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»عباس آخوندی«، مسیر پیشرفت را به منتخب ملت نشان 
می دهد. هدف و غایتی هست که جز با تدبیر و امید نمی توان 
بدان دســت یافت. اســتیضاح وزیر راه و شهرسازی اما 
می تواند دستیابی به آن هدف واال را حداقل دچار کندی کند.

 افتخاری دیگر برای جامعه دریایی کشور؛داسـتان جـلد .....

ICS اخذ مجوز برگزاری آزمون
توسط انجمن کشتیرانی  

D i g i t a l

 بیمکو چشم انداز حمل ونقل کانتینری را پیش بینی کرد؛

 رونق بازار کانتینری ها در سال های
۲۰۱۸ و ۲۰۱۹

 6 دلیل برای اینکه نمایندگان مجلس
دوباره به آخوندی اعتماد کنند
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انجمـن کشـیترانی و خدمات وابسـته موفق بـه دریافت 
مجوز برگزاری آزمون موسسـه بین المللی ICS  در ایران 
شـد. انجمن کشـتیرانی تنها مرکـز آموزشـی دریایی در 
کشـور اسـت که ایـن مجـوز را دریافت کرده اسـت. پس 
از تـاش و پیگیـری های موثر اعضای کمیته مشـورتی، 
تخصصـی آمـوزش انجمـن کشـتیرانی، ایـران بـه جمع 
کشـورهای برگزارکننـده آزمون ICS  پیوسـت. موسسـه 
بین المللی ICS  از سـال ۱۹۱۰ در شـهر لندن تاسـیس 
شـده و هـم اکنـون دارای ۲۷ شـعبه معتبـر در سراسـر 
جهـان اسـت. ایـن موسسـه معتبـر آموزشـی حـدود ۴ 
هـزار عضـو دارد و سـاالنه، ۵ هـزار نفر بـرای آزمون های 
آن ثبـت نـام به عمـل می آورنـد. همچنین مـدرک این 

موسسـه، از جمله معتبرترین مـدارک اعطایی در صنعت 
دریانـوردی بـه شـمار مـی رود کـه در کشـور، معـادل 
دانـش نامه کارشناسـی ارشـد محسـوب می شـود. طی 
مـاه هـای اخیـر، تـاش هـای فراوانـی از سـوی کمیته 
آمـوزش انجمـن کشـتیرانی بـه منظـور دریافـت مجـوز 
برگـزاری آزمـون در ایـران صـورت گرفـت. در نهایـت 
موسسـه بیـن المللـی ICS، بـه صـورت رسـمی، تهـران 
را بـه عنـوان یکـی از مراکـز برگزارکننـده آزمـون خـود 
پذیرفتـه کـه این افتخـاری بزرگ بـرای جامعـه دریایی 
کشـور به شـمار مـی رود. آزمـون موسسـه ICS دوبار در 
سـال و در مـاه هـای مـی و نوامبـر بـه صـورت همزمان 
در سراسـر نمایندگـی هـای فعـال دنیا برگزار می شـود.

نشست کمیته مشترک اعضای 
انجمن کشتیرانی و انجمن خراسان

فعالیت غرفه انجمن در نمایشگاه 
بین المللی دریایی بندرعباس

روان سازی قانون ترانزیت، گران بودن ناوگان و عدم باور و 
نگاه مثبت مسئوالن به ترانزیت از جمله مسائل و مشکالتی 
است که فعاالن این عرصه با آن مواجه هستند و الزم است، 

دولت نگاه خود را به حوزه ترانزیت تغییر بدهد. 

استیضاح آخوندی مبانی فنی و 
تخصصی ندارد

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته:

 ICS اخذ مجوز برگزاری آزمون

نگاهـی منصفانـه بـه کارنامـه پرثمر دکتـر عباس 
دولـت  در  شهرسـازی  و  راه  وزیـر  آخونـدی، 
هـای یازدهـم و دوازدهـم نشـان خواهـد داد کـه 
دسـتاوردهای ایـن مـرد پرتـاش در عرصـه عمل 
قابـل سـتایش و مطلـوب بـوده اسـت. از جملـه 
اقدامـات شایسـته وزیـر راه و شهرسـازی، می توان 
بـه نوسـازی و بازسـازی نـاوگان هوایـی، بـدون 
اسـتفاده از منابـع داخلـی و بهره منـدی از سـایر 
شـقوق تامیـن مالـی خارجـی اشـاره کـرد کـه 
منجـر به امضـای قـرارداد خریـد چندصـد فروند 
هواپیمـا از شـرکت های مطـرح بیـن المللی شـد.

 دکتـر آخونـدی عملکـرد و ماموریـت خـود را بـه 
منابـع داخلـی معطـوف نکـرد و موفـق هـم بـود. 
در حـوزه دریایـی نیـز وی بـا اسـتفاده از منابـع 
داخلـی و خارجـی در بخـش خصوصـی توسـعه 
بنـادر و بخش هـای زیرسـاختی را رقـم زد کـه 
خوشـخبتانه یـک مـورد آن در فاز ۱ بندر شـهید 
بهشـتی چابهار به مرحله افتتاح رسـید. همزمان، 
فعال شـدن کریدور ترانزیتی هند-ایران-افغانستان 
بـود کـه ۲۰ سـال در محـاق مانـده بـود. توسـعه 
شـبکه ریلـی در بنـادر نیـز از موضوعـات مهمـی 
بـود که کلیـد اجرایـی آن در ایـن دولت زده شـد. 
بـا ایـن حـال، بخـش قابـل توجهـی از مشـکات 
کنونـی حاصل سیاسـت های دولت های گذشـته 
اسـت و تهدیدهـا و تحریـم هـای اقتصـادی نیـز 
باعـث شـده تـا دولـت، توانمنـدی الزم را در حوزه 
تامیـن مالـی نداشـته باشـد و ایـن موضـوع، بـه 
هیـچ عنـوان بـه شـخص وزیـر و عملکـرد وی 
ارتبـاط نـدارد. بـه همیـن دلیـل، اسـتیضاح دکتر 
آخوندی مبانـی فنی و تخصصی نـدارد. امیدواریم 
نماینـدگان محتـرم مجلس، بـا اعتماد مجـدد به 
ایـن وزیر پرتـاش، زمینه را برای کسـب توفیقات 
پیـش رو در صنعـت حمـل ونقـل فراهـم آورنـد.

خـبر
ویـژه 

افتخاری دیگر برای جامعه دریایی کشور 

ورود ۴۴۰ فروند کشتی فله بر به 
ناوگان جهانی در سال 2۰18 

چرا سرمایه گذاری مرسک در 
کشتیرانی متمرکز شد

 ۲۰۱۷ سـال  در  انتظـارات  شـدن  بـرآورده  از  پـس 
میـادی، پیـش بینـی مـی شـود کـه حرکـت رو بـه 
جـاری  سـال  در  درصـدی   ۳ ارتقـای  فعلـی،  رشـد 
نیـز ادامـه پیـدا کنـد. چیـن بـه عنـوان بـزرگ ترین 
شـاخص حمـل ونقـل کشـتیرانی در جهان مـی تواند 
ایـن رشـد را ادامـه بدهـد، امـا هند بـا توجه به رشـد 
۷.۸ درصـدی تولیـد ناخالـص داخلـی رکوردهـا را به 
تنهایـی بـه نـام خـود ثبـت کنـد. همچنیـن در اوایل 
سـال ۲۰۱۸ میـادی، ۴۴۰ فرونـد کشـتی فلـه بـر 

دیگـر بـه نـاوگان جهانـی افـزوده خواهـد شـد. 

نشـریه فاینانشـال تایمز تصمیم شرکت کشتیرانی مرسک  
بـرای رهـا کردن سـرمایه گذاری در بخش انـرژی و تمرکز 
سـرمایه هـای خـود بـر روی حمـل ونقـل کانتینـری را 
حرکتـی شـجاعانه تلقی کرد. چـرا که صنعت کشـتیرانی 
در حـال یـک جهـش بـزرگ جهانـی اسـت. در چنیـن 
شـرایطی مـوج جدید ادغام های شـرکت های کشـتیرانی 
باعـث شـده کـه سـهم بـازار ۵ شـرکت برتـر از ۴۵ درصد 
در سـال ۲۰۱۴ میـادی بـه ۶۴ درصد افزایـش پیدا کند. 
تضمیـن سفارشـت بـرای کشـتی هـای کانتینری تـا ۱۵ 
سـال آینـده باعث شـد تا مرسـک ایـن تصمیـم را بگیرد. 

 سرمایه گذاری جدید ۱۰۰ میلیون دالری ICTSI  قدم دیگری در جهت 
توسعه اسکله بت ۲۷ و بازسازی و ارتقای اسکله های ۱۹، ۲۰ و ۲۱ عراق 
خواهد بود. پیش از این نیز سرمایه گذاری ۱۵۰ میلیون دالری انجام 
شده بود و حاال ۱۰۰ میلیون دالر دیگر به این پروژه تزریق می شود.

انریکه کی رازون  |   
رئیس اپراتور ترمینال کانتینری فیلیپین   ¦     

مقامـات انجمـن بنـدری آمریـکا  )AAPA(، ویلیـام فریدمن، 
مدیرعامـل بنـدر کلیولنـد را بـه عنـوان نماینـده خـود بـه 
بودجـه  درخواسـت  پیگیـر  تـا  انـد  کـرده  معرفـی  دولـت 
در  آمریـکا  بنـادر  تجهیـز  و  توسـعه  دالری  میلیـارد   ۶۶
را در  پرونـده خـود  فریدمـن  باشـد.  رو  پیـش  یـک دهـه 
جلسـه ای بـا عنـوان »چالـش هـا و نیازهـای زیرسـاختی 
آب هـای آمریـکا« بـه مجلـس سـنا ارائـه داد. گـزارش او بـه 
موضوعاتـی همچـون نگهـداری زیرسـاخت هـای ناوبـری و 
دریانـوردی، توانبخشـی و جایگزینـی متمرکـز شـده اسـت. 
کـورت نـاگل، رئیس انجمـن بندری آمریـکا و مدیرعامل بندر 
کلیولنـد در خصـوص ایـن گـزارش گفـت: » انجمـن بندری 
آمریـکا انتظـار دارد کـه ریاسـت جمهـوری و کنگره در سـال 

۲۰۱۸ توجـه ویـژه ای نسـبت بـه مسـائل عنـوان شـده، از 
جملـه سـرمایه گـذاری در زیرسـاخت هـای دریایـی داشـته 
باشـند. فعالیـت هـای حمـل ونقـل دریایـی و بنـدری، ۲۶ 
درصـد کل تولیـد ناخالـص داخلی آمریکا را شـامل می شـود. 
ایـن فعالیت هـا در مجمـوع، ۲۳ میلیـون کار در این کشـور و 
همیـن طور بیـش از ۳۲۰ میلیـارد دالر در سـال درآمد ایجاد 
مـی کنـد. درآمدی کـه بخشـی از آن مربوط به مالیـات های 
فـدرال، ایالتی و محلی اسـت.انجمن بندری بـرای اطمینان از 
 حفـظ این مشـاغل و درآمدهـای مالیاتـی آن و افزایش حجم

حمل ونقل که در آینده بتواند از اقتصاد آمریکا پشتیبانی کند، 
بـا همـکاری اعضای خود توانسـته محل سـرمایه گـذاری ۶۶ 
میلیارد دالری آمریکا در حوزه های دریایی را شناسایی کند.«

 رونق بازار کانتینری ها 
در سال های 2۰18 و 2۰1۹

 بیمکو چشم انداز حمل ونقل کانتینری را
پیش بینی کرد؛ 

بودجه 66 میلیارد دالری برای بنادر آمریکا 

ویـژه خـبر

مسئوالن دریایی از ترامپ درخواست کردند

محمود امتی  |   
نایب رئیس انجمن شرکت های حمل ونقل خراسان   ¦     

هیـات  اعضـای  مشـترک  نشسـت  چهارمیـن 
مدیـره انجمـن کشـتیرانی و خدمـات وابسـته بـا 
اعضـای هیـات مدیـره انجمـن صنفـی شـرکت های 
حمل ونقـل بیـن المللـی اسـتان خراسـان در سـالن 
همایش هـای انجمن کشـتیرانی برگـزار شـد. در این 
جلسـه، اعضای هیـات مدیره هـر دو انجمـن به بیان 
نقطـه نظـرات و مسـائل مرتبـط بـا صنعـت حمـل 
ونقـل  کشـور پرداختنـد و راهکارهای مناسـب برای 
رفـع برخـی مشـکات را مـرود بررسـی قـرار دادنـد. 

دبیـرکل انجمـن کشـتیرانی و خدمـات وابسـته از 
فعالیـت غرفـه این انجمـن در نمایشـگاه بین المللی 
دریایـی در بندرعبـاس خبـر داد و گفـت:» انجمـن 
کشـتیرانی و خدمـات وابسـته بـه واسـطه رسـالت و 
اهدافی که دارد در تاش اسـت تا حضور شایسـته ای 
در نمایشـگاه های تخصصـی دریایـی داشـته باشـد. 
اطاع رسـانی  نیـز  کشـتیرانی  انجمـن  غرفـه  در 
مناسـبی در خصـوص فعالیـت هـای متنـوع ایـن 
انجمـن بـه اطـاع عاقـه منـدان خواهـد رسـید.« 

چشـم انـداز بـازار بیمکـو در بخـش حمـل ونقـل 
کانتینری سـال ۲۰۱۸ نشـان از رشـد ناوگان حمل 
دارد. مطابـق پیـش بینی اخیر بیمکـو، بزرگ ترین 
سـازمان بیـن المللـی حمـل ونقـل دریایـی جهان 
نشـان از رشـد تقاضـا بـرای اکثـر شـرکت هـای 
الینـری دارد. موضـوع رشـد تقاضـا در اوایـل مـاه 
ژانویـه سـال ۲۰۱۸ باعـث افزایش نرخ ها شـد. این 
در حالـی اسـت کـه بـازار در مـاه اوت و دسـامبر 
قیمـت کاهـش  شـاهد  میـادی  گذشـته   سـال 

حمل ونقل دریایی بود. 
نـاوگان  میـادی،  جـاری  سـال  ابتـدای   در 
حمـل ونقـل کانتینـری دنیا بـا رشـد ۱.۲ درصدی 
مواجـه شـد و ایـن موضـوع بـا آمارهـای همزمـان 
رشـد،  ایـن  کنـار  در  دارد.  همخوانـی   ۲۰۱۶
تحویـل  ژانویـه  مـاه  در  نیـز  جدیـد  کشـتی های 

شـدند. دهنده هایشـان  سـفارش 
 آخریـن زمانـی کـه بـازار بـا چنیـن رشـدی مواجه 
میـادی   ۲۰۱۰ سـال  جـوالی  مـاه  بـه  بـوده 
بازمی گـردد. نتیجه ایـن موضوع، افزایـش تعداد یک 
میلیـون TEU کانتینـر بـه نـاوگان فعلـی خواهد بود. 
پیـش بینـی بیمکـو در نهایـت ایـن اسـت کـه در 
سـال ۲۰۱۸، بـازار بـر روی بخـش حمـل ونقـل 
کانتینـری متمرکـز مـی شـود. در حـال حاضـر، 
۵۳ فرونـد کشـتی TEU ۱۳۵۰۰ کانتینـری بـرای 
تحویـل در سـال جـاری برنامـه ریزی شـده اسـت. 
کنونـی  وضعیـت  رشـد  تـداوم  از  اخیـر  گـزارش 
خبـر مـی دهـد. اگـر چـه تقاضـا در انتهـای سـال 
۲۰۱۷ میـادی کاهـش یافـت، امـا ایـن رونـد رو 
بـه رشـد نشـان از بهبـود وضعیـت در آینـده بـازار 
خواهـد داشـت. به همیـن دلیل، بیمکـو پیش بینی 
مـی کنـد بـا توجـه بـه رشـد نـاوگان حمل ونقـل 
سـال  در  بـازار  آینـده،  هـای  مـاه  در  کانتینـری 
درصـدی  رشـد ۳.۹  نیـز شـاهد  میـادی   ۲۰۱۹
باشـد. ضمـن اینکـه ایـن رشـد در بـازار آمریـکای 
 شـمالی، بـا توجه بـه ورودی بیشـتر ، محسـوس تر 

خواهد بود.
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پـرونـده

آنچه در مقاله استیضاِح استیضاح از قلم وزیر محترم راه 
و شهرسـازی در آسـتانه سـال نو تراوید آرزوی چشمانی 
بـرای دیـدن در ورای نـگاه کـردن و گوش هایـی بـرای 
شـنیدن نه گوش کـردن و روحی کـه بزرگیش پذیرنده 
تمـدن ایرانشـهر بـا همه مشـابهت هـا و تفاوت هـا بود 
تـا بتوانیـم از اسـارت چیزهایی کـه در بندمان کشـیده 
اسـت رهـا شـویم و بـه همیـن دلیـل هـم از روی حزم 
پرسـش هایـی را بـا برخـی از نمایندگانـی کـه خواهان 
اسـتیضاحش بودنـد طـرح نمـود. برخـی از نماینـدگان 
براسـاس  صرفـا  اسـامی  شـورای  مجلـس  محتـرم 
بـزرگان جنـاح  بـه تشـخیص  و  ماحظـات جناحـی 
مطلـوب کـه بـه آن تعلـق دارنـد آرای خـود را در مورد 
اسـتیضاح وزرای محتـرم بـه صنـدوق خواهنـد ریخت. 
بنابراین روی سـخن این مقال بـا اکثریتی از نمایندگان 
محترم میباشـد که همیشـه بدنبال برکشیدن حقیقت 
و شـنیدن آرا و نظرات مختلف و سـپس تصمیم گیری 

براسـاس منافـع ملی کشـور می باشـند.
عبـاس آخونـدی از معدود متفکرانی اسـت که با اقتصاد 
سیاسـی آشـنایی دارنـد و در عمـل دارای ایده هایـی 
هسـتند و پاشـنه آشـیل او نیـز همیـن خردمنـدی و 
فرهیختگی اسـت. به نمایندگی از هیـأت مدیره انجمن 
کشـتیرانی و خدمات وابسته و قسمتی از جامعه بندری 
و دریایـی کـه بـه حمـل دریایـی کاال اشـتغال دارنـد 
صمیمانـه بـه اسـتحضار نماینـدگان محتـرم مجلـس 
می رسـاند بخـش خصوصـی فعـال برایـن بـاور اسـت 
کـه صنعت حمـل و نقل و لجسـتیک مهجور کشـور تا 
کنـون چنیـن وزیـر فرهیخته ای بـه خود ندیده اسـت 
و دغدغـه آینـده این صنعـت مهم که نقش زیرسـاخت 
را بـرای همـه و کلیـه صنایـع دیگـر ایفـا می نمایـد، بـا 
حضـور دکتر عبـاس آخوندی بهتر رقـم خواهد خورد تا 
بدون او، و مهمتر آنکه چنانچه اسـتیضاح به بار نشـیند 
پیامـی کـه از طریق گروه مرجع ایـن صنعت به اجتماع 
منتقـل مي شـود نمي تواند پا بر سـر یأس گـذارد و امید 
را تکثیـر نمایـد، آنچـه بیـش از هـر چیز نیـاز جامعه و 
کارآفرینـان بمنظور مقابله با بیکاری و فسـاد مي باشـد. 
امـا بـه تصمیمـات خردمندانـه مجلـس آنهم بـا حضور 

هیـات رئیسـه توانمند مي تـوان امیـدوار بود .

 امید ملك 
 رئیس هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

 پا بر روی یأس
باید گذارد

يادداشت  مـوضـوع:
استیضاح وزیر راه و شهرسازي

 یحیی کمالی پور 
نماینده مجلس:
استیضاح آخوندی در شرایطی که 
نزدیك سال جدید می شویم به صالح 
نیست و به کشور آسیب می زند.

سید کاظم دلخوش اباتری، نماینده مجلس:
آماری که از تــالش های وزیــر راه و شهرســازی داریــم حاکی از 
این اســت که در طول تاریخ گذشــته عملکردشــان بی نظیر بوده 
اســت. اگر طی ماه های اخیر اتفاقــات ناخوشــایندی در این حوزه 
رخ داده، امــا نباید توانمنــدی هــای غیرقابل انــکار آخوندی زیر 
ســوال برده شــود و به همین جهت باید مورد حمایت قــرار بگیرد.

6 دلیل برای اینکه نمایندگان 
مجلس دوباره به آخوندی 

اعتماد کنند

»بــا اســتناد بــه اصــول هشــتاد و هفتــم و یکصد و ســی و ســوم قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایران 
و بــا عنایــت بــه رأی اعتمــاد مــورخ 1396.5.29 مجلــس شــورای اســامی، جناب عالــی بــه ســمت »وزیــر 
راه و شهرســازی« منصــوب می شــوید تــا بــا به کارگیــری همــه اســتعداد و صاحیــت خویــش و اســتفاده از مدیــران 
شایســته، در پیشــبرد برنامــه دولــت دوازدهــم و اولویت هــا و مأموریت هــای اباغــی رییــس جمهــور اقــدام نماییــد.« 
ایــن بخشــی از حکــم دکتــر روحانــی بــه عبــاس آخونــدی اســت. وزیــری کــه تابســتان امســال بــا 188 رای موافــق، 
ســکان مدیریــت همــه راه هــای کشــور را بــه دســت گرفــت، امــا درســت 205 روز بعــد از آن قرار اســت برای بار ســوم 
در طــول دو دولــت یازدهــم و دوازدهــم، مقابــل بهارســتان نشــین هــا قــرار بگیــرد تــا پاســخگوی ســوال هــای آنهــا 
باشــد. دالیــل اســتیضاح امــا هرچــه باشــد، کارنامــه آخونــدی در طــول ایــن دو دولــت نشــان داده که صــاح مردمانی 
کــه وکالــت آنهــا بــه نمایندگان ســپرده شــده در ابقــای ایــن وزیــر پرتــاش در راس مدیریت راه ها و شــهرهای کشــور 
اســت. در گــزارش پیــش رو، دالیــل اعتمــاد مجــدد بــه وزیــر راه و شهرســازی را خواهیــد خوانــد. 

در روزگاری که سـکانداری مدیریت مجموعه های کان کشـور به مردان کهن نیاز مبرمی 
دارد، اعتمـاد بـه جوانان و بانوان و سـپردن عمده امور به آنها می تواند »پاشـنه آشـیل« 
یا »چشـم اسـفندیار« باشـد که با کوچک ترین لغزش، سـیل انتقادها را به همراه بیاورد.  
آخونـدی امـا در دوره وزارتش، اصل اعتماد را سـرلوحه اقدامات قرار داد و از مدیرسـازی 
نهراسـید. در فقره نخسـت،  سـکان هدایت مجموعه دریایی کشـور را به جوانی باتجربه 
سـپرد و 8 اصل مهم را برای پویایی بنادر و کشـتیرانی به »محمد راسـتاد« یادآور شـد. 
اصولـی کـه بخش قابل توجهـی از آنهـا در همین اندک مـدت، جامه عمل بـه خود دید 
تـا جایـگاه ایران در عرصه بندری و دریایی مسـتحکم تـر از پیش باشـد. وی در مهرماه 
سـال جـاری، هدایت همـا را نیز بـه بانویـی کاردان واگذار کرد تا زنان، سـهم بیشـتری 
در مدیریـت کان کشـور بیابنـد. »فرزانه شـرفبافی« از سـوی آخوندی ایـن فرصت را 
یافتـه تـا با ماموریـت های 6 گانه تعریف شـده، وضعیـت شـرکت هواپیمایی جمهوری 
اسـامی ایـران را متحول سـازد. از این رو، کارنامـه آخوندی کاما قابل دفـاع می نماید. 

ادغام دو وزارت خانه راه و ترابری و مسـکن در سـال 1390 از جمله طرح هایی بود که 
مسـوولیت های وزیـر را افزایش داد. مشـکات هر کدام از ایـن بخش ها به تنهایی 
کافـی بود تا عملکردی ضعیـف در کارنامه قـوی ترین وزرا نیز به ثبت برسـد. با این 
حال، آخوندی توانسـت در طول چهار سـال گذشـته فهرسـت بلند باالی مشکات 
و مسـائل ایـن وزارتخانـه عریض و طویـل را کوتاه کنـد. در دولـت یازدهم در بخش 
مسـکن؛ با افتتاح حسـاب صندوق یکم پس انداز، تسـهیات خرید خانه تا 8 برابر 
افزایش یافت و به سـقف 160 میلیون تومان رسـید و سیاست های ضد تورمی خرید 
مسـکن بـا تکیه بر پـس انداز بـه اجرا  رسـید. هـر چند که بـازار مسـکن به طور 
کامـل از رکود خارج نشـد اما خیز ورود به دوره رونق برداشـته شـد. بـرای اولین بار 
وام های ارزان قیمت نوسـازی مسـاکن موجود در بافت فرسـوده تا سقف 50 میلیون 
تومـان بـه بازار تزریق شـد. در حـوزه راه نیز اقدامـات سـازنده ای در جهت افزایش 
ایمنـی راه هـا و احداث میسـرهای جدیـد صورت گرفت کـه همچنان تـداوم دارد.

همراهی راه و مسکن، دو عنصر ناممکناعتماد وزیر به جوانان و بانوان

نوسازی ناوگان، اولویت ایران 
اگرچـه در سـوال مطروحـه از سـوی نماینـدگان، موضـوع عـدم اجـرای برنامـه هـای ارائه شـده به مجلس شـورای 
اسـامی در نوسـازی نـاوگان حمـل ونقـل عمومی اشـاره شـده، امـا حقیقت ماجـرا حکمی دیگر نشـان مـی دهد. 
آخونـدی بـا بهـره گیـری از فرصت طایی پسـابرجام، به دنبـال مذاکراتی رفت تـا بتواند رهنوردی در حـوزه هوایی 
کشـور حاصـل کند. نتیجه اما شـگفت انگیز بـود و ایران توانسـت پس از حدود ۴۰ سـال، مراوده خود بـا »ایرباس« 
فرانسـه را با خرید هواپیماهای مدل A۳۲۱ احیا کند. خرید ATR از شـرکت فرانسـوی- ایتالیایی نیز در ادامه رنگ 
جـدی تـری بـه خـود گرفت و اولیـن مدل این هواپیما نیز وارد کشـور شـد. همچنیـن هواپیماهای دیگـر مطابق با 
عقـد قـرارداد خریـد ۲۰۰ فرونـد هواپیما نیز به تدریج وارد ناوگان هوایی کشـور می شـود. نکته جالب آنجاسـت که 
برخـی نماینـدگان مخالـف خـوان، از نوسـازی ناوگان هوایی کشـور نوای اعتـراض سـر دادنـد و آن را اولویت چندم 
دانسـتند. نمایندگانـی کـه برخـی از آنها، همین مسـاله را به چالشـی بـرای رویارویی با وزیـر راه قـرار داده اند. طرح 
نوسـازی ۶۵ هـزار دسـتگاه کامیون باالی ۳۵ سـال عمر با تسـهیات ویـژه نیـز در دوره وزارت آخوندی کلید خورد 
تـا او  در عرصـه جـاده نیـز عملکـرد مثبتـی از خـود به جـای بگـذارد. در حـوزه ریلی نیـز اقدامات مثبتـی صورت 
گرفتـه و طـی برنامـه، قـرار اسـت تـا پایان سـال جـاری میانگین عمـر همه واگن هـا به زیر ۳۰ سـال برسـد. طرح 
احـداث خطـوط ریلـی جدیـد و اتصال بنـادر به راه آهن کشـور از دیگر اقدامات سـازنده این وزارت خانه بوده اسـت.

افتتاح نخستین بندر اقیانوسی، افزایش ظرفیت بنادر کشور
بنـدر چابهـار به عنوان شـاهراه اسـتراتژیک کـه از آن به عنوان »دروازه ملل« یاد می شـود می تواند موقعیتی اسـتثنایی را 
بـرای صنعـت دریانـوردی و حمل ونقل کشـور پدید بیـاورد. طرح احداث این بنـدر که حدود ۴ دهه پیش آماده شـده بود، 
پـس از پیـروزی انقـاب و بـه دلیل کمبـود منابع مالی به تعویق افتاد. در نهایت، فاز نخسـت بندر شـهید بهشـتی چابهار 
نیمـه آذر سـال جـاری بـه بهـره بـرداری رسـید تا کشـور پس از ۳۸ سـال صاحب نخسـتین بندر اقیانوسـی شـود. ضمن 
اینکه طرح احداث دومین بندر اقیانوسـی کشـور در سـواحل مکران نیز در دولت دوازدهم در دسـتور کار قرار گفته اسـت. 
همچنیـن بـرای اولیـن بـار طـرح جامـع افزایش ظرفیت بنـادر بازرگانی کشـور اجرایی شـد تا میـزان حمل ونقـل در این 
مراکز به بیش از ۱۶۰ میلیون تن در سـال برسـد. این در حالی اسـت که تا سـال ۹۴، کشـور تنها از ظرفیت ۹۳ میلیون 
تنـی خـود در ایـن بخش بهره مـی برد. همچنین در همیـن دوره، میزان ترانزیـت کاالهای غیرنفتی ما رشـد ۵۴ درصدی 
را تجربـه کـرد تـا یـک رکـورد مثبت دیگر در این زمینه به ثبت برسـد. این رشـد، تقریبا در تمام بنادر کشـور حاصل شـد 
تـا آنهـا بـه احیای صنعت حمل ونقل دریایی مددی اساسـی برسـانند. توسـعه گردشـگری دریایی و تغییر نگرش نسـبت 

بـه شـهرهای بنـدری کشـور و آغاز ایجاد اصاحـات از جمله دیگـر برنامه های مثبت ایـن وزارت خانه فعال بوده اسـت. 

جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی، فعال سازی دیپلماسی
دولـت هـای پیشـین همـواره به موضـوع کاهش مسـوولیت های دولـت و حضور بخـش خصوصی جهت سـرمایه گذاری 
در پـروژه هـای ملـی تاکیـد داشـته انـد. امـا ایـن مهـم، در دولت هـای یازدهـم و دوازدهـم به صـورت کامـا عملیاتی در 
دسـتور کار قـرار گرفـت. تنهـا در بخش حمل ونقل دریایـی حدود ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سـرمایه گـذاری، از طریق 
بخـش خصوصـی در حـوزه حمـل و نقـل دریایی مرتبط با بنـادر بازرگانی کشـور انجام شـده که بر اسـاس پیش بینی ها 
تـا پایـان سـال، بـه حـدود ۱۰ هـزار میلیـارد ریال خواهد رسـید. آذرماه سـال جـاری بود کـه ۱۳ تفاهم نامه بـرای حضور 
بخـش خصوصـی در صنعـت دریایـی کشـور بـه امضـا رسـید و اپراتـوری بندر شـهید رجایـی نیز به مـدت ۵ سـال به دو 
شـرکت خصوصـی ایرانـی واگذار شـد. همچنین امضـای قرارداد مشـارکت در سـاخت ۶ پـروژه آزادراهی بـه ارزش ۲۵۰۰ 
میلیـارد تومـان نیز با حضور سـرمایه گذاران بخش خصوصی سـند دیگری بر حمایـت وزارت راه و شهرسـازی از این حوزه 
اسـت. آخونـدی نشـان داده کـه همـواره حامـی حضـور بخش خصوصـی در تمـام عرصه های حمـل ونقلی و شهرسـازی 
کشـور اسـت. تـا حدی که توانسـت بیـش از ۲ برابـر بودجه وزارتخانـه اش، از بخش خصوصی سـرمایه جـذب کند. جذب 
سـرمایه گـذاری ۵۰۰ میلیـون دالری هنـدی هـا در بندر چابهار با فعال سـازی دیپلماسـی و افزایش این میـزان در آینده 
از دیگر برنامه های اجراشـده در جهت جذب سـرمایه های غیردولتی برای توسـعه زیرسـاخت های اساسـی کشـور اسـت.

توسعه فناوری، دستیابی به دولت الکترونیک
بـا نگاهـی بـه شـیوه تعامـل وزارت راه و شهرسـازی در تمـام بخـش های ذیربـط درمی یابیـم حذف کاغذبـازی ها 
و الکترونیـک کـردن فرآیندهـا بـه تسـریع امـور و کاهش هزینـه ها منجر شـده اسـت.کنترل و نظـارت مکانیزه بر 
فرآیندهای حوزه زمین، مسـکن و سـاختمان و همچنین توسـعه دولت الکترونیک و هوشمندسـازی آن دو راهبرد 
از مجموعـه راهبردهایـی هسـتند کـه در کنار صیانـت از اراضی شـهری و پیشـگیری از تصرفات و دفـاع در مراجع 
قضایـی و همچنیـن فرآوری و سـاخت اراضی در رویکرد تنظیم زمین در دسـتور کار قـرار گرفت. الکترونیکی کردن 
اسـناد در حوزه حمل ونقل، لجسـتیک و گمرک نیز از دیگر طرح هایی بود که در همین دوره به سـرانجام رسـید. 
راه اندازی سـامانه ملی اماک و اسـکان، ایجاد بانک اطاعات سـاختمان و مسـکن،تدوین برنامه عملیاتی و نقشـه 
راه توسـعه دولـت الکترونیـک و ایجـاد سـامانه ها و پایگاه هـای اطاعاتی با رویکـرد یکپارچه نیز در حوزه مسـکن و 
شهرسـازی در همین راسـتا انجام شـد. شـفاف سـازی، تسـریع در اجرای امور، کاهش هزینه ها و جلوگیری از فساد 

از جملـه مزایـای متعـدد الکترونیکی کردن اسـناد و حرکت در مسـیر تحقق دولت الکترونیک اسـت.



 رشد از نوع
حمل ونقلی و شهری 

با نگاهـی به کارنامه عبـاس آخوندی در دولت یازدهم، شـاهد رشـد 
مطلـوب در بخـش هـای مختلف بـوده ایم. وزیـر راه و شهرسـازی با 
ارائـه برنامـه خود در مـرداد 96 اهـداف واالتـری را برای حـوزه های 
مختلـف تحـت مدیریت خـود در نظر گرفـت. اهدافی که بـا توجه به 
تـوان مالـی دولـت و فرصت پیـش رو در دسـترس به نظر می رسـد. 
چنانچـه نماینـدگان مـردم در بهارسـتان به وزیـر راه و شهرسـازی 
دوبـاره اعتماد کنند، دسترسـی به ایـن اهدافی کـه در اینفوگرافیک 

شـرح داده شـده تا پایـان برنامه، امـکان پذیـر خواهد بود. 

محله270
تمرکز بر اجرای سیاست ها و برنامه های بازآفرینی 

شهری با مشارکت دستگاه های عضو ستاد ملی و 
شهرداری ها به صورت ساالنه 270 محله 

ایستگاه 33
طراحی 33 ایستگاه راه آهن برای اجرای 

سیاست شهرسازی ریل پایه و توسعه 
شهری مبتنی بر حمل ونقل عمومی 

هماهنگــی و اجرای طــرح مســکن اجتماعی از طریق حســاب 
صد حضرت امــام )ره( و بنیاد مســکن بــار برای گــروه های 
کم درآمد بــه تعــداد ۵۰۰ هزار واحــد مطابق برنامه ششــم. 

دوره آموزشــی حقــوق دریایــی )بازرگانی( بــا تدریس جناب 
آقای ملک رضــا ملک پور در هفتــه آخر بهمن ماه برگزار شــد. 
در ایــن دوره که بــا حضــور ۲۰ نفــر از دانشــجویان متقاضی 
برگزار شــد، اصول و مبانی حقــوق دریایی در حــوزه بازرگانی 
مــورد پژوهش و آمــوزش قــرار گرفــت. قوانیــن اینکوترمز و 
کنوانســیون های دریایی از جملــه مهم تریــن مباحثی بود که 
در ایــن دوره تدریــس شــد. در پایــان ایــن دوره نیــز آزمون 
تخصصی برگزار و به دانشــجویان، گواهینامه موفقیت اعطا شد.  

حقوق دریایی )بازرگانی(
حمل ونقل دریایی کتابی است شامل بر ده فصل 
که به مباحــث مهم حوزه حمــل ونقل دریایی 
می پردازد. ایــن کتاب اثر گــروه مولفان، دکتر 
محمود صفــارزاده، دکتر ابراهیــم عزیزآبادی، 
حمید حمیدی و کاپیتان محمدعلی شهبا است. 
کتاب حمل ونقل دریایی در ۶۶۵ صفحه، توسط 
سازمان بنادر و دریانوردی به چاپ رسیده است. 
اقتصاد حمل ونقل دریایی، حقوق تجارت و بیمه 
دریایی، قوانین و مقررات، آلودگی دریا، لجستیک 
و حمل ونقل دریایی و فناوری اطاعات از جمله 
مهم ترین فصل های این کتاب ارزشمند است.  

حمل ونقل دریایی

معــرفی كــــتاب كـارگـاه آمـوزشــی

B A Y A N D O R :نشانی  
تهران، خیابان ولی عصر )عج(، نرسیده به زرتشت، کوچه دانش کیان ، پاک 30 

طبقه اول- روابط عموميانجمن کشتیراني و خدمات وابسته 
تلفن: 9- 88947646
نمابر: 88905604
info@saoi.ir :ایمیل

   صاحب امتیاز :  انجمن کشتیرانی  و خدمات وابسته
   مدیر مسئول :   مسعود پل  مه

   تحریریه :   روابط عمومی انجمن کشتیرانی
   عکس جلد :   پایگاه خبري وزارت راه و شهرسازي

کلیه حقوق مادی و معنوی نشریه بایندر، 
متعلق به سایت www.saoi.ir  است.

500 هزار واحد 

تن   17.5 میلیون 

افزایـش سـهم ترانزیـت و ارتقای نقش 
بین المللی سیسـتم کشـور و دستیابی 
بـار  ترانزیـت  تـن  میلیـون   10.5 بـه 
غیرنفتـی )مجموعـا 17.7 میلیـون تن(

نفر   144 میلیون 

افزایـش ظرفیت فـرودگاه ها به 
144 میلیـون نفر 

کیلومتر   13 هزار 
تکمیل زیرساخت ها و افزایش 
طول خطوط اصلی ریلی به 13 

هزار کیلومتر. 

 263 
ن تن  میلیو

افزایش ظرفیت 
تخلیه و بارگیری 
بنادر تجاری  به 
263 میلیون تن

 7500 کیلومتر 
افزایش طول آزادراه ها به 

7500 کیلومتر 

 15 سال 
کاهش متوسط طول عمر ناوگان 

باری از 17.3 به 15 سال

900 هزار واحد 
توسعه مسکن روستایی به تعداد 

900 هزار واحد از طریق بنیاد مسکن 

 228 فروند 
افزایش تعداد هواپیماهای 

کشور به 228 فروند 

 36 میلیون 
 تعداد مسافرهای های هوایی 

 12.5 سال به 36 میلیون نفر می رسد
کاهش عمر اتوبوس ها 

از 12.7 به 12.5 سال

 18 سال 
کاهش عمر ناوگان مینی بوس 

از 24.6 به 18 سال 

 18 درصد 
افزایش سهم حمل ونقل عمومی 

با استفاده بهینه از شیوه ریلی در 
بخش حومه ای و دست یابی به 18 

درصد مسافر حومه ای 

 8 سال 
نوسازی 

سواری های کرایه 
بین شهری از 

8.2 به 8 سال 

کیلومتر1500
احداث،  آسفالت و بهسازی روکش ساالنه 1500 

کیلومتر راه روستایی با تامین اعتبار 1000 میلیارد 
تومان در بودجه سالیانه 


