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ضرورت تعامل و هم افزایی 
دوجانبه برای انتفاع طرفین

 اعضای هیئت مدیره و دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات
 وابسته ایران با مسئوالن منطقه ویژه اقتصادی پیام بر 

ضرورت همکاری های دو جانبه تاکید کردند.

 در نشست مشترک اعضای هیئت مدیره و دبیرکل انجمن
 کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با مسئوالن منطقه ویژه

اقتصادی پیام تاکید شد
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منطقه ویژه 
پیام نزدیکترین 
منطقه ویژه 
اقتصادی به 
تهران است 
و 10 هزار 
مساحت دارد 
که 3600 هکتار 
در سال 74 
مصوبه منطقه 
ویژه اقتصادی 
دارد

در نشســت مشــترک اعضــای هیئــت مدیــره و دبیــر کل انجمــن 
کشـــتیرانی و خدمـــات وابســـته ایـــران بـــا مســـئوالن منطقــه ویـــژه 
اقتصادی پیـــام، مدیرعامـــل مرکـز خدمـات تجـــاری بیـن الملـل پیـام، 
در تشـریح ویژگــی هــای ایــن منطقــه گفــت: منطقــه ویــژه پیــام 
نزدیکتریــن منطقــه ویــژه اقتصــادی بــه تهــران اســت و 10 هــزار 
مســاحت دارد کــه 3600 هکتــار آن، از ســال 74 مصوبــه منطقــه 

ویــژه اقتصــادی دارد.
منطقــه ای کــه دور آن دیوارکشــی شــده و محصــور اســت، منطقــه 
ویـژهای اسـت کـه اقلیـم قلمـرو گمرکـی محسـوب مـی شـود و اداره کل 
گمــرک اســتان در اینجــا مســتقر اســت کــه تشــریفات ترخیــص، 
بارگیـری، تخلیـه و انبـارداری فقـط در داخـل منطقـه ویـژه پیـام انجـام 

مـی شـود. 
قدمیـــاری ادامـــه داد: در ســـال 70 و قبـــل از اینکـه منطقـــه پیـام بـه 
منطقـــه ویـژه اقتصـــادی تبدیـل شـود، بـه دلیـــل تصمیمـات شـرکت 
مخابـرات و پسـت کـه مالـکان اصلـی منطقـه ویـژه هسـتند، آنجـا را بـه 
عنـــوان هـــاب پسـتی منطقـه در نظـر گرفتنـد و سـالن هـای متعــدد و 
فــــرودگاه راه انــــدازی شــد و در ایــــن فــرودگاه قبــل از اینکــه بـه 
صـــورت عملیاتـــی در اختیـار هـاب پسـتی باشـــد، در اختیـار جبهـه و 
جنـــگ بـود کـــه روزانـه حـدود 70 پـرواز عملیاتـی بـاری و لجسـتیکی 

در ایـــن منطقـه بـــرای جبهـه و جنـگ انجـام مـی شـد. 
وی همچنیـن اعــالم کــرد: منطقــه ویــژه اقتصــادی پیــام دارای دو 
قطــب صنعتــی و فرودگاهـی اسـت کـه در قطـب فرودگاهـی، از پهـن 
تریـن، مقاومتریـن و طوالـی تریـن بانـد پـروازی کشـور بـه طـول 4250 
متـر و عـرض 65 و پـی سـی ام 70 برخـوردار اسـت و از ایمنـی هـم در 

زمـره فـرودگاه هـای خیلـی خـوب قـرار دارد. 
قدمیـاری بـا بیـان اینکـه این مجموعه 10 آکادمـی آموزشـی هوانـوردی 
بـــه صـــورت عملـی و تئـــوری دارد وحـدود 2000 نفـــر فعـال صنعـت 
هوانـوردی در اینجـا مشـغول بـه کارو تدریـس و گذرانـدن آمـوزش هـای 
تئـوری و عملـی هسـتند، تصریـح کـرد: در بخـش مسـافری هـم بـه سـه 
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 از سال 99 
منابع دولتی 
برای این منطقه 
مصوب شد که 
آخرین منابع 
مصوب، 800 
میلیارد تومان 
برای توسعه پیام 
در برنامه 5 ساله 
اول از سوی 
شورای پول و 
اعتبار مصوب و 
ابالغ شد

ضرورت تعامل و هم 
افزایی دوجانبه برای 

انتفاع طرفین

شـهر مشـهد، یـزد و اهـواز در طــول هفتــه ده پــرواز برقــرار اســت 
کــه بــه زودی پــرواز بــه قشــم و چنـد شـهر دیگـر برقـرار مـی شـود.

وی بـا بیـان اینکـه بعـد از فـرودگاه مهرآبــاد، بیشــترین تعــداد پروازهــا 
را فــرودگاه پیــام بــا روزانــه 430 پـرواز بـه خـود اختصـاص داده کـه 
ترافیکـــی زیـــادی را در آسـمان ایجاد مـــی کنـد، گفـت: منتهـی چـون 
95 درصـد آن مربـوط بـه پروازهـای آموزشــی تــک نفــره و دونفــره 
اســــت، در آمــــار هواپیمایــــی قیــد مــــی شـود امـــا در آمـار اطالع 

رسـانی بـه مـــردم منعکس نمـی شـود. 
بـه گفتـه قدمیـاری در بخـش صنعتـی منطقـه پیـام، سـه فـاز عملیاتـی 
وجـــود دارد کـــه فـاز یـــک و دو قدیمـی بـه مسـاحت 58 هکتـار اسـت 
و فـازســـه بـــه مسـاحت 20 هکتـــار اسـت کـه آن هـــم تکمیـل شـده 
اســـت و فـــاز 4 بـه مسـاحت 165 هکتـــار در دسـت احـداث اسـت کـه 

بزرگتریـــن شـهرک صنعتـی کشـور محسـوب مـی شـود. 
ایـن مسـئول افـزود: در حــال حاضــر 307 شــرکت در زمینــه هــای 
مختلــف در حــوزه هــای دانـش بنیـان، هـای تـک، نانـو فعالنـد کـه 
از ایـــن تعـــداد 50 شـرکت به صـــورت انحصـار ی در کشـــور فعالنـد و 

محصوالـــت تولیـدی آنهـا کامـال حرفـه ای و انحصـاری اسـت. 
وی بـــا اعالم اینکـــه تا ســـال گذشـته منابع پیـام بـه صـــورت درآمـد- 
هزینـه بـود، یعنـی از محـل اجـاره و خدمـات درآمد کسـب مـی کـرد و 
هزینـه صـرف مـی کـرد، تصریـح کـرد: از سـال 99 منابـع دولتـی بـرای 
ایـــن منطقـه مصـــوب شـد کـه آخریـن منابـع مصـــوب، 800 میلیـارد 
تومـان بـرای توسـعه پیـام در برنامـه 5 سـاله اول از سـوی شـورای پـول 
و اعتبـار مصـوب و ابـالغ شـد کـه از امســال ایــن ترزیــق مالــی بــه 

منظــور رشــد و توســعه منطقــه انجــام شــود. 
قدمیــــاری در ادامــه بــــا بیــان اینکــه در ایــن منطقــه همچنیــن 
مجموعـه کاملـی از خدمـات حمـل و نقلـی از قبیـل ریلـی، جـاده ای و 
متـــرو ارائـه مـی شـود، کـــه پارامتـر بسـیار مهمـی بـرای توسـعه پیـام 
محســــوب مــــی شــود، افــــزود: طبــق آخریــــن محاســبات انجـام 
شـده سـاالنه 18 هـزار کانتینـر در اسـتان البـرز گـردش دارد کـه عـدد 



www.saoi.ir

هفته نامه الکترونیکی
انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
شهریور 1400  شماره 50

گزارش

5

ضرورت تعامل و هم 
افزایی دوجانبه برای 

انتفاع طرفین

بســـیار بزرگـــی اســـت و طبـق آمـار گمـــرک، گمـرک البـــرز در سـال 
گذشـته بـه درآمـد 1200 میلیـارد تومـان دسـت یافتـه کـه نسـبت بـه 

ســـال 96 رشـد 300 درصـــدی را تجربـه کـرده اسـت. 
وی بـا بیـان اینکـه درآمـد گمـرک البـرز از درآمـد حـدود 400 میلیـارد 
تومانـی درسـال 96 بـه 1200 میلیـارد تومـان در سـال 99 افزایـش یافتـه 
اســـت، در ایـن راسـتا تشـریح کـرد: بیـــش از80 درصـد ایـن درآمدهـا 
از محـل واردات بـوده اسـت و حـدود 20 درصـد هـم از محـل خدمـات 
صـــادرات بــــوده اســت و ایــــن افزایــش صــــادرات و واردات درپــی 

توســعه ســطح خدمـات در گمـرک انجـام گرفتـه اسـت. 
قدمیـاری همچنیـن بـا تاکیـد بـر ضـرورت تمرکـز عملیـات لجسـتیکی 
در کشـور بیـان کـرد: یکپارچه سـازی و تمرکـز عملیـات لجسـتیکی در 
کشـــور موضـــوع مهمـی اسـت کـه منفعـــت آن بـه جیب همه مـی رود 
و اتالف و اسـراف و مـوازی کاری هـا را در ایـن حـوزه حـذف مـی کنـد.

 وی بـا اشـاره بـه ظرفیـت هـای خالـی کانتینرهـا گفـت: اگـر عملیـات 
لجســـتیکی در بخـش کانتینرهـا متمرکـز شـود و سیسـتم هوشـمندی 
بـــرای ایـن منظـور پیـش بینـی شـود، ماننـــد کشـورهای دیگـر ، ایـن 
عملیـات بسـیار بـا هزینـه کمتـر و سـرعت و بهـره وری بیشـتری انجـام 

مـی گیـرد. 
روزبــه مختــاری: طـــرح 
جامعـــی بـــرای حمـل و 
نقـــل کانتینـری تدویـن 

اسـت  نشـده 
همچنیـــن در ایــن نشســـت 
روزبـــه مختـــاری، رئیــس 
انجمـــن  مدیـــره  هیــات 
کشـــتیرانی و خدمـات وابسـته ایـران بـا بیـان اینکـه حـدود 70 درصـد 
حمـــل و نقـل کانتینری در کشـور بـه صـورت خالـی انجـام مـی شـود، 
گفـــت: ایـــن آمـار اصلـا آمـار خـوب و مطلوبـی نیسـت و دلیـل آن هـم 
ایـــن اســـت کـه ارتبـــاط و هماهنگـی الزم در چرخـــه کانتینـری بیـن 

مختاری: 
حمـل از بنـادر 
بـه مقاصـد 
مختلـف 
سـاده تریـن 
موضـوع 
لجسـتیکی در 
کشـور اسـت 
کـه بایـد لحـاظ 
کنیـم امـا 
متاسـفانه طـرح 
جامعـی بـرای 
آن تدویـن 
نشـده اسـت. 
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پل مه:
مـا بـرای 
توسـعه 
اقتصـادی 
کشـور آنچـه 
را کـه در تـوان 
داریـم، دریـغ 
نمـی کنیـم 
و ایـن چـه از 
طریـق هـم 
افزایـی بخش 
خصوصـی 
و چـه در 
همراهـی بـا 
دولـت، ایـن 
اتفـاق می افتد. 

واردات و صـــادرات وجـــود نـــدارد. 
وی در ایـــن زمینـــه تشـــریح کـرد: در ایـن راســـتا 4 عملیـات در حـال 
انجـــام اســـت که ایـــن عملیـــات بـــا همدیگر هماهنـگ نیســـتند. این 
4 مرحلـــه از ورود کانتینـــر تـــا بنـادر اسـت، دیگـــری انتقـال کانتینر از 
بنـــادر بـه گمـرکات داخلـی اسـت، سـومی بحـث صـادرات و جابجایـی 
کاال از مبـادی مختلـف تـا بنـادر اسـت و حالـت چهـارم حمـل از بنـادر 
بـــه مقاصـد مختلـف اسـت و ایـــن سـاده تریـن موضـوع لجسـتیکی در 
کشـور اسـت کـه بایـد لحـاظ کنیـم امـا متاسـفانه طـرح جامعـی بـرای 

آن تدویـن نشـده اسـت. 
مختـاری تاکیـد کـرد: اگـر مـا بتوانیـم کنتـرل ورودی کاال بـه منطقـه را از 
طریـق کانـال هـای خاصـی انجـام دهیـم کـه بتوانیـم موجـودی کانتینـر 
داشـته باشـیم و نیـز موجـودی کانتینـر در اختیـار مـا باشـد، از همیـن 
موجـودی کانتینـر مـی توانیـم دوبـاره بــرای صــادرات اقــدام کنیــم و 
زمانــی هــم کــه تــردد مــا کــم باشــد، مــی توانیــم نزدیــک بــه 

30 درصــد در مصــرف انــرژی صرفــه جویــی کنیـم. 
پل مــه: مفهـــوم ملـــی 
ــتغال  ــی اشـ ــه معنـ بـ
زایـــی در یـک فعالیـت 

ــت  ــادی اسـ اقتص
در ادامـه ایـن نشسـت دبیـر 
کل انجمـن کشـتیرانی ایـران 
گفـــت: بخـــش خصوصـــی 
بـــرای حضـــور در حرفـه و ســـرمایه گـذاری و مانـــدگار بـودن و نقـش 
پذیـــری در ایـــن عرصه، توانســـته از پس معضالـــت بربیایـــد و بـه ایـن 

مرحلـــه از توفیـق دســـت پیـدا کند. 
مسـعود پـل مـه ادامـه داد: مـا بـرای توسـعه اقتصـادی کشـور آنچـه را 
کـه در تـوان داریـم، دریـغ نمـی کنیـم و ایـن چـه از طریـق هـم افزایـی 

بخش خصوصـــی و چـــه در همراهـی بـا دولـــت، ایـن اتفـاق می افتد. 
وی یـــادآور شــــد: هرچنــد کــه در همراهــی بــــا دولــت، بیــش از 
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ضرورت تعامل و هم 
افزایی دوجانبه برای 

انتفاع طرفین

آنچــــه کــــه عایــد مـــا شـود، اتالـــف منابـــع مالی و هدررفـت منابـع 
انســـانی رخ مـــی دهـــد. امـا آنچـه کـــه مشـــخص است، چنانچـه ایـن 
رفتارهـا تبدیـل بـه سـینرژی در دو مقولـه مرتبـط اقتصـادی بـا مدخلیـت 
بخـش خصوصـــی شـود، نتیجــه مطلــوب، هرچنــد زمانبــر خواهــد 

بــــود، امــا درنهایــت تحقــق پیــدا مــی کنــد. 
وی بــــا اشــــاره بــه ضــرورت شــکوفایی و توســعه هــر چـه بیشـتر 
منطقـــه ویـــژه اقتصـادی پیـــام از طریـق تفاهـم، تعامـــل و هـم افزایـی 
بیـــن دو مجموعـــه تاکیـــد کـــرد: از ایـن طریـــق مـی توانیـــم انتظـار 
داشـته باشـیم کـه منفعـت و سـود و درآمدزایـی بـرای اعضـای انجمـن 

کشـــتیرانی حاصـل شـود. 
پـل مـه بـا بیـان اینکـه کمتـر پیـش مـی آیـد کـه در بخـش خصوصـی 
دسـت بـه اقداماتـی زده شـود کـه سـود آنـی بـرای آنهـا متصـور نباشـد، 
اضافـه کـرد: علیرغـم اینکـه مـا همیشــه از بخــش خصوصــی حمایــت 
و از مظلومیــــت آنهــا صحبــت کــرده ایــم، امــا واقعیــت آن اســت 
کــه مسائل در یــک رویــه معقــول پیــش نمـی رود و اسـتانداردهای 
الزم در حداقـــل رفتارهایـــی باید شــاهد باشــیم را مشــاهده نمی کنیم. 
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کالف سردرگم حمایت از 
شرکت های نوآور حوزه دریا

در سال های اخیر هم مجموعه ای با عنوان »مرکز نوآوری
باز دریایی« تاسیس شده است که تالش دارد با ارائه

نیازهای فناورانه پاسخ های مناسبی را از شرکت های نوآور
و متقاضی دریافت کند اما داده های زیادی از این فعالیت ها
وجود ندارد. برای مثال آخرین اقدام این مجموعه فراخوان

دومین رویداد جذب ایده مرکز نوآوري باز دریایي با موضوع
پهپادهای دریایی بوده است که گزارشی از نتایج آن نیز

موجود نیست.

گزارش
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کالف سردرگم حمایت 
از شرکت های نوآور 

حوزه دریا

صنعت 
دریانوردی در 
مسیر رشد 
و توسعه به 
نوآوری سریع 
و تفکر تازه ای 
برای دستیابی 
به نتایج مناسب 
تجاری نیاز دارد

ــون   ــی همچ ــزرگ دریای ــرکت های ب ــه ش ــود ک ــش ب ــال پی ــد س چن
همــکاری  بــا   Wärtsilä و   Cargotec، HHLA، Inmarsat، Shell
ــی،  ــاوری دیجیتال ــترش فّن ــور گس ــه منظ ــرکت Rainmaking  ب ش
کاهــش مصــرف انــرژی، کربــن زدایــی و ... توافقنامــه ای امضــا کردنــد تــا 

ــد.  ــا کمــک کنن ــاوری در حــوزۀ دری ــه توســعه فّن ب
ــوردی در مســیر  ــت دریان ــه صنع ــد ک ــد بودن ــا معتق ــه ه ــن مجموع ای
ــتیابی  ــرای دس ــازه ای ب ــر ت ــریع و تفک ــوآوری س ــه ن ــعه ب ــد و توس رش
ــد  ــای جدی ــدازی فّناوری ه ــاز دارد. راه ان ــج مناســب تجــاری نی ــه نتای ب
می توانــد بــه کارآفرینــی بیشــتر در حمــل و نقــل دریایــی منجــر شــود.

بــرای مثــال یکــی از برنامه های مشــترک اینگونه ســرمایه گــذاری ایجاد 
یــک برنامــۀ تلفــن هوشــمند بــرای دریانــوردان اســت تــا گزارش هــای 
مربــوط بــه هرگونــه رویــداد و حادثــه را بــه طــور مــداوم ضبــط کــرده و 
داده هــای آن هــا را در اختیــار کاربــران و مســئوالن قــرار دهــد. از ســوی 
ــه برنامه هایــی اســت کــه در  ــرژی نیــز از جمل دیگــر بهبــود مصــرف ان

برنامه هــای مشــترک مدنظــر قــرار دارد.
بــرای مثــال شــرکت Wärtsilä بــا ســرمایه گــذاری در زمینــه فّنــاوری 
ــر  ــی ب ــات مبتن ــرژی و عملی ــره وری در مصــرف ان ــرای به ــال ب دیجیت
داده هــا شــناخته شــده اســت  کــه بــا اســتارت آپ Signol بــرای صرفــه 
جویــی هرچــه بیشــتر همــکاری خواهــد کــرد و مســئوالن ایــن اســتارت 
ــود مصــرف  ــرای بهب ــدی ب ــال کشــف روش هــای جدی ــه دنب ــز ب آپ نی
ــرمایه  ــر س ــر »Steffen Knodt« مدی ــوی دیگ ــتند. از س ــرژی هس ان
گذاری هــای جدیــد Wärtsilä بــا اشــاره بــه اینکــه همــکاری با اســتارت 
ــا  ــه ای ب ــت: درصــدد اجــرای برنام ــاز می شــود گف ــه زودی آغ ــا ب آپ ه
همــکاری اســتارت آپ هــا بــه منظــور کربــن زدایــی بیشــتر هســتیم و 
ــی  ــه راه حل های ــا ب ــتارت آپ ه ــکاری اس ــا هم ــه ب ــم ک ــان داری اطمین

بــرای دســتیابی بــه کربــن صفــر خواهیــم رســید.
در ایــران هــم چنــد ســالی اســت کــه مجموعه هــای مختلفی در راســتای 
توســعه طــرح هــای نوآورانــه در صنعــت کشــتیرانی اقداماتــی را بــرای 

اســتفاده از ایــده هــا و اســتعدادهای برتــر آغــاز کــرده انــد.
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بــرای مثــال حــدودا 4 ســال پیــش رویــداد نویــن نرم افزارهــای دریایــی گزارش
ــت  ــا حمای ــرفت ب ــیر پیش ــا مس ــی دری ــنواره مل ــن جش در دل چهارمی
ســتاد توســعه دانــش بنیــان دریایــی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری برگــزار شــد کــه در پایــان آن 7 طــرح برگزیــده را به عنــوان 

ایــده پــردازان برتــر دریایــی پذیرفتنــد. 
در ایــن رویــداد محصوالتــی همچــون طــرح سیســتم جامــع مدیریــت 
شــناورها- ســی مســتر، اپلیکیشــن تأمیــن و نگهداشــت نیــروی انســانی، 
طــرح عرضــه ماهــی بــدون واســطه، اپلیکیشــن بهبــود عملکــرد ذهنــی 
 ،)+Fish( دریانــوردان، اپلیکیشــن معرفــی و خریــد ماهــی فیــش پــالس
ــه  ــای ســرخ ب ــاوگان دری ــازی اســتراتژیک ن ــزار جــوی ســپهر و ب نرم اف

عنــوان ایــده هــای برتــر انتخــاب شــدند.
امــا مســئله ایــن اســت کــه هیــچ داده ای در مــورد آنکــه ایــن محصوالت 
در چــه وضعیتــی قرارداشــته و آیــا توانســته انــد بــه بــازار عرضــه شــوند 
ــدارد و همیــن مســئله یکــی از دالیــل عــدم توفیــق  یــا خیــر وجــود ن

اینگونــه رویدادهــا اســت.
مســئله بعــدی بحــث ســرمایه گــذاری در ایــن حــوزه اســت و بــا توجــه 

کالف سردرگم حمایت 
از شرکت های نوآور 

حوزه دریا

10



www.saoi.ir

هفته نامه الکترونیکی
انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
شهریور 1400  شماره 50

گزارش

11

کالف سردرگم حمایت 
از شرکت های نوآور 
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مسئله این است 
که هیچ داده ای 
در مورد آنکه 
این محصوالت 
در چه وضعیتی 
قرارداشته و آیا 
توانسته اند به 
بازار عرضه شوند 
یا خیر وجود 
ندارد و همین 
مسئله یکی 
از دالیل عدم 
توفیق اینگونه 
رویدادها است.

بــه جســتجوهای صــورت گرفتــه رونــد شــفافی بــرای رشــد تیــم هــای 
ــه  ــا ب ــذاری صرف ــرمایه گ ــوه س ــوز نح ــدارد و هن ــود ن ــوزه وج ــن ح ای
ــود  ــش ب ــدی پی ــال چن ــرای مث ــرار دارد. ب ــه ق ــورد توج ــکل وام م ش
ــادر و  ــازمان بن ــات س ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــر فن ــرکل دفت ــه مدی ک
دریانــوردی از اعطــای تســهیالت کم بهــره بــه شــرکت های دانش بنیــان 
و اســتارتاپ های فعــال در حــوزه حمــل و نقــل دریایــی و بنــدری خبــر 

داد.
»محمــد قائــم تاجگــردون« در همیــن رابطــه گفتــه اســت: مطابــق بــا 
ــادر کشــور مصــوب  ــداز و نقشــه راه هوشمندســازی بن ســند چشــم ان
هیــات عامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی و رویکــرد توســعه بنــادر در 
جهــت ارتقــاء بــه بنــادر هوشــمند نســل ســوم و چهــارم، این ســازمان به 
دنبــال اســتفاده از ظرفیت هــای فناورانــه و نوآورانــه کشــور در راســتای 
ــادر  ــازمان بن ــازی اســت. س ــای هوشمندس ــه ه ــداف و برنام ــق اه تحق
عــزم راســخی بــرای افزایــش ســطح کیفیــت خدمــات، رقابــت پذیــری 
و افزایــش کمــی و کیفــی شــاخص هــای کلیــدی عملکــرد بنــادر دارد و 
نقــش فنــاوری و نــوآوری در ایــن خصــوص انکارناپذیــر اســت و اســتفاده 
از تــوان اســتارتاپ ها و شــرکت های دانــش بنیــان بــه جهــت چابکــی و 

ســرعت عمــل آنهــا در برنامــه اســت.
در ســال هــای اخیــر هــم مجموعــه ای بــا عنــوان »مرکــز نــوآوری بــاز 
دریایــی« تاســیس شــده اســت که تــالش دارد بــا ارائــه نیازهــای فناورانه 
پاســخ هــای مناســبی را از شــرکت هــای نــوآور و متقاضــی دریافــت کند 
ــرای مثــال  ــدارد. ب ــادی از ایــن فعالیــت هــا وجــود ن امــا داده هــای زی
ــده  ــداد جــذب ای ــن روی ــه فراخــوان دومی ــن مجموع ــدام ای ــن اق آخری
مرکــز نــوآوري بــاز دریایــي بــا موضــوع پهپادهــای دریایــی بــوده اســت 

کــه گزارشــی از نتایــج آن نیــز موجــود نیســت.
ــه  ــای فناوران ــایی نیازه ــت: »شناس ــده اس ــز آم ــن مرک ــت ای در ماموری
ارگان هــای دریایــی، تشــکیل تیــم هــای اســتارت آپــی بــرای راه انــدازی 
کســب و کار دریایــی، حمایــت، مربیگــری، ســرمایه گــذاری و تجــاری 
ــر از  ــا، توســعه ســواحل و جزای ــای دری ــای درحــوزه ه ــده ه ســازی ای
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در سال های 
اخیر هم 
مجموعه ای با 
عنوان »مرکز 
نوآوری باز 
دریایی« تاسیس 
شده است که 
تالش دارد با 
ارائه نیازهای 
فناورانه پاسخ 
های مناسبی را 
از شرکت های 
نوآور و متقاضی 
دریافت کند

کالف سردرگم حمایت 
از شرکت های نوآور 

حوزه دریا

ــا هــدف  ــی ب ــاز دریای ــوآوری ب ــن مرکــز اســت.« و »مرکــز ن اهــداف ای
اکتســاب فنــاوری و توســعه فضــای کســب و کار دریایــی جهــت حمایــت 
ــواحل و  ــعه س ــا، توس ــوزه دری ــاتید ح ــردازان، اس ــده پ ــگان، ای از نخب
جزایــر کشــور بــرای رفــع نیازهــای خــود و ســایر ارگان هــای دریایــی 

کشورتشــکیل شــد.«
مــوارد ذکــر شــده در اهــداف و ماموریــت ایــن مجموعــه نشــان از توجــه 
مناســب بنیانگــذاران آن اســت امــا همچون دیگــر مجموعه های ســرمایه 
گــذاری یــا شــتابدهی اســتارتاپ هــا در کشــور ضعــف جــذب تیــم هــای 
بــا اســتعداد و توســعه ایــده هــای فناورانــه و همچنیــن حمایــت کامــل 
ــدل اســتارتاپی در  ــزرگ م ــف ب ــازار از ضع ــه ب ــا رســیدن محصــول ب ت
ــه  ــران اســت کــه همانطــور کــه در ابتــدای مقال صنعــت کشــتیرانی ای
بــه ســرمایه گــذاری دقیــق شــرکت هــای خارجــی در رشــد و توســعه 
ــه فعالیــت اشــاره شــد الزم اســت کــه شــرکت هــای خصوصــی  اینگون
حضــور پررنــگ تــری در ایــن عرصــه داشــته باشــند چــرا کــه موفقیــت 
اینگونــه طــرح هــا و حمایــت از آنهــا در نهایــت باعــث افزایــش کارایــی و 

درآمــد صنعــت کشــتیرانی در ایــران خواهــد شــد.



آیا بازار فله بر قدم بعدی
رشد خود را برمی دارد؟

بازار باربری کشتی های فله بر تابستان قابل توجهی را به
ایان رسانده است و با نزدیک شدن به پایان سال 2021 ، 

مایندگان بازار در حال تالش برای تعیین این هستند که آیا
می تواند گام بعدی را به جلو بردارد یا خیر؟

گزارش
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تاکنون در سال 
جاری درآمدها 
وضعیت متفاوتی 
به نسبت سال 
گذشته داشته 
است و این اتفاق 
سال ها است که 
در این صنعت 
بدین شکل 
دیده نشده است

آیا بازار فله بر قدم 
بعدی رشد خود را 

برمی دارد؟

بــازار باربــری کشــتی های فلــه بــر تابســتان قابــل توجهــی را بــه پایــان 
رســانده اســت و بــا نزدیــک شــدن بــه پایــان ســال 2021 ، نماینــدگان 
بــازار در حــال تــالش بــرای تعییــن ایــن هســتند کــه آیــا مــی توانــد گام 
بعــدی را بــه جلــو بــردارد یــا خیــر؟ Allied Shipbroking در آخریــن 
ــرخ  ــش بیشــتر ن ــه افزای ــا توجــه ب ــد: ب ــزارش هفتگــی خــود میگوی گ
حمــل و نقــل در مــاه آگوســت  بــازار فلــه خشــک در وضعیــت مثبتــی 
پایــان یافتــه اســت. حــاال کــه آرام آرام بــه پایــان ســال نزدیــک میشــویم 
فرصــت مناســبی اســت کــه بــا بررســی عمیــق تــری آمارهــای بــازار را 

بررســی کنیــم.
بــا توجــه بــه گــزارش هــای 3 ماهــه چهــارم میــالدی بســیاری از فعاالن 
صنعــت توقــع دارنــد کــه آیــا میتــوان وضعیــت را بــه گونــه ای دیــد کــه 
آیــا ایــن صنعــت در ســال آینــده، هــم همچنــان درحــال رشــد خواهــد 
بــود یــا نــه. تاکنــون در ســال جــاری درآمدهــا وضعیــت متفاوتــی بــه 
نســبت ســال گذشــته داشــته اســت و ایــن اتفــاق ســال هــا اســت کــه 

در ایــن صنعــت بدیــن شــکل دیــده نشــده اســت. 
البتــه نمیتــوان بــه شــکل قطــع گفــت امــا شــرایط کنونــی ایــن دیــدگاه 
را بوجــود آورده اســت کــه در دوران جدیــدی از بــازار کشــتیرانی قــرار 
گرفته ایــم مخصوصــا در شــرایطی کــه در ایــن وضعیــت، پاندمــی کرونــا 
کــه همــه چیــز مــدام تغییــر میکنــد و هنــوز چیزهــای ناشــناخته زیادی 

وجــود دارد.
در ایــن شــرایط اعــداد کرایــه حمــل بــه آنچــه در ســال 2010 صــورت 
ــه  ــا ب ــوان مبن ــه عن ــرار دادن ســال 2010 ب ــک اســت و ق ــه نزدی گرفت
ــرایط کمــک  ــر ش ــناخت دیگ ــان و ش ــول زم ــرات در ط ــناخت تغیی ش
بســیاری میکنــد. امــا در صنایــع دیگــر قــدری وضعیــت فــرق میکنــد و 

شــرایط آنچنــان مثبــت نیســت. 
ــل  ــه ســه دلی ــه ب ــود ک ــده ب ــی آم ــزارش های ــز در گ ــن نی ــش از ای پی
ــود  ــن بهب ــم چنی ــک وه ــه خش ــازار فل ــرای ب ــت ب ــداز مثب ــم ان چش
شــاخص بالتیــک فلــه خشــک BDI پیــش بینــی مــی شــود. نخســت 
اینکــه عرضــه و تولیــد ســنگ آهــن از کانــادا و برزیــل افزایــش خواهــد 



یافــت، ایــن رونــد افزایشــی عرضــه بــه عنوان 
ــنگ  ــارت  س ــرای تج ــی ب ــزه و محرک انگی
آهــن و در نتیجــه افزایــش نــرخ چارتــر 
فلــه بــر کیــپ ســایز و حمــل کننــده غــول 
پیکــر ســنگ آهــن VLOC تلقــی مــی 
شــود. دوم اینکــه، از آنجائیکــه چیــن تدابیــر 
ضــد دامپینــگ مربــوط بــه واردات ســورگوم 
ــرد،  ــو ک ــکا را لغ ــا ذرت خوشــه ای از آمری ی
ــد افزایشــی  ــز رون ــن محصــول نی تجــارت ای
ــی  ــار م ــن انتظ ــد داد. بنابرای را نشــان خواه
ــس و  ــناورهای پاناماک ــرای ش ــا ب رود تقاض
ــود  ــه خ ــودی ب ــیب صع ــایز ش ــدی س هن
ــال  ــه دنب ــه ب ــل اینک ــومین دلی ــرد و س گی
افزایــش مصــرف الکتریســته در طــول فصــل 
و اوج تابســتان، تقاضــا بــرای ذغــال حرارتــی 
از میــان کشــورهای آســیای شــرق دور، رشــد 

ــرد. ــد ک ــه خواه را تجرب
بــرای مثــال در ســال 2016، تقاضــای قــوی 

ســنگ آهــن در آســیا فرصــت هــای جــذب 
خوبــی را بــرای فلــه بــر کیــپ ســایز و 
VLOC  فراهــم کــرد. بــه طوریکــه شــاخص 
بالتیــک کیــپ ســایز BCI بــه بــاالی دو هزار 
و 500 واحــد رســید. امــا از ســوی دیگرعرضه 
پاییــن ســنگ آهــن، افــت تقاضــا بــرای فلــه 
ــپ ســایز و VLOC را در نیمــه دوم  ــر کی ب
ــال  ــه دنب ــه همــراه داشــت. ب ــور ب ــاه مذک م
افزایــش عرضــه شــاخص بالتیــک کیــپ 
ســایز BCI بــه زیــر یــک هــزار و 500 واحــد 
رســید. انتظــار مــی رود عرضــه ســنگ آهــن 
در دومــاه آینــده دوبــاره شــیب صعــودی بــه 
خــود گیــرد. بــه دنبــال بهبــود تقاضــا بــرای 
ــر  ــه ب ــرای فل عرضــه ســنگ آهــن، تقاضــا ب
کیــپ ســایز در مســیرهایی از برزیــل و کانــادا 

نیــز بــه جهــت بــاال حرکــت خواهــد کــرد.
افــزون بــر ایــن، نــرخ چارتــر فلــه بــر 
پاناماکــس بهبــود مالیمــی را در مــاه جــاری 
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 کشتی َفلّه بَر 
گونه ای کشتی 
تجاری است 
که برای ترابری 
کاالهای 
بسته بندی نشده 
و فله ای 
مانند غالت، 
زغال سنگ، 
کانی ها و سیمان 
به کار گرفته 
می شود

آیا بازار فله بر قدم 
بعدی رشد خود را 

برمی دارد؟

ــه دنبــال فصــل اوج تابســتان،  ــه مــی کنــد، چــرا کــه ب میــالدی تجرب
ــاال  اســت.  ــال ســنگ در کشــورهای آســیای شــرق دور ب تقاضــای ذغ
دوم اینکــه، بهبــود تجــارت ذرت خوشــه ای فرصــت هــای جــذب شــناور 
در مســیر آمریــکا- چیــن را افزایــش خواهــد داد. افــزون بــر ایــن جنــگ 
تجــارت آمریکا-اتحادیــه اروپــا تقاضــای فلــه بــر پاناماکــس را بــه طــور 

ــد داد. ــرار نخواه ــر ق چشــمگیری تحــت تاثی
ــت  ــاری اس ــتی تج ــه ای کش ــر گون ــتی َفلّه بَ ــت کش ــر اس ــه ذک الزم ب
ــد غــالت،  ــه ای مانن ــری کاالهــای بسته بندی نشــده و فل ــرای تراب ــه ب ک
زغال ســنگ، کانی هــا و ســیمان بــه کار گرفتــه می شــود.این گونه 
در  رفت وآمــد  بــه  آغــاز  نوزدهــم  ســده  میانه هــای  از  کشــتی ها 
ــاری  ــاوگان تج ــوم ن ــر یک س ــتی های فله ب ــروزه کش ــد. ام ــا کردن آب ه
ــتی  ــران 38 کش ــور ای ــد. کش ــکیل می دهن ــان را تش ــتی های جه کش

فله بــردارد.
ــی همچــون  ــازاری جهان ــه در ب ــار فل ــه کشــتی های حمــل ب ــرخ کرای ن
ــا نــام شــاخص بالتیــک  ــازار بــورس مشــخص می گــردد و شــاخصی ب ب

ــد.  ــخص می کن آن را مش
منبع: 

Nikos Roussanoglou, Hellenic Shipping News Worldwide
https://www.hellenicshippingnews.com/will-the-dry-bulk-
/market-take-the-next-step-forward
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آستارا، آخرین نقطه جامانده از  
یک مسیر ترانزیتی؛ 

قطعه ریلی رشت - آستارا، حلقه 
مفقوده کریدور شمال - جنوب

از آنجایی که مدت زمان این ترانزیت کمتر از نصف مدت
حمل و نقل دریایی )بین هلسینکی و بندر ناواشیوا در هند
از مسیر کانال سوئز( است و در عین حال به دلیل افزایش

چشمگیر کرایه حمل دریایی و کمبود کانتینر در اکثر بنادر
جهان، استفاده از این مسیر 7 هزار و 200 کیلومتری با

استقبال فعاالن حوزه ترانزیت روبه رو شده است. 

 گزارش
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شمال - جنوب 
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از جنوب و 
شرق آسیا به 
اروپای شمالی 
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و نقل قاره های 
آسیا - اروپا، 
هندوستان را 
به اروپا متصل 
می کند

آستارا، آخرین نقطه 
جامانده از  یک مسیر 

ترانزیتی

شــهر مــرزی آســتارا بــه لحــاظ برخــورداری از یــک موقعیت اســتراتژیک 
ــی  ــت خارج ــه ترانزی ــالیان دور در زمین ــل، از س ــل و نق ــش حم در بخ
فعالیــت مــی کنــد و ســالیانه هــزاران کامیــون از گمــرکات مــرز زمینــی 
و صــد هــا کشــتی از گمــرکات مــرز دریایــی ایــن شهرســتان،کاالهای 

مختلــف را بیــن کشــورهای مختلــف قــاره هــا جابــه جــا مــی کننــد.
ــک  ــوان ی ــه عن ــری، ب ــوالت کانتین ــی محم ــل ریل ــل و نق ــروز حم ام
ــیوا  ــه ناواش ــد( ب ــینکی )فنالن ــیر هلس ــرای مس ــن ب ــن مطمئ جایگزی
)بمبئــی - هندوســتان( از طریــق خــاک روســیه، جمهــوری آذربایجــان و 
ایــران آغــاز شــده و ایــن مســیر ریلــی از آســتارا و بندرعبــاس نیــز عبــور 

مــی کنــد. 
ــت  ــن ترانزی ــان ای ــدت زم ــه م ــی ک ــزارش، از آنجای ــن گ ــر اســاس ای ب
کمتــر از نصــف مــدت حمــل و نقــل دریایــی )بیــن هلســینکی و بنــدر 
ــه  ــن حــال ب ــال ســوئز( اســت و در عی ــد از مســیر کان ناواشــیوا در هن
دلیــل افزایــش چشــمگیر کرایــه حمــل دریایــی و کمبــود کانتینــر در 
اکثــر بنــادر جهــان، اســتفاده از ایــن مســیر 7 هــزار و 200 کیلومتــری 

ــه رو شــده اســت.  ــا اســتقبال فعــاالن حــوزه ترانزیــت روب ب
ــرای  ــیر ب ــن مس ــاه تری ــوب کوت ــمال - جن ــی ش ــدور ریل ــع کری درواق
انتقــال کاالهــا از جنــوب و شــرق آســیا بــه اروپــای شــمالی و بالعکــس 
اســت کــه بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن مســیرهای حمــل و نقــل قــاره 

هــای آســیا - اروپــا، هندوســتان را بــه اروپــا متصــل مــی کنــد.
در ایــن میــان عــدم تکمیــل راه آهــن رشــت - آســتارا بــه عنــوان آخرین 
ــاره را  ــن دو ق ــی اتصــال ای ــن الملل ــروژه مهــم، طــرح بی ــن پ ــه ای قطع
عمــاًل بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت. درواقــع ســال هاســت کــه تکمیل 
قطعــه ریلــی رشــت - آســتارا، حلقــه مفقــوده ایــن مســیر اســتراتژیک 
اســت و فعــاالن حــوزه حمــل و نقــل بــر ایــن باورنــد کــه تکمیــل ایــن 
کریــدور بایــد بــه عنــوان یکــی از اولویــت هــای مهــم دولــت جدیــد در 
حــوزه توســعه ترانزیــت یــا حمــل و نقــل بیــن الملــل مــورد توجــه قــرار 
گیــرد. چــرا کــه  کشــور مــا در شــاهراه حمــل و نقــل ترانزیتــی جهانــی 
ــه لحــاظ اینکــه  ــرار دارد و ب »شــمال - جنــوب« و »غــرب - شــرق« ق
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آستارا، آخرین نقطه 
جامانده از  یک مسیر 

ترانزیتی

گزارش جامعــه جهانــی همــواره در تــالش بــرای کوتــاه کــردن مســیرها اســت، 
نیــاز اســت کــه در ایــن خصــوص در کشــور مــا نیــز اقدامــات اساســی 

انجــام گیــرد.
در راســتای تکمیــل کریــدور شــمال - جنــوب، در حــال حاضــر قطعــه 
ــرداری  ــره ب ــه به ــده و ب ــل ش ــل تکمی ــور کام ــه ط ــت ب ــن - رش قزوی
رســیده اســت، امــا متاســفانه اتصــال قطعــه رشــت - آســتارا هنــوز در 
حــد حــرف باقــی مانــده و کوتاهــی در ایــن زمینــه، همه ســاله خســارت 

قابــل توجهــی را بــه اقتصــاد کشــور وارد مــی کنــد.
در عیــن حــال بــه دلیــل عــدم اتصــال خــط آهــن قطعــه رشــت -آســتارا 
و نبــود خدمــات بهینــه در ایــن منطقــه، کاالهــای وارداتــی و ترانزیتــی 
ــه شــکل نامناســب از مبــدأ  ــه شــیوه ی  جــاده ای، آن هــم ب ــا ب عمدت
ــارات آن را  ــب و خس ــه معای ــوند ، از جمل ــی ش ــل م ــد حم ــه مقص ب
مــی تــوان تاخیــر بیــش از حــد کاال بــه دلیــل ترافیــک بــاالی مــرزی 
،مصــرف نامتعــارف ســوخت،کاهش کیفیــت مــواد غذایــی و ... دانســت 
ــای  ــی ه ــوع جابه جای ــن ن ــده در ای ــارات وارد ش ــت، خس ــه درنهای ک

ــان و تجــار مــی شــود. ــی، ســبب تغییــر مســیر بازرگان غیراصول



در همیــن راســتا علیرغــم دســتور مقــام 
معظــم رهبــری در خصــوص ضــرورت تقویت 
ــایه  ــورهای همس ــا کش ــادی ب ــط اقتص رواب
و لــزوم برنامــه ریــزی دولتمــردان بــرای 
ــفانه  ــد، متاس ــای جدی ــاخت ه ــاد زیرس ایج
اقــدام جــدی از ســوی مجریــان پــروژه 
ــن در  ــه و ای ــام نگرفت ــتارا انج ــت - آس رش
حالــی اســت کــه چندیــن کشــور خارجــی از 
قبیــل جمهــوری آذربایجــان و روســیه بــرای 
همــکاری و مشــارکت در جهــت احــداث ایــن 

ــد. ــرده ان ــی ک ــالم آمادگ ــم اع ــروژه مه پ
بــر ایــن اســاس، انتظــار فعــاالن حــوزه 
ــت  ــت کشــور در آســتانه اســتقرار دول ترانزی
جدیــد ایــن اســت کــه دولتمــردان هــر 
ــن  چــه ســریع تر در خصــوص اتصــال راه آه
ــام  ــی انج ــات عملیات ــتارا اقدام ــت - آس رش
ــد تکمیــل و بهــره  ــدون تردی ــرا ب ــد، زی دهن
بــرداری از ایــن خــط ریلــی تحــول اساســی 
در ترانزیــت کشــور ایجــاد می کنــد کــه 
درنهایــت اشــتغالزایی و درآمــد باالیــی بــرای 
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 علیرغم 
دستور مقام 
معظم رهبری 
در خصوص 
ضرورت تقویت 
روابط اقتصادی 
با کشورهای 
همسایه و لزوم 
برنامه ریزی 
دولتمردان برای 
ایجاد زیرساخت 
های جدید، 
متاسفانه اقدام 
جدی از سوی 
مجریان پروژه 
رشت - آستارا 
انجام نگرفته

ــت. ــد داش ــراه خواه ــه هم ــور ب ــتان و کش ــه، اس منطق
ــه  ــت ک ــور اس ــرزی کش ــهر م ــا ش ــتارا، تنه ــت، آس ــر اس ــه ذک الزم ب
ــن رو  ــی اســت و از ای ــی و دریای ــی، ریل ــان دارای گمــرکات زمین همزم
نیــاز اســت کــه نهادهــای متولــی بســترهای تکمیــل زیرســاخت هــای 
ــژه اقتصــادی بندرآســتارا را  ــه وی ــی و منطق ــداز ریل ــی را در باران گمرک
بــا ســرعت شایســته کشــور فراهــم ســازند. در عیــن حــال بــا توجــه بــه 
ــای  ــوزه ه ــی کاال در ح ــودآوری جابه جای ــت و س ــرات مثب ــه تاثی اینک
ــی،  ــی، دریای ــرکات زمین ــا و و گم ــت از مرزه ــادرات، واردات و ترانزی ص
ریلــی و منطقــه ویــژه اقتصــادی بنــدر آســتارا در اقتصــاد کشــور یــک 
امــر اثبــات شــده اســت، بنابرایــن امــروز زمــان آن فرارســیده اســت کــه 
ضمــن تکمیــل قطعــه ریلــی رشــت - آســتارا، زیرســاخت هــای گمرکات 
در ایــن شهرســتان بــه تفکیــک کدهــای گمرکی بارانــداز ریلــی و منطقه 
ویــژه اقتصــادی بنــدر، فعــال شــود تــا شــاهد ســاماندهی تمــام امــور و 

فعالیــت هــای مربوطــه در ایــن گمــرکات باشــیم.
ــه  ــدر کاران امــر طــور دیگــری ب ــران و دســت ان شــاید الزم اســت مدی
موضــوع  نــگاه کننــد و حلقــه مفقــوده دیگــری را کــه به کاهــش اهمیت 
اقتصــادی و مانــع افزایــش بهــره وری بنــدر آســتارا گردیــده اســت توجــه 
ویــژه نماینــد. آن هــم چیــزی نیســت جــز عمــق کــم دهانــه و محوطــه 
بنــدری آســتارا کــه  تمامــی ســرمایه گــذاری هــا و برنامــه هــای از بیــش 
تعییــن شــده را تــا حــد قابل مالحظــه ای متوقــف و غیر اقتصــادی نموده 
اســت . راســتی هیــچ اندیشــیده ایــم کــه چــرا خــط ریلــی رشت-آســتارا 

بــرای افزایــش ورود و خــروج ایمــن کاال تکمیــل نمــی گــردد؟ 
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مالکیت کشتی رهاشده وقواعد 
حاکم بر آن در نظام حقوقی 

ایران و اسناد بین المللی 

قانون دریایی ایران و معاهدات دو یا چندجانبه موجود،
راهکار مشخص و معینی را در این باب ارایه نداده و از طرفی

معتبر و محترم بودن مالکیت، آثار و اوصاف آن در همه
نظامهای حقوقی به ویژه نسبت به برخی از این کشتی ها

که از شخصیت حقوقی، اقامتگاه و تابعیت خارجی برخوردار
هستند، حل این معضل را قدری پیچیده می کند.

گزارش
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تکالیف مالک 
در موقع سانحه 
یا سوانح دریایی 
چیست؟ 
ضمانت اجرای 
انجام نشدن 
این تکالیف در 
نظام حقوقی 
ایران و اسناد 
بین المللی چه 
است؟

مالکیت کشتی رها شده 
وقواعد حاکم بر آن در 

نظام حقوقی ایران و 
اسناد  بین المللی

در عمــده کشــورهای ســاحلی از جملــه ایــران کشــتی و شــناورهای بــه گل 
نشســته، آســیب دیــده، نیمــه مغــروق و غــرق شــده بســیار زیــادی موجــود 
اســت کــه مالــک یامالــکان آنها بــرای انتقــال، جابــه جایــی، اوراق، متالشــی 
کــردن و بــه طــور کلــی تعییــن تکلیــف آنهــا اقدامــی صــورت نمــی دهنــد. 
قانــون دریایــی ایــران و معاهــدات دو یــا چندجانبــه موجود، راهکار مشــخص 
و معینــی را در ایــن بــاب ارایــه نــداده و از طرفــی معتبــر و محتــرم بــودن 
مالکیــت، آثــار و اوصــاف آن در همــه نظامهــای حقوقــی بــه ویــژه نســبت 
بــه برخــی از ایــن کشــتی هــا کــه از شــخصیت حقوقــی، اقامتــگاه و تابعیت 
خارجــی برخــوردار هســتند، حــل ایــن معضــل را قــدری پیچیــده مــی کند.

ــدارد کــه  ــرارداد و متــن حقوقــی وجــود ن در اســناد بیــن المللــی هیــچ ق
نســبت بــه مالکیــت الشــه کشــتی های موصــوف قواعــدی ارایــه داده باشــد؛ 
در ایــن تحقیــق بااحتجــاج از اصــول و موازیــن فقهــی و قانونــی و بعضــا بهره 
گیــری از اصــول و موازیــن ســایر نظــام هــای حقوقــی، ســلطه و مالکیــت 
در ایــن نــوع کشــتیها منقطــع و پــس از مرعــی داشــتن سیاســت راهبــردی 
ســازمانهای بنــادر و دریانــوروی و حفاظــت از محیــط زیســت و قواعــد تجویز 
ــار حاکــم  ــی در مانحــن فیــه، در حکــم امــوال در اختی کننــده بیــن الملل

اســالمی قــرار مــی گیــرد.
ــدران،  ــای مازن ــارس، دری ــج ف ــواحل خلی ــتن س ــار داش ــا در اختی ــران ب ای
دریــای عمــان، ارونــدرود و جزایــر و بنــادر متعــدد کــه جمعا بیــش از 5000 
کیلومتــر مــرز دریایــی مــی شــود، در زمــره کشــورهای دریایــی محســوب 
مــی شــود؛ اولیــن قانــون دریایــی ایــران در ســال 1343 بــه تصویــب رســید، 
مطالعــه و بررســی اجمالــي قانــون دریایــی ایــران حاکــی از آن اســت کــه 
اکثــر مــواد قانــون مزبــور ترجمــه ای اســت از کتــاب دوم قانــون بازرگانــی 
فرانســه مصــوب 1802م و قانــون بازرگانــی بلژیــک مصــوب 1895 م کــه بــه 
رغــم منســوخ شــدن برخــی از ایــن مقــررات در کشــور فرانســه بــه عنــوان 
مثــال در بــاب قــرارداد اجــاره کشــتی، قانــون دریایــی ایــران بــدون کمترین 
تغییــری در ایــن بخــش پابرجاســت، بدیهــی اســت مباحــث مهمــی چــون 
بیمــه دریایــی، خســارت مشــترک، ســازمان و صالحیــت محاکــم دریایــی، 
تعییــن تکلیــف کشــتی ســانحه دیــده و داوری اختصاصــی در ایــن قانــون 
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مغفــول مانده )توازنــی زاده، 1380، ص 48و49( 
و از طرفــی بــا تامــل در کنوانســیون هــای بیــن 
المللــی دریایــی اســتنباط ایــن نکتــه بدیهــی 
اســت کــه نســبت به کشــتی هایــی کــه در آب 
هــای ســاحلی دچــار ســانحه شــده و در عیــن 
حــال در راســتای معامــالت تجاری بیــن المللی 
بنابــه مــواردی چــون جنــگ بیــن دولــت هــای 
ســاحلی بعضــا بــدون پوشــش بیمــه ای فعالیت 
ــده  ــه نش ــخصی ارای ــکار مش ــد راه ــی کردن م
ــا  ــور کنی ــی کش ــهر نایروب ــه در ش ــن ک ــا ای ت
کنوانســیونی موســوم بــه »انتقال الشــه کشــتی 
در تاریــخ هجدهــم مــاه مــی ســال 2007 
میــالدی برابــر بــا بیســت و هشــتم اردیبهشــت 
مــاه 1389 هجــری شمســی( بــه تصویــب مــی 
ــون منــوط  رســد کــه اجرایــی شــدن ایــن قان
شــده بــه عضویــت 10 دولــت کــه بدون شــرط 
تنفیــذ، پذیــرش، بــا تصویــب، ایــن کنوانســیون 
را امضــا کــرده باشندیاســند پذیــرش، تصویــب 
یــا الحــاق رانــزد دبیــر کل ســازمان بیــن المللی 

دریانــوردی ) I.M.O ( بســپارند. 
خوشــبختانه، بــا تصویــب ایــن کنوانســیون کــه 
ــی  ــز ط ــران نی ــالمی ای ــوری اس ــت جمه دول

ــون مصــوب بیســت و هشــتم اردیبهشــت  قان
ــه آن  ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــاه 1389 مجل م
ــرات زیســت  ــده، قســمتی از مخاط ملحــق ش
ــن  ــن ای ــده، لک ــل ش ــی، تعدی ــی دریای محیط
ــب  ــخ تصوی ــو از تاری ــک س ــیون از ی کنوانس
والحــاق 10 دولــت کــه مخیــر بــه عضویــت در 
ایــن معاهــده هســتند، الزم االجراســت و عطف 
بــه گذشــته نمــی شــود و از ســوی دیگــر فعــال 
ــه  ــده در منطق ــن معاه ــی ای ــدوده اجرای مح
انحصــاری اقتصــادی کــه بیــش از 200 مایــل 
دریایــی از خطــوط مبدایــی کــه از آنهــا، عــرض 
دریایــی ســرزمینی آن انــدازه گیــری می شــود، 
معتبــر اســت، مگــر آن کــه دولــت هــای عضــو، 
مراتــب رضایــت خــود را بــه اجرایــی شــدن این 
کنوانســیون در دریای ســرزمینی اعــالم نمایند، 
بــا ایــن وجــود کشــتی هــای رهاشــده فراوانــی 
در آب هــای ایــران موجــود هســت کــه وضعیت 
آنهــا بــا وصــف گذشــت زمــان زیــادی از تاریــخ 
رهایــی و غــرق شــدگی آنهــا در هالــه ای از ابهام 

قــرار دارد.
ــز  ــود تمرک ــل نب ــه دلی ــم ب ــی ه ــه قضای روی
دعــاوی دریایــی در یــک مرجــع قضایــی و 
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تشــکیل دیرهنــگام دادگاه دریایــی در ایــن 
خصــوص نمــی توانــد راهگشــا باشــد، چــرا کــه 
مطابــق مــاده 188 قانــون دریایــی ایــران وزارت 
ــاه  ــف داشــت ظــرف ســه م دادگســتری تکلی
ــوط  ــون الیحــه مرب از تاریــخ تصویــب ایــن قان
ــدود و  ــی، ح ــای دریای ــکیل دادگاه ه ــه تش ب
صالحیــت آنهــا، طــرز رســیدگی بــه تخلفــات و 
اختالفــات و کلیــه دعــاوی ناشــی از اجــرای این 
قانــون را تنظیــم و پــس از تصویــب کمیســیون 
مشــترک دادگســتری مجلســین به موقــع اجرا 
بگــذارد کــه متاســفانه طــی چنــد دهــه مغفول 
مانــد و خوشــبختانه در ســال جــاری با دســتور 
ــت؛  ــه تحقــق یاف ــوه قضائی ــرم ق ریاســت محت
ــن  ــی و موازی ــول فقه ــه اص ــاج ب ناگزیربااحتج
شــرعی و قانونــی و بهــره گیــری از تجربــه های 
ــد  ــی بای ــای حقوق ــام ه ــایر نظ ــود در س موج
بــرای ایــن مســایل پاســخ مســتند و مســتدلی 

پیــدا کــرد:
ــوانح  ــا س ــانحه ی ــع س ــک در موق ــف مال تکالی
دریایــی چیســت؟ ضمانــت اجــرای انجــام 
نشــدن ایــن تکالیــف در نظــام حقوقــی ایــران 
و اســناد بیــن المللــی چــه اســت؟ آیــا کشــتی 

رهاشــده میتوانــد تحــت ماهیــت فقهــی اعراض 
یــا مجهــول المالــک یــا تالــف عرفــی و بــا مرور 
ــن جســتار  ــرد؟ در ای ــرار بگی ــک ق ــان ممل زم
ــا  ــا اشــتاره اجمالــی بــه مفاهیــم، ســرانجام ب ب
ــر  ــم ب ــی حاک ــی و قانون ــد فقه ــی قواع بررس
ــی کشــتی رهاشــده  ــت حقوق موضــوع، وضعی

مشــخص خواهــد شــد.

بند اول - مفاهیم
بــرای تبییــن موضــوع ضــرورت دارد تــا مفاهیم 
ــور  ــه ط ــده« ب ــتی«و »رهاش ــت، »کش مالکی

اجمالــی مــورد بررســی قــرار بگیــرد.

 مفهوم مالکیت 
ــدم و  ــای متق ــن فقه ــت، بی ــت مالکی در ماهی
ــت  ــت و قدمامالکی ــاد اس ــه زی ــر مناقش متاخ
را بــر مقولــه جــده مــی داننــد، یعنــی معتقــد 
ــت  ــال تح ــک( وم ــخص )مال ــن ش ــد بی بودن
ــی  ــت دارای ــک حال ــوک( ی ــک خــود )ممل تمل
وجــود دارد و متاخریــن بــر ایــن اعتقادنــد کــه 
مالکیــت از مقولــه اضافــه اســت، یعنــی مالکیت 
رابطــه ای بیــن مالــک و مملــوک اســت کــه بــه 
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واژه »رهایی« در 
قوانین موضوعه 
ایران در موارد 
محدودی به 
کار گرفته شده، 
یکی از این 
موارد بند چهار 
ماده 21 قانون 
دریایی ایران 
است

مالکیت کشتی رها شده 
وقواعد حاکم بر آن در 

نظام حقوقی ایران و 
اسناد  بین المللی

نوعــی آنهــا را بــه یکدیگــر ربــط مــی دهــد، چنــان کــه از دیــدگاه شــیخ 
انصــاری )ره ( ملکیــت و رابطــه ای اعتبــاری اســت کــه بیــن شــخص باشــی 
ــاح  ــه مصب ــل از کفای ــه نق ــی، 1371 ، ص 27 ب ــود. )گرج ــی ش ــرار م برق
الفقاهــه، مکاســب محشــی، منیــه الطالب و مکاســب( بــا بررســی در تعاریف 

ــان، تعریــف نســبتا کامــل از مالکیــت ایــن اســت کــه: حقوقدان
مالکیــت، عنوانــی اســت اعتبــاری که مبین نســبت و رابطه اشــیا با اشــخاص 
اســت و در بردارنــده مجموعــه روابط و مناســباتی اســت که اســتیالو تســلط 
انســانها را بــر اشــیا نشــان میدهــد.« )محقــق دامــاد، 1387، ص 29( افــزون 
ــی و اصــول 40 و 44  ــون مدن ــا تامــل در مفــاد مــواد 30 و 31 قان ــر آن ب ب
قانــون اساســی ســلطه و اقتــدار شــخص برشــی بــا تمــام اوصافــش یعنــی 
»مطلــق«، »دایمــی« و »منحصــر بــودن، در صورتــی مــورد حمایــت قــرار 
مــی گیــرد کــه شــیوه اکتســاب و اجــرای آن در مســیر هــدف قانــون گــذار 
باشــد و وســیله ای بــرای اضــرار بــه غیــر و تجــاوز بــه منافــع عمومــی تلقــی 

نشــود. )کاتوزیــان، 1378، ص 104(

  تعریف کشتی
بنــد 4 مــاده 52 قانــون دریایــی ایــران، کشــتی را وســیله ای اطــالق نمــوده 
کــه بــرای حمــل بــار در دریــا بــه کار مــی رود؛ بــه نظــر دکتــر نجفی اســفاد 
مناســب تریــن تعریــف؛ تعریفــی اســت کــه در مــاده 12 کنوانســیون راجــع 
بــه شــرایط ثبــت کشــتیها )مصــوب 7 فوریــه 1989( آمــده: اکشــتی عبارت 
اســت از هرگونــه شــناور دریــاروو هدایــت شــونده با نیــروی محرکــه خود که 
بــرای حمــل و نقــل کاال، مســافر یــا هــردو، در تجــارت دریایــی بیــن المللــی 
مورداســتفاده قــرار گیــرد، بــه اســتثنای شــناورهایی بــا ظرفیــت ناخالــص 
ثبــت شــده زیــر 500 تــن«. )نجفــی اســناد، 1392، ص 39( علمــای حقــوق 
بیــن الملــل دریایــی در تعاریفــی کــه ارائــه کــرده انــد روی دو معیــار شــناور 
بــودن و قابلیــت دریانــوردی داشــتن وحــدت نظــر دارنــد )فیوضــی،1395، 
ص99( برهمیــن مبنایکــی از شــرایط ضــروری ثبــت کشــتی احــراز قابلیــت 
دریانــوردی کشــتی اســت کــه بــا صــدور گواهینامــه فنــی از ســوی ســازمان 
ــه  ــی ک ــن الملل ــدار بی ــع صالحیت ــی از مراج ــا یک ــوردی ی ــادر و دریان بن
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کشتی رهاشده 
عبارت است از 
کشتی ای که 
حسب مورد تحت 
تاثیر اوضاع و 
احوال جوی یا 
وقایع و اعمال 
حقوقی، وضعیت 
سیاسی یا 
اقتصادی یا گاهی 
مجموع این عوامل 
برای مدت زمان 
طوالنی رهاو اراده 
ای برای احیاو 
بهره برداری آن، از 
سوی مالک یاذی 
نفع آن، نوعا دیده 
نمی شود

مالکیت کشتی رها شده 
وقواعد حاکم بر آن در 

نظام حقوقی ایران و 
اسناد  بین المللی

صالحیــت آن مــورد قبــول ســازمان مزبــور باشــد صــورت می گیــرد؛ بدیهی 
اســت بــا تحقــق شــرایط قیــد شــده در اظهارنامــه و ســند ثبــت کشــتی و 
تاییــد آن از ســوی کارشناســان فنــی ســازمان فــوق الذکــرا کشــتی واجــد 
وصــف قابلیــت دریانــوردی خواهــد شــد.  بــه هــر حــال از منظــر حقوقــی 
مــی تــوان ایــن تعریــف را بــرای کشــتی ارایــه داد: کشــتی عبــارت اســت از 
مــال منقــول شــناور قابــل ثبتــی کــه ظرفیــت و قابلیــت دریانــوردی بــرای 
حمــل کاالیامســافر باهــردوی آن را در حــدود موازیــن قانونســی دارا باشــد.(

  مفهوم رهایی کشتی
واژه »رهایــی« در قوانیــن موضوعــه ایــران در مــوارد محــدودی بــه کار گرفته 
شــده، یکــی از ایــن مــوارد بنــد چهــار مــاده 21 قانــون دریایــی ایــران اســت 
کــه اشــاره مــی کنــد در صورتی کــه مالک، کشــتی را رهــا نماید، ایــن حالت 
مــی توانــد ســبب ســلب تابعیــت و ابطــال ثبت کشــتی شــود؛ دیگــری اصل 
45 قانــون اساســی اســت کــه اعــالم مــی کنــد انفــال و ثــروت هــای عمومی 
از قبیــل زمیــن هــای مــوات یارهاشــده... در اختیــار حکومــت اســالمی قــرار 
مــی گیــرد، بــا ایــن وصــف »رهایــی« در نظــام فقهــی اســالمی و همچنیــن 
ــه عنــوان رکــن  ســایر نظــام هــای حقوقــی دنیــا یکــی از ارکان اعراضــه ب
مــادی محســوب میشــود. )محقــق دامــاد، 1392، ص 280 و281( باتامل در 
حقــوق دریایــی و نظــام بیمــه دریایــی بــه نظــر مــی رســد کشــتی رهاشــده 
عبــارت اســت از کشــتی ای کــه حســب مــورد تحــت تاثیــر اوضــاع و احــوال 
جــوی یــا وقایــع و اعمــال حقوقــی، وضعیــت سیاســی یــا اقتصادی یــا گاهی 
مجمــوع ایــن عوامــل بــرای مــدت زمــان طوالنــی رهــاو اراده ای بــرای احیاو 
بهــره بــرداری آن، از ســوی مالــک یــاذی نفــع آن، نوعــا دیــده نمــی شــود و 
اســتمرار ایــن وضعیــت ســبب ضــرر و تهدیــد منافــع دولت ســاحلی یاســایر 

دولــت هــای تحــت تاثیــر می شــود.

بند دوم
 تکالیف مالک کشتی سانحه دیده

ــن  ــواد 69و49( و همچنی ــران )م ــه بندرهــای ای ــن نام ــی، آیی ــون دریای قان
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مالک، فرمانده 
ویاسایر خدمه 
کشتی موظف 
هستند در 
قسمت سینه 
کشتی، یک 
چراغ سفید همه 
جانبه بایک توپ 
و در پاشنه و در 
سطح پایین تر 
از آن چراغ، یک 
چراغ سفید همه 
جانبه تعبیه 
نمایند

مالکیت کشتی رها شده 
وقواعد حاکم بر آن در 

نظام حقوقی ایران و 
اسناد  بین المللی

کنوانســیون انتقــال الشــه کشــتی تکالیفــی را بــرای مالــک، فرمانده و ســایر 
ــران دچــار ســانحه  ــای ای ــه کشــتی در آبه ــی ک ــه مســئول در موقع خدم
میشــود مقــرر داشــته کــه مــواردی از آن بدیــن شــرح اعــالم مــی شــود:

 اعالم جریان واقعه به اداره بندر دولت ساحلی 
ــواردی کــه کشــتی دچــار  ــف اســت در م ــده یاصاحــب کشــتی مکل فرمان
حریــق، شکســتگی، فرســودگی و عیــب فاحــش شــده یــا در اثــر ســانحه، 
صدمــه جانــی بــه کســی وارد آمــده ویاســانحه دریایــی باعــث اضــرار مــادی 
بــه کشــتی دیگــری شــده باشــد؛ اعالمیــه حاکــی از جریــان واقعــه را بــه 
اداره بندریامامــور صالحیــت دار بنــدری ارســال دارد، متعاقــب وصــول ایــن 
اعالمیــه، اداره بنــدر ضمــن ارســال رونوشــتی از ایــن اعالمیــه بــرای نیــروی 
دریایــی ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران، بایــد به فوریــت با حضــور نماینده 
کشــتی، راجــع بــه خســارت وارده صــورت مجلســی را تنظیــم و بــه امضــای 
فرمانــده یــا نماینــده آن برســاند. بدیهــی اســت گــزارش مزبــور بایــد حــاوی 

ایــن اطالعــات باشــد:
محــل اســتقرار دقیــق کشــتی؛ نــوع، انــدازه و ســاختار کشــتی؛ ماهیســت 
خســارت وارده، میــزان و مقــدار محمولــه بــه ویــژه هرگونــه مــواد خطرنــاک 
و ســمی، مقــدار ونــوع نفــت، بــه ویــژه نفــت ســوخت و روغــن روان کننــده 
کشــتی؛ در معــرض آســیب بــودن تســهیالت بنــدری؛ میــزان جــزر و مــد 
و جریانــات آب محــل وقــوع ســانحه وســایر اطالعاتــی کــه در جابــه جایــی 

کشــتی و جلوگیــری از خطــر و ایجــاد خســارات موثــر اســت.
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پس از اعالم 
گزارش واقعه 
مالک و فرمانده 
کشتی باید طبق 
نظام پذیرفته 
شده بین المللی، 
نسبت به بویه 
گذاری در 
منطقه ای که 
الشه کشتی در 
آن واقع شده، 
اقدام نماید

مالکیت کشتی رها شده 
وقواعد حاکم بر آن در 

نظام حقوقی ایران و 
اسناد  بین المللی

 عالمت گذاری
بــا اســتناد بــه وحــدت مــالک از احــکام منــدرج در مــاده 233 قانــون مدنــی 
و مــواد 512 ومــاده 522 قانــون مجــازات اســالمی مالــک کشــتی متوقــف، 
بایــد ازبــاب »تعهــد بــه حفاظــت و الــزام ناشــی از امــاره مســئولیت، خطــرات 
ناشــی از کشــتی ســانحه دیــده را پیــش بینــی و بــا عالمــت گذاری مناســب، 
ــوان  ــه عن ــازد، ب ــع س ــود آن مطل ــا را از وج ــتی ه ــر کش ــخاص و دیگ اش
نمونــه چنانچــه کشــتی بــه گل نشســته باشــد مطابــق مــاده 30 کنوانســیون 
جلوگیــری از تصــادم در دریا)مصــوب پنجــم مهرمــاه ســال 1397( مالــک، 
فرمانــده ویاســایر خدمــه کشــتی موظف هســتند در قســمت ســینه کشــتی، 
یــک چــراغ ســفید همــه جانبــه بایــک تــوپ و در پاشــنه و در ســطح پاییــن 
تــر از آن چــراغ، یــک چــراغ ســفید همــه جانبــه تعبیــه نماینــد و عــالوه بــر 
ایــن، دو چــراغ همیشــه روشــن در یــک خــط عمودی وســه تــوپ به مــوازات 
آن جاگــذاری کننــد. پــس از اعــالم گــزارش واقعــه مالــک و فرمانــده کشــتی 
بایــد طبــق نظــام پذیرفتــه شــده بیــن المللــی، نســبت بــه بویــه گــذاری در 
منطقــه ای کــه الشــه کشــتی در آن واقــع شــده، اقــدام نماید و مختصــات آن 
راضمــن ثبــت در دفتــر ثبــت وقایــع کشــتی، بــه دولــت ســاحلی اعــالم کند.

 انتقال و جابه جایی سریع از منطقه خطر
درصورتــی کــه کشــتی حســب اخطــار اداره بنــدر در مســیر تــردد کشــتیها، 
متوقــف شــده باشــد، مالــک یــا فرمانــده کشــتی بایــد در مهلــت قیــد شــده 
ــن  ــردن ای ــال و دور ک ــه انتق ــر وســیله ممکــن، نســبت ب ــه باه در اخطاری
ــاده 9  ــق م ــر آن مطاب ــزون ب ــد. اف ــدام کن ــیر اق ــط س ــن خ ــتی از ای کش
کنوانســیون نایروبــی مالــک ثبــت شــده کشــتی موظــف اســت بــرای انتقال 
الشــه کشــتی کــه مشــخص شــده خطــری ایجــاد مــی کنــد از طــرف مالک 
باهرنجــات دهنــده یاشــخص دیگــر قــرارداد منعقــد کنــد و در ایــن عملیــات 
بایــد ضوابــط اعالمــی دولت ســاحلی را از منظــر مالحظات ایمنــی و حفاظت 

از محیــط زیســت دریایــی رعایــت کنــد.
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 واحد محاسبه 
بیمه باید 
به پول رایج 
ملی کشوری 
باشد که حق 
برداشت ویژه از 
صندوق تحدید 
مسئولیت 
دعاوی دریایی 
دارد

مالکیت کشتی رها شده 
وقواعد حاکم بر آن در 

نظام حقوقی ایران و 
اسناد  بین المللی

  ارایه بیمه یا تضمین مالی مناسب به دولت ساحلی
نقطــه قــوت و بدیــع کنوانســیون انتقــال الشــه کشــتی، کــه خــالء چندیــن 
ســاله قانــون دریایــی ایــران و ســایر کشــورها را پوشــش داده همیــن الــزام 
بــه مالــک کشــتی اســت کــه بایــد دلیــل و مــدرک بیمــه یــا تضمیــن مالــی 
دیگــر را بــه نحــو مقــرر در مــاده 12 ایــن کنوانســیون ارایــه کنــد، ایــن ماده 

مقــرر مــی دارد:
هــر دولــت عضــو بایــد به موجــب قانــون ملی خــود اطمینــان حاصــل نماید 
کــه بیمــه یــا تضمیــن دیگــر بــه میزانی کــه در بنــد)1( مقررشــده اســت در 
مــورد هــر کشــتی بــا ظرفیــت ناخالــص 300تــن یــا بیشــتر - هرکجــا ثبت 
شــده باشــد. در زمــان ورود یاتــرک بنــدر واقــع در قلمــرو آن یــا در زمــان 
ــای ســرزمینی آن، وجــود  ورودیاتــرک تســهیالت فراســاحلی واقــع در دری
دارد.( بــه موجــب بنــد)1( ایــن مــاده، کشــتی بایــد بیمــه یــا ضمانــت نامــه 
بانکــی یــا مؤسســه مشــابه دیگــر، بایــد بــه میــزان معــادل حدود مســئولیت 
تعیینــی نظــام ملــی یــا بیــن المللــی حاکــم کــه بیشــتر از میــزان محاســبه 
ــئولیت  ــد مس ــیون تحدی ــاده )9( کنوانس ــد)1( م ــز)ب( بن ــق ج ــده طب ش
دعــاوی دریایــی )مصــوب 1979 میــالدی( نباشــد، بــه همــراه داشــته باشــد. 
در ضمــن ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه واحــد محاســبه بیمــه بایــد 
بــه پــول رایــج ملــی کشــوری باشــد کــه حــق برداشــت ویــژه از صنــدوق 
تحدیــد مســئولیت دعــاوی دریایــی دارد، بــه عنــوان مثــال بــه نظــر مــی 
رســد چنــان چــه کشــتی ای بــا تابعیــت نــروژو باتنــاژ 30 هــزار تــن قصــد 
ورود بــه ســاحل بنــدر شــهید رجایــی بندرعبــاس داشــته باشــد، بایــد بیمــه 
نامهــای معــادل پنــج میلیــون و 12 هــزار و 500 یــورو کــه بــه پــول رایــج 
ــاب  ــغ مــی شــود، از ب ــال بال ــران معــادل 175 هــزار میلیــون ری کشــور ای

تامیــن خســارت ناشــی از الشــه کشــتی، بــه همــراه داشــته باشــد.
در اینجــا بخــش اول ایــن گــزارش بــه پایــان میرســد و در بخش هــای آینــده 
ــال  ــه هــای انتق ــه هزین ــف، مطالب ــت اجــرای تکالی ــوارد همچــون ضمان م
کشــتی، ماهیــت فقهــی و حقوقــی کشــتی رهاشــده و مــرور زمــان پرداختــه 

ــد ــدر بخوانی ــدی باین ــزارش را در شــماره های بع ــن گ ــه ای می شــود. ادام
html.96258_https://jlr.sdil.ac.ir/article :منبع
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گزارش رشد شگفت انگیز سی ام ای 
سی جی ام در سه ماهه دوم سال

درآمد سه ماهه دوم شرکت در 12.4 میلیارد دالر در این 
ه ماهه رسیده است که به رکورد 77 درصد رشد در شرایط
مشابه این ماه ها در سال 2020 رسیده است که البته بدید

کاهش سرعت بازرگانی بین المللی به دلیل پاندمی کرونا
اتفاق افتاده بود

 گزارش
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گزارش رشد شگفت 
انگیز سی ام ای سی 

جی ام در سه ماهه 
دوم سال

درآمد سه ماهه 
دوم شرکت در 
12.4 میلیارد 
دالر در این سه 
ماهه رسیده 
است که به 
رکورد 77 
درصد رشد در 
شرایط مشابه 
این ماه ها در 
سال 2020 
رسیده است

ــی ســه ماهــه دوم  ــرا گــزارش مال ــره شــرکت CMA  اخی هیئــت مدی
ــود و  ــش س ــه افزای ــت ک ــرده اس ــر ک ــالدی را منتش ــاری می ــال ج س

ــد. ــی ده ــادی را نشــان م ــد زی درآم
درآمــد ســه ماهــه دوم شــرکت در 12.4 میلیــارد دالر در ایــن ســه ماهــه 
رســیده اســت کــه بــه رکــورد 77 درصــد رشــد در شــرایط مشــابه ایــن 
مــاه هــا در ســال 2020 رســیده اســت کــه البتــه بدیــد کاهــش ســرعت 
بازرگانــی بیــن المللــی بــه دلیــل پاندمــی کرونــا اتفــاق افتــاده بــود. در 
ــل  ــا بدلی ــت ه ــش درخواس ــه افزای ــت ک ــده اس ــزارش آم ــی از گ بخش

افزایــش نیازهــای مشــتریان بــه شــکل مــداوم ادامــه و ثبــات دارد. 
ــه دوم در  ــه ماه ــای شــرکت در س ــی ه ــش بده ــود کاه ــا وج ــه ب البت
ایــن گــزارش اشــاره بــه برخــی هزینــه هــای گســترده بــرای گســترش 

ــه اســت.  ســاختارهای اقتصــادی شــرکت صــورت گرفت
مدیرعامــل شــرکت در بخشــی از ایــن گــزارش گفتــه اســت کــه تغییرات 
شــدید اقتصــادی جهــان در دوران کنونــی باعــث افزایــش درخواســت ها 
بــرای ســرویس هــای حمــل و نقــل و لجســتیک شــده اســت و انتقــال 
کانتینــری هــم بــه اعــداد باالتــر و حجــم بیشــتری در حــال رشــد اســت. 
این شــرکت مســتقر در مارســی ســه ماهــه دوم ســال 2020 حــدودا 19 
درصــد تعــداد کانتینرهــای خــود را بیشــتر کــرده اســت و همچنیــن در 
ســه ماهــه اول ســال 2021 نیــز ایــن رشــد بــا نــرخ 4.4 درصــد ادامــه 
داشــته بــه شــکلی کــه در ســه ماهــه اخیــر ایــن شــرکت 5.7 میلیــون 

TEU را جــا بــه جــا کــرده اســت. 
ــا  ــش درخواســت ه ــن افزای ــا و همچنی ــزارش ه ــن گ ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــال و  ــه س ــرکت در ادام ــد ش ــش درآم ــه افزای ــی میشــود ک ــش بین پی
ــات و  ــداد خدم ــزان تع ــوده و در می ــودی ب ــان صع ــده همچن ــال آین س
درآمــد رشــد قابــل توجهــی را تجربــه کنــد. پیــش بینــی میشــود کــه 
ــه  ــر TEU ب ــد 1756 دالری از ه ــال درآم ــه س ــرکت در ادام ــن ش ای

ــت آورد. دس
ــا توجــه بــه شــرایط  ایــن شــرکت در گــزارش خــود آورده اســت کــه ب
پیــش آمــده در افزایــش نیــاز زنجیــره تامیــن در جهــان ایــن شــرکت بــه 



شــکل مــدام در حــال ســرمایه گــذاری بــرای 
افزایــش خدمــات و تقویــت زیرســاخت هــای 

شــرکت و دیگــر مــوارد اســت. 
از ابتــدای ســال ایــن شــرکت فرانســوی یــک 
ــه  ــزار TEU  ب ــت 15 ه ــا ظرفی ــتی ب کش
همــراه 15 کشــتی کانتینتــری دســت دوم و 
ــزات و  ــه تجهی ــاوگان را ب ــر از ن ــی دیگ برخ

ــه کــرده اســت.  ــاوگان شــرکت اضاف ن
یکــی از نــکات اشــاره شــده در ایــن گــزارش 
ــک  ــط در ی ــرکت فق ــن ش ــه ای ــت ک آن اس
ــاخت  ــه زیرس ــر ب ــزار کانتیت ــال 520 ه س
هــای شــرکت افــزوده کــه توانســته اســت بــه 
طــور کلــی زیرســاخت شــرکت را 13 درصــد 

بزرگتــر از قبــل کنــد.

 )CMA CGM( ســی جی ام  ســی ام ای 
نــام یــک شــرکت کشــتیرانی فرانســوی 
ــف ســعاده مدیریــت  اســت کــه توســط رادل
شــرکت  ســومین  شــرکت  می شــود.این 
ــه دارای  ــت ک ــان اس ــزرگ جه ــری ب کانتین
170 مســیر حمل ونقــل در 400 بنــدرگاه 
ــد.مرکز  ــف می باش ــور مختل ــن 150 کش بی
مدیریــت ایــن شــرکت در مارســی قــرار 
ــارت  ــرواژه عب ــی جی ام س ــی ام ای س دارد.س
ــرکت  ــی و ش ــار دریای ــل ب ــرکت حمل ونق ش

عمومــی دریایــی می باشــد.

ــال  ــه در س ــی جی ام ک ــی ام ای س ــروه س گ
ســعاده  ژاک  توســط  مارســی  در   1978
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گزارش رشد شگفت 
انگیز سی ام ای سی 

جی ام در سه ماهه 
دوم سال

این شرکت 
سومین شرکت 
بارگنجی بزرگ 
جهان است 
که دارای 170 
مسیر حمل ونقل 
در 400 بندرگاه 
بین 150 کشور 
مختلف می باشد

تأســیس شــد نشــان داد کــه شــرکت های خانوادگــی از لحــاظ اجتماعــی 
ــتند. ــر هس ــادی کارآمدت و اقتص

 ناوگان سی ام ای سی جی ام در سال ۲۰۱۷ :

شناور : 489 دستگاه
TEU 2.244.509 : طرفیت

ــن 150  ــدر بی ــل در 400 بن ــیر حمل ونق ــاوگان دارای 170 مس ــن ن ای
ــود دارد. ــاری وج ــدر تج ــا 521 بن ــد.در دنی ــف می باش ــور مختل کش

برخی از کشتی های ناوگان :

)TEU 16.020( سی ام ای سی جی ام مارکوپولو
)TEU 16.020( سی ام ای سی جی ام ژول ورن

)TEU 16.020( سی ام ای سی جی ام الکساندر فون هومبولت
)TEU 18.000( سی ام ای سی جی ام کرگولن

)TEU 18.000( سی ام ای سی جی ام واسکو د گاما
)TEU 18.000( سی ام ای سی جی ام بوگاینویل

)TEU 18.000( سی ام ای سی جی ام گئورگ فورستر
)TEU 18.000( سی ام ای سی جی ام ژنگ وی

)TEU 18.000( سی ام ای سی جی ام بنجامین فرانکلین
منبع:

https://container-news.com/cma-cgm-reports-oustanding-
/financial-figures-q2
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کشتیرانی

معرفی بازی

TransOcean The Shipping Company عنــوان شــبیه ســازی 
 astragon Software ــرکت ــط ش ــه توس ــد ک ــی باش ــی م ــتی ران کش
GmbH بــرای کامپیوتــر عرضــه شــده اســت. مــدت هاســت کــه شــبیه 
ســازی وســایل نقلیــه بــرای بازیســازان بســیار مــورد توجه بــوده و بســیاری 
از اســتودیوها دســت بــه ســاخت بــازی های از این دســت مشــغول هســتند 
یکــی از همیــن اســتودیوها Hamburg 13 Deck اســت کــه بــه تازگــی 

بــازی شــبیه ســازی کشــتیرانی را توســعه داده اســت.
ــازی شــما در یــک شــرکت حمــل و نقــل کشــتیرانی مشــغول  در ایــن ب
بــه کار هســتید و بایــد بــا پذیــرش بارهــای عظیمــی بنــدر را تــرک کــرده 
و در دریاهــا و اقیانــوس هــا ســفر کنیــد، شــما کنتــرل بزرگتریــن کشــتی 
هــا را در اختیــار خواهیــد داشــت کــه بســیار جــذاب بــه نظــر مــی رســد.  
TransOcean The Shipping Company دارای یــک سیســتم زمانی 
واقعــی اســت و در آن زمــان بســیار فاکتــوری مهمــی بــه شــمار مــی رود. 
در زمانــی مشــخص مــی توانیــد در کنــار اســکله بنــدرگاه توقف کــرده و در 
زمانــی مشــخص بنــدرگاه را تــرک کنیــد . ایــن جملــه را هرگــز فرامــوش 
نکنیــد . زمــان بــرای شــما طالســت زیــرا هرچــه زودتــر بــار خــود را بــه 
ــادر  ــاداش بیشــتری نصیــب شــما خواهــد شــد و ق بنــدرگاه برســانید . پ
خواهیــد بــود بــا اســتفاده از آن کشــتی و بنــدرگاه خــود را بهبــود بخشــیده 

و بخــش هــای مختلــف آن را گســترش دهیــد
شــما میتوانیــد بنــدر و کشــتی خــود را بخریــد و بــا شــرکت هــای دیگــر 
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معرفی بازی همــکاری داشــته باشــید و پــول بدســت بیاوریــد وقتــی کــه شــما بتوانیــد 
رقیبانتــان را شکســت دهیــد اســم شــرکت شــما معــروف خواهــد شــد، این 
بــازی دارای 55 بنــدر مختلــف و 20 کالس کشــتی متفــاوت مــی باشــد که 
هرکــدام قابلیــت مختــص خــود را دارند که شــما بــا انتخاب صحیــح در اول 
بــازی مــی توانیــد مســیر مناســبی را در ادامــه تجــارت خــود شــکل بدهید.

هرچــه جلــو می رویــد تعــداد کشــتی هــای شــما بیشــتر می شــود و نیــاز 
بــه مدیریــت بیشــتری دارنــد. کــم کم شــما بــه نفــر اول تجــارت دریایی در 
جهــان تبدیــل میشــوید. البتــه بــرای ایــن کار بایــد ســختی هــای زیــادی 
را تحمــل کنیــد. در طــول بــازی ممکــن اســت ضــرر هــای زیــادی ماننــد 
غــرق شــدن کشــتی، قــرار داد هــای پــر ضــرر، دزدان دریایــی و... مواجــه 
شــوید. امــا بــا کار صحیــح میتوانیــد بــا آنهــا مقابلــه کنیــد و بــاز هــم بــه 

ســود آوری برســید.
کافیســت کشــتی خــود را کنتــرل کــرده و بنــدر را تــرک کنیــد. بارهــای 
گــران قیمتــی را حمــل می کنیــد و طبــق قــرارداد بایــد آن هــا را ســالم و 
بــه موقــع بــه بنــدر مــورد نظــر برســانید. در ایــن بــازی زمــان بســیار مهــم 
اســت و شــما بایــد در کار خــود بســیار ســریع و دقیــق باشــید. 55 بنــدر 
ــایی  ــا را راه گش ــازی آن ه ــول ب ــه در ط ــود دارد ک ــی وج ــای واقع ــا نم ب
می کنیــد همچنیــن 20 کشــتی از کالس هــای مختلــف وجــود دارد کــه 
در طــول دوران حمــل و نقــل میتوانیــد از آن هــا بهــره ببریــد. در بخــش 
Online mode میتوانیــد بــا بازیکنــان دیگــر ارتبــاط برقــرار کنیــد و از 
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آخریــن قیمــت کاالهــا بــرای حمــل و نقــل بــا خبــر شــوید.
Rivals 2 TransOcean نســخه دوم ایــن بــازی محبــوب حمــل و نقــل 
ــی اســت کــه در ســال 2016 منتشــر شــده اســت و ویژگــی هــای  دریای

بســیار مشــترکی بــا نســخه اول خــود دارد. 
ــا چنــد نفــره و  ــه صــورت تــک نفــره و ی ــازی را می توانیــد ب شــما ایــن ب
آنالیــن بــا دوســتان خــود تجربــه کنیــد. شــما در وهلــه ی اول بایــد بنــدر 
تجــاری خــود را به صــورت هوشــمندانه انتخاب کــرده و ســپس قراردادهای 
پــر منفعتــی را منعقــد کنیــد. بودجــه ی خــود را همیشــه مدنظــر داشــته 
باشــید. بــا اســتفاده از هــوش خود کســب و کار را پیشــرفت داده و همیشــه 
پیــش بینــی عوامــل خارجــی نظیــر قیمــت نفــت و یــا ورود دیگــر شــرکت 
هــا را مدنظــر داشــته و آن را دســت گــم نگیرید. بــه این روش قــادر خواهید 
بــود تــا تجــارت خــود را پلــه بــه پلــه رونــق دهیــد . 6 فصــل هیجــان انگیــز 
در بــازی بازیکنــان را بــا مکانیســم اصلــی آن آشــنا مــی کنــد . همچنین در 
داخــل هــر کــدام از ماموریــت هــا تعــداد بســیار زیــادی مینــی گیــم وجــود 
دارد کــه انجــام دادن آنهــا باعــث ســرگمی و تنــوع بــوده و هــم مــدت زمــان 

بــازی را افزایــش خواهــد داد.
ــبک  ــای TransOcean The Shipping Company در س ــازی زیب ب
اســتراتژیکی و یکــی از بهتریــن بــازی هــای شــبیه ســازی کشــتیرانی مــی 
باشــد کــه میتوانــد عالقمنــدان بــه کشــتیرانی را تــا مــدت ها ســرگرم کند.

ویژگی های بازی:
 مدیریت پیچیده بارها و انواع و اقسام چالش های جدید

 دارای 55 بندر با 20 نشان نمادین
 وجود گرافیک خیره کننده و صداگذاری فوق العاده

  دارای 20 نوع کالس کشتی مختلف
 22 نوع کاال برای تجارت

  هدایت کشتی به صورت آزادانه و مبتنی بر خالقیت گیمرها
ــه تجــارت  ــان ب ــا ذیگــر بازیکن ــد ب ــن کــه مــی توانی ــت آنالی  دارای حال

ــد بپردازی

معرفی بازی
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سازمان بنادر
زیر تیغ نظارتی مجلس

وکالی ملت با 180 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 8 رأی
ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در مجلس با تحقیق و
تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی موافقت کردند.

به گفته کارشناسان اصلی ترین کانون مفسده در سازمان
بنادر و دریانوردی به اختیارات تام هیئت عامل سازمان بنادر

در قالب ماده 31 آیین نامه معامالت آن باز می گردد.

گزارش
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به گفته 
کارشناسان 
اصلی ترین 
کانون مفسده 
در سازمان بنادر 
و دریانوردی به 
اختیارات تام 
هیئت عامل 
سازمان بنادر 
در قالب ماده 
31 آیین نامه 
معامالت آن باز 
می گردد.

در روزهــای گذشــته بحــث تحقیــق و تفحــص از ســازمان بنــادر توســط 
ــن موضــوع  برخــی از نماینــدگان مجلــس مطــرح شــد کــه در نهایــت ای
بــرای بررســی بــه تصویــب رســید.  نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی 
در جلســه علنــی یکشــنبه 14 شــهریور 1400 در جریــان بررســی تقاضــای 
تحقیــق و تفحــص از عملکــرد ســازمان بنــادر و دریانــوردی قــرار گرفتــه و 
نهایتــا پــس از اســتماع نظــرات موافقــان و مخالفــان ایــن تقاضــا بــا تحقیق 

و تفحــص موافقــت کردنــد.
گفتنــی اســت، وکالی ملــت بــا 180 رأی موافــق، 30 رأی مخالــف و 8 رأی 
ممتنــع از مجمــوع 236 نماینــده حاضــر در مجلــس با تحقیــق و تفحص از 

عملکــرد ســازمان بنــادر و دریانــوردی موافقــت کردند.
ــادر و  ــازمان بن ــده در س ــون مفس ــن کان ــان اصلی تری ــه کارشناس ــه گفت ب
دریانــوردی بــه اختیــارات تــام هیئــت عامــل ســازمان بنــادر در قالــب مــاده 

ــاز می گــردد. ــه معامــالت آن ب ــن نام 31 آیی
برایــن اســاس ابهاماتــی درخصــوص نحــوه واگذاری ها از ســوی کارشناســان 
مطــرح شــده کــه برخــی واگذاری هــای کامــال مونوپلــی و بــدون اکــران در 
ســازمان بنــادر از جملــه در حــوزه بنــدر نفتــی خلیــج فــارس، در واگــذاری 
انحصــاری بیــش از نیمــی از اراضــی نفتــی، خطــوط لولــه و چندیــن پســت 
اســکله  نفتــی و ... بــه شــرکتی کــه بدهــی کالن معوقــه بــه چندیــن بانــک 
دارد از یــک ســو و تبدیــل کــردن اراضــی متعلــق بــه ســازمان بنــادر بــه 
عنــوان وثیقــه ایــن فــرد، تنهــا گوشــه ای از اقداماتــی اســت کــه بــر خــالف 
تمامــی قواعــد و قوانیــن جاریــه کشــور بــر بســتر مــاده 31 صــورت گرفته و 
تاکنــون ســازمان بنــادر و دریانــوردی پاســخگوی ایــن ابهامات نبوده اســت. 
ــای صــورت  ــار و گفتگوه ــر اخب ــروری ب ــم م ــزارش قصــد داری ــن گ در ای

ــن مســئله داشــته باشــیم. گرفتــه حــول ای

ــچ  ــدون هی ــادر ب ــازمان بن ــان: س خضری
مزایــده و یــا مناقصــه ای و بــر اســاس روابــط، 
ــذار  ــکله ها را واگ ــدری و اس ــای بن محوطه ه

ــت کرده اس



www.saoi.ir

هفته نامه الکترونیکی
انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
شهریور 1400  شماره 50

گزارش

41

سازمان بنادر زیر تیغ 
نظارتی مجلس

خضریان: 
هیات عامل 
این سازمان 
می تواند هر 
تصمیمی که 
بخواهد، بگیرد 
و عمالً هیچ 
نظارتی بر این 
سازمان وجود 
ندارد. 

روز یکشــنبه 14 شــهریور علــی 
ــس و  ــده مجل ــان،  نماین خضری
ــل  ــیون اص ــخنگوی کمیس س
نــود در جلســه علنــی بــه 
عنــوان متقاضــی تحقیــق و 
ــازمان  ــرد س ــص از عملک تفح
بنــادر و دریانــوردی گفــت: طی 
مــدت گذشــته شــکایاتی در 
کمیســیون اصــل نــود در مــورد 
برخــی تخلفــات در ســازمان 
بنــادر مطــرح شــد کــه بخشــی 
ــیدگی  ــال رس ــا در ح از آن ه
در کمیســیون اصــل 90 اســت 
منتهــا امــکان بررســی بخشــی 

دیگــر در  ایــن کمیســیون وجــود نــدارد و بایــد بــه نماینــدگان اختیاراتــی 
داده شــود تــا درکمیســیون عمــران مــورد بررســی قــرار گیــرد. حــال اینکــه 
بنــا بــه اطالعــات واصله در ســال هــای اخیــر در ســازمان بنــادر و دریانوردی 
تخلفــات عدیــده ای صــورت گرفتــه و نگرانــی هــای فراوانــی را ایجــاد کرده 

اســت.
خضریــان در ایــن جلســه گفــت: هیــات عامــل ایــن ســازمان مــی توانــد 
هــر تصمیمــی کــه بخواهــد، بگیــرد و عمــالً هیــچ نظارتــی بــر این ســازمان 
وجــود نــدارد. هیــات عامــل ســازمان اختیــارات فراوانــی دارد و طبــق اخبــار 
رســیده در ســنوات گذشــته بــدون هیچ مزایــده و یــا مناقصه ای و بر اســاس 
روابــط، محوطه هــای بنــدری و اســکله ها را واگــذار کــرده کــه مفســده هــای 
بســیاری را بــه همــراه داشــته اســت. نظــارت پذیــری ایــن ســازمان عمیقــا 
ضعیــف بــوده و در حاشــیه ای قــرار گرفتــه کــه از چشــم نظارتــی مجلس و 
دســتگاه هــای نظارتــی دور بــوده اســت و بســیاری از پرداختی هــا از محــل 
وجــوه اداره شــده ســازمان بــه عنــوان یکــی از کانون هــای مفســده، حســاب 

و کتــاب درســتی نــدارد.

 تصویر نامه امضا کنندگان طرح تحقیق و تفحص



www.saoi.ir

هفته نامه الکترونیکی
انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران 

شهریور 1400  شماره 50

گزارش

42

سازمان بنادر زیر تیغ 
نظارتی مجلس

خضریان:  
برآورد اولیه 
آسیب به بنادر 
در پی این اتفاق 
1000 میلیارد 
تومان تخمین 
زده شده است.

ســخنگوی کمیســیون اصــل نــود در ادامــه بــه تشــریح برخی مــوارد تخلف 
در ســازمان بنــادر و دریانــوردی بــه ترتیــب زیــر پرداخت:

1- مطابــق اخبــار واصلــه 70 درصــد بزرگتریــن بنــدر نفتــی ایــران )بنــدر 
ــن  ــه یکــی از بزرگتری ــردی ســپرده  شــده ک ــه ف ــارس( ب ــج ف ــی خلی نفت
بدهــکاران بانکــی کشــور اســت. ظاهــرا تمامــی کســانی کــه تصمیم گیرنده 
در ایــن واگــذاری بــوده انــد )هیــات عامــل ســازمان(، اکنــون عضــو هیــات 
مدیــره و ســهامدار ایــن شــرکت هســتند کــه در ایــن صــورت ردپــای رانــت 
و تبانــی بــه خوبــی در ایــن واگــذاری بــه چشــم مــی خــورد و به طــور حتم 
مجلــس بایــد رســیدگی کنــد کــه این اطالعــات تا چــه انــدازه صحــت دارد 
و عجیــب تــر آنکــه واگــذاری ابتــدا 25 ســاله بــوده و بــا یــک بــرگ کاغــذ 
و بــدون هیــچ حســاب و کتابــی، قــرارداد ایــن شــرکت را نیــز بــه 40 ســال 

افزایــش داده انــد.
2- در اقدامــی عجیــب مدیــرکل ســابق فنــاوری اطالعــات ســازمان بنــادر 
و دریانــوردی، علیرغــم هزینــه کــرد میلیاردهــا تومــان جهــت بکارگیــری 
تجهیــزات جدیــد و جمــع کــردن کل ســرورهای مســتقر در بنــادر، ظاهــراً 
کلیــه اطالعــات حیاتــی ایــن ســازمان کــه در ســازمان بنــادر هــم در حــوزه 
ــه علیــه نظــام جمهــوری اســالمی الزم و  ــا تحریــم هــای ظالمان مقابلــه ب
ضــروری بــوده، ایــن اطالعــات از ســازمان را از دســت داده و اکنون بســیاری 
از اطالعــات مالــی در ســازمان بنــادر و دریانــوردی قابــل برگشــت نیســت 
کــه از جملــه آن اطالعــات ســندهای مالــی شــرکت های کشــتیرانی اســت 
کــه بــا بحــران مواجــه شــده و در تســویه حســاب با مشــتریان خــود گرفتار 
ــن  ــد ای ــی معتقدن ــدری و دریای ــد. بســیاری از دلســوزان حــوزه بن مانده ان
اقــدام عمــدی بــوده و بــرای ســرپوش گــذاردن بــر ســوءمدیریت ها و فســاد 
کالن در ایــن مجموعــه رخ داده اســت. بــرآورد اولیــه آســیب بــه بنــادر در 

پــی ایــن اتفــاق 1000 میلیــارد تومــان تخمیــن زده شــده اســت.
ــش  ــه درج فی ــچ وجــه حاضــر ب ــه هی ــوردی ب ــادر و دریان ــازمان بن 3- س
حقوقــی و ســطح پرداختــی بــه مدیــران خــود در ســامانه شــفافیت نیســت. 
ــه  ــته و ب ــان داش ــی جری ــای نجوم ــان حقوق ه ــازمان همچن ــن س در ای
بهانــه هــای مختلــف پاداش هــای فصلــی و ســاالنه بــی حســاب و کتــاب 
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خضریان: 
ریشه بسیاری 
از مفاسد 
سازمان بنادر 
و دریانوردی را 
باید در صندوق 
بازنشستگی 
این سازمان 
و شرکت های 
وابسته به آن 
جستجو کرد.

پرداخــت می شــود. ســفرهای خارجــی بــی ضابطــه و فراوانــی نیــز بــه خرج 
شــرکت های بنــدری و دریایــی در ایــن ســازمان بــه وفــور انجــام مــی گیــرد 
کــه مــی توانــد مــورد بررســی مــا در هیــات تحقیــق و تفحــص قــرار گیــرد.

4- ریشــه بســیاری از مفاســد ســازمان بنادر و دریانوردی را باید در صندوق 
بازنشســتگی ایــن ســازمان و شــرکت های وابســته بــه آن جســتجو کــرد. 
طــی یــک ســال اخیــر تعــداد زیــادی از مدیــران ایــن صنــدوق بازداشــت 
شــده اند و حــق مجلــس اســت کــه بدانــد در ایــن مجموعــه کــه ایــن همــه 
مدیــر بازداشــتی دارد، چــه اتفاقــی مــی افتــد و دســتگاه نظارتــی موظــف 
اســت بــه ایــن موضــوع ورود کنــد. بخــش خصوصی حاضــر در بنادر کشــور 
عمیقــا نســبت بــه شــکل گیــری رویه هــای غلــط از جملــه شــریک شــدن 
ــرط  ــوان ش ــه عن ــرکت ها ب ــل در ش ــأت عام ــی اعضــای هی ــاری برخ اجب
تمدیــد قراردادهــای اپراتــوری و خدمــات بنــدری در عذابنــد و بــه گونــه ای 
ســازمان را تبدیــل بــه ســازمانی بــرای پیشــبرد کارهــای خصوصــی خــود 
ــد. ســوال مهــم اینجاســت کــه چــرا وجــوه اداره شــده ســازمان  کــرده ان
بنــادر کــه حاصــل درآمدهــای کالن ارزی اســت، هرگــز حسابرســی دقیقــی 
ــوده و ســازمان بنــادر و  ــر از تصــور ب نمــی شــود؟ ایــن وجــوه بســیار فرات
دریانــوردی را متاثــر از ایــن درآمــد کالن بــه کانونــی بــرای زد و بندهــای 
سیاســی بــدل ســاخته اســت. همچنیــن طبــق اخبــار واصلــه، دههــا منــزل 
مســکونی در مناطــق شــمالی تهــران کــه ارتباطــی بــه محــل کار مدیــران 
ســازمان کــه در مناطــق دریایــی جنــوب یــا شــمال کار مــی کننــد، نــدارد، 
بــه رقم هــای بســیار نــازل و اقســاطی بــه برخــی اعضــای هیــأت عامــل و 

مدیــران کالن ســازمان واگــذار شــده و هیچکــس پاســخگو نیســت.
5- مطابــق اظهــارات دلســوزان، ســازمان بنــادر و دریانــوردی در یــک فقــره 
ــه  ــب خریدهــای ســازمان بازنشســتگی ب ــول را در قال ــا دالر پ ــون ه میلی
حســاب فــردی واریــز کــرده و نامبــرده پــس از دریافــت همــه ایــن مبلــغ از 
کشــور متــواری شــده اســت و مشــخص نیســت سرنوشــت ایــن پــول بیــت 
المــال بــه کجــا رســیده اســت! ایــن موضــوع و موضوعات مشــابه کــه متواتر 

گــزارش شــده اســت بایــد بــا دقــت بیشــتری مــورد بررســی قــرار گیــرد.
6- بایــد بررســی شــود واگــذاری اخیــر اراضــی در بنــدر شــهید رجایــی بــه 
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خضریان: 
سازمان بنادر 
و دریانوردی 
در یک فقره 
میلیون ها 
دالر پول را در 
قالب خریدهای 
سازمان 
بازنشستگی به 
حساب فردی 
واریز کرده و 
نامبرده پس از 
دریافت همه این 
مبلغ از کشور 
متواری شده 
است

شــرکتی بــه نــام »دریــا پیکــر« بــا چــه ماهیتــی صــورت گرفتــه اســت. این 
شــرکت کــه در واقــع متعلــق بــه برخــی مدیــران عالــی ســازمان بنــادر و 
دریانــوردی اســت در اقدامــی عجیــب و غیرقابــل بــاور بــه مــدت ســه ســال 
از بوشــهر بــه بنــدر شــهید رجایــی آورده می شــود و گفتــه مــی شــود بدون 
ــزار  ــزات ســازمان، ســالی 120 ه ــا تجهی ــط ب ــی ســرمایه گذاری و فق ریال
کانتینــر بــه ایــن شــرکت واگــذار و درآمــدی معــادل 600 میلیلیــارد تومان 
نصیــب آن شــده اســت. درصــورت صحــت خبــر، بــه عبارتــی کار نگهــداری 
و بارگیــری بــا تجهیــزات ســازمان بنــادر ولــی بــا فاکتور شــرکت دریــا پیکر 
انجــام مــی گیــرد و در بنــدر شــهید رجایــی بــه ایــن شــرکت محوطــه ای 
داده شــده و کار تخلیــه و بارگیــری را بــدون تکمیــل محوطــه شــروع کــرده 

. ست ا
7- ضمــن اینکــه بررســی هــای میدانی حاکیســت، ســازمان بنــادر در عمل 
ــه مســئولیت های اجتماعــی خــود در جنــوب کشــور و در اســتان هــای  ب
ــداده و در اســتانی کــه بیــش از 80  ــزگان انجــام ن محــروم بوشــهر و هرم
درصــد درآمــدش را از آن کســب می کنــد، حاضــر نیســت 20 کیلومتــر راه 
دسترســی مناســب فراهــم کنــد و یــا نقــش متقابــل بنــدر به شــهر همجوار 

خویــش را ایفــا کنــد.
خضریــان در پایــان بعــد از تشــریح ایــن مــوارد تاکیــد کــرد کــه تصمیــم 
نماینــدگان بــرای تحقیــق و تفحــص از ســازمان بنــادر و دریانــوردی مــی 
توانــد نقطــه تاریکــی در مجموعــه ای را اصــالح کنــد کــه زیرنظــر دســتگاه 

هــای نظارتــی نبــوده اســت عــالوه بــر ایــن بــا متخلفــان برخــورد شــود.

جبــاری: تحقیــق و تفحــص از ســازمان بنادر 
ســرآغازی بــر اصــالح عملکــرد آن اســت / 
ــث  ــادر باع ــازمان بن ــص س ــق و تفح تحقی
افزایــش انگیــزه بخــش خصوصــی می شــود

ــزگان  ــرب هرم ــردم غ ــده م ــاری نماین ــد جب احم
ــه تصویــب طــرح تحقیــق و تفحــص از  ــا اشــاره ب ــا ب هــم در گفتگویــی ب
ســازمان بنــادر و دریانــوردی و رای بــاالی مجلــس بــه ایــن طــرح، اظهــار 
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جباری: بسیاری 
از تجهیزات 
بندری در سایه 
بی توجهی های 
صورت گرفته، 
فرسوده شده و 
نوسازی بنادر 
عمال مورد 
غفلت قرار 
گرفته است

داشــت: یکــی از ســازمان های مهــم زیــر مجموعــه وزارت راه و شهرســازی، 
ســازمان بنــادر و دریانــوردی اســت کــه طــرح تحقیــق و تفحــص از آن از 
زمســتان ســال گذشــته در میــان نماینــدگان مطــرح و بنــده نیــز بــا توجــه 
بــه اطالعــات و اخبــاری کــه از وضعیت ایــن ســازمان و نحوه مدیریــت بنادر 
و مســائل و موضوعــات مطــرح پیرامــون آن داشــتم، طــرح را امضــا کــردم.

نماینــده مــردم غــرب هرمــزگان افــزود: مســائل و مفســده های مختلفــی 
در مــورد ســازمان بنــادر و دریانــوردی در حوزه هــای مختلــف از جملــه در 
ــدری، نقــش  ــای بن ــذاری  محوطه ه ــا، واگ ــذاری  اپراتوری ه ــات واگ موضوع
ــد برخــی  ــأت عامــل در واگذاری هــای رانتــی، تمدی برخــی از اعضــای هی
ــتگی  ــدوق بازنشس ــت صن ــت، وضعی ــد اهلی ــای فاق ــا، واگذاری ه قرارداده
ــت  ــر آن داش ــا را ب ــه م ــود ک ــرح ب ــوردی و ... مط ــادر و دریان ــازمان بن س
ــا جدیــت بیشــتری در کمیســیون عمــران نیــز مطــرح و  ــا موضــوع را ب ت

پیگیــری کنیــم.
ــای  ــایه بی توجهی ه ــدری در س ــزات بن ــیاری از تجهی ــت: بس ــاری گف جب
صــورت گرفتــه، فرســوده شــده و نوســازی بنــادر عمــال مــورد غفلــت قــرار 
گرفتــه اســت و یکــی از محورهــای تحقیــق و تفحــص، ارزیابــی وضعیــت 
تجهیــزات و ابنیــه بنــادر کشــور بخصــوص بنــدر شــهید رجایــی و دیگــر 
بنــادر بــزرگ کشــور و برخــی واگذاری هــای رانتــی در ایــن بنــادر و شــراکت 

اعضــای هیــأت عامــل بــا شــرکت ها و رفتارهــای رانتــی اســت.
جبــاری اضافــه کــرد: تحقیق و تفحــص از ســازمان بنــادر و دریانــوردی آغاز 
راهــی بــرای اصــالح رویه هــای نادرســت حاکــم بــر ایــن ســازمان مهــم و 
راهبــردی کشــور اســت کــه بتوانــد نقــش بهتــری در اقتصــاد ملــی و محلی 
ایفــا کــرده و بخــش خصوصــی حاضــر در آن بــا اشــتیاق و انگیــزه هرچــه 

بیشــتری فعالیــت ســالم خــود را ادامــه دهنــد

  تحــرک رســانه ای در ســازمان بنــادر بعــد از بــاال گرفتــن زمزمه 

ــق و تفحص تحقی
چنــد روز بعــد از اعــالم یکــی از نماینــدگان در خصــوص پیگیــری تحقیق و 
تفحــص از ســازمان بنــادر، حاال مســئوالن این ســازمان فعالیتهای رســانه ای 
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دنیامالی: 
به سازمان بنادر 
و دریانوردی 
بودجه ای تعلق 
نمی گیرد، 
می افزاید 
سازمان بنادر و 
دریانوردی؛ یک 
سازمان درآمد-

هزینه ای است. 

جدیــدی آغــاز کرده انــد. جــواد رحیمی  ســرمایه گــذار بخــش خصوصی در 
حــوزه کانتینــری  در گفــت و گــو بــا پایــگاه اطالع رســانی ســازمان بنــادر و 
دریانــوردی، بــا بیــان اینکــه ســازمان بنــادر و دریانــوردی؛ مشــتاقانه پذیرای 
بخــش خصوصــی و متقاضیــان فعالیــت در حــوزه دریایــی و بنــدری اســت، 
گفــت: قرادادهــای منعقــد شــده بیــن بخــش خصوصــی و ســازمان بنــادر از 
شــفافیت الزم برخــوردار اســت.  ســازمان بنــادر و دریانــوردی حاضــر اســت 
در راســتای واگــذاری هرچــه بیشــتر فعالیــت هــا بــه بخش خصوصــی اقدام 

کنــد و در راســتای توســعه بنــادر گام بــردارد.

ــا تحقیــق و    اظهــار نظرهــای عجیــب و غریــب در مخالفــت ب
تفحــص

امــا به دنبــال ورود تعــدادی از نماینــدگان مجلــس به موضوع فســاد ســازمان 
بنــادر و دریانــوردی و علی رغــم ضــرورت شــفاف ســازی دربــاره هزینه هــا و 
شــائبه های مالــی دربــاره ایــن ســازمان برخــی دیگــر از نماینــدگان در اظهار 

نظرهایــی عجیــب مدعــی شــفافیت قابل توجــه این ســازمان شــده اند.
ــادر و  ــران ســابق ســازمان بن ــی از مدی ــا مال در همیــن زمینــه احمــد دنی
دریانــوردی و عضــو کنونــی کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســالمی 
بــا اشــاره بــه اینکــه ســازمان بنــادر و دریانــوردی یکــی از ســازمان های بــا 
کارکــرد قابــل قبــول بــه عنــوان زیرمجموعــه وزارت راه و شهرســازی اســت، 
می گویــد ایــن ســازمان؛ درآمد-هزینــه ای بــوده و بودجــه ای بــه آن تعلــق 

نمی گیــرد.
دنیامالــی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه ســازمان بنــادر و دریانــوردی؛ قوانین 
ــی و  ــیون های تخصص ــاس کنوانس ــر اس ــود را دارد و ب ــاص خ ــن خ قوانی
بین المللــی فعالیت هــای محولــه را پیگیــری می کنــد، معتقــد اســت 
ســازمان بنــادر و دریانــوردی یکــی از ســازمان های بــا کارکــرد قابــل قبــول 
بــه عنــوان زیرمجموعــه وزارت راه و شهرســازی اســت و در بســیاری از موارد 
از جملــه فعالیت هــای ســرمایه گذاری و توســعه ای از قوانیــن خــاص خــود؛ 

برخــوردار اســت.
ــق  ــه ای تعل ــوردی بودج ــادر و دریان ــازمان بن ــه س ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب



www.saoi.ir

هفته نامه الکترونیکی
انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
شهریور 1400  شماره 50

گزارش

47

سازمان بنادر زیر تیغ 
نظارتی مجلس

برخی 
نمایندگان به 
وظیفه نظارتی 
خود که یکی 
از آنها تحقیق 
و تفحص است 
توجه جدی 
ندارند و اصرار 
به تداوم عدم 
شفافیت سازمان 
بنادر دارند 
و عنوان هم 
می کنند که 
سازمان بنادر 
شفاف است؟!

نمی گیــرد، می افزایــد ســازمان بنــادر و دریانــوردی؛ یــک ســازمان درآمــد-
هزینه ای اســت. 

عضــو کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســالمی بــا تأکیــد بــر اینکــه 
ــه  ــت و از جمل ــفاف اس ــوردی؛ ش ــادر و دریان ــازمان بن ــا در س فعالیت ه
ــه ای  ــر مجموع ــد ه ــی رود، می گوی ــمار م ــه ش ــیه ب ــازمان های بی حاش س
ــای در  ــرد و فعالیت ه ــاید کارک ــت و ش ــوت اس ــف و ق ــاط ضع دارای نق
حــوزه بنــدری و دریایــی نیــز ایــده آل نباشــد امــا عملکــرد ســازمان بنــادر و 
دریانــوردی نســبت بــه بســیاری از ســازمان ها و دســتگاه های کشــور بهتــر 

اســت.

  یــک نماینــده مجلــس:  نماینــدگان مجلس شــورای اســالمی از 

ایجــاد فضــای غوغاســاالر پرهیــز کنند
از ســوی دیگــر رحمــت اهلل فیــروزی پوربــادی، نماینــده مجلــس در گفــت 
و گــو بــا پایــگاه اطالع رســانی ســازمان بنــادر و دریانــوردی،  بــا تأکیــد بــر 
اینکــه ضــرورت دارد برخــی از نماینــدگان مجلس شــورای اســالمی از ایجاد 
فضــای غوغاســاالر پرهیــز کننــد، گفــت: بــه ســازمان های درآمد-هزینــه ای؛ 
بودجــه ای از ســوی دولــت تعلــق نمــی گیــرد. مقولــه  تحقیــق و تفحــص 
ــه کمیســیون عمــران  ــه نیســت و تاکنــون نیــز گزارشــی ب در حــد مصوب
ارجــاع نشــده کــه در قامــت ایــراد گرفتــن و محکــوم کــردن ســازمان بنــادر 

و دریانــوردی باشــد.

 ســازمان دیــده بــان شــفافیت و عدالــت: نگرانــی نماینــدگان 

ــرد؟ ــأت می گی ــا نش ــص از کج ــق و تفح ــف تحقی مخال
امــا انتقــاد برخــی نماینــدگان بــه طــرح تحقیــق و نفحــص از ســازمان بنادر 
بــا واکنــش ســازمان دیــده بــان شــفافیت و عدالــت مواجــه شــد. جلواتــی 
قائــم مقــام ایــن ســازمان ضمــن انتقاد بــه اظهارنظرهــای برخــی نمایندگان 
مجلــس می گویــد ظاهــرا برخــی نماینــدگان بــه وظیفــه نظارتــی خــود که 
یکــی از آنهــا تحقیــق و تفحــص اســت توجــه جــدی ندارنــد و اصــرار بــه 
تــداوم عــدم شــفافیت ســازمان بنــادر دارنــد و عنــوان هــم می کننــد کــه 



www.saoi.ir

هفته نامه الکترونیکی
انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران 

شهریور 1400  شماره 50

گزارش

48

سازمان بنادر زیر تیغ 
نظارتی مجلس

سازمان بنادر 
از تحقیق و 
تفحص استقبال 
می کند / 
نماینده مذکور 
حیثیت مدیران 
عالی یک 
دستگاه اجرایی 
را پایمال کرده 
است

ســازمان بنــادر شــفاف اســت؟!
بــه گفتــه وی از آن بدتــر اینکــه بــه تحقیــر همکاران خــود با عنــوان »قلیلی 
از نماینــدگان بــه دنبــال تحقیــق و تفحص هســتند« می پردازنــد. حال جای 

ســئوال اســت کــه نگرانی ایــن نماینــدگان از کجــا نشــأت می گیرد؟!

ــط  ــص توس ــق و تفح ــه تحقی ــادر ب ــازمان بن ــش س ــه و واکن   بیانی
مجلــس: برخــی از تخلفات اشــاره شــد در مجلس مغایرت آشــکار 
ــور ســابقه ایــن اتهام زنی هــا را  ــا واقعیتهــا دارد / نماینــده مزب ب

دارد
ــوردی بعــد از تصویــب تحقیــق و تفحــص توســط  ســازمان بنــادر و دریان
مجلــس بیانیــه ای را نیــز بــه شــرح زیــر منتشــر کــرد: در جریــان بررســی 
ــوردی طــی  ــادر و دریان ــق و تفحــص از عملکــرد ســازمان بن طــرح تحقی
جلســه علنــی مــورخ 1400/6/14 مجلــس شــورای اســالمی، جنــاب آقــای 
ــن ضــرورت  ــام تبیی ــس شــورای اســالمی درمق ــده مجل ــان؛ نماین خضری
تحقیــق و تفحــص از ســازمان بنــادر و دریانــوردی بــدون ارایــه و اســتناد 
بــه حداقــل مســتندات و شــواهد قابــل توجــه و نوعــاً بــه صــورت کلــی و 
بــا اســتناد بــه برخــی گفتــه هــا و ... تخلفاتــی را بــه طــور مســتقیم یــا غیر 
مســتقیم بــه ســازمان بنــادر و مدیــران آن )بــدون تعییــن دوره زمانــی کــه 
تخلفــات ادعایــی رخ داده ( نســبت دادنــد کــه بــه علــت مغایــرت آشــکار 
ــدون فرآینــد تحقیــق و تفحــص  ــا واقعیــت هایــی کــه ب برخــی از آنهــا ب
نیــز بــه آســانی قابــل راســتی آزمایــی بــود ) از قبیــل وجــود ده هــا خانــه 
متعلــق بــه ســازمان در شــمال شــهر و واگــذاری آنهــا بــه اعضــای هیــأت 
عامــل و مدیــران ســازمان بــا قیمــت نــازل و بــه صــورت اقســاطی( عــالوه 
بــر ســیاه نمایــی ناموجــه و کامــالً دور از انصــاف از وضعیــت جــاری یکــی از 
دســتگاههای اجرایــی موفــق )بــه گواهــی شناســایی رســمی ســازمان بنادر 
بــه عنــوان ســازمان برتــر یــا نمونــه درحــوزه هــای مختلــف در ســطح ملی( 
و بســیار مهــم و تاثیرگــذار در جریــان فعالیــت هــای تجــاری و اقتصــادی 
کشــور؛ عمــالً بــه مثابــه متهــم ســاختن مدیــران مزبــور بــه ارتــکاب جرایم 
مالــی تلقــی مــی شــود. قابــل ذکــر اســت کــه نماینــده مزبــور پیشــتر نیــز 
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مــوارد و اتهامــات فــوق را در قالــب مصاحبــه بــا برخــی رســانه هــا مطــرح 
کــرده بودنــد.

ــق و  ــادر از تحقی ــازمان بن  س

تفحــص اســتقبال می کنــد 
/ نماینــده مذکــور حیثیــت 
ــی یــک دســتگاه  ــران عال مدی
اجرایــی را پایمــال کرده اســت

لــذا الزم اســت در مقــام تنویــر افکار 
ــوق انســانی  ــاع از حق ــی و دف عموم
بخشــی از مدیــران و کارکنــان تالش 
ــن ســازمان،  ــه در ای ــوه مجری گــر ق

توضیحاتــی ارایــه شــود:
- ســازمان بنــادر و مدیــران آن ضمــن اســتقبال از تحقیــق و تفحــص کــه 
حــق مســلم مجلــس شــورای اســالمی اســت، بــه نوبــه خــود بــر شــفاف 
ســازی حداکثــری در ایــن زمینــه تاکیــد مــی نمایــد. در عیــن حــال انتظار 
ایــن بــود کــه نماینــده مزبــور در مقــام اعمــال حــق نمایندگی بــرای وصول 
بــه هــدف اقنــاع ســایر نماینــدگان محتــرم نســبت بــه ضــرورت تحقیــق و 
تفحــص از ســازمان بنــادر، ســایر اصــول و موازیــن قانــون اساســی و عرفــی 
را نیــز پــاس مــی داشــتند و بــا طــرح برخــی شــبهات کامــالً کــذب و نــاروا، 
حریــم و حرمــت و بــه تعبیــر قانون اساســی در اصــل 22 ، حیثیــت مدیران 
عالــی یــک دســتگاه اجرایــی را کــه بــا افتخــار خــود را وقــف خدمــت بــه 
نظــام اســالمی نمــوده انــد، ایــن گونــه پایمــال نمیکردنــد و بــا ســیاه نمایی 
بــی دلیــل؛ بدیــن صــورت افــکار عمومــی و ذهــن ملت را نســبت به بخشــی 
از خدمتگــزاران خــود مشــوش نمــی ســاختند؛ بــه نحــوی که گویــا در طول 
ســال هــای گذشــته فســاد فراگیــر بــر ایــن ســازمان و مدیــران آن حاکــم 
بــوده و مع االســف دســتگاههای مهــم نظارتــی از قبیــل دیــوان محاســبات 
ــد. ایشــان در  ــوده ان ــل ب ــر غاف ــن ام ــز از ای کشــور و ســازمان بازرســی نی

بخشــی از اظهــارات خــود، اعــالم کردنــد:

سازمان بنادر زیر تیغ 
نظارتی مجلس

سازمان بنادر و 
دریانوردی تحت 
حسابرسی قرار 
نداشته و زیر 
نظر دستگاههای 
نظارتی نبوده 
است
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سازمان بنادر زیر تیغ 
نظارتی مجلس

سازمان بنادر 
و مدیران آن 
ضمن استقبال 
از تحقیق و 
تفحص که حق 
مسلم مجلس 
شورای اسالمی 
است، به نوبه 
خود بر شفاف 
سازی حداکثری 
در این زمینه 
تاکید می نماید. 

- ». . . ســازمان بنــادر و دریانــوردی تحــت حسابرســی قــرار نداشــته و زیــر 
نظــر دســتگاههای نظارتــی نبــوده اســت.« ایــن ادعــا بــه اســتناد ســوابق و 
مســتندات موجــود از جملــه صدهــا مورد ســؤال، مکاتبه و بازرســی توســط 
ســازمان محتــرم بازرســی و دیــوان محتــرم محاســبات کشــور ازســازمان 
بنــادر درطــول ســالهای گذشــته و اســتقرار نماینــدگان محتــرم ســازمان 
هــای نظارتــی مزبــور در ســازمان بنــادر، کامــالً بــی اســاس و مغایــر واقعیت 
اســت و بــرای ســازمان و مدیــران آن حقیقتــاً مشــخص نیســت چرا ایشــان 
ــه ایشــان و  ــه مســتنداتی کــه در ایــن زمینــه ب ــدون کمتریــن توجــه ب ب
کمیســیون محتــرم مربــوط از طــرف ســازمان بنــادر ارایــه شــد ، چنیــن 

ادعایــی را مطــرح کردنــد.
- طبــق اصــل چهلــم قانــون اساســی » هیچکــس نمــی توانــد اعمــال حــق 
خویــش را وســیله اضــرار بــه غیــر یــا تجــاوز به منافــع عمومــی قــرار دهد و 
بــه طــور کلــی اعمــال اختیــارات نمایندگی حســب مــورد بایــد در چارچوب 
اصــول کلــی مذکــور در فصــل اول قانــون اساســی؛ از جملــه اصــل 22 کــه 
طبــق آن حیثیــت اشــخاص مصــون از تعــرض اســت مگــر در مــواردی کــه 

قانــون تجویــز کنــد، اعمال شــود.
- بــا ایــن حــال؛ ایــن موازیــن مترقــی کــه ناظــر بــر حقــوق بنیــادی افــراد 
ملــت اســت از ســوی نماینــده مزبــور نقــض شــد و لــذا طبعــاً حــق دفــاع و 
انجــام هرگونــه اقــدام قانونــی و مشــروع در ایــن زمینــه بــرای ســازمان بنادر 

محفــوظ خواهــد ماند.
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