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  تحریم هــا اغلــب پایــگاه اقتصــادی کشــور را هــدف قــرار 

مــی دهنــد کــه از رشیــان هــای اساســی کشــور محســوب مــی 

شــود و مهمرتیــن آن هــا  کشــتیرانی و فعالیت هــای لجســتیکی 

ــتد  ــای داد و س ــادی از کااله ــم زی ــت. حج ــور اس ــدری کش بن

ــی بیــش از 90 درصــد تجــارت  ــی؛ یعن شــده در تجــارت جهان

ــد. ــکیل می ده ــرد تش ــا ب ــوالت دری ــی را محص بین امللل

ــی  ــی کــه متامــی صــادرات نفــت، فرآورده هــای نفت از آن جای

و پرتوشــیمی کــه از منابــع اصلــی درآمــد کشــور محســوب 

می شــوند بــه حمــل و نقــل دریایــی بســتگی دارد، ایــن میــزان 

ــی رود. ــر م ــد فرات از 95 درص

بنــدری کشــور  و  سال هاســت کــه فعالیت هــای دریایــی 

تحــت فشــار و تحریــم هســتند و تحریــم گــران همــواره تــاش 

می کننــد بیشــرتین آســیب را از همیــن محــل بــه اقتصــاد ملــی 

ــد. وارد کنن

ــالی  ــی و ش ــواحل جنوب ــرت س ــزار و ۸00 کیلوم ــود 5 ه وج

ــکان و  ــک ام ــادر ی ــن در بن ــون ت ــمی ۲۴۶ میلی ــت اس و ظرفی

مزیــت اقتصــادی محســوب می شــود. کشــورمان بــا وجــود ایــن 

دارایی هــا آنچنــان کــه بایــد از اقتصــاد دریامحــور بهره منــد 

نشــده اســت. از ایــن رو در اســناد باالدســتی ماننــد برنامه هــای 

توســعه ای توجــه بــه زیرســاخت های دریایــی و بنــدری بیشــرت 

ــا و  ــور رشق از راه دری ــعه مح ــور و توس ــاد دریامح ــد و اقتص ش

ــران شــد. ترانزیــت وارد ادبیــات مســئوالن مدی

در حــال حــارض بیــش از 15 بنــدر بازرگانــی، تجــاری و غیــره 

در شــال و جنــوب کشــور فعــال اســت؛

ــدر  ــی، کاســپین و بن ــر: انزل ــادری نظی  در اســتان گیــان بن

آســتارا، در اســتان مازنــدران بنــادری مثــل: بنــدر امیرآبــاد، 

بنــدر نوشــهر، بنــدر فریــدون کنــار را داریــم. در جنــوب کشــور 

هــم بنــادری ماننــد: بنــدر چابهــار بــه عنــوان بنــدر اقیانوســی 

بــا ظرفیــت اســرتاتژیک بــاال، بنــدر کانتیــری شــهید رجایــی، 

بنــدر امــام خمینــی )ره(، بنــدر خرمشــهر، بنــدر بوشــهر، بنــدر 

عســلویه و بنــدر ماهشــهر از ظرفیت هــای اساســی کشــور 

محســوب مــی شــوند.
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اگرچــه بــا اجــرای برجــام تحریم هــا علیــه صنعــت کشــتیرانی 

ــته  ــق هس ــکا از تواف ــروج آمری ــا خ ــذا ب ــد، ل ــته ش ــران برداش ای

ای در ســال 1397، ایــن صنعــت دوبــاره در لیســت ســیاه 

ــط  ــزرگ مرتب ــای ب ــیاری از رشکت ه ــکا و بس ــای آمری تحریم ه

بــا ایــن صنعــت قــرار گرفــت؛ تــا جاییکــه معامــات تجــاری خود 

ــه  ــه گفت ــد. ب ــف کردن ــران متوق ــا ای ــتیرانی ب را در صنعــت کش

ــای  ــم ه ــی، تحری ــدری و دریای ــش بن ــئوالن بخ ــات و مس مقام

آمریــکا بــه انــدازه تحریــم هــای شــورای امنیــت الــزام آور و فلــج 

کننــده نیســتند.

تحریــم هــا علیــه صنعــت کشــتیرانی ایــران، آشــکارا اولیــن بار 

توســط شــورای امنیــت در ســال 2008 اعــال شــد.

بــرای اولیــن بــار در قطعنامــه 1803 در ســال 2008، شــورا 

مشــخصاً تعــدادی از محمولــه هــای کشــتی های ایرانــی را 

ــد  ــم قــرار داد و اعــام کــرد کــه کشــورها حــق دارن مــورد تحری

محموله هــای ارســالی یــا ورودی از ایــران را در بنــادر خــود 

بازرســی کننــد؛ مــروط بــر اینکــه دالیــل محکمــی بــرای حمل 

اقــام ممنوعــه وجــود داشــته باشــد.

 بخــش عمــده ای از تحریــم کشــتیرانی ایران شــامل: بازرســی 

محمولــه کشــتی ها بــه مقصــد یــا مبــدا ایــران درمناطــق 

مختلــف دریایــی، بلوکــه کــردن امــوال ســازمان های وابســته بــه 

کشــتیرانی، تحریــم پــورت اپراتــور بنــدر شــهید رجایــی، تحریــم 

ــت در  ــه فعالی ــورت ادام ــتیرانی در ص ــزرگ کش ــای ب رشکت ه

بنــادر جمهــوری اســامی ایــران و… بــود.

 تحریم هــای شــورای امنیــت علیــه صنعــت کشــتیرانی ایــران 

ــا تصویــب قطعنامــه 1929 شــورای امنیــت در ســال 2010  ب

میــادی ابعــاد تــازه ای بــه خــود گرفــت و شــورای اتحادیــه اروپا، 

چنــد رشکــت دیگــر وابســته بــه کشــتیرانی جمهــوری اســامی 

ــا  ــن تحریم ه ــه ای ــزود، البت ــا اف ــت تحریم ه ــه فهرس ــران را ب ای

مغایــر بــا برخــی معاهــدات بین املللــی محســوب می شــد، امــا 

ــا ایــن وجــود اجرایــی می شــد. ب

ــام  ــرای برج ــش از اج ــه پی ــوط ب ــده مرب ــای ذکرش  تحریم ه

ــکا از  ــروج امری ــا خ ــال 97 و ب ــا در س ــن تحریم ه ــا ای ــت ام اس

برجــام شــکل تــازه ای بــه خــود گرفــت، در تحریم هــای جدیــد 

ــازدوم تحریم هــا  ــران، صنعــت کشــتیرانی در ف ــه ای ــکا علی امری

ــا  ــه ب ــاس آن معامل ــدند و براس ــی ش ــاه اجرای ــان م ــی در آب یعن

ــم  ــران تحری ــادر ای بخش هــای کشــتیرانی و کشتی ســازی و بن

ــت  ــران، رشک ــامی ای ــوری اس ــتیرانی جمه ــت کش ــد و رشک ش

ملــی تانکــر ایــران و 211 کشــتی تحــت کنــرل و 65 شــخص 

ــه دیگــر نهادهــای ایرانــی  حقیقــی و حقوقــی مربوطــه از جمل

ــدند. ــم ش ــکا تحری ــد امری ــای جدی ــت تحریم ه تح

ــا  ــا تحریم ه ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــتیرانی ایران ــای کش رشکت ه

ــم  ــی، پرچ ــای خارج ــا نام ه ــود را ب ــتی های خ ــد کش ــار ش ناچ

ــروش و  ــای ف ــاد قرارداده ــا انعق ــی ب ــی و حت ــورهای خارج کش

اســتیجاری بــه کشــورهای دیگــر، وارد آب هــای بین املللــی 

ــرف  ــدودی برط ــا ح ــی را ت ــکات تحریم ــد مش ــا بتوان ــد ت کن

ــد. منای

ــاد  ــتای اقتص ــا در راس ــه تحریم ه ــی ک ــد از مثرات ــه نبای البت

مقاومتــی هــم داشــته رصف نظــر کــرد کــه از جملــه آنهــا 

می تــوان بــه تولــد رشکت هــای کشــتیرانی ســایز کوچــک 

توســعه  کانتیــر،  و  نــاوگان  مالکیــت  توســعه  متوســط،  و 

ــتی، ورود  ــرات کش ــعه تعمی ــانی، توس ــای سوخت رس فعالیت ه

ــازار بیمه هــای دریایــی و تامیــن پوشــش پی انــدآی بــرای  ــه ب ب

کشــتی های نــاوگان و همچنیــن بــا به کارگیــری موسســات 

ــت. ــاره داش ــا اش ــت آنه ــی و تقوی ــدی داخل رده بن

ــور  ــه ط ــد، ب ــران رفتن ــا از ای ــی رشکت ه ــدت برخ ــن م در ای

ــای  ــش کااله ــژه در بخ ــه وی ــا ب ــام تحریم ه ــگام اع ــال هن مث

اساســی بــه دلیــل اینکــه بحــث خریــد کاال هــم مــورد توجــه و 

مشــکل قــرار گرفــت، بــه طــور طبیعــی کســانی کــه بــه ایــران 

کاال می فروختنــد حــال چــه گنــدم، جــو و ذرت معمــوالً بــا رشط 

ــد  ــه می کردن ــد، معامل اینکــه کشــتیرانی را خــود انتخــاب کنن

ــه بیــش  ــود. ایــن مشــکل در بخــش فل ــران ب ــه رضر ای و ایــن ب

ــوری  ــتیرانی جمه ــاد و کش ــاق می افت ــوالت اتف ــایر محم از س

اســامی ایــران خســارت جــدی در ایــن میــان دیــد و در 

رشایطــی حتــی مجبــور بــه متوقــف کــردن برخــی خریدها شــد.

ــاوگان خارجــی  ــا ن ــه ای دیگــر حمــل کاالی اساســی ب از زاوی

در پنجــره درآمــدی دولــت گرفتــار شــد و دولــت بــدون توجــه بــه 

تاثیــرات تحریمــی بــا اســتفاده حداکــری از قانــون موســوم بــه 

حــق پرچــم، خــود بــر تــورم حاصــل از تحریــم افــزود. ایــن قانون 

بــه دولــت اجــازه می دهــد 10درصــد مابه التفــاوت کرایــه 

حمــل نــاوگان خارجــی را بــا هــدف حایــت از نــاوگان ایرانــی 

ــه حایتــی از بخــش  ــم دولــت ن اخــذ کنــد، ولــی شــاهد بودی

ــرخ  ــع از افزایــش ن ــه مان ــه اقتضــاء زمان ــه ب خصوصــی کــرد و ن

متــام شــده کاالهــا، آن هــم کاالهــای اساســی گردیــد.

ــه  ــه ب ــا ن ــان تحریم ه ــروش کاال در زم ــد و ف ــوع خری ــن ن  ای

صــورت کامــًا صــد در صــد امــا تــا حــد نســبی بــر کشــتیرانی 

جمهــوری اســامی ایــران اثــرات ســختی گذاشــت؛ امــا در 

اقامــی همچــون گنــدم، جــو، ذرت، ســویا و شــکر بــه صــورت 

کامــل از یــد کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران خــارج شــد.

ــادرات و  ــت ص ــر وضعی ــا ب ــر تحریم ه ــه تاثی ــم ب ــر بخواهی اگ

واردات در بخــش دریایــی نگاهــی داشــته باشــیم، بایــد گفــت 

برای اولین بار در قطعنامه 1803 
در سال 2008، شورا مشخصًا 

تعدادی از محموله های کشتی های 
ایرانی را مورد تحریم قرار داد
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ــزان  ــش می ــن کاه ــا کمری ــش ب ــن بخ ــم در ای در دوران تحری

ــای  ــی در دری ــه حت ــه ای ک ــه گون ــت ب ــوده اس ــراه ب واردات هم

ــت. ــته اس ــش داش ــز افزای ــوالت نی ــد واردات محم ــزر درص خ

در حــال حــارض تحریم هــا و محدودیت هــای متعــددی علیــه 

ــوری  ــتیرانی جمه ــص کش ــور و باالخ ــتیرانی کش ــت کش صنع

اســامی ایــران اعــال شــده اســت، همچنــان بــه قــوت خــود 

باقــی اســت و بــا وجــود دســتیابی بــه توافــق جامــع در برنامــه 

هســته ای ایــران، هیچ گونــه رفــع تحریــم یــا حتــی تســهیلی در 

ایــن بخــش صــورت نگرفتــه اســت. البتــه گفتنــی اســت مطابــق 

مفــاد توافقنامــه موقــت ژنــو و متدیــد چندبــاره آن، هیــچ تحریــم 

ــتیرانی  ــه کش ــکا علی ــا و آمری ــه اروپ ــرف اتحادی ــدی از ط جدی

جمهــوری اســامی ایــران صــورت نگرفتــه و ایــن موضــوع ســبب 

شــده اســت عــاوه بــر اینکــه فضــای مثبتــی در ایــن زمینه پیش 

ــه مثــر  بیایــد، دســتاوردهای ناشــی از اعــال تحریم هــا نیــز ب

بنشــیند و ایــن بخش هــا بتواننــد بــا فــراغ بــال بیشــری نســبت 

بــه توامنندســازی خــود اقــدام کننــد.

بــرای تــوان رقابــت در بخــش اقتصــاد دریایــی بــا بــازار جهانی 

هیــچ راهــی جــز توســعه زیرســاخت ها نیســت و بــدون افزایــش 

ظرفیــت بنــادر و نــاوگان منی تــوان در رشایــط رقابتــی ســهمی 

ــاوگان  ــادر و ن ــه بن ــال اینک ــت. ح ــی داش ــن امللل ــازار بی در ب

ایــران ناجوامنردانــه بــا تحریم هــای کشــورهای قــدر هــم مواجــه 

اســت.

در رشایــط تحریــم عــاوه بــر بنــدر چابهــار کــه مــورد معافیــت 

قــرار گرفتــه اســت، مصــون بــودن بنــادر کوچــک از تحریم هــای 

ــبی  ــیار مناس ــت بس ــد فرص ــا می توان ــه آمریکایی ه ــک جانب ی

تلقــی شــده کــه بــا ایجــاد بســر بــرای پذیــرش کشــتی ها 

هرچنــد در ســطحی کوچک تــر، می تواننــد مقــداری از بــار 

مــورد نیــاز کشــور را پذیــرا باشــند.

صنعــت دریایــی ایــران از جملــه صنایــع بــا ســابقه و راهــردی 

کشــور اســت کــه بــا وجــود منابــع و ظرفیت هــای بالقــوه 

دریایــی، آنطــور کــه بایــد توســعه پیــدا نکــرده و ارتقــاء نیافتــه 

اســت. از جملــه نیازهــای ایــن بخــش مهــم و کاربــردی در 

کشــور، تامیــن قطعــات مــورد نیــاز آن اســت. قطعاتــی حیاتــی 

ــد. ــن می کنن ــت را تضمی ــن صنع ــه کار ای ــه ادام ک

یکــی از اساســی ترین نیازهــای ایــن صنعــت، تامیــن قطعــات 

ــور،  ــی کش ــط تحریم ــه در رشای ــی ک ــت. قطعات ــاز اس ــورد نی م

ــا  ــت، ام ــر اس ــخت و زمان ب ــورها س ــر کش ــا از دیگ ــن آن ه تامی

ــاز  ــا تــاش دانش بنیان هــای فعــال کشــور، قطعــات مــورد نی ب

ــت  ــود و معاون ــد می ش ــور تولی ــل کش ــی در داخ ــت دریای صنع

ــت  ــن کار حای ــاوری ریاســت جمهــوری هــم از ای علمــی و فن

می کنــد.

ــت.  ــا اس ــودن آنه ــتاندارد ب ــات، اس ــن قطع ــد ای ــه تولی الزم

ــن  ــد ای ــاس تولی ــه اس ــی ک ــی و بین امللل ــتانداردهایی مل اس

قطعــات در کشــور هســتند و بایــد رعایــت شــوند. ایجــاد شــبکه 

ــی کشــور اقدامــی مهــم اســت کــه  ــاوگان دریای قطعه ســازی ن

توســط ســتاد توســعه فناوری هــای فضایــی و حمــل  و نقــل 

پیرفتــه معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری انجــام 

ــه اســت. گرفت

کشــور ایــران بــه عنــوان بزرگ تریــن نــاوگان دریایــی منطقــه 

ــه  ــا توجــه ب ظرفیــت افزایــش جابه جایــی محمــوالت را دارد و ب

اینکــه در بخــش نیــروی انســانی نیــز کمبــودی وجــود نــدارد و 

حتــی متخصصــان خوبــی در ایــن بخــش دارد، لیکــن بــا ســوء 

تدبیــر در تطبیــق کــم و کیــف پرداخــت دســتمزد در مشــابهت 

ــده  ــع ش ــب وکار ترسی ــوزه کس ــروج الزم از ح ــی خ ــن امللل بی

و  مســائل  تحریم هــا،  شــدن  برداشــته  بــا  اســت.امیدواریم 

مشــکات کشــور کاهــش یابــد و فعالیت هــای بنــدری و دریایی 

ــه روزهــای اوج خــود برگــردد. ب

 تحریم ها و محدودیت های 
متعددی علیه صنعت کشتیرانی 

کشور و باالخص کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران اعمال شده است؛ 
همچنان به قوت خود باقی است
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ســاالنه  گــزارش  اســاس  بــر     

تجــارت  و  توســعه  )کنفرانــس  آنکتــاد 

ســازمان ملــل متحــد( کــه اخیــراً منتــر 

نشــان می دهــد در صورتی کــه  شــده 

سیاســت های پولــی و مالــی در اقتصــاد 

نشــود  اصــاح  پیرفتــه  کشــور های 

ــی  ــود طوالن ــک رک ــمت ی ــه س ــان ب جه

ــال  ــادی و س ــال 2008 می ــر از س بدت

شــوک آور 2020 ناشــی از کوویــد 19 

خواهــد رفــت.

»ربــکا  گــزارش  ایــن  اســاس  بــر 

 UNCTAD کل  دبیــر  گرینســپن« 

آنکتــاد در ایــن زمینــه گفــت: متاســفانه 

چشــم انــداز اقتصــادی جهــان در حــال 

بدتــر شــدن اســت و تولیــد ناخالــص 

ــت  ــش اس ــال کاه ــور ها در ح ــر کش اک

و کــرسی تــراز تجمعــی بیــش از 17 

تریلیــون دالر کــه حــدود 20 درصــد 

می دهــد،  تشــکیل  را  درآمــد جهانــی 

اگرچــه  افــزود:  وی  اســت.  پیــش  در 

پیش بینی هــا در حــال رضبــه زدن بــه 

اقتصــاد همــۀ کشــور ها اســت، امــا زنــگ 

خطــر را بیشــر بــرای کشــور های در 

حــال توســعه بــه صــدا در مــی آورد.

 UNCTAD کل  دبیــر  گفتــۀ  بــه 

و  متوســط  در آمــد  بــا  کشــور ها 

کشــور های کــم درآمــد آفریقــا بیشــرین 

ثبــت   2022 ســال  در  را  کاهش هــا 

کــرد. خواهنــد 

شــد:  یــاد آور  ادامــه  در  گرینســپن 

توســعه  حــال  در  کشــور   90 حــدود 

شــاهد کاهــش ارزش پــول خود هســتند 

ایــن کشــور ها حــدود 379 میلیــارد دالر 

بــرای دفــاع از ارز خــود هزینــه کرده انــد.

ــور  ــون ۴6 کش ــر هم اکن ــوی دیگ از س

شــوک  معــرض  در  توســعه  حــال  در 

قــرار داشــته و ۴8 کشــور  اقتصــادی 

ــران  ــر بح ــا خط ــدی ب ــور ج ــه ط ــز ب نی

بدهــی جهانــی مواجــه هســتند. وی در 

اذعــان داشــت در کشــور های  ادامــه 

توســعه یافتــه قیمــت کاال هــا و انــرژی بــه 

شــدت بــاال رفتــه و در زنجیــرۀ تامین کاال 

تنگنا هایــی وجــود دارد کــه ریشــه در 

ــه گــذاری ناکافــی دارد. »ریچــارد  رسمای

کــوزول« رسپرســت تیــم مســئول تهیــه و 

تدویــن گــزارش نیــز در این زمینــه گفت: 

سیاســتگذاران  روی  پیــِش  مشــکل 

بحــران تورمــی نیســت بلکــه بحــران 

ــه  ــردم هم ــرای م ــه ب ــت ک ــی اس توزیع

در  می باشــد.   زا  مشــکل  کشــور ها 

ناشــی  تــورم،  کشــور ها  از  بســیاری 

ارز  نــرخ  کاهــش  و  انــرژی  بحــران  از 

می باشــد کــه واردات را گرانــر کــرده 

اســت. نکتــه ای کــه بایــد بــدان پرداخــت 

ابتــکار عمــل حمــل غلــه از اوکرایــن بــه 

ســایر نقــاط جهــان بــه رهــری ســازمان 

ملــل تأثیــر قابــل توجهــی در کاهــش 

بــه  گذاشــت  غذایــی  مــواد  قیمــت 

گونــه ای کــه در مــاه آگوســت 2022 

قیمــت همــه نــوع غــات 1.۴ درصــد 

پاییــن آمــد کــه ایــن کار بــه پاییــن آمــدن 

پنــج درصــدی قیمــت بین املللــی گنــدم 

بــه علــت از رس گیــری صــادرات آن شــد. 

کــوزول در پایــان تاکیــد کــرد: مســئوالن 

جهــان  خــروج  بــرای  بایــد  کشــور ها 

جمعــی  تصمیم هــای  بحــران  ایــن  از 

ــد کــه متاســفانه امــروزه شــاهدیم  بگیرن

ــر  ــه ه ــوط ب ــردی مر ب ــات ف ــه تصمی ک

کشــور جــای تصمیــات بــزرگ جهانــی 

را گرفتــه اســت کــه در چنیــن وضعیتــی 

ــال  ــبی در س ــم انداز مناس ــاد چش اقتص

2023 نخواهــد داشــت.

گزارش آنکتاد از کاهش رشد 
اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۳
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  بــه گــزارش خر گــزاری رویــرز؛ 

اجــاره روزانــه کشــتی های حمــل گاز 

ال ان جــی بــر اســاس نــوع ظرفیــت 

بیــن 200 تــا 300 هــزار دالر در نوســان 

اســت و روز بــه روز بــر دامنــه آن افــزوده 

می شــود.

 isi evercore تحقیقــی  گــزارش 

مؤسســۀ  داده هــای  بــه  اســتناد  بــا 

هفتــه  در  اســت  حاکــی  کارکســون 

منتهــی بــه 29 ســپتامر 2022 نــرخ 

اجــاره تانکــر گاز بــر بــه 207 هــزار و 

500 دالر رســید کــه ایــن رقــم در اوایــل 

ســپتامر 137 هــزار و 500 دالر و در ماه 

آگوســت 68 هــزار دالر بــود. بــر اســاس 

ــی  ــت اصل ــران عل ــزارش تحلیلگ ــن گ ای

افزایــش نرخ هــای اجــاره ال ان جــی 

روســیه،  گازی  تحریم هــای  اعــال  را 

افزایــش تقاضــا توســط اروپــا و نشــت گاز 

ــد. ــریم می دانن ــورد اس ــۀ ن ــط لول در خ

“عمــر نوکتــا” تحلیلگر گــروه کارگزاری 

زمینــه  ایــن  در  رایــس  کشــتی جــف 

ــه  ــم ک ــتی منی دانی ــه درس ــد: ب می گوی

در بــازار اجــارۀ تانکر هــای گاز بــر چــه 

خــر اســت. هــر روز بــر نــرخ اجــاره آن هــا 

ــان  ــفانه صاحب ــود و متأس ــزوده می ش اف

ایــن نــو ع کشــتی ها فقــط بــه بــاال رفــن 

کرایــه می اندیشــند.

“بــن نــوالن” تحلیلگــر بــازار ســهام 

کشــتی های حمــل گاز نیــز معتقد اســت 

خریــداران اروپایــی گاز ال ان جــی را بــا 

نرخ هــای بــاال پیــش خریــد کرده انــد تــا 

ــور ها  ــردم کش ــرای م ــی ب ــتان خوب زمس

ــاال  ــت ح ــن جه ــه همی ــد ب ــم کنن فراه

ــن  ــاره ت ــرخ اج ــش ن ــه افزای ــد ب مجبورن

دهنــد. در ایــن ارتبــاط مالــکان و اجــاره 

از  دهنــدگان کشــتی های حامــل گاز 

ــتفاده را  ــوء اس ــت س ــود نهای ــع موج وض

می کننــد.

“امیلــی مــک کلین” دســتیار مؤسســه 

ریســتاد انــرژی خاطــر نشــان می ســازد: 

ــل گاز  ــرخ حم ــش ن ــی افزای ــت اصل عل

رصفــاً بــه باال بــودن عرضــه از ســوی اروپا 

و حتــی آمریکاســت. خر نــگار رویــرز در 

ــاهدات  ــد: مش ــزارش می نویس ــه گ ادام

ــان  ــو نش ــه رفی نی تی ــران مؤسس تحلیلگ

می دهــد در 12 مــاه گذشــته آمریــکا 

محموله هــای گاز ال ان جــی زیــادی 

ــر  ــزان آن ه ــر می ــرده و ب ــداری ک را خری

مــاه و هفتــه می افزایــد ایــن عمــل باعــث 

شــده گاز ال ان جــی کمــری بــه ســمت 

اروپــا حمــل شــود در ایــن میــان هــر 

ــال  ــط در قب ــتی فق ــده کش ــاره دهن اج

پــول بیشــر حــارض اســت تغییــر مســیر 

دهــد.

خر نــگار رویــرز در یایــان می نویســد: 

ــر  ــای نوام ــران ما ه ه ــا نگ ــکا و اروپ آمری

کننــدگان  اجــاره  و  ژانویــه هســتند  و 

گاز ال ان جــی نیــز بــه زیــاد شــدن 

می اندیشــند. خــود  اندوخته هــای 

روند افزایشی بی سابقه 
و سرسام آور نرخ اجاره تانکر های گاز بر
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   بــه گــزارش اکونومیــک تایمــز، 

ــه تازگــی اولیــن انتقــال  ــران ب ــد و ای هن

آزمایشــی یــک حمــل و نقــل بین املللــی 

ــرد  ــرای پیش ــتم ETIR را ب ــت سیس تح

شــال- کریــدور  طریــق  از  تجــارت 

جنــوب )INSTC( بیــن هنــد و روســیه بــا 

موفقیــت بــه پایــان رســاندند کــه کمــر 

از یــک روز پــس از ورود بــه بندرعبــاس، 

اقدامــات اداری آن انجــام شــد.

ــل و  ــتم حم ــک سیس ــتم ی ــن سیس ای

نقــل جهانــی اســت و ایــن امــکان را 

ــور  ــا از کش ــا کااله ــد ت ــی کن ــم م فراه

مبــدا، از طریــق ترانزیــت، بــه کشــور 

مقصــد در محفظــه هــای بــار مهــر و 

مــوم شــده کــه توســط گمــرک از طریــق 

ــه  ــل ب ــه و متقاب یــک سیســتم چندجانب

ــود.  ــل ش ــده، حم ــناخته ش ــمیت ش رس

راه  مطمنئ تریــن  و  ســاده ترین  ایــن 

مرزهــای  از  کاال  جابه جایــی  بــرای 

بین املللــی متعــدد اســت کــه در زمــان 

ــه  ــرای صاحــب کاال هــر روز ب ــه ب و هزین

رصفــه خواهــد بــود.

بــه گفتــه یــک مقــام هنــدی، ایــن 

پــروژه آزمایشــی کارایــی حمــل و نقــل را 

بــه شــکل کامــًا چندوجهــی نشــان داد.

ایــن مقــام مســئول گفــت: ضانــت 

ــر  ــه تی ــه جــای کارن ــه الکرونیکــی ب نام

صــادر شــد و کلیــه پیــام هــا ماننــد پیــش 

اظهاریــه از قبــل بــه صــورت الکرونیکــی 

ــوط  ــی مرب ــی و خصوص ــل دولت ــا عوام ب

بــه آن از جملــه گمــرک مبادلــه شــد کــه 

ــت  ــادر را رسع ــی در بن ــات گمرک تریف

ــد. دادن

غــرب  تحریم هــای  بحبوحــه  در 

ــه  ــه روســیه ب ــس از حمل ــه مســکو پ علی

اوکرایــن، کریــدور شــال- جنــوب حجــم 

بیشــری از تجــارت بیــن هند و روســیه را 

از طریــق ایــران بــه خــود اختصــاص داد.

شــبکه بزرگراه هــا، مســیرهای دریایــی 

ــر  ــر زی ــول 7200 کیلوم ــه ط ــی ب و ریل

نظــر ایــن کریــدور کوتاه تریــن مســیر 

ارتباطــی بیــن روســیه و هنــد اســت. 

کارشناســان مــی گوینــد ایــن مســیر 

ــور را  ــن دو کش ــل بی ــل و نق ــه حم هزین

تــا حــدود 30 درصــد کاهــش مــی دهــد.

در حــال حــارض بیشــر کاالهایــی کــه 

از طریــق ایــران در ایــن مســیر حمــل 

و  روســیه  بیــن  محمولــه  شــود،  مــی 

ــران  ــد اســت. خطــوط کشــتیرانی ای هن

در اوایــل فروردیــن کارگــروه عملیاتــی 

توســعه حمــل و نقــل در امتــداد کریــدور 

شــال-جنوب تشــکیل داده بودنــد.

ایــن مســیر اقیانــوس هنــد را از طریــق 

خلیــج فــارس بــه دریــای خــزر و روســیه و 

شــال اروپــا متصــل مــی کنــد و کوتــاه 

تریــن مســیر ارتباطــی را بیــن آنهــا ارائــه 

مــی دهــد.

همچنیــن برنامــه هایــی بــرای اتصــال 

مســیر شــالی از طریــق قطــب شــال 

روســیه بــا کریــدور شــال- جنــوب بــرای 

حمــل و نقــل کاال وجــود دارد.

ــال  ــل ش ــل و نق ــدور حم ــای کری بن

 2000 ســپتامر   12 در  جنــوب  بــه 

ــه  ــی ک ــن دولت ــه بی ــاس توافقنام ــر اس ب

ــران و هنــد امضــا شــد،  بیــن روســیه، ای

ســال  در  آذربایجــان  شــد.  گذاشــته 

2005 بــه ایــن قــرارداد ملحــق شــد. این 

توافقنامه توســط 13 کشــور )آذربایجان، 

بــاروس، بلغارســتان، ارمنســتان، هنــد، 

ــران، قزاقســتان، قرقیزســتان، عــان،  ای

روســیه، تاجیکســتان، ترکیــه و اوکرایــن( 

ــب رســید. ــه تصوی ب

ــای  ــد مســیر دارد: اروپ ــروژه چن ــن پ ای

ــیه،  ــیون روس ــی – فدراس ــالی و غرب ش

ــی(.  قفقــاز – خلیــج فــارس )مســیر غرب

آســیای مرکــزی – خلیــج فــارس )مســیر 

رشقــی(؛ و دریــای خــزر – ایــران – خلیــج 

فــارس )مســیر مرکــزی(.

موفقیت اولین 
برنامه آزمایشی 

حمل ونقل 
بین المللی 
دیجیتال 
)ETIR(
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نیــوز  بــه گــزارش خرنــگار ســی   

نهمیــن  و  شــصت  مراســم  پایــان  در 

ســالگرد تاســیس انجمــن کشــتیرانی و 

خدمــات وابســته ایــران، گــزارش عملکرد 

ایــن  گذشــته  ســال  دســتاوردهای  و 

انجمــن از ســوی دبیــرکل بــه حارضیــن 

ــد. ــه ش ارائ

جملــه  از  گفــت:  مــه  پــل  دکــر 

مهمریــن رسفصــل هــای ایــن گــزارش، 

ــای  ــه ه ــات هزین ــوع موضوع ــع و رج رف

چــون »هزینه دیرکــرد« و »هزینــه محلی« 

ــی  ــون دریای ــاده 19۴ قان ــتناد م ــه اس ب

کشــور و اخــذ رتبــه A از اتــاق بازرگانــی 

ارزیابــی  و  بنــدی  رتبــه  در  کــه  بــود 

کشــتیرانی  انجمــن  اخیــر،  ســال  دو 

بــه  موفــق  ایــران  وابســته  وخدمــات 

دریافــت آن شــده اســت.

دبیــرکل انجمــن کشــتیرانی و خدمــات 

توانســته  مــا  افــزود:  ایــران  وابســته 

ایــم خدمــات بیمــه ای را بــه صــورت 

بــرای صنــف  انحصــاری  و  تخصصــی 

دریایــی بــه ارمغــان بیاوریــم.

وی خاطرنشــان ســاخت: عــدم وجــود 

وحــدت رویــه در عملکردهــای مالــی مــا 

منجــر بــه ایــن شــده اســت کــه ســازمان 

امــکان مواخــذه  تــا رسحــد  مالیاتــی 

کــرده و جرایــم مالیاتــی کــه حــق مــا 

ــد. ــذ کن ــت را اخ نیس

دکــر پــل مــه اظهــار داشــت: در کنــار 

موضــوع وحــدت رویــه، تعهدنامــه هــای 

کانتیــر را داریــم کــه از بعضــی اقدامــات 

ســلبی همــکاران مــان در ایــن حــوزه 

کاســته مــی شــود.

دبیــرکل انجمــن کشــتیرانی و خدمــات 

وابســته ایــران بــا اشــاره بــه موضــوع ماده 

38 گفــت: بــه نظــر مــی رســد بــا چشــم 

ماســت،  روی  پیــش  در  کــه  انــدازی 

امســال ایــن مســئله بــه رسانجــام برســد 

از خســارات صدهــا میلیــاردی کــه  و 

ــی  ــل م ــوزه متحم ــن ح ــفانه درا ی متاس

ــود. ــری ش ــویم جلوگی ش

بقــای  و  توســعه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 

فعالیــت دریایــی اعضــای انجمــن بیــان 

داشــت: اقــدام بــه تاســیس کنرسســیوم 

کانتیــری کردیــم کــه اطاعــات دقیــق 

تــر آن ظــرف دو مــاه آینــده بــه اســتحضار 

ــید. ــد رس ــا خواه اعض

 بــه گــزارش خرنــگار ســی نیــوز، 

دبیــرکل انجمــن کشــتیرانی و خدمــات 

ســالگرد  مراســم  در  ایــران  وابســته 

تاســیس  نهمیــن ســالگرد  و  شــصت 

ایــن انجمــن در جمــع اعضــای هیئــت 

مدیــره و رشکــت هــای عضو، خرنــگاران 

رســانه هــا و برخــی از مســئولین دولــت و 

مجلــس، توســعه اقتصــادی کشــور را در 

گــرو توســعه دریامحــور و نــگاه بســیط و 

عمیــق اجتاعــی و اقتصــادی از دریچــه 

ــه  ــل م ــعود پ ــر مس ــت. دک ــا دانس دری

زیباتریــن  و  تریــن  پیرفتــه  گفــت: 

شــهرها، توســعه یافته تریــن کارخانجات 

و فعالیــت هــای اقتصــادی در کنــار 

ســواحل شــکل گرفتــه و بالندگــی آن 

ــزود:  ــد. وی اف ــی زن ــم م ــورها را رق کش

تنهــا دلیــل این توســعه و پیرفــت، نگاه 

بســیط و عمیــق اجتاعــی و اقتصــادی 

ــن  ــرکل انجم ــت. دبی ــه دریاس از دریچ

کشــتیرانی و خدمــات وابســته ایــران 

خاطرنشــان ســاخت: بیــش از 5800 

ــره ای  ــی و جزی ــواحل اصل ــر س کیلوم

و رودخانــه ای داریــم ولــی متاســفانه 

GDP)تولیــد  از  پایینــی  بســیار  نــرخ 

کار  و  کســب  در  داخلــی(  ناخالــص 

داریــم. وی یــادآور شــد: مــا کــه در نــوک 

پیــکان تحریــم هــای اقتصــادی هســتیم 

بــر ایــن خدمــت می بالیــم و بیــش از 

هرچیــز از خــود تحریمــی هــای داخلــی 

شــکوه داریــم؛ از آنجایــی کــه بعضــی از 

ــگاه رصف  ــط ن ــی فق ــازمان های دولت س

بــه ماموریت هــای ســازمانی خــود دارنــد 

ــه منافــع ملــی. ن

 توسعه 
اقتصادی کشور 
در گرو  توسعه 
دریامحور است

»هزینه دیرکرد« و »هزینه محلی« 
به استناد ماده 194 رفع و رجوع شد
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دبیــرکل انجمــن کشــتیرانی و خدمــات 

وابســته ایــران گفــت: در نظــر داریــم 

بــه منظــور ارتقــای حــوزه کســب وکار 

دریایــی، »جایــزه ملــی بهــره وری بایندر« 

را پــس از کســب موافقــت الزم توســط 

ــم. ــی کنی ــت، اجرای دول

ــر  ــی دیگ ــت: یک ــار داش ــه اظه ــل م پ

ــم  از خدمــات پیــش رویــی کــه امیدواری

 TAC امســال اجرایــی شــود، طــرح بیمــه

ــرح  ــن ط ــرای ای ــا اج ــه ب ــود ک ــد ب خواه

متامــی فعالیــت هــای حــوزه TAC بدون 

مــراودات مالــی مســتقیم و  بــه  نیــاز 

مشــکاتی کــه حاصــل دریافــت صــورت 

ــد  ــادر خواه ــازمان بن ــای س ــاب ه حس

ــم. ــع و رجــوع مــی کنی ــود را رف ب

طــول  در  خوشــبختانه  افــزود:  وی 

10 ســال گذشــته توســعه اعضــا بــه 

واســطه توســعه فعالیــت هــای انجمــن را 

داشــتیم. 

کشــتیرانی  انجمــن   1390 درســال 

و خدمــات وابســته ایــران 156 عضــو 

ــش از  ــک بی ــه همین ــت؛ در حالیک داش

3۴0 عضــو اصلــی دارد.

دبیــرکل انجمــن کشــتیرانی و خدمــات 

ــوان منــود: در بخــش  ــران عن وابســته ای

 10 خــال  در  خوشــبختانه  آمــوزش 

و  زیــاد  بســیار   ســال گذشــته رشــد 

خوبــی داشــتیم. یکــی از اهــداف برنامــه 

هــای مــا توســعه کمــی و کیفــی آمــوزش 

مبتنــی بــر فعالیــت هــای داخلــی و 

ــت. ــی اس خارج

پلــه مــه بــا مقایســه آمــار ۴0هــزار 

ســاعته آمــوزش در ســال گذشــته اذعــان 

ــات  ــتیراین و خدم ــن کش ــت: انجم داش

ــال  ــه امس ــش ماه ــران در ش ــته ای وابس

ــه  ــوزش ارائ ــاعت آم ــزار س ــا 39ه تقریب

داده اســت.

وی دربــاره حــوزه مشــاوره هــای تجاری 

ــوزه  ــت از ح ــوم حای ــه مفه ــی ب و حقوق

 1390 ســال  در  گفــت:  وکار  کســب 

و  داشــتیم  مشــاوره  چهــارده  و  صــد 

خوشــبختانه در شــش ماهــه امســال بــه 

۴000مــورد مشــاوره ای )کــه یا تاســیس 

رشکــت هــای جدیــد را درپــی داشــته یــا 

ــوم  ــه مفه ــت ب ــعه فعالی ــه توس ــر ب منج

ــوده( را رقــم زدیــم. اســتمرار خــط بقــا ب

انجمــن کشــتیرانی و خدمــات وابســته 

ــت  ــی طــرح بیمــه ورود موق ــران، متول ای

خــودرو 

دبیــرکل انجمــن کشــتیرانی و خدمــات 

ــن  ــت: انجم ــار داش ــران اظه ــته ای وابس

ــرای  ــه را ب توانســته موافقــت قــوه قضائی

و  میانجیگــری  و  داوری  مرکــز  یــک 

بــه  و  بگیــرد  اختــاف  حــل  شــورای 

ــای  ــا فعالیت ه ــدام ب ــن اق ــطه همی واس

درون صنفــی توانســته ایــم از ده پرونــده 

 در ادامــه برنامــه مراســم شــصت 

و نهمیــن ســالگرد تاســیس انجمــن 

کشــتیرانی و خدمــات وابســته ایــران 

مهرمــاه   27 چهارشــنبه  روز  کــه 

ــوق  ــی ف ــع عموم ــد، مجم ــزار ش برگ

العــاده  بــا دســتورکار انتخــاب هیات 

مدیــره جدیــد انجمــن در دســتور 

ــذ آرا و  ــس از اخ ــه و پ ــرار گرفت کار ق

شــارش آن اعضــای جدیــد هیئــت 

مدیــره انجمــن کشــتیرانی و خدمات 

ــران، شــامل هفــت عضــو  وابســته ای

اصلــی و ســه عضــو علــی البــدل 

ــب از  ــن ترتی ــه ای ــدند. ب ــاب ش انتخ

بیــن 13 نفــر از نامزدهــای احــراز 

آقایــان: مجیــد  صاحیــت شــده، 

ورشوســاز بــا 77 رای، حســین ناجی 

ــی  ــک پ ــد نی ــا 73 رای، محم ــور ب پ

ــا 66  ــاری ب ــه مخت ــا 71 رای، روزب ب

ــا 62  ــد ب ــوی فرهمن ــان نب رای، پی

رای، فــرداد فیروزپــور بــا 60 رای و 

خانــم فاطمــه جمشــیدی بــا 56 رای 

بــه مــدت ســه ســال هدایــت ســکان 

هیئــت مدیــره انجمــن کشــتیرانی و 

خدمــات وابســته ایــران را بدســت 

را  صنفــی  وظایــف  کــه  گرفتنــد 

ــت. ــد داش ــده خواهن برعه

اعضای جدید 
هیأت مدیره 

 انجمن کشتیرانی 
و خدمات وابسته 
ایران انتخاب شدند

پیگیری اقدامات الزم برای تصویب »جایزه 
ملی بهره وری بایندر«
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   بــه گــزارش خرنــگار ســی نیــوز، 

ســالگرد  نهمیــن  و  شــصت  مراســم 

تاســیس انجمــن کشــتیرانی و خدمــات 

چهارشــنبه  عــر  ایــران  وابســته 

27مهرمــاه 1۴01 بــا حضــور مدعویــن، 

ــای  ــت ه ــره و رشک ــت مدی ــای هیئ اعض

ــانه  ــگاران رس ــن، خرن ــن انجم ــو ای عض

و  دولــت  مســئولین  از  برخــی  و  هــا 

مجلــس برگــزار شــد.

در ابتــدای ایــن مراســم و بــا شــکل 

حضــور  بــا  عمومــی  مجمــع  گیــری 

مناینــدگان رشکــت هــای عضــو انجمــن، 

دکــر مســعود پــل مــه، دبیــرکل انجمــن 

کشــتیرانی و خدمــات وابســته ایــران بــا 

بیــان اینکــه قانــون دریایــی بســیار کلــی 

اســت و بــه جزییــات ورود نکــرده، گفــت: 

تــا زمــان اضافــه شــدن جزییــات در 

ــری« و  ــاری کانتی ــات تج ــش »عملی بخ

»بارنامــه«، همچنــان از قوانیــن و ضوابــط 

تبعیــت می شــود. بین املللــی 

دبیــرکل انجمــن کشــتیرانی و خدمــات 

وابســته ایــران در ایــن مراســم گفــت: 

پیشــنهادی در رابطــه بــا بهــره منــدی از 

ــن  ــی داریم.ای ــون دریای ــاده 19۴ قان م

ــر در  ــی دارد اگ ــان م ــی اذع ــاده قانون م

قوانیــن مملکتــی نســبت بــه موضوعــات 

مرتبــط بــا حــوزه کســب وکار قانونــی 

ــط  ــرف و ضواب ــد، ع ــته باش ــود نداش وج

بین املللــی حاکــم اســت.

پــل مــه وابســته بــا بیــان اینکــه قانــون 

اســت،  کلــی  بســیار  دریایــی کشــور 

افــزود: اکنــون درخصــوص »عملیــات 

تجــاری کانتیــری« و در بخش »اقدامات 

اســنادی بارنامــه« نیــز همیــن خــاء 

ــل  ــه دلی ــه ب ــم. در نتیج ــی را داری قانون

ــه  ــوارد منتهــی ب آنچــه کــه در بعضــی م

تداخــات می شــود مراجــع قانونــی بایــد 

از عــرف و ضوابــط بیــن املللــی تبعیــت 

ــد. کنن

ایــن  دنبــال  بــه  کــرد:  اضافــه  وی 

موضــوع هســتیم کــه در اهــداف انجمــن 

کشــتیرانی توجــه بــه ایــن نکتــه را لحــاظ 

و  کشــتیرانی  انجمــن  کنیم.دبیــرکل 

ــان اینکــه  ــا بی ــران ب خدمــات وابســته ای

اکنــون ایــن بنــد را در اساســنامه نداریم، 

تریــح کــرد: ایــن بنــد بــا تریحــی کــه 

تعییــن کننــده و تبییــن کننــده موضــوع 

انجمــن  اهــداف  باشــد، در  می توانــد 

لحــاظ می شــود. 

پــل مــه همچنین خاطرنشــان ســاخت: 

بــرای اضافــه شــدن کلمــه »ایران« بــه نام 

ــته  ــات وابس ــتیرانی و خدم ــن کش انجم

امشــب رای گیــری شــد کــه بــه اتفــاق آرا 

مــورد تصویــب قــرار گرفــت؛ بعــد از ایــن 

ــری می شــود  ــی رای گی ــاق بازرگان در ات

تــا بعــد از مذاکــرات بــا وزارت کشــور در 

ــه  ــه ادام ــود، ب ــه ش ــه پذیرفت ــی ک صورت

نــام انجمــن الحــاق شــود.

قانون دریایی بسیار کلی است 
و به جزییات ورود نکرده ایم

ــه 190  ــیدگی ب ــه رس ــال 1390 ب در س

ــده  ــال 1۴00 و 150 پرون ــده در س پرون

ــیم. ــر برس ــاه اخی ــش م در ش

پــل مــه گفــت: یکــی از خدماتــی کــه 

انجمــن بــا همــکاری و مســاعدت اعضــا 

در حــوزه کانتیــر ارائــه مــی دهــد، طــرح 

تضمیــن کانتیــر اســت کــه قبــا رشایط 

کانتیــر  کننــدگان  دریافــت  بــرای  را 

ســخت مــی کــرد.

وی افــزود: انجمــن در شــش ماهــه 

ــدی  ــی نق ــردش مال ــالجاری از گ اول س

ایــن  تومــان  300میلیــارد  بــر  بالــغ 

ــش  ــنادی بی ــردش اس ــز از گ ــرح و نی ط

حســاب  در  تومــان  5000میلیــارد  از 

هــای بانکــی 70 رشکــت منایندگــی 

کشــتیرانی جلوگیــری کــرده اســت. 

دبیــرکل انجمــن کشــتیرانی و خدمــات 

ســاخت:  خاطرنشــان  ایــران  وابســته 

شــده  ارائــه  از خدمــات  دیگــر  یکــی 

انجمــن، بحــث تامیــن تعهــدات رشکــت 

هــای حمــل و نقــل بــه مفهــوم تضمیــن 

ترانزیــت اســت کــه خوشــبختانه علیرغم 

ــرک  ــا گم ــه ب ــه در مواجه ــکاتی ک مش

ــود،  ــده ب ــود آم ــه وج ــا ب ــرای م ــرا ب اخی

موافقــت هــای اولیــه ای بــرای اســتمرار 

موقــت تــا تعییــن تکلیــف آن بدســت 

ــت. ــده اس آم

پــل مــه تاکیــد کــرد: یکــی از طــرح 

ــاری  ــورت انحص ــن بص ــه انجم ــی ک های

در اختیــار دارد، طــرح بیمــه ورود موقــت 

خــودرو اســت کــه در کشــور انجمــن 

کشــتیرانی و خدمــات وابســته ایــران بــه 

عنــوان متولــی اصلــی بــا همراهــی بیمــه 

ــر  ــن تراب ــه تامی ــت بیم ــارگاد و رشک پاس

ایرانیــان اجــرای آن را برعهــده دارد.
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 بــه گــزارش خرنــگار ســی نیــوز، 

دکــر منصــور آرامــی، مناینــده مــردم 

بندرعبــاس در مجلــس شــورای اســامی 

ضمــن تریــک شــصت و نهمین ســالگرد 

تاســیس انجمــن، تــاش دریــادالن و 

و خدمــات  کشــتیرانی  هــای  رشکــت 

وابســته آن را ســتود و عنــوان کــرد در 

دوســال اخیــر علیرغــم تعطیلی و آســیب 

فــراوان کســب وکارهــا از کرونــا، امــا 

تــاش بــی وقفــه صنعــت کشــتیرانی 

کشــور باعــث شــد تــا هیــچ خلــل و 

آســیبی به توســعه اقتصــادی کشــور وارد 

ــود. نش

ــا تــاش مناینــدگان  وی تاکیــد کــرد ب

در  کشــور  جنــوب  و  شــال  دریایــی 

ــس  فراکســیون اقتصــاد دریامحــور مجل

شــورای اســامی و رایزنــی و جلســات 

ــت  ــگاه مثبــت دول ــت و ن ــا دول متعــدد ب

ــد  ــا بتوانن در ســند تحــول در حــوزه دری

فعــاالن  دغدغه هــای  و  چالش هــا 

صنعــت حمــل و نقــل و ترانزیــت دریایــی 

را برطــرف منایند.آرامــی بــا اشــاره بــه 

ــیون  ــدگان فراکس ــه مناین ــه ک ــن نکت ای

اقتصــاد دریامحــور مجلــس خــود را ملــزم 

مــی داننــد در بحــث دریایــی ورود پیــدا 

ــال  ــری و دنب ــم را پیگی ــن مه ــرده و ای ک

کننــد و نشســت هــای تخصصــی درا یــن 

ــه  ــزود:در هفت ــد، اف موضــوع برگــزار کنن

گذشــته جلســه چالــش هــای حــوزه 

حمــل ونقــل دریایــی بــا حضــور مدیــران 

دســتگاه هــای اجرایــی و تعــدادی از 

دوســتان در بخــش خصوصــی داشــتیم 

کــه ایــن چالــش هــا رو بعــد از کرونــا حل 

ــا جدیــت هــم دنبــال  و فصــل کنیــم و ب

ایــن هســتیم کــه اگــر الزم باشــد قانــون 

ــن  ــود، ای ــاح ش ــا اص ــع ی ــدی وض جدی

ــم. ــرا کنی ــت اج ــه رسع کار را ب

ــور  ــاد دریامح ــیون اقتص ــو فراکس عض

تاکیــد  اســامی  شــورای  مجلــس 

کرد:اعتقــاد دارم کــه بعضــی از جاهــا 

ــیوه  ــع ش ــاح و وض ــر، اص ــه تغیی ــاز ب نی

نامــه هــا و قوانیــن فعلــی و جدیــد اســت 

دریایــی  حــوزه  ســهم  تقویــت  در  تــا 

حرکــت کنیــم.

مناینــده مــردم بندرعبــاس در مجلــس 

شــورای اســامی خاطرنشــان ســاخت:به 

ــت  ــا الزم اس ــادی حت ــوزه اقتص ــز ح ج

از  دیگــر  متعــدد  هــای  حــوزه  همــه 

ــی و  ــی، اجتاع ــی، قضای ــه: اجرای جمل

فرهنگــی در ایــن زمینــه وارد شــوند و مــا 

در فراکســیون ایــن کار را رشوع کــرده 

ــه در  ــم ک ــی دهی ــول را م ــن ق ــم و ای ای

ــل و  ــای حم ــش ه ــا چال ــد م ــه بع جلس

نقــل دریایــی رصفــا از منظــر انجمــن 

کشــتیرانی و خدمــات وابســته ایــران 

باشــد وایــن چالــش هــا را بــا همفکــری 

ــم. ــرف کنی ــی و برط ــن بررس انجم

وی بــا مثبــت شــمردن نــگاه دولــت در 

ــار در حــوزه  ــرای اولیــن ب ســند تحــول ب

مختــری  رسفصــل  هرچنــد  دریــا، 

بــه ایــن موضــوع اظهارداشــت: جــای 

ــه  ــت ب ــگاه دول ــه ن ــت ک ــحالی اس خوش

دریــا تخصصــی تــر شــده و امیدواریــم در 

ــا را  برنامــه هفتــم توســعه، رسفصــل دری

جداگانــه از محیــط هــای دیگــر داشــته 

باشــیم و مقــداری حرفــه ای تــر ببینیــم و 

در نتیجــه مســائل، نگرانــی هــا، دغدغــه 

ــده  ــال آین ــرای 5س ــه راه را ب ــا و نقش ه

ــم. ــخص کنی ــر مش ــن ت ــر و روش به

آرامــی در پایــان اشــاره کــرد: تــاش 

ــا اقتصــاد، حمــل و نقــل و  مــی کنیــم ت

ترانزیــت دریایــی را بــا توجــه بــه رویکــرد 

جدیــد دولــت بــه ارتباطــات گســرده 

ــد  ــی و بحــث حمــل ونقــل چن ــر دریای ت

ــم. ــرح کنی ــس مط ــی در مجل وجه

ارتــباطات 
گســـترده تر 

دریایی و حمل 
و نقل چند وجهی، 
رویکرد جـدید 
مجلس و دولت
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ســالگرد  نهمیــن  و  شــصت  مراســم 

تاســیس انجمــن کشــتیرانی و خدمــات 

چهارشــنبه  عــر  ایــران  وابســته 

27مهرمــاه 1۴01 بــا حضــور مدعویــن، 

ــای  ــت ه ــره و رشک ــت مدی ــای هیئ اعض

ــانه  ــگاران رس ــن، خرن ــن انجم ــو ای عض

و  دولــت  مســئولین  از  برخــی  و  هــا 

مجلــس برگــزار شــد.

در ابتــدای ایــن مراســم و بــا شــکل 

حضــور  بــا  عمومــی  مجمــع  گیــری 

مناینــدگان رشکــت هــای عضــو انجمــن، 

دکــر مســعود پــل مــه، دبیــرکل انجمــن 

کشــتیرانی و خدمــات وابســته ایــران 

برخــی پیشــنهادات در راســتای بــر طرف 

کــردن خاهــای قانونــی موضوعاتــی 

همچــون عملیــات تجــاری کانتیــر و 

بارنامــه را مطــرح کــرد کــه جهت بررســی 

و پیگیــری بــا رای و نظــر مثبــت اعضــای 

کار  دســتور  در  مراســم،  در  حــارض 

ــرای  ــن ب ــت. همچنی ــرار گرف ــن ق انجم

اضافــه شــدن کلمــه »ایــران« بــه نــام 

ــته  ــات وابس ــتیرانی و خدم ــن کش انجم

ــه اتفــاق آرا مــورد  رای گیــری شــد کــه ب

ــت. ــرار گرف ــب ق تصوی

مجمــع  مراســم  برنامــه  ادامــه  در 

دســتورکار  بــا  العــاده  فــوق  عمومــی 

ــن  ــد انجم ــره جدی ــات مدی ــاب هی انتخ

در دســتور کار قــرار گرفتــه و پــس از 

اخــذ آرا و شــارش آن اعضــای جدیــد 

و  کشــتیرانی  انجمــن  مدیــره  هیئــت 

ــت  ــامل هف ــران، ش ــته ای ــات وابس خدم

عضــو اصلــی و ســه عضــو علــی البــدل 

انتخــاب شــدند.

مجیــد  آقایــان:  ترتیــب  ایــن  بــه 

ورشوســاز بــا 77 رای، حســین ناجــی 

ــا  ــی ب ــک پ ــد نی ــا 73 رای، محم ــور ب پ

71 رای، روزبــه مختــاری بــا 66 رای، 

رای،  بــا 62  فرهمنــد  نبــوی  پیــان 

بــا 60 رای و خانــم  فــرداد فیروزپــور 

فاطمــه جمشــیدی بــا 56 رای بــه مــدت 

ســه ســال هدایــت ســکان هیئــت مدیره 

ــته  ــات وابس ــتیرانی و خدم ــن کش انجم

ــف  ــه وظای ــد ک ــت گرفتن ــران را بدس ای

صنفــی را برعهــده خواهنــد داشــت.

در بخــش دوم برنامــه مراســم ســالگرد 

تاســیس  ســالگرد  نهمیــن  و  شــصت 

ــته  ــات وابس ــتیرانی و خدم ــن کش انجم

ایران،دکــر پــل مــه در ســخنان ابتدایــی 

خــود در ایــن مراســم، توســعه اقتصــادی 

کشــور را در گــرو توســعه دریامحور و نگاه 

بســیط و عمیــق اجتاعــی و اقتصــادی 

از دریچــه دریــا عنــوان منودنــد.

ــردم  ــده م ــی، مناین ــور آرام ــر منص دک

بندرعبــاس در مجلــس شــورای اســامی 

هــم در ادامــه مراســم ضمــن تریــک 

تاســیس  ســالگرد  نهمیــن  و  شــصت 

رشکــت  و  دریــادالن  تــاش  انجمــن، 

وابســته  و خدمــات  هــای کشــتیرانی 

آن را ســتود و عنــوان کــرد در دوســال 

اخیــر علیرغــم تعطیلــی و آســیب فــراوان 

کســب وکارهــا از کرونــا، امــا تــاش بــی 

وقفــه صنعــت کشــتیرانی کشــور باعــث 

شــد تــا هیــچ خلــل و آســیبی بــه توســعه 

اقتصــادی کشــور وارد نشــود.

ــا تــاش مناینــدگان  وی تاکیــد کــرد ب

در  کشــور  جنــوب  و  شــال  دریایــی 

ــس  فراکســیون اقتصــاد دریامحــور مجل

شــورای اســامی و رایزنــی و جلســات 

ــت  ــگاه مثبــت دول ــت و ن ــا دول متعــدد ب

ــد  ــا بتوانن در ســند تحــول در حــوزه دری

فعــاالن  دغدغه هــای  و  چالش هــا 

صنعــت حمــل و نقــل و ترانزیــت دریایــی 

را برطــرف مناینــد.

برنامــه بعــدی ســخرانی اســتاد خــرسو 

ــه  ــود ک ــارص ب ــژوه مع ــخ پ ــد، تاری معتض

غامعلــی  دریــادار  شــهادت  دربــاره 

باینــدر کــه در طــول جنــگ جهانــی 

متجــاوز  نیروهــای  بــا  مبــارزه  و  دوم 

ســال  بیــن  خرمشــهر  در  انگلیســی 

افتــاد،  اتفــاق  1315تــا1320  هــای 

داد. رشح  را  تاریخــی  مســتندات 

وی همچنیــن بــه توضیــح زوایــای تــازه 

ای از رخدادهــای تاریخــی حــوزه دریایی 

تاریخــی  ســابقع  و  پرداخــت  کشــور 

تاســیس انجمــن کشــتیراین و خدمــات 

ــت  ــک حرک ــا ی ــه تنه ــران را ن ــته ای وابس

صنفــی بلکــه پایــه ای از وطــن پرســتی و 

خدمــت بــه ایــران و حایــت از بازرگانــی 

ــت. ــران دانس ای

پــس از وی بهــروز افخمــی، کارگــردان 

و هرمنــد عرصــه ســینا دربــاره رضورت 

محوریــت  بــا  دریایــی  آثــار  تولیــد 

بــه  باینــدر  همچــون  شــخصیت هایی 

ســخرانی پرداخــت و نقدهــای مثبتــی 

از شــخصیت دریــادار شــهید باینــدر و 

ــاره وی  فیلــم مســتند ســاخته شــده درب

ــود. ــوان من عن

در پایــان ایــن مراســم، گــزارش عملکرد 

ــن  ــته انجم ــال گذش ــتاوردهای س و دس

ــران از  ــته ای ــات وابس ــتیرانی و خدم کش

ســوی دبیــرکل انجمــن بــه حارضیــن 

ارائــه شــد.

از جملــه مهمریــن رسفصــل هــای 

ــع و رجــوع موضوعــات  ــن گــزارش، رف ای

هزینــه هــای چــون: »هزینــه دیرکــرد« و 

»هزینــه محلــی« بــه اســتناد مــاده 19۴ 

قانــون دریایــی کشــور و اعــام خــر اخذ 

رتبــه A از اتــاق بازرگانــی بــود کــه در 

ــر،  ــال اخی ــی دو س ــدی و ارزیاب ــه بن رتب

انجمــن کشــتیرانی وخدمــات وابســته 

ایــران موفــق بــه دریافت آن شــده اســت.

مراسم شصت و 
نهمین سالگرد 
تاسیس انجمن 

کشتیرانی و 
خدمات وابسته 

ایران برگزار شد 
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   وزیــر راه و شهرســازی، در اجــاس 

ــوزه   ــی ح ــای ترانزیت ــعه  همکاری ه توس

آســیای  مرکــزی کــه دیــروز در تهــران 

ــران  ــامی ای ــوری اس ــد، جمه ــزار ش برگ

را کشــوری ترانزیتــی و دارای بنــادری 

ــن  ــون ت ــمی 2۴0 میلی ــت اس ــا ظرفی ب

 TEU و ظرفیــت کانتیــری 8 میلیــون

طرح هــای  گفــت:  و  کــرد  توصیــف 

توســعه بنــادر شــالی در رستــارس رشق 

تــا غــرب دریــای خــزر و همچنیــن بنــادر 

جنوبــی از غربی تریــن نواحــی خلیــج 

فــارس تــا رشقی تریــن نقطــه دریــای 

عــان یعنــی بنــدر چابهــار بــا جدیــت در 

ــت. ــام اس ــال انج ح

اجــاس  اولیــن  در  قاســمی  رســتم 

شــش جانبــه وزرای حمــل و نقــل ایــران، 

ازبکســتان، ترکمنســتان، تاجیکســتان، 

قرقیزســتان و قزاقســتان در خصــوص 

ــوزه  ــی ح ــای ترانزیت ــعه همکاری ه توس

آســیای مرکــزی، کــه علی اکــر صفایــی، 

بنادرودریانــوردی  ســازمان  مدیرعامــل 

نیــز حضــور داشــت، اظهــار داشــت: 

موضــوع توســعه همکاری هــای ترانزیتــی 

آســیای  ایــران و کشــورهای  پهنــه  در 

مرکــزی، رصفــا موضوعــی مربــوط بــه 

ــواه  ــه گ ــه ب ــت؛ بلک ــده نیس ــروز و آین ام

حافظــه  دارای  منطقــه  ایــن  تاریــخ، 

آفرینــی  نقــش  درخصــوص  باســتانی 

ــاری  ــادالت تج ــوری در مب ــگ و مح پررن

ــان  ــوب جه ــال و جن ــرب و ش رشق و غ

ــت. ــوده اس ب

بــر  ســیزدهم  دولــت  کابینــه  عضــو 

تشــکیل کارگروهــی مشــرک شــامل 

ذیربــط  وزارتخانه هــای  مناینــدگان 

بــرای  عضــو  کشــورهای  حمل ونقلــی 

تدویــن برنامــه عمــل مشــرک منطقه ای 

بــا هــدف مشــخص تحقــق ترانزیــت 

ایــران  ســاالنه 20 میلیــون کاال بیــن 

تاکیــد کــرد و خواســتار ارائــه ایــن برنامــه 

مشــرک جهــت تصویــب در نشســت 

بعــدی ایــن اجــاس شــد.

وی افــزود: هانطــور کــه در منابــع 

و مراجــع معتــر بین املللــی و علمــی 

توصیــه شــده اســت، ایجــاد ســاز و کاری 

بــرای مدیریــت کریدورهــای ترانزیــت 

منطقــه ای، بــه عنــوان رضورتی اساســی 

بــرای بهره گیــری حداکــری کشــورها 

از  عبــوری  ترانزیتــی  کریدورهــای  از 

محســوب  شــان  رسزمینــی  قلمــروی 

می شــود.

داد:  ادامــه  شهرســازی  و  راه  وزیــر 

بــا  ســازوکار  ایــن  ایجــاد  بنابرایــن 

ــازی  ــازی و همسوس ــدف هاهنگ س ه

انسجام بخشــی  کشــورها،  اقدامــات 

و  رویه هــا  و  قوانیــن  و  مقــررات  بــه 

اســتانداردها، پایــش و ارزیابــی مســتمر 

عملکــرد ترانزیتــی در کریدورهــا، انطباق 

بخشــی سیاســت گذاری هــا و اقدامــات 

ــه  ــرک ب ــل مش ــه عم ــا برنام ــی ب داخل

عنــوان یــک اقــدام اساســی مــورد تأکیــد 

اســت.

وی بهبــود عوامــل کلیــدی زمــان و 

ــرزی و  ــای م ــت، در تردده ــه ترانزی هزین

همچنیــن در قلمــرو کشــورهای عضــو 

جهانــی  روز  مراســم  در   

ــا شــعار» فنــاوری  ــوردی کــه ب دریان

کشــتیرانی  بــرای  جدیــد  هــای 

و  مدیــران  حضــور  بــا  و  ســبزتر« 

فعــاالن دریایــی و دریانوردی کشــور 

بــه میزبانــی ســازمان بنــادر برگــزار 

شــد، از اعضــای انجمن کشــتیرانی 

وخدمــات وابســته ایــران در مراســم 

روز جهانــی دریانــوردی قدردانــی 

ــد. ش

ــان  ــزارش، آقای ــن گ ــاس ای ــر اس ب

ــت  ــراح زادگان)رشک ــرخ ط ــر ف دک

توســعه خدمــات دریایــی و بنــدری 

ســینا( و کریــم خمیســی)رشکت 

پــارس دریــا رسیــع(  کشــتیرانی 

کشــتیرانی  انجمــن  اعضــای  از 

وخدمــات وابســته ایــران نیــز بــه 

عنــوان رشکــت هــای منونــه بنــدری 

و کشــتیرانی در ایــن مراســم مــورد 

ــد. ــرار گرفتن ــر ق تقدی

اعضای انجمن 
کشتــیرانی و 
خدمات وابسته 
ایران در مراسم 
روز جـــهانی 
دریـــانوردی 
تقدیر شــدند

 ظرفیت اسمی بنادر 
ایران ۲۴۰ میلیون تن است
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توســعه  بــرای  اساســی  رضورتــی  را 

و  دانســت  های ترانزیتــی  همــکاری 

گفــت: در ایــن راســتا، ضمــن اعــام 

بــرای تســهیل و ترسیــع در  آمادگــی 

ترددهــای مــرزی و نیــز ترانزیــت از پهنــه 

رسزمینــی ایــران، یــادآوری می کنــم کــه 

در آوریــل ســال جــاری توافقــی کلیــدی 

در چارچــوب رونــق بخشــی بــه کریــدور 

طریــق  از  شــال-جنوب  ترانزیتــی 

حجــم  مــدت،  کوتــاه  هدف گــذاری 

ترانزیــت 10 میلیــون تــن تــا پایــان ســال 

ــادی و  ــدور از مب ــن کری 2023 کاال از ای

مقاصــد واقــع در روســیه از طریــق ایــران 

ــد. ــق ش ــیه، محق ــیون روس ــا فدراس ب

قاســمی خاطــر نشــان کــرد: عــاوه 

بــر ایــن طرح هــای زیرســاختی بــه ویــژه 

احــداث مراکــز لجســتیک چندوجهی در 

دســت اجراســت و توســعه آن ها بــا تأکید 

ــی و  ــش خصوص ــذاری بخ ــر رسمایه گ ب

طرف هــای خارجــی بــا اولویــت در حــال 

پیگیــری اســت.

بــه گفتــه وزیــر راه و شهرســازی ، بــا 

ــن شــبکه مراکــز لجســتیک،  تکمیــل ای

مزیت هــای رقابتــی در حــوزه ترانزیــت بــا 

کاهــش زمــان و هزینــه ترانزیــت بــه طــور 

مســتمر محقــق خواهــد شــد.

وی تاکیــد کــرد: بــا تجــاری ســازی 

در  ترانزیتــی  مســیرهای  و  کریدورهــا 

ــی  ــل ونقل ــای حم ــا، پیونده ــه م منطق

ــکی  ــور در خش ــورهای محص ــان کش می

آســیای مرکــزی بــا آب هــای جنوبــی بــه 

ویــژه از طریــق بنــدر چابهــار تســهیل 

ــد. ــد ش خواه

قاســمی ادامــه داد: در ایــن راســتا 

جــذب  بــرای  شهرســازی  و  راه  وزارت 

ــارض در  ــورهای ح ــذاری کش ــه گ رسمای

ــده در  ــه ش ــاختی گفت ــای زیرس پروژه ه

چارچــوب شــیوه های مشــارکت عمومــی 

ــای T-B-O و  ــدل ه ــر م ــی نظی خصوص

ــر  ــل دارد. وی خاط ــی کام B-L-T آمادگ

توســعه  شــک،  بــدون  کــرد:  نشــان 

همکاری هــای دوجانبــه حمــل و نقــل 

و ترانزیتــی میــان کشــورهای حــارض در 

ایــن اجــاس، بــه مثابــه قطعــات تکمیــل 

کننــده ابتــکار برنامــه عمــل مشــرک 

چنــد جانبــه توســعه ترانزیــت منطقــه ای 

ــا  ــازی ب ــر راه و شهرس ــود. وزی ــد ب خواه

طــرح ۴ دیجیتالــی کــردن و ســبز کــردن 

مســیر گمــرکات، صــدور ویزای یک ســاله 

بــرای راننــدگان و لکوموتیورانــان و تجار، 

ــاوگان حمــل و  توســعه زیرســاخت ها و ن

ــی و  ــل ترکیب ــل و نق ــاد حم ــل و ایج نق

برطــرف کــردن مســاله تعرفه هــا، اجــرای 

ــت و  ــش رسع ــرای افزای ــوارد را ب ــن م ای

حجــم ترانزیــت رضوری و مهــم دانســت.

وجــود  همچنیــن  داد:  ادامــه  وی 

کریدورهــای ریلــی و جــاده ای متعــدد در 

کشــور ظرفیت مناســبی را بــرای افزایش 

ترانزیــت فراهــم کــرده اســت، همچنیــن 

در حــال اجــرای بزرگــراه از بنــدر شــهید 

ــر ایــن  ــا آســتارا هســتیم کــه ب رجایــی ت

و  راه  وزیــر  می افزایــد.  ظرفیت هــا 

شهرســازی در پایــان اعــام آمادگــی کرد 

ــه کشــورها امــکان  ــه زمیــن ب ــا ارائ کــه ب

ــی در پایانه هــای  ســاخت مراکــز ترانزین

ــود. ــم ش ــرزی فراه م

پیش بینــی  کــه  هانگونــه    

مســیرهای  و  ترانزیــت  می شــد، 

ــات  ــن موضوع ــی از مهمری ترانزیت

معــاون  دیــدار  در  شــده  مطــرح 

مســئوالن  بــا  رئیس جمهــور  اول 

کشــورهای  دیگــر  مقامــات  و 

حــارض در دومیــن اجــاس مجمــع 

ســاحلی  کشــورهای  اقتصــادی 

در  مخــر  محمــد  بــود.  خــزر 

دیــدار بــا »ایگــور لویتیــن« دســتیار 

ــه مســیر  رئیــس جمهــور روســیه، ب

راه آهــن رشت-آســتارا اشــاره کــرد و 

مهــدی صفــری معــاون دیپلاســی 

اقتصــادی وزیــر امورخارجــه هــم 

و  ایــران  توافقــات  بــه  اشــاره  بــا 

همــکاری  خصــوص  در  روســیه 

ــرای  ــذاری ب ــه گ ــی و رسمای ترانزیت

ایــن مســیر، گفــت: خوشــبختانه 

در حــوزه گمــرک بــا کشــور روســیه 

ایجــاد  گمرکــی  ســبز  مســیر 

شــده و توافــق مربوطــه میــان دو 

کشــور بــه امضــا رســیده اســت. 

در  اول  معــاون  پیشــنهاد  دومیــن 

نشســت مجمــع اقتصــادی هــم دربــاره 

ســخرانی  در  مخــر  بــود.  ترانزیــت 

خــود، در زمینــه حمــل و نقــل و بــه 

هاهنگــی  و  یکسان ســازی  منظــور 

ریلــی،  نقــل  و  حمــل  تعرفه هــای 

زمینــه  ایجــاد  دریایــی،  و  جــاده ای 

مشــرک  رسمایه گذاری هــای  بــرای 

در کارهــای زیربنائــی ماننــد بنــادر، 

کشــتیرانی و خطــوط راه آهن، تشــکیل 

حمل ونقــل،  همــکاری  »کمیتــه 

ترانزیــت، تعرفــه و تجــارت و گمرکــی« را 

پیشــنهاد کــرد.

پیشنهاد تشکیل 
کمیته حمل و 

نقل و ترانزیت 
در نشست مجمع 

اقتصادی خزر
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ــعه  ــق و توس ــرد تعم ــا رویک ــع ب ــه جوام ــات در هم  مطبوع

علــم، فرهنــگ و آگاهی بخشــی به وجــود آمده انــد و نقشــی 

ــر  ــت در ه ــن اس ــه مره ــد. آنچ ــذار دارن ــیط و اثرگ ــیار بس بس

جامعــه ای دسرســی بــه اطاعــات، آن هــم از جنــس تخصصــی 

بــرای همــه آحــاد مــردم یکســان، برابــر و به راحتی میرس نیســت 

ــا  ــه ب ــر آنک ــدارد، مگ ــدی ن ــی و رو به رش ــد منطق ــع رون و به واق

ــل و  ــه، تحلی ایجــاد فضــای اطاع رســانی ســامل، امــکان تجزی

نقد را فراهم و مروج توسعه و تعمق باشند. 

ــدف  ــن ه ــه ای ــل ب ــرای نی ــی ب ــات تخصص ــه مطبوع در نتیج

بایــد نقــش موثرتــری در شناســایی و به کارگیــری نخبــگان 

و روشــنفکران حــوزه تخصصــی بــر عهــده گیرنــد تــا عــاوه بــر 

وظیفــه نــر فرهنــگ، نســبت بــه معرفــی افــراد موثــر در حــوزه و 

ــد. ــره جوین ــان به ــی ایش ــای مردم ــتفاده از مقبولیت ه اس

بــه  عبــارت عینــی  را  اگــر توصیــف کلــی جامعــه  حــال 

حمل و نقــل تعمیــم دهیــم، جامعــه حمل و نقــل مــا نیــز از ایــن 

قاعــده مســتثنی نیســت. 

حمل و نقــل به عنــوان زیــر فصــل لجســتیک و لجســتیک، 

پایــه اصلــی توســعه اقتصــادی و پیرفــت هــر جامعــه به شــار 

مــی رود، ولــی در ایــران ایــن صنعــت بــه شــکل ســنتی به وجــود 

آمــده و تاکنــون اســتمرار پیــدا کــرده و امــروز بــا قــدری تغییــر 

چهــره به دســت مــا رســیده اســت؛ در صورتــی کــه در کشــورهای 

ــم انداز  ــا و چش ــکل گیری، رویکرده ــرهای ش ــعه یافته بس توس

بســیار متفــاوت از رفتارســازی های مــا بــوده، چراکــه حمل و نقل 

منجــر بــه تحــول بنیادیــن اقتصــاد و عبــور بریــت از ســنت بــه 

مدرنیتــه شــده و صــد البتــه پیش نیــاز ایــن تحــوالت حرفــه ای 

از منظــر تعمــق، توســعه و آگاهی بخشــی تخصصــی، فقــط از 

مطبوعــات تخصصــی نشــأت خواهــد گرفــت. 

ــا ایــن توصیــف، می تــوان بــه نقــش محــوری مطبوعــات در  ب

پیرفــت، ایــان آورد. 

در عیــن حــال، شــکل گیری مطبوعــات موثــر تخصصــی و 

توســعه آنهــا را می تــوان براســاس یــک اســراتژی نانوشــته 

دانســت کــه نیــاز و بــاور، از ارکان اصلــی آن محســوب می شــود، 

امــا مولفه هــای دیگــری هــم وجــود دارد کــه هــر کــدام از وزن و 

اهمیــت خاصــی برخوردارنــد و عــدم رشــد متــوازن آنهــا )کــه در 

ــیدن  ــا را از رس ــد م ــت( می توان ــهود اس ــا مش ــی از حوزه ه بعض

بــه هــدف بــاز دارد.

ایــن نکتــه را نیــز نبایــد از خاطــر دور داشــت کــه تکــر 

ــر  ــی ن ــی و کیف ــت کم ــر رقاب ــی ب ــد عامل ــات می توان مطبوع

علــوم و فرهنــگ حمل و نقــل باشــد. آن هــا می تواننــد بــا عبــور 

ــب و کاری،  ــوزه کس ــات ح از کلی

بــر موضوعــات تخصصــی مترکــز کننــد و به نوعی رقابت ســامل 

ــند،  ــته باش ــط داش ــای مرتب ــا و چالش ه ــای فرصت ه در احص

ــن  ــادی ای ــژه اقتص ــف به وی ــل مختل ــفانه به دالی ــد متاس هرچن

ــه  ــوب محقــق نشــده اســت. البت ــوع، به شــکل مطل تعــدد و تن

آن دســته از مطبوعــات موجــود در حــد بضاعــت و بــه اقتضــای 

توامننــدی توانســته اند رشط الزم را ایفــا کننــد، امــا ایــن میــزان 

ــاری  ــراکات و کار گروهــی تج ــد! ترویــج اش ــت منی کن کفای

از جملــه موضوعــات مغفــول مطبوعاتــی حــوزه تخصصــی 

ــی  اســت کــه در بســیاری از کشــورها،  ــن در حال ــا اســت؛ ای م

بخــش خصوصــی بــا تجمیــع توانایی هــای فــردی، هم افزایــی و 

هم آمیختگــی تجــاری و مالــی ایجــاد کــرده و قــدرت مدیریتــی، 

مالــی و عملیاتــی موثــر و واحــدی بــرای تصــدی امــر بــه دســت 

آورده انــد. 

جملــه  از  فکــری  هدایــت  و  فرهنگ ســازی  مســلم،  قــدر 

ملزوماتــی اســت کــه در یــد مطبوعــات خواهــد بــود. 

از دیگــر موضوعاتــی کــه به خوبــی بــه آن توجــه نشــده، 

ــر صــدای واحــد و به واقــع اقدامــات صنفــی از ســوی  مترکــز ب

ــت.  ــات اس مطبوع

اقتصــادی  دریچــه  از  بایــد  را  آن  دلیــل  هــم  بــاز  شــاید 

دیــد. می دانیــم خواســتگاه صنفــی، قدرمتندتریــن نظــام 

در اقدامات 
مطبوعاتی،باور الزم 
به محوریت تشکل ها 

مشهود نیست
اهمیت ترویج کار 

گروهی تجاری 
انجمــن  کل  دبیــر  پل مــه  مســعود  دکــرت 

ایــران وابســته  خدمــات  و  کشــتیرانی 
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ــت  ــدر کفای ــم به ق ــن مه ــی ای ــت، ول ــی اس ــده قانون پذیرفته ش

در کانــون توجــه مطبوعــات قــرار نگرفتــه و به واقــع در اقدامــات 

مطبوعاتــی، بــاور الزم بــه محوریــت تشــکل ها مشــهود نیســت. 

خوشــبختانه، مجموعــه وزیــن ترابــران بیــش از یــک نریــه، 

نقــش فرهنگــی الزم را در حــوزه حرفــه ای حمل و نقــل و در گامی 

فراتــر در حــوزه لجســتیک ایفــا کــرده و موجــب بهره منــدی 

جامعــه صنفــی از نظــرات شــاخص علمــی و عملــی کســب و کار 

بــوده اســت. 

شــاهد ایــن مدعــا را می تــوان طیــف گســرده و متنــوع 

مخاطبــان دانســت. البتــه نقــش فزاینــده ایــن مجلــه وزیــن را 

ــروج توســعه یافتگی  ــان کــرد کــه م ــوان به شــیوه دیگــر بی می ت

ــذا در اســتمرار بهره منــدی از  ــوده اســت؛ ل و زایــش نوســازی ب

ــه بنیان هــای شــکل گیری توجــه بیشــری  ــد ب ایــن ابزارهــا بای

کــرد. 

ســاخت  بــه  اجتاعــی  مطلــوب  شــکل گیری  می دانیــم 

اقتصــاد و کارآمــدی دیگــر سیســتم های حاکــم بــر جامعــه 

ــد.  ــد ش ــر خواه منج

بــر  بافصلــی  اثــرات  فرهنگــی،  توســعه یافتگی  ترویــج 

ــت؛  ــد داش ــه خواه ــزاء جامع ــی اج ــی و ادراک ــازی عقان نوس

بنابرایــن شــکل گیری مطلــوب اجتاعــی زمانــی از ســکون بــه 

ــع  ــا به واق ــارص آن ی ــه عن ــرد ک ــد ک ــذر خواه ــعه یافتگی گ توس

ــه  افــراد و ذی نفعــان اصلــی جامعــه هــدف، هــر چــه بیشــر ب

ــاد  ــه ای و خودآگاهــی جمعــی اعتق وجــدان کاری، شــعور حرف

داشــته باشــند و متســک جوینــد. ایــن را می تــوان هــدف آتــی 

ــت.  ــی دانس ــه صنف ــی جامع ــول و نوگرای ــرای تح ــران ب تراب

بازیگــران عرصــه اقتصــادی، دولــت و بخــش خصوصــی 

هســتند، امــا اینکــه اقتصــاد دولتــی فاقــد پویایــی و مبتنــی بــر 

ــت.  ــیده نیس ــی پوش ــر کس ــت ب ــدی اس ناکارآم

نخســتین پایــه نــزول جایــگاه حاکمیــت دولتــی در اقتصــاد، 

نقــش رشاکتــی در بنگاه هــای اقتصــادی اســت، یعنــی کســب 

درآمــد مســتقیم از جیــب بخــش خصوصــی، در حالــی  کــه 

می تــوان شــان دولــت را به قــدری ترقــی داد کــه رویکــرد هزینــه 

فرصــت را مبنــای تصمیم گیــری و رفتارســازی مالــی و اقتصادی 

ــت، نظــارت، رسمایه گــذاری  ــد و فرصــت مدیری پایه گــذاری کن

ــده اقتصــاد  ــر فزاین ــه بخــش خصوصــی داده و تاثی و اجــرا را ب

رقابتــی مبتنــی بــر ارزش و شایســتگی را خلــق کنــد. 

ایــن تضــاد رفتــاری مشــهود از دیــد نریــات مغفــول منانــده 

ــش  ــوی بخ ــه بلندگ ــی ب ــات تخصص ــل مطبوع ــی تبدی و چرای

خصوصــی از همیــن جنــس اســت. مــن از فرمایشــات عزیزانــی 

ــادق را  ــامل و ص ــی س ــش خصوص ــه بخ ــرم ک ــر وام می گی دیگ

بایــد در جایــگاه مردم ســاالری و اقتصــاد را به عنــوان بنیــان 

اصلــی توســعه در نظــر گرفــت. 

در حقیقــت بایســتی در ســطوح مختلــف اقتصــادی، بخــش 

ــای  ــا زمینه ه ــیم ت ــته باش ــر داش ــا و رقابت پذی ــی توان خصوص

ــد.  ــا رویکــرد عدالــت اجتاعــی تحقــق یاب اقتصــادی ب

از دیگــر ســو، بخــش خصوصــی هــم کــه می خواهد زمینه ســاز 

چنیــن اقتصــادی باشــد خــود بایــد بــه مفاهیــم اجتاعــی آگاه 

و اعتقــاد داشــته باشــد و در افــق اجرایــی آن قــدم بــردارد. 

اینجاســت کــه بایــد بخــش خصوصــی را بــه رســمیت بشناســیم 

و بدانیــم در تحقــق آزادی هــای مــروع اجتاعــی و فــردی 

و عدالــت اقتصــادی کشــور کــه بــدون بنیان هــای صحیــح 

ــد.  ــدی دارن ــی ج ــت، نقش ــر نیس ــادی امکان پذی اقتص

ایــن هــان ویژگــی اســت کــه منجــر بــه همزادپنــداری 

مطبوعــات شــده و در نهایــت آنهــا را بــه صــدای رســای بخــش 

خصوصــی تبدیــل می کنــد. 

دولتمــردان هــم بایــد بپذیرنــد که ایــن رفتار هیچــگاه در تقابل 

بــا اهــداف اقتصــادی دولــت نخواهــد بــود، بلکــه همســویی در 

ــا ادبیاتــی متفــاوت اســت،  راه آبادانــی و توســعه کشــور ولــی ب

ــم بالــذات بخــش خصوصــی را  در انتهــا، بعضــی از شــهود قائ

ــت،  ــته اس ــات داش ــی مطبوع ــزایی در همراه ــر به س ــه تاثی ک

ــمرد: ــن برش ــوان چنی می ت

ــاب منافــع حقــه بخــش خصوصــی در منافــع ملــی و  1- بازت

حقــوق عامــه

2- عقانــی شــدن و رفتارســازی حرفــه ای بخــش خصوصــی با 

رویکــرد مطالبه گــری

3- گســرش و کارآمــدی ســازمان های مردم نهــاد در دریافــت 

ــری دولتی تصدیگ

۴- مترکززدایــی منطقــی از دولــت بــا حفــظ اقتــدار دولــت در 

اقتصاد

5- واقع گرایــی مبتنــی بــر نیــاز و اقتضائــات ملــی در حایــت 

از بخــش خصوصــی کنشــگر

خوشبختانه، مجموعه وزین 
ترابران بیش از یک نشریه، نقش 
فرهنگی الزم را در حوزه حرفه ای 
حمل و نقل و در گامی فراتر در 

حوزه لجستیک ایفا کرده و موجب 
بهره مندی جامعه صنفی از نظرات 
شاخص علمی و عملی کسب و کار 

بوده است. شاهد این مدعا را 
می توان طیف گسترده و متنوع 

مخاطبان دانست.
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ــاخص  ــاس ش ــران براس ــتیک ای ــگاه لجس ــی جای  بررس
ــتیک  ــرد لجس ــی عملک جهان

  شــاخص عملکرد لجســتیک )LPI( یک شــاخص بین املللی 

اســت کــه توســط بانــک جهانــی تعریــف شــده و بــرای تعییــن 

ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــورها م ــتیکی کش ــرد لجس ــت عملک وضعی

ــرد  ــاظ عملک ــورها را از لح ــز کش ــاخص متای ــن ش ــرد. ای می گی

و  فرصت هــا  شــناخت  بــه  و  می دهــد  نشــان  لجســتیک 

تهدیدهای فرآیند لجســتیکی کشــور و بررســی وضعیــت زنجیره 

ــاذ  ــورها را در اتخ ــن کش ــد و همچنی ــک می کن ــن آن کم تأمی

راهکارهــای مناســب بــرای بهبــود عملکرد لجســتیک راهنایی 

می کنــد. 

شــاخص عملکــرد لجســتیک براســاس مطالعــات جهانــی 

در رابطــه بــا حمل ونقــل جهانــی و متصدیــان حمل ونقــل 

ــودن  ــهولت و روان ب ــه س ــوط ب ــات مرب ــت و اطاع ــتوار اس اس

عملیــات لجســتیک در کشــورهای مختلــف را ارائــه می منایــد. 

ــه رهــران ملــی، سیاســتگذاران، متخصصــان  ــن شــاخص ب ای

کمــک  تاجــران  و  لجســتیک  تأمین کننــدگان  لجســتیک، 

می کنــد تــا بتواننــد چالش هــا و موانــع لجســتیکی پیــش 

روی خــود را بــرای تجــارت بین املللــی شناســایی منــوده، 

ــاری و  ــتیک تج ــا لجس ــه ب ــورها را در رابط ــی کش ــرد کل عملک

ــای  ــا بازاره ــور ب ــر کش ــاری ه ــای تج ــاط فعالیت ه ــزان ارتب می

ــی کــرده و از ایــن طریــق  بین املللــی در ابعــاد مختلــف ارزیاب

رشکای تجــاری خــود را انتخــاب کننــد. یکــی  دیگــر از دالیــل 

اهمیــت شــاخص عملکــرد لجســتیک آن اســت کــه پيران هــا 

ــی(  ــه تک وجه ــی و چ ــل ترکیب ــاي حمل ونق ــم از پيران ه )اع

 )LPI( بــرای انتخــاب مســیرهای عبــوری بــه نوعــی از شــاخص

ــل  ــورهایی تعام ــا کش ــد ب ــح می دهن ــد ترجی ــتفاده می کنن اس

ــد. ــی دارن ــزان )LPI( باالی ــه می ــند ک ــته باش داش

هان گونــه کــه در جــدول 3 ماحظــه می شــود، رتبــه ایــران 

ــورد بررســی در  ــن 160 کشــور م در عملکــرد لجســتیک در بی

ــن  ــال 2007 از بی ــه در س ــن رتب ــر 96 و ای ــال 2016، براب س

ــود. ــر 78 ب 150 کشــور براب

بنابرایــن ایــران از موقعیــت مناســب و قابــل دفــاع در عملکــرد 

سال

امتیازرتبهامتیازرتبهشاخص

کارآیی فرآیندهای ترخیص کاال
)رسعت، سادگی  قابل پیش بینی بودن ترشیفات اداری مانند فرآیندهای گمرکی(

۶۲۲.۵۱۱۰۲.۳۳

کیفیت زیرساخت های لجستیکی
)مانند مبادی ورودی، راه آهن، جاده ها و تکنولوژی اطالعات(

۶۶۲.۴۴۷۲۲.۶۷

سهولت در ارسال محموله های بین املللی
)ترانزیت و صادرات مجدد(

۷۸۲.۵۹۸۸۲.۶۷

شایستگی  و کیفیت خدمات لجستیک
)متصدیان حمل ونقل، کارگزاران یا واسطه های گمرک(

۶۶۲.۶۹۸۲۲.۶۷

۱۲۵۲۱۱۱۲.۴۴توانایی در تعقیب و ردیابی کاالهای ارسالی

تحویل به موقع کاال
)مناسب بودن زمان تحویل محموله به مشرتی در زمان مورد انتظار یا 

برنامه  ریزی شده(

۱۰۶۲.۸۱۱۶۲.۸۱

۷۸۲.۵۱۹۶۲.۶شاخص عملکرد لجستیک

۲۰۰۷۲۰۱۶

آدرس بــه  ــی  جهان بانــک  ســایت  مأخــذ:  و ۲۰۱6؛  ســال های ۲۰۰7  در  ایــران  لجســتیک  عملکــرد  شــاخص  وضعیــت   .۳  جــدول 

.https://lpi.worldbank.org  

چالش ها و موانع توسعه لجستیک 
در بخش حمل ونقل ایران)بخش سوم(
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لجســتیک نســبت بــه کشــورهای مــورد مقایســه برخــوردار 

نیســت و بدتریــن وضعیــت ایــران در مؤلفه هــای لجســتیک، در 

کارآیــی فرآیندهــای ترخیــص کاال و توانایی در تعقیــب و ردیابی 

کاالهــای ارســالی اســت.

در رتبه بنــدی عملکــرد لجســتیک کشــورهای جهــان، عملکرد 

هــر کشــور نســبت بــه عملکــرد ســایر کشــورها ســنجیده 

ــط  ــگاه نســبی هــر کشــور در محی ــا جای ــی تنه می گــردد؛ یعن

ــر در  ــه اگ ــوم ک ــن مفه ــود. بدی ــان داده می ش ــتیک نش لجس

فاصلــه دو ســال، کشــوری وضعیــت لجســتیک خــود را بهبــود 

ــدا  ــری پی ــبت بیش ــه نس ــود ب ــورها بهب ــایر کش ــا س ــد، ام ده

کننــد، رتبــه کشــور مربوطــه بهــر منی شــود و ایــن تاش کشــور 

در آمارهــا قابــل مشــاهده نیســت. پــس نیــاز به ســنجه ای اســت 

کــه بهبــود کیفیــت مطلــق و نــه نســبی وضعیــت لجســتیک را 

نشــان دهــد. همچنیــن جــدای از عــدم امــکان مشــاهده رونــد 

بهبــود طــی زمــان، امــکان قضــاوت دربــاره میــزان شــکاف بیــن 

دو کشــور، در یــک مقطــع زمانــی هــم وجــود نــدارد؛ چــون بــا 

رتبه بنــدی کشــورها فقــط تنهــا رتبــه کشــورها معلــوم می شــود، 

ــورها در  ــری کش ــق برت ــبت دقی ــدی نس ــن رتبه بن ــا ای ــی آی ول

ــا یکدیگــر را نشــان می دهــد؟ کــه البتــه ایــن گونــه  مقایســه ب

نیســت. 

بــا مشــاهده ســنجه فاصلــه تــا مــرز، می تــوان کارنامــه عملکرد 

واقعــی و مطلــق لجســتیک را ماحظــه منــود. ایــن ســنجه 

به صــورت درصــدی محاســبه می گــردد و 100 بــه معنــای 

باالتریــن عملکــرد مشــاهده شــده در هــر کــدام از شــاخص ها 

اســت. پــس فاصلــه هــر کشــور بــا مــرز در مقیــاس از صفــر تــا 

صــد بیــان می شــود کــه صفــر بــه معنــای پایین تریــن عملکــرد و 

100 هــم روی مــرز یــا نقطــه ایــده آل و کامــًا مطلوب محســوب 

می شــود.  

ایــران  منطقــه ای  رقیــب  لجســتیک کشــورهای  عملکــرد 

براســاس ســند چشــم انداز 1۴0۴، در جــدول ذیــل آورده شــده 

اســت، البتــه الزم بــه ذکــر اســت به دلیــل در نظــر گرفــن 

ــال های 2007 و  ــتیک در س ــرد لجس ــوب عملک ــت مطل وضعی

2016، رتبــه اول لجســتیک جهانــی طــی ایــن ســال ها نیــز در 

جــدول آورده شــده اســت. آمــار جــدول، گویــای آن اســت کــه در 

حــال حــارض کشــور آملــان دارای بهریــن وضعیــت لجســتیک 

در جهــان اســت و از کشــور ســنگاپور طــی دهــه اخیــر ســبقت 

گرفتــه اســت. در منطقــه خاورمیانــه و شــال آفریقــا، طــی یــک 

دهــه اخیر کشــور امــارات متحــده عربــی دارای بهرین وضعیت 

لجســتیک اســت و وضعیــت لجســتیک خــود را بهبود بخشــیده 

اســت. در بیــن کشــورهای مــورد بررســی، طــی یــک دهــه 

ــول  ــرین تح ــتان بیش ــر و قزاقس ــر، م ــورهای قط ــر، کش اخی

ــد و وضعیــت  را در مؤلفه هــای لجســتیک خــود ایجــاد منوده ان

ــیده اند.  ــا بخش ــه ارتق ــل توج ــو قاب ــه نح ــود را ب ــتیک خ لجس

ولــی ایــران طــی ایــن مــدت تغییــرات قابــل توجــه و تأثیرگــذار 

در وضعیــت لجســتیک خــود ایجــاد ننمــوده و ایــن تغییر بســیار 

ناچیــز بــوده اســت و در مقایســه بــا کشــورهای منطقه در ســطح 
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۲۰۰۷۲۰۱۶سال

درصد از بهرتین عملکردرتبهدرصد از بهرتین عملکردرتبهکشور

۳۹۷.۱۱۱۰۰آملان

۱۱۰۰۵۹۷.۴سنگاپور

۲۰۸۵.۵۱۳۹۱.۱۹امارات

۴۶۶۱.۹۳۰۸۰.۵۷قطر

۳۴۶۷.۵۳۴۷۵.۱۳ترکیه

۳۶۶۷.۵۴۴۷۱.۷۳بحرین

۴۸۶۰.۳۴۸۶۹.۲۶عامن

۹۷۴۳۴۹۶۷.۷۳مرص

۴۱۶۳.۳۵۲۶۶.۸۴عربستان

۴۴۵۲۵۳۶۶.۷کویت

۵۲۵۹.۲۶۷۶۰.۶۲اردن

۶۸۵۰.۷۶۸۵۹.۶۲پاکستان

۱۳۳۳۵.۲۷۷۵۴.۳۱قزاقستان

۷۸۴۷.۳۹۶۴۹.۶۴ایران

ضعیفــی از لحــاظ عملکــرد لجســتیک قــرار دارد.

ایــران، دارای مزیت هــا و پتانســیل های زیــادی در زمینــه 

ــوان  لجســتیک اســت کــه شــاید کمــر کشــوری در جهــان بت

ــد.  ــا باش ــورت یکج ــی به ص ــن مزیت های ــه دارای چنی ــت ک یاف

ــیار  ــران بس ــت ای ــتیکی، وضعی ــرد لجس ــوص عملک ــا درخص ام

ــای  ــه مزای ــن گون ــد ای ــه فاق ــت ک ــورهایی اس ــر از کش ضعیف ت

ــتند. ــتیکی هس لجس

برخــی از کشــورهای پیــروی حــوزه لجســتیک تنهــا بــا دارا 

بــودن نســبتی کمــر از مزیت هــای لجســتیکی ایــران، خــود را 

به عنــوان کشــوری ممتــاز در حــوزه لجســتیک مطــرح منــوده و 

در برخــی مــوارد درآمــدی بیشــر از درآمــد نفتــی ایــران دارنــد. 

کشــورهای امــارات و ترکیــه، منونــه ای از ایــن مــوارد هســتند. به 

هــر حــال بــا متــام امکانــات و فرصت هــای موجــود، ایــران جهت 

تبدیــل بــه یــک  هــاب لجســتیکی، از ایــن مواهــب خــدادادی و 

ســابقه دیریــن در امــر لجســتیک و بازرگانــی بــه نحــو مناســب 

بهره بــرداری نشــده اســت. برخــی کشــورهای همســایه بــا 

درک درســت رشایــط محیطــی و آینده نگــری صحیــح، به طــور 

شایســته ای از موقعیــت منحــر بــه فــرد منطقــه خاورمیانــه در 

جهــت توســعه لجســتیک و تجــارت خــود بهــره برده انــد. علیرغم 

اینکــه ایــران بــه  لحــاظ موقعیــت 

ژئوپليتیکــی، موقعیــت منحــر 

حتــی  )و  منطقــه  در  فــرد  بــه 

بالقــوه  به طــور  و  دارد  جهــان( 

یــک کشــور تجــاری- لجســتیکی 

ولــی  می گــردد،  محســوب 

عملکــرد  به لحــاظ  متأســفانه 

مناســبی  وضعیــت  لجســتیک 

ــدارد.  ن

حــال  در  امــارات  کشــور 

هــاب  یــک   به عنــوان  حــارض 

ــه  ــتیکی برجست ــاری و لجس تج

جهــان  و  منطقــه  ســطح  در 

ایجــاد  می شــود.  شــناخته 

دنیــا  لجســتیکی  شــهر  تنهــا 

امــارات )شــهر لجســتیکی  در 

دوبــی(، ســاخت بزرگریــن بندر 

)بنــدر  بــر  دســت  ســاخت 

ــی از  ــاخت یک ــی(، س ــل عل جب

دنیــا  فرودگاه هــای  بزرگریــن 

)فــرودگاه آل مکتــوم(  و بســیاری 

ســبب  موفــق،  منونه هــای  از 

ــه  ــا کشــور امــارات کــه ب شــده ت

ــدادادي  ــای خ ــاظ موهبت ه  لح

ــای  ــن مزیت ه ــی کمری و طبیع

لجســتیکی را در خــود داشــته 

ــاد و  ــمگیری در ایج ــد چش ــر رش ــای اخی ــی دهه ه ــت، ط اس

باشــد.  داشــته  لجســتیکی  زیرســاخت های  از  بهره بــرداری 

کشــور امــارات در حالــی به عنــوان  هــاب لجســتیکی در منطقــه 

و دنیــا مطــرح اســت کــه برخــاف ایــران در حــوزه حمل ونقــل 

ــت  ــته و به عل ــی نداش ــچ مزیت ــی( هی ــاده ای و ریل ــی )ج زمین

ــاخت های  ــور، زیرس ــب آن کش ــم نامناس ــدک و اقلی ــعت ان وس

مناســب بــرای حمل ونقــل زمینــی در ایــن کشــور ایجــاد نشــده 

اســت و ایجــاد آن تنهــا بــا ســختی و رصف هزینــه زیــاد ممکــن 

اســت. 

کشــور ترکیــه نیــز بــا توســعه زیرســاخت های لجســتیکی خــود 

)همچــون بنــادر، راه آهــن و شــبکه جــاده ای( و بــه کار گــاردن 

ــی  ــورهای ترانزیت ــن کش ــی از مهمری ــه یک ــب ب ــاوگان مناس ن

تبدیــل گردیــده اســت. موقعیــت جغرافیایــی کشــور ترکیــه 

به گونــه ای اســت کــه ایــن کشــور را در مســیر حمل ونقــل رشق 

بــه غــرب و بالعکــس قــرار می دهــد. ازایــن رو تقاضــای مســافر 

ــت؛  ــش اس ــه افزای ــاد و رو ب ــدت زی ــور به ش ــن کش و کاال در ای

به گونــه ای کــه ایــن کشــور بــه یــک  هــاب ترانزیتــی بــرای حمــل 

کاالهــای تجــاری بیــن قــاره آســیا و اروپــا تبديــل شــده اســت. 

جدول ۴. وضعیت شاخص عملکرد لجستیک کشورهای منتخب در سال های ۲۰۰7 و ۲۰۱6
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 بلوغ تحریمی رشکت های کشتیرانی
   حمل ونقــل دریایــی از رکن هــای اصلــی تجــارت در ســطح 

ــر قیمــت متــام شــده کاال  ــل اینکــه ب ــه دلی ــی اســت و ب جهان

تاثیــر می  گــذارد، از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. بیــش از 

90 درصــد حمل ونقل  هــای بین املللــی، بــه ایــن شــیوه انجــام 

ــا اســتفاده  می شــود. صنعــت حمل ونقــل دریایــی کشــورمان ب

از ویژگی  هــای ناشــی از 5800 کیلومــر مــرز ســاحلی در چنــد 

ــعه  ــه توس ــور ب ــی کش ــر جنوب ــالی و جزای ــر ش ــتان، جزای اس

اقتصــاد ایــران کمــک بســیار زیــادی می کنــد.

ایــن صنعــت نقــش بســزایی در توســعه تجــارت خارجی کشــور 

دارد و بــه نوعــی قلــب تپنــده اقتصــاد به شــار مــی رود.

کشــور  اقتصــادی  شــالوده  ابتــدا  تحریم هــا،  در  همــواره 

کــه رشیان هــای مواصاتــی کشــور هســتند، مــورد هــدف 

قرارمی گیــرد کــه مهم تریــن آنهــا کشــتیرانی و فعالیت هــای 

لجســتیکی بنــدری کشــور اســت.

حجــم وســیعی از کاالهــای مبادلــه شــده در تجــارت جهانــی، 

ــای  ــی، کااله ــادالت بین امللل ــد از مب ــش از 90 درص ــی بی یعن

دریــا بــرد هســتند. در کشــور مــا ایــن میــزان از 95 درصــد هــم 

فراتــر مــی رود زیــرا متامــی صــادرات نفــت، مشــتقات نفتــی و 

ــدی  ــی درآم ــع اصل ــی از مناب ــه یک ــیمی ک ــوالت پروش محص

ــت. در  ــی اس ــل دریای ــر حم ــی ب ــود متک ــی می ش ــور تلق کش

نتیجــه محــل درگیــری،    فعالیت هــای دریایــی و بنــدری کشــور 

ــعی  ــواره س ــت و هم ــرار گرف ــم ق ــار و تحری ــت فش ــه تح ــود ک ب

کردنــد کــه بیشــرین آســیب  را بــه اقتصــاد کشــور از ایــن محــل 

وارد کننــد.

نتیجــه  در  دریایــی  حمل ونقــل  هزینه هــای  افزایــش 
یم هــا تحر

بــزرگ بین املللــی کــه  از 20 رشکــت کشــتیرانی  بیــش 

اکــر  در  تقریبــا  و  داشــتند  بســیار گســرده  فعالیت هــای 

کشــورهایی کــه دارای بنــادر تجــاری بودنــد فعالیــت می کردنــد 

و بــه دلیــل مبــادالت تجــاری کــه بــا آمریــکا و اروپــا داشــتند و از 

حجــم مالــی و عملیاتی بســیار باالیــی برخــوردار بودنــد، تحریم 

را پذیرفتنــد و از ورود بــه بنــادر کشــور و انتقــال کاال خــودداری 

کردنــد. حتــی بعضــی از آنهــا اجــازه ورود باکس هــای کانتیــری 

خــود را بــه بنــادر ایــران ندادنــد.

زمانــی کــه ایــن اتفــاق افتــاد، بــرای اینکــه بتوانیــم ایــن خــأ 

ــا  ــر کنیــم از رشکت هــای کشــتیرانی محلــی و منطقــه ای ب را پ

ابعــاد کوچــک بــرای فعالیــت اســتفاده کردیــم زیــرا یــا تحریــم 

بــر آنهــا تاثیــر نداشــت یــا تحریــم کمریــن آســیب پذیری را بــه 

ــل می کــرد. ــا تحمی آنه

بایــد توجــه داشــت زمانــی کــه یــک کاال از مبــدا اصلــی بــا یک 

ــود،  ــل می ش ــور حم ــادر کش ــه بن ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــتی ب کش

حمل ونقل دریایی ایران 
آماده احیای برجام است؟ 
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مــدت زمــان، فرآیندهــا و هزینه هــای 

ــا  ــد. ام ــدا می کن ــش پی ــل کاه حم

چنانچــه ایــن عملیات میرس نباشــد، 

دفعــات حمــل، تخلیــه و بارگیــری و 

تغییــرات اســنادی افزایــش یافتــه و 

ــا  ــط، هزینه ه ــن رشای ــطه ای ــه واس ب

افزایــش می یابــد و ایــن خــود بــه 

محدودیت هایــی  از  یکــی  عنــوان 

تلقــی می شــود کــه اقتصــاد کشــور 

ــیب پذیر  ــتیک را آس ــه لجس از دریچ

می کنــد. خوشــبختانه بــا تجربــه ای 

کــه در دور قبلــی تحریــم بــه دســت 

شــد  فراهــم  امــکان  ایــن  آمــد، 

مدیریتــی،  الزم  قابلیت هــای  کــه 

ــرای دور  ــذاری ب ــی و رسمایه گ اجرای

بی اثــر  ســپس  و  تحریم هــا  زدن 

دســت  بــه  را  تحریم هــا  کــردن 

اقدامــات  ایــن  هرچنــد  بیاوریــم. 

ــتیکی  ــد لجس ــش فرآین ــث افزای باع

و افزایــش هزینــه انتقــال کاال بــه 

اســت.  شــده  بالعکــس  و  کشــور 

ــت  ــد اس ــام، امی ــیدن برج ــه رس ــه نتیج ــورت ب ــن رو در ص از ای

ــرف  ــش برط ــن بخ ــده در ای ــود آم ــه وج ــه ب ــی ک محدودیت های

شــود. پــل مــه، دربــاره عدم همــکاری خطــوط کشــتیرانی 

ــزرگ  خارجــی در دوره تحریم هــا گفــت: خطــوط کشــتیرانی ب

بین املللــی خارجــی در نتیجــه تحریم هــا آســیب ندیدنــد البتــه 

ــی از  ــد، نام ــای جدی ــال تحریم ه ــا اع ــی ب ــد گاه ــر از چن ه

کشــورها و رشکت هایــی کــه فعالیــت اقتصــادی به ویــژه در امــر 

دریایــی بــا کشــور مــا داشــتند را می شــنویم کــه طبیعتــا باعــث 

ــه اصاحــات  ــاز ب ــا نی ــده ی ــن رشکت هــا آســیب دی می شــود ای

حقوقــی بــرای فعالیت هــای دیگــر داشــته باشــند. امــا عمومــا 

ــدای  ــان ابت ــه در ه ــه اینک ــت ب ــا عنای ــزرگ ب ــای ب رشکت ه

تحریم هــا، فعالیــت خــود را قطــع کردنــد نــه تنهــا آســیب 

ندیدنــد بلکــه خــروج آنهــا از فعالیت هــای بنــدری مــا بــه نوعــی 

ــد. ــور ش ــی کش ــل دریای ــیب حمل ونق ــه آس ــر ب منج

 هــر چنــد فرصت  هایــی را بــرای کشــور ایجــاد کردنــد تــا 

قابلیت هــای دیگــری را بــه دســت آورده و فعــال کنیــم و بــا 

مدیریــت پایــه ای آن بتوانیــم بخــش قابل توجهــی از فرآیندهــای 

ــم. ــت بگیری ــه دس ــور را ب ــی کش ــل دریای حمل ونق

صیانــت از ظرفیــت و توامننــدی رشکت هــای خصوصــی 
ــام ــدد برج ــای مج ــد از احی ــتیرانی بع کش

در دوره قبلــی تحریم هــا،   مترکــز روی مدیریــت نرم افــزاری 

ــا اســتفاده حداکــری، از امکانــات، تجهیــزات  قــرار گرفــت و ب

و رسمایه هــای خارجــی، توانســتیم 

کاال را بــه کشــور منتقــل کنیــم. 

بعــد از انعقــاد برجــام دســت مــا 

بــا  مرتبــط  زیرســاخت های  از 

بــود  حمل ونقــل دریایــی خالــی 

و عمــده رشکت هــای کشــتیرانی 

ایرانــی، امکانــات الزم بــرای اینکــه 

بــا حضــور خارجی هــا، همچنــان 

در عرصــه فعالیــت باقــی مباننــد 

را نداشــتند.  در آن زمــان متوجــه 

و  ضعــف  نقــاط  چــه  شــدیم 

داشــته ایم. خطاهایــی 

ــه  ــر اینک ــاوه ب ــم دوم ع در تحری

امکانــات  و  قبلــی  تجربیــات 

در  را  نرم افــزاری  حــوزه  در  الزم 

اختیــار داشــتیم بــه ســمت تامیــن 

ســخت افزار نیــز حرکــت کردیــم؛ 

کشــتیرانی  رشکت هــای  یعنــی 

و  کوچــک  ابعــاد  در  خصوصــی 

و  آمدنــد  وجــود  بــه  متوســط 

حــارض  حــال  در  خوشــبختانه 

بیــش از 20 رشکــت کشــتیرانی ایرانــی و صددرصــد خصوصــی 

عــاوه بــر رشکــت کشــتیرانی جمهــوری اســامی و رشکــت ملی 

داریــم. کشــور  در  نفتکــش 

اگــر بــا انعقــاد برجــام، رشکت هــای کشــتیرانی بــزرگ خارجی 

رشوع بــه فعالیــت در حمل ونقــل دریایــی کشــور کننــد، قابلیت 

الزم بــرای اینکــه بخشــی از فعالیت هــای دریایــی را همچنــان 

ــم داشــت. حضــور  ــار خودمــان داشــته باشــیم خواهی در اختی

اینهــا می توانــد مزیــد بــر علــت بــرای ورود رسمایــه و اســتفاده 

از توامنندی هــای مضاعــف باشــد. ایــن طــور نخواهــد بــود کــه 

بــا حضــور خطــوط کشــتیرانی خارجــی، رشکت هــای خصوصی 

ــا  ــط ب ــزات مرتب ــتی و تجهی ــد کش ــه خری ــدام ب ــه اق ــی ک داخل

ــد.  ــد، آســیب ببینن ــی کرده ان حمل ونقــل دریای

ــه عنــوان  ــر بنــادر کشــور ب ــا وجــود اینکــه مترکــز را رصفــا ب ب

ــدا و مقصــد نگذاشــته ایم بخــش عمــده ای از فعالیت هــای  مب

مــا در حــوزه دریــا مبتنــی بــر پشــتیبانی از اقتصــاد و تــردد در 

بنــادر کشــور اســت و بخــش دیگــر آن بــا توجــه بــه ســهمی کــه 

بایــد در عرصــه بین املللــی داشــته باشــیم شــامل فعالیــت 

ــددا  ــام مج ــه برج ــی ک ــه زمان ــت. در نتیج ــایر کشورهاس در س

احیــا شــود ایــن فعالیت هــا توســعه پیــدا می کنــد. زیــرا در 

ــر  ــا اینکــه اگ ــی بعضــا مواجــه می شــدیم ب فعالیت هــای دریای

ــود، در  ــران ب ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــق ب ــتی متعل پرچــم کش

ــدیم. ــف می ش ــال و توق ــار اخ ــورها دچ ــی کش بعض

بیش از 20 شرکت کشتیرانی 
بزرگ بین المللی که فعالیت های 
بسیار گسترده داشتند و تقریبا 

در اکثر کشورهایی که دارای 
بنادر تجاری بودند فعالیت 

می کردند و به دلیل مبادالت 
تجاری که با آمریکا و اروپا داشتند 
و از حجم مالی و عملیاتی بسیار 
باالیی برخوردار بودند، تحریم را 
پذیرفتند و از ورود به بنادر کشور 

و انتقال کاال خودداری کردند. 
حتی بعضی از آنها اجازه ورود 
باکس های کانتینری خود را به 

بنادر کشور ندادند.
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ــوزه  ــذاری در ح ــی، رسمایه گ ــاد جهان ــق اقتص ــورت رون در ص

دریــا بــه دلیــل حجــم بــاالی مبــادالت کاالیــی و بازگشــت 

مولفه هــای صحیــح  اینکــه متامــی  بــر  مــروط  رسمایــه، 

ــا 30 درصــد  اقتصــادی و فنــی بجــا پیش بینــی و اجــرا شــود ت

ــی  ــد صنعــت دریای ــه خواهــد داشــت. هــر چن برگشــت رسمای

ــواحل،  ــه س ــی ب ــادی متک ــقوق اقتص ــایر ش ــا و س ــدری م و بن

پذیرش گــر حجــم وســیعی از رسمایه گــذاری خواهنــد بــود، 

بــه طــور قطــع، ورود رسمایــه قابــل توجــه، تعــدد بازیگــران 

ــاری  ــای تج ــعه فعالیت ه ــب توس ــان تناس ــه ه ــادی و ب اقتص

ــود. ــم ب ــاهد خواهی ــی را ش دریای

با توسعه فعالیت ها، ناوگان فعلی پاسخگو نخواهد بود
ــا  ــا ب ــن مهــم توجــه الزم را معطــوف دارد ت ــه ای ــد ب ــت بای دول

اســتفاده از فرصــت برجــام اقــدام بــه نوســازی و توســعه نــاوگان 

ــر افزایــش رشکت هــای کشــتیرانی ســایز  ــز ب ــا مترک ــی ب دریای

کوچــک بخــش خصوصــی کنــد. هیــچ ضانتــی وجــود نــدارد 

بعــد از پذیــرش برجــام، تحریــم دیگــری شــکل نگیــرد. بــه 

ــام و  ــی از برج ــی در ذوق زدگ ــت قبل ــت دول ــد از غفل ــع بای واق

ــاز  ــی در ب ــای ایران ــردی رشکت ه ــش راه ــردن نق ــوش ک فرام

نگهداشــن مســیرهای مواصاتــی دریایــی، درس عــرت گرفت 

ــی  ــاوگان دریای ــت ن ــا تقوی ــدی را ب ــرات بع ــی مخاط و پیش بین

کشــور کــرد.

ــی و  ــع عمران ــد صنای ــازی مانن ــای کشتی س ــه کارخانه ه ب
ــود ــته می ش ــکن نگریس مس

بــه نظــر می رســد توامنندی هــای مالــی داخلــی نیــز بــا 

عنایــت بــه نــرخ متــام شــده باالیــی کــه کشــتی دارد و بــه 

هــان تناســب عدم توامننــدی کارخانه هــای داخلــی در تولیــد 

بخشــی از کشــتی ها و همچنیــن مشــکات فنی-مهندســی کــه 

به ویــژه در طــول تحریــم بــه دلیــل عدم انتقــال تکنولــوژی الزم 

ــد  ــرای آن دســته از کشــتی هایی کــه تاکنــون در کشــور تولی ب

ــد. ــا نباش ــا راهگش ــرای م ــم ب نکرده ای

عــرف بین املللــی بــرای ســفارش ســاخت یــک کشــتی شــامل 

5 درصــد آورده متقاضــی و 95 درصــد آن بــه صــورت تامیــن مالی 

ــت آن  ــاز پرداخ ــت. ب ــی اس ــای حام ــل بانک ه ــه از مح کارخان

ــد  ــس خواه ــا دوران تنف ــوام ب ــال ت ــا 12 س ــدت 8 ت ــه م ــز ب نی

ــد  ــود. متاســفانه، کارخانه هــای کشتی ســازی در کشــور مانن ب

ــورت  ــن ص ــه ای ــود. ب ــده می ش ــکن دی ــی و مس ــع عمران صنای

ــد. از  ــرار می دهن ــن ق ــتی را در ره ــختی کش ــه س ــدا ب ــه ابت ک

ســوی دیگــر آورده متقاضــی را بیــن 20 تــا ۴0 درصــد در نظــر 

می گیرنــد.

ــه دارد.  ــون دالر هزین ــل 25 میلی ــتی حداق ــک کش ــد ی خری

اگــر قــرار باشــد یــک رشکــت کشــتیرانی ســفارش ســاخت 10 

فرونــد کشــتی را بــا ایــن رشایــط بــه داخــل بدهــد، بــا ایــن مبلغ 

ــاوگان خــود  ــد از رشکت هــای کشتی ســازی خارجــی ن می توان

ــفارش  ــد س ــل ۴0 فرون ــد حداق ــای 10 فرون ــه ج ــن و ب را تامی

اگر با انعقاد برجام، شرکت های 
کشتیرانی بزرگ خارجی شروع 

به فعالیت در حمل ونقل دریایی 
کشور کنند، قابلیت الزم برای 
اینکه بخشی از فعالیت های 
دریایی را همچنان در اختیار 

خودمان داشته باشیم 
خواهیم داشت. 

حضور این ها می تواند مزید بر 
علت برای ورود سرمایه و استفاده 

از توانمندی های مضاعف باشد.
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ســاخت بدهــد. در ایــن زمینــه نیازمنــد اســتفاده از منابــع مالی 

ــه رشکت هــای  بین املللــی هســتیم. بخشــی از ایــن مشــکل ب

ــرای  ــت الزم را ب ــر می گــردد کــه خودشــان مدیری کشــتیرانی ب

اعتبــاری  قابلیت هــای  تــا  باشــند  داشــته  اعتبار ســنجی 

بین املللــی را کســب کننــد. در کنــار آن نقــش عمــده را دولــت 

بایــد بــازی کنــد یعنــی دولــت بــه عنــوان ضامــن اصلــی توســعه 

و پیرفــت اقتصــادی کشــور بایــد نقــش هدایتــی، حایتــی و 

دســت آخــر ناظــر لجســتیک کشــور را بعــد از برجــام در کانــون 

توجــه خــود قــرار دهــد تــا آمادگــی الزم بــرای تحریم هــای 

احتالــی بعــدی را بــه دســت آوریــم.

 هزینــه متــام شــده ســاخت کشــتی به ویــژه بعــد از تحــوالت 

اقتصــادی بین املللــی و رکــود تورمــی کــه اتفــاق افتــاد، بســیار 

افزایش یافت بســیاری از کشــتی ها اســکراپ شــدند و بســیاری 

ــن  ــر ای ــد. عاوه ب ــل ش ــتی کنس ــاخت کش ــفارش های س از س

ــاس  ــر اس ــاخت ب ــفارش س ــتلزم س ــو مس ــتی های ن ــد کش خری

رشایــط ویــژه کاربــری هســتند و ســاخت آنهــا بــا توجــه بــه ابعــاد 

مختلــف کشــتی ها، تنــاژ آنهــا و قابلیت هــای دریانــوردی، 

ــه طــول می انجامــد. حداقــل یــک ســال و نیــم ب

در صورت رونق اقتصاد جهانی، 
سرمایه گذاری در حوزه دریا به 

دلیل حجم باالی مبادالت کاالیی 
و بازگشت سرمایه، مشروط بر 
اینکه تمامی مولفه های صحیح 

اقتصادی و فنی بجا پیش بینی 
و اجرا شود تا 30 درصد برگشت 

سرمایه خواهد داشت.
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ــه نظــر شــام مهمرتیــن چالشــی کــه درحــال   باینــدر: ب
حــارض گریبانگیــر صنعــت دریانوردی و کشــتیرانی اســت، 

چیســت؟
برجــی: در واقــع مهمریــن چالشــی کــه گریبانگیــر ســازمان 

ــه  ــه منایندگــی کلی ــوردی،  انجمــن کشــتیرانی ب ــادر و دریان بن

رشکت هــای کشــتیرانی و از ســوی دیگــر در حــوزه ی بنــدر، 

رشکت هــای اپراتــور و .. هســت ایــن اســت کــه پــای ارگان 

دیگــری بــه نــام ســازمان تأمیــن اجتاعــی بــه ایــن رابطــه ســه 

جانبــه اضافــه شــده.

ــه و  ــد تخلی ــه در رون ــی ک ــی روابط ــن اجتاع ــازمان تأمی   س

ــارداری  حســب مــورد بارگیــری و در ادامــه، حمــل و نقــل و انب

)کــه در مناطــق ویــژه قالبــاً و مناطــق آزاد رخ می دهــد( را 

مشــمول یــک مقربــی می دانــد بــه اســم مــاده38 قانــون تأمیــن 

ــاالن  ــه فع ــده و هم ــوم ش ــوان مرس ــن عن ــه ای ــه ب ــی ک اجتاع

ــند. ــات آن را می شناس ــن ادبی ــا ای ــت، ب صنع

از  تأمیــن اجتاعــی،  موضــوع  در مــورد مــاده38 قانــون 

ــاد دارد  ــی اعتق ــن اجتاع ــازمان تأمی ــه س ــت ک ــرار اس ــن ق ای

قراردادشــان  طــرف  درواقــع  کــه  کشــتی رانی  رشکت هــای 

صاحبیــن کاال هســتند، در مواقعــی کــه کانتیــر وارد بنــدر 

ترمینــال   THC عنــوان  تحــت  کــه  هزینــه ای  و  می شــود 

هندلینــگ شــارژ رخ می دهــد، بایــد معــادل 5  % از صــورت 

ــای  ــد و رشکت ه ــرس کن ــود ک ــادر می ش ــه ص ــاب هایی ک حس

ــازه زمانــی حســب مــورد  ــور را موظــف کنــد کــه در یــک ب اپرات

کوتــاه مــدت باشــد )پایــان آن دوره اگــر بلنــد مــدت و مســتمر 

باشــد( پایــان هــر ســال مالــی بــه رشکت هــای پایانــه دار مفاصــا 

ــد. ــاب بدهن حس

در قراردادهــای رشکت هــای اپراتــور ایــن هزینــه در مــدل 

مالــی قــرارداد بــا صاحبــان بنادر دیده نشــده اســت. مســتحرض 

قراردادهایشــان  اپراتــور،  و  پایانــه دار  رشکت هــای  هســتید 

براســاس یــک مــدل مالــی درآمــد محــور و درکنــارش، براســاس 

هزینه هــای تعمیــر و نگهــداری و هزینه هــای اجــاره بــه ســازمان 

بنــادر بــه عنــوان بخــش حاکمّیتــی ایــن فرآینــد بایــد پرداخــت 

شــود.

بــه عقیــده رشکت هــای اپراتــور ایــن هزینــه ی مــازاد اســت و 

چالــش جــدی اینجاســت کــه منی تواننــد ایــن هزینــه را تقبــل 

ــه  ــد ک ــاد دارن ــتیرانی اعتق ــای کش ــی رشکت ه ــد؛ از طرف کنن

ــود.  ــول منی ش ــد وص ــوان درآم ــه عن ــی ب ــد، وجه ــن فرآین در ای

اجتاعــی  تأمیــن  ســازمان  قضیــه،  ایــن  بابــت  درواقــع 

ــه  ــرده؛ در نتیج ــرسان ک ــار خ ــتی رانی را دچ ــای کش رشکت ه

ــد و  ــان کاری قواع ــد پی ــد فرآین ــدارد بای ــد ن ــه درآم ــی ک رشکت

ــت  ــوان گف ــع می ت ــد. درواق ــت کن ــکاری را رعای ــررات پیان مق

اپراتــور،  بــا کــرس 5 % از صــورت حســاب های رشکت هــای 

چالشــی ایجــاد می شــود کــه منتهــی بــه مکاتبــات و جلســاتی 

در ســازمان بنــادر، انجمــن کشــتیرانی و مکاتبات خود ســازمان 

ــن اجتاعــی شــده اســت.  تأمی

بابــت ایــن قضیــه هنــوز بــه جمع بنــدی نهایــی و یــک وحــدت 

رویــه نرســیدیم؛ از طرفــی صاحبــان کاال بــرای پرداخــت وجــوه 

)طبــق تعرفــه اعــام شــده ســازمان بنــادر بــرای حمــل و نقــل و 

ــه  ــد ب ــر رود می توانن ــددی از آن باالت ــر ع ــری(، ه ــه بارگی تخلی

ــام  ــد و اع ــه کنن ــدگان مراجع ــت از مرف کنن ــازمان حای س

کننــد کــه رشکت هــای کشــتیر انی مبلغــی بیشــر از تعرفــه از 

ــرای رشکت هــای کشــتیرانی  ــن عارضــه ب ــا وصــول کــرده. ای م

وجــود دارد و چالشــی اســت کــه ذهــن مدیــران ســازمان بنــادر، 

مدیــران کشــتیرانی و رشکت هــای اپراتــور را بــه خــود مشــغول 

کــرده اســت.

علیرغــم چنــد صــد ســاعت جلســات مشــاوران متأســفانه بــه 

ــن اســت کــه در  ــن موضــوع هــم ای ــت ای نتیجــه نرســیده و عل

ایــن رابطــه ســازمان تأمیــن اجتاعــی خــود را ذی نفــع می داند 

کــه از ایــن فرآینــد بایــد حداکــر بهــره بــرداری را داشــته باشــد. 

ــای  ــاد رشکت ه ــده، اعتق ــام ش ــراوان انج ــات ف ــاف مکاتب برخ

پایانــه دار -بــه عنــوان اصلی تریــن رشکــت، بــازو و پیشــانی 

ــام  ــات را انج ــن عملی ــه ای ــنلی ک ــه پرس ــت ک ــن اس ــادر- ای بن

رد می شــود.  بیمه شــان  لیســت  درواقــع هرمــاه  می دهنــد 

ــق  ــت از طری ــی اس ــن اجتاع ــون تأمی ــدف قان ــه ه ــه ک آن چ

ــه صــورت  پرداخــت حقــوق نیــروی انســانی در لیســت بیمــه ب

کارگاهــی بــرآورده می شــود و هرگونــه پرداخــت اضافــه ای مــازاد 

ــود. ــی می ش ــروع تلق و نام

ــت  ــن اس ــه ای ــن قضی ــی از ای ــن اجتاع ــازمان تأمی ــاور س ب

کابوس ماده 38 
قانون تأمین اجتماعی

ــی برجــی )عضــو کمیتــه حقوقــی  ــا امیرعل گفت و گــو ب

انجمــن کشــتیرانی و خدمــات وابســته ایــران(
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گزارش
کــه هرچنــد در رابطــه ی بیــن کشــتی رانی و اپراتورهــا قــرارداد 

ــه ایــن دارد  بســته منی شــود و درواقــع base مــاده38 اشــاره ب

کــه بایــد در رابطــه ای کــه بیــن دو نفــر منعقــد می شــود قــرارداد 

ــا  ــکار، کارفرم ــرف پیان ــا، یک ط ــرف کارفرم ــه یک ط ــد ک باش

ــه  ــان را بیم ــانی خودت ــروی انس ــه نی ــد ک ــزم کن ــکار را مل پیان

کنیــد. مــن از هــر صــورت حســابی 5 % کــرس می کنــم و آخریــن 

صــورت وضعّیــت را بــه عنــوان ســپرده نگهــداری می کنــم. پــس 

هــر زمــان شــا مفاصــا حســاب تأمیــن اجتاعــی را آوردیــد مــن 

کلیــه ســپرده ها را آزاد می کنــم.

آثــار مالــی آن از ایــن قــرار اســت کــه بعضــاً در یک ســال 

مالــی ممکــن اســت بیــش از 10میلیــارد تومــان و پروســه اداری 

کــه بــه رشکت هــای اپراتــور و رشکــت کشــتی رانی تحمیــل 

پیچیده تــر می کنــد، ســپرده هایی  را  اتفــاق  ایــن  می شــود 

اســت کــه رشکت هــای اپراتــور نــزد کشــتیرانی دارنــد. درواقــع 

ــد کاال،  ــرای خری ــه ب ــی را ک ــه وجه ــت ک ــی اس ــدم نفع ــک ع ی

خریــد قطعــات و پرداخــت حقــوق بایــد از آن اســتفاده کننــد، 

ــه امانــت می مانــد. رشکت هــای  نــزد رشکت هــای کشــتیرانی ب

ــد و  ــد از حســاب خــارج کنن ــت را منی توانن کشــتیرانی آن امان

احیانــاً رسمایه گــذاری کننــد یــا کار دیگــری کننــد. درواقــع یک 

حجــم زیــادی از وجــه بلوکــه می شــود کــه هیــچ نفعی هــم برای 

ــدارد. ــوان حســاب ن ــه عن رشکت هــای کشــتیرانی ب

قطعــاً از آن طــرف رشکت هــای اپراتــور از اینکــه وجهــی را 

حداقــل بــه انــدازه یک ســال در دســرس ندارنــد ، متــرضر 

طبــق  دارد  اعتقــاد  اجتاعــی  تأمیــن  ســازمان  هســتند. 

بخش نامه هایــی کــه صــادر می کننــد متامــی قراردادهــا از 

ــت.  ــر اس ــان متغیی ــب پی ــی 16/78 در رضای ــل 7/8 ال حداق

ــه و  بعضــاً بخشــنامه هایی کــه در مــورد حمــل و نقــل و تخلی

بارگیــری صــادر شــده، اشــاراتی درمــورد رضائــب هــم داشــتند 

اّمــا همیشــه مــورد اعــراض رشکت هــای مخصوصــاً اپراتــور 

بــوده؛ بــه واســطه این کــه کارمنــدان و کارشناســان تأمیــن 

ــن  ــه ای ــتند ک ــت کار نداش ــی از ماهّی ــی کاف ــی آگاه اجتاع

رضائــب را پیشــنهاد دادنــد و درواقع چون ســابقه ی این موضوع 

در ســازمان تأمیــن اجتاعــی وجــود نــدارد، هــر تصمیم گیــری 

کــه گرفتــه شــده، تصمیم گیــری عجوالنــه ای بــوده؛ یعنــی بایــد 

ازقبــل کارشناســی مســتمری انجــام و متامــی فرآیندها بررســی 

می شــده و آن قســمت از کار کــه توســط نیــروی انســانی و 

تجهیــزات انجــام می شــد بایــد مــورد بررســی قــرار می گرفــت. 

قطعــاً در تعییــن رضائــب اهمّیــت دارد کــه چقــدر از کار توســط 

نیــروی انســانی و چــه انــدازه از کار توســط تجهیــزات یــا مصالح 

در ایــن قــرارداد صــورت گرفتــه اســت.

چیــزی کــه واقعــاً مــورد اعــراض رشکت هــای اپراتــور و غالبــًا 

هــم بــه حــق اســت ایــن اســت کــه ســازمان تأمیــن اجتاعــی 

بــه واســطه ی رســالتش)پرداخت حقــوق بازنشســتگان و ســایر 

تعهداتــی کــه در قالــب خدمــات عمومــی دارد( درواقــع در پــی 

حصــول باالتریــن وجــه اســت.

ــته  ــود نداش ــه وج ــدت روی ــا وح ــور م ــادر کش ــون در بن ــا کن ت

ــه کــرده  ــن قضی ــه ای ــدا رشوع ب ــدر شــهید رجایی ابت اســت. بن

اســت؛ یعنــی همیــن تخلیــه و بارگیــری و تصــور کنیــد در 

بنــادر امــام خمینــی )ره(، خرمشــهر و بوشــهر اتفــاق افتــاده و 

ــی در آن  ــی، اداره کل های ــن اجتاع ــازمان تأمی ــه دارد. س ادام

ــده  ــرح نش ــاال مط ــا ح ــی ت ــه ادعای ــه هیچ گون ــق دارد ک مناط

کــه پروســه ایــن موضــوع مشــمول مــاده38 اســت. چــرا؟ شــاید 

بتــوان گفــت کــه خیلــی از درآمدهــای عملیــات تخلیــه بارگیری 

بــه ســمت بنــدر بوشــهر و بنــدر امــام رسازیــر نشــده.در  بنــدر 

شــهید رجایــی بــه عنــوان بزرگ تریــن بنــدر کشــور، یــک آمــار 

غیررســمی 80 % تخلیــه بارگیــری وجــود دارد. درواقــع در بنــادر 

دیگــر وجوهــی کــه پرداخــت می شــده خیلــی قابــل توجــه 

نبــوده و ایــن جذابّیتــی بــرای ســازمان تأمین اجتاعی نداشــته 

و آن ســمت ایــن اتفــاق رخ نــداده. البتــه مکاتباتــی بــا ســازمان 

تأمیــن اجتاعــی بــا ادارات کل در بنــادر مذکــور انجــام شــده و 

آنهــا بــه رصاحــت عنــوان کــرده انــد کــه ایــن عملیــات مشــمول 

مــاده38 نیســت! البتــه ایــن موضــوع مربــوط بــه گذشــته اســت 

اّمــا ایــن ســوال کــه چــه اتفــاق جدیــدی افتــاده یــا چــه ویژگــی 

خاصــی در بنــدر شــهید رجایــی وجــود دارد کــه ایــن فعالّیــت و 

در مورد ماده38 قانون تأمین 
اجتماعی،  موضوع از این قرار است 
که سازمان تأمین اجتماعی اعتقاد 

دارد شرکت های کشتی رانی که 
درواقع طرف قراردادشان صاحبین 
کاال هستند، در مواقعی که کانتینر 

وارد بندر می شود و هزینه ای 
که تحت عنوان THC ترمینال 

هندلینگ شارژ رخ می دهد، باید 
معادل 5% از صورت حساب هایی 

که صادر می شود کسر کند و 
شرکت های اپراتور را موظف کند 

که در یک بازه زمانی حسب مورد 
کوتاه مدت باشد )پایان آن دوره 

اگر بلند مدت و مستمر باشد( 
پایان هر سال مالی به شرکت های 

پایانه دار مفاصا حساب بدهند.
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ایــن عملیــات در ایــن اســتان و ایــن بنــدر مشــمول ایــن موضوع 

اســت و چالــش برانگیــز و هزینــه مــازاد دارد، همیــن اتفــاق در 

بنــادر دیگــر ایــن قضیــه و رویــه درمــوردش جــاری نیســت کــه 

ایــن اختــاف و ایــن تبعیــض علتــش بــر مــا پوشــیده اســت. 

درمــورد بنــادر خــارج از کشــور جــواب یکســان و کاملــی وجــود 

نــدارد؛ چــون قوانیــن کشــورها متفــاوت اســت. درواقــع قانــون 

تأمیــن اجتاعــی کــه اشــاره کــردم ممکــن اســت در آینــده در 

مجلــس شــورای اســامی ایــران تغییــر کند و اساســاً موضــوع از 

بیــن بــرود. براســاس تحقیقاتــی کــه مــا انجــام دادیــم و همیــن 

ــادر  ــود کــه در بن ــن ب طــور مطالعــات و شــنیده ها حاکــی از ای

حــوزه ی خلیــج فــارس ایــن اتفــاق روی منی دهــد و رشکت هــای 

کشــتیرانی و اپراتــور بــا همچنیــن چالشــی روبــرو نیســتند، ایــن 

اتفاقــی اســت کــه فقــط گریبانگیــر بنــدر شــهید رجایــی شــده. 

از طرفــی پیش بینــی شــخص خــودم بــه عنــوان یــک کارشــناس 

ــده  ــن اجتاعــی در آین ــن اســت کــه ســازمان تأمی موضــوع ای

بارگیــری و حتــی ممکــن  فرآیندهــای تخلیــه  بــه متامــی 

اســت انبــارداری در بنــادر مراجعــه کنــد. بــا توجــه بــه کــرسی 

بودجــه ای کــه ســازمان تأمیــن اجتاعــی بــا آن مواجــه اســت به 

خاطــر پرداخــت حقــوق بازنشســتگان و آن خدمــات حقوقــی که 

بایــد پرداخــت کننــد، مراجعــه خواهــد کــرد.

طبــق آخریــن رویه هــا و مکاتباتــی کــه از ســازمان تأمیــن 

اجتاعــی بــه نامــه انجمــن کشــتیرانی و خدمــات وابســته ایران 

ــاه  ــرداد م ــا م ــط ب ــه مرتب ــت )ک ــده اس ــادر ش ص

ــام  ــه اع ــت ک ــت گف ــه رصاح ــوان ب ــت( می ت اس

شــده کــه ایــن فعالّیــت تخلیــه بارگیــری کانتیــر 

از  در قالــب THC، مشــمول مــاده38 اســت. 

تأمیــن اجتاعــی بخشــنامه  طرفــی ســازمان 

صــادر کــرده ولــی اختــاف را هنــوز نتوانســته بین 

رشکت هــای اپراتــور و رشکت هــای کشــتی رانی 

برطــرف کنــد؛ چــون کــاکان رشکت هــای اپراتــور 

اعتقــاد دارنــد کــه ایــن موضوع مشــمول مــاده38 

نیســت.

در مصوبــه مجلــس مــاده38 یــک آیین نامــه 

ــه  ــی ک ــر کس ــد اگ ــاره می کن ــی دارد و اش اجرای

موظــف بــوده وجــوه ســپرده را کــرس کند کــه غالبًا 

عنــوان پیانــکار بــه وی وارد اســت، چنانچــه کرس 

ــی  ــئولّیت تضامن ــی و مس ــئولّیت مدن ــد مس نکن

نســبت بــه تأمیــن اجتاعــی پیــدا می کنــد؛ چون 

ــرف  ــا از ط ــل پرداخت ه ــتید اص ــتحرض هس مس

کارفرمــا بایــد انجــام شــود، پیانــکار موظــف 

اســت کــه کــرس کنــد، کارفرمــا موظــف اســت کــه 

5 % از صــورت حســاب را کــرس کننــد کــه در ایــن 

رابطــه رشکت هــای کشــتی رانی از نظــر ســازمان 

ــای  ــی و رشکت ه ــا تلق ــی کارفرم ــن اجتاع تأمی

ــد. وقتــی رشکــت  ــکار شــده ان ــور هــم پیان اُپرات

ــر  ــه از نظ ــت ک ــن اس ــده اش ای ــد، قاع ــم نکن ــا 5 % را ک کارفرم

تأمیــن اجتاعــی شــا بــه وظایف تــان عمــل نکردیــد و بایــد از 

حســاب شــخصی تان پرداخــت کنیــد؛ در نتیجــه متعاقبــاً بایــد 

ــده  ــد بن ــام کنی ــد و اع ــه کنی ــور مراجع ــای اُپرات ــه رشکت ه ب

ــن فرآینــد را طــی  ــد در رابطــه شــا مــن ای محکــوم شــدم. بای

می کــردم کــه طــی نکــردم؛ حــاال یــا از طریــق مصالحــه منتهــی 

ــوع در  ــرح موض ــال ط ــود احت ــر نش ــود و اگ ــه می ش ــه نتیج ب

مرجــع قضایــی هــم محتمــل اســت. 

طبق آخرین رویه ها و مکاتباتی که 
از سازمان تأمین اجتماعی به نامه 

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته 
ایران صادر شده است )که مرتبط 
با مرداد ماه است( می توان به 

صراحت گفت که اعالم شده که این 
فعالّیت تخلیه بارگیری کانتینر در 

قالب THC، مشمول ماده38 است. 



30 آذر 1401

گزارش

آدرسشامره متاسنام مدیرعاملنام رشکتردیف

نیک  آریا سیام ۱
ایرانیان قشم

دفرت تهران-میدان آرژانتین-انتهای خیابان 88643400غالمرضا طهامسبی
الوند-پالک72-طبقه 3 غربی

تهران – بلوار نلسون ماندال-بلوار گلشهر-22022024سعید قائدیراسا لجستیک۲
پالک 3-طبقه 2- واحد 4

تهران-محله کاووسیه-کوچه مدیر-خیابان 88871971فاطمه چراغیدریای آرام طالیی۳
شهید هرمز ستاری-پالک75-طبقه4-

واحد7 کدپستی:1968816618

فرمانروای دریای ۴
پارس

88407105محسن صاحب جمعی
88416674

تهران –خیابان سهروردی شاملی –روبروی 
پمپ بنزین – پالک 317-برج آسامن

تهران-بلوار آفریقا-پایینرت از چهار راه 88643400غالمرضا موسویراه سبز۵
جهان کودک-نبش خیابان 25-ساختامن 29 

D2 آفریقا-پالک 62- طبقه 2-واحد

تهران-خیابان جردن-بلوار گلستان-خیابان 22022024علی ابوالحسنیآریا ترابر الربز۶
مشیری-پالک 8- طبقه 5

غالمرضا متدین رایکا سپهر پارس۷
اعتامدی

تهران – خیابان مطهری-نبش الرستان-88871971
پالک 414-طبقه 5- واحد 14

تهران -خیابان بهشتی-نبش رسافراز-برج 88643400سمیرا حاج صمدیعقاب دریای بیکران۸
دریای نور-طبقه 6-واحد602

تهران – خیابان میرداماد- میدان مادر- برج 22022024بهرام دردی طقان پورآسیا تیر۹
بیژن-طبقه 4-واحد 8

9-77671156محمد شمس یکتاکاال بر۱۰
22226191

تهران – خیابان طالقانی -نبش بهار جنوبی 
-پالک 163-طبقه 5-واحد 18 

تهران – خیابان ورزا -کوچه 29- پالک 8819236120علی برات زاده برزلیویرا سام ترابر۱۱

86083528سمیه حسینیان مبرصآسامن دریا رها۱۲
86082314

تهران- میدان ونک – ابتدای خیابان 
گاندی جنوبی-خیابان 25-پالک 12-طبقه 

5-واحد 14

خراسان رضوی-مشهد- خیابان امام 05133446900معین صباغیخاورزمین طوس۱۳
رضا76-پالک 85

مشهد- حد فاصل میدان عدل خمینی 05138547940الهام هادی زادهدریا داران طوس۱۴
و 15 خرداد- نبش خرمشهر4-پالک 

24-کدپستی9183896155

تهران-خیابام مطهری-خیابان فجر-جنب 3-88848871امیررضا ملک زادگانتیراس۱۵
کوچه گودرز-پالک 34

تهران – بخارست – نبش کوچه 11- طبقه 4624عباس مهرائیشنل۱۶
11 – واحد 39

شرکت های تازه عضو شده انجمن 
کشتیرانی و خدمات وابسته ایران ۱۴۰۱
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ــاز  ــال 13۴6 آغ ــم را از س ــت: فعالیت ــری گف ــعود عط  مس

کــردم کــه از آن تاریــخ تــا امــروز ادامــه داشــته اســت. بنابرایــن 

حــدود 53 ســال اســت کــه  در ایــن  رشــته فعالیــت مــی کنــم. 

ــه  ــم ک ــهر رشوع کردی ــان را اول از خرمش ــزود: فعالیت وی اف

ــون  ــت؛ چ ــی رف ــار م ــه ش ــور ب ــی کش ــدر اصل ــان بن در آن زم

کــه کارون اصلــی تریــن رودخانــه قابــل کشــتیرانی بــود و مــا در 

بخــش کشــتیرانی فعــال بودیــم و مــی توانــم بــه جــرات بگویــم 

کــه در بخــش فــورواردری یــا لجســتیکی کــه مربــوط بــه بخــش 

دریایــی مــی شــد، در آن زمــان فعالیــت مــان را خیلــی پــر رنــگ 

تــر از امــروز انجــام مــی دادیــم.

عطــری خاطرنشــان کــرد: بعــداز انقــاب و رشوع جنــگ 

تحمیلــی خوشــبختانه یــک رسی امکاناتــی داشــتیم و فعالیــت 

خــود را از رس گرفتیــم امــا مشــکل مــا ایــن بــود کــه تشــکیاتی 

ــد.   ــی ش ــع کار م ــگ مان ــود و جن ــهر ب ــتیم در خرمش ــه داش ک

بعــد از جنــگ هــم در واقــع چیــزی باقــی منانــده بــود، بنابرایــن 

مــا مجبــور شــدیم بخــش عمــده فعالیــت خــود را در بندرعبــاس 

ــه آن دوره،  ــام. در ادام ــدر ام ــدودی بن ــا ح ــیم و ت ــته باش داش

فعالیــت مــا ادامــه پیــدا کــرد و در شــال هــم در بنــدر امیرآباد و 

انزلــی و نوشــهر ایــن فعالیــت توســعه داشــت.

وی گفــت: الزم بــه یــادآوری اســت کــه مــا یــک رسی امکانــات 

و تجهیــزات در جلفــا داشــتیم کــه در آن موقــع، گمــرک فعالــی 

ــا جنگــی کــه میــان ارمنســتان و آذربایجــان رخ داد  ــود امــا ب ب

منجــر بــه بســته شــدن مســیر ارمنســتان شــد و  فعالیــت هــا در 

ایــن زمینــه هــم محــدود شــد و در حــال حــارض در مــرز نخجوان 

فعالیــت هایــی داریــم. 

عطــری بــا بیــان اینکــه در گذشــته منایندگــی هایــی داشــتیم 

ــد  ــرده ان ــدود ک ــود را مح ــای خ ــم فعالیته ــا رشوع تحری ــه ب ک

اظهارداشــت: هــم اکنــون بــا دوســه رشکــت کوچکــر کــه 

ــم و امیــدوار هســتیم  ــد فعالیــت داری محدودیــت کمــری دارن

ــی کــه پیــش بینــی مــی شــود  ــا تحوالت ــده ب ــاه هــای آین در م

بــه وضعیــت قبــل بازگردیــم و رشکتهایــی کــه در حمــل و نقــل 

ــد. ــه دهن ــود را ادام ــت خ ــتند  فعالی ــی هس دریای

ــته  ــات وابس ــتیرانی و خدم ــن کش ــه انجم ــان اینک ــا بی وی ب

ــن ســالها  انجمــن  ــران قدمتــی 69 ســاله دارد گفــت: در ای ای

ســعی داشــته خیلــی از مســائل و مشــکاتی کــه صنــف مــا بــا 

آن دســت بــه گریبــان بــود را ســعی برطــرف منایــد و همچنــان 

هــم در صــدد رفــع مشــکاتی اســت کــه رشکتهــا بــا آن مواجــه 

هســتند.

عطــری خاطرنشــان کــرد: در حــال حــارض یکــی از مشــکات، 

بخــش آمــوزش مــی باشــد و یــک رسی الزاماتــی اســت کــه عدم 

آن موجــب گرفــن مجــوز مــی شــود؛ مــواردی چــون: دوره هــای 

آمــوزش بــرای پرســنل و الزامــات ســازمان بنــادر بــرای آمــوزش تا 

پیــش از ایــن نبــود و جــای آن خالــی بــود. مــا امیــدوار هســتیم 

ــت  ــا وضعی ــه ب ــتیرانی در مقایس ــد. کش ــه یاب ــه ادام ــن برنام ای

کشــور مــا االن خیلــی محــدود اســت و ایــن بــه خاطــر تحریــم 

اســت و بســیاری از ظرفیت هــای مــا بــا اســتفاده باقــی مانــده 

اســت. بــا ادامــه ایــن برنامــه آموزشــی کــه شــاید نیــاز دایمــی 

باشــد، مرحلــه بــه مرحلــه مشــکات مرتفــع مــی شــود.

وی بــا اشــاره بــه خدمــات لجســتیکی کشــتیرانی در گذشــته 

گفــت: شــاید بتــوان بــه جــرات گفــت کــه لجســتیکی کــه مــا 

دنبــال آن هســتیم دقیقــا در آن زمــان پیــاده مــی شــد. بــه یــاد 

ــار  ــه  در آن روز انب ــتیم ک ــال داش ــان ترمین ــه  در آن زم دارم ک

خوانــده مــی شــد و وســایل دریایــی کــه "بــارج" بــود و بــه زبــان 

ــا  ــه" خوانــده مــی شــد،  از ظرفیــت 150 تنــی ت خــودش "دوب

هــزار تنــی بــود. بــار از زمانــی کــه تحویــل مــی گرفتیــم تــا زمــان 

بارگیــری در کشــتی، فرآینــد و اقدامات لجســتیکی خــاص روی 

آن صــورت مــی گرفــت.

ــه  ــن پنب ــه اینکــه مــا تنهــا ســالی ۴0 هــزار ت ــا اشــاره ب وی ب

صــادر می کردیــم، تریــح کــرد: مــا در نقــش فــورواردر بودیــم 

ــی  ــم؛ یعن ــی کردی ــورت م ــا را س ــه، این ه ــوع پنب ــاس ن و براس

اشــخاصی بودنــد کــه اینهــا را تشــخیص مــی دادنــد و الیــاف آن 

را از نظــر طــول و انــدازه پنبــه انــدازه گیــری و در نهایــت  مــارک 

می کردنــد. صادرکننــده اصلــی هــم براســاس داده هایــی کــه 

مــا مــی دادیــم، جنــس خــود را عرضــه و معاملــه مــی کــرد. بعــد 

انجمن کشتیرانی در 
صدد رفع مشکالتی 

است که شرکت ها با آن 
مواجه هستند

مســعود عطــری ) مدیر عامــل رشکــت حمــل  و نقــل 

دریابــار( بین املللــی 
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از معاملــه هــم  بــه مــا دســتور مــی دادنــد کــه چــه میــزان از ایــن 

پنبه هــا بایــد بــه کجــا صــادر شــود. همــه ایــن فرآینــد را انجــام 

مــی دادیــم و بــا وســایل دریایــی حمــل مــی کردیم و در کشــتی 

ــد. ــذاری می ش بارگ

وی افــزود: برایــن اســاس مــا کاالهــای صادراتــی را پــای 

کشــتی مــی بردیــم و در آن زمــان کانتیــر نبــود و بارهــا بــدون 

کانتیــر بارگیــری مــی شــدند. معمــوال بــه خاطــر تراکــم، کاالها 

را تــا پــای کشــتی بــرای بارگیــری می بردیــم و بعضــا در رابطــه 

ــم. ــه عمــل مــی کردی ــا محموله هــای وارداتــی هــم اینگون ب

ــک اســکله کوچــک انجــام  عطــری گفــت: متــام کارهــا در ی

مــی شــد و مــا مــی توانســتیم در عــرض یــک ســاعت، سیســتم 

گمرکــی را انجــام بدهیــم و بــرود پای کشــتی. در آن زمان امکان 

تخلیــه بــار روزانــه ۴ هزار تــن را داشــتیم. در واقع بخشــی از کار 

لجســتیکی را، یعنــی: تفکیــک کــردن، ســورت کــردن، مــارک 

کــردن، بارگــذاری کــردن، رزرو کشــتی و هاهنگــی هــای الزم 

در ایــن زمینــه را انجــام مــی دادیــم و ایــن کاری اســت کــه در 

سیســتم هــای امــروز بــه راحتــی مهیــا نیســت.

وی افــزود: بــا از بیــن رفــن امکانــات مــا در جنــگ و بنــا بــر 

ــا رشوع  ــم از نظــر گمرکــی  همزمــان ب رضورتــی کــه مــی دیدی

فعالیــت جلفــا فعالیــت خــود را آغــاز کردیــم و بعــد از ســال 59 

فعالیــت آنجــا افزایــش یافــت کــه دلیلــش کــم شــدن فعالیــت 

ــی مــان را در ســایر  ــود. در ادامــه، هــان برنامــه قبل جنــوب ب

ــود و  ــاد ب ــم. تعــداد پرســنل در خرمشــهر زی ــادر انجــام دادی بن

مــا منــی توانســتیم ایــن افــراد را بــه جاهــای دیگــر بفرســتیم؛ با 

ایــن حــال در حــد امــکان از هــان پرســنل اســتفاده کردیــم و 

هــم اکنــون از ســه نســل در مجموعــه داریــم.

عطــری یادآورشــد: در رابطــه بــا رشایــط موجــود بایــد بگوییــم 

کــه تحریــم هــا مشــکات عدیــده ای را پیــش پــای مــا گذاشــته 

اســت و ایــن تنهــا بــرای صنــف مــا نیســت بلکــه بــرای اقتصــاد 

ــه  ــرار گرفت ــر ق ــت تاثی ــر تح ــا زودت ــف م ــا صن ــرده ام ــاد ک ایج

اســت. همــواره انتظــار مــا ایــن اســت کــه یــک رسی تســهیات 

ــی  ــع زدای ــا مان ــود و ی ــه ش ــر گرفت ــا در نظ ــرای م ــری ب ــژه ت وی

صــورت گیــرد و ایــن متاســفانه کمــر دیــده شــده اســت.

عطــری در پایــان خاطرنشــان کــرد: مــا یــک رسی مشــکاتی 

داریــم کــه مســائل آن بــه مــا مربــوط منــی شــود مســئوالن مــا 

در پــی آن بــوده انــد؛ برخــی از آنهــا نتیجــه نســبی گرفته شــده و 

بــرای برخــی نــه. بــا ایــن حــال امیدواریــم ایــن مشــکات کــم و 

امــکان فعالیــت رشکتهــا بیشــر شــود. چــون در وضعیــت فعلــی 

امــکان فعالیــت بــرای آنهــا نخواهــد بــود.
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ــاره  ــدی درب ــی و بن ــوزه ی دریای ــان ح ــی از کارشناس     یک

رونــد ترانزیــت و حمــل بــار از کریــدور شــال – جنــوب در 

ــار  ــته اظه ــال های گذش ــا س ــه آن ب ــته و مقایس ــال گذش یکس

ــدور شــال –  ــه کری ــد ســالی اســت کــه توافقنام داشــت: چن

جنــوب بــرای ترانزیــت و حمــل و نقــل تجــاری از ایــن مســیر بــر 

روی کاغــذ بیــن ســه کشــور منعقــد شــده و در ایــن مــدت چنــد 

کشــورهم درخواســت پیوســن بــه ایــن توافقنامــه را داشــته انــد 

یــا اینکــه بــرای حضــور درایــن کریــدور ترغیــب شــده انــد تــا بــه 

ایــن توافقنامــه بپیوندنــد. 

وی بــا اشــاره بــه دیــدگاه مقامــات کشــورهای همســایه و 

ذی نفــع دربــاره کریــدور شــال- جنــوب در رویدادهــای اخیــر 

گفــت:  در روز ملــی چابهــار کــه اخیــرا در چابهــار و پــس از آن 

ــه  ــا حضــور ُســفرای کشــورهای آســیای میان در مببئــِی هنــد ب

برگــزار شــد، اظهــار نظرهــای متفاوتــی دربــاره کارکــرد کریــدور 

ــه  ــه جانب ــت هم ــم حای ــد. علیرغ ــرح ش ــوب مط ــال- جن ش

ــی  ــار ول ــدور چابه ــق کری ــار در اف ــد از توســعه چابه کشــور هن

بعضــی از کارشناســان و مقامــات منطقــه CIS و قفقــاز بــر ایــن 

بــاور بودنــد کــه چابهــار تــا بــه امــروز نتوانســته انتظاراتــی کــه 

بــرای یــک فعالیــت مطلــوب لجســتیکی وجــود دارد را محقــق 

ســازد. همچنیــن در ایــن مراســم رسکنســول افغانســتان اعــام 

کــرد کــه تــا کنــون ایــن مســیر هیــچ تســهیاتی بــرای فعــاالن 

اقتصــادی و تجــار افغانــی در پــی نداشــته کــه آنهــا را ترغیــب به 

ــد. ــر کن ــرداری بیش بهره ب

وی افــزود: هــر چنــد کــه معتقــدم بخشــی از مطالــب اعــام 

ــیاه منایی  ــم س ــی ه ــت دارد و بخش ــی واقعی ــر فن ــده از نظ ش

بــوده امــا موضــوع مهــم ایــن اســت کــه چابهــار و کریــدور 

شــال- جنــوب در دو دهــه گذشــته نتوانســته طبــق اهــداف 

ــورهای  ــرای کش ــی ب ــادی فعال ــش اقتص ــده، نق ــی ش پیش بین

ــد.    ــته باش ــدور داش ــو کری عض

دالیل معطلی کشتی  ها در بنادر روسیه
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وی بــا بیــان اینکــه بایــد کارکــرد کریــدور شــال- جنــوب را در 

ــن و پــس از  ــی پیــش از جنــگ روســیه و اوکرای دو مقطــع زمان

آن مــورد بررســی قــرارداد، ادامــه داد: اگــر تــردد  بــار از کریــدور 

شــال- جنــوب را در دو مقطــع زمانــی قبــل از تنازعــات روســیه 

و اوکرایــن و ) دوران دسرســی روســیه بــه مســیرهای مواصاتی 

ــرار  ــورد بررســی ق ــن دوران م ــد از ای ــی ( و بع کشــورهای اروپای

ــیه و  ــه روس ــم ک ــی کنی ــدا م ــت پی ــاور دس ــن ب ــه ای ــم، ب دهی

ــتفاده  ــدور اس ــن کری ــی از ای ــدد و منطق ــل متع ــه دالی ــد ب هن

ــن  ــیه از ای ــد و روس ــتفاده هن ــدم اس ــع ع ــد و در واق منی کردن

راهگــذر منافــع اقتصــادی کان و ملــی آنهــا را در پــی داشــت.

ــه  ــان اینک ــا بی ــدری ب ــی و بن ــوزه ی دریای ــناس ح ــن کارش ای

کریــدور شــال - جنــوب فــارغ از ایجــاد امــکان مبــادالت 

وارداتــی و صادراتــی هنــد از مســیر ایــران بــه روســیه و بالعکس، 

عمدتــا یــک راهگــذر ترانزیتــی محســوب می شــود، اظهــار 

داشــت: بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه هزینــه، زمــان و امنیــت 

ســه پارامــر اصلــی بــرای انجــام ترانزیــت مطمــنئ هســتند کــه 

توجیــه اقتصــادی یــک فعالیــت ترانزیتــی را تعریــف ، ایجــاد یــا 

ــد.      ــلب می کنن س

ــن کشــورمان  ــور از رسزمی ــر فقــط عب ــن اگ ــزود: بنابرای وی اف

و مــدت زمــان تریفــات گمرکــی را در نظــر بگیریــم، در 

ــه  ــی ک ــرد، در حال ــان ُب ــران 28 روز زم ــال کاال از ای ــع انتق واق

انتقــال ایــن بــار از مســیر هند-دریــای رسخ و دریــای ســیاه در 

بدتریــن رشایــط ممکــن ۴0 روز بــه طــول می انجامیــد و بــا ایــن 

اطمینــان خاطــر کــه انتقــال بــار درعمــده راه تحــت مدیریــت 

فــرد ، در کشــتی اســت. حــال اینکــه انتقــال بــار از مســیر ایــران 

در مســافت 1600 کیلومــری ســه هفتــه طــول کشــید البتــه با 

در نظــر گرفــن ایــن نگرانــی  یــا کــه خدمــات گمرکــی در ایــران 

ــه هــر علــت طوالنــی اســت. در حالــی کــه ایــن خدمــات در  ب

ــا در 2 ســاعت انجــام می شــود . کشــورهای همســایه تنه

ــه  ــان اینک ــا بی ــدری ب ــی و بن ــوزه ی دریای ــناس ح ــن کارش ای

ــه رشایــط موجــود  ــا توجــه ب همزمــان، اتفاقاتــی رخ داده کــه ب

جنــوب  شــال-  کریــدور  عملکــرد  افزایــش  بــه  می تــوان 

ــود، افــزود: از حــدود چهــار هفتــه گذشــته شــاهد  ــر ب امیدوارت

آن بودیــم کــه ترکیــه هزینــه عبــور از تنگــه بســفر را افزایــش داد 

کــه براســاس اطاعــات بــه دســت آمــده  ایــن هزینــه تــا هــر تــن 

6 دالر رشــد داشــته و ایــن موضــوع اتفــاق مثبتــی بــرای نقــش 

ــود  ــوب می ش ــوب محس ــال- جن ــدور ش ــر کری ــری بیش پذی

چراکــه بــا افزایــش هزینه هــا، ســهم انتقــال کاال از مســیر 

ــد.  ــدا می کن ــش پی ــیاه کاه ــای س دری

ــه / از  ــی کاال ب ــل دریای ــارض حم ــال ح ــه داد: در ح وی ادام

ــار  ــال ســوئز و دیگــر ب ــور کاال از کان ــرای عب ــار ب روســیه یــک ب

بــرای عبــور از تنگــه بســفر هزینــه قابــل توجهــی را می پردازنــد 

ــار از مســیر ایــران  ــا ایــن رشایــط پذیــرش هزینــه تــردد ب کــه ب

معقول تــر و منطقی تــر اســت و می توانــد بــه عنــوان یــک 

راهگــذر جایگزیــن اســتفاده شــود. خوشــبختانه ســازمان هــای 

مرتبــط در ایــران بــه ایــن فرصــت، توجهــات خوبــی داشــته انــد 

بطوریکــه عملکــرد کریــدور شــال – جنــوب  نســبت بــه ســال 

ــا چنــد ده  ــود، ت ــداده ب گذشــته  کــه هنــوز ایــن تحــوالت رخ ن

برابــر شــده افزایــش یافتــه اســت هــر چنــد بــا هدف گذاری هــا 

ــادی دارد.    ــه زی فاصل

ایــران  بــه هدف  گذاری هــای مــورد توافــق  بــا اشــاره  وی 

و روســیه بــرای ترانزیــت از کریــدور شــال- جنــوب اظهــار 

داشــت: در مذاکــرات مســکو بــه هدفگــذاری 10 میلیــون تــن 

ترانزیــت  از کریــدور شــال – جنــوب رســیدیم  کــه البتــه ایــن 

عــدد اغــوا کننده اســت و رشایــط موجــود چشــم انــداز خوبــی 

از تحقــق ایــن هدفگــذاری را نشــان منی دهــد. ایــن در حالــی 

اســت کــه مــا حداکــر تــوان را بــرای توســعه فعالیــت در ایــن 

راهگــذر معطــوف داشــته ایــم . در عیــن حــال بایــد پذیرفــت که 

نــاوگان دریایــی، جــاده ای و ریلــی کشــورمان توانایــی الزم بــرای 

جــذب ایــن میــزان بــار را ندارنــد و عــاوه بــر ایــن، اساســا اراده 

ملموســی از روســیه بــرای انتقــال 10 میلیــون تــن کاال از مســیر 

ــد.   ــه چشــم منی آی ــران ب ای

ــر  ــت: حداک ــدری گف ــی و بن ــوزه ی دریای ــناس ح ــن کارش ای

نــاوگان تحــت مالکیــت کــه در دریــای خــزر فعــال اســت بــه ۴0 

فرونــد می رســد کــه 23 فرونــد آن  متعلــق بــه رشکت کشــتیرانی 

جمهــوری اســامی ایــران بــوده ایــن در حالــی اســت کــه بــرای 

تحقــق اهــداف در بنــادر شــالی بــه 100 فرونــد کشــتی نیــاز 

داریــم.  

وی بــا اشــاره بــه گایــه فعــاالن اقتصــادی بــه طوالنــی بــودن 

ــادر  ــه بن ــار از/ ب ــان رفــت وبرگشــت کشــتی حامــل ب مــدت زم

ــش ورودی آب  ــکات کاه ــی از مش ــت: یک ــار داش ــی اظه روس

ــاوه  ــیر ع ــن مس ــردد در ای ــذا ت ــت ل ــگا اس ــی ول ــدم الیروب و ع

بــر زمســتان در بخشــی از فصــول ســال دچــار مشــکل اســت و 

کریدور شمال جنوب فارغ از 
ایجاد امکان مبادالت وارداتی 
و صادراتی هند از مسیر ایران 

به روسیه و بالعکس، عمدتا یک 
راهگذر ترانزیتی محسوب می شود 

و باید توجه داشته باشیم که 
هزینه، زمان و امنیت سه پارامتر 

اصلی برای انجام ترانزیت مطمئن 
هستند که توجیه اقتصادی یک 

فعالیت ترانزیتی را تعریف ، ایجاد 
یا سلب می کنند
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گزارش

علیرغم حمایت همه جانبه کشور 
هند از توسعه چابهار در افق کریدور 

چابهار ولی بعضی از کارشناسان 
و مقامات منطقه CIS و قفقاز بر این 

باورند که چابهار تا به امروز نتوانسته 
انتظاراتی که برای یک فعالیت 
مطلوب لجستیکی وجود دارد را 

محقق سازد

همیــن باعــث ایجــاد مشــکات عدیــده در پهلوگیــری شــناورها 

در بنــادر آســتاراخان و ماخــاچ قلعــه شــده و بــه هــان تناســب 

ــدا  ــش پی ــادر افزای ــن بن ــتی ها در ای ــفر کش ــف و س ــدت توق م

می کنــد بــه طوریکــه در حــال حــارض یــک کشــتی ایرانــی در 

ــام  ــد انج ــاه می توان ــس در م ــر 1/5 رسوی ــیر حداک ــن مس ای

دهــد. 

ایــن کارشــناس حــوزه ی دریایــی و بنــدری بــا تاکیــد بــر اینکــه 

بعضــا در بنــادر روســیه نــگاه ناسيوناليســتی حاکــم بــوده اســت 

، گفــت: همیــن موضــوع باعــث می شــود کــه کشــتی ها از 

رسویــس مطلوبــی برخــوردار نباشــند و از ســوی دیگــر در بنــادر 

روســیه هــم تجهیــزات مناســب و کافــی وجــود نــدارد و موضــوع 

مهم تراینکــه عمــق کــم در ایــن بنــادر مشــکاتی را بــرای 

پهلوگیــری کشــتی ها ایجــاد کرده اســت. روســیه در فصــل 

ــد  ــگا می ده ــه ول ــی از  آب را ب ــم کم ــازه ورود حج ــت، اج کش

و همیــن باعــث کاهــش عمــق می شــود و منی تــوان اســتفاده 

ــد کــرد: همــه  ــادر داشــته باشــیم. وی تاکی ــن بن ــوب از ای مطل

ایــن عوامــل دســت بــه دســت هــم می دهنــد کــه ســیر و حرکــت 

دریایــی بــه حداقــل برســد. یــک رفــت و برگشــت از/ بــه بنــدر 

انزلــی تــا آســتاراخان در بهریــن رشایــط حداقــل 20روز طــول 

می کشــد.

ــت از  ــزان ترانزی ــد می ــه ش ــه گفت ــور ک ــه داد: هانط وی ادام

کریــدور شــال – جنــوب نســبت بــه ســال گذشــته  تــا بیــش 

از ده برابــر افزایــش یافتــه امــا ایــن میــزان افزایــش منی توانــد 

چشــم انــداز دســت یابــی بــه ترانزیــت 10 میلیــون تــن در ســال 

را بــه وجــود بیــاورد. 

وی ادامــه داد: در کنــار متــام ایــن موضوعــات، یکــی از 

عوامــل موثــر در ترانزیــت زیرســاخت های ریلــی اســت کــه 

ایــران بــا عــدم تکمیــل زیرســاخت های ریلــی هــم مواجــه 

اســت. در حــال حــارض دسرســی ریلــی تــا رشــت برقــرار اســت 

ولــی مســیر ریلــی تــا آســتارا تکمیــل نشــده و بــه همیــن دلیــل  

امــکان ارتبــاط ریلــی از قفقــاز بــه روســیه را نداریــم . متاســفانه 

ــم.  ــار داری ــم در چابه ــه را ه ــن نقیص همی

ایــن کارشــناس حــوزه ی دریایــی و بنــدری بــا اشــاره بــه تــوان 

دریــای خــزر بــرای تحقــق اهــداف تعییــن شــده بــرای کریــدور 

ــای خــزر  ــم در دری ــرای اینکــه بتوانی ــوب گفــت: ب شــال- جن

بــرای تعامــات لجســتیکی حرفــی بــرای گفــن داشــته باشــیم 

ــفارش  ــه س ــم ک ــاز داری ــتی نی ــد کش ــد فرون ــه یکص ــل ب حداق

ــع  ــن مناب ــد تامی ــتی نیازمن ــداد کش ــن تع ــد ای ــاخت و خری س

مالــی قــوی و مطمــنئ اســت در حوزه کانتیــر نیــز دارای چنین 

ــود در  ــکات موج ــر مش ــن از دیگ ــتیم . همچنی ــکلی هس مش

ــه در متــام   ــگا اســت ک ــور از ول ــاالی عب ــه ب ــای خــزر هزین دری

مذاکــرات تقاضــای تعدیــل ایــن هزینــه هــا را داشــتیم.

ــر  ــا ب ــان اینکــه در مجمــوع ، اراده و متــام تــاش م ــا بی وی ب

ایــن اســت کــه بــا بهــره منــدی از شــقوق مختلــف حمــل و نقــل 

ــکل  ــوب ش ــال- جن ــدور ش ــده در کری ــن ش ــذاری تعیی هدفگ

حداکــری بــه خــود بگیــرد، اظهــار داشــت: معتقــدم اگــر 

ــا مرتفــع  ــا بخــش دری ــژه مشــکات مرتبــط ب ــه  وی مشــکات ب

شــوند بــه حجــم 10 میلیــون تــن ترانزیــت نزدیــک مــی شــویم. 

بــه طــور قطــع  بــا حایــت میدانــی و واقعــی دولــت از بخــش 

خصوصــی در متامــی حــوزه هــای کــه مــی توانــد تســهیل کنــد 

فضــای کســب و کار باشــد، مــی تــوان امیــدوار بــود کــه ظــرف 

ــال-  ــدور ش ــی در کری ــیار مطلوب ــط بس ــده رشای ــال آین یکس

جنــوب نســبت بــه آنچــه کــه امــروز در ایــن راهگــذر بیــن املللی 

شــاهد آن هســتیم، خواهیــم داشــت.

برای اینکه بتوانیم در دریای 
خزر برای تعامالت لجستیکی 

حرفی برای گفتن داشته باشیم 
حداقل به یکصد فروند کشتی نیاز 
داریم که سفارش ساخت و خرید 
این تعداد کشتی نیازمند تامین 
منابع مالی قوی و مطمئن است 

در حوزه کانتینر نیز دارای چنین 
مشکلی هستیم . همچنین از دیگر 

مشکالت موجود در دریای خزر 
هزینه باالی عبور از ولگا است که 

در تمام  مذاکرات تقاضای تعدیل 
این هزینه ها را داشتیم.
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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: محمدحسین پرتویان

صفحه آرایی: مرضیه سعیدی
گفت وگوهای مندرج در بایندر نظر شخصی طرف مصاحبه شونده 

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


