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اگــر نگاهــی گــذرا بــه امکانــات، تجهیــزات و نیروی انســانی 

صنعــت  و  بنــادر  کشــتی ها،  در  شــده  گرفتــه  کار  بــه 

کشتی ســازی در ۵0 ســال گذشــته بیندازیــم و آن هــا را بــا 

ــاوت  ــم، تف ــه کنی ــروزی مقایس ــع ام ــادر و صنای ــتی ها، بن کش

بزرگ و غیرقابل برگشتی را مشاهده می کنیم.

ــت،  ــم، رسع ــش حج ــه اول در افزای ــا در درج ــاوت ه ــن تف ای

دقــت و کیفیــت فعالیــت هــا، افزایــش ایمنــی، کاهــش نیــروی 

ــای  ــاوری ه ــتفاده از فن ــان و اس ــص کارکن ــش تخص کار، افزای

جدیــد آشــکار مــی شــود. اســتفاده و پیــاده ســازی فنــاوری های 

جدیــد، همــه ایــن تغییــرات را بــه همــراه داشــته اســت. فنــاوری 

اطالعــات و الکرتونیــک نقــش  عمــده و مهمــی در ایــن پیرشفت 

بــزرگ داشــته اســت. در گذشــته ماهیــت فعالیــت هــای دریایی 

ــور  ــه ط ــاً  و ب ــادر عموم ــا و بن ــتی ه ــر روی کش ــه کار ب در زمین

معمــول، فــرد محــور بــوده اســت. بــه همیــن دلیــل بــرای انجــام 

فیزیکــی عملیــات بــه نیــروی انســانی زیــادی نیــاز بــود. 

بنابرایــن بــا توجــه بــه مشــکالت کار و بهبــود رشایــط زندگــی 

در کشــورهای توســعه یافتــه، در ســال هــای اخیــر بســیاری از 

کارکنــان و خدمــه اروپایــی مســئولیت خــود را بــه خدمــه ســایر 

ــا   ــن، آفریق ــن، اوکرای ــتان، فیلیپی ــد، پاکس ــد هن ــورها مانن کش

واگــذار کردنــد و  از ســوی دیگــر اســتفاده از فنــاوری هــای نوین 

و هوشــمند منجــر بــه کاهــش تعــداد پرســنل درمشــاغل ســنتی 

و قدیمــی شــده اســت کــه تهدیــدی بریــا تعدیــل نیــرو به شــار 

مــی آیــد. لیکــن گرایــش بــه مشــاغل در اســتانداردها و زمینــه 

فنــاوری هــای جدیــد بــه ویــژه در حــوزه فنــاوری اطالعــات روز 

بــه روز در حــال افزایــش اســت.

ــه  ــدن ب ــل ش ــال تبدی ــات در ح ــات و ارتباط ــاوری اطالع فن

ــری کشورهاســت؛  ــت پذی ــده رقاب ــن کنن ــی و تعیی هســته اصل

بنابرایــن فنــاوری هــای هوشــمند، نقشــی اساســی و کلیــدی 

محصــوالت  و  فرآیندهــا  ایجــاد  در  مســتمر  نــوآوری  بــرای 

ضرورت هوشمندسازی بنادر و ناوگان کشتیرانی
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ــد.  ــی کن ــاد م ــی ایج ــت رقابت ــه مزی ــه در نتیج ــد دارد ک جدی

هوشمندســازی و فنــاوری اطالعــات، شــفافیت فرآیندهــای 

ــث  ــد و باع ــی ده ــش م ــی را افزای ــات مدیریت اداری و تصمی

بهبــود کیفیــت درک فرآیندهــای برنامــه ریــزی و تصمیــم گیــری 

ــا عــدم  ــن دســتاوردها در ســایه کاهــش ی مــی شــود. همــه ای

ــت. ــده اس ــت آم ــه دس ــانی ب ــروی انس ــه نی ــاز ب نی

 صنعــت کشــتیرانی و دریانــوردی بــه طــور مســتقیم بــا تجارت 

کاال، انــرژی و امنیــت مرتبــط اســت و ماننــد هر صنعــت دیگری 

ــه هــای آن، نیــروی  یکــی از مهمرتیــن و اساســی تریــن رسمای

انســانی اســت کــه در نهایــت منجــر بــه ایجــاد شــغل می شــود. 

هوشمندســازی کشــتی ها، بنــادر و فناوری هــای پیرشفتــه روز، 

دغدغــه مهمــی در صنعــت دریایــی اســت کــه تأثیــر مســتقیمی 

بــر بهره بــرداری از نیــروی انســانی دارد و و بــرای کشــورهایی کــه 

ایــن تغییــر تکنولوژیــک را برنامــه ریــزی مــی کننــد، ایــن رویداد 

یــک فرصــت منحــر بــه فــرد و خــاص اســت.

متأســفانه نشــانه هــای موجــود در کشــور نشــان از عــدم 

توجــه بــه فنــاوری هــای جدیــد روز دارد کــه توجــه ویــژه دولــت 

و حاکمیــت بــه اهمیــت ایــن رضورت در بخــش صنعــت حمــل 

و نقــل دریایــی و کشــتیرانی را مــی طلبــد. در حالــی کــه 

یکــی از دغدغــه هــای مشــرتک و رایــج  کســب وکار و صنعــت 

دریایــی و کشــتیرانی، فرســایش و کوچــک شــدن نــاوگان ملــی 

و کاهــش امنیــت شــغلی در دریــا و کشــتی هــای تجاری اســت، 

متأســفانه مــواردی ماننــد: تحریــم، ناکارآمــدی کشــتی ســازان 

ــاس  ــر اس ــد ب ــای جدی ــتی ه ــه کش ــی در تهی ــی و ناتوان داخل

اســتانداردهای روز جهــان باعــث شــده اســت کــه رشکــت هــای 

کشــتیرانی و نــاوگان ملــی دچــار مشــکل شــده و از چارچــوب 

هــای روز دنیــا فاصلــه بگیرنــد و بــا مشــکالتی گریبانگیر شــوند.

 رشکــت هــای حمــل و نقــل دریایــی و صنعت کشــتیرانی باید 

بــرای مواجهــه بــا مصائــب و مشــکالت ناشــی از دوران تحریــم 

آمــاده باشــند، تــا بــا رفع آســیب هــا، زیان ها و مشــکالت ناشــی 

از آن شــاهد رشــد و توســعه پایــدار در ایــن بخــش اســرتاتژیک 

باشــیم. بازســازی و نوســازی نــاوگان دریایــی کشــور، ورود 

کشــتی هــای جدیــد مطابــق بــا اســتانداردهای روز دنیــا، رفــع 

کاســتی هــا و نواقــص ســاختار لجســتیکی و نیز نیازهــای کمی 

و کیفــی نیــروی انســانی کــه در زمــان تحریــم هــای اقتصــادی 

ــرای  ــه ب ــت ک ــواردی اس ــی از م ــد، یک ــده ان ــی دی ــاد فراوان زی

بازگشــت بــه بــازار بیــن املللــی و رونــق تجــاری کشــور بایــد بــه 

آن برســیم.

بندرگاه هــاي كشــور، ناگزیــر از حرکــت بــه ســمت هوشــمند 

ســازی هســتند؛ زیــرا در غیــر ایــن صــورت همچنــان در برخــی 

ــه کشــورهای منطقــه و  از مباحــث بنــدری و دریایــی نســبت ب

پیرشفتــه عقــب خواهیــم مانــد. البتــه ایــن نقصــان منی توانــد 

ســال های طوالنــی ادامــه پیــدا کنــد. زیرابــه ایــن ترتیــب 

خــارج  بین املللــی  صحنــه  از  کشــور  بنــادر  و  کشــتی ها 

می شــوند، ايــن موضــوع بــه رضر اقتصــاد مــي و نقــش ايــران 

در منطقــه اســت. اســتفاده از اســتاندارد هاي بني امللــي يــك 

ــاي  ــازی بندرگاه ه ــمند س ــراي هوش ــده آل ب ــزار ای ــل و اب راه ح

ــورهاي  ــر كش ــول اك ــتاندارد ها موردقب ــن اس ــت. اي ــور اس كش

دنيــا قرارگرفته انــد و تبديــل به زبان مشــرتك تجــارت در رستارس 

جهــان شــده اند. خوشــبختانه در کشــور مــا در ســال های اخیــر 

گام هــای خوبــی در زمینه هوشــمند ســازی برداشته شــده اســت 

و نقشــه راه دولــت الکرتونیــک کــه در دولــت فعلــی تصویــب و 

ابالغ شــده بســیار مناســب اســت. همچنــني در ســال هاي 

اخــر فعاليــت مناســبي بــر روي بــرريس اســتاندارد هاي در 

ايــن حــوزه شــده اســت كــه بــا بومي ســازي آن مي تــوان بنــادر 

ــه  ــي را ب ــن داخ ــاي تأمی ــرده و زنجره ه ــمند ك ــور را هوش كش

ــرد. ــل ك ــي متص ــن بني ا ملل ــاي تأمی زنجره ه

 بــر اســاس ایــن نقشــه راه بســرتهای امــن تبــادل الکرتونیکی 

اطالعــات، سیســتم ها، روش هــا، جایــگاه ســازمان ها و مراحــل 

ایجــاد بســرت مشخص شــده کــه بــر اســاس ایــن نقشــه راه هــر 

ــه راه  ــررات و نقش ــن و مق ــد دارای قوانی ــتگاه ها بای ــک از دس ی

باشــند. در ایــن میــان ســازمان ها و بخش هــای دریایــی کشــور 

نیــز بایــد برمبنــای ایــن نقشــه راه اقدامــات الزم را انجــام دهند. 

در پایــان بایــد گفــت اگرچــه برخــی از کارشناســان اعتقاددارنــد 

ــد منی شــود، بلکــه  ــروی انســانی تهدی ــا هوشــمند ســازی نی ب

مهارت هــا جابه جــا می شــود.

خوشبختانه در کشور ما در سال های 
اخیر گام های خوبی در زمینه 

هوشمند سازی برداشته شده است 
و نقشه راه دولت الکترونیک که در 
دولت فعلی تصویب و ابالغ شده 
بسیار مناسب است. همچنین در 

سال هاي اخیر فعالیت مناسبي بر 
روي بررسي استاندارد هاي در این 
حوزه شده است که با بومي سازي 

آن مي توان بنادر کشور را هوشمند 
کرده و زنجیره هاي تأمین داخلي 

را به زنجیره هاي تأمین بین ا لمللي 
متصل کرد.
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از خدمــات  قدردانــی  منظــور  بــه 

طاقــت فرســای نــاوگان خســتگی ناپذیــر 

ــازی  ــرای آگاه س ــورو ب ــل کش ــل ونق حم

ــژه و مهــم  ــگاه وی ــه از نقــش و جای جامع

بخــش حمل ونقــل در اقتصــاد ایــران، 

26 آذرمــاه به عنــوان »روز حمــل ونقــل « 

نام گــذاری شــده اســت.

در ایــن روز از متامــی دســت انــدرکاران 

حــوزه حمــل و نقــل کشــور بــه ویــژه 

آنهایــی کــه بــا اســتقامت شــگفت انگیــز 

دریایــی  ریلــی،  طوالنــی،  مســیرهای 

و هوایــی را طــی مــی کننــد تــا در راه 

ــد،  ــران گام بردارن ــاد ای ــکوفایی اقتص ش

ــم. ــی کنی ــل م تجلی

در تاریــخ تحــوالت و جریانــات صنعــت 

حمــل و نقــل در کشــور، روزهــای تعییــن 

نقــش  کــه  اســت  بــوده  ای  کننــده 

رسنوشــت ســازی در یکپارچگــی شــبکه 

آذر  و 26  انــد  داشــته  نقــل  و  حمــل 

1360 یکــی از ایــن روزهــا اســت. در 

ــی  ــن روز و در بحبوحــه جنــگ تحمیل ای

حــدود صــد فروند کشــتی حامــل کاال در 

بنــادر جنوبــی کشــور، در انتظــار تخلیــه 

ــروز بحــران ناشــی از امتــام  ــود و ب ــار ب ب

ذخیــره کاالهــای اساســی در کشــور، 

ــوی  ــر از س ــای منتظ ــتی ه ــد کش تهدی

عــراق و نیــز شــمول بیمــه هــای جنگــی، 

نگرانــی هایــی را بــرای مســئوالن فراهــم 

ــود. آورده ب

امــام  انقــالب حــرت  رهــر کبیــر 

پیامــی  در  روزهــا  ایــن  )ره(  خمینــی 

کشــور  داران  کامیــون  از  تاریخــی 

خواســتند مشــارکت کــرده و هــر چــه 

رسیعــرت کشــتی هــا را تخلیــه کننــد کــه 

بــا همــت آن دالور مــردان، کشــور از 

ــه  ــن روز، ب ــارج، و ای ــی خ ــی بحران وضع

عنــوان »روز حمــل و نقــل« نامیــده شــد.

حماسهسازانروزهایسرنوشتساز

دنبــال  بــه  ســال1361،  آذرمــاه  در 

فرمــان تاریخــی حــرت امــام خمینــی 

رحمــه اللــه مبنی بــر تخلیه کشــتی های 

منتظــر در بندرهــای جنوبــی کشــور، 

ایــران زمیــن شــاهد بســیج عمومــی 

کامیــون داران گردیــد و صحنــه هــای 

کــم نظیــری از فــداکاری، ایثــار و تــالش 

ــن روز  ــید و ای ــت رس ــه ثب ــبانه روزی ب ش

را در تاریــخ کشــور در یادهــا مانــدگار 

ســاخت. پانــزده ســال پــس از زمــان 

ــه  ــام )ره( ، ب ــرت ام ــان ح ــدور فرم ص

پیشــنهاد وزارت راه و ترابــری و در جهــت 

آگاهــی اقشــار مختلــف مــردم از نقــش و 

ــگاه واالی شــبکه گســرتده حمــل و  جای

نقــل کشــوری، در ســال 1376 از ســوی 

شــورای فرهنــگ عمومــی کشــور، 26 آذر 

بــه عنــوان »روز حمــل و نقــل« شــناخته 

شــد کــه برنامه هــای ویــژه ای هرســاله از 

26 آذر تــا اول دی مــاه بــه عنــوان هفتــه 

حمــل و نقــل، برگــزار مــی شــود.

بنابرایــن ایــن روز و ایــن هفتــه قدردانی 

کلیــه  پرســنل  ارزشــمند  خدمــات  از 

صنــوف حمــل ونقل اعــم از حمــل و نقل 

جــاده ای، هوایی، ریلی و دریایی و ســایر 

ایــن  بــا  مرتبطــان  و  دســت اندرکاران 

ــبت  ــی مناس ــاختی فرصت ــت زیرس صنع

ــرای بازنگــری نیازهــا و مشــكالت ایــن  ب

بخــش اســت.

26 آذرمــاه روز تجلیل از
 نـاوگان خستگی ناپذیر حمل و نقل کشور
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راهابریشم
ــرن  ــران، حــدود هیجــده ق ــن ای رسزمی

اروپــا،  صنعتــِی  انقــالب  زمــان  تــا  و 

بیــن  تجــارت  در  ممتــازی  موقعیــت 

املللــی و منطقــه ای داشــته اســت. 

ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــی نش ــوابق تاریخ س

راه ابریشــم، کــه بخشــی از آن از قلمــرو 

ــن  ــم تری ــور مــی کــرده، از قدی ــران عب ای

کاالهــای  نقــل  و  حمــل  مســیرهای 

تجــاری و دانــش و فرهنــگ بــرشی بــوده 

اســت. راه ابریشــم، رسزمیــن پهنــاور 

متصــل  صغیــر  آســیای  بــه  را  چیــن 

می کــرد و در ایــن بیــن، ایــران زمیــن 

کــه در ایــن مســیر حمــل و نقلــی مهــم 

ــرار داشــت، نفــع رسشــاری از آن مــی  ق

کاروان  مســیر  رسانجــام،  البتــه  ُبــرد. 

ــن  ــم تری ــی مه ــه زمان ــم، ک رِو راه ابریش

ــس  ــود، پ ــا ب ــی دنی ــل و نقل ــاده حم ج

ــراوان، از  ــای ف ــیب ه ــراز و نش ــی ف از ط

اواخــر ســده چهاردهــم میــالدی و در پی 

توســعه و گســرتش راه هــا و حمــل و نقل 

ــار  ــت و اعتب ــج اهمی ــه تدری ــی، ب دریای

تجــاری خــود را از دســت داد و بــه دنبال 

ــا و اســتفاده از  ــی در اروپ انقــالب صنعت

ــد. ــرتوک مان ــاری، م ــای تج ــتی ه کش

حملونقلدریایی
از  بخشــی  دریایــی،  نقــل  و  حمــل 

انتقــاالت بــرشی اســت کــه خداونــد 

متعــال در قــرآن کریــم، بــا اشــاره بــه آن 

مــی فرمایــد: »او کســی اســت کــه شــا 

ــد؛  ــی ده ــیر م ــا س ــکی و دری را در خش

زمانــی کــه در کشــتی هــا قــرار مــی 

گیریــد و آنهــا بــا بادهــای موافــق، آنــان را 

)بــه ســوی مقصــد( حرکــت مــی دهنــد و 

ــوند...«. ــی ش ــال م ــوش ح خ

ســاالنه نزدیــک بــه شــش میلیــارد ُتــن 

ــی  ــل دریای ــل و نق ــواع کاال از راه حم ان

ــک  ــا ی ــه تقریب ــود ک ــی ش ــا م ــه ج جاب

ــای  ــرآورده ه ــام و ف ــت خ ــوم آن را نف س

ــه  ــوم را محمول ــک س ــش از ی ــی، بی نفت

ــه  ــه و مابقــی را محمول هــای خشــِک فّل

شــده  بنــدی  بســته  خشــک  هــای 

تشــکیل مــی دهــد. ســهم حمــل و نقــل 

دریایــی در تجــارت بیــن املللــِی کاالهــا 

تقریبــا نــود درصــد اســت و بقیــه بــه 

صــورت حمــل و نقــل زمینــی )جــاده ای 

ــرد. ــی گی ــورت م ــی ص ــی( و هوای و ریل

نیرویمحرّکهتوسعه
ــت  ــرد فعالی ــه ف گســرتدگی منحــر ب

هایــی کــه در بخــش حمــل و نقــل انجام 

مــی گیــرد و همچنیــن، تحــوالت رسیــع 

فــن آوری ایــن بخــش، ارتبــاط میــان آن 

و فرآینــد توســعه اقتصــادی و اجتاعــی 

را آن چنــان حســاس و پیچیــده ســاخته 

اســت کــه کارشناســان اقتصــادی، از 

بخــش حمــل و نقــل بــه عنــوان »نیــروی 

و  کننــد  مــی  یــاد  توســعه«  محرکــه 

کارآمــدی و توامننــدی آن را، زمینــه ســاز 

توســعه همــه جانبــه کشــورها می داننــد. 

بــه عقیــده کارشناســان، موفقیــت هــای 

توســعه  و  رشــد  زمینــه  در  راهــردی 

گــذاری  رسمایــه  مدیــون  اقتصــادی، 

تجهیــزات  و  هــا  زیرســاخت  در  کالن 

حمــل و نقــل و نیــز توســعه مهــارت هــای 

ــت. ــوده اس ــل ب ــل و نق حم

تجارتجهانیوحملونقل
رقابــت در بازارهــای بیــن املللــی بــرای 

بــه دســت آوردن ســهم بیشــرت در تجارت 

جهانــی، روز بــه روز فــرشده تــر و پیچیده 

تــر مــی شــود. در ایــن میــان، تولیــد 

کننــدگان و صادرکنندگانــی موفــق مــی 

گردنــد کــه با برخــورداری از فــن آوری روز 

در بخــش تولیــد و بهــره گیــری صحیح از 

ــازار در بخــش توزیــع  مدیریــت علمــی ب

ــام  ــت مت ــد قیم ــل، بتوانن ــل و نق و حم

شــده و هزینــه هــای تجــاری را بــرای 

عرضــه محصولــی اســتاندارد کاهــش 

دهنــد.

 بــر ایــن اســاس، تجــارت جهانــی و 

حمــل و نقــل در انــواع مختلــف زمینــی، 

دریایــی و هوایــی، دو پدیده جدانشــدنی 

هســتند. خدمــاِت حمــل و نقــل کارآمــد، 

ــق  ــی موف ــام تجارت ــرای انج رشط الزم ب

ــد  ــد رش ــر، رون ــرن اخی ــم ق ــت. در نی اس

تجــارت جهانــی بــه طــور مســتمر تــداوم 

ــه مــوازات آن، خدمــات حمــل  یافتــه و ب

و نقــل نیــز بهبــود یافتــه و نقــش بســیار 

ــا  ــی ایف ــارت جهان ــق تج ــری در رون مؤث

کــرده اســت.
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کشــتیرانی  رشکــت  مدیرعامــل 

از برنامــه  ایــران  جمهــوری اســالمی 

ــط  ــاد خ ــرای ایج ــت ب ــن رشک ــزی ای ری

ــه  ــران ب ــدا ای ــل کاال از مب ــتقیم حم مس

بنــادر ونزوئــال و بالعکــس، خــر داد.

محمدرضــا مــدرس خیابانــی طــی نامه 

ای بــه رئیــس ســازمان توســعه تجــارت، 

کشــتیرانی  اینکــه رشکــت  اعــالم  بــا 

جمهــوری اســالمی ایــران تاکنــون بــا 

اعــزام دو فرونــد شــناور تانکــر حمــل 

ســوخت، اقــدام بــه انتقــال فــرآورده های 

ــت،  ــرده اس ــال ک ــور ونزوئ ــه کش ــی ب نفت

از مشــارکت ایــن رشکــت کشــتیرانی 

بــرای حمــل  دریایــی  پــل  ایجــاد  در 

ــور و در  ــان دو کش ــاری می ــای تج کااله

راســتای امضــای ســند جامــه همــکاری 

و  ایــران  ســاله   20 راهــردی  هــای 

ونزوئــال خــر داد.

اینکــه  اعــالم  بــا  خیابانــی  مــدرس 

کشــتی گلســان طــی هفتــه اول آذرمــاه 

امســال بــه مقصــد ونزوئــال بنــادر جنوبی 

ایــران را تــرک مــی کنــد و طبــق برنامــه 

ریــزی هــا، دیگــر شــناورهای ایــن رشکت 

نیــز در صــف اعــزام بــه ایــن کشــور بــرای 

حمــل کاالهــای ایرانــی قــرار دارنــد، 

تریــح کــرد که اعــزام منظم شــناورهای 

اقیانــوس پیــا بــه مســیرهای دوردســت 

از جملــه ونزوئــال مســتلزم وجــود بــار 

کامــل روی ایــن شــناورها اســت، از ایــن 

رو وی تاکیــد کــرده اســت کــه در صــورت 

عــدم اســتقبال تجــار ایــران در مــراودات 

کاال بــا ونزوئــال، امــکان تــداوم ســفر 

کشــتی هــای حمــل کاال ایــن رشکــت به 

ایــن کشــور، از بیــن خواهــد رفــت.

مــدرس خیابانــی طی ایــن نامــه، اعالم 

کــرد کــه شــناورهای رشکــت کشــتیرانی 

ــل  ــرای حم ــران ب ــالمی ای ــوری اس جمه

و جابه جایــی کاالهــای تجــار ایرانــی بــه 

مقصــد بنــادر ونزوئــال در بــازه زمانــی 

هفتــه پایانــی بهمــن مــاه امســال، آمــاده 

هســتند.

راه اندازی خط مستقیم دریایی به مقصد بنادر ونزوئال
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بــا 10۸۵ میلیــون دالر درآمد و ۴۸1 

ــرد  ــص، عملک ــود خال ــون دالر س میلی

ــتیرانی  ــت کش ــه رشک ــی دوازده ماه مال

 Global Feeder فیــدر  گلوبــال 

Shipping )GFS( قــوی و چشــمگیربه 

ــد. ــی رس ــر م نظ

فــالح محمــد االحبابــی، رئیــس گــروه 

 ،2022 ســال  در  گفــت:   AD بنــادر 

گــروه بنــادر ابوظبــی مســیر توســعه ای 

را همــراه بــا رشــد طبیعــی و رسمایــه 

ــال کــرد. ــذاری هوشــمند دنب گ

بــر اســاس ایــن گــزارش، مالکیــت ۸0 

درصــد از ســهام  رشکــت کشــتیرانی 

ــزی آن در  ــرت مرک ــه دف ــدر ک ــال فی گلوب

دبــی واقــع اســت بــا انعقــاد قــراردادی، 

 AD Ports( ”ــه “گــروه بنــادر ابوظبــی ب

ــت. ــیده اس Group( رس

فیــدر  گلوبــال  کشــتیرانی  رشکــت 

کشــتی  نــاوگان  بزرگرتیــن  از  یکــی 

هــای کانتیــری در جهــان را دارد کــه 

فعالیــت  حــال  در  کشــتی  دارای 26 

ــت  ــش کل TEU 72۵00 اس ــا گنجای ب

کــه بــا خدماتــی کــه ارائــه مــی دهــدف 

هنــد،  بــه  را  عربــی  متحــده  امــارات 

پاکســتان، رسیالنــکا، مــر، ســودان، 

ــتان  ــاهی عربس ــن، پادش ــی، یم جیبوت

ســعودی، بحریــن، چیــن، کــره جنوبــی و 

ویتنــام و … و بالعکــس متصــل مــی کند 

و از ایــن طریــق مناطــق خاورمیانه، شــبه 

قــاره هنــد و آســیای جنــوب رشقــی را 

پوشــش مــی دهد.اتحادهــا و پیوندهــای 

شــکل گرفتــه بیــن خدمــات کشــتیرانی 

 Safeen Feeders بــا  فیــدر  گلوبــال 

ابوظبــی  بنــادر  گــروه   ،Transmar و 

 3۵ از  شــده  تشــکیل  ناوگانــی  بــا  را 

کشــتی مختلــف، بــه یکــی از بزرگرتیــن 

ــدری  ــای فی ــس ه ــدگان رسوی ارائه دهن

در منطقــه و جهــان تبدیــل کــرده اســت.

فیــدر،  گلوبــال  ســهام  خریــد 

 AD اتصــال  و  تجــاری  فعالیت هــای 

Ports Group بــه بازارهــای مهــم منطقه 

و جهــان را اســتوارتر و بــا پیونــد دادن 

بازارهــای اصلــی خلیــج فــارس، شــبه 

قــاره هنــد، دریــای رسخ و ترکیــه، جایگاه 

کانونــی بنــدر خلیفــه ابوظبــی را در مدل 

 Hub and( منظومــه ای هــاب و اســپوک

Spoke Model( بیشــرت تقویــت خواهــد 

ــرد. ک

ــت  ــهام رشک ــد از س ــت ۸0 درص مالکی

 Global فیــدر  گلوبــال  کشــتیرانی 

در  کــه   )Feeder Shipping )GFS

زمینــه حمــل و نقــل دریایــی کانتیــری 

در ســطح منطقــه ای و بیــن املللــی 

فعالیــت دارد طــی معاملــه ای، بالــغ بــر 

دو میلیــارد و نهصــد هــزار درهــم امــارت 

دالر  میلیــون   ۸00( عربــی  متحــده 

آمریــکا( اســت کــه بــه طــور کامــل از 

طریــق وام تأمیــن مــی شــود.

الزم بــه ذکر اســت خرید ســهام گلوبال 

فعالیت هــای  تقویــت  باعــث  فیــدر، 

 AD Ports ارتباطــات  و  تجــاری 

ــه ای و  ــم منطق ــای مه ــا بازاره Group ب

بین املللــی می شــود و بازارهــای اصلــی 

خلیــج فــارس، شــبه قــاره هنــد، دریــای 

ســیاه و ترکیــه را بــه هــم متصــل می کنــد 

و موقعیــت مرکــزی بنــدر خلیفــه ابوظبی 

را در مــدل منظومــه ای هــاب و اســپوک 

بیشــرت   )Hub and Spoke Model(

ــرد. ــد ک ــت خواه تقوی

درآمد ۱0۸5 میلیون و سود خالـص
 ۴۸۱ میلیون دالری گلوبال فیدر
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هیئــت  رییــس  نیک پــی،  محمــد 

مدیــره انجمــن صنفــی رشکت هــای 

در  ایــران،  بین املللــی  حمل ونقــل 

ترانزیــت  حــوزه  وضعیــت  خصــوص 

کشــور مباحثــی ماننــد تعــدد مراکــز 

فرســوده  نــاوگان  تصمیم گیــری، 

حــوزه حمل ونقــل و قوانیــن مالیاتــی 

دانســت  حــوزه  ایــن  مشــکالت  از  را 

و پیشــنهاداتی را در راســتای بهبــود 

رشایــط کنونــی ارائــه کــرد.

انجمــن  مدیــره  هیئــت  رئیــس 

حمل ونقــل  رشکت هــای  صنفــی 

بــا  گفتگــو  در  ایــران  بین املللــی 

و  حمــل  انجمــن  عمومــی  روابــط 

ــوی،  ــان رض ــی خراس ــن امللل ــل بی نق

مشــکالت  از  یکــی  کــرد:  اظهــار 

بین املللــی،  حمل ونقــل  حــوزه 

اســت.  تصمیم گیــری  مراکــز  تعــدد 

ایــن  از  هریــک  دســتورالعمل های 

ــوده و  ــض ب ــر در تناق ــا یکدیگ ــز ب مراک

مشــکالت مضاعفــی را بــرای دســت 

ایــن حــوزه ایجــاد کــرده  انــدرکاران 

اســت.

ــت  ــوزه ترانزی ــرای ح ــزود: ب ــی اف نیک پ

و  راهــداری  ســازمان  تنهــا  بایــد 

ــک  ــوان ی ــه عن ــاده ای ب ــل ج حمل ونق

یــک  صــورت  بــه  متولــی  ســازمان 

پارچــه و متحــد بــرای تصمیم گیــری 

اکنــون  امــا  باشــد،  داشــته  وجــود 

ــات«  ــظ نبات ــد »حف ــازمان هایی مانن س

شــناخته  »قرنطینــه«  عنــوان  بــا  کــه 

می شــود، همچنیــن نیــروی انتظامــی، 

داعیــه  تعزیــرات  و  خارجــه  وزارت 

ــود  ــک خ ــر ی ــد و ه ــری دارن تصمیم گی

ــه،  ــی محول ــف قانون ــر حســب وظای را ب

می داننــد. محــق  امــر  ایــن  در 

از  قدردانــی  بــا  حــال  عیــن  در  وی 

در  گمــرک  اداره  مثبــت  رویکــرد 

بــا  ارتبــاط  در  اخیــر  دوســال  یکــی 

ــه در  ــرد: البت ــان ک ــت، خاطرنش ترانزی

ــن و بیمه هــا مســائلی  خصــوص تضامی

ســازمان های  و  گمــرک  اداره  مابیــن 

بیمه گــر وجــود دارد کــه رشکت هــای 

حمل ونقــل را تحــت تاثیــر قــرار داده 

اســت و در ایــن ارتبــاط نقــش مشــورتی 

ــای  ــای رشکت ه ــی انجمن ه وکارشناس

حمــل ونقــل رسارس کشــور می توانــد 

ایــن موضــوع را بــه نوعــی مدیریــت 

ــد. کن

انجمــن  مدیــره  هیئــت  عضــو 

کشــتیرانی و خدمــات وابســته ایــران 

ارز  نقل و انتقــال  موضــوع  ادامــه  در 

و وجــوه را از معضــالت متــام صنــوف 

بین املللــی  رشکت هــای  جملــه  از 

و عنــوان کــرد:  حمل ونقــل می دانــد 

زمینــه  ایــن  در  ســال ها  ایــن  طــی 

جلســات متعــددی بــا مســئوالن بانــک 

ــفانه  ــا متاس ــم ام ــزار کردی ــزی برگ مرک

نشــده  حاصــل  نتیجــه ای  هنــوز 

بانــک مرکــزی در  اســت. امیدواریــم 

رشکت هــای  بــرای  خصــوص  ایــن 

حوزه هــای  متــام  در  حمل ونقــل 

ریلــی  و  هوایــی  دریایــی،  جــاده ای، 

بیندیشــد. تدابیــری 

مالیاتــی  مباحــث  بــه  اشــاره  بــا  وی 

بین املللــی،  رشکت هــای حمل ونقــل 

ــن یکپارچــه  ــن قوانی ــد کــرد: تدوی تاکی

قطعــا  مالیاتــی  مباحــث  در  واحــد  و 

می  توانــد از تفاســیر مختلــف در ایــن 

ــا  ــرای رشکت ه ــکالتی ب ــه مش ــه ک زمین

ــد. ــری کن ــرده، جلوگی ــاد ک ایج

لزوم وجـــود 
متولی واحد در 
حوزه ترانـزیت

 محمد نیک پی، رییس هیئت 
مدیره انجمن صنفی رشکت های 

حمل ونقل بین املللی ایران
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ــن  ــرکل انجم ــه، دبی ــل م ــعود پ مس

کشــتیرانی و خدمات وابســته ایــران در 

ــی  ــای صنف ــرتک انجمن ه ــت مش نشس

بین املللــی  رشکت هــای  هشــت گانه 

حمل ونقــل کشــور کــه در مشــهد برگــزار 

شــد، رشکــت کــرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن 

کشــتیرانی و خدمــات وابســته ایــران پــل 

ــا اشــاره بــه احیــا  مــه در ایــن نشســت ب

ــار  ــا، اظه ــرتک انجمن ه ــه مش دبیرخان

ــا  ــته و ب ــیار شایس ــدام بس ــن اق ــرد: ای ک

ــه ایــن هم افزایــی  اهمیــت اســت و منون

در قالــب ســندیکا در کشــورهایی ماننــد 

ترکیــه وجــود دارد. قطعــا ایــن تشــکل ها 

هم صدایــی  و  هم افزایــی  ایجــاد  بــا 

می تواننــد یــک تصمیــم واحــد بــرای 

کســب منفعــت مشــرتک در افــق منافــع 

ــد. ــن کنن ــی را تدوی عمومــی و مل

انجمــن  آمادگــی  اعــالم  بــا  وی 

کشــتیرانی و خدمــات وابســته ایــران 

ــرای  ــرتک ب ــت مش ــه فعالی ــرای هرگون ب

گفــت:  صنفــی،  حرفــه ای  مدیریــت 

ــبب  ــه س ــی ک ــن دالیل ــی از مهم تری یک

و  پیگیری هــا  مذاکــرات،  می  شــود، 

مطالبــات بــه رسانجــام نرســد، نبــود 

وحــدت رویــه در انجمن هــا بــوده کــه 

هریــک بــه نوعــی بــه فکــر انتفــاع بخــش 

ایــن  اینکــه  از  فــارغ  بوده انــد،  خــود 

انتفــاع می توانــد روزی یــک حربــه بــر 

علیــه یکایــک مــا باشــد و منونــه بــارز آن 

ــی  ــای اجرای ــن نامه ه ــوع آیی را در موض

بیمــه مرکــزی در حــوزه ترانزیــت، شــاهد 

هســتیم.

دبیــرکل انجمــن کشــتیرانی و خدمــات 

وابســته ایــران، بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای 

نقــش و بنیــان نهــادن حــوزه حمل ونقــل 

ــایل  ــکل و ش ــران در ش ــی ای بین امللل

ــک خاســتگاه عمومــی وجــود  ــد، ی جدی

دارد، عنــوان کــرد: مــا بــرای تعییــن 

محــل دبیرخانــه و برگــزاری جلســات 

ــه را  ــن نکت ــد ای ــا بای ــم ام ــی داری آمادگ

ــه  ــا توج ــه ب ــم ک ــرار دهی ــر ق ــم مدنظ ه

ــه اینکــه متاســفانه عمــده تصمیــات  ب

در تهــران اتخــاذ می شــود، تصمیمــی 

گرفتــه نشــود کــه خــود مــا مانعــی بــرای 

اســت  قــرار  کــه  توافقاتــی  پیرشفــت 

ــیم. ــرد؛ باش ــورت گی ص

وی در ادامــه گفــت: اگــر ایــن اعتقــاد 

راســخ وجــود داشــته باشــد کــه ایــن 

مجموعــه  هــر  از  مســتقل  دبیرخانــه 

دیگــری ایجــاد شــود بایــد شــخصیت 

حقوقــی هــم داشــته باشــد تــا احیانــا بــه 

ــود  ــوق داده نش ــه ای س ــمت مجموع س

ــدی  ــدم توامنن ــر ع ــی ب ــائبه ای مبن و ش

مدیریتــی ایجــاد نگــردد.

پــل مــه خاطــر نشــان کــرد: زمانــی کــه 

ــرار  ــم ق ــار ه ــد را در کن ــای واح جزیره ه

توامنندی هــای  بــا  یــک  هــر  دهیــم، 

خــود می تواننــد مناینــده یــک ایــده و 

نظــر باشــند تــا در اتحــاد نهایــی، قدرتی 

را بوجــود آورد.

دبیــرکل انجمــن کشــتیرانی و خدمــات 

وابســته ایــران بــا اشــاره بــه تاســیس یــک 

کنرسســیوم لجســتیکی، اظهــار داشــت: 

ایــن کنرسســیوم بــا تجمیــع رسمایه های 

ُخــرد و کوچکــی شــامل 300 رشکــت 

ــته  ــه توانس ــاظ رسمای ــه لح ــه ب ــت ک اس

رقــم قابــل توجهــی را مدیریــت کنــد.

وی افــزود: اکنــون دولــت امــکان کمک 

ــدارد  ــت ن ــر عل ــه ه ــی را ب ــن مال و تامی

وحـــدت رویه، 
عامل مهم موفقیت 
مذاکـــــرات، 
پیگیــــری ها 
و مطــــالبات 
صنفــی اسـت
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ــده  ــن کنن ــان تامی ــر خودم ــن اگ بنابرای

ــری را  ــوان مطالبه گ ــیم می ت ــی باش مال

ــی  ــیر قانون ــکان و در مس ــد ام ــا رسح ت

افزایــش داده و نقــش واقعــی بخــش 

خصوصــی در اقتصــاد کشــور را رقــم 

ــم. بزنی

پــل مــه در خصــوص واردات نــاوگان بــه 

کشــور، گفــت: اگــر ایــن اجــاع و افــق 

ــوز  ــل از دادن مج ــی قب ــد کار گروه بلن

واردات بــه کامیون هــا وجــود داشــت، 

ورود  حــوزه  ایــن  در  ســودجو  افــراد 

ــده  ــد واح ــن َی ــد و همی ــدا منی کردن پی

ــتغالزایی  ــای اش ــت ه ــت فرص می توانس

ــد. ــدارک ببین را ت

وی افــزود: چــرا بایــد اجــازه دهیــم 

کــه  زمانــی  دهــد؟  رخ  اتفــاق  ایــن 

انــدازه  و  حــد  در  مــا  مطالبه گــری 

ــتگاه  ــر 10 دس ــا حداک ــت ب ــک رشک ی

ــط  ــّم فق ــّم و غ ــام ه ــد مت ــون، باش کامی

کامیون هــا  ایــن  پالک کــردن  بــرای 

خواهــد بــود تــا بــه چرخــه کار راه یابنــد 

امــا اگــر واقعیــت در قالــب یــک گــزارش 

تحلیلــی بــه مراجــع باالتــر مانند شــورای 

ــان شــود  ــه و بی ــی ارائ ــی امنیــت مل عال

ــل  ــه عوام ــون از جمل ــود کامی ــدم وج ع

ایســتا در توســعه اقتصادی و لجســتیکی 

کشــور اســت، قطعــا تصمیــات نافذتری 

می گــردد. اتخــاذ 

دبیــرکل انجمــن کشــتیرانی و خدمــات 

ــح کــرد: متاســفانه  ــران تری وابســته ای

از  موثــری  ارتبــاط  شــاهد  کنــون  تــا 

ســوی حــوزه حمل ونقــل جــاده ای بــا 

ــت  ــی امنی ــورای عال ــد ش ــزی مانن مراک

ملــی نبوده ایــم در حالــی کــه در جاهــای 

دیگــر ایــن اتفــاق رقــم می خــورَد و حتــی 

اگــر شــکل اجــاع در آن وجــود نداشــته 

باشــد، بــه راحتــی بــا دریافــت موافقت ها 

ــده و  ــع تصمیم گیرن ــات از مراج و مصوب

تصمیم ســاز، تســهیل حــوزه کســب وکار 

ــردد. ــم می گ ــا فراه آنه

وی در پایــان اظهــار کــرد: در مجمــوع 

بــا نظــرات دوســتان موافــق هســتیم، 

ــک  ــوان ی ــه عن ــه ب ــا آن  ک ــه هرحــال ب ب

عضــو جدیــد در مجموعــه ای کــه اغلــب 

ــی  ــل بین امللل ــوزه حمل ونق ــان در ح آن

ــدا  ــد، ورود پی ــت می کنن ــاده ای فعالی ج

کردیــم امــا ســعی خواهیــم کــرد تــا نقطه 

نظــرات ایــن جمــع را برتابیــم و نظریــه ای 

در تعــارض منافــع ارائــه ندهیــم.



14 آذر ۱۴۰۱

اخبار

مشــرتک  نشســت  دومیــن 

رشکت هــای  صنفــی  انجمن هــای 

ــور  ــی رسارس کش ــل بین امللل حمل ونق

پــس از پنــج ســال بــه میزبانــی انجمــن 

ــن  ــل بی ــل و نق ــای حم ــی رشکته صنف

املللــی اســتان خراســان رضــوی در 

تاریــخ 13 آذر 1۴01 و درمحــل ایــن 

انجمــن برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن 

ــران،  ــته ای ــات وابس ــتیرانی و خدم کش

در ایــن نشســت کــه دبیــر کل انجمــن 

خدمــات  و  کشــتیرانی  کشــتیرانی 

وابســته ایــران، روســا و دبیــران انجمــن 

شــال غرب،  اســتان های  هــای 

ــتان،  ــل، گلس ــی، اردبی ــان غرب آذربایج

اعضــای  و  بلوچســتان  و  سیســتان 

هیئــت مدیــره انجمــن خراســان رضــوی 

حضــور داشــتند، موضوعــات احیــای 

انجمن هــای  مشــرتک  دبیرخانــه 

املللــی  بیــن  حمل ونقــل  صنفــی 

مطالبــات  پیگیــری  بــرای  اســتان ها 

مشــرتک ملــی و همچنیــن تغییــر مفــاد 

آیین نامــه طــرح تضمینــی بیمــه مطــرح 

ــد و رشکت کننــدگان پیشــنهادات  گردی

و نظــرات خــود را ارائــه کردنــد.

»احمــد  نشســت  ایــن  ابتــدای  در 

زمانیــان« رییــس هیئــت مدیــره انجمــن 

حمل ونقــل  هــای  رشکــت  صنفــی 

بین املللــی خراســان رضــوی ضمــن 

اظهــار  حــارضان  بــه  خوشــامدگویی 

ــه  ــال 13۹6، جلس ــاه س ــرد: در آذرم ک

مناینــدگان  حضــور  بــا  مشــابهی 

انجمن هــای اســتان هــا برگــزار کردیــم. 

ــی در  ــام اقدامات ــه انج ــدف آن جلس ه

راســتای منافــع اعضــا بــود و بیانیــه ای 

نیــز در خصــوص تصمیــات جلســه 

ــا  ــد ت ــرار ش ــد و ق ــم گردی ــور تنظی مذک

بــه صــورت فصلــی ایــن جلســات برگــزار 

ــن  ــز ای ــرتکی نی ــه مش ــود و دبیرخان ش

موضــوع را پیگیــری کنــد.

از  پــس  متاســفانه  افــزود:  زمانیــان 

یکــی دو مــاه بــه دلیــل مســائلی کــه در 

انجمــن ایــران رخ داد مفــاد ایــن بیانیــه 

بــه محــاق فراموشــی ســپرده شــد و 

ــار دیگــر هــر تشــکل اســتانی  ــر ب ناگزی

بــه تنهایــی مشــکالت خــود را پیگیــری 

کــرد.

وی تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه انتخابــات 

ــاب  ــران و انتخ ــن ای ــد انجم دوره جدی

اعضــای آن تصمیــم گرفتــه شــد تــا بــار 

ــا حضــور  ــا برگــزاری نشســتی ب دیگــر ب

و  اســتان ها  انجمن هــای  مناینــدگان 

همچنیــن دبیــرکل انجمــن کشــتیرانی 

احیای دبیرخانه مشترک انجـمن های صنفی 
شرکـت های حمل ونقل بین المللی سراسر کشور



اخبار

آذر ۱۴۰۱ 15

ــوص  ــران در خص ــته ای ــات وابس و خدم

ــت،  ــاع اس ــه اج ــاز ب ــه نی ــائلی ک مس

ــه شــود و خــط  ــم و تهی ــه ای تنظی بیانی

ــردد. ــن گ ــه تعیی ــی دبیرخان مش

رییــس انجمــن خراســان رضــوی در 

ــور ۸  ــا حض ــم ب ــزود: امیدواری ــه اف ادام

تشــکل از رسارس کشــور بــرای پیگیــری 

دبیرخانــه  ملــی،  مشــرتک  مســائل 

تشــتت  از  تــا  تشــکیل  مشــرتکی 

نظارت هــا جلوگیــری شــده و بــه نوعــی 

ایــن دبیرخانــه احیــا گــردد.

وی بــا بیــان اینکــه هیــچ یــک از مفــاد 

اســت،  نیافتــه  تحقــق  قبــل  بیانیــه 

پیشــنهاداتی بــرای افــزودن بــه ایــن 

بیانیــه و تنظیــم و تهیــه بیانیــه جدیــد، 

ارائــه کــرد و اظهــار داشــت: رضوری 

دوره ای  نشســت های  کــه  اســت 

انجمن هــای کشــور هــر 3 مــاه یــک 

از اســتان ها  بــه میزبانــی یکــی  بــار 

تشــکیل شــود.

زمانیــان در خصــوص آیین نامــه ۸6 و 

۸۹ طــرح تضمینــی بیمــه، گفــت: اگــر 

قــرار اســت ایــن آیین نامــه تغییــر یابــد 

بایــد حتــا نظــرات تشــکل ها در آن 

لحــاظ گــردد. پیشــنهاد می دهیــم کــه 

ــا  ــه ب ــق دبیرخان نامــه مشــرتکی از طری

امضــای تشــکل ها بــرای بیمــه مرکــزی 

ارســال شــود.

در پایــان نشســت یــک روزه خــود در 

ــه  ــه ب ــر رضورت توج ــدس ب ــهد مق مش

محــور هــای مدیریتــی و اجرایــی ذیــل 

ــزوم حــل  ــر توجــه و ل ــد داشــته وب تاکی

ــد: ــد ورزیدن ــا تاکی آنه

در  صنفــی  اتحــاد  و  همبســتگی   

راه اعتــالی صنعــت حمــل ونقــل بیــن 

املللــی و ترانزیــت کشــور

 تــالش در جهــت تامیــن و اســتیفای 

بــا  اعضــاء  فــردی  و  حقــوق جمعــی 

تاکیــد بــر حفــظ و رعایــت ارزشــهای 

ــوی و اخــالق تجــاری و پیشــگیری  معن

از تخلفــات و قانــون گریــزی

 الــزام اعضــاء بــه رعایــت قوانیــن 

بــا مشــرتیان و  و مقــررات حرفــه ای 

ناســامل هــای  رقابــت  از  جلوگیــری 

ســطح  کمــی  و  کیفــی  ارتقــاء   

هــای  رسویــس  ارائــه  و  خدمــات 

ایمــن و  ،مناســب  مطمــن 

 تعامــل و همــکاری مســتمر و فــی 

ــم  ــوف و ه ــای موص ــن ه ــن انجم مابی

تشــکلهای  باســایر  همــکاری  چنیــن 

صنفــی در حــوزه حمــل ونقــل در داخل 

و ســایر کشــور هــا در جهــت ارتقــاء 

حقــوق و منافــع اعضــاء

 توجــه بــه امــر آمــوزش بــرای فعــاالن 

و مدیــران حمــل ونقــل بیــن املللــی 

دنیــای  در  آنچــه  از  اطــالع  و  کشــور 

و  واجــب  امــری  گــذرد  مــی  امــروز 

اجتنــاب ناپذیــر بــوده و بایــد در دســتور 

ــرد. ــرار گی ــا ق ــن ه ــه انجم کار هم

 محــل دبیــر خانــه مشــرتک بطــور 

بــه  و  ایــران  درانجمــن  مســتقل 

عددیــان  آقــای  دبیــری  مســئولیت 

خواهدبــود.

نشســت  جلســات  شــد  موافقــت   

انجمــن هــا بصــورت هــر ســه مــاه یکبــار 

ــردد. ــزار گ برگ

منعکــس  موضوعــات  خانــه  دبیــر   

و  پیگیــری  را  اعضــا  ســوی  از  شــده 

اطــالع  بــه  را  نتیجــه  اســت  موظــف 

برســاند. اعضــاء 

جهــت  مجــازی  گــروه  تشــکیل   

پیشــنهادات و  نظــرات  انعــکاس 

همبســتگی  اعــالم  ضمــن  پایــان  در 

ــدگان  ــاء کنن ــه ای، امض ــی و حرف صنف

کردنــد  امیــدواری  بیانیه،ابــراز  ایــن 

همــه ارکان مدیریتــی و تصمیــم گیــری 

کشــور بــه نقــش انجمــن هــای صنفــی 

ــان  ــاد، ای ــی اقتص ــکلهای مردم و تش

ــرای  ــود را ب ــی خ ــذا آمادگ ــد و ل بیاورن

ارتقــاء صنعــت حمــل ونقــل عزیــز اعــالم 

ــتند. داش
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ســازمان  زیربنایــی  امــور  معــاون   

بــرای  گفــت:  دریانــوردی  و  بنــادر 

تحقــق توســعه تجــارت دریامحــور در 

خوزســتان، بــرای ۸6 پــروژه زیرســاختی 

ریــال  میلیــارد  هــزار   31 از  بیــش 

رسمایه گــذاری دولتــی صــورت گرفــت.

ــد میدانــی  ــن بازدی علــی فتحــی ضم

ویــژه  منطقــه  عمرانــی  پروژه هــای  از 

جمــع  در  امــام  بنــدر  اقتصــادی 

خرنــگاران اظهــار کــرد: ایــن بنــدر بــه 

عنــوان بزرگرتیــن بنــدر ناحیــه جنــوب 

ــا  ــر همجــواری ب غربــی کشــور عــالوه ب

70 درصــد از مراکــز مهــم صنعتــی و 

ــی را  ــش مهم ــز نق ــور نی ــی کش جمعیت

ــای  ــن کااله ــری و تأمی ــره تراب در زنجی

اساســی کشــور دارد.

وی افــزود: ســازمان بنــادر و دریانــوردی 

ــا  ــروژه ب ــداد ٨٦ پ ــارض تع ــال ح در ح

اعتبــاری بالــغ بــر 31 هــزار و ۴0۸ 

ــادر  ــام و بن ــدر ام ــال در بن ــارد ری میلی

اجــرا  و  تابعــه آن در دســت مطالعــه 

ســازمان  عامــل  هیئــت  دارد.عضــو 

ــا بیــان اینکــه در  ــوردی ب بنــادر و دریان

ــزار و 270  ــر ۸ ه ــغ ب ــاری بال ــال ج س

پروژه هــای  ایــن  بــه  ریــال  میلیــارد 

شــده  داده  اختصــاص  زیرســاختی 

ــش از ۵  ــون بی ــم اکن ــزود: ه ــت، اف اس

ــارات  ــن اعتب ــال از ای ــارد ری ــزار میلی ه

ــود  ــی می ش ــه پیش بین ــده ک ــذب ش ج

ــت،  ــان اس ــه در جری ــی ک ــا تالش های ب

مابقــی ایــن اعتبــار بــه زودی جــذب 

یــادآور  شــود.فتحی  درصــدی   100

دریانــوردی  و  بنــادر  ســازمان  شــد: 

آمادگــی دارد تــا در صــورت نیــاز بــا 

دیگــر،  کاربــردی  پروژه هــای  تعریــف 

بنــادر  عمرانــی  اعتبــارات  ســهم 

خوزســتان را افزایــش دهــد.

وی بــه بخشــی از تعهــدات ســازمان 

قالــب  در  دریانــوردی  و  بنــادر 

در  اجتاعــی  مســئولیت های 

افــزود:  و  کــرد  اشــاره  خوزســتان 

شــدید  محدودیت هــای  وجــود  بــا 

ــن ســازمان پروژه هــای  ــا ای ــاری ام اعتب

مختلفــی را در حــوزه جــاده و ایجــاد 

ــق  ــور در مناط ــاخت های دریامح زیرس

ــه  ــا زمین کــم برخــوردار تعریــف کــرده ت

شــغلی  پایــدار  فرصت هــای  ایجــاد 

شــود. فراهــم 

امــور  توســعه  و  مهندســی  معــاون 

زیربنایــی ســازمان بنــادر و دریانــوردی 

ــروژه  بیــان کــرد: در ایــن راســتا، ســه پ

ــزات  ــن تجهی ــی و تأمی ــی، عمران اجرای

بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۹۵۴ میلیــارد 

ریــال در بنــدر شــادگان و و در بنــدر 

ســجافی نیــز ســه پــروژه دیگــر عمرانــی 

و تجهیزاتــی بــا اعتبــار ۸۸۴ میلیــارد 

اجــرا  یــا  مطالعــه  دســت  در  ریالــی 

ــاده  ــداث ج ــه اح ــت.فتحی در ادام اس

)ره(  امــام خمینــی  بنــدر  کمربنــدی 

پروژه هــای  ردیــف  در  را  آبــادان  بــه 

ــا  ــوردی ب ــادر و دریان ــازمان بن ــم س مه

اجتاعــی  مســئولیت های  محوریــت 

عنــوان کــرد و گفــت: ایــن پــروژه بــا 

اعتبــاری بالــغ بــر یــک هــزار و 2۸3 

میلیــارد ریــال بــه امتــام رســیده کــه در 

ــه،  ــهری منطق ــک ش ــار ترافی ــش ب کاه

نتیجــه تأثیرگــذاری داشــته اســت.

عضــو هیئــت عامــل ســازمان بنــادر 

احــداث  و  بــه مطالعــه  و دریانــوردی 

ــه مجتمــع بنــدری  شــبکه گازرســانی ب

و  کــرد  اشــاره  )ره(  خمینــی  امــام 

افــزود: ایــن پــروژه بــا ۹60 میلیــارد 

ــار از پیرشفــت فیزیکــی ۸6  ــال اعتب ری

اســت. برخــوردار  درصــدی 

وی گفــت: ایــن پــروژه کــه بــه زودی در 

ــرد،  ــرار می گی ــرداری ق ــره ب ــتانه به آس

ــور  ــرای حض ــبی ب ــیار مناس ــه بس زمین

رسمایه گذاری هــای بخــش خصوصــی 

در منطقــه محســوب می شــود.

بیــش از ۳۱ هزار 
میـلیارد ریــال در 
بنادر خوزســـتان 
سرمایه گذاری شد

ــابق راه و  ــر س ــمی وزی ــتم قاس  رس

شهرســازی بعــد از تحمــل یــک دوره 

 17 پنجشــنبه  روز  صبــح  بیــاری، 

آذرماه 1۴01 دار فانی را وداع گفت.

مراســم تشــییع پیکــر مرحــوم رســتم 

قاســمی، صبــح روز یکشــنبه 20 آذرماه 

ــم )ص(  ــر اعظ ــجد پیام ــل مس از مقاب

محالتــی  شــهید  شــهرک  در  واقــع 

تهــران بــه ســمت مقــره الشــهدای ایــن 

شــهرک برگــزار شــد.

از  پــس  قاســمی  رســتم  پیکــر   

از ســوی حجت االســالم  اقامــه منــاز 

واملســلمین علی اکــری بــرای تدفیــن 

در  زهــرا)س(  بهشــت   2۴ قطعــه  در 

جــوار شــهیدان بدرقــه شــد. همچنیــن 

ــر  ــمی وزی ــوم قاس ــود مرح ــم یادب مراس

ســابق راه و شهرســازی روز دوشــنبه 

ــم )ص(  ــر اعظ ــجد پیام 21 آذردر مس

شــهرک شــهید محالتــی برگــزار گردید.

وی در دولت دهم وزیر نفت بود.

رستم قاسمی، وزیر سابق راه و 
شهرسازی درگذشت
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  جلســه شــورای گفتگــوی اعضــای 

و  کشــتیرانی  انجمــن  مدیــره  هیئــت 

ذینفعــان  ایــران،  وابســته  خدمــات 

حمــل  صنعــت  انــدرکاران  دســت  و 

بــه دعــوت مدیــرکل  و نقــل دریایــی 

بنــادر و دریانــوردی اســتان هرمــزگان بــا 

هــدف افزایــش تعامــالت فــی مــا بیــن و 

ــوزه  ــای ح ــش ه ــرت چال ــایی بیش شناس

تجــارت دریا محور در ســالن مهانرسای 

ــد.  ــزار ش ــی برگ ــهید رجای ــدر ش بن

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن 

کشــتیرانی و خدمــات وابســته ایــران، 

ــای  ــور اعض ــا حض ــه ب ــه ک ــن جلس در ای

دبیــرکل و اعضــای هیئــت مدیــره انجمن 

کشــتیرانی وخدمــات وابســته ایــران و 

ــادر  ــرکل بن ــژاد، مدی ــاس ن ــین عب حس

ــزار  ــزگان برگ ــتان هرم ــوردی اس و دریان

همچــون:  موضوعاتــی  دربــاره  شــد، 

ــه  ــف هزین ــر مرتوکه ــتمل ب کانتیر)مش

بــه  الــزام   ،)... و  کاال  امحــاء  هــای 

اســتاندارد اجبــاری ایزوتانــک هــا، اخــذ 

 FREE ــات ــه عملی ــرم تخلی ــه ن تعهدنام

ــتی،  ــه از کش ــه زبال ــه تخلی OUT، هزین

جرثقیــل هــای تخلیــه زبالــه از کشــتی، 

جرثقیــل هــای ســاحلی، مطالبــه مجــدد 

هزینــه هــای کشــتی و ســایر موضوعــات 

ــد. ــر ش ــادل نظ ــث و تب ــی بح فعالیت

بررســی  ابتــدا  مذکــور،  جلســه  در 

مــوارد جلســه قبــل در ســال 1۴00 و 

ارائــه توضیحــات طرفیــن بابــت پیگیــری 

هــای انجــام شــده و دریافــت گــزارش و 

ــل در  ــه تعل ــای الزم و در نتیج ــخ ه پاس

روال جلســه جــاری در دســتور کار قــرار 

گرفــت و مقــرر گردیــد از ایــن پــس ظــرف 

مــدت 1 هفتــه از زمــان جلســه مصوبــات 

و صورتجلســات بــه طرفیــن ابــالغ گــردد 

و 1 هفتــه زمــان نیــز بــرای ادیــت نهایــی 

و اظهــار نظرهــای احتالــی در نظــر 

گرفتــه شــود.

طــرح  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 

مشــکالت موجــود در خصــوص مــاده 

3۸ و همچنیــن مشــکالت رشکتهــا و 

ــه  ــدام ب ــر ک ــه ه ــدری ک ــای بن اپراتوره

ــتند  ــر هس ــل درگی ــن معض ــا ای ــی ب نوع

از موضوعــات مهــم دیگــری بــود کــه 

تعییــن شــد طــی 10 روز  نتیجــه  در 

کارگروهــی تشــکیل گــردد و نامــه ای 

بنــادر  اداره  پیشــنهاد  عنــوان  تحــت 

و  ســازمان  مدیریــت  بــرای  هرمــزگان 

گــردد. ارســال  اســتانداری 

در  شــده  مطــرح  مســائل  دیگــر  از 

جلســه شــورای گفتگــوی اعضــای هیئت 

مدیــره انجمــن کشــتیرانی و خدمــات 

وابســته ایــران ترغیب بیشــرت شــناورهای 

بــزرگ بــرای تــردد در بنــادر و مشــکالت 

تــردد شــناورهای کوچــک بــود کــه مقــرر 

بیشــرت  تــردد  ترغیــب  بــرای  گردیــد 

شــناورهای بــزرگ علیرغــم مشــکالت 

ــن  ــم، افزایــش تعــداد گنــرتی کری تحری

ها)کــه از 3 بــه ۸ عــدد انجــام شــده 

ــط  ــای مرتب ــه ه ــل هزین ــت( و تعدی اس

بــرای شــناورهای بــزرگ در دســت اقــدام 

ــرد.  ــرار گی ق

صــدور  در  تاخیــر  مشــکالت 

صورتحســابها و بــه تبــع آن مشــکالت 

مرتبــط بــا owner از مــوارد مهمــی بودند 

کــه در جلســه شــورای گفتگــوی اعضای 

کشــتیرانی  انجمــن  مدیــره  هیئــت 

وخدمــات وابســته ایــران در بنــدر شــهید 

رجایــی مــورد بحــث قــرار گرفتــه ودر 

نتیجــه مقــرر شــد موضــوع بررســی شــود 

و بــا توجــه بــه اینکــه همــکاران اداره 

بنــدر عنــوان منودنــد کــه بعــد از دریافت 

ــادر  ــاب ص ــاعته صورتحس ــرم F 2۴ س ف

ــه  ــا حلق ــی ت ــوع بررس ــود ، موض ــی ش م

ــود. ــدا ش ــل پی ــن معض ــوده ای مفق

همچنیــن کمبــودshort crane و عــدم 

تخصیــص آن بــه بخــش خصوصــی از 

دیگــر مــوارد مطــرح شــده در ایــن جلســه 

بــود کــه بــا توجــه بــه اولویــت هــای 

بــه کاالهــای   short crane تخصیــص

اساســی و شــناورهای متفرقــه و ترافیــک 

کاری ایــن بخــش مقــرر شــد امــکان 

تخصیــص بــه بخــش خصوصــی بــا توجه 

ــه از  ــد تخصیــص یافت ــات جدی ــه امکان ب

ســوی رشکــت پدیــدآوران بررســی شــود.

هم اندیشی دست اندرکاران صنعت حمل و نقل دریایی 
با مـدیرکل بنادر و دریـانوردی استان هرمزگــان
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   فناوری هــای هوشــمند تحــول اثربخــش زیــادی در حــوزه 

صنعــت حمل ونقــل دریایــی بــه وجــود آورده اســت. بــا 

اســتفاده از فناوری هایــی نظیــر دوربیــن، رادار، ســونار، جــی.

پــی.اس و بســیاری از حســگرها طــی ســال های گذشــته، 

ــده  ــاده تر ش ــوردان س ــرای دریان ــتی ب ــت کش ــری و هدای راه

اســت. انتظــار مــي رود در آینــده نزدیــک حتــی وظیفــه ناوبری و 

هدایــت کشــتی به طــور کامــل بــه سیســتم های هوشــمند 

واگــذار شــود. بــر اســاس پیش بینــی محققــان تــا ســال 20۵0 

اولیــن کشــتی اقیانوس  پیــای بــدون رسنشــین در عرصــه 

دریاها تردد خواهد کرد. 

و  هزینــه  جدیــد  فناوری هــای  از  بهره گیــری  بی تردیــد 

خطــای انســانی را روی کشــتی به شــدت کاهــش می دهــد. 

به این ترتیــب بهــره وری نیــروی انســانی در کشــتیرانی به طــور 

تنگناهــای  اینکــه  ضمــن  می یابــد.  افزایــش  چشــمگیری 

ســوخت،  صعــودی  قیمــت  مالــی،  فشــارهای  اقتصــادی، 

محدودیت هــای زیســت محیطی و دشــواری کار در کشــتی های 

غول پیکــر معمولــی در عالقه منــدی و اشــتیاق مالــکان کشــتی 

ــا  ــرا ب ــت؛ زی ــر نیس ــد بی تأثی ــتی های جدی ــتفاده از کش ــه اس ب

ایــن کشــتی ها مالــکان بــا هزینــه کمــرت ســود بیشــرتی را کســب 

می کننــد. بــا رشوع زمزمه هــای هوشــمند ســازی در صنعــت 

 ،)ITF( کشــتیرانی، فدراســیون جهــاين كارگــران حمل ونقــل

ــوردی  ــی دریان ــازمان جهان ــی کار )ILO( و س ــازمان بین امللل س

)IMO( به شــدت بــر روی آن مترکــز کرده انــد.  بــه همیــن منظــور 

در اجــالس فدراســیون جهــاين كارگــران حمل ونقــل ســال 

ــمند  ــا هوش ــیون ی ــث اتوماس ــون بح ــاون، پیرام ــپ ت 2017 کی

ــر بخش هــای مختلــف حمل ونقــل، حــذف  ــرات آن ب ســازی و اث

ــی و  ــای اجتاع ــردن نهاده ــات ک ــغلی و بی ثب ــای ش فرصت ه

ــه عمــل آمــد.  سیاســی بحــث و بررســی ب

دکــرت ســامان رضایــی، دبیــر و نائــب رئیــس هیئت مدیــره 

کــه  ایــران  تجــاری  دریانــوردان  کارگــری  انجمــن صنفــی 

ــود،  ــن اجــالس رشکــت کــرده ب ــران در ای ــده ای ــوان مناین به عن

ــن اجــالس  ــه مباحــث ای ــا توجــه ب ــد: ب ــه می گوی ــن زمین در ای

ــا  ــین تنه ــدون رسنش ــک و ب ــتی های متام اتوماتی ــوع کش موض

رشکت هــای  منی شــود.  خالصــه  آن هــا  فنــی  مســائل  بــه 

 Kongsberg، MUNIN ــد ــتی ها مانن ــوع کش ــن ن ــازنده ای س

باورنــد کــه ســاخت کشــتی های  ایــن  بــر   Rolls Royce و

متام اتوماتیــک، بــدون حضــور دریانــوردان و یــا بــا کاهــش 

خدمــه آن هــا امکان پذیــر اســت، امــا نکتــه قابل تأمــل آن اســت 

ــن و  ــه قوانی ــورها ب ــی، کش ــن پروژه های ــرای چنی ــرای اج ــه ب ک

ــرت  ــا بس ــد ت ــاج دارن ــی احتی ــی و بین امللل ــتاندارد هاي مل اس

ــود. ــم ش ــا فراه ــرای آن ه ــب ب مناس

وی بــا بیــان اینکــه هــدف ســازندگان کشــتی های هوشــمند 

ارائــه خدمــات و سیســتم های جدیــد اســت، می افزایــد: ادعــای 

ســازندگان کشــتی های هوشــمند، ســطح ایمنــی بــاال، حــذف 

تأثیر هوشمند سازی بر حرفه دریانوردی
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خطاهــای انســانی، حــذف هزینه هــای مربــوط بــه نیــروی کار، 

آمــوزش، حقــوق و مســائل بهداشــتی کارکنــان و غیــره اســت. 

ــا افزایــش  ــر شــده و ب ــات و کنــرتل دقیق ت ضمــن اینکــه عملی

راندمــان در حوزه هــای پرهزینــه ماننــد مــرف ســوخت مواجــه 

خواهیــم بــود.

ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــازی معتقدن ــت کشتی س ــان صنع کارشناس

ــود حــدود  ــا کمب ــوردی ب اینکــه در  ســال2020 صنعــت دریان

۹2 هــزار افــرس مواجــه بــود، هوشــمند ســازی در بخــش نیــروی 

انســانی مشــکلی ایجــاد منی کــرد. ایــن در حالــی اســت 

ــه رکــود  ــا توجــه ب ــر اســاس گــزارش مؤسســه Drewry ب کــه ب

صنعــت کشــتیرانی، طــی چهــار ســال آینــده تنهــا حــدود 300 

فرونــد کشــتی در بخــش تجــاری بــه نــاوگان کشــتیرانی جهــان 

ــا ســال 2026  ــود افــرس ت ــن کمب ــه خواهــد شــد؛ بنابرای اضاف

ــن صــورت هوشــمند  ــر اســت کــه در ای تنهــا حــدود 7700 نف

ــذار  ــتی ها تأثیرگ ــانی روی کش ــروی انس ــش نی ــازی در کاه س

اســت. بــر اســاس پیش بینــی کارشناســان در خصــوص از 

ــمند  ــا هوش ــی ب ــاغل دریای ــد مش ــدود ۴0 درص ــن ح ــن رف بی

شــدن کشــتی ها اگرچــه ممکــن اســت کشــتی های هوشــمند 

بــرای مالــکان منافعــی را بــه همــراه داشــته باشــد، امــا قطعــًا 

ــت. ــد داش ــر خواه ــم درب ــی را ه ــی بزرگ ــیب های اجتاع آس

ــوری  ــتیرانی جمه ــده در کش ــات انجام ش ــاس تحقيق ــر اس ب

ــتیرانی  ــتی های کش ــه کش ــه اينك ــه ب ــا توج ــران، ب ــالمی ای اس

جمهــوری اســالمی ایــران هنــوز بــه رشایــط ایــده آل هوشــمند 

ســازی نرســیده اند، امــا به واســطه به کارگیــری تکنولوژی هــای 

ــا  ــا تعــداد 30 ی ــد اگــر در دهه هــای گذشــته کشــتی ها ب جدی

۴0 دریانــورد کاالهــا را جابه جــا می کردنــد، امــروزه کشــتی های 

بســیار بــزرگ بــا تعداد نفرات بســیار کمــرت حدود 20 یــا 22 نفر 

ــا هوشــمندتر شــدن کشــتی ها  ــن ب جابه جــا می شــوند؛ بنابرای

ــه  ــه ای ک ــود. به گون ــرت می ش ــا کم ــر روی آن ه ــرات ب ــداد نف تع

ــای  ــه فعالیت ه ــی ب ــای عملیات ــانی از فعالیت ه ــای انس نیروه

نظارتــی و به تدریــج نظــارت از راه دور می پردازنــد. البتــه نکتــه 

منفــی سیســتم هوشــمند ســازی ایــن اســت کــه هیــچ گاه 

منی تــوان به طــور قطعــی مطمــن بــود کــه سیســتم کار خــود را 

همــواره درســت انجــام می دهــد؛ چراکــه کوچک تریــن مشــکل 

در ارتباطــات سیســتم ها بــا یکدیگــر به خصــوص بــر روی دریــا 

می توانــد تبعــات بزرگــی را بــه همــراه داشــته باشــد.

ــرادی  ــرای اف همچنــني نقــش دولت هــا در ایجــاد اشــتغال ب

کــه از محــل هوشــمند ســازی بیــکار می شــوند را رضوری اســت 

و ورود ماشــین های هوشــمند بــه معنــای بیــکار شــدن بســیاری 

از افــرادی اســت کــه در صنعــت دریانــوردی فعالیــت می کننــد. 

ــورد در  ــران حــدود 100 هــزار نفــر دریان در حــال حــارض در ای

ــت  ــرت از GT ۵00 فعالی ــت کم ــا ظرفی ــک ب ــتی های کوچ کش

ــه نقطــه ای برســد  می کننــد؛ بنابرایــن اگــر هوشــمند ســازی ب

اســتفاده شــود،  روی کشــتی ها  نیروهــای کمــرتی  از  کــه 

مســئوالن بایــد مزایــا و معایــب آن را در نظــر بگیرنــد و ســپس به 

ایــن امــر اقــدام کننــد.

 پیرشفــت در زمینــه هوشــمند ســازی، مالــکان کشــتی و 

صاحبــان رشکت هــای بــزرگ حمل ونقــل را بــر آن داشــته 

بــا اســتفاده از فناوری هــای جدیــد هزینه هــای  تــا  اســت 

خــود را پاییــن آورده و از خطــرات دریانــوردی كــم كننــد. بــرای 

مثــال پیش بینــی تعمیــرات، بهینــه کــردن کارایــی تجهیــزات، 

ــرتل  ــاًل کن ــودکار و عم ــین آالت خ ــیون و ماش ــش اتوماس افزای

ــه  ــت ک ــواردی اس ــه م ــانی ازجمل ــروی انس ــدون نی ــتی ب کش

ــهیل در  ــرای تس ــمند ب ــتی هوش ــک کش ــاخت ی ــت س در جه

ــت.  ــده اس ــا تعریف ش ــش هزینه ه ــی و کاه ــل دریای حمل ونق

آن  موتورخانــه  به خصــوص  و  کشــتی  داخــل  در  همچنــني 

پارامرتهــای زیــادی بایــد کنــرتل شــوند کــه از مهم تریــن آن هــا 

می تــوان بــه درجــه حــرارت، فشــار روغــن و آب، ســطح مخــازن، 

ــی و  ــرکات انتقال ــامل ح ــناور )ش ــت ش ــان، موقعی ــرتل جری کن

چرخشــی(، رسعــت، گشــتاور، ولتــاژ و جریــان بــرق، وضعیــت 

ــک کشــتی  ــی اشــاره کــرد. مال ــزات جانب ماشــین آالت و تجهی

ــوردی  ــوارد و دریان ــن م ــازی ای ــق و بهینه س ــرتل دقی ــرای کن ب

ایمــن در متامــی زمان هــای فعالیــت، چــاره ای جــز اســتفاده از 

سیســتم های کنرتلــی اتوماتیــک نــدارد کــه ایــن کار درنهایــت 

ــه موتورخانه هــای خالــی از نیــروی انســانی منجــر می شــود. ب

البتــه رابطــه هوشــمند ســازی کشــتی ها و کاهــش تدریجــی 

نیــروی انســانی می توانــد اســتدالل صحیحــی نباشــد. چراکــه 

ــی  ــش ایمن ــتی ها، در افزای ــازی کش ــمند س ــای هوش اولویت ه

دریانــوردی، حفاظــت از محیط زیســت و کاهــش هزینه هــا 

ــتی و  ــکان کش ــا مال ــل کاره ــن قبی ــا ای ــت ام ــدت اس در درازم

صاحبــان رشکت هــای حمل ونقــل دریایــی را ناخواســته بــه 

ــه کشــتی ســوق می دهــد؛  ســمت کاهــش بیش ازپیــش خدم

ــهولت  ــود س ــی باوج ــای دیجیتال ــه عکس ه ــور ک ــا هان ط ام

بیشــرت هنــوز نتوانســته اســت لــذت داشــن آلبــوم عکــس 

ــن  ــا کتــب و مجــالت الکرتونیکــی جایگزی را کاهــش دهــد و ی

مناســبی بــرای نســخ کاغــذی نشــده اند، شــاید هوشــمند 

ســازی کامــل کــه منجــر بــه کاهــش بیش ازپیــش نیــروی 

توجیه هــاي  علی رغــم  باشــد،  کشــتی ها  روی  بــر  انســانی 

ــود. ــرا نش ــل اج ــکان، در عم ــرای مال ــادی ب اقتص

بر اساس پیش بینی محققان تا سال 2050 اولین 
کشتی اقیانوس  پیمای بدون سرنشین در عرصه 

دریاها تردد خواهد کرد
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بررســیتجربــهکشــورهایمنتخــبدرزمینهتوســعه
لجستیک

یکــی از مهمرتیــن راهکارهــا بــرای بهبود وضعیت لجســتیک، 

ــورهای  ــاب کش ــت. انتخ ــایر کشورهاس ــارب س ــتفاده از تج اس

ــت و در  ــت اس ــز اهمی ــاط حائ ــن ارتب ــز در ای ــی نی ــورد بررس م

مطالعــه حــارض بــا توجــه به پیــرشو بودن لجســتیک کشــورهای 

کــره جنوبــی و هنــد و وضعیــت مناســب آنهــا در شــاخص 

ــه و  ــن زمین ــه در ای ــل توج ــوالت قاب ــتیک و تح ــرد لجس عملک

در  به عــالوه  و  کالن  برنامه  ریزی هــای  در  موفــق  تجربیــات 

دســرتس بــودن اطالعــات کافــی در زمینــه موضــوع مــورد بحــث 

انتخــاب شــده اند.

۴-۱. کره جنوبی
ــه  ــرشوی منطق ــورهای پی ــی از کش ــی یک ــره جنوب ــور ک کش

ــات  ــت و تجربی ــتیکی اس ــعه لجس ــيفیک در توس ــیا و پاس آس

ــوزه دارد.  ــن ح ــای کالن در ای ــه برنامه  ریزی ه ــی در زمین موفق

 ،)LPI( ــتیکی ــرد لجس ــاخص عملک ــاس ش ــه براس ــوری ک به ط

ــه  ــال 2016 ب ــور در س ــن 160 کش ــی را در بی ــه 2۴ جهان رتب

ــاص داد.  ــود اختص خ

کشــور کــره جنوبــی از دهــه 1۹۹0، تدویــن و اجــرای برنامه ها 

و قوانیــن لجســتیکی جامــع را در دســتور کار خــود قــرار داده 

اســت. در حالــی کــه پیــش از آن، برنامه هــای لجســتیکی 

به صــورت مجــزا و بــر روی تک تــک مدهــای حمل ونقــل مترکــز 

داشــتند.

از دهــه 2000، سیاســت های لجســتیکی ایــن کشــور به جای 

ــود لجســتیک  ــعه خ ــر روی توس ــت، ب ــتیبانی صنع ــط پش فق

به عنــوان یــک صنعــت مجــزا و  هــاب لجســتیکی منطقــه مترکــز 

ــع کاال را کــه در ســال  ــون ارتقــای توزی ــن کشــور قان یافــت. ای

1۹۹1 تصویــب شــده بــود در ســال 2007 بــا ســند چارچــوب 

سیاســت های  لجســتیک  به عنــوان ســند پایــه بــرای اقدامــات 

حــوزه لجســتیک جایگزیــن منــود. از آن زمــان بــه بعــد، برنامــه 

جامــع لجســتیک ملــی 10 ســاله براســاس خطــوط راهنــا و 

ــردد.  ــن می گ ــوق تدوی ــند ف ــای س جهت گیری ه

۴-۱-۱. سند چارچوب سیاست های لجستیک
ایــن ســند، چارچــوب قانونــی بــرای توســعه صنعت لجســتیک 

اســت. ایــن ســند وظایــف بخش هــای خصوصــی و دولتــی را در 

ســطوح مختلــف ملــی تــا محلــی تبییــن منــوده و مترکز ویــژه ای 

در حایــت از صنعــت لجســتیک بــرای ارتقــای کارآیــی و 

چالش ها و موانع توسعه 
لجستیک در بخش حمل و 
نقل ایران )بخش چهارم(
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رقابت پذیــری دارد. هــدف از سیاســت های لجســتیکی در ایــن 

ســند، توســعه نظام منــد صنعــت لجســتیک از طریــق تشــویق 

بــه ارائــه فعالیت هــای لجســتیک بــه موقــع، بــا کیفیــت و ایمــن 

اســت. همچنیــن هــدف از ســند چارچــوب سیاســت های 

لجســتیک، یکپارچه ســازی و هاهنگ ســازی سیاســت های 

دولــت در حــوزه لجســتیک اســت. 

ــی،  ــره  جنوب ــی ک ــل و دریای ــن، حمل ونق ــور رسزمی وزارت ام

مســئولیت تدویــن برنامه هــای جامــع لجســتیک ملی 10 ســاله 

را برعهــده دارد. محتــوای ایــن برنامــه در ســند مشــخص شــده 

کــه عبــارت اســت از:

 لحــاظ منــودن تحــوالت و توســعه لجســتیک در ســطح 

ــی، ــره جنوب ــی در ک جهان

زیرمجموعه هــای  از  یــک  هــر  بــا  مرتبــط  موضوعــات   

تخلیــه،  و  بارگیــری  انبــارداری،  )حمل ونقــل،  لجســتیک 

از  یــک  ...( و هاهنگــی سیاســت های هــر  و  بســته بندی 

حمل ونقــل، مدهــای 

بــرای  رسمایه  گــذاری  برنامه هــای  و  اولویت بنــدی   

لجســتیکی، تجهیــزات  و  تأسیســات 

 توســعه زیرســاخت ها بــرای افزایــش یکپارچــه سیســتم 

ــتیک، لجس

از طریــق  بهبــود کارآیــی لجســتیک  بــرای  اقداماتــی   

آن، استاندارد ســازی 

 همکاری و ارتقای دانش و اطالعات فعالیت حوزه،

 اقدامات برای تقویت رقابت پذیری صنعت لجستیک،

توســعه  و  لجســتیک  بــرای  انســانی  نیــروی  تربیــت   

لجســتیکی، تکنیک هــای 

 اقدامات برای پشتیبانی بین املللی شدن صنعت،

 سایر اقدامات برحسب رضورت.

وزارتخانــه بــرای تدویــن برنامه هــای 10 ســاله، از طریــق 

ــتیکی و  ــای لجس ــط، بنگاه ه ــی مرتب ــی و محل ــای دولت نهاده

ســایر نهادهــا و تشــکل ها پشــتیبانی می شــود. عالوه بــر برنامــه 

10 ســاله، وزارتخانــه موظــف اســت برنامــه اجرایــی ســاليانه را 

ــتیک  ــرای لجس ــع ب ــه جام ــن برنام ــد. همچنی ــن کن ــز تدوی نی

منطقــه ای نیــز توســط شــهرداری ها تهیــه می شــود کــه مکمــل 

برنامــه کالن ملــی بــوده، امــا مترکــز جغرافیایــی آن محلــی 

اســت. 

ــی  ــود کارآی ــتیکی، بهب ــت های لجس ــوب سیاس ــند چارچ س

سیســتم لجســتیک را از طریــق ســه عامــل مدنظــر قــرار داده 

اســت:

توسعه فیزیکی تأسیسات و تجهیزات لجستیکی 
توســعه فیزیکــی تأسیســات و تجهیزات لجســتیکی بــا موظف 

منــودن وزارتخانــه امــور رسزمیــن، حمل ونقــل و دریایــی و 

ــی از  ــی و مال ــت اجرای ــرای حای ــش ب ــاد دان ــه اقتص وزارتخان

ــژه  ــه توجــه وی ــن زمین ــر می شــود. در ای توســعه آنهــا امکان پذی

بــه ســازگاری توســعه ها از لحــاظ قابلیــت اتصــال آنهــا بــه کل 

ــن  ــرد. تأمی ــورت می گی ــانی ص ــری از همپوش ــبکه و جلوگی ش

ــز مدنظــر قــرار می گیــرد. ــرای همــکاری در توســعه نی ــی ب مال

 

استاندارد سازی در حوزه لجستیک
استانداردســازی به طــور خــاص در حوزه هــای تجهیــزات و 

نیــز محاســبه هزینه هــای لجســتیکی مدنظــر اســت. اعطــای 

امتیــازات تشــویقی و ترجیحــی بــه رشکت هایــی کــه ایــن 

استانداردســازی را جــاری می کننــد، ماننــد حایــت مالــی یــا 

تخفیــف نــرخ دریافــت خدمــات، ازجملــه ایــن اقدامــات اســت.

توسعه قابلیت )ICT( برای کارآیی لجستیک
و  دریایــی  و  حمل ونقــل  رسزمیــن،  امــور  وزارتخانه هــای 

ــویق و  ــه تش ــف ب ــره، موظ ــرک ک ــاد گم ــش و نه ــاد دان اقتص

ارتقــای اســتفاده از سیســتم های اطالعاتــی در حوزه لجســتیک 

هســتند. در ســند، امــکان حایــت مالــی از برنامه هــای مرتبــط 

ــده شــده اســت. به عــالوه، ایجــاد شــبکه های خــاص و نیــز  دی

شــبکه های یکپارچــه اطالعــات لجســتیک، توســط نهادهــای 

ــردازش  ــزوم جهــت جمــع آوری، تحلیــل، پ مرتبــط در صــورت ل

و بازنــرش اطالعــات لجســتیکی، در ایــن ســند پیش بینــی 

ــرای ایــن منظــور یــک کمیتــه فرعــی به عنــوان  شــده اســت. ب

ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــده در نظ هاهنگ کنن

ازجملــه مســائل دیگــری کــه در ایــن ســند بــه آن توجــه شــده 

اســت، می تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد:

- حایــت از ایجــاد رشکت هــای 3PL یــا ارتقــای رشکت هــای 

ســنتی بــه 3PL )ازجملــه حایــت مالــی(،

- مســئولیت وزارتخانــه امــور رسزمیــن، حمل ونقــل و دریایــی  

در ایجــاد و اداره پایــگاه داده ملــی لجســتیک،

بــا  مرتبــط  لجســتیکی  رشکت هــای  صالحیــت  تأییــد   -

ارزش افــزوده، خدمــات  و  انبــارداری  حمل ونقــل، 

ــا  ــط ب ــتیکی مرتب ــای لجس ــروج رشکت ه ــرتل ورود و خ - کن

حمل ونقــل، انبــارداری و خدمــات ارزش افــزوده،

- کنــرتل ورود و خــروج رشکت هــای لجســتیکی بــه کســب و کار 

حداقــل  تعییــن  طریــق  از  بین املللــی  بــار  فــورواردری 

اســتانداردها،

ــاوری  ــوآوری در فن ــش و ن ــی از پژوه ــی و اجراي ــت مال - حای

ــز مرتبــط، ــا برگــزاری جوای لجســتیک و تشــویق آن ب

ارتقــای قابلیــت فعــاالن حــوزه لجســتیک از طریــق برنامه های 

آموزشــی حیــن کار و دانشــگاهی، توســعه آموزش هــای ملــی و 

ــد  ــزاری آزمون هــای تأیی ــت از پژوهــش، برگ ــی، حای بین امللل

صالحیــت مدیــران لجســتیکی و ... .
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ــی؛  ــل دریای ــل و نق ــت حم ــم صنع ــازوی مه ــروزه دو ب  ام

یعنــی بنــادر و کشــتیرانی هــا و صنایــع وابســته بــه طــور مــداوم 

در حــال پیرشفــت و هوشــمند شــدن هســتند. زیرســاخت های 

ــای  ــه فناوری ه ــادر( ب ــتی ها و بن ــد کش ــور )مانن ــع مذک صنای

نویــن و هوشــمند مجهــز شــده اند و بــر ایــن اســاس مهارت هــای 

کارکنــان به طــور مســتمر از طریــق آموزش هــای مــورد نیــاز در 

ــد.  مشــاغل مربوطــه افزایــش می یاب

شــکی نیســت کــه بهــره وری متامــی صنایــع از جملــه صنایــع 

ــات،  ــت خدم ــی: کیفی ــل اصل ــه عام ــر س ــت تاثی ــی تح دریای

رسعــت ارائــه خدمــات و هزینــه کلــی اســت. ایــن عوامــل ســهم 

بســزایی در رقابــت دارنــد؛ زیــرا تجــارت رقابتــی امــروزی مبتنــی 

بــر هوشــمند ســازی اســت.

و  فیلرتینــگ  اخیــر  مــاه  ســه  در  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 

محدودســازی اینرتنــت بــه عنــوان مانــع جدیــدی بــرای رشکــت 

هــای کشــتیرانی در ارتبــاط بــا تجــار خارجــی ایجــاد کــرده، بــر 

آن شــدیم چالــش هــا و تهدیــدات ایــن معضــل و فرصــت هــای 

هوشمندســازی بنــادر و نــاوگان کشــتیرانی را در گفتگویــی بــا 

ــول  ــورتی تح ــه مش ــو کمیت ــید زادگان، عض ــی س ــای مجتب آق

ــران  ــته ای ــات وابس ــتیرانی و خدم ــن کش ــال و IT انجم دیجیت

ــد. ــم خوان ــه خواهی ــه در ادام ــم ک ــرح کنی مط

باینــدر: چالشــی کــه در صنعــت کشــتیرانی بایــد مــورد 

خطــاب قــرار گیــرد، توانایــی جمــع آوری داده هــا بــر روی یــک 

زیرســاختار )ســکوی اینرتنــت اشــیا( یکســان و تلفیــق کــردن 

سیســتم ها اســت بــه طــوری کــه کــه بتواننــد بــا یکدیگــر ارتباط 

برقــرار کننــد. بــه نظــر شــا در ایــن حــوزه تاکنــون چــه پیرشفت 

هایــی در هوشمندســازی نــاوگان کشــتیرانی در کشــور داشــته 

ایــم؟ آیــا مطالعــات یــا برنامــه هــای خاصــی در ایــن بــاره درحال 

انجــام هســت؟

ســید زادگان: پیرشفــت هایــی کــه در هوشمندســازی نــاوگان 

کشــتیرانی در کشــور داشــته ایــم بیشــرت خالصــه مــی شــود بــه 

ــه  ــت ک ــده اس ــام ش ــره ای انج ــورت جزی ــه بص ــی ک ــروژه های پ

ــت  ــد پیرشف ــی توان ــا م ــروژه ه ــن پ ــق و همــگام ســازی ای تلفی

قابــل توجهــی را منایــان کنــد. بطــور مثــال پلتفــرم هــا و پورتــال 

هــای ســازمان بنــادر کــه در دســرتس رشکــت هــای کشــتیرانی 

ــن تحــوالت اســت  ــه ای از ای ــرار داده شــده اســت، منون هــم ق

کــه اگــر در متــام بنــادر جنوبــی و شــالی ایــران عزیــز اجرایــی 

ــه کاهــش نابســامانی هــا و  و یکپارچــه ســازی شــود، منجــر ب

هزینــه هــای غیــر رضوری خواهــد شــد. اپلیکیشــن هــا و پلتفرم 

ــه  ــوان منون ــه عن ــوان ب ــی ت ــز م ــی را نی ــش خصوص ــای بخ ه

ــه  ــرد ک ــام ب ــاوگان کشــتیرانی ن ــازی ن ــری از هوشمندس دیگ

توجــه بیشــرتی بــه نــاوگان کانتیــری داشــته انــد.

بطــور کلــی ارگان هــا و ســازمان هــا همیشــه در مســیر 

ــن  ــداف تعیی ــت اه ــت پیرشف ــزی در جه ــه ری ــه و برنام مطالع

شــده خواهنــد بــود و مهمرتیــن عامــل موفقیــت در ایــن راســتا 

ــه ســاده ســازی  ــا دادن ب ــده هــای جمعــی و به اســتفاده از ای

ــود. ــد ب ــی خواه ــه عملیات پروس

باینــدر: هانطــور کــه مــی دانیــد اســتفاده از اینرتنــت اشــیا 

و بهــره گیــری از حســگرها ضمــن هزینــه اقتصــادی و مقــرون 

ــه شــدت  ــه بازرســی هــای ســاالنه را ب بــه رصفــه   آن هــا، نیــاز ب

کاهــش دهــد. همچنیــن داده هایــی کــه ایــن حســگرها ارائــه 

مــی دهنــد بــه ســازمان بنــادر و دریانــوردی کمــک مــی کنــد تــا 

 برنامه ریــزی دقیــق تــر بــه منظــور پیشــگیری از هرگونــه مخاطره 

ای را صــورت دهنــد و هزینــه هــای مرتبــط از تاخیــر را اطــالع 

ــیا  ــت اش ــزاری اینرتن ــرم اف ــزاری و ن ــخت اف ــتفاده س ــد. اس ده

در بخــش خصوصــی کشــتیرانی تــا چــه انــدازه  مــی توانــد بــه 

توســعه و رونــق و شــکوفایی ایــن کســب وکار کمــک کنــد؟

گفـــت وگـو با مجتبی 
سید زادگان، عضو کمیته 

مشــورتی تحول دیجیتال 
و IT انجــــمن کشتیرانی 
وخدمات وابـــسته ایران
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ــرم  ــزاری و ن ــخت اف ــزات س ــتفاده از تجهی ــید زادگان: اس  س

افــزاری اینرتنــت اشــیا تحولی چشــمگیر را در رونق و شــکوفایی 

ایــن صنعــت ایجــاد خواهــد کــرد. هنگامــی کــه متــام املــان 

هــای مــورد اســتفاده در یــک صنعــت را بتــوان بــه طــور برخــط 

))real time بازرســی، تنظیــم و تغییــر داد، بــا یــک صنعــت پویا 

روبــرو هســتیم و ایــن پویایــی نویــد شــگفتی و شــکوفایی لحظــه 

ای را خواهــد داد.

ــای  ــت ه ــادر و رشک ــب وکار در بن ــد کس ــازی فرآین ــه س بهین

ــوژی  کشــتیرانی از مســیر هوشمندســازی و اســتفاده از تکنول

ــت،  ــت، کیفی ــر رسع ــم ب ــن مه ــذرد و ای ــی گ ــیا م ــت اش اینرتن

ــل  ــن عوام ــت. ای ــر اس ــده موث ــام ش ــای مت ــه ه ــت و هزین امنی

ــی  ــازی م ــروز را ب ــارت ام ــری تج ــت پذی ــی در رقاب ــش حیات نق

کننــد. دســتاورد بســیار ارزشــمند این مســیر، افزایش شــفافیت 

ــری هاســت کــه در ســایه  ــم گی فرایندهــای ســازمانی و تصمی

کاهــش و یــا عــدم نیــاز بــه عوامــل انســانی حاصــل مــی شــود.

ــا  ــوزه دری ــای ح ــب و کاره ــه کس ــه اینک ــه ب ــا توج ــدر: ب باین
سال هاســت بــا تکیــه بــر اینرتنــت و داده هــای دیجیتــال پیــش 

ــن  ــود ای ــب می ش ــات موج ــی اتفاق ــی برخ ــا گاه ــد ام می رون

ــود.  ــم ش ــش حاک ــن بخ ــر ای ــکون و رضر ب ــع و س ــان قط جری

ــه  ــیب هایی ب ــه آس ــون چ ــت تاکن ــت اینرتن ــی و محدودی قطع

ــت؟ ــی زده اس ــش خصوص ــژه در بخ ــی بوی ــاغل دریای مش

ســید زادگان: قطعــی و محدودیــت اینرتنــت، مشــاغل دریایی 

را بــدون اقــرار و بــا تاکیــد بــه آتــش نابــودی مــی کشــاند و حتــی 

ــات آن  ــه حی ــی ک ــذارد. صنعت ــی گ ــی من ــم باق ــرتی ه خاکس

مبتنــی بــر ارتباطــات بیــن املللــی مــی باشــد و حتــی در زمــان 

ــدون  ــی ) )Pandemicب ــن امللل ــر بی ــه گی ــکالت هم ــروز مش ب

ــه  ــد ک ــی منای ــی م ــس ده ــه رسوی ــدام ب ــی ))7/2۴ اق تعطیل

البتــه بــی شــک انتظــاری بــه غیــر از ایــن نبایــد داشــت، نگرانی 

از قطعــی و محدودیــت اینرتنــت حتــی نبایــد از ذهــن اعضــای 

ایــن مجموعــه بگــذرد.

باینــدر: بــه نظــر شــا آیــا ممکــن اســت محدودیت هــای 

ــدن  ــر ش ــرت و کوچک ت ــاد بیش ــلب اعت ــب س ــی موج اینرتنت

لیســت مشــرتیان و یــا طرف هــای تجــاری دریایــی ایــران شــود؟ 

ــدازه تاثیرگــذار اســت؟ ــا چــه ان ت

ــخ  ــل پاس ــوال قب ــواب س ــوال رو در ج ــن س ــید زادگان: ای س

ــه  ــرتیان ب ــد و مش ــم ش ــذف خواهی ــل ح ــور کام ــه ط دادم. ب

ــود.  ــد ب ــن خواهن ــه جایگزی ــال گزین ــه دنب ــی ب راحت

  باینــدر: انتظــار شــا بــه عنــوان یکــی از کارشناســان و 

متخصصیــن بخــش صنعــت حمــل و نقــل دریایــی در رشایــط 

و  زیرســاخت  ایجــاد  حایــت،  زمینــه  در  کنونــی  بحرانــی 

راهکارهایــی مناســب و عملــی بــرای حفظ وضعیــت و ماندگاری 

ــا تکیــه بــر هوشمندســازی  ــا ب ــازار تجــارت بین امللــل دری در ب

بنــادر و نــاوگان کشــتیرانی بــه ویــژه در زمینــه دریایــی، از ارکان 

ــت؟ ــت، چیس ــور اس ــی کش مدیریت

ســید زادگان: انتظــار مــن هــم اندیشــی و اراده اجرایــی 

اعضــای ایــن صنعــت جهــت پیرشفــت وضعیــت کنونــی اســت 

و ایــن مهــم بــدون ارایــه رسویــس هــای ارزشــمندتر و متفــاوت 

از بقیــه بازیگــران امــکان پذیــر نخواهــد بــود. هوشــمند ســازی 

منجــر به ســاده ســازی فراینــد حمــل و ارزش نهادن به مشــرتی 

خواهــد شــد کــه بــه گســرتش محــدوده فعالیــت و رقابتــی بودن 

هزینــه هــا کمــک مــی کنــد. بــا توجــه بــه موقعیــت رسزمینــی 

ایــران عزیــز و بــا نگاهــی بــه محدودیــت هــای دریایــی و جــاده 

ای کشــورهای همســایه، بــه راحتــی امــکان پیرشفــت وضعیــت 

کنونــی وجــود دارد.

آنچــه مشــخص و مســلم اســت دولــت بــرای حفاظــت از 

ــی مــی شــود  ــه اتخــاذ تصمیات امنیــت کشــور گاهــا ناچــار ب

کــه می توانــد رونــد عــادی کســب و کارهــای اینرتنــت محــور را 

مختــل منایــد. طبیعتــا در ایــن مقاطــع بــه دلیــل نفــس فعالیت 

تجــاری بیــن املللــی، امــکان هدایــت ارتباطــات مجــازی بیــن 

املللــی بــه ســمت بســرتها و پیــام رســان هــای داخلــی وجــود 

ــدات الزم در حفاظــت  ــدارد. پــس رضورت پیــش بینــی متهی ن

و صیانــت از فعالیــت هــای راهــردی کــه اولیــن خصیصــه 

ــود. ــات لجســتیکی اســت، محســوس خواهــد ب خدم

ــت  ــک فعالی ــای ی ــش نیازه ــظ پی ــی رود حف ــار م ــذا انتظ ل

حرفــه ای و بســیط تجــاری در منزلــت حمــل و نقــل دریایــی کــه 

بیــش از ۹0درصــد مبــادالت تجــارت خارجــی کشــور را بــه خــود 

اختصــاص داده اســتف بعنــوان بدیهــی تریــن نــوع حایــت از 

ایــن کســب وکار مــورد توجــه واقــع گــردد.

بهینه سازی فرآیند کسب وکار در بنادر و شرکت 
های کشتیرانی از مسیر هوشمندسازی و استفاده 
از تکنولوژی اینترنت اشیا می گذرد و این مهم بر 
سرعت، کیفیت، امنیت و هزینه های تمام شده 
موثر است. این عوامل نقش حیاتی در رقابت 

پذیری تجارت امروز را بازی می کنند. دستاورد 
بسیار ارزشمند این مسیر، افزایش شفافیت 

فرایندهای سازمانی و تصمیم گیری هاست که 
در سایه کاهش و یا عدم نیاز به عوامل انسانی 

حاصل می شود.
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دبیــرکل انجمــن کشــتیرانی و خدمــات وابســته ایــران دربــاره 

ــت:  ــی گف ــاغل دریای ــر مش ــت ب ــت اینرتن ــیب های محدودی آس

»ایــن اختــالل، هزینــه مبــادالت لجســتیکی و زمــان توافقــات 

تجــاری را بــرای انتقــال کاال بــه / از ایــران بیــش از پیــش 

افزایــش می دهــد و در نهایــت باعــث کاهــش رغبــت ســایر 

ــد.« ــد ش ــران خواه ــیر ای ــتفاده از مس ــرای اس ــورها ب کش

دکــرت مســعود پل مــه در گفت وگــو بــا پایــگاه خــری ترابــران 

بــا اشــاره بــه تاثیــر قطعــی اینرتنــت بــر مشــاغل دریایــی به ویــژه 

ــرد: »در  ــار ک ــته اظه ــات وابس ــتیرانی و خدم ــای کش رشکت ه

عــر تکنولــوژی کنونــی، همــه فعالیت هــا بــرای حفظ، توســعه 

و مانــدگاری در بــازار نیازمنــد دسرتســی آزاد بــه فضــای مجــازی 

هستند.«

او بــا اشــاره بــه اینکــه ایمیــل مهم تریــن پــل ارتباطی مــراودات 

تجــاری در گذشــته بــود، افــزود: »با توســعه تکنولوژی، اســتفاده 

از پلتفرم هــا، اپلیکیشــن های ارتباطــی و شــبکه اجتاعــی بــه 

امــری رضوری بــدل شــد کــه همــه ارتباطــات آنالیــن تصویــری 

و صوتــی، اشــرتاک گذاری تصاویــر ، ویدئــو و … در بســرت آنهــا 

انجــام می شــود.«

دبیــرکل انجمــن کشــتیرانی و خدمــات وابســته ایــران بــا 

بیــان اینکــه قابلیــت و رسعــت فعالیت هــای تجــاری در بســرت 

ــات موجــود افزایــش چشــمگیری داشــته اســت، اذعــان  امکان

کــرد: »متاســفانه اخیــرا شــاهد محدودیت هــای گســرتده و 

ــن های  ــا و اپلیکیش ــه پلتفرم ه ــی ب ــاط در دسرتس ــی ارتب قطع

بین املللــی بوده ایــم کــه بــه کنــد شــدن مــراودات تجــاری 

ــت.« ــده اس ــر ش منج

او تاکیــد کــرد: »بیــش از ۹0 درصــد فعالیت هــای حــوزه 

کشــتیرانی بــه ارتباطاتــی اینرتنتــی، جــز ایمیــل وابســته اســت 

ــتفاده از  ــود و اس ــده ب ــالل ش ــار اخت ــرا دچ ــفانه اخی ــه متاس ک

فیلرتشــکن هــم نه تنهــا هزینــه بســیار زیــادی بــه فعــاالن ایــن 

ــاالن  ــاغل و فع ــان مش ــه صاحب ــد، بلک ــل می کن ــه تحمی عرص

ــی  ــت اطالعات ــاد امنی ــیار زی ــش بس ــر کاه ــا خط ــاری را ب تج

و ریســک هــک شــدن داده هــا مواجــه می کنــد و رسعــت 

ارتباطــات را بســیار کاهــش می دهــد.«

ــته  ــات وابس ــتیرانی و خدم ــت کش ــه؛ در صنع ــه پل م ــه گفت ب

فعالیت هــا متوقــف نشــده اســت ولــی بــا کنــدی شــدیدی 

جریــان دارد.

ــکن  ــتفاده از فیلرتش ــا اس ــه ب ــد ک ــه هرچن ــان اینک ــا بی او ب

امــکان برقــراری ارتبــاط فراهــم می شــود امــا به دلیــل غیــر 

قانونــی بــودن هیــچ گاه توصیــه منی شــود ، ادامــه داد: »رسعــت 

بســیارپایین اینرتنــت و فیلرتشــکن بــه تاخیــر انعقــاد قراردادهــا 

ــر صــادرات و واردات  ــادی ب ــر زی و توافقــات منجــر شــده و تاثی

دارد.«

دبیــرکل انجمــن کشــتیرانی و خدمات وابســته ایران در پاســخ 

بــه پرســش دیگــر مــا مبنی بــر تاثیــر قطعــی اینرتنت بــر فعالیت 

رشکت هــای کشــتیرانی، پاســخ داد: »در حــوزه کســب وکارهای 

دریایــی، همــه فعالیت هــای مرتبــط بــا واردات و صــادرات اخیــرا 

به دلیــل اخــالل در اینرتنــت بین املللــی، تبــادل اطالعــات 

تجــاری را دچــار چالــش کــرده اســت و فعالیت هــا در مقایســه 

ــا ظرفیــت 20  ــا زمــان پیــش از ایــن محدودیت هــا حداکــر ب ب

درصــدی صــورت می پذیــرد.«

او دسرتســی بــه اینرتنــت بــرای تســهیل در ارتباطــات و تبــادل 

اطالعــات را رضوری اعــالم و اظهــار کــرد: »ادامــه رونــد کنونــی 

بی شــک بــه کمرنگ شــدن نقــش ایــران در تجــارت بین امللــل 

ــن حــوزه منجــر  ــه ای ای و ایجــاد اختــالل در فعالیت هــای حرف

می شــود.«

ــه  ــر ب ــالل منج ــن اخت ــد ای ــه هرچن ــت ک ــد اس ــه معتق پل م

ــه  ــک هزین ــدون ش ــا ب ــد ام ــد ش ــران نخواه ــل ای ــزوای کام ان

مبــادالت لجســتیکی و زمــان توافقــات تجــاری را بــرای انتقــال 

ــد. ــش می ده ــش افزای ــش از پی ــران بی ــه / از ای کاال ب

او گفــت: »ناتوانــی در مدیریــت هزینــه و زمــان بــرای انتقــال 

کاال به دلیــل کاهــش دسرتســی بــه ارتباطــات بین املللــی 

آنالیــن در نهایــت باعــث کاهــش رغبــت ســایر کشــورها بــرای 

ــق  ــایر مناط ــه س ــی ب ــرای دسرتس ــران ب ــیر ای ــتفاده از مس اس

خواهــد شــد کــه ایــن امــر در بلندمــدت آســیب های زیــادی بــه 

ــد.« ــور وارد می کن ــاد کش اقتص

دبیــرکل انجمــن کشــتیرانی و خدمــات وابســته ایــران بــا بیان 

قطعــی و محــدودیت 
اینتــرنت چه آسیب هایی 
به مشاغل دریــایی زد؟
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ــای  ــنگینی تحریم ه ــر س ــان ب ــت خودم ــا دس ــد ب ــه نبای اینک

خارجــی بیفزاییــم و بــر رس راه تجــارت کشــور مانع آفرینــی 

کنیــم، خاطرنشــان کــرد: »بخــش خصوصــی در رشایــط بحرانی 

کنونــی انتظــار حایــت، ایجــاد زیرســاخت و راهکارهایــی 

مناســب و عملــی را بــرای حفــظ وضعیــت و مانــدگاری در بــازار 

تجــارت بین امللــل بــه ویــژه در زمینــه دریایــی کــه از ارکان 

ــت، دارد.« ــور اس ــاد کش اقتص

پل مــه خاطرنشــان کــرد: »در عرصــه تجــاری، دسرتســی رسیع 

بــه اطالعــات از مبانــی اساســی تصمیم گیــری اســت، بنابرایــن 

طرف هــای تجــاری نیازمنــد کســب اطالعــات در کمرتیــن زمــان 

ممکــن و رصــد توافقــات به عمــل آمــده در حــوزه حمــل هســتند 

و چنانچــه بــه ایــن مطلــوب دســت پیــدا نکنند؛ موجــب تضعیف 

نقــش و جایــگاه تجــاری مــا خواهــد شــد.«

وی در پاســخ بــه پرســش دیگــر خرنــگار ترابــران مبنــی 

ــارت آزاد و  ــمت تج ــه س ــان ب ــه جه ــی ک ــه در رشایط ــر اینک ب

اقتصــاد بــاز جهانــی پیــش مــی رود و همــه کشــورها در اندیشــه 

رفــع موانــع تجــاری هســتند و تحریــم هــم به خــودی خــود 

ــرده  ــاد ک ــور ایج ــتیرانی کش ــارت و کش ــرای تج ــت ب محدودی

ــب  ــی موج ــای اینرتنت ــت محدودیت ه ــن اس ــا ممک ــت، آی اس

ــرتی ها  ــت مش ــدن لیس ــر ش ــرت و کوچک ت ــاد بیش ــلب اعت س

و یــا طرف هــای تجــاری ایــران شــود؛ اذعــان کــرد: »پاســخ ایــن 

پرســش در دو وجــه بلــه و خیــر قابــل ارائــه اســت. بلــه از ایــن 

لحــاظ کــه اگــر مشــرتیان خارجــی کــه به دنبــال ترانزیــت کاال 

از ایــران هســتند و غالبــا پــروژه ای را تعریــف می کننــد، چنانچــه 

مســیر جایگزیــن در اختیــار داشــته باشــند، ناگزیــر بــه تغییــر 

عملیــات می شــوند. وجــه دیگــر آن پاســخ خیــر اســت هــر چنــد 

کــه قواعــد پایــه ای هاننــد زمــان، هزینــه و امنیــت 100 درصد 

ــخه  ــه نس ــا زمانیک ــن ت ــاند لیک ــش می کش ــه چال ــت را ب فعالی

ــل  ــتمرار حم ــد اس ــت نباش ــاری در دس ــادل تج ــن تب جایگزی

ــر  ــه در قاعــده غیراقتصــادی و غی ــت را و البت در اشــکال ترانزی

رقابتــی خواهیــم داشــت. «

ناتوانی در مدیریت هزینه و زمان برای انتقال 
کاال به دلیل کاهش دسترسی به ارتباطات 

بین المللی آنالین در نهایت باعث کاهش رغبت 
سایر کشورها برای استفاده از مسیر ایران برای 

دسترسی به سایر مناطق خواهد شد که این امر در 
بلندمدت آسیب های زیادی به اقتصاد کشور وارد 

می کند
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B A Y A N D O Rصاحب امتیاز: انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

تهران، خیابان ولی عصر )عج(، نرسیده به زرتشت، کوچه دانش کیان، پالک 3۰

طبقه اول - روابط عمومیانجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
تلفن: 889۴76۴-9
نمابر: 889۰56۰۴
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!


