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D i g i t a l

زمزمه بازگشــت تحریم ها از ســوی آمریکا، صنعت کشتیرانی 
کشــور را به صورت جدی تهدید می کند. خروج شــرکت های 
بزرگ کشــتیرانی از بنــادر ایــران و وضعیت نابســامان ارز 
بــه عنــوان دو چالــش بــزرگ پیــش روی حــوزه دریایی و 
بنــدری اســت. آینده کشــتیرانی کشــور چه خواهد شــد؟

صنعت کشتیرانی جهان برای شرایط تحریم علیه ایران آماده می شودداسـتان جـلد .....

  جایگزینی یورو به جای دالر
می تواند راهگشا باشد؟

 همزمان با ماه مبارک رمضان برگزار شد؛

 مجمع عمومی عادی و فوق العاده
 انجمن کشتیرانی

 بازگشت تحریم های آمریکا چه تبعاتی برای
صنعت کشتیرانی ایران خواهد داشت؟
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مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه و مجمـع عمومـی 
وابسـته  خدمـات  و  کشـتیرانی  انجمـن  فوق العـاده 
بـا حضـور اعضـای انجمـن برگـزار شـد. ایـن مجمـع 
همزمـان بـا ماه مبـارک رمضـان و با ضیافـت افطاری 
برپا شـد.  در این مجمع، گزارش عملکرد سـال ۱۳۹۶ 
توسـط اعضای هیـات مدیره قرائت شـد. همچنین در 
ایـن مجمع، رای گیری برای انتخـاب بازرس انجمن از 
میان سـه کاندیدا، آقایان اسـماعیلی، کیهانی و صفری 
صـورت گرفـت کـه در نهایت و  پـس از شـمارش آرا، 
آقـای صفـری با ۶۳ رای، این سـمت را به دسـت آورد.

مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه و مجمـع عمومـی 
فـوق العـاده انجمن کشـتیرانی بـا حضـور نمایندگان 

اتـاق بازرگانـی، اعضـای انجمـن و همچنیـن برخی از 
مسـووالن سـازمان بنادر و دریانوردی همراه با ضیافت 

افطـار برگزار شـد.
مسـعود پـل مـه، دبیـرکل انجمـن کشـتیرانی در این 
مراسـم ضمـن ارائـه گـزارش عملکـرد سـال ۹۶ ایـن 
انجمـن، از رشـد شـاخص هـا در بخش هـای مختلف 
خبـر داد و اظهـار امیـدواری کرد این روند رو به رشـد 
در سـال جـاری نیـز همچنـان تـداوم یابـد. همچنین 
گـزارش عملکـرد واحدهای آمـوزش، روابـط عمومی، 
دبیرخانـه، کمیتـه هـای تخصصـی، مشـاوران، داوری 
و شـورا و همیـن طـور هیـات مدیـره انجمـن در ایـن 

مجمـع قرائت شـد. 

تقدیر از ۲۲ شرکت حمل ونقل 
فعال در ترانزیت کاال

برگزاری آزمون دوره آشنایی با 
کشتیرانی، نمایندگی و بندر

اتصال کشورهای منطقه از جمله کشورهای آسیای مرکزی 
به خلیج فارس دارای اهمیت است و موجب توسعه کل 

منطقه خواهد بود. طرح بزرگ بندر چابهار که به اتفاق هند 
و افغانستان در حال اجراست، گام بزرگی در مسیر تقویت 

راه های ترانزیتی منطقه به شمار مي رود.

رئیس کمیته تخصصی، مشورتی نفتی و شیمیایی 
انجمن کشتیرانی:

مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن کشتیرانی 

جلسـه کمیته تخصصی، مشورتی نفتی و شیمیایی 
انجمـن کشـتیرانی با حضـور اعضای ایـن کمیته با 
موضـوع مسـائل ارزی در سـالن اجتماعـات انجمن 
برگـزار شـد. ماشـااهلل قاسـمی نـژاد در خصـوص 
برگـزاری ایـن جلسـه گفـت: دسـتور جلسـه در 
خصوص مشـکالت ارزي و شـیوه محاسـبه عوارض 
بنـدری کشـتی های مختلف توسـط سـازمان بنادر 
صراحـت  علیرغـم  متاسـفانه  بـود.  دریانـوردی  و 
اخیـرا  بنـادر  بانـک مرکـزی، سـازمان  بخشـنامه 
صورت حسـاب ها را به شـکل ارز صادر می کند و از 
ایجنـت هـا هم می خواهـد آنها نیز بـه ارز پرداخت 
کننـد. در حالـی که ایجنـت ها هیچ گونـه امکانات 
بـرای ورود ارز به کشـور ندارند و نقـل وانتقال ارزی 
صـورت نمی گیرد. مگـر اینکه این مسـئله از طریق 
شـود.  انجـام  مختلـف  شـکل های  بـه  صرافی هـا 
رئیس کمیته تخصصی مشـورتی نفتی و شیمیایی 
انجمـن کشـتیرانی در ادامـه افـزود: بـرای حل این 
معضـل تصمیـم گرفتـه شـد هـر بخشـنامه ای که 
سـازمان بنـادر صـادر مـی کنـد بـه انجمـن ارجاع 
بدهـد تا مـا از این طریق موضـوع را پیگیری کنیم. 
ایجنـت هـا نیز باید منتظر باشـند تا بانـک مرکزی 
راه حـل مناسـبی را بـرای این مسـئله ارائـه بدهد. 
یعنـی به سـازمان بنادر دسـتور بدهد کـه از صدور 
صـورت حسـاب ارزی خـودداری کند.  قاسـمی نژاد 
بـا بیان اینکه احتمال سـخت تر شـدن شـرایط در 
روزهـای آتـی وجـود دارد اظهـار کرد: تا مـاه نوامبر 
امـکان کاهش تردد کشـتی های خارجی به کشـور 
وجـود دارد. امـا با اتمـام ضرب العجل تعیین شـده 
از سـوی آمریـکا و احتمـاال آغاز تحریـم ها، کاهش 
تـردد کشـتی هـا بـه بنـادر مـا با شـدت بیشـتری 
همـراه شـود. مگـر آنکـه در روزهـا و هفته هـای 
پیـش رو، توافـق هـای مناسـبی در مذاکـرات میان 

ایـران و اتحادیـه اروپا شـکل بگیرد.

خـبر
ویـژه 

همزمان با ماه مبارک رمضان برگزار شد؛ 

دکتر روحانی  |  رئیس جمهور   ¦     

فدراسـیون مشـارکت  بـا  پاسـارگاد  بیمـه   شـرکت 
شـرکت   ۲۲ از  ایـران  لجسـتیک  و  ونقـل  حمـل 
حمل ونقـل بیـن المللی فعـال در ترانزیـت کاال تقدیر 
بـه عمـل آورد. در ضیافـت افطـاری شـرکت بیمـه 
پاسـارگاد، مسووالن گمرک جمهوری اسـالمی ایران، 
مدیـران فدراسـیون حمـل ونقـل و لجسـتیک ایران، 
رئیس انجمن کشـتیراني، مسووالن سـازمان راهداری 
و حمـل ونقـل جاده ای و مدیران انجمن شـرکت های 
حمل ونقل بین المللی خراسـان  نیز حضور داشـتند. 

کشـتیرانی،  بـا  آشـنایی  دوره  کتبـی  آزمـون 
نمایندگـی و بنـدر در محـل مرکـز آمـوزش های 
برگـزار  وابسـته  انجمـن کشـتیرانی و خدمـات 
شـد. ایـن آزمـون پـس از برپایـی دوره آموزشـی 
بـا حضـور بازرسـان سـازمان بنـادر و دریانـوردی 
بـه صـورت حضـوری برگـزار شـد. در ایـن دوره 
آموزشـی ۲۰ نفـر از فراگیـران شـرکت کردنـد و 
گواهینامـه معتبر پـس از موفقیـت در این آزمون 

بـه آنهـا اعطـا خواهد شـد. 

 تغییر مثبتی در شرایط انتقال ارزی 
ایجاد نشده است
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تحریم های کشتیرانی کره شمالی 
برداشته می شود؟

مرسک کارخانه تولید کانتینر 
شیلی را تعطیل می کند

 اگر تحریم های جدید علیه ایران وضع شود، مطمئنا بر شیوه 
تعامل با ایران تاثیر خواهد گذاشت. البته تاکنون در خصوص 
جزئیات تحریم ها و مدت زمان اجرای آنها موضوعی اعالم 
نشده و تا آن زمان، همکاری ها با ایران ادامه خواهد یافت.

اندرو   تیلور  |   
مدیر اجرایی پی اند آی کالب   ¦     

سـفیر چیـن در پـرو با بیـان اینکه شـرکت کشـتیرانی 
چینـی کاسـکو در سـواحل آرام کشـور پرو یـک بندر با 
سـرمایه گـذاری ۲ میلیـارد دالری خواهد سـاخت، این 
طـرح را بخشـی از سـرمایه گـذاری ۱۰ میلیـارد دالری 
چینـی ها در کشـور تولیدکننـده مس خوانـد. چینی ها 
شـهر »چانکـی« را بـرای احـداث ایـن بنـدر پیشـنهاد 
داده انـد. شـهری کـه بـا لیمـا، پایتخت پـرو حـدود ۵۸ 
کیلومتـر فاصلـه دارد و بـه معـادن نیـز نزدیـک اسـت. 
چین شـریک تجاری سـطح باالی پرو به شـمار می رود 
و بخـش قابـل توجهـی از مـواد معدنـی خـود را از ایـن 

کشـور تامین مـی کند. 
جیـا گوید، سـفیر چین در پـرو اظهار کرد:» چشـم انداز 

روابط اقتصادی میان چین و پرو روشـن و امیدوارکننده 
اسـت. طـی ۳ سـال آینـده حـدود ۱۰ میلیـارد دالر 
کشـور  ایـن  مختلـف  بخش هـای  در  سـرمایه گذاری 
همچـون ارتباطات، انرژی، معادن، ساخت وسـاز و تامین 
مالی انجام خواهد شـد. ضمن اینکـه اداره راه آهن چین 
نیـز قصـد دارد یـک بنـدر در شـهر ایلـو، که بـه معادن 
مـس نزدیـک اسـت احـداث کنـد.« مارتیـن ویزکـرا، 
رئیس جمهـور پـرو نیـز از سـرمایه گـذاری چینی ها در 
بخـش بندر و معدنی اسـتقبال کـرد و گفت:»این اولین 
سـرمایه گذاری بـزرگ خارجـی در دولت من اسـت و به 
همیـن واسـطه تـا سـال ۲۰۲۱ میـالدی امـکان ایجـاد 

۳۵۰۰ شـغل وجـود خواهد داشـت.

جایگزینی یورو به جای دالر 
می تواند راهگشا باشد؟

صنعت کشتیرانی جهان برای شرایط تحریم علیه 
ایران آماده می شود

شرکت کاسکو در پرو بندر می سازد

ویـژه خـبر

با سرمایه گذاری ۲ میلیارد دالری؛ 

تصمیـم آمریـکا بـرای بازگردانـدن تحریـم ها علیه 
ایـران ممکـن اسـت تجـارت پررونـق تـری را برای 
کشـورهای خلیج فـارس و همین طور کشـتی های 
تحـت مالکیـت و کنتـرل شـرکت هـای اروپایـی 
ایجـاد کنـد، امـا نمـی توانـد مشـکالت مربـوط به 
اعتبـارات را حـل کنـد. تحریـم حمـل ونقـل علیه 
ایـران می توانـد پیامدهای جـدی در جریان تجارت 
بـاارزش میلیاردهـا دالر کاالیـی داشـته باشـد کـه 
توسـط شـرکت هایی مانند تـورم، ویتـول، گلنکور 

و مرسـک انجـام منتقـل می شـود.
یک شـرکت کشتیرانی سـنگاپوری در این خصوص 
ایـران،  علیـه  هـا  تحریـم  اصلـی  گفـت: مشـکل 
موضوعـات بانکـی و تامیـن اعتبارات آن اسـت. چرا 
کـه تمام بانـک های بیـن المللی در حـال حاضر با 
بانـک هـای نیویورک در ارتباط هسـتند و معامالت 
دلیـل  همیـن  بـه  دهنـد.  مـی  انجـام  متعـددی 
مدیـران شـرکت های حمـل ونقلی مـی گویند که 
شرکت هایشـان به شـدت بـر نـزول اعتبارات شـان 
نـزد بانـک هـا تکیه می کننـد و نگران آن هسـتند 
کـه در صـورت اعمـال تحریـم هـا، معامـالت آنهـا 
دچار مشـکالت اعتباری شـود. مدیران این شـرکت 
سـنگاپوری گفتـه انـد کـه شـرکت شـان بـه طور 
مرتب سـرویس هایـی برای کاالهـای ایرانـی دارند 
و بیشـتر ایـن معامله ها نیز در حـال حاضر به جای 
دالر بـا یـورو انجـام مـی شـود. بـا ایـن حـال، آنهـا 
معتقدنـد که بانـک هایی که این نوع پـردازش های 
مالـی و اعتبـاری را انجـام می دهند نیـز در معرض 
تحریـم ها قرار گرفتـه اند. به همیـن دلیل، بانک ها 
ممکن اسـت متناسـب با مفـاد تحریم هـای جدید 
از انجـام معامـالت و تجارت با ایـران اجتناب کنند. 
حـال، اگـر ایران به سـمت تعامـل با اروپا بـرود و به 
جـای دالر، امـور ارزی را بـا یـورو انجام بدهد شـاید 

اتفـاق دیگـری رخ بدهد. 

شرکت صنایع کانتینری مرسـک )MCI( اعالم کرد که 
کارخانه تولید کانتینر خود در شـهر سـن آنتونیو شیلی 
را تعطیـل خواهـد کـرد. آنها دلیل ایـن امـر را تاثیر بر 
درخواسـت بهتـر بـرای تقاضـای بـازار عنـوان کردنـد. 
اکنـون تمام کانتینرهـای مورد نیاز این شـرکت بزرگ 
در شـهر چینـگ دائو چیـن تولید خواهد شـد.کارخانه 
سـن آنتونیو از سـال ۲۰۱۵ کانیتنرهای Star Cool را در 
حـوزه آمریکای جنوبی به مشـتریانش تحویـل می داد 

امـا حـاال قصـد دارد هزینه هایـش را کاهش دهد.

ترامـپ در سـاعات اولیـه امضـای توافـق فیمابین، 
نقش کشـورهای همسایه کره شـمالی را در توسعه 
ایـن کشـور مهم دانسـت و از آنها خواسـت تا برای 
سـاختن این سـرزمین وارد عمل شوند. خواسته ای 
کـه بـه نظـر مـی رسـد چـراغ سـبزی بـرای ورود 
شـرکت هـای بیـن المللـی کشـتیرانی بـه آب ها و 
بنـادر کـره شـمالی خواهـد بـود. احتمال مـي رود 
آمریکا تحریم ۲۱شـرکت کشـتیراني و ۲7 کشتي 
مرتبـط بـا کره شـمالي را پس از این توافـق بردارد.



نيمه دوم خرداد 1397
B A Y A N D O R

پـرونـده

 مـوضـوع:

 تاثیرات تحریم
در حوزه حمل و نقل دریایي

 محمد راستاد
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی: 
هیچ مشــکلی در ارتباط با اپراتورها و 
پیمانکارانی که در کشور فعال هستند، 
به لحــاظ محدودیت هایی که منجر به 
اختالل فعالیت ها شــود، وجود ندارد.

بازگشت تحریم های آمریکا چه تبعاتی برای صنعت کشتیرانی ایران خواهد داشت

تهدیدهای روی آب

ــه همــواره  ــکا ک ــد ترامــپ، رئیس جمهــور آمری دونال
ــاق هــای  ــران را یکــی از اتف ــا ای توافــق هســته ای ب
تاریــک دوره ریاســت جمهــوری پیشــین مــی دانســت ســرانجام 
مطابــق آنچــه کــه قبــا قولــش را داده بــود رســما کشــورش را از 
ــه 5+1 خــارج  توافــق هســته ای میــان ایــران و گــروه موســوم ب
ــر آن،  ــا ب ــه بن ــرد ک ــا ک ــی را امض ــن فرمان ــرد. او همچنی ک
تحریم هــای هســته ای ایــران کــه بــر اســاس برجــام تعلیق شــده 
بــود برمی گــردد. ایــن اقــدام ترامــپ، واکنش مســووالن سیاســی 
ــن  ــه زمی ــوپ را ب ــی ت ــت. روحان ــی داش ــورمان را در پ کش
اروپایی هــا انداخــت و بــه آنهــا چنــد هفتــه فرصــت داد تــا منافع 
ایــران را در برجــام تامیــن کننــد و اگــر چنیــن نشــود، ممکــن 
اســت ایــران در اصــل توافــق دچــار تردید شــود و مســیری دیگر 
را بپیمایــد. در گــزارش پیــش رو، نگاهــی بــه وضــع تحریــم هــا و 
تاثیــر آنهــا بــر صنعــت حمــل ونقــل دریایــی خواهیــم داشــت. 
ــی  ــل دریای ــل ونق ــت حم ــده صنع ــد آین ــه می توانن ــی ک عوامل

کشور را با چالشی جدی و سخت مواجه کنند. 

تحریم هایی که بازمی گردند
تحریـم صنعـت کشـتیرانی در جهـان موضـوع تازه ای بـه شـمار نمـی رود و رد آن را در دوران ناپلئـون، جنگ های 
جهانی و جنگ های اعراب و اسـرائیل می توان مشـاهده کرد. نمونه های اخیر آن نیز به تحریم شـرکت کشـتیرانی 
جمهـوری اسـالمی ایـران بازمـی گردد. تحریم کشـتیرانی ایران کـه بخش عمده ای از آن شـامل بازرسـی محموله 
کشـتی هـا بـه مقصد یا مبدا ایـران در مناطق مختلـف دریایی و همچنین بلوکه کردن اموال سـازمان های وابسـته 
به کشـتیرانی اسـت، تحریم پورت اپراتور بندر شـهید رجایی، تحریم شـرکت های بزرگ کشـتیرانی در صورت ادامه 
فعالیت در بنادر جمهوری اسـالمی ایران و ... با تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شـورای امنیت در سـال ۲۰۱۰ میالدی ابعاد 
تازه ای به خود گرفت و شـورای اتحادیه اروپا، چند شـرکت دیگر وابسـته به کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران را 
به فهرسـت تحریم ها افزود. اگرچه این تحریم ها مغایر با برخی معاهدات بین المللی محسـوب می شـد، اما در آن 
دوره آمریـکا و اروپـا رویـه ای ضدایرانـی را با اهـداف اجرایی کردن تحریم ها در پیش گرفتند. پس از پیروزی حسـن 
روحانـی در انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال ۱۳۹۲، موضـوع رفع تحریم هـا و مذاکرات برجامی بـه صورت جدی 
مطرح و دنبال شـد و با انعقاد برنامه جامع اقدام مشـترک )برجام( و صدور قطعنامه ۲۲۳۱ شـورای امنیت در تیرماه 
۱۳۹4، تحریم شـرکت های کشـتیرانی ایرانی برداشـته شـد. اما این پایان کار نبود و از آن سو، پیروزی نماینده حزب 
جمهـوری خـواه در انتخابـات آمریکا، معادالت را وارد مرحله پیچیده تری کـرد. دونالد ترامپ که همواره برجام را یک 
توافق بد با ایران می خواند از بازگرداندن تحریم ها علیه کشـورمان سـخن گفت. او در ۱۸ اردیبهشـت سـال جاری 
بـه گفتـه هایـش جامه عمل پوشـاند و به صورت یکجانبه از برجام خارج شـد. ترامپ همچنین فرمانـی را صادر کرد 
کـه طـی ۹۰ تـا ۱۸۰ روز، دوبـاره تحریـم ها به شـکل قبل علیه ایران وضع شـود. تحریم هایی که بی شـک، صنعت 

کشـتیرانی کشـور را نیز هدف قرار خواهد داد تا اقتصاد ایران دچار مشـکالت فراوان شـود.
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سـیدمیرزا علـی قربان پـور، رئیس کمیته مشـورتی 
امـور بندری و غیرکانتینری انجمن کشـتیرانی نقش 
تحریـم هـا در اقتصاد ایران را همـواره منفی خواند و 
گفـت:» در حالـی کـه حـدود ۹۵ درصـد از کاالهای 
صنعـت  توسـط  کشـورمان  خروجـی  و  ورودی 
تحریم هـای  وضـع  شـود،  مـی  انجـام  کشـتیرانی 
ظالمانـه تاثیـر کامال منفـی در اقتصاد ایـران خواهد 
داشـت. اگـر تحریـم هـا اعمـال شـود تمام سـطوح 
اقتصـادی کشـور، از جملـه صنعـت حمـل ونقل در 

مضیقـه قـرار می گیـرد.« 
وی در خصـوص اثـرات منفـی اعمـال تحریـم هـا 
اظهـار کـرد:» وقتـی کاالیـی بـه مـا فروخته نشـود 
دیگـر چیـزی بـرای حمـل ونقـل باقـی نمـی مانـد. 
هـم اکنـون نیـز نقـل وانتقـاالت ارزی مـا بـه دلیـل 
تحریم هـای بانکـی دچـار مشـکل شـده و بایـد مـا، 
ارز مـورد نیازمـان را از بـازار غیررسـمی تهیـه کنیم 
تـا بتوانیـم هزینـه هـای مترتب بر کشـتی هـا را به 
سـازمان بنـادر پرداخـت کنیـم. سـازمان بنـادر نیـز 
در ایـن زمینـه چنـدان کمکـی بـه شـرکت هـای 
از  ای  گـره  اسـت  نتوانسـته  و  نداشـته  خصوصـی 

مشـکالت مـا بگشـاید.«
هـای  شـرکت  تحریـم  خصـوص  در  پـور  قربـان 
کشـتیرانی دولتـی نیـز تصریـح کـرد:» اگرچـه آنها 
بـه دلیـل سـاختار دولتـی ممکـن اسـت در صـدر 
تحریـم هـا قـرار بگیرنـد، امـا نبایـد فرامـوش کنیم 
وقتـی تحریـم هـا وضع و اجرایی شـود دیگـر دولتی 
و غیردولتـی نمـی شناسـد و همـه به تدریـج درگیر 

آن خواهنـد شـد.«
رئیـس کمیته مشـورتی امور بنـدری و غیرکانتینری 
انجمـن کشـتیرانی در خصـوص تعهـد اروپایـی هـا 
بـرای حفـظ برجـام نیـز خاطرنشـان کـرد:» آنهـا 
تـالش هایـی را بـرای حفظ برجـام انجـام داده اند و 
می کوشـند تـا این توافـق فیمابین همچنـان حفظ 
شـود. امـا اینکـه تا چـه انـدازه بتوانند موفق شـوند، 
تردیدهایـی وجـود دارد. آنهـا از یـک سـو بـه بـازار 
ایـران می نگرنـد و قصد ندارند تا از منافع خودشـان 
در ایـن زمینـه صـرف نظر کنند و از سـوی دیگر، در 
برابر خواسـته هـای ظالمانـه آمریکا قـرار گرفته اند. 
بـه نظـر می رسـد باید در ایـن زمینه از همـه توان و 
تجربـه مان بهـره بگیریم تا همچون گذشـته بتوانیم 

از ایـن چالـش حسـاس نیز عبـور کنیم. «

رئیس کمیته مشورتی امور بندری و غیرکانتینری 
انجمن کشتیرانی:

بازگشت تحریم ها و تقابل 
شرکت های کشتیرانی 

گفت و گو تالش برای حفظ توافق:
رویترز به نقل از یک منبع کشتیرانی نوشته است که ام اس سی پذیرش سفارش 
برای حمل برخی از محموله ها را که ممکن اســت تحت تأثیــر تحریم ها قرار 
بگیرند، متوقف کرده است. با این حال، ســران اتحادیه اروپا در تالش هستند 
تا همراه با شرکت های خصوصی به تعهدات شان در قبال ایران وفادار بمانند.

شوک روانی خروج سنگین وزن ها از بنادر ایران 
بالفاصلـه پـس از اعـالم موضـع ترامـپ مبنـی بـر خـروج آمریـکا از برجـام، پـس لـرزه هـای ایـن تصمیم بر حمـل ونقل 
 دریایـی مشـاهده شـد. ۱۰ روز پـس از امضـای بازگشـت تدریجـی تحریـم هـا، شـرکت هـای بـزرگ کشـتیرانی ماننـد 
ای پـی مولر-مرسـک، MSC،  هاپـاگ لویـد، CMA  CGM  و هامبورگ سـود اعالم کردند که طي مدت زمـان ۹۰ تا ۱۸۰ 
روزه، همـکاري خـود را بـا ایران قطع خواهند کرد. حق شـناس، معاون بندری سـازمان بنادر بالفاصلـه به این اخبار واکنش 
نشـان داد و گفـت خطـوط کشـتیرانی متعددی در جهـان وجود دارد کـه این خطوط کشـتیرانی در بنادر ایـران تردد می 
کننـد و اصـوال در بنـادر کشـور، یک بندر دراختیار یک خط کشـتیرانی نیسـت که با توقف یا عـدم توقف فعالیت این خط 
کشـتیرانی بـا بنـادر ایـران، فعالیـت های بنـدری ایران، تحـت تاثیر قرار گرفتـه و کاهش یابـد. اما حداقل به نظر می رسـد 
تاثیـر روانـی خـروج شـرکت هـای صاحب نـام و سـنگین وزن در حوزه حمـل ونقـل دریایی در مـاه های آینده مـی تواند 
تعـداد شـرکت هایـی که قصـد ادامه همکاری با ایـران را دارند را نیز تحت تاثیر قرار داده و کاهش دهد. این مسـتقیم ترین 
تاثیـر اولیـه اعـالم خبـر اعمـال علیه ایران اسـت که می تواند به صـورت جدی فعالیت بنادر کشـور را دچـار معضل کند. 

تحریم بانکی و مسدود شدن انتقاالت ارزی
بـا تحریـم شـدن بانـک مرکزی جمهـوری اسـالمی ایـران از سـوی آمریـکا در روز ۲۵ اردیبهشـت ماه، پروسـه آغاز 
فشـارهای بانکـی علیه کشـورمان کلید خورد. هر تبادل اقتصـادی در عرصه بین المللی منـوط به انجام فعالیت های 
بانکـی اسـت و تحریـم بانـک هـای ایرانی مـی تواند تبـادل ارزی کشـور با دنیـا را دچار اخـالل کند. از سـوی دیگر، 
مشـکل داخلی نیز برای تامین ارز مورد نیاز شـرکت های کشـتیرانی وجود دارد. در حال حاضر، شـرکت های داخلی 
بـرای خدماتـی کـه از شـرکت های بیـن المللی می گیرند یا بـه آنها ارائه می دهنـد مجبور به تبادل ارزی هسـتند. 
امـا هنـوز سـامانه مطمئـن و کارا بـرای نقل وانتقـاالت ارزی از سـوی دولت برای شـرکت های کشـتیرانی معرفی و 
اجرایـی نشـده و همیـن مسـئله، نگرانی هایـي را بـرای فعـاالن بخش خصوصی پدیـد آورده اسـت. با تداوم مسـدود 
شـدن نقـل وانتقـاالت ارزی، بـه خـودی خود فعالیت شـرکت هـای بین المللی حمـل ونقل دریایـی با بنـادر ایران 
دچـار مشـکل خواهـد شـد و در قدم بعـد، با وضع تحریم های جدی تر علیه بانک های کشـور، عمال تجـارت با ایران 
غیرممکن می شـود. طبیعتا در چنین شـرایطی اولین ضربه به شـرکت های کشـتیرانی داخلی وارد می شـود که در 

صـف و زنجیـره اول تجـارت ایسـتاده اند و ممکن اسـت به کاهش فعالیت هـای آنها بیانجامد. 

چاره کار چیست؟
بـا آغـاز تحریـم های اقتصـادی علیه ایـران در ماه های آینده یـک نگرانی مهم دیگر نیز برای فعـاالن صنعت حمل ونقل 
دریایـی کشـور بـه وجـود مـی آیـد. اصـوال صنعـت حمـل ونقـل و تزانزیت یک صنعـت میانی محسـوب می شـود که 
وظیفـه آن، جابجایـی کاال از یـک مبـدا به مقصدی مشـخص اسـت. حال اگر تحریم های سـخت علیه کشـورمان وضع 
و اعمال شـود، شـرکت های بزرگ تولیدکننده کاال از ارسـال محموله هایشـان به ایران سـرباز خواهد زد. از سـوی دیگر، 
شـرکت هـای ایرانـی صادرکننـده نیز دیگر نمی توانند همچون گذشـته کاالهای خـود را به راحتی بـه دیگر نقاط جهان 
صـادر کننـد. وقتـی تبـادل کاالیـی بـرای واردات و صادرات از شـکل عادی خارج شـود، بدان معناسـت که عمال صنعت 
حمل ونقـل موضوعیـت خـود را از دسـت خواهـد داد. در شـرایطی کـه بیـش از ۹۰ درصـد حمل ونقـل ایـران در حوزه 
دریایی انجام می شـود، عدم تبادل کاال در بنادر کشـور سرنوشـت تلخ ورشکسـتگی شـرکت های حمل ونقل خصوصی 
را برایشـان رقـم مـی زنـد. در این شـرایط، بنادر کشـور نیـز به تدریج نقش مهم منطقـه ای خود را از دسـت می دهند و 
موقعیت اسـتراتژیک تزانزیت ایران دیگر به یک شـعار غیرعملی تبدیل خواهد شـد. حال، چاره کار چیسـت؟ دست روی 
دسـت گذاشـتن؟ قطعـا خیـر؛ تا فرصت باقی اسـت بایـد به مواجه جـدی با تحریم ها بر خواسـت. چند هفتـه از خروج 
آمریـکا از برجـام می گـذرد و علیرغـم واکنش سـریع بخش خصوصـی، تا این لحظـه اقدامی نافذ و عینی بـرای مقابله با 

خـروج خطوط کشـتیرانی و حمایت بخـش توانمند خصوصی به چشـم نمی خورد. 

خروج آمریکا، تردید بقای اروپا 
پـس از اعـالم خـروج آمریـکا از برجـام، مسـووالن ایرانی امیـدوار بودند که طـرف اروپایی ملزم به رعایت مفـاد این توافقنامه 
باشـند و منافع کشـورمان را تامین کنند. اما علیرغم تاکید سـران کشـورهای اروپایی مبنی بر تعهد بر اجرایی شـدن مفاد 
برجام، به نظر نمی رسـد که این اتفاق به صورت عملی قابلیت اجرایی داشـته باشـد. مخالفت بانک سـرمایه گذاری اروپا با 
طـرح سیاسـتمداران ایـن اتحادیه، ضربه بزرگی به تالش های کمیسـیون اروپا در اجرایی کـردن برنامه مبارزه با تحریم های 
آمریکایـی علیـه ایـران بـود. این مخالفت از این جهت اهمیت می یابـد که بانک اروپا نه یک بانک تجاری، بلکه نهادی اسـت 
کـه بـا سیاسـت های اتحادیـه اروپا اداره می شـود. این بانک اعالم کرده که نمی تواند تحریم های آمریـکا را نادیده بگیرد و با 
طـرح اتحادیـه اروپـا بـرای فعالیت با ایران مخالفت کرد. از سـوی دیگر، شـرکت های بزرگ و کوچـک اروپایی تنها به منافع 
خود می اندیشـند و دسـتورات را از اعضای هیات مدیره شـان دریافت می کنند و نه سیاسـتمداران کشورشـان. به همین 
دلیـل، پـس از اعمـال تحریـم ها علیه ایران، آنها به راحتی چشـم از بـاراز ایران برمی دارند تا مـورد غضب آمریکا قرار نگیرند.



عکس نوشت
طـی هفته هـای گذشـته، انجمن 
کشـتیرانی میزبـان و برگزارکننده 
مراســـــم ها و نشست هــای 
عمومـی و تخصصـی بـود و یـا در 
نشسـت های حـوزه حمـل ونقل 
حضـوری فعـال داشـت. در ایـن 
انجمـن  هـای  فعالیـت  بخـش، 
کشـتیرانی در هفته های گذشـته 
در قاب تصویر روایت شـده اسـت.

به همت مرکز آموزش انجمن کشــتیرانی 
و خدمات وابســته، دوره آموزشی مدیریت 
مسافر دریایی برگزار شد. این دوره آموزشی 
به همراه دوره عملیات پایانه مسافر دریایی 
و مدیریت عملیات پایانه مســافر دریایی با 
تدریس کاپیتان مهران کاظمی برگزار شد. 
این دوره آموزشی با حضور ۱۵ شرکت کننده 
بــه مــدت ۱۸ ســاعت برگزار می شــود. 

برگزاری دوره آموزشی مدیریت 
مسافر دریایی

روایت فعالیت های انجمن 
کشتیرانی و خدمات وابسته 

در قاب تصویر

کتاب سی.ام.آر
کتاب ســی.ام.آر به موضوع قرارداد حمل ونقل بین المللی 
جاده ای کاال می پردازد. ایران در سال ۱۳7۶به این کنوانسیون 
پیوســت و از آن به بعد، مفاد آن در زمــره قوانین درآمده و 
محاکم قضایی می توانند به آن اســتناد کننــد. این کتاب 
در ۸ فصل نگارش شــده که از آن جمله مــی توان به انعقاد 
و اجرای قرارداد حمل، مســوولیت حمــل کننده و بطالن 
شرایط مغایر با کنوانسیون اشاره کرد. این کتاب به دو زبان 
فارسی و انگلیسی و در ۱۲۰ صفحه توسط انجمن سراسری 
شرکت های حمل ونقل بین المللی ایران 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 ، پاک 30 

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

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

   تحریریه :   روابط عمومی انجمن کشتیرانی

  سخنرانی مسعود پل مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی در مراسم دیدار نمایندگان اصناف حوزه حمل ونقل با وزیر راه و شهرسازی

  سخنرانی امید ملک، رئیس هیات مدیره انجمن کشتیرانی در همایش تقدیر از 
شرکت های برتر حمل ونقل بین المللی

  برگزاری منظم جلسات کمیته های  مشورتی و تخصصی در محل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

  حضور رئیس هیات مدیره انجمن کشتیرانی در مراسم درختکاری پروژه ترمینال 
کانتینری گمرکات کشور

  برگزاری ضیافت افطار با حضور مسووالن سازمان بنادر و دریانوردی به میزبانی انجمن کشتیرانی


