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 «بـخـش خـبـري»

 «اتحاديه اروپا هاي بازيافت كشتي به خارج از سنجي انتقال بخشي از فعاليت امكان»: خبر تحليلي

ها و مطالعات راهبردي و به  به گزارش مركز بررسي

، انجمن  تريد مريتايم نيوز پايگاه خبري سينقل از 

اعالم نمود كه  4(اسكا)صاحبان كشتي جامعه اروپا 

هاي بازيافت شده توسط اتحاديه  فهرست اول كشتي

گيري از ياردهاي بازيافت  دهنده لزوم بهره اروپا نشان

واقع در خارج از منطقه است، چرا كه اتحاديه اروپا 

 .ويي به اين حجم تقاضا را نداردپتانسيل پاسخگ

كميسيون اروپا اخيرا اولين فهرست تاسيسات معتبر 

بازيافت كشتي خود را منتشر نموده است، اما بنا به 

گزارش اسكا با توجه به قصد و نيت اتحاديه اروپا براي 

از ناوگان شناورها، ظرفيت  LDT ميليون  5/4اوراق 

وپا فقط براي تاسيسات موجود در منطقه اتحاديه ار

در اين  .از اين مقدار كافي است% 3 سازي  اوراق

ها در  يارد ذكر شده است كه همه آن 1 فهرست نام 

اين ياردها توانايي بازيافت بسياري . اروپا مستقر هستند

سازي ارسال  از شناورهاي بزرگي كه جهت اوراق

 . شوند را ندارند مي

سال  در»: ، دبيركل اسكا، گفت2پاتريك ورهوون

كشتي كانتينربر براي بازيافت  53 درحدود  2 43

ولي فهرست اخير اتحاديه اروپا نشان . ارسال شدند

هاي ياردهاي اروپا از لحاظ  دهد كه به دليل محدوديت مي

كشتي كانتينربر  2 طول و آبخور شناورها، تاكنون فقط 

الزم به ذكر است كه . اند تر خدمات دريافت كرده كوچك

به . فقط به  يك نوع از شناورها مربوط استاين آمار 

                                                           
1  Seatrade Maritime News 
2  The European Community Shipowners 
Association (ECSA) 
3 Light Displacement Ton:  يكاي محاسبه وزن كشتي براي

كشتي در اوراق سازي كه به معناي تناژ جابجايي سبك بوده و منظور وزن
. هنگامي است كه هيچ چيزي در داخل آن وجود ندارد  

4 Patrick Verhoeven 

همين دليل، ما كميسيون اروپا را  به شدت تشويق 

نماييم كه در اسرع وقت ممكن، فهرست ياردهاي  مي

خود را توسعه داده و نام ياردهاي واقع در خارج از 

در حال  .اتحاديه اروپا را نيز به اين فهرست اضافه نمايد

اي درخواست ياردهاي واقع ه حاضر كميسيون اروپا فرم

در خارج از اتحاديه اروپا را دريافت نموده و كار بررسي 

و بازديد   ها هنوز ادامه دارد و بايد مميزي اين درخواست

 .از اين ياردها در سال جاري انجام شود

كه فهرست  رغم اين علي»: ورهوون اظهار داشت

ازيافت تواند به ارتقاي استانداردهاي ب اتحاديه اروپا مي

در سراسر جهان كمك كرده و موجب بهبود روند 

پاسخگويي به تقاضاي بازيافت شود، ولي اين فهرست 

دهنده لزوم دخالت دادن ياردهاي  وضوح نشان به

خصوص ياردهاي منطبق بر  كشورهاي ثالث و به

 5كنگ المللي مذكور در كنوانسيون هنگ استانداردهاي بين

ها  زيست پسند كشتي سازي ايمن و محيط براي اوراق

 .  «باشد مي

پس از اجراي موثر مقررات بازيافت كشتي اتحاديه 

، همه شناورهاي تحت پرچم اتحاديه اروپا به 2اروپا

تدريج به استفاده از يك يارد بازيافت معتبر ملزم خواهند 

اين الزام تا شش ماه، پس از تاريخي كه حداكثر . شد

ي در ياردهاي بازيافت بازده تركيبي ساالنه بازيافت كشت

 5/4تر از  كشتي، مندرج در فهرست اتحاديه اروپا، كم

 1 43دسامبر    نباشد؛ يا در تاريخ  LDTميليون 

ها كه زودتر فرا  هر يك از اين تاريخ)محقق خواهد شد 

 (.رسد

                                                           
5  Hong Kong 
6  EU Ship Recycling Regulation  

http://www.seatrade-maritime.com/news/europe/eu-needs-to-approve-ship-recycling-yards-outside-europe-says-ecsa.html?utm_content=EU%20needs%20to%20approve%20ship%20recycling%20yards%20outside%20Europe%20says%20ECSA&utm_source=Email&utm_medium=Seatrade%20Mar
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زايي و درآمدزايي، به دليل مخاطرات  ها به رغم اشتغال ند بازيافت كشتيبسياري از كارشناسان معتقد»: پرسش

به نظر شما تصميم به انتقال . هاي آخر كسب و كار دريايي لحاظ گردد بايست در اولويت محيطي مي شغلي و زيست

ت يا بخشي از شناورها براي اوراق به خارج از محدوده اتحاديه اروپا، آيا به داليل فني و اقتصادي آس

  .«هاي خود را با ذكر دليل ارايه نماييد لطفا ديدگاه. محيطي زيست

 

 تقـــدير شويـــــد              نماييــد تحليـل    كـنيد تـحـقـيـق

 

 

 

 

 

 

 

 در حداكثر و 333  در حداقل را فوق مساله مورد در خود هاي ديدگاه 35  /  /45 تاريخ خواهشمند است تا

 .نماييد ارسال  masir@pmo.ir الكترونيكي پست آدرس به منبع ذكر با و كلمه  335

هاي ارائه شده كه مشمول هر يك از موارد   ها و مطالعات راهبردي از انتشار تحليل الزم به ذكر است مركز بررسي

 :زير باشند، معذور است

  (برداري غيرمجاز، عدم ذكر منبع و غيره كپي)عدم رعايت حقوق مالكيت مادي و معنوي 

 الخط فارسي عدم توجه به قواعد نگارشي و رسم 

 عدم ارتباط يا ارتباط بسيار ضعيف تحليل ارايه شده با پرسش مطرح شده 

 (ها، منبع نويسي و غيره حداقل و حداكثر واژه)هاي تعيين شده  عدم رعايت چارچوب 

 گونه هيچ مركز اين و است گر تحليل برعهده شده ارايه هاي تحليل معنوي مسووليت كليه بديهي است كه

 . ندارد برعهده رابطه  اين در مسووليتي

و  ارسال  فرم ثبت نامگردد نسبت به تكميل  مندان به اشتراك در ماهنامه الكترونيكي دعوت مي در ضمن، از عالقه

 . اقدام نمايند  masir@pmo.irU38Tآن به پست الكترونيكي 

mailto:masir@pmo.ir
http://research.pmo.ir/fa/form/eshterak
mailto:masir@pmo.ir
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 برگزاري چهاردهمين همايش ترانس ميدل ايست در ايران

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، همايش  پايگاه خبري ترانسپورت اونتزبه نقل از 

ترين و  همچنان مهم 4ترانس ميدل ايست

ترين همايش و نمايشگاه ساالنه در زمينه امور  بزرگ

ها در منطقه  مينالدريانوردي و عمليات بنادر و تر

 . ورميانه استخا

جمهوري اسالمي ايران براي اولين بار از تاريخ 

همايش . برگزاري اين همايش، ميزبان آن خواهد بود

از روز  2 43و نمايشگاه ترانس ميدل ايست 

ژانويه  45ژانويه تا روز چهارشنبه   4دوشنبه 

در محل هتل ( 35  بهمن  2تا  2مقارن با ) 2 43

سط سازمان بنادر و تو( تهران)پارسيان استقالل 

 .دريانوردي برگزار خواهد شد

سخنران جهاني در  3 روزه،  4در اين همايش 

نگرگاه، مهندسين تن از روساي ل 233حضور 

بندر، ناظرين حفاظت و نگهداري  لنگرگاه، مهندسين

و مسئولين تداركات و خريد و همچنين فرستندگان 

خطوط صادركنندگان، /كاال، صاحبان بار، واردكنندگان

هاي لجستيك،  ، شركت بارفرابرهاكشتيراني، 

ها، اپراتورهاي  بردار بنادر و ترمينال هاي بهره شركت
                                                           

1  Transport Events 
2  Trans Middle East 
3  Freight Forwarders 

آهن، تامين كنندگان تجهيزات و خدمات بندري از  راه

، سراسر خاورميانه به سخنراني در خصوص مسائل

هاي موجود در زمينه حمل و نقل و  و چالشموضوعات 

 . لجستيك جهاني پرداختند

برگزاركنندكان و حاميان اين همايش فرصت 

الملي  اين رويداد مهم بيندر خواهند داشت كه 

طور مستقيم با نمايندگان حاضر در همايش تعامل  به

 . داشته باشند
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 آوري قابل تنظيم كنترل گرد و غبار فن

بردي و ها و مطالعات راه به گزارش مركز بررسي

اكنون  هم،  پايگاه خبري پورت تكنولوژيبه نقل از 

اهداف خاص  ايهاي كنترل غبار را بر حلقهتوان  مي

شركت داست كنترل  در همين راستا،  .تنظيم نمود

، يك فناوري جديد معرفي نموده است كه 4تكنولوژي

ميزه با تُهاي غبارزدايي اَ تحويل سيستمامكان 

 . نمايد قابل تنظيم را ميسر ميهاي  اشكال و اندازه

اين بدان معناست كه اپراتورهاي ترمينال و 

هاي  محموالت فله از انتخاب جاكنندگان جابه

و هر برخوردارند تري براي غبارزدايي و بوزدايي  بيش

يك  طور خاص براي تجهيزات مديريت غبارِ طرح به

 . مهندسي و مديريت شده است ،مشتري خاص

اشكال  هايي با حلقهتوان  با اين فناوري جديد مي

ايجاد نمود كه از آن جمله  ي گوناگونها و اندازه

                                                           
1  Port Technology 
2  Dust Control Technology 

  آر-بي به حلقه غبارزداي داست باس دي توان مي

اي  اشاره نمود كه در اطراف جريان بار يا منطقه

كه از انتشار نمايد  خاص يك ديوار غبار ايجاد مي

 .كند غبارها و بوهاي آالينده فرار جلوگيري مي

ن جهت انتخاب اندازه و شكل بهينه يك امشتري

 نمايند كه درخواستتوانند  حلقه قابل تنظيم مي

طور بصري ارزيابي شود و با همكاري  سايت به

 .پرسنل باتجربه، يك سيستم مناسب طراحي گردد

ميزه، نظارت بر گرد و هدف از فناوري غبارزدايي اتُ

غبار است، به نحوي كه ميزان برخورد ميان ذرات 

گرد و غبار و ريزقطرات تا حد امكان افزايش يابد و 

شدن ذرات موجب انباشتگي و در نتيجه سنگين 

 .سوي زمين هدايت نمايد ها را به و آن جامد شده

                                                           
3  DustBoss  DB-R 

http://www.greenport.com/news101/Products-and-Services/customisable-dust-control-technology
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 هاي برقي در بندر مونترال جي.تي.اندازي آر راه

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

به دنبال پروژه ،  گرين پورتپايگاه خبري به نقل از 

، (كانادا)هاي بندر مونترال  جي.تي.سازي آر برقي

 .ل در اين بندر انجام شدياولين تغيير و تبد

ا موجب ه جي.تي.سازي آر ل و برقييتغيير و تبد

هاي فسيلي و كاهش آلودگي  كاهش مصرف سوخت

هاي  وري ترمينال هوا و همچنين افزايش بهره

 .خواهد شد 4(MGT)وي  مونترال گيت

گذاري روي  سرمايه»: گفت MGTاز   دانيل بوير

تالش ما براي دهنده  ها نشان جي.تي.سازي آر برقي

 ما در نظر داريم. است هاي خاص به هدفدستيابي 

                                                           
1  Green Port 
2  Montreal Gateway 
3  Daniel Boyer 

تجهيزات را در اختيار پرسنل خود سطح باالترين 

قرار دهيم تا بتوانند به ارايه خدمات شايسته و قابل 

 .«اعتماد بپردازند

ت محيطي يسزبه مسائل  MGT»: وي افزود

دهد  و سعي دارد با كاهش مصرف  بسيار اهميت مي

سوخت ديزل و درنتيجه كاهش ميزان انتشار گازهاي 

عالوه بر اين، . اي، به جامعه خدمت نمايد گلخانه

MGT  شاهد افزايش قابل توجه در سرعت

وري تاثير  ها بوده و اين امر روي بهره جي.تي.آر

 .«بسزايي خواهد گذاشت

http://www.greenport.com/news101/Products-and-Services/montreals-ertg-conversion
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 ورلد پي ترويج استفاده از انرژي خورشيدي توسط دي

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

كه كار  ، در حالي پايگاه خبري گرين پورتبه نقل از 

پنل خورشيدي بر روي پشت بام  11333ساخت 

در دبي ادامه دارد،  4ورلد پي تاسيسات بندري دي

مديرعامل اين شركت بر اهميت انرژي خورشيدي 

هدف از اين پروژه، تامين انرژي . تاكيد نموده است

هزار تن گاز  44پاك كافي جهت كاهش انتشار 

 .كربن در سال است

، رئيس و مديرعامل گروه  سلطان احمد بن سليم

ورلد براي  پي ورلد، اظهار داشت، دي پي دي

هاي كاري خود  ي مثبت بر محيطتاثيرگذار

در همين . هاي قابل توجهي در اختيار دارد فرصت

هاي كليدي اين شركت  راستا، يكي از استراتژي

براي بهبود كيفيت زندگي مردم و محافظت از محيط 

 . زيست، استفاده از انرژي خورشيدي است

شمار استفاده  از مزاياي بي»: سلطان سليم گفت

توان به كاهش ردپاي كربن،  مياز انرژي خورشيدي 

تر براي ساكنان محلي و  تر و آلودگي كم هواي پاك

                                                           
1 Green Port 
2   DP World 
3  Sultan Ahmed bin Sulayem 

هاي  همچنين ايجاد مشاغل محلي جهت نصب پنل

 .«خورشيدي اشاره كرد

عنوان بخشي از تعهد جهاني  ما به»: وي افزود

خود   خود در راستاي توسعه پايدار و به موجب برنامه

ر صدد هستيم كه د«  جهان ما، آينده ما»با عنوان 

ترين پروژه پنل خورشيدي سقفي خاورميانه را  بزرگ

 .«به اجرا درآوريم

اكنون كار ساخت  هم»: سلطان سليم اظهار داشت

پنل فتواليتيك سقفي در تاسيسات بندري  11333

به  2 43دبي آغاز شده و فاز اول پروژه در ماه ژوئن 

 .«پايان خواهد رسيد

استراتژي يكپارچه »اي ورلد در راست پي برنامه دي

هدف از اين برنامه . است 2«3 43انرژي دبي 

 3 43درصدي تقاضا براي انرژي تا سال  3 كاهش 

انداز  عالوه، اين پروژه در راستاي چشم به. است

امارات متحده عربي براي توسعه پايدار و   434

 .باشد دستيابي به اقتصاد سبز نيز مي

: ساختسلطان سليم در پايان خاطرنشان 

هاي پاك جهاني با  گذاري روي انرژي سرمايه»

تر ادامه دارد، چراكه با وجود  سرعت هرچه بيش

ها داراي توجيه  هاي جديد اين سرمايه فناوري

، در نقاط 5 43براي مثال، در سال . اقتصادي هستند

ميليارد دالر روي  43 مختلف دنيا در حدود 

 .«گذاري شد هاي پاك جهاني سرمايه انرژي

                                                           
4  Dubai Integrated Energy Strategy 2030 
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 اي قوانين چين درخصوص كاهش انتشار گازهاي گلخانه

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، در يازده بندر  پايگاه خبري گرين پورتبه قل از 

ها موظف به رعايت  كشتي -از جمله شانگهاي –چين 

 .هستند% 53/3سولفور محتواي قانون محدوديت 

وزير حمل و نقل چين، قانون محدوديت محتواي 

را براي شناورهاي فعال در سه ناحيه % 53/3سولفور 

واقع در  4اي داخلي كنترل انتشار گازهاي گلخانه

 .االجرا نمود شور، الزمبندر اين ك   محدوده 

هايي كه در  كشتي 2 43از تاريخ يكم ژانويه 

واقع در دلتاي )بنادر شنژن، گوانگژو و ژوهاي 

ژوشن، سوژو -، بنادر شانگهاي، نينگبو(رودخانه پرل

و بنادر ( تسه واقع در رودخانه يانگ)و نانتانگ 

واقع در )تيانجين و كينگدائو، تانگشان و هوآنگها 

كنند بايد قوانين  فعاليت مي( ريم-ايهاي بوه آب

جديد مربوط به محدوديت انتشار سولفور را رعايت 

 .كنند

المللي مديريت ريسك و  ، كارشناس بين گراد

گويد مقامات رسمي چين استفاده از  بحران، مي

اي  هاي جايگزين كاهش انتشار گازهاي گلخانه روش

                                                           
1 Green Port 
2 Emission Control Area 
3  Grad 

 همچون برق ساحلي، اسكرابرهاي ويژه تصفيه دود)

را براي اجراي ( جي.ان.اگزوز و استفاده از سوخت ال

 .پذيرند قوانين جديد مي

مقررات فعلي فقط بر انتشار اكسيدهاي سولفور 

گردند و در حال حاضر هيچ قانوني كه  اعمال مي

 .اكسيدهاي نيتروژن را پوشش دهد، وجود ندارد

برطبق قانون جمهوري خلق چين در رابطه با 

، متخلفان 32 ودگي هوا، ماده پيشگيري و كنترل آل

 .از اين قانون، جريمه خواهند شد

، اين قوانين و مقررات 1 43از تاريخ يكم ژانويه 

بر همه بنادر واقع در مناطق كنترل انتشار گازهاي 

 .اعمال خواهد شد ،اي گلخانه

، محتواي سولفور 3 43از تاريخ يكم ژانويه 

كنترل  ها در هنگام فعاليت در مناطق سوخت كشتي

 .باشد% 53/3اي بايد حداكثر  انتشار گازهاي گلخانه

، دولت چين تعيين خواهد 3 43پايان سال تا 

تري را در  نمود كه آيا قوانين و مقررات سختگيرانه

رابطه با كيفيت سوخت تدوين و اعمال خواهد نمود 

ها حاكي از آن است كه دولت چين  گزارش. يا خير

سولفور سوخت كشتي را به قصد دارد سقف محتواي 

 .كاهش دهد% 3/3 

 2ميان قوانين و مقررات چين و الزامات ضميمه 

كنوانسيون مارپل درخصوص مناطق كنترل انتشار 

 .اي هيچ ارتباط مستقيمي وجود ندارد گازهاي گلخانه
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 جي.ان.هاي ال آغاز به فعاليت پروژه

ها و مطالعات راهبردي و به  به گزارش مركز بررسي

، مباحث مطرح در  پايگاه خبري گرين پورتنقل از 

كه در هامبورگ برگزار  4هاي گازسوز كنفرانس كشتي

در حال   جي.ان.شد، حاكي از آن است كه سوخت ال

تبديل شدن به سوخت غالب دريايي است و بسياري از 

 .شوند ها از ايده به واقعيت تبديل مي پروژه

كه پايين آمدن قيمت نفت در دو سال  رغم اين علي

ها درخصوص  بيني گذشته موجب شد بسياري از پيش

جي اشتباه از آب در بيايند، اما .ان.الجايگزيني سوخت 

قوانين جديد همچون محركي هستند كه صاحبان 

را « گاز»نمايند كه استفاده از  ها را تشويق مي كشتي

از جمله اين قوانين . تر مورد توجه قرار دهند بيش

توان به تصميم كميته حفاظت از محيط زيست  مي

سولفور مبني بر اعمال محدوديت بر محتواي  2دريايي

نامه پاريس  و اجماع نظر در تفاهم 4343تا سال 

 .اي اشاره كرد درخصوص كاهش انتشار گازهاي گلخانه

در   ،2، معاون دبير كل بيمكو5الرس رابرت پدرسن

اولين روز كنفرانس اين سوال را مطرح نمود كه آيا اين 

عنوان  جي به.ان.عوامل براي تسريع روند جايگزيني ال

افي خواهند بود و آيا موانع مالي و سوخت دريايي ك

تورستن . قانوني مانع توسعه اين روند نخواهد شد

گونه استدالل نمود كه  اين 1ال جي.وي ان از دي 2شرام

هاي  جي در بخش.ان.گسترش استفاده از سوخت ال

   و سفارش ساخت ( خصوص، بازار كروز به)جديد 

هايي  ماه گذشته، نشانه 1 جي سوز در .ان.شناور ال

 .مهم دال بر پيشرفت و توسعه در اين حوزه هستند

                                                           
1 Green Port 
2 Gas Fuelled Ships Conference 
3  LNG 
4  Marine Environment Protection Committee (MEPC) 
5 Lars Robert Pedersen 
6 BIMCO 
7Torsten Schramm   
8  DNV.GL 

و رئيس  3 ، مديرعامل هارتمن ريدري3مايكل ايپيچ

كميته فني دريايي انجمن صاحبان كشتي آلمان 

هاي  اظهار داشت، صاحبان كشتي   (آر.دي.وي)

هاي پيروي از قوانين  و متوسط براي جبران هزينه

ها و  دريافت مشوق مذكور در شرايط بد بازار نيازمند

 . هاي دولتي هستند كمك

همچنين، ايپيچ بعضي از مقررات در شرف اجرا، كه 

هاي جايگزين خواهند  محركي براي استفاده از سوخت

براي مثال، طرح انرژي )بود را مورد بررسي قرار داد 

هايي كه   ، كشتي4353پاگ كه به موجب آن تا سال 

اي  گونه گاز گلخانه هيچشوند نبايد  وارد بنادر آلمان مي

و به دستاورد شركت هارتمن در رابطه با ( منتشر نمايند

براي )هاي داراي نقطه اشتعال پايين  استفاده از سوخت

نيز اشاره ( سوز مثال، ساخت يك فروند شناور اتانول

 .كرد

، مدير فروش و توسعه تجاري بومين 4 ژان شوبرت

رس اني   وختهاي س   نيز به مرور اجمالي پروژه   لينده

رغ م   وي اظه ار داش ت، عل ي   . مهم در اروپا پرداخت

پ ذير   رس اني در هم ه ج ا امك ان     كه هنوز سوخت اين

هاي موجود براي تامين س وخت چن دان    نيست، گزينه

، پنج بارج تامين 1 43تا سال . دور از دسترس نيستند

رس اني در آمريك اي    جي، ك ار س وخت  .ان.سوخت ال

درج ايي ك ه   »: وي گف ت . شمالي را آغاز خواهند ك رد 

جي وج ود دارد، راه ي ني ز    .ان.هاي واردات ال ترمينال

حت  ي اگ  ر . ب  راي درياف  ت گ  از پي  دا خواه  د ش  د 

پ ذير   ها امكان طور مستقيم از ترمينال رساني به سوخت

ط ور   رس ان، ب ه   هاي س وخت  ها و بارج نباشد، كاميون

 .گسترده در دسترس خواهند بود

                                                           
9 Michael Ippich 
10  Hartman Reederei  
11  German Ship-owner Association (VDR)  
12 Jan Schubert 
13 Bomin Linde 

http://www.greenport.com/news101/lng/somethings-changed-lng-projects-gather-momentum
www.SID.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

 42ماهنامه الكترونيكي مسير، سال سوم، شماره     

 

 5102رتبه تناژ ناخالص ناوگان كشتيراني ايران در سال 

هاي  هاي منتشرشده در حوزه ، بر طبق گزارش انكتادها و مطالعات راهبردي و به نقل از  به گزارش مركز بررسي

كشور برتر صاحب ناوگان  5 تناژ ناخالص ناوگان كشتيراني را در بين   4ونقل دريايي، ايران رتبه  مختلف حمل

 .جهان دارا است

ن تحت را دارد و تعداد ناوگا 44توسعه،  ايران رتبه  كشور درحال  13از نظر توان عمليات كانتينري در بين  

 . است  23 235فروند شناور با تناژ ناخالص  21 پرچم ايران 

 

 

  

                                                           
1 UNCTAD 
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 5102رشد حمل و نقل دريايي در سال 

ونقل دريايي  ، صنعت  حمل5 43، در سال  انكتادها و مطالعات راهبردي و به نقل از  به گزارش مركز بررسي

، 5 43عالوه بر اين، در سال . باشد مي   43درصدي بوده است كه متناظر با نرخ رشد در سال   /2شاهد رشد 

 . ميليارد تن رسيد 3 /321ميليون تن افزايش نسبت به سال قبل، به  33 م حمل و نقل دريايي با حج

رغم مشكالت مالي، همچنان بيشترين سهم از ناوگان دريايي جهان  در رابطه با ناوگان جهاني، كشور يونان به

. تيب در رده هاي بعدي قرار دارندو كشورهاي ژاپن، چين، آلمان و سنگاپور به تر( درصد2 از بيش )را دارا است 

 . اين پنج كشور درمجموع بيش از نيمي از تناژ ناخالص جهان را در اختيار دارند

 

 

  

                                                           
1 UNCTAD 
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 رشد كشتيراني چندمنظوره

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

شركت ، پورت تكنولوژيپايگاه خبري به نقل از 

گزارش نموده است كه   مشاوره كشتيراني ژوري

حجم تقاضا براي محموالت خشك اندك است ، اما 

با افزايش سهم بازار كشتيراني چندمنظوره وضعيت 

 . بهتر خواهد شد

شود سهم بازار كشتيراني كانتينري  مي پيش بيني

در سال رشد % 4تر از  با نرخ كم 4343تا سال 

 .خواهد نمود

ان تحقيقات نشان داده است كه افزايش ميز

هاي چندمنظوره و در  شناورها در بخش سازي اوراق

حال رقابت و كاهش حجم سفارش ساخت 

شناورهاي جديد موجب خواهد شد رشد انباشته 

صورت حداقلي  به 4343ناوگان چندمنظوره تا سال 

 .ادامه داشته باشد

                                                           
1  Drewry 

بعالوه، گزارش ژوري حاكي از آن است كه 

ندمنظوره انداز آتي بازار در بخش كشتيراني چ چشم

تنها به تعادل عرضه و تقاضا در اين بخش وابسته 

نيست، بلكه به شناورهايي كه براي محموالت 

خصوص  به) كنند رقابت مي 4بار پروژهتفكيك شده و 

هاي  و كشتي  شناورهاي حامل بار فله دستي

 .نيز بستگي دارد( كانتينربر

بيني نموده است كه مقرره جديد  ژوري پيش

المللي دريانوردي درخصوص مديريت  بينسازمان 

سازي شناورها در  آب توازن احتماال بر ميزان اوراق

بخش كشتيراني چندمنظوره و حتي بخش بار فله 

 2 43برآوردهاي سال  .تاثير چنداني نخواهد داشت

صاحبان كشتي براي پيروي از مقررات  دهد نشان مي

خواهند ميليارد دالر هزينه  1 جديد آب توازن متقبل 

 . شد

                                                           
2 Project Cargo 
3  Handy Bulk 
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 سازي پايدار ميليون دالري روي كشتي 061گذاري  سرمايه

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

بانك ،  پايگاه خبري پورت تكنولوژيبه نقل از 

  و موسسه سوسايتي جنرال 4گذاري اروپا  سرمايه

 23 گذاري  براي سرمايه 2يك قرارداد چهارچوبي

 ،سازي پايدار هاي كشتي ميليون دالري در پروژه

 .ضا نمودندام

المللي دريانوردي  متعاقب با تصميم سازمان بين

مبني بر به تعويق انداختن تاريخ اجراي طرح  5(آيمو)

اي منتشره از صنعت   كاهش گازهاي گلخانه

سازي كه شامل كاهش انتشار  كشتيراني و كشتي

است و هشدار بيمكو درخصوص % 5/3سولفور به 

ت بود سوختواند باعث كم عواقب اين طرح كه مي

شتيباني دولت دريايي شود، اين قرارداد تحت پ

 .فرانسه به امضا رسيد

                                                           
1 Port Technology 
2 European Investment Bank 
3 Société Générale:  يك موسسه مالي معتبر فرانسوي 
4 Framework Agreement 
5 International Maritime Organization (IMO)   

هايي خواهد شد كه به  اين پول صرف پروژه

حمل و نقل پايدار و حفاظت از »ترويج و ارتقاي 

پردازند؛ اين اولين باري است كه  مي« محيط زيست

صنعت دريانوردي از مكانيسم تضمين اتحاديه اروپا 

 .با تغييرات اقليمي استفاده نموده است براي مقابله

، دبير امور حمل و نقل، دريا و 2آلن ويداليس

در اجالس كميته »: اظهار داشت –صيادي فرانسه 

 5 43كه در اكتبر  2(كايمر)الوزارتي امور دريا  بين

برگزار شد، دولت فرانسه تصميم گرفت اين ابزار 

روژه سازي نمايد و با انجام يك پ مالي را پياده

 .«پايلوت در فرانسه موافقت نمود

خط مرسك و بنادر النگ بيچ و لس آنجلس 

اند تا مزاياي  اكنون با يكديگر شريك شده هم

ميليون دالري  45 محيطي اجراي يك پروژه  زيست

كشتي كانتينربر مرسك را  4 روزرساني  براي به

 .بسنجند

                                                           
6  Alain Vidalies 
7 CIMER (Inter-ministerial Committee for the Sea) 

https://www.porttechnology.org/news/us160_million_in_sustainable_shipbuilding
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 ام در بازار سهام.ام.استراتژيك اچگذاري  سرمايه

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، شركت  پايگاه خبري پورت تكنولوژيبه نقل از 

اعالم نمود قصد  4(ام.ام.چا)هيوندايي مرچنت مارين 

از سهام شركت توتال ترمينالز اينترنشنال % 43دارد 

 .را خريداري كند  (آي.تي.تي)

تر  آي كه پيش.تي.ام براي خريد سهام تي.ام.اچ

 5 /2از سهام هانجين را خريداري نموده بود، % 52

گذاري  اين سرمايه. ميليون دالر پرداخت خواهد نمود

آي بعد از خط .تي.ام و تي.ام.شود اچ موجب مي

دار  ترين سهام به بزرگ 2سي.اس.كشتيراني ام

برداري  آي متصدي بهره.تي.تي. هانجين تبديل شوند

 . بيچ و بندر سياتل است هاي بندر النگ از ترمينال

                                                           
1  Port Technology 
2  Hyundai Merchant Marine(HMM):  يك شركت
  كشتيراني در كره جنوبي
3  Total Terminals International (TTI) 
4 MSC 

ام در نظر داشت در يك .ام.، اچ2 43در دسامبر 

از سهام هانجين % 52سي، .اس.مزايده تركيبي با ام

خود نمايد، اما بعدا با عقب كشيدن  را از آن

 .سي اين مزايده منتفي شد.اس.ام

ام مسئوليت .ام.، اچ5در معامله سهام اقليت

آيِ هانجين را بر عهده نخواهد .تي.هاي تي بدهي

ام در يك نشست خبري .ام.سخنگوي اچ. گرفت

جايي كه ما به تقويت  از آن»: اعالم نمود

يكا خواهيم اياالت متحده آمر-هاي آسيا سرويس

آي افزايش .تي.جايي كاال در تي پرداخت، حجم جابه

همچنين، اين بيانيه حاكي از آن است . «خواهد يافت

هاي  كاهش هزينه»كه اين كسب مالكيت به 

جايي كاال در ترمينال و تضمين سودآوري  جابه

 .كمك خواهد كرد« پايدار
                                                           

در حسابداري، عبارت است از آن بخش از خالص عملكرد مالي و خالص  2
و  هاي يك شركت زيرمجموعه، كه قابل انتساب به سهامي است دارايي

مستقيم يا غيرمستقيم، از طريق واحدهاي تجاري فرعي ديگر، به طور  به
 .ندارد واحد تجاري اصلي تعلق

https://www.porttechnology.org/news/hmm_makes_strategic_stake_investment
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 بنادر مصرورلد به  پي توجه دي

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، آمار و ارقام  پايگاه خبري پورت تكنولوژيبه نقل از 

حجم صادرات مصر  2 43دهد كه در سال  نشان مي

افزايش يافته و خبرها % 442به امارات متحده عربي 

در نظر دارد در  4ورلد پي حاكي از آن است كه دي

 .يك بندر خشك تاسيس نمايد  نزديكي قاهره

بيانيه و گزارشي  2آژانس خبري ديلي نيوز اجيپت

 - 5طارق كابيل –را از وزير صنعت و تجارت مصر 

بسيار نزديك، كه در آينده  دريافت نموده مبني بر اين

ورلد براي مذاكره درخصوص  پي نمايندگان دي

هاي ساخت بندر خشك و ساير  طرح

هاي احتمالي به مصر سفر خواهند  گذاري سرمايه

ورلد در نظر دارد  پي بر اساس اين گزارش، دي. نمود

هاي بندري و تاسيس مناطق  با توسعه زيرساخت

                                                           
1  Port Technology  
2 DP World   
3 Cairo 
4  Daily News Egypt  
5  Tarek Kabil 

آزاد در سراسر اين كشور، از مزيت موقعيت 

 .برداري نمايد افيايي استراتژيك مصر، بهرهجغر

ساخت بندر خشك پيشنهاد شده در نزديكي 

قاهره، يك نقطه آغاز قابل توجه خواهد بود و نتيجه 

رابطه به سرعت در حال رشد، مصر و امارات متحده 

هاي پيشنهاد  شود؛ طرح گفته مي. باشد عربي مي

شده براي اين بندر خشك شامل يك منطقه 

هستند كه امكان تخليه بار را فراهم لجستيك 

سازد و در نتيجه موجب كاهش ترافيك جاري از  مي

 .خواهد شد –ترين شهر مصر  شلوغ –قاهره 

https://www.porttechnology.org/news/dp_world_considers_egyptian_port
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 تلفات جاني در پي انفجار كشتي پهلوگرفته در  بندر فليكستو

 

ات راهبردي و ها و مطالع به گزارش مركز بررسي

، پس از  پايگاه خبري پورت تكنولوژيبه نقل از 

مصادف با ) 2 43ژانويه  3 انفجاري كه در تاريخ 

به وقوع پيوست،  4در بندر فليكستو( 35  دي  3 

متعلق به خط )  يكي از خدمه كشتي منهتن بريج

 .جان سپرد( 2الين-كشتيراني كِي

نيروي پليس و آمبوالنس پس از دريافت گزارش 

به بندر  5وقوع يك انفجار مهيب در ترمينال ترينيتي

. اعزام شدند( ، انگلستان2واقع در سافولك)فليكستو 

جنماعي حاكي هاي ا هاي شهروندان و شبكه گزارش

  3 : 4باشد كه انفجار در حدود ساعت  از آن مي

 . نوزدهم ژانويه به وقوع پيوسته است

                                                           
1  Port Technology  
2  Felixstowe: بندري در انگلستان 
3  Manhattan Bridge  
4  K-Line 
5  Trinity terminal: ترمينالي در بندر فليكستو 
6  Suffolk  

نيروهاي اورژانس پس از حضور در محل در 

هاي اوليه متوجه شدند در اثر انفجار يك نفر  بررسي

كشته و يك فرد ديگر دچار سوختگي شديد شده 

 . است

فجار در اثر ها، حاكي از آن است كه اين ان گزارش

افزايش فشار بخار در اتاق ديگ بخار كشتي منهتن 

بريج در هنگام ورود اين شناور به ترمينال ترينيتي 

 . رخ داده است

اكنون نيروهاي پليس و آژانس دريانوردي و  هم

در حال انجام تحقيقات مشترك جهت  2گارد ساحلي

 .روشن نمودن داليل و ابعاد اين حادثه هستند

ر فليكستو گفت در حال حاضر جايي سخنگوي بند

تر در مورد اين حادثه وجود  براي اظهارنظر بيش

 .ندارد

                                                           
7  Maritime and Coastguard Agency  

https://www.porttechnology.org/news/man_dies_after_port_of_felixstowe_explosion
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 نقطه عطفي در حفاظت قطبي

 

ها و مطالعات راهبردي و  مركز بررسيبه گزارش 

، سازمان  پايگاه خبري هاربرمستربه نقل از 

المللي  نامه بين آيين، 4(آيمو)المللي دريانوردي  بين

  (نامه قطبي آيين)هاي قطبي  ها در آب عمليات كشتي

نامه  را تصويب نمود تا اين آيين مربوطهو اصالحات 

المللي ايمني جان  ن بينرا به موجب كنوانسيو

المللي   و كنوانسيون بين 2(سوالس)اشخاص در دريا 

( مارپل)ها  از آلودگي ناشي از كشتي پيشگيري

 .االجرا نمايد الزم

                                                           
1 Harbour Master  
2  International Maritime Organization (IMO) 
3  International Code for Ships Operating in Polar Waters 
(Polar Code) 
4  International Convention for the Safety of Life at Sea 
(SOLAS) 

به  2 43نامه قطبي كه از تاريخ يكم ژانويه  آيين

مرحله اجرا درآمده است، نقطه عطف تاريخي در 

ها و  هاي آيمو در زمينه حفاظت از كشتي فعاليت

در ( هم دريانوردان و هم مسافران)ها  سرنشينان آن

هاي احاطه كننده  شرايط محيطي ناماليم آب

 . هاي شمال و جنوب است قطب

بي و اصالحات سوالس در طول نود و نامه قط آيين

در  5چهارمين نشست كميته ايمني دريانوردي آيمو

به تصويب رسيدند و مقررات زيست  2 43نوامبر 

محيطي و اصالحات مارپل نيز در طول شصت و 

هشتمين نشست كميته حفاظت از محيط زيست 

 . مصوب شدند 5 43در ماه مي  2دريايي

هاي در حال تردد  كشتيكه تعداد  با توجه به اين

يابد، آيمو  هاي قطبي روز به روز افزايش مي در آب

تصميم گرفت با معرفي اين مقررات جديد كه همه 

هاي قطبي موظف به پيروي از  هاي فعال در آب كشتي

المللي درخصوص  هاي بين ها هستند، به نگراني آن

حفاظت از محيط قطب و ايمني دريانوردان و 

 .هدمسافران پايان د

هاي  نامه قطبي براي كشتي الزامات مربوط به آيين

طور خاص براي  فعال در قطب شمال و جنوب به

تر از  هاي قطبي مناسب هستند و فراتر و جزئي محيط

همچون مارپل و )هاي آيمو  ساير كنوانسيون

باشد كه در همه نقاط جهان قابل اعمال  مي( سوالس

اني در هاي كشتير هستند و همچنان بر فعاليت

 .هاي قطبي نيز اعمال خواهند شد آب

                                                           
5 IMO’s Maritime Safety Committee (MSC) 
6 Marine Environment Protection Committee (MEPC) 

http://www.harbourmaster.org/news-maritime.php
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 انداز بنادر بريتانيا در دوران پسا بركسيت سازي چشم انجمن بنادر بريتانيا در تالش براي شفاف

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، انجمن  پايگاه خبري ورلد مريتايم نيوزبه نقل از 

انداز  در تالش براي آگاهي از چشم 4بنادر بريتانيا

خروج بريتانيا از )بركسيت -پسابنادر در دوران 

و چگونگي مديريت فرآيندهاي   (اتحاديه اروپا

گمركي در بنادر، در نظر دارد با دولت بريتانيا وارد 

 .مذاكره شود

نخست  - 2اين جنبش در پي سخنراني ترزا مي

اتفاق  2 43ژانويه  1 در تاريخ  –وزير بريتانيا 

وي در اين سخنراني اظهار داشت كه بريتانيا . افتاد

 .را ترك خواهد كرد 5بازار واحد

مسائل و »: انجمن بنادر بريتانيا اعالم نمود

تر حول  پيامدهاي اين اقدام براي بنادر بريتانيا بيش

هاي مرزي رو به افزايش دولت  و حوش فعاليت

                                                           
1  World Maritime News 
2  British Ports Association (BPA) 
3  Brexit  
4  Theresa May 
5  Single Market:  اتحاديه در حال حاضر بازار واحد مشتركي دارد كه

كه تحت اداره  -يورو–اتحاديه گمركي، واحد پول : گيرد موارد زير را در بر مي
، سياست (اند كشور آن را پذيرفته 0۱تا كنون )بانك مركزي اروپاست 

.مشترک كشاورزي، سياست مشترک تجارت و سياست مشترک شيالت  

تواند موجب اختالل در  متمركز است كه مي

 . «هاي كاال و لجستيك در بنادر شود جريان

ظهار داشت كه سخنگوي اين انجمن در ادامه ا

انجمن بريتانيا درخصوص چگونگي بازتعريف 

فرآيندهاي گمركي و الزامات مربوط به اظهارنامه 

ماليات بر ارزش افزوده در مسيرهاي داخلي اتحاديه 

اروپا در مرزها با دولت بريتانيا وارد مذاكره خواهد 

 .شد

: انجمن بنادر بريتانيا متعاقبا اظهار داشت

هاي  ها و فرصت بريتانيا چالش بركسيت براي بنادر»

بسياري از بنادر بريتانيا كه به . گوناگوني در پي دارد

تجارت در داخل اتحاديه مشغول هستند از اظهارات 

خانم ترزا مي درخصوص با مذاكرات مربوط به 

قرارداد تجارت آزاد با اتحاديه اروپا استقبال خواهند 

 .«نمود

افتتاح شد،  334 انجمن بنادر بريتانيا كه در سال 

عضو كامل و وابسته خود در برابر  33 از منافع 

هاي توسعه يافته، اتحاديه اروپا و  بريتانيا، دولت

 .كند المللي حمايت مي نهادهاي ملي و بين

https://worldmaritimenews.com/archives/210917/bpa-to-discuss-post-brexit-vision-for-ports-with-govt/
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 در دوران پسابركسيت« بندي بنادر منطقه»انجمن بنادر بريتانيا خواهان استراتژي 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، انجمن بنادر  پايگاه خبري ورلد كارگو نيوزبه نقل از 

هاي  جهت بازنگري مشكالت و محدوديت 4بريتانيا

بندي  منطقه»ريزي، خواهان يك استراتژي  برنامه

خروج بريتانيا از )در دوران پسابركسيت « بندر

 .است  (اتحاديه اروپا

انجمن بنادر بريتانيا خواهان آن است كه دولت 

بندي بنادر بپردازد، به نحوي كه هم نواحي  به منطقه

مناطق »عنوان  بنادر به خشكي و هم نواحي دريايي

 .بندي شوند دسته 2«ويژه مستعد رشد

اين »: انجمن بنادر بريتانيا خاطرنشان ساخت

هاي دريايي و  بندي مناطق در برابر اثرات رده

خواهند شد   ريزي محافظت هاي سيستم برنامه چالش

ها و تحوالت را به  توانند توسعه و در نتيجه بنادر مي

هاي آتي به  ر مورد فعاليتسرعت رديابي كرده و د

 .«يقين و اطمينان برسند

بنادر بريتانيا »: اين انجمن اظهار داشت

هاي بسياري مواجهند كه از  اكنون با محدوديت هم

                                                           
1  World Cargo News 
2  British Ports Association (BPA) 
3  Brexit 
4  Special areas for growth 

ريزي ناشي  هاي دريايي و امور برنامه بندي رده

هاي آتي  شوند و در حيطه وظايف قانوني و برنامه مي

 .«خود، اغلب با چالش مواجه هستند

، رئيس انجمن بنادر بريتانيا، در 5ادني لونر

بنادر »: پيشنهادي اظهار داشتهاي  رابطه با طرح

هاي حياتي اشتغال و تجارت هستند، از جوامع  خوشه

نمايند و از مناطق بندري براي  ساحلي پشتيباني مي

از . نمايند كاربران تجاري و تفريحي محافظت مي

محيط جديد جايي كه پس از بركسيت وارد يك  آن

 ،ايم، حفظ قدرت رقابتي بخش بندري تجاري شده

 .«بسيار حائز اهميت است

محيطي و  هاي زيست محدوديت»: وي افزود

هاي قانوني بنادر،  ناشي از محدوديتريزي  برنامه

پيشنهاد ما . رفته رفته روند كار را دشوار نموده است

به بنادر ما كمك « هاي بندري  منطقه»در خصوص 

ها  كه وظيفه خود مبني بر حفظ ايمني بندرگاه كند مي

ها را بدون آسيب  و پشتيباني از مشاغل و تجارت

 .«وارد نمودن به محيط زيست، انجام دهند

                                                           
5  Rodney Lunn 

http://www.worldcargonews.com/htm/w20161220.744030.htm
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi68pC9y9XRAhXFOBoKHWE4AoAQjRwIBw&url=http://www.doverport.co.uk/about/news/british-ports-association-praises-response-to-cala/13035/&psig=AFQjCNF_ctWN05kGXmQDVcIVYboVPNp__w&ust=1485168895765033
www.SID.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

 42ماهنامه الكترونيكي مسير، سال سوم، شماره     

 

 «تـحـليـلـيبـخـش »

فكري و  الزم به ذكر است كه ديدگاه نويسندگان لزوما نظر ماهنامه نبوده و مسووليت حفظ حقوق مالكيت

 .باشد معنوي به عهده مولفان مي

 «ها الحاق فنالند به كنوانسيون انتقال الشه كشتي»: هاي منتخب درخصوص خبر تحليل

 «0تحليل »

 سهيل رادفر و سياوش فيلُم: نگارندگان

 نايروبي  المللي كنوانسيون بين

انتقال الشه المللي نايروبي درباره  كنوانسيون بين

جمهوري . باشدمي ميالدي 4332ها مصوب  كشتي

به اين  13  / /44اسالمي ايران در مورخه 

 . كنوانسيون ملحق شد

بر اين اساس ، يك دولت عضو بايد فرمانده و 

بهره بردار كشتي را كه پرچم آن را برافراشته است 

ملزم نمايد كه وقتي آن كشتي دچار سانحه دريايي 

شود، بدون تأخير  جاد الشه كشتي ميمنجر به اي 

تا حدي  .مراتب را به دولت تحت تأثير گزارش دهد

دهي به موجب اين ماده، اعم از اين  كه تعهد گزارش

بردار كشتي ايفاء شده  كه توسط فرمانده يا بهره

 .باشد، سايرين ملزم به گزارش دهي نيستند

  مليات سلويج مجموعه اقداماتي است برايع

ساختن شناور از شرايط اضطراري و كاهش خارج 

 . ديدههاي وارده بر كشتي حادثه ميزان آسيب

توان به رفع  ها مي سازي مغروقه از مزاياي خارج

خطراتي نظير غرق شدگي، به گل نشستن و واژگون 

ها مغروقهبرخورد با شدن ديگر شناورها اشاره كرد؛ 

؛ كنديرا در طول سفر خود تهديد مكشتيهمواره 

عمليات سلويج همچنين پيامدهاي مثبتي نيز از نظر 

  .دارد  حفظ محيط زيست

كه عموما اجرايي كردن مفاد   از آنجايي

المللي نيازمند تهيه قوانين ملي  هاي بين كنوانسيون

هاي اجرايي مربوطه  ها و روش شامل دستورالعمل

ها  لذا اداره ثبت كشتي. توسط واحدهاي ذيربط است

هاي دريايي در اين خصوص نيز  ور گواهينامهو صد

سازي  اقدام و روش اجرايي صدور گواهينامه خارج

ها پس از تهيه و تصويب به مراجع ذيربط  مغروقه

  .ابالغ شده است

االجرا  بر اساس اين روش اجرايي، از تاريخ الزم

فقره گواهينامه  13 شدن كنوانسيون تاكنون بالغ بر 

براي شناورهاي تحت پرچم  ها سازي مغروقه خارج

ايران و ساير كشورهاي غيرعضو به كنوانسيون صادر 

  .شده است

ها يكي  هاي ايمن به منظور تردد كشتي تأمين آبراه

از مهمترين وظايف كشورهاي صاحب بندر و صاحب 

هاي  وجود هرگونه مانع و يا الشه كشتي. ساحل است

قوه بال خطري شناورها ساير تردد  مغروق در مسير

شود  براي كشتيراني و دريانوردي ايمن محسوب مي

ها و تعهدات زيادي را براي  تواند هزينه و مي

ها و ساير اشخاص ايجاد  ها، مالكان كشتي دولت

   .كند
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بيمه البرز، بيمه معلم، مؤسسه بيمه متقابل متحد 

اطمينان قشم و مؤسسه بيمه متقابل كيش خدمات 

كنوانسيون دريايي در  اي براي اجراي اين الزم بيمه

 .دهند ايران را ارائه مي

 مروري بر سرنوشت اروندرود

هاي سرزميني  رودخانه اروندرود از تالقي آب

( ايران و عراق)كشورهاي ساحلي و طرفين آن 

برداري از اين رودخانه هم  بهره   شود و تشكيل مي

بين دو ( 325 )نامه الجزاير اكنون بر اساس توافق

 .باشد عراق مي كشور ايران و

 موقعيت جغرافيايي اروندرود:  شكل

المللي است كه از  رودخانه اروند گذرگاه آبي بين

هاي دجله و فرات در خاك عراق، و با  تالقي رودخانه

 2  پيوستن رود كارون از خاك ايران نزديك به 

تا رسيدن به نقطه  (مايل دريايي 24)كيلومتر مرز آبي 

 .شود تالقي در شمال خليج فارس شامل مي

هاي پيش از انقالب به دليل حضور  در سال

ها و  هاي نفتي انگليسي، اليروبي رودخانه شركت

شمار  هاي منطقه به اهميت اين امر از اولويت

ها و تسهيل  رفت، چرا كه عالوه بر حضور كشتي مي

ي و خاك ارزشمند و استفاده از گل و ال   حركت آنها،

غني حاصل از اليروبي در امر كشاورزي، جايگاه 

  .بااليي داشت

به گفته عادل دريس، مديركل بندر و دريانوردي 

تردد كشتي هاي  52  تا پيش از سال »خرمشهر، 

هزار تني در آبراه اروندرود امكان پذير بود ولي  13

هزار تني به سختي  3 اكنون تردد كشتي هاي 

 .ذير استامكان پ

 هاسازي مغروقهعمليات خارج

ها به دليل از دست دادن بويانسي يا كشتي

در جنگ يا تصادم، بدي آب و هوا، آب)پايداري 

معموال . شوندمغروق و واژگون مي...( گرفتگي و 

هاي هايي كه در آبسازي براي كشتيعميالت خارج

به طور كلي اگر . گيردعمق هستند صورت ميكم

سازي آن متر باشد، خارج 3 در عمق بيش از  شناور

 . از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نخواهد بود

سازي، گيري روشي جهت خارجكاربه منظور به

اي و محلي در عمليات مورد خانهبايد شرايط رود

از جمله موارد مهم در منطقه . بررسي قرار گيرد

 :اروندرود

اروندرود به سازي در  ريسك عمليات خارج . 

دليل خطر وجود مواد منفجره در كل طول 

 مسير

آلود بودن آب رودخانه و سرعت جريان  گل .4

گره دريايي و دشواري  2تا  2آب بين 

 عمليات غواصي

وجود آلودگي صنعتي و خانگي به دليل  . 

 تخليه فاصالب در رود

بر اساس آمار، بهترين زمان عملياتي در  .2

انتهاي منطقه از اواسط ارديبهشت تا 

 .باشد شهريور ماه مي
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باشد و  سازي، بسيار پرخطر مي عمليات خارج

طبيعي است براي حفط سطح ايمني هزينه زيادي 

عنوان مثال، در جريان به . بايد متحمل شد

شناورسازي و برشكاري يك فروند شناور مغروقه در 

در ارونرود، چهار غواص برشكار، به  32  سال 

 .خود را از دست دادنددليل گازگرفتگي جان 

 مغروقه نصراهللشناورسازي : 4شكل

كشتي وقايق غرق شده دراروند  23 كردن   خارج

 وكارون 

البته مشكل اليروبي اين رودخانه تنها به رسوبات 

برجاي مانده در كف آن خالصه نمي شودو جاخوش 

شده در زمان  هاي غرق كردن برخي كشتي و قايق

است كه اخير تعدادي از جنگ از جمله اين مشكالت 

 .آنها اززيرآب بيرون كشيده شده اند

عالوه بر اليروبي آبراه بين المللي اروند، 

شده در اروند كه در  هاي غرق شناورسازي كشتي

اند حايز اهميت است   زمان جنگ تحميلي غرق شده

كشتي غرق شده ازكارون 23 به طوري كه تاكنون 

وند آن در اروند فر 5 به اروند شناورسازي شده كه 

فروند آن در رودخانه كارون بوده  45 رود بوده و 

 . است

شده در آبراه  فروند كشتي غرق  2اكنون 

  2المللي اروند باقي مانده كه براي شناورسازي  بين

فروند آن تشريفات قانوني براي خروج اين شناورها 

 . انجام شده است

 

اروند به فروند از اين شناورها در وسط آبراهه   2

فروند آن نيز به  1 سمت ساحل ايران قرار دارند و 

سمت ساحل عراق هستند لذا براي شناورسازي آنها 

نيز بايد با كشور عراق همكاري هاي الزم انجام 

 . شود

 

به طور عموم شناورهايي كه از عمق آب خارج مي 

سال هستند و ديگر  3 شوند داراي عمر باالي 

اما در صورتي كه  د داشتقابليت كاربري نخواهن

امكان بازسازي مجدد داشته باشند پس از تعمير و 
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اخذ مجوزهاي الزم براي استفاده مجدد، به ناوگان 

 .دريايي اضافه مي شوند

 بررسي دعاوي حقوقي

 "موضوع الشه كشتي و انتقال آن در كنار تعريف 

يابد براي همين در ابتداي معني مي "سانحه دريايي

تعريف سانحه دريايي به استناد كنوانسيون امر به 

نايروبي پرداخته و در ادامه تعاريف ديگري از الشه 

كشتي، شناورهاي موضوع اين كنوانسيون، خطر، 

 :نماييمارائه مي.. منافع و 

ها، به گل يعني تصادم كشتي "سانحه دريايي "

نشستن يا حادثه ديگر دريانوردي، يا اتفاق ديگري 

خارج از آن، كه منجر به خسارت عمده در كشتي، يا 

الوقوع بروز خسارت عمده به كشتي يا تهديد قريب

  . شوديا محموله آن مي

به طور كلي به موارد زير اطالق  "الشه كشتي"

 :مي شود

 ؛نشستهكشتي مغروق يا به گل . 

هر بخشي از كشتي مغروق يا به گل  .4

نشسته از جمله هر شيئي كه در كشتي 

 ؛شته استمزبور وجود دا

هر شيئي كه در دريا از كشتي جدا شده  . 

است، به گل نشسته، غرق شده و يا در دريا 

 ؛در حال حركت است

كشتي كه در آستانه غرق شدن يا به گل  .2

نشستن است يا عرفاً انتظار غرق شدن يا 

به گل نشتن آن مي رود چنانچه اقدامات 

موثر براي كمك به كشتي يا هر گونه اموال 

 .طر قبال اتخاذ نشده باشددر معرض خ

يعني دولتي كه الشه كشتي  "دولت تحت تاثير"

 .در منطقه كنوانسيون آن دولت واقع شده است

دقيقا همان   "بيمه اجباري با تضمين مالي ديگر"

بخش از كنوانسيون است كه به لحاظ بيمه اي حائز 

اهميت است ، كه به طور مشخص به شرح ذيل 

 :تعريف گرديده است

مالك ثبت شده كشتي با ظرفيت ناخالص سيصد 

تن و باالتر كه پرچم يك دولت عضو را بر مي افرازد 

ملزم است كه بيمه يا تضمين مالي ديگري مانند 

ضمانتنامه يك بانك يا موسسه مشابه را براي 

پوشش مسئوليت به موجب كنوانسيون نايروبي به 

يا ميزاني معادل حدود مسئوليت به موجب نظام ملي 

بين المللي حاكم اما در همه موارد نه بيش از ميزان 

( 2)ماده (  )بند ( ب)محاسبه شده طبق جز

آن  322 كنوانسيون تحديد دعاوي دريايي مصوب 

 .طور كه اصالح شده به همراه داشته باشد

تن تحت  33 تمام شناورهاي باالتر از پس »

 پرچم و يا وارده به بنادر كشورهاي عضو بايد داراي

گواهينامه صادرشده از طرف پرچم شناور مبني بر 

هاي  تعهد مالي مالك درخصوص پرداخت هزينه

 .«سازي الشه كشتي باشند خارج

با توجه به اين نكته كه اكثر شناورهاي مغروق در  

اروندرود، مربوط به زمان جنگ تحميلي است و در آن 

زمان اين كنوانسيون مطرح نبوده است، الزم است 

ي تعهد مالي دو كشور ايران و عراق براي تا برا

ها، مذاكراتي ميان دو كشور  سازي مغروقه خارج

 . انجام شود

ازآنجا كه اين آبراهه بين دوكشور ايران وعراق 

مشترك است لذا بايد تمامي اقدامات دراين زمينه به 

 .طور مشترك انجام بگيرد
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براي اليروبي اين آبراهه با مقامات محلي استان 

خود  ه مذاكره انجام شده و آنها نيزدولت مركزيبصر

را درراستاي اليروبي، پاكسازي و جلوگيري از باال 

 .رفتن شوري آب اين آبراهه قرارداده اند

 اثرات اقتصادي

هكتار وسعت به عنوان 3 4بندر خرمشهر با 

سومين بندر آزاد كشور در خليج فارس به علت هم 

مرزبودن با كشور عراق ازنظر تجاري و اقتصادي 

يكي از مناطق استراتژيك بوده كه نزديكي آن به 

پااليشگاه هاي آبادان، صنايع فوالد خوزستان و 

آهن برخورداري از خطوط ريلي و اتصال به شبكه راه 

سراسري آن را به يكي از بكرترين مناطق اقتصادي 

 . كشور تبديل كرده است

از آنجايي كه ازديرباز بندر خرمشهر جزء يكي از 

مناطق مهم اقتصادي به شمارمي رود كه به آبهاي 

آزاد راه دارد ورونق آن تاثير بسياري در اقتصاد 

استان خوزستان دارد لذا براي رسيدن به اين مهم 

به داشتن زيرساخت هاي مناسب است كه نياز 

ازآن  هاسازي مغروقه و خارج اليروبي رودخانه اروند

 . جمله است

بررسي هاي اداره كل بندر و دريانوردي خرمشهر 

فروند  3 نشان مي دهد تنها براي شناورسازي 

ميليارد ريال هزينه شود  245كشتي غرق شده بايد 

بنادر و  و تامين اين اعتبار از عهده سازمان

دريانوردي خارج است و دولت بايد از محل بودجه 

عمومي كشور مبالغي را براي اين اقدام اختصاص 

 . دهد

پس براي توسعه اقتصادي اين منطقه، ابتدا نياز 

است تا با فراهم كردن زيرساخت حمل و نقل آبي، 

اين . مسير ورود شناورها به بنادر منطقه هموار شود

ش اصلي اليروبي و مهم خود شامل دو بخ

باشد  سازي شناورهاي مغروق در اروندرود مي خارج

كه نياز به همكاري كامل طرفين آن يعني ايران و 

 .عراق دارد

 

 :منابع

  فروردين 443مجله بندر و دريا، شماره ،

 ، سازمان بنادر ودريانوردي35  

 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/78897
3 

 http://www.bimead.com/index.php?
catid=31&maghaleid=647 

 The challenges and implications of 
removing 
shipwrecks in the 21st century , 
Lloyds 

 http://www.imo.org/en/About/conve
ntions/listofconventions/pages/nairo
bi-international-convention-on-the-
removal-of-wrecks.aspx 
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 «5تحليل »

 علي اكبر عيسي زاده:  نگارنده

 مقدمه

عبور و مرور كشتي ها در رودخانه ها، درياها و 

اقيانوسها نه تنها آلودگي هايي با خود به همراه دارد 

بلكه تصادم و غرق شدن كشتي ها نيز عالوه بر 

ايمني عبور و مرور كشتي ها را با چالش آلودگي، 

غرق شدن يك كشتي در اسكله . مواجه خواهد كرد

عمال فعاليت آن اسكله را مختل خواهد كرد و اگر اين 

غرق شدگي در كانالها و رودخانه ها اتفاق بيفتد، 

د آلودگي، خطراتي براي ساير عالوه بر ايجا

 همواره بيرون. شوند مي هاي عبوري محسوب كشتي

كشيدن الشه كشتي ها از كانالها، رودخانه ها، درياها 

و اقيانوسها به دليل هزينه زا بودن، يك چالش بوده 

است و چه بسا بسياري از مالكين كشتي ها به دليل 

مقرون به صرفه نبودن بيرون كشيدن الشه كشتي، 

ترجيح    مي دادند كه از كشتي غرق شده و حتي بار 

وجئ اينكه رها كردن الشه  آن صرف نظر نمايند، با

كشتي خطراتي زيست محيطي و ايمني با خود به 

بنابراين صنعت حمل و نقل دريايي . همراه داشت

نيازمند وضع قوانين و كنوانسيوني بود كه بتواند با 

از اينرو در . اجراي آن بر چالش فوق الذكر فائق آيد

در نايروبي كنيا، كنوانسيون انتقال الشه  4332سال 

شتي ها موسوم به كنوانسيون نايروبي به امضاء ك

در اين تحليل سعي شده است ضمن . اعضاء رسيد

بيان مقدمه اي از كنوانسيون مذكور و همچنين ذكر 

مقدمه اي بر موقعيت اروند رود و كشتي هاي مغروقه 

در آن، به بررسي تبعات حقوقي و اقتصادي ناشي از 

سازمان بنادر و اجراي اين كنوانسيون براي ايران و 

 5 4دريانوردي در محدوده اروند رود با بيش از 

 .كشتي مغروقه نيازمند انتقال الشه خواهم پرداخت

الشه  انتقال)اي بر كنوانسيون نايروبي  مقدمه

 (ها كشتي

كنوانسيون انتقال الشه كشتي ها موسوم به 

. در كنيا امضا شد 4332كنوانسيون نايروبي در سال 

مبناي حقوقي براي انتقال الشه هاي  اين كنوانسيون

كشتي هايي كه اثر سوء بر جان، اموال و يا محيط 

كنوانسيون  .زيست دريايي مي گذارد، فراهم مي آورد

نايروبي افزايش انتقال الشه كشتي ها از مسيرهاي 

 دريانوردي و افزايش امنيت كشتيراني را در پي دارد

كشتي  كشورهاي ساحلي را متعهد مي كند الشهو 

هاي مخل در دريانوردي، محيط زيست ساحلي و يا 

و   به طور كلي در بخش دريايي را منتقل كنند

كشتي را متعهد مي سازد، از لحاظ مالي  صاحبان

مسئوليت خود را تقبل كنند و پوشش بيمه اي كاملي 

ضمن اينكه كنوانسيون مربوطه، . را تأمين نمايند

ان را نيز ميسر امكان شكايت مستقيم عليه بيمه گر

بعد از الحاق اي ه دما 4 اين كنوانسيون  .مي سازد

دولت الزم االجرا مي شد و از تاريخ  3 

، يك سال پس از الحاق (ميالدي 5 43)32/ /45

كشور دانمارك بعنوان دهمين كشور ملحق شده به 

 اساس و و پايه  كنوانسيون، الزم االجرا شده است

هايي  كشتي الشه الانتق و حذف براي الزم قانوني

 و اموال و كاالها اشخاص، جان ايمني توانند مي كه

 خطر به را دريايي زيست محيط يا و دريا در مايملك

 .( )نمايد مي رافراهم اندازند،

به عنوان  فنالند كشور 2 43 اكتبر 42 تاريخ در

 نايروبي المللي بين كنوانسيون سي و دومين كشور به
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درصد ناوگان  23بيش از و در حال حاضر  شد ملحق

 .تجاري جهان به كنوانسيون مذكور ملحق شده اند

به  13  /41/4در تاريخ مذكور كنوانسيون 

و اين  تصويب مجلس محترم شوراي اسالمي رسيد

به معني اين است كه جمهوري اسالمي ايران تقريبا 

پنج سال قبل از الزم االجرا شدن كنوانسيون مذكور 

ت كه نشان از عزم جدي ، بدان ملحق شده اس

كشورمان و سازمان بنادر و دريانوردي به عنوان 

 .مجري در اجراي كنوانسيون دارد

 مقدمه اي بر اروند رود و مغروقه هاي آن

اروندرود، رودخانه پهناوري است در جنوب غربي 

كه اجزاي (  شكل )ايران و در مرز ايران و عراق 

و عراق  متشكله اين رودخانه در مرز بين ايران

رودخانه فرات از .فرات، دجله و كارون: عبارتند از 

پيوستن رودهايي كه از فالت ايران و كشور كنوني 

  .شود گيرند، تشكيل مي مي   تركيه، سرچشمه

هاي فرات و دجله، در   ميزان زيادي از آب رودخانه

هاي زياد بر روي آنها، كاهش يافته   سازي  اثر سد

راني يگامي ارزش واقعي كشتاما اروندرود هن. است

كارون، يعني بزرگترين   كند كه رودخانه مي پيدا 

دجله و فرات پيش  .پيوندد  ايران، بدان مي  رودخانه

كيلومتري  25 از پيوستن به كارون در شهر قرنه در 

 .پيوندند جنوب بغداد به هم مي 

درازاي اروند رود از قرنه تا ريزشگاه آن در خليج 

ريزشگاه اروند رود در   .ومتر استكيل 33 فارس 

ميان شهر ايراني اروندكنار و شهر عراقي فاو 

طي   5  اسفند سال  5 ايران و عراق در .است

الجزاير ژرفگاه اروندرود را به عنوان  325 معاهده 

  (.4)خط مرزي ميان دو كشور تعيين كردند

 

 موقعيت جرافيايي اروند رود:   شكل 

كيلومتر طول  25 از  كيلومتر  1اكنون  هم

ن به اين رودخانه از محل پيوستن نهر خي –اروندرود 

مرز مشترك ايران و  –تا مصب آن در خليج فارس 

تا  533عرض اروند رود بين . آيد ر ميشما عراق به

متر و عمق آن بين نه تا پانزده متر در نوسان  333 

يابد و در عين  است و هنگام جزر و مد آب، تغيير مي

كه باعث بوجود  براي كشتيراني مناسب است حال

يكي از بزرگترين )آمدن بنادر بزرگي نظير خرمشهر 

( پست اسكله 43بنادر ايران قبل از انقالب با داشتن 

جنگ تحميلي عليه ايران، باعث  .و بصره شده است

غرق شدن شناورهاي تجاري و صيادي فراواني در 

از موانعي كه  يكي  .آبراه اروند و رودخانه كارون شد

بر سر توسعه و رونق بندر تجاري خرمشهر بود، 

غرق شدن شناورهاي تجاري در اروند رود و كارون 

است كه از زمان شناورسازي مغروقه ها تاكنون، 

فروند مغروقه از اين دو رودخانه خارج شده   4 

فروند مغروقه  23بر اساس نظر كارشناسان،  .است

ه در آبراه كارون همچنان مغروق 54در آبراه اروند و 

در آينده با برنامه ريزي انجام شده  .باقي مانده است
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شناور مغروقه باقي مانده در آبراه اروند  4  نزديك 

با شناورسازي اين . خواهد شدو كارون شناورسازي 

هزار  43مغروقه ها، زمينه تردد شناورهاي با تناژ زير 

مغروقه ها آمار  .تن و اقيانوس پيما فراهم مي شود

در اروندرود و كارون نيز بر اساس شناسايي 

كارشناسان بندر و دريانوردي به روش هيدروگرافي، 

اطالعات محلي و اطالعات صاحبان شناورها و محل 

استقرار آنها به دست آمده است كه پس از 

مسير بويه گذاري و عاليم كمك ناوبري  ،شناسايي

  .( )نصب مي شود

قتصادي اجراي كنوانسيون جنبه هاي حقوقي و ا

 نايروبي بر حمل و نقل دريايي در اروند رود

يك دولت بر اساس بند يك ماده دو كنوانسيون، 

عضو بايد فرمانده و بهره بردار كشتي را كه پرچم آن 

را برافراشته است ملزم نمايد كه وقتي آن كشتي 

منجر به ايجاد الشه كشتي  دچار سانحه دريايي 

أخير مراتب را به دولت تحت تأثير شود، بدون ت مي

دهي به  تا حدي كه تعهد گزارش .گزارش دهد

موجب اين ماده، اعم از اين كه توسط فرمانده يا 

سايرين ملزم به  بردار كشتي ايفاء شده باشد، بهره

 كنوانسيونماده سه اساس  بر. گزارش دهي نيستند

، به هنگام تعيين اين كه آيا الشه كشتي مذكور

كند، معيارهاي چون نوع، اندازه و  يجاد ميخطري ا

ساختار الشه كشتي،عمق آب در منطقه،ميزان جزر و 

مد و جريانات آب در منطقه،نزديك بودن مسيرهاي 

كشتيراني يا خطوط رفت و آمد ايجاد شده،تراكم و 

تواتر رفت و آمد كشتيها،نوع رفت و آمد،در معرض 

تي و آسيب بودن تسهيالت بندري،شرايط هواشناخ

هاي زيرآبي در  آب نگاشتي غالب،پستي و بلندي

منطقه و ارتفاع الشه كشتي در زير يا باالي سطح 

ترين حد جزر و مد نجومي بايد توسط  آب در پايين

 . دولت تحت تأثير در نظر گرفته شود

كنوانسيون  4 بر اساس بند يك ماده همچنين 

مالك ثبت شده كشتي با ظرفيت ناخالص مذكور، 

تن و باالتر كه پرچم يك دولت عضو را  سيصد

مالي  افرازد ملزم است كه بيمه يا تضمين برمي

ديگري مانند ضمانتنامه يك بانك يا مؤسسه مشابه 

را براي پوشش مسؤوليت به موجب اين كنوانسيون 

به ميزاني معادل حدود مسؤوليت به موجب نظام ملي 

از ميزان المللي حاكم اما در همه موارد نه بيش  يا بين

 2 ماده(  )بند( ب)محاسبه شده طبق جزء 

كنوانسيون تحديد مسؤوليت دعاوي دريايي، مصوب 

آن ( هجري شمسي 55  برابر با )ميالدي  322 

 . طور كه اصالح شده به همراه داشته باشد

اين  ، 2از طرف ديگر بر اساس بند يك ماده 

كنوانسيون در مورد اقدامات اتخاذ شده به موجب 

المللي مربوط به مداخله در درياي آزاد  انسيون بينكنو

ميالدي 323 در مواقع سوانح آلودگي نفتي، مصوب 

طور كه اصالح  آن(هجري شمسي 21  برابر با )

شده يا پروتكل مربوط به مداخله در درياي آزاد در 

  32 مواقع آلودگي توسط مواد غيرنفتي، مصوب 

طور كه  نآ( شمسي هجري 54  برابر با )ميالدي 

همچنين بر اساس . اصالح شده، اعمال نخواهد شد

، اين كنوانسيون در مورد هيچ كشتي 2بند دو ماده 

جنگي يا كشتي ديگر تحت مالكيت يا بهره برداري 

يك دولت كه در زمان استفاده تنها براي مقاصد غير 

بازرگاني دولت مورد استفاده قرار مي گيرد، اعمال 

آن دولت خود تصميم ديگري نخواهد شد مگر اينكه 

 .بگيرد

www.SID.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

 42ماهنامه الكترونيكي مسير، سال سوم، شماره     

 

با توجه به مفاد فوق، نظر به اينكه كنوانسيون 

سال بعد از مغروق شدن كشتي  42مذكور بيش از 

ها در اروند رود الزم االجرا براي كشورهاي عضو 

شده است، عمال قانون عطف بماسبق   نمي شود و 

حتي در صورتي كه اجراي آن عطف بماسبق      مي 

هم عمال اجرايي نيست به دليل اينكه اوال  شد، باز

شناسايي كشتي ها و مهمتر از آنها مالك آنها كار 

ساده اي نيست و حتي در صورت شناسايي مالك 

آنها، مجاب كردن آنها براي بيرون كشيدن الشه 

كشتي هايشان به دليل هزينه هاي فراوان و عدم 

پوشش بيمه اي در سالهاي دور عمال غيرممكن 

، كنوانسيون    ضمن اينكه بر اساس ماده  .است

ها، جز در صورتي كه  حقوق مربوط به وصول هزينه

سال از تاريخ  دعوايي تحت شرايط مقرر، ظرف سه

تعيين خطر طبق اين كنوانسيون اقامه شود، از بين 

با اين حال، در هيچ موردي يك دعوا . خواهد رفت

به سال از تاريخ سانحه دريايي منجر  پس از شش

چنانچه . تواند اقامه شود ايجاد الشه كشتي، نمي

سانحه دريايي مركب از تعدادي از وقايع است، دوره 

  .شود ساله از تاريخ نخستين واقعه شروع مي شش

در هر حال، وجود الشه كشتي ها در اروند رود 

خطرات فراواني براي ساير كشتي هاي عبوري 

به منظور خواهد داشت و دولت هاي ايران و عراق، 

ايمني آبراه ها و رونق بيش از بيش كشتيراني و حمل 

و نقل دريايي، نيازمند پاكسازي اروند رود با هزينه 

ايران و همانطور كه قبال نيز بيان شد . خود مي باشند

 325 طي معاهده   5  اسفند سال  5 عراق در 

الجزاير ژرفگاه اروندرود را به عنوان خط مرزي ميان 

بنابراين همكاري دو دولت . يين كردنددو كشور تع

جهت بيرون كشيدن الشه كشتي ها و سپس 

اليروبي مسير بسيار ضروري است ليكن در سالهاي 

اخير كشور عراق در شرايط بي ثباتي قرار دارد كه 

برايشان پاكسازي اروند رود شايد در درجه كمتر 

اهميت قرار دارد و بر عكس كشور با ثبات ايران 

سريع در پاكسازي منطقه اروند رود است خواهان ت

تا رونق اقتصادي بيش از پيش را براي بنادر خود در 

. آن منطقه نظير بنادر خرمشهر و آبادان فراهم آورد

الشه كشتي   4 در اين راستا چنانچه قبال بيان شد 

از اروند رود خارج شده است و وزارت راه و 

اي خارج شهرسازي و سازمان بنادر و دريانوردي بر

مغروقه ديگر در تالش مي باشند كه از  4  نمودن 

ميليارد توماني  2425آن جمله مي توان به قرارداد 

اشاره  35  مغروقه در سال   2جهت خارج نمودن 

ليكن مغروقه هاي ديگر نيز در كشور عراق (.  2)نمود

باقي مي ماند كه نيازمند مذاكره و هماهنگي با طرف 

 . كامل اروند رود هستيم عراقي جهت پاكسازي

كنوانسيون،  5 ماده بر اساس از نظر حقوقي ، 

چنانچه اختالفي بين دو يا چند دولت عضو در مورد 

تفسير يا اعمال اين كنوانسيون بروز كند، آنها در 

وهله اول بايد تالش كنند كه اختالف خود را از طريق 

گري، مصالحه، داوري، حل و  مذاكره، تحقيق، ميانجي

صل قضائي، توسل به ترتيبات يا مؤسسات ف

آميز به انتخاب  اي يا ساير روشهاي مسالمت منطقه

بر اين اساس ، اگر ظرف مدت . خود حل و فصل كنند

ماه پس از تاريخي  زمان متعارفي كه بيش از دوازده

نخواهد بود كه دولت عضوي به دولت عضو ديگر 

، حل و اعالم نموده كه اختالفي بين آنها وجود دارد

فصل ممكن نباشد، مقررات مربوط به حل و فصل 

كنوانسيون سازمان ( 5 )اختالفات مقرر در بخش 

ميالدي 314 ملل متحد درباره حقوق درياها، مصوب

، با اعمال تغييرات (شمسي هجري  2  برابر با )

اختالف،   شود، خواه دولتهاي طرف الزم، اعمال مي
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رباره حقوق متحد د عضو كنوانسيون سازمان ملل

 هجري 2  برابر با ) ميالدي 314 مصوب درياها،

تواند  هردولت عضو مي .نيز باشند يا نباشند( شمسي 

زمان پس  عضويت خود را در اين كنوانسيون در هر

از انقضاء يك سال از تاريخي كه در آن، اين 

شود،  كنوانسيون براي آن دولت الزم االجراء مي

 .فسخ كند

 نتيجه گيري

الزم االجرا شدن كنوانسيون انتقال الشه كشتي 

ها گامي اساسي در تضمين امنيت كشتيراني و 

سازمان . كاهش آلودگي محيط زيست دريايي است

بنادر و دريانوردي براي رونق بيش از پيش حمل و 

نقل دريايي در اروند رود برغم بار مالي فراوان و 

هاي بدون توجه به ميزان همكاري كشور عراق گام 

اساسي در بيرون كشيدن الشه كشتي ها برداشته 

است تا در آينده با اليروبي منطقه، دوران شكوفايي 

. و رونق روزافزون بنادر ايراني در منطقه را رقم بزند

پيوستن ايران به كنوانسيون مذكور نويد آخرين 

هزينه كرد دولت و سازمان بنادر و دريانوردي در 

روقه را مي دهد چرا كه بيرون كشيدن كشتي هاي مغ

از اين پس مالكين كشتي ها و بيمه گزاران مرتبط بر 

اساس الزامات كنوانسيون، مسئول انتقال الشه 

كشتي ها به هزينه خود خواهند بود و با توجه به الزام 

كنوانسيون بر اعالم سريع غرق شدن كشتي ها 

توسط دولت ها و تالش در بيرون كشيدن آنها در 

آلودگي ناشي از باقي ماندن الشه كشتي اسرع وقت، 

 .ها در زير آبها نيز بسيار كاهش پيدا خواهد كرد
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انون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به ق .5

المللي نايروبي درباره انتقال  بين كنوانسيون

انتشار يافته در  13  ها مصوب  الشه كشتي
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