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مدیرعامل شرکت خیام ترابر 
در گفتگو با بایندر:

تنها چیزی که 
در جامعه ما 
ارزش ندارد 

بخش خصوصی 
است

3 کشتی با هویت جعلی در محل های اسقاط کشتی هند توقیف 
شده اند. کشتی های توقیف شده در خاورمیانه تردد کرده اند.

عمان افزایش تقاضای نفتکش را هدف گرفته است
طبق داده های Marine Hormuz:منابع رسمی هندی در گزارش هایی اعالم کرده اند:

است  سرمایه گذاران  آرزوی  جزیره  ایران 
الزم  مدیران  جسارت  و  دولتی  همت  یک  و 

بتوان  خصوصی  بخش  کمک  با  که  است 
در  سرمایه گذاری  از  را  خوبی  نتایج 

حوزه دریایی و بندری و بدست آورد.

علی داود ترکمان 
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شرکت های برتر دارنده بزرگترین خطوط 
از  ای  ویژه  آمار  روزها  این  جهان  کشتیرانی 
بزودی  که  میالدی  جاری  سال  در  خود  سود 
برهمین  اند.  کرده  منتشر  را  میرسد  پایان  به 
این  به  گزارشی  در  آلفاالینر  مجموعه  اساس 

است.  پرداخته  موضوع 
 ۱۰ که  است  آورده  گزارش خود  در  آلفاالینر 
قطعی  شکل  به  جهان  کشتیرانی  برتر  شرکت 
دالر  میلیارد   ۸۰ آمار  سال  ابتدای  ماه   ۹ در 

سود را اعالم کرده اند. 
شرکت های تایوانی این دسته باوجود بسیاری 
از مشکالتی که در سال ۲۰۲۱ جریان داشت 
به  را  اخیر  های  در سال  میزان سود  باالترین 
اورگرین  شرکت  همچنین  اند.  آورده  دست 
بازار را به طور کامل  از  ۳۴ درصد بخشی  که 
 ۹ در  که  است  کرده  گزارش  دارد  دست  در 
بیشتر  سود  درصد   ۶۷  ۲۰۲۱ سال  اول  ماهه 
هایی  شرکت  برای  موضوع  این  آورکه  بدست 
 ۶۱ های  وان  و  درصد   ۶۶ مینگ  یانگ  مثل 

درصد بوده است. 
است  کرده  بینی  پیش  آلفاالینر  همچنین 
هنوز  نیز  چینی  نوی  سال  برای  رشد  این  که 

باشد.  داشته  ادامه 
کشتی  عموما  بزرگ  کشتیرانی  های  شرکت 
های خود را خارج از اقیانوس آرام به حرکت 
گزارش  لوید  هاپاگ  شرکت  آورند.  می  در 
 ۲۰۲۱ سال  اول  فصل   ۳ در  که  است  کرده 
است  آورده  بدست  بیشتر  سود  درصد   ۴۶
های  کشتی  از  درصد   ۱۲ فقط  که  حالی  در 
خود را در خطوط آسیا - آمریکای شمالی به 

حرکت درآورده است. 
ها  شرکت  برخی  گزارش  این  براساس  البته 
های  گزارش  سی  اس  ام  و  مرسک  همچون 

اند.  نکرده  منتشر  را هنوز  مالی خود 

کشتیرانی  خط   10 آلفاالینر: 
به  بدنبال دستیابی  برتر جهان 
در  دالری  میلیارد   120 سود 

پایان سال 2021

در چند روز گذشته بعد از گذشته حدود یک سال، توافق 
مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای (RCEP) شکل اجرایی 
به خود گرفت. ۱5 کشور عضو (کشورهای آسه آن، ژاپن، 
کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند) رسماً توافقنامه مشارکت 
اقتصادی جامع منطقه ای (RCEP) را امضا کردند که ۳۰ 
را   GDP دالر تریلیون  و ۲۸,5  جهان  جمعیت  از  درصد 
شامل می شود و اکنون منطقه زیر پوشش این توافقنامه 

به بزرگترین منطقه تجارت آزاد جهان تبدیل شده است.
این  امضای  حوزه  این  متخصصان  از  بسیاری  گفته  به 
ای  منطقه  همکاری  برجسته  دستاورد  تنها  نه  توافقنامه 
آسیای شرقی، بلکه همچنین پیروزی  چندجانبه گرایی و 
تجارت آزاد است. اخیرا هم آنکتاد در گزارشی به اهمیت این 
پیمان منطقه ای اشاره کرده و گفته است که این پیمان در 

آینده نقط جاذبه تجارت جهانی خواهد شد.  
در  ها  تعرفه  حذف  که  است  کرده  اعالم  آنکتاد  مطالعات 
از  صادرات  مقصد  تغییر  با  را  صادرات  عضو  کشورهای 
غیرکشورهای عضو به کشورهای عضو  به نسبت سال ۲۰۱۹ 
به میزان ۲ درصد یا ۴۲ میلیارد دالر افزایش خواهد داد . 
همچنین این موضوع روند سرمایه گذاری ها را نیز در سال 

های آینده تغییر خواهد داد. 
گفتنی است این پیمان خواستار حذف مقدار قابل توجهی 
از تعرفه های صادرات کاال است.به عنوان مثال، به گفته کاخ 
ریاست جمهوری کره جنوبی، یک شرکت کره جنوبی که 
قطعات خودرو را به اندونزی می فروشد، تاکنون ۴۰ درصد 
تعرفه می پرداخت، اما با اعمال RCEP، نرخ این تعرفه ها به 

صفر کاهش می یابد.
رخ  حالی  در   RCEP توافقنامه امضای  است  ذکر  به  الزم 
داد که جهان درگیر بیماری همه گیر COVID-۱۹ و تأثیر 
نامطلوب اقتصادی آن است. رهبران کشورهای امضا کننده 
گفتند که این نشان دهنده تعهد قوی ما در حمایت از بهبود 
اقتصادی، توسعه فراگیر، ایجاد شغل و تقویت زنجیره های 
تأمین منطقه ای و همچنین حمایت ما از یک توافق نامه 
تجارت و سرمایه گذاری مبتنی بر قوانین باز و فراگیر است. 
کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی امضای RCEP را «نتیجه 
اصلی» سیاست جدید جنوب دولت مون جائه این با هدف 
بهبود روابط استراتژیک با کشورهای جنوب شرقی آسیا و 
همچنین فرصتی برای کره جنوبی جهت تبدیل شدن به 

«قدرت اقتصادی» سریع توصیف کرد. 
مذاکرات RCEP در سال ۲۰۱۲ آغاز شد. اما هند با این 
از  می برد،  بیشتری  منافع  پیمان  از  چین  که  استدالل 
مذاکرات خارج شد. رهبران کشورهای عضو RCEP تأکید 
کردند که آنها همچنان به نقش هند در این اتحادیه اهمیت 
می دهند و تأکید کردند که RCEP برای هند با توجه به 
اهمیت استراتژیک آن به عنوان یک شریک منطقه ای در 
ایجاد زنجیره های ارزش منطقه ای عمیق تر و گسترده تر باز 

است. 
برخی از تحلیل گران ایرانی نیز در رابطه با این توافق اظهارات 
مثبتی را داشته اند اما نبود یک توافقنامه منطقه ای ارزشمند 
که ایران نیز عضو آن باشد از طرف آنها خطرناک توصیف 
شده است. واقعیت ها نشان می دهند که از سال ۱۹۹۰ به 
بعد، بر تعداد توافقنامه ها و معاهدات تجاری منطقه در جهان 
به شدت افزوده شده است. کشورهای جهاِن در حال توسعه 
دارای ارتباطات تجاری با یکدیگر هستند و بلوک های روابط 
و قدرت اقتصادی شکل می دهند (نظیر اتحادیه اروپا، نفتا یا 

.(RCEP همین
کشورهای جهان در حال توسعه شبکه ای از راه ها، خطوط 
لوله، کریدورهای ارتباطی زمینی، دریایی و هوایی، خطوط 
انتقال داده، زنجیره های فعالیت اقتصادی و ... شکل دادن 
به بلوک های همکاری و تبادالت اقتصادی گسترده هستند.

بزرگ ترین   - آمریکا  بودن  بیرون  تحلیل گران  از  شماری 
اقتصاد دنیا – از توافقنامه RCEP را برای آینده اقتصادی این 
کشور زیان بار تحلیل کرده اند. بیرون از شبکه اقتصاد جهان 
بودن حتی برای اقتصاد آمریکا هم خطرناک است. بیرون از 

اقتصاد جهان بودن برای ما چه معنایی دارد؟
منطقه ای جامع  اقتصادی  مشارکت  پیمان  شکل گیری  وجود  با  صادرات  میزان  تغییرات 

:xeneta به گزارش

توافقنامه بزرگ تجارت آزاد آسیا 
در  ایران   / گرفت  اجرایی  شکل 
اینگونه توافقات چه جایگاهی دارد؟
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که  است  داده  خبر  میتسوبیشی  سازی  کشتی  شرکت 
این شرکت سیستم تامین LNG شش شناور جدید را 
که با گاز LNG فعالیت میکنند را تامین خواهد کرد. 

این شرکت در وب سایت رسمی خود اعالم کرده است 
که قرار است ما تانکر سوخت، سیستم های تامین گاز و 
سیستم های کنترل سوخت  ۶ کشتی جدید با سوخت 
 Imabari سازی  کشتی  شرکت  توسط  که  دوگانه 

درحال ساخت هستند را تامین کنیم.
شرکت کشتی سازی میتسوبیشی در بیانیه خود آورده 
برای  گاز  سوخت  تامین  سیستم  ساخت  ضمن  است 
کشتی  ایجاد  دنبال  به  که  مشتریان  از  زیادی  تعداد 
های با سوخت گاز هستند بدنبال تغییر روند استفاده 
از سوخت فسیلی در شناورها و ایجاد ارزش افزوده برای 

صنعت و پیروزی در این رقابت بزرگ است. 
یک  عنوان  به  که  است  معتقد  شرکت  این  همچنین 
ترویج  دنبال  به  جهان  در  تامین کننده  بزرگ  شرکت 
تشویق  با  و  هستیم  کشتیرانی  صنعت  در  زدایی  کربن 
کاهش  بدنبال  مایع  گاز  سوخت  از  کشتی  استفاده  به 
خطرات استفاده از سوخت فسیلی در جهان خواهیم بود. 
چند  ها  کشتی  سوخت  تغییر  بحث  است  ذکر  به  الزم 
موضوع  مدت  کوتاه  هدف  عنوان  به  که  است  سالی 
سپس  و  بوده  نظر  مورد  سوخت  در  گوگرد  کاهش 
استفاده از سوخت هایی مانند LNG مورد توجه استت. 
اتحادیه  به  وابسته  ای  پروژه  دانشمندان  این   از  پیش 
دانمارک  کپنهاگ  در  پژوهشی  تأسیسات  یک  در  اروپا 
فرد  به  منحصر  که  اند  ساخته  کشتی  برای  موتوری 
و  کند  می  کار  دیزل  سوخت  با  هم  موتور  این  است. 
هم با گاز طبیعی مایع و طوری طراحی شده تا گسیل 
نیتروژن  اکسیدهای  و  کربن  اکسید  دی  مثل  گازهایی 

را کاهش دهد.
صاحبان کشتی تا کنون بیش از ۱۰۰ موتور از این نوع 
خریداران  اند.  خریده  هایشان  ناوگان  تجهیز  برای  را 
آخر  در  آنها  گذاری  سرمایه  این  که  دارند  اطمینان 
برایشان سودآور خواهد بود زیرا مقررات محیط زیستی 

در بخش دریانوردی مرتباً سختتر می شود.
دریایی  ونقل  حمل  شرکت  مدیریت  اندرسون،  پیتر 
در اروپا می گوید: «باید چشم انداز درازمدت را دید. 
کشتی شما بین ۲5 تا ۳۰ سال کار خواهد کرد و دیگر 
نمی توانید سوختهایی را به کار ببرید که گوگرد زیاد 
می  کنید،  نگاه  مسئله  به  طور  این  وقتی  باشد.  داشته 

بینید که این راه حل به نفع هر دو طرف است.»
بیش از ۹۹ درصد ناوگان تجاری دنیا کشتی هایی هستند 
که با موتور دیزل کار می کنند و پژوهشگران باور دارند 

بازار بالقوه بزرگی برای کاالی آنان وجود دارد.

کشتیرانی  اقتصادی  تحقیقاتی  موسسه 
گذاری  سرمایه  تحقیقاتی  بازوی  که   D r e w r y
 D r e w r y جهانی  کشتیرانی  مشاوره  موسسه 
به  خود  گزارش  در  اخیرا  شود  می  حساب 
های  کشتی  بخش  سوددهی  و  رشد  احتمال 
گزارش  ز  ا بخشی  در  است.   پرداخته  کانتینری 
گذاران  سرمایه  که  است  شده  مطرح  یده  ا این 
حفظ  حوزه  این  در  ا  ر خود  سرمایه  باید  هنوز 
شاهد  دوباره   ۲۰۲۲ سال  در  که  چرا  کنند 
صنعت  بخش  این  در  بیشتر  سوددهی  و  رشد 

بود.  خواهیم 
کشتیرانی  صنعت  کانتینری  بخش  که   رشدی 
تصویر  در  و  گرفت  صورت  جهانی  بورس  در 
رشد  این  ادامه  به  ا  ر بسیاری  است  مشخص 
تغییرات  و  بازگشت  ما  ا بود  کرده  ر  امیدوا
نجومی  بسیار   ۲۰۲۱ سال  ادامه  در  ها  قیمت 

. بود
بخش  این  در  آسیایی  الینر  های  شرکت 
که  گذاشتند  جا  به  خود  ز  ا ا  ر آمار  باالترین 
 Y a n g  M i n g شرکت   ۲۰۲۱ دسامبر  نیمه  تا 
با   E v e r g r e e n و  درصدی   ۱5۸۳ رشد  با 
 ۹۷۶ رشد  با   W a n  H a i و  درصدی   ۹۸۷ رشد 
هم   H M M شرکت  است.  بوده  ه  همرا درصدی 
رشد  بیشترین  است.  داشته  بازده  درصد   ۶۲۱
که  جایی  در  است  شده  دیده  روپا  ا در  متوسط 
و  درصد   ۱۹۲ فقط   H a p a g - L l o y d سهام 
داشته  رشد  درصد   ۱۲۳ فقط   M a e r s k سهام 

 . است
کرونا  پاندمی  همچون  مشکالتی  مشخصا 
های  شرکت  سود  تامین  زنجیره  مشکالت  و 
برد.  باال  بسیار  گذشته  سال  در  ا  ر نقل  و  حمل 
داشت  کاهش  قدری  ادامه  در  موضوع  این  لبته  ا
رشد  این  امیکرون  ریانت  وا دوباره  کشف  با  ما  ا
میرفت،  امید  که  حالی  در  بازگشت،  دوباره 
برگردند. خود  نرمال  شرایط  به  دوباره  رها  بازا

کشتیرانی  سهام  ز  ا سرمایه  خروج  وقت  آیا 
است؟ رسیده  فرا  کانتینری 

قیمت  فزایش  ا و  سهام  مثبت  بسیار  رشد  بدلیل 
دهه  در  خود  اوج  به  که  نقل  و  حمل  هزینه 
گذاران  سرمایه  ز  ا برخی  رسید  اخیر  های 

کشتیرانی  فضای  ز  ا که  اند  شده  تشویق 
به  ا  ر خود  سرمایه  و  شده  خارج  کانتینری 
ما  ها  تحلیل  ز  ا برخی  ما  ا ببرند.  دیگری  حوزه 
هنوز  بخش  این  مورد  در  که  میکند  تشویق  ا  ر

باشیم.  داشته  مثبتی  نگاه 
امیکرون  یعنی  کرونا  بیماری  جدید  ریانت  وا
ا  ر تامین  زنجیره  مشکالت  ر  دا ادامه  ریسک 
باعث  میتواند  که  برده  باال  ا  ر جهان  در  مجددا 
همچنین  شود.  آینده  در  سهام  نرخ  فزایش  ا
در  ر  بازا در  بزرگ  های  شرکت  سرمایه  فزایش  ا
نیز  ا  ر ر  بازا در  ها  سهام  ارزش  آینده  دوسال 

داد.  خواهد  رشد 
ماه  چند  در  است  کرده  اعالم   M a e r s k شرکت 
سرمایه  حوزه  این  در  دالر  میلیارد   ۱۴ .5 آینده 
پیش بینی  اساس  این  بر  که  کرد  خواهد  گذاری 
شرکت  دیگر  گذاری  سرمایه  مجموع  با  میشود 

گذاری  سرمایه  دالر  میلیارد   ۱۰۰ حداقل  ها 
این  بگیرد.  صورت  جاری  سال  در  جدید 
احتماال  دیگر  های  گذاری  سرمایه  و  موضوع 
گذاری  سرمایه  ارزش  حفظ  و  ر  بازا دوباره  رشد 

میکند.  تضمین  ا  ر جدید  سال  در  ها 
 ۲۰۲۱ سال  در  که  میدهد  نشان  باال  ر  نمودا
میانگین  ز  ا بیشتر  سرمایه  بازگشت  ر  مقدا
شرایط  این  است.  شده  دوره  این  در  هزینه 
خواهد  ر  پایدا هم  آینده  در  زیاد  احتمال  به 
باشند  مطمئن  کشتیرانی  های  شرکت  تا  بود 
مناسبی  هزینه  با  نند  میتوا ا  ر خود  بارهای  که 
در  نیز  مناسبی  سود  که  حالی  در  کنند  جابجا 

آورند. بدست  هزینه  میانگین  مقابل 

شرکت میتسوبیشی خبر داد:

شرکت میتسوبیشی خبر داد:

سیستم  تامین  برنده  میتسوبیشی 
تامین LNG برای 6 شناور شد

آیا وقت خروج سرمایه از فضای کشتیرانی کانتینری فرا رسیده است؟
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 Hudong Zhonghua سازی  کشتی  مجموعه 
خط  به  متعلق  کانتینری  کشتی  جدیدترین  چین، 
بر  جهان  کانتینربر  کشتی  بزرگترین  که  را  اورگرین 

اساس ظرفیت رتبه بندی شده، ساخت.
این کشتی جدید، Ever Alot نام دارد و ظرفیت آن 

۲۴۰۰۴ تی ای یو است.
بزرگترین  این  از  پیش  تا  که  هم   Ever Ace کشتی 
تابستان  در  شد  می  محسوب  جهان  کانتینربر  کشتی 
سال جاری ساخته شده بود و ظرفیت حمل ۲۳۹۹۲ 

تی ای یو را داشت.
 Hudong Zhonghua سازی  کشتی  مجموعه 
سفارش ۱۳ کشتی کانتینری بزرگ را در سال ۲۰۲۱ 
دریافت کرد که شش کشتی را تحویل داده و در حال 

مجموعه کشتی سازی Hudong Zhonghua چین:

دنیا  کانتینری  کشتی  بزرگترین 
ساخته شد

کرده  اعالم  هایی  گزارش  در  هندی  رسمی  منابع 
ماه  در  که  کشتی  سه  هند  دولتی  نیروهای  که  اند 
در  کشتی  استقاط  محل  به  جعلی  هویت  با  اخیر 

اند.  کرده  توقیف  را  بودند  رسیده  آالنگ 
قصد  آنها  که  اند  کرده  اعالم  دولتی  های  مجموعه 
لنگرگاه  در  اکنون  که  هایی  کشتی  از  برخی  دارند 
ساحل  به  رسیدن  دنبال  به  و  هستند  باوناگار 
نیست  مشخص  هنوز  البته  کنند.  توقیف  را  هستند 
را  اقداماتی  چه  ها  کشتی  این  با  است  قرار  هند  که 

بدهد.  صورت 
جدیدی  قانون  اروپا  اتحادیه  که  بود  پیش  سال  سه 
سختگیرانه  قوانین  آن  براساس  که  کرد  تصویب  را 
ثبت  به  اروپا  در  که  هایی  کشتی  اسقاط  برای  تری 
قانون  این  براساس  شد.  گرفته  نظر  در  اند  رسیده 
توسط  باید   D WT تن   5۰۰ باالی  های  کشتی  همه 
محل های اسقاط قانونی و دارای مجوز اسقاط شوند 
و  آلیآگا  در  هایی  محل  به  محدود  بیشتر  اکنون  که 
این  هستند.  اروپا  در  های  مکان  از  برخی  و  ترکیه 
در  کشتی  اسقاط  های  محل  عموم  که  حالیست  در 

ندارد.  را  اروپا  اتحادیه  ی  تاییده  هند 
اروپا  اتحادیه  در  کشتی  دارندگان  شرایط  این  در 
مثال  برای  اند.  گرفته  پیش  را  متفاوتی  های  روش 
ادامه  محدودی  های  مجموعه  با  آنها  از  برخی 
به  را  کشتی  موارد  از  بسیاری  در  یا  داد،  فعالیت 
میکنند  ادعا  که  میرسانند  فروش  به  هایی  واسطه 
میگویند  اینکه  یا  میکنند  کار  کشتی  صاحبان  برای 
این  عموم  است.  رفته  فروش  به  دوباره  کشتی 
خاورمیانه  بنادر  در  بسیاری  های  توقف  ها  کشتی 
اسقاط  برای  و  آمده  هند  به  آنکه  از  پیش  اند  داشته 
میگیرد  صورت  شرایطی  در  موارد  این  کنند.  اقدام 
در  ها  انجمن  و  نهاد  مردم  های  گروه  از  بسیاری  که 
را  زیادی  اعتراضات  ها  سختگیری  این  برای  اروپا 
اسنادی  ایسلند  دادستانی  اخیرا  اند.  داده  صورت 
کرده  کشف  داران  کشتی  از  ای  مجموعه  دفتر  از  را 
که  اند  رسانده  فروش  به  را  هایی  کشتی  که  است 
کشیده  هند  در  اسقاط  محل  به  کارشان  آخر  در 

است. شده 
شده  توقیف  هند  در  اخیرا  که  هایی  کشتی  بین  در 
که  داشته  وجود   Coral نام  به  شناور  یک  است 
اخیرا  که  است  بوده  ساله   ۱۸ خام  نفت  تانکر  یک 

پرچم  با  کشتی  این  است.  شده  ثبت  لیبریا  در 
این  به  فارس  خلیج  از  خود  حرکت  از  بعد  سائوتومه 
این  اسناد،  بررسی  براساس  است.  رسیده  لنگرگاه 
روزی  در   IM O غلط  شناسایی  شماره  با  کشتی 
نام  با  کشتی  دومین  که  است  رسیده  لنگرگاه  به 
منطقه  این  به  شرایط  همین  با  هم   Sea Golden
کوچکتر  خواهر  هویت  از  شناور  این  است.  رسیده 
استفاده  شده  استقاط  پیش  سال  چند  که  خود 

است.  میکرده 
نام  به  دیگری  شناور  ماجرا  این  از  بعد  روز  سه 
نشان  اسناد  بررسی  رسد.  می  لنگرگاه  به   Harriet
اتحادیه  های  تحریم  تحت  مذکور  کشتی  که  میدهد 
رسمی  نیروهای  البته  که  است  داشته  قرار  اروپا 

اند. نکرده  باز  ماجرا  این  از  را  بیشتری  جزئیات 
است  گفته  هند  در  کشتی  بازیافت  صنایع  انجمن 
از  پیش  شناور  هر  اسناد  تمامی  کردن  چک  که 
ناممکن  بسیار  و  سخت  اقدامی  اسقاط  به  اقدام 
است. آنها این موضوع را با خرید یک خودرو دست 
فروشنده  به  حدی  تا  شما  که  میکنند  مقایسه  دوم 
است  گفته  تشکل  این  اجرایی  مدیر  میکند.  اعتماد 
به  را  شناوری  کشتی،  کننده  بازیافت  هیچ  که 
وقتی  مشکالت  این  نمیکند.  خریداری  جعلی  اسناد 
در  و  رسیده  لنگرگاه  به  کشتی  که  آید  می  بوجود 
میشود  مشخص  اسناد  اشکاالت  تر  عمیق  بررسی 
این  از  پیش  کشتی  کننده  اسقاط  آن  که  درحالی 

است. کرده  خریداری  را  کشتی 

منابع رسمی هندی در گزارش هایی اعالم کرده اند:

سه کشتی با هویت جعلی در محل 
توقیف  هند  کشتی  اسقاط  های 
شده اند / شناورهای توقیف شده 

در خاورمیانه فعالیت می کردند
کننده  تامین  یک  اخیرا  که  داده هایی  براساس 
 Horm uz M arine نام  به  عمان  در  محلی 
بدنبال  عمان  در  نفتکش  بازار  که  است  کرده  اعالم 

است.   ۲۰۲۲ سال  در  دوبرابری  فروش 
 Horm uz M arine مدیرعامل  الهدرمی  سلیمان 
ها  نفتکش  فروش  است  گفته  ای  مصاحبه  در  اخیرا 
 mt/m onth  ۸۰۰۰ تا   5۰۰۰ حدودا  عمان  در 
 ۱5,۰۰۰ عدد  به  که  است  آن  بعدی  هدف  است. 
که  است  گفته  الهدرمی  برسیم.   mt/m onth
که  میخواهیم  و  ماست  آینده  ماهه  شش  هدف  این 
نیز  را   mt/m onth  ۲5,۰۰۰ خود  آینده  هدف 

آوریم.  بدست  کوتاه  مدتی  در 
اخیرا  عمان  در   Horm uz کننده   تامین  شرکت 
در  نفتکش  تامین  قرارداد  آگوست  ماه  در  و 
به  موضوع  این  همچنین  است.  کرده  امضا  سوهار 
این  میشود.  مربوط  هم  صالله  در  کشنده  تامین 
رشد  که  است  کرده  تاکید  همچنین  مدیرعامل 

است.  کنونی  زمان  در  ما  هدف  بزرگترین  سوهار 
نیز  عمان  بنادر  دیگر  در  همچنین  شرکت  این 
تجارت  و  فروش  و  دارد  ای  گسترده  های  فعالیت 
کنترل  عمان  خام  نفت  بر  تمرکز  با  را  بنادر  این  در 
یک  اخیرا  عمان  نفت  فروش  شرکت  میکند. 
انواع  که  است  کرده  افتتاح  الدقم  بندر  در  ترمینال 

میدهند. ارائه  آن  در  را  کشتی  سوخت 
اس اندپی  ارزیابی  مؤسسه  که  است  ذکر  به  الزم 
عمان  اقتصادی  چشم انداز  کرد  اعالم  پیش  چندی 
زیرا  می کند،  تغییر  مثبت  حالت  به  پایدار  حالت  از 
مالی  اصالحی  برنامه های  و  نفت  قیمت  افزایش 
از  و  می شود  دولت  بودجه  کسری  بهبود  سبب 
آینده  سال  سه  در  بدهی ها  سطح  افزایشی  روند 

می کاهد.
ارز  اعتباری  رتبه های  رتبه بندی،  مؤسسه  این 
را  عمان  کوتاه مدت  و  بلندمدت  داخلی  و  خارجی 

کرد.  اعالم   +B و   B ترتیب  به 
که  است  کوچکی  نسبتاً  نفت  تولیدکننده  عمان، 
در  فارس  خلیج  در  خود  همسایگان  به  نسبت 
است،  آسیب پذیرتر  نفت  قیمت  نوسان های  برابر 
و   ۲۰۲۰ سال  در  نفت  قیمت  سقوط  از  کشور  این 
دید. آسیب  به شدت  کرونا  عالم گیر  ویروس  شیوع 

بهبود  امسال  عمان  بودجه  کسری  می رود  انتظار 
برسد.  داخلی  ناخالص  تولید  درصد   ۴.۲ به  و  یابد 
میالدی  گذشته  سال  کشور   این  بودجه  کسری 
بود. کشور  این  داخلی  ناخالص  تولید  درصد   ۱5.۳

:Hormuz Marine طبق داده های

را  نفتکش  تقاضای  افزایش  عمان 
هدف گرفته است
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داده  شرکت  این  به  که  ساختی  های  سفارش  حاضر 
شده، شامل ۱۹ کشتی کانتینری بزرگ است که قرار 

است تا سال ۲۰۲5 تحویل شوند.
این کشتی های جدید با استفاده از آخرین اصول سبز 
حداکثر  به  برای  زیستی)  محیط  مالحظات  با  (مطابق 
انرژی  مصرف  در  جویی  صرفه  و  کارایی  رساندن 

طراحی شده اند.
 ۴۰۰) فوت   ۱۳۱۲ طول  دارای   Ever Alot کشتی 

متر) و عرض ۲۰۲ فوت (۶۲ متر) است.
 ،  Ever Ace کشتی   (DWT) ظرفیت  مجموع   
یک  و  شصت  و  نهصد  و  هزار  یک  و  چهل  و  دویست 

تن است.
سفارش  بیشترین  اورگرین  شرکت  آلفاالینر،  گفته  به 
تمامی  بین  را  تعدادی  نظر  از  را  کشتی  ساخت 
نظر  از  و  دارد  جهان  کانتینری  کشتیرانی  شرکتهای 
خط  از  پس  شده،  داده  سفارش  کشتیهای  ظرفیِت 
همان  یا  مدیترانه  ایتالیائی   - سوئیسی  کشتیرانی 

MSC حائز رتبه دوم است.
سفارش  های  کشتی  با  کانتینر  حمل  ظرفیت  مجموع 
اورگرین  کشتیرانی  توسط  ساخت  برای  شده  داده 

۶۰۷۴۰۲ تی ای یو است.
 ۲۴ امسال  بزرگ،  العاده  فوق  های  کشتی  بر  عالوه 
ای  تی   ۳۰۰۰ تا   ۱۸۰۰ بین  ظرفیت  با  فیدر  کشتی 
یو نیز توسط اورگرین به  شرکت کشتی سازی چینی 

سفارش داده شده است.
این سفارش ها به دنبال ۲۰ کشتی کانتینری هر کدام 
به  آنها  ساخت  که  بود  یو   ای  تی  هزار   ۱5 ظرفیت  با 

صنایع سنگین سامسونگ سپرده شد.
می  تایوانی  کشتیرانی  خط  یک  که  اورگرین  هدف   
و  ترین  پیشرفته  ترین،  جوان  از  یکی  ایجاد  باشد، 
پایدارترین ناوگان های دریایی حمل و نقل کانتینری 

در جهان است.
اورگرین  کشتیرانی  خط  است،  یادآوری  به  الزم 
علیه  بر  المللی  بین  های  تحریم  اعمال  از  پیش  تا 
کشتیرانی  شرکتهای  خطوط  اکثر  همانند  کشورمان، 
که  کشتیهایی  از  استفاده  با  جهان،  کانتینری  مهم 
قابلیت تردد به بندرعباس را داشتند، به ارائه خدمات 
وارداتی،  محموالت  حاوی  کانتینرهای  دریایی  حمل 
بندرعباس  مبدا  از  یا  مقصد  به  ترانزیتی  و  صادراتی 

می پرداخت.
که  الجثه  عظیم  کشتیهای  قبیل  این  اکنون  البته 
شده،  بزرگتر  گذشته  سالهای  به  نسبت  آنها  اندازه 
قابلیت تردد به بنادر کانتینری ایران را به علت مسائل 
زیر ساختی و تجهیزاتی متعدد ندارند و فقط به بنادر 
کانونی مناطق مختلف جهان از جمله خاورمیانه تردد 

می کنند.
سازمان بنادر و دریانوردی ایران می گوید که ترمینال 
نحوی  به  آینده  در  رجایی  شهید  بندر  کانتینری   ۳
کشتی هایی  بتواند  که  شد  خواهد  تجهیز  و  تکمیل 
و  بپذیرد  را  یو  ای  تی   ۱۸۰۰۰ ظرفیت  با  حداکثر 

تخلیه و بارگیری آنها را انجام دهد.
منظم  و  مستقیم  تردد  زمینه  ساختن  فراهم 
کشتی های کانتینری خطوط به بنادر هر کشور، باعث 
مدت  تقلیل  و  کاالها  حمل  شده  تمام  قیمت  کاهش 
ترانزیتی  و  صادراتی  وارداتی،  محموالت  حمل  زمان 
واسطه)  بنادر  از  مستقل  و  مستقیم  حمل  دلیل  (به 
می گردد که به تثبیت و تداوم رشد اقتصادی و بهبود 
نظام  حمل و نقل و لجستیک کشورها کمک می کند.

شده، گروه کشتیرانی  منتشر  رتبه بندی  تازه ترین  طبق 
عنوان  به  و  گرفت  پیشی  «مرسک»  از  سی»  اس  «ام 
بزرگ ترین خط کشتیرانی کانتینری جهان شناخته شد.

همچنین طبق این رده بندی جدید، کشتیرانی جمهوری 
حمل  ظرفیت  از  درصد  دهم  شش  با  ایران  اسالمی 
کانتینری در جهان و ظرفیت حمل فعلی ۱5۰۰۴۰ تی 
ای یو در بین ۱۰۰ شرکت دیگر در رتبه چهاردهم قرار 

گرفته است.
سوئیسی-ایتالیایی  کشتیرانی  شرکت  ش،  این  براساس 
مدیترانه (MSC) سال جدید را با عنوان بزرگترین خط 
کشتیرانی جهان از نظر ظرفیت حمل کانتینر آغاز کرد.

برای  کرده  منتشر  که  جدیدی  رتبه بندی  در  آلفاالینر 
اولین بار ام اس سی را با تنها ۱۸۸۸ تی ای یو ظرفیت 
بیشتر، باالتر از مرسک در جایگاه اول قرار داده که بخش 
یو  ای  تی  میلیون   ۳�۴ تقریباً  کل  ظرفیت  از  کوچکی 

آن است.
افزایش  و  میشود  اداره  خصوصی  صورت  به  سی  اس  ام 
ظرفیت خود را از طریق خرید کشتی های دست دوم، 
اجاره کشتی و ساخت کشتی های جدید به دست آورده 

است.
« آلفاالینر» پیش بینی می کند که MSC ظرفیت فعلی 
خود را نزدیک به ۲5 درصد دیگر نیز افزایش می دهد 
اضافه  خود  ظرفیت  به  یو  ای  تی  میلیون  یک  تقریبا  و 

می کند.
ام اس سی که در سال ۱۹۷۰ تأسیس شده و برای بیش 
می  اداره  آپونته  خانواده  توسط  که  است  سال  چهل  از 
شود، از یک کشتی به ناوگان فعلی با ۶۴5 کشتی و با 

ظرفیت ۴۲۸۴۷۲۸ تی ای یو تبدیل شد.
ام اس سی امروزه به 5۰۰ بندر در بیش از ۲۳۰ مسیر 
تجاری تردد دارد و ساالنه بیش از ۲۳ میلیون تی ای یو 
کاال جابه جا می کند. مرسک نیز در سال ۱۹۷5 حمل و 

نقل کانتینری را با اولین کشتی از نه کشتی تازه ساخته 
شده خود آغاز کرد.

مدیر کنونی خط کشتیرانی مرسک که در سال ۲۰۱۶ 
زمام این شرکت را به دست گرفته، بارها گفته است که 
بر اندازه ناوگان تمرکز نکرده و در مصاحبه ای در اواخر 
دسامبر ۲۰۲۱ به بلومبرگ گفت: «اول بودن در ظرفیت 
هیچ معنایی ندارد“.او می گوید به دنبال یک استراتژی 
یک  به  مرسک  کشتیرانی  خط  تبدیل  برای  تجاری 
شرکت لجستیک زمینی و دریایی برای مشتریانش است 
و سرمایه گذاری خود را در لجستیک سرعت می بخشد.

حوزه  در  سرمایه گذاری  مرسک  امسال  همچنین 
فناوری های سبز را اعالم کرد و عملیات ترمینالی خود 
مرسک   ،۲۰۲۱ دسامبر  ماه  داد.در  گسترش  نیز  را 
برنامه  شرکت  این  کرد.  اعالم  را  خود  خرید  بزرگترین 
خرید LF Logis�cs که یک شرکت لجستیکی هنگ 

کنگی است را به ارزش ۳�۶ میلیارد دالر اعالم کرد.
غول کشتیرانی دانمارکی در حال حاضر ناوگانی متشکل 
از ۷۳۸ کشتی با ظرفیتی نزدیک به ۴�۳ میلیون تی ای 
یو دارد. مرسک صاحب ۶۰ درصد از ناوگان خود یعنی 
۳۳۰ کشتی است و برخالف تصور رقبایش، مرسک هنوز 
خود  کانتینری  ناوگان  گسترده  توسعه  برای  ای  برنامه 

اعالم نکرده است.
عالوه بر ام اس سی، سایر خطوط کشتیرانی مهم مانند 
 CMA CGM، Hapag-Lioyd، COSCO، ONE،
برای  را  برنامه هایی  کدام  هر   ،HMM و   Evergreen
افزایش حداقل ۲۰ درصدی ظرفیت خود اعالم کرده اند.

با  کشتی  هشت  سفارش  با   ۲۰۲۱ آگوست  در  مرسک 
ظرفیت ۱۶ هزار تی ای یو با موتورهای با سوخت متانول 
تنها  آن  کشتی  ساخت  سفارشات  کل  اما  شد  خبرساز 
می دهد.مرسک  نشان  را  فعلی  ظرفیت  از  درصد  شش 
برخالف سایر رقبایش هیچ کشتی فوق العاده بزرگ با 
ظرفیت بیشتر از ۲۴ هزار تی ای یو سفارش نداده است.

طبق تازه ترین رتبه بندی منتشر شده:
را  اول  رتبه   »Msc« کشتیرانی 
کشتیرانی  گرفت/  »مرسک«  از 
رتبه  در  ایران  اسالمی  جمهوری 

چهاردهم
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در هفته ابتدایی دی ماه جمعی از اعضای هیات مدیره 
دو  سفری  ایران  وابسته  خدمات  و  کشتیرانی  انجمن 
ضمن  سفرها  این  در  داشتند.  شهربندرعباس  به  روزه 
سازمان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل  با  که  ای  جلسه 
بنادر در استان هرمزگان برگزار شد این افراد بازدیدی 
رجایی  شهید  بندر  گمرک  و  ترخیص  سالن های  از 

داشتند.
گمرکی  کارگزاران  اتحادیه  با  ای  جلسه  همچنین 
پاسی  تا  که  نشست  این  در  که  شد  برگزار  بندرعباس 
مشترک  مشکالت  و  مسائل  کشید  طول  نیز  شب  از 
مابین  فی  ابهامات  از  برخی  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد 
حل و فصل شد. در بخشی از این نشست در رابطه با 
انجمن  توسط  که  کانتینری  سالم  برگشت  بیمه  طرح 
ارائه  برای  گفتگوهایی  است  شده  ارائه  کشتیرانی 

آموزش های الزم به اعضای اتحادیه صورت گرفت.

و  بررسی  راستای  در  بازدیدی  ابتدا  سفر  دوم  روز  در 
دو  از  کاری  و  کسب  مشکالت  و  کار  شرایط  شناخت 
در  توشه بر  و  پاسارگاد  متحد  دریای  شرکت های  دفتر 
انجمن  مدیره  هیات  اعضای  و  شده  انجام  بندرعباس 
و  کسب  روند  بهبود  برای  مجموعه ها  این  کارکنان  با 
انجمن  مشترک  نشست  سپس  کردند.  گفت وگو  کار 
اتاق  در  بندری  لجستیک  حوزه  فعالین  و  مدیران  با 
بازرگانی بندرعباس برگزار شد. در این نشست حاضرین 
به ارائه مسائل و مشکالت خود خطاب به هیات مدیره 
انجمن پرداخته و در همین زمینه اعضای هیات مدیره 
تاکید  با  ایران  وابسته  خدمات  و  کشتیرانی  انجمن 
لزوم  همچنین  و  مشترک  مسائل  به  توجه  برضرورت 
افزایش آموزش در حوزه های دریایی و بندری به برخی 

از سواالت مطرح شده در این نشست پاسخ دادند.

گزارش سفر 2 روزه هیات مدیره 
انجمن کشتیرانی به بندرعباس

تامین  زنجیره  تحوالت  آخرین  بر  مروری  گردهمایی 
 ، بندری  خدمات  دریایی،  نقل  و  حمل  های  حوزه  در 
آموزش  آوری اطالعات با همت مرکز  فن  لجستیک و 
تاریخ  در  ایران  وابسته  خدمات  و  کشتیرانی  انجمن 
با  رایزن  همایش های  محل  در   ۱۴۰۰ ماه  آذر   ۳۰
مدیران  از  جمعی  عضو،  شرکتهای  مدیران  حضور 
مدیره  هیات  اعضاء  دریانوردی،  و  بنادر  سازمان 
مراسم  این  ابتدای  در  شد.  برگزار  کشتیرانی  انجمن 
آمدگویی  خوش  ضمن  انجمن  دبیرکل  مه  پل  مسعود 
نشست هایی  چنین  این  ادامه  ضرورت  به  مهمانان  به 

تاکید کرد.

آخرین  جهان  چشم  علیرضا  مهندس  همایش  این  در 
با  و   ۱۹۹۹ سال  از  دنیا  در  تامین  زنجیره  تحوالت 
بحران  تاثیر  و  گذشته  سال  رخدادهای  بر  مروری 
چرخه  بر  گذار  تاثیر  عوامل  و   ۱۹ کوید  مانند  هایی 
و  آمار  ترین  روز  به  بر  تکیه  با  جهانی  نقل  و  حمل 
همچنین  نمودند.  ارائه  حاضرین  به  جهانی  اطالعات 
این حوزه  جهانی  اطالعات  ایشان عالوه بر بروزرسانی 
و  احتمالی  نیازهای  و  آینده  در  بازار  بینی  پیش   ،
رنگ  پر  نقش  برای  پیشنهادی  راهکارهای  همچنین 
تر حمل و نقل دریایی ایران در زنجیره تامین جهانی 

ارائه کردند.

که آیا این سئوال مزاح بود یا از سر کنجکاوی نمی دانم. 
این یک تمثیلی از این است که دید و نگاهی از حوزه 

اقتصادی مهم یعنی دریا وجود ندارد.
امیدواریم  گفت:  کشتیرانی  شرکت های  انجمن  دبیر 
به  جدیدی  روح  بتوانیم  دریا،  حوزه  در  نگرش  تغییر  با 
فعالیت های کسب و کار افرادی که در آینده می خواهند 
آینده ایران را رقم بزنند، بدمیم. امیدواریم این فرهنگ 
اشاعه  برای  و  یابد  گسترش  روز  به  روز  اقدام  اقن  و 

اقدامات بعدی در حوزه دریا کمک خواهیم کرد.

به همت مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

آخرین  بر  مروری  گردهمایی 
تحوالت زنجیره تامین برگزار شد

دبیر  حضور  با  دریا  مدار  بر  کتاب  از  رونمایی  مراسم 
کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران و معاون 
دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در خبرگزاری تسنیم 
کمیته  رئیس  همچنین  مراسم  این  در  شد.  برگزار 
و  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  محور  دریا  توسعه 
ایران  اسالمی  جمهوری  کشتیرانی  بازار  توسعه  معاون 

حضور داشتند
تئوتاکاس»  «یوانیس  پروفسور  کتاب  این   نویسنده 
بازار  معاون  گلزاری  جمال  اسالم  امید  توسط  که  است 
است.  شده  ترجمه  ایران  اسالمی  جمهوری  کشتیرانی 
در این کتاب به مسائل مربوط به مدیریت شرکت های 

کشتیرانی پرداخته شده است.
خدمات  و  کشتیرانی  انجمن  دبیرکل  مه  پل  مسعود 
دریا  برمدار  کتاب  از  رونمایی  مراسم  در  ایران  وابسته 
شرکت های  مدیریت  کتاب  ترجمه  این که  بیان   با 
کشتیرانی نقش بسیار شایسته ای در توسعه فرآیندهای 
موضوع  این  کرد: خالء  اظهار  دارد،  کشتیرانی  تجاری 
تالش های  این که  علی رغم  می شد،  احساس  همیشه 
دانش  و  فرهنگ  علم،  گسترش  تا  شده  زیادی 
شکل  حداکثری  تاثیرگذاری  با  کشتیرانی  فعالیت های 

بگیرد، اما متاسفانه تا کنون خیلی عقب هستیم.
دولت  عهده  بر  مسئولیت  این  از  بخشی  داد:  ادامه  وی 
و بخش دیگری بر عهده بخش خصوصی است. هر دو 
بخش آنطور که شایسته این امر بوده با توجه به جایگاه 
باالی کشتیرانی در اقتصاد ایران، نتوانسته اند این اتفاق 

را رقم بزنند.
می تواند  دریا  مدار  بر  کتاب  که  مطالبی  افزود:  وی 
توسعه  برای  جانشین پروری  برای  الزم  امکان  ما  به 

فعالیت های دریایی را بدهد.
وی تصریح کرد: تجاربی که از سایر شرکت های دریایی 
خوب  بسیار  داشته اند،  توسعه  در  مثبتی  نقش  که 
کتاب  نوع  این  استمرار  با  امیدواریم  و  کرده  منتقل 
امکان توسعه اقتصاد دریا محور را در سطوح باال داشته 
عمیق تری  شناخت  مسئوالن  و  مدیران  اگر  باشیم. 
داشته باشند باعث می شود این شناخت به سایر شقوق 

زندگی تسری پیدا کند.
وی یاداور شد: دو سال قبل جلسه ای با یکی از معاونان 
کردم،  معرفی  را  کشتیرانی  وقتی  داشتیم؛  قوه  سه 
سئوال کرد که آیا ما کشتی هم داریم� بنده جا خوردم 

مسعود پل مه در مراسم رونمایی از کتاب بر مدار دریا :

امیدواریم با تغییر نگرش در حوزه 
دریا، روح جدیدی به فعالیت های 
کسب و کار افرادی که در آینده 
رقم  را  ایران  آینده  می خواهند 

بزنند، بدمیم.
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و  کشتیرانی  انجمن  مدیره  هیات  اندیشی  هم  نشست 
مدیرکل  ران  کرجی  محمدی  با  ایران  وابسته  خدمات 
دی  هفتم  صبح  هرمزگان  استان  دریانوردی  و  بنادر 
ماه ۱۴۰۰ در محل ساختمان مرکزی اداره کل بنادر و 

دریانوردی هرمزگان برگزار شد.
الزم بذکر است که در این نشست تعدادي از شرکت های 
بندری  گذاران  سرمایه  کشتیرانی،  نماینده  کشتیرانی، 
مشتمل بر محوطه داران و سایر ارائه دهندگان خدمات 

بندری حضور داشتند.
در بخشی از این نشست مسعود پل مه دبیرکل انجمن 
شرکت هایی  گفت:  ایران  وابسته  خدمات  و  کشتیرانی 
که در عرصه خدمات دریایی و بندری فعالیت می کنند 
توقع  و  گرفته   بکار  عرصه  این  در  را  خود  سرمایه های 
را  قابلیت  این  باید  بنادر  دارند.  خوب  خدمات  دریافت 
داشته باشند که با سرویس دهی مطلوب براساس آنچه 
نرم جهانی است به توسعه و افزایش بهره وری و کاهش 

هزینه ها براي شکوفایی اقتصادی کشور کمک کنند.
وی همچنین با اشاره به اینکه مدیریت میدانی باید به 
باشد،  داشته  تسهیل گرایانه  نگاه  که  کند  عمل  گونه ای 
قانون  مجری  عمل  آن  و  است  روح  فاقد  قانون  افزود: 
مجری  عمل  اگر  و  میدهد  روح  قانون  این  به  که  است 
قانون به توسعه اقتصادی کمک کند قطعا مطلوب بخش 
خصوصی هم خواهد بود. برخی از رویکرد هاي اجرایی 
رقم  ما  کار  و  کسب  به  نسبت  دیگر   سازمان ها  در  که 
و  هادی  عنوان  به  بنادر  سازمان  توسط  باید  میخورد  
هدر  تا  باشد  کننده  کمک  خصوصی  بخش  گر  تسهیل 
رفت  منابع انسانی و مالی  به حداقل رسیده و در نتیجه 

دور و تسلسل باطل صورت نگیرد.
سازمان  که  باشد  عبثی  انتظار  شاید  البته  افزود:  مه  پل 
مستقیما به مداخالت و مسائل کاري ما با دیگر مراجع 
دولتی ورود کند اما آن بخش که سازمان میتواند به بهبود 
روند فعالیت و کسب و کار ما کمک کند قطعا مورد توجه 
خواهد بود. ورود سازمان برای تلطیف بعضی قوانین در 
شرایط کنونی ضرورت پیدا کرده است که اگر این اتفاق 

نیافتد انگیزه برای فعالیت همکاران ما نخواهد بود.
دیگر  که  نکاتی  بر  تاکید  با  جلسه  پایان  در  همچنین  و 
بیان  ما  دوستان  که  نکاتی  گفت:  کردند  بیان  حاضرین 
می کنند به این معنی نیست که ما سازمان بنادر را مقصر 
جلوه میدهیم و اگر نکته ای هم وجود دارد دلیل اش آن 

است که ما به دنبال حل کردن مشکالت هستیم.

انجمن  مدیره  هیات  رئیس  نائب  پی  نیک  محمد 
کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در بخشی از نشست 
خدمات  و  کشتیرانی  انجمن  مدیره  هیات  اندیشی  هم 
وابسته با محمدی کرجی ران مدیرکل بنادر و دریانوردی 
مورد  باید  که  مسائلی  از  یکی  گفت:  هرمزگان  استان 
توجه قرار گیرد شکایت های بسیاری است که در رابطه با 

آسیب به کاال یا کانتینر در بنادر هرمزگان است.
کانتینرها  از  برخی  در  مشهودی  خسارات  افزود:  وی 
بوجود می آید که مسئول مربوطه این موضوع را گزارش 
پوشی  چشم  موضوع  این  از  خود  بازبینی  در  و  نکرده 

کرده اند.
از  برخی  که  می شود  مشاهده  بعضا  داد:  ادامه  پی  نیک 
اپراتورها به اشتباه و در حین واردکردن داده ها در سامانه 
وجود  امکان  این  اما  می کنند  ثبت  غلط  به  را  اطالعاتی 
ندارد که آنها اطالعات را اصالح کنند و همین موضوع 
باعث تحمیل هزینه های زیادی به شرکت ها شده است 

که نیازمند اصالح این رویه از سمت سازمان است.
خدمات  و  کشتیرانی  انجمن  مدیره  هیات  رئیس  نائب 
حوزه  در  که  قوانینی  موضوع  به  اشاره  با  ایران  وابسته 
است  کرده  چالش هایی  دچار  را  شرکت ها  گاها  گمرکی 
از مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان خواست 
کرده  بررسی  را  موضوعات  این  مربوطه  مسئوالن  با  که 

گزارش نشست هیات مدیره انجمن 
و  بنادر  مدیرکل  با  کشتیرانی 

دریانوردی استان هرمزگان

با  کشتی ها  از  برخی  که  فعلی  شرایط  در  داد:  ادامه  و 
را  خود  خاص  وضعیت هایی  در  تحریم  شرایط  به  توجه 
به ایران رسانده و تردد مرتبی بین بنادر مختلف از و به 
مقصد ایران دارند اما آن کشتی ها در بنادر خارج از ایران 
می دهند  ادامه  خود  فعالیت  به  تحریم  شرایط  همین  با 
اما در ایران به مشکالت زیادی برمی خورند که حل آن 

نیازمند نگاه مهربانانه مسئوالن مربوطه است.
کشتیرانی  انجمن  مدیره  هیات  عضو  فیروزپور  فرداد 
هیات  اندیشی  هم  نشست  در  ایران  وابسته  خدمات  و 
محمدی  با  وابسته  خدمات  و  کشتیرانی  انجمن  مدیره 
کرجی ران مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 
گفت: برخی از اقداماتی که توسط سازمان ها در راستای 
باعث  می گیرد  صورت  بندری  و  دریایی  فعالیت های 

افزایش هزینه های این حوزه شده است.
وی با اشاره به وقت گیر بودن روند کنونی دریافت دموراژ 
از شرکت ها ادامه داد: اقداماتی که صورت گرفته بسیار 
محدود بوده و کمکی به توسعه این روند نکرده است و 
محل  بار  حمل  نیروهای  موضوع  با  رابطه  در  همچنین 
ضمن  نداشته  وجود  افراد  این  استراحت  برای  مناسبی 
آنکه همین موضوع باعث مشکالت جدی ای برای تخلیه 

و بارگیری کشنده ها شده است.
استان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل  ران  کرجی  محمدی 
هرمزگان در نشست هم اندیشی با هیات مدیره انجمن 
برای  جلسات  این  برگزاری  گفت:  خدمات  و  کشتیرانی 
شنیدن و حل شدن مشکالت باید ادامه پیدا کند و اصل 
فعالیت ما برای کمک به تاجر و کسی است که بار را جابجا 
میکند و همه ما در خدمت این تاجر هستیم که بتواند 
دهد.  انجام  شده  تمام  قیمت  حداقل  با  را  سهل  تجارت 
قرار است که ما با همه خدمات گیرندگان از سازمان بنادر 
جلسات مشترکی داشته باشیم و موضوعاتی که در چرخه 
حمل و نقل چالش هایی را ایجاد کرده است را بتوانیم روان 

کنیم و این اولین و آخرین جلسه نخواهد بود.
وی افزود: اگر مشکلی در سامانه ها یا سیستم و نفرات 
و  شود  بررسی  مسائل  این  جزئیات  با  باید  دارد  وجود 
مشکالت آن حوزه حل شود. ضمن آنکه اگر آسیبی هم 
موضوع  این  باید  می شود  وارد  کانتیرها  و  تجهیزات  به 
این  در  پلیت  سی  وجود  ضرورت  البته  که  شود  بررسی 
عرصه نباید فراموش شود چرا که ما بر حسب قانون باید 
این چک را از طریق سی پلیت صورت دهیم و اگر هم 
مشکلی وجود داشته باشد باید به IMO هم گزارش خود 
را ارسال کنید. البته ما شرایط تحریم و موارد اینچنینی 
نیست  قبول  قابل  هم  طرف  آن  از  و  می کنیم  درک  را 
اگر کانتینری سی پلیت نداشت خراب شده و این آسیب 

پیگیری نشود.
رجوع  محل  کشتیرانی  انجمن  داد:  ادامه  ران  کرجی 
مشکالت  و  مسائل  تا  است  کشتیرانی  شرکت های 
شرکت ها از این طریق به ما برسد. کشتیرانی ها همیشه 
همراه ما بوده اند و ما هیچ موقع شرکتی را مقابل خودمان 

ندیدیم و امیدواریم این همکاری ادامه داشته باشد.
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اپراتوری  واگذاری  اپراتوری ترکمان:  واگذاری  ترکمان: 
ترمینال ها مانع اصلی رشد بخش ترمینال ها مانع اصلی رشد بخش 

خصوصی شده است / مدیران خصوصی شده است / مدیران 
و  ها  رسانه  ترس  از  و دولتی  ها  رسانه  ترس  از  دولتی 
به  دست  ها  مفسده  با  به درگیری  دست  ها  مفسده  با  درگیری 

عصا شده اند عصا شده اند 

q مدیرعامل شرکت تایدواتر خاورمیانه در 
انجام  بایندر  نشریه  با  اخیرا  که  گفتگویی 
جزیره  ایران  که  است  معتقد  است  داده 
آرزوی سرمایه گذاران است و یک همت 
که  است  مدیران الزم  و جسارت  دولتی 

نتابج  بتوان  خصوصی  بخش  کمک  با 
از سرمایه گذاری در حوزه  را  خوبی 

در  آید.  بدست  بندری  و  دریایی 
را  مصاحبه  این  محتوای  ادامه 

مطالعه می کنید.

گفتگوی ویژه بایندر با علی داود ترکمان مدیرعامل شرکت تایدواتر خاورمیانه
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که  فرصتی  از  ممنون  ترکمان  جناب 
اول  سوال  عنوان  به  دادید.  قرار  ما  اختیار  در 
چالش های  از  برخی  به  که  داشتم  درخواست 
و  بپردازید  می کنیم  فعالیت  آن  در  که  صنعتی 

دیدگاه شما را درباره این موضوع بدانیم.

یکی از مسائل و چالش های ویژه ما در صنعت کشتیرانی 
واگذاری ها  این  است.  واگذاری ها  ماجرای  بندری  و 
مانع  ترمینال ها  اپراتوری  و  اپراتورها  واگذاری  مانند 
اصلی رشد بخش خصوصی شده است. شاید رفع این 
موضوع از منظری ساده باشد اما پیچیدگی های خاص 
آن  بنادر  سازمان  نه  و  حاکمّیت  نه  دارد.  را  خودش 
سرعت مناسب را دارد و نه قوانین حاکمّیتی و قوانین 
نظارتی هم اجازه می دهد که سازمان های حاکمیتی 
انجام  را  مناسبی  اقدام  ها  واگذاری  این  موضوع  در 

دهند.

ترکمان: همیشه امیدوار به 
اتفاق های خوب هستیم.

ایران جزیره آرزوی
سرمایه گذاران است اما

زیرساخت های ما
آماده نیست.

ترکمان: به رقابت عالقه مند هستیم 
اما شرکتی در سطح ما وجود ندارد.

تغذیه می شوند و یا وابسته به بنیادها یا نهادهای دیگر 
هستند. 

به این خاطر من هنوز اعتقاد دارم جامعه ما به سمت 
و سوی خصوصی سازی نرفته است و اصاًل خود فرهنگ  
بخش  و  کنند  کار  این که شرکت ها  و  خصوصی سازی 
نگرفته  شکل  درستی  به  هنوز  شود  فعال  خصوصی 
این  که  چرا  شود  کوچک  شدت  به  باید  دولت  است. 
دولت بزرگ اصاًل اجازه خصوصی سازی را از منظر من 

به عنوان یک فعال بخش خصوصی، نمی دهد.

یعنی به نظر شما قانون دچار ایراد است 
این  به  خود  شخصی  نظرات  با  نفرات  برخی  یا 

مسائل و مشکالت دامن زده اند؟

نه تقریباً ترکیبی از اینها است. هم ما در بعضی موارد 
سرمایه گذاری  یک  االن  اگر  داریم.  الزم  شفاف  قانون 
نمی داند  را  خودش  تکلیف  واقعاً  کند،  ورود  بخواهد 
سرمایه  برای  الزم  آمادگی  آیا  بسترها  که  نمیداند  و 
عرصه  این  در  شوند  ترغیب  آنها  که  دارد  را  گذاری 
ورود کنند یا نه. البته قانون آنچنان می شود گفت که 
مانع نیست چون قانون راه حل ها و روزنه هایی دارد که 
می شود یک مرد عمل بیاید و وارد شود و از این روزنه 
استفاده کند. پیش از این مردانی عمل گرا در نهادهای 
از همین  و  کنند  کار  که خواستند  بوده اند  حاکمّیتی 
قانون موجود به نحو احسن استفاده کرده و آن قانون 
دست و پایشان را نگرفت است. اما از آن طرف ممکن 
است افرادی هم باشند که ترسی در وجودشان باشد 
که نتوانند عمل گرا بوده و نتوانند در جایگاه مناسب 

خود تاثیرگذار باشند. 

ممکن است فردی استاد دانشگاه خوبی باشد اما عمل 
گرا و مدیر خوبی نباشد. یعنی ممکن است افرادی در 
این قانون  از  مناصبی حضور داشته باشند که بتوانند 

کنونی برای پیشبرد اهداف استفاده کنند.

مجموعه  و  دولت  ابتدای  در  روزها  این 
و  بیم  گرفته ایم.  قرار  کشور  اجرایی  جدیدی 
امیدی از یک سری تغییرات در دولت وجود دارد. 
شما به عنوان یک فعال صنعت کشتیرانی کدام 
وجه این ماجرا را پر رنگ تر میبنید؟ امید یا بیم؟ 

امید  و  بیم  از  ترکیبی  هم  باز  واقعّیت ها خب  شرایط 
و  باشم  امیدوار  است  که  این  من  وظیفه ی  اّما  است، 
امید را در مجموعه خودم پرورش بدم و تکثیر کنم، اگر 
با ناامیدی برویم جلو قطعاً ضربه می خوریم اّما همیشه 

امیدوار به اتفاق های خوب هستیم. 

زیادی  تالش های  گذشته  سال های  در 
صنعت  در  خارجی  سرمایه های  جذب  برای 
یا  تالش ها  این  از  برخی  اما  است  گرفته  صورت 
کاملی  موفقیت  نسبت  به  یا  بوده  ناموفق  کامال 
را بدست نیاورده است. شما هم در این حوزه ها 

تجربه هایی دارید؟ 

چرا  است  سرمایه گذاران  آرزوی  و  جزیره   ایران  واقعاً  
سال   ۳۰ از  بیش  سرزمین  این  از  بخش هایی  که 
یکی  ایران  است.  مانده  باقی  نخورده  دست  که  است 
سرمایه گذاران  آمال  و  آرزو  که  است  کشورهایی  از 
اقتصاد،  انسانی،  نیروی  پتانسیل،  ظرفّیت،  است. 
هستند  عواملی  اینها  همه  و  زیرزمینی  منابع  ثروت، 
پس  می گردند.  دنبال شان  دنیا  در  سرمایه گذاران  که 
فراهم  انبساطی  شرایط  یک  اگر  دنیا  سرمایه گذاران 

شود قطعاً هجوم می آورند.

حاال نمی دانم شما خاطرتان است یا نه چند ماهی که 
گیر  تهران  در  هتلی  تقریباً  داشتیم  برجام  از  بعد  ما 
شرکت های  رزرو  هم  همش  باشد،  خالی  که  نمی آمد 
که  کنند  کار  که  کار  پای  بودند  آمده  و  بود  خارجی 
جمهوری  ریاست  در  ترامپ  موضع  با  حاال  متأسفانه 
اّما  نرسیدیم.  مطلوب  نقطه  آن  به  برجام  از  خروج  و 
خب این یک تجربه ای که ما در آن چند ماهی که بعد 

یک  عنوان  به  را  بحث  این  حاکمّیت  باید  باالخره 
چالش در خودش حل کند که آیا قرار است این حوزه 
برود  و  شود  خارج  دولتی  حوزه ی  از  کشور  اقتصادی 
دارد،   زائده هایی هم  قطعاً  به سمت بخش خصوصی؟ 
مشکالت خاصی دارد، مفسده دارد، همه اینها طبیعی 
واگذار شود  این که  از  قبل  باید  نظارتی  نهاد  اّما  است 
کاماًل کنترل داشته باشد که مفسده ای در آن نباشد. 
بعد  و  بگیرد  قرار  مدنظر  نفر  صالحّیت  نفر،  اهلّیت 

واگذاری انجام شود.

اّما حاال به خاطر همین ترس هایی که در وجود حاکمّیت 
برای واگذاری ها وجود دارد یک موقعی میآیند و کار 
به  یا مثال  نهادهای زیردستی واگذاری می کنند  به  را 
شرکت های  یا  بازنشستگی  صندوق های  یا  تعاونی ها 
و  نیست  واقعاً  خصوصی سازی  این  نوعی خصولتی.  به 
اسمش را در ظاهر می خواهیم خصوصی معرفی کنیم. 
در اینجا نمیخواهند قانون را بشکنند اما قانون را خم 

کرده و به آستانه شکست میرسانند.

در این مدل بازار آزاد به آن شکل مرسوم معنی نمیدهد 
چرا که بازی در نهاد قدرت و در اختیار دولت است و 
هیچ رقابتی وجود ندارد. اکنون که ما در یک شرکت 
را در همین  خصوصی هستیم هنوز هم معنی رقابت 
عرصه کار و کسب خودمان درک نکرده ایم چون هنوز 
یک بخش هایی از این کسب و کار در اختیار سازمان 

بنادر و دیگر مجموعه های وابسته به دولت است. 

از طرف دیگر هم شرکتی که بتواند با ما و در حد و 
اندازه ما و خدماتی که میدهیم رقابت کند هم وجود 
هستیم.  عالقه مند  رقابت  به  ما  که  حالی  در  ندارد 
به  و  بوده  ما  از  فراتر  یا  هستند  که  هم  شرکت هایی 
حاکمیت  نهادهای  از  خصولتی  شرکت  یک  عنوان 
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یک  حتی  که  است  الزم  و  شده  قطع  ایران  از  خارج 
با  باز  تا  شود  گذاشته  مدیران  برای  بازآموزی  دوره ی 
فضای بیرون آشنا شوند. حتی اگر از همین فردا هم 
این تغییرات صورت بگیرد در این سال ها انقدر قوانین 
که  است  داشته  تغییرات  تجاری  قوانین  و  بین المللی 

الزم است حوزه های مختلف بازآموزی صورت گیرد.

این  از نکاتی که گفتید؛ قطعا در  ممنون 
مسیر شما با برخی دیگر از چالش ها هم مواجه 
هستید و خوشحال میشیم در مورد آن موارد هم 

صحبت کنید.

صنعت که خودش یک زنجیره است، دریا و بندر یک 
و  دریا  زنجیره  دیگر  االن حتی  که  زنجیره ای هستند 
بندر را فقط در نظر نمی گیرند آن پارک های لجستیکی 
می دهد  قرار  مدنظر  را   end user می شود  ایجاد  که 
بنابراین شما اگر یک کاالیی را سفارش دادید می توانید 
بازه ی  یک  در  و  دهید  سفارش  هلند  از  را  کاال  این 
زنجیره  این  آمدن  یعنی  برسد  شما  دست  به  زمانی 
تأمین مدیریّت و مدیریّت تأمینی که مطرح می کنند 
دیگر خیلی از این فضاهای وقت بر و شرایطی که زمان 
اینها همه دیگر حذف شدن، خب  را طوالنی می کند 

توسط چه چیزی؟

سیستم های  کشتیرانی،  سیستم های  توسط 
و  عمل  سرعت  و  شده  ایجاد  که  هوشمندسازی 
ایجاد  مقصد  و  مبدأ  بنادر  در  که  زیرساخت هایی 
می کنند. اگر کاالیی برسد با سرعت معمول بخواهد به 
تهران به دست ما برسد از بندر از خارج از ایران برسد 
تقسیمش  تهران  و  تهران  بیاد  بخواهد  تا  عباس  بندر 
کند یا برسد بندر امام تا برسد تهران تقسیم شود، با 
که  زیرساخت هایی  داریم،  ما  که  زیرساخت هایی  این 
می شود گفت کژدار و مریض داریم، متأسفانه اکثراً یک 

نقاط ضعفی دارند که باید برطرف شوند.

داریم  راه آهن  تهران،  به  امام  بندر  از  ما  االن  مثاًل 
آن  و  دارد  ضعف  نقطه  یک  اّما  داریم،  ریلی  سیستم 
هم بحث سرعت سیر است. اما مشکل کجاست؟ ۳۰، 
از  نقطه ای  یک  به  برمی گردد  سیر  این سرعت   % ۴۰
این مسیر به فرض چند صد کیلومتری که می آیند در 
مثاًل منطقه ی درود به لحاظ نوع ساختاری که هست 

سرعت را کاهش می دهد.

یا  دیگر  بحث هایی  یا  نیست  بودجه اش  یا  االن  اّما 
همتش نیست. چندین سال از همه ی کارشناسان ریلی 
هم بپرسید همه این عیب را می دانند، اّما فعاًل همتی 
رویش نیست که اینها برطرف شود. ما اگر سرعت سیر 
ما  می شود.  بزرگتر  مشکالت  قطعا  نکنیم  برطرف  را 
زیرساخت را داریم اما زیرساخت ما و سرعت ما برای 

۴۰ سال پیش کاربرد داشته است.

کمک  شاید  سفرها  کاهش  و  کرونا 
هم  بهبودی  و  اصالح  این  که  میکرد  بسیاری 
توجهی  مسائل  این  در  چرا  می گرفت،  صورت 

صورت نگرفت؟

وقتی مراجعه می کنیم به راه آهن، مراجعه می کنیم به 
وزارت راه، همه خودشان این ایراد را شناخته و عیب 
را پیدا کرده اند اما مشکالتی مثل بودجه یا بحث های 
تصمیم  و  نیامده  مدیر  یک  که  دارد  وجود  دیگری 

نگرفته که این اصالح انجام شود. 

یکی از این دالیل هم آن است که بسیاری از مدیران 
درگیر  رسانه ای  لحاظ  از  اینکه  خاطر  به  دولتی 
بحث های مفسده ای و خبرسازی نشوند بسیار دست به 
عصا شده و این برای کشور ما بسیار بد است. مفسده 
اتفاق خوبی نیست اّما دست به عصا شدن مدیران ما و 
مدیران محتاط خطرش خیلی بیشتر از مفسده است. 
یک مدیر وقتی محتاط می شود یعنی کل اقتصاد یعنی 
خطرش  این  می شوند،  محتاط  زیرمجموعه اش  کل 

خیلی زیادتر از مفسده است.

شدن  محتاط  موضوع  این  مورد  در  لطفا 
مدیران بیشتر توضیح دهید.

نباشد  بلد  شنا  بچه  یک  اگر  بزنم.  مثال  یک  بگذارید 
خب خطر غرق شدن هم دارد. اما من اگر بیایم فرزندم 
را جوری باربیاورم و انقدر از آب بترسانمش که اصالً  
نزدیک آب نشود، این بچه تا آخر عمر خطر غرق شدن 
را دارد اّما من می توانم دورا دور مراقبش باشم، در عین 
حال در آب کم عمق شنا را بهش یاد بدهم تا دست و 
پا زدن و ماندگاری در آب را یاد بگیرد و بعد به مرور 
تشویقش کنم تا یاد بگیرد و دیگر اصاًل خطری به نام 
غرق شدن که تا دیروز  من را تهدید می کرد، فردا و 

فرداها دیگر تهدید نمی کند.

احتیاط برخی مدیران ما هم از این جنس است که شما 
بعضی چیزها را اصاًل الزم نداری که دیگر یاد بگیری، 
بعضی مهارت ها را فراموش می کنی از ترس این که بعداً 
به تو به عنوان اختالس گر به عنوان نمی دانم یک وزیر 

بد یک معاون وزیر بد یاد نکنند.

 خب یادگیری جسارت کار انجام دادن مهم است. تمام 
موفقّیت ها حاصل جسارت است، جسارت با احتیاط از 
بین می رود. احتیاط را می تواند سازمان بازرسی ایجاد 
را  خطر  این  حاکمّیتی  دیگر  نهادهای  می تواند  کند، 

ایجاد کنند.

این  از  برخی  باشد  قرار  اگر  بنظرتان 
باید  کارهایی  چه  شود  حل  گفتید  که  مسائلی 

صورت گیرد؟

من اعتقاد بسیاری دارم که اگر ساختارهای ما بخواهد 
مثال  کرد.  شروع  دولت  از  باید  ابتدا  در  شود  درست 
بگیرد.  درنظر  را  خودش  کوچک سازی  باید  دولت 
هرچی دولت کوچک شود، باید به تناسبش کفه دیگر 
اعتقاد دارم  بزرگ شود، من  باید  که بخش خصوصی 
شرکت های بزرگ کشور را می سازند نه دولت بزرگ، و 
این نکته ای که باید بهش اعتقاد پیدا کنیم، مجبوریم 

از برجام داشتیم کاماًل نشان می داد که این سرزمین 
پتانسیل های بسیار خوبی دارد، پتانسیل هایی که بعضاً 

ممکن است مدیران ما هم از آن خبر نداشته باشند.

در ایران چه از بعد منابع طبیعی چه از بعد دریا و بندری 
زمینه های خیلی خوبی  وجود دارد و نتیجه اش هم این 
بود که مجموعه همین هلدینگ توانست با بزرگ ترین 
اُپراتورهای دنیا قرارداد ببندد تا آنها بیایند در ایران و 
کارهای بزرگی را صورت دهند و اگر ما یک مقدار تعلل 
نمی کردیم قطعاً آنها آمده بودند، سرمایه گذاری کرده 
برای  و کلنگ می زدند و سرمایه می گذاشتند و قطعا 
مسائل و مشکالت هم یک راه حل پیدا می کردند که 

البته یک مقدار هم قوانین اجازه نداد.

برجام۲   یک  فردا  اگر  که  می بینید  این که شما  ضمن 
بیایند  سرمایه گذاران  اگر  و  بیافتد  کشوراتفاق  در 
بسیاری از زیرساخت های ما آماده نیست.شما به سایت 
کنید؛  مراجعه  امورخارجه  سایت  یا  اقتصاد  وزارت 
است؟  شفاف  ما  برای  چقدر  سرمایه گذاری  قوانین 
کدام دفترچه آماده است که اگر یکی آمد مسیرش را 

بشناسد، واقعاً  این نیست.

سرمایه گذار خارجی می آیند بعد چند وکیل می گیرد 
بعد تازه وکیل که می گیرد، وکیلی که االن در حوزه ی 
سرمایه گذاری خارجی کار کند که در این زمینه واقعاً 
در  وکیل  مثالً   شما  ندارد.  وجود  باشد  داشته  تسلط 
حوزه ی ارث در حوزه  طالق و در حوزه بحث های دیگر 
پیدا می کنید و می بینید ۱۰۰ها نفر می شود پیدا کرد 
اّما در حوزه ی سرمایه گذاری خارجی ما اینگونه افراد 

وجود ندارند.

بیایند  باید  االن یک جزیره است، جزیره ای که  ایران 
و  زمینه ها  این  اگر  شود،  شروع  آن  در  کارها  این  و 
بهترین  قطعاً  شود  فرآهم  اینجا  در  زیرساخت ها  این 
من  نظر  به  که  چرا  سرمایه گذاری.  برای  است  گزینه 
ایران یک دوره ی ۳۰ ساله طالیی برای سرمایه گذاری 

خواهد داشت.

باز هم در موضوع سرمایه گذاری خارجی 
و چقدر ساختار خصوصی  دولتی  چقدر ساختار 
سمت  از  ایرادها  همه  قطعا  چون  است؟  مقصر 

ساختار دولتی نیست.

ما  که  موانعی  و  خارجی ها  حضور  مسائل  عمده ی 
می بینیم به عدم شفافّیت ها و گره هایی که باید توسط 
حاکمّیت، توسط مجلس و حوزه های قانون گذاری رفع 

و شفاف شوند.

رنکینگ  در  انسانی  نیروی  و  اقتصاد  ثروت،  لحاظ  از 
این  هم  دیگران  و  داریم  قرار  دنیا  اقتصاد  از  خوبی 
و  بالقوه  توان های  اضافه ی  به  ما  زیرساخت های 
شناسایی  ما  از  بهتر  کاماًل  را  ما  نسبی  مزیّت های 
کرده اند. یعنی اگر من و شما دریاچه ی ارومیه را نگاه 
می کنیم، یک ژاپنی یا یک اروپایی، ممکن است آن را 
به عنوان یک پروژه ارزشمند نگاه کرده و شاید ده ها 

پروژه ویژه را در مورد آن در ذهن بیاورد.

با  ارتباطات مدیران ما  حتی در سال های گذشته هم 

t ترکمان: تمام موفقّیت ها 
حاصل جسارت مدیران 

است.
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بزرگ  شرکت های  که  برسیم  اعتقاد  این  به  باید 
می توانند کشور را بسازند نه به این فکر باشیم که هر 
شرکتی بزرگ شد بگوییم دزدی کرد، فالن کرد بهمان 
کرد، با این روش ها روحیه کارآفرینی را از بین می بریم. 
اقتصاد کنونی ما به سمت اقتصاد کمونیستی کشیده 
تفکر  و  اسالمی  جمهوری  بین  چرا،  نمی دانم  و  است 
جمهوری اسالمی و تفکر سوسیالیستی انقدر نزدیکی 
برای  بزرگی  خطر  خیلی  این  و  شده  برقرار  قرابت  و 

کشور است.

و هیچ کشور  االن هیچ کشور کمونیستی  تا  ما  چون 
این که  مگر  باشد   موفق  که  ندیدیم  سوسیالیستی ای 
راهی را باز کرده برای همان بحث  اقتصادی و اقتصاد 

بازشان و اقتصادی که از جنس خصوصی باشد.

اّما متأسفانه می گویم فقط این موضوع در ایران نیست، 
در اروپا هم االن برخی که در رأس قدرت هستند تفکر 
سوسیالیستی دارند اّما خب شرکت ها دارند کارشان را 
داریم،  را  تفکر  این  متأسفانه  اینجا  ما  می دهند  انجام 
بزرگ  به شرکت های  اجازه رشد  و  را  بسته  تفکر  این 
و  هستند  کوچک  حاال  که  شرکت هایی  نمی دهیم، 
می خواهند بزرگ شوند، هر شرکتی که سرعت رشدی 
پیدا کرده با یک مشکل مواجه شده یک عنوان مفسده 
انگیزی بهش بسته اند. رفته اند پروژه را گرفته و سیستم 

قضایی هم به ماجرا ورود کرده است.

باید  واقعاً  بازرسی  سیستم های  و  قضایی  سیستم های 
که  بگیرند،  قرار  کشور  اقتصاد  جایگاه  مخفی ترین  در 
باید  باش.  نداشته  ترس  کارآفرین  شود،  ایجاد  امنّیت 
طرف ترسش این باشد که اگر خالف کرد، سیستم ها 
یک  با  روز  هر  دائم  این که  نه  می کنند  ورود  می آیند 

رسانه با چیز دیگری در معرض تهدید باشد.

به نظر شما در این مسیر انجمن کشتیرانی 
و صنایع وابسته ایران چه نقشی می تواند داشته 
صنعت  رشد  برای  می تواند  را  کاری  چه  و  باشد 

صورت دهد؟

خب انجمن ها اگر به آن هدفی که بخاطر آن تشکیل 
رشد  بخواهند  و  باشند  داشته  هم  اعتقاد  باشند  شده 
که  دولتی  قسمت های  آن  که  کنند  تالش  باید  کنند 
عرض کردم مانع ایجاد می کنند را یا خودشان یا دولت 
حذف کند. این همان کوچک سازی دولت است و اگر 
دولت کوچک شود در مقابل این انجمن ها که متشکل 

از شرکت ها هستند رشد خواهند کرد.

بهش اعتقاد پیدا کنیم. »شرکت های بزرگ، کشور را 
می سازند و نه دولت بزرگ«

اگر  دولت  داریم.  بزرگ  فوق العاده  دولتی  االن  ما 
چابک باشد با همین تعداد نفرات می تواند کشور ۷۰۰ 
تاکنون،  دولت  حاصل  اّما  کند  اداره  هم  را  میلیونی 

اقتصاد منفی است.

و  بزرگ  تراز دولت  بگیرید یک کفه  حاال شما درنظر 
یک کفه ترازو شرکت های بزرگ، دولت هرچه کوچک 
را  کشور  و  می  شوند  بزرگ تر  شرکت ها  ظرفیت  شود، 
شرکت  چند  را  آمریکا  می سازند.  بزرگ  شرکت های 
خودتان  که  را  بعضی هایشان  می سازد.  دارند  بزرگ 
کاماًل اسمشان جهانی است را می دانید چه نقشی در 
اقتصاد جهان دارند. هرکدامشان می توانند به اندازه ی 

۲یا۳ برابر نفت ما تولید ثروت می کنند.

q ترکمان: 
مدیران دولتی 
از ترس رسانه ها 

و درگیری با 
مفسده ها دست 
به عصا شده اند.
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 تنها چیزی که در جامعه ما ارزش ندارد بخش خصوصی است تنها چیزی که در جامعه ما ارزش ندارد بخش خصوصی است
مدیرعامل شرکت خیام ترابر در گفتگو با بایندر:مدیرعامل شرکت خیام ترابر در گفتگو با بایندر:

کنند، علی الخصوص اینکه انجمن توانست جلوی زیاده 
خواهی های ارکان دولتی بایستد. همین که می بینیم 
ارضاء روحی  نوع  برای صنف می جنگند یک  انجمن 

برای انسان است.

که  بنده  گفت:  سازمانی  ارتقاء  خصوص  در  رضازاده 
ندارم، چرا که فقط در حد  تغییرات دولت  به  امیدی 
حرف است و اگر بخواهند سیستم کشتیرانی جا بیفتد 
همکاری  رقیب  کشورهای  با  و  بروند  جلو  بتوانند  و 
شوند،  قائل  ارزش  خصوصی  بخش  برای  باید  کنند، 
چون در جامعه ای که ما زندگی می کنیم تنها چیزی 

که ارزش ندارد، بخش  خصوصی است.

وی خاطرنشان کرد: همیشه تمام مشکالت دولت روی 
بخش خصوصی خراب می شود و تمام سنگینی بارها 
مبرا  را  خود  و  شود  می  گذارده  خصوصی  بخش  به 
نمی  جلو  گاه  هیچ  راهبرد  این  با  بنابراین  کند،  می 
رویم. بنده هیچ پیشنهادی ندارم، چون چندین مرتبه 
همین  برای  نشد،  آن  به  توجهی  اما  کردم  پیشنهاد 
است که کارآفرین های ما در کشورهای دیگر سرمایه 

گذاری می کنند.

رسول رضازاده مدیرعامل شرکت خیام ترابر در گفتگو 
خدمات  و  کشتیرانی  انجمن  با  رابطه  در  و  بایندر  با 
وابسته ایران گفت: به صراحت می گویم تنها انجمنی 
است که هم قدمت دارد و هم ارزشمند است و توانسته 
رضایتمندی تمام اعضاء خود را جلب کند و از حقوق 
به دوره  نسبت  اینجا هم  تا  و  دفاع کند  خاص صنف 
های قبل توانسته رضایتمندی را در صنف ایجاد کنند 

و به نظر بنده عالی بوده است.

وی افزود: هیئت مدیره با تک تک اعضاء صحبت می 
کنند و نظرات آنها را دریافت می کنند و در کوچکترین 
موارد نیز ورود کرده و توانسته اند کار را به جلو هدایت 
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