وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻ در ﺟﻬﺎن
ﻣﻌﺎون ﺑﻨﺪری و اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﮔﻔﺖ :در ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ  ۹۰درﺻﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮد در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺣﻔﻆ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ،رو ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون و روﯾﮑﺮد
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ.
ﮐﺪ ﺧﺒﺮ۸۶۱۱۸ :

ﺗﺎرﯾﺦ ۰۹ :اﺳﻔﻨﺪ ۲۲:۵۸ - ۱۳۹۸

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺎﻧﺎ ،ﻓﺮﻫﺎد ﻣﻨﺘﺼﺮ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ  ۱۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ُﺗﻦ ﮐﺎﻻ و  ۷۹۳ﻣﯿﻠﯿﻮن  TEUﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ در
ﺟﻬﺎن ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان  ۶۰درﺻﺪ آن ﺳﻬﻢ آﺳﯿﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﻻزم اﺳﺖ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ،ارزش اﻓﺰوده ﮐﺎﻻ و زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و راﻫﺒﺮد ﻣﻨﻈﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی » ﺟﻨﮓ ﺗﻌﺮﻓﻪای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ«؛ »ﺗﺤﺮﮐﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس«؛ »اﻟﺰام اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻢ ﺳﻮﻟﻔﻮر در ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽﻫﺎ« و »ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ« را از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ
ﺗﺠﺎرت درﯾﺎﯾﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻ در ﺟﻬﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ،اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺑﻨﺪری و اﻗﺘﺼﺎدی را اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی در ﺳﺎل  ۱۹۸۰ﺣﺪود ﺳﻪ درﺻﺪ ،در ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۱۰درﺻﺪ و در ﺳﺎلﻫﺎی
ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺷﺪ  ۱۵و  ۱۷درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺑﻨﺪری و اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺳﺎل ﺟﺎری  ۱۳۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ُﺗﻦ ﮐﺎﻻ از ﺑﻨﺎدر ﮐﺸﻮر ﺟﺎ
ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دو و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ،در ﺑﺨﺶ واردات ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ
ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ  ۳۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﯿﺶ از  ۲۳درﺻﺪ و در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم  ۴۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪاﯾﻢ.
ﻣﻨﺘﺼﺮ ﮐﻮﻫﺴﺎری ﮔﻔﺖ :در ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﭘﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن  ۴۸۳ﻫﺰار TEUﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب و ﭘﺎﯾﺪاری را در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ.
وی اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۰درﺻﺪی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎری ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻮدهاﯾﻢ و
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻨﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ.

وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻮدن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ در ﺑﻨﺎدر ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل واﮔﺬاری
ً
ﻗﻄﻌﺎ
اﻣﻮر ﺟﺎری ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺑﻨﺎدر ،ﺣﻮزه ﺗﻌﻤﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ واﮔﺬار ﺷﻮد .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد
آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎری ﺗﺠﻬﯿﺰات ،اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار ،رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺑﻨﺪری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ،اﻓﺰود :ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ۲۳۱
ﻗﺮارداد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻪ ارزش  ۱۶۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺑﻨﺎدر ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﮐﻼن از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ.
ﮐﻮﻫﺴﺎری اﻓﺰود :ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﺣﺪود  ۶۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮای  ۱۰ﭘﺮوژه در ﺑﻨﺎدر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ » ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در
ﺑﻨﺎدر« ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺿﻤﻦ ارﺗﻘﺎی اﯾﻤﻨﯽ در ﺑﻨﺎدر ،ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﻨﺎدر
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻮﻫﺴﺎری ،ﻧﺮم اﻓﺰار  GCAMSﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﻮزه ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ
و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻨﺪری دارد و ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﺷﻮد

