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كاهش 93 درصدي 
ارزش ريال

طي 5 ماه گذشته

رئيس كميته كانتينري 
انجمن كشتيراني خبر داد

شــــامره

 نيمه دوم
مرداد 1397

D i g i t a l

كاهش ارزش واحد پول ملي طي ماه هاي اخير تبعات منفي 
بسياري براي شركت هاي حمل و نقلي، به ويژه شركت هاي 
دريايي داشــته اســت. اين شــركت ها در كنار معضل 
تحريم هاي ظالمانه، حاال بايد خودشان را با دشواري هاي 
اقتصــادي جديدتري آمــاده كنند. در ايــن پرونده به 
برخي تبعات منفي ايــن رويداد اقتصــادي پرداخته ايم.

داسـتان جـلد .....
گزارشاوليهيكپژوهشجهانينشانميدهد

شركتهايكانتينري،
پيشگامدرحفظمحيطزيست

درهمايشمليتشكلهاياقتصاديصورتگرفت
تقديرازانجمنكشتيراني
بهعنوانتشكلبرتركشور

 كاهش ارزش واحد پول ملي چه تبعاتي
براي شركت هاي دريايي دارد؟
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اولیـن همایـش ملـی تشـکل های اقتصـادی در 
محـل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزی 
و  کشـتیرانی  انجمـن  از  و  شـد  برگـزار  ایـران 
خدمـات وابسـته بـه عنـوان تشـکل برتـر تقدیر 

بـه عمـل آمد.
همزمـان بـا »روز ملـی تشـکل ها« ، نخسـتین 
همایـش ملـی تشـکل های اقتصـادی بـا حضـور 
عبدالرضـا رحمانـی فضلـی وزیـر کشـور ، محمد 
شـریعتمداری وزیـر صنعـت ، معـدن و تجارت ، 

مسـعود پزشـکیان نایـب رئیس مجلس شـورای 
در  خصوصـی  بخـش  تشـکل   ۲۰۰ و  اسـامی 
و  معـادن  صنایـع،  بازرگانـی،  اتـاق  سـاختمان 
کشـاروزی ایـران برگـزار شـد. در ایـن همایـش 
یـک روزه، از انجمـن کشـتیرانی به عنـوان یکی 
از برتریـن تشـکل های کشـور که رتبه مناسـبی 
نیـز کسـب کـرده بـود تقدیـر بـه عمـل آمـد. 
مسـعود پـل مه، دبیـرکل انجمن کشـتیرانی این 

جایـزه را از مسـعود پزشـکیان دریافـت کـرد. 

برگزاری جلسات كمیته مواد 
نفتی و شیمیايی و كمیته كانتینری

برگزاری دوره آموزشی 
بارفرابری )فورواردينگ( 

در سال گذشته ما سه ميليون TEU جابجايی كانتينر داشته ايم 
كه حدود 60 درصد آن سهم شركت های خارجی بوده است. 

هر چند موضوع مالکيت كشتی ها مطرح نيست، اما سهم 
شركت های خارجی همان 60 درصد بوده است. 

  تقدير از انجمن كشتیرانی به عنوان 
تشکل برتر كشور

دریـادار »غامعلـی باینـدر« را مـی تـوان نمـاد 
استعمارسـتیزی نویـن در ایـران دانسـت. او کـه 
مدرسـه  و  دارالفنـون  مدرسـه  فارغ التحصیـل 
نظـام مشـیرالدوله بـود بـه همین ها بسـنده نکرد 
پاریـس  جنـگ  دانشـگاه  در  را  تحصیاتـش  و 
باینـدر در  ادامـه داد.  ایتالیـا  نیـروی دریایـی  و 
سـال 13۰1 بـه واسـطه رشـادت هایـش، نشـان 
»ذوالفقـار« کـه عالـی ترین نشـان نظامـی ایران 
بـود را دریافـت کـرد و 9 سـال بعـد نیـز فرمانده 
نیـروی دریایـی آن زمـان ایـران شـد. نقطـه اوج 
دفـاع از  دریـادل،  رادمـرد  ایـن  میهن پرسـتی 
حـق حاکمیـت ایـران بر سـر جزایـر سـه گانه به 
خواسته سـاکنان این جزایر و ایسـتادگی در برابر 

ادعاهـای ناحـق انگلیسـی ها بـود. 
شـعله ور شـدن آتـش جنـگ جهانـی دوم دامـن 
انگلیسـی ها حضـوری  تـا  گرفـت  نیـز  را  ایـران 
تـر در مناطـق جنوبـی کشـور داشـته  پررنـگ 
کـه  شـدند  مواجـه  دریادالنـی  بـا  امـا  باشـند. 
آرمان هـای  از  قدمـی  باینـدر،  فرماندهـی  بـه 
میهن پرستانه شـان عقب نمی نشسـتند. شکسـت 
مذاکـرات پیشـین تنها گزینـه درگیـری رودرو را 
مقابـل طرفیـن ایـن دعوی قـرار داد. انگلیسـی ها 
گشـودند  آتـش  ایرانـی  هـای  ناوچـه  روی  بـه 
و تعـدادی از افسـران و نـاوی هـا بـه شـهادت 
رسـیدند. دریـادار بایندر برای آماده باش به سـتاد 
نیـروی دریایـی جنوب، به سـوی خرمشـهر راهی 
شـد. ولـی پیـش از آن کـه به خرمشـهر برسـد با 
آتش مسلسـل های انگلیسـی به شـهادت رسـید. 
حـال ایـن میـراث مانـدگار باینـدر و همراهانش، 
یعنـی حاکمیـت ایـران سـر جزایـر سـه گانـه و 
حفـظ تمامیـت ارضـی کشـور در جنـوب کـه به 
بهـای گلگون شـدن آب هـای خلیج فـارس تمام 
شـد جزیی از تاریـخ پرافتخار معاصر ایران اسـت. 

خـبر
ويـژه 

در همایش ملی تشکل های اقتصادی صورت گرفت

به مناسبت سالگرد شهادت دریادار بایندر

مسعود پل مه |
 دبيركل انجمن كشتيرانی   ¦     

و  نفتـی  جلسـه کمیتـه تخصصی-مشـورتی مـواد 
شـیمیایی بـا حضـور اعضـای ایـن کمیته در سـالن 
اجتماعـات انجمـن کشـتیرانی و خدمـات وابسـته 
برگـزار شـد. ریاسـت ایـن جلسـه کـه در روز دهـم 
مرداد برگزار شـد، به عهده ماشـااهلل قاسـمی نژاد بود 
و آخریـن مباحـث مرتبط با این کمیته مورد بررسـی 
قـرار گرفـت. همچنیـن جلسـه کمیتـه تخصصـی-

مشـورتی کانتینری با حضـور اعضا و به ریاسـت لیدا 
حفـاری در سـالن اجتماعـات انجمـن برگزار شـد. 

دوره آموزشـی بارفرابـری )فورواردینـگ( بـه همت 
خدمـات  و  کشـتیرانی  انجمـن  آمـوزش  واحـد 
وابسـته برگـزار شـد. ایـن دوره آموزشـی بـا حضور 
آمـوزش  واحـد  در  پـی«  نیـک  »محمـد  اسـتاد 
انجمـن کشـتیرانی برگـزار شـد و مباحـث مرتبط 
بـا فورواردینـگ مـورد بحث و بررسـی قـرار گرفت. 
ایـن دوره بـه صـورت حضوری و طی دو جلسـه و با 
حضور ۲۰ دانشـجو برگزار و پـس از برگزاری آزمون 

بـه آنهـا گواهینامـه معتبر اعطا شـد. 

  دريامرد ايران،
 افتخار دوران
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كاهش 9۸ درصدی سود كاسکو 
در نیمه اول سال جاری میالدي

ترافیک بندری در غرب آمريکا 
افزايش يافت

حضور شركت های بزرگ كشتيرانی در قطب شمال 
نشانه هايی از يافتن مسيری جديد برای كاهش هزينه های 
شركت های كشتيرانی خواهد بود. مسيری كه صنعت 
حمل ونقل دريايي را متحول می كند.

مالت هامپرت  |   
مشاور موسسه تحقيقاتی قطب شمال در آمريکا   ¦     

گـزارش اخیـر مرکـز شـبکه غیرانتفاعـی کسـب وکار 
جهانـی نشـان مـی دهد که کشـتی های کانتینـری ۲۲ 
شـرکت کریرالینر معروف در دنیا توانسـته انـد به میزان 
قابـل توجهـی از تولیـد گاز دی اکسـیدکربن بکاهنـد و 
اینگونـه بـه حفـظ محیط زیسـت کمـک کننـد. عوامل 
انتشـاردهنده گاز دی اکسـیدکربن در خطـوط تجـاری 
شـامل اطاعاتـی از 3۲۰۰ فرونـد کشـتی کانتینـری از 

۲۲شـرکت معـروف کریرالینر اقیانوسـی اسـت.
مطابـق ایـن گـزارش، متوسـط انتشـار  CO۲ در هـر 
کیلومتـر توسـط این ۲۲ شـرکت که بیـش از ۸۵ درصد 
حمـل ونقـل کانتینـری جهـان را بـه خـود اختصـاص 
داده انـد از سـال ۲۰1۶ میـادی تاکنـون کاهش داشـته 

اسـت. از سـال ۲۰۰9 میـادی میـزان انتشـار گازهـای 
گلخانـه ای در هر مسـیر حرکتی کشـتی های کانتینری 

بـه میـزان 3۷.1 درصـد کاهش داشـته اسـت. 
بـا ایـن وجـود، نـوآوری و مشـارکت در تشـکیل زنجیره 
ارزش بـرای دسـتیابی بـه اهـداف بلندپروازانـه ای کـه 
توسـط سـازمان بین المللی دریایی  )IMO( معین کرده، 

ضـروری بـه نظر می رسـد.
مطابـق دسـتورالعمل های سـازمان بین المللـی دریایی، 
تـا سـال ۲۰۵۰ میـادی تمام کشـتی های بیـن المللی 
بایـد به میـزان قابل توجهی از تولید گازهـای گلخانه ای 
خـود بکاهنـد و اقدامـات موثـر در زمینـه بهره منـدی از 

فنـاوری هـای نویـن مـی تواند بـه این امر کمـک کند.

  مرسک كشتی خود را 
به قطب شمال می فرستد

ایجاد مسیر دریایی جدید به نام مینی سوئز؛

 كانتینری ها، پیشگام در حفظ محیط زيست

ويـژه خـبر

گزارش اولیه یک پژوهش جهانی نشان می دهد؛

کانتینـری  کشـتیرانی  شـرکت  تریـن  بـزرگ 
جهـان اولیـن کشـتی خـود را بـه سـوی قطـب 
شـمال روانـه کرد. این کشـتی که بـار آن عمدتا 
ماهی های روسـی و کاالهای الکترونیکی سـاخت 
کـره جنوبـی بـود بـرای اولیـن بـار راهـی قطب 

شد. شـمال 
بـا ظرفیـت TEU 3۶۰۰ کانتینـر  ایـن کشـتی 
 بـه سـمت قطـب شـــــمال حرکـت می کنـد. 
کشـتی درسـت در روزهـای پایانـی ایـن فصـل 
اقـدام بـه جابجایی کاال کرده اسـت، چرا که پس 
از ایـن مـاه، فصل سـرد و یخبندان قطب شـمال 
آغاز خواهد شـد. ورود کشـتی کانتنیری مرسـک 
می تواند مسـیری جدیـد را در راه هـای دریایی و 
اقیانوسـی جهان بگشاید.کشـتی ونتا مرسـک که 
یـک برنـد جدید به شـمار می رود، در این سـفر 
اطاعـات تحقیقاتی و محیطـی را نیز جمع آوری 
و ثبـت خواهـد کـرد و از ایـن جهت یک اسـتثنا 
بـه شـمار مـی رود. همچنیـن ونتـا مرسـک یکی 
 از شـناخته شـده ترین کشـــــتی های یخ شـکن 

جهان است.
تصمیم مرسـک بـرای آزمودن این مسـیر جدید، 
یـک موفقیـت بـرای روسـیه بـه حسـاب می آید. 
چـرا کـه مـی تواند یک مینی سـوئز ایجـاد کرده 
و مسـیر میـان آسـیا و اروپـا را کوتـاه تـر کنـد. 
مسـیر دریایـی جدیـد از منطقـه »مورمانکـس« 
در نزدیکـی مـرز میـان روسـیه و نـروژ تعریـف 
مـی شـود و دیگـر کشـتی های عبـوری بایـد از 
مقامـات روسـیه بـرای گـذر از ایـن مسـیر اجازه 
بگیرند. اگرچه ثابت شـده که این مسـیر، نسـبت 
بـه عبـور از کانـال سـوئز کوتاه تـر بـه حسـاب 
می آیـد، امـا هنـوز ثابـت نشـده کـه اسـتفاده از 
ایـن خـط دریایـی می تواند بـه نفع شـرکت های 

باشد. کشـتیرانی 

جنـگ تجاری میـان آمریکا و چیـن شـرایط را در بنادر 
آمریـکا نیز تغییر داده اسـت. هم اکنـون میزان حجم بار 
در بنـادر غربی آمریکا به بیشـترین حدممکن رسـیده و 
همچنـان بـه آن افزوده می شـود. بسـیاری از تاجران در 
پـی افزایـش تعرفـه واردات کاال از چیـن، بـه دنبـال آن 
هسـتند تـا کاالهـای مـورد نظـر خود را سـریع تـر وارد 
کشورشـان کننـد تـا عـاوه بـر فـرار از پرداخـت تعرفه، 
اجنـاس مورد نیـاز تعطیات تابسـتانی را تامین کنند و 

همیـن مسـاله، باعث افزایش ترافیک شـده اسـت.

شـرکت کشـتیرانی کاسـکو اعام کـرد که در نیمـه اول 
سـال جـاری میـادی، بـا کاهـش سـود 9۷.۸ درصـدی 
مواجه شـده اسـت. این اتفـاق به خاطـر افزایش هزینه ها 
و همچنیـن کاهـش میـزان کاالی حمل ونقلـی رخ داده 
اسـت. کاسـکو که بزرگ ترین شـرکت کشتیرانی چینی 
محسـوب می شـود و پس از خرید سهام شـرکت کره ای 
تبدیل به سـومین شـرکت بزرگ کانتینری در جهان شد 
اعـام کرده که سـود خالـص از ماه ژانویه تـا ژوئن چیزی 
حـدود ۴۰.۸ میلیـون یـوان )۶ میلیون دالر( بوده اسـت. 
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پـرونـده

 مـوضـوع:

كاهش ارزش 
واحد پول ملي

دويچه وله: 
از آغاز سال جاری ميالدی حدود نيم ميليون نفر از 
افغان های مقيم ايران به كشورشان بازگشته اند. 
علت موج بازگشت مهاجران افغان كاهش ارزش 
ريال در بازارهای بين المللی ارزيابی شده است.

رئيسكميتهتخصصی-مشورتیكانتينریانجمنكشتيرانیخبرداد

ـــه  ـــو و ب ـــک س ـــت دالر از ی ـــش قیم افزای
تبـــع آن، کاهـــش ارزش واحـــد پـــول 
ملـــی از ســـوی دیگـــر باعـــث بـــروز مشـــکالت 
ــل  ــل ونقـ ــای حمـ ــرکت هـ ــرای شـ ــی بـ فراوانـ
ـــده  ـــی ش ـــای دریای ـــرکت ه ـــژه ش ـــه وی ـــی، ب دریای
ــوع  ــل نـ ــه دلیـ ــا بـ ــرکت هـ ــن شـ ــت. ایـ اسـ
ـــرایط  ـــت ش ـــی( تح ـــان )ارزی-ریال ـــی ش درآمدزای
ـــد،  ـــده ان ـــی ش ـــار معضالت ـــر دچ ـــای اخی ـــاه ه م
معضالتـــی کـــه اگـــر فکـــری عاجـــل برایـــش 
نشـــود حتـــی مـــی توانـــد بـــه ورشکســـتگی 
ــا  ــرکت هـ ــن شـ ــی از ایـ ــل توجهـ ــش قابـ بخـ
بیانجامـــد. در ایـــن رابطـــه گفـــت وگویـــی بـــا 
ــی- ــه تخصصـ ــس کمیتـ ــاری«، رئیـ ــدا حفـ »لیـ
ـــات  ـــتیرانی و خدم ـــن کش ـــری انجم ـــورتی کانتین مش
ـــود.   ـــی ش ـــم م ـــه تقدی ـــم ک ـــام داده ای ـــته انج وابس

 كاهش 93 درصدی ارزش ريال 
ظرف 5 ماه گذشته 

  طی ماه های اخیر شاهد کاهش ارزش پول ملی 
ونقل  حمل  صنعت  در  چقدر  مساله  این  بودیم، 

تاثیرگذار بوده است؟
از  که  بود  ناخوشایندی  بسیار  اتفاق  ریال  ارزش  کاهش 
ابتدای سال جاری آغاز شد. میانگین  قیمت دالر در فرودین 
سال جاری تقریبا حدود ۵3۰۰ تومان بود، که این عدد در  
این  و  بوده  تومان  و3۰۰  هزار   1۰ حدود  چیزی  مردادماه 
یعنی ارزش ریال در همین مدت اندک، 93 درصد کاهش 
داشته است. کاهش ارزش پول ملی در تمام شقوق بخش 
شرکت  یک  نمایندگی  بعنوان  بود.  تاثیرگذار  ونقل  حمل 
خارجی، درآمدهای شرکت های مشابه، دیگر کفاف هزینه ها 
از سال ۲۰1۴ در  اینکه  THC علی رغم  نرخ  نمی دهد.  را 
دفترچه تعرفه ثابت بوده است، با عنایت به کاهش ارزش پول 
ملی، نرخ ریالی آن 31۲ درصد رشد داشته است! و خوب 
است بدانیم که این هزینه را مصرف کننده یا صادرکننده 

ایرانی می پردازد ... 
   یا همین قیمت گذاری های متفاوت برای دالر؟

بله، قیمت گذاری ارزی ما را دچار سردرگمی کرده است. 
به صورت  را  مثا 3 روز پیش سامانه »سنا« بخش دالر 
به  که  ای  تعرفه  هر  شرایط،  این  در  کرد.  ناگهانی حذف 
مثا مشتری هایی  دچار چالش می شود.  باشد  دالر  نرخ 
که کرایه حمل شان را با دالر پرداخت کرده اند نمی توانند 
هم  کشتیرانی  شرکت های  کنند.  محاسبه  را  هزینه ها 
بنادر  سازمان  حتی  کنند.  محاسبه  را   THC نمی توانند 
نیز بعنوان متولی صنعت حمل و نقل دریایی کشور دچار 
سردرگمی در نحوه محاسبه نرخ ها شده است. این اتفاق 
برای ایرالین ها هم رخ داده و همه اینها به خاطر تصمیمات 
ناگهانی و بیشتر واکنش بدون پشتوانه علم اقتصاد توسط 
نهادهای سیاستگذار است که همه شقوق حمل ونقل را 

دچار اشکال و تنش می کند. 
دارای  چقدر  دریایی  ونقل  حمل  های  شرکت    
درآمد ارزی و چقدر درآمد ریالی هستند؟ شرایط 
به وجود آمده در کدام بخش ها به آنها آسیب وارد 

می کند؟
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احـوال  اخیـر  هـای  مـاه  طـی  ملـی  پـول  واحـد 
عجیبـی را پشـت سـر گذاشـت. شـرایطی کـه بـه 
در  تـورم  افزایـش  دلیـل  بـه  کارشناسـان  گفتـه 
داخـل کشـور و کـم شـدن نرخ تبـادل بیـن ریال و 
دیگـر ارزهـای خارجـی باعث شـده تـا ارزش آن به 
کمترین سـطح ممکن طی سـال های اخیر برسـد.

شـرکت های حمل ونقل دریایی در این میان عاوه 
بـر مسـائلی همچون آغـاز تحریم هـا، کاهش حجم 
تجـارت بیـن المللـی و مشـخص نبـودن قمیت ارز 
 حـاال باید با چالشـی دیگر دسـت وپنجـه نرم کنند. 
گـزارش هـای اولیـه از بـازار نشـان مـی دهـد کـه 
ریـال در مقایسـه بـا دیگـر ارزهـا حداقل یک سـوم 
کاهـش ارزش داشـته اسـت. امـا برابـری واحد پول 
ملـی بـا دالر طـی مـاه هـای اخیـر ثابـت مـی کند 
کـه ایـن کاهش، بسـیار باالتـر از این اعـداد و ارقام 

اعام شـده اسـت. 
شـرکت هـای کشـتیرانی از یک سـو بابـت خدمات 
ارائـه شـده، هـم درآمـد ارزی و هـم درآمـد ریالـی 
دارنـد. امـا شـرایط کنونـی بازار بـه گونـه ای پیش 
رفتـه کـه در هیـچ یک از نـوع درآمدها، کفـه ترازو 
را بـه نفع آنها سـنگینی نمی کند. مشـخص نبودن 
قیمـت پایـه ارزی و همین طور سـقوط قیمت ریال 
باعـث شـده تـا ایـن شـرکت هـا نتواننـد رابطه ای 
منطقـی میـان درآمدهـا و هزینه های جـاری ایجاد 

. کنند
در این شـرایط، شرکت ها بخشـی از فعالیت شان 
 را کـم کـرده و بـه تعطیلـی کوتاه مـدت می روند. 
تـداوم شـرایط کنونـی در بـازار مـه آلـودی کـه 
چشـم انداز روشـنی پیش پـای فعاالن ایـن عرصه 
نمی نمایانـد حتـی مـی توانـد بـه بهـای تعطیلـی 
بی چـون و چـرای همیشـگی این شـرکت ها تمام 
شـود. شـرکت هایـی کـه شـریان حیاتـی تجارت 
کشـورند حـاال دچـار رسـوب و گرفتگی شـده اند 
و نیاندیشـیدن بـه عواقـب و چاره جویـی می تواند 
غیرممکـن  را  جـان  نیمـه  پیکـر  ایـن   احیـای 

سازد. 
ریـال در دنیـای رئال بـه صورت واقعـی دارد ارزش 
صفرهایـش را از دسـت مـی دهـد و دود ایـن آتش 
جنـگ  مقـدم  خطـوط  چشـم  بـه  اول،  وهلـه  در 
تجـاری یعنـی فعـاالن عرصـه دریا و بنـدر می رود!

كاهش ارزش واحد پول ملی چه تبعاتی برای 
شركت های دريايی دارد

 ريال در دنیای رئال

يادداشت يورونيوز:  تورم 40 درصدی در ايران
با وجود اينکه بانک مركزی ايران نرخ تورم تيرماه سال 1۳۹۷ را 10.2 درصد اعالم كرده 
است، مركز پژوهش های مجلس ايران اخيرا می گويد كه به ازای هر10 درصد رشد نرخ 
ارز، نرخ تورم 2 درصد افزايش خواهد يافت. با در نظر گرفتن رشد 200 درصدی نرخ دالر 
طی يک سال گذشته پيش بينی می شود تورم 40 درصدی برای اقتصاد و بازار ايران باشد. 

خودمحوری و تعیین نرخ های بدون پشتوانه قانونی 
بروند؟ یعنی شرکت ها نسبت به تعرفه های وضع 

شده عدول کنند و راه خودشان را بروند؟
مواجه  مساله  این  با  کانتینر  دیرکرد  هزینه  مقوله  در  ما 
شده ایم، با توجه به اینکه حدود 3 سال است که تعرفه ها 
تغییر نکرده و تعرفه جدید با دخالت سازمان بنادر نیز به 
صورت باتکلیف باقی مانده و مشکات افزون تر شده است. 
در حالی که قیمت دالر باالی 1۰هزار تومان است، تعرفه 
دیرکرد 3 سال پیش اثر خود را از دست داده و نمی تواند 
جبران کننده فرصت از دست رفته باشد. به همین دلیل 
می بینیم که برخی از شرکت ها از تعرفه ها عدول می کنند 
فکر خودشان  به  که  می رسند  نتیجه  این  به  ادامه  در  و 
باشند. یعنی به این سمت بروند تا درآمدهایشان را مطابق 

با هزینه ها تعیین کنند. 
ارزیابی  چگونه  شرایط  این  در  را  دولت  نقش    
می کنید؟ آنها چطور می توانند دغدغه شرکت های 

حمل ونقلی را کاهش بدهند؟
های  مشورت  از  تا  دارد  نیاز  دولت  که  رسد  می  نظر  به 
که  خصوصی  های  شرکت  شود.  بهره مند  تخصصی 
دست اندرکار بخش حمل ونقل دریایی هستند از تجربه و 
به  اما  باشند.  اثرگذار  می توانند  و  برخوردارند  خوبی  توان 
فعالیت آنها اهمیت چندانی داده نمی شود، یک روز صحبت 
 ، می کشند.  پیش  را  یوان  فردا حرف  و  شود  می  یورو  از 
را  آن  دوباره  بعد  ماه   چند  و  می گیرند  تصمیم  یک شبه 
تغییر می دهند. این موضوع حتی به بحرانی تر شدن شرایط 
می انجامد. باید دست از آزمون و خطا کردن بردارند و طرح 
و نظرات کارشناسان این عرصه را مبنا قرار بدهد. در همین 
کشوردیده  دریایی  ونقل  بخش حمل  اصا  ارزی،  موضوع 
به  تنها  دریایی  نقل  و  حمل  که  بدانیم  است  الزم  نشد، 
کشتیرانی جمهوری اسامی ختم نمی شود، ضمن احترام به 
کشتیرانی جمهوری اسامی که بیش از ۴۰ درصد از تروپوت 
دریایی را عهده دار است )در بندر شهید رجایی بعنوان بندر 
شرکت های  نیازهای  به  توجه  کشور(،  کانتینری  اصلی 
کشتیرانی خارجی با حدود ۶۰ درصد توان عملیاتی، ضروری 
کشور  نقل  و  حمل  تداوم  و  حیات  به  و  رسد  می  نظر  به 
کمک خواهد کرد. اطمینان دارم بخش عمده ای از مشکات 
تنها با مدد جستن از تدبیر و تجربه نمایندگان اصناف که 
قوای اصلی صنعت حمل ونقل هستند برطرف خواهد شد. 
مختصر آنکه تا دولت بخش خصوصی، انجمن های صنفی و 
اتاق های بازرگانی را به رسمیت نشناسند و از خود ندانند 
اجرای سیاست های اتخاذ شده بدون پشتوانه قوی علمی و 

تخصصی، تعادل بازار را بر هم می زند. 

بخش عمده درآمد شرکت های نمایندگی در ایران مربوط 
به ترخیصیه و بارنامه است. اصل درآمد ما ریالی است، اما 
به عنوان نماینده خارجی درآمد ارزی هم داریم. با توجه 
به درآمدهای خارجی، بحث ارز ما را دچار مشکل می کند 
و نمی دانیم چه مبلغی را باید مبنای محاسبه قرار بدهیم. 
از طرفی، درآمدهای ریالی نیز به دلیل کاهش ارزش ریال 
این  نمی دهد.  را  ها  آمده که کفاف هزینه  پایین  آنقدر 
موضوع وقتی جدی تر می شود که بدانیم عمده درآمد 
شرکت های کشتیرانی به صورت ریالی است که همین 

جا اخذ می شود. 
چگونه  شرایط  ای  جاده  ونقل  حمل  بخش  در    
ارزش  کاهش  این  که  رسد  می  نظر  به  آنجا  است؟ 

ریال اثرات منفی تری داشته باشد؟
برای بارهایی که به خارج از ایران حمل می شود، کرایه ها 
به صورت دالر یا یورو محاسبه می شد و بارهای داخلی 
نیز به صورت ریال. در حال حاضر که شاهد کاهش ارزش 
یا شرکت های  برای کامیون دارها و  ریال هستیم دیگر 
با همین شرایط  حمل ونقل زمینی صرف نمی کند که 
قطعات  قیمت  بدهند.  ادامه  شان  فعالیت  به  بخواهند 
اصلی و حتی خود کامیون به شدت باال رفته و در برخی 
موارد، اصا تامین قطعه به سختی انجام می شود.  نکته 
باید کاال از طریق دریایی وارد کشور  ابتدا  اینجاست که 
شود تا شرکت های حمل ونقل زمینی محموله ای برای 
اندک، شاهد  در همین مدت  وقتی  باشند.  داشته  حمل 
کاهش 3۰ درصدی حجم واردات کاال در بنادر بوده ایم، 
به همان میزان از فعالیت شرکت های حمل ونقل زمینی 
نیز کاسته می شود و این چرخه در سامانه های دیگر نیز 

تکرار خواهد شد. 
  تصور می کنید با توجه به ادامه روند عدم برابری 
وسوی  سمت  به  ها  شرکت  درآمدها،  و  ها  هزینه 

بخش عمده درآمد شركت های 
نمايندگی در ايران مربوط به 

ترخیصیه و بارنامه است. اصل درآمد 
ما ريالی است، اما به عنوان نماينده 

خارجی درآمد ارزی هم داريم

مقایسه افزایش 
 قیمت دالر 
طی ۵ ماه نخست 
سال جاری



به همت مرکز آموزش انجمن کشــتیرانی و 
خدمــات وابســته، دوره آموزشــی مدیریت 
مسافر دریایی برگزار شــد. این دوره آموزشی 
به همراه دوره عملیات پایانه مســافر دریایی و 
مدیریت عملیات پایانه مسافر دریایی با تدریس 
کاپیتان مهران کاظمی برگزار شــد. این دوره 
آموزشی با حضور 1۵ شرکت کننده به مدت 
1۸ ســاعت برگزار و به دانشــجویان در پایان 
دوره، گواهینامه معتبر آموزشــی اعطا شــد. 

مکس پديا؛كتاب جامع امور گمركی»مديريت مسافر دريايی« 

کتاب مکس پدیا کوشیده تا بخش جامعی از فعالیت های 
مرتبط با زنجیره عرضه تجارت بین المللی را به خواننده خود 
عرضه کند. این کتاب دارای اطاعات مفید در حوزه های 
بازرگانی، تجاری و گمرکی است و می تواند به دانش افرادی 
که قصد مراودات تجاری با طرف خارجی دارند اثربخش 
باشد. اطاعاتی نظیر ثبت سفارش و افتتاح اعتبار، تشریفات 
گمرکی، معرفی کنوانسیون ها و اصطاحات بین المللی 
حوزه کســب وکار بین الملل. این کتاب توسط مهرداد 
جمال ارونقی در ۵۲۶ صفحه تالیف و 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: 8890۵604
info@seanews.ir :ایمیل

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

   تحریریه :   روابط عمومی انجمن کشتیرانی

حمل ونقل دريايی در استان هرمزگان

نگین خلیج فارس
آمارهـا حکایـت از آن دارد کـه بخـش هـای مختلـف حمـل ونقـل 
دریایـی در اسـتان هرمـزگان طـی یـک سـال گذشـته رشـد قابـل 
تـردد  میـزان  بارگیـری،  و  تخلیـه  میـزان  اسـت.  داشـته  توجهـی 
مسـافر دریایـی و ارتقـای سـطح خدمـت رسـانی از جملـه مـواردی 
داشـت.  ترقـی  و  رشـد  جنوبـی  اسـتان  ایـن  بنـادر  در  کـه  بـود 

24 ساعته شد
فعاليت بنادر لنگه، شهيد باهنر و قشم به صورت 
شبانه روزی درآمده است. همچنين تمامی پايانه های 
بندری و شركت های بخش غير دولتی فعال در زمينه 
 عمليات تخليه و بارگيری كاال نيز به صورت 24 ساعته در 
حال خدمات رسانی به مشتريان هستند.

37262 
شناور  فروند 
۳۷ هزار و 262 فروند 
شناور در اين بنادر 
پهلوگيری كرده اند 
كه اين رقم رشد 
مثبت216درصدی 
را نشان می دهد.
از اين تعداد، يکهزار 
و ۸1۵ فروند شامل 
كشتی های باالی هزار 
تن و ۳۵ هزار و 44۷ 
فروند از شناورهای 
پهلو گرفته در اين 
بنادر، زير هزار تن 
وزن داشته است.

استان فعال در   70 بندر 
۷0 بندر در استان هرمزگان مشغول خدمت رسانی هستند. تنها 
در 4 ماه ابتدای سال جاری از مجموع ۳2 ميليون و ۸2۵ هزار تن 
كاالی تخليه و بارگيری شده در اين بنادر، 21 ميليون و ۵40 هزار 

تن مربوط به كاالهای غير نفتی و 11 ميليون و 2۸۵ هزار تن به 
كاالهای نفتی اختصاص دارد.

ترانشیپ و ترانزیت در هرمزگان
حجم صادرات كاالهای غيرنفتی از طريق بنادر تجاری استان هرمزگان 12 ميليون و 
6۸۳ هزار و ۷۷0 تن با رشد مثبت سه درصدی بوده است. همچنين از آغاز سال 

جاری تا ابتدای مردادماه، يک ميليون و ۵۷ هزار و ۸۹1 تن از اين كاالها، ترانشيپ و 
يک ميليون و ۹0۳ هزار تن نيز ترانزيت شد.

هرمزگان در  کابوتاژ 
كابوتاژ )حمل و نقل كاال از طريق آب های ساحلی( 

در بنادر استان به دو ميليون و 6۷4 هزار و ۳۹۵ تن و 
همچنين واردات دو ميليون و ۷02 هزار و ۷۷۹ تن كاالی 

غيرنفتی رسيد. 

شد افتتاح  سال پیش   3
مركز مديريت ارتباط با مشتريان 
)CRM( اداره كل بنادر و دريانوردی 
هرمزگان به مدت ۳ سال است كه 
فعاليت خود را آغاز كرده و به راهنمايی 
ارباب رجوع و رسيدگی به درخواست 
آنان مشغول است.

785585 
TEU کانتینر 
در دوره زمانی چهار ماهه نخست سال 
جاری، ۷۸۵ هزار و TEU ۵۸۵ كانتينر 
در مجموعه بنادر بازرگانی اين استان 
تخليه و بارگيری شد .

6904499 مسافر
از آغاز سال جاری تا ابتدای مردادماه كه يک 
دوره زمانی چهارماهه را شامل می شود، 
ترابری شش ميليون و ۹04 هزار و 4۹۹ نفر 
سفر در بنادر و پايانه های مسافری دريايی 
اين استان به ثبت رسيد.

ریال 840 میلیارد 
22 پروژه حوزه دريايی و بندری اين 
استان با اعتباری بالغ بر يک هزار و 
۸40 ميليارد ريال آماده افتتاح شده 
است كه تا پايان هفته دولت امسال به 
بهره برداری می رسد.


