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سال 2020 در حالی آغاز شد که تمام کشــتی ها در سراسر جهان مطابق قوانین 
آیمو ملزم به استفاده از سوخت کم ســولفور شده اند. بسیاری از شرکت های 
بین المللی عنوان کرده اند که اســتفاده از این نوع ســوخت، هزینه هایشان را 
باالتر می برد، در حالی که درآمد بیشتری برایشان ایجاد نمی کند. در کشور ما 
اما مشکل دیگری نیز وجود دارد. تامین ســوخت کم سولفور برای کشتی ها در 
بنادر کشور و به قیمت مناسب! در پرونده پیش رو به این موضوع پرداخته ایم.

 تحلیل صنعت حمل ونقل دریایی درداسـتان جـلد .....
سال 2020 میالدی

هزینه های بیشتر
و درآمد کمتر

 دبیرکل انجمن کشتیرانی در همایش ملی
ترانزیت عنوان کرد

 سهم حمل ونقل در ایران
حداقل 12 درصد است

آیا شرایط در ماه های پیش رو برای صنعت کشتیرانی مطلوب خواهد بود؟
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دبیرکل انجمن کشتیرانی گفت: طبق برآوردهای مستند، 
سهم حمل ونقل از قیمت تمام شده کاال در ایران حداقل 
12 درصد است، در حالی که میانگین جهانی این رقم 6 
درصد است. مسعود پل مه در اولین همایش ملی ترانزیت 
و حمل و نقل بین المللی در مســیر توسعه اقتصادی در 
اتاق بازرگانی اســتان گفت: ایران به لحاظ ژئوپلیتیکی 
جزو معدود کشورهای اســت که موقعیتی استثنایی در 
منطقه و حتی جهان دارد و به طور بالقوه یک کشور تجاری 
لجستیکی محسوب می شــود. خوشبختانه با تالش های 
صورت گرفته، جایگاه لجستیکی ایران دارای رشد صعودی 
بوده و با 32 پله ارتقا به رتبه 64، دست یافته است. اما این 
جایگاه به لحاظ عملکرد لجســتیکی با آنچه مناســب و 

ایده آل ایران است فاصله بسیاری دارد.
دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران گفت: رقبای لجستیکی 
ایران در منطقه نظیر امارات بــا رتبه 11، قطر با رتبه 30 
در گروه کشورهای برتر لجستیکی قرار داشته و ترکیه با 
رتبه 46 در گروه کشــورهای لجستیک منسجم و پایدار 
قرار می گیرد. بر اســاس نتایج زیرشاخص های عملکرد 
لجستیکی، علی رغم وجود پتانسیل های بالمنازع، بهترین 
رتبه ایران در میان شش زیرشاخص، رتبه 60 در تحویل به 
موقع کاالست.  به بیان دیگر، علیرغم برخورداری ایران از 
مزیت های متعدد لجستیکی و زیرساخت های لجستیکی 
نسبتا مناسب نظیر جاده، ریل، بندر و فرودگاه، این بخش 

در ایران از کارایی مناسبی برخوردار نیست.

پیام تسلیت دبیرکل انجمن کشتیرانی 
به مناسبت شهادت سردار سلیمانی

اعطای 42 فقره گواهینامه شایستگی 
لجستیک بندری در سال جاری

تاکنون بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان درخواست 
سرمایه گذاری در بنادر کشور از سوی بخش  خصوصی 

داخلی صورت گرفته است. 

سهم حمل ونقل در ایران حداقل 12 درصد است

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران 
گفت: دولت در حوزه ترانزیت هیچ گونه تصدی گری 
را به تشکل های بخش خصوصی واگذار نکرده است.

مسعود پل مه در حاشــیه »نخستین همایش ملی 
ترانزیت و حمل و نقل بین المللی در مسیر توسعه 
اقتصادی« با اشــاره به تعدد تشکل های اقتصادی 
عنوان کــرد: متاســفانه تعدد تشــکل های بخش 
خصوصی باعث شده است تا تضارب و اختالف نظر به 
وجود بیاید، طبیعتا هر یک از این تشکل ها، مواضع 
خاص خود را مبتنی بر دیدگاه اعضایشان دارند، در 
صورتی که اگر تمام این تشــکل ها صدای واحدی 
در موضوعات مشترک باشــند، یقینا مطالبه گری 

موثرتری را در این حوزه شاهد خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: با مقایسه بین ایران و ترکیه به 
این نتیجه خواهیم رسید که ترکیه قسمت اعظمی 
از فعالیت های حمل و نقل بیــن المللی و داخلی 
خودش را تصدی گری نمی کنــد، بلکه این دولت 
است که مسئولیت های خودش را در شقوق مختلف 
به تشکل های بخش خصوصی واگذار کرده است، در 

حالی که این رویه را در کشورمان شاهد نیستیم.
پل مه خاطرنشان کرد: به طور قطع مجلس یکی از 
مراجع اصلی در ایجاد سهولت حوزه ترانزیت است، 
البته این به معنای صرف قانون گذاری در این حوزه 
نیست بلکه نظارت بر اجرای صحیح قانون  از جمله 
قانون تســهیل فضای کســب و کار وموارد مشابه 
می تواند به تســهیل گیری این حوزه کمک کند. 
به بیان دیگر اگر مجلس از بعد نظارتی به این حوزه 
ورود پیدا کند و مسائلی را که به نوعی مانع از اجرای 
صحیح و هر چه بهتر قوانین موجود است را برطرف 
کند، گام مهمــی را در جهت شــکوفایی ترانزیت 

برداشته است.

خـبر
ویـژه 

دبیرکل انجمن کشتیرانی در همایش ملی ترانزیت عنوان کرد

دبیرکل انجمن کشتیرانی  

محمد اسالمی |   وزیر راه و شهرسازی   ¦     

مسعود پل مه به مناسبت شهادت سردار حاج قاسم 
سلیمانی پیام تسلیتی صادر کرد که در بخشی از آن 
آمده است:»شهادت میراث سرور و ساالر آزادگان و 
مظلومان عالم، امام حســین علیه السالم به پیروان 
طریق پایمردی است و بهشت، آشیان مردانی است 
که در این طریق قدم برداشته و پرچم عدالت خواهی 
را برافراشته اند. اینجانب شهادت سردار دل ها، سرباز 
وطن، حاج قاسم سلیمانی را به محضر بقیه اهلل االعظم، 
امام زمان )ع(، مقام معظم رهبری و امت شهیدپرور 

ایران تسلیت عرض می نمایم.«

دبیرکل انجمن کشتیرانی از اعطای 42 فقره گواهینامه 
شایستگی لجستیک بندری در ســال جاری خبر داد.

پل مه در این خصوص اظهار کرد:» گواهینامه شایستگی 
لجستیک بندری )STCP(  به دانش پژوهانی اعطا شده 
که موفق به گذراندن دوره های مختلف لجستیک بندری 
و آزمون کتبی شــده اند یا از لحاظ سوابق مدیریتي در 
زمره پیشکسوتان حوزه کسب و کار قرار مي گیرند . این 
دوره ها در مرکز آموزش انجمن کشــتیرانی و خدمات 
وابسته ایران با حضور اساتید برجسته حوزه های مختلف 

دریایی و بندری برگزار شده است.«

دولت در حوزه ترانزیت هیچ گونه 
تصدی گری را به تشکل های 

خصوصی واگذار نکرده است
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هزینه های بیشتر و درآمد کمتر

تعداد کشتی های فعال کانتینری 
کاهش یافت

استفاده از سوخت کم سولفور 
از امروز اجباری شد

»میزان مصرف سوخت برای کشتی های کانتینری بزرگ 
و یا نفتکش های عظیم الجثه روزانه 80 تن است. این بدان 
معناست که هزینه روزانه ۱6 هزار دالری به شرکت ها 
تحمیل خواهد شد.«

پیتر ساند  |    تحلیلگر صنعت حمل ونقل   ¦     

شــرکت های بزرگ کشــتیرانی دنیا تحت فشــار قرار 
دارند. مناقشات و جنگ های اقتصادی میان دولت های 
 بزرگ باعث شــده تا تجارت جهانی آســیب ببیند و این

 موضوع در صنعت حمل ونقل دریایی با وضوح بیشتری 
به چشم بیاید. 

حجم نــاوگان از میــزان تقاضای بازار بیشــتر اســت و 
رقابت پذیری شــکل جدی تری به خود گرفته اســت. از 
ســوی دیگر، با اعمال قوانین جدید آیمــو مبنی بر لزوم 
استفاده از سوخت کم سولفور برای تمام کشتی ها، تهدید 

دیگری برای صنعت حمل ونقل به وجود خواهد آمد. 
شــرکت های بــزرگ کشــتیرانی در حــال حاضر در 
چالشی ترین دوران خودشان به سر می برند. چرا که باید 

برای افزایش هزینه هایشان از یک سو و ارائه خدمات بهتر 
و قیمت های مناسب تر به مشتریان شان راهکار مناسبی 

در نظر بگیرند. 
اعمال قانون لزوم استفاده از سوخت کم سولفور از ابتدای 
ژانویه 2020 میالدی، تضعیف اقتصاد جهانی و جنگ های 
تجاری باعث شده تا شــرکت های حمل ونقل دریایی در 
موقعیت دشــواری قرار بگیرند. افزایش قابل پیش بینی 
قیمت تمام شده سوخت کم سولفور به عنوان یک هزینه 
جدید برای حتی امکان مذاکره با مشتریان را برای افزایش 
نرخ کرایه های حمل را ایجاد نمی کند. در این شــرایط، 
تحمیل قیمت ســوخت باالتر برای شرکت ها هزینه ها را 

افزایش می دهد. 

ژاپن از نفوذ چینی ها در بنادر 
السالوادور جلوگیری می کند

با اعطای وام از سوی توکیو

ویـژه خـبر

تحلیل صنعت حمل ونقل دریایی در سال 2020 میالدی

منابع رســمی خبر دادند که ژاپن با اعطای وام به 
دولت السالوادور به منظور توسعه بندری این کشور 
موافقت کرده است. این وام 102 میلیون دالری به 
منظور جلوگیری از نفوذ سرمایه گذاری چین در 
بنادر السالوادور پرداخت خواهد شد. منابع رسمی 
اعالم کرده اند که شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن در 
مالقات با نجیب ابوکیله، رئیس جمهور السالوادور 
عنوان کرده که آمریکا نگــران نفوذ چین در بنادر 
السالوادور به منظور استفاده های نظامی و تامین 
پایگاه های جدید دریایی در آمریکای جنوبی است. 
چین برای ایجاد پروژه یک کمربند، یک راه، قصد 
دارد در نقــاط مختلف دنیا پایگاه هــای بندری و 
دریایی نیز داشــته باشــد. به همین دلیل، برخی 
کشورها از جمله آمریکا و ژاپن نگران نفوذ اقتصادی 
و نظامی چین در بنادر آمریکای جنوبی هستند. یکی 
از مقامات وزارت امور خارجه ژاپن در این خصوص 
اظهار کرد:»چین قصد دارد تا با سرمایه گذاری در 
بنادر الســالوادور، یک پایگاه مطمئن در آمریکای 
جنوبی داشته باشــد. این در حالی است که ایاالت 
متحده، ســواحل آمریکای جنوبی را حیات خلوت 

خود می پندارد و از این جهت نگران است.«
در سال گذشته میالدی، مناقصه ای برای توسعه 
بنادر الســالوادور برگزار شــد و چینــی ها اعالم 
آمادگی کردند تا بتوانند در این مناقصه ها شرکت 
کنند. حال، ژاپن با پرداخت وام های متعدد قصد 
دارد تا به مقامات السالوادور فشار بیاورد تا برگزاری 
مناقصات را منتفی کنند و به حالت تعلیق درآورند. 
در دیدار ماه گذشته مســئوالن دو کشور، آبه به 
ابوکیله اخطــار داد که چیــن از راه اعطای وام به 
کشورهای در حال توسعه، آنها را تحت فشار قرار 

می دهد تا به خواسته هایشان برسند. 

جدول برترین شــرکت های حمل ونقل کانتینری 
دریایی در ابتدای ســال جاری میالدی نیز تغییری 
نداشته است. ای.پی.ام مرسک همچنان با اختصاص 
17.8 درصد از کل حمل ونقــل کانتینری جهان به 
صدرنشــینی بی چون وچرای خود ادامه می دهد. 
تعداد کشتی های فعال در روزهای نخست کاهش 
اندکی داشت. هم اکنون 6147 فروند کشتی فعال 
کانتنیری در خطوط فعالیت می کنند، این در حالی 
است که تعداد کشتی ها در هفته آخر سال گذشته 

میالدی 6154 فروند گزارش شده بود.

حدود 11 ســال پیش آیمو تصمیم گرفــت تا میزان 
آالینده های تولیدشده توسط کشتی ها را کاهش بدهد. 
این اقدام با ارائه طرح کاهش سولفور کشتی ها آغاز شد 
و طرح آیمو 2020 سه سال پس از آن به تصویب رسید. 
در نخستین روز سال نو میالدی تمام کشتی ها ملزم به 
استفاده از سوخت کم سولفور هستند. آنچه که کشتی ها 
ملزم به رعایت آن هستند، استفاده از سوخت با سولفور 
0.5 درصد به جای سوخت با سولفور 3.5 درصد است. 
آیمو با اعمال قوانین جدید مانع استفاده از سوخت هایی 

خواهد شد که آالیندگی دارند. 
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گزارش

 مـوضـوع:

پیش بینی صنعت حمل ونقل دریایی 
در سال جاری میالدی

 حمید قاسمی
معاون مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران:

  »پاالیشگاه های ایران هم زمان با پاالیشگاه های دنیا در حال بروزرسانی 
تجهیزات و همچنین تولیدات اســت. بیــش از ۵0 درصد ظرفیت 

تولید سوخت مصرفی در پاالیشــگاه های ایران دارای استاندارد 
یورو ۴ اســت، در نتیجه مشــکلی برای تولید سوخت نداریم.

آیا شرایط در ماه های پیش رو برای صنعت کشتیرانی مطلوب خواهد بود؟

سال 2020 میالدی در حالی آغاز شد که تمام کشتی ها در سراسر جهان مطابق قوانین آیمو ملزم به 
استفاده از سوخت کم سولفور شده اند. بسیاری از شرکت های بین المللی عنوان کرده اند که استفاده 
از این نوع سوخت، هزینه هایشان را باالتر می برد، در حالی که درآمد بیشتری برایشان ایجاد نمی کند. در کشور 
ما اما مشکل دیگری نیز وجود دارد. تامین سوخت کم سولفور برای کشتی ها در بنادر کشور و به قیمت مناسب! 
در پرونده پیش رو، شرایط تامین سوخت کم سولفور، هزینه های جانبی، امکان بهره مندی از این نوع سوخت و 

شرایط کلی صنعت حمل ونقل دریایی در سال پیش روی میالدی مورد بررسی قرار گرفته است.

سال سیاه 2020

 مسئله تامین سوخت کم سولفور برای کشتی های ایرانی 
مقررات آیمو برای اســتفاده اجباری از سوخت 
کم ســولفور، معادله جدیدی را پیش روی فعاالن 
صنعت حمل ونقل دریایی قرار داده اســت. تامین 
ســوخت حدود 30 درصد هزینه های جاری یک 
کشتی را به خود اختصاص می دهد و تامین سوخت 
کم سولفور این هزینه ها را باالتر می برد. این در حالی 
است که تامین سوخت استاندارد برای شناورهای 
ایرانی نیز به یک چالش جدید تبدیل شده است. 
برخی کارشناسان از ماه ها قبل هشدار داده بودند 
که پاالیشگاه های ایران امکان تامین سوخت کافی 
و استاندارد را برای شناورها ندارند. در حال حاضر 
بخشی از پاالیشــگاه های اروپایی توانایی تولید 
این ســوخت را دارند و از  دو سال گذشته سازمان 
بنادر و دریانوردی نیز از وزارت نفت درخواســت 
کرده که حداقل نیاز کشــتی های ایرانی که شامل 
شناور های اقیانوس پیما و شامل 200 فروند می شود 
را به مقدار ۱.3 تا ۱.۴ میلیون تن تامین کند. »حمید 
قاســمی«، معاون مدیر عامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران با اشاره به تولید سوخت 
کم سولفور در پاالیشــگاه های کشور تاکید کرد: 
»پاالیشگاه های ایران هم زمان با پاالیشگاه های دنیا 
در حال بروزرسانی تجهیزات و همچنین تولیدات 
اســت. بیش از ۵0 درصد ظرفیت تولید سوخت 
مصرفی در پاالیشگاه های ایران دارای استاندارد 
یورو ۴ است، در نتیجه مشکلی برای تولید سوخت 
نداریم. تازه ترین تولیدات در ستاره خلیج فارس این 
نوید را به صنعت انرژی کشور می دهد که سوخت 
کم سولفور با درصد زیر ۵ پی پی ام را نیز تولید کند. 
میزان تولیدات کم سولفور تکمیل است و زمانی که 
اجبار استفاده از آن ها اعالم شود آماده ارائه این 

میزان از سوخت به کشتی ها هستیم.« 

 سوخت کم سولفور به شناورهای ایرانی می رسد؟
چندی پیــش »مدرس خیابانــی«، مدیر عامل 
شرکت کشتیرانی کشور با اشاره به موضوع قانون 
سوخت کم ســولفور که از دی ماه سال جاری و 
به دستور IMO برای تمام شــناور ها در جهان 
اجرایی می شود، گفت:»اجرای این قانون چالش 
مهمی پیش روی ناوگان ملی ایجاد می کرد که طی 
مذاکرات انجام شده با ارگان های ذی ربط به ویژه 
وزارت نفت، امید داریم این نوع از ســوخت در 
موعد مقرر به دســت ما برسد. طی این مذاکرات 
به مسئوالن مربوطه گفته شد که هزینه سوخت 
وارداتی و مشــکالتی که تحریم می تواند در این 
زمینه ایجاد کند بسیار زیاد است، بنابراین باید 

سوخت ناوگان در داخل تامین شود.« 
اما اکنون شرایط چگونه است؟ یکی از کارشناسان 
صنعت حمل ونقل دریایی در گفت وگو با بایندر 
اعالم کرد:» ظاهرا پاالیشــگاه نفت شازند اراک 
برای تولید سوخت کم ســولفور کشتی ها اعالم 
آمادگی کرده است. اما دو چالش همچنان وجود 
دارد. نخست تولید و تامین کافی این نوع سوخت 
با قیمت مناسب و دوم، انتقال آن به بنادر کشور. 
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مدرس خیابانی
مدیر عامل شرکت کشتیرانی ایران:

اجرای این قانــون چالش مهمــی پیــش روی ناوگان 
ملی ایجاد می کرد کــه طی مذاکرات انجام شــده با 
ارگان های ذی ربــط به ویژه وزارت نفــت، امید داریم 
این نوع از ســوخت در موعد مقرر به دست ما برسد.

در هر دو مورد شکی وجود ندارد که هزینه های 
تمام شده این نوع سوخت برای شناورهای داخلی 
افزایش معناداری خواهد داشت. از طرفی بحث 
تحریم ها نیز باعث شــده تا شناورهای ایرانی به 
راحتی نتوانند در دیگر بنادر دنیا، سوخت مورد 
نیازشان را تامین کنند و از این جهت، در ابتدای 
سال نو میالدی، شرایط سختی پیش روی فعاالن 
این صنعت اثربخش قرار گرفته است. مجموعه این 
عوامل باعث می شــود که مشکالت برای فعاالن 
صنعت حمل ونقل دریایی طی سال جاری میالدی 
چندان مطلوب به نظر نرسد و چشم انداز روشنی 

نیز حداقل در کوتاه مدت دیده نمی شود.«

 افزایش هزینه های حمل ونقل دریایی از ابتدای سال نو 
میالدی 

حدود ۱۱ سال پیش سازمان بین المللی دریانوردی 
)آیمو( تصمیــم گرفت تا میــزان آالینده های 
تولیدشده توسط کشتی ها را کاهش بدهد. این 
اقدام با ارائه طرح کاهش سولفور کشتی ها آغاز 
شد و طرح آیمو 2020 سه سال پس از آن به تصویب 
رسید. حاال و از روز نخست سال نو میالدی، همه 
کشتی ها ملزم به استفاده از سوخت کم سولفور 
هستند. برخی از کارشناســان این حوزه پیش 
بینی کرده اند که از ابتدای ژانویه ســال 2020 
میالدی، کرایه حمل کشتی ها افزایش یابد. چند 
روزی می شــود که قوانین جدید انتشار گازهای 
گلخانه ای از سوی سازمان ملل متحد اجرایی شده 
است. کشتی های سراسر جهان نیز ملزم هستند 
تا میزان سولفور سوخت کشتی ها را تا 8۵ درصد 
کاهش دهند. به همین دلیــل، اکثر تحلیلگران 
معتقدند که در ماه نخســت سال آینده میالدی 
این اتفاق بر روی قیمت حمل ونقل دریایی تاثیر 
خواهد گذاشــت و کرایه حمل افزایش می یابد.
پیش بینی های صنعت حمل ونقل دریایی نشان 
می دهد که بیش از ۵9 هزار فروند کشتی در انواع 
نفتکش، مسافری، کانتینری و فله بر در سراسر 
جهان با قانون جدید سوخت درگیر خواهند شد. 

شــرکت های بزرگ حمل ونقل دریایی دو گزینه 
را برای رعایت این قانون پیش رو دارند. نخست 
اینکه از تجهیزات گرانقیمت برای کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای بر روی کشتی هایشان استفاده 
کنند. روش دیگر نیز آن اســت که از ســوخت 
کم ســولفور برای کشتی هایشــان بهره ببرند. 
تحقیقات نشان داده که بیشتر شرکت ها به سمت 
انتخاب دوم یعنی ســوخت کم سولفور می روند 
تا نتیجه بهتری بگیرند. جیمی وبستر، تحلیلگر 
حوزه نفت در گروه مشاور بوستون و محقق مرکز 
سیاست جهانی انرژی در دانشــگاه کلمبیا در 
این خصوص گفت:» هزینه های ســوخت پاک تر 
ممکن اســت ۵0تا 60 درصد بیشتر شود. وقتی 
این اتفاق بیافتد، بدیهی اســت که شرکت های 
حمل ونقل دریایی بخواهند تا این هزینه اضافی 
را روی هزینه های حمل کاال اضافه کنند. به همین 
دلیل، پیش بینی می شود که نرخ حمل کاال در ماه 
ابتدایی سال نو میالدی افزایش داشته باشد.« اما 
افزایش کرایه حمل کشتی ها چه تاثیری بر روی 

قیمت تمام شده کاالها و یا خدمات خواهد داشت. 
یک تحقیق در این زمینه نشان داده که احتماال 
قیمت تلویزیون های ال.ای.دی برای حمل روی هر 
دستگاه یک دالر افزایش قیمت را تجربه می کنند 
که شاید چندان زیاد به نظر نرسد. اما همین قیمت 
برای یک تور یک هفته ای با کشتی کروز افزایش 

هزینه ۱۵0 دالری را به همراه خواهد داشت.
در روزهای نخست سال نو میالدی، تامین سوخت 
کم سولفور برای کشــتی ها همچنان یک معضل 
بزرگ به شمار می رود. قیمت این نوع  سوخت، بر 
خالف پیش بینی های قبلی بیش از حد انتظار بوده 
و همین افزایش قیمت، هزینه های شرکت های 
کشتیرانی را افزایش داده است. هزینه هایی که 
بعید به نظر می رسد، راهکار عملی برای جبران 
آن وجود داشته باشد و همین موضوع، فعالیت در 
ابتدای سال 2020 میالدی را با مشکالت متعددی 

روبرو کرده است. 

 هزینه های بیشتر و درآمد کمتر!
شرکت های بزرگ کشــتیرانی دنیا تحت فشار 
قرار دارند. مناقشات و جنگ های اقتصادی میان 
دولت های بزرگ باعث شده تا تجارت جهانی آسیب 
ببیند و این موضوع در صنعت حمل ونقل دریایی 
با وضوح بیشتری به چشــم بیاید. حجم ناوگان از 
میزان تقاضای بازار بیشتر است و رقابت پذیری 
شکل جدی تری به خود گرفته است. از سوی دیگر، 
با اعمال قوانین جدید آیمو مبنی بر لزوم استفاده 
از سوخت کم سولفور برای تمام کشتی ها، تهدید 
دیگری برای صنعت حمــل ونقل به وجود خواهد 
آمد. آیا راهی برای گذران ایــن تهدیدها وجود 
دارد؟ شرکت های بزرگ کشتیرانی در حال حاضر 
در چالشی ترین دوران خودشان به سر می برند. 
چرا که باید برای افزایش هزینه هایشــان از یک 
سو و ارائه خدمات بهتر و قیمت های مناسب تر به 

مشتریان شان راهکار مناسبی در نظر بگیرند. 
اعمــال قانون لزوم اســتفاده از ســوخت کم 
ســولفور از ابتدای ژانویه 2020 میالدی، تضعیف 
اقتصاد جهانی و جنگ های تجاری باعث شــده 
تا شــرکت های حمل ونقل دریایی در موقعیت 
دشــواری قرار بگیرند. افزایش قابل پیش بینی 
قیمت تمام شده سوخت کم ســولفور به عنوان 
یک هزینه جدید برای حتی امــکان مذاکره با 
مشتریان را برای افزایش نرخ کرایه های حمل را 
ایجاد نمی کند. پیتر ساند، تحلیلگر ارشد بیمکو 
در خصوص صنعت حمل ونقل دریایی در ســال 
آینده میالدی می گوید:» در حال حاضر بیشــتر 
شرکت ها برای ایجاد رقابت، قیمت های مناسبی 
را برای حمل کاال پیشنهاد می دهند. نرخ ها خیلی 
چشمگیر و قابل مالحظه نیست. با این حال، صنعت 
حمل ونقل دریایی به واسطه استفاده از سوخت 
کم سولفور دچار هزینه های جدیدی خواهد شد. 
هزینه ها در حالی به شرکت ها تحمیل می شوند 
که راهکاری برای جبران آنها در شرایط اقتصادی 

کنونی جهانی وجود ندارد.«

حدود 11 سال پیش سازمان بین المللی 
دریانوردی )آیمو( تصمیم گرفت تا 

میزان آالینده های تولیدشده توسط 
کشتی ها را کاهش بدهد. این اقدام 
با ارائه طرح کاهش سولفور کشتی ها 
آغاز شد و طرح آیمو 2020 سه سال 

پس از آن به تصویب رسید. حاال و 
از روز نخست سال نو میالدی، همه 

کشتی ها ملزم به استفاده از سوخت 
کم سولفور هستند
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 مـوضـوع:

پیش بینی صنعت حمل ونقل دریایی 
در سال جاری میالدی

جهانی است. این مسئله شرکت های کشتیرانی در 
موضع ضعف برای آغاز مذاکره با مشــتریان شان 
در خصوص افزایش نرخ حمل بار قرار می دهد. به 
همین خاطر، صادقانه باید بگویم که چشم انداز سال 
2020 برای صنعت حمل ونقل دریایی چندان روشن 
نیست. به همین خاطر من می توانم از هم اکنون 
وضعیت قرمز را برای شرکت های حمل کانتینری 
و فله بر ببینم.« پیتر ســاند به این نکته نیز اشاره 
می کند که در گذشته نیز شاهد رشد قیمت سوخت 
بوده ایم، اما شرایط برای مذاکره با مشتریان برای 
جبران هزینه ها از طریق اصــالح و افزایش نرخ 
حمل بار وجود داشته است. در ۵ سال گذشته ما 
با پدیده ای به نام جنگ تجــاری مواجه نبودیم و 
از طرفی، اقتصاد جهانی در شــرایط مطلوب تری 
قرار داشت. ما در فضای متفاوتی هستیم و به نظر 
می رسد، لزوم بازنگری نرخ های کرایه حمل از راه 
مذاکره با مشتریان باید از نهادهای بین المللی نیز 

مورد حمایت قرار بگیرد. 

 تاثیرات منفی استفاده از سوخت کم سولفور در صنعت کشتیرانی 
در حالی تمام کشــتی ها در سراسر جهان ملزم به 
استفاده از سوخت کم سولفور شــده اند، برخی 
کارشناسان در گفت وگو با پایگاه خبری بلومبرگ 
معتقدند استفاده از این نوع سوخت به کاهش گاز 
گوگرد در اتمسفر زمین منجر می شود. آنها معتقدند 
که گاز گوگرد می تواند بخشی از زیان های تابش نور 

 افزایش هزینه 4 هزار دالری در هر روز برای کشتی ها
بر اســاس گزارش مابوکس، هزینه سوخت برای 
کشتی های بانکر برای سوخت های معمول کنونی 
با سولفور باال، بسته به بندر سوخت گیرنده چیزی 
بین ۱۵0 تا 300 دالر برای هر متر مکعب است. اگر 
یک کشتی روزانه 20 تن سوخت مصر کند )مصرف 
بیشتر کشتی های کوچک و متوسط( و از ابتدای 
سال 2020 میالدی مجبور شود سوخت کم سولفور 
مصرف کند، باید هزینه اضافه 200 دالری را برای هر 
متر مکعب سوخت بپردازد. این یعنی هزینه های 
یک کشتی تنها در بخش ســوخت حدود ۴ هزار 
دالر در روز بیشــتر خواهد شد. طبیعی است که 
هزینه های کشتی ها و شرکت ها از طریق نرخ حمل 
بار تامین می شود. اما آیا راهکار عملی برای اصالح 
نرخ بار برای سال آینده میالدی در نظر گرفته شده 
تا جلوی ضرر شرکت های کشتیرانی گرفته شود؟ 
پیتر ساند در این خصوص می گوید:» میزان مصرف 
سوخت برای کشــتی های کانتینری بزرگ و یا 
نفتکش های عظیم الجثه روزانه 80 تن است. این 
بدان معناست که هزینه روزانه ۱6 هزار دالری به 
شرکت ها تحمیل خواهد شد. هیچ شرکتی قادر 
به تحمل این حجم از افزایش هزینه نیست و راهی 
هم برای جبران آن در نظر گرفته نشده است. اگر 
بخواهیم نگاهی واقع بینانه داشته باشیم، شرکت ها 
مجبورند بخشی از این هزینه ها را در افزایش کرایه 
حمل شان جبران کنند و این در حالی رخ می دهد 

که شرایط برای شرکت های کشتیرانی در مذاکره با 
مشتریان فعلی شان چندان مناسب نیست.«

پیتر ساند شرایط کنونی بازار را برای تعامل میان 
شرکت های کشتیرانی و مشتریان مطلوب نمی داند 
و می گوید:» چه زمانی شرایط برای آغاز مذاکره 
میان مشتری و شرکت کشتیرانی مناسب است؟ 
زمانی که اقتصاد و بازار قوی باشد. طی سال های 
اخیر تعداد کشتی ها افزایش یافته و ناوگان جهانی 
رشد داشته است، اما میزان تقاضا تقریبا به همان 
میزان کاهش داشته که ناشی از رخدادهای تجارت 

میزان مصرف سوخت برای 
کشتی های کانتینری بزرگ و یا 

نفتکش های عظیم الجثه روزانه 80 
تن است. این بدان معناست که هزینه 

روزانه 16 هزار دالری به شرکت ها 
تحمیل خواهد شد. هیچ شرکتی قادر 

به تحمل این حجم از افزایش هزینه 
نیست و راهی هم برای جبران آن 

در نظر گرفته نشده است

پیتر ساند
تحلیلگر حوزه حمل ونقل بین المللی:

چشــم انــداز ســال 2020 بــرای صنعت حمــل ونقل 
دریایی چندان روشــن نیســت. به همیــن خاطر من 

می توانــم از هــم اکنون وضعیــت قرمــز را برای 
شــرکت های حمــل کانتینــری و فله بــر ببینم.
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گزارش

پایگاه خبری  بلومبرگ:
اقدامات آیمــو در جهت کاهش ســولفور ســوخت کشــتی ها 
میزان حمــالت قلبــی از 3۴9 هــزار مــورد بــه 226800 مورد 
کاهــش خواهــد یافت کــه کاهــش 3۵ درصــدی را نشــان 
می دهــد. همچنیــن ســرطان ریه نیز بــا کاهــش 27 درصدی 
از ۵۴ هــزار و 300 مورد بــه 39 هــزار و ۵00 مورد خواهد رســید.

خورشــید را به خود جذب کند و مانع پدیده گرم 
شدن زمین شود. پدیده ای که می تواند زیان های 
خسارت باری برای محیط زیست زمین داشته باشد. 
کارشناسان می گویند که وجود گاز گوگرد در اتمسفر 
زمین باعث بازتاب گرما می شود و اثرات آن را کاهش 
می دهد. نظر کارشناســان بلومبرگ این است که 
اجبار استفاده از سوخت کم سولفور برای کشتی ها 
در نگاه اول برای افرادی که در سواحل و شهرهای 
بندری زندگی می کنند بسیار مفید به نظر می رسد، 
اما با پدیده گرمتر شدن زمین و ذوب شدن یخ های 
قطب، سطح دریاها باال می آید و اولین کسانی که 
بی خانمان می شوند، همان افرادی هستند که در 

سواحل و شهرهای بندری زندگی می کنند. 

 سالمت بیشتر با سولفور کمتر!
آیمو برای کاهش میزان آالیندگی کشــتی ها دو 
راهکار اصلی را در نظر گرفته است. نخست استفاده 
از سوخت کم سولفور، به طوری که میزان آن از 3.۵ 
درصد به نیم درصد کاهش پیدا کند یا اینکه با نصب 
اسکرابر بتوانند از انتشار این نوع گاز جلوگیری به 
عمل آورند. کارشناسان محیط زیست معتقدند در 
حال حاضر ۱3 درصد از کل اکسید گوگرد جهان 
توسط کشتی ها تولید می شود و با اقدامات اخیر 
ســازمان بین المللی دریانوردی، انتشار این نوع 

آالینده حدود 7۵ درصد کاهش خواهد یافت.
بلومبرگ همچنین بــا ارائه گزارش های تحقیقی 
نشان داده که اقدامات آیمو در جهت سالم سازی 
سوخت کشــتی ها تا چه اندازه می تواند سالمت 
بشــر در کره زمین را ارتقا دهد. به عنوان مثال 
در این گزارش ذکر شــده که با اقدامات آیمو در 
جهت کاهش سولفور ســوخت کشتی ها میزان 
حمالت قلبی از 3۴9 هزار مورد به 226800 مورد 
کاهش خواهد یافت که کاهــش 3۵ درصدی را 
نشان می دهد. همچنین سرطان ریه نیز با کاهش 
27 درصدی از ۵۴ هزار و 300 مورد به 39 هزار و ۵00 
مورد خواهد رســید. بخش دیگری از این تحقیق 
نشــان می دهد که بیماری آسم در کودکان نیز با 

کاهش ۵۴ درصدی از ۱۴ میلیون مورد به 6 میلیون 
و ۴00 هزار مورد خواهد رسید. 

 بندرنشین ها بیشتر در خطر هستند
این گزارش تاکید دارد که بیشترین منفعت کاهش 
سولفور سوخت کشــتی ها متوجه بندرنشین ها 
به ویژه در کشــورهایی مانند هند و چین می شود. 
البته شهروندان ساکن بنادر در قاره اروپا یا کشور 
آمریکا چندان از این بابــت نگرانی ندارند، چرا که 
قوانین سختگیرانه ای برای کشتی ها وضع شده که 
تخطی از آن، هزینه های زیادی را برای شرکت های 
کشــتیرانی به همراه دارد. در حــال حاضر میزان 
سولفور در سوخت کشتی هایی که در سطح اروپا 
یا آمریکای شــمالی تردد می کنند حدود ۱ درصد 
پیش بینی می شود. شاید تا اینجای کار، همه چیز 
به نفع کاهش سولفور موجود در سوخت کشتی ها 
باشــد. اما مزایای بهره مندی از این سالمتی شاید 
در درازمدت تهدیدات اقلیمی بیشــتری را متوجه 
شهروندان ساحل نشین کند. وجود گاز گوگرد در 
اتمسفر زمین یک فضای خنک کننده ای را در مقابل 

تابش منفی نور خورشید ایجاد و برخی از تشعشعات 
آن را به خــود جذب می کند. حــذف یا به حداقل 
رساندن گاز گوگرد اگرچه سالمتی شهروندان ساحل 
نشین را تضمین می کند، اما از جهتی دیگر می تواند 
در درازمدت اقلیم زیســتی کره زمین را با تاثیرات 
منفی دیگری مواجه سازد. میخائیل سوفیف، یکی 
از کارشناسان اقلیمی در این زمینه می گوید:» وجود 
گاز سولفور به روشن تر شده ابرها کمک می کند و 
می تواند بخشی از اثرات تابش نور خورشید به اتمسفر 
زمین را بازتاب بدهد. این عملیات به نوعی از گرمتر 

شدن بیش از حد اتمسفر زمین جلوگیری می کند. 
مطالعات جدید نشــان می دهد که وجود اکسید 
گوگرد در سوخت کشــتی ها حدود 92 درصد به 
خنک کنندگی ابرهای جاذب اکسید گوگرد کمک 
می کند. اما مقررات جدید آیمو این میزان را به 8۱ 
درصد کاهش می دهد. بنابراین پیش بینی می شود 
که اقدامات آیمو در نهایت باعث گرمتر شدن زمین 
به میزان 3.8 درصد خواهد شد. پازل گوگرد موجود 
در سوخت کشتی ها تنها یکی از تالش های آیمو 
برای پاک سازی این صنعت از انواع آالینده هاست. 
این موضوع زمانی شکل جدی تری به خود می گیرد 
که متوجه شویم بیش از 80 درصد تجارت جهانی 
توسط کشتی ها صورت می گیرد. معما گوگرد تنها 
یک قطعه از تالش های IMO برای پاکسازی صنعتی 
است که برای تداوم تجارت جهانی بسیار مهم است، 
و بیش از 80 درصد تجــارت جهانی از طریق دریا 
انجام می شود. سومین مطالعه GHG IMO ، که در 
سال 20۱۴ منتشر شد ، تخمین می زند که در سال 
20۱2 حمل و نقل بین المللی حدود 2/2 درصد از کل 
انتشار دی اکسید کربن انسان شناسی را به خود 
اختصاص داده است ، و این که چنین انتشار می تواند 

تا سال 20۵0 بین ۵0 تا 2۵0 درصد رشد کند.

 کاهش آالینده ها تا 2050 میالدی 
آیمو در گزارش دیگری نشان می دهد که در سال 
20۱2 میالدی، کشــتی ها باعث تولید 2.2 درصد 
از انتشار گاز دی اکسید کربن جهان بوده اند. اگر 
اقدامات الزم در این زمینه صورت نگیرد تا سال 
20۵0 میالدی میزان انتشــار این گاز خطرناک به 
بیش از ۵0 درصد خواهد رســید. آیمو در اقدامی 
سازنده قصد دارد تا میزان آالیندگی این صنعت 
پرثمر را در ده های آتی کاهش دهد. در سال 20۱8 
میالدی یک گروه اســتراتژیک در لندن تشکیل 
شد تا این هدف مهم را محقق کند. هدف این گروه 
این است که تا ســال 2030 میالدی میزان تولید 
کربن توسط کشــتی ها حدود ۴0 درصد کاهش 
یابد. این گروه همچنین قصد دارد تا میزان انتشار 
کربن توسط کشتی ها را در ســال 2030 میالدی 
نسبت به سال 2008 بیش از 70 درصد کاهش دهد. 
پیش بینی می شود که حجم جابجایی کاال تا سال 
20۵0 میالدی به وسیله حمل ونقل دریایی نسبت 
به شــرایط کنونی افزایش یابد و به همین دلیل، 
استفاده از سوخت های پاک یا کمتر آالینده برای 

حفظ محیط زیست ضرروری به نظر می رسد. 

آیمو در اقدامی سازنده قصد دارد تا 
میزان آالیندگی این صنعت پرثمر را 

در ده های آتی کاهش دهد. در سال 
2018 میالدی یک گروه استراتژیک 
در لندن تشکیل شد تا این هدف مهم 

را محقق کند. هدف این گروه این 
است که تا سال 2030 میالدی میزان 

تولید کربن توسط کشتی ها حدود 
40 درصد کاهش یابد
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