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روسیه

چین

وزیر صنعت ،معدن و تجارت ایران در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما ،از انجام توافقات و
همکاری مالی با اسبربانک روسیه ،هفتمین بانک بزرگ اروپا و یکی از بزرگترین بانک های
روسیه با حجم باالی گستره مالی خبر داد.
این بانک در میان کشورهای اوراسیا یکی از بزرگترین بانک هاست و ارتباطات متعدد با
کشورهای متعدد از جمله چین ،ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد.

طرح گروه  ۷برای مقابله با ابتکار «یک کمربند و یک جاده» چین
رهبران گروه  ۷و اتحادیه اروپا متعهد شده اند بودجه  ۶۰۰میلیارد
دالر را طی پنج سال برای تامین مالی زیرساخت های مورد نیاز در
کشورهای در حال توسعه تامین کنند.
این طرح با عنوان "مشارکت برای زیرساختها و سرمایهگذاری
جهانی" ،قرار است با ابتکار "یک کمربند و یک جاده" چین رقابت
کند.

اوکراین
تشدید روند افزایش قیمت غالت و کرایه حمل با تداوم بحران اوکراین
افزایش همزمان قیمت غالت و نرخ کرایه حمل منجر به افزایش تقریبًا ۴
درصدی قیمت مواد غذایی مصرفی در سطح جهان شده که تقریبا نیمی از
این تاثیر به دلیل نرخ باالی کرایه حمل است.

برای اولین بار بعد از بیست سال ،ارزش برابری دالر و یورو یکسان شد.
سقوط ارزش یورو در اثر تورم در اروپا و افزایش ارزش دالر بعد از پاندمی کرونا
است.

با تشدید ازدحام در بنادر اروپا ،بازرگانان به قطارهای
باری که بین چین و اروپا حرکت می کنند ،روی آوردند
تجار بینالمللی و شرکتهای کشتیرانی در حال تقویت برنامههای
احتمالی مانند استفاده از قطارهای باری چین-اروپا برای مقابله با ازدحام در
بنادر بزرگ اروپا هستند.
تجار می گویند ،کاالهای دارای ارزش افزوده و فوری خود را به جای حمل
دریایی از طریق قطارهای بین قاره ای جابه جا خواهند کرد ،زیرا ترانزیت تایم
آنها قابل اعتمادتر است.
طبق گزارش رسانه ها ،حدود  ۶۰درصد کشتی هایی که در ماه های
آوریل و می سال جاری میالدی از اروپا به آسیا سفر می کردند ،با تاخیر مواجه
شدند.

هندوستان
با وجود توقف صادرات گندم ،هند با هدف کنترل قیمت گندم
در بازارهای داخلی در  ۱۳می  ۲۰۲۲تا کنون  ۱/۸میلیون تن گندم
هند ( ۴برابر سال گذشته) به کشورهایی که با کمبود غذا رو به
رو بوده اند از تاریخ  ۱۳ماه می  ۲۰۲۲تا  ۲۲ژوئن ارسال شده است.

هندوستان همچنان از طریق پاکستان به
افغانستان گندم اهدا می کند

ایران

جایگزینی پاکستان به جای بندر شهید بهشتی چابهار به عنوان
معبر اصلی ارسال محموله های گندم اهدایی دهلی نو به کابل
ارسال پانزدهمین محموله گندم هند به وزن  ۲۵۰۰تن به عنوان
کمک بشر دوستانه از طریق مرز عطاری-واگه و با عبور از خاک
پاکستان به افغانستان
تا کنون  ۳۶هزار تن گندم از سوی هند به افغانستان از طریق خاک
پاکستان ارسال شده و با تحویل  ۱۴هزار تن دیگر ،در مجموع  ۵۰هزار
تن گندم در سال  ۲۰۲۲به افغانستان اهدا خواهد شد.
آخرین بار و در  ۹ماهه اول سال  ،۱۳۹۹هندوستان از چابهار برای
ترانزیت  ۷۵هزار تن گندم اهدایی از مبدا بندر کاندال به مقصد
افغانستان از طریق بندر شهید بهشتی و مرز میلک استفاده کرد.
هندوستان همچنان از طریق پاکستان به افغانستان گندم اهدا
می کند

نخستین محموله مصالح ساختمانی صادراتی در منطقه ويژه اقتصادی بندر
نوشهر به کشتی به مقصد بندر آكتائو در كشور قزاقستان بارگیری شد.
سهم بندر نوشهر از عملکرد تناژی بنادر تجاری شمال ایران در سال ،۱۴۰۰
بالغ بر  ۱۳درصد و در بخش کانتینری ،حدود یک درصد بوده است.

مصر
پنجشنبه ( ۳۰ژوئن) ،جدیدترین و بزرگترین کشتی کانتینری جهان ،به نام
 EVER ARTمتعلق به خط کشتیرانی تایوانی  ،Evergreenکه از مالزی
به سمت بندر روتردام در حرکت بود ،از کانال سوئز عبور کرد.
کشتی  Ever Artقابلیت حمل  ۲۴۱۳۲کانتینر را دارد.

ژاپن
شینزو آبه ،نخست وزیر سابق ژاپن که در حین یک سخنرانی هدف
شلیک گلوله قرار گرفته بود ،درگذشت.

اروپا

ایران
وزیر راه و شهرسازی :با وضعیت فعلی حمل و نقل در ایران به جایی نمی رسیم.
اگر الزم باشد ،باید ساختمان وزارت راه و شهرسازی را بفروشیم و خط ریل رشت  -آستارا که  ۱۶۵کیلومتر طول دارد را بسازیم.
راه آهن ایران ،هم در حوزه زیرساخت و هم در بخش ناوگان شرایط خوبی ندارد.
کشتیرانی جمهوری اسالمی با هدف توسعه و تسهیل تجارت و حمل و نقل کاال با کشورهای نوار ساحلی خزر ،قرارداد ساخت دو فروند کشتی رو  -رو را امضا کرد.
این کشتی های رو – رو ،هر کدام با ظرفیت  ۴هزار تن و به طول  ۱۴۰متر (حداکثر طول برای کشتی های قابل تردد در دریای خزر و کانال ولگا) با عرض  ۸/۱۶و ارتفاع  ۵/۶توسط شرکت
صدرا ساخته می شوند.
قرار است این کشتی ها تا سال  ۱۴۰۳توسط صدرا آماده و تحویل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران شوند.

توافق ایران و روسیه برای ترانزیت ساالنه  ۱۰میلیون تن کاال از طریق مسیرهای ریلی و بنادر ایران بزودی اجرایی می شود.
با سرمایهگذاری روسها در بنادر شمالی و جنوبی ایران و توسعه خطوط ریلی می توانیم از این توافق به خوبی استفاده کرد.
به گفته معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ،مقدار کل ترانزیت کاال از خاک ایران در سال گذشته تنها  ۱۱/۵میلیون تن بوده است.
با انعقاد توافقنامه پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تصویب آن در مجالس کشورهای مذاکره کننده ،تعرفه گمرکی  ۸۰درصد کاالها میان
ایران و سایر کشورهای عضو به صفر میرسد.

