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D i g i t a l

در آشــفته بازار حمل ونقــل دریایی در ماه های گذشــته 
ردپــای نوســانات قیمت ارز بــه وضوح قابل مشــاهده 
بــود. هزینــه هــای ارزی THC از جمله مــواردی بود که 
به ناپایــداری وضعیــت حمل ونقــل دریایــی دامن زد. 
در میزگــردی که بــا حضور کارشناســان برگزار شــد، 
به دالیل این رویــداد و راه برون رفــت از آن پرداخته ایم.

داسـتان جـلد .....
 ادعای جدید مالکان کشتی های تجاری بین المللی؛

  قوانین آیمو
به نفع آمریکا وضع می شود

به میزبانی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران برگزار شد
 جلسه شورای هماهنگی مدیران و مسووالن 

روابط عمومی ارگان های دریایی

ثبات هزینه ها ، پایداری بازار
 کارشناسان در میزگرد تخصصی درباره تاثیر 

هزینه ارزی THC بر نرخ مبادله کاال گفت و گو کردند
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دومین جلسـه شـورای هماهنگـی مدیران و مسـووالن روابط 
عمومـی ارگان هـای دریایـی کشـور بـه میزبانـی انجمـن 
کشـتیرانی و خدمات وابسـته ایران برگزار شـد. در این جلسه 
امیـد ملـک، رئیس هیـات مدیره و مسـعود پل مـه، دبیرکل 
انجمـن کشـتیرانی بـه بیـان دیدگاه هـای خـود در خصوص 
فعالیـت واحـد روابـط عمومـی و تاثیـر مهـم آن در پیشـبرد 
اهـداف سـازمانی پرداختنـد. در ادامـه، وفایـی، قائـم مقـام 
مدیـرکل روابـط عمومـی و تشـریفات بین الملل که ریاسـت 
ایـن جلسـه را نیز به عهده داشـت گزارشـی از دسـتورالعمل 
جلسـه نخسـت ایـن شـورا ارائـه داد. ایجـاد تقویـم دریایـی، 
تشـکیل کمیته های تخصصـی، برگزاری دوره های آموزشـی، 

همیـاری و همفکـری بـرای تولیـد هـر چـه پربارتـر برنامـه 
تلویزیونی فانوس دریایی، مشـارکت در همایش ها، نمایشـگاه ها 
و دیگـر رخدادهـای دریایـی پیـش رو نیـز از جمله مـواردی 
بـود کـه در ایـن جلسـه مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفت. 
همچنیـن مدیـران و مسـووالن روابـط عمومـی ارگان هـای 
دریایـی کشـور بـه بیـان نقطـه نظـرات خود بـرای برگـزاری 
هـر چـه پربارتـر و بهتـر ایـن جلسـه و اهـداف آن پرداختند. 
جلسات شـورای هماهنگی مدیران و مسووالن روابط عمومی 
ارگان های دریایی کشـور به ابتکار سـازمان بنادر و دریانوردی 
و بـه منظـور هم افزایی و افزایش مشـارکت همسـوی نهادها، 

سـازمان هـا و ارگان هـای دریایـی کشـور برگـزار می شـود.

رفع مشکالت سامانه آی تی گمرک 
در آینده نزدیک

اعالم حمایت انجمن کشتیرانی از 
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی

دولت باید از تصدی گری دست بردارد و با اعتماد به 
بخش خصوصی و نهادهای مردمی، اداره امور را به آنها 

بسپارد.  

 جلسه شورای هماهنگی مدیران و مسووالن 
روابط عمومی ارگان های دریایی برگزار شد

چهارمیـن جشـنواره ملـی دریـا، مسـیر پیشـرفت بـا 
حضور مسـئوالن دریایی کشـور در سالن خلیج فارس 
بـاغ مـوزه دفـاع مقـدس رسـما آغـاز بـه کار کـرد. در 
مراسـم افتتاحیـه ایـن جشـنواره احمـدی الشـکی، 
رئیس فراکسـیون بنـادر و دریانوردی مجلس شـورای 
اسـامی، امیـر دریـادار رسـتگاری، معـاون وزیـر دفاع 
و رئیـس سـازمان صنایـع دریایـی، مسـعود پل مـه، 
دبیـرکل انجمن کشـتیرانی و خدمـات وابسـته ایران، 
آقامحمـدی، عضـو مجمع تشـخیص مصلحـت نظام، 
فرماندهـان نیـروی دریایـی ارتـش و سـپاه پاسـداران 
و مدیـران شـرکت هـا، انجمن هـا و نهادهـای دریایی 

کشـور حضور داشـتند.
در مراسـم افتتاحیـه ایـن جشـنواره ملی تفاهـم نامه 
همـکاری معاونـت علمـی با شـرکت صدرا بـه منظور 
حـوزه  در  تخصصـی  دهنـده  شـتاب  اولیـن  ایجـاد 
فناوری هـای دریایی به امضا رسـید. همچنین مراسـم 
تقدیـر از برگزیـدگان طرح ها و دسـتاوردهای فناورانه 
دریایـی نیـز برگـزار شـد. در ایـن دوره از ۸ محصـول 
فناورانـه دریایی نیز رونمایی خواهد شـد. ضمن اینکه 
۲ هـزار اثـر دانشـجویی بـه دبیرخانـه ایـن جشـنواره 
ارسـال شـده که نسـبت بـه دوره گذشـته رشـد قابل 
ماحظه ای داشـته اسـت. جشـنواره ملی دریا مسـیر 
پیشـرفت از اول تـا سـوم آبـان مـاه در باغ مـوزه دفاع 
مقـدس برپـا شـد.  برگـزاری کارگاه هـا و کاس هـای 
آموزشـی همچون کارگاه ایمنی ویژه دریانوردان، کارگاه 
معرفی کسـب وکارهای ویژه شـیات و صنایع وابسـته، 
پنل بررسـی وضعیت آموزش دانشـگاهی در حوزه علوم 
دریایی، کارگاه بررسـی کسـب وکارهای دریایی، کارگاه 
مـدل سـازی و قالـب گیـری شـناورهای کامپوزیتـی، 
کارگاه ایـده سـازی تـا محصـول، مسـابقه جکـت های 
دریایی و مسـابقه شـناورهای سـوخت پاک در دسـتور 

کار ایـن جشـنواره قـرار داشـت که برگزار شـد. 

خـبر
ویـژه 

به میزبانی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران؛

با حضور دبیرکل انجمن کشتیرانی و مسئوالن 
دریایی کشور؛ 

محمد اسالمی |  وزیر راه و شهرسازی   ¦     

جلسـه کمیته تخصصی-مشـورتی امور گمرکی، ترانزیت 
و فـورواردری در انجمـن کشـتیرانی و خدمـات وابسـته 
ایـران برگـزار شـد. اعضـای کمیتـه در این جلسـه که به 
 ریاسـت »شـهریار کیهانی«، رئیس کمیتـه و حضور خانم

»گلـی یـاری«، مسـوول سـامانه EPL  گمـرک برگـزار 
شـد، بـه بیان مسـائل و مشـکات مرتبـط با این سـامانه 
پرداختنـد. گلی یاری ضمن اسـتماع نقطه نظرات اعضای 
کمیتـه و شـرکت های عضـو انجمـن کشـتیرانی، عنوان 
کرد:» بخشـی از این مشـکات در سـامانه وجود دارد و ما 

بـه دنبـال رفـع آنهـا در آینده نزدیک هسـتیم.«

انجمـن کشـتیرانی و خدمـات وابسـته ایران با ارسـال 
نامـه ای خطاب به نمایندگان محترم مجلس شـورای 
اسـامی، حمایـت همـه جانبه خـود را از آقـای دکتر 
»محمد اسـامی«، وزیر پیشـنهادی راه و شهرسـازی 
آمـده اسـت: نامـه  ایـن  از   اعـام کـرد. در بخشـی 

» وزارت راه و شهرسـازی همزمان با اعمال تحریم های 
ظالمانـه آمریـکا، نـوک پیـکان تهدیـدات بین المللـی 
بـوده و مـی بایسـتی در اسـرع وقت سـکانداری الیق، 
مدیـر، متخصـص و متعهـد زمـام امـور را در دسـت 

گرفتـه و کشـور عزیزمـان را یاری رسـان باشـد.« 

جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت 
آغاز به کار کرد
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در دنیای هوش مصنوعی چه کسی 
مسئولیت بنادر را عهده دار خواهد بود

 سقوط شاخص ها
در انتظار بهبود بازار

 بندر روتردام با همکاری شرکت سامسونگ و بانک
»ای بی ان آمرو« فناوری بالک چین را آزمایش خواهد کرد. 
این فناوری از چین تا هلند را دربرخواهد گرفت. 

پل اسمیت  |   
مدیراجرایی بندر روتردام   ¦     

گـروه گانـور، یکـی از گـروه هـای مالـکان کشـتی هـای 
تجـاری بین المللـی در اظهار نظر اخیر خـود عنوان کرده 
اسـت که قوانین آیمو در خصوص سـوخت کشـتی ها به 

نفـع آمریکایی ها تمام شـده اسـت. 
سـازمان بیـن المللـی دریانـوردی، )آیمـو( مـی خواهـد 
سـوخت کم گوگـرد را برای کشـتی های تجـاری در نظر 
بگیـرد. امـا تصویـب ایـن قانـون مخالفـت هایـی را مثـل 
گـروه گانـور کـه از جملـه اتحادیـه هـای معتبـر مالـکان 
کشـتی های تجـاری بیـن المللی اسـت بـه همراه داشـته 
اسـت.  بـه گفتـه آنهـا، طبـق قوانیـن جدید، درخواسـت 
بـرای اسـتفاده از سـوخت کـم گوگـرد به شـدت افزایش 

پیـدا می کنـد و از طرف دیگر نیز بر قیمت سـوخت های 
دیگـر تاثیرگـذار خواهـد بود.

»تورجـورن تـرن کاویسـت«، رئیـس هیـات مدیـره گروه 
گانـور در کنفرانس نفت و پول که در لندن برگزار شـد در 
ایـن خصـوص اظهار کـرد:» تغییر نوع سـوخت در ابتدای 
امـر باعـث ایجاد هرج ومـرج در بـازار خواهد شـد. در این 
شـرایط، کشـورهایی که دارای ذخایر بیشـتری از سوخت 
مـورد نظر باشـند از رقبا جلو می افتنـد و به همین دلیل، 
آمریـکا برنده ایـن قضیه خواهد بود. ضمـن اینکه احتماال 
قیمـت نفـت خـام و سـوخت معمولـی کاهش و سـوخت 

سـبک و تقطیرشـده افزایش پیـدا می کند.«

 عبور موفق کشتی تجاری
 از قطب شمال

شرکت مرسک خبر داد 

 قوانین آیمو 
به نفع آمریکا وضع می شود

ویـژه خـبر

ادعای جدید مالکان کشتی های تجاری بین المللی؛ 

بزرگ ترین شـرکت حمل ونقـل کانتینری دریایی 
جهـان از عبور یکی از کشـتی هـای تجاری خود از 
قطـب شـمال خبـر داد. این بخش از قطب شـمال 
در حاکمیـت روسـیه قـرار دارد و کشـتی بارگیری 
شـده مرسـک در فصل پیش از یخبندان زمستانی 
توانسـت این ماموریت را به پایان برسـاند. کشـتی 
متعلـق بـه مرسـک که با بـار ماهـی یـخ زده، روز 
گذشـته در بندر سـن پترزبورگ پهلـو گرفت. این 
کشـتی در روز ۲۲ اوت از بنـدر والدی وسـتوک 
روسـیه عازم قطب شـمال شـده بود و پس از طی 

مسـیر تعیین شـده به مقصد رسـید.
دریـای شـمالی مـی تواند بـه عنوان مسـیر جدید 
کـه  باشـد  آسـیایی  کشـورهای  بـرای  کوتـاه  و 
می خواهنـد کاالهـای خـود را بـه اروپـا برسـانند. 
ضمـن اینکـه بـا تغییـرات آب وهوایـی و دیرتـر 
یـخ زدن دریاهـای شـمال، فرصـت طوالنـی تـری 
بـرای شـرکت هـای کشـتیرانی جهـت عبـور از 
معتقدنـد  کارشناسـان  دارد.  وجـود  مسـیر  ایـن 
کـه بـا بهره منـدی از ایـن مسـیر جدیـد در قطب 
شـمال، طـول مسـیر از شـرق آسـیا تـا اروپـا از 
۲۱ هـزار کیلومتـر بـه ۱۲ هـزار و ۸۰۰ کیلومتـر 
کاهـش خواهد یافـت. پیش از این، مسـیر معمول 
کشـتی ها بـرای رسـیدن از آسـیا به اروپـا، عبور از 
کانـال سـوئز بـود. همچنین بهـره مندی از مسـیر 
جدیـد مـی تواند طول سـفر را بین ۱۰ تـا ۱۵ روز 
کاهـش بدهد و ایـن موضوع، اهمیت زیـادی برای 
شـرکت هـای کشـتیرانی خواهد داشـت. مرسـک 
پیـش از ایـن اعـام کـرده بود کـه این سـفر برای 
کسـب تجربـه جدیـد و آزمایـش سیسـتم هـای 
خـود انجـام می شـود. امـا موفقیـت در این سـفر 
مـی توانـد چشـم انداز جدیـدی را بـرای صنعـت 

حمـل ونقـل دریایـی ایجـاد کند.

شـاخص اجاره بهای کشـتی های کانتنیـری در هفته اول 
اکتبـر اعـام شـد. بـا توجـه بـه اینکـه بـه نظر می رسـد 
در ایـن موقـع از سـال تحرک بیشـتری داشـته باشـد، اما 
آمارهـا مـی گوینـد رونـد ضعیف حمـل ونقـل کانتینری 
که از آغاز تابسـتان شـروع شـده، همچنـان ادامـه یابد. در 
مقایسـه هفته به هفته نسـبت به سـال گذشـته، شاخص 
بهـای اجـاره کشـتی های کانتینـری ۳ امتیـاز دیگـر را از 
دسـت داد تـا این معیـار در عدد ۴۸۱ باقی بمانـد. این آمار 
نشـان می دهد که شاخص ها نسـبت به دوران اوج گرفتن 

حمل ونقـل کانتینـری ۲۰ درصد کاهش داشـته اسـت.

»روایـت بنـدر هوشـمند در سـال ۲۰۳۸ میـادی« عنـوان 
گزارشـی است که توسط »اوا سـاولزبرگ« و »متیو ویته میر« 
بـه سـرانجام رسـیده و بـه ایـن موضـوع پرداختـه کـه بنادر 
چگونـه موضـوع هـوش مصنوعـی را در مدیریـت خـود طی 
دهـه های بیسـت و سـی قـرن جدیـد دخیل خواهنـد کرد. 
اما سـوال هـا درباره بکارگیری و توسـعه هـوش مصنوعی در 
بنـادر از جملـه اینکـه اگر اشـتباهی رخ بدهـد در نهایت چه 
کسـی مسـئول آن خواهـد بـود وجـود دارد. آنهـا در گزارش 
خـود آورده انـد: » بـه زودی نسـخه های هـوش مصنوعی در 

همـه جـا، از جملـه بندرها بـکار گرفته می شـود.«



نيمه دوم مهر 1397
B A Y A N D O R

گفت و گو

کارشناسان در میزگرد تخصصی درباره تاثیر هزینه های ارزی THC بر نرخ مبادله کاال عنوان کردند

ثبات هزینه ها ، پایداری بازار

در آشـــفته بـــازار حمـــل ونقـــل 
دریایـــی طـــي مـــاه هـــای 
ـــه  ـــت ارز ب ـــانات قیم ـــای نوس ـــته، ردپ گذش
وضـــوح قابـــل مشـــاهده بـــود. نوســـاناتی 
ـــدری  ـــای بن ـــا هزینه ه ـــد ت ـــث ش ـــه باع ک
ـــارک،  ـــای نامب ـــاق ه ـــن اتف ـــر از ای ـــز متاث نی
متحمـــل شـــوک های عجیـــب و نامتعـــارف 
ـــواردی  ـــه م ـــه  ارزی THC  از جمل ـــود. هزین ش
بـــود کـــه بـــه ناپایـــداری وضعیـــت 
در  زد.  دامـــن  دریایـــی  حمل ونقـــل 
ــان  ــور کاپیتـ ــا حضـ ــه بـ ــردی کـ میزگـ
»منصـــور اســـالمی« و دکتـــر »غالمرضـــا 
ـــل  ـــد، دالی ـــزار ش ـــادی« برگ ـــن اعتم متدی
ـــت  ـــرون رف ـــای ب ـــداد و راه حل ه ـــن روی ای
ــی  ــورد بررسـ ــم مـ ــکل مهـ ــن مشـ از ایـ
ــود.  ــم می شـ ــه تقدیـ ــت کـ ــرار گرفـ قـ

به چه  ونقل  اچ سی« در حوزه حمل    »تی 
نقشی  بندری چه  و  معناست و در حوزه دریا 

دارد؟
 Terminal مخفف  سی«  اچ  »تی  اسامی: 
های  هزینه  معنای  به   ))Handling Charge
و عمدتا در  است  وبارگیری  تخلیه  با بحث  مرتبط 
بکار می رود. چندین  مقوله حمل ونقل کانتینری 
حرکت روی کانتینر باید انجام شود و هزینه جمیع 
خدمات ارائه شده از سوی سازمان بنادر به عنوان 
صورت  به  و  محاسبه  دالری  که  سی  اچ  تی  نرخ 

ساالنه در کتابچه تعرفه منتشر می شود. 
  و طبیعتا در این زمینه بین بنادر هم رقابت 

وجود دارد.
بندری،  عوارض  مثل  سی  اچ  تی  بله،  اعتمادی: 
یک عامل است که می تواند از موارد جذب کننده 
آن  نرخ  اگر  باشد.  بندری  عملیات  یا  و  ها  کشتی 
پایین باشد، جاذب و اگر باال باشد، می تواند خطوط 
کشتیرانی را از بنادر دور کند. عاوه بر این، به خاطر 
کانتینرهای  برای  را  سی  اچ  تی  ما،  خاص  جایگاه 
ترانزیتی هم داریم که به مقاصد داخلی یا خارجی 
که  است  فاکتورهایی  از  یکی  و  شود  می  ترانزیت 
می تواند هزینه های ترانزیت را افزایش یا کاهش 
بدهد. مخصوصا به خاطر رقابتی که با پاکستان در 
موضوع داریم،   CIS کشورهای  به  ترانزیت   مسیر 

تی اچ سی بسیار حائز اهمیت است. چرا که اشتباه 

بازار  در  شدت  به  را  ما  سهم  تواند  می  آن  محاسبه  در 
کاهش بدهد و دیگر بنادر یا کشورها جایگزین ما شوند. 

خدمت  این  خریدار  که  ببینیم  باید  ابتدا  ما  اسامی: 
کیست و بعد، اثرات نرخ تی اچ سی را در قیمت تمام شده 
می کنیم،  صحبت  واردات  از  داریم  وقتی  کنیم.  بررسی 
خریدار این خدمت، یک صاحب کاال و یا واردکننده ایرانی 
است. افزایش نرخ تی اچ سی روی قیمت تمام شده کاال 
اثر مستقیم دارد. اگر هم خریدار این خدمت صادرکننده 
باشد افزایش این نرخ باعث کاهش صادرات خواهد شد. 
همین موضوع در بحث ترانزیت هم صادق است و می تواند 
سهم کشور ما را در رقابت کاهش و یا افزایش بدهد. به 
همین دلیل، کشورها سعی می کنند تسهیاتی را برای 
ترانزیت تی اچ سی قائل شوند که از منافع آن، کل کشور 
هم  ترانشیپ  سی  اچ  تی  ما  اینکه  ضمن  شود.  بهرمند 
به  را  ترانشیپی  هاب  نقش  بتواند  بندر  اگر  یعنی  داریم. 
خوبی ایفا کند و کانتینرها در آن بندر تخلیه شده و به 
وسیله کشتی های کوچک تر به بنادر کوچک تر فرستاده 
می شوند. خریدار این خدمت معموال خطوط کشتیرانی 
لحاظ  به  را  منطقه  بندر  بهترین  می توانند  آنها  هستند، 
قیمت و عملیات که مقرون به صرفه تر باشد را به عنوان 

هاب ترانشیپی خود انتخاب کنند. 
  در کشور ما مبنای ارزی )دالر( برای پرداخت این 
هزینه در نظر گرفته شده، آیا این موضوع در همه 

کشورها یکسان است؟
اعتمادی: متاسفانه جزو کشورهایی هستیم که هزینه های 

می کنیم.  اخذ  غیرمحلی  پول  واحد  به صورت  را  بندری 
برای رسیدن به واقعیت این مطلب باید در نظر بگیریم که 
حداقل دو فاکتور اصلی را در زمینه حمل ونقل فراموش 
می خواهیم  وقتی  ما  اقتصاد.  و  حقوق  یعنی  ایم.  کرده 
اثراتی  تصمیم چه  این  که  بدانیم  باید  بگیریم  تصمیمی 
هر  متغیرهای  از  یکی  ارز  نرخ  داشت.  بازار خواهد  روی 
کشور است که واقعا باید در نرخ گذاری روی آن در تمام 
مراحل دقت نظر داشته باشیم. این نوسانات ارزی می تواند 
ارز  نرخ  باشد.  تاثیرگذار  کان  اقتصاد  متغیرهای  روی 
متغیر کلیدی در اقتصاد هر کشور است که اثر نوسانات 
باید  اقتصادی  کان  متغیرهای  از  برخی  روی  بر  ارزی 
بررسی شود. نوسانات نرخ ارز بر پایه چند نظریه اقتصادی 
بررسی می شد، به عنوان مثال، ما این نوسانات را طبق 
نظریه »نیوکنز« بررسی کرده ایم و به این نتیجه رسیدیم 
نامتقارن  را  اقتصادی  متغیرهای کان  نوسانات،  این  که 
از  ارزی  های  شوک  این  بیشتر  بررسی  برای  می سازد. 
فیلترهایی مانند »هودریک-پرسکات« نیز استفاده کردیم 
تولید  روی  بر  را  بحث  مورد  تغییرات  از  ناشی  اثرات  تا 
نرخ های  و  ها  بخشنامه  کنیم.  تحلیل  قیمت  و  واقعی 
متعددی که طی ماه های اخیر توسط سازمان بنادر اعام 
می شد، نه تنها خطوط کشتیرانی بلکه صاحبان کاال را 
نیز دچار مشکل می کرد. هر روز یک قیمت عنوان می شد 
این مسئله  نداشت.  این قیمت هم عمر طوالنی  و حتی 
باعث عدم اطمینان به شرکت های کشتیرانی می شد که 
هر روز می خواستند با یک نرخ کار کنند. از طرف دیگر، 

تی اچ سی را بهتر بشناسیم 
»تی اچ ســی« مخفف  )Terminal Handling Charge( به معنای هزینه های مرتبط با بحث 
تخلیه وبارگیری است و عمدتا در مقوله حمل ونقل کانتینری بکار می رود. چندین حرکت 
روی کانتینر باید انجام شود و هزینه جمیع خدمات ارائه شده از سوی سازمان بنادر به عنوان 
نرخ تی اچ سی که دالری محاســبه و به صورت ساالنه در کتابچه تعرفه منتشر می شود.
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یک نمایندگی خط باید خط کشتیرانی خودش را مطلع 
می کرد که مثا نرخ ها دوباره تغییر یافته و همین عدم 
ثبات و نوسانات فراوان که عمدتا هم دارای تفاوت های 
فاحش بود عدم اطمینان و آشفتگی بازار را به مخاطب 
داخلی و خارجی نشان می داد. سازمان هم می خواست 
سیاست های  کار،  این  با  و  صادر  بخشنامه  یک  روز  هر 
شوک های  این  کند.  اصاح  نوعی  به  را  خودش  گذشته 
ونقلی  حمل  های  شرکت  فعالیت  در  منفی  تاثیر  ارزی، 
پیشانی  نوعی  به  شان  همه  که  داشت  نیز  المللی  بین 
اقتصادی یک کشور به شمار می روند. نوسان ارزی یعنی 
اینکه کشور ما دچار بحران است. شاید این موضوع برای 
صادرات مثبت باشد، اما باید بدانیم مقیاس صادرات ما در 

مقابل واردات تا چه اندازه است. 
  بهتر نبود که سازمان بنادر حداقل در این شرایط 
بحرانی ارزی، واحد دریافت تی اچ سی را به ریال 

تغییر می داد؟
کشور  اقتصادی  ثبات  الملل،  بین  تجارت  در  اسامی: 
رونق  آن  طبع  به  و  تجار  فعالیت  تداوم  عامل  اصلی ترین 
را  سی  اچ  تی  نرخ  تنها  توانیم  نمی  ما  است.  حمل ونقل 
عوارض  و  حقوق  دهیم.  قرار  بررسی  مورد  مجزا  صورت  به 
بندری، بخش مهمی از هزینه هاست که آن هم به صورت 
دالر اخذ می شود و مجموع این هزینه ها در قیمت تمام 
است.  اثرگذار  غیرمستقیم  و  مستقیم  صورت  به  کاال  شده 
مهم تر از واحد پول این خدمات، ثبات اقتصادی کشور است.
  شرکت های کشتیرانی پیشنهاد دادند که ما به 
جای تعدد انواع ارزها، یک نوع ارز را به صورت مبنا 
بر  ها  باشیم. مثال هزینه  به آن متعهد  و  قرار داده 
مبنای نرخ ارز نیمایی پرداخت شود. این مسئله تا 

کجا دنبال شده است؟
اسامی: این موضوع چند روزی است که اعام شده و ارز 
نیمایی به عنوان مبنای تبدیل نرخ تسعیر ارز در تعیین 
بهای تی اچ سی و حقوق و عوارض بندری، آن هم صرفا 
برای شناور ایرانی تعیین شده است. اما همین ارز نیمایی 
قابل دسترسی  ابهام است که چیست، چگونه  هم دچار 
است و به چه کسی تعلق می گیرد. اگر بخشنامه کنونی 
که سقف ۸ هزار تومان را برای مبنای نرخ تسعیر ارز در 
نظر گرفته، چند ماه زودتر تعیین می شد این آشفتگی 

در بازار پیش نمی آمد. 
  چـرا ایـن تصمیمات دیـر اتخاذ می شـود؟ چه 
کسـانی تصمیم سـاز هسـتند و چرا قبل از صدور 
بخشـنامه هـا، تحقیق جامعـی دربـاره آن صورت 

نمی گیـرد؟
خیلی  ما  تصمیمات  هست.  احساسی  ما  بازار  اعتمادی: 
حلقه  ما  که  چرا  شود.  می  گرفته  احساسی  و  سریع 
اقتصاد و حقوق را گم کرده ایم. باید بپذیریم که عمده 
تصمیم  واقعا  است.  کانتینری  و  وارداتی  ما  محموله های 
و  نکته سنجی  به  نیاز  فاکتور مهمی  برای چنین  سازی 
آینده نگری دارد. بخشنامه های خلق الساعه و شتاب زده 
نه تنها کاری از پیش نمی برد، بلکه به ملتهب تر شدن 
بازار کمک می کند. می بینیم که بخشنامه های متعددی 
از سوی سازمان بنادر صادر می شود که یکی از آن مربوط 
به تی اچ سی بود. هنوز هم درباره بخشنامه اخیر قطعیتی 
وجود ندارد که تا چه اندازه این بخشنامه قابلیت عملیاتی 
شدن را داراست. اینکه آیا نرخ ارز ۸ هزار تومانی پایدار 
سال  یک  عمر  با  بخشنامه  یک  این  اصا  نه.  یا  می ماند 

است یا فقط سه ماه!
به  که  کاال  نهایی  قیمت  است  مند    دولت عالقه 

دست مصرف کننده می رسد کنترل شده باشد. 
حمل ونقلی  امور  به  ها  هزینه  این  از  بخشی 
اختصاص می یابد که اتفاقا خود دولت در تعیین 
ایجاد  با  دولت  چرا  است.  تاثیرگذار  آنها  نرخ 
ثبات در نرخ هایی همچون تی اچ سی به ثبات 

قیمت نهایی کاال کمک نمی کند؟
فاکتورهای  از  یکی  بندری  های  هزینه  اسامی: 
تاثیرگذار در قیمت تمام شده کاالی وارداتی است 
زمینی،  ونقل  حمل  نرخ  شامل  فاکتورها  دیگر  و 
ماندگاری کاالها در بنادر به دلیل بوروکراسی اداری 
و هزینه های دیگر باید به دقت مورد بررسی قرار 

گرفته و مدیریت شود. 
درصد   ۱۲ حدود  چیزی  ونقل  حمل  اعتمادی: 
اختصاص  خود  به  ما  کشور  در  را  کاال  یک  قیمت 
یعنی  داریم،  االن  که  شرایطی  با  البته  می دهد. 
آنها  جایگزینی  و  کشتیرانی  بزرگ  شرکت های  خروج 
با شرکت های کشتیرانی کوچک »ان وی او سی سی«، 
یک رقابت ناسالم میان این شرکت های تازه وارد 
ایجاد شده که می تواند هزینه های بیشتری را برای 
کاالهای وارداتی تحمیل کند. اگر این ۱۲ درصد را 
یک حلقه در نظر بگیرید، باید ببینید که چقدر آن 
موضوع  به  االن همه  است؟  اچ سی  تی  به  مربوط 
هزینه های حمل ونقل توجه نشان می دهند، اما از 
نقش گمرک در این هزینه ها چیزی نمی گویند، 
از جایگاه سیاست های بانکی و عدم اطمینان بازار 
دیگر،  سوی  از  کنند.  نمی  صحبت  واردکننده  و 
بوده ایم.  حمایتی  چتر  دنبال  همواره  ما  متاسفانه 
و  شده  گذاشته  ورودی  مبادی  روی  چتر  این 
بستری برای یکه تازی برخی ها فراهم آورده است. 
به  توجه  با  کنیم،  کنترل  را  هزینه ها  بخواهیم  اگر 
وضعیت کنونی باید یک رقابت سالم مدیریت شده 
چرا  شود.  ایجاد  کوچک تر  شرکت های  این  میان 
با آن  توان  نمی  و  زنده است  بازار یک موجود  که 
به صورت دستوری کنترل کرد. بازار باید منطقی و 
با علم و تجربه اداره شود و تصمیمات خلق الساعه و 
بر اساس حدس و گمان، ما را به آشفتگی اقتصادی 
برای  ابتدا  همان  در  متاسفانه  دولت  می رساند. 
بحث  اصا  آن  متعاقب  دستورات  و  ارز  اختصاص 
تا بخشی  نادیده گرفت و باعث شد  حمل ونقل را 
از اقتصاد کشور با همین مسئله، دچار اشکال شود. 
  در حـال حاضـر، هزینـه هـای مرتبـط با 
تی اچ سـی را منطقـی مـی دانیـد یـا بایـد 

شـود؟ تغییر  دچـار 
با بخشنامه ای که اخیرا صادر شده، نرخ  اسامی: 
قیمت  به  تومانی  هزار   ۱7-۱6 دالر  از  ارز  تسعیر 
سقف ۸ هزار تومانی رسیده و امیدواریم که همین 
بخشنامه هم تداوم داشته باشد تا فعاالن اقتصادی 

بتوانند روی آن برنامه ریزی کنند. 
بحرانی  ما  شرایط  که  کنیم  قبول  باید  اعتمادی: 
با  بحران  مدیریت  ستاد  و  فکر  اتاق  ایجاد  است. 
حضور افراد متخصص و باتجربه در همه بخش های 
تصمیم سازی الزمه عبور از این شرایط سخت است. 
ما اولین کشوری نیستیم که دچار بحران شده ایم 
و آخرین آن هم نخواهیم شد. مهم این است که با 
بکارگیری نظرات و تئوری های صحیح اقتصادی که 
سازگار با فرهنگ و بازار ایران باشد بتوانیم اقتصاد 

را همچنان پویا نگه داریم.

اسالمی: در تجارت بین الملل، ثبات 
اقتصادی کشور اصلی ترین عامل 

تداوم فعالیت تجار و به طبع آن رونق 
حمل ونقل است. ما نمی توانیم تنها 
نرخ تی اچ سی را به صورت مجزا 
مورد بررسی قرار دهیم. حقوق و 

عوارض بندری، بخش مهمی از 
هزینه هاست که آن هم به صورت دالر 

اخذ می شود و مجموع این هزینه ها 
در قیمت تمام شده کاال به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم اثرگذار است

اعتمادی: بازار ما احساسی هست. 
تصمیمات ما خیلی سریع و احساسی 

گرفته می شود. چرا که ما حلقه اقتصاد 
و حقوق را گم کرده ایم. باید بپذیریم 

که عمده محموله های ما وارداتی 
و کانتینری است. واقعا تصمیم سازی 

برای چنین فاکتور مهمی نیاز به نکته 
سنجی و آینده نگری دارد. بخشنامه 

های خلق الساعه و شتاب زده نه 
تنها کاری از پیش نمی برد، بلکه به 
ملتهب تر شدن بازار کمک می کند

 نوسانات نرخ تی اچ سی، آفت صنعت کشتیرانی: 
طی ماه های اخیر و با نوسانات ارزی، نرخ تی اچ سی نیز به طور متناوب تغییر یافت. این تغییرهای 
شوکه کننده باعث سردرگرمی فعاالن اقتصادی و حمل ونقل دریایی شد. در نهایت سازمان بنادر در 
بخشنامه ای تصمیم گرفت تا نرخ تی اچ سی را بر اساس نرخ ارز نیمایی تعیین کند تا این تالطم ویرانگر 
از تجارت دریایی تا حدودی دور شود و فعاالن این عرصه، خود را در ساحل آرامش ببینند.
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پـرونـده

 مـوضـوع:

حمل و نقل دریایي 
قـبـرس

قبرس، عضو فعال آیمو
 قبرس از استراتژی های اخیر آیمو )IMO( در 
حفظ محیط زیست، کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای و کاهش میزان گوگرد سوخت 
کشتی ها استقبال و حمایت می کند.

گفت وگو با ناتاشا فیلیدز، معاون وزیر حمل ونقل و دریانوردی قبرس:

سرمایه گذاری در آموزش دریانوردی 
کلید موفقیت است

  نـگاه دولتمـردان کشـور شـما در خصـوص 
حمل ونقـل دریایـی و تغییرات آن چگونه اسـت؟

معاونت وزارت خانه بخش جدیدی است که جایگزین 
دپارتمان حمل ونقل تجاری )DMS( شده است.  این 
حوزه  در  مهمی  نقش  ساله  ای ۴۰  سابقه  با  دپارتمان 
حمل ونقل قبرس ایفا می کرده و پایه های مستحکمی 
داشته است. به همین دلیل، ما می خواهیم از این سابقه 
طوالنی در صنعت حمل ونقل بهره ببریم تا بتوانیم در 
گروه  بسازیم.  را  جدید  دوره  و  فضا  یک  نزدیک  آینده 
جدید که دارای دانش و تجربه کافی در این زمینه است 
باعث خواهد شد تا ما همچنان از مشتری هایمان حمایت 
اقتصاد  بتوانیم  ونقلی  بخش حمل  با گسترش  و  کنیم 
کشور قبرس را نیز بهبود ببخشیم. ایجاد این معاونت، 
توانمندی ها، کارایی و انعطاف پذیری صنعت حمل ونقل 
را ارتقا داده است. این مهم با اثربخشی فوری در دو بخش 
پرچم و زیرشاخه های صنعت حمل ونقل دریایی ما به 
وضوح دیده می شود. هدف نهایی ما برخورداری از یک 
صنعت حمل ونقل دریایی قوی و تبدیل آن به یک مرکز 

خدمات پیشرفته جهانی است. 

  شما برای ایفای این نقش در جایگاهی که اکنون 
هستید چه ایده ها و برنامه هایی دارید؟

کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاش دارند تا سهم خود را 
در حمل ونقل دریایی افزایش بدهند و به درک بهتری از 
این موضوع برسند. برای قبرس، این مهم است که بتوانیم 
طیف گسترده ای از خدمات متنوع را به مشتری هایمان 
ارائه بدهیم. خدماتی در زمینه مالیات حمل ونقل، گمرک، 
بیمه، کارگزاری، بخش تدارکات و همین طور پیشرفت 
روی  مسئله  همین  برای  ما  دیجیتال.  خدمات  ارائه  در 
استارت آپ ها و حمایت از آنها تمرکز می کنیم تا بتوانیم 
نقش مهم قبرس را نه تنها در اروپا، بلکه فراتر از مرزهای 
این قاره بشناسانیم. من قبل از اینکه معاون وزیر حمل ونقل 
و دریانوردی قبرس شوم مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه 
گذاری قبرس بودم. من به عنوان مدیرعامل وظیفه جذب 
از  سرمایه گذارانی  ویژه  به  خارجی،  سرمایه گذاری های 
سرمایه  خواستم جذب  می  و  داشتم  عهده  به  را  ترکیه 
کشورم  در  را  تجاری  مهم  های  زمینه  همه  در  گذاری 
تسهیل ببخشم. من قبرس را به عنوان یک مرکز و مقصد 
تمام  در  که  فرصتی  کردم.  می  معرفی  گذاری  سرمایه 
کشور و در همه بخش ها از جمله سرمایه گذاری در بخش 
حمل ونقل دریایی وجود داشت. به همین دلیل، در تمام 
که  آوردم  به دست  را  مفیدی  تجربه های  ها  زمینه  این 

می تواند در جایگاه جدید مفید واقع شود.  

روز نخست ماه مارس 
برای ناتاشا فیلیدز، 

مسئولیتی جدید به همراه آورد. 
او برای اولین بار به عنوان 

معاون وزیر حمل ونقل و 
دریانوردی قبرس انتخاب و 

سپس گزارش خود را در این 
خصوص، به مقامات ارائه داد. 

فیلیدز در این گفت وگو از 
آینده صنعت کشتیرانی قبرس 

و نقش حمل و نقل در بهبود 
شرایط اقتصادی کشورش سخن 

گفت. این گفت وگو با سایت 
معتبر بین المللی »مریتایم اکس 

کلوسیو« انجام شده است. 
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صنعـت  در  جهـان  مشـهور  مراکـز  از  یکـی  قبـرس 
حمل و نقـل بیـن المللی دریایی و کشـتیرانی به شـمار 
مـی رود. ملحـق شـدن قبـرس بـه اتحادیـه اروپـا در 
سـال۲۰۰۴ بطـور کل باعـث ارتقـای زیرسـاخت ها و 
سـابقه این کشـور در صنعـت حمل و نقـل بین المللی 
و کشـتیرانی شـد. ایـن کشـور صاحـب بیـش از ۱۴۰ 
هـای  شـرکت  و  کشـتی  مدیریـت  باربـری،  کشـتی 
تجـاری  نـاوگان  کنتـرل  بـه  مربـوط  نقـل  و  حمـل 
و بازرگانـی بـا بیـش از ۲۲۰۰ مسـیر و بـا تنـاژ ۵۰ 
قبـرس  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  اسـت.  میلیونـی 
تنهـا یـک میلیـون و ۱۴۰ هـزار نفـر جمعیـت دارد 
 و بـه طـور کامـل توسـط دریـا احاطـه شـده اسـت. 
قبـرس نهمیـن نـاوگان بـزرگ تجـاری در جهـان و 
سـومین نـاوگان بـزرگ تجـاری را در اتحادیـه اروپا در 
اختیـار دارد. از سـوی دیگـر نیز دومیـن مرکز بزرگ 
رود.  مـی  شـمار  بـه  در جهـان  مدیریـت کشـتی 
همچنین تنها کشـوری در اروپا محسـوب می شـود 
کـه دارای سیسـتم »اوپـن رجیسـتر« بـا ظرفیـت 
بسـیار گسـترده و وسـیع و از نظـر قانونـی مـورد 
تاییـد سیسـتم مالیاتی )TTS( اسـت که در سـال 
 ۲۰۱۰ بـا قانـون تجـارت حمـل و نقل معرفی شـد.

مزایـای اسـتفاده از قوانین TTS در قبرس شـامل 
معافیـت از مالیـات بـر فعالیـت هـای حمـل ونقـل 
مربـوط بـه مالیـات تنـاژ، معافیـت از مالیـات بـر 
سـود حمـل ونقـل از جمله سـود حاصـل از فروش 
کشـتی، معافیـت از مالیات بر سـود سـهام پرداخت 
شـده از سـود حمـل ونقـل و عـدم دریافـت مالیات 
بـر درآمـد برای دریانوردان کشـتی بـا پرچم قبرس 
مـی شـود. ضمـن اینکـه هزینه هـای ثبت کشـتی 
در ایـن کشـور نیـز در مقایسـه بـا دیگـر کشـورها 
حالـت رقابتـی دارد.  قبـرس بـا ۲۳ کشـور دنیـا، از 
جملـه ایـران توافقـات دوجانبه همـکاری در زمینه 
حمـل ونقـل و تجـارت دریایـی بـه امضـا رسـانده 
ایـن زمینـه کامـا تثبیـت  و جایـگاه خـود را در 
کـرده اسـت. همچنیـن در طبقـه بندی پرچـم ها، 
در فهرسـت سـفید معاهـده پاریـس و توکیـو قـرار 
دارد. مجموعـه ایـن عوامـل باعث شـده کـه صنعت 
دریانـوردی قبـرس طی دو دهه گذشـته، پیشـرفت 
قابل ماحظه ای داشـته باشـد و این کشـور نقشـی 

مهـم در رقابـت هـای دریایـی ایفـا کند.

 نگاهی به وضعیت حمل ونقل دریایی قبرس:

 جزیره ای بزرگ
برای کشتیرانی دنیا

يادداشت 55 هزار دریانورد فعال در کشتي هاي قبرس 
فعالیت های مرتبط با حمــل ونقل دریایی و حــوزه های دیگر دریانــوردی حدود 7 
درصد تولیــد ناخالــص ملی قبــرس را به خــود اختصــاص داده اســت. حدود 
5 هزار نفر در سراســر کشــور در این حوزه و تنها در بخش ساحلی مشــغول به کار 
هســتند و 55 هــزار دریانــورد زیــر پرچم کشــتی های قبــرس کار مــی کنند.

ناوگان بزرگ دریایی جهان و سومین ناوگان بزرگ اروپا 
کشتی  فروند  هزار  از  بیش  قبرس  دارد.  اختیار  در  را 
اقیانوس پیما دارد که مجموع ظرفیت آنها به حدود از 
۲۴ میلیون تن می رسد. همچنین ۳۵۰۰ فروند کشتی 
نیز تحت نظارت قبرس با ظرفیت حدودی ۵۰ میلیون 
تن فعالیت می کنند. ما از همه شرکت هایی که در 
زمینه حمل ونقل دریایی فعالیت می کنند می خواهیم 
این مجموعه  از  بتوانند شاخه ای  بپیوندند و  به ما  که 
بزرگ باشند. در حال حاضر بسیاری از شرکت ها برای 
آمادگی  اعام  کشتیرانی  فعالیت  و  قبرس  در  حضور 
کرده اند و این مسئله نشان می دهد که ما در زمینه 
ارائه خدمات و تشویق برای حضور شرکت های خارجی 

شرایط بهتری را در نظر گرفته ایم. 

  تصور می کنید که در حوزه دریانوردی قبرس 
چه تغییراتی باید ایجاد شود تا روند رو به رشد 

همچنان ادامه یابد؟
فعالیت های مرتبط با حمل ونقل دریایی و حوزه های 
ملی  ناخالص  تولید  درصد   7 حدود  دریانوردی  دیگر 
قبرس را به خود اختصاص داده است. حدود ۵ هزار نفر 
در سراسر کشور در این حوزه و تنها در بخش ساحلی 
مشغول به کار هستند و ۵۵ هزار دریانورد زیر پرچم 
کشتی های قبرس کار می کنند. ما می دانیم که این 
آمارها می تواند بر اقتصاد و رشد آن نقش موثری داشته 
باشد. تعدادی از شرکت های اروپایی پیشنهادهایی را 
برای نقل مکان و حضور در قبرس ارائه داده اند و ما 
می خواهیم تا میزان جذب سرمایه گذاری ها و دعوت 
از شرکت ها را افزایش دهیم. همچنین موضوع حمایت 
بانک ها از صنعت حمل ونقل دریایی بسیار حائز اهمیت 
است. یک بسته حمایتی از سال ۲۰۱۳ در این زمینه 
تهیه شده و ما اولین صندوق حمل ونقل دریایی را در 
قبرس ایجاد کرده ایم. قانون نیز این اجازه را می دهد 
و  سرمایه گذاری ها  جذب  مشخص،  چارچوب  در  تا 

بهره مندی از امکانات صندوق آسان تر صورت بگیرد. 

  پیشرفت ها و دستاوردهایی در حوزه پرچم 
قبرس داشته اید؟

و  اروپا  در  ها  پرچم  معتبرترین  از  یکی  قبرس  پرچم 
همین طور در سراسر جهان است. ما در لیست سفید 
پیمان پاریس و توکیو قرار گرفته ایم. همچنین طیف 
کسانی  و  کشتی  صاحبان  به  را  خدمات  از  وسیعی 
نظر  در  کنند  می  ثبت  قبرس  در  را  شان  کشتی  که 
گرفته ایم. هدف کلیدی معاونت حمل ونقل این است 

که جزو ۱۰ کشور برتر در زمینه ثبت کشتی باشیم. 

  مهم ترین چالش پیش روی صنعت حمل ونقل 
دریایی در آینده را چه موضوعی می دانید؟

قبـرس از اسـتراتژی های اخیر آیمـو )IMO( در حوزه 
محیـط زیسـت و کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـه ای 
اسـتقبال و حمایـت می کند. اگرچه این اسـتراتژی ها 
جاه طلبانـه بـه نظر می رسـند، اما دسـتیابی بـه اهداف 
آن ممکن اسـت. شـاید ایـن یک چالش به نظر برسـد 
امـا در نهایـت، قبـرس بـرای دسـتیابی بـه ایـن هدف 
مهـم در همـه برنامـه هـای کوتـاه مـدت و بلندمـدت 

تعیین شـده مشـارکت خواهد داشـت.

  برای آینده چه اهداف و برنامه هایی دارید؟
سرمایه گذاری در حوزه آموزش، کلید موقیت در آینده 
نزدیک است. به همین دلیل ما روی بحث آموزش و 
فضای  این  به  ورود  برای  ای  دریانوردان حرفه  تربیت 
بسیار بزرگ تمرکز کرده ایم. سه کالج دریایی و چند 
دانشگاه در قبرس، دوره ها و مقاطع مختلف تحصیلی 
را در زمینه های مختلف علوم حمل ونقل و دریانوردی 
به دانشجویان و عاقه مندان ارائه می دهند. با استعداد 
که  بگوییم  می توانیم  داریم  زمینه  این  در  که  باالیی 
دریایی  ونقل  حمل  صنعت  در  خاصی  جایگاه  قبرس 
علوم  دانشجویان  از  ما  کرد.  خواهد  ایفا  بین المللی 
بورسیه  آنها  کنیم،  مالی می  ویژه  دریانوردی حمایت 
می شوند تا بتوانند با خیال آسوده علوم دریایی را فرا 
کمک  اینکه  ضمن  شوند.  حرفه  این  جذب  و  گرفته 
آنها  به  شدن  بورسیه  کنار  در  نیز  تحصیلی  هزینه 
اعطا می شود. یکی دیگر از وظایف معاونت وزارتخانه، 
همکاری و نظارت بر مراکز آموزشی، توسعه و افزایش 
حوزه  به  اعتباربخشی  دریانوردی،  تخصصی  دوره های 
آموزش و همچنین ارزیابی آکادمی های دریایی است. 
در حال حاضر بیش از ۱۰ آکادمی در قبرس و خارج از 
مرزهای کشورمان تحت نظارت معاونت قرار دارند. ما 
همچنین یکی از برترین کشورها در زمینه حمایت از 
تحقیقات دانشگاهی در حوزه دریانوردی هستیم. جایی 
که حدود ۵ هزار نفر در بخش ساحلی دریاهای قبرس 
مشغول به کار هستند و ۵۵ هزار نفر هم تحت پرچم 

کشتی های قبرس کار می کنند. 

  قبرس همواره یکی از کشورهای هاب در زمینه 
حال  در  شود.  می  محسوب  دریایی  ونقل  حمل 
ارزیابی  چگونه  کشورتان  برای  را  شرایط  حاضر 

می کنید؟
باید با افتخار عرض کنم که قبرس در حال حاضر نهمین 

پرچـم قبـرس یکـی از معتبرترین 
پرچم هـا در اروپا و همیـن طور در 
سراسـر جهان اسـت. ما در لیسـت 
سـفید پیمـان پاریس و توکیـو قرار 
گرفته ایـم. همچنین طیف وسـیعی 
از خدمـات را به صاحبان کشـتی و 
کسـانی که کشتی شـان را در قبرس 
ثبت مـی کننـد در نظر گرفتـه ایم



نخستین نشست هم اندیشی استادان و عوامل اجرایی کمیته 
آموزش انجمن کشــتیرانی برگزار شــد. این نشست با هدف 
بازنگری در دوره های آموزشی و به منظور ارتقای سطح آموزش 
و احصا نیازهای آموزشــی جدید با حضور استادان حوزه های 
دریایی و بندری برگزار شد. در این جلســه، استادان به بیان 
نقطه نظرات خــود و ارائه راهکارها و پیشــنهادها پرداختند. 
مسعود پل مه، دبیرکل انجمن نیز در این جلسه ضمن قدردانی 
از حضور ثمربخش اســتادان باتجربه این عرصــه، بر ارتقای 
سطح علمی و برگزاری دوره های مورد درخواست تاکید کرد.

 »حقوق حمل ونقل دریایی« نشست هم اندیشی استادان و عوامل اجرایی کمیته آموزش برگزار شد
کتاب »حقوق حمل ونقل دریایی« تالیــف دکتر ابراهیم 
تقی زاده بــه بررســی تطبیقــی مســئولیت متصدی 
حمل ونقل دریایــی در قراردادهای حمل ونقل بین المللی 
کار بــا قوانین موضوعه ایران و اســامی می پــردازد. این 
کتاب دارای سه بخش اصلی ســیر تاریخی مقررات ناظر 
بر حمل ونقل دریایی، مســئولیت متصــدی حمل ونقل 
و اثبــات مســئولیت و دعوی جبران خســارت بــوده و 
در ۲6۴ صفحه نگارش شــده اســت. حقوق حمل ونقل 
دریایی توســط »انتشــارات مجد« وارد 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 ، پالک 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

نمودار نامتناوب »تی اچ سی«

آنچـه مقابـل شـما قـرار دارد، جـدول نرخ تی اچ سـی اسـت که قیمـت مبنای 
ارزی )دالر( را از مـاه انتهایـی سـال گذشـته تـا هفتـه اول مهرماه سـال جاری 
را نشـان مـی دهـد. طبیعی اسـت که قیمـت ارز در ماه هـای پایانی سـال 96 از 
رونـد معمول بـازار تبعیت می کـرده و نرخی حدود 4700 تومان داشـته  اسـت. 
امـا بـا ورود اولین سـیگنال های منفی بـه بازار ارز در اردیبهشـت سـال جاری، 
دسـتور تعیین قیمـت ثابـت دالر 4200 تومانـی از سـوی دولت صادر می شـود. 
نرخـی کـه البتـه از بازار تبعیـت نمی کند و بـه همین دلیـل در تیـر و مردادماه 
مقاومـت خـود را از دسـت مـی دهد. حـاال نـرخ دالر در هفتـه های بعـد، از 9 و 
10 هـزار تومـان فراتـر مـی رود و حتی در مـدت زمانی کوتـاه، نرخ تی اچ سـی 
ایـن بـار بـه تبعیـت از بـازار آشـفته مهرماه بـه بیـش از  17 هـزار تومـان هم 
می رسـد. حـاال امـا شـرایط کمـی منطقی تـر اسـت. مصوبـه جدید، سـقف 8 
هـزار تومانـی مطابق قیمـت ارز نیمایی را بـرای نرخ تی اچ سـی در نظر گرفته تا 
ثبـات به بـازار حمـل ونقل دریایـی بازگـردد. ثباتی که امید اسـت با تـداوم آن 
بـه پایداری شـرایط اقتصـادی، حداقـل در حوزه حمـل ونقل دریایـی بیانجامد.

تنش ها در تعیین نرخ THC از کجا شروع شد؟
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