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 توســعه دریامحور یکی از اهداف مهم و مــورد توجه وزارت راه 
و شهرسازی در ســال های اخیر بوده اســت. بهره مندی از این 
ظرفیت عظیم می تواند تحولــی در نظام اقتصادی و تجاری ایران 
به وجود بیاورد و ارتباط ما با دیگر کشــورها را تســهیل بخشد. 
همایش توســعه صادرات از دریای خزر نیز در همین راســتا و 
با حضور کشورهای حاشــیه دریای خزر در ســاری برگزار شد.

داسـتان جـلد .....
نگاهی به صنعت حمل ونقل دریایی در قاره سیاه

بندر هاب آفریقا 
کجاست؟

دبیرکل انجمن کشتیرانی مطرح کرد؛

    اعتماد به بخش خصوصی،
راهکار توسعه بنادر شمالی کشور

نخستين همایش توسعه صادرات از مسير دریاي خزر برگزار شد

خيزصادرات از خـزر
Anzali port

Baku

Astarkhan

Atyrau

Aqtav

Turkmenbashi

Noshahr port
Amirababd port

Makhachkala



نيمه دوم تري 1397
B A Y A N D O R

جلسـات کمیتـه هــــای تخصصی-مشــــورتی در 
سـالن  در  منظـم  صـورت  بـه  مختلـف  بخش هـای 
وابسـته  خدمـات  و  کشـتیرانی  انجمـن  اجتماعـات 
برگزار شـده اسـت. از ابتدای سـال جاری و طی 4 ماه 
نخست سال، مجموع جلسـات کمیته های تخصصی-

مشـورتی 19 مـورد بوده اسـت.
در ایـن مـدت 3 جلسـه کمیتـه تخصصـی مشـورتی 
بنـدری و غیرکانتیـری، 4 جلسـه کمیتـه مالیـات و 
تامیـن اجتماعـی، 1 جلسـه کمیتـه امـور گمـرک، 
ترانزیـت و فورواردری و 3 جلسـه کمیتـه مواد نفتی و 

شـیمیایی برگزار شـده اسـت. همچنین 1 جلسه امور 
حقوقی و بیمه، 4 جلسـه کمیته کانتینری، 1 جلسـه 
کمیتـه روابـط بین الملل و 2 جلسـه کمیتـه آموزش 
در سـالن اجتماعـات انجمـن کشـتیرانی و خدمـات 

وابسـته برگزار شـده اسـت.
برگـزاری ایـن جلسـات بـا حضـور دبیـرکل انجمـن 
کشـتیرانی، روسـا و اعضای کمیته ها به صورت منظم 
ادامـه خواهـد یافت تا مسـائل مرتبط با حـوزه دریایی 
 و بنـدری هـر کمیتـه مـورد ارزیابـی و بررسـی قـرار 

بگیرد. 

 اهدای لوح تقدیر
به انجمن کشتيرانی

حضور دبيرکل انجمن کشتيرانی در همایش 
توسعه صادرات از مسير دریای خزر

در دریای خزر حدود ۱۳۵ میلیون تن ظرفیت بندری داریم 
که ۳۰ میلیون تن آن می تواند ظرفیت ما باشد. اما کل 

حمل ونقل دریایی که در دریای خزر انجام می شود چیزی 
حدود ۳۰میلیون تن است.

دبیرکل انجمن کشتیرانی مطرح کرد؛

 برگزاری 19 جلسه کميته های تخصصی مشورتی
در انجمن  کشتيرانی

مسـعود پل مـه، دبیـرکل انجمن کشـتیرانی و 
خدمـات وابسـته در حاشـیه برگـزاری همایش 
خـزر  دریـای  مسـیر  از  صـادرات  توسـعه 
گفت:»بـرای فعـال سـازی صـادرات از طریـق 
دریـای خـزر چـاره ای جـز اعتمـاد و حمایـت 
از بخـش خصوصی وجـود ندارد. بـا برنامه های 
توسـعه ای سـازمان بنادر می توان به گسـترش 
فضـای پشـتیبانی و پسـکرانه هـا در این نطقه 
از کشـور امیـدوار بـود تا هم در حجـم و میزان 
تخلیـه و بارگیـری شـاهد افزایـش محسـوس 

باشیم.«
وی در ادامـه افـزود:» اگر ما ایـن امکان را برای 
بخـش خصوصـی ایجـاد کنیـم، صادرکننده ها 
مـی تواننـد خـارج از پیچ وخم هـای اداری و با 
حمایـت هـای مالی کـه اتفاق می افتـد، امکان 
صـادرات به ویژه به کشـور روسـیه را به صورت 
جـدی فراهـم کنند. هم اکنون تولیدات کشـور 
بـه خصوص در اسـتان مازنـدران قابلیت باالیی 
را بـرای صادرات به کشـورهای حاشـیه دریای 

خزر، کشـورهای CIS و قفقاز دارد.«
پـل مـه در خصـوص اعطـای بسـته تشـویقی به 
بخـش خصوصی بـرای حضـور و سـرمایه گذاری 
کـرد:  تصریـح  نیـز  کشـور  شـمالی  بنـادر  در 
»بهتریـن بسـته تشـویقی آن اسـت کـه تمامـی 
امـور بـا اختیـارات کامـل، کـه نیـاز اجـرای یک 
پـروژه اقتصادی اسـت در اختیار بخش خصوصی 
قـرار بگیرد و دولـت تنها بخش نظارتـی را عهده 
دار باشـد. اگـر قابلیـت هایی که اصـل 44 تعیین 
کـرده را بـرای تصمیم گیری، نظـارت، مدیریت و 
اجـرا به بخـش خصوصی واگذار کنیم و از سـوی 
دیگـر، موانع مختلف را از سـر راه برداریم شـاهد 
خواهیـم بـود کـه خیلی سـریع تـر به اهـداف از 

پیـش تعیین شـده می رسـیم.«

خـبر
ویـژه 

از ابتدای سال جاری تاکنون صورت گرفت

محمد راستاد |
 مدیرعامل سازمان بنادر   ¦     

لوح سـپاس حضـور در نمایشـگاه جامـع دریایی 
ایـران بـه دبیـرکل انجمـن کشـتیرانی و خدمات 
وابسـته اهـدا شـد. این لوح توسـط بابـک اکبری، 
پل مـه،  مسـعود  بـه  نمایشـگاه  برگـزاری  دبیـر 
ایـن  شـد.  اهـدا  کشـتیرانی  انجمـن  دبیـرکل 
نمایشگاه با حضور مسـووالن، مدیران، نمایندگان 
شـرکت هـای خصوصـی و انجمن های فعـال در 
حـوزه دریایـی در محـل برگزاری نمایشـگاه های 

بیـن المللـی تهـران برگـزار شـده بود. 

داخلـی،  نماینـدگان  و  مسـووالن  حضـور  بـا 
مهمانـان خارجـی و فعاالن صنعـت حمل ونقل 
دریایـی؛ همایـش بیـن المللی توسـعه صادرات 
ایـن  در  برگـزار شـد.  دریـای خـزر  از مسـیر 
شـد،  برگـزار  سـاری  شـهر  در  کـه  مراسـم 
عنـوان  بـه  نیـز  کشـتیرانی  انجمـن  دبیـرکل 
مهمـان ویـژه حضـور داشـت. ایـن همایش در 
دو روز و بـا حضـور 50 مهمان خارجی و صدها 

مهمـان داخلـی برگـزار شـد. 

  اعتماد به بخش خصوصی، 
راهکار توسعه بنادر شمالی کشور
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سقوط یک پله ای کشتيرانی 
جمهوری اسالمی ایران

شاخص اجاره بهای کشتی های 
کانتينری کاهش یافت

افزایش حجم کشتی ها باعث افزایش رقابت از یک سو و کاهش 
میزان سود در میان شرکت های کشتیرانی شده است. این 
موضوع به افزایش رقابت شدید میان الینرها و استفاده محدود 
از ابزارهای مدیریتی شده که پیش از این در اختیار داشتند.

فرود مرکدال  |   
تحلیلگر کالرکسون پالتو   ¦     

سـهام شـرکت آلمانی کشـتیرانی »هاپاگ لوید« پس 
از پیـش بینـی کاهش سـود سـالیانه خود، حـدود 22 
درصـد کاهـش یافـت. چـرا کـه افزایـش ظرفیـت بـه 
همـراه افزایـش قیمت سـوخت در میزان سـود نهایی 
تاثیرگـذار بـود. رقیـب دانمارکـی هاپاگ لویـد، یعنی 
A.P. Moller-Maersk بـه عنـوان یکی از تهدیدهای 
عـدم رشـد سـود آن بـه شـمار مـی رود. همچنیـن 
ظرفیـت حمـل ونقـل دریایـی از میزان حجـم تجارت 
دریایـی در سـال جاری میالدی پیشـی گرفت و باعث 
شـد تا رقابت برای شـرکت های کشـتیرانی سـخت تر 
شـود. از سـوی دیگر، کشـتی های سـایز بزرگ که در 
سـال های قبـل سـفارش سـاخت آنها به ثبت رسـیده 

بـود وارد آب ها و خطوط کشـتیرانی شـده اند و همین 
مسـأله یکـی دیگـر از علـت هـای بـروز رقابـت بـرای 

افزایـش سـهم بـازار حمل ونقـل بین المللی اسـت.
ارزش سـهام هاپاگ لویـد با 9.9 درصد کاهـش به 32.3۶ 
یـورو رسـیده اسـت. ایـن بـزرگ ترین میـزان افت سـهام 
شـرکت از نوامبر 2015 تاکنون به شـمار می رود. در حال 
حاضـر نیز ارزش مجموع سـهام هاپاگ لویـد 5.۷ میلیارد 
دالر تخمیـن زده مـی شـود. هاپاگ لوید طبـق بیانیه ای 
اعـالم کـرده بود کـه انتظار دارد در سـال جـاری میالدی 
450 میلیـون یـورو درآمـد داشـته باشـد. این شـرکت در 
سـال گذشـته میـالدی بـه درآمـد 410 میلیـون دالری 

رسـیده بود.

  بندر هاب آفریقا
کجاست؟

نگاهی به صنعت حمل ونقل دریایی در قاره سیاه

 رقابت برای افزایش سهم بازار و کاهش هزینه ها

ویـژه خـبر

کاهش بهای سهام شرکت های بزرگ کانتینری آغاز شد

قـاره  ونقـل دریایـی در  ظرفیـت بخـش حمـل 
آفریقـا بسـیار باالسـت. اما ایـن قاره بـه دلیل عدم 
سـرمایه گذاری مناسب در زیرسـاخت های بندری 
نمی توانـد از قـدرت بالقـوه حمـل ونقـل دریایـی 
بهـره منـد شـود. کـدام یـک از بنـادر قـاره آفریقا 
تـوان تبدیل شـدن به هـاب منطقـه را دارند؟ چه 
بایـد بکنند تـا این ظرفیت بالقوه به شـکل اجرایی 
خودش را نشـان بدهد. صنعـت حمل ونقل دریایی 
مایـه حیـات و نیـروی نجات بخش آفریقاسـت. به 
طـوری که بیـش از 90 درصـد صـادرات و واردات 
ایـن قـاره بـه وسـیله صنعـت حمل ونقـل دریایی 
توسـط  منتشـره  گـزارش  در  انجـام مـی شـود. 
سـایت ship technology ، اتحادیـه آفریقـا صنعـت 
بـرای  جدیـد  »مـرزی  را  دریایـی  حمل ونقـل 

رنسـانس قـاره« نامیده اسـت.
امـا بـا این ظرفیت عظیم، آفریقـا تنها بخش اندکی 
از سـهم حمـل ونقـل دریایـی  و تجـارت جهانی را 
در  اختیار دارد. مشـکالتی همچون مسائل ظرفیت 
ناکارآمـدی  و  امنیـت  عـدم  اداری،  فسـاد  بنـادر، 
مدیریـت باعـث شـده تـا از ایـن ظرفیـت اسـتفاده 
نشـود. گـزارش  )PwC( نیـز تاکیـد دارد کـه اگـر 
آفریقـا بـه دنبـال تحقق بخشـیدن به اهـداف خود 
اسـت، بایـد از ظرفیت بنادر خود به خوبی اسـتفاده 
 )PwC( کنـد. تجزیـه و تحلیـل گـزارش شـرکت
نشـان می دهـد کـه اگـر در رونـد فعالیـت بنـادر 
آفریقـا 25 درصـد بهبـود یابد، بـه میـزان 2 درصد 
تولیـد ناخالـص داخلـی افزایش خواهد یافـت. ما به 
اتفاق هایـی که باید در 5 بنـدر مهم آفریقا رخ بدهد 
تـا ایـن رشـد محقـق شـود، نگاهی داشـته ایـم. 5 
بنـدر مهـم آفریقا یعنـی دوربان، آبیجان، مومباسـا، 
جیبوتـی و الگوس مورد بررسـی قـرار گرفته که در 
ایـن میان، بنـدر دوربـان در آفریقـای جنوبی نقش 

مهمـی را در قـاره سـیاه ایفا مـی کند. 

کانتینـری  هـای  کشـتی  بهـای  اجـاره  شـاخص 
عقب نشـینی محسوسـی را تجربه کـرد. اما همچنان 
امتیـاز آن نسـبت به سـال گذشـته در همین مدت، 
رشـد 39 درصـدی را نشـان مـی دهـد. بـا آغـاز 
تعطیـالت تابسـتانی در نیمکـره شـمالی، بخشـی از 
بـازار حمل ونقـل کانتینـری دچـار کاهـش حجـم 
فعالیـت شـد و همین مسـاله، عدم افزایـش امتیازها 
را در پـی داشـت. البته این موضـوع در همه بخش ها 

دیـده نمی شـود.

مـاه ژوئن در حالی به پایان رسـید که کشـتیرانی 
جمهوری اسـالمی ایران جایـگاه هجدهم خود در 
جدول برترین شـرکت های کشـتیرانی کانتنیری 
دنیـا را از دسـت داد و بـا یـک پله سـقوط در رده 

ایستاد.  نوزدهم 
ای.پـی.ام  هــــای  شـرکت  حاضـر  حـال  در 
 مرسـک، مدیترانـه ای و سـی.ام.ای سـی.جی ام 
در  را  ایـن جـدول  تـا سـوم  اول  هـای  رتبـه 

دارنـد. اختیـار 
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پـرونـده

 مـوضـوع:

توسعه صادرات از 
بنادر شمالي کشور

دیویش اوتام، معاون سفیر هند در ایران:
توســعه بنادر شــمالی این امــکان را فراهم 
می ســازد تــا بتوانیــم بخشــی از کاالهای 
صادراتــی خــود را از طریــق بنــدر چابهار 
بــه کشــورهای شــمال ایــران برســانیم.  

گفت وگو با مدیرعامل شرکت تایدواترخاور میانه؛

برگـــزاری نخســـتین همایـــش 
راه  از  صـــادرات  توســـعه 
ــبی را  ــت مناسـ ــزر فرصـ ــای خـ دریـ
ایجـــاد کـــرد تـــا مســـووالن صنعـــت 
حمـــل ونقـــل و ســـرمایه گـــذاران 
ـــا  ـــد ت ـــم آین ـــرد ه ـــی گ ـــی و خارج داخل
بـــا آخریـــن وضعیـــت بنـــادر شـــمالی 
کشـــور آشـــنا شـــده و بـــه بررســـی 
راهکارهـــای توســـعه ســـرمایه گذاری در 
ایـــن حـــوزه بپردازنـــد. در همیـــن 
ــدی  ــا مهـ ــی بـ ــوص، گفت وگویـ خصـ
ـــر  ـــرکت تایدوات ـــل ش ـــام، مدیرعام اعتص
خـــاور میانـــه کـــه از جملـــه مهمانـــان 
ــام  ــود انجـ ــش بـ ــن همایـ ــژه ایـ ویـ
ــود.  ــی شـ ــم مـ ــه تقدیـ ــم کـ داده ایـ

 توسعه زیرساخت ها؛
الزمه توسعه صادرات از شمال کشور

  اولیـن همایش توسـعه صـادرات از راه دریای 
خـزر بـا حضـور مسـووالن داخلـی و خارجـی 
برگـزار شـد. تصور مـی کنید برگـزاری این نوع 
همایـش هـا در شـرایط کنونـی تـا چه انـدازه 
مـی توانـد بـرای ارتقای رشـد صادرات کشـور 

باشـد؟ اثربخش 
پرداختـن بـه موضـوع صـادرات در کشـوری کـه تمـام 
تفکـرات و پشـتوانه هایـش عمدتـا معطـوف بـه واردات 
بـوده، حتـی اگر به صورت نظری هم انجام شـود بسـیار 
مهـم اسـت. بنابرایـن از ایـن نظـر، هـر نـوع همایـش یا 
برنامـه ای بـا هـر نـوع نیت و شـکل اجـرا که بـا موضوع 
صـادرات برگـزار شـود مـی توانـد ایـن سـوال مهـم را 
مطـرح سـازد تا به تدریج مشـکالت، موانـع و محدودیت 
هـای قانونـی صـادرات در آن مطـرح شـود. شـرکت ها، 
صاحبـان کاال و طـرف های خارجی بیایند و زیرسـاخت 
هـا مـورد ارزیابـی و تحلیـل قرار بگیـرد و ایـن، قطعا به 
نفـع کشـور خواهـد بـود. امـا اگـر از ایـن بخـش عبـور 

کنیـم، بـه حـوزه توسـعه دریامحـور مـی رسـیم که در 
همـه جـا، گزارش هـا، تحلیل هـا و خبرهـای آن را می 
بینیـم، امـا توجـه ویـژه ای بـرای رفـع موانع یـا تعیین 
اسـتراتژی صـورت نگرفتـه اسـت. بـا توجـه بـه سـطح 
کیفـی محصوالتـی کـه داریـم و نیـاز منطقـه و اقتصاد 
کشـور، مـی طلبـد کـه در همـه بخـش هـای خدماتی، 
کشـاورزی و صنعتی بیشـتر وارد عرصه صادرات شـویم. 
در حـال حاضـر، مـی تـوان از مسـیرهای راحـت تـر و 
همـکاری بـا تجـار کشـورهایی که ارتبـاط بهتـری با ما 
دارنـد آغـاز کنیـم. بـه طور مثـال، کشـورهای حاشـیه 
آنجـا  در  تحریمـی  کـه محدودیت هـای  دریـای خـزر 
وجـود نـدارد و احتمـاال در آینـده هـم بـه شـکل جدی 
وجـود نخواهـد داشـت. مثـال ارتبـاط بـا روسـیه کـه 
خـودش دچـار تحریـم شـده و بخشـی از نیازهایـش را 
از ترکیـه تامیـن مـی کنـد. اگـر مـا ظرفیـت کنونـی را 
بـه خوبـی شناسـایی و جذب کنیـم، می توانیـم ارتباط 
سـازنده ای با کشـورهای حاشـیه دریای خـزر به وجود 
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در هوای شـرجی سـاری، صدها مهمان داخلی و 50 
مهمان خارجی از کشـورهای تاجیکسـتان، روسـیه، 
گرجسـتان،  قزاقسـتان،  آذربایجـان،  ترکمنسـتان، 
افغانسـتان و هنـد در همایشـی بـا عنـوان »توسـعه 
صـادرات از راه دریـای خـزر« شـرکت کردنـد تـا بـا 
ظرفیـت های صادراتی بنادر شـمالی کشـور بیشـتر 
در  گـذاری  سـرمایه  فرصت هـای  و  شـوند  آشـنا 
حوزه هـای مختلـف را مـورد ارزیابـی قـرار بدهنـد. 

بـه گفته کارشناسـان، ظرفیت جابجایـی دریای خزر 
چیـزی حـدود 135 میلیـون تن اسـت. امـا به دالیل 
مختلـف تنها از 30 میلیون تن این ظرفیت اسـتفاده 
مـی شـود. نکتـه قابل تامـل اینکـه قابلیـت ظرفیت 
صـادرات ایـران، دقیقـا معـادل تمام ظرفیـت کنونی 
جابجایـی در بـزرگ تریـن دریاچـه جهان اسـت. اما 
چـرا تاکنـون نتوانسـته ایـم از تمـام ظرفیـت ممکن 
بـرای توسـعه صـادرات و افزایـش ترانزیـت در ایـن 
نقطه از کشـور بهره ببریم؟ اگـر بخواهیم تنها به یک 
نمونـه از ظرفیـت صادراتی کشـور نگاهـی بیاندازیم، 
روسـیه نمونـه کاملـی خواهد بـود. کاالهـای وارداتی 
روسـیه در 2۶ گـروه تعریف می شـود کـه عمده آنها 
را محصوالت کشـاورزی، غذایی و مصالح سـاختمانی 
تشـکیل مـی دهـد. کاالهایـی که امـکان تولیـد آنها 
بـا کیفیـت مطلـوب در همـان اسـتان های شـمالی 
کشـور وجـود دارد. امـا عدم سیاسـت های تشـویقی 
بـرای سـرمایه گـذاران، مطلوب نبودن صنعت بسـته 
بنـدی، ضعف شـبکه حمل ونقل، وجـود کمبودها در 
بنـادر شـمالی به لحـاظ زیرسـاختی، عـدم بازاریابی 
مناسـب و دیپلماسـی قـوی بـرای ایجـاد تعامـالت 
تجـاری باعـث شـده تـا نتوانیـم در گذشـته از ایـن 
فرصـت طالیـی بهـره الزم را ببریـم. همانطـور کـه 
نماینـدگان کشـورهای حاشـیه دریـای خـزر در این 
سـرمایه گذاری های  آنهـا  کردنـد،  عنـوان  همایـش 
کالنـی را در بخـش بنـدری و لجسـتیک خـود انجام 
سـهم  نزدیـک  آینـده  در  دارنـد  قصـد  و  انـد  داده 
بیشـتری از ظرفیـب بـزرگ کاسـپین را از آن خـود 
کننـد. ایـن فرصـت، اگر به خوبی درک نشـود شـاید 
در آینـده نقـش منفـی بـرای بنـادر شـمالی کشـور 
بـه شـمار آیـد. برگـزاری ایـن همایـش کمـک کـرد 
و  دریابیـم  را  فرصت هـا  بسـنجیم،  را  تـا کمبودهـا 
ظرفیـت هـا را بشناسـیم. وجـود 889 کیلومتـر خط 
سـاحلی در شـمال کشـور ایـن نویـد را مـی دهد که 
در آینـده ای نزدیک بتوانیم سـهم صـادرات خود را از 
ایـن بخش از کشـور ارتقـا دهیم، اقتصـاد مقاومتی را 
عملی سـازیم و نقشـی سـازنده در معـادالت تجاری 

دریـای خزر داشـته باشـیم. 

 نخستين همایش توسعه صادرات
 از مسير دریاي خزر برگزار شد

 خيز صادرات از خزر 

يادداشت آناگورگی کاسایف، مدیر بندر ترکمن باشی ترکمنستان
ارتباطات ترانزیتی مهمی میان ایران و ترکمنستان وجود دارد و ما عالقه مندیم 
تا همکاری هــای اقتصادی دریایی با ایران را گســترش دهیم. بــا راه اندازی 
این مســیر ریلی، امــکان ترانزیت کاال از بنــادر خلیج فارس بــه دریای خزر 
و اروپا ممکن می شــود و در این امر ســهولت بیشــتری به وجــود می آید.

نـدارد. بـه همین دلیـل، همـه نهادها و سـازمان ها در 
کنـار مجموعه هـای اسـتانی بایـد همـت کننـد تـا در 
ایـن بخـش بسـیار مهـم نیـز اتفـاق هـای مثبتـی رخ 
بدهـد. به خصـوص، اتصال خط راه آهن قزوین-رشـت 
کـه در حـال انجام اسـت یـا بنـادر کاسـپین و انزلی و 
همیـن طور خطـی که بـه امیرآباد متصل اسـت، اینها 
حلقه هـای مفقـوده ای هسـتند کـه اگر قوی تر شـوند 
مـی تواننـد ظرفیـت صادراتـی مـا را در بنـادر افزایش 
بدهنـد و از طـرف دیگر، موضـوع ترانزیـت نیز اهمیت 

و معنـای دیگـری پیـدا خواهـد کـرد. 
پیشـنهادهایی  همایـش،  نخسـت  روز  در    
بـرای جذب سـرمایه گـذاری داخلـی و خارجی 
در بنـادر شـمالی کشـور مطـرح شـد. تصـور 
می کنیـد تـا چـه انـدازه ایـن سیاسـت هـای 
تشـویقی می تواند بـرای جذب سـرمایه گذاران 

کارا باشـد؟
بنـادر شـمالی کشـور بـه خاطـر حجـم بـار کـم برای 
مسـاله  همیـن  نیسـت.  سـودده  اپراتـوری  بخـش 
مشـکالت عدیـده ای را بـرای همه اپراتورهای شـمالی 
کشـور بـه وجـود آورده و برخـی از آنهـا را حتـی دچار 
مشـکالت نقدینگی و ضرر و زیان کرده اسـت. سازمان 
بنـادر هـم بـه این موضـوع توجه کـرده و برنامـه هایی 
را بـرای رفـع ایـن مشـکالت در نظـر گرفتـه اسـت. 
بـه سـرعت بیشـتری دارد  نیـاز  امـا رفـع مشـکالت 
تـا میـزان آسـیب بـه اپراتورهـا بـه حداقـل برسـد. در 
بخـش سـرمایه گـذاری موضـوع متفاوت اسـت، یعنی 
در برخـی بخـش ها سـرمایه گـذاری ها خـوب جواب 
داده و در بخشـی دیگـر تعـدد نوع سـرمایه گـذاری ها 
یکسـان بـوده و متناسـب با حجم بـار تعریف نشـده و 
مشـکالتی را بـه وجود آورد اسـت. قطعا سیاسـت های 
حمایتـی سـازمان بنـادر مـی توانـد کمک کنـد تا هم 
جـذب سـرمایه گذاری هـا بیشـتر شـود و هم سـرمایه 
گـذاری های انجام شـده سـودده باشـد تا انگیـزه برای 
سـرمایه گـذاران پیشـین ارتقـا پیـدا کنـد و جـذب 
سـرمایه گـذاری جدید عملی شـود. مسـائلی که آقای 
راسـتاد در ایـن همایـش مطـرح کـرد بسـیار بـه جا و 
الزم بـود تـا سـرمایه گـذاران با امیـد وارد ایـن عرصه 

شـوند و امیـد هسـت، وعـده ها نیـز عملی شـود. 
  مـا داریـم بـه شـرایط تحریم کشـور نزدیک 
بـار،  ایـن  مـی شـویم و بـه نظـر مـی رسـد 
موضـوع تحریم هـای دریایی بسـیار جـدی تر 
خواهـد بود. فعال سـازی بنادر شـمالی کشـور 
و افزایـش تعامالت با کشـورهای حاشـیه دریای 
خـزر چقـدر مـی توانـد در ایـن شـرایط بـه ما 

برسـاند؟ یاری 
بنـادر شـمالی  در وضعیـت تحریمـی، فعـال سـازی 
می توانـد اثربخـش باشـد، امـا نمـی توانـد جایگزیـن 
یـک  بنـادر جنوبـی  کـه  بنـادر جنوبـی شـود. چـرا 
ظرفیـت اسـتثنایی بـه خاطـر حجم بـار و نـوع کاالها 
وجـود دارد کـه ایـن ظرفیـت در بنـادر شـمالی دیده 
نمـی شـود. یعنـی اصال ایـن میـزان کاال وجـود ندارد 
کـه بخواهـد جابجایـی مشـابه آن انجـام شـود. امـا 
بنـادر شـمالی در برخـی از بخـش هـا ماننـد غـالت و 
کشـاورزی مـی تواننـد فعـال تـر شـوند و نیازهـای ما 

را تامیـن کننـد. 

بیاوریـم و برگـزاری ایـن نوع همایش ها هـم می تواند 
مـا را بـه هـدف نزدیک تـر کند. 

  در اولیـن همایـش شـاهد حضـور مهمانان و 
مسـووالن خارجی بودیـم که عالقه منـد بودند 
سـطح حمـل ونقـل و تجـارت بـا کشـورمان را 
ارتقـا بدهنـد. آنهـا تا چـه انـدازه در ایـن امر 

مــجد هستند؟
طبیعـی اسـت کـه آنهـا آمـده اند تـا ظرفیت هـای ما 
را بشناسـند. سـطح کیفـی و برندهایـی کـه معرفـی 
می کنیـم را بشناسـند و بـا قوانیـن مـا بیشـتر آشـنا 
شـوند. امـا عـالوه بر مسـووالن حمـل ونقـل و تجاری 
کشـورهای حـوزه دریای خزر، حضـور نماینده هایی از 
هنـد و افغانسـتان نشـان می دهـد که آنها تشـنه این 
مسـائل هسـتند. حـاال کافی اسـت که مـا ظرفیت ها و 
نیازهـای این کشـورها را بشناسـیم و متناسـب با آن، 
بتوانیم به توسـعه تجـارت و صادرات مان بیاندیشـیم. 
بـه عنـوان مثـال، در اسـتان هـای شـمالی محصوالت 
کشـاورزی و گلخانـه ای بـا کیفیـت مطلـوب تولیـد 
می شـود کـه امـکان صـادرات آنهـا وجـود دارد. اگـر 
زیرسـاخت ها و امکانات صادرات وجود داشـته باشـد، 
قطعا ما شـاهد رشـد صـادرات در ایـن منطقه خواهیم 

بود. 
  بـه موضـوع زیرسـاخت هـا اشـاره کردیـد، 
بـه نظـر مـی رسـد مسـووالن سـازمان بنـادر 
جـذب  از  بخشـی  تـا  مندنـد  عالقـه  نیـز 
سـرمایه گذاری هـا در ایـن بخـش انجام شـود. 
در حـال حاضـر ظرفیـت بنـادر شـمالی متناسـب بـا 
فعالیـت هایـی که بـرای صـادرات دارد انجام می شـود 
بسـیار بیشـتر اسـت. امـا در برخـی بخـش هـا دچـار 
کمبـود جـدی هسـتیم. مثـال در بخـش کانتینرهـای 
یخچالـی خدمـات خوبـی نداریـم و دچـار محدودیـت 
هسـتیم. سیسـتم هـای مانیتورینـگ بـه قـدر کافـی 
نیسـت و چـون روی ایـن بخـش هـا بـه خوبـی کار 
نشـده، ممکـن اسـت بـرای شـرایط صـادرات کافـی 
نباشـد. البتـه ظرفیـت هـای فیزیکـی و امکاناتـی در 
بنـادر شـمالی وجـود دارد کـه اینهـا بـا توسـعه ای که 
مـی تواننـد پیـدا کننـد از نظـر حجـم بـار، سـیلوها و 
عمـده  داد.  خواهنـد  پوشـش  خـوب  خیلـی  انبارهـا 
توانـد  اسـت کـه سـریع مـی  کمبودهـا در مسـائلی 
یـا  و  اپراتورهـا  وسـیله  بـه  مهـم  ایـن  و  رفـع شـود 
هـای  زیرسـاخت  مـی شـود.  مرتفـع  سـرمایه گذاران 
خـارج از بندر مثل مسـیرهای جاده ای و ریلی بیشـتر 
مسـائل ملی اسـت و خیلی به سـازمان بنـادر ارتباطی 

در حال حاضر ظرفيت بنادر 
شمالی متناسب با فعاليت هایی که 
برای صادرات دارد انجام می شود 

بسيار بيشتر است. اما در برخی 
بخش ها دچار کمبود جدی هستيم



 32 میلیارد بشکه
ذخایر اثبات شده نفت در این دریای ۳۲ 

میلیارد بشکه است و این یعنی حدود ۴ 
درصد از کل ذخایر نفت خاورمیانه

8 هزار تن
تنها استان مازندران دارای 
۵۵ شرکت تعاونی صیادی 

دارد و ساالنه بیش از 8 
هزار تن انواع ماهی از این 

استان صید می شود

 93 درصد
عملکرد بندر فریدون کنار 

در این مدت از رشد 
۲۳ درصدی نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته 
برخوردار بوده است.

در بخش ورود کشتی به 
بنادر نوشهر و فریدون کنار 

در این مدت رشد ۹۳ 
درصدی ثبت شده است

 130 رودخانه
8۱ درصد آب ورودی 
این دریا را رود بزرگ 

ولگا تامین می کند. حدود 
۱۳۰ رودخانه به این دریا 

می ریزند که اکثر آنها 
از شمال غربی به دریا 

می پیوندند. بزرگ ترین 
آنها رود ولگا است

کیلومتر   889
سواحل این دریاچه جمعًا 
۶۳۷۹ کیلومتر است که 

حدود 88۹ کیلومتر آن به 
ایران تعلق دارد

 500 هزار تن
بندر امیرآباد: در سه 

ماهه ابتدایی امسال آمار 
صادرات از بندر امیرآباد 
حدود ۲۲۵ هزار تن بوده 

است. بندر امیرآباد در 
سال گذشته ۵۰۰ هزار 

تن صادرات  را به ثبت 
رسانده است. 

تن 17 میلیون 
در دو سال گذشته پیشرفت ظرفیت بندر 
انزلی از ۱۱ میلیون تن به ۱۳,۵ میلیون تن 
رسیده است و در برنامه توسعه به ۱۷ 
میلیون تن خواهد رسید. بندر انزلی توانسته 
۷۰ درصد سرمایه گذاری از بخش خصوصی 
داشته باشد. همچنین تعداد اسکله های این 
بندر به ۲۴ پست افزایش می یابد

68 درصد
صادرات کاال از منطقه ویژه اقتصادی 
بندر نوشهر طی ۹ ماهه سال جاری 
نسبت به مدت مشابه قبلی ۶8 
درصد افزایش یافته است.

کشتی 24 فروند 
۲۴ فروند کشتی در بخش کشتیرانی و 
حمل ونقل دریایی خزر فعالیت دارد.

دوره آموزشی مبانی لجستیک و زنجیره تامین در مرکز آموزش 
انجمن کشــتیرانی برگزار شــد. این دوره آموزشی با حضور 
دکتر عباس حاجــی ابراهیمی طی یک هفته برگزار شــد. در 
این دوره مباحثی همچون تعریف زنجیره تامین، مشــکالت 
زنجیره تامین و منابع آن، نقش اطالعــات در زنجیره تامین، 
نقش پایانه هــا و مراکز توزیع در حمل ونقــل، مزایای رقابتی 
لجســتیک، مراکز تولید و ذخیره، انواع هاب های لجستیکی، 
سیستم توزیع و اثرات اقتصادی سیستم لجستیک مطرح شد.

برگزاری دوره آموزشی مبانی 
لجستيک و زنجيره تامين 

لجستيک بين الملل
کتاب »لجســتیک بین الملل«، تالیف داگالس النگ 
و با ترجمه همایون اســدی از جمله کتاب های مهم 
در حوزه لجستیک به شــمار می رود که در آمریکا نیز 
جزو پرفروش ترین ها قــرار گرفت. این کتاب در چهار 
بخش و هفده فصل بــه موضوعاتی همچون مدیریت 
عملیات جهانی، مدیریت ترابــری کاالی بین المللی، 
عملیــات صــادرات و واردات و مدیریت لجســتیک 
پرداخته اســت. کتاب لجســتیک بین الملل توسط 
انتشارات شــوال، در 842 صفحه منتشــر شده است. 

معــرفی كــــتاب كـارگـاه آمـوزشــی

B A Y A N D O R :نشانی  
تهران، خیابان ولی عصر )عج(، نرسیده به زرتشت، کوچه دانش کیان ، پالك 30 

طبقه اول- روابط عموميانجمن کشتیراني و خدمات وابسته 
تلفن: 9- 88947646
نمابر: 88905604
info@seanews.ir :ایمیل

   صاحب امتیاز :  انجمن کشتیرانی  و خدمات وابسته
   مدیر مسئول :   مسعود پل  مه

   تحریریه :   روابط عمومی انجمن کشتیرانی

 کاسپين
به روایت عدد و رقم

بـزرگ تریـن دریاچـه دنیـا محـل اتصـال 5 کشـور ایـران، روسـیه، ترکمنسـتان، 
قزاقسـتان و آذربایجـان فرصـت مناسـبی را بـرای تعامـل آنهـا از یک سـو و اتصال 
اروپـا  بـه  ترانزیـت  و  و کشـورهای حـوزه سـی.آی.اس  کریـدور جنوب-شـمال 
فراهـم آورده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه حـدود 14 درصـد از سـواحل ایـن دریاچه 
بین المللی در اختیار کشـور ماسـت، الزم اسـت تـا ظرفیت های بالقوه آن شناسـایی 
شـده و از ظرفیـت هـای بالفعـل آن بـه بهتریـن شـکل ممکـن اسـتفاده شـود.

220 
دالر  میلیون 

63 درصد

میزان صادرات 
از گمرک آستارا 
در سال ۹۶ 
مبلغی معادل 
۲۲۰ میلیون دالر 
بوده است که از 
آن، چیزی معادل 
۱۲۰ میلیون دالر 
را محصوالت 
کشاورزی تشکیل 
می دهد. 

۶ درصد اقتصاد 
مازندران و ۶۳ 
درصد اقتصاد 
نوشهر از بندر 

نوشهر متاثر 
است.


