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راهاندازیخطکانتینرییخچالیازمسیردریاییبندرخرمشهر

اثری از دو خدمه مفقود شده در آبهای کویت یافت نشد

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت« :خط کانتینری یخچالی از مسیر دریایی

مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوری گفت :پس از عملیات گسترده جستجو ،متاسفانه

کانتینری یخچالی ،اظهار داشت« :بندر خرمشهر با راهاندازی خط کانتینری یخچالی

توجو دو خدمه مفقود شده شناور باری «بهبهان» که در آبهای عراق غرق شد ،اظهار کرد:
جس 

زیرساختهای مناسب این بندر کماثرتر کند و ارزآوری بیشتری برای کشور رقم بزند».

سیاسی وزارت امور خارجه ایران در صبح پنجشنبه با مشارکت شناور تخصصی ناجی  ۴سازمان

بندر خرمشهر به کشورهای همجوار راهاندازی شد ».نوراله اسعدی درباره راهاندازی خط

دریایی

شمار ه 256
دوشنبه  02تیر 1399

اثری از مفقودان شناور بهبهان در آبهای کویت پیدا نشد .نادر پسنده درباره آخرین وضعیت

و افزایش صادرات کاالهای کانتینری توانست تحریمها را با تکیه بر ظرفیتها و

عملیات مشترک دریایی و هوایی جستجوی مفقودان در آبهای کویت پس از هماهنگی های

او تصریح کرد« :در سه ماهه نخست سال جاری صادرات کاالهای کانتینری در بندر

بنادر و دریانوردی و دو شناور و یک هلیکوپتر از سوی کویت در منطقه تعیین شده در آبهای کشور

خرمشهر رشد  ۳۷۵درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است».

کویت به صورت کامل و تخصصی انجام شد ،اما متاسفانه اثری از مفقودان نبود.

مطالب ،سوژهها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید
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مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی

گزارش
////////////////////
////////////////////

فاطمه ستوده

کاهش قیمت جهانی نفت خام

از تولیدات داخل حمایت میکنیم

در هفتههای گذشته ،بر اقتصاد

کشورهایی همچون کشور ما که وابستگی زیادی به این
ماده دارند ،تأثیر منفی گذاشته است .همهگیری ویروس
کووید 19-و آغاز رقابت نفتی میان روسیه و عربستان

سعودی از اصلیترین عوامل سقوط قیمت نفت خام

بودهاند ،اما این موارد بر اقتصاد کشور ما که پیشازاین نیز

درگیر تحریمهای ظالمانه بود و سپس با شیوع کووید19-

هم مواجه شد ،تأثیرات گذاشته است .اما از مسئله
تحریمها که بگذریم ،کشور برای توسعه زیرساختهای

تجهیز عملیاتی بندر امام خمینی (ره)
برای ارتقای خدمات به صاحبان کاال

حمل کاال از طریق دریاها که  90درصد جریان حمل کاال

را بر عهده دارند به رفع چالشهای درونی و داخلی خود
نیز احتیاج دارد .در همین ارتباط مدیرعامل سازمان بنادر
و دریانوردی در آستانه روز جهانی دریانورد و در جلسهای

با بهرهگیری مجدد از چهار پست اسکله بازسازیشده در مجتمع بندری امام

اختصاصی که بهصورت ویدئو کنفرانس با دبیرکل سازمان

کاال و بازرگانان افزایش یافت .عادل دریس ،مدیرکل بنادر و دریانوردی استان

صراحتا ،از تهدیدات و تحریمهای غیرقانونی کشور آمریکا

خمینی (ره) آمادگی این مجتمع بندری برای ارائه خدمات بندری به صاحبان

بینالمللی دریانوردی و تیم مدیریتی ایشان انجام شد،

خوزستان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) با اشاره به اتمام

انتقاد و آن را مغایر با کنوانسیونهای بینالمللی و حفاظت

از انجام تعمیرات اساسی این اسکلهها را افزایش شاخصهای عملیاتی و بهبود

نشست شورای مدیران ارشد ارگانهای دریایی کشور،

بارگیری بیش از یکمیلیون و صد هزار تن محموالت صادراتی تحت شرایط

کردیم که دریانوردان ایرانی درحالیکه بهصورت قانونی و

دریس با اشاره به تخلیه و بارگیری بیش از یکمیلیون و صد هزار تن

وظایف قانونی خود را پیگیری میکند ،مورد تهدید قرار

عملیات بازسازی اسکلههای  ۳۱تا  ۳۴در مجتمع بندری امام خمینی (ره) هدف
زیرساختهای بندری عنوان کرد.
شیوع کرونا

آهنآالت و گروه کاالهای مواد معدنی و مصالح ساختمانی از ابتدای شیوع
ویروس کرونا از اسفندماه سال قبل تاکنون بیان داشت« :فرآیند بارگیری این
محموالت صادراتی با هدف جلب رضایت مشتریان با رعایت پروتکلهای
بهداشتی ادامه یافت ».او در ادامه افزود« :در بازه زمانی یادشده  ۴۱فروند کشتی

برای بارگیری انواع محموالت صادراتی مشتمل بر آهنآالت تولیدی صنایع داخلی
و مواد معدنی پهلو گرفتند که با بهرهگیری از امکانات و تجهیزات آمادهبهکار و مهیا
انجام شد ».یادآور میشود مجتمع بندری امام خمینی (ره) با مساحتی بالغبر ۱۱

هزار هکتار وسعت و برخورداری از  ۴۰پست اسکله و تجهیزات پیشرفته ضمن
اعمال معافیتهای گمرکی رژیم حقوقی مناطق ویژه اقتصادی زمینهای مساعد
برای فعالیتهای بازرگانی صاحبان کاال و بازرگانان فراهم کرده است.

بارگیری اولین محموله صادراتی سیمان از بندر چابهار به مقصد دبی

از محیطزیست دریایی اعالم کرد .محمد راستاد در اولین
تأکید کرد« :در گفتگو با دبیرکل آیمو ،بر این نکته تأکید

در چارچوب کنوانسیونها و مقررات بینالمللی دریانوردی،

میگیرد ».معاون وزیر راهوشهرسازی تصریح کرد« :بروز
چنین رفتار خارج از عرفی از سوی آمریکا تهدید مستقیمی

بر ایمنی دریانوردی محسوب میشود که الزم است توسط

آیمو و سایر سازمانهای نظارتی بینالمللی اصالح و

پیشگیری شود ».راستاد افزود« :با وجود اعتقاد دبیرکل

آیمو به جایگاه غیرسیاسی این سازمان ،ضرورت رعایت
همهجانبه ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیطزیست را

جزء وظایف ذاتی سازمان بینالمللی دریانوردی برشمردیم
و درنهایت برای اولین بار توانستهایم این سازمان را متقاعد
کنیم تا موضوع تهدیدات غیرقانونی فعالیتهای کشتیرانی

ایران را ازنظر حقوقی بررسی کنند ».مدیرعامل سازمان

بنادر و دریانوردی در بخش دیگری از سخنان خود ،با

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستانوبلوچستان گفت« :اولین محموله

اشاره به تأثیرات فراگیر شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد

مستقیم از کامیون به شناور بارگیری شد ».بهروز آقایی با اعالم اینکه اولین

را طی میکنیم .بازار حملونقل دریایی متأثر از شرایط

اظهار کرد« :این محموله شامل  ۹۰۰تن سیمان صادراتی است که بهصورت حمل

جهان سایه سنگینی انداخته است و بهتبع آن ،مبادالت

صادراتی سیمان در سال  ۹۹از بندر شهید کالنتری چابهار بهصورت حمل
محموله صادراتی در سال  ۹۹از بندر شهید کالنتری به مقصد دبی بارگیری شد

مستقیم و از کامیون به شناور بارگیری میشود ».مدیرکل بنادر و دریانوردی

حملونقل دریایی جهان ،افزود« :داریم شرایط پر چالشی

تجارت بینالمللی و اقتصاد جهانی است .کرونا بر اقتصاد

تجاری بین کشورها کاهش پیدا کرده و در نتیجه شاهد

سیستانوبلوچستان افزود« :بهمنظور کاهش هزینههای مترتب بر کاال ،کاهش

کاهش تقاضا برای حملونقل دریایی هستیم ».راستاد با

احتمالی به کاال؛ کاالهای صادراتی بهصورت حمل مستقیم از کامیون به شناور

شاهد رکود هستیم» توضیح داد« :در همان سه چهار ماه

زمان بارگیری و سرعت بخشیدن به عملیات و همچنین پیشگیری از خسارات
بارگیری میشود ».آقایی با اشاره به بستهبندی جامبوبگ محموله صادراتی گفت:

اعالم اینکه «در همه زنجیره فعالیتهای حملونقل دریایی

«با توجه به وجود معادن غنی و همچنین کارخانههای سیمان استان که قابلیت
برای این نوع محصوالت میتواند بار شناورهای فلزی برگشتی از این بندر را
تأمین میکند».
بهشتی

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستانوبلوچستان گفت« :با پیگیری

ساخت کشتی حداقل تا  ۶۰درصد کاهش مواجه شد.
درزمینه اجاره روزانه کشتیهای کیپ سایز (بزرگترین

کشتیهای باری) از  ۳۵هزار دالر در اواخر سال  ۲۰۱۹به

کمتر از  ۵هزار دالر در آوریل  ۲۰۲۰رسید که نشان میدهد

صنعت کشتیرانی و حملونقل دریایی بهشدت دچار بحران

ناشی از اپیدمی کووید ۱۹-شده است ».مدیرعامل سازمان
بنادر و دریانوردی ،با اشاره به تحریمهای جدید اعمالشده

به صنعت کشتیرانی کشور ،تأکید کرد« :در این خصوص

به تعامل جدیتر و تنگاتنگ ارگانها و شرکتهای دریایی

نیاز داریم و الزم است از تمام امکانات و توان داخلی برای
بهبود روند فعالیتها در این حوزه و به حداقل رساندن

آثار ناشی از تحریمها بهره ببریم ».راستاد با تأکید بر

اینکه ظرفیت بزرگ دریایی کشور قابل تحریم نیست،
افزود« :برای مقابله با تحریمها هرگز کوتاه نمیآییم و با

پیگیریهای حقوقی گسترده در مجامع بینالمللی ،تالش

میکنیم صدمات ناشی از تحریمها و تهدیدات یکجانبه

و غیرقانونی را کاهش دهیم ».گفتنی است که کرونا بر

گردشگری و مسافرتهای دریایی در ایران و جهان نیز

تأثیر منفی گذشته است .بهطوریکه نوروز امسال در

مقایسه با سال قبل ،شاهد کاهش  ۹۸درصدی فعالیتها

در این زمینه بودیم .این در حالی است که ناوگان موجود
در این زمینه قدیمی هستند و صنایع دریایی کشور نیز

برای ساخت انواع شناور در دوران کرونا به حمایت جدی

نیاز دارد .راستاد در همین زمینه با بیان اینکه ناوگان سنتی
کشور بهشدت آسیبپذیر شدهاند ،از اقدام سازمان برای

بهبود کیفیت و ارتقای ناوگان ایرانی در منطقه خبر داد و
گفت« :در خصوص کیفیت و ایمنی شناورها نباید دچار

اغماض شویم .در این راستا و درزمینه ایمنی ناوگان سنتی

بهروزرسانی این شناورها ،متناسب با شرایط حملونقل و

تجارت دریایی ،حرکت کنیم».

سند جامع عملیاتی سازمان بنادر برای اشاعه فرهنگ

دریایی

راستاد همچنین با تأکید بر ضرورت اشاعه فرهنگ

دریایی در میان افراد جامعه ،اظهار داشت« :یک بسته از

اقداماتی که میتواند به اشاعه فرهنگ دریایی منجر شود،

شناورها و تجهیزات دریایی و بندری در داخل کشور ،به
دنبال مساعدت در تجهیز کارگاه و زیرساختهای تولیدی
در کشور است ».در همین زمینه یکی از اعضای مرکز

تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق ایران با بیان اینکه

اقتصادی متأثر
رشد و توسعه صنعت دریایی در این اوضاع
ِ
از تحریمها و کرونا و همچنین ساخت کشتی و تعمیر و
نگهداری آن هزینهبر و نیازمند حمایت مالی است ،توضیح

توسط مدیریت ارتباطات سازمان بنادر و دریانوردی تهیه

داد« :کسانی که خریدار یا فروشنده کشتی هستند ،امکان

مردم را با دریا ،تجارت دریایی ،دریانوردی و هر آنچه

که در اکثر نقاط دنیا کشتیرانی بهعنوان یک صنعت مهم

شده و در نظر است با اجرای این پروژهها در سطح کشور،

متعلق به دریا است ،آشنا کنیم ».او همچنین در خصوص
پیشنهاد یکی از نمایندگان ارگانهای دریایی مبنی بر

تجلیل از مفاخر علوم دریایی کشور ،گفت« :سازمان بنادر
و دریانوردی همواره از چنین ایدههایی حمایت میکند و

پیشنهاد میکنیم که هرساله در کنار مراسمهای مختلف

ارگانهای دریایی ،از یکی از مفاخر علوم دریایی تقدیر
به عمل آید ».مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با

اشاره به سوانح ناوگان تحت پرچم و تحت مالکیت،
خاطرنشان کرد« :باید به درسهای آموختنی بهدستآمده

از بررسی و ارزیابی این سوانح ،توجه ویژهای داشته

باشیم؛ چراکه برخی از این سوانح به قوانین و مقررات در
سطح بینالمللی و برخی توسط سازمان بنادر به قوانین

هزینه و تأمین منابع مالی خود را ندارند؛ این در حالی است
و درآمدزا موردحمایت بانکها و دولت قرار گرفته و این
عمدهترین علت رونق این صنعت در کشورهاست».

احمد موسوی با بیان اینکه درحالحاضر فرآیند

سرمایهگذاری برای تأمین نیازهای کشور در بخشهایی
مانند حمل  LPGو فرآوردههای گازی و نفتی با مشکل

روبهروست ،تصریح کرد« :یکی از عمدهترین این چالشها

بهره باال برای ارائه خدمات و تسهیالت بانکهای داخلی

است که در این زمینه نیز الزم است همکاریهای الزم
صورت بگیرد تا این صنعت جان تازهای بگیرد ».گفتنی
است که درحالحاضر عملیات کارآمد دریانوردی در سراسر
دنیا بهویژه در شرایط کنونی شیوع بیماری کرونا بسیار

حائز اهمیت است و شیوع آن روی همهچیز تأثیر گذاشته

داخلی تبدیل میشود .مواردی نیز باید توسط شرکتهای

و کشتیرانی نیز از این قاعده مستثنی نیست و دریانوردان

با اشاره به حمایت سازمان بنادر و دریانوردی از تولید و

گفت توسعه حملونقل دریایی از مهمترین شاخصهای

کشتیرانی در اصالح رویهها مدنظر قرار گیرد ».راستاد
ساخت داخل ،اظهار داشت« :این سازمان کماکان از ساخت

کانتینر در داخل کشور حمایت میکند و همچنین در سال

جهش تولید ،ضمن تأکید بر این روند ،در قالب طرح

به همین ترتیب تحتتأثیر قرارگرفتهاند .بنابراین میتوان

رشد اقتصادی برای همه کشورها محسوب میشود و با

توجه به نیاز سایر کشورها و ما به حمل کاال از مبادی آبی،
کشور ما در این امر تنها یا نمیتواند مستثنی باشد.

بررسی شرایط همکاری ایران در مدیریت بندر کوریک قزاقستان

صادرات را نیز دارند استفاده از زیرساختها و تجهیزات بندر شهید کالنتری

تصویب کاهش  ۲۵درصدی سود بازرگانی کاالهای وارده از طریق بندر شهید

اول سال  ۲۰۲۰میالدی ،در مقایسه با سال قبل ،سفارش

و صیادی؛ به یک تحول جدی نیاز داریم و باید به سمت

تحول صنایع دریایی ،با سفارش ساخت  ۹۰فروند انواع

در تماس تلفنی وزیر راهوشهرسازی جمهوری اسالمی ایران با همتای

همچنین در این گفتگو وزیر صنعت ،توسعه زیرساختها و امور حملونقل

ریلی ،جادهای ،هوایی و دریایی تأکید شد .عصر سهشنبه  ۲۷خرداد  ،۱۳۹۹محمد

آمادگی کرد و بر ضرورت همکاری بیشتر ایران و قزاقستان برای استفاده بهینه از

قزاقستانیاش بر توسعه همکاریهای دو کشور در حملونقل و ترانزیت در حوزههای

جمهوری قزاقستان بابت ارسال واگنهای بیشتر به جمهوری اسالمی ایران اعالم

اسالمی وزیر راهوشهرسازی با بیبوت آتامکولف ،وزیر صنعت ،توسعه زیرساختها و

ن–ترکمنستان – قزاقستان تأکید داشت .در این تماس تلفنی از
مسیر ریلی ایرا 

کاهش  ۲۵درصدی سود بازرگانی به کاالهای وارده از طریق بندر شهید

در این تماس که در ادامه تماس اخیر رؤسای جمهوری دو کشور انجام گرفت،

گرفت ،ضرورت اهتمام دو طرف برای راهاندازی و تقویت مسیر ترانزیتی ترکیبی در

استانی و کشوری و با حمایت دولت ،پیشنهاد  ۲۵درصد کاهش در سود

ترانزیت در شرایط کرونا تأکید شد .همچنین در این گفتگوی تلفنی با توجه به کم

آمادگی بررسی همکاری در مدیریت بندر کوریک قزاقستان در خزر توسط طرف ایرانی،

و تصویب هیئت دولت قرار گرفت ».آقایی بابیان اینکه در سه سال گذشته و

ازسرگیری پروازها به مقاصد یکدیگر توسط شرکتهای معین تأکید داشتند.

مؤثر سازمان بنادر و دریانوردی ،مجموعههای استانی و حمایت دولت،
بهشتی چابهار مصوب شد ».بهروز آقایی گفت« :با پیگیری مسئوالن

بازرگانی کاالهای وارده از طریق بندر شهید بهشتی چابهار مورد موافقت
پس از تکمیل و بهرهبرداری از فاز اول طرح توسعه با شناسایی فاکتورهای مؤثر
بر افزایش ترافیک کاال و کانتینر از طریق بندر شهید بهشتی چابهار؛ پیشنهاد
کاهش سود بازرگانی کاالهای وارده از طریق این بندر در دستور کار اداره کل
بنادر و دریانوردی استان و سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفت تصریح کرد:

امور حملونقل جمهوری قزاقستان تماس تلفنی برقرار کرد.

بر توسعه همکاریهای راهبردی دو کشور در حوزه تجاری و بهویژه حملونقل و

دیگر محورهایی که بین وزرای دو کشور ایران و قزاقستان موردبحث و تبادلنظر قرار
مسیر شمال–جنوب خزر و استفاده از ظرفیتهای بندری دو کشور در دریای خزر بود.

شدن مشکالت کرونا و ازسرگیری همکاریهای حوزه هوایی دو کشور ،دو طرف بر

آمادگی برگزاری نشست مشترک دریایی و بندری دو کشور برای حلوفصل مسائل

محمد اسالمی ،وزیر راهوشهرسازی در این تماس تلفنی ضمن اعالم آمادگی برای

و پیشنهاد طرف قزاقی برای همکاری در حوزه فنی و مهندسی ،آمادگی در اختیار قرار

نشست چهارجانبه با ازبکستان و ترکمنستان درزمینه جادهای و ریلی در سطوح

ازسرگیری مناسبات بانکی و پولی با قزاقستان و ایجاد کانال بانکی از دیگر مواردی بود

برگزاری نشست سهجانبه بین ایران ،ازبکستان و قزاقستان در خصوص برگزاری

معاونان حوزه راهآهن و جادهای برای حلوفصل مسائل فیمابین ابراز آمادگی کرد.

همکاریهای دریایی و بندری بهصورت ویدئو کنفرانس و یا تماس تلفنی ،اعالم آمادگی

دادن امکانات در بنادر جنوبی برای ایجاد سوله ،انبار و ...و پیگیری بررسی راهکارهای

که در این تماس تلفنی بین وزرای ایران و قزاقستان موردبحث و تبادلنظر قرار گرفت.

«کاهش 25درصدی سود بازرگانی بر کاالهای وارده از طریق بندر چابهار موجب
کاهش هزینههای وارداتی و ایجاد جریان کاالیی و بهرهمندی استان و منطقه
از ترافیکهای ناشی از افزایش واردات و صادرات خواهد شد ».مدیرکل بنادر
و دریانوردی استان با بیان اینکه موضوعات تبدیل بنادر شهید بهشتی و شهید

کالنتری به منطقه آزاد ،اختصاص  ۲۰درصد واردات کاالهای اساسی موردنیاز
کشور به بندر چابهار و کاهش  ۲۵درصد سود بازرگانی ،از پیشنهادهای سهگانه
اداره کل بنادر و دریانوردی استان در راستای توسعه محور شرق و سواحل مکران
بوده است که با پیگیری مؤثر سازمان بنادر و دریانوردی ،مجموعههای استانی
و حمایت دولت اکنون مصوب شده است؛ افزود« :قطعا تأثیر این تحقق ،بر رشد
اقتصادی استان سیستانوبلوچستان ،بندر چابهار و توسعه و پیشرفت محور
شرق بیشازپیش خواهد بود».
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