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شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم

پیشتاز در صنعت بانکرینگ

شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم با بیش از 30 سال سابقه درخشان در امر بانکرینگ، با 
ظرفیت 250 هزار مترمکعب مخازن ثابت و شناور با ایجاد پایگاه های سوخت رسانی در مناطق استراتژیک دنیا 
توانایی تحویل سوخت در بنادر مهم جهان بر اساس عرف بین المللی را دارا بوده و همواره پیشتاز در ارائه خدمات 

به شناورها می باشد.
بارج آب رسان و سوخت رسان  به همراه چهار فروند  نفتی  7 فروند شناور ملکی جهت حمل فرآورده های 

توانایی های این شرکت را منحصربه فرد نموده است.
تأمین رضایت مندی و توجه به جایگاه و شخصیت مشتری در سرلوحه فعالیت های  این مجموعه بوده و همواره 

در جهت ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به مشتریان گام بر می دارد.
از آرمان های شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم، پیشتازی در ارائه انواع خدمات مورد نیاز 

صنعت بانکرینگ، رقابت پذیری در منطقه و دیگر بنادر پر تردد جهان می باشد.

اطالعات تماس:
دفتر مرکزی: جزیره قشم- بلوار آزادگان - حد فاصل 

میدان حافظ و میدان امام قلی خان سایت اداری سمن
تلفن: 5244012-15 )0763(

نمابر: 5244016)0763(

دفتر تهران: اتوبان امام علی )ع(، به سمت شمال بعد 
از پل شهید همت، خروجی شیان، میدان شهید طجرلو، 

خیابان طجرلو شرقی، پالک 63
کد پستی: 1678679461 

تلفن: 4 و 22987182 )021(
 نمابر: 22987186)021(

دفتر بندرعباس: بندرعباس، اسکله شهید رجایی بندر 
خلیج ارس بین نفت پاسارگاد و هرمز انرژی

تلفن: 33514075 )076(
نمابر: 33514123 )076(

 
 

امکانات موجود در سایت سوخت رسانی شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم  واقع در بندرعباس
• 7 مخزن سوخت به ظرفیت تقریبی 5950 مترمکعب	
• 3 مخزن سوخت به ظرفیت 2100 مترمکعب	
• یک مخزن آب آتش نشانی به ظرفیت 2850 مترمکعب	
• آزمایشگاه مجهز با دارا بودن تجهیزات پیشرفته و نیروی انسانی متخصص جهت آنالیز مشخصات 	

سوخت و فرآورده های نفتی مطابق با استانداردهای  بین المللی
• پمپ خانه انتقال سوخت شامل 8 پمپ با ظرفیت انتقال سوخت به کشتی 700 مترمکعب  در ساعت.	
• 9  ایستگاه تخلیه سوخت از کامیون ها	
• بویلر با تجهیزات مربوطه جهت استفاده در فصول سرد سال	

خدمات قابل ارائه توسط سایت سوخت رسانی بندرعباس
• بارگیری مخازن از خطوط پاالیشگاه بندرعباس توسط دو خط مجزا 14 و 16 اینچ	
• بارگیری مخازن از جایگاه های تخلیه سوخت توسط کامیون ها	
• انتقال سوخت از سایت به کشتی توسط سه خط مجزا 8 و 14 و 16 اینچ	

)HSE( ایمنی، بهداشت و محیط زیست
شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم مالحظات ایمنی، بهداشت و محیط زیست را با استقرار نظام 
مدیریت یکپارچه بر پایه استانداردهای بین المللی )ISO 9001,ISO 14001,OHSAS18001,HSE-MS(  و 

آموزش مداوم پرسنل در کلیه سطوح مورد توجه خاص قرار داده است.
www.qmsengco.com

info@ramouz.com
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مطالب دريافتي بازگردانده نمي شود. 

ديدگاه نويسندگان لزوماً نظر پيام دريا نيست. 
پيام دريا در اصالح و تلخيص مطالب آزاد است.
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حمایت از تولید و خدمات داخل، فصل الخطاب مردم و مسئوالن

قائم مقام وزیر نفت در گفت وگو با پیام دریا اعالم کرد؛
سایه مناسبات بین المللی بر سرمایه گذاری پتروشیمی

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت در گفت وگو با پیام دریا:
ساز و کارهای فروش نفت را خالقانه حفظ می کنیم

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعالم کرد:
فرصت های 100 میلیارد دالری پتروشیمی ایران

مدیرعامل تاپیکو در گفت وگو با پیام دریا:
سالح تحریم با همگرایی در نفت ناکارآمد می شود

گاز ال اان جی، سوخت آینده شناورها

گزارشـی از بیست و سـومین نمایشـگاه بین المللـی نفـت، گاز، 
پتروشـیمی و  پاالیش 

پتروشیمی ایران در مسیر تکمیل زنجیره ارزش قرار دارد

بررسـی کارکـرد تعرفه هـا در حمـل و نقـل دریایـی از دیدگاه 
معـاون فنی بازرگانـی کشـتیرانی ج. ا. ا.

کارشناسـان، نظام تعرفـه ای در دنیا و تأثیر آن بـر اقتصاد ملی 
کردند بررسی  را 

تعرفه، ابزاری برای کنترل واردات
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بازنگری در تعرفه های گمرکی

کشمکش در بازار تجارت فله خشک به کجا می انجامد؟

گـزارش عملکرد بـازار تانکر در سـه ماهه اول سـال 2018 
منتشـر شد

تحلیل بیمکو از وضعیت ناوگان کانتینری در سال 2017 و 2018؛
عرضه و تقاضا برابر می شود

ایمنی باید به باور تبدیل شود

 2017 سـال  در  جهـان  دریایـی  حمل ونقـل  برترین هـای 
میـالدی

اولین همایش ایمنی و حمل ونقل دریایی برگزار شد

سنگاپور چگونه سنگاپور شد؟

تحلیلی بر بازار تأمین شناورهای فراساحل

36 هـزار مسـافر با کشـتی از بنـادر و جزایر ایـران دیدن 
ند د کر

ممیزی IMO و انطباق آن با قوانین استاندارد

کشـف کشـتی 800 سـاله چینـی در عمـق آب هـای چین 
انگلیسـی ها توسـط 

گـزارش تحقیـق و تفحص سـازمان بنـادر و دریانـوردی ا ز 
حادثـه نفتکش سـانچی
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بـا کنتـرل  ارتبـاط  از دولت هـا در  واکاوی رفتـار برخـی 
ارزی بحـران 

عوامـل مؤثر بر نرخ مبادلـه ارز و نقش دولت ها در کنترل آن

نگاهی به فدراسیون روسیه از منظر اقتصاد و سیاست

اقتصاد؛ برگ برنده پوتین

5 تهدید مهم اقتصاد جهانی

شورای تجاری ایران- آ.سه.آن را بیشتر بشناسیم

بازار نشر دریایی

آیا برجام پس از خروج آمریکا برجا خواهد ماند؟
آنکه گفت آری آنکه گفت نه!

خلیج فارس وطن و وطن مادر ماست!

معـاون هماهنگ کننـده ارتـش جمهـوری اسـالمی ایـران در گفت وگو با 
پیام دریـا:

طرح های آبادانی مکران روی کاغذ باقی مانده است

تحلیلگر ارشد بیمکو در گفت وگو با پیام دریا:
اجـرای قانـون سـوخت 2020 مهم تریـن رخـداد صنعـت 

کشـتیرانی اسـت

نقش گردشگری فرهنگی در تعامل بین ملل جهان

قانون سوخت 2020 و محدویت های جهانی
120

دریا
حمل و نقل دریایی آهسته و پیوسته

اقتصاد جهان
               آسیا  و تجربه کنترل بحران ارزی

سایه روشن های یک توافق نیم نگاه



حمـایت از تـولید و خدمات داخل 
فصل الخطاب مردم و مسئوالن

] بهروز  قهرمانی [  

سخن سردبير
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پیـام نـوروزی مقام معظـم رهبـری کـه در آن "حمایـت از تولیـد داخـل" بـه عنـوان شـعار سـال برگزیده شـد، اسـتراتژی تولید، 
صـادرات و واردات کشـور را بـه خوبـی بـاز تعریـف و ترسـیم کرد.

ایـن پیام وظایف، مسـئولیت ها و رسـالت خطیر مسـئوالن، نمایندگان مجلس، صاحبـان مراکز تولیدی و خدماتی دسـت اندرکاران 
و مـردم را دو چنـدان کـرد. چـرا که هر قشـری باید برنامه حمایت از سـاخت داخـل را در اهداف و برنامه ها منظور کرده و نسـبت 

بـه تحقـق آنها با الهـام از برنامه هـای اقتصادمقاومتی تالش کند.
بـه نظـر می رسـد یکـی از راهکارهـا و شـیوه هایی کـه می تواند بـه تحقق اهـداف حمایـت از کاال و خدمـات ایرانی منجر شـود، 
تشـکیل کارگـروه ویـژه در تمامـی مراکـز تصمیم گیـر کشـور و تدویـن دسـتورالعمل ها و آیین نامه های مربوطه اسـت تـا تمامی 
مسـئوالن و دسـت اندرکاران ملزم به رعایت آن باشـند و هیچ مسـئول و دسـت اندرکار و کارشناسـی سـلیقه خویش را در ارتباط با 
انتخـاب کاال و خدمـات اعمـال نکنـد. البتـه فراموش نکنیم کاالهـا و خدمات داخل زمانی می تواند با اسـتقبال مردم و مسـئوالن 
اجرایی کشـور مواجه شـود که با رعایت کیفیت و اسـتانداردهای الزم تولید شـود. در این میان تجربه سـال های گذشـته نشـان 
داده اسـت کـه متأسـفانه برخـی از تولیدکننـدگان آن طـور کـه باید و شـاید به کیفیـت کاال اهمیـت الزم را نمی دهنـد و این کار 
باعـث رویگردانـی مـردم از کاالی سـاخت داخـل می شـود. این مهم باید در سـال جدیـد فصل الخطاب تولیدکنندگان از یک سـو 

و مصرف کننـدگان از سـوی دیگر قـرار گیرد.
بـا ایـن توصیـف جامعـه دریایـی کشـور نیـز بایـد ضمـن گام نهادن در مسـیری کـه بـه حمایـت از کاال و خدمات داخلـی منجر 
می شـود، اسـتراتژی جدیـد و همه جانبـه ای را تدویـن کنـد تـا تمامـی ارگان هـا، نهادها، سـازمان ها و شـرکت ها در تهیـه اقالم و 

تجهیـزات بـه آن اسـتناد کـرده و خریـدو اسـتفاده از خدمـات داخـل را یـک وظیفه ملـی و میهنی تلقـی کنند.
در ایـن میـان بـدون شـک ضـرورت حمایت آحـاد جامعـه از ناوگان ملـی می تواند بـه حرکت و جهـش اقتصاد کشـور بینجامد و 

رویکـرد اسـتفاده از خطـوط داخلی را در راسـتای شـعار "حمایت از کار و سـرمایه ایرانی" تحقق بخشـد.
در شـرایط کنونـی، هـر فـردی از اعضـای جامعه بـه خصوص جامعـه دریایی، باید بدانـد که با حمایـت از ناوگان ایرانـی می توان 
به اهداف چشـم انداز بیسـت سـاله نظام رسـید. فراموش نکنیم احسـاس مسـئولیت نسـبت به سرنوشت کشـور و کل آحاد جامعه 
امـری بسـیار بـا ارزش اسـت کـه دسـت اندرکاران هر حـوزه برای توسـعه و تعالـی میهن خـود باید متعهدانـه بکوشـند و همواره 

سـعی کننـد منافـع ملی را بر منافع شـخصی و گروهـی و سـازمانی ترجیح دهند.
بـا ایـن توصیـف مسـئوالن فرهنگی، رسـانه ها، مراکـز آموزشـی و ... باید مسـئولیت پذیری و تعهد ملـی را تقویت کننـد زیرا بین 
تعهـد ملـی و تـالش و حرکـت جهـادی در راسـتای حمایـت از تولیـد و خدمـات ملی همچنیـن حمایـت از کار و سـرمایه ایرانی 
رابطـه معنـاداری وجـود دارد کـه امید اسـت بـا همت و همبسـتگی و وحدت ملی ایـن رابطه معنـادار روزبه روز ابعاد گسـترده تری 

پیـدا کند.

I R I S L



شماره 250 5فروردین و اردیبهشت  1397 

همگرایی جهانی
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قائم مقام وزیر نفت در گفت وگو با پیام دریا اعالم کرد:

سایه مناسبات بین المللی
 بر سرمایه گذاری پتـروشیمـی

نفت، گاز و پتروشيمی

نـرخ جـذب سـرمایه گذاری خارجـی در هـر کشـوری 
نشـان دهنده مناسـبات سیاسـی و اقتصادی آن کشـور 
بـا سـایر کشـورهای جهـان اسـت بنابرایـن کشـوری 
می تواند سـرمایه بیشـتری را از فراسـوی مرزهای خود 
جـذب کند کـه بتواند به شـرکای خارجـی در خصوص 
امنیت سیاسـی و اقتصادی خود اطمینان بیشتری دهد.

ایـران نیـز نه تنهـا از این قاعده مسـتثنی نیسـت بلکه 
مسـیر دشـوارتری را نسـبت بـه سـایر کشـورها دارد 
زیـرا این کشـور در سـال های گذشـته بـا تحریم هایی 
روبـه رو بـوده و نقل وانتقـال پـول بـه داخـل کشـور به 

سـختی صـورت می گرفـت.
هـر چنـد کـه ایـن مشـکالت بـا اجـرای برجـام بـه 
دنبـال توافق هسـته ای تسـهیل شـده اما جلـب اعتماد 

کشـورهای سـرمایه گذار تـا حـدی زمان بـر اسـت.
از همیـن رو بـه گفتـه قائم مقـام وزیـر نفـت،  اگرچـه 
صنعـت پتروشـیمی ایـران مزیت هـای فراوانـی ماننـد 
خـوراک ارزان،  دسترسـی بـه بازارهـای بین المللـی و 
نزدیکـی بـه آب هـای آزاد را دارد امـا جـذب سـرمایه 
شـرایط  بـه  همـه  از  بیـش  حـوزه  ایـن  در  خارجـی 

اسـت. وابسـته  بین المللـی 
مرضیـه شـاهدایی در همیـن خصـوص بـه خبرنـگار 
پیام دریـا گفت: کـه اگر بتوانیم شـرایط مطلـوب روابط 
کنیـم، می توانیـم  برقـرار  بین المللـی  مناسـبات  در  را 
امیـدوار باشـیم که رشـد مناسـبی را در سـرمایه گذاری 

خارجـی ایـن صنعت شـاهد باشـیم.
وی افـزود:  صنعـت پتروشـیمی بـه واقـع بـه شـرایط 
سیاسـی کشور وابسته اسـت از این رو سـرمایه گذار نیاز 
دارد بـرای حضـور در ایـن بـازار احسـاس امنیـت کند.

داخلـی در صنعـت پتروشـیمی نیـز تأکید کـرد و گفت: 
همـواره صنعت نفت  و شـرکت ملی صنایع پتروشـیمی 
از اینکـه سـرمایه گذاران داخلـی در ایـن صنعت حضور 
داشـته باشـند،  اسـتقبال می کند اما مسـئله اصلی برای 
جذب سـرمایه این اسـت که اطمینان الزم ایجاد شـود 
تـا سـرمایه هایی که به صـورت ارز در کشـور نگهداری 
می شـود و یـا سـرمایه های سـرگردانی کـه در دسـت 

مردم اسـت به سـمت پتروشـیمی بیاید.
مرضیـه شـاهدایی قائم مقـام وزیـر نفـت، بـا بیـان این 
مطلـب ادامـه داد: بـا برگـزاری سـمینارها و جلسـات 
تالش شـده اسـت تـا در صنعت پتروشـیمی در سـطح 
داخلـی و خارجـی،  بتوانیـم از ایرانیان دعـوت کنیم که 

بـرای سـرمایه گذاری در ایـن صنعـت اقـدام کنند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه طرح هـای پتروشـیمی کـه به 
سـرمایه گذاری نیـاز دارنـد ارائه شـده و میزان سـرمایه 
مـورد نیـاز نیز مشـخص اسـت، افـزود:  سـعی کرده ایم 
بـا مشـوق هایی، سـرمایه گذاران را برای حضـور در این 

صنعت تشـویق کنیم.
سـرمایه گذاران  ایـن  از  تعـدادی  گفـت:  شـاهدایی 
نیـز مجـوز گرفته انـد تـا کار را جلـو ببرنـد البتـه در 

بخش هایی به مشکل برخورده اند.
وی تأکیـد کـرد: بخش هایـی که مربوط بـه فاینانس و 
تأمیـن منابع مالی اسـت با مشـکالتی همراه اسـت که 

در تالشـیم ایـن موانع نیز رفع شـود.
قائم مقـام وزیـر نفـت ادامـه داد: مـن مطمئـن هسـتم 
کـه آینـده بسـیار خوبـی خواهیـم داشـت زیـرا صنعت 
پتروشـیمی صنعتی ارزآور و درآمدزاسـت و از همین رو 

سـرمایه ها بـه ایـن سـمت کشـیده خواهد شـد.

شـاهدایی تأکیـد کـرد:  مـا تمـام تالشـمان را کرده ایم 
و قوانینـی نیـز وضـع شـده اسـت تـا از سـرمایه گذار 

خارجـی حمایت شـود.
قائم مقـام وزیـر نفـت ادامـه داد: در سـطح وزارت نفت 
تالش می شـود کـه سـرمایه گذاران خارجـی بیایند. در 
ایـن ارتبـاط تـالش زیـادی کردیـم پروژه هایـی که به 
مرحلـه قرارداد نرسـیده امـا تفاهم نامه های امضا شـده، 

پیگیری شـود.
وی بـا اشـاره بـه گفت وگوهـا و رایزنی هایـی کـه بـا 
طـرف خارجـی صـورت گرفته اسـت، ادامـه داد:  برخی 
رسـیده  پیش قراردادهـا  و  تفاهم نامه هـا  بـه  اینهـا  از 
و اکنـون در بخـش بررسـی بـرآورد فنـی قـرار دارد و 
ایـن مرحلـه در حـال انجـام اسـت کـه بـر اسـاس آن 
از سـرمایه گذاران خارجـی ماننـد شـرکت های بزرگـی 
چـون توتـال، شـل و ... دعـوت شـده تا در پتروشـیمی 

ایـران سـرمایه گذاری کننـد.
قائم مقـام وزیـر نفت بر لـزوم اسـتفاده از سـرمایه های 
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معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت در گفت وگو با پیام دریا:

ساز و کارهای فروش نفت را خالقانه 
حفظ می کنیم

سـاز و  تحريـم  زمـان  در  ايـران 
حفـظ  بـرای  را  مؤثـری  كارهـای 
بازارهـای خـود بـه دسـت آورده 

است.

از زمانـی کـه فـروش نفـت ایـران بـه واسـطه اجرای 
برجـام تسـهیل شـد و این کشـور توانسـت صـادرات 
از  پیـش  رقـم  بـه  کوتـاه  زمانـی  در  را  خـود  نفـت 
تحریم هـا برسـاند همـواره این سـؤال مطـرح بود که 
آیـا ایـران همچنـان در دسـتیابی به پول فـروش نفت 

خـود بـا مشـکل روبه روسـت؟
در پاسـخ بـه ایـن سـؤال،  معـاون وزیـر نفـت در امور 
بین الملـل و بازرگانـی بـه خبرنـگار پیام دریـا گفـت: 
بدهـکار نفتـی نداریـم و همـه پـول نفـت در اختیـار 

اسـت. خودمان 
امیرحسـین زمانی نیـا بـا اشـاره بـه اینکه ایـران پیش 
از ایـن نیـز بـا تحریـم روبـه رو بوده، گفـت: بـا خـروج 
آمریـکا از برجـام و در صـورت بازگشـت تحریـم در 
بدتریـن حالـت، شـرایط صنعـت نفـت ایران به سـال 
۹۲ بـاز می گـردد، امـا در همان شـرایط سـال ۹۲ نیز 
شـرکت ملـی نفـت کار خـود را بـه خوبی انجـام داد.

وی افـزود: صنعـت نفـت و گاز ایـران در طـول تاریخ 
۱۱۰ سـاله خـود بـا مشـکالت متعـددی روبـه رو بوده 
اسـت و تصمیـم ترامـپ مبنـی بـر خـروج از برجـام 
نیـز یکی از مشـکالت اسـت کـه صنعت نفـت ایران، 

چگونگـی روبـه رو شـدن بـا آن را یـاد گرفته اسـت.

زمانی نیـا گفـت: امـور بین الملـل شـرکت ملـی نفـت 
ایـران در طـول چهـار دهـه تحریـم  توانسـته اسـت 
سـازوکارهای مؤثـری را بـرای فروش نفت به دسـت 

آورد و خالقانـه آن را حفـظ کنـد.
بـه گفتـه معـاون وزیـر نفـت در امـور بین الملـل و 
بازرگانـی، برجـام در صنعـت نفـت تـا زمانـی معتبـر 
اسـت کـه ایـران بتوانـد نفت  بفروشـد، بـازار خـود را 
حفـظ کنـد، عوایـد حاصـل از فـروش نفـت را بـدون 
مشـکل دریافـت کنـد، تجهیـزات نفتـی مـورد نیـاز 
بـرای  بتوانـد  و  کـرده  خریـداری  را  نفـت  صنعـت 

پروژه هایـی کـه تعریف شـده اسـت تأمین مالـی کند.
وی تأکیـد کرد: در صورت عـدم تحقق هرکدام از این 
شـروط،  برجام در صنعت نفت معنایی نخواهد داشـت.
زمانی نیـا شـرایط فعلـی بـازار نفـت را جنـگ تصاحب 
بـازار دانسـت و گفت:  امـروز هر کشـوری که ظرفیت 
تولیـد نفـت باالتـری داشـته باشـد صاحب بیشـترین 
عربسـتان  اگـر  بنابرایـن  بـود  خواهـد  نیـز  قـدرت 
و آمریـکا بـه دنبـال کسـب بـازار ایـران و فشـار بـر 
کشـورمان باشـند بـا توجـه بـه ظرفیـت تولیـد خـود 
می تواننـد تـا حـدودی برای بـازار نفت مشـکل ایجاد 
کننـد امـا ایـران نیـز در ایـن سـال ها روش ها و سـاز 
و کارهـای مؤثـری را بـرای حفـظ بازارهـای خـود به 

دسـت آورده است.
وی با اشـاره به جلسـه بعدی اعضای اوپک و با توجه 
بـه شـرایط کنونـی بـازار نفـت ادامـه داد: بـه احتمال 
زیـاد در جلسـه آتـی سـازمان کشـورهای صادرکننده 
نفـت بحـث  متعـادل  قیمـت  دربـاره  )اوپـک(  نفـت 
خواهد شـد. بـا توجه به شـرایط موجود دربـاره موضع 
ایـران در اوپـک باید صبـر کنیم. ما در شـرایط عادی 
از تصمیم هـای اوپـک حمایـت می کنیـم، امـا همواره 
فـروش نفـت خـود را در اولویـت خود قـرار می دهیم. 

نفت، گاز و پتروشيمی
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نفت، گاز و پتروشيمی

مدير كنترل توليد شركت ملی صنايع پتروشيمی اعالم كرد:

فرصت های 100 میلیارد دالری 
پتروشیمی ایران

و  نفـت  صنعـت  شـرایط  بـه  توجـه   بـا 
در  هلدینگ هـا  ایران، حضـور  پتروشـیمی 
پیشـبرد اهـداف پتروشـیمی را تا چـه اندازه 

راهگشا می دانید؟
با شـرایط بهینـه ای که بـرای مجتمع های پتروشـیمی 
بـا تقسـیم بیـن هلدینگ های ایـن صنعت ایجاد شـده 
اسـت و بـا توجه به اینکـه هلدینگ ها عالوه بـر تولید، 
دارنـد،  همیـن  نیـز در دسـتور کار خـود  پروژه هایـی 
امـر سـبب شـده تـا تأمیـن مالـی پروژه هـا از سـوی 
روان تـر  و  شـده  تسـهیل  پتروشـیمی  هلدینگ هـای 

شـود. انجام 
مجتمـع   ۱5 خلیج فـارس  هلدینـگ  مثـال  طـور  بـه 
تولیـدی دارد و بـا پشـتوانه خـود توانسـته اسـت پروژه 
بیـد بلنـد دو را به پیشـرفت مطلوبی برسـاند.  این پروژه 
بـزرگ بالـغ بـر دو میلیـارد دالر سـرمایه گذاری نیـاز 
دارد و بـا وجـود اینکـه در سـال های گذشـته و پیـش 
از واگـذاری بـه هلدینـگ خلیج فـارس تأمیـن مالـی و 
پیشـرفت فیزیکـی خوبـی نداشـت اما  پیشـرفت آن در 
سـال گذشـته بسـیار خوب بود به طوری که در شرایط 
فعلی باالی 75 درصد پیشـرفت داشـته اسـت و انتظار 
مـی رود بـا حفظ رونـد فعلی تا پایـان امسـال راه اندازی 
شـود. پتروشـیمی ایـالم هم یکـی از پروژه هـای مهم 
الفین در کشـور اسـت و باالی ۹5 درصد پیشـرفت دارد 

کـه امیدواریـم امسـال به تولید برسـد.
وجـود  مناسـبی  شـرایط  نیـز  هلدینگ هـا  سـایر  در 
بـه  توجـه  بـا  پارسـیان  بهره بـرداری  هلدینـگ  دارد. 
کـود  و  هسـتند  متانولـی  کـه  تولیـدی  مجتمع هـای 

صنعـت پتروشـیمی ایـران بـه واسـطه بهره بـرداری از طرح های مختلف شـاهد جهش در میـزان تولیـد و همچنین تنوع در سـبد 
محصـوالت بـوده اسـت که همین امر سـبب شـده تـا ایـران بتواند عـاوه بر صـادرات محصـوالت به کشـورهای مختلـف دنیا و 

ارزآوری بیشـتر، زنجیـره ارزش ایـن محصوالت را تکامل بخشـد.
ایـن امـر زمینـه را بـرای خودکفایـی در محصـوالت پتروشـیمی و جلوگیـری از واردات محصوالت میان دسـتی ایـن صنعت هموار 

کـرده تـا بـا تکیه بر تـوان داخلی و دسترسـی بـه خوراک فـراوان درآمـد بیشـتری را نصیب کشـور کند.
ارزآوری ایـن صنعـت بـا افزایـش تولیدات به دسـت آمده در شـرایط نوسـانات بازار ارز کمک شـایانی بـه کنترل این بـازار کرده 

است.
بـا وجـود بهره بـرداری از طرح هـای متعدد پتروشـیمی در سـال های اخیر ایـن صنعت همچنان طرح هـای دیگری را نیز در دسـتور 
کار دارد کـه می توانـد میـزان تولیـد را تـا حـد زیـادی افزایـش داده و محصـوالت جدیـدی را نیـز به تولیـدات پتروشـیمی ایران 

بیفزاید.
بـه منظـور آشـنایی با آخریـن وضعیـت طرح های تولیـدی صنعت پتروشـیمی به سـراغ علی محمد بسـاق زاده، مدیر کنتـرل تولید 

شـرکت ملـی صنایع پتروشـیمی رفته ایـم. گفت وگـوی پیام دریا بـا ایشـان را در ادامـه می خوانید.
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با وجـود بهره بـرداری از طرح های 
سـال های  در  پتروشـيمی  متعـدد 
همچنـان  صنعـت  ايـن  اخيـر، 
طرح هـای ديگری را نيز در دسـتور 
كار دارد كـه می توانـد ميـزان توليد 
داده  افزايـش  زيـادی  حـد  تـا  را 
بـه  نيـز  را  جديـد  محصـوالت  و 
توليدات پتروشـيمی ايران بيفزايد.

 اكنـون 50 ميليـارد دالر پروژه در 
دسـت اجـرا داريـم و 50 ميليـارد 
دالر نيـز پروژه های برنامه ششـم 

اسـت كـه تعريـف كرده ايم.

شـیمیایی اوره تولیـد می کننـد توانسـت در شـیراز یک 
واحـد اوره تأسـیس کنـد کـه یـک سـال و نیـم پیـش 
راه انـدازی شـد. همچنیـن یـک پـروژه اوره و آمونیاک 
در داخـل پتروشـیمی پردیـس فـاز 3 در دسـت دارد و 
در کرمانشـاه نیـز اوره و آمونیـاک کرمانشـاه را تکمیل 

می کنـد کـه بـاالی 35 درصـد پیشـرفت دارد.
هلدینگ هـا  کـه  فعالیت هایـی  گرفتـن  نظـر  در  بـا 
انجـام داده انـد عاملی شـده که یـک رقابت سـالم بین 

هلدینگ هـا بـرای اجـرای پروژه هـا ایجـاد شـود.
انتظـار ایـن اسـت کـه بـا در نظـر گرفتـن منابـع مالی 
کـه از لحـاظ تولیـد و عرضه سـهام بیشـتر در بورس و 
یـا اخـذ وام از سـوی هلدینگ ها انجام می شـود شـاهد 
بهبـود شـرایط طرح هـا و پروژه هـا باشـیم. عـالوه بـر 
اینهـا در زمینـه تأمیـن مالی، بخشـی به نـام هلدینگ 
پشـتیبانی پـروژه تشـکیل شـده اسـت که اولیـن مورد 
تأمیـن مالـی بـه ایـن صورت بـرای مپنـا انجام شـد و 
اکنـون در وزارت نفت و صنعت پتروشـیمی نیز در حال 
انجـام اسـت. در واقـع صندوق پـروژه راهـکار کامل و 
مناسـبی اسـت کـه مـردم نسـبت بـه بـورس راحت تر 
سـرمایه گذاری کنند تـا عالوه بر تأمین مالـی پروژه ها، 
پـس از تکمیـل نیـز در آن پـروژه سـهام دار باشـند که 
ایـن امـر می توانـد کمـک بزرگـی بـه پـروژه باشـد.

برای جذب سـرمایه خارجی چه فعالیت هایی 
کشـورها  کـدام  اسـت؟  گرفتـه  صـورت 

در این زمینه پیشرو بوده اند؟
انتظـار بـر ایـن اسـت کـه بـا توجه به شـرایط پـس از 
برجـام و صحبت هایی که از سـوی کشـورهای اروپایی 
در حفـظ برجـام مطـرح می شـود و همچنیـن روسـیه 
و چیـن کـه از شـرکت های اصلـی بودنـد و پشـتیبان 
کمبـود  فعلـی  در شـرایط  برجـام هسـتند می توانیـم 

نقدینگـی را از خـارج، مناسـب تر جـذب کنیـم.
از سـوی دیگر در یکی دو سـال گذشـته از کشـورهای 
کره جنوبـی و  ژاپـن نیز مبالغـی به عنوان وام دو یا سـه 
سـاله دریافت شـده اسـت که امیدواریم بـا رایزنی هایی 
کـه صـورت می گیـرد بتوانیـم مبالغ ایـن وام هـا را باال 
ببریـم. اگـر ایـن کار صـورت گیـرد می توانـد کارهـا را 

تسـریع کند.

در حـال حاضر صنعت پتروشـیمی ایران چه 
میزان طـرح و پروژه بـرای انجام دارد؟

پروژه هایـی کـه تاکنـون تعریف شـده اند روی هم رفته 
بـه ۱۰۰ میلیارد دالر می رسـند. اکنـون 5۰ میلیارد دالر 
پـروژه در دسـت اجـرا داریـم و 5۰ میلیـارد دالر نیـز 
پروژه هـای برنامـه ششـم اسـت کـه تعریـف کرده ایم. 
پروپیلـن مربـوط  پروژه هـای  بـه  ایـن مـوارد  بیشـتر 

می شـود کـه می توانـد اثـر مثبتی داشـته باشـد.
در تولیـد پروپیلـن بـه دو روش اقـدام می شـود. یـا از 
گاز پروپیلـن تولیـد می شـود و یـا از پروپـان بـه تولیـد 
پروپیلـن دسـت پیـدا می کنیـم. در تولیـد پروپیلـن از 
پروپـان بـه دلیـل کمبـود پروپـان، نیـاز بود تـا حرکت 
همـه  جانبـه ای صـورت گیـرد. در سـال گذشـته در 
مواردی مانند میادین سـلمان و پارسـی پیشرفت خوبی 
داشـتیم و بـه پشـتوانه آن چنـد پـروژه تعریـف کردیم.

بـا توجـه بـه مصـرف سـرانه پلیمـر جهـان،  میـزان 
مصـرف خانـواده پروپیلـن در مقایسـه بـا پلی اتیلن هـا 
بـه سـرعت در حـال افزایش اسـت بنابرایـن تولید این 
خانـواده از پلیمرهـا می توانـد به جـذب بـازار و افزایش 
سـهم ایـران در تولیـد پلیمرهـای پروپیلن منجر شـود 
زیـرا تاکنـون هـر چـه پروپیلـن و یـا پلی پروپیلـن در 
کشـور تولیـد شـده اسـت به انـدازه نیـاز داخل بـوده و 
حتـی کمبـود نیـز داشـته ایم اما بـا اجرای ایـن طرح ها 
می توانیـم بـه صادرکننـده این محصول تبدیل شـویم.
بـرای افزایـش تولیـد پروپیلـن در ایـران پروژه هـای 
 GTX و یـا GTP و ... نیـز تعریـف شـده امـا از 
آنجـا کـه سـرمایه گذاری باالتری تـا ۱/5 میلیـارد دالر 
بـرای ایـن طرح هـا مورد نیـاز اسـت و با توجـه به این 
حجـم از سـرمایه گذاری،  یا بایـد نقدینگـی را از طریق 
فاینانـس از خـارج تأمیـن کنیم و یـا سـهام دار خارجی 
پیـدا کنیـم، از همین رو پیشـرفت ایـن طرح ها تا حدی 
روان نیسـت امـا وزارت نفـت و دولـت تصمیـم گرفته 
اسـت امتیـازات بیشـتری در ایـن مورد اختصـاص دهد 

تـا ایـن پروژه هـا نیـز فعال شـوند.
در حـال حاضـر نیـز یکـی دو شـرکت آسـیایی وجـود 
  GTX دارنـد که بـرای سـرمایه گذاری در پروژه های
اعـالم آمادگـی کرده انـد و مطالعـات اولیـه نیـز انجـام 

است. شـده 

بـا توجه بـه آنکه صنعـت پتروشـیمی ایران 
را طـی می کنـد،  در  بـه رشـدی  مسـیر رو 
تمهیداتـی  چـه  پتروشـیمی  ویـژه  مناطـق 
برای تسـریع ایـن روند در نظر گرفته شـده 

است؟
در حـال حاضـر در منطقـه عسـلویه و در فـاز یـک 
و  واحدهـا در سـرویس هسـتند  تمامـی  پتروشـیمی، 
طرح هـا در ایـن بخـش بـه پروژه هـای بهینه سـازی و 

می شـود. محـدود  تکمیلـی 
در پروژه هـای تکمیلـی یـا بـه اصطـالح پروژه هـای 
هلدینـگ  بـه  مربـوط  آن  درصـد   5۰ کـه  همـت 
خلیج فـارس و 5۰ درصـد بهره برداری پارسـیان مربوط 
می شـود، تمـام گازهایـی کـه مـازاد وجـود داشـته و 
معمـواًل در فلرهـا سـوخته می شـد، بـه منظـور تولیـد 
محصـوالت بـا ارزش افـزوده باالتـر جمـع آوری خواهد 

شد.
بـا اجـرای ایـن پـروژه بیـش از ۱/5 میلیـون تـن اوره 
از محـل همیـن گازهـا تولیـد می شـود کـه عـالوه بر 
کمـک  نیـز  محیط زیسـت  بـه  ارزش افـزوده،  ایجـاد 
شـایانی خواهـد کـرد. اکنـون موافقت اصولـی و زمین 
آن گرفتـه شـده و کار اجرایـی نیـز آغـاز شـده اسـت.

در فـاز دو عسـلویه نیـز برخـی مجتمع هـا بـه تولیـد 
رسـیده اند و برخـی دیگـر ماننـد مرجـان و فـاز یـک 
پتروشـیمی بوشـهر امسـال بـه تولیـد خواهنـد رسـید،  
انتظـار بـر این اسـت کـه سـایر پروژه ها نیز با سـرعت 

عمـل بیشـتری انجام شـود.
پتروشـیمی کیـان کـه از آن می تـوان بـه قلـب فـاز 
از  یـاد کـرد می توانـد زنجیـره مناسـبی  دو عسـلویه 
همبسـتگی در فـاز دو و زنجیـره برخـی محصـوالت 
ماننـد مونـو اسـتایرن را کـه ممکن اسـت در کشـور با 

 در پـارس دو عسـلویه نیـز طرح هایی در دسـت اسـت 
تـا از پروپـان مـازاد به تولید پروپیلن دسـت پیـدا کنیم 
کـه در ایـن راه خوشـبختانه زمیـن را دریافـت کردند و 
اکنـون مشـغول تجهیز کارگاه هسـتند و شـرایط بهینه 

است. ایجاد شـده 
در مجمـوع به نظر می رسـد امسـال رشـد خوبـی را در 
واحدهـای تولیـد پروپیلن و پلی پروپیلن شـاهد باشـیم.

در حالی که ایران در تولید سـایر محصوالت 
رقـم قابـل قبولـی را به ثبـت رسـانده اما در 
سـال های اخیـر توجـه بـه تولیـد پروپیلن و 
پلی پروپیلـن مـورد توجـه جدی قـرار گرفته 
اسـت، چـرا تولیـد پروپیلن تا ایـن حد برای 

صنعت پتروشـیمی ایـران اهمیت دارد؟
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بـا بهره بـرداری کامـل از ایـن طرح هـا چـه 
میـزان بـه تولید محصـوالت پتروشـیمی در 

عسـلویه افـزوده خواهد شـد؟
راه انـدازی پروژه هـای جدیـد، تولیـد در عسـلویه را دو 
برابـر میـزان فعلـی خواهد کـرد، بنابراین سـعی بر این 

اسـت کـه ظرفیـت اسـکله های منطقـه را افزایش 
دهیم.

آخریـن وضعیـت منطقـه ویژه مکـران برای 
توسـعه صنعـت پتروشـیمی ایـران چگونـه 

است؟
منطقـه ویـژه مکـران از آنجا که در حاشـیه خلیج فارس 
قـرار گرفتـه و بـا توجه به زیرسـاخت هایی کـه تاکنون 
در آن منطقـه بـه وجـود آمـده اسـت، چهـار پـروژه 
 GTX را شـامل می شـود کـه خـوراک خـود را از 
ایرانشـهر خواهـد گرفـت،  بنابرایـن  نیـاز بـر این اسـت 
کـه از لحـاظ تخصصی و کیفیتی سـرعت عمل بگیرد.
بـر همیـن اسـاس در فروردیـن مـاه قـراردادی بیـن 
منطقـه ویـژه مکـران و شـرکت ملی گاز بسـته شـد و 
انتظـار بر این اسـت کـه با توجه بـه اولویت بنـدی این 
قـرارداد در سـه بخـش،  کارها با سـرعت مناسـب تری 

پیش رود.
بخـش پاالیشـگاهی و خدمـات مهندسـی ایـن منطقه 
نیـز توسـط مپنا تأمیـن خواهد شـد کـه کار اجرایی آن 
از سـال قبل شـروع شـده و ۲5 تا 3۰ درصد پیشـرفت 

دارد.

کمبـود مواجـه شـود، کامـل کنـد.
بـا ایـن حال از آنجا کـه ظرفیت در دو فـاز منطقه ویژه 
پتروشـیمی عسـلویه پـر شـده اسـت، بـا تعاملـی که با 
منطقـه ویژه پارس داشـتیم پروژه هایی که نیاز داشـتند 
تـا از خوراک هـای خـود منطقه پـارس ماننـد پروپان و 
بوتـان اسـتفاده کننـد در قالب پنـج تا 6 پـروژه در نظر 
گرفتـه شـد. در این مسـیر موافقت اصولـی و زمین آن 
گرفته شـده اسـت و ما آن را پشـتیبانی می کنیم تا کار 

اجرایی را شـروع کنند.
عـالوه بـر آن بـا توجه به ظرفیـت موجـود در منطقه و 
تکلیـف اجـرای کامل زنجیره مواد پتروشـیمی، سـایت 

سـه عسـلویه در دسـتور کار قرار گرفت.
پایین دسـتی  مـواد  تولیـد  بـرای  بیشـتر  سـایت  ایـن 
پتروشـیمی در نظـر گرفتـه شـده کـه بـا توجـه بـه 
خوراک هایـی کـه در منطقـه ویژه پارس موجود اسـت، 
مشـاور خارجـی گرفته ایـم تـا بهتریـن زنجیـره تولیـد 
کـه بیشـترین ارزش افـزوده را ایجـاد می کنـد انتخـاب 
شـود. همچنیـن بـرای پروژه هـای بزرگ تـر، منطقـه 
ویـژه انرژی بـر پارسـیان در نظر گرفته شـده اسـت که 
در 45 کیلومتـری عسـلویه قـرار دارد. ایـن منطقـه از 
آنجایـی کـه در عسـلویه با کمبود زمین مواجه هسـتیم 
بـرای پروژه های باالدسـتی و میان دسـتی پتروشـیمی 
مـورد اسـتفاده قـرار خواهد گرفـت. در حـال حاضر نیز 
سـرمایه گذاران مشخص شـده و امکانات زیرساخت در 
حـال تکمیل اسـت. فاز اول اسـکله این منطقـه نیز در 
شـهریور مـاه مورد بهره بـرداری قرار خواهـد گرفت که 
وظیفـه انتقـال مـواد اولیـه را بر عهـده خواهد داشـت.

به نظر می رسـد امسـال رشد خوبی 
را در واحدهـای توليـد پروپيلـن و 

پلی پروپيلـن شـاهد خواهيـم بود.
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مديرعامل تاپيکو در گفت وگو با پيام دريا:

سالح تحریم با همگرایی در نفت
 ناکارآمد می شود

کـه  تحریم هایـی  بـه  اشـاره  بـا  تاپیکـو  مدیرعامـل 
ممکـن اسـت بـا خـروج آمریـکا از برجـام بـه صنعت 
نفـت ایـران بـاز گـردد، گفـت: در گذشـته در شـرایط 
سـخت تر هـم بوده ایـم و بـرای گـذر از ایـن مرحلـه 

فقـط بایـد بتوانیـم همگراتـر عمـل کنیـم.
محمـود مخدومـی، مدیرعامـل هلدینـگ نفـت، گاز و 
پتروشـیمی تأمیـن )تاپیکـو( در گفت وگـو بـا پیام دریا 
بـا اشـاره بـه اینکـه تاپیکـو در نظـر دارد تا بـه منظور 
کسـب سـود بیشـتر تغییراتـی را در سـبد سـهام خود 
ایجـاد کنـد، ادامـه داد: از این پس پروژه هایـی را اجرا 
می کنیـم کـه سـود کافـی بـرای سـهام داران داشـته 

شد. با
وی در خصـوص وضعیـت پروژه هـای حـال حاضـر 
تاپیکـو نیـز گفـت: پروژه هایـی کـه اکنـون در دسـت 

داریـم ادامـه پیـدا خواهـد کرد.
مدیرعامـل تاپیکـو افـزود:  بـه طـور مثـال طرح هـای 
پتروشـیمی مرجـان و پتروشـیمی ایـالم ادامـه پیـدا 

می کنـد.
وی گفـت: هـدف آن اسـت کـه طـرح جدیـد شـروع 
کوچک مقیاس، کم بـازده  شـرکت های  از  و  نکنیـم 
و زیـان ده خـارج شـویم کـه ایـن کار بـا واگـذاری 
سـهام ایـن شـرکت ها انجـام می گیـرد و لیسـت ایـن 

شـرکت ها در سـایت تاپیکـو مشـخص اسـت.
مخدومـی ادامـه داد: ایـن کار بـه دنبال سیاسـت های 
کمیتـه سـاماندهی در سـطح وزارت رفـاه و بـا هـدف 
نفـع بیشـتر سـهام داران و ذی نفعـان انجام می شـود.

پاالیشـگاه  اول  فـاز  راه انـدازی  بـه  اشـاره  بـا  وی 
میعانـات گازی سـتاره خلیج فـارس، تأکیـد کـرد: فـاز 
دو پاالیشـگاه سـتاره خلیج فـارس نیـز تـا پایـان آبان 
بـر  انتظـار  و  کامـل می رسـد  بهره بـرداری  بـه  مـاه 
ایـن اسـت کـه تکمیـل فـاز سـه ایـن پاالیشـگاه تـا 

اردیبهشـت سـال آینـده انجـام شـود.
مخدومـی راه انـدازی کامـل ایـن پاالیشـگاه را بـرای 
کشـور مهـم دانسـت و افـزود: بـا راه انـدازی فاز سـه، 
تولیـد بنزیـن از ایـن پاالیشـگاه بـه ۲۰ میلیـون لیتـر 

خواهـد رسـید کـه بـا کیفیـت یـورو 4 خواهـد بود.
وی ادامـه داد: در این شـرایط در تولیـد بنزین خودکفا 
بنزیـن حـل  تأمیـن  می شـویم و مشـکل دولـت در 

می شـود.
در  هلدینـگ  ایـن  تاپیکـو،  مدیرعامـل  گفتـه  بـه 
از  حاصـل  سـود  اسـت  توانسـته   ۹6 مالـی  سـال 
کنـد. محقـق  کامـل  طـور  بـه  را  سـرمایه گذاری ها 

وی بـا اشـاره به اینکـه اکنون نیـز بودجه برای سـال 

۹7 آمـاده می شـود، ادامـه داد: از آنجـا کـه سـاختار 
تاپیکـو هلدینـگ اسـت بـا وجـود اتمـام سـال مالـی، 
مجامـع  برگـزاری  بـه  منـوط  سـرمایه گذاری  سـود 

شـرکت ها در سـال مالـی ۹6 خواهـد بـود.
مخدومـی تأکیـد کـرد: بـا ایـن وجـود بـا اطمینـان 
باالیـی می تـوان گفـت کـه در سـال گذشـته حداقل 
بودجـه پیش بینـی شـده را محقـق خواهیـم کـرد و 
قطعـًا سـود حاصـل از سـرمایه گذاری تعدیـل منفـی 
نداشـته و حتـی امیدواریـم کـه بتوانیـم بـا توجـه بـه 
عملکرد شـرکت ها انحراف مسـاعد نیز داشـته باشیم.

سـتاره  پااليشـگاه  دوم  فـاز   
خليج فـارس نيز تا پايـان آبان 
كامـل  بهره بـرداری  بـه  مـاه 

می رسـد.
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گاز ال ان جی، سوخت آینده شناورها

 گاز طبیعی
متان سـاده ترین الـکان با فرمـول CH 4 اولین زنجیره 

از هیدروکربن هـای آلکان هـا بـا فرمول کلی
Cn H n2 + 2 بیـش از ۹6 تـا ۹۹ درصد تشـکیل دهنده 
گاز طبیعـی اسـت کـه بـه  طـور آزاد در طبیعـت وجود 
دارد۱. گاز متـان در دمـای منهـای ۱6۱ درجه در فشـار 
متعارفـی تبدیـل به مایع با وزن مخصـوص حدود 45۸ 

گـرم در لیتر می شـود.
بر اسـاس آخرین گزارش سـاالنه منتشـر شـده توسـط 
B.P، ایـران بـا بیـش از 33/5 تریلیـون مترمکعب گاز 
یعنـی ۱۸ درصـد از ذخایر گازی جهان دارای بیشـترین 
گاز دنیـا می باشـد. بـا توجه بـه فرایند مایع سـازی، گاز 
 LNG گازی کامـاًل خالـص اسـت. ایـن گاز بـه علت 
نگهـداری در شـکل مایع قابلیت انفجار نـدارد لذا برای 
حمـل و نگهـداری امـن اسـت و از آنجایـی کـه دمای 
نقطه جـوش آن پایین اسـت در صورت بـروز حادثه، به 
علـت تبخیر مشـکل آلودگـی دریا را نـدارد. گاز متان از 
گازهـای مخرب گلخانه ای اسـت و تقریبـاً از این منظر 
مضـر بـه نظـر می رسـد. بـر اسـاس تحقیقـات انجـام 
شـده توسـط محققـان، نشـت گاز متـان در هوا بسـیار 

پیشـرو می باشـد و در حال حاضر رقابت تنگاتنگی بین 
امـارات و عمـان برای ایجاد سـایت سوخت رسـانی گاز 
در خاورمیانـه در جریـان اسـت. ناگفته نماند بر اسـاس 
گزارش شـل به نقل از مؤسسـه DNV-GL در سـال 
۲۰۱7 ایسـتگاه های سوخت رسـانی گاز مایـع در ژاپـن، 
چیـن، شـمال غربـی اسـترالیا، شـمال نـروژ، اروپـای 
شـمالی، جنـوب فرانسـه، جنـوب )خلیـج مکزیـک( و 
جنـوب شـرقی آمریـکا دایر بـود البتـه این ایسـتگاه ها 

در ابعـاد کوچـک و بـرای مصـارف داخلی می باشـند!
در ایـن میـان چینی هـا نیـز عالقه منـد بـه ایجـاد بندر 
 LNG در بنـدر گواتـر پاکسـتان هسـتند تـا گاز بـه 

مناطـق غربـی چین برسـد.
حمـل  کشـتی های  شـدن  بزرگ تـر  نمانـد  ناگفتـه 
کانتینـر و محـدود بـودن بنـادر بـرای پهلوگیـری ایـن 
مگاشـناورها، هزینـه کـردن بـرای تأسـیس بانکرینگ 

را قابـل توجیـه کـرده اسـت.

بنادر بانکرینگ در منطقه
در یـک گــــزارش مطالعـــاتی کـه در نشــــریه
 Yearbook 31 Ocean بـه چـاپ رسـیده اسـت 

مخرب تـر از گازکربنیـک )تقریبـاً ۸4 بار بیشـتر( اسـت 
ولـی سـوختن گاز متـان تولید آب بیشـتری نسـبت به 

دیگر سـوخت های فسـیلی دارد.
اسـتفاده از گاز طبیعـی بـه علت مقررات سـخت گیرانه 
زیسـت محیطی و قیمـت ارزان تـر روزبـه روز در بیـن 
شـرکت های بـزرگ کشـتیرانی خصوصاً حمـل کانتینر 
مقبولیـت بیشـتری پیـدا می کند. بنابـه آمار منتشـره از 
سـوی Shipping World LNG در مـارس ۲۰۱7 
بیـش از ۲۰۰ کشـتی با سـوخت گاز مایع فعـال و یا در 

لیسـت سـفارش قرار داشتند.
در ایـن ارتباط شـرکت کشـتیرانی MCC سـاخت ۱۰ 
فرونـد شـناور کانتینربـر ۱۸ هـزار TEU، بـا سـوخت 
 LNG را به شـرکت کشتی سـازی هیوندای سـفارش 

است. داده 

  LNG مشکات لجستیکی سوخت
یکـی از عمده تریـن عوامـل بازدارندگـی در اسـتفاده 
از LNG بـه عنـوان سـوخت در شـرایط فعلـی، نبـود 
بنـادر بانکرینـگ اسـت. کره جنوبـی بـا تأسـیس اولین 
ایسـتگاه بانکرینـگ LNG در کره جنوبـی در ایـن راه 

  ] علی فرخنده [ 
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اوليـن  تأسـيس  بـا  كره جنوبـی 
ايسـتگاه بانکرينـگ LNG در ايـن 
حـال  در  و  می باشـد  پيشـرو  راه 
بيـن  تنگاتنگـی  رقابـت  حاضـر 
امـارات و عمـان برای ايجاد سـايت 
سوخت رسـانی گاز در خاورميانـه 

در جريـان اسـت.

تـــأسيس  بـرای  دبـی  انتخـاب 
سـايت LNG بسـيار هوشـمندانه 
بـوده و ايـن بنـدر بـه اتفـاق بندر 
فجيره، امـارات را به قطـب بزرگ و 
تأثيرگذار در بانکرينـگ دنيا تبديل 

كرد. خواهـد 

اسـاتید دانشـگاه بنولوکـس، بـا توجـه دادن مخاطبـان 
بـه ضـرورت مصـرف سـوخت های بـا سـولفور کـم به 
مقایسـه دو بنـدر دبـی و صحار در عمان بـه علت تردد 
حجـم بـاالی کانتینـر بـه این دو بنـدر با ذکـر اقدامات 
ابتدایـی، معایب و محاسـن دبـی، با سـنگین تر ارزیابی 
کـردن کفه به سـود دبی تبلیغ کرده انـد. در حال حاضر 
رقابت شـدیدی بیـن دو بندر دبی و صحـار عمان برای 
تأسـیس اولین بندر بانکرینگ LNG در جریان اسـت.
انتخـاب دبـی بـرای تأسـیس سـایت LNG بسـیار 
هوشـمندانه بـوده و ایـن بنـدر بـه اتفـاق بنـدر فجیره، 
امـارات را بـه قطـب بـزرگ و تأثیرگـذار در بانکرینـگ 

دنیـا تبدیـل خواهـد کرد.
یکـی از معایـب بنـادر فجیـره و خورفـکان بـه عنـوان 
بنـادر سوخت رسـان کـه بـه علـت عـدم وجـود رقیب، 
پنهـان مانـده اسـت، دور بـودن حدود 65 مایـل از خط 
اصلـی کشـتیرانی بیـن خلیج فـارس، اروپـا و آسیاسـت 
کـه بـه علـت تحمیـل شـدن یـک مسـیر ۱7۰ مایلی 
بـه شـرکت های کشـتیرانی  اضافـی  همـواره هزینـه 
تحمیـل می شـود. این ضعـف دربـاره بندر چابهـار و تا 
حـدودی بنـدر جاسـک هـم صـادق اسـت. در این بین 
دو بنـدر سـیریک در جنـوب میناب با فاصلـه ۲۰ مایلی 
و سـلخ بـا فاصلـه 6 مایلـی از مسـیر اصلی کشـتیرانی 

بین المللـی، دارای مزیـت مکانـی ویـژه ای هسـتند.
ذخایـر گازی ایـران و عضویت فعـال آن در اُپک گازی 
و نیـاز بـه بهره بـرداری هـر چه بیشـتر از منابـع گازی 
خصوصـاً میادیـن مشـترک تولیـد LNG، این کشـور 
را بـه بزرگ تریـن مرکـز سوخت رسـانی LNG تبدیل 

می کنـد.
بـه ایـن ترتیـب توجـه بـه امکان سـنجی بنـادر ایرانی 
ماننـد سـلخ در جنـوب جزیـره قشـم، بندر سـیریک در 
دهانـه دریـای عمـان و برنامـه بـرای بنـدر صادراتـی 

اسـت. جاسـک ضروری 

بندر جاسک
بنـادر  از  یکـی  عمـان  دریـای  کنـاره  در  بنـدر  ایـن 
اسـتراتژیک مـورد توجـه دولـت ایـران برای صـادرات 
مـواد نفتـی و رونـق منطقه اقتصـادی و امنیت کشـور 
می باشـد. در دولـت یازدهـم قرار بود طرح هایی در سـه 
بخـش شـامل: لوله کشـی انتقال مـواد نفتـی از منطقه 
گـوره در اسـتان بوشـهر بـه جاسـک، سـاخت مخازن 
 ذخیره سـازی و ایجاد بنـدر صادراتی و نصب چهار واحد 
SPM بـرای صـادرات تعریـف شـود. در همین راسـتا 
رئیس جمهـور در زمـان معرفـی وزرای دولـت دوازدهم 
از سـوی وزیـر نفـت وعـده اجـرای طـرح و تبدیل این 
بنـدر ماهیگیـری به بنـدر ثانویه صـادرات را بـه  عنوان 
اهـداف مهـم دولـت از طریـق مجلـس بـه ملـت داد.

در ایـن راسـتا شـرکت نفـت با دعـوت از شـرکت های 
داخلـی و بین المللـی، مناقصـه سـاخت مخـازن ذخیره 
مـواد نفتـی به میـزان ۱۰ میلیون بشـکه با سـاخت ۱۰ 
مخزن 5۰۰ هزار بشـکه ای و تأسیسـات جانبی شـامل: 
ژنراتـور دو مـگاوات و جاده سـازی و ... را انجـام داده و 
در حـال بررسـی توانایی هـای برنده مناقصه می باشـد. 
قـرار اسـت مناقصه دوم بـرای تولید ۲۰ میلیون بشـکه 
نیز در دسـتور کار باشـد. از دیگر تأسیسـات، ایجاد یک 

همـه  از  مهم تـر  و  آب شـیرین کن  پاالیشـگاه،  واحـد 
انشـعاب از خـط لولـه گاز و تلمبه خانه بـرای انتقال گاز 

بـه عمان می باشـد.

بندر سیریک
بنـدر سـیریک در کرانـه دریای عمـان قـرار دارد و اگر 
چـه بکر اسـت ولی بـا توجه به سیاسـت های سـازمان 
بنـادر و دریانـوردی و وزارت نفـت بـرای احـداث بنـدر 
نفتی جاسـک و امـکان حضور شـرکت خصوصی دارای 

شـرایط مناسـبی بـرای بانکرینگ LNG می باشـد.

بندر سلخ
ایـن بنـدر در سـواحل جنوبـی جزیره قشـم بـا مصوبه 
سـال ۱373 هیئـت دولـت بـه  عنـوان قطـب عمـده 
سوخت رسـانی در خلیج فارس تعیین گردید که شـرکت 
سـتاره قشـم بـرای ایـن مقصود تأسـیس شـده اسـت.
سیسـتم بانکرینـگ بخشـی از زنجیـره تأمیـن دریایی 
اسـت و صرفـاً محـدود بـه سـوخت نمی باشـد. بـرای 
اجـرای طـرح موسـوم بـه اکوسیسـتم زنجیـره تأمین، 
داشـتن امکاناتـی ماننـد آب و روغـن دریایـی و تدارک 
قطعـات و ملزومـات و مـواد خوراکی را نیز الزم اسـت.

 LNGتولید و زنجیره تأمین
مطالعـات موجـود نشـان می دهـد امکان تأسـیس یک 
ایسـتگاه مایع سـازی گاز طبیعـی LNG بـه ظرفیـت 
7/5 میلیـون تـن بـرای تأمیـن بانکرینـگ سـوخت و 
صـادرات LNG در کشـور بـه خوبـی مهیاسـت. در 
ایـن ارتبـاط می تـوان بـا ترغیـب شـرکت های خارجی 
آسـیایی و اروپایـی عالقه منـد برای مشـارکت در ایجاد 
تأسیسـات LNG هماننـد تأسیسـاتی کـه در جزیـره 
سـاخالین در شـرق روسـیه ایجاد شـده اسـت در ایران 

نیـز تأسیسـات LNG را راه انـدازی کـرد.
بـه لحـاظ تغذیه خطوط بـرای تبدیل بـه LNG کافی 
اسـت به بندر سـیریک در مسـیر خطوط لوله های نفتی 
و گازی آتـی بـه بنـدر جاسـک کـه خـود قطـب آینده 
صـادرات نفتی ایـران در خـارج از تنگه هرمز می باشـد، 
توجـه کـرد. همچنیـن بندر سـلخ در نزدیکـی خط لوله 
گاز/ میعانـات از منطقـه جزیـره هنـگام بـه پاالیشـگاه 
گورزیـن در شـمال جزیـره قشـم همچنیـن خـط لوله 
هفتـم گاز بـه منظـور انتقـال گاز بـه هنـد از طریـق 
پاکسـتان موسـوم بـه خـط لولـه صلـح نیـز از نزدیکی 
سـیریک و از چنـد کیلومتـری بنـدر سـلخ می گـذرد.

آینده نگری
اسـتفاده از فرصت هـا یکی از ویژگی های هر سـازمانی 
می باشـد. تجربه نشـان داده اسـت که به سـازمان بنادر 
و دریانـوردی و یا شـرکت نفـت نمی توان امیـدوار بود. 
بـه ایـن ترتیـب بـه نظـر می رسـد اگـر شـرکت های 
کشـتیرانی تمایلی بـه اسـتفاده از گاز LNG دارند باید 

خودشـان پیش قدم شـوند.

پی نوشت:
1- Natural Gas composition analysis 
measures
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نفت، گاز و پتروشيمی

گزارشی از بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی؛

توانمندی شرکت های داخلی 
در بخش انرژی را باور کنیم

گاز،  نفـت،  بین المللـی  نمایشـگاه  سـومین  و  بیسـت 
پاالیـش و پتروشـیمی در تاریـخ ۱6 اردیبهشـت مـاه 
جـاری بـا حضـور بیـش از 4۰۰۰ شـرکت داخلـی و 
بین المللـی  نمایشـگاه های  خارجـی در محـل دائمـی 

تهـران برگـزار شـد.
در ایـن نمایشـگاه که بـا حضور بیژن زنگنـه وزیر نفت، 
یوری سـنتورین دبیر کل مجمع کشـورهای صادرکننده 
گاز، مارتینـا دالیـچ معـاون نخسـت وزیر و وزیـر اقتصاد 
شـورای  مجلـس  نماینـدگان  از  شـماری  و  کرواسـی 
مسـئوالن  خارجـی،  کشـورهای  سـفرای  اسـالمی، 
اجرایـی، مدیران صنعت نفت و نمایندگان شـرکت های 
بین المللی افتتاح شـد 6۰۰ غرفه خارجی از کشـورهایی 
مانند آذربایجان، اتریش، اسـپانیا، آلمـان، امارات متحده 
عربـی، انگلسـتان، ایتالیـا، بلژیـک، ترکیـه، جمهـوری 
چـک، چین، قزاقسـتان، موناکـو، کانادا، لیختن اشـتاین، 
عمـان، دانمارک، تایـوان، آمریکا، نروژ، اسـترالیا، برزیل، 
مالـزی و سـنگاپور آخریـن دسـتاوردهای خـود را بـه 

نمایش گذاشـتند.
بـه گزارش خبرنـگار ما، بیژن زنگنه در مراسـم افتتاحیه 
این نمایشـگاه با اشـاره به سـابقه ایـران در عرصه نفت 
بـه ۱۱۰ سـال اسـت کـه در  نزدیـک  ایـران  گفـت: 

بازارهـای انـرژی جهـان نقـش ایفـا می کند.
وی افـزود: صنعـت نفـت در برنامـه ششـم بـه ۲۰۰ 
میلیـارد دالر سـرمایه نیـاز دارد کـه بخشـی از آن بایـد 

از منابـع خارجـی تأمیـن شـود.
وزیـر نفـت با بیـان اینکه میانگیـن تولید بنزین در سـه 
ماهـه نخسـت سـال ۹7 بـه 77 میلیـون لیتـر در روز 
می رسـد، تصریـح کـرد: در سـه ماهه پایانی امسـال نیز 
بـر اسـاس برآوردهـا میزان تولیـد بنزین بـه ۹6 میلیون 
لیتـر در روز خواهـد رسـید کـه رقم بی سـابقه ای اسـت.

وی افـزود: طـی ماه های آینده بیش از سـه میلیارد دالر 
از پروژه هـای نگهداشـت تولیـد در میدان هـای کنونـی 

نفـت و گاز بـه شـرکت های داخلی واگذار می شـود.
دالری  میلیـارد   6 طـرح  اجـرای  بـه  اشـاره  بـا  وی 

سـرمایه گذاری بـرای نگهداشـت تولیـد در میدان هـای 
کنونـی کشـور گفـت: ایـن قراردادهـا فقـط بـا مناقصه 
بـه شـرکت های ایرانی واگـذار خواهد شـد و پیش بینی 
می شـود ظـرف چهـار مـاه آینـده بیـش از نیمـی از 
ایـن قراردادهـا بـا شـرکت های داخلـی امضـا شـود و 
باقی مانـده ایـن قراردادهـا را بـا کمـک منابـع داخلـی 

همچـون صنـدوق توسـعه ملـی نهایـی کنیـم.
در ایـن نمایشـگاه خبرنـگار ماهنامـه پیام دریـا بـا تنـی 
چنـد از فعـاالن ایـن صنعـت در محـل نمایشـگاه بـه 

گفت وگـو نشسـته اسـت کـه از نظرتـان می گـذرد.

باید به شرکت های داخلی اعتماد شود
میثـم بنایی مدیـر عملیـات و بازرگانی شـرکت فناوری 
فراسـاحلی دلتـا بـا بیـان اینکـه این شـرکت سـاخت و 
نصـب سـکو و انجـام کلیه خدمـات مهندسـی از جمله 
لوله گـذاری در دریـا و کلیـه پروژه هـای صنعـت دریا را 
در بخـش فراسـاحل به عهـده دارد، گفت: این شـرکت 
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بیشـتر بـه دنبـال انجـام کارهایـی اسـت که انجـام آن 
بـرای هـر شـرکتی امکان پذیـر نیسـت از جملـه آنهـا 
می تـوان بـه نصـب چهـار خـط ۱6۰۰ متـری اتصـال 
سـکوی دریایی به خشـکی در پروژه سـتاره خلیج فارس 

کرد. اشـاره 
وی افـزود: متأسـفانه ایـن پـروژه حدود سـه سـال راکد 
باقـی مانده بـود و شـرکت های خارجی با هزینه بسـیار 
باالیـی بـرای انجام این پـروژه درخواسـت می کردند اما 
شـرکت دلتا توانسـت ایـن کار را طی پنـج روز و با ۰/۱ 

هزینـه طرف خارجـی به اتمام برسـاند.

لزوم بازگشـت دیـدگاه مدیران ارشـد دولتی 
داخلی شـرکت های  به 

گلوبـال  شـرکت  بازاریابـی  مدیـر  یونسـی  غالمرضـا 
پتروتـک کیـش بـا بیـان اینکه این شـرکت نخسـتین 
شـرکت بخش خصوصی در زمینه حفاری در خشـکی و 
دریاسـت، گفـت: دولت باید در یک اسـتراتژی بلندمدت 
ایـن  بـه  بـه بخش خصوصـی واگـذار کنـد  را  کارهـا 
ترتیـب شـرکت های خصوصـی با توجـه بـه توانمندی 
و تجربـه ای کـه دارنـد می تواننـد از تجربـه نیروهـای 
ایرانـی اسـتفاده کننـد و در صـورت نبـود تجربـه میان 
ایرانی هـا از تجربـه شـرکت های خارجی اسـتفاده کنند 

بـه گونـه ای کـه تجربه بـه ایـران منتقل شـود.
عـدم  را  بخش خصوصـی  مشـکل  مهم تریـن  وی 
دریافـت بـه موقـع صورت حسـاب ها بیان کـرد و گفت: 
این مسـئله باعث می شـود مشـکل مالی زنجیـره وار به 

سـایر پیمانـکاران هـم منتقل شـود.
یونسـی افـزود: متأسـفانه دیـدگاه مدیران ارشـد، دولتی 
اسـت و ایـن دیـدگاه بایـد از شـرکت های خارجـی بـه 

شـرکت های داخلـی باز گـردد.

در  مهـم  موضـوع  یـک  تکنولـوژی  انتقـال 
اسـت نفـت  صنعـت 

سـعید دانشـور مدیـر بازرگانی شـرکت حفاری اسـتوان 
کیش زیرمجموعه شـرکت گسـترش انرژی پاسارگاد با 
اشـاره به فعالیت های این شـرکت در بخش باالدسـتی، 
میان دسـتی، پایین دسـتی و نیروگاهـی گفـت: بـا توجه 
به اینکه امسـال مقـام معظم رهبری حمایـت از کاالی 
ایرانـی را شـعار سـال نام گـذاری کرده انـد کلیـه تالش 
مـا در جهـت ایـن شـعار اسـت و شـرکت مـا تـالش 
می کنـد تـا بتوانـد از کاالهـای داخلـی و تولیدکنندگان 
داخلـی در پروژه هـای خود اسـتفاده کند. از سـوی دیگر 
تولیدکننـدگان داخلـی هـم بایـد بـا بـاال بـردن کیفیت 
قطعـات، لـوازم تولیـدی و بـه روز کـردن بـه گونـه ای 
عمـل کننـد کـه بتـوان بهـره الزم را از تولیـدات آنهـا 
کسـب کـرد امـا بـه طـور کلـی رویکـرد وزارت نفـت 

اسـتفاده از تولیـدات داخلی اسـت.

جهـت  در  گمرکـی  و  ارزی  قوانیـن  تغییـر 
داخـل تولیدکننـدگان  از  حمایـت 

 نرگـس شـاکر مدیـر مهندسـی فـروش شـرکت نفـت 
پـارس بـا اشـاره بـه سـابقه فعالیـت ایـن شـرکت از 
سـال ۸۸ بـا نام کمپانی شـل گفـت: این شـرکت انواع 
روانکارهـای دریایـی را تحـت لیسـانس و دانـش فنـی 

شـرکت شـل تولیـد می کـرد امـا بـا شـروع تحریم ها و 
بـا توجـه به نیاز نـاوگان کشـتیرانی جمهوری اسـالمی 
ایـران و شـرکت ملـی نفتکـش ایـران مبنی بـر تأمین 
روانکارهـای خـود از داخـل، شـرکت نفـت پـارس بـا 
اسـتفاده از دانش خـود و بومی سـازی روانکارهای مورد 

نیـاز نـاوگان داخلـی آنهـا را تأمیـن کرد.
و  مصرف کننـدگان  دغدغـه  بزرگ تریـن  افـزود:  وی 
بین المللـی  گواهی نامه هـای  داشـتن  تأمین کننـدگان 
اسـت که شـرکت نفت پارس به همین منظور توانسـت 
بـرای اولین بار یـک پروژه ملی را انجـام دهد و تأییدیه 
تهیـه روغن هـای سـیلندر کشـتی را کـه بزرگ تریـن 
بگیـرد. وارتسـیال  کمپانـی  از  مصـرف کشتی هاسـت 

وی تصریـح کـرد: بـا توجه بـه تأییدیه هـای بین المللی 
عـالوه بـر اینکـه محصول بـرای داخل تأمین می شـود 
بـه دلیـل نـوع فعالیـت نـاوگان کشـتیرانی جمهـوری 
اسـالمی ایـران و شـرکت ملـی نفتکش ایران، شـرکت 
نفـت پـارس می تواند در خـارج از آب های ایـران به آنها 
خدمـات ارائـه دهـد و هـدف نهایـی ایـن شـرکت ارائه 

خدمـات بـه نـاوگان در آب های خارج اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه روغـن نیـاز 
اصلی کشـتی ها برای حرکت اسـت اگـر دولت در زمینه 
بحث هـای ارزی، گمرکـی و تأمیـن مـواد اولیـه بتوانـد 
قوانیـن را بـه گونـه ای تصویـب کند که این شـرکت ها 
گام هـای سـریع تری را در جهـت خودکفایـی بردارنـد 
قطعـاً راحت تـر می توان بـه مصرف کننده خدمـات ارائه 
کـرد و مصرف کننـده اطمینـان حاصـل می کنـد کـه 
شـرکت های ایرانی همـگام با شـرکت های دنیا فعالیت 
می کننـد و عـالوه بر افزایـش گردش مالی شـرکت ها، 

دانـش کشـور نیز در ایـن زمینـه افزایـش می یابد.

بـورس در بخش پتروشـیمی مؤثر عمل نکرد
علیرضـا علیشـاهی کارشـناس ارشـد کنتـرل انـرژی 

پتروشـیمی خـارگ در خصـوص فعالیـت ایـن شـرکت 
گفـت: ایـن شـرکت یـک واحـد تولیـدی بـا چنـد نوع 
محصـول از جملـه ال.پی.جـی، بوتان، پروپـان، گوگرد، 

نفتـا و متانول اسـت.
وی افـزود: شـرکت های پتروشـیمی ایرانـی هم اکنـون 
در بحـث سـاخت تجهیـزات، قطعات، تعمیرات اساسـی 
و ... خیلـی خـوب فعالیـت می کننـد امـا لیسـت مربوط 
بـه تأمین کننـدگان کاال برای شـرکت های پتروشـیمی 
بـه روز نیسـت و بسـیاری از شـرکت های تأمین کننـده 
جدیـد در ایـن لیسـت نیسـتند. ایـن کارشـناس بخش 
کـه  زمانـی  از  متأسـفانه  داشـت:  اظهـار  پتروشـیمی 
پتروشـیمی خصوصـی شـده اند شـرکت  شـرکت های 
بـر روی  را  نظـارت کافـی  پتروشـیمی  ملـی صنایـع 
می توانسـت  کـه  حالـی  در  نـدارد.  پتروشـیمی ها 
شـرکت های پتروشـیمی خصوصـی را ملـزم نمایـد که 
لیسـت تأمین کننـدگان خود را  به روز کنـد. همچنین در 
زمینه فروش کاال متأسـفانه بورس نتوانسـته است مؤثر 
عمـل کنـد. بـه همیـن دلیـل کاال از طریق واسـطه ها 
بـه دسـت مصرف کننـده می رسـد. در حالـی کـه روش 
مناسـب این اسـت کـه مصرف کننده نهایـی، محصول 
تولیـدی پتروشـیمی را خریـداری کند. چنانچه شـرکت 
پتروشـیمی به صورت مسـتقیم با خریـدار نهایی ارتباط 
داشـته باشـد به طور مسـتمر فروش کاال خواهد داشت. 
بـه ایـن ترتیـب شـرکت می توانـد عـالوه بـر حفـظ 
مشـتریان قدیـم بـه بازارهـای جدیـد نیـز نفوذ داشـته 
باشـد. متأسـفانه بازاریابـی پتروشـیمی به روش سـنتی 

انجـام می شـود.

پروژه ها بایـد از بخش دولتی به بخش خصوصی
 سوق داده شود

مهـدی عظیـم زاده مدیـر دفتـر مدیریت پروژه شـرکت 
نفت سـازه قشـم با اشـاره به اینکه این شـرکت از سال 
۸6 فعالیـت خـود را با همکاری شـرکت شـل آغاز کرده 
اسـت، گفت: این شـرکت دارای حـدود 3۰ هکتار زمین 
اسـت کـه ظرفیـت سـاخت حـدود 36 هـزار تن سـازه 
فلزی، جکت، تاپ سـاید و ... با ظرفیت حدود ۱7۰۰ نفر 
پرسـنل برای انجام فعالیت را داراسـت اما در حال حاضر 
حـدود ۱۰۰ نفـر در ایـن یارد مشـغول فعالیت هسـتند.
وی بـا بیـان اینکه این شـرکت حدود 4۰ میلیـون یورو 
پـروژه در دسـت اجـرا دارد، افـزود: در حـال حاضر تعداد 
پروژه هـا کاهـش یافتـه اسـت و این شـرکت هم اکنون 

بـا یک بیسـتم ظرفیت خـود فعالیـت می کند.

انحصار مشکل صنعت کشور
علیرضا میری کارشـناس مهندسـی شـرکت نفت سازه 
قشـم نیـز گفت: بایـد از ظرفیت هایـی کـه در یاردهای 
پتروشـیمی داخلـی وجود دارد حمایت شـود بـه گونه ای 
کـه متخصصـان در داخل کشـور بـه کار گرفته شـوند. 

صنعـت با پیشـرفت خود، علـم روز را کسـب کند.
وی افـزود: متأسـفانه اکثـر صنایـع در کشـور حالـت 
انحصـاری پیدا کرده انـد و اجازه ورود به سـایر بخش ها 
داده نمی شـود. بایـد ایـن رویکـرد تغییـر کنـد تا سـایر 

شـرکت ها هـم بتواننـد فعالیـت کنند.

بيژن زنگنه: 
صنعـت نفـت در برنامه ششـم به 
نيـاز  سـرمايه  دالر  ميليـارد   200
از  بايـد  آن  از  بخشـی  كـه  دارد 

تأميـن شـود. منابـع خارجـی 
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پتروشیمی ایران در مسیر تکمیل زنجیره ارزش قرار دارد؛

درخشان تر از طالی سیاه

فـوران نفت در سـحرگاه پنجـم خردادماه سـال ۱۲۸7، 
سیاسـت،  اقتصاد و حتی فرهنگ ایرانیان را دسـتخوش 
تحـول کـرد بـه گونـه ای کـه امـروز می تـوان گفـت،  
زندگـی در نخسـتین کشـور نفتـی خاورمیانـه، در تمام 

ارکان خـود بـا طالی سـیاه عجین شـده اسـت.
عـالوه بـر تأثیـر شـگرف نفت بـر زندگی مردمـان این 
سـرزمین،  منابـع نفتـی و گازی،  ایـران را بـه یکـی از 
مهم تریـن بازیگـران بـازار نفت دنیا تبدیل کرده اسـت، 
اما این تمام ماجرا نیسـت. ایران تنها کشـوری نیسـت 
کـه اقدام به اسـتخراج و فروش نفـت و گاز کند. حدود 

نیمـی از ایـن تاریـخ ۱۱۰ سـاله با صنعتی همراه شـده 
کـه اگرچـه خـوراک خـود را از نفـت و گاز می گیرد اما 
زنجیـره ارزشـی را ایجـاد می کنـد که به مراتب بیشـتر 

و بزرگ تر اسـت.
پتروشـیمی بـا سـابقه ای 5۰ سـاله در کشـور، امـروز 
مهم تریـن صـادرات غیرنفتـی ایـران به شـمار می رود. 
ایـن صنعـت که در ابتـدا به عنوان یـک صنعت مکمل 
در کنـار نفـت و گاز قـد علم کـرد، امـروز پیچیده ترین 
محصـوالت و تکنولوژی ها را در دسـت دارد و باالترین 

ارزآوری غیرنفتـی را بـرای ایـران ایجاد کرده اسـت.

بیـژن زنگنه، وزیر نفت نیز در اواسـط سـال گذشـته، با 
تأکیـد بر اینکه توسـعه صنعت پتروشـیمی صرفـاً تولید 
محصوالتـی همچـون اوره، آمونیـاک، متانـول، اتیلن، 
پلی اتیلن سـبک و سـنگین خطـی نیسـت، تأکید کرده 
اسـت: در طـول فعالیـت دولـت دوازدهـم بـا تکمیـل 
زنجیره هـای ارزش بـه دنبـال تحقـق دومیـن جهـش 
توسـعه صنعـت پتروشـیمی کشـور هسـتیم. بنابرایـن 
پتروشـیمی را می تـوان مهم تریـن صنعـت مزیـت دار 
ایـران برشـمرد. از سـوی دیگـر در روزهایی کـه ایران 
بـرای دسترسـی بـه پـول فـروش نفـت خـود در دنیـا 

نفت، گاز و پتروشیمی

نفت، گاز و پتروشيمی

  ] حوری قاسمی [ 
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بـا محدودیـت روبـه رو بـود،  پـول حاصـل از صـادرات 
پتروشـیمی توانسـت تـا حد زیـادی بـازار ارز کشـور را 
متعـادل نـگاه دارد و از نوسـانات بیشـتر در ایـن بـازار 
جلوگیـری کنـد همچنیـن ایـن صنعـت در سـال های 
اخیـر و بـا اجرای برجـام،  توانسـت ارتباطات خـود را با 
جهـان گسـترش دهد و با دسـتیابی بـه تکنولوژی های 
روز دنیـا،  عـالوه بر بهینه سـازی تولیدات گذشـته خود،  
طرح هـای جدیـد را نیـز بـه اجـرا در آورد کـه برخی از 
آنهـا به بهره بـرداری رسـیده و تعدادی نیـز در یکی دو 

سـال آینـده به مـدار تولیـد وارد می شـوند.

افزایـش را نشـان می دهـد کـه بـر ایـن اسـاس،  تولید 
ایـن محصـوالت توانسـت مـرز 53 میلیـون تـن در 
سـال را بشـکند که حکایـت از جابه جایی رکـورد تولید 

پتروشـیمی در تاریـخ 5۰ سـاله خـود دارد.
ایـن امـر در کنـار افزایـش قیمـت نفـت در بازار هـای 
جهانی طی سـال گذشـته کـه موجبـات افزایش قیمت 
محصـوالت پتروشـیمی را فراهـم مـی آورد، ارزآوری و 

سـود بیشـتری را روانـه ایـران کرد.
از  بهره بـرداری  بـا   ۹7 سـال  می شـود  پیش بینـی 
طرح هـای عظیمـی همچـون متانـول کاوه، فـاز اول 
توسـعه پتروشـیمی بوشـهر، فاز دوم توسـعه پتروشیمی 
و  مرجـان  متانـول  لـردگان،  آمونیـاک  و  اوره  ایـالم، 
چنـد طـرح کوچک توسـعه ای در پتروشـیمی نـوری و 
امیرکبیـر، در مجمـوع نزدیـک بـه ۱۰ میلیـون تـن به 
ظرفیـت تولید محصوالت پتروشـیمیایی ایـران افزوده 

شود.

داستان دنباله دار کمبود خوراک
امـا بـا وجـود آنکـه در سـال گذشـته، 53 میلیـون و 
پلیمـری در  6۲۹ هـزار تـن محصـول پتروشـیمی و 
مجتمع هـای پتروشـیمی ایـران تولید شـد امـا ظرفیت 
نصب شـده پتروشـیمی کشـور بیـش از 6۲ میلیون تن 
بـوده اسـت کـه بـا بهره بـرداری از طرح هـای جدید در 
سـال جاری این ظرفیـت نیز افزایش پیـدا خواهد کرد.
دسـتیابی  راه  سـر  بـر  کـه  مشـکالتی  مهم تریـن  از 
مجتمع هـای  اسـمی  مبنـای ظرفیـت  بـر  تولیـد  بـه 
پتروشـیمی قـرار دارد،  مسـئله تأمیـن خـوراک اسـت. 
نیـاز  مـورد  یوتولیتـی  موقـع  بـه  تأمیـن  همچنیـن 
واحدهـای پتروشـیمی از مـواردی اسـت کـه بـه تولید 
بیشـتر محصـوالت پتروشـیمی کمـک خواهـد کـرد.
تولیـدات  گذشـته  سـال  اگرچـه  راسـتا  همیـن  در 
پتروشـیمی در کشـور توانسـت رکورد 5۰ سـال خود را 
بشـکند اما اگر تأمین خـوراک از فازهـای پارس جنوبی 
بیشـتر تأمیـن می شـد و همچنین پتروشـیمی مبین به 
عنـوان تأمین کننـده یوتولیتی فـاز ۲ عسـلویه زودتر به 
مـدار تولیـد می رسـید بـه طـور حتـم می تـوان گفـت 
کـه تولیـد ایـن محصـوالت بیـش از رقم اعالم شـده 

می بـود.
فازهـای  در  اساسـی  تعمیـرات  زمـان  افزایـش 
تأمیـن  کاهـش  دالیـل  مهم تریـن  از  پارس جنوبـی، 
خـوراک بـرای مجتمع هـای پتروشـیمی بـوده اسـت.
فـاز  پنـج  بهره بـرداری  بـا  البتـه پیش بینـی می شـود 
جدید پارس جنوبی تا سـال آینده از یک سـو و سـاخت 
و راه انـدازی طرح هـای جدیـدLNG  از طـرف دیگـر 
بـه ظرفیـت مـازاد تولیـد گاز مایع کشـور افزوده شـود 
کـه ایـن ظرفیت مـازاد، خوراک مطمئنی برای سـاخت 
و بهره بـرداری واحدهـای جدیـد صنعـت پتروشـیمی با 

اولویـت تکمیـل زنجیـره ارزش خواهـد بود.

پر کردن شکاف زنجیره تولید
ایـن تأمین خـوراک مطمئن برای پتروشـیمی ها عالوه 
بـر آنکـه می تواند بـه تولید بیشـتر محصـوالت کمک 
خارجـی  بـرای جـذب سـرمایه گذار  را  زمینـه  کنـد،   

سـال  ابتـدای  بهره برداری هـا  در  ایـن  مهم تریـن  در 
گذشـته،  افتتـاح چندیـن طـرح پتروشـیمی در منطقـه 
عسـلویه و آغـاز تولیـد تجـاری از چندیـن طـرح جدید 
پتروشـیمی شـامل پتروشـیمی کردسـتان، فـاز سـوم 
توسـعه پتروشـیمی پردیـس، انتخـاب، تخت جمشـید 
پـارس، فـاز دوم پتروشـیمی کاویـان و طـرح اتیلـن 
گالیکـول پتروشـیمی مروارید زمینه ثبـت رکورد جدید 

افزایـش تولیـد محصـوالت پتروشـیمی فراهـم شـد.
تولیـد محصوالت پتروشـیمی و پلیمری ایران در سـال 
۹6 در مقایسـه بـا سـال ۹5، حـدود سـه میلیـون تـن 

پتروشـيمی  محصـوالت  توليـد 
ايـران در سـال 96 در  پليمـری  و 
مقايسـه بـا سـال 95، حـدود سـه 
نشـان  را  افزايـش  تـن  ميليـون 
می دهـد كـه بر ايـن اسـاس،  توليد 
ايـن محصوالت توانسـت مـرز 53 
بشـکند  را  سـال  در  تـن  ميليـون 
كـه حکايـت از جابه جايـی ركـورد 
توليـد پتروشـيمی در تاريـخ 50 

دارد. سـاله خـود 
نفت، گاز و پتروشیمی
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نیـز فراهـم مـی آورد. البتـه پیـش از این نیـز مذاکرات 
فراوانـی با شـرکت های بـزرگ بین المللی بـرای حضور 
در صنعـت پتروشـیمی ایران صورت گرفته تـا با انتقال 
تکنولـوژی بـه ایـران،  امـکان تکمیل زنجیـره ارزش را 

کنند. فراهـم  نیز 
 از همیـن رو، همواره تکمیل زنجیره های ارزش و تولید 
گریدهـای جدیـد محصوالت پتروشـیمی و پلیمری، دو 
محـور اصلی مذاکرات شـرکت ملی صنایع پتروشـیمی 
بـا شـرکت های بـزرگ بین المللـی همچـون توتـال، 
تکنیـپ و ایرلیکوئیـد فرانسـه، BASF و لینده آلمان، 
میتسـوئی و سـوجیتس ژاپـن، هالدو تاپسـوی دانمارک 

و ... در طـول دوران پسـابرجام بوده اسـت.
بـر اسـاس ایـن سیاسـت کلـی، بـا اسـتفاده از ورود 
فنـاوری، دانـش فنـی و الیسـنس های جدیـد جهـان 
در صنایـع پتروشـیمی، زمینـه متنوع سـازی سـبد تولید 
محصـوالت پتروشـیمی و پلیمـری در ایـران فراهـم 
می شـود کـه در ایـن صورت با پر شـدن شـکاف میان 
صنایع باالدسـتی و میان دسـتی، امـکان تأمین خوراک 
بیشـتر بـرای صنایـع تکمیلـی پتروشـیمی در کشـور 

فراهـم خواهد شـد.
یکـی از راهبردهای در دسـت اجرا بـرای تحقق برنامه 
پتروشـیمی  محصـوالت  تولیـد  سـبد  سـازی  متنـوع 
ایـران، تکمیـل زنجیـره ارزش پروپـان و بوتـان بـوده 
اسـت بـه طـوری  کـه پـس از افزایـش ظرفیـت تولید 
واحدهـای LNG موجـود و راه انـدازی فازهـای جدید 
پارس جنوبـی، کشـور با یـک ظرفیـت مـازاد تولید گاز 
مایـع شـامل پروپـان و بوتـان روبـه رو می شـود کـه 
فرصـت را بـرای تولیـد بیشـتر پروپیلـن فراهـم خواهد 

کرد.

پتروشـیمیایی و چـه تأمیـن و تولیـد دانـش فنـی برای 
نیـاز  مـورد  شـیمیایی  مـواد  و  کاتالیسـت ها  سـاخت 
صنعـت پتروشـیمی از وظایـف ذاتـی شـرکت پژوهش 

و فنـاوری پتروشـیمی اسـت.
پتروشـیمی  فنـاوری  و  پژوهـش  مدیرعامـل شـرکت 
گفـت: تحقـق شـعار حمایـت از سـاخت داخل، اساسـًا 
جـزو مأموریت هـای پژوهـش و فناوری پتروشـیمی نه 

امسـال بلکـه در تمـام سال هاسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه، سـاخت داخل زمانـی محقق 
می شـود کـه مـا بتوانیـم بـه تکنولـوژی مـورد نظـر 
برسـیم، افـزود: اگر بخواهیـم رویکرد عمیق و درسـتی 
از مقولـه تولید داخل داشـته باشـیم ابتدا بایـد به دنبال 
بومی سـازی دانـش فنـی در بخش های صنعتی کشـور 

برویم.
مدیـر پژوهـش و فنـاوری پتروشـیمی گفـت: در جهت 
تحقـق ایـن شـعار، جـدای از فراهـم کـردن دانـش 
مورد نیاز توسـعه پتروشـیمی کشـور، ماننـد تکنولوژی 
تولیـد پروپیلـن از متانـول، تولیـد متانـول از گاز، تولیـد 
پلی پروپیلـن از پروپیلـن، تولیـد آمونیـاک و ... بحـث 
داخلـی  تولیـد  تحقـق  و  فنـی  دانـش  بـه  دسـتیابی 
هدف گـذاری  را  پتروشـیمی  صنعـت  کاتالیسـت های 

کرده ایم.
بـا این حـال به نظـر می رسـد ایـران می تواند بـا تکیه 
بـر تـوان داخلی و همـکاری شـرکت های بین المللی به 
عنوان قطب صنعت پتروشـیمی در منطقه مطرح شـود. 
البتـه این مهم بیش از آنکه از اصول تکنولوژی دسـتور 
بگیـرد، تابع شـرایط سیاسـی و حفظ مطلوب مناسـبات 
ایـران بـا جهان خواهـد بود تا بتـوان ارتباط سـازنده ای 
با شـرکت های بـزرگ و صاحب تکنولـوژی برقرار کرد.

بومی سازی فناوری های روز جهان
از آنجـا کـه خانـواده پروپیلـن در دنیـا از مهم تریـن 
پلیمرهـا به شـمار می رونـد بنابرایـن الزم اسـت ایران 
هـر چه سـریع تر تکنولـوژی سـاخت آن را بومـی کند.
در همیـن خصـوص، عـالوه بـر آنکـه با شـرکت های 
بـزرگ دنیا برای تولید این دسـته از پلیمرهـا مذاکراتی 
صـورت گرفتـه، در داخل کشـور نیـز تالش هایی برای 
بومی سـازی زنجیـره تولید و کاتالیسـت های مـورد نیاز 

در حال انجام اسـت.
فنـاوری  و  پژوهـش  شـرکت  مدیرعامـل  گفتـه  بـه 
پتروشـیمی، ایـن شـرکت در سـال جـاری تولیـد دو 
کاتالیسـت را در برنامـه قرار دارد که شـامل کاتالیسـت 
تولیـد پلی اتیلـن با گریـد pe100 با پتروشـیمی اراک 

و کاتالیسـت تولیـد پلی پروپیلـن اسـت.
و  پژوهـش  شـرکت  مدیرعامـل  قنبـری،  اسـماعیل 
فنـاوری پتروشـیمی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پیام دریا 
گفـت: حـدود ۱۰ تا ۲۰ درصـد از کاتالیسـت های مورد 
نیـاز پتروشـیمی تولیـد داخلـی اسـت و بـرای تولیـد 
سـاله  سـه  برنامـه  یـک  بـه  بیشـتر  کاتالیسـت های 

نیازمندیـم.
 وی ادامـه داد: اسـاس رسـالت شـرکت پژوهـش و 
فنـاوری پتروشـیمی در جهت بومی سـازی فناوری های 
اسـت و در  از سـاخت داخـل  روز جهـان و حمایـت 
ایـن مسـیر آمـاده همـکاری و تعامـل بـا طرح هـا و 
مجتمع هـای پتروشـیمی در تمـام بخش هـا هسـتیم.
در  می توانـد  داخـل  سـاخت  کـرد:  تصریـح  قنبـری 
مقیاس هـای مختلـف و عناویـن مختلفـی در صنعـت 
پتروشـیمی تعریـف شـود و برخـورداری از ظرفیت های 
داخلـی چه در بخـش تأمین دانش فنـی در فرایندهای 
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تعــرفه های تجاری

اقتصاد حمایتی
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بررسـی کارکرد تعرفه ها در حمل ونقل دریایی از دیدگاه معاون فنی بازرگانی کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران؛

حق پرچم نوعی تعرفه برای حمایت
 از صادرات خدمات است

تعرفه ها چه کارکردی در تجارت دارند؟
تعرفـه، ابـزار کنترلـی بـرای ایجـاد مزیـت و حمایت از 
محصـوالت داخلـی در رقابـت بـا محصـوالت مشـابه 
وارداتی اسـت که بـر مبنای درصد مشـخصی از ارزش 
کاالی وارداتـی وضـع و اخـذ می شـود. اسـتفاده از این 
ابـزار در نیمـه دوم قـرن بیسـتم میـالدی در تجـارت 
بین الملـل شـدت گرفت به طـوری که تجـارت جهانی 
در سـال ۲۰۰۰ میـالدی در مقایسـه بـا سـال ۱۹5۰ 
میـالدی ۲۲ برابر بیشـتر بـود. از دالیل عمـده افزایش 
حجـم تجـارت جهانی، کاهـش و حذف موانـع تجاری 
بـه ویـژه تعرفه هـا بـود کـه از آن بـه عنـوان یکـی از 

پیش نیازهـای تسـهیل تجـارت یـاد می شـود.
یکـی دیگـر از انگیزه های اصلی رشـد تجـارت جهانی، 
  )GATT( موافقت نامـه عمومـی تعرفـه و تجـارت
از  مجموعـه ای  کـه  بـود  میـالدی   ۱۹4۸ سـال  در 
در  می گرفـت.  بـر  در  را  تجـاری  موافقت نامه هـای 
ادامـه، تالش هـای سـازمان " گات " بـا ایجاد مشـوق 
بـرای یکسـری از مذاکـرات تجاری که روی سیاسـت 
انعقـاد  بـه  منجـر  داشـت،  تمرکـز  تعرفه هـا  کاهـش 
موافقت نامه هـای تجـاری اولیه شـد که به طـور عمده 
شـامل محصوالت کشـاورزی، غذاهای فرآوری شـده، 
فـوالد و خـودرو بود. تـداوم ایـن مذاکـرات در دوره ای 
کـه معروف به نشسـت اروگوئـه ۱۹۸6 الـی ۱۹۹4 بود 
در نهایـت در سـال ۱۹۹5 منجـر بـه ایجـاد سـازمان 
تجـارت جهانـی )WTO( شـد. حتـی گفتـه می شـود 
یکـی از دالیـل وقـوع جنـگ جهانـی دوم عدم تنظیـم 
  WTOتجـارت بین کشـورهای دنیـا بود. بـه عبارتی
و GATT سـاز و کاری را ایجـاد کرده انـد که نسـبت 

بـه بازنگـری و معقـول کـردن تعرفه هـا اقدام شـود.

تأثیـر تعرفه هـا در حمل ونقـل دریایی چگونه 
است؟

 تسـهیل تعرفه هـا، توسـعه تجـارت را به دنبـال خواهد 
داشـت. توسـعه تجـارت نقش اساسـی در توسـعه بازار 
دارد کـه حمل ونقـل را نیـز شـامل می شـود. بـا توجـه 

امـروزه نظـام تعرفـه ای در تجـارت یکی از محورهـای اصلی در جهـت حمایت از تولیـد داخل و ایجـاد رقابت اقتصادی اسـت که 
در صـورت نامعقـول بـودن آن اقتصـاد کشـورها دچـار آسـیب و لطمه می شـوند اما چنانچـه در حد معقـول تنظیم شـود در نهایت 
تجـارت توسـعه می یابـد. کاپیتـان امیرسـامان ترابـی زاده معاون فنـی بازرگانی کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایـران در گفت وگو 
بـا پیام دریـا بـه تحلیـل کارکـرد تعرفه هـا پرداخـت و در ادامه مناقشـه تجاری چیـن و آمریـکا را بررسـی کـرد. وی در پایان این 

گفت وگـو حـق پرچـم را نیـز نوعـی تعرفـه در جهت حمایـت از تجـارت بیان کـرد. متن ایـن گفت وگـو از نظرتـان می گذرد:

تعـرفه های تجاری
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تجـارت  حمل ونقـل  از  عمـده ای  بخـش  اینکـه  بـه 
جهانـی به واسـطه حمل ونقل دریایی صـورت می گیرد 
تعرفه هـا بـر حمل ونقـل دریایی هـم تأثیرگـذار خواهد 
بـود. افزایـش تجـارت، افزایـش حمل ونقـل دریایـی و 
کاهـش تجـارت، کاهـش حمل ونقـل دریایـی را بـه 

همـراه خواهد داشـت.
در سـال ۲۰۰۹ بـا توجـه رکـود اقتصـادی، حمل ونقـل 
دریایـی نیـز بـا آسـیب مواجه شـد. هـرگاه تجـارت در 
وضعیـت بهتـری قرار داشـته باشـد حمل ونقـل دریایی 
نیـز از ایـن موضـوع منتفـع شـده و افزایـش می یابـد. 
البتـه تعرفه تنهـا مؤلفه تأثیرگذار بـر حمل ونقل دریایی 
نیسـت امـا یکی از مؤلفه هـای اصلی و تأثیرگذار اسـت 
کـه در نهایـت موجـب کاهـش و افزایـش تجـارت در 

می شـود. دنیا 

تعرفه هـا در چه صورتی می تواند در توسـعه
 تجارت مؤثر باشد؟

تعرفه هـا بـرای حمایـت از بـازار داخلـی وضع می شـود 
امـا بـا وضـع تعرفه هـا مـواد اولیـه و کاال بـا قیمـت 
باالتـری بـه دسـت مصرف کننـده می رسـد در نتیجـه 
پیـدا می کنـد همیـن  قـدرت خریـد جامعـه کاهـش 
مسـئله باعـث می شـود میـزان تجـارت و حجـم خرید 
و فـروش کاهـش پیـدا کنـد امـا چنانچـه تعرفه هـا در 
حـد معقـول تنظیـم شـود در نهایـت تجـارت، توسـعه 
پیـدا می کنـد بـرای مثـال هم اکنـون قـرارداد تجـارت 
آزاد »نفتـا« بین سـه کشـور آمریـکا، کانـادا و مکزیک 
وضـع شـده اسـت. نـرخ پاییـن تعرفـه بیـن ایـن سـه 
کشـور باعـث توسـعه تجـارت بین این کشـورها شـده 
و تجـار بـرای خرید و فـروش و جابه جایـی محموالت 
از تسـهیالت بسـیار خوبـی برخوردارنـد کـه در نهایت 
مصرف کننـدگان نیـز از آن منتفـع می شـوند. تعرفـه 
می توانـد باعث بهبـود محصوالت تولیدکنندگان شـود 
بـه خصـوص زمانـی که مـواد اولیه بـا قیمـت پایین تر 
ارتبـاط،  ایـن  در  می شـود.  گذاشـته  اختیارشـان  در 
میانگیـن نـرخ تعرفـه ای کـه آمریکایی هـا در ارتباط با 
سـایر شـرکای تجاری خـود دارند بسـیار کمتـر از نرخ 
تعرفـه کاالهای چینی اسـت. مکزیک و کانـادا، دومین 
و سـومین صادرکننـده بـزرگ بـه آمریـکا، بـه ترتیـب 
سـال گذشـته بـه طـور میانگیـن هـدف تعرفـه ۰/۱۲ 
درصـدی و ۰/۰۸ درصـدی از ارزش کل صادراتشـان 
بـه آمریکا قـرار گرفتند. بـه عالوه میانگین نـرخ تعرفه 
آمریـکا بـر کاالهـای وارداتـی از ژاپن و آلمـان کمتر از 
دو درصـد و از کره جنوبـی کـه قـرارداد تجـارت آزاد بـا 
آمریـکا دارد فقـط ۰/۲5 درصـد از ارزش 7۰ میلیـارد 

دالری صـادرات کـره بـه آمریکاسـت.
همچنین مشـاهده می شـود کـه در مناطقی از آسـیای 
شـرقی، خـاور دور و شـمال قـاره آمریـکا توافقاتـی در 
جهـت کاهـش تعرفه ها صـورت گرفته کـه در حقیقت 

محرکـی برای توسـعه تجارت اسـت.
امـا چنانچـه تعرفه هـا بـه درسـتی تنظیـم نشـوند و 
رقم هـای بـاالی 3۰ تـا 4۰ درصد را بـه خود اختصاص 
دهـد می توانـد در کاهش تجارت اثرگذار باشـد بنابراین 
تعرفه هـا بـه تنظیم بازار کمـک می کند. جهـان هم به 
سـمتی حرکت کرده که تسـهیالت الزم بـرای تجارت 

اتحادیـه اروپـا بـا تعرفـه 35 درصـد و چیـن بـا تعرفـه 
4۰ درصـد مواجـه خواهد شـد. این نرخ ها بسـیار باالتر 
از تعرفه هـای ناچیـز کنونـی اسـت. در چنین شـرایطی 
یـک مناقشـه تجاری تمام عیـار بر روی کشـورها فراتر 
از کشـورهایی کـه بـه طور مسـتقیم درگیر آن هسـتند 
اثـر خواهـد گذاشـت، شـرایطی کـه بـرای کشـورهای 
در حـال توسـعه خوشـایند نخواهـد بـود. گرچـه اثرات 
کلی مناقشـه تجـاری قابل توجـه خواهد بـود اما برخی 
کشـورها بسـیار بیشـتر از آنچه سـایر کشـورها تجربه 
می کننـد صدمـه می بیننـد دلیـل اصلـی ایـن تفاوت ها 
بـه ترکیـب و مقصد صادراتی کشـورها برمی گـردد. در 
ایـن زمینـه کشـورهایی کـه صـادرات آنهـا متمرکز بر 
کاالهایـی اسـت که کشـورهای دیگر اهـرم نفوذی در 
آن ندارنـد کمترین اثر را از مناقشـه تجـاری می پذیرند.

در مقابـل، کشـورهایی کـه صـادرات آنهـا متمرکـز بر 
بازارهـا و کاالهایـی اسـت که ممکن اسـت بـه عنوان 
گیـرد،  قـرار  کشـورها  سـایر  اسـتفاده  مـورد  اهرمـی 
بیشـترین تأثیـر را از اثـرات منفـی مناقشـه تجـاری 
می پذیرنـد. افزایـش تعرفه هـا بـه واسـطه اختـالل در 
قیمـت مصرف کننـدگان  افزایـش  و  زنجیـره عرضـه 
اثـرات گسـترده ای بـر اقتصـاد جهانـی خواهد داشـت. 
ایـن سیاسـت ها با وجود شـرایط نامسـاعدی کـه برای 
بنگاه هایـی بـا کارایی کمتـر ایجاد می کننـد )که عمدتًا 
بنگاه هـای کوچـک و متوسـط در کشـورهای در حـال 
توسـعه هسـتند( موجب کوچک شـدن انـدازه بازارهای 
بین المللـی می شـوند. در مجمـوع نیـز مناقشـه تجاری 
بیـش از همـه بـر کشـورهای فقیـر و کشـورهای بـا 
صنعـت ضعیف تـر نسـبت بـه کشـورهای ثروتمنـد اثر 

گذاشـت. خواهد 

تجـارت ترجیحـی چـه تفاوتـی بـا تعرفـه 
تجاری دارد؟

تجـارت ترجیحی هـم می تواند در کنـار تعرفه تجاری، 
معاملـه ای مملـو از سـود را بـرای شـریک های تجاری 
رقـم بزنـد. ورود بـه موافقت نامه های تجـارت ترجیحی 
بـه شـکل دوجانبـه، یکـی از ابزارهـای متنوعی اسـت 
کـه کشـورها برای توسـعه تجـارت خود از آن اسـتفاده 
می کنـد )البتـه در حال  حاضـر نظام تجـارت چندجانبه 
در قالـب سـازمان تجـارت جهانـی تـا حدود زیـادی به 
گسـترش تجـارت کمـک می کنـد.( در ایـن حالـت دو 
کشـوری کـه قـرار را بـر همـکاری تجـاری می گذارند 
و هرکـدام تعرفـه اقـالم مشـخصی را به مقـدار معلوم 
کاهـش می دهنـد تـا از این طریـق صـادرات و واردات 
کم هزینه تـری را متوجـه خـود ببیننـد. همچنیـن بایـد 
اشـاره کـرد کـه امضـای یـک موافقت نامـه تجـارت 
ترجیحـی و اجرایـی شـدن آن، مسـتلزم آن اسـت کـه 
پیش تـر، مراحـل چنـدی سـپری شـده باشـد از جملـه 
انتخـاب طـرف موافقت نامـه و نیـز مذاکـره تجـاری. 
بدیهی اسـت ابـزار موافقت نامه هـای دوجانبه ترجیحی 
در گسـترش تجـارت، ارتبـاط مسـتقیم بـا نحـوه بـه 
انجـام رسـاندن مراحـل قبلـی آن از جملـه انتخـاب 
طـرف موافقت نامـه دارد. بـا انتخـاب صحیـح و مبتنی 
بـر اصـول علمـی طرف هـای مذاکـره، امـکان حصول 
بـه نتایـج مـورد انتظـار در زمینـه گسـترش تجـارت 

 چنانچـه تعرفه معقـول تعيين 
شـود رقابـت بين شـركت های 
داخلـی و خارجـی ادامـه پيـدا 
و  توليدكننـدگان  و  می كنـد 
ارائه كننـدگان خدمـات مجبـور 
خـود  خدمـات  توسـعه  بـه 
مزيت هـای  از  كـه  می شـوند 

اسـت. رقابـت 

آزاد را فراهم کند. توافقات باعث می شـود شـرایط الزم 
جهـت تجارت آزاد آماده شـود. در حال حاضر بسـیاری 
از کشـورهایی که عضـو WTO نیسـتند تمایل دارند 
کـه بـه ایـن سـازمان ملحـق شـده و از مزایـای آن 

شـوند. بهره مند 

چه کشـورهایی بیشـترین تأثیرپذیـری را از 
تعرفه ها دارند؟

تمامـی  بـر  تمام عیـار  مناقشـه  تجـاری  یـک  اثـرات 
کشـورها و صنایع یکسـان نیسـت. گرچه ممکن اسـت 
اقتصادهـای بزرگ، قدرت اقتصـادی کافی برای مقابله 
و تالفـی کـردن داشـته باشـند، امـا ایـن بـه آن معنـا 
نیسـت که مناقشـه تجاری به نفـع آنها خواهـد بود. بر 
اسـاس بررسـی های »آنکتاد« در صورت بروز مناقشـه 
تجـاری، صـادرات آمریکا با میانگین تعرفـه 3۰ درصد، 
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افزایـش می یابـد.

 ایـران در تجـارت ترجیحـی چگونـه عمـل 
اسـت؟ کرده 

مقایسـه موافقت نامـه تجـارت ترجیحـی ایـران با سـه 
کشـور اندونزی، سـوریه و ترکیـه از جهت ظرفیت های 
ایجـاد و انحـراف تجـارت بـا یکدیگـر، ایـن مسـئله را 
نشـان می دهـد کـه از میان این سـه کشـور بـه عنوان 
طرف هـای احتمالـی تجـارت ترجیحـی بـا جمهـوری 
اسـالمی ایـران، تجـارت ترجیحـی بـا اندونـزی هم از 
حیـث ظرفیـت ایجـاد تجـارت و هـم از نظـر ظرفیـت 
انحراف تجـارت، می توانـد موافقت نامـه ای تأثیرگذارتر 
باشـد. کشـورهای ترکیه و سـوریه از نظـر ظرفیت های 

یـاد شـده در رتبه هـای بعـدی قـرار دارند.
حمـــایـت گــــرایی  اقتصــادی  سیـاســت  البتـه 
 )Protectionism( بـه جلوگیـری از تجـارت بیـن 
کشـورها از طریـق وضـع تعرفـه بـر کاالهـای وارداتی، 
محدودسـازی حجـم واردات و شـماری دیگـر از ضوابط 
دولتـی اطالق می شـود. ایـن نوع از سیاسـت بـا موازین 
تجـارت آزاد کـه در آن موانـع دولتـی بایـد بـه حداقـل 

برسـند، تضـاد دارد

مناقشـه تعرفـه ای چیـن و آمریـکا را چگونه 
ارزیابـی می کنیـد؟

دور نخسـت تنش هـای تجـاری در یکـم مارس سـال 
جـاری میـالدی بـا افزایـش تعرفـه واردات فـوالد و 
آلومینیـوم توسـط دولـت آمریـکا اتفـاق افتـاد. گرچـه 
فرمـان اولیـه تمـام واردکننـدگان ایـن محصـوالت را 

هـدف قـرار مـی داد امـا اندکـی بعـد شـرکای سـنتی 
ایاالت  متحـده از ایـن سیاسـت  حمایت گرایانـه ترامـپ 
معـاف شـدند. طـی هفته هـای اخیـر دولـت ترامـپ با 
بهانـه قـرار دادن - کسـری تجـاری دوجانبه گسـترده 
آمریـکا هـدف  مالکیـت معنـوی  و - نقـض حقـوق 
مناقشـه تجـاری خـود را معطـوف چیـن کـرده اسـت. 
در سـوم مـارس، دولـت ترامـپ فهرسـتی از کاالهای 
وارداتـی تولیـد چیـن بـه ارزشـی بالـغ بـر 5۰ میلیـارد 
دالر را هـدف تعرفـه ۲5 درصـدی قـرار داد. پـس از 
تصمیـم دولت چین مبنـی بر تالفی اقدامـات تعرفه ای 
ترامـپ، آمریکایی هـا دوبـاره طرح افزایـش تعرفه ۱۰۰ 
میلیـارد دالر از واردات کاالهـای چینـی را در دسـتور 
کار قـرار دادنـد. آخریـن اقدامـات صورت گرفتـه نیز به 
هـدف قـرار گرفتن شـرکت های به خصـوص چینی از 
سـوی دولـت آمریـکا و وضـع تعرفـه ۱7۸/6 درصدی 
دولـت چیـن بـر واردات ذرت خوشـه ای تولیـد آمریـکا 

برمی گـردد.
تشـدید تنش هـای تجـاری میـان دو غـول اقتصـادی 
دنیـا، بر سیسـتم تجـاری چندجانبـه )سـازمان تجارت 
وارد خواهـد سـاخت. در حالـی کـه  جهانـی( ضربـه 
بسـیاری از سیاسـت های تجـاری حمایت گرایانـه اخیر 
قوانیـن »سـازمان تجـارت جهانـی« را نقـض نمی کند 
امـا ایـن اقدامـات مغایـر بـا روح قوانیـن تجـارت آزاد 
اسـت. در ایـن زمینـه ابهاماتـی در خصـوص اینکـه 
آیـا ایـن تنش هـا توسـط چارچـوب قانونـی بین المللی 
محـدود خواهد شـد یا اینکه بـا ورود کشـورهای دیگر 
گسـترش می یابـد، وجـود دارد. بـه عقیده کارشناسـان 
بـدون حمایـت بزرگ تریـن اقتصادهای دنیـا - آمریکا 

و چیـن - سیسـتم قانونـی تجـارت بین الملـل قـدرت 
خود را از دسـت خواهد داد. در چنین شـرایطی - بدون 
حضـور مرجع قانونی قدرتمنـد - اقتصاد جهانی در یک 
شـیب لغزنده به سـوی یک مناقشـه تجـاری تمام عیار 
حرکـت خواهد کـرد. بهترین محافظ در مقابل مناقشـه 
تجـاری، همکاری چندجانبه کشـورها در سیاسـت های 
نرخ هـای  عمدتـاً  امـروز  تعرفه هـای  اسـت.  تجـاری 
پایینـی دارنـد، چـرا که ایـن تعرفه ها به منظـور کاهش 
بـر اسـاس منافـع متقابـل طـی سـال ها مـورد مذاکره 
قـرار گرفته انـد. )از زمـان امضـای توافق نامـه عمومـی 

تعرفـه و تجارت(
 )در سـال ۱۹4۸، هشـت دور مذاکـرات تجاری موجب 
کاهـش ۸5 درصـدی در میانگیـن نـرخ تعرفه ها شـده 

است(
البتـه مناقشـه تجـاری ادامـه دار آمریـکا و چین موجب 
شـده ایـن دو غـول اقتصادی هـر یـک میلیاردها دالر 
کاالهـای تولیـد کشـور رقیـب را هـدف تعرفـه ای قرار 
دهنـد. چیـن بزرگ ترین کشـور صادرکننده بـه آمریکا 
بـا صـادرات بیش از 5۰۰ میلیارد دالر در سـال گذشـته 
اسـت. پیـش از دوئـل تجـاری اخیـر نیـز آمریکایی هـا 
تعرفه هـای باالیـی بـر واردات کاالهـای تولیـد چیـن 
داشـتند. بـا ایـن حـال بررسـی های مرکـز تحقیقـات 
)PEW(، نشـان می دهـد باالترین تعرفه هـای واردات 
گمـرک آمریـکا مربـوط بـه کاالهـای چینـی نیسـت. 
بلکـه مرکـز کاالهـای وارداتـی از کشـورهای در حـال 
توسـعه جنـوب آسـیا باالتریـن میـزان تعرفـه واردات 
گمـرک آمریـکا را دارند. به عنوان مثال، سـال گذشـته 
بنـگالدش بالـغ بـر 5/7 میلیـارد دالر کاال بـه آمریـکا 
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صـادر کرده کـه حـدود ۹5 درصد از آن لبـاس، کفش، 
کاله و سـایر کاالهـای مرتبـط بـوده اسـت. تقریبـًا 
تمامـی ایـن کاالهـا مشـمول تعرفـه آمریـکا بوده انـد. 
مجمـوع  گرفتـه،  صـورت  بررسـی های  اسـاس  بـر 
تعرفـه اخـذ شـده از بنگالدشـی ها معـادل ۱5/۲ درصد 
ارزش کل صـادرات ایـن کشـور به آمریکا بوده اسـت، 
باالتریـن میزان در میان ۲3۲ شـریک تجـاری آمریکا، 
پـس از بنـگالدش، کامبـوج بـا میانگیـن تعرفـه ۱4/۱ 
درصـد )از ارزش کل صـادرات این کشـور بـه آمریکا(، 
سـریالنکا بـا ۱۱/۹ درصـد، پاکسـتان بـا ۸/۹ درصد و 
ویتنـام با 7/۲ درصد به ترتیب کشـورهایی هسـتند که 
آمریکایی هـا باالتریـن میـزان تعرفـه واردات را از آنهـا 
اخـذ می کننـد، در مقابـل تعرفـه ای کـه سـال گذشـته 
آمریکایی هـا از کاالهـای تولیـد چین اخـذ کردند ۱3/5 
میلیـارد دالر بـوده کـه معـادل ۲/7 درصـد ارزش کل 
آمریـکا  از چیـن اسـت. در مجمـوع،  آمریـکا  واردات 
تعرفـه ای معـادل ۱/4 درصـد از ارزش کل وارداتـش از 
کشـورهای صادرکننـده بـه این کشـور اخـذ می کند. با 
ایـن اوصاف بایـد به نتایج این مناقشـه تجاری بیشـتر 
دقـت کنیـم کـه در ۲۰ می سـال جاری نماینـدگان دو 
کشـور اعـالم کردنـد تعرفـه کاالهـای وارداتـی را بـه 
حالـت تعلیـق در آوردنـد. بایـد دیـد آینده این مناقشـه 

بـه کجـا ختم می شـود.

 بـه نظـر جنابعالـی آیـا حـق پرچـم نوعـی 
تعرفـه بـرای حمایـت از صـادرات خدمـات 

نیسـت؟
بـه هـر حـال بـرای کاالهایی که وارد کشـور می شـود 
تعرفـه گمرکـی خاصی وجـود دارد. چرا کـه تعرفه های 
گمرکـی می توانـد با ایجـاد مزیت بـرای کاالی داخلی 
از آنهـا در برابـر کاالی خارجـی حمایـت کنـد. کشـور 
عـالوه بر کاالهـای تولیدی دارای خدمات هم هسـت. 
بـرای مثـال حق پرچـم شـناورها در حقیقـت تعرفه ای 

در جهـت حمایـت از صادرات خدمات کشـور اسـت.
چنانچـه شـرکتی محصـوالت خـود را از شـرکت های 
خارجـی خریـداری کنـد بـرای ورود کاال بـه کشـور 
مجبـور اسـت خدمـات را از کشـورهای خارجـی تهیـه 
کنـد کـه در این صورت شـرکت های خارجـی از منافع 
آن منتفع می شـوند. از سـوی دیگر کشـتی ها و ناوگان 
ایرانـی نیـز به شـناورها خدمات ارائه می کننـد و تفاوت 
۱۰ درصـد حـق پرچـم در حقیقت در جهـت حمایت از 
صـادرات خدماتی اسـت که توسـط نـاوگان ایرانی ارائه 

می شـود.
بنابرایـن حق پرچـم تعرفه ای برای حمایـت از صادرات 

خدمـات حمل ونقل دریایی اسـت.
 وضـع تعرفه هـای بیـش از حـد عـالوه بـر کاهـش 
تجـارت، رقابت را هـم کاهش می دهـد. کاهش رقابت 
باعـث کاهـش فرصت هـای بهبـود و ارتقاء شـرکت ها 
می شـود. تعرفـه پاییـن یا حـذف آن هم باعـث نابودی 
برخـی صنایـع داخلی می شـود. بنابرایـن چنانچه تعرفه 
معقـول تعییـن شـود رقابـت بیـن شـرکت های داخلی 
و  تولیدکننـدگان  و  می کنـد  پیـدا  ادامـه  خارجـی  و 
ارائه کننـدگان خدمـات مجبـور به توسـعه خدمات خود 

می شـوند کـه از مزیت هـای رقابـت اسـت.

 رئیـس کمیسـیون ویـژه حمایـت از تولید ملـی گفت: 
هم زمـان کـه باید فضـا برای رقابـت و سـرمایه گذاری 
خارجـی مهیـا شـود بایـد شـرایط عادالنه ای نیـز برای 

نـاوگان ملی فراهم باشـد.
حمیدرضـا فوالدگـر در گفت وگـو بـا خبرنـگار مانـا بـا 
اشـاره بـه فرمایشـات مقام معظم رهبری و شـعار سـال 
داشـت:  اظهـار  ایرانـی  از کاالی  بـر حمایـت  مبنـی 
حمل ونقـل نقـش اساسـی در زنجیـره تولید ملـی دارد 
و اگـر هزینه هـای حمل ونقل افزایش یابـد، هزینه های 
چنانچـه هزینه هـای  و  مـی رود  بـاال  افزایـش  تولیـد 
حمل ونقـل کاهـش یابـد، هزینه هـای باالسـری تولید 
نیـز کاهـش خواهد یافـت، بنابراین اگر بـه دنبال تولید 
کاال و قیمـت رقابتـی هسـتیم بـا بهبـود حمل ونقـل 

می تـوان بـه ایـن امـر دسـت یافت.
وی افـزود: تمامـی حوزه هـای حمل ونقـل می توانـد به 
افزایـش تولیـد داخلـی و کاالی ایرانی کمـک کند و از 
سـوی دیگـر بـا رشـد و توسـعه ایـن حوزه هـا فضـای 
اشـتغال، گسـترده خواهـد شـد. بـرای مثـال یکـی از 
حوزه هـای حمل ونقـل کـه بایـد بـه آن پرداختـه شـود 
حمل ونقـل دریایـی و کشـتیرانی اسـت کـه در ایـن 
زمینـه قرار اسـت، نمایندگان مجلس پیشـنهاداتی را به 
عنـوان طرحـی مبنی بر اسـتفاده حداکثـری از ظرفیت 
داخلـی در حـوزه حمل ونقـل دریایـی بـه مجلـس ارائه 
دهنـد، همـان گونه که علـی الریجانـی رئیس مجلس 
شـورای اسـالمی بـه این مـورد نیز اشـاره کرده اسـت.
ملـی  تولیـد  از  حمایـت  ویـژه  کمیسـیون  رئیـس 
خاطرنشـان کـرد: بنابرایـن در آینده نزدیـک این طرح 
پیشـنهادی در کمیسـیون اصل 44 و قانـون حداکثری 
اسـتفاده از ظرفیـت تولیـد داخلـی و حمایـت از کاال 

ایرانـی مـورد بررسـی قـرار خواهـد گرفـت.
عضـو کمیسـیون صنایـع و معادن مجلـس همچنین با 
اشـاره بـه پرداخـت عـوارض ۱۰ درصـدی حـق پرچم 
کشـتی های خارجـی برای ورود بـه بنادر ایـران، گفت: 
کشـتیرانی جمهوری اسالمی ایران در دوران تحریم در 

خط مقدم قرار داشـت و همچنین نـاوگان ملی در بنادر 
دنیـا سـهم بسـزایی از بازار جهـان را در اختیـار دارد لذا 
بایـد در بـازار داخلی نیز حضور فعال تری داشـته باشـد.

فوالدگر با اشـاره به ایجاد شرایط عادالنه برای تولیدات 
ملـی یـادآور شـد: حـذف عـوارض ۱۰ درصـدی حـق 
پرچم باید با دقت بیشـتری مورد بررسـی و موشـکافی 
قـرار گیـرد و هم زمـان کـه بایـد فضـا بـرای رقابـت و 
سـرمایه گذاری خارجـی مهیـا شـود، نباید نـاوگان ملی 
را در شـرایطی قـرار داد تـا در ایـن رقابت عقـب بماند.
بـه گفتـه وی بـه منظور ایجـاد شـرایطی عادالنه برای 
نـاوگان ملی این  گونه پیشـنهادات باید مورد بررسـی و 
اصـالح بیشـتری قـرار گیرد تـا در نهایـت از حوزه ها و 

بخش هـای حمل ونقـل داخلی حمایت شـود.
رئیس کمیسـیون ویـژه حمایت از تولیـد ملی همچنین 
بـا اشـاره بـه قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده، اظهـار 
داشـت: نـاوگان ملـی در صـادرات و واردات و بـه  طور 
کلـی اقتصـاد کشـور نقـش اساسـی دارد و دریافـت 
در  بایـد  نـاوگان  ایـن  از  ارزش افـزوده  بـر  مالیـات 
کمیسـیون اقتصـادی و کارگـروه آن مورد بررسـی قرار 
گیـرد چرا که درسـت اسـت، قانون شـامل کل خدمات 
و تولیـدات می شـود، اما در برخی از خدمـات که اجرای 
ایـن  گونـه قوانین، مزیـت رقابتی آنهـا را از بین می برد، 
قوانیـن بایـد اصـالح شـوند و در واقع زمانـی که قانون 
مالیـات بـر ارزش افـزوده مزیـت رقابـت خدماتـی را از 
بیـن می بـرد و رقیـب را حاکـم بـر بـازار می کنـد، باید 
معافیت هـای مالیاتـی در نظـر گرفته شـود بنابراین این 
امر در راسـتای حمایت از تولید ملی باید در کمیسـیون 

اقتصـادی بررسـی و اصالح شـود.
بـا هـدف  شـایان ذکر اسـت، دکتـر علـی الریجانـی 
 44 اصـل  کمیسـیون  بـه  ایرانـی  کاالی  از  حمایـت 
مأموریـت داده اسـت کـه در جهـت تأکیـدات معظـم 
همـه  بـرای  ایرانـی  کاالی  و  داخلـی  تولیـد  بـر  لـه 
بخش هـای کشـور فضـای جدیـدی بـرای تـالش در 

جهـت منافـع ملـت فراهـم شـود.

رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملی:

ناوگان ملی نباید در رقابت عقب بماند
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کارشناسان، نظام تعرفه ای در دنیا و تأثیر آن بر اقتصاد ملی را بررسی کردند؛

نماد تنظیم بازار و حمایت از تولید
   ] نرگس احساندار [

تعرفه هـای گمرکـی در تجـارت بین المللـی و همچنین حمل ونقـل دریایی از متغیرها و عوامل بسـیاری شـکل می گیـرد. این عوامل 
می توانـد شـامل عوامـل درونـی و عوامـل و متغیـرات بیرونی باشـد. بـرای مثـال ممکن اسـت صنعت خودرو در کشـوری بسـیار 
پیشـرو و پرتـوان باشـد ولـی به خاطر اینکه احتمـال دارد جریان حرکت سـرمایه و تأمین مالـی موجود متغیر باشـد و از این طریق 
سـرمایه گذاران بین المللـی را نسـبت بـه انتقـال سـرمایه تشـویق کند بـه همین جهت مبـادرت به وضـع تعرفه های خـارج از حد 
عـرف بین المللـی بـر کاالهـای خارجی می کننـد. این تعرفه هـا در اقتصادهـای موجود دنیـا معمول و جاری اسـت و تا حـدودی نیز 

قابـل قبـول و مفید اسـت ولی مهـم، میزان و نحـوه اجرای تعرفه هاسـت.
اگرچـه برخـی از کارشناسـان تعرفـه را عوارضی بـر واردات می دانند تـا کاالی وارداتی گران به دسـت مصرف کننده برسـد با این 
هـدف کـه مـردم از آن نـوع کاال کمتر خرید کنند و به نوعی تشـویق شـوند تا کاالی سـاخت داخـل تهیه کنند. اما بسـیاری تعرفه 
را محـور تنظیـم بـازار و نمـاد حمایـت از تولید داخـل می داننـد. البته این گونه نیسـت کـه تعرفه همـواره ثابت باشـد و اگر وضع 
شـد همـواره باقـی بمانـد. بلکـه ابزار تعرفـه می تواند متناسـب با شـرایط مـورد اسـتفاده قرار گیـرد تا تـوازن در اقتصـاد برقرار 
شـود. اگـر ابـزار تعرفـه به عنوان یک سیاسـت رسـمی مورد اسـتفاده قـرار گیـرد تبعاتی در پـی خواهد داشـت. بـه عبارتی اگر 
یـک کشـور تعرفـه وضـع کرد کشـور رقیـب هم تعرفـه وضـع خواهد کرد بـه ایـن ترتیب جنگ تجـاری بـه وقـوع می پیوندد که 
بـه نفـع هیـچ کشـوری نخواهـد بـود. بنابرایـن بهترین راهـکار این اسـت که کشـورها به نوعی بـه تفاهم برسـند و اعـام کنند 
کاری کـه انجـام می دهنـد موقتی و بـرای رفع مشـکات کوتاه مدت، و سیاسـت اصلی، داشـتن روابـط تجاری متقابل با کشـورها 
و تجـارت آزاد اسـت. زیـرا اسـاس کار حاکـم شـدن آزادی اقتصادی در جامعـه و منفعت بردن همـگان از آزادی تجاری اسـت، بر 

ایـن اسـاس هیچ کس از تجـارت لطمـه نمی بیند.

تعـرفه های تجاری
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محمود بهشتيان: 
تعرفـه، ابزاری اسـت كه كشـورها 
كـردن  رقابت پذيـر  بـرای  آن  از 
اسـتفاده  خـود  داخلـی  صنايـع 

. می كننـد

تعرفه؛ ابزار توازن تجاری
در طـول تاریـخ همـواره کشـورها سـعی کرده انـد تـا 
نیازهـای خـود را از طریـق مبادلـه فراهـم کننـد. بـا 
توجـه بـه اینکـه منابـع طبیعـی بـه طـور مسـاوی در 
دنیـا تقسـیم نشـده و کشـورها امـکان تولیـد همه نوع 
کاالیـی را ندارنـد بنابرایـن آنها بسـیاری از کاالها را از 
سـایر کشـورها تأمیـن می کننـد. بـه این ترتیـب کلیه 
جوامـع منتفـع می شـوند. البتـه گاهـی کشـورها تـوان 
تولیـد برخـی از کاالهـا را دارنـد اما به دالیـل مختلف 
آن را تولیـد نکـرده و از خـارج وارد می کننـد. بـه هـر 
حـال واردات مجانـی نیسـت و هـر کاالیـی کـه وارد 
کشـوری می شـود بایـد بابـت آن کاالیـی صادر شـود 
تـا درآمـد ارزی برای تأمین واردات وجود داشـته باشـد. 
بـا توجـه به اینکـه تـوان صادراتـی همه کشـورها باال 
نیسـت بنابرایـن آنها سـعی در محـدود کـردن واردات 

دارند. خـود 
نمی تـوان منکـر شـد کـه برخـی سیاسـت ها در بحث 
تجـارت نقـش مهمـی را ایفـا می کننـد به ایـن ترتیب 
کـه برخـی از کشـورها سیاسـت محدودسـازی واردات 
و یـا صـادرات را دنبـال می کننـد. البتـه گاهـی ایـن 
سیاسـت بـه ضـرر مصرف کننـده داخلـی تمـام خواهد 
شـد زیرا این مسـئله مطرح اسـت که چنانچه کشـوری 
می توانـد کاالی بیشـتری صـادر کنـد چرا نباید بیشـتر 
صـادر کنـد و یـا اگـر کمبـود در کشـوری محسـوس 

اسـتفاده می کننـد زیرا در تجـارت منافعی حاکم اسـت 
کـه هیچـگاه در نبـود آن بـه دسـت نمی آیـد. رابطـه 
تجـاری کشـورها بـا یکدیگـر باعـث می شـود منافـع 
اقتصـادی آنها به یکدیگر وابسـته شـود. بـه این ترتیب 
کشـورها با یکدیگـر درگیری و اختالف پیـدا نمی کنند 
و در جایـی کـه تجـارت کاال وجود داشـته باشـد جنگ 

نخواهد شـد.
محمـود بهشـتیان مشـاور عالـی رئیـس کل گمـرک 
ایـران در ایـن زمینـه می گویـد: تعرفـه، ابـزاری اسـت 
کـه کشـورها از آن بـرای رقابت پذیـر کـردن صنایـع 
داخلی اسـتفاده می کننـد. همچنین تقسـیم بندی دیگر 
تعرفـه بـر اسـاس طبقه بنـدی کاالها یعنی شـرح و کد 
کاال کـه بین المللـی اسـت، صورت می گیـرد. در نهایت 
تعییـن حقـوق و عـوارض برای کاالها مطرح اسـت که 
در قالـب شـرایط ورود بـه WTO بـه عنـوان موانـع 

تعرفـه ای و غیرتعرفـه ای مطـرح می شـود.
وی می افزایـد: موانـع تعرفـه ای و غیرتعرفـه ای، ابـزار 
دولت هـا جهت حمایـت از بنگاه های اقتصـادی داخلی 
در برابـر ورود آزاد کاالی بنگاه هـای اقتصـادی دیگـر 
کشورهاسـت؛ بـه ایـن ترتیـب دولت هـا بـا اهدافـی 
چـون کنتـرل واردات و بـازار، کسـب درآمـد، افزایـش 
رقابت پذیـری صنایع داخلی، حفظ اشـتغال و جلوگیری 
از ورشکسـتگی بنگاه هـای داخلـی، اقـدام بـه وضـع 

تعرفـه یـا اسـتفاده از موانـع غیرتعرفـه ای می کننـد.
بهـروز فتحـی کارشـناس مسـائل لجسـتیک و بندری 
بـا بیـان اینکـه با توسـعه تجـارت جهانـی و حرکت به 
سـوی حداقل کـردن میزان تعرفه هـای واردات کاالها، 
یـک نظـام تعرفـه گمرکـی جدیـدی شـکل گرفت که 
هـدف آن داد و سـتد مابین کشـورها بـدون محدودیت  
مرزهـای جغرافیایـی و سیاسـی بـود می گویـد: در این 
نظـام جدید، کارگر انگلیسـی به کشـور آلمـان می رفت 
و در کارخانجـات آن کشـور کار مـی کرد. تاجـر چینی 
هـم بـدون محدودیت کاالی خـود را به کشـور آمریکا 
صـادر می کـرد. ایـن نظام اقتصـادی و تجـارت جهانی 
بـه گونه ای شـکل گرفـت که مابیـن دو قـدرت بزرگ 
اقتصـادی جهان یعنی چین و آمریـکا، جریانات حرکت 
سـرمایه، جریان پـول، کاال و نیروی انسـانی ) به عنوان 
توریسـت و نیروهـای کار ( شـکل گرفـت و در زیـر 
سـایه ایـن جریانـات عمـده و بـزرگ، گـردش مالـی، 
از نظـر مقـدار و ارزش در  کاال و نیروی انسـانی کـه 
سـطح محدودتری قـرار داشـتند نیز مابین کشـورهای 
اروپایـی، آسـیایی، شـرق دور و ... شـکل گرفـت. ایـن 
جریانـات بـه گونـه ای در حرکت قرار گرفت که شـکل 
و سـاختار نویـن را تشـکیل و چهره جهـان را تغییر داد.
وی ادامـه می دهـد: بـر اسـاس ایـن نظـام، سـرمایه ها 
عمدتاً از سـمت آمریکا به سـوی اروپا و آسـیای شـرق 
دور حرکـت کـرد چرا کـه هزینه تولید و حاشـیه سـود 
بیشـتری بـرای سـرمایه داران داشـت و جریـان کاال از 
سـمت چیـن، شـرق دور آسـیا و اروپا به سـمت آمریکا 
حرکـت کـرد. ایـن شـکل و سـاختار اقتصـاد، تجـارت 

جهانـی را در قرن بیسـتم شـکل داد.
عبدالرضـا غالمـی کارشـناس امور گمرکی نیـز در این 
زمینـه می گویـد: کشـورها بـا توجـه بـه سیاسـت های 
از  حمایـت  جهـت  در  و  بازرگانـی  و  اقتصـادی 

اسـت چـرا نباید عرضه بیشـتر باشـد.
در بیشـتر مـوارد مشـکل از جایـی شـروع می شـود که 
کشـورها در برابر کشـورهای رقیب به دلیـل اختالفات 
سیاسـی و یا بنگاهـی که قدرت انحصـاری دارد از ابزار 
کنتـرل کمـی اسـتفاده می کند. ممکن اسـت کشـوری 
سـعی کنـد جلـوی واردات از کشـور دیگـر را بگیـرد تا 
فروشـنده را وادار کنـد کاالی خـود را ارزان تر به فروش 
برسـاند و یـا بـه نوعـی از انحصـارات داخلـی حمایـت 

کند.
تجربـه نشـان داده اسـت هنگامی که کشـورها سـعی 
می کننـد سیاسـتی اعمال کننـد تا جلـوی واردات دیگر 
کشـورها را بگیرنـد تـا از انحصـارات داخلـی حمایـت 
کننـد چنـدان مؤثـر نبوده اسـت. به عقیده کارشناسـان 
بهتریـن راه ایـن اسـت کـه اقدامـی صـورت گیـرد تـا 
داخـل  در  سـرمایه گذاری  بـا  خارجـی  شـرکت های 
کشـورها، کاال تولیـد کننـد. بـه عبارتـی صادرکننـده 
خارجـی کاالی خـود را در داخـل کشـور مقابـل تولیـد 
کنـد و یـا با تولیدکننده بخش خصوصی شـریک شـوند 
در ایـن صـورت ضمن تأمیـن نیاز بـه کاالی مورد نظر 

در داخـل، مـازاد آن هـم بـه خـارج صـادر می شـود.
گاهی کشـورها با کمبود ارز مواجه هسـتند و نمی توانند 
واردات داشـته باشـند و یـا قصدشـان حمایـت از تولید 
داخلـی اسـت بنابرایـن واردات را بـر روی کاالهایی که 
بـه شـدت مـورد نیـاز اسـت هدایـت می کنند. بـه این 
ترتیـب از ابزار تعرفه اسـتفاده می کننـد و بر روی برخی 
از کاالهـا تعرفـه وضـع می کننـد و بـر روی برخـی از 
کاالهـا هـم تعرفـه وضـع نمی کنند تـا به ایـن ترتیب 
ترکیـب واردات را بـه سـمت کاالهایـی کـه در داخـل 
مـورد نیـاز اسـت تغییـر دهنـد. بـه عبارتی کشـورها از 
ابـزار تعرفـه در جهت برقـراری توازن تجـارت خارجی 
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بـرای پرهیز از این مشـکل کلیه کشـورها بایـد قوانین 
را دقیقـاً پیـاده کنند.

آزادی تجـارت حاکـم اسـت.  آزاد،  در نظـام تجـارت 
بنابرایـن سـازمان تجـارت جهانـی جلـوی کنترل های 
کمـی را می گیـرد. البتـه در تجـارت آزاد هـم مـواردی 
را  تعرفه هایـی  می تواننـد  کشـورها  کـه  دارد  وجـود 
اعمـال کننـد امـا ایـن کار بایـد بـر اسـاس دالیـل 
منطقـی و مذاکـره بـا طرفیـن تجـاری و توجیـه آنهـا 
صـورت گیـرد امـا چنانچـه کشـورها از ابـزار تعرفـه 
بـرای مقابلـه با یکدیگـر اسـتفاده کنند جنـگ تجاری 
بـه وجـود می آیـد و حجـم تجـارت به سـایر کشـورها 
کاهـش پیـدا می کنـد کـه در نهایت به ضرر دو کشـور 

درگیـر و کل تجـارت جهانـی خواهـد بـود.

کارکرد تعرفه در اقتصاد ایران
دولـت هـر کشـوری کـه متقاضـی الحـاق بـه هر یک 
از سـازمان های بین المللـی باشـد، بایـد قبـل از الحاق، 
در قوانیـن و مقـررات داخلی خود تغییـرات و اصالحاتی 
را مطابـق بـا آنچه شـرایط الحاق اسـت، انجـام دهد و 
ایـن خـود پیش شـرط و مقدمات واجب بـرای عضویت 
در سـازمان های بین المللـی اسـت. در ایـن میـان ابزار 
تعرفـه نقـش ویـژه ای در اقتصاد یک کشـور دارد و اگر 
درسـت و منطقـی تعییـن شـود قطعـاً بـه نفـع تجارت 
خارجـی خواهـد بـود. بـه عبـارت دیگـر تعرفه هـای 
گمرکـی مناسـب می توانـد ورود اجنـاس و محصوالت 

را کنتـرل و تنظیـم کند.
در حقیقـت تعرفـه، ابـزاری اسـت بـرای حرکـت دادن 

تولیدکننـدگان یـا مصرف کننـدگان خود و یـا در جهت 
کنتـرل قاچـاق کاال و بـا توجـه بـه شـرایط عرضـه و 
تقاضـا و مزیـت نسـبی کـه تولیـد برخـی کاالهـا در 
کشورشـان دارنـد از ابـزار تعرفـه در جهـت صـادرات و 
واردات کاالهـای خـود اسـتفاده می کننـد. بـه عبارتـی 
تعرفـه می توانـد کارکـرد متفاوتـی در عرصـه تجـارت 

بین الملـل داشـته باشـد.

نقش تعرفه در اقتصاد کشورها
بـا توجـه بـه اینکه کنتـرل کمـی و فیزیکـی کاالهای 
وارداتـی پـر دردسـر اسـت و غالبـاً فسـاد بـه همـراه 
دارد بـه همیـن خاطـر در سـطح بین المللـی ایـن گونه 
کنترل هـا چنـدان پذیرفتـه نیسـت و در نشسـت های 
مختلـف سـازمان تجـارت جهانـی سـعی شـده اسـت 
ایـن مسـئله بـه حداقـل برسـد. امـا نکته ای کـه وجود 
دارد ایـن اسـت کـه تعرفه هـای وارداتـی تـا چـه اندازه 
می تواننـد در تعـادل اقتصادی کشـورها اثرگذار باشـند. 
آیـا نحـوه تعییـن تعرفه هـا در حـال حاضر به  درسـتی 
صـورت می گیـرد؟ برای مثـال چین تعرفـه خودروهای 
لوکـس وارداتـی را که ثروتمنـدان آن کشـور تمایل به 
خریـدش دارنـد از ۱۰۰ بـه ۸۰ تقلیـل داد و بـه تدریـج 
بـه انـدازه ای ایـن تعرفه هـا را کاهـش داد که بـه عدد 
۲5 رسـید امـا در عیـن حـال مالیات هـای افزاینـده بـر 
ایـن خودروها را افزایش داد. بـه این ترتیب کل واردات 
خودروهـای مختلـف بـه چیـن هم اکنـون یـک درصد 
اسـت و ۹۹ درصـد خودروهـای ایـن کشـور تولیـدات 

اسـت. چین 

عبدالرضـا غالمی کارشـناس امـور گمرکـی می افزاید: 
قطعـاً مناقشـه های اقتصـادی تنهـا دو کشـور خـاص 
را درگیـر نمی کنـد بلکـه بـر روی سـایر کشـورها هـم 
تأثیرگـذار اسـت. زیـرا در حـال حاضـر مـا در دنیـا بـا 
یـک دهکـده جهانـی مواجـه هسـتیم که کشـورهای 
مختلـف با یکدیگـر ارتباطات تجـاری دارنـد و با توجه 
بـه صـادرات نفـت، واردات مـواد اولیـه، کاالی خـام، 
مصرفـی، نهایـی، سـرمایه ای و بـا توجـه بـه مزیتـی 
کـه کشـورهای مختلـف در اقتصاد، تولیـد تکنولوژی و 
کاالهـای مختلف دارند با یکدیگر ارتباطات مسـتقیمی 
برقـرار می کننـد. بـه عبارتی چرخـه عرضـه و تقاضا یا 
چرخـه تجـاری در کل روابـط اقتصـادی و بازرگانـی 
کشـورهای دنیـا تأثیرگـذار اسـت. هم اکنون مـا دنیا را 
یـک دهکـده جهانـی می بینیم که کشـورها بر یکدیگر 

هسـتند. تأثیرگذار 

سیاسـت تعرفه گـذاری و تقابـل بـا تجارت 
آزاد

بحـث تجارت آزاد یا سـازمان تجـارت جهانی چارچوب 
و قوانیـن خـاص خـود را داراسـت. کشـورهایی کـه به 
عضویـت سـازمان تجـارت جهانـی در می آینـد متعهد 
می شـوند بـه یکسـری از قوانین پایبند باشـند. پایبندی 
بـه ایـن قوانین به تجـارت جهانی نظم می بخشـد. اگر 
کشـورها بـر اسـاس ایـن نظـم سـرمایه گذاری کـرده، 
تقسـیم کار انجـام دهنـد و برنامه هـای خـود را دنبـال 
کننـد چنانچـه بی نظمـی بـه وجـود آیـد ممکن اسـت 
بسـیاری از کشـورها بـا مشـکل مواجه شـوند. بنابراین 
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جامعـه بـه مسـیر صحیـح بـرای تولیـد داخلـی بهتـر. 
کارشناسـان اقتصادی کشـور معتقدنـد چنانچه کاالیی 
بـا کیفیـت و قیمـت مناسـب تولیـد شـود بـا توجـه به 
روی  وجـه  هیـچ  بـه  کشـور  میلیونـی   ۸۰ جمعیـت 
دسـت تولیدکننـده باقـی نمی مانـد. همچنین تـا زمانی 
می تـوان از تولیدکننـده حمایـت کرد کـه دوره کودکی 
و نوجوانـی خـود را بگذرانـد و بـه بلـوغ برسـد و بتواند 
رقابـت کنـد. مشـکالت تولیدکننـدگان کشـور در حال 
حاضـر نـرخ بـاالی سـود تسـهیالت و مجازات هـای 
مالیاتـی اسـت به همیـن دلیل بخش عمـده ای از تولید 
بـه خصـوص صنایـع کوچـک و متوسـط روزبـه روز به 
سیسـتم اقتصادی و اجرایی کشـور بدهکارتر می شوند. 
در حـال حاضـر چیـن تسـهیالت چهـار درصـدی در 
اختیـار تولیدکننـده خود قـرار می دهد اما ما تسـهیالت 
اوصـاف  ایـن  بـا  بنابرایـن  می دهیـم.  درصـدی   ۲5
سیاسـت تعرفـه نمی توانـد بـه صـورت تمـام و کمـال 
از تولیـد داخلـی حمایـت کنـد. کارشناسـان معتقدند از 
ابـزار تعرفـه بایـد در زمان هـای محدود اسـتفاده شـود. 
زیـرا اگـر بـرای وارداتـی کـه از مسـیر قانونـی انجـام 
می شـود تعرفه هـای بـاال گذاشـته شـود به نوعی سـد 
راه واردکننـده و تولیدکننـده قانونـی می شـود و افرادی 
کـه هیچ گونـه اثـر فیزیکی و ظاهـری از آنها مشـاهده 
نمی شـود از ایـن مسـیر بهره می برنـد. بنابرایـن تعرفه 
بـاال نمی توانـد بـه صـورت ۱۰۰ درصـد مشـوقی برای 

تولیـد بیشـتر باشـد و کمکـی بـه مـردم نمی کند.
در بسـیاری از کشـورها اگـر تولیـد کاالیـی مقـرون به 
صرفـه نباشـد آن کاال را وارد می کننـد و حتـی تعرفـه 
آن را صفـر درصـد اعـالم می کننـد و تـوان خـود را در 
تولیـد کاالهایـی بـه کار می برنـد کـه دارای مزیـت 

هستند. نسـبی 
متأسـفانه طی سـالیان گذشـته بخش تولید کشـور اعم 
از تولیـدات کشـاورزی یـا صنعتـی علی رغـم داشـتن 
پتانسـیل خیلـی خـوب در داخـل حمایت نشـده اسـت 
و در حـال حاضـر مـا بـا کمبـود عرضـه در خصـوص 
محصـوالت کشـاورزی و صنعتـی مواجـه هسـتیم. بـا 
توجـه بـه جمعیـت ایـران، بـازار داخلـی بـه گونـه ای 
نیسـت کـه بگوییـم از کاال اشـباع شـده اسـت بلکه ما 

بـا کمبـود کاال مواجه هسـتیم.
کاالی  از  چندانـی  اسـتقبال  داخـل  در  چنانچـه  اگـر 
انـواع  کـه  اسـت  دلیـل  ایـن  بـه  نمی شـود  ایرانـی 
وارد  کشـور  داخـل  بـه  خارجـی  ارزان قیمـت  کاالی 
می شـود. بنابرایـن تقاضـا به سـمت کاالهـای ارزان تر 
بـه خصـوص از چیـن یـا سـایر کشـورها گرایـش پیدا 
می کنـد به همین دلیـل تقاضای کمتری بـرای کاالی 

ایرانـی وجـود دارد.
در حـال حاضـر ورود بسـیاری از کاالهـا بـه کشـور 
ممنوع اسـت. اما همیـن کاالها به صـورت قاچاق وارد 
کشـور می شـود. بنابرایـن می تـوان گفت هـر آنچه که 
از خـارج کشـور بـه هر نوعی وارد می شـود نیـاز جامعه 
اسـت. بـه هر حـال مردم به سـمت کاالهـای با قیمت 

پایین تـر و کیفیـت مناسـب تر گرایـش پیـدا می کنند.
خـوب  کیفیـت  بـه  اشـاره  بـا  یوسـفی  محمدقلـی 
محصـوالت کشـاورزی ایران می گوید: مشـکل واردات 
محصـوالت کشـاورزی نبـود کیفیـت نیسـت بلکـه به 

دلیـل کمبـود برخـی محصـوالت کشـاورزی در داخل 
و یـا فعالیت هـای سـوداگرانه و کسـب سـود اسـت. اما 
در بخـش صنعـت، کمبـود تولید داخلی همـراه با پایین 
بـودن کیفیت داخلی مطرح اسـت. البتـه کیفیت برخی 
از اقـالم صنعتـی مانند جـوراب، کفش، شـیرینی جات، 
صابـون، شـامپو و قالـی خـوب اسـت امـا سـهم ایـن 
اقـالم بسـیار ناچیـز اسـت. بنابراین مـا کاالهایـی را از 
خـارج کشـور وارد می کنیـم کـه در داخـل کشـور بـه 
انـدازه کافـی تولیـد نمی شـوند در نتیجه اعمـال تعرفه 

در مـورد آنهـا چنـدان اثربخش نیسـت.
بـه  کـه  کاالهایـی  اکثـر  می کنـد:  خاطرنشـان  وی 
کشـور مـا وارد می شـوند کاالهـای وارداتـی نهایـی و 
یـا کاالهایـی هسـتند کـه در نهایـت در داخـل مونتاژ 
می شـوند. بنابرایـن قـرار دادن تعرفـه بـر روی آنهـا 
کمـک چندانـی بـه تولیـد ملـی نمی کنـد. زیـرا بـرای 
حمایـت از تولیـد داخلـی کشـور بـه تکنولـوژی مدرن 
احتیـاج اسـت کـه آن هـم از طریـق سـرمایه گذاری 
خارجـی اتفـاق می افتـد. بایـد زمینـه تولیـد داخلـی و 
جـذب سـرمایه گذار خارجـی بـه داخـل را فراهـم کنیم 
ارزی  درآمـد  کاالهـا  آن  از طریـق صـادرات  سـپس 

کسـب کـرده و رشـد کنیـم.
وی ادامـه می دهـد: در عیـن حـال می توانیـم برخی از 
اقـالم را کـه چنـدان ضـروری نیسـتند وارد کنیـم. اما 
اقالمـی کـه توان تولید آنهـا در داخل وجـود دارد مانند 
صنایـع غذایـی، پوشـاک یـا برخـی صنایـع وابسـته به 
محصـوالت کشـاورزی و دامـی، نیـازی نیسـت کـه 
بـه داخـل کشـور وارد شـوند. می تـوان منابـع ارزی را 
بـرای کاالهایـی کـه تکنولوژی بـر هسـتند و در داخل 
تولید نمی شـوند اسـتفاده کـرد و دولـت از طریق وضع 
تعرفـه، تولیـد ایـن کاالهـا در داخـل را حمایـت کنـد. 
امـا ایـن امـر مشـروط بـر ایـن اسـت کـه ایـن کاالها 
در داخـل تولیـد شـوند. اما اگـر کورکورانه بـر کاالهای 
وارداتـی کـه در داخـل تولیـد نمی شـود تعرفـه وضـع 
شـود باعـث افزایـش قیمـت بـرای مصرف کننـده و یا 
قاچـاق می شـود. بنابرایـن شـرط اصلـی این اسـت که 
ایـران بخـش تولید خـود یعنـی صنایع و کشـاورزی را 

کند. تقویـت 
اگـر سـرمایه گذاران مهم بین المللـی با سـرمایه گذاران 
کیفیـت  افزایـش  باعـث  شـوند  شـریک  داخلـی 
محصـوالت تولیـد داخلـی، تـوان رقابـت محصـوالت 
در بـازار داخلـی و در نتیجـه امـکان صـادرات در بـازار 
جهانـی خواهد شـد. به ایـن ترتیب قاچـاق هم کاهش 
پیـدا می کند زیـرا کاالهای ارزان و بـا کیفیت در داخل 

تولیـد می شـوند.
عبدالرضـا غالمـی کارشـناس امـور گمرکـی نیـز در 
همیـن زمینـه می گویـد: نکتـه ای کـه باید مـورد توجه 
قـرار گیـرد این اسـت که تا چـه مدت بایـد از کاالهای 
ایرانـی حمایت شـود. در تمـام دنیا چند سـال از کاالی 
ملـی حمایـت می کننـد تـا تولیدکننـده روی پـای خود 
بایسـتد و بـا تولیـد کاالی بـا کیفیـت بـا کاالهـای 
خارجـی رقابـت کند. اما چنانچـه تولید داخلـی نتواند با 
تولیـد خارجـی رقابت کنـد بایـد از گردونه خارج شـود. 
زیـرا بـه هر حال بحـث مزیت اقتصـادی و مزیت تولید 
دارای چارچـوب خاصـی اسـت، نمی توان تا ابـد از یک 

محمدقلی يوسفی:
اگـر كـــوركورانه بـر كـــاالهای 
وارداتـــی كـه در داخل تــــوليد 
نمی شـوند تعـــرفه وضـع شـود 
بــاعث افـــزايش قيمـت بـــرای 
مصــرف كننـــده و يــا قـــاچاق 

می شود.

كارشناسـان معتقدند كشـورها از 
برقـراری  در جهـت  تعرفـه  ابـزار 
تـوازن تجـارت خارجـی اسـتفاده 
می كننـد زيـرا در تجـارت منافعـی 
حاكم اسـت كه هيچ گاه در نبود آن 

بـه دسـت نمی آيـد.

عبدالرضا غالمی:
تعرفـه می توانـد كاركـرد متفاوتی 
در عــرصه تجـــارت بيــن الملل 

باشد. داشـته 
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مجموعـه صنعتـی بـه بهانـه حمایـت از تولیـد داخلـی 
حمایـت کرد.

وی ادامـه می دهـد: گاهـی ممکـن اسـت کاالیـی که 
در داخـل کشـور تولیـد می شـود فاقـد مزیـت نسـبی 
باشـد و بـا حمایـت از آن سـرمایه ها و درآمدهـای ملی 
بـه بطالـت بـرده شـود. بنابرایـن مهـم ایـن اسـت که 
تولیدکننـده بتوانـد مزیت نسـبی کسـب کنـد و توانایی 
رقابـت بـا سـایر کاالهایی کـه در دنیا تولید می شـود را 
داشـته باشـد و بتواند بـه بازارهـای جدیـد صادراتی در 
عرصـه بین المللـی راه پیدا کند. در ایـن صورت کاالی 

تولیـدی شایسـته تقدیـر و حمایت اسـت.
وی بـا بیان اینکـه کارکرد تعرفه باید به صورت بسـیار 
کارشناسـانه مـورد اسـتفاده قرار گیـرد، تصریح می کند: 
تعرفـه بایـد از تولیدکننـده حمایت واقعی داشـته باشـد 

بـه گونـه ای کـه مصرف کننـده واقعی نیز ضـرر نکند.
بـرای حمایـت از تولیـد داخلـی بایـد بـه تولیدکننـده 
تسـهیالت و یارانـه پرداخـت کـرد و یـا حمایت هـای 
داخلـی  تولیدکننـده  اگـر  امـا  داد.  انجـام  تعرفـه ای 
علی رغـم حمایـت، چندین سـال کاالی بـدون کیفیت 
تولیـد کـرد کـه مـردم هـم از آن راضـی نبودنـد بایـد 

کنـار بکشـد.
بـرای  تعرفـه  وضـع  بنابرایـن  می کنـد:  تأکیـد  وی 
حمایـت از صنایـع می توانـد مفیـد باشـد مشـروط بـر 
اینکـه دولـت اطالعـات کافـی از صنایـع داخلـی خود 
داشـته باشـد تـا بتواند صنایع مناسـب را بـرای حمایت 
انتخـاب و سیاسـت های منطقـی را در جهـت توسـعه 
بنگاه هـای رقابتـی تعییـن کنـد و بـا ارائه مشـوق هایی 

سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجـی را افزایـش دهـد.
محمـود بهشـتیان بـا اشـاره به اینکـه اگر دیـوار تعرفه 
بـاال رود عمـاًل قاچـاق افزایـش پیـدا می کنـد، گفـت: 
نبایـد هزینـه حمایت از صنایع را مصرف کننـده بپردازد. 
از سـوی دیگـر کاالیی کـه در داخـل تولید نمی شـود، 
نبایـد تعرفـه باالیـی داشـته باشـد. میـزان تعرفه هـای 
وضـع شـده در طـول زمان نباید نوسـان زیادی داشـته 
باشـد و باعث سـردرگمی صادرکنندگان و واردکنندگان 

شود.

جذب سرمایه گذاران ریسک پذیر
کشـور بـرای توسـعه تولیـدات بـه سـرمایه گذار احتیاج 
فعالیت هـای  در  ایـران  در  دارد. سـرمایه های موجـود 
سـرمایه گذاری  واردات  یـا  پـول  تجـارت  تجـاری، 
می شـوند که در کوتاه مدت به سـود برسـند بنابراین در 
بخش هـای تولیدی سـرمایه گذاری صـورت نمی گیرد. 
در حالـی کـه کشـور بیشـتر بـه سـرمایه ریسـک پذیر 
احتیـاج دارد؛ یعنی سـرمایه ای که در بخش کشـاورزی 

و صنعـت ریسـک کند.
محمدقلـی یوسـفی اقتصـاددان می گویـد: بـرای جذب 
شـرکت های خارجـی بـه داخـل کشـور بایـد بـه آنهـا 
امتیـاز دهیـم. برخـی اوقـات نیـاز داریـم کـه ایـن کار 
را انجـام دهیـم حتـی اگـر مجبـور بـه رانـت شـویم 
بایـد کاری کنیـم کـه سـرمایه گذار خارجـی در داخـل 
سـرمایه گذاری کنـد، بایـد نیـاز بلندمـدت کشـور مورد 

توجـه قـرار گیرد.
اگـر دولتمـردان اسـتراتژی بلندمـدت داشـته باشـند به 

جـای اینکه رانـت را در اختیار واردکننـده قرار دهند که 
کاال بـه داخـل کشـور وارد کنـد می تواننـد رانـت را در 
اختیـار سـازنده قـرار دهند تا سـازنده خارجـی در داخل 
کشـور بـه تولید کاال اقـدام کنـد. باید منافـع بلندمدت 
سـرمایه گذار خارجـی مـورد توجـه قـرار گیـرد، در این 
صـورت حتـی صنایـع کارخانه ای بـرای مـا از نفت هم 
مهم تـر اسـت زیـرا عـالوه بـر اشـتغال، تکنولـوژی را 
هـم بـه داخـل کشـور منتقـل می کننـد. ضمـن اینکه 

بـا مشـکالت تحریم هـم مواجه نیسـتند.

و  آمریـکا  ایاالت متحـده  تجـاری  پیشـینه 
چین

۲5 سـال پیـش روابـط تجـاری آمریـکا و چیـن بـه 
گونـه ای بـود کـه چیـن بـه بـازار آمریـکا نیـاز مبـرم 

 ميـزان تعرفه هـای وضع شـده در 
طـول زمـان نبايـد نوسـان زيادی 
داشـته باشـد و باعـث سـردرگمی 
صـــادركنندگان و واردكننــدگان 

. د شو

تعرفـه، ابـزاری برای حركـت دادن 
جامعـه بـه مسـير صحيـح بـرای 

توليـد داخلـی بهتر اسـت.

كاركـرد تعرفـه بايـد بـه صـورت 
اسـتفاده  كـارشنــاسانه مـــورد 
قــرار گيـــرد، بـه گــونه ای كــه 
مصرف كننـده واقعـی ضـرر نکند.
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تأمیـن می شـد.  آمریـکا  از  نیازهـای چیـن  داشـت و 
از سـال ۱۹7۸ چینی هـا  و  ایجـاد تحـوالت  از  پـس 
بـر روی سـرمایه گذاران  را  آرام آرام دروازه هـای خـود 
خارجـی بـه خصـوص سـرمایه گذاران آمریکایـی بـاز 
کردنـد. ایـن مسـئله بـه ضـرر آمریـکا تمام شـد. چین 
بـه واسـطه ایـن سـرمایه گذاری ها برنامـه تولیـد برای 
صـادرات خود را رونق بخشـید و بـه تولیدکنندگانی که 
5۰ تـا 6۰ درصـد صـادرات داشـتند معافیـت ۲۰ سـاله 
اعطـا کـرد. همچنیـن زیرسـاخت هایی بـا اقسـاط ۱5 
سـاله در اختیار کسـانی کـه تولید برای صـادرات انجام 

می دادنـد قـرار داد.
تـا ۱۰ سـال پـس از ایـن تاریخ هنـوز صـادرات آمریکا 
بـر چیـن فزونـی داشـت. امـا پـس از آن بـه تدریـج 
صـادرات چیـن بـه سراسـر دنیـا و از جملـه آمریـکا 

افزایـش یافـت به گونـه ای کـه در حال حاضـر آمریکا 
حـدود 5۰۰ میلیـارد دالر کاال از چیـن وارد می کنـد. 
رقمـی حـدود ۲35۰  چیـن در سـال ۲۰۱6 و ۲۰۱7 
میلیـارد دالر صـادرات و حـدود  ۲۱۰۰ میلیـارد دالر 
واردات داشـته اسـت. هم اکنـون صـادرات اقتصاد چین 
حـدود ۲5۰ میلیـارد دالر بـر وارداتـش برتـری دارد و 
در حـال حاضـر ایـن رقـم را از بانک های دنیـا طلبکار 
اسـت. اقتصـاد چین بیشـتر اقتصادهای منطقـه آفریقا، 
آمریـکای التیـن، خاورمیانه و حتی اروپـا را تحت تأثیر 
خـود قـرار داده اسـت. چیـن در حـال حاضـر در اکثـر 
شـهرهای بـزرگ دنیـا شـهرک چینـی ایجـاد کـرده و 
در ایـن شـهرک ها کاالهـای درجه یـک و ارزان قیمت 
تولیـدی خـود را بـه فـروش می رسـاند. همچنیـن این 
کشـور کلیه بازارهای آمریـکا در اندونـزی، کره جنوبی، 

ژاپـن و اسـترالیا را تحـت تأثیـر قرار داده اسـت.
در حـال حاضـر سیاسـت مالـی و اقتصـادی آمریـکا 
بـر پایـه امانـت داری اسـت و بـه قـدری به مـردم دنیا 
می کنـد.  ارتـزاق  محـل  ایـن  از  کـه  اسـت  بدهـکار 
هم اکنـون واردات آمریـکا بـر صـادرات آن فزونی دارد. 
امـا از آنجایـی کـه بانک های آمریـکا با دنیـا ارتباطات 
خوبـی دارنـد پول هـای سـرگردان مـردم دنیـا در ایـن 
بانک هـا بـه امانـت گذاشـته می شـود و آمریکایی هـا 
از ایـن پـول بهره بـرداری می کننـد. هم اکنـون آمریـکا 
7۰۰۰ میلیـارد دالر بـه کل دنیـا بدهـکار اسـت. ایـن 
اکثـر  کـه  اسـت  امانتـی  پول هـای  شـامل  بدهـی 
کشـورهای نفت خیـز دنیـا در بانک هـای آمریـکا بـه 

گذاشـته اند. امانـت 
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راهکارهای حمایت از تولید داخلی در کشورهای مختلف کدامند؟

تعرفه، ابزاری برای کنترل واردات

دولت هـا بـرای حمایـت از تولیـدات داخلـی به وضع 
برخـی تعرفه هـا بـر ورود کاالهـای خارجی متوسـل 
می شـوند تـا تولید کاالهـا در داخـل افزایـش یابد و 

بتواننـد بـا کاالهـای خارجی رقابـت کنند.
بـرای کشـورهای عضـو سـازمان تجـارت جهانـی 
)WTO( تعرفه هـا تقریبـاً برداشـته شـده و اگر هم 
برداشـته نشـده اسـت تعرفه هـا تقریبـاً بـرای تمامی 

آنها یکسـان اسـت.
مسـئله رقابـت در تولیدات همگن در میان کشـورها 
بسـیار باالسـت و کشـورهای مختلف عضو سازمان 
تجـارت جهانـی سـعی می کنند هزینه تولیـدات خود 
را کاهـش و بهـره وری را افزایـش دهنـد تـا به این 
ترتیـب در صـادرات بیـش از واردات موفـق شـده و 

تـراز تجـاری مثبتی ارائـه دهند.
و  فـوالد  تعرفه هـای  آمریـکا،  رئیس جمهـور  اخیـراً 
آلومینیـوم ورودی بـه ایـن کشـور را افزایـش داده 
اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه بـر اسـاس قوانیـن 
سـازمان تجـارت جهانـی هیـچ کشـوری نمی توانـد 
تعرفه هـا را بـه میـل خـود کاهش یـا افزایـش دهد.

بر اسـاس اصل دولـت کامله الوداد کلیه کشـورهای 
عضـو سـازمان تجارت جهانی مشـمول یک قانون و 
مقـررات قرار می گیرنـد. چنانچه قرار باشـد تعرفه ای 
بر روی یک نوع کاال گذاشـته شـود سـایر کشـورها 
هـم بایـد همـان تعرفـه را بـر روی کاالهـای خـود 
قـرار دهند. متأسـفانه آمریکا سال هاسـت کـه از این 
قانـون تبعیـت نمی کنـد. همچنیـن فرانسـه نیـز از 
ایـن قانـون تبعیـت نمی کنـد و تعرفه های بسـیاری 
را بـرای محصـوالت کشـاورزی خـود منظـور کرده 

است.
در ایـران، تعرفـه ابزاری بـرای کنترل واردات اسـت 
البتـه تعرفـه زمانی می تواند مؤثر باشـد کـه تولیدات 
داخلـی بـه لحـاظ کیفیـت، کمیـت و قیمـت قابلیت 
رقابـت بـا کشـورهای طرف تجاری را داشـته باشـد 
امـا چنانچـه هـدف از افزایـش تعرفه هـای گمرکـی 
بـر واردات، حمایـت از تولیـدات داخلـی اسـت بایـد 
پیـش از آن ضرورت هایـی در کشـور ایجـاد شـود. 
در حقیقـت ایـن ضرورت هـا ایجـاب می کنـد کـه 
تولیـدی و مولـد کشـور در وضعیـت  شـرکت های 

مناسـبی قـرار گیرنـد. بـه عبارتـی گرفتـار قوانین و 
مقـررات دسـت و پاگیـر و تغییـر مـداوم قیمت هـا 

. شند نبا
کاالهـای  روی  بـر  تعرفه هـا  بیشـترین  متأسـفانه 
خـام، مـواد نیمـه سـاخته و یـا ماشـین آالت مـورد 
نیـاز اسـت. بـرای مثال اگر قرار باشـد تعرفـه باالیی 
بـر روی واردات فـوالد گذاشـته شـود، هزینـه تولید 
کارخانه هـای مـورد نیـاز به مـواد اولیه فوالد بسـیار 
افزایـش پیـدا می کنـد در نتیجـه کاالی تولیدی آنها 
امـکان رقابـت با کاالهای خارجی را نخواهد داشـت. 
بنابرایـن تعرفـه باید با دقت، محاسـبه و وضع شـود.

البتـه کشـور ایران بیشـتر در تولید مواد اولیـه و مواد 
کانـی مزیـت نسـبی دارد کـه ایـن کاالهـا مزیـت 
تکنولوژیکی نیسـتند. اما کشـورهای پیشـرفته دارای 
مزیـت تکنولوژیکـی و اقتصـاد دانش بنیان هسـتند.
بـا توجه بـه اینکـه ایران نیـز جزو کشـورهای عضو

 WTO نیسـت سـایر کشـورها می تواننـد هـر نوع 
تعرفـه ای را بـر صـادرات ما وضـع کنند. بـرای مثال 
تـا چند سـال پیـش پسـته ایـران بـه آمریـکا صادر 

   ] دكتر محمود جام ساز؛ اقتصاددان [

تعـرفه های تجاری
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می شـد امـا بـه یک بـاره دولت آمریـکا مالیـات 3۰۰ 
ایـران اعمـال کـرد و  بـر واردات پسـته  درصـدی 
علی رغـم اینکـه پسـته ایـران کیفیت بسـیار باالیی 
را دارد نتوانسـت در آن بـازار رقابـت کنـد همچنیـن 
کشـورها  بـرای  سیاسـی  ابـزار  نوعـی  تعرفه هـا 
محسـوب می شـوند تا بتوانند به واسـطه ابـزار تعرفه 
تفوق و اقتدار خود را بر دیگر کشـورها تحمیل کنند.

مسـئله رقابت پذیـری فقـط بـه عامل تعرفـه محدود 
نمی شـود. از آنجایـی که اقتصـاد ایران یـک اقتصاد 
دولتـی اسـت و شـرکت های دولتـی کـه سـه برابـر 
بودجه کل کشـور را در اختیـار و بهره وری پائینی نیز 
دارنـد، این بهـره وری پایین هزینه قیمت تمام شـده 
را افزایـش می دهـد. در کنـار ایـن مسـئله اکثـر این 
شـرکت ها با اشـباع نیروی انسـانی مواجه هستند که 
این اشـباع سـبب کاهش بازدهی سـرمایه می شـود.

نظـر  هـر  از  کـه  بخش خصوصـی  میـان  ایـن  در 
نسـبت بـه بخـش دولتـی کوچک تـر اسـت از توان 
بسـیار باالیـی در ایجـاد انگیـزه در تولید، شـکوفایی 
اسـتعدادها و ابداعـات برخوردار اسـت امـا از آنجایی 
مقـررات  سـنگین  سـایه  زیـر  بخـش  ایـن  کـه 
سرسـخت و بازدارنـده اقتصـاد دولتـی قـرار گرفتـه 
اسـت، بـه شـدت تضعیـف شـده اسـت. بـرای مثال 
در دولـت نهـم و دهـم کـه درآمـد ارزی افزایـش 
زیـادی پیـدا کـرده بـود بـا سـیل واردات بـه کشـور 
از هـر نوعـی مواجـه شـدیم بـه همیـن دلیـل اکثـر 
کارگاه هـا و کارخانه هـای کشـور بـا مشـکل مواجـه 
شـدند. در حالـی کـه بایـد بـرای آن نـوع از کاالهـا 
تعرفه هـای گمرکـی بسـیار شـدید قـرار می دادنـد 
تـا حداقـل کاالهـای خارجـی گران تـر از کاالهـای 
ایرانـی تمـام شـود امـا ایـن کار بـه دالیل سیاسـی 
انجـام نشـد. بنابراین تعرفـه می تواند بـه عنوان یک 
عامـل سیاسـی در اختیـار دولت هـا قـرار گیـرد تا در 

مواقـع لـزوم از آن اسـتفاده شـود.
چنانچـه به دنبال بهبود وضع اقتصاد کشـور هسـتیم 
و قصـد داریـم رفاه اقتصادی و اجتماعی را در کشـور 
افزایـش دهیـم بایـد بـه الزامـات علم اقتصـاد توجه 
کنیـم. در اقتصـاد دولتـی بـه هیـچ عنـوان از قوانین 
قیمت هـا  نمی شـود.  پیـروی  اقتصـاد  علـم  مسـلم 
همیـن  و  می شـود  تعییـن  دسـتوری  صـورت  بـه 
امـر بـازاری را کـه فضایـی داشـته باشـد، بـه وجود 

نمی آورد.
و  اندیشـمندان  کـه  اسـت  ایـن  کار  الزمـه 
سیاسـت گذاران، اقتصـاد دولتـی را از پایـه متحـول 
کننـد بـه نحـوی کـه دخالت هـای حداکثـری دولت 
بـه دخالت هـای حداقلـی مطلـوب تبدیـل شـود. در 
ایـن صـورت می توانیـم بـا بـه وجـود آوردن یـک 
کاهـش  و  کار  و  کسـب  جهـت  مناسـب  محیـط 
بهبـود  و  سیاسـی  اقتصـادی،  مالـی،  ریسـک های 
وضـع و اجـرای قوانیـن، فضایـی را بـه وجـود آوریم 
کـه اقتصـاد به صـورت آزادانـه عمل کنـد و در نبود 
طـور  بـه  سـرمایه  آزاد  جریـان  قیمت هـا،  تثبیـت 
طبیعـی شـکل گیـرد و بـه بخش هایـی کـه نیـاز 

واقعـی اقتصـاد اسـت، هدایـت شـود.

تجربـه بسـیاری از کشـورها در مورد وضـع و اجرای 
اقـدام  ایـن  می دهـد  نشـان  تجـاری  تعرفه هـای 
در صورتـی کـه بـر اسـاس یـک برنامـه هدفمنـد و 
منطبـق بر اصـول و قواعـد صحیح اقتصـادی انجام 
شـود، می توانـد بـه تحقـق اهـداف و سیاسـت های 
بازرگانـی کمک کنـد، هر چند که از دیـدگاه تجارت 
آزاد مغایـر با اصول و معیارهای پذیرفته شـده اسـت.
 ایـن ابزار یعنی تعرفه های تجـاری یا به عبارت بهتر 
تعرفه هـای گمرکـی از چنـان قدرتی برخوردار اسـت 
کـه حتی کشـورهای توسـعه یافته و پیشـرفته جهان 
نیـز بـا وجـود عضویـت در سـازمان های بین المللـی 
نظیـر سـازمان تجـارت جهانی که کشـورهای عضو 
را از برقـراری هـر نـوع تعرفه و موانع تجـاری خارج 
از قواعـد ایـن سـازمان منـع می کنـد، هـر از چندگاه 
بـه خاطـر حفـظ منافع تجـاری خـود اقدام بـه وضع 
و اجـرای تعرفه هـای سـنگین بـر روی واردات کاال 
از سـایر کشـورها می کننـد که نمونـه بـارز آن اقدام 
اخیـر دولـت آمریـکا در خصـوص وضـع تعرفه های 
گمرکـی بـر واردات کاال از کشـورهای اروپایـی و 

عکس العمـل اروپاییـان در ایـن مورد اسـت.
اساسـاً برقـراری هـر نـوع تعرفـه گمرکـی بـر روی 
واردات کاال بـا دو هـدف مهـم صـورت می گیرد که 
نخسـتین هدف، حمایت از تولیـدات داخلی و تقویت 
تـوان فعـاالن اقتصـادی در برابـر واردات بی قیـد و 
کاالهـای  انبـوه  واردات  متأسـفانه  اسـت.  شـرط 
بی کیفیـت طـی سـال های گذشـته در کشـور مـا به 
دلیـل پاییـن بـودن تعرفه هـای بازرگانـی، رویـه ای 
مرسـوم و جاری بوده و لطمات و آسـیب های بسـیار 
زیـادی بـر پیکـر تولیـد و تولیدکننـده وارد سـاخته 
اسـت، هـر چنـد کـه مسـئوالن امـر بـه مقتضـای 
شـرایط اقتصـادی بـا بـاال بـردن میـزان تعرفه هـا، 
کوشـیده اند تـا از صنایـع داخلـی و تولیدکننـدگان 
کشـورمان حمایـت کننـد. در ایـن ارتبـاط افزایـش 
تعرفـه واردات خودروهـای سـواری با هـدف حمایت 
ایـن  گونـه  از  نمونـه ای  داخلـی  خودروسـازان  از 

تصمیمـات اسـت.
و  دولـت  توجـه  مـورد  بیشـتر  کـه  دوم  هـدف 
سیاسـت گذاران اقتصـادی قـرار دارد، کسـب درآمـد 
از ناحیـه تعرفه هـای تجـاری و گمرکی اسـت. طبق 
از  آمارهـای گمـرک، در سـال ۹6 درآمـد حاصـل 
دریافـت حقـوق ورودی و در واقـع تعرفـه تجاری به 
اضافـه مالیـات بر ارزش افـزوده در کشـورمان بالغ بر 
3۸ هـزار میلیارد تومان بوده اسـت که پس از فروش 

نفت و مالیات سـومین منبع درآمد کشـور محسـوب 
می شـود، امـا همـان طـور کـه پیش تـر اشـاره شـد، 
هـدف اصلـی از اعمـال تعرفه های تجـاری، حمایت 
از تولیدکننـدگان و همچنیـن عرضه کنندگان کاال در 

اسـت. بازار 
 ماجـرای واردات بی رویـه کاال از برخی کشـورها در 
سـال های اخیـر کـه موجـب کسـادی کار بسـیاری 
از تولیدکننـدگان و فروشـندگان شـده اسـت، اگـر 
بـا اعمـال تعرفه هـای مناسـب و بازدارنـده مدیریت 
و  تولیدکننـده  و  تولیـد  وضعیـت  شـاید  می شـد، 

همچنیـن حـوزه اشـتغال چنیـن نبـود.
صرف نظـر از مزایـا و معایـب نظـام تعرفه گـذاری در 
فرایندهـای تولید و تجـارت، اکنون با خـروج آمریکا 
از برجـام و برگشـت تحریم هـای این کشـور، به نظر 
می رسـد کـه یکـی از راه هـای مقابله با اثـرات منفی 
افزایـش فشـارهای اقتصادی، بازنگـری جدی دولت 
در بحـث تعرفه هـای گمرکـی بسـیاری از کاالهـای 
غیرضـرور بـا هـدف حمایـت از تولید ملـی و کاالی 

ایرانی اسـت.
بحـث جلوگیـری از واردات کاالهـای دارای تولیـد 
بـارزی اسـت  نمونه هـای  از  مشـابه داخلـی یکـی 
سـایر  و  تجـارت  توسـعه  سـازمان  مسـئوالن  کـه 
آن،  بـه  ورود  بـا  می تواننـد  اجرایـی  دسـتگاه های 
زمینـه را بـرای تقویـت تولیـد و رونـق فعالیت هـای 
تجـاری فراهـم سـازند و در صـورت امـکان بـا باال 
بـردن میـزان تعرفـه گمرکـی آنهـا، موجبـات بهبود 

شـرایط اقتصـادی کشـور را فراهـم سـازند.
فهرسـت کاالهـای وارداتـی کـه از سـوی گمـرک 
کشـورمان منتشـر می شـود حـاوی تعـداد زیـادی از 
اقـالم و کاالهایـی اسـت که از سـایر کشـورها وارد 
ایـران می شـود و غالبـاً جـزو کاالهایـی اسـت کـه 
جنبـه مصرفـی دارد و نبـود آنهـا هیـچ کمبـودی در 
بـازار ایجـاد نمی کنـد. شناسـایی این گونـه کاالها و 
اعمـال تعرفه های سـنگین تجـاری بـر روی واردات 
آنهـا راه حل مناسـبی اسـت که به هر حـال در بحث 
ایـران  تحریم کننـدگان  اقتصـادی  منافـع  تحدیـد 

بی تأثیـر نخواهـد بـود.
بـه یـاد داشـته باشـیم کـه همـواره دسـتاوردها و 
موفقیت هـای بـزرگ از دل تنگناهـا و فرصت هـای 
اسـتثنایی بیـرون می آینـد و متأسـفانه مـا تاکنـون 
فرصت هـای زیـادی را از دسـت داده ایـم. ایـن بـار 

هوشـیار باشـیم.

با هدف حمایت از کاالی ایرانی در شرایط جدید اقتصادی
 باید صورت گیرد؛

بازنگری در تعرفه های گمرکی
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دریــا

حمل ونقل دریایی 
آهسته و پیــوسته
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دريــا

کشمکش در بازار تجارت فله خشک به کجا می انجامد؟

نقش چین در تعیین
 سهم برندگان و بازندگان

تحلیلگـران در گزارش هـای خـود اذعـان کرده انـد که 
بـا اعمـال تعرفـه گمرکـی، واردات فـوالد و آلومینیـوم 
از چیـن توسـط دولـت آمریـکا و متقاباًل اعمـال تعرفه 
فله خشـک  بـازار  چیـن،  جانـب  از  روغنـی  دانه هـای 
آشـفتگی هایی را تجربـه خواهـد کـرد کـه از احتمـال 
انجـام اقدامـات تالفی جویانـه نـه فقـط از سـوی چین 
بلکـه از سـوی کشـورهای دیگـر در اروپـا و همچنیـن 
آسـیا ناشـی می شـود. در حال حاضر این تقابل، سـطح 
تجـارت را در پایین تریـن سـطوح نگـه داشـته اسـت.

بـدون شـک چیـن در بـازار تجـارت فله خشـک نقش 
بسـیار بـزرگ و غیرقابـل انـکاری دارد و هرگونه تغییر 
و تحـول در سیاسـت های بیـن ایـن کشـور و سـایرین 
و یـا هرگونـه برنامـه و قانـون اجرایـی در داخـل ایـن 
کشـور مبادالت تجاری بازار فله خشـک را مسـتقیم یا 
غیرمسـتقیم تحت تأثیر قرار خواهـد داد. تصمیم دولت 
چیـن بـرای اعمال یک تعرفـه ۲5 درصدی بـر واردات 
دانه هـای روغنـی از آمریکا، مسـیر تجـاری واردات این 
محصـول بـه چین را به سـمت برزیـل و آرژانتین تغییر 
خواهـد داد. در ایـن صـورت، تقاضـای تن مایـل برای 
هندی سـایز  و  سـوپراماکس  پاناماکـس،  فله بر هـای 

زغال سنگ و سنگ آهن
ابتـکار چیـن در زمینه پـروژه کمربنـد و راه۱ که پیش تر 
»یـک کمربنـد، یک راه« نامیـده می شـد، در درازمدت 
بـه حمل ونقل فله خشـک رونـق می دهـد. دولت چین 
بـرای توسـعه زیرسـاخت ها در جهـت بهسـازی جـاده 
ابریشـم قرن شـانزدهم کـه چین را به آسـیای مرکزی 
و خاورمیانـه را بـه اروپا وصل می کنـد و راه آبی اتصال 
چین و آسـیای جنوب شـرقی به شـرق آفریقـا را ایجاد 
می کنـد، در حـال برنامه ریـزی جهـت سـرمایه گذاری 
اسـت. BRI شـامل سـاخت سـازه های جدیدی چون 
بنـادر، جاده هـا، خطـوط راه آهـن، نیروگاه هـا و خطـوط 
لولـه خواهـد بـود. بـرآورد هزینـه انجـام ایـن پـروژه 
تاکنـون بالـغ بـر هشـت تریلیـون دالر تا سـال ۲۰۲۰ 
بـوده اسـت. محدود کـردن فعالیت معادن زغال سـنگ 
و سـنگ آهن چیـن هم زمـان بـا اقدامـات ایـن کشـور 
جهـت کاهـش آلودگـی محیط زیسـت باعـث خواهـد 
شـد کـه ایـن کشـور نیـاز خـود را در ایـن بخـش از 
طریـق واردات برطـرف کنـد. در ایـن راسـتا، عمـده 
کشـورهای صادرکننـده سـنگ آهن بـه چیـن، برزیل و 
اسـترالیا هسـتند. همچنین تاکنون واردات زغال سـنگ 

افزایـش خواهـد یافـت. از سـوی دیگر تصمیـم آمریکا 
بـرای اعمال تعرفه بـر واردات کاال هـای صنعتی چینی 
بـه منظور تشـویق تولیـد داخلی به پیکـره تقاضای تن 

مایـل در مـواد خـام اصلی آسـیب وارد خواهـد کرد.
اعـالم  گزارشـی  در  بانچروکاسـتا  تحقیقاتـی  گـروه 
کـرد کـه در سـال ۲۰۱7، چیـن پنـج میلیون تـن ذرت 
خوشـه ای از آمریـکا وارد کـرد، اما در سـال ۲۰۱۸ رقم 
واردات مذکـور بسـیار کاهـش خواهـد یافـت، چـرا که 
بخـش اعظمـی از نیـاز بـه ذرت خوشـه ای از سـاحل 
شـرقی آمریـکای جنوبـی و منطقـه مدیترانـه و دریای 
امضـای  بـا  ترامـپ  دولـت  می شـود.  تأمیـن  سـیاه 
تفاهم نامـه ای کـه از 6۰ میلیـارد دالر تعرفه جدید برای 
محموله هـای وارداتـی از چیـن رونمایی می کـرد، آینده 
کشـتیرانی فله خشـک را در هالـه ای از ابهـام فرو برد، 
اثـرات مثبـت و منفـی ایـن طـرح در میان مـدت بـروز 
خواهـد کـرد و در این میان سـهم بازنـدگان و برندگان 

بـه نظـر برابـر می آید. 
در ادامـه بخش هـای مختلف بـازار فله خشـک را مرور 

می کنیم.

  ] الهام قربانی  [ 
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امضـــای  بـا  تــــرامپ  دولـت 
تفاهم نامـه ای كـه از 60 ميليارد دالر 
محموله هـای  بـرای  جديـد  تعرفـه 
وارداتـی از چيـن رونمايـی می كرد، 
آينـده كشـتيرانی فله خشـک را در 

هالـه ای از ابهـام فـرو بـرد.

شـرايط آب و هوايـی گرچـه منجر 
بـه تضعيـف اقتصـاد می شـود اما 
در كل بـه رونـق تجـارت فلـه در 

سـطح جهـان كمـک خواهـد كـرد.

بـا کیفیت به چین همـواره از اسـترالیا، آمریکا، آفریقای 
جنوبـی، کلمبیـا و سـایر صادرکننـدگان در سراسـر دنیا 
صـورت می گرفـت که با توجـه به سیاسـت های چین، 
میـزان واردات ایـن کشـور  افزایـش خواهد یافـت و به 
نوبـه خـود موجب افزایش شـاخص تن- مایـل و رونق 

بـازار حمـل فله خواهد شـد.
در سـال ۲۰۱7، صـادرات زغال سـنگ ایاالت متحـده 
بالـغ بـر ۹7 میلیـون تن گزارش شـده اسـت که رشـد 
6۱ درصـدی نسـبت به سـال ۲۰۱6 را نشـان می دهد. 
صـادرات بـه آسـیا بیـش از دو برابـر شـده و از ۱5/7 
میلیـون تـن در سـال ۲۰۱6 بـه 3۲/۸ میلیـون تـن در 
سـال ۲۰۱7، رسـیده اسـت، اگرچه کشـورهای اروپایی 
همچنـان بزرگ ترین مقصـد صـادرات از ایاالت متحده 
هسـتند. بـا توجـه بـه سیاسـت های آمریـکا در جهـت 
اعمـال تعرفـه گمرکـی بـرای کاالهـای خارجـی در 
چنانچـه  خـود،  داخلـی  تولیـد  از  حمایـت  راسـتای 
کشـورهای دیگـر بـه مقابلـه برخیزنـد قطعاً صـادرات 
زغال سـنگ ایاالت متحـده همچـون دوره پنـج سـاله 
پیـش از ۲۰۱7 رونـد نزولـی را در پیـش خواهد گرفت. 

)نمـودار ۱(
کالرکسـونز پیش بینـی می کنـد کـه در سـال ۲۰۱۸ 
نسـبت به سـال ۲۰۱7 تجارت زغال سـنگ کک رشـد 
چهار درصدی و تجارت سـنگ آهن رشـد سـه درصدی 
خواهـد داشـت. بـا توجـه به اینکـه تجارت سـنگ آهن 
بـر روی قراردادهـای بلندمـدت در مسـیرهای برزیل و 
اسـترالیا به چین توسـط کشـتی های کیپ سـایز تمرکز 
ایـن بخـش بـه  طـور فزاینـده ای  دارد و درآمدهـای 
آن  پـی  در  مالـکان کشـتی همـواره  اسـت،  ناپایـدار 
هسـتند کـه بـا تنوع بخشـی به سـرویس های خـود به 

اهـداف ثابـت و پایـداری دسـت یابند.
در کل بـازار تجارت سـنگ آهن و زغال سـنگ با وجود 
پـر چالـش بـودن، آینـده تاریکـی پیـش روی نخواهـد 
داشـت چـرا کـه همـواره تقاضـا بـرای آن از سـوی 

کشـوری چـون چیـن بـه میـزان کالن وجـود دارد.

غات
پیش بینی هـا حاکـی از آن اسـت کـه طـی دهـه آتـی 
رشـد پایدار و مناسـب تجـارت جهانی غـالت کماکان 
ادامـه خواهـد یافت. تجارت غالت با توجـه به تغییرات 
زیسـت محیطی بـه عنـوان نقطـه روشـنی در بخـش 
فله خشـک پس از یک دهه رشـد پایدار و مناسب توجه 
خیلـی از مالـکان کشـتی را به خـود جلب کرده اسـت.
اصلـی  زغال سـنگ حوزه هـای  و  اگرچـه سـنگ آهن 
در تجـارت فلـه هسـتند، امـا تجـارت پر رونـق غالت 
درآمـد  کسـب  مهـم  عامـل  گذشـته  سـال های  در 
بـرای  بـه ویـژه  اپراتورهـا،  بـرای مالـکان کشـتی و 
کشـتی های پاناماکـس در مسـیرهای تجـاری طوالنی 
محمـوالت  مـورد  در  جرثقیـل  دارای  کشـتی های  و 
منطقـه ای بـوده اسـت. همچنیـن رشـد تقاضـا بـرای 
غـالت در کشـورهای آفریقایـی و آسـیایی بـر رونـق 

بـازار غـالت خواهـد افـزود.
بـر اسـاس اطالعـات مؤسسـه کالرکسـونز، نرخ رشـد 
دانه هـای  )شـامل  غـالت  تجـارت  سـاالنه  ترکیبـی 
دانه هـای درشـت( در طـول دهـه  روغنـی، گنـدم و 
گذشـته بالـغ بـر 5/3 درصـد بـود کـه در کل حـوزه 
تجـارت فله خشـک در مقـام دوم پـس از سـنگ آهن 

قـرار گرفتـه اسـت.
  Pan Ocean شـرکت های  اخیـر  سـال های  در 
واسـطه ها،  طریـق  از  کـه  کردنـد  و Bahri اعـالم 
برنامـه توسـعه تجـارت غـالت را دارنـد در حالـی کـه 
لجسـتیک  مرکـز  یـک   Star Bulk  شـرکت های
در جنـوا ایجـاد کـرده اسـت تـا بـه چارترهـای غالت 
  Cargill نزدیک تـر باشـد. بر اسـاس اظهار مؤسسـه
ایـن اقدام ها حاکی از پیش بینی رشـد سـاالنه سـه الی 

چهـار درصـدی بـرای پنـج سـال آینده اسـت.
پیش بینـی   )IGC( غـالت۲   بین المللـی  شـورای 
کـرده اسـت کـه تجـارت غـالت در سـال زراعـی 
۲۰۲۲ تـا ۲۰۲3 بـه اوج 555 میلیـون تـن برسـد. 
ایـن آمـار برخـی از فرضیه هـا همچـون روند رشـد 

نمودار-1 صادرات ذغال سنگ آمریکا به تفکیک مقصد از سال 2010 تا 2017



خشک سـالی جهانـی تأثيـر كاملـی 
بـر اقتصاد گذاشـته اسـت. در واقع 
كمبود آب بر محل ايجاد كسـب وكار 
اثـر می گـذارد و كشـورهايی كه به 
دسترسـی  بيشـتری  آبـی  منابـع 
دارنـد، زراعـت وافـری دارنـد و بـر 
در  زمينـه  ايـن  در  كـه  ملت هايـی 

مضيقـه هسـتند فائـق می آيند.
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وقتـی از آب جهـت تأمیـن غـذا و آشـامیدن صحبـت 
می شـود، منابـع تأمیـن آن در جهـان نامحـدود اسـت 
و فقـط بایـد در سـطح جهـان مدیریـت شـود. اکنـون 
خشک سـالی جهانـی تأثیـر کاملی بـر اقتصاد گذاشـته 
اسـت. در واقـع کمبـود آب بـر محل ایجاد کسـب وکار 
اثـر می گـذارد و در نتیجـه کشـورهایی کـه بـه منابـع 
آبـی بیشـتری دسترسـی دارنـد، تولید و زراعـت وافری 
دارنـد و بالطبـع بـر ملت هایـی کـه در ایـن زمینـه در 
مضیقـه هسـتند فائـق می آیند. ایـن موضـوع منجر به 
محـدود شـدن رشـد اقتصادی می شـود. خشک سـالی 
قرن هاسـت کـه زمیـن را آزار داده اسـت، امـا برخی بر 
ایـن باورنـد کـه ایـن دور از خشک سـالی بـا دورهـای 
گذشـته متفـاوت اسـت و بـه همیـن دلیـل در دهـه 
پیـش رو شـاهد سـیل ها و خشک سـالی های بیشـتری 
خواهیـم بـود. پدیـده گرمایـش کره زمین منجـر به آن 
می شـود که مـکان، زمـان و میزان بارش هـا تغییر کند 
و ایـن تغییـرات یعنـی عرضه محصوالت کشـاورزی از 
برخـی نقـاط جهـان به سـایر نقاط کـه در زمینـه تولید 

محصـوالت بـه دلیـل بی آبـی در مضیقه هسـتند.
در هـر حـال، خشک سـالی هزینه هـای زیـادی را بـر 
به طـوری کـه  تحمیـل می کنـد  اقتصادهـای جهـان 
انجمـن جهانـی اقتصـاد )WEF( هزینه خشک سـالی 
را در سراسـر دنیـا بـه دلیـل ضـرر و زیـان در بخـش 
زراعـت و کسـب وکارهای وابسـته حـدود 6 تـا هشـت 

میلیـارد دالر در سـال بـرآورد کـرده اسـت.
تجـارت می توانـد بـه حل مسـئله خشک سـالی کمک 
کنـد. در سـطح جهـان، زمین هـای پهناور قابل کشـت 
و آب کافـی بـرای تولیـد مـواد غذایـی مـورد نیاز بشـر 
وجـود دارد. در آغـاز، مسـئله خشک سـالی در برخـی از 
کشـورهای جهـان، شـادی کشـاورزان کشـورهایی که 
بـا بحـران کم آبـی دسـت و پنجـه نـرم نمی کننـد را 
بـه دنبـال خواهـد داشـت. در نتیجه، کشـورهایی چون 
آرژانتیـن، کانـادا، برزیـل و ایاالت متحـده بیش از پیش 
از صـادرات محصوالت کشـاورزی خود به کشـورهایی 
کـه از کمبـود آب رنـج می برنـد، منتفـع خواهنـد شـد. 
بنابرایـن شـرایط آب و هوایـی گرچه منجـر به تضعیف 
اقتصـاد می شـود امـا در کل بـه رونـق تجـارت فله در 

سـطح جهان کمـک خواهـد کرد.

درآمد کشـتی های فله بر: کاچـی به از هیچی!
کـه  بـود  کـرده  پیش بینـی   Drewry پیش تـر 
ماهـه  سـه  از  فله بـر  کشـتی های  اجـاره  نرخ هـای 
تقاضـای  افزایـش  پشـتوانه  بـه   ۲۰۱۸ سـال  دوم 
سـنگ آهن آسـیا، بهبـود خواهـد یافـت. ایـن مؤسسـه 
در بـازه میان مـدت و بلندمـدت چشـم انداز مشـابهی 
را در تحقیق هـای پیشـین خـود ارائـه کـرده بـود. بـا 
فعالیت هـای سـاخت و سـاز گسـترده ای کـه چیـن در 
جهـت پروژه »یـک کمربند، یـک راه« انجـام می دهد 
بـه طـور حتـم مصـرف فـوالد بیشـتر خواهـد شـد. در 
عیـن حـال، دولت چیـن معـادن غیرکارآمد و بـا میزان 
آلودگـی بـاال را تعطیـل کرده اسـت، بنابرایـن راه برای 
معـادن کارآمدتـر جهـت تولید فـوالد با کیفیـت هموار 
می شـود و تقاضـا بـرای سـنگ آهن با کیفیـت وارداتی 

و  کشـاورزی  و  تجـاری  سیاسـت های  جمعیـت، 
در  را  جهانـی  اقتصـاد  بـه  مربـوط  پیش بینی هـای 
نظـر می گیـرد و شـامل اختـالالت ناشـی از آب  و 
هـوا نمی شـود.  IGC همچنیـن در گـزارش اخیـر 
خـود بـا افـزودن ایـن نکتـه کـه دانه هـای روغنی 
اسـت:  آورده  دارنـد،  نقـش  جهـش  ایـن  در  نیـز 
»بـا توجـه بـه افزایـش تقاضـا در آسـیا و آفریقـا 
پیش بینـی می شـود تجـارت جهانـی در همـه چهار 

بخـش غـالت بـه اوج خـود برسـد«.
عـالوه بـر ایـن، IGC  پیش بینی می کند کـه تجارت 
از ۱45 میلیـون تـن در سـال زراعـی ۲۰۱6 تـا ۲۰۱7 
در سـال زراعـی ۲۰۲۲ تـا ۲۰۲3 بـه ۱7۲ میلیـون تن 
برسـد. این شـورا با اشـاره بـه اینکه برزیـل بزرگ ترین 
صادرکننـده غـالت خواهـد بـود، افـزود: »بـا توجـه به 
اینکـه واردات چیـن دو سـوم کل محمـوالت سـال 
۲۰۲۲ تـا ۲۰۲3 را تشـکیل خواهـد داد، رشـد فزاینـده 
نیـاز آسـیا منجـر بـه ادامـه افزایـش حجم تجـارت در 
طـول پنـج سـال آینـده خواهـد شـد«. بر اسـاس نظر 
برخـی از کارشناسـان این حوزه، تأثیـر تن-مایل از این 
هـم بیشـتر خواهـد بـود چـرا که حجـم محمـوالت از 

جنـوب آمریـکا همچنـان در حـال افزایش اسـت.
بـه ایـن ترتیب می تـوان تجارت غـالت را در دو بخش 
اصلی تـر غـالت تأثیرگـذار شـامل دانه هـای روغنـی و 
گنـدم و غـالت دانه درشـت به طور جداگانـه به صورت 

زیر بررسـی کرد:

 دانه های روغنی
کالرکسـونز پیش بینـی می کند در سـال ۲۰۱۸ نسـبت 
بـه سـال ۲۰۱7 دانه هـای روغنـی رشـد بسـیار خـوب 
پنـج درصـدی داشـته باشـد و بـه ۱55 میلیـون تـن 
برسـد. ایـن رقـم بزرگ تریـن نـرخ رشـد در بیـن همه 

محمـوالت عمـده فله اسـت.
 Pacific شـرکت  مدیرعامـل  اظهـار  اسـاس  بـر 
Basin، دانه هـای روغنـی بیشـترین رشـد را خواهـد 
داشـت. در طول ۱۰ سـال گذشـته رشـد در این بخش 
به طـور میانگیـن هفـت الـی هشـت درصد بوده اسـت 
در حالـی کـه گندم و غالت دانه درشـت در طول همان 
بـازه زمانی رشـد چهـار درصدی داشـتند. محـرک این 
رشـد تغییر عـادات غذایی و مصرف بیشـتر گوشـت به 
ویـژه گوشـت خـوک در جهـان اسـت. ایـن امـر منجر 
بـه آن خواهـد شـد کـه حجـم گسـترده ای از دانه های 
روغنـی بـه عنـوان خـوراک دام از آمریـکای جنوبی به 

چیـن و سـایر بخش هـای آسـیا حمل شـود.

 گندم و غات دانه درشت
بـا توجه به رشـد پایـدار در واردات به اروپـا و خاورمیانه 
به ویژه عربسـتان و ایران، کالرکسـونز در گزارش خود 
پیش بینـی کـرد کـه تجـارت جهانـی گنـدم و غـالت 
دانه درشـت در سـال زراعـی ۲۰۱7 تـا ۲۰۱۸ رشـد دو 
درصـدی داشـته باشـد و بـه حـدود 35۹ میلیـون تـن 

برسد.
این مؤسسـه همچنیـن برآورد کرده اسـت کـه واردات 
بـه خاورمیانـه بـا ۹ درصـد افزایـش بـه 6۰ میلیون تن 

برسـد کـه ۸5 درصد از رشـد تجارت جهانـی غالت را 
در بـر می گیـرد. کاهـش تولیـد گنـدم در ایاالت متحده 
و اسـترالیا توسـط تأمین کننـدگان روس جبـران خواهد 
بـه شـرایط آب و هوایـی مسـاعد در  بـا توجـه  شـد. 
روسـیه، صـادرات از این کشـور بـا ۱7 درصـد افزایش 
بـه 4۲ میلیـون تـن خواهد رسـید، امـا محدودیت های 
زیرسـاختی ایـن رشـد را در آینـده محـدود خواهد کرد. 
برخـی از رسـانه ها خبـر از تصمیـم روسـیه مبنـی بـر 
افزایـش حجـم صـادرات بـه خاورمیانـه و آمریـکای 
التیـن می دهنـد. این کشـور در حـال حاضر صـادرات 

بـه ترکیـه و مصـر را انجـام می دهد.
کالرکسـونز پیش بینـی می کنـد کـه در سـال زراعـی 
آمریـکای  دانه درشـت  غـالت  و  گنـدم  تولیـد  آتـی 
جنوبـی نیـز بسـیار خـوب باشـد، بـه  طـوری  کـه بـا 
بیـش از 5۰ درصـد افزایـش نسـبت بـه سـال زراعـی 
پیـش بـه 6۰ میلیـون تـن خواهـد رسـید. ایـن امـر به 
دلیـل قیمت هـای رقابتی تـر ایـن منطقـه نسـبت بـه 

اسـت. ایاالت متحـده 

خشک سـالی و گرمایـش زمیـن و تأثیـر آن 
بـر تجـارت فله

کارشناسـان بـر ایـن باورنـد کـه پدیـده آب وهوایی در 
سـطح جهـان، آینـده تأمیـن غـذا و آب را تیـره و تـار 
می کنـد و بـر اقتصـاد جهانـی نیز اثـر خواهد گذاشـت. 
کلمبیا، پاکسـتان، سـومالی، اسـترالیا، گواتمـاال، چین و 
کنیـا فقـط برخی از کشـورهایی هسـتند که از شـرایط 

خشک سـالی شـدید رنـج می برنـد.



شماره 250 37فروردین و اردیبهشت  1397 

افزایـش می یابـد. )نمـودار ۲(
در مقایسـه بـا بخش کیپ سـایزها، بخش کشـتی های 
درآمـد  کسـب  شـانس   ۲۰۱۸ سـال  در  کوچک تـر 
بیشـتری دارنـد. درآمدهـای پاناماکس و سـوپراماکس 
پـس از دو سـال در اوج بـودن در مـاه مـارس ۲۰۱۸ 
بـه حـدود ۱4 هـزار دالر در روز رسـید کـه تقریباً بیش 
اوایـل سـال ۲۰۱6  از افتـی را کـه در  از 7۰ درصـد 
نسـبت بـه سـطح میانگین داشـت جبران کـرد. بخش 
هندی سـایز نیـز بهبـود چشـمگیری داشـت و میانگین 
درآمدهـای روزانـه به ۱۰ هـزار و ۸۲ دالر در ماه مارس 
۲۰۱۸ رسـید و ۸۰ درصـد از عقب افتادگی را نسـبت به 
سـطح میانگیـن پیـش از رکـود جبـران کـرد. در کل، 
بخش هـای کوچک تـر، از رشـد تجـارت زغال سـنگ، 
غـالت و فله ُخرد در طول سـال ۲۰۱7 منتفع شـده اند.
بنابرایـن، حتـی در حالـی کـه بـازار کیپ سـایزها دچار 
وقفـه فصلی شـده اسـت، میانگیـن درآمدهـا در بخش 
فلـه بیـش از نیمـی از افـت تاریخـی را کـه نسـبت به 
سـطح میانگیـن رخ داده بود جبران کرده اسـت. گرچه 
تـوازن  شـکل گیری  مسـیر  در  نوسـاناتی  همچنـان 
مجـدد بـازار وجـود دارد امـا بـا نـگاه بـه گذشـته دیده 
می شـود کـه از سـال ۲۰۱6 )سـال اوج کاهش هـا در 
نرخ هـای بخـش حمـل فلـه( بـه بعـد، ایـن بخـش از 
صنعـت حمل ونقـل دریایی در حـال بهبود بوده اسـت. 
لویدزلیسـت در تحلیـل خـود اعالم کرد کـه پیش بینی 
می شـود روند افزایشـی نرخ هـای کرایه حمـل فله برها 
در سـال ۲۰۱۸ ادامه داشـته باشـد، از سـوی دیگر رشد 
نـاوگان در پایین تریـن سـطح خـود طی ۱۰ سـال اخیر 

قـرار خواهـد گرفت.
یـک دهـه از سـال ۲۰۰۸ کـه نرخ هـای کرایـه حمـل 
فله خشـک رونـد نزولـی خـود را آغـاز کـرد، گذشـته 
اسـت. ایـن رکود طوالنی کـه با بحران مالـی هم زمان 
شـده بـود، در ژانویه ۲۰۱6 به اوج خود رسـید. در حالی 
که خیلی ها در شـرایط سـخت بـازار باز پس نشسـتند، 

  )BDI( نگاهـی گذرا به شـاخص فله خشـک بالتیـک
نشـان می دهـد که چقـدر سـقوط قیمت ها شـدید بوده 

و تـا چـه حد بهبود ضعیف و شـکننده اسـت!
بـازار فله خشـک هیـچ گاه بـه شـرایط پیـش از رکـود 
بازنگشـت. در سـال ۱۹۹۹ میانگین شـاخص BDI در 
سـطح ۱33۸ واحـد بـود. در حالـی کـه در اواخر سـال 
۲۰۱7، بـه زور مدیریـت همه جانبـه بـه سـطح ۱5۰۰ 
واحـد رسـید و در خیلـی از مقاطـع سـال ۲۰۱7 سـطح 

ایـن شـاخص از سـطوح سـال ۱۹۹۹ پایین تـر بـود.

کاف سردرگم ناوگان حمل ونقل فله خشک
حاال دیگر کسـی به دنبال بازگشـت به گذشـته نیسـت 
و مالـکان و فعـاالن بخش فله خشـک فقط خرسـندند 
کـه می تواننـد کسـب وکار خـود را بـدون ضـرر و زیان 
مدیریـت کننـد. حـال اینکـه چگونـه بخـش فلـه در 
سـال ۲۰۱۸ شـرایط سـال ۱۹۹۹ را تداعـی می کنـد، 
موضوعـی اسـت کـه بـا نگاه بـه اعـداد و ارقام آشـکار 
می شـود. در حالـی کـه ظرفیت ناوگان فله بـر جهانی از 
۲64 میلیون DWT در سـال ۱۹۹۹ بیش از سـه برابر 
شـده و در سـه ماهه اول سـال ۲۰۱۸ بـه ۸۱7 میلیون 
 DWT رسـیده اسـت، فله برهـا بهره ورتـر نشـده اند 
بلکـه بـار کمتـری را حمل می کننـد. در دهـه ۱۹۹۹ تا 
۲۰۰۸ بـه طـور میانگیـن بـه ازای هـر DWT تقریبًا 
هشـت تـا ۹ تـن بـار حمل می شـد امـا از سـال ۲۰۰۹ 
تاکنـون ایـن میانگیـن بـه 6 تا هشـت تن بـه ازای هر 
 DWT کاهش یافته اسـت. البته محمـوالت دریابرد 
فلـه افزایـش یافتـه و از ۲۱۸5 میلیـون تـن در سـال 
۱۹۹۹ بـه 5۰۹6 میلیـون تـن در سـال ۲۰۱7 رسـیده 
اسـت امـا ایـن افزایـش از پـس رشـد ظرفیت نـاوگان 

برنیامده اسـت.
کالرکسـونز در تحلیـل  اخیـر خـود اعـالم کـرد کـه 
نرخ هـای کرایـه حمـل فله خشـک در سـه سـال آینده 
بـه شـدت افزایـش خواهـد یافـت، چرا کـه تقاضـا در 

ایـن مـدت از عرضه پیشـی خواهـد گرفت. سفارشـات 
و  هندی ماکـس  هندی سـایز،  کشـتی های  سـاخت 
سـوپراماکس، بـه ویـژه سـفارش سـاخت کشـتی های 
سـایز 4۰ الـی 45 هـزار DWT در سـطح پایینی قرار 
دارد. ایـن امـر به طـور خاص حمل ونقـل محموله هایی 
چـون آلومینیـوم، بوکسـیت، کنسـتانتره مـس، سـنگ 
منگنـز، سـنگ کـروم، سـنگ کنسـتانتره روی، شـکر، 
سـیمان، کودهای فشـرده و غالت؛ را تحـت تأثیر قرار 
می دهـد. عرضـه ایـن کشـتی ها در سـه سـال آینـده 
محـدود خواهـد بـود. در حالـی کـه نرخ هـای کرایـه 
حمـل در سـال ۲۰۱6 در پایین تریـن سـطح بـود، در 
طـول دو سـال گذشـته نرخ هـای کرایـه حمـل بیـش 
از ۲۰۰ درصـد رشـد داشـته اسـت، امـا هنوز بـه دوران 
باشـکوه پیش از بحران سـال ۲۰۰۸ بازنگشـته اسـت.

تولید محموالت فله خشـک از سـال ۲۰۰۰ هر سـاله به 
اسـتثنای سـال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱5، رشـد داشـته است 
البتـه تولیـد در سـال ۲۰۱5 در مقایسـه با سـال ۲۰۱4 
ثابت باقی ماند و افزایشـی نداشـت. سال ۲۰۱7 تجارت 
دریابـرد فله خشـک به سـطح پنج میلیون تن رسـید اما 
افزایـش نرخ های کرایه حمل آن قدرها چشـمگیر نبود.

از سـال ۲۰۰5، رشـد محموله هـای دریابرد فله خشـک 
66 درصـد بـوده در حالـی که ظرفیـت نـاوگان در این 
مـدت ۸6 درصـد افزایـش یافته اسـت. در نتیجـه مازاد 
ظرفیـت در بخـش فلـه بیـداد می کنـد امـا پیش بینـی 

می شـود اوضـاع بهتر شـود.
در طول سـال ۲۰۱7، سـفارش های سـاخت شناورهای 
سـایز  کشـتی های  ویـژه  بـه  فله خشـک،  حمـل 
کوچک تـر، کـم شـد و تاکنـون یاردهای کشتی سـازی 
اغلـب سـفارش های قبلـی را تحویـل داده انـد. ظرفیت 
یاردهـای کشتی سـازی بـرای شـناورهای فله بـر بـه 
ویـژه در چیـن نیز کاهـش یافته اسـت. در برخی موارد، 
یاردها به سـاخت کشـتی های تانکر یا سـایر کشـتی ها 

روی آورده انـد.

نمودار-2 نرخ اجاره زمانی کشتی های فله بر در طول یک سال گذشته )سه ماهه، دالر در روز(



در طول 6  ماه گذشـته سـفارش ساخت فله برها اندکی 
رشـد داشـته اسـت اما چنانچه رونـد افزایـش نرخ های 
کرایـه حمـل ادامـه یابـد، ممکـن اسـت سـفارش های 
سـاخت اوج بگیـرد و عمـر ایـن افزایـش نـرخ، دیـری 
نپایـد. در واقـع اگر مالـکان کشـتی از تجربه های قبلی 
درس نگرفتـه باشـند، می تواننـد دانه های رکـود بعدی 

را بـه زودی بکارند.
حکومت هـا  و  سیاسـت  مداران  این کـه  بـه  توجـه  بـا 
اغلـب گرایـش بـه حمایـت از تولیـدات داخلـی دارنـد، 
می تواننـد تأثیـر بسـیاری بـر تجـارت غـالت بگذارند. 
ایاالت متحـده  رئیس جمهـور  گرایشـات  بنابرایـن 
می تـوان  را  داخلـی  تولیـدات  از  حمایـت  زمینـه  در 
گرفـت.  نظـر  در  سـال ۲۰۱۸  ریسـک  بزرگ تریـن 

در بررسـی نـاوگان فله بـر در ادامـه بـه تحلیـل چنـد 
پرداختـه می شـود. موضـوع عمـده 

پیشـرفت های چشـمگیر رخ داده در زمینه فناوری های 
کارآمـد، هم زمـان با اقتصاد بسـیار ُکندتـر چین )گرچه 
بـه ایـن زودی هـا اقتصـادی بـه عظمـت چیـن ظهور 
نخواهـد کـرد( فقـط یـک حقیقـت را آشـکار می کنـد: 
بایـد بخـش عظیمـی از ظرفیت هـا کاهـش یابـد! در 
واقـع حـدود ۲۰۰ میلیـون DWT کـه 3۰ درصـد از 
ظرفیت ناوگان فعال را شـامل می شـود )معـادل 5۰۰۰ 
فرونـد کشـتی بـا ظرفیـت 4۰ هـزار DWT ( باید از 
عرصـه خارج شـوند تـا بتوانیم شـاهد همـان نرخ هایی 
باشـیم کـه پیـش از سـال ۲۰۰۸ وجود داشـت. با توجه 
بـه سـفارش های سـاخت جدیـد صادر شـده کـه برابر 
بـا ۱۰ درصـد از نـاوگان موجود اسـت، اوراق سـازی در 
حجـم زیـاد شـاید راحت تریـن راه بـرای کاهـش مازاد 

ظرفیت باشـد.
مالـکان کشـتی عـالوه بـر ایـن بایـد بـا هزینه هـای 
بیشـتر سـوخت نیـز دسـت و پنجـه نـرم کننـد. قیمت 
سـوخت از ۱۰۰ دالر بـه ازای هـر متریک تن در سـال 
۱۹۹۹ بـه 3۸۰ دالر بـه ازای هـر متریـک تـن در حال 
حاضـر افزایـش یافته اسـت. ایـن عامل دیگری اسـت 
را  حمـل  کرایـه  نرخ هـای  شـدت  بـه  می توانـد  کـه 
افزایـش دهـد. اعمـال قانـون ۲۰۲۰ کشـتی ها را وادار 
به اسـتفاده از سـوخت کم سـولفور خواهد کـرد. اگر چه 
صنعت کشـتیرانی برای مهلت تعیین شـده )اول ژانویه 
سـال ۲۰۲۰( آمادگـی نـدارد امـا اگر مالکان کشـتی در 
تأمیـن سـوخت کم سـولفور دچـار مشـکل شـدند، باید 
راهکارهـای جایگزینـی چـون نصـب اسـکرابر جهـت 

دنیـا در مجمـوع ۱4۲ میلیـون تن ظرفیت حمـل دارند 
یـا بـه عبارتـی ۱7 درصد از نـاوگان موجود را تشـکیل 
اوراق سـازی  بـرای  را  پتانسـیل  بیشـترین  می دهنـد، 
چنیـن  مالـک  کـه  شـرکت هایی  نتیجـه  در  دارنـد. 
کشـتی هایی هسـتند بایـد در این زمینـه تصمیم گیری 
از  نمی تواننـد  قدیمی تـر  موتورهـای  کـه  چـرا  کننـد 
سـوخت کم سـولفور اسـتفاده کننـد و عـالوه بـر ایـن، 
سـرمایه گذاری بـرای نصب سیسـتم آب تـوازن بر روی 
چنیـن کشـتی هایی، داسـتان خـاص خـودش را بـرای 

شـرکت ها خواهـد داشـت.

نتیجه گیری
سیاسـت گذاری های  و  هوایـی  و  آب  شـرایط  اگرچـه 
برخـی کشـورها همچـون چین بـه رونق بـازار تجارت 
دریابـرد کمـک می کنـد، همچنـان صنعـت حمل ونقل 
دریایـی بـا مـازاد عرضـه مواجـه اسـت. رونـق نسـبی 
بـازار و بهبـود نرخ هـای کرایـه حمـل عامـل بازدارنده 
اوراق سـازی اسـت در حالـی که قوانیـن بین الملل نظیر 
قانـون سـوخت کم سـولفور ۲۰۲۰ و مدیریـت آب توازن 
محـرک بسـیار خوبی بـرای اوراق سـازی کشـتی های 
سـن باالسـت. امـا بایـد منتظـر مانـد و دیـد کـدام 
یـک از ایـن دو عامـل، قوی تـر عمـل خواهـد کـرد. 
اگر شـرکت های کشـتیرانی هوشـمندانه عمـل کنند و 
نرخ هـا را بـا سـال های پیـش از رکـود بسـنجند، یـک 
اشـتباه را دوبـاره تکـرار نخواهنـد کـرد و می داننـد که 
ایـن بهبـود آنچنان شـکننده اسـت که بـا کوچک ترین 
خطایـی وضـع را بدتـر از پیـش خواهد کـرد. راهکار در 
ایـن برهه زمانی فقط ادامه اوراق سـازی اسـت در حالی 
که در ماه مارس ۲۰۱۸ میزان اوراق شـناور در مقایسـه 
بـا مـاه مـارس سـال ۲۰۱7 در حد یـک پنجم بـرآورد 
شـده اسـت. بـه طور خالصـه، چشـم انداز مثبـت برای 
بـازار فله خشـک عامـل بازدارنـده ای اسـت کـه سـبب 
صرف نظـر مالـکان از اوراق شـناور های خود می شـود، 
امـا اگـر در همین حال منجر به سـفارش سـاخت های 
جدیـدی شـود، به طـور حتم سـمت عرضـه را بیش از 
پیـش سـنگین خواهـد کـرد و ایـن بـار بـا هزینه های 

سرسـام آور سـوخت، شـاهد رکود خواهیـم بود.
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تلطیـف گازهـای خروجـی را انتخـاب کننـد. برخـی از 
کارشناسـان پیش بینـی می کننـد اسـتفاده از سـوخت 
کم سـولفور نسـبت بـه سـوخت های پیشـین هزینه دو 
برابـری داشـته باشـد. بیشـترین سـهم از هزینه هـای 
عملیاتـی کشـتی مربـوط بـه هزینه سـوخت می شـود 
و مالـکان کشـتی برای برآمـدن از عهده ایـن هزینه ها 
جـز افزایـش نـرخ کرایه حمل راهـی ندارنـد. در نتیجه 
نبایـد ایـن افزایـش نـرخ کرایه حمـل را در ایـن برهه 
زمانـی دلیلـی بـر رونق بدانند و با سـفارش شـناورهای 

جدیـد اوضـاع را بدتـر از ایـن بکنند.
بین المللـی  سـازمان   ۲۰۲۰ قوانیـن  شـدن  اجرایـی 
دریایـی )IMO( اوراق سـازی را بیـش از پیـش حائـز 
اهمیـت می سـازد. بـه طور حتـم در زمینه اوراق سـازی 
نیـز محدودیت هایـی وجـود دارد. میانگین سـن ناوگان 
فلـه خشـک جهـان از ۱4/۲ سـال در ۱۹۹۹ اکنـون به 
حـدود ۸/۸ سـال کاهـش یافتـه اسـت. بـا ایـن حـال، 
مالکانی که با مسـئله کاهش بازگشـت سـرمایه مواجه 

هسـتند بایـد نـاوگان خـود را نوسـازی کنند.
همچنین بازار فله خشـک بسـیار از هم گسـیخته است 
از شـرکت های مسـتقل  بسـیار مختلفـی  و شـرکای 
کوچـک گرفتـه تـا سـازمان های بـزرگ دولتـی در آن 
آن  بـه  منجـر  ایـن موضـوع  نقش آفرینـی می کننـد. 
می شـود کـه نقطـه نظـرات و دیدگاه هـای متفاوتی در 

زمینـه موازنـه بـازار وجود داشـته باشـد.
در کل، بـا وجـود اینکـه بـازار فلـه خشـک در سـال 
۲۰۱7 شـاهد حرکـت مثبـت رو به جلو بود، اگر مسـئله 
مـازاد ظرفیـت در ایـن بخـش حـل نشـود همچنـان 
فرسـنگ ها از شـرایط بهبـود فاصلـه خواهـد داشـت و 
تـا سـال ها شـاهد بازگشـت بـه سـطوح پیش از سـال 

۲۰۰۸ نخواهیـم بـود.

قوانین بین المللی راهکار یا چاه  راه؟!
و  قوانیـن  مجموعـه  از  مجبورنـد  کشـتی  مالـکان 
الزاماتـی همچون کاهش انتشـار آالینده هـا و مدیریت 
دریایـی  بین المللـی  سـازمان  توسـط  کـه  آب تـوازن 
اعمـال  دولتـی  تشـکل های  و  سـازمان ها  برخـی  و 
می شـود پیـروی کننـد. بـرآوردن ایـن الزامات نیـاز به 

داشـت. خواهـد  سـرمایه گذاری 
همـکاری  بـا  کـه  سـنگاپور  کشـتیرانی  سـمینار  در 
مؤسسـه Moore Stephens و مؤسسه بین المللی 
بانکداری موسـوم بـه BNP Paribas  در تاریخ ۲6 
آوریـل ۲۰۱۸ برگزار شـده بود، اعالم شـد کـه در حال 
حاضـر حمایت هـای زیـادی از اجرای قانون سـوخت با 
سـولفور پاییـن بـه جـای اسـتفاده از اسـکرابرها مطرح 
سـوخت های  بـه  کشـتی  سـوخت  تغییـر  می شـود. 
کم سـولفور نه فقط کار درسـتی اسـت بلکه بـرای بازار 

هـم می توانـد مثبت باشـد.
راحت تریـن کار بـرای برآمـدن از پـس قانون سـوخت 
کم سـولفور، کاهـش سـرعت حرکت کشتی هاسـت. با 
کاهـش سـرعت کشـتی ها از ۱۲ گـره دریایـی )معادل 
میـزان مایـل دریایـی در سـاعت( بـه ۱۰ گـره دریایی، 
بـه طـور مؤثـر ۱7 درصـد از میزان عرضه کشـتی های 

فله بـر کـم خواهد شـد.
در کل کشـتی های بـا سـن باالتـر از ۱5 سـال کـه در 
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گزارش عملکرد بازار تانکر در سه ماهه اول سال 2018 منتشر شد؛

کاهش مصرف نفت، افزایش اوراق تانکر

بـازار تانکـر در سـه ماهه نخسـت سـال ۲۰۱۸ میالدی 
شـاهد افـت درآمد بـود که انتظـار می رود از سـه ماهه 

چهـارم سـال به بعـد رونـد بهبود را طـی کند.
مؤسسـه Drewry در گـزارش فصلـی خـود با اشـاره 
بـه افـت نـرخ کرایـه حمـل بـازار تانکـر در سـه ماهه 
نخسـت سـال جاری میـالدی پیش بینی کـرد به دنبال 
قوانیـن سـخت گیرانه زیسـت محیطی IMO فعالیـت 
بـازار اوراق قوی تـر خواهـد مانـد. صـادرات نفـت خام 
در مسـیر طوالنـی از آمریـکا بـه آسـیا شـیب صعودی 
دارد کـه در نتیجـه سـبب تقاضـای تن مایل می شـود. 
افـزون بـر ایـن، رونـد نزولی تقاضـای مشـتقات نفتی 
پاالیشـگاه ها، پیکـره تجـارت نفـت خـام و مشـتقات 
نفتـی را تضعیـف خواهـد کرد. از سـوی دیگـر افزایش 
فعالیـت پاالیشـگاه ها در خاورمیانـه تجـارت مشـتقات 

نفتـی در مسـیر طوالنـی را تقویـت خواهـد کرد.
الزم بـه ذکر اسـت بـه دنبال فعالیـت قوی بـازار اوراق 
همچنیـن رونـد نزولـی تحویل شـناور به ویـژه پس از 
سـال ۲۰۱۹ می توان به کنترل رشد ناوگان امید داشت.

روند نزولی رشد تقاضای نفت
بـا توجـه به تمایـل جهانـی بـرای جایگزینی سـوخت 
پاک تـر و بهبـود تدریجـی کارآمـدی سـوخت وسـایل 
نقلیـه و افزایش تعداد وسـایل نقلیـه الکتریکی می توان 
انتظـار داشـت کـه تقاضای جهانـی نفت پس از سـال 

۲۰۱۸ بـه طـور چشـمگیری کاهـش یابد.
 ،)IEA( طبـق پیش بینـی آژانـس بین المللـی انـرژی
میانگیـن رشـد تقاضـای نفـت به یـک میلیـون و ۱۰۰ 
هـزار بشـکه در روز بیـن سـال های ۲۰۱۹ الـی ۲۰۲3 
خواهـد رسـید. در حالـی کـه رشـد تقاضـای نفـت در 

و ۲۰۰ هـزار بشـکه در روز افزایـش خواهد یافت.
 ۰/7 در  گازوئیـل  تقاضـای   ، IEAپیش بینـی طبـق 
درصـد CAGR از ۲5 میلیـون و ۹۰۰ هـزار بشـکه 
در روز در سـال ۲۰۱7 میـالدی بـه ۲7 میلیـون بشـکه 
در روز در سـال ۲۰۲3 خواهد رسـید. الزم االجرا شـدن 
قوانین جدید بانکرینگ از سـویIMO در سـال ۲۰۲۰ 
تقاضـای ایـن محصول را تحـت تأثیر قـرار خواهد داد.
بـه منظور مطابقـت با قانـون جدید، مالـکان مجبور به 
 ،)MGO( انتخـاب یکی از سـه گزینه گازوئیـل دریایی
سـوخت دریایی با سـولفور خیلی پاییـن )VLSFO( و 
سـوخت با سـولفور باال )HSFO( همراه با اسـکرابر ها 

خواهند بود.
بـر طبـق نظریـه IEA، سـوخت بـا سـولفور بـاال تـا 
حـدود 6۰ درصد در سـال ۲۰۲۰ کاهـش خواهد یافت. 
ایـن قانون جدیـد منجر به جهش ناگهانـی در تقاضای 
گازوئیل در سـال ۲۰۲۰ خواهد شد، افزون بر این تقاضا 
بـرای گازوئیـل دریایی شـیب صعودی خواهـد گرفت.
بانکرینـگ  سـوخت  تقاضـای   ،IEA بـرآورد   طبـق 
)HSFO( از یک میلیون و ۹۰۰ هزار بشـکه در روز در 
سـال ۲۰۱۹ بـه یک میلیون و 3۰۰ هزار بشـکه در روز 
در سـال ۲۰۲۰ کاهـش خواهـد یافـت، از سـوی دیگر 
تقاضـای VLSFO و MGO به ۹5۰ هزار بشـکه در 

روز افزایـش خواهـد یافت.

افزایـش اوراق تانکـر عامل بازدارنده رشـد 
ناوگان

افزایـش اخیـر فعالیـت اوراق از روز هـای خوبـی بـرای 
بـازار تانکـر حمـل نفـت خـام حکایـت می کند کـه در 
حـال حاضـر با ظرفیـت مازاد دسـت به گریبان اسـت.

سـال های ۲۰۱7 و ۲۰۱۸ بـه یک میلیـون و 5۰۰ هزار 
بشـکه نفـت در روز رسـید. ایـن رونـد بـازار تقاضـای 

جـذب شـناور را تهدیـد خواهـد کرد. 
رشـد  در  شـده  پیش بینـی  نزولـی  رونـد  بـر  عـالوه 
تقاضـای نفـت، انتظـار مـی رود سـهم مشـتقات نفتـی 
از کل تقاضـای نفـت از ۸5/7 درصـد در سـال ۲۰۱7 
کاهـش  سـال ۲۰۲3  در  درصـد   ۸4/6 بـه  میـالدی 
یابـد. بر همیـن اسـاس چشـم انداز مثبتـی را نمی توان 
بـرای بازار هـای تانکـر حمـل نفـت خـام و تانکر حمل 

مشـتقات نفتـی متصور شـد.

افزایـش ظرفیـت پتروشـیمی بـرای تقویت 
تقاضـای بنزین سـنگین

در میـان مشـتقات نفتـی، ال.پی.جـی، اتـان و بنزیـن 
سـنگین بیشـترین رشـد تقاضـا را بـه ثبـت خواهنـد 
رسـاند، در حالـی که رشـد تقاضای سـوخت حمل ونقل 
)گازوئیـل، نفت سـفید و سـوخت جـت( نسـبتاً پایین تر 

بود. خواهـد 
در حالـی که آمریـکا ظرفیت پتروشـیمی را ۱3 میلیون 
تـن در سـال های ۲۰۱۸ الـی ۲۰۲3 افزایـش خواهـد 
داد، چیـن و روسـیه بـه ترتیـب ۸/5 تن در مـدت زمان 
مذکور بـه ظرفیت پتروشـیمی خواهند افـزود. تقاضای 
ال.پی.جـی و اتـان بـا ۲/5 درصـد نـرخ رشـد مرکـب 
سـاالنه CAGR از ۱۱ میلیـون و 7۰۰ هزار بشـکه در 
روز در سـال ۲۰۱7 بـه ۱3 میلیـون و 6۰۰ هزار بشـکه 
در روز در سـال ۲۰۲3 خواهـد رسـید. 7۰ درصـد از این 
رشـد از پروژه هـای جدید پتروشـیمی نشـئت می گیرد.

در روایتـی مشـابه، تقاضای بنزین سـنگین با دو درصد 
نـرخ رشـد مرکب سـاالنه )CAGR( بـه هفت میلیون 

دريــا
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بـه دنبـال افزایـش اوراق تانکـر بـه همراه رونـد نزولی 
تحویـل شـناور، انتظار می رود از رشـد ناوگان در سـال 
۲۰۱۸ میـالدی جلوگیـری شـود. پس از اینکـه ناوگان 
تانکر رشـد بیـش از ۱۱ درصد را در سـال های ۲۰۱6- 
۲۰۱7 تجربـه کـرد، پیش بینـی می شـود بـا افزایـش 
3۸6 میلیـون و ۹۰۰ هـزار DWT ظرفیـت در سـال 
جـاری میـالدی، نـاوگان رشـد مالیـم ۰/7 درصدی را 

بـه نمایش گـذارد.
از آنجایـی کـه از یـک سـو درآمـد نـرخ کرایـه حمـل 
رونـد نزولـی را طـی کـرده و از سـوی دیگـر قیمـت 
اوراق تانکـر شـیب صعـودی را ادامه می دهـد، مالکان، 
شـناور های قدیمـی را روانـه بـازار اوراق می کننـد زیرا 
بـرای پیـروی از قوانین جدید IMO در نصب سیسـتم 
کنتـرل آب تـوازن )BWTS( و سـوخت بـا سـولفور تا 
سـقف ۰/5 درصـد، شـناور های قدیمی بایـد از گردونه 
فعالیـت خـارج شـوند. افزون بر ایـن، با توجـه به اینکه 
درآمـد بـازار تانکـر حمـل نفـت خـام از هزینه هـای 
عملیاتـی در سـه ماهـه نخسـت سـال جـاری میالدی 
کمتـر بـود، جـذب شـناور قدیمـی در ایـن بـازار که با 
ظرفیـت مـازاد دسـت و پنجـه نـرم می کند، سـخت تر 

می شـود.
پـس از اوراق بسـیار زیـاد تانکـر در نیمـه دوم سـال 
۲۰۱7 میـالدی، فعالیـت اوراق در سـه ماهـه نخسـت 
سـال جـاری میـالدی رونـق بیشـتری را تجربـه کرد. 
در مجمـوع تعـداد 3۲ فرونـد تانکـر حمل نفـت خام )با 
ظرفیـت 6 میلیـون و 7۰۰ هـزار DWT( بـرای اوراق 
فروختـه شـدند، در حالی کـه در کل سـال ۲۰۱7 تعداد 
5۸ فرونـد شـناور )بـا ظرفیـت هشـت میلیـون و ۹۰۰ 

هـزارDWT ( بـه فروش رسـید.
افـت میانگیـن سـن اوراق از ۲۲ سـال در سـال ۲۰۱7 
میـالدی بـه ۱۹/5 سـال در سـه ماهـه نخسـت سـال 
جـاری میـالدی نشـان می دهد کـه مالکان به سـمت 

اوراق شـناور های نسـبتاً جوان تـر روی آورده انـد.
الزم بـه ذکراسـت دفتـر سـفارش بـازار تانکـر نفـت 
خـام تعـداد ۲5۰ فروند شـناور )بـا ظرفیـت 5۰ میلیون

 DWT( را ثبـت دارد کـه ۸۰ درصـد از آن قرار اسـت 
در سـال های ۲۰۱۸ الـی ۲۰۱۹ تحویـل شـود.

پـس از اینکـه 47 میلیـون DWT ظرفیـت طـی دو 
سـال گذشـته به ناوگان جهانـی تانکر پیوسـت، انتظار 
مـی رود تحویـل شـناور در دو سـال آینده بـا افت کمی 
میلیـون  بـه طـوری کـه تحویـل 3۸  باشـد.  همـراه 

 DWT طـی دو سـال آینـده پیش بینـی می شـود.
علی رغـم اینکـه سـفارش سـاخت شـناور در دو ماهـه 
نخسـت سـال جاری میـالدی روند نزولـی را پیمود، به 
عبارت دیگر سـفارش سـاخت تنها هشـت فروند تانکر 
در مدت زمـان مذکـور به ثبت رسـید، امـا در ماه مارس 
بـازار دوبـاره قوت گرفت و در سـومین ماه سـال جاری 
شـاهد سـفارش ۹ فرونـد تانکر و هفـت فروند نفتکش 
غول پیکـر بـود. افـزون بـر ایـن، یاردهـای کره جنوبی 
سـهم دوباره بـازار را در بخـش تانکر به دسـت آوردند.

بـه دنبال فعالیت قـوی اوراق تانکر انتظار می رود رشـد 
ظرفیـت عرضـه رونـد ُکنـدی به خـود گیرد. عـالوه بر 

ایـن، پیش بینـی می شـود نـرخ کرایـه حمـل در نیمـه  
دوم سـال ۲۰۱۹ بهبـود یابد.

 بازار نفتکش های غول پیکر
سـنگینی سـایه مازاد ظرفیت بر سـر بازار نفتکش های 
غول پیکـر در سـال جـاری میـالدی ادامـه دارد، با این 
وجـود، بـه دنبـال فعالیـت قـوی اوراق می تـوان انتظار 

بهبـود نـرخ کرایه حمل را در سـال ۲۰۱۹ داشـت.
نفتکش هـای  درآمـد  پیش بینـی می کنـد    Drewry
غول پیکـر در مسـیرهای اصلـی طی سـه ماهـه دوم و 
سـوم سـال جاری میـالدی ضعیـف باقی خواهـد ماند، 
امـا در سـه ماهـه چهـارم سـال رونـد بهبـود را تجربه 

می کنـد.
میانگیـن درآمـد در مسـیر خلیج فـارس ـ ژاپـن از ۲۲ 
هـزار و 6۰۰ دالر در روز بـه ۱4 هزار و 5۰۰ دالر در روز 
افـت خواهـد کرد. بـا این وجـود میانگین درآمـد به ۲3 
هزار و ۸۰۰ دالر در سـال ۲۰۱۹ و 3۲ هزار و ۱۰۰ دالر 

در روز در سـال ۲۰۲3 خواهد رسـید.
پیش بینـی می شـود میانگیـن نـرخ اجـاره زمانـی یک 
سـاله بـرای یـک فرونـد نفتکـش غول پیکر پنج سـاله 
از ۲7 هـزار و ۲۰۰ دالر در سـال ۲۰۱7 بـه ۲۱ هـزار و 

5۰۰ دالر در سـال ۲۰۱۸ کاهـش یابـد.
اگرچـه رشـد تقاضای تنـاژ در طـول سـال های ۲۰۱۸ 
الـی ۲۰۲3 آهسـته تر از ۲۰۱6 و ۲۰۱7 خواهـد بـود، 
امـا فعالیت بسـیار اوراق، زمینه را بـرای بهبود تدریجی 
نـرخ کرایـه حمـل از سـال ۲۰۱۹ هموار خواهـد کرد.

در حالـی کـه تقاضای تنـاژ در خاورمیانه افت بیشـتری 
را تجربـه خواهـد کـرد، امـا از سـوی دیگـر افزایـش 

بـا  سـوخت   ،IEA نظریـه  طبـق 
سـولفور باال تـا حـدود ۶۰ درصد در 
سـال 2۰2۰ کاهـش خواهـد یافت. 
ایـن قانـون جدیـد منجر بـه جهش 
در  گازوئیـل  تقاضـای  در  ناگهانـی 

سـال 2۰2۰ خواهـد شـد.

صـادرات آمریـکا بـه آسـیا سـبب رشـد تقاضـای تـن 
شـد.  خواهـد  غول پیکـر  نفتکش هـای  بـرای  مایـل 
تجـارت در مسـیر آسـیا-آمریکا بـه بیـش از دو میلیون 
بشـکه در روز در سـال ۲۰۲3 خواهـد رسـید که بخش 
عمـده ای از ایـن حجم تجاری در سـال های ۲۰۱۸ الی 
۲۰۲۰ رخ می دهـد. افزایـش تجارت در مسـیر طوالنی 
از تقاضـای تـن مایـل بـرای نفتکش هـای غول پیکـر 

حمایـت می کنـد.
انتظـار مـی رود به دنبال شـیب نزولی تحویل شـناور و 
شـیب صعودی اوراق، از سـرعت رشـد ناوگان نفتکش 

غول پیکر کاسـته شـود.
 ناگفتـه نمانـد، تعـداد 4۱ فرونـد نفتکـش غول پیکـر 
قـرار اسـت در ماه هـای پایانـی سـال جـاری میـالدی 
تحویـل داده شـوند. افـزون بـر ایـن، تعـداد ۱7 فرونـد 
شـناور در سـه ماهه نخست سـال جاری میالدی اوراق 
شـده اند کـه نسـبت بـه ۱4 فرونـد کل سـال گذشـته 
رونـد صعودی چشـمگیری را به نمایش می گـذارد. اگر 
چـه میانگین سـن نـاوگان نفتکش غول پیکـر در حدود 
۹ سـال اسـت و فقـط ۲3 فرونـد باالی ۲۰ سـال عمر 
دارنـد، اما انتظـار می رود شـناورهای جوان تر بـه اوراق 
فرسـتاده شـوند. حـدود 6۰ فروند نفتکـش غول پیکر تا 
سـال ۲۰۲۰ اوراق خواهند شـد. از این تعـداد ۱6 فروند 
در ماه هـای باقی مانـده سـال جـاری میـالدی روانـه 

یاردهـای اوراق خواهند شـد.
الزم بـه ذکر اسـت در مجموع، نـاوگان جهانی نفتکش 
غول پیکـر در پایـان سـال جاری میـالدی تعـداد 734 
فرونـد شـناور را در اختیـار خواهـد داشـت. در طـول 
سـال های ۲۰۱۹ الـی ۲۰۲۲، ظرفیـت نـاوگان بـا ۱/6 
درصـد نرخ رشـد مرکب سـاالنه بـه تعـداد 7۹4 فروند 
افزایـش خواهـد یافـت. علی رغـم نـرخ کرایـه حمـل 
بخـش  ایـن  در  سـاخت  سـفارش  فعالیـت  ضعیـف، 
همچنـان قوی اسـت، چـرا که مالـکان امید بـه بهبود 
بـازار طـی دو سـال آینـده دارند، در سـه ماهه نخسـت 
سـال تعداد ۱۱ فرونـد نفتکش غول پیکر سـفارش داده 
شـد، در حالی که در کل سـال گذشـته سفارش ساخت 
تعـداد 4۸ فرونـد نفتکـش غول پیکـر بـه ثبت رسـیده 

است.

بازار تانکر سوئزماکس
در سـه ماهه نخسـت سـال جـاری میالدی، بـه دنبال 
افـت تقاضـا و افزایـش ظرفیـت عرضـه، بـازار تانکـر 
سـوئزماکس شـاهد رونـد نزولی نـرخ کرایه حمـل بود. 
در سـه ماهه نخسـت سـال ۲۰۱۸، درآمد این شـناورها 
در مسـیر TD20 بـه زیـر 5۰۰۰ دالر در روز افت کرد، 
در حالـی کـه در سـه ماهه چهارم سـال ۲۰۱7 این رقم 

۱۲ هـزار و 3۰۰ دالر در روز بـوده اسـت.
تانکـر  حمـل  کرایـه  نـرخ  می شـود  پیش بینـی 
سـوئزماکس افت بیشـتری را در سـال جـاری میالدی 
تجربـه کنـد و میانگیـن درآمـد در مسـیر TD20 بـه 
۸۰۰۰  دالر در روز برسـد، در حالی که در سـال گذشته 
۱۲ هـزار و ۹ دالر در روز گـزارش شـده اسـت. با توجه 
بـه اینکـه ظرفیت عرضه از سـال ۲۰۱۹ رونـد بهبود را 
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افراماکـس در مسـیرهای اصلـی ضعیف باقـی بماند تا 
اینکه در سـه مـاه چهارم سـال جاری رونـد بهبودی را 

در پیـش گیرد.
پیش بینـی می شـود میانگیـن درآمـد تانکـر افراماکس 
در مسـیر درون مدیترانه به 6۸۰۰ دالر در سـال جاری 
میـالدی کاهـش یابـد، در حالـی که در سـال گذشـته 
۹3۰۰ دالر در روز بـوده اسـت. امـا از سـوی دیگـر 
انتظـار می رود بـه دنبال بهبـود ظرفیت عرضـه، درآمد 
تانکـر افراماکـس در مسـیر درون مدیترانه بـه ۱۱ هزار 
و 6۰۰ دالر در روز در سـال ۲۰۱۹ برسـد. درآمـد تانکر 
افراماکـس در سـال ۲۰۲3 بـه ۱۹ هـزار و 6۰۰ دالر در 

روز خواهد رسـید.
افـزون بـر ایـن، انتظـار مـی رود نرخ اجـاره یک سـاله 
یـک فرونـد تانکر با عمر پنج سـال از ۱5 هـزار و 6۰۰ 
دالر در روز در سـال ۲۰۱7 بـه ۱4 هـزار و 4۰۰ دالر در 
روز در سـال جـاری میـالدی افـت کنـد، اما ایـن رقم 
در سـال ۲۰۲3 به ۱۸ هـزار و 6۰۰ دالر در روز افزایش 
تانکـر  نـاوگان  می شـود  پیش بینـی  یافـت.  خواهـد 
افراماکـس در پایـان سـال جـاری میـالدی بـه 67۰ 
فرونـد برسـد. بـه دنبـال افت شـدید نرخ کرایـه حمل، 
انتظـار مـی رود فعالیت سـاخت شـناور در بخـش تانکر 

افراماکـس شـیب نزولـی را در سـال جـاری بپیماید.

مقصـد اصلـی بـرای نفت خـام آفریقای غربی شـد. اما 
از آنجایـی کـه واردات نفـت خـام اروپایی بـه تدریج در 
سـال های آینـده کاهـش خواهد یافت و از سـوی دیگر 
تولیـد نفت خـام در دریـای شـمال افزایـش می یابـد، 
تجـارت در مسـیر TD20 راکـد باقـی می مانـد. بـر 
همیـن اسـاس، مالـکان سـوئزماکس یک هـاب جدید 
رشـد را در آمریـکا پیـدا خواهنـد کـرد، همـان  طور که 

صـادرات آمریـکا بـه اروپـا افزایـش می یابـد.
بنـدر Corpus Christi آمریـکا  اسـت  شـایان ذکر 
بارگیـری تانکـر سـوئزماکس را از پایـان سـال جـاری 
میـالدی آغـاز خواهـد کـرد، اکثر صـادرات آمریـکا به 

اروپـا از طریـق ایـن نـوع شـناور انجـام خواهـد شـد.
 پیش بینی می شـود نـاوگان تانکر سـوئزماکس از 5۱۹ 
فرونـد در پایان سـال گذشـته بـه 5۲7 فرونـد در پایان 
سـال جـاری میـالدی برسـد. میـزان بـاالی اوراق بـه 
ویژه در سـه سـال آینده در جهت قوانین سـخت گیرانه 
حفاظـت محیط زیسـت دریایـی سـبب کنتـرل رشـد 
نـاوگان خواهـد شـد. به طـوری که پیش بینی می شـود 
در پایـان سـال ۲۰۲3 تعداد شـناورهای نـاوگان جهانی 

سـوئزماکس بـه 537 فروند افزایـش یابد.
بازار تانکر افراماکس

بـه دنبـال مـازاد ظرفیـت، انتظار مـی رود درآمـد تانکر 

در پیـش خواهـد گرفت، درآمد در مسـیر مذکـور به ۱۲ 
هزار و 7۰۰ دالر در روز در سـال ۲۰۱۹ افزایش خواهد 
یافـت و بـه رقم قابـل توجـه ۲3 هـزار و 4۰۰ دالر نیز 

در پایـان سـال ۲۰۲3 خـو اهد رسـید.
 افـزون بـر ایـن، در حالـی کـه نـرخ اجـاره زمانی یک 
سـاله تانکـر سـوئزماکس بـه ۱6 هـزار و 5۰۰ دالر در 
سـال جـاری میـالدی افت کرد، ایـن رقم بـه ۲3 هزار 

و ۸۰۰ دالر در سـال ۲۰۲3 خواهـد رسـید.
از آنجایـی کـه رشـد تقاضـای جهانـی نفت خـام روند 
آرام تـری را نسـبت به دو سـال اخیـر در پیش می گیرد، 
سـرعت بهبـود بازار و نـرخ کرایه حمل بسـتگی زیادی 
بـه میـزان اوراق و سـفارش شـناور در سـال های آینده 

خواهد داشـت.
از ایـن نکتـه نیـز نبایـد غافـل مانـد، بـا توجـه بـه 
الگـوی در حـال تغییـر تقاضـای جهانـی نفـت خـام و 
همچنیـن افزایـش رقابـت بـا نفتکش هـای غول پیکـر 
و افراماکـس، مالـکان سـوئزماکس مجبور بـه انتخاب 
مراکـز تقاضـای جدیـد خواهنـد بـود. زمانـی مسـیر 
سـوئزماکس  تانکـر  بـرای  مسـیر  مهم تریـن   TD5
بـود امـا بـه دنبـال کاهـش واردات آمریـکا از آفریقای 
غربـی، مالـکان سـوئزماکس مجبـور به متمرکز شـدن 
بـر مسـیر TD20 اروپا شـدند، چـرا که اروپـا تبدیل به 
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دريــا

تحليل بيمکو از وضعيت ناوگان كانتينری در سال 2017 و 2018؛

عرضه و تقاضا برابر می شود

تقاضا
علی رغـم آنکـه نـرخ حمل ونقـل تعیین شـده از سـوی 
خطـوط کشـتیرانی از آگوسـت تـا پایان سـال گذشـته 
میـالدی بـا افت همـراه بود، نرخ هـای جدیـد در اوایل 
ژانویـه ۲۰۱۸ میـالدی بهبـود یافـت و صعـود کـرد. با 
ایـن حال، رشـد تقاضـا در ماه های اکتبر و نوامبر سـال 
گذشـته میالدی بسـیار کند بـود و تقاضـای ضعیف در 
تجـارت خـاور دور، اروپـا و حمل ونقـل درون آسـیایی 

حاکـم بود.
باالتـر  نرخ هـای  تعییـن  در  کشـتیرانی  خطـوط 
حمل ونقـل در مرزهـای تجـاری آمریـکا و کرانه هـای 
شـرقی و غربـی موفق عمـل کردند. افزایـش نرخ کلی 
)GRI( نیـز نشـان داد تجارت در مسـیرهای پر حجم 
مدیترانـه و اروپـای شـمالی افزایـش نسـبی را هر چند 

انـدک تجربـه کرد.
خطوط کشـتیرانی هر سـال با ورود بـه ژانویه نرخ های 
حمل ونقـل را افزایـش می دهنـد امـا از آنجایـی که در 
سـه ماه پایانی سـال گذشـته میالدی رشـد نـاوگان بر 
رشـد تقاضـا پیشـی گرفـت، افزایـش نـرخ بـه مدت 6 
مـاه سـیری نزولـی پیـدا کـرد. در مقابـل و هم زمان با 
فرا رسـیدن سـال نـو چینی، میـزان صادرات از اواسـط 

سـفرهای رفت شناورهاسـت زیرا در سفرهای برگشت، 
برگردانـدن  هزینـه  پوشـش  بـرای  کمتـری  درآمـد 

کانتینرهـا بـه خـاور دور حاصـل می شـود.
در نخسـتین روز ژانویه ۲۰۱۸ میالدی، ممنوعیت چین 
بـر واردات کاالهـای خاص اجرایی شـد که شـامل ۲4 
نـوع مـواد دور ریـز مانند کاغـذ و پالسـتیک باطله بود. 
کاالهایـی ماننـد سـنگ های معدنی و قطعـات اوراقی، 
کاغـذ باطله و پالسـتیک به شـکل خـام در حال حاضر 
در مرزهـای آسـیایی کاالهـای برتـر تجـاری هسـتند. 
ممنوعیـت واردات چیـن بـرای مـدت کوتاهـی توجـه 
صنعـت و حمل کننـدگان کاال را بـه سـمت بارهـای 

ترانزیتـی در سـفرهای بازگشـتی جلب کرد.
در مسـیر تجـاری از آمریکای شـمالی به آسـیا، کاالی 
 TEU رده نخسـت، کاغذ باطله بود کـه ۱/46 میلیون
را در سـال گذشـته بـه خـود اختصـاص داد. مقصـد 
بسـیاری از کاالهـا اندونـزی، تایـوان و ویتنام بـود. اما 
انتظـار مـی رود کـه تمامـی ایـن بارهـا به کشـورهای 
مذکـور ارسـال نشـوند چرا کـه در حال حاضـر ظرفیت 
از  بیشـتر  چیـن  در  دسـترس  غیرقابـل  دورریزهـای 

کشـورهای دیگـر واقـع در خـاور دور اسـت.

آینـده حمل ونقـل کانتینـری چگونـه خواهـد بـود؟ بـر اسـاس پیش بینی ها، رشـد تقاضا در سـال جـاری میـادی و در مقایسـه با 
2۰17 بـا رونـدی ُکنـد به مسـیر خـود ادامـه می دهد. با ایـن حال، میزان رشـد تا حـد زیـادی باالسـت و می تواند تعادل بـازار را 

بـرای بازیگران اصلـی حمل ونقـل دریایی توسـعه دهد.

  ] مترجم: سارا زينال زاده  [ 

فوریـه سـال جـاری میـالدی تقاضـا را تقویـت کرد و 
قیمت هـا را در رونـدی صعودی قـرار داد.

کانتینرهـای زیـادی در سـفرهای دریایی کوتـاه درون 
 CTS آسـیایی جابه جـا شـدند. شـرکت موسـوم بـه
تعـداد کانتینرهـای جابه جـا شـده بیـن بنـادر آسـیایی 
 TEU میلیـون را در سـال گذشـته میـالدی 4۰/۹ 

تخمیـن زد.
 در بسـیاری از مسـیرهای تجـاری طوالنـی میـزان 
کانتینـر جابه جا شـده از خـاور دور به آمریکای شـمالی 
 TEU و اروپـا بـه ترتیـب بـه ۱۸/5 و ۱5/۸ میلیـون

. سید ر
افـزون بـر آن، میـزان تقاضا نیـز از خاور دور بـه آفریقا 
در سـال گذشـته میـالدی شـاهد رشـد 5/۹ درصـدی 
بـود. همچنیـن میـزان تجـارت در مسـیر خـاور دور به 
آمریـکای مرکـزی و جنوبـی در سـال ۲۰۱7 بـا رشـد 
همـراه شـد و توانسـت ضمن رسـاندن تـوان عملیاتی 
کانتینـری به 3/6 میلیون TEU، رشـد ۱۰/7 درصدی 
را تجربـه کنـد. بنابرایـن نـگاه به سـال ۲۰۱7 میالدی 
از هـر منظـر رشـد قابـل توجـه و قدرتمندی را نشـان 

می دهـد.
تمرکـز تحلیلگـران به چنـد دلیل مناسـب، همـواره بر 
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عرضه
ناوگان شـناورهای کانتینری در سـه ماه نخسـت سـال 
جاری میالدی همانند سـال ۲۰۱7 رشـد ۱/۲ درصدی 
را تجربـه کـرد. تعـداد زیادی شـناور در ژانویـه تحویل 
مالـکان شـد بـه گونـه ای کـه از ژوئیـه ۲۰۱۰ میالدی 
 ۱73 و  هـزار   ۲54 ظرفیـت  شـدن  اضافـه  تاکنـون، 

TEU در طـی یـک دوره سـه ماهـه بی سـابقه بـود.
شـناورهای نوسـاز تحویلی شـامل تعدادی فیـدر و پنج 
فرونـد شـناور کانتینـری غول پیکـر بـا ظرفیـت باالی 
۲۰ هزار TEU بود. در بخش اوراق شـناورها نیز سـه 
 ،TEU فروند شـناور بـا ظرفیت مجمـوع 5۰/۹۸ هزار
روانـه یاردهـای اوراق شـدند. آمـار مجمـوع اوراق در 
سـال ۲۰۱7 میـالدی بـه 3۹۸ هـزار TEU رسـیده 
بـود کـه نشـان از کاهـش ایـن میـزان در سـال جاری 
میـالدی می دهد و بر همین اسـاس بیمکـو انتظار دارد 
۲5۰ هـزار TEU شـناور، نـاوگان را بـه مقصد نهایی 
یـارد اوراق تـرک کننـد. در مقابـل، رشـد 3/۹ درصدی 
نـاوگان بـا ورود شـناورهای جدیـد، ظرفیت مـازاد را به 

یـک میلیـون و TEU 5۰۰۰ می رسـاند. )نمـودار(
تمرکـز بـازار در سـال جـاری میـالدی بـر بهره منـدی 
از شـناورهای غول پیکـر کانتینـری اسـت. 53 فرونـد 
شـناور بـا ظرفیـت بیـش از ۱3 هزار TEU در لیسـت 
زمان بنـدی تحویـل قـرار دارنـد که طبـق پیش بینی ها 
4۰ فرونـد بالفاصلـه فعالیت خـود را آغـاز می کنند. در 
سـال گذشـته میالدی 55 فروند طبـق زمان بندی باید 
بـه مالـکان تحویل داده می شـد کـه در نهایـت به 43 

فروند رسـید.
میـزان سـفارش ها در بخـش کانتینـری پـس از آنکـه 
از دسـامبر ۲۰۱5 تـا آگوسـت ۲۰۱7 میـالدی وقفـه 
طوالنـی را تجربـه کـرد در حـال حاضـر در سراشـیبی 

قـرار گرفته اسـت.
تعـداد شـناورهای کانتینری بیـکار نیز در ایـن میان به 
شـدت افـت کـرده و طبـق اعـالم آلفاالینـر تـا فوریه 
سـال جـاری میـالدی تنهـا 65 فروند بـا ظرفیت ۱۹۱ 
هـزار و TEU 44۱ در لیسـت بیکارهـا قـرار گرفـت. 
رشـد  می دهـد  نشـان  آمـار  ایـن  دیگـر،  بیانـی  بـه 
اسـمی نـاوگان تأثیـر بزرگ تـری بـر ایجـاد تعـادل در 
بـازار می گـذارد چـرا کـه تعـداد شـناورهای بیـکار و 
شـناورهایی که فعالیت خـود را مجدداً از سـر می گیرند 
بـرای مدت زمـان کوتاهـی و به صـورت موقت کاهش 

می یابـد.
مالـکان و سـرمایه گذاران در سـال گذشـته میـالدی 
در بـازار دسـت دوم بـا ثبـت رکورد شـلوغ ترین سـال، 
فعالیـت زیـادی داشـتند. ۲۹7 فروند شـناور در مجموع 
بـه ارزش چهـار میلیـون و ۱7۸ هـزار دالر در بـازار 
پاناماکـس  شـناورهای  بـرای  تقاضـا  شـدند.  معاملـه 
بـه موجـب بـاال رفتـن قیمـت افزایـش یافـت و تعداد 
معامـالت آن بـه ۹3 فرونـد رسـید. نرخ هـای فـروش 
برابـر بـا ارزش اوراقـی شـناورها بـود کـه خبـر از روند 
ُکنـد و نزولـی در بـازار فروش می دهد. از اواسـط سـال 
۲۰۱7 میالدی نرخ های اوراق و شـناورهای دسـت دوم 

در بـازار بـه طـور کلـی سـیری صعودی داشـت.

TEU بـرآورد شـده بود.
در میـان تمـام شـرکت هایی کـه مـورد بررسـی قـرار 
گرفتنـد، افزایـش تـوان عملیاتـی ثبـت شـده بـود و 
شـرکت کشـتیرانی HMM هیوندایـی با رشـد 3۰/5 
درصـدی در رده نخسـت ایسـتاد و ایـن امـر مدیـون 
اضافـه شـدن حجـم جابه جایـی از سـوی شـناور های 
کشـتیرانی اسـت. در ایـن میـان خـط تـازه راه انـدازی 
شـده کره جنوبـی موسـوم بـه SM Line توانسـت 
افزایـش تـوان عملیاتـی را تجربـه کنـد. البتـه ایـن در 
حالی اسـت که دو شـرکت مذکـور رقم هـای باالیی را 
بـرای رشـد خـود پرداخـت کردند چـرا کـه هزینه های 
عملیاتی حاشـیه ای برای هر دو در سـطحی منفی قرار 

بود.  گرفتـه 

چشم انداز
ایـن حقیقـت کـه رشـد تقاضـا بـا پیشـروی به سـوی 
پایـان سـال ۲۰۱7 میـالدی رونـدی ُکنـد داشـت را 
می تـوان بـا توجـه بـه نـرخ چارتـر زمانـی و افزایـش 
دو برابـری آن در سـال گذشـته توجیـه کـرد. علی رغم 
ایـن موضـوع، رونـد افزایشـی بـا اختـالف زیـاد از قعر 
نمودارهـا سـرعتی ُکنـد داشـت. به عنـوان مثـال، نرخ 
چارتـر زمانـی بـرای یـک شـناور کانتینری بـا ظرفیت 
TEU 65۰۰ روزانـه در آوریـل ۲۰۱7 میـالدی ۱4 
هـزار و 5۰۰ دالر بـود کـه در مـاه ژوئـن بـه ۱۰ هـزار 
دالر رسـید و بار دیگر در سـپتامبر ۲۰۱7 رقم ۱6 هزار 
و ۲5۰ دالر را تجربـه کـرد. مجـدداً ایـن نـرخ در اوایل 
مـاه فوریـه روزانـه بـه ۱4 هـزار دالر رسـید. بنابراین با 
نگاهی اجمالی به آمار منتشـر شـده و مقایسـه وضعیت 
دو سـال ۲۰۱7 و ۲۰۱6 میـالدی، می تـوان به افزایش 
کاهـش  علی رغـم  میـالدی   ۲۰۱7 سـال  در  نرخ هـا 

تقاضـا پـی برد.
بیمکـو اعالم کرد: در سـال جاری میالدی رشـد تقاضا 
و نـاوگان بـه ترتیـب 3/۹ و 4/5 درصـد خواهـد بـود. 
صنـدوق بین المللـی پـول نیـز در ژانویـه بـا پیش بینی 
در   GDP رشـد  از  جهـان  اقتصـادی  چشـم انداز 
اقتصادهـای پیشـرفته طی سـال جـاری و آتی میالدی 
خبـر داد. ایـن رشـد بـرای تقاضـا در بـازار حمل ونقـل 

کانتینـری مثبـت خواهـد بود.

درآمد حمل ونقل کانتینری
 میانگیـن نرخ هـای حمل ونقـل بـا تکیـه بـر درآمـد 
سـال  در  کشـتیرانی  از سـوی خطـوط  شـده  اعـالم 
۲۰۱7 میـالدی افزایـش 7/4 درصـدی را تجربـه کرد. 
ایـن در حالـی اسـت کـه افزایـش نرخ ها در مقایسـه با 
شـاخص های کلیـدی منتشرشـده در سـطح پایین تری 
چیـن  کانتینـری  حمل ونقـل  شـاخص  دارد.  قـرار 
)CCFI( نشـان می دهـد نـرخ حمل ونقل صـادرات از 
چیـن در سـال گذشـته میـالدی ۱5/۱ درصـد افزایش 
شـانگهای  کانتینـری  حمل ونقـل  شـاخص  و  داشـته 
)SCFI( کـه مبنـای نـرخ فـوری حمل ونقـل اسـت 
۲7 درصـد رشـد را ثبـت کـرده اسـت. رقم هـای اعالم 
شـده در شـاخص حمل ونقـل کانتینـری واردات چیـن 
)CICFI( دو شـاخص دیگـر را تحت الشـعاع قرار داد 

و افزایـش 33/3 درصـدی را نشـان می دهـد.
افزایـش ناگهانی و مثبت نرخ ها در نیمه نخسـت سـال 
گذشـته میـالدی عملکـردی متفـاوت داشـت و با افت 
5/4 درصـدی نـرخ میانگین خطوط کشـتیرانی در نیمه 
دوم، مقابـل آن قـرار گرفـت. در همین زمـان یعنی ماه 
 ۸/۲ CCFI  پایانـی ۲۰۱7 میـالدی، میزان شـاخص

درصد کاهـش یافت.
بی ثباتـی و ضعف نرخ در سـه ماه سـوم سـال گذشـته 
نیـز ادامـه داشـت و شـاخص CCGI در مقایسـه بـا 
مـدت مشـابه بـا افت همـراه شـد. همچنین، شـاخص 
SCFI در مقایسـه بـا ۱۹ مـاه گذشـته بـه کمتریـن 
میـزان خـود در مارس ۲۰۱۸ میالدی رسـید. شـاخص 
CICFI نیـز بـر خـالف افت هایـی کـه از نیمـه دوم 
سـال گذشـته میـالدی داشـت، توانسـت در مقایسـه 
بـا سـه مـاه نخسـت ۲۰۱7 میـالدی، در سـال جـاری 

افزایش یابد.

توان عملیاتی کانتینر
مجمـوع جابه جایـی کانتینر بـا در نظر گرفتـن عملکرد 
۱5 خط کشـتیرانی برتر در سـال ۲۰۱7 میالدی رشـد 
5/3 درصـدی را تجربـه کـرد و بـه ۱۱۰/3 میلیـون 
TEU رسـید. ایـن رقـم در سـال ۲۰۱6 میـالدی بـا 
لحـاظ کـردن ادغام هـا و توقیـف عملیـات کشـتیرانی 
هانجیـن بـه موجـب ورشکسـتگی آن، ۱۰4/7 میلیون 





مؤسسه آموزشي كشتيرانی 
اولين، بزرگ ترين و مجهزترين مركز آموزشي دريايي كشور

مؤسسه آموزشي كشتيراني جمهوري اسالمي ايران با هدف دستيابي و نيل به خودكفايي در امر آموزش و تأمين نيروي انساني متخصص جهت اشتغال و خدمت در 
بزرگ ترين ناوگان خاورميانه، يعني كشتيراني جمهوري اسالمي ايران در تاريخ 1368/7/12 تأسيس و فعاليت هاي خود را از سال 1368 به عنوان اولين، بزرگ ترين و 
مجهزترين مركز آموزشي دوره هاي دريايي كشور با همت راسخ و دستان توانمند نيروهاي متخصص و متعهد داخلي در ابتدا با دوره هاي ميان مدت دريايي و كوتاه مدت 
عمومي آغاز نمود و متعاقبًا دامنه فعاليت هاي آموزشي خود را در دو بخش دريا و خشكي به گونه  اي گسترش داد كه دوره هاي متنوعي در قالب كوتاه مدت، ميان مدت 
و بلندمدت برگزار مي نمايد. در همين راستا عضويت اين مؤسسه در انجمن بين المللي دانشگاه هاي دريانوردي )IAMU( و قرار گرفتن در فهرست مراكز آموزشي 
دريانوردي)IMO( از جمله موفقيت هاي كسب شده اي است كه مؤسسه را در جايگاه ويژه اي در ميان مراكز آموزش دريايي كشور و منطقه قرار داده است. مؤسسه 
از  آموزشي تخصصي دريايي  اجراي دوره هاي  برنامه ريزي و  آماده است طراحي،  داراي هيئت علمي مجرب و كارآمد،  ايران  آموزشي كشتيراني جمهوري اسالمي 
مقدماتي تا تكميلي، براساس كنوانسيون بين المللي STCW 2010 در رشته هاي )عرشه- موتور- الكترونيك و مخابرات( و دوره هاي لجستيك و بندري و همچنين 
پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي براي سازمان ها، شركت ها و گروه كشتيراني جمهوري اسالمي ايران را با فضاي آموزشي و كارگاه هاي ايدئال، استاندارد و همچنين 

امكانات خوابگاهي مناسب براي طيف گسترده اي از دست اندركاران صنعت دريانوردي اعم از شاغلين در دريا و خشكي برگزار نمايد. 



  تأسیس : سال 1365
  دارای رتبه یک از شورای عالی انفورماتیک کشور در تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری

  عضو شرکتهای دانش بنیان کشور
  شـناخته شـده به عنوان تأمین کننده  برتر محصـوالت و خدمات یکپارچـه، نوآورانه و پایـدار فاوا در صنعت حمل و نقـل دریایی و 

صنایع وابسـته در کشـور و در زمره 10 شرکت برتر منطقه

فعالیت های   محوری :
  تأمین و تدارک تجهیزات کمک ناوبری و مخابراتی شناورها 

  نماینده رسمی برندهای برتر تجهیزات کمک ناوبری ، الکترونیک و مخابراتی در کشور 
  ارائـه دهنـده خدمـات نصـب ، راه انـدازی ، تعمیر و نگهـداری تجهیزات کمـک ناوبری ، الکترونیکـی و مخابراتی در بنادر کشـور 

  تأمین کننده و ارائه دهنده شبیه سازهای آموزشی دریایی 
 تحلیـل، طراحـی، تولیـد، اسـتقرار و پشـتیبانی نرم افزارهـا و سیسـتم های سـفارش مشـتری بـه ویژه  در حـوزه های 

دریایی و صنایع و ابسـته
   ارائه خدمات مشاوره ای، نظارتی ،مدیریتی، اجرایی و پشتیبانی و نگهداری به مشتریان در حوزه فاوا
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دريــا

بررسی علل بروز حوادث دریایی؛

ایمنی باید به باور تبدیل شود

ایـن روزهـا از جملـه مهم تریـن مسـائلی کـه در مـورد 
قبلـی  دیـدگاه  گذاشـتن  کنـار  اسـت  مطـرح  ایمنـی 
در مـورد ایمنـی اسـت. در گذشـته ایمنـی بـه عنـوان 
یـک هـدف و اولویـت در سـازمان ها مـورد توجـه قرار 
می گرفـت امـا امـروزه ایـن نـگاه تغییـر کـرده اسـت. 
امـروزه معتقدنـد کـه ایمنی باید بـه عنوان یـک باور و 
ارزش مـورد توجـه باشـد. زمانی که از ایمنـی به عنوان 
یـک ارزش و بـاور صحبـت می شـود بـه ایـن معنـی 
اسـت کـه در ذهـن و قلـب افـراد وجـود دارد و کسـی 
آنهـا را مجبـور بـه انجـام آن نکرده اسـت. بـرای مثال 
زمانی که فردی در سـاعت سـه نیمه شـب در بیرون از 

حـوادث دریایـی برای هر شـرکتی در هر سـطحی اتفاق 
می افتـد. ممکـن اسـت شـرکتی بـا دو کشـتی و یا یک 
شـرکت بـزرگ کشـتیرانی در سـطح دنیـا دچـار حادثـه 
شـوند. هیـچ شـرکتی مبـرا و مصـون از حادثـه نیسـت. 
بنابرایـن حوادث می توانند اتفاق بیفتنـد و اتفاق می افتند.

قوانین مانع حادثه نمی شود
قوانیـن و مقـررات از حوادث جلوگیـری نمی کنند بلکه 
باعـث می شـوند ایمن تـر زندگـی کنیـم. در حقیقـت 
انسـان ها بایـد قوانیـن و مقـررات را بـه درسـتی اجـرا 
کننـد. هر شـخصی بایـد دارای دید و نگاه ایمنی باشـد 
و ایمنـی را بـه عنـوان یـک ارزش قبول داشـته باشـد 
تـا همـواره ایمـن بمانـد. تـا زمانی کـه ایمنـی به یک 
بـاور تبدیل نشـده باشـد اقداماتی که صـورت می گیرد 
ایمـن نخواهـد بود. ممکن اسـت شـانس یار باشـد و با 
مشـکل مواجـه نشـویم امـا ایـن کار دلیلـی نیسـت تا 
باورهـای خـود را کنـار بگذاریم. بلکه باید بـه ایمنی به 

عنـوان یک بـاور نـگاه کنیم.

تجارت دریابرد جهانی
دلیـل  بـه  دنیـا  تجـارت  درصـد  می دانیـم ۹۰  همـه 
سـهولت و ارزان بـودن از طریق دریاها انجام می شـود. 
بـر اسـاس آمـار سـازمان ملـل در سـال ۲۰۱6 حـدود 
۱۰/3 و در سـال ۲۰۱7 حـدود ۱۰/6 میلیـارد تـن کاال 
در دریاهـا جابه جـا شـده اسـت. بـر اسـاس گـزارش 
کنفرانـس تجـارت و توسـعه سـازمان ملـل در سـال 
۲۰۱7 تعـداد کشـتی های تجـاری موجـود در دنیـا ۹3 
هـزار و ۱6۱ فرونـد بـوده اسـت کـه از ایـن تعـداد 5۲ 
هـزار فرونـد کشـتی معـادل ۱/۸4 میلیـارد DWT در 

آب هـای بین المللـی تـردد دارنـد.
اواسـط سـال ۲۰۱7 میانگیـن سـنی کشـتی های  در 
دنیـا حـدود ۲۰/6 سـال بـود که نسـبت به روند سـنی 
کشـتی ها در دنیـا به خصـوص کشـتی های کانتینربر و 

فله بـر، جـوان محسـوب می شـود.
از تعـداد 5۲ هزار کشـتی تعـداد ۱7 هـزار فروند جنرال 

شـهر در یک جـاده خلوت پشـت چراغ قرمز می ایسـتد 
بـر اسـاس باور قلبـی خود به ایمنـی، ایـن کار را انجام 
می دهـد. بنابرایـن ایمنـی باید همه جا، همیشـه و برای 
همـه کـس وجـود داشـته باشـد. هیچ کـس از وقـوع 

اتفـاق مبرا نیسـت.
دیدگاهـی که در گذشـته معتقد بود ممکن اسـت برای 
هـر یـک از مـا اتفاقـی رخ دهـد، امـروز تغییـر کـرده 
اسـت. زیـرا گفته می شـود ممکن اسـت اتفـاق بیفتد و 
حتمـاً اتفـاق می افتـد. زمانی که مسـائل با ایـن دیدگاه 
مـورد توجـه قرار گیـرد مسـلماً اقدامات صـورت گرفته 

بـرای جلوگیـری از حـوادث شـدیدتر خواهد بود.

حـوادث دریایـی در سـطح جهانی، کالبدشـکافی علـل و عوامل و راهکارهـای کاهش آن همچنیـن ایمنی امروزه در سـازمان های 
بین المللی از جمله IMO، مراکز پژوهشـی و تحقیقاتی دریایی، شـرکت های کشـتیرانی و ... در دسـت بررسـی و مطالعه اسـت. 
دسـتاوردها و نتایجـی کـه از ایـن بررسـی ها منتشـر شـده، بیانگـر واقعیت هایی اسـت کـه جامعه دریایی را به سـمت و سـوی 

رعایـت هر چـه بیشـتر ایمنی سـوق می دهد.
کاپیتـان اصغـر محمودپـور مدیـر دفتـر ایمنی، کیفیـت و محیط زیسـت کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایـران در اولیـن همایش 
ایمنی در حمل ونقل دریایی که از سـوی مؤسسـه آموزشـی کشـتیرانی برگزار شـد طی سـخنانی، اشـتباه انسـانی را مهم ترین 

علـل بـروز حـوادث دریایـی عنـوان کرد. بـا توجه بـه اهمیت موضـوع متن سـخنان ایشـان از نظرتـان می گذرد.
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حـوادث  از  مقـررات  و  قوانيـن 
جلوگيـری نمی كننـد بلکـه باعـث 
كنيـم.  زندگـی  ايمن تـر  می شـوند 

تـا زمانـی كـه ايمنـی به يـک باور 
تبديـل نشـده باشـد اقداماتـی كـه 
نخواهـد  ايمـن  می گيـرد  صـورت 

 . د بو

کارگـو، ۱۱ هـزار و ۲۰۰ فرونـد بالـک کریـر، کمیکال 
تانکـر، نفتکش و ... هسـتند.

آمـار حـوادث و سـوانح نشـان می دهـد کـه بیشـترین 
حـوادث روی کشـتی های جنـرال کارگـو یـا کاالهای 
حمـل عمومـی اتفـاق افتـاده اسـت. زیـرا تعـداد ایـن 
کشـتی ها بیشتر است در نتیجه تردد بیشتری هم دارند.

طبـق آمار سـال ۲۰۱5 حدود یک میلیـون و 674 هزار 
نفـر دریانـورد در سراسـر دنیـا وجـود دارد کـه از ایـن 
تعـداد 774 هـزار نفـر افسـر و ۸37 هـزار نفـر ملـوان 
هسـتند. مشـکل کلـی در حـال حاضـر کمبود افسـر و 
ازدیـاد ملوان اسـت. بر اسـاس آمار در سـال ۲۰۱5 دنیا 
بـا کمبـود حدود ۱6 هـزار و 5۰۰ نفر افسـر مواجه بوده 
و پیش بینـی می شـود در سـال ۲۰۲5 این آمـار به ۱47 
هـزار نفر برسـد کـه این کمبود بیشـتر در رده افسـران 

ارشـد مشـاهده می شود.
در این میان بیشـترین دریانوردان متعلق به کشـورهای 

چین، فیلیپین، اندونزی، روسـیه و اوکراین اسـت.

قوانین مربوط به صنعت دریانوردی
 ،STCW ،SOLAS بـه طور کلی چهـار کنوانسـیون
MARPOL و MLC بـه عنوان سـتون های صنعت 

دریانوردی شـناخته می شوند.
منشـأ قوانیـن و مقـررات دریایـی می توانـد بـه دلیـل 
  SOLASحـوادث و سـوانح عمده باشـد مانند قانـون
کـه اولیـن بـار در سـال ۱۹۱4 پس از سـانحه کشـتی 

تایتانیـک تدوین شـد.

همچنیـن قانون MARPOL پس از به گل نشسـتن 
کشـتی تـوری کانیـون در سـاحل انگلیـس و نشـت 
سـوخت آن در سـاحل، در سـال ۱۹67 تدوین شـد تا از 

آلودگـی نفتی جلوگیری شـود.

بررسی حوادث دریایی با نگاه ضرر کلی
تاکنـون بیشـترین حـوادث غـرق شـدن کشـتی ها در 
آب هـای دریـای چیـن )South China Sea( جنوبی 
اتفاق افتاده اسـت. دریای سـیاه، سـواحل ژاپـن، کره و 
شـمال چیـن در رده های بعـدی قرار دارنـد. در مجموع 
در یـک بـازه زمانـی ۱۰ سـاله ۱۱۸6 فروند کشـتی به 
دلیـل حادثـه بـه طـور کلـی غـرق شـده اند. البتـه این 
آمـار طـی سـال های بعـد کاهـش یافتـه اسـت بـه 
طـوری کـه در سـال ۲۰۰7 تعـداد ۱7۱ فرونـد کشـتی 
غـرق شـده اسـت. ایـن در حالـی اسـت که ایـن تعداد 
در سـال ۲۰۱6 بـه ۸5 فرونـد کاهش یافـت و این رقم 
نسـبت بـه سـال ۲۰۱5 کـه تعـداد ۱۰۱ فروند کشـتی 

غـرق شـده کاهـش ۱6 درصـدی را نشـان می دهـد.
بـا توجـه به اینکـه بیشـترین تعداد کشـتی موجـود در 
دنیـا از نـوع جنرال کارگو می باشـد. بیشـترین میانگین 
از بیـن رفتـن کشـتی ها در اثـر سـانحه نیـز مربـوط به 
کشـتی های جنـرال کارگو می باشـد. به گونـه ای که در 
یـک بـازه زمانـی ۱۰ سـاله 4۸۱ فرونـد کشـتی جنرال 

کارگـو به طـور کلـی از بین رفته اسـت.
اولیـن عامـل غرق شـدن کشـتی ها در بین سـال های 
۲۰۰7 و ۲۰۱6 آب گرفتگـی و دو نیـم شـدن کشـتی 
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بـه گل نشسـتن کشـتی و  بـوده اسـت. عامـل دوم 
برخـورد بـا سـایر کشـتی های مغروقـه و عامـل سـوم 
آتـش گرفتـن و انفجـار بـوده اسـت. این رونـد همواره 

بـه همیـن شـکل ادامه داشـته اسـت.
طـی ۱۰ سـال اخیـر تعـداد کشـتی های غـرق شـده 
متعلـق بـه شـرکت های کشـتیرانی بـزرگ 5۰ درصـد 

کاهـش داشـته اسـت.
قوانیـن و مقـررات جدیـد و بازنگـری و بـه روزرسـانی 
قوانیـن و مقـررات پیشـین، بـه روزرسـانی تکنولـوژی 
کشـتی ها و پیشـرفت فرهنـگ ایمنی سـه دلیل اصلی 
کاهـش تعـداد کشـتی های غـرق شـده اسـت. در این 
دلیـل  مهم تریـن  ایمنـی  فرهنـگ  پیشـرفت  میـان 

کاهـش غـرق شـدن کشـتی ها بـوده اسـت.
بنابرایـن قوانیـن و مقـررات و تکنولـوژی بـه تنهایـی 
نمی تواننـد از سـوانح و حـوادث جلوگیـری کننـد. بلکه 
پرسـنل و مدیریت کشـتی بایـد به این باور برسـند که 
ایمنـی بایـد به عنـوان یک ارزش در کشـتی، شـرکت 
و افـراد نهادینـه شـود تا بتواننـد از منافع حاصـل از آن 

اسـتفاده کنند.

مهم ترین دالیل حوادث دریایی
اشـتباه انسـانی همـواره مهم تریـن دلیل وقـوع حوادث 
بـوده اسـت. 75 تـا ۸6 درصـد سـوانح دریایی بـه دلیل 
خطای انسـانی اسـت. عامـل دوم مشـکل تجهیزات و 

شـرایط جوی به شـدت نامسـاعد عامل سـوم اسـت.
بـر اسـاس آمارهـای منتشـره از آژانس ایمنـی دریایی 
اروپـا، طـی یـک سـال در اروپـا 3۱45 حادثـه دریایـی 
اتفـاق افتاده اسـت. این در حالی اسـت که کشـورهای 
اروپایی اسـتانداردهای باالی ایمنـی را رعایت می کنند 
زیـرا معتقدنـد رعایت ایمنی مسـاوی بـا کاهش هزینه 
اسـت. از میـان 3۱45 حادثـه دریایـی ۱۰6 نفـر جـان 
خـود را از دسـت داده انـد، ۹57 نفر زخمی و ۲6 کشـتی 

بـه طـور کامل غرق شـده اسـت.
اسـت کـه  داده  نشـان  ایـن سـوانح  بررسـی  نتیجـه 
بیشـترین دلیل سـوانح با فاصله بسـیار نسـبت به سایر 

دالیـل مربـوط به اشـتباهات انسـانی اسـت.

حوادث دریایی و شرکت های بیمه
شـرکت های بیمـه دریایی در سـال ۲۰۱7 بـرای اینکه 
حـق بیمه هـای خـود را افزایـش دهنـد خطـای نیروی 

انسـانی را جزو ریسـک های خـود قـرار داده اند.
شـرکت های بیمه بـرای اینکه بتوانند حداکثر خسـارت 
را از شـرکت های بیمـه اتکایـی دریافـت کننـد بدترین 
حالـت ممکـن را کـه می توانـد بـرای کشـتی ها اتفـاق 

بیفتـد تعریـف کرده اند.
بـرای مثـال عنـوان کرده انـد کـه اگـر یـک کشـتی 
کانتینـری بـزرگ و یک کشـتی مسـافربری بـزرگ به 
دلیـل خطـای انسـانی بـا یکدیگر تصـادف کننـد و در 
نتیجـه تصـادف بـه گل بنشـینند و آلودگـی هـم اتفاق 
بیفتـد در ایـن صورت هزینه خسـارتی که شـرکت های 
کشـتیرانی بایـد بـه بیمـه پرداخـت کننـد حـدود چهار 

اسـت. میلیارد دالر 
بنابرایـن خطـای انسـانی می توانـد از مبالـغ کوچک تا 
مبالـغ بـزرگ را در بـر بگیـرد و در کنـار مسـائل مالـی 
می توانـد جـان انسـان ها را هـم تحـت تأثیر قـرار دهد 

کـه هیـچ رقمـی را نمی توان بـه آن اختصـاص داد.

خطای انسانی چیست
تعاریـف مختلفـی بـرای خطای انسـانی وجـود دارد اما 
تعریفـی که بیشـتر مطـرح اسـت »فعل، تـرک فعل یا 

عـدم انجـام صحیح یـک فعل صحیح اسـت«.
دالیـل مختلفـی بـرای خطـای انسـانی مطـرح شـده 
و  امـر  جوانـب  نگرفتـن  نظـر  در  تقصیـر،  اسـت. 
شایسـتگی، عـــدم  تجــــربه،  نبـود  بــی مباالتی، 

 کمبـود دانـش، اعتمـاد به نفـس خیلی زیاد، خسـتگی 
و نقصـان کالمـی بیـن پرسـنل کشـتی ها از جمله این 
دالیـل اسـت. بـر اسـاس آمارهـا 33 درصـد خطـای 
انســــانی بــه دلیــل خستگـــــی رخ می دهـــد و 
در ۹6 درصـد حـوادث دریایـی عامـل انسـانی دخالـت 

است. داشـته 

راهکارها
یکـی از راهکارهایـی که ارائه شـده این اسـت که گفته 
شـده بـا توجـه بـه اینکـه بزرگ تریـن عامل بـه وجود 
آمـدن حـوادث دریایی انسـان ها هسـتند بنابرایـن آنها 
را از معادلـه خـارج کنیـد کـه راه حل آن هم اسـتفاده از 

کشـتی های بـدون سرنشـین کاماًل خودمختار اسـت.
کامـاًل  کشـتی های   ۲۰35 سـال  تـا  می شـود  گفتـه 
خودمختار در سـرویس قـرار می گیرد و از آنها اسـتفاده 
می شـود. شـرکت رولزرویس عنـوان کرده اسـت که تا 
سـال ۲۰۲۰ می توانـد کشـتی بدون سرنشـین بسـازد. 
بـر اسـاس جـدول زمانـی ارائـه شـده، تـا سـال ۲۰۲5 
کشـتی های بـدون سرنشـینی کـه بتواننـد در سـاحل 
 ۲۰35 سـال  در  و  می شـوند  عملیاتـی  کننـد  تـردد 
کشـتی های کامـاًل بدون سرنشـین و خودمختـار تردد 

می کننـد.
مهم تریـن مسـئله، تعییـن چارچـوب قانونـی هدایـت 
ایـن کشتی هاسـت زیـرا ایـن مسـئله بسـیار سـخت تر 
در  می باشـد.  کشـتی ها  ایـن  سـاخت  تکنولـوژی  از 
سـال های اخیـر در جلسـات کمیتـه ایمنـی دریانوردی 
سـازمان بنـادر و دریانـوردی هم بـه این مسـئله تأکید 

زیادی شـده اسـت.
بـه طـور کلی ایمنی شـامل ارزش هـا، باورهـا و عاداتی 
اسـت کـه باعـث تعامـل افـراد بـا یکدیگـر می شـود. 
نکتـه مهـم این اسـت کـه ایمنـی یـک بـاور و اعتقاد 
اسـت. بنابرایـن باید ایمنی را به صورت یک مسـئله در 
شـرکت های کشـتیرانی و در مرحله نخسـت در سـطح 
مدیریـت بنیـان نهـاد. مدیران شـرکت های کشـتیرانی 
بایـد به این باور برسـند کـه ایمنی هزینه نیسـت بلکه 
یـک باور اسـت. فرهنـگ ایمنی باید به سـمتی حرکت 
کنـد که با کشـتی بـه مثابه یک خانـواده رفتار شـود و 
افـراد در کشـتی درصدد رفع مشـکالت یکدیگر برآیند.
الگوهـای مختلفـی برای انجـام این کار قـرار دارد تا در 
نهایـت با ایجـاد فرهنگ ایمنی در میان افـراد از میزان 

تلفات و سـوانح در سـطح دریا و خشـکی کاسته شود.



برترین های حمل ونقل دریایی جهان
 در سال 2017 میالدی

93 هزار و 161 فروندتعداد کل کشتی های تجاری جهان1

701 میلیون TEUتعداد کل کانتینرهای تخلیه و بارگیری در بنادر جهان2

52 میلیون کانتینرتعداد کل کانتینرهای دریایی جهان3

OOCL هنگ کنگ با ظرفیت 21 هزار TEUبزرگ ترین کشتی کانتینری جهان4

بندر شانگهای با توان عملیاتی 40 میلیون TEUفعال ترین بندر کانتینری جهان5

MS Vale Brasil با ظرفیت 400 هزار تنبزرگ ترین کشتی فلهبر جهان6

چینبزرگ ترین کشور سازنده کشتی جهان7

هیوندایی کره جنوبی به ارزش 24 میلیارد و 420 میلیون دالربزرگ ترین شرکت سازنده کشتی جهان8

مرسک مولر دانمارک با ناوگانی به ظرفیت بزرگ ترین شرکت کشتیرانی کانتینری جهان9
TEU 852 چهار میلیون و 125 هزار و

چینبزرگ ترین کشور تأمین کننده دریانورد جهان10

 DNV GL نروژبرترین مؤسسه رده بندی کشتی ها در جهان11

ZPMC چینبزرگ ترین شرکت سازنده تجهیزات تخلیه و بارگیری بنادر12

کره جنوبیبزرگترین کشور سازنده کانتینرهای دریایی13

چینبزرگ ترین کشور جهان در زمینه دارا بودن فعال ترین بنادر14

ترمینال کانتینری شانگهایبزرگ ترین بندر کانتینری اتوماتیک جهان15

هند با اوراق 239 فروند شناوربزرگ ترین کشور اوراق کننده کشتی ها در جهان16

یونان با تناژ ناخالص 155 میلیون و 108 هزار و 386بزرگترین کشور دارنده بیشترین ناوگان کشتی جهان17

پاناما )330 میلیون DWT(برترین کشور دنیا در زمینه ثبت کشتی ها در جهان18

آلمان و چینبرترین کشور دنیا در زمینه اعطای تسهیالت مالی برای خرید کشتی19

چین )5206 فروند(بزرگ ترین کشور دارنده کشتی های کانتینری دنیا20

سنگاپور )SENTEK MARINE & TRADING PTE LTD(برترین کشور دنیا در زمینه ارائه سوخت به کشتی ها21

هلند )Royal Boskails Westminster(مهم ترین کشور دنیا در زمینه الیروبی های دریایی و عملیات سالویج22

شانگهای با توان عملیانی 40/23 میلیون TEUبهره ورترین بندر کانتینری جهان23

سنگاپوربرترین بندر آسیا24

بندر HAPORA فرانسهبرترین بندر جهان در زمینه رعایت مسائل محیطزیست25

	

دريــا

شماره 250 47فروردین و اردیبهشت  1397 



دريــا

اولین همایش ایمنی و حمل ونقل دریایی برگزار شد؛

ایمنی، الفبای حمل ونقل
اولیـن همایـش یـک روزه ایمنـی حمل ونقـل دریایـی 
بـا محورهـای ایمنـی در حمل ونقـل دریایـی، ایمنـی 
بـر روی شـناوری های دریایـی، ایمنـی و فراسـاحل، 
دریایـی  آلودگـی  دریایـی،  محیط زیسـت  از  حفاظـت 
و مدیریـت ایمنـی مشـاغل دریایـی در تاریـخ هشـتم 
اردیبهشـت ماه سـال جاری با حضور جمعـی از مدیران 
کارشناسـان  و  مدیـران  دریایـی،  حمل ونقـل  حـوزه 
سـازمان بنـادر و دریانـوردی، نماینده ایران در سـازمان 
جهانـی دریانـوردی و برخی فرماندهان نیـروی دریایی 
ارتـش و سـپاه و اسـاتید دانشـگاه به میزبانی مؤسسـه 
آموزشـی کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران برگزار 

شد.
بـه گـزارش خبرنـگار پیام دریـا در مراسـم افتتاحیه این 
همایش، فرشـاد حائـری دبیر نخسـتین همایش ایمنی 
حمل ونقـل دریایـی هدف از برگـزاری ایـن همایش را 
بـه پیش بـردن آمـوزش ایمنـی دریایـی کاربـردی در 

صنعـت دریایی اعـالم کرد.
وی در سـخنرانی افتتاحیـه ایـن همایـش بـا تأکیـد بر 
نقـش نیروی انسـانی در حـوادث دریایـی، تصریح کرد: 
مؤسسـه آموزشـی کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران 
آمـوزش از سـطوح پایه بـرای افزایـش کیفیت عملکرد 
نیروی انسـانی در ایمنـی دریایـی را در دسـتور کار خود 

قرار داده اسـت.

فراسـاحل، محیط زیسـت دریایـی، مدیریـت ایمنـی در 
مشـاغل دریایـی و آلودگی هـای دریایـی، محورهایـی 

بـود کـه بـرای دریافـت مقـاالت تعییـن شـد.
خواسـتار  خـود  سـخنان  پایـان  در  حائـری  فرشـاد 
همـکاری تمـام ارگان هـای مربوطـه در جهـت تقویت 

آمـوزش در بخـش ایمنـی دریایـی شـد.

آمـوزش ارتقـاء ایمنی در کشـتیرانی فعال تر 
می شود

حق دوسـتی  محمودرضـا  همایـش  ایـن  ادامـه  در 
جمهـوری  کشـتیرانی  آموزشـی  مؤسسـه  مدیرعامـل 
اسـالمی ایـران ضمن اشـاره به دسـتور مدیریت ارشـد 
جهـت  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  کشـتیرانی  گـروه 
تقویـت آمـوزش و پژوهـش در ایمنـی دریایـی و تأکید 
بـر اهمیـت ایمنی دریایـی در قوانیـن بین المللی، گفت: 
بـا دسـتور دکتـر محمـد سـعیدی رئیـس هیئت مدیـره 
ایـران،  اسـالمی  و مدیرعامـل کشـتیرانی جمهـوری 
مؤسسـه آموزشـی در زمینـه پژوهـش و ارتقـاء ایمنـی 

دریایـی فعال تـر خواهـد شـد.
وی بـا بیـان اینکه سـازمان جهانی دریانـوردی همواره 
بـر افزایـش سـطح ایمنـی دریایـی تأکید کرده اسـت، 
افـزود: قطعـاً بـا تمرکـز بـر دسـتورالعمل ها و قوانیـن 
مدیریـت صحیـح ایمنـی و توسـعه فناوری هـا می توان 

همایـش  نخسـتین  برگـزاری  دلیـل  مهم تریـن  وی 
ایمنـی حمل ونقـل دریایـی را پیـش بـردن ایمنـی در 
آمـوزش  افـزود:  و  کـرد  اعـالم  دریانـوردی  صنعـت 
نظـری پایـه آموزش اسـت اما بـدون آمـوزش عملی و 
کاربـردی نمی تـوان انتظـار داشـت که نیروی انسـانی، 

ایمنـی الزم را در صنعـت دریایـی اجـرا کنـد.
حائـری بـا اشـاره به همـکاری خـوب و مؤثر مؤسسـه 
آموزشـی کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران با وزارت 
آمـوزش و پـرورش در ارتقـاء فرهنـگ دریایـی، اظهار 
داشـت: بـدون فرهنگ سـازی نمی تـوان انتظار داشـت 
انگیزه هـای آمـوزش کاربـردی بـرای افزایـش سـطح 

ایمنـی دریایـی در نیروی انسـانی ایجاد شـود.
دبیـر نخسـتین همایـش ایمنـی حمل ونقـل دریایی از 
جملـه اهـداف برگـزاری ایـن همایـش را ارتقـاء دانش 
علمـی و کاربـردی و انگیزه هـای پژوهشـی در حـوزه 
ایمنـی دریایـی اعـالم و خاطرنشـان کـرد: در دریافـت 
مقاالت، سـه سـطح هنرسـتان های دریایی، دانشجویی 
و اسـاتید را در 6 محـور در نظـر گرفتیم کـه به صورت 
بـه  مقـاالت  کیفی تریـن  و  شـدند  داوری  جداگانـه 

همایـش راه پیـدا کردند.
نخسـتین  شـش گانه  محورهـای  توضیـح  در  وی 
ایمنـی  افـزود:  دریایـی  حمل ونقـل  ایمنـی  همایـش 
در  ایمنـی  شـناورها،  ایمنـی  دریایـی،  حمل ونقـل  در 

مهندس محمودرضا حق دوستیمهندس علی اكبر غنجیماندانا منصوريان
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ایمنـی در حـوزه دریایـی را ارتقـا بخشـید کـه همایش 
ایمنـی در حمل ونقـل دریایـی نیـز بـه همیـن منظـور 

برگزار شـده اسـت.

بـه  نیروی انسـانی  بـاور  و  فرهنگ سـازی 
ایمنی الزمه کاهش حوادث

و  کیفیـت  ایمنـی،  دفتـر  مدیـر  محمودپـور  اصغـر 
محیط زیسـت کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایـران نیز 
طی سـخنانی به بررسـی حـوادث و رویدادهای دریایی 
در چنـد سـال اخیـر پرداخـت و گفـت: ایمنـی بایـد به 
یک باور تبدیل شـود. مشـروح سـخنان ایشـان در این 

شـماره از نظرتـان می گـذرد.

توسـعه آمـوزش دریایـی نیازمنـد هماهنگی 
ارگان های مربوطه است

گـزارش خبرنـگار مـا حاکـی اسـت: در ایـن همایـش 
وزارت  حرفـه ای  فنـی  معـاون  علی نـژاد  محمدعلـی 
آمـوزش و پـرورش بـا تأکیـد بـر عـزم وزارت آمـوزش 
در  نیروی انسـانی  آمـوزش  توسـعه  در  پـرورش  و 
حـوزه دریانـوردی، اظهـار داشـت: یکـی از مهم تریـن 
چالش هـای پیـش روی صنعـت دریایی کشـور، کمبود 

اسـت. نیروی انسـانی 
از  درصـد   ۱5 هم اکنـون  اینکـه  اعـالم  بـا  وی 
خارجـی  دریانـوردان  را  ملـی  نـاوگان  نیروی انسـانی 
تشـکیل می دهـد، گفت: کاهـش تمایل نیروی انسـانی 
بـرای حضـور در بخـش دریایی بایـد مورد توجـه ویژه 

گیرد. قـرار 
علی نـژاد یکـی از مهم تریـن موانـع پیـش روی آموزش 
در بخـش دریایـی کشـور را عدم هماهنگـی در بیـن 
ارگان های دریایی دانسـت و خاطرنشـان کـرد: آموزش 
در بخـش دریایـی کشـور نیازمنـد ایجـاد هماهنگـی 

بـرای جامعه شـناخته شـده نیسـت، تصریح کـرد: باید 
تصویر کشـتیرانی برای جامعه تبین و شناسـانده شـود.
نماینـده دائـم ایران در IMO اشـاره ای نیـز به آخرین 
مصوبات این سـازمان در حوزه کشـتیرانی داشـت و در 
  IMOایـن زمینـه تصریح کـرد: نمایندگـی ایـران در
در کمیتـه کاهـش آلودگی هـای دریایـی این سـازمان 
نسـبت بـه قانون سـوخت کم سـولفور بـرای شـناور ها 
کـه از سـال ۲۰۲۰ الزم االجراسـت، بیانیه ای را منتشـر 
کـرد کـه طـی آن بـرای مطالعات بیشـتر حـول اجرای 

ایـن قانون درخواسـت شـده بود.
وی بـا بیـان اینکـه صنعـت کشـتیرانی سـهم کمی در 
آلودگـی هـوا دارد، تأکید کرد: بایـد از تصویب و اجرای 
قوانینـی کـه بـه تجـارت و حمل ونقـل دریایـی صدمه 

می زنـد، جلوگیـری کرد.

صنعـت دریانـوردی کشـور نیازمنـد ارتقـاء 
اسـت علمی 

سـپس علی اکبـر غنجـی مدیرعامل شـرکت حمل فله 
و عضـو هیئت مدیـره کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی 
اینکـه هوشمندسـازی، دیجیتالیسـم  بیـان  بـا  ایـران 
صنعـت  در  فاکتور هـا  مهم تریـن  بـه  اتوماسـیون  و 
کشـتیرانی تبدیل شـده اند، خاطرنشـان کـرد: در زمینه 
ارتقـاء ایمنـی دریایی بایـد نقش نیروی انسـانی، اقتصاد 
و فنـاوری را بـا یکدیگـر تلفیـق کـرد تـا بـه بهتریـن 

بـرون داد در ایـن زمینـه دسـت یافـت.
وی صنعت کشـتیرانی را در جهان تحت فشـار دانسـت 
و افـزود: اقتصادی شـدن مباحث در صنعت کشـتیرانی 
سـبب شـده اسـت تـا ایمنـی مغفـول بمانـد، بنابرایـن 
صنعـت  در  اقتصـادی  بنگاه هـای  و  اقتصـاد  نقـش 

کشـتیرانی بایـد مـورد بازشناسـی قـرار بگیرد.
غنجـی با اشـاره به اهمیـت آمادگی ملی جهـت افزایش 

محمدعلی علی نژادكاپيتان اصغر محمودپوركاپيتان فرشاد حائری

بیـن مؤسسـات آمـوزش عالـی، آمـوزش و پـرورش و 
اسـت. بخش خصوصـی 

وی بـا اشـاره بـه همـکاری خـوب مؤسسـه آموزشـی 
کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران با وزارت آموزش و 
پـرورش در زمینه آموزش نیروی انسـانی حـوزه دریایی، 
افـزود: بایـد بـا ایجاد هماهنگـی الزم بیـن بخش های 
مختلف آموزشـی و عملیاتی، مشـخص شـود چه تعداد 
نیروی انسـانی بایـد در سـال های آینـده بـرای تأمیـن 
نیـاز صنعـت حمل ونقل دریایی کشـور آمـوزش ببینند.
معـاون فنـی حرفـه ای وزارت آمـوزش و پـرورش در 
خاتمـه اظهـارات خود از آمادگی نظام آموزشـی کشـور 
بـرای بهبـود آموزش در بخـش ایمنی دریایـی خبر داد 
و تصریـح کـرد: بـا گنجانـدن مباحـث ایمنـی دریایـی 
تـالش می کنیـم فرهنـگ ایمنـی دریایـی را توسـعه 

دهیم.

بایـد تصویر صنعت کشـتیرانی بـرای جامعه 
شود شناسانده 

در ادامـه ایـن همایـش یـک روزه، ماندانـا منصوریـان 
نماینـده دائم ایـران در سـازمان بین المللـی دریانوردی 
مدیرعامـل  سـعیدی  محمـد  بـه  تبریـک  ضمـن 
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران بـرای برگـزاری 
ایـن همایش، خاطرنشـان سـاخت: صنعت کشـتیرانی 
ارکان حمل ونقـل جهانـی اسـت  از مهم تریـن  یکـی 
و اینـک همـه می داننـد کـه بـدون ایـن صنعـت هیچ 

کشـوری بیـش از یـک هفتـه دوام نمـی آورد.
وی بـا اشـاره بـه شـعار روز جهانی دریانوردی در سـال 
۲۰۱۸ بـا مضمـون »کشـتیرانی بهتـر، آینـده بهتـر« 
افـزود: این روز و این شـعار برای ترغیب نیروی انسـانی 

جهـت الحـاق به صنعـت دریانوردی اسـت.
منصوریـان در ادامـه بـا بیـان اینکـه حرفـه دریانوردی 
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کارشناسـان و تمامـی جامعه دریایی میسـر اسـت.
3- بـا توجه به اهمیت موضوع حفاظت از محیط زیسـت 
دریایـی و توجـه بـه ظرفیت های عظیم کشـور در بخش 
گردشـگری دریایـی، توجه ویـژه به این بخـش می تواند 
نـه تنهـا بـه توسـعه فرهنـگ بلکـه بـه توسـعه اقتصاد 

دریامحور منجر شـود.
4- بـا توجـه به لـزوم حمایـت از پـرورش نیـروی کار 
دریایـی متناسـب بـا نیـاز کشـور، شـرایط الزم جهـت 
مهارت آمـوزی و تأمیـن امکانـات گذرانـدن دوره هـای 
کارورزی برای دانشـجویان دریانـوردی و متقاضیان، به 
منظـور ورود بـه بـازار کار و دریافـت گواهی نامه هـای 
و  فراهـم  مختلـف  ارگان هـای  توسـط  نیـاز  مـورد 

همـکاری همه جانبـه انجـام شـود.
5- توجـه ویـژه توسـط تمـام ارگان هـای دریایـی بـه 
نسـل جدیـد آموزش یافتـه در هنرسـتان های دریایـی 
و همچنیـن پشـتیبانی و تجهیز هنرسـتان های دریایی 

سراسـر کشـور توسـط وزارت آمـوزش و پـرورش.
6- پـرورش روحیه تحقیـق و پژوهش در تمام رده های 

آمـوزش دریایی، از هنرسـتان های دریایی به باال. 
امیـد اسـت با عنایـت پـروردگار متعال و بـا بهره مندی 
و  نخبـگان  نظـرات  و  تشریک مسـاعی  نتایـج  از 
فرهیختـگان جامعـه دریایـی تا دومیـن همایش ایمنی 
در حمل ونقـل دریایـی، در ایفـای نقـش تبیین شـده با 

اجـرای مفـاد، موفـق و سـربلند عمـل کنیم.

تـوان علمـی بـرای گرفتـار نشـدن در چارچوب هـای از 
پیش تعیین شـده از سـوی کشـور های پیشـرفته، گفت: 
بنگاه هـای اقتصـادی بـزرگ غربی بـا نفـوذ و توانایی ای 
کـه دارنـد قوانیـن و مقـررات و راهبرد هـا را بـر اسـاس 

منافـع خـود سـامان می دهند.
بـه گفتـه ایـن مقـام مسـئول در کشـتیرانی جمهوری 
ایـن وضعیـت  از  ایـران، الزمـه برون رفـت  اسـالمی 
فقـط ارتقـاء علمـی و عملـی در تمام شـئون کشـور به 

خصـوص حـوزه کشـتیرانی اسـت.
وی در ایـن زمینـه تأکیـد کـرد: مدیریـت دانـش در 
جهـان حـرف اول را می زنـد کـه مـا نیـز بایـد در ایـن 

زمینـه بـا قـدرت وارد شـویم.
وی در ادامـه اظهـارات خـود بـا اشـاره بـه برگـزاری 
دریایـی،  حمل ونقـل  در  ایمنـی  همایـش  نخسـتین 
خاطرنشـان سـاخت: ایـن همایـش با همـکاری خوب 
و مؤثـر مؤسسـه علمـی، فرهنگـی پیام دریا وابسـته به 
ایـران  اسـالمی  روابط عمومـی کشـتیرانی جمهـوری 
و مؤسسـه آموزشـی کشـتیرانی برگـزار شـد تـا بـرای 
نخسـتین بـار بـه شـکلی کامـاًل علمـی و فراگیـر بـه 
مسـئله ایمنـی در صنعـت کشـتیرانی پرداختـه شـود.

مدیرعامـل شـرکت حمـل فلـه کشـتیرانی جمهـوری 
اسـالمی ایـران در پایـان ضمـن ابـراز سـپاس خـود 
در  ایمنـی  همایـش  نخسـتین  دسـت اندرکاران  از 
حمل ونقـل دریایی، خواسـتار تـداوم این نـوع مبادالت 

فکـری و علمـی در صنعـت کشـتیرانی کشـور شـد.

قطعنامه همایش
گـزارش خبرنـگار مـا حاکی اسـت، نخسـتین همایش 
ایمنـی در حمل ونقـل دریایی بـا صـدور قطعنامه ای در 

6 بنـد بـه کار خود پایـان داد.
متـن قطعنامـه کـه از سـوی دبیـر همایـش ایمنـی در 

حمل ونقـل دریایـی بـه ایـن شـرح اسـت:
بـا توجـه بـه سیاسـت های کلـی کشـتیرانی جمهـوری 
اسـالمی ایـران و تأسـی از شـعار » اول ایمنـی بعد کار« 
بـه عنوان یـک اصـل و آرزوی توفیـق و بهـروزی برای 
کلیـه خدمتکاران عرصـه دریایی کشـور، قطعنامه پایانی 
اولیـن همایش ایمنی در حمل ونقـل دریایی که به همت 
مؤسسـه آموزشـی و روابط عمومی کشـتیرانی جمهوری 
اسـالمی ایران برگزار شـد، به شـرح ذیل اعالم می شود:
۱- عـزم ملی برای فرهنگ سـازی ایمنـی و حفاظت از 
محیط زیسـت دریایی توسـط تمـام ارگان هـای دریایی 
و تأکیـد بـر آموزش ایمنـی و حفاظت از محیط زیسـت 

دریایی در تمامی سـطوح آموزشـی.
۲- بـرای توسـعه ایمنـی در صنایـع دریایـی به  صورت 
عـام و ایمنـی در حمل ونقـل دریایی به  صـورت خاص 
مـدل جامعـی با همـکاری تمـام ارگان هـای دریایی در 
چارچـوب سیاسـت های سـازمان بنـادر و دریانـوردی 
مـورد نیـاز اسـت که این مهـم فقط با همـت مدیران و 



دريــا
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سـنگاپور در اصـل یـک مجمع الجزایر پراکنـده )63 
جزیـره( بـود کـه از لحـاظ وسـعت، صـد و نودمیـن 
کشـور جهان اسـت. تا قـرن نوزدهم میـالدی، یکی 
از مخوف تریـن جنگل هـای منطقـه و محـل زندگی 
تمسـاح ها بـود و تـا مدت هـا محـل تبعیـد زندانیـان 

خطرنـاک مالـزی و بریتانیا محسـوب می شـد.
جزیـره ای کـه منبع درآمـد خاصی نداشـت و از هیچ 
گونـه منابـع طبیعـی برخـوردار نبـود. بیـش از 4۰ 
درصـد از مردمش معتاد و 5۰ درصد سـواد نداشـتند. 
امـا اکنـون ایـن کشـور بدبخـت بی پنـاه، جـزو سـه 
کشـور برتـر دارای باالتریـن درآمد سـرانه در جهان 
را دارد. ۹۰  پاسـپورت دنیـا  اسـت و قدرتمندتریـن 
درصـد مردمـش صاحب خانـه هسـتند. ایـن کشـور 
چگونـه توانسـت بـه چنیـن جایگاهـی دسـت یابد؟ 

سـنگاپور را می گویـم.
خیلـی  بخواهـم  اگـر  را  سـنگاپور  توسـعه یافتگی 
خالصـه کنـم، می شـــود آن را در چهــار عـــامل 

جمع بندی کرد.
 اول: ضابطه مندی حاکمیتی

بگذاریـد به بخشـی از ضابطه مندی حاکمیتی اشـاره 
کنـم. نخسـت وزیر وقـت، افـراد دنیـا دیـده،  جـوان 
و تحصیل کـرده سـنگاپور )چـه در خـارج و چـه در 
داخـل( را بـا دعـوت رسـمی عضـو دولت کـرد و به 
هیـچ عنـوان اعضـای کابینـه را از میـان اعضـای 
خانـواده و دوسـتان خـود بـر اسـاس صرفـاً رفاقـت 
و خویشـاوندی انتخـاب نکـرد. وی بـا تمـام مدیران 
دولتـی اتمام حجـت کرده بـود که  در صـورت تخلف 

دو راه بیشـتر ندارند: خودکشـی یا محاکمه در دادگاه.
از  حمایـت  و  سـرمایه گذاری  فضـای  سـنگاپور 
قراردادهـای اقتصـادی را بـه گونـه ای محکـم کاری 
کرد کـه سـرمایه گذاران به ویژه خارجی هـا اطمینان 
کردنـد کـه در صـورت بـروز مشـکل، حقـوق آنهـا 
ضایـع نخواهـد شـد. اکنـون ایـن کشـور از منظـر 
عـاری بـودن از فسـاد جـزو هفت کشـور برتر جهان 

است.
دوم: جهان پذیری اقتصادی

تیمـی کـه بـرای اداره کشـور انتخـاب شـده بودنـد 
دریافتنـد که باید اسـتراتژی جهان پذیـری را انتخاب 

کننـد. از جملـه چنیـن کردند:
بـرای  جـذاب  مقصـدی  بـه  را  خـود  سـنگاپور   -
سـرمایه گذاران خارجـی تبدیـل کرد. بـه گونه ای که 
در ابتـدای قـرن بیسـت ویکم، شـرکت های خارجـی 
75 درصـد تولیـد و ۸5 درصـد صـادرات سـنگاپور را 
محقـق می کردنـد. یـک بار دیگـر اعـداد را بخوانید!

- دولـت سـنگاپور، زبان انگلیسـی را بـه  عنوان زبان 
رسـمی کشـور انتخـاب کرد کـه منجر به گسـترش 
مبادالت تجاری با کل جهان شـد و توانسـت امکان 
نیـز  را  خارجـی  تحصیل کـرده   کاری  نیـرو  جـذب 

تسـهیل کند.
- جمعیـت تحصیل کـرده و کاربلـد ایـن کشـور کم 
بـود. ایـن نقـص را از راه اعمال سیاسـت های خاص 
مهاجرتـی رفـع کردند. جالب اسـت بدانیـد حدود 3۰ 
درصـد از جمعیـت سـنگاپور را خارجی هـا تشـکیل 

می دهنـد.

بـه همیـن خاطر هر چند سـنگاپور تنها دو همسـایه 
دارد امـا موفـق شـده بـا بیـش از ۱۹۰ کشـور دنیـا 

تعامـل پایـدار برقـرار کند!
سوم: انضباط مندی اجتماعی

در طـول سـالیان مردم بـرای توسـعه یافتگی به یک 
انضباطـی متعهـد شـده اند: فـروش  برنامـه شـدید 
آدامـس، عبـور نکردن از خطـوط عابر پیاده، آشـغال 
ریختـن، سـیگار کشـیدن در برخـی محدوده هـا و 
آدامـس جویـده را بـه جایی چسـباندن نـه تنها جرم 
اسـت کـه جرائـم سـنگین مالـی و حتـی زنـدان به 

دنبـال دارد.
افـرادی کـه بـرای اولیـن بـار، زباله هایـی کوچـک 
ماننـد تـه سـیگار روی زمیـن بریزنـد، بیـش از یک 
میلیـون تومـان جریمـه خواهنـد شـد. کسـانی کـه 
زباله هـای بزرگ تـر مانند قوطی و بطری نوشـابه در 
سـنگاپور روی زمیـن بیندازنـد، دادگاهـی می شـوند. 
حمـل مـواد مخـدر باعـث اعـدام می شـود! پلیـس 
سـنگاپور ایـن اجـازه را دارد کـه بـه طـور تصادفـی 
از مـردم محلـی، خارجی هـا و گردشـگران آزمایـش 
اعتیـاد بگیـرد. همیـن سـخت گیری های فـراوان و 
اجـرای بی رحمانـه آنهاسـت که بر اسـاس شـاخص 
نظـم و قانـون کـه توسـط گالـوپ منتشـر می کنـد 

سـنگاپور بهترین کشـور دنیاسـت.
چهارم: اهرم سازی مزیت های محدود

سـنگاپور نـه معدنـی داشـت و نـه نفتـی، نـه زمینی 
بـرای کشـاورزی و نـه نیـروی تحصیل کـرده و نـه 
شـهرتی و نـه ... در واقـع هیـچ نداشـت. فقـط یک 
چیـز داشـت و آن هـم موقعیـت خـوب جغرافیایـی 
بـود که در مسـیرهای اصلی کشـتیرانی جهـان قرار 
داشـت. آنهـا همین مزیـت را به پول تبدیـل کردند! 
و شـدند  قطـب مهم کشـتیرانی در مبـادالت تجاری 
جهـان. همچنیـن روی گردشـگری سـرمایه گذاری 
کردنـد: جالـب اسـت بدانیـد سـال قبـل ۱6 میلیون 
گردشـگر جـذب کردند یعنی سـه برابر جمعیتشـان. 
اگـر بخواهیـم ایران را با آنان مقایسـه کنیـم ما باید 

۲4۰ میلیـون توریسـت می داشـتیم.
بیاییـم صادقانه بپذیریم راه توسـعه، الهـام گرفتن )و 
نـه کپـی کـردن( بهتریـن تجـارب جهانـی در حوزه 
کشـور داری اسـت. آیـا نمی خواهیـم کمـی جدی تـر 
بـه ضابطه منـدی حاکمیتی، جهان پذیـری اقتصادی، 
انضباط منـدی اجتماعـی و اهرم سـازی مزیت هـای 

محـدود فکـر کنیم؟

] مجتبی لشکربلوكی  [ 

سنگاپور چگونه سنگاپور شد؟

قطب اول کشتیرانی و گردشگری جهان
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تحلیلی بر بازار تأمین شناورهای فراساحل؛

ناوگان ملی فراساحل باید توسعه یابد

   
  

امـروزه صنعـت کشـتیرانی آنچنـان جایـگاه ویـژه ای در اقتصـاد جهانـی دارد کـه هیچکـس نمی تواند 
منکـر آن در توسـعه پایدار باشـد. هم اکنون شـاهد حمـل بیش از 9۰ درصـد کاالهای نفتـی و غیرنفتی 
از طریـق نـاوگان دریایـی هسـتیم. بـرای درک ایـن جایـگاه و اهمیت ضرورت رشـد و توسـعه خطوط 
کشـتیرانی و قبـل از ورود بـه عرصـه ایـن بـازار، شایسـته اسـت بـه جایـگاه کشـور ایـران و منطقـه 
خلیج فـارس در جهـان بپردازیـم، زیـرا فقـط در صـورت شـناخت صحیـح از قابلیت ها و پتانسـیل های 
خلیج فـارس اسـت کـه می توان اهمیـت خطوط کشـتیرانی را در منطقه و جهان مورد بررسـی قـرار داد.

دريــا

] كاپيتان مجيد سجده  [  ]  مديرعامل و نائب رئيس هيئت مديره شركت كشتيرانی والفجر  [  
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وزارت نفـت قـرار دارد و پیش بینـی می شـود در آینـده 
نزدیـک توسـعه پروژه هـای کشـور در حـوزه فراسـاحل 
افزایـش یابد، نیاز کشـور بـه خدمات لجسـتیک دریایی 
و بـه  ویـژه شـناورهای فراسـاحلی نیـز افزایـش خواهد 
یافـت. بـا توجه بـه تعـداد زیـاد شناورهــای مـورد نیاز 
ایـن صنعـت، به روز بـودن و کم بودن سـن آنها بسـیار 
ضـروری اسـت. بنابرایـن سـرمایه گذاری در ایـن بخش 
ضمن توسـعه نـاوگان ملی فراسـاحل، از خروج سـرمایه 

از کشـور جلوگیـری نیز خواهـد کرد.

خدمات و انواع شناورهای فراساحل
بـه  طـور کلـی ارائـه خدمـت بـه سـکوهای مسـتقر در 
فراسـاحل )آب هـای داخلـی و بین المللـی( کـه بـرای 
عملیات اکتشـاف، اسـتخراج و بهره برداری از منابع نفت 
و گاز طراحـی و نصب شـده اند، از دو راه هوایی و دریایی 

میسـر و ممکن اسـت.
مسـیر هوایی بـه دلیـل محدودیت هـای فـرود و هزینه 
بـاالی حمل ونقـل و همچنین محدودیت هـای ظرفیتی 
حمل ونقـل هوایـی معمواًل مقـرون به صرفه نمی باشـد. 
بـه همیـن دلیل اسـتفاده از این شـیوه که عمدتاً توسـط 
بالگردهـای خدماتـی انجـام می شـود، کمتر رایج اسـت. 
امـا به دلیل دسترسـی آسـان تر بـه شـناورهای دریایی، 
ایـن خدمـات عمدتـاً از طریـق دریـا و بـه وسـیله انواع 
شـناورهای فراسـاحل انجـام می گیـرد. البتـه بـا توجـه 
بـه تنـوع خدمـات، نوع شـناور و تجهیزاتی کـه روی آن 
اسـتقرار یافتـه متفاوت اسـت. اصلی ترین خدمـات قابل 
ارائـه بـرای سـکوهای نفـت و گاز بـه وسـیله ایـن نوع 

شـناورها عبارتند از:
 - جابه جایی خدمه مستقر در سکو؛

 - سوخت رسـانی، آب رسـانی و تأمیـن آذوقـه مـورد نیاز 
آنها؛

 - تدارکات فنی و خدماتی مورد نیاز سکوها؛
 - حمل ونقل و جابه جایی سـازه های سـبک و سـنگین 

مورد نیاز سـکوها؛
 - ارائه خدمات ایمنی و اطفاء حریق )در صورت لزوم(؛

 - ارائـه خدمـات اضطـراری در مواقـع بـروز خطـرات 
پیش بینـی نشـده )معمواًل یـک فروند شـناور به صورت 

 Stand Byدر کنـار سـکوها اسـتقرار دارد(؛
 - تأمیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز از قبیـل سـیمان، گل 

حفـاری، آب شـیرین، گازوئیـل و ... .
تنوع خدمت رسـانی در صنعت فراسـاحل، تنوع شـناورها 
را طلـب می کنـد، بـه همین دلیـل با توجه بـه تجربیات 
کسـب شـده در دریا و انجام پروژه های بزرگ دریایی در 
سـطح جهان، شـرکت های سازنده کشـتی های خدماتی 
طیـف وسـیعی از شـناورها را طراحی کرده و می سـازند. 
بنابرایـن یکـی از نکات مهـم در خرید و انتخاب شـناور، 
انتخـاب صحیح و بهینه بر اسـاس نیاز اسـتفاده کنندگان 
اسـت. بـه  طـور کلـی و بـر اسـاس تجربـه سـال ها کار 
در سـطح دریـا توسـط پیمانـکاران و شـرکت های فعال 
در حـوزه نفـت و گاز، انـواع کشـتی های خدمت رسـانی 
سـفارش و سـاخته می شـوند که رایج ترین این شـناورها  

از: عبارتند 
 - Tug boat
 - Barge

خلیج فارس، با مسـاحت ۲37 هـزار و 473 کیلومترمربع، 
پـس از خلیـج مکزیک و هودسـن سـومین خلیج بزرگ 
جهـان بـه شـمار مـی رود. خلیج فـارس از طـرف شـرق 
از  و  اقیانوس هنـد  و  دریای عمـان  و  تنگه هرمـز  بـه 
سـمت غـرب بـه ارونـدرود دسترسـی دارد. در پیرامـون 
خلیج فارس کشـورهای ایـران، عمان، عراق، عربسـتان، 
کویـت، امـارات، قطر و بحرین قرار دارند و تمام سـواحل 
شـمالی در خـاک ایران می باشـد. خلیج فـارس به دالیل 

ذیـل از اهمیـت ویـژه ای برخوردار اسـت:
 - دسترسـی بـه آبـراه جهانـی )اقیانـوس هنـد و دریای 

عـرب( و هم جـواری بـا چندیـن کشـور عربی؛
 - وجود منابع عظیم نفت و گاز.

در حـال حاضـر اغلـب شـناورهای فراسـاحلی کـه در 
میدان هـای نفـت و گاز ایران در خلیج فارس مشـغول به 
فعالیـت هسـتند از شـرکت های خارجی اجاره می شـوند 
همچنیـن شـرکت های داخلی فعال در حـوزه نفت و گاز 
و عملیات فراسـاحل عالوه بر اجاره شـناور، خود چندین 
بـارج و یدک کـش و شـناورهای تخصصـی بـه  صورت 
ملکـی در اختیـار دارنـد که اغلب آنها فرسـوده هسـتند. 
از آنجـا که توسـعه میدان هـای مشـترک در اولویت کار 
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AHT شناورهای 
 ،TOWINGنسـل دوم یدک کش هـای مخصـوص 
PULL و PUSH نفتکش هـای بـزرگ اسـت و برای 
انجـام عملیات جابه جایی لنگـر، دارای WINCH قوی 
در عرشـه اسـت. طـول این شـناور و قـدرت موتورهای 
قابلیـت  و  بـوده  از یدک کش هـای NTV بیشـتر  آن 

جابه جایـی دکل های حفـاری را نیـز دارد.

AHTS شناورهای 
 ،TOWINGنسـل سـوم یدک کش هـای مخصـوص
PULL و PUSH و جابه جایی لنگرهاسـت که نسـبت 
به AHT از عرشـه وسـیع تر و طول بیشـتری برخوردار 
اسـت. ضمـن اینکه قابلیت حمـل سـیمان و گل و مواد 
حفـاری را نیـز دارد. مهم تریـن مشـخصه ایـن شـناور 
وینچ هـای بسـیار قـوی، عرشـه چوبـی وسـیع و ارتفاع 

زیاد BRIDGE اسـت.

ASD شناورهای 
مخصـوص PULL و  یدک کش هـای  جدیـد  نسـل 
 PUSH و جابه جایـی دکل هـای حفـاری و پهلودهـی 
شـناورها به اسـکله و ترمینال اسـت که بسـیار پیشرفته 
بـوده و از قابلیت هـای فراوانـی برخـوردار اسـت. طـول 
 ASD از سـایر شـناورهای نسـل قدیـم کمتـر اسـت 
و بـه دلیـل نـوع موتورهـای AZIMUTH که بسـیار 
گران تـر از سـایر یدک کش هاسـت قابلیت مانـور زیادی 
دارد. یکـی از مشـخصه های ایـن شـناور سیسـتم های 
آتش خـواری آن اسـت. ضمـن اینکـه در شـرایط جـوی 
نامناسـب دریـا و ارتفـاع زیـاد مـوج قابلیت مانور بسـیار 

خـوب و ایمنـی دارد.

OUB شناورهای 
نسـل جدیـد شـناورهای خدماتـی اسـت کـه ظرفیـت 

 - General – Purpose Supply Vessel
 - Fast Crew Supply Vessel
 - Utility Vessel
 - Special Vessel
 - Platform supply vessel
 - Anchor - handling Towing Supply Vessel

 معرفی برخی شناورهای فراساحلی
PSV شناورهای 

ایـن شـناورها مخصـوص تـدارکات سـکوهای نفتـی و 
گازی طراحی شـده اند و مهم ترین مشـخصه آنها عرشه 
وسـیع و امکانات رفاهی مناسـب جهت حمل سـردخانه 
مـواد غذایـی و بـار لولـه و سـیمان و گل حفاری اسـت.

OSV شناورهای 
نسـل جدید شـناورهای تدارکاتـی در میدان های نفت و 
گاز بـوده و از امکانات پیشـرفته ای برخوردارند. مهم ترین 
مشـخصه آن حمل سـیمان با قـدرت تخلیه بسـیار زیاد 
و حمـل گل حفـاری و تجهیـزات گرم کننده گل اسـت. 
ضمـن اینکـه قابلیـت حمـل دکل هـای حفـاری را نیـز 

دارند.

NTV شناورهای 
یدک کش هـای  جـزو  واقـع  در   NTV شـناورهای 
نسـل قدیـم و مخصـوص حمـل بـارج اسـت و عـالوه 
  PUSHو PULL قابلیـت TOWING بـر عملیـات
نفتکش هـای کوچـک را هـم دارد. مهم ترین مشـخصه 

آن طـول کـم و قـدرت زیـاد موتورهاسـت.

مخـازن سـوخت و آب بـه مراتـب از شـناورهای نسـل 
قدیـم بیشـتر و از شـناورهای PSV  و OSV کمتـر 
اسـت. عموماً در سـمت راست یا چپ عرشـه این شناور 

جرثقیلـی بـا قـدرت یـک الـی پنج تـن وجـود دارد.

 شناورهای تندرو مسافربری
این شـناورها جابه جایی پرسـنل سـکوهای بهره برداری 
دریایـی را بـر عهـده داشـته و ظرفیـت حمـل 4۰ تا 7۰ 
نفـر را نیـز دارد. مهم ترین مشـخصه این شـناورها بدنه 
آلومینیومی آنهاسـت کـه توانایی حمل بارهای سـنگین 

را نـدارد و سـرعت آنهـا ۲۰ تـا 3۰ گره دریایی اسـت.

BARGE CRANE شناورهای 
ایـن نوع شـناورها با ظرفیت متفاوت بـه  منظور عملیات 
 LIFTING تجهیزات بسـیار سـنگین سـکوها کاربرد 
دارد کـه در اغلـب پروژه هـای فراسـاحل مـورد اسـتفاده 

می گیرد. قـرار 

 شناورهای لوله گذار
ایـن نـوع شـناورها به  منظـور انجام عملیـات تخصصی 
فراسـاحل مانند لوله گـذاری و کابل گذاری مورد اسـتفاده 
قـرار می گیرنـد و بـا توجـه بـه نـوع عملیـات، جنـس 

لوله هـا و عمـق آب دارای انـواع مختلـف می باشـند.

 شناورهای حفاری
ایـن نـوع شـناورها کـه دارای تکنولـوژی پیشـرفته ای 
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هسـتند بـه  منظـور عملیـات اکتشـاف و حفـاری مـورد 
اسـتفاده قرار می گیرند. کشـتی های حفـاري در آب های 
عمیـق کاربـرد دارند و تا عمـق ۲5۰۰ متر یا بیشـتر نیز 

می تواننـد حفـاري کنند.

FPSO شناورهای 
این نوع شـناورها هم دارای تکنولوژی بسیار پیشرفته ای 
هسـتند به  منظور عملیات تولید و ذخیره سـازی و تخلیه 

در میدان های نفتی مورد اسـتفاده قـرار می گیرند.

 ضرورت تأمین شناور
کشـور ایـران بـه دلیـل موقعیـت جغرافیایـی مناسـبی 
آزاد جهـان  آب هـای  بـه  دسترسـی  واسـطه  بـه  کـه 
دارد و همچنیـن بـه واسـطه منابـع عظیـم نفـت و گاز، 
پتانسـیل های زیـادی بـرای رشـد و توسـعه حمل ونقـل 
دریایـی دارد. از سـوی دیگـر هم اکنـون بـه منظـور رفع 
نیازمندی هـای فنـی و خدماتـی پروژه هـای در دسـت 
اجـرای شـرکت ملـی نفت ایـران، تعـدادی شـناورهای 
اجـاره  در  خارجـی  بـه شـرکت های  متعلـق  خدماتـی 
ایـن شـرکت و شـرکت های تابعـه هسـتند. بنابرایـن 
بـرای تأمیـن نیازهای فعلی ضـرورت دارد، شـرکت ها و 
مؤسسـات حمل ونقل دریایی در این ارتباط فعال شـوند. 
بـه همین جهـت شـرکت کشـتیرانی والفجر بـه عنوان 
یـک شـرکت تخصصـی قصـد دارد دامنـه فعالیت های 
خود را با توسـعه ناوگان ملی فراسـاحل و ارائه سـرویس 

بـه سـکوهای نفتـی افزایـش دهد.

ابعاد اقتصادی
نیـاز سـکوهای نفتـی فعـال  تأمیـن  سـرویس دهی و 
در حـوزه خلیج فـارس بـا وسـعتی بالـغ بـر ۲3۸ هـزار 
ایجـاد  را  مناسـبی  کار  و  کسـب  بـازار  کیلومترمربـع 
کـرده اسـت که متأسـفانه سـهم بزرگـی از این بـازار را 
شـرکت های خارجـی از آن خـود کرده انـد. شـرکت های 
ایرانـی بـه دلیـل عـدم توجـه بـه ایـن حجـم بـازار از 
یک  سـو و نداشـتن امکانات کافی )شـناورهای مناسـب( 
از سـوی دیگـر، حضـور کم رنگـی در ایـن بـازار دارنـد. 
بنابرایـن الزم اسـت بـا حمایت هـای مـادی و معنـوی 
مسئوالن کشـور و حضور فعال شـرکت های متخصص 

در ایـن حـوزه، شـرکت های ایرانـی بتوانند سـهم خود را 
در ایـن بـازار ارتقاء بخشـند. بـه  طور متوسـط اجاره یک 
شـناور در سـال حدود دو میلیون دالر اسـت و هر شـناور 
۱۰ الـی ۱5 نفر پرسـنل نیـاز دارد. بنابراین حضور در این 
بـازار می توانـد عالوه بـر ایجاد اشـتغال درآمـد خوبی را 

نصیـب کشـور کند.

ابعاد اجتماعی و سیاسی
در شـرایط فعلـی کـه کشـور شـدیدترین تحریم هـای 
بین المللـی را پشـت سـر گذاشـته و وارد فضـای جدیـد 
پسـاتحریم شده است، داشـتن حضوری قدرتمند و فعال 
در آب هـای منطقـه بـدون نیـاز به شـرکت های خارجی 
از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت. شـرکت های تابعـه 
وزارت نفـت ناچار هسـتند برای اجـرای پروژه های خود، 
ضرورتـاً از خدمـات همـه شـرکت ها )اعـم از داخلـی و 
خارجی( اسـتفاده کننـد. بنابراین تأمین نـاوگان خدماتی 
مناسـب و امـکان جایگزینـی شـرکت های  ایرانـی بـه 
جـای شـرکت های خارجـی می توانـد عـالوه بـر قطـع 
وابسـتگی، فرصت های شـغلی زیـادی را بـرای ایرانیان 
ایجـاد  کنـد. لـذا تأمین هر شـناور توسـط شـرکت های 
کشـتیرانی ایرانـی، بـه  منزلـه خـروج و عدم نیـاز به یک 
شـناور خارجـی اسـت. عـالوه بـر ایـن اگـر کیفیـت و 
کمیـت ایـن شـناورها افزایـش یابد، قـادر خواهیـم بود، 
این سـرویس ها را بـه تمام منطقه خلیج فـارس و دریای 
عمـان و خاورمیانـه گسـترش دهیـم و عـالوه بر حضور 
فعـال، درآمـد ارزی مناسـبی برای کشـور کسـب کنیم.

میدان های نفت و گاز خلیج فارس1
بر اسـاس آخریـن اخبار نفت و گاز، در حـال حاضر تعداد 
۱45 میـدان هیدروکربنـی و ۲۹7 مخـزن نفتـی و گازی 
در ایران کشـف شـده که تعـداد ۱۰۲ میـدان نفتی و 43 
میـدان گازی اسـت. از تعـداد کل مخـازن، ۲۰5 مخـزن 
نفتـی و ۹۲ مخـزن گاز طبیعـی می باشـند. تعـداد 7۸ 
میـدان از ایـن میدان ها فعالند که 6۲ میدان در خشـکی 
و ۱6 میـدان در دریـا قـرار دارند. تعداد 67 میـدان نیز در 

حـال حاضر غیرفعال هسـتند.
از ایـن میـزان ذخیره نفـت ایران، ۱۰6 میلیارد بشـکه در 
خشـکی و 3۱/6 میلیارد بشـکه در دریا واقع شـده است. 
بیشـتر میدان های کشـف شـده )۱4۰ میدان( در حوضه 
زاگـرس و خلیج فـارس )جنوب غربـی ایران( قـرار دارند. 
همچنیـن میدان هایی در حوضه شـمال ایـران مرکزی، 
خـزر جنوبـی و کپـه داغ کشـف شـده و یـا در حـال 

می باشند. اکتشـاف 
ایـران بـا برخی کشـورهای همسـایه خود ماننـد عراق، 
عربسـتان سـعودی، کویت، قطر، امارات متحده عربی و 
عمـان دارای میدان های نفتی مشـترک اسـت و در حال 
حاضـر ۱5 مخـزن و ۲۸ میـدان نفتی و گازی مشـترک 
بیـن ایـران و کشـورهای همسـایه در شـمال و جنـوب 
کشـور وجـود دارد. در ایـن بیـن مخـازن مشـترک واقع 
در خشـکی در هم جواری کشـور عراق قرار دارد و سـایر 
مخـازن در خلیج فـارس و دریـای خـزر واقع شـده اند. در 
مجمـوع تعـداد ۲۸ میـدان هیدروکربـوری بـه صـورت 
مشـترک در مـرز ایـران و کشـورهای مجـاور )کویـت، 
قطـر، امارات متحـده عربی، عربسـتان سـعودی، عراق، 

نيـاز  تأميـن  و  ســــرويس دهی 
حـوزه  در  فعـال  نفتـی  سـکوهای 
كار  و  كسـب  بـازار  خليج فـارس 
مناسـبی را ايجـاد كـرده اسـت كـه 
متأسـفانه سـهم بزرگی از اين بازار 
را شـركت های خارجـی از آن خـود 

كرده انـد.

توسـط  شـناور  هـر  تـــأمين 
ايرانـی،  شــركت های كشتيــرانی 
بـه  منـــزله خــروج و عــدم نياز 
بــه يــک شنـــاور خـــــارجـی 

است.
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آذربایجان و ترکمنستان( قرار گرفته است.
میدان هـای گازی ایـران بـا میـزان ذخیـره ۲7 تریلیون 
مترمکعـب، رتبه دوم میدان هـای گازی جهان را از لحاظ 
حجـم گاز طبیعـی بـه خـود اختصـاص داده اسـت. این 
ذخایـر غالباً در بزرگ ترین میدان گازی کشـور در میدان 
گازی پارس جنوبـی اسـت کـه همـراه با بخـش قطری 
)گنبـد شـمالی( در حـدود 5۰7 تریلیـون فـوت مکعـب 
ذخیـره درجـا دارد. حـدود یـک سـوم کل ذخایـر گازی 
ایـران در ایـن میدان فـوق عظیم تجمع یافته اسـت. در 
حـدود ۱۹ درصـد از کل ذخایـر گازی غیـر همراه جهان 
نیـز بـه تنهایی در کمـان قطر و میدان هـای فوق عظیم 

گنبـد شـمالی – پارس جنوبی ذخیره شـده اسـت.

نقشه جامع میدان های نفت و گاز خلیج فارس
خلیج  فـارس  گاز  و  نفـت  میدان هـای  جامـع  نقشـه 
منتشرشـده توسـط شـرکت ملی نفـت ایـران در تصویر 

۱- قابـل مشـاهده اسـت. 
برخـی سـکوهای نفـت و گاز در خلیج فـارس در تصاویر 

شـماره ۲-  قابل مشـاهده است.

عرضه
منظـور از عرضـه، عرضـه خدمـات دریایـی اسـت کـه 
می شـود.  انجـام  فراسـاحل  شـناورهای  انـواع  توسـط 
متأسـفانه به دلیل پاره ای مسـائل و مشـکالت، دستیابی 
بـه آمار صحیح و دقیـق میزان عرضـه این گونه خدمات 
در کشـور بسـیار مشـکل و بعضاً غیرممکن است. برخی 

از عمده تریـن علـل ایـن موضوع عبارتنـد از:
 عمـده متقاضیان و دریافت کننـدگان این گونه خدمات 
در آب هـای بین المللی فعال هسـتند و فعالیـت این گونه 
شـرکت ها بعضـاً در نهادهـا و سـازمان های داخلی ثبت 

و ضبط نمی شـود.
 انتشـار اطالعات به وسیله بسیاری از دریافت کنندگان 
این گونـه خدمـات کـه عمدتـاً شـرکت های نفـت و گاز 
می باشـند معمـواًل بـا محدودیت هایـی همـراه اسـت، 
زیـرا بـه  دالیلـی کـه خـود اظهـار می دارنـد، برخـی از 
موانـع و تحریم هـا موجـب می شـود کـه قراردادهـای 
آنهـا محرمانـه باشـد، خصوصـاً اینکه بخش عمـده این 
خدمـات هم اکنـون توسـط شـرکت های خارجـی ارائـه 
می شـود و گاهـی ایـن شـرکت ها تمایلـی بـه مطـرح 
شـدن رابطـه فعالیت خود با شـرکت های ایرانـی ندارند.
 مشـکالت تحریم هـا )خصوصاً در حوزه نفـت و گاز و 
خدمات مرتبط( موجب شـده اسـت کشـور مـا در ارتباط 
بـا دریافت این سـرویس ها و خدمات بـا محدودیت هایی 

باشند. مواجه 

 بسـیاری از شـرکت های فعال در این حوزه به  واسـطه 
در کشـورهای  را  تحریم هـا شـناورهای خـود  همیـن 
خارجـی ثبـت کرده اند و به نـام شـرکت های خارجی در 

مناقصـات و عقـد قراردادهـا شـرکت می کنند.
همان گونـه کـه اشـاره شـد، طیـف ایـن خدمات بسـیار 
وسـیع اسـت و محدوده  هـای ذیـل را شـامل می شـود:

 - خدمـات جابه جایـی پرسـنل شـاغل در سـکوهای 
دریایـی؛

 - ارائه و تأمین آب، غذا و سوخت به سکوها؛
 - حمل و نقـل تجهیزات، دسـتگاه ها و قطعـات مورد نیاز 

سـکوهای موجود و در حال ساخت؛
 - انجام خدمات یدک کش؛

 - حمل و نقـل سـازه های دریایـی )احـداث سـکوهای 
جدیـد در طرح هـای توسـعه ای(؛

 - امدادرسانی و خدمات اطفاء حریق؛
 - انجـام عملیـات لوله گـذاری، تزریـق گل و سـیمان 

حفـاری )پروژه هـای در حـال احـداث(.
و ده هـا سـرویس و خدمـت دیگـر از عمده تریـن ایـن 

خدمـات اسـت.
تجهیزات اصلی برای انجام این خدمات عبارتند از:

 - انواع یدک کش؛
 - انواع بارج ها )مسطح، جرثقیل دار، لوله گذار(؛

 - انواع شناورهای تدارکاتی و نفربر؛
 - انواع شناورهای اطفاء حریق و عملیات مخصوص.

پرسـنل  و  ملـی  نـاوگان  حضـور 
ايرانـی در مناطـق نفتی فراسـاحل، 
امنيت سـکوها را افزايـش می دهد و 

باعـث اقتـدار ملـی می شـود.

تصویر 1 - نقشه میدان های نفت و گاز در خلیج فارس



شماره 250 57فروردین و اردیبهشت  1397 

بـرای بررسـی عرضه داخلـی  باید به آمـار این تجهیزات 
دسـت یابیـم تـا بتوانیـم حجـم و میـزان عرضـه ایـن 
خدمـات را بـرآورد کنیـم. بـر اسـاس آمـار شـناورهای 
ثبت شـده در سـازمان بنـادر و دریانـوردی، مجموع کل 
شـناورهای خدماتی شـامل: انواع یدک کش، شـناورهای 
خدماتـی و تدارکاتی مجموعاً حدود 4۸۰ فروند می باشـد 
کـه اکثـر آنها سـن بـاالی ۱5 سـال دارنـد، در حالی که 
شـرکت های نفتـی ایرانـی هم اکنـون شـرط کمتـر از 
هفـت تـا ۱۰ سـال را در مناقصات خـود منظور می کنند.
شـرکت ها  توسـط  داخلـی،  نیـاز  از  دیگـری  بخـش 
تأمیـن می شـود. عمده تریـن  پیمانـکاران خارجـی  یـا 
اسـتفاده کنندگان این شـناورها شـرکت های تابعه وزارت 
نفـت می باشـند. آمـار دقیقـی از تعـداد ایـن شـناورها 
)بـه همـان دالیلـی کـه عنوان شـد( وجـود نـدارد. البته 
شـرکت نفت فالت قـاره ایران به دلیل اینکه بیشـترین 
سـکوها و میدان های نفتـی را در اختیـار دارد عمده ترین 
اسـتفاده کننده اسـت کـه ایـن شـرکت نیـز محدودیـت 

سـنی را در مناقصـات خـود لحـاظ می کنـد.

 تقاضا
بـر اسـاس مطالعـات انجـام شـده و سـوابق موجـود 
شـرکت  ماننـد  سـازمان هایی  و  نهادهـا  شـرکت ها، 
نفـت فـالت قـاره، شـرکت نفـت و گاز پارس، شـرکت 
پایانه هـای نفتـی، شـرکت های پیمانـکاری و خدمـات 
مهندسـی در حـوزه فراسـاحل، شـرکت های خارجـی و 
پیمانـکاری فعال در منطقه )دارنـدگان دکل های حفاری 
در دریـا( و شـناورها و کشـتی هایی کـه در منطقـه تردد 
می کننـد، از اصلی تریـن متقاضیـان بـه شـمار می آینـد.

 
 سخن پایانی

شـرکت کشتیرانی والفجر )سـهامی عام( به عنوان یکی 
از شـرکت های اصلـی زیرمجموعـه گـروه کشـتیرانی 
جمهوری اسـالمی ایران، از سـال ۱365 تاکنون توانسته 
اسـت بـا اتـکال به خداونـد متعـال و نیروهـای متعهد و 
متخصـص تمامـاً ایرانـی و نـاوگان مجهـز خـود، نقش 
شایسـته ای را در صنعـت دریایـی کشـور بـا حضـور در 

آب هـای نیلگـون خلیج فـارس ایفـا کند.
بـا عنایـت بـه منویـات مقام معظـم رهبـری در رابطه با 
»اقتصادمقاومتـی، تولیـد و اشـتغال« همچنیـن حمایت 
ایـن شـرکت اجـرای سیاسـت های  ایرانـی،  از کاالی 
راهبـردی مذکـور را بـا رویکـرد شناسـایی و تمرکـز بـر 
فعالیت هـا و زنجیره هـای مزیـت دار اقتصـادی، مدیریت 
منابـع مالـی و اشـتغال زایی در بخـش ارائـه خدمـات 
فراسـاحل در دسـتور کار قـرار داده اسـت. در سـال های 
اخیـر و در جهـت دسـتیابی بـه برنامه هـای راهبـردی 
جمهـوری  کشـتیرانی  گـروه  کالن  سیاسـت های  و 
اسـالمی ایـران و بـه  ویـژه در جهـت منافع ملی کشـور 
در سـال های تحریـم، ورود بـه بـازار تأمین شـناورهای 
خدماتـی فراسـاحل، فصل جدیدی از خدمـات دریایی در 
خلیج فارس را برای گروه کشـتیرانی جمهوری اسـالمی 
ایـران به ارمغـان آورده کـه این مأموریت اسـتراتژیک و 
خطیر به شـرکت کشـتیرانی والفجر محول شـده اسـت.

شـرکت کشـتیرانی والفجر به عنوان یکی از شرکت های 
اصلـی و بـا مالکیـت ۱۰۰ درصـدی گـروه کشـتیرانی 

دریایـی نفـت و گاز در جهـت پیشـبرد اهـداف عالـی 
صنعـت نفـت و گاز کشـور دارد. کشـتیرانی جمهـوری 
اسـالمی ایـران و در کنار آن شـرکت کشـتیرانی والفجر 
بـا آغـاز دهـه چهـارم از فعالیت هـای تخصصـی خـود، 
برنامه هـای جامـع و مدونـی بـه  منظور توسـعه نـاوگان 
ملـی کشـور در بخـش شـناورهای خدماتـی و تدارکاتی 
فراسـاحل در دسـت اقـدام دارنـد کـه امیدواریـم بتوانیم 
بـا تأمین شـناورهای متناسـب با نیاز شـرکت های فعال 
در بخـش نفـت و گاز کشـور، فعالیت هـا و زنجیره هـای 
مزیـت دار اقتصـاد داخلـی کشـور گسـترده تر از گذشـته 
رونق داشـته باشـد. حضور شرکت کشـتیرانی والفجر در 
بازار تأمین شـناورهای فراسـاحل به وسـیله ناوگان ملی 
و پرسـنل ایرانـی، مزایـای ملـی ذیـل را در پـی خواهـد 

داشت:
 بـا حضـور نـاوگان ملـی و پرسـنل ایرانـی در مناطق 
نفتـی فراسـاحل، امنیت سـکوها افزایش یافتـه و باعث 

اقتـدار ملی می شـود.
 از خـروج مقـدار معتنابهـی ارز از کشـور جلوگیـری 
می شـود کـه ایـن مبالـغ معـادل دو میلیـون دالر بـرای 
هر شـناور در سـال اسـت به طوری که با افزایش تعداد 
شـناورهای شـرکت بـه ۲۰ فرونـد ایـن رقم معـادل 4۰ 

میلیـون دالر در سـال خواهـد گردید.
 اشـتغال زایی بسـیار مناسـبی بـرای پرسـنل ایرانی به 
وجـود می آیـد به طـوری که برای هـر شـناور تدارکاتی 
بـا توجـه بـه نـوع آن بیـن ۲۹۲۰ تـا 5۱۱۰ نفـر روز در 
سـال و با احتسـاب زمان مرخصی ناشـی از کارکرد بالغ 
بـر 4۰۰۰ تـا 6۰۰۰ نفـر روز در سـال به ازای هر شـناور 

اشـتغال زایی ایجـاد خواهد شـد.
 افزایـش بهـره وری و تـوان عملیاتی نـاوگان ایرانی با 
پرچـم ایـران و پرسـنل ایرانی در جهت حفـظ بیت المال 

و تأمیـن منافع ملی

پی نوشت:
1 - Source: https://fa.wikipedia.org

بـه  والفجـر  كشـتيرانی  شـركت   
عنـوان يک شـركت تخصصی قصد 
دارد دامنـه فعاليت هـای خـود را بـا 
توسـعه نـاوگان ملـی فراسـاحل و 
ارائـه سـرويس به سـکوهای نفتی 

دهد. افزايـش 

جمهـوری اسـالمی ایـران، بـا در اختیار داشـتن ۹ فروند 
شـناور ملکـی خدماتـی فراسـاحل بـا میانگین سـنی دو 
سـال و مطابـق با جدیدترین تکنولوژی و اسـتانداردهای 
روز در بخش فراسـاحل )DP1 & DP2( شـامل: چهار 
فرونـد شـناور تدارکاتـی A.H.T.S و پنج فروند شـناور 
یدک کـش A.S.D و بـا اتـکا به پرسـنل تمامـاً ایرانی، 
متخصـص و متعهـد، بـا پشـتیبانی از سـکوهای نفتی و 
گازی مسـتقر در خلیج فـارس، همـکاری و تعامل بسـیار 
ارزشـمندی بـا شـرکت های فعـال در حـوزه عملیـات 

تصویر 2 - سکوهای نفت و گاز در خلیج فارس



گزارش شرکت کشتیرانی والفجر از جابه جایی مسافر در تعطیالت نوروزی؛

36 هزار مسافر با کشتی از بنادر و جزایر ایران 
دیدن کردند

36 هزار مسـافر و ۲۲5۸ دسـتگاه خودرو توسـط شـناورهای شـرکت کشـتیرانی والفجر در 
تعطیـالت نـوروزی جابه جـا شـدند. کاپیتـان مجید سـجده مدیرعامل شـرکت کشـتیراني 
والفجـر در گفت وگـو بـا خبرنـگار ما بـا اعالم ایـن مطلب با اشـاره به اینکه این شـرکت در 
سـه دهـه اخیـر، بیـش از ۱۰ میلیـون مسـافر را جابه جا کرده اسـت به تشـریح عملکرد این 

شـرکت در ایـام نـوروز ۹7 پرداخت.
وي گفـت: در ایـام نوروز ۹7 کشـتیراني والفجر همچون سـال های گذشـته بـه عنوان تنها 
ارائه دهنـده خدمـات مسـافري گـروه کشـتیراني جمهـوري اسـالمي ایـران و اصلی تریـن 
شـرکت ارائه دهنده سـرویس های مسـافري تخصصي مطابق بـا اسـتانداردهاي بین المللی 

در کشـور اقـدام بـه برگزاري سـفرهاي منظم دریایـي کرد.
وي در ادامـه گفـت: ایـن شـرکت با اسـتفاده از تمامي ظرفیت هـا و امکانات خـود در دفاتر، 
شـعب، بنـادر و کادر دریایـي مجـرب بـه ارائه خدمـات بهتر به مسـافران نـوروزي در جهت 
توسـعه هرچه بیشـتر صنعت گردشـگري دریایي در سـواحل نیلگون خلیج فـارس پرداخت.
مدیرعامـل شـرکت کشـتیراني والفجـر افـزود: در ایـام نـوروز ۱3۹7 این شـرکت اقـدام به 
برگـزاري سـفرهاي نـوروزي از بندرلنگـه به جزیـره کیش )مسـافر و خودرو همـراه با بیمه 
کامـل( کـرد. همچنیـن جهت رفـاه حال هم میهنـان گرامي نرخ بلیـت راننده در ایـام نوروز 

بـا 5۰ درصد تخفیف محاسـبه شـد.
وي در خصوص مسـیرهاي دریایي این شـرکت گفت: در ایام نوروز ۹7 این شـرکت نسـبت 
به انجام سـفرهاي دریایي از بندر لنگه به دبي )هر هفته دو سـفر رفت و برگشـت(، مسـیر 
بنـدر چـارک بـه جزیره کیش )مسـافر و خـودرو همراه بـا بیمه کامـل( با شـناورهاي ایران 

هرمـز و زمرد اقـدام کرد.
وي گفـت: بـه منظـور ترویج فرهنگ گردشـگري دریایي و ارائه خدمات ویـژه به هم وطنان 

در ایـام نـوروز این شـرکت اقدام به برگزاري جشـنواره نوروزي در خرمشـهر و آبادان کرد.
کاپیتـان سـجده در خصـوص جابه جایی تعداد مسـافران نوروزي گفت: طي ایـن ایام در کل 
تعـداد 36 هـزار نفـر مسـافر و ۲۲5۸ دسـتگاه خودرو به وسـیله شـناورهاي این شـرکت در 

بنـادر و جزایـر مذکور جابه جا شـد.
شـایان ذکر اسـت روابـط عمومـي شـرکت کشـتیراني والفجـر طـي گزارشـي فعالیت هـا و 

اقدامـات ایـن شـرکت را در ایـام نـوروز ۱3۹7 بـه شـرح ذیـل اعـالم کرد.

بازدید مدیرعامل شرکت کشتیرانی والفجر
 از فعالیت های عملیاتی نوروزی

در روزهـاي ابتدایـي برگزاري سـفرهاي نوروزي کاپیتان سـجده مدیرعامل کشـتیراني 
والفجـر بـه همـراه کاپیتـان باقـري معـاون بازرگانـي ایـن شـرکت ضمـن بازدیـد از 
فعالیت هـای عملیاتـي شـناورها در مسـیرهاي چـارک به کیش، لنگه بـه کیش و لنگه 

بـه دبـي و ابوموسـي، از شـعبه بندرلنگه و شـناورهای ایـن شـرکت بازدید کرد.
وي همچنیـن در ایـن سـفر، بـا کارکنان شـعبه بندرلنگـه و دریانوردان دیدار داشـت و 
در خصـوص ارائـه خدمـات مناسـب و لزوم بهبـود کیفیت سـرویس های ارائه شـده به 

مسـافران نـوروزي تأکید کرد.

بازدید مدیرعامل سـازمان بنادر و دریانوردی و مسـئوالن 
کشوری و محلی از شـناورهای کشتیرانی والفجر 

مدیرعامـل سـازمان بنـادر و دریانوردي از کشـتي نگین متعلق به شـرکت کشـتیراني 
والفجـر بازدید کرد.

محمد راسـتاد در بازدید از ظرفیت ها و امکانات گردشـگري دریایي اسـکله مسـافري 
بندر آبادان از کشـتي نگین متعلق به کشـتیراني والفجر بازدید و با فرمانده و کارکنان 
ایـن کشـتي دیـدار و گفت وگـو کـرد. وي در ایـن بازدید کشـتیراني والفجـر را متولي 
گردشـگري دانسـت و در جریان مسیر تورهاي دریایي و نحوه برگزاري آن قرار گرفت.
همچنیـن در زمـان برگـزاري سـفرهاي نـوروزي تنـي چند از مدیران ارشـد سـازمان 
بنـادر و دریانـوردي، نمایندگان مجلس و مسـئوالن محلي ضمن بازدید از شـناورهاي 
شـرکت کشـتیراني والفجر و دیدار با کارکنان شـناورها، از کیفیت سـرویس های ارائه 

شـده و خدمـات این شـرکت ابراز رضایـت کردند.
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دريــا



           استقبال از مسافران نوروزی 

در اولین روز سـال ۹7 از مسـافران نوروزي مسـیر دبي- لنگه اسـتقبال شـد. در این آئین 
کـه رئیـس اداره بنـادر غـرب هرمزگان، فرمانـدار بندرلنگـه و جمعي از مسـئوالن محلي 
و همچنیـن مدیرعامـل شـرکت کشـتیراني والفجر، مدیرعامل کشـتیراني کیـش و مدیر 
شـعبه بندرلنگـه نیـز حضـور داشـتند از مسـافران شـناور برلیان با اهـداء گل و شـیریني 

اسـتقبال شد.

               انجام برنامه های سرگرم کننده و اقدامات رفاهی 

شـرکت کشـتیراني والفجر در جهت فراهم کردن رفاه و آسـایش مسـافران نوروزي 
و ترویـج فرهنـگ گردشـگري و سـفرهاي دریایي اقـدام به اجراي برنامه موسـیقي 
محلـي زنـده بـر روي شـناورها و همچنیـن توزیـع اقـالم فرهنگـي بین کـودکان، 
پخـش فیلـم و ارائـه خدمات در بوفه شـناورها با قیمت مناسـب کرد که با اسـتقبال 

مسـافران نوروزي مواجه شـد.

          تردد فقط با شناورهای والفجر 

بـه دنبـال نامسـاعد شـدن شـرایط جـوي در بنـادر چـارک، کیـش و لنگـه و تعطیلي 
ایـن بنـادر در ایـام نـوروز، جابه جایـی مسـافران نـوروزي فقط با شـناورهاي شـرکت 

کشـتیراني والفجـر انجام شـد.
در پـي نامسـاعد شـدن شـرایط جـوي در کیش و بنـادر اطـراف و ممنوع بـودن تردد 
شـناورها، شـناورهاي کشـتیراني والفجر که از ضریب ایمني باالیي برخوردار هسـتند، 

اقـدام بـه جابه جایی مسـافران نـوروزي در بنادر کیـش، لنگه و چـارک کردند.
بـر اسـاس ایـن گزارش، کشـتي زمرد بـا ظرفیت حمل ۲35 مسـافر در مسـیر چارک 
بـه کیـش و بالعکـس و کشـتي هرمـز ۱۲ به صـورت هم زمان بـه  جابه جایـی خودرو 
و مسـافر پرداخـت. همچنیـن در مسـیر کیـش به لنگـه اقدام بـه جابه جایي خـودرو و 

مسـافران سـرگردان در این بنـادر کردند.
شـایان ذکر اسـت شـناور زمرد پـس از ایام نـوروز نیز بـه فرماندهي کاپیتـان گرگیج و 
دریانوردان خدوم این شـناور، همچنان در شـرایط جوي نامسـاعد به انجام سـفرهاي 

منظـم دریایـي و ارائه خدمات شایسـته به مسـافران نـوروزي در این مسـیر پرداخت.

مسـیر شـناور هرمـز14 در ایـام نـوروز97: بندر چـارک به 
کیـش- بنـدر لنگه بـه کیش

 اسامي دریانوردان کشتي ایران هرمز ۱4 عبارت است از:
سـیدرضا حسـیني )فرمانده(، محمدرضـا براتی پور )سـرمهندس(، ولي ا... برزگر )افسـر 
اول(، رامین بهرام پور )افسـر دوم(، سـامان مظفري )تکنیسـین برق(، علی اکبر سـرباز 
کلویـر )مهنـدس دوم(؛ جـواد علی اکبـر امیرکنـده )تعمیـرکار موتـور(، رامیـن آقایـي 
پیرکوهـي )تعمیرکار موتور(، عسـگر حاتم پناه هرهدشـت )سرآشـپز(، حسـن رحیمیان 
)سـرمهماندار ۲(، عزیـز سـفیدان زاده )مهماندار ۱(، ولي حسـني گیاشـي )ملوان درجه 
یـک عرشـه(، محمود نصـاري )ملوان درجـه یک عرشـه(، عبداالمیر آمـوزگار )ملوان 
درجـه یـک عرشـه(، کامـران محمدي )ملـوان درجـه ۲ عرشـه( و رضـا محمدی نژاد 

)ملـوان درجه ۲ عرشـه(.
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اسامی کارکنان شعبه بندرلنگه عبارت است از:
اردشــیر محمــودی نــودژ، غالمرضــا عابــدی ارانــی، هوشــمند ســاالری، مهــدی 
زرنــگاری، عبــدا... زارع زاده، امیــن صفایــی، صــادق صفایــی، میــالد شــهابی نژاد، 

قاســم پوریــان و محمــد بهرامــی.

اســامی کارکنــان اعزامــی از دفتــر مرکــزی کشــتیرانی والفجــر بــه 
شــعبات در ایــام نــوروز 97 عبــارت اســت از:

عبــاس کابوســی، فرهــاد میرمحرابــی، ســهراب کیوانــی، اشــکان صادقــی، حســن 
خــداداد، امیــر عظیمــی و رســول قلی پــور

مسیر شناور هرمز12 در ایام نوروز97: بندر لنگه به کیش

اسامی دریانوردان کشتی ایران هرمز ۱۲ عبارت است از:
وحیـد سـلطانی  نژاد )فرمانـده(، بهـرام عباسـیان )سـرمهندس(، مصطفـي رضایي 
)افسـراول(، سـیدمهدي امیرماالني )افسـردوم(، سـیداحمد حسـیني )افسرسـوم(، 
کمـال عسـکري زاده )مهنـدس الکترونیـک یـک(، علـي انـوري )مهنـدس دوم(، 
امیرمـداح دباغـي )مهنـدس سـوم(، اسـدا... محمـودزاده ممقاني )مهندس سـوم(، 
فرشـاد صیـاد علي جانـي )روغنـکار(، احمدرضـا گلـي )تعمیرکارعرشـه(، حسـین 
رفیع نظـر )ملـوان درجـه ۲ عرشـه(، نادرکهن سـال الخانـي )ملـوان درجـه یـک 
عرشـه(، علي گلسـتاني )ملـوان درجه ۲ عرشـه(، هاني سـرحاني )سرآشـپز(، امیر 
شمشـیري )ملوان سـالن(، محمدرضا نجفي )مهماندار 3( و شـهروز آقایي )ملوان 

سـالن یک(.

مسیر شناور زمرد در ایام نوروز97: چارک به کیش

اسامي دریانوردان کشتي زمرد عبارت است از:
ایرج گرگیج )فرمانده(، احسـان رفیعي )افسـر اول(، نبیل خلیل زاده مطوري )مهندس 
سـوم(، بهزاد محمدي وجین )تعمیرکار موتور(، محمد شـریفیان )سـرملوان(، شـهرام 

خدري )ملوان درجه ۲ عرشـه( و حسـین رنجبر )ملوان درجه ۲ عرشـه(.

مسیر شناور برلیان در ایام نوروز97: لنگه به دبی و لنگه به ابوموسی

اسامي دریانوردان کشتي برلیان عبارت است از:
علي محمـد مریـخ )فرمانـده(، سـیدمحمود صالحي )سـرمهندس(، فـرزاد کفاش کهن 
)افسـر اول(، شـهریار جوینده میرزا )تعمیرکار موتـور(، مهرداد پورآقاجري )سـرملوان(، 

سـیداحمد موسـوي )سـرملوان( و علي احمدي )سرملوان(.

مسـیر شـناور نگین در ایام نـوروز97: تورهای گردشـگری 
در خرمشـهر و آبادان

 اسامی دریانوردان  کشتی نگین عبارت است از: 
اول(،  مفرد)افســر  علــوی  علیرضــا  ســید  عبادی)فرمانــده(،  علــی  ســید 
ــادی  ــور(، ه ــرکار موت ــت غانم)تعمی ــم بی ــدس دوم(، ابراهی ــین زنگنه)مهن حس
ــم  ــرمهماندار 3( و ابراهی ــر حســینی کنارسری)س ــرز می ــرملوان(، فریب شریفات)س

مقدم)مهمانــدار۲( خوشــکام 
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مدیرعامل شرکت کشتیرانی کیش اعالم کرد:

رضایت گردشگران نوروزی از خدمات کشتیرانی کیش

مرتضـي کمالـي مدیرعامل شـرکت کشـتیراني کیش در 
گفت وگـو بـا خبرنـگار مـا ضمن اشـاره بـه اینکـه در ایام 
نـوروز ۹7، افـزون بر حدود 4۰۰۰ مسـافر در مسـیر کیش 
بـه چـارک جابه جـا شـدند، برگـزاري تورهـاي دریایي - 
تفریحـي بـراي حـدود ۹۰۰۰  نفـر گردشـگر را از جملـه 

فعالیت هـای ایـن شـرکت در ایـن ایـام بیـان کرد.
وي در ادامـه گفـت: این شـرکت در ایام نـوروز ۹7 ضمن 
جلـب رضایـت حداکثـري ۱3 هـزار گردشـگر نـوروزي، 
بهترین خدمات را در قالب تورهاي تفریحي با شـناورهاي 
گوهـر و سـتاره بـه مسـافران و گردشـگران فراهـم کرد.
وي همچنیـن جابه جایـی مسـافران نـوروزي در مسـیر 
مسـئوالن  و  مهمانـان  جابه جایـی  کیـش،  بـه  چـارک 
بلندپایـه بین بنادر و جزایر با کشـتي زیباي مرجان و ارائه 
خدمـات مـورد نیاز و هماهنگـي امور بندري هفت شـناور 
ملکـي و تحت نمایندگـي با انجام ۲5۰ سـفر دریایي را از 
جملـه دسـتاوردهاي این شـرکت در ایـن ایام بیـان کرد.
وي گفـت: در ایـام نوروز، شـناورهاي شـرکت کشـتیراني 
بـر جابه جایـی حـدود 4۰۰۰ مسـافر در  افـزون  کیـش 
مسـیر کیـش بـه چـارک و برگـزاري تورهـاي دریایـي 
گردشـگران  از  نفـر   ۹۰۰۰ حـدود  بـراي  تفریحـي   -
شـرکت  چشـمگیر  و  گسـترده  فعالیـت  بـه  توجـه  )بـا 

خدمـات  ارائـه  کیـش(،  جزیـره  در  والفجـر  کشـتیراني 
الزم بـه مسـافران و شـناورهاي والفجـر را بـه  صـورت 
کـرد. ثبـت  خـود  نـوروزي  کارنامـه  در  شـبانه روزی 

مدیرعامل شـرکت کشـتیراني کیش در پایان، سـاماندهي 
مناسـب و پذیرایي شایسـته از گردشـگران نوروزي همراه 
بـا برگـزاري موسـیقي زنـده محلـي، تهیـه و نصـب بنـر 
و پالکاردهـاي گوناگـون بـه منظـور راهنمایـي و تکریـم 
اداري بسـیار  مسـافران، تجهیـز و تکمیـل یـک واحـد 
مناسـب براي انجـام امـور اداري ورود و خروج خودروهاي 
از  پذیرایـي  و  اسـتراحت  امـکان  مسـافري و همچنیـن 
مسـافران و تسـریع در ارائـه خدمات مورد نیـاز را از جمله 

اقدامـات ایـن شـرکت در ایـام نـوروز ۹7 عنـوان کرد.

اسـامي کارکنان خشـکي شرکت کشـتیراني کیش عبارت 
اسـت از: علی اکبر محمدي، اردوان هژبـري دوقزلو، پیران 
قربانـي، ابوالحسـن غالم نژاد سـراجي، محبوبـه محمدي، 
مرضیـه قربانـي، پویـا باباخانـي، سـعید مطلقـي مهـاوي، 

سـیدرضا موسـوي، محمـد عظیمي و احمـد خادمي.

صـدور اصـل بارنامـه در شـرکت کشـتیراني 
کیش

بـه منظـور تسـهیل و تسـریع در فراینـد صـدور اصـل 
بارنامـه و افزایش رضایت مندي صاحبان کاال و مشـتریان 
کشـتیراني، امکان صدور اصل بارنامه در کیش فراهم شد.

بـه گـزارش روابط عمومـي شـرکت کشـتیراني والفجـر، 
جـاري  سـال  اردیبهشـت ماه  اوایـل  از  کاال  صاحبـان 
می تواننـد اصـل بارنامـه خـود را در شـرکت کشـتیراني 

کیـش دریافـت کننـد.
صرفه جویـی در وقـت و هزینه هـای مشـتریان از مزایـاي 

اجـراي ایـن طرح می باشـد.
بـه  مشـابه  تسـهیالت  ارائـه  جهـت  اسـت  شـایان ذکر 
صاحبـان کاال و مشـتریان کشـتیراني در جزیره قشـم نیز 
امـکان صـدور اصل بارنامه در شـعبه شـرکت کشـتیراني 

کیـش نیـز در حـال بررسـي می باشـد.
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ممیزی IMO و انطباق آن 
با قوانین استاندارد

ممیزی IMO به منظور ارزیابی کشورهای عضو از نحوه اجرای الزامات این سازمان توسط کشورهای مشمول ممیزی است. این 
طرح به اعضا کمک می کند تا ظرفیت استفاده از ابزار مناسب خود را در این زمینه ها افزایش دهند همچنین تجربیات کلی کسب 
شده در این ممیزی ها را می توان در اختیار سایر کشورهای عضو گذاشت تا آنها نیز از این تجربیات بهره مند شوند. عاوه بر آن 
تجربه به دست آمده در این زمینه می تواند به صورت سیستماتیک در سیستم نظارتی IMO به کار گرفته شود تا پیشرفت های 

چشمگیری در مؤثر بودن چارچوب نظارتی بین المللی کشتیرانی به دست آید.

را  کشـورها  وظایـف  ممیـزی،  آئین نامـه  در    IMO
 flag و   port state  ،costal state حـوزه  سـه  در 
state تعییـن کـرده اسـت کـه شـامل: قانون گـذاری 
فرهنـگ  اشـاعه  اداری،  دسـتورالعمل های  ملـی، 
ارزیابـی  آمـوزش،  الزامـات،  بـا  انطبـاق  دریانـوردی، 
سـوانح  بررسـی  دریانـوردان،  گواهی نامـه  صـدور  و 
دریایـی در آب هـای تحـت حاکمیـت، بررسـی سـوانح 
بین المللـی،  آبراه هـای  در  پرچـم  تحـت  کشـتی های 
الزامـات STCW در خصـوص دریانـوردان، تفویـض 
اختیـار بـه مؤسسـات رده بنـدی، ارسـال قوانیـن ملـی 
و برخـی الزامـات بـه سـازمان بین المللـی دریانـوردی، 
نحـوه  صـدور گواهی نامـه، نحـوه  برخـورد در جرائـم 
بـرای شـناورها و دریانـوردان خاطـی، شـرایط احـراز، 
از کشـتی های تحـت پرچـم و کشـتی های  بازرسـی 
خارجـی در بنـادر، )ارائه خدمـات در حوزه های رادیویی، 
هواشناسـی، جسـتجو و نجـات، هیدروگرافـی، ایمنـی 
کشـتی ها  بـه  خدمات رسـانی   ،)... و   VTS آبراه هـا، 
شـامل سوخت رسـانی، دریافـت زائـدات و ... می باشـد.

البتـه ممیـزی IMO فقـط مختـص سـازمان بنـادر و 
دریانـوردی و حوزه هـای دریایـی و دریانـوردی نیسـت 
بلکـه ممکـن اسـت از کلیـه حوزه هایـی که بـه نحوی 
در ارتبـاط بـا اهـداف مـورد نظـر باشـد ممیـزی انجام 

شود.

ناگفتـه نمانـد جمهوری اسـالمی ایـران تاکنـون در دو 
نوبـت بـه صـورت داوطلبانـه از سـوی IMO مـورد 

ممیـزی قـرار گرفته اسـت.

)FLAG STATES( وضعیت پرچم
در جهـت اجـرای الزامات مربوط به کشـورهای صاحب 
پرچـم، دولت هـا بایـد سیاسـت هایی به منظـور اجرای 
بهینـه الزامـات IMO اتخـاذ کننـد. در این راسـتا باید 
مسـئولیت ها در سـازمان بـه روزرسـانی و تجدیدنظـر 
شـوند. بـر این اسـاس کشـورها بایـد کلیه منابـع مورد 
نظـر شـامل )نرم افـزار، سـخت افزار و نیروی انسـانی( 
 IMO اصلـی  اهـداف  بـه  بتواننـد  تـا  کننـد  فراهـم 
دسـت یابند. عمـده مسـئولیت در این حـوزه مربوط به 
کنوانسـیون STCW و ثبـت کشـتی ها و بازرسـی از 
  STCWکشـتی های تحت پرچم اسـت. کنوانسـیون
کشـتی،  در  شـاغل  خدمـه  و  افسـران  بـه  مربـوط 
دوره هـای آموزشـی و نحـوه ارتقـاء آنـان می باشـد که 
مسـتقیماً با خدمـه تحت پرچم سـروکار دارد. در بخش 
دیگـر نحـوه بازرسـی و تفویـض اختیـار به مؤسسـات 
رده بنـدی مربـوط می شـود کـه بـه نیابـت از سـازمان، 
بازرسـی کشـتی های تحـت پرچـم را انجـام می دهند. 
ایـن بازرسـی ها شـامل نظـارت بـر مراحل سـاخت، به 

آب انـدازی و بازرسـی حیـن عملیـات می گـردد.

در ایـن حـوزه کشـورهای عضـو بایـد تمهیداتـی را به 
بین المللـی  اسـتانداردهای  و  قوانیـن  تحقـق  منظـور 
مرتبـط بـا این حوزه اتخـاذ کنند. به همیـن منظور باید 
یـک برنامـه نظارتـی و کنترلـی تدویـن کـرده و افـراد 
شایسـته و متخصصـی جـذب شـوند تـا بتواننـد عالوه 
بـر اجـرای قوانیـن بین المللـی، قوانیـن ملـی را نیـز 
اجـرا کننـد. بررسـی سـوانح دریایی نیـز در ایـن حوزه 
گنجانیـده شـده اسـت. بـه همین جهـت باید بـا جذب 
پرسنل شایسـته بتوانند درس های آموختنی را استخراج 
کـرده و بـر روی کشـتی های تحت پرچـم اعمال کنند 
کـه ایـن مهـم عیناً مصـداق رفع عـدم انطبـاق و اقدام 
اصالحـی اشـاره شـده در اسـتاندارد ISO می باشـد.
کشـور صاحب پرچم باید سیسـتمی مسـتند بـه منظور 
تعییـن صالحیت پرسـنل اعمال کنـد، این صالحیت ها 
شـامل دانـش الزم در خصـوص انطبـاق قوانین ملی و 
بین المللـی، فرایندهای بازرسـی و صـدور گواهی نامه و 
شناسـایی دقیـق اهـداف و مقاصـد IMO، فرایندهای 
الزم االجـرا بـر روی کشـتی، شایسـتگی دریانـوردی، 
رعایـت ایمنـی در تمـام شـرایط و آمـوزش و تجربه در 
تمامـی شـرایط اضطرار می باشـد. همان  طـور که گفته 
شـد بازرسـان بایـد نسـبت به مـوارد ذیل دانـش کافی 

داشـته باشند:
۱- مقررات ناوبري و تصادفات؛
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)PORT STATES( وضعیت بندری
کشـورهاي بنـدري تحـت اسـناد الـزام آور گوناگوني از
 IMO، الزامـات و حقـوق معینـي دارنـد. کشـورهاي 
بنـدري بایـد هنـگام اعمـال حقوق خـود تحت اسـناد، 
الزاماتـي مضاعـف را ایجـاد کننـد. کشـورهاي بندري 
ایمنـي  بـه  دسـتیابي  در  اساسـي  نقشـي  می تواننـد 
دریانـوردي و حفاظـت محیط زیسـت شـامل جلوگیري 
از آلودگـي ایفـاد کننـد. نقش و مسـئولیت های کشـور 
سـاحلي بـا توجـه بـه ایمنـي دریانـوردي و حفاظـت 
بین المللـی  معاهـدات  از  ترکیبـي  محیط زیسـت، 
کنوانسـیون ها و حقـوق ملـي و همچنیـن در برخـي 
مشـخص  چندجانبـه  یـا  دو  موافقت نامه هـای  مـوارد 

شده است.
کشـورهاي بنـدري بایـد هنـگام اعمـال حقوق شـان و 
بـرآوردن الزامات شـان تمـام تمهیـدات الزم را بـراي 
اطمینـان از تحقـق قوانیـن بین المللـی انجـام دهنـد. 
کنوانسـیون هاي متعددي از IMO شـامل مواد خاصي 
می باشـد کـه اجـازه  کنتـرل کشـور بنـدري )PSC( را 

می دهـد.
در ایـن رابطـه SOLAS که با پروتـکل ۱۹۸۸ اصالح 
شـده و MARPOL و STCW نیـز شـامل مـوادي 
هسـتند کـه کشـورهاي بنـدري را ملـزم می کننـد تا با 
کشـورهاي غیرعضـو مطلوب تـر از کشـورهای عضـو 
برخـورد نکننـد. این به آن معني اسـت که کشـورهاي 
بنـدري ملـزم می باشـند تا شـرایط کنوانسـیون ها را به 
اعضـا و غیراعضـا اعمـال کننـد. یـک کشـور بنـدري 
  PSCهنـگام اعمـال حقوقـش بـراي انجـام کنتـرل
بایـد فراینـدي را بـراي برنامـه PSC کـه بـا قطعنامه 
جهـت  هـم   شـده  اتخـاذ  سـازمان  توسـط  مربوطـه 
می باشـد را تاًسـیس کنـد. PSC تنهـا بایـد به وسـیله  
افسـرهای صالح و شایسـته PSC مطابـق با رویه های 
اتخـاذي سـازمان انجـام گیـرد. افسـران PSC و افراد 
کمک کننـده بـه آنهـا بایـد هیـچ گونـه منافـع تجاري 
در بندر بازرسـي یا کشـتي مورد بازرسـي نداشته باشند 
و افسـران PSC نبایـد در اسـتخدام مؤسسـه رده بندی 
بـوده یـا از طـرف آنهـا بـه نمایندگـي انتخـاب شـده 

باشند.
بـر حسـب  را  کارکردشـان  بایـد  بنـدري  کشـورهاي 
اعمـال حقوق خـود و تحقق الزامات شـان تحت اسـناد 

الـزام آور IMO بـه صـورت دوره ای ارزیابـي کننـد.
 از آنجـا کـه کشـور ایـران در تمامـی ایـن حوزه هـا 
فعالیـت می کنـد ایـن نتیجـه گرفته می شـود کـه کلیه 

مـوارد منـدرج در آئین نامـه بایـد اجـرا شـود.
هـدف از آئین نامـه ارتقـاء ایمنـی دریانـوردی، حفـظ 
محیط زیسـت دریایـی و کمـک به کشـورها بـه منظور 

اجـرای بهینـه الزامـات IMO می باشـد.
 در پایـان بـه منظـور دسـتیابی بـه ایـن اهـداف بایـد 
کشـورها در جهـت انجـام تعهدات شـان در سـه حـوزه 
port state ،costal state و flag state  اسـتراتژی 
خـود را بـه نحـوی تدویـن کننـد کـه بتـوان از طریق 
آن اجـرا و اعمـال الزامـات، ارزیابـی و نظارت شـود که 
ایـن امـر منجـر بـه بهبـود عملکـرد کشـورهای عضو 

می گـردد.

جمهوری اسـالمی ايران تاكنون در 
دو نوبـت به صـورت داوطلبانه از 
سـوی IMO مـورد مميـزی قـرار 

گرفته اسـت.

كشـورهاي بندري می توانند نقشـي 
ايمنـي  بـه  دسـتيابي  در  اساسـي 
دريانـوردي و حفاظت محيط زيسـت 
شـامل جلوگيـري از آلودگـي ايفـاد 

. كنند

۲- مقررات کشور صاحب پرچم در مورد  گواهی نامه های 
شایستگي؛

3- علل آلودگي دریایي؛
4- تکنیک های مصاحبه؛
5 - جمع آوری مدارک؛ 

6- ارزیابي اثرات عوامل انساني.

)COASTAL STATES( وضعیت ساحلی
کشـورهاي سـاحلي تحـت اسـناد الزامـي گوناگونـي 
از IMO الزامـات و حقـوق معینـي دارنـد. کشـورهاي 
سـاحلي بایـد هنـگام اعمـال حقـوق خـود، تحـت آن 
اسـناد، الزامـات مضاعـف را ایجـاد کننـد. کشـورهاي 

سـاحلي در جهـت تحقـق الزامـات خـود بایـد:
 - سیاسـت ها و دسـتورالعمل هایی را اعمـال کننـد که 

در اعمـال و تحقـق الزامات شـان کمک کننده باشـند.
تـا  شـود  تعییـن  مسـئولیت هایی  سـازمان  در   -
سیاسـت هاي اتخـاذ شـده مرتبـط را بـه طـور مقتضي 

بازبینـي کنـد. و  روزرسـاني  بـه 
برحسـب  را  کارکردشـان  بایـد  سـاحلي   کشـورهاي 
اعمـال حقوق خـود و تحقق الزامات شـان تحت اسـناد 

الـزام آور IMO بـه صـورت دوره ای ارزیابـي کننـد.
کشـورهاي سـاحلي بایـد هنـگام اعمال حقوق شـان و 
بـرآوردن الزامـات، تمام تعهـدات الزم را براي اطمینان 
از تحقـق قوانیـن بین المللـی انجـام دهنـد. کنتـرل و 

نظارت توسـط کشـورهای سـاحلی شـامل:
۱- تشـخیص حـوزه مسـئله از طریـق تحلیـل داده ها 

و آمارهـا؛
۲- واکنـش بـه موقع بـه سـوانح آلودگي زا در سـواحل 

تحـت حاکمیت؛ 
یـا  و  پرچـم  صاحـب  کشـورهاي  بـا  همـکاری   -3
کشـورهاي بندري در خصوص بررسـی سـوانح دریایی.
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کشف کشتی 800 ساله چینی در عمق آب های چین توسط انگلیسی ها؛

بازخوانی تاریخ امپراتوری سونگ جنوبی

سـال ۱۹۸7 میـالدی، در حالی که شـرکتی انگلیسـی 
»راینزبـورگ«  شـده  غـرق  کشـتی  جسـتجوی  در 
متعلـق بـه کمپانـی هندشـرقی در قـرن ۱۸ میـالدی 
بـود تصادفـًا بـه یـک کشـتی برخـورد کـرد کـه در 
مرواریـد  رودخانـه  غربـی  دهانـه  متـری   ۲5 عمـق 
باسـتان  دوران  در  منطقـه  ایـن  بـود،  آرمیـده  چیـن 
نقطـه آغازیـن مسـیر دریایـی راه ابریشـم بـود کـه 
می کـرد.  متصـل  اروپـا  و  خاورمیانـه  بـه  را  چیـن 
“Nanhai No.1”    ،کشـتـــی کشــف شــــده
نـام محلـی دریـای  از  نام گـذاری شـد، »نانهـای«   
چیـن در قـرن ۱5 اقتباس شـده و »شـماره ۱« نیز به 
ایـن دلیـل بـر آن نهاده شـد که اولین کشـتی کشـف 
شـده از دریـای جنوبی چیـن بود. از زمان غرق شـدن 
»نانهـای شـماره ۱ » بالـغ بـر ۸۰۰ سـال می گذشـت 
و در زمـان کشـف، کشـتی دارای 3۰ متـر طول، ۹/۸ 
متـر عـرض و 3/5 متـر ارتفـاع داشـت، البتـه طـول 
واقعـی آن در زمـان حیـات ۹۰ متـر تخمین زده شـده 

ست. ا
در بررسـی های اولیـه چنـد سـکه امپراتوری سـونگ، 
۱۲۰ کیلوگـرم نقـره بـا بیـش از ۲۰۰ عـدد سـفال و 
زنجیـر طـال کشـف گردیـد، مقامـات چینـی کـه از 
بودنـد تصمیـم  بـا خبـر شـده  آن  ارزِش فوق العـاده 
گرفتنـد عملیـات حفـاری کشـتی را تـا بـاال بـردن 
ظرفیـت ِ دانـش باستان شناسـی دریایی خود و توسـعه 
آن متوقـف سـاخته تـا پس از دسـت یافتن بـه دانش 

اسـت.  پراهمیـت  بسیـــار  آن  از  شـده  جمـع آوری 
همچنیـن بـا توجـه بـه اینکـه بدنـه  »نانهـای۱« در 
شـرایط اسـتثنایی قرار گرفتـه، توانایـی ارائه اطالعات 
فنـاوری  و  کشتی سـازی  صنعـت  مـورد  در  مهمـی 

ناوبـری در سلسـله  سـونگ را فراهـم مـی آورد.
الزم بـه ذکـر اسـت تـا پیـش از ایـن تنهـا کشـتی 
کشـتی  سـونگ،  امپراتـوری  از  دیگـر  شـده  کشـف 
»گوانگـدو« بـوده اسـت کـه از نظـر قدمـت،  طـول 
عمـر و آثـار موجـود در آن در مقابـل »نانهای« حرفی 

بـرای گفتـن نـدارد.
بـا توجـه بـه اهمیـت ایـن موضـوع، تصمیـم بـر آن 
شـد که بـرای حفاظـت بهتر، کشـتی به مـوزه »جاده 
دریایـی ابریشـم« واقع در اسـتان گوانگدونـگ انتقال 
یابـد. مـوزه فـوق مختـص باستانی شناسـی دریایـی 
پنـج سـالن  بـه  صـورت  بـوده و طراحـی آن  چیـن 
و  بزرگ تـر  آنهـا  از  یکـی  کـه  اسـت  بیضی شـکل 
چهـار حلقـه دیگـر کوچک تـر می باشـند، هـر سـالن 
بـه »کاخ« شـهرت داشـته کـه بزرگ ترین سـالن آن 
بـه نـام »کاخ کریسـتال« حـاوی آکواریومـی با عمق 
۱۲ متـر می باشـد. در ایـن آکواریـوم کـه »نانهای۱« 
در آنجـا نگهـداری می شـود درجـه حـرارت و کیفیت 
آب و محیـط پیرامـون آن طـوری طراحـی  شـده کـه 
آنجـا  در  کشـتی  کـه  باشـد  محیطـی  تکرار کننـده 
غـرق شـده اسـت. در حال حاضـر بازدیـد از این موزه 
بـرای عمـوم آزاد اسـت و بازدیدکننـدگان می توانند از 
نزدیـک شـاهِد کشـتی و عملیات حفاری بـر روی آن 
باشـند. هـر چنـد متأسـفانه بـا توجه بـه امـور مربوط 
بـه تصفیـه آکواریـوم، سـطح آب کاهـش یافتـه و در 
حـال حاضـر کاوش در سـطح خشـک و بـدون آب 
در حـال انجـام اسـت ولـی نقطـه مثبـت آن، سـهل 
شـدن شـرایط دیـدار بازدیدکننـدگان از مراحـل کار 

می باشـد. باستان شناسـان 
کاوش در نانهای 1

باستان شناسـی بـه سـبک قدیـم و میدانـی و کاوش 
بـر روی کشـتی غرق شـده مسـلمًا در کـف اقیانوس 
کاری غیرممکـن بـود بنابرایـن شـیوه های نوینـی در 
باستان شناسـی دریایـی پس از کشـف این کشـتی در 
چیـن ابداع شـد. اولیـن مرحلـه از سـری حفاری های 
جدید »نانهای۱« در سـال ۲۰۱۱ میالدی شـروع شـد 
و بیـش از 46 روز ادامـه داشـت. بـا توجـه بـه سـطح 
بسـیار بـاالی عملیـات، به جرئـت می تـوان گفت که 
باستان شناسـی دریایـی چیـن در حـال حاضـر در خط 
مقـدم باستان شناسـی دریایـی در سراسـر جهـان قرار 
دارد، در مرحلـه اول کاوش، بـه دلیـل کاهـش سـطح 
دیـد و وجـود گل والی و رسـوبات زیـاد حتـی انجـام 
امـور اولیـه ای چون عکاسـی و نقشـه برداری با تداخل 

   ] سوده افتخاری*- فاطمه داستان گو** [

مربوطـه بـه کاوش در این کشـتی بـا ارزش بپردازند.
دو دهه پس از کشـف »نانهای۱« تیم باستان شناسـی 
دریایـی چیـن ۹ مرحلـه تحقیـق در آن انجـام داد، که 
از آن جملـه می تـوان به ورود غواصاِن باستان شـناس 
در مارس ۲۰۰3 میالدی به کابین کشـتی اشـاره کرد 
کـه طـی آن بیش از 4۰۰۰ قطعه سـفال ظریف در آن 
کابیـن به دسـت آمـد و در نتیجه تخمین زده شـد که 
بالـغ بر 6۰ تا ۸۰ هزار شـیء بـا ارزش در »نانهای۱« 
موجـود اسـت، ایـن رقـم شـگفت انگیز، بسـیار باالتر 
از کشـتی »مـاری رز« انگلیسـی بـا ۱۹ هـزار قطعـه 
سـفال و »واسـا« سـوئدی بـا 4۰ هـزار قطعـه بـود و 

نشـان از شـکوه و عظمت این کشـتی داشـت. 
ایـن مـاری رِز چینـی، در واقـع غولـی  “نانهـای ۱« 
اسـت کـه بـه  صـورت باورنکردنـی غنـی و ارزشـمند 
اسـت. ایـن خصیصـه نـه تنها بـه دلیل ارزش اشـیای 
داخـل آن بلکـه بیشـتر بـه خاطـر فرصتـی اسـت که 
باستان شناسـان را در خصـوص دسـتیابی به اطالعاتی 
از چیـِن باسـتان و راه دریایی ابریشـم یـاری می دهد.

“نانهـای ۱« می توانـد ماننـد میکروسـکوپی بـا دقـت 
بـاال دربـاره امپراتـوری سـونگ و آن دوران طالیـی 
عمـل کنـد و اطالعاتـی را به دسـت دهد کـه در هیچ 
کجـا نظیـر آن وجـود نـدارد. بـا توجـه به اینکـه چین 
در دوره  امپراتـوری سـونگ غنی تریـن، ماهرتریـن و 
پرجمعیت تریـن کشـور جهـان بوده، پـس »نانهای۱« 
نیـز کپسـول زمـاِن بـا ارزشـی اسـت کـه اطالعـات 
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 كشـتی “نانهـای 1« می تواند مانند 
ميکروسـکوپی بـا دقت بـاال درباره 
دوران  آن  و  سـونگ  امپراتـوری 
طاليـی عمل كنـد و اطالعاتـی را به 

دهد. دسـت 

مواجـه گردیـد. در قـدم بعـدی از پمپ هـای گلوله ای 
کاربـرد  دریایـی  باستان شناسـی  در  معمـواًل  کـه 
جمـع آوری  در  نیـز  روش  ایـن  شـد.  اسـتفاده  دارد، 
اطالعـات مدفـون در کشـتی ناکارآمـد بـود. بنابراین 
تصمیـم بـر آن شـد کـه از تکنیک هـای پیشـرفته و 
علمـی باستان شناسـی جهـت حفـاری و حفاظـت از 
آثـار کشـتِی مغروقـه اسـتفاده شـود، لـذا ابتدا کشـتی 
دریـا  کـف  از  نوآورانـه  عملیاتـی  طـی  »نانهـای۱« 
بـه وسـیله »کیسـون« تـا سـطح دو متـری آب بـاال 
کشـیده شـد، )کیسـون صندوقچـه ای اسـت کـه در 
صنایـع دریایـی مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد و بـا 
نصـب در عمـق مـورد نظـر شـرایط بهتـری را بـرای 
انجـام عملیـات زیـر آب و یا باال کشـیدن سـازه های 
دریایـی ایجـاد می کنـد( کار در 6 تِرانشـه آزمایشـی 
۱×۱ متـر در بخش هـای شـمالی و جنوبـی کشـتی 
آغـاز گردیـد. در مرحلـه اول نمـای کلـی ترانشـه را 
همـراه بـا داده هـای جمع آوری شـده از آنها به  وسـیله 
برنامـه اتوکـد و به صورت سـه بعدی بازسـازی کردند. 
در کاوش از ایـن 6 ترانشـه بالغ بر ۱۲۰ شـی از جمله 
۱۰۸ ظـرف چینـی، ۹ سـکه برنـز، یـک قطعه سـنگ 
اسـتخوان  قطعـه  یـک  آهـن،  قطعـه  یـک  معدنـی، 

حیوانـی و دو عـدد بقایـای گیاهی کشـف شـد.
نتـــایج به دست آمده از حفـــاری بر روی

۶ ترانشه
۱- از آنجایـی کـه ۲۰ درصـد ظـروف چینـی از ۱۲۰ 
اثر مکشـوفه هنری هسـتند پس احتمـااًل »نانهای۱« 
کشـتی تجـاری بوده کـه عمدتـًا ظـروف چینی حمل 
می کـرد. در بـرآورد جدید کاوشـگران مشـخص شـد 
محمولـه کشـتی شـامل ۱۰۰ هـزار قطعه چینـی بوده 

است.
۲- بخش هـای مختلـف کشـتی ممکن اسـت شـامل 
کاالهـای مختلـف بوده و در هر قسـمت بنابه شـرایط 
بارگـذاری شـده  فیزیکـِی کشـتی محمولـه خاصـی 
  “TN23E8”باشـد، برای مثـال ترانشـه آزمایشـی
که در نزدیکی سـتون کشـتی قرار دارد عمدتًا شـامل 
کاسـه های سـبز شیشـه ای از شـمال اسـتان فوجیـان 
ترانشـه های”TN4E7“و  کـه  حالـی   در  بـوده، 
 ”TN7E9“بیشـتر شـامل ظـروف چینـی بـا لعـاب 
سـفید و از کـوره ِدهوآ می باشـد، همچنین در ترانشـه 
 TN4E7و مناطـق اطرافـش محمولـه سـنِگ آهن 

یافت شـده اسـت.
3- از آنجایـی کـه ظـروف چینـی ایـن کشـتی عمدتًا 
از کـوره اسـتان فوجیـان می باشـد و تعـداد کمـی از 
آنهـا از اسـتان جیانگشـی، ژجیانگ و سـیزائو هسـتند 
منطقـه سـاحلی  از  کـه کشـتی  نظـر  ایـن  احتمـااًل 
فوجیـان بارگیـری کـرده باشـد محتمل تـر اسـت. بـا 
توجـه بـه محمولـه »نانهـای۱« فـرض بر این اسـت 
کـه ایـن کشـتی بـرای فـروش اجنـاس خـود از چین 
شـروع بـه حرکـت کـرده و در ابتـدای مسـیر غـرق 
شـده اسـت. تیـم باستان شناسـی دریایـی چین حدس 
می زننـد کـه برخـی الگوی هـای موجـود در سـفال ها 
بـه طـور انحصـاری بـرای بـازار عـرب طراحی شـده 
در  کشـتی  ایـن  حرکـت  احتمـال  بنابرایـن  بودنـد 

اسـتانداردهای بـاالی حفـاری دریایی در چیـن، هنوز 
جـای سـؤال اسـت کـه چـرا کاوش آن تاکنـون ادامه 
یافتـه اسـت. البتـه بـه نظـر می رسـد چشـم بادامی ها 
منافـع تجـاری در خصوص جـذب توریسـت و بازدید 
از مراحـل کاوش »نانهـای۱« را در نظر گرفته باشـند 
و بـه ایـن دلیل از سـرعت اجـرای عملیات کاسـته اند. 
تاکنـون اطالعات بسـیار محـدودی در خصـوص این 
عملیات انتشـار یافته اسـت البته این نکتـه قابل توجه 
می باشـد کـه طوالنـی شـدن زمـان کاوش می توانـد 
دریایـی  باستان شناسـان  بـرای  مغتنـم  فرصتـی 
سراسـر جهـان در خصـوص باالبـردن تجـارب خـود 
در زمینـه باستان شناسـی دریایـی و اسـتفاده از دانِش 
باستان شناسـی دریایـی چیـن  علمـی بسـیار بـاالی 
باشـد، اعضـای تیـم حفـاری از مؤسسـه عتیقه جـات 
فرهنگـی و باستان شناسـی اسـتان گواندونـگ و موزه 
جـاده ابریشـم دریایـی هسـتند و این باستان شناسـان 
برجسـته و تیـم آنهـا اکنـون می تواننـد تجربـه کاری 
خـود را به اشـتراک گذاشـته و تکنیک هـای حفاری را 

بـه کارکنـان جدیـد در آنجـا آمـوزش دهند.
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صـورت عدم غـرق شـدن، تا فراتـر از عمـان نیز وجود 
داشـته اسـت. بیشـتر سـفال ها از نـوع سـالدون بوده 
و بسـیاری از ایـن نـوع سـالدون ها از محوطه هـای 
باسـتانی و قبـور در محوطه هـای مختلـف نیـز یافـت 

است. شـده 
حفـاری  ایـن  از  کشف شـده  برنـزی  سـکه های   -4
متعلـق بـه امپراتـوری سـونگ شـمالی )۹6۰-۱۱۲7 
سـکه ها  ایـن  کـه  آنجایـی  از  امـا  اسـت  میـالدی( 
همـراه بـا سـکه های »یـوآن بائـو شـاکلین« متعلـق 
اسـت  شـده  کشـف  سـونگ جنوبی  امپراتـوری  بـه 
بـه  شـده  غـرق  کشـتی  تاریـخ  زیـاد  احتمـال  بـه 
دوره سـونگ جنوبـی )۱۲7۹- ۱۱۲7 میـالدی( بـاز 
می گـردد. همچنیـن در حفاری هـای فـوق تخته های 
چوبـی بـه همراه بخشـی از تیرک کشـتی و قسـمتی 
از چـوب کابیـن بـه دسـت آمده کـه همه اینها نشـان 
می دهـد کمـان و سـتون کشـتی حفـظ شـده اسـت.
دسـت  بـه  »نانهـای۱«  از  زیبایـی  فالسـک های 
آمـده کـه بـا چهـره شـخصیت های معـروف آن دوره 
تزییـن شـده اند همچنیـن گردنبنـد ی طـال بـا عناصر 
تزیینـی غربـی و برخـی از وسـایل تزیینـی ژاپنـی به 
نـام ”Lacquerware“ بـه رنگ هـای زرد، قرمـز 
و سـیاه نیـز کشـف شـده اسـت کـه نشـان از حضـور 
بازرگانـان ملـل مختلـف در ایـن کشـتی و سـفارش 
توسـط  پـروژه  ایـن  چنـد  هـر  دارد.  دیگـر  ممالـک 
چینی هـا از ابتـدا طوری برنامه ریزی شـده که کشـتی 
بـه مـوزه راه ابریشـم انتقـال یابـد ولـی بـا توجـه بـه 
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دريــا

گزارش تحقیق و تفحص سازمان بنادر و دریانوردی 
از حادثه نفتکش سانچی

کشـتی نفتکش ایرانی به نام سـانچی روز ۱6 دسـامبر 
۲۰۱7 مطابـق بـا ۲5 آذر ۹6 بنـدر عسـلویه ایران را با 
بیـش از ۱۱۱ هـزار تن میعانات گازی کـه محموله ای 
بـه شـدت خطرنـاک و آتـش زا به شـمار می رفـت، به 
مقصـد بنـدر دایسـان کره جنوبی تـرک کـرد و بنا بود 

در ۱۸ دی مـاه سـال ۹6 در ایـن بنـدر پهلو بگیرد.
بـا  مطابـق  دسـامبر ۲۰۱7  روز ۱5  دیگـر  از سـوی 
۲4 آذر ۹6، کشـتی سـی.اف کریسـتال چیـن بنـدر 
کاالمـای آمریـکا را بـه مقصـد دونـگاوان چیـن ترک 

هدایـت کشـتی را بـر عهـده می گیـرد. ایـن در حالی 
اسـت کـه در اصـول بین المللـی تغییر شـیفت باید در 
سـاعت ۲۰ اتفـاق بیفتد امـا با توجه به اینکه سـانچی 
زمـان خـود را بـرای پهلوگیـری در کره جنوبـی با این 
کشـور هماهنـگ کرده بوده اسـت، تغییر شـیفت یک 

سـاعت زودتـر از کشـتی کریسـتال انجـام می شـود.
در ایـن سـاعت با توجـه به زمـان ۱5 دقیقـه ای مورد 
نیـاز بـرای تغییر شـیفت سـه نفـر در اتـاق فرماندهی 
سـانچی حضـور دارند کـه در کنار آنها یک افسـر دوم 

کـرد تـا در ۲۰ دی مـاه در این بندر چینـی پهلوگیری 
کنـد. متأسـفانه هـر دو کشـتی در تاریـخ ۱6 دی مـاه 
در ۱6۰ مایلـی شـانگهای در سـاعت ۱۹ و 5۱ دقیقـه 
بـا هـم برخـورد کردنـد کـه منجـر به شـعله ور شـدن 

نفتکش سـانچی شـد.
بـر اسـاس اطالعـات اعـالم شـده در گزارش هـای 
منتشـره، روز ۱6 دی مـاه سـاعت ۱۸ و 45 دقیقـه 
بـه وقـت محلـی در کشـتی سـانچی تغییـر شـیفت 
صـورت می گیـرد و افسـر سـوم بـه جـای افسـر دوم 

سـازمان بنـادر و دریانـوردی پس از حدود چهار ماه سـرانجام نحوه تصادف، انفجار و غرق شـدن کشـتی سـانچی را رسـماً 
طـی یـک کنفرانـس خبـری اعام کـرد. در این نشسـت که محمـد راسـتاد مدیرعامل سـازمان بنـادر و دریانـوردی، هادی 
حق شـناس معـاون امـور دریایـی و نـادر پسـنده مدیرکل امـور دریایی ایـن سـازمان و رئیس هیئـت ایرانی کمیته بررسـی 
سـانحه کشـتی نفتکش »سـانچی« با کشـتی فله بر کریسـتال حضور داشـتند، گزارشـی از وضعیت کشـتی سـانچی قبل از 
تصـادف، اطاعات اسـتخراج شـده از جعبـه سـیاه و گفت وگوهای صورت گرفته با خدمه کشـتی کریسـتال و ... اعام شـد. 

گـزارش پیام  دریـا از ایـن نشسـت را می خوانید:
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بر اسـاس نظريه كشـورهای ايران، 
پانامـا و بنـگالدش تغييـر مسـير 
كشـتی كريسـتال به سـمت راست 
كـه در 15 دقيقه قبل از سـانحه آغاز 
شـده بـود باعـث ايجـاد موقعيـت 
ايـن  اگـر  و  خطـر تصـادف شـده 
تغييـر مسـير صـورت نمی گرفـت 

تصادفـی رخ نمـی داد.

بر اسـاس نظريه چيـن و هنگ كنگ، 
سانحه نفتکش سـانچی در آب های 
آزاد در شـرايط ديـد مطلـوب حدود 
و  سـانچی  تانکـر  بيـن  مايـل   10
كشتی كريسـتال در حال حركت رخ 

است. داده 

نیـز بـرای بررسـی نقشـه ها باقـی مانـده اسـت تـا در 
کنار افسـر سـوم و دیده بـان در این اتاق حاضر باشـد.
در سـاعت ۱۹ و ۲4 دقیقـه کشـتی کریسـتال کـه در 
مسـیر ۲۱4 درجـه ای حرکـت می کـرده کـه در ایـن 
زمـان یعنـی ۲5 دقیقه قبل از سـانحه برای نخسـتین 
بـار در فاصله ۹/۸ مایلی رادار سـانچی دیده می شـود. 
ایـن در شـرایطی اسـت که رادارهـا معمـواًل فاصله 6 
مایلـی را نشـان می دهنـد اما بـا برنامه ریـزی صورت 
گرفتـه در رادار سـانچی امـکان دریافـت اطالعـات از 
ایـن فاصلـه وجـود داشـته اسـت. در ایـن لحظـه دو 
کشـتی در رادار سـانچی نیـاز بـه مدیریـت داشـته اند 
تـا امـکان تصـادف به وجـود نیاید. کشـتی کریسـتال 
و یـک کشـتی ماهیگیـری در حال حرکـت در منطقه 

بوده انـد.
در ایـن زمـان افسـر سـوم کشـتی سـانچی در حـال 
کشـتی های  سـایر  ناوبـری  چراغ هـای  بررسـی 
اطـراف بـوده اسـت. بـر اسـاس محاسـبات وی، تمام 
کشـتی های مـورد نظر از پاشـنه سـانچی عبـور کرده 
و عمـاًل تـا سـاعت ۱۹ و 3۲ دقیقـه کشـتی سـانچی 
نیـز از کریسـتال عبـور می کـرده اسـت. در سـاعت 
۱۹ و 3۱ دقیقـه نیـز دیده بـان کریسـتال سـانچی را 
می بینـد امـا هـر دو طـرف بـه ایـن نتیجـه می رسـند 
کـه اتفـاق خطرناکـی در پیـش نیسـت و دو کشـتی 
از کنـار یکدیگـر عبـور خواهنـد کـرد. در سـاعت ۱۹ 
و 3۲ دقیقـه دیده بـان سـانچی رسـمًا بـه ایـن نتیجه 
می رسـد کـه زاویـه تقاطـع میـان دو کشـتی منفـی 

اسـت و خطـری وجـود نـدارد.
اتفـاق اصلـی در سـاعت ۱۹ و 34 دقیقـه یعنـی ۱5 
افسـر  کـه  زمانـی  می افتـد  سـانحه  از  قبـل  دقیقـه 
خـود  مسـیر  می گیـرد  تصمیـم  کریسـتال  کشـتی 
را از زاویـه ۲۱7 بـه زاویـه ۲۲5 درجـه تغییـر دهـد. 
در جریـان مصاحبه هایـی کـه بـا ایـن افسـر صـورت 
گرفتـه وی معتقـد اسـت کـه ایـن تصمیـم را بـرای 
بازگشـت بـه مسـیر اصلـی و جلوگیـری از انحـراف 

گرفتـه اسـت.
اعـالم می کنـد  در همیـن زمـان دیده بـان سـانچی 
کـه چراغ هـای سـبز و قرمـز یـک کشـتی را دیـده 
اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه چراغ هـای سـبز و 
قرمـز هـر یـک در یـک سـمت کشـتی قـرار دارنـد 
و دیـدن هم زمـان آنهـا، یعنـی کشـتی از روبـه رو در 
حـال نزدیـک شـدن اسـت و ایـن می تواند نشـانه ای 

خطرنـاک باشـد.
بـا  در سـاعت ۱۹ و 36 دقیقـه کشـتی ماهیگیـری 
لهجـه نامفهومـی کشـتی سـانچی را صـدا می زنـد تا 
هـر دو از سـمت چـپ یکدیگـر عبـور کننـد. در ایـن 
لحظـه عالمت کشـتی ماهیگیـری و کریسـتال روی 
رادار تانکـر سـانچی بـه رنـگ قرمـز، آالرم تصادف را 

نشـان می دهـد.
 اما در سـاعت ۱۹ و 3۹ دقیقه افسـر سـوم سـانچی به 
دیده بـان می گویـد کـه پاسـخی بـه کشـتی ماهیگیر 
چینـی ندهـد زیـرا در صـورت دریافـت پاسـخ ایـن 
کشـتی بـه روش خـود مانـوری دو طرفـه را اجرایـی 

می کنـد در شـرایطی کـه در صـورت عـدم پاسـخ بـه 
شـکل انفـرادی مسـیر خـود را ادامه خواهـد داد.

در سـاعت ۱۹ و 4۰ دقیقـه یعنـی ۱۰ دقیقـه قبـل از 
برخورد، افسـر کشـتی سـانچی بـه دیده بـان می گوید 
کـه بـه شـناور ماهیگیـری عالمـت خطر بدهـد و در 
سـاعت ۱۹ و 4۱ دقیقـه کشـتی ماهیگیـری بـا تغییر 
مسـیر خـود از پاشـنه کشـتی سـانچی برنامـه  عبور را 
ایـن شـرایط کشـتی کریسـتال  نهایـی می کنـد. در 
هنـوز بـا زاویـه ۲۲5 درجـه در حـال حرکت اسـت در 
حالی که محاسـبات افسـران دو کشـتی در ابتدا نشان 
مـی داد کـه عدم  تصـادف در زاویـه ۲۱7 درجـه اتفـاق 

افتاد. خواهـد 
در سـاعت ۱۹ و 4۲ دقیقـه، هشـت دقیقـه قبـل از 
برخـورد فاصلـه دو کشـتی 3/۱ مایـل اسـت. افسـر 
کشـتی سـانچی کـه صدایـش در جعبـه سـیاه ضبـط 
شـده اسـت می گویـد کـه در چنیـن شـرایطی اگـر 
اقدامـی انجـام دهـد، اوضـاع بدتـر می شـود از این رو 
کریسـتال کـه کشـتی کوچک تری اسـت، بایـد تغییر 

مسـیر داده و از کنـار آنهـا عبـور کنـد.
مصاحبـه بـا افسـر کریسـتال نشـان می دهـد که وی 
گفتـه کـه کشـتی سـانچی را در رادار اکـو نمی دیـده 
اسـت، از ایـن رو دو نتیجه گیری غیرقابل چشم پوشـی 
خواهـد بـود؛ یـا رادار خراب بوده که بررسـی ها نشـان 
می دهـد ایـن موضـوع صحـت نـدارد یـا تنظیمـات 
آن اشـتباه بـوده کـه محتمل تریـن گزینـه بـه شـمار 
مـی رود. از ایـن رو تـا ایـن لحظـه کشـتی کریسـتال 
هیـچ خطـری را از سـوی کشـتی سـانچی احسـاس 
نمی کـرده اسـت. در ایـن زمـان بـا توجـه بـه اینکـه 
کشـتی ماهیگیـری از سـمت راسـت سـانچی عبـور 
می کـرده امـکان مانـور این کشـتی به سـمت راسـت 

خـود نیـز عمـاًل وجود نداشـته اسـت.
کشـتی  سـوم  افسـر  دقیقـه   44 و   ۱۹ سـاعت  در 
اتـاق  وارد  شـیفت  جابه جایـی  بـرای  کریسـتال 
فرماندهـی می شـود و در شـرایطی کـه طبـق روال 
عـادی بایـد ۱5 دقیقـه زمـان صـرف شـود تـا افسـر 
جدیـد اطالعـات را دریافت کرده و با فضا آشـنا شـود، 
عمـاًل فقـط بـرای تغییـر شـیفت دو دقیقه در کشـتی 
کریسـتال زمـان صرف می شـود و افسـر اول می گوید 
کـه بـا توجه به درخواسـت کاپیتان او اتـاق فرماندهی 
را بـرای برگـزاری یـک جلسـه تـرک کـرده، ایـن در 
حالی اسـت کـه کاپیتان این کشـتی نیز ایـن موضوع 

را تأییـد نمی کنـد.
افسـر کشـتی سـانچی  در سـاعت ۱۹ و 45 دقیقـه 
از  و  کـرده  بررسـی  را  کریسـتال  موقعیـت  دوبـاره 
بـه  رسـمًا  فلـش  زدن  بـا  کـه  می خواهـد  دیده بـان 
کشـتی کریسـتال اعـالم خطـر کنـد. در ایـن زمـان 
کریسـتال در مسـیر خـود ثابت شـده امـا درک همین 
موضـوع نیـز بـرای رادارهـا حداقـل بـه سـه دقیقـه 

دارد. احتیـاج  زمـان 
پنـج دقیقه قبل از حادثه، کشـتی کریسـتال در فاصله 
دو مایلـی و زاویـه ۲5 درجـه قـرار دارد. افسـر سـوم 
کشـتی سـانچی می گویـد: بایـد کاری بکنـم امـا چه 
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صـورت مجـزا اعالم شـد.
بـر اسـاس نظریـه چیـن و هنگ کنـگ، سـانحه در 
 ۱۰ حـدود  مطلـوب  دیـد  شـرایط  در  آزاد  آب هـای 
در  و کشـتی کریسـتال  تانکـر سـانچی  بیـن  مایـل 
حـال حرکـت، رخ داده اسـت. مطابـق بـا قانـون ۱5 
دو  ایـن  دریـا  در  تصـادم  از  جلوگیـری  کنوانسـیون 
تانکـر  و  داشـته اند  قـرار  تقاطـع  مسـیر  در  کشـتی 
سـانچی بـه عنـوان کشـتی راه دهنـده بایـد از مسـیر 
کشـتی  و  اسـت  می شـده  خـارج  کریسـتال  کشـتی 
کریسـتال بـه عنوان کشـتی راه دهنده باید سـرعت و 
مسـیر خـود را حفـظ می کرده اسـت و تانکر سـانچی 
مطابـق بـا قانون ۱5 کنوانسـیون جلوگیـری از تصادم 

در دریـا اقـدام نکـرده اسـت.
پانامـا و  ایـران،  نظریـه کشـورهای  اسـاس  بـر  امـا 
بنـگالدش تغییـر مسـیر کشـتی کریسـتال به سـمت 
راسـت که در ۱5 دقیقه قبل از سـانحه آغاز شـده بود 
باعـث ایجـاد موقعیـت خطر تصـادف شـده و اگر این 
تغییر مسـیر صـورت نمی گرفت تصادفـی رخ نمی داد.
شـرکت  بازرگانـی  معـاون  فرحبـد  شـهرام  کاپیتـان 
ملـی نفتکـش ایـران دربـاره دریافـت غرامـت از چین 
در حادثـه کشـتی نفتکـش سـانچی گفـت: ایـران بـا 
گرفتـن وکالی مجـرب از لحـاظ حقوقـی پیگیـر این 

مسـئله خواهـد بـود.

کاری می توانـم انجـام دهـم. سـمت راسـت اشـغال 
اسـت. در همیـن لحظـه در روی کشـتی کریسـتال 
تعویـض شـیفت صـورت می گیرد و افسـر سـوم جای 
افسـر اول را می گیـرد بـدون اینکـه اطالعاتـی رد و 

بدل شود.
چهـار دقیقـه قبـل از تصادف ملـوان دیده بان کشـتی 
سـانچی خطـر تصادف بـا کریسـتال را در فاصله ۱/6 
مایلـی تشـخیص می دهـد. تا ایـن لحظه هنوز افسـر 

سـوم کشـتی کریسـتال متوجه خطر نشـده است.
دو دقیقه قبل از برخورد، افسـر سـوم کشـتی سـانچی 
»یـک  می گویـد:  و  می گیـرد  تمـاس  کاپیتـان  بـا 
کشـتی بـا فاصلـه عبـور صفـر داریـم« و هنوز افسـر 
سـوم کریسـتال متوجه نشـده اسـت. کاپیتان کشـتی 
سـانچی کمتـر از 3۰ ثانیـه به پل فرماندهی می رسـد. 
می گویـد: »سـکان تمـام بـه چـپ، سـکان تمـام بـه 
چـپ. داریم برخورد می کنیم«. افسـر سـوم کریسـتال 
می گویـد: »سـکان تمـام به راسـت«. و سـاعت ۱۹ و 
5۰ دقیقـه دو کشـتی با هـم برخورد می کنند. سـاعت 
۱۹ و 5۱ دقیقـه یعنـی یـک دقیقـه پـس از برخـورد، 
عرشـه کشـتی سـانچی بالفاصلـه منفجـر می شـود. 
کاپیتـان دسـتور می دهـد پمپ هـای حریـق روشـن 
نمی تـوان  کاری  هیـچ  »آتـش،  می گویـد:  و  شـود 
را  رفتـن  عقـب  دسـتور  کریسـتال  کاپیتـان  کـرد«. 

می دهد.
پـل  پیاپـی  انفجـارات  دقیقـه   5۲ و   ۱۹ سـاعت 
فرماندهی و سـاختمان کشـتی و حتی دریـا در اطراف 
کشـتی سـانچی را در بـر می گیـرد و درجـه حـرارت 
حـدود 7۰۰ درجه تخمین زده می شـود. سـاعت ۱۹ و 
53 دقیقـه موتـور و ژنراتـور اصلی سـانچی و سیسـتم 
هشـدار از کار می افتـد. ژنراتـور اضطـراری برای یک 
دقیقـه روشـن می شـود و پـس از آن از کار می افتـد. 
در نهایـت پـس از چنـد روز تـداوم سـوختن کشـتی 
سـانچی سـرانجام ایـن کشـتی با تمـام سرنشـینانش 

در آب هـای چیـن غـرق می شـود.
 بـر اسـاس تحلیـل و بررسـی یافته ها، هر دو کشـتی 
کنوانسـیون  پنـج  قانـون  بـا  مطابـق  نتوانسـته اند 
الـزام  موضـوع  بـا  دریـا  در  تصـادم  از  جلوگیـری 
دیده بانـی کامـل از طریـق دیـدن و شـنیدن و تمامی 
ابزارهـای در اختیـار نسـبت بـه خطر تصـادف آگاهی 
الزم را بـه دسـت آورنـد و هـر دو کشـتی مطابـق بـا 
قانـون هفـت کنوانسـیون جلوگیری از تصـادم در دریا 
نتوانسـتند ارزیابـی درسـتی از خطـر تصـادم داشـته 

باشند.
از آنجایـی کـه کشـورهای چیـن، ایـران، هنگ کنگ، 
پانامـا و بنـگالدش در خصـوص علـت اصلی سـانحه 
بـه  ایـن کشـورها  لـذا نظریـه  بـه توافـق نرسـیدند 
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   ] خسرو اوجانی [

نوسـانات شـدید نـرخ ارز در ایـران طـی ماه هـای گذشـته که نـرخ دالر را تـا مـرز 7۰۰۰ تومان هـم باال بـرد در صورتـی که به 
تدابیـر دولـت در زمینـه تک نرخی کـردن ارز )42۰۰ تومان( پاسـخ دهـد و موجب فروکش کردن تاطـم و التهابات بازار ارز شـود 
بـه نوبـه خـود یکی از موارد اسـتثنایی در بین کشـورهایی اسـت که قبل از ایـن دچار بحـران ارزی یا اقتصادی شـده و مدت زمان 

زیـادی بـا پیامدهـا و عواقب ایـن بحران دسـت به گریبـان بوده اند.
 هـر چنـد که بـرای حصول اطمینـان در این زمینه بایـد منتظر ماند و دید که سیاسـت های دولـت و بانک مرکزی برای سـاماندهی 
بـازار ارز در سـال 97 بـه کجـا می انجامـد اما تجارب سـایر کشـورهای مبتابه به چنیـن وضعیتی نشـان می دهد که آثـار و نتایج 
بحران های ارزی و اقتصادی چنانچه با برنامه ریزی دقیق و اجرای سیاسـت های درسـت و منطبق با شـرایط واقعی اقتصادی برطرف 
نشـود، عواقب بسـیار نامطلوبی در پی خواهد داشـت و حتی ممکن اسـت منجر به بروز ناهنجاری های سیاسـی و اجتماعی شـود.
 بحران اقتصادی کشـورهای جنوب شـرقی آسـیا در دهه 9۰ )1997( میادی و مشـابه آن در سـال های 2۰۰۰ تا 2۰14 در ترکیه 
و 2۰14 تـا 2۰15 در روسـیه و نحـوه مقابلـه دولت هـای این کشـورها با بحران مذکـور، درس های بسـیار آموزنـده ای دارد که در 
صـورت توجـه بـه آنها و بـه کارگیـری راه حل های مشـابه البته با توجـه به سیاسـت های پولی و مالـی دولت و شـرایط اقتصادی و 
اجتماعـی ایـران می توانـد عاوه بر گره گشـایی از مشـکل افزایش نامتعارف نرخ ارز، موجبات رشـد و پیشـرفت اقتصادی کشـور 

را نیـز فراهم آورد.
تجربـه کشـورهای مختلـف بـرای مواجهه بـا وضعیـت غیرمترقبـه در حوزه های پولـی و مالی نشـان می دهد که همـکاری و تعامل 
دولت هـا و مـردم یکـی از مهم تریـن عوامـل و ابزارهـای مؤثر در فائق آمدن بر مشـکات اسـت، ضمـن آنکه نبایـد فراموش کرد 

مـدل اقتصـادی در ایـران از قواعـد و راه حل های مدل هـای اقتصادی رایـج در دنیا تبعیـت نمی کند.
نمونه هـای زیـادی در ایـن زمینـه یعنی غلبه بـر بحران های اقتصـادی و التهابـات ارزی وجود دارد کـه در گزارش زیر بـه برخی از 

آنها در کشـورهای مختلف اشـاره می شود.

مالزی؛ بحران ارزی 1997 میادی
شـده،  آغـاز  تایلنـد  از  کـه  میـالدی   ۱۹۹7 بحـران 
کشـورهای  سـایر  و  مالـزی  و  اندونـزی  کره جنوبـی، 
منطقـه را تا حـدی متأثر سـاخت. این بحـران از حدود 
۱۹۹3 میـالدی آغـاز شـده بـود، زمانـی کـه بدهـی 
خارجـی ایـن دولت هـا تقریباً بـا تولید داخلـی آنها برابر 
شـد و بـه تدریـج تـا سـال ۱۹۹6 بـه ۱/6 برابـر تولیـد 
سـاالنه رسـید. جالـب اینکـه تا چند مـاه پیـش از بروز 
بحـران، هیچ کـس در مالزی نمی توانسـت حـدس بزند 
چـه بحـران فراگیـری در مسـیر رینگیـت مالـزی قرار 

اسـت. گرفته 
اولیـن زنـگ خطـر بحـران اقتصـادی در جنوب شـرق 
آسـیا، سـقوط بـات در دوم ژوئیـه سـال ۱۹۹7 میالدی 
بـود. نـه فقط مالـزی، بلکـه کره جنوبی، فیلیپیـن، ژاپن 
و اندونـزی نیـز درگیر این بحران شـدند. تصور می شـد 
هنگ کنـگ، برونئی و سـنگاپور بتوانند خـود را از اثرات 
ایـن بحـران، بیـرون نگـه دارنـد، امـا نشـد. ۱4 ژوئیه، 
بانـک ملـی مالـزی بـه دخالـت همه جانبـه خـود برای 
پایـان داد و رینگیـت سـقوط  حفـظ ارزش رینگیـت 
کـرد. وون کره جنوبـی و روپیـه اندونـزی نیـز به همین 

سرنوشـت دچار شـد.

واکاوی رفتار برخی از دولت ها در ارتباط با کنترل بحران ارزی؛

نسخه نظام ارزی شناور شفابخش بود
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تــرکیه؛ راهکـــارهایی بـرای حل مشـکل 
نوسانات ارزی

پـس از امـواج بحـران آسـیایی در سـال های ۱۹۹7 تـا 
۱۹۹۸ و روسـیه در سـال ۱۹۹۹، بحـران مالـی ترکیـه 
هـم بـه وقـوع پیوسـت. بدهی هـای داخلـی دولـت به 
بانک هـای خصوصـی و دولتـی، بـه طـور بی سـابقه ای 
زیـاد شـد و از 6 درصـد در سـال ۱۹۹۰ بـه 4۲ درصـد 
نیـاز  اوایـل سـال ۲۰۰۰،  در  رسـید.  در سـال ۱۹۹۹ 
بـه اصالحـات اقتصـادی در ترکیـه شـدیداً احسـاس 
شـد. دولـت بـا پشـتیبانی صنـدوق بین المللـی پـول 
و بانـک مرکـزی طرحـی را بـرای مقابلـه بـا تـورم در 
پیـش گرفـت. محورهـای مهـم ایـن طـرح، سیاسـت 
پولـی سـفت و سـخت بـرای تمرکـز بـر ارتقـاء مـازاد 
و  سـاختاری  اصالحـات  بـه  شـتاب دهی  بودجـه، 
خصوصی سـازی، سیاسـت درآمـدی معطـوف بـه نرخ 
تـورم هـدف و سـبدی از پیـش اعـالم شـده بـرای 
و  توافق هـا  عـدم  کـه  حالـی  در  بـود.  ارز  نرخ هـای 
مسـائل داخلـی انجـام اصالحات سـاختاری را سسـت 
کـرده و بـه تأخیـر انداخـت، رخدادهـای دیگـری نظیر 
جهـش قیمـت نفت، تضعیف نقـش یـورو در برابر دالر 
و جریـان محـدود ورود سـرمایه بین المللـی بـه کشـور 
موجـب کسـری بودجـه عظیمـی بـرای دولـت ترکیـه 
شـد. در نیمـه دوم نوامبـر سـال ۲۰۰۰ نرخ هـای بهـره 
بـه میـزان چشـمگیری افزایـش یافـت، فـرار سـریع 
سـرمایه بـه خـارج اتفـاق افتـاد، قیمت هـای سـهام به 
شـدت سـقوط کـرد و بعضی بانک هـا با ابعاد متوسـط، 
از دور خـارج شـدند. بـرای پیشـگیری از عمیق شـدن 
بحـران، تدابیـر مختلفی بـرای اجـرا در کوتاه مدت اجرا 
شـد و بهبودی نسـبی حاصل شـد. با این وجود، اعتبار 
ایـن برنامـه تا فوریـه ۲۰۰۱ کاماًل از دسـت رفته بود و 
سـفته بازی بـه لیـر ترکیه هجوم بـرد و دومیـن بحران 
در عـرض سـه ماه به وقوع پیوسـت. زیـان این بحران 
بـر سیسـتم بانکـی، بـه خصـوص بانک هـای دولتـی، 

آسـیب پذیری بیشـتر کل بانک هـا را موجـب شـد.
شـاخص سـهام اسـتانبول بزرگ تریـن سـقوطش را به 

اثـر ایـن جنگ ارزی بـر واحد پول مالزی بسـیار فوری 
و چشـمگیر بـود. ۱3 ژانویـه ۱۹۹7 میـالدی، هـر دالر 
آمریـکا معـادل ۲/46 رینگیـت مالـزی بود امـا در نیمه 
جوالی همان سـال به تدریج از ارزش رینگیت کاسـته 
شـد و تـا ژانویـه ۱۹۹۸ میـالدی بـه 4/۸۰ رینگیت در 
برابـر هـر دالر رسـید. در ایـن مـدت تمـام بخش های 
اقتصـادی مالـزی از کارخانه هـا تا بـورس صدمه دید و 
رشـد اقتصـادی این کشـور از نفـس افتـاد. از آن بدتر، 
بـاالی  ریسـک  واسـطه  بـه  سـرمایه گذاران  اعتمـاد 

سـودآوری تـا سـال ها به حالـت عادی برنگشـت.
ریشـه اصلی سـقوط واحد پول، کسـری ارز خارجی در 
دسـت دولت بـود. وقتی سـرمایه داران غربـی به خروج 
سـرمایه های خـود از مالزی اقـدام کردنـد، ارز کافی در 
دسـت دولت بـرای مدیریت بـازار ارز وجود نداشـت در 
نتیجـه، میـزان رینگیت موجود در کشـور، بسـیار بیش 
از دالرهـای موجـود شـد و ایـن یعنـی کاهـش ارزش 

پـول ملـی در نتیجـه  عرضه بیـش  از حد آن.
ریشـه های  دارنـد کـه  اعتقـاد  از کارشناسـان  برخـی 
بحـران مالی فقط به داخل کشـورهای آسـیایی مربوط 
نمی شـود، بلکـه عوامـل خارجـی نیـز در تشـدید آن 
دخیـل بـوده اسـت. دالالن، بورس بـازان، واسـطه های 
مالـی و مؤسسـات اعتبـاری داخلـی و خارجـی کـه در 
همچنیـن  و  می کردنـد  عمـل  قرض دهنـده  شـکل 
صنـدوق بین المللـی پـول، عواملـی بودنـد کـه در کنار 
عوامـل داخلـی اقتصـادی در بحـران ارزی آسـیا نقش 

داشـته اند.
سـخنرانی  در  مالـزی،  نخسـت وزیر  محمـد  ماهاتیـر 
سـال ۲۰۰۰ میـالدی در مرکـز اسـالمی نورثبروک در 
آمریـکا، دو دلیـل سـقوط رینگیـت را خـروج ناگهانـی 
ارز خارجـی از سـپرده های کوتاه مـدت و بـازار بـورس 
هم زمـان بـا فروش یک بـاره رینگیت موجود در دسـت 

دانسـت. سـرمایه گذاران 
وی کـه از سـال ۱۹۸۱ میـالدی، ایـن سـمت را بـر 
عهـده داشـت، پس از بـروز بحران مالی، سیاسـت های 
سـخت گیرانه ای را وضـع و اجرا کـرد. هدف اصلی وی، 
در اختیـار گرفتـن رینگیت موجود در کشـور برای خرید 
دالر بـود؛ ازایـن رو هرگونـه معامله خارجی بـا رینگیت 
و هرگونـه خـروج رینگیـت از کشـور را محـدود کرد و 
شـرط گذاشـت کـه سـرمایه گذاران خارجـی حداقل تا 
یک سـال از حسـاب خود برداشـت نکنند. سود بانک ها 
بـه سـپرده ها را نیـز افزایـش داد تـا نقدینگـی موجـود 
در نـزد مـردم، در سـبد دولـت قـرار گیـرد. هزینه های 
غیرضـروری دولـت را نیـز به صـورت موقت بـه میزان 
۱۸ درصـد کاهـش داد تا دولت به صورت غیرمسـتقیم 

بـه تزریق رینگیت در کشـور نپـردازد.
ماهاتیـر محمـد برای جلوگیری از شـیوع سـفته بازی و 
رباخواری با اسـتفاده از رینگیت موجود در حسـاب های 
خارجـی، همـه آنهـا را بلوکـه کـرد. ایـن مسـئله بـه 
مسدودسـازی سـهام بـه ارزش حـدود 4/47 میلیـارد 
دالر انجامیـد و از آنجـا کـه تعدادی از این سـهام داران، 
سـنگاپوری بودند، به مشـکلی سیاسـی میان دو کشور 

تبدیل شـد.
عـالوه بر بانک مرکزی، کمیته ای برای هماهنگ سـازی 

امـور مرتبط با بدهی شـرکت ها و پروژه هـای اقتصادی 
شـکل گرفـت، خزانه داری نـه تنها به تدریـج به تزریق 
سـرمایه به بانک هـا پرداخت، بلکه وام های مشـکل دار 
پرداخـت  بـا  بتوانـد  تـا  بازخریـد کـرد  بانک هـا  از  را 
تسـهیالت، جبـران خـروج سـرمایه گذاری خارجـی را 
انجـام دهـد. بسـیاری از شـرکت های سـهامی عـام، 
بانک هـای  در  بانک هـای کوچـک،  و  منحـل شـدند 
بزرگ تـر ادغـام شـد تا مدیریـت اقتصادی به شـیوه ای 

متمرکزتـر قابل اجرا باشـد.
نکتـه اصلـی در برنامـه وی این بـود که بـه وعده های 
صنـدوق بین المللـی پـول وقعـی ننهـاد. ماهاتیر محمد 
می دانسـت گرفتـن وام هـای بیشـتر، یعنـی افتـادن از 
چالـه سـرمایه گذاران خارجـی بـه چـاه سـازمان های 
حـل  بـرای  راه  بهتریـن  می دانسـت  او  بین المللـی. 
ایـن بحـران مالـی، تکیه بر کسـانی اسـت کـه از همه 
نسـبت بـه کشـور مالـزی، دلسـوزترند، یعنـی مـردم 
ایـن کشـور. او اواًل از مـردم خـود کمـک خواسـت و 
تـا  کـرد  ایجـاد  نظارتـی جدیـدی  آژانس هـای  ثانیـاً 
سراسـر  در  خوبـی  بـه  اضطـراری اش  سیاسـت های 

کشـور اجـرا شـود.
در نتیجـه  اقدامـات ماهاتیـر محمـد، رشـد اقتصـادی 
اگرچـه در پایین تریـن حـد خـود، امـا مثبت شـد و این 
باریکـه رونـد آرام و بـا ثبـات خـود را در پیـش گرفت.
پـس از فروکـش کـردن بحـران مالـی، کارشناسـان 
مالزیایی و اقتصاددانان در سراسـر جهـان، توصیه هایی 
را بـه کشـورهای درحال توسـعه ارائـه دادنـد تـا از بروز 

رخدادهـای مشـابه، جلوگیری شـود.
ایـن مهم تریـن درس در بحران مالزی اسـت. اسـتفاده 
از سـرمایه خارجـی نبایـد دسـت دالل هـای سـودجو 
باشـد. سـرمایه خارجـی باید در کنـار سـرمایه داخلی و 
بـرای رونـق تولید داخلی مـورد بهره برداری قـرار گیرد. 
نـه درهـا را به روی آن ببندیم و نـه آن  چنان چهارطاق 
بازکنیـم که هر زمان دو سـه سـرمایه دار خارجـی اراده 
کننـد بتواننـد با خروج سرمایه هایشـان یـک مملکت را 

به خاک سـیاه بنشـانند.
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محصـوالت نفتـی حاصـل می شـود، در نتیجه شـوک 
نفتـی در سـال ۲۰۱4 باعث شـد که تقاضا بـرای خرید 
ارزهـای خارجـی ماننـد دالر در این کشـور، رشـد کند 
و نوسـانات روبـل افزایـش یابـد. بانک مرکزی روسـیه 
سـه گام، بـرای کنترل نوسـان ارزی روسـیه برداشـت:  
در گام نخسـت اقـدام بـه تزریـق دالر از منابـع ارزی 
کـرد به نحـوی که در بیـن سـال های ۲۰۱4 و ۲۰۱5، 
بـرای کنتـرل نوسـانات ارزی و حمایـت از شـرکت ها 
ارزی  منابـع  از  دالر  میلیـارد  حـدود ۱۲۰  بانک هـا  و 
خـود را تخصیـص داد. امـا بانـک مرکـزی این کشـور 
دریافـت کـه ایـن سیاسـت نمی توانـد تقاضـای باالی 
بـازار را کنترل کنـد. در گام دوم، بانک مرکزی روسـیه 
نـرخ بهـره این کشـور را تـا دو برابـر افزایـش داد و در 
گام سـوم اقـدام به شناورسـازی نـرخ ارز کـرد. این دو 
گام آخـر کـه با خوش فکـری رئیس کل بانـک مرکزی 
روسـیه صـورت گرفـت، توانسـت راهـکاری مناسـب 
بحـران  بزرگ تـر  مقیـاس  در  و  ارزی  بحـران  بـرای 
اقتصادی روسـیه فراهـم آورد. اقداماتی که باعث شـده 
بسـیاری از کارشناسـان و اقتصاددانـان اقدامـات بانک 
مرکـزی ایـن کشـور را در مواجهـه بـا بحـران ارزی 

کنند. تحسـین 

  شروع بحران ارزی
بهای نفت، در نیمه نخسـت سـال ۲۰۱4، کاهش قابل 
توجهـی یافـت و بسـیاری از کشـورهای صادر کننـده 
نفـت را بـا مشـکل روبه رو کـرد. یکی از این کشـورها، 
روسـیه بـود کـه بخـش قابـل توجهـی از درآمدهـای 
خـود را از طریـق فـروش نفـت تأمیـن می کنـد. ایـن 
رونـد باعث شـد که نرخ روبل در دسـامبر سـال ۲۰۱4 
بـه شـدت تضعیـف شـود و طی یـک هفته یک سـوم 
ارزش خـود را از دسـت بدهد. همچنین افت 6۰ دالری 
در قیمـت نفـت باعـث شـد کـه درآمدهـای ارزی این 
کشـور کاهـش یابـد، از سـوی دیگر بانک های روسـی 
و فعـاالن اقتصادی این کشـور نیاز بـه ارزهای خارجی 
داشـتند تـا بدهی هـای خـود را بـا طرف هـای خارجـی 
تسـویه کننـد. اگرچـه چالـش افـت درآمدهـای نفتـی 
اقتصـاد ایـران را نیـز تحـت تأثیـر قـرار داده، امـا ایـن 
مشـکل روسـیه در شـرایط کنونی به دلیل پایین بودن 
بدهی هـای خارجـی بانک هـا و دولـت ایـران، در داخل 
وجـود نـدارد یا حداقـل کمتر اسـت. اما »بحـران نفتی 
و تسـویه بدهـی« فقـط مشـکل روسـیه در آن زمـان 

میـزان ۱۸/۱۱ درصـد تجربـه کـرد. ابعـاد ایـن بحران 
عظیـم بـود، ذخایـر دولتـی حـدود یک سـوم کاهـش 
یافـت و بـازار سـهام افـت ۱۸ درصـدی را فقـط در 
عـرض یـک روز تجربـه کرد، لیـر ترکیه در حـدود 4۰ 
درصـد در یـک هفتـه افـت ارزش پیدا کـرد و نرخ های 
بهـره بین بانکـی بـه مقـدار 6۲۰۰ درصـد در ۲۱ فوریه 
۲۰۰۱ رسـید، در حالـی کـه یـک هفتـه قبـل از آن 
در سـطح 45 درصـد بـود. در نتیجـه بـا از کار افتـادن 
سیسـتم مبـادالت پولـی، نظـام پرداخـت  هم تقریبـاً از 
کار ایسـتاد. در نهایـت دولـت ترکیه چاره ای جز شـناور 
کـردن ارز در ۲۲ فوریـه ۲۰۰۱ نیافـت. تبدیـل نظام ارز 
ثابـت بـه نظام شـناور بـه خاطـر از کنترل خارج شـدن 

بـازار و بـه قصـد جلوگیـری از تـورم انجام شـد.

حـل  بـرای  پـول  بین المللـی  صنـدوق  ورود   
ترکیـه پـول  مشـکل 

پـس از آن، پـول ترکیـه ناگهان 44 درصد سـقوط کرد 
و ارزش هـر دالر آمریـکا از 6۹۰ هـزار لیـر ترکیـه بـه 
۹۰۰ هـزار لیـر ترکیه رسـید. سـرمایه گذاران به هراس 
افتادنـد و می خواسـتند هـر طـور شـده دارایـی خـود را 
حفـظ کنند. شـرکت های بزرگ ورشکسـته و میلیون ها 
خیابان هـا  در  و  شـدند  برکنـار  کار  از  افـراد  از  نفـر 
اعتراضاتـی در جریان بود. اینها شـمایل دوره ای اسـت 
کـه در تاریـخ بـه عنـوان بحـران سـال ۲۰۰۱ ثبـت 
شـده اسـت. دولـت ائتالفـی کـه از حل مشـکل عاجز 
شـده بود، "کمـال درویـش" اقتصـاددان مطرح ترک 
را از آمریـکا بـه ایـن کشـور بـرای کمـک به مشـکل 
فراخوانـد. درویـش از مشـاور صنـدوق بین المللـی پول 
نیـز دعـوت کرد کـه در قبال خدماتش مبلـغ ۲4۹ هزار 
و 6۰۰ دالر دریافـت و بـه وی کمـک کنـد. او به دنبال 
انجـام اصالحـات مـورد نظـر صنـدوق بین المللی پول 

بـرای دریافـت وام هـای این صنـدوق بود.
در نتیجـه دولـت تصمیـم بـه اجـرای طرح هایـی برای 
انضبـاط پولـی و اصالحـات سـاختاری گرفـت. هدف، 
پاییـن آوردن نـرخ تـورم بـود که به سـطح سـاالنه 6۰ 

تـا 7۰ درصـد می رسـید.

 تقبل مدیریت بانک ها از سوی دولت
دولـت به خاطـر تأثیر افزایش نرخ ارز بـر تورم انتظاری 
و بـه قصـد کنتـرل تـورم، نـرخ ارز را تثبیـت کـرد، اما 
در واقـع نـرخ ارز تثبیـت نشـد. تقاضـای سـفته بازی 
بـه علـت چشـم انداز نامطمئـن آینـده، بـه ارز هجـوم 
می بـرد. بانـک مرکـزی مجبـور شـد 6 میلیـارد دالر را 
در یـک روز بـرای تثبیـت نـرخ ارز در برابـر تقاضـای 
بـازار بفروشـد، سیاسـتی کـه آشـکارا امـکان تـداوم 
نداشـت. نـرخ ارز  بایـد شـناور می شـد و پـس از ایـن 
کار، لیـر نصـف ارزش خـود را از دسـت داد. پیـش از 
این افت، ارزش بسـیاری از شـرکت ها بـرای اجتناب از 
نرخ هـای بهره بسـیار باال بـر روی لیر، از خـارج قرض 
می کردنـد و در نتیجـه پـس از تغییـر بهای لیـر، بدهی 
آنهـا دو برابر شـده بـود و آنها عاجـز از بازپرداخت کلیه 
بدهی هـای خود شـدند. بـا شـرکت  هایی که ناتـوان از 
پرداخـت هسـتند، بانک ها نیـز در بحران قـرار گرفتند. 

دولـت ناچـار شـد مدیریـت ۱۹ بانـک را بـر عهـده 
بگیـرد و بدهی هـای آنهـا را تقبـل کنـد. امـری کـه 
بدهـی دولـت را بـه میـزان ۸۰ درصـد GDP رسـاند. 
در سـال ۲۰۰۲، بانـک مرکـزی ترکیـه یک اسـتراتژی 
پولـی مـدرن را تحـت عنـوان »نظـام تورم هـدف« به 
اجـرا گذاشـت. طـی پیاده سـازی نظـام تـورم- هـدف 
در سـال های ۲۰۰۲ تـا ۲۰۰5، بانـک مرکـزی ترکیـه 
کوشـید زیرسـاخت های نظـام ارزی جدیـد را فراهـم 
کنـد. در خـالل ایـن دوره، وزارت پژوهش تحت عنوان 
وزارت پژوهـش و سیاسـت گذاری پولی تجدید سـاختار 
شـد و وزارت ارتباطـات بـا هـدف بـه اجـرا گذاشـتن 
پایه گـذاری شـد. یـک  ارتباطـی مؤثـر  سیاسـت های 
نکتـه کلیـدی در موفقیـت اجـرای ایـن طرح ایـن بود 
کـه توانسـت اعتمـاد جامعـه را بـه خـود جلـب کنـد، 
همچنیـن مـردم بـه دلیـل مسـائل پیش آمـده، نیـاز به 
تدابیر سـفت و سـخت اقتصادی را پذیرفتـه بودند. یک 
دلیـل عمده بـرای پشـتیبانی عمومـی از آن، ایـن باور 
عمومـی بـود کـه ایـن طـرح تماماً و بـه طور اساسـی، 

ترکـی اسـت و از خـارج تحمیل نشـده اسـت.

 حذف صفر از لیر
 در دهـه گذشـته لیـر ترکیـه تا حـدودی توانسـت خود 
را در برابـر دالر و یـورو تثبیـت کنـد، هـر چنـد پس از 
۲۰۰5 نیـز تـا حـدودی به علت رشـد اقتصـادی و تورم 
همـراه با آن و منفـی ماندن تراز تجاری در این کشـور 
در بعضـی سـال ها بـه رغـم رونـد بهبـود کلـی آن، بـا 
رونـد متعادلـی به تدریـج از نرخ برابری قیمـت این ارز، 
البتـه بـا رونـد بسـیار متعادل تـر و آهسـته تری نسـبت 
بـه قبـل، کاسـته می شـد. شـناور شـدن ارز باعث شـد 
بـا گـران شـدن واردات نسـبت بـه تولیـد داخـل، تراز 
تجـاری ترکیـه رو بـه بهبـود بگـذارد. پـس از مدتی با 
ثبـات یافتـن نـرخ برابـری ارز و نـرخ تـورم، دولـت به 
دو اقـدام نمادیـن در خصـوص واحـد پولـی دسـت زد. 
نخسـتین اقدام در دسـامبر سـال ۲۰۰3، تصویب قانون 
حـذف 6 صفـر از لیر ترکیـه و ایجاد واحد پـول تازه ای 
تحـت عنـوان »لیر جدید ترکیـه« بـود، ارز جدیدی که 
در اول ژانویـه ۲۰۰5 معرفـی شـد و بـه تدریـج تا یک 
سـال بعد دولت پـول قبلی را جمـع آوری و از دور خارج 
کـرد. پـس از ایـن دوره و در اقـدام نمادینـی دیگـر، از 
ابتـدای سـال ۲۰۰۹ بـه ایـن سـو، از عنـوان واحد پول 
ایـن کشـور عبـارت »جدیـد« هـم برداشـته شـد و نام 

رسـمی آن »لیـر ترکیه« شـد.

روسیه؛ برای مهار نرخ دالر چه کرد؟
در هفته هـای اخیـر، نوسـان بـازار ارز ایـران بـه یکـی 
از چالش هـای مهـم اقتصاد کشـور تبدیل شـده اسـت. 
بررسـی تجارب دیگر کشـورها نشـان می دهـد که این 
نوسـان ارزی تنهـا مختص ایران نیسـت و کشـورهای 
دیگـر توانسـته اند بـا بهره گیـری از سیاسـت های پولی 
مناسـب، ایـن نوسـان را کنتـرل کننـد. یکـی از ایـن 
کشـورها، روسـیه اسـت کـه از نظـر سـاختار اقتصادی 
شـباهت زیـادی بـه ایـران دارد. نیمـی از درآمدهـای 
نفـت و  از فـروش  منابـع حاصـل  از  بودجـه روسـیه 
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نبـود و تحریم هـای غربـی بـه دلیـل بحـران اوکراین 
باعـث شـده بـود کـه نقـل و انتقـال منابـع مالـی این 
کشـور نیـز با مشـکل روبه رو شـود. بنابراین ایـن موارد 
نشـان می دهـد که وضعیـت روسـیه در آن زمان، حتی 
نسـبت بـه شـرایط خیلـی از کشـورها نیـز بدتـر بـوده 
اسـت. مجمـوع این شـرایط باعث شـد کـه ارزش دالر 
بـه روبـل در آخریـن ماه ۲۰۱4 از سـطح 4۸ بـه حدود 
7۰ در اولیـن مـاه سـال ۲۰۱5 برسـد. بر اسـاس آمارها 
میـزان بدهـی روسـیه در سـه مـاه آخر سـال ۲۰۱4 به 
بیـش از 6۰ میلیـارد دالر رسـیده اسـت کـه حـدود ۱5 
درصـد تولیـد ناخالـص داخلی در سـه ماهه چهـارم این 

سـال است.
پیش بینـی  موقـع  ایـن  در  کارشناسـان  از  بسـیاری 
می کردنـد کـه اقتصاد روسـیه بـا ورشکسـتگی روبه رو 
خواهـد شـد و رونـد صعـودی نـرخ ارز در ایـن کشـور 
تـداوم خواهـد داشـت. در ایـن شـرایط شـرکت "رز 
نفـت" کـه تحـت کنتـرل دولتی قـرار داشـت، وظیفه 
پرداخـت ۱4 میلیـارد دالر از بدهی هـای خارجـی را بـر 
عهـده گرفت، امـا به انـدازه کافی ذخایر ارزی نداشـت 
و بانـک مرکـزی مجبـور شـد کـه یـک طـرح تأمیـن 
مالـی، بـرای حمایـت از ایـن شـرکت داشـته باشـد تا 
اعتمـاد بـازار را تحـت تأثیـر قـرار دهـد. مشـکل دیگر 
موجـب  روبـل  ارزش  کاهـش شـدید  کـه  بـود  ایـن 
شـد کـه خانوارهـا بـه سـمت بانک هـا هجـوم ببرنـد. 
سـپرده گذاران، تمایـل داشـتند کـه روبل را بـه ارزهای 
خارجـی تبدیـل کننـد تـا سـرمایه خـود را حفـظ کنند. 
مطابـق آمارها فقط در سـه ماه به میـزان ۲۲/5 میلیارد 
دالر توسـط خانوارهـا خریـداری شـد. همچنیـن وجود 
برخـی محدودیت هـا در بـازار، باعـث شـد کـه بخـش 
قابـل توجهـی از ایـن منابـع در خانـه نگهداری شـود.

ایـن شـرایط بحرانـی در حالـی آغـاز شـد کـه الویـرا 
نابیولینـا رئیـس کل بانـک مرکـزی روسـیه، از سـال 
۲۰۱3 کار خـود را شـروع کـرده بـود. او دومیـن زنـی 
بـود کـه ریاسـت بانـک مرکـزی روسـیه را بـر عهـده 
می گرفـت، امـا مجمـوع اقداماتـی کـه در نیـم دهـه 
اخیـر در حـوزه سیاسـت های پولـی انجـام داده، باعـث 
شـده اسـت کـه مؤسسـه یورومانـی در سـال ۲۰۱7 او 
را بـه عنـوان بهتریـن بانکـدار مرکـزی دنیـا معرفـی 
کنـد. رئیـس کل بانـک مرکـزی که عاشـق اپراسـت و 
شـعرهای فرانسـوی را از حفظ می خواند، نشـان داد که 
درس هـای اقتصـاد را نیـز بـه خوبی یـاد گرفته اسـت. 

سیاسـت های پولـی و سیاسـت های ارزی انجـام داد. 
سیاسـت نخسـت بهره گیـری از نـرخ بهـره بـود. او در 
کوتاه مـدت نـرخ بهره را دو برابر کرد و تا سـطح 5/ ۱7 
درصـد بـاال بـرد. افزایـش نـرخ بهـره، کمـک قابـل 
توجهـی بـه تغییر رونـد انتظـارات تورمی کـرد، روندی 
کـه البتـه با توجـه به شـرایط اقتصـادی در سـال های 
بعـد نیـز تعدیـل شـد و بـه سـطح 7/5 درصـد کاهش 
نابیولینـا در  نظـر  اظهـار  توجـه،  قابـل  نکتـه  یافـت. 
خصـوص نـرخ بهـره اسـت. رئیـس کل بانـک مرکزی 
روسـیه رمـز پیـروزی خـود در کنتـرل بـازار را وجـود 
و  می دانـد  پولـی  سیاسـت های  بـه  عمومـی  اعتمـاد 
می گویـد: نـرخ بهـره بـه ایـن دلیـل بـاال نبـود کـه ما 
ایـن نرخ را به شـکل دلخـواه باال نگه داشـته ایم، بلکه 
بـه ایـن دلیـل بـود که مـا بـر پایین نگـه داشـتن نرخ 
تـورم تأکیـد داشـتیم و در واقـع ایـن نـرخ تـورم پایین 
اسـت کـه به پیشـرفت اقتصاد روسـیه کمـک می کند. 
در واقـع نابیولینـا ایـن گفتـه را کـه نرخ بهـره پایین به 
رشـد اقتصـادی کمـک می کند، تأییـد نمی کنـد، بلکه 
معتقـد اسـت کاهـش نرخ بهـره بـه تنهایـی نمی تواند 
تضمین کننـده رونـق اقتصـادی بـرای روسـیه باشـد. 
بـه نظـر او، عوامـل مؤثـر بـر رشـد اقتصـادی نسـبت 
بـه گذشـته تغییـر کـرده اسـت و صرف نظـر از اینکـه 
سیاسـت پولی چگونه اسـت، نیاز به یک تغییر سـاختار 
بـرای افزایـش بهـره وری اسـت تـا بتـوان از آن بـرای 
بهبود رشـد اقتصـادی کمک گرفت. بررسـی ها نشـان 
می دهـد کـه قیمت هـر دالر در ابتدای آگوسـت سـال 
۲۰۱4 برابـر 35 روبـل بـود؛ اما بحران ارزی باعث شـد 
که بهای هر دالر در ۱6 دسـامبر سـال ۲۰۱4 به حدود 
6۸ روبـل برسـد. در ایـن زمـان تزریـق دالر نیز باعث 
نشـد کـه این نـرخ رونـد نزولی را طـی کنـد و در واقع 
نوسـانات ایـن نـرخ کنترل شـود. نـرخ بهره روسـیه در 
۱6 دسـامبر بـه ۱7 درصـد افزایـش یافت و بررسـی ها 
نشـان می دهـد کـه پـس از ایـن تاریـخ، رونـد نزولـی 
نـرخ برابـری دالر بـه روبـل اسـتارت خـورد، در واقـع 
نقطـه عزیمت کاهش نوسـانات دالر، نـرخ بهره بانکی 

اسـت. بوده 
 اقـدام دیگـر آنکه بـه فاصله کوتاهی نسـبت بـه اقدام 
اول صـورت گرفـت، شناورسـازی نرخ ارز بـود. به بیان 
دیگـر، حتـی پس از کنترل نوسـانات نـرخ ارز نیز بانک 
مرکزی اصرار نداشـت کـه ارزش روبـل در مقابل دالر 
تقویت شـود. بـه نحوی که پس از کاهـش نرخ برابری 
روبـل در مقابـل دالر تـا رقـم 46 ایـن رقـم در ابتدای 
سـال ۲۰۱6 حتـی تـا سـطح ۸5 نیـز بـاال رفـت، ایـن 
در حالـی بـود کـه پیـش از شناورسـازی ارزی، عمومـًا 
نـرخ دالر در مقابـل روبـل، در یک سیسـتم ثابت حول 
یـک رقم مشـخص )3۰ تـا 35 واحد( نوسـان می کرد. 
رئیـس کل بانـک مرکـزی در ایـن خصـوص توضیـح 
می دهـد: »هنگامـی کـه مـا دریافتیم قیمت هـای نفت 
بـرای بلندمـدت کاهـش یافته، نـرخ ارز را بـه یک نرخ 
شـناور و آزاد تغییـر دادیم«. با این اقـدام حتی تحوالت 
سـال های بعـد در اقتصـاد روسـیه و نوسـان در قیمـت 
نفـت نیـز باعث نشـد کـه رفتـار هیجانی بـه بـازار ارز 
بازگـردد. البتـه نکتـه قابـل توجه این اسـت کـه بانک 

تجربـه كشـورهای مختلـف بـرای 
مواجهـه بـا وضعيـت غيرمترقبـه 
در حوزه هـای پولی و مالی نشـان 
تعامـل  و  همـکاری  كـه  می دهـد 
دولت هـا و مـردم يکـی از مهم ترين 
عوامـل و ابزارهـای مؤثـر در فائق 

آمـدن بر مشـکالت اسـت.

ماهاتير محمد نخسـت وزير مالزی، 
در سـخنرانی سـال 2000 ميـالدی 
در مركـز اسـالمی نورثبـروک در 
آمريـکا، دو دليـل سـقوط رينگيت 
خارجـی  ارز  ناگهانـی  خـروج  را 
و  كوتاه مـدت  سـپرده های  از 
بـازار بـورس هم زمـان بـا فروش 
يک بـاره رينگيت موجود در دسـت 

دانسـت. سـرمايه گذاران 

او کـه در دوران ریاسـت خـود از حمایـت کامـل پوتین 
برخـوردار بود، در سـال های ابتدایـی فعالیتش با بحران 
کاهـش درآمـد نفـت و افـت ارزش روبـل مواجه شـد. 
ماننـد بسـیاری از بانک هـای مرکـزی، در زمان شـروع 
بحران، سیاسـت نخسـت و فـوری، تزریـق ارز خارجی 
در مقابـل تقاضـای بـاال بود. سیاسـتی کـه بعدها خود 
نیـز بـه شـکل تلویحـی آن را نادرسـت و شـتاب زده 

نست. دا

 نرخ بهره و سیستم شناور
رئیـس کل بانـک مرکـزی روسـیه دو اقـدام مهـم در 
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مرکـزی روسـیه در کنـار ایـن سیاسـت ها، اصالحـات 
سیسـتم بانکـی را نیـز با سـرعت قابـل توجهی عملی 
کـرد، از روی کار آمـدن نابیولینـا بیـش از 34۰ بانـک 
تعطیل شـدند و در بیـش از 35 بانک دیگر عملیات احیا 

و نجات از ورشکسـتگی اجرا شـد.

  سیاست مناسب برای رشد اقتصادی
بانـک مرکـزی در سـه سـال اخیـر، پـس از موفقیت در 
کاهـش نرخ تورم و متناسـب با فضای کشـور توانسـته 
اسـت نـرخ بهـره را نیـز کاهـش دهـد. ایـن موضـوع 
نشـان می دهـد بهره گیری از سیاسـت پولی مناسـب در 
شـرایط بحرانی، توانسـت ثبات را به اقتصاد این کشـور 
بازگردانـد. والدیمیـر پوتیـن، اقدامـات رئیـس کل بانک 
مرکـزی روسـیه را در ایـن خصـوص تحسـین برانگیز 
دانسـت و ایـن موضـوع باعـث شـد قـدرت نابیولینـا در 
مقابـل منتقـدان خـود افزایـش یابـد. حـال ایـن بانوی 
قدرتمنـد، هواشناسـی مناسـب سیاسـت پولـی را نکتـه 
کلیـدی در مدیریـت بحـران می دانـد. او تأکیـد می کند 
کـه بایـد در مقابـل بحـران، انعطاف پذیر و هوشـیار بود 
و عدم انعطاف پذیـری و تکـرار رویکردهای اشـتباه باعث 
می شـود که عماًل دسـت های خـود را در مقابـل بحران 

بـاال ببرید.
در حـال حاضـر وزارت خزانـه داری روسـیه اعـالم کرده 
اسـت که قصـد دارد در سـال آینده ذخایـر ارزی را برای 
کاهـش نوسـانات روبل افزایش دهـد. وزارت خزانه داری 
قصـد دارد بـا تنظیم یک قانـون در بودجـه، ذخایر ارزی 
را پـر کند تا ایـن اطمینان را برای داشـتن قدرت کنترل 
نوسـان روبـل بـه جامعـه بدهند. از سـوی دیگـر، بانک 
مرکـزی روسـیه نیـز بـه تازگـی اعـالم کـرده کـه نرخ 
تـورم بـه کمتـر از ۲/۲ درصـد در ژانویـه سـال جـاری 
رسـیده کـه این رقم کمتـر از مقـدار هدف گذاری شـده 
یعنـی چهـار درصـد اسـت. ایـن موضـوع باعـث شـده 
اسـت تـا بانک مرکـزی روسـیه چندی پیش نـرخ بهره 
را از سـطح ۱۰ درصـد بـه 7/5 درصد کاهـش دهد. این 

کاهـش باعـث می شـود که هزینه هـای تأمیـن مالی در 
اقتصـاد کاهـش یابـد. اگرچه ایـن سیاسـت ها در جهت 
بهبـود رشـد اقتصـادی صـورت گرفته اسـت، امـا بانک 
مرکـزی تأکیـد می کنـد کـه در کنـار این موضـوع باید 
در  بهـره وری  افزایـش  بـرای  مناسـب  سیاسـت های 

روسـیه نیز فعال شـود.

کره جنوبـی؛ تجربه ای برای خـروج از بحران 
اقتصادی

در سـال ۲۰۰۸ میـالدی بحـران اعتبـاری دنیـا و رکود 
اقتصـادی غـرب، آسـیب زیادی بـه اقتصـاد کره جنوبی 
وارد کـرد ولـی ایـن کشـور بـا اسـتفاده از تمهیداتـی در 
تسـهیل فراینـد کسـب وکار توانسـت در جهـت کاهش 
موانـع تجـاری و اقتصـادی گام بـردارد و بـه دنبـال آن 

باعـث رشـد اقتصادی در کشـور شـود.
در سـال ۲۰۰۹ میالدی نرخ رشـد اقتصادی این کشـور 
کاهـش پیـدا کـرد و ارزش وون کره جنوبـی به کمترین 
سـطح طـی پنـج سـال گذشـته رسـید. محدودیت های 
مالی در این کشـور سـبب شـد اقتصاد این کشـور توان 
رشـد و تجـارت را از دسـت بدهـد. در ایـن زمان کشـور 
کره جنوبـی بـرای تقویـت شـرایط اقتصادی خـود اقدام 
بـه اصـالح نظـام مالیاتـی کـرد. از جملـه طرح هـای 
اصالحاتـی ایجـاد شـده در ایـن کشـور را می تـوان بـه 
این صـورت عنوان کرد: ۱- حمایـت از مالیات دهندگان 
کم درآمـد و بـا درآمـد متوسـط از طریـق ارائـه اعتبـار 
مالیاتـی بـه ایـن بنگاه هـای اقتصـادی کـه باعث شـد 
انگیـزه آغـاز فعالیت هـای اقتصـادی کوچک در کشـور 
ایجـاد شـود و ایـن فعالیت هـای اقتصـادی بتواننـد در 
طـول زمان رشـد کننـد، ۲- ایجـاد فرصت های شـغلی 
در کشـور از طریـق سـرمایه گذاری در واحدهای تولیدی 
و صنعتـی 3- افزایـش ظرفیت هـای سـرمایه گذاری و 
اجـرای سیاسـت های جـذب سـرمایه های خارجـی در 
کنـار تقویـت نـرخ رشـد اقتصـادی، 4- عقالیی  سـازی 
نظـام مالیاتی و حصـول اطمینان از پایـداری منابع مالی 

دولتـی در اجـرای پروژه هـای زیرسـاختی و اقتصـادی.
دولـت کره جنوبـی در گـزارش اخیـر خـود تأکیـد کـرد 
حمایـت از فعالیت هـای اقتصادی کوچـک و خانوادگی، 
کلیـد رشـد اقتصادی در کشـور اسـت. طبق قانـون تازه 
کشـور کره جنوبـی مالیات بـر ارث واحدهـای اقتصادی 
خانوادگـی در این کشـور تا مـرز ۱۰ میلیون دالر کاهش 
پیـدا کـرد و اعـالم شـد از ابتـدای سـال ۲۰۱5 میالدی 
مالیـات بر واحدهـای اقتصادی کوچک و متوسـطی که 
در ایـن کشـور فعالیت می کننـد تا 5۰ میلیـون دالر کم 
می شـود. از طـرف دیگـر دولـت کره جنوبـی بـه منظور 
حمایـت از مشـاغل کوچکـی که بـه دلیـل بحران های 
اقتصادی دنیا در آسـتانه ورشکسـتگی قرار داشتند طرح 
معافیـت مالیاتـی را مطـرح کرد. طرحی که سـبب شـد 
اقتصـاد این کشـور بتواند با سـرعت زیادی رشـد کند و 

کره جنوبـی بتوانـد از رکـود اقتصادی دنیـا برهد.

  تسهیات مالیاتی برای فعاالن اقتصادی
دولـت کره جنوبـی اقـدام بـه کاهـش نـرخ مالیـات بـر 
درآمـد شـرکت ها تـا مـرز ۱۰۰ درصـد ظرف پنج سـال 

ديگـر كشـورها  بررسـی تجـارب 
نشـان می دهـد كـه نوسـان ارزی 
و  نيسـت  ايـران  مختـص  تنهـا 
كشـورهای ديگـر توانسـته اند بـا 
بهره گيـری از سياسـت های پولـی 
مناسـب، نوسـان را كنتـرل كننـد  
كـه يکـی از اين كشـورها، روسـيه 
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اول آغـاز بـه کار ایـن شـرکت ها کـرد و نـرخ مالیات بر 
درآمـد شـرکت ها را طـی دو سـال بعـد یعنـی در فاصله 
سـال های پنجم تا هفتـم از آغاز فعالیت هـای اقتصادی 
5۰ درصـد کاهـش داد. بـرای حمایـت از رشـد بیشـتر 
فعالیـت بنگاه هـای کوچـک و متوسـط در کره جنوبـی، 
دولـت این کشـور هزینـه آموزش نیـروی کار فعـال در 
بنگاه هـای کوچـک را تقلیل داد و بخشـی از هزینه های 
فعالیت هـای تحقیق و توسـعه را در کشـورهای مختلف 
تنـزل داد. در نتیجـه تمامـی ایـن فعالیت هـا بـود کـه 
مشـاغل کوچـک کره جنوبـی موفق شـدند تا بیشـترین 
فرصت هـای رشـد اقتصـادی و صنعتی را در سـال هایی 
تجربـه کننـد کـه رکـود اقتصـادی دامنگیر کشـورهای 

غربـی بود.
از دیگـر تغییراتـی کـه در نظـام مالیاتـی کره جنوبـی در 
سـال های گذشـته انجـام شـد می تـوان بـه مـوارد زیر 

کرد:  اشـاره 
کـه  شـرکت هایی  درآمـد  بـر  مالیـات  نـرخ  کاهـش 
درآمـدی کمتـر از ۲۰۰ میلیـون وون معـادل ۱۹7 هـزار 
و ۹7۲ دالر آمریکا داشـتند از ۱3 درصد در سـال ۲۰۰7 
بـه ۱۱ درصـد در سـال ۲۰۰۸ میـالدی و در نهایـت به 
۱۰ درصـد در سـال ۲۰۱۰ میـالدی. برای شـرکت هایی 
کـه بالـغ بـر ۲۰۰ میلیـون وون درآمد دارند نـرخ مالیات 
بر درآمد شـرکت ها در این کشـور از ۲5 درصد در سـال 
۲۰۰7 میـالدی بـه کمتـر از ۲۲ درصد در سـال ۲۰۰۹ و 
بـه ۲۰ درصـد در سـال ۲۰۱۰ میـالدی تنزل پیـدا کرد. 
مالیـات بـر درآمـد افراد هـم در این دوره بیـن یک تا دو 

درصـد کاهـش یافت.
بـه عـالوه دولت کره جنوبی اقدام بـه تقویت نظام قانون 
مالیاتـی کـرد و جریمه هایی برای افـراد دارای درآمد باال 
کـه از پرداخـت مالیـات فـرار می کردند در نظـر گرفت. 
در نتیجـه ایـن طرح هـا بـود کـه اقتصـاد کره جنوبی در 
سـال هایی کـه اقتصـاد دنیا با بحـران اقتصادی دسـت 
و پنجـه نـرم می کـرد توانسـت شـاهد افزایـش نـرخ 
رشـد اقتصـادی باشـد و ایـن رشـد را مدیـون اصـالح 
قوانیـن اقتصادی و تسـهیل شـرایط کسـب وکار اسـت.

نیجریه؛ چگونه بر بحران ارزی خود غلبه کرد؟
فصـول ابتدایـی مدیریـت نوسـان ارز در نیجریـه، راوی 
داسـتان مشـابهی بـا نوسـانات اخیـر نـرخ ارز و پاسـخ 
سیاسـت گذار بـه ایـن نوسـانات اسـت. پـس از کاهش 
قیمت نفت در میانه سـال ۲۰۱4، نرخ ارز در بزرگ ترین 
اقتصـاد آفریقـا شـروع بـه صعـود پرشـتاب کـرد. بانک  
مرکـزی نیجریه در پاسـخ به این نوسـان شـدید ضمن 
اعمـال برخـی محدودیت هـا در خریدو فـروش ارز، نرخ 
مشـخصی را بـرای انجام معامـالت ارزی تصویب کرد، 
امـا ایـن سیاسـت به جای حـل تنگنـای ارزی، شـرایط 
پیچیده تـری در بـازار ارز ایـن کشـور ایجـاد کـرد؛ چـرا 
کـه پیش تـر ارز شـناور در نیجریـه با حداقـل هفت نرخ 
مختلـف خریدو فـروش می شـد. بـه این ترتیب مسـئله 
حفـظ ارزش پـول ملـی در این کشـور به مسـئله تعیین 
ارزش پـول ملی تبدیل شـد. پس از گذشـت حدود یک 
سـال از اجـرای این سیاسـت و بروز نشـانه های آشـکار 
شکسـت، سیاسـت گذاران بـرای بهبود شـرایط تصمیم 

تکـرار شـده و طـی آن مالحظـات به ظاهـر ضدتورمی 
از یـک سـو و هارمونـی تـک رنـگ اقتصادی از سـوی 
دیگـر متغیـر ارزی را مسـتعد جهـش کرده اسـت. نکته 
جالـب توجـه ایـن اسـت کـه نیجریـه نیز در نخسـتین 
گام برخورد با التهاب ارزی سیاسـتی مشـابه با سیاسـت 
حاصل از جلسـه سـتاد اقتصادی دولـت در پیش گرفت. 
سیاسـتی کـه البتـه نحـوه اجـرای آن در نیجریـه نتایج 
مـورد انتظـار بانـک مرکـزی ایـن کشـور را بـه همـراه 
نداشـت و بـه همیـن دلیـل بانـک مرکـزی این کشـور 
بـا تغییـر تاکتیـک بـه جنـگ متغیـر چمـوش ارزی در 
ایـن کشـور رفت. افـزون بر این بررسـی اجـزای برنامه 
اصـالح اورژانسـی پیشـنهاد شـده از سـوی نهادهـای 
بین المللـی بـه ایـن کشـور نشـان می دهـد کـه انجـام 
اصالحـات ارزی نـه یـک مجموعه اقـدام ایزولـه بلکه 
از  بسـیاری  در  اقتصـادی  اصالحـات  انجـام  نیازمنـد 
بخش هـا و بازارهـای مـوازی اسـت. چـرا کـه نوسـان 
ارزی امروز حاصل تجمیع نیروی ناشـی از جریان برخی 
چرخه های فرسـاینده در اجزای مختلـف بدنه اقتصادی 
در گذشـته اسـت. بنابرایـن اگر سیاسـت گذار بـه دنبال 
ثبات بخشـی بـه متغیرهـای چمـوش ارزی اسـت بایـد 
تـالش کند تـا بسـتر الزم بـرای اصالحـات همه جانبه 
را فراهـم کند. البته سیاسـت گذاران اقتصـادی در ایران 
بـا وجـود داشـتن چالش هـا و مالحظـات ارزی مشـابه 
بـا همتایان نیجریـه ای، با مسـئله پیچیده تـری روبه رو 
هسـتند. بنابراین اصالحات ارزی در ایـران اواًل نیازمند 
دومینویـی از اصالحـات در سـاختار اقتصادی کشـور و 
ثانیـاً نیازمنـد اتخـاذ سیاسـتی بـرای رفع سـایه تهدید 
اجـرای  در  سیاسـت گذاران  اسـت.  خارجـی  ریسـک 
برنامه هـای اصالحـی بایـد از فرصت سـوزی بپرهیزند 
چـرا کـه درنـگ در اجـرای این اصالحـات اورژانسـی 
)آن گونـه کـه بانـک جهانـی در مـورد نیجریـه تعبیـر 
کـرده  بـود( احتمـال دارد وضع اقتصـاد ایران را بیشـتر 

تحـت تأثیـر قـرار دهد.

گرفتنـد در تعامـل بـا بانـک جهانـی برنامـه اصالحات 
اورژانسـی را در این کشـور اجرا کنند. در نخسـتین گام 
از ایـن برنامـه اصالحـی کـه عـالوه بر بـازار ارز، سـایر 
بخش هـای اقتصـادی ایـن کشـور را نیـز نشـانه گرفته 
بـود، میانگیـن وزنی نرخ هـای موجود در بـازار به عنوان 
نـرخ یکتـا انتخاب شـد. افـزون بـر این، بانـک مرکزی 
ایـن کشـور برای پررنگ تر کـردن نقش بـازار در تعیین 
نـرخ ارز، کاهـش رانـت ارزی و کمینـه کردن نوسـانات 
ارزی از مکانیـزه »حـراج هلندی« بـرای مداخله در بازار 
اسـتفاده کـرد. بـه ایـن ترتیـب در پایان دسـامبر سـال 
۲۰۱7 بـا حـذف شـکاف بیـن نـرخ ارز بانـک مرکـزی 
و سـایر نرخ هـای ارزی در ایـن بـازار، نظـام ارزی ایـن 
کشـور بـار دیگـر حالتـی شـناور و کم نوسـان بـه خـود 
گرفـت. چـرا که طی ۱۰ ماه سـپری شـده از آزادسـازی 
نـرخ ارز در ایـن کشـور محـدوده نوسـان متغیـر ارزی 

کمتـر از ۰/3 درصـد بوده اسـت.
داسـتان ارزی نیجریـه طـی سـه سـال اخیـر شـباهت 
بسـیاری بـا وضعیـت پرماجـرای ارز در ماه هـای اخیـر 
ایـران دارد. وضعیتـی که طـی دوره های مختلـف بارها 

پـس از امـواج بحـران آسـيايی در 
سـال های 1997 تا 1998 و روسـيه 
در سـال 1999، بحـران مالی تركيه 

هم بـه وقوع پيوسـت.

شماره 250 75فروردین و اردیبهشت  1397 



عوامل مؤثر بر نرخ مبادله ارز 
و نقش دولت ها در کنترل آن

نـرخ مبادلـه ارز )نـرخ ForEx( یکـی از مهم تریـن 
ابزارهایـی اسـت کـه سـطح سـالمت اقتصـادی یک 
کشـور بـا آن سـنجیده می شـود. در واقـع نـرخ مبادله 
اقتصـادی آن  پایـداری  بیانگـر  ارز در هـر کشـوری 
کشـور اسـت بـه همیـن دلیل اسـت کـه این نـرخ به 
طـور مـداوم نظـارت و تحلیـل می شـود. نـرخ مبادلـه 
ارز بـه ایـن صـورت تعریـف می شـود: »نرخـی کـه با 
آن می تـوان پـول رایـج یـک کشـور را به واحـد پولی 
سـایر کشـورها تبدیـل کرد«. بـا تغییر عوامـل عرضه 
و تقاضـای واحدهـای پولـی در بـازار، نـرخ مبادله ارز 
در کشـورهای مختلـف روزانه تغییر می کنـد. برخی از 

عوامـل تعیین کننـده نـرخ مبادلـه ارز عبارتنـد از:
۱- نرخ تورم  )Inflation Rate(؛
۲- نرخ بهره  )Interest Rate(؛

3- حساب جاری کشور، تراز پرداخت ها  
)Balance of Payments(؛

حسـاب جـاری کشـور نشـان دهنده تـراز تجـاری و 
درآمدهـای حاصـل از سـرمایه گذاری خارجـی اسـت 
کـه مجمـوع تعـداد مبادالت نظیـر صـادرات، واردات، 
بدهـی و ... را در برمی گیـرد. چنانچـه صرف نقدینگی 
بـرای واردات کاالهـا بیـش از میـزان درآمـد کسـب 
شـده از صـادرات باشـد، موجـودی این حسـاب کم و 
کشـور دچـار رکـود می شـود در نتیجه، نرخ تبـادل در 

چنیـن کشـوری کاهـش می یابد.
توسـط  کـه  اسـت  عمومـی  بدهـی  دولـت،  بدهـی 
اسـت.  آمـده  وجـود  بـه  کشـور  مرکـزی  حکومـت 
جـذب  احتمـال  دارد،  دولتـی  بدهـی  کـه  کشـوری 
سـرمایه خارجـی در آن خیلـی پاییـن اسـت و این امر 
منجـر بـه افزایـش تـورم می شـود. اگـر پیش بینی هـا 
حاکـی از آن باشـد کـه در کشـوری دولـت بدهـکار 
خواهـد شـد، سـرمایه گذاران خارجی سـهم خـود را در 
بـازار آزاد می فروشـند و در نهایـت، ارزش واحـد پولی 

4- بدهی های دولت؛
5- شرایط تجارت؛

6- ثبات سیاسی و عملکرد اقتصادی؛
7- رکود اقتصادی )Recession(؛

.)Speculation( ۸- سفته بازی
همـه ایـن عوامـل نوسـانات نـرخ مبادلـه ارز را تعیین 
می کنـد. تغییـر نـرخ تـورم در بـازار منجر بـه تغییرات 
نـرخ ارز می شـود. کشـوری بـا نـرخ تـورم پایین تـر 
نسـبت بـه سـایرین، ارزش واحـد پولی و نـرخ مبادله 
تـورم  و  بهـره  فارکـس،  نرخ هـای  دارد.  باالتـری 
همبسـتگی دارنـد، یعنـی افزایـش یکـی منجـر بـه 
افزایـش دیگـری می شـود. در نتیجـه افزایـش نـرخ 
بهـره منجـر بـه افزایـش ارزش واحـد پولـی کشـور 
سـرمایه های  باالتـر  بهـره  نـرخ  کـه  چـرا  می شـود 
خارجـی بیشـتری را جـذب می کنـد و ایـن امـر نـرخ 

مبادلـه را بـاال می بـرد.
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در  كشـور  يـک  تجـارت  شـرايط 
حالـی بهبـود می يابـد كـه قيمـت 
صادرات نسـبت به قيمـت واردات 

بيشـتر باشـد.

صــورت  بـه  فقـط  حکـومت هــا 
غيرمسـتقيم بـر نـرخ مبادلـه ارز 
تأثيرگـذار هسـتند چـرا كـه نـرخ 
مبادله در بـازار آزاد خارجی تعيين 

می شود.

و نـرخ تبـادل در چنیـن کشـوری پاییـن می آیـد.
شـرایط تجـارت نیـز در واقـع نـرخ قیمـت صـادرات 
نسـبت بـه قیمت واردات اسـت. شـرایط تجـارت یک 
کشـور در حالـی بهبـود می یابـد کـه افزایـش قیمـت 
صـادرات نسـبت بـه قیمـت واردات بیشـتر باشـد. در 
ایـن صـورت، درآمدهـا بیشـتر می شـود و نیاز بیشـتر 
بـه واحـد پولـی کشـور بـه وجـود می آیـد، در نتیجـه 

ارزش واحـد پولـی و نـرخ مبادلـه افزایـش می یابـد.
آن  اقتصـادی  عملکـرد  و  کشـور  سیاسـی  وضعیـت 
می توانـد بـر قـدرت پول رایج یک کشـور اثـر بگذارد. 
کشـوری بـا ریسـک کمتـر از جهـت آشـفتگی های 
جذابیـت  خارجـی  سـرمایه گذاران  بـرای  سیاسـی 
بیشـتری دارد. در عـوض افزایـش سـرمایه خارجـی 
رایـج کشـور می شـود.  پـول  ارزش  افزایـش  باعـث 
فاخـر  تجـاری  و  مالـی  سیاسـت های  بـا  کشـوری 
مجالـی بـه عدم قطعیـت در ارزش پـول رایـج خـود 
نمی دهـد. امـا کشـوری که تحت الشـعاع آشـوب های 
سیاسـی اسـت، شـاهد کاهش نرخ تبـادل خواهد بود.

رکـود  دچـار  کشـوری  وقتـی  ترتیـب،  همیـن  بـه 
اقتصـادی می شـود، احتمـال افت نـرخ بهـره افزایش 
سـرمایه های  جـذب  بـرای  فرصت هـا  و  می یابـد 
خارجـی بـه ایـن دلیـل کاهـش می یابـد. در نتیجـه، 
واحـد پولـی این کشـور در مقایسـه با سـایر کشـورها 
مبادلـه کاهـش می یابـد. نـرخ  و  تضعیـف می شـود 

وقتـی پیش بینی می شـود کـه ارزش یک واحـد پولی 
افزایـش خواهـد یافت، تقاضـای سـرمایه گذاران برای 
واحـد پولـی مذکـور افزایـش می یابـد تـا بتواننـد در 
آینـده نزدیک سـودی کسـب کنند. در نتیجـه افزایش 
تقاضـا، ارزش واحـد پولـی نیـز افزایش خواهـد یافت. 

بـه ایـن عمـل »سـفته بازی« می گویند.
تـا  می کننـد  تـالش  حکومت هـا  ترتیـب،  ایـن  بـه 
نرخ هـای بهـره و تـورم را متعـادل کننـد امـا روابـط 
بیـن ایـن دو بسـیار پیچیده اسـت و مدیریت آن اغلب 
بسـیار دشـوار اسـت. نرخ پایین بهره، مصرف کنندگان 
کننـد  خـرج  بیشـتری  پـول  تـا  می کنـد  تشـویق  را 
و منجـر بـه رشـد اقتصـادی می شـود کـه ایـن امـر 
عمومـًا اثـرات مثبتـی بـر ارزش واحـد پـول دارد. اگر 
میـزان هزینه هـای مصرف کننـدگان افزایـش یابـد و 
بـه نقطـه ای برسـد که تقاضـا از عرضه پیشـی بگیرد، 
احتمـال افزایـش تـورم زیاد می شـود کـه ضرورتًا چیز 
بـدی نیسـت. امـا نـرخ بهـره پاییـن عمومـًا منجر به 
نرخ هـای  نمی شـود.  خارجـی  سـرمایه گذاری  جـذب 
را  خارجـی  سـرمایه گذاری های  جـذب  باالتـر  بهـره 
بیشـتر می کنـد و ایـن امـر تقاضـا بـرای واحـد پولـی 

کشـور را افزایـش می دهـد.
در مجمـوع میـزان نهایـی نـرخ تبـادل ارز و ارزش 
واحـد پولـی هـر کشـور بسـتگی بـه میـزان تمایـل 
بـه نگهـداری آن واحـد پولـی دارد کـه ایـن مـورد 
بـه برخـی فاکتورهـای اقتصـادی مهـم نظیـر ثبـات 
سیاسـت و اقتصـاد آن کشـور، وابسـته اسـت. بـرای 
هـر سـرمایه گذاری قبـل از سـودی کـه ممکن اسـت 
کسـب کنـد، مهـم ایـن اسـت کـه نگهـداری واحـد 
پولـی بـه عنـوان نقدینگـی، قابـل اطمینـان باشـد. 
اگـر در کشـوری بی ثباتـی اقتصادی و سیاسـی حاکم 

باشـد یـا اگـر احتمـال افـت شـدید ارزش واحـد پولی 
آن وجـود داشـته باشـد، سـرمایه گذاران تمایـل به آن 
خواهنـد داشـت کـه پـول رایج این کشـور را به سـایر 
ارزهـا تبدیل کنند و از نگهـداری چنین پولی در مقدار 
کالن یـا بـرای مـدت طوالنـی خـودداری می کننـد.
حکومت هـا فقـط بـه صـورت غیرمسـتقیم بـر نـرخ 
مبادلـه ارز تأثیرگـذار هسـتند چـرا کـه نـرخ مبادله در 
بـازار آزاد خارجی تعیین می شـود. البته در کشـورهایی 
همچـون چیـن کـه نـرخ تبـادل ثابـت اسـت، دولـت 
بـه طـور مسـتقیم نرخ هـا را تغییـر می دهـد. یکـی از 
بازوهـای مسـتقل حکومـت بـرای کنتـرل نـرخ ارز، 
بانـک مرکـزی هـر کشـور اسـت. ایـن ارگان دولتـی 
بـا دخالـت در مـواردی چون میـزان نرخ  بهـره، تأمین 
پـول و اعتبـار و ... بـر نـرخ مبادلـه ارز در کشـور اثـر 
می گـذارد. در واقـع بانـک مرکـزی بـا بـر هـم زدن 
تـوازن عرضـه و تقاضـا بـرای واحـد پولـی رایـج، در 
ارزش واحـد پولـی و در نتیجـه در نـرخ مبادلـه ارز 

تأثیرگـذار خواهـد بـود.
اداره خزانـه داری نیـز یـک مرجـع دولتی اسـت که به 
طـور غیرمسـتقیم بـر نـرخ تبـادل اثرگذار اسـت. این 
اداره بـا چـاپ اسـکناس، عرضـه را افزایـش می دهـد 
و بـر تضعیـف ارزش واحـد پولـی کمک می کنـد. این 
اداره بـا قـرض گرفتن پول از سـایر کشـورها در ازای 
فـروش اوراق خزانـه داری نـه تنهـا باعـث افزایـش 
عرضـه پـول می شـود بلکـه بدهـی را نیـز افزایـش 
را  پولـی  ارزش واحـد  ایـن مـوارد  می دهـد. هـر دو 

پاییـن می آورنـد.

منابع:
 1- https://www.compareremit.com/
 2- https://www.thebalance.com/
 3- https://www.investopedia.com/
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نگاهی به فدراسیون روسیه از منظر اقتصاد و سیاست؛

پوتین سهم خود را از جهان 
طلب می کند

روسـیه پهناورتریـن کشـور جهان اسـت کـه از زمان اصاحات تـزار پترکبیـر )1۶72-1725 م( از سلسـله رومانف هـا، به یکی از 
تعیین کننده تریـن قدرت هـای اروپـا و سـپس جهان تبدیل شـده اسـت به گونه ای کـه از قرن هجدهم به این سـو اکثر مناسـبات 
جهـان بـا مداخله مسـتقیم و غیرمسـتقیم این کشـور رقـم می خورد. با ایـن حال روسـیه، تاریخی سراسـر فراز و نشـیب دارد که 
یکـی از مهم تریـن فرازهـای آن را می تـوان در انقـاب اکتبـر 1917 کـه منجـر به الغای سـلطنت و تشـکیل نخسـتین جمهوری 
مارکسیسـتی جهـان شـد دنبـال کـرد. فرازهای بعـدی امـا همچنان مهم اسـت. پیـروزی در نبـرد با آلمـان نازی و تبدیل شـدن 
بـه یکـی از فاتحـان بـزرگ جنـگ جهانـی دوم با رهبـری ژوزف اسـتالین و در پـی آن برآمدن روسـیه ای تـازه که اینـک در قالب 
اتحـاد جماهیـر شـوروی یـک قـدرت بزرگ نظامـی و اتمـی بـود و در برابر غـرب پدرخوانـده بلوک شـرق )مجموعه کشـورهایی 
بـا حکومت هـای سوسیالیسـتی- مارکسیسـتی( بـه حسـاب می آمد از جمله این فرازهاسـت. فروپاشـی شـوروی در سـال 1991 
میـادی امـا خـط پایانی بود بـر یکـی از بلندپروازانه ترین دوران تاریخ روسـیه، کشـوری که نقطه بـه نقطه به رقیـب غرب تبدیل 
شـده و بـه عنـوان کشـوری صاحب فناوری، نخسـتین انسـان را به فضا فرسـتاده و نخسـتین ماهـواره را در مدار زمین قـرار داده 
بـود. نبایـد فرامـوش کرد کـه افتخار صنعت هوایـی اروپا یعنـی »کنکورد« در واقـع ملهم از نخسـتین هواپیمای فراصوت سـاخت 
شـرکت هواپیماسـازی دولتـی توپولـوف شـوروی بود. اما چرا کشـوری صاحـب فنـاوری و دارنده یکـی از بزرگ تریـن ارتش های 
جهـان کـه منابـع مادی بسـیاری را نیـز در اختیار داشـت در دهـه 199۰ بـه روزگاری افتاد که مردمـش برای تأمیـن معاش بخور 
و نمیـر خـود در صف هـای طوالنـی مجبـور بـه فـروش خـون خود شـدند؟ در عیـن حـال آن روسـیه فروپاشـیده چگونـه در آغاز 
قـرن بیسـت و یکـم و بـه فاصلـه یک دهـه، بار دیگر توانسـت به اوجی نسـبی برسـد و نقـش تاریخی خـود را به عنـوان یکی از 

کشـورهای تأثیرگذار جهـان احیا کند؟
ایـن متن قرار اسـت در پاسـخ به این دو سـؤال و سـؤال های دیگـر، اقتصاد و شـیوه نگرش دولتمردان روسـی بـه آن را به عنوان 

یکـی از مهم تریـن مبانی اوج و افول روسـیه مدنظر قـرار دهد.

   ] وحيد باسره [
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اقتصـاد  رونـق  بـرای  پوتيـن 
روسـيه تـالش كرد تـا با مبـارزه 
بـا اليگارش هـا آنهـا را محـدود يـا 
گام  در  و  كنـد  خـارج  گردونـه  از 
بعـدی ايجاد نظم در اقتصـاد را در 

داد. قـرار  كار  دسـتور 

روسیه؛ آمار و ارقام سخن می گویند
جمعیـت روسـیه بیـش از ۱44 میلیـون نفرنـد کـه از 
ایـن میـان 76 میلیـون نفـر نیـروی کار فعـال دارد. 
  WTOطبـق آخریـن برآوردهـا ایـن کشـور عضـو
در سـال ۲۰۱6، ۱۲3۸ میلیـارد دالر تولیـد ناخالـص 
ملـی داشـته اسـت و توانسـته در سـال ۲۰۱7 حـدود 
دو درصـد رشـد اقتصـادی را تجربـه کنـد کـه البتـه 
رکـورد ضعیفـی محسـوب می شـود. درآمـد سـرانه در 
روسـیه حـدود ۱۸ هزار دالر اسـت که بـه معنای رتبه 
پنجـاه و هفتـم در میـان کشـورهای جهـان اسـت. با 
ایـن حـال اقتصاد روسـیه همواره و طـی دو دهه اخیر 
در میـان ۲۰ اقتصـاد اول جهـان بـوده و هم اکنـون 
 )IMF( بـر اسـاس اعـالم صنـدوق بین المللـی پـول
سـهمی نزدیک بـه دو درصدی در اقتصـاد جهان دارد 
کـه بـه معنـای رتبـه دوازدهـم در میـان اقتصادهـای 
بـزرگ اسـت. اقتصـاد روسـیه بـه شـدت بـه فـروش 
منابـع هیدروکربنـی وابسـته اسـت. این کشـور دارای 
بزرگ تریـن ذخیـره گاز جهـان اسـت و بـا تأمیـن ۲5 
درصـد از گاز اروپـا، بزرگ تریـن تأمین کننـده گاز این 
قـاره بـه حسـاب می آیـد. »گاز پـروم« شـرکت اصلی 
تولیـد و صـادرات گاز روسـیه اسـت. »لـوک اویـل« 
دیگـر شـرکت بـزرگ روسـی کـه در زمینه اسـتخراج 
نفـت فعالیـت دارد در سـال بیش از دو میلیون بشـکه 
نفـت تولیـد می کنـد. شـرکت »روس نِفـت« نیـز در 
کنـار ایـن شـرکت بزرگ به کار اکتشـاف و اسـتخراج 
ایـن سـه شـرکت  در مجمـوع  تـا  نفـت می پـردازد 
بـزرگ 7۰ درصـد از اقتصاد روسـیه را تأمیـن کند. اما 
3۰ درصـد باقی مانـده در جـای خـود مهـم اسـت چه 
آنکـه روسـیه بزرگ ترین صادرکننده غـالت در جهان 
اسـت. گنـدم، گندم سـیاه، جو و ... از جملـه مهم ترین 
فـروش  هسـتند.  کشـور  ایـن  کشـاورزی  صـادرات 
تسـلیحات نظامـی نیـز ۲۰ درصـد از اشـتغال خالـص 
در روسـیه را تأمیـن می کنـد. صنعـت هوافضـا که در 
ایـن کشـور اصالـت دیرینـه ای دارد ۲5۰ هـزار نفر از 
روس ها را به خود مشـغول سـاخته اسـت. امـا یکی از 
مهم تریـن تولیدات روسـیه فلز اسـتراتژیک طالسـت. 
روس هـا بزرگ تریـن منابـع طالی جهـان را در اختیار 
دارنـد و بـه طریـق اولـی بزرگ تریـن تولیدکننـده آن 
نیـز هسـتند. هم زمـان ۲5 درصـد از تولیـد المـاس 
ایـن  تـا  می شـود  تأمیـن  روسـیه  معـادن  از  جهـان 
المـاس در  از تأمین کننده هـای اصلـی  کشـور یکـی 
جهـان باشـد. صنعت فوالد در این کشـور نیـز همواره 
قدرتمنـد بـوده اسـت. شـرکت »اوراز« کـه هم اکنون 
جملـه  از  می شـود  مدیریـت  چندملیتـی  شـکل  بـه 
بزرگ تریـن تولیدکننـدگان فـوالد در جهـان اسـت و 
ایـن فقـط بخشـی از دارایی هـای بالفعـل شـده ایـن 
بزرگ تریـن کشـور جهـان بود که به آنها اشـاره شـد.

روزی روزگاری شوروی
اقتصـاد روسـیه از انقـالب کمونیسـتی ۱۹۱7 بـه این 
سـو کـه تمـام آن دولتـی )ملـی( اعـالم شـد بـرای 
هفـت دهـه متمـادی زیـر یـوغ دولـت باقی مانـد. در 
ایـن دوران هـر چنـد تولید در تمـام بخش ها با فشـار 

و  سیاسـت گذاری  بـازار،  نبـود  در  شـوروی  روسـیه 
قیمت گـذاری دسـتوری، کنترل شـدید دولـت بر تولید 
و ابزارهـای آن، تولید غیرصادراتـی، هزینه های باالی 
تولیـد، فقـدان بهـره وری در تولیـد، عدم توجـه به نیاز 
بـازار و مصرف کننـده و بـه تبـع آن فقـدان خالقیـت 
در تولیـد و بازارسـنجی، قـادر بـه ایجـاد ارزش افزوده 
مناسـب نبـود بنابرایـن منابع در ایـن اقتصاد بسـته تا 

حـد ممکـن بـه هـدر می رفت.
و  میـالدی  در سـال ۱۹۹۱  فروپاشـی شـوروی  امـا 
هرج ومـرج در پـی خـأ قدرت، بـرای یک دهـه تمام 
کشـور را بـه سـمتی بـرد کـه الیگارش هـای تـازه به 
دوران رسـیده بـه یک بـاره بـه صاحبـان کل اقتصـاد 
کشـور تبدیـل شـوند. ایـن تغییـر ناگهانـی از نظـام 
دولتـی بسـته بـه ملوک الطوایفـی و آنارشـی برآمده از 
آن، ضربـه سـنگینی را بـر پیکره اقتصاد روسـیه فرود 
آورد بـه گونـه ای کـه مـردم روسـیه بدتریـن شـرایط 
تاریـخ کشـور را تجربـه کردنـد. تصاویـر قفسـه های 
و  خیابانـی  پرشـمار  گدایـان  فروشـگاه ها،  خالـی 
صف هـای طویل فروشـندگان خـون در مراکـز انتقال 
خـون کـه بـرای تأمیـن قـوت الیمـوت خـود راهـی 
جـز ایـن نداشـتند در کنـار نبـرد گروه هـای مافیایـی 
و جنازه هـای خونینـی کـه حاصل تسویه حسـاب های 
ایـن نوپایـان جنایتـکار بـود در آن سـال ها بـه تصویر 
ثابـت مسـکو، این بزرگ ترین شـهر اروپا تبدیل شـده 
بـود. امـا با عبـور از ایـن دوران گـذار و با کنـار رفتن 
روسـیه  رئیس جمهـور  نخسـتین  یلتسـین  بوریـس 
فدراتیـو )۱۹۹۱-۱۹۹۹( و طلوع آفتـاب قدرت در افق 
حیـات والدیمیـر پوتیـن، شـرایط بـه گونـه ای دیگـر 

خـورد. رقم 

روسیه؛ ُشکوه دوباره با چند اما و اگر
آخـر  ماه هـای  در  روسـیه  جمهـور  رئیـس  یلتسـین 
زمامـداری خـود و در حالـی کـه بسـیار بیمـار بـود 
اطالعـات  اداره  وقـت  رئیـس  پوتیـن  والدیمیـر 
امنیـت روسـیه )fsb( را بـه عنـوان نخسـت وزیر بـه 
پارلمـان معرفـی کـرد امـا بـه  زودی و بـا کناره گیری 
رئیس جمهـور بیمـار از قـدرت، پوتین به عنـوان کفیل 
ریاسـت جمهـوری زمـام امـور را در دسـت گرفـت و 
در پـی آن بـا پیـروزی در انتخابـات بـرای دو دوره 
در  را  روسـیه  اقتصـاد  سـال ۲۰۰۸  تـا  و  چهارسـاله 
مسـیر رونـق قـرار داد. در گام نخسـت، پوتیـن تالش 
کـرد تـا بـا مبـارزه بـا الیگارش هـا آنهـا را محـدود یا 
از گردونـه خـارج کنـد. در گام بعـدی امـا ایجـاد نظم 
در اقتصـاد در دسـتور کار قـرار گرفـت. بانک مرکزی 
روسـیه در این سـال ها تـالش کرد تا صدها مؤسسـه 
مالـی و بانک هـای ریـز و درشـت کـه بـازار پولـی و 
روبـه رو  عدم ثبـات  و  بی نظمـی  بـا  را  کشـور  مالـی 
کـرده بودنـد تعطیـل و یـا با بانک هـای دولتـی ادغام 
کنـد. اصالحـات اقتصـادی در این دوران بـه گونه ای 
پیش رفت که روسـیه هر سـال شـاهد رشـد متوسـط 
هفـت درصـدی در اقتصاد بـود. میزان تولیـد ناخالص 
ملـی در این کشـور به  زودی از زمان شـوروی پیشـی 
گرفـت تـا خاطره بحـران اقتصادی سـال ۱۹۹۸ که با 

هیئـت حاکمـه بـه باالتریـن سـطح خـود رسـید تـا 
هزینه هـای نظامـی، صنعتی، ایدئولوژیـک بلندپروازانه 
آن تأمیـن شـود اما به دلیـل پیروی نکـردن از منطق 
بـازار در دوره هـای مختلـف با رکـود مواجه شـد. این 
در حالـی بـود که این کشـور باید بـرای حفظ متحدان 
و گاه مسـتعمره گونه هـای خـود ماننـد لهسـتان و ... 
ضمـن توجـه بـه نیازهـای داخلـی بـه تأمیـن دیگـر 
نشـانه های  نخسـتین  می پرداخـت.  نیـز  کشـورها 
رکـود را می تـوان در عصـر رهبـری لئونیـد برژنـف 
)۱۹64-۱۹۸۲( بـر شـوروی مشـاهده کـرد. در ایـن 
دوران اقتصـاد اتحـاد جماهیر شـوروی در فقدان تولید 
بازارمحـور بـه تـک و تـا افتـاد. امـا بـا ورود نیروهای 
روسـی به افغانسـتان در سـال ۱۹7۹ هزینه های اداره 
کشـور بـه شـکلی افزایـش یافـت کـه دیگـر تأمیـن 
آن بـرای اقتصـاد کشـور بسـیار دشـوار و نخسـتین 
زمینه هـای فروپاشـی شـوروی فراهـم شـد. بسـیاری 
از کارشناسـان، تولیـد بـه روش مارکسیسـتی را کـه 
می تـوان آن را در مفهـوم تولیـد بـرای تولیـد خالصه 
کـرد در کنـار عوامـل جامعه شـناختی و ... اصلی ترین 
عامـل فروپاشـی شـوروی می داننـد. بـه واقـع اقتصاد 
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بـه آنهـا بـرای کاهش نیـاز به بـازار و سـرمایه اروپا و 
دور زدن تحریم هـای غـرب، تـالش می کنـد چینی ها 
ایـن کشـور را از طـرح راهبـردی یـک کمربند- یک 
راه بـه صـورت عملـی کنـار گذاشـته اند و حتی سـعی 
جمهوری هـای  در  طـرح  ایـن  طریـق  از  کرده انـد 
سـابق شـوروی کـه حیاط خلـوت سـنتی روسـیه بـه 
حسـاب می آینـد نفوذ کننـد. همچنین سـرمایه گذاران 
چینـی کـه در دوردسـت ترین نقـاط آفریقـا دسـت به 
سـرمایه گذاری زده انـد بـرای بـردن سرمایه شـان بـه 
روسـیه رغبتـی از خود نشـان نمی دهند. آنهـا معتقدند 
کـه اقتصـاد روسـیه بـه شـدت تحـت تأثیر سیاسـت، 
بی ثبـات اسـت و بـا وجـود عدم شـفافیت در اقتصـاد 
توجیـه  چنـدان  آن  در  سـرمایه گذاری  کشـور،  ایـن 
نـدارد. در عیـن حـال چینی هـا کـه روابـط اقتصـادی 
مسـتحکمی بـا غـرب دارنـد نمی خواهنـد با کشـوری 
تحـت تحریـم وارد معاملـه ای بشـوند کـه در آینـده 
هزینـه ای بـرای آنهـا در بر داشـته باشـد. بنابراین هر 
چنـد تفاهم نامه هـای اقتصـادی بـه  ویـژه در بخـش 
خریـد گاز بـا روسـیه آن هـم بـا ارقـام نجومـی هـر 
بـار تجدیـد می شـود اما عمـاًل اتفـاق خاصـی در این 

زمینـه نمی افتـد.

روسیه؛ آینده ای در پناه تاریخ
شـدن  تبدیـل  بـرای  بزرگـی  پتانسـیل های  روسـیه 
بـه یـک قـدرت بـزرگ اقتصـادی دارد امـا فرهنـگ 
از  پوسـته ای  در  کشـور  ایـن  اجتماعـی  سیاسـی- 
کـه  معنـا  ایـن  بـه  دارد  قـرار  مقتدرانـه  انزواطلبـی 
روس هـا تمایـل چندانـی بـرای ادغـام و همـکاری با 
جهـان ندارنـد. در عیـن حالـی کـه مقتدرانـه و تنهـا، 
سـهم خـود را مطالبـه می کننـد. بنابرایـن حداقـل در 
انتظـار داشـت کـه جمهـوری  میان مـدت نمی تـوان 
فدراتیـو روسـیه راه چیـن را در پیـش بگیـرد. چه بسـا 
ایـن کشـور بـا تکیـه بـر منابـع داخلـی خـود و بـا 
مدیریـت بهـره ور آن می توانـد نیازهای ضـروری ملی 
را بـدون نیـاز بـه خـارج رفع و رجـوع کنـد. راهی که 
فعـاًل پوتیـن رهبـر قدرتمنـد ایـن کشـور می پیمایـد. 
تاریـخ روسـیه نیـز سراسـر چنیـن بـوده اسـت چه در 
عصـر تزارهـا که تجلـی آن را می تـوان در جنگ اول 
جهانـی جسـت و چه پـس از آن، روس هـا فقط زمانی 
دسـت بـه ائتـالف بـا جهـان می زنند کـه منافعشـان 
۱۰۰ درصـد تأمیـن شـود. اکنـون نیز به نظر می رسـد 
روسـیه پوتیـن بحـران با جهـان غـرب را در اوکراین، 
گرجسـتان و اینـک سـوریه بـا تمـام هزینه هایـش، 
بـه حـدی ادامـه خواهـد داد تـا طـرف مقابـل، سـهم 
روسـیه را از کیـک اقتصـاد جهـان تمـام و کمـال در 
نظـر بگیـرد، آن  وقـت اسـت که خـرس بـزرگ تنها، 
بـرای همـکاری با جهـان تصمیم به تـرک انزواطلبی 
تاریخـی خـود می گیـرد. اما تـا آن زمان روسـیه راهی 

طوالنـی و دشـوار پیـش روی خـود دارد.

بی تدبیـری دولـت وقت زمینـه اتـالف میلیاردها دالر 
را کـه بـرای کنتـرل ارزش روبـل صـرف شـد فراهم 
سـاخت، از سـاحت اقتصـاد روسـیه پـاک کنـد. اینک 
روس هـا بـا ۱۱ پلـه صعـود بـه دهمین اقتصـاد بزرگ 
جهـان تبدیـل شـده اند. ایـن بـه معنـای خداحافظـی 
بـا روزهـای غم بـار دهـه ۱۹۹۰ و آغـاز عصـری تازه 
بـود. بـا ایـن حـال رشـد اقتصـادی روسـیه در ایـن 
چالـش  از  تـازه ای  دوره  آن،  قدرت یابـی  و  سـال ها 
بیـن ایـن کشـور و جهـان غـرب را بـه وجـود آورد. 
بـه نظـر می رسـد غـرب قـدرت یافتـن خـرس بزرگ 
)لقـب روسـیه( را مخـل راهبرد توسـعه اتحادیـه اروپا 
بـه سـمت شـرق و به تبـع آن توسـعه ناتـو می داند و 
در مقابـل روس هـا همواره شـرق اروپـا را حیاط خلوت 
خـود دانسـته و حضـور هـر رقیبی را بـدون هماهنگی 
مسـکو بـر نمی تابنـد. نتیجه ایـن کشـمکش تاریخی 
سـال  در  جنوبـی  اوسـتیای  تصـرف  در  می تـوان  را 
۲۰۰۸ از سـوی نیروهـای روسـی در پـی قدرت یابـی 
طـرف داران غـرب در گرجسـتان مشـاهده کـرد. امـا 
ایـن پایـان ماجـرا نبـود. واقعیـت ایـن اسـت کـه بـر 
خـالف چین که بـرای سـال ها رفتـاری درون گرایانه، 
مرمـوز و اینـک مبتنـی بـر افزایـش تـوان اقتصـادی 
را در پیـش گرفتـه اسـت، دکتریـن سیاسـی روسـیه 
عظمت طلبـی،  نظامـی،  قـدرت  مبنـای  بـر  همـواره 
برون گرایـی گاه پرخاشـگرانه و تـالش مـداوم بـرای 
حفـظ گسـتره و نفـوذ در پیرامـون کشـور بوده اسـت. 
بـه همیـن دلیـل، چالش روسـیه بـا جهان غـرب این 
بار و در سـال ۲۰۱4 به شـکلی شـدیدتر و بـا پیروزی 
غرب گرایـان در انقالبـی رنگی از اوکراین سـر برآورد. 
ایـن بـار نیـز واکنش روس ها بسـیار شـدید بـود. آنها 
بـا حملـه نظامـی به شـرق اوکراین سـعی خـود را در 
تضعیـف انقالبیـون مصـروف داشـتند و در حرکتـی 
ناگهانـی نیـز شـبه جزیره کریمه را تصـرف و به خاک 
روسـیه ملحـق کردنـد. مجموعـه ایـن اتفاقات سـبب 
شـد تـا اروپـا و آمریـکا بـه همـراه دیگر متحدانشـان 
راه تحریـم روسـیه را در پیـش بگیرند. ایـن تحریم ها 

کـه هم زمـان بـا کاهـش قیمـت نفـت در بـازار بـود 
زمینـه کاهش رشـد اقتصادی روسـیه و ایجـاد بحران 
ارزی در ایـن کشـور را فراهـم سـاخت. بحرانـی کـه 
بـا تدبیـر بانـک مرکـزی ایـن کشـور بر خالف سـال 
۱۹۹۸ بـه خوبـی مهـار و مدیریت شـد. امـا تحریم ها 
دسـت روسـیه را از برخـی بازارهـا کوتـاه کـرد کـه 
نتیجـه آن را می تـوان در کاهـش رشـد اقتصـادی که 
زمانـی تـا هفـت درصـد بـود بـه کمتـر از دو درصـد 
شـاهد بـود. با ایـن حال اکنون و پس از سـه سـال از 
آغـاز تحریم هـا، روس ها بـرای جبران نیاز بـه واردات 
برخـی کاالهـای غربـی سـعی در تولیـد آن در داخل 
کشـور کرده انـد که نویـد رونـق تـازه ای را در صنعت 
و اقتصـاد ایـن کشـور می دهـد. امـا علی رغـم ایـن 
بارقه هـای نویدبخـش نمی تـوان از نظـر دور داشـت 
اقتصـادی  بـه شـکلی موذیانـه قـدرت  کـه تحریـم 
روسـیه را محـدود کـرده اسـت. بنابراین مدت هاسـت 
کـه نـدای اصالحـات در سـاختار اقتصـاد این کشـور 
پهنـاور بـه گـوش می آیـد امـری که بـه نظـر می آید 
در دوره جدیـد زمـام داری چهار سـاله والدیمیر پوتین 

در سـرلوحه امـور قـرار بگیرد.

روابط روسیه و چین
شـاید کمتـر کشـوری در جهـان باشـد کـه تحلیـل 
بـه  وابسـته  شـدت  بـه  روسـیه  ماننـد  آن  اقتصـاد 
وقتـی  بنابرایـن  باشـد.  سیاسـی  هم زمـان  تحلیـل 
روابـط اقتصـادی چیـن و روسـیه را تحلیـل می کنیـم 
بایـد یـادآور شـویم کـه روابـط ایـن دو متحـد دوران 
جنـگ سـرد و دو عضـو اصلـی بلـوک شـرق همواره 
روابطـی نوسـانی بـوده اسـت. در واقـع این دو کشـور 
در عیـن اتحـاد خـود را در موقعیـت رقابـت یافته انـد. 
در ایـن زمـان نیـز کـه چین به عنـوان دومیـن قدرت 
اقتصـادی جهـان فرسـنگ ها از حامـی سـابق خود در 
قـرن بیسـتم پیـش افتاده اسـت روابـط دو کشـور در 
هالـه ای از رقابـت ضمنـی ادامه می یابـد. در حالی که 
پوتیـن بـرای جذب سـرمایه چینی ها و فـروش انرژی 

اقتصـــــــــاد؛ 
برگ برنده پوتین
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برگ برنده پوتین

] محمدامين خرمی  [  

چـه بخواهیـم، چـه نخواهیـم »والدیمیـر والدیمیرویچ 
پوتیـن« اکنون محبوب ترین چهره سیاسـی در روسـیه 
اسـت. او چنـد روز قبـل از به قدرت رسـیدنش در سـال 
۲۰۰۰، گفـت کـه کشـورش را »بخشـی از فرهنـگ 
اروپـا« می دانـد و حتـی احتمـال دارد در صورتـی که به 
ریاسـت جمهوری انتخـاب شـود، روند عضویت روسـیه 
در پیمـان ناتـو را آغـاز کنـد. چنـد مـاه قبل تـر، یعنـی 
زمانـی کـه در پی اسـتعفای ناگهانی بوریس یلتسـین از 
ریاسـت جمهوری او کفیـل این پسـت بـود، حتی گفت: 
»نمی توانـم تصـور کنم که روسـیه از اروپا جدا باشـد«.
حـاال ۱۸ سـال بعـد، اروپـا و روسـیه تمام قـد در مقابـل 
هم ایسـتاده اند. کار به اخراج سـفرا کشـیده شـده است، 
تحریم هـای غربی هـا علیـه روسـیه افزایش پیـدا کرده 
و تنـش میـان مسـکو و غرب بـه باالترین سـطح طی 
دو دهـه گذشـته رسـیده اسـت. فضـا بـرای روسـیه اما 
بسـیار متفاوت از دوره یلتسـین اسـت. وضعیـت اقتصاد 
پیشـرفت چشمگیری داشـته، سیاسـت خارجی متحول 
شـده و مسـکو جایگاهش را در جهان احیا کرده اسـت.

از  به تازگـی  روسـیه  رسـید،  قـدرت  بـه  کـه  پوتیـن 
یعنـی   ۱۹۹۰ دهـه  سیاسـی  گسـترده  اصالحـات 
بـرآورده  سـر  شـوروی  فروپاشـی  از  پـس  سـال های 
بـود. بحـران مالـی سـال ۱۹۹۸ تـازه اتفـاق افتـاده بود 
و والدیمیـر پوتیـن در قامـت رئیس جمهـور هیـچ ایـده  
او  نداشـت.  اصـالح وضـع موجـود  بـرای  مشـخصی 
از سـویی مالیـات را بـه نفـع سـرمایه داران کاهـش داد 
امـا هم زمـان برخـی شـرکت های بـزرگ را مصـادره 
و ملـی اعـالم کـرد. پوتیـن رونـد مصـادره را از امـوال 
میخائیل خودروکوفسـکی، رقیب سیاسـی  اش آغاز کرد. 
در نخسـتین و دومیـن دوره حضـور پوتیـن در کرملین، 
راه انـدازی کارخانه هـای تعطیـل شـده و رشـد ناگهانی 
قیمـت نفـت، شـکوفایی اقتصادی روسـیه را بـه دنبال 

بیـن 7۰ تـا ۸۰ درصـد اسـت. با این حـال، بسـیاری از 
مـردم ایـن کشـور، فسـاد را ویژگـی بـارز دولت شـان 
می داننـد. افزایـش ناگهانی تعـداد میلیاردرهـای روس، 
نشـانه ای از این فسـاد دولتـی تلقی می شـود. نیویورک 
و هنگ کنـگ را اگـر کنـار بگذاریـم، بیشـترین تعـداد 
می کننـد.  زندگـی  مسـکو  در  جهـان  میلیاردرهـای 
هم زمـان تعـداد فقـرای ایـن کشـور هـم بیشـتر شـده 
اسـت. روسـیه حـدود ۱45 میلیـون نفر جمعیـت دارد و 
بـر اسـاس آمـار دولتی، اکنون حـدود ۲۰ میلیـون نفر از 
مـردم زیـر خـط فقر زندگـی می کننـد. این تعـداد چهار 
سـال پیـش حـدود ۱5 میلیـون نفـر بـود. ایـن آمـار در 
سـال ۲۰۰۰، بیـش از 4۰ میلیـون نفر برآورد می شـد اما 
افزایـش دوبـاره آمار افـراد زیرخط فقر نشـان از افزایش 
شـکاف میـان فقیـر و غنـی در روسـیه دارد. هم زمـان 
طـی سـال های اخیـر پوتیـن بـه سـمت ایجـاد یـک 
جامعه بسـته سیاسـی نیز حرکت کرده اسـت. بازداشـت 
مخالفـان، بخشـی از اقدامـات او بـرای کنتـرل فضـای 
سیاسـی روسـیه بوده اسـت. والدیمیر پوتین تاکنون دو 
دوره چهار سـاله و یک دوره 6 سـاله رئیس جمهور بوده 
و یـک دوره چهـار سـاله هـم سـمت نخسـت وزیری را 
در دسـت داشـته اسـت. او چنـدی پیـش بـا وعده هایی 
کـه بـه رأی دهنـدگان داده، کاخ کرملیـن را دوباره فتح 
کـرد. افزایـش اسـتانداردهای زندگـی، کاهـش تـورم، 
کاهـش بیـکاری، کاهش فقر، تقویت جایگاه روسـیه در 
جهـان و تبدیـل این کشـور به قطب تکنولـوژی جهان 
وعده هایـی بـود کـه بـار دیگـر رأی هـا را به نفـع »تزار 
روسـیه« به صندوق هـا انداخت و باألخـره پوتین در ۱۸ 
مـارس سـال ۲۰۱۸ میـالدی بـا کسـب 77 درصـد آرا 

پیـروز انتخابات روسـیه شـد.

را رقـم زد کـه در خاطـره جمعـی  داشـت و دوره ای 
روس هـا باقـی مانده اسـت. بر ایـن اسـاس، درآمدهای 
مـردم بیـن  سـال های ۱۹۹۹ تـا ۲۰۰6، دو برابـر شـد.
بحـران مالـی جهانـی امـا روند رشـد اقتصادی روسـیه 
را متوقـف کـرد. نفـت، اقتصاد روسـیه را شـکوفا کرد و 
بـر تعـداد ثروتمنـدان این کشـور افـزود امـا بی توجهی 
بـه چندمحصولـی  کـردن اقتصـاد و مدرنیـزه کـردن 
صنعـت، رفته رفتـه کاهش روند رشـد اقتصـادی و رکود 
را مهمـان روسـیه کـرد. تحریم های غرب علیه مسـکو 
پـس از بحـران اوکرایـن، شـرایط را بـرای ایـن کشـور 
دشـوارتر کـرد. رشـد هفت درصـدی اقتصاد روسـیه در 
پایـان دوره نخسـت ریاسـت جمهوری پوتیـن در سـال 
۲۰۰4 بـه رشـد ۰/6 درصـدی در سـال ۲۰۱4 رسـید. 
دو سـال رکـود اقتصـادی ثمـره این شـرایط بود. سـال 
۲۰۱7 اقتصـاد روسـیه بـار دیگر سـربلند کرد و به رشـد 
۱/4 درصـدی رسـید تا پوتیـن به مردم این کشـور نوید 

پایـان رکـود دهد.
بـر اسـاس آمـار منتشـر شـده از سـوی دولت روسـیه، 
سـرانه تولیـد ناخالص داخلـی ۹۹۰۰ دالری این کشـور 
پیـش از پوتیـن سـه برابر افزایـش پیدا کرده و در سـال 
۲۰۱7 بـه ۲7 هـزار و ۹۰۰ دالر رسـیده اسـت. متوسـط 
حقـوق ماهانـه ۱۱ برابر شـده و از 6۱ دالر به 65۲ دالر 
رسـیده اسـت. هم زمـان نـرخ بیـکاری از ۱3 درصـد به 
۲/5 درصد رسـیده اسـت. تـورم 36 درصـدی در بحران 
اقتصـادی روسـیه در سـال های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ اکنـون 
بـه ۲/5 درصـد کاهـش پیدا کرده اسـت. میـزان ذخیره 
ارزی روسـیه که در سـال ۲۰۰۰ حـدود ۱۲ میلیارد دالر 
بود. اکنون به 356 میلیارد دالر رسـیده اسـت. همچنین 
ذخیره طالی روسـیه اکنون به ۱۸3۸ تن رسـیده است.
والدیمیـر پوتیـن چهـره منفـور غربی هاسـت امـا بـر 
اسـاس نظرسـنجی های مختلف، محبوبیت او در روسیه 
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5 تهدید مهم اقتصاد جهانی

امـروزه سـازمان تجارت جهانـی با بزرگ تریـن بحران 
تاریـخ ۲3 سـاله خـود روبه رو شـده اسـت. در این میان 
رئیس جمهـور آمریـکا، معتقـد اسـت سـازمان تجـارت 
جهانـی نمی توانـد مشـکالتی را که با ترقـی اقتصادی 
سـریع چین ایجاد شـده اند، حـل کند و عمـاًل مقرراتی 
کـه تجـارت بین المللـی را کنتـرل می کنند، بـه چالش 
کشـیده اسـت. ترامـپ در یکـی از پیام هـای خـود در 
توییتر نوشـت: »سـازمان تجـارت جهانی بـرای آمریکا 

اسـت«. بوده  غیرمنصفانه 
آمریـکا بـه منظـور شـکل جدیـد بخشـیدن بـه روابط 
تجـاری، هـم متحـدان و هـم رقیبانـش را مـورد حمله 
قـرار داده و ترامـپ تهدیـد کـرده اسـت کـه بـر ۱5۰ 
میلیـارد دالر کاالهـای چینـی تعرفـه وضـع می کنـد. 
چین نیز هشـدار داده اسـت کـه روی 5۰ میلیـارد دالر 

واردات آمریکایـی تعرفـه تعییـن خواهـد کـرد.
ایـن اختـالف تجـاری فزاینده نظـم تجـارت جهانی را 
در معـرض خطـر فروپاشـی قـرار داده اسـت، بنابرایـن 
در حالـی کـه رهبـران جهـان بـرای دفـاع از منافـع 
کشورشـان به کاخ سـفید می رونـد بزرگ تریـن قربانی 
ممکـن اسـت خـود سیسـتم تجـارت جهانی باشـد. در 
چنین شـرایطی پنج چالش بـزرگ »تضعیف مقررات«، 
»دلیـل سرکشـی«، »فلج شـدن داوری«، »اختالف در 
زمینـه اقتصاد بـازار« و »مذاکرات ناموفـق« پیش روی 

سـازمان تجـارت جهانی قـرار دارند.

تضعیف مقررات
تعرفه هـای یـک جانبـه ای کـه آمریـکا و چیـن تهدید 
کرده انـد آنهـا را اجـرا کنند، بـر مبنای رویه هـای مورد 
تأییـد سـازمان تجـارت جهانـی نیسـتند و اگـر ایـن 
تعرفه هـا اعمـال شـوند تنش های تجـاری را بر خواهند 
افروخـت کـه در نتیجـه ایـن نهـاد تجـاری نمی توانـد 
آن را مهـار کنـد. بـه گفتـه پاتریـک لـو، اقتصـاددان 
ارشـد سـابق در سـازمان تجـارت جهانـی، جدیدتریـن 

دور تعرفه هـا بـرای ایـن نهـاد خـوب نیسـت و اگر این 
تدابیـر اجـرا شـوند ایـن دو بـازرگان بـزرگ جهانـی به 

سـازمان تجـارت جهانـی دهن کجـی کرده انـد.

دلیل سرکشی
سـازمان تجـارت جهانـی بـا مـوج اختالفات از سـوی 
کشـورهایی روبه رو اسـت کـه از امنیت ملـی به عنوان 
توجیهـی بـرای وضـع تعرفه هـا اسـتفاده می کننـد. در 
واقـع آنهـا از حفره ای در قانون سـازمان تجارت جهانی 
بهره بـرداری کرده انـد کـه بـه ۱64 عضـو خـود اجـازه 
می دهـد هـر اقدامـی را کـه آنهـا بـرای دفـاع از منافع 

امنیتـی اساسـی خـود الزم می بیننـد انجـام دهند.
میـزان  بـه  کشـورها  کـه  نگراننـد  تجـاری  مقامـات 
توجیـه  بـرای  ملـی  امنیـت  بهانـه  از  فزاینـده ای 
محدودیت هـای تجـاری خـود اسـتفاده کنند، سـازمان 
تجـارت جهانـی ممکن اسـت کارکرد خود را از دسـت 
بدهـد. روبرتو آزودو مدیرکل سـازمان تجـارت جهانی، 
اظهـار کـرد: بهتـر اسـت کشـورها بـه جـای اینکـه 
محدودیت هـای سیسـتم سـازمان تجـارت جهانـی را 
امتحـان کننـد، بـه نگرانی هـای امنیـت ملـی خـود در 

سـطح سیاسـی واکنـش نشـان دهنـد.

فلج شدن داوری
آمریـکا از اوت سـال ۲۰۱7 از معرفـی نامزدهـای نهـاد 
دعـاوی سـازمان تجـارت جهانی که یـک مجمع مهم 
بـرای حـل اختالفـات اسـت، جلوگیـری کـرد. نماینده 
تجـاری آمریـکا در گـزارش خـود اظهار کرد: سـازمان 
تجـارت جهانـی همیشـه آن طور کـه انتظـار می رفت 
کار نکـرده اسـت و به جـای اینکه به عنـوان یک نهاد 
مذاکره کننـده کـه در آن کشـورها می تواننـد مقـررات 
جدیـد و بهتـری ایجاد کنند، گاهی تحت نفوذ سیسـتم 
حـل اختالفـات قـرار گرفتـه کـه در آن قضـات تالش 
می کننـد سـلیقه های سیاسـی خـود را بـر کشـورهای 

عضـو تحمیـل کننـد. اگـر آمریـکا به ایـن رونـد ادامه 
دهـد نهـاد دعـاوی در اواخـر سـال ۲۰۱۹ فلـج خواهد 
شـد، زیـرا سـه عضـو ضـروری بـرای امضـای احـکام 

صـادره را نخواهد داشـت.

اختاف در زمینه اقتصاد بازار
چیـن می گویـد: آمریکا و اتحادیـه اروپا با رفتـار خود با 
چیـن بـه عنوان یـک اقتصـاد غیربـازاری در تحقیقات 
را  جهانـی  تجـارت  سـازمان  مقـررات  ضددامپینـگ، 
نقـض کرده انـد. ایـن اختـالف اتحادیـه اروپـا را وادار 
کـرده مقـررات ضددامپینـگ اولیـه خـود را تغییـر دهد 
و ممکـن اسـت آمریکا را نیـز وادار کنـد در نحوه تنبیه 
تولیدکننـدگان چینـی که کاالهـای ارزان به بـازار این 

کشـور وارد می کننـد، تغییراتـی صـورت دهد.
آمریـکا اعـالم کـرده اسـت کـه برنامـه ای نـدارد تـا با 
چیـن در تحقیقـات ضددامپینگ همانند سـایرین رفتار 
کنـد، زیـرا پکـن اصول اقتصـاد بـازار را رعایـت نکرده 
اسـت. نماینـده تجـاری آمریـکا پیـش از ایـن، چنیـن 
مسـئله ای را جدی ترین مسـئله حقوقی خوانـده بود که 
آمریکا در سـازمان تجـارت جهانی با آن روبه رو اسـت.

مذاکرات ناموفق
دو دهـه طـول کشـید تـا سـازمان تجـارت جهانـی 
نخسـتین توافـق تجـاری مهـم خـود را کامـل کنـد 
 ۱64 میـان  جدیـد  توافق هـای  بـرای  دورنمـا  و 
عضـو ایـن سـازمان ضعیـف مانـده اسـت. در نتیجـه 
می رونـد  جـزیی  توافق هـای  سـوی  بـه  کشـورها 
کـه روی بخش هایـی ماننـد تجـارت الکترونیکـی یـا 
سـرمایه گذاری متمرکـز شـده اسـت. وضعیـت مذکـور 
این احسـاس را ایجـاد می کند که دسـتور کار مذاکرات 
همه جانبـه در سـازمان تجـارت جهانی درگیـر اختالف 

نظـر شـده اسـت.
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همکاری هـای  ارکان  از  یکـي  تجـاري  شـوراهاي 
ایـن  اسـت.  امـروز  جهـان  در  بین المللـی  تجـاري 
برگـزاري  نظیـر  فعالیت هایـی  از  گذشـته  شـوراها 
همایش هـای مشـترک میـان مسـئوالن و بازرگانان 
کشـورهاي عضـو، بـا جمـع آوری اطالعـات مسـتند 
در مـورد وضعیـت اقتصـادي، پیمان هـای تجـاري و 
اعتبـار واحدهـاي صنعتـي و تجـاري، مرجعـي بـراي 
شـمار  بـه  برنامه ریـزی  و  امکان سـنجی  مشـاوره، 
می رونـد. مرجعـي بی طـرف کـه می توانـد بـا ارائـه 
اطالعـات دقیـق و مبتني بـر واقعیت هـای موجود در 
دو کشـور، ریسـک سـرمایه گذاری و تبادالت تجاري 

را بـه کمتریـن سـطح برسـاند.
شـوراي تجـاري ایـران - آ.سـه.آن نیـز بـا هـدف 
اجـراي چنیـن نقشـي پـا به عرصـه وجود گذاشـت و 
بـا همـکاري طرف هـای ایرانـي و مالزیایي توانسـت 
پیوندهـاي مناسـب اقتصـادي و بازرگانـي را در میان 
دو کشـور پدیـد آورد. ایـن شـورا بـه عنـوان نهـادي 
غیرسیاسـي با توجه به پیشـینه روابـط بازرگاني میان 
ایـران و مالـزي، این کشـور را به عنـوان دروازه ورود 
بـه گروه کشـورهاي آ.سـه.آن برگزید و امیدوار اسـت 
پـس از توفیـق در ایجـاد پیوندهاي محکـم بازرگاني 

میـان دو کشـور، از موقعیـت مالـزي در آ.سـه.آن براي 
گسـترش روابـط بازرگانـي در این گروه کشـورها بهره 
بگیـرد. در ایـن میـان جمعیـت 5۰ هزار نفـري ایرانیان 
قـوي  محـرک  نیـروي  یـک  عنـوان  بـه  مالـزي  در 
تکیـه گاه تالش های شـوراي تجاري ایران - آ.سـه.آن

خواهد بود.
تجـاري  شـوراي  رئیـس  بابـا،  جلیـال  ویـرا  داتـوک 
ایـران- آ.سـه.آن که ریاسـت اتـاق بازرگانـي و صنایع 
شـوراي  می گویـد:  دارد،  عهـده  بـر  نیـز  را  مالـزي 
تجـاري ایـران - آ.سـه.آن افتخـار دارد کـه از طریـق 
شناسـایي توانمندی هـای اقتصادي دو کشـور در جهت 
اقتصـادي،  روابـط  سـطح  ارتقـاي  و  ظرفیت سـازی 
بازرگانـي، صنعتـي و خدماتـي گام بـردارد. هدف اصلي 
شـورا ایجـاد ارتبـاط، تعامل منسـجم و سـازنده با دیگر 
تشـکل های مشـابه در کشـور مقابـل به منظـور ایجاد 
فرصت هـای مناسـب بازرگانـي و یکپارچگـي اقتصـاد 

منطقـه می باشـد.
شـوراي تجاري ایـران- آ.سـه.آن تاکنـون فعالیت های 
گسـترده ای در مالزي داشـته اسـت کـه مهم ترین آنها 
برگـزاري همایش هـای مشـترک تجـاري بوده اسـت. 
حـوزه  در  کشـور  دو  تجـاري  فرصت هـای  بررسـي 

شورای تجاری ایران – آ. سه. آن را بیشتر بشناسیم؛

مرجعی برای مشاوره، امکان سنجی
 و برنامه ریزی

صنعـت نفـت و گاز سـال ۲۰۱6 میـالدی، برگـزاري 
صنعـت  تجـاري  »فرصت هـای  اقتصـادي  سـمینار 
وزارت  همایش هـای  مرکـز  در  ایـران«  در  حـالل 
صنعـت و تجـارت مالـزی )MITI(، برگزاري سـمینار 
فرصت هـای تجـاري ایـران و مالـزي - چالش هـا و 
رویکردهـا، توسـط شـوراي تجـاري ایـران- آ.سـه.آن 

سـال ۲۰۱6 از ایـن جملـه هسـتند.
آ.سـه.آن ایـران-  تجـاري  شـوراي  مرکـزي  دفتـر 
در ســـازمان توسـعه تجـــارت خــــارجي مالـزي 
)MATRADE( آمـاده همـکاري بـا کلیـه فعـاالن 
اقتصـادي در حـوزه آ.سـه.آن و بـه ویـژه مالزي اسـت.

آدرس دفتر مرکزی:
Unit 10-5, Menara MATRADE, West 
Wing
Jalan Sultan Haji Ahmad Shah, 50480 
Kuala Lumpur
Tel: +603-6211 4414
HP:+60126877740
Hotline: 1700817040
Email: info@iabc.org.my
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انتشار کتاب »حوادث ناوگان 2«
 توسط شرکت مدیریت کشتی راهبران امید دریا

حـوادث  تحلیـل  و  تجزیـه  جمـع آوری  هـدف  بـا   »۲ نـاوگان  »حـوادث  کتـاب 
جامعـه  بـه  کشـتی ها  حـوادث  از  حاصـل  تجربیـات  انتقـال  منظـور  بـه 
دریانـوردان از سـوی شـرکت مدیریـت کشـتی راهبـران امیددریـا منتشـر شـد.

مجموعـه حاضـر دربردارنـده حـوادث عمـده ای اسـت کـه طـی سـال های ۲۰۱5 
لغایـت ۲۰۱7 میـالدی در کشـتی های نـاوگان بـه وقـوع پیوسـته اسـت.

بـدون شـک تعـداد کمـی از حـوادث بزرگـی کـه در دریـا رخ می دهنـد اتفاقـی 
هسـتند. حـوادث اغلـب ریشـه های مشـترکی دارنـد که باید حتمًا مشـخص شـوند 

تـا بتـوان از آنهـا درس گرفـت و از وقـوع دوبـاره آنهـا جلوگیـری کـرد.
بـر اسـاس مـاده ۹ کـد بین المللی مدیریـت ایمنـی )IMS(، حوادث و سـوانح باید 
گـزارش شـود تـا بـه آنها رسـیدگی شـده و از نتایـج بررسـی ها بـرای جلوگیری از 
تکـرار حوادثـی مشـابه در آینـده اسـتفاده نمود. بر اسـاس سـامانه مدیریـت ایمنی 
دفتـر ایمنـی، کیفیـت و  محیط زیسـت )HSQE( مسـئول اسـت تـا اطمینـان 
حاصـل کنـد همـه حوادثـی که اتفـاق افتاده انـد و یا نزدیک بـوده که اتفـاق بیفتند 
گـزارش و بـه آنهـا رسـیدگی شـده و نتایـج آنهـا بـه کشـتی های نـاوگان و سـایر 

بخش هـای ذی ربـط اعالم شـود. 
در مقدمـه کتـاب بـه قلـم مهنـدس سـیدرضا سـیدعلیزاده مدیرعامـل شـرکت 
مدیریـت کشـتی راهبـران امیددریـا آمده اسـت: امیدواریم با به اشـتراک گذاشـتن 
دانـش و تجربیـات ارزنـده موجود در سـطح سـازمان، بتوانیم مسـتمراً شـاهد بهبود 

سـامانه مدیریتـی کشـتی ها و کاهـش حـوادث باشـیم.
نسـخه های کتابچـه بـه کلیـه شـرکت ها و بخش هـای زیرمجموعـه کشـتیرانی 
جمهـوری اسـالمی ایـران و کشـتی های نـاوگان و فعـاالن جامعـه دریایی ارسـال 

شـد.  خواهد 

بـــازار نشر دریــــایی

گفتنـی اسـت نسـخه اول کتاب در زمسـتان سـال ۱3۹3 تهیـه و انتشـار یافت که 
با اسـتقبال گسـترده ای روبه رو شـد.

آمارنامـه دریایـی ایـران حـاوی اطالعاتی جامـع و یکپارچـه از عملکـرد حوزه های 
مختلـف دریایـی کشـور اسـت و شـامل شـاخص های ارزیابـی وضعیـت حوزه های 

مختلـف دریایـی و آمـار مربوط بـه این شاخص هاسـت.
در ایـن کتـاب کـه چهارمیـن نسـخه از آمارنامـه دریایـی ایـران اسـت اطالعـات 
مفیـدی از حوزه هـای شـیالت، سـاخت و تعمیـرات شـناور، بنـادر و حمل ونقـل 
دریایـی، گردشـگری دریایـی و سـاحلی، آمـوزش و تحقیقـات، صنایـع فراسـاحل، 

امنیـت دریایـی و هیدروگرافـی ارائـه شـده اسـت.
کشـور،  دریایـی  پتانسـیل های  و  ظرفیت هـا  بـا  آشـنایی  منظـور  بـه  همچنیـن 
اطالعـات جدیـدی در خصـوص خلیج فـارس و دریـای عمـان، دریـای مازنـدران، 

اسـتان های سـاحلی کشـور و بنـادر تجـاری گـردآوری و چـاپ شـده اسـت.
آمارنامـه دریایـی ایـران توسـط کارگـروه مطالعـات و برنامه ریـزی سـتاد توسـعه 
فنـاوری و صنایـع دانش بنیـان دریایـی و بـا همـکاری ارگان هـای دریایـی منتشـر 

است. شـده 
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حـوادث  تحلیـل  و  تجزیـه  جمـع آوری  هـدف  بـا   »۲ نـاوگان  »حـوادث  کتـاب 
جامعـه  بـه  کشـتی ها  حـوادث  از  حاصـل  تجربیـات  انتقـال  منظـور  بـه 
دریانـوردان از سـوی شـرکت مدیریـت کشـتی راهبـران امیددریـا منتشـر شـد.

مجموعـه حاضـر دربردارنـده حـوادث عمـده ای اسـت کـه طـی سـال های ۲۰۱5 
لغایـت ۲۰۱7 میـالدی در کشـتی های نـاوگان بـه وقـوع پیوسـته اسـت.

بـدون شـک تعـداد کمـی از حـوادث بزرگـی کـه در دریـا رخ می دهنـد اتفاقـی 
هسـتند. حـوادث اغلـب ریشـه های مشـترکی دارنـد که باید حتمًا مشـخص شـوند 

تـا بتـوان از آنهـا درس گرفـت و از وقـوع دوبـاره آنهـا جلوگیـری کـرد.
بـر اسـاس مـاده ۹ کـد بین المللی مدیریـت ایمنـی )IMS(، حوادث و سـوانح باید 
گـزارش شـود تـا بـه آنها رسـیدگی شـده و از نتایـج بررسـی ها بـرای جلوگیری از 
تکـرار حوادثـی مشـابه در آینـده اسـتفاده نمود. بر اسـاس سـامانه مدیریـت ایمنی 
دفتـر ایمنـی، کیفیـت و  محیط زیسـت )HSQE( مسـئول اسـت تـا اطمینـان 
حاصـل کنـد همـه حوادثـی که اتفـاق افتاده انـد و یا نزدیک بـوده که اتفـاق بیفتند 
گـزارش و بـه آنهـا رسـیدگی شـده و نتایـج آنهـا بـه کشـتی های نـاوگان و سـایر 

بخش هـای ذی ربـط اعالم شـود. 
در مقدمـه کتـاب بـه قلـم مهنـدس سـیدرضا سـیدعلیزاده مدیرعامـل شـرکت 
مدیریـت کشـتی راهبـران امیددریـا آمده اسـت: امیدواریم با به اشـتراک گذاشـتن 
دانـش و تجربیـات ارزنـده موجود در سـطح سـازمان، بتوانیم مسـتمراً شـاهد بهبود 

سـامانه مدیریتـی کشـتی ها و کاهـش حـوادث باشـیم.
نسـخه های کتابچـه بـه کلیـه شـرکت ها و بخش هـای زیرمجموعـه کشـتیرانی 
جمهـوری اسـالمی ایـران و کشـتی های نـاوگان و فعـاالن جامعـه دریایی ارسـال 

شـد.  خواهد 
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نیم نگاه

سایه روشن های یک توافق
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آیا برجام پس از خروج آمریکا برجا خواهد ماند؟

آنکه گفت آری
 آنکه گفت نــه!

   ] امير فالح [

نيم نگاه

سـرانجام روز سه شـنبه 18 اردیبهشـت )8 مـی( دونالـد ترامپ رئیس جمهـور آمریکا تصمیم خـود را زودتر از تاریـخ موعد بیان 
کـرد و اعـام داشـت که این کشـور به صـورت یک جانبـه از برجام خارج می شـود.

توافـق جامـع هسـته ای بیـن ایران و 1+5 که پس از سـال ها در تابسـتان سـال 2۰15 بـه نتیجه رسـید و در اولین ماه از سـال 
2۰1۶ وارد فـاز اجرایـی شـد، یـک توافـق بین المللـی بـود کـه بر اسـاس یـک هـدف یعنی رسـیدن به توافـق بـر روی برنامه 

صلح آمیـز هسـته ای ایـران بیـن ۶ قـدرت جهانی برقـرار و به نتیجه رسـید.
ایـن توافـق کـه در روز امضـا در مقـر سـازمان ملـل در ژنـو به عنـوان یک سـند حقوقی به رسـمیت شـناخته شـد و در کمتر از 
یـک مـاه در شـورای امینـت سـازمان ملـل هم بـه تصویب رسـید و تمـام تحریم هـای جهانی علیـه ایـران را لغو کـرد، یکی از 

مهم تریـن دسـتاوردهای سـده اخیـر در امـر دیپلماسـی بـود تا جایـی که بـه آن لقب "توافـق قـرن" را دادند.

   ] امير فالح  [
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اتفـاق بـود پای بنـدی ایـران بـه توافـق بـر اسـاس 
تأییـد ۱۱ بـاره آژانـس و همچنین حمایـت همه جانبه 
کشـورهای اروپایـی و جهـان از ایـن توافـق مهم بود 
امـا ترامـپ وقعـی بـه این نظـرات نمی گذاشـت  و در 
آخریـن نمونـه، وزیـر امـور خارجـه این کشـور مایک 
پومپئـو در یـک نطق خـارج از عـرف دیپلماتیک برای 
یـک کشـور چنـان خط و نشـان بلنـدی ترسـیم کرد 
کـه هیـچ یـک از دول خارجـی تـن بـه آن نخواهنـد 
داد و شـاید همیـن امـر بـود که سـران کره شـمالی را 
نیـز بـا تردیدهـای فـراوان بـرای توافق با این کشـور 
روبـه رو می سـازد. گویـی بـار دیگـر غول خفتـه عدم 
فهـم و منطـق در عالم سیاسـت کـه دنیا سـال ها بود 
در تواریـخ می نوشـت بـا پایـان جنگ جهانـی دوم به 
فراموشـی سـپرده شـده اسـت بـار دیگر بـه مصطبه 

نشست.
هـر چنـد در ایـن فاصلـه حـدود دو هفتـه ای، اتحادیه 
اروپـا مخصوصـًا سـران پنـج کشـور باقـی مانـده از 
مذاکـرات هسـته ای بارها بـر ادامه برجـام حتی بدون 
آمریـکا تأکیـد کرده انـد و بـا صـدور بیانیـه ای طـرح 
۱۹۹6 مبنـی بـر حمایـت از شـرکت های اروپایـی در 
مقابـل تحریم هـای آمریـکا را بـه تصویـب رسـاندند 
امـا هـم رهبران کشـورهایی چـون آلمان و فرانسـه و 
هـم وزیـر امـور خارجه ایـران بـا واقعیت مواجه شـده 
و خبـر از آن دادنـد کـه اتحادیه اروپا توانایی ایسـتادن 

در مقابـل تحریم هـای آمریـکا را نـدارد.
ایـن همـان نقطه مغفـول در تیـم اسـتراتژیک ترامپ 

اسـت یعنـی فهـم واقعیت در جهـان متکثـر امروز! 
ترامـپ و هم مسـلکانش کـه گویـی از دل تاریخ فریز 
شـده و امـروز در گرمـای زمیـن بـار دیگـر از خـواب 
زمسـتانی برخاسـته اند بـر اسـاس اوهـام در حال طی 
مسـیر هسـتند، مسـیری کـه نتیجـه آن بی ثباتـی در 

اسـت. عالم 
آنچـه امـروز مبنـای عقالنیـت مـدرن را می سـازد نه 
بلـوف زدن بـر سـر میـز پوکـر )کـه شـغل خانوادگـی 
ترامـپ اسـت( بلکـه برخـورد متناسـب با واقعیـات بر 

اسـاس امکانـات موجود اسـت.
اگـر مبنـای عقـل مـدرن را، نقـد عقل محـض کانت 
احصـاء  یعنـی  نقـد  کـه  اسـت  معتقـد  وی  بدانیـم، 
امکان هـا و اگـر بر مبنای ایـن گزاره درصـدد تصمیم 
برآییـم امـکان ایـن روزهـای جهـان نـه بـر اسـاس 
زور - کـه اگـر بـود نتیجـه تنش هـای جنـگ سـرد 
ماحصلـی داشـت - کـه بـر اسـاس گفت وگویـی بـر 

مبنـای داد و سـتد شـکل می گیـرد.
اساسـًا دنیـای پسـاجنگ، دنیـای داد و سـتد اسـت 
زیـرا نظریـه تأسـیس سـازمان های جهانـی همچـون 
سـازمان ملـل و WTO بـر اسـاس اشـتراک منافـع 
و عدالـت در اقتصـاد )نـه مسـاوات( بنـا شـد و حـال 
وقتـی جهـان و حتـی دولتمردان پیشـین آمریـکا خبر 
از آن می دهنـد کـه مـا دیگـر تـوان هماهنگ سـازی 
را نداریـم یعنـی اینکـه اعوجـاج رفتـاری ایـن کشـور 
توانسـته جبهـه ای دیگـر بـرای نجـات جهـان ایجاد 

کند.
اگـر بپذیریم که تراز تجاری کشـورها مشـخص کننده 
شـرایط برجام پس از خروج آمریکاسـت و اگر با کمی 

ایـن توافـق از چنـد جهـت حائـز اهمیـت و البته مهم 
تلقـی می شـد اول آنکـه بـرای اولیـن بـار کشـوری 
تحـت فصـل هفتـم شـورای امنیـت قـرار می گرفـت 
و طرفیـن بـدون شـلیک گلولـه ای و بر اسـاس اصول 
دیپلماسـی، مشـکالت را مرتفـع می کردنـد. دوم آنکه 
بـرای اولیـن بـار بعـد از انقـالب اسـالمی ایـران دو 
کشـور؛ ایـران و آمریـکا بـه صـورت بی واسـطه بـر 
سـر یـک موضـوع مشـخص در سـطح وزیـران امـور 
خارجـه بـه گفت وگـو نشسـتند و در آخـر آنکـه یکـی 
از مهم تریـن آرزوهـای بشـر بعد از جنـگ جهانی دوم 
یعنـی حـل مناقشـات بـدون شـلیک گلولـه بـه ثمـر 
نشسـت. ایـن امـر آنجـا مهـم می شـود کـه بدانیـم 
تحریـم ایـران بر سـر موضـوع برنامه هسـته ای یکی 
از بی سـابقه ترین محدودیت هـای اقتصـادی بـر سـر 

یـک کشـور بعـد از پایـان جنـگ جهانـی دوم بـود.
ایـن رخـداد از جانـب تمامـی طرف ها به عنـوان یک 
پیـروزی تلقـی شـد و آن  طـور کـه حسـن روحانـی 
رئیس جمهـور ایـران در آغاز ریاسـت خود بر دسـتگاه 
توافقـی مثمرثمـر  بـود  بیـان کـرده  اجرایـی کشـور 
خواهـد بـود که بر اسـاس اصـول معاملـه و اصطالحًا 

»بـرد - برد« باشـد. 
برجـام نتیجـه ماراتنـی بود کـه هم ۱+5 و هـم ایران 
از آن بـه گرمـی اسـتقبال کردنـد تـا جایی کـه دولت 
اوبامـا آن را یکـی از دسـتاوردهای خـود بیـان کـرد 
و بـر همیـن اسـاس یـک پیـروزی مهـم در تاریـخ 
دیپلماسـی تلقـی شـد و هـدف آن راسـتی آزمایی بـر 
سـر برنامـه هسـته ای ایـران از یـک سـو و برچیـده 
شـدن تحریم هـای ظالمانـه بـر سـر اقتصـاد کشـور 

ایـران از سـوی دیگـر بـود.
نهـاد ناظـر بـر ُحسـن اجـرای ایـن توافق نیـز آژانس 
جهانـی انـرژی اتمـی قرار گرفـت و از آنجـا که دولت 
وقـت آمریـکا بـرای جلوگیـری از گزنـد رسـیدن بـه 
برجـام در داالن هـای کنگـره از تبدیـل کـردن ایـن 
دولتـش  و  اوبامـا  کـرد،  پرهیـز  قانـون  بـه  توافـق 
تضمیـن کردنـد که بر طبـق قوانین اختیارات ریاسـت 
جمهـوری هـر ۱۲۰ روز یک بـار تحریم هـای ایجـاد 

شـده بـر سـر اقتصـاد ایـران را تعلیـق کنند.
ایـن رخـداد از جنبـه سیاسـی بـه نتیجه مهمی رسـید 
امـا هـدف ایـران تحقـق میـوه ایـن توافـق؛ یعنـی 

بود. اقتصـاد 
قـرارداد  ایـن  امضـای  از  پـس  اسـاس  همیـن  بـر 
کاروان هـای بـزرگ اقتصادی روانه کشـورمان شـدند 
تـا بـا بررسـی شـرایط و ظرفیت هـا هرکدام بـه نوعی 

از ظرفیت هـای ایـران اسـتفاده کننـد.
اجـرای برجـام باعـث شـد فـروش نفـت ایـران که از 
سـال ۹۱ بـه کمتـر از یک میلیون بشـکه رسـیده بود 
پـس از 6 مـاه بـه بیـش از دو میلیـون بشـکه در روز 
برسـد و البتـه بـا رفـع تحریم هـا در بیمـه و کالس 
آب هـای  در  ایـران  کشـتی های  حرکـت  رده بنـدی، 

بین المللـی هـم بـدون مشـکل آغـاز شـد.
امـا ایـن تمـام ماجـرا نبـود و بی سـابقه ترین اتفاق در 
4۰ سـال اخیـر بعـد از انقـالب اسـالمی یعنـی انعقاد 
قـرارداد بـرای خریـد هواپیما با شـرکت ایرباس منعقد 
شـد و بـر طبق این قـرارداد خریـد ۱۰۰ فرونـد  انواع 

هواپیمـا از ایـن شـرکت از طریق فاینانس منعقد شـد 
کـه البته سـه فرونـد از ایـن هواپیماها نیز وارد کشـور 

شد.
همچنیـن در بخـش نیروگاهـی نیـز با احیای قـرارداد 
بـا زیمنـس آلمان توربین هـای مورد نیـاز صنعت نفت 
ایـران کـه بـه موجـب تحریم هـا در انبارهـای ایـن 
شـرکت خـاک می خـورد بـه ایـران تحویل داده شـد.

بر اسـاس آمـار سـازمان برنامـه و بودجـه و همچنین 
بیـان سـخنگوی دولـت، ایـران پـس از برجـام بیـش 
از 4۰ میلیـارد دالر فاینانـس خارجـی در بخش هـای 
مختلـف جـذب کـرد و در کنـار آن چنـد خـط مهـم 
و  کـره ای  چینـی،  توسـط طرف هـای  مالـی  تأمیـن 

اروپایـی بـرای فاینانـس پـروژه تعریـف شـد.
بـه  آن  تبدیـل  و  کشـتی  سـاخت  قـرارداد  احیـای 
مگاسـایز، بازگشـت خودروسـازان اروپایی، قـرارداد با 
شـرکت هواپیمایـی ATR، انعقـاد قرارداد بـا بوئینگ 
و قـرارداد مشـارکت پنـج میلیارد دالری توتـال در فاز 
۱۱ پارس جنوبـی بخشـی از دسـتاوردهای برجـام بود 
کـه طـی دو سـال بـا تمـام فـراز و نشـیب ها بـه ثمر 
نشسـت امـا از آنجا که بـه گفته هگل، تاریـخ همواره 
دو روی دارد یک بـار تـراژدی و بـار دیگـر کمـدی، 
زمانـه روی کمـدی خـود را بـه جهـان ارزانی داشـت 
ایاالت متحـده  بـه عنـوان رئیس جمهـور  و شـخصی 
روابـط  از  بویـی  کوچک تریـن  کـه  شـد  انتخـاب 
بین الملـل و اصـول نظـم جهانـی نبـرده بـود و گمان 
می کـرد کشـورداری همچـون بنگاه مسـتغالت تحت 

اسـت. مدیریتش 
انتخـاب دونالـد ترامـپ بـه عنـوان چهـل و پنجمیـن 
یـک  بـا  را  جهـان  ایاالت متحـده،  رئیس جمهـور 
وحشـت عظیـم از عـدم قطعیتی بـزرگ روبـه رو کرد.
او  کـه بـر پایـه شـعارهای پوپولیسـتی و عوام گرایانه 
و بـا ایـن عنـوان کـه اولویـت با آمریکاسـت، بر سـر 
کار آمـده بـود نـه برای سـاختن کـه بـرای فروریزش 
تمام دسـتاوردهای بشـری وارد کاخ سـفید شـده بود.
ترامـپ بـه همـراه مدیرانـش در بـدو ورود و در حالی 
کـه هیـچ برنامـه عملـی بـرای اداره دولـت نداشـتند 
فقـط یـک گزینـه را روی میـز خود قـرار دادنـد و آن 
هـم از بیـن بـردن هـر آنچـه در زمـان رئیـس قبلـی 

اتـاق بیضـی بـه سـرانجام رسـیده بود. 
قـرارداد  از  اقـدام  اولیـن  در  تحلیـف  از  بعـد  وی 
باعـث  کـه  شـد  خـارج  پاسـیفیک  ترنـس  تجـاری 
شـوک همگانـی گردیـد و در اقـدام بعـدی قـرارداد 

کـرد. اعـالم  ملغـی  را  پاریـس  محیط زیسـتی 
در بیـن حیـرت همگان، دونالـد ترامپ ایـن کازینودار 
و مقاطـع کار سـابق نـه بـرای ترمیـم رفتارهـا بلکـه 
راه  ایـن  در  قـدم  سـاختارها  تمـام  تخریـب  بـرای 
گذاشـته بـود و بـا هـر توئیتـی اقتصـاد جهانـی را بـا 

یـک ابهـام بـزرگ روبـه رو می کـرد.
وی کـه بـا حمایـت البـی اسـرائیل و اعـراب حاشـیه 
خلیج فـارس سـکاندار کاخ سـفید شـده بـود یکـی از 
برنامه هـای خـود را از بیـن بـردن توافـق هسـته ای 
بـا ایـران بیـان داشـت و همـواره در هـر فرصتـی از 
فاجعه بـار بـودن ایـن توافق سـخن به میان مـی آورد.
امـا آنچـه بـه دور از اوهـام و بـر روی زمیـن در حال 
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نشـانده و بـه نتیجـه برسـاند لذا بـه نظر می رسـد این 
مقولـه بـا توجه بـه آنکه شـرکت های اروپایـی  در امر 
حمل ونقـل دریایـی، بیمـه و کالس یـد طوالیی دارند 

نبایـد به شـرط خواسـتن زیاد مشـکل باشـد.
و امـا سـومین عامـل، تحریـم بانکـی اسـت زیـرا اگر 
بپذیریم نفت، شـاهرگ ارتزاق و کشـتیرانی، شـاهرگ 
واردات و صـادرات اسـت، بانـک مرکـزی بـه عنـوان 
متولـی پولـی، تنظیم کننـده روابـط دو عامـل دیگـر 
بـوده و اصـواًل در نبود پـول هیچ فعالیتـی قابل انجام 

. نیست
آمریـکا بـا توسـل بـه پـول جهـان روای دالر درصدد 
اسـت کـه بـا ایـن ابتـکار کـه هـر معاملـه  دالری از 
سیسـتم مالـی ایـن کشـور عبـور می کنـد بر سـر راه 
فعالیـت ایـران محدودیـت ایجـاد کنـد. هرچنـد ایـن 
یکـی از مهم تریـن عوامـل دسـت انداز اسـت امـا اگر 
بپذیریـم بعـد از سـقوط معاهـده برتـون وودز، ظهـور 
یـورو و قـدرت گرفتـن چیـن، ارزهای دیگـری نیز در 
بـازار قابـل داد و سـتد اسـت و اگـر ایـن سـخن وزیر 
امـور خارجـه انگلسـتان را پـس از خـروج ترامـپ از 
برجـام بـه یـاد آوریـم کـه اروپـا می توانـد از یـورو در 
مبادالتـش اسـتفاده کنـد می توان بـه ابتـکار جدیدی 
در جهـت حـل ایـن مشـکل رسـید هـر چنـد ایـن 
امکانـی سـخت اسـت و اصـواًل آمریـکا برای تسـلط 
پـول خـود بارها بـا اروپا با چالـش روبه رو شـده اما در 
دنیـای اقتصاد هـر اقدامی در صورت وجـود »امکان« 

قابـل تحقق اسـت.
آنچـه از پـس ایـن سـه عامل می تـوان نشـان داد آن 
اسـت کـه اگر بـه تئـوری عقل مـدرن که در بـاال به 
آن اشـاره شـد رجوع کنیم و اسـاس قواعـد بین المللی 
را در نظـر بگیریم بر اسـاس  شـرایط موجود » امکان 
» ادامـه برجـام وجـود دارد امـا بـاز هـم همـان  طـور 
کـه گفتـه شـد نباید بر اسـاس اوهـام نظـر داد و باید 
واقعیـت جهـان امـروز را پذیرفـت، بایـد پذیرفـت که 
تجـارت حـرف اول را می زنـد و کشـورها بـر اسـاس 
منافعشـان عمـل می کننـد حتـی اگـر ایـن منافـع از 

بیـن برنـده اسـاس حقـوق بین الملل باشـد.
برجـام بمانـد یـا نـه یـک آزمون بـزرگ بـرای جهان 
اسـت کـه تـا چـه میـزان می تـوان بـه توافق هـای 
بین المللـی اطمینـان داشـت و فرامـوش نشـود کـه 
یـک  بـه  رسـیدن  ملـل  سـازمان  تأسـیس  اسـاس 
مفاهمـه بـرای نیـل بـه صلـح و اشـتراک منافـع بود. 
حـال اگـر بـا هر تغییر در سـران قـرار بر آن باشـد که 
تعهـدات از بیـن روند شـرایط به ماقبـل جنگ جهانی 
دوم در جهـان بـاز خواهـد گشـت. جایـی کـه معاهده 
ورسـای از طـرف یکـی از طرفین نقض گردید و شـد 
آنچـه نباید می شـد. حـال جهـان نظاره گر رفتـار دول 
اروپایـی اسـت کـه آیا حیثیـت حقوق را که بر اسـاس 
واقعیـت مـدرن صورت بندی شـده نجـات خواهند داد 
و یـا خـود را بـه دسـت قضـاوت تاریخ خواهند سـپرد 
زیـرا همان  طـور که رئیس جمهـور قبلی آمریـکا باقی 
نمانـد، ترامـپ نیز برای همیشـه بـا دیوانه گری هایش 
دنیـای  در  را  تاریـخ  امـا  بـود  نخواهـد  مسـند  بـر 
مـدرن، دیگـر نـه فاتحـان کـه عاقـالن می نویسـند 
اسـت. تاریـخ  بشـر،  عقـل  دادگاه  بزرگ تریـن  و 

خوش بینـی بـه تضامیـن اروپایی ها بنگریـم و در کنار 
آن بی سـابقه ترین تحریم هایـی کـه هـدف ترامـپ و 
تیـم استراتژیسـت آن اسـت را در نظـر بیاوریـم سـه 
نکتـه در رأس آن قـرار دارد: اول تحریـم نفـت ایـران 
بـه عنـوان شـاهرگ ارتزاقـی کشـور کـه البتـه بـر 
اسـاس دسـتورالعمل کنگـره در سـال ۲۰۱3 هر ۱۲۰ 
روز یک بـار بایـد توسـط رئیس جمهور آمریکا بررسـی 
شـود کـه آیـا قیمـت نفت بـر منافع ایـن کشـور تأثیر 
گذاشـته اسـت یـا نه امـا این بـار یک امای بـزرگ بر 

سـر راه تحریـم نفـت ایران وجـود دارد.
اگـر در دوره قبـل عربسـتان تضمیـن می کـرد که در 
صـورت خـروج ایـران از بـازار، کمبـود حضـور  آن را 
جبـران خواهـد کـرد، در ایـن دوره کـه ایـران دنبـال 
نفـت ارزان قیمـت اسـت )زنگنـه نفت حـدود 6۰ دالر 
را معقـول و قابـل قبـول می داند( عربسـتان سـعودی 
بـه دو دلیـل بـه دنبـال نفـت گران قیمت اسـت؛ نفتی 
بـاالی ۱۰۰ دالر: اول آنکـه ایـن کشـور بـا کسـری 
بودجـه بیـش از ۱۰۰ میلیـارد دالری مواجـه اسـت و 
از سـوی دیگـر ایـن کشـور درصـدد آن اسـت کـه بر 
اسـاس طـرح از پیـش تعییـن شـده، سـهام شـرکت 
عظیـم آرامکـو را واگـذار کنـد و بـر همیـن اسـاس 
بـرای ارزنده تـر شـدن سـهام ایـن شـرکت نیازمنـد 
فزونـی یافتـن قیمـت نفـت اسـت بنابرایـن می تـوان 
بـا یـک برهان سـاده متوجه شـد چرا عربسـتان دیگر 
تمایلـی بـه تصاحب بـازار نفـت ایران نخواهد داشـت 
و البتـه بایـد در نظـر داشـت کـه بـر اسـاس مفاهمـه 
فریـز نفـت نیـز که در دو سـال پیـش به اجـرا در آمد 
میـزان ذخایـر اسـتراتژیک جهـان بـه میـزان قابـل 
توجهـی کنتـرل شـده اسـت لـذا ایـن مـورد می تواند 
یکـی از منافـذی باشـد کـه اتحادیـه اروپـا هم راسـتا 
بـا عربسـتان! بـرای جلوگیـری از تحریم نفتـی ایران 

دسـت به کار شـود.
دومیـن عامل تحریـم، حمل ونقل دریایی اسـت که بر 
اسـاس تئوری هـای دوران قبل از جنـگ جهانی دوم، 
اگـر کشـوری یـک هفتـه جلوی تـردد کشـتی هایش 
گرفتـه شـود فلـج خواهـد شـد هر چنـد جهـان امروز 
دنیـای 7۰ سـال پیـش نیسـت و ایـن عبـارت نیـز به 
تاریـخ سـپرده شـده اسـت امـا شـرایط این گـزاره نیز 
می توانـد بـا یـک ابتـکار مهم بـه نفـع اتحادیـه اروپا 
و ایـران بـه سـرانجام برسـد و آن اینکـه در بحـث 
حمل ونقـل دریایـی کارشناسـان ارشـد معتقدنـد سـه 
مقولـه یعنـی بیمـه، کالس رده بنـدی و امـور بنـدر 
می توانـد شـرایط کشـتیرانی را مهیـا کنـد یعنـی اگـر 
بیمه گرهـای اروپایـی و کالس هـای رده بنـدی حاضر 
بـه همـکاری بـا شـقوق حمل ونقـل دریایـی ایـران 
باشـند و بنـادر این کشـورها از پهلوگیری کشـتی ها با 
پرچـم ایـران جلوگیری نکنند مشـکلی پیـش نخواهد 
آمـد امـا مسـئله در بیمه گـران اسـت که سـهام دارانی 
آمریکایـی دارنـد امـا ایـن اولین بار نیسـت کـه چنین 
شـرایطی بـر سـر راه همـکاری کشـورهای اروپایـی 
بـا ایـران بـر سـر مقولـه حمل ونقـل دریایـی حـادث 
می شـود، پـس از برجـام و در فـاز اجرایـی نیـز بـرای 
افزایـش پوشـش بیمه گـران اروپایـی تـا سـقف یـک 
میلیـارد دالر نیـز سـهام داران آمریکایـی کلوپ هـای 

بین المللـی، نوعـی دسـت انداز ایجـاد کردند کـه البته 
ابتـکار این شـرکت ها تحدیـد شـرکت های آمریکایی 
پوشـش  بـرای  الزم  تضمیـن  و  عدم همراهـی  بـه 
کشـتی ها بـدون شـرکای آمریکایی بود کـه بر همین 
آمریکایـی  بیمه گـر  شـرکت های  الجـرم  و  اسـاس 
مجبـور بـه همراهـی شـدند. ایـن از آن قسـمت هایی 
اسـت کـه اقتصـاد می توانـد حرف خـود را به کرسـی 

تحریـم ایران بر سـر موضـوع برنامه 
بی سـابقه ترین  از  یکـی  هسـته ای 
سـر  بـر  اقتصـادی  محدودیت هـای 
جنـگ  پایـان  از  بعـد  کشـور  یـک 

جهانـی دوم بـود.

 ایـران پـس از برجـام بیـش از 4۰ 
در  خارجـی  فاینانـس  دالر  میلیـارد 

کـرد. جـذب  مختلـف  بخش هـای 
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و
به بهانه 10 اردیبهشت ماه روز ملی خلیج فارس؛

          خلیج فارس وطن 
                                وطن مادر ماست!

نيم نگاه

آموخته ایـم که »وطـن« جزیی از بدن و مادر ماسـت و 
خلیج فارس نیز بخشـی از این وطن اسـت و بر اسـاس 
ایـن حکـم قطعی کـه حقیقـت را نمی توان خریـد باید 
گفـت: ایـن حقیقـت مهـم را نیـز نمی تـوان در لـوای 
دالر از بیـن بـرد، زیـرا ایـن یـک تاریـخ اسـت و تاریخ 
را می تـوان بـه رأی خـود نوشـت، اما نمی تـوان کتمان 
کـرد و البتـه بایـد تصدیق کرد کـه چنیـن تاریخی که 
دوسـت و دشـمن بر حقیقتـش اذعان داشـته اند، امکان 

تغییـر ندارد.
»از فتوحـات )پیروزی هایـی( کـه در این سـنه )سـال( 
مبارکـه مطابـق احدی و ثلثیـن و الـف. )۱۰3۱ قمری( 
بـه نیـروی اقبـال قریـن حـال اولیـاء دولـت بـی زوال 
گردیـد، فتـح و تسـخیر بلده هرموز اسـت که به سـعی 
امام قلی  خـان امیراالمـرا فـارس بـه وقوع پیوسـت ... و 
در سـال گذشـته اشعاری شد )به شـعر درآورده شد( که 
بنابر ظهـور بی ادبی هـای فرنگیه پرتکالیـه )پرتغالی ها( 
مقیـم آنجـا ... امیراالمـرا مذکـور لشـکر بـه تادیـب 
)مجـازات( ایشـان فرسـتنده خود نیـز متعاقـب رفت ... 
در ایـن وقـت کـه فرنگیـه پـای از دایـره ادب بیـرون 
نهـاده بـه امـوری که بـه تحریر پیوسـت اقـدام نمودند 
... جماعـت انگلیسـی را اخبـار نمـوده ایشـان نیـز بـر 
حسـب وعـده آماده خدمت شـدند. القصـه امام قلی خان 
)سـربازان  فـارس  قاهـره  جنـود  بـا  شـعار  شـجاعت 
پیروزمندپـارس( متوجـه آن صوب )سـوی( گشـته خود 
در بنـدر گمبـرو که الیوم به بندرعباسـی موسـوم اسـت 
اقامـت کردنـد و افـواج قاهـره )سـپاهیان پیروزمنـد( از 
دریـا بـا کشـتی ها و سـفاین عبور نمـوده داخـل جزیره 
هرمـز شـدند ... القصـه بعـد از دو ماه و چنـد روز امتداد 
ایـام محاصـره و جنـگ و جـدال بـه نیـروی دولـت و 
اقبـال کـه همـواره قریـن حال ایـن دودمان واالسـت، 
قلعـه رفیـع بنیـان هرمـز کـه در متانـت و حصانـت 
شـهره جهـان و از کارنامه هـای نـادره فرنگیان اسـت، 
ُمسـخر اولیـای دولـت ابـد پیوند گردیـد ...، چـون خبر 
فتـح هرمـوز رسـید، جناب خانـی )امام قلی خـان( مورد 
تحسـین و آفریـن شـاه )عبـاس( و سـپاه گردیـد و آن 
خبـر بهجت  اثر بر مبـارزان قلعه گشـای رکاب همایون 
مبـارک و میمـون آمده در همـان روز قلعـه قندهار نیز 
بـه توفیـق کـردگار مفتـوح گشـت ... از هر طـرف که 
چشـم گشـایی نشـان فتـح ... و ز هر طـرف که گوش 

نهـی مـژده ظفر«۱
 ۱۰ اردیبهشـت ۱۰۰۱ شمسـی در پی جنگ بین ایران 
و قـوای پرتغالـی که بنادر جنـوب و جزیره هرمـز را در 
تصـرف خود داشـتند، تنگه هرمـز و جزایـر پیرامون آن 
از زیـر یـوغ قـوای بیگانـه خـارج شـد و در همیـن روز 

اگـر بپذیریـم کـه تا پیـش از ظهور اسـالم مناطقی که 
امروز امارات، قطر و عربسـتان سـعودی نـام دارد تحت 
حکومـت ایـران بـوده و بـا نبـوت پیامبـر اعظـم از زیر 
یـوغ خـارج شـدند و بـا نـدای رهایی بخش اسـالم این 
بخـش مهـم جهان، چـون بـرادر در کنار هـم و با یک 
آییـن زیسـت کردنـد و می کننـد، اما امـروز و بـا توجه 
بـه تقسـیمات به وجود آمـده بعد از جنـگ جهانی دوم، 
اقلیـم هر خطـه برای خـود حکم حاکمیت ملـی، دینی 
و هویتـی را بـازی می کنـد و از ایـن روسـت کـه مـا 
امـروز بـرای بیان اهمیـت ایرانمان از لغـات دینی بهره 

می گیریم.
خلیج فـارس ایـن نگیـن فیـروزه ای رنـگ انگشـتری 
فـالت مرکـزی خاورمیانـه از دیربـاز از آن ایرانیان بوده 
و از آنجـا کـه ایـران به عنـوان یک کل واحـد غیرقابل 
کتمـان اسـت و همـان  طور کـه جزایر سـه گانه تحت 
مالکیـت ایران اسـت خلیج فـارس نیز به همیـن نام در 

ماند. جهان خواهـد 
ایـن از آموزه هـای ماسـت کـه وطـن جزیـی از بدن و 
مـادر ماسـت و خلیج فـارس نیـز بخشـی از ایـن وطن 
اسـت و بـر اسـاس ایـن حکـم قطعـی کـه حقیقـت را 
نمی تـوان خریـد بایـد گفـت: ایـن حقیقت مهـم را نیز 
نمی تـوان در لـوای دالر از بیـن بـرد، زیـرا ایـن یـک 
تاریـخ اسـت و تاریـخ را می تـوان به رأی خود نوشـت، 
امـا نمی تـوان کتمـان کـرد و البتـه بایـد تصدیـق کرد 
کـه چنیـن تاریخی که دوسـت و دشـمن بـر حقیقتش 

اذعـان داشـته اند امـکان تغییر نـدارد.

پی نوشت:
1- تاريخ عالم آرای عباسی

  

نیـز بنـدر گمبـرون بـه پاسداشـت شـاه عباس صفـوی 
بـه بندرعبـاس تغییـر نـام داد و حـال پـس از سـده ها 
و بـا گسـتاخی برخـی کشـور های حاشـیه ایـن خلیـج 
مهـم، دولـت جمهوری اسـالمی ایـران ایـن روز را روز 
ملـی »خلیج فـارس » نام گـذاری کـرد، امـا ایـن تمـام 
تاریخچـه ایـن خطـه مهم جهان نیسـت کـه روزگاری 
امپراتوری هـای بزرگـی، چـون انگلسـتان معتقـد بودند 
یکـی از سـه نقطـه حیاتـی بـرای کنتـرل کل تجارت 
جهـان اسـت و آنچه از تواریخ بر می آید پیشـینه ضرب 
ایـن مـکان به این نـام در متون یونانـی همچون کتاب 
مشـهور »آناکسـیماندر« و یـا در »جهان بطلیموسـی« 
نیـز ایـن نقطـه به این نام کتابت شـده اسـت و نشـان 
از آن دارد که سـکونت قوم پـارس در اطراف این خلیج 
و تحـت این خطه قرار داشـته اسـت. بنابرایـن آنچه در 
ایـن اثنـا بیش از پیـش مورد توجـه باید قـرار گیرد آن 
اسـت کـه نام ایـن خطه بـدون اقامـه هیچ اسـتنتاجی 
خلیج فـارس اسـت، امـا آنچه امـروز این نـام را بیش از 
پیـش مـورد توجه قرار داده آن اسـت که عـده ای رند از 
فضـای مسـموم تبلیغات جهانی اسـتفاده سـوء کرده و 
در صـدد آن هسـتند تـا نام ایـن خلیج را بعـد از قرن ها 

بـه نام مجعـول تغییـر دهند.
اگرچـه خلیج فـارس بیش از هـر چیز در بُعـد اقتصادی 
مهـم می باشـد و بـه لحـاظ آنکـه بزرگ تریـن منبـع 
انـرژی جهان در این منطقه اسـت بزرگ ترین شـاهراه 
حمـل مـواد نفتی جهان نـام دارد و همین امـر برخی را 
بـه صرافـت انداخته اسـت تا بـا زر و زور و بـا تغییر نام 
ایـن خلیـج مهـم مدیریـت آن را نیز در عمل به دسـت 
گیرنـد، امـا آنچـه مهـم و حیاتـی اسـت آن اسـت کـه 
خلیج فـارس بخشـی از هویـت ملـی ما ایرانی هاسـت.
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معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی ایران در گفت وگو با پیام دریا:

طرح های آبادانی مکران
 روی کاغذ باقی مانده است

سـواحل مکـران و منطقـه اسـتراتژیکی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان اگر چـه از اسـتعدادهای بی شـماری برخوردار اسـت اما 
ایـن اسـتعدادها کمتـر مـورد توجـه مسـئوالن اجرایـی قـرار می گیـرد. ایـن در حالی اسـت کـه وظایـف و اختیارات هـر یک از 
وزارتخانه هـا، سـازمان ها و نهادهـا در ارتبـاط بـا آبادانـی مکـران مشـخص اسـت اما متأسـفانه کمتـر گام عملی از سـوی آنها 
برداشـته شـده اسـت. در ایـن میـان ارتـش جمهوری اسـامی ایـران به ویـژه نیـروی دریایـی تاش هـای قابل تقدیـری در 
آن منطقـه انجـام داده  اسـت. امیـر دریـادار دکتـر حبیب ا... سـیاری معـاون هماهنگ کننـده ارتش جمهـوری اسـامی ایران در 
گفت وگـو بـا پیام دریـا فعالیت هـای انجـام شـده توسـط نیـروی دریایـی ارتش جمهـوری اسـامی ایـران را تشـریح می کند.

چـه مزایـا و امتیازاتـی در سـواحل مکـران 
نهفتـه اسـت کـه مـــورد تـــوجه ارتـش 
جمهـوری اسامی ایـــران بــه خصـوص 

نیـروی دریایـی قـرار گرفـت؟
 سـواحل مکـران مهم تریـن نقطـه و بهتریـن سـاحل 
رهبـری  مقام معظـم  کـه  همان طـور  اسـت.  کشـور 
فرمودنـد کشـور از سـواحل مکـران بـه چهـار گوشـه 
جهـان مرتبـط می شـود. هـر کشـوری کـه از منافـع 
دریـا آگاه باشـد قطعـاً ارزش بـاالی آن را هـم می داند. 
متأسـفانه طـی سـال های گذشـته نسـبت بـه اهمیـت 

دریـا غفلت شـده اسـت.
حـدود سـال های ۸6 و ۸7 تدبیـر رهبـر معظـم انقالب 
مبنـی بـر اسـتقرار در سـواحل مکران جهـت حضور در 
دریای آزاد مطرح شـد. بر این اسـاس پیشـرفت کشـور 
بـر اسـاس دریا محـوری در دسـتور کار قـرار گرفت. با 
ایـن هـدف کـه بـا اسـتقرار در سـواحل مکـران زمینه 
آبادانـی و اسـتقرار جمعیـت در این منطقه فراهم شـود 
و امکانـات اسـتقرار صنایـع بـه ویـژه صنایـع آب بـر، 
توسـعه بنـادر، فرودگاه، جـاده و ریـل و ... را مهیا کنیم. 

همچنیـن با حضـور در آب هـای آزاد تا مـدار ۱۰ درجه 
و برقـراری امنیـت در دریاهـا آبادانی نیز به دسـت آید.
بـه دنبـال تدبیـر مقام معظـم رهبـری هـزاران نفـر از 
کارکنـان نیـروی دریایـی به همـراه خانـواده در منطقه 
مکـران مسـتقر شـدند در حالـی کـه ایـن منطقـه بـا 
محدودیـت و محرومیت هـای بسـیاری مواجـه اسـت.

نحوه استقرار نیروها چگونه بود؟
کارکنـان نیـروی دریایی بـا حداقل امکانـات در منطقه 
مکـران مسـتقر شـدند و سـپس سـاخت و سـاز آغـاز 
شـد. نیـروی دریایـی ارتش جمهـوری اسـالمی ایران 
منطقـه  در  بـزرگ  شـهرک  دو  پایه گـذاری  حـال  در 
جاسـک و کنـارک و دو شـهرک کوچک تـر در مکران 
و پسـابندر اسـت. عـالوه بـر ایـن در سـایر نقـاط ایـن 
منطقـه نیـز پایگاه هـای مربوط بـه ایـن مناطق جهت 
انجـام مأموریت، مسـتقر اسـت. نیـروی دریایـی ارتش 
همچنیـن در حـال احـداث موج شـکن، اسـکله، اماکن 
اداری و بهداشـتی در منطقـه اسـت. ایـن اماکـن در 
نقاطی سـاخته شـده اند کـه مـردم بتواننـد بهره برداری 

الزم را داشـته باشـند. هم اکنـون فـرودگاه هـم فعـال 
اسـت اما متأسـفانه سـایر سـازمان ها همـکاری الزم را 

جهـت انجـام پـرواز بـه صـورت مسـتمر ندارند.
بـه هر حال اسـتقرار نیـروی دریایی ارتـش در آب های 
آزاد نتایـج ارزشـمندی را بـه همـراه داشـته اسـت. بـه 
بـا حضـور در  ارتـش  نیـروی دریایـی  عنـوان مثـال 
آب هـای آزاد و بـه واسـطه امنیتـی کـه در خلیـج عدن 
برقـرار کرده اسـت هم اکنـون به عنوان نیـروی دریایی 

راهبـردی در جهـان شـناخته می شـود.

جمهـوری  ارتـش  ترتیـب  ایـن  بـه  پـس 
اسـامی ایـران راهبـرد مقام معظـم رهبری 
در منطقـه مکـران را کاماً اجرا کرده اسـت؟

بلـه، ارتـش علی رغـم تمـام محدودیت هـا ۱۰۰ درصد 
در ایـن زمینـه گام برداشـته اسـت. بـرای مثـال ارتش 
شـهرک های ۱۲۰۰ واحـدی را در جاسـک و کنـارک 
دارد.  ادامـه  سـازها  و  سـاخت  ایـن  و  اسـت  سـاخته 
هم اکنـون جاسـک و کنارک به واسـطه حضـور ارتش 
در منطقـه تغییـرات بسـیاری داشـته اسـت. مـردم این 
مناطـق نیـز علی رغـم محرومیـت و محدودیـت برای 

توسـعه، همـکاری بسـیار خوبـی دارند.

چـرا سـایر ســـازمان ها همـکاری مؤثـری 
ندارند؟

 رئیـس دبیرخانـه توسـعه سـواحل مکران معـاون اول 
رئیس جمهـور اسـت. ایـن دبیرخانه باید طی سـال چند 
جلسـه برگـزار کنـد و وزرای ذی ربط گـزارش کار خود 
را در خصـوص توسـعه سـواحل مکـران ارائـه کنند. در 
ایـن دبیرخانـه تقسـیم کاری هـم میـان ۱۰ وزارتخانه 
صـورت گرفته اسـت. امـا انتظـار این اسـت طرح های 

روی کاغـذ بـه اقـدام و عمل تبدیل شـود.

آیـا عملیـات اجرایـی طرح هـای اقتصـادی 
هـم در منطقـه آغـاز شـده اسـت؟

در حـال حاضـر یـک کارخانـه پتروشـیمی در مکـران 
در حـال ایجـاد اسـت کـه حرکـت بسـیار خوبی اسـت 
امـا انتظـار مـی رود سـایر وزارتخانه هـای مرتبـط نیـز 

نيم نگاه



شماره 250 91فروردین و اردیبهشت  1397 

 در حـــــال حاضـر يـک كارخانه 
حـال  در  مکـران  در  پتروشـيمی 
بسـيار  حركـت  كـه  اسـت  ايجـاد 
خوبـی اسـت امـا انتظـار مـی رود 
سـاير وزارتخانه هـای مرتبط نيز 
هم زمـان سـاير اقدامـات را انجـام 

دهند.

هم زمـان سـایر اقدامـات را انجـام دهنـد.

پیشـرفت  عـدم  در  دولـت  منابـع  کمبـود 
اسـت؟ مؤثـر  انـدازه  چـه  تـا  برنامه هـا 

ایـن سـؤال بایـد از دولـت پرسـیده شـود بـه هـر حال 
نیـروی دریایـی هـم با کمبـود منابع مواجه اسـت اما با 
همیـن منابع محـدود کار را انجـام می دهـد. امیدواریم 

در سـایر بخش هـا هـم همیـن اتفـاق رخ دهد.

کـه  دارد  وجـود  قــانونی ای  اهــرم  آیــا 
اجـرای طرح هـای  بـه  ملـزم  وزارتخانه هـا 

باشـند؟ خـود 
بـه نظر نمی رسـد. متأسـفانه جلسـات دبیرخانه توسـعه 
سـواحل مکران سـر موعد تشکیل نمی شـود و گزارش 

کار چندان مشـخصی هم ارائه نشـده اسـت.
قطعاً کسـانی که شـناخت بیشـتری از دریا دارند بیشتر 
به این مسـئله می اندیشـند کـه منطقه مکـران باید هر 
چـه زودتـر آبـاد شـود و توسـعه یابـد. توسـعه سـواحل 
مکران در پیشـرفت دریامحور کشور بسـیار مهم است.

همان طـور کـه قبـاًل هـم گفتـه شـده کلیه شـهرهای 
مهـم دنیـا در کنـار دریـا بنا شـده اند. اما در کشـور ما از 
۲5 شـهر مهـم کدام  یک در کنار سـواحل بنا شـده اند؟ 
اگر طرح ملی توسـعه سـواحل مکران بـه معنای واقعی 
پیـش بـرود کشـور در ابعـاد مختلـف رشـد می کنـد.

آیـا نیروی دریایـی ارتش تجربیـات خود در 
خصوص سـواحل مکـران را در اختیار سـایر 

حوزه هـا قرار داده اسـت؟
تحقیقـات  مـا  کارگـروه  و  دبیرخانـه  جلسـات  در 
از  همچنیـن  کرده ایـم.  ارائـه  را  خـود  تجربیـات  و 
بخش هـای مختلـف جهـت بازدیـد از پروژه هـا دعوت 
و همیـاری خواسـته ایم. آنهـا کمـک  از  و  نموده ایـم 

از  حتـی جهـت فرهنگ سـازی، گروه هـای مختلفـی 
اسـاتید دانشـگاه ها، خیرین مدرسه سـاز، اصحـاب هنر، 
نویسـندگان و دانش آمـوزان از سـواحل مکـران بازدیـد 

کرده انـد کـه ایـن طرح هنـوز هـم ادامـه دارد.

بـه نظـر می رسـد کلیـه هزینه هایـی کـه در 
سـاخت بنـادر صـورت گرفتـه اسـت هیـچ  
گونـه تأثیـری در پسـکرانه نداشـته اسـت 
گویـا وزارت راه و شهرسـازی برنامه هایی را 
در ایـن زمینـه آغاز کـرده اسـت، اطاعی از 

ایـن برنامه هـا داریـد؟
اطالعـی در ایـن خصـوص نـدارم. امـا امیـدوارم توجه 
الزم صـورت گیـرد زیـرا ایـن طـرح یـک طـرح ملـی 
اسـت کـه بـازده فوری هـم نـدارد امـا می تـوان نتایج 

آن را بـه صـورت مسـتمر مشـاهده کـرد.
متأسـفانه در جهـت توسـعه ایـن منطقـه، غفلت شـده 
اسـت و در صـورت ادامـه، آیندگان در مـورد ما قضاوت 
می کننـد همان طـور که ما گذشـتگان خـود را قضاوت 

می کنیم.
اگر طرح توسـعه مکران به درسـتی اجرا شـود و چرخه 
زندگـی در ایـن منطقـه بـه گـردش درآید یـک تمدن 

نکنیم بسـیاری از کشـورهای آسـیای میانـه در آرزوی 
داشـتن چنین سـواحلی هسـتند.

در همیـن خصـوص بسـیاری از کشـورهای 
محصـور در خشـکی از کشـورهای مرتبـط 
بـا سـواحل درخواسـت می کننـد بخشـی از 
سـواحل آنهـا را اجـاره کننـد در ایـن زمینه 
برآورد شـده اسـت در صورت اجـاره، ما هم 
می توانیـم حـدود 15 میلیـارد دالر در مرحله 
اولیـه درآمد کسـب کنیم. آیا مشـکل امنیتی 

وجـود دارد؟
امنیـت برقـرار اسـت و بـرای سـرمایه گذاری هیچ مانع 

ندارد. امنیتی وجـود 

غفلت از دریا تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟
فقـط بـا یـک حرکـت ملـی غفلـت از دریـا بـه پایـان 
پاسـخگو  آن  در  کـه همـه  ملـی ای  می رسـد. طـرح 
باشـند. ظرفیـت و نیروی هـای متخصص کشـور برای 
آبـاد کـردن سـواحل و مناطـق دریایی محدود نیسـت. 
بنابرایـن اگـر یـک طـرح ملـی وجـود داشـته باشـد و 
همـه موظـف و جوابگو باشـند قطعاً مناطق و سـواحل 

دریایـی توسـعه پیـدا می کنـد.

برخـی از نماینـدگان مجلس بحث تشـکیل 
وزارت دریانـوردی را مطـرح کرده انـد حـال 
سـؤال این اسـت کـه آیا مشـکل غفلـت از 

دریا، بروکراسـی اسـت؟
خیـر، البتـه اینکـه فعالیـت ارگان هـای دریایـی به یک 
مؤلفه تبدیل نمی شـود درسـت اسـت. بایـد تصمیماتی 
کـه در خصـوص مسـائل بخـش دریـا گرفته می شـود 
عملـی، منطقـی و در یک جهـت باشـد. در حال حاضر 

هـم ایـن کار امکان پذیر اسـت.

ایجـاد  حـال  در  امـارات  می شـود  گفتـه 
گـذرگاه جدیـدی بـرای عبـور کشـتی ها در 
منطقـه خلیج فـارس اسـت تـا نیاز بـه عبور 
از تنگه هرمـز کمتـر شـود نظـر جنابعالی در 

ایـن خصـوص چیسـت؟
نقـاط  مهم تریـن  از  یکـی  تنگه هرمـز  و  خلیج فـارس 
دنیاسـت. آنهـا می تواننـد مسـیر خـود بـه سـمت تنگه 
هرمـز را تغییـر دهنـد امـا نمی تواننـد خلیج فـارس را 

دهند. تغییـر 
خوشـبختانه همـواره اقتدار جمهوری اسـالمی ایران در 
منطقه خلیج فارس طی سـالیان گذشته به اثبات رسیده 
اسـت و در آینـده نیـز این اقتـدار وجود خواهد داشـت.
بیـش از ۲5۰۰ نـام خلیج فـارس بـه عنوان بحـر پارس 
در تاریـخ ثبـت شـده اسـت. حتـی در مصـر خیابانی به 
نـام خلیج فارس وجـود دارد. جمال عبدالناصـر در زمان 
ملـی کردن کانال سـوئز گفت: »از افتخارات اسـت که 
امـروز مدیترانـه و اقیانـوس اطلـس را بـه خلیج فـارس 

متصـل کردم«.
و  هسـت  بـوده،  خلیج فـارس  همـواره  خلیج فـارس 

بـود. خواهـد 

دریایـی در ایـن منطقه احیا می شـود و کشـور می تواند 
بـه خوبی از سـواحل خود بهـره ببرد.

دولـت در الیحـه بودجـه سـال 97 رقمـی 
معـادل 1۰۰ میلیـون دالر به منظور توسـعه 
سـواحل مکـران اختصـاص داده اسـت آیـا 
تاکنـون رقمـی از ایـن محل پرداخت شـده 

است؟
صحبت هایـی شـده اما هنـوز مبلغی به نیـروی دریایی 

پرداخت نشـده است.

ریشه این ناهماهنگی کجاست؟
مشـکل، بی توجهـی بـه سـواحل مکـران اسـت. اگـر 
مسـئوالن حـوزه دریـا، تمـدن و منافـع حاصـل از دریا 
را بشناسـند و همراهـی کننـد می تـوان علی رغـم تمام 
محدودیت هـا و محرومیت هـا اقدامـات بهتـری انجـام 

داد.

بـا توجـه به مشـکات بیکاری که در کشـور 
وجـود دارد چرا سـرمایه گذاری ها به سـمت 
مکـران هدایـت نمی شـود و چـرا تا بـه حال 
از فرصـت سـرمایه گذاری خارجی اسـتفاده 
نکرده ایـم در حالـی کـه مجلـس نیـز مجوز 
منطقـه  در  را  سـرمایه گذاری  از  اسـتفاده 

مکـران صـادر کرده اسـت.
خارجـی  سـرمایه گذاری  فرصت هـای  از  می تـوان 
در ایـن منطقـه اسـتفاده کـرد همـان طـور کـه دیگـر 
کشـورها از ایـن فرصت ها اسـتفاده کرده انـد. فراموش 
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تحليلگر ارشد بيمکو در گفت وگو با پيام دريا:

اجرای قانون سوخت 2020 
مهم ترین رخداد صنعت کشتیرانی است

] گفت وگو: فاطمه مونسان [  

اجرایـی شـدن قانون سـوخت با سـولفور کمتـر از ۰/5 درصـد در سـال 2۰2۰، جنگ 
تجـاری پکـن – واشـنگتن و دیجیتالـی شـدن صنعـت کشـتیرانی از جملـه مباحـث 
اساسـی ای اسـت کـه ذهـن بسـیاری از فعاالن حـوزه دریـا را به خـود مشـغول کرده 
اسـت. در همیـن راسـتا پیام دریـا مصاحبـه اختصاصـی را بـا پتر سـند تحلیلگر ارشـد 

بیمکـو ترتیـب داده اسـت، گزیـده ای از ایـن گفت وگـو را می خوانیـد.
گفتنی اسـت بیمکـو بزرگ ترین انجمـن بین المللی کشـتیرانی در سـال 19۰5 میادی 
در کپنهـاگ دانمارک تأسـیس شـد. ایـن انجمن بیـش از  21۰۰ عضو از 12۰ کشـور 

جهـان را در اختیار دارد.
 بیمکـو سـطح وسـیعی از خدمـات را بـرای اعضـای خـود شـامل مالـکان، اپراتورها، 

مدیـران، کارگـزاران و نماینـدگان ارائـه مـی دهد.

در  فـراوان،  قوس هـای  و  کـش  از  پـس 
نهایت کشـورهای عضو در اجاس سازمان 
جهانـی دریانـوردی )IMO( به اسـتراتژی 
اولیـه پنـج سـاله کاهـش انتشـار گازهـای 
گلخانـه ای از سـوی کشـتی ها چـراغ سـبز 
نشـان دادنـد، ایـن تصمیم گیـری را چگونه 

ارزیابـی می کنیـد؟
پاسـخ مثبت همگانی به اسـتراتژی پنج سـاله کاهش 
انتشـارات گازهـای گلخانـه ای نقطه عطفی در مسـیر 
کاهـش  بـرای  کشـتیرانی  جهانـی  صنعـت  تـالش 
انتشـار گازهـای گلخانـه ای و آلودگـی محیط زیسـت 
بـه شـمار می آیـد. صنایـع دیگـر نیـز می تواننـد در 
جهـت تحقـق هدف حفـظ سـالمت محیط زیسـت از 
ایـن اقـدام الهـام گرفتـه و بـا یـک برنامـه مـدون به 

جلـو حرکـت کنند.
اگرچـه توافـق مذکـور بسـیار جاه طلبانـه اسـت امـا 
غیرممکـن هـم نخواهـد بـود. بـرای اینکـه بتـوان پا 
را فراتـر از هـدف فعلـی گذاشـت و بـه از بیـن رفتـن 
کامـل گازهـای گلخانـه ای اندیشـید، نیـاز مبرمـی به 
تکنولـوژی  و  تحقیـق  زمینـه  در  سـرمایه گذاری ها 

وجـود دارد.
بیمکـو نیـز بـا دیدگاه بـه کارگیری اقدامـات عملی و 
قابـل اجرا در صنعت کشـتیرانی، در یـک فضای برابر 

و منصفانـه وارد میدان خواهد شـد.
قانـون  مـی رود الزم االجـرا شـدن  انتظـار 
سـوخت بـا سـولفور کمتـر از ۰/5 درصد از 
سـال 2۰2۰ هزینه هـای بیشـتری را بـرای 
مالـکان کشـتی و خطـوط کشـتیرانی همراه 
داشـته باشـد، در ایـن مـورد چـه نظـری 

راه حـل  بهتریـن  ایـن  بـر  عـاوه  داریـد؟ 
پیـش روی خطـوط کشـتیرانی جهـان برای 

پیـروی از قانـون جدیـد چیسـت؟
قانون اسـتفاده از سـوخت با سـولفور ۰/5 درصد یکی 
و  کشـتیرانی  صنعـت  بـرای  رخدادهـا  مهم تریـن  از 
کل جهـان محسـوب می شـود. البتـه از طـرف دیگـر 
تمامـی خطـوط کشـتیرانی بایـد اصـل مهـم هزینه و 
اینکـه چگونـه بـا آن کنـار بیاینـد را در نظـر بگیرنـد. 
ایـن قانـون یکـی از پـر هزینه تریـن قوانینـی خوانده 

می شـود کـه تاکنـون بـه اجـرا درآمده اسـت.
تک جـداره،  تانکرهـای  تدریجـی  حـذف   همچنیـن 
بـر  را  هنگفتـی  هزینـه  کـه  اسـت  دیگـری  قانـون 

می کنـد. تحمیـل  کشـتیرانی  صنعـت 
 بیمکـو همـراه چند سـازمان دیگر در هفتـاد و دومین 
دریایـی  محیط زیسـت  از  حفاظـت  کمیتـه  جلسـه 
 )MEPC( طـرح ممنوعیـت حمـل نفـت سـیاه بـا 
سـولفور بیـش از ۰/5 درصـد را مطـرح کـرد. موافقت 
 MEPC بـا ایـن طـرح، کمـک قابـل توجهـی بـه 
بخـش کنتـرل و بازرسـی کشـتی ها جهـت اجـرای 

شـدیدتر قانـون سـوخت ۲۰۲۰ خواهـد کـرد.
از آنجایـی کـه سـولفور یک عامـل آزاردهنـده محلی 
 ،۲۰۲۰ سـوخت  قانـون  اجـرای  می آیـد،  شـمار  بـه 
کاهـش آلودگی هوا مرتبط با سـولفور را در شـهرهای 
پرجمعیـت کـه در امتداد مناطق اصلی کشـتیرانی قرار 
دارنـد بـه ارمغـان خواهـد آورد امـا در مقابل، داسـتان 
گازهـای گلخانه ای متفاوت اسـت چرا که انتشـار این 
گازهـا در جهـان آزاردهنـده محسـوب می شـوند، بـه 
ایـن معنی کـه تأثیر آنهـا در همه جا احسـاس خواهد 
شـد. فـارغ از اینکـه درکدام منطقه منتشـر می شـوند.

انتخـاب بهترین راه حـل برای پیـروی از قانون ۲۰۲۰ 
نیـز بسـتگی بـه عواملـی ماننـد نـوع کشـتی های در 
اختیـار، الگوهـای تجـاری و همچنین روشـی که آنها 
اسـتقرار پیـدا می کننـد، خواهد داشـت. جامعـه آماری 
کوچکـی از مالـکان کشـتی تصمیم به سـرمایه گذاری 
بـرای نصـب اسـکرابرها گرفته اند، برخی دیگـر نیز بر 
روی سـوخت دریایـی بـا سـولفور پایین فکـر می کنند 
و تعـدادی دیگـر نیز سـوخت LNG را گزینه راه حل 

می دانند. برتـر 
وقتـی از یـک طرف جنبه هـای اقتصادی در پسـاپرده 
نصـب اسـکرابرها و از سـوی دیگـر افزایـش بالقـوه 
تفاوت قیمت سـوخت بانکرینـگ را در نظر می گیریم، 
بـه نظـر می رسـد کـه نصـب اسـکرابرها یـک راه حل 
اقتصـادی پایـدار و البتـه هزینه بر اسـت، بـا این وجود 
شـاهد آن هسـتیم که بسـیاری از شـرکت ها به سمت 
راه حـل غیراسـکرابرها متمایـل شـده اند، بـه عبـارت 
دیگـر آنهـا بـه گزینه های سـوخت با سـولفور پایین و 

سـوخت LNG فکـر می کنند.
ملـزم  کشـتی ها  آیـا  جنابعالـی،  نظـر  بـه 
هسـتند تا بـه برخی تجهیـزات جدید مجهز 

شوند؟
سـوخت  گزینه هـای  مالـکان،  کـه  زمانـی  بلـه، 
 LNG و نصـب اسـکرابرها را انتخـاب کنند، تجهیز 
کشـتی های موجـود و یـا سـاخت کشـتی ها بـا برخی 

تجهیـزات جدیـد الزامـی خواهـد بـود.
بـازار حمل ونقـل دریایـی ایـران را چگونـه 
ارزیابـی می کنیـد؟ برجـام چـه تأثیـری بـر 

این بازار داشت؟
بـه دنبـال اعمـال تحریم هـا بـازار حمل ونقـل دریایی 
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ترخیـص کاال از گمـرک بنـدر اسـت.
را صـرف  زیـادی  تـالش  بیمکـو  دیگـر  گامـی   در 
استانداردسـازی داده های کشـتی در سـایه مشـارکت 
ایـن  تمـام  اسـت.  سـازمان Shipdex کـرده  بـا 
از  روز  بـه  و  جدیـد  مهارت هـای  مسـتلزم  پروژه هـا 

سـوی دریانـوردان خواهـد بـود.
و  اتوماتیـک  کشـتی های  ماجـرا،  دیگـر  سـوی  در 
بدون سرنشـین سـبب ایجـاد نگرانی هایـی در صنعت 
کشـتیرانی و به ویژه در میان دریانوردان شـده اسـت. 
ایـن سـؤال ذهـن بسـیاری را به خـود مشـغول کرده 
اسـت کـه آیـا بـه دنبـال دیجیتالـی شـدن نیـازی به 
داشـتن پرسـنل پاسـخگو و مسـئول در آینـده وجـود 
خواهـد داشـت؟ پاسـخ بـه ایـن سـؤال مثبـت اسـت. 
امـا آینـده تفاوت هایـی را بـا امروز خواهد داشـت، چرا 
کـه هم نیـاز بـه مهارت های جدیـد وجـود دارد و هم 

اینکـه صـف پرسـنل بایـد کوتاه تر شـود.
ناگفتـه نمانـد در حـال حاضـر قانـون IMO اجـازه 
تـردد کشـتی های بـدون سرنشـین در دریاهـای آزاد 

نمی دهـد. را 
از آن غافـل شـد خطـر  نبایـد   نکتـه دیگـری کـه 
دنبـال دیجیتالـی  بـه  حمـالت سـایبری اسـت کـه 
شـدن با سـرعت بیشتری صنعت کشـتیرانی را تعقیب 
خواهـد کـرد. سـه سـال پیـش، بیمکـو بـه نمایندگی 
ابتـکار  یـک  پیشـگام  کشـتیرانی،  انجمن هـای  از 
امنیـت سـایبری شـد و هم اکنون نیـز بـه آن می بالد. 
دسـتورالعمل های امنیـت سـایبری کشـتی ها بـه طور 

رایـگان از سـایت بیمکـو قابـل دسترسـی اسـت.

ایـران بـه طور گسـترده ای تحت تأثیر قـرار گرفت. در 
نقطـه مقابل، اجرایی شـدن برجام یـک گام بزرگ در 
مسـیر درسـت بـود. به طـوری که نه فقـط حمل ونقل 
دریایـی ایـران بلکـه صنعت جهانـی کشـتیرانی نیز از 
آن منفعـت بـرد. برجـام بی شـک دریچه هـای حضور 

دوبـاره ایـران در بازارهـای بین المللی را گشـود.
 شـایان ذکر است کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران 
بـه عنوان یکـی از اعضـای بیمکو نقش پیشـگامی را 
در منطقـه بـر عهـده دارد. افـزون بـر این بنـادر ایران 
از پتانسـیل باالیـی بـرای مشـارکت در توسـعه ایران 

برخوردارند.
جنـگ تجـاری آمریکا بـا چین چـه تأثیری 
بـر بخش هـای مختلف بـازار شـامل تانکر، 

کانتینـر و فلـه بر جـای خواهد گذاشـت؟
قطعـًا هـر گونـه جنـگ تجـاری کـه جهانی شـدن را 
محـدود کنـد بـه پیکـره صنعـت کشـتیرانی آسـیب 
وارد خواهـد کـرد. در حـال حاضـر جنگ تجـاری بین 
دو کشـور چیـن و آمریـکا کـه در اکثـر بخش هـای 
کشـتیرانی ردپـای بزرگـی دارند، این صنعـت را درگیر 
خواهـد کـرد امـا آنچه مسـلم اسـت اینکـه هیچ یک 
از طرفیـن، برنـده از میدان بیـرون نخواهنـد آمد. چرا 
کـه عـالوه بـر قیمت هـای باالتـر، کیفیـت پایین تر و 
تنـوع کمتـر در محصـوالت چیز دیگری عایـد این دو 
کشـور در منازعـات تجـاری اخیـر نخواهـد کـرد. این 
امیـد مـی رود کـه هـر چـه زودتر عمـر ایـن جنگ به 

برسـد. پایان 
بـا همـه این اوصاف بـه طور کلی شـاهد تأثیر محدود 
این جنگ بر بازار تانکر حمل نفت خام هسـتیم. سـویا 

یکـی از مهم تریـن کاالهایـی اسـت کـه تحـت تأثیر 
جنـگ تجـاری پکن- واشـنگتن قـرار خواهـد گرفت.
 بـه دنبـال اعمـال تعرفه هـای گمرکـی بـر واردات 
سـویای آمریـکا، خریـداران چینـی دسـت تقاضـا بـه 
کـرد،  خواهنـد  دراز  دیگـری  عرضه کننـده  سـمت 
مسـئله ای کـه خطـوط تجـارت سـویا را تحت الشـعاع 

خـود قـرار می دهـد.
در حال حاضر بالتکلیفی در بازار کشـتیرانی مشـاهده 
می شـود. تغییـرات در قیمـت سـویا نیـز تأثیـر دیگـر 

آشـفتگی حاکـم بـر تجـارت این محصول اسـت.

 چـه المان هایـی بـرای صنعـت کشـتیرانی 
دیجیتالـی الزم و ضـروری هسـتند؟ افزون 
بـر ایـن، آیـا بـه دنبـال دیجیتالـی شـدن، 
تهدیـدی نیـروی کار را دنبـال خواهد کرد؟
همـان  طـور کـه Papagiannopoulos رئیـس 
بیمکـو می گویـد: مـا هم اکنـون در مرحلـه ای قـرار 
داریـم کـه مجبور به صـرف هزینـه بـرای تکنولوژی 
هسـتیم. امـا قبـل از همـه بایـد ابتـدا هـدف خـود را 
بـه همـراه  اینکـه  از  اگـر تصویـر واضحـی  بدانیـم. 
دیجیتالـی شـدن بـه چـه چیـزی می خواهیم برسـیم، 
نداشـته باشـیم قطعـًا محکـوم بـه فقیرتـر شـدن و 
یـک  عنـوان  بـه  بـود.  خواهیـم  بیشـتر  سـردرگمی 
مثـال بـارز از اینکـه صنعـت کشـتیرانی باید در سـایه 
تکنولـوژی و دیجیتالـی شـدن بـه هـدف متمرکـزی 
بیمکـو  پـروژه  راه انـدازی  بـه  می تـوان  بیندیشـد، 
و شـرکا اشـاره کـرد. ایـن پـروژه بـه دنبـال کاهـش 
۸۰ درصـد حجـم کاری و تشـریفات اداری در طـول 
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نقش گردشگری فرهنگی
 در تعامل بین ملل جهان

 ،cultural tourism یـا  فرهنگـی  گردشـگری 
ترکیبـی سـهل و ممتنع اسـت گرچه شـاید ابتـدا این 
گونـه بـه نظـر نیایـد، زیـرا همگی بـر ایـن باوریم که 
هـم بـا معنـای گردشـگری و هم بـا معنـای فرهنگ 

بـه خوبی آشـنا هسـتیم.
اگـر از فـردی سـؤال شـود فرهنـگ را تعریـف کنید؟ 
وقـت پاسـخ دادن بـه ایـن سـؤال مکـث می کنـد و 
نتیجـه  ایـن  بـه  را  مـا  و  نمی دهـد  درسـتی  جـواب 
می رسـاند کـه ایـن کلمـه بـه ظاهـر آشـنا مفاهیـم 
بسـیار وسـیعی دارد. روش ها و زمینه هـای پیونددهنده 
رفتـار و کـردار و روابـط اجتماعـی تا سـیمای خارجی 
و کلـی نهادهـای یـک جامعـه، شـیوه  زندگـی و حتی 
معمـاری و زبـان و منابـع تفکـر، سـنن و باورهـا و 
تصـورات و پسـندها و بـه طـور کلـی نحـوه زیسـتی 
یـک جامعـه، در تعریـف فرهنگ بیان می شـود. توجه 
بـه دیدگاه هـای تئوریسـین های جامعه شـناختی مانند 

فرهنگـی زمینـه آشـنایی بـا ارزش هـای فرهنـگ را 
فراهـم می کنـد. امـروزه در دنیای مدرن، گردشـگری 
از حالـت انتخابـی خـارج شـده و جـزء الینفـک رفتار 
مـردم جوامـع شـده اسـت. به طـور کلی گردشـگری 
بـر  ادلـه  همیـن  و  نیسـت  ممکـن  فرهنـگ  بـدون 
اسـت  کافـی  فرهنگـی  گردشـگری  پدیـده  اهمیـت 
زیـرا ضمن آشـنایی بـا فرهنگ هـای مختلـف، زمینه 
ارتبـاط و تعامـل آنهـا را به وجـود می آورد. بـه همین 
جهانـی  سـازمان  دسـت اندرکاران  از  یکـی  جهـت 
گردشـگری در سـمینار پاریـس اعالم کرد که مسـئله 
اساسـی قـرن بیسـت و یکم بـرای پدیده گردشـگری 
»فرهنگ« اسـت و گردشـگری بـدون فرهنگ وجود 

ندارد.
بـا  مقصـد،  یـک  بـه  عزیمـت  هنـگام  گردشـگران 
فرهنـگ آن محـل آشـنا می شـوند و از ابتـدای ورود، 
تعامـالت فرهنگـی بیـن گردشـگران و جامعـه مقصد 

  ] مونا ايزدبخش [ 

جمیـز وسـت، رالیـف لینتـون، کاردینر، هرسـکوئیس، 
رادکلیـف بـراون و ... بیانگـر آن اسـت که ایـن کلمه 
بـه ظاهـر سـاده اواًل در تعریف با چـه اختالف نظراتی 
روبـه رو اسـت و ثانیـًا چه حـوزه وسـیعی از پیرامون ما 

را شـامل می شـود.
بـه  فرهنگـی  گردشـگری  ترکیـب  میـان  ایـن  در 
انواعـی مانند گردشـگری میراث، گردشـگری هنری، 
گردشـگری شهری، گردشـگری روستایی، گردشگری 
قومـی یـا بومـی، گردشـگری فرهنگـی عامه پسـند یا 
معاصـر و گردشـگری خـالق قابـل تقسـیم اسـت که 
مشـارکت فعال تـر گردشـگران در مقاصد گردشـگری 
و تعامـل میـان میزبـان و مهمـان را شـکل می دهـد.

در پیونـد بـا مقولـه فـوق طـرح دیـدگاه پارسـونز کـه 
گردشـگری را نوعـی فعالیـت عالـی تفریحـی بـرای 
فـرار موقـت از کانـون ارزش هـا می دانـد، می توانـد 
مـا را بـه ایـن نتیجـه سـوق دهـد کـه گردشـگری 
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آغـاز می شـود و از آنجـا کـه می دانیـم فرهنـگ بـه 
واسـطه کنـش متقابـل بـا دیگـران تحـرک می یابد و 
بازتفسـیر می شـود، گردشـگری به یکی از شـیوه های 

کنـش فرهنگـی تبدیـل می شـود.
وجـود  بمانـد  مغفـول  نظـر  از  نبایـد  آنچـه  امـا 
فرهنگ هـای  و  سـو  یـک  از  تدافعـی  فرهنگ هـای 
تهاجمی از سـوی دیگر اسـت که اختالفـات فرهنگی 
عمیقـی را بیـن گردشـگر و جامعـه مقصـد بـه وجـود 

مـی آورد.
گاهـی اوقـات ایـن اختالفـات، ریشـه در هنجارهـای 
فرهنگـی دارد کـه جامعه به لحاظ اعتقـادی و رفتاری 
تأییـد می کنـد و به هیچ وجه حاضر نیسـت خدشـه ای 
بـه آن وارد شـود، مخصوصـًا زمانـی کـه تفاوت هـای 
فرهنگـی گردشـگران و جامعـه مقصـد بیشـتر باشـد. 
از جملـه آنهـا تفـاوت در ارزش هـای فرهنگی اسـت. 
نگرش هـا نسـبت بـه یکدیگـر عامـل دیگـری اسـت 
کـه بـر تعامـل گردشـگر و جامعـه مقصـد تأثیرگـذار 
اسـت، نگرش هـا می توانـد در زمینه هـای مختلـف و 
بـه صـورت مثبـت یـا منفـی باشـد مانند نگرشـی که 
جامعـه مقصـد نسـبت بـه گردشـگران یـک شـهر یا 
یـک کشـور خـاص دارد کـه در صـورت مثبـت بودن 
باعـث ایجـاد تعامـل بیشـتر و در صورت منفـی بودن 
مانعـی بـرای تعامـل می شـود. مثـال ملمـوس در هر 
دو طیـف می توانـد تعامـالت بیـن ترکیـه و ایـران در 
حـوزه گردشـگری و یـا حضـور گردشـگران ایرانـی 
در کشـورهای غربـی و رویکـرد مـردم ایـن جوامـع 
باشـد. در واقـع شـباهت فرهنگـی در ایجـاد تعامـل 
بیـن گردشـگران و جامعـه مقصـد تأثیـر زیـادی دارد 
کـه هـر چـه شـباهت فرهنگـی بیشـتر باشـد بـه تبع 
می تواننـد  بهتـر  مقصـد  جامعـه  و  گردشـگران  آن 
یکدیگـر را درک کننـد. بـرای تعامـل فرهنگی موفق 
در  پیـام  تبـادل  چگونگـی  از  بایـد  رضایت بخـش  و 
آیین هـا  غیرکالمـی  و  کالمـی  رفتارهـای  سـطوح 
و آداب  و رسـوم نـام بـرد، ماهیـت روابـط اجتماعـی 
کـه شـامل حقـوق و انتظـارات و شـکل گیری روابـط 
دوسـتانه اسـت یـا شـیوه زندگـی که افـراد خـود را از 
طریـق رفتـار مشـخص، برقـراری رابطه بـا دیگران و 
محیـط فیزیکی درک می کنند، آگاهی داشـته باشـیم. 
البتـه می دانیـم فرهنگـی پویاسـت کـه توانایی کنش 
فرهنگی را دارا باشـد و از طرف دیگر احترام گردشـگر 
بـه فرهنـگ جامعه مقصد اسـت کـه می توانـد راهبرد 

مناسـبی برای گسـترش گردشـگری باشـد.
تعامـل  نـوع  هـر  در  فرهنـگ  آنکـه  سـخن  کوتـاه 
بشـری بـه ویـژه تعامـل گردشـگران و جامعـه مقصد 
نقـش بسـزایی ایفـا می کنـد، فرهنـگ هم بـه عنوان 
جاذبـه گردشـگری عمـل می کند و هم موجـب ایجاد 
عاملـی  اینکـه  و هـم  بـرای سـفر می شـود  انگیـزه 
مؤثـر در تمـاس بیـن افـراد اسـت از ایـن رو بررسـی 
و شـناخت تفاوت هـای میـان فرهنگی و لحـاظ آن در 
برنامه ریـزی توسـعه گردشـگری این امـکان را فراهم 
بـه  را  فرهنگـی  مثبـت  اثـرات  بتـوان  کـه  می کنـد 
حداکثـر رسـاند و راهبردهـای جلوگیـری از تعارضات 
و ایجـاد تعامـالت سـازنده بیـن گردشـگران و جامعه 

مقصـد را بهتـر طراحـی کرد.

به منظور توسـعه توریسـم در سـواحل مکران ۱7 نقطه 
از اراضی سـاحلی و مسـتعد با قابلیت سـرمایه گذاری در 
صنعـت گردشـگری شهرسـتان های چابهـار و کنارک 

انتخاب شـده اند.
علیرضـا جالل زایـی مدیـرکل اداره میـراث فرهنگـی، 
و  سیسـتان  اسـتان  گردشـگری  و  صنایع دسـتی 
بلوچسـتان در گفت وگـو بـا خبرنـگار مانا ضمـن اعالم 
این مطلب اظهار داشـت: به منظور توسـعه گردشـگری 
در سـواحل مکـران، برنامه ریزی های جامعی در سـطح 
اسـتانی و ملی صورت گرفته اسـت. یکـی از مهم ترین 
ایـن برنامه توسـعه ظرفیـت اقامتی در شهرسـتان های 
سـاحلی اسـتان بـه منظور اسـکان گردشـگران ورودی 

به سـواحل مکـران بوده اسـت.
وی خاطرنشـان سـاخت: بـه همیـن جهـت سـاخت 
دو  و  دو سـتاره  یـک هتـل  دو هتـل چهـار سـتاره، 
مهمان پذیـر در شهرسـتان چابهار صورت گرفته اسـت.
در  اقامتـی  مجموعـه  چهـار  ایجـاد  از  همچنیـن  وی 
شهرستان های چابهار و کنارک خبر داد و بیان داشت: این 
مجموعه های اقامتی هم اکنون در دسـت سـاخت اسـت.
جالل زایـی در ادامـه بـه ایجـاد ۱۸ دسـتگاه اقامتـگاه 
بوم گـردی در محدوده شهرسـتان چابهـار و دو اقامتگاه 
بوم گـردی در شهرسـتان کنـارک بـه منظـور افزایـش 
ظرفیـت اقامتـی در سـواحل دریـای عمان اشـاره کرد.
ایـن مقـام مسـئول در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، 
منظـور  بـه  کـه  برنامه هایـی  دیگـر  از  شـد:  یـادآور 
در  هم اکنـون  مکـران  سـواحل  توریسـم  توسـعه 
حـال اجرایـی شـدن اسـت می تـوان بـه ایجـاد چهـار 
مجموعـه گردشـگری در سـواحل چابهـار- کنـارک با 

کـرد. اشـاره  بخش خصوصـی  سـرمایه گذاری 
جالل زایـی همچنیـن از ایجـاد چهار مجموعـه دهکده 
سـاحلی در شهرسـتان های چابهار و کنارک با اسـتفاده 

از اعتبـارات بخش دولتـی خبر داد.
به گفتـه مدیـرکل اداره میراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
ایـن  بلوچسـتان،  و  سیسـتان  اسـتان  گردشـگری  و 
دهکده هـای سـاحلی در مناطـق سـاحلی رمیـن، دریـا 

بـزرگ، درک و کنـارک احـداث می شـوند.

مدیرکل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان:

گردشگری در 17 نقطه سواحل مکران
 توسعه می یابد

وی در ادامـه گفته هـای خـود از انجـام مطالعـات الزم 
جهـت شناسـایی ظرفیت هـای گردشـگری چابهـار – 
کنـارک از سـواحل زرآباد تا گواتر خبـر داد و گفت: این 

مطالعـات هم اکنـون به اتمام رسـیده اسـت.
وی اذعان داشـت: پیشـنهاد ۱7 نقطه از اراضی ساحلی 
مسـتعد با قابلیت سـرمایه گذاری در صنعت گردشگری 
واقـع در شهرسـتان های چابهار و کنـارک جهت حضور 
سـرمایه گذاران بخش خصوصی نیز مطرح شـده اسـت.

جالل زایـی بـا بیـان اینکه ایـن اراضـی در مجموع 5۲ 
کیلومتـر مربع وسـعت دارنـد، بیان کرد: پیشـنهاد حفظ 
کاربـری ایـن نقـاط به شـرکت مشـاور مربوطـه اعالم 

شـده تا ایـن امـر مدنظر قـرار گیرد.
وی بـا اشـاره به اینکه میـراث فرهنگی و آثـار تاریخی 
موجود در سـواحل مکـران از جاذبه های مهم منطقه در 
جذب بیشـتر گردشـگر محسوب می شـوند، خاطرنشان 
سـاخت: در همیـن راسـتا حفـظ و مرمت آثـار تاریخی 

سـواحل مکـران با جدیـت در حال انجام اسـت.
به گفتـه مدیـرکل اداره میراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، مرمـت 
سـاختمان پسـت چابهـار و مرمـت حفاظتی سـاختمان 

گمـرک چابهـار انجام شـده اسـت.
این مقام مسـئول در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان به 
مرمـت قلعـه پرتغالی ها واقـع در شهرسـتان چابهار نیز 
اشـاره کـرد و گفـت: این پـروژه در قالب دو فاز شـامل 
مرمـت شاه نشـین و بـرج و باروهـا و نیـز سـاماندهی 

اطـراف قلعـه اجرایی خواهد شـد.
جالل زایـی همچنیـن بـه نقـش مهـم صنایع دسـتی 
اذعـان  اشـاره کـرد و  منطقـه در رونـق گردشـگری 
داشـت: در جهـت رونـق هـر چه بیشـتر صنایع دسـتی 
ساحل نشـینان دریـای عمـان، احـداث کارگاه آمـوزش 
صنایع دسـتی در دسـتور کار اداره کل میـراث فرهنگی، 
صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان قـرار گرفته اسـت.
وی تأکیـد کـرد: عملیـات اجرایـی سـاخت دو کارگاه 
آمـوزش صنایع دسـتی در شهرسـتان چابهار آغاز شـده 
اسـت کـه هم اکنون ایـن پروژه ها با پیشـرفت فیزیکی 

۱5 درصـدی همراه هسـتند.
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قــانون سوخت 2020 
و محدویت های جهانی

نيم نگاه

سـازمان جهانـی دریانـوردی )IMO( قانونـی را تصویـب کـرده که بـر طبق آن 
  )Sulphur Content( از ابتـدای ژانویـه سـال 2۰2۰ درصـد گوگـرد موجـود
در تمامـی سـوخت های مصرفـی کشـتی ها بایـد بـه مقـدار کمتـر از ۰/5 درصد 
کاهـش پیدا کنـد. با اجـرای این قانون مقدار اکسـید سـولفوری که در اتمسـفر 
منتشـر می شـود بـه مقـدار قابـل توجهی کاهـش پیـدا کرده کـه باعث انتشـار 
کمتـر گازهـای گلخانه ای خواهد شـد و سـامت زیسـت محیطی خصوصـاً برای 

سـاکنان اطـراف بنـادر را به همـراه خواهد داشـت.

] كاپيتان آرش شوق نيان [
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تاریخچه
از حـدود سـال ۱۹6۰ سـازمان IMO پـروژه بررسـی و کاهـش مواد زائـد و تأثیرات 
آن بـر محیـط را در دسـتور کار قـرار داد کـه تبعات آن ضمیمه شـماره 6 کنوانسـیون 
مارپـول )Marpol( در سـال ۱۹۹7 بـود که برای کاهش آلودگـی هوا در نظر گرفته 

شـده بود.
بـه طـور کلـی ضمیمـه شـماره 6 مارپـول بـه دنبال کنتـرل و کاهـش مـواد مضر در 

آلودگـی هـوا و محیط زیسـت اسـت کـه شـامل مـوارد زیر می باشـد:
- کنترل اکسیدهای سولفور SOx؛

- کنترل اکسیدهای نیتروژن NOx؛
- کاهش گازهای گلخانه ای- مواد تخلیه ازن  Ozone  depleting substances؛

- ترکیبات آلی فرار
Volatile Organic Compound؛

.Incineration آلودگی ناشی از سوزاندن مواد زائد کشتی ها -
اعمـال محدودیـت مـوارد فـوق از تاریـخ ۱۹ مـی ۲۰۰5 میـالدی اجباری شـده ولی 

کمـاکان اصالحیه هـا و ضمائـم متعـددی بـه آن الحاق شـده اسـت.
در خصوص اکسیدهای سولفور که بحث موردنظر است، اصالحات به شرح ذیل می باشد:

- حداکثر مقدار سولفور در سوخت های مصرفی 4/5 درصد تا قبل از ژانویه ۲۰۱۲؛
- حداکثر مقدار سولفور 3/5 درصد بعد از ژانویه ۲۰۱۲؛

- کاهش مقدار سولفور به کمتر از ۰/5 درصد از ابتدای ژانویه ۲۰۲۰ ؛ )نمودار ۱(
همـان  طـور کـه مالحظه می شـود در حـال حاضر مقـدار سـولفور نباید بیـش از 3/5 
درصـد باشـد امـا از ابتدای ژانویـه ۲۰۲۰ این رقم بایـد به کمتـر از ۰/5 درصد کاهش 
یابـد. الزم بـه ذکر اسـت با توجه به مدت زمـان باقی مانده و در نظـر گرفتن امکانات، 
سـوخت های موجـود، تولید و ظرفیت پاالیشـگاه ها، تمهیدات اساسـی و سـریعی باید 
اعمـال شـود. ایـن قانـون کـه بـه ۲۰۲۰ معـروف اسـت در سـال ۲۰۰۸ بـه تصویب 
اعضـا رسـیده اگرچـه در آن موقـع اعـالم شـده بود کـه بایـد بررسـی های گوناگونی 
در خصـوص قطعیـت تاریـخ اجـرا انجام شـود اما در آخرین جلسـه کمیتـه حفاظت از 
محیط زیسـت )MEPC( در اکتبـر ۲۰۱6 تأکیـد بر آن شـده اسـت کـه تاریخ اجرای 

قانون همان سـال ۲۰۲۰ باشـد.
مطلـب دیگـری کـه در اینجـا بایـد به آن اشـاره کرد این اسـت که اعمـال این قانون 
بـه صـورت شـدیدتر از سـال ۲۰۱۰ در نقـاط مختلـف جهـان شـروع شـده اسـت به 
طـوری کـه در منطقـه بـه اصطالح "کنتـرل انتشـار" که شـامل کشـورهای دریای 
بالتیـک، دریـای شـمال، آمریـکای شـمالی و مناطقـی از دریـای کارائیب می شـود و 
بـه اختصـار ECA نامیـده شـده اسـت )Emmision Control Area(. )طبق 
نمودار ۲( از ابتدای سـال ۲۰۱5 مصرف سـوخت با مقدار سـولفور کمتر از ۰/۱ درصد 
در ایـن مناطـق اجبـاری شـده اسـت. همچنیـن همیـن محدودیـت در بنـادر اروپایی 
دریـای مدیترانـه نیـز اعمـال می شـود و از ابتـدای سـال ۲۰۱6 بـه تدریـج در بنـادر 
مختلـف کشـور چیـن نیز بـا محدودیت مقدار سـولفور کمتـر از ۰/5 درصد اجرا شـده 
اسـت. بـا گسـترش مناطق تحـت نفوذ، طبـق برنامه ریزی انجـام شـده در اول ژانویه 
۲۰۱۹ ایـن قانـون بایـد در تمامـی مناطق و بنادر کشـور چین اجرا شـود کـه می توان 
گفـت آمادگـی مقدماتـی و نشـان دهنده تالش هـا برای همسـو شـدن با قوانیـن و از 

جملـه آنهـا قانون ۲۰۲۰ می باشـد )نمـودار ۲(

راه های جایگزین موجود
- اسـتفاده از سوخت LNG یا سوخت های با احتراق پایین )IGF Code(، متانول؛

- نصـب و راه انـدازی سیسـتم هایی کـه بتوانـد درصـد سـولفور موجـود را در مقطـع 
خروجـی )Exhaust( بر اسـاس اسـتانداردهای الزم بـه درصد مورد نیاز برسـاند. در 
 " Exhaust Gas Cleaning System" ایـن خصوص دسـتگاه هایی بـه نـام
یـا "Scrubbers" وجـود دارنـد کـه بـه دلیـل هزینـه نصـب و نگهـداری زیـاد با 

اسـتقبال روبه رو نشـده است.

تبعات یا جریمه های در نظر گرفته شده
در ایـن خصـوص هنـوز فرمول ثابـت یا جریمه محاسـباتی ارائه نشـده و حل و فصل 
و بررسـی آن به سـازمان بنادر کشـورها و کشـورهای صاحب پرچم واگذار شده است.

مشکات پیش رو )شکل 1(
- عدم پاسـخگویی و کمبود امکانات موجود برای تهیه سـوخت سـولفور کمتر از ۰/5 
درصـد بـا توجه بـه نیـاز پیش بینی شـده، ظرفیـت پاالیشـگاه ها، وجود زیرسـاخت ها 

و ... در مناطـق مختلف؛
- نیاز به سـرمایه گذاری سـریع و داشـتن برنامه ریزی در جهت تحقق اسـتانداردهای 

نظر؛ مورد 
- افزایـش هزینه هـای مالـکان کشـتی ها با توجه بـه تفاوت قیمت سـوخت که در هر 
تـن حـدود 3۰۰ دالر می باشـد. ایـن رقـم در بعضی مناطـق حتی به حـدود 5۰۰ دالر 

هـم می رسـد که بـاال رفتن کرایـه حمل را بـه دنبال خواهد داشـت.

نتیجه گیری
بنابرایـن بـا توجـه بـه مـوارد بیـان شـده نیـاز مبـرم و آنـی در سـرمایه گذاری و 
برنامه ریـزی در ایـن خصـوص الزم بـه نظر می رسـد تـا در تاریـخ اعالم شـده بتوان 
مطابـق بـا اسـتانداردها حرکـت کـرد در غیـر این صورت بـر طبق آخریـن اعالم نظر 
در کنفرانـس IMO در سـال ۲۰۱7 "کشـتی هایی کـه نتوانند موارد قانـون ۲۰۲۰ را 
در موعـد اعـالم شـده رعایـت کننـد، شـامل کشـتی هایی می شـوند که حـق فعالیت 
دریانـوردی ندارنـد و یـا بـه عبـارت دیگـر Unseaworthy محسـوب می شـوند.

نمودار 1 -  قانون جهانی کاهش سولفور:
میزان سولفور مجاز در سوخت در مناطق خارج از ناحیه کنترل انتشار

نمودار 2 – توافق IMO در جهت  کاهش آلودگی اتمسفر ناشی از کشتی ها:
میزان سولفور مجاز در سوخت در مناطق کنترل انتشار

شکل 1 – آماده سازی برای قانون 2۰2۰
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