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عملکــرد ، چشــم انــداز و برنامــه هــای آتــی شــرکت خدمــات بنــدری 
ــن شــرکت  ــل ای ــر عام ــارس از ســوی مدی ــی ســاحل گســتر پ و دریای

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 
ــه و  ــر خاورمیان ــد وات ــذاری مشــترک شــرکت تای ــرمایه گ ــن شــرکت  حاصــل س ــود. ای تشــریح نم
ــره لجســتیک  ــل زنجی ــدف تکمی ــا ه ــه ب ــد ک ــل پتروشــیمی میباش ــل و نق شــرکت مهندســی حم

تاســیس و بــه بهــره بــردای رســیده اســت . 

گفت و گوی نشریه پترو تالیف با مدیر عامل این شرکت
1-شــرکت خدمــات بنــدری و دریایــی 
ســاحل گســتر پــارس زمــان زیــادی 
نیســت کــه فعالیــت خــود را آغــاز کــرده 
تاریخچــه  خصــوص  در  ابتــدا  اســت، 
شــرکت و حــوزه فعالیــت هــای آن توضیح 

ــد؟ بفرمایی
شــرکت خدمــات بنــدری و دریایــی ســاحل 
ــال 1392 ،  ــاه س ــن م ــارس در فروردی ــتر پ گس
ــتیرانی  ــات کش ــه خدم ــام هرگون ــدف انج ــا ه ب
و یــا نمایندگــی خطــوط کشــتیرانی، انجــام 
ــرداری  ــی ، بهــره ب عملیــات حمــل و نقــل دریای
و اپراتــوری تجهیــزات بنــدری ، دریایــی و حــوزه 
هــای نفــت،گاز و پتروشــیمی، صــادرات و واردات 
کلیــه ماشــین آالت و قطعــات یدکــی مــورد نیــاز 
ــروش  ــد و ف ــط، خری ــی مرتب ــات مهندس و خدم
نفتــی،گازی و پتروشــیمی،  کاال و محصــوالت 
شــرکت در مناقصــه هــا و مزایــده هــای داخلــی 
ــی   ــاری و صنعت ــه آزاد تج ــی، در منطق و خارج
در  اکنــون  هــم  رســید.و  ثبــت  بــه  انزلــی 
تهران،منطقــه آزاد و بنــدر انزلــی و بنــدر عبــاس 

ــد. ــت میباش ــعبه و فعالی ــر و ش دارای دفت
2-در 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 
ــارس  ــیمی پ ــدر پتروش ــری بن ــال کانتین ترمین
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 
ــرو  ــی پیش ــه جایگاه ــارس ب ــرژی پ ــادی ان اقتص
ــدری و  ــات بن ــه خدم ــان در ارائ ــل اطمین و قاب
دریایــی دســت یابــد. در همیــن راســتا مــی 
تــوان از پــروژه هــا و قــرارداد هایــی اشــاره نمــود 
ــادر  ــد از: اداره کل بن ــان آن عبارتن ــه کارفرمای ک
و دریانــوردی اســتان گیالن،شــرکت تایدواتــر 
خاورمیانــه، شــرکت مهندســی حمــل و نقــل 
ــرکت  ــیمی مرجان،ش ــرکت پتروش پتروشیمی،ش
ــازن  ــا و مخ ــه ه ــرکت پایان ــیمی جم،ش پتروش
پتروشیمی،شــرکت ســیمان ســفید شرق،شــرکت 

ــاش و ... ــیمان خ س

3-اگــر بخواهیــم عملکــرد ایــن شــرکت را 
ــت  ــم وضعی ــام ببینی ــار و ارق ــه آم در آیین

بــه چــه صورتــی اســت؟
ــت  ــال فعالی ــی 3 س ــارس ط ــتر پ ــاحل گس س
در بنــدر پتروشــیمی پــارس بــه کارفرمایــی 
ــا  ــیمی و ب ــازن پتروش ــا و مخ ــه ه ــرکت پایان ش
ــر  ــای تایدوات ــرکت ه ــارکت ش ــاعدت و مش مس
و حمــل و نقــل پتروشــیمی کــه ســهامداران 
ــارس محســوب  عمــده شــرکت ســاحل گســتر پ
مــی گردنــد بیــش از 500 هــزارTEU کانتینــرو 
ــه عبــارت دیگــر بیــش از 000ر000ر6 تــن  ــا ب ی
کاال را بــا نــرم مطلــوب تخلیــه و بارگیــری نمــوده 
اســت کــه مهمتریــن مشــتریان شــرکت ،مجتمــع 
ــا ساسول،پتروشــیمی مهــر  هــای پتروشــیمی آری
و پتروشــیمی جــم مــی باشــند طــی همیــن دوره 
تعــداد کشــتی هــای ســرویس داده شــده توســط 
ــد  ــارس نیــز بیــش از 450 فرون ســاحل گســتر پ

ــوده اســت. ب
ــه  ــی ک ــذاری های ــرمایه گ ــم س 4-حج
ایــن شــرکت طــی ایــن مــدت انجــام داده 
اســت حــدودا چقــدر اســت و چــه میــزان 
ــداری  ــدری خری ــی و بن ــزات دریای تجهی

ــت؟ ــده اس ش
بــا توجــه بــه قدمــت حــد.وداً ســه ســاله شــرکت 
مطالعــات  و  بررســی  پــارس  گســتر  ســاحل 
ــذاری  ــرمایه گ ــای س ــوزه ه ــی در ح ــبتاً خوب نس
صــورت گرفتــه کــه در فــاز اول نســبت بــه خریــد 
ــین آالت و  ــدری ،ماش ــتراتژیک بن ــزات اس تجهی
نــرم افزارهــای تخصصــی و کاربــردی بــا بیــش از 
25 میلیــارد ریــال اقــدام نمــوده و قــرارداد خریــد 
ــه ارزش حــدودا20ً  ــدری دیگــری ب ــزات بن تجهی

ــدام میباشــد.  ــز در دســت اق ــال نی ــارد ری میلی
ــرح  ــه مط ــواردی ک ــه م ــت ب ــا عنای 5-ب
ــرکت  ــد ش ــی رس ــر م ــه نظ ــد ب فرمودی
ســاحل گســتر طــی ایــن دو ســال فعالیــت 
هــای گســترده ای داشــته و در بنــادر 
کشــور از اعتبــار قابــل قبولــی در مقایســه 
دار  ســابقه  هــای  شــرکت  بــا ســایر 
ــوده اســت در خصــوص چشــم  برخــوردا ب
ــرای  ــرکت ب ــن ش ــای ای ــت ه ــداز فعالی ان

ــد؟ ــح بفرمایی ــی توضی ــای آت ــال ه س
ــال  ــدودا 100 س ــرکت ح ــن ش ــره ای ــات مدی هی
دریایــی و  بنــدری  فعالیــت خدمــات  ســابقه 

داشــته و بیــش از 230 نفــر پرســنل متخصــص و 
ــزات  ــوده و بیــش از 50 دســتگاه تجهی مجــرب ب
ــه صــورت  و ماشــین آالت بنــدری و پشــتیبانی ب
ملکــی و اســتیجاری در اختیار دارد و خوشــبختانه 
طــی 2 ســال اخیــر مجوزهــای تخلیــه و بارگیــری 
ــرکت  ــوردی و ش ــا ن ــادر و دری ــازمان بن را از س
ــای  ــیمی و مجوزه ــازن پتروش ــا و مخ ــه ه پایان
ــق آزاد  ــا را از مناط ــت ه ــرداری و فعالی ــره ب به
تجــاری - صنعتــی و ســازمان منطقــه ویــژه 
اقتصــادی انــرژی پــارس و مجــوز صالحیــت اداره 
کار و تامیــن اجتماعــی را در حــوزه حمــل و نقــل 
ــه  ــات و گواهینام ــات و خدم ــزات ،تاسیس ،تجهی
تاییــد صالحیــت ایمنــی را از شــورای عالــی 
ــه  ــن گواهینام ــی اداره کار و همچنی ــت فن حفاظ
نماینــده  از  IMSرا  یکپارچــه  مدیــرت  هــای 

ــد. ــت نمای ــان دریاف ــرکت LETRINAیون ش
خدمــات  هــای  حــوزه  در  شــرکت  ایــن 
ــی از  ــا یک ــذاری ب ــرمایه گ ــی و س بندری،دریای
شــرکت هــای زیــر مجموعه بنــدر هامبــورگ و در 
حــوزه تامیــن تجهیــزات و قطعــات نیــز با شــرکت 
ــکاری  ــه هم ــق نام ــری تواف ــر خارجــی دیگ معتب
ــوق  ــوارد ف ــه م ــه ب ــا توج ــف ب ــع الوص دارد. م
مــی تــوان چشــم انــداز شــرکت را تبدیــل شــدن 
ــوزه  ــان در ح ــکاء و اطمین ــل ات ــرکتی قاب ــه ش ب
ــت  ــا قابلی ــاا... ب ــی و انش ــدری ودریای ــات بن خدم
توســعه ای در نظــر گرفــت و ضمــن کســب ســهم 
ــی  ــای آت ــال ه ــدف در س ــازار ه ــتری از ب بیش
ــردد.  ــرکت گ ــب ش ــز نصی ــتری نی ــد بیش درآم

ــن  ــما در ای ــه ش ــه تجرب ــه ب ــا توج 6-ب
ــه  ــه ک ــی ک ــن تجربیات ــرکت و همچنی ش
ــر و  زیرمجموعــه هــای  در شــرکت تایدوات
ــن  ــه نظــر شــما مهمتری ــد ب آن داشــته ای
مشــکلی کــه بنــادر ایــران در حــال 
حاضــر بــاآن روبــرو  هســت چیســت؟ آیــا 
بنــادر ایــران آمــاده دوران پــس از تحریــم 

ــت؟ هاس
فقــدان  بنــادر  مشــکالت  مهمتریــن  از 
ــوان  ــه موقــع را مــی ت سیاســتگذاری درســت و ب
نــام بــرد کــه ایــن موضــوع اعمــال مدیریــت موثــر 
را تحــت الشــعاع قــرار میدهــد و عــدم هماهنگــی 
ــد  ــط همانن ــای ذیرب ــن ارگان ه ــکاری بی و هم

ــوآوری و تخصــص  ــش ن ــت باعــث افزای رقاب
ــه  ــز ارائ ــل نی ــن عام ــود و مهمتری ــی ش م
کســب  و  مســتمر  و  مطلــوب  خدمــات 
ــان  ــتریان و کارفرمای ــدی مش ــت من رضای

ــت. اس
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ــز از مشــکالت دیگــر حاکــم  ــدر و ... نی گمرک،بن
بــر بنــادر اســت کــه بــر خــالف بنــادر پیشــرفته 
ــی کاال  ــرعت الزم در جابجای ــق و س ــا از رون دنی
باشــد. سیاســتگذاری هــای  نمــی  برخــوردار 
مناســب همــراه بــا دیــد افــق بلنــد جهــت تدویــن 
ــکالت   ــد مش ــی توان ــدت م ــای دراز م ــه ه برنام
ــد. طــی چنــد ســال  فعلــی بنــادر را مرتفــع نمای
ــای  ــاخت ه ــر س ــا و زی ــعه ظرفیته ــته توس گذش
بنــادر در مقایســه بــا کشــور هــای منطقــه دچــار 
افــت شــده اند.کــه بخشــی از ایــن عقــب ماندگــی 
ــای نادرســت  ــن و سیاســت ه ــا بواســطه قوانی ه
ســالهای گذشــته بــود کــه امــکان توســعه و 
ارتقــاء بنــادر را بــا مشــکل مواجــه ســاخته 
ــوده  ــم ب ــز حاصــل دوره تحری اســت و بخشــی نی
ــا  ــوده و بعض ــا فرس ــاخت ه ــر س ــه زی ــت ک اس
ــه ظرفیــت  ــا توجــه ب ــر اســتاندارد شــده اند،ب غی
هــای موجــود و کســب جایــگاه مناســب در امــور 
ــران  ــت ای ــاء موقعی ــیب و ارتق ــت و ترانش ترانزی
ــادر منطقــه، توســعه ظرفیــت هــا در همــه  در بن
ابعــادآن ضــروری میباشــد علیرغــم اینکــه بنــادر 
ــرای دوره ــان را ب ــی خودش ــا آمادگ ــور باره کش

پســاتحریم اعــالم نمودنــد امــا بــه نظــر مــی رســد 
ــدارد و  ــود ن ــی وج ــن آمادگ ــطح کالن ای در س
بایســتی بــا تکیــه بــر اقتصــاد  مقاومتــی و بهــره 
گیــری از توانمندیهــای بخــش خصوصــی همــراه 
ــی  ــی و خارج ــای داخل ــذاری ه ــرمایه گ ــا س ب
شــرایط حفــظ و تحکیــم موقعیــت فبلــی و 

ــردد. ــم گ ــاء آن فراه ــعه و ارتق ــن توس همچنی
7-بحــث رقابــت در حــوزه دریایــی و 
بنــدری ایــران بســیار قابــل توجــه و 
ــزرگ و  ــای ب ــرکت ه ــت و ش ــدید اس ش
متعــددی در ایــن بازارمشــغول بــه فعالیــت 
هســتند؛ بــه اعتقــاد شــما چــه عاملــی در 
ایــن بــازار رقابتــی عامــل برتــری شــرکت 
ــتریان و  ــط مش ــا توس ــاب آنه ــا و انتخ ه

ــت؟ کارفرماس
رقابــت باعــث افزایــش نــوآوری و تخصص میشــود 
و مهمتریــن عامــل نیــز ارائــه خدمــات مطلــوب و 
ــتریان و  ــدی مش ــت من ــب رضای ــتمر و کس مس

کارفرمایــان میباشــد.
ــان ــش زم ــی، کاه ــای عملیات ــاخص ه ــود ش بهب

HSEــا ــاخص ه ــود ش ــری، بهب ــه و بارگی تخلی
افزایــش بهــره وری،کاهــش ضایعــات همگــی 
ــتریان و  ــه مش ــه ب ــت ک ــواردی اس ــه م از جمل
کارفرمایــان امــکان انتخــاب برتــر را میدهــد.

8-حضــور ســرمایه گــذاران خارجــی 
ــار  ــی را در اختی ــه فرصتهای ــران چ در ای
شــرکت هــای دریایــی و بنــدری قــرار مــی 
دهــد و چگونــه مــی تــوان از ایــن ظرفیــت 

ــرد؟ ــتفاده ک ــی اس ــش دریای در بخ
پــس از توافــق هســته ای شــرکت هــا و ســرمایه 
گــذاران زیــادی در حــوزه بنــدری و دریایــی 
ــادر  ــذاری در بن تقاضــای مشــارکت و ســرمایه گ
ــد آنچــه مســلم اســت یکــی  کشــور را داشــته ان
از مشــکالت بنــادر مــا ،قوانیــن و مقــررات دســت 
ــرمایه  ــرای س ــی ب ــه جذابیت ــت ک ــری اس و پاگی
گــذار خارجــی نــدارد و بــا مــدل ســرمایه گــذاری 
بیــن المللــی حاکــم بــر بنــادر برتــر دنیــا فاصلــه 
داریم.ولــی بــا رفــع موانــع جــذب ســرمایه هــای 
ــر ســاخت هــا  ــوان در حــوزه زی خارجــی ،مــی ت
،تامیــن تجهیــزات اســتراتژیک بنــدری و دریایــی 

ــدام نمــود. و ... اق

کاریکاتور لجستیکی » آخرین جلسه نظرسنجی از کارشناسان لجستیک.....ادامه«

ــران  ــان فکــری مدی ــوان »طوف ــن جلســه تحــت عن ــد از چندی ــن بع ــره تامی ــرکل زنجی مدی
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!.
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به مناسبت 26 آذر ، روز ملی صنعت حمل و نقل

اقتصــاد هــر کشــوری شــامل بخش هــای متنوعی 
ــش  ــا بخ ــن آنه ــم تری ــی از مه ــه یک ــت ک اس
حمــل و نقــل اســت. در صورتیکــه صنعــت حمــل 
ــت و بازســازی شــود، باعــث ایجــاد  و نقــل تقوی
ــی،  ــتغال زای ــادی جدید،اش ــای اقتص ــت ه فعالی
ــد شــد. ــد بیشــتر خواه ــذاری و تولی ســرمایه گ
در گذشــته بــه دلیــل اینکــه حمــل و نقــل یــک 
ــه ای  ــای اولی ــق نیازه ــرای تحق ــه ب ــاز ثانوی نی
همچــون تجــارت، مســافرت، اشــتغال و غیــره بــه 
ــدان  ــه نحــو شایســته ای ب حســاب مــی آمــد، ب
پرداختــه نمــی شــد. لیکــن رشــد وتوســعه 
اقتصــاد جهانــی، تــاش کشــورها بــرای اســتفاده 
ــار  ــای در اختی ــا و فرصــت ه ــه از توانمنده بهین
و فشــرده شــدن رقابــت در عرصــه هــای جهانــی 
ــطه  ــه واس ــل ب ــل و نق ــا حم ــت ت ــب گش موج
نقــش مســتقیمی کــه در کاهــش هزینــه هــای 
ــازار و در  ــه ب ــی ب ــد و دسترس ــده تولی ــام ش تم
نهایــت افزایــش تــوان رقابــت در عرصــه تجــارت 
ملــی و بیــن الملــل، بــه ویــژه بــرای کشــورهایی 
و  )صــادرات  خارجــی  تجــارت  حجــم  کــه 
ــی  ــگاه رفیع ــت، از جای ــاال اس ــا ب واردات( آن ه
در مدیریــت، برنامــه ریــزی و ســرمایه گــذاری و 

ــردد.  ــوردار گ ــات برخ ــی تحقیق حت
براســاس مطالعــات صــورت گرفته در کشــورهای 
ــد  ــتیکی 20 درص ــای لجس ــه ه ــف، هزین مختل
ــی  ــامل م ــول را ش ــده محص ــام ش ــت تم قیم
ــور  ــه ط ــد،  ب ــت درص ــن بیس ــه از ای ــود ک ش
متوســط 62 درصــد آن متعلــق بــه بخــش حمــل 
و نقــل، 34 درصــد متعلــق بــه بخــش نگهــداری 
ــه  ــوط ب ــد مرب ــارداری و 4 درص ــودی و انب موج

ــت.  ــتیک اس ــرل لجس ــت و کنت مدیری
ــته  ــام و بس ــدن برج ــی ش ــا نهای ــبختانه ب خوش
ــاهد  ــا ش ــران م ــی . ام . دی ای ــده پ ــدن پرون ش
حضــور گــروه هــای اقتصــادی مهمــی از ســوی 
ــا  ــه غالب ــزرگ هســتیم ک ــی ب کشــورهای صنعت
ــرژی و  ــش ان ــذاری در بخ ــرمایه گ ــای س تقاض
حمــل و نقــل دارنــد.  نکتــه مهــم و قابــل توجــه 
ــت , گاز و  ــت نف ــوزه صنع ــه ح ــت ک ــن اس ای
ــود آوری کان  ــت و س ــت جذابی ــه عل ــرژی ب ان
ــی  ــذاران خارج ــرمایه گ ــه س ــه هم ــورد توج م
ــه  ــل ب ــل و نق ــت حم ــی صنع ــد ول ــی باش م
ــد و  ــذاری از رش ــرمایه گ ــاخت س ــوان زیرس عن
تکنولــوژی مــورد نیــاز و انتظــار ســرمایه گــذاران 
برخــوردار نمــی باشــدبرای مشــخص شــدن 
ــای  ــاخت ه ــعه ی زیرس ــوع توس ــت موض اهمی
ــه  ــط ب ــور خاصــه فق ــل کشــور بط ــل و نق حم
ارائــه چنــد شــاخص بیــن المللــی در مــورد 
ــل و  ــاظ حم ــه لح ــران ب ــگاه ای ــت و جای وضعی
ــم. نقــل در بیــن کشــورهای جهــان مــی پردازی

ــت  ــی را تح ــی World Bankگزارش ــک جهان بان
 Logestic ــتیک ــرد لجس ــاخص عملک ــوان ش عن
یکبــار  دوســال  هــر   Performance Index
ــت  ــی وضعی ــه بررس ــه ب ــد ک ــی نمای ــر م منتش
کشــورهای دنیــا در حــوزه لجســتیک مــی پــردازد. 
در ایــن گــزارش تخصصــی بــرای تعییــن شــاخص

LPI هــر کشــور , وضعیت لجســتیک آن کشــور در 
6 بخــش مختلــف مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد. 
بانــک جهانــی از ســال 2007 تــا کنــون 4 گــزارش 
ــه در  ــت ک ــوده اس ــر نم ــدیLPI منتش ــه بن رتب
آخریــن گــزارش آن در ســال 2014 جمهــوری 
اســامی ایــران در بیــن کشــورهای مــورد بررســی 
ــه  ــران ب ــه ای ــل رتب ــدول ذی ــد ! در ج ــی باش نم
ــای  ــاخت ه ــن زیرس ــتیک و همچنی ــاظ لجس لح
حمــل و نقــل در پایــان ســال هــای 2007، 2010 
و 2012 ارائــه 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 
ــاده  ــت ج ــی ، وضعی ــای کل ــاخت ه ــاخص زیرس ش
هــا ، زیــر ســاخت هــای حمــل و نقــل ریلــی دریایــی 
ــرار داده و  ــی ق ــورد بررس ــزا م ــور مج ــی بط و هوای
ــگاه  ــل جای ــدول ذی ــد. در ج ــی کن ــدی م ــه بن ربت

ــت. ــده اس ــه ش ــدی ارای ــه بن ــن رتب ــران در ای ای

همانطــور کــه مشــاهده مــی شــود علیرغــم موقعیــت 
ــک  ــو اکونومی ــک و ژئ ــو پلیتی ــتراتژیک , ژئ ــو اس ژئ
ــن  ــه و همچنی ــه خــاور میان ــا و منطق ــران در دنی ای
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 
ــای  ــن پتانســیل ه ــری از ای ــره گی ــرای به کشــور ب
بالقــوه مناســب نمــی باشــد. بعبــارت دیگــر وضعیــت 
زیرســاخت هــای حمــل و نقــل کشــور متناســب بــا 
جایــگاه بیــن المللــی و منطقــه ای ایــران نمی باشــد

ــی  ــه چندان ــته توج ــه گذش ــفانه در ده و متاس
ــت  ــده اس ــور نش ــل کش ــل و نق ــوزه حم ــه ح ب
کمــا اینکــه بــر کارشناســان حــوزه حمــل 
ــه  ــتیابی ب ــا دس ــه ت ــت ک ــیده نیس ــل پوش ونق
ــداز  ــم ان ــند چش ــده در س ــن ش ــداف تعیی اه
نظــام جمهــوری اســامی در حــوزه حمــل 
ــی  ــود دارد. ب ــادی وج ــیار زی ــه بس ــل فاصل ونق
توجهــی و عــدم برنامــه ریــزی مناســب در 
ســالهای گذشــته موجــب شــده اســت تــا ایــران 
بــا تمــام ویژگــی هــا و پتانســیل هــای باقــوه ای 
ــی دارد  ــن الملل ــل بی ــه در حــوزه حمــل و نق ک
ــگاه شایســته خــود در جهــان  ــه جای ــد از ب نتوان
و منطقــه خــاور میانــه دســت یابــد و در مقابــل 
ــده  ــارات متح ــون ام ــایه همچ ــورهای همس کش
ــتیک در  ــاب لجس ــک ه ــه ی ــه ب ــی و ترکی عرب
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 
ــا  ــور ب ــل کش ــل و نق ــش حم ــه بخ ــتری ب بیش
ــت و حمــل و نقــل بیــن  رویکــرد توســعه ترانزی
ــداف از  ــه اه ــوان ب ــا اوال بت ــود , ت ــی بش الملل
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 
ــه یــک هــاب لجســتیک  ــران ب نمــود. تبدیــل ای
ــل  ــل و نق ــوزه حم ــژه در ح ــه وی ــه ای ب منطق
ــای ارزی  ــد درآمده ــی توان ــی م ــی و هوای دریای
ــه  ــورهای فرانس ــون کش ــادی را همچ ــیار زی بس
و ترکیــه نصیــب اقتصــاد کشــور نمایــد و ســهم 
ــی کشــور  ــص داخل ــد ناخال چشــمگیری در تولی
داشــته باشــد , از بعــد دیگــر توســعه زیرســاخت 
ــل  ــت حم ــود وضعی ــل و بهب ــل و نق ــای حم ه
ــک  ــد ی ــران مــی توان ــی در ای و نقــل بیــن الملل
بخــش مولــد در اشــتغال پایــدار در کشــور باشــد 
و در نهایــت موضــوع ترانزیــت کاال از کشــور 
ــایر  ــا س ــران ب ــط گســترده ای ســبب ایجــاد رواب
کشــورهای منطقــه و جهــان خواهــد شــد کــه از 
منظــر تامیــن امنیــت ملــی بســیار حائــز اهمیــت 

مــی باشــد.
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