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رئيس جلسه  :آقای محمد سعيد نژاد

دبيرجلسه  :آقای محسن صادقی فر

ساعت پايان 99:30:

شرح مذاكرات
جلسه بيست و هشتم اتاق فكر سازمان بنادر و دريانوردی با حضور مدير عامل و معاونين و مديران بخش های مختلف سازمان و اعضای اتاق فكر ستاد مركزی و
بنادرشهيد رجائی  ،امام خمينی (ره)  ،بوشهر ،انزلی و نوشهر برگزارگرديد .پس از تالوت آياتی از قران كريم ،دبير اتاق فكر سازمان بنادر و دريانوردی ضمن عرض
سالم و خوش آمدگويی به رياست محترم اتاق فكرسازمان و معاونين و مديران كل تهران و بنادر  ،اعضا و روسای كارگروهها تهران و بنادراز جناب آقای مهندس سعيد
نژاد به خاطر حضور مداوم در جلسات و پشتيبانی هميشگی و نقش هوشيارانه و فعال در كليه جلسات اتاق فكر تشكر و قدردانی نمودند .دبير اتاق فكر سازمان نسبت
به اعالم دستور كار جلسه بشرح ذيل اقدام نمودند:
 -9گزارش جناب آقای گلستانيان در خصوص " معماری و راهبرد خدمات بندری و دريائی  :پيش نياز بنيادی برای تجاری سازی و آزاد سازی خدمات در
راستای رقابت پذيری بنادر كشور"
 -2گزارش جناب آقای ذهبيون در خصوص احصا تعهدات و وعده های رياست محترم جمهوربصورت مستقيم يا غير مستقيم در حوزه حمل و نقل دريائی و
برنامه ريزی جهت تحقق اين تعهدات
 -3گزارش جناب آقای تيمورتاش نتايج حاصله از كار گروه امور دريائی و آموزش
 - -4ارائه گزارش جناب آقای مختاری نتايج حاصله از كارگروه امور نمايندگيها و تسهيالت
اظهار نظرها در خصوص گزارش جناب آقای گلستانیان
اقای سعيد نژاد:
مباحث كه آقای گلستانيان مطرح كردند از آنجائی آغاز شد كه در سازمان كسب و كارهای دريائی هم همانند حوزه بندری خصوصی يا به مفهومی خصوصی تر
گردد .در بخش دريائی بخش عمده ای از امور به صورت امانی يا شبه پيمانكاری است مثال به عنوان مثال اليروبی كه تجهيزات متعلق به سازمان است و به
صورت انحصاری به بخش های خصوصی واگذار گرديده و خدمات دريائی را در بنادر ارائه می نمايند .يدک كشی و راهنمائی هم به همين صورت است بطوريكه
تجهيزات كال متعلق به سازمان و فعاليت ها و خدمات به شناورها توسط بخش های خصوصی صورت می گيرد.
مقرر شد كه از طريق مطالعات تطبيقی بنادر موفق دنيا و منطقه رابطه شركت ها با سازمان بنادر و ذينفعان مورد بررسی قرار گيرد و از لحاظ مفهومی و
نظامات و مقررات و مباحث اقتصادی پس از بررسی به نتايجی برسيم .در اين زمينه مطالعات طوالنی انجام گرفت و به مدلهای مشخصی رسيديم كه از بين آنها
سه مدل مورد توافق قرار گرفت.
مدلی در مورد اليروبی حاصل شد كه بر اساس آن قرار داد سه ساله منعقد گرديد در ادامه كار و پس از سه سال تغييراتی در روش فعلی رخ خواهد داد .نهايتا
قرار است كه كليه تجهيزات و عمليات اليروبی به بخش های خصوصی م نتقل گردد و فعاليت خدمات اليروبی به صورت پيمانكاری از آن شركتها خردياری
گردد.
در مورد يدک كشی نيز قرار بر اتمام كار تا پايان سال  11بود كه متاسفانه به نتايج مطلوبی نرسيديم و نتوانستيم از لحاظ مفهومی به جمع بندی مشخصی
برسيم  .خوشبختانه اخيرا به چهارچوب های مناسبی دسترسی پيدا كرده ايم كه توسط آقای راستاد توضيحات كاملتری ارائه خواهد شد.
آقای راستاد:
ايشان اعالم كردند كه آقای گلستانيان در خصوص رقابت پذيری)  (Competitivenessمطلب را به خوبی ارائه نمودند .امور دريائی سازمان با همين هدف
پروژه آزاد سازی خدمات دريائی را از اواسط سال  11آغاز نمودند .برای ارتقاء رقابت پذيری بنادرما نيازمند توسعه كليه زنجيره خدمات بندر هستيم كه اين مهم
با كارآئی و بهره وری بيشتر ميسر است كه منجر به افزايش رقابت پذيری بندر و كاهش هزينه های تمام شده كشتی ها و كاال ميگردد.
در آناليز  Performanceبندر عمدتا تمركز بر روی خدمات مرتبط با كاال و امور بندری است و ليكن ما برروی بهره وری كل بندر متمركز شديم و كل
خدمات بندری و دريائی را مورد بازنگری قرار داديم.
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در بندر داری به صورت سنتی و نگاه به بندر به عنوان  Transport Mode Exchangerرقابت پ ذيری مفهوم چندانی ندارد ليكن اگر بندر را به عنوان
حلقه ای از زنجيره تامين خدمات لجستيک جهانی نگاه كنيم امور دريائی و امور بندری هردو بخش بايد سهم خود را در كاهش هزينه های كاال و كشتی و
رقابت پذيری به خوبی اجرائی كنند تا به اهداف نهائی دسترسی پيدا نمائيم .
با مطالعات تطبيقی گسترده و كار كارشناسی دقيق چارچوب اجرائی كار نهائی گرديده است و شركت های خصوصی با صالحيت جهت ارائه خدمات يدک كشی
و انجام امور مربوط به پهلو گيری و جداسازی شناورها را از لحاظ منابع انسانی  ،سرمايه و تجربه مورد شناسائی و ارزيابی در سه سطح قرار خواهيم داد .در بنادر
مختلف از شركت های هم رتبه و هم ارز همان بندر استفاده خواهيم نمود .نحوه انتخاب به صورت ارائه قيمت با كمترين هزينه پيشنهادی به سازمان ميباشد
اينگونه شركت ها كه به نام Marine Service Providerشناخته شده هستند به شركتهای كشتيرانی تحت نظارت  ،هماهنگی و مديريت كالن سازمان
و عمدتا ادارات كل بنادر و دريانوردی استانها يا  Harbor Masterهر بندر خدمات رسانی خواهند نمود .در مورد راهنمائی فعال همان چارچوب فعلی ادامه
خواهد داشت .انشااهلل تحول بسيار مهمی در اين پروژه يدک كشی در آينده خواهيم داشت.
آقای امينی :
ضمن تشكر از طراحی مدلهای رقابتی كه از موضوعات بسيار جالبی است .دو نكته را الزم دانستم كه مطرح نمايم  .موضوع خصوصی سازی با ايجاد رقابت در
بازار تفاوتهائی دارد .الزاما خصوصی سازی به معنی ايجاد رقابت مستقيم نيست و ممكن است با ايجاد امكانات و انتقال تجهيزات و مديريت از شركتها يا
سازمانهای دولتی به شركت های خصوصی باعث انتقال  Authorityو قدرت از شركت های  Lead Firmبه شركتهای خصوصی ميگردد ليكن اگر فكری
به حال بستر فعاليت رقابتی شركت ها نشود  ،عمال انحصار ديگری را ايجاد می نمائيم كه انحصار ايحاد شده به مراتب كار را برای استفاده كنندگان از آن
خدمت مشكل تر خواهد نمود .بستر فعاليت رقابتی چارچوب هائی است كه در عين سادگی و مقررات زدائی با بروكراسی پائين اما با لحاظ قوانين و مقررات كلی
برای فعاليت شركت ها تعيين ميگردد و آن شركتها با الزام به رعايت آن مقررات با رقابت بين خود به دنبال سود بيشتر خواهند بود و سود حاصله مبنا و انگيزه
رقابت خواهد شد كه موضوع خوبی نيست  .موضوع دوم قدرت بازار شركت هاست كه دائما بايد مديريت و رصد شود تا ناخواسته يک شركت ايجاد انحصار نكند
و يا اينكه چند شركت بر ضد شركت های ديگر ايجاد كارتل كنند و رقابت ناسالم ايجاد شود.
آقای گلستانيان :
در پاسخ به سوال مطروحه عنوان نمودند كه در ماتريس رقابت – مالكيت ،قصد ما انتقال از انحصار دولتی به رقابت خصوصی است و در ماتريس تشريح شده

بدترين شكل ممكنه انحصار خصوصی است .در زمان واگذاری ترمينالها به صورت بلند مدت قرارداد  Concessionصورت ميگيرد كه اين Concession
با مجموعه مقرراتی تنظيم می گردد .مجموعه بندری با امكانات و تجهيزات به يک يا دو شركت واگذار می گردد كه اين ترمينالها با توجه به حجم باالی عمليات
يک كار انحصاری خواهد بود .حاال بايد با توجه به ا ينكه می دانيم برخی از اين واگذاری ها انحصاری است مانند ترمينال دوم شهيد رجائی كه بيش از  60تا 00
درصد حجم كانتينر وارده به كشور را دراختيار دارند بايد بتوانيم با علم به اين موضوع اين  Lead Firmرا طوری طراحی نمائيم كه بتواند نقش ديگر شركتها
را در اين زنجير ه شكل دهد و در اينجاست كه بحث قدرت بازار مطرح ميگردد در اتحاديه اروپا برای اين موضوع مالک هاو تست هائی ديده شده كه ما در اين
خصوص در جلسات بحث كرده ايم .برخی از عمليات مانند خن كاری يا احتماال يدک كشی  Lead Firmنخواهند بود .همانگونه كه می دانيد برخی از فعاليت
ها با توجه به نوع فعاليت و حجم كار ذاتا انحصاری يا  Lead Firmاست ليكن ما برای اجتناب از اين موضوع مالحظاتی را مد نظر داريم كه با توجه به نوع
فعاليت اجرائی خواهد بود.
گزارش جناب آقای ذهبیون مسئول محترم سایت تین نیوز و اظهار نظرها در خصوص گزارش
ايشان در خصوص وعده های مستقيم و غير مستقيم و تفاوت بين شعار و وعده مطالبی را عنوان نمودند و اعالم كردند كه مطالب جمع آوری شده از كتاب
برنامه دولت و سخنرانی های ايشان بوده است.
مطالب عنوان شده عبارت بودند از :
 -9تردد شناورهای ايرانی با پرچم ايران
 -2بستر سازی برای همكاری و همگرائی دو يا چند جانبه كشورها در زمينه انرژی  ،تجارت و ترانزيت
 -3ورود مستقيم كشتی های الينر به بنادر ايران
 -4استفاده از ظرفيت ايران برای تبديل شده به قطب منطقه در زمينه های ترانزيت و حمل و نقل كاال
 -1توسعه گردشگری دريائی
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 -6تكميل كريدورشمال  ،جنوب و تالش برای بازسازی و توسعه ناوگان دريائی
 -0تالش برای استقرار رژيم حقوقی دريای خزر بر اساس درک واقع گرايانه كشورهای منطقه
 -8كاهش هزينه های حمل و نقل كاال و كانتينر به بنادر ايران
 -1نوسازی ناوگان دريائی كشور
 -90ايجاد اشتغال از طريق دريائی
 -99استفاده از حمل و نقل مدرن
 -92اتصال بندر عباس به مسكو ازطريق راه آهن شمال جنوب جهت تكميل چرخه ترانزيتی
 -93ايجاد بانک اقتصاد و صنعت دريائی
 -94اتصال استانهای دارای سابقه تمدن به دريا
 -91اتصال استان كرمان به بندر جاسک
 -96توسعه بنادر تجاری امام  ،بوشهر  ،لنگه  ،جاسک و ديلم
 -90توسعه بنادر برای مهيا كردن سكونت مردم و زندگی شهری و افزايش جمعيت مناطق ساحلی
 -98ايجاد پسكرانه و صنايع مرتبط در بنادر
 -91ايجاد مركز سوخت گيری در دريای عمان
آقای راستاد :
در خصوص سه محورعمده وعده های رياست محترم جمهور  -9ورود كشتی های بزرگ  -2قابليت پذيرش آخرين نسل شناورهای كانتينری  -3تردد كشتی های
ايرانی با پرچم ايران اعالم ميگردد كه عمده وعده های رياست محترم جمهور محقق گرديده و بعد از برجام كاهش هزينه های حمل و نقل دريائی به بنادر ايران با
ورود مستقيم كشتی های الينر صورت پذيرفته و در مورد تغيير پرچم نيز از ص فر به رقم قابل قبولی دست پيدا كرده ايم كه در خصوص برخی از شركتهای خصوصی
نيز در حال انجام می باشيم .طراحی برای ورود آخرين نسل از شناورهای كانتينری نيز در دست اجرا ميباشد.
آقای سعيد نژاد:
ضمن تشكر از آقای ذهبيون دستور دادند كه ايشان نسبت به تهيه متنی از وعده ها ی رياست محترم جمهور اقدام نمايند تا در هيات عامل سازمان مطرح و
معاونتهای مربوطه برنامه ها خود را جهت اجرا اعالم نمايند و چنانچه پيشرفتهائی و يا اقداماتی در زمينه های فوق صورت گرفته نسبت به ارسال گزارشات اقدام
نمايند.
گزارش آقای تیمورتاش ریاست محترم كارگروه دریائی و آموزش و اظهار نظرها در خصوص گزارش
ابتدا ايشان در خصوص گردشگری دريائی و اقدامات خاص در جهت تهيه آئين نامه گردشگری دريائی توضيح دادند.
موضوعات مورد بحث آقای تيمورتاش كه در كارگروه در حال تدوين و بررسی ميباشد بشرح ذيل ميباشد:
 -1گردشگری دريايی و ساير مسايل مورد نظر ارگانهای دريايی از جمله  :بررسی آيين نامه اجرايی گردشگری دريايی و قطعنامه های فی مابين
 -2استفاده از تكنولوژی های جديد در دريانوردی ( )Cyber Security
-3آموزش نيروی انسانی دريايی كشور
 -4تاسيس اتحاديه آموزشگاه های دريايی كشور
-1بررسی شركتهای مجاز تامين نيروی انسانی خارجی

-6طرح جامع كنترل و پايش الكترونيكی آبراه های قابل كشتيرانی كشور – نصب تجهيزات VHFوHFو AISو)TSS (Traffic Separation Scheme
گزارش ايشان به پيوست ميباشد.

صورتجلســـه

كد فرم P1-F16/1 :
تاريخ 1396/04/ 20:

آقای عباس نژاد:
ايشان در بعد گردشگری دريائی و ايجاد شغل اعالم كردند كه ساماندهی در خصوص وضعيت گردشگری داخلی صورت گرفته و امكانات جديدی در حال انجام می
باشد .ورود كشتی سانی در منطقه كيش و قشم از جمله آن اقدامات بود .تشكيل جلسات متعدد با شركت ها و هلدينگ های بزرگ گردشگری و تالش جهت كاهش
هزينه جهت استفاده عمومی و تورهای در دست مطالعه از چابهار تا بوشهر از جمله توضيحات ايشان بود.
آقای علی ابادی :
ضمن تشكر از ارائه اقايان گلستانيان و تيمورتاش حمايت بدون چون و چرای سازمان و وزارت راه را از بخش مسافری و صنايع دريائی اعالم نمودند و در همين راستا
مبلغ  800ميليارد تومان وام جهت بازسازی و نوسازی شناورها با بهره كم به متقاضيان اعطا گرديده است .در بخش اسكله های مسافری و مردمی نيز از اقدامات
خوب سازمان جهت حضور مردم بومی در اين مناطق نام بردند .اسكله های دائمی يا موقت باتو جه به تعداد مسافر در حقانی ،كيش  ،قشم و جزائر كوچک ساخته
شده است و برای جنگل های حرا هم پانتوم در حال ساخت داريم.
اقای راستاد :
ضمن تشكر از آقای تيمورتاش در خصوص موضوع مسافری مطالبی را عنوان داشتند از جمله به روز رسانی طرح حمل و نقل دريائی مسافر موسوم به حمد و مكانيزم
ها و بسته های حمايتی قابل توجه سازمان در مورد گردشگری.
در مورد ثبت شناورهای كوچک مورد سوال هم اعالم داشتند كه اخيرا آئين نامه ماده  28قانون دريائی ايران تصويب و در تعريف شناور جت اسكی ها  ،قايق های
موتوری  ،جت بوت های تفريحی و دارای موتور د ر كليه مناطق از جمله مناطق آزاد را تحت نظر خواهيم داشت و نسبت به ثبت آنها اقدام خواهيم نمود.
متاسفانه برخی از مالكان ايرانی برای منافع كوتاه مدت از دريانوردان فاقد كيفيت خارجی در شناورها استفاده می كنند كه مورد تائيد ما نيست و به دنبال
مكانيزمهای تنبهی بر ای محدود كردن استفاده از دريانوردان خارجی و بكار گيری دريانوردان ايرانی در اليحه جديد قانون دريائی در ثبت كشتی ها هستيم .ناگفته
نماند كه ايران نيروهای آموزش ديده و دارای گواهينامه دريانوردی معتبر زياد دارد ليكن بسياری از اين دريانوردان عالقه ای به رفتن به دريا ندارند و فقط به دنبال
دريافت مدرک می باشند.
اقداماتی هم در خصوص رفع مشكل  repatriationيا بازگشت دريانوردان به ميهن انجام داده ايم و در هيات محترم وزيران مصوب گرديد و فعال قرار است كه آئين
نامه اجرائی آن بر اساس كنوانسيون  MLCدر هيات عامل سازمان نهائی گردد تا انشااهلل شاهد مشكالت بازگشت دريانوردان ايرانی و خارجی نباشيم.
گزارش آقای مختاری در خصوص نتایج حاصله از كارگروه امور نمایندگیها و تسهیالت و اظهار نظرها در خصوص گزارش
آقای مختاری گزارشی از بارنامه سراسری و فرايند های عملياتی در جلسه ارائه نمودند  .براساس اعالم ايشان كميته ای تشكيل گرديده كه خالصه ای از آنرا آقای
احمدی مدير كل محترم راه آهن ارائه خواهند نمود.
آقای احمدی :
براساس دستور مديرعامل محترم سازمان و نظرات مديران كل سازمان در ادار ه كل فن آوری اطالعات و بندری به نتايج مثبتی دست يافتيم و نتايج كار را با گمرک
در ميان گذاشتيم .جلسات متعددی را هم با گمرک و ادارات كل ترانزيت  ،واردات و  ITگمرک داشتيم كه موافقت گمرک نيز در اين زمينه كسب گرديد و قرار شد
كه اصالحاتی در فرايند های كاری خود بوجود آورند .انشااهلل قرار است پيش نويس اوليه برای كمسيون فرعی شورای عالی ترابری مطرح تا جهت تصويب به شورای
عالی ترابری ارسال شود.
آقای مختاری ادامه دادند كه با دو صاحب كاالی عمده ايران خودرو و سايپا تست اوليه را عملياتی خواهيم نمود  .الزم است كه سازمان بنادر  ،گمرک  ،راه آهن ،
بنادر  ،پورت اپراتورهای بندری و ريلی بايد نسبت به تكميل فرايند  CRMهمكاری نمايند تا مشكالت مرتفع گردد.
بحث تحريم را خوشبختانه پشت سرگذاشتيم و در دوران تحريم كاالها توسط شركتهای فيدری به بنادر ايران می آمد و در مقطعی فيدر اپراتورها هم به مشكالتی
برخورد نمودند .شركت های ايرانی با لندينگ كرافت های كوچک از  80تا  TEU 200به بنادر تردد می نمود .مقطع خوبی بود كه با كمک سازمان بنادر در جهت
تقويت ناوگان های ايرانی اقدام كنيم و از اين لندينگ كرا فت های نامطمئن و غير ايمن به شناورهای بزرگتر و ايمن تر برسيم ولی با توجه به مشكالت اين اتفاق رخ
نداد .دوره جديد چندين مدل كاال و كانتينر برای حمل به قطر وجود دارد كه نياز به برنامه ريزی برای تقويت ناوگان ايرانی فيدری هستيم .متاسفانه لندينگ كرافت
های كوچک م جددا در حال شكل گيری هستند كه از وضعيت نامناسب از بعد ايمنی برخوردارند و با اين منوال نمی توان با شركت های بزرگ كشتيرانی برای امر
ترانشيپ مذاكره نمود تا ايران را به عنوان هاب ترانشيپی برگزينند .با توجه به نياز قطر و شرايط فوق العاده ترانشيپی برای ايران نياز است كه كميته ای در سازمان
تشكيل گردد و از اين موقعيت برای تقويت بندر عباس به عنوان بندر ترانشيپی در منطقه برای قطر به طور خاص و كليه بنادر بطور عام استفاده نمود.

صورتجلســـه

كد فرم P1-F16/1 :
تاريخ 9316/04/20

آقای سعيد نژاد:
ايشان ضمن تشكر از مراحل نهائی سازی بارنامه سراسری با توجه به موضوع مطروحه توسط اقای مختاری در خصوص تقويت خطوط فيدری از بندر عباس به بنادر
ديگر يا تقويت ترانشيپ از بندر عباس به بنادر ديگر در محورهای مختلف از جمله خطوط فيدری مناسب و ايمن  ،تعرفه های ترانشيپی  ،امكانات و تجهيزات بندری
دستور دادند تا كميته ای به رياست آقای صفائی در سازمان تشكيل گردد و دستورالعملی در اين زمينه برای طرح در هيات عامل سازمان بنادر و دريانوردی تهيه
شود .در صورت نياز به شورايعالی ترابری كشور جهت تصويب ارسال تا مجوزهای الزم اخذ گردد.
آقای مهندس سعيد نژاد مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردی با تقدير و تشكر ازاعضای حاضر در جلسه ،كليه اعضای اتاق فكر و روسای كميته ها و كارگروهها از
دبير اتاق فكر سازمان بنادر و دريانوردی آقای صادقی فر نيز به لحاظ پيگيری و تالش در جهت برگزاری منظم جلسات تشكر و قدردانی نمودند.
جلسه راس ساعت  99:30با تشكر و قدردانی دبير جلسه از مشاركت اعضاء حاضر در جلسه و ذكر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه يافت.

