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نوســانات قیمــت ارز در هفتــه هــای اخیــر، ورود دولت را 
بــرای تعیین قیمــت و سیاســت هــای ارزی در پی داشــت. 
توقف تبــادالت ارزی، شــاید در نــگاه اول بــرای ایجاد نظم 
و ثبات در بــازار الزم به نظر می رســید، اما تداوم این شــرایط 
مــی تواند ضربــه مهلکی بــه صنعــت کشــتیرانی وارد کند.

رئیس کمیته نفتی و شیمیایی انجمن کشتیرانی:داسـتان جـلد .....

 بانک مرکزی باید راهکار ارزی
مناسبی ارائه بدهد

چین قدم بلندی برای فتح دریاها برداشت

جاده جدید ابریشم از بندر
سریالنکا می گذرد

تداوم عدم تبادالت ارزي مي تواند به نابودي صنعت كشتیراني بیانجامد

ورطه ي دالر



نيمه اول ارديبهشت 1397
B A Y A N D O R

لیـدا حفـاری در جلسـه کمیتـه مشـورتی تخصصـی 
از  یکـی  را  تبـادالت  شـدن  مسـدود  کانتینـری، 
 نگرانی هـای مهـم فعـاالن ایـن صنعت خوانـد و گفت:

هـای  شـرکت  نماینـده  مـا  اینکـه  بـه  توجـه  »بـا 
کشـتیرانی هسـتیم و باید تمام هزینه ها و درآمدها را 
به دیگر شـرکت های کشـتیرانی خارجی به شـکل ارز 
منتقـل کنیـم، این مشـکالت شـکل دیگری بـه خود 

می گیـرد.«
وی در خصـوص نقـش ارز در مبـادالت تجـاری ایـن 
صنعـت اظهـار کرد:»مـا هزینـه هایـی کـه در کشـور 
دریافـت می کنیم بـه صورت ریال اسـت. این هزینه ها 
بـه صـورت ریالـی دریافـت و بعـدا بـه صـورت دالر به 

پرینسـیپال خودمـان در بنـادر مختلـف دنیـا منتقـل 
می شـود. در حال حاضـر، برای این انتقال ما سـردرگم 
هسـتیم و نمی دانیم چه نرخی را باید در نظر بگیریم. 
همچنیـن نمـی دانیم چه مرجعـی می تواند نـرخ ارز را 
بـرای مـا مشـخص کنـد و چه مرجعـی بایـد عملیات 
انتقـال را بـرای شـرکت های کشـتیرانی انجـام بدهـد. 
بـا اتفاقـات اخیـر بـه یـک بی ثباتـی رسـیده ایم و اصال 
نمی دانیـم دالری که قیمـت آن را ۴۲۰۰ تومان تعیین 
کـرده انـد قابـل دسترسـی هسـت یـا نـه. این ابهـام و 
تـداوم شـرایط کنونـی به ضـرر شـرکت های کانتینری 
تمـام مـی شـود و نهادهـای مسـوول باید به فکـر ارائه 

باشند.« راهکار مناسـب 

بانک مركزی باید راهکار ارزی 
مناسبی ارائه بدهد

 ۶ دوره تخصصی دریایی و بندری 
در اردیبهشت ماه برگزار می شود

مسائل و مشکالت به وجود آمده در پی اتفاقات اخیر ارزی برای 
شرکت های کشتیرانی به اطالع سازمان بنادر رسیده است. در 
تالش هستیم تا با معرفی یک روش مشخص، امکان تبادل ارز و 

ادامه فعالیت را برای این شرکت ها فراهم سازیم. 

 دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته: 

 ابهام در بازار ارز به ضرر شركت های كانتینری است

دبیرکل انجمن کشـتیرانی و خدمات وابسـته گفت: 
سـرمایه گـذاری خارجی در حـوزه دریایی و بندری 
ایـران بـه توسـعه اقتصـادی کشـور کمـک بسـیار 
زیـادی مـی کنـد و در این زمینـه، سـازمان بنادر و 

دریانـوردی همـواره پیـش قدم بوده اسـت.
عالیرتبـه  هیـات  حضـور  دربـاره  پل مـه  مسـعود 
وزارت حمـل و نقـل و سـازمان بنـادر قطـر در ایران 
و بررسـی ظرفیت هـای بنـادر جنوبـی کشـور افزود: 
برنامـه مشـخص قطر در حـوزه حمل و نقـل دریایی 
گسـترش ترانزیـت و بهبـود صـادرات مـواد غذایـی 
ایـران و ترکیـه از فضـای دریایـی ایـران اسـت. ایـن 
رویکـرد مسـتلزم حضور موثر بخـش های خصوصی 
دو کشـور بـرای کاهـش هزینـه هـا اسـت. نکتـه 
مهـم در اسـتفاده بهینـه از فرصـت ایجـاد شـده بـا 
قطـر، اتصـال بخـش خصوصـی فعـال و توانمنـد دو 
کشـور بـرای اجـرا و عملیاتـی کـردن تصمیـم های 
کالن اسـت. دبیـرکل انجمـن کشـتیرانی و خدمات 
وابسـته با اشـاره به تسـهیل تجـارت بین دو کشـور 
بـه عنوان یکـی از اهداف هیـات قطـری در بازدید از 
بنـادر جنوب ایـران اظهار داشـت: »بخش خصوصی 
بـازوی اجرایـی دولـت ها اسـت، لذا ایـران و قطر هم 
باید شـرایطی فراهـم کنند تا این بخش فعال شـود. 
رویکـرد مـا در سـرمایه گـذاری بنادر باید به سـمت 
اسـتفاده از تجهیزات جدید و سیستم های هوشمند 
بنـدری باشـد.« رئیـس فدراسـیون حمـل و نقـل و 
لجسـتیک ایـران بـا تاکید بـر اینکه سـرمایه گذاری 
در جزیـره نگیـن بوشـهر مـی توانـد برای دو کشـور 
ایـران و قطـر فرصـت هـای بسـیار خوبـی را فراهـم 
کنـد، افـزود: »بـا اسـتفاده از سـرمایه گـذاری طرف 
قطـری بایـد بـه سـمت تبدیل بنـدر بوشـهر به یک 
بنـدر کامـال هوشـمند رفـت.  به گونـه ای کـه تمام 
عملیات از ورود کشـتی تا لحظه خروج کاال براسـاس 

روش هـای نویـن لجسـتیکی مدیریت شـود.« 

خـبر
ویـژه 

رئیس کمیته مشورتی تخصصی کانتینری انجمن کشتیرانی؛

محمد  راستاد  |   
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی   ¦     

ماشـااهلل قاسـمی نژاد در خصوص اتفاق های اخیر ارزی 
اظهار کرد: »در شـرایط کنونی فعالیت صرافی ها قطع 
شـده و امکان فروش و دریافت ارز از مالکان کشـتی ها 
و تبدیـل آن بـه ریـال بـرای نماینـده هـا وجود نـدارد. 
تـداوم شـرایط کنونـی، این خطـر را به وجود مـی آورد 
کـه مالکان کشـتی ها از فرسـتادن کشتی هایشـان به 
ایـران جلوگیـری کنند. مشـکل اصلـی ما دریافـت ارز 
از مالـکان کشـتی ها نیسـت. بلکـه ورود ارز از طریـق 

بانک هـای خارجـی بـه بانک هـای داخلی اسـت.«

واحد آموزش انجمن کشـتیرانی و خدمات وابسته، ۶ 
دوره تخصصی دریایی و بندری را در اردیبهشـت ماه 
سـال جـاری برگزار می کنـد. این دوره هـا با عناوین 
بیمـه هـای دریایـی، فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات 
بندری ) مقدماتی و تکمیلی(، آشـنایی با کشتیرانی، 
نمایندگـی و بنـدر، بارفرابـری و اجـاره کشـتی را در 
اردیبهشـت مـاه سـال جـاری برگـزار می می شـود. 
دوره هـای آموزشـی بـا حضـور اسـاتید برجسـته و 
باتجربـه صنعت حمل ونقل دریایی برگزار می شـود.

اولویت سرمایه گذاری قطری ها در 
ایران باید هوشمند سازی بنادر باشد
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برگزاری نمایشگاه حمل ونقل و 
لجستیک چین 

جاده جدید ابریشم از بندر 
سریالنکا می گذرد

 » این برای دومین سال متوالی است که رشد حمل ونقل 
دریایی در تمام نقاط جهان دیده می شود. به همین دلیل 
Drewry پیش بینی رشد حمل ونقل کانتینری در جهان را از 
۳.۶ درصد به ۴.۳ درصد افزایش خواهد داد.«

فیلیپ داماس  |   
     ¦   Drewry رئیس مشاوران زنجیره تامین

 )Korea Eximbank( بانـک واردات و صـادرات کره جنوبـی
بـه شـرکت های کشـتیرانی وام اعطـا می کنـد. این وام 
بـه عنـوان بخشـی از برنامـه حمایتـی دولـت از بخـش 
حمـل ونقـل دریایی بـه شـرکت ها اعطا می شـود. بانک 
واردات و صـادرات کـره جنوبـی رقـم وام هـا و اعطـای 
تضامیـن ویژه حمل ونقـل دریایی را برابـر ۸۰۰ میلیون 
ون کـره جنوبـی، )حـدود ۷۵۰ میلیـون دالر( اعـالم 
کـرد. ایـن طـرح به شـرکت کشـتیرانی »هانجیـن« که 
بزرگ تریـن شـرکت کانتینـری و جـزو برتریـن هـای 
دنیاسـت اعطـا می شـود تـا بدیـن ترتیب، کشـتی های 
تحـت پرچـم کـره جنوبـی رونـق دوبـاره ای بگیرنـد.

ایـن بخشـی از یـک طـرح حمایتـی ۵ سـاله در حـوزه 

حمـل ونقـل دریایـی اسـت کـه بـرای سـاخت ۲۰۰ 
فرونـد کشـتی، شـامل ۱۴۰ فرونـد کشـتی بـاری و ۶۰ 
فرونـد کشـتی کانتینـری اختصـاص یافته اسـت. طبق 
و  واردات  بانـک  رئیـس  »اون سـونگ سـو«،  گـزارش 
شـرکت های  بـه  وام هـا  ایـن  جنوبـی،  کـره  صـادرات 
کشـتیرانی اعطـا می شـود تـا بـرای خریـد کشـتی های 
جدیـد، پرداخـت بدهـی هـای موجـود و هزینه هـای 
عملیاتـی شـرکت ها صرف شـود. طرح تجدید سـاختار 
شـرکت های حمل ونقـل دریایی رقابت میان شـرکت ها 
سفارشـات  میـزان  وقتـی  و  داد  خواهـد  افزایـش  را 
هزینه هـای  یابـد،  افزایـش  نیـز  کشـتی ها  سـاخت 
مربـوط بـه صـادرات بـه تدریـج پاییـن خواهـد آمـد.«

 صنعت كشتیرانی
بادبان های سبز را برافراشت

 آمادگی مدهای حمل ونقلی برای
کاهش گازهای گلخانه ای  

وام ۷۵۰ میلیون دالری بانک كره جنوبی به كشتیرانی

ویـژه خـبر

به عنوان طرح حمایتی دولت از صنعت حمل ونقل دریایی اعطا می شود؛

صنعـت حمـل ونقـل دریایـی در تـالش اسـت تـا 
بـا یـک حرکـت تاریخـی، از میـزان تولیـد گازهای 
گلخانـه ای بکاهـد. سـازمان بیـن المللـی دریایـی 
)IMO( بـرای اولیـن بـار بـا قانـون محـدود کـردن 
انتشـار گازهـای گلخانه ای موافقت کرد.  با توسـعه 
تجـارت جهانی، تولید میزان گازهای گلخانه ای نیز 
تـا سـال ۲۰۲۵ میالدی بسـیار باالتـر خواهد رفت. 
بـه همیـن دلیـل، نیـاز اسـت تا بـا تعییـن و وضع 
قوانیـن جدید، از میزان تولید گازهای گلخانه ای در 
صنعت کشـتیرانی کاسـته شـود. با توجه به اهداف 
جدیـد برای کاهـش گازهای گلخانـه ای، ناظران بر 
این عقیده هسـتند که پاکسازی صنعت کشتیرانی 
در ایـن حـوزه چیـزی بیـش از یـک مبارزه اسـت.

سـازمان بیـن المللـی دریانـوردی )آیمـو( موافقـت 
کـرده تا سـال ۲۰۵۰ میـالدی و مطابق بـا توافقات 
انجـام شـده در سـال ۲۰۰۸ میـالدی، حـدود ۵۰ 
درصد از میزان انتشـار گازهای گلخانه ای کشـتی ها 
بکاهـد. ایـن طـرح بـا قوانینی که توسـط سـازمان 
باعـث  پاریـس هماهنـگ شـده  ملـل و معاهـده 
کاهـش گازهـای کربنـی در سراسـر جهـان خواهد 
شـد. این طرح سـختگیرانه توسـط اعضای سازمان 
از ۱۷۳ کشـور جهـان مـورد تاییـد قـرار گرفتـه و 
در مقـر آیمـو در لنـدن بـه تصویب رسـیده اسـت. 
اگرچـه طرح کاهـش تولید گازهای آالینده توسـط 
ژاپـن کـه اقتـدار زیـادی در سـازمان دارد تقویـت 
شـد، اما کشـورهایی ماننـد آمریکا و عربسـتان، دو 
غـول بـزرگ تولیدکننـده نفت کـه تاثیر زیـادی در 
صنعـت حمـل ونقـل دریایی دارنـد با ایـن طرح به 
شـدت مخالفـت کردنـد. از سـوی دیگـر، برخـی از 
فعـاالن این صنعت نسـبت بـه افزایـش هزینه های 
جابجایـی کاال نیـز هشـدار دادنـد. کشـتی ها 9۰ 
درصـد حمـل ونقـل جهانـی را بـه عهـده دارنـد و 
کنتـرل آنهـا بـه محیـط زیسـت کمـک مـی کند. 

سـریالنکا بنـدر »هامبان توتـا« را به مدت 99 سـال به 
اجـاره چینـی ها تـا آنها بتواننـد در اقیانـوس هند یک 
پایـگاه اقتصـادی بزرگ داشـته باشـند. این بنـدر یکی 
از مهـم ترین مسـیرهای کشـتیرانی میان آسـیا و اروپا 
محسـوب می شـود و چیـن نیـز قصـد دارد از آن برای 
افزایـش میزان صادرات خود بهره ببرد. دولت سـریالنکا 
بـا اعطـای ۸۰ درصـد سـهام ایـن بندر به یک شـرکت 
چینـی موافقت کرد. انتظار مـی رود که این بندر، نقش 

اصلـی در ایجـاد جـاده جدید ابریشـم ایفا کند.

نمایشـگاه حمـل ونقل و لجسـتیک چیـن از تاریخ ۲۶ 
تـا ۲۸ اردیبهشـت مـاه 9۷ ) ۱۶ تـا ۱۸ مـی ۲۰۱۸ ( 
در مرکـز جدید نمایشـگاه های بین المللی شـانگهای 
برگـزار مـی شـود. ایـن نمایشـگاه بـا حضـور  فعـاالن 
صنعت حمل ونقل و لجسـتیک از ۶۵ کشـور جهان به 
مـدت دو روز برگزار خواهد شـد. تمرکز این نمایشـگاه 
بـر روی حمـل ونقل، لجسـتیک و بخـش حمل ونقل 
هوایـی اسـت. بخش های دیگر نیز شـامل لجسـتیک 

دریایـی و بنـدری و سیسـتم های آی تی اسـت.
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پـرونـده

 مـوضـوع:

مشکالت تبادل ارزی در 
صنعت حمل ونقل

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی:
ایران نیازمند نظام مالی منضبط است تا بتواند دخل وخرج 
بودجه ای خود را تنظیم کند. سیاست انبساطی و نظام 
رفاه بی هدف، ناکارآمد و غیر دقیق موجود، فقط موجب 
هزینه و افزایش بی اعتبار تقاضای ارزی است.

گفت وگو با رئیس هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته؛

ــانات  ــه نوس ــت ک ــار نیس ــن ب ــرای اولی ــن ب ای
اعمــال  و  واکنــش  باعــث  ارز،  قیمــت 
و  می شــود  دولــت  ســوی  از  انقباضــی  سیاســت های 
احتمــاال آخریــن بــار آن هــم نخواهــد بــود. ایــن بــار اما یک 
ــه  ــه ب ــود دارد، اینک ــبوق وج ــای مس ــا نمونه ه ــاوت ب تف
یکبــاره تمامــی راه هــا بــرای نقــل وانتقــال ارز بــه دو دلیل 
تحریم هــای نظــام بانکــی و عــدم فعالیــت صرافی هــای 
ــل  ــل ونق ــرکت های حم ــت ش ــا دس ــد ت ــته ش ــاز بس مج
ــه  ــی ک ــبتا عجیب ــرایط نس ــود. ش ــته ش ــا بس ــی کام دریای
ــی از  ــادر داخل ــه بایکــوت بن ــی ب ــد حت ــداوم آن می توان ت
ــن  ــود. در ای ــر ش ــی منج ــن الملل ــای بی ــرکت ه ــوی ش س
ــات  ــس هی ــک، رئی ــد مل ــا امی ــی ب ــت وگوی ــوص، گف خص
مدیــره انجمــن کشــتیرانی  و  خدمــات وابســته انجــام 
داده ایــم تــا نظــر او را در خصــوص اتفاقــات اخیــر در بازار 
ارز و تاثیــر آن در صنعــت کشــتیرانی کشــور جویا شــویم.

 دولت در تصمیم های ارزی
بخش حمل ونقل را نادیده گرفت
  در هفتـه هـای گذشـته بحـث نوسـان قیمت 
ارز تاثیـر قابـل توجهـی بر تجـارت و حمـل ونقل 
گذاشـت. ایـن روزهـا کـه انتقـال ارز از طریـق 
صرافی ها امکان پذیر نیسـت، صنعـت حمل ونقل 

دریایـی بـا چه مشـکالتی مواجه شـده اسـت؟
 اگرچه نوسـانات قیمت ارز روی تجارت تاثیر می گذارد، 
امـا در شـرایط کنونـی بحـث مسـدود شـدن راه ورود و 
خـروج ارز مسـئله سـاز شـده اسـت. بـه لحـاظ اینکـه 
دولـت جلـوی کار صرافـی هـا را گرفتـه و مشـتریان 
وارداتـی و صادراتی امکان تسـویه کرایه حمـل را ندارند. 
شـرکت های کشـتیرانی الینـری در هـر بنـدری هـم 
درآمـد و هزینـه ارزی دارنـد و هـم ریالـی و در آخر ماه، 
حسـاب ها را تسـویه می کردنـد. اگر بدهکار می شـدند 
نمایندگـی پـول را از طریـق صرافـی می گرفـت و اگـر 
بسـتانکار بودنـد هـم بـاز نمایندگـی بهشـان پرداخت 
می کـرد. االن ایـن مسـیر مسـدود شـده و شـرکت ها 
امـکان تبـادل مالـی ندارنـد. در خصوص شـرکت هایی 

کـه غیرمنظـم هسـتند و مثـال بـار فلـه مـی برنـد یـا 
شـرکت هایـی که به صـورت جنـرال کارگو هسـتند و 
محموله های نفت وگاز و پتروشـیمی دارند کار سخت تر 
اسـت. چـون هزینه بنـدری اینهـا خیلی زیاد هسـت و 
ایـن نوع شـرکت ها در بازار مـا درآمدی نداشـته و فقط 
هزینـه دارنـد. بنابرایـن، نمایندگـی اگر چند کشـتی را 
پـاس بکنـد دیگـر دسـتش خالی مـی مانـد و بایـد ارز 
را از خـارج کشـور بـا یـک کانـال تبـادل کند تـا بتواند 
هزینه هـای کشـتی ها و سـازمان های ذیربط را بپـردازد. 
ایـن مسـدود شـدن مسـیر انتقـال در حـال حاضـر 

بزرگ تریـن مشـکل شـرکت های کشـتیرانی اسـت. 
کـردن  مسـدود  بـر  عـالوه  دولـت  حـاال    
مـراودات ارزی از طریـق صرافـی هـا، قیمت ارز 
را تک نرخـی اعـالم کـرد. چقـدر ورود دولت به 

ایـن جریـان را صحیـح ارزیابـی مـی کنید؟
آنچـه کـه اشـتباه بود اینکـه بیاینـد و ارز و سـکه را به 
عنوان کاالی سـرمایه ای دسـت مردم بدهنـد. در واقع، 
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نوسـانات قیمـت ارز در هفته های اخیـر، ورود دولت 
را بـرای تعییـن قیمت و سیاسـت هـای ارزی در پی 
داشـت. در گام نخسـت، قیمـت ۴۲۰۰ تومانی برای 
دالر تعییـن و فعالیـت صرافـی هـا متوقف شـد. در 
گام بعـدی نیـز بانک مرکـزی بـا راه اندازی سـامانه 
»نیمـا« یا همان نظـام یکپارچه معامـالت ارزی و با 
هـدف تسـهیل تامیـن ارز و ایجـاد فضای امـن برای 
خریـداران و فروشـندگان آن، تـالش کـرد تـا داد 
وسـتدهای ارزی را تحت نظارت خود داشـته باشـد. 
اگرچه این سیاسـت گذاری هـا در کوتاه مدت باعث 
شکسـتن قیمت حبابی دالر شـد، اما نگرانی هایی را 
بـرای فعاالن عرصـه های مختلف اقتصادی، از جمله 
فعـاالن صنعـت حمـل ونقل ایجـاد کرد. نخسـتین 
مسـاله در ایـن سیاسـت گـذاری هـا، عـدم توجه و 
غفلت مسـووالن نسـبت به حـوزه حمل ونقـل بود. 
از آنجـا کـه بیـش از نیمـی از مراودات شـرکت های 
کشـتیرانی داخلی با شـرکت های بین المللی است، 
تمـام تعامـالت مالـی فیمابین بـه واسـطه انتقاالت 
ایـن،  از  پیـش  گیـرد.  مـی  صـورت  ارزی-ریالـی 
تبـادالت ارزی به واسـطه فعالیـت صرافی های مجاز 
امـکان پذیـر بود، اما حـذف ناگهانی ایـن بنگاه های 
خدماتی از یک سـو و عدم معرفی مسـیر دیگر برای 
نقل وانتقاالت ارزی از سـوی دیگر باعث سـردرگمی 
شـرکت های کشـتیرانی داخلی شـد. مشکل وقتی 
شـکل جـدی تـری بـه خـود گرفـت کـه حتـی در 
معرفـی سـامانه هایـی نظیـر »نیمـا« نیـز بخـش 
حمل ونقل به فراموشـی سـپرده شـد، چـرا که تمام 
توجـه دولت صرف بخش هایی شـد کـه تنها از نظر 

خـودش حیاتی بـه نظر می رسـید. 
نقـل  اسـتراتژی هـای جدیـد در عرصـه  تعییـن 
وانتقـاالت ارز از جملـه اختیارات دولت اسـت. اما اگر 
بخـش حمـل ونقل دریایـی در آینـده نزدیک امکان 
بهره مندی از یک مسـیر قانونی بـرای انتقاالت ارزی 
را نداشـته باشـد شـاید شـرکت های بیـن المللی با 
در نظـر گرفتن اصـل هزینه-فایـده، قید بـازار ایران 
را بزننـد و بـه یـک باره، اقتصـاد ایران بـا یک بحران 
مواجـه شـود. بحرانـی کـه در قـدم اول بـه نابـودی 
شـرکت های کشـتیرانی داخلـی منجر خواهد شـد.

تداوم عدم تبادالت ارزی می تواند به نابودی 
صنعت کشتیرانی بیانجامد

ورطه ی دالر 

يادداشت ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک مرکزی:
سامانه ارزی جدید بانک مرکزی با عنوان نیما )نظام یکپارچه معامالت ارزی( با 
هدف تسهیل تامین ارز، ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز، ایجاد 
پیوند بین فرایند تجارت خارجی کشور و امکان ایجاد فضای رقابتی برای صرافان در 
راستای تامین ارز متقاضیان آغاز به کار کرد.

ارزی آن از طریـق صرافی هـا امـکان پذیـر بـود. امـا در 
بخشـنامه های جدید، صنعت حمل ونقل دیده نشـده 
و بـه همین جهت، در طرح های توسـعه ای دریامحور 
اتفـاق خاصـی نمی افتد. متاسـفانه مراکز تصمیم سـاز 
مـا نسـبت بـه دریـا غافـل بـوده انـد و اثـر این امـر در 
سیاسـت گذاری های آنهـا نیز به خوبی دیده می شـود. 
  در بحث نوسـانان قیمـت ارز، آیا واقعا قیمت 
آن مهـم نیسـت کـه مثـال 3700، 4200 یا حتی 
قیمتـی باالتـر از سـوی دولـت یـا بـازار اعالم 

شود؟
عمـده مـراودات در صنعـت کشـتیرانی بـا دالر انجـام 
می شـود و مشـخص اسـت کـه قیمـت آن در تجارت 
اثرگـذار خواهـد بـود. مثال مالک یک کشـتی بخشـی 
از هزینه هـا و درآمدهایـش بـه دالر اسـت. اگـر قیمت 
ارز بـاال برود کشـش تقاضـا پایین می آیـد. چون حمل 
ونقـل کـه بـه خـودی خـود وجـود نـدارد و اینهـا تابع 
تجارت هسـتند، یعنی باید خرید و فروشی اتفاق بیافتد 
تـا حمـل ونقل وارد عمل شـود. اگر قیمت ارز خیلی باال 
بـرود جامعه این کشـش را نـدارد که تقاضـا را باال ببرد. 
در نتیجـه حتـی تقاضـای موجـود هـم کم می شـود و 
آثـار سـوء آن به صورت کاهـش درآمد نشـان می دهد. 
  برخـی از فعـاالن صنعـت کشـتیرانی بـرای 
خوشـبین  تومانـی   4200 دالر  بـه  دسـتیابی 
نیسـتند و معتقدند دولـت در آینـده، دوباره به 
دالر دونرخـی روی مـی آورد. نظـر شـما در این 

رابطه چیسـت؟
ارز  تحصیـل  در  مـا  اینکـه  اسـت  واضـح  آنچـه 
محدودیت هایـی داریـم و با توجه بـه این محدودیت ها 
توصیـه نمی کنـم که دولـت بـرای بعضـی از هزینه ها 
بیایـد و منابـع خـودش را صـرف کنـد. معمـوال در 
مباحـث اقتصـادی حـدود ۵ درصـد از هزینـه تجارت 
را بـه حمـل ونقـل اختصاص مـی دهند. بنابرایـن، اگر 
سـهم تجـارت خارجـی را حـدود 9۰ میلیـارد دالر در 
نظـر بگیریـد می بینید کـه ۵ درصـد این مبلغ سـهم 
زیـادی نمی شـود. آنچه که مهم اسـت اینکه تسـهیل 
در تبـادل صـورت بگیرد، شـرکت ها هـم می توانند ارز 

را در نهایـت بـا قیمـت بـاال یـا پایین تامیـن کنند. 
  طی ایـن روزها چه اقداماتی از سـوی انجمن 
کشـتیرانی برای ایجاد یک مسـیر جهت تبادل 
ارزی انجـام شـده اسـت؟ در خصوص سـامانه 
»نیمـا« تا چه اندازه بـه راهکارهـای آن امیدوار 

هستید؟
ما جلسـات متعددی با مسووالن سـازمان بنادر، وزارت 
راه و دیگـر نهادهـای ذیربـط داشـته ایم. خوشـبختانه 
سـازمان بنـادر در این مدت با دسـتورات همراه کننده 
کـه بـه بنـادر تابعـه صادر کـرد باعث شـد تـا تعامل با 
نمایندگی ها همچنان ادامه داشـته باشـد. در خصوص 
سـامانه نیما هم بیعد می دانم درخواسـت های فعاالن 
صنعت حمل ونقل در آن دیده شـده باشـد. ما در نگاه 
اول این مسـاله را عیب نمی دانیم و شـاید آنها ابتدا به 
مسـائل حیاتی تـری توجه کرده اند. امـا نباید فراموش 
کنیـم کـه نمایندگی هـای خارجـی هم نگاه شـان به 
بـازار و تجـارت ایران هسـت و در صورت تداوم شـرایط 
کنونی، شـاید آنها به سـمت اتخاذ تصمیمات عجوالنه 

کـه قطعا به نفع منافع کلی کشـور نیسـت، بروند. 

وظیفـه دولت این نیسـت که بیاید و منابع خـودش را 
صـرف آرام کـردن التهـاب بـازار ارز کنـد و بایـد اجازه 
مـی داد تـا بـازار آزاد در جـای خـودش بـه فعالیـت 
بپـردازد. همـه دولـت ها بـا کمبـود منابـع مواجه اند و 
بـرای همیـن، بهتـر بود کـه دولـت اعالم می کـرد که 
مـا تنها در این بخش هـا دخالت داریم و تعیین قیمت 

ارز در سـایر مـوارد را بـه بـازار می سـپرد. 
  شـرکت هـای کشـتیرانی پـس از مسـدود 
شـدن فعالیـت صرافـی هـا تبـادالت ارزی را 

چگونـه انجـام مـی دهند؟
اصـال ایـن امـر امـکان پذیـر نیسـت. یعنـی عملیاتی 
از داخـل کشـور پـول شـرکت  نیسـت کـه کسـی 
کشـتیرانی را بـا هر نرخی بتواند بپـردازد. یا نمایندگی 
بتوانـد ۱۰۰ هـزار دالر از خارج کشـور بگیـرد تا بتواند 
هزینه هایی را که متحمل شـده تامیـن کند. ما نگران 
آن هسـتیم کـه تـداوم ایـن شـرایط، تبعات ناگـواری 

بـرای تجـارت کشـور به همراه داشـته باشـد. 
  پـس این امـکان وجود دارد که شـرکت های 
بیـن المللـی ارتباط تجـاری شـان را بـا ایران 

قطـع کنند؟
بلـه، آن شـرکت کشـتیرانی النیـر یـا غیرالنیـر هـم 
می خواهـد به اینجا بـار بیاورد یا ببرد تـا بتواند تجارت 
بکنـد. اگـر ایـن امـر تبـادل ارزی امـکان پذیر نباشـد 
ممکـن اسـت آنهـا از بـازار ایـران بـه طور کلـی صرف 

نظـر کنند. 
  بـه نظـر می رسـد دولتـی ها توجه شـان به 
سـمت تامین کاالهای اساسـی مورد نیـاز بازار 
رفتـه و خدمـات شـرکت هـای حمـل ونقلـی 
در طـرح های اخیـر دولتـی مغفول مانـده و یا 

نادیده گرفته شـده اسـت.
بـا بخشـنامه ای که بانـک مرکـزی ارائه کـرده، معلوم 
مـی شـود کـه این بخـش مغفـول مانـده. امـا انجمن 
کشـتیرانی بـا رایزنـی هایـی که بـا مراجعـت مختلف 
از جملـه سـازمان بنـادر، وزارت راه و شهرسـازی و 
سـتاد اقتصـاد مقاومتـی انجـام داده در تـالش اسـت 
تـا اهمیت مسـاله را مشـخص کنـد. آنها بایـد صرافی 
هایـی را کـه مـورد تاییـد بانـک مرکزی اسـت جهت 
تبـادل ارزی معرفـی کننـد. االن ترانزیـت کشـورمان 
هـم دچـار مشـکل شـده و همانطـور کـه مـی دانیـد 
بیـش از 9۵ درصـد هزینـه هـای ترانزیت صـرف امور 
بنـدری، مـرزی، اخـذ ویـزا، عـوارض خـروج از کشـور 
و کرایـه حمـل جـاده ای می شـود. مـا سـال گذشـته 
۱۲ میلیـون تـن کاالی ترانزیتـی داشـتیم کـه مبادله 

 اگرچه نوسانات قیمت ارز روی 
تجارت تاثیر می گذارد، اما در 

شرایط كنونی بحث مسدود 
شدن راه ورود و خروج ارز 

مسئله ساز شده است



دیدار عیدانه انجمن 
كشتیرانی برگزار شد

دیـدار صمیمانـه اعضای انجمـن کشـتیرانی و خدمات وابسـته 
بـه مناسـبت فـرا رسـیدن سـال نـو در سـالن اجتماعـات اتاق 
بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی تهـران برگـزار شـد.
در این دیدار که به میزبانی اعضای هیات مدیره انجمن کشـتیرانی 
و خدمات وابسـته برگزار شـد، محمد راسـتاد، مدیرعامل سازمان 
بنـادر و دریانوردی و دیگر مسـووالن این سـازمان، اعضای انجمن 
کشـتیرانی، اعضای هیات رئیسـه اتـاق بازرگانی تهـران و جمعی 
از فعـاالن عرصـه حمل ونقـل دریایـی و بندری حضور داشـتند.

کارگاه آموزشــی فناوری اطالعــات و ارتباطــات بندری 
)مقدماتی( با حضــور ۱9 فراگیر در مرکــز آموزش انجمن 
کشــتیرانی و خدمات وابسته برگزار شــد. در این دوره که 
تدریــس آن به عهده اســتاد کورش جاللــی فراهانی بود، 
مباحث و ســرفصل هایی همچون شــناخت زیرســاخت 
فناوری اطالعات در یک شــرکت، ســرور و کالینت، انواع 
سرور، رایانش ابری، ســامانه جامع بندری، تبادل پیام بین 
ترمینال و نمایندگی کشــتیرانی و  ارتباطــات نرم افزاری 
بنــادر در حوزه عملیــات کانتینــری آموزش داده شــد.

فناوری اطالعات و ارتباطات بندری

 با حضور مسووالن سازمان بنادر،
اتاق بازرگانی و اعضای انجمن؛

كتاب جامع ترمینال كانتینری
ترمینال های کانتینری در سراســر جهان از لحاظ 
اندازه، موقعیت جغرافیایی و نوع عملیات کامال متنوع 
هستند. کتاب جامع ترمینال کانتینری به خواننده، 
شــناخت کلی از ترمینال کانتینری مــی دهد و به 
توصیف دنیای ترمینال های کانتینری می پردازد. 
در این کتاب بهره مندی بیشــتر از دانش ترمینال 
کانتینری و آشــنایی با زبان آن است. کتاب جامع 
ترمینال کانتینری در ۶ فصل تظنیم و توسط سازمان 
بنادر و دریانوردی در ۳۰۸ صفحه منتشر شده است.

معــرفی كــــتاب كـارگـاه آمـوزشــی

B A Y A N D O R :نشانی  
تهران، خیابان ولی عصر )عج(، نرسیده به زرتشت، کوچه دانش کیان ، پالك 30 

طبقه اول- روابط عموميانجمن کشتیراني و خدمات وابسته 
تلفن: 9- 88947646
نمابر: 88905604
info@saoi.ir :ایمیل

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

   تحریریه :   روابط عمومی انجمن کشتیرانی


