عملکــرد  ،چشــم انــداز و برنامــه هــای آتــی شــرکت خدمــات بنــدری
و دریایــی ســاحل گســتر پــارس از ســوی مدیــر عامــل ایــن شــرکت
تشــریح شــد
مهنــدس احمــد صادقــی گرمــارودی  ،مدیــر عامــل شــرکت خدمــات بنــدری و دریایــی ســاحل گســتر
پــارس در گفتگــوی بــا نشــریه پتــرو تالیــف عملکــرد  ،چشــم انــداز و برنامــه هــای آتــی شــرکت را
تشــریح نمــود .ایــن شــرکت حاصــل ســرمایه گــذاری مشــترک شــرکت تایــد واتــر خاورمیانــه و
شــرکت مهندســی حمــل و نقــل پتروشــیمی میباشــد کــه بــا هــدف تکمیــل زنجیــره لجســتیک
تاســیس و بــه بهــره بــردای رســیده اســت .

گفت و گوی نشریه پترو تالیف با مدیر عامل این شرکت
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-1شــرکت خدمــات بنــدری و دریایــی
ســاحل گســتر پــارس زمــان زیــادی
نیســت کــه فعالیــت خــود را آغــاز کــرده
اســت ،ابتــدا در خصــوص تاریخچــه
شــرکت و حــوزه فعالیــت هــای آن توضیح
بفرماییــد؟
شــرکت خدمــات بنــدری و دریایــی ســاحل
گســتر پــارس در فروردیــن مــاه ســال ، 1392
بــا هــدف انجــام هرگونــه خدمــات کشــتیرانی
و یــا نمایندگــی خطــوط کشــتیرانی ،انجــام
عملیــات حمــل و نقــل دریایــی  ،بهــره بــرداری
و اپراتــوری تجهیــزات بنــدری  ،دریایــی و حــوزه
هــای نفــت،گاز و پتروشــیمی ،صــادرات و واردات
کلیــه ماشــین آالت و قطعــات یدکــی مــورد نیــاز
و خدمــات مهندســی مرتبــط ،خریــد و فــروش
کاال و محصــوالت نفتــی،گازی و پتروشــیمی،
شــرکت در مناقصــه هــا و مزایــده هــای داخلــی
و خارجــی ،در منطقــه آزاد تجــاری و صنعتــی
انزلــی بــه ثبــت رســید.و هــم اکنــون در
تهران،منطقــه آزاد و بنــدر انزلــی و بنــدر عبــاس
دارای دفتــر و شــعبه و فعالیــت میباشــد.
-2در طــول دو ســال گذشــته ایــن شــرکت
چــه فعالیــت هــا و قراردادهایــی را منعقــد
کــرده اســت؟
ایــن شــرکت در نخســتین اقــدام موفــق بــه
انجــام عملیــات بهــره بــرداری و نگهــداری از
ترمینــال کانتینــری بنــدر پتروشــیمی پــارس
در بندرعســلویه شــد و در ســال هــای بعــد نیــز
توانســت بــا اتــکاء و اســتفاده از قابلیــت هــا
 ،توانمنــدی هــا و تجهیــزات اســتراتژیک در
اختیــار و خصوصــا توجــه بــه خالقیــت  ،تجربــه و
تخصــص نیــروی انســانی خــود در منطقــه ویــژه
اقتصــادی انــرژی پــارس بــه جایگاهــی پیشــرو
و قابــل اطمینــان در ارائــه خدمــات بنــدری و
دریایــی دســت یابــد .در همیــن راســتا مــی
تــوان از پــروژه هــا و قــرارداد هایــی اشــاره نمــود
کــه کارفرمایــان آن عبارتنــد از :اداره کل بنــادر
و دریانــوردی اســتان گیالن،شــرکت تایدواتــر
خاورمیانــه ،شــرکت مهندســی حمــل و نقــل
پتروشیمی،شــرکت پتروشــیمی مرجان،شــرکت
پتروشــیمی جم،شــرکت پایانــه هــا و مخــازن
پتروشیمی،شــرکت ســیمان ســفید شرق،شــرکت
ســیمان خــاش و ...

-3اگــر بخواهیــم عملکــرد ایــن شــرکت را
در آیینــه آمــار و ارقــام ببینیــم وضعیــت
بــه چــه صورتــی اســت؟
ســاحل گســتر پــارس طــی  3ســال فعالیــت
در بنــدر پتروشــیمی پــارس بــه کارفرمایــی
شــرکت پایانــه هــا و مخــازن پتروشــیمی و بــا
مســاعدت و مشــارکت شــرکت هــای تایدواتــر
و حمــل و نقــل پتروشــیمی کــه ســهامداران
عمــده شــرکت ســاحل گســتر پــارس محســوب
مــی گردنــد بیــش از  500هــزار TEUکانتینــرو
یــا بــه عبــارت دیگــر بیــش از 000ر000ر 6تــن
کاال را بــا نــرم مطلــوب تخلیــه و بارگیــری نمــوده
اســت کــه مهمتریــن مشــتریان شــرکت ،مجتمــع
هــای پتروشــیمی آریــا ساسول،پتروشــیمی مهــر
و پتروشــیمی جــم مــی باشــند طــی همیــن دوره
تعــداد کشــتی هــای ســرویس داده شــده توســط
ســاحل گســتر پــارس نیــز بیــش از  450فرونــد
بــوده اســت.
-4حجــم ســرمایه گــذاری هایــی کــه
ایــن شــرکت طــی ایــن مــدت انجــام داده
اســت حــدودا چقــدر اســت و چــه میــزان
تجهیــزات دریایــی و بنــدری خریــداری
شــده اســت؟
بــا توجــه بــه قدمــت حــد.ودا ً ســه ســاله شــرکت
ســاحل گســتر پــارس بررســی و مطالعــات
نســبتاً خوبــی در حــوزه هــای ســرمایه گــذاری
صــورت گرفتــه کــه در فــاز اول نســبت بــه خریــد
تجهیــزات اســتراتژیک بنــدری ،ماشــین آالت و
نــرم افزارهــای تخصصــی و کاربــردی بــا بیــش از
 25میلیــارد ریــال اقــدام نمــوده و قــرارداد خریــد
تجهیــزات بنــدری دیگــری بــه ارزش حــدوداً20
میلیــارد ريــال نیــز در دســت اقــدام میباشــد.
-5بــا عنایــت بــه مــواردی کــه مطــرح
فرمودیــد بــه نظــر مــی رســد شــرکت
ســاحل گســتر طــی ایــن دو ســال فعالیــت
هــای گســترده ای داشــته و در بنــادر
کشــور از اعتبــار قابــل قبولــی در مقایســه
بــا ســایر شــرکت هــای ســابقه دار
برخــوردا بــوده اســت در خصــوص چشــم
انــداز فعالیــت هــای ایــن شــرکت بــرای
ســال هــای آتــی توضیــح بفرماییــد؟
هیــات مدیــره ایــن شــرکت حــدودا  100ســال
ســابقه فعالیــت خدمــات بنــدری و دریایــی

رقابــت باعــث افزایــش نــوآوری و تخصــص
مــی شــود و مهمتریــن عامــل نیــز ارائــه
خدمــات مطلــوب و مســتمر و کســب
رضایــت منــدی مشــتریان و کارفرمایــان
اســت.

داشــته و بیــش از  230نفــر پرســنل متخصــص و
مجــرب بــوده و بیــش از  50دســتگاه تجهیــزات
و ماشــین آالت بنــدری و پشــتیبانی بــه صــورت
ملکــی و اســتیجاری در اختیار دارد و خوشــبختانه
طــی  2ســال اخیــر مجوزهــای تخلیــه و بارگیــری
را از ســازمان بنــادر و دریــا نــوردی و شــرکت
پایانــه هــا و مخــازن پتروشــیمی و مجوزهــای
بهــره بــرداری و فعالیــت هــا را از مناطــق آزاد
تجــاری  -صنعتــی و ســازمان منطقــه ویــژه
اقتصــادی انــرژی پــارس و مجــوز صالحیــت اداره
کار و تامیــن اجتماعــی را در حــوزه حمــل و نقــل
،تجهیــزات ،تاسیســات و خدمــات و گواهینامــه
تاییــد صالحیــت ایمنــی را از شــورای عالــی
حفاظــت فنــی اداره کار و همچنیــن گواهینامــه
هــای مدیــرت یکپارچــه IMSرا از نماینــده
شــرکت LETRINAیونــان دریافــت نمایــد.
ایــن شــرکت در حــوزه هــای خدمــات
بندری،دریایــی و ســرمایه گــذاری بــا یکــی از
شــرکت هــای زیــر مجموعه بنــدر هامبــورگ و در
حــوزه تامیــن تجهیــزات و قطعــات نیــز با شــرکت
معتبــر خارجــی دیگــری توافــق نامــه همــکاری
دارد .مــع الوصــف بــا توجــه بــه مــوارد فــوق
مــی تــوان چشــم انــداز شــرکت را تبدیــل شــدن
بــه شــرکتی قابــل اتــکاء و اطمینــان در حــوزه
خدمــات بنــدری ودریایــی و انشــاا ...بــا قابلیــت
توســعه ای در نظــر گرفــت و ضمــن کســب ســهم
بیشــتری از بــازار هــدف در ســال هــای آتــی
درآمــد بیشــتری نیــز نصیــب شــرکت گــردد.

-6بــا توجــه بــه تجربــه شــما در ایــن
شــرکت و همچنیــن تجربیاتــی کــه کــه
در شــرکت تایدواتــر و زیرمجموعــه هــای
آن داشــته ایــد بــه نظــر شــما مهمتریــن
مشــکلی کــه بنــادر ایــران در حــال
حاضــر بــاآن روبــرو هســت چیســت؟ آیــا
بنــادر ایــران آمــاده دوران پــس از تحریــم
هاســت؟
از مهمتریــن مشــکالت بنــادر فقــدان
سیاســتگذاری درســت و بــه موقــع را مــی تــوان
نــام بــرد کــه ایــن موضــوع اعمــال مدیریــت موثــر
را تحــت الشــعاع قــرار میدهــد و عــدم هماهنگــی
و همــکاری بیــن ارگان هــای ذیربــط هماننــد
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گمرک،بنــدر و  ...نیــز از مشــکالت دیگــر حاکــم
بــر بنــادر اســت کــه بــر خــاف بنــادر پیشــرفته
دنیــا از رونــق و ســرعت الزم در جابجایــی کاال
برخــوردار نمــی باشــد .سیاســتگذاری هــای
مناســب همــراه بــا دیــد افــق بلنــد جهــت تدویــن
برنامــه هــای دراز مــدت مــی توانــد مشــکالت
فعلــی بنــادر را مرتفــع نمایــد .طــی چنــد ســال
گذشــته توســعه ظرفیتهــا و زیــر ســاخت هــای
بنــادر در مقایســه بــا کشــور هــای منطقــه دچــار
افــت شــده اند.کــه بخشــی از ایــن عقــب ماندگــی
هــا بواســطه قوانیــن و سیاســت هــای نادرســت
ســالهای گذشــته بــود کــه امــکان توســعه و
ارتقــاء بنــادر را بــا مشــکل مواجــه ســاخته
اســت و بخشــی نیــز حاصــل دوره تحریــم بــوده
اســت کــه زیــر ســاخت هــا فرســوده و بعضــا
غیــر اســتاندارد شــده اند،بــا توجــه بــه ظرفیــت
هــای موجــود و کســب جایــگاه مناســب در امــور
ترانزیــت و ترانشــیب و ارتقــاء موقعیــت ایــران
در بنــادر منطقــه ،توســعه ظرفیــت هــا در همــه
ابعــادآن ضــروری میباشــد علیرغــم اینکــه بنــادر
کشــور بارهــا آمادگــی خودشــان را بــرای دوره

پســاتحریم اعــام نمودنــد امــا بــه نظــر مــی رســد
در ســطح کالن ایــن آمادگــی وجــود نــدارد و
بایســتی بــا تکیــه بــر اقتصــاد مقاومتــی و بهــره
گیــری از توانمندیهــای بخــش خصوصــی همــراه
بــا ســرمایه گــذاری هــای داخلــی و خارجــی
شــرایط حفــظ و تحکیــم موقعیــت فبلــی و
همچنیــن توســعه و ارتقــاء آن فراهــم گــردد.
-7بحــث رقابــت در حــوزه دریایــی و
بنــدری ایــران بســیار قابــل توجــه و
شــدید اســت و شــرکت هــای بــزرگ و
متعــددی در ایــن بازارمشــغول بــه فعالیــت
هســتند؛ بــه اعتقــاد شــما چــه عاملــی در
ایــن بــازار رقابتــی عامــل برتــری شــرکت
هــا و انتخــاب آنهــا توســط مشــتریان و
کارفرماســت؟
رقابــت باعــث افزایــش نــوآوری و تخصص میشــود
و مهمتریــن عامــل نیــز ارائــه خدمــات مطلــوب و
مســتمر و کســب رضایــت منــدی مشــتریان و
کارفرمایــان میباشــد.
بهبــود شــاخص هــای عملیاتــی ،کاهــش زمــان

تخلیــه و بارگیــری ،بهبــود شــاخص هــاHSE
افزایــش بهــره وری،کاهــش ضایعــات همگــی
از جملــه مــواردی اســت کــه بــه مشــتریان و
کارفرمایــان امــکان انتخــاب برتــر را میدهــد.
-8حضــور ســرمایه گــذاران خارجــی
در ایــران چــه فرصتهایــی را در اختیــار
شــرکت هــای دریایــی و بنــدری قــرار مــی
دهــد و چگونــه مــی تــوان از ایــن ظرفیــت
در بخــش دریایــی اســتفاده کــرد؟
پــس از توافــق هســته ای شــرکت هــا و ســرمایه
گــذاران زیــادی در حــوزه بنــدری و دریایــی
تقاضــای مشــارکت و ســرمایه گــذاری در بنــادر
کشــور را داشــته انــد آنچــه مســلم اســت یکــی
از مشــکالت بنــادر مــا ،قوانیــن و مقــررات دســت
و پاگیــری اســت کــه جذابیتــی بــرای ســرمایه
گــذار خارجــی نــدارد و بــا مــدل ســرمایه گــذاری
بیــن المللــی حاکــم بــر بنــادر برتــر دنیــا فاصلــه
داریم.ولــی بــا رفــع موانــع جــذب ســرمایه هــای
خارجــی ،مــی تــوان در حــوزه زیــر ســاخت هــا
،تامیــن تجهیــزات اســتراتژیک بنــدری و دریایــی
و  ...اقــدام نمــود.
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کاریکاتور لجستیکی « آخرین جلسه نظرسنجی از کارشناسان لجستیک.....ادامه»
مدیــرکل زنجیــره تامیــن بعــد از چندیــن جلســه تحــت عنــوان «طوفــان فکــری مدیــران
جهــت کاهــش هزینهــای لجســتیکی» ،در اخریــن جلســه تصمیــم شــرکت را بدیــن شــرح
اعــام میــدارد:
« البتــه در ابتــدا اعــام میــدارم مــا هیچکــدام از مــواردی کــه در جلســه قبــل جهــت راهــکار
بررســی کردیــم را انتخــاب نکــرده ! و در اولیــن قــدم راهــکار کاهــش حقــوق شــما را انتخــاب
کردیــم و اگــر موفــق نشــدیم حــذف واحــد لجســتیک از ســاختار ســازمانی شــرکت!.

به مناسبت  26آذر  ،روز ملی صنعت حمل و نقل

پترو تالیف
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اقتصــاد هــر کشــوری شــامل بخش هــای متنوعی
اســت کــه یکــی از مهــم تریــن آنهــا بخــش
حمــل و نقــل اســت .در صورتیکــه صنعــت حمــل
و نقــل تقویــت و بازســازی شــود ،باعــث ایجــاد
فعالیــت هــای اقتصــادی جدید،اشــتغال زایــی،
ســرمایه گــذاری و تولیــد بیشــتر خواهــد شــد.
در گذشــته بــه دلیــل اینکــه حمــل و نقــل یــک
نیــاز ثانویــه بــرای تحقــق نیازهــای اولیــه ای
همچــون تجــارت ،مســافرت ،اشــتغال و غیــره بــه
حســاب مــی آمــد ،بــه نحــو شایســته ای بــدان
پرداختــه نمــی شــد .لیکــن رشــد وتوســعه
اقتصــاد جهانــی ،تــاش کشــورها بــرای اســتفاده
بهینــه از توانمندهــا و فرصــت هــای در اختیــار
و فشــرده شــدن رقابــت در عرصــه هــای جهانــی
موجــب گشــت تــا حمــل و نقــل بــه واســطه
نقــش مســتقیمی کــه در کاهــش هزینــه هــای
تمــام شــده تولیــد و دسترســی بــه بــازار و در
نهایــت افزایــش تــوان رقابــت در عرصــه تجــارت
ملــی و بیــن الملــل ،بــه ویــژه بــرای کشــورهایی
کــه حجــم تجــارت خارجــی (صــادرات و
واردات) آن هــا بــاال اســت ،از جایــگاه رفیعــی
در مدیریــت ،برنامــه ریــزی و ســرمایه گــذاری و
حتــی تحقیقــات برخــوردار گــردد.
براســاس مطالعــات صــورت گرفته در کشــورهای
مختلــف ،هزینــه هــای لجســتیکی  20درصــد
قیمــت تمــام شــده محصــول را شــامل مــی
شــود کــه از ایــن بیســت درصــد ،بــه طــور
متوســط  62درصــد آن متعلــق بــه بخــش حمــل
و نقــل 34 ،درصــد متعلــق بــه بخــش نگهــداری
موجــودی و انبــارداری و  4درصــد مربــوط بــه
مدیریــت و کنتــرل لجســتیک اســت.
خوشــبختانه بــا نهایــی شــدن برجــام و بســته
شــدن پرونــده پــی  .ام  .دی ایــران مــا شــاهد
حضــور گــروه هــای اقتصــادی مهمــی از ســوی
کشــورهای صنعتــی بــزرگ هســتیم کــه غالبــا
تقاضــای ســرمایه گــذاری در بخــش انــرژی و
حمــل و نقــل دارنــد .نکتــه مهــم و قابــل توجــه
ایــن اســت کــه حــوزه صنعــت نفــت  ,گاز و
انــرژی بــه علــت جذابیــت و ســود آوری کالن
مــورد توجــه همــه ســرمایه گــذاران خارجــی
مــی باشــد ولــی صنعــت حمــل و نقــل بــه
عنــوان زیرســاخت ســرمایه گــذاری از رشــد و
تکنولــوژی مــورد نیــاز و انتظــار ســرمایه گــذاران
برخــوردار نمــی باشــدبرای مشــخص شــدن
اهمیــت موضــوع توســعه ی زیرســاخت هــای
حمــل و نقــل کشــور بطــور خالصــه فقــط بــه
ارائــه چنــد شــاخص بیــن المللــی در مــورد
وضعیــت و جایــگاه ایــران بــه لحــاظ حمــل و
نقــل در بیــن کشــورهای جهــان مــی پردازیــم.

بانــک جهانــی World Bankگزارشــی را تحــت
عنــوان شــاخص عملکــرد لجســتیک Logestic
 Performance Indexهــر دوســال یکبــار
منتشــر مــی نمایــد کــه بــه بررســی وضعیــت
کشــورهای دنیــا در حــوزه لجســتیک مــی پــردازد.
در ایــن گــزارش تخصصــی بــرای تعییــن شــاخص
 LPIهــر کشــور  ,وضعیت لجســتیک آن کشــور در
 6بخــش مختلــف مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد.
بانــک جهانــی از ســال  2007تــا کنــون  4گــزارش
رتبــه بنــدی LPIمنتشــر نمــوده اســت کــه در
آخریــن گــزارش آن در ســال  2014جمهــوری
اســامی ایــران در بیــن کشــورهای مــورد بررســی
نمــی باشــد ! در جــدول ذیــل رتبــه ایــران بــه
لحــاظ لجســتیک و همچنیــن زیرســاخت هــای
حمــل و نقــل در پایــان ســال هــای 2010 ،2007
و  2012ارائــه شــده اســت کــه نشــان مــی دهــد در
طــی ایــن دوره جایــگاه ایــران رونــد نزولــی داشــته

همچنیــن مجمــع جهانــی اقتصــاد  ،کشــورهای
جهــان را در حــوزه هــای مختلــف بــر اســاس
شــاخص زیرســاخت هــای کلــی  ،وضعیــت جــاده
هــا  ،زیــر ســاخت هــای حمــل و نقــل ریلــی دریایــی
و هوایــی بطــور مجــزا مــورد بررســی قــرار داده و
ربتــه بنــدی مــی کنــد .در جــدول ذیــل جایــگاه
ایــران در ایــن رتبــه بنــدی ارایــه شــده اســت.

همانطــور کــه مشــاهده مــی شــود علیرغــم موقعیــت
ژئــو اســتراتژیک  ,ژئــو پلیتیــک و ژئــو اکونومیــک
ایــران در دنیــا و منطقــه خــاور میانــه و همچنیــن
اهمیــت ایــران در حــوزه حمــل و نقــل بیــن المللــی
و پتانســیل هــا و ظرفیــت هــای موجــود در ایــران ،
متاســفانه وضعیــت زیرســاخت هــای حمــل و نقــل
کشــور بــرای بهــره گیــری از ایــن پتانســیل هــای
بالقــوه مناســب نمــی باشــد .بعبــارت دیگــر وضعیــت
زیرســاخت هــای حمــل و نقــل کشــور متناســب بــا
جایــگاه بیــن المللــی و منطقــه ای ایــران نمی باشــد

و متاســفانه در دهــه گذشــته توجــه چندانــی
بــه حــوزه حمــل و نقــل کشــور نشــده اســت
کمــا اینکــه بــر کارشناســان حــوزه حمــل
ونقــل پوشــیده نیســت کــه تــا دســتیابی بــه
اهــداف تعییــن شــده در ســند چشــم انــداز
نظــام جمهــوری اســامی در حــوزه حمــل
ونقــل فاصلــه بســیار زیــادی وجــود دارد .بــی
توجهــی و عــدم برنامــه ریــزی مناســب در
ســالهای گذشــته موجــب شــده اســت تــا ایــران
بــا تمــام ویژگــی هــا و پتانســیل هــای باقــوه ای
کــه در حــوزه حمــل و نقــل بیــن المللــی دارد
نتوانــد از بــه جایــگاه شایســته خــود در جهــان
و منطقــه خــاور میانــه دســت یابــد و در مقابــل
کشــورهای همســایه همچــون امــارات متحــده
عربــی و ترکیــه بــه یــک هــاب لجســتیک در
منطقــه خــاور میانــه تبدیــل بشــوند .اکنــون کــه
فضــای تــازه ای در روابــط سیاســی  ,اقتصــادی و
تجــاری ایــران بــا قــدرت هــای بــزرگ اقتصــادی
دنیــا ایجــاد شــده اســت فرصــت مناســبی اســت
تــا بــا یــک برنامــه ریــزی دقیــق و جامــع توجــه
بیشــتری بــه بخــش حمــل و نقــل کشــور بــا
رویکــرد توســعه ترانزیــت و حمــل و نقــل بیــن
المللــی بشــود  ,تــا اوال بتــوان بــه اهــداف از
پیــش تعییــن شــده در اســناد باالدســتی نظــام و
ســند چشــم انــدازه حمــل و نقــل کشــور دســت
یافــت و ثانیــا جایــگاه ایــران را بــه عنــوان یــک
هــاب لجســتیک در منطقــه خــاور میانــه تثبیــت
نمــود .تبدیــل ایــران بــه یــک هــاب لجســتیک
منطقــه ای بــه ویــژه در حــوزه حمــل و نقــل
دریایــی و هوایــی مــی توانــد درآمدهــای ارزی
بســیار زیــادی را همچــون کشــورهای فرانســه
و ترکیــه نصیــب اقتصــاد کشــور نمایــد و ســهم
چشــمگیری در تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور
داشــته باشــد  ,از بعــد دیگــر توســعه زیرســاخت
هــای حمــل و نقــل و بهبــود وضعیــت حمــل
و نقــل بیــن المللــی در ایــران مــی توانــد یــک
بخــش مولــد در اشــتغال پایــدار در کشــور باشــد
و در نهایــت موضــوع ترانزیــت کاال از کشــور
ســبب ایجــاد روابــط گســترده ایــران بــا ســایر
کشــورهای منطقــه و جهــان خواهــد شــد کــه از
منظــر تامیــن امنیــت ملــی بســیار حائــز اهمیــت
مــی باشــد.
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برادران :مهدي ابريشم چي ،غالمعلي نظري ،محمد صفائي ،حسن كيماسي ،فرهاد احمدي ،رضا جعفري نياسر ،منصور خلجي پير بلوطي،
سياوش توسطي گشتي ،پيام سوهاني،پيمان مكاري
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