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یک اقتصاددان عنوان کرد:

شــــامره
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D i g i t a l

 تشــدید تحریم هــا در ابتدای ســال جــاری، معمــای اقتصاد ایــران را به
راهروهــای پیچیــده تر کشــاند. حمــل ونقــل نیز به عنــوان یــک تابع از 
این تحــوالت، شــرایط خاصــی را تجربــه خواهد کــرد. آیا ســامانه های 
حمل ونقلی در ســال جاری و با تشــدید تحریــم ها می توانــد از گردنه های 
خطرنــاک به ســامت عبــور کنــد؟ در گفــت وگو بــا لطفعلی بخشــی، 
اقتصاددان کشــورمان بــه موضــوع اقتصاد در حمــل ونقــل پرداخته ایم.

 رویترز در گزارش اقتصادي خود بهداسـتان جـلد .....
 وضعیت کشتیرانی پرداخته است

 کاهش ضربان کشتیرانی
با کندی تجارت جهانی

با ارسال نامه ای به انجمن کشتیراني
صورت گرفت

تقدیر شورای حل اختالف
قوه قضائیه از انجمن کشتیرانی

وضعیت اقتصادی 
سامانه های مختلف 

حمل ونقل در 
سال جاری چگونه 

پیش بینی می شود؟



نيمه نخست ارديبهشت 1398
B A Y A N D O R

نخستین جلسه کمیته تخصصی-مشــورتی مواد نفتی 
و شیمیایی با حضور اعضا در ســالن اجتماعات انجمن 

کشتیرانی و خدمات وابسته ایران برگزار شد.
 در ایــن جلســه کــه بــا حضــور مســعود پــل مه، 
دبیــرکل انجمن کشــتیرانی، رئیس و اعضــای کمیته 
برگزار شــد مصوبه مجمع عمومــی در تاریخ ۲۱ تیرماه 
 سال ۱۳۸۸ با موضوع مشارکت شرکت های نمایندگی

  کشــتیرانی در پرداخت مبلغ ۵۰ دالر بابــت هر فروند 
شــناور تانکر، بالک و … )غیرکانتینری( مورد بررسی 

قرار گرفت.

همچنین برنامه ریزی این کمیته برای سال جدید نیز از 
جمله مواردی بود که در این نشست تخصصی مورد بحث 

و گفت وگو واقع شد.
به جز کمیته مواد نفتی و شــیمیایی، دیگر کمیته های 
تخصصی انجمن کشــتیرانی و خدمات وابسته ایران نیز 
جلسات خود را به صورت منظم و مطابق با برنامه در محل 

انجمن برگزار کرده اند. 
همچنین از ابتدای ســال جاری جلســات کمیته های 
تخصصی مشورتی امور حقوقی و بیمه و کمیته کانتینری 

نیز با حضور اعضا برگزار شده بود.

برگزاری
 دیدار عیدانه اعضای انجمن 

کشتیرانی

تمدید 
گواهینامه ایزو 9001 برای 

انجمن کشتیرانی 

در مقطع فعلی بیشتر از مواقع دیگر به ظرفیت مناطق 
آزاد کشور نیاز داریم که بتواند در اقتصاد کشور 

بخصوص در بخش صادرات و واردات نقش آفرین 
باشد.

  برگزاری نخستین جلسه کمیته مواد نفتی
و شیمیایی در سال جدید

سرپرست مجتمع ۲۷ شــورای حل اختالف )ویژه 
اصناف( از زحمات دبیرکل انجمن کشــتیرانی و 

خدمات وابسته ایران تقدیر کرد.
در پیام تقدیری که به امضای» غالمرضا کنجکاو«، 
سرپرســت مجتمع ۲۷ شــورای حل اختالف قوه 
قضائیه خطاب به »مسعود پل مه«، دبیرکل انجمن 
کشتیرانی رسیده، آمده است: » اکنون که یک سال 
دیگر از همراهی و همکاری جنابعالی در شــورای 
حل اختالف مجتمع ۲۷ استان تهران سپری شده 
است و در راستای اجرای عدالت که از اهداف عالیه 
قوه قضائیه می باشــد، با تالش خــود زمینه های 
اصالح ذات البین و توســعه و تعالی شــورای حل 
اختالف را فراهم نموده اید، بر خود فرض می دانم 
به مصداق حدیث »من لم یشکر الخالق«، زحمات 
جنابعالی را ارج نهاده و مراتب تشکر و قدردانی را 
اعالم داشته، امیدوارم که در سایر مراحل زندگی 
موفق بوده و همــواره در پناه لطف بیکران حضرت 

حق پیروز و سربلند باشید.«
گفتنی است شــورای حل اختالف ویژه اختالفات 
دریایی از ســال ۹۶ در محل انجمن کشتیرانی و 
خدمات وابســته ایران شــروع به فعالیت نموده و 
در این راستا، نسبت به رســیدگی به پرونده های 
تخصصی حوزه دریایی و بندری اقدام کرده است. 

همچنین الزم به ذکر اســت، انجمن کشــتیرانی 
در خصوص ســایر پرونده های تخصصی دریایی و 
بندری که در صالحیت ذاتی شورای حل اختالف 
نباشد، با توافق طرفین نسبت به داوری و حکمیت 
از طریق کمیتــه تخصصی حل اختــالف داوری 

انجمن کشتیرانی اقدام می کند.

خـبر
ویـژه 

به میزبانی انجمن کشتیرانی صورت گرفت

با ارسال نامه ای صورت گرفت؛ 

اسحاق جهانگیری |  معاون اول رئیس جمهور   ¦     

 دیــدار عیدانــه اعضــای انجمــن کشــتیرانی و 
خدمات وابسته ایران در ســالن اجتماعات انجمن 

برگزار شد.
 این دیدار صمیمانه با حضور امید ملک، رئیس هیات 
مدیره، مسعود پل مه، دبیرکل، اعضای هیات مدیره، 
پیشکسوتان، روسای کمیته های تخصصی و اعضای 
انجمن کشــتیرانی و به میزبانی انجمن برگزار شد. 
دیدار رسمی عیدانه انجمن کشتیرانی در هفته سوم 

فروردین ماه صورت گرفت. 

بعد از انعقاد قــرارداد ارائه خدمــات ممیزی ثبت 
سیستم و تکرار صدور گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ میان 
انجمن کشتیرانی و شرکت توف اینترسرت آلمان، 
ممیزی در محل انجمن با حضور نماینده شــرکت 
مذکور و بازدیــد از بخش های مختلــف انجمن با 

موفقیت برگزار شد.
 بدین ترتیب، گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ در سال جدید 
برای انجمن کشــتیرانی و خدمات وابســته ایران 

مجددا تمدید شد. 

تقدیر شورای حل اختالف
قوه قضائیه از انجمن کشتیرانی
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  زیان ۳9۸ میلیون دالری شرکت 
کشتیرانی ژاپنی

افزایش 11 واحدی شاخص و 
افزایش امید به بازار
حمل ونقل کانتینری

آیا سرعت حرکت کشتی ها 
به خاطر حفظ محیط زیست 
کاهش می یابد؟

 تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران با توجه به
موازین حقوقی و بین المللی آسیب چندانی به روابط دو 
کشور نمی زند.

 جابر تورهان  |   
وزیر حمل ونقل ترکیه   ¦     

وال اســتریت ژورنال از ضرر ۳۹۸ میلیون دالری شرکت 
نیپون سوسن کایشا )NYK( در گزارش ساالنه آن خبر داده 
و اعالم کرده که به همین دلیل، مدیرعامل این شرکت تغییر 
خواهد کرد. این شرکت ژاپنی در حالی مدیر اجرایی خود را 
تغییر می دهد که با ضرر سالیانه ۴۴ میلیارد ینی مواجه شده 
است. تاداکی نایتو، مدیرعامل شرکت ان.وای.کی احتماال 
در ماه ژوئن ســال جاری میالدی جای خود را به هیتوشی 
ناگاساوا خواهد داد. ناگاساوا در حال حاضر مدیریت بخش 
ال.ان.جی این شرکت را عهده دار است. ان.وای.کی در حالی 
سال ۲۰۱۷ میالدی را به پایان برد که حدود ۱۸۰ میلیون 

دالر سوددهی برای سهامدارانش داشت. این شرکت بعدا در 
شرکت ONE ادغام شد و به همراه دو شرکت دیگر ژاپنی 
یعنی K Line و همین طور OSK Line  یک شرکت بزرگ 
سه گانه را تشکیل داد. در حال حاضر شرکت ONE به عنوان 
رقیبی جدی برای شرکت های فعال در حوزه حمل ونقل 
کانتینری آسیا و آفریقا به شمار می رود. البته این شرکت 
بزرگ ژاپنی پیش از این اخطار داده بود که احتماال در سال 
نخســت فعالیت خود، انتظار ضرر ۶۰۰ میلیون دالری را 
خواهد داشت. با این حساب، ضرر ۳۹۸ میلیون دالری این 

شرکت چندان غیرقابل هضم نبوده است.

کاهش ضربان کشتیرانی با 
کندی تجارت جهانی

واردات بنادر آمریکا کاهش یافت

ویـژه خـبر

وال استریت ژورنال گزارش می دهد

واردات بنادر آمریکا که بخش قابل توجهی از آنها 
به واســطه فعالیت و تعامل با شرکت هایی نظیر 
دی.اچ.ال آلمان، یونایتد پارسل، فدکس و دیگر 
شرکت های حمل ونقلی است در ماه های نخست 
ســال جاری و پس از ژانویه کاهش یافته اســت. 
این موضوع زنگ خطری را به صدا درآورده که از 
کاهش فعالیت های تجاری خبر می دهد.در ماه 
فوریه و پس از فروکش کردن سفارشــات خرید، 
میزان فعالیت بنادرغربی آمریــکا طبق گزارش 
موسسه پانجیوا به میزان ۴.۵ درصد کاهش یافته 
اســت. این میزان کاهش در طول دو سال اخیر 

بی سابقه بوده است. 
 Kuehne und  همچنین شــرکت سوئیســی
Nagel که یکــی از بزرگ ترین شــرکت های 
حمل ونقلی اقیانوســی به شــمار می رود در ماه 
فوریه میزان واردات خود به آمریکا را ۹.۳ درصد 
کاهش داد. ضمن اینکه حجم واردات از ســوی 
شــرکت DHL نیز به میــزان ۸.۶ درصد کاهش 
یافته اســت. حجم بار یو.پی.اس نیــز در همین 
دوره ۱۶.۳ درصد تنزل نشــان می دهد. فدکس 
نیــز در همین ماه هــای اخیر با کاهش ارســال 
بسته هایش به سوی بنادر آمریکا به میزان ۱۴.۶ 
درصد مواجه بوده اســت. میزان واردات از کشور 
چین در ماه فوریه سال جاری ۹.۹ درصد کاهش 
یافته که به گفته کارشناسان، این بخشی از عقب 
نشینی ناگریز جنگ تجاری میان دو قدرت بزرگ 
اقتصادی جهان یعنی چین و آمریکا محســوب 
می شود. جان هاپر، مشاور در حوزه زنجیره تامین 
می گوید:»چشــم انداز واردات در دیگر ماه های 
ســال ۲۰۱۹ چندان روشــن به نظر نمی رسد و 
انتظار می رود که مصرف کننــدگان بخواهند از 
موجودی انبارها برای تامین نیازهایشان استفاده 

کنند و سفارش جدیدی ندهند.«

شاخص کرایه حمل نســبت به آخرین گزارش قبلی 
۱۱ واحد رشد داشــت و امیدها را به بازار حمل ونقل 
کانتینری بازگرداند. در گزارش اخیر فوناسبا، شاخص 
کرایه حمل کشتی های کانتینری به واحد ۴۰۰ رسید 
و نسبت به ماه قبل رشد ۱۱ واحدی داشت. این رشد 
 تقریبا در تمام اجاره بهای کشــتی هــا، به جز واحد

teu ۴۲۵۰  دیده می شود. شرایط کلی بازار حمل ونقل 
کانتینری به یک ثبات پایدار رسیده و به نظر می رسد 

این ثبات طی هفته آتی نیز ادامه داشته باشد.

ســازمان بین المللی دریایی )آیمــو( برنامه هایی را 
برای کاهش نشــر گازهای گلخانه ای تنظیم کرد تا 
انتشار این مواد آالینده تا سال ۲۰۵۰ میالدی حداقل 
به میزان ۵۰ درصد کاهش یابــد. در طرح جدید نیز 
ایده کاهش سرعت کشتی ها در نظر گرفته شده تا با 
کندی حرکت ناوگان حمل ونقل دریایی به میزان ۱۲ 
درصد، میزان مصرف سوخت نیز کاهش ۲۷ درصدی 
را نشــان بدهد و همین امر به کمتر شــدن تولید و 

انتشار گازهای گلخانه ای بیانجامد. 
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تعامل با کشورهای همسایه
قطعــا بزرگ تریــن مّفر مــا همین کشــورهای همســایه هســتند. بخش 
مهــم  نیازهایی که آنهــا دارند کامــا قابل تامیــن از ســوی تولیدکنندگان 
داخلی اســت. ببینید، ترکیــه، عــراق، آذربایجــان و افغانســتان در برخی 
محصوالت راه دیگری جــز ایران ندارنــد. باید در سیاســت هایمان تجدید 
نظر کنیم و دســت از شــعار دادن برداریم و تنها اقتصاد را هدف قرار بدهیم.

گفت وگو با استاد بخشی، اقتصاددان مطرح کشور درباره 
وضعیت حمل ونقل در سال جاری

   سال جدید را در حالی شروع کرده ایم که تحریم های 
ظالمانه آمریکا فشاری مضاعف بر پیکره اقتصادی کشور وارد 
کرده است. در این شــرایط، وضعیت کشور را در سال جاری 

چگونه می توان توصیف کرد؟
اگر بخواهی چشم انداز اقتصادی ســال 98 را به صورت کلی و از نگاه 
آمار و ارقام ببینیم، عالئم چندان امیدوارکننده نیست. به نظر می رسد 
که در سال جاری، نرخ رشد اقتصادی منفی باشد و تورم نیز رقم های 
باالتری را تجربه کند. ضمن اینکه رکود نســبت به سال گذشته ارتقا 
یابد. بنابراین، چشــم انداز از منظر اقتصادی چندان روشــن نیست. 
از ســوی دیگر در روابط اقتصاد بین المللی نیــز تحریم ها جدی تر، 
گسترده تر و اجرایی تر شــده اند. تحریم کنندگان با شناخت از نقاط 
قوت و ضعف اقتصاد کشور، توانسته اند مسیرهای دور زدن آن را بیابند. 
به ویژه اینکه مسئله بر روی حمل ونقل و واردات و صادرات ما نیز سایه 
افکنده است. حاال از این منظر، می توانیم پیش بینی کنیم که وضعیت 
بنادر و کشتیرانی طبیعتا در سال 98 شاهد پیشرفت نخواهد بود و این 
موضوع از کاهش حجم واردات و صادرات نشات می گیرد. اما این یک 
وجه قضیه است، اگر به دیگر بخش های اقتصادی توجه داشته باشیم، 
می بینیم که با افزایش نرخ ارز خارجی و محدودیت های تحریمی و 
واردات و صادرات، مجبور می شویم به تولید و اقتصاد داخلی بیشتر بها 
بدهیم. این موضوع کمک می کند تا بخشی از اثرات تحریم را بتوانیم 
خنثی کنیم. تولید و توزیع داخلی یکی از راه های برون رفت از بحران 
تحریم است. به شرطی که دولت دست از کنترل قیمت بردارد و اجازه 
بدهد بخش خصوصی فعال تر از گذشته شود. از سوی دیگر، با توجه 
به کاهش ارزش پول ملی، کاالی ایرانــی ارزش باالتری در بازارهای 
بین المللی و همســایه های ما پیدا می کند. اگر این تولید در مقیاس 
انبوه انجام شــود، قیمت تمام شــده کاال نیز کاهش می یابد و خرید 

تشـدید تحریـم هـا در ابتـدای سـال جـاری، معمـای اقتصـاد ایـران را بـه 
راهروهـای پیچیده تـر کشـاند. حمـل ونقـل نیز بـه عنـوان یک تابـع از این 
تحـوالت، شـرایط خاصـی را تجربه خواهد کـرد. آیا سـامانه های حمل ونقلی در سـال 
جـاری و بـا تشـدید تحریم هـا مـی توانـد از گردنه هـای خطرنـاک به سـامت عبور 
کنـد؟ لطفعلـی بخشـی، عضو پیشـین هیات علمـی دانشـکده اقتصاد دانشـگاه عامه 
طباطبایـی، نایـب رئیـس انجمـن اقتصاددانـان ایـران و پژوهشـگر مطـرح اقتصـادی 

کشور در گفت وگو با »بایندر« به این سوال پاسخ می دهد. 

گفت و گو

 توجه به
 بخش خصوصی؛

ّمفر ما از تحریم هاست
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سامانه های حمل ونقلی
تغییر نگاه ما به ســامانه هــای حمل ونقلی هم شــاید یکــی از راه هایی 
باشــد که حداقــل در درازمــدت جــواب بدهــد. مثــا در حوزه 
دریایی ما بیشــتر در ایران به صــورت ایجنت فعال بــوده ایم و نیامدیم 
از دید یک پرینســیپال بــه قضیه نــگاه کنیــم. این تک محــوری در 
شــرایط کنونی بیشــتر از حالت عــادی به مــا ضربه وارد مــی کند.

گفت و گو

کاالی ایرانی، حداقل برای همسایگان ما توجیه پذیر می شود. از آنجا که 
ما با کشورهای همسایه مرزهای زمینی زیادی داریم، کنترل این مرزها 
چندان آسان نیست و همین مسئله می تواند در کم اثرتر کردن تحریم ها 
به ما کمک کند. در واقع، مردم کشورهای همسایه به دلیل توان خرید 
پایین، ناخودآگاه به ســمت خرید از بازارهای ایران کشیده می شوند و 
همین افزایش مبادالت می تواند بخشی از حمل ونقل ما را زنده نگه دارد. 
   در وضعیت تحریم های اخیر، ناوگان حمل ونقل دریایي 
ما در پیشــانی قرار گرفته، چه راهکاری برای برون رفت از این 

شرایط پیشنهاد می شود؟
متاسفانه بخش دریایی از سال گذشــته درگیر تحریم ها شد و شرایط 
کنونی، وضعیت را بغرنج تر کرد. چون وقتی واردات و صادرات کشــور 
کاهش می یابد، عمال تاثیر منفی آن بر بخش حمل ونقل دریایي دیده 
می شود. پیش بینی می شود که تمام بخش های حمل ونقل کشور دچار 

مشکالتی شود. 
شــاید این موضوع ما را به فکر وادارد تا به یــک بازنگری کلی در حوزه 
حمل ونقل دریایی برســیم. دولت باید دست بخش خصوصی را در این 
زمینه باز بگذارد، چون آنها با حضور افراد باتجربه و هوشمند می توانند 
راه حل های جدید را پیدا کنند و از پیچیدگی ها بگذرند. اگر اقتصاد ما تا 
این حد وابسته به دولت نبود و ما بخش خصوصی واقعی داشتیم، مطمئن 
باشید تحریم های کنونی نمی توانست به ما زیان برساند. دولت اینجا باید 
دست از ایده های کهنه و منسوخ بردارد و به خالقیت بخش خصوصی 
بها بدهد. ما صدها شرکت خصوصی موفق داریم که هر کدام شان برای 

شرایط کنونی، ایده های طالیی دارند.
   ســفرهای اخیر رئیس جمهور به کشورهای همسایه 
و ایجاد تعامالت سازنده نشــان می دهد که دولت نیز شرایط 
تحریمی را حس کرده و به دنبال راه های جدید است. افزایش 

ارتباطات با همسایه ها چقدر به اقتصاد ما کمک می کند؟
قطعا بزرگ ترین فرصت ما همین کشورهای همسایه هستند. بخش مهم  
نیازهایی که آنها دارند کامال قابل تامین از سوی تولیدکنندگان داخلی 
است. ببینید، ترکیه، عراق، آذربایجان و افغانستان در برخی محصوالت 
راه دیگری جز ایران ندارند. باید در سیاســت هایمان تجدید نظر کنیم 
و دست از شــعار دادن برداریم و تنها اقتصاد را هدف قرار بدهیم. باید با 
دنیا با منطق اقتصاد جلو برویم، دیگر کشورها هم گرفتاری های زیادی 
دارند و اقتصاد و تولید ایران می تواند منجی آنها باشد. کشورهایی که ما 
را تحریم می کنند از اثرگذاری آنها مطمئن هستند. حاال ما باید دنبال 
مکانیزیمی باشــیم که تحریم های آنها را کم اثر کنــد. این مکانیزم ها 
شامل ارتباط سازنده با همسایگان از یک سو و توجه به بخش خصوصی 

از سوی دیگر است. 
   پس همین توجه به بازارهای همســایگان مان حداقل 

بخشی از حمل ونقل ما را نجات خواهد داد.
بله، در حوزه حمل ونقل هوایی قطعات گران به دســت ما می رســد و 
شــانس زیادی نداریم. در زمینه ریلی هم سرمایه گذاری هایی صورت 
گرفته که کم وبیش ادامه دارد. به نظر می رسد در شرایط کنونی وضعیت 

حمل ونقل زمینی ما بهتر از دیگر سامانه ها باشد. 

متاسفانه بخش 
دریایی از سال 

گذشته درگیر 
تحریم ها شد و 

شرایط کنونی، 
وضعیت را بغرنج تر 

کرد. چون وقتی 
واردات و صادرات 

کشور کاهش 
می یابد، عمال تاثیر 
منفی آن بر بخش 

حمل ونقل عمومی 
 دیده می شود.

پیش بینی می شود 
که تمام بخش های 

حمل ونقل کشور 
همچون دیگر 
بخش ها دچار 
مشکالتی شود

یکی از مسیرهای 
اصلی واردات و 

صادرات ما از طریق 
دریای مازندران 

است. اگر ما تاکنون 
به این موضوع 

بها نداده ایم 
نقص کار ماست. 
بخصوص پس از 
تجزیه شوروی، 

مراودات اقتصادی 
ما می توانست بسیار 

پربارتر باشد

   تغییر نگاه ما به سامانه های حمل ونقلی هم شاید یکی 
از راه هایی باشــد که حداقل در درازمدت جواب بدهد. مثال در 
حوزه دریایی ما بیشــتر در ایران به صورت ایجنت فعال بوده 
ایم و نیامدیم از دید یک پرینســیپال به قضیه نگاه کنیم. این 
تک محوری در شرایط کنونی بیشتر از حالت عادی به ما ضربه 
وارد می کند. یا مثال اینکه شرکت های ایرانی بتوانند با برخی از 

شرکت هایی که قرابت بیشتری با ما دارند ادغام شوند.
ما باید اینجا یک تفکیک انجام بدهیم. مثال شما به شرکت ملی نفتکش 
نگاه کنید که طی این ســال ها خیلی به درد ما خورد. ولی در شــرایط 
کنونی باید ببینیم چه کاری جواب می دهد. ما االن با شرکت های دولتی 
و خصولتی مواجه ایم که شرایط برایشان در حالت تحریم و غیرتحریم 
چندان تغییری نمی کند. آنها ضرر هم بدهند دولت در نهایت ضررش 
را به عهده می گیــرد و همین موضوع، بدهی انباشــته ایجاد می کند. 
این موضوعاتی که شــما مطرح می کنید برای زمانی است که ما بخش 
خصوصی فعال داریم و آنها می توانند راحت تغییر فرم بدهند. سال ها 
گفته ایم توجه به بخش خصوصی، برای اینکــه در هنگام گرفتاری ها 

بتوانیم از این شرایط خارج شویم. 
   عمده فعالیت های بنادر جنوبی ما مختص واردات است، 
وضعیت بنادر شمالی کشور را در شرایط کنونی چگونه ارزیابی 
می کنید؟ به ویژه اینکه مراودات ما با کشورهای شمالی اوضاع 

بهتری دارد. 
یکی از مسیرهای اصلی واردات و صادرات ما از طریق دریای مازندران است. 
اگر ما تاکنون به این موضوع بها نداده ایم نقص کار ماست. بخصوص پس از 
تجزیه شوروی، مراودات اقتصادی ما می توانست بسیار پربارتر باشد. حاال 
هم می توانیم دریایی مازندران را به یــک هاب برای مبادالت بین المللی 
تبدیل کنیم. ما ســال ها واردکننده گندم بودیم. خوب، چرا این گندم از 
قزاقستان وارد نشــود که محدودیت های جنوب را هم ندارد. مبادله کاال 

هم با هزینه کمتر انجام می شود و به کاهش تمام شده کاال می انجامد. 
   و در جنوب هم سواحل مکران و بندر چابهار را داریم، 

تنها بندری که معاف از تحریم هاست.
بندر چابهار چند ویژگی بسیار استراتژیک داشته که ما خیلی دیر متوجه 
شــدیم. چابهار محل تنفس کشورهایی مثل افغانســتان و کشورهای 
CIS است. اگر خط آهن چابهار-مشهد را 30 سال پیش می کشیدیم، 
دیگر چین نمی آمد در گوادر پاکستان بندر بســازد! آنها خیلی سریع 
سرمایه گذاری را شــروع کرده اند، اما ما با ســرمایه گذاران خارجی در 
چابهار نمی توانیم این سرعت را داشته باشیم. اگرچه پیشکرانه چابهار 
خیلی جذاب است، اما پسکرانه آن به دلیل نبود امکانات مختلفی که یک 
بندر بین المللی باید داشته باشــد چندان مطلوب نیست. توجه داشته 
باشید درآمدهای ترانزیتی از جمله درآمدهایی است که قابل تحریم هم 
نیست و ما به راحتی این فرصت ها را در گذشته سوزانده ایم. بحث سواپ 
هم از دیگر فرصت هایی بود که جدی گرفته نشده، شاید این تحریم ها 
ما را به فکر وادارد و بدانیم اولویت اول ما در بحث سرمایه گذاری، توجه 

به زیرساخت های چابهار و احداث خط آهن و بزرگراه های آن است. 
   با توجه به پیش بینی های شــما، نمی توان چشم انداز 
چندان روشنی از سال جاری یا حتی سال آینده در حوزه اقتصاد 
حمل ونقل داشت. یک دهه آینده را چطور ارزیابی می کنید؟ آیا 
باز هم سرنوشت حمل ونقل همچنان در اختیار دولت خواهد بود؟

دولــت هــا قطعــا در ایــن زمینــه تاثیرگذارنــد. این موضــوع به 
سرمایه گذاری های بلندمدت دولت برمی گردد که چه کار خواهد کرد. 
اما می بینیم که دولت به جای این سرمایه گذاری ها، بیشتر توجه خود 
را به پرداخت یارانه معطوف ساخته است. االن پروژه های سرمایه گذاری 
در دریای شــمال یا حتی چابهار به خاطر نیازهایی که وجود داشت از 
تحریم ها معاف شد. ولی باید ببینیم چه بهره ای از این فرصت هایی که 
شاید در آینده از آنها محروم شــویم می توانیم ایجاد کنیم. حتی اگر ما 
بخواهیم به تمام ماجرا با دید سیاسی هم نگاه کنیم، چاره ای جز توجه 

به اقتصاد نداریم. 
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دوره آموزشــی توقیف کشــتی بــا تدریس 
سرکار خانم فائزه طباطبایی در مرکز آموزش 
انجمن کشتیرانی برگزار شــد. در این دوره 
مباحثی همچون دالیل توقیف کشتی، قوانین 
بین المللی توقیف کشتی، قوانین ملی توقیف 
کشتی، هزینه های توقیف کشتی، اثار توقیف 
در تخلیه کاال و رفع توقیف کشتی مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت. این دوره آموزشی طی 
۲ روز و با حضور ۲۰ دانشــجو برگزار شــد.

امور گمرکی و فرایند ترخیص کاالکارگاه آموشی توقیف کشتی
در ایــن کتاب تالش شــده تــا موضوعات و 
مفاهیم مربوط به گمــرک، بصورت نظام مند 
و کاربردی در اختیار مطالعــه کنندگان قرار 
بگیــرد. همچنین قوانیــن واردات و صادرات 
نیز در این کتاب آورده شده است. کتاب امور 
گمرکی و فراینــد ترخیــص کاال در ۵ فصل 
و ۱۸۶ صفحه توســط دکتر رحیــم محترم، 
پیمــان رضایــی و زهــرا قلــی زاده نگارش 
و توســط نشــر آترا راهی بازار شــده 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 ، پاک 30 

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

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

   تحریریه :   روابط عمومی انجمن کشتیرانی  و خدمات 
وابسته ایران

گردشگری دریایی در سرزمین آریایی
توجه به توسعه گردشگری دریایی طی سال های اخیر از سوی نهادهای متولی مورد توجه 
ویژه واقع شده و قدم های مثبتی نیز در این زمینه برداشته شده است. ظرفیت سازی در 
این حوزه می تواند کشور را به ایجاد مسیری نو در جهت درآمدزایی پایدار امیدوار سازد. 
در این اینفوگرافیک، نگاهی کلی به وضعیت گردشگری دریایی در نوروز 98 داشته ایم 

و آمارهایی که نوید  روزهای بهتر
 این صنعت را می دهد. 

هرمزگان
پایتخت گردشگری 

دریایی کشور

6/200/000 
نفر مسافر و 

گردشگر دریایی

 45 
پایانه های دریایی 

گردشگری در 
شمال و جنوب

10  
تعداد جزایر اصلی 

گردشگری

20 
 تعداد 

سرزمین های 
اصلی

%9 
میزان افزایش 

سفرهای نوروزی 
دریایی

148/000 
 تعداد بازدید

 از اروند و کارون

590/000 
تعداد خودروهای 

جابجاشده در استان 
هرمزگان

7 
تعداد استان های 
ساحلی با ظرفیت 

گردشگری 
دریایی

1500  
دالر میانگین درآمدزایی 

 گردشگری دریایی در
 آسیا طی هر سفر

2200 
قایق تفریحی ظرفیت 

بنادر امیرآباد، 
نوشهر، رامسر، 
آستارا و انزلی

20 
روزهای اجرای 
طرح نوروزی

3500 
میلیارد ریال میزان 

تسهیات ارائه شده 
به منظور توسعه 

گردشگری


