
LOGISTIC & ECONOMY Weekly

August 2019|Vol 2|No. 53|9Pages98 هفته نامه لجستیک و اقتصاد | سال  دوم | شماره پنجاه و سه | مرداد

صنعت هوایی ایران نیازمند یک اصالح ساختاری است
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سـلب پرچـم پانامـا بـی تاثیر اسـت
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فهرست

ـــت ـــر اس ـــی تاثی ـــا ب ـــم پانام ـــلب پرچ س

در  رایـــج  امـــری  پرچـــم  اجـــاره 
ـــت ـــی اس ـــل دریای ـــل و نق ـــت حم صفحه 7 و 8صنع

صفحه 4 و 5 و 6

صفحه 3 پرچم دیگرکشورها جایگزین پاناما می شود

فهرســـت
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یادداشت

رایزنی دو وزارت راه و ارتباطات برای انتقال اینترنت به سفرهای هوایی
 معاون حمل و نقل وزارت راه و شهر سازی از رایزنی با وزارت ارتباطات برای انتقال اینترنت ماهواره ای به سفرهای هوایی، دریایی و 

ریلی خبر داد.
به گزارش خبرنگار هفته نامه لجستیک و اقتصاد به نقل از مهر؛ شهرام آدم نژاد در این باره اظهار کرد: امروز به علت توسعه تلفن های هوشمند یکی 

از موارد مورد نیاز جدی مسافران، دسترسی به اینترنت پر سرعت است.
وی افزود: از مزایای این فناوری می توان به پهنای باند وسیع آن، امکان اتصال لحظه ای و پوشش فراگیر جمعیت در نواحی فاقد سرویس تلفن همراه اشاره کرد.
ادم نژاد امکان سنجی راه اندازی فناوری های ارتباطی و اینترنت ماهواره ای در مدهای مختلف حمل و نقل را یکی از برنامه های اصلی این معاونت اعالم 
کرد و گفت: در حال حاضر به جهت امکان سنجی این موضوع در ایرالین های کشور، رایزنی ها با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در حال انجام است.
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پرچم دیگر کشورها جایگزین پاناما می شود

ــدور  ــران و صـ ــم ایـ ــد از تحریـ ــا بعـ ــی پانامـ ــم مصلحتـ ــتفاده از پرچـ اسـ
قطعنامـــه هـــای ســـازمان ملـــل علیـــه ایـــران، رایـــج شـــد. ایـــران در آن 
زمـــان ناچـــار بـــود بـــا روش هایـــی تحریـــم هـــای تجـــاری را دور بزنـــد 
ــرای  ــا بـ ــم پانامـ ــترده از پرچـ ــورت گسـ ــه صـ ــل بـ ــن دلیـ ــه همیـ و بـ
تـــردد کشـــتی هـــای خـــود اســـتفاده کنـــد. البتـــه ایـــن روال در صنعـــت 
ـــی  ـــی راه ـــای ایران ـــتی ه ـــا کش ـــود ام ـــول نب ـــی غیرمعم ـــل دریای ـــل و نق حم
ـــا  ـــت ت ـــه داش ـــش ادام ـــم و بی ـــار ک ـــن رفت ـــتند. ای ـــر نداش ـــن ام ـــز ای ـــه ج ب
ـــه  ـــه ب ـــرد ک ـــالم ک ـــز اع ـــا نی ـــد و پانام ـــم ش ـــاره تحری ـــران دوب ـــه ای ـــی ک زمان
ـــای  ـــار کشـــتی ه ـــا حاضـــر نیســـت پرچـــم خـــود را در اختی ـــم ه ـــل تحری دلی
ـــت  ـــاوت و ماهی ـــی متف ـــروز کم ـــوع ام ـــال موض ـــن ح ـــا ای ـــد. ب ـــی قرارده ایران
ـــن  ـــه ای ـــرا ک ـــت چ ـــر اس ـــاوت ت ـــل متف ـــم دوره قب ـــا تحری ـــران ب ـــم ای تحری
بـــار تحریـــم ایـــران ناشـــی از زورگویـــی امریکاســـت و صـــورت و ماهیـــت 

ـــدارد.  ـــی ن قانون
ـــا  ـــم ه ـــتند تحری ـــه ناچارهس ـــل اینک ـــه دلی ـــی ب ـــای ایران ـــتی ه ـــن کش بنابرای
را دور بزننـــد، از پرچـــم ســـایر کشـــورها اســـتفاده مـــی کننـــد تـــا بـــرای 
تـــردد در آبراهـــه هـــای بیـــن المللـــی بـــا کمتریـــن مشـــکالت و موانـــع 
روبـــرو شـــوند. طبیعـــی اســـت کـــه آنهـــا ترجیـــح مـــی دهنـــد از پرچـــم 
ـــی  ـــود تعارض ـــی خ ـــن الملل ـــالت بی ـــه در تعام ـــد ک ـــتفاده کنن ـــوری اس کش
بـــا دیگـــران نداشـــته باشـــد و رونـــد تجـــارت را تســـهیل کنـــد. بنابرایـــن 
ـــد  ـــی ش ـــوب م ـــی محس ـــای ایران ـــرای کشـــتی ه ـــر ب ـــه بهت ـــک گزین ـــا ی پانام
ـــی بـــا  ـــتی هـــای ایران ـــاز، کش ـــن امتی ـــلب ای ـــر بـــا س ـــا در حـــال حاض ام
مســـایل بیشـــتری بـــرای تـــردد خـــود مواجـــه هســـتند. در ایـــن زمینـــه 
ـــور  ـــان ط ـــرد. هم ـــاره ک ـــی اش ـــای ایران ـــش ه ـــردد نفتک ـــه ت ـــوان ب ـــی ت م
ـــت  ـــروش نف ـــرای ف ـــران ب ـــت و ای ـــم اس ـــران تحری ـــت ای ـــد نف ـــی دانی ـــه م ک
ــتفاده  ــا اسـ ــرای دور زدن تحریـــم هـ خـــود از شـــیوه هـــای مختلفـــی بـ
ـــم  ـــا پرچ ـــی ب ـــای ایران ـــش ه ـــردد نفتک ـــه ت ـــت ک ـــی اس ـــد. طبیع ـــی کن م
کشـــور ایـــران حساســـیت هایـــی در آبراهـــه هـــای بیـــن المللـــی ایجـــاد 
ـــا آن  ـــردد کشـــتی ه ـــرای ت ـــران ب ـــم ای ـــتفاده از پرچ ـــن اس ـــد. بنابرای ـــی کن م

کاپیتان امید مرادی
 عضو هیئت مدیره اتحادیه مالکان کشتی ایران

ـــت.  ـــت نیس ـــکل و راح ـــدون مش ـــم ب ـــان ه چن
ــران در دوره اول  ــه ایـ ــه تجربـ ــرد کـ ــد کـ ــد تاکیـ ــود بایـ ــن وجـ ــا ایـ بـ
ــا  ــران بـ ــاری ایـ ــای تجـ ــتی هـ ــه کشـ ــت کـ ــده اسـ ــث شـ ــم باعـ تحریـ
ـــوع  ـــن ن ـــرای ای ـــی الزم را ب ـــوند و آمادگ ـــه نش ـــره مواج ـــی غیرمنتظ موضوع
برخوردهـــا داشـــته باشـــند. در مـــورد اقـــدام اخیـــر پانامـــا بـــرای تحریـــم 
کشـــتی هـــای ایـــران هـــم بایـــد گفـــت، درســـت اســـت پرچـــم پانامـــا 
تســـهیالت و امتیـــازات زیـــادی بـــرای کشـــتی هـــای ایرانـــی ایجـــاد مـــی کـــرد 
امـــا کشـــتی هـــای ایرانـــی در حـــال حاضـــر مـــی تواننـــد بـــه راحتـــی از پرچـــم 
ـــا  ـــی ی ـــال کشـــورهای افریقای ـــوان مث ـــه عن ـــد. ب ســـایر کشـــورها اســـتفاده کنن
ـــار  ـــهولت در اختی ـــه س ـــود را ب ـــم خ ـــی پرچ ـــره جنوب ـــیه ک ـــری در حاش جزای
ـــن  ـــا ممک ـــم ه ـــن پرچ ـــاید ای ـــد. ش ـــی دهن ـــرار م ـــی ق ـــای ایران ـــتی ه کش
ـــار  ـــی در اختی ـــا امکانات ـــد ام ـــاد نکنن ـــا را ایج ـــم پانام ـــهیالت پرچ ـــت تس اس
ـــع و  ـــا موان ـــا ب ـــارت آنه ـــه تج ـــد ک ـــی دهن ـــرار م ـــی ق ـــای ایران ـــتی ه کش

ـــود.   ـــه ش ـــری مواج ـــای کمت ـــاری ه گرفت
ـــی و  ـــق دیپلماس ـــد از طری ـــران بای ـــه ای ـــد ک ـــی رس ـــر م ـــال بنظ ـــن ح ـــا ای ب
ـــای  ـــیب ه ـــا آس ـــد ت ـــل کن ـــایل را ح ـــورها مس ـــایر کش ـــا س ـــو ب ـــت و گ گف
ـــران  ـــدام ای ـــارز آن اق ـــال ب ـــک مث ـــود. ی ـــار ش ـــم دچ ـــه تحری ـــری از ناحی کمت
ـــران  ـــت. ای ـــل اس ـــا در برزی ـــتی ه ـــوختگیری کش ـــم س ـــا تحری ـــه ب در رابط
ـــری  ـــرای ســـوخت گی ـــع ب ـــاد مان ـــه در صـــورت ایج ـــار داد ک ـــل اخط ـــه برزی ب
کشـــتی هـــا، تجـــارت خـــود را از ایـــن کشـــور قطـــع مـــی کنـــد و ایـــن 
مســـاله را بـــه صـــورت قانونـــی پیگیـــری کـــرد کـــه خوشـــبختانه اقـــدام 
ـــوخت  ـــن س ـــه تامی ـــه ب ـــرد ک ـــالم ک ـــل اع ـــواب داد و برزی ـــران ج ـــی ای منطق
ـــران  ـــن ای ـــد. بنابرای ـــی ده ـــه م ـــور ادام ـــن کش ـــی از ای ـــای ایران ـــتی ه کش
بایـــد دربـــاره ســـایر مســـایل نیـــز اقـــدام منطقـــی انجـــام دهـــد. از ایـــن 
ـــالش  ـــران ت ـــد و ای ـــه دار باش ـــد ادام ـــا بای ـــه اروپ ـــا اتحادی ـــرات ب ـــر مذاک منظ
ـــه  ـــا ب ـــه اروپ ـــا اتحادی ـــره ب ـــب مذاک ـــع تجـــاری خـــود را در قال ـــه مناف ـــد ک کن
ـــورها و  ـــایر کش ـــری س ـــای قه ـــع از برخورده ـــه مان ـــن اینک ـــت آورد. ضم دس

ـــود.  ـــور ش ـــه کش ـــا علی ـــم ه ـــدید تحری تش
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گفتگو

  دولت اندونزی پیش از این برآورد کرده بود که اندونزی تا سال ۲۰۲۵ دچار کمبود گاز می شود.
به گزارش لجستیک و اقتصاد به نقل از رویترز؛ اندونزی واردات گاز طبیعی را برخالف انتظارات قبلی در سال ۲۰۲۵ آغاز نخواهد کرد زیرا برخی از پروژه های 

بزرگ آغاز به تولید کرده و نیاز به واردات خارجی را کمتر می کنند.
  دولت اندونزی پیش از این برآورد کرده بود که اندونزی تا سال ۲۰۲۵ دچار کمبود گاز می شود و باید واردات این سوخت را آغاز کند.

رگوالتور بخش باالدستی نفت و گاز اندونزی “اس کی کی میگاس” اعالم کرده که تولید برخی از پروژه های گازی پیش از سال ۲۰۲۵ آغاز می شود. اگرچه 
انتظار می رود حجم مصرف داخلی گاز تا سال ۲۰۲۵ افزایش پیدا کند اما بخشی از مصرف داخلی در سطح فعلی ۶۰ درصد از تولید گاز طبیعی اندونزی در 

سال ۲۰۲۵ خواهد ماند.

اندونزی تا ۶ سال دیگر گاز وارد نمی کند

August 2019|Vol 2|No. 53|9Pages

واکنش معاون دریایی سابق سازمان بنادر و دریانوردی به تحریم تازه کشتی های ایرانی:

ــار  ــود را در اختی ــم خ ــر پرچ ــه دیگ ــت ک ــرده اس ــام ک ــا اع پانام
ــر  ــا از نظ ــاق ام ــن اتف ــد. ای ــی ده ــرار نم ــی ق ــای ایران ــتی ه کش
ــازمان  ــابق س ــی س ــاون دریای ــناس، مع ــق ش ــادی ح ــر ه دکت
ــای  ــتی ه ــرای کش ــی ب ــکل خاص ــچ مش ــوردی هی ــادر و دریان بن
ــح  ــاد توضی ــتیک  و اقتص ــه لجس ــد. او ب ــی کن ــاد نم ــران ایج ای
ــا و تســهیاتی  مــی دهــد کــه پرچــم هــای مصلحتــی اگرچــه مزای
ــران از  ــا ای ــد ام ــی کنن ــاد م ــاری ایج ــای تج ــتی ه ــرای کش ب
ــرای  ــی ب ــچ مانع ــی هی ــل دریای ــل و نق ــی حم ــررات جهان ــر مق نظ
ــه  ــد ک ــوری بگوی ــه کش ــد ب ــی توان ــکا نم ــدارد و امری ــردد ن ت
ندهنــد.  راه  خــود  هــای  آب  بــه  را  ایرانــی  هــای  کشــتی 
دکترحــق شــناس توضیــح مــی دهــد کــه رفتارهایــی ماننــد اقــدام 
اخیــر پانامــا بیشــتر ناشــی از منافع تجــاری ایــن کشورهاســت و این 
کشــورها به لحــاظ قانونــی و حتی سیاســی زاویــه ای با ایــران ندارند. 
ــا دکتــر  مشــروح گفــت و گــوی لجســتیک و اقتصــاد را در ادامــه ب
ــادر و  ــازمان بن ــابق س ــی س ــاون دریای ــناس، مع ــق ش ــادی ح ه

سلب پرچم پاناما بی تاثیر است

ــد:  ــی خوانی ــوردی م دریان
ــه چــه علــت  ــا پرچــم کشــورهای دیگــر ب ــردد کشــتی هــا ب  ت

انجــام مــی شــود؟
پرچــم کشــتی بــه نوعــی پــالک یــک کشــتی بــرای تــردد اســت. تفاوتــی نــدارد 
کــه مالــک کشــتی چــه هویتــی دارد و اهــل کــدام کشــور اســت  یــا کشــتی 
ــتی  ــم کش ــد؟ پرچ ــور کار کن ــدام کش ــاری ک ــوط تج ــرای خط ــت ب ــرار اس ق
مــی توانــد ازهرجایــی دریافــت شــود و امــا اینکــه چــرا برخــی کشــتی هــای 
ایرانــی ترجیــح مــی دهنــد از پرچــم کشــور دیگــر اســتفاده کننــد؟ علــت آن 
اســت کــه پرچــم برخــی کشــورها معتبرتــر هســتند یــا ســهولت بیشــتری برای 
تــردد ایجــاد مــی کنــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه برخــی کشــتی هــای ایرانی 
ــران از پرچــم کشــورهای  ــه جــای اســتفاده از پرچــم ای ترجیــح مــی دهنــد ب
دیگراســتفاده کننــد. البتــه بایــد تاکیــد کــرد کــه ایــن پدیــده مختــص ایــران 
ــا پرچــم کشــورهای دیگــر  ــان ب نیســت و کشــتی بســیاری از کشــورهای جه
تــردد مــی کننــد. در واقــع ایــن مســاله بــه نوعــی ترجیــح تجــاری کشورهاســت 

و علــت خــاص دیگــری نــدارد. 



موسسه رتبه بندی “اس اند پی” پیش بینی کرد اقتصاد ترکیه رشد منفی را تجربه خواهد کرد.
 به گزارش هفته نامه لجستیک و اقتصاد به نقل از خبرگزاری آناتولی؛ موسسه رتبه بندی “اس اند پی” در گزارش جدید خود از اقتصاد ترکیه اعالم کرد: رتبه 
 ”B“ حفظ شده است اما رتبه اعتباری کوتاه مدت و کوتاه مدت ارزی این کشور به »+B« ارزی بلندمدت این کشور بدون تغییر نسبت به گذشته در سطح
تقلیل پیدا کرده اند که با وجود نبود یک رویکرد فعال، اقتصاد ترکیه و سیستم بانکی این کشور امسال و سال آینده با چالش های منفی زیادی مواجه خواهد 

شد و کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا به تشدید این مشکالت دامن خواهد زد.
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هـا،  کشـتی  بـرای  پرچـم  انتخـاب 
ازمعـادالت تجـاری پیروی مـی کند

ــه  ــی چ ــم اصل ــای پرچ ــه ج ــی ب ــم مصلحت ــتفاده از پرچ  اس
ــد؟ ــی کن ــاد م ــاری ایج ــای تج ــتی ه ــکان کش ــرای مال ــی ب مزایای

پرچــم مصلحتــی باعــث مــی شــود کــه یــک ســری مزایــا بــرای مالــکان ایجــاد 
ــا پرچــم  ــی ب ــرای کشــتی های ــی ب ــال بیمــه هــای جهان ــوان مث ــه عن ــد. ب کن
خــاص تخفیــف هــای ویــژه در نظــر مــی گیرنــد و یــا بنــادر برخــی کشــورها 
ــه  ــری ارائ ــات بهت ــتند و خدم ــل هس ــژه قائ ــی ارزش وی ــم خاص ــرای پرچ ب
مــی کننــد. ایــن مســاله در مــورد ســایر شــقوق حمــل و نقــل و از جملــه صنعت 
ــی  ــه عنــوان مثــال برخــی خطــوط هواپیمای ــی هــم صــدق مــی کنــد. ب هوای
ــن  ــه ای ــت آن اینســت ک ــد و عل ــت مــی کنن ــژه ای دریاف ــات وی ــان خدم جه

خطــوط هواپیمایــی برنــد هســتند و اعتبــار بیشــتری دارنــد. 

 چــه کشــورهایی بیشــتر از پرچــم مصلحتــی اســتفاده مــی کننــد 
و آیــا ایــن اتفــاق در مــورد کشــورهایی بــا قــدرت چانــه زنــی بــاال 

هــم رخ مــی دهــد؟

ــود  ــاری خ ــتی تج ــر در کش ــور دیگ ــم کش ــم از پرچ ــر ه ــورهای دیگ کش
اســتفاده مــی کننــد و جالــب اســت بدانیــد حتــی امریــکا و کشــورهای اروپایــی 
ــتفاده  ــود اس ــای خ ــتی ه ــردد کش ــرای ت ــر ب ــورهای دیگ ــم کش ــز از پرچ نی
مــی کننــد و علــت آن اســت کــه برخی مقــررات تجــاری بــرای پرچم کشــوری، 
ســاده تــر و در دســترس تــر اســت. بــه عنــوان مثــال ممکــن اســت یک کشــتی 
ــد و  ــردد کن ــدام ت ــاص بطورم ــاری خ ــیر تج ــک مس ــد در ی ــی بخواه آمریکای
ــک کشــورهمخوانی بیشــتری داشــته باشــد.  ــا پرچــم ی ــه ب ــن آن منطق قوانی
ــد. در  ــن طبیعــی اســت کــه بخواهــد از پرچــم آن کشــور اســتفاده کن بنابرای
واقــع انتخــاب پرچــم بــرای کشــتی هــا، از معــادالت تجــاری پیــروی مــی کنــد.

 آیــا تحریــم ایــران و مســایلی کــه در زمینــه سیاســت خارجــی 
ــردد  ــرای ت ــورها ب ــایر کش ــم س ــتفاده پرچ ــل اس ــود دارد، عام وج

ــی نیســت؟ کشــتی هــای ایران

ــم  ــتفاده از پرچ ــرای اس ــران ب ــه ای ــود ک ــی ش ــث م ــم باع ــه تحری ــه ک البت
ــا  ــد ام ــر باش ــب ت ــود راغ ــاری خ ــای تج ــتی ه ــرای کش ــر ب ــورهای دیگ کش
ــت  ــی در صنع ــب وغیرمعمول ــاق عجی ــاق، اتف ــن اتف ــه ای ــت ک ــن اس ــم ای مه
حمــل و نقــل دریایــی نیســت. بــا ایــن وجــود کشــتی هــای ایرانــی بــه دلیــل 
مشــکالت تحریــم ناچارهســتند کــه بــا پرچــم کشــتی هــای دیگــر و از جملــه 

پانامــا تــردد کننــد. 

 در حــال حاضــر کــه پانامــا اعــام کــرده اســت کــه دیگــر پرچــم 
هــای خود را در اختیــار ایران نمی گــذارد، چه اتفاقــی رخ خواهد داد؟
از  برخــی  ایــران  تحریــم  اول  دوره  در  داد.  نخواهــد  رخ  خاصــی  اتفــاق 
کشــتی هــای ایــران، پرچــم پانامــا را بــرای تــردد خــود انتخــاب کردنــد و ایــن 
روال کــم و بیــش ادامــه داشــت تــا اینکــه پانامــا بــه تازگــی اعــالم کــرد کــه 
بــه دلیــل تحریــم هــای ظالمانــه امریــکا، پرچــم هــای خــود را در اختیــار ایــران 
نمــی گــذارد. بــا ایــن وجــود مشــکل خاصــی بــرای تــردد کشــتی هــای ایرانــی 

ایجــاد نمــی شــود. ایــن مســاله ماننــد آن اســت کــه شــما پــالک تهــران را از 
خــودروی خــود برداریــد و بــه جــای آن پــالک کــرج را نصــب کنیــد. 

 تحریــم هــا باعــث نمــی شــود کــه تــردد بــا پرچــم ایــران، بــرای 
کشــتی های ایــران دردسرســاز شــود؟

ــن  ــت و بنابرای ــا IMO اس ــوردی ی ــی دریان ــن الملل ــازمان بی ــو س ــران عض ای
براســاس مقــررات جهانــی بــرای تــردد بــه هــر نقطــه از جهــان، هیــچ منعــی 
نــدارد. بــر اســاس ارزیابــی ایــن ســازمان، ایــران و کشــتی هــای ایرانــی امــن 
هســتند و در لیســت ســفید قــرار دارنــد و ایــران یکــی ازســه تــا چهــار نــاوگان 
کشــتیرانی بــزرگ دنیاســت. عــالوه بــر ایــن، ســازمان بنــادر و دریانــوردی نیــز 
ــد  ــردد کنن ــران ت ــا پرچــم ای ــی ب ــای ایران ــه کشــتی ه ــد ک ــی ده ــح م ترجی
زیــرا تــردد تعــداد بــاالی کشــتی بــا پرچــم ایــران، قــدرت چانــه زنــی کشــور 
ــردد  ــع ت ــن من ــد. بنابرای ــی ده ــش م ــی افزای ــن الملل ــع بی ــا را در مجام م
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تورم سوئیس به صفر درصد نزدیک شد
نرخ تورم سوئیس به پایین ترین سطح خود از سال ۲۰۱۷ رسید.

 به گزارش هفته نامه لجستیک و اقتصاد به نقل از تریدینگ اکونومیکس؛ نرخ تورم سوئیس در دوازده ماه منتهی به ژوئیه به ۰.۳ درصدکاهش یافت که پایین ترین نرخ تورم 
این کشور از ژوئیه ۲۰۱۷ محسوب می شود. این نرخ تورم که ۰.۲ درصد کمتر از نرخ پیش بینی شده توسط کارشناسان بود بیش از همه تحت تاثیر کاهش قیمت ها در بخش 

حمل و نقل، رستوران و هتلداری و مواد غذایی قرار گرفته است.
در بین بخش های مختلف، تورم بخش حمل و نقل از یک درصد در ماه ژوئن به ۰.۴ درصد در ماه ژوئیه کاهش پیدا کرده است.

الزم به ذکر است که متوسط نرخ تورم سوئیس در بازه زمانی ۱۹۵۶ تا ۲۰۱۹ معادل ۲.۳۸ درصد بوده که باالترین نرخ ثبت شده مربوط به تورم ۱۱.۹۲ درصد دسامبر ۱۹۷۲ 
و کمترین تورم ثبت شده نیز مربوط به تورم منفی ۱.۴ درصدی اوت سال ۲۰۱۵ بوده است.
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کشــتی هــای ایــران بــا پرچــم پانامــا نمــی توانــد مشــکل خاصــی بــرای ایــران 
ــات  ــن اتفاق ــی انجــام نمــی دهــد و ای ــران رفتارغیرقانون ــرا ای ایجــاد کنــد. زی

ناشــی از زورگویــی امریــکا در مجامــع بیــن المللــی اســت. 

 بنابرایــن دلیــل چنیــن تصمیمــی از ســوی پانامــا چــه 
می تواند باشد؟

تصمیــم پانامــا ناشــی از منافــع تجــاری او بــوده اســت چرا کــه  در حــال حاضر 
امریــکا و کشــورهای اروپایــی نیــز  از پرچــم ایــن کشــور اســتفاده مــی کننــد 
بنابرایــن منافــع تجــاری پانامــا از ایــن کشــورها ایجــاب مــی کنــد کــه بیــن 
امریــکا، اروپــا و ایــران، طــرف اول را انتخــاب کنــد. ایــن مســاله دربــاره فــروش 
نفــت نیــز صــدق مــی کنــد. کــره جنوبــی و هنــد اصــوال پاالیشــگاه هــای خــود 
را بــر اســاس نفــت ایــران طراحــی کــرده و ســاخته انــد امــا منافــع تجــاری 
آنهــا بــا امریــکا ایجــاب مــی کنــد کــه مــراودات تجــاری را بــه ناچــار بــا ایــران 
محــدود کننــد. در واقــع منطــق دنیــای تجــارت و منافــع مالــی کشــورها ایــن 
ــه  ــا نیســت ک ــن معن ــه ای ــا ب ــا لزوم ــم ه ــد و تحری ــی زن ــم م ــات را رق اتفاق
ــد.  ــا ایــران زاویــه دارن ایــن کشــورها از نظــر سیاســی و حتــی ایدئولوژیــک ب

 ایــران از نظــر ثبــت کشــتی هــا چــه وضعیتــی پیــدا مــی کنــد؟ 
آیــا تحریــم هــا باعــث نمــی شــود کــه  بــا موسســات رده بنــدی 

دچــار مشــکل شــوند؟ 
ــات ــاد موسس ــه ایج ــدام ب ــران اق ــم دوره اول، ای ــد از تحری ــبختانه بع خوش

رده بنــدی ماننــد موسســه رده بنــدی ایرانیــان و موسســه رده بندی آســیا کرد 
کــه ایــن موسســات در حــال حاضــر کشــتی هــای ایــران را ثبــت مــی کننــد. 
ایــن موسســات عضــو آیاکــس یــا موسســات رده بنــدی بیــن المللــی هســتند 
ــد. ایــن موسســات  ــه موسســات بــزرگ خارجــی نیــز بپیوندن و مــی تواننــد ب
در حــال حاضــر کشــتی هــای زیــادی را ثبــت کــرده انــد و بنابرایــن در حــال 
ــدارد.  ــه مشــکل و مانعــی وجــود ن ــرای ثبــت کشــتی هــا هیــچ گون حاضــر ب
ــی  ــای ایران ــتی ه ــری کش ــوخت گی ــکل س ــاهد مش ــراً ش  اخی
در برزیــل هســتیم.ایران از نظــر تامیــن ســوخت کشــتی در ســایر 

کشــورها چــه وضعیتــی خواهــد داشــت؟ 
اتفاقــی کــه در بزریــل رخ داد تمامــا کــج ســلیقگی بــود. نــاوگان دریایــی ایران 
بــه لحــاظ فنــی و حقوقــی در زمینــه صــادرات، واردات، ترانزیــت و ترانشــیپ 
ــکا  ــد و امری ــی ندارن ــع قانون ــه من ــچ گون ــردد، هی ــی ت ــورت کل ــه ص ــا ب و ی
نمــی توانــد بــه هیــچ کشــوری بگویــد کــه کشــتی هــای ایرانــی اجــازه ورود 
ندارنــد. ضمــن اینکــه دیگــر کشــورها نیزبایــد ســوخت مــورد نیــاز را در اختیار 
ــک  ــه ی ــن کشــور ک ــت ای ــه دول ــل ن ــد. در برزی ــی بگذارن ــای ایران کشــتی ه
ــار  ــاز را در اختی ــورد نی ــرد و ســوخت م شــرکت خصوصــی کــج ســلیقگی ک
ــا شــکایت و رســیدگی  ــن مســاله ب ــه ای ــداد ک ــرار ن ــی ق ــای ایران کشــتی ه
دادگاه محلــی حــل شــد. ضمــن اینکــه تامیــن ســوخت بــرای کشــتی هــای 
ایرانــی مســاله بغرنجــی نیســت. زیــرا مخــازن کشــتی هــا بســیار بــزرگ اســت 
ــوارد  ــا در م ــد ام ــی ده ــا را م ــدن آنه ــاه روی آب مان ــاف ۶ م ــی کف و حت

دیگر هم ایران می تواند درباره حقوق قانونی خود مدعی شود. 
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گزارش

به گزارش لجستیک و اقتصاد به نقل از ایرنا؛ معاونت اداری و مالی نهاد ریاست جمهوری در نامه ای خطاب به همه وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و 
استانداری های سراسر کشور، بر حذف تدریجی کاغذ و چاپ در این دستگاه ها در راستای تحقق کامل دولت الکترونیک تاکید کرد.

در این نامه به امضای »علی اکبر اسماعیل آبادی«، معاون اداری و مالی نهاد ریاست جمهوری آمده است: حسب دستور و تاکید رئیس دفتر رئیس جمهوری و 
سرپرست نهاد ریاست جمهوری برای تحقق کامل دولت الکترونیک در دستگاه ها، همه وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و استانداری های سراسر کشور موظفند 

نسبت به حذف تدریجی کاغذ و چاپ در دستگاه های متبوع خود اقدام کنند.
 https://e-dabirkhaneh.iran در این نامه تاکید شده است که دستگاه ها باید نتایج حاصله را هر سه ماه یک بار از طریق سامانه »ساعت« به آدرس

قابل دسترس در شبکه دولت اعالم کنند.

دستگاه های دولتی موظف به حذف کاغذ شدند

August 2019|Vol 2|No. 53|9Pages

روز  در چند  این خبر  ماندند...  برزیل سرگردان  آبهای  در  ترمه«   « و  »باوند« 
گذشته درخصوص  موارد تحریم و عدم اجازه سوختگیری این دو کشتی تجاری 
ایران، منتشر شد. کشتی های ایرانی که برای خرید و بارگیری خوراک دام به 
امریکای جنوبی سفر کرده بودند، نتوانستند سوخت مورد نظرخود را از شریک 
تجاری و قدیمی ایران تامین کنند و همین مساله باعث شد که حدود یک ماه 
برای  خاصی  مشکل  اتفاق  این  البته  بمانند  سرگردان  کشور  این  های  آب  در 
کشتی های ایرانی بوجود نیاورد و با پیگیری و شکایت ایران، سرانجام برزیل، 
این  با  ایرانی  های  تحریم کشتی  ماجرای  اما  داد  تحویل  را  نیاز  مورد  سوخت 
موضوع خاتمه نیافت و خبر تازه ای در این باره منتشر شد. این بار پاناما اعالم 
کرد که دیگر پرچم های خود را در اختیار کشتی های ایرانی قرار نمی دهد. 
این اتفاق به گفته فعاالن صنعت حمل و نقل دریایی می تواند تجارت را برای 
کشتی های ایرانی که تحریم هستند، محدودتر کنند. البته فعاالن این صنعت 
آنها،  تا پرچم  را متقاعد کنند  بتوانند سایر کشورهای دیگر  امیدوارهستند که 

جایگزین پرچم پاناما شود.
  پاناما پرچم خود را از ایران پس گرفت 

»پاناما پرچم خود را از کشتی هایی که مقررات بین المللی و تحریم ها را نقض 
کنند، سلب خواهد کرد.« این عنوان و خالصه خبری بود که پاناما منتشر کرد. 
مقامات پاناما در پی حذف پرچم پاناما از حدود ۶۰ کشتی مربوط به ایران و 
مقررات  که  کشتی هایی  از  را  خود  پرچم  پاناما  کردند  اعالم  رویترز  به  سوریه 

بین المللی و تحریم ها را نقض کنند، سلب خواهد کرد.
دو منبع آگاه به رویترز اعالم کردند پس از وضع مجدد تحریم های آمریکا علیه ایران 
در سال ۲۰۱۸، خوان کارلوس وارال، رئیس جمهور سابق پاناما برای حذف پرچم پاناما 
از ناوگانی متشکل از ۵۹ نفتکش توسط رجیستری این کشور، چراغ سبز نشان داد.

بیشتر این کشتی ها متعلق به شرکت های ایرانی و همچنین کشتی هایی بودند 
که به سوریه نفت رسانده بودند. کشتی گریس ۱ که در جبل الطارق از سوی 
نیروی دریایی سلطنتی انگلیس به ظن نقض تحریم ها علیه سوریه توقیف شده 

اجاره پرچم امری رایج در صنعت حمل و نقل دریایی است
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بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۲۶۶ هزار و ۹۶۱ دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا پایان تیرماه است.
به گزارش لجستیک و اقتصاد به نقل   از ایرنا؛ در چهار ماهه نخست پارسال ۴۳۲ هزار و ۵۲۸ دستگاه خودرو در کشور تولید شده بود. در این مدت ۲۴۷ هزار و 

۴۵ دستگاه خودروی سواری از سوی خودروسازان داخلی تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افت ۳۹/۳ درصدی نشان می دهد.
در تیر امسال نیز ۶۹ هزار و ۱۸۴ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که در مقایسه با تیر پارسال ۲۹/۵ درصد کاهش داشته است.

کاهش ۳۸ درصدی تولید خودرو تا پایان تیر

August 2019|Vol 2|No. 53|9Pages

از مهمتریـن دالیـل اسـتفاده از پرچم های 
مصلحتـی کاهش هزینه های عملیاتی اسـت

است، نام پاناما را بر بدنه خود داشت اما دولت پاناما اعالم کرد نام این کشتی در 
۲۹ مه از رجیستری این کشور حذف شده است.

در  باید  تجاری  کشتی  هر  بین المللی  قوانین  طبق  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
یک کشور به ثبت برسد و کشوری که کشتی حامل پرچم آن است، مسئول 
زمانی که یک کشتی  است.  و کنترل شرایط کاری خدمه  ایمنی  بازرسی های 
پرچم دیگری جایگزین نکند بیمه و  از دست می دهد، اگر فوراً  پرچم خود را 
رتبه بندی خود را از دست می دهد. طبق اعالم شرکت تخصصی »وسل ولیو«، 
دارد.  را  دنیا  کشتیرانی  ناوگان  بزرگترین  شده،  ثبت  با ۷۱۰۰ کشتی  پاناما 
این کشور آمریکای مرکزی به مالکان کشتی های خارجی ثبت آسان و امکان 
بکارگیری نیروی کار خارجی را فراهم کرده و از درآمد مالکان خارجی، مالیات 

دریافت نمی کند.
 اجاره پرچم قاعده رایج دریانوردی جهان 

 استفاده از پرچم کشور دیگر روی کشتی های یک کشور منع قانونی ندارد و 
امری رایج در صنعت حمل و نقل جهان است. 

بر اساس قانون بین الملل و قوانین دریایی همه کشتی هایی که در حوزه تجارت 

بین الملل فعال هستند باید در کشوری ثبت شوند و بر اساس قوانین و ضوابط 
پرچم ثبت شده فعالیت کنند.

از  بی شماری  تعداد  و  بزرگ  تجاری  هزار کشتی  از۵۱  بیشتر  حاضر  حال  در 
شناورهای ساحلی در پهنه  پنج اقیانوس فعالیت می کنند. این کشتی ها برای 
تردد در آب های بین المللی باید از قوانین و مقررات خاصی پیروی کنند. این 
قوانین ایجاب می کنند که تمام کشتی ها در کشورهای مورد نظر خود ثبت 
نامه  اولین پیمان  شوند و در واقع نوعی شناسه و کد رهگیری دریافت کنند. 
ایجاد شد و دومین   UNCLOS دریایی در سال ۱۹۵۸ میالدی تحت عنوان 

پیمان نامه در سال ۱۹۶۰ و سومین مورد در سال ۱۹۷۰ به تصویب رسید. 
در این میان پرچم های مصلحتی یا Flag of Convenience روشی مرسوم 
در تجارت است که طی آن یک کشتی تجاری در کشور دیگری غیر از کشور 
مالک ثبت می  شود و با پرچم رسمی کشوری که در آن ثبت شده تردد می کند. 
از پرچم های مصلحتی کاهش  از مهمترین دالیل مالکان کشتی برای استفاده 

است.  کشتی  مالک  کشور  مقررات  و  قوانین  از  رهایی  یا  عملیاتی  هزینه های 
استفاده از پرچم های مصلحتی از دهه ۵۰ میالدی متداول بوده و بر اساس آن 
پرچم نصب شده بر روی کشتی نشان گر کشوری است که کشتی در آن ثبت 
شده است. کشتی ها بر اساس قوانین حاکم بر کشور ثبت شده عملیات خود را 

انجام می دهند.
مالکان کشتی که در آن زمان از افزایش قوانین و هزینه های فزاینده  نیروی کار 
به ستوه آمده بودند، اقدام به ثبت کشتی های خود در پاناما کردند. به این ترتیب 
استفاده از پرچم های مصلحتی افزایش یافت و در سال ۱۹۶۸، لیبریا بیشترین 
تعداد کشتی ثبت شده را به واسطه ثبت کشتی های انگلیسی از آن خود کرد. از 
سال ۲۰۰۹، بیش از نیمی از کشتی های تجاری جهان تحت پرچم های مصلحتی 
 ۴۰ حدود  مارشال  جزایر  و  لیبریا  پاناما،  کشورهای  پرچم  و  می کنند  فعالیت 

درصد از کل ناوگان جهانی بر اساس DWT را به خود اختصاص داده اند.
با مطالعه دقیق قوانین مطرح شده در خصوص پرچم های مصلحتی می توان به 
این جمع بندی رسید که بهره برداری از این اقدام متداول در صنعت کشتیرانی 

اغلب برای کسب مزیت مالی بوده است.

 بزرگترین کشورهای اجاره دهنده پرچم به کشتی ها کدامند؟
مارشال  جزایر  و  کارائیب  جزایر  قبرس،  لیبریا،  تانزانیا،  پاناما،  حاضر  حال  در 
ازجمله کشورهایی هستند که دارای بزرگ ترین ناوگان دریایی جهان به  صورت 
فعال  دریایی  ونقل  حمل   مارکتینگ  بحث  در  کشورها  این  هستند.  اجاره  ای 
آنها،  در  کشتی ها  و  نفتکش ها  ثبت  که  می شود  باعث  موضوع  این  و  هستند 
هزینه های کمتر و توجیه اقتصادی بیشتری برای مالکان و اداره کنندگان کشتی ها 
و نفتکش ها به  دنبال داشته باشد. در این میان ایران هم که به دلیل تحریم ها 
ناچار به اجاره پرچم پاناما بود، به صورت گسترده از پرچم این کشور برای تردد 
از  یکی  که  است  آن  از  اما  خبرها حاکی  کرد  می  استفاده  های خود  کشتی 
تجاری،  به کشتی های  پرچم  اجاره دهنده  معتبرترین کشورهای  و  بزرگترین 
دیگر قرار نیست پرچم های خود را در اختیار ایران قرار دهد اتفاقی که به گفته 
فعاالن این صنعت، تجارت را برای ایران که تحت تحریم های امریکا قرار دارد، 

دشوارتر از گذشته می کند اما غیر ممکن نخواهد کرد.
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