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ستاره ای در جنوب غرب کشــور در حال تاللو است. بندر شهید 
بهشتی چابهار حاال به یکی از قطب های مهم صنعت کشتیرانی کشور 
تبدیل شده و طی یک دهه آینده این ظرفیت را دارد که موازنه 
حمل ونقل دریایی منطقه را به نفع کشورمان تغییر بدهد. افتتاح فاز 
نخست این بندر، بی شک بزرگ ترین رویداد دریایی سال 96 بود.

 به همت فدراسیون حمل ونقل و لجستیک ایران؛داسـتان جـلد .....

کارگاه آموزشی در حوزه
بین المللی جاده ای کاال  برگزار شد

D i g i t a l

با اولین حرکت کشتی ها از بوسان کره جنوبی؛

 هیوندای سرویس آسیا-اروپا را
فعال می کند

افتتاح بندر »شهید بهشتی« یکی از بزرگ ترین رویدادهای دریایی سال 96 بود

چابهاربهار کشتیرانی در
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کاال ای  جـاده  المللـی  بیـن  آموزشـی  کارگاه   اولیـن 
) eCMR و بیمه CMR ( به همت فدراسـیون حمل ونقل 
و  انجمـن کشـتیرانی  ایـران و حمایـت  و لجسـتیک 
خدمـات وابسـته برگـزار شـد. ایـن دوره آموزشـی یک 
روزه بـا حضـور جمـع کثیری از نماینـدگان انجمن ها و 
تشـکل های حمل ونقل بین المللی  و نیز شـرکت های 
حمل و نقل بین المللی کاال از سراسـر کشـور در سـالن 
همایـش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزی 

ایران برگزار شـد.
مسـعود پـل مـه رئیـس فدراسـیون حمـل و نقـل و 
مدیـرکل  مقـدم  صفـری  مهـدی  ایـران،  لجسـتیک 
دفتـر طـرح جامـع و مدل هـای حمل ونقـل وزارت راه 

و شهرسـازی و غالمحسـین امیـری کارشـناس ارشـد 
حـوزه حمـل و نقـل بـه همـراه مدعویـن دیگـری از 
سـازمان راهـداری، گمـرک و وزارت کشـاورزی از جمله 
سـخنرانان و مهمانـان ویـژه ایـن دوره آموزشـی بودنـد. 
در ایـن کارگاه مسـائل مرتبـط بـه بیمـه حمـل ونقـل، 
مطابق با کنوانسـیون سـی.ام.آر از طریق جاده و وظایف 
شـرکت های بیمـه و شـرکت هـای حمل ونقلـی جاری 
مـورد بررسـی قرار گرفـت. همچنین شـرکت کنندگان 
بـا آخرین تغییـرات و مقـررات و نیز نـوآوری های بیمه 
CMR که از روز جاری از سـوی فدراسـیون حمل و نقل 

و لجسـتیک ایـران به تشـکل هـا ارائه می شـود، آشـنا 
شدند.

انجمن کشتیرانی از بانوان 
شرکت های عضو تقدیر کرد

پوشش بیمه ای سی.ام.آر می تواند 
سرمنشا تحوالت مثبت باشد

یکی از مشکالت، باال بودن هزینه تمام شده حمل ونقل در 
کشور است که از پایین بودن بهره وری نشات می گیرد. به 

طوری که هزینه حمل ونقل در ایران، دوبرابر استاندارد 
جهانی است.

حق در میان هیاهو 

بررسی دالیلی که باعث رای باالی نمایندگان 
مجلس به مخالفت با استیضاح آخوندی شد؛ 

کارگاه آموزشی در حوزه بین المللی جاده ای کاال 

عبـاس آخونـدی، وزیـر راه و شهرسـازی در سـومین 
جلسـه استیضاح خود نیز توانسـت با 152 رای مخالف 
ایـن طـرح در سـمت خود ابقا شـود. شـاید چند دلیل 
اصلـی باعث شـد تا آخونـدی همچنـان مدیریت همه 

راه های کشـور را به عهده داشـته باشـد. 
درک فرصت ها در میان عمق چالش ها

اقتصـادی  لحـاظ  بـه  کشـور  کـه  شـرایطی  در 
اوضـاع چنـدان مطلوبی نـدارد، آخوندی توانسـت 
بیشـترین جذب سـرمایه گذاری داخلی و خارجی 
را صـورت دهـد. بـه طوری کـه 1.5 میلیـارد یورو 
از آلمـان کـه یـک میلیـارد و ۳2۰ میلیـون دالر 
آن بـا شـرکت زیمنـس به قرارداد رسـیده اسـت،  
از آذربایجـان 5۷۰ میلیـون یـورو و از کشـورهای 
اتریـش، کـره جنوبـی و برخـی دیگـر از کشـورها 
میلیون هـا دالر قـرارداد منعقـد شـده و دو هـزار 
میلیـارد تومـان در فـاز دوم بنـدر شـهید رجایـی 

سـرمایه گذاری صـورت گرفتـه اسـت.
پاکدستی وشافیت، رمز موفقیت

آخونـدی از ابتـدا نیـز تاکیـد داشـت کـه تمـام 
قرادادهـای داخلی و بین المللی در اتاق شیشـه ای 
به شـکل شفاف منعقد شود تا دسـت رانت خواران 
از بودجه بیت المال قطع شـود. او دلیل بخشـی از 
فشـارها و شـایعاتی که بر علیه  خود شنیده بود را 
همین مسـئله دانسـت و گفت: در گذشته به ازای 
معامله یک هواپیمـا، دالل هفت میلیون دالر حق 
داللـی دریافـت می کرد امـا در دوره بنده قـرارداد 
خریـد بیـش از 2۰۰ هواپیمـا امضـا شـد و حتـی 
یـک سـنت حـق داللـی و رشـوه پرداخت نشـد. 
پذیـرش حـق اسـتیضاح نماینـدگان و احتـرام به 
قانـون از یک سـو و همین طور، قبول مسـوولیت 
و عذرخواهـی رسـمی وزیـر از نماینـدگان ملـت 
عوامـل دیگـری بـود کـه در نهایـت به ابقـای وی 

در این سـمت منجر شـد. 

خـبر
ویـژه 

به همت فدراسیون حمل ونقل و لجستیک ایران و حمایت انجمن کشتیرانی برگزار شد

مهدی صفری مقدم  |   
مدیرکل دفتر طرح جامع و مدل های حمل ونقل وزارت راه   ¦     

انجمـن کشـتیرانی همزمـان بـا سـالروز والدت حضـرت 
فاطمـه زهـرا )س(، از جمعـی از بانـوان شـرکت هـای 
عضـو انجمـن تقدیـر به عمـل آورد.مسـعود پل مـه، دبیر 
کل انجمن کشـتیرانی در این نشسـت با برشـمردن نقش 
مهـم زنـان در حـوزه حمـل ونقـل اظهـار کـرد: »فعالیت 
شـرکت هـای تخصصـی حـوزه حمـل ونقـل بـا همیاری 
و همـکاری بانوانـی کـه در سـمت های مختلف مشـغول 
فعالیـت هسـتند، امکان پذیر اسـت.« یادآور می شـود در 
ایـن نشسـت، جمعـی از بانوان شـرکت های عضـو که به 
قیـد قرعه انتخاب شـده بودنـد، مورد تقدیر قـرار گرفتند.

و  نقـل  و  رئیـس فدراسـیون حمـل  مـه،  پـل  مسـعود 
لجسـتیک ایـران در آغـاز دوره آموزشـی حمـل و نقـل 
 )  CMR بیمـه و   eCMR ( کاال  ای  المللـی جـاده  بیـن 
عنـوان کرد:» پوشـش نویـن بیمه ای سـی.ام.آر امـروز به 
واسـطه حضـور فعـال فدراسـیون در حـوزه حمـل ونقـل 
بیـن المللـی جـاده ای کاال بـه صـورت رسـمی رونمایـی 
مـی شـود مـا امیدواریم تا ایـن موضوع سرمنشـا تحوالت 
مثبـت در صنعت حمل ونقل و لجسـتیک کشـور باشـد. 
هـدف مـا ارتقـای سـطح کیفی دانـش و خدمـات  و روند 
رو بـه بهبـود شـرایط کسـب وکار تشـکل هـا اسـت.«
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نوزدهمین نمایشگاه حمل ونقل 
دریایی آفریقا برگزار می شود

بیمکو سامانه ارزیابی مقایسه ای 
KPI را به روزرسانی کرد

 »سامانه KPI  به ما به عنوان صاحبان کشتی این امکان را 
می دهد تا تصمیم های استراتژیک و منطقی در مورد شیوه 
راه اندازی ناوگان و مقایسه آن با دیگر شرکت ها و کشتی ها 
بگیریم و رقابت سالمی داشته باشیم.«

شادان کاپتان اوغلو  |   
رئیس گروه کی پی آی  بیمکو   ¦     

خـود  قبلـی  خـط  بـه  آوریـل،  مـاه  از  هیونـدای 
یعنـی آسـیا-اروپا بازمـی گـردد. ایـن شـرکت سـراغ 
کشـتی های سـایز پانامکـس TEU ۴۷۰۰ خواهد رفت. 
اگـر چه هنـوز حرکـت در خطـوط آسـیا-اروپا قطعی 
نشـده اسـت، امـا طـی 1۰ هفتـه آینده سـرویس های 
جدیـد بـه شـانگهای، نینگبـو، کائوسـیونگ، یانتیـن، 
فلیکسـتو،  هامبـورگ،  روتـردام،  کلمبـو،  سـنگاپور، 
سـنگاپور، هنـگ کنـگ و بوسـان فعـال خواهـد شـد. 
بـه نظـر مـی رسـد اولیـن حرکـت کشـتی ها در ایـن 
خـط نیـز از مـاه آوریـل از بوسـان کـره جنوبـی بـا 
اسـت. شـده  ریـزی  برنامـه    TEU  ۴۷2۸ کشـتی 

هیوندای یک سـرویس معمول و دائمی برای الینرهای 

سـریع خـود دارد کـه نـرخ هـای آن نسـبت بـه دیگر 
سـرویس هـا بین 1۰ تـا 2۰ درصد گران تر اسـت. این 
سـرویس در ماه ژانویه توانسـته 1۰ هزار TEU  کانتینر 
را بـه سـواحل غربی آمریکا بفرسـتد. به نظر می رسـد، 
ورود واقعـی هیونـدای بـه خـط آسـیا-اروپا از سـال 
2۰2۰ میـالدی آغـاز شـود. یعنـی زمانـی کـه حداقل 
12 فرونـد کشـتی 2۳ هـزار TEU در ایـن خـط وجود 
داشـته باشـد. در برنامـه کنونی نیـز انتظار مـی رود، 2 
درصـد بـه نـاوگان خطـوط آسـیا-اروپا افـزوده شـود. 
میانگیـن ظرفیت هفتـه نیز بـا ۹.۶ درصـد افزایش، از 
25۷ هـزار TEU در سـه ماهه سـوم 2۰1۷ میالدی به 
2۸2 هزار TEU در سـه ماهه دوم 2۰1۸ خواهد رسید.

۲۱/۸۰۸/۷۲۵ 
تعداد کانتینرهای جهان!

گزارش ماه مارس آلفاالینر از وضعیت صنعت 
کشتیرانی منتشر شد؛ 

هیوندای سرویس آسیا-اروپا را فعال می کند

ویـژه خـبر

با اولین حرکت کشتی ها از بوسان کره جنوبی؛

امـروز 1۷  آلفاالینـر در گـزارش  سـایت معتبـر 
مارس، جایگاه شـرکت های بزرگ کشتیرانی دنیا 
را اعـالم کـرد. در ایـن گـزارش،  IRISL  همچنـان 
و بـدون تغییـر در رتبه بیسـت ویکم شـرکت های 
رتبه بنـدی  در  دارد.  قـرار  جهـان  کشـتیرانی 
شـرکت های بزرگ کشـتیرانی دنیـا هیچ تغییری 
در صـدر جـدول مشـاهده نمـی شـود. شـرکت 
APM-Maersk بـا در اختیـار داشـتن ۴.1۸2.۷۰۴ 

TEU کانتینر و ۷۷2 فروند کشـتی جایگاه نخست 
را از آن خـود کـرده اسـت. IRISL  نیز بدون تغییر 
همچون ماه گذشـته با در اختیار داشـتن ۹۶.۳۸۳ 
TEU کانتینـر و ۴۶ فرونـد کشـتی در جایـگاه 
بیسـت ویکم دیـده مـی شـود. نکته جالـب اینکه 
تعداد کانتینرهای شـرکت مرسـک نسـبت به ماه 
گذشـته کاهـش 51 هزار TEU را نشـان می دهد.

بـا ایـن حـال، تعـداد کانتینرهـای دنیـا طی یک 
ماه گذشـته رشـد داشـته اسـت. مقایسـه جدول 
مـاه مـارس بـا فوریـه نشـان مـی دهد کـه تعداد 
کل کانتینرهـای دنیـا چیـزی حـدود ۳۰ هـزار 
  DWT همچنیـن  اسـت.  داشـته  افزایـش   TEU
نیـز بـا رکـورد کنونـی 2۶۷ میلیـون و 111 هزار 
مـاه  بـه  بهتـری نسـبت  تـن وضعیـت  و 25۹ 
گذشـته میـالدی  بـه ثبـت رسـانده اسـت. پس 
از مرسـک، شـرکت هـای مدیترانـه ای، گـروه 
سـی ام ای – سـی جـی ام ، کاسـکو و هاپـک 
لویـد در جایـگاه هـای دوم تـا پنجـم قـرار دارند. 
مرسـک در رده بنـدی جدیـد آلفاالینـر توانسـته 
جهـان  کانتینـری  ونقـل  حمـل  درصـد   1۹.2
را بـه خـود اختصـاص بدهـد. ایـن آمـار دربـاره 
شـرکت مدیترانه ای 1۴.۸، شـرکت سـی ام ای-

سـی جـی ام 11.5 درصـد و کاسـکو ۸.۶ درصـد 
اسـت. IRISL هـم ۴ دهـم درصـد حمـل ونقـل 
کانتینـری جهان را به خود اختصاص داده اسـت. 

از  کشـتیرانی  صنعـت  مسـتمر  بهبـود  بـرای  بیمکـو 
 سـامانه بـه روز شـده الگوبـرداری و ارزیابـی مقایسـه ای

الگوبـرداری  )Benchmarking( خـود رونمایـی مـی کنـد. 
و ارزیابـی مقایسـه ای روشـی سیسـتماتیک اسـت کـه 
سـازمان ها بوسـیله آن می تواننـد فعالیـت های خـود را بر 
اسـاس بهتریـن صنعـت یـا سـازمان اندازه گیـری و اصالح 
کننـد. بیمکو اعالم کرده که هدف کوتاه مدت این سـامانه 
بـرای به روزرسـانی آن، دریافت اطالعات بیـش از 1۰ هزار 
فرونـد کشـتی و انتقـال اطالعات آنها برای مقایسـه بهتر و 
تجزیه و تحلیل دقیق تر صنعت حمل ونقل دریایی اسـت.

نوزدهمیـن نمایشـگاه بیـن المللـی حمـل ونقـل دریایی 
ایـن  شـود.  مـی  برگـزار  موزامبیـک  کشـور  در  آفریقـا 
نمایشـگاه از 2۷ تـا 2۹ مـاه مـارس سـال جـاری میالدی 
)هفتـم تـا نهـم فروردیـن ۹۷( در هتـل لونامار شـهر بیرا 
برگـزار خواهد شـد. این بـزرگ ترین رویداد نمایشـگاهی 
در حـوزه تخصصـی دریـا، بنـدر و لجسـتیک قـاره آفریقا 
به شـمار می رود. سـال گذشـته آفریقـای جنوبی میزبان 
ایـن رویـداد بـزرگ حمـل ونقلـی در قـاره سـیاه بـود. در 
ایـن رویـداد بـزرگ، کنفرانس حمـل ونقل دریایـی نیز به 
مـدت دو روز بـا حضـور ۳۰ سـخنران برگـزار مـی شـود.
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پـرونـده
 مـوضـوع:

بندر شهید بهشتي
روزنامه گاردین با اشاره به حجم 
قراردادهای ایران و هند نوشت؛ 
دهلی نو در بندر چابهار 500 میلیون 
دالر سرمایه گذاری می کند. 

افتتاح بندر »شهید بهشتی« یکی از بزرگ ترین 
رویدادهای دریایی سال 96 بود

در فهرســت بلندبــاالی اتفاقــات و رویدادهــای مثبــت حوزه بنــدر و دریــا در ســال جاری، 
ــمار  ــه ش ــت ب ــه درش ــای دان ــی از آن خبره ــتی یک ــهید بهش ــدر ش ــاح بن ــا افتت قطع
مــی رود. بنــدر اقیانوســی کــه از یــک ســو دسترســی مــا بــه آب هــای آزاد را تســهیل می بخشــد و 
همیــن طــور راه یابــی بــه کشــورهای آســیای میانــه )CIS( را آســان تــر مــی کنــد. شــکوفایی بندر 
چابهــار مــی توانــد چرخــه اقتصــاد کشــور را بــا دور تندتــری بچرخانــد، اشــتغال پایــدار ایجــاد کند 
و کریدورهــای جنوب-شــمال و شــرقی-غربی را احیــا و فعــال ســازد. در گــزارش پیــش رو، نگاهی به 
ایــن بنــدر اســتراتژیک انداختــه ایــم و فرصــت هــا و تهدیدهــای آن را مــورد بررســی قــرار دادیــم. 

بهار کشتیرانی در چابهار

گزارش یک افتتاح
فاصلـه میـان فـرودگاه چابهـار تـا مرکز شـهر کمـی دور اسـت. برای رسـیدن به بنـدر باید از جـاده ای کـه به حالت 
نعل اسـبی همسـو بـا حاشـیه دریـای عمان می گـذرد، بهره بگیریـم تا به مقصد برسـیم. در ودیوار شـهر پر اسـت از 
بنرهـای متنوعـی که به مناسـبت حضـور رئیس جمهور برای افتتاح بندر »شـهید بهشـتی« نصب شـده و کلیدواژه 
»دروازه ملل« که در همه شـان خودنمایی می کند. شـاید این بهترین عبارت برای توصیف بندری در جنوب شـرق 
کشـور باشـد. دروازه ای که به صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم می تواند ارتباط دهنده ۶۰ کشـور، از آسـیای میانه و 
دور، کشـورهای حوزه خلیج فارس، شـمال آفریقا و اروپا باشـد. مقامات و مسـئوالن 1۳ کشور به همراه رئیس جمهور 
در جنـوب شـرقی تریـن نقطـه ایـران جمع شـده اند تـا از کلیدی تریـن بندر یک دهـه آینده کشـور رونمایی کنند. 
افتتـاح فـاز اول بندر شـهید بهشـتی ظرفیت تخلیه و بارگیـری در بندر چابهـار را از 2.5 میلیون تن بـه ۸.5 میلیون 
تن خواهد رسـاند. رئیس جمهور در مراسـم افتتاح این بندر اسـتراتژیک، در کنار مقامات عالی رتبه هند، افغانسـتان 
و پاکسـتان از افتتـاح مسـیری جدیـد بـرای ایجـاد دوسـتی های بیشـتر و تعمیـق روابط مـی گوید و امیدوار اسـت 
فرصت های بیشـمار اقتصادی با توسـعه این مرکز اقتصادی ایجاد شـود و به توسـعه امنیت پایدار منطقه بیانجامد.   
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روی سونگ، نماینده کشتیرانی هیوندای تنها یک سال 
اسـت که بـه ایران آمده و معتقد اسـت بنـدر چابهار در 

آینـده رقیـب جدی دیگر بنادر منطقه خواهد شـد. 
طـی مدتی کـه در ایـران حضـور دارید بـازار و 

تجـارت دریایـی را چگونـه دیدید؟
مـن سـال 2۰1۶ عضو دفتر تهران شـدم. قبـل از آن به 
مـدت 5 سـال در دفتر دبی بودم. پیـش از آنکه به ایران 
بیایـم، همـه می گفتند اینجا مهم ترین کشـور در تمام 
خـاور میانـه اسـت. چـرا کـه ایـران، دروازه اصلـی برای 
ارتباط کشـورها اسـت. به همیـن دلیل، با یـک دیدگاه 
مثبـت به ایـران آمدم و حاال مـی بینم که صحبت های 

آنها درسـت بوده اسـت. 
نظـر شـما دربـاره بنـدر چابهـار چیسـت و چه 
فرصت هـای جدیـدی در ایـن منطقه بـه وجود 

آمد؟   خواهـد 
اگـر بخواهـم صادقانـه پاسـخ بدهم، ایـن اولین بار اسـت 
کـه چابهـار را مـی بینـم و بایـد بیشـتر دربـاره امکانـات 
اینجـا اطالعـات به دسـت بیـاورم. اما می دانـم که چابهار 
یکـی از بهتریـن مـکان ها بـرای حمایت از کسـب وکار و 
تجـارت دریایـی اسـت. نزدیک بـودن به اقیانـوس، بزرگ 
تریـن مزیت اینجاسـت که دسترسـی بـه دیگـر دریاها را 
آسـان تـر می کنـد. در واقع، چابهار نزدیـک ترین بندر به 
اقیانوس، در میان بنادر مسـتقر در خلیج فارس اسـت. اگر 
سـرمایه گذاری مناسـبی در این بندر صورت بگیرد، اینجا 
رقیـب جـدی دیگر بنـادر داخلـی و خارجی خواهد شـد. 
رئیس جمهـور روحانی در مراسـم افتتاحیه این 
بنـدر هم دربـاره نقش چابهـار نکاتـی را عنوان 
کـرد. چقـدر با مسـئوالن ایرانـی در ایـن رابطه 

موافق هسـتید ؟
دانـم  و مـی  را شـنیدم  او  مـن هـم صحبـت هـای 
دولتمـردان ایـران بـه چابهـار به عنـوان فرصتی طالیی 
در اقتصـاد مـی نگرنـد. اگـر همیـن رونـد ادامه داشـته 
باشـد، چابهـار رقبـای منطقـه ای را کنـار می زنـد. چرا 

کـه موقعیـت ژئوپلتیـک بهتـری دارد. 

گفت وگو با نماینده کشتیرانی هیوندای در ایران 

بندر چابهار رقیب بنادر 
همسایه خواهد شد

نماینده خارجي

مصاحبه
شبکه خبری طلوع افغانستان در گزارش ویژه خود، افتتاح بندر شهید بهشتی چابهار را 
دلیلی برای قطع وابستگی های این کشور به پاکستان و بندر کراچی دانست. مسووالن 
افغان معتقدند این بندر، فرصت مناسبی را برای کشورهای منطقه و فرامنطقه ای 
فراهم می سازد تا به منافع مشترک و همکاری های فیمابین برسند. 

مزیت هایی که رقابتی اند
»مزیت رقابتی به معنای غلبه بر رقیبان نیسـت؛ بلکه به معنی ایجاد یک ارزش منحصر به فرد برای مشـتریان اسـت.« 
ایـن جملـه ای کلیـدی و دقیـق دربـاره یک هاب منطقه ای اسـت که می خواهد بـرای خود مزیت رقابتـی ایجاد کند. 
بـا نگاهـی به نقشـه توپوگرافی، درمی یابیم که چابهار از یک سـو نزدیک ترین فاصله را به سـه منطقـه جداگانه دریایی 
و کامـال پرتـردد جهانـی دارد و هـم از ایـن روسـت کـه به آن لقـب »دروازه ملـل« داده اند. این هاب از سـمت شـرق به 
اقیانـوس هنـد، از جنـوب بـه دریای عمان و از غرب در دروازه پرتالطم خلیج فارس واقع شـده اسـت. کانون واقع شـدن 
چابهـار نـه تنهـا در مسـیرهای دریایی، که به سـمت شـمال نیز تـداوم می یابد. چرا که بندر شـهید بهشـتی می تواند 
نزدیک ترین مسـیر ایمن برای دسترسـی به کشـورهای آسـیای میانه )CIS( را برای دیگر کشـورهای دنیا فراهم آورد. 
به عنوان مثال، با افتتاح فاز نخسـت بندر شـهید بهشـتی، بی شـک طی سـه ماه گذشته تنها کشور افغانستان توانسته 
۶ محمولـه بـزرگ گنـدم را از همیـن مسـیر و به واسـطه حاتم بخشـی های هنـدی هـا وارد کند. اما سـوال همچنان 

پابرجاسـت. آیا با همه آنچه که گفته شـد، مزیت های رقابتی بندر شـهید بهشـتی قابل اعتنا و پایدارند؟ 

سهم خواهی بیشتر ایران در شمال شرق عمان 
مطابـق آمـاری که اخیرا از سـوی سـازمان بنـدر و دریانوردی اعالم شـده، عملکـرد تخلیه و بارگیـری در خلیج فارس 
بیش از ۳۰ میلیون  TEU کانتینر است. با این وجود، تنها حدود ۳ میلیون TEU کانتینر از آن سهم کشور ماست؛ در 
حالـی کـه نیمـی از خلیـج فارس به ما تعلق دارد. همین مسـئله نشـان می دهد که ما طی سـال هـای اخیر با توجه 
به برخورداری از موقعیت های اسـتراتژیک، به دالیل گوناگون نتوانسـته ایم یک موازنه منطقی میان عملکرد تخلیه و 
بارگیری در خلیج فارس به نفع خودمان ایجاد کنیم. مسـئله ای که موضوعیت مزیت رقابتی بنادر ما را دچار خدشـه 
کرده اسـت. اما آیا با افتتاح و توسـعه بندر چابهار، اتفاق های دیگری خواهد افتاد؟ اگر نگاهی به همین ۴ ماه گذشـته 
بیاندازیـم، متوجـه مـی شـویم که اتفـاق های مثبتی در جریان اسـت تا میزان سـهم خواهی ایـران از شـاهراه دریایی 
بیـش از ایـن باشـد. نکتـه مهم اما توجه ویژه مسـئوالن عالی رتبه کشـور و در صدر آنها شـخص رئیس جمهـور برای 
پیگیری و تشـویق سـرمایه گذاری بیشـتر در این هاب اقتصادی اسـت. دکتر روحانی ماه گذشـته به همراه مسـئوالن 
وزارت راه و شهرسـازی راهی هند شـد تا ضمن دیدار با مقامات آن کشـور، پیگیر مصوبات گذشـته و مشـوق جذب 
سـرمایه گذاری کالن تر آنها باشـد. تسـریع در این روند به رونق هر چه سـریع تر بندر شـهید بهشـتی و افزایش سهم 
حمـل ونقـل دریایـی خلیـج فـارس و حـوزه دریای عمان خواهد شـد. موضوعـی که هر چند کنـد، اما در حـال وقوع 

اسـت و نوید روزهای بهتـر را می دهد. 

موانعی که سد راه می شوند
روی کاغـذ، همـه چیـز بـرای تبدیل چابهـار به یک هاب بـزرگ اقتصادی منطقه ای مهیاسـت. با این حـال، چرا روند 
توسـعه آنگونـه کـه به نظر می رسـد چشـمگیر نیسـت؟ شـاید پـس از رفع تحریـم های ظالمانـه علیه ایـران، پیش 
بینـی رونـق بیشـتری در انتظار صنعت حمل ونقل دریایی کشـور وجود داشـت. رونقی که بخش قابل توجهـی از آن 
می توانسـت بـه توسـعه بنادر مرتبط شـود. در این بخش می تـوان به برخی از عوامل داخلی و خارجی اشـاره کـرد و از 
آنهـا بـه عنـوان سـدی در برابـر این شـاهراه نام برد. کافی اسـت فاصله میـان فرودگاه چابهـار تا مرکز شـهر را به دقت 
نظـاره کنیـد تـا متوجه عدم پیشـرفت پروژه راه آهن این شـهر تا زاهـدان بشـوید. راه آهن »چابهار- زاهدان- مشـهد« 
به طول 1۴5۷ کیلومتر، طوالنی ترین خط ریلی کشـور اسـت که عملیات احداث آن از سـال 1۳۸۹ آغاز شـده و قرار 
اسـت چابهار را ابتدا به زاهدان و سـپس به شـبکه ریلی کشـور متصل کند. اما این پروژه بین المللی ۷ سـال اسـت با 
بحران بی پولی و کمبود اعتبارات روبه روسـت و تنها ۳۰ درصد پیشـرفت فیزیکی داشـته است. تقریبا همین شرایط در 
وضعیت جاده ای میان چابهار و شـهرهای بزرگ اسـتان وجود دارد که انتقال کاال را با مشـکل مواجه می سـازد. از سوی 
دیگـر، تخفیـف هـای حقوق و عـوارض کانتینری و بخـش )THC( به همراه تخفیف هـای ویژه برای بخش انبـارداری 
کانتینرهـای صادراتـی و ترانزیتـی آنچنـان چـراغ چشـمک زنی برای شـرکت های حمل ونقلی به شـمار نمـی رود و 
نمی تواند مزیت رقابتی قابل اعتنایی باشـد. ضمن اینکه همچنان برخی قوانین دسـت وپاگیر نیز تعامل شـرکت های 
کشـتیرانی با بنادر جنوبی را با معضالتی مواجه می سـازد. همچنین تزریق و پذیرش سـرمایه گذاری از سـوی بزرگ 
تریـن شـریک ایـن بنـدر، یعنی هند با کنـدی روبرو اسـت. این کندی درسـت زمانی خـودش را بهتـر می نمایاند که 
نگاهی به توسـعه بندر گوادر در کشـور پاکسـتان و تزریق عظیم سـرمایه چینی ها به نقطه نزدیک چابهار بیاندازیم 
و عمـق تفـاوت را دریابیـم. بـه همـه موارد فوق می توان عدم توسـعه یافتگی شـهر چابهار که می خواهـد عنوان هاب 
منطقـه و دروازه ملـل را یـدک بکشـد را بیافزاییـم. اگر چـه دولت محتـرم دوازدهم، نگاه ویژه خـود را معطوف صنعت 
حمـل ونقـل دریایـی کـرده تـا از این عرصه، شـاهراهی برای گـردش بهتر چرخ های اقتصادی کشـور بسـازد، امـا راه 

پیش رو طوالنی اسـت و توشـه اندک! 



۱۲ عدد شگفت انگیز 
درباره بندر چابهار

شـکل گیـری شـهر کنونـی چابهـار بـه دوره قاجـار و سـال 1270 قمری 
برمی گـردد. بـا ایـن حال اما طـرح جامـع راه انـدازی بندر چابهار در سـال 
1352 شمسـی آغاز و متناسـب با آن، قراردادهایی نیز با پیمانکاران منعقد 
شـد. پس از پیـروزی انقاب اسـامی، عملیات سـاخت بندر چند سـالی 
متوقـف بود، اما در نهایـت فاز اول آن در سـال 1362 به بهره برداری رسـید. 
چابهار، شـهر همیشـه بهار ایران، حاال میزبـان اولین بندر اقیانوسـی ایران 
اسـت و آینـده درخشـانی بـرای آن تصور می شـود. در این بخـش به مدد 
اعـداد و ارقـام، بیشـتر با بندر شـهید بهشـتی چابهار آشـنا می شـویم. 

قــرار اســت هنــد 900 میلیــون 
»چابهــار- آهــن  راه  در  دالر 
زاهدان« ســرمایه گــذاری کند. 

900 میلیون دالر 

این بندر مهــم دارای 
17 هزار متر ســاختمان 
و  بــوده  پشــتیبانی 
میلیــون   30 حــدود 
دالر نیــز تجهیزات در 
آن مونتــاژ و نصــب 
 شده اســت. شرکت
»آی پی جی ال« هند قرار 
است یک میلیارد دالر 
برای توســعه فازهای 
چابهار  بنــدر  بنــدی 
ســرمایه گذاری کند. 

1 میلیارد دالر

میلیون متر مکعب15.8
بــرای احــداث پــروژه بــزرگ ملــی بنــدر چابهــار، 15.8 
میلیــون متــر مکعــب الیروبــی صــورت گرفتــه اســت. 
ضمــن اینکــه 5 کیومتــر هــم داک حفاظتــی احــداث شــد. 

متر1470
بــا احــداث مــوج شــکن بــه طــول 1470 متر، 
امــکان فعالیــت بنــدر شــهید بهشــتی چابهــار 
دارد.  وجــود  ســال  روزهــای  تمــام  در 

هم اکنون کشتی های بزرگ 100 هزار تنی قابلیت پهلوگیری در این بندر را دارند و این مهم 
می تواند نقش مهمی در واردات و صادرات کاالهای اساسی و عمومی داشته باشد. در 
آینده نیز با تکمیل فازهای بعدی،  ظرفیت بندر چابهار به بیش از ۸۲ میلیون تن افزایش 

خواهد یافت.

کارگاه آموزشــی »اجــاره کشــتی« با تدریــس کاپیتان 
آرمان جهان بیگلری در مرکز آموزش انجمن کشــتیرانی 
و خدمات وابســته برگزار شــد. در این دوره کــه در هفته 
دوم اســفندماه برپا شــد، مباحثی همچــون کلیات اجاره 
کشــتی های ســفری و زمانــی، چارترپارتی، مســوولیت 
صاحبان کشــتی، مباحث دموراژ و بارنامــه های چارتری 
مطــرح شــد. در پایان ایــن دوره آموزشــی نیــز آزمون 
تخصصی برگزار و به دانشــجویان مدرک معتبر ارائه شــد. 

اجاره کشتی
ایرانیان دریانورد

ایرانیان دریانورد، پیشــگام و نوآور در دریاها 
عنوان کتابی است که به قلم حسین نوربخش 
و به همت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
به چاپ رسیده اســت. در این کتاب مباحثی 
همچون دریانــوردان بزرگ ایران باســتان، 
نقش ایرانیان در اختراع قطب نما، پیشگامان 
ایرانیان در ســاخت بندر و پناهگاه کشتی و 
تقویم های صید ماهی و پیش بینی طوفان ها 
مطرح شده است. این کتاب ۴۳۸ صفحه دارد. 

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

 100
هزار تن

394 
برای ساخت و بهره برداری فاز اول طرح توسعه 

بندر شهید بهشتی در مجموع 394 میلیون 
دالر سرمایه گذاری شده  است.

20 
 بندر چابهار عاوه بر زیرساخت های 

مناسب بندری و توانایی تخلیه و 
بارگیری ساالنه بیش از 8.5 میلیون 

تن کاال، از معافیت های مالیاتی و 
گمرکی 20 ساله برخوردار است.

30 درصد 

700 کیلومتر 
»کراچـی«،  بـا  مقایسـه  در  چابهـار  بنـدر 
پاکسـتان،  در  بنـدر  بزرگ تریـن  و  مهم تریـن 
چیـزی حدود 700 کیلومتر به کشـور افغانسـتان 
نزدیک تـر اسـت و مسـیر بهتـری بـرای انتقال 

کاالهـای هنـدی خواهـد بـود. 

1700 متر 
طـول بندر شـهید بهشـتی 1700 اسـت و امکان 
پهلـو گرفتـن دو فرونـد کشـتی کانتینـری یـا 
چنـد فرونـد کشـتی چندمنظـور را بـه صورت 

همزمـان فراهـم می سـازد. 

بندر شـهید بهشـتی چابهـار تخفیـف 30 درصدی 
حقـوق و عـوارض کانتینری و بخش »تی اچ سـی« 

را به شـرکت هـای کشـتیرانی ارائه مـی دهد.

شرکت500
تاکنون بیش از 500 شرکت، مجوز فعالیت در منطقه آزاد تجاری 
بندر چابهار را دریافت کرده اند. در این میان، 165 شــرکت افغانی 
حضور دارند که توانسته اند مجوز فعالیت را از دولت ایران اخذ کنند. 

ارزش مبــادالت هنــد با افغانســتان 
و کشــورهای آســیای میانــه چیزی 
حدود 16 میلیــون تن کاال بــه ارزش 
17 میلیــارد دالر در ســال اســت.

 16 میلیون تن


