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D i g i t a l

خروج آمریکا از برجام در 18 اردیبهشت 1397 سرآغاز بازگشت تحریم های ظالمانه ای 
شد که به مرور، اقتصاد کشور را دچار چالش کرد. به ویژه اینکه تحریم ها از ابتدا روی 
صنعت حمل ونقل، به ویژه حوزه کسب وکار دریایی و بندری نشانه گرفته شد. حاال و 
پس از گذشت 2 سال از بدعهدی آمریکایی ها، نشانه های آن به صورت ملموس در 
صادرات کشور نمود پیدا کرده و شاخص های آن رو به افول گذاشته است. به ویژه اینکه 
حضور یک پدیده شوم به نام کرونا نیز بر این گستره ناامنی اقتصادی دامن زده است. 

 بنادر اروپا به سمت سامانه های هوشمندداسـتان جـلد .....
پیش می رود؛

 آغاز پروژه اتوشیپ برای
بهره مندی از کشتی های خودران

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات
وابسته ایران 

 تضعیف ترانزیت ضربه مهلکی برای
صنعت حمل ونقل کشور است

دولت در بهبود 
شرایط کسب وکار 

حامی بخش 
خصوصی باشد

گفت و گو با   مدیرعامل شرکت 
کشیترانی خلیج  ایران 

آمارهای رسمی نشان می دهد که صادرات ایران طی ماه های اخیر افت شدیدی داشته است
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مســعود پل مه، دبیرکل انجمن کشــتیرانی و خدمات 
وابسته ایران در نشست بررسی محدودیت ها و چالش های 
شــرکت های حمل و نقل بین المللی که با حضور صاحب 
نظران، فعاالن و مسئوالن صنعت حمل ونقل کشور برگزار 
شد با طرح این سوال که خواسته ما از ترانزیت چیست؟ 
گفت: اگر قرار باشد ترانزیت را به مثابه شاکله ای اقتصادی 
ببینیم، همه ما بازیگران این عرصه باید دســت به دست 
هم دهیم و از مقام معظم رهبری نیز درخواست کمک و 
رهنمون کنیم. او ادامه داد: هرچند که حمل و نقل داخلی 
به مراتب سهل و ســاده تر و دارای درآمد بیشتر نسبت به 

شرایط کنونی ترانزیت است و اگر قرار بر این است که ترانزیت 
متولی واحدی داشــته باشــد باید اقدامات الزم را هرچه 
سریعتر آغاز کنیم. دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات 
وابســته ایران با بیان اینکه »اعتقاد مجموعه کشتیرانی 
بر این است که حذف ترانزیت به حذف یک زنجیره کامل 
لجستیک در کشور می انجامد«. گفت: عملیات کشتیرانی، 
بندری، تخلیه و بارگیری و عملیات جاده ای و ریلی، همه 
و همه از این تعطیلی ضربه ای سهمگین خواهند خورد و 
چه کسی پاسخگوی خیل عظیم شاغالنی خواهد بود که با 

تعطیلی این حوزه بزرگ از کار بیکار می شوند. 

نیاز ۶۰۰ کانتینر یخچالی برای افزایش 
۳ میلیارد دالری صادرات به اوراسیا

تالش دریانوردان در دوران تحریم 
مانع توقف تجارت شده است

با توجه به ظرفیت های خوبی که کشــور در زمینه ناوگان، 
نیروی دریایی دانش آموخته و زیرســاخت های تجهیزاتی 
که در بنادر داریــم، مطمئنا بــه دوران طالیی حمل و نقل 

برخواهیم گشت.

 تضعیف ترانزیت ضربه مهلکی برای صنعت
حمل ونقل کشور است

جزئیات صادرات به ۲۰ کشــور هدف صادراتی در 
سال گذشــته نشــان می دهد که ایران بیشترین 
صــادرات را به کشــور چیــن داشــته و صادرات 
کشورمان به فدراسیون روسیه در سال ۹۸ نسبت 
به ۹۷ از نظر وزنی و ارزشــی رشــد داشته است. 
مهمترین بازارهای هدف کاالهای صادراتی ایران 
طی سال های ۱۳۹۸ – ۱۳۹۷ چین، عراق، ترکیه، 
امارات متحده عربی، افغانســتان، هند، پاکستان،  
تایلند و عمارات بوده است. صادرات ایران به ترکیه 
به عنوان ســومین شــریک تجاری ایران در سال 
گذشته به لحاظ ارزشی ۵ میلیارد و ۴۶ میلیون دالر 
و به امارات متحده عربی در همین سال ۴ میلیارد و 

۵۰۱ میلیون دالر بوده است.
صادرات ایران به افغانســتان که پنجمین شریک 
تجاری ایران در ســال ۹۸ بوده است از نظر ارزشی 
۲ میلیارد و ۳۶۱ میلیون دالر بوده است. صادرات 
ایران به هند و پاکستان در سال ۹۸ به ترتیب یک 
میلیارد و ۵۷۹ میلیــون دالر و یک میلیارد و ۱۰۸ 
میلیون دالر بوده اســت. صادرات ایران در ســال 
گذشته به هر یک از ۷ کشــور چین، عراق، ترکیه، 
امارات متحده عربی، افغانســتان، هند، و پاکستان 
بیش از یک میلیــارد دالر بوده و به کشــورهایی 
مانند اندونزی، تایلند، عمان، فدراســیون روسیه، 
آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، جمهوری کره، 
قطر، ازبکستان، آلمان، مالزی و کویت کمتر از یک 

میلیارد دالر بوده است.
میزان صادرات ایران به فدراسیون روسیه در سال 
گذشــته ۴۵۸ میلیون دالر و در سال ۹۷ به میزان 
۲۸۴ میلیون دالر بوده که مقایسه این ارقام رشد ۶۱ 
درصدی صادرات ایران به فدراسیون روسیه از نظر 

ارزشی را نشان می دهد. 

خـبر
ویـژه 

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

 جزئیات صادرات به ۲۰ کشور
 هدف صادراتی در سال ۹۸ 

محمد راستاد |    مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی   ¦     

سید جلیل جاللی فر،  عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک 
ایران – روسیه اظهار کرد: اعطای تسهیالت ارزی و یا 
ریالی صفر و یا کم بهره جهت واردات کانتینر یخچالی 
اجتناب ناپذیر است. اگر قصد داریم، صادرات غیرنفتی 
ایران به اوراسیا را به ســه میلیارد دالر افزایش دهیم، 
وجود حداقل ۶۰۰ دستگاه کانتینر یخچالی در دریای 
کاسپین الزم و اجتناب ناپذیر است. هدف از عضویت 
در اوراسیا توسعه صادرات کشــور است، بدون شک 
توســعه صادرات الزاماتی دارد که در صورت توسعه 

صادرات شاهد تحقق شعار سال خواهیم بود.

محمدرضا مدرس خیابانی، مدیرعامل کشــتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران گفت: در برهــه کنونی و با 
توجه به تحریم های ناجوانمردانه در بخش حمل و نقل 
دریایی کشور، همدلی و دلسوزی دریانوردان در خنثی 
کردن تحریم های تحمیلی موجب شــد که صادرات 
و واردات کاالها با وقفه مواجه نشــود. وی در پیامی 
فرارسیدن روز جهانی دریانورد را به همه دریانوردان که 
با همت و تالش از جان و آسایش خود مایه می گذارند 
تا چرخ عظیم صنعت حمل و نقل دریایی به حرکت 

دائمی خویش ادامه دهد تبریک گفت.

 صادرات به روسیه رشد کرد
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 آغاز پروژه اتوشیپ
برای بهره مندی از کشتی های خودران

شرکت کاسکو سفارش خرید سه فروند کشتی حمل ال.ان.جی با 
حجم 174 هزار سی.یو.ام را امضا کرده است. این کشتی ها به ارزش 
554 میلیون دالر در هوندانگ ژونگوا ساخته خواهند شد.

 دینگ نانگ  |    
مدیر اجرایی شرکت کشتیرانی کاسکو   ¦     

محققان اروپایی در حال طراحی و ساخت کشتی هایی 
با درجات مختلــف خودرانی هســتند. تاکنون ۲ فروند 
کشــتی در آب های اروپا وارد پروژه ای به نام اتوشــیپ 
AUTOSHIP شده اند. اولی در ســواحل غربی نروژ در 
حال حمل گوشت ماهی اســت و دومی در شهر فالندر 
در بلژیک به فعالیت خود ادامه می دهد. جیســون مک 
فارلین، مدیر تحقیقات و نوآوری در شــرکت دریانوردی 
نروژی Kongsberg  گفت: یکی از کشتی ها در مسیر 
کوتاه که با آب وهوای جوی متغیر دچار چالش می شود 
روبرو  است. همچنین مســیرهای داخلی در داخل یک 
کشور نیز مورد اســتفاده قرار می گیرد که چالش های 

کمتری نسبت به آب های آزاد دارد. فناوری ای که باعث 
می شود این کشتی ها خودران شــوند از ۳ بخش اصلی 
تشکیل شده است. بخش اول چیزی است که باعث می 
شود کشتی ها به طور مســتقل حرکت کنند. این شامل 
سیستم های فرعی برای آگاهی از شرایط مانند سنسورها، 
سیستم های موقعیت یابی یا دوربین ها و سایر فناوری ها 
است که امکان شناسایی موانع را فراهم می آورد. سپس 
داده های این سنســورها که به هم پیوســته اند با کمک 
ابزاری به نام فیوژن حسگر  و به سیستم ناوبری خودکار 
کشتی منتقل می شود که تصمیم گیری های فرمان بر 

اساس آن را می گیرد.

 کشف یک کشتی هزارساله 
متعلق به وایکینگ ها در نروژ

توسط باستان شناسان صورت گرفت؛

ویـژه خـبر

بنادر اروپا به سمت سامانه های هوشمند پیش می رود

باستان شناسان در نروژ در پی شناسایی یک کشتی 
قدیمی چوبــی متعلق به وایکینــگ ها، عملیات 
حفاری را برای خارج کــردن آن از دل زمین آغاز 
کردند. این کشــتی در منطقه ژلستاد در جنوب 
شرقی نروژ و در یک سایت باستان شناسی کشف 
شده است. کارشناســان بر این باورند که عملیات 
خارج سازی این کشتی حدود ۵ ماه زمان خواهد 
برد. البته پیش بینی می شود که این کشتی چوبی 
در وضعیت مناسبی قرار ندارد، اما تالش باستان 
شناسان این است که بتوانند بقایای این کشتی را 
از دل زمین بیرون بیاورند. در حال حاضر، تنها سه 
فروند کشتی متعلق به وایکینگ ها به صورت سالم 

در نروژ کشف شده است.
نات پاشــه Knut Paasche، یکــی از مدیران 
موسسه تحقیقات میراث فرهنگی نروژ می گوید: 
انتظار نمی رود که بقایای کامل این کشــتی که 
متعلق به حدود ۱۰۰۰ ســال پیش از کامال سالم 
مانده باشد. اما تالش مان را می کنیم تا با استفاده 
از ابزارهای مدرن آن را به صورت سالم خارج کنیم. 
این کشتی حدود ۲۰ متر )۶۵ فوت( طول دارد و 
توسط تصاویر رادارهای نفوذپذیر در زمین در سال 

۲۰۱۸ میالدی کشف شده است. 
ســوینونگ روتوتاتن، وزیر فرهنگ نــروژ در این 
خصوص گفت: کشــف ایــن کشــتی اطالعات 
جدیدی را از شــیوه ساخت کشــتی های متنوع 
توســط وایکینگ ها در اختیار ما قرار می دهد و 
یک ثروت ملی به شــمار می رود. تکنیک ساخت 
کشتی و شناورها توسط چوب و دیگر مواد باعث 
شده تا ما با شیوه های زندگی آنها و نوع تجارت و 

سفرهایشان آشنا شویم. 

سقوط کانتینرها به داخل دریا در 
هاوایی

تحریم صنعت کشتیرانی ایران 
توسط آمریکا

پایگاه خبری »اینشــورنس ژورنــال« خبر داد که 
دست کم ۲۱ کانتینر از کشتی ها در جزیره هاوایی 
سقوط کرده است.  گارد ساحلی توانسته ۹ کانتینر 
۴۰ فوتی را در دریا پیدا کند. اما از سرنوشــت ۱۲ 
کانتینر دیگر خبری نیست. همچنین گارد ساحلی 
خبر داده که اکثر کانتینرهای پیدا شــده از ساحل 
حدود ۹ مایل فاصله داشته اند و تنها یکی از آنها تا 

ساحل رسیده است.

پایگاه خبری »مری تایم اکس کلوســیو« از اعمال 
تحریم های بیشتر بر صنعت حمل ونقل دریایی ایران 
خبر داد.  این تحریم ها شــامل بنادر و کشتی های 
ونزوئالیی نیز خواهد شد. اعمال تحریم های ایاالت 
متحده علیه منافع حمل و نقل ایران شش ماه پس 
از آن آغاز شد که دولت ترامپ قصد خود را به عنوان 
بخشی از تالش های مداوم خود برای فشار بر ایران 

اعالم کرد. 
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عمــده فعالیت مــا در ارتباط بــا نمایندگی 
کشتیرانی هاســت. در خصوص مالکیت باید 
بگویم که عمده کشــتی های تانکری در اختیار 
شــرکت های دولتی از جمله شــرکت ملی 
نفتکش است. البته بخش خصوصی هم سهمی 

دارد، اما این سهم بسیار اندک است

 مـوضـوع:
معرفي شرکت کشیترانی 

خلیج ایران گفت و گو

گفت و گو با عبداهلل مهدوی،  مدیرعامل شرکت کشیترانی خلیج ایران 

 دولت در بهبود شرایط کسب وکار
حامی بخش خصوصی باشد

چنـد دهـه پیـش بـا اتکا بـه تجربـه، تـوان و تخصـص شـان شـرکت نمایندگی کشـتیرانی تاسـیس 
کردنـد و در اوج روزهـای جنـگ تحمیلـی نیز، گوشـه ای از احیای اقتصاد کشـور را به دسـت گرفتند. 
مدیـران ارشـد شـرکت کشـتیرانی »خلیج ایـران« که اکنـون جزو باتجربـه های ایـن صنعت به شـمار می روند 
حتـی در روزگار تحریمـی نیـز دسـت از فعالیـت هـای خـود نکشـیده انـد و انتظـار دارنـد تـا با بازگشـت به 
روزهـای پرامیـد، دوبـاره بـا همـه تـوان شـان در عرصـه خدمت بـه کشـور ظاهـر شـوند. در این خصـوص، با 
عبـداهلل مهـدوی، مدیرعامل شـرکت کشـتیرانی خلیـج ایران گفـت وگویـی انجام دادیـم که تقدیم می شـود. 
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شرکت ما تقریبا به همه جای دنیا نفت حمل کرده 
است. آمریکای جنوبی، شرق آســیا و اروپا و دیگر 
نقاط را شامل بوده است. ما در این زمینه محدودیتی 
نداشته ایم. البته ما در بخش درایو هم فعال هستیم 
و این عملیات را انجام می دهیم، اما عمده فعالیت ما 

در حوزه تانکری بوده است
گفت و گو

 شرکت خلیج ایران جزو شرکت های قدیمی 
حوزه حمل ونقل دریایی کشورمان محسوب می شود. 
لطفا درباره زمان تاســیس و فعالیت های این شرکت 

توضیح دهید؟
شرکت خلیج ایران در سال ۱۳۶۲ تاسیس شده و عمده فعالیت 
آن از ابتدا در زمینه شناورهای تانکر و مواد شیمیایی بوده است. 
فعالیت ما تا یک سال پیش با حجم باال انجام می شد،  اما متاسفانه 
به دلیل شرایط تحریمی که به وجود آمد، بخش قابل توجهی از 
این فعالیت ها به حالت تعلیق درآمده است. در حال حاضر هم 
منتظریم تا ببینیم در آینده چه شرایط و تغییراتی در سطح کالن 
کشور پیش می آید. فعالیت ما در دفتر تهران انجام می شود در 

عین حال در تمام بنادر جنوب کشور نیز دارای دفتر هستیم. 

 شما مالکیت کشتی هم دارید یا به شیوه دیگری 
به فعالیت می پردازید؟

خیر، عمده فعالیت ما در ارتباط با نمایندگی کشتیرانی هاست. 
در خصوص مالکیت باید بگویم که عمده کشتی های تانکری در 
اختیار شرکت های دولتی از جمله شرکت ملی نفتکش است. 
البته بخش خصوصی هم سهمی دارد، اما این سهم بسیار اندک 
است. درباره اینکه چرا ما مالک کشتی نیستیم یا دیگر شرکت های 
بخش خصوصی که این شرایط را دارند باید به دو نکته توجه کنیم. 
نخست، مقررات و قوانین ماســت که بخش خصوصی را در این 
حوزه به میدان نطلبیده است. در مرحله بعد نیز باید به نقدینگی 
بسیار باال برای خرید این کشــتی ها اشاره کرد. اگر یک شرکت 
بخش خصوصی بخواهد یک یا چند فروند کشتی تانکری بخرد 
باید هزینه بسیار گزافی را بپردازد. همچنین سیاست ها نیز در 
این زمینه بی تاثیر نبوده، با این حال در سال های اخیر شرایط 

اندکی بهتر شده است. 

 چرا از ابتدا سراغ کشــتیرانی تانکری و مواد 
شیمیایی رفتید؟

به این خاطر بوده که تجربه هایی در این زمینه داشتیم و دیگر 
تغییر رویه ندادیم. برای همین شرکتی تاسیس کردیم که عمده 
فعالیت آن در حوزه خدمات نمایندگی و حمل مواد نفتی باشد. 

 اصوال چه تفاوت هایی میان حمل مواد نفتی و 
شیمیایی و دیگر کاالها بر روی دریا وجود دارد؟

اصول و ساختار کشتی ها و مقررات اصلی تقریبا یکی است. در 
بخش حمل مواد نفتی یا تانکری شیوه تخلیه و بارگیری نسبت 
به دیگر موارد متفاوت خواهد بود. از سوی دیگر، مواردی همچون 
ایمنی نیز نسبت به دیگر محموله ها تفاوت هایی دارد. به هرحال، 
ما در حال جابجایی محموله هایی هســتیم که خطرناک ترند 
و امکان بروز حادثه برای آنها در همــه حال وجود دارد. مثال در 
حادثه کشتی ســانچی و آن اتفاق دردناک دیدید که خدمه آن 
در حین خدمت جان خود را از دست دادند و موارد مشابه نیز در 
جهان اتفاق می افتد. برای همین، حوادث برای این نوع کشتی ها 

معموال با هزینه های سنگین تری رخ می دهد. 

 زمانی که شما شرکت را تاسیس کردید، ما در 
حال جنگ تحمیلی با عراق بعثی بودیم. در خلیج فارس 
که شرایط عادی نداشت، چه مشکالتی برای شرکت های 

تانکری به وجود می آمد؟
هنگامی که جنگ شروع شــد، عمده صادرات نفتی ما از بندر 
خارگ انجام می شــد. اما به دلیل نزدیکی ایــن بندر به عراق 
فعالیت های آن عمدتا به جزایر الوان و سیری و تنگه هرمز منتقل 
شد. یعنی یک سری کشــتی های عمدتا ایرانی یا چارتر ایرانی 

 نفت را از جزیره خارگ به تنگه هرمز می آوردند. آنجا عملیات
 Ship To Ship انجام و نفت صادر می شد. در خصوص امنیت 
کشتی ها در هنگام حمالت هم موارد بســیاری پیش آمد که 
آسیب هایی به آنها وارد شد و متاسفانه عده ای از خدمه کشتی ها 

نیز به شهادت رسیدند.  

 عمده صادرات نفتی به کــدام مقاصد و نقاط 
مختلف دنیاست؟

کشتی های طرف نمایندگی شرکت ما تقریبا به همه جای دنیا 
نفت حمل کرده اند. آمریکای جنوبی، شرق آسیا و اروپا و دیگر 
نقاط را شامل بوده است. ما در این زمینه محدودیتی نداشته ایم. 
البته ما در بخش درایو هم فعال هستیم و این عملیات را انجام 

می دهیم، اما عمده فعالیت ما در حوزه تانکری بوده است.  

 معضالت اصلي و مشــکالتی که شما و این 
شرکت در صنعت حمل و نقل دریائی با آن مواجه هستید 

شامل چه مواردی می شود؟
اصلی ترین مشکل ما، شرایط حادثه از تحریم است مانند جابجایی 
ارز از خارج به داخل کشور که کار بسیار سختی شده است. این 
موضوع هم ناشی از تحریم هاست و عمال برای جابجایی پول با 
دشواری های عجیبی مواجه می شــویم. همچنین هزینه های 

کشتی های تانکر بسیار باالست. 

 در منطقه ای که تقریبا بیشــتر کشــورها 
تولیدکننده و صادرکننده نفت هستند، برای شرکت های 

نمایندگی نیز رقابتی وجود دارد؟
رقابت عمدتا میان شرکت های بزرگ است. شرکت های بزرگ، 
شرکت های کوچک تر را پس می زنند و امکان فعالیت را برای 
آنها سخت می کنند. آنها نیز چاره ای جز ارتباط با شرکت های 

بزرگ تر ندارند. 

 شــما از دولت و نهادهای حاکمیتی در حوزه 
فعالیت تان چه تقاضایی داریــد و تصور می کنید چه 
تســهیالتی می توانند در حوزه کسب وکار شما فراهم 

سازند؟
حقیقت اینکه ما عالوه بر شــرایط تحریمی، گاه دچار قوانینی 
می شویم که خودتحریمی را به دنبال دارد. تصورم این است که 
دولت حداقل باید در این شرایط سخت، وضعیت را برای فعالیت 
شرکت های بخش خصوصی آسان کند تا حداقل در این بخش 
بتوانیم اثرگذار باشیم. به عنوان مثال، سازمان بنادر و دریانوردی 
به جای اینکه بابت هر کشتی طلب پیش پرداخت ۹۰ درصدی 
داشته باشــد، می تواند این درصد را تعدیل کند تا پس از انجام 
عملیات و جابجایی پول، امکان پرداخت به وجود بیاید. آنها هم 
مطلع هستند که جابجایی ارز در این شرایط خیلی سخت است 
و به همین دلیل، می توانند وضعیت مــا را درک کنند و با ارائه 
راهکارهای مناسب و تسهیالت صحیح، امکان فعالیت را بهبود 
ببخشند. اگر این مبالغ را کمتر کنند یا زمان بیشتری در اختیار 
شرکت های بخش خصوصی بگذارند طبیعتا وضعیت بهتر خواهد 
شد. دولت می تواند شرایط کسب وکار را برای بخش خصوصی به 
گونه ای فراهم کند که وجه حمایتی آن نیز کامال مشهود باشد. 

 برای تامین نیروها و منابع انسانی شرکت چه 
سیاستی را در پیش گرفته اید؟

از آنجا که ما با کمبود نیروهای متخصص دریایی فعال در دفاتر 
کشتیرانی مواجه هستیم، برای تامین نیروی انسانی بیشتر روی 
افرادی حساب می کنیم که به زبان انگلیسی مسلط و از هوش 

باالیی برخوردار باشند. آنها پس از انتخاب و استخدام، دوره های 
آموزشی را تحت نظر ما و یا انجمن کشتیرانی می گذرانند و سپس 
در بخش های مورد نیاز وارد فعالیت می شوند. شرکت ما در این 
زمینه صادرات نیروی انسانی هم داشته و توانسته در این زمینه 

نیز فعال باشد. 

 در حال حاضر در کدام شهرهای بندری ایران 
دارای دفتر هستید؟ اصوال شرایط شهرهای بندری کشور 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
عمده فعالیت ما در بنادر امام )ره( ماهشــهر، بوشــهر، خارگ، 
بندرعباس و عسلویه انجام می شود. در دیگر بنادر هم فعالیت مان 
اندک است و به صورت موردی می رویم و کارها را انجام می دهیم. 
در خصوص شــرایط شــهرهای بندری کشــور باید گفت که 
متاسفانه برعکس دیگر کشورهای دنیا که این شهرها از امکانات و 
زیرساخت های مناسبی برخوردارند، در ایران این توسعه یافتگی 
رخ نداده است. مثال اگر شما بخواهید در عسلویه یا بندر امام )ره( 
برای یک شب اقامت کنید این امکان وجود دارد که جای مناسبی 
پیدا نکنید! در حالی که بخشی از توسعه صنعت حمل ونقل دریایی 
به توسعه امکانات و زیرساخت های شهرهای بندری باز می گردد 
که باید توجهات الزم در این زمینه صورت بگیرد. در سال های 
اخیر، شرایط بهتر شده اما تا وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم. 

 تعامل شما با انجمن کشتیرانی چگونه است و 
فعالیت های این انجمن را در راســتای تحقق اهداف 

توسعه ای این حوزه چطور ارزیابی می کنید؟
شرکت خلیج ایران تعامل خوبی با انجمن دارد و ما تالش مان این 
است که بنا به دعوت، در جلسات مختلف آن شرکت کنیم. بنده 
خودم عضو کمیته تخصصی-مشورتی تانکری و مواد شیمیایی 
هستم. معتقدم که انجمن کشتیرانی در سال های اخیر با تغییر 
در رویه و رویکرد خود یک جریان نو را ایجاد کرده و فعالیت های 
ثمربخش آن در حوزه های مختلف قابل مشــاهده اســت. در 
بخش هایی مانند توســعه مرکز آموزش و برگــزاری دوره های 
متنوع آموزشی و یا راه اندازی شــورای حل اختالف دریایی و 
بندری یک تحول ایجاد شده است. شرکت ما تابحال پرونده ای 
در این خصوص نداشــته، اما برای هر شرکتی ممکن است این 
نیاز در آینده به وجود بیاید و بتواند از خدمات تخصصی انجمن 

کشتیرانی بهره مند شود. 
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 کرونا و تحریم ها، بالی جان صادرات 

جزئیات حجم تجارت خارجی کشور نشان می دهد صادرات کشور 
با افت ۴۴ درصدی به دلیل کرونا و بسته شدن مرزها روبرو بوده 
اســت. با این وجود، ۷۰۰ میلیون دالر بنزین در این دوره زمانی 
صادر شده است. اما وضعیت تحریمی و کاهش فعالیت بنادر به 
دلیل شــیوع ویروس کرونا دالیل عمده کاهش حجم صادراتی 
کشــور در ماه های ابتدایی سال گزارش شــده است. آمارهای 
گمرک از حجم تجارت خارجی ۳ ماهه سال ۹۹ نشان می دهد 
که صادرات در این مدت به نسبت سه ماهه ۹۸ به لحاظ ارزش ۴۴ 
درصد و به لحاظ وزنی ۴۵ درصد کاهش یافته و به رقم ۶ میلیارد و 
۳۶۴ میلیون دالر رسیده است. اقدام عمده صادراتی شامل بنزین 
به ارزش ۶۸۹ میلیون دالر و سهم ارزشی حدود ۱۱ درصد،  گاز 
طبیعی ۳۶۷ میلیون دالر و سهم ارزشــی ۵.۷۷ درصد، پروپان 
مایع شده به ارزش ۲۶۵ میلیون دالر و سهم ارزشی ۴۱.۱۶ درصد، 
پلی اتیلن به ارزش ۲۴۱ میلیون دالر به سهم ارزشی ۳.۷۹ درصد 
و  سایر روغن های سبک و فرآوردهها بجز بنزین به ارزش ۱۸۷ 
میلیون دال به سهم ارزشــی ۲.۹۳ درصد بوده است. کشورهای 
عمده صادراتی نیز به ترتیب چین، عراق،  امارات متحده عربی، 
افغانستان، ترکیه و دیگر کشــورها گزارش شده است. در حوزه 
صادرات قطعی غیرنفتی نیز شاهد کاهش ۴۵ درصدی به لحاظ 

وزنی و ۴۳ درصدی به لحاظ ارزش دالری هستیم. 

کاهش واردات از چین، افزایش واردات از امارات 

بررسی حجم و ارزش واردات کشور طی ماه های نخست سال 
جاری نســبت به مدت مشابه سال گذشــته نیز تاثیرات نفوذ 
تحریم ها و شیوع کرونا را نشــان می دهد. اقالم عمده وارداتی  
شــامل ذرت دامی به ارزش ۵۸۸ میلیون دالر و ســهم ارزشی 
۷.۷۲ درصد،  ســایر مخلوط های گندم به ارزش ۵۳۷ میلیون 
دالر به سهم ارزشی ۷.۰۵ درصد، گوشی تلفن همراه به ارزش 
۳۵۸ میلیون دالر و سهم ارزشــی ۴.۷ درصد، برنج نیمه سفید 
شــده یا برنج کامل سفید شــده به ارزش ۲۰۵ میلیون دالر به 
سهم ارزشی ۲.۶۹ درصد و لوبیای سویا به ارزش ۱۷۰ میلیون 
دالر و سهم ارزشی ۲.۲۳ درصد بوده است. این واردات عمدتا از 
کشورهای چین، امارات متحده عربی، ترکیه، هند، فدراسیون 
روسیه صورت گرفته است. با بررسی آمارها در سه ماهه نخست 
سال جاری این نکته مشخص می شود که حجم واردات از چین 
کاهش و این حجم از ســوی امارت متحده عربی افزایش نشان 
می دهد. واردات از چین طی سه ماه نخست سال گذشته،  ۸۱۲ 
هزار تن بوده که این رقم در مدت مشابه سال جاری به ۷۱۶ هزار 
تن رسیده و کاهش ۱۱.۸ درصدی را به ثبت رسانده است. اما این 

آمارهای گمرک از حجم تجارت خارجی 3 ماهه 
سال 99 نشــان می دهد که صادرات در این 
مدت به نسبت ســه ماهه 98 به لحاظ ارزش 
44 درصد و به لحاظ وزنــی 45 درصد کاهش 
یافته و به رقم 6 میلیــارد و 364 میلیون دالر 

رسیده است

 مـوضـوع:
دالیل کاهش صادرات ایران 

به کشورهاي مختلف

خزان صادرات
در بهار 99 

گزارش های رسمی نشان می دهد که صادرات ایران طی ماه های اخیر 
افت شدیدی داشته است

 1۸ در  برجـام  از  آمریـکا  خـروج 
بازگشـت  سـرآغاز   13۹7 اردیبهشـت 
تحریـم هـای ظالمانه ای شـد که به مـرور، اقتصاد 
کشـور را دچـار چالـش کـرد. بـه ویـژه اینکـه 
تحریم هـا از ابتـدا روی صنعـت حمـل ونقـل، بـه 
ویـژه حـوزه کسـب وکار دریایـی و بندری نشـانه 
گرفتـه شـد. حـاال و پـس از گذشـت ۲ سـال از 
بدعهـدی آمریکایی ها، نشـانه هـای آن به صورت 
ملمـوس در صـادرات کشـور نمـود پیـدا کـرده و 
شـاخص هـای آن رو بـه افول گذاشـته اسـت. به 
ویـژه اینکه حضـور یک پدیده شـوم به نـام کرونا 
نیـز بـر ایـن گسـتره ناامنی اقتصـادی دامـن زده 
اسـت. در ایـن گـزارش بـه کاهش حجم صـادرات 
ایـران طـی ماه هـای اخیـر پرداخته شـده اسـت. 
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اقالم عمده وارداتی  شامل ذرت دامی به ارزش 588 میلیون دالر و سهم 
ارزشی 7.72 درصد،  سایر مخلوط های گندم به ارزش 537 میلیون دالر 
به سهم ارزشی 7.05 درصد، گوشی تلفن همراه به ارزش 358 میلیون 
دالر و سهم ارزشی 4.7 درصد، برنج نیمه سفید شده یا برنج کامل سفید 
شده به ارزش 205 میلیون دالر به سهم ارزشی 2.69 درصد و لوبیای سویا 

به ارزش 170 میلیون دالر و سهم ارزشی 2.23 درصد بوده است

رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایــران و چین با بیان 
اینکه واردات رســمی تقریبا ۱۶۵۰ قلم کاال طی دو 
سال اخیر ممنوع شده است، بیان داشت: اگر میزان 
واردات در سال های اخیر کنترل نمی شد با توجه به 
وضعیت عدم فــروش نفت،  از نظــر  ارزی اکنون در 
شرایط دیگری قرار داشــتیم  این در حالی است که 
اکنون با کنترل تقاضای ارز،  میزان واردات نیز تحت 

کنترل قرار گرفته است.
وی در مورد دالیل کاهش صادرات کشور در ۲ ماهه 
ابتدای امسال، گفت: طی سه - چهار ماه اخیر خرید 
و فروش در تمام دنیا کاهش یافته و به عبارتی حدود 
۳۰ درصد تجارت بین المللی در  در بازه زمانی  شیوع 
ویروس کرونا نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 
یافته که تجارت کشورمان نیز از این موضوع مستثنی 

نبوده است.
حریری با بیان اینکه شــیوع ویروس کرونا بر تجارت 
کشورمان تاثیر دارد، اظهار داشت: تجارت ایران تحت 
تاثیر کاهش صادرات نفت و رسیدن آن به ۱۰ درصد 
شــرایط اوج صادرات نفتی و همچنین جنگ قیمت 
نفت بین عربستان و روسیه نیز منجر به کاهش شدید 

قیمت نفت شده است.
رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و چین با اشاره 
به کاهش شــدید قیمت نفت اظهار داشت: به دلیل 
آنکه قیمت بیش از ۵۰ درصــد از صادرات غیرنفتی 
کشور مانند صادرات پتروشیمی ها، گازها، میعانات و 
فرآوردهای نفتی متاثر از قیمت نفت است، لذا کاهش 
قیمت نفت اثر مستقیم بر ارزش صادرات این بخش 
دارد و براین اســاس بیش از ۵۰ درصــد از صادرات 
غیرنفتی کشــورمان در دنیا دچار افت شدید قیمت 

شده است.
به گفته حریری عالوه بر این مصرف فرآورده های نفتی 
و پتروشیمی در دنیا به شدت کاهش و به کمتر از نصف 
رسیده، لذا با کاهش تقاضا قیمت فرآورده های نفتی و 
پتروشیمی به شدت کاهش یافته است و این موضوع 

بر ارزش صادراتی تاثیرگذار بوده است.
 رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و چین

با اشاره به اینکه حدود ۲۰ درصد از صادرات غیرنفتی 
کشــور را مواد فلزی، غیرفلزی، معدنی و غیره است، 
گفت: با توجه به کاشه فعالیت بسیاری از کارخانه ها 
در دنیا به دلیل شــیوع ویروس کرونــا، تقاضا برای 
 مواد اولیه معدنی و خام کاهــش یافته و این موضوع

باعث کاهــش ۲۰ درصدی قیمت هــا در این بخش 
شده است.  

وی اظهار داشــت: در صورت ادامه این شــرایط باید 
منتظر بود که صادرات غیرنفتی کشور در سال جاری 
حداقل بین ۳۰ تا ۴۰ درصد به لحاظ ارزشی نسبت به 

سال گذشته کاهش یابد. 

امید بهبودی بازار برای نیمه دوم سال 
به گفته حریری اگر شیوع ویروس کرونا در دنیا  کمتر 
شود می توان امید داشت که در نیمه دوم سال میالدی 
وضعیت تجارت ما بهبــود یابد اما متاســفانه در این 
خصــوص چشــم اندازی مثبتی وجود نــدارد و حتی 
متخصصــان در انتظار موج دوم شــیوع ویروس کرونا 
هســتند که این امر می تواند باز هم کســب و کارها را 
متوقــف و تقاضا برای انــرژی و مواد اولیــه را کاهش 
دهد. وی با اشاره به اینکه حدود ۱۵ درصد از صادرات 
غیرنفتی کشــور را کاالهای مصرفی و ساخته شده به 
عالوه کاالهای کشاورزی تشکیل می دهد، بیان داشت: 
عمده صادرات این بخش به کشورهای عراق و افغانستان 
است، در حالی که با شیوع ویروس کرونا طی چند ماه 
اخیر، تقریبا مرزهای این کشــورها بــه روی کاالهای 
صادراتی ما بســته بود. حریری همچنین با اشــاره به 
کاهش قیمت نفت، اظهار داشت: عراق به عنوان یکی 
ازشــرکای مهم تجاری ایران به لحاظ درآمدی کامال 
وابسته به نفت است، لذا کاهش قیمت نفت به صورت 
مستقیم بر درآمد دولت و مردم عراق تاثیرگذار است و 
در صورت کاهش درآمد، قــدرت خرید مردم کاهش 
می یابد و کاهش قدرت خرید باعث کاهش تقاضا برای 
خرید می شود و این موضوع نیز عامل موثر دیگر بر روی 

صادرات ما خواهد بود.
وی با انتقاد از محدود بودن کشورهای هدف صادراتی 
گفت: ۷۰ درصــد از صادرات غیرنفتــی  ایران  جذب 
بازارهای ۳ کشور چین، عراق و افغانستان و ۹۵ درصد 
از صادرات غیرنفتی جذب ۵ کشور می شد، لذا با قطع 
رابطه اقتصادی هر کدام از این کشور با ایران، لطمات 
جبران ناپذیری به تجارت خارجی کشــور وارد خواهد 
شــد. حریری با تاکید بر اینکه محدودیــت بازارهای 

صادراتی برای تجــارت یک خطر 
محسوب می شــود، گفت: لذا 

سیاستگذار و متولی تجارت 
که همــان وزارت صنعت 
است، باید خطرات تجارت 
را احصا کــرده و از طریق 
دیپلماسی تجاری به دنبال 
اگر شــرایط بحرانی کرونا 
فروکش کنــد، می توانیم 
کاهش صادرات امســال را 

جبران کنیم.

 کاهش ۳۰ درصدی تجارت دنیا
در ماه های ابتدای سال 2۰2۰

رشد از کشوری مانند امارات به لحاظ وزنی حدود ۲۲ درصد و به 
لحاظ ارزشی ۸.۵۲ درصد بوده است. کاهش واردات از کشورهای 
ترکیه و هند نیز قابل مشاهده است، اما حجم واردات از روسیه 

روند افزایشی داشته است. 

فروش حداقلی نفت، ورود بنزین به حوزه صادرات

خبرگزاری رویترز گزارش داده که صــادرات نفت ایران به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا، تحریم های آمریکا و کاهش خرید نفت از 
سوی چین به شــدت کاهش پیدا کرده است. بر اساس آمار کپلر 
)شرکت اطالعات انرژی و ردیابی نفتکش ها( صادرات نفت ایران 
در ماه آوریل به طور متوسط ۷۰ هزار بشکه در روز بوده که نسبت 
به ماه پیش از آن، بیش از ۲۱۰ هزار بشــکه در روز کاهش داشته 
است. این گزارش حاکی است به دلیل مشکل بودن ارزیابی دقیق 
حجم نفت صادراتی، ممکن است رقم واقعی صادرات نفت ایران تا 
۲۰۰ هزار بشکه در روز باشد که البته آن هم در چند دهه گذشته 
بی سابقه است. یکی از کارشناسان کپلر در این خصوص می گوید: 
»ما با مشاهده روند تخلیه و بارگیری نفتکش های ایرانی تا حدود 
زیادی می توانیم به حجم صادرات نفت ایران پی ببریم و از این  رو، 
می دانیم که این روند سیر کاهشی داشته است. اطالعات ما نشان 
می دهد که ایران در سال های اخیر بیشتر به هند و چین صادرات 
نفت داشته است. اما صادرات نفت به هند و ترکیه تا حدود زیادی 
متوقف شده و صادرات به چین هم کاهش نشان می دهد. در واقع 
اینطور می توان گفت که در حال حاضر عمده و تنها خریدار نفت 
ایران چین است.« شیوع ویروس کرونا از یک سو و کاهش قیمت 
نفت از سوی دیگر باعث شده تا حتی نفت ایران نیز مشتری های 
ثابت خود را از دست بدهد. با این حال، چینی ها اگرچه میزان خرید 

خود را کاهش داده اند، اما فعال مشتری اصلی نفت ایران هستند. 

سایه سیاه کرونا بر روی صادرات
اگرچه موضوع تحریم ها از دو سال گذشته سبب کاهش تدریجی 
حجم صادرات کشور شده، اما حضور یک میهمان ناخوانده و شوم 
در اقتصاد جهان و ســایه آن بر سر ایران باعث شده تا عاملی جدید 
برای تشدید کاهش حجم صادرات پیدا شود. رئیس اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و چین با اشــاره به کاهش صادرات ایران طی دو ماه 
گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گفت: تجارت دنیا نیز 
به علت شیوع ویروس کرونا در ماه های اخیر حدود ۳۰ درصد افت 
کرده است. مجیدرضا حریری در پاسخ به این سوال که دلیل منفی 
شدن ۷۴۱ میلیون دالری تراز تجاری کشور در ۲ ماه نخست امسال 
چیست، گفت: وضعیت تجارت کشور همواره به این صورت بوده که 
در صورت عدم فروش نفت، تراز تجاری منفی  بوده و این  امر موضوع 
جدیدی نیست. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین درباره  
سبقت گرفتن واردات بر صادرات در ۲ ماه ابتدای امسال بیان داشت: 
طی سال های اخیر واردات کشور به شدت کاهش یافته است، بطوری 
که میزان واردات رسمی در چند سال گذشته،  نسبت به اوایل دهه 
۹۰ و اواسط دهه ۸۰ تقریبا به نصف  کاهش یافته و  واردات قاچاق نیز 
براساس اعالم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، از ۲۵ میلیارد 

دالر به حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دالر کاهش یافته است.



B A Y A N D O R :نشانی  
تهران، خیابان ولی عصر )عج(، نرسیده به زرتشت، کوچه دانش کیان ، پالك 3۰ 

طبقه اول- روابط عموميانجمن کشتیراني و خدمات وابسته ایران
تلفن: ۹- ۸۸۹47646
نمابر: ۸۸۹۰56۰4
info@seanews.ir :ایمیل

   صاحب امتیاز :  انجمن کشتیرانی  و خدمات وابسته ايران
   مدیر مسئول :   مسعود پل  مه

   تحریریه :   روابط عمومی انجمن کشتیرانی  و خدمات 
وابسته ايران


