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21 نکته مهم از چشم انداز تجارت و صنعت حمل ونقل دریایی و خدمات بندری
در سال 2020 و 2021 میالدی

شبي تاريك و بيم موج

شیوع ویروس کرونا سیگنال های قوی از ضعیف و نحیف شدن  صنعت  حمل ونقل دریایی 
را نشان می دهد. حاال، در آستانه یک رکود بزرگ قرار گرفته ایم که به بیم موج ویرانگر 
می ماند. برای درک شرایط سال جاری میالدی و سال آینده تجارت و حمل و نقل دریایی 
و خدمات بندری در دوران کرونا و پســاکرونا با مهندس »علیرضا چشــم جهان«، عضو 
هیات مدیره و مدیر ارشد اجرایی شرکت خدمات بندری و دریایی کاوه و مدرس مرکز 
آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران گفت وگویی انجام دادیم که می خوانید.

فایننشال تایمز گزارش می دهدداسـتان جـلد .....
مشکالت بنادر اروپا 

در دوران شیوع کرونا

به منظور تامین امنیت بهداشتی شرکت های عضو؛
 توزیع اقالم بهداشتی از سوی

انجمن کشتیرانی آغاز شد

 قدردانی پل مه
از شرکت های 

عضو انجمن
کشتیرانی
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انجمن کشــتیرانی و خدمات وابسته ایران پس از شیوع 
ویروس کرونا در سطح کشــور، از اوایل اسفندماه سال 
گذشــته تالش های گســترده ای را برای اطالع رسانی 
صحیح به منظور افزایش آگاهی شرکت های عضو از یک 
سو و پیگیری های مستمر برای تامین اقالم بهداشتی از 

سوی دیگر انجام داده است. 
در نتیجه این پیگیری ها، تاکنون اقالمی نظیر دستکش، 
ماسک چندالیه و ماســک ان.95، شیلد محافظ صورت 
و عینک محافــظ تامین و بــه میزان مورد نیــاز، میان 

شرکت های عضو توزیع شده است.

 همچنین نامه نگاری ها و ارتباطات متعددی برای دریافت 
ژل و محلول های ضدعفونی کننده نیز از ســازمان غذا و 
داروی وزارت بهداشت انجام گرفته است. یادآور می شود 
اقالم بهداشــتی مذکور با تعرفه دولتی و با قیمت بسیار 
نازل تر از موجودی بازار و با اســتانداردهای باال تامین و 
در اختیار شرکت های عضو انجمن کشتیرانی و خدمات 
وابسته ایران قرار گرفته است. تاکنون بخش اول این اقالم 
بهداشــتی توزیع و بخش دوم نیز از ابتدای اردیبهشت 
ماه و مطابق با نیاز اعالم شــده از سوی شرکت ها توزیع 

خواهد شد. 

ضرر شرکت های حمل ونقل دریایی، 
جاده ای و ریلی ارزیابی شود

تخلیه 1۵0میلیون تن کاال در 
بنادر کشور در سال ۹۸

حجم ترانزیت جاده ای به دلیل شیوع ویروس کرونا 
60درصد کاهش داشته است. اما در بخش ریلی شاهد 

رشد 10 درصدی و در بنادر شاهد افزایش 60 تخلیه و 
بارگیری بودیم.

 توزیع اقالم بهداشتی
 از سوی انجمن کشتیرانی آغاز شد

مسعود پل مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات 
وابســته ایران از شــرکت های تابعه کــه در ایام 
تعطیالت نوروز با همدلی و ایثار فراوان، همچنان 
در خدمت اقتصاد کشــور بودند تا اقالم و نیازهای 

بازار تامین شود، قدردانی کرد. 
در بخشی از پیام قدردانی وی آمده است:» فعالیت 
شرکت های تابعه انجمن کشتیرانی در شرایطی که 
کشور از یک سو درگیر شیوع ویروس ویرانگر کرونا 
و از ســوی دیگر، تعطیالت نــوروزی بود یک قدم 
ایثارگرانه و اقدامی همدالنه برای چرخش اقتصاد 

کشور بود که بسیار موثر واقع شد.«
الزم به ذکر اســت در نامه شــماره 3767 مورخ 
25 اســفندماه که از سوی انجمن کشــتیرانی و 
خدمات وابســته ایــران خطاب به شــرکت های 
تابعه منعکس شد، آمده بود:»احتراما، در راستای 
همسویی با سیاســت های دولت خدمتگزار برای 
تداوم عملیات واردات و صادرات کشــور با رویکرد 
تامین کاالهای درمانی، بهداشــتی و سایر اقالم و 
مایحتاج عمومی کشور، با نگاه مسئولیت های ملی 
متوجه سربازان و بازیگران اصلی عرصه حمل و نقل 
دریایی کشــور،  ضرورت دارد کلیه شــرکت های 
کشتیرانی و نمایندگی کشتیرانی اعم از عضو و غیر 
عضو ترتیبی اتخاذ نمایند. بمنظور تحویل ترخیصیه 
و قبض انبار )به صاحبــان کاال ( در ایام تعطیالت 
پایان سال جاري و سال جدید از ساعت 9 الی 11 

صبح، شیفت کاری در نظر گرفته شود.«
 این اقدام موثر انجمن کشــتیرانی مــورد تقدیر 
وزارت راه وشهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی 

واقع شد.   

خـبر
ویـژه 

به منظور تامین امنیت بهداشتی شرکت های عضو؛

با هدف تامین کاالهای اساسی در 
روزهای تعطیل

محمد اسالمی |   وزیر راه و شهرسازی   ¦     

رئیس جمهور در گفت و گو با محمد اسالمی، دستور 
داد یک ارزیابی از شرکت های حمل و نقل دریایی، 
ریلی، جاده ای و هوایی که در ایام تعطیلی دچار ضرر 
و زیان شده اند، انجام گیرد و گزارش آن برای اقدامات 
الزم به ســتاد ملی مبارزه با کرونا و هیات دولت ارائه 
شود. حسن روحانی در خصوص وضعیت حمل ونقل 
عمومی مســافری جاده ای، هوایی و راه آهن، برای 
پیشبرد پروژه های عمرانی به سازمان برنامه و بودجه 
برای تخصیص به پروژه های مذکور نیز دســتوراتی 

صادر کرد.

محمد راســتاد، مدیرعامل ســازمان بنادر با اشاره به 
اهمیت بنادر تجاری در ورود کاالهای مورد نیاز به کشور 
اظهار داشت: با توجه به اینکه حمل ونقل حدود 95 درصد 
از کاالهای تجاری صادراتی و وارداتی از طریق بنادر کشور 
انجام می گیرد، نقش سازمان بنادر در ورود کاالهای مورد 
نیاز و صادرات کاالها نقشی مهم محسوب می شود. وی 
ادامه داد: سال گذشــته علی رغم همه تحریم هایی که 
متوجه صنعت حمل و نقل دریایی شده بود، حدود 15۰ 
میلیون تن کاال در بنادر کشور تخلیه و بارگیری شد که 

رشد 6 درصدی را نسبت به سال 97 نشان می دهد.

 انجمن کشتیرانی در تمام
 ایام نوروز مشغول 

خدمت رسانی بود
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  تجارت خارجی
با موانع جدی روبروست

رکوردشکنی ذخیره سازی نفت 
در شناورهای جهان

ابتکار سنگاپور برای استفاده از 
ظرفیت خالی کشتی های کروز

برخی از اپراتورها با مشکل ورود کاالهای جدید مواجه 
شده اند. ما ناچار شده ایم از فضاهایی که برای طرح 
برگزیت در نظر گرفته بودیم برای انبار کردن کاالهای 
وارداتی استفاده می کنیم. 

ریگ کوتینگ  |    مدیر اجرایی بندر زیبورگ   ¦    

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی گمرک کل چین، 
در سه ماه نخست ســال جاری صادرات این کشور 11.۴ 
درصد و واردات ۰.7 درصد نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته سقوط کرده است. لی کوئیون، سخنگوی گمرک 
چین، امروز اعالم کرد:  آمارهای اقتصادی حاکی از بهبود 
اوضاع در تجارت داخلی این کشور است، چرا که تقاضای 
داخلی در بازار چین، در حال بازگشــت به شرایط نرمال 
است. وی گفت: به دلیل شیوع گســترده ویروس کرونا 
در جهان، اقتصاد جهانی، شــاهد فشــار نزولی اســت و 
بی ثباتی ها در حال افزایش هستند.از طرف دیگر تجارت 

خارجی چین، با موانعی جدی روبرو شده است. در سه ماه 
نخست امسال تجارت خارجی چین، 6.۴ درصد کاهش 
داشته و به 933 میلیارد دالر رسیده است. لی ادامه داد: 
واردات محصوالت کشاورزی چین، روندی افزایشی داشته 
اما نمی توان نسبت به تاثیر منفی شیوع ویروس کرونا، هم 
چشم پوشــی کرد. با اجرای تدریجی فاز نخست توافق 
تجاری با آمریکا، این کشور شاهد برخی نتایج مثبت در 
تجارت خارجی خود بوده است. چند روز پیش سفیر چین 
در آمریکا، گفت: علیرغم شیوع ویروس کرونا، فاز نخست 
توافق تجاری بین چین و آمریکا، در حال اجرا شدن است.

 مشکالت بنادر اروپا در دوران 
شیوع کرونا

فایننشال تایمز گزارش می دهد

ویـژه خـبر

سخنگوی گمرک چین اعالم کرد

بنادر اروپا طی روزهای آینده پذیرای کشتی های 
کانتینری خواهند بود که از سمت شرق به سوی 
کشورهای غربی می آیند. حمل دریایی کاالها به 
خاطر همه گیر شدن ویروس کرونا طی هفته های 
گذشته با تاخیر مواجه بود. اما کاالها در حالی به 
بنادر اروپا می رســند که میزان تقاضا برای آنها 
کاهش یافته اســت. کاالهایی که پیش از جهانی 
شدن ویروس کرونا سفارش داده شده اند اکنون در 
بنادر روتردام، آنتورپ و هامبورگ در حال تخلیه 
هستند. این کاالها توسط خرده فروش ها در اروپا 
سفارش داده شده اند، اما حاال تقاضا برای خرید 

آنها به حداقل رسیده است.
الرس جنسن، مدیر اجرایی مشاوران دریایی در 
خصوص وضعیت بنادر اروپا در این روزها می گوید: 
کاالها سفارش داده شده به واسطه کانتینرها در 
بنادر تخلیه می شوند. اما هیچ تقاضایی برای آنها 
از ســوی بازار وجود ندارد. چرا کــه فعالیت های 
اقتصادی در بیشتر شهرهای اروپا از حالت عادی 
خارج شده است. ما اکنون با مشــکل انبارداری 
کاالها مواجه ایم. چرا که تنها می توانیم این کاالها 

را ۴ تا 5 هفته در انبارهای بندری نگه داریم.
واردکنندگان حاال با انبارهای پر و ورود کاالهای 
جدیدی مواجه شده اند که مشتری جدیدی برای 
آن کاالها وجود ندارد. در حال حاضر سه چهارم 
واردات کاال به اروپا از طریق دریایی انجام می شود 
و این مسئله، نگهداری کاالها در بنادر را با شرایط 
ویژه ای همــراه می کند. اپراتورهــای بنادر اروپا 
می گویند که آنها برای هجــوم واردات کاالهای 
کانتینری که توســط بنادر یا خــارج از آنها وارد 
می شــوند آمادگی دارند. برخی بنادر به این فکر 
افتاده اند که از فضاهای باز بندری برای انبار کردن 

قطعات و کاالها استفاده کنند. 

شــیوع ویروس کرونا و کاهش شدید تقاضای نفت 
در بازار جهانی باعث شــده که شرکت های نفتی و 
کارگزاران به سمت ذخیره سازی هر چه بیشتر نفت 
روی آورده و با امید بــه افزایش تقاضا پس از بحران 
کرونا از هر فضایی برای انبار کردن نفت اســتفاده 
کننــد. ارزیابی ها حاکی از آن اســت کــه در حال 
حاضر 16۰ میلیون بشکه نفت، توسط شرکت ها و 
واسطه های نفتی، به صورت شناور در جهان ذخیره 
شده اند. در سال 2۰۰9 بیش از 1۰۰ میلیون بشکه 

نفت، به صورت شناور در جهان ذخیره شده بود. 

پس از آنکه ده ها فروند کشــتی مســافری کروز در 
سراســر دنیا دچار بیکاری ناشــی از شیوع ویروس 
کرونا شدند، ســنگاپور برای این نوع کشتی ها یک 
کاربری جدید ایجاد کرده است.  مسئوالن بندری شهر 
سنگاپور قصد دارند از کشتی های مسافری پهلوگرفته 
در این بندر به عنوان اقامتگاه موقت کارگران خارجی 
شاغل در این شهر استفاده کنند. این طرح تنها برای 
کارگرانی قابل اجراست که تست کرونای آنها منفی 
اعالم شده است. هم اکنون 2۰۰ هزار کارگر خارجی 

در کمپ های سنگاپور زندگی می کنند. 
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پـرونـده

 مـوضـوع:
تاثیر شیوع ویروس کرونا بر 

صنعت حمل ونقل دریایی

استفاده از سیستم های مکانیزه به جای انسان
حتی پیــش از شــیوع کرونــا، اســتفاده از 
سیستم های مکانیزه به جای انسان در بسیاری 
از مجموعه های عملیاتی در بنادر، پایانه های 
بندری، مراکز لجســتیکی و کانون های ایجاد 
ارزش افزوده در حال شــکل گیری بود که به 
نظر می رسد در دوران پســاکرونا شدت و 

سرعت بیشتری پیدا کند.

21 نکته مهم از چشم انداز تجارت و صنعت حمل ونقل دریایی 
و خدمات بندری در سال 2020 و 2021 میالدی

در دو شـماره اخیـر نشـریه باینـدر، ترسـیمی از دنیـای حمل ونقـل دریایی در سـال 2020 
میـالدی داشـتیم؛ چشـم انـدازی کـه روشـنی آن کم فـروغ بـود و بیشـتر بـه تاریکی می 
رفـت. شـیوع ویـروس کرونـا از ابتـدای سـال 2020 میـالدی، سـیگنال های قـوی از ضعیـف و نحیف 
شـدن ایـن صنعـت را نشـان مـان داد. حاال، در آسـتانه یـک رکود بـزرگ قرار گرفتـه ایم کـه به بیم 
مـوج ویرانگـر مـی ماند. برای درک شـرایط سـال جاری میالدی و سـال آینـده تجارت و حمـل و نقل 
دریایـی و خدمـات بنـدری در دوران کرونـا و پسـاکرونا بـا مهنـدس »علیرضـا چشـم جهـان«، عضو 
هیـات مدیـره و مدیر ارشـد اجرایی شـرکت خدمـات بنـدری و دریایـی کاوه و مدرس مرکـز آموزش 
انجمـن کشـتیرانی و خدمـات وابسـته ایـران گفـت وگویـی انجـام دادیـم کـه ماحصـل آن 23 نکته 
طالیـی از اوضـاع روزگار پیـش روی ایـن صنعـت مهـم و حیاتـی اسـت کـه در ادامـه مـی خوانیـد. 

شبي تاریك و بیم موج

بیش از 9۰ درصد مبــادالت تجاری جهان از طریق  حمل و نقل دریایی و بنادر دنیا انجام می شود و آنچه 1
بر تجارت جهانی تأثیر می گــذارد بر چرخه حمل و نقل نیز 

تأثیرگذار است.

با شیوع  بیماری کرونا و براساس پیش بینی سازمان  تجارت جهانی )WTO( مقدار کاالیی که از طریق 2
حمل و نقل دریایی در سال 2۰2۰ جابجا خواهد شد در قالب 

2 سناریوی خوشبینانه و بدبینانه بین 13 تا 32 درصد نسبت 
به سال 2۰19 کاهش می یابد و به ترتیب از 11 میلیارد تن 
احتماالً به حدود 9 میلیارد تن در حالت خوشبینانه و به کمتر 

از 8 میلیون تن در حالت بدبینانه می رسد.

با تعطیل شدن بسیاری از کســب و کارها و از رونق  افتادن تجارت و حمل و نقل یکی از بدترین رکودهای 3
اقتصادی تاریخ در سال 2۰2۰ رخ می دهد و ثبت نرخ  رشد 

منفی 3 درصد پیش بینی شده است.  )در حالیکه نرخ رشد 
اقتصادی در زمان بروز بحران اقتصادی در سال¬های 2۰۰8 

و 2۰۰9 به منفی ۰/1 درصد رسیده بود.(

انتظار می رود 9 تریلیون دالر خسارت در سال های  2۰2۰ و 2۰21 به اقتصاد جهان تحمیل گردد.4

گستردگی شیوع بیماری کرونا، چشم انداز تجارت و  حمل و نقل را در هر لحظه دچار تغییرات مختلفی 5
کرده و به دلیل توقــف گردش نقدینگی ناشــی از کاهش 
تقاضای مصرف کنندگان و توقف نسبی حمل و نقل، ترس از 
ورشکستگی به تجار، خطوط کشتیرانی و خدمات دهندگان 
بندری و لجستیکی سایه انداخته اســت که البته در نهایت 

منجر به تطبیق زنجیره تأمین با نوسانات تقاضا خواهد شد.

کشورهای گرفتار کرونا، حوزه تولید و معامالت تجاری  خود را به طور خاص در حوزه فرآورده های خوراکی، 6
کاالهای پزشکی و بهداشتی متمرکز کرده اند و واردات سایر 
اقالم را به حالت تعلیق یا تعطیل درآورده اند. این موضوع به افت 
شدید صادرات و واردات مواد خام و اولیه، کاالهای نیم ساخته 
و ساخته شده، خودرو و قطعات یدکی و الستیک و پالستیک، 
کاالهای ساختمانی پروژه ای، البسه، کاالهای لوکس، فوالد، 

نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی... منجر شده است.

با کاهش معامالت بین المللــی، حجم تقاضا برای  جابجایی کاال کاهش یافته و ناوگان تجاری فعال در 7
دریا با مقادیر کمتری از کاال در حرکت هســتند و خیلی از 
سفرهای منظم و از قبل برنامه ریزی شده آنان نیز لغو شده 
است. به عنوان مثال )براساس گزارش آلفاالینر( هم اکنون 1۴ 
درصد از کل کشتی های کانتینربر جهان در نقاط مختلف دنیا 

در حالت غیر فعال قرار گرفته اند.
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پـرونـده

فعالیت با حداقل نیروی انسانی و کمترین ضایعات
وقوع تحوالت اخیر باعث شــده تا خیلــی از مجموعه ها 
آگاه شــوند کــه چگونــه با حداقــل نیروی انســانی  
فعالیت هایشــان را با کمترین ضایعــات ادامه بدهند. 
این حقیقت در دوران پســاکرونا به بازنگری اساســی    
شــرکت ها، ســازمان ها و نهادهای مختلف در مورد 
چارت های ســازمانی و کاهش وابســتگی آنها به نیروی 
انسانی و تأمین دفاتر عریض و طویل برای آنان می انجامد .

افزایش تعداد کشــتی های معطل در لنگرگاه ها،  تعویق تحویل دهی کشتی های جدید، لغو سفارشات 8
جدید ساخت کشتی ها، کاهش و تعلیق ساخت کانتینرهای 
جدید، کاهش قیمت کشتی ها و تقلیل نرخ اجاره آنها، لغو 
قراردادهای اجاره کشــتی ها و کانتینرها، ســرعت یافتن 
اسکراب کشتی های قدیمی از جمله سایر آثار بروز و شیوع 
بیماری کرونا بــر عرصه حمــل و نقل دریایــی در عرصه 

بین المللی است.

با افزایش مدت انتظــار محموالت برای ترخیص یا  حمل دریایی، یاردها و انبارهای بنادر مختلف جهان 9
با ازدحام کاال و کانتینرها روبرو هستند که البته این موضوع 

گریبانگیر بنادر ترانشیپی در سراسر دنیا نیز هست.

کاهش تقاضا برای حمل بار و افزایش عرضه به دلیل  ظرفیت غیر فعال کشــتی ها و نیز کاهش قیمت 10
سوخت و تقلیل هزینه اجاره کشتی ها، به تدریج به تقلیل 
نسبی کرایه های حمل دریایی می انجامد. هرچند که تاکنون 
خطوط و شــرکت های کشــتیرانی در تالشــند تا با باال 
نگهداشتن ســطح کرایه های حمل، خود را از ضرر و زیان 

ناشی از کاهش ترافیک حمل دریایی در امان نگه دارند.

بیکار شدن کشــتی ها به بیکاری خدمه کشتی ها  انجامیده و بالغ بر 2 میلیون نفر شاغل در این زمینه 11
را در سراســر دنیا با چالش روبرو می کند. این بیکاری، به 
امنیت این صنف و ثبــات اجتماعی کشــورها لطمه وارد 

می سازد.

با تقلیل تقاضا برای انرژی در جهان، بعضی از کشورها  واردات نفت و فرآورده های نفتی و برخی کاالهای 12
پایه صنعتی با قیمت ارزان را افزایــش داده اند تا در دوران 
پســاکرونا از این ذخیره برای تقویت مزیــت های رقابتی 

محصوالت و خدمات شان استفاده کنند.

هــراس از تداوم کرونــا و نیاز به تأمیــن مایحتاج  خوراکی جوامع بشــری، بعضی از کشــورها را به 13
ذخیره گیری کاالهای اساسی واداشته و از این بابت بازار حمل 
اینگونــه کاالها از طریــق دریا و کشــتی های فلــه بر و 

جنرال کارگو ممکن است با جهش روبرو شود.  کشورهایی که 
امکان ذخیره سازی کاالهای اساسی، غالت و حبوبات، برنج، 
خوراک دام و طیور را در انبارهای خود )بنادر و پسکرانه ها( 
دارند، سعی بر استفاده حداکثری از ظرفیت هایشان در این 
رابطه دارند. در همین حال تعدادی از کشورهای عمده تولید 
و صادر کننده مواد غذایی حالت انقباضی به خود گرفته اند و 
برخی از آنها دســتورالعمل هایی برای عدم صادرات برخی 

اقالم مهم خوراکی صادر کرده اند. 

وقایع اخیر، سطح بهداشت فردی و اجتماعی را در  جوامع تغییر داده و این تغییر نگرش باعث افزایش 14
نیاز به کاالهای بهداشتی و پزشکی بین کشورهای مختلف 
حتی در دوران پسا کرونا خواهد شد که یک بازار جدید برای 

حمل و نقل هوایی و دریایی محسوب می شود. 

ضرورت پاکسازی و ضدعفونی تجهیزات، کانتینرها،  محل های نگهــداری کاالها، دفاتر، ســاختمان ها و 15
انبارها و وسایل حمل و نقل شاخه های جدیدی را برای ارائه این 
خدمات ایجاد و تقاضاهای گسترده ای را پدید می آورد که در 
بنادر می تواند به ایجاد مراکز و ایستگاه های ضدعفونی و شست 

وشوی کانتینرها و تجهیزات و وسایل حمل و نقلی بیانجامد.

مبارزه خدمه کشــتی های تجاری با بیماری کرونا  براهمیت موضوع رســیدگی به ایشــان در شرایط 16
اضطراری می افزاید. این موضوع حتی ممکن است به تغییر 
ساختار و نقشه کشتی های جدید در جهت تقلیل تعداد خدمه 
و همچنین افزایش امکانات بهداشــتی و مراقبتی در داخل 
کشتی ها شود و نیاز آنها را به انواع وسایل کمک های اولیه، 
بهداشتی، ضدعفونی و انواع تنظیفات در هنگام تهیه مایحتاج 
کشتی ها در بنادر مختلف بیافزاید و کسب و کارهای جدیدی 
را ایجاد کند. از سویی ممکن است در دوران پساکرونا، ضوابط 
سختگیرانه فعلی در مورد کنترل سالمت، تعویض کرو و تردد 
خدمه کشتی ها در بنادر و شهرهای بندری ادامه یابد و کسب 

و کارهایی را تحت الشعاع خود قرار دهد.

به دلیل افت صادرات کاال از مبــادی مختلف، بر  تعداد کانتینرهای خالی منتظر برای اســتافینگ 17
کاالها در بنادر و پایانه های بندری افزوده شــده و ازدحام 

زیادی در دپوها قابل پیش بینی اســت. در این شــرایط، 
خطوط کشتیرانی و شــرکت های بهره بردار کانتینرها با 
افزایش هزینــه انبارداری و برخی از آنها بــا ازدیاد هزینه 
اجاره کانتینرها بدون آنکه عوایدی برای آنها داشته باشد، 

روبرو می شوند.

به دلیل مشکالت ارســال و دریافت اسناد پستی و  تعطیلی های گسترده به دلیل قرنطینه سراسری در 18
کشــورهای مختلف، موضوع مبادله اسناد با چالشی جدی 
روبرو و امکان پهلودهی بعضی از کشتی های حامل بار و یا 
ترخیص کاالها برای گیرندگان محموالت پدید نیامده که 
زیان ســنگینی را از بابت هزینه های دموراژ  کشتی ها و یا 
هزینه های انبارداری و حق توقف )دیرکرد عودت( کانتینرها 
پدید آورده است. از این رو، برخی صاحبان کاال تمایلی برای 
ارسال محموالت شان به مقاصد بنادری که در آنها شرایط 

قرنطینه سراسری حاکم است، ندارند.

موضوع فوق باعث شده بعضی از کشورهای توسعه  یافته و ممالک در حال توسعه در بنادر و گمرکات 19
خــود روال ترخیص کاالهــا را تا حد امــکان تغییر داده و 
تمهیداتی را مبتنی بر استناد بر اسناد الکترونیکی فراتر از 
آنچه تا پیش از ایــن بوده، بنا نهند و بــه ترخیص و خروج 
محموالت از بنادر و پایانه های بندری و لجســتیکی کمک 
کنند. این فرایندهای بهبود یافته در دوران پســاکرونا نیز 

تثبیت خواهند شد.

در طول دوره شیوع کرونا و همچین دوران پساکرونا،  بازار کمک های اهدایی کشورها به سایر کشورها داغ 20
شده و داغ خواهد ماند. اگرچه در حال حاضر بیشتر این گونه 
کمک ها از طریق حمل و نقل هوایی صورت می گیرد، اما به 
تدریج با فروکش کردن زبانه های این بحران، حمل و نقل 
دریایی و بنادر و شــبکه های ریلی و جاده ای کشــورهای 

مختلف نیز از آن بهره مند خواهند شد.

بروز و شــیوع کرونا با همــه ابعــاد و جوانب آزار  دهنده اش، آثار مثبتی بر محیط زیســت و کاهش 21
تولید آالینده ها حتی فراتر از انتظــارات اجالس تغییرات 

اقلیمی پاریس گذاشته است!

رشد اقتصاد جهانی در حال کرونا و غیرکرونا در این نمودار نشان داده شده است. در حال حاضر پیش بینی می شود که رشد در سال 2020 منفی باشد
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