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حســین خضری مدیرعامل شرکت بهمن دیزل در همایش شرکت های صنعت 
پخش اصفهان که در اتاق بازرگانی این شــهر برگزار شــد، خدمات و محصوالت 
گــروه بهمن برای تســهیل و همراهی با صنعت پخش در زمینه هوشمندســازی 

سیستم توزیع را معرفی کرد.
در این همایش که فعاالن حوزه پخش کشور در آن حضور داشتند، ون اینرودز 
و خودروهــای تجاری بهمن معرفی شــد که با توجه به مشــخصات و ابعاد این 
خودرو از ســوی شــرکت های پخش دارو و مواد غذایی مورد استقبال قرار گرفت 
و حســب درخواســت های شــرکت کنندگان قرار شــد گروه بهمن نمونه کاربری 
یخچال دار جهت حمل داروها و همچنین طرح های قفسه ای برای خودرو فورس 

تهیه کند.
در این همایش حســین خضــری عضو هیئت مدیره گــروه بهمن و مدیرعامل 
بهمن دیزل محصوالت فورس ۶ الی ۸ تن گروه بهمن را که در صنعت حمل ونقل 
مورد اســتفاده شرکت های پخش اســت، با کاربری های مختلف معرفی کرد و از 
ارائه محصول جدید فورس ۱۲ تن جهت اســتفاده بیشتر در سیستم توزیع توسط 

شرکت بهمن دیزل خبر داد.
حضور گروه بهمن در این همایش ســبب ارائه خدمات متمایز این شرکت بود؛ 
چنانچه در گروه خودروساز از سوی شــرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در 

حوزه خدمات فروش و خدمات بعد از فروش مقام نخست را کسب کرده است.
بهره مندی از شــاخص هایی همچون اطالع رســانی دقیــق طرح های فروش، 

خدمات،  ارائــه  سیســتم های  ارتقای 
آموزش اثربخش پرســنل در ســطح 
شــبکه نماینــدگان، توســعه و بهبود 
دسترسی مشــتریان به نمایندگی های 
مجاز، اجرای نظام نظرسنجی مشتریان 
و بازرســی خودرو قبــل از تحویل به 
مشــتری از علل مهم دستیابی به این 

جایگاه بوده است.
گــروه بهمــن در نوســازی ناوگان 
حمل ونقل نیز نقشی اثرگذار ایفا کرده 

است. محصوالت بهمن دیزل دارای ۵ ستاره کیفی هستند.
گــروه بهمن در حوزه محصوالت تجاری، کامیون های فورس ۸٫۵ تن و ۶ تن با 
کابین خواب دار و بدون خواب، انوع کاربری، کشــنده امپاور و مینی بوس پگاسوس 

را تولید می کند.
همچنین کشــنده امپاور BD500، محصول شناخته شــده بهمن دیزل است که 
موفق به کســب مجوز حمل کاالهای خطرناک (ADR) و استانداردهای روز ایران 
 BD300 و اروپا شــده اســت.به تازگی این شــرکت با معرفی کامیون ۱۹ تن امپاور

جدیدترین تکنولوژی کامیون های متوسط را به بازار تجاری ایران معرفی کرد.
محصــول دیگر گروه بهمن ون باری اینرودز اســت که به لحاظ فنی یک کارگو 
ون محسوب می شــود و بازار هدف این ون برای مشاغل مرتبط به باربری است و 
فروشگاه های اینترنتی، کافه و رستوران های خودرویی، شرکت های پخش دارویی، 

غذایی و سایر مشاغل مرتبط، از مصرف کنندگان این محصول هستند.
«اینرودز» دارای موتور ۱۵۰۰ سی ســی با خروجی ۱۰۵ اســب بخار و گیربکس 

۵سرعته دستی است و توانایی تولید ۱۴۰ نیوتن متر گشتاور را دارد.

آمادگی گروه بهمن برای تسهیل
 فرایند هوشمند صنعت پخش کشور

اجتنــاب از تنظیم برنامه 
با رویکرد جامع، اجتناب 
از حکــم محــوری و اتــکای صرف بر بودجــه منابع 
عمومی دولت و ابتنا به جهت گیری های اسناد آمایش 
ســرزمین از  جملــه تفاوت های جــدی برنامه هفتم 

توسعه با برنامه های پیشین است.
مضاف بــر اینکه رویکرد مســئله محوری و تمرکز 
بــر حل مســائل یا موضوعــات کلیدی نیــز از  جمله 
تفاوت هــای برنامــه هفتــم و بــه تعبیری نــوآوری 
برنامه نویســی با تکیه  بــر دانش تدویــن برنامه های 

عملیاتی به شمار می رود.
بنا بر مســتندات و ابالغ هــای صورت گرفته فرایند 
تدویــن برنامــه هفتم توســعه از ابتدای ســال ۱۴۰۰ 
و توســط مراکز پژوهشــی وابسته به ســازمان برنامه 
و بودجــه و همچنیــن کارشناســان متخصص حوزه 

برنامه ریزی این ســازمان آغاز شده و تا به امروز ادامه 
داشــته اســت. تهیه و تدوین بیش از ۳۰ مجله اسناد 
پشــتیبان برنامه هفتم که ناظر بــر تهیه و تدوین متن 
بخش نامــه و جهت گیری های تدویــن الیحه برنامه 
خواهــد بود، دلیلــی قاطع بر این موضوع اســت که 
برنامه هفتم توســعه، برنامه ای بدون مطالعه نبوده 
و فراینــد برنامه ریــزی آن روال منطقی را طی نموده 

است.
یکــی از رویکردهای برنامه هفتم توســعه ارتقای 
دیپلماســی اقتصــادی اســت که قطعا بــا همکاری 
کشورهای همسایه و چین و روسیه می تواند در شرایط 
تحریمی توسعه کشور را سرعت بخشد؛ بنابراین برای 
اولین بار در تاریخ کشور مقرر است مدل همکاری های 
اقتصادی به شــکل مشــارکت در تملک دارایی های 

مشترک و سهام داری مشترک صورت پذیرد.

نویســنده محترم می بایســت صبر داشته باشند تا 
ان شــاءاهللا بعد از تدوین نهایــی و اجرای مفاد برنامه 
هفتم توســعه اثــرات و پیامدهای انتخــاب رویکرد 
جدید را تجربه نموده و آن گاه به  نقد شــیوه انتخابی 
در برنامه هفتم بپردازند. در مجموع به نظر می رســد 
نویســنده محتــرم در چارچوبی کلیشــه ای و نه نقد 
ســازنده تالش نموده به سیاق گذشته و بدون رویکرد 
ارزیابی تجارب و صرفا با چالش نمودن مفاهیم درون 
بخش نامه خط مشــی ها و سیاســت های کالن برنامه 
هفتم توســعه، تصویری نادرســت و غیرمنصفانه از 
برنامه هفتم توسعه به تصویر بکشد. ناگفته نماند که 
این سازمان در اطالعیه ای اعالم کرده آمادگی خود را 
برای دریافت نظرات آحاد مــردم به ویژه متخصصان 

امر و پژوهشگران دارد.
مرکز اطالع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل

اقتصاددانان،  تأمل برانگیــز  و  مهــم  پرســش 
صاحبان کسب وکار و خانوارها این است که در 
۱۵ ماه گذشــته کدام شاخص اقتصادی و اجتماعی حتی اندکی تغییر یافته 
اســت؟ کدام روند اقتصادی نگران کننده بهبــود یافته یا امیدی به بهبود آن 

در آینده وجود دارد؟ و به زبان کوتاه چشم انداز اقتصادی کشور چیست؟
در دو ماه اخیر رئیس جمهور بارها از قطار پرســرعت پیشــرفت ســخن 
گفته انــد و حتی اعتراضات مردم را تالش دشــمنان خارجــی برای توقف 
حرکــت این قطار دانســته اند. کامال بعیــد و دور از ذهن اســت که منظور 
ایشــان از پیشــرفت برخی دســتاوردهای (در جای خود قابل اعتنا) نظامی 
باشــد. درحالی که با تداوم روزافزون آشــفتگی در هر چهار بازار اقتصادی 
و نیــز روندهای نگران کننده تر در تجارت خارجــی، امید به بهبود اقتصادی 
کاهــش می یابد و در عرصــه اجتماعی نیــز مشــکالت رو به بحرانی مانند 
کمبود برخی داروهای ســاده تولید داخــل، ناتوانی دولت در انجام وظایف 
خــود را تداعی می کند، بعید اســت که رئیس جمهــور بی اعتنا و با گفتاری 
که تداعی کننده بی خبری از این مســائل مهم و روزمره زندگی مردم اســت، 

به تکراری مالل انگیز از پیشــرفت هایی ســخن بگویند که به تعبیر خودشان 
هم مــردم و هم نخبــگان از آن بی خبرند؛ بلکه نــه آن را حس می کنند و 
نه جدی می گیرند. شــاید پیشرفت ها یا تالش های پنهان یا اعالم نشده ای در 
حوزه اقتصاد روزمره یا توسعه بلندمدت و بهبود چشم انداز اقتصادی کشور 
وجــود دارد که به هر دلیلی از  جمله ابعاد فنی و تخصصی آن، نمی توانند 
بیان کنند. اگر چنین اســت دســت کم اقتصاددانان دولت یا اندیشکده های 
همســو با آن در تفسیر این پیشــرفت های مهم بکوشند و آن را با زبانی فنی 

برای اقتصاددانان و با زبانی ساده و قابل فهم برای همگان بازگو کنند.
اما باز پرســش مهم و بدون پاسخ این است که اگر نقدهای اقتصاددانان 
منتقد دولت یا رسانه ها نادرست یا غیرمنصفانه یا همراه با ناآگاهی و بدبینی 
یا حتی غرض و ســیاه نمایی است، چرا عملکردهای واقعی یا پیشرفت های 
قطار پرســرعت و دســتاوردهای آن از سوی ســازمان های اقتصادی دولت 
یا اقتصاددان های هم ســود آن بیان نمی شــود؟ بی تردید از دو حال خارج 
نیســت؛ یا چیزی برای بیان وجود ندارد یا این گروه ظاهرا پرشــمار اعتباری 

علمی و اجتماعی برای دفاع از دولت ندارند.

ماجرا  از  کجا شروع شد؟
ماجرا از تابســتان امسال شروع شد و اداره بنادر و دریانوردی 
منطقه ویژه رجایی و سازمان اموال تملیکی تصمیم گرفتند بالغ 
بر ۱۰ هزار کانتینر را از ســطح بندر جمــع آوری کرده و به عنوان 
امــوال متروکه واگذار کنند. کانتینرهایــی که در واقع جعبه های 
بســته بندی بار برای کشــتی ها به شــمار می آیند و البته مالکان 

بیشتر آنها شرکت های کشتی رانی خارجی هستند.
فعــاالن صنعت حمل ونقــل می گویند که ایــن کانتینرها در 
واقع ابزار شــرکت های کشــتی رانی هســتند و معموال در بنادر 
جهان، مکان هایی را برای نگهداری کانتینرهای خالی اختصاص 
می دهند. شــرکت های کشــتی رانی هــم این کانتینرهــا را برای 
صادرات به صاحبان کاال اجــاره می دهند و پس از تخلیه بار در 

بندر مقصد، کانتینرها دوباره به بندر مبدأ برمی گردند.
کانتینرهای ســرگردان بندر رجایی ایــران هم همین حکایت 
را دارند. شــرکت های کشــتی رانی خارجی این کانتینرها را برای 
حمل بار به ایرانی ها قرض داده اند و حاال این کانتینرها نه تنها در 
بندر جنوبی ایران معطل و بالتکلیف مانده اند که دولت تصمیم 
به واگذاری آنها به یک نهاد گرفته اســت. موضوعی که حاال در 
بندر شــهید رجایی به چالش تبدیل شده است. معترضان به این 
واگذاری می گویند که این کانتینرها غالبا مالکان خارجی دارند و 
واگذاری آنها باعث شــکایت مالــکان خارجی و دریافت غرامت 

می شود.
از این گذشــته در جهان مرسوم نیســت که کانتینر به عنوان 
کاالی متروکه واگذار شــود چراکه کانتینر در واقع کاال نیســت و 
ابزار بســته بندی کاال به شــمار می آید. آنها می گویند ســازمان 
بنادر و دریانوردی ایران برخالف ســایر کشورهای جهان، در بنادر 
فضایی را به شــرکت های حمل ونقل اختصاص نمی دهد تا انبار 
بســازند و کانتینرهای خود را در آنجا نگهــداری کنند. به همین 
دلیل کانتینرهای معطل، در محوطه ســرگردان می مانند و حاال 
برخالف تشــریفات قانونی قرار اســت کانتینرهــای دارای مالک 

واگذار شوند!
فعاالن صنعت حمل ونقل دریایی ماجــرای واگذاری این ۱۰ 
هزار کانتینر را این گونه روایت می کنند که در مرداد امســال اداره 
بنادر و دریانوردی منطقه ویژه رجایی به ترمینال ها اعالم کرد که 

پروســه انبارگردانی کاال و کانتینر در سطح اسکله شهید رجایی 
در جریــان اســت و ترمینال ها باید اطالعات مربــوط به کاالها و 
کانتینرهــای بدون قبض انبار را به این اداره اعالم کنند اما پس از 
گذشت یک ماه اداره بنادر و دریانوردی منطقه ویژه شهید رجایی 
ناگهان اعــالم کرد که اطالعات اعالم شــده، نوعی خوداظهاری 
بوده و کانتینرهای اعالمی که بیشــتر از ۱۰ هزار دســتگاه اســت 
بــدون صاحب تلقی شــده و متعلــق به یک نهاد اســت و این 
کانتینرها باید توســط ترمینال ها به محل تعیین شده در خارج از 

اسکله رجایی حمل و به این نهاد تحویل داده شود.
این موضــوع با اعتــراض ترمینال ها و ادعــای مالکیت آنها 
مواجه شد و با این اتفاق تعداد کانتینرهای بدون صاحب ابتدا به 
هزار و ۲۱۷ و سپس ۹۹۳ دستگاه کاهش یافت اما از آنجایی که 
هزینه حمل این کانتینرها رقم سنگینی بود و محوطه های بندری 
از آنها به عنوان انبار نگهداری ملزوماتشــان استفاده می کردند، 
بنا شــد انتقــال کانتینرها تا تعییــن تکلیف و بررســی مالکیت 
منقضی شده و کانتینر ها مورد ارزیابی هیئت بازرسی قرار گیرند.

در تاریــخ ۲۳ تا ۲۷ شــهریور امســال به ترمینال ها دســتور 
دادند کــه تمامی کانتینرهــا برای ارزیابی طبــق برنامه اعالمی 
به هــر محوطه روی زمین فرش شــوند. این بازرســی توســط 
نماینــدگان گمرک، نهاد دریافت کننــده کانتینرها و پلیس امنیت 
اقتصادی انجام شــد و تمام کانتینرها چه پر و چه خالی پلمب و 

صورت جلسه شدند.
در نهایت اینکه با هماهنگی ســازمان بنادر و دریانوردی قرار 
شــد که در ۱۱ مهر فهرســت کانتینرها در روزنامه رسمی دولت 
منتشر شود و مهلت ۲۰روزه ای برای شناسایی مالکان احتمالی و 

ارائه مستندات تعیین شود.
در هفته آخر آبان، دوباره هیئتی متشکل از نهاد دریافت کننده 
کانتینرها، دادگستری اســتان هرمزگان و پلیس امنیت اقتصادی 
پس از فک پلمب، از کانتینر ها بازرسی کردند اما مطابق با ادعای 
فعــاالن صنعت حمل ونقل دریایی به اســناد مالکیت کانتینرها 
بی توجهی شــده و اعالم کردند کــه بالغ بر ۱۰ هــزار کانتینر در 
مهلت ۱۰روزه تخلیه و ســپس به محل مورد نظر ســتاد فرمان 

امام منتقل شوند.
معترضــان به ایــن روال به «شــرق» توضیــح می دهند که 

اسناد احراز مالکیت بر اســاس روال قانونی و مورد تأیید گمرک 
برای همه کاالهای تجاری ارائه شــده اســت و تأییدیه فروشنده 
درخصوص فروش کانتینر ها و تأیید اتاق بازرگانی کشــور مبدأ را 
دارد و صحت آن توسط سفارتخانه های جمهوری اسالمی ایران 
در همان کشور تأیید شده اما اداره بنادر و دریانوردی منطقه ویژه 
رجایی به مالکان گفته اســت که این اســناد باید دوباره از کشور 
مبدأ اســتعالم شــوند و تا زمان اثبات مالکیت، کانتینر ها باید به 

محل مورد نظر نهاد مربوطه ارسال شوند.
کانتینرهای بندر  رجایی مصادره شده اند

مســعود دانشــمند، عضــو هیئت مدیــره کانون مؤسســات 
حمل ونقــل ایران، بــا تأیید این موضوع به «شــرق» می گوید که 
واگــذاری کانتینرهای منطقه ویژه رجایی به عنوان کاالی متروکه 

غیرقانونی است و این کانتینرها در واقع مصادره شده اند.
اتفاقی که به گفته او می تواند تبعات زیادی برای حمل ونقل 
دریایــی ایران داشــته باشــد. براســاس توضیحات دانشــمند 
واگذاری این کانتینرها مصداق قانونی ندارد و بر اســاس ماده ۶۱ 
آیین نامه اجرائی قانون حقوق گمرکــی کانتیترها ظرف و کاالی 
چندبارمصرف هســتند و به دلیل اینکه پوششی برای بسته بندی 
کاالهای تجاری هســتند، به کشورها ورود موقت داشته و امکان 

تملک و مصادره آن توسط کشوری وجود ندارد.
او همچنین تأکید می کند که مطابق قانون کانتینرها به عنوان 

کاال در نظر گرفته نمی شوند و مبنای اظهارنامه ها خود کاالست 
نه بسته بندی آن و در مواد ۶۴، ۷۲ و ۷۵ بند ب آیین نامه اجرائی 
حقوق گمرکی تکرار می شــود که کانتینر بــه عنوان کاال در نظر 
گرفته نمی شود و مالک خطوط کشتی رانی می تواند کانتینرها را 

از بندر مبدأ به بندر مقصد ببرد و کاال را با آن جابه جا کند.
عضو هیئت مدیره کانون مؤسسات حمل ونقل ایران همچنین 
ادامــه می دهد: این موضوع در قوانیــن مربوط به کاالی متروکه 
هم تکرار می شــود و بر اســاس این قوانین کانتینر کاال نیست و 
بارگنج یا وسیله بســته بندی است و کانتینر ظرف چندبارمصرف 
به شمار می آید و جواز ورود موقت کاال را دارد و پس از ترخیص 
کاال، کشــورها حق مصادره آن را ندارند. در واقع کانتینرها چه پر 
و چه خالی و چه به صورت اجاره به سازمان بنادر مربوط نیست 

که کانتینر را به عنوان کاالی قاچاق اعالم کند.
تبعات شکایت خارجی ها برای حمل ونقل ایران

حمزه کشاورز، رئیس ســابق هیئت مدیره انجمن کشتی رانی 
و خدمات وابســته هم به «شرق» توضیح می دهد که از موضوع 
واگذاری ۱۰ هزار کانتینر بندر رجایی خبر ندارد اما بر اساس قوانین 
سازمان امور تملیکی، حق مصادره کانتینر وجود ندارد و اگر این 
ســازمان کانتینرها را حــراج کرد، باید عواید حاصــل از آن را در 
صندوقی بــه عنوان امانت نگه دارد تا زمانی که مالک کانتینرها 
مراجعه کرد، پس از تســویه هزینه های مربــوط به نگهداری و 

ترخیص کانتینر، پول کانتینرها را به مالک پرداخت کند.
مســعود دانشــمند، عضو هیئت مدیــره کانون مؤسســات 
حمل ونقل ایران درباره تبعات مصــادره کانتینرهای خارجی به 
«شــرق» می گوید: اگر کانتینرها را به عنوان کاالی متروکه اعالم 
و حراج کنیم خطوط کشتی رانی خارجی می توانند از ما شکایت 
کننــد و کانتینر را همراه با غرامت پس بگیرند. ضمن اینکه دیگر 
کاالیی به مقصد ایران ارســال نمی کنند یا بار بدون بسته بندی به 
ایران ارســال می کنند که این مسئله تقریبا شدنی نیست یا اینکه 
بــار را به مقصد بندر جبل علی امارات ارســال می کنند و مجبور 
هستیم که با کشــتی های ایرانی از بندر جبل علی و بدون کانتینر 
بــه ایران بارگیری کنیم. در واقع آنها دیگر بار خود را با کانتینر به 
ایران نمی فرســتند و عملیات بارگیری مجدد از بندری خارجی را 
به صاحبــان کاال تحمیل می کنند که این اتفــاق نه تنها موجب 
تحمیل مسافت طوالنی تر و هزینه بیشتر به تجارت ایران می شود 

که باعث می شود حق صدور بارنامه از ایران سلب شود.
بنا بــه توضیحات دانشــمند، کنوانســیونی که بــه تأیید ۸۰ 
کشــور عضو ســازمان ملل برسد کنوانســیون عمومی محسوب 
می شود و ایران عضو برخی کنوانسیون های مهم مانند یاتا، فیاتا، 
کارنه تیر و... است و اگر ایران کانتینرهای خارجی را مصادره کند، 
کشــورهای خارجی به این کنوانسیون ها شکایت می کنند و ایران 

دیگر نمی تواند برای محموله های تجاری بارنامه صادر کند.

چرا  اقتصاددانان به خط نمی شوند؟  نقاط قوت برنامه هفتم  را  وارونه  نکنید

ماجرای واگذاری بالغ بر ۱۰ هزار کانتینر خارجی در بندر رجایی هرمزگان 
حاشیه ساز شد

حراج عجیب کانتینر
شرق: حدود ۱۰ هزار کانتینر در بندر شهید رجایی هرمزگان به نفع یکی از نهادها مصادره شده است. کانتینرهایی 
که هرکدام تقریبا پنج  هزار دالر قیمت دارند. ارزش این کانتینرها با قیمت فعلی دالر در بازار آزاد حداقل حدود 
هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان است و اکثر مالکان آنها شرکت های کشتی رانی خارجی هستند. این روایت شماری از 
فعاالن صنعت حمل ونقل دریایی مســتقر در بندر رجایی است. روایتی که مسعود دانشمند، عضو هیئت مدیره 
کانون مؤسســات حمل ونقل ایران آن را تأیید کرده و به «شرق» می گوید که این اقدام برخالف قوانین گمرکی 
اســت و می تواند سبب شکایت شرکت های کشتی رانی خارجی از ایران شــود. شکایتی که یکی از تبعات آن، 
ممانعت کنوانســیون های بین المللی حمل ونقل از صدور بارنامه توسط ایران است و اینکه خطوط کشتی رانی 

خارجی دیگر در بنادر ایران پهلوگیری نکنند.
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