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 انجمن بنادر ایران با چه هدفی تشکیل شد؟
از اواسط دهه 80 که نقش بخش خصوصی در بنادر کشور پررنگ شد و کلیه امور بنادر در 
بخش عملیاتی به بخش خصوصی واگذار شد، نیاز به وجود انجمنی که به عنوان  بازوی اجرایی 
بنادر کشور  بین شرکت های بخش خصوص و مدیریت  بنادر و همچنین حلقه واسط  سازمان 

عمل کند، احساس شد. 
سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان سیاست گذار در بخش عملیاتی  نقش اصلی را بر  عهده دارد 
و اعضای این تشکل کلیه اقدامات اجرایی اعم از تخلیه کاال از پای کشتی تا حمل و باربری به 
محوطه و انبارداری و صفافی کاالها و تحویل به صاحبان کاال را با تجهیزات خود و در انبارها 
و محوطه های سرمایه گذاری شده توسط بخش خصوصی و با نرم افزارهای اختصاصی خود  بر 

گـــــپــــــ

کشورهای صاحب دریا در قیاس با کشورهای محصور در خشکی، 
مزیت های ویژه ای دارند لذا ضرورت دارد از ویژگی های بی شمار 
آن به نحو مطلوب استفاده کرد. در حال حاضر و باآن که 90 درصد 
تجارت کشور از طریق حمل ونقل دریایی انجام می شود، سهم 
اقتصاد دریایی بنادر از تولید ناخالص داخلی حدود یک درصد 
است. این در شرایطی است که باوجود زیرساخت های مناسب، 
دریانوردانی کارکشته و جایگاه ایران، می توان این عدد را به طور 
قابل توجهی افزایش داد. با محسن صادقی فر، دبیر انجمن بنادر 

ایران گفت وگویی انجام داده ایم که در ادامه می آید. 

دبیر انجمن بنادر ایران:

دریانوردان؛ اجازه 
ندادند چرخه اقتصاد 
کشور متوقف شود
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اما به لحاظ  شرایط تحریمی عالقه ای به نمایش ظاهری خود نیستند. 

 در حوزه انبارداری با چه چالش هایی روبه رو هستیم؟ 
با توجه به تمهیدات و تشویق هایی که توسط سازمان بنادر و دریانوردی و گمرکات کشور 
حداقل  با  کاال  صاحبان  و  است  رسیده  خود  حداقل  به  بنادر  در  کاال  رسوب  گرفته،  صورت 

تشریفات گمرکی در زمان مقرر می توانند نسبت به خروج کاالی خود اقدام کنند.
الزم به یادآوری است که در سال 1357 کل آمار ورودی بنادر ایران 12 میلیون تن در سال بود و 
در حال حاضر این آمار به 150 میلیون تن در سال رسیده است. در حال حاضر وقتی یک کشتی 
100 هزار تنی در بنادر ایران پهلوگیری می کند و با تجهیزات پیشرفته گاها روزانه 15 تا 20 هزار 
تن تخلیه می شود تا کشتی در حداقل زمان  بنادر را ترک کنند، طبیعی است که مقداری از این 
کاال در بنادر به علت عدم توان خروج کاال توسط کامیون و ریل و همچنین تکمیل پروسه های 
اداری و گمرکی رسوب می کند. در حال حاضر وضعیت ورود کاال به نحوی نیست که ما نگران 

رسوب و انبارداری باشیم.
انبارداری  و  کاال  باربری  کاری،  هزینه های خن  از  اعم  بندری  هزینه های  که  نماند  ناگفته  البته 
به طور اخص برای  صاحبان کاال بسیار ارزان است و صاحبان کاال را عالقه مند به نگهداری کاال 

در بنادر می کند.
انبار کردن کاال نیست. بر  بنادر محل گذر کاالست و محلی برای  بر همگان روشن است که  
اساس بررسی های میدانی هزینه های نگهداری کاال در خارج از محوطه های بندری بین 350 تا 

400 درصد بیشتر از انبارها و محوطه های بندری است. 

 بنادر چه نقشی در توسعه اقتصادی کشور دارند؟ 
سهم بنادر کشور در طی سالیان گذشته به لحاظ وزنی 90 درصد و به لحاظ ارزشی 80 درصد 
بنادر صورت می گیرد.  بود و حدود 90 درصد واردات و 80 درصد صادرات کشور از طریق 
ارزش محموالت دریایی  نشان دهنده نسبت  به حمل ونقل دریایی که  شاخص وابستگی کشور 
به تولید ناخالص ملی است معادل 35 درصد است که وابستگی باالی ایران به حمل دریایی و 
بنادر را نشان می دهد. سهم اقتصاد دریایی بنادر از تولید ناخالص داخلی حدود یک درصد است. 
اشتغال مستقیم بخش خصوصی در کل کشور حدود 30 هزار نفر و تنها در بندر شهید رجایی 

حدود 15 هزار نفر است. 

 در روز جهانی دریانوردی چه پیامی برای دریانوردان دارید؟
ازخودگذشتگی  و  شبانه روزی  تالش  با  کرونا  دوران  و  شرایط  در سخت ترین  دریانوردان 
اقتصادی  اقدام کردند و نگذاشتند که چرخه  به تخلیه کاالها و صادرات کاالهای تجار  نسبت 
مملکت از رونق بایستد. چه پرسنل خدوم شناورها و چه پرسنل عملیات تخلیه و بارگیری بنادر 
24 ساعته در طول سال به فعالیت خود ادامه دادند و چرخ بنادر و اقتصاد کشور را باهمت و 

پشتکار خود رونق بخشیدند. 
جا دارد یادی کنیم از شهدای دریانورد و مدیران و پرسنل خدوم بنادر از بخش خصوصی و 
دولتی که دست در دست یکدیگر و دالورانه در بنادر حضور داشتند و جان خود را درراه خدمت 

به میهن اسالمی از دست دادند. روحشان شاد و یادشان گرامی باد.
به مدیران سازمان بنادر و دریانوردی و مدیران بخش خصوصی توصیه می شود که خانواده های 

این قشر عظیم و زحمتکش را تنها نگذارند. 

در سال 1357 کل آمار ورودی 
بنادر ایران 12 میلیون تن در سال 

بود و در حال حاضر این آمار به 
150 میلیون تن در سال رسیده 

است
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عهده  دارند. اعضای این انجمن متشکل از سرمایه گذاران بندری، پورت اپراتورها، پایانه داران، 
انبارداران، خن کاران  و.... هستند و کلیه امور بندری از پای اسکله تا خروج از بنادر کشور  را 
بر عهده  دارند. حمایت از منافع مشترک اعضا، ارائه پیشنهادهای اجرایی به منظور رفع مشکالت 
پایانه های  توسعه  برای  تالش  سازمان ها،  و  نهادها  به  مربوط  انجمن  فعالیت  موضوع  خدماتی 
موجود و ایجاد پایانه های جدید در کشور، تالش برای بهبود کیفیت خدمات دهی اعضاء، ارتقاء 
اعتبار و حیثیت اعضای انجمن از طریق سامان دهی و ایجاد روابط مناسب بین اعضاء، تشویق 
سرمایه گذاران بخش خصوصی در تقویت بنیه اقتصادی بنادر در راستای اصل 44 قانون اساسی 
ایران و انتقال نارسایی های موجود در مسیر توسعه بنادر و ارائه نقطه نظرات کارشناسی به سازمان 
بنادر و دریانوردی و همچنین اشاعه ی فرهنگ رقابت پذیری بین اعضا و تقویت و بسط دانش 
عمومی بندری و انتقال آخرین تکنولوژی ها برای مدیریت بهتر بنادر ازجمله اهداف انجمن بنادر 

ایران است.

 با توجه به تحریم های ظالمانه وضعیت تردد در بنادر ایران چگونه است؟
شرکت های خصوصی عضو انجمن با حدود 30 هزار نفر نیروی کارگری زبده در بنادر ایران 
با تالش و عملکرد شبانه روزی، بنادر را در سخت ترین شرایط تحریم و کرونا  فعال نگه داشته 
و نگذاشتند که کشتی های ورودی به بنادر ایران دچار معطلی شوند. در این میان کاالها و ارزاق 
عمومی در کمترین زمان ممکن تخلیه، نگهداری و از طریق سیستم های حمل ونقل به اقصا نقاط 

کشور به دست مصرف کنندگان می رسد.
سازمان بنادر و دریانوردی و بخش های خصوصی نسبت به سرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت های 
بندری و خرید تجهیزات بندری اقدامات شایسته ای انجام داده اند و در حال حاضر بیش از 300 

میلیون تن ظرفیت در تاسیسات و زیرساخت ها و اسکله ها  فراهم  شده است.
بی مورد  توقف  از  پیشرفته  تجهیزات  با  کشتی ها  سریع  تخلیه  و  بنادر  در  موجود  ظرفیت های 
کشتی ها پای اسکله کاسته و خوشبختانه شناورهای ورودی در اسرع وقت تخلیه و از پرداخت 

دموراژ به خاطر توقف بیش ازحد نرمال در اسکله جلوگیری شده است. 

 آیا تجهیزات بندری به نوسازی نیاز دارند؟
تجهیزات بندری با توجه به فعالیت شبانه روزی آن و عمر مفید هر دستگاه نیاز به نوسازی، 
تجهیزات  از  برخی  خرید  در  بنادر  سازمان  خوشبختانه  دارند.  اساسی  تعمیرات  و  جایگزینی 
استراتژیک و اساسی اوایل دهه 90 اقدام کرد و بخش های خصوصی نیز به عنوان بهره بردار این 
تجهیزات تعمیرات به موقع و قابل قبولی را انجام داده اند. در کنار آن بسیاری از تجهیزات بندری 
توسط بخش  خصوصی در زمان های مناسب خریداری شده و با تعمیر و نگهداری این دستگاه ها 
را آماده به کار نگه داشته اند؛ ولی نیاز به تجهیزات جدیدتر ضروری است و امیدواریم که با بهبود 

شرایط بتوان به این امر مهم و اساسی بنادر جامع عمل پوشاند.  

 وضعیت سرمایه گذاری خارجی در بنادر چگونه است و با چه مشکالتی روبه روست؟ 
و  ایرانی  شرکت های  برای  سرمایه گذاری ها  دارند،  کشور  بنادر  که  مزیت هایی  به  توجه  با 
خارجی منافع بسیاری دارد. از دهه 80 که سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بنادر ایران شکل 
گرفت سرمایه گذاری های خوبی در بنادر انجام  شد و بر اساس آمارهای موجود حدود 20 هزار 
میلیارد تومان جذب سرمایه در مبادی ورودی کشور انجام  شده است. در حال حاضر نیز برخی 
از شرکت های خارجی با شرکای ایرانی خود نسبت به سرمایه گذاری در بنادر ایران اقدام می کنند، 

با توجه به تمهیدات و 
تشویق هایی که توسط سازمان 
بنادر و دریانوردی و گمرکات 

کشور صورت گرفته، رسوب کاال 
در بنادر به حداقل خود رسیده 
است و صاحبان کاال با حداقل 

تشریفات گمرکی در زمان مقرر 
می توانند نسبت به خروج کاالی 

خود اقدام کنند 


