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بندرها ،میزبان سرمایهگذاران خصوصی و خارجی
سعیدنژاد ،رئیس سازمان بنادر و دریانوردی :بیشترین و سریعترین اثرگذاری برجام در حوزه دریا بود

ریحانــهیاســینی4 /درصــدازتولیدناخالصداخلــیایران،
توســطفعالیتهایبنادرتأمینمیشود.همینرقم،اهمیت
اینبخشرادراقتصادنشــانمیدهد.بخشــیکهدرســالهای
تحریــم،محدودیتهــایایجــادشــدهدرآنضربــهســنگینی
بــهپیکــرهصــادراتوارداتکــردهبودوحاالیکســالیاســت
اوضــاعتجاریآبهایایرانــی،بهبودپیداکردهاســت.محمد
ســعیدنژاد،رئیسســازمانبنــادرودریانوردیایــرانومعاون
وزیــرراهوشهرســازیدرگفتوگوبا«ایــران»وضعیتبنادررا
تشریحکردهاست.

کننــد .فرانشــیز کاال بین بنادر خودمان هــم نقش قابل توجهی
دارد .از جهــت دیگر اهمیت بنادر در توســعه منطقهای بســیار
قابــل توجه اســت .محور اصلــی فعالیتهای اقتصــادی ما در
بندر امام خمینی و بندر ماهشــهر صورت میگیــرد .بندر گناوه
و بندر لنگه نیز در شــمال و جنوب کشــور نقــش قابل توجهی در
شهرهای ساحلی دارد .مجموعه فعالیتهای دریایی درایران
در حــدود  4درصــد از تولید ناخالص داخلی کشــور اســت .این
 ۴درصــد ،شــامل مجموعــه فعالیتهایــی اســت کــه در حوزه
تجارت و گردشگری دریایی داریم.

برجــامدرحوزهبنــادرودریــاچطورتأثیرگــذاربوده
است؟

این حــوزه طی ســالهای گذشــته از رشــد خوبی برخــوردار
بوده اســت .ســاالنه  17میلیون مســافر بین بنــارد و جزایر تردد
میکنند .حجم زیادی ســرمایهگذاری بــرای بخش خصوصی
اختصــاص دادیــم .فعــاالن بخــش خصوصــی االن در حــوزه
آبهای ســرزمینی بین بنادر شهید حقانی ،قشم ،کیش و ...در
حالفعالیتهستند.

بیشترین تأثیرات برجام و ســریعترین اثرگذاری را در حوزه
دریا داشــتیم چــرا که پیش از آن هم در دوره تحریم ،مشــکالت
زیادی برایمان ایجاد شده بود .شرکتهای ردهبندی کشتیها
و بیمهها فعالیتهایشان را محدود و مشکالت جدی به وجود
آورده بودنــد امــا پــس از اجرایی شــدن برجام به ایــن دلیل که
پیشبینیهــای مختلفی را از قبل داشــتیم ،بالفاصله در حوزه
بنــادر و دریانــوردی ،بیشــترین نتیجههــا را برداشــت کردیــم.
خطــوط کشــتیرانی ایــران و شــرکتهای نفتکش امکانــی پیدا
کردند که به همه بنادر اروپایی تردد داشته باشند.
در بخــش بنــدری کشــتیهای خطــوط مختلــف دنیــا
ورودشــان به ایران از سر گرفته شد؛ کشتیهای مختلف در بندر
شــهید رجایی مســتقر شــدند و حاال  ۶خط بزرگ دنیــا در اینجا
فعالیــت میکنند .همچنیــن قرارداد ســرمایهگذاری هندیها
در چابهــارو قــرارداد فاینانس مالــی را عالوه بر ســرمایهگذاری
مســتقیم داشــتیم .حــاال تقریبــاً
 9شــرکت بــزرگ دریایــی در
بنــدر شــهیدرجایی فعالیــت
میکننــد .کارهــای اجراییمــان
هــم در بندرهــای مختلــف
ســرعت گرفتــه و تقریبــاً تمــام
کارها بــرای راهاندازی فــاز  ۲بندر
شــهید رجایی انجام شــده است.
خریــد تجهیــزات بــرای بنــادر
نیــز بعــد از تحریــم امــکان پذیر
شــد .االن از شــرکتهای بــزرگ
و معتبــر ،تجهیــزات بندرســازی
خریــداری میکنیــم و پیــش از
برجــام ،ایــن مســأله امکانپذیر
نبــود .بــرای خریــد تجهیــزات
نیــز از طریــق بانکهــای معتبــر
خارجی مانند بانکهای اروپایی
تأمیــن اعتبــار کردهایــم که پیش
از ایــن امکانپذیــر نبود .تجهیــزات کانتینری نیز بســرعت وارد
کشــور میشود و بندر شهید بهشتی چابهار کار ساختش امسال
تمــام میشــود .ســپس میتوانیــم ایــن بنــدر را در مراســمی
بینالمللی به بهرهبرداری برسانیم .برای تجهیزات بندر رجایی
در چابهار نیز گشــایش اعتبار داشــتیم و از کشــورهای بزرگ اروپایی
خریــد کردیــم .بخشــی از ایــن تجهیــزات وارد کشــور شــده و از ایــن
جهتهاتوفیقاتبسیارخوبیداشتهایم.همینطورسرمایهگذاری
زیــادی در بخش خصوصی بنادر انجام شــده اســت .در هفته حمل
و نقــل در تاریــخ 26آذر طی مراســم باشــکوهی در هتــل هما3600
میلیــارد تومان قرارداد ســرمایهگذاری با بخــش خصوصی منعقد
کردیم .جمــع کل قراردادهای ما هم به حدود  9هزار میلیارد تومان
میرســد .طی ســال گذشــته ،میزان کانتینرها نیز افزایش داشته و از
همهاینهامهمترباتوجهبهسیاستهایتوسعهاقتصادمقاومتی
صادرات ما نسبت به واردات پیشی گرفته است.

بنادرایــرانبهطورملموسچهنقشــیدراقتصادما
دارند؟

حــدود  90درصــد از عملیــات تجــارت خارجــی ایــران از
طریــق بنــادر انجــام میشــود ،در حوزه صــادرات نقــش بنادر
حــدود  80درصد و در واردات نیز بالغ بر  90درصد اســت .بنادر
دروازه اصلــی تجارت بینالمللی ما هســتند و نقش مهمی در
ترانزیت کاال دارند و بر همین اســاس میتوانند ایجاد اشــتغال

گردشگریدریاییدرایرانچقدررونقدارد؟

بــهگشــایشهایپســابرجاماشــارهکردیــداماپیش
از توافــق هســتهای ،بنادر ما بــه طور ملمــوس با چه
محدودیتهاییمواجهبودهاست؟

قبــل از اینکــه این اتفــاق بیفتد ،خطــوط کشــتیرانی ایران به
طــور کلــی در تحریــم بودند .تعــداد زیــادی از کشــتیهای ما در
لنگرگاه آبهای ســرزمینی خودمــان متوقف بودنــد و اگر باری
هم میتوانســتیم بیاوریــم ،مجبــور بودیم از طریق کشــورهای
خارجــی وارد کنیــم .بــه اجبــار کاالهــای مــا بــه بنــادر منطقه با
کشــتیهای کوچکتــر ارســال میشــد .همیــن مســأله ،افزایش
قیمتوهزینهحملونقلکاالیمارادربحثرقابتمنطقهای
برای تجــارت کاال کاهــش میداد.
پیــش از توافــق هســتهای امــکان
بیمههای معتبر بینالمللی برای
کاالهــا و همینطــور کشــتیهای
ایرانــی فراهــم نبــود و این مســأله
باعــث میشــد قــدرت رقابــت ما
کــم شــود .فعالیــت مؤسســات
ردهبنــدی دریایــی بــرای امــکان
فعالیتکشتیهاضروریاستاما
خدماتدهــی آنها به کشــتیهای
ایرانــی متوقف شــده بــود .البته ما
در داخــل روشهایــی اتخــاذ کرده
بودیــم و مؤسســات ردهبنــدی
داخلی داشتیم .در حوزه فعالیت
و بیمه داخلی ،کارهای خودمان را
پوشش میداد ولی حوزه فعالیت
گســترده امکانپذیــر نبــود .االن
 18خــط کشــتیرانی به بنــادر ایران
نچیزیامکانپذیرنبود.
میآیندکهتاپیش ازبرجام،چنی 

برایتجهیــزبنادرباچهکشــورهاییوبــهچهمیزانی
قراردادخارجیبستهشدهاست؟

با کشــورهای اروپایــی مثل آلمــان و ایتالیا قرارداد بســتهایم
و البتــه قــرار اســت آنهــا فعالیتهایشــان را بــا ســازندگان
اروپایــی بــه طــور مشــترک انجــام دهنــد .بخشــی از ایــن
کارهــا در ایــران و بخشــی در اروپــا انجــام میشــود .در حــوزه
دریایــی در بخــش بنــادر و تجهیــزات بنــادر جمعــاً حــدود
 800میلیون دالر قرارداد در حال انعقاد داریم.

منابــع مالــی ایــن قراردادهــا از کجــا تأمیــن
میشــود؟ بخــش خصوصــی داخــل چــه نقشــی
درآندارد؟

این منابع از ســه منبع مختلف تأمین میشــود .بخشــی از آن
از طریق سرمایهگذاری خارجی اســت .بخشی از طریق فاینانس
خارجــی و بخشــی هــم از طریــق صنــدوق توســعه ملــی انجــام
میشــود .در حــوزه ســرمایهگذاری هــم ســرمایهگذاران داخلــی
و خارجــی در کنــار یکدیگــر حضور دارنــد .در سیاســتهای کالن
اینطور طراحی شــده که اسکلهها توســط دولت یا سازمان بنادر
عمومــاًایجــاد شــدهاند ،امــا تأسســیاتی که داخــل بنــادر داریم،
انبارهاوســیلوهاتوسطبخشخصوصیسرمایهگذاریوساخته
میشود .در آینده نیز همین روش ادامه پیدا خواهد کرد.
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سال 96شاهد افتتاح آن خواهیم بود .مناقصه قطعه دوم این آزادراه
نیزدرحالانجاماست.بهطورکلیسرعتعملیاتاجراییدرآزادراه
تهران-شــمالدردولتیازدهمچندبرابرشدکهبرایتحققاینامر
حدود 3هزارو 400نیرویکارمســتقیموبیشازهزاردســتگاهماشین
سنگیندراینطرحفعالهستند.
 5محوربزرگمقیاسآزادراهیدیگرکداممحورهاهســتندو
کیبهسرانجاممیرسند؟
آزادراه کنارگــذر جنوبــی تهــران بــا طــول  158کیلومتــر دومیــن
محور بزرگ مقیاس آزادراهی در دســت ســاخت اســت .ایــن آزادراه
درکاهــشترددوســایلنقلیهســنگینازتهرانمؤثراســتوبخشــی
از کریــدور شــرقی-غربی
کشــور محسوب میشــود که
تقریباًحدود
عــاوه بر اینکــه بــار ترافیکی
کیلومتر
 2هزار
را از تهــران و کــرج میکاهــد
تفاهمنامه
موجــب صرفهجویــی در
باشرکتهایخارجی
مصرف سوخت نیز میشود
و امیدواریمقطعــه اولآنتا
یاگروههایایرانی
انتهایدولتبهاتمامبرسد.
خارجی در حال مبادله
 4محــوربــزرگمقیــاس
است و از کشورهای
آزادراهــی دیگــر در دســت
ایتالیا،کره،چین،
ســاخت نیــز بــه ایــن ترتیب
اسپانیا،آلمان،ترکیه
هســتند :آزادراه اصفهــان-
و روسیه برای
شــیراز کــه از ایزدخواســت تا
سرمای هگذاری
شــیرازکــه 215کیلومترطول
دارد ،آزادراه ارومیه-تبریــز،
در آزادراههای کشور
آزادراه اراک بــه خــرم آبــاد
اعالمآمادگیکردهاند
بــه طــول  135کیلومتــر کــه
بســیار فعــال اســت .ایــن
آزادراه حلقه مفقوده کریدور
آزادراهیجنوببهشــمالمحسوبمیشــودکهتهرانرابهبندرامام
خمینیوصلمیکند.تکمیلآزادراهقزوینبهرشــتکهبخشیازآن
درکنارمنجیلدرابتدایسال96زیربارترافیکخواهدرفت.تماماین
 6محورروندتوسعهخوبیدارندوفکرمیکنمدرسال 96و 97پرونده
آنهابســتهخواهدشــد.آزادراههمت-کرجنیــزازآزادراههایمؤثردر
ترافیکاستانتهراناستکهباتکمیلشدنآنگرهترافیکپایتخت
درسفربهشمالوشمالغربکشورگشایشمییابد.
آیــا در ایــن بخــش نیــز بــرای جــذب ســرمایه خارجــی
موفقبودهاید؟
بــرای جــذب ســرمایه خارجــی در بخــش آزادراهــی در حال
مذاکــره هســتیم کــه آنهــا نیــز وارد کار شــوند .تقریبــاً حــدود
 2هــزار کیلومتــر تفاهمنامه با شــرکتهای خارجی یــا گروههای
ایرانــی خارجی در حال مبادله اســت و از کشــورهای ایتالیا ،کره،
چیــن ،اســپانیا ،آلمان ،ترکیه و روســیه بــرای ســرمایهگذاری در
آزادراههای کشور اعالم آمادگی کردهاند.
درخصوصوضعیتایجادبزرگراههــاوتکمیلکریدورهای
کشورنیزتوضیحدهید؟
اکنــونبالــغبــر 17هــزارکیلومتــربزرگــراهدرکشــورداریم.امــااگر
بخواهیــمتمامشــبکههایشــریانیکشــورراکــهنزدیکبــه 35هزار
کیلومترهســتند،بهبزرگراهوآزادراهتبدیلکنیمباید 15هزارکیلومتر
دیگربزرگراهوآزادراهبسازیم.بااجرایاینطرحشبکهبزرگیازآزادراه
وبزرگــراهخواهیمداشــت.بــهاینمنظوربرنامــهداریــم 10کریدوردر
محورهای شمال به جنوب و شرق به غرب تعریف شدهاند که عمدتاً
مرزینیزهستند.یعنیمیتوانندهمنیازداخلیوهمترانزیتمرزی
راتأمیــنکنند.هدفازاجرایایــن 10کریدوررفعگلوگاههایترافیکی
کشــوراستوبراســاسبررسیهایانجامشــده 3هزارو 200کیلومتر
آنهــاگلوگاههــاوحلقههایناپیوســتهکریدورهســتندکــهاولویتاول
توســعهاند.متوســطتوانســاختمادربزرگراههاهزارو 200کیلومتر
استکهامسالهزارو 90کیلومتردردستداریمو 827کیلومترآندر
قالبطرحهایاقتصادمقاومتیتعریفمیشود.
پیشــرفتفیزیکیاینهــزارو 90کیلومتربزرگراهبــاالی 70درصد
است.البته440کیلومترازاینطرحهارادردههفجرسال95بهصورت
غیررسمیزیربارترافیکبردیم.
تبدیلبزرگراههابهآزادراهیکیازمواردیاســتکهاخیراًبرآن
تأکیدمیشود.دراینزمینهچهکارهاییانجامشدهاست؟
االن 3هزارکیلومترازبزرگراههایکشــوررااولویتبندیکردیمکه
بــهآزادراهتبدیلکنیم.بــهاینمنظوراقداماتینظیــرارتقایایمنیو
افزایشعرضوایجادتقاطعغیرهمسطحرادردستورکارقراردادیم.
امیدواریمباجذبســرمایهخارجیبتوانیمایــنکارراانجامدهیم.از
جملهاینطرحهاکهدرحالرســیدنبهســرانجاماستمحوربوئین
زهرا-قزوین-ســاوه است .ســرمایهگذار داخلی آن با شریک خارجی
یکند.
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