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زمانی که ســید ابراهیم رئیسی و کاندیداهای 
پوششی همراهش تبلیغات انتخاباتی شان را آغاز 
کرده بودند، بــورس در بدترین وضعیت ممکن 
قــرار داشــت. مردمی که در ماه های آخر ســال 
1398 و پنــج ماه اول ســال 1399 ســوددهی 
عجیــب و باورنکردنی این بازار را دیده بودند، بی 
محابا و بدون تجربه وارد این بازار شده بودند ولی 
از مردادماه آن سال یکباره با ریزش قیمت ها در 
بورس مواجه شــدند؛ امید به بازگشت باعث شد 
که بسیاری ســرمایه های خود را در بورس نگاه 
دارند و روز به روز آب شــدن سرمایه هایشان را 
بیشتر تجربه کنند، همین موضوع ناخرسندی و 
اعتراض های بســیاری را شکل داد، بخصوص که 
مســئوالن هم بسیاری را به ســرمایه گذاری در 
این بازار دعوت کرده بودند. رئیسی و همراهانش 
از این فرصت طالیی استفاده کردند و وعده های 
وعده هــای رنگارنگی در خصوص حل مشــکل 
بورس بدهند. رئیسی به صراحت گفت که اولین 
دســتورهایش درباره حل مشــکل بورس است، 
محســن رضایی از تقویت بــورس گفت و قاضی 
زاده هاشمی حل ســه روزه مشکل بورس را وعده 
داد. شــاید افرادی هم به ایــن حرفها دلخوش 
کردند اما با شروع دولت رئیسی مشخص شد که 
نه تنها مشکل بورس حل نمی شود بلکه وضع به 
مرور بدتر هم خواهد شــد. برای همین در پاییز 
و زمســتان 1400 خروج سرمایه های خرد مردم 
)یا به اصطالح اهالی این بــازار: پول حقیقی( از 
این بازار آغاز شد و بسیاری از افراد عطای بورس 
را به لقایش بخشــیدند و البتــه در این راه زیان 

بسیاری دیدند. 
سال 1401 اگرچه با همین روند آغاز شد اما 
در دو مقطع بار دیگر امیدهایی برای آن دســته 
از افراد که سرمایه گذار حرفه ای این بازار بودند 
پیدا شــد. اولین روند مثبــت در همان روزهای 
نوروز آغاز شد و تا اواخر اردیبهشت ادامه یافت و 
به این ترتیب شاخص کل بورس که در سال قبل 
روی عدد یک میلیون و 367 هزار واحد متوقف 
شده بود شروع به رشد کرد تا 27 اردیبهشت به 
عدد یــک میلیون و 606 هزار واحد رســید. اما 
فتــح کانال یک میلیون و 600 یک روز بیشــتر 
دوام نیاورد و بار دیگر روند نزولی این بازار شکل 
گرفت و ادامه این داســتان تا نهم آبان ماه باعث 
شد که شاخص کل به پایین تر از یک میلیون و 
سیصد هزار واحد سقوط کند، آن هم در شرایطی 
که تورم باالی 40 درصد وجود داشت و بازارهای 
مــوازی مثل ارز، طال و خــودرو هر روز مرزهای 

جدیدی را رد می کرد! 
از آبــان ماه تا پایان بهمن، روند بورس اگرچه 
در مجموع صعودی بود اما چندان دلچسب نبود. 

رشــد 300 هزار واحدی شاخص کل در مجموع 
این مدت چیزی نبود که در مقابل وضعیت وخیم 
تورم و بی ارزش شــدن دائمی پول ملی به چشم 
بیاید. در خوشــبینانه ترین حالت سهامداران در 

پایان بهمن ماه به همان نقطه ای رســیده بودند 
که در پایان اردیبهشــت با آن خداحافظی کرده 
بودند! با این حال اسفندماه بار دیگر رشد بورس 
آغاز شد و طی دو هفته اول اسفند شاخص رکورد 
زد و به باالتر از یــک میلیون و 800 هزار واحد 
رســید. در این دوره طــال و ارز هم رکوردهایی 
زدنــد که رکورد بــورس در مقابل آن چندان به 
چشم نمی آمد، ضمن اینکه تجربه دو ساله مردم 
در این بازار باعث شــده بود که امید و اعتماد از 
این بازار رخت بربندد و دیگر رفتگان از این بازار 
چندان تمایلی به بازگشت به آن نداشتند، ضمن 
اینکــه بازار طال، ارز و خودرو به اندازه ای جذاب 
بود که نوبت به بورس نرسد. در همان زمانی که 
بورس چنین رشدی را داشت اعالم شد که مردم 
می توانند 500 میلیون تومان بدهند تا در خرید 
خودروی خارجی ای که نه نوع آن معلوم است و 

نه قیمتش راه داده شوند و نزدیک به 120 هزار 
نفر چنین کردند!

بورس در روزهای آخر ســال باز هم سینوسی 
شد و البته کاهش آن بیشتر از افزایش بود. حاال 
بعد از یک سال و نیم که از دولت رئیسی می گذرد 
دیگر نه کسی می تواند ادعا کند که مشکل بورس 
را ســه روزه حل می کند و نه کسی باور می کند 
کــه این دولت می تواند مشــکل بورس را ســه 
ســاله یا حتی سی ســاله حل کند. این موضوع 
را می تــوان از رفتار مردم در قبال روزهای مثبت 
بورس فهمید. در روزهای اوج بورس در امســال، 
ســهامدارانی که بعد از دو ســال سرمایه گذاری 
در ســالهایی که تورم بیــش از 40 درصد بوده، 
نتوانســتند اصل پول خــود را از این بازار بیرون 
بکشند به این راحتی ها و با توجه به این نشانه ها 
حاضر به بازگشت به این بازار نبودند. در هفته ها 
ی مثبت بورس، علی رغم رشد مناسب قیمت ها،  
پول حقیقی چندانی وارد این بازار نشد و عموما 
ســرمایه گذاران حقوقی دست به خرید و فروش 
می زدند. همچنین عرضــه اولیه هایی که در این 
مدت شکل گرفت  هرگز مثل پنج ماهه اول سال 

1399 با استقبال سرمایه گذاران روبرو نشد.
در سال 1401 خوش شــانس ترین سرمایه 
گذاران بورس 40 درصد ســود کســب کرده اند 
که کمتــر از نرخ تورم اســت و در خوش بینانه 
ترین حالت آنها از بی ارزش شــدن سرمایه خود 
جلوگیری کرده اند و سودی نبرده اند؛ در حالی 
که خریداران خودرو و سرمایه گذاران طال و ارز و 
مسکن در همین سال سودهای بزرگتری کسب 

کردند. 

بازار سرمایه در سال 1401 چگونه بود؟ 

بورس، همچنان بر مدار بی اعتمادی مردم 

ترین  1401 خوش شــانس  در ســال 
ســرمایه گذاران بورس 40 درصد سود 
کســب کرده اند که کمتر از نرخ تورم 
ترین حالت  بینانه  در خوش  و  اســت 
از بی ارزش شــدن سرمایه خود  آنها 

جلوگیری کرده اند و سودی نبرده اند

دولت ابراهیم رئیسی از ابتدا معتقد بود اقتصاد را 
به تحریم گره نمی زنــد اما مهمترین منبع درآمد 
کشــور و محرک اقتصاد یعنی فروش نفت به طور 
جدی بــا صادرات نفت گره خــورده بود! از زمان 
روی کار آمدن دولت رئیســی، چه رئیس دولت و 
چه وزیر نفت او جواد اوجی، بارها و بارها از افزایش 
فروش نفت ســخن گفتند اما طی یک سال و نیم 
اخیر، آمار فروش نفت ایران در گزارشهای ماهانه 
اوپک تقریبا ثابت ماند و رشــد محسوسی نداشت. 
ایــن وضعیت در مورد فــروش میعانات گازی نیز 

همینطور بود.
البته گزارشــهای ماهانه اوپک در مورد تولید نفت 
کشــورها، بر مبنــای منابع ثانویه تهیه می شــود 
و می تواند قابل خدشــه باشــد. بــه همین دلیل 
مسئوالن در داخل کشور، آمارهای بهتر و باالتری 
درباره فروش نفت اعالم می کردند. اما شــواهدی 

برای نقض این ادعاها وجود داشت.
مهمتریــن موضوع این بود که به نظر می رســید 
شــرکت ملی نفت ایــران، کل نفــت تحویلی به 
شــرکت نیکو به عنوان مسئول فروش نفت ایران 
را جزو آمار صادرات به حساب می آورد؛ در حالیکه 
بخشــی از این نفــت به دلیل تحریــم به فروش 
نمی رســد و در مخازن روی آبها ذخیره می شــود 
تا مشــتری پیدا کند. در واقع نفت از شرکت ملی 
نفت تحویل شرکت نیکو شده و آمارش جزو آمار 
فروش یا صادرات محاســبه شده، اما عمال فروش 
نرفته اســت. به همین دلیل می توان به آمارهای 

صادرات نفت با دیده ابهام نگریست. 
دومین نکته این اســت که در مقاطعی که فروش 
نفت ایران افزایــش یافته، لزوما به معنای افزایش 
تولید نبوده است. به عنوان مثال در ماههای اخیر، 
رییس کمیســیون اقتصادی مجلــس از افزایش 
صادرات نفت ایران به 1 میلیون و 200 هزار بشکه 
در روز خبر داد درحالیکه تولید نفت ایران در یک 
سال و نیم اخیر هیچگاه به 3 میلیون بشکه در روز 
نرسیده است و حداقل 2 میلیون بشکه از آن صرف 
نیازهای داخل کشور بویژه تولید بنزین می شود. به 
همین دلیل این آمارها را می توان مقطعی دانست 
و بعید اســت صادرات نفت و میعانات گازی ایران 
هیچگاه به یک میلیون بشکه در روز رسیده باشد.
ســومین نکته تاثیــر تحریم نفتی روســیه روی 
صادرات نفت ایران اســت. در دوران تحریم ایران، 
چیــن مهمترین خریدار نفت ایــران بود که نفت 
ایران را با تخفیف خریداری می کرد. پس از تحریم 
روســیه توسط غرب، صادرات نفت روسیه به اروپا 
متوقف شــد و اروپا نیاز خود به نفت را از راههای 
دیگری جبران کرد. بدین ترتیب روسیه به سمت 
شــرق متمایل شد و نفت خود را با تخفیف باال به 
کشورهای شرقی بویژه چین و هند صادر کرد که 
ایــن به معنای در تنگنا قــرار دادن صادرات نفت 
ایران بود. با توجه به تولید به مراتب پایینتر ایران 
نسبت به روســیه، انعطاف پذیری ایران برای ارائه 

تخفیف در صادرات نفت بســیار کمتر از روســیه 
است و روسها در این جنگ نارابر شانس بیشتری 

برای موفقیت داشتند.
نکتــه چهارم، وضعیــت بازار ارز در ایران اســت. 
هرچقدر هم مسئوالن از افزایش فروش و صادرات 

نفت ســخن می گویند در عمــل تغییری در بازار 
ارز ایجاد نمی شــود. اگر واقعا صادرات نفت بیشتر 
شــده و ارز حاصل از آن هم به کشور بر می گردد 
پس چرا وضعیت بازار ارز در ســال جاری متالطم 
بود؟ این تالطم تا پیش از توافق با عربستان برای 
برقراری مجــدد روابط که اثر خــود را روی بازار 
ارز گذاشت ادامه داشــت. این درحالیست که در 
زمــان توافق برجام و پس از لغو تحریمها، افزایش 
صادرات نفت ایران رشد اقتصادی کشور را به طور 
کم ســابقه ای افزایش داد و تاثیر غیرقابل انکاری 
روی رشــد و ثبات اقتصادی کشــور در آن زمان 
داشــت. بنابراین انتظار بیهوده ای نیست که توقع 
داشته باشــیم ادعای افزایش فروش نفت ایران به 

بازار ارز و ثبات اقتصادی کشور کمک کند. 
در این میان نباید این نکته را نادیده انگاشــت که 

صــادرات نفت ایران با ارائه تخفیف به خریداران و 
گاه به واســطه ها صورت می گیرد و بخشی از ارز 
حاصــل از آن به جای آنکه بــه صورت ارزی وارد 
کشــور شــود در قالب تهاتر کاال بویژه با چین به 

کشور بر می گردد.
البته در سالی که گذشــت در حوزه فرآورده های 
نفتــی هم دچار چالش بودیم. صــادرات بنزین از 
سال گذشته قطع شد و افزایش مصرف و در عین 
حال عدم افزایش تولید موجب شــد در مقاطعی 
شــاهد واردات بنزین یا تولید مجــدد بنزین در 
پتروشــیمی ها باشــیم تا کمبــود را جبران کند. 
روند پاالیشــگاه سازی در کشــور در شرایطی که 
معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش، همواره 
از منتقدان جدی عدم توجه به پاالیشگاه سازی در 
دولت گذشــته بود، باز هم روند مطلوبی نداشت و 
به عنوان نمونه پتروپاالیشگاه سردار سلیمانی که 
خبر احداث آن اواخر سال 1400 مطرح شد و قرار 
بود اوایل امسال کلنگ احداث آن به زمین بخورد 
حتی کلنگ زنی هم نشود! این درحالیست که در 
دولت قبل پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس تکمیل 
شــد و ایران را در بنزین به خودکفایی رســاند و 
حتی موجب ورود ایران به باشــگاه صادرکنندگان 

بنزین شد. 
در حوزه گاز اگرچه صادرات گاز کشور ادامه یافت، 
اما به دلیل افزایــش مصرف داخل و عدم افزایش 
تولید، به بهای قطع گاز صنایع و نیروگاهها دولت 
موفق به حفــظ جریان گاز خانگی و گاز صادراتی 
شد و در ســالهای آتی امیدی به افزایش صادرات 

گاز نیست. 
در بودجــه 1402 صادرات روزانــه یک میلیون و 
400هزار بشــکه نفت خام تعریف شده     اســت که 
تحقق آن دشوار است؛ بویژه با توجه به اینکه فعال 

امیدی به لغو تحریمها در کوتاه مدت نیست. 

مروری بر روند صادرات نفت، گاز و فرآورده های نفتی در دوران تحریم

افزایش فروش نفت؛ رویا یا واقعیت؟!

از زمان روی کار آمدن دولت رئیســی، 
چه رئیس دولت و چه وزیر نفت او جواد 
اوجی، بارهــا و بارها از افزایش فروش 
نفت ســخن گفته اند اما طی یک سال 
و نیم اخیــر، آمار فروش نفت ایران در 
گزارشــهای ماهانه اوپک تقریبا ثابت 

ماند و رشد محسوسی نداشته است

 

خط مســتقیم کشــتیرانی ایران به مقصد 
ونزوئــال، در راســتای اهداف دولت ســیزدهم و 
تاکیدات سازمان توسعه تجارت ایران در نیمه دوم 
ســال 1401 راه اندازی شــد و قرار است در سال 
1402 هم ســومین کشتی ناوگان ملی کشتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران در اردیبهشت ماه به این 
مقصــد حرکت نماید. اکنون با راه اندازی این خط، 
دولت و گروه کشتیرانی رسالت خود را در راستای 
حمایت از صادرکنندگان و حمل بار ایرانی به این 
مقصد راهبــردی برای ایران، به انجام رســانده و 
استقبال تجار و صاحبان کاالی ایرانی و به خصوص 
شــرکت های متقاضی راه اندازی این خط است تا 
بتوان فعالیت این خط منظم را در ســال پیش رو، 

تداوم بخشید.
بــه گزارش خبرنــگار »مردم  ســاالری«، خط 
مستقیم کشتیرانی به ونزوئال در حالی از سوی گروه 
کشتیرانی جمهوری اســالمی ایران راه اندازی شده 
اســت که پیش از این نهمین کمیسیون مشترک 
اقتصادی ایران و ونزوئال در آبان ماه ســال جاری 
در تهــران و با حضور فعاالن اقتصادی دو کشــور 
برگزار شــد. در این رویداد شــرکت های بزرگ دو 
کشور به همت دولت ها فرصتی یافتند تا نسبت به 
شناسایی توانایی های یکدیگر اقدام کنند؛ بنابراین با 
برگزاری نشست های مشترک تالش بر این شد که 

زمینه های مشترک همکاری پیدا شوند.
در ایــن میــان گــروه کشــتیرانی جمهوری 
اســالمی ایران به عنوان نــاوگان ملی حمل و نقل 
تجــاری دریایی مــورد توجه ویــژه دو طرف قرار 
گرفــت. چه آنکه مبادالت تجاری بین دو کشــور 
در دوســوی آتالنتیک تنها با حمل و نقل دریایی 
میســر اســت؛ اما این نقطه آغاز تردد شناورهای 
گروه کشــتیرانی به ونزوئال نبود. دو شــناور تانکر 
این گروه به نام های »کالول« و »پتونیا« در ســال 
1399 در جریان عملیــات متهورانه صدور بنزین 
به ونزوئال زیر ســایه تهدیدات نظامی آمریکا و نگاه 
دوربین های رسانه های جهان حضور داشتند. این 
اقدام تحســین و صدور پیــام تبریک مقام معظم 
رهبری را به دنبال داشت که در تاریخ فعالیت گروه 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران به نقطه عطفی 

تاریخی تبدیل شد.
اهرم تغییر سیاست جهانی

پس از صــدور بنزین به ونزوئال در ســال 99، 
به تناوب شــناورهای حامل مــواد غذایی و برخی 
کاالهای اساسی نیز به این کشور گسیل شدند که 
مانند شناورهای تانکر مورد استقبال رسمی مقامات 
ونزوئال قرار گرفتند. ونزوئال در آن زمان تحت فشار 
شــدید دولت آمریکا قرار داشت و هر شناوری که 
از ســوی ایران در بنادر آن پهلو می گرفت به مثابه 
نوری بود که در شبی ظلمانی روشن می شد. بار این 
شناورها کمک کرد که فشار وارده بر ملت ونزوئال 

قدری کاهــش یافته و تاب آوری این کشــور زیر 
ضربات تحریمی آمریکا بیش از پیش افزایش یابد.

به عبارت دیگر توانمندی ناوگان ملی کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران مســیر سیاست جهانی را 
تغییر داد. دریانوردان ایرانی بر عرشــه شناورهای 
خود از یک ســوی جهان به سوی دیگر کاال حمل 
می کردنــد در حالی که قدرت های جهانی به ُطرق 
مختلف این اقدامات را بــه زعم خود قدغن کرده 

بودند. 
جالب است گفته شــود آمریکایی ها در جریان 
صدور بنزین به ونزوئال نخســت تــالش کردند با 
تهدیــد نظامی شــناروها را متوقــف کنند، وقتی 
تهدیدها کارگر نیفتاد از در تطمیع وارد شــدند و 
سعی کردند فرماندهان شناورها را به قول معروف 
بخرند اما با پاســخ کوبنده آنها مواجه شدند و در 
نهایــت در عملــی مذبوحانه و بی اثر شــناورها و 
فرماندهان آن به فهرست بلندباالی تحریم ها افزوده 

شدند.
بازگشت به ونزوئال

براساس ســابقه ای که به آن اشاره شد، روابط 
راهبردی ایران و ونزوئال بیشــتر بنیانی سیاســی 
داشته اســت تا تجاری. با این حال، در تمام قریب 
به دو دهه ای که روابط دو کشور عمیق شده است 
تالش بر این بوده که روابط تجاری مســتمر شکل 
بگیرد. برگزاری نهمین اجالس مشترک اقتصادی 
ایران و ونزوئال طی ســال جاری در تهران که پس 
از مدت ها از برگزاری هشــتمین دوره این اجالس 
صورت گرفت از عزم جدی دو کشــور برای توسعه 

روابط اقتصادی و تجاری خبر داد.
گروه کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران نیز 
بــه عنوان بازوی حمل و نقل دریایی کشــور خود 
را موظف دانســت که به عنوان یکی از ستون های 
اصلی اســتمرار و توسعه این روابط در این اجالس 
مشــارکت حداکثری داشته باشــد. این گروه طی 
جلسات مشــترک و متعدد با طرف های ونزوئالیی 
ضمن شناسایی هر چه بیشــتر ظرفیت، امکانات 
و مقاصد بندری این کشــور آمادگی کامل خود را 
بــه تجار ایرانی و ونزوئالیی بــرای حمل انواع کاال 
در مســیر ایران-ونزوئال به آگاهی همگان رساند. 
اما نکته قابل توجه این اســت که تردد شناورهای 
گروه کشــتیرانی به ونزوئال حتی پیش از برگزاری 
کمیســیون یاد شده نیز وجود داشــت. این گروه 
در همکاری با دولت ســیزدهم در راستای تحقق 
اهداف ملی تا زمان برگزاری کمیسیون مشترک 4 
فروند شناور حامل کاالهای صادراتی تولیدکنندگان 

ایرانی را به ونزوئال اعزام کرده بود.
ایجاد خط مستقیم کشتیرانی

در ســال جاری که چهارمین شناور به ونزوئال 
اعزام شد، گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
طی اطالعیه ای اعالم کرد با مکاتبات متعددی که با 

مراجع ذی صالح و اتاق های 
بازرگانی داشــته، آمادگی 
خود را جهت برقراری خط 
منظم حمل بار صادراتی به 
کشــور ونزوئال اعالم کرده 
که در صورت استقبال تجار 
ایرانی،  صادرکننــدگان  و 
این خط  برقــراری  امکان 
منظم فراهم بوده و ناوگان 
ملی کشتیرانی محدودیتی 
نخواهد  زمینــه  ایــن  در 
داشــت. این گروه با اشاره 
اقتصادی  بررســی های  به 
اطالعیه  در  گرفته  صورت 
خــود آورده بــود که این 

بررسی ها حکایت از آن دارد که حمل بار به طریق 
دریایی، تاثیر قابل توجهــی در حمل بار صادراتی 
صادرکنندگان ایرانی داشــته و برخی مســیرهای 
پیشنهادی به تجار و صادرکنندگان از طریق ترکیب 
زمینی و ریلی برای حمــل بار صادراتی به ونزوئال 
عالوه بر افزایش مدت زمان حمل بار، منجر به باال 
رفتن هزینه های جانبی نیز خواهد شــد؛ در عین 
حال کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در صورت 
افزایش تقاضا برای حمل بار به مقصد این کشور، به 
طور قطع با به کارگیری کشتی  های دارای تناژ باالتر 
خود، نسبت به کاهش هزینه حمل بار اقدام خواهد 
کرد. به این طریق شناور پنجم در آذرماه جاری به 
سوی ونزوئال گسیل شد و شناور ششم در حالی در 
اواخر بهمن ماه ســال جاری بندر شهید رجایی را 
به مقصد ونزوئال ترک کرد که حرکت آن به مثابه 
آغاز به کار خط مستقیم کشتیرانی ایران به ونزوئال 

اعالم شد. سفارت ایران در 
به  واکنــش  در  کاراکاس 
ایجاد این خط اطالعیه ای 
به این مضمون صادر کرد: 
»ضمن تشــکر از مدیران 
کشتیرانی  شرکت  محترم 
اســالمی ایران،  جمهوری 
به اطالع می رســاند خط 
مستقیم کشــتیرانی بین 
هدف  بــا  ایران-ونزوئــال 
پشــتیبانی  و  حمایــت 
از تجــار و بازرگانــان دو 
کشــور از بهمــن 1401 
برقرار گردیده است. اولین 
کشتی در بهمن ماه 1401 
حرکت کرده و متعاقبا هر ســه ماه یک کشتی به 

ونزوئال اعزام خواهد شد.«
تالش برای پایداری خط کشتیرانی 

ایران-ونزوئال
اما کــم و کیف فعالیــت این خط کشــتیرانی 
چیست. معاون توسعه بازار گروه کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران با بیان اینکه گروه کشتیرانی با اعزام دو 
فروند شــناور اقیانوس پیما طی ماه های آذر و بهمن 
ســال جاری خط مســتقیم کشــتیرانی به ونزوئال 
را راه اندازی کرده اســت، تصریــح کرد: این اقدام در 
راستای سیاست های دولت سیزدهم انجام شده است 
و در تالش هستیم این خط به صورت پایدار به فعالیت 
خود ادامه دهد. امیر بیات شــناور اعزامی به ونزوئال 
 TEU 2200 در بهمن ماه را شــناوری بــا ظرفیت
کانتینر اعالم کرد و ادامه داد: طی برنامه ریزی صورت 
گرفته در گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، هر 

ســه ماه یکبار به صورت رفت و برگشت یک فروند 
شناور در مســیر ونزوئال تردد خواهد کرد که طبق 
این برنامه، شناور بعدی در اردیبهشت ماه سال 1402 
به بنادر این کشور اعزام می شود. معاون توسعه بازار 
گروه کشتیرانی علت تعیین این مدت زمان را دوری 
مقصد دانســت و گفت: شــناور پس از بارگیری در 
بنادر داخلی، از مســیر کانال سوئز 35 روز تا مقصد 
در راه خواهد بــود، به صورت میانگین دو هفته نیز 
تخلیه و بارگیری آن به طول می انجامد و 35 روز نیز 
بازگشت آن طول می کشد بنابراین برنامه ریزی های 
صورت گرفته بر اســاس این مدت زمان است. وی با 
بیان اینکه گروه کشتیرانی از ُطرق مختلف نسبت به 
دعوت و جذب تجار و فعالین اقتصادی داخلی برای 
بهر ه برداری از این خط کشتیرانی اقدام کرده است، 
خاطرنشــان کرد: هم اکنون نیــز از صادرکنندگان 
تقاضا می کنیم هر چه زودتر نسبت به رزرو کانتینر 
در خط ونزوئال اقدام کنند تا شناور با ظرفیت کامل 
و در زمان مقرر به ســمت مقصد اعزام شــود. بیات  
تداوم این خط کشتیرانی را وابسته به استقبال تجار 
و فعاالن اقتصادی ارزیابی کرد و افزود: متاســفانه با 
وجود تالش ها و پیگیری های صورت گرفته از سوی 
گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، تجار ایرانی 
استقبال چندانی از این خط کشتیرانی نداشتند این 
در حالی است که ســازمان توسعه تجارت و وزارت 
امور خارجه طبق سیاســتگذاری های صورت گرفته 
خواســتار برقراری خط منظم کشتیرانی در مسیر 
ونزوئال بودنــد. وی از جملــه پیگیری های صورت 
گرفته از سوی گروه کشتیرانی برای رونق بخشیدن 
به تجارت بین ایران و ونزوئال را نامه نگاری به اتاق های 
بازرگانــی ایران و تهران و اعــالم آمادگی این گروه 
کشتیرانی برای حمل کاال در مسیر ونزوئال اعالم کرد 
و ادامه داد: در این خصوص با سازمان توسعه تجارت 
و وزارت امور خارجه نیز مکاتبات الزم صورت گرفته 
است همچنین سفیر کشورمان در ونزوئال برای جذب 
تجار ایرانی به بازار ونزوئال تالش های مســتمری را 
انجام دادند، هم اکنون نیز گروهی از کارشناسان فنی 
گروه کشتیرانی جهت آماده سازی و تجهیز بندر برای 
عملیات تخلیه و بارگیری و فراهم ســازی بسترهای 
الزم تداوم فعالیت خط منظم کشتیرانی یاد شده از 
جمله مذاکره با فورواردرهای ونزوئالیی در این کشور 
مستقر شــده اند. معاون توسعه بازار گروه کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران نیازهای بازار ونزوئال را عمدتا 
مصالح ســاختمانی از جمله کاشی و سرامیک، لوله، 
آجــر و... عنوان کرد و گفت: ونزوئــال نیز در زمینه 
چــوب، ُکک و ســنگ آهن زمینه مناســبی برای 
صادرات به ایران دارد. بیات  در پایان اظهارات خود با 
اشاره مجدد به اینکه در حال حاضر استقبال الزم از 
خط منظم کشتیرانی به ونزوئال وجود نداشته است، 
تصریح کرد: مجــددا از بازرگانان و فعاالن اقتصادی 
برای بهره بــرداری از این خط منظم دعوت به عمل 

می آوریم و تقاضا می کنیم هر چه زودتر نسبت به 
رزرو کانتینر اقدام نمایند. گروه کشتیرانی جمهوری 
اســالمی ایران بزرگترین ناوگان کشتیرانی منطقه 
اســت. این کشــتیرانی در جهان نیز دارای رتبه ای 
قابل توجه و مایه مباهات است، گروه کشتیرانی رتبه 
چهاردهم ظرفیت حمل و نقل کانتینری را در میان 
بیست کشتیرانی بزرگ جهان در اختیار خود دارد. 
شناورهای ملکی کانتینری این گروه با ظرفیت حمل 
14 هزار TEU کانتینر از جمله شــناورهای بزرگ 

حمل کانتینر در جهان هستند.
خط منظم کشتیرانی به ونزوئال 

نیازمند استقبال
 از سوی صاحبان بار صادراتی

این گروه در بخش هــای حمل فله، حمل مواد 
شــیمایی، نفت و مشــتقات نفتی، آفشور و حتی 
مســافری نیز فعال است. شرکت کشتیرانی دریای 
خــزر از جمله شــرکت های تابعــه آن بزرگترین 
ناوگان تجاری دریای خزر اســت که ضمن کسب 
درآمد برای کشور، ایجاد اشتغال و کمک به توسعه 
صادرات، نقش بازوی اعمال حق حاکمیت ملی در 
این دریا را نیز ایفا می کند. گروه کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان شرکتی لجستیکی هم اکنون 
در کنار 136 فروند شناور ملکی فعال خود، قریب 
به 1400 دســتگاه انواع واگن بــاری ملکی نیز در 
اختیار دارد؛ این در کنار تاســیس شرکت حمل و 
نقل جاده ای این شــرکت اســت که بزودی و طی 
سال 1402 فعال خواهد شد. بر این اساس حمل و 
نقل ترکیبی در این شرکت کاماًل اجرایی شده است. 
 ضمن اینکه سیاست حمل و نقلی این شرکت حمل

 DOOR TO DOOR اســت که هم اکنون در 
مسیر کریدور شمال-جنوب اجرا شده است. 

بنابراین این دارایی ملی که صدها نفر دریانورد 
ایرانی در کالس جهانی پس از آموزش در موسسه 
آموزشی وابســته به آن در آن فعال هستند هرگز 
برای حمل و نقل کاال به نقطه ای در دســترس در 
جهان محدودیت ندارد. به عبارت دقیق تر علی رغم 
فشار تحریمی گسترده که طی بیش از یک دهه بر 
این شرکت تحمیل شده است توانمندی آن نه تنها 
کاهش نیافته بلکه تجربیات نوینی کسب کرده است 
که در دنیا منحصر بفرد اســت و موفق شده تحت 
همیــن تحریم ها و محدودیت ها به صورت پیاپی و 
طی دو سال اخیر رکورد درآمدی و حجم عملیاتی 
خود را به صــورت تاریخی جابه  جا کند. این گروه 
برای فعالیت خــود تنها منتظر اعالم نیاز صاحبان 
کاال است. هر چند در طول بیش از نیم قرن فعالیت 
خود به دفعات )مانند دوران جنگ تحمیلی و دوران 
طوالنی تحریم های ظالمانه( در جهت ایفای وظیفه 
ملی کسب سود را از اولویت های خود کنار گذاشته 

است.  

گام های بلند کشتیرانی جمهوری اسالمی  برای تحقق اهداف دولت؛

خط مستقیم کشتیرانی به ونزوئال منتظر استقبال صاحبان کاالی ایرانی

چهاردهم  رتبه  کشــتیرانی  گروه 
ظرفیت حمل و نقل کانتینری را در 
میان بیست کشتیرانی بزرگ جهان 
شــناورهای  دارد.  خود  اختیار  در 
ملکی کانتینری این گروه با ظرفیت 
حمل 14 هزار TEU کانتینر از جمله 
شــناورهای بزرگ حمل کانتینر در 

جهان هستند.


