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D i g i t a l

نفت همواره پررنــگ ترین محصول ســبد صادراتی ایران طی دهــه های اخیر 
بوده اســت. تا آنجا که ردپای این کاالی اســتراتژیک در همــه ارکان اقتصادی 
کشــور دیده می شــد. با آغاز تحریم های ظالمانه که منجر به کاهش حداکثری 
صادرات طالی ســیاه ایران به نقاط مختلف جهان شــد، ظاهرا تغییر محسوسی 
در ســبد صادراتی کشــور ایجاد شــده اســت. ما که تاکنون خود، واردکننده 
بنزیــن بودیم حاال در قامــت صادرکننده این ســوخت طرفــدار برآمده ایم. 

آلفاالینر برترین شرکت های کشتیرانی را معرفی کردداسـتان جـلد .....
 صعود کشتیرانی جمهوری 

اسالمی ایران به رده چهاردهم

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
  شیوع کرونا، ناکارآمدی های
صنعت حمل ونقل را نشان داد

دریا روزی رسان 
است،

نه روزی ستان

گفت وگو با مدیرعامل شرکت 
کشتیرانی خیام ترابر

آیا  ایران صادرات بنزین را جایگزین صادرات نفت می کند؟

ِبنزین کش!
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مسعود پل مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته 
ایران شــیوع ویرس کرونا را نه یک تهدید، بلکه بسترساز 
فرصت های جدید خواند و گفت: اگر هوشیاری الزم وجود 
داشته باشد می شود به اندازه توان از آن بهره برد. در غیر 
این صورت است که کرونا می تواند به یک زیان و تهدید 

بدل شود.
 اما کرونا چه تبعاتی برای کشــور ما داشت؟ باید از حوزه 
کسب و کار خودمان یعنی صنعت کشتیرانی شروع کنیم. 
یکی از اتفاقات خوب نمایان شدن ناکارآمدی هایی است 
که به شکل بُروکراسی در حوزه کسب و کاری، اقتصادی 

و... داشتیم. 
در حالی که دولت به تنهایي نمي تواند در حوزه کرونا کار 
جدی انجام دهد، کرونا باعث شد که اقتصاد ما به سمت 
خصوصی سازی سرعت بیشتری به خود بگیرد، عالوه بر 
کرونا تهدید جدی تری به عنــوان تحریم داریم. تحریم 
باعث شــده بود اقتصاد دولتي ما ضعیف شود. هم اینک 
دولت دارد ســهم تصدی گری خود را به شــکل خیلی 
سریع تر از آنچه که طی 30 سال گذشته دیدیم، به بخش 
خصوصی واگذار می کند. این کار از جمله محاسنی است 

که کرونا برای اقتصاد ما رقم زده است.

تغییر در هیات مدیره انجمن 
کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

ادامه توزیع اقالم بهداشتی از 
سوی انجمن کشتیرانی 

 قرار نیســت هیچ جزیــره ای و یــا منطقــه نظامی به
چینی ها واگذار شــود.  برنامه همکاری های جامع ایران و 
چین، یک نقشه راه روشن برای روابط دو کشور در دنیای 

آینده است.

 شیوع کرونا، ناکارآمدی های 
صنعت حمل ونقل را نشان داد

واردات کاالهای ضروری واســطه ای در سال ۹۸ 
نسبت به ۹۷ به لحاظ ارزشی ۱۵ و به لحاظ وزنی 
۲۴ درصد رشــد داشته است. در ســال ۱3۹۸ در 
مجموع 3۵ هــزار و 3۶۴ هزار تــن کاال به ارزش 
۴3 میلیــارد و ۷3۵ میلیون دالر به کشــور وارد 

شده است.
ارزش کاالهای وارداتــی ســرمایه ای ۴ میلیارد 
و ۶۲0 میلیــون دالر و ســرمایه ای ضروری یک 
میلیارد و 3۱۹  میلیون دالر، مصرفی 3 میلیارد و 
۵3۴ میلیون دالر، مصرفی ضروری ۴ میلیارد و ۶۷ 
میلیون دالر، واسطه ای  ۸ میلیارد و ۵۱۷ میلیون 
دالر و واسطه ای ضروری ۲0 میلیارد و ۹۲3 میلیون 

دالر بوده است.
این گزارش می افزاید در ســال ۱3۹۷ در مجموع 
3۲ هزار و 3۵۶ تن کاال به ارزش ۴3 میلیارد و ۱۶۹ 
میلیون دالر کاال به کشــور وارد شده است. بر این 
اساس، میزان واردات کاال در سال ۹۸ از نظر ارزشی 
نسبت به ســال ۹۷ در مجموع ۱.0 درصد و از نظر 

وزنی ۹ درصد رشد داشته است. 
گفتنی است واردات کاالهای واسطه ای ضروری در 
سال ۹۸ نسبت به ۹۷ به لحاظ ارزشی ۱۵ درصد و 

به لحاظ وزنی ۲۴ درصد رشد داشته است.

خـبر
ویـژه 

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

رشد ۱۵ درصدی واردات کاالهای ضروری 
واسطه ای

سیدعباس موسوی |    سخنگوی وزارت امور خارجه   ¦     

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران از 
ایجاد تغییرات در هیات مدیره این انجمن خبر داد. 
مســعود پل مه در این خصوص اظهار کرد:» نظر به 
اســتعفای آقای امید ملک از سمت عضویت هیات 
مدیره و تصویب اســتعفای مشــارالیه، آقای فرداد 
فیروزپور، عضو علی البدل اول به سمت عضو اصلی 
هیات مدیره جایگزین شده اند. بدین وسیله ضمن 
قدردانی از مســاعی آقای امید ملــک، حضور آقای 
فرداد فیروزپور را در زمــره اعضای اصلی خیرمقدم 

عرض می نماید.«

انجمن کشتیرانی و خدمات وابســته ایران در ادامه 
فعالیت هــا و خدمات اجتماعی خــود، توزیع اقالم 
بهداشــتی جدید را برای شــرکت های عضو فراهم 
کرده اســت. این انجمن که در ماه های قبل نسبت 
به تهیه و توزیع اقالمی نظیر ماســک های پزشکی 
و N۹۵، دستکش و شیلد محافظ صورت فعال بود، 
هم اکنون توزیع ماسک و شیلد را برای شرکت های 
عضو آغاز کرده اســت. متقاضیان می توانند جهت 
دریافت این اقالم با شماره تلفن ۸۸۹۴۷۶۴۶ تماس 

حاصل نمایند. 

 آمار واردات سال ۹۸ اعالم شد
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  صعود کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
به رده چهاردهم

امیدواریم دوران رکود اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا در آلمان 
پس از پایان تعطیالت تابستان پایان یابد و با آغاز ماه اکتبر، فعالیت 
بنادر کشور رو به بهبودی برود. 

 پتر آلتمایر  |    
وزیر اقتصاد آلمان   ¦     

سایت معتبر آلفاالینر که تحلیل های تخصصی در حوزه 
حمل ونقل کانتینری ارائه مــی دهد در تازه ترین گزارش 
خود، فهرست برترین شرکت های کشتیرانی جهان را اعالم 
کرد. بر این اساس، شــرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران که تا هفته پیش در رده پانزدهم این جدول بود، با یک 
پله صعود به رتبه چهاردهم رسید و موقعیت خود را تثبیت 
کرد. تعداد کشتی های فعال کانتینری در جهان نسبت به 
ماه گذشته کاهش ناحسوسی داشته و هم اکنون به ۶۱3۵ 
فروند رسیده است. همچنین تعداد کانتینرهای جهان نیز 
به رشــد خود ادامه داده و به رکورد ۲3 میلیون ۸3۸ هزار 

تی.ای.یو نزدیک می شود. آمار DWT نیز به بیش از ۲۸۷ 
میلیون تن رسیده اســت. کاهش نسبتا نامحسوس سهم 
جابجایی کشتیرانی مرسک به میزان دو دهم درصد نیز در 
این هفته جالب به نظر می رسد. هم اکنون مرسک ۱۶.۶ 
درصد جابجایی کل کانتینرهای دنیا را به عهده دارد. رتبه 
دوم به شرکت کشتیرانی مدیترانه ای رسیده که با حجم 
۱۵.۷ در تعقیب مرسک قدم برمی دارد  و شاید در ماه های 
آینده، بتوان این شرکت را در رتبه نخست آلفاالینر ببینیم. 
در رتبه سوم این جدول نیز کاسکو با فاصله معنادار ۱۲.3 
درصدی از سهم جابجایی کانتینری جهان قرار گرفته است. 

بدترین رکورد صنعت کشتیرانی 
طی ۳۵ سال گذشته!

آیا صنعت حمل ونقل دریایی به شرایط سال 
۲۰۱۹ باز می گردد؟ 

ویـژه خـبر

آلفاالینر برترین شرکت های کشتیرانی کانتینري را معرفی کرد

آیا شــرایط حمل حمــل ونقــل در بخش های 
کانتینری، تانکری و فله خشــک به شرایط سابق 
در سال ۲0۱۹ بازمی گردد؟ این سوالی است که 
در بررســی های اخیر صنعت حمل ونقل دریایی 
به آن پرداخته شده اســت. مطابق تحقیقاتی که 
کالرکسون آن را منتشر کرده است، شرایط برای 
صنعت حمل ونقــل دریایی در ســال ۲0۲0 بد 
توصیف می شود. کالرکســون در آخرین گزارش 
خود که در همین هفته شــد، اعالم کرد که حجم 
جابجایی کاالی جهانی توسط صنعت حمل ونقل 
دریایی حدود ۵.۶ درصد در ســال جاری میالدی 
کاهش می یابــد. در این گزارش اعالم شــده که 
بیش از ۱ میلیارد دالر از تجارت جهانی به واسطه 
شیوع ویروس کرونا از دست رفته و همین مسئله، 
ضربه بزرگی به صنعت حمل ونقــل جهانی وارد 
کرده است. این ضربه و کاهش به گونه ای است که 
همانند آن در 3۵ سال گذشته اتفاق نیافتاده است.

اما این همه داستان نیســت، بخش قابل توجهی 
از نمایشگاه های دریایی در سراسر جهان تعطیل 
شده یا به حالت تعویق درآمده است و بسیاری از 
فعالیت های تجاری به صــورت وبینار و با حداقل 
حجم در حال برگزاری اســت. با شرایط کنونی، 
انتظار بهتری از بهبود شرایط صنعت حمل ونقل 
در عرصه جهانی نمی رود. با این حال، سایت معتبر 
اسپلش یک نظرســنجی را برای تحلیل دقیق تر 
صنعت حمل ونقل دریایی آغــاز کرده و از فعاالن 
این حوزه خواسته تا به ســواالت آن پاسخ دهند. 
برای شرکت در این نظرسنجی می توانید روی این 
آدرس کلیک کنید و پاسخ خود را به ثبت برسانید.
https://www.surveymonkey.com/r/J3K8DJJ

ادعای چین بر سر مالکیت بندر 
والدی وستوک

ترافیک نفتکش ها در سواحل 
شمالی چین

حضور سفیر روسیه در بندر »والدی وستوک« و توئیت 
اخیر او باعث ایجاد جنجال در مناســبات سیاسی دو 
کشور شده و بحث بر سر اینکه بندر والدی وستوک در 
اصل متعلق به کدام کشور بوده باال گرفته است. سفیر 
روسیه در چین، به مناســبت صدوشصتمین سالگرد 
احداث شهر والدی وســتوک لقبی روسی به آن داد 
و یادآوری کرد که این شــهر بندری از ابتدا به وسیله 
روسها و با عنوان »حاکم شرق« ساخته شده است. اما 
این اظهارنظر از سوی مسئوالن و روزنامه نگاران چینی 

مورد انتقاد واقع شده است. 

خریدهای ارزان چین در فصل بهــار، آب های این 
کشور را با ترافیک بی پایان نفتکش ها مواجه کرده 
 ،)ClipperData( است. مطابق گزارش کلیپردیتا
۵۹ نفتکش که حامل ۷3 میلیون بشکه نفت هستند 
از ۲۹ ژوئن تا کنون در سواحل شمالی چین در نوبت 
تخلیه محموله های خود معطل مانده اند. چین پس 
از آمریکا دومین مصرف کننده بزرگ نفت در جهان 
است ولی میزان نفتی که در حال حاضر در آب های 
ساحلی این کشور شــناور مانده، معادل ۷۵ درصد 

تقاضای ماهانه نفت در جهان است.



19 تري 1399
B A Y A N D O R

خاطرم هســت که در دوران دبیرستان یعنی 
سال 1367 به این حوزه عالقه مند شدم. پدرم 
از فعاالن صنعت حمل ونقل بود. خودم هم عالقه 
داشتم و با یک سری انگیزه ها وارد این صنعت 
شــدم و تا امروز نیز حدود 32 سال است که 

همچنان در این حوزه فعال هستم

 مـوضـوع:
معرفي شرکت کشتیرانی 

خیام ترابر گفت و گو

گفت وگو با رسول رضازاده، مدیرعامل شرکت کشتیرانی خیام ترابر

دریا روزی رسان است 
و نه روزی ستان!

خط کانتینری راه انداختیم و از همان ابتدا هم مالک بودیم. بعد، 
نمایندگی چند خط را عهده دار شدیم و دفاتری در خارج از کشور 
تاسیس کردیم. اولین دفترمان در روسیه راه افتاد و پس از آن در 
دبی، هنگ کنگ، سنگاپور، آلمان و همین طور دیگر نقاط جهان. 

 از آنجا که پدرتان از فعاالن صنعت حمل ونقل 
زمینی بودند شما می توانستید راه ایشان را ادامه بدهید 
یا مثال بخش هوایی. چرا سمت حمل ونقل دریایی آمدید 

و چه جذابیتی برایتان داشت؟
حقیقت اینکه فعالیت در بخش دریایی عشق و عالقه خودش را 
می خواهد و من این عشق را داشتم. ثانیا، در حوزه دریایی علمی 
که افراد می توانند به دست بیاورند باالتر از همه حوزه های دیگر 
است. دریا همانند اسمش باعظمت است و انتهایی برایش متصور 

نیست و هیچکس در این دنیا نمی تواند مدعی باشد که همه علم 
آن را می داند! از طرف دیگر، چالش های دریا هم جذاب است و 
کالس کار آن را نمی توانید در دیگر بخش ها ببینید. این موضوع 
در همه جای جهان پذیرفته شده است و شرکت های کشتیرانی 
ارج و منزلت خودشان را دارند، البته متاسفانه در ایران نسبت به 

این موضوع اندکی کم لطفی شده است. 

 این کم لطفی و یا ناآشنایی با فعالیت های متنوع 
حوزه دریا به نظرتان از کجا نشات می گیرد؟ در حالی که 

ما هم در شمال و هم در جنوب کشور دریا داریم.
این مسئله، از عدم قابلیت دولت ها و مدیران ارشد ما برمی گردد. 
نتوانستند نشان بدهند که دریا یعنی چه. از قدیم گفته اند که دریا 
نان می دهد و نان نمی ستاند. دریا همیشه معدن رزق و روزی بوده 

بیـش از سـه دهـه فعالیـت در حـوزه دریـا، او را بـه مـردی باتجربـه در صنعت 
بـرای تهدیدهـا و تحریـم هـا راهکارهـای  کشـتیرانی تبدیـل کـرده اسـت. 
اختصاصـی دارد و امیـد دارد کـه مسـئوالن صـدای او و دیگـر باتجربـه های ایـن صنف را 
بشـنوند و بـکار گیرنـد. با رسـول رضـازاده، مدیرعامل شـرکت کشـتیرانی »خیـام ترابر« 
گفـت وگویـی داشـتیم تا از وضعیـت این صنعـت در بخش خصوصی بیشـتر مطلع شـویم. 

 ورود شما به صنعت حمل ونقل چگونه و از چه 
مسیری شکل گرفت؟

خاطرم هست که در دوران دبیرستان یعنی سال ۱3۶۷ به این حوزه 
عالقه مند شدم. پدرم از فعاالن صنعت حمل ونقل بود. خودم هم 
عالقه داشتم و با یک سری انگیزه ها وارد این صنعت شدم و تا امروز 

نیز حدود 3۲ سال است که همچنان در این حوزه فعال هستم. 

 پس این شغل را در کنار پدرتان آغاز کردید؟
خیر، اصال با پدرم در این حوزه همکاری نداشتم و از ابتدا مستقل 
بودم. پدرم در زمینه حمل ونقل زمینی فعالیت داشتند. فعالیت 
جدی ما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۲ 
آغاز شد، البته قبل از آن هم فورواردری کار می کردیم، اما از آن 
سال کارمان به صورت منسجم شروع شــد. کشتی خریدیم و 
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زمانی که کارمان را شروع کردیم وضعیت نیروی کار نسبت به حاال 
بهتر بود. یعنی تعهدات نسبت به سیستم باال بود و همه برای اعتالی 
شرکت فعالیت می کردند. اما این شرایط به مرور تغییر کرد. یک 
زمان شرکت ما معروف شده بود به »دانشــگاه خیام ترابر« که 
صدها نفر به آن وارد می شدند، یک سالی با ما همراهی می کردند، 

بعد که تا حدودی کار را یاد می گرفتند از اینجا می رفتند

گروهی که االن در انجمن کشتیراني 
در راس امور هستند یک گروه منسجم 
اند که بین شان تشدد آرا وجود ندارد 
و چندصدایی ها و تناقض های فکری 

به حداقل رسیده است

گفت و گو

و منبع بی پایان است.  شما ببینید، کشورهای بسیار کوچک دنیا 
که به دریا دسترســی دارند چطور اقتصاد، زندگی و حیات شان 
را به این بخش گره زده اند. اما حاال به تصــورات مان از دریا در 
کشور خودمان نگاهی بیاندازید. بدترین جاها حاشیه های کنار 
دریاست. سواحل شمال مملو از آلودگی است و سواحل جنوب نیز 
از توسعه نیافتگی شهرهایش رنج می برد. مسئوالن ما برنامه ریزی 
مدونی برای آبادانی شهرهای بندری مان نداشته و تنها به بخش 
خصوصی فشــار آورده اند. هرکجا هم که می بینید کاری انجام 
شده از توجه و تداوم فعالیت بخش خصوصی صورت گرفته است. 

 هنگامی که وارد این حوزه فعالیتی شدید، به 
دلیل عدم آشنایی دچار ترس نشدید؟

نه، اهل ریسک هســتم و این را یک مزیت برای خودم می دانم. 
سال اول فعالیتم ۲۵۲ هزار دالر ضرر کردم و این تقریبا معادل 
کل سرمایه زندگی ام بود. اما نترسیدم و ایستادم. چون می دیدم 
که می توانم رشد کنم و زمینه هایی را ساختم که بتوانم در آینده 
برای کشورم ارزشمند باشد. آهسته آهسته راهکارها را آموختم 
و متوجه شدم که چه راهکارهایی برای هر نوع تهدید و یا مسئله 

وجود دارد. 

 شما که از حمایت خاصی در طول این سال ها 
برخوردار نبودید چطور توانستید این مسیر پرتنش را 
بگذرانید. نقش نیروی انسانی در این طی طریق را چطور 

ارزیابی می کنید؟
ما زمانی که کارمان را شروع کردیم وضعیت نیروی کار نسبت 
به حاال بهتر بود. یعنی تعهدات نسبت به سیستم باال بود و همه 
برای اعتالی شرکت فعالیت می کردند. اما این شرایط به مرور 
تغییر کرد. یک زمان شرکت ما معروف شده بود به »دانشگاه 
خیام ترابر« که صدها نفر به آن وارد می شدند، یک سالی با ما 
همراهی می کردند، بعد که تا حدودی کار را یاد می گرفتند 
از اینجا می رفتند. البته این موضــوع جنبه های مثبتی هم 
داشت. در حال حاضر طی این ســال ها ۲۶ صاحب شرکت 
که هر کدام بیش از 30 کارمند دارند را ما تحویل این جامعه 
بزرگ دریایی داده ایم و همه شان شرایط کاری خوبی دارند و با 
آنها نیز در تعامل هستم. حتی نیروی متخصص به اروپا و دیگر 
نقاط جهان فرستادیم. من برادر و شریک نداشتم، اما به لطف 
خدا همکاران خوبی دارم که آنها سرمایه های اصلی شرکت ما 

محسوب می شوند. 

 در میان صحبت هایتان تاکید داشتید به اینکه 
می خواستید از ابتدا مالک کشتی  و دفاترتان باشید. آیا 

این تصمیم دلیل خاصی داشته است؟
ما ضمن اینکه مالکیت داشتیم، نمایندگی، فورواردی و حمل 
زمینی، دریایی و هوایی هم داشتیم و در تمام بخش ها فعال 
بودیم. حتی خدمات گمرکی هم انجام می دادیم که چندسالی 
می شــود در ایران آن را کنار گذاشته ایم. عالقه مند بودم که 
زنجیره را به شکل کامل شــکل بدهم تا فعالیت هر کدام کم 
شد، روی موارد دیگر سود داشته باشیم. به نظرم، فعالیت تک 
بعدی در صنعت حمل ونقل نمی تواند کارگشای ما در کشور 
باشد و اگر بن بستی در مسیر ایجاد شود، باید هزینه سنگینی 
بپردازیم. فعالیت مان آهسته و پیوسته بوده و تاکنون علیرغم 
نامالیمات گوناگون، تعدیل نیرو نداشــته ایم. در حال حاضر 
نیز ۲۸ دفتر در ایران داریم و دفاتر دیگرمان هم در دیگر نقاط 

جهان دایر است. 

 اگر بخواهیم صنعت حمل ونقل کشورمان را با 
دیگر نقاط دنیا یا حتی همســایگان مان مقایسه کنیم 

شرایط را چطور ارزیابی می کنید؟
اگر به تاریخ نــگاه کنید می بینید که این صنعت توســط 
وایکینگ ها ایجاد شده و توسط ایرانی ها توسعه یافته است. 
یعنی علم و تجربه دریانوردی نــزد ایرانی ها بوده و این امر، 
نهادینه شده. اما به تدریج فرســایش یافته. شرایط االن ما 
نسبت به کشــورهایی نظیر ترکیه و هند به مراتب پایین تر 
اســت. ما هم از نظر علمی و هم از نظر سرمایه گذاری عقب 
مانده ایم. بخشی از اینها به تحریم ها برمی گردد و بخشی دیگر 
نیز به خودخواهی و رانت جویی هایی که در کشورمان رخ می 
دهد. حتی ما شاکله اصلی این صنعت را در کشورمان پیدا 
نمی کنیم. شما ببینید، موضوعات صنعت حمل ونقل دریایی 
به وزارت راه و شهرســازی مرتبط است. مگر ما می خواهیم 
شهر یا راه بسازیم؟ اصال انتخاب این متولی نادرست است. 
حاال دولت هم بخواهد در این بخش کاری انجام بدهد به جای 
اینکه بیاید در حوزه بندری سرمایه گذاری کند و یا بیاید چند 
فروند کشــتی را به ناوگان بیافزاید و اندیشه ای نو دراندازد، 
می رود و سرمایه اش را تبدیل به خانه سازی های ۴0 متری 
می کند تا مثال بین مردم محبوبیت به دست آورد. من نمی 
گویم آن طرح ها بد است، اما اصال این موضوعات به حوزه ما 
ربطی ندارد. از طرفی، امکانات و تسهیالت در اختیار افرادی 
قرار می گیرد که اصلح به امور نیستند و این زمانی مشخص 
می شود که بن بستی به نام تحریم ها جلوی روی ما قرار می 
گیرد. وقتی می گویم، دولت، منظورم تمام دولت های دهه 
های اخیر است که در هیچ کدام از آنها، توجه ویژه به حوزه 
دریایی و بندری صورت نگرفته. ما مدیرانی داشته ایم که آگاه 
به این صنعت نبوده اند و بدون تخصص وارد عرصه تصمیم 

سازی شده اند. 

 آینده این صنعت را در کشورمان چگونه ارزیابی 
می کنید؟

امیدم این است که حاکمیت و نظام، فقط اندکی از بخش خصوصی 
واقعی حمایت کنند تا به ورطه نابودی کشــیده نشود. ما طرح 
های فراوانی دادیم و قصدمــان اصالح کار بود. امــا با این همه 
تجربه و تخصــص، هیچکدام از مدیران دولتــی نیامدند و برای 
برنامه ریزی هایشان از توان بخش خصوصی بهره ببرند. اگر هم 
دعوتی صورت گرفته برای آن بوده که بیایند و طرح های خودشان 
را مطرح کنند و حرکت مشــورتی نبوده است. تاکید دارم اگر به 
بخش خصوصی بها بدهند و توجه نشان دهند، این صنعت نه تنها 
به حیات خود ادامه می دهند، بلکه می تواند در همه حوزه ها از 

جمله اشتغال نیز کارگشا باشد. 

 در همه جای دنیا، منافــع دولت ها از فعالیت 
بخش خصوصی تامین می شود؟ با این صحبت هایی که 
شما عنوان کردید ظاهرا دولت های ما توجهی به بخش 

خصوصی نشان نداده اند. 
اجازه بدهید تنها یک مثال بزنم تا شیوه برخورد دو دولت با 
بخش خصوصی را شفاف نشــان بدهم. بنده حدود ۲0 سال 
است که در یکی از کشورهای همســایه فعال هستم. برای 
تمدید مجوز فعالیت، کافی است که کارمند بنده – و نه خودم 
– در یک روز مشخص به اداره مربوطه مراجعه کند، تنها طی 
۱۵ دقیقه استعالم های الزم از ۲۷  نهاده و سازمان مربوطه 
اخذ می شود و شما پس از پرداخت فیش مربوطه با مجوزه 
تمدیدشــده آن اداره را ترک می کنید. همه این روند حتی 
نیم ساعت هم طول نمی کشد. حاال بیایید و به تمدید مجوز 
فعالیت بخش خصوصی در کشورمان نگاهی بیاندازید. برای 
اینکه اتوماسیون آنها مشکل دارد می بینید که اخذ مدارک 
بیش از یک ماه طول می کشد. بعد باید بروید مفاصاحساب از 
مالیات و شهرداری و دیگر نهادها بگیرید. اصال معروف است 
که شرکت های خصوصی برای تمدید پروانه فعالیت شان از 
شش ماه قبل اقدام کنند. ما برای هر کار کوچک باید ۱۴-۱3 
تا صورت حساب پرداخت کنیم که باعث اتالف زمان و نیروی 

انسانی می شود.

 فعالیت های انجمن کشتیرانی را طی این سال ها 
چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا این نهاد توانسته صدای 

بخش خصوصی باشد؟
گروهی که االن در راس امور هستند یک گروه منسجم اند که 
بین شان تشتت آرا وجود ندارد و چندصدایی ها و تناقض های 
فکری به حداقل رسیده است. دبیرمحترم همه را حول انجمن 
جمع کرده و آن گسیختگی سابق بسیار کمرنگ شده است. 
بنده در حال حاضر عضو کمیته کانتینری هستم و هر طور که 
بتوانم به انجمن مدد می رسانم. نقص هایی هم در کار وجود 
دارد که باید مرتفع شود و تقویت صورت بگیرد. شاید اصالح 
برخی امور زمانبر باشد، اما همین که صدای ما را می شنوند و 

نظرمان را جویا می شوند این یک 
حسن است. باید با مشارکت 
همه شرکت به دنبال منافع 
جمعی این صنعت باشیم 
و ایــن مهــم از طریق 
حمایت از فعالیت های 

انجمن شکل واقعی 
به خــود خواهد 

گرفت. 
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پرونده

صادرات بنزین به جای نفت
گمرک جمهوری اسالمی در تازه ترین گزارش خود از افت ۴۴ 
درصدی صادرات غیرنفتی ایران خبر داده، اما صادرات بنزین 
به شدت اوج گرفته است. در ســه ماهه ابتدایی سال جاری 
خورشــیدی ایران نزدیک به ۶،3۶ میلیــارد دالر صادرات 
داشــته که ۱۱ درصد آن، معادل تقریبا ۶۹0 میلیون دالر، 
بنزین بوده است. ایران تا دو ســال پیش وارد کننده بنزین 
بود، اما با توسعه پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس با ظرفیت 
پاالیش روزانه 3۵0 هزار بشــکه میعانات گازی، همچنین 
افزایش چشمگیر قیمت بنزین در آبان ماه پارسال و نهایتا 
افت مصرف داخلی به خاطر شــیوع کرونا، به صادرکننده 

بنزین تبدیل شده است.
معموال گمرک ایران صادرات محصوالت پاالیشگاهی مانند 
بنزین، گازوئیل و نفت کوره را در سبد صادرات غیرنفتی قرار 
نمی دهد و احتماال برای پنهان کردن افت شــدید صادرات 
غیرنفتی، بنزین را هم برای اولین بار به لیست صادرات اضافه 
کرده، وگرنه صادرات غیرنفتی کشور با معیارهای بهار پارسال 
و بدون محاسبه بنزین، در واقع کمتر از نصف شده است. اما 
نکته مهم و تمرکز این مقاله بر این نکته اســت که صادرات 
بنزین کشور به شدت اوج گرفته و از درآمدهای صادرات نفت 

خام ایران نیز پیشی گرفته است.

رشد تولید بنزین در کشور
بر اساس برآورد شرکت مشاوره انرژی »فکتز گلوبال انرژی«، 
ایران در سه ماهه اول ســال جاری میالدی )تقریبا زمستان 
پارسال( روزانه ۸۴ هزار بشکه بنزین مازاد تولید کرده و این 
رقم در سه ماهه دوم سال جاری میالدی )بهار امسال( به ۱۷۲ 
هزار بشکه رسیده است. در تابستان امسال نیز انتظار می رود 
بنزین مازاد ایران روزانه ۱3۸ هزار بشکه باشد، اما با کاهش 
محدودیت های کرونا، همچنین رشد ساالنه تقاضای بنزین 
کشور انتظار می رود در سال آینده بنزین تولیدی مازاد کشور 
بطور متوسط روزانه ۶0 تا ۷0 هزار بشکه باشد. خبرگزاری 
رویترز نیز دو هفته قبل با پوشــش آمارهای این شــرکت 

با توجه به متوسط قیمت نفت خام صادراتی ایران 
در بهار ســال جاری )2۵ دالر برای هر بشکه(، کل 
درآمد کشور از صادرات نفت در سه ماهه ابتدایی 
سال 13۹۹ حدود ۴2۰ میلیون دالر بوده، در حالی که 
درآمد کشــور از صادرات بنزین در همین دوره 

زمانی 6۹۰ میلیون دالر گزارش شده است

 مـوضـوع:
 جایگزیني صادرات بنزین

به جاي صادرات نفت ایران

آیا ایران صادرات بنزین را جایگزین صادرات نفت می کند؟

نفـت همـواره پررنگ تریـن محصول سـبد صادراتی ایـران طی دهه هـای اخیر 
بـوده اسـت. تا آنجا کـه ردپای ایـن کاالی اسـتراتژیک در همـه ارکان اقتصادی 
کشـور دیـده مـی شـد. بـا آغـاز تحریـم هـای ظالمانه کـه منجـر بـه کاهـش حداکثری 
صـادرات طالی سـیاه ایـران به نقاط مختلف جهان شـد، ظاهرا تغییر محسوسـی در سـبد 
صادراتی کشـور ایجاد شـده اسـت. ما که تاکنـون خود، واردکننـده بنزین بودیـم حاال در 
قامـت صادرکننـده ایـن سـوخت طرفدار برآمـده ایـم. در این گـزارش، موضـوع صادرات 

بنزین ایران به جای نفت مورد بررسی قرار گرفته است. 

ِبنزین کش!
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پرونده

وزیر امور خارجه آمریکا پس از انتشــار خبر صدور بنزین ایران به ونزوئال دو کشور را تهدید به 
مقابله کرده بود. به رغم آن آمریکا تا کنون اقدامی برای مانع شدن از عبور نفتکش های ایران و 
تحویل سوخت به ونزوئال نکرده است. آمریکا شرکت های بیمه و کشتیرانی و همه شرکت هایی 
که در این زمینه با دو کشــور ایران و ونزوئال همکاری می کنند را تهدید به تحریم کرده است. 
به رغم این تهدیدها، خبرگزاری رویترز به نقل از چند مقام وابسته به وزارت نفت و همچنین سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی خبر داد که ایران به صدور بنزین به ونزوئال ادامه خواهد داد

بین المللی، از قول چندین منبع گزارش داده بود ایران ماهانه 
پنج نفتکش را برای صادرات بنزین به آفریقا و کشــورهای 
آسیایی راهی اقیانوس ها می کند. بدین ترتیب ایران روزانه 
حدود ۵0 هزار بشکه بنزین به بازارهای دور صادر می کند، اما 
مهم ترین بازارهای بنزین ایران کشورهای همسایه خصوصا 
افغانستان، پاکستان، عراق و ارمنستان هستند. البته ردیابی 
صادرات بنزین ایران به این کشورها اصوال بسیار مشکل است، 
چون از طریق زمینی صادر می شود و نقش بخش خصوصی 
در معامالت چشمگیر است. از سوی دیگر، مسئوالن ایرانی 
نیز قصد دارند تا بنزین را در بورس انرژی عرضه می کند و قرار 
است صادرات آن از این طریق انجام می شود. برخالف نفت 
خام که مشتری آنها فقط پاالیشگاه های خارجی هستند و 
ردیابی معامالت و ریسک تحریم های آمریکا علیه آنها بسیار 
باالست، بازار محصوالت نفتی متنوع و امکان خرده فروشی 

این محصوالت نیز وجود دارد.

درآمد ۶۹۰ میلیون دالری صادرات بنزین
آمارهای شــرکت اطالعات انرژی کپلر نشان می دهد ایران 
در زمستان پارسال، روزانه ۲۹۴ هزار بشکه و در بهار امسال 
روزانه ۱۸۷ هزار بشــکه نفت خام صادر کرده است. بدین 
ترتیب، با توجه به متوسط قیمت نفت خام صادراتی ایران در 
بهار سال جاری )۲۵ دالر برای هر بشکه(، کل درآمد کشور 
از صادرات نفت در سه ماهه ابتدایی سال ۱3۹۹ حدود ۴۲0 
میلیون دالر بوده، در حالی که درآمد کشور از صادرات بنزین 
در همین دوره زمانی ۶۹0 میلیون دالر گزارش شده است. 
موضوع صادرات بنزین ایران زمانی در مرکز توجه رسانه ها 
قرار گرفت که ایران بیش از یک ماه پیش ۱.۵ میلیون بشکه 
نفت تحویل ونزوئال داد که معادل صادرات روزانه ۵0 هزار 

بشکه است. 
گزارش ها حاکی است چهار نفتکش دیگر ایران با بار بنزین 
هم اکنون دوباره راهی ونزوئال شده است. ارزش ۱.۵ میلیون 
بشکه بنزینی که ایران تحویل ونزوئال داده ۴۵ تا ۵0 میلیون 
دالر است و نشان می دهد کل صادرات بنزین ایران در بهار 
سال جاری ۱3 برابر بنزینی است که به ونزوئال تحویل داده 
است. ایران به غیر از بنزین، روزانه ۵00 هزار بشکه صادرات 
گازوئیل، نفت کوره و گاز مایع )ال پــی جی( نیز دارد که با 
محاسبه آنها، ارزش صادرات محصوالت نفتی ایران چندین 

برابر صادرات نفت خام است. 
در حالی که صادرات نفت خام کاهــش یافته و به صادرات 

بنزین افزوده شده است.

جایگزینی بنزین به جای نفت خام 
ایران روزانه نزدیک ۲۹0 هزار بشــکه صادرات نفت کوره و 
و نصف این میزان نیز صــادرات گاز مایع )ال پی جی( دارد. 
همچنین تــا ابتدای پارســال، مقدار اندکــی نیز صادرات 
گازوئیل داشــت. اما آمارهای فکتز گلوبال انرژی نشــان 
می دهد که ایران از تابستان پارسال صادرات گازوئیل را نیز 
به شدت افزایش داده و روزانه بطور متوسط حدود ۷0 هزار 

بشــکه گازوئیل صادر می کند. الزم به یادآوری است که در 
پاالیشگاه خلیج فارس، همزمان با بنزین، گازوئیل نیز تولید 
می شود و اوج گیری صادرات گازوئیل کشور چندان عجیب 
نیست. اگرچه صادرات محصوالت نفتی ایران اوج گفته، اما 
سوال مهم این است که آیا محصوالت نفتی می تواند سقوط 
درآمدهای صادرات نفت خام ایران را جبران کند؟ بر اساس 
آمارهای اوپک، ایران در سال ۲0۱۱ حدود ۱۱0 میلیارد دالر 
صادرات نفت خام داشت که در سال ۲0۱۸ به ۶۲ میلیارد 
دالر رسید. آمارهای ایران نشــان می دهد کل درآمدهای 
صادرات نفت خام پارسال کمتر از ۹ میلیارد دالر بوده و اگر 
حجم صادرات و قیمت نفت خام ایران در سطح کنونی باقی 
بماند، احتماال درآمدهای صادرات نفت خام ایران در سال 
جاری حدود ۲ میلیارد دالر باشــد. اگر صادرات محصوالت 
نفتی ایران نیز در ســطح کنونی ادامه یابد، انتظار می رود 
درآمدهای ایران از این بخش حدود ۸ میلیارد دالر باشــد. 
بدین ترتیب اگرچه صادرات محصــوالت نفتی ایران چهار 
برابر صادرات نفت خام خواهد بود، اما هرگز افت درآمدهای 
صادرات نفت ایران را جبران نخواهد کرد. صادرات نفت خام 
ایران از ۲.۵ میلیون بشکه در ابتدای سال ۲0۱۸ به زیر ۲00 
هزار بشکه در بهار امسال رسیده و درآمدهای نفتی ایران نیز 
در کل سال جاری نسبت به سال ۲0۱۸ حدود ۶0 میلیارد 
دالر افت خواهد داشــت. به همین دلیل، شــاید چرخش 
سیاســت های ایران در حوزه صادرات مواد نفتی، این بار با 

تمرکز بر روی صادرات بنزین صورت بگیرد. 

تداوم صادرات بنزین ایران به ونزوئال 
ایران به صادرات بنزین به ونزوئال ادامه می دهد و قصد دارد 
ماهانه دو یا ســه نفتکش به ونزوئال ارسال کند. تحریم های 
ظالمانه اقتصادی و همچنین تحریم های نفتی ایران از یکسو 
و شیوع ویروس کرونا از سوی دیگر، باعث تولید مازاد بر نیاز 
بنزین در پاالیشگاه های ایران شده است. اکنون، صدور بنزین 

به ونزوئال یکی از گزینه هایی اســت که ایران برای مقابله با 
تحریم ها دنبال می کند. خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی 
از لندن خبر از تمایل ایران برای فرستادن دو یا سه نفتکش 
حامل بنزین در ماه به ونزوئال داده است. جمهوری اسالمی 
از این طریق می تواند بخشی از مازاد تولید بنزین خود را به 
فروش رسانده و همچنین بر نفوذ خود در ونزوئال بیافزاید. 
ایران و ونزوئال از سوی آمریکا تحریم شده اند. ونزوئال که یکی 
از کشورهای عضو اوپک اســت، به علت تحریم ها و فرسوده 
بودن شــبکه پاالیشــگاهی خود با کمبود شدید سوخت و 
بنزین روبه رو است. ایران از ماه آوریل تا کنون پنج نفتکش 
حامل یک میلیون و ۵00 هزار بشــکه بنزیــن به ونزوئال 
فرستاده است. به رغم آن، کمبود ســوخت و بنزین در این 

کشور همچنان باقی است.

آیا تهدیدهای آمریکا کارساز است؟
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا پس از انتشــار خبر 
صدور بنزین ایران به ونزوئال دو کشور را تهدید به مقابله کرده 
بود. به رغم آن آمریکا تا کنون اقدامی برای مانع شدن از عبور 
نفتکش های ایران و تحویل سوخت به ونزوئال نکرده است. 
آمریکا شرکت های بیمه و کشتیرانی و همه شرکت هایی که 
در این زمینه با دو کشور ایران و ونزوئال همکاری می کنند را 

تهدید به تحریم کرده است. 
به رغم این تهدیدها، خبرگزاری رویترز به نقل از چند مقام 
وابسته به وزارت نفت و همچنین ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی خبر داد که ایران به صدور بنزین به ونزوئال ادامه 
خواهد داد. با این حال، به نظر می رسد که تاکنون تهدیدهای 
آمریکا نتوانسته ســد جدی برای صادرات بنزین به ونزوئال 

ایجاد کند. 
ایران که یکی از کشورهای واردکننده بنزین بود، پس از راه 
اندازی پاالیشــگاه بندرعباس به خودکفایی در این عرصه 
رســیده اســت. خبرگزاری رویترز ظرفیــت تولید بنزین 
پاالیشگاه بندرعباس را 3۵0 هزار بشکه در روز اعالم کرده 
است. این در حالی است که در پی شیوع بیماری کووید-۱۹، 
میزان تقاضای داخلی برای بنزین در ایــران کاهش یافته 
است. همین منبع خبری نوشته اســت که میزان تقاضای 
ایران به بنزین در سه ماهه نخســت سال جاری میالدی به 
۴۵0 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. این رقم در قیاس 
با سال گذشته کاهشی بالغ بر ۲00 هزار بشکه در روز است. 
حتی پیش از شــیوع ویروس کرونا نیز ایران با مازاد تولید 
بنزین به میزان ۸۴ هزار بشــکه در روز روبه رو بوده اســت. 
از این رو، درخواســت نیکالس مادورو برای خرید بنزین از 
ایران، استقبال زیاد مســئوالن جمهوری اسالمی ایران را 

در پی داشت.
مازاد ماهانه تولید بنزین ایران برای ۱۵ تا ۲0 کشتي نفتکش 
کفایت می کند. این در حالی اســت که جمهوری اسالمی 
هر ماه قادر به صدور پنج محموله به کشــورهای آسیایی و 

آفریقایی است.
منبع: پايگاه خبري يورونيوز

خبرگزاری رویترز نیز دو هفته 
قبل با پوشش آمارهای این 

شرکت بین المللی، از قول چندین 
منبع گزارش داده بود ایران 
ماهانه پنج نفتکش نه چندان 

بزرگ را برای صادرات بنزین به 
آفریقا و کشورهای آسیایی راهی 

اقیانوس ها می کند
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