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مسعود پل مه خبر داد:

فیلم  سینمایی و 
سریال تلویزیونی 

دریابان بایندر 
ساخته می شود

رکوردشکنی کانال سوئز با وجود بحران کشتی Ever Givenبه پوتین بگویید کانال ولگا را باز کند
اداره دولتی مدیریت کانال سوئز اعالم کرد:کاپیتان داوود تفتی مدیرعامل کشتیرانی دریایی خزر:

به  تحریمی  شرایط  در  که  کشتی هایی 
با  مقایسه  در  می کنند  تردد  ایران 
ندارند  تردد  ایران  به  که  کشتی هایی 
می شوند  متحمل  را  زیادی  هزینه های 
افزایش  شد  باعث  موارد  همین  که 
از  بیشتر  ایران  برای  دریایی  کرایه 

باشد. دنیا  نقاط  دیگر 

روزبه مختاری

شرکت های  خشونت  و  بدرفتاری  از  پست  واشنگتن  واهی  ادعای 
کشتیرانی ایرانی با خدمه و دریانوردان خارجی
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با وجود گذشت چندین ماه از تصویب

ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
بر  را  کشور  اجرایی  دستگاه های  بر  نظارت 
است.  اسالمی گذاشته  عهده مجلس شورای 
بر  نظارت  تفحص،  و  تحقیق  سؤال،  تذکر، 
از  استیضاح  و  شوراها  و  هیئت ها  مجامع، 
به  نظارت  امر  در  که  است  ابزارهایی  جمله 
شورای  می آید.مجلس  ملت  وکالی  کمک 
و  قانون گذاری  نهاد  عالی ترین  که  اسالمی 
براساس  بر عملکرد دستگاه هاست،  ناظر  قوه 
قانون هرگاه که بخواهد می تواند در عملکرد 
مورد  در  یا  و  اجرایی  دستگاه های  مسئوالن 
نظارتی  ویژه   ابزارهای  از  کشور  امور  اداره 

دارد  بر عهده  نیز  نظارتی  قانونگذاری، مسئولیت های  بر وظیفه  اسالمی عالوه  بهره گیرد.مجلس شورای  خود 
ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس هستند. که تذکر، تحقیق و تفحص، سوال و استیضاح از جمله 

درخواست  خود،  علنی  جلسه   165 در  ملت  وکالی  تسنیم،  از  نقل  به  مجلس  قوانین  معاونت  گزارش  بر  بنا 
112 سوال از وزرای دولت و 24 تحقیق و تفحص داشته اند که از سوی هیئت رئیسه اعالم وصول شده است.

فارغ از تمام این ابزارهای نظارتی، تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان ها و دستگاه ها وظیفه ای است که اصل 
76 قانون اساسی آن را منحصر به مجلس شورای اسالمی دانسته به قوه مقننه کشور این حق را می دهد تا 

در تمام امور کشور تحقیق و تفحص کند.
تقاضای  رد  یا  تصویب  بر  مبنی  را  خود  گزارش  روز   10 مدت  تا  بررسی  از  پس  باید  هم  مربوطه  کمیسیون 
بعد مجلس  نوبت در دستور هفته  از  این گزارش خارج  ارائه دهد.  رئیسه مجلس   به هیئت  تفحص  و  تحقیق 
به  موضوع  تفحص،  و  تحقیق  انجام  تصویب  صورت  در  می شود.  گذاشته  ملت  وکالی  رای  به  و  گرفته  قرار 
همان کمیسیون تخصصی ارجاع می شود. کمیسیون هم موظف است در مدت 20 روز اعضای هیئت تحقیق 

و تفحص را تعیین کند.
براساس تبصره 8 ماده 214 آئین نامه داخلی مجلس، مهلت انجام تحقیق و تفحص 6 ماه از تاریخ صدور ابالغ 
اعضای هیئت است و در صورت ضرورت با درخواست هیئت تحقیق و تفحص و تصویب هیئت رئیسه مجلس 

تا 6 ماه دیگر قابل تمدید است.
»قرائت  مرحله  به  کدام  هیچ  اما  است  شده  مطرح  یازدهم  مجلس  ابتدایی  ماه   20 در  تفحص   و  تحقیق   24
بنادر به تصویب  از سازمان  گزارش« نرسیده است. همچنین در شهریور ماه امسال بود که تحقیق و تفحص 
زمانی  گذشت  با  اما  رسید  مجلس 
مجلس  به  گزارش  این  هنوز  طوالنی 

ارائه نشده است. 
 

در ماه های گذشته بحــث تحقیــق و 
توســط  بنــادر  ســازمان  از  تفحــص 
مجلــس  نماینــدگان  از  برخــی 
ایــن  نهایــت  در  کــه  شــد  مطــرح 
علنـی  جلسـه  در  اسـالمی  شـورای  مجلـس  نماینـدگان  رسـید.  تصویـب  بـه  بررسـی  بـرای  موضــوع 
از عملکـرد سـازمان بنـادر و  یکشـنبه 14 شـهریور 1400 در جریـان بررسـی تقاضـای تحقیـق و تفحـص 
و  تحقیق  بـا  تقاضـا  ایـن  مخالفـان  و  موافقـان  نظـرات  اسـتماع  از  پـس  نهایتـا  و  گرفتـه  قـرار  دریانـوردی 

کردنـد. موافقـت  تفحـص 

 236 مجمـوع  از  ممتنـع  رأی   8 و  مخالـف  رأی   30 موافـق،  رأی   180 بـا  ملـت  وکالی  اسـت،  گفتنـی 
بنـادر و دریانـوردی موافقـت کردند. از عملکـرد سـازمان  با تحقیـق و تفحص  نماینـده حاضـر در مجلـس 

اختیـارات  بـه  دریانـوردی  و  بنــادر  ســازمان  در  مفســده  کانــون  اصلیتریــن  کارشناســان  گفتــه  بــه 
بــاز میگــردد. نامــه معامــات آن  آییــن  قالـب مـاده31  بنـادر در  تـام هیئـت عامـل سـازمان 

برخـی  کـه  شـده  مطـرح  کارشناسـان  سـوی  از  واگذاریها  نحـوه  درخصـوص  ابهاماتـی  اسـاس  برایـن 
خلیـج  نفتـی  بنـدر  حـوزه  در  جملـه  از  بنـادر  سـازمان  در  اکـران  بـدون  و  مونوپلـی  کامـال  واگذاریهـای 
اسـکله  پسـت  چندیـن  و  لولـه  نفتـی، خطـوط  اراضـی  از  نیمـی  از  بیـش  انحصـاری  واگـذاری  در  فـارس، 
کـردن  تبدیـل  و  سـو  یـک  از  دارد  بانـک  چندیـن  بـه  معوقـه  کالن  بدهـی  کـه  شـرکتی  بـه   ... و  نفتـی 
کـه  اسـت  اقداماتـی  از  ای  گوشـه  تنهـا  فـرد،  ایـن  وثیقـه  عنـوان  بـه  بنـادر  سـازمان  بـه  متعلـق  اراضـی 
سـازمان  تاکنـون  و  گرفته  31 صـورت  مـاده  بسـتر  بـر  کشـور  جاریـه  قوانیـن  و  قواعـد  تمامـی  بـر خالف 

نبوده اسـت. ابهامات  ایـن  بنـادر و دریانـوردی پاسـخگوی 

    شرکت CMA CGM در خبری که اخیرا 
کرده  اعالم  کرده  منتشر  خود  سایت  وب  در 
نام  به  اش  تابعه  از شرکت های  یکی  که  است 
فرمول  جدید  فصل  در   CEVA Logistics
موضوعات  کامل  وظیقه   2022 سال  در   1
این  در  را  فراری  تیم  موردنیاز  لجستیکی 

داشت. خواهد  عهده  به  مسابقات 

 1 فرمول  مسابقات  که  است  ذکر  به  الزم 
هرساله در 23  هفته و در 23 پیست متفاوت 
در  تا  میشود  برگزار  مختلف  کشورهای  در 
مشخص  هرساله  مسابقات  قهرمان  نهایت 
شود.  مسابقات امسال از تاریخ 18 مارس در 
ابوظبی  در  نوامبر   18 در  و  شده  آغاز  بحرین 

رسید.  خواهد  پایان  به 

هایی  پیست  که  است  ذکر  به  الزم  همچنین 
سعودی،  عربستان  استرالیا،  کشورهای  در 
اسپانیا،  آمریکا،  متحده  ایاالت  ایتالیا،  بحرین، 
اتریش،  کانادا،  انگلستان،  آذربایجان،  موناکو، 
ایتالیا،  هلند،  بلژیک،  مجارستان،  فرانسه، 
متحده،  ایاالت  ژاپن،  سنگاپور،  روسیه، 
امسال  میزبانان  امارات  و  برزیل  مکزیک، 

بود. خواهند   1 فرمول  مسابقات 

مسابقات  برگزاری  تقویم  داشت  توجه  باید 
و  تجهیزات  نقل  و  حمل  و  لجستیک 
اهمیت  با  بسیار  را  مسابقات  خودروهای 
 CEVA Logistics شرکت  البته  می کند. 
مسابقات  خودروهای  لجستیکی  پشتیبانی 

GT شرکت فراری را نیز به عهده دارد. 

 CEVA Logistics همکاری 
جدید  فصل  برای  فراری  با 

فرمول 1

سازمان  از  تفحص  و  تحقیق 
بنادر؛ هنوز بدون نتیجه

گاز  صادرات  برای  مذاکرات  عمان  به  عبدالهیان  امیر  سفر  از  پس      
کرده  آمادگی  اعالم  قبال  عمان  شد.  سرگرفته  از  مجدد  عمان  به  ایران 
گاز  از  بخشی  دارد  بنا  عمان  برساند.  هم  یمن  به  را  ایران  گاز  که 

کند. صادر  و   LNG به  تبدیل  را  ایران  از  وارداتی 

آخرین وضعیت تفحصاستیضاحسوالعنوان  و  تحقیق 

---مسترد شده/ رد شده

بررسی 24-78تحت 

--34طرح در جلسه علنی

24-112جمع کل
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اداره دولتی مدیریت کانال سوئز اعالم کرد:

براساس گزارشات منتشر شده از منابع مختلف تعداد 
سوئز  کانال  از   2021 سال  در  بیشتری  های  کشتی 
توسط کشتی 400 متری  کانال  بسته شدن  با وجود 
پاندمی  تاثیرات  همچنین  و   Ever Green شرکت 
مربوطه  مسئول  اعالم  براساس  اند.  کرده  عبور  کرونا 
آینده و  این تعداد در سال  در مصر تصور میشود که 
در زمانی که پروژه گسترش کانال انجام شود باز هم 

رشد خواهد کرد. 

اسامه ربیع عضو هیات مدیره و مدیر اجرایی مسئول 
در کانال سوئز در مصاحبه ای که اخیرا با یکی از شبکه 
های تلویزیونی صورت داده اعالم کرده است که کانال 
از طریق عبور دادن 20694 کشتی در سال  از  سوئز 
بوجود  را  دالر  میلیارد   6.3 معادل  درآمدی   2021

آورده است. 

بیشتری  افزایش  ارقام در سال 2022  این  افزود:  وی 
که  ای  هزینه  رقم  اینکه  وجود  با  و  داشت  خواهد 
در  سوئز  کانال  از  عبور  برای  کشتیرانی  های  شرکت 
سال 2022 باید بپردازند 6 درصد اضافه شده است اما 
بدلیل ساخته شدن کشتی های جدید در سال آینده 

رشد بیشتری خواهیم داشت. 

 LNG اسامه ربیع ادامه داد: کشتی هایی که از سوخت
معاف هستند.  قیمت  افزایش  این  از  میکنند  استفاده 
میکنند  استفاده  سوختی  که  هایی  کشتی  همچنین 
نیز  دارند  تطابق  ملل  سازمان  استانداردهای  با  که 
شامل تخفیف خواهند شد. البته ممکن است در آینده 
تغییراتی در این برنامه اعالم صورت بگیرد چون هنوز 

به شکل رسمی این موضوع را اعالم نکرده ایم. 

این مسئول اجرایی کانال سوئز در پایان گفت: پروژه 
جریان  در  سوئز  کانال  سازی  عمیق  و  سازی  عریض 
است و در ماه جوالیی 2023 به پایان میرسد که به ما 
اجازه میدهد که مقدار 28 درصد بیشتر پذیرای کشتی 

های عبوری باشیم. 

 )CANSI( چین  سازی  کشتی  صنعت  ملی  انجمن 
است:  است گفته  منتشر کرده  اخیرا  در گزارشی که 
کارخانه های کشتی سازی چینی در سه آمار اصلی 
خود  از   2021 سال  در  را  آمار  باالترین  صنعت  این 
سفارش  تعداد  باالترین  مورد  سه  اند.  داده  نشان 
های  سفارش  و  جدید  سفارش  تعداد  شده،  تکمیل 
هستند  بندی  رتبه  این  معیارهای  از  انجام  حال  در 
که نشان میدهد در 14 سال آینده این شرکت های 
خواهند  دست  در  را  بلندمدتی  برنامه  سازی  کشتی 

داشت. 
شرکت های کشتی سازی چینی 50 درصد سفارش 
دارند.  دست  در  را  کشتی  ساخت  جهانی  های 
 )CSSC( همچنین شرکت کشتی سازی دولتی چین
اخیرا  بزرگترین شرکت کشتی سازی چین است  که 
هیوندای  سنگین  صنایع  از شرکت  بار  اولین  برای  و 
سازی  کشتی  شرکت  بزرگترین  عنوان  و  کرده  عبور 

جهان را نیز به خود اختصاص داده است. 
شرکت کشتی سازی دولتی چین تعداد 206 کشتی 
به سفارش دهندگان خود تحویل  را در سال 2021 
های  سفارش  درصد   20.2 تعداد  این  که  است  داده 
سفارش  ارزش  است.  بوده   2021 سال  در  جهانی 
های جدید شرکت کشتی سازی دولتی چین به 130 
میلیارد یوآن یعنی 20.49 میلیارد دالر رسیده است. 
چین  دولتی  سازی  کشتی  شرکت  حاضر  حال  در 
میلیون   41.953 میزان  به  هایی  سفارش   )CSSC(
تن را در دست دارد که در سال 2021 از معیارهای 

خود نیز پیشی گرفته است.
چین  سازی  کشتی  صنعت  ملی  انجمن  گزارش 
شرکت  که  میکند  اشاره  موضوع  این  به  همچنین 
کشتی سازی دولتی چین موقعیت های بسیار خوبی 

دریایی  نقل  و  حمل  صنعت  گسترش  برای  نیز  را 
 2021 سال  در  و  است  آورده  بدست  جهان  در 
غیرچینی  های  شرکت  با  را  متعددی  قراردادهای 
شرکت   ،CMA CGM فرانسوی  شرکت  مانند 
و   Mediterranean Shipping Co سوئیسی 

شرکت کانادایی Seaspan امضا کرده است.
قرارداد ساخت 22 کشتی کانتینری از طرف شرکت 
CMA CGM، ارزشی معادل 15 میلیارد یوآن داشته 
سازی  کشتی  های  شرکت  میان  در  رکورد  یک  و 
کشتی  شرکت  که  قراردادهایی  است.  چین  داخلی 
سازی دولتی چین در سال 2021 بدست آورده است 
یک سوم سفارش  و  کرده  عبور  یوآن  میلیارد   68 از 
های جهانی در این سال بوده است و این شرکت را 
بهترین شرکت جهانی کشتی سازی در جهان تبدیل 

کرده است.  
دولتی در چین  ارقامی که مسئولین  و  آمار  براساس 
به رسانه های مختلف ارائه داده اند نشان از آن دارد 

سازی  کشتی  های چین  2021 شرکت  سال  در  که 
زیاد  بسیار  مشکالت  عالرغم  را  خوبی  بسیار  رشد 
البته برخی  این گزارش ها  براساس  اند.  تجربه کرده 
مسائل  دیگر  و  مواد  تامین  راستای  در  مشکالت  از 
صنعت  این  بر  کرونا  اپیدمی  راستای  در  لجستیکی 
در  تغییر  و  تاخیر  همچون  مشکالتی  هم  چین  در 
ها  گزارش  طبق  اما  است  کرده  ایجاد  را  ها   هزینه 
و  حل  دهندگان  سفارش  با  مذاکره  با  مشکالت  این 

فصل شده است.
طبق این گزارش ها با وجود کنترل بسیار خوب کرونا 
از  کشتی  ساخت  داخلی  های  درخواست  چین  در 
درخواست های خارجی نیز بیشتر شده است. برخی 
از مسئوالن میگویند که خریداران چینی نیز ترجیح 
که  کنند  انتخاب  را  داخلی  سازان  کشتی  میدهند، 
باعث شده کشتی سازی چین از شرکت هایی مانند 

هیوندای پیشی بگیرند. 

با وجود اپیدمی کرونا؛

رکوردشکنی کانال سوئز با وجود 
Ever Given بحران کشتی

رکوردها  تمام  چین  سازی  کشتی 
را در سال 2021 شکست 
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در نتیجه 850 میلیون دالر سرمایه گذاری دولتی

جدید،  کرین  گنتری  سه  خرید  برای  گذاری  سرمایه 
ساخت یک اسکله جدید و عمیق تر کردن بندر بوده 

است. 
اشاره  با  بوستون  بندر  اجرایی  مدیر  میران  مارک 
های  کشتی  از  جدیدی  کالس  ورود  از  ما  اینکه  به 
کانتینری به بندر بوستون شگفت زده هستیم، افزود: 
است  بزرگ  های  کشتی  ورود  آماده  ما  بندر  اینکه 

امکان فعالیت ترمینال ما را گسترش داده است. 
وی با تشکر از اداره بندر ماساچوست و دولت فدرال 
این  در  دولتی  گذاری  سرمایه  برای  مربوطه  ایالت  و 
عرصه و تبدیل بندر بوستون به بندری رقابت پذیر و 
آماده برای رشد گفت: تجهیزات و امکانات کنونی ما 
فرصت های جدیدی را برای مشتریان ما ایجاد کرده 
وارد کرده و  یا  را صادر  بیشتری  است که محصوالت 
امکان  تاکنون  که  آورند  بوجود  را  المللی  بین  ارتباط 

پذیر نبوده است. 
الزم به ذکر است ترمینال کانلی تنها بندر کانتینری 
نیوانگلند است که به 2500 صادرکننده و واردکننده 
نیوانگلند خدمت رسانی میکند. ترمینال های عمومی 
ماساچوست  بندر  اداره  به  متعلق  بوستون  بندر  در 

است. 
 neo-panamax جدید  های  جرثقیل  همچنین 
 ZPMC خریداری شده برای این بندر توسط شرکت

در چین ساخته شده است. 

و  اخیرا  بوستون  بندر  شده  منتشر  اطالعات  براساس 
بعد ای پروژه 850 میلیون دالری، پذیرای بزرگترین 
کشتی ای بوده است که تاکنون به این بندر راه یافته 

است.
شرکت  به  متعلق   MV Ever Fortune کشتی 
کانتینری  ترمینال  به  گذشته  یکشنبه  روز  اورگرین 
بندر بوستون رسیده است. طول این کشتی به اندازه 
سه زمین فوتبال است که در سال 2020 ساخته شده 
و بوستون را به تعدادی از بنادر در شرق آسیا از طریق 

کانال پاناما متصل میکند. 
850 میلیون دالر سرمایه گذاری صورت گرفته برای 
مدرن سازی و گسترش ترمینال کانلی و الیروبی بندر 
را  ها  اینگونه کشتی  ورود  امکان  و  است  هزینه شده 
این  از  دیگری  بخش  آنکه  ضمن  است.  کرده  ایجاد 

کانتینری  کشتیرانی  قیمت  جهانی  مرکب  نمایه 
قیمت  و  درصدی   1.6 رشد  از  نشان   Drewry
هفته  در  فوت   40 کانتینر  هر  برای  دالری   9.698
درصد   2.9 جاری  هفته  در  اما  داشت  گذشته  های 

کاهش مواجه بوده است.

1.6 درصد رشد  نمایه مرکب در هفته های گذشته 
قیمت  از  بیشتر  درصد   82 هنوز  و  است  داشته 
شرکت  توسط  که  نمایه  میانگین  است.  آینده  سال 
که  دارد  آن  از  نشان  است  شده  آماده   Drewry
 9551 فوتی   40 کانتینرهای  برای  کنونی  قیمت 
سال   5 میانگین  بیشتر  دالر   6.656 که  است  دالر 
گذشته به ارزش 2.895 دالر برای کانتینر 40 فوتی 

است. 
آرام  اقیانوس  در  که  خطوطی  در  اسپات  هر  قیمت 

در  متوالی  هفته  هفتمین  برای  میکنند  فعالیت 
تا  شانگهای  از  نقل  و  حمل  نرخ  است.  رشد  حال 
و  کرده  رشد  دالر   576 یا  درصد   5 آنجلس  لس 
تا  شانگهای  از  ها  نرخ  و  رسیده  دالر   11.197 به 
به  و  داشته  رشد  دالر   216 یا  درصد   2 نیویورک 
رسیده  فوتی   40 کانتینرهای  برای  دالر   13.987
نیویورک  به  رتردام  از  ها  نرخ  که  همانطوری  است. 
1 درصد رشد داشته و به 6.292 دالر رسیده است. 
درصد   5 شانگهای  تا  رتردام  میان  ها  نرخ  البته 

کاهش داشته است. 
ضمن آنکه خطوط میان شانگهای-جنوا و نیویورک-
این  هستند.  گذشته  های  هفته  حدود  در  رتردام 
 Drewry شرکت  که  گرفته  شکل  درصورتی  اتفاق 
آینده  هفته  در  ها  نرخ  که  بود  کرده  بینی  پیش 

بود.  همچنان صعودی خواهد 

گزارشی  در  اخیرا  پلتس  گلوبال  پی  اس     
در  ایران  می شود  پیش بینی  که  است  آورده 
صادر  جی  ال پی  تن  میلیون   6 حدود   2022
ایران،  محصول  این  خریدار  اصلی ترین  و  کند 
اعمال شده  تحریم های  آمریکا  اگر  باشد.  چین 
ایران را بردارد،  انرژی  توسط ترامپ بر بخش 
این مقدار می تواند باالتر از این رقم هم باشد.

صادرات  میزان  منابع،  برخی  پیش بینی  طبق 
ال پی جی ایران با توجه به در دسترس بودن 
هزار   530 تا   450 حدود  الزم،  نفت کش های 

تن در ماه خواهد بود.
اما  است  روبه افزایش  ایران  جی  ال پی  تولید 
بنادر  در  موجود  نفت کش های  تعداد  مشکل 
ال پی  واردکننده  اصلی ترین  است. چین  ایران 

جی ایران در 2022 خواهد بود.
ماه سال  ایران در آخرین  ال پی جی  صادرات 
رسید.  تن   531000 به  میالدی  گذشته 
در  و  تن   539500 نوامبر  ماه  در  کشور  این 
جی  ال پی  تن   363500 گذشته  سال  اکتبر 
ایران  صادراتی  محموله های  بود.  کرده  صادر 
بودند.صادرات  بوتان  و  پروپان  از  ترکیبی 
گذشته  سال  سپتامبر  در  ایران  جی  ال پی 
و  بود  رسیده  تن  هزار   556 اوج  به  میالدی 
در دو ماه قبل از آن هم حدود 500 هزار تن 
جی  ال پی  صادرات  تجاری  منابع  بود.برخی 
 5.6 حدود  را  میالدی  جاری  سال  در  ایران 
سال  تن  میلیون   5.5 از  باالتر  و  تن  میلیون 
تحلیلگران عقیده  اما  تخمین می زنند،  گذشته 
تن  میلیون   1.9 را  خود  صادرات  ایران  دارند 

افزایش می دهد. در 2022 
مقدار  چین  می دهند  نشان  صنعتی  اطالعات 
در  را  ایران  جی  ال پی  تن  میلیون   4.94
2019، 3.85 میلیون تن در 2020 و 1.965 
وارد   2021 مه  ماه  تا  ژانویه  از  تن  میلیون 

بود. کرده 
جی  ال پی  صادرات  افزایش  مانع  اصلی ترین 
که  است  محدودیت هایی  آسیا  به  ایران 
کشتیرانی  و  تجارت  بین المللی  شرکت های 

هستند. مواجه  آن  با  تحریم ها  به خاطر 
صادرات  می دهند  نشان  تجاری  اطالعات 
میالدی حدود  گذشته  سال  دسامبر  در  ایران 
بوتان  تن  هزار   215 و  پروپان  تن  هزار   316
بیشتر  محموله ها  این  بارگیری  بنادر  و  بوده  
عسلویه و گاهی بندر سیراف در استان بوشهر 

بوده اند.

 LPG روند رو به رشد صادرات
ایران و نیاز به کشتی های تانکر

 :Drewry
قیمت کشتیرانی کانتینری بعد از چند هفته رشد کاهش پیدا کرد

بزرگترین  پذیرای  بوستون  بندر 
کشتی های جهان خواهد بود

نمایشگاه  مرکز  در  ژوئن   10 تا   6 تاریخ  از   2022  Posidonia نمایشگاه 
برگزار  کشتیرانی  بزرگ  شرکت های  حضور  با  یونان  در  متروپولیتین 

د می شو
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همایش ملی ایران و همسایگان صبح دوشنبه 4 بهمن 
ماه با حضور سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی رییس 
مرکز آینده پژوهی جهان اسالم، احمد وحیدی وزیر 
کشور و سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و 
کشتیرانی  انجمن  دبیرکل  مه  پل  مسعود  و  دارایی 
و  داخلی  مهمانان  دیگر  و  ایران  وابسته  خدمات  و 
خارجی در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت 

امورخارجه برگزار شد.

خدمات  و  کشتیرانی  انجمن  دبیرکل  مه  پل  مسعود 
بدلیل  این همایش گفت:  از  بخشی  در  ایران  وابسته 
ورود برخی نگاه ها به مباحث اقتصادی در کریدورهای 
ترانزیتی در سال های گذشته، مزیت نسبی و مطلقی 
که در سال های گذشته داشته ایم را از دست داده ایم. 
و  ما  اقدامات  گذشته  سال   20 خالل  در  افزود:  وی 
شده  باعث  موازنه ای  رویکرد  وجود  عدم  همچنین 
است که موقعیت های استراتژیکی که داشته ایم را به 

همسایگان خود بسپاریم.

خال  از  ما  همسایگان  این  اینکه  به  اشاره  با  مه  پل 
البته  داد:  ادامه  بردند  را  کافی  استفاده  آمده  بوجود 
تهدیدات  غالب  در  آمریکا  خصمانه  سیاست های 
از  کشورها  سایر  که  است  شده  موجب  تحریمی 
درنهایت  تا  کننده  استفاده  تجاری  کریدورهای  دیگر 

ترانزیت کاال از ایران فاقد توجیه اقتصادی باشد. 

ایران  وابسته  خدمات  و  کشتیرانی  انجمن  دبیرکل   
مستلزم   70 دهه  طالیی  روزهای  به  بازگشت  افزود: 
ترانزیت،  از  عیار  تمام  برای حمایت  نظام  قاطع  اراده 
فرماندهی،  شمایل  در  واحد  مدیریت  آوردن  بوجود 
این  گسترش  برای  تسهیالت  ایجاد  و  قوانین  تنقیح 

صنعت است.

و  کشتیرانی  انجمن  رییس  نایب  نیک پی،  محمد 
خدمات وابسته ایران در گفتگویی که با رسانه سازمان 
بنادر و دریانوردی داشته است با تاکید بر حمایت این 
انجمن از توسعه کمی و کیفی نیروها در حوزه بندری 
و دریایی، گفت: در رابطه با ضرورت بکارگیری نیروی 
لزوم  و  بندری  و  دریایی  حوزه  در  متخصص  انسانی 
به  نسبت  بنادر  با درخواست سازمان  موافقت مجلس 
جذب و بورسیه کردن دانشجو در دانشگاه های داخلی 
کشور در رشته های علوم و فنون دریایی و بندری از 
منابع داخلی خود رویکرد سازمان بنادر و دریانوردی 
از  دارد  است چرا که قصد  احترام  قابل  راستا  این  در 
محل منابع خود هزینه جذب دانشجو در رشته های 

علوم و فنون دریایی را تامین کند.

شاهد  کشور  ساحلی  نوار  در  اینکه  به  اشاره  با  وی   
جمعیت کم برخوردار هستیم، عنوان کرد: در صورتی 
نحو  به  از ظرفیت جمعیت ساحلی کشور  بتوانیم  که 
مطلوب استفاده کنیم و امکان تحصیل آنها در حوزه 
و  رشد  شاهد  آوریم،  وجود  به  را  بندری  و  دریایی 

شکوفایی این مناطق خواهیم بود.
 

نایب رییس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران 
افزود: عالوه بر این سازمان بنادر و دریانوردی، ارگان 
های دریایی، بخش خصوصی و بخش دولتی می توانند 
بندری  و  دریایی  حوزه  در  نیروها  شدن  تخصصی  از 

بهره مند شوند.
 

بازار کار  العاده  باید از ظرفیت فوق  اینکه  با بیان  وی 
نگاه  کرد:  تاکید  برد،  بهره  بندری  و  دریایی  حوزه 
سازمان بنادر و دریانوردی در راستای تخصصی شدن 
نیروها و توسعه کمی و کیفی منابع انسانی در حوزه 
و  کشتیرانی  انجمن  حمایت  مورد  بندری  و  دریایی 
آن  از  ویژه  صورت  به  و  است  ایران  وابسته  خدمات 

استقبال می کنیم.

با  دفاع مقدس  سینمایی  انجمن  در  نشستی  اخیرا 
غالمعلی  دریابان  با  رابطه  در  آثاری  ساخت  محور 
دبیرکل  مه  پل  مسعود  است.  شده  برگزار  بایندر 
که  ایران  وابسته  خدمات  و  کشتیرانی  انجمن 
رابطه  در  بوده  جلسه  این  در  حاضر  افراد  از  یکی 
در  بایندر  غالمعلی  گفت:  شهید  این  شخصیت  با 
اشغال  با  نظامی  مواجه  در  و   1320 شهریور   3
رسید.  شهادت  به  خرمشهر  در  انگلیسی  گران 
در  ایران  نوین  دریایی  نیروی  موسس  ایشان 
وی  رشادت های  و  است  بوده  خودش  زمانی  مقطع 
با  مقابله  برای  خوزستان  مردم  همبستگی  موجب 

می گردد.  انگلیسی  متجاوزان 
طی  گفت:   جلسه  این  با  رابطه  در  همچنین  وی 
تاریخی  و  میدانی  مطالعات  با  و  گذشته  سال   5
و  داخلی  اسناد  کلیه  استناد  به  و  گرفته  صورت 
داخلی  گران  تحلیل  و  مورخین  نظرات  و  خارجی 
تلویزیونی  و  سینمایی  اثر  این  نامه  فیلم  خارجی  و 
این جلسه قرار شد که مسیر  تهیه شده است و در 
یک  عنوان  به  ایشان  معرفی  برای  اثر  این  تولید 
به  شود.الزم  آغاز  استکبارستیز  و  تاریخی  اسطوره 
انجمن  از  نمایندگانی  نشست  این  در  که  است  ذکر 
فتح،  روایت  بنیادفرهنگی  مقدس،  دفاع  سینمایی 
فرماندهی  ستاد  و  ارتش  راهبردی  دریایی  نیروی 

داشتند.   ایران حضور  اسالمی  ارتش جمهوری 

در همایش ملی ایران و همسایگان مطرح شد

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران:

پل مه: بازگشت به روزهای طالیی 
گذشته مستلزم اراده قاطع نظام در 

حمایت از صنعت حمل ونقل است

مناسب  آموزش  با  باید  نیک پی: 
کار  بازار  العاده  فوق  ظرفیت  از 

حوزه دریایی و بندری بهره برد

تلویزیونی  سریال  و  فیلم سینمایی 
ساخته  بایندر  غالمعلی  دریابان 

می شود
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با تایید رسانه هندی:

ایران و هند یک مسیر مستقیم تجارت کاال بین بندر 
چابهار ایران و دو بندر ناواشیوا و کاندال در غرب هند 
کاالها  و  زده  دور  را  پاکستان  تا  می کنند  راه اندازی 

را به افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی برسانند.
تریبون ایندیا تایید اینکه یک مسیر تجارت کانتینری 
ناواشیوا  بندر  دو  و  ایران  چابهار  بندر  بین  مستقیم 
اعالم  شده است  راه اندازی  هند  غرب  در  کاندال  و 
در  مسیر  این  از  کانتینری  محموله  اولین  است  کرده 
شانزدهم فوریه وارد بندر شهید بهشتی ایران خواهد 

شد.
بین  دیگری  کشتیرانی  خطوط   2017 در  قبال  هند 
افتتاح  موندرا  و  بمبئی  بنادر  و  ایران  چابهار  بندر 
دو  بین  مستقیم  دریانوردی  مسیر  دومین  کرده است. 
کشور در ژانویه 2019 افتتاح شد. این مسیر از بنادر 
بمبئی، موندرا، کاندال و چابهار عبور کرده و در نهایت 
این  از  هند  می رسد.  ایران  جنوب  در  بندرعباس  به 
و  افغانستان  به  کاال  برای حمل  کشتیرانی  مسیرهای 
کشورهای  همچنین  و  خلیج فارس  حاشیه  کشورهای 
آسیای مرکزی استفاده می کند. هند می تواند از طریق 
را  کاالهای خود  و  زده  دور  را  پاکستان  چابهار،  بندر 
به این ترتیب  برساند.  مرکزی  آسیای  و  افغانستان  به 

افغانستان از طریق دریا به هند متصل می شود.
ایران پروژه ای برای نصب و راه اندازی تجهیزات مدرن 
بارگیری و تخلیه بار در بندر شهید بهشتی چابهار در 

اختیار هند قرار داده است.

اولین نشست سه جانبه هند، ایران و ازبکستان در ماه 
کشورهای  با  ارتباطی  مسیرهای  توسعه  برای  گذشته 

آسیای مرکزی برگزار شد.

 CMA CGM اوایل این ماه بود که خبر رسید شرکت
قرار است قرارداد بزرگی را برای عملیات ذخیره سازی 
و سوخت رسانی LNG به کشتی های خود در یکی از 
که  است  رسیده  خبر  اکنون  و  کند  امضا  چین  بنادر 
تبدیل شدن  برای  را  ساله   10 قراردادی  این شرکت 
این شرکت به مهره مهم عملیات اولین مجموعه بهره 
بردار و ذخیره سازی LNG در چین امضا کرده است. 
این شرکت در بیانیه ای که در وب سایت خود منتشر 
لجستیک  شرکت  با  را  خود  قرارداد  ما  میگوید  کرده 
تا  ایم  کرده  امضا  اینترنشنال  شانگهای  گروه  چینی 
آغاز   Yangshan بندری  ناحیه  در  را  خود  فعالیت 

کنیم.
است  قرار  آینده  سال   10 قرارداد طی  این  اساس  بر 
کشتی های دوگانه سوز کانیتنری با ظرفیت 15.000 
مسیر  در  که   CMA CGM شرکت  به  متعلق   TEU
منطقه  در  می کنند  فعالیت  آنجلس  لس  تا  چین 
گروه  کنند.  دریافت   LNG سوخت   Yangshan
 LNG رسان  سوخت  کشتی  از  اینترنشنال  شانگهای 
جدید خود با ظرفیت 20.000 مترمکعب برای انجام 

این عملیات استفاده خواهد کرد.  
لجستیک  شرکت  یک  اینترنشنال  شانگهای  گروه 
است.  تأسیس شده   2003 سال  در  که  است،  چینی 
این  امضا  راستای  در  خود  بیانیه  در  شرکت  این 
قرارداد آورده است: به عنوان یکی از برترین ترمینال 
اینترنشنال  شانگهای  گروه  المللی  بین  اپراتورهای 
سبز  توسعه  چارچوب  که  است  داشته  تالش  همواره 
ابعاد  تمام  در  را  فسیلی  از سوخت  استفاده  و کاهش 
این  دنبال  همواره  ما  و  گیرد  نظر  در  را  بندر  توسعه 
هستیم که در رسانه توسعه بنادر از زوایای مختلف به 

عنوان رهبر بازار معرفی شویم. 

خبرنگار  با  گفت وگو  در  ماه  بهمن   5 آقایی  بهروز 
داشت:  اظهار  مکران  سواحل  در  تسنیم  خبرگزاری 
وزیر  معاون  حضور  با  ازبکستان  اقتصادی  هیئت 
امروز  کشور  این  تجارت  وزیر  معاون  و  حمل ونقل 
این  الحاق  نهایی  مراحل  تا  داشت  در چابهار حضور 

نهایی شود. توافق  نامه چابهار  به  کشور 
وی افزود: پیش نویس این الحاق آماده شده است و 
ازبکستان  تهران،  آینده در نشستی در  ماه  طی یک 
رسماً به توافق  نامه بین المللی چابهار اضافه می شود، 
جدیدی  مرحله  وارد  توافق نامه  عماًل  الحاق  این  با 

می شود.
بلوچستان  و  سیستان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
تجاری مشترک  داالن  ایجاد  توافق نامه  کرد:  تصریح 
ایران، افغانستان و هندوستان خردادماه 95 با حضور 
توافق نامه  این  برمبنای  شد،  امضا  کشور  سه  سران 
که به تأیید و تصویب مجالس هر سه کشور رسیده 
از  را  افغانستان  با  خود  تجاری  تبادالت  هند  است 
راه چابهار انجام می دهد و پورت اپراتوری بخشی از 
بهشتی  شهید  بندر  توسعه  طرح  اول  فاز  اسلکه های 
را هم با همکاری شریک ایرانی عهده  دار شده است.
آقایی گفت: هند هم چنین 85 میلیون دالر را صرف 

بندر  این  در  بارگیری  و  تخلیه  تجهیزات  خریداری 
و  شده  وارد  آن  ساحلی  جرثقیل   4 که  است  کرده 
این  در  هم  افغانستان  است؛  ساخت  درحال  بقیه 
توافق نامه مبادالت تجاری خود با هند را با سهولت 
محموله  چندین  تاکنون  و  می دهد  انجام  بیشتری 
این  صادراتی  اقالم  و  تره بار  میوه،  شامل  صادراتی 

کشور به هندوستان از چابهار ترانزیت شده است.
اضافه  توافق نامه  این  افق  کرد:  خاطرنشان  وی 
آسیای  مشترک المنافع  حوزه  کشورهای  همه  شدن 
مرکزی و بسط آن به قفقاز و شرق اروپاست چراکه 
به صرفه ترین، ایمن ترین و اقتصادی ترین راه مبادالت 
کره  روی  جمعیت  نفر  میلیارد   3 بیش از  تجاری 
زمین در کشورهای حوزه اقیانوس هند و کشورهای 
است  چابهار  بندر  اروپا  شرق  و  قفقاز  میانه،  آسیای 
به زودی  بین المللی  کارشناسان  به گواه  بندر  این  و 
اروپا، آسیا  برای تجارت  جایگزین مسیر کانال سوئز 

و آفریقا می شود. 
الزم به ذکر است اظهارات آقایی در حالی است که 
و  کشتی   50 تا   40 عبور  شاهد  روزانه  سوئز  کانال 

حمل 4.5 تا 5.5 میلیون تن کاال است.

مهار  و  توسعه صادرات  افزایش  برای     چین 
سال  تا  دارد  قصد  اقتصادی  رشد  کندی 
با  قیاس  در  را  خود  زیرساخت های   2025

دهد. فعلی یک سوم گسترش  میزان 
این  که  نقلی  و  حمل  جامع  برنامه  براساس   
معرفی  چین  دولتی  مسئولین  توسط  هفته 
پایان  تا  دارد  قصد  کشور  این  است؛  شده 
السیر  سال 2025 طول شبکه راه آهن سریع 
مایل(   31070( کیلومتر   50000 به  را  خود 
کیلومتر   12000 شبکه  این  دهد.  افزایش 
طوالنی تر از آن چیزی است که تا پایان سال 

به بهره برداری رسید.  2020
السیر  سریع  آهن  راه  شبکه  شدن  طوالنی تر 
زمینه  در  کشور  این  که  می شود  سبب  چین 
فرانسه،  ژاپن،  اسپانیا،  از  پرسرعت  ریلی 
که  طوری  به  بگیرد  پیشی  فنالند  و  آلمان 
براساس آمارهای اتحادیه بین المللی راه آهن 
در  مذکور  کشور   5 این  شبکه های  کل  طول 

است. بوده  کیلومتر   11954 سال گذشته 
حال  در  پکن  می گویند  اقتصادی  تحلیلگران 
تسریع سرمایه گذاری در زیرساخت های خود 
توسعه  و  اقتصادی  رشد  کند شدن  مهار  برای 

صادرات خود است.
راه آهن سریع السیر این کشور در پایان سال 
 8000 که  رسید  کیلومتر   38000 به  گذشته 
کیلومتر طوالنی تر از هدف تعیین شده توسط 

بود.  2017 این کشور در سال  مسئولین 

می گویند  چین  دولتی  مسئولین  وجود  این  با 
کشور  این  نقل  و  حمل  سیستم  همچنان  که 
طوری  به  است؛  نیافته  توسعه  و  نامتوازان 
کشورمان  کرده اند:  اعالم  بیانیه ای  طی  که 
آهن  راه  در  زیادی  و  آشکار  کاستی های 
شهری و بین شهری خصوصاً در کالن شهرها 

دارد.
پروژه ای  میالدی،  جاری  ماه  در  است  گفتنی 
میلیارد   37.5( یوان  میلیارد   238 ارزش  به 
سریع  آهن  راه  خط  دو  ساخت  برای  دالر( 
کیلومتر   826.8 مجموع  به طول  السیر جدید 

رسید. چینی  سران  تصویب  به 
پکن  تالش  از  بخشی  آهن،  راه  توسعه  طرح 
خود  ملی  آهن  راه  شبکه  افزایش  برای 
به   2020 سال  در  کیلومتر   146000 از 

2025 است. تا سال  165000 کیلومتر 

پرسرعت  شبکه  طوالنی ترین 
طوالنی تر  جهان  آهن  راه 

می شود

ادعای مدیرکل بنادر و دریانوری سیستان و بلوچستان: 
بندر چابهار بزودی جایگزین مسیر کانال سوئز می شود

تریبون ایندیا: خط کانتینری میان 
چابهار و بنادر هند راه اندازی شده 

است

 10 قرارداد   CMA CGM شرکت 
ساله عملیات سوخت رسانی LNG با 

چینی ها امضا کرد
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به پوتین بگویید کانال ولگا را باز کند
هفته گذشته بود که آیت اهلل رئیسی سفری را به مسکو 
داشتند. یکی از محوری ترین موارد مذاکرات، حمل و 
از  سهمی  کسب  برای  که  است  بوده  ترانزیت  و  نقل 
شبکه های حمل و نقلی ریلی، جاده ای و دریایی ایران 
در  می شود.  انجام  ترانزیت  و  صادرات  واردات،  جهت 
در  خزر،  دریای  در  ایرانی  کشتیرانی های  حاضر  حال 
فقدان  به  توجه  با  اما  هستند  منطقه  بازار  دوم  رتبه 
خصوصاً  ایران  شمالی  بنادر  میان  ریلی  متصله  حلقه 
با  شمال-جنوب  کریدور  اندازی  راه  رشت-آستارا، 

موانعی جدی روبه رو است. 

البته اخیرا سازمان توسعه تجارت از راه اندازی خطوط 
صادرات  برای  روسیه  و  ایران  میان  کشتیرانی  منظم 
که  است  داده  خبر  ایرانی  تولیدکنندگان  محصوالت 

برای اولین بار این اتفاق رخ می دهد.

در همین راستا اخیرا کاپیتان داوود تفتی مدیرعامل 
مهر  خبرگزاری  با  که  گفتگویی  در  خزر  کشتیرانی 
داشته با بیان اینکه این کشتیرانی هنوز کشتی رو-رو 
خریداری نکرده و در حال انجام مطالعات خرید کشتی 
از کشتیرانی های  رو-رو هستیم، گفت: هنوز هیچیک 
و  نکرده  خریداری  بَر(  )کامیون  رو-رو  کشتی  ایرانی، 
تنها از ترم اجاره زمانی استفاده میشود؛ البته دریافتیم 
که استفاده از کشتی رو-رو به صرفه نبود؛ چون هنوز 

زیرساخت های الزم برای این مدل کشتی نداریم.

وی ادامه داد: یکی از مشکالت کشتی رو-رو در ایران، 
دعوای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با گمرک 
ایران بر سر تخصیص سوخت یارانه ای است؛ در حال 
کشتی های  سوار  است  قرار  که  کامیون هایی  حاضر 
با سوخت  می توانند  که  نیست  رو-رو شوند، مشخص 
دستگاه های  هنوز  خیر؛  یا  شوند  بارگیری  یارانه ای 
سوخت  میزان  چه  که  نرسیده اند  تفاهم  به  مربوطه 

یارانه ای به این کامیون ها داده شود. 

با  را  رو-رو  کشتی های  خأل  ما  کرد:  تأکید  وی 
پُر کرده ایم و  کشتی های کانتیربَر یخچالی و معمولی 
اتفاقاً بهتر از رو-رو هم جواب می دهد؛ بنابراین دو کار 
انجام دادیم: نخست آنکه بخش حمل دریایی کانتینری 
را تقویت کردیم و دوم اینکه حمل و نقل ترکیبی را 
ارتقا دادیم؛ به این معنی که همان باری که قرار بود با 
کامیون های خودمالک و با استفاده از کشتی به مقصد 
برود، طی قراردادی که با راه آهن قزاقستان و روسیه 
امضا کردیم، به حمل ریلی بردیم و در حال حاضر هم 

ترانزیت این بار را انجام می دهیم.

کاپیتان تفتی بزرگترین مشکل حمل دریایی ایران و 
روسیه را کاهش سطح آب دریای خزر دانست و گفت: 
انتظار داریم این موضوع در دیدارهای آیت اهلل رئیسی 
با پوتین رئیس جمهور روسیه مطرح شود؛ سطح آب 
حال  در  ایرانی  بنادر  سمت  در  ساله  هر  خزر  دریای 
کاهش است؛ درست است که شیب به سمت ماست، 
پهلوگیری  امکان  ساز هستند،  قدیمی  بنادر  اما چون 
سختی  به  خزر  آب  سطح  کاهش  دلیل  به  کشتی ها 

وجود دارد.

وی تأکید کرد: پایین آمدن سطح آب خزر سبب شده 
شمالی،  بنادر  اسکله  پای  کشتی ها  بارگیری  آبخور  تا 
کشتی  بارگیری  ظرفیت  تمام  از  نتوانیم  و  شود  کم 
استفاده کنیم؛ انتظاری که از رئیس جمهور داریم این 
است که از روس ها بخواهد تا کانال ولگا را باز کنند؛ 
وارد دریای  بیشتری  باز شود، هم آب  ولگا  کانال  اگر 
خزر می شود و هم می توانیم به فعالیت دریایی در خزر 

ادامه دهیم.

دانم  نمی  شد:  یادآور  نقل  و  حمل  صنعت  فعال  این 
سیاست روس ها چیست که کانال ولگا را بسته اند؛ البته 
روس ها حمل و نقل ریلی از روسیه تا ایستگاه آستارای 
ایران را راه اندازی کرده اند؛ از سمت شرق دریای خزر 
هم خط ریلی را تا قزاقستان و ترکمنستان و سپس مرز 
اینچه برون بین ایران و ترکمنستان احداث کرده اند که 
به شبکه ریلی کشورمان متصل می شود؛ ولی متأسفانه 
خط ریلی به ایستگاه آستارا متصل نیست و راه آهن 

تنها تا رشت متصل شده است.

به  اینکه دریای خزر  به  با توجه  وی خاطرنشان کرد: 
دریای سیاه از طریق کانال ولگا راه دارد، ایران و روسیه 
و مشکل کاهش سطح  داشته  تعامل  با هم  می توانند 
آب خزر را حل کنند؛ البته مشکل کاهش سطح آب 
خزر برای سایر بنادر کشورهای حاشیه خزر هم هست 
مرکز  به  اسکله ها  چسبیدن  دلیل  به  ایرانی  بنادر  اما 

شهرهای همجوار، مشکل بیشتری دارند.

بنادر  در  ایران  گذاری  سرمایه  درباره  تفتی  کاپیتان 
کشتیرانی  به  متعلق  سالیانکا  بندر  گفت:  روسیه 
تعلق  خزر  کشتیرانی  به  و  است  اسالمی  جمهوری 
کشتیرانی  تابعه  شرکت  خزر،  کشتیرانی  البته  ندارد؛ 
جمهوری اسالمی ایران است. در حال توسعه این بندر 
هستیم که خط ریلی و ادوات تخلیه و بارگیری، به روز 
رسانی اسکله های تخلیه و بارگیری از حمله آنهاست و 
کشتیرانی دریای خزر در حال احیای اسکله های این 

بندر است.
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گزارشی  پست  واشنگتن  روزنامه  در  گزارشی  اخیرا 
کشتیرانی  شرکتهای  خشونت  و  رفتاری  بد  بر  مبنی 
ایرانی با خدمه و دریانوردان خارجی به خدمت گرفته 
شده بر روی کشتیهای ایرانی منتشر شده است. البته 
این گزارش در  انتشار محتوای  به ذکر است که  الزم 
از  شده  منتشر  محتوای  تایید  معنی  به  بایندر  نشریه 

سوی رسانه واشنگتن پست نیست. 

کشتیرانی  های  شرکت  است:  آمده  گزارش  این  در 
های  شرکت  با  مشترک  همکاری  یک  در  ایرانی 
استخدامی بین المللی تعداد بسیاری از خدمه کشتی 
در  که  کنند  می  مجبور  را  هستند  هندی  عموما  که 
شرایط خطرناک و با پول ناچیز یا اصال هیچ مبلغی کار 
کنند. این گزارش ها از طرف عده ای از خدمه که وارد 
این کار شده بودند به واشنگتن پست داده شده است.

طبق این گزارش صدها مرد هندی در طی هر سال و 
با توجه به تضمین حقوق و تجربه مناسب و حتی قول 
هایی که شرکت های استخدامی به آنها میدهند فریب 
می خورند و وارد اینگونه کار ها در برخی از کشورهای 
خاورمیانه میشوند. طبق این گزارش این افراد به ایران 
فرستاده شده و به از آنجا به دریا میروند در حالی که 
کار زیاد و غذای محدود و همراهی در حمل و نقل مواد 
مخدر و کاالهایی که تحت تحریم بین المللی است از 

ویژگی های این گونه فعالیت های شغلی است. 

که   Ashkay Kumar نام به  ای  ساله   24 دریانورد 
مصاحبه  رسانه  این  با  که  بوده  هندی   26 میان  در 
با شرکت های  با تجربه خودش  کرده است در رابطه 
کشتیرانی ایرانی می گوید: آنها خدمه ای را میخواهند 
که بدون پول کار کنند و این یک دام بزرگ است و 

آنها ما را مجبور میکردند که مانند برده ها کار کنیم.

براساس این گزارش واشنگتن پست این دریانورد اوایل 
سال گذشته بلیط هواپیما و ویزا ایران خود را از شرکت 
کاریابی دریافت کرد. این فرد برای پرداخت هزینه های 
کاریابی مبلغ 2600 دالر را به آن شرکت برای کاری 
فعالیت  دوبی  در  کرده  تصور  که  است  کرده  پرداخت 
آغاز  باعث  این تجربه  بوده است که  امیدوار  و  میکند 
یک مسیر کاری توسط وی باشد. زمانی که او متوجه 
میشود که در این موضوع او را گول زده اند درخواست 
بازگشت پول را میکند اما این درخواست رد میشود و 
او تصمیم کوچکی میگیرد و به ایران سفر میکند و این 
سفر با سوار شدن به کشتی کوچکی همراه میشود که 

فلزات را به عراق انتقال می داده است.  

این دریانورد میگوید دوست من پیش از سفر به من 
را  کارکنان  حقوق  ایرانی  های  شرکت  که  کرد  اعالم 

 انجمن کشتیرانی و خدمات 
وابسته ایران ضمن عدم تایید 

محتوای  گزارش واشنگتن پست، 
دریافت هرگونه ایمیل برای 

بررسی این موضوع از سوی آن 
رسانه را تکذیب می کند.

و  ایران  بنادر  سازمان  پست  واشنگتن  ادعای  طبق   
همچنین انجمن کشتیرانی ایران به این مسائل پاسخی 

نداده اند.

در بخش دیگری از این گزارش ادعا میشود که  یک 
دریانورد 28 ساله از کلکته که در آشپزخانه یک کشتی 
ایران در خط میان جیبوتی تا ایران فعالیت میکرده از 
اینکه این کشتی هروئین حمل میکرده است پیش از 
آنکه توسط نیروهای ایرانی دستگیر شوند مطلع نبوده 
و به همراه 7 نفر دیگر این کشتی دستگیر شده و 18 

ماه را در زندان اوین گذرانده است.

در انتها الزم به ذکر است انجمن کشتیرانی و خدمات 
گزارش  محتوای   تایید  عدم  ضمن  ایران  وابسته 
بررسی  برای  ایمیل  هرگونه  دریافت  پست،  واشنگتن 

این موضوع از سوی آن رسانه را تکذیب می کند.

ضمن  ایران  اسالمی  جمهوری  که  درحالیست  این 
کار،  المللی  بین  های  کنوانسیون  کلیه  بر  پایبندی 
دارای قوانین مترقی در حمایت از حقوق فعالین حوزه 
دریانوردی بوده است و همواره حقوق مادی دریانوردان 
را  های حوزه شغلی  برابر سختی  در  و خارجی  ایران 

رعایت نموده است. 

تکرار  من  برای  هم  اتفاق  همین  و  نمیکنند  پرداخت 
شد. این دریانورد اعالم میکند که در آگوست 2020 
با دست خالی ایران را ترک می کند و شرکتی که او با 
آن فرد قرارداد داشته است که نام آن در اینجا محفوظ 
است وی را بدون پرداخت پول از ایران خارج می کند. 

اسنادی که توسط واشنگتن پست دیده شده است تنها 
این موضوع را نشان میدهد که آن شرکت تایید کرده 
است که وی این کار را با شرکت مربوطه تجربه کرده 
است. شرکت مربوطه ایرانی پاسخ به این موضوع را رد 

کرده است. 

از  زیادی  درصد  های  هندی  که  است  ذکر  به  الزم 
دریانوردان در میان شرکت های ایرانی را همانند تمام 
هزار   316 حدودا  اند.  داده  اختصاص  خود  به  جهان 
میکنند  فعالیت  دریانورد  عنوان  به  جهان  در  هندی 
شامل  را  جهان  دریانوردان  کل  درصد   20 حدود  که 

می شود.

شرکت های  خشونت  و  بدرفتاری  از  پست  واشنگتن  واهی  ادعای 
کشتیرانی ایرانی با خدمه و دریانوردان خارجی
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معاون وزیر صمت :  مشکالت لجستیک بندری و دریایی ایران باید 
با کمک بخش خصوصی حل شود

در بازدید و جلسه علیرضا پیمان پاک در انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران مطرح شد

شب دوم بهمن ماه نشست مشترک آقای علیرضا پیمان 
پاک معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت 
به همراه معاونین ایشان در محل انجمن کشتیرانی و 
خدمات وابسته ایران با حضور جمعی از اعضای هیات 

مدیره انجمن برگزار شد.

انجمن  این نشست مسعود پل مه دبیرکل  ابتدای  در 
کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در ارائه ای به معرفی 
ایران و سپس به  انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته 
نیازهای صنعت کشتیرانی  مهم ترین  از  برخی  معرفی 

در عرصه شناور و خرید شناورهای الزم پرداختند.

به  دیگر  ارائه ای  در  چشم جهان  علیرضا  آقای  سپس 
کشورهای  و  ایران  لجستیک  کریدورهای  موضوع 
همسایه ایران و ضرورت توجه به ظرفیت های خالی و 

استفاده نشده از موقعیت ایران اشاره کردند.

پس از ارائه آقای چشم جهان، آقای پیمان پاک رئیس 
سازمان توسعه تجارت با تاکید بر دقت محتوای ارائه 
شده گفت: اهمیت موضوع غیرقابل انکار است و اینکه 
ما در قالب دولت در راستای حل مشکالت موجود چه 
اقدامی باید انجام دهیم هم مسئله دیگری است.  شما 
به عنوان بازوهای کارشناسی و سیاست سازی اقدامات 
را  اقدامات شما  این  بتوانیم  ما  و  دنبال کرده  را  خود 

مصوب کنیم.

محدودیت  و  موانع  همه  باید  ما  اینجا  در  افزود:  وی 
آن  میدهیم  اگر طرحی هم  بگیریم که  نظر  در  را  ها 
طرح عملی باشد. پراکندگی و ناهماهنگی بین نهادها 
و همچنین کمبود بودجه از مواردی است که ما باید 

به آنها توجه کنیم.

سازمان  مابین  فی  اختالفات  به  اشاره  با  پاک  پیمان 
بنادر، راهداری و حتی راه آهن و دیگر نهادها ادامه داد: 
ما باید برنامه منسجمی را آماده کنیم که اگر قرار است 
تغییری هم در عرصه حمل و نقل دریایی صورت بگیرد 
با ارائه این برنامه منسجم به نتیجه برسیم.  همانطوری 
که اخیرا هم در دیدار رئیس جمهور با آقای پوتین هم 
موضوع کریدور شمال به جنوب مطرح شده و ما قصد 
افزایش میزان صادرات خود را داریم آیا با این امکانات 

موجود میتوانیم به آن نقاط دست پیدا کنیم یا نه؟

دو  اینجا  در  داد:  ادامه  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
هم  بخش  یک  و  مدت  کوتاه  اقدامات  بندی  دسته 
برنامه بلند مدت ما است که این دو موضوع را باید به 
شکل جداگانه به دولت ارائه شود تا توقع داشته باشیم 
از سمت  که  مختلفی  بهانه های  به  توجه  با  کارها  که 
سازمان های مجری وجود دارد امید به اجرا داشته باشد 
تا در نهایت بتوانیم با مجموع این اقدامات یک تکان 
جدی به حوزه لجستیک بندری و دریایی ایران بدهیم.

معاون وزیر صمت افزود: دولت اگر ببیند این اقدامات و 
قدم های کوچکی که ما پیشنهاد میدهیم اثرگذار است 
دیگران پیشنهادات ما را هم دنبال کرده و در نهایت ما 
شاهد نتیجه بخش بودن کارهای خود خواهیم بود. از 
این نگاه باید بتوانیم تکالیف و فعالیت های هر نهاد و 
ارگان را شفاف کنیم تا بتوانیم مصوباتی را بگیریم که 
قدم به قدم به هدف نهایی خود که همان رفع تحریم ها 
است نزدیک تر شویم. چرا که شما کارهایی که کرده اید 
در واقعیت است و مشکالت را کامال درک می کنید و بر 
مبنای آن راهکار تعیین می کنید و تمام این راهکارها 

هم باید با کمک بخش خصوصی عملیاتی شود. 
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انجمن کشتیرانی  مدیره  هیات  رییس  مختاری  روزبه 
نشریه  با  را  گفتگویی  اخیرا  ایران  وابسته  خدمات  و 
صنعت حمل و نقل داشته است. وی در این مصاحبه 
صاحبان  مشترک  فریاد  خودتحریمی  است:  معتقد 
در  تصمیمات  آشفتگی  از  که  است  کسب وکارهایی 
نهادهای مختلف دولتی به ستوه آمده اند. کشتی هایی 
در  می کنند  تردد  ایران  به  تحریمی  شرایط  در  که 
ندارند  تردد  ایران  به  که  کشتی هایی  با  مقایسه 
هزینه های زیادی را متحمل می شوند که همین موارد 
از  بیشتر  ایران  برای  دریایی  کرایه  افزایش  شد  باعث 
و  از گفت  ادامه بخش هایی  در  باشد.  دنیا  نقاط  دیگر 
مختاری  روزبه  آقای  با   را  نقل  و  گوی صنعت حمل 
را  ایران  وابسته  خدمات  و  کشتیرانی  انجمن  رییس 

میخوانید. 

با توجه به همه گیری کرونا و محدودیت هایی که 
اهمیت  به  توجه  با  و  آمد  پیش  حوزه ها  همه  در 
فعال  کشتیرانی  شرکت های  کشتیرانی،  انجمن 
و  بودند  با چه چالش هایی روبه رو  این دوران  در 
می توان  چه قدر  جدید  دولت  آمدن  کار  روی  با 

امیدوار بود این چالش ها مدیریت شوند؟

یکی  داشتیم.  مشکل  دو  مدت  این  در  مختاری: 
در  داخلی.  مسائل  دیگری  و  بود  بین المللی  مشکالت 
همه گیری  از  پس  دریایی  نقل  و  حمل  صنعت  بحث 
مواجه  کشتی  شدید  کمبود  با  جهان  در   19 کووید 
آمریکا  بنادر  در  کشتی ها  طوالنی  ماندگاری  و  شدیم 
پیش  سال  البته  شود.  کمتر  دریایی  تردد  شد  باعث 
از آن هم شاهد رکود شدیدی در حمل و نقل دریایی 
مختلف  سفارش های  و  تولیدات  شد  باعث  که  بودیم 
سال  در  شد  باعث  کمبود  این  شود.  کم  جهان  در 
کشتی   ورودی  و  برود  باالتر  بازار  تقاضای   2021
کانتینری و فله بر کمتر از نیاز بازار باشد. مساله دیگر 
محدودیت های آمریکا برای تردد کشتی ها بود که باعث 
شد کشتی ها زمان طوالنی تری در بنادر توقف داشته 
باشند و این امر همه بنادر جهان را تحت تاثیر خود 
قرار داد. همچنین چون سفارش های تولید کشتی در 
جهان با رکود همراه شد و از آن طرف کشتی هایی که 
خارج  شدند  فعالیت  گردونه  از  می شدند  اسقاط  باید 
این کار دنیا را با کمبود کشتی مواجه کرد. همه این ها 
باعث شد تا کرایه حمل کشتی تا 6 برابر افزایش پیدا 
تردد  هستیم  شاهد  اخیر  هفته  چند  طی  البته  کند. 
کشتی ها روان تر و محدودیت های کرونایی کمتر شده 

است.

کمبود   19 کووید  همه گیری  دوران  در  دیگر  مساله 
نیروی کار بود. نیروی کار در این شرایط ترجیح داد 
کمتر روی کشتی فعالیت داشته باشد و کسانی که روی 
کشتی کار می کردند مسئوالن کشتی سعی می کردند 
تا حد ممکن نیروها را داخل کشتی نگه دارند و برای 
تردد آنها نیز محدودیت هایی ایجاد شده بود که باعث 
کار روی کشتی  به  تمایل  کار کمتری  نیروی  می شد 
داشته باشند. البته مسائل و شرایط دیگری هم مطرح 
بود که باعث شد با چالش های زیادی در حمل و نقل 

     یکی از اثرات خوب تحریم 
رشد و نمو شرکت های داخلی در 

عرصه های مختلف است، اما از این 
فرصت نیز استفاده نشد

مشکالت باعث می شوند در زنجیره تامین و لجستیک 
که باید روان باشد دچار مشکالت عدیده ای بشویم و 
تامین  زنجیره  حلقه های  این که  آن  نتیجه  و  خروجی 
دچار تزلزل می شوند. اگر بخواهیم تجارت خودمان را 
بازرگانان  به  نیم نگاهی هم  باید همیشه  ببینیم  بهینه 
داشته باشیم و سعی کنیم بهترین شرایط را برای شان 
تا  نشود  وارد  صنعت مان  به  صدمه ای  تا  کنیم  فراهم 

بتوانیم این زنجیره را سالم حفظ کنیم.

 با توجه به تحریم ها، خطوط کشتی رانی خارجی 
این  ندارند.  فعالیت  ایران  در  مستقیم  به طور 
و  هزینه های حمل  افزایش  در  میزان  چه  به  کار 
هزینه ها  این  آیا  و  است  گذاشته  تاثیر  کاال  نقل 

محاسبه شده است؟

محاسبه  دقیق  صورت  به  هزینه ها  افزایش  مختاری: 
و  بزرگ  شرکت   15 بگویم  می توانم  ولی  است  نشده 
اصلی حمل و نقل دریایی دنیا پس از تحریم ها فعالیت 
خودشان را در ایران تعطیل کردند و این باعث شد تا 
حمل و نقل مستقیم کاال از ایران به کشورهای دیگر 

نداشته باشیم.

فعالیت  کوچک  مقیاس  شرکت های  میان  این  در 
خودشان را در ایران آغاز کردند. به این نحو که کاال را 
از ایران و از بنادر مختلف مثل بندرعباس بار می زنند 
و به جبل علی حمل می کنند و از آن جا کاال به مقصد 
با توجه به این که  نهایی صادر می شود. این شرکت ها 
را  بار  باید فضای  و  به خودشان نیست  کشتی متعلق 
از کشتی اجاره کنند هزینه های حمل و کرایه خیلی 
اتفاق  هزینه ها  در  که  دیگری  افزایش  می رود.  باالتر 
می افتد هزینه ترنشیپ مید است و همچنین معطلی و 
طوالنی شدن مدت زمان حمل که همه دست به دست 
چشمگیری  افزایش  نهایی  هزینه های  و  می دهند  هم 
گفت  می توان  سرانگشتی  حساب  یک  با  می  یابد. 
کرایه های حمل و نقل دریایی دو تا سه برابر افزایش 

دریایی جهان روبه رو باشیم.

نکته مهم دیگر این است که با توجه به شرایط تحریم 
روبه رو  بیشتری  خودتحریمی های  با  نیز  داخل  در 
هستیم. کشتی هایی که در این شرایط به ایران تردد 
تردد  ایران  به  که  با کشتی هایی  مقایسه  در  می کنند 
ندارند هزینه های زیادی را متحمل می شوند که همین 
موارد باعث شد افزایش کرایه دریایی برای ایران بیشتر 
از دیگر نقاط دنیا باشد. این کار باعث شد تا از تعداد 
کشتی هایی که می توانستند به ایران تردد داشته باشند 
را حمل کنند کم شود  ایرانی  و کاالهای شرکت های 
یابد.از  افزایش  کشور  بنادر  در  کانتینرها  ماندگاری  و 
حمل  کرایه  زمینه  در  که  اتفاقی  بازرگانی  نگاه  زاویه 
خارجی  با طرف های  ایرانی  بازرگانان  شد  باعث  افتاد 
سال  دوم  ماهه  در شش  شوند.  مشکالتی  دچار  خود 
نسبت به شش ماهه اول سال صادرات کاالهای داخلی 
با افزایش روبه رو می شود با کمبود انواع کانتینر برای 
عوامل  این  که  شدیم  مواجه  صادراتی  کاالهای  حمل 
باعث افزایش کرایه های حمل و نقل شد.مورد دیگر با 
توجه به شرایط تحریمی این است که مجبور هستیم 
کاالهای صادراتی مان را در بندر ثانویه از یک کانتینر 
به یک کانتینر دیگر تخلیه کنیم و مجبور هستیم تا 
ریسک  کار  این  و  دهیم  تغییر  را  مربوطه  اسناد  همه 
ریسک  و  می برد  باال  را  صادراتی  کاالهای  سالمت 
بر  حاکم  ثبات  و  می یابد  افزایش  دایما  کاال  هزینه ای 
و  این مسائل  نهایت همه  بین می رود. در  از  صادرات 

اقتصاد باید در سیاست خارجی همیشه حرف اول را بزند
روزبه مختاری، رییس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران:
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یافته است و هزینه ای است که بر دوش شرکت ها است.

این افزایش دو تا سه برابری برای بنادر طبیعی است و 
برای بنادر اروپایی یا افریقایی امکان ترنشیپ نداریم و 
باید حتما کانتینرها کراس استاپ شوند که این کار هم 
برای هر کانتینر دست کم 1000 تا 1200دالر هزینه 

اضافه تر دارد.

 در واقع می شود گفت به دلیل شرایط تحریمی 
که  شده اند  بازار  وارد  جدیدی  کسب وکارهای 
فعالیت آنها می تواند تبعات حقوقی در پی داشته 
باشد و هم باعث افزایش قیمت می شوند. فعاالن 
از  این کسب وکارها همان هایی هستند که پیش 
تازه وارد  یا  می دادند  انجام  کشتیرانی  کار  این 

هستند؟

مختاری: عمده این ها تازه واردان بازار هستند. تعدادی 
را   NVOCC نمایندگی  یا  مالکیت  که  هستند  هم 
داشتند و خوشبختانه هنوز در بازار فعال هستند. حمل 
و نقل دریایی استاندارهایی دارد که همه باید رعایت 
پیرو  می کند  کار  نمایندگی  به  شرکتی  وقتی  کنیم. 
هرچه  می کند.  فعالیت  مادر  شرکت  دستورالعمل های 
برخوردار  باالتری  استانداردهای  از  اصلی  شرکت های 
تا  دارد  انتظار  هم  خودش  نماینده  از  تبع  به  باشند 
باالتر را رعایت کند. شرکت های بزرگ  استانداردهای 
کار  ما  با  ولی  ندارند  حضور  ایران  در  که  بین المللی 
می کنند همیشه استانداردهایی را از ما طلب می کنند. 
استانداردهای  خودشان  که  شرکت هایی  وقتی  اما 
نمی توان  نماینده هایشان  از  تبع  به  دارند  پایین تر 
انتظار داشت استانداردهای باالیی را رعایت کنند و در 
مجموع باعث می شود استاندارد حمل و نقل دریایی ما 
افت شدیدی داشته باشد. همه این ها در زمانی اتفاق 
می افتد که طی چهار سال اخیر و به ویژه پس از کووید 
19 استانداردهای باالتری در دنیا تهیه و تدوین شد و 
فرآیندهای جدیدی به وجود آمد که نشان داد فاصله ما 

با دنیا بیشتر از قبل شده است.

بازتعریفی در   از دو سال گذشته شاهد هستیم 
کریدورهای ترانزیتی شده که نقش ایران در این 

را می توان  میان کم رنگ شده است. چه دالیلی 
برای این کم رنگ شدن نقش ایران برشمرد؟

برگردم.  تامین  زنجیره  بحث  به همان  باید  مختاری: 
بندرعباس  به  ورودی  کانتینرهای  30درصد  زمانی 
خیلی  حاضر  حال  در  30درصد  این  بودند.  ترانزیتی 
افت کرده که بخشی به دلیل تحریم ها و سیاست هایی 
اما  بزنند،  دور  را  ایران  دارند  سعی  کشورها  که  است 
مهم تر از آن فرآیندهای کاری است که در داخل وجود 
دارد و عاملی است که به دیگران کمک می کند تا این 
کار را انجام دهند. باید شرایط را در داخل برای همین 
و  سهل  چنان  می شود  ایران  وارد  که  ترانزیتی  اندک 
آسان و ارزان کنیم تا برای بازرگانان خارجی سودآور 
باشد و بتوانیم این میزان اندک را همچنان حفظ کرده 
اما در داخل برعکس کاری  افزایش دهیم،  به مرور  و 
که باید می شد پیش رفته ایم و سنگ اندازی های زیادی 
در راه ترانزیت شده است. بخش سیاست خارجی که 
بحث های خودش را دارد و باید بدانیم همیشه اقتصاد 
است که در سیاست خارجی حرف اول را می زند، اما در 
بخش سیاست داخلی که دست خودمان است و باید 
بتوانیم شرایط را سهل تر کنیم نه تنها مسیر ترانزیت را 

سهل تر نکردیم بلکه کار را مشکل تر هم کرده ایم.

و  دارد  عضو  تعداد  چه  هم اکنون  انجمن 
چقدر  و  دارند  سهمی  چه  کریر  شرکت هایی 
شرکت های  آینده  در  بود  امیدوار  می توان 
بزرگ  شرکت های  نمایندگی  بتوانند  شیپینگ 

کشتیرانی را داشته باشند و فعالیت کنند.

مختاری: ناوگان های خصوصی زیادی در کشور داریم 
ولی  می دهند  انجام  خودشان  را  فعالیت ها  همه  که 
دارد  وجود  شرکت ها  ثبت  در  که  مشکالتی  دلیل  به 
در  نشوند.  ثبت  ایران  در  شرکت ها  می دهیم  ترجیح 
واقع ما فرآیندی برای ثبت شرکت کشتیرانی در ایران 
نمایندگی  ثبت  مورد  در  دارد  و هر چه وجود  نداریم 
شرکت کشتیرانی است. وقتی در کشورهای دیگر نظیر 
اقدام می کنیم خیلی  امارات وقتی برای ثبت شرکتی 
زیاد استقبال می کنند و کمک های مختلف و تسهیالت 
در اختیار شرکت ها قرار می دهند و در مقابل هم هیچ 
همین  اگر  اما  نمی آورند.  وجود  به  سختی  و  مشکل 

نظارتی  نگاه سازمان های  انجام دهیم  ایران  را در  کار 
بدین گونه است که دایما پروسه را سخت تر می کنند و 

مشکالت عدیده ای به وجود می آورند.

کمبود  و  تحریم  دوران  در  مسئوالن  که  همان گونه 
با  و  کردند  ممنوع  را  پوشاک  واردات  مثال  برای  ارز 
تولیدکنندگان خوبی شکل  داخلی  از صنعت  حمایت 
گرفتند و پس از این شرکت های خارجی تولید پوشاک 
در  کنند  رقابت  سابق  راحتی  به  ایران  در  نمی توانند 
زمینه کشتیرانی نیز مسئوالن باید از فعاالن و بخش 
تحریم  خوب  اثرات  از  یکی  کنند.  حمایت  خصوصی 
نمو شرکت های داخلی در عرصه های مختلف  و  رشد 
کم رنگ  نقش  دلیل  به  نیز  فرصت  این  از  اما  است، 
تصمیم سازی ها  و  تصمیم گیری ها  در  بخش خصوصی 
و طرح خوبی  پالن  و  کنیم  بهینه  استفاده  نتوانستیم 

طراحی و اجرا کنیم.

ظرفیت های  انجمن  ساله   ۶۸ تجربه  توجه  با   
کشتیرانی ما چگونه است و اگر تحریم ها برداشته 
برای  بتوان  تا  دارد  شود چه ظرفیت هایی وجود 
بهره برداری  آنها  از  ترانزیت  و  منطقه  کشورهای 

و استفاده کرد؟

مختاری: ما در منطقه 7 کشور داریم که در محاصره 
خشکی هستند و بهترین مسیر برای دسترسی آنها به 
آب های آزاد مسیر ایران است. تمام همت ما هم برای 
است که بتوانیم سرعت حمل و نقل را افزایش و هزینه 
و ریسک را کاهش بدهیم. یکی از مشکالت بازرگانان 
انجمن  و  است  ایرانی  شرکت های  شناسایی  خارجی 
مناسب  اطالعات  که  دارد  را  ظرفیت  این  و  می تواند 
شرکای  اختیار  در  را  ایرانی  شرکت های  از  خوبی  و 
تجاری خارجی قرار دهد. انجمن این آمادگی را دارد 
بخش های خصوصی  اتحادیه ها،  انجمن ها،  همه  با  که 
و دولتی کشورهای دیگر رابطه نزدیک داشته باشد و 
در برداشتن چالش ها و مشکالت پیش پای شرکت ها 
پیش قدم شود و راهکارهای مناسب را در اختیار آنها 

بگذارد.

و  است  چگونه  بنادر  سازمان  با  انجمن  ارتباط   
انجمن  نظرات  از  تصمیم گیری ها  در  سازمان  آیا 

استفاده می کند؟

باید  بیفتد  اقتصادی  اتفاق  است  قرار  مختاری: وقتی 
همه ذی نفعان کنار هم باشند و هر زمان یکی از این 
ذی نفعان حضور نداشته باشد مشکل به وجود می آید. 
تصمیمی  موردی  در  بخواهد  انجمن  اگر  مثال  برای 
بگیرد اگر نظر بازرگانان و تجار را نداند و آن تصمیم 
بنادر  را بگیرد به مشکل خواهد خورد. وقتی سازمان 
در بحث دریانوردی یا بنادر می خواهد تصمیمی بگیرد 
نظرات  از  و  باشد  کنارش  در  خصوصی  بخش  باید 
کارشناسی و تخصصی آن استفاده کند. سازمان بنادر 
باید این را در نظر داشته باشد که انجمن و سازمان هر 
دو در یک طرف ایستاده اند و هدف های مشترک دارند 
و رقیب هم نیستند تا بتوانیم تجارت روان و خوبی را 
شاهد باشیم. هر دو طرف باید تالش کنند که فاصله 
بین شان کمتر شود و شاهد بوده ایم هر وقت این فاصله 
کمتر شده تصمیم های خوبی گرفته شده است و همه 

و در نهایت کشور سود برده است و برعکس.
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