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به دنبال انتشار گفت وگویی در شماره گذشته با آقای امیرعباس تهامی، 
مدیرعامل شرکت حمل و نقل بین المللی پرشین کارگو درباره پایان نامه 
ایشان که به »علل سقوط و اعالم ورشکستگی شرکت هانجین« اختصاص 
داشت، آقای امید ملک، رییس انجمن کشتیرانی و کارشناس ماهنامه، طی 
مقاله ای که در ادامه از نظر خوانندگان خواهد گذشت، به جنبه هایی از 
موضوع اشاره می کند که به اعتقاد او، یا در این تحقیق مورد توجه قرار 

نگرفته و یا از زاویه ای نادرست بررسی شده است.

مالحظاتی در باب یک تحقیق دانشگاهی درباره 
ورشکستگی شرکت کشتیرانی هانجین

عرض و طول 
یک غوِل غرق شده

ابتدا از جناب آقای تهامی که متقبل این زحمت شده اند و با تالش بسیار 
پایان نامه خود را سامان داده اند جهت شجاعت و جسارت ورود به این مبحث 
بسیار مشکل و پیچیده و به شراکت گذاشتن یافته های خود با مخاطبین مجله 
بسیار سپاسگزارم، اما به دلیل اشکاالتی که می تواند خواننده را نیز گمراه نماید، 
می بایستی این نقد تقدیم شود. ضمن اینکه دیگر بار، فاصله ژرف و بعید 

دانشگاه و صنعت در کشورمان نیز عیان شد.
از لحاظ شکلی و آماری، بعضا اطالعات اشتباهی به مخاطب ارائه شده که 
فقط به چند نمونه آن اشاره می شود؛ مثال حمل 2 میلیون TEU در سال 2003 
توسط هانجین هم به عنوان آخرین رکورد این شرکت و هم به عنوان رکوردی 

عجیب در چند جای مصاحبه ذکر شده، هر دو فاقد وجاهت است. 
جهت استحضار باید خاطرنشان کرد در همان سال 2003 شرکت وان های که 
بسیار کوچکتر از شرکت هانجین بوده است TEU 2,165,095 حمل انجام 
داده است و به مصداق »درخت گردکان با آن بزرگی، درخت خربزه اهلل اکبر« 
اطالق صفت های آخرین و عجیب ترین رکورد در سال 2003، نه تنها برای 
هانجین که پس از آن سال ناوگانش به دلیل استفاده از اقتصاد مقیاس بسیار 
گسترش یافت )رجوع شود به نمودار 1 که رشد نامتوازن ظرفیت شرکت 
موصوف را از سال 2009 تا زمان ورشکستگی نشان می دهد( بلکه با وجود 
لیدر بازار یعنی شرکت Maersk نیز ابدا با واقعیات بازار همخوانی ندارد. یا 
در جایی صحبت از وجود کشتی کانتینر بر با ظرفیت 40 هزار کانتینر شده 
است که بسیار دور از واقعیت است و در حال حاضر بزرگترین کشتی ساخته 

شده در حدود 21 هزار TEU ظرفیت اسمی است. 
در قسمتی از گفتگو نیز مباحثی مطرح شده که نشان دهنده عدم اشراف به 
از بحث است، مثال مباحث مربوط به ورشکستگی  افتادن  موضوع و دور 
شرکت فورد و سند حمل، کامال با موضوع چگونگی غرق غول ها غیرمرتبط 
است. ضمن اینکه مباحث مربوط به اجاره دادن یا اجاره کردن کشتی و کانتینر 

نیز از زاویه ای نادرست مطرح شده است.
طـرح مبحـث دامپینـگ نیـز بـا توجـه بـه مطالعـه یـک سـرویس ورودی به 
بندرعبـاس و اتـکا به ادعای چند مشـتری شـرکت ایشـان، مبنـای ناصحیحی 
 TEU 650,000 دارد؛ چرا که شـرکت موصوف در زمان ورشکسـتگی حدود
ظرفیـت حمـل داشـت و سـرویس FMX کـه بـه بندرعبـاس تـردد مي کرد 
حـدود TEU 6500 بـود؛ یعنـی یـک درصـد از ظرفیـت کل که فقـط در حد 
1000  تا TEU 1200 به بندرعباس تعلق داشـت. بنابراین اعتبار ادعای ایشـان 
و مشـتریان شـرکت متبوعشـان مبنی بر ارزانی کرایه حمل هانجین نمي تواند 
مالک مناسـبی بمنظور طرح ادعای مطروحه باشـد. جهت اسـتحضار سیستم 
نرخ دهـی کشـتیرانی الینـر بـر خـالف کشـتیرانی هایی مثـل تانکر یـا فله که 
امـکان محاسـبه دسـتی دارنـد بـا توجه بـه عوامـل متعدد هزینه سـاز توسـط 
نرم افـزار کنتـرل مي شـود و در انتهـا بـا توجـه بـه قـدرت جـذب و بازخورد 

بازار توسـط مدیـران قیمت گـذاری تنظیـم مي گردد. 
در جـای دیگـری از متریـال و سـاختار کانتینـر به عنـوان عامـل شکسـت یاد 
شـده و زمینگیر شـدن چند صـد یا هزاران کانتینـر در دبی نیز به عنوان شـاهد 
یـاد شـده اسـت. اصالتا کمتـر از 10 کارخانه کانتینرسـازی در دنیا وجـود دارد 
و همگی مطابق اسـتاندارد IICL بایسـتی کانتینر را بسـازند و سـفارش دهنده 
فقـط در مـورد نـوع پوشـش کـف و نـوع رنگ حـق اظهارنظـر دارد کـه این 
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بزرگترین  از حیث ظرفیت،  به عنوان هفتمین شرکت کشتیرانی جهان  سال گذشته، هانجین، 
ورشکستگی تاریخ شرکت های کشتیرانی دنیا را رقم زد؛ یک شرکت کره ای که در سال 1495 
راه اندازی شد و در حوزه های خدمات لجستیک، حمل و نقل دریایی، کشتی سازی، مدیریت 
فرودگاه، خدمات هتلداری و گردشگری فعالیت می کرد و اداره 11 پایانه بندری و 74 مسیر 
دریایی را برعهده داشت. شاید ورشکستگی این شرکت کشتیرانی کره ای که زمانی نه چندان 
دور، رکورددار حمل کانتینری در جهان بود، این پیام را در خود داشت که صنعت کشتیرانی 

نمی تواند به شیوه ای که در دو دهه گذشته تجارت کرده است، ادامه دهد.
امیرعباس تهامی؛ مدیرعامل شرکت حمل و نقل بین المللی پرشیان کارگو، اخیرا پایان نامه خود را 
 Hanjin در رشته مدیریت استراتژیک با عنوان »بررسی علل سقوط و اعالم ورشکستگی شرکت
در سال 2016 میالدی« به پایان رسانده است. با او درباره نتایج بررسی ها و تحقیقاتش و همچنین 
درس هایی که این واقعه می تواند برای شرکت های کشتیرانی ایرانی و الگوهای مدیریتی آنها 

داشته باشد، گفت وگو کرده ایم. 

نتایج پژوهش درباره ورشکستگی هانجین

غولهاچگونهغرقمیشوند؟

ترابران: موضوع تحقیق شما بسیار جذاب است 
و امیدواریم نتایج آن برای شرکت های ایرانی 
بین  اساسا  آیا  باشد.  داشته  مفیدی  درس های 
شرایط هانجین با نحوه اداره شرکت های ایرانی، 

هیچ مشابهتی وجود دارد؟
بله مشابهت دارد. در دنیا، از چند دهه گذشته 
پدیده ای به نام »هلدینگ سازی« رونق داشته است 
که شروع آن در ایاالت متحده و در دهه های 50 و 
60 بود. سپس به تدریج، این موج به اروپا، آسیای 
تا  کره جنوبی،  و  ژاپن  به خصوص  جنوب شرقی 
حدودی سنگاپور و مالزی و هم اکنون نیز به چین 
آمریکایی ها،  امروزه  چرا  اما  است.  شده  منتقل 
اروپایی ها و حتی تا حدودی ژاپنی ها، آن را کنار 
مسلما  نداشتند؟  را  آن  علم  آیا  گذاشته اند؟ 
این  که  کرده  متقاعد  را  آنها  که  دارد  معضالتی 

داستان را کنار بگذارند. 
به نظر من، بخشی از ورشکستگی شرکت هانجین 
اداره  اینکه  و  می شود  مربوط  موضوع  همین  به 
فراهم  الزاماتی می خواهد که  و  هلدینگ شرایط 
همین  به  نیست.  ساده ای  بسیار  کار  آنها  کردن 
آن  گذاشتن  کنار  به  کم کم  صنعتی  دنیای  علت 
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ترابری دریایی

دو جـز حـدود 30  درصـد قیمت سـاخت را تعییـن مي کند و متریـال عالی و 
معمولـی در حـد 20  درصـد -  از ایـن 30  درصـد - بـا هـم اختـالف دارند و 
خیلـی تعیین کننـده نیسـت، اما بسـیاری از کاالهـای گران قیمت از قبیـل لوازم 
الکترونیکـی یـا برخی مواد غذایی و پوشـاک مد روز به درخواسـت فرسـتنده 
فقـط بـا کانتینـر اصطالحـا گریـد A حمـل مي شـود و درصـد بـاالی چنیـن 
کانتینرهایـی در نـاوگان شـرکت کشـتیرانی و در بنـادری که ایـن کاالها تولید 

مي شـود عامـل بزرگـی جهت جـذب بار اسـت.
به عقیده من، اساسا روش تحقیق مورد اشاره کامال اشتباه بوده است. دلیل 
روشن و واضح آن هم عبارتست از اینکه ورشکستگی اقتصادی زمانی حاصل 
می شود که درآمدهای شرکت برای انجام هرینه ها کفایت نمی کند و پس از 
دریافت وام و یا انتشار اوراق قرضه در یک پروسه چند ساله تداوم ضرردهی 
امکان بازپرداخت آنها را فراهم نمی نماید و لذا بدن بیمار )شرکت( پس از 
این خونریزی مدام نمی تواند اکسیژن و مواد غذایی )پول( را به سلول ها )تمام 
عوامل هزینه ساز از قبیل مالکان کشتی ها و کانتینرهای استیجاری، اپراتورهای 
بیمه، عوارض  بنادر، فراهم کنندگان سوخت و آذوقه کشتی ها، شرکت های 
بندری کشتی ها در بنادر مختلف، حقوق کارکنان و بسیاری عوامل دیگر( انتقال 

دهد و مرگ از راه می رسد.
از سـوی دیگر، چون کسـب و کار اصلی شـرکت موصوف، کشتیرانی کانتینری 
بـوده اسـت می بایسـت از زوایـه کشـتی و کانتینـر و هزینـه و درآمـد آن به این 
مبحـث ورود می شـد تـا مطالعه ای صحیح انجام شـود که نشـده اسـت. جهت 
اسـتحضار خوانندگان باید توضیح داد که کسـب و کار کشـتیرانی الینر در حال 
حاضر جزو پیچیده ترین انواع کشـتیرانی اسـت و بسـیار با سـایر شقوق ترابری 
دریایـی تفـاوت دارد؛ چـرا که این صنعـت با تبدیل واحد حمل دریایـی از هزار 
تن به تن، امکان جهانی شـدن و رشـد بسـیار سـریع تولید و تجارت را در دنیا 

ساخت. فراهم 
شـوربختانه در کشـور مـا به دلیـل محدودیـت اصل 44 قانـون اساسـی در زمان 
تصویـب که کشـتیرانی را فقـط در اختیار دولـت می دانسـت و محدودیت ها و 
قفل هایـی کـه برخـی از مدیران دولتـی و اقتصـاد دولت پایه جهت پاسـداری از 
نقـش خـود بر ایـن صنعت نهادنـد )از جمله قانون مشـهور به »طرح فـوب« از 
ابتـدای دهـه 60 تـا حـدود سـال 73 و یـا تعـدی به حقوق ملـت با نام بـردن از 
کشـتیرانی در آیین نامـه قانون موسـوم به »حق پرچـم« که صراحتا بـرای ناوگان 
جاده ای در مجلس مصوب شـده بود( امکان شـکل گیری و رشد این صنعت در 
بخـش خصوصـی فراهم نبوده و بخش دولتی نیز بـا اتکا به همین حمایت ها از 
یادگیـری و رقابـت بازمانده اسـت؛ تا جایی که در حال حاضر عملیات کانتینری 
صنعـت الینـر را مثل کشـتی های فله بـر به انجام می رسـانند و صنعتـی که باید 
بـر پایـه بازار کشـورهای مختلف و مناطـق جغرافیایی بزرگ بنا شـود، به حمل 
کاالی وارداتـی آنهـم بـا رانت هایی به ضرر فضای کسـب و کار اختصاص یافته 
اسـت و کشـتی که باید در هر بندر تخلیه و بارگیری داشـته باشـد، محدود شده 
اسـت بـــه بارگیری در چنـــد بنـــدر و تخلیه کامل در یک بندر. بنابراین در 
داخـــل کشـور منابعی کـه دارای این دانـش و تجربه )Know-How( باشـند 

به صورت رسـمی وجود نـدارد. 
توضیـح بیشـتر اینکـه؛ در این صنعت بـرای تعدادی بندر یک سـرویس منظم 
تعریـف می شـود کـه کشـتی در روز و سـاعت خاص بایسـتی در هـر بندری 

بـر مبنـای وینـدوی اختصـاص یافته حضـور یابد و پـس از اتمـام عملیات و 
یـا اتمـام زمـان اختصـاص یافتـه، آن را به سـمت مقصـد بعدی تـرک نماید. 
بـا توجـه به زمـان مورد نیـاز جهت برگشـت کشـتی اول به مبـدا، معموال بر 
مبنـای هـر هفتـه یک سـرویس طول زمـان به 7 تقسـیم و تعداد کشـتی مورد 

نیاز مشـخص می شـود. 
طبیعی اسـت که سـرعت سـیر با توجه به محدودیت های ویندوی اختصاصی 
در بنادر مختلف بین برخی از بنادر در مسـیر کم یا زیادتر می شـود و بنابراین 
سـرعت ثابتـی جهت طی مسـیر که بـه آن خط می گوینـد وجود نـدارد. حال 
فـرض کنیـم کـه در یـک خط فرضـی 10 بندر ترسـیم شـده باشـد برخی از 

سـواالتی که بایسـتی پاسـخ داده شوند به شـرح ذیل هستند:
- چه تعداد کانتینر از بندر اول به دوم و سوم و چهارم و الی آخر تا نیمه راه 
)مسیر رفت( بایستی بارگیری شود و این سوال برای بنادر دوم، سوم و چهارم 
نیز تکرار خواهد شد. به همین ترتیب در مسیر بازگشت، چراکه کرایه حمل 
بین این بنادر متفاوت است. پس چگونه می توان درآمد را در این چرخه ثابت 
به مقدار بیشینه آن سوق داد؟ این سوال پرسش های دیگری را مطرح می نماید: 

- نفوذ ایــن کشتیرانی در بـازار مبدا و بازار هدف تـا چــه اندازه است؟ 
- کــارگو استراکچر )Cargo Structure( انتخابی چیست )چه نوع محموالتی 

نمودار شماره یک

 مهمترین علل سقوط هانجين را می توان 
در این موارد خالصه کرد: اوال از  97 کشتی این 

شرکت، 60 فرونداجاره ای بوده که به لحاظ 
عددی نشان دهنده 39 درصد ناوگان ملکی است 

که با ایده آل یعنی 70 تا 75 درصد، فاصله ای 
بعيد دارد، ثانيا پول آسان و وام های ارزان قيمت 

به همراه فسادی که مي توانست منابع ارزان 
را جذب کند، به رشد غيرطبيعی شرکت

 کمک کرد اما همان عامل به آنتی تز تبدیل شد 
و ورشکستگی را رقم زد
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جهت حمل هدف گذاری شده اند؟( 
- درصد ترکیب کانتینرهای 20 و 40 فوت در هر سفر کشتی چقدر است؟ 

- چه مقدار از ظرفیت کشتی با قراردادها پر می شود و چه مقدار بایستی به 
صورت هفتگی در بازار بشدت رقابتی به فروش برسد؟ 

- آیا شعب شرکت و یا دفاتر نمایندگی در بنادر و کشورهای مختلف امکان 
چنان فروشی دارند؟

- نحوه مواجهه شرکت در جذب کاالهای فصلی چگونه است؟ 
- نظام تصمیم گیری و به خصوص واکنش سریع به تغییرات بازار در شرکت تا 

چه حد کارا و موثر است؟
- لوپ های فرعی )خط( که به لوپ اصلی متصل می شوند کدام است؟ و چند 

درصد لوپ اصلی را تغذیه می کند؟
- نقش بنادر پیرامونی که توسط کشتی های فیدر تغذیه می شوند در ضریب 
بارگیری )Loading Factor( کشتی چیست؟ نقش کرایه حمل این بنادر در 

میزان درآمد و هزینه هر سفر چیست؟
- ساختار ناوگان به کار گرفته شده چیست؟ )در نمودار 2 ساختار ناوگان 
شرکت مذکور نمایش داده شده است که قاعده بسیار کوچکی از کشتی های 

کوچک دارد و حکایت از ناپایداری آن می نماید(. 
- سهم از مسیرهای عمده تجارت مثل خاور دور به اروپا - ترانس پاسیفیک 
- ترانس آتالنتیک - شمال و جنوب و غیره چیست؟ )نمودار 3 چنین توزیعی 

از شکل کسب و کار یک الینر بزرگ را نشان می دهد( 
- درصد بدهی شرکت به نقدینگی )نمودار 4(

- ترتیبات لجستیک کانتینرهای خالی شرکت که سهم عظیمی در هزینه های 
راهبری کشتیرانی الینر دارند، چگونه و تا چه حد اقتصادی بوده است . 

خرده فرهنـگ مدیریتـی شـرکت بیشـتر تابـع فرهنگ کدام کشـور اسـت؟ آیا 
کارکنـان بـه آسـانی می تواننـد دالیل مخالفت خـود را با تصمیمـات حرفه ای 
مدیریـت مطـرح نمایند یا حتی در صورت رصد اشـکال، به دلیل حفظ شـغل 
و جایـگاه، امـکان بازگویـی دارند؟ )اتفاقـا این مهم در شـرکت های خاور دور 
و به ویـژه کره جنوبـی بـا توجـه بـه اظهـارات کارکنـان رده پایین تر بـه خوبی 
نمـود دارد و در جـای دیگـری از جامعـه بـه نحـو دیگـری عیـان می شـود؛ 
مثـال هنـوز در کره جنوبـی برخـی آقایـان در خیابـان همسـران خـود را کتک 
می زننـد و چنیـن رفتـاری مـورد تقبیح جامعـه قرار نمی گیـرد و یـا کارمندان 
جـزء و مدیـران میانـی پـس از سـاعات کاری روزانه، در حد فراموشـی یومیه 
بـه شـادخواری پنـاه می برنـد(. و این چنین اسـت کـه پاسـخ های مختلف به 

پرسـش های یـاد شـده سرنوشـت شـرکت ها را رقـم می زند. 
به این ترتیب دو علت زیر مهمترین علل سقوط هانجین بودند:

- از 97 کشـتی شـرکت، 60 فرونـد اجـاره ای بوده اسـت که بـه لحاظ عددی 
نشـان دهنده 39 درصـد نـاوگان ملکـی اسـت که بـا ایـده آل یعنـی 70 تا 75 

درصـد فاصله ای بعیـد دارد. 

نمودار شماره 2

نمودار شماره 3

نمودار شماره 4

نمودار شماره 5
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ترابری دریایی

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه باید رویکرد اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی 
عمل گرایانه باشد، گفت:» تاکنون درباره ترافیک بندر شهیدرجایی در اتاق فکر بحثی نشده است، 
ضمن اینکه توقف طوالنی، مشکل باسکول ها و ایکس ری ها از موضوعات مهمی است که باید 

بررسی و راهکار آن ارائه شود.«
راستاد با بیان اینکه اولویت نخست ما افزایش رقابت پذیری بنادر است، گفت:» بنادر منطقه تمام توان 
و راهبردهای خود را به این سمت متمرکز کرده اند که جذابیت های بیشتری ایجاد کنند تا بتوانند 

سهم بیشتری از حمل و نقل دریایی منطقه را به خود اختصاص دهند.«
وی با بیان اینکه کشورهای منطقه سعی می کنند سهم بنادر ایران را به خود اختصاص و بنادر ما را 
تبدیل به بنادر فرعی کنند، گفت:» تنها راه فرار از این شرایط افزایش رقابت پذیری بنادر است که این 

امر با اجرای مکانیزم مناسب قیمت گذاری محقق می شود.«
مدیرعامل سازمان بنادر با تاکید براینکه باید هزینه کاال در حمل و نقل دریایی به حداقل ممکن کاهش 
یابد، تصریح کرد:» در این زمینه اتاق فکر می تواند با بررسی راهبردهای رقابتی منطقه ای و جهانی، 

چگونگی اجرای آن ها در بنادر کشور را در قالب یک برنامه عملیاتی ارائه دهد.«
معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی نیز در این جلسه با اشاره به ناهمگونی سرمایه گذاری ها 
در برخی از بنادر گفت:» این عدم تعادل در سرمایه گذاری و بازار مصرف در برخی از بنادر کشور 
هم قابل مشاهده است، برای مثال در بندر چابهار یک میلیارد دالر سرمایه گذاری انجام شده است و 
ظرفیت این بندر از 2/5 میلیون تن به 5/ 8 میلیون تن افزایش یافته است، اما باید ببینم حجم باری که 
در سنوات گذشته وارد این بندر شده و یا تا 10 سال آینده وارد این بندر خواهد شد چقدر است.«
حق شناس با اشاره به پژوهش صورت گرفته در مجلس تصریح کرد:» بر اساس مطالعات مرکز 
پژوهش های مجلس در ایران به طور میانگین هر پروژه با 4 برابر زمان و 3 برابر هزینه پیش بینی شده 

به اجرا رسیده است.«

 Korean پول هـای آسـان و یـا وام هـای ارزان قیمـت عمدتـا بـا منشـاء -
Development Bank بـه همـراه فسـادی که مي توانسـت منابـع ارزان را 
جـذب نمایـد، به رشـد غیـر طبیعی شـرکت کمک کـرد، اما همـان عامل به 

آنتی تـز تبدیل شـد و ورشکسـتگی را رقـم زد.
از دیگـر نـکات بسـیار مهـم جهـت راهبـری موفق کشـتیرانی الینر، نسـبت 
مالکیـت و اجاره عمدتا کشـتی ها و کانتینرها اسـت کـه در ادامه کمی عمیق تر 

موشـکافی خواهد شد. 
مثال اگر پنج کشتی برای راهبری یک خط تجاری موردنیاز باشد، آیا بهتر است 
همگی ملکی باشند؟ در این صورت حجم سرمایه گذاری افزایش می یابد و در 
صورت خرابی بازار، امکان به کارگیری سرمایه در جای دیگری مهیا نیست. 
اگر هم کلیه کشتی ها استیجاری باشند هر ماه باید مبلغ عظیمی از درآمد بابت 
اجاره به مالکان کشتی ها پرداخت شود و چنانچه کرایه حمل کانتینر در آن 
مسیر با افت مواجه شود سرویس به صورت روزانه و سفر به صورت کامل 

دچار زیان هنگفتی می شود. 
بنابرایـن بـا توجه بـه مسـیرهای طوالنـی )Long Haul( و مسـیرهای کوتاه 
)Short haul( و ثبـات کرایـه حمـل و نقدینگـی موجود و سـایر فاکتورهای 
موثـر در شـکل گیری سـاختار شـرکت کشـتیرانی، بایسـتی درصـد نـاوگان 
ملکی و اسـتیجاری مشـخص شـود. اما قدر مسـلم حداقل 70 درصد سرمایه 

بایسـتی متعلـق به شـرکت باشـد تا شـرایط گوناگون بـازار را تـاب آورد. 

بـه طـور مثـال شـرکت CSAV در بـازار خوب، بـا اجاره کشـتی های جدید 
اقـدام بـه افزایـش ناوگان و ظرفیت و شـبکه تحت پوشـش کرد، امـا در بازار 
خـراب کـه دسـت ها را بـاال بـرد و بـازی را واگـذار کـرد، اسـتیجاری بـودن 
حـدود 75 درصـد از ناوگانـش بـه یکـی از دالیـل اصلـی ورشکسـتگی آن 

شـرکت تبدیل شـد. 
اتفاقا این فاکتور مهم در خصوص ورشکستگی شرکت هانجین نیز نقش 
به سزایی داشت چرا که قسمت عمده ای از ناوگان این شرکت به خصوص 
کشتی های با ظرفیت 8000 به باال، عموما در بازار خوب با قیمت های بسیار 
باال به اجاره بلندمدت شرکت در آمده بودند و هنگامه بازار خراب، بالی جان 
شدند و اولین موضوع مذاکره جهت کاهش هزینه های شرکت، شش ماه قبل از 
اعالم ورشکستگی بود. همانطور که در نمودار 5 نشان داده شده بیشترین درصد 
مطالبات در میان طلبکاران شرکت در زمان ورشکستگی مربوط به ادوات حمل 
به نسبت اجاره کشتی 29 درصد و اجاره کانتینر 8 درصد، سوخت 8 درصد، 

تخلیه و بارگیری 23 درصد، فیدرها 5 درصد بوده است. 
بـا عنایـت بـه مسـائل مطروحـه امیدوار اسـت کـه این نـکات بـرای جناب 
آقـای تهامـی و آقـای دکتـر صدقیانی فـر کـه به نظر می رسـد اسـتاد راهنمای 
ایشـان در تحقیـق موصـوف بوده انـد، مفیـد بـوده و همچنین خواننـدگان آن 
مجلـه معتبـر را بـا ظرایـف و پیچیدگی های بسـیار زیـاد این صنعـت بیش از 

پیش آشـنا سـازد. 

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی:

از نظر زمان عملیات  بندری
 با استانداردها فاصله داریم

محمد راستاد در سی امین جلسه اتاق فکر سازمان بنادر 
و دریانوردی با بیان اینکه رویکرد اتاق فکر باید کامال 
جلسات  در  اگرچه  گفت:  باشد،  اجرایی  و  عملیاتی 
گذشته از مباحث مفید و آکادمیک مطرح شده استفاده 
کردیم اما واقعیت این است که اتاق فکر تاکنون رویکرد 
نظری داشته است، در حالیکه انتظار داشتیم این مباحث 

تبدیل به برنامه های عملیاتی شود.


