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D i g i t a l

رویای همکاری هــای دریایی ایران و هند به ســال های نخســت قرن جاری 
بازمی گردد. طرح کریدور حمل ونقل بین هند و روســیه از طریق ایران با امضا 
شدن توافقنامه ای برای ایجاد یک مسیر حمل و نقل 7500 کیلومتری بین مسکو، 
تهران و دهلی نو می رفت تا اجرایی شــود. طرحی که می خواست داالن حمل و 
نقل و گذر بین المللی چابهار بین ایران، افغانستان و هند با در نظر گرفتن ظرفیت 
های اقتصادی و تجاری باال باشد. در این طرح حتی دیده شده بود که راه آهن 
مابین ایرانشهر و بیرجند به آسیای میانه و سرخس، پل ارتباطی الزم را ایجاد کند.

ورود فناوری بالکچین به عرصهداسـتان جـلد .....
خدمات بندری؛

اولین ترمینال مبتنی بر بالکچین
در سریالنکا راه اندازی شد

 با حضور دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
ایران برگزار شد

 نشست هم اندیشی نمایندگان امور
مالیاتی با مسئوالن انجمن کشتیرانی

هدف ما 
ارتقاي جايگاه 

تزانزيتي 
ايران است

معاون اول رييس جمهور

 بايندر داليل عدم موفقيت
 هندی ها در پروژه توسعه چابهار

را بررسی می کند

پایانغمانگیز
فیـلمهندی
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دبیرکل انجمن کشــتیرانی و خدمات وابسته ایران از 
برگزاری نشست هم اندیشــی نمایندگان امور مالیاتی 
با مســئوالن انجمن کشــتیرانی خبــر داد و گفت: بر 
اساس توافقی که در سال 1376 با سازمان امور مالیاتی 
داشتیم، به منظور حضور کارشناسان مطلع و متخصص 
از حوزه کســب وکار خدمات دریایــی و بندری توافق 
حاصل شــد که نمایندگان مالیاتی انجمــن در تمام 
مراحل حل اختالف و رســیدگی به اعتراض های ثبت 

شده حضور داشته باشند.
 این حضور به منظور دفاع شرکت های ارائه دهند خدمات 
بندری و دریایی نســبت به وضع مالیــات و جرایمی که 

 در خصوص عملکرد مالیاتی شــان انجام شــده صورت 
می گیرد.

 مسعود پل مه در این خصوص افزود: خوشبختانه در سال 
جاری هم این توافق اســتمرار پیدا کرده و توانستیم از 7 
نماینده که از کارشناســان حوزه مالی و مالیاتی هستند 
بهره ببریم. در همین خصوصٰ جلســه ای بــه میزبانی 
انجمن کشــتیرانی به منظور هم اندیشی و هماهنگی در 
ارائه بهترین خدمات به اعضا و همچنین برنامه ریزی در 
جهت پویایی عملیات مالی شرکت ها و جلوگیری از زیان 
شرکت های عضو انجمن کشــتیرانی و خدمات وابسته 

ایران برگزار شد. 

ارسال کاال به آسيای ميانه از 
طريق افغانستان و تاجيکستان

افزايش ۲۷/۵ درصدی صادرات 
نفت عراق به چين

برنامه هفتم توسعه باید به شــکلی تدوین شود که جایگاه 
ترانزیتی ایران ارتقــا پیدا کند. چرا کــه ارتقای موقعیت 
ترانزیتی کشور برای پیشرفت و توسعه و افزایش قدرت 

بازدارندگی ایران الزم و ضروری است .

 نشست هم انديشی نمايندگان امور مالياتی
با مسئوالن انجمن کشتيرانی

مدیرکل بنــادر و دریانوردی هرمــزگان گفت: از 
ابتدای ســال جاری تا پایان تیر، ۵۲۸ فروند شناور 
کانتینری در بندرشهید رجایی پهلودهی شد که در 
قیاس با مدت مشابه ســال قبل، رشد 1۴ درصدی 

داشته است.
علیرضا محمدی کرجی ران اظهــار کرد: مجتمع 
بندری شــهید رجایی مهمترین بنــدر کانتینری 
کشور به شمار می آید که با برخورداری از 1۲ اسکله 
کانتینری، ۹۰ درصد از عملیات تخلیه و بارگیری 
کاالهای کانتینری کشور را به خود اختصاص داده 

است.
وی دربــاره فعالیت های صورت گرفتــه در حوزه 
کانتینری بندر شهید رجایی گفت: از ابتدای سال 
جاری تا پایان تیرماه، ۵۲۸ فروند شناور کانتینری در 
بندر شهید رجایی پهلودهی شد که عملیات تخلیه 
و بارگیری ۴۸۲ هزار TEU کانتینر طی این مدت به 

ثبت رسیده است .
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشــاره به 
رشد 1۴ درصدی در پذیرش کشتی های کانتینری 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تصریح کرد: از 
این تعداد شناور، چهار فروند کشتی کانتینربر نسل 
هفتم )مگاســایز( بــوده کــه بــا بهره گیری از 
دستگاه های مدرن و نیروهای متخصص نرم تخلیه 
و بارگیری به 16۰ باکس )BOX( در ساعت ارتقا 

یافته است.
محمدی کرجی ران که به تازگی به سمت مدیرکل 
بنادر و دریانوردی هرمزگان منصوب شده است در 
پایان اظهار کرد: تداوم پهلودهی این شناورها که 
البته متعلق به ناوگان ملی کشــور است می تواند 
زمینه ساز تحولی مطلوب در حوزه تخلیه و بارگیری 

کاالهایی کانتینری پدید آورد.

خـبر
ويـژه 

با حضور دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران برگزار شد

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان 

اسحاق جهانگیری |    معاون اول رئیس جمهور   ¦     

مصطفی آیتی، مدیرکل ترانزیت گمرک ایران اعالم 
کرد: برای اولین بار دو کامیون از مبدأ گمرک شهید 
رجایی بندرعباس به مقصد قرقیزســتان از مســیر 
افغانستان – تاجیکستان در کریدور جایگزین کتای 
ارسال شد. کریدور کتای از کشورهای قرقیزستان، 
تاجیکســتان، افغانستان، ایران تشــکیل شده و به 
عنوان مسیر کوتاه و جایگزین برای ارسال کاال از بنادر 
جنوبی ایران به کشورهای آســیای میانه راه اندازی 

شده است.

با وجود آشــفتگی بازار نفت خام در نیمه اول سال 
۲۰۲۰، عراق توانســته صادرات نفــت خام خود به 
چین را افزایش دهــد. چین اصلی ترین مشــتری 
نفت عراق محســوب می شــود و آمارها از افزایش 
۲7/۵ درصدی صادرات به این کشور حکایت دارد. 
شرکت Banchero Costa گزارشی منتشر کرده  
و تحلیلی از بازار نفت و توافقات اوپک و عراق داشته 
اســت. در این گزارش هفتگی آمده است که قیمت 

نفت دوباره در حال جان گرفتن است.

 رشد ۱۴ درصدی شناورهای 
کانتينری بندر شهيد رجايی
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 اولين ترمينال مبتنی بر بالکچين
در سريالنکا راه اندازی شد

بهره برداری از کریدور هند- ایران و روسیه که مدت هاست 
منتظر آن هستیم نه تنها به افزایش مبادالت بین این سه 
کشور  منجر خواهد شد بلکه به خنثی شدن اثر تحریم ها علیه 
ایران نیز منتج می شود.

شیشیر اوپادهیایا  |    کارشناس هندی   ¦     

اولین ترمینال کانتینری شراکتی و خصوصی )PPP( در 
سریالنکا با بکارگیری فناوری بالکچین و زنجیره تامین 

کار خود را آغاز کرد. 
به گزارش ســی نیوز و به نقل از پایگاه پورت اســتراتژی، 
مجموعه ترمینال های آسیای جنوبی )SAGT( با همکاری 
ترید لنز یک سیستم تمام دیجیتال را برای انجام عملیات 
بندرگاهی و بارگیری پیاده ســازی کرده کــه مبتنی بر 

آخرین دستاوردهای صنعت بالکچین است. 
این اقدام با تبدیــل فرایندهای اداری دســتی،  کاغذی 
و زمان بر بــه فرایندهای اتوماتیــک و دیجیتالی، صنعت 

کشتیرانی سریالنکا را متحول خواهد ساخت. 
تِد موتیا، مدیر بازرگانی این مجموعه گفته اســت: »این 

دیجیتال سازی کاهش هزینه های عملیاتی بسیار زیادی 
برای همه دست اندرکاران زنجیره تامین به ارمغان می آورد. 
تعهد ما بر اســتفاده از تکنولوژی است در جهت افزایش 
کارایی فرایندهای مربوط به مشــتریان. همکاری با ترید 
لنز گامی مهم و روبه جلو اســت در مقاوم ســازی حوزه 
دیجیتالی ما و کاهش خسارات ناشی از تبدیل فرایندهای 
دستی به دیجیتال.« گفتنی است ترید لنز با 11۰ گروه و 
ترمینال در سراسر جهان ارتباط دارد و مجموعه فرایندهای 
زنجیره تامین از اجاره کانتینر تا ترخیص گمرکی و تسویه 
حساب را قابل مشاهده و پیگیری خواهد ساخت. این اتفاق 
می تواند تحولی در جهت مدرن سازی خدمات دریایی و 

بندری باشد. 

بندر جبل علی به عين السخنه 
مصر متصل شد

توسعه خطوط کشتیرانی میان عربستان، 
امارات و مصر؛

ويـژه خـبر

ورود فناوری بالکچین به عرصه خدمات بندری؛

سازمان بنادر عربستان سعودی اعالم کرد در یک 
همکاری مشترک با مجموعه بین المللی بنادر دبی 
)DP World( اولین خط کشتیرانی مستقیم از 

دبی به مصر را راه اندازی کرده است. 
بنابر گزارش ســی نیوز  و به نقل از گلف نیوز، این 
خط مستقیم از بندر جبل علی دبی آغاز شده و از 
طریق بندر جده به بندر عین السخنه مصر می رسد. 
اعالم این خبر موج تازه ای در صنعت کشــتیرانی 
منطقه ایجــاد کرد. هدف از ایجــاد این خط ارائه 
خدمات کشتیرانی و بندرگاهی در سواحل دریای 
ســرخ اســت. مجموعه بین المللی بنادر دبی در 
دســامبر ســال ۲۰1۹ توافقی را بــا اداره بنادر 
عربستان مبنی بر مدیریت توسعه و نوسازی بندر 

جده به امضا رساند. 
براســاس این توافــق، DP مبلــغ ۵۰۰ میلیون 
دالر ســرمایه گذاری برای تقویت زیرساخت ها و 
مدرنیزاسیون بندر جده اختصاص می دهد تا این 
بندر مهم بتواند پذیرای کشتی های حمل کانتینر 

در ابعاد بزرگ باشد. 
به گفته مقامات عربســتانی، این خــط در واقع 
اولین خط مستقیم کشــتیرانی به شمار می رود 
که دو بندر مهم آسیایی را به بندر مهمی در آفریقا 
متصل می سازد و امکان حمل و نقل کانتینری در 
ابعاد گسترده را در دریای ســرخ فراهم می سازد. 
این خط بندر جده را با بنادر بیشــتری در شرق و 
غرب متصل خواهد کرد.  بدین ترتیب، بندر جده 
گذرگاهی مرکزی  و منطقــه ای خواهد بود که به 
عنوان مرکز پشتیبانی لجستیکی نقش بیشتری در 
زنجیره تامین جهانی خواهد داشت.  افزایش حجم 
مبادالت تجاری و ترانزیتی میان کشورهای منطقه 
و گرفتن سهم بیشتر از کشتی های دریای سرخ از 

اهداف این طرح بوده است.

 پيش بينی تداوم بحران
در بازار جهانی نفت

ايران نفتکشی را که توسط آمريکا 
توقيف شده بود پس گرفت

در حالی که اقتصاد جهان آهســته روند بهبود را در 
پیش گرفته و در حال کمر راســت کردن از بحران 
کروناست، اما بعید اســت که به این زودی ها شاهد 
بهبود اوضاع در بازار جهانی نفت باشیم. روند کاهش 
نیاز به نفت از ابتــدای این قرن آغاز شــده و تداوم 
خواهد داشــت. به همین دلیل پیش بینی می شود 
که ۴۰۰ شرکت نفتی در آســتانه ورشکستگی قرار 

بگیرند. 

موسسه انگلیسی حقوق بشر اعالم کرد نفتکشی که 
توسط آمریکا و به خاطر دور زدن تحریم های ایران 
توقیف شده بود، توســط ایران بازپس گرفته شده 
است. تصاویر ماهواره ای نشان می دهد یک نفتکش 
که در روز ۵ جوالی و به خاطر دور زدن تحریم های 
علیه ایران توسط امریکا توقیف شده بود توسط ایران 
پس گرفته شده است. نام این نفتکش گلف اسکای 
بوده و با پرچم کشور دومینیکا فعالیت می کرده است.
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 مـوضـوع:
موفقيت هندی ها در طرح 

توسعه بندر چابهار

بایندر دالیل عدم موفقیت هندی ها در طرح توسعه بندر چابهار را 
بررسی می کند

پايان غم انگيز فيلم هندی
نيمه دوم سال اول همکاری

آبان ماه سال ۹6 بود که خبر رســید هند قصد دارد اولین 
محموله کمک هایش به افغانستان را از طریق بندر چابهار 
ارسال کند. این محموله  شامل 1۵هزار تن گندم کمکی هند 
به افغانستان بود که پس از آن نیز در چند مرحله دیگر و از 
همین طریق تکرار شد. در همان روزها عباس آخوندی، وزیر 
وقت راه و شهرسازی دیداری را با مشاور امور خارجی هندر 
در عشق آباد داشت و اعالم کرد که از سرمایه گذاری هندی ها 
در چابهار اســتقبال می کند. این دیدار در حاشیه همایش 
 )RECCA( توســعه همکاری منطقه ای برای افغانســتان
در عشق آباد، پایتخت ترکمنســتان با وزیر مشاور در امور 
خارجی هند دیدار و درباره گســترش روابط دوجانبه گفت 
و گو کرد. آخوندی گفت که توسعه چابهار گامی اساسی در 
راستای تحقق راهبرد دولت در توسعه محور شرق و تسهیل 
ارتباطات منطقه بویژه ارتباط کشورهای افغانستان و آسیای 
مرکزی با دریای عمان و اقیانوس هند است؛ به همین دلیل 
از سرمایه گذاری دیگر کشورها از جمله هندوستان استقبال 
می کنیم. در نهایت وزیر وقت، ارســال نخستین محموله از 
هند به افغانســتان از طریق بندر چابهار را آغازگر فصلی نو 
در روابط اقتصادی هند و ایــران خواند. او حتی به همکاری 
ضعیف تجاری ســه کشور هندوســتان، ایران و روسیه در 
چارچوب کریدور شمال- جنوب اشاره کرد و اظهار داشت: 
حجم مبادالت تجاری میان هندوســتان و روسیه سالیانه 

رویـای همـکاری هـای دریایـی ایـران و هنـد بـه سـال هـای نخسـت قـرن جـاری 
بازمی گـردد. طـرح کریـدور حمـل ونقـل بین هنـد و روسـیه از طریـق ایران بـا امضا 
شـدن توافقنامـه ای بـرای ایجاد یک مسـیر حمل و نقـل 7500 کیلومتـری بین مسـکو، تهران و 
دهلـی نو مـی رفت تا اجرایی شـود. طرحی کـه می خواسـت داالن حمل و نقل و گـذر بین المللی 
چابهـار بیـن ایـران، افغانسـتان و هند بـا در نظـر گرفتن ظرفیـت های اقتصـادی و تجـاری باال 
باشـد. در ایـن طـرح حتـی دیده شـده بود کـه راه آهـن مابیـن ایرانشـهر و بیرجند به آسـیای 
میانـه و سـرخس، پـل ارتباطـی الزم را ایجاد کنـد. این طرح در برنامه ششـم توسـعه نیز به ثبت 
رسـید و توسـعه سـواحل چابهـار و مکران نیـز در آن لحاظ شـده بود. اما چه شـد کـه حتی بعد 
از گذشـت نزدیـک بـه دو دهـه، همچنـان این رویای شـیرین بـه واقعیت نپیوسـته و همـواره به 
عنـوان طرحـی درخشـان بـر روی کاغـذ باقـی مانـده اسـت. در پرونـده پیـش رو، نگاهـی بـه 
رویدادهـای سـال هـای اخیر این طرح داشـته ایـم و همـکاری که در نهایـت به نظر می رسـد با 
رسـید.  نخواهـد  بـه سـرانجام  هنـدی  یعنـی طـرف  آن،  مهـم  یـک ضلـع  همـکاری  عـدم 

 آخوندی در خصوص تعریف کریدورهای اصلی کشور و 
ارتباط آن با بندر شهید بهشتی اظهار کرد: کریدورهای 
مختلفی است که از این بندر می توانند برای رساندن بار 
به مقصد استفاده کنند. کریدور جنوب - غرب و همین 
طور کریدور جنوب - شمال که هر کدام از این ها مقاصد 

و کشورهای خاصی را تحت پوشش قرار خواهند داد
پرونده
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در نيمه دوم آبان ماه روسای جمهور 
هند، افغانستان و ايران در چابهار گرد 

هم آمدند تا توافقنامه ای را برای ارتقای 
همکاری های اقتصادی و تجاری با 

مرکزيت چابهار به امضا برسانند. پس 
از آن توافقنامه، حسن روحانی قانون 

موافقتنامه چابهار را پس از مصوبه 
مجلس شورای اسالمی به وزرات راه و 
شهرسازی ابالغ کرد. بر اين اساس در 

اجرای اصل يکصد و بيست و سوم قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ايران، » قانون 

موافقتنامه تاسيس داالن حمل و نقل و 
گذر بين المللی بين دولت های جمهوری 

اسالمی ايران، جمهوری اسالمی 
افغانستان و جمهوری هند )موافقتنامه 

چابهار(« جهت اجرا به وزارت راه و 
شهرسازی ابالغ شد

هفت میلیون تن، اما سهم ایران در ترانزیت این مبادالت صفر 
است. برای همین در همان دیدار توجه بیشتر طرف هندی به 
این طرح را خواستار شد. »مبشر جاوید اکبر« مشاور وزیر در 
امور خارجی هندوستان نیز قول داد که موضوع را به صورت 
جدی پیگیری خواهد کرد. این پیگیری خیلی سریع نتیجه 

داد و طرفین را پای میز مذاکره نشاند. 

امضای توافقنامه چابهار ميان هند، ايران و افغانستان
در نیمه دوم آبان ماه روسای جمهور هند، افغانستان و ایران 
در چابهار گرد هــم آمدند تا توافقنامــه ای را برای ارتقای 
همکاری های اقتصادی و تجاری با مرکزیت چابهار به امضا 
برسانند. پس از آن توافقنامه، حسن روحانی قانون موافقتنامه 
چابهار را پس از مصوبه مجلس شورای اسالمی به وزرات راه 
و شهرسازی ابالغ کرد. بر این اساس در اجرای اصل یکصد و 
بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، » قانون 
موافقتنامه تاســیس داالن حمل و نقل و گذر بین المللی 
بین دولت های جمهوری اسالمی ایران، جمهوری اسالمی 
افغانستان و جمهوری هند )موافقتنامه چابهار(« جهت اجرا 
به وزارت راه و شهرسازی ابالغ شد. مفاد این توافقنامه در روز 
یکم آذرماه در مجلس به تصویب رسید و ۲۲ روز بعد نیز مورد 
تایید شورای نگهبان قرار گرفت. چند روز بعد، بهروز آقایی 
مدیر کل بنادر و دریانوردی اســتان سیستان و بلوچستان 
در بازدید از بندر چابهار اظهار کرد: بندر اقیانوســی چابهار 
  CIS به عنوان پل دسترسی به کشورهای آســیای میانه و
 مورد توجه ترانزیتی و ترانشیپی کشورهای منطقه قرار دارد 
که جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در استان و 
 ترانزیت محموله 1۰۰ هزار تنی کاالی کشور هند از طریق 

بندر چابهار به افغانســتان تثبیت جایگاه بنــدر چابهار در 
ترانزیت کاالست. در روز انعقاد قرارداد و افتتاح رسمی بندر 
شهید بهشتی چابهار نیز عالوه بر حسن روحانی، نمایندگان 

13 کشور جهان حضور داشتند. 

آغاز سرمايه گذاری هندی ها در چابهار 
برای تحقق توافقنامه چابهــار، طرف هندی تعهد کرده بود 
تا پروژه سرمایه گذاری در بندر چابهار را کلید بزند. محمد 
راستاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی حتی پیش از 
برنامه رسمی امضای موافقتنامه چابهار، برای نخستین بار از 
تمایل سرمایه گذاری ۸۵ میلیون دالری هندی ها در چابهار 
خبر داد و گفت: در رابطه با اپراتوری بندر چابهار ســرمایه 
 BOT گذاری ۸۵ میلیون دالری برای تجهیز بندر به صورت
در حال انجام است که شرکت های هندی آنرا انجام خواهند 
داد.  منابعی که از طریق صندوق توســعه ملی برای توسعه 
بندر شهید بهشــتی چابهار پیش بینی شده ۴۰3 میلیون 
دالر اســت که صرف تجهیزات بندر خواهد شد و قرار دادی 

را به صورت BLT توسط شرکت ایرانی در دستور کار داریم. 
راستاد اعتقاد داشت که با ورود هندی ها به عرصه سرمایه 
گذاری چابهار، این بندر به هــاب ترانزیتی منطقه تبدیل 
می شود. او حتی گفت که پیش بینی می شود ظرفیت بندر 
شهید بهشتی چابهار را تا ســال 1۴۰۹ )۲۰3۰ میالدی( 
به ۸۰ میلیون تن برســد و البته تحقق آن را منوط به تعهد 
همه طرفین موافقتنامه دانست. چند روز بعد  –یعنی اواخر 
آذرماه ۹6 - نیز عباس آخوندی ضمن اشاره به ابعاد بزرگ 
این پروژه ملی، از نقش آن در ایجاد ثبات در منطقه یاد کرد 
و گفت: بندر شهید بهشــتی چابهار به عنوان دروازه ملل، 
نقش کشور ما را در منطقه باثبات تر می کند و این امکانات 
جدید را برای بهره مندی دیگر کشورها در اختیار آنها قرار 
می دهد. شعار ما در وزارت راه، برقراری ارتباط و اتصال با همه 
کشورهاست و این مهم، به واسطه موقعیت ژئوپولتیک بندر 
شهید بهشتی امکان پذیر خواهد شد. آخوندی در خصوص 
تعریف کریدورهای اصلی کشــور و ارتباط آن با بندر شهید 
بهشتی اظهار کرد: کریدورهای مختلفی است که از این بندر 
می توانند برای رساندن بار به مقصد استفاده کنند. کریدور 
جنوب – غرب و همین طور کریدور جنوب –شمال که هر 
کدام از این ها مقاصد و کشــورهای خاصی را تحت پوشش 
قرار خواهند داد. ما به دنبال این هستیم که این کریدورها 
را با راه اندازی بندر شهید بهشتی فعال تر کنیم. وزیر وقت 
راه وشهرسازی به مشارکت در ساخت بندر مهم کشور اشاره 
کرد و گفت: این یک آغاز همکاری میان ما و کشور هند بود. 
به طوری که آنها در فاز نخســت این پروژه ۸۵ میلیون دالر 
و در فاز دوم نیز 1۵۰ میلیون دالر سرمایه گذاری کرده اند. 
ما البته به غیر از این سرمایه گذاری، به همکاری و مشارکت 
میان یکدیگر فکر می کنیم و این مســئله برایمان اهمیت 
دارد. او توسعه ارتباطات دیگر برای ایجاد همبستگی حمل 
ونقلی را بسیار مهم دانســت و خاطرنشان کرد: بحث مهم 
دیگر، ارتباط بندر شهید بهشتی چابهار با مرکز کشور است 
و این مسئله با ایجاد شــبکه ریلی ایجاد می شود. به همین 
منظور به دنبــال احداث خط ریل از بنــدر چابهار به زابل، 
زاهدان، بیرجند و دیگر نقاط کشور هستیم تا این مسیر تا 
شمال کشور تداوم یابد. ضمن اینکه باید به ایجاد یک مسیر 
زمینی باکیفیت به طول ۴۰ کیلومتر میان چابهار و زاهدان 

نیز بیاندیشیم.

محمد راستاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی حتی پیش از 
برنامه رسمی امضای موافقتنامه چابهار، برای نخستین بار از تمایل 
ســرمایه گذاری 85 میلیون دالری هندی ها در چابهار خبر داد و 
گفت: در رابطه با اپراتوری بندر چابهار سرمایه گذاری 85 میلیون 
دالری برای تجهیز بندر به صورت BOT در حال انجام اســت که 

شرکت های هندی آن را  انجام خواهند داد
پرونده
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پرونده

 احمد پیمان: نزدیک به هزار تن از کانتینرهای ســنگ تالک 
افغانســتان از بندر چابهار به هند صادر شده اما با گذشت 
هشــت ماه شــرکت های افغانســتانی هنوز نتوانسه اند 
طلب های خود را از هندی ها وصول کنند.  وزارت حمل و نقل 
افغانستان نیز تایید می کند که به رغم این معافیت ها، چالش ها 

در مورد فعالیت های بازرگانی از راه بندر چابهار وجود دارد

 مـوضـوع:
موفقيت هندی ها در طرح 

توسعه بندر چابهار

پس از امضای موافقتنامه چابهار، 
هندی ها خودشان را برای حضور 

در بنادر ايران مشتاق نشان دادند. 
هفته اول دی 96 بود که سوراب 

کومار، سفير وقت هند در ايران به 
منظور آشنايی با ظرفيت تجاری 

و جاذبه های گردشگری از مجتمع 
بندری خرمشهر و آبراه بين المللی 

اروند بازديد کرد

۴ هزار ميليارد تومان برای اتصال چابهار به شبکه ريلی
پس از اظهارات وزیر راه و شهرســازی وقت، خیراهلل خادمی، 
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیرساخت های حمل ونقل 
نیز گفت که اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی از طریق راه آهن 
زاهدان به ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و اگر این بودجه 
تامین شود، طرح اتصال طی مدت ۴ سال اجرایی خواهد شد. 
او گفت که این پروژه البته آغاز شده و تا پایان روزهای آذر ۹6 
نیز حدود ۲6 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. با این حال، 
خادمی در پایان صحبت هایش به نقش هندی ها در این پروژه 
نیز اشاره کرد و گفت: قطعا تامین ۴ هزار میلیارد تومان برای 
ســاخت این پروژه از محل منابع دولتی امکان پذیر نیست و 
این اعتبارات باید از محل فاینانس و یا ســرمایه گذاری های 

هندی ها تامین شود.     

نقش هندی ها پررنگ تر می شود
پــس از امضای موافقتنامــه چابهار، هندی ها خودشــان را 
برای حضور در بنادر ایران مشــتاق نشــان دادند. هفته اول 
دی ۹6 بود که ســوراب کومار، ســفیر وقت هند در ایران به 
منظور آشــنایی با ظرفیت تجاری و جاذبه های گردشگری از 
مجتمع بندری خرمشهر و آبراه بین المللی اروند بازدید کرد. 
حاال انگار بنادر ایران مشتری های بیشــتر خارجی با حجم 
سرمایه گذاری فراوان تری پیدا کرده بود. محمدعلی سعیدی 
پور مدیر، مدیرکل وقت توافقنامه ها و توســعه بازار سازمان 
بنادر و دریانــوردی در روز ۸ دی ماه از برنامه ریزی هند برای 
سرمایه گذاری ۲3۵ میلیون دالری در بندر چابهار برای خرید 
و تامین تجهیزات بندری در زمینه عملیات تخلیه و بارگیری 
خبر داد و گفت: کشورهای بسیاری عالقه مند به سرمایه گذاری 
و در حال سرمایه گذاری در بندر چابهار هستند اما نمی خواهند 
نامی از آنها برده شود. او گفت که در راستای توسعه بندر چابهار 
مدت هاســت که هندی ها ابراز تمایل برای ســرمایه گذاری 
کرده اند و برنامه ریــزی آنها برای ســرمایه گذاری در حوزه 
تجهیزات بندری است، این سرمایه مجموعا ۲3۵ میلیون دالر 
بوده و هندی ها درصدد هستند تا آن را در حوزه تجهیزات مورد 
نیاز برای تخلیه و بارگیری، تجهیزات عملیاتی، تجهیزات مورد 

نیاز برای حمل کانتینر پای اسلکه و... است. سعیدی پور حتی 
اعالم کرد که با سرمایه گذاری هندی ها، حجم عملیات تخلیه 
و بارگیری در بندر چابهار افزایش یافته و روز به روز نیز شرایط 
بهتر خواهد شد. به هرحال، همواره خبرهای موافقی از تعهد 
هندی ها برای سرمایه گذاری و افزایش حجم آن در چابهار به 
گوش می رسید و این روند تا حدود ۲ سال ادامه داشت. برخی 
رسانه ها اعالم کردند که هند برای سال ۲۰1۹ قصد دارد 1۴ 
میلیون دالر دیگر نیز به ســرمایه گذاری های قبلی خود در 

چابهار بیافزاید. 

آغاز تحريم ها در سايه معافيت چابهار
با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۹7 و آغاز تحریم های 
ظالمانه این کشور علیه جمهوری اسالمی ایران، توافقنامه 
چابهار می رفت تا در ســایه ســنگین سیاست به فراموشی 
ســپرده شــود. اما اعالم خبر معافیت بندر چابهار از سوی 
آمریکا که با هدف کمک به اقتصاد افغانستان منتشر شد، نوید 
تداوم همکاری میان ایران و هند را می داد. هند اجازه یافت 

تا تعهد ابتدایی خود یعنی سرمایه گذاری ۸۵ میلیون دالری 
در چابهار را جلو ببرد. با این حال، طرف ایرانی که می دید تا 
آن زمان هندی ها قدم جدی برای سرمایه گذاری در چابهار 
برنداشته اند با تشــکیل کمیته پیگیری در صدد اجرایی و 
نهایی شدن پروژه برآمد. نمایندگان سیاسی سه کشور هند، 
ایران و افغانســتان دوباره گرد هم آمدند تا موانع تحقق این 
پروژه را بررسی و در ادامه کار تسریع ایجاد کنند. بهروز آقایی 
نیز اعالم کرد که براســاس قرارداد موقت، تا ورود تجهیزات 
اصلی قرارداد فیمابین، به مدت 1۸ ماه پورت اپراتوری موقت 
بخشــی از بندر چابهار به شــرکت هندی اجی به جی ال و 
شرکت ایرانی جوینت ونچر آن واگذار می شود. او همچنین 
خبر داد که با افتتاح رسمی شرکت آی پی جی ال هندوستان 
در منطقه آزاد چابهار که هند مختصا برای توســعه وتجهیز 
بندر چابهار آن  را ایجاد کرده، عمال فرآیند اجرایی موافقتنامه 
ایران، هند و افغانستان موســوم به موافقتنامه چابهار وارد 
فرآیند اجرایی می شود. مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و 
بلوچستان همچنین اعالم کرد که در قرارداد موقت، هندی ها 
پورت اپراتور موقت بخشــی از فاز اول بندر شهید بهشتی را 
به همراه شرکت ایرانی جوینت ونچر برعهده خواهند گرفت و 
این قرارداد تا ورود تجهیزات قرارداد اصلی تا یک و نیم سال 
آینده برای درگیر کردن هنــد در بندر چابهار اعتبار خواهد 
داشت. در قرارداد اصلی، هند دو اسکله از فاز اول توسعه بندر 
چابهار را مجهز به تجهیزات ترابری-دریایی و جرثقیل های 
تخلیه و بارگیری به ارزش بیــش از ۸۵ میلیون دالر  می کند 
که بخش اول این تجهیزات شامل ۴ دستگاه گنتری کرین با 
ساخت در شرکت تولید کننده تا یک نیم تا دو سال آینده پس 

از پایان قرارداد موفقت وارد بندر می شوند. 

   بدعهدی هندی ها در سرمايه گذاری بندر چابهار
در حالی که قرارداد موقت حضور هندی ها جایگزین قرارداد اصلی 
سرمایه گذاری هندی ها در چابهار شده بود، گذشت زمان موضوع 
عدم اقدام الزم طرف هندی را عیان تر ســاخت. پیگیری های 
طرفین نیز نتیجه خاصی نداشــت و این مسئله، بدگمانی را در 
میان فعاالن صنعت حمل ونقل دریایی کشور نسبت به تمایل 
جدی هندی ها برای حضور موثر در چابهار دامن زد. مسعود پل مه، 
دبیرکل انجمن شرکت های کشتیرانی و خدمات وابسته ایران 
در واکنش به بدعهــدی هندی ها در زمســتان ۹۸ گفت که 
هندی ها حتی یک سنت از ۲۲۰ میلیون دالری که متعهد به 
سرمایه گذاری در چابهار شدند را به ایران نیاورند. او به سرمایه 
گذاری موازی چینی ها در پاکســتان اشاره کرد و گفت: چین 
کریدور دریایی راه ابریشــم جدید را احیا کرده و 3۲۸ میلیارد 
دالر صرفاً در یک راه یک کمربند به عنوان یکی از اجزای منظومه 
مروارید سرمایه گذاری داشته که فقط ۴6 میلیارد دالر آن در 
پاکستان بوده است. اما در سوی قرارداد ما با هندی ها :با وجود 
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پرونده

به نظر می رســد که با آغاز تحریم های ظالمانه علیه ایران حدود 5 ماه پس 
از امضای توافقنامه چابهار، هندی ها تمایل جدی خود را برای سرمایه گذاری 
در این بندر استراتژیک از دست داده باشند. محمدمهدی جوانمرد، رایزن 
بازرگانی ایران در کابل اما این ادعا را رد کرد و گفت که آمریکا به هند تعهد 
کتبی عدم تحریم چابهار را داده و بنابراین، سرمایه گذاری این کشور در چابهار 

مشکلی را ایجاد نخواهد کرد

تمهیدات دولت برای احیای بندر چابهار، همچنان عقب هستیم 
و حتی یک سنت از رقم ســرمایه گذاری ۲۲۰ میلیون دالری 
هندی ها که وعده داده بودند، وارد چابهار نشد. پل مه نتیجه این 
کارشکنی ها را بر اساس برآیند ارســال کاالها و محموله های 
ارسالی به افغانستان اعالم کرد و گفت از سال ۹6 قرار بود دولت 
هند یک میلیون تن گندم به افغانستان بدهد، اما حداکثر میزان 
گندمی که از چابهار ترانزیت شد 1۸۰ هزار تن بود. وی با بیان 
اینکه متأسفانه ناکارآمدی مدیریت بندری در بخش خصوصی 
برای بندر چابهار مشــکل ایجاد کرده است، افزود: پیمانکاری 
محلی که ارتباطات خاص دارد، بدون توانمندی علمی و مالی 
و در حالی که هیچ ارتباطی با شرکت های مرتبط ندارد و پیش 
از این کار نظافت ساختمان را انجام می داده، پیمانکار ترانزیت 
بندر چابهار شده است؛ همین موجب می شــود ترانزیت تایم 
3روزه به 11۰ روز افزایش یابد. دبیرکل انجمن کشتیرانی گفت: 
ناکارآمدی مدیریت در ناوگان جاده ای نیز برای بندر چابهار قابل 
تأمل است تا زمانی که بار برگشت برای چابهار نداشته باشیم 
راننده باِر رفت را نمی پذیرد و ضرورت دارد رفت و برگشت در 
مســیر بندر چابهار برای کامیون دار توجیه داشته باشد. پل مه 
اشاره ای هم به گذشته داشت و گفت:  سال ۹6 آزمایش ریلی 
کریدور شمال - جنوب توسط هندی ها با دو کانتینر انجام شد، 
جابه جایی این دو کانتینر از بندرعباس تا آستارا ۹۰ روز طول 
کشید و طرف هندی هم عطای ســرمایه گذاری را به لقایش 
بخشید و تا این لحظه هیچ اتفاقی که عملیات ترانزیتی در این 

بخش برای ما نوید دهد، نداشته ایم.

آمريکا مقصر اين بدعهدی است؟
به نظر می رســد که با آغاز تحریم هــای ظالمانه علیه ایران 
حدود ۵ ماه پس از امضای توافقنامه چابهار، هندی ها تمایل 
جدی خود را برای سرمایه گذاری در این بندر استراتژیک از 
دست داده باشند. محمدمهدی جوانمرد، رایزن بازرگانی ایران 
در کابل اما این ادعا را رد کرد و گفت که آمریکا به هند تعهد 
کتبی عدم تحریم چابهار را داده و بنابراین، سرمایه گذاری این 
کشور در چابهار مشکلی را ایجاد نخواهد کرد. اما برخالف این 
اظهارات، برخی مقامات افغانســتانی که ذینفع مستقیم این 
توافقنامه هستند معتقدند که سایه سیاه آمریکا و تحریم هایش 
باعث شده تا هندی ها عقب بکشند. سخی احمد پیمان، معاون 
اتاق صنایع و معادن افغانستان می گوید که تحریم های آمریکا 
مانع فعالیت های بازرگانی این کشور از راه بندر چابهار است.  
به گفته احمد پیمان، برغم معافیت بندر چابهار از تحریم های 
آمریکا ولی با توجه به کارشــکنی این کشــور، شرکت های 
افغانستان هنوز نتوانســته اند هزینه محموله های صادراتی 
خود به هند را دریافت کنند.  به دنبال اعالم رســمی معافیت 
بندر چابهار از تحریم های آمریکا، صادر کنندگان افغانستانی 
تا کنون بیش از ۵۰ کانتینر محموله از طریق بندر چابهار به 
هند صــادر کرده اند. احمد پیمان افــزود: نزدیک به هزار تن 
از کانتینرهای سنگ تالک افغانســتان از بندر چابهار به هند 
صادر شده اما با گذشت هشت ماه شــرکت های افغانستانی 
هنوز نتوانســه اند طلب های خود را از هندی ها وصول کنند.  
وزارت حمل و نقل افغانستان نیز تایید می کند که به رغم این 
معافیت ها، چالش ها در مورد فعالیت های بازرگانی از راه بندر 

چابهار وجود دارد. 
 علی سینا سائد، ســخنگوی وزارت حمل و نقل افغانستان در 
این باره گفت: بندر چابهار از تحریم های آمریکا مستثنا است 
و اگر چالشی وجود داشته باشــد ما به دنبال حل آن هستیم.  

عبدالرشید جانباز کارشناس امور اقتصادی افغانستان می گوید: 
بندر چابهار در کوتاه کردن مسیر حمل و نقل بسیار موثر است. 
چنانچه مسیر چابهار به افغانستان نسبت به بندر کراچی 7۰۰ 
کیلومتر و بندر عباس ۹۰ کیلومتر نزدیکتر اســت. ضمانت 
آمریکا به بانک های جهانی برای تامین مالی خرید تجهیزات به 
ارزش ۸۵ میلیون دالر و بدون رو به رو شدن با خطر تحریم ها 
کمک می کند. هندی ها امــا در لفافه، وضع مجدد تحریم ها 
را بهانه کرده اند و گفته اند کــه بانک های جهانی نیز تاکنون 
به دلیل نگرانی از تحریم های آمریکا حاضر به ارائه برگه های 

اعتباری برای خرید تجهیزات بندر چابهار نشده اند.  

و سرانجام، قطع موقت همکاری
»ایران، هند را از پروژه خط آهن بندر چابهار کنار گذاشــت!« 
این خبر که چند روز پیش رسانه ای شد شاید نقطه ای بر پایان 
قرارداد موافقتنامه چابهار باشد. ۴ سال پس از اینکه هند و ایران 
توافقی برای احداث خط آهن بندر چابهار تا زاهدان هم راستا با 

مرز افغانستان امضا کردند، ایران به علت تاخیر طرف هندی در 
تامین بودجه تصمیم گرفته است احداث را خودش انجام دهد. 
ایران می خواهد این پروژه را یک تنه و با استفاده ۴۰۰ میلیون 
دالری از صندوق توسعه ملی پیش ببرد و تا سال ۲۰۲۲ میالدی 
به بهره برداری برســاند. هندی ها اما کنار گذاشتن شان را نه به 
خاطر بدعهدی های مداوم، که به دنبال نهایی شدن سند برنامه 
۲۵ ساله جامع همکاری های ایران و چین به ارزش ۴۰۰ میلیارد 
دالر می دانند.  پــروژه خط آهن میان شــرکت راه آهن ایران و 
شــرکت دولتی ســاخت راه آهن هند مورد گفتگو قرار گرفته 
بود، بخشی از تعهد هند به توافق ســه جانبه میان هند، ایران و 
افغانستان برای احداث یک مسیر جایگزین به افغانستان و آسیای 
میانه بود. در جریان سفر نارندرا مودی، نخست وزیر هند به تهران 
برای امضای توافق چابهار با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران و 
رئیس جمهور افغانستان، دو شرکت یادداشت تفاهمی با یکدیگر 
امضا کردند. این یادداشت تفاهم احداث خط اهن چابهار-زاهدان 
بخشی از »کریدور ترانزیتی در توافق سه جانبه میان هند، ایران 
 )IRCON( و افغانستان« بود. شرکت دولتی ساخت راه آهن هند
متعهد شد تا تمامی خدمات از ساخت روبنا تا تامین مالی برای 
پروژه )حدود 1.6 میلیارد دالر( را فراهم کند. با این حال، علی رغم 
بارها بازدید مهندسان هندی و آماده سازی توسط شرکت راه آهن 
ایران، هند ظاهرا به علت نگرانی از تحریم های امریکا، هرگز کار را 
شروع نکرد. مقامات هندی مدعی هستند امریکا معافیت تحریمی 
برای بندر چابهار و این خط اهن تا زاهدان فراهم کرد اما یافتن 
تامین کننده تجهیزات و شرکا به علت نگرانی در مورد تحریم ها 
دشوار بود. هند اکنون واردات نفت از ایران را به صفر رسانده است. 
این بهانه ها اما می تواند طرح ۵۰۰ میلیون دالری هندی ها برای 
توسعه چابهار و همچنین ســرمایه گذاری ۵.1 میلیارد دالری 
برای ســاخت مجموعه ای از جاده ها و راه آهن را روی هوا ببرد. 
در روزهای اخیر نیز خبرهای ضدونقیضی از رویارویی طرفین در 
عدم ارائه خدمات دریایی و بندری شنیده شده که شانس ادامه 
حضور هندی ها را در چابهار کمرنگ تر می کند. داستان جذاب 
ورود هند به جنوب غربی ایران و دست یابی اش به بازار افغانستان، 
روسیه و کشورهای سی.آی.اس انگار پایان غم انگیزی دارد و آن، 

فرصت سوزی چهارساله برای توسعه بندر چابهار است. 

مسعود پل مه: سال 96 آزمايش 
ريلی کريدور شمال - جنوب 

توسط هندی ها با دو کانتينر انجام 
شد، جابه جايی اين دو کانتينر 
از بندرعباس تا آستارا 9۰ روز 

طول کشيد و طرف هندی هم 
عطای سرمايه گذاری را به لقايش 
بخشيد و تا اين لحظه هيچ اتفاقی 

که عمليات ترانزيتی در اين بخش 
برای ما نويد دهد، نداشته ايم
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