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شرکت پدیدآوران امید پارس چه فعالیتی دارد و چه خدماتی در حوزه غالت 
ارائه می کند؟

شركت پديدآوران اميد پارس به عنوان پورت اپراتور عمليات كاالي فله خشك با 
بهره گيری از اندوخته ارزشمند نيروي انساني، دانش سازماني، فناوری های نوين با 
قدرتمندي هرچه تمام تر در حوزه عمليات بندري به صاحبان كاال و صنايع استراتژيك 
كشور در بندر شهيد رجايي براي ارتقای صنعت و اقتصاد اين مرز و بوم در حال 
فعاليت است. بهره مندی از تجهيزات تخصصي و استراتژيك و همچنين همكاري 

»تامین، خرید و نصب و راه اندازی برج ها و مکنده های تخلیه غالت، نصب و 
راه اندازی کانوایرهای انتقال غالت و ساخت سیلوهای مناسب در سطح بنادر و 
همچنین بهره گیری از ظرفیت های حمل ونقل چندوجهی به جای معطوف بودن به 
حمل ونقل جاده ای در پسکرانه ها نیاز مبرم این حوزه است.« این گفته محمدرضا 
در  او  گفت وگوی  است.  پارس  امید  پدیدآوران  شرکت  مدیرعامل  قائم مقامی، 

 این خصوص را در ادامه می خوانیم.

مدیرعامل شرکت پدیدآوران امید پارس:

نیازمند برنامه جامع در 
لجستیک غالت هستیم
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غالت اشاره كرد. افزايش و حفظ سطح آماده به كاری تجهيزات استراتژيك عمليات تخليه شناورها 
نياز به چابكی و انعطاف باالی اقتصادی، عملياتی و ... دارد. از ديگر دغدغه های مديريت اين حوزه 
می توان به عدم صرفه اقتصادی سرمايه گذاری و توسعه اين بخش باوجود هزينه های باالی تحريم و 
تورم اشاره كرد. بنگاه های اقتصادی در كنار رسالت های اجتماعی و مدنی خود به سودآوری و ارتزاق 

كاركنان خود و همچنين توسعه زيرساخت های تجهيزاتی خود می انديشند. 
استفاده از ظرفيت های بخش خصوصی با اتخاذ سياست های مالی و تعرفه ای مناسب و همچنين 
باشد.  اين چالش ها  از  برون رفت  راه  می تواند  و سرمايه گذاری های سودده  عملياتی  حمايت های 
هم راستايی فرآيندهای زنجيره تامين و سالمت غذايی كشور می تواند ضرورت و اهميت اين قبيل 

سرمايه گذاری های را نمايان كند. 

مهم ترین امکانات تحت مالکیت این شرکت چیست؟ 
شركت پديدآوران اميد پارس به عنوان يك بنگاه اقتصادی پويا و موفق در اين حوزه با ترسيم 
چشم اندازهای سازمانی هم راستا با نيازهای كالن بنادر، در حال تجهيز و ارتقای سخت افزاری و 
نرم افزاری خود برای حضور موثر و سودآور و از طرفی كاهش دغدغه های سالمت كشور است. 
اين شركت در حال حاضر در توسعه تجهيزات حمل درون منطقه ويژه، تجهيزات حمل خود را 
تا 30 دستگاه افزايش داده است و برای افزايش راندمان عمليات تخليه شناور و نهايتاً كاهش بهای 
تمام شده محصول نهايی برای مصرف كننده از طريق كاهش دموراژ شناورها و افزايش سرعت انتقال 
محموالت به مصرف كننده نهايی دو دستگاه مكنده تخليه غالت با فناوری به روز خريداری كرده و 

در حال انتقال به بنادر كشور است. 

در نگاهی کلی و در راستای ترانزیت غالت و پیوستن به کریدور شمال به جنوب/ شرق به 
غرب، سازمان بنادر و شرکت های بخش خصوصی چه فعالیت های ویژه ای را به خصوص در 

حوزه ترانزیت غالت باید انجام دهند؟
توجه به مسئله بسيار مهم ترانزيت غالت و بهره مندی از مزايای كريدور شمال به جنوب در رشد 
ترانزيت كشور نقش بسزايی دارد. البته به  واسطه سياست های كالن منطقه ای در ماه های اخير فرصت 
بهبود و استفاده از اين كريدور با وقوع بحران اكراين بيش ازپيش نمايان شد كه اين موضوع نيز به عنوان 

يك فرصت قابل پيش بينی بود.
معطوف بودن تمركز كشور به حمل ونقل جاده ای و فرسودگی ناوگان حمل ونقل ريلی باعث شده 
است تا شيب هزينه ها از شيب درآمدها پيشی بگيرد و وضعيت فعلی پاسخگوی نيازها نباشد. پس 
شايد به عنوان اولين گام برای شركت های سرمايه گذار ريلی بهبود فضای كسب وكار، كاهش تعرفه ها 

است.
ايجاد فضای مطلوب و سياست گذاری اثربخش در حوزه حمل ونقل ريلی به طريقی كه جذابيت برای 
ورود بخش خصوصی به منظور تامين تجهيزات و كمبود های اين حوزه افزايش پيدا كند، به طوری كه 

نقطه شكست خدمات، فرسودگی تجهيزات نباشد.  

به مهم ترین عناوین کسب شده توسط پدیدآوران امید پارس و همچنین مهم ترین برنامه های 
طرح توسعه ای شرکت خود در صنایع مرتبط با لجستیک غالت اشاره کنید.

اين شركت با قرار گرفتن در پيشانی عمليات ورود غالت به بنادر قرار دارد و به منظور بهبود وضعيت 
موجود و افزايش امنيت غذايی كشور، به صورت دغدغه منداقدام به خريد و تامين چند دستگاه مكنده 

غالت كرده  كه ظرف چند ماه آينده فرآيند استقرار و راه اندازی كامل می شود. 
از ديگر دغدغه های اين شركت ارسال و توزيع غالت با باالترين سطح سالمت به منظور جلوگيری از 
بيماری های گوارشی به مصرف كننده نهايی است كه به همين منظور در طرح توسعه حمل ونقل ريلی 

غالت از بنادر جنوبی كشور به بنادر خشك كشور مشاركت كرده است.

شرکت پدیدآوران امید پارس 
به عنوان پورت اپراتور فله خشک 
موفق به تخلیه بیش از 9میلیون 

تن انواع کاالی اساسی و 
استراتژیک کشور شده است که 
از این میزان بالغ بر 6 میلیون تن 

انواع غالت بوده است
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بی شائبه بيش از هزار نفر از جوانان اين كشور، در خط مقدم پيشبرد اهداف عاليه سازمان بنادر و 
دريانوردی مشغول به فعاليت است. اين شركت مفتخر است ازنظر تنوع ارائه خدمات در جايگاه 
نخست بندر شهيد رجايي قرار دارد و در ارائه خدمات بندري نظير، پورت اپراتوري كاالي متفرقه و 

عمومي و همچنين راهبري پايانه های كانتينري پيشگام است.
تخليه انواع غالت توسط تجهيزات استراتژيك و ويژه بندري و حفظ آماده به كاري تجهيزات براي 
تحقق اين امر از مهم ترين دغدغه های مديران ارشد اين شركت است و با افتخار توانسته ايم با تخليه 
بيش از 9 ميليون تن كاالي اساسي و استراتژيك سهم ارزنده اي در زنجيره تامين كاالي اساسي 

هم وطنان خود داشته باشيم.
تسريع در تخليه كشتی های كاالهاي اساسي، سالمت و بهداشت محموله های تخليه شده در فرآِيندهاي 
بندري نظير حمل، انبارداري و بارگيري و نهايتاً ايفاي نقش موثر در كاهش بهاي تمام شده ی محموالت 
غذايي براي مصرف كننده نهايي را مهم ترين رسالت و چشم انداز خود می دانيم و در تالشيم اين مهم 

را روزبه روز و بيش ازپيش بهبود دهيم.

تعریف شما از امنیت غذایی با نیم نگاهی به نقش بنادر در واردات کاالی اساسی چیست؟ 
مفهوم امنيت غذايی ازجمله معيارهای زيستی جوامع بشری است به طوری كه ابعاد گسترده ای را 
شامل می شود. بعد كمی موضوع به ميزان دسترسی و سرانه مصرف و ابعاد كيفی به كيفيت و سالمت 

غذای جوامع بشری اشاره دارد.
تعريف امنيت غذايی را می توان اثر توأمان كيفيت و كميت مقوله غذا و تغذيه بر همه افراد جامعه 
بشری دانست. بنادر و پورت های انتقال مواد غذايی از تامين كنندگان به مصرف كنندگان، نقش بسزايی 
در همه ابعاد امنيت غذايی ايفا می كنند. ازنظر كمی عملكرد بنادر می تواند در ميزان و سرعت دسترسی 
افراد جامعه به مواد غذايی موردنياز اثر بگذارد و ازنظر كيفی هم اين بنادر هستند كه با انبارداری صحيح 

و رعايت دستورالعمل های بهداشتی می توانند سالمت مواد غذايی را در فرآيند انتقال تضمين كنند.
آلودگی بنادر می تواند باعث از بين رفتن كيفيت مواد غذايی و اضافه كردن آلودگی های صنعتی جديد 

به مواد غذايی شود. 
بندر شهيد رجايی به عنوان يك بندر كانتينری از ساليان متمادی در فرآيند انتقال انواع كاالی كشور 
نقش داشته و در سال های اخير در راستای رعايت اصول پدافند غيرعامل به يكی از مبادی اصلی ورود 
و خروج كاالی فله خشك تبديل شده است. زيرساخت های فعلی پاسخگوی سطح استانداردهای 
مفهوم امنيت غذايی نيست ولی با تمهيدات و سياست های كالنی كه برای توسعه و ارتقای اين بندر 
انديشيده شده است به زودی شاهد افزايش زيرساخت های مناسب در راستای بهبود شاخص های 

امنيت غذايی كشور خواهيم بود.

تحلیل شما از لزوم احداث پایانه تخصصی محصوالت فله در بنادر چیست و در بحث 
واردات غالت تاکنون موفق به تخلیه و انتقال چه میزان غالت در بنادر کشور شده اید؟ 

برای ارتقای شاخص های زنجيره تامين مواد غذايی فله و به صورت خاص غالت و همچنين به منظور 
تسريع در فرآيند انتقال كاالی فله خشك و غالت از بنادر و با توجه به نياز به كاهش زمان تخليه و 
بارگيری شناورهای حامل غالت و به منظور افزايش ضريب سالمت غالت وارده به كشور از طريق 
بنادر و پايانه های تخصصی و بهره گيری از تجهيزات مناسب اين حوزه، سرمايه گذاری در اين بخش 

يكی از نيازهای مبرم بنادر است.
همان طور كه بيان شد اين شركت به عنوان پورت اپراتور فله خشك موفق به تخليه بيش از 9ميليون 
تن انواع كاالی اساسی و استراتژيك كشور شده است كه از اين ميزان بيش از شش ميليون تن انواع 

غالت بوده است. 
چالش های بی شماری در مسير اجرای موفق عمليات پورت اپراتوری فله خشك بندر شهيد رجايی 
پشت سرنهاده ايم. يكی از مهم ترين اين مسائل می توان به نگهداری و تعميرات تجهيزات ويژه تخليه 

فرآیند زنجیره تامین و لجستیک 
غالت مجموعه ای از سطوح و 
زیرساخت های انتقال و توزیع 
را شامل می شود به طوری که 

کم توجهی و ضعف در هر بخش، 
این چرخه را معیوب و با کندی 

مواجه می کند


