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»عیسی کالنتری«
معاون رئیس جمهور:

پس از ۱۰ سال، 
مجوز انتقال آب 

دریای خزر 
به سمنان 
صادر شد 

بیش از 300 خط منتظر فضای خالی در اسکله هابرقراری خط دریایی بندر امیرآباد ایران به آستاراخان روسیه
طبق داده های Seaexplorer:کاپیتان داوود تفتی مدیرعامل کشتیرانی دریایی خزر:

در  شده  ایجاد  آموزشی  ظرفیت  واسطه  به 
انجمن کشتیرانی، به عنوان مرجع دریایی کشور 
دارد  وجود  خوبی  پشتوانه  بگوییم  می توانیم 

می خواهند  که  کسانی  و  آینده  نسل های  تا 
تخصص بتوانند  شوند،  صنعت  این   وارد 

و دانش الزم را کسب کنند.

محمد راستاد
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در دومین روز از نشست »گروه ۷« مطرح شد:

رئیس کمیته صمت ستاد انتخاباتی آیت اهلل رئیسی:

کاپیتان داوود تفتی مدیرعامل کشتیرانی دریایی خزر:

عیسی کالنتری در خصوص انتقال آب دریای خزر به 
انتقال  پروژه عظیم  روند  داشت:  اظهار  استان سمنان 
آب دریای خزر به استان سمنان طی یک فرآیند رفت 
ضوابط  سری  یک  اساس  بر  و  ساله   ۱۰ برگشتی  و 
مجوزهای  اخذ  به  موفق  سختگیرانه،  زیستی  محیط 

الزم از سوی سازمان حفاظت محیط زیست شد.
توسط  مجوز  این  داد:  ادامه  جمهور  رئیس  معاون 
معاونت محیط زیست انسانی و بعد از تصویب گزارش 

ارزیابی زیست محیطی به وزارت نیرو ابالغ شد.
ابالغ مجوز زیست محیطی به وزارت  با  به گفته وی، 
نیرو، این وزارتخانه باید نسبت به انتخاب سرمایه گذار 
آب  انتقال  اجرایی  پروژه  آغاز  منظور  به  واجد شرایط 
اقدام کند که بر اساس  دریای خزر به استان سمنان 
شیرین  آب  دستگاه های  نصب  و  شده  تعیین  الزامات 
ُکن، آب شیرین شده دریای خزر توسط خط لوله به 

این استان منتقل می شود.

برای نخستین بار در تاریخ بنادر شمالی ایران محموله 
کشتیرانی  سوی  از  گالیکول  مونواتیلن  شیمیایی 
آستاراخان  بندر  به  امیرآباد  بندر  از  و  خزر  دریای 

روسیه صادر شد.
دریایی  کشتیرانی  مدیرعامل  تفتی  داوود  کاپیتان 
تولید  گالیکول  مونواتیلن  محموله  اینکه  بیان  با  خزر 
بوده  روسیه  به  صدور  برای  اراک  شازند  پتروشیمی 
یاد  محموله  حمل  بازاریابی  کرد:  خاطرنشان  است، 
کانتینر  و  تانک  فلکسی  در  بارگیری  صورت  به  شده 
بندر  به  و  انجام  دریای خزر  توسط شرکت کشتیرانی 

آستاراخان روسیه حمل شد.
بندر امیرآباد نام بندرگاهی در شمال شهرستان بهشهر 
در استان مازندران ایران است. این منطقه در سه فاز 
با ۳۴ پست اسکله طراحی شده است که اکنون فاز اول 
آن تکمیل شده است. وسعت این منطقه ویژه یک هزار 

هکتار است و به شبکه ریلی ایران نیز پیوند دارد.

انتخاباتی  فرهاد تقوامنش رئیس کمیته صمت ستاد 
آیت اهلل رئیسی ضمن انتقاد از وضعیت فعلی صنعت 
کشتیرانی کشور، تقویت و بهره برداری از این صنعت 

را از مهم ترین برنامه های آیت اهلل رئیسی دانست.
از صنعت کشتیرانی کشور  انتقاد  با  تقوامنش  فرهاد 
شرکت  دو  از  کشور  کشتیرانی  صنعت  کرد:  تصریح 
چنگال  در  متاسفانه  که  شده  تشکیل  کشتی سازی 

دو سازمان دولتی غیرمتعهد قرار گرفته است.
یکی  اروندان  کشتی سازی  شرکت  داد:  ادامه  وی 
استراتژی  نقطه  در  که  است  ایران  سازان  کشتی  از 
کشور، در بندر خرمشهر و کنار اروند رود قرار دارد و 
متعلق به یکی از هلدینگ های شرکت سرمایه گذاری 

تامین اجتماعی )شستا( است. این شرکت قادر است با اشتغال زایی موجود از کشورهای منطقه مانند کویت، 
این  کفایت،  بی  مدیران  و حضور  واقع شده  غفلت  مورد  متاسفانه  اما  کند  ثبت سفارش  امارات  و  قطر  عراق، 

شرکت را با چالش های جدی مواجه کرده و با هزاران نیرو در قانون ورشکستی شرکت ها قرار دارد.
وی افزود: یکی دیگر از کشتی سازان کشور شرکت فراساحل استان هرمزگان است که در کرانه خلیج فارس 
خاص  عظمت  با  کارخانه  این  است.  )ایدرو(  ایران  صنایع  نوسازی  و  گسترش  سازمان  به  متعلق  و  دارد  قرار 
نزدیک به 25۰۰ نفر نیروی کار دارد و در حالی که این شرکت عمال تحت نظر وزارت صمت است اما مورد 

حمایت این سازمان قرار نگرفته است.
فرهاد تقوامنش در پایان خاطرنشان کرد: تمام دغدغه دولت جدید احیا، رشد و شکوفایی و اشتغال زایی باالی 
اهداف صنعتی  پیشبرد  برای  نظام  به  متعهد  و  انقالبی، متخصص  کارآمد،  مدیران جوان  از  استفاده  با  صنایع 

و اقتصادی کشور است.

عیسی کالنتری معاون رئیس جمهور:

روز  دومین  در  شنبه   »۷ »گروه  رهبران 
نفوذ  با  مقابله  برای  را  نشست خود طرحی  از 
زیرساخت ها  در  سرمایه گذاری  طریق  از  چین 

توسعه مطرح کردند. در کشورهای در حال 
به »گروه  موسوم  رهبران هفت کشور صنعتی 
بریتانیا  غربی  در کورن وال،  در جنوب  ۷« که 
برگزار می کنند، در جستجوی  را  نشست خود 
افزایش  مقابله  برای  هماهنگ  پاسخی  یافتن 
»راه  پروژه  طریق  از  چین  اقتصادی  نفوذ 

هستند. ابریشم« 
طرح  با  رئیس جمهور چین  پینگ،  شن جین 
ده ها  که  است  درصدد  جدید«  ابریشم  »راه 
خطوط  از  شبکه ای  طریق  از  را  جهان  کشور 
هم  به  دریایی  مسیرهای  و  ریلی  و  جاده ای 

کند. متصل 
متفاوتی  جهانی  واکنش های  با  اما  طرح  این 
مواجه شده است. در همین زمینه، کاخ سفید 
می گوید، جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا و 
که  این طرح  امیدوارند   ۷ گروه  رهبران  دیگر 
خواهد  دالری  تریلیون   ۴۰ بر  بالغ  هزینه ای 
»راه  طرح  برای  کیفیت  با  جایگزینی  داشت، 

باشد. چین  جدید«  ابریشم 
محقق   2۰۳5 سال  تا  طرح  این  است  قرار 
نشده  مشخص  هنوز  آن  مالی  منابع  اما  شود. 

است.
است،  گفته  آمریکا  دولت  ارشد  مقام  یک 
با  رویارویی  یا  مقابله  تنها  طرح  این  هدف 
است  این  مهم  موضوع  بلکه  نیست،  چین 
را  مثبتی  جایگزین  طرح  کنون  تا  »ما  که 
ارزش ها،  دهنده  نشان  که  نکرده ایم  ارائه 

باشد«. ما  تجارت  و شیوه  استانداردها 
پروژه  یک  چین،  جاده«  و  »کمربند  طرح 
ساخت  هدف  با  که  است  عظیم  زیرساختی 
خطوط  لوله،  انتقال  خطوط  بنادر،  احداث  و 
تا  آسیایی  کشورهای  از  بزرگراه ها  و  ریلی 
از   2۰۱۳ سال  در  نخستین بار  برای  اروپایی، 
چین،  رئیس جمهوری  پینگ،  جین  شی  سوی 

شد. مطرح 
را  طرح  این  هزینه  خصوصی  مالی  موسسات 
و  زده اند  تخمین  دالر  تریلیون   ۳.۶ حدود 
برای  مسیری  را  طرح  این  تحلیلگران  برخی 
نظامی چین  و  اقتصادی  نفوذ سیاسی،  توسعه 
در عرصه جهانی و در رقابت با غرب و به ویژه 

می دانند. متحده  ایاالت 

برای  زیرساختی  بزرگ  طرح 
مقابله با پروژه راه ابریشم چین

برنامه دولت جدید برای تقویت و 
بهره برداری از صنعت کشتیرانی

برقراری خط دریایی بندر امیرآباد 
ایران به آستاراخان روسیه

دریای  آب  انتقال  مجوز  صدور 
خزر به سمنان پس از ۱۰ سال

فرهاد تقوامنش
رئیس کمیته صمت ستاد انتخاباتی آیت الله رئیسی:

فراساحل  و  اروندان  کشتی سازی  شرکت  دو  از  کشور  کشتیرانی  صنعت 
قرار  غیرمتعهد  دولتی  سازمان  دو  چنگال  در  متاسفانه  که  شده  تشکیل 

است. گرفته 
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چیراگ بهری
مدیر عامل اتحادیه دریایی هند:

دریانوردان  شدن  واکسینه  به  نسبت  تا  دارد  جدی  تصمیم  هند  دولت 
مشکالت  دچار  کشور  این  دریایی  صنعت  تا  کند  اقدام  آنان  خانواده های  و 

نشود. بیشتری 

شرکت های CMA CGM و Hapag-Lloyd اعالم کردند:

حمل ونقل  تعلیق   Hapag-Lloyd و   CMA CGM
کردند. اعالم  جهان  سراسر  در  منطقه  چندین  در   را 

تمام محموله های  فرانسوی گفت که  گروه کشتیرانی 
به  مداوم  تراکم  دلیل  به  آنگوال  در  کابیندا  به  ارجاع 
افزایش  باعث  امر  این  می آیند،  در  تعلیق  حالت 
می شود. حمل ونقل  فرآیند  در  شدن  نامنظم  و   زمان 

سرویس  است  کرده  تأیید   Hapag-Lloyd بعالوه، 
)کوچینگ،  شرقی  مالزی  بنادر  به  را  خود  کانتینری 
تاوا(  سیبو، بینتولو، کوتا کینابالو، البوآن، سانداکان و 
به طور موقت به دلیل محدودیت فضای فیدر به حالت 

تعلیق در می آورد.
عالوه بر این، یک شرکت هواپیمایی آلمانی نیز اعالم 
کرده بود که پذیرش چوب و محصوالت وابسته آن از 
جمله زغال چوب در نیجریه را به دلیل اعالم گمرکی 
تعلیق صادرات چوب و  به  نیجریه و بخشنامه مربوط 

محصوالت وابسته آن متوقف کرده است.

با وجود این که نرخ کرایه حمل کانتینر بین سال های 
از ۳  تا 2۰2۰ در حال نوسان بود ولی هرگز   2۰۱۶
سال  تابستان  از  حال،  این  با  نرفت.  فراتر  دالر  هزار 

گذشته، نرخ ها به طور مداوم در حال افزایش است.
طبق داده های منتشر شده، تقاضا برای حمل و نقل 
رشد  تداوم،  عامل  و  بوده  صعودی  همچنان  دریایی 

قیمت حمل ونقل کانتینری است.
این هفته  دنیا  نقاط مختلف  در  دریایی  قیمت حمل 
نیز رکوردزنی کرد و از 5 برابر متوسط قیمت 5 ساله 

حمل دریایی عبور کرد!
اقدام  و  جهانی  تورم  رشد  از  نگرانی  موضوع،  این 
افزایش  را  بهره  افزایش  در  بانک های مرکزی  متقابل 

می دهد.
طور  به  حمل کنندگان،  می شود  باعث  امر  این 
فزاینده ای با مذاکرات یک طرفه روبرو شوند و حتی 
در صورت امضای قراردادها، به دلیل نرخ بهره باالی 

اپراتورها، قراردادها به فسخ یک طرفه بیانجامد.
باز  و  نیست  داستان  پایان  این  می گویند  تحلیلگران 
شدن اقتصاد جهان هنوز به طور کامل صورت نگرفته 
سال  تا  احتماال  دریایی  حمل  باالی  هزینه  این  و 

2۰22 ادامه خواهد داشت.

را  آنان  خانواده های  و  دریانوردان  واکسیناسیون  هند 
اولین  اولویت قرار داده و از همه آنان خواسته در  در 

فرصت نسبت به واکسینه شدن اقدام کنند.
وزارت بنادر و کشتیرانی هند طی بیانیه ای رسمی اعالم 
کرد از آنجایی که هند نقش بسزایی در صنعت دریایی 
جهان دارد به همین جهت واکسینه شدن دریانوردان و 

خانواده هایشان را در اولویت اول قرار داده است.
گفت:  هند  دریایی  اتحادیه  مدیر عامل  بهری،  چیراگ 
واکسینه  به  نسبت  تا  دارد  جدی  تصمیم  هند  دولت 
شدن دریانوردان و خانواده های آنان اقدام کند تا صنعت 

دریایی این کشور دچار مشکالت بیشتری نشود.
وی با اشاره به اینکه ۶ بندر بزرگ هند برای واکسینه 
یاد آور شد: در حال  یافته  شدن دریانوردان اختصاص 
دوز  بین  هندی ها  کردن  واکسینه  زمان  مدت  حاضر 
اول و دوم از ۸۴ روز به 2۸ روز کاهش یافته به همین 
روش های  از  بهره گیری  با  دریایی ها  فراخوان  جهت 

جدید انجام می شود.
با  رابطه  در  زیادی  بین المللی  کمک های  افزود:  وی 
نحوه مقابله با شیوع ویروس کووید ۱۹ به عمل آمده 
و به همین جهت اجازه نخواهیم داد دریانوردان بدون 

واکسینه شدن به کشتی ها اعزام شوند.

کشتی های  اوکلند،  تا  آمستردام  سیاتل،  تا  شکو  از 
صنعت  این  در  دیگری  زمان  هیچ  مانند  کانتینری 
 ۱۹ کووید  از  ناشی  عظیم  فشار  با  ساله،   ۶5
روبرو  مصرف کنندگان،  استثنایی  رفتارهای  و 

نشده اند.
که  می دهد  نشان   ،Seaexplorer اخیر  داده های 
تأمین  زنجیره های  وسیله  به  جهانی  حامل های 

هستند. زیادی  فشار  تحت 
در  کشتی ها  تراکم  مسائل  همه  که  حالی  در  این 
بنادر  و  متحده  ایاالت  جمله  از  جهان  مهم  بنادر 
اخیر  شیوع  از  ناشی  می توان  را  چین  جنوبی 
توسط  شده  ارائه  نقشه  دانست،  در   ۱۹ کووید 
ازدحام  جهانی  پدیده  وضوح  به   Seaexplorer
برخی  حتی  می دهد،  نشان   2۰2۱ سال  در  را  لنج 
کار  که  هستند  شدید  ازدحام  دارای  بندرگاه ها  از 

پیش می رود. و کندی  به سختی  ترخیص 
در  کانتینربر  کشتی   ۳۰۰ از  بیش  حاضر،  حال  در 
جهان  سراسر  در  اسکله  فضاهای  شدن  باز  انتظار 
به  رفتن  حال  در  اکنون  که  همانطور  و  هستند 
این  می رود  انتظار  هستیم،  شلوغی  و  اوج  فصل 

باشد. ادامه داشته  مسائل حداقل در طول سال 

:xeneta وزارت بنادر و کشتیرانی هند:به گزارش:Seaexplorer طبق داده های

اصلی  خطوط  حمل ونقل  تعلیق 
کانتینربر در سراسر جهان

قیمت های  زنی  رکورد  تداوم 
حمل و نقل کانتینری

اولویت واکسیناسیون دریانوردان 
و خانوداده هایشان در هند

فضای  منتظر  خط   3۰۰ از  بیش 
خالی در اسکله ها
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پویایی صنعت حمل و نقل دریایی، مدیون بخش خصوصی است
محمد راستاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی:

q در نشستی که به مناسبت بزرگداشت روز معلم با حضور مدیرعامل سازمان بنادر و 
دریانوردی، مسئوالن انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران و جمعی از اساتید مرکز 
آموزش انجمن، پیشکسوتان،کارشناسان و صاحب نظران این حوزه به میزبانی انجمن 
برگزار شد، مطالبی پیرامون عملکرد مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و همچنین نقش 

بخش خصوصی در پیشبرد صنعت حمل و نقل دریایی ارائه شد.
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انجمن  آموزش  مرکز  عملکرد  گزارش 
کشتیرانی

انجمن کشتیرانی و خدمات  این نشست دبیر کل  در 
انجمن  این  تاریخی  سبقه  به  اشاره  با  ایران  وابسته 
گفت: انجمن کشتیرانی تحت عنوان سندیکای خطوط 
کشتیرانی در سال ۱۳۳2 تاسیس شد و از همان زمان 
شیرازه یک فعالیت شایسته نهاده شد که تا به امروز 
دوام و بقا پیدا کرده است.مسعود پل مه با بیان اینکه 
در گام اول این خدمت در اتاق بازرگانی خرمشهر به 
شده  تاسیس  دریا  بخش  مردمی  نهاد  اولین  عنوان 
امام  بندر  به   انجمن  این  مرور  به  داد:  ادامه  است، 
پیدا  بنادر تسری  و سایر  )شاپور وقت(  قدیم  خمینی 
کرد و خوشبختانه امروز در تمامی بنادر شکل اجرایی 
به خود گرفته است.وی همچنین درخصوص عملکرد 
مرکز  کرد:  تشریح  کشتیرانی  انجمن  آموزش  مرکز 
امروز  و  شده  اندازی  راه   ۷۰ دهه  در  انجمن  آموزش 
بنادر شکل  توسط سازمان  آموزش  بینیم که  اگر می 
بهینه تری به خود گرفته، برگرفته از تجاربی است که 
را  تجارب  این  و  از دهه ۷۰ داشته  انجمن کشتیرانی 
از  بیش  امروز  افزود:  مه  است.پل  اشتراک گذاشته  به 
۸۰ درصد موسساتی که دارای مجوز از سازمان بنادر 
هستند، جزوات موردنیاز خود را از انجمن کشتیراتی 
به عاریت می گیرند یا مجوز بهره برداری از این جزوات 
را گرفته اند که درنهایت تبدیل به کتبی می شود که 
امروز تحت عنوان آموزش لجستیک بندری اشاعه پیدا 
کرده است.وی ادامه داد: ما به یمن همکاری و خدمات 
شایسته ای که بین تشکل کشتیرانی و سازمان بنادر 
برقرار است، اولین پروانه و مجوز فعالیتی را از سازمان 

بنادر دریافت کرده ایم .

اقدامات انجام شده در حوزه آموزش

پل مه با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه آموزش 
در  مختلف  اشکال  به  آموزش  اینکه  برای  کرد:  بیان 
و  بهینه  هماهنگی  یک  با  و  شود  عملیاتی  کشور 
از  آموزشی  مراکز  سایر  با  برویم،  پیش  آکادمیکی 
جمله دانشگاه آزاد اسالمی تفاهم نامه همکاری برای 
کارشناسی  کارشناسی،  رسمی  های  دوره  برگزاری 
آزاد جزیره  دانشگاه  و  ایم  و دکترا منعقد کرده  ارشد 
خارک که به عنوان مرکز اصلی و پایلوت هدایت علمی 
برای  ادامه  در  افزود:  است.وی  شده  انتخاب  امر  این 
اجرای فعالیت های حرفه ای با مراکز آموزشی، برای 
ارائه مدارج علمی  MBA و DBA و همچنین برای ارائه 
دوره های حرفه ای و آکادمیکی متکی به دانشگاه های 
شریک  تدبیر  آسان  ایم.  کرده  برقرار  ارتباط  خارجی 
به  است؛  کاربردی  های  آموزش  ارائه  در  ما  آموزشی 
قابلیت  از  التحصیلی  فارغ  هنگام  در  افراد  که  نحوی 
مه  باشند.پل  برخوردار  تجاری  شرکت  یک  مدیریت 
اضافه کرد: درنتیجه عالوه بر آموزش هایی که سازمان 
بنادر تحت عنوان آموزش لجستیک بندری مدنظر دارد 
به  را  از نظر علمی حداکثر ۴۰ درصد آموزش ها  که 
های  آموزش  درصد   ۶۰ ما  دهد،  می  اختصاص  خود 
دیگر را از منابع داخلی و خارجی جهت پرورش مدیران 
اجرایی، در قالب های مختلف به ویژه از طریق آسان 
تدبیر ارائه می دهیم. ضمن اینکه از طریق موسسات 
حرفه  و  فنی  های  آموزش  مهندسی،  و  علمی  متعدد 
تمام  همچنین  می دهیم.  ارائه  را  عملی  و  خاص  ای 

به واسطه این ظرفیتی که
ایجاد شده، می توانیم بگوییم 
پشتوانه خوبی وجود دارد تا 
نسل های آینده و کسانی که 

می خواهند وارد این صنعت شوند، 
بتوانند تخصص و دانش الزم را 

کسب کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: هرچند شیوع کرونا موجب 
به بستر مجازی  اتکا  نیازمند  فعالیت هایی که  تا  شد 
بنیان   ۹۷ سال  از  ما  اما  گرفت،  سرعت  بود،  سازی 
از  فرامرز  استفاده  قابلیت  و  ها  فعالیت  مجازی سازی 

محل ساختمان و شهر تهران را استارت زدیم.

پل مه همچنین با ارائه آماری از عملکرد مرکز آموزش 
نفر  بیان کرد: در سال ۹۸، ۱۴۱۱  انجمن کشتیرانی 
در این مرکز آموزش دیدند که در سال ۹۹ تعداد این 
یافت. همچنین ۷5 دوره  افزایش  نفر  به ۱۹۳5  افراد 
از 25 هزار  و  پیدا کرد  افزایش  به ۹۸ دوره  آموزشی 
ساعت فعالیت آموزشی در سال ۹۸ به ۴۰ هزار ساعت 
در سال ۹۹ رسیدیم. هدف گذاری ما برای سال جاری 
حداقل 5۰ هزار ساعت نفر آموزش است. وی با بیان 
اینکه فعالیت های ما منحصر به تهران نیست، گفت: 
خصوصی  و  دولتی  از  اعم  مراجع  سایر  با  ارتباطات 
مثل وزارت صمت، قوه قضاییه، سازمان امور مالیاتی، 
شرکت های پتروشیمی، شرکت های حمل و نقل ریلی 
و سایر بخش های خارج از تهران، ۳۰ درصد از آموزش 
های این مرکز به بخش های خارج از صنف ارائه شده 
است. دور از انتظار نیست که به زودی این قابلیت را 
خاورمیانه  در   ICS علمی  مرکزیت  که  داشت  خواهیم 

را ترغیب و تشویق به سرمایه گذاری در ایران کنیم.

دو  با  آموزش  مرکز  های  فعالیت  کرد:  تاکید  مه  پل 
قابلیت  از  اینکه  به  توجه  با  و  شده  انجام  پرسنل  نفر 
های اجرایی و توانمندی الزم برای این امر برخورداریم، 
اعالم آمادگی می کنیم که می توانیم تمام مسئولیت 
در  بنادر  سازمان  سپاری  برون  و  تفویض  قابل  های 
حوزه آموزش در قالب مدیریت،برنامه ریزی و نظارت 
را تحت نظارت این سازمان، در سراسر کشور و در تمام 

بنادر بر عهده بگیریم.

انجمن  عملکرد  از  بنادر  حمایت سازمان 
کشتیرانی 

و  بنادر  سازمان  مدیرعامل  مراسم،  این  ادامه  در 
دریانوردی با اشاره به اینکه انجمن کشتیرانی قدیمی 
ترین انجمن صنفی صنعت حمل و نقل دریایی کشور 
است، گفت: خوشبختانه این انجمن توانسته در رابطه 
با آموزش در بخش های صنعت حمل و نقل دریایی 

در   ICS نمایندگی  برای گرفتن  را  استانداردهای الزم 
در همین حال  داد:  ادامه  وی  ایم.  کرده  ایران کسب 
برای بعضی از علوم اجرایی و حرفه ای مجوز سازمان 
فنی و حرفه ای را درخصوص فعالیت های حوزه دریا 
و بندر اخذ کرده ایم و چندین سال است که فعالیت 
از  را  میدانی  های  عملیات  و  کارگاه  بر  متکی  های 
می  ارائه  انجمن  آموزش  مرکز  و  موسسه  این  طریق 
دهیم. همچنین برای اینکه تمام فعالیت های انجمن 
به ویژه مرکز آموزش، متکی بر استانداردهای جهانی 
و به روز باشد، از انواع ایزوهای تعیین کننده کیفیت 
ایم. این فعال  و کمیت فعالیت موردنظر، بهره جسته 
و  علم  از  اینکه  برای  آن  کنار  در  شد:  یادآور  صنفی 
فعالیت  استانداردسازی  برای  صنفی  تجارب  و  دانش 
حوزه کسب و کار بهره ببریم، عضو کمیته فنی متناظر 
هستیم که فعالیت در این کمیته، فعالیت دریایی در 
حوزه های مختلف به ویژه آموزش را استانداردسازی 

می کند.

در  انجمن  آموزش  مرکز  اول  رتبه 
رتبه بندی سازمان بنادر

مرکز  غیررسمی  اطالع  حسب  اینکه  اعالم  با  مه  پل 
آموزش انجمن کشتیرانی، در رتبه بندی سازمان بنادر 
را  آموزشی  مراکز  ممتاز  و   ۱ رتبه  آموزش  بخش  در 
اخذ کرده است، گفت: ما منابع و کتب آموزشی بسیار 
ارزشمندی را در مرکز آموزش انجمن در اختیار داریم. 
همچنین برای سرعت عمل در فعالیت های آموزشی، 
از 5 سال قبل پورتال مرکز آموزش را طراحی کرده و 

به اجرا رسانده ایم.
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رقابت برای تحوالت صنعت کشتیرانی

دریایی  نقل  و  اینکه صنعت حمل  بر  تاکید  با  راستاد 
پویاست و تحوالت زیادی که در آن رخ می دهد، ملزم 
می سازد که بازیگران این صنعت برای برخورداری از 
سهم و جایگاه ویژه برای بهره گیری از این بازار، دانش 
خود را به طور مداوم ارتقا دهند و به روزرسانی کنند، 
گفت: تحوالت و مخصوصا اتفاقاتی که در بازار و صنعت 
است.  بینی  پیش  قابل  واقعا  دهد،  می  رخ  کشتیرانی 
همه  کانتینری  کشتیرانی  های  شرکت  اینکه  ازجمله 
اقتصاد مقیاس  فعالیت در  به دنبال توسعه ظرفیت و 
متولیان  و  اپراتورها  غافلگیری  باعث  این  و  هستند 
به  باالرفتن سایز کشتی ها  بنادر شده است؛ چرا که 
این  توانند  می  که  است  بنادری  شدن  محدود  معنی 
این  در  جدیدی  رقابت  و  بپذیرند  را  ها  کشتی  سایز 
بازار شکل گرفته  از  میان برای گرفتن سهم بیشتری 
است.راستاد اضافه کرد: از طرف دیگر اقتصاد مقیاس 
پایین به معنی پایین آمدن کرایه حمل کاال است که 
طبعا چالش های بزرگی را برای شرکت های کوچکتر 
ایجاد می کند و این یک نمونه از تحوالت در صنعت 

کشتیرانی است.

صنعت  در  پیشرو  خصوصی،  بخش 
حمل ونقل دریایی

این مسئول دولتی همچنین با ارزیابی مثبت از عملکرد 
بیان  دریایی  نقل  و  حمل  حوزه  در  خصوصی  بخش 

می  انجام  عرصه  این  در  که  هایی  فعالیت  تمام  کرد: 
عنوان  به  ما  و  است  اختیار بخش خصوصی  در  شود، 
و  نداریم  گری  تصدی  گونه  هیچ  حاکمیتی  مرجع 
و  حمل  صنعت  و  بنادر  که  هستند  خصوصی  بخش 
اعالم  کنند.راستاد  می  اداره  خوبی  به  را  دریایی  نقل 
کرد: امروزه در عارضه یابی صنعت حمل و نقل دریایی 
بینیم، در جایی که بخش خصوصی  و کشتیرانی می 
انجام می شود و  بهترین کیفیت  با  امور  حضور دارد، 
حتی در شرایط سخت تحریم، بخش خصوصی توانسته 
کشور را از مراحل خطرناکی عبور دهد تا انسدادی در 
اینکه صنعت  بیان  با  نشود. وی  انجام  ها  فعالیت  این 
را  خود  دستاوردهای  و  پویایی  دریایی  نقل  و  حمل 
اعالم  است،  فعاالن بخش خصوصی  مرهون  و  مدیون 
کرد: سرمایه گذاری بخش خصوصی حتی در شرایط 
سخت اقتصادی و تحریم ها در روبناها و تجهیزات و 
حتی زیربناهای بندری ادامه دارد. به طوری که میزان 
از  فراتر  اکنون  هم  خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه 

میزان سرمایه گذاری سازمان بنادر و دریانوری است.

راستاد با اعالم اینکه حضور بخش خصوصی در بنادر 
معادل  ارزشی  با  قرارداد  بر ۳۳۰  بالغ  بازرگانی کشور 
۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، ابراز امیدواری کرد: این 
اشتغال  از  به حداکثر سهم خود  بتواند  بزرگ  صنعت 
پیدا کند  افزوده در کشور دست  ارزش  ایجاد  و  زایی 
در سطح  امروز  آنچه  از  بیشتر  هایی  ظرفیت  ایران  و 

جهانی دارد، به خود اختصاص دهد.

های  دوره  برگزاری  و  باشد  داشته  موفقی  عملکرد 
قابل  تعداد  برای  انجمن  این  از سوی  متعدد آموزشی 

توجهی از افراد جای تقدیر و تبریک دارد.

که  ظرفیتی  این  واسطه  به  داد:  ادامه  راستاد  محمد 
ایجاد شده، ما به عنوان مرجع دریایی کشور و متولی 
بگوییم  توانیم  بازرگانی و کشتیرانی تجاری می  بنادر 
پشتوانه خوبی وجود دارد تا نسل های آینده و کسانی 
که می خواهند وارد این صنعت شوند، بتوانند تخصص 
و دانش الزم را کسب کنند. بر همین اساس مسیری 
که انجمن کشتیرانی برای ارتقا و توسعه طی می کند، 

مورد حمایت سازمان بنادر و دریانوری خواهد بود.

وی درخصوص تفویض اختیار وظایف سازمان بنادر به 
انجمن کشتیرانی گفت: به لحاظ اینکه به جز انجمن، 
شرکت های آموزشی خصوصی دیگری نیز وجود دارند 
که دوره های آموزشی برگزار می کنند و گواهی نامه 
طی دوره می دهند که از سوی سازمان بنادر تایید می 
شود، لذا ما در بخش دریایی تمام اختیارات مربوط به 
آموزش های دریایی را به شرکت هایی تفویض کرده 
نامه های  از سازمان، گواهی  با دریافت مجوز  ایم که 
طی دوره را ارائه می کنند. اما گواهی نامه شایستگی 
را درنهایت خود مرجع حاکمیتی کشور به اشخاص و 
دریانوردان می دهد. بنابراین ما عمال تصدی گری در 
به  که  اقداماتی  همین  مگر  نداریم،  آموزش  با  رابطه 

عنوان مرجع حاکمیتی انجام می دهیم.
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سوخت و تمام محموله روی آن هم از بین رفت.

عملیات  معاون  فرجی،  بهزاد  مهندس  آقای  گفته  به 
نیتریک  اسید  دریا،  چکاد  افق  شرکت  بندری  امور  و 
به  که  است  قوی  معدنی  اسید  یک    )Nitric Acid(
علت گرما یا ماندگاری طوالنی در محیط, تجزیه شده 

و می تواند دچار خوداشتعالی شود. 

است  قوی  کننده  اکسید  ماده  یک  که  اسید  این 
می تواند با فلزات نیز واکنش نشان دهد و گاز خرمایی 
را متصاعد سازد که تصاویر   )NO2( ازت  اکسید  رنگ 
نیز  آتش سوزی  وقوع  از  قبل  کشتی  از  منتشره  اولیه 

وجود دود خرمایی رنگ را تایید می کند.

مشاهده دود سیاه در حین حریق هم نشان می دهد که 
... بر  حالل های آلی، روغن های صنعتی و پایه، قیر و 
روی کشتی وجود داشته اند و بر دامنه حریق افزوده اند.

به  آتش  آنکه  از  قبل  پرل  اکسپرس  و خدمه  فرمانده 
شدند.  داده  نجات  کند،  سرایت  کشتی  پیکره  تمام 
پلیس سریالنکا، فرمانده، افسر اول و مهندس کشتی را 

بازداشت و از آن ها ساعت ها بازجویی کرد. 

اظهار  فیدر  اکسپرس  گروه  مسئولین  حال  همین  در 
حامل  کانتینر  از  نیتریک  اسید  نشت  که  می دارند 
توسط خدمه  علی  از جبل  از حرکت کشتی  آن پس 
مشاهده شده و زمانی که کشتی به بندر حمد می رسد، 
ولی  می کند  مطرح  را  کانتینر  این  تخلیه  تقاضای 
از پذیرش این تقاضا طفره رفته  مسئولین بندر حمد 
و اعالم می کنند که امکانات تخصصی برای مواجهه با 

چنین کانتینری را ندارد. البته مقامات قطری واکنشی 
نسبت به این ادعا نشان نداده اند.

پس از خروج از بندر حمد کشتی مسیر حرکت خود را 
به سمت بندر هزیرا در هند ادامه می دهد. البته معلوم 
نیست که چرا کشتی از بنادر جبل علی، یا خلیفه یا 
حتی بنادر ایرانی واقع در حوزه خلیج فارس و اقیانوس 
هند به ویژه بندرعباس،  بوشهر و یا چابهار درخواست 

کمک برای تخلیه این کانتینر نکرده است.

رسیدن  با  فیدر،  اکسپرس  گروه  مسئولین  گفته  به 
اکسپرس پرل در تاریخ پانزدهم ماه می به بندر هزیرا، 
کانتینر  تخلیه  درخواست  به  بندری  مقامات  هم  باز 
منفی  پاسخ  نشت  حال  در  که  نیتریک  اسید  حاوی 
بارگیری  و  تخلیه  از  پس  کشتی  بنایراین  می دهند. 
شدن سایر کانتینرها به سمت بندر کلمبو ادامه مسیر 
می دهد و در شامگاه تاریخ ۱۹ ماه می 2۰2۱ به حوالی 

لنگرگاه کلمبو می رسد و لنگر می اندازد.

اطالع  به  کشتی  عرشه  از  دود  مشاهده  می   2۰ روز 
و  دریایی  امداد  عوامل  می رسد.  کلمبو  بندر  مقامات 
تا دود و  با تمام توان تالش می کنند  ارتش سریالنکا 
حریق را سرکوب کنند اما دامنه آتش وسعت می گیرد. 
تیم  به  نیز  هندوستان  ساحلی  گارد  کمکی  نیروهای 

نجات ملحق می شوند اما کار از کار گذشته است.

در  گسترده،  آتش سوزی  هفته  دو  به  نزدیک  از  پس 
اعالم  حریق  خاتمه  حالی  در  ژوئن  ماه  دوم  تاریخ 
از کشتی و محموالت روی  می شود که تقریباً چیزی 
به  کشتی  جابجایی  برای  توفیقی  و  نمانده  باقی  آن 

از  ماه  سه  فقط  حالیکه  در   X- Press Pearl کشتی 
حمل  برای  آن  کارگیری  به  و  اندازی  آب  به  تاریخ 
سنگاپور،  کالنگ،  پورت  بنادر  بین  مسیر  در  کانتینر 
جبل علی، حمد )قطر(، هزیرا )هند(، کلمبو )سریالنکا( 
 X- Press  Feeder شرکت  توسط  کالنگ  پورت  و 
پرچم  با  جهان(  کانتینری  بزرگ  ناوگان  )هفدهمین 
سنگاپور گذشته بود در پی یک آتش سوزی مهیب و 
رفت  بین  از  کلی  به  کلمبو  بندر  نزدیکی  در  طوالنی 
نزدیکی سواحل  نیمه غرق در  بقایای آن در حالت  و 

سریالنکا مقابل مشاهده است.

با حمل  از مهیب ترین حوادث مرتبط  این واقعه یکی 
کانتینرهای حاوی کاالهای خطرناک از طریق دریاست 
که به از بین رفتن کشتی و تلف شدن کل محموالت 
مالک  بر  وارده  بر خسران  عالوه  و  انجامیده  آن  روی 
کشتی و صاحبان محموالت به محیط زیست دریایی و 

کسب و کار ساحل نشینان لطمه زده است.

حال  در  محموله های  از  کاملی  اطالعات  هنوز  اگرچه 
دالیل  اعالم  و  نشده  منتشر  کشتی  این  توسط  حمل 
بیشتر است  تحقیقات  نیازمند  این حادثه  بروز  قطعی 
اما اکثر منابع و مراجع خبری علت بروز این واقعه را 
نشت بخشی از یک محموله 25 تنی اسید نیتریک از 
یک کانتینر موجود روی کشتی اعالم کرده اند که به 
تدریج باعث واکنش شیمیایی گرمازا و ایجاد شعله و 
کاالها  سایر  با  همجواری  علت  به  و  شده  حریق  بروز 
که بخشی از آنها را محموالت شیمیایی و نفتی، لوازم 
دامنه  می دادند،  تشکیل  سبک  اتیلن  پلی  و  آرایش 
حریق گسترش یافته و با وجود تالش تیم امداد بنادر 
و ارتش سریالنکا و گارد ساحلی هند این کشتی تا آخر 

X-Press Pearl بر اثر آتش سوزی کانتینرهای حامل  موقعیت حوادث اخیر دریایی در اطراف سریالنکا که آخرین آن غرق شدن کشتی کانتینربر 
کاالهای خطرناک )که یکی از آنها حاوی ۲۵ تن اسید نیتریک( می باشد:

نشت اسید - نشست آتشین
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مناطقی دورتر از سواحل کلمبو حاصل نشده است.

مهندس بهزاد فرجی در این رابطه می گوید: اگرچه این 
اسناد کشتی  در  و  اظهار  درستی  به  کاالی خطرناک 
نامناسب،  بسته بندی  مانند  عواملی  اما  بود  شده  درج 
آسیب دیدن بسته ها حین بارگذاری محموله به داخل 
قبل  بندر  در  طوالنی  ماندگاری  هوا،  گرمای  کانتینر، 
کشتی  به  نیتریک  اسید  حامل  کانتینر  بارگیری  از 
سایر  با  خاص  کاالی  این  حامل  کانتینر  مجاورت  و 
کانتینرهایی که حاوی کاالهایی با نقطه اشتعال پایین 
بوده اند، می توانسته از عوامل بروز و تشدید این واقعه 

باشد.

وی افزود، این حادثه نشان داد که عواقب بی توجهی 
چه  تا  خطرناک  کاالهای  ایمن  و  صحیح  حمل  به 
فقط  رابطه  این  در  و  باشد  ساز  مشکل  می تواند  حد 
اظهار خطرناک بودن کاال از سوی صاحب کاال کفایت 
بندر  )مانند  بنادر  مواردی  چنین  در  بلکه  نمی کند 
شهید رجایی( باید نظارت دقیقی بر فرآیند بارگذاری 
کاالهای خطرناک به داخل کانتینرها، حصول اطمینان 
از صحت نوع ظروف و نحوه بسته بندی محموالت به 
عمل آمده و قبل و حین بارگیری به کشتی می بایست 

از عدم وجود هرگونه نشتی مطمئن شوند.

این  قبال  در  مسئوالنه  برخورد  اگر  افزود،  فرجی 
محموله خطرناک کانتینری در بنادری که کشتی در 
طول مسیر خود به آنها تردد داشته صورت می گرفت 

شاید ابعاد این حادثه تا این حد فاجعه آمیز نمی شد.

کشتی  پذیرش  بابت  از  که  سریالنکا  کشور  مقامات 
در  توفیق  عدم  و  کلمبو  سواحل  در  پرل  اکسپرس 
اطفای حریق آن و همچنین عوارض زیست محیطی 
نابودی  و  سواحل  آلودگی  بخش  در  ویژه  به  حادثه 
توریسم  تعطیلی  و  ماهیگیران  بیکاری  آبزیان،  ذخائر 
از  هستند،  سئوال  زیر  عمومی  افکار  طرف  از  دریایی 
خسارت  دالر  میلیون   ۴۰ مبلغ  فیدر  اکسپرس  گروه 

طلب کرده اند.

تا زمان چاپ این گزارش موارد متعددی از تلف شدن 
الک پشت ها، دلفین ها و انواع ماهی در سواحل و اطراف 

سریالنکا گزارش شده است. 

روایت دیگری نیز حکایت از آن دارد که دولت سریالنکا 
عنوان  به  را  دالر   25 روزانه  پرداخت  تا  شده  مجبور 

خسارت عدم کارکرد به ماهیگیران محلی بپردازد.

اکسپرس  کشتیرانی  خط  که  است  یادآوری  به  الزم 
پست های  واقعه،  این  از  تاسف  ابراز  ضمن  فیدر، 
حادثه  خسارت دیدگان  تمام  به  را  ذیل  الکترونیک 
آتش سوزی کشتی اکسپرس پرل اعالم کرده تا هرگونه 
دعاوی خود بابت کاال و کانتینرهای از دست رفته را با 

پی اند آی کالب و وکالی ذیربط مطرح نمایند.

simon.leslie@londonpandi.com 
anthony.caje@londonpandi.com 
maria@cjclaw.com 
will@cjclaw.com 
debo@cjclaw.com 
legal@x-pressfeeder.com اثر بر   X-Press Pearl کانتینربر  کشتی  شدن  غرق  آن  آخرین  که  سریالنکا  اطراف  در  دریایی  اخیر  حوادث  موقعیت 

آتش سوزی کانتینرهای حامل کاالهای خطرناک )که یکی از آنها حاوی ۲۵ تن اسید نیتریک( می باشد.
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دارای  کشتی ها  همچنین  بودند،  شده  طراحی  یخ 
برای  فرود  عرشه های  از  و  بودند  کامل  مطبوع  تهویه 
هلیکوپترها و همچنین فضای نگهداری برای دو بالگرد 

برخوردار بودند. 

فروند  قرارداد ساخت ۴  ایران  در سال ۱۹۷۶ که دولت 
 Ltd Swan Hunter Shipbuilders شرکت  با  کشتی 
انجام  اصلی  نمونه  روی  بر  اصالحاتی  بست،  را  انگلیس 
شد تا کشتی های موردنظر عالوه بر نقش سوخت گیری و 
تدارکات، نقش پشتیبانی از سایر نیروها را نیز داشته باشند.

بر این اساس، یک توپ ۷۶ میلیمتری اتو مالر ساخت 
ایتالیا در سینه جلوی کشتی نصب شد که دارای یک 
همچنین  است.  نیز  روی  نشان  برای  اپتیکی  سامانه 
میلیمتری   2۳ توپ  دستگاه  دو  به  هوایی  دفاع  برای 
مجهز شد. البته این توپ ها در ایران روی آن نصب شد 
که همان توپ2۳ م م روسی دو لول است. سپس این 

کشتی به نام »خارک« نامگذاری شد.

و  عرض  متر   2۶,۶ طول،  متر   2۰۷ از  خارک  ناو 
25,5 متر ارتفاع برخوردار بود و با تناژ ۳۳ هزار تن، 
به  ایران  دریایی  نیروی  ناو  سنگین ترین  و  بزرگترین 

حساب می آمد.

ساخت این ناو در سال ۱۹۸۰ میالدی به پایان رسید، 
اما با این حال به دلیل جنگ و تحریم ها تا سال ۱۹۸۴ 
تحویل نیروی دریایی نشد. درنهایت هنگامی که دولت 
بر  مبنی  دادگاه  رای  و  دیپلماتیک  فشار  با  انگلیس 
و  باز کردن توپ سینه  با  دریافت غرامت مواجه شد، 
ایران تحویل داد. در  سایر تجهیزات دفاعی، آن را به 
سال ۱۹۹۳ ایران آن را به تجهیزات دفاعی مجهز کرد. 
از  بار  اولین  برای  الوند  ناو  همراه  به   2۰۱۱ سال  در 

کانال سوئز عبور کرد و به مدیترانه رسید.

تعمیرات  جهت  لجستیک  ناو  این   ۱۳۹2 سال  در 
اساسی در یکی از اسکله های نیروی دریایی پهلو گرفت 
بازسازی  آن  بخار  در طول مدت ۳ سال دیگ های  و 
تعویض  بخار  انتقال  لوله های  از  زیادی  بسیار  و حجم 
شد. همچنین سیستم کنترل ایمنی ناو مورد ارتقا قرار 
گرفت و در قسمت سیستم هدایت ناو نیز سیستم های 
عنوان  به  که  کرد  تغییر  دیجیتال  سیستم  به  آنالوگ 
یکی از اقدامات مهم به شمار می آید. در رزمایش سال 

۱۳۹5 این ناو به یگان دریایی تحویل داده شد. 

نگاهی به آغاز و پایان یک ناو جنگی:

»خارک« در آب های ایران آرام گرفت

تاریخ  در  ایران  تدارکاتی  ناو  بزرگترین  »خارک« 
ناحیه  در  آتش سوزی  دلیل  به  ماه ۱۴۰۰  خرداد   ۱۱
موتورخانه و متعاقباً عدم کنترل آتش سوزی، غرق شد 

و برای همیشه به ماموریت خود پایان داد.

ناوگان  توسعه  ایران در حال  در دهه ۴۰ شمسی که 
نظامی دریایی خود بود، به یک کشتی تدارکاتی نیاز 
ناوهای  از  را که متشکل  ناوگان خود  بتواند  تا  داشت 
ساخت انگلیس و آمریکا بود، پشتیبانی و سوخت گیری 
کند. به لحاظ اینکه در دهه ۱۹۶۰ میالدی، تانکرهای 
کشتی های  بزرگترین  و  سریعترین  جزو   OI کالس 
خدمات کمکی ناوگان بریتانیا بود، بنابراین ایران پس 
از انجام بررسی های فراوان کالس oi-class را برای این 

منظور انتخاب کرد.

   RFA Olwen نام های  به  کشتی  سه  کالس  این  در 
سربسته  کشتی  بودند.   RFA Olna و   RFA Olmeda
این کالس که به عنوان RFA Olynthus  راه اندازی 
شد، به عنوان کالس اولیتوس شناخته شد. اما در سال 
۱۹۶۷ اولیتوس به اولوین و پس از آن به کالس اولی 

تغییر نام یافت. 

در  استفاده  برای  شده  تقویت  دماغه  با  تانکرها  این 
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نامه  ایران، در تاریخ ۱۴۰۰/۰2/25  معادن و کشاورزی 
سازمان   ۱۴۰۰/۰2/۰2۸ مورخ   ۱22/۸۳۱۳2 شماره 
بورس و اوراق بهادار در رد صالحیت و مجوز رتبه بندی 
شرکت »ف..« و نامه شماره ۸۴2۹۶/ت5۷52۶هـ مورخ 
۱۳۹۹/۰۷/2۳ وزارت صمت، نسبت به تنظیم و ارسال 
نامه ای مشترک به همراه انجمن پایانه داران بنادر ایران، 
ایران و فدراسیون حمل ونقل و  انجمن بنادر خصوصی 
لجستیک ایران خطاب به معاونت وزیر راه و شهرسازی 
نمود  اقدام  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  مدیرعامل  و 
تا ضمن  کرد  تقاضا  کاماًل شفاف  به صورت  آن  و طی 
ارائه  کان لم یکن شدن طرح مورد بحث، در خصوص 
مستندات قانونی الزام به رتبه بندی شرکت های کارگزاری 
و  بنادر  سازمان  منتخب  شرکت  مجوز  همچنین  و 
اقدام  رتبه بندی  و  ارزیابی  امور  اجرای  برای  دریانوردی 
کشور  که  شرایطی  در  چرا  که  اینجاست  سؤال  گردد. 
تحت شدیدترین فشارهای ناشی از تحریم های ظالمانه 
بین المللی و عوارض مهلک شیوع بیماری کرونا، تورم و 
بیکاری قرار دارد، با طرح اینگونه اقدامات فراقانونی، زمان 
و تمرکز شرکت های کارگزاری بندری و دریایی کشور که 
خط شکن تحریم های غیرقانونی و ظالمانه آمریکا بر علیه 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران هستند، به بیراهه 
کشانده می شود؟ آیا دوبار شکست در اجرای طرحی فاقد 
محمل قانونی،کافی نیست که باز هم با معرفی شرکتی 
که حتی مجوز آن برای ارزیابی و رتبه بندی شرکت ها 
بندری  با خانواده  را در معرض چالشی  لغو شده، خود 
و دریایی کشور قرار می دهد؟ آیا در این خصوص قانون 
حاکم است یا نظرات شخصی مدیری که ابتدا خود طراح 
و دنبال کننده آن بوده است؟ کارگزاران بندری و دریایی 
کشور در حال حاضر عالوه بر اینکه در عرصه بین المللی 
در معرض مهلکترین تهدیدات تحریمی و آسیب ها قرار 
دارند در داخل نیز با سخت ترین چالش ها با سازمان هایی 
مانند تامین اجتماعی و ادارات دارایی و همچنین کاهش 
روبرو  گسیخته  لجام  تورم  و  ملی  پول  ارزش  فاحش 
هستند که سازمان بنادر و دریانوردی هرگز توان مقابله 
با این مجموعه مشکالت و تسهیل فعالیت کارگزاران را 
نداشته و اینکه امروز برای ایجاد فشاری بیشتر از کانالی 

دیگر وارد عرصه شده، موجب تعجب و شگفتی است.

اواخر فروردین ماه امسال بود که رونوشت نامه ای از سوی 
مدیر کل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی خطاب 
به شرکت »ف..« در اختیار دبیرخانه انجمن کشتیرانی 
و خدمات وابسته ایران قرار گرفت که حکایت از کلید 
کارگزاری  شرکت های  رتبه بندی  طرح  مجدد  خوردن 
دریایی و بندری داشت. البته پیشینه این اقدام فراقانونی 
به اوائل دهه ۹۰ شمسی برمی گردد که طی یک دهه 
سازمان بنادر و دریانوردی در دو مرحله تالش نمود تا 
بندری  و  دریایی  کارگزاری  شرکت های  رتبه بندی  به 
محمل  فقدان  دلیل  به  آن  اجرای  لیکن  نماید  اقدام 
ذیربط  اقتصادی  تشکل های  اعتراض  مورد  قانونی 
قرار گرفت و متوقف شد. انجمن کشتیرانی و خدمات 
وابسته بنا به رسالت خویش برای صیانت از حقوق اعضا 
مورخ  ۱۰۰۱/۰۰/25۷/ص  شماره  به  نامه ای  طی  ابتدا 
۱۴۰۰/۰2/25 از مدیرکل امور بندری مستندات قانونی 
الزام به رتبه بندی شرکت های کارگزاری و تصویر مجوز و 
صالحیت رتبه بندی شرکت مذکور را رسماً مطالبه نمود 
)تاکنون فاقد پاسخ بوده است!( متعاقباً و به استناد ماده 
مصوب  کار  و  کسب  محیط  مستمر  بهبود  قانون  سوم 
اول  معاون  نامه  اسالمی،  شورای  ۱۳۹۰/۱۱/۱۶مجلس 
اعضای  به   ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ تاریخ  در  جمهوری  ریاست 
دولت مبنی بر لزوم دریافت نظرات بخش خصوصی و 
بخشنامه ها  آیین نامه ها،  با  رابطه  در  ذیربط  تشکل های 
رتبه بندی  آیین نامه   ۳ ماده   ۹ بند  دستورالعمل ها،  و 
شرکت های کارگزاری سازمان بنادر و دریانوردی تحت 
تعیین  و  ارزیابی  )تقاضای   ۱۳۹۱/۰۴/۰۳ مورخه  سند 
ماده  بند ۷  دانسته(  از سوی متقاضی ضروری  را  رتبه 
۶، )شرکت های کارگزار را در مورد درخواست رتبه بندی 
اتاق بازرگانی، صنایع و  مخیر می داند( و بیانیه رسمی 
در   ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ تاریخ  به  ایران  کشاورزی  و  معادن 
خصوص انحالل مرکز ملی رتبه بندی و لغو مجوز رتبه 
بندی که در آن نام شرکت»ف..« نیز به چشم میخورد 
استفاده  قانون حداکثر  آیین نامه  اساس  بر  و همچنین 
از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب نشست مورخ 
اسالمی  جمهوری  دولت  وزیران  هیات   ۱۳۹۹/۰۷/2۰
ایران که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/22 ابالغ شد. همچنین با 
توجه به نامه مورخه ۱۴۰۰/۰2/۳۰ اتاق بازرگانی، صنایع، 

رتبه بندی  طرح  مجدد  خوردن  کلید  قبال  در  انجمن  موضع 
شرکت های کارگزاری دریایی و بندری

گزارش یک اقدام فراقانونی



انجمن

۱2 خرداد ۱۴۰۰



گزارش

خرداد ۱۴۰۰ ۱3

:منبع

10 خط کانتینری برتر جهان بر اساس اندازه و ظرفیت ناوگان
ژوئن 2021



انجمن

۱4 خرداد ۱۴۰۰



با سالم؛
انجمن کشتیرانی و خدمات  به عضویت  به استحضار می رساند شرکت های معزز ذیل، در سال ۱۴۰۰  احتراماً 
شرکت های  اطالعات  و  عضو  شرکت های  لیست  آخرین  مشاهده  برای  است  خواهشمند  آمده اند.  در  ایران  وابسته 

موصوف و راه های ارتباطی با ایشان به وب سایت انجمن به آدرس www.saoi.ir بخش اعضا مراجعه نمایید.

شرکت کشتیرانی
پرنده دریای هرمز

)سهامی خاص(

تلفن: ۰۷۶-۳۳۶۳۷5۱2-۱۳

نمایندگی کشتیرانی
آداک آرام آریا
)با مسئولیت محدود(

تلفن: ۰2۱-۸۸۴۹22۹۷-۸

نمایندگی کشتیرانی
دریاگستران ققنوس

)با مسئولیت محدود(

تلفن: ۰۷۶-۳۳۳۱۸۰۳۳

موسسه کلوپ بین المللی بیمه
متقابل اطمینان متحد قشم

تلفن: ۰2۱-2۶۱۰۰۰۹۱-5

شرکت صنعت کشتیرانی
اکسون

)سهامی خاص(

تلفن: ۰2۱-2۶۶5۴۳۰۰

حمل و نقل بین المللی
تاو ساحل اوند
)با مسئولیت محدود(

تلفن: ۰2۱-۴۱۹۸۹۰۰۰

انجمن

خرداد ۱۴۰۰ ۱5
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براى تبلیغات ویژه در رسانه هاى انجمن کشتیرانى و خدمات وابسته ایران
با واحد روابط عمومى تماس حاصل فرمایید.

9-88947646  داخلى 302
09022013813
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B A Y A N D O Rصاحب امتیاز: انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

تهران، خیابان ولی عصر )عج(، نرسیده به زرتشت، کوچه دانش کیان، پالک 30

طبقه اول - روابط عمومیانجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
تلفن: 8894764-9
نمابر: 88905604
info@seanews.ir :ایمیل

نشانی:
مدیر مسئول: مسعود پل مه

تحریریه: روابط عمومی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

سردبیر: شیرین خان میرزا

صفحه آرایی: احسان نوری
گفت وگوهای مندرج در بایندر نظر شخصی طرف مصاحبه شونده 

است و این نشریه مسئولیتی در قبال این نقل قول ها ندارد!


