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سال 1397 با همه فراز ونشیبی که در حوزه حمل ونقل دریایی و بندری 
داشت به پایان رسید. بازگشت تحریم های ظالمانه و عدم وفای به عهد 
آمریکایی ها مشکالت عدیده ای را برای این صنعت پویا در کشورمان ایجاد 
کرد. با این حال، ارائه راهکارهای مختلف در کنار توجه به ظرفیت بنادری 
همچون چابهار از جمله نکات مثبت سالی بود که به پایان رسید. در تایم الین 
این شماره به اتفاق های مهم دریایی و بندری سال 1397 اشاره شده است.

  با ایجاد فضای پارکینگ کامیونی در پسکرانهداسـتان جـلد .....
  بندر روتردام شرایط خود را

 برای خروج بریتانیا از اتحادیه
اروپا آماده می کند

به همت مرکز آموزش انجمن کشتیرانی انجام شد
 بازدید کارآموزان مهارت های

 دریایی و بندری ایران از
گمرک غرب تهران

ای همه
نو شدن ز تو

تایم الین 97؛
کشتیرانی در سالی 

که گذشت

تغییرات ناگهاني 
تي اچ سي 

صادراتي
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جلسه کمیته تخصصی-مشــورتی کانتینری در انجمن 
کشــتیرانی و خدمات وابســته ایران برگزار شد. قاسم 
شــریفی، رئیس کمیته کانتینری در خصوص برگزاری 
این جلسه اظهار کرد: سومین جلسه کمیته تخصصی-

مشورتی کانتنیری با حضور اکثریت اعضا و مهمان هایی 
از شرکت های عضو گروه کانتنیری برگزار شد.  شریفی 
در خصوص موارد مطرح شده در این جلسه گفت:»تعیین 
شــرایط احراز صالحیت عضویت در گــروه کانتینری، 
بررســی تبعات منفی حذف تخفیف برای تی.اچ.ســی 
کانتینرهای صادراتی بدون اعــالم قبلی به ذینفعان که 
باعث خســارت های عدم دریافت مابه التفاوت شــده و 

همچنین بررســی تعرفه های هزینه های محلی در سال 
98 از جمله مواردی بود که مــورد بحث و گفت وگوی 
اعضای کمیته کانتنیری قرار گرفت.« شــریفی افزود: 
»بررســی تعرفه هزینه های محلی در سال 98 علیرغم 
وجود تغییرات شدید در شــاخص های اقتصادی که در 
ســال 97 بین 40 تا 164 درصد اعالم شــده بود، مورد 
بحث واقع شد. اعضای کمیته به همین منظور با افزایش 
20 درصدی افزایش هزینه ها در بهای تمام شــده کاال 
و خدمات در ســال 98 موافقت کردند. بــه این ترتیب، 
افزایش 20 درصدی تعرفه هزینه های محلی در ســال 

جدید با موافقت اعضا تصویب شد.« 

پاسخی محکم به اقدام علیه 
کشتیرانی ایران می دهیم

بهره برداری از اسکله ۵۰ هزار تنی 
مجتمع بندری نگین بوشهر

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مجموعه ای که فعالیت آن 
توسعه ای محسوب می شود نمی تواند در قالب مدیریت خدمات 

کشوری عملکرد مستقلی داشته باشد و برای فعالیت های توسعه ای 
خود بایستی از دولت مجوز بگیرد. این امر باعث کند شدن 

فعالیت های سازمان بنادر و دریانوردی می شود.

 تغییرات  ناگهاني
تي اچ سي صادراتي

کارآمـوزان آموزشـگاه آزاد فنی-حرفـه ای 
مهارت هـای دریایی و بندری ایـران از گمرک 

غـرب تهـران بازدیـد کردند.
ایـن بازدیـد بـا هماهنگـی مرکـز آمـوزش 
انجمـن کشـتیرانی و خدمـات وابسـته ایـران 

انجـام شـد. 
در ایـن بازدیـد، دانـش پژوهـان بـا انـواع 
تجهیزات کانتینـری، محوطه کانتیـری، انواع 
کانتینرهـا، انبارهـای تخصصـی و بخش های 

دیگـر آشـنا شـدند.
علیرضـا چشـم جهان بـا تشـریح مـوارد فوق، 
توضیحـات کاملـی در خصـوص هـر کـدام از 
این بخـش ها بـه دانـش پژوهـان ارائـه داد. 

گفتنـی اسـت، دوره فـوق الذکـر در دو بخش 
تئـوری و عملـی و بـه همـت مرکـز آمـوزش 
انجمـن کشـتیرانی و خدمـات وابسـته ایـران 
برگـزار شـد. همچنـی در پایـان ایـن دوره 
آزمـون تخصصـی از سـوی سـازمان فنـی و 
حرفـه ای برگـزار و پـس از برگـزاری آزمـون 
تخصصـی، بـه دانـش پژوهـان گواهینامـه 

معتبـر اعطـا خواهـد شـد. 

خـبر
ویـژه 

رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی خبر داد

 به همت مرکز آموزش انجمن کشتیرانی
 انجام شد

حسین هاشمی تختی نژاد |  عضو کمیسیون عمران مجلس   ¦     

نخست وزیر رژیم صهیونیستی 1۵ اسفند ماه در اظهاراتی 
صادرات نفت جمهوری اسالمی ایران را قاچاق نفت خطاب 
کرد و با تهدید تلویحی نفتکش های ایرانی گفت: نیروی 
دریایی اســرائیل می تواند در صورت لزوم جلوی قاچاق 
نفت ایران را بگیرد. امیر سرتیپ »امیر حاتمی« وزیر دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: قطعا اگر چنین قصدی 
داشته باشند این موضوع به عنوان یک ناامنی بین المللی و 
راهزنی تلقی می شود و جمهوری اسالمی توان الزم را برای 

پاسخ محکم و قاطع به این اقدامات دارد. 

دو پروژه احداث اسکله ۵0 هزار تنی مجتمع بندری نگین 
و پروژه الیروبی اســکله نگین تکمیل و به بهره برداری 
رســید و عملیات اجرایی پروژه الیروبی اساسی کانال 
داخلی و خارجی بندر بوشــهر و عملیات اجرایی جاده و 
پل دسترسی جزیره نگین جریان سفر به استان بوشهر با 
دستور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد. با تکمیل این پروژه 
بهره برداری از اسکله بتنی به طول ۳00 متر و عرض ۳0 
متر با استفاده از 4 هزار تن میلگرد و 7۵00 متر مکعب  

در 19 ماه آغاز شد.

بازدید کارآموزان مهارت های 
دریایی و بندری ایران از 

گمرک غرب تهران
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سازوکار ویژه مالی هند برای 
تجارت با ایران فعال بوده است

 تعداد کانتینرهای جهان به
۲۲ میلیون ۸۰۰ هزار TEU رسید

»قوانین جدید آیمو یک مزیت رقابتی جدید را برای صنعت 
انرژی آمریکا ایجاد می کند. چرا که این صنعت طی 1۰ سال 
گذشته، 1۰۰ میلیارد دالر در بخش انرژی و تولید سوخت پاک 
سرمایه گذاری کرده است.«

کن اسپین  |   
 سخنگوی ائتالف محیط زیست آمریکا   ¦     

اداره بندری روتردام هلند ۵ فضای اختصاصی پارکینگ 
را در پسکرانه برای شرایط خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 
آماده می کند. این فضای پارکینگی قابلیت جانمایی 700 
دستگاه کامیون را داراست. این اقدام مدیر بندری روتردام 
در راستای آن انجام می شود که اگر امکان ارسال کاال به 
بنادر بریتانیا وجود نداشــت بتوان از فرصت حمل ونقل 

زمینی برای جبران استفاده کرد.
این کامیون ها بدون داشتن برگه های گمرکی می توانند 
در فضای پسکرانه بندری پارک کنند. همچنین می توانند 
با سیستمی که ایجاد شــده، عملیات بارگیری و تحویل 
کاال را نیز به ثبت برسانند. هنگامی که برگه ترخیص آنها 

صادر شد می توانند به فضای ترمینال وارد شده و عملیات 
را انجام بدهند.تدبیر اخیر مدیران بندری روتردام به این 
خاطر انجام می شود که اگر به هر دلیل، بریتانیا از اتحادیه 
اروپا خارج و ارتباط میان بنــادر اروپا و بنادر بریتانیا قطع 
شد، صنعت حمل ونقل میان این دو بخش اروپایی دچار 
اختالل نشود. در طرح اولیه، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 
در تاریخ 29 مارس تنظیم و برنامه ریزی شده است. اگرچه 
توافقاتی مبنی بر به تاخیر انداختن اجرای این طرح میان 
مسئوالن بریتانیا و اتحادیه اروپا صورت گرفته، اما مدیران 
بندری روتردام از هم اکنون شرایط را برای روزهای آینده 

پیش بینی کرده اند.

 آیا ترامپ به قوانین جدید 
آیمو پایبند خواهد بود؟

فایننشال تایمز گزارش می دهد

 بندر روتردام شرایط خود را برای خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا آماده می کند

ویـژه خـبر

با ایجاد فضای پارکینگ کامیونی در پسکرانه

این هفته، یک توفان توئیتری تحت عنوان یک 
سایت با عنوان ائتالف محافظان انرژی آمریکا 
راه افتاد. ائتالفی کــه کار آن پرداختن به پیام 
هایی با مضامین قوانین مربوط به آالینده های 
محیط زیستی بود. از آنجا که مخاطبان اصلی 
این ائتالف، شــرکت های بزرگ تولید فوالد 
انرژی و کشــتیرانی هستند، می توانید حدس 
بزنید نگران آن هستند که دونالد ترامپ را وارد 
این کارزار کنند و از او بخواهند تا قوانین جدید 

و دستورالعمل های دست وپاگیر را پاره کند!
از ابتــدای ســال 2020 میالدی، ســازمان 
بین المللی دریایی )آیمو( طبق دستورالعملی 
که قبــال اعالم کــرده، از همه شــرکت های 
حمل ونقل دریایی خواســته تا میزان سولفور 
ســوخت خود را از ۳.۵ درصد بــه 0.۵ درصد 
کاهش بدهند. اقتصاددانان معتقدند که اعمال 
این قانون می تواند بهای ســوخت کشتی ها را 
افزایش بدهد و این امر، به افزایش نهایی بهای 
حمل ونقل منجر شــود. آنها امیدوارند که در 
ســال منتهی به انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا، بتواننــد از این موضوع بــرای منتفی 
کردن یا حداقل به تاخیر انداختن قوانین جدید 

آیمو کمک بگیرند. 
اما نکته کلیدی آنجاست که طرفداران ائتالف 
محافظان انــرژی آمریکا مــی خواهند تا این 
کشور نسبت به قوانین جدید پایبند باشد. آنها 
معتقدند که شرکت های حمل ونقلی آمریکایی 
نسبت به رقبایشان حداقل از این جهت جلوتر 
هستند. به نظر می رسد که این بار ائتالف بتواند 
علیه طرفداران ترامپ نظر خود را به کرســی 
بنشــاند. چرا که ذهنیت دولتمردان بیشتر بر 
روی مســائلی همچون صنعت خودروسازی، 
هواپیماســازی و معادن زغال سنگ متمرکز 

شده است.

در گزارش اخیر آلفاالینر تعداد کانتینرهای جهان با 
رکوردشکنی به باالترین حدممکن رسیده است. در 
حال حاضر تعداد کانتینرهای مجموع شرکت های 
کشتیرانی جهان به بیش از 22 میلیون و 800 هزار 
TEU کانتینــر رســیده اســت. همچنیــن تعداد 
کشتی های کانتینری نیز افزایش یافته و به مجموع 
61۳2 فروند رسیده اســت. همچنین DWT نیز در 
گزارش آلفاالینر به بیش از 277 میلیون و 768هزار 

تن رسیده است.

»گدام دارمندرا«، ســفیر هند در ایران گفت:» هند 
می دانست که دولت ترامپ باالخره از برجام خارج 
خواهد شد و تحریم ها را دوباره برقرار خواهد کرد. به 
 )SPV( همین دلیل ایجاد یک ســازوکار مالی ویژه
را در دستور کار خود قرار داد تا مطمئن شود روابط 
تجاری اش با ایران از گزند تحریم ها حفظ خواهد شد. 
 UCO این سازوکارهای مالی ویژه یعنی بانک های
و IDBI هر دو در مورد اقالمی که می توانند بین دو 

کشور مبادله شوند، آگاهی کامل دارند.«
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تایم الین 97؛

 سـال 1397 بـا همه فراز ونشـیبی کـه در حوزه حمل ونقـل دریایی و بندری داشـت به پایان 
رسـید. بازگشـت تحریم های ظالمانه و عدم وفـای به عهد آمریکایی ها مشـکالت عدیده ای 
را بـرای ایـن صنعت پویا در کشـورمان ایجاد کـرد. با این حـال، ارائه راهکارهای مختلـف در کنار توجه 
بـه ظرفیـت بنادری همچـون چابهار از جملـه نکات مثبت سـالی بود که بـه پایان رسـید. در تایم الین 

این شماره به اتفاق های مهم دریایی و بندری سال 1397 اشاره شده است. 

کشتیرانی در سالی که گذشت

شهريور

فروردين

ارديبهشت

۵ فروردین رشد چشمگیر عملیات تخلیه 
و بارگیری و صادرات کاال در بنادر آبادان، 
به حدی که این رشد در بندری همچون 

اروند کنار به 200 درصد رسید. 

ترانزیتی  اهداف  با  روحانی  فروردین   7
و  کرد  سفر  ترکمنستان  و  آذربایجان  به 
پیگیری راه آهن چابهار-زاهدان و رشت 
آستارا در دستور کار سفر منطقه ای قرار 

گرفت. 

بنادر  المللی  بین  شرکت  فروردین   1۸
چابهار  بندر  توسعه  طرح  در  که  هند 
ایران همکاری دارد اعالم کرد برای تهیه 
1۴ دستگاه جرثقیل سنگین به ارزش 1۸ 
میلیون دالر به منظور استفاده در فاز اول 

این بندر اقدام کرده است.

۲۰ فروردین هیات عالی رتبه وزارت حمل 
و نقل و سازمان بنادر قطر وارد تهران شد. 
های  همکاری  توسعه  سفر  این  از  هدف 
بندری و انجام مذاکرات برای توسعه روابط 

حمل ونقلی بین ایران و قطر اعالم شد. 

۲6 فروردین وزیر راه و شهرسازی بازدید 
از تاسیسات و تجهیزات بندری کراچی بر 
گسترش همکاری بندری ایران و پاکستان 
تاکید کرد. دو کشور در طرح اتصال ریلی 

بنادر گوادر و چابهار توافق کردند.

1 اردیبهشت 1۵ موج شکن با اعتبار بالغ بر 
2۶0 میلیارد تومان در بندر شهید بهشتی 

چابهار به بهره برداری رسید. 

ترین  بزرگ  میزبان  تهران  اردیبهشت   ۲
اجالس  شد.  نظامی  فرماندهان  اجالس 
کشورهای  دریایی  نیروی  فرماندهان 
هیات  با حضور 3۵  هند  اقیانوس  حاشیه 
مختلف  کشورهای  از  نظامی  عالی رتبه 

جهان آغاز به کار کرد. 

و  بنادر  سازمان  مدیرعامل  اردیبهشت    ۸
دریانوردی در مراسم افتتاح پروژه های بندر 
آستارا از سرمایه گذاری 10 میلیون یورویی 

بخش خصوصی در این بندر خبر داد. 

1۵ اردیبهشت در نشست خبری با حضور 
بررسی  نتایج  بنادر  سازمان  مسووالن 

سانحه کشتی سانچی اعالم شد. 

اعضای  مشترک  جلسه  اردیبهشت   ۲۰
هیات مدیره انجمن کشتیرانی و نمایندگان 
بانک مرکزی به منظور ارائه راهکار جهت 
تبادالت ارزی شرکت های عضو برگزار شد. 

۲۵ اردیبهشت
در نشست مسووالن روســی و ایرانی بر 
آمادگی برای توســعه روابط تجاری میان 
ساراتوف روســیه و گیالن  و برقراری راه 

مستقیم دریایی میان دو کشور شد.

۲ تیر مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
بنادر  در  دریایی  تردد  هوشمندسازی  از 

پهل و الفت خبر داد. 

. قزاقستان  ۵ تیر کریدور حمل و نقل چینـ 
ـ. ایران با حضور معاون اول رییس جمهور 
و  شد  افتتاح  شهرسازی  و  راه  وزیر  و 
محموله  نخستین  رویداد  این  با  همزمان 

تجاری به بندر کاسپین وارد شد.

9 تیر سازمان بنادر اعالم کرد که 12۵ هزار 
ایران وجود  دریانورد دارای گواهینامه در 

دارد. 

حضور  با  دریانورد  جهانی  روز  در  تیر   1۰
دریانورد   3۸ از  بنادر  سازمان  مدیرعامل 

فعال کشور تقدیر به عمل آمد.

نمایندگان  و  مسئوالن   حضور  با  تیر   ۲1
صنعت  فعاالن  و  خارجی  مهمانان  داخلی، 
حمل ونقل دریایی همایش بین المللی توسعه 

صادرات از مسیر دریای خزر برگزار شد. 

۲6 تیر محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت 
شمال  و  جنوب  بنادر  وضعیت  بررسی  از 
کشور و برنامه ریزی برای ممانعت از توقف 
فعالیت بنادر در شرایط تحریم در جلسه با 

وزیر راه خبر داد.

۲ خرداد مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن کشتیرانی 
و خدمات وابسته ایران برگزار شد.

7 خرداد جابجایی کاال در بندر شهید رجایی از 13 میلیون 
تن گذشت و رشد صادرات غیرنفتی به 13 درصد رسید. 

1۰ خرداد با الحاق بندر شهید بهشتی و بندر شهید کالنتری 
به منطقه آزاد چابهار، قوانین مناطق آزاد در بنادر بهشتی و 

کالنتری اجرا می شود. 

آیین نامه  جمهور،  رئیس  اول  معاون  سوی  از  خرداد   17
همچنین  شد.  ابالغ  شناورها  و  ملوانان  توسط  کاال  واردات 

آیین نامه ساماندهی بنادر کوچک تدوین شد. 

روزانه  حجم  چابهار،  بندر  در  رکورد  ثبت  با  خرداد   ۲3
عملیات تخلیه و بارگیری از مرز 3۵ هزار تن گذشت. با ابالغ 
معاون اول رئیس جمهور، بندر کاسپین به عنوان مرز دریایی 

شناخته شد.

نوشهر  بندر  دریایی  نجات  و  وجو  جست  مرکز  خرداد   ۲9
راه اندازی و به روزرسانی شد.

دبیرخانه  رییس  مرداد   ۲
شورایعالی صنایع دریایی کشور 
شناور  فروند   17۶ ساخت  از 
میلیارد   1,7 گذاری  سرمایه  با 
دالری طی مدت سه سال خبر 

داد. 

سرمایه  قرارداد   ۴ مرداد   4
و  خارجی  و  داخلی  گذاری 
یک تفاهم نامه با هدف توسعه 
شهید  بندر  های  زیرساخت 
 1۸۴ ارزش  به  چابهار  بهشتی 

میلیارد تومان امضا شد.

1۰ مرداد اولین محموله حبوبات 
ترانزیتی از مبدا بندر »کاندالی 
هند« به مقصد افغانستان امروز 
وارد  کانتینری  کشتی  توسط 

بندر چابهار شد.

مشترک  صورتجلسه  مرداد   14
بین  نقل  و  حمل  همکاری های 
و  ایران  اسالمی  جمهوری 
به  افغانستان  اسالمی  جمهوری 

امضای وزرای دو کشور رسید.

ربات  قایق  ساخت  مرداد   1۸
متخصصان  توسط  خودران 
امیرآباد  بندر  در  داخلی کشور 

صورت گرفت.

 ۵ جمهور  روسای  مرداد   ۲۲
در  خزر  دریای  ساحلی  کشور 
بیانیه ای مشترک تاکید کردند 
و  صلح  دریای  خزر،  دریای  که 
المللی  بین  همکاری های موثر 

است.

1۲ شهریور طالح محمد زیادف، 
مدیر بنادر کشور آذربایجان که 
و  ها  پتانسیل  از  بازدید  برای 
ظرفیت های تجاری بنادر شمال 
شده  گیالن  استان  وارد  ایران 

بود، از بندر آستارا دیدن کرد.

راه  وزیر  حضور  با  شهریور   13
طرح   3 افتتاح  و  کلنگ زنی 
بندرامام)ره(  در  سرمایه گذاری 

صورت گرفت. 

با حضور کیم تاک  17 شهریور 
تهران  در  آیمو  دبیرکل  لیم، 
مراسم گرامیداشت روز جهاني 

دریانوردي برگزار شد. 

عمان  سویق  بندر  شهریور   ۲۰
ایران  ارتباطی  بنادر  جمع  به 

اضافه شد. 

همزمان  تخلیه  شهریور   ۲4
و  پاناماکس  کشتی  فروند   ۸
امام  بندر  در  پاناماکس  پست 

خمینی)ره( انجام شد. 

در  کاال  جابجایی  شهریور   ۲6
بنادر هرمزگان از ۴0میلیون تن 

فراتر رفت.

3۰ شهریور امیر دریادار سیاری، 
ارتش  کننده  هماهنگ  معاون 
به  ایران  دریایی  نیروی  گفت: 
30 کشور جهان در بحث امنیت 

منطقه کمک کرده است.

خرداد

مرداد

تير
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مهر

اسفند

بهمن

1 مهر
جابه  گفت:  بنادر  سازمان  دریایی  معاون 
جایی بیش از ۵0 درصد بار کشور در دریای 

خزر توسط ناوگان ملی انجام می شود. 

4 مهر
آمار  از  منتشره  گزارش  آخرین  طبق 
 13۶ کشور،  بندر   11 در  رسوبی  کاالهای 
هزار و teu 31۶ کانتینر در بنادر کل کشور 

وجود دارد.

1۰ مهر
سرمایه  و  بندری  ویژه  مناطق  مدیرکل 
از  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  گذاری 
برای  ویژه  حمایتی  بسته  دو  تصویب 

سرمایه گذاران در بنادر کشور خبر داد.

1۸ مهر
در  صادراتی  محموالت  مکانیزه  بارگیری 
کریدور مشترک نفتی مجتمع بندری امام 

خمینی)ره( آغاز شد. 

19 مهر
به میزبانی انجمن کشتیرانی، جلسه شورای 
روابط  مسووالن  و  مدیران  هماهنگی 

عمومی ارگان های دریایی برگزار شد.

۲1 مهر
تعیین کرایه حمل ونقل جاده ای داخلی بار 

بر اساس تن-کیلومتر به تصویب رسید.

1 آبان
و  کشتیرانی  انجمن  دبیرکل  حضور  با 
ملی  جشنواره  کشور،  دریایی  مسووالن 

دریا مسیر پیشرفت آغاز به کار کرد.

۲ آبان
با حضور مسووالن ایران، هند و افغانستان، 
سند اجرایی موافقتنامه سه جانبه چابهار 

امضا شد.

۵ آبان
و  راه  پیشنهادی  وزیر  اسالمی،  محمد 
رای  مجلس  نمایندگان  از  شهرسازی 

اعتماد گرفت. 

1۵ آبان
ترمینال جدید ریلی نفتی در بندر شهید 

رجایی راه اندازی شد.

۲۰ آبان
با  و  شهرسازی  و  راه  وزارت  پیشنهاد  به 
موافقت هیئت وزیران، قانون دریایی ایران 

به تصویب رسید.

۲1 آبان
زنجیره  و  لجستیک  آموزشی  سمینار 
تامین با حضور 1۶ نماینده از اتحادیه اروپا 

به میزبانی سازمان بنادر برگزار شد.

بندر  بندری و دریایی  اندیشی راهکارهای توسعه فعالیت های  11 آذر نشست هم 
چابهار به میزبانی انجمن کشتیرانی برگزار شد. 

1۵ آذر عملیات اجرایی 3 پروژه سرمایه گذاری در بندر شهید بهشتی چابهار به ارزش 
1700 میلیارد ریال آغاز شد. 

۲1 آذر معاون اول رئیس جمهور از فاز 3 طرح توسعه بندر شهید رجایی بازدید کرد و 
در جریان آخرین وضعیت عملیاتی بزرگ ترین بندر تجاری ایران قرار گرفت.

۲4 آذر نخستین کارگروه هواشناسی دریایی در چابهار تشکیل شد.

۲۵ آذر سومین نمایشگاه بین المللی حمل  و نقل با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز 
به کار کرد.

۲6 آذر نمایشگاه بین المللی دریایی ایران با حضور 230 شرکت داخلی و 1۸ شرکت 
خارجی در کیش آغاز به کار کرد.

4 اسفند نخستین بایگانی الکترونیکی ثبت شناورها در بندر بوشهر
راه اندازی شد.

۵ اسفند ایران رئیس کمیسیون منطقه ای هیدروگرافی شد. همچنین نخستین 
محموله صادراتی افغانستان از مسیر چابهار راهی هند شد. 

7 اسفند همایش بین المللی توسعه بندر چابهار با حضور ده ها مهمان خارجی 
از 3۵  کشور آغاز به کار کرد.

 3 سابقه  بی  رقم  به   97 سال  آغاز  از  کاال  بارگیری  و  تخلیه  میزان  اسفند   13
میلیون و ۵۴۵ هزار و ۸۶2 تن رسیده که در مقایسه با 3 میلیون و ۵20 هزار 

تن در سنوات گذشته رکورد بی سابقه ای را نشان  می دهد.

1۵ اسفند پنجمین اجالس روسای مراجع دریایی کشور های عضو اکو در تهران 
به پایان رسید. 

در  ایران  اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر  اسفند   ۲۲
پاسخ به تهدید صادرات نفت ایران توسط رژیم صهیونیستی گفت: این اقدام نا 

امنی بین المللی تلقی می شود و ما آن را محکم پاسخ می دهیم.

دي

آذر

آبان

جمهور  رئیس  اول  معاون  دی   ۲
کاالهای  تکلیف  تعیین  در  تسریع 
خواستار  را  بنادر  در  شده  انباشته 

شد.

3 دی اولین نشست کمیته پیگیری 
اجرایی سازی موافقتنامه چابهار بین 
3 کشور ایران، افغانستان و هند در 

بند چابهار شروع به کار کرد.

 ۶۸ رتبه  رجایی  شهید  بندر  دی   ۵
 201۸ سال  در  را  جهانی  رنکینگ 

میالدی به دست آورد.

توسعه  ویژه  طرح  کلیات  دی   1۲
مکران  ساحلی  منطقه  عمران  و 

تصویب شد.

و  خبرنگاران  حضور  با  دی   1۸
کشور،  سراسری  رسانه  اصحاب 
کشتیرانی  انجمن  خبری  کنفرانس 

برگزار شد.

۲6 دی همزمان با شصت وپنجمین 
کشتیرانی  انجمن  تاسیس  سالگرد 
از   ایران،  وابسته  خدمات  و 
حوزه  برتر  فعاالن  و  پیشکسوتان 

دریایی و بندری تقدیر به عمل آمد.

1 بهمن تخلیه و بارگیری کاال در 
بندر شهید رجایی به ۵۵ میلیون 
از  غیرنفتی  و صادرات  رسید  تن 

مرز 2۵ میلیون تن گذشت.

کتاب  جدید  نسخه  بهمن   3
هماهنگی  دوره  استاندارد 
عملیات جستجو و نجات دریایی 
دریانوردی  بین المللی  سازمان 
توسط  بار  اولین  برای  )آیمو( 
تدوین  ایران  اسالمی  جمهوری 

شد.

نامه  تفاهم  امضای  بهمن    14
ساخت ۴۴ فروند شناور عملیاتی 
با  یورو  میلیون   1۴0 اعتبار  با 
صورت  راه  و  دفاع  وزاری  حضور 

گرفت.

16 بهمن عملیات اجرای ۴ پروژه 
ای  توسعه  و  گذاری  سرمایه 
بندر  اقتصادی  ویژه  منطقه  در 

امیرآباد مازندران شروع شد.

در  ایران  پیشنهاد  بهمن   1۸
کاهش  بر  مبنی  کومسک  کمیته 
بین  دریایی  نقل  و  حمل  هزینه 

کشورهای اسالمی تصویب شد.

وششمین  بیست  بهمن   ۲۸
های  ارگان  هماهنگی  همایش 
دریایی در تهران آغاز به کار کرد.



دوره آموزشی اصول حمل ونقل کانتینری در مرکز 
آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران 
برگزار شــد. در این دوره که تدریــس آن به عهده 
علیرضا چشم جهان بود، مواردی همچون آشنایی 
با انواع کانتینرها، بنادر کانتینری، چگونگی حمل 
کاالهای خطرناک در حمــل ونقل کانتینری انواع 
تجهیزات مرتبط با حمل ونقل کانتینری برگزار شد. 

در این دوره آموزشی ۳0 دانشجو شرکت کردند.

بازاریابی بنادراصول حمل ونقل و عملیات کانتینری
کتــاب بازاریابی بنادر تالش می کنــد تا اذهان 
سیاستگذاران اقتصادی را متوجه اصول مشترکی 
کند که الزمه فرهنگ تجارت و مبادله در فضای 
بین المللی است. این کتاب توسط دانشگاه گنت 
بلژیک و توســط ثریا قیصری و حمید حمیدی 
ترجمه شده و سازمان بنادر و دریانوردی نیز چاپ 
آن را به عهددار بوده اســت. کتاب بازریابی بنادر 

در چهار فصل و 178 صفحه منتشر 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 ، پالک 30 

طبقه اول- روابط عموميانجمن کشتیراني و خدمات وابسته ایران
تلفن: 9- ۸۸9۴7۶۴۶
نمابر: ۸۸90۵۶0۴
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


