
 در ابتدا، برای آشنایی بیشتر مخاطبان ماهنامه ی بندر و دریا کمی در مورد منابع انسانی و تجهیزات 
استراتژیک این شرکت  صحبت کنید.

در حال حاضر بیش از 450 نیروی انسانی متخصص و مجرب در این شرکت مشغول به فعالیت هستند. 
شرکت ما با بیش از 200 دستگاه ماشین آالت و تجهیزات استراتژیک ملکی بندری، در حال ارائه ی 
خدمات در مجتمع بندری امام خمینی )ره( است و همچنین آماده ی ارائه ی خدمات در کلیه ی بنادر 

کشور به صاحبان کاال و کشتیرانی ها هستیم.

 به دیگر اقدامات مهم و برجسته ای که در این شرکت اجرایی شده است هم اشاره کنید.
خب در این جا الزم می دانم، مهم ترین فعالیت های این شرکت را در پنج دسته ی زیر خالصه کنم:

1ـ  پایانه ی کاالهای عمومی
شرکت پتروبار جنوب در بهمن ماه 1400 به عنوان اپراتور شماره 2 مجتمع بندری امام خمینی )ره( به منظور 
انجام عملیات تخلیه و بارگیری و انبارداری کاالهای وارداتی و صادراتی جنرال کارگو قراردادی بلند مدت 

با اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان منعقد کرد و  فعالیت های خود را به طور منظم آغاز کرد.
2ـ  کریدور خطوط انتقال روغن خوراکی 

شرکت ما از سال 1396 تاکنون با سرمایه گذاری قابل توجه ) بیش از 2 میلیون یورو(، به صورت 
BOT انجام داده است. پتروبار جنوب همراه با اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان عهده دار 
مسئولیت احداث و بهره برداری از خطوط انتقال روغن خوراکی از اسکله های شماره 21 و 22 به مخازن 
پشتیبانی به طول دو هزار و 800 متر در منطقه ی ویژه اقتصادی بندر امام خمینی )ره( است. این موارد با 

استانداردهای بین المللی انجام می گیرد.

در  گفت وگو با عباس ناصحی جورشری مدیرعامل شرکت 
»پتروبار جنوب« مطرح شد:

مهم ترین چالش این 
شرکت واقعی نبودن 
تعرفه ارائه ی خدمات با 
هزینه های بازار است

بندری  خدمات  شرکت  که  بود   1386 سال  تابستان 
)ره(  خمینی  امام  بندر  در  جنوب  پتروبار  دریایی  و 
ارائه ی  ابتدا  از همان  این شرکت  اهداف  تاسیس شد. 
خدمات بندری و دریایی، تخلیه و بارگیری، فورواردری 
و حمل ونقل کاال، ترخیص کاال و انبارداری در بنادر کشور 
بود. سال 1394 دیگر زمان آن رسیده بود تا این شرکت 
فعالیت خود را به طور جدی آغاز کند. برای آشنایی بیشتر 
مخاطبان ماهنامه ی بندر و دریا پای صحبت های عباس 
ناصحی جورشری مدیرعامل این شرکت نشسته  ایم، تا 
کمی بیشتر از فعالیت های این شرکت پیشتاز برایمان 

بگوید. 
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3ـ  عملیات لجستیک کاالی صادراتی کود اوره صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان
شرکت پتروبار جنوب از سال 1400 به عنوان برنده ی مناقصه شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان با عقد قرارداد 
بلند مدت، مسئولیت حمل ونقل محصوالت کود اوره از مبدا کارخانه در مسجد سلیمان تا بندر امام خمینی)ره( 
را برعهده گرفت. همچنین  از دیگر مسئولیت های پتروبار در این زمینه می توان به انبارداری، بارگیری و انتقال 

محصول به کشتی های صادراتی به میزان سالیانه 500 هزار تن هم اشاره کرد.
4ـ  حمل ونقل، تخلیه و بارگیری کاالی صادراتی شرکت فوالد خوزستان

همچنین بر اساس قرارداد منعقد شده با شرکت فوالد خوزستان، شرکت پتروبارجنوب،  مسئولیت عملیات تخلیه 
و بارگیری، حمل و خن کاری محصوالت فوالدی شرکت فوالد خوزستان در مجتمع بندری امام خمینی)ره( با 

حجم عملیات سالیانه دو میلیون تن، بر عهده دارد.
5ـ پروژه ی احداث انبار

این شرکت بر اساس موافقت و مجوز اخذشده و به منظور بهبود شرایط نگهداری کاال و تسهیل فرآیند صادرات 
محصوالت پتروشیمی در بندر امام خمینی)ره(، عملیات احداث انبار 18 هزار مترمربعی را در دستور کار دارد. 

همچنین این عملیات با رعایت کامل ضوابط و استانداردها انجام می گیرد.

 آیا تجهیزات شرکت شما برای انجام فعالیت هایتان کافی است؟ 
عالوه بر این که این شرکت 200 دستگاه تجهیزات بندری به صورت ملکی در اختیار دارد، در حال حاضر نیز 
درصدد گسترش کمی و کیفی این تجهیزات و ماشین آالت است. در این راستا مجوز الزم را هم از اداره کل بنادر 
و دریانوردی استان خوزستان دریافت کردیم و درحال مذاکره با تامین کنندگان معتبر در داخل و خارج از کشور 

هستیم.

 از مهم ترین چالش هایی که شرکت شما در سال های اخیر با آن روبه رو بوده است، برایمان بگویید.
از مهم ترین چالش های شرکت های بندری به ویژه بخش خصوصی، واقعی نبودن تعرفه ی ارائه ی خدمات بندری و 

عدم حضور نمایندگان این بخش به منظور تاثیرگذاری در فرایند تصویب تعرفه های بندری است.
ما با تامین و بهره برداری از تجهیزات و ماشین آالت بندری، در خط مقدم  ورود کاال به کشور )به واسطه ی انجام 
عملیات تخلیه، باربری، نگهداری و بارگیری کاالهای وارداتی( قرار داریم، از این رو درآمدهایمان بر اساس 

اجرای کامل و به موقع 
تعهدات قراردادی، همواره 
سرلوحه ی کار این شرکت 

بوده است

تعرفه های مصوب، با نرخ ریالی است ولی متاسفانه عمده هزینه های جاری از جمله تامین قطعات یدکی و 
نگهداری تجهیزات و ماشین آالت تخلیه و بارگیری، به صورت ارزی  است.

الزم به توضیح است که در بخش دیگری از زنجیره ی ورود کاال به کشور یعنی شرکت های حمل و نقل، این 
وضعیت به مراتب بهتر از وضعیت شرکت های بندری است؛ زیرا هر گونه افزایش تعرفه با پیشنهاد انجمن صنفی 

رانندگان و انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل و تایید اداره کل راه ترابری تصویب و اجرایی می شود.

 اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت )استراتژیک( شما بر چه مبنایی زمان بندی شده و نحوه ی کنترل 
دستیابی به این  اهداف را چگونه نظارت و اجرا می کنید؟ همچنین برنامه ی شما برای توسعه ی فعالیت های 

شرکت و البته همکاری در دیگر پروژه های مرتبط بندری چیست؟
به طور خالصه می توان گفت که انجام دقیق و به موقع تعهدات قراردادهای جاری منعقدشده با اداره کل بنادر و 

دریانوردی خوزستان و سایر کارفرمایان محترم، از مهم ترین هدف کوتاه مدت این شرکت است.
تالش برای ارتقا سطح توانمندی کارکنان و استقرارر سیستم های مدیریتی و عملیاتی نوین در چارچوب الزامات 
سازمان بنادر و دریانوردی، نوسازی ناوگان تجهیزات ملکی و ورود در عرصه ی فعالیت های دریایی از مهم ترین 

سیاست ها و اهداف میان مدت شرکت ما به حساب می آید. 
در نهایت تالش برای حضور در فعالیت های بندری و دریایِی سایر بنادر بزرگ کشور و همچنین توانمندسازی 
بیشتر شرکت برای حضور در فعالیت های اقتصادی و تجاری سایر کشورهای منطقه )با رعایت کلیه ضوابط و 

مقررات کشور( از جمله اهداف بلندمدت این شرکت است.

 بدیهی است که شرکت شما در طول فعالیت خود گواهینامه های متعددی را دریافت کرده و در مواردی 
نیز از آن تقدیر شده است. به طور مشخص از دستاوردهای مختلف شرکت بگویید؟

ضمن این که، اجرای کامل و به موقع تعهدات قراردادی همواره سرلوحه ی کار این شرکت بوده که سوابق عملکردی 
و رضایت کارفرمایان تاکیدی بر این مورد مهم است؛ دو فقره تقدیرنامه نیز از شرکت فوالد خوزستان بابت باربری 
و تخلیه و بارگیری هفت میلیون تن محصوالت صادراتی طی سال های 1395 تا  1398 دریافت کردیم. همچنین، 
لوح رضایتمندی از کشتیرانی»پاشا دریای شرق« را بابت خن کاری دو میلیون تن کاالی وارداتی اخذ کردیم. این 
شرکت کلیه گواهینامه های الزم از جمله گواهینامه های استاندارد مدیریت کیفیت9001، گواهینامه ی استاندارد 

برای توسعه ی تجهیزاتمان 
با  تأمین کنندگان معتبر 

در داخل و خارج از کشور 
مذاکره می کنیم
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مدیریت زیست   محیطی 9001، گواهینامه ی فرآیندهای نظارت و ارزیابی رضایت مشتری و مدیریت بهداشت ایمنی 
و شغلی، گواهینامه ی ارائه، گواهینامه ی استاندارد ایزو 45000، گواهینامه ی تایید صالحیت ایمنی را اخذ کرده است.

 برای ارتقای سطح علمی کارکنان وتقویت آگاهی و دانش پرسنل چه برنامه های آموزشی را در دستور 
کار خود قرار داده اید؟

شرکت پترو بار در راستاي ارتقا سطح علمي کارکنان ضمن ارائه ی آموزش های درون سازمانی مستمر، دوره های 
تخصصی مورد نیاز را نیز برگزار می کند. از جمله دوره هاي برگزار شده طي سه ماهه گذشته مي توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
ـ سرممیزی سیستم مدیریت HSE و آشنایی با اصول و مهارت های ممیزی شخص سوم بر اساس راهنمایی 

ممیزی IOGP؛
ـ تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد اجرای اثربخشی اقدامات اصالحی و پیشگیرانه؛

ـ آموزش فرماندهی سوانح و حریق؛
ـ نقش سرپرستان در ایمن سازی محیط کار و کاهش حوادث شغلی؛

ـ مدیریت رفتار و ارتباطات انسانی؛
.CRM ـ مدیریت ارتباط با مشتری

همچنین این نکته را نیز باید در نظر داشت که استفاده از تجارب کارکنان باسابقه و توانمند به منظور ارتقای آموزش های 
فرهنگ شغلی و تخصصی کارکنان، همواره مورد اهتمام و توجه مدیریت این شرکت بوده است.

 جایگاه »پتروبار جنوب« را در میان شرکت های داخلی، منطقه و جهان چگونه می بینید؟ این جایگاه و 
رتبه بندی شرکت چگونه مشخص می شود؟

شاخص استانداردی برای تعیین این جایگاه وجود ندارد اما بر اساس توضیحات ارائه شده، هدف گذاری میان مدت 
و بلند مدت این شرکت در راستای گسترش کمی و کیفی فعالیت ها با حضور در بنادر بزرگ کشور و بنادر منطقه 

به این منظور است.

 برای توسعه ی فعالیت خود، تا چه اندازه به بهره گیری از توان فنی و مالی شرکای خارجی نیاز دارید؟
با توجه به ماهیت فعالیت های بندری و دریایی، بهره مندی از تجهیزات استراتژیک نوین که عمدتا توسط شرکت های 
معتبر بین المللی ساخته می شوند، می توان این طور گفت که بدون شک استفاده از توان فنی این شرکت ها از طریق 
تعامل و همکاری های تجاری دو یا چند جانبه و یا جلب توان مالی موسسات و شرکت های معتبر خارجی از طریق 
انعقاد قراردادهای مشارکت )Joint Venture( ـ با رعایت کلیه ی قوانین و مقررات حاکم بر این بخش ـ نقش 

غیرقابل انکاری در رسیدن به اهداف و موفقیت های شرکت و به تبع آن،  موفقیت های کشور در این حوزه دارد.

  با شیوع اپیدمی کرونا در سراسر جهان، کیفیت ارائه ی خدمات شما چگونه بوده است؟
به منظور حفظ شرایط بهداشتی و پیشگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا در حوزه ی فعالیت های این شرکت، 
بر مبنای سیاست های بهداشتی ابالغی از سوی مسئوالن کشوری و منطقه ای و پروتکل های اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان خوزستان، در مقاطع مختلف زمانی اقدامات پیشگیرانه ای انجام گرفت. از جمله این اقدامات، 
می توان به مواردی چون کاهش یک سومی نیروهای ستادی و بعضا نیروهای عملیاتی بر اساس برنامه ریزی 
صورت گرفته اشاره کرد. ضمن این که این موارد را طوری در شرکت مدیریت می کردیم که این دورکاری ها، 
 HSE کمترین اختالل  را در عملیات اجرایی شرکت به وجود نیاورد. عالوه بر این، اقداماتی مانند نظارت بخش
شرکت بر لزوم رعایت فاصله گذاری ها، توزیع اقالم بهداشتی چون ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی سطوح، 
نظارت جدی بر انجام به موقع واکسیناسیون پرسنل شاغل و پیشگیری از ورود افراد مشکوک به محوطه های 

عملیاتی ازدیگر اقدامات این شرکت در این بخش بوده است.
الزم به توضیح است بسیاری از کشورهای همسایه مانند قطر، امارات و کویت در شروع اپیدمی کرونا گاهی اجازه ی 
تردد به کشتی ها را نمی دادند. برخی کشورها نیز اجازه ی خروج کاال را از کشور خود نمی دادند تا ذخایر مورد نیاز 
آن ها با خطر مواجه نشود. در مجموع هر چند به لحاظ شرایط مذکور شاهد کاهش فعالیت های صادرات و واردات 
بودیم اما با توزیع به موقع واکسن و مهار این بیماری توسط مسئوالن محترم کشور، فعالیت های بندری مختل نشد.

  چنان چه سخن ناگفته ای دارید، برایمان بگویید.
در پایان الزم می دانم از مجموعه مدیران و کارکنان سازمان بنادر و اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان 
تشکر و قدردانی کنم؛ همچنین از مجله ی وزین بندرودریا که با معرفی شرکت های فعال در حوزه ی بندر و دریا، 

منعکس کننده ی فعالیت ها و دغدغه های این شرکت ها است، تشکر می کنم.

در حال حاضر درصدد 
گسترش کمی و کیفی 

تجهیزات و ماشین آالت 
این شرکت هستیم

www.petrobar.ir
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