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تجارت چین 
تحت تاثیر 
همه گیری 

کرونا

غرب  در  خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه  های  زمینه  تشریح 
هرمزگان

جنگل دیجیتال؛ مالکان کشتی با چالش انتخاب نرم افزار 
مواجه هستند

چالش ها جلوه های جدیدی به خود گرفته اندسازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرد:

باید خود را در معرض   امید ملک: همه 
قسمتی  باید  دهند.  قرار  عمومی  آرای 
از وقت خود را بدون چشم داشت مادی  
بایستی  صرف تشکل صنفی خود کنیم و 
از  عموم  و  باشد  در مسیر کالن  کار  این 
خیلی  انجمن  جایگاه  شوند.  منتفع  آن 
بزرگتر  ها  انجمن  هرچقدر  و  است  مهم 
باشد شرکت ها توسعه بهتری می یابند.

 در مصاحبه اختصاصی بایندر با مدیران شرکت هندی IPGL مطرح شد:

و  راهنمایی  از  استفاده  با 
انجمن  اعضای  همراهی 
وابسته  خدمات  و  کشتیرانی 
وضعیت  می توانیم  ایران 
کشتیرانی در حوزه بندر چابهار 

را بهبود دهیم
در صفحات 9 و 10 بخوانید
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مدیرعامل شرکت صدرا اعالم کرد:

کشتی  و  شده  ساخته  خارجی  شرکتی  سفارش  به  دیگر  افراماکس  کشتی  سه  کنار  در   ۲ افراماکس  کشتی 
اول طی دو سال و نیم ساخته شد و در سال ۹۶ تحویل داده شد که هم اکنون در حال بهره برداری است.

مدیرعامل شرکت صدرا به عنوان زیرمجموعه قرارگاه سازندگی خاتم النبیا، اظهار داشت: کشتی های افراماکس 
۱۴.۸ متر  ارتفاع و  ۲۱ متر  ۴۴ متر عرض،  را داشته و ۲۵۰ متر طول،  نفت  ظرفیت حمل ۷۵۰ هزار بشکه 
آبخور دارند، سرعت این نفتکش ها به ۱۵ گره دریایی می رسد و دارای یک موتور اصلی با قدرت ۱۵ مگاوات 

و ۳ ژنراتور یک مگاواتی برای تامین برق کشتی هستند.

زارعی افزود: بعد از ساخت کشتی اول افراماکس ، ساخت کشتی دوم در سال ۹۷ آغاز شد و در کمتر از دو 
سال افراماکس ۲ به آب انداخته شد و االن این کشتی آماده تست های دریایی است و برآورد ما این است که 
تحویل کشتی دوم، مراحل ساخت  از  بعد  بالفاصله  کارفرما خواهد شد.  به  تحویل  آماده  ماه دیگر  ظرف یک 

کشتی سوم آغاز می شود و برنامه ما این است که آن را ظرف کمتر از دو سال تحویل دهیم.

اهمیت  حائز  از چند جهت  این طرح  گفت:  توسط شرکت صدرا  ها  این کشتی  اهمیت ساخت  مورد  در  وی 
فناوری  است،  خاورمیانه  و  ایران  در  ها  کشتی  نوع  این  سازنده  شرکت  اولین  صدرا  شرکت  آنکه  یکی  است. 
داخلی  توسط شرکت های  این کشتی  برای ساخت  اگر سفارشی  و  نهادینه شده  ایران  در  این کشتی  ساخت 
ارائه شود، ما در کمترین  ایران و غیره  ایران، شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی  مانند شرکت ملی نفتکش 

زمان و با بهترین کیفیت آمادگی ساخت کشتی های مختلف را در شرکت صدرا داریم.

ساخته  بین المللی  استانداردهای  باالترین  طبق  بر  کشتی  این  که  است  این  دیگر  مزیت  کرد:  تاکید  زارعی 
شده و توانسته است همه تست های دریایی را به خصوص برای کشتی اول با موفقیت پشت سر بگذارد و این 
اطمینان در شرکت صدرا وجود دارد که ما قادر به انجام هر نوع سفارشی برای کشتی هایی در این ابعاد با 

از رقبای خارجی هستیم. کیفیت و قیمتی بهتر 

خدمات  ارائه  زمینه  در  که  است،  ایرانی  دریایی  صنایع  شرکت  صدرا،  به اختصار  ایران،  دریایی  صنعتی  شرکت 
مهندسی، کشتی سازی، ساخت و نصب پایانه های نفتی و تأسیسات فراساحلی نفت وگاز، بندرگاه ها، حفاظت ساحلی 
فراساحلی  پیمانکاران طرح های  بزرگ ترین  از  یکی  دریایی صدرا  فعالیت می کند. شرکت صنعتی  اسکله سازی  و 

نفت وگاز ایران است.

شرکت صدرا فعالیت خود را به هدف ساخت و تعمیر کشتی در سال ۱۳۴۷ در بوشهر آغاز نمود. پس از انقالب 
ایران در سال ۵۷ صدرا فعالیت خود را در حوزه فراساحل نیز گسترش داد. این شرکت در سال ۱۳۷۶ موفق به 
اخذ گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱ در زمینه طراحی، ساخت و نصب تأسیسات فراساحلی نفت و گاز، کشتی سازی، ساخت 
بندرگاه ها و حفاظت ساحلی شده و پیرو آن گواهی نامه ایزو۲۰۰۰–۹۰۰۱ و ایزو ۲۰۰۴–۱۴۰۰۱ را دریافت کرد.

 این مجموعه دارای کارخانه ها و تجهیزات دریایی در بوشهر و مازندران می باشد که خدمات الزم و وسیعی را در 
خلیج فارس و دریای کاسپین تأمین می نمایند.

بلومبرگ،  از  نقل  به  بایندر  گزارش  به      
در  درگیری  علت  به  اروپا،  غرب  شمال 
کمبود  با  تجارت،  جریان  تغییر  و  اوکراین 
که  طوری  به  است  مواجه  کشتی  سوخت 
منابع،  تامین  برای  زیادی  به میزان  کشتی ها 
هلند-بلژیک  مرکز  به  بالتیک  دریای  جای  به 

روند. می 

شرکت  مدیرعامل  مولهولت،  اسوند  گفته  به 
گروپ«،  »مونجاسا  سوخت  کننده  تامین 
آمستردام-روتردام- نفت  تجارت  مرکز  در 

به  صنعت  در  که  دریایی  بنزین  آنتورپ، 
MGO شناخته می شود، دچار کمبود  عنوان 

است.

منطقه  در  ها  محموله  »این  گفت:  مولهولت 
در دسترس نیست.« کشتی هایی که پیش از 
با سولفور  اوکراین، سوخت  و  روسیه  درگیری 
می  دریافت  بالتیک  منطقه  در   MGO پایین 
تامین  برای  زیادی  میزان  به  اکنون  کردند، 
سوخت بیشتر به مرکز هلند-بلژیک می روند.

زند  می  موج  انرژی  بازارهای  در  اثرات جنگ 
از نفت و کشتی های  از شرکت ها  و بسیاری 
بین  های  تحریم  زیرا  کنند  می  دوری  روسیه 
در حال گسترش  مسکو همچنان  علیه  المللی 

است.

بسیاری  وضعیت،  این  با  همزمان  همچنین، 
انجام  حال  در  اروپایی  های  پاالیشگاه  از 
عرضه  امر  این  و  هستند  فصلی  تعمیرات 
باال  را  و قیمت ها  را کاهش می دهد  سوخت 
کم  گوگرد  با  دریایی  گازوئیل  قیمت  برد.  می 
در  کشتیرانی  های  شرکت  توسط  معموالً  که 
اروپا برای رعایت یک قانون مهم  شمال غرب 
هفته  در  شود،  می  استفاده  محیطی  زیست 

یافته است. افزایش  آنتورپ  اخیر در  های 

نفت  قیمت  از  حتی  سوخت  این  قیمت 
سوختی   MGO است.  شده  بیشتر  برنت  
جنگ  زمان  از  آن  قیمت  و  است  دیزل  شبیه 

است. یافته  افزایش  اوکراین 

در  کشتی  سوخت  بحران 
علت  به  اروپا  شمال غرب 

تحریم های روسیه

تحویل نفتکش افراماکِس 2  تا یک ماه آینده 
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به گزارش بایندر به نقل از خبرگزاری تاس، دیرک انگلهارت، رئیس هیئت 
)BGL(، روز  آلمان  و لجستیک  باری  نقل  و  اتحادیه فدرال حمل  مدیره 
یکشنبه در مصاحبه ای گفت: صنعت حمل و نقل و لجستیک آلمان ممکن 
است به دلیل جنگ فعلی در اوکراین با کمبود راننده کامیون مواجه شود.

وی یادآور شد که بر اساس آمار و ارقام، در سال ۲۰۲۱ اوکراینی ها ۷ 
درصد از رانندگان کامیون در جاده های آلمان را تشکیل دادند.

انگلهارت گفت: با کمبود رانندگان کامیون در اروپا، یافتن جایگزین برای 
به  کاال  تحویل  بحران  باشد. وی همچنین  واقعاً سخت  است  آنها ممکن 

خرده فروشان را رد نکرد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه فدرال حمل و نقل باری و لجستیک آلمان 
همچنین افزایش قیمت سوخت را یکی دیگر از عوامل تشدید کننده این 

بحران ذکر کرد.

وی هشدار داد: با توجه به خروج نقدینگی، صنعت حمل و نقل و لجستیک 
آلمان ممکن است مجبور شود خود را برای یک زنجیره از ورشکستگی 

شرکت ها آماده کند.

بایندر سازمان بنادر و دریانوردی، فرصت  به گزارش 
بخش  گذاران  سرمایه  برای  گذاری  سرمایه  های 

خصوصی در بنادر غرب هرمزگان را اعالم کرد.

براساس اعالم سازمان بنادر و دریانوردی، این فرصت 
ساخت  یخچالی،  کانتینر  ترمینال  احداث  شامل  ها 
معدنی،  مواد  پایانه  کردن  مکانیزه  رمپ،  و  اسکله 
ساخت آب شیرین کن، ساخت جاده اختصاصی بندر، 
ساخت اسکله مارینا برای ورزش های آبی و خدمات 

رسانی به شناورهای عبوری است.

با توجه به اینکه بنادر غرب هرمزگان نقش اصلی در 
بارگیری  و  تخلیه  و  دارد  کشور  در  خودرو  ترانزیت 
عهده  بر  را  سنگین  و  سبک  خودروهای  درصد   ۹۰
کاال،  صاحبان  به  بندری  خدمات  ارتقای  برای  دارد 
این سازمان آماده هرگونه همکاری با سرمایه گذاران 
در ساخت پارکینگ طبقاتی در زمین یک هکتاری با 

ظرفیت ۲ هزار دستگاه است.

با توجه به نزدیکی معادن به بنادر غرب هرمزگان و 
و  معدنی  مواد  انواع  تن  هزار   ۹۶۶ از  بیش  صادرات 
مکانیزه  طرح  اجرای  با   ،۱۴۰۰ سال  در  ساختمانی 
جدید  بسترهای  ایجاد  و  معدنی  مواد  پایانه  شدن 
سال  در  تن  میلیون  یک  از  بیش  به  ارتقا  امکان 
وجود دارد و قاعدتا این امر زمینه حضور شرکت های 
و  معدنی  مواد  صادرات  بخش  در  فعال  بین المللی 
تقویت  را  بنادر غرب هرمزگان  در  مصالح ساختمانی 

می کند.

مطالعات ساخت جاده اختصاصی بندر و اخذ عوارض 
اجتماعی  های  مسئولیت  نقش  راستای  در  ساله   ۲۰

به  بندر  و  شهر  تعامل  و  دریانوردی  و  بنادر  سازمان 
منظور ارتقاء کیفیت عبور و مرور وسایل نقلیه شهری 

و افزایش سطح خدمت دهی در دستور کار است.

در  شناور  فروند  هزار   ۱۳ از  بیش  تردد  به  توجه  با 
سال ۹۸ به بنادر غرب هرمزگان و با در نظر گرفتن 
مجاورت این بندر به کریدور بین المللی تردد کشتی 
به  رسانی  خدمات  همچنین  و  پیما  اقیانوس  های 
در  گازی  و  نفتی  سکوهای  بین  متردد  شناورهای 
مناسب  ظرفیت  توان  می  هرمزگان  غرب  محدوده 

سرمایه گذاری در این بخش را فراهم کرد.

و منطقه  آبی  برای ورزش های  مارینا  اسکله  احداث 
گردشگری  زیرساخت های  توسعه  برای  گردشگری 
گردشگری  زمینه  در  گردشگران  جذب  همچنین  و 
غرب  بنادر  در  رو  پیش  های  طرح  دیگر  از  دریایی 

هرمزگان است.

گسترش گردشگری دریایی، حمل و نقل و راه اندازی 
اسکله تفریحی و گردشگری در بنادر غرب هرمزگان 
اقتصادی  بهره وری  برای  فرصتی  عنوان  به  تنها  نه 
اهمیت  دارای  منطقه  این  در  شغل  ایجاد  و  سواحل 
جذب  با  بلکه  است  تاریخی  سابقه  با  پتانسیل  و 
گردشگران و تقویت گردشگری دریایی در بنادر غرب 
اقتصادی دست  به رشد و توسعه  توان  هرمزگان می 

یافت.

برای  همکاری  هرگونه  آماده  هرمزگان  غرب  بنادر 
در  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  اهداف  پیشبرد 
زیرا  است  گذاران  سرمایه  به  رسانی  خدمات  زمینه 
افزایش سرمایه گذاری در این بنادر، افزایش امکانات 
ایجاد  و  سرمایه  تولید  بندری،  های  ساخت  زیر  و 
خواهد  بدنبال  شهرستان  برای  را  بیشتر  اشتغال 

داشت.

همچنین،  و  خمیر  و  شیو  بنادر  در  الیروبی  انجام 
این  در  الزم  های  زیرساخت  ایجاد  و  توسعه  تجهیز، 
رونق  بحث  در  چشمگیر  تحولی  ساز  زمینه  بنادر، 
کشورهای  با  دریایی  تجارت  و  غیرنفتی  صادرات 
امر عالوه  که همین  فارس خواهد شد  منطقه خلیج 
بر اشتغال زایی و توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه، 
زندگی  و  معیشت  بهبود  در  توجهی  قابل  تاثیر 

مرزنشینان خواهد داشت.

راننده  کمبود  درباره  آلمانی  مقام  هشدار 
کامیون به علت بحران اوکراین

تشریح زمینه های سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در غرب هرمزگان
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در  چین  تجارت  که  داد  نشان  رویترز  نظرسنجی 
ماه آوریل متزلزل شد زیرا محدودیت های کووید به 

تولید رسیده است.

آوریل  ماه  در  چین  صادرات  رشد  می رود  انتظار 
بیماری  سختگیرانه  محدودیت های  زیرا  یابد  کاهش 
کووید- ۱۹به تولید ضربه زده است واحتماال واردات 
نیز کاهش می یابد و مشکالت زیادی را برای دومین 
ماهه دوم سال میالدی  بزرگ جهان در سه  اقتصاد 

ایجاد خواهد کرد.

ناخالص  تولید  سوم  یک  حدود  که  تجارت  بخش 
داخلی ملی چین را تشکیل می دهد و ۱۸۰ میلیون 
دلیل  به  کرد،  استخدام   ۲۰۲۰ سال  در  را  نفر 
زنجیره تامین  که  کرونایی  محدودیت های  گسترش 
از  را  خود  حرکت  شتاب  است،  انداخته  دام  به  را 

دست داده است.

نظرسنجی  در  پذیرفته  صورت  پیش بینی  اساس  بر 
 ۳.۲ احتماال  صادرات  اقتصاددان،   ۱۸ از  رویترز، 
درصد نسبت به سال گذشته رشد خواهد داشت که 
نسبت به رشد ۱۴.۷ درصدی در ماه مارس به شدت 
از  رشد  پایین ترین  پیش بینی،  این  و  یافته  کاهش 

ژوئن ۲۰۲۰ است.

بهبود  و  اوکراین  جنگ  مورد  در  اطمینان  عدم 
از  چین  سهم  نیز  کشور  از  خارج  در  تولید  ظرفیت 
نشان  نظرسنجی  این  داد.  کاهش  را  جهانی  تجارت 
سه  آوریل  ماه  در  واردات  می رفت،  انتظار  که  داد 
پیدا  کاهش  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  درصد 
کند که شدیدترین کاهش را از ماه می ۲۰۲۰ نشان 

می دهد.

تجاری  مازاد  نظرسنجی  این  در  اقتصاددان   ۱۶  
۵۰.۶۵ میلیارد دالری را در آوریل پیش بینی کردند 

که بیشتر از ۴۷.۳۸ میلیارد دالر در ماه مارس است 
که بیشتر به دلیل کاهش واردات است.

کردند  اظهار  رویترز  در  ساکس  گلدمن  تحلیلگران 
زنجیره های  کووید،  با  مرتبط  محدودیت های  که 
تامین داخلی و عملیات بندری را مختل کرد  و نیز 
تجاری  داده های  جنوبی،  کره  مانند  تجاری  شرکای 

ضعیف تری را با چین گزارش کردند. 

نشان می دهد که حجم کاالهای خارجی در  داده ها 
هشت بندر کانتینری بزرگ چین در دوره ۱۱ تا ۲۰ 

آوریل ۴.۱ درصد کاهش یافته است.

از  حمایت  خواستار  وزیرچین،  نخست  کچیانگ،  لی 
تجاری  شرکت های  در  اشتغال  و  لجستیک  تولید، 
بازارها  و  سرمایه گذاران  حال،  این  با  شد.  کلیدی 
زیرا رهبران کشور  بیشتری هستند  خواهان حمایت 
به سیاست کووید صفر  از شهروندان می خواهند که 

باشند. پایبند 

پکن، پایتخت چین روزانه ۱۰ ها مورد ابتال را گزارش 
می کند، در حالی که شانگهای روز جمعه اعالم کرد 
که پس از قرنطینه یک ماهه نزدیک به ۲۵ میلیون 

نفر، این ویروس را تحت کنترل درآورده است.

برای ورود  اکنون  از شهرهای چین  البته در برخی   
از  پی سی آر  آزمایش  نتایج  به  عمومی  مکان های  به 

افراد نیاز دارند.

تخمین  نومورا  بهادار  اوراق  شرکت  تحلیلگران 
تحت  چین  جمعیت  از  درصد   ۷۰ اگر  که  می زنند 
تولید  از  ۱.۸ درصد  آزمایش ۴۸ ساعته قرار گیرند، 

ناخالص داخلی چین هزینه خواهد داشت.

تازه  در  آمریکا  آمار  دفتر  بایندر  گزارش  به 
ترین گزارش خود اعالم کرد مبادالت تجاری 
ایران و آمریکا در سه ماه نخست سال ۲۰۲۲ 
است.  رسیده  دالر  میلیون   ۱۵ به  میالدی 
از  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  رقم  این 
ماه  در  است.   داشته  افزایش  درصد   ۵۵ آن 
 ۹.۷ بالغ بر  های ژانویه تا مارس سال ۲۰۲۱ 
شده  مبادله  کشور  دو  بین  کاال  دالر  میلیون 

بود.

نخست  ماه  سه  در  گزارش  این  اساس  بر 
رشد  ایران  به  آمریکا  صادرات  حجم   ۲۰۲۲
نخست  ماهه  سه  در  است.  داشته  درصدی   ۷
از  کاال  دالر  میلیون   ۹.۶ بر  بالغ   ۲۰۲۱ سال 
رقم  این  که  بود  شده  صادر  ایران  به  آمریکا 
دالر  میلیون   ۱۰.۳ به  امسال  مشابه  مدت  در 

است.  یافته  افزایش 

۵۵ درصدی تجارت دو کشور در سه  افزایش 
از  ناشی  زیادی  تاحد   ۲۰۲۲ نخست  ماهه 
دوره  این  در  ایران  از  آمریکا  واردات  جهش 
ایران در سه  از  بوده است. واردات این کشور 
درصدی   ۴۷۰۰ رشد  امسال  نخست  ماهه 
است.  رسیده  دالر  میلیون   ۴.۷ به  و  داشته 
تنها  قبل  سال  نخست  ماهه  سه  در  آمریکا 
۰.۱ میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده بود.

میزان تجارت ایران و آمریکا در مقایسه با کل 
قابل  رقم  جهان  با  کشور  دو  تجاری  مبادالت 
مقاصد صادراتی  بین  در  ایران  نیست.  توجهی 
در  و   ۱۷۵ رتبه   ۲۰۲۲ ماهه  سه  در  آمریکا 
کشور  این  وارداتی  کاالهای  تامین  منابع  بین 

رتبه ۱۶۱ را به خود اختصاص داده است.

تجارت  درصدی   55 رشد     
ایران و آمریکا/ واردات 4.7 
میلیون دالری آمریکا از ایران 

تجارت چین تحت تاثیر همه گیری کرونادر 3 ماه
رویترز در گزارشی اعالم کرد:
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زیربنایی  مطالعات  معاونت  بایندر  گزارش  به        
مرکز پژوهش های مجلس اخیرا در گزارش به موضوع 
ضرورت تغییر و تحول در نسل بنادر کشور پرداخته 

است. 

توجه  اهمیت  است:  آمده  گزارش  این  مقدمه  در 
بررسی  و ضرورت  دریایی  مقوله حمل  ونقل  به  جدی 
بیان  می  تواند  جهت  این  به  کشور  بنادر  وضعیت 
گمرک  از سوی  شده  ارائه  آمار  با  مطابق  که  شود 
الی   ۱۳۹۵ سال  های  طی  ایران،  اسالمی  جمهوری 
واردات  به طور متوسط حدود ۹۰ درصد کل   ،۱۳۹۹
و صادرات کشور از طریق دریا انجام می  شود. در این 
براي  که  هستند  استراتژیکي  حلقه های  بنادر  میان، 
به  عنوان  بین المللي،  عرصه  در  کاال  جریان  تسهیل 
بخش مهمي از یک شبکه گسترده لجستیک، زمینه 
را  نزدیک  و  دور  مناطق  بین  کاال  تبادل  و  تجارت 
تاثیر  تحت  بنادر  رفتار  به  طور کلی،  مي کنند.  فراهم 
بوده  تغییر  حال  در  همواره  تجارت  جهاني  تحوالت 
سایر  در  شده  ایجاد  تحوالت  با  را  خود  پیوسته  و 

بخش ها مانند کشتیراني انطباق می دهد. 

ابزار ساده  از یک  زمان  بندر در طول  به  عبارت دیگر، 
اقتصادی  مؤثر  ابزار  و  پشتیباني  زیربنای  یک  به 
یکي  به  عنوان  مفهوم جدید  در  امروزه  و  تبدیل شده 
از حلقه های اصلي و مهم در زنجیره تأمین اقتصادی 
بتوانند  که  کشورهایي  مي آید.  به حساب  کشورها 
تکنولوژی  با  همگام  و  مشتریان  و  بازار  میل  مطابق 
و  بپیمایند  را  بنادر  بهبود  و  توسعه  مسیر  روز، 
جایگاه بهینه و بهره ور را نه تنها برای خود بلکه برای 
بسیار  آورند،  فراهم  رقابتي جهاني  بازار  ذي نفعان در 

معدود هستند. 

یک سده  در  به خصوص  و  خود  تحول  سیر  در  بنادر 
خدماتی  بنادر  از  خود  حکمرانی  نوع  تغییر  با  اخیر 
به  کامل  وابستگی  )که  عام  المنفعه  و  دولتی  کاماًل  و 

کاماًل  بنادری  سمت  به  داشته  اند(،  دولت  ها  بودجه 
خصوصی و اخیراً به مشارکت دولتی و خصوصی سوق 
ماهیت  در  تغییر  با  همراه  حرکت  این  شده  اند.  داده 
ارگان  های دولتی و  از  اقتصاد کشور  بنادر در  جایگاه 
اقتصادی متکی  بنگاه  هایی  به  به بودجه دولت  متکی 
بنادر دیگر  بدین معنا که  بوده است.  بازار  اقتصاد  بر 
مجموعه  ای خدماتی که منتظر ورود کاال و کشتی به 
بندر باشند نبوده و خود به دنبال جذب کاال هستند. 
بنادر  در  رویکرد  و  ماهیت  تغییر  این  بروز  امکان 
زیرساخت  های  و  جغرافیایی  موقعیت  حسب  مختلف 
برقراری  برای  و  آنها  نفوذ  حوزه  توسعه  برای  موجود 
آن  در  آن  از  خارج  و  کشور  در  بار  مراکز  با  ارتباط 
متفاوت  خشکی  مرزهای  سوی  آن  و  آب  ها  سوی 
یافته  ارتقا  بتوانند  بنادر  که  می  شود  موجب  و  است 
و در نسل  های متفاوتی نقش  های جدیدی را به  عهده 

گیرند.

ادبیات  در  که  است  رایجي  مفهوم  بندر«  »نسل 
سطح  و  رتبه بندی  تعریف  برای  حمل ونقل  جهاني 
بندر  نسل  مي شود.  برده  به کار  بنادر  خدمات دهي 
ذاتي  خدمات  از  اعم  خدمات  ارائه  سطح  بیان کننده 
یا  قدیمي  و  است  بنادر  کارکرد  و  افزوده  ارزش  با  یا 
موقعیت  و  بزرگي  یا  کوچکي  بندر،  یک  بودن  جدید 
فرایند  در  ندارد.  آن  نسل  به  ارتباطي  آن  جغرافیایي 
پنج  بین المللی  آنکتاد،  سند  با  مطابق  و  بنادر  توسعه 
توسعه،  استراتژی  ارزیابی  مبتنی بر  توسعه  نسل 
گستره خدمات بندری ارائه شده و سطح یکپارچگی 

فناوری اطالعات معرفی شده است:
* بنادر نسل اول با هدف انتقال کاال از خشکی به 
بندر و بر عکس از طریق پسکرانه منطقه ای یا محلی 
)محیط اطراف بندر که به  عنوان مسیر فروش و توزیع 
خصوصیات  کردن  لحاظ  بدون  می کند(  فعالیت  کاال 

اجتماعی- اقتصادی منطقه بندر، شکل گرفتند. 

* بنادر نسل دوم به  عنوان هاب حمل  و  نقل و مراکز 
خدمات  کردند.  فعالیت  به  شروع  تجاری  و  صنعتی 
قابل ارائه در این بنادر محدود به کشتی  و کاال بوده 
مختلف  صنایع  بنادر  این  نزدیکی  در  درحالی  که 
بنادر  به عنوان  بنادر  این  هستند.  فعالیت  به  مشغول 

صنعتی نیز شناخته می  شوند.  

دوم،  نسل  بنادر  مشخصات  عالوه بر  سوم  نسل  بنادر   *
و  تجمیع  لجستیکی،  خدمات  از  متشکل  مجموعه  ای 
از سیستم های  بهره گیری  و  توزیع کاال، پردازش اطالعات 
مخابراتی است که در ایجاد ارزش افزوده بر کاال نیز نقش 
فني  دانش  و  تکنولوژي  مبتنی بر  بنادر  این  می کنند.  ایفا 
مدیریت  فناورانه  به صورت  بار  توزیع  و  جریان  و  بوده 

می  شود.

حال  بنادر  پیشرفته  ترین  به  عنوان  چهارم  نسل  بنادر   *
زنجیره  قلب  مقام  در  که  هستند  بنادری  جهان،  حاضر 
اقصی  تا  گسترده  ای  ارتباطی  شبکه  دریابرد  حمل  ونقل 
تجهیزات  آخرین  به  را  خود  و  کرده  ایجاد  را  جهان    نقاط 
در  نوین  فناوری  های  آخرین  از  استفاده  و  سخت  افزاری 
تکنولوژی اطالعات مجهز کرده  اند. این بنادر از درگاه  های 
دریایی  حمل  ونقل  اطالعات  آخرین  ارائه  با  خود  اینترنتی 
به کارگزاران حمل، تجار و شرکت  های حمل  ونقل دریایی 

و زمینی امکان برنامه  ریزی را فراهم می کنند.

توجه  مورد  اخیر  سال  های  در  که  پنجم  نسل  بنادر   *
مشتری مداری  بر  گرفته  اند،  قرار  پیشرو  کشورهای 
متمرکزند. این بنادر ماهیتاً رقابت  پذیر بوده و تعهد بندری 
در حوزه  های اجتماعی و زیست  محیطی در آنها وجود دارد.

امکان  جهت  )به  ایران  ویژه  جغرافیایی  موقعیت  به  دلیل 
شرق  در  خشکی  در  محصور  کشورهای  دسترسی  تأمین 
بازرگانی  بنادر  طریق  از  آزاد  آب  های  به  کشور  شمال  و 
بنادر  تأثیرپذیری  و  تأثیرگذاری  میزان  تعیین  موجود(، 
گروه  تعیین  در  دریایی  حمل  ونقل  زنجیره  های  از  کشور 
است.  برخوردار  دوچندان  اهمیت  از  بنادر  این  عملکردی 
ضرورت  بیان  ضمن  تا  شده  تالش  گزارش  این  در  لذا، 
جهش عملی به  سمت ارتقای نسل بنادر کشور، راهکارهای 

عمده در دستیابی به این هدف بیان شود.

۱. جايگاه ارتقای نسل بنادر در اسناد و قوانين
و  کشور  بنادر  توسعه  موضوع  اهمیت  به رغم  به  طورکلی، 
با  مرتبط  راهبردهای  سایر  میان  در  بنادر  نسل  ارتقای 
باالدستی  قوانین  و  اسناد  حمل  ونقل،  مختلف  شیوه  های 
نسل  ارتقای  اصول  و  مبانی  بر  غیرمستقیم  به صورت 
لوایح دولت و  بنادر کشور تأکید کرده  اند و توجه جدی تر 

مجلس  پژوهش های  مرکز  گزارش 
در رابطه با ضرورت تغییر و تحول 

در نسل بنادر کشور
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طرح  های مجلس شورای اسالمی می  تواند جهت  گیری 
به  عنوان  کند.  اصالح  این خصوص  در  را  کشور  مؤثر 

نمونه می  توان به موارد ذیل اشاره کرد: 

کلی  سیاست های  و  بیست ساله  چشم انداز  سند  در 
در  مؤثر  عوامل  برخی  حمل  و  نقل،  بخش  در  نظام 
بار  انتقال  عملیات  تسریع  مانند  بنادر  نسل  ارتقای 
در  جاده ای  و  ریلی  حمل و نقل  عملکرد  افزایش  با 
خصوصی  بخش  مشارکت های  جلب  بنادر،  پسکرانه 
و  دریایی  حمل  ونقل  حوزه  مختلف  فعالیت های  در 
در  شده  ارائه  خدمات  کمی  و  کیفی  سطح  ارتقای 
بنادر به خصوص با هدف توسعه خدمات ارزش افزوده 

بیان شده است. 

در سیاست های کلي اقتصاد مقاومتی افزایش سرعت 
افزایش  دریایی،  تجاری  محموله های  جابه جایی 
در  عمومی  و  کانتینری  اسکله های  تجهیز  و  ظرفیت 
براي  الزم  بستر  ایجاد  و  ترانزیتی کشور  بزرگ  بنادر 
جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی مورد توجه قرار 

گرفته است. 

در  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  چشم  انداز  سند  در 
بخش چشم انداز بخش بندری، بنادر ایران را انتخاب 
با  جهانی  تجارت  تسهیل  گر  و  جهانی  بازیگران  اول 
ترویج جایگاه  و  ارتقاي  و  تلقی کرده  و منطقه  ایران 
بنادر به عنوان مؤلفه کلیدی توسعه صنعتی-تجاری و 
بهبود مسیرهای ارتباط بنادر با رویکرد آینده نگری به 
توسعه بنادر، تحول فناوری و تغییرات اندازه کشتی ها 

را مورد توجه جدی قرار داده است.

3. ارزيابی وضعيت موجود نسل بنادر کشور
ازجمله  اساسی  معیارهای  ارزیابی  و  نظرگیری  در  با 
مختلف،  صنایع  حضور  بار،  با  مرتبط  خدمات 
با کشتی، خدمات  مرتبط  بازرگانی، خدمات  خدمات 
خدمات  ترکیبی،  خدمات  ساده،  خدمات  لجستیکی، 
و  بار  توزیع  باال،  افزوده  ارزش  ایجاد  با  چندگانه 
برای  پسکرانه  اراضی  و  اتوماتیک  به صورت  اطالعات 
یا  اول  نسل  بنادر  نوع  از  کشور  بنادر  همه  توسعه، 

دوم هستند. 

بنادر نسل اول کشور: بنادر بوشهر، شهید بهشتی و 
شهید کالنتری چابهار، خرمشهر، انزلی، نوشهر، لنگه 

و شهید باهنر 

امام  رجایی،  شهید  بنادر  کشور:  دوم  نسل  بنادر 
خمینی )ره( و امیرآباد 

سمت  به  حرکت  مسیر  که  می  دهد  نشان  بررسی  ها 
البته  و  است  دشوار  و  بسیار سخت  سوم  نسل  بنادر 
رقابت در صحنه منطقه ای  تشدید  و  با فشرده شدن 
و بین المللي، دشوارتر نیز خواهد شد. بنابراین وجود 
پشتیباني  منظر  از  فراسازماني  و  ملي  عزم  یک 
قانوني و مقرراتي  اقتصادی، فرهنگي،  سیاسي، مالي، 
مي شود.  محسوب  حرکت  این  در  حیاتي  الزامات  از 
توسعه یافته تر  بنادر  ایجاد  برای  تخصصي،  دیدگاه  از 

بایستي اقدام هایي با چهار محور زیر انجام داد:

در سند چشم  انداز سازمان بنادر 
و دریانوردی در بخش چشم انداز 

بخش بندری، بنادر ایران را 
انتخاب اول بازیگران جهانی و 

تسهیل  گر تجارت جهانی با ایران و 
منطقه تلقی كرده است

بنادر  به  دستیابی  در  بود.  خواهد  متصور  زمانی  بازه 
نرم  افزاری  سیستم  های  ارتقای  و  توسعه  سوم،  نسل 
و سخت  افزاری در همه زیرساخت  ها و روساخت  های 
ارتقای  می شود،  نشان  خاطر  است.  ضروري  بندری 
در  و  است  بزرگ  تحولی  سوم  به  دوم  نسل  از  بندر 
بیشتر بنادر جهان همراه با تغییر اساسی در سیستم 

حاکمیتی و به همراه آن مدرنیزه شدن بندر است. 

در بنادر نسل سوم جایگاه بندر از یک بندر محلی یا 
انحصاری، به یک بندر در ابعاد بین  المللی و رقابتی با 
ترافیک دریایی آن  بنادر قرار می  گیرد و حجم  دیگر 
الینری  منظم  خطوط  و  ورودی  کشتی  های  تعداد  با 
افزایش  بندر  پسکرانه  های  به  کاال  خروج  و  ورود  و 
شهرک  های  ایجاد  با  اشتغالزایی  میزان  می  یابد. 
افزوده  ارزش  به  منظور  بنادر و اطراف آن  صنعتی در 
می  کند.  پیدا  جانبی گسترش  و خدمات  کاالها  روی 
خودکفا  و  سودآور  اقتصادی  بنگاه  های  به  بنادر  این 
مورد  مالی  منابع  تأمین  دنبال  به  و  شده  تبدیل 
را  منابع   تأمین  و  سرمایه  گذاری  شرکت  های  نیاز، 
برخی  دلیل  همین  به  و  می کند  فعال  تر  بنادر  درون 
و  قانونگذار  طرف  از  مالی  حمایت  های  و  معافیت  ها 

مراجع  رسمی دولت را نیاز دارد.

در فرایند دستیابی به بندر نسل سوم، تغییر اساسی 
ترکیب  که  شیوه  اي  به  بندر  حاکمیتی  سیستم  در 
)که  راهبری  توانایی  و  انعطاف پذیری  نظیر  عواملی 
همراه  به  هستند(  خصوصی  بخش  شاخصه های  از 
بهره مندی از توان کنترل و چشم انداز بلندمدت )که 
مورد  می  باشند(  دولتی  سازمان های  قوت  نقاط  از 
سوم  نسل  حد  در  مدرن  بنادر  مدیریت  است.  نیاز 
و  شایسته  اجرای  و  تأمین  بر  متمرکز  باالتر  حتی  و 
نقش  اجرای   .۱ شامل:  بنیادین  نقش  پنج  مناسب 
 .۳ سیاستگذ اری،  و  برنامه ریزی   .۲ صاحب خانه  ای، 
و  نظارت   .۴ بین بخشي،  و  بین سازماني  هماهنگی 
بندر و ۵. آموزش  اعتالی مجموعه  مراقبت، پایش و 
و روزآمدسازی دانش بندر است. در خصوص پیشنهاد 
می  توان  سوم،  نسل  بنادر  در  صاحب  خانه  ای  رویکرد 
این  گونه بیان کرد که در برخی از کشورهای در حال 
توسعه، دولت  ها دربهای بنادر خود را به روی ترمینال 
اپراتورهای بین المللی و خطوط کشتیرانی برای انجام 
به  امر  این  کرده اند.  باز  بارگیری  تخلیه/  خدمات 
افزایش سرمایه گذاری، انتقال دانش و بهبود عملیات 
برگزاری  همچنین  مي شود.  منجر  بارگیری  تخلیه/ 
قابل اطمینان  روشی  به  عنوان  می  تواند  نیز  مناقصه 
ملی  منافع  تأمین  به  که  اصلح  اپراتور  انتخاب  برای 

قادر باشد، تلقی شود. 

تغییرات دیگری که در راهبردهای ارتقای نسل بندر 
ضروری بوده و همراه با تغییر مدل ساختار حاکمیتی 
بر  تمرکز  می   شود،  توصیه  صاحب خانه  ای  مدل  به 
برای  نیاز  بندر است. روند کلی مورد  پیشرفته شدن 
سوم  نسل  بندر  به  دستیابی  و  بندر  کردن  مدرنیزه 
مدل  تغییر  اصلی،  فعالیت  روی  تمرکز  بر  مشتمل 
مدیریت بندر به مدل صاحب خانه ای، استقالل و خود 
و  اصول  اتخاذ  بندر،  مدیریت  برای  بیشتر  مختاری 
شفافیت  و  بندر  مدیریت  سوی  از  بنگاه  داری  قواعد 

بیشتر و پاسخگویی است.

)مانند  نرم  ابعاد  هماهنگ  و  متوازن  توسعه  الف( 
)مانند  سخت  و  بنادر(  در  متمرکز  هوشمندسازی 
و  بندری  زیرساخت های  توسعه  و  پسکرانه  بهبود 
و  بنادر  در  حمل  ونقل  شیوه  های  سایر  با  یکپارچگی 
تولیدی  و  صنعتي  مراکز  توسعه  امکان  کردن  فراهم 

در اراضي پشتیبان(، 

بندری  روساخت های  و  زیرساخت ها  توسعه  ب( 
زیرساخت های  ایجاد  و  توسعه  امکان  کردن  )فراهم 
جامع  برنامه  ریزی  رویکرد  با  بنادر  در  مناسب 
لجستیکی،  خدمات  بازرگانی،  خدمات  درخصوص 
ارزش  ایجاد  با  چندگانه  خدمات  ترکیبی،  خدمات 
افزوده باال و توزیع بار و اطالعات به  صورت اتوماتیک(،

ج( اصالحات در ساختار بندر )مانند بهبود فرایندهای 
فعاالن  حضور  زمینه  افزایش  و  عملیاتی  و  سازمانی 
از  بهره مندی  با  بندری  عملیات  افزایش  و  بندری 

قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادي(،

به  توجه  )مانند  انساني  سرمایه های  ارتقاي  د( 
نیاز  با  ارتقای دانش متناسب  موضوع هاي آموزشی و 

پیش  بینی شده(.

جمع  بندي و پيشنهادها

ایران که بنا به موقعیت ممتاز جغرافیایی سال هاست 
می شود،  محسوب  جهان  بندری  پایگاه های  از  یکی 
ژئوپلیتیک  با مزیت  را  بنادر خود  همچنان مطلوبیت 
در منطقه، منطبق ساخته است. این موقعیت اگرچه 
کرده،  محسوس  بعضاً  تغییراتی  اخیر  سال   ۳۰ طی 
تغییر  چندان  جهان،  بنادر  بین  در  ایران  جایگاه  اما 
بیان  به  ابتدا  این گزارش  در  است.  نکرده  محسوسی 
بنادر  توسعه  نسل  از  بین  المللی  مراجع  طبقه  بندی 
اسناد  مستقیم  اشاره  عدم  بیان  از  پس  و  پرداخته 
بنادر،  نسل  ارتقای  راهبرد  به  کشور  توسعه  کالن 
قرارگیری  لحاظ  به  را  کشور  بنادر  موجود  وضعیت 
است.  داده  قرار  توجه  مورد  بندری  نسل  های  در 
اگرچه در نظام برنامه  ریزی توسعه بنادر می  توان پنج 
است  اما ضروری  متصور شد،  را  بندری  توسعه  نسل 
و  تحریم  و شرایط  امکانات کشور  نظرگیری  در  با  تا 
کشور،  تأمین  زنجیره  الگوی  و  فعلی  وضعیت  لحاظ 
جهت  گیری و مطالبه توسعه بنادر را تا افق ۱۰ ساله 
به گونه  ای تنظیم کرد که همه بنادر با مقیاس بزرگ 
و متوسط در نسل سوم و سایر بنادر حداقل در نسل 
حالت  در  دهند.  انجام  خدمات  رسانی  بتوانند  دوم 
بندر  دو  نسل حداقل  ارتقای  به  برنامه ریزي  مطلوب، 
این  در  نیز  پنجم  و  چهارم  نسل  مقیاس  در  کشور 
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با  رابطه  در  محور  داده  عملیاتی  بهره وری        
انتشار  کاهش  به  دستیابی  برای  موجود  کشتی های 
 (  IMO اهداف  به  رسیدن  برای  گلخانه ای  گازهای 
سازمان بین المللی دریانوردی( امری ضروری ست. اما 
راه  سریع  افزایش  دیجیتال،  کونگسبرگ  اظهار  بر  بنا 
به  منجر  اخیر  سال های  در  دیجیتال  جدید  حل های 
که  است  شده  کننده« ای   افزار»گیج  نرم  بازار  ایجاد 

ناوبری را برای کشتی داران دشوار ساخته است.

از  انتخاب  بزرگ  چالش   با  را  داران  کشتی  امر  این 
میان صف گیج کننده برنامه های دیجیتال مختلف از 
چندین فروشنده در دسته بندی هایی همچون نظارت 
بر عملکرد کشتی، مدیریت و بهینه سازی سفر، ناوبری، 
بندری،  عملیات های  کشتی،  و  محموله  کردن  دنبال 

کنترل لجستیک و تدارکات و اسناد، مواجه می سازد.

با  رابطه  در  مختلف  برنامه های  سنجی  کارایی  بدون 
که  دارد  وجود  ریسک  این  آن ها،  عملکردی  مزایای 

اتخاذ  ناآگاهانه ای  افزاری  نرم  کشتی داران تصمیمات 
کنند که، به طرز تناقض آمیزی، دستاوردهای بهره وری 
هستند  تالش  در  آن ها  می اندارند  خطر  به  را  ناوگان 
از  پشتیبانی  برای  که  آوردند  بدست  افزاری  نرم  از  تا 

تصمیم گیری ایجاد شده است.

»تازه واردان نسبی«
دریایی  عملکرد  خدمات  بازاریابی  رئیس  وارنر،  مارک 
از  بسیاری   « که  می نماید  اظهار  رجیسترز،  لیودز 
کشتی داران و اپراتورها هنوز نسبت به مزایای انتقال 

دیجیتال، تازه واردان نسبی هستند«.

هرچند، مطالعات صنعت نشان داده است که در حدود 
برآورده  برای  الزم  زدایی  کربن   دستاوردهای   %۵۰
ساختن هدف IMO برای کاهش ۵۰% انتشار گازهای 
عملیاتی  بهره وری های  از   ۲۰۵۰ سال  تا  گلخانه ای 
جدید  فناوری های  از  جدای  موجود،  کشتی های 

سوخت، منشأ می گیرد.
موجود  فناوری های  از  بهره وری ها  این  می رود  انتظار 
مصنوعی  هوش  از  که  شود  حاصل  تکامل  حال  در  و 
داده محور )AI( و یادگیری ماشین برای پشتیبانی از 
سوخت،  مصرف  همچون  حوزه هایی  در  تصمیم گیری 
بهره وری موتور، ناوبری و تعمیر و نگهداری پیشگیرانه 

استفاده می کنند.

رشد سريع بازاريابی ديجيتال
مالکان کشتی در تالش هستند تا با دیجیتالی کردن 
کاهش  برای  سوختی  بهره وری های  به  خود  ناوگان 
معیارهای  از  تا  یابند  دست  گلخانه ای  گازهای  انتشار 
MIOs EEXI )شاخص بهره وری انرژی کشتی موجود( 
و CII  ) نشان گر شدت کربن(، به دلیل الزم اجرا شدن 

در طی دو سال آینده، تبعیت کنند. 

معامالتی  سیستم  محتمل  پیاده سازی  این،  بر  عالوه 
کشتی  برای  اروپا  اتحادیه  گلخانه ای  گازهای  انتشار 
از سال ۲۰۲۳ ریسک جرائم مالی و توقیف های  رانی 
مطرح  کننده ای  آلوده  کشتی های  برای  را  احتمالی 
می کند که در آب های اروپا تردد می کنند، درحالیکه 
سبز  عملیات های  برای  نیز  فزاینده ای  تجاری  فشار 
و  کنندگان  مصرف  محموله،  صاحبان  جانب  از 

مؤسسه های مالی وجود دارد.

از این رو، در سال های اخیر دسته بزرگی از فروشندگان 
نرم  سیستم های  از  زیادی  تعداد  که  شده اند  پدیدار 
بهره  وسیع کشتی  بازار  از  تا  می کنند  ارائه  را  افزاری 

برند که به واسطه ایجاد کربن زدایی ایجاد شده است. 

شفافيت داده ها
بازار پرازدحام کنونی نرم افزار دریایی تفاوت زیادی با 
بولک،  شش سال گذشته دارد که در آن زمان استنا 
پیشگام  نفتکش سوئدی مسیر دیجیتال سازی  مالک 
را آغاز کرد تا سیستم های یکپارچه ناوگان خود را با 
عملکرد  مدیریت  برای  خود  افزار  نرم  پلتفرم  توسعه 

 US کشتی ارتقاء دهد، که به صورت نرم افزار مبتنی بر
مستقل   Orbit MI خدمات  کننده  تامین  عنوان  به 
تحول  و  پایداری  مدیر  بیورکبورگ،  پیتر  است.  شده 
استنا بولک بر این باور است که به دلیل نیاز فزاینده 
انتشار  مقررات  از  پیروی  برای  داده ها  شفافیت  به 
الزامات، و همچنین  گازهای گلخانه ای، طبقه و دیگر 
خواسته های ذینفعان همچون بانک ها و اجاره کنندگان 
برای عملیات های کشتی سبز،» راه  حل های دیجیتال 

کاماًل ضروری هستند«. 

او همچنین اظهار می کند: »ما پی بردیم که در شیوه 
پتانسیل  و  دارند  وجود  ناکارآمدی هایی  عملکردمان 
فناوری دیجیتال برای پرداختن به این مسائل را درک 
از  عملیاتی  داده های  ادغام  با  آن  واسطه  به  تا  کردیم 
منابع مختلف به یک پلتفرم رایج، کشتی های خود را 

کارآمد تر کنترل و هدایت کنیم«. 

ناوبری دشوارتر
استنا بولک راه حل های خود را توسعه داده است چرا 
که هنگامی که مسیر دیجیتال تکاملی خود را آغاز کرد 
چنین سیستم هایی به طور محدود و اندک در دسترس 
بودند، اما بیورکبورگ اذعان می کند: » امروزه هدایت 
و مسیریابی بازار نرم افزار برای کشتی داران دشوارتر 
است« چرا که برنامه های مختلف کشتی در سال های 

اخیر رشد سریع و ناگهانی داشته است. 

او همچنین توضیح می دهد که »پلتفورم های مختلف 
که  است  الزم  بنابراین  دارند.  مختلفی  ویژگی های 
کشتی دار تعیین کند به دنبال چه منافعی ست و هر 
سیستم چه چیزی ارائه می کند بدین ترتیب می تواند 

داده های عملیاتی مرتبط را فراهم سازد.«

تغيير در تفکر
همکاری  مسیر  در  بزرگی  قدم  کنون  تا  کونگسبرگ 
که  است  برداشته  خود  کوگنیفای  بازار  با  داده ها 
داده ها  و  است،  مختلف  فروشندگان  از  طیفی  شامل 
مصرف   Vessel Insight داده های  زیرساخت  از  را 
از  به دنبال کمک و حمایت  می کند، چرا که شرکت 

کشتی داران در مسیر دیجیتال آن ها ست.  

سیستمی  رویکرد  ما   « می نماید:  اظهار  اوانگر 
آگنوستیک را اتخاذ کرده ایم و همچنین از رقبای خود 
می خواهیم تا به بازار ملحق شوند چرا که بر این عقیده 
هستیم که همکاری بیشتر کلید اصلی دیجیتال سازی 

صنعت است.«

هر چند، واضح است که کشتیرانی مسیر طوالنی برای 
افزار  نرم  نویسی  برنامه  واسط   (  API اقتصاد  ایجاد 
مزایای  از  تا  می سازد  قادر  را  آن  که  دارد  کاربردی( 
استفاده و به اشتراک گذاری داده های کالن بهره برد.

جنگل دیجیتال؛ صاحبان کشتی با چالش انتخاب نرم افزار مواجه هستند
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به گزارش بایندر اخیرا در انجمن کشتیرانی و خدمات 
وابسته ایران جلسه ای با حضور جمعی از اعضای هیات 
مدیره شرکت هندی IPGL که مسولیت مدیریت بندر 
چابهار را در ایران به عهده دارند با حضور اعضای هیات 

مدیره و دبیرکل انجمن کشتیرانی برگزار شد.

در حاشیه این نشست مصاحبه ای با برخی از اعضای 
هندی این شرکت داشته ایم که در ادامه این مصاحبه 

را می خوانید.

سونیل موکاندان مدیرعامل شرکت IPGL که با اشاره 
مدیریت  قرارداد  سال ۲۰۱۸  از  آنها  اینکه شرکت   به 
بندر چابهار را با طرف ایرانی امضا کرده است، گفت: در 
امکانات، تجهیزات  از نظر  بندر چابهار مشکل اساسی 
و دیگر موارد شاید نداشته باشیم اما مسئله و مشکل 
اصلی عدم ورود محموله های بزرگ به این بندر است 
و هدف ما افزایش ورود و فعالیت بر روی تعداد بیشتر 

محموله در طول سال است.

وی افزود:باید توجه کنیم که مشکالت موجود بیشتر 
و شما  است  چابهار  بندر  بودن  تاسیس  تازه  دلیل  به 
نمیتوانید ناگهان حجم بار ورودی و خروجی یک بندر 
صورت  باید  آرام  آرام  امکان  این  و  دهید  افزایش  را 

بگیرد.

مدیره  هیات  اعضای  با  که  جلسه ای  به  اشاره  با  وی 
شد  برگزار  ایران  وابسته  خدمات  و  کشتیرانی  انجمن 
ایران  کشتیرانی  انجمن  مدیره  هیات  اعضای  گفت: 
بسیار پشتیبان و همراه بوده اند و دانش بسیار زیادی 
ایران  بنادر  مخصوصا  و  خود  کاری  حوزه های  در  را 

داشتند.

از  استفاده  با  قطعا  ما  گفت:  پایان  در  موکاندان 
راهنمایی و همراهی اعضای انجمن می توانیم وضعیت 
کشتیرانی در حوزه بندر چابهار را بهبود دهیم. با کمک 
انجمن  اعضای  از  با برخی  توافقاتی  انجمن کشتیرانی 
و  بارها  دریافت  و  ارسال  آنها  که  است  گرفته  صورت 
تا  دهند  انتقال  چابهار  بندر  به  را  خود  محموله های 
بتوانیم توان عملیاتی بندر چابهار را که امکانات الزم را 

نیز دارد افزایش دهیم.

همچنین اونمش شاراد مدیر عملیات شرکت IPGL به 
نیز  را  ناواشیوا هند  بندر  شکل همزمان معاون رئیس 
بر عهده دارد در این مصاحبه کوتاه گفت: همانطور که 
همکار بنده اعالم کرد ما مسائل و مشکالت گسترده ای 
فعالیت  نوع  هر  که  میدانید  شما  و  نداریم  چابهار  در 
دارد.  را  خود  به  مختص  مسائل  و  مشکالت  جدیدی 
بندر شهید بهشتی یک بندر جدید است و این اولین 
مرتبه است که ایران و هند در حوزه بندری اینچنین 
همکاری را آغاز کرده اند در حالی که پیش از خطوط 

موكاندان: ما قطعا با استفاده از 
راهنمایی و همراهی اعضای انجمن 
می توانیم وضعیت كشتیرانی در 
حوزه بندر چابهار را بهبود دهیم

نیز  منطقه  آن  که  هستید  مطلع  شما  افزود:  شاراد 
آنجا  به  اتصاالتی  جاده،  طریق  از  فقط  و  است  جدید 
وجود دارد و خط ریلی هنوز به آنجا نرسیده است. شما 
اضافه  کشور  یک  به  جدیدی  بندر  که  وقتی  میدانید 
می شود باید تمام کشور برای توسعه آن تالش کنند و 
باید کشورهای دیگر مانند کشورهای حوزه  همچنین 
از  استفاده  برای  را  افغانستان  مثل  و کشورهایی    CIS

این بندر ترغیب کنیم.

مدیر عملیات شرکت IPGL ادامه داد: نتیجه گرفتن از 
این فعالیت ها نیازمند زمان است و البته آن چیزی که 
ما تاکنون از این بندر بدست آورده ایم نیز شگفت آور 
برنامه ها  و  استراتژی ها  برخی  از  ما  البته  است.  بوده 
برای بخش های دیگر این کریدور مطلع نیستیم و این 
ساختار  یک  چابهار  بندر  اما  نیست  ما  فعالیت  حوزه 
ویژه دارد و اکنون بیش از ۱۰ درصد از توان این بندر 
بنادر  سازمان  اخیرا  که  همانطور  نمی شود.  استفاده 
بنادر جدید  برنامه ساخت  اعالم کرده است که  ایران 
را متوقف کرده به توسعه بنادر می پردازد، ما هم این 

دریانوردی مشترکی میان ایران و هند فعال بوده است 
اما این اولین بار است که یک بندر ایرانی توسط یک 
شرکت هندی مدیریت می شود و هنوز زمان زیادی 
برخی  قطعا  و  است  نگذشته  فعالیت  این  اجرای  از 

مشکالت بر سر راه ما وجود دارد.

آن  کامل  توسعه  از  پس  چابهار  بندر  ظرفیت های  تمام  از  اگر 
استفاده شود، این بندردر آینده مهم ترین بندر ایران خواهد بود

در مصاحبه اختصاصی بایندر با مدیران شرکت هندی IPGL مطرح شد:
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یک  ظرفیت  تمام  از  که  وقتی  شما  که  می گوییم  را 
بنادر  ساخت  سراغ  به  باید  بعد  کردید  استفاده  بندر 

جدید بروید.

این مسئول بندری هندی تاکید کرد: وجود بنادر در 
هر کشوری کامال وابسته به نیازها و امکانات آن کشور 
و  امکانات  تمام  از  اگر  می گویم  شما  به  من  و  است 
به  آن  کامل  توسعه  از  پس  چابهار  بندر  ظرفیت های 
بهترین  و  مهم ترین  بندر  این  شود،  استفاده  درستی 

بندر ایران در آینده خواهد بود.  

وی افزود: انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با 
هدایت اعضای هیات مدیره آن امکان ارائه ظرفیت ها 
و امکانات بسیاری را به ما و بندر شهید بهشتی چابهار 
بازیگران صنعت  از همه  انجمن مجموعه ای  این  دارد. 
است و فورواردها، چارترکننده ها، اپراتورهای کانتینری، 
خطوط کشتیرانی و اپراتورهای بندری و دیگر فعاالن 
این اکوسیستم را در خود دارد و به همین علت یکی 
از مهم ترین بازیگران صنعت لجستیک در ایران انجمن 
بهشتی  شهید  بندر  به  می تواند  که  است  کشتیرانی 

چابهار کمک کند که به آنچه هدف دارد برسیم.

 الزم به ذکر است که نشست اعضای هیات مدیره و 
با  ایران  وابسته  خدمات  و  کشتیرانی  انجمن  دبیرکل 
 India Ports مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت
global limited که وظیفه مدیریت بندر چابهار را 
انجمن کشتیرانی و  ایران به عهده دارند در محل  در 

خدمات وابسته ایران برگزار شد.

انجمن  مدیره  مدیره  هیات  رئیس  مختاری،  روزبه 

این  ابتدای  در  ایران  وابسته  خدمات  و  کشتیرانی 
نشست ضمن خوشامدگویی به نمایندگان این شرکت 
اما  بودیم  بسیاری  مشکالت  شاهد  گذشته  در  گفت: 
اینروزها ما بیشتر به برنامه توسعه ای برای آینده فکر 
می کنیم.  ظرفیت ها، تجربه ها و ارتباطات بسیاری در 
میان اعضای انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران 
وجود دارد که ما می توانیم با کمک هم به توسعه بندر 

چابهار کمک کنیم.

سونیل موکاندا مدیرعامل شرکت ایندیا پورتس گلوبال 
لیمیتد نیز در این نشست گفت: اخیرا دوباره بازدیدی 
که  بودم  موضوع  این  شاهد  و  داشتم  چابهار  بندر  از 
ظرفیت های بسیار خوبی در بندر چابهار موجود است 
و ما بدنبال رشد این ظرفیت ها هستیم. ما بدنبال آن 
هستیم که حضور بار و شناورهای بیشتری را در این 
بندر شاهد باشیم تا بتوان از تمام ظرفیت موجود این 

بندر استفاده کامل برد.

ایندیا پورتس  اومش شاراد عضو هیات مدیره شرکت 
هم  هند  ناواشیوا  بندر  مدیره  هیات  عضو  و  گلوبال 
ابتدای این نشست با تاکید دوباره بر نکاتی که گفت 
شد، اضافه کرد: ما تمام تالش خود را انجام می دهیم 
که بندر چابهار به یک بندر مهم در صنعت تبدیل شود. 
هند بدنبال رشد بندر چابهار است و در همین راستا ما 
تخفیف های مختلفی را نیز برای سرویس های رفت و 
برگشتی از و به این بندر در نظر گرفته ایم. ما در حال 
حاضر در یک قرارداد کوتاه مدت هستیم و بدنبال یک 
قرارداد طوالنی مدت با سازمان بنادر ایران و وزارت راه 

هند هستیم.

همکاری  داد:  ادامه  ناواشیوا  بندر  مدیره  هیات  عضو 
وابسته  و خدمات  انجمن کشتیرانی  عنوان  به  با شما 
ایران در مرکز برنامه های ما قرار دارد و بدون حمایت 
ما  و  است  پایین  بسیار  موفقیت  احتمال  شما  فعاالنه 
اینجا هستیم که این اتفاق بیافتد همانطور که من نه 
فقط به نمایندگان از شرکت ایندیا پورتس گلوبال بلکه 
به نمایندگی از بنادر و وزارت کشتیرانی هند در این 
در  که  بشنویم  شما  از  تا  کرده ام  پیدا  نشست حضور 
این مسیر ما باید چه کارهایی برای توسعه این کریدور 

مهم انجام دهیم. 

شاراد:  اگر از تمام ظرفیت های 
بندر چابهار پس از توسعه كامل 

آن استفاده شود، این بندر 
مهم ترین و بهترین بندر ایران در 

آینده خواهد بود
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انجمن کشتیرانی تریبون صنف 
از  قسمتی  باید   همه  و  است 
وقت خود را بدون چشم داشت 
خود  صنفی  تشکل  صرف  مادی  

کنیم

امید ملک:امید ملک:



گزارش

12 اردیبهشت 1401

انجمن  مدیره  مدیره  هیات  سابق  رئیس  ملک  امید 
کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در گفتگو با بایندر 
دریایی  نیروی  از  جنگ  از  بعد  امید  با  داشت:  اظهار 
بیرون آمدم اما با توجه به دانشم و تجربه ام در زمینه 
دریا تالش کردم کسب و کارم را در این زمینه داشته 
عنوان  به  شرکت  دو  در  سال  چندین  بنابراین  باشم. 
را  خود  ۷۹ شرکت  سال  در  و  کردم  کار  شعبه  مدیر 

تاسیس کردم و اکنون به تازگی بازنشسته شدم.

وی با بیان اینکه در طول این دوران نشیب و فرازهای 
زیادی دیدیم و کارهای بسیار زیادی انجام شده است 
گفت: به طور کلی لجستیک و حمل و نقل که به طور 
ارزان ترین  اینکه  خاص می شود کشتیرانی به لحاظ 
در جهان  را  بزرگ  احجام  و  است  نقل  و  شیوه حمل 
می توان با این شیوه جابجا کرد دارای اهمیت است و 
زیر ساخت توسعه جوامع به شمار می رود. همینطور 
که می بینیم در دو مرحله ای که کشورمان در تحریم 
آسیب  که  سنگرهایی  اولین  است  گرفته  قرار  شدید 
دید، ارتباطات خارجی و حمل و نقل های کشور بود 
و هزینه بسیار زیادی را به مردم تحمیل می کند که 
معموال به صورت تورم در اقتصاد نشان داده می شود.

 OECD ملک خاطرنشان کرد: آنقدر این مهم است که
هم شاید برای اولین بار در دو سه دهه گذشته سهم 
حمل و نقل را در تورم جهانی بسیار باال اعالم کرد که 

بخشی از آن بابت وجود کرونا است.

توجه  با  متاسفانه  کار  مسیر  در  افزود:  همچنین  وی 
اینکه بیشتر قوانین و نهادهای حاضر در کشور به  به 
صورت بهره کشی بنا شده اند و بخش خصوصی خیلی 
انجمن  به  همکاران  که  است  شایسته  ندارد  فعالیت 
انجمن  از  را  خود  های  خواسته  و  کنند  زیادی  توجه 
داشته  تری  قدرتمند  و  واحد  صدای   تا  ببرند  پیش 
باید  بزرگ  شرکتهای  برسد.  جایی  به  بتواند  و  باشند 
باشند  داشته  کشتیرانی   انجمن  از  اقتصادی  حمایت 

چون انجمن تریبون این صنف است.

این سطح  در  تر  رنگ  پر  بنابراین حضور  ندارد  مالک 
شدن  جهانی  آورد.  می  در  اهتزاز  به  را  کشور  پرچم 
بدون کانتینر محقق نمی شد همانطور که موز را جابجا 
می کند بسیاری از نیازمندیها با حمل کانتینری ایجاد 

شد. بنابراین باید حضورمان را پررنگ تر کنیم.

به  دریایی  صنعت  بیشتر  هرچه  اینکه  بیان  با  وی 
کشورها متصل باشد هزینه تمام شده آن کشور کاهش 
می یابد اظهار داشت: شوربختانه با تحریم ها و خروج 
شرکتهای کشتیرانی بزرگ از بازار ایران اقتصاد آسیب 
تصمیم  مراکز  این  داریم  انتظار  ما  است.  شده   پذیر 
گیری اقتصادی و سیاسی انجمن های صنفی بتوانند 
تاثیر بگذارند در افکار تصمیم گیران تا بیشتر دریایی 

بشویم تا رشد اقتصاد کشور را شاهد باشیم.

وی در توصیف انجمن کشتیرانی گفت: همه باید خود 
را در معرض آرای عمومی قرار دهند . باید قسمتی از 
بدون چشم داشت مادی  صرف تشکل  را  وقت خود 
کالن  مسیر  در  کار  این  بایستی  و  کنیم  خود  صنفی 
باشد و عموم از آن منتفع شوند. جایگاه انجمن خیلی 
مهم است و هرچقدر انجمن ها بزرگتر باشد شرکت ها 
توسعه بهتری می یابند . یکی دیگر از امتیازات انجمن 
نگاه به جایگاه نیروی انسانی است باید انجمن از طرف 
اعضای آن حمایت بشود. تا انجمن شرایط کسب و کار 

را اصالح کند. 

حمایت  باید  بزرگ  شرکتهای  کرد:  تصریح  ملک 
چون  باشند  داشته  کشتیرانی   انجمن  از  اقتصادی 
فعلی  اقتصادی  نظام  است.  این صنف  تریبون  انجمن 
خیلی نمی تواند پایدار باشد و در آینده نه چندان دور 

اقتصاد چارچوب های درست خود قرار می گیرد.

هیئت  در  خودم  شخصی  تجربه  داشت:  اشاره  ملک 
استدالل  تالش،  رغم  به  که  است  این  انجمن  مدیره 
آوردن از کشورهای دیگر در حوزه فعالیت های دریایی 
با کمال تاسف نهاد های دولتی پذیرش نمی کردند که 

راه و روش خود را تغییر دهند.

وی گفت: با کمال تاسف مدیرانی که در کشور بودند 
با آوردن قانون فوب نه تنها خدمت نکردند بلکه بخش 
با  و  کردند  محروم  کشتیرانی  صنعت  از  را  خصوصی 
قوانینی چون عوارض پرچم اصالتا قانون مجلس برای 
وزارت  و در سال ۷۲ در  کامیون ها وضع شده است 
راه و ترابری آن زمان حمل و نقل هوایی و دریایی را 
هم در آئین نامه داخلی وارد می کنند. بنابراین رویه 
نیست.  مجلس  مصوب  قانون  چون  است  غلط  فعلی 
دیوان  نرسیدیم،  نتیجه  به  کردیم  کاری  هر  متاسفانه 
عدالت اداری هم به آن وقعی ننهاد، آقای وزیر هم می 
فرماید این آئین نامه ده ها میلیارد تومان درآمد ایجاد 
می کند برای سازمان راهداری و پایانه های کشور و ما 

نمی توانیم بودجه این نهاد ها را کم کنیم.

وی گفت: همه این اتفاقات تجمیع می شود و در اقتصاد 
ملی و کالن خود نمایی می کند. این نه حقوقی است و 
نه شرعی است چرا که فضولی در معامله دیگران تلقی 
می شود و نهایتا هزینه انجام کار را برای وارد کننده و 
صادرکنندگان افزایش می دهد. ما امیدواریم که باز هم 
با تالش بیشتر همکاران ما در شرکت های نمایندگی 
کشتیرانی و کشتیرانی بتوانیم منطق را به فضای کسب 

و کار و نظام لجستیک کشور وارد کنیم.

در  انسانی  نیروی  موضوع  اهمیت  به  اشاره  با  ملک 
در  آموزش  و  انسانی  منابع  در  گفت:  دریایی  صنعت 
گذار  اثر  های  قدرت  های  مولفه  از  یکی  ما   صنعت 
کشور  کدام  ببینیم  باید  یعنی  است  جهانی  حضور 
هرچه  بنابراین  دارد  را  ها  اقیانوس  در  حضور  قدرت 
به  کنیم  تر  پیشرفته  و  بیشتر  را  تان  تجاری  ناوگان 
دریا  یابد.  توسعه می  نظامی  ناوگان  میزان هم  همان 
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توسعه تجارت دریایی آسیا
    اخیرا آنکتاد در گزارشی پیرامون حمل و نقل 
دریایی در سال ۲۰۲۱، آسیا را به عنوان منطقه 
 ۲۰۲۰ سال  در  دریایی  جهانی  تجارت  در  برتر 
شناخته است که این امر به دلیل تخصیص سهم 
این  به  شده  بارگیری  کاالهای  کل  درصدی   ۴۱
منطقه است. در حالی که همه گیری کووید-۱۹ 
به  اتکا  کاهش  آوری،  تاب  پیرامون  را  مباحثی 
تولید به ویژه در آسیا برانگیخته است، بر اساس 
آینده  در  چین  رود  می  انتظار  مذکور  گزارش 
نزدیک همچنان به عنوان منطقه تولیدی پیشرو 

باقی بماند.

 تاب آوری آسيا

همه گیری کوید-۱۹ تغییرات چشمگیری را در 
 ۲۰۲۰ و   ۲۰۱۹ سالهای  میان  آسیایی  تجارت 
ایجاد نمود. این تغییرات به ویژه در منطقه آسیای 
دور بیشتر به چشم میخورد. به دنبال اولین شوک 
به  آسیا  از  کانتینرها  حجم  کوید-۱۹،  از  ناشی 
آمریکای شمالی بین سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ 
تا سه ماهه اول ۲۰۲۰ به میزان ۱۳ درصد کاهش 
یافت، اما در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ ،به میزان 
۳۶ درصد افزایش یافت که این امر نشان دهنده 
افزایش جریان حمل بار در مقابل تقاضای مصرف 

کننده است.

تجاری،  جریان  در  بزرگ  نوسانات  این  دنبال  به 
سال ۲۰۲۰ شاهد افزایش ۸.۲ درصدی در مسیر 
مسیر  در  تجارت  مقابل،  در  بود.  منطقه  تجارت 
کاهش  درصد   ۶.۲ با   ۲۰۲۰ سال  در  آسیا-اروپا 
به  توجه  با  گزارش،  این  اساس  بر  شد.  مواجه 
انعطاف پذیری تجارت کانتینری منطقه و احیای 

کانتینری  بنادر  ظرفیت  صادرات،  وضعیت  سریع 
آسیا در سال ۲۰۲۰ به میزان ۴.۰ درصد کاهش 
یافت. این منطقه موقعیت خود را به عنوان قطب 
جهانی برای تردد کانتینری محفوظ نگه داشته و 
در سال گذشته حدود دو سوم تجارت کانتینری 

جهان در بنادر کانتینری آسیایی جابجا شد.

مناسب  وضعیت  نیز  منطقه  کشتیرانی  خطوط 
به طوری که  دارند،  مناطق  به سایر  تری نسبت 
 ۲۰۲۱ سال  دوم  ماهه  سه  در  برتر  اقتصاد  پنج 
چین،  از  عبارتند  که  هستند  مستقر  آسیا  در 
هنگ کنگ )منطقه تجاری ویژه، چین(، مالزی، 

جمهوری کره و سنگاپور پیشتاز بوده اند.

 بزرگترين ارائه دهندگان خدمه دريانوردی

ارائه دهندگان خدمه دریایی براساس رتبه بندی 
به ترتیب فیلیپین، اندونزی، چین، هند و روسیه 
برای  مهمی  درآمد  منابع  دریانوردان  میباشند. 
به   – روند  به شمار می  تامین کننده  کشورهای 
عنوان مثال، فیلیپین در سال ۲۰۱۹ ،۵.۶ میلیارد 
اما  نمود.  کسب  درآمد  خود  دریانوردان  از  دالر 
کاهش  درصد   ۸.۲ با  در سال ۲۰۲۰  میزان  این 
خدمه  تغییر  بحران  رسید.  دالر  میلیارد   ۴.۶ به 
است، صدها  کووید-۱۹  از همه گیری  ناشی  که 
هزار دریانورد را سرگردان کرده است و همچنین 
در  حضور  برای  نام  ثبت  به  قادر  افراد  از  برخی 
دریا نیستند. بر اساس گزارش آنکتاد، پایان دادن 
به این بحران، با توجه فوری از سوی کشورهای 
دارای بندر و تامین کننده نیروی کار با همکاری 

سازمانهای بین المللی مربوطه نیازمند است.

است  آمده  گزارش  این  از  دیگری  بخش های  در 
زنان  سوی  از  بندری  مدیریت  زمینه  در  آسیا 
پیشتاز است. در مقوله سنجش مشارکت زنان در 
نیروی کار بندر، اعضای آسیایی باالترین میانگین 
زنان در نقشهای مدیریتی و اداری را با میزان ۵۲ 
درصد دارا هستند که میانگین مذکور در اروپا ۳۹ 

درصد میباشد.

اروپا  و  دور  شرق  میان  آهن  راه  تردد  حجم 
ازدحام  دلیل  به  کشتیرانی  است.  یافته  افزایش 
دنبال  به  کشتی  ظرفیت  کمبود  و  بندری  حمل 
تامین  زنجیره  حلهای  راه  و  جایگزین  مسیرهای 
نقل  و  حمل  های  شرکت  از  برخی  لذا  است. 
علیرغم هزینه های باالتر، به حمل و نقل هوایی 
حمل  دور-اروپا،  شرق  مسیر  در  اند.  آورده  روی 
و نقل ریلی نیز شرکت های حمل بار را به خود 

جذب کرده است.

ایاالت  سوی  از  شده  اعمال  های  تعرفه  افزایش 
بروز  به  منجر  چینی  کاالهای  بر  آمریکا  متحده 
سال  در  است.  شده  آسیا  در  تولید  در  تغییرات 
در  را  بازار چین  از  بزرگی  ،کامبوج سهم   ۲۰۲۰
به  متحده  ایاالت  کریسمس  های  چراغ  واردات 

خود اختصاص داد. 
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به گزارش بایندر به نقل از راشاتودی، روسیه طرحی 
به هند پیشنهاد داده که طبق آن این کشور می تواند 
یا یورو پرداخت کرده  را به دالر  هزینه نفت روسیه 
کاالها  سایر  برای  روبل  و  روپیه  مکانیسم  یک  از  و 

کند. استفاده 

بیشتر  تجارت  جدید،  مکانیزم  این  طراحی  از  هدف 
اقتصادی  افزایش فشار  ارزهای محلی در بحبوحه  با 
مقامات  است.  اوکراین  به  حمله  به خاطر  روسیه  بر 
هند  مرکزی  بانک  همچنین  و  روسیه  مرکزی  بانک 
این  مورد  در  کشور  این  دارایی  وزارت  مشارکت  با 

می کنند. مذاکره  پیشنهاد 

شنبه  روز  در  هند  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
درحال  داخلی  وزارتی  گروه  یک  داد  اطمینان 
با  پرداخت  مکانیزم های  به  مربوط  مسائل  بررسی 
مسکو جهت تثبیت روابط اقتصادی با روسیه است.

زمان  از  که  است  بزرگی  اقتصادهای  ازجمله  هند 
از  فزاینده  فشار  علی رغم  و  اوکراین  جنگ  آغاز 
اقتصادی  روابط  کاهش  برای  غربی  سوی کشورهای 
تجارت  کشور  این  با  همچنان  مسکو،  با  نظامی  و 
محکوم  را  اوکراین  جنگ  آشکارا  هند  می کند. 

نکرده است.

واردات هند از روسیه در ۱۱ ماه از سال مالی ۲۲-
یعنی  داشت  افزایش  دالر  میلیارد   ۸.۶۹ تا   ۲۰۲۱
کل  در  کشور  این  واردات  کل  از  باالتر  درصد   ۵۸
دالر  میلیارد   ۵.۴۸ به  که   ۲۰۲۰-۲۱ مالی  سال 

می رسید.

 ۲۰۲۱ آوریل  از  هم  روسیه  به  صادرات  دراین بین، 
دالر  میلیارد   ۳.۱۸ تا  میالدی  جاری  سال  فوریه  تا 

است. افزایش یافته 

 UPSیوپی اس آمریکایی  پست  و  حمل ونقل  شرکت 
تصمیم گرفت فعالیت های تجاری خود را در روسیه، 

بالروس و اوکراین متوقف کند.
شرکت  که  داد  گزارش  سه شنبه  روز  رویترز 
تصمیم   UPSیوپی اس آمریکایی  پست  و  حمل ونقل 
روسیه،  در  را  خود  تجاری  فعالیت های  است  گرفته 
بالروس و اوکراین متوقف کند. بنا بر گزارش ها، این 
اقدام به دلیل درگیری های جاری در اوکراین صورت 

است. گرفته 

که  زمانی  یعنی  فوریه  ماه  اواخر  یوپی اس  شرکت 
روسیه عملیات نظامی خود را در اوکراین آغاز کرد، 
به همراه یکی دیگر از غول های پستی ایاالت متحده 
و  روسیه  به  بسته  تحویل  فدکس،  شرکت  یعنی 
این گزارش، هیچ  اساس  بر  را متوقف کرد.  اوکراین 
چه زمانی  که  نکرده اند  اعالم  شرکت  دو  این  از  یک 
سر  از  منطقه  این  در  را  خود  خدمات  دارند  قصد 

بگیرند.

کشور  سه  هر  به  مستقیم  تحویل  رویترز،  به گفته 
کمتر از ۱ درصد از درآمد یوپی اس در سال ۲۰۲۱ 
توقف  انتظار می رود که  به همین دلیل،  بوده است، 
قابل توجهی  ضرر  منطقه  این  در  یوپی اس  فعالیت 

برای این شرکت نداشته باشد.

بحبوحه  در  قیمت ها  افزایش  از  پس  شرکت  این 
سه شنبه،  روز  اوایل  الکترونیک،  تجارت  افزایش 
گزارش درآمد فصلی بهتر از حد انتظار را ارائه کرد.

بر اساس داده های آماری، یوپی اس در سه ماهه اول 
سال جاری میالدی ۲۴.۴ میلیارد دالر درآمد کسب 
میلیارد   ۲۳.۷۸ انتظارات  از  بیش  که  است  کرده 

است. تحلیلگران  دالری 

بازرگانی  اتاق  که  بیانیه ای  اساس  بر       
برزیل  صادرات  کرده،  منتشر  برزیل  و  اعراب 
به ۲۲ کشور عضو اتحادیه کشورهای عربی در 
قیمت  بحبوحه جهش  در   ۲۰۲۲ اول  سه ماهه 
ذخیره سازی  به  تمایل  و  کشاورزی  کاالهای 

مواد غذایی افزایش یافت.
آمده  برزیل  و  اعراب  بازرگانی  اتاق  بیانیه  در 
گروه  این  به  برزیل  صادرات  مجموع  که  است 
رسیده  دالر  میلیارد   ۳.۸۶ به  دوره  این  در 
به  نسبت  افزایش  درصد   ۳۴ تقریباً  که  است 
بیانیه  این  است.  داشته  قبل  مدت مشابه سال 
دو  عنوان  به  اوکراین  و  روسیه  به  اشاره  با 
و  گندم  مانند  محصوالت  عمده  تأمین کننده 
روغن آفتابگردان اشاره کرد که افزایش فروش 
نشان دهنده  همچنین  عربی  کشورهای  به 
تجارت  در  اوکراین  و  روسیه  مشارکت  کاهش 

جهانی غالت و کود است.
سنگ آهن که بیشتر فروش برزیل به کشورهای 
به  اول  سه ماهه  در  می دهد،  تشکیل  را  عربی 
درصد   ۱۲.۵ که  رسید  دالر  میلیون   ۶۹۰.۲۹
را  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  کاهش 
شدید  تقاضای  دیگر،  سوی  از  می دهد.  نشان 
صادرکنندگان  نفع  به  غذایی  محصوالت  برای 
داشتند.  بادآورده ای  درآمد  که  بود  برزیلی 
افزایش  درصد   ۱۱ تقریباً  مرغ  گوشت  فروش 
حالی  در  رسید،  دالر  میلیون   ۵۹۱ به  و  یافت 
که فروش شکر تقریباً ۲۰ درصد افزایش یافت 
و به ۵۸۸.۸ میلیون دالر در سه ماه اول سال 

رسید.
افزایش  درصد   ۱۲۲.۸ سویا  محصوالت  فروش 
حالی  در  رسید،  دالر  میلیون   ۳۱۸ به  و  یافت 
دالر  میلیون   ۲۸۵.۸۶ به  گندم  صادرات  که 
نشان  را  درصدی   ۴۳۸.۰۶ جهش  که  رسید 
اساس  بر  است.(  شده  برابر   ۵ از  )بیش  داد. 
و  ذرت  فروش  همچنین  برزیل  داده ها،  این 
گوشت گاو منجمد را به ترتیب ۲۷.۲۱ درصد 
افزایش  عربی  کشورهای  به  درصد   ۱۶۵.۷۳ و 

داده است.
گفته که کشورهای  برزیل  بازرگانی عرب  اتاق 
خارج از جهان عرب مایلند تأمین مواد غذایی 
برای  موهبت  یک  این  که  کنند  تضمین  را 

صادرکنندگان مواد غذایی برزیل است.
کاهش  که  کرد  نگرانی  ابراز  اتاق  حال،  این  با 
احتمالی واردات کود از روسیه و بالروس، تحت 
محصول  بر  می تواند  غرب،  تحریم های  تأثیر 
غالت ۲۰۲۳/۲۰۲۲ برزیل تأثیر منفی بگذارد.

واردات  برابری   5 افزایش 
گندم کشورهای عربی از برزیل 

در بحبوحه جنگ اوکراین

راه حل روسیه برای هند جهت 
دور زدن تحریم های غرب

یو پی اس هم از روسیه رفت
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