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انجمن

محمدنیکپی

با خوبی ها و بدی ها هر آنچه که بود؛ برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد،
برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد و سالی دیگر گذشت.

روزهایتان بهاری و بهارتان جادوانه باد، در سال ۱۴۰۰ برای شما سالمتی، شادی و آرامش خواستارم.

باعث افتخار است که عرض شادباش و تبریک اینجانب به همراه نسیم روح بخش نوروز خدمت شما دوستان و همراهان شرفیاب شود ...
 فرارسیدن سال نو و را به شما هم قطاران دریا دل تبریک گفته و سالی سرشار از تندرستي، شادی و موفقیت برایتان آرزومندم. 

امیدوارم این سال برای شما و خانواده کشتیرانی؛ سال دوستی، فراوانی و بی نیازی، کوشش و آرامش توأم با دلخوشی باشد 
پیروز و سرافراز باشید.

شادباش خدمت تمام سروران گرامی و همکاران محترم و تمام فعاالن حوزه بندر و دریا به مناسبت فرخنده جشن باستانی نوروز این 
یادگار ارزشمند نیاکان آریایی مان.

همکاران و سروران گرانقدر فعال در حوزه بندر و دریا روزگارتان به شکوه موج های خلیج نیلگون فارس، ایام به کام برکت، بهروزی و 
تندرستی در سال جدید بدرقه لحظه لحظه زندگیتان باد ...

سالم بر سیمرغ کشتیرانی
یک سال دیگر گذشت با تمام خوبی ها و بدی ها، یک سال دیگر تجربه کسب کردیم و باز هم امید به سال آینده داریم. اما تجربه این 
سال متفاوت بود، سختی های جدیدی رو به ما نشان داد و آموختیم از آنچه هستیم باید لذت ببریم و همیشه آماده مبارزه زندگی 
باشیم، سال جدید با امیدهای خودش آمد، باز هم امید، آیا این امید واهی است؟ آیا تصور آینده ای بهتر خیال باطل است؟ آیا زندگی 
با آرامش بیشتر گمانه زنی نادرستی است؟ راز بشریت به امید است و این امید با همدلی و همراهی میسر است. اگر در سختی ها کنار 
هم باشیم و تجمیع قوا داشته باشیم و بسان سیمرغ در یک مسیر و یک هدف حرکت کنیم، هر مشکلی قابل حل است، امیدوارم سال 

جدید سیمرغ کشتیرانی همچون گذشته پرافتخار در مسیر اهداف صنفی در پرواز باشد.
باید یک دل و یک صدا فریاد بزنیم، ما یکی هستیم.

گذر کردیم از این سال به آن سال، دل هایمان شکست و دل هایمان شاد گشت، بودند آنانی که برایمان از خود عزیز تر ولی حال 
نقشی از غریبه را نیز در دل ندارند؛ هستند آنانی که در این لحظه به جمع عزیزان دل اضافه گشته اند و در پایان آنانی که بودند 
و هستند هر روز و هر لحظه در دل هایمان خود را عزیزتر و مهربان تر جای کرده اند، به امید ماندن خوبان و شاد بودن لحظه ها از 

بودن هایی با جنس ثبات....
سال ۱۴۰۰ مبارک

فردادفیروزپور

حسینناجیپور

روزبهمختاری

مجیدورشوساز
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انجمن

سالم و صد درود
بر راست قامتان دریادل، همکاران و همراهان گرام

به فضل و برکات باری تعالی، سالی پر از لحظات تلخ و شیرین، سخت و نابسامان را به همت واالی شما عزیزان پشت سر نهاده و 
با دلی ماالمال از امید به انوار الیزال الهی، عطر خوش بهار ۱۴۰۰ را استقبال می کنیم. همگام با فعالین اقتصادی عرصه خدمات 
بندری و دریایی، که با عبور از امواج خروشان دریاهای کارزار، نشان دادند ناخدای روزگاران سخت بوده و با قامتی بر افراشته، 
تدبیر بایسته و مدیریت شایسته همکاران ارجمند، در این حوزه تمام نقشه های شوم دشمنان این مرز و بوم، نقش بر آب شد. امید 

است سال پیش رو، سراسر بهروزی و پیروزی و سرافرازی برای یکایک شما عزیزان باشد.
سرآغاز فصلی نو از دفتر زندگانی را بر تمامی شما تبریک و تهنیت گفته و برای لحظه لحظه های عمرتان خوشبختی و سعادت، 
تندرستی و رزق و برکت، از درگاه ایزد منان خواستارم. روز و روزگارتان به وسعت و شکوه دریاها، دریاییان، هر روزتان نوروز، 

نورزوتان پیروز.

باد فروردین بجنبید از میان مرغزار
وان گالب آورد سوی مرغزار از کوهسار

باد عنبرسوز، عنبرسوزد اندر الله زار
دانه دّرست هرچ آن بنگری در جویبار

منوچهری

ابر آذاری برآمد از کران کوهسار
این یکی گل برد سوی کوهسار از مرغزار

ابر دیبادوز، دیبا دوزد اندر بوستان
نافه مشکست هرچ آن بنگری در بوستان

ْل َحالََنا إِ لي أَْحَسِن الَْحاِل َل الَْحْوِل َو الْْحَواِل َحِوِّ یَا ُمَقلَِِّب الُْقُلوِب َو الْبَْصاِر یَا ُمَدبَِِّر اللَِّْیِل َو الِنََّهاِر یَا ُمَحِوِّ

جشن باستانی نوروز نمادی از سالگرد بیداری طبیعت از خواب زمستانیست که به حیات مجدد زمین منجر می شود. امیدوارم در 
تکرار گردش روزگار و در ژرفای این نو شدن، دریای دلتان همواره آبی و بی نهایت و زیبا باشد. روزگارتان سراسر آرامش، خال خوش 
و برکت باشد. سالی که پشت سر گذاشتیم هر چه بود گذشت؛ نگاهمان به پیش روست؛ فرصت ها منتظرمان هستند، تنها کافیست 
چشمان خویش ا به رویشان باز کنیم تا آن ها به رویمان لبخند بزنند. امیدوارم در سال پیش رو رویکردتان به جلو باشد و با گام های 

استوار از سال نو استقبال کنید. نگاهو یاد خدا را فراموش نکنید.
*سال نو مبارک*

ضمن شادباش فرا رسیدن سال جدید و آرزوي بهروزی و سالمتي براي همه هم میهنان و همکاران گرامي، فرصت را غنیمت شمرده تا 
با نیم نگاهي به عصر ارتباطات و تکنولوژي در جامعه جهاني امروز، در این واپسین روزهاي سال چشم اندازي بلند مدت براي سال هاي 

پیش رو ترسیم نماییم.
ناگفته پیداست که طي سال هاي اخیر با اتصال روز افزون دنیا به شبکه جهانی امکان دسترسي آسان به دنیاي اطالعات، تحلیل هاي 
خبري و اجتماعي، آشنایی با آداب و رسوم و فرهنگ ملل مختلف، عرضه کاالهاي فرهنگي و رسانه اي همچون موسیقي، فیلم، مقاله و 
کتاب بطور گسترده اي فراهم آمده و در کنار آن حجم زیادي از خرید و فروش کاال و خدمات نیز از طریق فروشگاه هاي آنالین و خدمات 

بانکي اینترنتي انجام مي پذیرد.
چنین تغییراتی اساسی در پیکره زندگي معاصر خبر از آغاز عصري نوین دارد که در آن فرآیند جهاني شدن با شتاب بیشتري پیش خواهد 
رفت و تولید ثروت مسیر کاماًل متفاوتي را خواهد پیمود به گونه اي که نگاه جامعه جهاني از تمرکز بر روي فعالیت هاي تولیدمحور به سوي 

فعالیت هاي خدماتی سوق خواهد یافت.
اینک در آستانه ورود به سده جدید شمسي، باید بپذیریم که شاخص ها، معیارها و اسلوب هاي کاري گذشته دیگر تکافوي نیازهاي نوین 
با  به یادگیري مستمر دانش روز و آشنایي  با پیشرفت دانش جهاني، خود را  امروز ما را نخواهد نمود و الزم است در همراهي  جهان 
مهارت هاي حرفه اي نوین ملزم نماییم چرا که در غیر اینصورت افراد و نهادهایی که بي توجه به تغییرات عصر جدید تکنولوژي از فراهم 
نمودن زیرساخت هاي علمي، آموزشي و کاربردي مناسب غفلت نمایند ناگزیر بزودي ناکارآمد گردیده و در جامعه جهاني مهجور خواهند بود.

مسعودپلمه

مهسااکبریطاری

نیماروشنایی
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خبر

محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی گفت:

از زبان کاپیتان کشتی ایران-شهرکرد بیان شد:

رئیس میز قطر اتاق بازرگانی بندرعباس:

اعالم  با  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  مدیرعامل 
بازرگانی  کاالهای  انواع  تن  میلیون   ۱۱۲ جابجایی 
امسال،  ماه  بهمن  پایان  تا  کشور  تجاری  بنادر  از 
متوجه  که  تهدیدهایی  تمام  رغم  به  گفت: 
است،  بوده  کشور  تجاری  کشتیرانی  و  حمل و نقل 
و  تخلیه  نرم  حیث  از  ایران،  جنوب  و  شمال  بنادر 
از تحمیل دموراژ به کشتی ها،  بارگیری و جلوگیری 

داشته اند. مثبتی  دستاوردهای 
برنامه های  اهداف  راه و شهرسازی درباره  معاون وزیر 
سازمان بنادر در سال ۱۴۰۰، از تکمیل توسعه فاز سوم 
پایانه کانتینری بندر شهیدرجایی خبر داد و گفت: با 
اجرای این طرح، بندر شهیدرجایی به یک بندر نسل 
سومی ارتقا پیدا می کند و قابلیت پذیرش کشتی های 

با ظرفیت TEU ۱۸۴۰۰ را خواهد داشت.

راه اندازی  از  بندرعباس  بازرگانی  اتاق  قطر  میز  رئیس 
طریق  از  قطر  به  باربری  و  مسافربری  کشتیرانی  خط 
بندرلنگه خبر داد و گفت: کشتیرانی والفجر مجوز الزم 

را دریافت کرده و آماده راه اندازی است. 
گفتگو،  شورای  نشست  چهل و چهارمین  حاشیه  در  وی 
اظهار کرد: رایزنی های خوبی با شهردار قطر انجام شده و 
وی نیز راغب است که این امر هرچه زودتر محقق شود 
اما این طرح به دلیل شیوع ویروس کرونا با تعلل مواجه 

شده که نهایتاً اجرایی می شود.
فارس  استان های  از  بازرگانان  کرد:  تصریح  وطن خواه 
بتوانند  تا  می کنند  مراجعه  قطر  میز  به  خوزستان  و 
کاالهای خود را به کشور قطر صادر کنند، کارها در حال 
انجام است که با کمک و همکاری رئیس اتاق بازرگانی و 

دبیرکل این اتاق، به زودی تحقق پیدا می کند.

کاپیتان کشتی کانتینربر شهرکرد اظهار کرد: روز چهارشنبه 
آب های  در  محلی  وقت  به   6 ساعت  ماه  اسفند   ۲۰
بین المللی دریای مدیترانه در حدود 75 مایلی از سواحل 
رژیم صهیونیستی در حال حرکت بودیم که حادثه اصابت 

شی انفجاری به کشتی روی داد.
وی افزود: رخداد انفجار با صداهای مهیبی که از روی عرشه 
در محل کانتینرهای جلو و به فاصله چند ثانیه شنیده شد 
به وقوع پیوست و متعاقب آن، آتش  در کانتینرهای منفجر 

شده شعله ور شد.
وی تصریح کرد: طبق گزارش افسر اول کشتی بین ساعات 
5:۱5 تا 5:3۰ و در فاصله حدود نیم ساعت قبل از حادثه به 

مدت ۱5 دقیقه دستگاه موقعیت یاب کشتی از کار افتاد ولی در زمان حادثه همه چیز طبیعی بود.
وی ادامه داد: بالفاصله پس از وقوع حادثه با تالش کارکنان کشتی آتش به طور کامل مهار شد و بر اساس دستور کمیته 
واکنش اضطراری  سریعاً به سمت لنگرگاه بانیاس در کشور سوریه تغییر مسیر دادیم. پرسنل امنیتی و نیروهای فنی و غواص 
وضعیت کشتی را کامال بررسی کردند و اقدامات الزم برای انجام تعمیرات مورد نیاز و اطمینان از ایمنی کامل شناور آغاز شد 
و بر اساس اعالم تیم های فنی مسئول تعمیرات بخش های آسیب دیده، عملیات بازسازی و ایمن سازی کشتی حدود ۱۴ روز 

زمان خواهد برد و پس از آن بر اساس برنامه قبلی به سمت  بندر والنسیا در کشور اسپانیا حرکت خواهیم کرد.
کاپیتان کشتی شهرکرد گفت: به عنوان یک دریانورد و کاپیتان کشتی تاکید می کنم که  بر اساس قوانین دریایی و عرف 
بین الملل حمله به کشتی های تجاری که در حال عبور بدون ضرر در آب های بین المللی هستند نه تنها هیچ توجیهی ندارد 
بلکه مولد ناامنی خطرناکی است که تجارت و اقتصاد جهانی را با مخاطرات جدی روبرو خواهد کرد و الزم است سازمانهای 

بین المللی ناظر بر کشتیرانی تجاری به صورت عاجل به اینگونه اقدامات شرورانه رسیدگی و از تداوم آن جلوگیری کنند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی:

ساالنه  اجالس  حاشیه  در  اسالمی  محمد 
ویدئو  صورت  به  که  بنادر  سازمان  مدیران 
جاری  سال  در  گفت:  شد  برگزار  کنفرانسی 
عالوه بر شیوع ویروس کرونا شاهد سخت ترین 
تحریم های تروریستی و ظالمانه علیه کشورمان 
بودیم، اما همچنان چرخ تولید و تجارت کشور 

برقرار بوده است.
وی اضافه کرد: در سال ۲۰۲۰ عملکرد متوسط 
نشان  را  کاهش  درصد   5/۹ از  بیش  دنیا  بنادر 
می داد درحالیکه این رقم در بنادر ایران به ۱۹ 
از  ناشی  مشکالت  به  توجه  با  که  رسید  درصد 

تحریم ها رقم قابل قبولی است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در ۱۴ سال گذشته 
تومان  میلیارد  هزار   3۰ ساالنه  ثابت،  نرخ  به 
بنادر کشور  توسط دولت و بخش خصوصی در 
نشان  امر  این  و  است  شده  گذاری  سرمایه 
درک  کشور  اقتصاد  و  تجارت  جریان  می دهد 

درستی از سرمایه گذاری در بنادر دارد.
اسالمی افزود: ظرفیت بنادر کشور هم اکنون به 
۲۸5 میلیون تن رسیده است و تا 5 سال آینده 

این ظرفیت به 5۰۰ میلیون تن خواهد رسید.
اتصال  طریق  از  بنادر  توسعه  افزود:  اسالمی 
مکانیزه  سیلو های  و  شده  آغاز  پس زمینه ها 
زیادی در بنادر در حال ساخت است که ارسال 
انجام  انسان  دخالت  بدون  اساسی  کاال های 
و  در جهت سالمت  بزرگی  گام  که  خواهد شد 

امنیت غذایی مردم است.
در  بار  حمل  ساماندهی  شهرسازی  و  راه  وزیر 
سال  در  موثر  اقدامات  از  دیگر  یکی  را  بنادر 
سه  تا  دو  راننده  پیشتر  گفت:  و  دانست  جاری 
هفته در بندر معطل می ماند تا بار بگیرد که این 
امر مفاسد زیادی دربرداشت و همیشه مجموعه 
حمل و نقلی کشور از آن شاکی بود، اما امسال 

سامانه توزیع بار در بنادر سیستمی شده.
جدید  خطوط  توسعه  گفت:  اسالمی  محمد 
و  ترانزیت  از  ایران  سهم  ارتقای  برای  دریایی 
لجستیک دریایی ضروری و اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: با وجود همه مزاحمت ها و دشمنی ها 
دوم  نیمه  در  کشور  کرونا،  شیوع  و  ایران  علیه 
سال ۹۹، رشد اقتصادی متفاوتی را تجربه کرد، 
اما در بخش تجارت داخلی به خصوص صادرات 
شاهد عملکرد مثبتی در بنادر کشور بودیم که 

این مساله جای قدردانی و تشکر دارد.

تامین  در  کشور  بنادر  عملکرد 
کاال های اساسی قابل قبول بود

جزئیات تازه از حمله تروریستی به 
کشتی تجاری ایران- شهرکرد

خط کشتیرانی از بندرلنگه به قطر 
راه اندازی می شود

بازرگانی  کاالی  تن  میلیون   112
در بنادر کشور جابجا شد

محمد راستاد:
مدیرعامل سازمان بنادر

بندر  کانتینری  پایانه  سوم  فاز  توسعه  تکمیل  با 
سومی  نسل  بندر  یک  به  بندر  این  شهیدرجایی، 

ارتقا پیدا می کند
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خبر
:AMP با فراخوان شرکت

AMP آگهی فراخوان شرکت ها یا انجمن های عالقه مند 
 LRIT برای ارائه خدمات مشاوره ای جهت تهیه و فعالیت
پاناما و خدمات  برای کشتی های ثبت شده جمهوری 
مرتبط را صادر کرد. این شرکت به ویژه در جستجوی 
شرکت هایی است که بتوانند تمام بخش های مورد نیاز 
برای اجرای مرکز شناسایی و ردیابی کشتی را با رعایت 
دقیق استانداردهای LRIT IMO و سایر خدمات مرتبط 

تامین کنند.
سایر این خدمات شامل موارد زیر می شود: ارائه مرکز 
در  بازیابی  امکانات  با   )CND( پاناما  ملی  اطالعات 
صورت بروز بالیا، خدمات شناخته شده ASP، از جمله 
 ،)CSP( پیمانکاری  ارتباطات  خدمات  ارائه دهندگان 
خدمات  کشتی های  بر  نظارت  و  شناسایی  خدمات 
کشتی های  بر  نظارت  و  شناسایی  خدمات  داخلی، 
بین المللی، خدمات تحقیقات سوابق کشتی ها، خدمات 

.SSAS دریافت هشدارها و تست های

با اوج گیری مجدد تجارت جهانی در اواخر سال ۲۰۲۰، ناشی 
از بهبود نسبی پس از همه گیری کرونا در برخی مناطق و 
تغییر رویه مصرف کنندگان به سمت خرید محصوالت، 
بازار برای این بخش خوب به نظر می رسد. مایک گرات، 
 Intermodal Connect در ،MDS Transmodal رئیس
گفت: از آنجا که می بینم تقاضا سریع تر از عرضه در حال 

رشد است، نرخ ها باال خواهند ماند.
حمل ونقل  و  کانتینرها  برای  تقاضا  گفت:  گرات 
کانتینرها، ظرفیت مورد نیاز در معامالت را نزدیک به  

۱۰۰ درصد افزایش خواهد داد. 
با توجه به پیش بینی MDS Transmodal از نرخ رشد 
مثبت  تقاضا  آینده، چشم انداز  مرکب 3/۲٪ طی دهه 
است. این رویه بازگشت به روند قبلی است که مشابه با 

آنچه در پی بحران مالی ۲۰۰۸ اتفاق افتاده است.
اما  است،  خوب  اساسی  چشم اندازهای  که  حالی  در 
افزایش  و  کانتینر  کمبود  ازدحام،  از  ناشی  تاخیرهای 
نرخ حمل بار در سال گذشته توجه نهادهای نظارتی در 
سراسر جهان را به خود جلب کرده است. گرات گفت: 
اطمینان از خدمات در دو سه ماهه آخر سال ۲۰۲۰ 

واقعاً از بین رفت.

دولت هند درخواست کرد پاالیشگاه های داخلی برای 
یافتن تامین کنندگان جدید نفت خام اقدام کنند. هند 

سومین واردکننده بزرگ نفت در جهان است. 
طبق گزارش Lloyd’s List Intelligence، خاورمیانه 
به دلیل نزدیکی مبدا و  را  از واردات نفت هند   ٪۲۰
مقصد در طی 5 سال انجام داده است. قاره آمریکای 
شمالی ۴۴٪ از واردات در مدت مشابه را داشت و این 

مقدار در سه ماهه اول ۲۰۲۱ از 5۰٪ عبور کرد.
خام  نفت  بیشتر  واردات  است:  آمده  گزارش  این  در 
و  ونزوئال  از  واردات  سرگیری  از  و  متحده  ایاالت  از 
نفت  می تواند  گویان  مانند  جدید  منابع  از  همچنین 

مورد نیاز هند را تامین کند.
نیز  دورتر  تامین کنندگان  سمت  به  آوردن  روی 
واردات  سمت  به  حرکت  برای  انگیزه ای  می تواند 
که  حالی  در  باشد.  بزرگتر  کشتی های  با  خام  نفت 
بازار نفتکش ها در حال حاضر برای تحوالت در چین 
سازگارتر است، اما با توجه به جمعیت با سرعت بیشتر 
در  خام  نفت  واردات  برای  جدید  اشتهای  و  هند  در 
مسیرهای بیشتر می تواند این کشور را برای بازارهای 

نفتکار مهم تر کند.

دریایی  توسعه  و  تحقیق  المللی  بین  هیئت  پیشنهاد 
صنعت  نهادهای  از  وسیعی  طیف  توسط  که   )IMRB(
تهیه شده است، توسط گرجستان، یونان، ژاپن، لیبریا، 
مالت، نیجریه، پاالئو، سنگاپور و سوئیس در ۱۰ مارس به 
IMO ارسال شد. طبق اعالم شورای جهانی حمل ونقل 
)WSC( دانمارک به عنوان حامی مالی به کشورهای فوق 
اضافه شده است و انتظار می رود چندین کشور دیگر در 
نشست بعدی IMO MEPC در ماه ژوئن حمایت خود 
 IMO را اعالم کنند. هدف این است که کشورهای عضو
این پیشنهاد را در یک نشست مهم در نوامبر سال جاری 

تصویب کنند.
راه اندازی  برای  نیاز  مورد  چارچوب  مذکور  کشورهای 
با  را  توسعه  و  تحقیق  برنامه  اجرای هر چه سریعتر  و 
دیدن  از  ما  کردند:  اعالم  و  کرده اند  ترسیم  جزئیات 
حمایت دانمارک به عنوان یکی از کشورهای برجسته 
دریایی بسیار خوشحالیم. IMRB گام مهمی در مسیر 
بخواهیم  اگر  و  است  برداشته  کربن  بدون  حمل ونقل 
اهداف آب و هوایی سازمان ملل را برآورده کنیم، دیگر 

فرصتی برای از دست دادن نداریم.

:MDS Transmodal مایک گرات، رئیس:Lloyd’s List Intelligence طبق گزارش:)IMRB( با تاکید هیئت بین المللی تحقیق و توسعه دریایی

مورد  در  مشاوره  خدمات  پاناما 
عملیات LRIT را فراخوانی می کند

چشم انداز روشنی برای حمل ونقل 
کانتینری وجود دارد

نفتکش ها؛  برای  خوب  خبر 
افزایش تقاضای نفت در هند

تحقیق  پیشنهاد  از   IMO حمایت 
کاهش  خصوص  در  توسعه  و 

کربن سازی در صنعت

مایک گرات:
MDS Transmodal رئیس
کانتینرها،  حمل ونقل  و  کانتینرها  برای  تقاضا 
 100 به   نزدیک  را  معامالت  در  نیاز  مورد  ظرفیت 

درصد افزایش خواهد داد
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یادداشت

تجاری  بنادر  ظرفیت  اخیر،  سالیان  طول  در 
شمالی و جنوبی جمهوری اسالمی ایران با تالش 
وافر سازمان بنادر و دریانوردی و سرمایه گذاری 
به  خصوصی  و  دولتی  شبه  دولتی،  بخش های 
حوالی ۲6۰ میلیون تن رسیده و همین چند روز 
پیش بود که مقام عالی وزارت راه و شهرسازی 
ارتقای ظرفیت  برای  برنامه ریزی  که  دادند  نوید 
بنادر تجاری کشور به 5۰۰ میلیون تن در سال 

در جریان است.
یقیناً تمام اهالی این مرز و بوم از چنین اخباری 
که توسعه زیر ساخت ها را مژده می دهد، خرسند 
پتاتسیل  چنین  که  می بالند  خود  به  و  هستند 
نیز  آینده  در  و  دارد  قرار  اختیار  در  بزرگی 

می توان به دو برابر آن تکیه زد.
اما از همین حاال باید از زاویه ای دیگر نیز به این 
این  اخبار خوب نگریست و در جستجوی پاسخ 
بزرگ  این ظرفیت های  است  قرار  که  بود  سوال 

چگونه به طور موثر و مستمر فعال شوند؟
از  بخشی  که  گفت  می توان  حتماً  پاسخ  در 
واردات  اختیار  در  بنادر  آتی  و  فعلی  ظرفیت 
رشد  با  متناسب  تا  می گیرد  قرار  صادرات  و 
عرصه های  در  حمل ونقل  نیازهای  و  جمعیت 
تجارت،کشاورزی  معدن،  صنعت،  با  مرتبط 
این  از  چقدر  اینکه  اما  شود  گرفته  کار  به   ... و 
ظرفیت ها در حال و آینده مورد نیاز داخل کشور 
همواره  که  چرا  است؛  سوال  محل  بود،  خواهد 
عرصه  در  محوری  نقش  ایفای  مدعی  ایران 
بین المللی  و  فرامنطقه ای  منطقه ای،  حمل ونقل 

در یک عرصه فوق العاده رقابتی است.
رقابت پذیری  بهبود  که  است  داده  نشان  تجربه 
ساخت ها،  زیر  توسعه  با  فقط  امروزه  بنادر، 
روساخت ها و افزودن تجهیزات و اعمال تخفیفات 
اقدامات  و  ندارد  مستقیم  رابطه  تعرفه ای 
فیزیکی در مورد افزایش طول و عمق اسکله ها،

انبارها  ساخت  محوطه ها،  به  بخشیدن  وسعت 
جدید،  تجهیزات  راه اندازی  و  نصب  حتی  و 
بنادر در مبادالت تجاری  افزایش سهم  به  الزاماً 

بین المللی منجر نمی شود.
به  بنادر  اتصال  برای  حتی سرمایه گذاری وسیع 
پسکرانه ها با جاده و ریل نیز به تنهایی نمی تواند 
آمار عملکرد و رقابت پذیری بنادر را افزایش دهد 

یا ثبات آن را بیمه کند.
بنادر  ترافیک  در  پایدار  و  واقعی  رشد  آنچه 

رقابت پذیری  عرصه  در  ویژه  به  را 
مدل های  اعمال  دارد،  دنبال  به 

کار  و  کسب  کارآمد  اقتصادی 
نامطلوب  نوسانات  حداقل  با 
و  تجاری  مبادالت  قبال  در 
و  داخلی  مشتریان  نیازهای 

خارجی است.
ساختن  فعال  برای 
باید  بنادر،  ظرفیت های 
بین  درست  تعاملی 

عرضه کننده ظرفیت 
و  جاده  )بندر، 

راه آهن( 

کاال،  )صاحب  آن  از  استفاده  متقاضی  و 
نماینده  و  مالک  کشتیرانی،  شرکت  و  خط 
کند  پیدا  شکل  متعاملین(  سایر  و  کانتینر 
و  سخت افزار  با  که  کنیم  تحلیل  منصفانه  و 
می توانیم  چگونه  بندر  هر  در  موجود  نرم افزار 
نحوی  به  و  درستی  به  مختلف  طرف های  با 

کنیم. تعامل  بخش  اطمینان  و  کارآمد 
دریایی،  حمل ونقل  حوزه  در  بازار  ملزومات 
لجستیک  شبکه  و  بندری  خدمات 
کاماًل شفاف و روشن است. مهم 
به  چقدر  ما  که  است  این 
الزامات تجربه شده در  این 
موفق  پایانه های  و  بنادر 
توجه  جهان  و  منطقه 

داریم.

چشماندازظرفیت-چالشتقاضا
یادداشتاختصاصیعلیرضاچشمجهانبرایمخاطبانبایندر
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خبر

چشماندازیازبنادرشمالوجنوبکشور
وروددومینبخشازتجهیزاتاستراتزیکبندرشهیدبهشتیچابهارباسرمایهگذاریهندوستان

مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان از ورود دومین محموله تجهیزات استراتژیک تخلیه و بارگیری بندر چابهار در راستای فعال سازی قرارداد تجهیز و بهره برداری 
از بندر شهید بهشتی چابهار بین سازمان بنادر و دریانوردی و طرف هندی به بندر چابهار خبر داد .

به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، بهروز آقایی با تشریح جزئیات ورود دومین محموله تجهیزات بندری به چابهار از سوی هند، 
اعالم کرد: ورود این تجهیزات در راستای تعهدات قرارداد سرمایه گذاری ۸5 میلیون دالری شرکت سرمایه گذار هندی در چابهار است که بخش دوم آن شامل دو دستگاه 

جرثقیل ساحلی ۱۰۰ تنی به ارزش 7.5 میلیون دالر می باشد و این تجهیزات هیچگونه محدودیتی در تخلیه و بارگیری انوع کاالها ندارد.
وی افزود: این دو جرثقیل ساحلی از مدرن ترین و با کیفیت ترین تجهیزات بندری به شمار می روند، به این ترتیب ارزش تجهیزات وارداتی مرحله اول و دوم جمعاً به ۱6 میلیون 

دالر می رسد که تقریباً ۱۹ درصد از تعهدات هند در زمینه خرید تجهیزات در این بندر را محقق می کند.
وی با اشاره به اهمیت نقش فرامنطقه ای بندر چابهار، مجدداً تاکید کرد، سرمایه گذاری یک کشور مانعی برای مشارکت سایر کشورها در طرح های توسعه بندر چابهار نیست.

آقایی ادامه داد: بخش بعدی تجهیزات در سال ۱۴۰۰ وارد بندر چابهار می شود.

مدیرکلبنادرودریانوردیگیالنخبرداد:
افزایش ۴۲ درصدی عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر گیالن

میزان تخلیه و بارگیری در بندرانزلی 3۴ درصد و در بندر آستارا ۱۴3 درصد طی امسال رشد داشته است.
تعداد کشتی های وارده به بندرانزلی ۲۴ درصد و به بندر آستارا ۴6 درصد افزایش یافته اند.
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اتصالبنادرخصوصیشمالایرانبهشبکه
حملونقلکانتینریدریایخزر

در سال ۱3۹۹ دو پیشرفت مهم در بنادر خصوصی شمال ایران شکل گرفت و با همکاری شرکت های کشتیرانی دریای خزر، شرکت خدمات بندری و دریایی کاوه و شرکت 
راهبران بندر فریدونکنار، بنادر آستارا و فریدونکنار به شبکه حمل و نقل کانتینری دریای خزر پیوستند و این امکان را پدید آوردند تا طور منظم صادرات محموالت کانتینری 

عادی و یخچالی به مقصد بنادر آکتائو قزاقستان و آستاراخان روسیه از طریق این بنادر نیز امکان پذیر باشد.
بندر آستارا که در نقطه جغرافیایی آغازین استان گیالن قرار دارد، نزدیکترین بندر تجاری کشور به استان های حاصلخیز شمال غرب )آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل( است 

و می تواند فرصت خوبی را برای صادرکنندگان محصوالت کشاورزی و خشکبار این استان ها با استفاده از کانتینرهای عادی و خشک فراهم کند.
بندر فریدونکنار نیز از لحاظ موقعیت مکانی در مرکز استان مازندران واقع است و با سرمایه گذاری بخش خصوصی توسعه یافته و یک کانون جدید برای صادرات انواع محصوالت 

کشاورزی، خشکبار و لبنیات با انواع کانتینرهای خشک و یخچالی محسوب می گردد. 
اولین کشتی کانتینربر در بندر آستارا دوم آبان ماه ۱3۹۹ پهلو گرفت و تا پایان سال ۱5 سفر از آن برای حمل کانتینر به مقاصد آکتائو و آستاراخان انجام شده است. 

همچنین، نخستین کشتی کانتینربر در تاریخ ۱3۹۹/۱۲/۲۸ در بندر فریدونکنار پهلو گرفت تا کانتینرهای یخچالی و معمولی حاوی محصوالت صادراتی ایران را از آنجا به 
مقصد بندر آکتائو حمل نماید.



۱ فروردین ۱۴۰۰

گفت و گو

برهمه بهسرعت تولدشدرشهرووهانچین زمان از کرونا ویروس
ارکاناقتصادیواجتماعیزندگیبشردرگسترهجهانیتاثیرگذاشتوهمه
اینویروسصنایع،کارخانهها بهواسطهشیوع متاثرکرد. را کسبوکارها
از تبع به درآمدند. تعطیل نیمه و تعطیل حالت به تولیدی شرکتهای و
تولید،تجارتنیزکمرنگوکمرنگترشدودرحلقهبعدیزنجیرهتامین
حملونقلنیزکهمشتقازتجارتاستدچاررکودشد.ازآنجاییکهبالغبر
90درصدتجارتجهانی-ایرانهمازآنمستثنینیست-ازراهدریاانجام
میشودبیشکشرکتهایکشتیرانیازماندگاریاینویروسناخواندهدر
جهانمتضررشدهاند.مادراینگزارشبهگفتوگوباچندشرکتکشتیرانی
خصوصیودولتینشستهایمتاوضعیتاینشرکتهاوچگونگیتاثیراین

ویروسرابرحملونقلدریاییبارومسافرارزیابیکنیم.

بازیگردانیکرونادرصنعتکشتیرانی



۱ فروردین ۱۴۰۰

گفت و گو
آسیب30درصدیشرکتهایکشتیرانیازکرونا

سیدمیرزا علی قربان پور، مدیرعامل شرکت کشتیرانی 
اینکه  بیان  با  ما  با خبرنگار  در گفت وگو  دریا  آهنگ 
ویروس کرونا با به دنیا آمدن در چین و تسری یافتن 
به دیگر کشورها فعالیت حمل و نقل دریایی را کم کرد 
تعویق  به  را  سفرها  از  بسیاری  رساند،  حداقل  به  و 
آسیبی  نهایت  در  و  کرد  کنسل  گاهی  و  انداخت 
جدی به این حوزه وارد کرد، گفت: به همین دلیل، 
تعطیل  حالت  به  برهه ای  در  هم  دریایی  حمل و نقل 
صف  به  کشتی ها  حتی  درآمد.  تعطیل  نیمه  یا  و 
بیکارها اضافه و در لنگرگاه ها سرگردان شدند. برخی 
تناژ  اندازه  به  کاال  جمع آوری  خاطر  به  نیز  کشتی ها 
کشتی مجبور شدند به چند بندر متفاوت سفر و کاال 
را پوشش  بتوانند هزینه های خودشان  تا  جمع کنند 
نیز  تاخیر در تحویل کاالها  این مقوله موجب  دهند. 

شد.

ایران نیز به  او گفت: شرکت های کشتیرانی فعال در 
کشورمان  اقتصاد  بر  که  ناعادالنه  تحریم های  واسطه 
دیگر  در  خود  همتایان  به  نسبت  است  شده  حاکم 
اثر  بر  به صورتی که  بیشتری دیدند.  کشورها آسیب 
با  دیدیم.  آسیب  درصد   3۰ حدود  ما  کرونا،  شیوع 
این حال، امیدوار بودیم که هرچه زودتر این ویروس 
دوباره جایگاه خود  بین المللی  تجارت  و  برود  بین  از 
تجارت جهانی  از  تبع  به  بتوانیم  ما هم  و  یابد  باز  را 
بین  از  تنها  نه  اما  کنیم  بازسازی  را  خودمان  بازار 
آینده  سال  در  که  است  شده  پیش بینی  بلکه  نرفت 

این بیماری در ایران شدیدتر هم شود.

ایران  وابسته  خدمات  و  کشتیرانی  انجمن  عضو  این 
تصریح کرد: در بخش کاالی اساسی و کاالی فله مثل 
گندم، ذرت، جو و نهاده های دامی تقاضا افزایش یافت 
کردند  احساس  کرونا  از  ترس  دلیل  به  کشورها  زیرا 
نیاز  که  است  آن  از  بهتر  باشند  داشته  اندوخته  اگر 
روز خود را برطرف کنند؛ بنابراین بازار حمل دریایی 
این محصوالت چندان آسیب ندید اما حمل کاالهایی 
کاالهای  خانگی،  لوازم  ضروری،  نیمه  کاالهای  مانند 
تاثیر منفی بسیار  لوکس، آهن آالت، مواد معدنی و... 
یا  تعطیل  تقریبا  و  ویروس کرونا متحمل  از  شدیدی 

نیمه تعطیل شدند.

قربان پور اظهار کرد: شرکت آهنگ دریا نیز به واسطه 
است  توانسته  اساسی  کاالی  و  فله  بخش  در  فعالیت 
در دوران کرونا هم شاکله خود را حفظ کند و تعدیل 
همه  با  کردیم  سعی  ما  همچنین  باشد.  نداشته  نیرو 

دشواری ها کار خود را به خوبی انجام دهیم.

زمانی که از مهرشاد معین  انصاری درباره تاثیر اپیدمی 
کووید-۱۹ بر فعالیت شرکت های کشتیرانی پرسیدیم، 
که  بر چالش هایی  عالوه  ناخوانده  ویروس  این  گفت: 
برای سالمتی و جان انسان ها ایجاد کرد، موجب شد 
تغییراتی  با  جهانی  بعد  در  کسب و کار  سنتی  شیوه 
روبه رو شود که از جهاتی می تواند آبستن ضرر و زیان 
برای  را  از جهات دیگر سودآوری و ثمردهی  و  باشد 

شرکت ها به ارمغان آورد.

مدیرعامل شرکت کشتیرانی کاالی سریع اظهار کرد: 
بخش  کووید-۱۹  ویروس  تحریم،  مسائل  از  خارج 
حمل ونقل دریایی را نیز به واسطه تاثیر بر واردات و

دردورکاریشرکت
میتواندبانیرویکارکمتر
بهصورتغیرحضوریبرای

پیشبرداهدافخوددرشرایط
خاصبیشترتالشکندوخوب
استاینرونددرپساکرونانیز

ادامهیابد.

تولید  بخش  فعالیت  کرد.  مواجه  مشکل  با  صادرات 
نیز  تجارت  آن،  از  تبع  به  و  یافت  کاهش  صنعت  و 
کمتر شد و صنعت حمل و نقل حتی در بخش دریایی 
این وجود،  با  و سفر شد.  بار  نیز دچار کاهش حجم 
بخش  این  در  بهداشت  رعایت  برای  پروتکل هایی 
گیر  دست و پا  نیز  پروتکل ها  آن  خود  که  شد  تعریف 

بودند و در بخش خدمات هم ایستایی ایجاد کردند.

به گفته معین انصاری؛ این پدیده از لحاظ اقتصادی 
و  آورد  پایین  را  شرکت ها  کار  آمار  و  بود  آزاردهنده 

گاهی شرکت ها را به تعدیل نیرو وا داشت.

در  سریع  کاالی  کشتیرانی  شرکت  فعالیت  درباره  او 
ستون  حمل ونقل  که  آنجایی  از  گفت:  کرونا  سال 
این  با  داشت؛  ادامه  ما  فعالیت  است،  تجارت  اصلی 
بازار کار ما کوچک و با مشکالتی روبه رو شد  وجود، 
اما اینکه کرونا را تنها بهانه ای فرض کنیم که موجب 
نیست.  درست  است،  شده  وضعیت  این  شکل گیری 
تحریم  در  اگر  است.  تحریم  ما  مشکل  اصلی ترین 
فعالیت  روی  زیادی  تاثیر  هم  کرونا  از  بدتر  نبودیم 

ما نمی گذاشت.

لحاظ درآمد  از  معین انصاری گفت: در سال گذشته، 
بخش  که  نداشتیم  مناسبی  شرایط  اصال  هزینه ای 
مجبور  حتی  می شد.  مربوط  کرونا  به  آن  از  اندکی 
حرفه ای  برای  که  کنیم  تعدیل  را  نیروهایی  شدیم 

شدن آنها سرمایه گذاری کرده بودیم.

اثر همه گیری کرونا،  بر  و  است؛ در سال ۹۹  گفتنی 
چندان  نیز  دولتی  کشتیرانی  شرکت های  وضعیت 
است.  نبوده  خصوصی  شرکت های  وضعیت  از  بهتر 
شرکت  مدیرعامل  تفتی،  داود  کاپیتان  که  به گونه ای 
عمده  که  آنجایی  از  گفت:  خزر  دریای  کشتیرانی 
مواد  خزر  دریای  حوزه  در  شده  حمل  محصوالت 
که  هستند  گلخانه ای  محصوالت  و  میوه  فله،  غذایی 
نیز  کرونا  ویروس  و  است  رابطه  در  انسان  با سالمت 
دولت ها  سخت گیری  گرفت،  نشانه  را  حوزه  همین 
نسبت به واردات و قرنطینه بیشتر شد و استانداردها 
فعالیت  بر  موضوع  همین  بنابراین  رفت،  باال  هم 
تاثیر  کشتی ها  سفر  سرعت  و  کشتیرانی  شرکت های 

گذاشت.

حمل ونقل  صنعت  در  کرونا  کرد:  خاطرنشان  تفتی 
دریایی و کشتیرانی توقف هایی را خارج از برنامه ریزی 
شدن  سخت تر  بر  عالوه  مثال  کرد،  ایجاد  ما  برای 
به  بندر  یک  از  کشتی  وقتی  قرنطینه ای،  شرایط 
بعضی  در  و  شود  سمپاشی  باید  می رسد  دیگر  بندر 
توقف  ساعت   ۲۴ سمپاشی  از  بعد  باید  کشتی  بنادر 
شود  شروع  بارگیری  و  تخلیه  سپس  و  باشد  داشته 
اثر  ماه  در  کشتی ها  سفرهای  تعداد  در  خودش  که 
حجم  شود،  کمتر  سفرها  تعداد  هرچقدر  می گذارد. 
ما  و  می یابد  کاهش  هم  دریایی  واردات  و  صادرات 
سند  در  را  شده  برنامه ریزی  سفر  تعداد  نمی توانیم 
چشم انداز محقق کنیم بنابراین بر درآمد شرکت های 
به  آن  بر  مضاف  می گذارد.  منفی  اثر  هم  کشتیرانی 
که  هم  بندری  هزینه های  توقف ها،  همین  واسطه 
بیشتر  کنند،  پرداخت  باید  کشتیرانی  شرکت های 

می شود.

او با بیان اینکه با آغاز سال ۲۰۲۱ ثبات در وضعیت



۱ فروردین ۱۴۰۰

گفت و گو
شرکت ها شکل گرفت و پس از آن روند صعودی کم 
در  است،  شده  پیش بینی  گفت:  می شود،  دیده  کم 
سال ۲۰۲۱ در نرخ جهانی حدود 5 درصد در حمل 
کانتینر شاهد  و ۱۰ درصد هم در حمل دریایی  فله 
افزایش باشیم. این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ 
نسبت به سال ۲۰۱۹ حمل دریایی حدود 3۰ درصد 
البته  کرد  پیدا  کاهش  واردات(  و  صادرات  )میانگین 

همه آن به خاطر کرونا نبود.

مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر معتقد است: هر چه 
باشند  کرونا سخت گیرتر  با  مقابله  مقوله  در  کشورها 
و قوانین سخت گیرانه تر وضع کنند، تاثیر این اپیدمی 

بر صنعت حمل ونقل بیشتر خواهد بود.

او با اشاره به اینکه تقریبا حمل گوشت و احشام زنده 
از  بعد  اکنون  البته  شد:  یادآور  است،  شده  راکد  هم 
و  دولت ها  کرونا،  عمر  از  سال  یک  از  بیش  گذشت 
کرده اند  پیدا  را  خود  راه  و  رسیده  ثبات  به  کشورها 
پیدا  ثبات  حالت  گذشته  ماه  چند  در  بازار  بنابراین 

کرد و اکنون در حال صعود است.

کشتیرانی  که شرکت  پرسش  این  به  پاسخ  در  تفتی 
دریای خزر برای مقابله با ویروس کرونا چه تدابیری 
یک  کووید-۱۹  ویروس  شیوع  با  گفت:  اندیشید، 
و  کشتی ها  برای  بین المللی  پروتکل  و  قوانین  سری 
همه  که  شد  تعیین  دریانوردان  شدن  پیاده  و  سوار 
شدند.  موظف  آن  رعایت  به  کشتیرانی  شرکت های 
از  قبل  کرونا  تست  انجام  به  می توان  قوانین  این  از 
سوار شدن و بعد از پیاده شدن دریانوردان اشاره کرد. 
از  به کرونا مبتال می شد  اگر دریانوردی  بر آن  عالوه 
همه تیم کرو آن کشتی دوباره تست گرفته می شد تا 

برای آنها مشکلی ایجاد نشود.

کرونا  شد:  یادآور  خزر  دریای  کشتیرانی  مدیرعامل 
ایجاد  هزینه  نوع  دو  کشتیرانی  شرکت های  برای 
کرد. برخی به صورت مستقیم و هزینه های ثبت شده 
و...  تست  انجام  ضدعفونی،  هزینه های  مانند  هستند 
بندر،  در  کشتی ها  توقف  از  اعم  هزینه ها  برخی  اما 
نشده  ثبت  و  غیرمستقیم  و...  سفر  تعداد  کاهش 
شده  ثبت  هزینه های  از  بیش  آنها  تاثیر  که  هستند 

است.

تفتی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: همیشه 
)بسته  کشتیرانی  شرکت های  در  انسانی  هزینه های 
درصد   ۱۲ حدود  ناوگان(  تعداد  و  شرکت  تناژ  به 
از  بخش  این  کرونا  دوران  در  که  است  هزینه ها  کل 

هزینه ها ۴ درصد افزایش یافت.

دستاوردهایمثبتبشرازکرونا/هرکهبامش
بیشبرفشبیشتر

تاثیرات هر پدیده  نوظهوری مانند کرونا در دو دسته 
عالوه  نیز  کرونا  می شود.  بررسی  مثبت  و  منفی  آثار 
مثبتی  آثار  بشر،  برای  زندگی  فرصت  بهتر  درک  بر 
چنین  به  رسیدن  برای  انسان  شاید  که  است  داشته 
اما  می کرد  صرف  بیشتری  زمان  باید  دستاوردهایی 
حاصل  بلندتری  جهش  ویژه  شرایط  این  در  اکنون 

شده است.

قربان پور با اشاره به اینکه یکی از مزایای شیوع این 

اینویروسناخوانده
عالوهبرچالشهاییکهبرای
سالمتیوجانانسانهاایجاد
کرد،موجبشدشیوهسنتی
کسبوکاردربعدجهانیبا
تغییراتیروبهروشودکهاز
جهاتیمیتواندآبستنضرر
وزیانباشدوازجهاتدیگر
سودآوریوثمردهیرابرای

شرکتهابهارمغانآورد.

در  گفت:  بود،  دورکاری  برای  فرهنگ سازی  ویروس 
دورکاری شرکت می تواند با نیروی کار کمتر به صورت 
شرایط  در  خود  اهداف  پیشبرد  برای  غیرحضوری 
در  روند  این  است  خوب  و  کند  تالش  بیشتر  خاص 
که  مواقع  برخی  در  نیز  ما  یابد.  ادامه  نیز  پساکرونا 
دولت الزام به تعطیلی مراکز و شرکت ها کرد تبعیت 
به  تجارت  که  آنجایی  از  اما  شدیم  دورکار  و  کردیم 
شرکت های حمل ونقلی وابسته است ما جزء کارهایی 
هستیم که باید همیشه فعال باشیم و تعطیلی نداریم 
به صورت  دوباره  محدودیت ها  لغو  از  پس  بنابراین 

حضوری کار را ادامه می دادیم.

یکی  را  دورکاری  قربان پور  مانند  نیز  انصاری  معین 
فرهنگ دورکاری  و گفت:  مثبت کرونا خواند  آثار  از 
به ویژه در کشور ایران وجود نداشت و از آن استفاده 
کرد  ایجاد  کرونا  پاندمی  که  شرایطی  اما  نمی شد 
بودند  مجبور  که  موسساتی  و  شرکت ها  شد  موجب 
برنامه های  در  را  دورکاری  دهند  ادامه  را  خود  کار 
خود گنجاندند. عالوه بر آن انجام امور اداری به صورت 

الکترونیکی نیز در برخی حوزه ها رقم خورد.

معین انصاری با بیان اینکه این پاندمی یک نوع بالی 
آن  هر  و  آفرید  گرفتاری  همه  برای  و  بود  جهانی 
بیشتر داشت مشکالت،  بیشتر و درآمد  کس که کار 
خاطرنشان  بود،  بیشتر  هم  زیان هایش  و  گرفتاری ها 
کرد: در عین حال، این واقعه موجب شد که کشور ما 
مقداری از حالت سنتی کسب و کارها فاصله گیرد و به 
کمک تکنولوژی بسیاری از مشاغل را پیش برد. البته 
اگر واکسیناسیون سراسری در کشور صورت گیرد و 
مردم ایمنی نسبی در مقابل کرونا به دست آورند و به 
مثبت  اثرات  و  منافع  زمان  آن  برگردیم  عادی  روال 

این پدیده جهانی را بهتر می توان ارزیابی کرد.

ایرانی  آیا شرکت های  این پرسش که  به  او در پاسخ 
این  شیوع  با  خود  همتایان  همچون  توانسته اند  هم 
یادآور  بردارند،  گام  هوشمندی  سمت  به  ویروس 
شد: هوشمندی به مدل گردش و تبادل اطالعات در 
کشورها برمی گردد. برخی شرکت های قدرتمند مانند 
راستای هوشمندی  در  می توانند  که  و...  مرسک الین 
انجام  در کشوری  را  بردارند سرمایه گذاری خود  گام 
داده اند که اطالعات به صورت شفاف و قابل دسترس 
چنین  و  استفاده  کرونا  از  توانسته اند  بنابراین  است 

تهدیدهایی را به فرصت تبدیل کنند.

کشتیرانی  خطوط  برخی  شد:  یادآور  معین انصاری 
آمد  پایین  کارشان  حجم  و  میزان  نیز  جهانی  معتبر 
به صورت  حمل ونقل  آخر  در  و  تجارت  تولید،  زیرا 
پذیرفتند؛  تاثیر  کرونا  شیوع  پدیده  از  زنجیره وار 
این  از  بهره گیری  با  توانستند  معتبر  شرکت های  اما 
سیستم های  به  تکنولوژی  از  استفاده  با  و  موقعیت 

خود بیش از پیش سامان دهند.

او با اشاره به اینکه در کشور ما نیز در برخی زمینه ها 
تکنولوژی  و  اینترنت  بستر  بر  کسب وکارها  نیز 
هم  حمل ونقل  حوزه  در  افزود:  کرد،  پیشرفت 
واسطه  به  ندارد  وجود  بدی  دورنمای  و  چشم انداز 
به  نه  اما  باز خواهد شد  زیادی  تکنولوژی فضای کار 
مدلی که تاکنون ما به آن عادت کرده ایم بلکه با شیوه 

مدرن همراه خواهد بود.
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گفت و گو
فرهنگسازیبرایحملونقلدریایی

 ۹۹ سال  در  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  نیز  تفتی، 
ایران گاهی در مقوله حمل زمینی با کشورهای حوزه 
دریای خزر دچار مشکل شد آیا چنین مشکالتی در 
حمل دریایی هم به وجود آمد؟ تصریح کرد: درست 
در  اما  یافت  ادامه  کمتر  با حجم  کار  روال  که  است 
حوزه حمل دریایی این اتفاق رخ نداد حتی می توان 
حمل  از  استفاده  فرهنگ  پدیده ای  چنین  با  گفت 
این  که  نهادینه شد  بیشتر  به گذشته  نسبت  دریایی 
بود.  حوزه  این  برای  خوبی  دستاورد  خود  موضوع 
حساسیت ها  که  باشیم  داشته  توجه  باید  همچنین 
مرز خشکی  و  زمینی  راه  در  که  و سخت گیری هایی 
وجود دارد در دریا نیست، زیرا بر فرض با یک کشتی 
۱۰۰ کانتینر جابه جا می شود اما در حمل زمینی این 
ممکن  که  است  همراه  راننده   ۱۰۰ با  کانتینر   ۱۰۰

است تعدادی از آنها ناقل ویروس باشند.

درباره  خزر  دریای  کشتیرانی  شرکت  مدیرعامل 
اوراسیا  تفاهم نامه  مانند  منطقه ای  پیمان های  تاثیر 
این  در  گفت:  کرونا  آسیب های  کردن  خنثی  در 
ترکیبی  روش  حمل ونقلی  روش  تفاهمات  گونه 
پیشرفته است بنابراین اگر ما بخواهیم از کشور چین 
کانتینری را وارد کنیم این کانتینر باید توسط واگن 
ایران  به  کشتی  توسط  آنجا  از  پس  و  قزاقستان  به 
مرز  در  باید  نقلیه  وسیله  کار  از  مرحله  هر  که  بیاید 
زمان بر  و  هزینه بر  که  شود  ضدعفونی  و  سمپاشی 
به کشورهای  ایران  از  برای صادرات  روند  این  است. 
اوراسیایی  مبادالت  بنابراین  دیگر هم صدق می کند؛ 
به  وضعیت  اکنون  اما  یافت  کاهش  کرونا  دوران  در 
آینده  در  می شود  پیش بینی  و  است  رسیده  ثبات 

نزدیک روند صعودی یابد.

آیندهدرهالهایازابهام

زمانی که از مدیرعامل شرکت کشتیرانی آهنگ دریا 
پیش بینی  پرسیدیم،  آینده  سال  چشم انداز  درباره 
اظهار  و  اعالم  دشوار  و  سخت  بسیار  را  آینده  سال 
دارد  حضور  کماکان  ما  کشور  در  ویروس  این  کرد: 
سختی  با  واکسن  تهیه  چگونگی  در  هنوز  ما  زیرا 
با سهولت نمی توانیم شرایط جامعه  مواجه هستیم و 
بتوانیم  تا  کنیم  تبدیل  ایمن  شرایط  به  را  خودمان 
برخی  حالی که  در  باشیم.  داشته  بهتری  وضعیت 
ماه   ۲ نهایتا  و  آینده  هفته های  همین  در  کشورها 
آینده کامال ایمن می شوند و فعالیت خود را به صورت 
عادی و مانند قبل از کرونا آغاز می کنند. ما همچنان 
توجه  بیشتر  موضوع  این  به  دولتمردان  امیدواریم 
ایمن  هم  را  ایران  جامعه  سریع تر  هرچه  که  کنند 
کنند تا مردم بتوانند فعالیت اقتصادی بیشتری کنند.

اما معین انصاری از نگاه دیگری به این پرسش پاسخ 
به  کشور  بر  حاکم  نظام  نگاه  اگر  کرد:  تاکید  او  داد. 
و  باشد  اقتصادی  و  واقعی  نگاهی  خصوصی  بخش 
تحریم ها هم رفع شود ویروسی همانند کرونا نمی تواند 
چنین آسیب مهلکی به ما وارد کند. در حالی که ما در 
این سال همچون سال های پیش هم تحریم بودیم و 
کرونا  را تحمل می کردیم که  نگاه شعاری دولت  هم 

هم پدیدار شد و بر روان کار اثر گذاشت.

معین انصاری گفت: ما همیشه از سازمان بنادر و

هرچهکشورهادرمقوله
مقابلهباکروناسختگیرتر

باشندوقوانینسختگیرانهتر
وضعکنند،تاثیرایناپیدمی
برصنعتحملونقلبیشتر

خواهدبود.

دریانوردی انتظار داشتیم که نگاهشان به سرمایه گذار 
در بندر نگاه مثبت باشد درصورتی که هیچ زمان این 
گونه نبوده است و به سرمایه گذار به عنوان مستاجر 
بر  سیاست هایشان  اگر  که  حالی  در  می کنند.  نگاه 
که     کسانی  از  زیادی  تعداد  یابد  ادامه  اساس  همین 
کشور  در  دارند  عالقه  و  هستند  کار  این  متخصص 
سرمایه گذاری کنند، از دست می روند و سرمایه آنها 

از کشور خارج می شود.

افزود:  سریع  کاالی  کشتیرانی  شرکت  مدیرعامل 
متاسفانه انتقال اطالعات از مدیران میانی به مدیران 
باالیی سازمان به سختی صورت می گیرد و همین امر 
موجب شده است که سیاست ها و تصمیمات متخذه 
خصوصی  بخش  از  حمایتی  سیاست  های  سازمان 

نباشد.

لغو  تحریم ها  کنیم  فرض  اگر  حتی  گفت:  نیز  تفتی 
بدانیم که همه سهم  باید  بازگردد  برجام هم  و  شود 
و  نمی گردد  باز  یکساله  بازار،  از  ما  رفته  دست  از 
البته در  به اوج برسیم.  تا ما  چند سال زمان می برد 
خودمان  قبلی  جایگاه  از  فراتر  می توانیم  صورت  آن 

کنیم. نقش آفرینی 

بار،  دریایی  حمل  بر  عالوه  می دانیم  که  همان طور 
ساحلی  و  دریایی  گردشگری  و  مسافری  حمل و نقل 
به  و  دید  آسیب  به شدت  کرونا  از  حوزه  این  در  هم 

کما رفت.

عالئمحیاتیگردشگریدریاییازبینرفت

بندرسازان  شرکت  مدیرعامل  خدری،  عبدالحسین 
فعالیت  بر  کرونا  ویروس  تاثیر  درباره  نیز  گناوه 
با  ساحلی  و  دریایی  گردشگری  مسافری،  شناورهای 
بیان اینکه گردشگری دریایی و ساحلی که در ایران 
مانند بیماری در حال احتضار بود با ظهور کرونا همه 
عالئم حیاتی خود را از دست داد، گفت: در یک سال 
گذشته، فقط بخش مسافری دریایی آن هم در خط 
به صورت  خارک  بندرعباس-  و  کیش  بندرعباس- 
به  بخش ها  دیگر  اما  داد  ادامه  را  خود  کار  محدود 

حالت تعطیل در آمد.

شرکت های  دلیل  همین  به  کرد:  خاطرنشان  خدری 
سنگینی  و  هنگفت  ضررهای  حوزه  این  در  فعال 
شناورهای  نگهداری  هزینه  زیرا  شدند  متحمل  را 
زیادتر  بسیار  باری  شناورهای  از  مراتب  به  مسافری 
است. پیش از پدیده کرونا نیز، به واسطه دخالت های 
عدم  و  شناورها  این  خدمات  نرخ گذاری  در  دولت 
وجود یک تشکل قوی و مستحکم هیچ گاه گردشگری 
و  نگرفت  شکل  ایران  در  کامل  به صورت  دریایی 
و  بودند  مواجه  مشکل  با  نیز  بخش  این  شناورداران 
با ظهور این ویروس منحوس نیز آن مشکالت بیشتر 
الزام دولت نبود شرکتی مانند والفجر  اگر  شد. شاید 
۸ هم جمع می شد و گردشگری دریایی کامال رخت 

خود را از ایران بر می بست.

بیست ویک  این پدیده جهانگیر قرن  اینکه  بیان  با  او 
همه صنایع را درگیر کرد اما به نظر می رسد بیشترین 
تاثیر خود را بر صنعت گردشگری به ویژه گردشگری 
این  وضعیت  کرد:  اظهار  است،  گذاشته  دریایی 

شناورها در ایران اسفناک تر از دیگر کشورها است 
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گفت و گو
زیرا نه تنها دولت این صنعت را حمایت نمی کند بلکه 
مشکالت متعددی هم برای ناوگان گردشگری دریایی 

ایجاد می کند.

خدری با بیان اینکه هر تالشی را که برای گردشگری 
کرد:  تصریح  برد،  بین  از  کرونا  بودیم  کرده  دریایی 
قطر،  در   ۲۰۲۲ جهانی  جام  برگزاری  به  توجه  با 
ناوگان  تا  داشتیم  بسیاری  مذاکرات  قطری ها  با  ما 
مسافری هوایی و دریایی سریعی را بین قطر و کیش 
قراردادهایی  مذاکرات،  همین  پیرو  کنیم.  راه اندازی 
منعقد و با هتل ها هم هماهنگ شد. تیم قطری آماده 
تنظیمات  همه  کرونا  ویروس  که  بود  سرمایه گذاری 
زیرا  برد؛  محاق  به  را  برنامه  این  و  ریخت  هم  به  را 
خطرناک تر  بسیار  جهان  در  ایران  کرونایی  وضعیت 
جهان  در  دارد  وجود  واقعیت  در  آنچه  از  مهلک تر  و 
را  ایران  آنها ریسک  بنابراین  نمایش داده شده است 

در برخورد با کرونا نپذیرفتند.

او با اشاره به اینکه در برخی کشورها به دلیل اینکه 
بیمه حمل بار به ایران بیمه ردیف جنگ است گمان 
رخ  فیزیکی  جنگ  خلیج فارس  و  ایران  در  می کنند 
برای  را  باالیی  ریسک  فرضیه  این  گفت:  است،  داده 
شرایط  که  است  کرده  ایجاد  کشتیرانی  شرکت های 

کرونا بر شدت این ریسک افزوده است.

که  دریایی  گردشگری  بخش  خدری؛  گفته  به 
و  ضرر  بیشترین  ست،  گردشگری  بخش  نحیف ترین 

زیان را دیده و رو به نابودی رفته است.

صف فروش و حراج شناورهای مسافری

او درباره تعداد شناورهای بیکار شده بر اثر کرونا گفت: 
دریانوردی  و  بندر  سازمان  فقط  را  اعداد  و  آمار  این 
شناورهایی  تعداد  اساس  بر  اما  کند  اعالم  می تواند 
شناورهایی  تعداد  و  شده  گذاشته  فروش  برای  که 
را  آنها  اندک،  وام  پرداخت  عدم  دلیل  به  دادگاه  که 
می شود  روشن  خوبی  به  است،  گذاشته  حراج  برای 
که این صنعت با چه وضعیت دشواری دست و پنجه 

نرم می کند.

او درباره حمایت دولت از شناورهای مسافری و بخش 
گردشگری دریایی و ساحلی گفت: به صورت کلی، در 
بخش گردشگری و حمل ونقل دریایی مسافری دولت 
شناورهای  ساخت  برای  را  وامی   ۸۰ دهه  در  فقط 
مشکالت  به  توجه  با  هم  آن  که  کرد  اعطا  مسافری 
بانک ها و تاخیر و دیرکرد به ضرر و زیان مالک شناور 
به  هیچ سرمایه گذاری  اکنون  که  جایی  تا  منجر شد 

فعالیت در این حوزه راغب نیست.

بخش  در  نه  دریایی  حمل  صنعت  اینکه  بیان  با  او 
نبوده  برخوردار  از حمایت دولت  نه مسافری  و  باری 
است، افزود: گردشگری در همه دنیا لطمه دید و این 
کشورهای  در  اما  نیست  منحصر  ما  کشور  به  آسیب 
دیگر حمایت، ارتباط و تعصبی که دولت ها به بخش 
ایران  از  متفاوت  دارند  آنها  شکل گیری  و  خصوصی 

بوده است.

خدری بیان کرد: از طرف دیگر، از آنجایی که دولت 
حمل و نقل را در سبد هزینه خانوار موثر می داند نرخ 

آن را به صورت یارانه ای مشخص می کند و حمل 

بخشگردشگری
دریاییکهنحیفترینبخش
گردشگریدرایراناست،

بیشترینضرروزیانرادیدهو
روبهنابودیرفتهاست.

دریایی را هم با همین نگاه دیده است؛ در صورتی که 
اگر یارانه ای است باید بخش یارانه را خودش پرداخت 

کند نه اینکه صاحب شناور متحمل شود.

اقتصاد 7۰ بندر کوچک در گرو گردشگری ساحلی

خدری درباره بازار سال آینده اظهار کرد: گردشگری 
بنادر  در  اقتصادی  رونق  محرک  ساحلی  و  دریایی 
گذشته  دهه  در  خوشبختانه  است.  ایران  کوچک 
و  آرام  روند  و  یافت  بهبود  بنادر  این  اقتصاد  اندکی 
مناسبی داشت اما متاسفانه اکنون اقتصاد 7۰ و اندی 
به خطر  و  دارد  وحشتناکی  وضعیت  ما  بندر کوچک 
این  در  را  خود  اشتباهات  دولت  اگر  و  است  افتاده 
به  را  ناخوشایندی  نکند سال  اصالح  و  زمینه جبران 
واسطه تحریم و کرونا در این بخش خواهیم داشت اما 
اگر دولت به اصالح اشتباهات خود بپردازد می توانیم 

به ثبات اقتصادی در این بنادر امیدوار شویم.
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خبر

به گزارش روابط عمومی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران؛ این انجمن در آستانه سال جدید طی رتبه بندی تشکل ها که از سوی اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران صورت پذیرفت، رتبه A تشکل های کشور را به دست آورد. این ارزیابی شامل مولفه های حکمرانی، عضویت، خدمات، تاثیرگذاری بر سیاست و تنظیم گری بود که در 
مجموع با به دست آوردن باالترین امتیازات موفق به دستیابی به این مهم شد. مسعود پل مه دبیر کل انجمن طی اطالعیه ای این موفقیت را به اعضا اعالم کرده و حاصل شدن 

این نتیجه را در سایه حمایت اعضا دانسته است. متن این پیام به شرح ذیل می باشد:

رتبهAتشکلهایاتاقبازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزیایران
دستمزدفعالیتهایبرجستهانجمنکشتیرانیوخدماتوابستهایران

مدیران معزز شرکت هاي کشتیراني، نماینده کشتیراني، خدمات بندري و ... عضو انجمن

با سالم؛
احتراماً، مفتخر است به استحضار همکاران گرانقدر برساند، در پرتو الطاف الهی و به پشتیبانی شایسته یکایک اعضای معزز، تشکل ملی کشتیرانی و خدمات وابسته 
ایران موفق گردید، در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و در اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، متعاقب ارزیابی و رتبه بندی صورت گرفته از سوی اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ، در زمره سه تشکل برتر کشور واقع و رتبه A کشوری را اخذ نماید.این موفقیت را مرهون خدمات صادقانه و شبانه 
روزی اعضای انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران دانسته و افتخار حاصله را تقدیم قدوم یاران راستین انجمن می دارد امید است بزودی شاهد افتخارات و 

شایستگی های دیگری باشیم.

مسعود پل مه
دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

نتایج ارزیابی اتاق بازرگانی از انجمن به شرح ذیل می باشد:
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تجارت دریایی جهان که از زمان رکود سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ دوباره رونق یافته بود و رشد خوبی را تجربه می کرد، در سال ۲۰۱۹ تحت تأثیر تنش تجاری آمریکا با 
شرکا و بروز اختالل در فعالیت های اقتصادی جهان، تنها رشد ۰.5 درصدی را شاهد بوده است. تجارت دریایی جهان در سال ۲۰۱۸ رشد ۲.۸ درصدی را تجربه 

کرده بود.
در سال ۲۰۱۹ نیز بالغ بر ۱۱.۰۸ میلیارد تن کاال از طریق دریا در جهان جابه جا شد.

بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل )UNCTAD(، شیوع کرونا به همراه تداوم جنگ تجاری آمریکا با کشورهای دیگر باعث تضعیف بیش ازپیش 
تجارت جهانی و به طور ویژه تجارت دریایی جهان در سال ۲۰۲۰ شده است. طبق گزارش UNCTAD تجارت دریایی جهان در سال ۲۰۲۰ با افت ۴.۱ درصدی 
نسبت به سال قبل مواجه شده است. بر اساس پیش بینی این نهاد بین المللی، تجارت دریایی جهان در سال ۲۰۲۱ دوباره احیا شده و رشد ۴.۸ درصدی را تجربه 

خواهد کرد.

در سال ۲۰۱۹، تجارت جهانی کانتینری با سرعت کمتری یعنی ۱.۱ درصد توسعه پیدا کرد، در حالی که از مقدار 3.۸ درصد در سال ۲۰۱۸ نزول کرد و مجموع 
آن به ۱5۲ میلیون TEU رسید. بیشتر این رشد ناشی از فعالیت در مسیرهای تجاری غیر اصلی شرق غربی ، جنوبی جنوبی و بین منطقه ای بود.

به استثنای جریانات بین منطقه ای، تجارت جهانی کانتینری در سال ۲۰۱۹ با ۰.۴ درصد افزایش همراه بود. چالش های پیش روی صنعت جهانی خودرو و تولید 
موتور در سال ۲۰۱۹ تأثیراتی داشت، زیرا تجارت کاالهای مرتبط به خودرو برای برخی افراد بخش مهمی از تجارت جهانی محسوب می شد. چین، بزرگترین بازار 

جهان، افت دو رقمی را ثبت کرد. عالوه بر کندی در اقتصاد، عوامل دیگری همچون استانداردهای جدید آالیندگی باعث این افت شدند.

حملونقلدریاییدرسال۲۰۲۰چطورپیشرفت؟
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تجارت بین المللی دریایی با کاهش چشم گیری مواجه شد و روند رو به رشد و امیدوارکننده خود را ادامه نداد. این کاهش از انتهای سال ۲۰۱۹ با شروع همه گیری 
ویروس کرونا آغاز شد. مقدار کلی تجارت بین المللی دریایی در سال ۲۰۲۰ تقریباً به میزانی که از سال ۲۰۱۸ به ۲۰۱۹ رشد کرده بود افول کرد. تجارت دریایی 

در تن مایل در سال ۲۰۱۹ به 5۹5۰3 میلیارد تن مایل رسیده بود.

شکل زیر نشان می دهد که تجارت در تن مایل با بار در درجات مختلف گسترش یافته است. تجارت کاالهای کانتینری و فله خشک به رشد عمده طی دو دهه 
گذشته دامن زده است. تعداد محموله های تولید شده در طی چند سال به طور مداوم در حال افزایش بود. در سال ۲۰۰۲، چین ۱۲۱.7 میلیون تن سنگ آهن 
و زغال سنگ وارد کرد که ۱۱.۸ درصد تجارت جهانی سنگ آهن و زغال سنگ از طریق دریا بود )Clarksons Research، 2006(. در کمتر از دو دهه، این 
حجم به ۱.3 میلیارد تن افزایش یافت و سهم بازار کشور را به نزدیک 5۰ درصد از کل جهان رساند )Clarksons Research، 2020(. تجارت گاز در مایل تن به 

سرعت در سال ۲۰۱۹ به ۹.۹ درصد افزایش یافت.
سایر بخشها رشد نسبتاً کمتری را ثبت کردند. تن مایل تولید شده توسط تجارت مواد شیمیایی 3.۲ درصد گسترش یافته و تجارت کانتینر )۱.۹ درصد( و سایر 
محموله های خشک )۱.6 درصد( دنبال می شود. رشد در میلیون مایل تولید شده توسط تجارت نفت و کاالهای عمده فله ای که در سال ۲۰۱۹ منقبض شده 

است و این نشان دهنده کاهش تجارت سنگ آهن است.
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یادداشت

It is that happy and exciting time of the 
year to celebrate Norooz when blossom 
by blossom spring begins, and the 
rebirth of nature is considered a blessing 
as opportunity abounds and Mother 
Earth reminds us of the gift of being in 
motion, hoping 
for a better future 
for all businesses 
especially for 
our very own 
shipping & 
logistics sector. 
The pandemic 
has created the 
most challenging 
era with one common emergent theme 
where “uncertainty is certain”! Our 
daily lives alongside our business 
sustainability have all been affected, 
and we are all wondering what awaits 
the shipping industry in the New Year. 
In these unprecedented times, the mere 
continuance of shipping and logistics 
services in transport and delivery of 
essential supplies across the continents 
has played a critical role in tackling this 
pandemic. As for the future, while the 
path still unclear, there are signs to be 
optimistic about, even in the short run!

The pandemic effect on ocean shipping 
has been fundamental in many areas of 
the shipping industry. The biggest fear 
was, a total shipping slump, but instead 
a quick rebound happened. UNCTAD 
expects maritime trade growth to 
return to positive territory and expand 
by 4.8%, assuming world economic 
output recovers. The maritime transport 
industry needs to brace for change and 
be well prepared for a transformed post-
COVID-19 world. More importantly, 
the pandemic has provided an 
opportunity for the maritime logistics 
industry to reassess, recalibrate and 
address sustainability alongside cost-
cutting, profit-making, and market 
share increases.

In early 2020, during the worst times 
of the pandemic, when cargo volumes 
went down, freight rates remained

moderately tepid. More disciplined 
carriers implemented capacity 
management through cutting capacity 
by blank sailings, reducing costs, taking 
advantage of lower fuel costs and 
focusing on the profitability rather than 

market share. By 
second half of 
2020 a rally in 
prices reinforced 
by news from 
the industry 
indicated that the 
importers were 
ready to pay 
higher freight 

rates. Rising freight rates brought huge 
profits to ocean freight carriers. At the 
end of the year, most of the Ocean 
carriers and forwarders had improved 
their benefits and profitability per unit 
during the pandemic and published 
record profits in 2020 in decades.

Carriers have now found another tool to 
implement higher rates under premium 
services; when it was first introduced, 
premium services received mix reviews 
from industry stakeholders. Today, 
almost every carrier offers it, where they 
charge up to US$ 2,000 per container 
and still add subject to roll cause. This 
type of extraordinary increase is not 
sustainable and it will not continue the 
same way. Sustainability will be one of 
the essential aim and major discussion 
points in the industry in 2021. There 
are a limited number of new vessels 
coming into the market this season and 
there will not be much change on the 
currently-offered capacity. In order to 
increase efficiency, there is a clear need 
for investment in the logistics sectors 
for infrastructure, digitalization and 
environmental measures.

The epidemic has accelerated the 
digital wave in the supply chain, 
showing how important is to benefit 
from digitalization alongside 
cutting-edge new information 
technologies and eliminating 
paperwork in the shipping industry. 

As predicted, covid-19 had a disruptive 
power and became a key catalyst for 
digital and technological advancements 
in our industry. Digitization and real-time 
tracking and tracing is almost a given 
now; the ability to process paperwork 
remotely, track containers and optimize 
networks on the fly provide numerous 
benefits for shippers, forwarders and 
operators. Smaller-size companies 
that cannot keep up with this trend in 
2021 will likely lose their competitive 
edge. Increased digitalization will also 
come with increased discussions about 
the implementation of block chain, 
Big Data, cyber security risks and AI. 
The shipping industry will need to pay 
attention to these matters in the very 
near future.

The latest vaccination programs 
worldwide is definitely good news. 
Once priority rollouts are completed 
and the vaccine is in widespread use, 
we will see commodities that had not 
been shipped as much to come into 
play and balance against possible drops 
from other commodities that had been 
shipped during the pandemic. But, the 
strong ‘‘come-back’’ of the shipping 
industry must be done in a sustainable 
way. The actors of the industry will have 
to address sustainability while they are 
trying to ‘‘normalize.’’ Subsequently we 
are excited to report with the arrival of 
spring and advent of warmer season, the 
world economy and the logistics sector 
in particular are expected to bounce 
back. So with that happy thought, we 
wish for new elevated hopes and newly 
formed goals in the Persian New Year.

Happy Norooz!

Preparing for the Post Pandemic Spring Celebrations! 
Nima Roshanaei
Board of Directors of the Shipping Association of Iran



با سالم؛
انجمن کشتیرانی و خدمات  به عضویت  به استحضار می رساند شرکت های معزز ذیل، در سال ۱3۹۹  احتراماً 
شرکت های  اطالعات  و  عضو  شرکت های  لیست  آخرین  مشاهده  برای  است  خواهشمند  آمده اند.  در  ایران  وابسته 

موصوف و راه های ارتباطی با ایشان به وب سایت انجمن به آدرس www.saoi.ir بخش اعضا مراجعه نمایید.

نمایندگی کشتیرانی
اقیانوساطلسشرق

)با مسئولیت محدود(

تلفن: ۰۲۱-۲676۱۴56

نمایندگی کشتیرانی
گذرگاهدریایپارس

)با مسئولیت محدود(

تلفن: ۰۲۱-۲۲3۸6۰۲6

خدمات دریایی و کشتیرانی
دریایمواجقشم

)با مسئولیت محدود(

تلفن: ۰76-35۲۸۰۰5۴

نمایندگی کشتیرانی
مرواریداقیانوساطلس

)سهامی خاص(

تلفن: ۰76-3۲۲۴6۹۴۱-۲

۱ فروردین ۱۴۰۰

انجمن



براى تبلیغات ویژه در رسانه هاى انجمن کشتیرانى و خدمات وابسته ایران
با واحد روابط عمومى تماس حاصل فرمایید.

9-88947646  داخلى 302
09022013813





شرکت آباد اختر آریامن

حمل و نقل بین المللى کاال
نمایندگى کشتیرانى

حق العمل کار رسمى گمرك

دفتر بندرعباس: بلوار پاسداران، نرسیده به سه راه هتل هما، کوچه دالوران3، ساختمان ساحل، طبقه 3، واحد6    تلفن: 076-33446363

دفتر تهران: خیابان ولیعصر، روبروى پارك ساعى، برج سپهر ساعى 





!

#پروانه_شو
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 Cargo sea traders
 تحویل سریع 

 بهترین نرخ حمل و نقل 
 خدمات گسترده 

 پشتیبانی برجسته 
رضایت تضمین شده

fast delivery 
best shipping rates 
outstanding support 
 wide range of services 
satisfaction guaranteed

یـا  تاجـران در
شرکت کشتیرانی 

 بلوار آفریقا - خیابان آناهیتا- پالک ۱۱ - طبقه پنجم-واحد ۱۷
 کد پستی : ۱۹۱۷۶۵۵۶۴۱

 تلفن : ۸۸۶۷۰۵۳۰
فکس : ۸۸۱۹۷۵۴۵
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رشکت کشتیرانی
و حمل و نقل بین املللی توشه بر

VASCO و BALTIC نمایندگی خطوط کانتینری  
Flat rack و Open top ، مجهز به انواع کانتینرهای ۲۰ و ۴۰ فوت معمولی ، یخچالی  

  حمل کاال با تجهیزاتی مانند فلکسی تانک و ایزوتانک
  سرویس منظم فیدری بین بندرعباس و جبل علی

 حوزه فعالیت :
  بنادر شبه قاره هند -بنادر اصلی چین -بنادر حوزه خلیج فارس- بنادر خاور دور و 

 بنادر دارالسالم -مومباسا و بربرا در آفریقا
  تمامی بنادری که به دلیل شرایط موجود امکان ارائه حمل مستقیم مقدور نیست ، ارائه 

خدمات از طریق کشور ثالث امکانپذیر است .

 آدرس: سهروردی شمالی - خیابان خرمشهر - خیابان عربعلی
 خیابان نسترن شرقی - پالک ۵۲ ساختمان توشه بر 

 تلفن : ۴۳۶۰۲ ۰۲۱   -   فکس : ۸۸۷۳۶۹۷۱ ۰۲۱

WWW.TUSHEHBAR.COM 
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با  که جلساتی یا و بازرگانی اتاق در حتی و کشــتیرانی انجمن در همواره ما حجازیان:
مسئولین دولتی بوده موارد را مطرح کرده ایم ولی راهکاری ارائه نشده برای مثال در
داریممتعلقبهمانیست مسائلارزیبسیاریازمنابعیکهدرحوزهحملونقلکانتینری
و ما به نیابت از مالکان خطوط وجوهی را بعنوان حق توقف دریافت میکنیم و یکی از چالش
هم صرافی پایانی داریم چراکه بی مشکات وجوه به مالکان رساندن این برای ما های

ها اینکاررا انجامنمیدهند بانک ها هم بعلت تحریم ها اصانمیتوانندانجامبدهند.
گفتوگو

NVOCC نماینده خطوط کانتینری   
   دارای تجهیزات کانتینری ۲۰ و 4۰ فوتی  خشک، یخچالی و ویژه

5مهر 1399   ارایه خدمات به بنادر حوزه خلیج فارس، بنادر شبه قاره هند چین و خاور دور
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our
business

is built on

trust

صاحب امتیاز: انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

تهران، خیابان ولی عصر )عج(، نرسیده به زرتشت، کوچه دانش کیان، پالک 30

طبقه اول - روابط عمومیانجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
تلفن: 8894764-9
نمابر: 88905604
info@seanews.ir :ایمیل

نشانی:
مدیر مسئول: مسعود پل مه

تحریریه: روابط عمومی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

سردبیر: شیرین خان میرزا

صفحه آرایی: احسان نوری
گفت وگوهای مندرج در بایندر نظر شخصی طرف مصاحبه شونده 

است و این نشریه مسئولیتی در قبال این نقل قول ها ندارد!
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خانه          درباره ما          قوانین و دستورالعمل ها          اعضا          داورى و شورا          آموزش          روابط عمومى          گالرى تصاویر          خدمات          تماس با ما

قالب جدید و توانمندي هاي سایت انجمن کشتیرانى و خدمات وابسته ایران

درباره ما
 معرفى انجمن و تاریخچه پیدایش 

 ساختار و اساسنامه و اطالعات تکمیلى انجمن

* مشــاهده برخــى از بخشــنامه ها و امکانــات ســایت 
مى باشــد انجمــن  در  عضویــت  بــه  منــوط 

قوانین و دستورالعمل ها
 درج کلیه بخشنامه ها، آئین نامه ها و دستورالعمل ها 

عضویت و اعضا
 دسترسى به لیست اعضا

 درج شرایط عضویت و دریافت و ارسال فرم هاى عضویت از طریق سایت
 اطالعات تکمیلى در خصوص نوع فعالیت و حوزه فعالیت اعضا

 امکان تجدید مجوز شرکت ها

داورى و شورا
 تسهیل امور شکایتى در حوزه شوراى حل اختالف و یا 

کمیته داورى و حل اختالف
 دریافت فرم هاى مربوطه

آموزش
 معرفى خدمات آموزشى

 تقویم آموزشى در بخش دوره هاى لجستیک بندرى

روابط عمومى
 دسترسى به مجالت و هفته نامه ها 

 سامانه خبرى و شبکه هاى مجازى انجمن
 دسترسى به بخش تبلیغات

گالرى تصاویر
 دسترسى به تصاویر مجامع و گردهمایى هاى انجمن

خدمات
 امکان ثبت مشاوره در بخش هاى امور بندرى، امور 

دریایى و امور مالیاتى و امور حقوقى
 دسترسى به کلیه طرح هاى بیمه اى انجمن

www.saoi.ir
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براى تبلیغات ویژه در رسانه هاى انجمن کشتیرانى و خدمات وابسته ایران
با واحد روابط عمومى تماس حاصل فرمایید.
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است و این نشریه مسئولیتی در قبال این نقل قول ها ندارد!


