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همکار بین المللى

www. iebcenter.eu

با حمایت برگزار کنندگان

دبیرخانه اجرایى همایش: شرکت همایش سازان امروز
   تهران، خیابان ولیعصر، روبه روى پارك ملت نبش خیابان انصارى برج ملت طبقه7، واحد4
تلفن:22048859-22037383                                             فکس:22044769
www.iicic.com/logistics:سایت                 logistics@iicic.com:ایمیل                                                       

دبیرخانه علمى همایش: فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران
تهران، خیابان مطهرى، خیابان سرافراز، کوچه هشتم، پالك1، طبقه4
تلفن :88524634                                      فکس:88511755
 www.tl�.ir: سایت                                      info@tl�.ir :ایمیل
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 همزمان با برگزارى این همایش، نمایشگاهى
 باحضور سازمان ها و شرکت هاى فعال در حوزه هاى
به منظور وابسته،  و لجستیک و خدمات  نقل  و   حمل 
نقل و خدمات  ارائه آخرین دستاورد ها در زمینه حمل و 

وابسته در این حوزه ها  برگزارخواهد شد.

 همایش بین المللى حمل و نقل و لجستیک ایران با محوریت نقش و اهمیت جایگاه حمل و نقل
دوره و  اى  توافق هسته  از  ایران پس  هاى  ویژگى  و  به شرایط  توجه  با  ایران  لجستیک   و 

 موسوم به پسا برجام و موقعیت جغرافیایى ایران در حوزه حمل کاال و جریان بازرگانى که
 موجب تالقى فرهنگ ها و تمدن هاى بسیارى شده توسط فدراسیون حمل و نقل و

 لجستیک ایران و شرکت همایش سازان امروز با حمایت وزارت راه و شهرسازى و
اتاق بازرگانى صنایع و معادن وکشاورزى ایران ، در تهران برگزار خواهد شد.د

 
 کاربرد حمل و نقل و تجربیات لجستیکى      

 لجستیک تجارى وترانزیت
 لجستیک وصنایع مختلف

اقتصادحمل ونقل
 توانمند سازى لجستیک و حمل ونقل

محورهاى همایش

عباس احمد آخوندى
وزیر راه و شهرسازى

محمد سعیدنژاد
 معاون وزیر و مدیر عامل

سازمان بنادر و دریانوردى

مهدى کرباسیان
معاون وزیر و رئیس هیئت عامل سازمان

توسعه نوسازى معادن و صنایع معدنى  ایران - ایمیدرو 

سعید محمدزاده
 معاون  وزیر، و مدیر عامل

شرکت راه آهن جمهورى اسالمى ایران 

داوود کشاورزیان
معاون وزیر و ریاست سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى

مسعود پل مه
 رئیس فدراسیون

 حمل و نقل و لجستیک ایران

مسعود خوانسارى
رئیس اتاق بازرگانی

صنایع، معادن وکشاورزي تهران 

Paolo Bisogni
رئیس انجمن لجستیک اروپا

سخنرانان اصلى

IRIB Int’l.Conference Center,Tehran; I.R. of Iran  15 - 16 July 2017 , 
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سال سی ودوم  شماره 243   خرداد 1396

صاحب امتیاز  سازمان بنادر و دریانوردی

مدیر مسئول  دکرت هادی حق شناس

رسدبیر   یونس غربالی مقدم

مدیر داخلی   دکرت عبدالرحیم رحیمی

مدیر اداری   جواد جهاندار

دبیر تحریریه و امور بین امللل  فرید قادری

تحریریه  حسن سوری | مهدی ده دار |  فریام صالح 

مدیر روابط عمومی  مجتبی بحیرایی

نظارت فنی چاپ  خشایار جعفری

مدیر هرنی و صفحه آرایی  محمد پویا ملک سیر

عکس  یارس علی بخشی

ویراستار  رامین جهان پور

مدیر بازرگانی  نرسین غالمی

ـ تحلیلی صنعت حمل ونقل )تین نیوز( مجری طرح    شبکه خربی 

چاپ  آیین چاپ تابان

نشانی دفرت ماهنامه  تهران | خیابان آفریقا | بعد از چهارراه 

جهان کودک | خیابان کیش | پالک 40 | طبقه اول رشقی

کد پستی  15188-14111

تلفکس  2-88190630  و 88190639-40

شامره پیامک  100088190630

صندوق پستی   ایران- تهران 15875-3713

bandarvadarya.pmo.ir   وب سایت

bandarvadarya@pmo.ir  پست الکرتونیک

قابل توجه خوانندگان محرتم:

ماهنامه در ویرایش، تلخیص، درج یا رد مطالب آزاد است.

دیدگاه نویسندگان لزوما نظر ماهنامه نبوده و مسئولیت حفظ 

حقوق مالکیت فکری و معنوی به عهده مولفان می باشد.

عالقه منـدان جهـت آگاهـی از نحـوه پذیـرش و چارچوب مقـاالت مورد 

bandarvadarya. پذیـرش ماهنامـه بـه نشـانی سـایت اینرتنتـی

pmo.ir مراجعـه مناینـد.
ماهنامـه بنـدر و دریا مورد تایید و حامیت انجمن جهانی 

زیرساخت های حمل و نقل آبی )PIANC( است.

شام می توانید دیدگاه و نظرات خود را از طریق پیامک یا 

پست الکرتونیکی جهت انعکاس در شامره بعدی به دفرت 

ماهنامه ارسال فرمایید.
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با امضای تفاهم  بین سازمان بنادر و وزارت بهداشت صورت می گیرد :
کنترل بیماری  های واگیر در مرزهای آبی و کشتی ها 

درس های بحران سیاسی قطر
برای حمل و نقل دریایی ایران

ماهنامه علمی، تحقیقاتی

بيامری های واگري 
در مرزهای آبی 
و كشتی ها كنرتل 
می شود

بحران منطقه ای 
قطر و نقش جامعه 
دریایی و بندری 
ایران

بندر امام خمینی )ره(، 
یک کانون بزرگ تجاری
با محوریت خدمات ارزش 
افزوده

رشد بندر امیرآباد تا 
پایان تابستان مثبت 
خواهد شد

رشکت های 
منایندگی کشتیرانی 
در دوران پساتحریم، 
حامیت داخلی 
منی شوند
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ایرانكشوربهشتفرصتهاست
هادی حق شناس  دو واژه »رکود« و »تورم« بسیار در ادبیات اقتصادی شنیده می شود، رکود یعنی عرضه بیش از تقاضا، یعنی کاال و خدمات 

وجود دارد تولید می شود، ولی به جای این که روانه بازار مرصف گردد به دلیل نبود مشرتی در انبارها ذخیره می شود. طبیعتا تا تکمیل شدن ظرفیت  

انبارها، می شــود از کاال نگهداری کرد، پس از آن باید تولید متوقف شود و  با ظرفیت اندکی تولید انجام گیرد که در هر حال به این پدیده رکود 

می گویند و برای حل مشکل رکود معموال دولت ها در سمت تقاضا، تقاضا را تحریک می کنند تا کاالی تولید شده توسط مرصف کنندگان خریداری 

شود. واژه دوم در ادبیات اقتصادی تورم است. تورم یعنی تقاضا بیش  از عرضه است یعنی مشرتی یا مرصف کننده هست ولی کاال نیست. یا بنگاه 

اقتصادی به اندازه نیاز، کاال تولید منی کند، این جاست که به دلیل کمبود کاال قیمت ها افزایش می یابد که اصطالحا به آن تورم می گویند.

اقتصاد ایران با هر دو پدیده در سنوات گذشته مواجه بوده است. در چهار سال گذشته دولت موفق شد که تورم را یک رقمی کند، اما علی رغم 

رشد اقتصادی بیش از 12 درصد در سال 1395، دولت عالقه مند است که اقتصاد ایران بیش از وضعیت فعلی رونق داشته باشد و اصطالحا 

ملت از مزایای رشد اقتصادی  سهم بربد.

 برای این که  چنین اتفاقی بیافتد نیاز به  تقویت بخش تقاضا است یا افزایش تقاضاست. آن چه مسلم است این که تقاضای داخلی  منی تواند جهش 

داشته باشد، اما تقاضای خارجی یا افزایش صادرات می تواند جهش داشته باشد. به عنوان مثال فروپاشی  شوروی  سابق، جنگ قره باغ و  جنگ 

عراق و امروزه تحریم قطر،  فرصت بی نظیری در  اختیار دولت قرار داده است تا کاالی مازاد خود را به این کشورها صادر مناید، اما نبود بسته بندی  

مناسب و  حمل و نقل سنتی به کشورهای همسایه منجر به این شده که  تاکنون از ظرفیت های ذکرشده استفاده نشود. همه بنادر استان  بوشهر، 

امکان تردد به بنادر قطر را دارند و امکانات تخلیه و بارگیری مناسب در بنادر وجود دارد. کافی است تدبیر شود تا کاال از بنادر به قطر صادر شود.  

این فرصت مناسبی  است تا ثابت کنیم بنادر ایرانی امکان تسهیالت بهرتی برای قطر دارند.

ســالسیودوم
شـــــــامره243
خــــرداد1396
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تفاهم نامه همکاری در حوزه مقررات بین املللی بهداشتی 

کشور بین سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی به امضا رسید.

باامضایتفاهمبين
سازمانبنادرووزارتبهداشتصورتمیگيرد:

كنترلبيماریهایواگير
درمرزهایآبیوكشتیها

گویـــا ادامـــه داد: »زمینـــه ایـــن تفاهم نامـــه دســـتورالعملی اســـت کـــه بـــا کار 

کارشناســـی دو طـــرف و البتـــه همـــکاری نیـــروی دریایـــی جمهـــوری اســـالمی 

ایـــران تهیـــه شـــده اســـت.«

او اظهـــار داشـــت: »در ایـــن بـــاره می تـــوان بـــه بیامری هایـــی کـــه می تواننـــد از 

ـــل  ـــان منتق ـــق انس ـــه از طری ـــی ک ـــا بیامری های ـــوند ی ـــل ش ـــذا منتق ـــق آب و غ طری

ـــرد.« ـــاره ک ـــزا اش ـــر آنفلون ـــود نظی می ش

ـــن  ـــتی ها ممک ـــود در کش ـــق آب موج ـــه از طری ـــی را ک ـــا بیامری های ـــه ب ـــا مقابل گوی

ـــت:  ـــرد و گف ـــوان ک ـــه عن ـــن تفاهم نام ـــای ای ـــر بنده ـــود را از دیگ ـــل ش ـــت منتق اس

ـــادر  ـــه بن ـــه ب ـــتی ها زمانی ک ـــن کش ـــا ای ـــتند، ام ـــوازن هس ـــتی ها دارای آب ت »کش

ـــن  ـــه ای ـــه هم ـــد ک ـــده را ندارن ـــن آب ذخیره ش ـــه ای ـــق تخلی ـــوند، ح ـــا وارد می ش م

ـــرا ایـــن آب ممکـــن  ـــا مجـــوز ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی باشـــد، زی مـــوارد و بایـــد ب

ـــد.« ـــری باش ـــامری زا و همه گی ـــل بی ـــت دارای عوام اس

ـــش  ـــال های پی ـــح داد: »س ـــردار توضی ـــای واگی ـــت بیامری ه ـــز مدیری ـــس مرک ریی

ـــرو موجـــب  ـــوازن خـــود در کشـــور پ ـــه آب ت ـــا تخلی ـــود کـــه کشـــتی هندوســـتانی ب ب

ـــد.« ـــور ش ـــا در آن کش ـــری و ب همه گی

ـــی  ـــه گام بازرس ـــامی گام ب ـــتورالعمل »راهن ـــاب دس ـــن کت ـــت: »همچنی ـــا گف گوی

بهداشـــت شـــناورها« را نیـــز بـــا همـــکاری هـــر دو طـــرف تهیـــه کرده ایـــم کـــه تـــالش 

ـــود.« ـــالغ ش ـــی اب ـــطح اجرای ـــم در س می کنی

آبتوازنكشتیهابدونمجوزسازمانبنادرتخليهنمیشود
در ادامـــه  ایـــن مراســـم مدیرعامـــل ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی بیـــان کـــرد: »بنـــادر 

بایـــد بـــا دقـــت کافـــی از نظـــر وجـــود بیامری هـــای واگیـــردار تحـــت کنـــرتل باشـــند 

ـــه  ـــه کشـــور وارد نشـــوند، البت ـــا کاال ب ـــق انســـان، دام و ی ـــن بیامری هـــا از طری ـــا ای ت

تـــا امـــروز چنیـــن اتفاقـــی در بنـــادر کشـــور رخ نـــداده اســـت.«

محمـــد ســـعیدنژاد افـــزود: »ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی و وزارت بهداشـــت،  درمان 

و آمـــوزش پزشـــکی هـــر دو عضـــو ســـازمان جهانـــی هســـتند کـــه در ارتبـــاط بـــا 

ـــد.« ـــره دقـــت کافـــی دارن ـــردار و غی کنـــرتل عوامـــل بیـــامری زا و بیامری هـــای واگی

ـــازه  ـــدون اج ـــران ب ـــادر ای ـــتی ها در بن ـــت: »کش ـــازی گف ـــر راه و شهرس ـــاون وزی مع

ســـازمان بنـــادر، مجـــوز تخلیـــه آب تـــوازن را ندارنـــد؛ بنـــادر به عنـــوان مبـــادی 

ـــوند.« ـــی ش ـــتی بررس ـــر بهداش ـــم از نظ ـــت دائ ـــور الزم اس ـــن کش ورودی ام

ـــل از  ـــوند، قب ـــا می ش ـــادر م ـــه وارد بن ـــی ک ـــتی ها و دریانوردان ـــرد:» کش ـــان ک او بی

پهلوگیـــری بازرســـی می شـــوند.«

ســـعیدنژاد یـــادآور شـــد: »البتـــه از ســـال 9۰ مصوبـــه ای در زمینـــه ارتقـــاءی ســـطح 

بهداشـــتی و قرنطینـــه در بنـــادر کشـــور داریـــم.«

ـــل  ـــت عم ـــتی و رسع ـــر بهداش ـــانی از نظ ـــروی انس ـــردن واردات کاال و نی ـــن  ک او ام

دادن بـــه عملیـــات تخلیـــه و بارگیـــری، پهلوگیـــری و جلوگیـــری از تاخیـــر را از 

اهـــداف تفاهم نامـــه امـــروز عنـــوان کـــرد و گفـــت:  »تشـــکیل کمیســـیون های 

ـــرار  ـــز مدنظـــر ق ـــد نی ـــکات جدی ـــرای پیگیـــری ن مشـــرتک دامئـــی بیـــن دو طـــرف ب

گرفتـــه اســـت.«

معـــاون وزیـــر راه و شهرســـازی گفـــت: »تـــالش می کنیـــم در قالـــب ایـــن 

تفاهم نامـــه بنـــادر کشـــور از نظـــر بهداشـــتی هرچـــه بیشـــرت امن تـــر شـــوند.«

مدیرعامـــل ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی و معـــاون بهداشـــت وزیـــر بهداشـــت 

ــی  ــای آبـ ــردار در مرزهـ ــای واگیـ ــوزه کنـــرتل بیامری  هـ ــه ای در حـ در تفاهم نامـ

و کشـــتی ها  و همچنیـــن کنـــرتل بیامری هایـــی کـــه ممکـــن اســـت از طریـــق 

انســـان، دام و یـــا کاال از کشـــتی وارد کشـــور شـــود، امضـــا کردنـــد. 

در ابتـــدای ایـــن مراســـم  معـــاون بهداشـــت وزیـــر بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش 

ـــی  ـــررات بین امللل ـــرای اجـــرای مق ـــروز ب ـــه ام ـــار داشـــت: »تفاهم نام پزشـــکی اظه

در حـــوزه بهداشـــت و پیشـــگیری از انتقـــال بیامری هـــا از طریـــق مرزهـــای بنـــدری 

اســـت.«

علی اکـــرب ســـیاری ادامـــه داد: »کشـــتی می توانـــد بـــا خـــود جانورانـــی نظیـــر 

ـــه  ـــا خـــود بیـــامری ب مـــوش و یـــا حرشاتـــی مثـــل پشـــه و مگـــس منتقـــل کنـــد کـــه ب

ـــن  ـــتی ممک ـــان های درون کش ـــا انس ـــی و ی ـــواد غذای ـــه م ـــا این ک ـــد و ی ـــراه دارن هم

ـــند.« ـــته باش ـــی داش ـــود بیامری های ـــا خ ـــت ب اس

ـــن  ـــت بنابرای ـــهری روی آب اس ـــود ش ـــتی خ ـــزود: »کش ـــت اف ـــر بهداش ـــاون وزی مع

ـــهر  ـــورد ش ـــه در م ـــتی ک ـــررات بهداش ـــد مق ـــهر را دارد و بای ـــک ش ـــات ی ـــه امکان هم

اعـــامل می شـــود، در مـــورد کشـــتی ها  نیـــز اعـــامل  شـــود.«

ـــای  ـــت بیامری ه ـــز مدیری ـــس مرک ـــم رئی ـــن مراس ـــه ای ـــزارش در ادام ـــن گ بنابرای

ــات  ــال جلسـ ــک سـ ــل یـ ــه حاصـ ــن تفاهم نامـ ــت: »ایـ ــار داشـ ــردار اظهـ واگیـ

کارشناســـی در ایـــن بـــاره اســـت.«

محمدمهـــدی گویـــا ادامـــه داد: »بـــرای هـــر نـــوع بیـــامری کـــه تـــوان ایجـــاد 

ــا کاال از  ــاه و یـ ــان، دام، گیـ ــد از طریـــق انسـ ــد و بتوانـ ــته باشـ همه گیـــری داشـ

ـــود  ـــامری ش ـــری آن بی ـــب همه گی ـــد و موج ـــور کن ـــر عب ـــور دیگ ـــه کش ـــوری ب کش

بایـــد برنامـــه تهیـــه کـــرد.«

رئیـــس مرکـــز مدیریـــت بیامری هـــای واگیـــردار افـــزود: »آن چـــه بیـــن ســـازمان 

ـــم  ـــروز تفاه ـــکی ام ـــوزش پزش ـــان و آم ـــت، درم ـــوردی و وزارت بهداش ـــادر و دریان بن

شـــد، پیش بینـــی، پیشـــگیری، آمادگـــی، مواجهـــه و پاســـخ دهی فـــوری و احتـــامال 

پاک ســـازی ایـــن بیامری هـــا اســـت کـــه به صـــورت مشـــرتک توســـط دو طـــرف 

ــود.« ــام می شـ انجـ

ســالسیودوم
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روابط عمومی بندر امیرآباد:

علی خدمتگزار، مدیر بنادرودریانوردی و منطقه 

ویژه اقتصادی امیرآباد با اعالم این که واردات انواع 

کاالهای غیرنفتــی در بندر امیرآباد از آغاز ســال 

جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 

6 درصد رشد داشته اســت. گفت: »در سه ماهه 

نخست امسال، واردات انواع کاالهای غیرنفتی از 

291 هزار تن در سال گذشته به بیش از 307 هزار 

تن رسیده است. غالت، فلزات و محصوالت دامی 

و کشــاورزی از دیگر کاالهای وارداتی هستند که 

از رشد قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته برخوردار بوده اند.«

روابط عمومی بندر امیرآباد:

علی خدمتگزار، مدیر بنادرودریانوردی و منطقه 

ویژه اقتصادی امیرآباد با اعالم این که اولین محموله 

پودر آلومینیوم به عنــوان کاالی جدید صادراتی 

توســط رشکت آلومینا بــه وزن 503 تــن از مبدا 

جاجرم اســتان خراسان شــاملی و از طریق بندر 

امیرآباد به کشــور آذربایجان صادر شــده، افزود: 

»رشکت آلومینا ایران قرار است در مجموع شش 

هزار تن پودر آلومینیوم را در آینده نزدیک توسط 

کشتی از طریق بندر امیرآباد به کشورهای دیگر 

صادر کند.«

روابط عمومی بندر شهیدرجایی:

عباس کاملی،معاون مهندســی عمران اداره کل 

بنادر و دریانوردی استان هرمزگان از انجام عملیات 

هیدروگرافی )آب نگاری( پیرشفته مجتمع بندری 

شهید رجایی و کانال دسرتسی آن با استفاده از 

دستگاه عمق یاب چند پرتوی برای نخستین بار در 

سطح بنادر کشور خرب داد و گفت: »این عملیات 

با استفاده از دستگاه عمق یاب چند پرتوی برای 

نخستین بار در سطح بنادر کشور و به عنوان طرح 

آزمایشی در بندر شهید رجایی اجرایی شد.«

روابط عمومی بندر چابهار:

سید حسن ابراهیمی، معاون دریایی و بندری اداره 

کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان 

با اعالم  خرب پهلوگیری دومین کشتی کانتیرنی از 

کشور هند در بندر چابهار افزود: »خوشبختانه با 

ادامه حمل و نقل دریایی و بازاریابی های مستمر 

بین بندر چابهار و بنادر بزرگ حوزه دریایی عامن 

و اقیانوس هند، کشــتی بهشــاد با 625 کانتیرن 

حاوی کاالی وارداتی توسط رشکت حمل کانتیرنی 

کشتیرانی جمهوری اسالمی  به منایندگی رشکت 

هوپاد دریا از بندر کاندال به صورت مستقیم در بندر 

چابهار پهلو گرفت.«

باحکممدیرعاملسازمانبنادرودریانوردیمنصوبشد:

نقیاميراسماعيلیریيس
جدیدادارهروابطعمومی
وتشریفاتبينالملل

بنـــا بـــه پیشـــنهاد مدیـــر کل حـــوزه مدیرعامـــل، روابـــط عمومـــی و ارزیابـــی عملکـــرد 

ــر راه و  ــاون وزیـ ــژاد، معـ ــعید نـ و طـــی حکمـــی از ســـوی مهنـــدس  محمـــد سـ

ـــامعیلی  ـــی امیراس ـــوردی، نق ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــل س ـــر عام ـــازی و مدی شهرس

کنـــاری بـــه ســـمت رییـــس اداره روابـــط عمومـــی و ترشیفـــات بین امللـــل ایـــن 

ســـازمان منصـــوب شـــد.

ـــانه ها و  ـــا رس ـــداوم ب ـــال و م ـــکاری فع ـــه هم ـــاره ب ـــن اش ـــعیدنژاد ضم ـــم س در حک

ـــادر  ـــازمان و بن ـــرد س ـــت و عملک ـــا، فعالی ـــکاس برنامه ه ـــور انع ـــات به منظ مطبوع

ـــل،  ـــوزه مدیرعام ـــا و ح ـــا معاونت ه ـــازنده ب ـــل س ـــاد تعام ـــت:  »ایج ـــده اس ـــه آم تابع

تعامـــل و گســـرتش ارتبـــاط بـــا انجمن هـــا، تشـــکل های صنفـــی و تخصصـــی 

مرتبـــط بخشـــی از  اولویت هـــای کاری جنابعالـــی محســـوب می شـــود.«

در بخـــش دیگـــری از ایـــن حکـــم رییـــس ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی تاکیـــد 

کـــرده اســـت:  »اختصـــاص ســـهم قابـــل مالحظـــه از فضاهـــای مجـــازی بـــرای ایـــن 

ســـازمان و برنامه ریـــزی، مدیریـــت و کنـــرتل کیفیـــت فعالیـــت روابـــط عمومـــی 

بنـــادر تابعـــه، جمـــع آوری و انعـــکاس نظـــرات همـــکاران ســـازمان بـــا اســـتفاده 

از روش هـــای منظـــم، از اهـــم امـــوری اســـت کـــه در اولویـــت کاری جنابعالـــی 

خواهـــد بـــود.«

خالصهسابقهكاریآقاینقیاميراسماعيلی
آقـــای امیراســـامعیلی کـــه از رزمنـــدگان و جانبازان لشـــکر 

ویـــژه 25 کربـــال در دوران دفـــاع مقـــدس بشـــامر می آیـــد،  

جـــزء کارشناســـان مرکـــز بررســـی ها و مطالعـــات راهـــربدی 

ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی  بـــوده و  بیـــش از ایـــن حـــدود 

یـــک دهـــه مدیـــر روابـــط عمومـــی بنـــادر و دریانـــوردی 

اســـتان های مازنـــدران و گلســـتان بـــوده اســـت. او همچنیـــن پســـت های اجرایـــی 

ـــس  ـــی، رئی ـــش خصوص ـــتیرانی بخ ـــط کش ـــی خ ـــل مدیرعامل ـــاوره ای از قبی و مش

اداره آمـــوزش بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان های مازنـــدران و گلســـتان  و مشـــاور 

فراکســـیون بنـــادر و دریانـــوردی مجلـــس شـــورای اســـالمی  را در پرونـــده خـــود دارد.  

ـــا  آقـــای امیراســـامعیلی در مجمـــوع  دارای 25 ســـال ســـابقه در حـــوزه بنـــدر و دری

و تجارب ارزشمندی در این زمینه است.
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ترانزیتغيرنفتیدربنادررونقگرفت
عفیفی پـور همچنیـن از رشـد 38 درصـدی ترانزیت سـخن بـه میـان آورد و افزود: 

»طـی این مدت، یک میلیـون و  49 هـزار و 694 تن انـواع کاالی غیرنفتی از طریق 

بنـادر تجاری اسـتان ترانزیت شـد. «

ـــال  ـــه س ـــی دو ماه ـــی ط ـــای نفت ـــادرات فرآورده ه ـــم ص ـــئول حج ـــام مس ـــن مق ای

ــه  ــا را سـ ــاژ این  گونـــه محموله هـ ــزار تـــن و کابوتـ 96 را یـــک میلیـــون و 796 هـ

ـــزار  ـــدود 464 ه ـــدت، ح ـــن م ـــی ای ـــت: »ط ـــرد و گف ـــالم ک ـــن اع ـــون و 116 ت میلی

تـــن از فرآورده هـــای نفتـــی وارد بنـــادر کشـــور شـــد.«

او با اشـاره به وجود پیرشفته ترین بندر کانتیرنی کشـور در اسـتان هرمزگان، بیان 

کـرد: »طـی ایـن مـدت، بیـش از 448 هـزار TEU کانتیـرن در مجموعـه بنـادر این 

اسـتان تخلیه و بارگیری شـد که رشـد 46 درصـدی را در این زمینه شـاهد بودیم.«

ثبتترددششهزارفروندشناور
مدیرکل بنـادر و دریانوردی هرمزگان تعداد شـناورهای ورودی به بنادر تجاری این 

اسـتان طـی دو ماهـه سـال 96 را 5 هـزار و 996 فرونـد اعالم کـرد و افـزود: »از این 

میزان، 758 فروند کشـتی باالی هزار تن و 5 هزار و 2۰8 فروند از شـناورهای پهلو 

گرفته در این بنـادر، زیر هـزار تن وزن داشـته اند.«

عفیفی پور در پایان اهمیت ویژه این استان به عنوان پایتخت مسافرت های دریایی 

ایران را یادآور شد و گفت:  »از آغاز سال جاری تا ابتدای خردادماه، پنج میلیون و 8۰1 

هزار و 88 نفر سفر ترابری مسافران در بنادر این استان به ثبت رسید که از نظر تعداد 

مسافران، نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته است.«

مدیركلبنادرودریانوردیهرمزگان:

جابهجاییكاالدربنادرتجاریهرمزگان
از16ميليونتنفراتررفت

مدیـــرکل بنـــادر و دریانـــوردی هرمـــزگان از ثبـــت رقـــم 

ـــواع کاال و  ـــری ان ـــه و بارگی ـــن تخلی ـــون ت بیـــش از 16 میلی

ــه  ــفر دریایـــی در کارنامـ ــر سـ ترابـــری 5/8 میلیـــون نفـ

ـــتان در دو  ـــن اس ـــافری ای ـــاری و مس ـــادر تج ـــی بن عملیات

ماه نخست سال جاری خرب داد.

ـــادر  ـــه کل بن ـــرد مجموع ـــی از عملک ـــه گزارش ـــن ارائ ـــور ضم ـــی پ ـــراد عفیف ـــه م ال

ـــن  ـــی ای ـــرد: »ط ـــار ک ـــال 96 اظه ـــت س ـــه نخس ـــی دو ماه ـــزگان ط ـــتان هرم اس

مـــدت، در مجمـــوع 16 میلیـــون و 235 هـــزار و 684 تـــن کاالی نفتـــی و غیرنفتـــی 

ـــد.« ـــری ش ـــه و بارگی ـــتان تخلی ـــن اس ـــادر ای در بن

ـــی کاالی غیرنفتـــی  ـــات جابه جای ـــه افزایـــش هشـــت درصـــدی عملی ـــا اشـــاره ب او ب

ـــادر ایـــن اســـتان، افـــزود: »از مجمـــوع عملیـــات انجـــام شـــده، 1۰ میلیـــون و  در بن

858 هـــزار و 976 تـــن مربـــوط بـــه کاالهـــای غیرنفتـــی و 5 میلیـــون و 376 هـــزار و 

ـــه کاالهـــای نفتـــی اختصـــاص دارد.« 7۰8 تـــن ب

ـــور، طـــی دو ماهـــه ســـال جـــاری، بیـــش از 599 هـــزار و 914  ـــه عفیفـــی پ ـــه گفت ب

ـــد 176  ـــت رش ـــه ثب ـــد ک ـــیپ ش ـــادر ترانش ـــن بن ـــق ای ـــی از طری ـــن کاالی غیرنفت ت

ـــات اســـت.  ـــن بخـــش از عملی ـــری ای ـــش حـــدود ســـه براب درصـــدی، نشـــانگر افزای

او همچنیـــن از واردات یک میلیـــون و 739 هـــزار و 961 تـــن  و کابوتـــاژ 

یک میلیـــون و 611 هـــزار و 989 تـــن از این گونـــه کاالهـــا خـــرب داد.

مدیـــرکل بنـــادر و دریانـــوردی هرمـــزگان در ادامـــه حجـــم صـــادرات کاالهـــای 

ـــج  ـــال 96 را پن ـــه س ـــی دو ماه ـــتان ط ـــن اس ـــاری ای ـــادر تج ـــق بن ـــی از طری غیرنفت

ـــرد. ـــالم ک ـــن اع ـــزار و 35 ت ـــون و 531 ه میلی
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روابط عمومی بندر امام خمینی)ره(:

ابوطالـــب گرایلـــو، معـــاون دریایـــی و بنـــدری 

اداره کل بنـــادر و دریانوردی اســـتان خوزســـتان، 

بـــا اشـــاره بـــه این کـــه بـــرای نخســـتین بـــار در 

مجتمـــع بنـــدری امـــام خمینـــی)ره(، فرآینـــد 

بارگیـــری همزمـــان هفـــت فرونـــد کشـــتی 

صادراتـــی در خـــرداد مـــاه ســـال جـــاری 

انجـــام شـــد،  گفـــت: »در راســـتای اجـــرای 

قتصـــادی کشـــور  سیاســـت های کالن ا

ــا  ــی و بـ ــاد مقاومتـ ــعه  اقتصـ ــر توسـ ــی بـ مبنـ

هـــدف تـــالش بـــرای تامیـــن بخـــش عمـــده ای 

ئـــه  را از زنجیره هـــای صـــادرات کاال و ا

ــه  ــدری بـ ــب بنـ ــهیالت مناسـ ــات و تسـ امکانـ

صادرکننـــدگان، مدیریـــت بارگیـــری همزمـــان 

ـــد کشـــتی  محموله هـــای صادراتـــی هفـــت فرون

شـــامل انـــواع محمـــوالت از قبیـــل آهـــن آالت، 

ســـنگ آهن، ســـیامن خاکســـرتی و مـــالس 

نیشـــکر ضمـــن رعایـــت اســـتانداردهای مطلوب 

انجـــام پذیرفـــت.«

روابط عمومی بندر لنگه:

محمـــود صابـــری، مدیـــر اداره بنـــادر و 

ـــه  ـــالم این ک ـــن اع ـــه ضم ـــدر لنگ ـــوردی بن دریان

180 تـــن میـــوه و تره بـــار به عنـــوان نخســـتین 

محمولـــه صادراتـــی از طریـــق ایـــن بنـــدر توســـط 

ـــه کشـــور قطـــر  ـــد لندینـــک کرافـــت ب یـــک فرون

ــابقه  ــه سـ ــه بـ ــا توجـ ــزود: »بـ ــد، افـ ــادر شـ صـ

طوالنـــی و تجربـــه ایـــن بنـــدر در زمینـــه صـــادرات 

و واردات کاال، بنـــادر غـــرب هرمـــزگان می توانـــد 

گـــذرگاه مناســـبی بـــرای ارتبـــاط کشـــور قطـــر بـــا 

ـــد.« ـــا باش ـــاد دنی اقتص

تین نیوز:

رشکـــت کشـــتیرانی Odfjell نـــروژ بـــا خریـــد 

ـــیمیایی از  ـــواد ش ـــد کشـــتی حمـــل م ـــج فرون پن

 Chemical Transportation Group رشکـــت

CTG(( بـــه قیمـــت مجمـــوع 200 میلیـــون دالر، 

ــیامیی  ــواد شـ ــل مـ ــتی های حمـ ــاوگان کشـ نـ

خـــود را گســـرتش داد. ایـــن  پنـــج فرونـــد 

کشـــتی آخریـــن کشـــتی ها از مجموعـــه 10 

فرونـــد کشـــتی 25 هـــزار DWT اســـت کـــه 

 AVIC ســـاخت آن را بـــه کشتی ســـازی CTG

ـــج  ـــود. پن ـــرده ب ـــول ک ـــن مح Dingheng در چی

 CTG کشـــتی دیگـــری کـــه پیـــش از ایـــن بـــه

تحویـــل شـــده بودنـــد نیـــز در ناوگانـــی مشـــغول 

ــاری آن را  ــت تجـ ــه مدیریـ ــده اند کـ ــه کار شـ بـ

ــده دارد. ــر عهـ Odfjell بـ

مدیركلبنادرودریانوردیاستانهرمزگاناعالمكرد:

تحولدربندرشهيدرجایی
بابهرهبرداریاز11پروژه

سرمایهگذاری
ـــش از  ـــق بی ـــه تحق ـــاره ب ـــا اش ـــزگان ب ـــتان هرم ـــوردی اس ـــادر و دریان ـــرکل بن مدی

شـــش هـــزار میلیـــارد ریـــال پـــروژه رسمایه گـــذاری در بنـــدر شـــهید رجایـــی تـــا 

پایـــان ســـال 96، گفـــت: »بـــا بهره بـــرداری از ایـــن 11پـــروژه عـــالوه بـــر ایجـــاد 

ــران، بـــرای حـــدود 8۰۰ نفـــر شـــغل  ــاری ایـ تحـــول در بزرگ تریـــن بنـــدر تجـ

ایجـــاد می شـــود.«

الـــه مـــراد عفیفـــی پـــور در حاشـــیه بازدیـــد از چنـــد پـــروژه رسمایه گـــذاری در منطقـــه 

ویـــژه اقتصـــادی بنـــدر شـــهید رجایـــی، از برنامه ریزی هـــای صـــورت گرفتـــه در 

بزرگ تریـــن بنـــدر تجـــاری ایـــران در راســـتای برداشـــن گام هـــای عملـــی در زمینـــه 

ـــق  ـــی، رون ـــاد مقاومت ـــت اقتص ـــا محوری ـــربی ب ـــم ره ـــام معظ ـــات مق ـــق منوی تحق

ـــرب داد. ـــد خ ـــتغال مول ـــاد اش ـــدری و ایج ـــای بن ـــه فعالیت ه ـــی ب بخش

ـــرداری از 11پـــروژه عمرانـــی  او در همیـــن رابطـــه اظهـــار داشـــت: »تکمیـــل و بهره ب

ـــه  توســـط رسمایه گـــذاران بخـــش خصوصـــی در ســـال 96 هدف گـــذاری شـــده ک

بـــر اســـاس برنامـــه زمان بنـــدی، شـــش پـــروژه در نیمـــه نخســـت و پنـــج پـــروژه دیگـــر 

ـــود.« ـــرداری می ش ـــاده بهره ب ـــاری آم ـــال ج ـــه دوم س در نیم

ـــدادی از  ـــه، تع ـــورت گرفت ـــتمر ص ـــای مس ـــا پیگیری ه ـــور، ب ـــی پ ـــه عفیف ـــه گفت ب

ایـــن پروژه هـــا حتـــی زودتـــر از برنامـــه زمان بنـــدی قـــراردادی بـــه بهره بـــرداری 

ـــید. ـــد رس خواهن

مدیـــرکل بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان هرمـــزگان خاطرنشـــان کـــرد: »ایـــن پروژه هـــا 

ـــرن،  ـــتیک کانتی ـــداری و لجس ـــرای نگه ـــکرانه ب ـــت پس ـــش ظرفی ـــدف افزای ـــا ه ب

ـــدار و  ـــرژی پای ـــن ان ـــی، تامی ـــای نفت ـــداری فرآورده ه ـــه نگه ـــت پایان ـــش ظرفی افزای

ـــت.« ـــت اجراس ـــی در دس ـــات عموم ـــه خدم ارای

او دو پـــروژه ســـاخت آب شـــیرین کن بـــا مجمـــوع ظرفیـــت تولیـــد 25هـــزار 

مرتمکعـــب آب رشب، چهـــار پـــروژه احـــداث پایانـــه نگهـــداری فرآورده هـــای نفتـــی، 

دو پـــروژه پایانـــه لجســـتیک کاال و کانتیـــرن، یـــک پایانه اســـتاندارد نگهـــداری کاالی 

خطرنـــاک، یـــک پایانـــه ورود و خـــروج کامیـــون و همچنیـــن تعمیـــرگاه و موتورپـــول 

تجهیـــزات را از جملـــه ایـــن طرح هـــا برشـــمرد.

عفیفـــی پـــور ارزش مجمـــوع ایـــن 11 پـــروژه را بیـــش از شـــش هـــزار و 18۰ میلیـــارد 

ریـــال اعـــالم کـــرد و گفـــت: »بهره بـــرداری از ایـــن پروژه هـــا به مـــوازات توســـعه 

زیرســـاخت های بنـــدر شـــهید رجایـــی، پیامدهـــای مثبتـــی اجتامعـــی به ویـــژه 

ـــال دارد.« ـــه دنب ـــدار را ب ـــه ایجـــاد اشـــتغال پای در زمین

ـــر  ـــه مث ـــرداری و ب ـــا بهره ب ـــرد، ب ـــدواری ک ـــراز امی ـــان اب ـــئول در پای ـــام مس ـــن مق ای

ـــرد  ـــورت می گی ـــتغال زایی ص ـــر اش ـــدود 8۰۰ نف ـــرای ح ـــا ب ـــن پروژه ه ـــن ای نشس

تـــا گامـــی مهـــم در زمینـــه تحقـــق شـــعار امســـال یعنی»اقتصـــاد مقاومتـــی، تولیـــد 

و اشـــتغال« برداشـــته شـــود.
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آموزشركناصلی
ماموریتهاییگانحفاظتسازمانبنادرودریانوردی

ارتقاءآموزشدریگان
حفاظتسازمانبهیک

گفتمانروزانه
فرمانده یگان حفاظت ســازمان بنادر و دریانوردی در گفت وگــو با ماهنامه بندر و 

دریا گفت: »از آن جایی که حیات و ادامه زندگی ســازمان تا حدود زیادی به دانش 

و مهارت کارکنان آن بستگی دارد، افراد ماهرتر و آموزش دیده تر نقش مؤثرتری در 

کارآمدی و بهره وری سازمانی خواهند داشت. از طرف دیگر آموزش با افزایش میزان 

اطالعات، دانش، مهارت ها و قابلیت های کارکنان، آن ها را برای ایفای وظایف و قبول 

مسئولیت های جدیدتر، آماده و مجهز می کند.«

رسهنگ جعفر اطامنی گفت: »در این راستا و در اجرای امریه و تاکیدات مدیرعامل 

محرتم ســازمان بنادر و دریانوردی در هامیش ســالیانه مدیران در اسفندماه 95 

مبنی بر آموزش کارکنان و توجه ویژه به این امر و نظر به ضابط خاص بودن کارکنان 

یگان حفاظت و مجاز به استفاده از اسلحه سازمانی در ماموریت ها و انجام وظایفی 

که حسب قانون بر عهده آن ها گذاشته می شود و همچنین به استناد دستورالعمل 

تشکیل یگان حفاظت در سازمان بنادر و دریانوردی که مقرر می دارد کارکنان یگان 

آموزش های انتظامی و حفاظتی را عالوه بــر آموزش های عمومی باید طی کنند و 

در راستای عمل کردن به اصل قرارگاه جهادی تربیت و آموزش و به منظور افزایش 

کارآیی و اثربخشــی در ارایه خدمات، ارتقاء ســطح کیفی، افزایش سطح دانش و 

مهارت کارکنان، توسعه فرهنگ دانش و مهارت افزایی مستمر در بین آحاد کارکنان، 

کاهش میزان آســیب پذیری و تهدیدات، دوره آموزش مبانی کاربرد قانونی سالح، 

سالح شناسی به صورت تئوری و عملی به مدت 2۰ ساعت برای کلیه کارکنان بنادر 

تابعه در سطح استان های جنوبی و شاملی کشور طی تعامل و هامهنگی با اداره 

کل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان و روسای پلیس پیشگیری، معاونت تربیت و 

آموزش استان های انتظامی هفت گانه از خردادماه سال جاری آغاز و تا پایان تیرماه 

ادامه خواهد داشت.«

او خاطرنشــان کرد: »در پایــان دوره، تیراندازی به صورت تخصصی با ســالح های 

سازمانی در میادین تیر و ســالن تیراندازی با سالح لوله بلند و کوتاه انجام خواهد 

پذیرفت و فراگیران کفایت آموزشی و گواهینامه رسمی دوره را از مراکز آموزش ناجا 

اخذ خواهند کرد.«

مدیركلحقوقیدرمجتمعبندریامامخمينی)ره(تشریحكرد:

ابعادحقوقیومدیریتی
قراردادهایسازمانبنادر

ودریانوردی
مدیــرکل دفــرت حقوقــی ســازمان بنــادر و دریانــوردی در دیــدار بــا مدیرکل بنــادر و 

دریانــوردی اســتان خوزســتان و جمعــی  از مســئوالن ایــن اداره کل، آخریــن نکات 

تخصصــی و مدیریتــی قراردادهای ســازمان بنــادر و دریانــوردی را  ترشیــح کردند.

محمدتقی انزان پور طی سفر یک روزه خود به بندر امام خمینی)ره( در جمع  مسئوالن 

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان حضور یافته و در خصوص موضوعات  

تخصصی و مدیریتی امور حقوقی  و قراردادها مواردی را مطرح کرد.  

مدیــرکل دفرت حقوقــی ســازمان بنــادر و دریانــوردی همچنیــن طی این نشســت، 

تاثیرگــذاری حضــور مدیــران در جلســات کمیســیون مناقصــات را حائــز اهمیــت 

دانســت و رعایــت کامــل روال مکاتبات، تنظیــم صورتجلســات و تهیــه و در اختیار 

قــرار دادن اســناد مربوطــه را از نــکات مهــم برشــمرد.

ــادر  ــرکل بن ــی مدی ــعدالله عبدالله ــور س ــا حض ــه ب ــدار ک ــن دی ــان ای او در جری

و دریانــوردی اســتان خوزســتان، معاونــان او و تعــدادی از روســای ادارات و 

قســمت های حوزه مدیریــت برگزار شــد، بازنگــری در قراردادهای تیپ را خواســتار 

شــده و بــر لــزوم ســیر کامــل مراحــل اســتصوابی بازنگــری در قراردادهــا به منظــور 

رعایــت حقــوق مشــرتیان تاکیــد کــرد.

انزان پــور در ادامــه ایــن مباحــث، اعــامل تضامیــن را از موضوعــات حائــز اهمیــت 

ــی  ــی کیفــی و اصــول ارزیاب ــن بیــن برشــمرد و رعایــت دقیــق اصــول ارزیاب در ای

فنــی و بازرگانــی در جریــان برگــزاری ترشیفــات مناقصــات و مزایــدات را مطــرح 

کــرد و همچنیــن پاســخ های تخصصــی مــورد نیــاز بیــن اعضــای جلســه  مطــرح 

و جمع بنــدی شــد.

در پایــان ایــن نشســت مشــرتک، از تالش هــای حســن کردانــی و محمدحســین 

غریبــی از مســئوالن امــور حقوقــی بندر امــام خمینــی)ره( و حمــودی و نهــرکارون از 

مســئوالن امــور حقوقــی بنــدر آبــادان بــه پــاس خدمــات آن هــا در بــه مثر رســاندن 

تعــدادی از پرونده هــای مهــم حقوقــی تقدیــر بــه عمــل آمــد.
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مانا:

در رشایطــی کــه عالمئــی از رشــد تجــاری 

مســتمر در جنــوب رشقــی آســیا دیده می شــود، 

کشــتیرانی کانتیــرنی OOCL هنگ کنــگ- 

ســیزدهمین خط کشــتیرانی کانتیرنی دنیــا- دو 

خــط رسویس دهــی جدیــد را در ایــن منطقــه 

اضافــه خواهــد کــرد. در راســتای ارتقاءی شــبکه 

درون آســیایی، کشــتیرانی هنگ کنــگ خــط 

رسویس دهــی Straits اندونــزی تایلنــد ITS و 

 VJS ویتنــام Johor Straits خــط رسویس دهــی

ــرد. ــد ک ــی خواه را معرف

روابط عمومی بوشهر:

محمدمهــدی بنچــاری، مدیــرکل بنــادر و 

دریانــوردی اســتان بوشــهر بــا بیــان این کــه 

زیرســاخت های بنــادر اســتان بوشــهر بــرای 

فعالیت هــای تجاری افزایــش یافته اســت، اظهار 

داشــت: »بنادر استان بوشــهر ظرفیت باالیی در 

امر تجارت دریایــی و تخلیه و بارگیــری کاال دارند 

و ایــن در حالــی اســت کــه توســعه زیرســاخت ها 

در دســتور کار قرار دارد. همچنیــن بنادر جنوبی 

ــا قطــر دارنــد  اســتان بوشــهر کمرتیــن فاصلــه ب

به طوری کــه نزدیک تریــن بنــدر کشــور بــه قطــر، 

بنــادر عســلویه و نخــل تقی بــا فاصلــه 148 مایل 

دریایــی اســت. بنــادر اســتان بوشــهر توانایــی و 

ــه  ــرای صــادرات مــواد غذایــی ب ظرفیــت الزم را ب

قطــر دارنــد کــه بنــادر دیــر، عســلویه و نخل تقــی 

از زیرســاخت های مناســبی در ایــن راســتا 

ــتند.« ــوردار هس برخ

روابـــط عمومـــی اداره کل بنـــادر و دریانـــوردی 

هرمـــزگان:

اله مراد عفیفی پــور، مدیرکل بنــادر و دریانوردی 

در خصــوص ســانحه آب گرفتگــی و غــرق شــدن 

یــک شــناور مســافری بــدون مســافر در بنــدرگاه 

جزیــره کیــش گفــت: »شــناور مســافری »دنــا 

ــا ظرفیــت  ــه بخــش خصوصــی ب ــق ب 110« متعل

230 صندلــی بــه دلیــل ایــام مــاه مبــارک رمضان 

و شــب های قــدر، طــی روزهــای اخیــر فعالیتــی 

نداشــته و کنــار اســکله بنــدرگاه کیــش پهلــو 

گرفته بــود. پــس از اعــالم کاپیتان کشــتی مبنی 

بــر غرق شــدن به بــرج کنــرتل، نیروهای ســازمان 

ــد  ــدا کردن ــور پی ــل حض ــدرگاه در مح ــادر و بن بن

و اقدامــات الزم را انجــام دادنــد. تیــم بررســی 

ســوانح نیــز بــه جزیــره کیــش اعــزام شــده اند تــا 

ســانحه را به صورت دقیق و کارشناســی، بررسی 

کننــد. همچنیــن شناورســازی و بازگردانــدن 

مجدد شــناور بــه حالت اولیــه در دســت پیگیری 

ــت.« اس

بارگيرینخستينمحموله
صادراتیگندماز

بندرامامخمينی)ره(
برای نخســتین بار پس از سال ها و در راســتای تحقق اقتصاد مقاومتی، صادرات 

نخســتین محموله گندم به وزن 3۰ هزار تن از مجتمع بنــدری امام خمینی)ره( 

انجام شد.

 مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امام 

خمینی)ره( با اشاره به پهلوگیری کشتی ایرانی آرتین، در روز پنج شنبه 16 خردادماه 

سال جاری در این مجتمع بزرگ بندری به منظور بارگیری اولین محموله  صادراتی 

گندم کشورمان، اظهار داشت: »پس از پهلوگیری این کشتی، با همکاری نیروهای 

عملیاتی مجرب این مجتمع بندری، عملیات بارگیری نخستین محموله صادراتی 

گندم به مقصد کشور عامن آغاز و روز یکشنبه به امتام رسید.«

عبداللهی با اشــاره به آمادگی مجتمع بندری  امام خمینی)ره( برای پشــتیبانی از 

فعالیت های اقتصــادی بازرگانــان و صادرکنندگان و تقویت بیــش از پیش توان 

صادراتی کشور، بیان داشت: »در همین راستا ضمن متهید امکانات و تجهیزات الزم، 

از نخستین ساعات پس از پهلوگیری کشتی مذکور، روند عملیات  بارگیری آن آغاز 

شده و طی کمرت از چهار روز با نرخ رسعت مطلوب بارگیری، تکمیل ظرفیت شد و در 

روز دوشنبه 22 خردادماه سال جاری این بندر را  به مقصد کشور عامن ترک کرد.«

او، موقعیت مجتمع بندری امام خمینی)ره(را به لحاظ قرار گرفن در کریدور ترانزیتی 

شامل- جنوب و نزدیکی به مراکز بزرگ جمعیتی و صنعتی کشور، کم نظیر توصیف 

کرده و افزود: »با توجه به مزیت های این مجتمع بندری و آمادگی تجهیزاتی و آبخور 

مناسب برای پذیرش کشتی های پهن پیکر، بازرگانان و صادرکنندگان کشور به ویژه 

صادرکنندگان کاالهای اساسی، می توانند به خوبی از این امکان برای انتقال و توزیع 

کاالهای خود به شــامل و رشق آفریقا و همچنین ترانزیت غالت کشورهای آسیای 

میانه و حوزه قفقاز به دیگر نقاط جهان بهره بگیرند.«
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رشد۵۷درصدی
عملياتتخليهوبارگيریدر

بندرآستارا
حسین چراغی در نشست تخصصی بررسی روند توسعه 

بندر آستارا با اشاره به انجام مستمر عملیات الیروبی این 

بندر اظهار کرد: »ساخت یک اسکله و دو باب انبار تجاری 

و افزایش ظرفیت بندر از ٥٠٠ هزار تن به یک میلیون تن از 

دستاوردهای دولت امید و تدبیر در سال ٩٥ بود. این موارد 

باعث شد تا بندر آســتارا در سال ٩٦ رشد ٥٧ درصدی عملیات تخلیه و بارگیری را 

داشته باشد و یکی از موفق ترین بنادر شامل کشور شود.«

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیالن با بیان این که بندر آستارا در استان گیالن 

و در حاشیه دریای خزر نزدیک ترین بندر به استان های شامل غربی  و غرب کشور 

است افزود: »بندر آستارا بارصفه ترین مسیر برای صادرات و واردات به این استان ها 

محسوب می شود.«

او با اشــاره به ظرفیت های بندر آستارا خاطرنشــان کرد: »این بندر از ظرفیت های 

مناسبی برای ترانزیت کاال به کشورهای همسایه از جمله عراق برخوردار است. «

چراغی با بیــان این که با توجه به ظرفیت های بندر آســتارا، برنامه های عملیاتی و 

رسمایه گذاری برای سال جاری و آتی تهیه شــده است و ترصیح کرد: »برای انجام 

الیروبی کانال ورودی و حوضچه بندر در شش ماهه نخست سال جاری برای پذیرش 

ایمن کشــتی ها در راســتای نگهداری عمق کانال و حوضچه بندر آستارا توسط 

بهره بردار بندر یک دستگاه الیروب خریداری می شود.«

مدیر کل بنادر و دریانوردی اســتان گیالن سفارش و ســاخت دو دستگاه مکنده 

غالت با ظرفیت 3۰۰ تن در ساعت، تحویل گیری حداقل یک دستگاه تا پایان سال، 

احداث یک پست اسکله غالت تا پایان سال جاری،  سفارش و ساخت سیلوی غالت  

3۰ هزار تن و تحویل در اردیبهشت سال آتی و ساخت 1۰ هکتار محوطه به منظور 

احداث ترمینال غالت با ظرفیت 3۰ هزار تن در سال جاری و پیش بینی توسعه آن تا 

1۰۰ هزار تن در فاز توسعه را از دیگر برنامه های اداره کل بنادر و دریانوردی استان 

گیالن دانست.

او با بیان این که این حجم از رسمایه گذاری در صورت تخصیص کد گمرکی منطقه 

ویژه با بازدهی بیشرتی مواجه خواهد شد و موجب ترغیب و جذب رسمایه گذاری 

سایر بخش های خصوصی می شود یادآور شد: »به همین منظور از گمرک خواستار 

مساعدت و همکاری برای تخصیص کد گمرکی منطقه ویژه بندر آستارا هستیم.«

همجواری گیالن با هشت استان کشور و همچنین دسرتسی به دریا و تاسیسات و 

امکانات بندری، باراندازی مناسب برای فعالیت های تجاری و صادراتی این استان ها 

به کشورهای CIS است.

سهم۵۰درصدی
بندرانزلیدرتخليهو
بارگيریدریایخزر

حســـین چراغـــی مدیـــر کل بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان گیـــالن در نشســـتی 

ـــازار  ـــا اشـــاره بـــه رشـــد 5 درصـــدی جـــذب ب ـــا معاونـــان ایـــن اداره کل ب تخصصـــی ب

ـــا 13 روز  ـــا این کـــه تنه ـــار کـــرد: »ب ـــاه ســـال جـــاری اظه ـــای خـــزر در خـــرداد م دری

ـــن کاال  ـــری 7۰ هـــزار و 864 ت ـــه و بارگی ـــاه گذشـــته اســـت شـــاهد تخلی از خردادم

ـــم.« ـــی بودی در بندرانزل

ـــری کاال در  ـــه و بارگی ـــم تخلی ـــد کل حج ـــادل 5۰ درص ـــزان مع ـــن می ـــزود: »ای او اف

ـــته  ـــال گذش ـــابه س ـــدت مش ـــا م ـــه ب ـــه در مقایس ـــت ک ـــور اس ـــامل کش ـــادر ش بن

ـــم.« ـــی بودی ـــزر در بندرانزل ـــازار خ ـــهم ب ـــدی س ـــج درص ـــد پن ـــاهد رش ش

مدیـــر کل بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان گیـــالن بـــا بیـــان این کـــه در ســـال 96 بیـــش 

ـــه و بارگیـــری شـــده اســـت خاطرنشـــان  ـــی تخلی ـــن کاال در بندرانزل از 37۰ هـــزار ت

ـــایر  ـــی از س ـــاژ کاالی بندرانزل ـــم و تن ـــهم حج ـــاری س ـــین و ج ـــاه پیش ـــرد: »در م ک

ـــوده اســـت.« ـــادر شـــاملی کشـــور بیشـــرت ب بن

چراغـــی بـــا بیـــان این کـــه بـــه دنبـــال افزایـــش ســـهم بـــازار از طریـــق جـــذب 

ـــدی  ـــودن 33 درص ـــی ب ـــود منف ـــا وج ـــرد: »ب ـــح ک ـــتیم ترصی ـــد هس ـــای جدی کااله

حمـــل و نقـــل دریایـــی کاال در دریـــای خـــزر، ســـهم بـــازار بنـــدر انزلـــی حفـــظ شـــده 

ـــتیم.« ـــاء آن هس ـــال ارتق و در ح

او ادامـــه داد: »رشـــد 221 درصـــدی کاالهـــای ترانزیـــت مـــواد نفتـــی بـــا تنـــاژ 

26 هـــزار و 944 تـــن  شـــامل بنزیـــن و گازوئیـــل در طـــی ماه هـــای فروردیـــن و 

اردیبهشـــت بـــه مقصـــد کشـــور عـــراق و همچنیـــن رشـــد 21 درصـــدی کاالی 

کانتیـــرنی از منونه هـــای بـــارز و پیشـــتاز بـــودن ایـــن بنـــدر فعـــال در شـــامل 

کشـــور اســـت.«

بنـــدر انزلـــی دارای رتبـــه ســـوم در زمینـــه تخلیـــه کاال در بیـــن بنـــادر جنوب و شـــامل 

ـــات  ـــه کارخانج ـــواد اولی ـــن م ـــزایی در تامی ـــده و بس ـــهم ارزن ـــه س ـــت ک ـــور اس کش

فـــوالد و همچنیـــن صنایـــع چـــوب را دارا اســـت و در بیـــن شـــاخص های عملیاتـــی 

ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی، اداره کل بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان گیـــالن جایـــگاه 

ـــت. ـــت آورده اس ـــزوده به دس ـــاد ارزش اف ـــوص ایج ـــوم را در خص س
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مارین تایمز: 

ـــق  ـــه موف ـــس از این ک ـــدری اســـپانیا پ ـــان بن کارکن

نشـــدند بـــر رس مســـائل حرفـــه ای بـــا اتحادیـــه 

کارفرمایـــان بـــه توافـــق برســـند دســـت بـــه 

ــه  ــد. گفتـ ــاعته زدنـ ــاب رسارسی 48 سـ اعتصـ

می شـــود کـــه ایـــن اتحادیـــه هـــم اکنـــون مشـــغول 

بازنگـــری قوانینـــی اســـت کـــه اتحادیه هـــای 

کارگـــری پیشـــنهاد داده انـــد. در صورتی کـــه ایـــن 

ـــن  ـــه ای ـــد ب ـــوند می توان ـــب ش ـــنهادها تصوی پیش

قائلـــه خامتـــه دهـــد.

روابط عمومی بندر خرمشهر:

ــوردی  ــدر و دریانـ ــر کل بنـ ــادل دریـــس، مدیـ عـ

خرمشـــهر از رشـــد 53 درصدی عملیات تخلیه و 

بارگیـــری کانتیـــرن از ابتـــدای ســـال جـــاری تاکنون 

در ایـــن بنـــدر خـــرب داد و گفـــت: »از ابتـــدای ســـال 

ــزار و  ــاری تاکنـــون تخلیـــه و بارگیـــری 14 هـ جـ

ـــت  ـــه ثب ـــهر ب ـــرن در بندرخرمش TEU 592 کانتی

ـــدت  ـــا م ـــه ب ـــزان در مقایس ـــن می ـــه ای ـــیده ک رس

ــدی  ــته افزایـــش 53 درصـ ــال گذشـ ــابه سـ مشـ

داشـــته اســـت.«

روابط عمومی بندر خرمشهر:

ــوردی  ــدر و دریانـ ــر کل بنـ ــادل دریـــس، مدیـ عـ

خرمشـــهر از ممیـــزی ایـــن اداره کل خـــرب داد 

و گفـــت: »در پایـــان فراینـــد ممیـــزی عـــالوه 

ــتم  ــتاندارد سیسـ ــه اسـ ــد گواهینامـ ــر متدیـ بـ

ـــا  ـــزو 9001 ب ـــتاندارد ای ـــه، اس ـــت یکپارچ مدیری

ـــاء  ـــهر ارتق ـــدر خرمش ـــز در بن ـــش 2015 نی ویرای

یافـــت. بـــا صـــدور ایـــن گواهینامـــه مســـئولیت 

بنـــدر خرمشـــهر بیشـــرت می شـــود زیـــرا 

پاســـخگویی بـــه سیســـتم بایـــد رسیع تـــر و 

عملیاتی تـــر صـــورت گیـــرد.«

روابط عمومی بندر آبادان:

ـــادان  ـــوردی آب ـــادر و دریان ـــر بن ـــفاری مدی ـــا س رض

از رونـــق صـــادرات در بنـــدر چوئبـــده خـــرب داد 

ـــازمان  ـــار س ـــامانه آم ـــه س ـــتناد ب ـــا اس ـــت: »ب و گف

ــادرات کاال از  ــات صـ ــوردی عملیـ ــادر و دریانـ بنـ

ــال 96  ــه ابتـــدای سـ بنـــدر چوئبـــده در دو ماهـ

ــا  ــته بـ ــال گذشـ ــابه سـ ــه مـــدت مشـ نســـبت بـ

رشـــد بـــاالی 21 درصـــد روبـــه رو شـــده اســـت. 

ـــدر  ـــن بن ـــده از ای ـــری ش ـــاژ کاالی بارگی ـــزان تن می

ــته  ــال گذشـ ــت ماه سـ ــن و اردیبهشـ در فروردیـ

دو هـــزار و 548 تـــن کاال  بـــوده کـــه ایـــن میـــزان 

در ســـال 96 بـــه ســـه هـــزار و 104 تـــن رســـیده 

ــت.« اسـ

هرگونهساختوساز
ساحلیمنوطبهاخذمجوز
ازسازمانبنادردریانوردی

است
مدیـــر کل بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان مازنـــدران گفـــت: »بـــر اســـاس قانـــون 

ــات و  ــایر تاسیسـ ــکله و سـ ــیس اسـ ــازه تاسـ ــدور اجـ ــال 1348 صـ ــوب سـ مصـ

تجهیـــزات دریایـــی بـــر عهـــده ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی اســـت.«

ســـیاوش رضوانـــی در جلســـه دبیرخانـــه کمیتـــه ســـاماندهی ســـواحل اســـتان کـــه 

ـــه  ـــت یکپارچ ـــزود: »مدیری ـــب اف ـــن مطل ـــالم ای ـــا اع ـــد ب ـــزار ش ـــهر برگ ـــدر نوش در بن

ســـاحلی از ســـال 1393 در 8 اســـتان ســـاحلی کشـــور بـــا ریاســـت اســـتاندار و 

ـــد.« ـــی ش ـــادر اجرای ـــران کل بن ـــری مدی دبی

ـــدران طـــی ســـال های  ـــوار ســـاحلی اســـتان مازن  او از آزادســـازی 25 کیلومـــرت از ن

اخیـــر خـــرب داد و خاطرنشـــان کـــرد: »ایـــن امـــر بـــا حامیـــت جـــدی مســـئوالن 

ارشـــد اجرایـــی و قضایـــی اســـتان و متامـــی دســـتگاه های اجرایـــی ذی ربـــط 

ـــد.« ـــی ش عملیات

رضوانـــی بـــا اشـــاره بـــه لـــزوم بازدیدهـــای مســـتمر مناینـــدگان دســـتگاه های 

اجرایـــی از ســـواحل اســـتان، خواســـتار اهتـــامم ویـــژه مســـئوالن شـــهرهای ســـاحلی 

ـــد. ـــاحلی ش ـــق س ـــاز در مناط ـــاز غیرمج ـــری از ساخت وس ـــه جلوگی در زمین

او افـــزود: »بـــر اســـاس برنامه ریـــزی اداره کل بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان 

ــار از رونـــد  ــاه یکبـ مازنـــدران، مناینـــدگان دســـتگاه های اجرایـــی هـــر ســـه مـ

ــم  ــرای تصمیـ ــای الزم را بـ ــد و گزارش هـ ــاحلی بازدیـ ــوار سـ ــاز در نـ ساخت وسـ

ســـازی مراجـــع باالتـــر ارائـــه کننـــد.«

 بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش مناینـــدگان، فرمانـــداران و ســـایر دســـتگاه های اجرایـــی 

ـــود در  ـــرات خ ـــه نظ ـــان نقط ـــه بی ـــه ب ـــن جلس ـــاحلی در ای ـــهرهای س ـــط ش ذی رب

ـــی  ـــزوم هامهنگ ـــر ل ـــد و ب ـــاحلی پرداختن ـــق س ـــکالت مناط ـــایل و مش ـــه مس زمین

هرچـــه بیشـــرت در خصـــوص برخـــورد قانونـــی بـــا ســـاخت و ســـازهای بـــدون مجـــوز 

ـــد. ـــد کردن ـــود تاکی ـــتحفاظی خ ـــوزه اس ـــاحلی ح ـــوار س در ن

ســالسیودوم
شـــــــامره243
خــــرداد1396
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مدیرادارهبنادرودریانوردیشهيدباهنراعالمكرد:

نصبباسکول6۰تنی
دربندرتياب

ــرن از  ــهید باهـ ــوردی شـ ــادر و دریانـ ــر اداره بنـ مدیـ

ــرای  ــاب بـ ــدر تیـ ــی در بنـ ــکول 6۰ تنـ ــب باسـ نصـ

ــاء  ــی و ارتقـ ــدر تاریخـ ــن بنـ ــه ایـ ــی بـ ــق بخشـ رونـ

سطح آن از ملوانی به تجاری خرب داد.

ــذاری  ــه نام گـ ــاره بـ ــن اشـ ــنی، ضمـ ــد محسـ محمـ

ـــام  ـــوی مق ـــتغال« از س ـــد و اش ـــی، تولی ـــاد مقاومت ـــوان »اقتص ـــال 96 به عن س

ـــادر  ـــازمان بن ـــژه س ـــگاه وی ـــتای ن ـــت: »در راس ـــار داش ـــربی، اظه ـــم ره معظ

و دریانـــوردی بـــرای رفـــع محرومیت  زدایـــی در مناطـــق و بنـــادر کمـــرت 

ـــط  ـــل توس ـــاخت داخ ـــی س ـــکول 6۰ تن ـــتگاه باس ـــک دس ـــه، ی ـــعه یافت توس

ـــدازی شـــد.« ـــاب نصـــب و راه ان ـــد منظـــوره تی ـــدر چن بخـــش خصوصـــی در بن

ـــی  ـــق بخش ـــرای رون ـــور ب ـــئوالن کش ـــدات مس ـــه تاکی ـــه ب ـــا توج ـــزود: »ب او اف

ـــات  ـــردم و مقام ـــرر م ـــت های مک ـــن درخواس ـــران و همچنی ـــواحل مک ـــه س ب

ـــاخت  ـــی، س ـــای الیروب ـــاب، برنامه ه ـــدر تی ـــگاه بن ـــاء جای ـــرای ارتق ـــی ب محل

ـــاب  ـــدر تی ـــکول در بن ـــب باس ـــکله ها و نص ـــرات اس ـــیده، تعمی ـــار رسپوش انب

برنامه ریـــزی و اجرایـــی شـــده اســـت.«

مدیـــر اداره بنـــادر و دریانـــوردی شـــهید باهـــرن بنـــدر تیـــاب را بـــه عنـــوان 

ـــی  ـــارت دریای ـــابقه تج ـــه س ـــت ک ـــران دانس ـــادر ای ـــن بن ـــی از قدیمی تری یک

ـــا  ـــود دارد و ب ـــه خ ـــارس را در کارنام ـــی خلیج ف ـــیه جنوب ـــورهای حاش ـــا کش ب

نصـــب ایـــن باســـکول و اقدامـــات دیگـــر، بخشـــی از زیرســـاخت ها بـــرای 

ـــه  ـــی ب ـــه لنج ـــی و ت ـــدر از ملوان ـــن بن ـــاری در ای ـــادالت تج ـــطح تب ـــاء س ارتق

تجـــاری فراهـــم شـــده اســـت.

ـــدر  ـــن بن ـــاری، ای ـــای تج ـــر کارکرده ـــالوه ب ـــرد: »ع ـــان ک ـــنی خاطرنش محس

ـــه گردشـــگری دریایـــی و جـــذب  ـــرای رونـــق بخشـــی ب ـــادی ب ظرفیت هـــای زی

ـــز دارد.« ـــزگان نی توریســـت در رشق اســـتان هرم

بندر تاریخی تیاب مهم تریـــن منطقه ساحلی شهرستان میناب در رشق 

اســـتان هرمـــزگان است که درگذشته یکی از بنادر مهم خطه جنوب ایران 

بـــوده اســـت. بر همین اساس، طرح تبدیل این بندر کوچک به یک بندر 

مدرن چندمنظوره از سال 9۰ با تامین اعتبار از منابع داخلی سازمان بنادر 

در دســـتور کار قرار گرفتـــه اســـت.

مدیرادارهبنادرودریانوردیشهيدباهنرتشریحكرد:

استفادهازظرفيت
كشتیهایمسافریایرانی
درسفرهایبينالمللی

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهرن، دستاوردهای سفر هیات تجاری استان 

هرمزگان به بندر خصب کشور عامن به منظور افزایش تعامالت تجاری، مسافری و 

گردشگری دریایی با این کشور را ترشیح کرد و گفت: »در این سفر برای اولین بار در 

سفرهای مسافری بین املللی از ظرفیت شناورهای ایرانی استفاده شد.«

محمد محســنی که با همراهی هیات تجاری اســتان هرمزگان به این کشور سفر 

کرده بود، با ترشیح دستاوردهای این سفر اظهار داشت: »در راستای اجرای مفاد 

تفاهم نامه مشرتک گسرتش فعالیت های تجاری، مســافری و گردشگری استان 

هرمزگان و اســتان مسندم کشور عامن، به دعوت اســتاندار مسندم در قالب یک 

کارگروه به بندر خصب عامن سفر کردیم.«

او افزود: »مشاور و مناینده استاندار هرمزگان، مدیر و معاون اداره بنادر و دریانوردی 

شهید باهرن، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت و رئیس اتاق بازرگانی اعضای 

هیات تجاری استان هرمزگان را تشکیل می دادند که در مذاکرات و رایزنی های با 

طرف عامنی روند فعلی فعالیت های تجاری، مســافری و گردشگری و چالش ها و 

راهکارهای افزایش مراودات تجاری و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.«

محسنی با اشاره به دستاوردهای این سفر و تصمیامت اتخاذه شده در نشست های 

تخصصی اظهار داشت: »برای رونق بیشرت و بهرت خط مسافری و گردشگری خصب-

قشم- باهرن قرار شد تعامل و مشارکت اجرایی جدیدی انجام شود و با استفاده از رمپ 

متحرک مستقر در بندر شهید باهرن، امکان ارایه خدمات به شناور عامنی به منظور 

انتقال خودروهای شخصی اتباع عامن و ایران به دو کشور فراهم شود.«

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهرن با اشاره به تصمیامت اتخاذ شده به منظور 

ارایه خدمات تسهیل گر برای توسعه خدمات گردشگری و مسافری، گفت: »موضوع 

تبلیغ محیطی فعالیت گردشگری – بندرعباس به خصب و کاهش هزینه های چاپی 

در دو بندر از سوی بخش خصوصی و دولتی صورت می پذیرد.«

به گفته او، فعال سازی تجارت بین بنادر ایران و عامن مطرح و موضوعات صادرات 

میوه و تره بار از ایران به عامن با توجه به فاصله کم بین بندر باهرن و بندر خصب نیز 

مطرح و مقرر شد هر دو طرف برای فعالیت بیشرت این خط تجاری تالش کنند.

محسنی از فعال شدن مرکز تجاری و برپایی مستمر منایشگاه عرضه مستقیم کاالی 

ایرانی در عامن و همچنین افزایش تعامالت بهداشتی و بیامرستانی به عنوان یکی 

دیگر از دســتاوردهای این ســفر ســخن به میان آورد و افزود: »ساخت بیامرستان 

تخصصی چشم و اعزام پزشکان استان به خصب از دیگر تصمیامت اتخاذ شده در این 

سفر بود که بندر شهید باهرن آمادگی کامل خود را برای انتقال تجهیزات و همکاری 

الزم برای تقویت روابط اقتصادی و دریایی دو کشور اعالم کرده است.«

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهرن استفاده از ظرفیت شناورهای ایرانی برای 

اولین بار در مسافرت های بین املللی را از جمله نکات قابل توجه این سفر دانست 

و در پایان خاطرنشان کرد: »این موضوع نشان از توانایی و ظرفیت خوب شناورهای 

ایرانی دارد و یکی از رشوط هیات ایرانی برای برقراری خط مسافری و گردشگری بین 

دو کشور، استفاده از ظرفیت شناورهای ایرانی در این خطوط بوده است.«

ســالسیودوم
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مانا:

موسســـه تحقیقـــی دریایـــی Drewry مســـتقر 

ـــا اعـــالم رشـــد 10 درصـــدی ترافیـــک   در لنـــدن  ب

کانتیـــرنی جهـــان گفـــت: »داده های اولیـــه حاکی 

ـــان  ـــرنی جه ـــک کانتی ـــم ترافی ـــت، حج از آن اس

ــرد و  ــل کـ ــا عمـ ــر از پیش بینی هـ ــی قوی تـ خیلـ

ـــاهد  ـــالدی ش ـــاری می ـــال ج ـــر س ـــای اخی در ماه ه

ـــدت  ـــه م ـــبت ب ـــدی نس ـــودی 10 درص ـــد صع رون

ـــر،  ـــارت دیگ ـــه عب ـــود. ب ـــته ب ـــال گذش ـــابه س مش

ــم  ــری از حجـ ــطح باالتـ ــا سـ ــادر و ترمینال هـ بنـ

ـــارت  ـــار تج ـــه آم ـــد، چنان چ ـــه کردن کاری را تجرب

ـــدی  ـــد 10 درص ـــر رش ـــت ب ـــرنی CTS دالل کانتی

ـــده دارد.« ـــر ش ـــان ذک ـــدت زم ـــک در م ترافی

هفت دریا:

وزارت زمیـــن، زیرســـاخت، حمـــل و نقـــل 

و گردشـــگری ژاپـــن )MLIT( بـــا تشـــکیل 

کنرسســـیوِم تحقیقاتـــی پـــروژه سیســـتم حمـــل 

 MOL ــتیرانی ــور کشـ ــا حضـ ــودکار بـ ــل خـ و نقـ

ژاپـــن، رشکـــت مهندســـی و کشتی ســـازی 

میتســـوی، رشکـــت تکنولـــوژی هواپیامیـــی و 

ـــی  ـــوم دریای ـــوژی و عل ـــگاه تکنول ـــدری، دانش بن

توکیـــو، رشکـــت مهندســـی Class NK، اتحادیـــه 

تحقیقـــات تکنولـــوژی شـــناورهای ژاپـــن و 

آزمایشـــگاه های Mitsui Zosen از راه انـــدازی 

ــرب داد. ــتم خـ ــن سیسـ ایـ

روابط عمومی بندر آبادان:

مجـــوز تاســـیس و ســـاخت بنـــدر صیـــادی و 

اســـکله شـــناور خـــور ابوخضیـــر توســـط نورالدیـــن 

علی آبـــادی  عضـــو هیـــات عامـــل، معـــاون 

ـــس  ـــی و ریی ـــر بنای ـــور زی ـــعه ام ـــی و توس مهندس

کمیتـــه صـــدور مجـــوز ســـازه های دریایـــی 

ــه مـــدت یـــک  ــوردی  بـ ــادر و دریانـ ــازمان بنـ سـ

ــد. ــد شـ ــال متدیـ سـ

روابط عمومی بوشهر:

محمـــد شـــکیبی نســـب معـــاون دریایـــی و بندری 

ـــا  اداره کل بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان بوشـــهر، ب

ـــه  ـــکی ب ـــداد پزش ـــات ام ـــه عملی ـــه این ک ـــاره ب اش

ـــام  ـــت انج ـــا موفقی ـــش HENNA ب ـــه نفتک خدم

ــناور  ــرار شـ شـــد، گفـــت: »در پـــی اعـــالم اضطـ

یـــاد شـــده کـــه از جزیـــره خـــارگ بـــه ســـمت بنـــدر 

عســـلویه در حـــال تـــردد بـــود و مبنـــي بـــر بیـــامری 

یکـــی از خدمـــه بالفاصلـــه هامهنگی هـــای الزم 

ــزام  ــه اعـ ــه منطقـ ــادی 6 بـ ــناور هـ ــام و شـ انجـ

شـــد.«

معاونبنادرودریانوردیاستانبوشهرخبرداد:

پيشرفتفيزیکی۴6درصدی
درتوسعهبندرنگين

فاز نخســت طرح پایانه کانتیرنی بندر بوشــهر در جزیره نگین به عنــوان یکی از 

پروژه های سفر سال 93 رئیس جمهوری به بوشهر، 46 درصد پیرشفت فیزیکی دارد.

مسعود قاسمیان، معاون فنی و نگهداری بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: »با 

توجه به این که محدوده 5۰ هکتاری بندر بوشهر با وجود افزایش 1۰ هکتار، پاسخگوی 

توسعه این بندر نبود، طرح توسعه آن در مجموعه جزیره نگین در قالب سه آیتم اصلی 

پایانه کانتیرنی، پایانه چند منظوره و اسکله کاالی فله و مایع در دستور کار قرار گرفت.«

او اضافه کرد: »محدوده جزیره نگین 47۰ هکتار است که پروژه های پیش بینی شده 

در مساحتی حدود 2۰۰ هکتار اجرا می شود و مابقی نیز اراضی پشتیبانی هستند که 

مطابق با توسعه بنادر نسل سوم،  صنایعی با کاربرد مختلف در آن قرار می گیرد و پسکرانه 

استان را تا شــعاع قابل توجهی پوشــش می دهد.« او افزود: »توسعه بندر بوشهر در 

مجتمع بندری نگین دارای فازها و اولویت های برنامه ریزی شده ای است که نخستین 

گام آن اجرای طرح پایانه کانتیرنی به طول 3۰۰ مرت و 15 هکتار اراضی پسکرانه است 

که البته خوشبختانه از طریق جذب رسمایه بخش خصوصی صورت پذیرفته است.«

قاسمیان یادآور شد: »هم اکنون عملیات اجرایی این طرح در دست اجراست و پیرشفت 

فیزیکی آن 46 درصد است و حدود 71 درصد خرید مصالح ساختامنی و 61 درصد 

شمع کوبی آن نیز انجام شده است.« او افزود: »روند اجرای فاز اول پایانه کانتیرنی هم 

اکنون مطلوب و انتظار است تا آخر شهریورماه امسال به پایان برسد.«

قاسمیان با اشاره به این که برای اجرای سه پایانه بندر بوشهر )واقع در جزیره نگین( 

شــش هزار و 3۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شــده بود که توســط بخش خصوصی 

رسمایه گذاری می شود ادامه داد: »گام دوم 3۰۰ مرت اسکله دیگر و 15 هکتار اراضی 

پسکرانه ای است که مجموع پایانه کانتیرنی را کامل می کند.«

او اضافه کرد: »نگاهی نیز به نهایی ســازی قراردادهای پایانه چند منظوره داریم که 

این طرح نیز یک پست اسکله دارد و شامل 1۰ هکتار اراضی پسکرانه ای است که در 

مجاورت آن کارهای مربوط به پایانه کاالی فله و مایع نیز به موازات انجام می شود.«

قاسمیان با اشــاره به دلیل زمان بر شدن اجرای طرح توســعه بندر بوشهر در جزیره 

نگین ترصیح کرد: »مطالعات مهندسی انجام شده روی طرح مجتمع بندری نگین و 

رعایت معیارها و لحاظ استانداردهای بین املللی پایانه های کانتیرنی، زمان زیادی را 

می طلبید و نشست های متعددی برای آن برگزار شد. هم چنین مصنوعی بودن جزیره 

نگین، موضوعی بود که در ابتدا مطالعات بیشرتی را می طلبید.«

او گفت: »این جزیره به دلیل مصنوعی بودن، رشایط خاصی داشت و روان گرایی خاک 

باعث شد تا با دقت بیشرتی پیش برویم که در سال های آتی با بهره برداری از پایانه ها 

با مشکلی روبه رو نشویم.«

قاسمیان ادامه داد: »در این ارتباط تاکنون متخصصان و مشاوران زبده ای از سازمان 

بنادر و دریانوردی روی آن کار کردند تا پروژه به بهرتین شکل ممکن اجرایی شود.«

او گفت: »مجموعه این مطالعات در نهایت منجر به طرحی شد که هم اکنون روند اجرای 

آن در دست اجراست و استانداردهای الزم مطابق با معیارهای بنادر توسعه یافته دنیا در 

آن رعایت می شود.« قاسمیان یادآور شد: »در مجتمع بندری نگین اجرای طرح ها به دو 

بخش تقسیم می شوند، اولی: بخش اجرای طرح هایی است که از طریق جذب رسمایه 

بخش خصوصی انجام می شود و بخش دیگر نیز پروژه هایی است از طریق سازمان بنادر 

و دریانوردی انجام می شود.«
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الیروبیكانالدسترسی
وحوضچهبندرفریدونکنار

عاملترددآسانتر
كشتیها

رییـس اداره بندر فریدونکنـار از الیروبی کانال و حوضچه 

دسرتسـی این بنـدر به منظـور تردد آسـان تر کشـتی ها با 

رصف هزینه ای بیش از 2۰ میلیارد ریال خرب داد. 

سـید جواد اوصیـا در دومین جلسـه شـورای اداری سـال 

96 شهرسـتان فریدونکنار با اعالم این مطلب افـزود: »در 

عملیات الیروبـی، عمق کانـال از 3/5۰ مرت قبلـی هم اکنون به 4/2۰ مرت رسـیده 

اسـت. در گذشـته به دلیل الیروبی نشـدن ورود کشـتی ها بـه این بندر راکد شـده 

بود کـه در حال حارض به سـمت ایجاد تحرک در بندر قدم برداشـته شـده اسـت.«

او با اشـاره بـه این که برای نخسـتین تجربـه، این بندر بـه بخش خصوصـی واگذار 

شده است، ترصیح کرد: »در گذشـته پرسنل بندر تا هفت ماه حقوق نگرفته بودند 

و اکنـون بـا پیگیـری جـدی بـرای وصـول حقـوق معـوق کارگـران رشکـت راهربان 

و سـایر رشکت هـای اقـامری، مطالبات کارکنـان به حدود صفر رسـیده اسـت.«

اوصیــا با بیــان این کــه در شــش ماهــه گذشــته اقدامــات و فعالیت های موثــری در 

بندر فریدونکنار محقق شــده اســت، خاطرنشــان کرد: »نخســتین مانور تجســس 

 و نجــات دریایــی و مقابلــه بــا آلودگــی دریایــی در ایــن بنــدر برگــزار شــده اســت.«

ــور بنــدری واجــد  ــار گفــت: »جــذب و اســتقرار اپرات ــدر فریدونکن  رییــس اداره بن

صالحیــت در راســتای بهبــود کیفیــت خدمــات بنــدری و افزایــش رضایتمنــدی 

رشکت هــای کشــتیرانی و صاحبــان کاال نیــز در بنــدر فریدونکنــار تحقــق یافتــه 

اســت.«

او از اجـرای پـروژه سـیلوی 3۰ هزار تنـی غالت بـا 6۰ درصد پیرشفـت فیزیکی در 

بنـدر فریدونکنار خـرب داد و اظهـار کـرد: »مجوز از سـازمان بنـادر و دریانـوردی در 

خصـوص احـداث بـرج کنـرتل و مخابـرات دریایـی کـه در حـال حـارض در مرحله 

انتخـاب مشـاور قـرار دارد، اخذ شـده اسـت.«

اوصیا با اشاره به آماده سـازی و تحویل ساختامن گارد و استقرار کارکنان در محل، 

افزود: »تکمیل پروژه ایسـتگاه آتش نشانی و تشکیل تیم آتش نشـانی با استفاده از 

نیروهای بومی در بندر فریدونکنار در دستور کار قرار دارد.«

او ترصیح کرد: »ممیزی شـش ماهه از ایسـتگاه های مخابراتی غیر وابسـته شامل 

شیالت بابلرس، حفاظت منابع اسـتان مازندران، حفاظت منابع بابلرس و حفاظت 

منابع چپکرود جویبار در راسـتای صیانت از فرکانس های مخابـرات دریایی انجام 

شـده است.«

اوصیـا بیـان کـرد: »کنـرتل و بازرسـی از 25 فرونـد کشـتی تجـاری و 38 فرونـد 

شـناورهای صیـادی و تفریحـی در راسـتای اجـرای کنوانسـیون های بین املللـی 

نجـات جـان انسـان ها، دریانـوردان و محیط زیسـت دریایـی را نیـز داشـته ایم.«

درراستایایفایمسئوليتهایاجتماعی

كشتيرانیجمهوری
اسالمیایرانآبرسانیبه

بلوچستانراآغازكرد
ــئولیت های  ــای مسـ ــتای ایفـ ــران در راسـ ــالمی ایـ ــوری اسـ ــتیرانی جمهـ کشـ

اجتامعـــی خـــود برخـــی از روســـتاهای محـــروم در جنـــوب سیســـتان و بلوچســـتان 

را آب رســـانی می کنـــد.

 معـــاون اداری و منابـــع انســـانی کشـــتیرانی جمهـــوری اســـالمی ایـــران بـــه همـــراه 

ـــتان  ـــه شهرس ـــفری ب ـــت در س ـــت محیط زیس ـــازمان حفاظ ـــران س ـــی از مدی برخ

ـــه  ـــاز در جنـــوب سیســـتان و بلوچســـتان کلنـــگ احـــداث شـــبکه آب رســـانی ب رسب

ـــد. ـــن زدن ـــه زمی ـــتان را ب ـــن شهرس ـــاری ای ـــروم کش ـــتای مح روس

ـــن  ـــران در ای ـــالمی ای ـــوری اس ـــتیرانی جمه ـــانی کش ـــع انس ـــاون اداری و مناب مع

مراســـم بـــا اشـــاره بـــه توجـــه ویـــژه ایـــن رشکـــت بـــه مناطـــق محـــروم ســـاحلی 

ــی،  ــئولیت های اجتامعـ ــای مسـ ــتای ایفـ ــت: »در راسـ ــار داشـ ــدری اظهـ و بنـ

ـــال  ـــی س ـــای دریای ـــش ارگان ه ـــران در هامی ـــالمی ای ـــوری اس ـــتیرانی جمه کش

گذشـــته، متعهـــد شـــد بـــه برخـــی از روســـتاهای محـــروم جنـــوب سیســـتان و 

بلوچســـتان آب رســـانی کنـــد.«

ـــش از  ـــاری بی ـــا اعتب ـــزود: »ب ـــروژه اف ـــن پ ـــات ای ـــح جزئی ـــا ترشی ـــوی ب ـــا تق علیرض

3۰۰میلیـــون تومان،15۰۰نفـــر از اهالی روســـتای کشـــاری شهرســـتان رسبـــاز در 

ـــوند.« ـــز می ش ـــه آب مجه ـــانی و تصفی ـــبکه آب رس ـــه ش ـــاه ب ـــدت دو م م

ایـــن طـــرح اظهـــار امیـــدواری کـــرد: »بـــا ایـــن اقـــدام کشـــتیرانی جمهـــوری 

اســـالمی ایـــران، ســـایر ارگان  دریایـــی نیـــز بـــه مناطـــق محـــروم توجـــه ویـــژه کننـــد.«

همچنیـــن در ایـــن مراســـم معـــاون محیط زیســـت دریایـــی ســـازمان حفاظـــت 

محیط زیســـت بـــا اشـــاره بـــه هامهنگـــی و همدلـــی میـــان 18 ارگان هـــای دریایـــی 

ـــدام  ـــز اق ـــا نی ـــایر ارگان ه ـــده، س ـــش آین ـــرد: »در هامی ـــدواری ک ـــار امی ـــور اظه کش

ـــد.« ـــور کنن ـــاحلی کش ـــروم س ـــق مح ـــه مناط ـــانی ب ـــه خدمات رس ب

پرویـــن فرشـــچی بـــا اشـــاره بـــه توجـــه ویـــژه کشـــتیرانی جمهـــوری 

اســـالمی ایـــران بـــه مســـئولیت های اجتامعـــی خاطرنشـــان کـــرد: 

»مقـــرر شـــده اســـت متامـــی ناوگان هـــای دریایـــی ایـــن رشکـــت مزیـــن 

یـــی شـــوند.« نقـــراض دریا  بـــه منـــادی از گونه هـــای در حـــال ا

ـــتان و  ـــوب سیس ـــر در جن ـــزار نف ـــش از 17۰ه ـــی بی ـــا جمعیت ـــاز ب ـــتان رسب شهرس

ـــن شهرســـتان روســـتایی و تنهـــا  بلوچســـتان واقـــع اســـت. 92درصـــد جمعیـــت ای

ـــا 635 روســـتا بعـــد  هشـــت درصـــد در شـــهر زندگـــی می کننـــد. ایـــن شهرســـتان ب

از چابهـــار کمرتیـــن رضیـــب آب رســـانی را در سیســـتان و بلوچســـتان داراســـت 

به طوری کـــه تنهـــا 33درصـــد از جمعیـــت ایـــن شهرســـتان مجهـــز بـــه شـــبکه 

ـــا ســـهمیه تنهـــا 15لیـــرت در روز،  آب رســـانی هســـتند و بقیـــه به صـــورت ســـقایی و ب

ـــود. ـــانی می ش ـــوده آب رس ـــی فرس ـــط ناوگان توس
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خارجسازی31شناورغرق
شدهدربندرگناوه

معـــاون فنـــی و نگهـــداری اداره کل بنـــادر اســـتان بوشـــهر گفـــت: »31 فرونـــد 

ــرون  ــارس بیـ ــق خلیج فـ ــاوه از عمـ ــدر گنـ ــای بنـ ــده در آب هـ ــرق شـ ــناور غـ شـ

کشـــیده شـــد.«

ــوردی  ــادر و دریانـ ــداری اداره کل بنـ ــی و نگهـ ــاون فنـ ــمیان، معـ ــعود قاسـ مسـ

ـــا  ـــال های 92 ت ـــناور در س ـــامر ش ـــن ش ـــت: »ای ـــاره گف ـــن ب ـــهر در ای ـــتان بوش اس

95 در کانـــال ورودی و خروجـــی بنـــدر گنـــاوه غـــرق و رهـــا شـــده اند کـــه وجـــود 

ـــال ســـبب ایجـــاد مشـــکالتی  ـــن کان ـــروق در ای ـــن شـــناورهای مغ طوالنی مـــدت ای

ـــود.« ـــده ب ـــدر ش ـــن بن ـــناورها در ای ـــردد ش در ت

او اضافـــه کـــرد: »وجـــود 31 شـــناور غـــرق شـــده مشـــکالتی از جملـــه کاهـــش ایمنی 

تـــردد دریانـــوردی، بـــروز تصـــادف شـــناورها، نارضایتـــی رشکت هـــای کشـــتیرانی و 

ـــه  ـــه، افزایـــش تدریجـــی ورود آالینده هـــا از شـــناورها ب ـــوردان فعـــال در منطق دریان

ـــته  ـــی داش ـــتی را در پ ـــط زیس ـــرات محی ـــروز مخاط ـــال آن ب ـــه دنب ـــی و ب ـــط آب محی

ـــت.« اس

قاســـمیان اظهـــار داشـــت: »دریافـــت گزارش هـــای متعـــدد از ســـوانح دریایـــی 

ـــتور کار  ـــه را در دس ـــج مغروق ـــد لن ـــازی 31 فرون ـــاوه، خارج س ـــدر گن ـــال بن در کان

معاونـــت فنـــی و نگهـــداری اداره کل بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان بوشـــهر قـــرار داد.«

او گفـــت: »در ایـــن ارتبـــاط پـــس از گرفـــن ســـند تامیـــن دلیـــل از مراجـــع قضایـــی، 

بازدیدهـــای میدانـــی توســـط کارشناســـان معاونـــت فنـــی و نگهـــداری و منایندگان 

ــی از  ــاء، یکـ ــتعالم بهـ ــات اسـ ــزاری ترشیفـ ــا برگـ ــد و بـ ــاز شـ ــروژه آغـ ــاور پـ مشـ

ـــد.« ـــاب ش ـــروژه انتخ ـــکار پ ـــوان پیامن ـــاوه به عن ـــدر گن ـــی بن ـــکاران بوم پیامن

ــور رشوع  ــه به منظـ ــای مغروقـ ــت لنج هـ ــپس موقعیـ ــه داد: »سـ ــمیان ادامـ قاسـ

ــه  ــه پیامنـــکار مربوطـ ــازی ثبـــت و پـــس از عکس بـــرداری بـ عملیـــات خارج سـ

ــد.« ــل شـ ــازی تحویـ ــات خارج سـ ــور رشوع عملیـ به منظـ

او اظهـــار کـــرد: »ایـــن عملیـــات ابتـــدا از ســـمت راســـت و بیرونـــی کانـــال آغـــاز شـــد و 

ـــه امتـــام رســـید و الشـــه های  ـــال ب پـــس از پاک ســـازی در بخـــش ســـمت چـــپ کان

خـــارج شـــده بـــه محـــل، از پیـــش تعییـــن شـــده منتقـــل شـــدند.«

روابط عمومی بوشهر:

محمد مهدي بنچاری مدیرکل بنادر و دریانوردی 

استان بوشهر از ســاخت موج شکن بندر خارگ 

خرب داد و افزود: »صیادان ایــن جزیره  به منظور 

جلوگیــری از برخورد مــوج با قایق ها در اســکله 

مروارید خارگ خواستار ایجاد موج شکن  شدند 

کــه بــا پیگیری هــای صــورت گرفته و بررســی 

کارشناسان این اداره کل ساخت این موج شکن 

از آبان ماه سال گذشــته آغاز و بعد از شش ماه  با 

اعتباری بيش از 10 میلیارد ریال به پايان رسيد.« 

 

روابط عمومی بندر شهید رجایی:

محمــد ســعید نــژاد معــاون وزیــر راه و مدیرعامل 

ســازمان بنــادر و دریانــوردی، از آغــاز عملیــات 

اجرایــی ســاخت ســه اســکله جدیــد در بنــدر 

ــون  ــش 34 میلی ــور افزای ــی به منظ ــهید رجای ش

تنــی ظرفیــت صــادرات فرآورده هــای نفتــی 

در ایــن بنــدر خــرب داد و گفــت: »بــا توجــه بــه 

طرح هــای توســعه ای در حــوزه نفت و گاز کشــور 

ــوزه  ــد در ح ــای جدی ــاد ظرفیت ه ــه ایج ــزم ب مل

ــاخت هایی  ــداث زیرس ــه اح ــتیم ک ــدری هس بن

همچــون اســکله یکــی از مهم تریــن برنامه هــای 

دولــت اســت. بــا توانایــی کــه در پیامنــکاران 

داخلــی وجــود دارد، امیدواریــم ظــرف 18 مــاه 

آتــی دو پســت اســکله آمــاده و پســت ســوم نیز تا 

ــد.« ــرداری برس ــه بهره ب ــده ب ــاه آین 24 م

پايگاه خربي وزارت راه و شهرسازي: 

حبیب اله طاهرخانی، عضو هیات مدیره رشکت 

عمران شــهرهای جدید، با تاکید بر این که شهر 

جدید تیس می تواند فرصتی برای پاسخگویی به 

بخشی از نیازهای حاشیه نشینان دو شهر چابهار 

و کنارک باشــد گفت: »بــا وجود ایــن امر، تیس 

منی تواند به تنهایی همه مشکالت حاشیه نشینی 

موجود در منطقه را رفــع کند و فعاالن اقتصادی 

باید در کنار بحث های توســعه ای برنامه ای ویژه 

جهت رسیدگی به این بحران تهیه کنند.«

خربگزاري مهر:

 موسســه تحقیقی دریایی Drewry مستقر در 

لندن اعــالم كرد: »داده هــای اولیه حاکــی از آن 

اســت، حجم ترافیــک کانتیرنی جهــان خیلی 

قوی تــر از پیش بینی هــا عمل کــرد و در ماه های 

اخیر سال جاری میالدی شاهد روند صعودی 10 

درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود. 

تجارت درون منطقه ای به عنوان محرک اصلی و 

ترافیک دریایی دور از ساحل به ترتیب رشد 17 و 

7 درصدی را به منایش گذاشتند.«
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دیدارمدیربندرچاناكاله
تركيهازبندرتجاریلنگه

مدیر بندرچاناکاله ترکیه ضمن دیدار از بخش های مختلف بندر تجاری لنگه برای 

صادرات مواد معدنی از طریق این بندر مهم در جنوب ایران به کشــور کویت اعالم 

آمادگی کرد.

حمید زنگانه معاون دریایی و بندری بندرلنگه در نشســت مشــرتک با مدیر بندر 

خصوصی چاناکاله ترکیه و رشیک تجاری او، اظهار داشت: »بندرلنگه از دیرباز با 

کشورهای حوزه خلیج فارس مراودات دریایی داشته و با توجه به نزدیکی به صنایع 

انرژی بر جنوب کشور و وجود معادن معدنی در این منطقه، پتانسیل خوبی برای 

افزایش همکاری در متام زمینه ها به خصوص صادرات مواد معدنی وجود دارد.«

او ضمن بیان این مطلب که در بخش های مختلف اقتصادی دو کشور مشرتکات 

فراوانی وجود دارد، ابراز امیدواری کرد تعامالت تجاری بین دو کشور در زمینه حمل 

و نقل دریایی افزایش یابد.

علی آکتوپراک مدیر بندر خصوصی چاناکاله، توسعه مناســبات تجاری در متام 

زمینه ها به ویژه در بخش صادرات مواد معدنی را خواستار شد و گفت: »امیدواریم در 

آینده ای نزدیک و پس از آماده شدن رشایط الزم بتوانیم از طریق مرز دریایی بندرلنگه 

با صــادرات مواد معدنی به کشــور کویت رسآغاز فصل جدیــدی از همکاری های 

فی مابین دو کشور باشیم.«

در ادامه، مدیر بندر خصوصی چاناکاله ضمن بازدید از تجهیزات بندری و اسکله های 

عملیاتی بندرلنگه به بحث و تبادل نظر و بررسی ظرفیت های بندر و امکان سنجی و 

راهکارهای روش انجام کار پرداخت.

مدیرادارهبنادرودریانوردیلنگهخبرداد:

جهشهفتبرابریعمليات
كانتينریدربندرلنگه

مدیر اداره بنادر و دریانوردی لنگه از هفت برابر شدن حجم 

عملیات جابه جایی محموله های کانتیرنی در این بندر طی 

دو ماهه نخست سال جاری خرب داد.

محمود صابری، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد بنادر غرب 

استان هرمزگان طی دوره زمانی دو ماه نخست سال 96، 

اظهار داشت: »در مدت یاد شــده، یک میلیون و 526 هزار و 56۰ تن انواع کاالی 

نفتی و غیرنفتی در این بنادر تخلیه و بارگیری شــد که از این میزان، یک میلیون و 

278 هزار و 518 تن به فرآورده های نفتی و 248 هزار تن نیز به کاالهای غیرنفتی 

اختصاص دارد.«

او خاطرنشان کرد: »از مجموع عملیات انجام شده، ترانزیت کاالی غیرنفتی با رشد 

چشمگیر 87 درصدی به رقم 32 هزار و 114 تن رسید.«

صادراتغيرنفتی۵9درصدافزایشیافت
این مقام مسئول حجم صادرات کاالهای غیرنفتی را 94 هزار و 398 تن اعالم کرد و 

افزود: »این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 59 درصد افزایش داشته است.«

به گفته صابری، عمده کاالهای صادر شده از طریق این بندر شامل مواد معدنی و 

مصالح ساختامنی از جمله شن و ماسه بوده که روانه بازار کشورهای حوزه خلیج فارس 

شده است.

 

جهشهفتبرابریعملياتكانتينری
مدیر بنادر غرب هرمزگان با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای گسرتش فعالیت های 

پیرشفته بندری و کانتیرنی کردن روند تخلیــه و بارگیری کاال در بندر لنگه گفت: 

»با انجام طرح توســعه دریایــی در این بندر طی ســال های اخیــر و فراهم کردن 

زیرساخت ها، اعامل تخفیفات گمرکی و ترانشیپی در بندرلنگه شاهد رونق عملیات 

تخلیه و بارگیری کانتیرنی بودیم که حجم این عملیات به TEU 316 طی دو ماهه 

نخست سال جاری رسید و افزایش چشمگیر 587 درصدی را رقم زد.«

رشد8درصدیترابریمسافراندربندرلنگه
صابری رشد جا به جایی مسافران دریایی در بندر لنگه را مثبت اعالم کرد و گفت: »از 

آغاز سال جاری تا ابتدای خردادماه جاری، جمعیتی نزدیک به 82 هزار نفر مسافر 

از طریق بنادر غرب استان هرمزگان ترابری شد که سهم بندر لنگه بیش از 18 هزار 

نفر بوده که رشد هشت درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسید.«

مدیر اداره بنادر و دریانوردی لنگه در پایان تعداد شناورهای ورودی به بندرلنگه طی 

دوماهه نخست سال جاری را 783 فروند اعالم کرد و افزود: »از این میزان، 84 فروند 

شناور باالی هزار تن و 699 فروند از شناورهای پهلو گرفته، کمرت از هزار تن ظرفیت 

بارگیری داشته اند.«
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CMACGMراهکاربهينه
FreightHubفرانسهو

آلمانبرایلغوسفارشدر
لحظهآخر

رشکت FreightHub آملان در خصوص لغو بار لحظه آخری راهکارهایی را با استفاده 

از دیجیتالی شدن ارائه داد.

ابتدای ماه جاری رشکت CMA CGM از تصمیم خود برای حذف جریمه حاصل از 

لغوهای لحظه آخری از شامل اروپا خرب داد. 

بر اساس این گزارش، رشکت FreightHub به عنوان یک رشکت فورواردر برای آسیا 

به اروپا قانون پرداخت جریمه در ازای لغو ســفارش حمل بار را ملغی اعالم کرد و از 

نظامی خرب داد که طی آن صاحبان بار با سابقه خوش قولی فضای الزم برای سفارش 

را خواهند داشت و این در حالی اســت که صاحبان کاال با سابقه نه چندان خوب 

شانس کمرتی برای استفاده از فضای بار اضافی خواهند داشت. 

پیش از این به دلیل عرضه باالی کشتی در عرصه حمل و نقل، قانون جریمه در قبال 

لغو سفارش بار بی نتیجه مانده بود و صاحبان کاال از پرداخت جریمه امتناع می کردند 

و یا کشتیرانی خود را تغییر می دادند. کشتیرانی ها نیز به منظور جلوگیری از رضر 

حاصله از لغوهای لحظه آخری، بار بیشــرتی را برای هر کشتی در نظر می گیرند. 

در این حال رشکت FrieghtHub رشکت های کشتیرانی را به تفکر در خصوص این 

سوال دعوت کرده اســت که آیا  در زمانی که با عرضه مازاد کشتی روبه رو هستیم و 

کرایه ها در بهبود نسبی به رس می برند، قانون پرداخت جریمه از سوی صاحبان کاال 

تصمیم درستی است یا خیر؟

این رشکت، مشکل موجود را با دیجیتالی کردن اطالعات خود تا حد زیادی برطرف 

می کند به طوری که  اطالعاتی حاوی مشــرتیان خوش قول و بدقــول را در ذخیره 

فضا برای بارشان در کشتی مدنظر قرار می دهد. در این روش به جای رضر دهی و 

نارضایتی مشرتیان برای رزرو نکردن بارشان در کشتی و در جایی که به عنوان فضا 

برای لغو حمل برخی بارها در نظر گرفته شده بود، مشرتیان خوش قول در گرفن 

جای بار اضافی در اولویت قرار می گیرند. 

این رشکت به گفته مدیرعامل آن پنج تا شش فروند کشتی دارد و به نقل از رشکت 

CMA CGM عنوان کرد: »برای هر چهار رزرو فضا در کشــتی، تنها سه کانتیرنبر 

منایان خواهند شد.«

رشکت FreightHub آملان 25۰ مشرتی دارد که از طریق پورتال آن اقدام به رزرو جا 

در کشتی برای بارهای کانتیرنی یا فله خود می کنند. این رشکت همچنین در 12۰ 

بندر در آسیا، و 2۰ بندر اروپا و مدیرتانه خدمت رسانی می کند.

مارین نیوز: 

بزرگرتیـــن و پیرشفته تریـــن کشـــتی اکتشـــاف 

و منونه بـــرداری املـــاس جهـــان فعالیـــت خـــود 

ـــک  ـــرد. مال ـــاز ک ـــا آغ ـــور نامیبی ـــای کش را در آب ه

ایـــن کشـــتی 157 میلیـــون دالری رشکـــت 

ـــا  Debmarine Namibia اســـت.دمبارین نامیبی

تنهـــا رشکـــت در جهـــان اســـت کـــه بـــه اســـتخراج 

ـــت  ـــن رشک ـــتغال دارد. ای ـــاس اش ـــاحلی امل فراس

ـــاز  ـــالدی آغ ـــال 2002 می ـــود را در س ـــت خ فعالی

کـــرده و تـــا ســـال 2016 موفـــق بـــه اســـتخراج 

ـــده  ـــاس ش ـــرات امل ـــون قی ـــه 1/2میلی ـــک ب نزدی

اســـت.

تین نیوز:

بــه نقــل از worldmaritimenews، بــر اســاس 

آن چه اعالم شــده است، کاسکو شــش شناور با 

 Shanghai از کشتی سازی TEU ظرفیت 21 هزار

Waigaoqiao خریداری کرده است. روزنامه چین 

اعالم کرد این رسمایه گذاری از سوی این رشکت 

منجــر به گســرتش خطوط آســیا به اروپــا برای 

معامالت جدید و تجارت آزاد می شود. این شناورها 

در ســال 2018 و با هزینه ای بیــن 157 تا 161 

میلیون دالر تحویل می شوند. گفته می شود این 

معامله در اوايل ماه می انجام شده است.

 

مانا: 

 LNG بزرگرتیـــن کشـــتی سوخت رســـان

ــال  ــاخت سـ ــه Cardissa سـ ــوم بـ ــان موسـ جهـ

  cum 500 2017، بـــا ظرفیـــت شـــش هـــزار و

 Shell Gas & متعلـــق بـــه رشکـــت خصوصـــی

Power Developments B.V هلنـــد اســـت. ايـــن 

ـــیا  ـــرک آس ـــس از ت ـــه پ ـــان ك ـــتي سوخت رس كش

بـــه ســـمت روتـــردام هلنـــد در حرکـــت اســـت، 

شـــناورهایی بـــا ســـوخت مذکـــور را در اروپـــا، 

تحویـــل خواهـــد داد و هـــم اکنـــون در 100 مایلـــی 

ــرار دارد. ــزی قـ ــدر Sabang اندونـ ــاحل بنـ سـ

مانا:

ــت و  ــازمان مدیریـ ــس سـ ــی، ريیـ ــد حاجتـ امیـ

برنامه ریـــزی خوزســـتان گفـــت: »بـــر اســـاس 

مـــاده 112 قانـــون برنامـــه ششـــم توســـعه، 

آبـــراه اســـرتاتژیک ارونـــدرود به طـــور کامـــل 

الیروبـــی خواهـــد شـــد. الیروبـــی ارونـــدرود بـــر 

اســـاس معاهـــده بین املللـــی 1975الجزایـــر 

در مـــدت چهـــار ســـال انجـــام خواهـــد شـــد. بـــا 

الیروبـــی ارونـــدرود امـــکان پهلـــو گرفـــن و تـــردد 

کشـــتی های بـــزرگ و اقیانوس پیـــام بـــا ایمنـــی 

ــود.« ــم می شـ ــم فراهـ ــراه مهـ ــن آبـ ــاال در ایـ بـ
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جزایروبنادرمهم
در آب هــاى رشقــى و غرىب قطــر جزایرى قــرار گرفته 

Fasht-( ــت الدیبل ــا فش ــن آن ه ــه مهم تری ــت ک اس

O-Al-Daibal( و حــوار )HAWAR( اســت. ایــن 

جزایر بــه دلیــل موقعیــت اســرتاتژیک و منابع نفتى 

کشــف شــده در ســال هاى اخیــر از اهمیت فــراواىن 

ــک  ــر نزدی ــن جزای ــى از ای ــتند. برخ ــوردار هس برخ

ــواحل  ــا دور از س ــاره اى از آن ه ــر و پ ــاى قط کرانه ه

ــن  ــوار بزرگ تری ــت. ح ــده اس ــع ش ــور واق ــن کش ای

ایــن جزایر اســت کــه بالفاصله بعــد از ســاحل غرىب 

شــبه جزیره قطــر و مقابــل رسزمیــن اصــى بحریــن 

قــرار گرفتــه و موضــوع اصى اختــالف و بحــران بین 

ایــن دو کشــور اســت.

بنــدر بــازرگاىن دوحــه )Doha( از مجهزتریــن بنــادر 

قطــر محســوب مى شــود کــه در کنــار شــهر دوحــه 

واقــع شــده اســت. دو بنــدر مهــم دیگــر شــامل 

زکریــت )Zakrit( در ســاحل غــرىب و ام ســعید 

)UMM Said( در رشق ایــن کشــور هســتند کــه 

پــس از کشــف نفــت توســعه یافتنــد. زکریــت 

بنــدرى مناســب بــرای واردات کاال از بحرین توســط 

کشــتى هاى کــم عمــق اســت. در حــاىل کــه 

ــراى تانکرهــا و کشــتى هاى  ام ســعید لنگرگاهــى ب

اقیانوس پیام اســت. توســعه ام ســعید کامــال مرتبط 

ــراى  ــاً ب ــدر اساس ــن بن ــوده و ای ــت ب ــف نف ــا کش ب

ــت. ــده اس ــیس ش ــى تأس ــادرات نفت ص

اقتصاد
منبــع درآمــد ارزی کشــور، صــادرات نفــت و گاز 

اســت. قطــر ســومین کشــور دارنــده ذخایــر گاز پس 

از روســیه و ایــران اســت. اقتصــاد قطــر یــک اقتصاد 

کامــال وابســته بــه گاز محســوب می شــود اگــر چــه 

ایــن کشــور درآمدهــای دیگــر نظیــر گردشــگری 

ــده  ــال آین ــرای 2۰۰ س ــره گازی اش، ب دارد؛ و ذخی

کافــی تخمیــن زده شــده اســت. قطــر بــه علــت 

پیش دســتی در بهره بــرداری از منطقــه گازی پــارس 

جنوبی، توانســته اســت بیــش از ایران از ایــن میدان 

ــه  ــد و ب ــتخراج کن ــی اس ــرتک، گاز طبیع گازی مش

رشــد رسیــع اقتصــادی دســت یابــد. در حالــی کــه 

ــه  ــد را تجرب ــه 2۰درص ــک ب ــد نزدی ــور رش ــن کش ای

می کنــد. همچنیــن برگــزاری جــام جهانــی 2۰22 

فرصتــی طالیــی بــرای اقتصــاد ایــن کشــور خواهــد 

بــود. قطــر عضــو ســازمان کشــورهای صــادر کننــده 

ــک اســت. نفــت، اوپ

ریشهتنشميانعربستانوقطر
جرقه بحــران در روابــط قطر با عربســتان و بــه دنبال 

آن بحریــن، امــارات، مــرص و یمــن بــا ســخنان امیــر 

قطــر در حامیــت از ایــران زده شــد؛ امــا واقعیــت این 

بحرانمنطقهایقطرونقشجامعهدریاییوبندریایران

ـــع شـــده اســـت.  ـــارس واق ـــی خلیج ف ـــه و در بخـــش جنوب ـــاره آســـیا و در رشق شـــبه جزیره عربســـتان، در خاورمیان ـــی ق ـــوب غرب ـــی در جن قطـــر کشـــوری عرب

ـــه اســـت. پایتخـــت آن،  ـــر گرفت ـــارس آن را از غـــرب و شـــامل و رشق در ب ـــره عربســـتان اســـت کـــه خلیج ف ـــع در شـــبه جزی ـــر واق قطـــر شـــبه جزیره ای کوچک ت

دوحـــه اســـت. ایـــن کشـــور مـــرز مشـــرتک زمینـــی بـــا عربســـتان ســـعودی، و مـــرز دریایـــی بـــا کشـــورهای ایـــران، کویـــت، عـــراق، عربســـتان، بحریـــن و امـــارات 

متحـــده عربـــی دارد. بحـــران سیاســـی ایـــن کشـــور بـــا همســـایگانش زمینـــه بازتعریـــف روابـــط تجـــاری متکـــی بـــه حمـــل و نقـــل دریایـــی بیـــن ایـــران و قطـــر را 

ـــه شـــکلی جـــدی فراهـــم آورده اســـت. ب

   مجتبی بحیرایی
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اســت کــه ســخنان امیــر قطــر در حامیــت از ایــران، 

رصفا دســتاویزی بــرای عربســتان بــود تــا اختالفات 

دیرینــه خــود بــا قطــر را آشــکارا با این کشــور تســویه 

حســاب کنــد. 

اختالفــات میــان عربســتان و قطــر ریشــه تاریخــی 

دارد. ایــن دو کشــور از گذشــته اختالفــات ارضــی بــا 

یکدیگــر داشــتند. 23 مایــل از جنــوب اراضــی قطر 

ــا عربســتان ســعودی  ــن کشــور ب ــورد اختــالف ای م

ــی  ــری نظام ــه درگی ــز ب ــال 1992 نی ــت و در س اس

ــوی  ــرارداد 1965 از س ــق ق ــور و تعلی ــان دو  کش می

ــی  ــالف ارض ــن اخت ــه ای ــه دامن ــد  ک ــر ش ــر منج قط

بــه نــواری از خلیــج ســلوا در جنــوب غربــی قطــر تــا 

خورالعدیــد در جنــوب رشقی این کشــور نیــز تعمیم 

یافتــه اســت.

 امــا ریشــه اختــالف جــدی میــان دو کشــور به ســال 

1995 بازمی گــردد؛ زمانی کــه »حمــد بــن خلیفــه«، 

ــن  ــه ب ــیخ »خلیف ــدرش ش ــان پ ــی در زم ــر کنون امی

حمــد« کودتــا کــرد تــا ایــن کشــور مرحلــه جدیــدی 

از حکومتــش را آغــاز کنــد کــه بیانگــر خــروج قطــر از 

زیــر نظــر عربســتان ســعودی و تبدیــل آن به یکــی از 

ــود. ــارس ب کشــورهای مســتقل خلیج ف

 امــا شــکل جدیــد اختالفات میــان ایــن دو کشــور از 

ــه،  ــی در منطق ــی و انقالب ــای مردم ــان خیزش ه زم

آشــکارا مشــخص شــد و ایــن دو کشــور وارد دو 

دســته بندی پنهــان امــا رقابت آمیــز شــدند؛ رقابتــی 

کــه بیــش از هــر چیــز بــرای تســلط نظــم منطقــه ای 

ــوده و هســت. ــان ب موردنظــر خــود در جری

 تحــوالت و دگرگونی هــای سیاســی مــرص، تونــس و 

لیبــی پــس از انقالب هــای عربــی و تغییــر رژیم های 

اســتبدادی، مــوج تــازه ای از بــه قــدرت رســیدن 

اســالم گرایان نظیــر اخوان املســلمین را بــه دنبــال 

داشــت. ایــن تحــول مهــم ســبب شــکل گیری نظــم 

ســه قطبی منطقــه ای در خاورمیانــه بــر مبنــای نظم 

ــر  ــم اخوانی)قط ــران(، نظ ــالم گرایی انقالبی)ای اس

و ترکیــه( و نظــم سلفی)عربســتان و همپیامنانــش( 

شــد، امــا مشــکالت داخلــی و کارشــکنی های 

خارجــی کــه اخوان املســلمین را از عرصه سیاســی 

قــدرت در مــرص خــارج کــرد، یکــی از پایه هــای 

مهــم ایــن نظــم ســه قطبی در خاورمیانــه را متزلــزل 

ــا  ــه تنه ــم، ن ــداد مه ــن رخ ــوع ای ــلاًم وق ــرد. مس ک

پیامدهایــی را در بُعــد داخلــی بــرای مــرص بــه همراه 

خواهــد داشــت، بلکــه بــا تأثیــر بــر روابــط بازیگــران 

منطقــه ای،  محیــط امنیتــی خاورمیانــه و شــامل 

افریقــا را نیــز تحــت تاثیــر خواهــد گذاشــت.

 در همیــن راســتا، قطــر و عربســتان بــرای بــه قــدرت 

رســیدن جریــان اســالمگرای مــورد نظــر خــود ثروت 

زیــادی را هزینــه  کرده انــد و اختالف نظــر زیــادی 

ــی  ــود دارد. در حال ــه وج ــن زمین ــا در ای ــان آن ه می

ــن  ــی از بزرگ تری ــرای یک ــی ب ــه پایگاه ــر ب ــه قط ک

ــی  ــارس یعن ــتان در خلیج ف ــیون های عربس اپوزیس

ــل شــده اســت،  جامعــت اخــوان املســلمین تبدی

ــر کســی پوشــیده نیســت کــه عربســتان هــوادار  ب

ــم  ــاله ه ــن مس ــت ای ــت؛ عل ــلفی اس ــای س گروه ه

جایــگاه نهــاد وهابیــت در دولــت ایــن کشــور از 

زمــان پیدایــش آن اســت. »نهــاد وهابیــت« از 

زمــان شــکل گیری و آغــاز برنامــه ای موســوم بــه 

ــاد و  ــود نه ــارت خ ــا نظ ــان ب ــوه( در جه ــرش الدع )ن

هزینــه دولــت اداره می شــود و بخــش وســیعی از 

جنبش هــای ســلفی در جهــان عــرب و اســالم نیــز از 

آن ســود می برنــد.

ــروز  ــتان ام ــر و عربس ــور قط ــان دو کش ــالف می اخت

ــر  ــی ه ــهم خواه ــر س ــه خاط ــز ب ــر چی ــش از ه بی

یــک از دو کشــور در نظام هــای تونــس، مــرص، 

لیبــی و حتــی ســوریه اســت. حتــی در ســوریه 

بــا وجــود این کــه هــر دو بــرای رسنگونــی بشــار 

ــز  ــادی را نی ــد و هزینه هــای زی ــالش می کنن اســد ت

خــرج گروه هــای افراط گــرا بــرای ســاقط کــردن 

نظــام ســوریه کردنــد، ولــی در مــورد نظــم و ســاختار 

سیاســی اخوانــی و ســلفی موردنظــر خــود در آینــده 

سیاســی ســوریه، اختالف نظــر دارنــد.

ــد ســال گذشــته  ــن دو کشــور در چن ــک از ای  هــر ی

تــالش کردنــد تــا تنــش روابــط میــان اخــوان و 

ســلفی ها را در تونــس و مــرص کنــرتل کننــد تــا ایــن 

اختــالف بــه حــد انفجــار نرســد؛ امــا هامن طــور کــه 

روزنامــه الســفیر لبنــان چهــار ســال پیــش نوشــت: 

»ایــن آتش بــس موقــت و متزلــزل اســت و روزی از 

ــد در درون  ــتی را بای ــن سس ــت و ای ــد رف ــن خواه بی

تفاهم صــوری میــان اخوان املســلمین و ســلفی ها 

جســتجو کــرد.« تــا این کــه اختالفــات فــوران کــرد و 

مــا اکنــون شــاهد آن هســتیم.

روزنامــه »لوفیــگارو« فرانســه نیــز طــی یــک تحقیــق 

ترصیــح کــرده بــود، میــان قطــر و عربســتان در 

مــورد ســیطره بــر عنــارص مســلح در ســوریه و ســایر 

ــت.  ــم اس ــش حاک ــالف و تن ــه اخت ــاط خاورمیان نق

ایــن روزنامــه نوشــته بــود کــه آل ســعود از گروه هــای 

ــد، در  ــلیحاتی می کن ــی و تس ــت مال ــلفی حامی س

ــته  ــلح وابس ــای مس ــی از گروه ه ــه آل ثان ــی ک حال

ــالف  ــت و اخت ــلمین حامی ــوان املس ــروه اخ ــه گ ب

میــان آن هــا روزی منطقــه را وارد یــک بحــران جدیــد 

می کنــد.

در ایــن میــان، نباید نقــش و رویکــرد ترکیــه را نادیده 

ــت از  ــی صحب ــا وقت ــرد. طبع ــوش ک ــت و فرام گرف

ــه  ــای ترکی ــود، پ ــرح می ش ــلمین مط ــوان املس اخ

ــز  ــور نی ــن کش ــود، ای ــیده می ش ــان کش ــه می ــز ب نی

یکــی از رقبــای اصلی عربســتان در منطقه به شــامر 

ــه  ــز در عرص ــات نی ــن اختالف ــی از ای ــی رود. بخش م
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ســوریه خــود را نشــان می دهــد. مواضــع متناقــض 

عربســتان و قطــر بــه همــراه ترکیــه در خصــوص 

ــرات  ــوریه در مذاک ــلح س ــان مس ــارکت مخالف مش

ــکاف های  ــی از ش ــور، حاک ــن کش ــران ای ــر بح اخی

ــان دو طــرف اســت. ــات عمیــق می عمــده و اختالف

ترکیــه اکنــون بایــد در کنــار قطــر قــرار می گرفــت، 

زیــرا بــه همــراه ایــن کشــور دو بازیگــری هســتند که 

به شــدت از جریان هــای اخوانــی در منطقــه حامیت 

کرده انــد؛ امــا آنــکارا تاکنــون موضــع محکمــی برای 

حامیــت از قطــر در پیــش نگرفته اســت.

در همیــن زمینــه، پایــگاه آمریکایی»میــدل ایســت 

آی« در مطلبــی نوشــت: آیــا ترکیــه بــه ســکوتش در 

قبــال قطر خامتــه می دهــد یــا این کــه از این کشــور 

حامیــت خواهــد کــرد؟ در جدی تریــن واکنــش 

آنــکارا مولود چــاووش اغلــو گفــت؛ »ما متاســفیم که 

می بینیــم چنیــن اتفاقی افتــاده اســت. مــا آماده ایم 

هــر اقدامــی بــرای پایــان دادن ایــن وضعیــت انجــام 

ــم«. دهی

غیــر از این کــه قطــر و عربســتان در بســیاری از 

ــه حامیــت  از گروه هــای  مســائل منطقــه ای از جمل

اخوانــی منافــع مشــرتکی دارنــد، میــدل ایســت آی 

نوشــت، موضــع ترکیــه از ایــن نظــر می توانــد مهــم 

باشــد کــه ایــن کشــور از ســال 2۰16 تاکنــون یــک 

ــا تقریبــا 6۰۰ نیــرو در قطــر دارد. ــگاه نظامــی ب پای

در ادامــه ایــن روزنامــه آمریکایــی ترصیــح کــرد، 

به رغــم پیوندهــای نزدیــک میــان دوحــه و آنــکارا 

بعید اســت کــه ترکیــه بخواهــد خــود را به عربســتان 

وارد چالــش کنــد و بــه همیــن جهــت، نبایــد شــاهد 

ــن کشــور از قطــر باشــیم. ــت قاطــع ای حامی

 در نهایــت برخــی تحلیلگــران نیــز بــر ایــن بــاور 

بودنــد کــه منازعــات شــیوخ عــرب به ویــژه همزمانــی 

آن بــا ســفر ترامــپ بــه منطقــه در چهارچــوب تــالش 

رئیس جمهــوری آمریــکا بــرای بســن پرونــده 

جامعــت اخــوان املســلمین و قطــر به عنــوان 

مهم تریــن حامــی آن در جهــان عــرب کــه وعــده آن را 

ــود، اســت. ــی اش داده ب طــی رقابت هــای انتخابات

تحریمهــایاعمــالشــدهعليــهقطــرو
تاثيــراتآنبــردوحــه

شــبکه تلویزیونــی الحــدث گــزارش داد کــه 

کشــورهای عربســتان، مــرص، امــارات و بحریــن 

ــه وجــود  ــه ای مشــرتک در خصــوص بحــران ب بیانی

آمــده بــا قطــر صــادر کردنــد کــه بــر اســاس آن، 59 

شــخصیت و 12 نهــاد در قطر در فهرســت تروریســم 

قــرار گرفته انــد. مهم تریــن ایــن شــخصیت ها 

ــر  ــاکن قط ــرصی س ــی م ــاوی، روحان ــف قرض یوس

کــه از رهــربان معنــوی اخوان املســلمین بــه شــامر 

می رود و عبدالکریم بالحاج فرمانده شــورای نظامی 

طرابلــس اســت. چنــد ســازمان خیریــه قطــر کــه در 

پوشــش بــه گروه هــای تروریســتی منطقــه از جملــه 

القاعــده و جبهــه النــرصه کمــک مالــی می کننــد، 

ــر  ــب قط ــه از جان ــازی ک ــی در بنغ ــروه نظام ــک گ ی

ــه  ــادی ک ــت اقتص ــد رشک ــود و چن ــت می ش حامی

آن هــا نیــز بــه تروریســم کمــک مالــی می کننــد نیــز 

ــد.  ــور دارن ــت حض ــن لیس در ای

ـــای  ـــر از گروه ه ـــه قط ـــت ک ـــده اس ـــه آم ـــن بیانی در ای

ــک  ــا کمـ ــه آن هـ ــرده و بـ ــت کـ ــتی حامیـ تروریسـ

ـــاز  ـــات، در آغ ـــن اقدام ـــر ای ـــالوه ب ـــد. ع ـــی می کن مال

ـــه  ـــر ک ـــا قط ـــور ب ـــد کش ـــن چن ـــی ای ـــری سیاس درگی

ـــود  ـــه خ ـــدی ب ـــت ج ـــرداد حال ـــنبه 15 خ از روز دوش

گرفـــت، تحریم هـــای دیگـــری نیـــز شـــامل دوحـــه 

شـــده بـــود.

ــی  ــر جغرافیای ــور را از نظ ــن کش ــر ای ــت قط موقعی

ــه عربســتان وابســته کــرده اســت. بعــد از این کــه  ب

ــن  ــاک ای ــی از خ ــال 1992 بخش ــتان در س عربس

کشــور را اشــغال کــرد، قطــر مجبــور شــد همــه 

مــراودات زمینــی خــود را از طریــق عربســتان دنبال 

کنــد. ایــن کشــور ســاالنه چهــار میلیــارد دالر مــواد 

غذایــی وارد می کنــد کــه نیمــی از آن از کشــورهای 

عربســتان و امــارات تامیــن می شــود. البته بخشــی 

از ایــن مــواد غذایــی از جملــه دام مــورد نیــاز از خــود  

ــه  ــن می شــود و ســایر محصــوالت ب عربســتان تامی

ــه ایــن کشــور می رســد.  صــورت صــادرات مجــدد ب

همچنیــن در ســال 7 میلیــارد دالر تجــارت بیــن دو 

کشــور را شــاهد هســتیم کــه بــا ایــن بحــران رضبــه 

ــد. جــدی خواهــد دی

ــار  ــوی چه ــه از س ــک ک ــط دیپلامتی ــع رواب ــا قط ب

ــه  ــرص علی ــن و م ــارات، بحری ــتان، ام ــور عربس کش

قطــر اعــالم شــد، همــه بنــادر عربســتان نیز بــه روی 

کشــتی های قطــری، کشــتی هایی کــه پرچــم 

ــد و حتــی کشــتی هایی کــه  قطــر را حمــل می کنن

متعلــق بــه رشکت هــا یــا افــراد حقیقــی قطــری 

ــرت  ــتان دف ــن عربس ــد. همچنی ــته ش ــتند، بس هس

محلــی شــبکه الجزیــره را کــه متعلــق بــه حکومــت 

قطــر اســت تعطیــل و مجــوزش را لغــو کرد.امــارات 

متحــده عربــی نیــز، ورود کشــتی های قطــری را 

ــه  ــق ب ــبکه های متعل ــوع و ش ــره ممن ــدر فجی ــه بن ب

الجزیــره را تعطیــل کــرد. ایــن تحریم هــا بــه هــامن 

علــت وابســتگی ارضــی و مــرزی قطــر بــه عربســتان 

بر صنعــت هوانــوردی این کشــور که در حــال حارض 

ــر  ــز تاثی ــا اســت نی دومیــن رشکــت هواپیامیــی دنی

ــت. ــته اس ــی گذاش منف

پروازهایخطهواییقطر

قطــع رابطــه همســایگان عــرب قطــر بــا ایــن کشــور 

هواپیامهــای قطــری را ناچــار کــرده کــه مســیر 

پروازشــان را تغییــر دهنــد کــه در همیــن خصــوص 

یــک مقــام ایرانــی پیش بینــی کــرده پروازهــای 

عبــوری از آســامن ایــران حــدود کــه االن 955 پــرواز 

اســت، 2۰ درصــد رشــد کــرده و 2۰۰ پــرواز در روز به 

آن افــزوده شــود. اردوغــان، رییــس جمهــور ترکیه در 

همیــن خصــوص طــی ســخنانی کــه انجــام شــد، بر 

حامیت ترکیــه از قطــر در زمینه صــادرات غــذا و دارو 

تاکیــد کــرد و گفــت: »متاســفم امــا مــا بــه حامیــت 

همه جانبــه از قطــر ادامــه می دهیــم. مــا هرگــز 

ــتی  ــازمان های تروریس ــر از س ــت قط ــاهد حامی ش

نبوده ایــم.«

در بعــد اقتصــادی ماجــرا هــم، ترکیــه تــالش داشــته 

ــی قطــر را فراهــم  ــاز غذای ــران نی ــا همــکاری ای ــا ب ت

ــر  ــه قط ــه ب ــا از ترکی ــتا پروازه ــن راس ــد. در همی کن

ــرای  ــران ب ــوب ای ــدر در جن ــه و ســه بن ــش یافت افزای

ــرای  ــران ب ــق ای ــران و از طری ــاری از ای ــادالت تج مب

کمــک بــه رشایــط قطــر در نظــر گرفته شــده اســت.
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آمادگیبنادرجنوبیایران
برایارسالكاالبهقطر

معاون امــور بندری ســازمان بنادر و دریانــوردی از 

آمادگی بنادر جنوب کشورمان به ویژه بندر بوشهر برای 

ارسال کاال و مواد مورد نیاز قطری ها خرب داد و گفت: 

»مذاکرات مقامات ایرانی و قطری در حال انجام است 

و هنوز مشخص نیست که در روزهای آینده چه حجم 

از بار و از چه بنادری محموله ها به سمت قطر از طریق 

دریا منتقل می شود.« 

 جلیل اسالمی با بیان این که بندر بوشهر نزدیک ترین 

بندر به کشــور قطر برای ارســال و انتقال بار و انواع 

محموله ها اســت، اظهار داشــت: »در حال حارض 

ظرفیت بندر بوشهر در بخش کانتیرن 4۰۰ هزار تی 

ای یو اســت و این بندر جرنال کارگــو برای تخلیه و 

بارگیری دارد.« او ادامه داد: »جزیره نگین در بوشهر 

در حال ساخت است و از بخشی ظرفیت این جزیره 

هم می توان برای تخلیه و بارگیری استفاده کرد.«

معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با بیان 

این که گویا تاکنــون یک محموله از مــواد مورد نیاز 

قطری ها از بندر بوشهر ارسال شده است، گفت: »تردد 

شناورهای تجاری بین بنادر ایران و قطر هیچ مشکلی 

نخواهد داشت.«

اســالمی تاکید کرد: »این آمادگی را داریم که مواد و 

کاالهای مورد نیاز قطری ها را از بنادر جنوب کشورمان 

بارگیری و به این کشور ارسال کنیم.«

او گفت: »مذاکرات مقامات ایرانی و قطری در حال 

انجام اســت و هنوز مشخص نیســت که در روزهای 

آینده چه حجم از بار و از چــه بنادری، محموله ها به 

ســمت قطر از طریق دریا منتقل می شود. جزییات 

برنامه تردد کشــتی های باری از ایران به سمت قطر 

پس از امتام مذاکرات اعالم می شود.«

اعالمآمادگیبنادراستانبوشهر
برایصادراتبهقطر

نخستین محموله میوه، تره بار و سبزیجات به وزن 35۰ 

تن از اسکله بندر دیر به سه فروند شناور بارگیری شد.

محمدمهدی بنچاری با بیان این که زیرساخت های 

بنادر استان بوشهر برای فعالیت های تجاری افزایش 

یافته است، اظهار داشت: »بنادر استان بوشهر ظرفیت 

باالیی در امر تجارت دریایی و تخلیه و بارگیری کاال 

دارند و این در حالی است که توسعه زیرساخت ها در 

دستور کار قرار دارد.«

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با بیان این که 

بنادر استان بوشهر کمرتین فاصله با بنادر کشور قطر 

را دارند خاطرنشان کرد: »بنادر جنوبی استان بوشهر 

کمرتین فاصله را با قطر دارند به طوری که نزدیک ترین 

بندر کشور به قطر بنادر عسلویه و نخل تقی با فاصله 

148 مایل دریایی است.«

بنچاری با اشــاره به این که بازرگانان استان بوشهر 

با کشــور قطر دارای ارتباط تجاری دیرینه هســتند 

افزود: »بنادر  اســتان بوشــهر توانایی و ظرفیت الزم 

برای صادرات مواد غذایی به قطر دارند که بنادر دیر، 

عسلویه و نخل تقی از زیرساخت های مناسبی در این 

راستا برخوردار هستند.«

دوهواپيمایباریودوكشتی
ازایرانعازمقطرشده

محمد الهوتی رئیس کنفدراســیون صادرات ایران 

درباره آخرین وضعیت صــادرات مواد غذایی به قطر 
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گفته است تاکنون دو هواپیامی کارگو از تهران و دو 

کشتی از بندر بوشهر که بار آن ها از شیراز تامین شده 

به کشور قطر اعزام شده اند.

الهوتــی در ترشیح ابعــاد اقتصــادی قطــع رابطه 

کشــورهای عربــی با قطــر اظهــار داشــت: »از بعد 

اقتصادی، این مساله می تواند یکی از موضوعات مهم 

برای کشورهای منطقه و از جمله ایران باشد؛ چرا که 

این کشور ساالنه، حدود 4 تا 5 میلیارد دالر از عربستان 

و امارات متحده عربی، مواد غذایی وارد می کند و کشور 

ثرومتندی در منطقه به شامر می رود؛ از سوی دیگر، 

ایران نیز پتانسیل های بسیاری در موضوع تامین مواد 

غذایی و مایحتاجی که کشور قطر نیاز داشته، دارد؛ 

ضمن این که قطر، کشــوری نزدیک به ایران است و 

از سه بندر مهم کشــور ما از جمله بندرعباس، لنگه 

و بوشــهر با زمانی کمرت از 12 ســاعت از طریق آبی، 

می توان کاالها را برای این کشور ارسال کرد.«

او اظهار داشت: »بر این اساس، قطع رابطه کشورهای 

عربی با قطر، در بحث رونق صادرات ایران می تواند 

تاثیرگذار باشــد؛ بنابراین رشایط برای توسعه روابط 

ایران و قطر بســیار مهیا اســت و البته جای نگرانی 

برای قطر در تامین مایحتاج کشــورش در این زمینه 

وجود ندارد؛ چراکه کشــور قدرمتندی مثل ایران را 

در کنار خود دارد که در مســائل اقتصادی می تواند 

کمک کننده به گذر از رشایط پیــش آمده برای این 

کشور باشــد؛ ضمن این که قطری ها یکی از رشکای 

ایران در حوزه هــای گازی هســتند و در این رشایط 

ســختی که بــرای آن کشــور پیش آمده، احســاس 

می کنند که رشیک قدرمتندی مثل ایران در وضعیت 

سخت و ناگوار منطقه ای، برای روابط آینده دوجانبه 

آن ها می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.«

ســهبندرایــرانآمــادهصــادراتميــوهوغذا
بهقطــرازهفتــهآینده

ســید رضــا نورانــی رئیــس اتحادیــه ملــی محصوالت 

کشــاورزی ایــران گفــت: »مذاکراتــی در حــال انجام 

اســت و تــا هفتــه آینــده تکلیــف صــادرات بــه قطــر 

مشــخص خواهــد شــد.«

رییــس اتحادیه ملــی محصوالت کشــاورزی ایــران از 

آمادگی بنــادر عباس، بوشــهر و لنگه بــرای صادرات 

ــار از هفتــه آینــده  محصــوالت غذایــی و میــوه و تره ب

خــرب داد و گفــت: »مذاکراتــی در حــال انجــام اســت 

و تــا هفته آینــده تکلیــف صــادرات به قطر مشــخص 

خواهــد شــد.«

ــی  ــدف صادرات ــازار ه ــزود: »ب ــی اف ــیدرضا نوران س

ــیه  ــورهای حاش ــران کش ــاورزی ای ــوالت کش محص

خلیج فــارس اســت و بــا همــکاری بخــش خصوصی 

زیرســاخت های خوبــی در ایــن حــوزه فراهــم شــده 

ــت.« اس

ــون  ــد 128 میلی ــا تولی ــران ب ــه ای ــان این ک ــا بی او ب

ــورداری از  ــاورزی و برخ ــوالت کش ــواع محص ــن ان ت

تنــوع اقلیمــی از توامننــدی خوبــی بــرای صــادرات 

ــا  محصــوالت کشــاورزی برخــوردار اســت افــزود: »ب

توجــه بــه تنــش ایجــاد شــده در روابــط میــان قطــر با 

کشــورهای عربــی، امــکان تامیــن متامــی نیازهــای 

ــه محصــوالت کشــاورزی وجــود دارد.«  قطــر ب

رییــس اتحادیــه ملی محصــوالت کشــاورزی افــزود: 

»هامهنگــی الزم بــرای حمل ونقــل محصــوالت 
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درخواســتی قطــر از طریق کشــتیرانی والفجر انجام 

شــده اســت و ایــن آمادگــی وجــود دارد کــه از بنــادر 

عبــاس، بوشــهر و لنگــه خدمــات صادراتــی بــه قطر 

انجــام شــود.«

نورانــی افــزود: »مذاکراتــی در حــال انجــام اســت و 

تــا هفتــه آینــده تکلیــف صــادرات بــه قطر مشــخص 

خواهــد شــد کــه آن هــا چــه مقــدار درخواســت 

محصــوالت غذایــی و میــوه و تره بــار دارنــد تــا تامیــن 

کنیــم البتــه ایــن ظرفیــت وجــود دارد کــه در صــورت 

درخواســت قطر، صــادرات محصــوالت کشــاورزی و 

غذایــی بــه ایــن کشــور از هفتــه آینــده آغــاز شــود.«

او بــا بیــان این کــه در رشایــط کنونــی روزانــه 4۰ تــا 

ــه کشــورهای حاشــیه  ــار ب ــوه و تره ب ــرن می 5۰ کانتی

خلیج فــارس به ویــژه امــارات صــادر می شــود 

ــرات  ــامل تغیی ــدی و اع ــن توامنن ــا ای ــه داد: »ب ادام

می توانیــم، حجــم وســیعی از مــواد غذایــی و 

ــم.« ــادر کنی ــر ص ــه قط ــیالت ب ــی و ش پروتئین

نورانــی گفــت: »در حــوزه خلیج فارس به علــت وجود 

رقبــای قدرمتنــد، محصــوالت مــا از کیفیــت باالیــی 

برخوردارنــد و بســته بندی و نحــوه حمــل مــا در حــد 

اســتانداردهای جهانــی اســت ضمــن این کــه زمــان 

حمــل بــار از بوشــهر تــا قطــر از مســیر دریایــی فقــط 

هشــت ســاعت و از مســیرهای دیگــر تــا 12 ســاعت 

اســت البتــه مســیرهای هوایــی هــم بــرای صــادرات 

بــه قطــر وجــود دارد.«

رییــس اتحادیــه ملــی محصــوالت کشــاورزی 

ــا بیــان این کــه در بحــث محصــوالت باغــی  ــران ب ای

ــا هســتیم  ــده دنی جــزء هفــت کشــور اول تولیدکنن

ــا ایــن ظرفیــت می توانیــم حضــور جــدی  افــزود: »ب

ــای  ــیم و نیازه ــته باش ــر داش ــمگیری در قط و چش

غذایــی آن هــا را برطــرف کنیــم ضمــن این که بــرآورد 

مــا نشــان می دهــد ســه تــا چهــار میلیــارد دالر 

مــرصف محصــوالت غذایــی وارداتــی قطــر اســت که 

می توانیــم از طریــق بنــادر دو کشــور ایــن نیازهــا را 

ــم.« ــش دهی پوش

نورانــی گفــت: »بیشــرتین صــادرات محصــوالت 

ــه امــارات و کویــت  ــی ب ــی مــا در رشایــط کنون غذای

ــر  ــالوه ب ــه ع ــم ک ــدی را داری ــن توامنن ــا ای ــت ام اس

کشــورهای یــاد شــده بــه دیگــر کشــورهای اســالمی 

و همســایه نیــز محصــوالت کشــاورزی و غذایی خود 

ــم.« ــادر کنی را ص

او بــا بیــان این کــه وضــع کیفــی محصــوالت غذایــی 

ــار  ــره ب ــوه و ت ــات و می و کشــاورزی مــا در حــوزه لبنی

بســیار مطلــوب اســت اضافــه کــرد: »البتــه مــوردی 

ــیم،  ــق نباش ــیه موف ــازار روس ــد در ب ــب ش ــه موج ک

ــن  ــی اداری در ای ــود بروکراس ــاال و وج ــای ب تعرفه ه

ــود.« ــا ب ــری م ــر در تصمیم گی ــور و تاخی کش

رییــس اتحادیه ملــی محصوالت کشــاورزی ایــران با 

بیــان این کــه تنــوع محصــوالت غذایــی و کشــاورزی 

ــا  ــم دنی ــزود: »از 13 اقلی ــت اف ــیار باالس ــران بس ای

11 اقلیــم را دارا هســتیم ضمــن این کــه کشــت 

ــزون اســت  ــز در حــال رشــد روزاف ــا نی ــه ای م گلخان

ــژه محصــوالت  در بخــش محصــوالت زراعــی و به وی

جالیــزی از انــواع ســبزیجات، صیفی جــات و 

میوه هــای جالیــزی تنــوع و امکانــات بســیار خوبــی 

داریــم.«

چشماندازكوتاهمدتوميانمدت

ــر از  ــم قط ــه از تحری ــک هفت ــرت از ی ــت کم ــا گذش ب

ســوی عربســتان و برخی کشــورهای عربــی و برنامه 

ایــران بــرای حضــور موثر تــر در بــازار قطــر، اظهــارات 

ــرداری از  ــی از بهره ب ــی حاک ــئول ایران ــات مس مقام

ایــن موقعیــت و تاثیــر ایــن تحریــم بــر بهبــود روابــط 

تجاری و اقتصادی دو کشــور اســت.حرص اقتصادی 

و سیاســی قطــر موجب شــد تــا تکاپوی کشــورهایی 

همچــون ترکیــه، عــامن و ایــران بــرای ورود بــه ایــن 

بــازار افزایــش یابــد و بــرای در اختیــار گرفــن ســهم 

بیشــرت، بیــن آن هــا رقابــت ایجــاد شــود. صــادرات 

ایــران به قطــر طی چنــد روز گذشــته افزایــش یافته، 

امــا رقبــای ایــران نیــز بیــکار ننشســته اند.

 ترکیــه صــادرات مــواد غذایــی را کلیــد زده و عــامن 

ــی  ــه دوب ــدر دوح ــای بن ــه ج ــار را ب ــدر صح ــم بن ه

ــن  ــت. در ای ــاص داده اس ــر اختص ــراودات قط ــه م ب

میــان بــه  نظــر می رســد ایــران در ورود بــه بــازار قطر، 

واکنشــی رسیع تــر نســبت بــه تجربه روســیه داشــته 

ــدی  ــه، دروازه جدی ــزاع بیــن روســیه و ترکی اســت. ن

ــر  ــه ب ــود ک ــیه گش ــازار روس ــا در ب ــرای ایرانی ه را ب

ــی  ــن فرصــت طالی ــی، ای ــه تجــار ایران اســاس گفت

ــی  ــه یک ــت ب ــه می توانس ــازاری ک ــت. ب ــت رف از دس

از عمده تریــن مقاصــد صــادرات میــوه و تره بــار و 

صیفی جــات ایــران تبدیــل شــود، بــا سیاســت های 

نادرســت بــه رقبــا واگــذار شــد. حــال بــا حــرص قطر، 

بــه نظــر می رســد آمادگــی صادرکننــدگان بیشــرت از 

قبــل اســت و توانســته اند بــه رسعــت بــرای ورود بــه 

ــوند. ــت به کار ش ــر دس قط

ــن نیازهــای قطــر  ــا به منظــور تامی ــران نه تنه ــا ای ام

می توانــد از ایــن فضــا منفعــت الزم را به دســت آورد، 

بلکــه راه هــای ترانزیتــی ایــران هــم در ایــن رشایــط 

می توانــد بــرای کشــور درآمــدزا باشــد. آســامن ایران 

می توانــد جایگزین مناســبی بــرای پروازهــای قطر و 

بنــادر ایــران محلــی بــرای ترانزیت کاال باشــد.

افزایــش 17 درصــدی پروازهــای عبــوری از آســامن 

ایــران در روزهــای اخیــر یکــی از اثــرات ایــن تحریــم 

ــر  ــه قط ــی ب ــواد غذای ــادرات م ــویی ص ــت. از س اس

نیــز از بنــادر ایــران کلیــد خــورده و اولیــن محمولــه 

حامــل 46۰ تــن مــواد غذایی از بنــدر دیر بوشــهر به 

قطــر ارســال شــده اســت. از ســویی خربهــا حاکــی 

از آن اســت کــه اولیــن محمولــه غذایــی بــه صــورت 

هوایــی از شــیراز بــه دوحــه صــادر شــده و صــادرات 

روزانــه 1۰۰تــن میــوه و تره بــار بــه ایــن کشــور هــم از 

دیگــر مــواردی اســت کــه نشــان می دهــد عــزم تجار 

ایرانــی بــرای اســتفاده از فرصت به دســت آمــده جزم 

شــده اســت. فعــاالن اقتصــادی ایرانــی امــا بــه ایــن 

میــزان صــادرات قانــع نشــده اند و در اتــاق بازرگانی 

اصفهــان هــم نشســت »بــازار قطــر فرصــت طالیــی 

ــا حضــور جمعــی از صادرکننــدگان  ــران« ب ــرای ای ب

ــه  ــر ب ــوی دیگ ــت. از س ــده اس ــزار ش ــی برگ اصفهان

اعتقــاد برخــی از فعاالن اقتصــادی، بــازار قطــر بازار 

بزرگــی نیســت و فعاالن بخــش خصوصی به ویــژه در 

اســتان های فــارس، بوشــهر و خوزســتان می تواننــد 

از فرصــت بــازار قطــر اســتفاده کننــد. در واقــع چند 

اســتان ایــران می تواننــد نیازهــای ایــن کشــور را 

پوشــش دهنــد.

 

تاثيرتحریمقطربرآسمانایران

ــش 17  ــور از افزای ــی کش ــازمان هواپیامی ــس س رئی

ــران طــی  ــوری از آســامن ای درصــدی پروازهــای عب

روزهــای اخیــر خــرب داد. علــی عابــدزاده اظهــار 

کرد: »ظرفیــت، جایگاه و تعهــد کشــور در هوانوردی 

بین املللــی باعــث شــده تــا فضــای ایــران در رشایط 

خــاص و اضطــراری به عنــوان نقطــه اتکایــی ایمــن و 

ــی  ــل هوای ــرای حمل ونق ــدان ب ــن ارزشــی دوچن ام

جهانــی باشــد.«

 به گفته او، در بحران سقوط هواپیامی مالزیایی در 

اوکراین و ناامنی فضای آن کشور، ناامنی در فضای 

عراق و ســوریه و اکنون در محدود شــدن اســتفاده 
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هواپیامی قطری و هواپیامها به مبداء و مقصد قطر، 

فضای پروازی ایران به عنوان نقطه ثقل پایدار سازی 

ترافیک هوایــی جهانی ایفای نقش کــرد و با وجود 

افزایش ناگهانی تقاضا برای استفاده از فضای کشور، 

با استفاده از ظرفیت های موجود و اتخاذ راهکارهای 

خالقانه و اطمینان بخش، رسویــس الزم و ایمن به 

تقاضای جدید ارائه و مشکلی در حمل ونقل هوایی 

بین املللی حادث نشد.

او با بیان این که کشور قطر فضای پروازی تحت اختیار 

خود است و خدمات ناوبری هوایی در ارتفاعات باال را 

از کشور بحرین دریافت می کند، افزود: »این کشور در 

ناحیه اطالعات پروازی بحرین قرار دارد و با ممنوعیت 

اعامل شده از طرف کشــورهای عربستان، امارات، 

بحرین، مرص و لیبی، عمال دسرتسی خود را به نواحی 

جنوبی، رشقی و غربی از دست داد. در این رشایط، 

از طریق دو نقطه ورودی و خروجی، پروازهای فرودگاه 

دوحه قادر به ورود به ناحیه پروازی ایران هستند و با 

عبور از فضای پروازی ایران و ورود به اروپا، پاکستان 

و عامن، مسیرهای پروازی خود را ادامه می دهد.« 

رییس سازمان هواپیامیی کشوری با اشاره به این که 

این تقاضای ناگهانی، منجر به افزایش 17 درصدی 

ترافیــک هوایی عبــوری از روی ایران شــد، ترصیح 

کرد: »پاسخ دادن به این حجم از تقاضای جدید در 

مدتی کوتاه، کاری بسیار دشــوار است، بنابراین با 

توجه به برنامه هایی که از قبل برای ظرفیت سازی در 

بخش ناوبری هوایی کشور انجام شده بود و استفاده 

از نیروی کارآمــد مدیریتی و کارشناســی برای ارائه 

خدمات ناوبــری هوایی ایمن در کشــور و همکاری 

کامل و بدون نقص بخش های ارائه دهنده خدمات، 

حاکمیتی و امنیتی، تقاضای جدید به راحتی پاسخ 

داده شــده و هیچ وقفه ای در جریان ترافیک هوایی 

بین املللی به وجود نیامــد.» عابدزاده یادآور شــد: 

»تجربه بحران های گذشته نشان می دهد که حتی 

پس از رفع شــدن رشایط اضطراری در کشــورهای 

همسایه یا منطقه، رشکت های هواپیامیی به استفاده 

از فضای پــروازی ایران برای بخــش قابل توجهی از 

پروازهای خود ادامه می دهند.«

صادراتموادغذاییبهقطر

ســید محمــد حســینی 

محمدی، رئیس ســازمان 

صنعــت، معــدن و تجارت 

استان بوشــهر که به گفته 

برخی از فعاالن اقتصادی 

یکی از استان های تاثیرگذار در ورود به بازار قطر است 

نیز گفت: »در سال گذشته معادل 1۰۰میلیون دالر 

صادرات از ایران به قطر انجام شد که استان بوشهر 

یک پنجم از این میزان صادرات را به خود اختصاص 

داد. در پی تحریم برخی کشورهای عربی علیه قطر در 

چند روز اخیر میزان صادرات این استان به این کشور 

افزایش یافته است.«

او اضافــه کــرد: »عمــده محصــوالت صادراتــی 

ــیامن و  ــات، س ــر صیفی ج ــه قط ــهر ب ــتان بوش اس

کلینکــر اســت کــه بــا توجــه بــه قطــع رابطــه برخــی 

از کشــورهایی کــه تامین کننــده کشــور قطــر در 

ایــن زمینــه بودنــد، میــزان صــادرات اســتان بوشــهر 

ــت.« ــد یاف ــش خواه افزای

معــاون توســعه مدیریت و 

منابع انســانی استانداری 

بوشهر نیز عنوان کرد: »زمینه 

تشــکیل یک ســتاد برای 

ساماندهی رشایط صادرات 

به قطر ایجاد شــد.« زرین فر ادامه داد: »منایندگان 

استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل 

بنادر و دریانوردی، اتاق بازرگانی و گمرک بوشهر باید 

از جمله اعضای ستاد یاد شده باشند تا به طور مداوم 

رشایط صادرات استان بوشهر به قطر را مورد بررسی 

قرار دهند.« او اضافه کرد: »یکی از راه های تســهیل 

صادرات استان بوشهر به قطر ایجاد مرزهای مجازی 

است که باید به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد.«

از سوی دیگر خلیل قاسمی، 

رییــس ســازمان صنعت، 

معدن و تجارت هرمزگان نیز 

از افزایش تبادالت تجاری و 

اقتصادی با قطر خرب داد و 

گفت:»یک فروند لندینک کرافت ایرانی حامل هشت 

دستگاه کانتیرن یخچالی 4۰ فوت و همچنین مقداری 

بار فله، نخستین محموله شناور از بندر شهید باهرن 

بندرعباس عازم قطر شد. این محموله سبزیجات اعم 

از لیمو، گوجه، خیار و... بود که نخســتین گام برای 

تبادل کاال به این کشور از طریق این استان محسوب 

می شود.« قاسمی اظهار کرد: »افزایش صادرات به 

این کشور از محور بندرعباس از این پس در اولویت 

توسعه تجارت این استان قرار خواهد گرفت.«

الربز کشــاورزی رسپرست 

گمرک بنــدر دیر اســتان 

بوشــهر هــم از صــادرات 

محموله مواد غذایی به وزن 

46۰ تــن از ایــن بنــدر به 

مقصد قطر خرب داد و گفت: »این محموله شامل کدو، 

خیــار، هندوانه، خربزه، ســیب زمینی، کاهو، کلم و 

گوجه فرنگی با چهار فروند شناور متعلق به تجار بومی 

این شهرستان به ارزش 113هزار و 416 دالر به مقصد 

قطر صادر شده است.« رسپرســت گمرک بندر دیر 

ادامه داد: »گمرک این بنــدر آمادگی کامل دارد که 
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به صورت شبانه روزی ترشیفات گمرکی صادرات را در 

کمرتین زمان ممکن انجام دهد.«

علی همتی، رئیس سازمان 

صنعــت، معــدن و تجارت 

فارس هم از ارسال محموله 

غذایی به صــورت هوایی از 

شــیراز به دوحه خــرب داد و 

گفت: »روزانه 1۰۰تــن میوه و تره بار بــه قطر صادر 

می شود.« او با اشــاره به تحریم قطر و مسدود شدن 

راه های ارتباطی این کشور گفت: »باید از فرصت پیش 

آمده برای توســعه صادرات استفاده کنیم و از این رو 

آمادگــی داریم مصالح ســاختامنی را از شــیراز و با 

هامهنگی با بندر بوشهر به قطر صادر کنیم.«

منصور پوریان رییس شورای 

تامیــن دام کشــور هــم از 

صادرات دام زنده و گوشت 

گوسفندی به قطر خرب داد و 

گفت: »یک محموله هزار و 

7۰۰ الشه ای گوشت گوســفندی از ایران وارد قطر 

شده است. در دو روز گذشته نیز یک محموله هزار و 

25۰ راسی دام زنده گوسفندی و یک محموله دو هزار 

و 7۰۰ الشه ای گوشت گوسفندی از ایران به عامن و 

قطر صادر شده است. بر اساس آمار گمرک جمهوری 

اسالمی ایران سال گذشته 12میلیون و 834 هزار 

دالر دام زنده گوسفندی به قطر صادر شده بود.«

 

بازارقطرفرصتطالییبرایایران

نشســت »بازار قطر فرصت طالیی بــرای ایران« هم 

با حضــور جمعــی از صادرکننــدگان اصفهانی در 

اتاق اصفهان برگزار شــد. مسعود گلشیرازی رئیس 

کمیسیون تجارت اتاق اصفهان در این نشست گفت: 

»واحدهای تولیــد محصوالت غذایی و آشــامیدنی 

اســتان اصفهان می توانند با همکاری رشکت های 

مدیریت صــادرات به صورت عملیاتــی در بازار قطر 

حضور داشــته باشــند و کمیســیون آماده هرگونه 

همکاری در این زمینه است.«

گلشــیرازی از تشــکیل کارگــروه تخصصی ویــژه بازار 

ــن  ــه توســعه صــادرات ای ــه کمیت قطــر و زیرمجموع

کمیســیون خرب داد و گفــت: »ســازمان دهی صنایع 

غذایــی و آشــامیدنی اســتان بــرای حضــور عملیاتی 

در ایــن بــازار در دســتور کار ایــن کارگــروه قرارگرفتــه 

اســت.« او اضافــه کــرد: »بــا توجــه بــه ظرفیت هــای 

اقتصادی اســتان اصفهــان راه انــدازی 3۰۰ رشکت 

مدیریــت صــادرات به عنــوان هــدف کمیســیون 

ــت.« ــده اس تعریف ش

حمیدرضا مومنی مســئول کمیته توســعه صــادرات 

کمیســیون تجــارت اتــاق اصفهــان در ایــن نشســت 

از رشکت هــای مدیریــت صــادرات اســتان اصفهــان 

خواســت کــه در ورود بــه بــازار قطــر پیشــگام باشــند 

تــا فرصــت بــازار قطــر ماننــد روســیه، آســیای میانــه، 

عراق و افغانســتان از دســت نــرود. مومنی خواســتار 

اعــزام هیات تجــاری اســتان اصفهــان به قطر شــد و 

گفــت: »اعــزام ایــن هیــات می توانــد بــه بازاریابــی و 

نیازســنجی کاالهای اســتان اصفهان کمــک کند.« 

او ایرالیــن قطــر را فرصــت مناســبی بــرای حمــل بــار 

ــت:  ــت و گف ــان دانس ــتان اصفه ــی کاالی اس هوای

»کارگــروه پایانــه اصفهــان می توانــد ســکوی ارســال 

محصــوالت غذایــی اســتان به قطر باشــد.« مســئول 

کمیته توســعه صادرات کمیســیون تجارت با اشــاره 

بــه پیگیــری رییــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران 

بــرای حضــور در بــازار قطر گفــت: »دو کشــتی حمل 

بــار والفجــر بــرای انتقــال کاالهــای ایرانی بــه قطر از 

ســوی این ســازمان هامهنگ شــده اســت.« مشــاور 

کمیســیون تجــارت اتــاق اصفهــان در ایــن نشســت 

گفــت: »حجــم بــازار ســه میلیــون نفــری قطــر شــاید 

ــگاه  ــازار، جای ــت ب ــر کیفی ــی ازنظ ــد ول ــدک باش ان

ــی دارد.« ــای بین امللل ــژه ای در بازاره وی

علی محمــد آقاجــان بــا اشــاره بــه برگــزاری 

جام جهانــی فوتبــال در ســال 2۰22 در قطــر 

گفــت: »بــازار قطــر بــه مصالــح ســاختامنی و نیروی 

ــی  ــازی جام جهان ــرای آماده س ــی ب ــی و مهندس فن

ــاز را  ــن نی ــد ای ــان می توان ــتان اصفه ــاز دارد و اس نی

برطرف کند. قطر یکی از کشــورهای رسمایه فرســت 

بــه بازارهــای جهانی اســت و ایــران می توانــد مقصد 

ایــن رسمایه گــذاران باشــد.«

 محمد عسگری، مدیر یک رشکت مدیریت صادرات 

استان اصفهان در این نشست گفت: »قطر بیش از 8۰ 

درصد مواد غذایی خود را از عربستان و امارات متحده 

عربی با تعرفه کمرت از پنج درصد وارد می کرد و برای 

تامین کاالهای موردنیاز باید این تعرفه برای جمهوری 

اسالمی لحاظ شود.« محمدرضا غفرالهی، مدیر یک 

رشکت صادرات اســتان اصفهان در این نشست به 

مشکل صدور ویزای قطر برای فعاالن اقتصادی اشاره 

کرد و گفت: »صادرات یک فرآیند بلندمدت است و به 

قطر باید نگاه بلندمدت داشت.« کریم سلیمی، معاون 

معاونت بازرگانی خارجی ســازمان صنعت، معدن و 

تجارت استان اصفهان نیز در این نشست خواستار 

استفاده فعاالن اقتصادی از این فرصت شد و گفت: 

»معاونت بازرگانی با همکاری سازمان توسعه تجارت 

ایران آماده اعزام هیات های تجاری به قطر و همچنین 

تسهیل صادرات تولیدات استان به این کشور است.« 

فرهاد حاجی مرادی، مدیر تنظیم بازار محصوالت و 

نهاده های کشاورزی استان اصفهان در این نشست 

از توامنندی اســتان در صادرات محصوالت لبنی و 

گوشت زنده به قطر خرب داد و گفت: »صادرکنندگان 

استان اصفهان می توانند با واردات گوشت نسبت به 

صادرات آن به قطر اقدام کنند.«

 

چالشهایورودبهقطر

حسن فروزان فرد،  عضو کمیســیون کشاورزی اتاق 

بازرگانــی تهران چند مشــکل اساســی در تجارت 

بــا قطری ها را بیــان کرد. بــه گفته او، مســاله اول، 

نقل وانتقال پول و مشــکالت بانکــی در پرداخت ها 

است. نکته دوم، آمادگی در زمینه بسته بندی است 

یعنی بسته بندی محصوالت به نحوی که قابلیت عرضه 

در کشورهای عربی را داشته باشد. ارتباطات تجاری 

ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال های 

اخیر خوب نبــوده اســت و بیشــرت تولیدکنندگان 

بسته بندی مناسب با بازار مرصف کشور عربی برای 

شناســاندن محصول به زبان عربی را ندارند و زمان 

می برد تــا این بســته بندی ها آماده شــود. او اظهار 

می کند: »تراز استاندارد کیفی در کشوری مثل قطر 

باالست و فروشــگاه های بزرگ در این کشور بیشرت 

محصوالت مشابه را از آمریکا و اروپا تامین می کنند 

و ممکن است فعاالن اقتصادی به ویژه فعاالن صنایع 

تبدیلی به زمان بیشرتی برای تامین محصوالت در این 

تراز نیاز داشته باشند. از همه مهم تر این که محصوالت 

صادراتی به کشوری مثل قطر در فروشگاه های معترب 

زنجیره ای فروخته می شــود که ورود بــه آن نیازمند 

رسمایه گذاری اولیه و ایجاد تعهداتی در مورد زمان و 

قیمت محصول است.«

فروزان فرد افزود: »ایجاد چنین تعهــدات زمانی در 

اختیار بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی که در 
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زمینه صنایع تبدیلی فعالیت می کنند نیست. در مورد 

تغییر قیمت ها همیشه دچار مشکالتی بودیم که اجازه 

خطرپذیری برای حضور در بازارهای مهم خلیج فارس 

را به ما نداده است. به این دلیل که منی توانیم در یک 

بازه زمانی طوالنی ثبــات قیمت ها را تضمین کنیم، 

امکان تعهد دادن به فروشگاه های معترب در کشورهای 

عربی را نداریم.« به گفته این عضو هیات منایندگان 

اتاق تهران،  قیمت محصول ایرانی در بازه زمانی شش 

ماه تا یک ســال به دلیل تورم، تغییر ســال و افزایش 

قیمت مواد اولیه متغیر اســت؛ بنابراین منی توانیم 

تعهد بلندمدت ریالی بدهیم و این مساله باعث شده 

از بازارهای کشــورهای عربی همســایه دور مبانیم. 

نکته آخر به حمل ونقل مربوط است، به ویژه در مورد 

محصوالتی مثل لبنیات، میوه و ســبزیجات که تازه 

بودن آن اهمیت دارد. امکان انتقال این مواد با قیمت 

مناسب برای حضور موثر در بازار قطر رضوری است.

تركيهوعمان،رقبایایرانشدند

به دنبــال اعامل تحریم برخی کشــورهای عربی در 

مورد قطر و توقف صادرات مواد غذایی به این کشور، 

به جز ایران، کشــورهای دیگر نیز برای اســتفاده از 

فرصت به دســت آمده، وارد میدان رقابت شــده اند. 

ازجمله این کشورها ترکیه است. مواد غذایی ترکیه 

به عنوان جایگزین در فروشگاه های قطر مورد استقبال 

شهروندان این کشور قرار گرفت. خربگزاری آناتولی 

ترکیه در گزارشی نوشت: به دنبال قطع رابطه برخی 

کشورهای عربی با قطر و اعامل تحریم های سیاسی 

و اقتصادی علیه دوحه و توقف صادرات مواد غذایی 

به این کشور، مواد غذایی ترکیه به عنوان جایگزین، 

قفسه های فروشگاه های قطر را پر کردند.

فروشـگاه های قطـر در پـی رسـیدن مـواد غذایـی 

ترکیـه بـه ایـن کشـور و چیـده شـدن در قفسـه های 

فروشگاه ها با درج نوشتارهایی با مضمون »کاالهای 

ترکیه که از مسـیر هوایی به قطر ارسـال شده است« 

در زیر این قفسه ها و انتشـار عکس های مواد مذکور 

در شـبکه های اجتامعـی، مشـرتیان را در این زمینه 

در جریـان قـرار دادنـد. در پـی انتشـار عکس هـای 

کاالهای ترکیه ای از سـوی فروشـگاه های زنجیره ای 

»املیره« قطری در شبکه های اجتامعی، بسیاری از 

شـعبه های این فروشـگاه شـاهد صف هـای طوالنی 

مشـرتیان بودند.

این فروشــگاه طی پیامی در شــبکه های اجتامعی 

نوشت: »به اطالع متامی مشرتیان فروشگاه املیره 

می رســاند که نیازهای مواد غذایــی از ترکیه به این 

فروشگاه رســیده و می توانند نیازهای خود از قبیل 

گوشت، تخم مرغ و ماست را در فروشگاه تامین کنند. 

با ما همراه باشید.«

همچنین بسیاری از شهروندان قطر نیز عکس های 

مواد غذایی ارســال شــده از ترکیه به این کشــور را 

در حســاب های شــبکه اجتامعی خود به اشرتاک 

گذاشتند. 

ســهیل عوض، یــک وکیــل قطــری در گفت وگو با 

خربگــزاری آناتولی هنگام خرید ایــن محصوالت از 

فروشگاه گفت: »امور زندگی در قطر در مسیر طبیعی 

خود ادامه دارد. خدا را شــکر که شــهروندان کاالی 

ترکیه ای خرید می کنند. فرزندم برای نخســتین بار 

شیر تولید ترکیه می نوشد.«

او بــا بیــان این کــه از هــامن روز اول بحــران بــر ایــن 

ــل  ــور را ح ــران مذک ــر بح ــت قط ــه دول ــوده ک ــاور ب ب

خواهــد کــرد، افــزود: »روابــط واقعــی میان کشــورها 

بایــد بــه این گونه باشــد. امیــدوارم کشــورهای عربی 

نیز بــر ایــن اســاس، روابط خــود را گســرتش دهند.«

از سوی دیگر، بندر صحار عامن جایگزین جبل علی 

دبی در مراودات با قطر شده است. بازیگران خطوط 

کشتیرانی متاثر از محارصه و اختالل لجستیکی قطر، 

بندر صحار در عامن را به عنوان ترانشیب جایگزین 

برای نگاه داشن و حفظ خدمات رسویس دهی خود 

به این کشــور، مطرح کردند. منایندگانی از خطوط 

کشــتیرانی مهم دنیا، فورواردهای کاال و اپراتورهای 

فیدری متاثر از بحران قطر در نشســت فوری که به 

میزبانی مقامات بندری در این کشور برگزار شد، بندر 

صحار در عامن را به عنوان ترانشــیب )بندر به بندر( 

جایگزین در راستای نگاه داشــن و حفظ خدمات 

رسویس دهی خود به این کشور عنوان کردند.

اکرثیــت حضــار در ایــن نشســت بنــدر صحــار را 

ــه  ــی ک ــی دب ــل عل ــدر جب ــن بن ــوان جایگزی به عن

تاکنــون هــاب ترانشــیبی بــوده و به دنبــال تصمیــم 

ــر  ــه قط ــته ب ــناورهای وابس ــه ش ــم علی ــر، تحری اخی

را اعــامل کــرده اســت، پیشــنهاد دادنــد. بنــدر 

ســالله عــامن نیــز در طــول ایــن نشســت به عنــوان 

جایگزیــن مطــرح شــد، چــرا کــه شــناورهای تعــداد 

ــور  ــدر مذک ــز در بن ــتیرانی نی ــوط کش ــی از خط کم

پهلــو می گیرنــد.
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بحراندرخليجفارس

بحرانقطروتاثيرآنبراقتصادایرانوجهان
در آن سوی آب های گرم خلیج همیشه فارس چه می گذرد؟

  حسن سوری 

8.رتبه اول جهان در زمینه اشتغال و نبود بیکاری

9.دارای 3۰۰ میلیــارد دالر رسمایه گذاری ملی در 

39 کشور

1۰.دارای رسمایه گـذاری عمـده در بانـک اروپایـی 

)بارکلیـز( و سوئیسـی )کریدز(

11.مالکیـت فروشـگاه )هـارودز( لنـدن بزرگ ترین 

فروشـگاه پوشـاک گران قیمـت جهان

12.بودجـه سـالیانه شـش میلیـارد دالری جهـت 

پژوهش هـای علمـی

13.دارای رسیع ترین میزان رشـد خطـوط هوایی با 

)17۰( هواپیامی مسافری

14.فعالیــت رشکت مخابراتی )اتصــاالت قطر( در 

17 کشور

15.مالکیـت 28 درصـد از برج های لنـدن پایتخت 

انگلستان 

16.پرداخـت هزینـه کامـل پزشـکی خارجـی برای 

متامـی شـهروندان

17.تنها کشــور دنیا کــه در برابر مــرصف آب و برق 

هیچ گونه هزینه ای از شهروندان دریافت منی کنند. 

18.تنها کشور بدون اخذ مالیات جهان 

19.تعییـن فـرودگاه )حمـد( به عنـوان بهرتیـن 

فـرودگاه دنیـا 

2۰.رتبه اول در میزان اندوخته ملی

خود از خیل آن ها رانده شـده و از هـم پیامنان  دیروز 

خود جدا شـده اسـت، اما ایـن رشایط به وجـود آمده 

چـه پیامدهایی بـرای ما داشـته بهرت آن اسـت که به 

کنـکاش در این باب بنشـینیم.

قبـل از آغاز سـخن برای آگاهـی اذهـان خوانندگان 

ایـن سـطور، مطالبـی در مـورد ایـن کشـور حـوزه 

جنوبـی ایـن آبـراه را بـه رشح زیـر یـادآور می شـوم. 

 :Global finance Magazine

1.رتبـه اول سـطح درآمد رسانه جهـان بـا 146 هزار 

دالر در سـال

2.رتبـه دوم جهانـی بـا تعـداد 3۰ هـزار میلیونـر 

)دالری(

3.رتبـه اول عربـی از نظـر آموزش و بعـد از ژاپـن دوم 

در سـطح جهانـی 

4.رتبه اول از نظر کیفیت بهداشـت و درمان و ششم 

در سطح جهانی 

5.رتبـه اول در بیـن کشـورهای عربـی در مبـارزه بـا 

فسـاد و بیسـتم در سـطح جهانـی 

6.دومیـن کشـور دنیـا از نظـر امنیـت اجتامعـی و 

عملیـات تروریسـتی

7.رتبـه اول عربـی و دوازدهـم جهانـی از نظـر میزان 

رقابت هـای بین املللـی بـرای رشـد و توسـعه

آب هـای گـرم خلیج فـارس همیشـه در تاریـخ 

شـاهد رویارویی هـای زیـادی بـوده اسـت. از 

حمـالت بیگانـگان و حضـور ناوگان هـای خارجی و 

اسـتعامرگران گرفته تا ثبت جنگ هایی چون جنگ 

خلیج فـارس برای حمله بـه عراق و مشـکالتی از این 

دسـت. این ها به دلیل اهمیت خاص و اسرتاتژیکی 

این آبراه اسـت که جهان صنعتی به آن چشم دوخته 

اسـت و ذخایر عظیـم انـرژی نهفتـه در دل ایـن آبراه  

آن هـا را برای حضـور هر چه بیشـرت تطمیع می کند.

منطقـه خلیج فـارس بارهـا و بارهـا صحنـه رویارویی 

و خودمنایـی قدرت هـای بـزرگ جهانـی بـوده و این 

آبراه حسـاس، زخم هایی که از ترکش ایـن رویارویی 

بر اندامش نشسـته اسـت را احسـاس کرده است اما 

با صالبـت از متامی این فـرود و فرازها جان سـامل به 

در برده اسـت.

امـا آن چه که ایـن روزها در آن سـوی سـاحل جنوبی 

ایـن آبراه می گـذرد، مورد تازه ای اسـت. کشـورهایی 

در حاشـیه جنوبـی ایـن آبـراه بـرای اتحـاد هـر چـه 

بیشـرت بیـن خـود )شـورای خلیج فـارس( را شـکل 

داده انـد و در ایـن روزها بر علیه یکـی از اعضای خود 

نیـز قـد علـم کرده اند.

آری سـخن بـر رس قطـر اسـت کـه بـه دلیـل زیـر بـار 

نرفن بر خواسـت های غیرمعقول هـم پیامنان عرب 
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21.رتبه اول رسعت اینرتنت در بین کشورهای عربی

22.رتبه اول در زمینه امنیت غذایی

23.رتبه اول عربی در زمینه رشــد و توسعه یافتگی 

عربی

24.رتبه اول جهان در پوشش فیرب نوری

25.رتبه اول جهــان در منودار رشــد پروژه های زیر 

بنایی

26.رتبه اول عربی در پویایی بازار اقتصادی 

27.رتبــه اول در تولید گاز مایع در جهــان و دوم در 

صادرات آن 

28.دارای دومین ناوگان حمل گاز مایع در جهان

29.دارای 15 میلیارد بشکه نفت که برای صادرات 

در 4۰ سال کفایت می کند 

3۰.دارای 9۰۰ تریلیون مرتمکعــب گاز مایع برای 

صادرات در مدت 143 سال 

31.دارای رتبه اول جهانی در تولیدات پرتولیوم

32.کشوری دارای 1/5 میلیون شهروند و یک میلیون 

اتباع خارجی

اما برای ما به عنوان ابرقدرت شــاملی این آبراه تنش 

موجود چه دســت آوردهایی دارد که باید از دو جنبه 

به آن پرداخته شــود اول جنبه سیاســی و دوم جنبه 

اقتصادی که بــه دلیل گرایــش مجله بنــدر و دریا 

به بحث هــای اقتصــادی و دریایــی از پرداخن به 

بخش سیاسی آن می گذریم و آن را به اهل سیاست 

وامی نهیم.

اما آن چه که اقتصاد ما را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد 

بهره گیری درست از رشایط موجود است اوال ما بر این 

باوریم که هیچ گونه تنشی در کناره این آبراه حساس 

به نفع هیچ کس نیســت و ایران در همه تاریخ چند 

دهه گذشته سعی در ایجاد ارتباط سامل با همسایگان 

داشته و حضور نیروی خارجی را نهی کرده است.

اما چنان چه اهل سیاست نتوانند در عرصه سیاست 

برای رشایط موجود راه چــاری ای بیابند.  باید در دو 

برنامه کوتاه مــدت و درازمدت به نفــع اقتصاد خود 

قبل از این که آن هایی که دست دورتری در این آبراه 

حیاتی دارند وارد شوند ما حضور داشته باشیم. قطر 

کشوری با اقتصادی کالن است که بازار آن این روزها 

برای کاالهای ایرانی می تواند مقصد بسیار خوب و 

مطمئنی باشد. قطر از نظر وسعت جغرافیایی کشور 

کوچکی اســت اما ذخایر انرژی این کشور می تواند 

تاثیر زیادی در رفتارهای متعــارف و نا متعارف  برای 

این کشور کوچک در حاشیه این آبراه سوق الجیشی 

رقم بزند و قدرت مانور آن ها را در مباحثات سیاســی 

باال برد.

تنش ژئوپلیتیکی که در روابط قطر، عربستان سعودی 

و امارات و برخی از دیگر کشــورهای منطقه به وجود 

آمده اســت، تبعات مالی و اقتصادی نیــز به دنبال 

خواهد داشــت که به تدریج ظهور می کند و از سوی 

هم پیامنان سابق خود متنج به طرفداری و حامیت 

گروه های افراطی می شــود. قطر برای 2۰ درصد از 

واردات خود و صنعت گردشگری به کشورهای حوزه 

خلیج فــارس متکی اســت، از طرفــی میزبانی جام 

جهانی 2۰22 نیاز به ادامه طرح هایی زیرســاختی 

بــرای این رویــداد جهانــی دارد. تا به حــال قیمت 

کاالهای مرصفی تا حدی تحت تاثیر قرارگرفته است 

و پروژه هــای دولتی نیز تحت تأثیر ایــن رشایط قرار 

خواهد گرفت.

طبق گزارش بلومربگ، این بحران به رشکت هایی که 

در حوزه های مختلف مشغول به کارند تاثیر گذاشته 

است و در حال حارض موسساتی همچون )قطرنشنال 

بانک( )کامرشــیال بانک( سپرده هایشان در خطر 

اســت و همچنین بانک ها و موسســات مالی که به 

سپرده های خارجی وابسته اند.

بازرگانان بالقوه چون موسســه )QNB( بزرگ ترین 

وام دهنده قطری کمرتین قیمت بعد از سال 2۰13 

را تجربه کرده اســت. این موسسه به منابع خارجی 

متکی است و به شدت به بازارهای شورای همکاری 

خلیج فارس و مرص وابسته است.

 FIRST( مراکــز وام دهنــده اماراتــی شــامل

ABUDHABI( و )EMIRITE NBD( هــم بــر اثــر 

بحران قطــر، کندی رونــد در کســب و کار را تجربه 

می کنند، این تنش بر ســپرده ها و وام ها اثر خواهد 

گذاشت، چون مشرتیان قطری نقدینگی خود را از 

آن ها بیرون می کشند که دلیل آن تصمیامت دولت 

در مورد بلوکه کردن حساب هاست.

انرژیوتجهيزات
برندگان احتاملی این تنش: رشکــت برق و آب قطر 

اســت کــه رسمایه گــذاران رسمایه گــذاری در آن را 

امن تر می داننــد. اما در حال حارض ســهام آن افت 

9 درصد تجربه کرده اســت. این تنش باعث شــده 

که صادرکنندگان آمریکایی گاز طبیعی، جای پای 

بهرتی داشته باشــند تانکرهایی که حامل گاز مایع 

طبیعی از قطر بودند مناطق کاری خود را تغییر دادند 

و باعث شده صادرات امریکا به عنوان یک منبع قابل 

انعطاف سوخت به شامر رود.
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بازندگان
رشکت دلفین انرژی ابوظبی که عرضه کننده روزانه 

حدود دو میلیــارد فوت مکعــب گاز طبیعی قطر به 

امارات و عامن از طریــق 364 کیلومرت لوله زیر دریا 

است، با وجود تالش های دیپلامتیک، هم چنان در 

حال فعالیت اســت که کارشناسان می گویند بسته 

شدن این لوله ها باعث افزایش مرصف برق در تابستان 

و بروز یک مشکل بزرگ در امارات خواهد بود.

وارداتموادغذایی
قطر در حال مذاکره با ایران، ترکیه و سایر کشورهاست 

تا بتواند واردات غــذا و آب را برای خود تضمین کند 

رییس مرکز تحقیقات مالی )اویاک( در اســتانبول 

می گوید رشکت های غذایــی ترکیه ای از این بحران 

منتفع خواهد شد.

بازماندگاناحتمالی
رشکــت )املارای( تولیــد کننده لبنیــات در ریاض 

به شدت به همســایگان خود وابســته است و بیش 

از یــک چهــارم از درآمد خــود را از همســایگان در 

حوزه خلیج فارس به دســت می آورد. رشکت صنایع 

بیسکویت اولکر ترکیه ای با توجه به داشن سهم 11 

درصد در کسب و کار تولید بیسکویت در مرص و 18 

درصد در عربستان ســعودی می تواند دچار نوسان 

شود و این تنش می تواند به آن آسیب وارد کند.

حملونقل
این بحران برای بنادر ایران و عامن نیز منافعی در پی 

خواهد داشــت چون تا به امروز اغلب محموله های 

بازرگانی از امارات و عربســتان سعودی به قطر وارد 

می شده اند و جایگزین آن ها بنادری خواهند بود که 

در این بایکوت نقشی نداشــته اند در بخش هوایی 

قطر »ایر ویز« 3۰ درصد از درآمد خود را از دست داده 

اســت. این رشکت روزانــه 54 پرواز به چهار کشــور 

عربی داشــت که اثرات مالی زیــادی بر این رشکت 

وارد خواهد شد.

بـرای درک ایـن مهـم این کـه: تنـش در قطـر هـم 

چنـان در حـال گرفـن قربانـی در بـورس بـازار ایـن 

کشور اسـت، رسمایه گذاران عضو شـورای همکاری 

خلیج فـارس رسمایه هـای خـود را از قطـر بیـرون 

می کشـند و بورس قطر 11 میلیـارد دالر ارزش خود 

را از دسـت داده اسـت. ایـن میـزان کاهـش یعنـی 

بیشـرتین میزان افـت این بـازار پس از سـال 2۰1۰ 

محسـوب می شـود و شـاخص اصلـی بـورس قطـر 

در پایـان هفتـه پـس از بحـران 7/1 درصد سـقوط را 

تجربـه کرد که بیشـرتین میـزان افـت آن از دسـامرب 

2۰14 رشوع شـد. این شـاخص به بدترین شاخص 

بـورس جهـان در سـال جـاری بدل شـده اسـت.

رسمایه گذاران عضو شورای همکاری های خلیج فارس 

)GCC( جزء عمده فروشــندگان سهام رشکت های 

قطــری بودنــد کــه از رشوع تنش ها تا پایــان هفته 

گذشته با این وضعیت ادامه داشــت. این رشوع آن 

رسمایه گذاران نزدیک به 137 میلیون دالر از سهام 

خود در بورس قطر را به فروش رساندند.

اما برای ما به عنوان ابرقدرت این آبراه و نزدیک بودن 

بنادر جنوب غربی ما به قطر، چه بهره گیری از رشایط 

موجود باید شکل گیرد:

از نظر جغرافیایی بوشــهر این پتانســیل را دارد که 

به عنوان یک هاب صادراتی اقالم مورد نیاز بازار تشنه 

این کشور کوچک عربی را تسخیر کند. تردد سنگین 

لنج ها و شناورهای سنتی نیز می تواند بار عظیمی از 

این اقالم را به این بازار برساند. این روزها این کشور از 

واردات کشــورهای عربی هم پیامن سابقش محروم 

شده به دلیل گرایش سیاسی این کشور به ما و حتی 

قرار گرفن آســامن ایــران برای پــرواز هواپیامهای 

قطری، در بخش دریا نیز باید قبل از آن که دیگران وارد 

شوند، گوی سبقت را از آن ها برباییم.

در این جا ذکر چند نکته رضوری به نظر می رسد:

1-وزارت صنعت و معدن و تجارت باید با تشکیل اتاق 

فکری برای چاره اندیشــی در باب هر چــه بهرت وارد 

شدن در این بازار به دو تدبیر کوتاه مدت و بلندمدت 

فکر کند.

2-صادرکننــدگان اقالم مختلف که بــازار منطقه را 

می شناســند باید نیازهای قطر را بررســی و بر ر وی 

نیازهای این کشور صادرات خود را متمرکز کنند.

3- تســلط بر بــازار این همســایه جنوبی بــه دلیل 

مجاورت و نزدیکی حق قانونی ماســت. مــا باید به 

شکل صحیحی این رشایط را به نفع خود جدا کنیم.

4-در صحنه دیپلامســی بازیکنان اصلی این عرصه 

یعنی همسایگان قطر در حال تالش برای دستیابی 

به این رشایط هستند. ما نباید میدان را برای بازیگران 

دیگر خالی کنیم بلکه با اتخاذ تدابیر درســت، نظر 

دولت مردان این کشور را به همکاری های اقتصادی 

جلب کنیم.

باشد تا با اتخاذ تصمیامت به جا و درست در این برهه 

حساس، همچنان به عنوان قدرت یکه تاز ظاهر شویم 

و منافع ملی کشور را نیز تضمین کنیم.
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محـــوراول:برنامـــههـــایآتـــیعملکـــردی
بنـــدرامـــامخمينـــی)ره(بـــاتمركـــزبـــربـــاز
تعریـــفنقـــشآنبنـــدردرتحـــوالتاقتصـــادی

وبازرگانیمنطقهایدرچهارسالآینده
ــر از  ــا پیشـــنه ای فراتـ بنـــدر امـــام خمینـــی )ره( بـ

8 دهـــه، از دیـــر بـــاز نقشـــی مهـــم در برقـــراری 

ـــاء  ـــا ایف ـــور م ـــرای کش ـــارت ب ـــای تج ـــا دنی ـــاط ب ارتب

منـــوده اســـت. در رشایـــط کنونـــی و بـــا گذشـــت 

ـــی کـــه  ـــان جنـــگ تحمیل ـــه 18 ســـال از پای ـــب ب قری

آســـیب های بســـیار جـــدی بـــه ایـــن بنـــدر بـــزرگ 

ـــه،  ـــورت گرفت ـــای ص ـــا تالش ه ـــود، ب ـــاری وارد من تج

ـــی  ـــگاه مل ـــت جای ـــا تثبی ـــی)ره(  ب ـــام خمین ـــدر ام بن

ــدر  ــوان یـــک بنـ ــود یه عنـ ــگاه اصلـــی خـ ــه جایـ بـ

ـــت. ـــده اس ـــک ش ـــه نزدی ـــی در منطق ـــاری کانون تج

در واقـــع از آغـــاز دهـــه هشـــتاد به طـــور جـــدی 

برنامـــه بازســـازی و توســـعه بنـــدر امـــام خمینـــی 

)ره( وارد مرحلـــه اجرایـــی قـــرار گرفتـــه و بـــا انجـــام 

د  یجـــا ر ا ی هنگفـــت د ری هـــا ا یه گذ رسما

زیرســـاخت ها و بازســـازی اســـکله ها، رشایـــط 

ـــردن  ـــی ک ـــی و اجرای ـــش خصوص ـــور بخ ـــرای حض ب

ـــه  ـــه نتیج ـــد ک ـــم ش ـــی فراه ـــون اساس ـــل 44 قان اص

آن رسمایه گـــذاری بیـــش از 23۰۰۰ میلیـــارد 

ریالـــی بخـــش خصوصـــی و افزایـــش تـــوان عملیاتـــی 

ـــوده  ـــن در ســـال ب ـــون ت ـــرز 55 میلی ـــا م ـــدر ت ـــن بن ای

ــت. اسـ

ـــا رسمایه گذاری هـــای  در گـــذر از دوران بازســـازی و ب

ـــا  ـــود، ب ـــه ن ـــه راه ده ـــون در نیم ـــه، اکن ـــورت گرفت ص

توســـعه جغرافیایـــی، فیزیکـــی و عملیاتی بنـــدر امام 

خمینـــی )ره( کـــه تبدیـــل بـــه بزرگرتیـــن منطقـــه 

ـــای  ـــت و مزیت ه ـــده اس ـــور ش ـــادی کش ـــژه اقتص وی

ـــه  ـــز ب ـــژه نی ـــق وی ـــررات مناط ـــن و مق ـــی از قوانی ناش

اولویت هـــای حضـــور مشـــرتیان در ایـــن بنـــدر 

ــه  ــیدن بـ ــیر رسـ ــدن مسـ ــوار شـ ــا همـ ــزوده و بـ افـ

ـــی  ـــگاه بین امللل ـــاء جای ـــدار، هـــدف ارتق توســـعه پای

ایـــن بنـــدر محقـــق شـــده اســـت کـــه رویکـــرد اصلـــی 

ــات ارزش  ــاد خدمـ ــر ایجـ ــز  بـ ــدار نیـ ــعه پایـ توسـ

افـــزوده و لجســـتیکی و افزایـــش گســـرته و تنـــوع 

کاالیـــی در منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی بنـــدر امـــام 

خمینـــی )ره( اســـت.

قابـــل ذکـــر اســـت کـــه اراضـــی محـــدوده منطقـــه 

ویـــژه اقتصـــادی پیرامـــون مجتمـــع بنـــدری امـــام 

ــش از  ــه بیـ ــوده کـ ــار بـ ــزار هکتـ ــی، 11 هـ خمینـ

7۰ درصـــد آن  بـــه متلـــک درآمـــده و ایـــن امـــر 

ـــی )ره(  ـــام خمین ـــدر ام موجـــب توســـعه فیزیکـــی بن

از جهـــات مختلـــف و گســـرتش هـــر چـــه بیشـــرت 

تنـــوع فعالیت هـــا و تبدیـــل شـــدن بـــه یـــک بنـــدر 

کامـــاًل چنـــد منظـــوره و در واقـــع بـــه یـــک »مرکـــز 

ـــارس   ـــامل خلیج ف ـــه ش ـــاری« در منطق ـــی تج کانون

شـــده اســـت.

ــم  ــتقبال کـ ــا اسـ ــور و بـ ــط مذکـ ــاظ رشایـ ــا لحـ  بـ

نظیـــر رسمایه گـــذاران بخـــش خصوصـــی بـــه 

ـــی )ره( و  ـــام خمین ـــدری ام ـــع بن ـــت در مجتم فعالی

توســـعه فعالیت هـــای آن هـــا بـــا ورود بـــه جریـــان 

رسمایه گـــذاری در خدمـــات ارزش افـــزوده، مســـیر 

بســـیار روشـــنی بـــرای رســـیدن بـــه یـــک توســـعه 

پایـــدار و تبدیـــل بـــه بنـــادر نســـل ســـوم و چهـــارم 

ترســـیم شـــده اســـت.

بـــی شـــک، ورود صنایـــع تبدیلـــی و مونتـــاژ و 

بندرامامخمينی)ره(،یکكانونبزرگتجاری
بامحوریتخدماتارزشافزوده
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ـــه چرخـــه  به طـــور کلـــی ورود خدمـــات لجســـتیکی ب

ــادی در بزرگرتیـــن  ــاری و اقتصـ ــای تجـ فعالیت هـ

ـــر بســـزایی در   ـــژه اقتصـــادی کشـــور، تاثی ـــه وی منطق

ـــت  ـــد معیش ـــادی و رش ـــد اقتص ـــتغال، رش ـــد اش رش

ـــه  ـــادی ب ـــق اقتص ـــن رون ـــته و ای ـــه داش ـــردم منطق م

ـــش  ـــه بخ ـــدر ک ـــن بن ـــکرانه ای ـــادی از پس ـــش زی بخ

پرجمعیـــت وصنعتـــی کشـــور اســـت نیـــز تـــرسی 

می یابـــد.

حضـــور صنایـــع در بنـــادر ضمـــن این کـــه موجـــب 

کاهـــش بهـــای متـــام شـــده کاال شـــده، گـــردش 

رسمایـــه را بـــه جریانـــی پویـــا در بخـــش تولیـــد انتقـــال 

ـــر الگـــو و ســـاختار  ـــه ســـمت تغیی ـــت ب داده و در نهای

ـــدی  ـــواحل و بهره من ـــمت س ـــه س ـــور ب ـــدی کش تولی

هرچـــه بیشـــرت از مزیت هـــای اقتصـــاد دریـــا مـــی 

گـــردد.

به عنـــوان جمـــع بنـــدی می تـــوان اینگونـــه بیـــان 

ـــدری  ـــع بن ـــرای مجتم ـــده ب ـــه در آین ـــه ک ـــرد آن چ ک

امـــام خمینـــی )ره( و بزرگرتیـــن منطقـــه ویـــژه 

ـــک  ـــوده؛ ی ـــی ب ـــش بین ـــل پی ـــور قاب ـــادی کش اقتص

»کانـــون بـــزرگ تجـــاری« بـــا محوریـــت خدمـــات 

ارزش افـــزوده و ایفـــای نقـــش یـــک شـــاهراه دریایـــی 

به منظـــور بالقـــوه منـــودن ظرفیت هـــای ترانزیتـــی 

و بازرگانـــی کشـــور اســـت.

ـــیر  ـــم، مس ـــت دوازده ـــی رود در دول ـــار م ـــه انتظ البت

توســـعه ای ایـــن بنـــدر بـــا ارائـــه معافیت هـــای 

ـــتی  ـــک کاال و کش ـــش ترافی ـــدف افزای ـــا ه ـــرت ب بیش

در راســـتای اســـتفاده بهینـــه از رسمایه گذاری هـــا 

ـــا  ـــه ب ـــد ک ـــم ش ـــده،  فراه ـــاد ش ـــای ایج و ظرفیت ه

ــر  ــد مبنـــی بـ ــر و امیـ ــه در دولـــت تدبیـ اراده ای کـ

اســـتفاده از ظرفیت هـــای اقتصـــادی دریـــا وجـــود 

ــور اســـت. ــل تصـ ــنی قابـ ــم انداز روشـ دارد، چشـ

محـــوردوم:جهتگيـــریتوســـعهایو
افزایـــشظرفيتهـــایزیـــربنایـــیبنـــدرتـــا

افـــق1۴۰۴
بنـــا بـــر آن چـــه کـــه درخصـــوص افزایـــش ظرفیت هـــا، 

انجـــام رسمایه گـــذاری به ویـــژه رسمایه گـــذاری 

بخـــش خصوصـــی و  در خصـــوص چرخـــه تجـــاری و 

ـــژه اقتصـــادی  ـــه وی ـــی ایجـــاد شـــده در منطق بازرگان

ــه  و  ــد، برنامـ ــان شـ ــی )ره( بیـ ــام خمینـ ــدر امـ بنـ

رویکـــرد اصلـــی در حـــال حـــارض ســـوق دادن توســـعه 

بنـــدر بـــه ایجـــاد خدمـــات ارزش افـــزوده، ایجـــاد 

ــا و  ــردن پایانه هـ ــی کـ ــی، اختصاصـ ــوع کاالیـ تنـ

ــه و  ــات تخلیـ ــزات عملیـ ــردن تجهیـ ــه کـ پیرشفتـ

ـــات  ـــه خدم ـــت ارائ ـــاء کیفی ـــت ارتق ـــری در جه بارگی

بـــه مشـــرتیان و... اســـت.

ــه،  ــالت پیرشفتـ ــه غـ ــه پایانـ ــعه سـ ــاد و توسـ ایجـ

رسمایه گـــذاری در توســـعه پایانـــه کانتیـــرنی، 

ــزه و  ــه مکانیـ ــاد پایانـ ــی، ایجـ ــه نفتـ ــعه پایانـ توسـ

مـــدرن مـــواد معدنـــی و... از جملـــه طرح هـــای 

بســـیار بزرگـــی اســـت کـــه بـــا مشـــارکت بخـــش 

ـــی  ـــوان مال ـــام ت ـــا مت ـــز ب ـــی نی ـــی و در بخش خصوص

ـــت  ـــا در دس ـــام و ی ـــال انج ـــی در ح ـــش خصوص بخ

ــت. ــدام اسـ اقـ

بـــا توســـعه پایانـــه هـــا و ایجـــاد زیرســـاخت ها 

و روســـاخت های بنـــدری و دریایـــی، تـــالش 

در بازاریابـــی کاال و کشـــتی از ســـوی بخـــش 

خصوصـــی به منظـــور توجیـــه پذیـــری اقتصـــادی 

رسمایه گذاری هـــای صـــورت گرفتـــه و ایجـــاد مزیـــت 

و بـــازار رقابتـــی در راســـتای کاهـــش بهای متام شـــده 

از جملـــه گام هـــای بعـــدی بـــه شـــامر مـــی رود کـــه در 

ــیار  ــرات بسـ ــاهد اثـ ــز شـ بخـــش ترافیـــک کاال نیـ

ـــا رسمایه گـــذاری در  ـــه ب ـــود.  البت ـــم ب مثبتـــی خواهی

خدمـــات ارزش افـــزوده و اســـتفاده از ظرفیـــت وجـــود 

مـــواد خـــام و اولیـــه در بنـــدر، توســـعه صـــادرات و 

ایجـــاد تنـــوع در تخلیـــه و بارگیـــری کاالهـــای متنـــوع 

فراهـــم می شـــود.

در مجمــوع رویکــرد اساســی در توســعه بنــدر امــام 

خمینــی)ره( هامن طــور کــه اشــاره شــد تبدیــل 

کــردن ایــن بنــدر بــه یــک مرکــز کانونــی در منطقــه 

بــوده که بــا وجــود موقعیــت جغرافیایی اســرتاتژیک 

اســتان خوزســتان، پتانســیل های ترانزیتی و به ویژه 

ــوده  ــار نب ــی دور از انتظ ــر نفت ــادرات غی ــعه ص توس

کــه ایــن امــر نیازمنــد توجــه ویــژه دولــت محــرتم بــه 

نقــش دیریــن و بی بدیل بنــدر امــام خمینــی )ره( در 

اقتصــاد کشــور و همچنین گســرتش روابــط تجاری 

ــت. ــی اس بین امللل

41

ســالسیودوم
شـــــــامره243
خــــرداد1396

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


بندر امیرآباد در چند سال اخیر نقش بسیار مهمی در 

اقتصــاد اســتان ایفــا کــرده اســت. گســرتش 

زیرساخت های این بندر و افزایش حجم رسمایه گذاری 

در این منطقه سبب شد که توجه بسیاری از مسئوالن 

ارشد کشــور به امیرآباد معطوف شــود. تا جایی که 

رییس جمهور برای افتتاح تعدادی از پروژه های مهم و 

اثرگذار در این منطقه مدتی پیش به مازندران آمد و از 

نزدیک در جریان رشد کمی و کیفی فعالیت های این 

بندر نسل سومی نیز قرار گرفت.

بندر و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد که گزینه  اصلی 

ایجاد منطقه آزاد در مازندران است، اکنون با داشن 

زیرســاخت های گســرتده و بســیاری از تجهیزات و 

همچنین در اختیار داشــن بیــش از دو هزار هکتار 

زمین برای رسمایه گذاری، به کانونی برای اشتغال زایی 

و رونق اقتصادی شامل کشور تبدیل شده است.

روند رو به رشد و گســرتش زیرساخت ها در این بندر 

آن قدر مطلوب بود که طی یک سال اخیر بیش از هزار 

میلیارد تومان رسمایه گذاری در این منطقه رخ داد. 

اما برخی تحوالت منطقه ای ســبب شد که این بندر 

مانند همه بنادر حاشیه دریای خزر نتواند آن طور که 

باید از زیرساخت های ایجاد شده طی چند سال اخیر 

بهره وری داشته باشد.

كاهشعملکردبنادرحاشيهدریایخزر
مدیــر منطقــه ویــژه اقتصــادی بنــدر امیرآبــاد در 

ــا و  ــن آماره ــق آخری ــه طب ــان این ک ــا بی ــاره ب ــن ب ای

ــی در  ــزان جابه جای ــال  2۰16 می ــا در س پژوهش ه

ــال  ــه س ــبت ب ــزر نس ــیه خ ــورهای حاش ــادر کش بن

2۰15 کاهــش یافــت، گفــت: »بــا نــگاه کلــی 

بــه عملکــرد بنــادر کشــورهای حاشــیه خــزر در 

ســال های گذشــته متوجــه می شــویم فعالیــت 

بنــادر روســیه و ایــران در حاشــیه خــزر و ســایر بنــادر 

ــدی  ــه رش ــد روب ــا رون ــوزه CIS نه تنه ــورهای ح کش

ــود.  ــوردار ب ــدی برخ ــش ج ــه از کاه ــت، بلک نداش

حجــم تخلیــه بارگیــری بنــادر ایرانــی از 14 میلیــون 

تــن در ســال 2۰۰9 بــه حــدود 6/4 میلیــون تــن در 

ســال های 2۰13، 2۰14، 2۰15 و 2۰16 رسید.«

علــی خدمتگــزار افــزود: »ایــن آمــار در مــورد بنــادر 

روســیه نیــز صــدق می کنــد. به طوری کــه از 1۰ 

ــن  ــون ت ــه 7/9 میلی ــن در ســال 2۰1۰ ب ــون ت میلی

در ســال 2۰14 و 6/1 میلیــون تــن در ســال 2۰16 

رســید. در آذربایجــان نیز ایــن رقــم از 13 میلیون تن 

ــن در ســال 2۰1۰  ــون ت در ســال 2۰۰3 و 12 میلی

بــه 6/6 میلیــون در ســال 2۰15 و 5/5 میلیــون تــن 

ــم  ــن حج ــت. همچنی ــش یاف ــال 2۰16 کاه در س

ــی  ــی ط ــتان در حال ــادر قزاقس ــری بن ــه بارگی تخلی

ــن رســید  ــه کمــرت از پنــج میلیــون ت ســال 2۰16 ب

کــه ســال 2۰1۰ این رقم در بنــادر این کشــور 12/8 

میلیــون تــن بــود. بنابرایــن آمارهــا تخلیــه بارگیــری 

بنــادر ترکمنســتان هــم بــا وضعیتــی مشــابه از 9/2 

میلیــون تــن در ســال 2۰12 بــه کمــرت از 5 میلیــون 

ــن در ســال 2۰15 رســید.« ت

او اظهار کرد: »مجموع عملکرد بنادر حاشیه دریای 

خزر طی سال 2۰16 حدود 28 میلیون تن بود. این 

آمار برای توسعه بنادر کشورهای حوزه CIS که مجموع 

ظرفیت آن ها از مرز 1۰۰ میلیون تن نیز گذشته است 

هشداری جدی محسوب می شود. البته در این بین 

بنادر شــامل ایران تقریبا وضعیت بهرتی دارند و در 

بین سه بندر شاملی کشور هم بندر امیرآباد عملکرد 

بهرتی داشت.«

جایگاهمســاعدبندراميرآبــاددربينبنادر
شمالكشور

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد افزود: »آمار 

تخلیه و بارگیری سه بندر شاملی کشــور از ابتدای 

ســال 96 تاکنون، در مقایســه با مدت مشابه سال 

95 رشد منفی را نشــان می دهد، اما بندر امیرآباد با 

رشد کمرت از منفی 7 درصد در مقایسه با سایر بنادر 

شاملی از رشایط نسبتا بهرتی برخوردار است. البته با 

برنامه ریزی های انجام شده پیش بینی می کنیم که تا 

پایان تابستان رشد بندر امیرآباد مثبت شود.«

خدمتگزار درباره دالیل این افت و کاهش فعالیت ها 

در بنادر حاشــیه دریای خزر گفــت: »یکی از دالیل 

عمده ایــن کاهش ها ایجاد مســیرها و اســتفاده از 

شیوه های جدید حمل ونقل به ویژه استفاده از خطوط 

لوله برای انتقال نفت است. البته افزایش تولیدات 

داخلی کشــورهای منطقه و کاهــش واردات نیز از 

دیگر دالیل این موضوع است که سبب شده تخلیه و 

بارگیری بنادر کاهش یابد.«

سياستهایتوسعهایبندر
این مسئول با اشاره به تالش های در حال انجام برای 

گسرتش فعالیت ها و جهت گیری توسعه ای و افزایش 

ظرفیت هــای زیربنایی بندر تا افــق 14۰4 ترصیح 

کرد و گفت: »روند بهسازی و گسرتش زیرساخت ها 

در بندر امیرآباد ادامه دارد. در همین مســیر و برای 

افزایش توان عملکردی بندر امیرآباد برنامه ریزی های 

گسرتده ای شده و اقدامات متعددی در دست انجام 

است.«

او خاطرنشــان کــرد: »جایگزینی دو فروند شــناور 

راهنامبر به جای دو شناور فرسوده بنادر امیرآباد و نکا، 

پیگیری برای خریداری و تجهیــز بندر به یک فروند 

الیروب هاپرساکشن هزار مرتمکعبی به جای الیروب 

فرسوده ملکی بندر با سن باالی 45 سال، مطالعه و 

افزایش عرض دهانه موج شکن بندر برای ارتقاء ایمنی 

دریانــوردی و برنامه ریزی برای حفظ و افزایش عمق 

کانال دسرتسی و حوضچه های بندر به منظور پذیرش 

هرگونه شناور با آبخور باال از جمله اقدامات مهم برای 

افزایش توان عملیاتی بندر است.«

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد از برگزاری 

نشست های هم اندیشــی و هامیش های منطقه ای 

برای افزایش تعامــل بندر با بنادر خارجی حاشــیه 

دریای خــزر در حوزه ترانزیت کاال خــرب داد و افزود: 

»با هدف اتخاذ تصمیــامت بهرت بــرای بهبود توان 

عملیاتی بندر، دریافت دیدگاه های صاحب نظران 

اعم از مدیران بنادر سایر کشورهای این حوزه و تجار 

و صاحبان رسمایه داخلی و خارجی نیز در دستور کار 

قرار دارد و در حال انجام است. معتقدیم دیدگاه های 

ایــن اشــخاص می توانــد در بهرت شــدن امکانات، 

توامنندی ها و زیرســاخت های عملیاتی بندر مفید 

باشد.«

برنامههایافزایشتوانعملياتی
 RORO خدمتگزار با اشــاره به ظرفیت اسکله ریلی

در بندر امیرآباد اظهار کرد: »بهره برداری و عملیاتی 

کردن نخستین اســکله RORO ریلی بنادر کشور و 

برنامه ریزی برای بهره برداری از این ظرفیت در بنادر 

رشدبندراميرآبادتاپایانتابستان
مثبتخواهدشد
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حاشــیه دریای خزر با دعوت از مالکان شــناورهای 

RORO و رشکت هایــی کــه در این زمینــه فعالیت 

می کنند از اقدامات مهم برای افزایش حجم تخلیه 

بارگیری و تسهیل در این زمینه است که در پی تحقق 

آن هستیم. همچنین با توجه به وجود ریل در بندر و 

اتصال آن به راه آهــن رسارسی، برنامه ریزی و تعامل 

سازنده ای با راه آهن کشور به منظور ارتقاء سهم راه آهن 

در جابه جایی کاال از بندر و همچنین ورود کاال به بندر 

برای صادرات انجام شده است.«

او افزود: »مکانیزاسیون و هوشمندسازی فرآیندهای 

مختلف بندر به منظور ترسیع و تســهیل صدور pc و 

ثبت شناورها، فراهم کردن زیر ساخت ها و تسهیالت 

دریایی و بندری بــرای افزایش توان عملیاتی بندر و 

رقابت با ســایر بنادر منطقه و بهره مندی از سیستم 

ردیاب قایق های ســبک بدون AIS از طریق بســرت 

رادیویی برای مدیریت و کنرتل بهینه تردد شناورها 

در منطقه زیر پوشش نیز برخی از اقداماتی است که 

برای انجام آن برنامه ریزی شده است.«

این مســئول به فعالیت های بندر امیرآبــاد در حوزه 

ایمنــی دریانوردی اشــاره کرد و گفت: »بــا توجه به 

اســتقرار ســکوی حفاری نیمــه شــناور امیرکبیر، 

شناورهای خدمات رسان وابسته به رشکت نفت، وجود 

مناطق گردشگرپذیر دریایی در سواحل زیر پوشش 

 MAS آماده سازی زیرساخت های مورد نیاز ایجاد مرکز

در بندر امیرآباد هم یکی از اولویت هاست. همچنین 

برای امدادرســانی بــه مغروقان در ســواحل تحت 

حاکمیت بندر، در تالش برای تجهیز مرکز جست وجو 

و نجات دریایی به شناورهای به روز جست وجو و نجات 

دریایی )RIB( هستیم. ضمن این که به منظور ارتقاء 

عملیات هدایت کشــتی و راهنامیی در رشایط آب و 

هوایی تجهیز مرکز کنرتل و ترافیک بندر به سیستم 

VTS، از اهداف مهم سازمان است.«

توجهبهگردشگری
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد با بیان این که 

فعالیت های ایــن مجموعه بدون توجــه به موضوع 

گردشگری نیست، ترصیح کرد: »بندر برای همکاری با 

رسمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه ایجاد خطوط 

مسافری دریایی و احداث زیرساخت های مرتبط کامال 

آماده است و از هرگونه طرح دارای توجیه اقتصادی 

استقبال می کند.«

این مسئول گفت: »یکی از برنامه های جدی ما تجهیز 

بندر به یک فروند شــناور MOTHER SAR مطابق 

با آخرین اســتانداردهای روز دنیاست که با توجه به 

گسرتدگی منطقه زیر پوشــش، جست وجو و نجات 

دریایی مطابق طرح ملی و قرار داشــن در مســیر 

کریدور پروازهای منتهی به فرودگاه دشت ناز ساری و 

حضور و استقبال مسافران و گردشگران از تفریحات و 

رسگرمی های دریایی، نیاز است که این شناور تامین 

شــود. همچنین پهبادهایی با قابلیت حمل حلقه 

نجات به منظور ترسیع در عملیات امدادرســانی به 

افراد گرفتار در دریا و سواحل زیر پوشش و پالژهای 

تفریحی نیز تهیه و به کار گرفته خواهد شد.«

تــالشبــرایافزایــشســرمایهگذاریدر
اميرآباد

خدمتگــزار رونــد مطلــوب رسمایه گــذاری در بنــدر و 

منطقه ویــژه اقتصــادی امیرآبــاد را حاصل گســرتش 

زیرســاخت ها در چنــد ســال اخیــر دانســت و افــزود: 

»تــالش بــرای جــذب رسمایه گــذار ادامــه دارد 

و امیدواریــم کــه بــا توجــه بــه افزایــش مســاحت 

ــرتی  ــای بیش ــه، رسمایه گذاری ه ــای منطق زمین ه

در امیرآبــاد انجــام شــود. بــرای افزایــش حضــور 

رسمایه گــذاران نیــز متهیداتــی اندیشــیده شــده 

 FDI کــه تــالش در جــذب رسمایه گــذاری خارجــی

و تحقــق ســهم بنــدر در برنامــه ششــم توســعه از 

ــا  ــن برنامه ه ــت ای ــدران در اولوی ــتان مازن ــرش اس ب

قــرار دارد.«

او خاطرنشان کرد: »با توجه به این که بندر امیرآباد به 

عنوان یک بندر نسل ســوم نقشی فعال در مدیریت 

زنجیره تامین دارد و حلقه اصلی زنجیره حمل و نقل 

اســت، تالش برای جذب رسمایه گــذاران در زمینه 

اجرای طرح های همسان مانند سیلو، انبار، مخازن 

نفتی و روغن خوراکی و صنایع تولیدی و لجستیکی 

با هدف ایجاد ارزش افزوده ادامه دارد.«

این مسئول با بیان این که بررسی مشکالت تجاری 

بازرگانان و تالش در راستای تسهیل تجارت فرامرزی 

از نکات مــورد توجه در جــذب رسمایه گذار خارجی 

است، گفت: »رشکت در هامیش ها و منایشگاهای 

بین املللی بــه منظور جذب رسمایه گــذاران و تجار 

خارجی و حضور در اتاق های بازرگانی اســتان های 

همجوار بنــدر در راســتای ارائــه ظرفیت های بندر 

به منظور جذب کاال و ایجــاد بازارهای جدید جذب 

کاال از اقداماتی اســت که برای شناســاندن بهرت و 

بیشــرت ظرفیت های بندر به رسمایه گذاران در حال 

انجام است.«

مدیر منطقه ویــژه اقتصادی بنــدر امیرآبــاد یادآور 

شــد: »نشســت های فصلی با تجار، صاحبان کاال، 

اپراتورهای بنــدر، رسمایه گــذاران و همه گروه های 

مختلف کاری که در ترافیک کاال به بندر نقش دارند 

به شکلی منظم برگزار می شود. هدف از این نشست ها 

شناسایی مشکالت و گلوگاه ها در راستای رفع موانع و 

ترسیع و تسهیل جریان ورود و خروج کاال به بندر است 

که امیدواریم با مجموع این اقدامات، عالوه بر رشد 

حجم عملیاتی بندر، رسمایه گذاری ها نیز در منطقه 

ویژه اقتصادی امیرآباد افزایش یابد و نقش این منطقه 

در اقتصاد استان و کشور بیش از گذشته دیده شود.«
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یـــک ســـال از رشایـــط پســـاتحریم گذشـــت و نتیجـــه آن هـــم اتفاقـــات 

ـــا خطـــوط  ـــرای همـــکاری ب ـــران ب ـــادر ای ـــی همچـــون آمادگـــی بن خوب

ـــروه  ـــکاری گ ـــم هم ـــا ه ـــن مدع ـــواه ای ـــود، گ ـــف ب ـــتیرانی مختل کش

مختـــاری بـــا ســـومین خـــط کشـــتیرانی دنیـــا )CMA CGM( اســـت. 

ــاله اصلـــی مســـاعد بـــودن  ــا ایـــن متـــام ماجـــرا نیســـت، مسـ امـ

ـــت.  ـــی اس ـــی و بین امللل ـــای ایران ـــن رشکت ه ـــکاری بی ـــط هم رشای

آیـــا حامیت هـــای قانونـــی و اجرایـــی از رشکت هـــای ایرانـــی در 

ــل و  ــای حمـ ــی در فعالیت هـ ــای بین املللـ ــا رشکت هـ ــه بـ مواجهـ

ـــت  ـــر کیفی ـــری ب ـــه تاثی ـــر و این ک ـــا خی ـــود دارد ی ـــی وج ـــل دریای نق

متفـــاوت خواهـــد گذاشـــت؟ 

ـــم،  ـــتند. در دوران تحری ـــی نیس ـــا کاف ـــارض حامیت ه ـــال ح در ح

ـــر  ـــم متاســـفانه ب ـــم و مســـاله تحری ـــادی بودی شـــاهد مشـــکالت زی

ـــته  ـــر گذاش ـــی تاثی ـــای خارج ـــا رشکت ه ـــا ب ـــکاری م ـــط هم رشای

بـــود و متاثـــر از ایـــن رشایـــط، آن هـــا فعالیـــت و رسمایه گـــذاری 

خـــود را در ایـــران تـــا حـــد امـــکان کاهـــش دادنـــد. امـــا متـــام 

مســـاله را منی تـــوان بـــه تحریم هـــا ختـــم کـــرد، قوانیـــن خـــود 

ـــد اصـــالح شـــود، این کـــه سیاســـت دولـــت ایـــن اســـت  مـــا هـــم بای

ــی در  ــای خارجـ ــذاری رشکت هـ ــور رسمایه گـ ــاهد حضـ ــه شـ کـ

ـــه دنبـــال ایـــن اتفـــاق،  ـــران باشـــد خـــوب اســـت و بـــدون شـــک ب ای

ـــتغال زایی  ـــور، اش ـــل کش ـــه داخ ـــم از ورود ارز ب ـــی اع ـــج خوب نتای

و بســـیاری مـــوارد دیگـــر شـــکل می گیرنـــد، امـــا مســـاله مهـــم 

چگونگـــی تحقـــق ایـــن امـــر اســـت. ایـــن وظایـــف ارگان هـــای 

ـــی را  ـــط خاص ـــق، رشای ـــی دقی ـــا بررس ـــد ب ـــه بای ـــت ک ـــی اس دولت

ـــک  ـــه ی ـــه این ک ـــم؛ وگرن ـــتی بگیری ـــه درس ـــا نتیج ـــد ت ـــم کنن فراه

رشکـــت خارجـــی بیایـــد و کاری را انجـــام دهـــد کـــه از دســـت خـــود 

ـــه  ـــه هزین ـــی ک ـــود داخل ـــهمی از س ـــد و س ـــر می آی ـــی ب ـــن ایران م

ـــت  ـــور اس ـــروج ارز از کش ـــال خ ـــن عم ـــربد، ای ـــت را ب ـــال اس ـــه ری ب

ـــد زد.  ـــور خواه ـــاد کش ـــه اقتص ـــتقیم ب ـــه مس ـــاله رضب ـــن مس و ای

ـــور  ـــط حض ـــع از رشای ـــی جام ـــوز تعریف ـــه، هن ـــر از آن این ک مهم ت

ـــن  ـــم. ای ـــران نداری ـــی( در ای ـــر صنف ـــی )در ه ـــای خارج رشکت ه

مدیرعاملگروهمختاری:

شركتهاینمایندگیكشتيرانیدردورانپساتحریم،
حمایتداخلینمیشوند

حامیت های درست و به موقع سازمان ها و تشکل های متولی امر کشتیرانی و حمل و نقل دریایی در دوران پساتحریم مانع سوء استفاده رشکت های خارجی 

و مترضر شــدن رشکت های داخلی می شود. یکی از مسائلی که تحریم ها برای رشکت های کشتیرانی ایران به وجود آورد، دست زدن به هر کاری برای احیا و 

باقی ماندن در صحنه فعالیت بود که رشکت های خارجی هم از آب گل آلود ماهی گرفتند و سوءاستفاده های خوبی کردند. حاال بعد از رشایط پساتحریم، باید 

دید که آیا این سوءاستفاده ها کمرنگ می شوند یا به امری عادی بدل شده  است. برای ارزیابی کارشناسی موضوع و ریشه یابی تحوالت مرتبط با شیوه تعامل 

رشکت های خارجی با رشکت های داخلی مرتبط با حمــل و نقل دریایی گفتگوی» ماهنامه بندر و دریا« با رضا مختاری، مدیرعامل گــروه مختاری را در ادامه 

می خوانید: 

هنوز تعریفی 
جامع از رشایط 
حضور رشکت های 
خارجی )در هر 
صنفی( در ایران 
نداریم.
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مســـاله را بایـــد جـــدی گرفـــت، بالیـــی کـــه در دوران تحریـــم بـــر رس 

ـــوان  ـــا به عن ـــم. م ـــوش کنی ـــد فرام ـــد را نبای ـــی آم ـــای ایران رشکت ه

گروهـــی کـــه در دوران تحریم هـــا تعدیـــل نیـــرو نداشـــتیم بایـــد 

بـــا رشکت هایـــی کـــه نیروهـــای خـــود را اخـــراج کردنـــد تفـــاوت 

داشـــته باشـــیم. به عنـــوان رشکـــت ایرانـــی کـــه متـــام رسمایـــه 

ـــی کـــه  ـــا رشکت های ـــد ب خـــود را در داخـــل کشـــور نگـــه داشـــت بای

ـــیم،  ـــاوت باش ـــد متف ـــارج کردن ـــور خ ـــود را از کش ـــه خ ـــام رسمای مت

امـــا متاســـفانه هیـــچ تغییـــر و تفاوتـــی وجـــود نـــدارد و آن رشکت هـــا 

ـــد.  ـــه می دهن ـــود ادام ـــت خ ـــه فعالی ـــد و ب ـــور دارن ـــان حض همچن

ـــند  ـــرت باش ـــد به ـــه می توانن ـــی ک ـــال، قوانین ـــر مث ـــا ذک ـــد ب می توانی

ـــا کیفیـــت بهـــرت اجـــرا شـــوند را توضیـــح دهیـــد؟ ـــا ب ی

ـــیم  ـــتان باش ـــد عربس ـــه مانن ـــم، ن ـــرار کنی ـــادل را برق ـــد تع ـــا بای  م

کـــه حتـــی یـــک رشکـــت خارجـــی امـــکان ثبـــت رشکـــت در آن جـــا 

ـــام  ـــرف ب ـــه از آن ط ـــری ک ـــکل دیگ ـــه ش ـــدارد و ن ـــود ن ـــش وج برای

ـــت  ـــار رشک ـــل در اختی ـــز را کام ـــه چی ـــم هم ـــه بخواهی ـــم ک بیفتی

خارجـــی قـــرار بدهیـــم. بایـــد مدل هایـــی ماننـــد مـــدل کشـــور 

امـــارات کـــه 51 درصـــد بـــه اســـپانرس اماراتـــی اختصـــاص دارد 

و 49 درصـــد به طـــرف خارجـــی را بررســـی کنیـــم کـــه ایـــن هـــم 

ــه  خـــودش جـــای بحـــث دارد. بایـــد حتـــام بازرســـی شـــود کـ

ــز دیگـــری  ــرارداد چیـ ــرارداد چیـــزی باشـــد و در بیـــرون قـ در قـ

ـــه  ـــی ک ـــه حامیت ـــردد ب ـــاز برمی گ ـــم ب ـــن ه ـــه ای ـــد ک ـــاق بیفت اتف

ـــود  ـــث می ش ـــن باع ـــد؛ ای ـــود می کن ـــی خ ـــت ایران ـــت از رشک دول

ـــال  ـــوان مث ـــد. به عن ـــتفاده نکنن ـــوء اس ـــی س ـــای خارج رشکت ه

مجموعـــه مـــا در حـــال حـــارض 3۰۰ نفـــر پرســـنل دارد یعنـــی 3۰۰ 

خانـــوار از ایـــن رشکـــت درآمـــد دارنـــد. رشکـــت خارجـــی از ایـــن 

موقعیـــت و رشایـــط ســـوء اســـتفاده می کنـــد، بارهـــا و بارهـــا چـــه در 

زمـــان تحریم هـــا چـــه زمـــان غیر تحریـــم از مـــا درخواســـت های 

ـــت  ـــه رشک ـــر این ک ـــه خاط ـــا ب ـــا رصف ـــرده و م ـــوب ک ـــارج از چارچ خ

ـــائل  ـــیاری مس ـــود و بس ـــی کار نش ـــا ب ـــای م ـــد و نیروه ـــا باش پابرج

ـــوی  ـــط از س ـــرش رشای ـــن پذی ـــا ای ـــا آن ه ـــم؛ ام ـــول کردی ـــر قب دیگ

ـــق  ـــن طری ـــد از ای ـــه می توانن ـــد ک ـــا می دانن ـــف م ـــانه ضع ـــا را نش م

بـــه خواسته هایشـــان برســـند. امـــا یـــک حـــدی دارد اگـــر قـــرار 

اســـت هزینه هـــای محلـــی )Local charges( رشکت هـــای 

ایرانـــی را بگیرنـــد و بـــه حســـاب خودشـــان واریـــز کننـــد، ایـــن 

یعنـــی عمـــال خـــروج ارز از کشـــور، یـــک نهـــادی بایـــد جلـــوی ایـــن  

ـــن  ـــا ای ـــر از همـــه کســـانی هســـتند کـــه ب ـــا بدت ـــرد. ام ـــوارد را بگی م

خارجی هـــا صحبـــت می کننـــد و بـــرای احیـــای رشکـــت خـــود تـــن 

ـــای  ـــث ادع ـــت باع ـــد و در نهای ـــا می دهن ـــت آن ه ـــر درخواس ـــه ه ب

ـــا  ـــم ب ـــدازه ای می توانی ـــا ان ـــز ت ـــا نی ـــوند. م ـــا ش ـــه ای آن ه غیرحرف

ـــود،  ـــی موج ـــای فعل ـــه هزینه ه ـــه ب ـــا توج ـــم. ب ـــش بروی ـــا پی آن ه

اگـــر بخواهیـــم ســـامل کار کنیـــم، تـــا حـــدی می تـــوان پیـــش 

رفـــت، امـــا اگـــر دنبـــال ایـــن باشـــیم کـــه ناســـامل کار کنیـــم، کـــه در 

ـــوان  چارچـــوب سیاســـت رشکـــت مـــا نیســـت. خیلـــی کارهـــا می ت

انجـــام داد کـــه اگـــر همـــه این هـــا را ریشـــه یابی کنیـــد متوجـــه 

ــده  ــا از جیـــب مرصف کننـ ــه ایـــن هزینه هـ ــه همـ ــوید کـ می شـ

ـــتیرانی  ـــای کش ـــی از رشکت ه ـــد. بعض ـــد ش ـــارج خواه ـــی خ نهای

خارجـــی بـــه علـــت نبـــود مدیریـــت داخلـــی خودشـــان در مـــرز 

ــی  ــا کسـ ــده اند، امـ ــت شـ ــا ورشکسـ ــتند یـ ــتگی هسـ ورشکسـ

ـــف  ـــت ضع ـــه عل ـــام ب ـــتگی ش ـــه ورشکس ـــد ک ـــا منی گوی ـــه آن ه ب

و ایـــراد مدیریـــت داخلـــی خودتـــان بـــوده و یـــا احتـــامال فســـاد 

ـــد.  ـــه برس ـــن مرحل ـــه ای ـــتیرانی ب ـــط کش ـــده خ ـــث ش ـــی باع داخل

فســـادهایی کـــه مـــن بـــه چشـــم خـــود دیـــده ام، فورواردرهایـــی کـــه 

ـــرای  ـــوده امـــا قیمـــت متام شـــده کاال را ب ـــرای کشـــور خودشـــان ب ب

ــد و  ــر کرده انـ ــع دو برابـ ــی مواقـ ــی در بعضـ ــده ایرانـ مرصف کننـ

ایـــن باعـــث می شـــود کـــه ایـــن هزینـــه را مـــا پرداخـــت کنیـــم و 

ـــای  ـــه ج ـــیده ب ـــتگی رس ـــه ورشکس ـــه مرحل ـــه ب ـــی ک ـــط خارج خ

ـــه  ـــت ک ـــده رشک ـــن مناین ـــه م ـــد، ب ـــالح کن ـــودش را اص ـــه خ این ک

ضعیف تریـــن نقطـــه شـــبکه حمـــل و نقـــل آن رشکـــت هســـتم 

ـــده جـــربان  ـــق مـــن مناین ـــه را از طری ـــن هزین ـــا ای فشـــار مـــی آورد ت

ـــد  ـــت منی کن ـــن حامی ـــی از م ـــد کس ـــن را می دان ـــون ای ـــد، چ کن

پـــس بـــه مـــن فشـــار مـــی آورد. منی توانیـــم بـــه آن هـــا بگوییـــم 

ـــود  ـــا ش ـــه م ـــد متوج ـــوده و نبای ـــان ب ـــل خودت ـــکل از داخ ـــه مش ک

و این هـــا همـــه ناشـــی از حامیـــت  نکـــردن دولـــت اســـت. اگـــر 

از لحـــاظ اقتصـــادی بخواهیـــم ریشـــه یابی کنیـــم و مشـــکالت 

ـــد  ـــد از همیـــن جـــا رشوع کنیـــم، نبای اقتصـــادی را حـــل کنیـــم بای

اجـــازه دهیـــم ارز مملکـــت خـــارج شـــود چـــرا ریـــال را بـــه دالر 

ـــی  ـــت خارج ـــم. رشک ـــا بریزی ـــب خارجی ه ـــم و در جی ـــل کنی تبدی

کـــه هـــم در هزینـــه و هـــم در ســـود بـــا رشکـــت ایرانـــی رشیـــک 

ــران  ــازار ایـ ــرت در بـ ــا بیشـ ــم تـ ــت کنیـ ــد حامیـ ــود را بایـ می شـ

ـــد.  ـــدا کن ـــور پی حض

طبیعتـــا وقتـــی شـــام بـــا یـــک رشکـــت خارجـــی وارد قـــرارداد 

می شـــوید، همـــه ابعـــاد آن شـــامل چارچوب هـــای قـــراردادی را 

در نظـــر می گیریـــد و بـــا بهره گیـــری از تجربـــه خـــود درصـــدد 

ــرف را  ــر دو طـ ــع هـ ــکل منافـ ــن شـ ــه بهرتیـ ــه بـ ــتید کـ ــن هسـ ایـ

ــد  ــر می آیـ ــور بـ ــام این طـ ــای شـ ــا از صحبت هـ ــد. امـ ــن کنیـ تامیـ

ـــای  ـــود حامیت ه ـــل نب ـــه دلی ـــام ب ـــرارداد ش ـــرای ق ـــان اج ـــه در زم ک

بیـــرون از رشکـــت و احتـــامال مشـــخص نبـــودن اســـتاندارهایی 

ــار  ــد، دچـ ــم می زنـ ــط را رقـ ــت از رشایـ ــتفاده آن رشکـ ــه سوءاسـ کـ

مشـــکل می شـــوید. ایـــن حامیت هـــا احتـــامال از دو منبـــع ناشـــی 

ـــکل های  ـــرف تش ـــم از ط ـــی ه ـــت یک ـــرف دول ـــی از ط ـــوند، یک می ش

ـــد از  ـــر می کنی ـــم فک ـــت کنی ـــوع اول صحب ـــر روی موض ـــی. اگ صنف

دولـــت چـــه حامیت هـــای دقیـــق و قانونـــی بایـــد دریافـــت کنیـــد کـــه 

ـــا  ـــر پ ـــا زی ـــال ســـوء اســـتفاده ی ـــه دنب رشکـــت خارجـــی طـــرف شـــام ب

گذاشـــن مفـــاد قـــرارداد نباشـــد؟

ــوردی  ــادر دریانـ ــازمان بنـ ــا سـ ــی مـ ــی، متولـ ــش دولتـ در بخـ

ـــر اســـاس آن چـــه کـــه ســـازمان  اســـت، مـــا عمـــال متـــام قوانیـــن را ب

ـــا  ـــا خط ـــت از پ ـــز دس ـــم و هرگ ـــرا می کنی ـــرده، اج ـــالغ ک ـــادر اب بن

ـــی  ـــه آن پایبنـــد هســـتیم، چـــرا کـــه ســـازمان را متول ـــم و ب منی کنی

ــم در  ــاز هـ ــاد، بـ ــکالت زیـ ــود مشـ ــا وجـ ــم، و بـ ــود می دانیـ خـ

ـــش  ـــه چوب ـــه البت ـــم ک ـــت کردی ـــازمان حرک ـــن س ـــوب قوانی چارچ

را هـــم خورده ایـــم، امـــا توقعـــامن ایـــن بـــود کـــه ســـازمان مـــا را 

بیشـــرت حامیـــت کنـــد، امـــا متاســـفانه هیـــچ اتفاقـــی صـــورت 

نگرفـــت. ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی بایـــد نســـبت بـــه وضـــع 

ــگاه  ــران، نـ ــی در ایـ ــای خارجـ ــور رشکت هـ ــرای حضـ ــون بـ قانـ

تخصصـــی داشـــته باشـــد و رشایطـــی را تعریـــف کنـــد کـــه رشکـــت  

ـــمت  ـــا در س ـــت م ـــوی رشک ـــه تابل ـــد. این ک ـــیب نبین ـــی آس داخل

چـــپ بخـــورد یـــا ســـمت راســـت خیلـــی اهمیتـــی نـــدارد، بـــه جـــای 

ـــت،  ـــال قدم ـــا5۰ س ـــی ب ـــورد رشکت ـــای بی م ـــک کردن ه ـــن چ ای

ــای  ــور رشکت هـ ــاله حضـ ــه مسـ ــبت بـ ــان را نسـ ــد نگاهشـ بایـ

خارجـــی تغییـــر دهنـــد. امـــا متاســـفانه رشکت هایـــی هســـتند 

ـــا  ـــه همه ج ـــبه ب ـــک ش ـــتیرانی ی ـــابقه کش ـــال س ـــه س ـــا دو س ـــه ب ک

رســـیده اند. بنابرایـــن ایـــن توقـــع را از ســـازمان داریـــم کـــه بـــا 

ریشـــه یابی مشـــکالت و حامیـــت از رشکت هـــای داخلـــی – نـــه 

ـــا عمـــل- به عنـــوان متولـــی دولتـــی اجـــازه  ـــر، بلکـــه ب ـــوح تقدی ـــا ل ب

ــی  ــای داخلـ ــی از رشکت هـ ــای خارجـ ــتفاده رشکت هـ سوءاسـ

را ندهنـــد. 

ــد؟  ــاره کنیـ ــا اشـ ــن حامیت هـ ــه ایـ ــر بـ ــی واضح تـ ــد کمـ می توانیـ

ــود؟ ــت منی شـ ــام حامیـ ــد از شـ ــاس می کنیـ ــا احسـ کجـ

حامیـــت یعنـــی این کـــه هـــر کســـی در ایـــران نتوانـــد بـــه مـــا 

چنـــگ بزنـــد و حـــد خـــود را بدانـــد. آســـودگی خاطـــر داشـــته 

ـــارت  ـــه تج ـــد ب ـــینه ای نتوان ـــر پیش ـــا ه ـــت ب ـــر رشک ـــه ه ـــیم ک باش

سازمان بنادر و 
دریانوردی باید 
نسبت به وضع 

قانون برای حضور 
رشکت های خارجی 

در ایران، نگاه 
تخصصی داشته 
باشد و رشایطی 
را تعریف کند که 
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رشکـــت مـــا ورود پیـــدا کنـــد، یعنـــی بـــازار رقابتـــی باشـــد و در 

چارچـــوب رقابـــت هـــم حرکـــت کنـــد کـــه ایـــن بـــه معنـــی انحصـــار 

مافیایـــی نیســـت. رقابـــت ســـامل هیـــچ اشـــکالی نـــدارد امـــا وقتـــی 

رقابـــت بـــه جنـــگ تبدیـــل شـــود یعنـــی همدیگـــر را زدن. همدیگـــر 

را زدن یعنـــی سوءاســـتفاده یـــک شـــخصیت ســـومی یعنـــی رشکت 

ـــت  ـــط مهیاس ـــد رشای ـــی می بین ـــی وقت ـــت خارج ـــی. رشک خارج

ــه  ــه هزینـ ــی رود کـ ــی مـ ــد و رساغ رشکتـ ــتفاده می کنـ سوءاسـ

ـــن هـــامن خـــروج ارز از مملکـــت اســـت.  کمـــرتی برایـــش دارد و ای

ـــی  ـــن تصـــور را نداشـــته باشـــید کـــه رشکت هـــای خارجـــی خیل ای

شســـته رفتـــه و متیـــز کار می کننـــد، خیلـــی از آن هـــا مشـــکل 

دارنـــد، خیلـــی از آن هـــا مشـــکل درون ســـازمانی دارنـــد، کمـــرت 

رشکتـــی را در ایـــن حـــوزه می بینیـــد کـــه خـــوب کار کنـــد. االن 

بســـیاری از رشکت هـــا بـــا رشکت هـــای دیگـــر ادغـــام می شـــوند 

یـــا رشکت هـــای بزرگ تـــر رشکت هـــای کوچک تـــر را می خرنـــد 

و یـــا ورشکســـته می شـــوند. درســـت اســـت کـــه بـــازار اوضـــاع 

ــد  ــت کار می کننـ ــه درسـ ــی کـ ــا رشکت هایـ ــدارد، امـ ــی نـ خوبـ

رضبـــه منی بیننـــد چـــون ســـاختاری قـــوی دارنـــد.

اگـــر یـــک رشکتـــی در بـــازار بین املللـــی بـــزرگ اســـت بـــدون 

ـــد  ـــت کنی ـــام دق ـــر ش ـــت. اگ ـــیده اس ـــگاه نرس ـــن جای ـــه ای ـــل ب دلی

ـــل  ـــادی حم ـــط اقتص ـــن رشای ـــف در بدتری ـــن صن ـــای ای بزرگ ه

و نقـــل دریایـــی دنیـــا پابرجـــا هســـتند و کارشـــان را انجـــام 

می دهنـــد. رشکت هایـــی کـــه در رنکینـــگ میانـــه هســـتند، عمـــال 

رضبـــه خورده انـــد. چـــون نـــه انـــدازه باالیی هـــا بودنـــد کـــه بـــه 

آن هـــا بچســـبند و نـــه انـــدازه پایینی هـــا بودنـــد کـــه بتواننـــد رسیـــع 

ـــه  ـــت ک ـــد. این جاس ـــر کرده ان ـــط گی ـــامن وس ـــد، ه ـــت کنن مدیری

ـــن را  ـــد قوانی ـــی بای ـــوان متول ـــوردی به عن ـــادر و دریان ـــازمان بن س

طـــوری وضـــع کنـــد کـــه رضری متحمـــل رشکـــت داخلـــی نشـــود. 

ایـــن تغییـــر بایـــد ایجـــاد شـــود و ضوابطـــی بـــه وجـــود آیـــد کـــه هـــر 

رشکتـــی بـــه خـــودش اجـــازه تهدیـــد و سوءاســـتفاده از رشکـــت 

داخلـــی را ندهـــد. 

بـــا ایـــن رویکـــرد، شـــام معتقدیـــد کـــه حامیـــت دولـــت ضعیـــف اســـت 

ـــق  ـــون دقی ـــن قان ـــل نداش ـــه دلی ـــط ب ـــه فق ـــت ن ـــود حامی ـــن نب و ای

ـــت  ـــه در نهای ـــت ک ـــات اس ـــا جزیی ـــی ب ـــود طراح ـــر نب ـــه خاط ـــه ب بلک

در اجـــرا بـــه مشـــکل می خـــورد؟

مـــن منی توانـــم بگویـــم ضعیـــف اســـت، ممکـــن اســـت قانـــون 

در کل درســـت باشـــد امـــا اجـــرای قانـــون آدم خـــاص خـــودش 

را می خواهـــد کـــه پیگیـــر موضـــوع باشـــد. شـــام خودتـــان 

می دانیـــد کـــه ممکـــن اســـت هـــر کســـی قانـــون را بخوانـــد و 

بگویـــد عالـــی اســـت، امـــا وقتـــی بـــه مرحلـــه اجـــرا می رســـد 

ـــی  ـــن یعن ـــود و ای ـــا بش ـــی جاه ـــکالت در خیل ـــود مش ـــه وج متوج

ـــراد مجـــری متخصصـــی کـــه از دانـــش الزم برخـــوردار باشـــند را  اف

ـــد کار کـــرده باشـــند و بداننـــد کـــه کجاهـــا  ـــم. ایـــن افـــراد بای نداری

ـــان  ـــد جلویش ـــا بتوانن ـــد ت ـــتفاده می کنن ـــوء اس ـــانی س ـــه کس و چ

ـــا  ـــاعت ب ـــد دو س ـــه بای ـــتند ک ـــرادی در راس هس ـــا اف ـــد. ام را بگیرن

آن هـــا بـــه گفتگـــو بنشـــینیم و مثال هـــای واقعـــی بیاوریـــم تـــا 

ـــا  ـــت، ام ـــاده اس ـــم افت ـــی ه ـــن اتفاق ـــه چنی ـــه بل ـــود ک ـــان ش باورش

ـــوع،  ـــه موض ـــاره ب ـــک اش ـــا ی ـــد، ب ـــته باش ـــه را داش ـــن تجرب ـــر ای اگ

از آن مطلـــع می شـــود و در صـــدد جلوگیـــری از آن بـــر می آیـــد. 

ــی  ــه اقدامـ ــی چـ ــاق بازرگانـ ــی، اتـ ــای صنفـ ــه حامیت هـ در مقولـ

ـــد؟ ـــام ده ـــد انج ـــتیرانی می توان ـــای کش ـــت از رشکت ه ـــرای حامی ب

ــاق  ــرده ام، اتـ ــاق بازرگانـــی صحبـــت کـ ــا اتـ ــم بـ مـــن قبـــال هـ

ـــتیرانی  ـــن کش ـــه انجم ـــت ک ـــم اس ـــش مه ـــی برای ـــی خیل بازرگان

ـــت  ـــه دخال ـــه هیچ وج ـــال ب ـــفانه اص ـــا متاس ـــد ام ـــرش باش ـــر نظ زی

منی کنـــد و در آن ریـــز منی شـــود. اتـــاق بازرگانـــی اول بایـــد بیایـــد 

مشـــکالت انجمـــن کشـــتیرانی را که بـــرای بعضـــی از اعضـــاء ایجاد 

ـــاق  ـــرای ات ـــد. ب ـــگاه نکن ـــه ن ـــک زاوی ـــا از ی ـــد و تنه ـــد ببین می کن

بازرگانـــی تنهـــا چیـــزی کـــه اهمیـــت دارد ایـــن اســـت کـــه انجمـــن 

ـــی  ـــچ  ســـود و منفعت ـــن هی ـــه ای ـــر نظـــرش باشـــد ک کشـــتیرانی زی

را بـــه مـــا منی رســـاند.

در ایـــن مقولـــه خـــاص، یـــک اتـــاق بازرگانـــی موفـــق چـــه 

ویژگی هایـــی دارد کـــه شـــام معتقـــد هســـتید اتـــاق بازرگانـــی مـــا 

نـــدارد؟

ــه  ــط بـ ــد فقـ ــد نبایـ ــل کنـ ــد عمـ ــر بخواهـ ــی اگـ ــاق بازرگانـ اتـ

گفته هـــای هیـــات مدیـــره انجمـــن کشـــتیرانی اکتفـــا کنـــد، بلکـــه 

ـــه   ـــرح بیم ـــت ط ـــال رسنوش ـــد. مث ـــی کن ـــم بررس ـــودش ه ـــد خ بای

مطـــرح شـــده از ســـوی انجمـــن کـــه بـــا شکســـت هـــم مواجـــه شـــد 

ـــاق بازرگانـــی از انجمـــن کشـــتیرانی  ـــه کجـــا ختـــم شـــد؟ چـــرا ات ب

ـــد  ـــن بای ـــوی از انجم ـــوان عض ـــا به عن ـــرا م ـــد؟ چ ـــرح نش ـــر ط پیگی

ـــی  ـــه نقش ـــی چ ـــاق بازرگان ـــد؟ ات ـــاق نباش ـــی ات ـــیم ول ـــر باش پیگی

ــی  ــاق بازرگانـ ــرا اتـ ــرد؟ چـ ــی نکـ ــوع را بررسـ ــرا موضـ دارد، چـ

ـــت  ـــتیرانی اس ـــتیرانی، کش ـــن کش ـــه انجم ـــد ک ـــارت منی کن نظ

ـــن  ـــو انجم ـــد عض ـــی از راه می رس ـــر رشکت ـــتیرانی؟ ه ـــر کش ـــا غی ی

ـــی  ـــاق بازرگان ـــرد و ات ـــت بگی ـــا حـــق عضوی کشـــتیرانی می شـــود ت

ـــک  ـــرار دادن ی ـــا ق ـــدارد. ب ـــئله ن ـــن مس ـــر ای ـــی ب ـــچ نظارت ـــم هی ه

ـــن  ـــات کشـــتیرانی، ای ـــای انجمـــن خدم کلمـــه »وابســـته« در انته

ـــوند،  ـــو ش ـــد در آن عض ـــه بیاین ـــه هم ـــد ک ـــم کرده ان ـــکان را فراه ام

اگـــر ایـــن کلمـــه را برداریـــم چـــه می شـــود؟! مـــن بـــه جـــرات 

می توانـــم بگویـــم درصـــد باالیـــی از کانتیرنی هـــا مخالـــف 

ـــا  ـــی از فله ای ه ـــد باالی ـــتند، درص ـــن هس ـــی انجم ـــت فعل سیاس

ـــت و  ـــا نیس ـــت م ـــر دس ـــن دیگ ـــه انجم ـــرا ک ـــور، چ ـــم همین ط ه

اتـــاق بازرگانـــی هـــم اصـــال هیـــچ اقدامـــی منی کنـــد. اکنـــون هـــم 

ـــد،  ـــا می کن ـــال جابه ج ـــرن در س ـــا کانتی ـــار ت ـــه چه ـــی ک ـــر رشکت ه

ـــرار می دهـــد  ـــی ق اســـم خـــود را در زمـــره رشکت هـــای حمـــل و نقل

ـــت. ـــت نیس ـــال درس ـــن اص ـــه ای ک

شـــام فکـــر می کنیـــد کـــه شـــیوه هایی ماننـــد دســـته بندی 

ــن  ــری در انجمـ ــد تصمیم گیـ ــدن فراینـ ــرت شـ ــه بهـ ــا بـ رشکت هـ

کمـــک می کنـــد؟

ـــن  ـــته بندی بی ـــد دس ـــتم، بای ـــرح هس ـــن ط ـــق ای ـــن مواف ـــا م اتفاق

ــود  ــته و رده 1، 2، 3، 4 وجـ ــد دسـ ــود. بایـ ــام شـ ــا انجـ رشکت هـ

داشـــته باشـــد. این هـــا مهـــم هســـتند، مثـــال در رای گیری هـــا 

ـــد هیـــچ  ـــه کانتیـــرن صحبـــت می کنن ـــم وقتـــی راجـــع ب بارهـــا گفت

رشکـــت کانتیـــرنی کـــه درصـــد باالیـــی کانتیـــرن دارد در آن جلســـه 

حضـــور نـــدارد و کســـانی دیگـــر دربـــاره کانتیرنی هـــا تصمیـــم 

می گیرنـــد، خـــب ایـــن چه طـــور می توانـــد درســـت باشـــد. 

ـــد  ـــود، بای ـــه ش ـــم گرفت ـــرن تصمی ـــاره کانتی ـــت درب ـــرار اس ـــی ق وقت

ـــت  ـــی اس ـــن در حال ـــند، ای ـــا باش ـــد کانتیرنی ه ـــل 7۰ درص حداق

کـــه جمعـــا پنـــج نفـــر آن جـــا نشســـته اند و تصمیـــم می گیرنـــد. 

ـــداد.  ـــت ن ـــه آن اهمی ـــی ب ـــاق بازرگان ـــه ات ـــت ک ـــکلی اس ـــن مش ای

در خصوص رده بندی مخترصی توضیح دهید؟

ـــا  ـــروه م ـــرح در گ ـــن ط ـــد، ای ـــی کنن ـــت را بررس ـــت رشک ـــد قدم بای

قـــرار بـــود اجرایـــی شـــود، امـــا یـــک رسی چـــون در رده هـــای پاییـــن 

ــرار داشـــتند مانـــع آن شـــدند. در ایـــن طـــرح، داشـــته های  قـ

ـــزو، قدمـــت رشکـــت، دکوراســـیون، رسویـــس  ـــه ای رشکـــت از جمل

ــزء  ــی جـ ــوازم همگـ ــتفاده از لـ ــرتی و اسـ ــه مشـ ــده بـ ــه شـ ارایـ

ـــورت  ـــت. در ص ـــت اس ـــدی رشک ـــن رده بن ـــل در تعیی ـــل دخی عوام

ـــرار  ـــک ق ـــه در رده ی ـــی ک ـــدی، رشکت ـــی شـــدن طـــرح رده بن اجرای

می گیـــرد بـــا رشکـــت رده چهـــارم بایـــد فـــرق داشـــته باشـــد، 

به عنوان مثـــال، رشکـــت مـــا بـــا 3۰۰ نفـــر کارمنـــد بـــا رشکتـــی 

ـــکار  ـــن بی ـــه م ـــد، دغدغ ـــاوت باش ـــد متف ـــد دارد بای ـــه 1۰ کارمن ک

رشکت خارجی 
وقتی می بیند 
رشایط مهیاست 
سوءاستفاده 
می کند و رساغ 
رشکتی می رود 
که هزینه کمرتی 
برایش دارد و این 
هامن خروج ارز از 
مملکت است. 
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ــه آن رشکـــت بیـــکار  ــر اســـت و دغدغـ ــاره 3۰۰ نفـ شـــدن یکبـ

شـــدن 1۰ نفـــر. در واقـــع بـــاز هـــم بـــه جنبـــه رقابتـــی شـــدن بـــازار 

ـــود  ـــاری بش ـــه انحص ـــا ک ـــن معن ـــه ای ـــه ب ـــا ن ـــم، ام ـــد می کن تاکی

ــای  ــه رشکت هـ ــد، بلکـ ــا نیاینـ ــد و جدیدهـ ــا مباننـ و قدیمی هـ

ـــبه  ـــک ش ـــه ی ـــه این ک ـــد ن ـــن بیاین ـــول و قوانی ـــا اص ـــم ب ـــد ه جدی

ــوال  ــن سـ ــاید ایـ ــوند. شـ ــل شـ ــت تبدیـ ــای صنعـ ــه غول هـ بـ

ــتم  ــورها از ایـــن سیسـ ــدام کشـ ــه کـ ــد کـ ــان پیـــش بیایـ برایتـ

رده بنـــدی اســـتفاده می کننـــد. بایـــد بدانیـــد کـــه کشـــورهای 

دیگـــر ساختارشـــان مثـــل مـــا نیســـت و نیـــازی بـــه رده بنـــدی 

ندارنـــد چـــون همـــه چیـــز را در چارچـــوب قانـــون دیده انـــد، یعنـــی 

ـــد  ـــر بخواه ـــه اگ ـــد ک ـــتفاده منی کن ـــط سوءاس ـــن وس ـــی ای کس

بکنـــد جلویـــش گرفتـــه می شـــود. 

ـــال  ـــه دنب ـــی ک ـــام و خارجی های ـــط ش ـــی در رواب ـــاق بازرگان ـــش ات نق

ـــت؟ ـــتند چیس ـــتفاده هس سوءاس

ـــی  ـــاق بازرگان ـــدارد. ات ـــی ن ـــچ نقش ـــم هی ـــا ه ـــفانه در آن ج متاس

ــات  ــد و وارد جزئیـ ــگاه می کنـ ــورت کالن نـ ــه صـ ــوع بـ ــه موضـ بـ

ـــو  ـــر از عض ـــک نف ـــه ی ـــتند ک ـــا هس ـــیاری از اتاق ه ـــود. بس منی ش

ـــل  ـــه حم ـــع ب ـــتند و راج ـــی نیس ـــل و نقل ـــا حم ـــره آن ه ـــات مدی هی

ــد  ــه کســـی می خواهـ ــد. خـــب چـ می خواهنـــد صحبـــت کننـ

ـــل  ـــورد حمـــل و نق ـــه می خواهـــد در م ـــا کســـی ک ـــد ی ـــت کن صحب

صحبـــت کنـــد اصـــال در مـــورد آن تخصصـــی دارد؟ خـــب این طـــور 

ـــاق  ـــه در ات ـــتند ک ـــی هس ـــده خاص ـــک ع ـــفانه ی ـــود. متاس منی ش

ـــراد  ـــن اف ـــد ای ـــی بای ـــه زمان ـــا چ ـــد. ت ـــور دارن ـــم حض ـــی دائ بازرگان

ـــد.  ـــاق مبانن ـــی در ات ـــش قبل ـــا دان ـــراری ب تک

ـــای  ـــد از رشکت ه ـــا می توان ـــور؟ آی ـــتیرانی چه ط ـــن کش ـــود انجم خ

ـــار رشکت هـــای خارجـــی حامیـــت کنـــد؟  ـــل رفت ـــی در مقاب ایران

ـــی اول  ـــوید یعن ـــا می ش ـــره این ج ـــات مدی ـــو هی ـــی عض ـــام وقت ش

بایـــد منافـــع آن صنـــف را در نظـــر بگیریـــد بعـــد منافـــع شـــخصی. 

ـــرف اول را  ـــا ح ـــات مدیره ه ـــخصی در هی ـــع ش ـــه مناف ـــا زمانی ک ت

ـــد، کاری از پیـــش منـــی رود. شـــام فـــرض کنیـــد مناینـــده یـــک  بزن

رشکـــت حمـــل و نقلـــی هســـتید، هـــر جـــا می نشـــینید از خطـــوط 

کشـــتیرانی دفـــاع می کنیـــد. وقتـــی منایندگـــی را از شـــام 

می گیرنـــد شـــام فـــورواردر می شـــوید و هـــر جـــا می نشـــینید از 

فـــورواردی حـــرف می زنیـــد و دفـــاع می کنیـــد، ایـــن یعنـــی منافـــع 

شـــخصی. مهـــم ایـــن اســـت کـــه ببینیـــد کـــدام بـــرای صنـــف 

بهـــرت اســـت، ایـــن مســـائل بارهـــا و بارهـــا در انجمـــن مطـــرح شـــده 

ـــود  ـــت می ش ـــی از آن صحب ـــت؛ وقت ـــر آن نیس ـــی پیگی ـــی کس ول

ـــن در  ـــد. ای ـــری منی کن ـــی پیگی ـــا کس ـــد ام ـــد می کنن ـــه تایی هم

ـــد ماجـــرا  ـــد بیای ـــی اســـت کـــه انجمـــن خیلـــی خـــوب می توان حال

را بشـــکافد و جزییـــات ایـــن سوءاســـتفاده ها را مشـــخص کنـــد و از 

ـــوند. ـــر آن ش ـــادر پیگی ـــازمان بن س

ـــده ای  ـــه باشـــد کـــه شـــام چنیـــن عقی ـــد چگون عملکـــرد انجمـــن بای

راجـــع بـــه آن نداشـــته باشـــید؟ یـــا بـــه عبارتـــی، یـــک انجمـــن کامـــال 

ـــد انجـــام دهـــد؟ ـــه منافـــع اعضـــا چـــه کاری بای ـــادار ب وف

هامن طـور کـه عـرض کـردم کسـی کـه دربـاره کانتیـرن صحبـت 

می کنـد بایـد تصمیمی کانتیـرن محور داشـته باشـد، این که اصال 

چطور عضو هیات مدیره انجمن شده و از چه فیلرتی رد شده را کار 

نـدارم اما باید به عنوان مناینده کل اعضـا، باید به رشکتی که حجم 

کار را جابه جا می کند احرتام بگذارد. مشـکل انجمن ما این اسـت 

دبیرخانه در انجمن نداریم. نامه را طوری برایامن ارسـال می کنند 

کـه نتوانیـم روی آن کاری انجام دهیـم. آن قدر زمان آن کـم و کوتاه 

اسـت کـه هیـچ کاری منی توانیم کنیم. یـا یک رسی نامـه می زنند 

کـه بـه اعضـا منی دهنـد و مـا از صنف دیگـری مطلـع می شـویم و 

نامـه را می گیریم. 

ـــه خاطـــر  ـــی ب ـــم مطمـــن شـــویم کـــه رشکت هـــای ایران اگـــر بخواهی

ــر شـــام  ــه نظـ ــوند، بـ ــرا متـــرضر منی شـ ناکارآمـــدی قوانیـــن و اجـ

ـــد  ـــکل ها بای ـــرف تش ـــه از ط ـــت چ ـــرف دول ـــه از ط ـــی چ ـــه اقدامات چ

انجـــام شـــود؟ 

مشـــکل مـــا متاســـفانه ســـاختاری اســـت؛ مشـــکل مـــوردی نیســـت 

کـــه بگوییـــم ایـــن مـــورد اگـــر حـــل شـــود درســـت می شـــود و 

ـــه  ـــود؛ از ریش ـــت ش ـــه درس ـــد از ریش ـــم بای ـــاختاری ه ـــکل س مش

ـــده  ـــا در آن دی ـــک رسی مقاومت ه ـــا ی ـــم طبیعت ـــردن ه ـــت ک درس

ــور  ــن چه طـ ــن، انجمـ ــت، از انجمـ ــه در کجاسـ ــود. ریشـ می شـ

ـــی  ـــاق بازرگان ـــس ات ـــی، پ ـــاق بازرگان ـــر ات ـــر نظ ـــد، زی کار می کن

ـــادر  ـــازمان بن ـــد و س ـــته باش ـــت داش ـــح دخال ـــور صحی ـــد به ط بای

هـــم به عنـــوان متولـــی بایـــد از حامیـــت خـــود دریـــغ نکنـــد تـــا 

رشکت هـــای خصوصـــی آســـیب نبیننـــد.

ـــالم  ـــراری را اع ـــت اضط ـــک وضعی ـــم ی ـــر بخواهی ـــد اگ ـــر می کنی فک

ـــود  ـــط موج ـــر از رشای ـــت بدت ـــا وضعی ـــم ت ـــامان دهی ـــم و رس و س کنی

نشـــود، چـــه نهـــادی بایـــد زودتـــر از همـــه اقـــدام عملـــی انجـــام 

دهـــد؟

ـــرار  ـــه در راس ق ـــی ک ـــوان متول ـــوردی به عن ـــادر و دریان ـــازمان بن س

دارد و نیـــز چنـــد وزارتخانـــه مثـــل وزارت صنایـــع و بازرگانـــی کـــه بـــا 

ـــا یکدیگـــر تشـــکلی  فعالیـــت مـــا مرتبـــط هســـتند یعنـــی این هـــا ب

ـــد.  ـــن کنن ـــتانداردهایش را تدوی ـــد و اس ـــاد کنن ـــگ را ایج هامهن

ـــی  ـــت؛ واقع ـــی اس ـــی واقع ـــش خصوص ـــم بخ ـــا ه ـــر از این ه مهم ت

ـــا  ـــا ب از ایـــن نظـــر کـــه متخصـــص و کارکشـــته ایـــن حـــوزه باشـــند ت

اطـــالع کافـــی بتواننـــد از منافـــع صنـــف دفـــاع کننـــد و حرفـــی 

ـــرای گفـــن داشـــته باشـــند. ب

برای اتاق بازرگانی 
تنها چیزی که 

اهمیت دارد این 
است که انجمن 

کشتیرانی زیر 
نظرش باشد که 

این هیچ  سود 
و منفعتی را به ما 

منی رساند.
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 لطفا خودتــان را معرفی کنید و در رابطه با ســوابق 

تحصیلی خود توضیحاتی بفرمایید؟  

 بنده متولد 1343 در مشــهد مقدس هستم. دوره 

کارشناسی را در رشته  »زیست شناسی- علوم جانوری« 

در دانشــگاه شــهید بهشــتی ســپری کردم و برای 

دوره تحصیالت تکمیلی در رشــته »زیست شناسی- 

فیزیولوژی« در دانشــگاه آزاد اسالمی واحد »علوم و 

تحقیقات« ادامه تحصیــل دادم. موضوع پایان نامه 

دکرتای تخصصی من درباره »اکوفیزیولوژی ماهی 

یال اســبی« بود. اما موضوع پایان نامه کارشناسی 

ارشــد من درباره تغییرات فیزیکی و شیمیایی بافت 

عضالنی کوسه ماهیان خلیج فارس با تاکید بر رگ زنی 

)Bleeding( بود. در آن زمان کوسه هایی که به صورت 

صید ضمنی در تورهای ماهیگیری به دام می افتادند، 

بدون بهره بــرداری می ماندنــد و رصفا بــرای تولید 

آرد ماهــی از آن ها اســتفاده می شــد؛ در حالی که 

گوشت کوسه ماهیان در دنیا مرصف می شود. در این 

پایان نامه سعی شد تا کیفیت گوشت کوسه ماهی های 

صید شده در ســه روش خون گیری از قلب، رگ زنی 

از آب شــش و قطع باله پشــتی با یکدیگر مقایســه 

شده تا مشخص شود  کدام روش رگ زنی را صیادان 

می توانند به صورت عملیاتی انجام دهند و  گوشت این 

کوسه ماهیان با کدام روش می تواند مورد استفاده قرار 

گیرد تا این ذخایر زیستی که از دریا بیرون آورده شده 

بود، بیهوده از دست نرود. 

 از کدام یک از دو ســامانه  آموزش غواصی »پدی« و 

»سی مس« مدرک غواصی دارید؟ 

 PADI و CMAS گواهی نامه های بین املللی هستند 

و غواص باید در مجموعه هایی که مجوز کشــورهای 

موسس آن ها را دارند, آموزش دیده باشد. اما سازمان 

شیالت 3۰ ســال پیش در بندر لنگه واحد غواصی 

داشــت که برای آموزش غواصــی  دوره های داخلی 

برگزار می کرد و مدرک نیز صادر می کرد. من نیز در 

گفتوگویاختصاصیبا»معاونپژوهشوفناوری«موسسهتحقيقاتعلومشيالتیكشور

نگاهیبهزندگیسرپایاندرآبهایجنوبایران

   »هامیون حسین زاده صحافی« عضو هیات علمی »موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور« است که بیش از 20 سال از عمر خود را رصف مطالعه و تحقیق 

درباره آبزیان خلیج فارس کرده است. به منظور آگاهی از وضعیت رسپایان )Cephalopods( در ایران  و آشنایی با برخی عوامل انسانی تهدید کننده حیات 

این گروه از نرم تنان،  با او به گفت وگو نشستیم. 

شکل 1( عکاس: عبدا... استوی

   امین خالق پرست
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آن زمان همراه تیم های این واحد، غواصی می کردم.

 تجربیــات غواصی شــام مربوط به چه ســال هایی 

است؟ 

در سال های 137۰ تا 1373 به اتفاق همکارانم در 

جزایر ایران غواصی می کردیم و گونه های نرم تنان و 

ماهیان جزایر مرجانی را شناسایی می کردیم.

 تاکنون در آب های کدام جزایر ایران غواصی کرده اید؟

 در جزایر »هندرابی«، »فارور«، »فارورگان«، »ابوموسی«، 

»تنب کوچــک«، »تنــب بــزرگ«، »الرک«، »هرمز«، 

»هنگام«، »کیش« و جنوب جزیره »قشــم« و سواحل 

»بنــدر لنگه« و »بندرعبــاس« در اســتان هرمزگان و 

ســواحل چابهار در اســتان سیســتان و بلوچستان 

غواصی کردم. »بنی فارور« اسم عربی است. در یک 

مقطع زمانی که فارسی سازی نام جزایر ایران مطرح 

بود, نام  »فارورگان« برای این جزیره انتخاب شد.

 چرا در ســواحل اســتان های بوشــهر و خوزســتان 

غواصی نکردید؟

در  ســواحل اســتان بوشــهر کدورت آب باال است. 

بنابراین، غواصی در همه نقاط آن عمال ممکن نیست 

مگر این که به سمت »جزیره خارک« بروید. من به جزیره 

خارک رفتم اما غواصی نکردم. در سواحل خوزستان نیز 

کدورت آب باال است. زمانی که »رودخانه کارون« حجم 

عظیمی از آب را به خلیج فارس وارد می کند، کدورت 

باالیی در آب ایجاد می شــود که دید مناســبی برای 

غواصی  فراهم منی کنــد. همچنین، در محل هایی  

که کــدورت آب باال مــی رود تنوع گونــه جانوری هم 

پایین می آید.

 آیا تاکنــون دربــاره نرم تنــان)Mollusca(  کتاب یا 

مقاله ای منترش کردید؟ 

از ســال 1371، پــروژه ای را دربــاره تنــوع شــکم 

 )Bivalvia(و دوکفه ای هــا )Gastropoda(پایــان

در ایران انجام دادم که نتایج آن به صورت یک کتاب 

با عنوان »اطلس نرمتنان خلیج فارس« در موسســه 

تحقیقات شــیالت ایران در پاییز 1379 چاپ شد. 

همچنین، در جهاد دانشگاهی همکار طرح کاربرد 

رسپایان در خلیج فارس بودم. 

تاکنــون، ســه مقالــه فارســی دربــاره رسپایــان 

)Cephalopods( نوشــتم اما موضــوع این مقاالت 

متنوع بود. در »دانشنامه خلیج فارس«، تعداد 32 مقاله 

چاپ کردم که چهار مقاله درباره نرم تنان)رسپایان، 

شــکم پایان، دوکفه ای ها و مرواریدســازی( بود. من 

در یکی از این مقاالت که برای »بنیاد دانشنامه بزرگ 

فارسی« نوشتم، تنوع گونه ای رسپایان را بررسی کردم. 

عالوه بر این، در »مجله علمی شیالت ایران« یک مقاله 

منترش کردم کــه درباره نحوه نگهــداری تخم ماهی 

مرکب، چگونه بیرون آمدن نوزادان از تخم و بازگرداندن 

این نــوزادان به دریا بــود. همچنیــن، در »ماهنامه 

رسزمین من« )ویژه نامه ایران شناســی همشــهری 

 مــاه( مقالــه ای درباره زندگــی »ســپیا فاراعونیس«

)Sepia pharaonis( نوشتم. 
 چرا نرمتنان در حوزه شیالت اهمیت دارند؟ 

نرم تنان در دنیا یک گروه بســیار مهــم از بی مهرگان 

دریایی هســتند چون این جانوران برای برش کاربرد 

صنعتی، دارویی و خوراکی دارند. بر اساس مستندات 

 ،)FAO(ســازمان خواربار و کشــاورزی ملل متحــد

نرم تنــان  2۰ درصــد از کل صیــد جهــان را به خود 

اختصاص می دهند. سهم  نرم تنان در تولید جهانی، 

اهمیت آن ها را برای بســیاری از دانشمندان بیشرت 

می کند.  بنابراین، محققــان رشوع به مطالعه آن ها 

کردند تــا بدانند این جانــوران چه ماهیتــی دارند، 

ویژگی های زیستی آن ها چیست و چه مقدار می توان 

از آن ها حفاظت کرد تا بتــوان بهره برداری پایداری از 

آن ها داشت. 

 چندگونه از رسپایان در ایران وجود دارد؟ 

بر اساس مســتندات FAO، هزار گونه از رسپایان در 

دنیا شناخته شــده اســت که از این تعداد حدود 2۰ 

گونه در خلیج فارس و دریای عامن گزارش شده است. 

 کدام گروه از رسپایان در آب های ایران وجود دارد؟ 

انواع مرکب ماهی)Cuttlefish(، اسکوئید)Squid( و 

هشت پاها)Octopus( در خلیج فارس و دریای عامن 

گزارش شده است. 

 کدام گروه از رسپایان در آب های ایران وجود ندارند؟

شکل 2( »هامیون حسین زاده صحافی« درباره این عکس می گفت: »به رنگ این اسکوئیدها خیلی توجه نکنید زیرا این رنگ ها متغیر هستند. احتامال هر دو اسکوئید مشاهده شده در این تصویر از 
یک گونه هستند که فقط کروماتوفورهای )Chromatophores( خودشان را تغییر داده اند.« این عکس توسط »امیرعال شهیدی« با دوربین گوپرو )GoPro( در »سایت غواىص big coral« در جنوب رشقی 
جزیره کیش در  فروردین 1394 تهیه شده و توسط »پانته آ شجاعى« برای استفاده در ماهنامه بندر و دریا ویرایش شده است. امیرعال شهیدی درباره این عکس می گفت: »اسکوییدها زمانی که احساس 
خطر می کنند تغییر رنگ می دهند. در این تصویر هر دو اسکویید به رنگ قهوه ای بودند. اما زمانی که  براى عکاسی به آن ها نزدیک شدم، احساس خطر کرده و به دو رنگ متفاوت تغییر رنگ دادند.« 
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 نوتیلــوس )Nautilus( در ســواحل خلیج فــارس و 

دریــای عــامن تاکنون گزارش نشــده اســت. البته 

آرگوناتــا )Argonauta(  در خلیج فــارس وجود دارد 

و تصویر صــدف آن در اطلس نرمتنــان خلیج فارس 

وجود دارد. اما گونه نوتیلوس با آن شــکل زیبایی که 

دارد، در ایــران وجود نــدارد. نوتیلوس هــا به صورت 

اجدادی با نرم تنان اشــرتاک داشــتند امــا از هامن 

ابتدا از سایر رسپایان جدا شــده اند. نوتیلوس ها در 

گروه چهار آب ششی ها )Tetrabranchia( قرار دارند. 

در حالــی که بقیه رسپایــان در گروه دو آبششــی ها 

)Dibranchia( قــرار گرفته اند. نوتیلوس ها حاصل 

یک افرتاق تکاملی از جد نرم تنــان در دوره کامربین 

)Cambrian Period( هســتند. نوتیلوس رصفا در 

مناطق خاصی از اقیانوس ها و دریاها یافت می شود. 

برای مثال، گزارشاتی از مشاهده نوتیلوس در اقیانوس 

هند )Indian Ocean( داشتیم. 

شــوری آب در خلیج فارس و دریای عــامن باالتر از 

مناطق اقیانوســی اســت و این موضــوع می تواند 

 Restriction( به عنوان یــک فاکتور محدودکننــده

factor( برای نوتیلوس ها باشد. نوتیلوس ها عالوه بر 

این که جانوران حساسی هستند، برای این که در این 

بعد زمانی بتوانند باقــی مبانند تطابق تکاملی پیدا 

 )Shell( کردند. نوتیلوس ها اسکلت خارجی یا صدف

دارند. در حالی که بقیه رسپایان یا اسکلت ندارند یا 

اسکلت داخلی دارند. 

شــاخه نرم تنان بر اساس اسکلت به سه گروه تقسیم 

می شوند:

1.گروهــی از نرم تنــان اســکلت خارجــی دارنــد. 

ماننــد: رده شــکم پایــان )Gastropoda(، رده 

دو کفه ای هــا )Bivalvia(، رده تــک کفه ای هــا 

)Monoplacophora(، رده چنــد کفه ای هــا 

Polyplacophora( و  زیــررده نوتیلوئیــدا  (

)Nautiloidea( در رده رسپایان

2.بیشــرت رسپایــان اســکلت داخلــی دارنــد. 

ماننداسکوئیدها و مرکب ماهی ها

3.برخی رسپایان اسکلت ندارند. مانند: هشت پاها

 آیا رسپایان در رودخانه ها وجود دارند؟ 

رسپایان در رودخانه ها نیستند. اما رسپایان را به صورت 

 )Firth( موردی می توان  در مصب رودخانه ها و خورها

پیدا کرد. برای مثال، رسپایان در آب های ســاحلی 

مرشف به خور جگین در استان هرمزگان وجود دارند.

 آیا رسپایان در دریای خزر وجود دارند؟ 

یک رسی تطابق )Adaptation( در رسپایان در طول 

تکامل )Evolution( اتفاق افتاده است. برای مثال، 

رسپایان فقط بــا آب شــور )salt water( می توانند 

تطابق داشــته باشــند و به هیچ عنــوان منی توانند 

زیستگاه های آب شیرین )fresh water( و لب شور 

)Brackish water( را تحمــل کننــد. در رسپایــان 

رسعت تنظیم اسمزی )Osmoregulation( پایین 

است و کلیه )kidney( در این جانوران از نوع ابتدایی 

است. در سطح بدنشــان نیز پوست به شدت تحت 

تاثیر عوامل محیطی است؛ پوست رسپایان هیچ الیه 

حفاظتی ندارد. بنابراین، اگر کوچک ترین تغییری در 

یون ها و اسمز این جانوران رخ دهد، بقاء آن ها به خطر 

می افتد. در نتیجه، رسپایان منی توانند با آب هایی 

که شوری متفاوت دارند، تطابق پیدا کنند. رسپایان 

عمدتا در دریاها و اقیانوس ها هستند. آب دریای خزر 

)Caspian Sea(  لب شور است. بنابراین، رسپایان در 

دریای خزر وجود ندارند. 

 رسپایــان در طبیعــت چنــد وقــت یک بــار تغذیه 

می کنند؟

 تغذیه جانوران بر اساس ذائقه ای که دارند وابسته به 

تقاضای بدن )Energy demand( اســت. تقاضای 

بدن به لحاظ متابولیســم، جانــور را وادار می کند به 

ســمت فرایند شــکار برود. بنابراین، تا نیاز احساس 

نشود هیچ جانوری در طبیعت به شکار منی پردازد. در 

محیط پرورشی تغذیه ادواری وجود دارد و در فواصل 

زمانی مشخصی به آبزیان غذا می دهند. اما در محیط 

طبیعی جانوران چنین رفتاری ندارند؛ هرگاه انرژی 

حاصل از غذایی که خورده شده به آستانه پایین خود 

برسد، جانور احساس گرسنگی کرده و تصمیم می گیرد 

برای شکار بعدی اقدام کند. بخشی از این احساس 

گرسنگی مربوط به گرسنگی فیزیولوژیکی است که 

دستورات و پیام های شیمیایی در داخل بدن، جانور را 

 )Feeding behavior( وادار کرده به سمت شکار کردن

حرکت کند. جانوران دریایی بسته به این که شب فعال 

)Nocturnal( هستند یا روزفعال )Diurnal(، تغذیه 

آن ها نیز در آن دوره زمانی انجام می شود. بسیاری از 

جانورانی که کفزی هســتند، شب فعال هستند. در 

حالی که بسیاری از جانورانی که میان زی یا سطح زی 

هستند، روزفعال هســتند البته در طبیعت هیچ گاه 

منی توان حکم مطلق داد و همیشــه موارد اســتثناء 

نیز وجــود دارد اما آن چه کــه در این جا به آن اشــاره 

شد، قاعده کلی است. در رسپایان سیستم اعصاب 

محیطی )Peripheral nervous system( پیرشفته 

اســت و بینایی )Vision( بخشی از سیستم اعصاب 

محیطی اســت. بنابراین، چون در رسپایان بینایی 

شکل 3( امیرعال شهیدی درباره این عکس می گفت: »اسکوییدها )squids( را معموال به صورت گروهی مشاهده کرده ام. اما این 
اسکوئید را توانستم به وسیله دوربین کمی از گروه جدا کنم تا عکس بگیرم؛ اگر دوربین را به آرامی جلو بربیم، جذب دوربین 
می شوند و فرار منی کنند. دوربین گوپرو)GoPro( کوچک است  و اسکوئیدها زیاد از آن منی ترسند. زمانی که با این دوربین عکس 
می گیرم، چراغ قرمزی روشن خاموش می شود؛ شاید جذب این  نور قرمز می شوند  یا شاید چون دوربین برای آن ها موجود کوچک 
و عجیبی است توجه آن ها را جلب می کند. اسکوئید بر خالف سپیداج  در الیه میانی آب شنا می کند. رنگ اسکوئیدها در حالت 
عادی مانند آن چه که در  این تصویر مشاهده می کنید، قهوه ای است اما این رنگ با احساس خطر تغییر می کند.« این عکس توسط 
»امیرعال شهیدی« با دوربین گوپرو  در »ســایت غواىص big coral« در جنوب رشقی جزیره کیش در فروردین 1394 تهیه شده 
است و توسط »پانته آ شجاعى« ویرایش شده است. به گفته دکرتای اقیانوس شناسی، »حمید رضایی مارنانی« اسکوئید مشاهده 

شده در این تصویر گونه ای از  Loligo است. به گفته »هامیون حسین زاده صحافی«، لولیگوها در الیه های میانی آب هستند.
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پیرشفته است، این جانوران برای تغذیه باید طعمه را 

ببینند و طعمه باید تحرک داشته باشد تا این جانوران 

بتوانند آن را شکار کنند. زمانی که طعمه تحرک از خود 

نشــان می دهد، مرکب ماهی )Cuttlefish( بیشرت 

به سمت طعمه جلب می شــود اما اگر طعمه بتواند 

حرکت خودش را متوقف کنــد، انگیزه مرکب ماهی 

برای شــکار آن کم می شود. 15 سال پیش زمانی که 

نوزادان مرکب ماهــی را در آکواریوم های بندرعباس 

نگهداری می کردم، من این رفتار را در آن ها مشاهده 

کردم. برای نگهداری این نوزادان در آکواریوم باید به 

آن ها غذا می دادیم. بنابراین، من و همکاران شیالتی 

خرچنگ های گرد کوچک )Crab( را از کنار ســاحل 

جمع آوری می کردیم و در این آکواریوم ها می انداختیم. 

اما خرچنگ هایی که ما در آکواریوم مرکب ماهی ها 

می انداختیم، بــا وجود این که خرچنگ هــای نوزاد 

و کوچکی بودند، در این لحظــات رفتارهای جالبی 

نسبت به شــکارچی خودشان نشــان می دادند. در 

آکواریوم، اگر خرچنگی حرکت می کرد یا دست و پای 

خودش را تکان می داد،  بالفاصله مرکب ماهی ها به 

سمت آن حرکت کرده و شکارش می کردند. اما برخی 

از این خرچنگ ها زمانی که وارد آکواریوم می شدند، 

دقیقا مانند یک جانور مــرده در آب پایین رفته و کف 

آکواریوم قرار می گرفتند و حتی دست و پای خودشان 

را حرکت منی دادند. این خرچنگ ها در کف آکواریوم، 

تا مدتی تــکان منی خوردند اما رسانجــام زمانی که 

تکان می خوردند، مرکب ماهی هــا رساغ آن ها رفته و 

شکارشان می کردند. نکته جالب دیگر در این آکواریوم 

این جاست که مرکب ماهی ها دور جانور شکار حرکت 

کرده تا دقیقا شناسایی کنند از کدام زاویه به طعمه 

حمله کننــد. مرکب ماهی ها از محلــی که بازوهای 

خرچنگ)Claws( می تواند به آن ها آسیب بزند هرگز 

به خرچنگ حمله منی کردند. مرکــب ماهی ها دور 

خرچنگ می چرخیدند و از پشت آن را صید می کردند. 

نکته جالب در این رفتار این بود که هیچ نوع یادگیری 

در این فرایند شکار وجود نداشت زیرا من این مرکب 

ماهی ها را از زمانی کــه از تخم خارج شــدند در این 

اکواریوم ها نگهداری کرده بودم. بنابراین، تجربه این 

رفتار را در گذشــته در طبیعت نداشــتند و این رفتار 

مرکب ها ماهی ها در آکواریوم ناشی از یادگیری نیست 

بلکه غریزی است. در حقیقت، برای شکار خرچنگ، 

مرکب ماهی به صورت غریزی جانور را دور زده و از پشت 

به آن حمله می کردند. 

تشکر و قدردانی

   ایــن مصاحبــه بــا کوشــش داوطلبانــه جمعی از 

دوستداران محیط زیست انجام شد و نویسنده وظیفه 

خود می داند که از مدیرمســئول فصلنامه موج سبز 

دکرت شــهرام دادگر که رشایط تهیه عکس مناسب 

برای مصاحبه را در »موسسه تحقیقات علوم شیالتی 

کشور« فراهم کردند و مهندس پانته آ شجاعى که با 

دقت فــراوان تصاویر رسپایان را بــرای این مصاحبه 

ویرایش کردند،  تشــکر و قدردانی کند. امید اســت 

این مصاحبه برای اطالع رسانی درباره حفاظت از این 

ذخایر زیستی در ایران، مثمر مثر بوده  باشد.

شکل 4( امیرعال شهیدی درباره این عکس می گفت: »سپیداج )Cuttlefish( را معموال در عمق کم و نزدیک به کف دریا مشاهده کردم. آن ها با تغییر رنگ، خود را به شکل مرجان ها در می آورند تا به 
این شیوه  بتوانند بهرت طعمه را شکار کنند و از دست شکارچیان نیز در امان باشند. هامن طور که در تصویر مشخص است، حاشیه اندام سپیداج به رنگ آىب درآمده است که شبیه به شکست نور 
در آب است. اگر به آرامی به سپیداج ها نزدیک شوید، می توانید از متاشاى آن ها لذت بربید. به عبارت دیگر، اگر به آرامى به سپیداج ها  نزدیک بشویم، فرار منی کنند و اجازه نزدیک شدن را به 
ما می دهند. حتی من آن ها را زیر آب نوازش هم کرده ام. اما اسکوییدها اجازه نزدیک شدن را به ما منی دهند و همیشه فاصله را با غواص حفظ می کنند. با این وجود، زمانی که در آب بی حرکت باشی 
و به آرامی دوربین را به سمت آن ها بربی، فرار منی کنند؛ گویا کنجکاو این هستند که بدانند دوربین گوپرو چیست. به سپیداج ها آسان تر از اسکوئیدها می توان نزدیک شد. به سپیداج بدون 
دوربین هم می توان نزدیک شد. اما اسکوئیدها فاصله بیشرتی را با غواص حفظ می کنند.« این عکس توسط »امیرعال شهیدی« با دوربین گوپرو)GoPro(  در »پالژ آقایان« واقع در رشق جزیره کیش 
در اردیبهشت 1393 تهیه شده است و توسط »پانته آ شجاعى« ویرایش شده است. »هامیون حسین زاده صحافی« درباره این تصویر می گفت: »مرکب ماهی مشاهده شده در این تصویر از گونه 
Sepia pharaonis است. هامن طور که مشاهده می کنید مرکب ماهی تا کف دریا یک تا دو مرت بیشرت فاصله ندارد؛ در حالی که اسکوئیدها معموال در الیه های میانی آب هستند. نور سبزی که دورتا 
دور بدن این مرکب ماهی مشاهده می شود بیشرت در مواقعی رخ می دهد که مرکب ماهی تحریک شده باشد. تحریک)excitation( یک نوع رفتار است که در زمان های خاص به وقوع می پیوندد 

نظیر رفتارهای تولیدمثلی؛ در زمان جفت گیری برای تحریک جنس مخالف، حاشیه منتل)Mantle( مرکب ماهی به صورت فسفری و نورانی می شود.«
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مقدمهوپيشينهپژوهش
بر کسی پوشیده نیست که مسائل زیست محیطی، 

یکـی از بزرگ تریـن چالش هـای پیـش روی بـرش در 

عـرص حارض اسـت. یکـی از نگـران کننده تریـن این 

چالش هـا، گرمایـش زمیـن و بـه دنبـال آن افزایـش 

سـطح آب دریاهاسـت که در سـه هزار سـال گذشته 

بی سـابقه بوده اسـت. بـر اسـاس مطالعـات صورت 

گرفته، امکان وخیم تر شـدن اوضـاع در اثر گرمایش 

جهانـی وجـود دارد و در همیـن راسـتا اطالعاتی در 

زمینـه  افزایش غیر عـادی سـطح دریاها ارائـه داده و 

نشـان می دهند تغییرات آب و هوایی، به چه شکلی 

موجب باال آمـدن سـطح آب دریاها و پیـرشوی آن  به 

سـمت جاده  های سـاحلی، خانه ها و کسـب و کارها 

می شـود )Mashable.com(. مهم تریـن تبعـات 

تغییـر اقلیـم افزایـش دمـای متوسـط کـره  زمیـن، 

افزایش پدیده های آب و هوایی نظیر سـیل، طوفان، 

تگرگ، طوفان های حاره ای، امواج گرمایی، افزایش 

سطح آب دریاها، ذوب شـدن یخ های قطبی، امواج 

گرمایی و رسمای نابهنـگام خواهد بود. )حق طلب و 

همکاران، 1388( از منونه های جاری شـدن سـیل 

می توان به خط سـاحلی اقیانوس اطلـس در آمریکا 

شواهدمرتبطباروزنهداران
وبررسیتغييراتترازسطحآباقيانوسهاودریاها

در دهه های اخیر، با رشوع انقالب صنعتی و افزایش انتشار گازهای گلخانه ای پدیده تغییر اقلیم و گرمایش جهانی روز به روز رسعت گرفت، تا جایی که امروزه 

شاهد عواقب آن هســتیم. در این بین، یخچال ها به شدت با عنارص محیطی خود در تعامل و تعادل هســتند، به همین دلیل در مقابل این تغییرات بسیار 

آسیب پذیرند. یخ های قطبی که حجم وسیعی از ذخایر آب شیرین را شامل می شوند رفته رفته در حال ذوب و ترکیب با آب شور اقیانوس ها است. عالوه بر 

اثرات مستقیم از بین رفن یخ های قطبی، شاهد تاثیرات غیر مستقیم از جمله افزایش سطح آب دریاها و اقیانوس ها، سیل های مخرب، راه یافن آب شور به 

آب های زیرزمینی و غیره هستیم. نکته   مهم اینجاست که زمین در متام ادوار شاهد پدیده ی تغییر اقلیم بوده، اما این تغییرات اخیرا توسط برش رسعت یافته 

اســت. از طرفی انسان تا به حال این پدیده را تجربه نکرده است. بنابراین، بررسی اقلیم گذشته برای پی بردن به عملکرد آن از گذشته تاکنون و پیش بینی 

رشایط اقلیمی آینده بر اساس آن، می تواند آگاهی و درک انسان را از سیستم زمین بیشرت کند. از آن جا که تاریخچه مکتوب و معتربی از تغییرات تراز سطح آب 

اقیانوس ها و دریاها در دست نیست، در نتیجه جاندارانی همچون روزن داران که شواهد تغییرات اقلیمی را در خود ثبت کرده اند منبع معتربی در این زمینه 

به شامر می روند. هدف از نگارش این مقاله، مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه  تغییرات سطح آب  دریاها و اقیانوس ها طی ادوار گذشته است، تا توجه 

محققان و پژوهشگران را به این مقوله مهم جلب کنیم.

   علی بحری  | دانشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست، دانشگاه زنجان   مهدی دعایی  | دانشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست، دانشگاه زنجان
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اشـاره کـرد، کـه در طول چنـد دهـه گذشـته در این 

منطقـه شـاهد افزایـش نـرخ وقـوع سـیل بوده ایـم. 

حـدود 1۰ درصـد از سـاکنان زمیـن در مناطـق کـم 

ارتفـاع سـاحلی زندگـی می کننـد کـه تحـت تاثیـر 

 Wdowinski( خطرات ناشی از سیل قرار می گیرند

et al, 2۰16(. از میـان مناطـق سـاحلی، جزایـر 

صخـره ای در مقابـل تغییـرات آب و هوایـی خصوصا 

نسـبت بـه بـاال آمـدن سـطح آب دریاهـا بیشـرتین 

آسـیب پذیری را نشـان می دهند. عالوه بـر خطرات 

مستقیم، افزایش سطح آب ها خطرات جانبی مانند 

ایجاد اختالل در رسوب گذاری صخره های مرجانی 

و یا حتی نفوذ آب شـور به سـفره های آب زیرزمینی را 

هم به همراه دارنـد. )Testut et al, 2۰15(. در ادامه 

به بررسـی برخـی از مطالعات صـورت گرفتـه در این 

زمینـه پرداخت خواهد شـد.

دووینسـکی و همـکاران )2۰16( پژوهشـی را روی 

خطرات جاری شـدن سـیل در اثر افزایش سطح آب 

دریاها در میامی انجام دادند. سـیل هایی که باعث 

آسـیب رسـاندن بـه امـوال مـردم شـده و اختـالالت 

قابل توجهـی را به زندگی سـاکنان وارد کرده اسـت. 

نتیجـه  تحقیقـات نشـان داد تغییرات قابـل توجهی 

در میزان جاری شـدن سـیل پس از سـال 2۰۰6 رخ 

داده اسـت. نتایج این پژوهش نشـان داد بـرای ارائه 

راه کارهـای مطلـوب، تنهـا در نظـر گرفـن افزایـش 

سـطح آب دریاها در مقیـاس جهانی کافی نیسـت، 

بلکه بایـد به ایـن افزایـش در مقیاس منطقـه ای نیز 

.)2۰16 ,Wdowinski et al(توجـه کـرد

بـر اسـاس تحقیقـات انجـام گرفتـه توسـط هاتفی و 

همکاران )1393( بر روی روزن داران سازند آسامری 

در شـامل کازرون نتایـج بـه دسـت آمـده نشـان داد 

لپیدوسیکلیناهای  دارای همزیستی نوری جلبکی 

در ضخامت 8۰ تـا 15۰ مرتی در زون الیگوفوتیک ، 

اپرکولیناهـا  دارای صدف کشـیده و دیـواره ا ی  نازک 

در ضخامـت 9۰ تـا 15۰ مـرتی در یـک بسـرت نـرم، 

هرتوسـتژیناهای  بـا صـدف دوکـی شـکل و ضخیم 

در ضخامـت 152 تـا 18۰ و 195 تـا 274 مـرتی 

در یـک بسـرت دانـه درشـت، روتالیاهـا  و جلبک های 

قرمـز کورالیناسـه  در شـوری نرمـال در مـرتاژ 8۰ تـا 

19۰ مـرتی و روزن داران پورسـالنوز  در شـوری زیـاد 

از ضخامـت 15۰ تـا انتهـای بـرش مـورد تحقیـق 

حضـور دارنـد.

در مطالعـه  دیگـری در نـوار سـاحلی جزیـره قشـم 

توسـط مالیوسـفی و شاه حسـینی )1386( نتایـج 

زیـر حاصـل شـد:

1. وجـود روزن داران بـه خصـوص روزن داران بـا 

پوسـته هیالیـن در سـواحل شـاملی و جنوبـی 

جزیـره بیـان می کنـد کـه، ایـن گـروه از روزن داران 

طیـف گسـرتده ای از درجـات حـرارت و شـوری را 

در بـر می گیرنـد و در واقـع می تواننـد بـه همـراه 

روزن دارانـی بـا پوسـته ی آگلوتینـه و پورسـالنوز بـه 

عنـوان شـاخص های زیسـتی مهـم در عهـد حـارض 

و نیـز ابزارهای مناسـب بـرای بازسـازی محیط های 

دریایـی و حاشـیه دریایـی گذشـته بـه کار رونـد.

2. سـواحل جنوبی به علـت دارا بودن رسـوبات دانه 

درشـت و ماسـه ای و نیـز بـاال بـودن میزان اکسـیژن 

محلـول در آب و درجـه حـرارت پایین تـر نسـبت 

بـه سـواحل شـاملی دارای روزن داران بـا پوسـته 

پورسالنوز بیشـرتی هسـتند، زیرا این پوسته نسبت 

بـه درجـه حـرارت و شـوری حسـاس تر از پوسـته 

هیالیـن اسـت.

3. درصـد باالیـی از روزن داران با پوسـته پورسـالنوز 

در ایسـتگاه های خمیـر، گـوران و دوالب )در غـرب 

جزیـره( به علـت آلودگی، بـه خصـوص آلودگی های 

هیدروکربوری دارای رنگی تیره هستند. در حالی که 

در همین ایسـتگاه ها روزن دارانی با پوسـته  هیالین 

مشـاهده شـدند که رنگ روشـن و شـفافی داشـتند 

و منونه هایـی بـا اشـکال غیـر عـادی در روزن داران 

با پوسـته  پورسـالنوز مشـاهده شـدند، ایـن موضوع 

می توانـد حسـاس تر بـودن پوسـته پورسـالنوز بـه 

آلودگـی و تغییـرات محیطـی را ثابت کنـد. بنابراین 

پوسـته های پورسـالنوز نسـبت بـه پوسـته های 

هیالین در شناسـایی آلودگی های زیسـت محیطی 

شـاخص های زیسـتی بهـرتی هسـتند.

4. درصـد بـاالی منونه های با اشـکال غیرعـادی در 

منونه هـای سـطحی نسـبت بـه منونه هـای عمقـی 
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بیان گر تغییرات زیسـت محیطی در چند دهه اخیر 

اسـت. آلودگی های موجـود در خلیج فـارس به علت 

تـردد کشـتی ها و نفت کش هـا، جنگ هـای چنـد 

دهه اخیر، ایجاد مراکز تجاری و صنعتی در سواحل 

شـاملی و جنوبـی خلیج فـارس، از عواملی هسـتند 

که بر تغییرات زیسـت محیطـی تاثیرگـذار بوده اند.

بحثویافتهها
در این بخش به بررسـی تبعات ناشـی از ذوب شـدن 

یخ هـای قطبی و لـزوم انجام مطالعـات در این زمینه 

پرداخته خواهد شـد.

یخچال هـا بـه شـدت بـا عنـارص محیطـی خـود در 

تعامل و تعادل هستند و چون حساسـیت زیادی در 

برابـر آن هـا از خـود نشـان می دهند، انـدک تغییری 

در رشایـط محیطـی، در آن هـا منعکـس می شـود. 

)رامشـت و بیرامعلـی، 1393( کوه هـای یخـی بـه 

خـودی خـود یـک بخـش طبیعـی سـامانه اقلیمـی 

زمین به شـامر می روند. داده های ماهواره ای نشـان 

می دهـد قطـب جنـوب زمیـن در حـال از دسـت 

دادن یخ هـای خـود اسـت، و بـر اسـاس ثبت هـای 

زمیـن شـناختی می دانیـم کـه تنهـا چنـد درجـه ای 

گرم شـدن می توانـد بخش هایـی از صفحـات یخی 

را ناپایـدار کنـد. متخصصـان یخچال شناسـی و 

یخبندان شناسـی در حـال رقابـت و گامنه زنـی 

بـرای درک بهـرت ایـن واقعیـت مهم هسـتند کـه این 

جریان هـای یخی عظیـم در دنیایی گرم تـر چگونه و 

با چه تبعاتی به جریـان درخواهند آمد که البته هنوز 

پاسـخ مطمئنـی وجـود نـدارد. امـا از آن چـه تاریخ و 

اطالعات یخی سـیاره نشـان می دهد، می دانیم که 

باال آمدن 9۰ سـانتی مرتی سطح آب دریاها تا پایان 

قـرن حـارض بـرآوردی منصفانـه خواهـد بـود. بـا این 

حسـاب، حدود 145 میلیون نفری که هم اکنون در 

محدوده سـطح فعلی آب دریا زندگی می کنند، تنها 

تا سـال 21۰۰ زمان برای جابه جایـی و جالی وطن 

دارنـد )Journal of Glaciology(. امـا آن چـه تاریخ 

زمیـن و قطـب بـه مـا می گویـد جالـب توجـه اسـت. 

مقادیـر بسـیاری یـخ بـر بسـرت قطـب جنـوب زمین، 

بـه انـدازه ای کـه سـطح ایـاالت متحـده را بـا عمـق 

5 / 1 مـرت فـرش کنـد وجـود دارد. در واقـع، فقط 18 

هزار سـال پیـش به انـدازه یک چشـم بر هـم زدن در 

دوران زمین شـناختی، دو برابر این مقدار یخ، شامل 

آمریـکای شـاملی را پوشـانده بـود. دریاچه هـای 

بزرگـی همچـون great lake و رسزمین هـای بزرگی 

همچـون Island، از بقایـا و خـرده ریزهـای برجـای 

مانـده از همین یخ هـا شـکل گرفته انـد. این صفحه 

یخـی بـرای ذوب شـدن حـدود 12۰۰۰ سـال زمان 

بـرده و آب حاصـل موجـب بـاال آمدن تقریبی سـطح 

آب تـا 121 مرت شـده که نـرخ میانگینی معـادل 9۰ 

سـانتی مرت در هر قرن داشـته اسـت. این آمار و ارقام 

ایـده ای را در خصـوص ایـن کـه یـک صفحـه یخـی 

بـزرگ با چه رسعتـی می توانـد ذوب شـود در اختیار 

مـا می گـذارد )هـادی، 1389(.

افـت و خیزهـای دمـای هـوا در سـه هـزار سـال 

گذشـته بـه تغییـر سـطح آب دریاهـا و اقیانوس هـا 

منجر شـده  اسـت. مثـال، وقتـی کـه بین سـال های 

1۰۰۰ تا 14۰۰ میالدی، دمـای جهانی ۰/2 درجۀ 

سـانتیگراد کـم شـده بـود، سـطح آب دریـا هـم بـه 

اندازه ی هشت سـانتی مرت کاهش یافت. اما در قرن 

بیستم میالدی سطح آب اقیانوس ها 14 سانتی مرت 

افزایـش یافته اسـت. بر اسـاس یافته هـای محققان 

حداقل نصف این افزایش به خاطر تغییرات اقلیمی 

ناشـی از فعالیت های انسانی است. آن ها همچنین 

اضافه می کنند به احتـامل زیاد در این قرن، سـطح 

آب دریـا بین ۰/24 تا 1/3 مـرت دیگر باال خواهد آمد. 

ایـن نتایـج بـا بررسـی 24 منطقـه در نقـاط مختلف 

جهـان و اندازه  گیـری سـطح آب دریاهـا در مکان هـا 

 The( و زمان هـای مختلـف بـه دسـت آمـده اسـت

Washington post, 2۰16(. از آن جـا که تاریخچه 

مکتـوب معتـربی از سـطح آب دریاهـا و اقیانوس ها 

در دسـت نیسـت، دانشـمندان مجبـور بـه مطالعـۀ 

روش هـای مختلـف بـرای تشـخیص سـطح آب هـا 

در دوره هـای مختلـف شـده اند. کـه در ایـن مطالعه 

یکی از روش های بررسـی تغییرات سطح آب دریاها 

توضیـح داده خواهـد شـد. در ایـن روش با اسـتفاده 

از مطالعـه  صـدف جاندارانـی بـه نـام »روزن داران«  

به تغییـرات سـطح آب دریاهـا و اقیانوس هـا از قرون 

گذشـته تا بـه امـروز پـی می بریم.

روزنداران
این موجـودات شـاخه ای از جانوران تک سـلولی در 

رده سارکودینا هستند که پوست سخت آهکی آن ها 

دارای روزنه هایی اسـت که سیتوپالسـم جانـور از آن 

بیـرون می آیـد و پاهـای کاذب را تشـکیل می دهـد. 

نزدیـک بـه 275 هـزار گونـه زنـده یـا منقرض شـده 

از روزن داران شـناخته شـده  اسـت. ایـن آغازیـان 

دگرخوارنـد و در دریاهـا زندگـی می کننـد. انباشـته 

شـدن پوسـته های آهکـی روزن داران نوعـی سـنگ 

 ,Lalicker & Fischer( آهکـی را ایجـاد می کنـد

.)1952

ــدف مقــاوم و تنــوع و  ــا دارا بــودن ص روزن داران ب

فراوانــی بــاال، بــه عنــوان بهرتیــن گــروه میوفونــال 

ــای  ــز محیط ه ــته و نی ــای گذش ــه  دریاه در مطالع

دریایــی حاشــیه ای کاربــرد دارنــد. روزن دارن 

کــف زی، بــه فراوانــی در رســوبات دریایــی قدیمــی 

ــی  ــی فراوان ــوارد مطالعات ــد. م ــد وجــود دارن و جدی

وجــود دارد کــه از آن هــا بــه عنــوان شــاهدی در 

شناســایی تغییــرات محیطــی اســتفاده شــده 

اســت. بــا ایــن حــال کــه روزن داران کــف زی 

شــواهد فراوانــی دربــاره ی اکولــوژی و فرآیندهــای 

تافونومیــک )دفــن شــده( کــه در حفــظ آثــار 

فســیلی موثــر بــوده اســت، ارائــه می دهنــد، امــا در 

ــدان از آن هــا  شناســایی محیط هــای گذشــته چن
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ــل  ــد دلی ــر می رس ــه نظ ــت، ب ــده اس ــتفاده نش اس

اســتفاده نکــردن از آن هــا در ایــن قبیــل مطالعــات 

ــر  ــم هایی نظی ــرت از ارگانیس ــه بیش ــت ک ــن اس ای

کرم هــا و خرچنگ هــای کوچــک کــه صــدف و 

پوســته  مقاومــی دارنــد و آثــار آن هــا در اعــامق باقی 

ــی  ــرات محیط ــود. تغیی ــتفاده می ش ــد اس می مان

نیــز )آلودگــی( بــر روزن داران اثرگذار اســت و باعث 

ــا  ــیتولوژیکی در آن ه ــی و س ــرات مورفولوژیک تغیی

می شــود. بــه عنــوان مثــال در مــورد دو گونــه از 

 )Ammonia tepida/ Ammonia beccarii( آمونیا

کــه بــه غلضت بــاالی مــس حســاس هســتند، طی 

بررســی های انجــام شــده نشــان دادنــد، افزایــش 

ــاد  ــر در ایج ــبب تاخی ــد س ــس می توان ــت م غلض

ــدن صــدف(، کاهــش  ــاه مان ــد )کوت حفــرات جدی

تعــداد منونه هــای جــوان، کاهــش فراوانــی و 

ــه  ــر شــکل یافت ــش نســبت صدف هــای تغیی افزای

شــود. همچنیــن در گونه هایــی کــه تغییــرات 

ســیتولوژیکی بــه همــراه داشــته اند )ضخیم شــدن 

الیه هــا، افزایش رشــته های فیــربی و ماهیچه های 

لیپیــدی بــزرگ( نیــز رخ داده اســت. بــه طــور کلــی 

ــذا  ــا غ ــراه ب ــد هم ــنگین می توانن ــزات س ــام فل مت

وارد ســلول روزن داران شــده و تغییراتــی در ســطح 

بیولوژیکــی، مورفولوژیکــی و ســیتولوژیکی ایجــاد 

ــم،  ــی ها درمی یابی ــن بررس ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب کنن

روزن داران در مقابــل آلودگی هــا، بســیار حســاس 

بــوده و می تواننــد بــه عنوان شــاخص های زیســتی 

ــفی، 1382(. ــد )مالیوس ــه کار رون ــز ب نی

ایــن مباحــث شــواهدی را بــرای بازســازی 

محیط هــای گذشــته فراهــم می کننــد. از ســوی 

دیگــر، زمین شناســان می تواننــد راه حل هایــی را 

ــر فعالیت هــای  ــر اث ــرای تغییــرات محیطــی کــه ب ب

بــرشی رخ داده اســت ارائــه دهنــد. بــه طــور کلــی، 

ــاه،  ــا دوره ی زندگــی کوت ــن موجــودات کوچــک ب ای

تکامــل رسیــع و عکس العمــل در برابــر تغییــرات 

محیطــی ماننــد: جنس کــف بســرت، عمق، شــوری، 

ــتنند  ــور هس ــزان ن ــط و می ــرژی( محی ــفتگی )ان آش

کــه ایــن ویژگی هــا باعــث مفیــد بــودن آن هــا بــرای 

ــری  ــت. )وزی ــده اس ــته ش ــوادث گذش ــازی ح بازس

مقــدم و همــکاران، 139۰(

در ادامـه رفتـار ایـن موجـودات در برابـر هـر یـک از 

عوامـل محیطـی بـه اختصـار توضیـح داده خواهـد 

شـد.

الف(نوعبستر
ماهیت کف بسـرت به میزان انرژی آب )شدت امواج( 

بسـتگی دارد. فون هـای موجـود بـر روی بسـرتهای 

سـخت و دانـه درشـت دارای پوسـته های ضخیـم و 

اشـکال دوکی، و فون های موجود بر روی بسـرتهای 

نرم تـر دارای صـدف نازک تـر و کشـیده تر هسـتند 

.)2۰۰1 ,Renema and Troeslstra(

ب(شوری
شـوری، مقدار یون های حل شـده در آب می باشـد. 

فون هـای بـا صـدف هیالیـن، جلبک هـای قرمـز و 

روزن داران پالنکتـون نشـان  دهنـده شـوری نرمـال 

دریایی و فون هایی با دیواره پورسالنوز نشان دهنده  

.)2۰1۰ ,Flugel( محیطی با شـوری زیـاد هسـتند

ج(انرژیمحيط
هر چقدر انرژی آب بیشـرت باشـد صـدف این فون ها 

ضخامـت بیشـرتی خواهنـد داشـت و بـا بـه وجـود 

آمدن سـاختارها و الیه های ثانویه در دیـواره، صدف 

سـنگین تر شـده تـا بتوانـد در برابـر امـواج از خـود 

محافظـت کنـد. در اعـامق بیشـرت از میـزان انـرژی 

آب کـم شـده و طبعـا دیـواره صدف هـا هـم نازک تـر 

.)2۰1۰ ,Flugel( خواهنـد شـد

د(نور
میـزان نفـوذ نـور بـه زاویـه ی تابـش، عمـق و میـزان 

مـواد محلـول در آب بسـتگی دارد. زون هـای نـوری 

عبارتنـد از: آفوتیـک )موجوداتـی کـه بـه نـور نیـازی 

ندارند(، الیگوفوتیک )موجودات وابسـته به نور کم( 

و یوفوتیک )موجودات وابسـته به نور زیاد(. به عنوان 

مثال: اکینوئیدها و کورالیناسـه در زون آفوتیک قرار 

دارند )Pomar, 2۰۰1(. لپیدوسـیکلیناهای بزرگ 

دارای جلبـک همزیسـت )در رشایـط کمبـود غـذا( 

 ,Geel( در بخـش پایینـی منطقـه نـوری قـرار دارنـد

2۰۰۰(، و سـوزن های کوچـک کـه در دیـواره ی 

صدف های پورسـالنوز پراکنده شده، به آن ها تحمل 

زندگی در محیطی با شدت نور زیاد )زون یوفوتیک( 

.)2۰1۰ ,Flugel( را می دهـد

نتيجهگيری
تغییرات اقلیم در همه دوره ها بر روی سیسـتم زمین 

تاثیـر داشـته اند. از گذشـته نـه چنـدان دور اثـرات 

ناشـی از فعالیت هـای انسـانی و دخالت هـای او در 

طبیعـت بـه ایـن چرخـه اضافـه شـده اسـت بـا ایـن 

تفـاوت کـه انسـان ها بـه دلیـل تقریبـا ثابـت بـودن 

اقلیم در طی 5۰۰۰ سـاله گذشته تغییرات اقلیمی 

را خـوب تجربـه نکرده انـد و نسـبت بـه آن نیز بسـیار 

آسـیب پذیر هسـتند. بنابرایـن شناسـایی تاثیـرات 

متقابـل اقلیم بـرای ادامـه حیات بـر روی کـره زمین 

و برنامـه ریزی هـای آتـی در جهـت بهینه سـازی آن 

رضوری اسـت. در این راسـتا بررسـی اقلیم گذشـته 

بـرای پـی بـردن بـه عملکـرد آن از گذشـته تـا کنـون 

و پیش بینـی رشایـط اقلیمـی آینـده بـر اسـاس آن، 

می توانـد آگاهـی و درک انسـان را از سیسـتم زمیـن 

بیشـرت کند.
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 بانکرینــگ یا ســوخت گیری و سوخت رســانی، به 

عملیاتی اطالق می شــود کــه در آن یک ایســتگاه 

ســاحلی، ســوخت مورد نیاز برای روشــن شدن در 

موتورهای اصلی و کمکی شناورها را در اختیارشان 

قرار می دهد. وجود مزیت های بی نظیر برای ایران در 

صنعــت بانکرینگ، مزایایــی را برای کشــور در این 

صنعت به وجود آورده اســت که رضورت توجه هر چه 

بیشرت مسئوالن و مدیران به این صنعت، امکان فراهم 

شدن قطب بانکرینگ جهان در ایران را بیش از پیش 

به وجود می آورد. صنعت ســوخت دریایی، شــبکه 

گســرتده ای از ســازمان و مراودات تجــاری را در بر 

می گیرد. زنجیره تامین این صنعت از پاالیشــگاه و 

انبارهای نفت آغاز می شــود. مرحلــه نهایی زنجیره 

سوخت دریایی، عملیات سوخت رسانی است که یا از 

اســکله های مخصوص و یا به طور مســتقیم و یا در 

لنگرگاه و دریــا از طریق برج های سوخت رســان به 

کشتی عرضه می شود صنعت بانکرینگ، در بسیاری 

از صنایع دریایی وجود دارد، بر این اساس استفاده 

نادرست از این صنعت و بهره برداری نکردن صحیح از 

آن، مانند گذشــته ارزش افزوده تولیدات کشور را در 

اختیار کشورهایی قرار می دهد که نه تنها دوست ما 

نیستند بلکه رقیب بسیار جدی در این صنعت به شامر 

می روند. در حال  حارض خواسته های غیرمنطقی از 

رشکت های بانکرینگ وجــود دارد که ارائه خدمات 

جانبی به کشتی های عبوری از خلیج فارس، منونه این 

درخواست ها است. بر این اســاس این تصور غلط، 

سال های زیادی است که در رشکت ملی نفت حاکم 

است و به واســطه چنین تفکری، صنعت بانکرینگ 

هیچ گاه در داخل کشور به درستی شکل نگرفته است 

که با ادامــه این روند به جایــگاه مطلوبی در منطقه 

نخواهد رسید. در حال  حارض وجود مسائل و مشکالت 

حاکم بــر صنعت بانکرینگ باعث رشــد نکردن این 

صنعت از بدو شکل گیری تاکنون شده است که این 

روند دارای دالیل متعددی است که می توان متامی 

این دالیل را در دو محور ســاختار اقتصادی کشور و 

نگرش مسئوالن و توقعات متولیان دسته بندی کرد. از 

یــک طــرف ضعف هــای اساســی در تــار و پــود 

تصمیم ســازی در بســرت اقتصاد کالن کشور ایجاد 

مشــکل کرده و از طرف دیگر ترویج اندیشــه ای که 

بانکرینگ را در امری باالتر از سوخت رســانی رصف 

می داند، موجب زمین گیر شــدن و رشد نیافن این 

صنعت شده اســت. بانکرینگ باید متامی خدمات 

مورد نیاز کشــتی اعم از تامیــن ملزومات، قطعات و 

خدمات تعمیراتی و فنی تا جابه جایی پرسنل، خدمات 

بهداشــتی و هتل داری و خدمات فرودگاهی و... را 

انجام داده تا به زعم ترویج دهندگان این تفکر انجام 

عملیات های مورد اشاره با کسب درآمدهای جانبی 

و... بتواند نوسانات به وجود آمده در قیمت سوخت را 

جربان کند، اما واقعیت موجود در فضای دریانوردی 

و کشــتیرانی مجــال عملی شــدن به ایــن تفکر را 

منی دهد چرا که به طور متوسط در یک شناور بیش از 

2۰ هزار قطعه وجود دارد و متامی قطعات مورد نیاز در 

یک کشور تولید منی شود و ارائه چنین خدماتی نیاز 

به نیروهای متخصص فراوان دارد که جذب آن برای 

تجارتصنعتبانکرینگدربنادرایران
   پژمان صادقی  | کارشناس کنرتل و بازرسی کشتی ها اداره بندر و دریانوردی خارگ   امین باللی  | کارشناس امور بندری اداره بندر و دریانوردی خارگ
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رشکت بانکرینگ میرس نیست و متامی رشکت های 

بزرگ کشــتیرانی دارای منایندگی های مشخص یا 

انحصاری در بنادر هستند و هامن منایندگان خود 

پیگیر تامین خدمات و یا قطعات مورد نیاز شناورها 

بوده و رشکت بانکرینگ منی تواند نقش و دخالتی در 

ارائه چنین خدماتی داشته باشد. بنابراین تا وقتی که 

این تفکر در رشکت ملی نفت حاکم و ترویج می شود 

این صنعت به جایگاه مناسبی در کشور و منطقه دست 

پیدا منی کند. هامن طور که اشــاره شــد بخشی از 

مشــکالت این صنعــت متاثــر از مشــکالت کالن 

اقتصادی کشور است که عمده آن گران بودن خدمات 

پولی کشور، سودهای باالی نظام بانکی، هزینه های 

گشایش اعتبار، ضامنت نامه ها و نقل و انتقال پول و 

عالقه مند نبودن به رسمایه گذاری در زیرساخت ها به 

دلیل دیر بازده بودن آن است. عالوه بر این مشکالت 

دریافت هزینه های غیرمتعارف بندری از کشتی های 

خدماتی، قوانین کارگری، بیمه ای، مالیاتی، وجود 

نداشن زیرساخت بندری مناسب برای پهلودهی به 

موقع کشتی ها، تامین نشدن به موقع سوخت از طرف 

پخش و پاالیش و هزینه های خرده فروشی که حداقل 

16 دالر بــه هزینه های رشکــت بانکرینگ تحمیل 

می کند را باید به مشکالت این بخش اضافه کرد. ایران 

به لحاظ موقعیت جغرافیایی در مجاورت خلیج فارس 

و دریای عامن قرار دارد. سهولت دسرتسی به آب های 

آزاد و عبور تعداد بسیار زیادی از کشتی های نفت کش 

و تجاری از تنگه هرمز موقعیتی بسیار استثنایی برای 

ایران رقم زده است. بندر فجیره امارات با تامین ساالنه 

12میلیون تن ســوخت موردنیاز کشتی ها سومین 

بندر بزرگ جهان است در حالی که حدود 8۰ درصد 

سوخت مورد معامله در بندر فجیره به طور مستقیم از 

طریق ایران )رشکت ملی نفت( تامین می شود. بندر 

فجیــره، خورفــکان، شــارجه، دبــی و بنــدر نفتی 

خلیج فــارس در ایــران به عنــوان مراکــز عمــده 

سوخت رسانی به کشتی ها شناخته می شوند که بندر 

فجیره از 2۰ سال گذشته با ورود به عرصه بانکرینگ و 

توسعه این صنعت توانسته یکی از بزرگ ترین مراکز 

عرضه خدماتی در سوخت رســانی به کشــتی های 

عبوری شناخته شود. برخورداری از حجم قابل توجه 

نفت کوره تولیدی توسط پاالیشگاه ها، مالکیت متامی 

بندرهای ساحلی شامل خلیج فارس شامل آبادان، 

خرمشهر، ماهشهر، عســلویه، بوشهر، بندرعباس و 

دریای عامن، چابهار و جزایر خارک، قشــم، الوان، 

کیش کــه در مســیر تــردد کشــتی ها هســتند از 

ظرفیت هــای ایران در حوزه بانکرینگ اســت. همه 

کشتی های عبوری و نفت کش ها به مقصد کشورهای 

عراق، کویت، عربستان، امارات، قطر، بحرین و عامن 

که وارد خلیج فارس می شوند به اجبار باید از سواحل 

جنوبی قشــم عبور کنند. ســاالنه هزاران کشــتی 

اقیانوس پیام وارد خلیج فارس می شوند و این مسئله 

منطقه خلیج فارس را به یکی از پرترددترین مناطق 

دریایی جهان تبدیل کرده است همچنین جزایر ایرانی 

عمدتا در مقایسه با سایر کشــورهای خلیج فارس از 

مزایــای متعددی نظیر آبخــور باال برخــوردار بوده و 

مناطق آزاد قشم و کیش به دلیل موقعیت جغرافیایی 

و ظرفیت قابل توجه در این زمینه، بسیار حائز اهمیت 

هستند. از طرف دیگر با افزایش مرصف سوخت های 

فسیلی در جهان، منطقه خاورمیانه به یکی از مناطق 

مهم و کلیدی برای تامین انرژی در جهان تبدیل شده 

اســت و ســاالنه هزاران کشــتی اقیانوس پیام وارد 

خلیج فارس می شوند و این مسئله منطقه خلیج فارس 

را به یکی از پرترددترین مناطق دریایی جهان تبدیل 

کرده اســت. این حجم باالی تردد، ارائه خدمات به 

کشتی های عبوری را به یکی از مهم ترین زمینه های 

ارزآوری و اشتغال زایی صنایع دریایی تبدیل کرده که 

ایران در منطقه اسرتاتژیک خلیج فارس می تواند سهم 

زیادی از این منافع را نصیب خود کند. در این میان 

انتخاب جزیره قشم به عنوان قطب بانکرینگ کشور و 

فاصله کوتاه آن تا آبراه های بین املللی منطقه، اهمیت 

ایجاد زیرســاخت های الزم برای سوخت رســانی به 

کشــتی ها را بیش ازپیش مشخص می کند و این در 

حالی است که بندر خلیج فارس واقع در بندر شهید 

رجایی به عنوان بندر نفتی و قطب بانکرینگ فعلی 
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کشور معرفی شده است. در حال حارض 5۰ درصد کل 

بانکرینگ جهان در منطقه خلیج فارس انجام می شود 

که از این میزان حدود 9۰ درصد آن توسط بندر فجیره 

امارات صورت می پذیرد این صنعت رصفا به معنای 

سوخت رسانی و پمپ سوخت نیست بلکه مجموعه ای 

از خدمات ازجمله سوخت رســانی، تغذیــه، تبادل 

نیروهای خدماتی، آب، تعمیرات کشتی، لوازم یدکی 

و... را شامل می شود. بنابراین کشــورهایی در این 

زمینه موفق هستند که بتوانند این خدمات را به صورت 

مجموعه خدمات ارائه دهند. مهم ترین مناطقی که 

در این حوزه در دنیا فعال هستند عبارت اند از »رتردام« 

با 186 میلیون بشکه نفت ذخیره، »سنگاپور« با حدود 

9۰ میلیون بشــکه و »فجیره« با 48 میلیون بشــکه. 

امروزه صنعت سوخت رسانی به کشتی ها در بسیاری 

از کشورها به عنوان یک منبع درآمد تلقی می شود و 

این در حالی است که برخی از آن ها حتی منابع نفتی 

نیز ندارنــد و ســوخت را از کشــورهای دیگر تامین 

می کنند. با نگاهی به کشورهای حوزه خلیج فارس 

می توان دید خدمات سوخت رسانی و توجه به توسعه 

آن می تواند میلیاردها دالر به درآمدهای ارزی ایران 

اضافه کند. اما صنعت سوخت رســانی به کشتی ها 

آن گونه که باید در کشور موردتوجه قرار نگرفته است. 

برخــی از مشــکالت ایران بــرای رقابــت در صنعت 

بانکرینگ عبارت است از قیمت سوخت، مشکالت 

بانکی، مشوق های انگیزشی برای جذب رسمایه گذار، 

آماده نبودن زیرساخت های رسمایه گذاری که ایران را 

در رقابت با سایر کشورها به خصوص بندر فجیره ناکام 

گذاشــته اســت. تکمیل زنجیره خدمات در بندرها 

می تواند یک امتیاز بزرگ برای جلب بیشرت الیرنهای 

خارجی برای پهلوگیری در بندرهای ایرانی باشــد. 

آن چه برای یک کشتی یا شناور مهم است، این است 

که فرآیند سوخت رســانی با کمرتین هزینه ممکن و 

بهرتین کیفیت انجام شود. بنابراین قیمت سوخت، 

میزان انحراف از مسیر اصلی برای رسیدن به اسکله 

سوخت رسانی، رسعت عمل و... از مولفه های مهم و 

تعیین کننده در انتخاب مبادی سوخت رســانی به 

شــامر می آیند. در بندر فجیره آذوقه کشــتی ها هم 

تامین می شــود ولی هنوز این خدمت در ایران ارائه 

منی شود. در حال حارض بندر فجیره با ارائه خدمات 

جانبی در کنار تامین ســوخت کشتی های عبوری 

ســاالنه هشــت میلیارد دالر درآمد کسب می کند. 

قوانین و مقــررات، نرخ جهانی و تاثیــر آن در قیمت 

متام شده رقابتی سوخت، نگرانی از تاثیرات ارتباط 

سیاسی، امورات گمرکی، طوالنی بودن فرآیند توسعه 

زیرســاخت ها و اعتامد نداشــن بانک ها به فضای 

اقتصادی کشــور ازجمله چالش هــای اصلی حوزه 

رسمایه گذاری در امور بانکرینگ و نفتی است. فرآیند 

توسعه زیرساخت ها در کشور امارات به دلیل وجود 

رسمایه و اعتبارات یک سال طول می کشد ولی همین 

فرایند ایجاد زیرساخت ها در ایران سه سال به طول 

می انجامد. همچنیــن روابط امارات با کشــورهای 

مختلف در حوزه سیاسی در امور مراجعه کشتی ها به 

ایــن کشــور تاثیرگــذار اســت. رشایــط و موقعیت 

جغرافیایی بندرهای جنوبی کشور به گونه ای است که 

در معرض بازار بانکرینگ منطقه قرارگرفته اند. فاصله 

کوتاه این بندرها تا آبراهه های بین املللی منطقه و به 

خصوص تنگه هرمــز و توجه به ایــن نکته که هزینه 

سوخت کشتی حدود 4۰ درصد از کل هزینه های یک 

کشــتی را تشــکیل می دهد، این جذابیــت را برای 

کشــتی های عبوری فراهم می کند که بدون تغییر 

مســیر و باقدرت مانور مناســب ســوخت خود را از 

بندرهای ایران دریافت و به ســفر دریایی خود ادامه 

دهنــد. بندر شــهید رجایــی در 4۰ مایلــی آبراهه 

بین املللی کشتیرانی، موقعیت برتری برای ارائه این 

خدمات دارا هســتند. از طرف دیگــر باید گفت که 

فاصله پایانه فجیره تا مســیر خــط دریایی عبور این 

کشتی ها حدود 55 مایل دریایی است.

باوجود مزایای ایران نســبت به امــارات در موضوع 

بانکرینگ، از آن جایی که بندر فجیره سابقه و تجربه 

طوالنی تری نسبت به ایران دارد و همچنین به دلیل 

تبلیغات منفی بسیاری که علیه ایران انجام می شود، 

ســهم امارات از بازار بانکرینگ منطقه بسیار بیشرت 

از ایران اســت. هم اکنــون حدود 15درصــد از بازار 

بانکرینگ حوزه خلیج فارس و دریای عامن در اختیار 

ایران و 85 درصد آن در اختیار امارات متحده عربی 

قرار دارد.رقابت با رشکت های سوخت رسان منطقه 

به خصوص بندر فجیره آســان نیســت. نبود متامی 

خدمات سوخت رسانی اعم از آب، خدمات تعمیراتی 

شناورها، هتل اقامت، مشکالت روادید برای ملوانان 

و خدمه کشتی های عبوری و خدمات فرودگاهی در 

کنار فروش سوخت موردنیاز شناورها موجب شده تا 

بسیاری از کشتی های عبوری در خلیج فارس و دریای 

عامن، کشورهای همجوار را مقصد دریافت خدمات 

قرار دهند. در مورد رشایط فروش و سوخت رسانی در 

زمان تحریم ها به کشتی های عبوری و در بخش نفتی 

باید از طریق عراق انجام می شــد و سوخت رســانی 

به طور مســتقیم امکان پذیر نبود، همچنین در امور 

بانکی هم رشکت های کشتیرانی خارجی هم برای 

واریز پول مشکالتی داشــتند. ازاین رو رغبتی برای 

دریافــت خدمــات از ایران نداشــتند. ما هــم برای 

کار کردن بــا این رشکت ها باید با چند حســاب کار 

می کردیم و به دلیل پرداخــت کارمزد آن چنان برای 

رشکت هــای سوخت رســان ایرانــی ســودده نبود. 

امکاناتــی کــه در بندر فجیــره وجــود دارد در زمان 

جنگ هشت ســاله ایران و عراق وجود داشت و این 

امکانــات روزبه روز گســرتش یافته اســت. خدمات 

جانبی همچون فرودگاه، هتلینگ و ســایر خدمات 

رغبت کشــتی های عبوری برای دریافت خدمات از 

این بندر را افزایش داده اســت. وظیفه دولت ایجاد 

زیرساخت های اولیه در بندرهای کشور است. پس ازآن 

بایــد رسمایه گــذاران و رشکت های فعــال وارد گود 

شــوند و با بهره گیری از این فرصت اقــدام به ایجاد 

امکانات سوخت رسان در خلیج فارس کنند. متاسفانه 

دولت در این زمینه موفق عمل نکرده و انگیزه را برای 

ورود رسمایه گــذاران ایجاد نکرده اســت. همچنین 

بروکراسی های اداری همچون مشکالت گذرنامه ای 

و ورود و خروج ملوانان کشتی ها از جمله موانع پیش 

روی کشتی های عبوری است.

مزایایرونقصنعتسوخترسانیبه
كشتیها

با توجه به تولید باالی نفت کوره در کشــور، نزدیک 

بودن بنادر و جزایر جنوبی کشور از جمله جزیره الرک 

و مجتمع بندری شهید رجایی در بندرعباس به آبراه 

بین املللی کشتیرانی نسبت به بندر فجیره در امارات 

)فاصله 4۰ مایلی بندر فجیره )رقیب ایران( از خطوط 

کشتیرانی( و وجود دو پاالیشگاه بندرعباس و آبادان 

در سواحل جنوبی ایران همچنین وابستگی امارات 

به سوخت مایع وارداتی از ایران و امکان سوآپ نفت 

کوره کشورهای آسیای میانه و طول مرز آبی گسرتده 

در خلیج فارس )18۰۰ کیلومرت با احتساب جزایر(. 

مزایای رونق صنعت ســوخت رســانی به کشتی ها 

عبارت است از: 

1-ارتقاء رتبه و جایگاه بنادر جنوبی کشور در سطح 

بین املللی

2-کسب سهم بیشرت از فروش سوخت

3-افزایش ظرفیت مخازن در بنادر

4-جلوگیری از قاچاق کاال و ورود ارز به کشور؛ درآمد 

حاصل از سوخت رسانی به  کشــتی های مرتدد در 

خلیج فارس و دریای عامن سالیانه در حدود شش الی 

شش میلیارد دالر است.

5-اشتغال زایی؛ نقش این صنعت در ایجاد اشتغال 

چشمگیر است. به ازای هر 5۰ هزار تن سوخت مورد 

نیاز که یک کشــتی در یکی از بنادر جنوب کشــور 

دریافت می کند حداکرث دو نفر نیروی کار مشــغول 

کار هستند.

6-ارائه خدمات و فــروش قطعات یدکی و لوازم مورد 

نیاز )آب، آذوقه و... ( به کشتی ها.

7-ایجاد اســکله، خطوط لولــه اختصاصی و خرید 

ناوگان سوخت رسان توسط رشکت های داخلی.

مشکالترونقنداشتنصنعت
سوخترسانیبهكشتیها

ظرفیت کــم اســکله ها: ایران در حال حارض توانایی 

تامین سوخت انواع کشتی های سنگین و شناورها را 

داراست اما به دلیل این که اسکله ها ظرفیت جایگیری 

و ارائه خدمات به کشتی های خیلی بزرگ را ندارند، 

در رشایــط فعلی کشــتی های بســیار بــزرگ قابل 

جذب نیستند. مقرر اســت با رسمایه گذاری بخش 

خصوصی در مجتمع بندری شهید رجایی، یک پست 

اسکله1۰۰ هزار تنی در حوضچه بندر شهید رجایی 

و یک پســت اســکله2۰ هزار تنی در حوضچه بندر 

خلیج فارس برای استفاده در عملیات سوخت رسانی 

احداث شود. نبود امکان برای ارائه خدمات جانبی 

مانند کرتینگ و تامین سایر نیازمندی های جانبی 

کشــتی ها هم شــامل آن می شــود. الزم به توضیح 

است که کشــتی ها عالقه مند هستند که در محلی 

سوخت گیری کنند که سایر خدمات را هم دریافت 

کنند. وجود زیرســاخت های الزم و خدمات جانبی 

متنوع کشتیرانی در شیخ نشــین فجیره در امارات 

است. 

فــروش اعتباری ســوخت در شیخ نشــین فجیره در 

امــارات: به صورتی که رشکت های فعال، ســوخت را 

به صورت نقدی از پاالیشگاه های طرف قرارداد خود 

خریداری می کنند ولی آن را با قیمت بیشرت و به صورت 

اعتباری در اختیار مشــرتیان قــرار می دهند و این 

موضوع، انگیزه خریداران را برای تهیه سوخت از این 

رشکت ها افزایش می دهد، این در حالی است که در 

ایران، رشکت های سوخت رسان بیشرت نقش واسطه را 

میان خریدار و رشکت پاالیش و پخش ایفا می کنند به 

این مفهوم که پول را به صورت نقد از خریدار می گیرند 
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و بعد از وصول کامل آن، سوخت را تحویل می دهند. 

عملکرد زنجیــره ای رشکت ها در فجیــره: زنجیره ای 

عمل کردن رشکت های فعال در شیخ نشین فجیره 

در امارات به گونه ای که متقاضیــان امکان دریافت 

سوخت از هر کجای دنیا را خواهند داشت. به عنوان 

مثال خریــداران می توانند از رشکــت اماراتی که از 

آن سوخت تهیه می کنند بخواهند تا در بندر رتردام 

هلند ســوخت را تحویل بگیرند. شعار تبلیغاتی این 

رشکت ها  این اســت که ســوخت را در هر نقطه ای 

از دنیا که خریــدار بخواهد بــه او تحویل می دهند. 

بانکرینگ به این معنا نیست که سوخت از پاالیشگاه 

گرفته و سپس به کشتی تحویل داده شود. سوخت 

کشتی، یک سوخت مســتقیم پاالیشگاهی نیست 

بلکه سوختی اســت که از ترکیبی شامل نفت کوره 

پاالیشگاه ها و پســامندهای پاالیشــگاهی، روغن 

 )Blending( ســوخته و.... که پس از مخلوط کردن

تبدیل به سوخت کشتی می شــود. بعد از آن که این 

فرآورده تحویل کشتی شــد، عمل بانکرینگ انجام 

می شود. روال جهانی این است که حاکمیت دولتی، 

دخالتی در بانکرینگ و تحویل سوخت نداشته باشد. 

در شیخ نشــین فجیــره متامی رشکت هــای مطرح 

بین املللی، در حال فعالیت هســتند و 11 رشکت 

سوخت رسان موفق نیز حضور دارند که از میان آن ها، 

تنها یکی رشکت ملیتی اماراتی دارد.

رقبایمنطقهایدرصنعتسوخترسانی
بهكشتیهایكشور

1-بندر فجیــره در امارات متحده عربــی: هم اکنون 

این بندر پس از ســنگاپور، بزرگ ترین عرضه کننده 

سوخت به کشتی ها در جهان محسوب می شود. الزم 

به ذکر است که در حدود 7۰ الی 8۰ درصد سوخت 

)نفت کوره( فجیره توسط پاالیشگاه های ایران تامین 

می شــود. در این زمینه نباید با ساده انگاری نظرات 

غیرکارشناسی مطرح کنیم که ایران سوخت رسانی 

به فجیــره را باید قطــع کند. بلکــه روش صحیح آن 

اســت که در یک برنامه زمان بندی شده با دستیابی 

به زیرساخت های الزم، حامیت بخش خصوصی و با 

کسب بازارهای مناسب سوخت رسانی خلیج فارس 

و دریای عــامن، بخش عمده و نهایتا همه ســوخت 

داخلی را در صنعت بانکرینگ به فروش برسانیم.

2-قطر: کشور امیرنشین قطر با برنامه ریزی و تجهیز 

بندر الفان قصد دارد بخش مهمی از بازار بانکرینگ 

خلیج فارس را به دست بگیرد. راحتی سوخت گیری 

و همزمــان بارگیری LNG در پایانــه الفان، فرصتی 

منحرص به فرد را برای راهربان این گونه شناورها داده 

که ســوخت خود را در قطر تامین کنند، بدون آن که 

نیاز باشد سایر بنادر را برای سوخت گیری دور بزنند.

3-عامن: پادشــاهی عامن با برنامه ریــزی مدرن در 

بنادر دغم و صحار قصد دارد بخش عمده ای از بازار  

بانکرینگ منطقه را به دســت بگیرد. از آن جایی که 

موقعیت جغرافیایــی بنادر دغم و صحــار در دریای 

عامن، قبل از بندر فجیره امارات قرار گرفته اند؛ امکان 

تصاحب بخشی از بازار فجیره دور از دسرتس نیست. 

روی هم رفته، عالوه بر بندر فجیــره امارات، عامن و 

قطر هم از رقبای منطقه ای ایران محسوب می شوند.

نتيجهگيری
چارچوب هـا و اسـرتاتژی کالن کشـور بایـد متوجه 

گسـرتش صنعت بانکرینگ باشـد. باید سیستمی 

طراحی شود و کمیته ای با حضور باالترین مقامات 

کشـور و متامی ذینفعان این صنعت تشکیل شود، 

تـا از این راه بسـرت پیرشفت آمـاده شـود و فرصت ها 

جنبـه عملـی پیـدا کنـد. نبایـد مسـیر را اشـتباه 

برویـم و متامـی مترکـز خـود را بـرای تاسـیس انبار 

نفـت معطـوف کنیـم. در حقیقـت بایـد به سـمتی 

گام برداریـم کـه در آن، دارایی هـای غیرفیزیکـی 

افزایـش یابـد بـه عبـارت سـاده تر؛ بایـد بـه سـمت 

اصـالح قوانیـن و مقـررات، مدیریـت، تبلیغـات، 

حذف ترشیفـات گمرکـی و بندری، اطالع رسـانی، 

منابـع انسـانی، اصـالح شـیوه بازاریابـی، وجـود 

نداشـن تحریم هـای بین املللـی و عـدم تحریـم 

تبـادالت بانکـی عملیـات سوخت رسـانی بـه 

کشـتی ها و شـناورهای کوچـک و بـزرگ در دریـا را 

بانکرینـگ می نامنـد، امـروزه بانکرینـگ خـود بـه 

یک صنعـت بـدل شـده اسـت کـه در کنـار تحویل 

سوخت خدمات گسـرتده دیگری نیز به کشتی ها، 

شـناورها و خدمـه آن هـا ارائـه می دهـد. بانکرینگ 

می توانـد بـه دو صـورت سوخت رسـانی در دریـا بـا 

استفاده از شناورهای خاص یا پهلوگیری کشتی در 

اسکله های سوخت رسانی انجام شـود؛ هرچند که 

هر دو روش یادشـده برای سوخت رسانی کشتی ها 

اسـتفاده می شـود امـا روش دوم یعنـی پهلو گرفن 

کشـتی در اسـکله ها و بنادر سوخت رسـانی، روش 

متـداول بانکرینـگ بـه شـامر مـی رود و در کنـار آن 

ارائه دهنـدگان خدمات بانکرینگ از روش نخسـت 

هم اسـتفاده می کننـد. آن چـه برای یک کشـتی یا 

شناور مهم اسـت، فرآیند سوخت رسانی با کمرتین 

هزینـه ممکـن و بهرتیـن کیفیـت اسـت، بنابرایـن 

قیمت سـوخت، میزان انحراف از مسیر اصلی برای 

رسـیدن به اسـکله سوخت رسـانی، رسعـت عمل و 

غیـره از مولفه های مهـم و تعیین کننـده در انتخاب 

پایانه هـای سوخت رسـانی بـه شـامر می آیـد.
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مقدمه:
رعایت حقوق مالکیت جزئــی از حقوق جامعه مدنی 

اســت. از این رو اســت که خصوصی ســازی در زمان 

حارض برای تشکیل جامعه مدنی یک رضورت است. 

رضورتی غیرقابل انکار که نتایج عینی اجرای آن در همه 

کشورهای جهان مشاهده می شود. این که بشود بخش 

دولتی کارآمد و موثری داشت، تجربه بسیار محدودی در 

کشورهای در حال توسعه دارد.

در نتیجه خصوصی سازی امری رضوری است؛ اما مهم 

چگونگی و راه و روش برخورد با آن و گسرتش و رضایت 

خاطر از نتایج آن است که قابل تامل و متفاوت است.

خصوصیسازی:
خصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر موسسات 

دولتی به نحوی که در عین حفظ بافت اصلی فعالیت، 

رصفا فضــای مذکــور تغییریافتــه و رشایط بــازار بر 

نحوه اداره موسســه طــوری تاثیر گذارد کــه انگیزه و 

مکانیسم های بخش خصوصی مالک تصمیم گیری 

در موسسه مذکور قرار گیرد.

خصوصی ســازی باید با پذیــرش اصل رقابــت آزاد و 

منصفانه، محرتم شــمردن انگیزه های نهفته در پس 

فعالیت های مبتنی بر نظام بازار و برآوردن کارکردهایی 

همراه باشد که در نهایت به توسعه توان و گسرته فعالیت 

بخش خصوصی در اقتصاد ملی می انجامد. به منظور 

تحقق این مهم، الزم است برنامه واگذاری واحدهای 

اقتصــادی دولتی یا متعلق به دولــت بر پایه پیگیری 

هدف های مشخصی تدوین یابد که در کلی ترین حالت 

دو هدف اساسی اصالح ســاختار کالن اقتصادی و 

اصالح ساختار واحد اقتصادی مشــمول واگذاری را 

در برگیرد.  

اهــداف خصوصی ســازی بــا توجه بــه ویژگی های 

اقتصــادی و موقعیت هر کشــور با یکدیگــر متفاوت 

خواهد بود. ولی به هرحال در همـــه کشــورهایی که 

به خصوصی ســازی پرداخته اند هدف اصلی، بهبود 

بخشیدن به اوضاع و رشایط اقتصادی است. 

در ایــن چارچــوب، فرایند خصوصی ســازی در یک 

گسرته و چشم انداز وسیع با مولفه هایی چون حذف 

انحصارات، استقرار مبانی اقتصادبــازار، گستــرش بازار 

رسمایه، مقررات زدایی، واگذاری سهام و دارایی های 

دولــت و... یک اقتصــاد رقابتی را شــکل می دهد و 

اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، استفاده بهینه از 

منابع، افزایش کارایی و بهره وری، بهبود وضعیت مالی 

عمومی، ایجــاد امکانات مالی جدید بــرای مصارف 

اجتامعی و گسرتش رفاه عمومی منجر می شده و افق 

دستیابی به توسعه اقتصادی پدیدار می شود.

در بنادر با توجه به انباشت زیاد رسمایه و تاثیر مشخص و 

بارز آن در ارتقای تجارت خارجی، هرگونه تغییر و تحولی 

باید با دقت و تامل صورت گیرد. بنابراین، تحوالت اخیر 

در روند تجارت جهانی الزام تغییر و تحول را غیر قابل 

گریز ساخته است، اما با این وجود باید در انتخاب مسیر 

درست و بررسی پیامدهای آن دقت الزم صورت گیرد 

که خصوصی سازی نیز از جمله آن هاست. در نتیجه 

خصوصی سازی در بنادر می تواند به معنای وسیله ای 

برای ارائه خدمات مفید و انعطاف پذیری تجاری مورد 

نیاز برای دوام و بقای یک بنــدر در بازار فعالیت های 

ســودآور باشــد. این در حالی اســت که این اهداف 

می تواند با اهداف کالن و جامع تجارت و حمل و نقل 

کامال متضاد و مغایر باشد.

نکته قابل تامل در بحث خصوصی ســازی بنادر این 

اســت که بدون حضور و درک مالکیت خصوصی و یا 

تامین وجه بخش خصوصی در دارایی ها و خدمات بندر 

منی توان از خصوصی سازی بنادر صحبت کرد. افزایش 

مشــارکت بخش خصوصی در ارائــه خدمات بندری 

بدون رسمایه خصوصی، خصوصی سازی نیست بلکه 

تفویض اختیار و واگذاری است.

اعامل قوانین بخش خصوصی در سازمان های دولتی 

الزاماتخصوصیسازیبنادر

در دنیای رقابتی و پرچالش کنونی تالش برای پویایی و انعطاف پذیری در ســازمان ها یک امر رضوری است. بنابراین سازمان های دولتی به منظور تحقق این 

مهم، هدف خود را بر مبنای حرکت به سمت بخش خصوصی و توسعه خصوصی سازی و واگذاری تصدی ها به بخش خصوصی قرار داده است. این مهم در همه 

بخش های دولت حتی بنادر، مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. حال در این مجال به بررسی روند خصوصی سازی در سایر بنادر و روش های خصوصی سازی 

پرداخته خواهد شد و در نهایت توصیه هایی برای تحقق بهرت این فرایند در بررسی های به عمل آمده ارائه خواهد شد.

   فریبا روان بد  | اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
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نیز خصوصی سازی نیست زیرا این نه اهداف دولت ها 

در زمینه خصوصی سازی را تامین می کنند و نه جریان 

آزاد رسمایــه خصوصی به داخــل ســازمان را دنبال 

می کنند.

روشهایخصوصیسازیدربنادر:
در این بخش برای شفاف ســازی، موضوع روش های 

موجود خصوصی ســازی در بنادر را مورد بررسی قرار 

می دهیم. 

1.خصوصی سازی جامع: در این روش کلیه زمین ها 

و حیطه آبی مربوط بــه آن و همچنان کلیه تجهیزات 

و تاسیسات بندری به بخش خصوص یا رشکت های 

خصوصی-دولتی فروخته می شود که البته این روش 

معمول نیست.

2.خصوصی سازی جزئی: در این روش فقط تاسیسات 

و عملیات بندری به بخش خصوصی منتقل می شود 

مانند اجاره اسکله، انتقال عملیات راهنامیی کشتی ها 

یا یدکشــی به بخش خصوصــی یا قــرارداد راهربی 

ترمینال های بنــدر و... اما در همه این موارد مالکیت 

با دولت است.

3.خصوصی ســازی کامــل: در این روش بــا رعایت 

مالکیت اراضــی دولتی، مالکیت کامل تســهیالت 

و یا تولید خدمات و تاسیســات و تجهیزات به بخش 

خصوصی واگذار می شود.

4.خصوصی سازی بخشی )قســمتی(: در این روش 

بنــدر و بخش خصوصــی در قالــب یــک توافقنامه 

مشارکتی و مشاع مالکیت کلیه زمین ها و تجهیزات و 

خدمات و... را بر عهده می گیرند. 

انتخاب هر کدام از این روش ها بستگی کامل دارد به 

قوانین و مقررات حاکم بر بندر و منطقه و رشایط خاص 

هر بندر و اهدافی دارد که دولت ها تعقیب می کنند. 

                                   

روندخصوصیسازیدرسایركشورها:
تحقیقات و بررسی ها نشان داده است خصوصی سازی 

کامــل در برنامــه کاری بســیاری از دولت هــا چه در 

کشورهای توسعه یافته و چه در کشــورهای در حال 

توسعه قرار ندارد. بلکه اکرثیت کشورها تفکر و اندیشه 

ایجــاد ضوابط و معیارهــای بازرگانی کــردن، آزادی 

عمل بیشرت و تشــویق بخش خصوصی در وارد شدن 

به فعالیت هــای مختلــف را در راس برنامه های خود 

قرار داده اند. 

در واقع باید گفت که نقش یک اداره بندر یا یک سازمان 

مسئول بندری، تامین بهرتین زیربناهای بندری، فراهم 

کردن یک فضای مثبت و مناســب تجارت و بازرگانی 

است. در کشورهای پیرشفته ای مانند انگلستان نیز 

بسیاری از بنادر بزرگ از جمله بندر لندن توسط دولت 

در قالب trust port اداره و مدیریت می شــوند. سایر 

بنادری که در مالکیت بخش خصوصی هســتند به 

دو شیوه اداره می شوند یا در قالب یک رشکت دولتی 

با مسئولیت محدود اســت که نتیجه روش فروش به 

مدیران      Management Buy- Out )MBO(  اســت 

و یا در قالب ایجاد یک رشکت جنبی و فرعی وابســته 

به رشکت خصوصی بزرگرت هســتند. به طور خالصه 

می توان گفت قانون خصوصی ســازی بنــادر در این 

کشــور دو مرحله ای اســت در مرحلــه اول، انتقال یا 

 trust port واگذاری حقوق، تعهدات و مسئولیت های

به یک رشکت دولتی جدید است و در مرحله دوم فروش 

این رشکت جدید به رشکت خصوصی دیگری است. 

این در حالی است که در قانون اداره بنادر این کشور 

تاکید شده است که رشکت جایگزین همچنان در نقش 

اداره بندر، کلیه مسئولیت ها و قدرت قانونی و تنظیم 

مقررات دولتی را مانند گذشته عهده دار خواهد بود.

البته در خصوصی سازی بنادر در این کشورها باید به 

این نکات توجه کرد که فضای اقتصادی این کشورها 

وضعیت مناسبی را برای خصوصی سازی فراهم کرده 

اســت؛ زیرا بازار و رسمایه توســعه یافته اند و طبقات 

متوســط اجتامع ظرفیت و توان مشــارکت در خرید 

سهام را دارند.

بنــادر بزرگــی ماننــد روتــردام و آمســرتدام  نیــز در 

متلــک شــهرداری ها هســتند و در قالــب روش 

صاحبخانه ای,land lord  زمین، ســواحل و امکانات 

اســکله ای را در قالب زیربنای بنادر بــه بهره برداران 

ترمینال های خصوصی ارائه می دهند.

در نهایــت باید گفت روند خصوصی ســازی بنادر در 

جهان به شیوه های زیر دنبال می شود:

1.آن هایی که در حال اجرا و ترغیب سیاست سیستم 

عدم مترکز و بازرگانی کردن بنادر هستند.

2.آن هایی که بنادر را به رهن و اجاره واگذار می کنند.

3.آن هایی که در حال مطالعه و مرور بهرتین راه برای 

ایجاد تحول و دگرگونی هستند.

4.آن هایــی کــه به عنــوان پیشــگامان تفکــر 

خصوصی سازی فعالیت های بنادر را با روش انتقال 

مرحله ای و گام به گام تغییر ساختار و انتقال مالکیت به 

کارکنان از طریق فروش بخشی از سهام اموال منقول 

و غیرمنقول بنادر به خصوص به کارکنان و مدیران، در 

راس برنامه های خود قرار داده اند.

گــروه اول پــس از تحقیقــات بســیار نهایتــا روش 

خودگردانی و استقالل عملی مدیریت غیرمتمرکز را 

پذیرفته اند که به معنای مشارکت بخش های خصوصی 

در فعالیت های بندری با اصول مالکیت، نظارت کامل، 

طراحی و مدیریت غیرمستقیم است. 

گــروه آخر تعداد بســیار معــدودی از بنادر را شــامل 

می شوند که هدفشان انتقال کامل فعالیت ها به بخش 

خصوصی است. 

در نتیجه، با توجه به تالش همه جانبه برای دستیابی 

به کارآمدترین روش های اجرایی و عملیاتی در بنادر، 

احساس نیاز شدید و وجود تقاضای روزافزون و مداوم 

برای ادامه نقش دولت ها در سیاست گذاری، نظارت و 

کنرتل بنادر به چشم می خورد. 

محدودهخصوصیسازی:
قبــل از رشوع هرگونــه فعالیــت خصوصی ســازی 

در بندر باید مشــخص شــود که چــه بخش هایی از 

بندر اگر به بخــش خصوصی واگذار شــوند، منتفع 

می شوند. متخصصان امور بندری نشان داده اند که 
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در بیشرت موارد هندلینگ کاال و تسهیالت انبار دارای و 

ترمینال های کاالهای عمومی و خاص در این خصوص 

بهرتین گزینه ها هستند زیرا عملکرد آن ها به راحتی 

قابل سنجش و ارزیابی هستند. در خصوص ترمینال ها 

باید خصوصی سازی کامل تأسیسات مدنظر باشد.

انواعخصوصیسازی:
برای انجــام فراینــد خصوصی ســازی در هــر بندر 

روش های مختلفی وجود دارد که انتخاب هر کدام از 

آن ها باید با توجه به نکات زیر باشد:

 اهــداف راهربدی و مالــی دولت و ســازمان بنادر و 

دریانوردی

 فضای اجتامعی و سیاسی حاکم بر منطقه و استان 

محل استقرار بندر به طور خاص

 تعهد و توانایی دولت و سازمان بر اجرای مصوبات الزم 

برای اصالح ساختار هر چند مشکل باشد.

انواع روش ها به رشح زیر است:

1.قرارداد تجاری سازی-احداث رشکت

2.مشارکت

3.قرارداد اجاره)رهن(

4.قرارداد واگذاری

5.قرارداد مدیریت

6.فروش یکجای دارایی های بندر

1.تجاری سازی به مفهوم فرایند اجرای اصول و اهداف 

تجاری در مدیریت و بهره برداری یک نهاد دولتی است. 

این فرایند از طریق امضای قرارداد بین دولت یا سازمان 

به عنوان مالک بنــدر و مدیریت بندر تحقق می یابد. 

مفاد قرارداد در این شیوه تعیین کننده موفقیت یا نبود 

موفقیت این روش اســت. در اجرای ایــن روش عزم و 

توانایی سیاسی دولت و سازمان و توانایی رفع تضادها 

و مقاومت های تبدیل و تغییر فرهنگ اداره دولتی به 

خصوصی توسط بندر از جمله موارد قابل تامل است.

در این روش فرض بر این اســت کــه اداره بندر به یک 

بخش مستقل مالی و حقوقی تبدیل و توسط هیات 

مدیره خود اداره می شوند ولی دولت همچنان به عنوان 

مالک باقی خواهد ماند.

2.مشارکت به مفهوم مشارکت دولت یا سازمان با یک 

یا چند نهاد غیردولتی اســت که به دو شــیوه قرارداد 

پیامنکاری و سهم مشرتک تقسیم می شوند.  در این 

روش تبیین دقیق اهداف مشــارکت، روابط طرفین 

قرارداد و منابعی که هر یک از طرفین متعهد می شوند از 

الزامات اولیه محسوب می شود. در این خصوص توجه 

به موارد زیر بسیار مهم و تعیین کننده است:

اهداف و وسعت فعالیت های تجاری موردنظر

 وضعیت قانونی مشارکت

نوع، درصد و ارزش مهم هر یک از طرفین

 ساختار هیات مدیره و مدیریت ارشد و نحوه انتصاب

 رشایط انحالل

 رشط رقابت  نکردن که مغایر اهداف مشرتک باشد.

3.قــرارداد اجاره در ایــن روش بندر حق اســتفاده و 

بهره برداری از ملک خود را برای مدت معینی به مستاجر 

واگذار می کند. در این شیوه تدوین دقیق و شفاف این 

موارد برای موفقیت رضوری هستند. 

 میزان استقالل مستاجر که منجر به حس مسئولیت 

او  شود.

تاثیر مقررات دولت بر نرخ گذاری، هزینه های عملیاتی، 

نوع محصوالت، مالیات و سوبسید.

 شــیوه پرداخت اجاره بها )نرخ ثابت و یا وابســته به 

عملکرد(.

 جزئیات شــیوه قانون گــذاری و نظارت بــر اجرای 

قرارداد.

در این روش تعیین دقیق مبلغ اجاره بسیار مهم است 

که به سه شکل زیر ممکن است:

 نرخ یکنواخت:  دریافت یک نرخ ثابت در طول دوره 

اجاره از مستاجر

 نرخ مینیمم-ماکزیمم: این زمانی است که در توافق 

اولیه نــرخ مینیمم مدنظــر قرار می گیرد و با توســعه 

فعالیت های و افزایش عملکرد متناسب با آن نرخ اجاره 

نیز افزایش می یابد

 سهم از عایدی: در این حالت موجر از درآمد سالیانه 

مستاجر سهمی را که مورد توافق طرفین است دریافت 

می کند.

4.قــرارداد واگــذاری: در ایــن شــیوه دولــت امتیاز 

بهره برداری و توســعه را به بخــش خصوصی انتقال 

می دهد بر خالف روش قبل، صاحب امتیاز مسئولیت 

هزینه های رسمایه گذاری را نیز به عهــده دارد. انواع 

قراردادهای واگذاری عبارتند از :

 قرارداد احداث، بهره برداری و انتقال)BOT(: بخش 

خصوصی مسئولیت تامین اعتبار و احداث و یا توسعه 

و بهره برداری یکــی از خدمات را برای مدت معینی به 

عهده می گیرد اما  هیچ گونه امتیــازی برای مالکیت 

تأسیسات دریافت منی کند و در پایان مهلت قرارداد 

کلیه تأسیسات و امکانات به دولت انتقال می یابد.

 قــرارداد احــداث، مالکیــت، بهره بــرداری و 

انتقــال)BOOT(: در این روش عالوه بر مســئولیت 

تامین اعتبار و احداث و یا توسعه و بهره برداری از یکی از 

خدمات، بخش خصوصی صاحب پروژه است و پس از 

مدت معین به دولت انتقال می دهد.  

 :)LDO(قــرارداد اجــاره، توســعه و بهره بــرداری 

تاسیسات موجود دولتی برای توســعه و بهره برداری 

به مدت طوالنی واگذار می شــود و بخش خصوصی 

مسئولیت به روز رساندن امکانات و مدیریت نقدینگی 
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را به عهده می گیرد. دولت همچنان مالکیت ملک را به 

عهده دارد و اجاره بهایی را از اپراتور دریافت می کند.  

 :)BOO(قرارداد احــداث، مالکیت و بهره بــرداری 

در این روش امتیاز تامین اعتبار و احداث تاسیسات 

واگذار می شــود ولی در این روش هیچ گونه تعهدی 

نســبت به انتقال مالکیت به دولــت در انتهای مدت 

قرارداد وجود ندارد.

5.قرارداد مدیریــت: مدیریت متامی و یا بخشــی از 

عملیات بندری به یک یا چند رشکت خصوصی واگذار 

می شود و تنها حقوق بهره برداری از تاسیسات دولتی 

به رشکت خصوصی انتقال یافتــه، رسمایه همچنان 

در مالکیت دولت باقی می مانــد. در این نوع قرارداد 

مبلغی متناسب با عملکرد بندر به مدیریت پرداخت 

می شود و مسئوالن بندر همچنان هزینه های عملیاتی 

و رسمایه گذاری ها را بر عهده خواهند داشت.

مشکالت پیش روی این روش تضاد بین مالکیت دولتی 

و مدیریت خصوصی و تاثیر مشارکت نداشن بخش 

خصوصی در سود بندر در عملکرد نهایی بندر است که 

می توان با برقراری ارتباط بین حق الزحمه مدیریت و 

میزان سوددهی و یا سایر شاخص های عملکردی بندر 

این مشکل را تا حدودی مرتفع کرد. برای موفقیت این 

روش باید موارد زیر به دقت تدوین و شفاف سازی شود:

 حیطه و ماهیت خدمات ارائه شــده توســط بخش 

خصوصی

 معیارهای ارزیابی عملکرد و نحوه نظارت بر اجرای 

مفاد قرارداد

 ساختار حق الزحمه مدیریت

 اختیــارات بخش خصوصی در قبــال نرخ گذاری و 

تعیین نیازهای رسمایه گذاری

 حیطه مسئولیت و اختیارات بخش خصوصی

6.فروش یکجــای دارایی هــای بنــدر: در این روش 

کلیه دارایی ها و بهره برداری و مدیریت آن ها به بخش 

خصوصی واگذار می شــود. دو روش برای انجام این 

مهم وجود دارد:

برگزاری مزایده گسرتده حتی در سطح بین املللی)این 

بسته به سیاست های دولت است(: این روش به دلیل 

کنرتل نداشن کامل بر روی انتخاب برنده مزایده برای 

دولت ها زیاد مطلوب نیست.

روش مذاکره: در این روش دولــت با یک یا چند مورد 

که ممکن است یک رشکت خصوصی یک اتحادیه و یا 

مجموعه مدیریت و پرسنل بندر باشند وارد مذاکره  شود 

و در نهایت با توجه به سیاســت های خود از بین آن ها 

برنده را انتخاب می کند.

نتيجهگيری:
با توجه به همه موارد مورد اشــاره، باید تاکید کرد که 

در فرآیند خصوصی ســازی بنادر توجه بــه اصول زیر 

رضوری است:

1.روش انتخابــی بــرای خصوصی ســازی بایــد بــا 

سیاست های دولت هم راســتا باشد به این معنی که 

فرآیند خصوصی سازی از حامیت دولت برخوردار باشد.

2.متولیــان بنــدر پــس از خصوصی ســازی بایــد 

همچنان در نقــش مالکین، مدیران، برنامــه ریزان و 

هامهنگ کنندگان باقی مبانند.

3.تــالش برای خصوصی ســازی جایگزیــن اصالح 

ساختار کار و ســاماندهی نیروی انسانی منی شوند. 

بنابراین قبل از خصوصی ســازی بایــد این اقدامات 

صورت گیرد.

4.در خصوصی سازی بندر هدف فروش و انتقال کامل 

بندر به بخش خصوصی نیســت بلکه بیشــرت هدف 

مشارکت بخش دولتی و خصوصی با یکدیگر در قالب 

قرارداد مشارکت است.

5.تســهیالت و خدمــات خصوصی شــده باید برای 

کلیه استفاده کنندگان آن ها بدون تبعیض، مدیریت 

و اداره شوند.

6.اپراتورهــای بخش خصوصی باید تقویت شــده و 

ورزیده شــوند تا در رشایط رقابتی و خصوصی شــده 

بتوانند عملکرد مناسب را ارائه کنند.

7.مالکیت زمین ها در عهده دولت باقی خواهد ماند.

8.رشکت خصوصی باید از استقالل کامل در اداره و 

مدیریت داخلی خود برخوردار باشد.

9.در واگــذاری تاسیســات و تجهیزات بنــدری باید 

حداکرث ارزش روز آن ها مدنظر قرار گیرد.

1۰.واحد خصوصی شده باید تا حدودی از استقالل 

قیمت گذاری برخوردار باشد.

به طور خالصه باید گفت که متام اهداف مدنظر برای 

خصوصی سازی که شامل اصالح ساختار اقتصادی 

در بندر و البته در بخش خصوصی است باید مدنظر 

مدیران و برنامه ریزان بنادر قرار گیرد. در نتیجه عامل 

نظارت بر عملکرد بخــش خصوصی مطابق تعهدات 

 باید در راس دغدغه های مدیران قرار گیرد. بهره وری 

و ســودآوری بندر به جز با بهره وری و سودآوری بخش 

خصوصی فعال در بندر مقدور نخواهد بود. بنابراین 

برنامه ریزی و تدوین چشم انداز آتی بنادر امری رضوری 

است تا بخش خصوصی فعال در بنادر، این چشم انداز 

را به عنوان نقشه راه مدنظر قرار داده و با برنامه ریزی و 

نظارت دقیق بندر، به تحقق آن اهتامم ورزند.

واگذاری و خصوصی سازی بدون برنامه ریزی و اصالح 

زیرســاخت های مدیریتی و نظارتی و بدون داشــن 

اهداف بلندمدت در قالب چشــم انداز آتی در بخش 

دولتی، هیچ گونه توفیقی حاصل نخواهد کرد و برعکس 

بر مشکالت دولت خواهد افزود.
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تنگهبــابالمنــدبونقــشراهبردی
آن

هامن طــور کــه در شــکل 1 نشــان داده شــده 

اســت، تنگــه بــاب املنــِدب )Bab-el-Mandeb( راه 

آبــی باریکــی اســت کــه بیــن یمــن در شــبه جزیــره 

عربســتان )در خاورمیانــه( و جیبوتــی و اریــرته در 

شــاخ آفریقــا واقــع شــده اســت. ایــن تنگــه دریــای 

ــن  ــد و از ای ــل می کن ــدن متص ــج ع ــه خلی رسخ را ب

طریــق یک پیوند اســرتاتژیک بیــن دریــای مدیرتانه 

ــه تنگــه  و اقیانــوس هنــد ایجــاد کــرده اســت)1(. ب

بــاب املنــِدب، تنگــه منــِدب یــا منــَدب هــم گفتــه 

می شــود. اصطــالح »بــاب املنــدب« بــه معنــای 

دروازه غــم و انــدوه و یــا دروازه اشــک ها اســت. 

ــت  ــرات هدای ــر مخاط ــه خاط ــدب ب ــاب املن ــام ب ن

ــت.  ــده اس ــه آن داده ش ــه ب ــن تنگ ــتی ها در ای کش

طبــق یــک افســانه عــرب هــم زلزلــه ای کــه آســیا را 

از آفریقــا جــدا کــرد باعــث غــرق کشــتی ها در ایــن 

ــر روی  ــاب املنــدب ب ــام ب ــه شــد در نتیجــه ن منطق

ایــن تنگــه گذاشــته شــد. طبــق فرضیه هــای اخیــر، 

تنگــه بــاب املنــدب احتــامال مکانــی بــوده کــه 

اولیــن مهاجرت هــای انســان امــروزی از قــاره آفریقــا 

در تقریبــا 6۰ هــزار ســال پیــش از طریــق آن انجــام 

شــده اســت. ایــن فرضیــه می گویــد کــه در آن زمان، 

ســطح اقیانوس هــا بســیار پایین تــر از حــاال بــوده و 

تنگه بــاب املنــدب بســیار کم عمــق یا خشــک بوده 

اســت. همین امر اجــازه این قبیــل مهاجــرت را داده 

اســت. تنگه بــاب املنــدب 2۰ مایــل )32 کیلومرت( 

ــه  ــم )Perim( ب ــره پری ــیله جزی ــه وس ــرض دارد و ب ع

دو کانــال تقســیم می شــود. کانــال غربــی 16 

ــل )3  ــی 2 مای ــال رشق ــرت( و کان ــل )26 کیلوم مای

کیلومــرت( عــرض دارد. با ســاخت کانال ســوئز، تنگه 

بــاب املنــدب اهمیــت اســرتاتژیک و اقتصــادی 

زیــادی یافــت. کانــال ســوئز دریــای مدیرتانــه را بــه 

ــت  ــای رسخ اس ــاخه ای از دری ــه ش ــوئز ک ــج س خلی

ــال ســوئز رسیع تریــن مســیر  متصــل می کنــد. کان

کشــتیرانی بین اروپا و آســیا محســوب می شــد)2(.

بــر اســاس گــزارش منتــرش شــده از ســوی ســازمان 

اطالعــات انــرژی آمریــکا )EIA( در ســال 2۰13 

Bab el Mandeb

Persian Gulf

بررسیاهميتتنگهبابالمندب
براقتصادجهانوصنعتحملونقلدریایی

   مسعود میرچی  | کارشناس امور مالی، اداره کل بنادر 

و دریانوردی استان مازندران )بندر نوشهر(

   ادریس جالب  | کارشناس مسئول حسابداری، اداره 

کل بنادر و دریانوردی استان مازندران )بندر نوشهر(

   علی اکرب عیسی زاده   | کارشناس ارشد شبکه های کامپیوتری، 

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن )بندر انزلی(

تنگه های دنیا نقش اساسی در جابه جایی کاال و به خصوص نفت خام و مشتقات آن دارند. از جمله مهم ترین تنگه های دنیا برای عبور نفت خام می توان به ترتیب 

به تنگه هرمز، تنگه ماالکا، کانال سوئز، تنگه باب املندب، تنگه های دامنارک، تنگه های ترکیه و کانال پاناما اشاره کرد. وجود امنیت در تنگه ها برای عبور ایمن 

کشتی ها از مسائل بسیار مهم دولت ها و صنعت حمل و نقل دریایی است. تنگه باب املندب بعد از تنگه هرمز، تنگه ماالکا و کانال سوئز به عنوان چهارمین 

آبراه مهم دنیا برای تردد کشتی ها و به ویژه تانکرهای سوختی است. در این مقاله سعی شده است ضمن بیان مختصات جغرافیایی تنگه باب املندب و نقش 

راهربدی آن در انتقال کاال و مواد نفتی، عواقب ناامن شدن و یا بسته شدن تنگه مذکور بر اقتصاد جهان و صنعت حمل و نقل دریایی با تکیه بر مطالعات انجام 

شده پیشین و با عنایت به میزان جابه جایی روزافزون کاال بیان شود و مسیرهای جایگزین برای تنگه باب املندب بررسی شود.

شکل شامره 1: موقعیت تنگه باب املندب
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میــالدی حــدود 9۰/1 میلیــون بشــکه نفــت در روز 

ــکه  ــون بش ــدود 65/5 میلی ــه در ح ــت ک ــوده اس ب

در روز یعنــی در حــدود 63 درصــد از نفــت تولیــدی 

جهــان در ســال 2۰13 از مســیرهای دریایــی 

ــان، تنگــه هرمــز و  ــن می منتقــل شــده اســت. در ای

ــای  ــرتاتژیک ترین گلوگاه ه ــزء اس ــاالکا ج ــه م تنگ

جهــان به لحــاظ حجــم نفــت عبــوری بــه شــامر 

ــال  ــراه کان ــه هم ــر ب ــوگاه فوق الذک ــد. دو گل می رون

ســوئر، تنگــه بــاب املنــدب، تنگه هــای دامنــارک، 

ــوگاه  ــت گل ــا و هف ــال پانام ــه، کان ــای ترکی تنگه ه

از مهم تریــن مســیرهای تجــاری بــرای انتقــال 

جهانــی نفــت محســوب می شــوند. منــودار شــامره 

1 حجــم نفــت خــام و محصــوالت مشــتق عبــوری از 

گلوگاه هــای جهانــی را از ســال 2۰۰9 تــا 2۰13 

ــر اســاس داده هــای جــدول  نشــان می دهــد)3(. ب

فــوق تنگــه هرمــز و تنگــه مــاالکا بــه ترتیــب بــا عبــور 

ــت در روز، از  ــکه نف ــون بش ــه 17 و 15/2 میلی روزان

تنگه هــای اســرتاتژیک و فوق العــاده بــا اهمیــت 

ــال  ــد از کان ــدب بع ــاب املن ــتند.تنگه ب ــا هس دنی

ــت  ــکه نف ــون بش ــه 3/8 میلی ــور روزان ــا عب ــوئز ب س

ــه  ــن تنگ ــوان چهارمی ــه عن ــال 2۰13 ب در روز در س

مهــم از ایــن حیــث محســوب می شــود. همچنیــن 

بــا توجــه بــه منــودار، پــر واضــح اســت کــه تقاضــای 

کشــورها بــرای نفــت همــواره رونــد افزایشــی داشــته 

اســت. بــه عنــوان مثــال حجم نفــت خــام عبــوری از 

تنگــه هرمــز از 15/7 میلیــون بشــکه در روز در ســال 

2۰۰9 بــا بیــش از 8 درصــد افزایــش بــه 17 میلیون 
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بشکه در روز در ســال 2۰13 رســیده است. در تنگه 

بــاب املنــدب نیــز حجــم نفــت خــام عبــوری رونــد 

افزایشــی داشــته اســت و از 2/9 میلیــون بشــکه در 

روز در ســال 2۰۰9 بــا بیــش از 31 درصــد افزایــش 

به 3/8 میلیون بشــکه در روز در ســال 2۰13 رسیده 

ــرژی  ــال ان ــن تنگــه را در انتق ــت ای اســت کــه اهمی

نشــان می دهــد.

دریــای رسخ خلیجــی از اقیانــوس هنــد اســت کــه 

بیــن شــبه جزیره عربســتان )آســیا( و شــامل رشقــی 

ــورهای  ــن کش ــور بی ــرار دارد و محص ــا ق ــاره آفریق ق

عربســتان ســعودی، یمــن، جیبوتــی، اتیوپــی 

)اریــرته(، ســودان، مــرص، رژیــم صهیونیســتی و 

اردن و کانــال ســوئز در شــامل و تنگــه بــاب املندب 

ــوب  ــدب در جن ــه باب املن ــت. دهان ــوب اس در جن

آن را بــه اقیانــوس هنــد می پیونــدد و کانال ســوئز در 

ــه وصــل می کنــد..  ــای مدیرتان ــه دری شــامل آن را ب

ــه  ــوری از تنگ ــتی های عب ــداد کش ــق تع ــار دقی آم

بــاب املنــدب وجــود نــدارد، امــا می دانیــم مقصــد 

کشــتی هایی کــه چــه از طــرف تنگــه بــاب املنــدب 

و چــه از طریــق کانــال ســوئز وارد دریــای رسخ 

می شــوند، یــا یکــی از کشــورهای همســایه دریــای 

ــوگاه مذکــور  ــد از یکــی از دو گل ــا بای رسخ اســت و ی

بگذرنــد و بــه ســمت آســیا و یــا اروپــا حرکــت کننــد. 

بنابرایــن می توان تخمیــن زد که تعداد کشــتی های 

عبــوری از تنگــه بــاب املندب بــا تعداد کشــتی های 

عبــوری از کانــال ســوئز تقریبا برابــر اســت. بنابراین 

ــال  ــوری از کان ــتی های عب ــداد کش ــن تع ــا دانس ب

ــه  ــوان ب ــم می ت ــوری ه ــای عب ــاژ کااله ــوئز و تن س

اهمیــت تنگــه بــاب املنــدب در انتقال ســایر کاالها 

غیــر از انــرژی نیــز پــی بــرد.

ــه  ــوری ب ــتی های عب ــداد کش ــامره 1 تع ــدول ش ج

ــوئز در  ــال س ــا از کان ــه آن ه ــزان محمول ــراه می هم

ســال 2۰16 را بــه تفکیــک نــوع کشــتی و به صــورت 

مجمــوع نشــان می دهــد)4(. در هــر بخــش 

قســمت اول، نشــان دهنــده تعــداد کشــتی ها 

)فرونــد( و ســطر دوم نشــان دهنــده تنــاژ متناظــر بــا 

ــر اســاس داده هــای  ــوری اســت. ب کشــتی های عب

جــدول فوق الذکــر، تعــداد کشــتی های عبــوری 

از کانــال ســوئز در ســال 2۰16 بــه میــزان 16833 

ــن کاال  ــون ت ــه 975 میلی ــک ب ــاژ نزدی ــا تن ــد ب فرون

بــوده اســت. ایــن بــه معنــی عبــور روزانــه 46 فرونــد 

ــال  ــن در روز از کان ــون ت ــژ 2/67 میلی ــتی و تنا  کش

مذکــور اســت. بیشــرتین ترافیــک کانــال بــه ترتیب 

بــه کشــتی های کانتیــرن بــر )32.16 درصــد(، 

تانکــر )25/5 درصــد(، کشــتی های فله بــر )16/64 

درصــد(، کاالی عمومــی )9/87 درصــد(، حامــل 

ماشــین )5/2۰ درصــد(، ســایر )4/۰5(، حامــل 

LNG )3/42 درصــد(، رو-رو )2/74 درصــد( و 

مســافری )۰/42 درصــد( اختصــاص داده شــده 

ــوئز،  ــال س ــوری از کان ــای عب ــر کااله ــت. از نظ اس

بیشــرتین مقــدار بــه ترتیب بــه کشــتی های کانتیرن 

بــر )56/71 درصــد(، تانکــر )17/87 درصــد(، 

 LNG ــل ــد(، حام ــر )9/91 درص ــتی های فله ب کش

ــد(،  ــین )5/58 درص ــل ماش ــد(، حام )6/29 درص

جدول شامره 1: آمار کشتی ها )فروند(  و محموله های عبوری )هزار تن( از کانال سوئز در سال 2016

نوع کشتی

)Laden( محموله پر)Ballast( درصد ترافیک مجموعبدون محموله
کانال و کاالهای 

عبوری جنوب - شاملشامل - جنوب
مجموع

)فروند – هزار تن(
جنوب - شاملشامل - جنوب

مجموع
)فروند – هزار تن(

جنوب - شاملشامل - جنوب
مجموع

)فروند – هزار تن(

تانکر
1,5721,9073,4793184958131,8902,4024,29225.5

52,97688,308141,28413,76718,99332,76066,743107,301174,04417.87

LNG حامل
108229337181572382892865753.42

10,33925,23435,57320,1665,50325,66930,50530,73761,2426.29

فله بر
1,5937542,347104444541,6031,1982,80116.64

57,47423,64281,11633115,09615,42757,80538,73896,5439.91

کاالی 
عمومی

8175321,349962173139137491,6629.87

7,7406,62614,3669661,1982,1648,7067,82416,5301.70

کانتیرنی
2,6172,7245,3413934732,6562,7585,41432.16

262,083288,390550,4739651,0011,966263,048289,391552,43956.71

رو-رو
22622044696152352264612.74

4,9984,8489,846791031825,0774,95110,0281.03

حامل 
ماشین

4144548685274194568755.20

25,55328,54154,0942144225625,76728,5835054,35.58

مسافری
2833615493337700.42

1,6401,8183,458219762951,8591,8943,7530.38

سایر
2883386263621573243596834.05

1,7662,6624,4285302988282,2962,9605,2560.53

مجموع
7,6637,19114,8546991,2801,9798,3628,47116,833100

424,569470,069894,63837,23742,31079,547461,806512,379974,185100

جدول شامره 2: افزایش قیمت جهانی نفت و نرخ تورم آمریکا، اروپا و ژاپن در صورت اختالل در تردد کشتی ها از گلوگاه های جهانی

گلوگاه های جهانی

درصد افزایش قیمت جهانی نفت در صورت مختل شدن 20،50 و 100 درصد 
عبور آن از گلوگاه های جهانی

درصد افزایش نرخ تورم آمریکا، اروپا و ژاپن ناشی از اختالل در تردد 50 درصد 
کشتی های حامل نفت از گلوگاه های جهانی

 ژاپناروپاآمریکا%20%50%100

36901800.250.150.08تنگه هرمز

1640800.220.140.07تنگه ماالکا

820400.060.040.02کانال سوئز

7.218360.050.030.015تنگه باب املندب

3.26120.0350.020.01تنگه های ترکیه

0.8240.0080.0040.002کانال پاناما
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کاالی عمومــی )1/7۰ درصــد(، رو-رو )1/۰3 

ــافری )۰/38  ــد( و مس ــایر )۰/53 درص ــد(، س درص

ــت.  ــده اس ــاص داده ش ــد( اختص درص

بدیهــی اســت انســداد و یــا ناامــن شــدن هــر کــدام 

ــه  ــد ب ــت می توان ــورت موق ــی به ص ــا حت از گلوگاه ه

افزایشــی اساســی در هزینه هــای کلــی انــرژی و 

بهــای جهانــی انــرژی متــام شــود. 

عواقــبناامــنكــردنتنگــهبــاب
المنــدببــراقتصــادجهــانوصنعــت

حملونقلدریایی
ــتند  ــن نیس ــم ام ــدان ه ــی چن ــای جهان گلوگاه ه

ماننــد گلــوگاه بــاب املنــدب کــه چند ســالی اســت 

بــه دلیــل بــروز جنــگ در کشــور یمــن و ناآرامی ها در 

ســومالی، کشــتی های عبــوری از آن با آســیب هایی 

ــه رو  نظیــر دزدی دریایــی و حمــالت تروریســتی روب

می شــوند. از عواقــب ناامــن کــردن تنگــه بــاب 

ــه افزایــش  ــوان ب ــر جهــان حداقــل می ت املنــدب ب

قیمــت نفــت، افزایش نــرخ تــورم در جهــان و افزایش 

ــرد  ــاره ک ــان اش ــال کاال در جه ــان انتق ــه و زم هزین

ــل  ــل و نق ــت حم ــود در صنع ــا رک ــار آن ه ــه در کن ک

دریایــی منطقــه را شــاهد خواهیــم بــود کــه در ذیــل 

ــردازم: ــا می پ ــح آن ه ــه ترشی ب

الــف- افزایــش قیمــت جهانــی نفــت و نــرخ تــورم 

جهانــی:

 جــدول شــامره 2 افزایــش قیمــت جهانــی نفــت در 

صــورت مختــل شــدن عبــور نفــت از تنگه هــای مهم 

ــتفاده  ــد و اس ــدازه 2۰، 5۰ و 1۰۰ درص ــه ان ــا ب دنی

نکــردن از مســیرهای جایگزینــی نظیر خطــوط لوله 

و مســیرهای دریایــی دیگــر و همچنیــن افزایش نرخ 

ــه  ــی کــه ب ــا را در صورت ــن و اروپ ــکا، ژاپ ــورم در آمری ت

انــدازه 5۰ درصــد در رونــد انتقــال نفــت از تنگه های 

مهــم دنیــا را بیــن جــوالی 2۰۰9 تــا 2۰1۰ نشــان 

ــدول، در  ــای ج ــه داده ه ــه ب ــا توج ــد )3(. ب می ده

صــورت کاهــش عبــور نفــت از چهارمیــن تنگــه مهم 

دنیــا یعنــی تنگــه بــاب املنــدب بــه انــدازه 2۰، 5۰ 

و 1۰۰ )بســن کامــل تنگــه( درصــد بــه ترتیــب 

باعــث کاهــش ۰/76 میلیــون )1/34 درصــد از 

ــا و ۰/84 درصــد از کل انتقــال  ــوری از دری نفــت عب

نفــت تولیــدی دنیــا در روز(، 1/9 میلیــون )3/36 

ــا و 2/1 درصــد از کل  ــوری از دری درصــد از نفــت عب

ــون  ــا در روز( و 3/8 میلی ــدی دنی ــت تولی ــال نف انتق

ــوری  ــت عب ــد از نف ــت در روز )6/72 درص ــکه نف بش

ــدی  ــت تولی ــال نف ــد از کل انتق ــا و 4/2 درص از دری

دنیــا در روز( از ظرفیــت نــاوگان حمل و نقــل دریایی 

ــاد  ــی ایج ــه معن ــن ب ــه ای ــد ک ــد ش ــان خواه در جه

تــورم در قیمــت جهانــی نفــت و افزایــش قیمــت آن 

بــه ترتیــب بــه میــزان 7/2، 18 و 36 درصــد خواهــد 

بــود. از طــرف دیگــر بــر اســاس  آمــار جــدول شــامره 

1، تنهــا 4292 فرونــد )25.5 درصــد( از 16833 

ــت  ــل نف ــر و حام ــوپر تانک ــوری، س ــتی های عب کش

خــام بوده اند که تنهــا 174 هــزار و 44 تــن )17/87 

ــوری را  ــن کاالی عب ــزار و 185 ت ــد( از 974 ه درص

شــامل می شــود و اختــالل در تــردد همــه تانکرهــا، 

قیمــت جهانــی نفــت را تــا 36 درصــد افزایــش 

ــه  ــن این ک ــر گرف ــا در نظ ــال ب ــت. ح ــد یاف خواه

تعــداد 12 هــزار و 541 کشــتی غیرنفتــی )74/5 

درصــد( بــا تنــاژ 8۰۰ هــزار و 141 تــن )82/13 

ــر،  ــرن ب ــر، کانتی ــتی های فله ب ــامل کش ــد( ش درص

حامــل LNG، حامــل ماشــین، کاالی عمومــی، 

ــتند،  ــتی ها هس ــواع کش ــایر ان ــافری، رو-رو و س مس

ــل شــدن  ــوان تصــور کــرد کــه مخت ــی می ت به راحت

تــردد کشــتی ها بــه میــزان 2۰، 5۰ و 1۰۰ درصــد از 

کشــتی های غیرنفتــی از کانــال ســوئز و بــه تبعــه آن 

تنگــه باب املنــدب، چه اثــرات گــزاف تورم زا بــر روی 

کاالهــای غیرنفتــی بــه همــراه خواهــد داشــت. ایــن 

موضــوع بیــش از پیــش اهمیت تنگــه بــاب املندب 

و کانــال ســوئز و به طــور کلــی اهمیــت صنعت حمل 

و نقــل دریایــی را در انتقــال کاالهــا بــا کمرتیــن 

ــالل  ــر اخت ــوی دیگ ــد و از س ــان می ده ــه نش هزین

در تــردد کشــتی ها از تنگــه بــاب املنــدب و کانــال 

ســوئز، صنعــت حمــل و نقــل دریایــی و رشکت هــای 

مرتبــط را با چالشــی فــراوان روبه رو خواهد ســاخت. 

به خصــوص اگــر مســیرهای جایگزیــن بــرای انتقال 

کاالهــا از طریــق دریــا نســبت بــه ســایر مســیرهای 

زمینــی و هوایــی مقــرون بــه رصفــه نباشــد.

ــده  ــام ش ــات انج ــاس مطالع ــر اس ــر ب ــرف دیگ از ط

ــد  ــد در رون ــا 5۰ درص ــر تنه ــامره 2(، اگ ــدول ش )ج

ــه  ــالل ب ــدب اخت ــاب املن ــه ب ــت در تنگ ــال نف انتق

ــه( در  ــه ماه ــورم س ــرخ ت ــا )ن ــد، قیمت ه ــود آی وج

آمریــکا ۰/۰5 درصــد افزایــش خواهــد یافــت. ذکــر 

ایــن نکتــه جالــب اســت کــه باالتریــن نــرخ تورم ســه 

ماهــه در آمریــکا از ســال 1914 و بــه میــزان ۰/۰69 

درصد بــوده اســت که بیــن ژوئــن و ســپتامرب 1946 

ــن موضــوع  ــاده اســت )3(. همچنیــن ای اتفــاق افت

باعــث تــورم ۰/۰3 درصــد در اروپــا و ۰/۰15 درصــد 

ــرح  ــوال مط ــن س ــال ای ــد. ح ــد ش ــن خواه در ژاپ

اســت کــه اگــر تنهــا اختــالل در تــردد نیمــی از 

ــه  ــت در تنگ ــل نف ــتی های حام ــد کش 25.5 درص

بــاب املنــدب بــه ترتیــب باعــث ایجــاد تــورم ۰/۰5، 

۰/۰3 و ۰/۰15 درصــد در آمریــکا، اروپــا و ژاپــن 

خواهد شــد آن گاه اختــالل در تــردد نیمــی از 74/5 

درصــد ســایر کشــتی ها حامــل مــواد غیرنفتــی، بــه 

چــه انــدازه اقتصــاد آمریــکا، اروپــا و ژاپــن را بــا تــورم 

مواجــه خواهــد ســاخت؟ درک مســاله فــوق اهمیت 

صنعــت حمــل و نقــل دریایــی و کانــال ســوئز و تنگه 

ــازد. ــان می س ــدب را منای ــاب املن ب

ب- افزایش هزینه و زمان انتقال کاال

در صورتــی کــه بــه هــر دلیلــی تنگــه بــاب املنــدب 

بســته شــود، نفتکش ها و ســایر کشــتی های تجاری 

ــا و  ــاره افریق ــه ق ــن نقط ــه از جنوبی تری ــد ک ناچارن

دماغــه »امیدنیــک« خــود را بــه مقصــد برســانند. در 

ــا 5۰۰۰  ــل )تقریب ــدود 27۰۰ مای ــورت ح ــن ص ای

کیلومــرت( به ســفر نفتکش ها از عربســتان ســعودی 

ــه  ــود و ب ــه می ش ــکا اضاف ــده امری ــاالت متح ــا ای ت

ــا  ــه آمریــکا را 8 ت ایــن ترتیــب طــول ســفر دریایــی ب

ــن کشــتی ها  ــش خواهــد داد. همچنی 1۰ روز افزای

بــرای جابه جایــی کاال از بنــدر ملبــورن اســرتالیا بــه 

مقصد فــرول اســپانیا از مســیر تنگــه بــاب املندب- 

ــافت  ــا مس ــارق تنه ــه جبل الط ــوئز- تنگ ــال س کان

1926۰  کیلومــرت را در 22 روز طــی خواهنــد کــرد، 
شکل شامره2: مسیر انتقال کاال از بندر مومبای هند تا لندن انگلستان
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در صورتــی کــه از مســیر دماغــه امیــد نیک ناچــار به 

طــی مســافت 222 هــزار و 24 کیلومــرت در طی 25 

روز بــرای رســیدن بــه فــرول اســپانیا خواهنــد بــود. 

ــاب املنــدب –  ــن اســتفاده از مســیر تنگــه ب بنابرای

کانــال ســوئز فاصلــه مذکــور را از حیــث مســافت بــه 

میــزان 2964 کیلومــرت و از حیــث زمــان بــه میــزان 

ســه روز کوتاه تــر می کنــد.

شکل شامره 2 مسیر انتقال کاال را از بندر »مومبای« 

هند تا لندن انگلســتان از دو مسیر نشان می دهد. 

کشــتی ها برای جابه جایــی کاال از بنــدر مومبای 

هندوستان به مقصد لندن انگلستان از مسیر تنگه 

باب املندب- کانال ســوئز- تنگه جبل الطارق تنها 

مســافت 11 هزار و 6۰۰  کیلومرت را در 13 روز طی 

خواهند کرد، در صورتی که در صورت بســته شدن 

مسیر مذکور، کشتی ها به ناچار باید از مسیر دماغه 

امید نیک کل قــاره آفریقا را برای رســیدن به اروپا با 

طی مسافت 198۰۰ کیلومرت در طی 2۰ روز برای 

رسیدن به لندن بپیامیند. بنابراین استفاده از مسیر 

تنگه باب املندب – کانال سوئز  فاصله ها را از حیث 

مسافت به میزان هشت هزار و 2۰۰ کیلومرت و از نظر 

زمان به میزان هفت روز کوتاه تر می کند.

بدیهــی اســت کــه هــر چه قــدر مســافت بیشــرت 

باشــد،کرایه حمــل نیــز بیشــرت خواهــد شــد کــه در 

نهایــت بــر افزایــش قیمــت کاالی حمــل شــده تأثیر 

مســتقیمی خواهــد داشــت. ضمــن این کــه صنعت 

حمــل و نقــل دریایــی منی توانــد بــه هــر میــزان 

بــر قیمــت حمــل کاال بیفزایــد و افزایــش قیمــت 

ــر  ــرون به رصفه ت ــی مق ــیر زمین ــه از مس ــا زمانی ک ت

ــت.  ــش اس ــل افزای ــد، قاب نباش

بررسـیراههایجایگزینبرایتنگه
بابالمندب

بـا توجه بـه موقعیت جغرافیایـی تنگه بـاب املندب، 

کشـتی ها در صـورت بسـته شـدن تنگـه یـا بایـد کل 

قـاره آفریقـا را دور زده و بـه مقصـد برسـند و یـا بایـد 

کاالها از طریق کشـورهای همسـایه نظیر عربستان 

و با اسـتفاده از خطـوط ریلی و یـا جاده ای بـه دریای 

رسخ انتقـال و از آن جـا بـا کشـتی بـرای اروپا ارسـال 

شـود کـه در هر صـورت مسـتلزم رصف هزینـه و وقت 

بیشرت است. همچنین احداث یک خط ریلی توسط 

ایران و روسـیه از طریق آذربایجان اسـت که می تواند 

بخشی از سهم ترانزیت کاال را که هم اکنون از طریق 

تنگه باب املندب و کانال سـوئز انجـام می گیرد را به 

خود اختصاص دهد. کریدور حمل ونقل بین املللی 

شامل–جنوب که به امضای سه کشـور ایران، روسیه 

و هنـد رسـیده اسـت، در بخش هـای دیپلامسـی و 

تجارت بسـیار مهم خواهد بود. در صـورت راه اندازی 

کامل مسـیر مذکور، محموله هـای کانتیرنی هند به 

مقصد سـن پرتزبورگ، دیگر مجبور به طی سفرهای 

4۰ روزه در رسارس جهـان و اسـتفاده از تنگـه بـاب 

املندب و کانال شلوغ و گران قیمت »سوئز« نیستند. 

بازرگانان می توانند مسـیری کوتاه تر را تا بندرعباس 

طـی کننـد، سـپس محموله هـا از آن جـا و از طریـق 

جاده نزدیـک به هـزار و 8۰۰ کیلومـرت را تا آسـتارا در 

آذربایجان می پیامینـد و پس از آن مسـیری را تا باکو 

در خزر و بندر »علیـا« در دلتای »ولگا« طی می کنند. 

بررسی ها نشـان می دهد فاصله بین سـن پرتزبورگ 

و »جی اِن پی تـی مببئـی« بـه نصـف، یعنـی 21 روز 

کاهـش خواهـد یافـت. ایـن در حالی اسـت کـه اگر 

ریل هـای درون قاره ای نیز سـاخته شـوند مدت زمان 

4۰ روزه بـه 14 روز کاهـش و بـه هـامن انـدازه هزینه 

حمـل و نقـل کاهـش می یابـد)5(. هامن طـور کـه 

در شـکل 3 نشـان داده شـده اسـت کریـدور شـامل 

- جنـوب در غـرب دریای خزر بـه طول 9 هـزار و 389 

کیلومرت )از فنالند تا دهلی نو( که از بندر هلسینکی 

در فنالند آغاز و در مسـیر خـود از روسـیه، آذربایجان 

و ایـران عبـور کـرده و به سـمت جنوب خلیج فـارس و 

کشـورهای حوزه اقیانوس هند و کشـورهای آسیایی 

جنـوب رشقی امتـداد می یابد. پـروژه قزوین – رشـت 

– آسـتارا بـه طـول 372 کیلومـرت تنهـا گسسـتگی 

این مسـیر اسـت که در دسـت احـداث اسـت)6(. با 

تکمیل راه آهـن قزوین-رشت-آسـتارا کریـدور مذکور 

بـه بهره بـرداری خواهـد رسـید اگـر چـه مقـرون بـه 

رصفـه بـودن مسـیر مذکـور همـواره مـورد مناقشـه 

شکل شامره3: کریدور شامل-جنوب )غرب دریای خزر(

صاحبنظـران بـوده اسـت اما در صورت بسـته شـدن 

تنگه بـاب املنـدب، اسـتفاده از مسـیر مذکـور برای 

انتقال بخشـی از کاالهای هند و جنوب رشقی آسـیا 

به روسـیه و شـامل اروپـا مدنظر قـرار خواهـد گرفت.

بـا توجـه بـه این کـه در حال حـارض مسـیر جایگزین 

مناسـبی بـرای تنگـه بـاب املنـدب وجـود نـدارد، 

بسـیاری از کشـورها بـا اسـتفاده از قـدرت نظامـی و 

دریایـی نسـبت بـه تامیـن آبـراه مذکـور بـرای تـردد 

ایمـن کشـتی ها اقـدام می کننـد. نیـروی دریایـی 

ارتـش جمهـوری اسـالمی ایـران نیـز بـرای تامیـن 

امنیـت عبـور تانکرهای نفتی ایـران از خلیـج عدن و 

تنگه باب املندب اقدامات شایسته ای را انجام داده 

اسـت و امنیت تنگه مذکور را نه تنها بـرای تانکرهای 

ایرانـی بلکـه بـرای کشـتی های سـایر کشـورها نیـز 

تامیـن کرده اسـت. در هـر حـال در رشایـط کنونی، 

رشکت هـای کشـتیرانی و دولت ها ناچارنـد مبالغی 

را رصف تامیـن امنیـت تنگـه هزینـه کنند.

نتيجهگيری
 با توجه بـه موارد ذکر شـده، تردیـدی وجود 

نـدارد که تنگـه بـاب املندب همچـون کانال سـوئز 

از اهمیـت ویـژه ای در رشـد و شـکوفایی صنعـت 

حمـل و نقـل دریایـی برخـوردار اسـت. بـروز ناامنی 

در تنگـه بـاب املنـدب، نه تنها بـر چرخـه اقتصادی 

کشـورها تاثیرگـذار اسـت بلکـه هامن طور کـه بیان 

شـد بر چرخه اقتصـاد و صنعت حمل و نقـل دریایی 

نیـز تأثیـر مسـتقیمی دارد کـه منونه هایـی از آن در 

صورت بسـته شـدن تنگه مذکـور بیان شـد. در حال 

حارض مسـیرهای جایگزین مناسبی برای تنگه باب 

املنـدب وجود نـدارد و صنعـت حمل و نقـل دریایی 

برای تامین امنیت عبـور و مرور خـود، نیازمند رصف 

هزینـه بیشـرت از طریـق درخواسـت از دولت هـای 

مرتبط بـا خود و یـا پرداخت بیمه هـای دریایی باالتر 

هسـتند و در بدتریـن حالت در صورت بسـته شـدن 

تنگه هـا، نیازمنـد طی مسـافت بیشـرت و رصف زمان 

باالتـر بـرای جابه جایـی کاال و یـا ایجـاد مسـیرهای 

دریایـی جدیـد خواهنـد بـود کـه ممکـن اسـت در 

بسـیاری موارد حمل هـامن کاال از طریق جاده های 

زمینی، ریلـی و هوایی کم هزینه تر باشـد کـه در این 

صـورت صنعـت حمـل و نقـل به ناچـار باید بـا دامنه 

سـود پایین تر بـه بقـای خـود امیدوار باشـد. 
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قســمت دوم فــرم ارزیابی، نکات عمومی را شــامل 

می شود. این بخش برای برجسته کردن نکات خاص 

یا موارد غیرعادی در ناحیه ای که ریزش نفتی در آن 

اتفاق افتاده است، به کار می رود. این قسمت ممکن 

است شامل موارد زیر باشد:

 مناطـــق حســـاس بایـــد شناســـایی و مشـــخص 

شـــوند. مناطـــق حســـاس شـــامل مناطـــق حســـاس 

ــی،  ــی، فرهنگـ ــی(، تفریحـ ــتی )اکولوژیکـ زیسـ

بازرگانـــی یـــا هـــر مـــورد اقتصـــادی- اجتامعـــی 

دیگـــر می شـــود.

ـــش،  ـــه حیات وح ـــوط ب ـــات مرب ـــه مالحظ  هرگون

به ویـــژه هرگونـــه مـــورد غیرعـــادی بایـــد بـــه 

ـــده  ـــش آلوده ش ـــه حیات وح ـــیدگی ب ـــئول رس مس

بـــه نفـــت، گـــزارش شـــود. 

ـــای  ـــر مبن ـــده ب ـــه ش ـــت ریخت ـــم نف ـــن حج  تخمی

ابعـــاد منطقـــه آلوده شـــده.

 تغییـــرات ناشـــی از امـــواج دریـــا  کـــه نفـــت 

را باالتـــر از ســـطح معمـــول آب دریـــا هدایـــت 

. می کنـــد

ـــی از  ـــه یک ـــل ک ـــه مح ـــن نقش ـــل داش ـــه دو دلی ب

اجـــزای مهـــم فرآینـــد ارزیابـــی ســـاحل اســـت، 

رضوری اســـت:

 محـــل مترکـــز توزیـــع نفـــت در ناحیـــه آلوده شـــده 

ـــوان نشـــان داد.  ـــر روی نقشـــه می ت را ب

 داشـــن نقشـــه، نظـــم خاصـــی بـــه فرآینـــد 

مشـــاهده میدانـــی می دهـــد و افـــراد را وادار بـــه 

ـــق  ـــت های دقی ـــن یادداش ـــه برداری و برداش نقش

از متامـــی وضعیت هـــای مرتبـــط می کنـــد.

رضوری اســـت کـــه حداقـــل بـــه مـــوارد ذیـــل بـــر 

روی نقشـــه اشـــاره شـــود:

  شناسایی محل آلوده شده

  تاریخ

  جهت شامل

  محدوده محل آلوده شده

  طول و عرض محل آلوده شده

  نوع ساحل

پاکسازیساحل
قسمت دوم

        کاپیتان سعید خامتیان     دکرت احسان مقیمی حاجی
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  کدگذاری نقاط آلوده به نفت

  محل گودال ها

  مکان های عکس و فیلم

ــه  ــن وظیفـ ــوان اولیـ ــد به عنـ ــی بایـ ــروه بازرسـ گـ

خـــود، یـــک مـــرور کلـــی از منطقـــه آلـــوده شـــده 

داشـــته باشـــند. 

ــد از  ــا بعـ ــل و یـ ــت قبـ ــن اسـ ــه ممکـ ــم نقشـ رسـ

تکمیـــل فـــرم ارزیابـــی و گرفـــن تصاویـــر انجـــام 

شـــود. ایـــن موضـــوع بســـتگی بـــه رشایـــط موجـــود 

دارد. امـــا اگـــر رســـم نقشـــه در قدم هـــای اول 

ـــات  ـــن اطالع ـــد از گرف ـــود، بای ـــام ش ـــی انج ارزیاب

ـــده  ـــه ش ـــای گرفت ـــکان عکس ه ـــر م ـــدی نظی کلی

و محـــل گودال هـــا  کـــه در نقشـــه مشـــخص 

شـــده اند، قبـــل از تـــرک محـــل، اطمینـــان 

حاصـــل کـــرد. دقـــت داشـــته باشـــید کـــه اگـــر دو یـــا 

ـــی باشـــند، فعالیت هـــای  ـــم ارزیاب ـــد نفـــر در تی چن

مختلـــف می توانـــد به طـــور همزمـــان انجـــام 

ــرد.  پذیـ

ـــول  ـــد. ط ـــن کنی ـــده را تعیی ـــوده ش ـــل آل ـــاد مح ابع

و عـــرض ناحیـــه متاثـــر از جـــذر و مـــد را تعییـــن 

ـــا  ـــن اندازه ه ـــداد، ای ـــک م ـــتفاده از ی ـــا اس ـــد. ب کنی

را در برگـــه محـــل عملیـــات مشـــخص کنیـــد. 

بزرگ تریـــن بعـــد را در راســـتای طـــول کاغـــذ 

ـــامل آن  ـــت ش ـــه و جه ـــاس نقش ـــد. مقی ـــرار دهی ق

را مشـــخص کنیـــد. محل هـــای آلـــوده شـــده بـــا 

ــور زدن معیـــن  ــا هاشـ ــرم نهایـــی بـ نفـــت را در فـ

کنیـــد. ایـــن نواحـــی بایـــد بارزتریـــن مشـــخصه روی 

ـــم  ـــر ه ـــر زی ـــه در تصوی ـــور ک ـــد هامن ط ـــه باش نقش

نشـــان داده شـــده اســـت:

ـــذاری  ـــه کدگ ـــر روی نقش ـــت ب ـــه نف ـــوده ب ـــاط آل نق

شـــوند.  

ــوارد  ــان دادن مـ ــرای نشـ ــت بـ ــک چک لیسـ از یـ

زیـــر اســـتفاده کنیـــد:

 منودهـــای برجســـته نظیـــر حفاظ هـــا و 

ـــایی  ـــه شناس ـــد ب ـــه می توان ـــی ک ـــای دریای دیواره

ــاط  ــز نقـ ــاورزی و نیـ ــزارع کشـ ــد، مـ ــک کنـ کمـ

دسرتســـی نظیـــر جاده هـــا و پارکینگ هـــا.

 گودال هـــا را بـــا یـــک مثلـــث مشـــخص کنیـــد و 

بـــه آن هـــا یـــک شـــامره مبنـــا تخصیـــص دهیـــد کـــه 

ـــط شـــوند.  ـــی مرتب ـــرم ارزیاب ـــک ف ـــه ی هرکـــدام ب

 محل هـــای عکس بـــرداری را نقطه گـــذاری 

ـــکان  ـــک پی ـــا ی ـــرداری را ب ـــت عکس ب ـــد و جه کنی

مشـــخص کنیـــد.

 محل هایـــی را کـــه فیلم بـــرداری شـــده اند، بـــر 

روی نقشـــه مشـــخص کنیـــد.

تصاویـــر ابـــزار بســـیار مفیـــدی در مستندســـازی 

وضعیـــت ظاهـــری ســـاحل هســـتند. امـــا قواعـــدی 

ـــت  ـــد دق ـــه بای ـــت و این ک ـــاز اس ـــورد نی ـــی م و اصول

شـــود تصاویـــر زیـــادی گرفتـــه نشـــود کـــه البتـــه 

ایـــن کار توســـط دوربیـــن دیجیتـــال بســـیار ســـاده 

اســـت. 

تصاویـــر مناســـب و کافـــی بایـــد بـــا در نظـــر گرفـــن 

ـــر تهیـــه شـــود: مـــواد زی

ـــر کلـــی در راســـتای ســـاحل و عمـــود   ثبـــت تصوی

ـــاحل ـــر س ب

 بـــه تصویـــر کشـــیدن ظاهـــر و محـــل مناطـــق 

آلـــوده شـــده

ـــدی  ـــت محیطی کلی ـــای زیس ـــایی منوده  شناس

و تغییـــرات آن هـــا در ســـاحل

ـــی  ـــر کل ـــب در تصاوی ـــاس مناس ـــتفاده از مقی  اس

وقتی کـــه ســـایز تصاویـــر واضـــح نیســـت.

راه هـــای دسرتســـی و دیگـــر منودهـــای عملیاتـــی و 

فعالیت هـــای در حـــال انجـــام را شناســـایی و ثبـــت 

کنیـــد. در ضمـــن فرامـــوش نکنیـــد کـــه محل هـــای 

تصویربـــرداری و جهـــت آن ها را در نقشـــه مشـــخص 

کنیـــد. اغلـــب نرم افزارهـــای مدیریـــت تصاویـــر، 

امـــکان اضافـــه کـــردن یادداشـــت بـــه تصاویـــر را 

ـــان  ـــد در پای ـــر بتوانن ـــر تصاوی ـــد. اگ ـــا می کنن مهی

ارزیابـــی یـــا دســـت کم در پایـــان روز تصویربـــرداری 

ـــا  ـــت آن ه ـــته بندی و ثب ـــه دس ـــوند، ب ـــذاری ش بارگ

ـــردن  ـــی ک ـــکان خال ـــن کار ام ـــد. ای ـــک می کن کم

حافظـــه دوربیـــن بـــرای اســـتفاده آتـــی را نیـــز مهیـــا 

می کنـــد. 

ــرداری  ــردن دقیـــق محـــل تصویربـ مشـــخص کـ

ــک  ــوان یـ ــرد. به عنـ ــام پذیـ ــه انجـ ــد در نقشـ بایـ

قانـــون، اگـــر شـــام حـــدود بیســـت تـــا ســـی تصویـــر 

از ســـایت تهیـــه کرده ایـــد، شـــام احتـــامال در 

تصویربـــرداری زیـــاده روی کرده ایـــد )زیـــادی 

عکـــس گرفته ایـــد(.

ــام اطالعاتـــی کـــه در مـــورد خـــط  ــا متـ حـــال بـ

ـــم  ـــا می توانی ســـاحلی جمـــع آوری شـــده اســـت، م

ـــاحل  ـــف س ـــواع مختل ـــه ان ـــل را ک ـــه کام ـــک نقش ی

و درجـــه آلودگـــی هـــر بخـــش بـــه مـــواد نفتـــی را 

نشـــان می دهـــد، کنـــار هـــم قـــرار دهیـــم. 

مناطـــق تیـــره در تصویـــر زیـــر، شـــامل نفـــت خالـــص 

ـــی از  ـــه نازک ـــک الی ـــع ی ـــا در واق ـــه آن ه ـــتند بلک نیس

نفـــت هســـتند کـــه به رسعـــت پخـــش شـــده اند. 

ـــی  ـــانه های عموم ـــط رس ـــره توس ـــق تی ـــن مناط ای

بـــرای بـــه تصویـــر کشـــیدن مشـــکل بـــه کار 

ـــث  ـــه باع ـــر چ ـــوع اگ ـــن موض ـــده اند. ای ـــه ش گرفت

فـــروش روزنامه هـــا شـــد ولـــی هیـــچ کاری بـــرای 

ـــوان  ـــا منی ت ـــت در دری ـــم نف ـــن حج ـــع آوری ای جم

ــام داد. انجـ

اصولپاکسازی:
ــیم  ــاز تقسـ ــه فـ ــه سـ ــوان بـ ــازی را می تـ پاک سـ

ــرد: کـ

فـــاز اول: جمـــع آوری آلودگـــی ســـنگین و نفت هـــای 

شـــناور 

در ایـــن مرحلـــه نفت هـــای شـــناوری کـــه بـــه 

ســـاحل رســـیده اند بایـــد به منظـــور جلوگیـــری 

ــد و  ــذر و مـ از حرکـــت آلودگـــی نفتـــی توســـط جـ

آلـــوده کـــردن دیگـــر مناطـــق آلـــوده نشـــده، در ارسع 

ـــن  ـــن روش ممک ـــه ای ـــوند. البت ـــع آوری ش ـــت جم وق

اســـت بـــرای نواحـــی حســـاس زیســـت محیطی، 

ـــت  ـــود حرک ـــازه داده ش ـــت اج ـــه نف ـــد ب ـــه بای جایی ک
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کنـــد تـــا از نواحـــی حســـاس فاصلـــه بگیـــرد، مناســـب 

نباشـــد. 

ـــاز دوم: جمـــع آوری آلودگـــی متوســـط و رشـــته های   ف

نفتـــی و اجـــزاء ســـاحل کـــه بـــه نفـــت آغشـــته 

شـــده اند:

ـــب نفـــت  ـــرای متوقـــف ســـاخن ترکی ـــه ب ـــن مرحل ای

ــر  ــرد. هـ ــام می پذیـ ــاحلی انجـ ــه های سـ ــا ماسـ بـ

ـــر  ـــی نظی ـــتفاده از تجهیزات ـــا اس ـــک و دو ب ـــاز ی دو ف

ـــو  ـــتگاه شستش ـــا و دس ـــکیمرها، پمپ ه ـــا، اس بوم ه

بـــا آب پـــر فشـــار و تکنیک هـــای پاک ســـازی 

دســـتی و مکانیکـــی انجـــام می پذیـــرد )در ادامـــه، 

تجهیـــزات مقابلـــه بـــا آلودگی هـــای نفتـــی و نیـــز 

ـــح خواهنـــد  ـــا آلودگـــی ترشی ـــه ب تکنیک هـــای مقابل

شـــد(. در حیـــن انجـــام ایـــن فازهـــا دقـــت کنیـــد 

کـــه نفـــت در ســـاحل دفـــن نشـــود و حداقـــل اجـــزای 

ســـاحلی، همـــراه بـــا مـــواد آلـــوده شـــده بـــه نفـــت 

جابه جـــا شـــوند. 

فـــاز ســـوم: برداشـــن آلودگی هـــای ســـبک از نـــوار 

ســـاحلی و پاک ســـازی نهایی/پاک ســـازی لکه هـــای 

باقی مانـــده

خیلـــی مشـــکل اســـت کـــه تصمیـــم بگیریـــم در چـــه 

ــف  ــازی متوقـ ــات پاک سـ ــد عملیـ ــه ای بایـ مرحلـ

ــه،  ــت منطقـ ــه اهمیـ ــه بـ ــا توجـ ــوال بـ ــود. معمـ شـ

موقعیـــت زمانـــی در ســـال و نـــرخ پاک ســـازی 

ـــت.  ـــم گرف ـــوان تصمی ـــورد می ت ـــن م ـــی در ای طبیع

یـــک پاک ســـازی نفس گیـــر در حالـــت عـــادی 

ــرد.  ــام می پذیـ ــتی انجـ ــق توریسـ ــط در مناطـ فقـ

ــیمیایی،  ــواد شـ ــا، مـ ــه، از جاذب هـ در ایـــن مرحلـ

بازیافـــت بیولوژیکـــی و یـــا بـــدون هرگونـــه اقدامـــی در 

مناطـــق بســـیار حســـاس زیســـت محیطی اســـتفاده 

می شـــود. 

دقـــت کنیـــد کـــه در عملیـــات پاک ســـازی، از 

هـــامن ابتـــدا بایـــد جداســـازی ضایعـــات 

صـــورت پذیـــرد تـــا زمـــان و هزینـــه را طـــی فرآینـــد 

ــع آوری  ــوال جمـ ــد. معمـ ــازی کاهـــش دهـ پاک سـ

ـــا رصف  ـــان و ب 9۰ درصـــد نفـــت طـــی 1۰ درصـــد زم

ـــع آوری  ـــرد و جم ـــام می پذی ـــه انج ـــد هزین 1۰ درص

1۰ درصـــد باقیامنـــده نفـــت بـــا رصف 9۰ درصـــد 

از زمـــان و هزینـــه صـــورت می گیـــرد. جـــدول زیـــر 

نشـــان می دهـــد کـــه چگونـــه بـــا کاهـــش مقـــدار 

نفـــت، تـــالش و هزینـــه بـــرای جمـــع آوری آن افزایـــش 

می یابـــد:

ــا  ــد بـ ــاحل را بایـ ــازی سـ ــع پاک سـ ــی مواقـ بعضـ

جمـــع آوری نفت هایـــی کـــه در حـــال ورود بـــه 

ایـــن نواحـــی هســـتند رشوع کنیـــم. چون کـــه 

ــار و  ــرت اســـت و فشـ ــازی بیشـ ــن پاک سـ ــر ایـ تاثیـ

ـــان دادن  ـــتای نش ـــی در راس ـــای محل ـــالش گروه ه ت

آلودگی هـــا نیـــز زیادتـــر اســـت. این کـــه مناطـــق 

ــرای  ــوند، بـ ــوده شـ ــددا آلـ ــده مجـ ــازی شـ پاک سـ

اعضـــای تیـــم پاک ســـازی بســـیار دلـــرسد کننـــده 

هزینه )بر حسب دالر به ازای هر تن(مقدار )تن(مرحله

12270748

22004069

320712835

اســـت ولـــی گاهـــی اوقـــات کـــه انتشـــار آلودگـــی 

ــوع  ــن موضـ ــد، ایـ ــول می انجامـ ــه طـ ــا بـ مدت هـ

اتفـــاق می افتـــد. 

مناطـــق ماســـه ای مرطـــوب در نواحـــی مـــرزی 

آب دریـــا، مناطقـــی هســـتند کـــه بیشـــرتین 

ارگانیســـم ها آن جـــا زندگـــی می کننـــد. ایـــن 

حســـاس ترین منطقـــه در ســـطوح بیولوژیکـــی 

اســـت. در ایـــن ناحیـــه بایـــد از تـــردد مـــردم 

ــای  ــردد خودروهـ ــا تـ ــرد، مخصوصـ ــری کـ جلوگیـ

ـــیب  ـــار آس ـــود. در کن ـــف ش ـــد کال متوق ـــنگین بای س

ـــن ترددهـــا  ـــه ارگانیســـم های موجـــود، ای رســـاندن ب

ممکـــن اســـت باعـــث نفـــوذ بیشـــرت نفـــت در داخـــل 

ــود.  ــه شـ ماسـ

هیدروکربـــن موجـــود در داخـــل ایـــن ناحیـــه توســـط 

موج هـــا بـــه نواحـــی باالتـــر از ناحیـــه جـــذر و مـــد 

حمـــل می شـــود. بوم هـــا می تواننـــد در زوایـــا 

ــی در  ــرتش آلودگـ ــدار گسـ ــا مقـ ــوند تـ ــب شـ نصـ

ــع  ــه جمـ ــد و بـ ــش دهنـ ــاحل را کاهـ ــتای سـ راسـ

شـــدن نفـــت در یـــک محـــل کمـــک کننـــد. 

بافـــت گیاهـــی موجـــود در نـــوار باالیـــی ســـاحل 

ــزات  ــردم و تجهیـ ــاد مـ ــردد زیـ ــط تـ ــوال توسـ معمـ

ـــن  ـــد. بنابرای ـــیب می بینن ـــازی، آس ـــنگین پاک س س

بایـــد توجـــه ویـــژه ای بـــه ایـــن نواحـــی شـــود. 

ادامه دارد...
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ـــگاه  ـــناور Torrey Canyon، صبح ـــه ش هنگامی ک

ـــام  ـــت خ ـــن نف ـــدود 12۰ ت ـــارس 1967، ح 18 م

ــرد،  ــل می کـ ــا حمـ ــمت اروپـ ــه سـ ــت بـ را از کویـ

هیچ کـــس تصـــور منی کـــرد کـــه ممکـــن اســـت 

ــی  ــن روجیاتـ ــاده بیـ ــی سـ ــک ناهامهنگـ ــا یـ بـ

)فرمانـــده شـــناور( و بونوگفلیـــو )افرس اول کشـــتی( 

ـــه Cronwall رخ  ـــرای منطق ـــاک ب ـــه ای هولن حادث

ـــرده  ـــت ک ـــناور در آن حرک ـــه ش ـــیری ک ـــد. مس ده

بـــود اشـــتباه بـــود، افـــرس اول بـــدون هامهنگـــی بـــا 

ـــرد  ـــج می ک ـــناور را ک ـــه راه ش ـــره رسان ـــده، خی فرمان

و رخ  داد آن چـــه کـــه نبایـــد اتفـــاق می افتـــاد.

شـــناور غول پیکـــر نفتـــی بـــه گل نشســـت. 

ـــه ســـواحل چنـــان آســـیبی  صخره هـــای هفـــت گان

ـــدای  ـــامن ابت ـــه در ه ـــد ک ـــناور وارد می کنن ـــه ش ب

ـــه وارد ســـواحل  کار حـــدود 3۰ هـــزار تـــن از محمول

ـــوران  ـــط و جان ـــه محی ـــده و ب ـــری ش ـــل ماهیگی قاب

ــازد.  ــارت وارد می سـ ــزی خسـ آبـ

در هفـــت روز بعـــد 2۰ هـــزار تـــن از محمولـــه 

ــت  ــد و در نهایـ ــای آزاد راه می یابنـ ــه آب هـ ــز بـ نیـ

ـــر رخ می دهـــد و کمـــر و پشـــت شـــناور  اتفاقـــی بدت

می شـــکند و 5۰ هـــزار تـــن، نفـــت داخـــل دریـــا 

ـــا 3۰ مـــارس 1967،  می شـــود. در ســـه روز از 28 ت

شـــناور دچـــار حریـــق و انفجـــار پـــی در پـــی شـــده و 

مابقـــی حـــدود 2۰ هـــزار تـــن نفـــت خـــام آن نیـــز در 

آتـــش شـــعله ور می شـــوند.

ایـــن رسآغـــاز ماجراســـت. مســـئوالن محلـــی بـــه 

ــدد  ــاورزی انگلیـــس در صـ همراهـــی وزارت کشـ

رفـــع خســـارت های بعـــدی و بـــرآورد رضر و زیـــان 

برمی آینـــد. کارگروهـــی تشـــکیل می شـــود کـــه 

ـــه  ـــا ب ـــر اعض ـــراه دیگ ـــه هم ـــول ب ـــرت ه.ا.ک در آن دک

ــد.  ــوع می پردازنـ ــی موضـ بررسـ

آرتـــور سیمپســـون محقـــق و گزارشـــگر علـــوم 

زیســـت دریایـــی در گـــزارش خـــود چنیـــن آورده 

ـــه بخـــش ماهیگیـــری  ـــن تنهـــا آســـیب ب اســـت: »ای

ـــیار   ـــه بس ـــت. فاجع ـــان نیس ـــت ماهی و محیط زیس

عمیق تـــر از آن اســـت کـــه تصـــور شـــود.  فاجعـــه 

زیســـت محیطی بزرگـــی رخ داده اســـت. در 

راســـتای برخـــورد بـــا ســـوانح مشـــابه نیـــاز بـــه اقـــدام 

عاجـــل وجـــود دارد.« 

بـــه دنبـــال ایـــن حادثـــه، ســـازمان بین املللـــی 

دریانـــوردی و مقامـــات کشـــورهای گوناگـــون بـــر آن 

می شـــوند تـــا مقـــررات و قوانیـــن خـــاص و یکســـانی 

ــت  ــی پرداخـ ــه و چگونگـ ــی حادثـ ــرای بررسـ را بـ

ــد.  ــن کننـ ــدگان تدویـ ــیب دیـ ــه آسـ ــارت بـ خسـ

ـــتای  ـــی در راس ـــات تبع ـــه و اقدام ـــن حادث ـــوع ای وق

پیشـــگیری از وقـــوع حـــوادث مشـــابه، باعـــث 

شـــد ســـازمان بین املللـــی )آیمـــو( در بحـــث 

فنـــی و تکنولو ژیکـــی ارتقـــاءی چشـــم گیری 

ـــم حقوقـــی  ـــن بحـــث وجـــود یـــک رژی ـــد. بنابرای یاب

هامهنـــگ در زمینـــه مســـئولیت و پرداخـــت 

غرامـــت بـــه آســـیب دیـــدگان، اصلی تریـــن 

ـــود.  ـــر ب ـــه فوق الذک ـــای حادث ـــتاورد پیگیری ه دس

ـــن نتیجـــه  ـــه ای ـــط در مـــی 1967 ب اعضـــای ذی رب

ــی  ــی ماهیتـ ــوادث این چنینـ ــه حـ ــند کـ می رسـ

حقوقـــی دارد. بنابرایـــن در اولیـــن فرصـــت »کمیتـــه 

ــد.  ــکیل می دهنـ ــژه« را تشـ ــی ویـ حقوقـ

22 مناینـــده از کشـــورهای مختلـــف بـــه همـــراه 

طلوعكميتهحقوقیباغروبشناور
TorreyCanyon

   محسن حسن پور حسکویی    | کارشناس دریایی سازمان بنادر و دریانوردی   یارس نصیرپور    | کارشناس دریایی سازمان بنادر و دریانوردی
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پنـــج مناینـــده ناظـــر غیردولتـــی دور هـــم جمـــع 

ـــه  ـــه ب ـــن زمین ـــیاری را در ای ـــوارد بس ـــوند و م می ش

بحـــث می گذارنـــد: 

ــد،  ــرض تهدیـ ــور در معـ ــا یـــک کشـ ــه آیـ  این کـ

ــد  ــود می توانـ ــاحلی خـ ــای سـ ــارج از آب هـ در خـ

دســـت بـــه اقدامـــات پیشـــگیرانه بزنـــد یـــا نـــه؟

 در ایـــن راســـتا، تهدیـــد بـــه چـــه حالتـــی و یـــا چـــه 

ـــود؟ ـــالق می ش ـــزی اط چی

ـــت  ـــوده و ماهی ـــدر ب ـــدات چق ـــن تهدی ـــزان ای  می

ـــت؟ ـــه اس ـــا چگون آن ه

  و غیره.

ســـواالت فـــوق چنـــد مـــورد از ده هـــا ســـوال 

ــا   ــه آن هـ ــد بـ ــه بایـ ــد کـ ــزی بودنـ چالش برانگیـ

ـــان  ـــئولیت صاحب ـــد مس ـــد. بای ـــخ داده می ش پاس

ــق و  ــال حـ ــره در قبـ ــتی و غیـ ــکان کشـ کاال، مالـ

حقـــوق اشـــخاص ثالثـــی کـــه در نتیجـــه نشـــت 

ــارت  ــار رضر و خسـ ــا دچـ مـــواد نفتـــی بـــه دریـ

می شـــوند، مشـــخص می شـــد. ضامنـــت 

اجـــرای ایـــن مســـئولیت ها و تکلیـــف جـــربان 

خســـارت بایـــد معلـــوم گشـــته و بـــا بایســـته ها و 

محدودیت هـــای موجـــود هامهنـــگ می شـــد. 

ـــه  ـــن بحث هـــا در کمیت موضـــوع دیگـــری کـــه در ای

ویـــژه مـــورد گفتگـــو قـــرار گرفـــت، بحـــث بیمـــه و 

ـــت ها  ـــن نشس ـــود. ای ـــودن آن ب ـــاری ب رضورت اجب

بـــا موضوعـــات متعـــدد ســـبب شـــد یـــک نظـــام 

جامـــع و بین املللـــی حقوقـــی در زمینـــه 

مســـئولیت و پرداخـــت غرامـــت بـــه تصویـــب برســـد.

در راســـتای کمـــک بـــه دولت هـــا بـــرای اختیـــار 

ــات  ــام اقدامـ ــرای انجـ ــدن بـ ــادر شـ ــن و قـ یافـ

پیشـــگیرانه، کنوانســـیونی تحـــت عنـــوان 

ـــیون  ـــه کنوانس ـــروف ب )Intervention 1969( مع

ــید. ــه تصویـــب رسـ ــز بـ ــه نیـ مداخلـ

در ســـال 1967، بـــا تصویـــب کنوانســـیون 

بین املللـــی CLC 69، نظـــام حقوقـــی مســـئولیت 

ـــا  ـــازه یافـــت ت ـــی ت و پرداخـــت غرامـــت، قـــوت و جان

ـــوط  ـــور مرب ـــری ام ـــی مطمنئ ت ـــت اجرای ـــا ضامن ب

بـــه پرداخـــت غرامـــت بـــه قربانیـــان صـــورت پذیـــرد. 

ـــوان  ـــی تحـــت عن ـــن کنوانســـیون، صندوق ـــرو ای پی

IOPC بـــا ســـپرده گذاری واردکننـــدگان نفـــت 

تشـــکیل شـــد. 

ـــب اعضـــای شـــورا ســـازمان  ـــا تصوی ـــژه ب ـــه وی کمیت

بین املللـــی دریانـــوردی )آیمـــو( بـــه عنـــوان 

کمیتـــه فرعـــی در ســـازمان، حفـــظ شـــده و بعدهـــا 

ـــای  ـــی از کمیته ه ـــوان یک ـــه عن ـــال 1975 ب در س

ـــن  ـــد و ای ـــناخته ش ـــمیت ش ـــه رس ـــو ب ـــی از آیم اصل

ـــه  ـــن کمیت ـــدرت گرف ـــه ق ـــرای ب ـــد ب ـــازی ش رسآغ

حقوقـــی )LEG( و مســـائل حقوقـــی دیگر ســـازمان 

ـــد. ـــپرده ش ـــه س ـــن کمیت ـــه ای ـــز ب نی

 Torrey ــان غـــرق شـــدن ــال از زمـ اینـــک 5۰ سـ

ــه  ــرب آن حادثـ ــرات مخـ ــذرد. اثـ Canyon می گـ

اگرچـــه در اذهـــان باقـــی اســـت ولـــی اثـــرات آن 

ـــناور  ـــری از آن ش ـــه و اث ـــن رفت ـــده و از بی ـــز ش ناچی

ــال آن  ــا دنبـ ــد در موزه هـ ــم اگـــر هســـت بایـ هـ

گشـــت. ولـــی ایـــن کمیتـــه حقوقـــی اســـت کـــه 

بـــا اقتـــدار در متـــام جنبه هـــای حقوقـــی آیمـــو 

ـــه انجـــام امـــور حقوقـــی  ـــرد و ب کارهـــا را پیـــش می ب

می پـــردازد.

همچنـــان کـــه کمیتـــه حقوقـــی، امـــروزه حلقـــه 

اتصالـــی بیـــن آیمـــو و ســـازمان بین املللـــی کار 

ــه در  ــته کـ ــی داشـ ــتاوردهای فراوانـ ــت. دسـ اسـ

ــود: ــاره می شـ ــا اشـ ــه برخـــی از آن هـ ــل بـ ذیـ

1.کنوانســـیون مداخلـــه  در آب هـــای آزاد در صورت 

 INTERVENTION( بروز ســـوانح آلودگـــی نفتـــی 

)1969

2.پروتـــکل مربـــوط بـــه مداخلـــه در آب هـــای آزاد در 

 INTERVENTION( زمینـــه آلودگی غیـــر از نفـــت

)1973 PROT

3.کنوانســـیون مقابلـــه بـــا اعـــامل غیرقانونـــی علیه 

)1988 ,SUA( ـــوردی ایمنی دریان

4.کنوانســـیون  بین املللـــی نجـــات دریایـــی  

)1989 ,SALVAGE(

5.کنوانســـیون دربـــاره مســـئولیت مدنـــی بـــرای 

خســـارت آلودگـــی نفـــت ســـوخت کشـــتی 

)2۰۰1  ,BUNKERS(

منابع :

1.ســـازمان بین املللـــی دریانـــوردی و نقـــش آن 

در صنعـــت دریانـــوردی و حقـــوق بین املللـــی 

دریایـــی؛ علـــی اکـــرب مرزبـــان، 1391

 16-14 /1۰4 IMO Document: LEG .2

IMO – 2۰17 JANUARY

 MRM.Case Torrey Canyon. Wsl guide..3

Last amended. August

 The Torrey Canyon disaster and ”.4

1968 .Feb 26 ”fisheries

5."بررسی مصوبات و کنوانسیون های بین املللی و 

داخلی کشور". حبیب الله سیران
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موقعيتجغرافيایی
مکران، رسزمینی در جنوب خاوری و جنوب باخرتی 

پاکستان است، با قدمتی بیش از سه هزار سال، و در 

لغت به معنای باتالق و به کالمی دیگر، رسزمین نخل 

خرما یا به معنی ماهی خواران است.

شاخصاصلیمکران
جایگاه ژئوپلیتیک و راهربدی مکران به دلیل مجاورت 

بــا آب های بین املللی و همســایگی با کشــورهای 

پاکستان و افغانستان، استان سیستان و بلوچستان را 

در مسیر دو کریدور از سه کریدور بزرگ دنیا قرار داده 

که این خود منطقه مکران را به عنوان محور ترانزیتی 

طرح توســعه جنوب رشق مطرح می کند. سواحل و 

آب های جنوب رشقی دارای عمق اسرتاتژیک ویژه ای 

است که این خود قدرت باز دارندگی ایران را در برخورد 

با چالش های ژئواسرتاتژیک ارتقاء می دهد. بسیاری 

از اسرتاتژیست های سیاسی و اقتصادی بر این باورند 

که حوضچه خلیج فارس به تنهایی امکان تبدیل شدن 

ایران به یک قدرت دریایــی را فراهم می کند اما یک 

چنین خواسته ای از امکانات دریای عامن و اقیانوس 

هند چنین امکانی را برای ایران فراهم می کند که در 

صورت هرگونه خدشه ای در تردد از طریق تنگه هرمز 

جایگزینی خوبی برای آن برگزینیم. 

قرار گرفن این منطقه در مسیر کشتی های تجاری 

غول پیکر می تواند قدرت کشتیرانی دریایی ایران را 

تقویت کند. نیروی دریایی ایران می تواند توان تحرکی 

خود را با بهره گیری از ســواحل جنــوب رشقی ایران 

ارتقاء دهد. این گسرتش حوزه عملیاتی ایران فراتر از 

خلیج فارس است و امکان تبدیل ایران به یک قدرت 

دریایی را فراهم می آورد. بسیاری بر این باورند که تفکر 

راهربدی دفاعی ایران بر خلیج فارس متمرکز است 

اما اگر به نقش سواحل مکران و دریای عامن بیشرت 

اندیشه شود صحنه عملیاتی در این گیرودار می تواند 

تغییر اساسی یابد. امروزه موقعیت های برتر دریایی، 

اولیــن گام در راه کســب قدرت برتر جهانی اســت، 

بنابراین حائز اهمیت است که با دید بهرتی موقعیت 

جغرافیایی و جنوب رشق کشور به ویژه بندر چاه بهار را 

از منظر منافع ملی بنگریم و ارتباطات اقتصادی آن 

را از طریق سازمان منطقه آزاد یا کشورهای همسایه 

و آســیای میانه تقویت کنیم. سواحل مکران گنجی 

اســت که به دلیل دور افتادگی، تاکنون چندان که 

باید مورد توجه و استفاده قرار نگرفته است اما با توجه 

به ماموریت نیروی دریایی و سابقه حضور در آب های 

آزاد ســواحل مکران موقعیت خود را بــرای افزایش 

حضور نیروی دریایی، گســرتش صنایــع دریایی و 

ایجاد پایگاه های اطالعاتی و علمی پیدا خواهد کرد.

منطقــه دارای رشایط اســرتاتژیکی خاصی اســت 

سواحل مکران نیز چون هر جای دیگری بر این کره 

مکران،ساحلفراموششده
پتانسيلهایژئوپليتيکی،دركرانهجنوبشرقیكشور

   حسن سوری

رشایط جغرافیایی هر دیار پارامرتی برای توسعه و قدرت بخشی است. موقعیت اسرتاتژیک ایران و قرار گرفن در منطقه حائل بین دو آبراه حساس و راهربدی 

سخن تازه ای نیست و همه اهل فن بر آن واقفند اما این که از هر منطقه با ویژگی های خاص آن دیار چگونه بهره بگیریم، غیر قابل اغامض است و این که در هر 

توسعه ای و پیرشفتی امنیت ملی چگونه تحت تاثیر قرار می گیرد پارامرتی است مهم که باید به آن با دیده تامل بنگریم. سخن بر ارزش های کرانه ای طالیی 

است که در ساحل جنوب رشقی کشور به شکلی گسرتده قرار گرفته است. سخن بر رس سواحل مکران با وجود پتانسیل های بسیار عظیم است. موقعیتی 

طالیی که به دلیل قرار گرفن در خارج از خلیج فارس و تنگه هرمز و رشایط جغرافیایی خاصی بر این دیار حاکم کرده و آن را از تیررس نامالیامت سیاســی و 

نظامی منطقه دور نگهداشته است.
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خاکی نقاط ضعف و قوتی دارد.

نقاطضعفوقوتمنطقه
 وجود ســواحل مناسب، وجود بســرتهای مناسب 

بــرای ترانزیت، وجــود خلیج های کوچــک )خور(، 

وجود ســواحلی بــا قابلیت های دفاعی مناســب، 

وجود پایگاه های هوایی و پدافند هوایی در منطقه، 

پیوندهای فرهنگــی، اجتامعی، مذهبــی با مردم 

کشــورهای منطقــه از نقاط قــوت ایــن منطقه به 

حساب می آید. رشایط پایین در سطح رفاه عمومی 

مردم منطقه، دوری از مرکــز، ترانزیت مواد مخدر از 

کشورهای  هم جوار با تراکم بسیار نامناسب جمعیت، 

توزیع نامناسب و ناعادالنه امکانات کشوری که اگر 

در توسعه این سواحل گام های الزم برداشته شود این 

توزیع ناعادالنه و نامناســب با شکوفایی این ساحل 

عظیم رفاه عمومی را با خود به ارمغان خواهد آورد.

جایگاه اسرتاتژیک دریا در توسعه و بسط اقتدار ملی 

ســابقه ای دســت کم 3۰ ســاله دارد حتی در بحث 

اقتصاد مقاومتــی که یک بحث کامال اســرتاتژیک 

است. نوک پیکان توســعه یک کشور، رونق بنادر آن 

است و چاه بهار یکی از مهم ترین مناطق ساحلی است 

که منطقه آزاد و بندر چاه بهار در حاشیه آن قرار گرفته 

است. آن چه که باید مورد توجه قرار گیرد بهره گیری از 

توامنندی های مناسب اقتصادی این منطقه است، 

این سواحل گنجی فراموش شده است که باید هر چه 

رسیع تر از ظرفیت ها و مواهب موجود در آن بهره برد و 

این در گرو توجه دولت است.

نظریه پردازان بزرگی چون »آلفرد ماهان« دسرتسی 

به سواحل و تســلط بر آبراه های دریایی و تنگه های 

مهم و اسرتاتژیک سواحل را از شاخص های قدرت در 

سطح منطقه ای و جهانی می دانند، هر کشوری که 

دارای چنین امتیازی است نسبت به دیگر بازیگران 

صحنه نظام بین امللل نقش برتــری را به عهده دارد 

و این به منزله داالنی اســت به سمت جهان خارج و 

اقتصاد دنیای آزاد.

جمعبندی
دسرتسی به سواحل و تســلط بر آبراه های دریایی و 

تنگه های مهم از شاخص های اصلی قدرت در سطح 

منطقه ای و جهانی است. هر کس که این گوی برنده را 

در دست دارد برتری بیشرتی بر دیگر بازیگران عرصه 

سیاســی و اقتصادی و نظامی دارد. این نکته قابل 

تامل است که تنگه هرمز برای ما گذرگاهی حیاتی 

است. 8۰ درصد صادرات و واردات کشور از این طریق 

شکل می گیرد، 1۰۰ درصد از صادرات فسیلی ما هم 

از این آبراه می گذرد.

حیات اقتصادی و سیاسی ما به باز بودن این گذرگاه 

اسرتاتژیک وابسته است. حال تصور کنیم، اگر این 

تنگه به هر دلیلی بسته شود، سواحل جنوب رشقی 

پتانسیل مناسبی برای جایگزینی آن دارد. از این رو 

امنیت این سواحل برای ما حیاتی است. بنابراین گره 

زدن این منطقه به بخش مرکزی کشور با توسعه ایجاد 

شده متامی نگرانی هایی که رشح آن گذشت را مرتفع 

می سازد. این رشایط به حدی مهم است که باید گفت 

جنوب رشق ایران نقش اساسی در رسنوشت کشور 

در قرن 21 ایجاد خواهد کرد. منطقه ای که بر اساس 

تاکید مقام معظم رهربی »جایی است که به نظر ما از 

آن غفلت شده است.«

آن چـه کـه بیـان شـد، رشحـی بـر مرواریـد فرامـوش 

شـده ای اسـت که امـروزه دولتمـردان ما بـه اهمیت 

آن پـی برده انـد. بهره گیـری از ایـن موهبـت طبیعی 

خـدادادی بـرای مـا به عنـوان یـک رشیـان حیاتـی 

در مواقـع اضطـراری اسـت منطقـه خاورمیانـه و 

خلیج فارس کـه در همیشـه تاریخ دچـار نامالیامت 

سیاسـی و نظامی بـوده و تنگـه هرمز به عنـوان یکی 

از هفـت گذرگاه هـای ثبـت شـده مهم جهان شـاید 

روزی صحنـه رویارویـی قدرت هـا بـرای بهره گیـری 

از ذخایـر عظیم انرژی منطقه شـود. این جاسـت که 

نقش حسـاس این سـواحل برای ایجاد ارتبـاط با آن 

سـوی آب ها برای مـا بیـش از پیش منایان می شـود 

کسـانی کـه اسـتان های بلوچسـتان و سیسـتان را 

از نزدیـک دیده انـد متفـق القولنـد کـه آبادانـی این 

سـواحل می تواند در محرومیت زدایـی از چهره مردم 

این دیار مؤثر واقع شـود. بنابراین بر همه ارگان های 

ذی ربط و متولیان امور دریا و سـواحل کشـور واجب 

اسـت کـه از این طلیعـه خـدادادی به سـادگی عبور 

نکنند و با تامل و اندیشـه، مواهب آن را محک بزنند.

امنیـت ملـی، اقتصـاد و شـکوفایی ایـن منطقـه در 

ایـن برهـه حسـاس و حیاتـی امـری حیاتـی اسـت 

کـه بـا توجـه بـه رشح اسـتعدادهای منطقـه بایـد به 

شـکلی گذرا بـه آن بنگریـم و با برنامه ریزی منسـجم 

در اجـرای طرح هـای مـورد نیـاز بکوشـیم تـا در ایـن 

رهگذر ضمن بهره گیـری کامل از متامی نـوار مرزی 

جنوبی بـا توجه بـه قابلیت هـای هـر بخـش از آن در 

تامیـن امنیت اقتصادی و سیاسـی کشـور نیـز موثر 

واقـع شـویم.

در این برهه حســاس که به اهمیت این گنج نهفته 

در ســاحل جنوب رشقی پی برده ایــم، متولیان امر 

به ویــژه دو ارگان مهم ســازمان بنــادر و دریانوردی 

به عنوان متولی اصلی سواحل و آبراهه های کشور و 

نیروی دریایی راهربدی جمهوری اسالمی ایران که 

ماموریت اصلی رونق منطقه بر عهده این نهاد سپرده 

شده است، وظیفه دارند همه توان خود را برای ایجاد 

زیرساخت های الزم برای ایجاد امکانات بندری در این 

نقطه حیاتی به کار گیرند. باشد تا با توجه خاص و ویژه 

دست اندرکاران، امکان توزیع ثروت و امکانات توسعه 

به شکلی همه گیر در متامی نوارهای مرزی و ساحلی 

کشــور موجب رونق و آبادانــی و محرومیت زدایی را 

فراهم آورد.
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اســتفاده از »مشــارکت عمومی – خصوصی« برای 

توسعه اقتصادی یا اهداف توسعه مجدد، با به کارگیری 

منابع عمومی یا توامنندی های مالی به منظور ارتقاءی 

توســعه اقتصادی محلی همراه است. به طور کلی، 

دولت هــا در پروژه هایــی رشکت می کننــد که برای 

جامعه از اهمیت باالیی برخوردار هستند و در برخی 

موارد، منابع عمومی باید این توانایی را داشته باشند 

که پروژه را امکان پذیر کننــد و موجبات تحقق آن را 

فراهم آورند. در توافقنامه های »مشــارکت عمومی– 

خصوصی«، نهــاد عمومی ترکیبی از مشــوق های 

مالیاتی، زمین هــای عمومی یــا دیگــر دارایی ها، 

رسمایه گذاری های زیرســاختی و یــا کمک مالی را 

فراهم خواهــد کرد. نهاد خصوصی با مشــارکت در 

رسمایه گذاری های بزرگ ایجاد اشتغال خواهد کرد 

و از مهارت توســعه کمک خواهد گرفت و باید عمده 

خطر مالی نتیجه نهایی پروژه را به عهده بگیرد. این 

مشــارکت ها می توانند یا طول عمر کوتاهی داشته 

باشند که تنها دوره ساخت پروژه را پوشش دهند و یا 

طول عمر بلندتری داشته باشند که بازپرداخت بدهی 

یا موافقتنامه های عملیاتی درازمدت را پوشش دهند.

بســته به پروژه و رشایــط مطرح شــده در توافقنامه، 

میزان خطری که نهاد عمومی و خصوصی با آن مواجه 

می شود، می تواند به طور قابل توجهی متفاوت باشد. 

برای برخی از پروژه ها، نهــاد عمومی می تواند تنها 

 issuer of conduit debt به عنوان یک صادرکننده

خدمت رســانی کند و وام گیرنده هــای خصوصی را 

بدون هیچ عهد و پیامنی برای انجام هر بودجه دولتی 

دیگری، در جهت دسرتسی به تامین مالی معاف از 

مالیات )tax-exempt financing( توامنند کند. به 

هر حال، از طرف دیگر، نهاد عمومی ممکن اســت 

نیازمنــد تضامن بدهی طرف خصوصی باشــد و در 

غیر این صورت بودجه دولتی را مستقیام در معرض 

خطر قرار دهد.

برای این که یک پروژه »مشارکت عمومی خصوصی« 

موفق عمل کند، توافقنامه باید طوری باشد که هم 

نهاد عمومی و هم نهاد خصوصی به طور متقابل از آن 

ذی نفع شوند. برای نهاد عمومی، به هامن نسبت 

که خطر مالی کاهش می یابــد نتایج پروژه باید 

محقق شوند، به عبارتی سود عمومی باید هزینه 

عمومی را توجیه کند. برای نهاد خصوصی، پروژه 

باید بازگشت مناسبی را برای سطح رسمایه یا 

خطر دخیل در آن فراهم کند.

اگــر دولت هــا توافقنامــه »مشــارکت عمومی 

خصوصی« را دنبال کنند، بایــد روندها، ابزارها و 

روش های بعــدی آن در اجرای توافقنامــه را نیز در 

نظر بگیرند.

1.انجام یک بررســی اولیه از امکان پذیــری پروژه: 

نهادهای عمومی باید با تکمیل بررسی امکان پذیری 

مشــخص کنند که آیــا پروژه )هــا( پایــداری مالی 

درازمدت دارند یا کوتاه مدت؟ این بررسی اولیه باید 

یک ارزیابی واقع گرایانه باشد که نیاز و تقاضا، خطرات 

پروژه، درآمدهای پیش بینی نشده و جریان نقدینگی را 

لحاظ کرده باشد و همچنین توانایی دستاورد اهداف 

پروژه را در نظر بگیرد. متام پروژه های توسعه اقتصادی 

یا توسعه  مجدد منوط به نوسانات کلی بازار هستند و 

با خطری همراه هستند که باعث به نتیجه نرسیدن 

نتایج پیش بینی شده پروژه شوند. 

2.ارزیابی پروژه برای تطابق با اولویت های جامعه و 

برنامه های اسرتاتژیک درازمدت: متام توافقنامه های 

»مشــارکت عمومی–خصوصی« باید بــا برنامه های 

اســرتاتژیک کلی و سیاســت های مالی سازمان در 

تطابق باشند. عالوه بر این، سازمان باید اهداف پروژه 

را ارزیابی کند تا تعیین شود که آیا مشارکت در پروژه با 

ماموریت دولت در تطابق هست یا خیر.

3.تشخیص صالحیت های ناپایدار در بین کارکنان 

دولــت: پروژه های پیچیده به منابــع تخصصی نیاز 

خواهند داشــت، اما بــا توافقنامه های »مشــارکت 

عمومی–خصوصی« بیشرت، کارکنان داخلی قادر به 

تجزیه و تحلیل خواهند بود. برای متام توافقنامه های 

»مشــارکت عمومی – خصوصی«، ســازمان نیاز به 

جمع آوری تیمی خواهد داشت که شامل تحلیلگران، 

مشــاور حقوقی، منابع در ارتباط با مهارت صنعت، 

یک مشاور مالی/مشاور شهرداری با تخصص توسعه 

اقتصادی اســت. نهادهــای عمومی ابتــدا باید در 

تحلیل های خود تعیین کنند که آیا منابع بیرونی برای 

تکمیل منابع کارکنان در اجرای روندهای توصیه شده 

به بهرتین شکل نیاز هست یا خیر.

4.تعیین تاثیر مالی و اقتصادی پروژه: نهاد عمومی 

بایــد احتــامل تاثیــرات مالــی و اقتصــادی پروژه 

پیشنهادی را مشــخص کند و هر گونه خطر یا ابهام 

در محاسبات پروژه را لحاظ کند. عواملی که هنگام 

تشخیص هزینه ها و فواید بالقوه باید در نظر گرفت 

شامل:

 هزینه های اولیه مشوق ها

 هزینه های درازمدت مشوق ها

 بازگشت پیش بینی شده هم برای جامعه و هم برای 

نهاد خصوصی

 هزینه هــای عملیات )حقــوق، ســود، تجهیزات، 

تدارکات و هزینه های غیر مستقیم

 خطر پرداخت کنندگان مالیات – اختصاص دادن 

هزینه های شفاف به خطر و نتایج مشابه خطر

 تاثیرات زیرســاخت شــامل هزینه های دراز مدت 

نگهداری زیرساخت

 هزینه های فرصــت – فواید عمومی یک پروژه 

بهرتین استفاده از رسمایه عمومی را بازگو 

می کند )بهرتیــن اســتفاده از بودجه، 

تالش و زمین(

پروژه هــای توســعه اقتصــادی بایــد 

بــا اســتفاده از ابزارهــای چندگانه و 

روش های تحلیلی بررســی شــوند تا 

تصویر کاملی از پایداری مالی پروژه را 

فراهم کنند. انجمن امــور مالی دولتی 

پیشنهاد می کند که مسئوالن امور مالی از 

روش های ذیل در بررسی احتامل تاثیرات مالی 

و اقتصادی ناشی از فرصت های »مشارکت عمومی – 

مشاركتهایعمومی-خصوصی
برایتوسعهاقتصادیوتوسعهمجدد

     سعید سعیدی
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خصوصی« استفاده کنند.

 تحلیل جریــان نقدینگی/تاثیر مالی. تحلیل تاثیر 

مالی یا تحلیل جریان نقدینگی می توانند برای تعیین 

میزان انگیزه مورد نیاز استفاده  شود و این که دولت در 

چه نقطه ای باید درگیر آن باشد. نهادهای خصوصی 

برای درخواست انگیزه تا حد امکان ترغیب می شوند، 

بنابراین دولت ها باید در مورد تامین بودجه بیشرت از 

نیاز، بسیار محتاط عمل کنند.

 تحلیــل ارزش خالص فعلــی. پروژه های توســعه 

اقتصادی با بازدهــی دور در آینده بایــد بر روی این 

بازدهی تخفیف بگذارنــد و بر اســاس ارزش فعلی 

گزینه ها مورد قضــاوت قرار گیرنــد. میزان تخفیف 

یا نــرخ بازپرداخــت بایــد میزانی باشــد کــه نهاد 

عمومی بتواند انتظار آن را از اســتفاده های متداول 

رسمایه گذاری های پیشین داشته باشد. 

 تحلیل حساسیت. متام محاسبات تاثیر مالی و ارزش 

خالص فعلی به مفروضات خاصی که در محاسبات 

اســتفاده می شــوند بســتگی خواهد داشت. یک 

تحلیل درست باید تاثیر آن مفروضات در حال تغییر 

را تعیین کند.

 مدل ریســک. زمانی که چندین عامل نامشخص 

دخیل هســتند، مدل ریســک احتامل تاثیر بعد از 

چند منونه شبیه ســازی از عوامــل چندگانه با هم را 

تعیین خواهد کرد.

 تجزیه و تحلیل معیار. مسئول امور مالی باید پروژه 

پیشنهادی را با منونه های تاریخی دیگری در ظرف 

جوامع دیگر مقایسه کند.

برای پروژه های پیچیده، مشــاور باید این توانایی را 

داشته باشد که به ه مسئول امور مالی کمک کند تا 

ضمن ارزیابی عوامل خطر، خطرات را به طور کامل 

درک کند.

تشــخیص تامین مالی مناســب. در صــورت وجود 

داشن تامین مالی، دولت ها باید مناسب ترین آن ها 

را برای پروژه پیشــنهادی تشخیص دهند و احتامل 

تاثیرات مالی و اقتصــادی، خطرات کلی و نیز موارد 

ذیل را در نظر بگیرند.

 صادرات: چه کسی بار هزینه پروژه را تحمل می کند؟

 میزان بدهی و توانایی وام دهی: توانایی نهاد عمومی 

برای وام ده ی در آینده چیست؟

 رابطــه پــروژه با جریــان درآمــد: درآمدهــای قابل 

پیش بینی پروژه چقدر قابل اطمینان هســتند و آیا 

برای در نظر گرفن پروژه به عنوان منبع دسرتســی 

برای پرداخت وام مناسب هستند؟

 اولویت های عمومی و سیاست های موجود: آیا بخش 

عمومی بایــد به پروژه های توســعه خصوصی قرض 

دهد، چگونه منافع عمومی سود خواهد برد؟

 عوامل بیرونی: درآمدهای در دسرتس برای پرداخت 

وام متاثر از تغییــرات در تقاضای مشــرتیان چطور 

هستند؟ رشایط اقتصادی کلی یا رقابت از پروژه ای 

دیگر در منطقه چگونه است؟

ارزیابی هر نوع تاثیر روی سطح خدمات یا تقاضا برای 

خدمات عمومی: پروژه های توسعه اقتصادی بزرگ 

احتامل تاثیرگذاری روی تــدارک خدمات موجود را 

خواهند داشت و هر تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم روی 

خدمات موجود، باید با دقت لحاظ شود.
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