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داسـتانجـلد.....
  مقررات ویژه سوخت کشتی ها از سال ۲۰۲۰ اجرایی می شود؟

 شرکت های کشتیرانی: آیمو در زمان
اجرای قانون سوخت تجدید نظر کند

 با حضور دبیرکل آیمو و دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
 مراسم روز جهانی دریانورد و تقدیر

از دریاییان نمونه کشور برگزار شد

با تعیین تکلیف کاالها و کانتینرهای رسوبی 
وضعیت بنادر بهبود خواهد یافت
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مراسـم روز جهانـی دریانـوردی، گرامیداشـت هفتادمیـن سـال 
تاسـیس آیمو و تقدیر از دریانوردان نمونه کشـوری صبح شـنبه 
۱۷ شـهریورماه بـا حضور عبـاس آخوندی، وزیر راه و شهرسـازی، 
کیـم تـاک لیـم، دبیـرکل سـازمان جهانـی دریانـوردی، محمـد 
راسـتاد، مدیرعامـل سـازمان بنـادر و دریانوردی، مسـعود پل مه، 
دبیرکل انجمن کشـتیرانی و خدمات وابسـته و مسـووالن وزارت 
راه و شهرسـازی و سازمان بنادر در سالن همایش های صداوسیما 
برگزار شـد. کیم تاک لیم، ضمن ایراد سـخنرانی در این مراسـم، 
سـازمان بنـادر را جـزو بهترین اعضـای آیمـو خوانـد و از افزایش 
تعامـل و همـکاری های فیمابین اسـتقبال کـرد. در این مراسـم 

از 36 نفـر از دریاییـان نمونـه کشـور کـه در عرصـه های مختلف 
فعالیـت داشـتند نیز تقدیر به عمل آمـد. طراحی و سـاخت انواع 
پـروژه هـای دریایی، طراحی و تدویـن و راه اندازی بانک اطالعاتی 
شناورهای صیادی و سامانه یکپارچه مدیریت ماهیگیری سازمان 
شـیالت ایـران، ایجاد خط کشـتیرانی مسـافری عمان بـه ایران، 
همـکاری در تدویـن سـند جامع توسـعه دریایی، آمـوزش تعداد 
زیادی از کارآموزان راهنمایی در اسـکله صادراتی نفت خام سیری 
و تهیـه برنامـه فانوس دریایـی از جمله اقدامات برجسـته دریایی 
بـود کـه مورد تقدیر قرار گرفت. دبیرکل انجمن کشـتیرانی نیز از 

جملـه اهداکننـدگان هدایا بـه دریاییان نمونه کشـور بود. 

ارائه نرم افزار آموزشی انجمن 
کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

بیانیه انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته 
به مناسبت حمله تروریستی اهواز

مسائلمرتبطبادریانوردان،سازمانبینالمللیدریانوردیرا
برآنداشتتاجهتتوجهخاصبهرفاهوسالمتیدریانوردان،

سال۲۰۱۸راباشعار»حمایتازرفاهوسالمتدریانوردان«
مزیننمایدوباایجادکمپینی،ازجامعهدریانوردیدنیابخواهد

تاحساسیتویژهایرابهاینموضوعمعطوفدارند.

مراسم روز جهانی دریانورد و تقدیر از دریاییان 
نمونه کشور برگزار شد

»کیـم تـاک لیـم«، دبیـرکل سـازمان بیـن المللـی 
دریانوردی در حاشـیه برگزاری مراسـم گرامیداشـت 
ارتبـاط  »همـواره  گفـت:  دریانـوردی  جهانـی  روز 
سـازنده و موثـری میـان ایـران و آیمـو وجود داشـته 
اسـت. مـا امیدواریـم این تعامـالت سـازنده در آینده 
نقـش و جایگاه ایـران در صنعت حمـل ونقل دریایی 
را بهبـود بخشـد.« دبیـرکل آیمـو از ایـران بـه عنوان 
یکـی از اعضـای فعـال ایـن سـازمان بین المللـی یاد 
کرد و افزود:» همین که امروز شـاهد آن هسـتیم که 
سـازمان بنادر و دریانوردی مراسـم بزرگداشـتی برای 
روز دریانـوردی در نظـر گرفتـه نشـان از توجـه ایران 
بـه ایـن صنعت اسـت. امـروز شـاهد اجراهای بسـیار 
زیبایـی در طـول برگـزاری همایـش بودم کـه نمونه 
آن را در جـای دیگـری ندیـده ام. مـا همکاری هـای 
موفقی در گذشـته داشـته ایـم و امیدواریـم این روند 

و همـکاری فیمابیـن ادامه داشـته باشـد.«
تعهـدات  نقـض  خصـوص  در  لیـم  تـاک  کیـم 
بین المللی از سـوی آمریـکا و بازگرداندن تحریم ها 
علیه ایران نیـز اظهار کرد:» اطالعات زیـادی درباره 
نـوع تهدیدهایـی که مـی تواند ایـن تحریم ها علیه 
ایـران بـه وجـود بیـاورد نـدارم. اما تصـور می کنم با 
تعامالت بهتـر و ارتباطات و همکاری هایی که میان 
اعضـای آیمو، از جمله ایران با دیگر کشـورها وجود 
دارد مـی تـوان نقـش تهدیدهـا را بسـیار کم اثرتـر 

کرد.« 
یـادآور می شـود کـه دبیـرکل آیمو که به مناسـبت 
روز جهانـی دریانـورد در تهـران حضـور یافتـه بـود 
پـس از ایـن مراسـم بـا محمدجـواد ظریـف، وزیـر 
امـور خارجـه و علـی الریجانـی، رئیـس مجلـس 
شـورای اسـالمی دیدار کـرد. او در ایـن دیدارها نیز 
بـر توسـعه روابـط میـان سـازمان بنـادر و سـازمان 

بین المللـی دریانـوردی )آیمـو( تاکیـد کـرد. 

خـبر
ویـژه 

با حضور دبیرکل آیمو و دبیرکل انجمن کشتیرانی؛

دبیرکل آیمو در گفت وگو با سی نیوز عنوان کرد؛

عباسآخوندی| وزیرراهوشهرسازی¦  

نرم افزار آموزشـی انجمن کشـتیرانی و خدمات وابسـته 
ایـران بـا حضـور دبیـرکل انجمـن و اعضـای کمیتـه 
تخصصی-مشـورتی آمـوزش ارائه شـد. در این نـرم افزار 
سـرفصل هایی همچـون ثبت نـام آنالین دانشـجویان، 
فهرست دوره های آموزشی، انتشارات انجمن کشتیرانی، 
فهرسـت اساتید و شـیوه ارتباط با آنها و تقویم آموزشی 

در نظر گرفته شـده اسـت. 
مراسـم رونمایـی رسـمی از نرم افـزار آموزشـی انجمـن 
کشـتیرانی جهت اسـتفاده عالقه مندان در آینده نزدیک 

برگزار خواهد شـد.

حملـه  مناسـبت  بـه  را  بیانـه ای  کشـتیرانی  انجمـن 
تروریسـتی اهواز منتشـر کـرد. در بخشـی از این اعالمیه 
آمده اسـت:»در سـالروز حماسـه بزرگ دفـاع مقدس که 
عـزت و قـدرت ایران و ایرانیـان را به جهانیان نشـان داد، 
دسـتان اسـتکبار دوباره به خون فرزنـدان این خاک پاک 
آغشـته شـد. بی گمـان اما دشـمن زخم خـورده فرصت 
ظفـر نیابـد و خیـال خـام خویش محقـق نداند. چـرا که 
سـربازان برومنـد در کنار امت فرهمند ایـران، با نثار جان 
پـای آرمـان هـای انقالبی امام راحل ایسـتاده انـد و ندای 

حـق طلبـی و ظلـم سـتیزی را زمزمه مـی کنند.«

 اطالعی از تاثیر تحریم ها بر صنعت 
کشتیرانی ایران ندارم
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خط و نشان آمریکا برای همکاری 
هند در بندر چابهار ایران

 بانک های چینی، بهترین 
وام دهنده های دنیا به صنایع کشتیرانی

هندنمیتوانددرتوسعهبندرچابهارباایرانهمکاریداشته
باشد،چراکهاینکشورقرارنیستازتحریمهایاقتصادی
بابتهمکاریوتجارتباایرانمعافشودوبهتراستهرچه
سریعترهمکاریهایشراقطعکند.

آلیسجیولز| 
معاونوزارتخارجهآمریکادرامورآسیایجنوبیومرکزی¦  

بحث بر سـر استفاده سوخت کم سلفور در صنعت حمل ونقل 
دریایی این روزها بیشـتر از هر زمان دیگری شـنیده می شـود. 
پاالیشـگاه هـا ظرفیت کافی بـرای تولیـد این نوع سـوخت را 
ندارنـد و بـا توجه به شـرایط کنونی، اجـرای قانون اسـتفاده از 
سـوخت کم سـلفور در هاله ای از ابهام فرو رفته است. سازمان 
بین المللـی دریانوردی )آیمو( بر اسـاس تدوین قوانین جدید، 
شـرکت ها را ملزم کرده تا از سـال ۲۰۲۰ میالدی نوع سوخت 
کشـتی هـا را تغییـر بدهند تـا قدمی در جهـت حفظ محیط 
زیسـت برداشته شـود. کشتی ها ملزم هستند تا میزان گوگرد 
سـوخت خود را از 3.۵ به حدود ۰.۵ درصد برسـانند. مشکالت 

متعـددی در ارتبـاط با اجـرای این قانون سـازمان بین المللی 
دریانـوردی وجـود دارد. حتـی پاالیشـگاه هـای دنیـا نیـز اگر 
بخـش خاصی را بـرای تولید این نوع سـوخت در نظر بگیرند، 
بـا توجه به تقاضای بسـیار بـاالی صنعت حمل ونقـل دریایی 
برای دسـتیابی به این نوع سـوخت، باز هم کمبودهای فراوانی 
احسـاس خواهد شـد. ضمـن اینکه بهـای سـوخت ال.ان.جی 
نیز نسـبت به سـوخت های دیزلی باالتر است. به همین دلیل، 
عمده شرکت های کشتیرانی فعال در دنیا خواستار تجدیدنظر 
سـازمان بیـن المللـی دریانـوردی در زمـان تعیین شـده برای 

اجرای ایـن قانون الزام آور اسـت. 

 افزایش نفتکش ها برای توسعه 
صادرات نفت

 شرکت خدمات کشتیرانی و بازرگانی
نفت عراق اعالم کرد؛

شرکت های کشتیرانی: آیمو در زمان اجرای 
قانون سوخت تجدید نظر کند

ویـژه خـبر

مقررات ویژه سوخت کشتی ها از سال ۲۰۲۰ اجرایی می شود؟ 

نفـت  بازرگانـی  و  کشـتیرانی  خدمـات  شـرکت 
عـراق )AISSOT( از افزایـش شـمار نفتکش هـا 
بـرای توسـعه صـادرات نفت خـام خود خبـر داد. 
مدیـر بخـش کشـتی هـای تانکـری این شـرکت 
میـزان  افزایـش  منظـور  بـه  کـه  کـرد  اعـالم 
صـادرات نفـت خام، آنهـا قصد دارند کشـتی های 
بگیرند.پراویـن جیـس  بـه خدمـت  را  بیشـتری 
زمینـه  ایـن  در  ایـن شـرکت  مدیرفـروش  وال، 
و  کشـتیرانی  خدمـات  شـرکت  کـرد:»  اظهـار 
بازرگانـی عـراق ایـن امـکان را دارد کـه ماهیانـه 
۲۰ میلیـون بشـکه نفـت خـام را به مشـتریانش 
تحویـل بدهـد. در حـال حاضـر نیـز این شـرکت 
۲6 میلیـون بشـکه نفـت خـام را از طریـق بنـدر 
بصـره بـه کشـورهایی نظیـر مصـر، چیـن، کـره 
جنوبـی، منطقـه خلیـج فـارس و شـمال اروپـا 

کند. مـی  ارسـال 
نفـت  بازرگانـی  و  کشـتیرانی  خدمـات  شـرکت 
عـراق هفـت فرونـد کشـتی از نـوع VVCL  و دو 
واحـد ذخیـره سـازی شـناور را در اختیـار دارد. 
ایـن شـرکت قصـد دارد تا سـال آینـده میالدی، 
تعـداد نفتکـش هـا را بـه ۲۰ فرونـد برسـاند و 
در سـال هـای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نیـز ۲۰ فرونـد 
دیگـر بـه نـاوگان خـود بیافزایـد. آنهـا بـه همین 
منظور با شـرکت های کشـتی سـازی کـره ای و 
ژاپنـی به توافق رسـیده اند. کشـتی هـای جدید 
همگـی دارای اسـتانداردهایی خواهنـد بـود تـا 
مطابـق سـازمان بیـن المللـی دریانـوردی میزان 
شـرکت  باشـد.  مجـاز  حـد  در  آنهـا  آالیندگـی 
عـراق  نفـت  بازرگانـی  و  کشـتیرانی  خدمـات 
در سـال ۲۰۱۷ میـالدی و بـا سـرمایه گـذاری 
مشـترک شـرکت تانکـری نفتـی عراق و شـرکت 
حمـل ونقـل نفتـی عـرب تاسـیس شـده اسـت.

بانک هـای چینـی در صـدر اعطـای وام به شـرکت های 
کشـتیرانی و حمل ونقل دریایی هسـتند. در رده بندی 
بهتریـن بانک های محبوب صنعت حمـل ونقل دریایی، 
نـام دو بانـک چینی به چشـم می خـورد. بانک هایی که 
در سـال ۲۰۱۷ میـالدی بـه ترتیـب ۱۷ ونیـم میلیـارد 
و ۱۷ میلیـارد دالر بـه شـرکت هـای کشـتیرانی وام 
اعطـا کـرده انـد. نکتـه جالـب اینکـه از میـان ۲۸ بانک 
وام دهنـده برتـر بـه صنعـت حمـل ونقـل دریایـی، ۱۱ 
بانـک در قاره آسـیا قرار دارند. ۴ بانـک در چین، ۵بانک 

در ژاپـن و ۲ بانـک در کـره جنوبـی قرار گرفتـه اند. 

کاخ سـفید بـا اشـاره بـه هند بعنـوان شـریک تجاری 
و یکـی از خریـداران بـزرگ نفـت ایـران، عنـوان کرده 
کـه آمریـکا هیـچ کشـوری را از تحریم بابت تجـارت و 
همـکاری با ایـران معاف نخواهـد کـرد. دور جدیدی از 
تحریم هـای اقتصادی علیه ایـران از تاریخ ۴ نوامبر آغاز 
می شـود و بـر روی میزان واردات هند کـه ۲۵ درصد از 
نفـت خـود را از ایران تامین و خریـداری می کند، تاثیر 
بسـزایی خواهد گذاشـت. ایران بعد از عراق و عربستان 
سـعودی، سـومین تامین کننده و صادرکننـده نفت به 

هندوسـتان به شـمار می رود.
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پـرونـده

 مـوضـوع:

رسوب کاال و 
کانتینردر بنادر

حسینهاشمیتختی،رییسکمیتهبنادروصنایعدریاییمجلس:
ماندگاریکاالدربنادربههیچوجهمطلوبنیستو
بایدهرچهسریعترتوسطدستگاههایمتولینسبت
بهترخیصآنهااقدامشود.چراکهاینامربهعملکرد
سازمانبنادرلطمهخواهدزد.

گفت وگو با اهلل مراد عفیفی پور، مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان:

ـــه  ـــادر ب ـــوبی در بن ـــای رس ـــتان کااله داس
یـــک تهدیـــد در برابـــر فرصـــت هـــای 
پیـــش رو تبدیـــل شـــده اســـت. تهدیـــدی کـــه 
ـــادر و  ـــازمان بن ـــای س ـــن روزه ـــر ای ـــا تدبی ـــه ب البت
ـــای  ـــه فرصت ه ـــا ب ـــی رود ت ـــش م ـــن بخ ـــران ای مدی
ـــدا از  ـــا ج ـــن کااله ـــد. ای ـــت بده ـــر هوی ـــد تغیی جدی
آنکـــه فضـــای مفیـــدی را از بنـــادر اشـــغال 
ـــت  ـــط زیس ـــی و محی ـــد ایمن ـــی توانن ـــد، م می کنن
ـــالغ  ـــازند. اب ـــه س ـــش مواج ـــا چال ـــز ب ـــادر را نی بن
ـــادر  ـــازمان بن ـــن س ـــکاری فیمابی ـــد و هم ـــن جدی قوانی
ـــای  ـــا راه حل ه ـــده ت ـــث ش ـــط باع ـــای ذیرب ـــا نهاده ب
تـــازه ای بـــرای مقابلـــه بـــا ایـــن پدیـــده ارائـــه 
ـــراد  ـــا اهلل م ـــی ب ـــت وگوی ـــه گف ـــن رابط ـــود. در ای ش
دریانـــوردی  و  بنـــادر  مدیـــرکل  عفیفی پـــور، 
ـــود. ـــی ش ـــم م ـــه تقدی ـــم ک ـــام داده ای ـــزگان انج هرم

 کاالهای رسوبی، ایمنی بنادر 
را تهدید می کند 

  یکی از مشکالتی که بنادر مهم ما، از جمله بندر 
شهید رجایی با آن روبرو شده بحث رسوب کاالهای 
متروکه است. طی ماه های اخیر چه اقداماتی برای 
رفع این معضل در بندر شهید رجایی صورت گرفته و 

برنامه شما برای این موضوع چه بوده است؟
بحث کاالهای متروکه روند مناسبی پیدا کرده است. در 
حال حاضر، سازمان های دیگر نیز با توجه به امکانات و 
بنادر پیگیر این  مقتضی هایی که دارند در کنار سازمان 
متاسفانه  اما  کنند.  وفصل  حل  را  آن  تا  هستند  موضوع 
چالش ها، معایب و اثرات نامطلوب آن در قدم اول دامن ما 
را در بندر گرفته است. با این حال، ارتباط خیلی خوبی با 
سازمان جمع آوری و فروش امالک تملیکی ایجاد کرده ایم 
تا برای رفع این معضل با ما در بندر شهید رجایی همکاری 
داشته باشند. به نظر می رسد روند کار به شکل صحیحی 
با سرعت  این روند  تا  نیاز هست  اما  دارد پیش می رود، 

بیشتری پیگیری شود. 
  آماری در این خصوص دارید که تاکنون چه مقدار 

از کاالهای متروکه تعیین تکلیف شده اند؟
که  بوده  ما  سرباری  تن  هزار  اخیر 3۸  ماه  یکی-دو  طی 
حدود ۸ هکتار از اراضی ما را اشغال کرده بود. این حجم 
از بار آزاد و از بندر تخلیه شده است. بخشی از کانتینرها، 
فضای  در  گذشته  های  سال  از  که  خودروهایی  و  کاالها 
باقی مانده بود توسط سازمان جمع آوری و فروش  بندر 
امالک تملیکی از بندر خارج شد تا بتوانیم در فضای آزاد 
حال،  هر  به  بدهیم.  انجام  را  دیگری  اقدامات  ایجادشده، 
بحث ایمنی و آلودگی این کاالها هم بود که با خروج کاالها 

دیگر معضالت آن هم رفع شد. 
مانده  بندر  در  قبل  از  که  کانتینرهایی  و  کاالها    

بودند از چند سال قبل این فضا را اشغال کرده اند؟
مانده  باقی  این طرف  به  از سال ۸۸  کانتینرها  از  بخشی 
بودند. البته اینها از طرف ما تعیین تکلیف شده بودند. ما 
اینها را فرستادیم به مرجع رسمی که سازمان جمع آوری 
و فروش امالک تملیکی بود تا یا آنها را معدوم و یا از بندر 
تا کانتینرهای خالی  امر باعث می شود  این  خارج کنند. 
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چیزی  حاضر  حال  در  شده،  ارائه  آمارهای  بر  بنا 
حدود ۱39 هزار  TEU کانتینر شامل ۷ میلیون 
در  اساسی  کاالی  تن  میلیون   ۲۰۵ و  کاال  تن 
حجم  با  را  آمار  این  اگر  دارد.  وجود  کشور  بنادر 
در  شوند  می  ترخیص  بنادر  از  که  کاالهایی  کلی 
نظر بگیریم، تقریبا حدود 6 درصد کاالها در بنادر 
دالیل  کارشناسان  آیند.  درمی  رسوبی  حالت  به 
عنوان  بنادر  در  کاالها  رسوب  برای  را  متعددی 
می کنند که از آن جمله می توان به مسایل بانکی، 
به موقع  عدم صدور کد رهگیری و عدم تخصیص 
ارز اشاره کرد. البته از سوی دیگر دالیلی همچون 
در  ترخیص  از  بعد  عواقب  از  کاال  صاحبان  نگرانی 
تا  شود  می  باعث  احتکار  مقررات  اعمال  زمینه 
تثبیت  خاطر  به  تا  بدهد  ترجیح  کاال  واردکننده 
ترخیص  از  خود،   وکار  کسب  فضای  و  ها  قیمت 
کاال صرف نظر کند. ابالغ قانون ترخیص کاال طی 
مدت ۲ ماه و ارائه بسته های تشویقی برای خروج 
بنادر می  از سوی سازمان  تر کاالها  هر چه سریع 
قرار  کشور  بنادر  اختیار  در  را  تازه  فرصتی  تواند 
نیز  کاال  ثبت سفارش  و  بانکی  امور  تسهیل  بدهد. 
از دیگر راه هایی است که می تواند به ترک کاالهای 
کند.  شایانی  کمک  بنادر  در  رسوبی  و   متروکه 
باید در نظر داشت که باقی ماندن کاالها در بنادر، 
جدا از امکان بروز مشکالت ایمنی و آلودگی، حجم 
خود  اشغال  و  تصرف  به  را  بنادر  از  توجهی  قابل 
این مراکز لجستیکی  از  درمی آورد و عمال بخشی 
را بدون استفاده باقی می گذارد. اعمال سیاست ها 
و دستورات ملزم بر خروج هر چه سریع تر کاالها 
فضا  و  بدمد  بنادر  پیکر  به  تازه  نفسی  تواند  می 
سازد.  آماده  بندری  بعدي  های  عملیات  برای   را 
ثابت  رجایي  شهید  بندر  در  تنها  اخیر  آمارهای 
می کند که روند ترک متروکه ها آغاز شده است. به 
طوری که از ۲۴۷ هزار تن کاال در ۲۴ شهریورماه 
به ۱9۷ هزار تن در دوم مهرماه سال جاری رسیده 
برای  جدی  عزمی  که  می دهد  نشان  این  است. 
شده  ایجاد  مبارک  چندان  نه  پدیده  این  با  مقابله 
بنادر  نقطه مطلوب توسط سازمان  به  تا رسیدن  و 

ادامه خواهد یافت.

با تعیین تکلیف کاالها و کانتینرهای رسوبی، 
وضعیت بنادر بهبود خواهد یافت

ترک متروکه ها  

يادداشت پدرامسطانی،نایبرییساتاقبازرگانی:
براســاسمحاســباتصورتگرفتهدرشــرایطکنونیباقیماندنهرروزکاالدر
گمرکیکمیلیــونتومانهزینهبهازایهــرکانتینرکاالدربــرداردکهمیتوانبه
هزینههایمســتقیموغیرمســتقیمازجملهدموراژ،انبارداری،ســودبانکی،حقوق
بیکاریکارگاهمعطــلماندهبرایآنکاال،هزینههایباالســریوغیرهاشــارهکرد.

کنید؟  می  ارزیابی  چگونه  را  ها  تحریم  تاثیر    
شهید  بندر  فعالیت  در  کاهشی  یا  و  خلل  تاکنون 

رجایی از این بابت مشاهده شده است؟
واقعیت این است که ما مقداری کاهش در عملکرد بندر 
شهید رجایی داریم. اما نمی توانیم بگوییم که این حتما 
تاثیر تحریم ها بوده، چرا که جلوگیری از ثبت سفارش 
حدود ۴ هزار قلم کاال که در کشور رخ داده می تواند در 
جریان واردات ما تاثیر کاهشی ایجاد کند. بنابراین، هنوز 
نمی توانیم به طور قطع بگوییم که کاهش عملکرد ما به 

دلیل، تحریم ها بوده است. 
  در بخش صادرات وضعیت چگونه است؟

در بخش صادرات وضعیت متفاوت است. ما تقریبا در چهار 
ماه گذشته شرایط خوبی داشته ایم و توانسته ایم حداقل 
میزان صادرات مان را به صورت ثابت نگه داریم و کاهشی 

نداشته باشیم. 
  این خبر درست است که بعضي الینرها به صورت 

رسمی فعالیت شان را با بنادر ما قطع کرده اند؟
خیر، بعضی از الینرها به صورت غیررسمی نمی آیند و یا 
حجم عملیات شان را به دلیل کاهش عملیات کلی کم 
کرده اند. اما هیچ کدام شان رسما اعالم نکرده اند که دیگر 

به بنادر ایران نخواهیم آمد. 
دریانوردی  و  بنادر  سازمان  که  تشویقی  بسته    
اندازه  چه  تا  کرده  ابالغ  خارجی  الینرهای  برای 
می تواند در باقی ماندن این شرکت ها در بنادر کشور 

موثر باشد؟
چون این پیشنهاد به تازگی ابالغ شده و احتماال الینرهای 
تغییر  فعال  آن هستند،  منافع  محاسبه  در حال  خارجی 
جدی در رفتار آنها ندیده ایم. اما انتظار داریم که تا یکی-

دوماه آینده که وضعیت شکل شفاف تری پیدا کند این 
شرکت ها نیز تمایل شان را نشان بدهند. متاسفانه االن 
یک جو روانی بین شرکت های کشتیرانی ایجاد شده که 
استفاده  و  ها  فعالیت  درباره  گیری  تصمیم  برای  را  آنها 
از مزایا دچار تردید کرده است. اما به نظر می رسد، در 
باعث خواهد شد  تشویقی  بسته های  این  نزدیک  آینده 
تا آنها برای باقی ماندن در بنادر ایران از خودشان تمایل 

نشان بدهند. 
  همچنین مشوق هایی برای سرمایه گذاران بخش 
خصوصی در بنادر ارائه شده است. این بسته ها تا 

چه اندازه مورد استقبال قرار گرفته است؟
در  گذاری  سرمایه  های  حوزه  در  وساز  ساخت  عملیات 
با  نداشته ایم.  بخش  این  در  توقفی  ما  و  اجراست  حال 
چند سرمایه گذار بزرگ نیز برای پروژه های خیلی خوب 
در حال مذاکره هستیم و امیدواریم پس از قطعی شدن 
آنها، خبر آن را به صورت رسمی اعالم کنیم. پیش بینی 
می کنیم که اتفاق های مثبتی در این بخش رخ خواهد داد 

تا شرایط بنادر بهبود یابد. 
  اگر تحریم ها به شکل جدی به بنادر ایران سایه 
برای  منفی  تبعات  چقدر  کنید  می  فکر  بیاندازد، 

کشور خواهد داشت؟
تصور می کنم که زور تحریم ها همینی هست که داریم 
ما  شریف  مردم  و  گذاران  سرمایه  مدیران،  بینیم.  می 
اند.  کرده  تجربه  را  سختی  شرایط  گذشته  سال های  در 
نداشته  منفی  اثر  ها  تحریم  که  گرفت  نادیده  نمی توان 
است، اما نشانه هایی که دریافت کردیم به ما می گوید که 

از این مسیر سخت نیز به سالمت می گذریم.

کاالها هم زودتر به دست کشتیرانی ها برسد و بتوانند آن 
را تحویل بگیرند. همچنین اثرات نامطلوب باقی ماندن این 

کاالها نیز رفع شود. 
  باقی ماندن این کاالها در بنادر چه تاثیرات منفی 

در پی دارد؟
اولین اشکال باقی ماندن این کانیترها و کاالها در بندر، 
امور  به  تواند  می  که  است  مفیدی  فضای  کردن  اشغال 
ماندن  باقی  به هر حال،  کند.  پیدا  اختصاص  دیگر  مهم 
این کاالها در چنین شرایطی در بندر فرصت هایی را از 
دست ما خارج می کند که نمی توان برای آنها جایگزین 
مناسبی پیدا کرد. از طرف دیگر، همانطور که اشاره شد 
بحث ایمنی بندر نیز با رسوب این کاالها می تواند دچار 
خدشه شود. چرا که احتمال بروز انواع حوادث برای این 
کاالها، وقتی که شامل زمان نگهداری طوالنی می شوند 
وجود دارد. ما هم امیدواریم این مشکل از این به بعد به 
شکل بهتری رفع شود تا بتوانیم از ظرفیت بنادرمان به 
بهترین شیوه استفاده کنیم. در حال حاضر نیز نمایندگان 
مجلس، گمرک و دیگر سازمان های مرتبط با این موضوع، 
در تالش هستند تا در این بخش تسریع صورت بگیرد تا 
با  بنادر  فعالیت  این کاالها،  نهایی  تکلیف  تعیین  از  پس 

پویایی هر چه بیشتر ارتقا یابد.
  سازوکاری تعریف شده که دیگر معضل رسوب 

کاالها در بنادر اتفاق نیافتد؟
بله، کاالی متروکه سازوکار تعریف شده ای دارد. منطقه 
معینی  مدت  یک  دارد  که  مقرراتی  برابر  اقتصادی  ویژه 
اجازه می دهد که کاال در بندر بماند. بعد از آن صاحب کاال 
اگر آن را تعیین تکلیف نکرد، آن کاال یا کانتینر به گمرک 
تحویل داده می شود تا به عنوان کاالی متروکه در اختیار 
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار بگیرد. در 
واقع، آنها باید در پس کرانه سازوکاری را ایجاد کنند که 
سرعت تخلیه و خروج این کاالها از بندر باالتر برود. این 
کارها شروع شده، اما سرعت کار به دلیل حجم کاری که 
در بندر شهید رجایی دارد انجام می شود باید باالتر برود. 
  در خصوص گنتری کرین و دستگاه های جدیدی 
که قرار بود در همین ایام در بندر شهید رجایی نصب 
بشوند نیز توضیح می دهید که در چه مرحله ای قرار 

دارند؟
بودند که ۴ دستگاه آن در  گنتری کرین ها ۱۰ دستگاه 
آستانه بهره برداری قرار دارد. 6 دستگاه در یال جنوبی و 
۲ دستگاه در یال غربی مستقر شده اند و در حال تست 
نهایی هستند. ۲ دستگاه نیز روی ریل قرار دارند و مراحل 
نهایی نصب آنها دارد طی می شود. امیدواریم همین روزها 

این دستگاه ها به صورت رسمی به بهره برداری برسند. 

در بخش صادرات وضعیت متفاوت 
است. ما تقریبا در چهار ماه گذشته 

شرایط خوبی داشته ایم و توانسته ایم 
حداقل میزان صادرات مان را به 
صورت ثابت نگه داریم و کاهشی 

نداشته باشیم



دوره آموزشی آشنایی با کشتیرانی، نمایندگی و بندر به 
همت مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته 
برگزار شد. این دوره آموزشی با تدریس »سیدامیر احمد 
ترابی« و با حضور ۱۸ دانشــجو برگزار شد. در این دوره 
آموزشــی مباحثی همچون انواع کشتی های تجاری 
و طبقه بندی کشتی ها، بازرســی کشتی ها، معرفی 
موسسات بازرسی، آشنایی، خطوط کشتیرانی و انواع 
آن )کانتینر، فله و تانکــری(، قوانین بین المللی حاکم 
بر نمایندگی بندری، بندر و وظایف بندر مطرح شــد.

تعوسعه دریامحور، مروری بر صنایع دریایی جهان آشنایی با کشتیرانی، نمایندگی و بندر
کتاب »توسعه دریامحور، مروری بر صنایع دریایی جهان« 
تالیف بهزاد الصفی در سه فصل جداگانه، نگاهی به صنعت 
دریایی ایران، امارات متحده عربی و کره جنوبی دارد. آنچنانکه 
نگارنده کتاب عنوان کرده، هدف وی یادآوری بهره مندی از 
این ثروت مغفول مانده و ظرفیت بی پایانی است که رد آن 
را در دریا و بندر می توان یافت تا به مدد آن، چشم بر منابع 
پایان پذیری درآمدزایی همچون نفت بست. در این کتاب 3۰ 
شاخه حمل ونقل دریایی نیز عنوان شده که خواندنش برای 
عالقه مندان به پژوهش در حوزه دریا و بندر مفید خواهد بود.

معــرفی كــــتاب كـارگـاه آمـوزشــی

B A Y A N D O R :نشانی  
تهران، خیابان ولی عصر )عج(، نرسیده به زرتشت، کوچه دانش کیان ، پالك 3۰ 

طبقه اول- روابط عموميانجمن کشتیراني و خدمات وابسته 
تلفن: 9- 88947646
نمابر: 889۰56۰4
info@seanews.ir :ایمیل

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

   تحریریه :   روابط عمومی انجمن کشتیرانی

دورهمی دریایی ها
سـاعتی همراه شـدن بـا دریایـی هـای دریادل 
کـه هـر کـدام شـان در گوشـه ای از ایـن عالم 
آبـی، وظیفـه ای خطیـر را عهـده دار شـده اند 
بس لـذت بخش اسـت. عـده ای در جبهه حفظ 
امنیت کوشـیده اند، عده ای دیگـر به دنبال رونق 
تجارت و اقتصاد کشـورند و عـده ای نیز به حفظ 
محیـط زیسـت دریایی مـی اندیشـند. روزی به 
یادماندنی با اجراهای زیبـا از نمایش های هنری و 
موسیقی و البته سـخنرانی مردان اول این عرصه 
در سطح جهان و کشـورمان ایران. روزتان مبارك 
باد که پیشـرو حفظ امنیت و آرامش این مردمید.

مسووالن و فعاالن دریایی کشور، روز جهانی 
دریانوردی را گرامی داشتند

  عباس آخوندی، لوح تقدیری را به پاس حضور دبیرکل آیمو در این مراسم به وی اهدا کرد

  بریدن کیک هفتادمین سال تاسیس آیمو با چاقویی که در دستان کیم تاك لیم، آخوندی و راستاد بود

  روز جهانی دریانوردی در مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار شد

  اجراهای نمایشی تحسین برانگیز دریایی و بندری به خوش ریتم تر شدن مراسم کمک زیادی کرد


