایی ) بازرگانی (                                18 نفر     مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

توقیف کشتی                                         18 نفر                     مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

مدیریت عملیات کانتیرن                             18 نفر                     مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته  

عملیات پایانه کانتیرن                                      18نفر                    مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

کار با کانتیرن                                           18 نفر                    مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته                                         

اسناد، قوانین و سازمانها                              20 نفر                     مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته                                           

19 نفر                     مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته                                           

19 نفر                     مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته                                           

 بیمه های دریایی                          18 نفر                     مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته                                         

  مدیریت عملیات پایانه مسافر دریایی                      20 نفر                     مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته                                         

عملیات پایانه مسافر دریایی              20 نفر                     مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته                                         

مدیریت عملیات کانتیرن                                     20نفر                    رشکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

فناووری اطالعات و ارتباطات
 بندری ) مقدماتی (

فناووری اطالعات و ارتباطات
 بندری ) تکمیلی (

ردیف         کد دوره                  نام دوره آموزشی               تعدادفراگیران                       محل برگزاری
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در این راستا اهم فعالیت های پیش روی مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته نیز بر اساس برنامه ریزی انجام خواهد شد که رئوس آن 

به شرح زیر است:   

1- بکارگیری سامانه آموزشی 

2- پیگیری تمدید گواهینامه های مهارت و شایستگی پیشکسوتان و مدیران عامل واجد شرایط

3- برگزاری دوره های آموزشی برابر تقویم آموزشی سال 1396

4- تهیه و تدوین مدارک و مستندات ممیزی مراقبتی نوبت دوم برای تمدید گواهینامه ایزو از شرکت توف اینتر سرت

5- برگزاری دوره » پذیرش انواع کانتینر« تحت نظارت سازمان فنی وحرفه ای 

6- انعقاد تفاهم نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی

7- تعریف دوره های جدید جهت گرفتن مجوز برگزاری از سازمان فنی وحرفه ای

8- انعقاد تفاهم نامه آموزشی دوره های MBA و DBA دریایی و بندری با موسسه آموزش عالی آزاد بهار

9- تهیه و تدوین سیالبس های دوره های MBA و DBA  دریائی و بندری

10- همکاری آموزشی با سایر سازمان ها، ارگان ها و شرکت ها 

11- دریافت مجوز دوره ها ی اختصاصی از سازمان بنادر و دریانوردی 

12- مشارکت در تهیه و تدوین کتب دوره های لجستیک بندری با سازمان بنادر و دریانوردی

13- اجرای آموزش های مورد نیاز سایر صنوف

14- ارائه دوره های لجستیک بندری در سایر استان ها

ردیف         کد دوره                  نام دوره آموزشی               تعدادفراگیران                       محل برگزاری

20

21

10

11

عملیات پایانه کانتینری                       20نفر              شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

کار با کانتینر                            20نفر              شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

ردیف         کد دوره                  نام دوره آموزشی               تعدادفراگیران                       محل برگزاری
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عملیات پایانه کانتینری                       20نفر              شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

کار با کانتینر                            20نفر              شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
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اخبار انجمن



دی1396پیام انجمن ماهنامه

47

نشست صمیمانه هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با مدیر عامل سازمان بنادرو دریانوردی
 در نشستی صمیمانه دبیر کل و هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و عالقه مندی ها٬ مشترکات فی ما بین بخش خصوصی و سازمان بنادرو دریانوردی 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست ضمن تاکید مهندس راستاد بر استفاده از توان بخش خصوصی، با نشست ادواری هیات مدیره انجمن کشتیرانی و 

خدمات وابسته هر سه ماه یکبار موافقت شد .

آموزش های مورد نیاز جامعه تجاری کشور در سایر استان ها
انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته قصد دارد دوره های آموزشی مورد نیاز جامعه تجاری کشور را در تمامی بر حسب نیاز آنها طراحی و برگزار نماید . در همین 

زمینه اولین دوره آموزشی با مشارکت صنعت فوالد در اصفهان برگزار شد .
در بازدید جناب آقای مسعود پل مه دبیر انجمن کشتیرانی از این هولدینگ ضمن حصول تفاهمات آموزشی و تبادل اطالعات مقرر شد با توجه به نیاز جامعه تجار 

اصفهان از این پس برگزاری دوره های آموزشی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته به صورت مستمر انجام پذیرد .
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نقش پررنگ انجمن در حل اختافات جامعه بندری  و دریائی 
از سال 1390 انجمن به صورت تخصصی وارد حوزه حل اختالفات دریائی و بندری شد . در این راستا و در ابتدا با تاسیس کمیته حل اختالف دریائی و بندری اختالفات صاحبان 
مشاغل این حوزه بررسی و با استفاده از اسناد و مدارک ارائه شده و نظرات کارشناسان خبره این حوزه که تماماً از پیشکسوتان خوشنام و صاحب نظران صنف تشکیل شده بود پرونده ها 
مورد بررسی قرار می گرفت .پس از گذشت چند سال و با توجه به موفقیت کمیته حل اختالف و داوری انجمن، انجمن کشتیرانی تصمیم گرفت شورای حل اختالف دریائی و بندری 

را تاسیس کرده تا وجاهت قانونی آراء صادره در صالحیت شورا از وجاهت قانونی الزم برخوردار باشد.
در نتیجه با پیگیری های مستمر و ارائه گزارشات الزم به قوه قضائیه، این قوه با تشکیل شورای حل اختالف در انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته موافقت کرد و اولین شورای حل 

اختالف تخصصی دریائی و بندری ایران در انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته تشکیل شد.
با این وصف انجمن به سه شیوه مختلف اختالفات حوزه دریائی و بندری را مورد بررسی قرار می دهد: 

1- کمیته حل اختالف و داوری 
2- شورای حل اختالف دریائی بندری: در واقع با رویکرد مصالحه پرونده ها را مورد بررسی قرار می دهد 

3- کارشناسی که حاصل ارجاع پرونده های اختالفی از سوی مراجع اداری همچون وزارت راه و شهرسازی ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و .... است.

شــوراي حــل اختــالف شــعبه تخصصــي 2629 در حــوزه اختالفــات دریایــي و بنــدري، آمــاده ارایــه خدمــات مرتبــط بــا وظایــف مربوطــه بــه اعضــای محتــرم و کلیــه 
متقاضیــان و ذي نفعــان اقتصــادي کشــور مــی باشــد. 

صالحیت های شورای حل اختالف 
 1- حل اختالفات از طریق صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به شورا مراجعه می کنند.  

2- رســیدگی بــه دعــاوی مالــی ماننــد چــک برگشــتی، ســفته، فاکتــور خریــد و فــروش، بارنامــه، اســناد عــادی یــا هــر نــوع پرداخــت دیگــر تحــت هــر عنــوان در ســقف 
20 میلیــون تومــان و صــدور حکــم  و رای قضایــی مقتضــی ) محکومیــت, رد دعــوی  یــا  ...... (

3- رسیدگی به دعوای تخلیه و تعدیل اجاره بها اعم ازمسکونی و تجاری به جز دعوای مربوط به سرقفلی و کسب کاروپیشه 
4-رسیدگی به دعوی الزام ایفای تعهد تا مبلغ 20 میلیون تومان  

5-رسیدگی به کلیه امورمربوط به وراثت مانندگواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن )این مورد در محل مجتمع 27 رسیدگی می شود(
6- رسیدگی به دعوای خسارت ناشی از تصادف وسایل نقلیه و افت قیمت خودروغیره  
7- رسیدگی به اعالم مفقودی کلیه کارت های معتبر مانند کارت ملی، شناسنامه وغیره 
8 - رسیدگی به دادخواست قرار تامین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری 

8- رسیدگی و صدور قرار تامین خواسته برای توقیف اموال و دارایی های طرف مقابل

آغاز به کار شورای حل اختاف دریایی و بندری 
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هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته از ابتدای سال 29 جلسه تا کنون برگزار کرده است.
بخشی موضوعات مورد بررسی در این جلسات به این شرح است:

1- مسائل و معضالت مربوط به THC )در دست پیگیری(
2- مالیات بر ارزش افزوده: منتج به توافق در عدم دریافت در مناطق ویژه اقتصادی 

3- ماده 38 قانون سازمان تامین اجتماعی )در دست پیگیری( 
4- توافق آموزشی ملی و کشوری با سازمان فنی و حرفه ای)در دست اجرا(

5- راه اندازی بخش مشاوره تامین اجتماعی 
6- راه اندازی بخش مشاوره مالیاتی

7- گستره آموزشی با هدف نشر و اشاعه فرهنگ دریائی و انتقال علوم لجستیک حوزه دریائی و بنری به کلیه ذبنفعان در بدنه اقتصادی کشور 
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کمک انجمن کشتیرانی به مردم زلزله زده کرمانشاه
اعضاء انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در راستای وظایف انسانی و مسئولیت های اجتماعی به یاری هم میهنان  آسیب دیده  از زلزله کرمانشاه شتافتند. کمک های 
نقدی و کاالئی شرکت های حوزه خدمات دریائی و بندری کشور به همت انجمن کشتیرانی خدمات وابسته به ارزش 11,485,000,000 ریال جمع آوری و تحت قالب 
49 دستگاه تریلر در اختیار آسیب دیدگان  از زلزله قرار گرفت. بخشی از این کمک ها عبارت است از 60 دستگاه کانتینر ، 26 دستگاه کانکس مسکونی و اختصاص 

مبلغ 1,925,000,000 ریال به امر ساختن مدارس و بازسازی منازل مسکونی .
اعضاء یاری دهنده در این امر خداپسندانه و انساندوستانه عبارتند از:

1- شرکت تاید واتر خاورمیانه 
2- شرکت لتکا آبی کیش 

3- شرکت بر و بحر 
4- شرکت توسعه خدمات دریائی و بندری سینا 

5- شرکت توشه بر 
6- شرکت حامل

7- شرکت ایران ترابر 
8- شرکت پاسارگاد بندر گناوه

9- شرکت فراحمل دریا 
10- شرکت هالل دریای ایرانیان

11- شرکت گراش دریا 
12- شرکت جنوب دریا بندر 

13- شرکت امیدان ساحل پارسیان 
14- شرکت پارس مارین 
15- شرکت هرمز مارین 

16- شرکت خیام ترابر
17ـ شرکت هفت دریا
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انجمن کشتیرانی 
برنده جایزه توسعه فرهنگ 

کسب وکار شد

نوزدهمیــن همایــش بیــن المللــی صنایــع دریایــی و نمایشــگاه بیــن المللــی صنایــع دریایــی 
و دریانــوردی در جزیــره کیــش برگــزار شــد.

در مراســم اختتامیــه ایــن همایــش از نهادهــا، شــرکت هــا و انجمــن هــای برتــری کــه اهتمــام 
بــه تقویــت و توســعه فرهنــگ و کســب وکار دریایــی کــرده بودنــد تقدیــر بــه عمــل آمــد.

ــی  ــن الملل ــش بی ــن همای ــدگان ای ــه برگزی ــته از جمل ــات وابس ــتیرانی و خدم ــن کش انجم
بــود. ایــن انجمــن بــه واســطه حمایــت از ســایر انجمــن هــای فعــال در حــوزه کســب وکار، 
ــوردی و  ــا و دریان ــوزه دری ــان در ح ــش بنی ــای دان ــه ه ــی از مجموع ــی و علم ــت عمل حمای
ــن  ــار علمــی تولیــدی توســط دانشــجویان و پژوهشــگران شایســته دریافــت ای ــه آث توجــه ب

ــزه دانســته شــد. جای
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گزارش تصویری
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آموزش
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شماره فاکسشماره تماسنام مدیرعاملنام شرکتردیف

8894291888803321محسن بهرامیاسپندان ترابر آتیه1
33561515-33561212076-076محمدرضا پل مهآباد اختر آریامن2
77538474/677524247میر محمود نبویارژن بین الملل3
8819068288190688ابراهیم یاسریآریا بنادر ایرانیان4
2204349022027267سمیرا زمانیانایرسا مارین5
8893040188890136سعید همبری امیرآبادیآبدیس مارین6
2201929222059070آیدین کاظم سلطانیاطلس اینسپکشن سرویسز7

88778040شهرام معصومی آالقاافق دریا8
8877691188796034

8877057188874450محمدرضا خشوعیامواج دریا9

مریم صادقی اصفهانیامید دریا 10
22662164
22662167
22662107
22662094

22662104

22253293/4کیوان بابا حیدریایران آبراه11
2222591122225941

سید علی حسن موسویایران باب12
33110111/5
33919553
33921384

 33929307

4408509743850132محمد رضا آقاپور ایران بازدید13

8817202488760183سید حسین میر محمد علیایران ترابر14

7822922179-22922177جالل خادمی الحسینیایران ترکمن15

88742468/7088744139جهانبخش اسدیایرسوتر16

 26216507علیرضا کبریاییایران مارین سرویسز17
22012479

22012479

2205910522057739جمشید خلیلیایران و هند18

33563946-33560959076-076حسین پل مهاردیبهشت بندر19

88195711علی رضوانایران هماهنگ بار20
8819573088205749

88728635لطف اله متقیامواج سفید دریا21
88728627

88728628
88727258

77612153جمشید دارابیانامواج آبی ایرانیان22
77625168-977618618

01152331347سید رضا حسینیامیر صدرا آریا23
0115233766701152332762

3088655326-88655320عبدالحمید شکوری اصلاسکوسیر24

امید مرادیامیدان ساحل پارسیان25
22879950
22879960
22879970

22879980

88533550سیاوش میر شکراییالماس دریائی شرق آسیا26
8853197088531801

388584075-88585071آرتمیس صفاری زادهالبرز ناوگان پارسی27

66808724محمدجعفر شیخ علیا لواسانیآبادان28
66806510-1166808718

8800322088003731بیژن الهوتیآرین حمل خلیج فارس29

لیست اعضاء انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
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شماره فاکسشماره تماسنام مدیرعاملنام شرکتردیف

88888239اکبر لطافتیآبران جنوب30
88790900 -788882341

2202513022025130بیژن صانعیآتشپا31

2222258325-22258319محمدرضا شجاعیآرامش آبی32

88677081/388665235سید میرزا علی قربانپورآهنگ دریا33

788719514-88480530سید محمود کمالیآراباختر34

88376401/388089133سید هادی هوشیار امامیآریا35

8873670088738111مجید عزیزیآل شیپز36

2380544622050081شاهرخ افشاریآذرپاد قشم37

2641581226415918علیرضا یعقوبیآریا دیزل اروند38

5888660367-57-88207956امیر محمد رحیمی آشتیانیایلیا دریای پارس39

4429461544294614بتول منتظری نجف آبادیآریا ترابر ایرانیان40

باربری بین المللی 41
8877496588742800صمد رحیم طالقانیایرانیان

8819836588198372شهال شیرخان رودبارکیایمن دریا زمین42

8859420788327583سید علی سید خاموشیامین ترابر43

سید مهدی میرمحمد علیآرام نگین بنادر44
88867525
88867512
88867438

89779662

8852529788511160داریوش بضاعت پوربارآوران ایران 45

88961542/3فرید صفار زادهباربران ایران46
8896277688966769

2588643330- 88643310امید ملکبر و بحر ایران47

88879101/688879107علیرضا ناصحبارویالنج48

688785158-88785152ابوالقاسم محمدی یکتاخدمات بندر جنوب49

توسعه خدمات دریایی و 50
84308 مجتبی دلگشائیبندری سینا

8820740088777923

88777920/188784646مهندس محمود کیابنیاد51
88774549

2213170022346113فرید عامریبنا گستر کرانه52

38707064-3051-38707060-051مجتبی بهاروندبهار ترابر کیان53

8885054288850870مهرداد داودیبیکران قشم54

2290689426420956سوسن حق بین توتونچیبروسان آریا55

88988648علی داود ترکمانبتا56
8895757088988648

33123800-33130610077-077عبدالحسین خدریبندرسازان گناوه57

لیست اعضاء انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
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شماره فاکسشماره تماسنام مدیرعاملنام شرکتردیف

5488602355-88602347ایرج مهردادفرباشه پارسه58

5-77639004عبدالحمید کرامتیپارت نیک59
77538474/677524247

88810263/4سید هاشم علویانپارس مارین60
8830389088841115

22011785جمشید رئیس قنواتیپارسیان سفیر دریا61
2201613722011813

88844545/688829335مهدی اسدپورپاکان ترابر62

33137216-22041064077علیرضا عبدالهی فردپاسارگاد بندر گناوه 63

8291188735793پرویز گالبیپرس64

8855157088551570علی چهابیپیوند دریا65

8855121088551210یاسمین راحت طلبپیوند ناو دریای آبی66

06-1466572903-66572907فرداد فیروز پورپترو آسیا67

388035653-88617480محمد رضا اشک ریزپارسام گستردریا68

6-88790935مجید صالحپاشا دریای شرق69
8888636088773313

8855162088551620نازنین راحت طلبپارس پیوند دریا70

2222020889776630مریم صفاریپیشتاز بندرسما71

288194456-88194461فرهاد گیویانپارس ترابر72

8877470088874434امیر صارمی تبریزیپایانه ترابر تهران73

8893329088933364محسن مظلومپنج اقیانوس و هفت دریا74

32230735-32230735076-076علی حیدری فرپرستو امواج اقیانوس75

33552225-076پگاه قربانیپیشگامان اقیانوس آرام76
88641938-9-

88553321مهدی اعتصامتایدواتر خاورمیانه77
88554322

88717367
88708909

622253623-22266705مسعود بحرانیتجارت دریای آبی78

3188481532-88481520محمود رضا عیاریترنگ دریا79

33514417-33514418076-076شاجی ماندا پامهترمینال ترانزیتی توانا قشم80
88674252

88194471آیدین محمد زاده شکوریترابر بار شرق81
8819447988194476

4360288736971محمد نیک پیتوشه بر82

2640123726422416حامد سعادتتوسعه تجارت روبینا83

88670482شروین علیقلی زادهتاجران دریا کاال84
8867053088197545

88789661/288798066مانا منجمیجت مارین سرویسز85

لیست اعضاء انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
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شماره فاکسشماره تماسنام مدیرعاملنام شرکتردیف

586083341-83561ایرج مظفریجهان دریا زمین86

8837717688377176رامتین حسن زادجهان دنیز کاال87

کشتیرانی جمهوری 88
2384126100111محمد سعیدیاسالمی ایران

8894271988947929محمد مهدی راسخجاده رانان جهان89

586084730-83561رضا مختاریجنوب دریا بندر90

888030052-88059334احمد فکور مطلقجهان امواج91

-32240568-051زهرا بهلولجهان گردان خراسان92

5-88759051علي محمودي سرايحامل93
88759753 - 4

88503779
88733610

1 عزیز بیگی بکتاشحمل و نقل  ترکیبی 94 0 (8 8 1 4 0 6 6 0
) 88303953خــط

488032406-88048030محمد اسماعیل دانشمندحمل دریایی ایران95
88048801

88048030/388048801مسعود دانشمندحمل واردات ایران96

2384313626100452کاپیتان حمزه کشاورزحافظ دریای آریا97

خدمات دریایی و مهندسی 98
1526100016-26100013اسدا... قطب رزمجوکشتیرانی قشم

88643400/1588771153افروز شریفیانخدمات ساحلی ایران99

5088519546-88519546علی حمیدیخلیج پژم100

8887905088799107ابوالقاسم قماشچیخلیج ایران101

احمد آقامحمدیخرمشهر آروین102
26603400
22645021
22644049

22644049

محمدرضا صادقی اصفهانیخلیج آبی103
88882448
88790155
88884062

88790155

علی حکاکخورشید دریای آبی104
86086748
86086729
86086714

86086593

8887184288871558حسین صاحبیخط دریا بندر105

688710475-88700265رسول رضا زادهخیام ترابر106

8858341688583788اشکان شریفی خط آبی بی تا 107

88742919ماهرخ پزشکیخدمات کشتیرانی ایران108
22494724-2588742800

2769700022778780مصطفی بهجتخدری جهان دریا109

0615232520906152325209فرناز فرهادیانخط سفید جاده110

88771342/688771938ماشاا... قاسمی نژاددریا پارس111

لیست اعضاء انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
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شماره فاکسشماره تماسنام مدیرعاملنام شرکتردیف

88899296محمد سعید آل علیدریای سرخ112
8880338988803507

7530100075301999سید جمال میریدریا سرعت113

88501160/488750299علیرضا پیرنیادلتا114
88753586

7526426409607الهه سادات صفویدریا پیمای امین پارس115

88304418/9دکتر محمود دورقی زادهدورقی116
88302067

88307453
88344974

8882998888307313عبدالهادی جابری پوردریا دار تابان117

88938647صمد کریم زادهدریا ساالر بریس118
88940586/788916084

علی اکبر غنجیدریای خزر119
26100390-1

0181-3225662
0181-3229088

26100099
0181-3223626

حامد کاوهدریا درخش120
88775582/5
88655301-888775587

22039315مسعود عطریدریا بار121
2620326422039590

33681154-33377484076-076عباس عنبریدریا وحدت جنوب122

4-88774853بشیر فرجی جوبنیدنیا بار123
88781450-188773951

8862511088625175قدیر شعیبیدریا طالی هرمز124

2225048322907441احمد خاتمیدلوین دریا125

8853355088531801راهیل الهی نیادریا منظر مروارید126

37666916-37666199051-051محمدکریم فتاح بیگیدروازه طالئی ایرانیان127

2278210522799250ماندانا قوی روحدریای متحد امیران 128

32210264-32210261076-076امیر سوری پوردریای آبی متحد129

6642490066421216محمد رضا کامیابراه آهن حمل و نقل130

نسرین بیونقی روشاک دریا131
88674529
88674569
88674730

88674881

88773487فریال جهانبخشروشا راه جهان132
8877294488881172

8107915122012198محمد درویش قانعرسام مارین133

8877789488774651مریم اقوام زادهرایکا دریا تجارت ایرانیان134

388731558-88759872جلیل محمودی سرایراه ترابر135

88756211/288769059نسرین مکریروان راه136

 22063264گگن دیپ سینگراهیان تجارت مارین137
2206342322062926

لیست اعضاء انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
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شماره فاکسشماره تماسنام مدیرعاملنام شرکتردیف

88645170/688645177/8پرویز هیبدیزاگرس138

2225599522255987علیرضا سپهیاررحیل دریا139

0513222060305132251645رضا لوکیژرف اقیانوس آبی140

8873788088746089داود سامنیرنگین کمان خاورمیانه141

8877470088888364مجید رضا نریمان مرادیزنجیره142

4431843944327605معصومه فراززنجیره جهانی تامین143

288533779-88533571محمدرضا غزال زادهزالل دریا کارون144

مهسا اکبرزاده ماکوئیزیما سپهر دریا145
88600590
88605529
88604987

 88600580 
داخلی 100

7-88709456 88725758محمد مهدی عسگریخدمات دریائی ستاره146

8862822188214480فریدون دربندیسام لنگر147

88777788فرهنگ رازقپورسفینه دریا148
88877585-888880740

خسرو صفاری زادهسیری149
88591463
88591476

88581870-4
88591457

8873644088736478عبدالزهرا محالتی پورسیزارک150

88325375جواد احمدزاده سبزوارسفیر دریا ساحل151
88314831-388847845

4588643555-88643535غالمرضا طهماسبیسیما مارین152

522028780-22028782پژمان نیک صفتسپهرران ترابر153

40221044غالمرضا ماشینچی محرزسی دلف154
4022105040221051

40221044حبیب اهلل یگانهسی دلف قشم155
4022105040221051

77612541/2سید ناصر باغبانیسینا صدر156
7768644577685168

88878601/1088783550فریدون قره باغیسیوند دریا157

88600111/6886600110امیر سامان مددیستاره دریای سپید158

86081976غالمعباس حافظی بیرگانیسکان پارس159
8608470686083194

1422143815-22143810وحید مشکبوستاره دریا160

488777121-88878501محمد احمد آبادیستاره تدارک دریا161

شهریار کیهانیسند باد بحری162

88735748
88735546
88735398
88736082

88527011-15

88526999
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5-88541242لئون آهارونیانستی163
88514750

88541301
88730737

8888865088880520حبیب اهلل شیرازیانسعادت سرعت164
7988643384-88643370یونس جداریساحل بیکران آریا165
888652559-88652555علی قائدیسیوان دریا166
8880975388807374بهروز عابدیسرور ترابر167
388216203-88216181موسی قلیکی میالنسیروان ترابر ماد168
2265869022658692مصطفی شاهسونستاره دریای نیوشا169

8880067988800403فاطمه جمشیدیسیما جم ترابر170

8817489088174794پیمان مظفری فردسپهر دریا گیتی171

88718256دکتر غالمرضا خواجه پورشمیم دریای آریا172
88552918-2088718257

77609335همایون اسدیشیب173
7760859177605290

288305968-88810001حمیدرضا اکبرجانیشهاب ثاقب174

1088760173-88549306سعید صیادیشاهوترابرپارس175

2-88318850داریوش تیموریصحرا ترابر176
8884737288847373

صدف دریایی خلیج 177
7-88212235آرش مددیفارس

88035258-988210159

صندوق توسعه صادرات و 178
 88515646سید محمد حسینیفرآورده های نفتی ایران 

8851574788538773

محمد رضا رامین اخوانطلوع صبح نیلگون179
22253306
86080389
86080378

88194943

8896304988965419خدابخش امینیفانوس ساحل180

88655111مرتضی وهاب پورفروغ دریا 181
88655250-7388655273

3-8688544872-88544874سینا مجدپورفرادریا182

88895582سلیم ناجی پورفراحمل دریا183
88918942-4488898367

8821729588058661حمید رسولیفروهر دریای پارس184

2241197022411965فرهنگ قاسمی نژادفرهنگ آبهای آرام185

988995512-88979737فرزاد صفارزادهفراسو بار186

489780843-88922763امیر حیدریانفرتاک دریای آرام187

5488172650-88172650مژگان حیدریفرشته اقیانوس آبی188

8871412788728306فرهاد آل معززفانوس طالئی جزیره189

خدمات دریایی و بندری 190
22274535/722220759محمد صادق کاوهکاوه

88836664/588843176مهرزاد معین انصاریکاالی سریع191

لیست اعضاء انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
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کشتیرانی 192
88742917احد صالحیکانتینر)کانشیپ(

8874292888742910

2201220122012201پیمان نبوی فرهمندکاال ناوگان شرق193
8873726988504280بهروز دولتشاهی زندکشتی و کاال194
88785585/788784505امیرحسین مصدقیکلوپ اسالمی پی اند آی195
88643647/5788643662مژگان سنگیکاروان اقیانوس شرق196
8854347488545349علیرضا صفیعیکیان دریا آریا197
8875606288756093مجتبی اشراقیکیا دریا کاال198
988614156-88621385مرجان اکبر زاده ماکوئیکوشا تجارت تابان199

ایراندخت باغچه سراییکرانه دریای آریا 200
88528779
88534858
88756224

88755499

243855744-66381101افشین آقا مهدی قمصریکهکشان کاال و دریا201
0763356179907633561944بهاره نائبی پورکیمیا دریای طوس202

22254752/5غالمرضا کامیابگلف اجنسی ایران203
22227015 -1622254759

22891794رویا حجتیگل204
19-2289301822848863

88709832/4عبدالرضا ناطقگروه سرمایه گذاران کیش205
داخلی 8 فکس88703555

586082064-83561حمید مختاریگراش دریا206
988641949-88641508محمد مشیر سیناییگذرگاه خلیج فارس آبی207
8853301588533918الهام شکریلتکا آبی کیش208
8853301588533918غالمرضا متدین اعتمادیلتکا سپهر پارس209
8852581588767381محمد امین جشنلوتوس دریا بندر 210
4364288475332مهران مفتاحیلوتوس مارین211
8879880088798483محمد تقی روشناییماروس ترابر212
88810263/488301798سید محمود علویانمارین بار213
2202877822028779و 82محمد ذکائیمدیریت بار و دریا214
422058763-23803303سیروس کیان ارثیملی نفتکش ایران215

عبدالحسین مهربانمهربندر216
077-33322412
077-33342211

077-33342212077-33322184

8879279388791928مسعود عمرانیموج مد217
888750585-88753476سیامک رحیمی طاریمیزان بار218

84396کاپیتان فرخ هاشمیموسسه رده بندی آسیا219
8439710188025558

موسسه رده بندی ایمنی 220
88324121حسن رضا صفریصنعت ایرانیان

88824918
88324734
42186000

988643615-88643601صدیقه تفرشی حسینیمرسک ایران221
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0218372088703090بابک داعی قزوینیمشکین222
8865534688655349عیسی نوبخت دوانلومازند دریا223
4405302244058957خدیجه تقی زاد ارجمندمژده ترابر224
6687255166860562منیرالسادات حسینی خضریمیثاق ظفرتابناک225

نمایندگیهای کشتیرانی 226
8879521188776951مجید کربالیی صفر لواسانیبنیاد

8713900087139434سهیال سلیمی نبینیکان ترابر227
8865534688655349عیسی نوبخت دوانلومازند دریا223
4405302244058957خدیجه تقی زاد ارجمندمژده ترابر224
6687255166860562منیرالسادات حسینی خضریمیثاق ظفرتابناک225

نمایندگیهای کشتیرانی 226
8879521188776951مجید کربالیی صفر لواسانیبنیاد

8713900087139434سهیال سلیمی نبینیکان ترابر227
2488602355-88612114رامین نیکپور بدرنسیم دریا228
4306888530545مژگان باب الحوائجینسیم اطلس اقیانوس229
688741438-88531771حسین زمانیناوگان بار230
8862631688626316سپیده معرف نیکانناوگان اقیانوس اطلس231
288203237-88647520محمد سمیعینیواد دریا232
488784942-88877530علی آقا شریفینیک تک233
8877658688784493امیرصارمی تبریزینارین شرق کاال234
2769750027697212سکینه سنائینیل گستر بندر آبی235

22854127 الیرادمرد افتخارنامداران ترابر236
2285413122854129

8834125488825052محسن تحرزینیلگون امین بندر237

88307000مجید سجدهوالفجر238
8830038188309149

88804999حسین ناجی پورهرمز مارین239
8889976788803901

2222530322270638مجید ورشوسازهفت دریا240
4449513844606288کامران حسین زاده بختوریهدف مارین241
8420922484209148نوروز طیبی صدرآبادیهوپاد دریا242

 75992سعیده سادات صفویهماهنگ دریای پارس243
26645063-6526705791

688190927-88190644منوچهر تاتیناهدایت کشتی خلیج فارس244
586084730-83561اقدس درونههالل دریا ایرانیان245
8817101088176791محمد زارعی شجاعیهویار ترابر246
8871394088707980شهرام شهرامیهانزا247

سیدمحمد رضا هاشم زاده همادیس فرابر248
همایونی

88709832
8870983388103724

2219457189775307عضو انفرادیغالمرضا متدین اعتمادی249

لیست اعضاء انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته








