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درتمــامطولمــدتتحریم،نــاوگانکشــتیرانیایرانبــا۱۵۵فروند
کشــتیبهعنوانیکیازمحورهایاصلیبرایضربــهزدنبهاقتصاد
ریحانه یاسینی
ایران،هدفقرارگرفتهبود.اگرکشتیهایایرانیبیمهنداشتهباشندو
خبرنگار
ازتأییدمؤسساتبهرهمندیهمبرخوردارنباشند،عمالًنمیتواننددر
آبهایایرانحضورپیداکنند.حاالدرکناراینمســأله،بخشزیادی
ازصادراتووارداتایراننیزوابســتهبههمینآبهاست.دراینشــرایط،تاکمترازیکسالونیمپیش،امکانپهلوگرفتنکشتیهای
ایرانیبجزدردوخط،فراهمنبود.امااینروزها۱۶،خطبینالمللیبهآبهایایرانرفتوآمدمیکنندوهمهارتباطاتبااروپا،آسیای
شرقیوامریکایالتین،ازسرگرفتهشدهاست.همچنینتاانتهایسال۹۶نیزپایابرکشتیهاینسلجدیدهیوندای،براینوسازیاین
ناوگانبهآبهایایرانبازخواهدشد.محمدسعیدی،مدیرعاملشرکتکشتیرانیجمهوریاسالمیایران،پایگفتوگوبا «ایران»
نشستهوازماجراهایدریاییایراندرروزهایتحریمونفستازهآنبعدازبرجام،روایتکردهاست.

دردورانتحریمکشتیرانیایرانچهوضعیتیداشت؟

دردورانتحریــمهدفگــذاریوتمرکــزعمــدهکشــورهایدیگربرای
لونقل دریایــی بود .تــاش میکردند
فلــج کردن اقتصــاد مــا در حم 
لونقلدریاییرابهقدریمحدودکنندکهمسیرصادراتو واردات
حم 
مختلشود.درآنزمانخطوطدیگرکشتیرانیهابهبنادر ایرانیرفت
و آمد نمیکردند و عمدتاًکشتیرانی جمهوری اسالمی ایران بهعنوان
نــاوگان ملی ،خدمات صــادرات و واردات را انجام مــیداد و نیازهای
اساســی مردم را تأمین میکرد .بر همین اســاس تصــور این بود که اگر
این شــرکت و مجموعههــای آن تحت تحریم قرار بگیــرد 85،درصد
ازصــادراتو وارداتکشــورمختــلخواهدشــد.بههمیــندلیل،آنها
تحریــم همــه جانبهای بــا این هــدف کــه صــادرات و واردات کاالهای
ضروریعمالًمختلشود،وضعکردهبودند.
در آن زمــان نیروهای مجــرب و کارآزموده تالش زیــادی کردند که این
محدودیتهااثرکمتریداشتهباشد.بههمینجهتدردورانتحریم
عمدتــاًاز دو خــط و ســرویس برخوردار بودیم .خط آســیای شــرقی یا
منطقه شانگهای به سمت جبلعلی و بندرعباس که با هدف تجارت
بابنادرخلیجفارسفعالیتمیکردو دومیهمازبنادرخلیجفارس
بهســمتبنادرشــرقیکشــورهایآفریقایی.عمالًتنهاازایندومسیر
سرویسدهیانجاممیشدوبقیهمسیرهامسدود و محدودشدهبود.

مشــکل دیگــر در دوران تحریــم ایــن بــود کــه بیمههــای بینالمللــی
ارتباطشانراباکشتیرانیجمهوریاسالمیایرانقطعکردندوهمین
توآمد به بنــادر بینالمللی فراهم
موضــوع محدودیتهایــی در رف 
کــرد .چالش ســوم نیز قطع ارتبــاط مؤسســات ردهبندی دنیا بــا ایران
بود .بــرای کشــتیهای خطوط بینالمللــی باید مؤسســات ردهبندی
گواهینامههــای معتبر صادر و تأیید کنــد که از نظر فنی ،میتوانند در
توآمد کنند .ما از این مســأله نیز محروم شده
آبهای بینالمللی رف 
بودیم.محدودشدنبازارفعالیتکشتیها،بیمهنشدنوعدمصدور
گواهینامــه مؤسســات رتبهبندی ،ســه چالش اصلــی و بزرگــی بود که
کشتیرانیدردورانتحریمباآنهادستوپنجهنرممیکرد.

بعــدازتوافــقهســتهایواجراییشــدنبرجام،ایــنروند
چطورتغییرکرد؟

ازدومــاهقبــلازاجرایــیشــدنبرجاموبــاتوجهبهچشــماندازتوافق
هســتهای ،تالش کردیم همه شــرایط محدودیت خودمان را برطرف
کنیم و مجدداًبه بازار بینالمللی برگردیم .در نخســتین اقدام ســعی
کردیــم،ســرویسهاییراکهدردورانتحریمازدســتدادهبودیم،به
حالت اولیه برگردانیم .در طول این یک سال نخستین خطی که ایجاد
کردیم ،خط بندرعباس یا خلیج فارس به مقاصد کشــورهای اروپایی
و مقاصــد هامبورگ آلمــان ،آنتورب بلژیک و بندر جنــوای ایتالیا بود.

تنها در حدود 20روز بعد از اجرایی شــدن برجام ،کشــتیرانی نخستین
شــرکتی بود که از آثار برجام توانســت اســتفاده و خط اروپا را بســرعت
راهانــدازی کند .خــط دوم ،خط اتصــال به منطقه امریــکای التین بود
که در دوران تحریم آن را هم از دســت داده بودیم .االن کشــتیهای ما
بــه صورت روتین به بنادر امریکای التین در کشــورهای برزیل ،اروگوئه
و آرژانتیــن بدون هیــچ محدودیتی رفتوآمــد دارند .در اقدام ســوم،
بنــادرآفریقارابهعنوانســرویسروتینتعریــفکردیم.همچنیندر
آسیایشرقینیزفقطبهکشورهایمحدودیمیتوانستیمرفتوآمد
کنیــم ،ولــی االن همه بنــادر این منطقه شــامل کره جنوبــی و ژاپن نیز
تحت پوشــشمان اســت .ســرویس جدیدی را هم برای هندوســتان،
بنــادر بمبئی و امالقصر عــراق به صورت منظم تعریــف کردهایم .در
حال حاضر بجز دو کشــور ،عمالً به تمام بنادر دنیــا رفتوآمد داریم و
هیچ محدودیتــی نداریم .در حوزه شــرکتهای بیمهای و مؤسســات
ردهبندی نیز با بزرگترینهای دنیا قرارداد همکاری امضا کردهایم و
ازایننظرنیزمشــکالتمانحلشــدهاســت.دراواسطبهمنماهنیز
مدیرعامل شرکت کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران بهعنوان عضو
هیأتمدیره کلوپ بیمهای  Steamship Mutualدرآمد .این هم یکی
ازآثاررفعتحریمهاوبازگشتمابهبازاربینالمللیبود.

تماماینمشــکالتیکهبرشــمردیددرهزینههــایصادرات
ووارداتمــادردورانتحریمچهتأثیراتــیایجادکردهبودو
حاالچطورتغییرکردهاست؟

قطعــاًتأثیر چشــمگیری خواهد داشــت .در دوران تحریم بســیاری از
محصوالتصادراتیازجملهمحصوالتپتروشیمیکهبهاروپاصادر
میشــد ،اول به ترکیه میرفت و ســپس از آنجا به سمت اروپا مجدداً
توســط شرکتهای ترک صادر میشــد که همین مسأله هزینه زیادی
به صــادرات ما تحمیل میکــرد .اما اکنون با توجه به ســرویس منظم
شــرکتهای تولیدکننده و صادرکننده داخلی چــه در بخش فوالدی و
چهدربخشپتروشیمی،صادراتمیتواندمستقیماًتوسطکشتیرانی
جمهــوریاســامیایران،بهمقاصدنهاییبرســد.اینمســألهباعث
شــده شرکتهایمعدنی و پتروشیمی واسطهها را حذفکنند وعمالً
ســود حاصــل ،در اختیــار تولیدکننــده اصلی قــرار بگیرد نــه در اختیار
واسطهها.

