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  پرچــم مصلحتــی بــه این معناســت 
ــاری،  ــتی تج ــک کش ــب ی ــه صاح ک
ــه  ــری ب ــور دیگ ــود را در کش ــتی خ کش
ــر  ــور را ب ــم آن کش ــانده و پرچ ــت رس ثب

فراز کشتی خود به اهتزاز درآورد.
امــروزه بیــش از نیمــی از کشــتی های 
تجــاری دنیــا )بــر حســب تنــاژ( از پرچــم 
ــا،  مصلحتــی اســتفاده می کننــد. لیربی
نــاوگان  بزرگرتیــن  پانامــا  و  باهامــا 
ــی را  ــم مصلحت ــتی های دارای پرچ کش

ــد. ــار دارن در اختی
بــا  ملوانــان  تجــاری  اتحادیه هــای 
رویــه اخــذ پرچــم مصلحتــی ســخت 
بین املللــی  فدراســیون  مخالف انــد. 
اســت  نهادهایــی  از  یکــی  ملوانــان 
پرچــم  به کارگیــری  بــا  به شــدت  کــه 
آن  و  مــی ورزد  مخالفــت  مصلحتــی 
از  بهره کشــی  بــرای  ابــزاری  تنهــا  را 
کارگــران و خــودداری از اجــرای موازین 
بهداشــتی می دانــد. بــرای رفــع ایــن 
ــل«  ــاط اصی ــزوم وجــود »ارتب مشــکل؛ ل
ــان کشــور صاحــب پرچــم و کشــتی  می
امــری ســت کــه در »کنوانســیون دریای 
آزاد )۱۹۵۸(« بــه آن اشــاره شده اســت. 

ــوان بین املللــی دادگســرتی در رأی  دی
کمیتــه  اساســنامه  دربــاره  مشــورتی 
ــی  ــازمان میان دولت ــی »س ــی دریای ایمن
رصِف   )۱۹۶۰( دریایــی«  مشــورتی 
ــت  ــور را جه ــک کش ــتی در ی ــِت کش ثب
برخــورداری از تابعیــت آن کشــور کافــی 
دانسته اســت، امــا از نظــر فدراســیون 
ــل«  ــاط اصی ــان »ارتب ــی ملوان بین امللل
بنــا بــه تعریــف کنوانســیون ملــل متحــد 
در مــورد حقــوق دریاهــا در وضعیــت 
در  نــدارد.  وجــود  مصلحتــی  پرچــم 
مــورد  در  متحــده  ملــل  »کنوانســیون 
ــه  ــن رابط ــتی ها« )۱۹۸۶( ای ــت کش ثب
این گونــه تعریــف شــده کــه؛  اصیــل 
ــد از  ــتی بای ــده کش ــت ثبت کنن اواًل دول
ــال  ــرای اع ــری ب ــی مؤث ــروی دریای نی
قوانیــن خــود بــر کشــتی های متبوعــش 
برخــوردار باشــد و ثانیــًا بخــش قابــل 
ــاع  ــه اتب ــتی ب ــت کش ــی از مالکی توجه
آن دولــت تعلــق داشــته یــا بخــش قابــل 
مالحظــه ای از کارکنــان کشــتی تابعیت 
آن دولــت را داشــته باشــند. البتــه ایــن 
شــدن  الزم االجــرا  بــرای  کنوانســیون 
نیازمنــد تصویــب ۴۰ دولــت اســت کــه  

۲۵درصــد از تنــاژ جهانــی کشــتی ها 
را دارا باشــند و ایــن امــر هنــوز محقــق 

نشده اســت.
مؤلفــه  از  يکــی  تابعیــت،  موضــوع 
ــوردی  ــت دريان ــن در صنع ــای بنیادي ه
حقوقــی  ابعــاد  اســت.  کشــتیرانی  و 
فعالیــت کشــتی در عرصــه بیــن املللــی 
آن  تابعیــت  بــا  مســتقیم  ارتبــاط  در 
اســت کــه بــا ثبــت در يــك کشــور و 
برافراشــن پرچــم آن تحقــق مــی يابــد. 
ــم  ــای پرچ ــتی و اعط ــت کش ــط ثب رشاي
ــل  ــورها و اص ــوق کش ــره حق ــز در زم نی

ــت. ــده اس ــه ش ــی پذيرفت ــن امللل بی
ــت  ــه تابعی ــت ک ــن اس ــئله اي ــا مس  ام
قاعدتــًا مســتلزم وجــود ارتبــاط و پیونــد 
اعطاکننــده  بیــن  حقیقــی  و  واقعــی 
تابعیــت و دريافــت کننــده آن اســت. 
ــه  امــا کشــورها تابعیــت خــود را فقــط ب
ــه  ــد بلک ــی دهن ــی من ــخاص حقیق اش
بــه اشــخاص حقوقــی و کشــتی هــا نیــز 
اعطــا مــی کننــد. ســؤال ايــن اســت کــه 
آيــا در صــورت فقــدان پیونــد واقعــی بین 
کشــور )صاحــب پرچــم( و کشــتی مــی 
ــده  ــت اعطاش ــايی تابعی ــوان از شناس ت
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تابعیتــی  خــودداری کــرد؟ چــرا کــه 
ــا  ــود، ب ــی ش ــا م ــخاص اعط ــه اش ــه ب ک
تابعیتــی کــه بــه کشــتی داده مــی شــود 
هــای  شــباهت  ماهیــت،  لحــاظ  بــه 
بنیاديــن دارنــد امــا در تبعــات عملــی آن 
بســیار بــا يکديگــر متفــاوت انــد. تبعاتی 
کــه عــدم شناســايی تابعیــت اعطاشــده 
بــه اشــخاص خصوصــی در پــی دارد بــه 
هیــچ عنــوان بــا تبعــات عــدم شناســايی 
تابعیــت اعطاشــده بــه کشــتی هــا قابــل 
مقايســه نیســت. اختــالل در تابعیــت 
کشــتی مــی توانــد جريــان تجــارت بیــن 
نهايــت  و در  و جابجايــی کاال  امللــل 
اقتصــاد جهانــی را بــه مخاطــره انــدازد.

دریاهــای  حقــوق  کنوانســیون های 
را  تکالیــف  ایــن   ۱۹۸۲ و   ۱۹۵۸
پرچــم  صاحــب  کشــور  عهــده  بــر 

: ند شــته ا ا گذ
ــم  ــه پرچ ــتی هایی ک ــه کش ــت کلی »ثب
اعــال  برافراشــته اند،  را  کشــور  آن 
ــور اداری،  ــر در ام ــدار و نظــارت مؤث اقت
فنــی و اجتاعــی کشــتی ها، اتخــاذ 
اقدام هــای الزم جهــت برقــراری امنیــت 
در دریــا، جلوگیــری از تصــادف، کاهش 
زیســت  محیــط  آلودگــی  کنــرتل  و 
دریایــی و اتخــاذ قوانیــن و مقــررات و 
ــاز  ــورد نی ــات م ــم آوردن امکان ــز فراه نی
جهــت دســتیابی بــه معیارهــا، قواعــد و 
مقــررات و رویه هایــی کــه مــورد پذیــرش 
و  رعایــت  تضمیــن  و  هســتند،  عــام 

ــا.« ــرای آن ه اج
کشــتی  مالــکان  ديگــر،  ســوی  از 
ــود  ــتی خ ــه کش ــد ک ــی دهن ــح م ترجی
ــت آزاد  ــه ثب ــوم ب ــورهای موس را در کش
کــه قوانیــن ســختگیرانه ای در مــورد 

ثبــت نداشــته و اساســًا عضو بســیاری از 
کنوانســیون مهــم در زمینــه کشــتیرانی 
نبــوده و ملــزم بــه اجــرای آنهــا نیســتند، 
ايــن  در  کشــتی  ثبــت  کننــد.  ثبــت 
کشــورها امــکان فعالیــت آنهــا در عرصــه 
کشــتیرانی بیــن املللــی را فراهــم مــی 
ســازد بــدون اينکــه حاکمیــت و کنــرتل 
مؤثــری از ســوی کشــور صاحــب پرچــم 
ــی  ــد واقع ــود و پیون ــال ش ــا اع ــر آنه ب
ــته  ــود داش ــن دو وج ــن اي ــی بی و حقیق

ــد. باش
فقــدان پیونــد واقعــی بیــن کشــتی 
و کشــور صاحــب پرچــم باعــث عــدم 
اعــال حاکمیــت و کنــرتل مؤثــر بــر 
رهگــذر،  همیــن  از  و  شــده  کشــتی 
بســیاری از مقــررات بیــن املللــی در 
حقــوق  و  نقــض  کشــتیرانی  زمینــه 
کشــورهای ســاحلی تضییــع مــی شــود. 
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  امیــر دریــادار شــهرام ایرانــی روز 
شــنبه ۲۲بهمــن در مراســم رومنایــی 
ــان  ــه شــهید دریاب ــاب زندگــی نام از کت
اظهــار  در ســنندج  باینــدر  غالمعلــی 
کــرد: بــه روح پرفتــوح امــام راحــل و 
و  می فرســتیم  درود  انقــالب  شــهدای 
ــده  ــه دهن ــم ادام ــه بتوانی ــم ک امیدواری

مسیر متعالی انقالب اسالمی باشیم.
کــرد:  خاطرنشــان  ایرانــی  دریــادار 
امــروز روز بســیار بزرگــی بــرای همــه 
ایرانیــان اســت و همــه دنیــا چشمشــان 

بــه امــروز و روزهــای دیگــر اســت.
وی افــزود: امــروز امنیــت مــا در وســط 
ــرار اســت و  ــروزی دشــمنان برق آتــش اف
ــار جــان  ــا نث ــت ب ــع امنی ــازان مداف رسب
خویــش از ایــن امنیــت دفــاع می کننــد.

دریــادار ایرانــی در ادامــه ســخنان خود 
اظهــار کــرد: هــر کشــوری کــه مــرز آبــی 
نداشــته باشــد در خفگــی ژئوپولیتیکــی 
اســت و امــروز نعمــت دسرتســی بــه 
ــران  ــت ای ــال مل ــامل ح ــای آزاد ش آب ه
شــده اســت و می توانیــم بــه رسارس دنیــا 

دسرتســی داشــته باشــیم.
وی ترصیــح کــرد: مــردم کردســتان بــه 
وطــن پرســتی و والیــت مــداری مشــهور 
بــوده و هســتند و شــهید باینــدر نیــز بــا 
تکیــه بــر آموزه هــای دینــی و حــس وطــن 

پرســتی در مقابــل متجــاوزان ایســتاد.
وی خاطرنشــان کــرد: نیــروی دریایــی 
امــروز بــا بهــره منــدی از تــوان و دانــش 
داخلــی و بهرتیــن تجهیــزات نظامــی 
ــظ  ــور حاف ــت کش ــن امنی ــار تأمی در کن

ــت. ــز اس ــور نی ــاد کش ــت اقتص امنی
وی بــه دســتاوردهای بــزرگ ایــن نیــرو 
ــن  ــه دورتری ــت: ورود ب ــرد و گف ــاره ک اش

امنیــت  تأمیــن  و  جهــان  دریاهــای 
محموله هــای دریایــی کشــور از مبــدأ تــا 
مقصــد و بــر افراشــن پرچــم پــر افتخــار 
کشــورمان حاصــل از خــود گذشــتگی 
ــن  ــی ای ــروی دریای ــد نی ــدان برومن فرزن
جیــغ  مهــم  ایــن  و  اســت  رسزمیــن 

دشــمنان ایــران را در آورده اســت.
ارتــش  دریایــی  نیــروی  فرمانــده 
جمهــوری اســالمی، دسرتســی بــه دریــا 
ــن عوامــل توســعه کشــورها  را از مهمرتی
عنــوان کــرد و افــزود: امــروز مــا بــا بهــره 
منــدی از ایــن پتانســیل در شــال و 
جنــوب و بــا امنیــت کامــل بــا دیگــر 

کشــورهای جهــان مبادلــه داریــم.
امیــر ایرانی ضمــن متجید از نویســنده 
کتــاب دریابــان باینــدر بــه بخشــی از 
وصیــت نامــه ایــن فرمانــده دالور ایرانــی 
اشــاره کــرد و گفــت: توجــه ایــن فرمانــده 
جهــت  در  تــالش  و  دریــا  مقولــه  بــه 
ارتقــای نیــروی دریایــی در آن برهــه از 
تاریــخ نشــان از عمــق دانــش و تخصــص 
ــت. ــت دریاس ــه اهمی ــدر ب ــان باین دریاب

راهــربدی  دریایــی  نیــروی  فرمانــده 
جمهــوری اســالمی افــزود: آنچــه کــه در 
خصــوص زندگــی ایــن فرمانــده دالور پــر 
اهمیــت اســت روحیــه اســتکبار ســتیزی 
اســت کــه در وجــود ایشــان و دیگــر 
بخــش  کــه  اســت  بــوده  برادرانشــان 
ــاور دینــی  ــان و ب ــر از ای عمــده آن متأث
ــوده  عمیقــی اســت کــه در وجودشــان ب

ــت. اس
وی ادامــه داد: در تالشــیم تــا بتوانیــم بــا 
طــی مراحــل رشعــی کــه بــه انجام رســیده 
اســت آرامگاهــی در خــور شــأن و جایــگاه 

ایــن انســان واالمقــام درســت کنیــم.

وی بــا قدردانــی از تــالش مســئولین 
ــمند از  ــر ارزش ــن اث ــاپ ای ــتان در چ اس
ســاخت فیلمــی ســینایی بــه ســفارش 
نیــروی دریایــی در خصــوص زندگــی این 

شــهید خــرب داد.
ــی از ۵  ــدر یک ــی باین ــان غالمعل دریاب
ــار از  ــر درب ــان دبی ــرب خ ــی اک ــد عل فرزن
ــدر بیجــار گــروس و از  ــه باین رسان طایف
ــت  ــی اس ــان گروس ــل خ ــوادگان فاض ن
ــد  ــران متول ــه در ۲۳ آذر ۱۲۷۷ در ته ک
ــف  ــای مختل ــدن دوره ه ــس از گذران و پ
در داخــل و کشــورهای ایتالیــا و فرانســه 
ــروی  ــف فرماندهــی نی و در ۲ دوره مختل
دریایــی جنــوب را برعهده داشــته اســت.

ــال ۱۳۱۷  ــارس در س ــج ف ــاب خلی کت
از  فــارس ۱۳۱۹  و جغرافیــای خلیــج 

تألیفــات وی محســوب می شــود.
دریابــان باینــدر در ســال ۱۳۲۰ در 
راه وطــن و ایســتادگی در برابــر قــوای 
ــید. ــهادت رس ــه ش ــس ب ــاوز انگلی متج

باالتریــن  ذوالفقــار  نشــان  دریافــت 
نشــان نظامــی در ســال ۱۳۰۴، نشــان 
افتخــار درجــه ۳ ســپه در ســال ۱۳۰۵، 
نشــان نــاج از کشــور ایتالیــا در ســال 
ایــن  افتخــارات  از  بخشــی   ۱۳۱۰

ایرانــی اســت. فرمانــده دالور 
ــان  ــاب »دریاب ــت کت ــر اس ــه ذک الزم ب
نوشــته  باینــدر«  غالمعلــی  شــهید 
ــر  ــه مه ــی در ۱۴۴ صفح ــد مریوان محم
ســوره  انتشــارات  توســط  مــاه ۱۴۰۱ 
مهــر حــوزه هــری منتــر و روانــه بــازار 
بــا  بهمــن  روز ۲۲  در  و  اســت  شــده 
ــش  ــی ارت ــروی دریای ــده نی حضــور فرمان
جمهــوری اســالمی ایــران در ســنندج 

رومنایــی شــد.

کتاب زندگی نامه 
شـهید دریابان 
غالمعلی بایندر 
رونمایــی شد



۶ بهمن ۱۴۰۱

اخبار

پیــروزی  ســالگرد  بــا  همزمــان   
ــران،  انقــالب شــکوهمند اســالمی ای
فــاز اول بــرزگ تریــن پــروژه ســیلوی 
غــالت بــا ظرفیــت ۳ میلیــون تــن بــه 
صــورت ســاالنه و بــا رسمایــه گــذاری 
ــارد  ــد میلی ــزار و پانص ــازده ه ــر ی ــغ ب بال
ریــال توســط رشکــت تایدواتــر خاورمیانه 
در بنــدر امــام خمینــی )ره(، بــه بهــره 

برداری رسید. 
حضــور  بــا  کــه  مراســم  ایــن  در 

مدیرعامــل و اعضــاء هیــات مدیره رشکت 
ــنبه ۱۸  ــه ش ــه روز س ــر خاورمیان تایداوت
بهمــن ۱۴۰۱ در محــل احــداث ایــن 
امــام خمینــی )ره(  بنــدر  ســیلوها در 
ــی  ــیلوهای ۱۷۰ هزارتن ــد، س ــزار ش برگ
رشکــت تایدواتــر خاورمیانــه افتتــاح و 

رشوع بــه کار کــرد.  
ــت  ــیلوها قابلی ــن س ــت ای ــی اس گفتن
ذخیــره ۳ میلیــون تــن غــالت بــه صــورت 
ســاالنه را دارا بــوده و امــکان اشــتغال 

زایــی بــرای ۴۰۰ نفــر به صورت مســتقیم 
و غیــر مســتقیم را فراهــم خواهد کــرد. از 
مزایــای ایــن پــروژه می تــوان بــه ترسیــع 
در تخلیــه کشــتی هــای حامــل غــالت، 
پهلودهــی  پذیــرش  ظرفیــت  افزایــش 
کشــتی هــا، کاهــش بهــای متــام شــده 
و  کشــور  اساســی  کاالهــای  واردات 
افزایــش ظرفیــت پذیــرش ، نگهــداری 
کاالهــای  و  فلــه  کاالهــای  انبــارش  و 

ــرد. ــاره ک ــی اش اساس

بهره برداری از بزرگ ترین 
پروژه سیلوی غالت در بندر امام خمینی )ره(
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ادعــای  رسانه ای شــدن  از  پــس    
ــتی  ــم کش ــق پرچ ــورد ح ــا درم پانام
فرمانــده  جانشــین  ایرانــی،  هــای 
رســیدن  از  ارتــش،  دریایــی  نیــروی 
ارتــش  دریایــی  نیــروی  ناوگــروه 
جمهــوری اســالمی ایــران بــه آمریــکای 

التین خرب داد.
ــی  ــی کاویان ــزه عل ــادار حم ــر دری امی
گفــت: ناوگــروه نیــروی دریایــی ارتــش 
در غــرب آمریــکای التیــن پرچــم ایــران 

ــت. ــزاز در آورده اس ــه اهت را ب
جانشــین فرمانــده نیــروی دریایــی 
روز  چهلمیــن  مراســم  در  ارتــش 
شــهادت شــهید امنیــت محمــد پــور 
مختــاری در چالــوس گفــت: قــدرت 

ایــران اســالمی بــا همــه فشــارهایی کــه 
ــه  در چهــل و چهــار ســال گذشــته علی
ــه  ــت روز ب ــده اس ــال ش ــورمان اع کش

روز در حــال افزایــش اســت.
ــا بیــان اینکــه بیشــرت تجهیــزات  وی ب
دفاعــی مــورد نیــاز کشــور اکنــون در 
داخــل تولید مــی شــود، افــزود: ناوگروه 
جمهــوری  ارتــش  دریایــی  نیــروی 
التیــن  آمریــکای  غــرب  در  اســالمی 
بــه اهتــزاز  ایــران اســالمی را  پرچــم 
در آورده اســت و در شــال اقیانــوس 
هنــد نیــز ناوگــروه هــای ارتــش حضــور 

دارنــد. قدرمتندانــه 
نیــروی دریایــی  فرمانــده  جانشــین 
ارتــش، قــدرت و عــزت امــروز ایــران 

اســالمی را بــه برکــت خــون شــهدا و 
رزمنــدگان دانســت و ادامــه داد: هــدف 
دشــمنان در بیــش از چهــار دهــه اخیــر 
ــی  ــود و م ــالمی ب ــران اس ــی ای رسنگون
گفتنــد انقــالب اســالمی چهــل ســالگی 
ــدف  ــه ه ــا ب ــد ام ــد دی ــود را نخواه خ
خــود نرســیدند و نظــام اســالمی هــر روز 

ــت. ــده اس ــش ش ــر از پی قدرمتندت
امیــر دریــادار کاویانــی گفــت: هــر 
توطئــه ای کــه در ایــران از ۳۰۰ ســال 
ــت  ــاده اس ــاق افت ــون اتف ــته تاکن گذش
ــده  ــکا در آن دی ــای انگلیــس و آمری ردپ
مــی شــود چونکــه آنهــا خطــر اســالم و 
ــود  ــه خ ــتیزی را علی ــتکبار س ــر اس تفک

ــد. ــرده ان ــاس ک احس

نـاوهای ایرانـی به کانال پاناما رسیدند
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ــوردان  ــر انجمــن صنفــی دریان   دبی
بــه  اشــاره  ضمــن  ایــران  تجــاری 
گذشــت ۵ ســال از حادثــه تلــخ ســانچی 
و از دســت رفــن تعــدادی از دریانوردان 
و جوانــان رشــید جامعــه دریایــی ایــران 
در خــط مقــدم جبهــه اقتصــادی اظهــار 
ــگاه  منــود: فــارغ از زخــم هــا و غــم جان
ایــن حادثــه در مدیریــت ایــن بحــران و 
در عملیــات امــداد و نجــات و اطــالع 
رســانی در زمــان حادثــه آنچــه کــه امــروز 
باعــث آســیب هــای بیشــرت مــی گــردد، 
ــطه  ــه واس ــه ب ــت ک ــی اس ــیه های حاش
ــروز و جــوالن را بــه  همیــن ضعــف هــا ب
دشــمنان کشــور و فرصــت طلبــان مــی 
و  هــا  خانــوداه  احساســات  و  دهنــد 
جامعــه دریایــی را  تحت شــعاع قــرارداده 
و اجــازه ایجــاد بســرت مناســب بــرای 
بررســی کارشناســی خالــص را منــی 

دهد.

ــه  ــه ک ــن نکت ــر ای ــد ب ــن تاکی وی ضم
معمــوال پــس از حــوادث بــزرگ دریایــی 
در چنیــن ســطح و ابعــادی، بــا بررســی 
هــای دقیق کارشناســی، اســتانداردها و 
قوانیــن و فرآیندهــای حاکــم بــر صنعــت 
ــوالت و  ــار تح ــتیرانی دچ ــی و کش دریای
تغییــرات عمیــق و عمــده ای مــی گــردد 
بیــان منــود: باتوجــه بــه ایــن کــه نــاوگان 
ــل  ــن حم ــی از بزرگرتی ــران یک ــی ای مل
کننــدگان بار کندانســت)میعانات گازی 
ــروز و  ــار ســانچی( در جهــان اســت ام ب
پــس از پنــج ســال، بایــد پرســید چقــدر 
از ایــن حادثــه تلــخ کــه منجــر بــه از 
دســت دادن خدمه، کشــتی و خســارات 
ــی و  ــف سیاس ــانی  و مالی ــات انس و تبع
ــه شــده  ــده، درس گرفت اجتاعــی گردی
و چــه متهیداتــی بــرای پیشــگیری از 
درنظرگرفــت  مشــابه  حــوادث  تکــرار 

شــده اســت.
مســلا  منــود:  عنــوان  رضایــی 
بررســی علــل و دالیــل ایــن حادثــه تلــخ 
دریایــی بــدون حاشــیه و بــا اعتــاد بــه 
کارشناســی خالــص و مســتقل و پاســخ 
مــی  ابهامــات موجــود،  بــه  مســتدل 
توانــد پایانــی بــر تردیدهــا و شــایعات 
اجــرای  عــدم  و  باشــد  حــارض  حــال 
ــر و  ــات موث ــی و اصالح ــات اساس قدام
ــت  ــای نادرس ــه ه ــرار روی ــوس و تک ملم
ــی  ــرار حوادث ــاز تک ــه س ــته، زیمن گذش

ــد. ــد ش ــم خواه ــن قس ــابه ای مش
عملیاتــی  و  جامــع  برنامــه  تدویــن 

نــاوگان نوســازی  بــرای 

دریانــوردان  صنفــی  انجمــن  دبیــر 
تاســف  اظهــار  بــا  ایــران  تجــاری 
بــه  اشــاره  و  هــا  تحریــم  عــوارض  از 
افزایــش  و  ملــی  نــاوگان  فرســودگی 
میانگیــن ســن کشــتی هــای ملکــی 
رشکــت هــای بــزرگ کشــتیرانی و بــه 
تبــع آن کاهــش ســطح ایمنــی و هچنین 
عــدم تطابــق کافــی تجهیــزات و کیفیــت 
عملیاتــی بــا اســتانداردها و الزامــات روز 
علی رغــم  گفــت:  کشــتیرانی  صنعــت 
قدمــت نیــم قــرن صنایــع کشــتی ســازی 
داخلــی، ایــن صنایــع کارنامــه موفــق 
ــاوگان  ــاز ن ــن نی ــرای تامی ــوان الزم ب و ت
ملــی و ســاخت کشــتی هــای مــورد نیــاز 
را ندارنــد و همــت و برنامــه جامعــی نیــز 
بــرای رفــع ایــن نقیصــه بــه صــورت عملی 

منی گــردد. مشــاهده  محســوس  و 
ــد  ــن خری ــت: همچنی ــار داش وی اظه
از طریــق کشــتی ســازی  و ســفارش 
هــای خارجــی نیــز مصائــب و مشــکالت 
خــاص خــود را دارد کــه باعــث مــی 
کشــتیرانی  هــای  رشکــت  تــا  شــود 
ــات  ــکالت از اقدام ــن مش ــل ای ــرای ح ب
نامتعــارف اســتفاده مناینــد کــه خطــرات 
و مشــکالت دیگــری را بــه سیســتم و 
منافــع رشکــت هــا و کشــور تحمیــل 
ــت  ــن رضوری اس ــود. بنابرای ــد من خواه
ــی،  ــاوگان مل ــازی ن ــوص نوس ــا درخص ت
برنامــه و سیاســت جامــع و دســتورالعمل 
مشــخصی بــا درنظرگرفــن متامــی ابعاد 
و رشایــط در ســطح معاونــت ریاســت 

ــردد. ــم گ ــوری تنظی جمه

تــدوین 
دستورالعمل های 

پیشگیری از حوادث 
دریــایی و بازبینی 

الزامـات حمل 
بــارهای خطرناک
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ارشــد  مدیــران  شــورای  عضــو    
ارگان هــای دریایــی کشــور بــا اشــاره 
انجمــن  اخیــر  تاکیــد چندســال  بــه 
دریانــوردی و فعالیــت هــای بین املللی 
بیــن املللــی، تعییــن  آن در مراجــع 
ــد  ــاه مــدت و بلن نقشــه راه وبرنامــه کوت
مــدت، بــرای قبــول تکنولــوژی هــا و 
فنــاوری هــای جدیــد گفــت: موضوعات  
 Digitalization، a-Navigation،
 IOT و Navigation e-، Block Chain
و از همــه مهم تــر شــناورهای هوشــمند 
ــی  ــت دریای ــودرانMASS در صنع و خ
ــش  ــه پی ــه ک ــت و هامگون رضوری اس
بینــی شــده بــود امــروز شــاهد تعــدد و 
تکــر دســتورالعمل هــا و قوانیــن مرتبط 
 IMO بــا ایــن تکنولــوژی هــا در اســناد

هستیم.
هــای  موفقیــت  زدن  مثــال  بــا  وی 
و  صنعتــی  کشــورهای  توجــه  قابــل 
رشکت هــای پیــرو در اســکاندیناوی 

ــزود: در  ــر اف ــه اخی ــک ده ــن در ی و ژاپ
ســال هــای گذشــته کشــورهای زیــادی 
ــه روســیه و کــره جنوبــی ضمــن  از جمل
تســت هــای متعــدد )بیــش از ده هــا 
هزار ســاعت تســت( بــر روی شــناورهای 
خــودران و نیمــه خــودران، اقــدام بــه 
تدویــن طــرح هــای آمــوزش دریانــوردان 
مــورد نیــاز بــر روی شــناورهای نیمــه 
از  کنــرتل  اتــاق  پرســنل  و  خــودران 
زیــادی  بنــادر  و  انــد  منــوده  دور  راه 
جهــت  را  هایــی  طــرح  جهــان  در 
ــول  ــرای قب ــاختها ب ــازی زیرس ــاده س آم
و بخــش  شــناورهای خــودران دارنــد 
قابــل توجهــی نیــز عملیــات اجرایــی 

انــد. منــوده  رشوع  را  زیرســاخت ها 
ــود:  ــد من ــی تاکی ــامان رضای ــرت س دک
ــاوری  ــا و فن ــوژی ه ــن تکنول ــلا ای مس
هــا تهدیــدی بــرای صنعــت دریایــی 
ــی  ــه آمادگ ــود ک ــد ب ــورهایی خواه کش
الزم را بــرای پذیــرش ایــن تکنولوژی هــا 

نداشــته انــد وبیــش از پیــش عقــب 
خواهنــد افتــاد.

منونــه  بــرای  داشــت:  بیــان  وی   
شــناور خــودران نیازمنــد مهــارت هــا 
ــا  ــت و قطع ــد اس ــای جدی ــوزش ه و آم
تهدیــدی بــرای از دســت دادن فرصــت 
هــای شــغلی بــرای منابــع انســانی و 
دریانــوردان کرهایــی اســت کــه نظــام 
آموزشــی دریایــی خــود را بــرای ایــن 
مهــارت هــای جدیــد ارتقــا نــداده انــد.

رضایــی خاطرنشــان منــود: درحــال 
ــکاری  ــوردان هم ــن دریان ــارض انجم ح
ــا دانشــگاه جهانــی دریایــی  مناســبی ب
فنــی  دانشــگاه  و  ســوئد  در   WMU
امــا  منــوده  آغــاز  فنالنــد   NOVIA
توســعه و اجــرای محســوس آن در ایــران 
منــوط بــه همــکاری و حایــت ســایر 
مشــخص  برنامــه  یــک  در  هــا  ارگان 

می باشــد.

آمادگی و برنامه ریزی جهت پذیرش
 تکنولوژی ها و فناوری های جدید
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   دبیــر انجمــن صنفــی کارگــری 
دریانــوردان تجــاری ایــران بــا اشــاره 
بــه شــعار و دســتور کار »تولیــد، دانــش 
بنیــان و اشــتغال آفرینــی« و موظــف 
بــودن همــه دســتگاه هــا و بخــش هــای 
ــن  ــه انجم ــی از جمل ــی و غیردولت دولت
هــای تخصصــی بــه حایــت ویــژه و 
تحقــق ایــن هــدف گفــت: در ســال 
هــای اخیــر انجمــن صنفی دریانــوردان 
ــای  ــش از فعالیت ه ــران بخ ــاری ای تج
خــود را معطــوف بــه حایــت تخصصــی 
ــای  ــت ه ــدادی از رشک ــوی از تع و معن
دانــش بنیــان فعــال در صنعــت دریایی 
از جملــه پلتفــرم هــای نــرم افــزاری 
ــوردان  ــژه دریان ــی وی ــات تخصص خدم

همچون الزامات MLC منوده است.

کــه  هانگونــه  داشــت:  بیــان  وی 
مســتحرض هســتید بــرای اولیــن بــار 
ایرانــی  بنیــان  دانــش  رشکــت  یــک 
توانســته در آســتانه رسرســید اجــرای 
تــوازن  آب  مدیریــت  کنوانســیون 
تجهیــزات  نصــب  الــزام  و   BWMC
پــردازش و تصفیــه آب تــوازن بــر روی 
کشــتی هــای تجــاری، موفــق بــه اخــذ 
بــرای  املللــی  بیــن  الزم  مجوزهــای 

گردنــد. خــود  محصــول 

ــر  ــکیل اخی ــه تش ــاره ب ــا اش ــی ب رضای
میزبانــی  و  همــت  بــه  ای  جلســه 

ســازمان بنــادر بــرای رفــع مشــکالت 
ــدگان رشکــت  ــا حضــور مناین موجــود ب
هــای کشــتیرانی و انجمــن دریانــوردان 
و شــورای عالــی صنایــع دریایی و ســایر 
موثریــن افــزود: مــا پیشــنهادات خــود را 
ــوب  ــورت مکت ــه ص ــوص ب ــن خص در ای
بــه ســازمان بنــادر و دریانــوردی اعــالم 
منــوده و انتظــار بــر نظــارت حاکمیتــی 
ســازمان بنــادر و شــورای عالــی صنایــع 
دریایــی و همچنیــن نظــارت تخصصــی 
ــا و  ــر قرارداده ــدی ب ــات رده بن موسس
ــر  ــزات ب ــن تجهی ــب ای ــای نص ــروزه ه پ
روی نــاوگان و رشکــت هــای کشــتیرانی 
ملــی  رسمایــه  پایــه  بــر  کــه  اســت 

ــد. ــده ان ــکیل گردی تش

ضرورت حمایت از شرکت های دانش بنیان دریایی
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  در نشســت شــواری مدیــران ارشــد 
ارگان هــای دریایــی کشــور، گــزارش 
ــوردی  ــی دریان ــداد مــوازی روزجهان روی
۲۰۲۳ توســط دبیــر انجمــن صنفــی 
ایــران  تجــاری  دریانــوردان  کارگــری 

ارائه شد.
اولیــن  در  رضایــی  ســامان  دکــرت 
پیشــنهاد رویــداد مــوازی روزجهانــی 
دریانــوردی ۲۰۲۳ در راســتای اجــرای 
بنــد ۹ مصوبــات چهاردهمیــن هایــش 
ارگان هــای دریایــی گفــت: باتوجــه 
و  و خــاص کشــور  بــه رشایــط حــاد 

همچنیــن میزبانــی جمهــوری اســالمی 
IMOدر  مــوازی  رویــداد  در  ایــران 
مهــر۱۴۰۲، رضوری اســت تــا جهــت 
ــان  ــن زم ــه بی ــرت، فاصل ــی بیش هاهنگ
و  کاهــش  جلســات   ایــن  برگــزاری 
دســتور کار جلســات بصــورت هدفمندتــر 
ــن  ــداوم و تضمی ــری م ــا رضورت پیگی و ب

اجــرای مصوبــات آن تنظیــم گــردد.
وی افــزود: تجربــه موفــق همــکاری 
انجمــن دریانــوردان و ســازمان بنــادر 
قــراردادن واکسیناســیون  اولویــت  در 
ــر  ــوردی کــه ب ــرای شــغل دریان ــا ب کرون
ــورا در  ــن ش ــه ای ــه جلس ــاس مصوب اس
نشــان  گرفــت،  شــکل   ۱۳۹۹ ســال 
دهنــده تاثیــر مثبــت ایــن همــکاری هــا 
در قالــب ایــن شوراســت کــه مــی توانــد 
ــر ادامــه یابــد. منســجم تــر و هدفمندت

کارگــری  صنفــی  انجمــن  دبیــر 
ضمــن  ایــران  تجــاری  دریانــوردان 
اشــاره بــه میزبانــی جمهــوری اســالمی 
مــوازی  رویــداد  در  میزبــان  ایــران 
مقامــات ســازمان  بــا حضــور   ۲۰۲۳
بیــن املللــی دریانــوردی IMO و دیــدار 
مناینــده  اخیــر  خصوصــی  و  رســمی 

ــا  ــران ب ــوردان ای ــی دریان ــن صنف انجم
ــازمان  ــرکل س ــم، دبی ــاک لی ــای کیت آق
ــوردی IMO افــزود:  بیــن املللــی دریان
ایشــان)دبیرکل  از  دعــوت  ضمــن 
IMO( بــه نیابــت از جامعــه دریایــی 
بــرای حضــور در ایــن رویــداد مهــم بیــن 
ــه برخــی از معضــالت خــاص  املللــی ب
و تبعیضاتــی کــه دریانــوردان ایرانــی 
ــه  ــا آن مواج ــی ب ــن امللل ــه بی در عرص

هســتند اشــاره شــد.

رضایــی اظهــارد اشــت: لــذا پیشــنهاد 
بــر ایــن اســت تــا بــا تشــکیل دبیرخانــه 
حضــور  بــا  و  مشــرتک  کارگــروه  و 
ــا،  ــن و ارگانه ــی فعالی ــی متام تخصص
بــرداری  بهــره  جهــت  ریــزی  برنامــه 
حداکــری از ایــن رویــداد بیــن املللــی 
در ایــران و بــرای منافــع ملــی، صــورت 
انجمــن  منظــور  ایــن  بــه  گیردکــه 
آمادگــی  ایــران  دریانــوردان  صنفــی 
خــود را جهــت مشــارکت و فعالیــت در 
ایــن کارگــروه اعــالم مــی دارد و در ایــن 
خصــوص برنامــه هــای پیشــنهادی را 

ــت. ــوده اس ــن من ــز تدوی نی

جمهوری 
اسالمی ایران 
میزبان رویداد 
موازی IMOدر 

مهر۱402 شد
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هاهنگــی  شــورای  نشســت   
ــی  ــای دریای ــد ارگان ه ــران ارش مدی
ــازمان  ــل س ــور مدیرعام ــا حض ــور ب کش
بنــادر و دریانــوردی بــه میزبانــی رشکــت 
کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران 

برگزار شد.

بــه گــزارش ســی نیــوز، مدیرعامــل 
ســازمان بنــادر و دریانــوردی در ایــن 
ــاد  ــز از ایج ــر پرهی ــد ب ــا تاکی ــت ب نشس
ســاختارهای مــوازی و رضورت حفــظ 
جایــگاه تصیم ســازی و تصمیم گیــری 
شــورای هاهنگــی ارگان هــای دریایــی 
در موضوعــات مهمــی چــون موضــوع 
داشــت:  اظهــار  دریامحــور،  اقتصــاد 
ــوان  ــه عن ــی کشــور، ب ارگان هــای دریای
دارای  و  بین املللــی  مجموعــه  یــک 
ســابقه درخشــان در حــوزه بازرگانــی، 
اقتصــاد  مباحــث  پرچــم دار  بایــد 

دریاپایــه باشــند.

ــاح  ــرای اص ــادر ب ــازمان بن ــی س رایزن
قیمــت ســوخت کــم ســولفور

علــی  اکرب صفایی در نشســت شــورای 
ــای  ــد ارگان ه ــران ارش ــی مدی هاهنگ
دریایــی کشــور کــه بــا حضــور مدیرعامل 
ســازمان بنــادر و دریانــوردی برگزار شــد، 
ــاد  ــز از ایج ــر رضورت پرهی ــد ب ــا تأکی ب
ــظ  ــه حف ــزام ب ــوازی و ال ــاختارهای م س
جایــگاه تصیم ســازی و تصمیم گیــری 
شــورای هاهنگــی ارگان هــای دریایــی 
در موضوعــات مهمــی چــون موضــوع 
داشــت:  اظهــار  دریامحــور،  اقتصــاد 
ــوان  ــه عن ــی کشــور، ب ارگان هــای دریای
دارای  و  بین املللــی  مجموعــه  یــک 
ســابقه درخشــان در حــوزه بازرگانــی، 
بایــد پرچم دار مباحــث اقتصــاد دریاپایه 

باشــند.
ــادر و  ــازمان بن ــه س ــان اینک ــا بی وی ب

دریانــوردی در حــوزه اقتصــاد دريامحــور 
از  ایــران  افزایــش ســهم  بــا هــدف  و 
ــا  ــزرگ ب ــروژه ب ــی،۳۷۱ پ ــارت جهان تج
ــارد  ــزار میلی ــر ۴۸۰ ه ــغ ب ــاری بال اعتب
ــد  ــت، تأکی ــرده اس ــف ک ــان را تعری توم
ــش  ــم بخ ــات مه ــی از موضوع ــرد: یک ک
دریایــی کشــور، توســعه نــاوگان دریایــی 
بــه ویــژه در دریــای خــزر اســت؛ بــه 
نحــوی کــه باید ظرفیت ســاخت کشــتی 
و بــه تبــع آن، تجــارت در دریــای خــزر را 
ــن اســاس، یکــی  ــر ای توســعه داد کــه ب
از رویکرد هــای جــدی دولــت در دریــای 
خــزر، توســعه ترانزیــت و ایجــاد رسویــس 
ترانزیتــی بــا اســم خــاص در مســیر خــزر 
بــه بندرعبــاس و بنــدر چابهــار بــا مترکــز 
ــر و  ــیه، قط ــد، روس ــورهای هن روی کش

ــارات اســت. ام

معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره 
ــی  ــون تن ــاری ۶۰ میلی ــت تج ــه ظرفي ب
بیــن روســیه و هنــد، تأکیــد کــرد: در 
صــورت راه انــدازی رسویــس ترانزیتــی 
ــای  ــق دری ــیر از طری ــن مس ــال ای و اتص
کشــور،  جنوبــی  آب هــای  بــه  خــزر 
می تــوان بــا امکانــات موجــود، از ۲۵ 
درصــد ظرفیــت تجــاری اســتفاده کــرد.

مدیرعامل ســازمان بنــادر و دریانوردی 
ــی  ــاال و غیررقابت ــت ب ــه قیم ــاره ب ــا اش ب
بــودن ســوخت کم ســولفور، از رایزنــی 
بــرای اصــالح قیمــت ایــن نــوع ســوخت 
از  اســتفاده  رضورت  بــر  و  داد  خــرب 
جملــه  از  کشــور،  داخلــی  نــاوگان 
ــرای  ــالمی، ب ــوری اس ــتیرانی جمه کش
تجــاری  کاالهــای  واردات  و  صــادرات 

ــرد. ــد ک تاکی

اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  صفایــی 
ــا،  راهــربدی صنعــت کشــتیرانی در دنی
در  داریــم  نظــر  در  داشــت:  اظهــار 

ــوزه  ــعه در ح ــم توس ــه هفت ــب برنام قال
ــرای  ــورد ب تربیــت نیــروی انســانی دریان
شــناورهای زیــر ۳ هــزار تــن، از مجلــس 
دانشــگاه های  تــا  بخواهیــم  دولــت  و 
کامــل  ظرفیــت  بــا  بتواننــد  دریایــی 
دریانــورد تربیــت کننــد، زیــرا ســاالنه 
می تــوان ۵۰۰ تــا ۱۰۰۰ نفــر نیــروی 

دریایــی جــذب کــرد.

معــاون وزیــر راه و شهرســازی همچنین 
ــی،  ــتی های ایران ــه کش ــای وام ب از اعط
ایرانــی  سیســتم  نصــب  صــورت  در 
ــت:  ــرب داد و گف ــوازن، خ ــردازش آب  ت پ
هم اکنــون ۵۰۰ میلیــون دالر تجهیــزات 
ــه  ــم ک ــف کردی ــی تعری ــدری و دریای بن
در کنــار ســه هــزار میلیــارد فاینانــس 
کشــور،  دریایــی  حــوزه  در  موجــود 
زیرســاخت های  ایجــاد  و  نوســازی 
بنــدری و دریایــی بــا رونــد رو بــه رشــدی 

در دســت انجــام اســت.

پهلوگیــری  بــرای  رایزنــی  رضورت 
ــی  ــادر اصل ــی در بن ــتی  های ایران کش

ــن چی
در  خیابانــی،  مــدرس  محمدرضــا 
ایــن نشســت بــا اشــاره بــه عــدم رقابــت  
پذیــری قیمــت ســوخت کم ســولفور و 
نقش آفرینــی صنعــت بانکرینــگ کشــور 
در منطقــه، ابــراز اميــدواری کــرد کــه بــا 
رایزنی هــا و مکاتبــات صــورت گرفتــه 
ــد هــر چــه  ــا وزارت نفــت، کشــور بتوان ب
رسیع تــر شــاهد نتیجــه عملیاتــی در 
حــوزه تولیــد ســوخت کــم  ســولفور و 

ــد. ــگ باش ــت بانکرین ــق صنع رون

مدیرعامــل گــروه کشــتیرانی جمهوری 
اســالمی ایــران بــا اشــاره بــه اعــال 
شــدید ترین تحریم هــا بر علیــه نــاوگان 
ملــی کشــتیرانی جمهــوری اســالمی 

نشست شورای هماهنگی مدیران ارشد
ارگان های دریــایی کشور بــرگزار شـد
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ایــران طــی ســال های اخیــر، تاکیــد 
کــرد: بــر ایــن اســاس الزم اســت موانــع 
اســتفاده از ظرفیــت حمــل کاالهــای 
ــاوگان کشــتیرانی  فلــه کــه پیــش روی ن
جمهــوری اســالمی ایــران قــرار دارد، 
برداشــته شــده و از ظرفیت هــای موجــود 
ایــن نــاوگان ملــی در راســتای واردات 
کاالهــای اساســی بــه عنــوان جایگزیــن 
رشکتهــای خارجی کشــتیرانی اســتفاده 

شــود.

نــاوگان  توســعه  کــرد:  ترصیــح  وی 
بــه عنــوان سیاســت راهــربدی گــروه 
کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران در 
دســتور کار قــرار گرفتــه و بــر این اســاس 

بــرای اولیــن بــار، خطــوط الیــری حمل 
بــار در دریــای خــزر راه  انــدازی شــده 

ــت. اس
مــدرس خیابانــی یکــی از چالش هــای 
جمهــوری  کشــتیرانی  گــروه  اصلــی 
اســالمی ایــران در بنــادر خارجــی را، 
ــران  ــاری ای ــتی های تج ــری کش پهلوگی
در برخــی بنــادر اصلــی دنیــا دانســت و 
خواســتار حــل و فصــل ایــن موضــوع از 
ــی  ــک دریای ــرات دیپلاتی ــق مذاک طری
میــان ایــران و ســایر کشــورهای دنیــا 

شــد.
همچنیــن در ایــن نشســت موضوعــات 
دیگــری چــون لــزوم توســعه فرهنــگ 
آمــوزش  از  پشــتیانی  دریایــی؛ 

کنوانســیون  اســاس  بــر  دریانــوردان 
ــری  ــازی از به کارگی STCW و پشتوانه س
دریایــی  نــاوگان  در  ایرانــی  ملــوان 
کشــور؛ نوســازی و تعمیــرات اساســی 
نــاوگان نفت کــش جمهــوری اســالمی 
در  فرســوده  نــاوگان  نوســازی  ایــران؛ 
دریــای خــزر و خریــد شــناورهای جدیــد 
بــا توجــه تحــوالت صــورت گرفتــه در 
منطقــه؛ ایجــاد نظــام مهندســی دریایی 
عالــی  شــورای  آمادگــی  کشــور؛  در 
بــرای هم افزایــی در  صنایــع دریایــی 
فعال ســازی  و رضورت  دریایــی  حــوزه 
رشکت هــای لجســتیکی بــرای پاســخ 
بــه تقاضــای حمــل بــار از مســیر ایــران، 

ــد. ــوان ش ــز عن نی
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  بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن کشــتیرانی و خدمــات 
داوران  اندیشــی  هــم  کارگــروه  جلســه  ایــران،  وابســته 
ــرکل  ــور دبی ــا حض ــی ب ــل دریای ــل و نق ــوزه حم ــی ح تخصص
انجمــن، کارشناســان، مدیــران و فعــاالن رشکــت هــای حمــل و 

نقل برگزار گردید.
داوری  نهادهــای  چالش هــای  اندیشــی،  هــم  ایــن  در 
ــه: بروزرســانی آموزشــی، قواعــد تخصصــی،  تخصصــی از جمل

دادرســی  آییــن  و  حقوقــی  قواعــد 
داوری مــورد بررســی قــرار گرفــت.

ــد داوری  ــه و قواع ــوزه آیین نام در ح
نیــز مرکــز داوری انجمن کشــتیرانی و 
خدمــات وابســته ایــران مباحث رســته 
هــای تخصصــی داوران در موضوعــات 
عملیــات  کانتیــری،  عملیــات 
فلــه خشــک، عملیــات فلــه مایــع، 
عملیــات جــرال کارگــو، عملیــات 
بارشــاری،  و  بارگیــری  و  تخلیــه 
و  کانتیــری  محوطــه  عملیــات 
و  مــدارک  اســناد،  کاال،  نگهــداری 
چارترینــگ  بازرگانــی،  فرآیندهــای 
و مســئولیت های ذینفعــان، مالــی، 
بیمــه و کشــتیرانی را بــا کارشناســان و 

مدیــران حــارض در هــم اندیشــی بــه بحــث و گفتگــو و مشــورت 
گذاشــت.

ــوه  ــاره نح ــی درب ــنهادات و نظرات ــه، پیش ــن جلس ــان ای درپای
معرفــی خدمــات داوری، ارتقــاء نهــاد داوری انجمــن در دیگــر 
ــعه  ــی و توس ــای داوری کنون ــرد هیات ه ــود عملک ــع، بهب صنای
نهــاد داوری انجمــن در ســطوح بین املللــی مطــرح شــد و 

ــرار گرفــت. ــه دســت آمــده مــورد بررســی ق ــج ب نتای

جلسه کارگروه هم اندیشی داوران تخصصی
حوزه حمل و نقل دریایی برگزار شد 
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ــتیک  ــت لجس ــیوم مدیری   کنرسس
ایرانیــان بــا حضــور هیئــت موســس 
و رسمایــه گــذاران بــا رسمایــه اولیــه 

۳۴۵میلیــارد ریــال تشــکیل شــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، رشکــت هــای 
نویســی  پذیــره  مشــارکت کننــده در 
لجســتیک  مدیریــت  کنرسســیوم 
فعــال  اعضــای  متامــا  کــه  ایرانیــان 
تشــکل ملــی کشــتیرانی ایران هســتند، 
حــارض  رشکــت  موســس  مجمــع  در 

شــدند و پــس از طــی تریفــات قانونــی 
مجمع موســس بــا رسمایــه ۳۴۵میلیارد 

ــرد. ــه کار ک ــاز ب ــکیل و آغ ــال تش ری
کنسرسیوم مدیریت 
لجستیک ایـرانیان 

با اراده جمعـی 
اعضاء انجمـن 

کشتیرانـی تشکیل شد 

  نشســت پرســش و پاســخ، مشــاوره ای و بــرريس عملكــرد 
ــال  ــدگان كانتيــر در قب ــل گرين طــرح تضمیــن تعهــدات تحوي
ــتیرانی و  ــن کش ــات انجم ــالن اجتاع ــر در س ــكان کانتی مال

ــران برگــزار شــد. خدمــات وابســته ای
ــات  ــتیرانی و خدم ــن کش ــی انجم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
وابســته ایــران، نشســت بررســی عملکــرد طرح تضمیــن تعهدات 
تحویــل گیرنــدگان کانتیــر بــه منظــور بررســی عملکــرد طــرح، 

احصــاء مشــکالت و چالــش هــای احتالــی و نیــز ارائــه پاســخ 
و مشــاوره بــه ذینفعــان بــا حضــور مدیــران انجمــن کشــتیرانی و 
خدمــات وابســته ایــران در مقــام موسســه ضامــن طــرح، رشکــت 
تامیــن ترابــر ایرانیــان در مقــام کارگــزار بیمــه پاســارگاد و ارائــه 
دهنــده طــرح مذکــور و نیز تعــدادی از تحویل دهنــدگان کانتیر 
و ارائــه دهنــدگان ترخیصیــه بــه منایندگــی از رشکت هــای 

کشــتیرانی و منایندگــی عضــو انجمــن برگــزار گردیــد.

نشست بررسی عملکرد طرح تضمین
تعهدات تحویل گیرندگان کانتینر برگزار شد 
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مقامــات  اخیــر  اقــدام  از  پــس    
دولــت و اداره دریانــوردی پانامــا نســبت 
بــه صــدور اعالمیــه ســلب حــق اســتفاده 
کشــتی های ایرانــی از پرچــم پانامــا، 
ــته  ــات وابس ــتیرانی و خدم ــن کش انجم
ایــران بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع 
و بازتــاب منفــی ایــن اقــدام مقامــات 

ــکار  ــر اف ــه تنوی ــا نســبت ب ــی پانام دولت
و  بویــژه صنــف کشــتیرانی  عمومــی، 
جامعــه دریایی کشــور نســبت بــه صدور 
بیانیــه ای در ایــن خصــوص اقــدام کــرد 
ــف  ــای مختل ــانه ه ــت رس ــا حای ــه ب ک
کشــور بازتــاب و انتشــار گســرتده ای 
داشــته و توجــه افکارعمومــی را بــه خــود 

ــود. ــب من جل
در ادامــه تصاویــر منتــر شــده بازتاب 
رســانه ای بیانیــه انجمــن کشــتیرانی 
درخصــوص حــق اســتفاده کشــتی های 
ایرانــی از پرچــم پانامــا را مشــاهده مــی 

کنیــم.

بازتاب رسانه ای بیانیه انجمن کشتیرانی درباره
حق استفاده کشتی های ایرانی از پـرچم پاناما

 پایگاه اطاع رسانی سازمان 

بنادر و دریانوردی
 ایسنا خربگزاری جمهوری اسامی)ایرنا(

 پایگاه خربی دریایی مانا)وابسته به 
کشتیرانی جمهوری اسامی ایران(

 پرتال حمل و نقل تین نیوز
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 ترابران خربگزاری آنا

 صنعت نیوز

 مرین پرس

 رصد اقتصادی

 کانال تلگرام انجمن صنفی رشکت های 

حمل و نقل بین املللی استان خراسان
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  انجمــن کشــتیرانی و خدمــات وابســته ایــران با ســابقه ای 
۷۰ ســاله و بــه عنــوان تشــکل ملــی کشــتیرانی ایــران کــه 
همــواره حضــوری فعــال و موثــر در مجامــع و ســازمان های 
داخلــی و بیــن املللــی داشــته اســت، اقدامــات اخیــر مقامات 
دولــت پانامــا را محکــوم منــوده و اعــالم مــی دارد بــه اســتناد 
بین املللــی  ســازمان  ایجــاد  کنوانســیون   ۲ و   ۱ مــواد 
دریانــوردی )IMO( کــه دولــت هــای ایــران و پانامــا نیــز عضــو 
آن هســتند، کشــورهای عضــو ایــن نهــاد بیــن املللــی وابســته 
بــه ســازمان ملــل متعهــد شــده اند کــه از ایجــاد هرگونــه 
محدودیــت در امــور کشــتیرانی تجــاری و و رفتــار تبعیض آمیــز 

خودداری کنند.
لــذا نتیجــه ایــن اقــدام دولــت پانامــا درخصــوص ســلب حــق 
اســتفاده کشــتی های ایرانــی از پرچــم پانامــا، بــا اصــول آزادی 
تجــارت بین امللــل و بــا روح حاکــم بــر کلیــه قراردادهــای 

ــکاری  ــه هم ــا ب ــویق دولت ه ــه تش ــه ب ــی ک ــی دریای بین امللل
باهــم تاکیــد مــی کنــد، کامــاًل مغایــرت دارد.

از ســوی دیگــر انجمــن کشــتیرانی و خدمــات وابســته ایــران 
بــه دســتگاه دیپلاســی وزارت امورخارجــه و امــور بیــن امللــل 
ســازمان ها و ارگان هــای متولــی امــور بنــدری ودریایــی کشــور 
توصیــه می کنــد از طریــق رایزنی هــا و گفتگوهــای دیپلاتیــک 
ســازمان  بویــژه  مســئول  املللــی  بیــن  ســازمان های  بــا 
بین املللــی دریانــوردی )IMO( و نیــز اداره دریانــوردی پانامــا 
ایــن مســئله مهــم را در دســتورکار ویــژه خــود قــرار دهنــد تــا 
آســیب هــای کمــرتی از ناحیــه تحریــم در کشــتیرانی متوجــه 
کشــور شــود. در همیــن راســتا تشــکل ملــی کشــتیرانی ایــران 
برخــود فــرض دانســته از متامــی ظرفیت هــای ممکــن تجــاری 
بدعــت  ایــن  از  بــرای جلوگیــری  بین املللــی  و مردم نهــاد 

ــذول دارد. ــری الزم را مب پیگی

بیانیه انجمن کشتیرانــی و خــدمات وابسته ایـــران 
درخصوص حق استفاده کشتی های ایرانی از پرچم پاناما
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  مارکــو روبیــو، ســناتور جمهــوری خــواه نیــز در گفتگــو بــا 
ــران در  ــد ای ــه رش ــور رو ب ــد: حض ــی ش ــوز مدع ــس نی فاک
نیمکــره غربــی نبایــد تعجــب آور باشــد؛ زیــرا دولــت جــو 
بایــدن ســابقه ماشــات و تعامــل بــا حکومت هــای خودکامــه 

را دارد.
ایــن ســناتور جمهــوری خــواه در هــراس از گســرتش نفــوذ 
منطقــه ای ایــران مدعــی شــد:توانایی تهــران بــرای گســرتش 
حضــور نظامــی در نیمکــره مــا یــک زنــگ هشــدار اســت؛ زیــرا 
ــت  ــای مارکسیس ــم ه ــت از رژی ــال حای ــه دنب ــور ب ــن کش ای
چپگــرا اســت کــه صلــح و ثبــات را در رسارس منطقــه تضعیــف 

خواهــد کــرد.
 ماریــا الویــرا ســاالزار، مناینــده ایالــت فلوریــدا نیــز گفــت: 
ایــران بــه شــدت در حــال تقویــت روابــط خــود بــا کشــورهای 
آمریــکای التیــن ازطریــق ارتبــاط بــا رژیم هــای سوسیالیســتی 

همفکــر در ونزوئــال، نیکاراگوئــه و کوبــا اســت.
 وی ترصیــح کــرد: آنهــا همچنیــن بــه دنبال فرصت گســرتش 
نفــوذ در مناطــق دیگــر هســتند. تصادفــی نیســت کــه کشــتی 
هــای ایرانــی تنهــا یــک مــاه پــس از بــه دســت گرفــن قــدرت 

توســط یــک سوسیالیســت در برزیــل در ایــن کشــور پهلــو مــی 
گیرند.

مناینــده ایالــت فلوریــدا افــزود: دولــت بایــدن بایــد بــه جــای 
حایــت از رژیــم هــای سوسیالیســت و چــپ گــرای آمریــکای 
التیــن کــه دوســت ایــران هســتند، نیروهــای سیاســی متعهــد 

بــه خــود را تقویــت کنــد.
ــران در  ــی ای ــه نظام ــرد: مداخل ــا ک ــوز ادع ــبکه فاکس نی  ش
ــد  ــا می توان ــتیرانی پانام ــل کش ــل و نق ــی حم ــذرگاه حیات گ
ــی  ــاد جهان ــازار اقتص ــاند و ب ــیب برس ــکا آس ــارت آمری ــه تج ب
ــان از  ــاوگان کشــتیرانی جه ــد. ۱۶ درصــد از ن ــزل کن را متزل
ــی  ــع امنیتــی غرب ــد.  یــک منب ــور مــی کنن ــا عب ــال پانام کان
بــه فاکــس نیــوز گفــت: ایــران حضــور نظامــی روبــه رشــدی در 
آمریــکای مرکــزی نــدارد. وی بــا ابــراز نگرانــی در مــورد متایــل 
ایــران بــه آنچــه قــدرت منایــی در قــاره آمریــکا خوانــد، مدعــی 
شــد: بایــد دولــت هــای منطقــه را از نقــش بــی ثبــات کننــده 

ــران آگاه ســاخت. بیــن املللــی ای

وحشت فاکس نیوز از حضور 
جمهوری اسالمی ایران در تنگه پاناما



20 بهمن ۱۴۰۱

اخبار

  انجمــن مالــکان کشــتی چیــن)CSA( بــه عضویــت و 
هیــات مدیــره اتــاق بین املللــی کشــتیرانی )ICS( پیوســت. 
ایــن انجمــن، ICS را بــا مشــارکت کشــورهای دارای بزرگرتیــن 
ــت  ــاس ارزش دالر( تقوی ــر اس ــتیرانی در جهان)ب ــاوگان کش ن

می کند.
ــاق بیــن املللــی کشــتیرانی  ــل گریالــدی، رئیــس ات امانوئ
ــکاری  ــرای هم ــا را ب ــی م ــت توانای ــن عضوی ــت: »ای )ICS( گف
بــرای مقابلــه بــا مهــم تریــن مســائل و چالــش هــای پیــش روی 
ــد.  ــی کن ــت م ــی تقوی ــن زدای ــد کرب ــتیرانی مانن ــت کش صنع
تنهــا از طریــق مشــارکت همــه مــا مــی توانیــم موفــق شــویم«.

ــی  ــکان یونان ــر اســاس گــزارشVesselsValue، اگرچــه مال ب
ــا  ــی ب ــکان چین ــا مال ــد، ام ــار دارن ــاژ را در اختی ــرتین تن بیش
۱۹۰ میلیــارد دالر دارایــی بیشــرتین رسمایــه را در اختیــار 
دارنــد. بزرگرتیــن مالــک کشــتی جهــان بــر حســب تنــاژ، چین 
کاســکو)China COSCO(  و بزرگرتیــن کشــتی ســاز جهــان، 
رشکــت کشــتی ســازی دولتــی چیــن )CSSC( اســت کــه هــر 

دو متعلــق بــه دولــت چیــن هســتند.

اتــاق بیــن املللــی کشــتیرانی در بیانیــه ای اعــالم کــرد: بــا 
توجــه بــه اهمیــت چیــن بــه عنــوان یــک قــدرت و کشــور بــزرگ 
کشــتیرانی و دریایــی، عضویــت در CSA مروعیــت ICS را 

تاییــد مــی کنــد.
CSA )انجمــن مالــکان کشــتی چیــن( در ســال ۱۹۹۳ 
ــار حــدود ۸۵ درصــد از  ــن آم ــر اســاس آخری تأســیس شــد و ب
ــالوه  ــد.  CSA ع ــی ده ــکیل م ــی را تش ــتی چین ــکان کش مال
ــدگاه هــای بیــش از ۲۰۰ عضــو خــود،  ــه نظــرات و دی ــر ارائ ب
ــت  ــظ رقاب ــم و حف ــن در»تنظی ــی چی ــای دولت ــازمان ه ــه س ب

ــد. ــی کن ــک م ــز کم ــه« نی منصفان
ژانــگ شــوگو، معــاون اجرایــی انجمــن مالــکان کشــتی چین، 
گفــت: »مشــارکت انجمــن مالکان کشــتی چیــن در ICS گامی 

رو بــه جلــو بــرای مالــکان کشــتی چینــی خواهــد بود.«
وی افزود:»اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه مشــارکت انجمــن 
کشــتی داران چیــن پلتفــرم ICS را غنــی می کنــد. ما مشــتاقانه 
ــل در  ــرد و توســعه متقاب ــه همــکاری برد-ب منتظــر دســتیابی ب

ــده هســتیم!« آین

انجمن مالکان کشتی چین، عضو هیات مدیره 
اتاق بین المللی کشتیرانی شد
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  پــروژه بنــدر فــاو معــروف بــه کریــدور »کانال خشــک« دارای 
دو بخــش عملیاتــی اســت کــه رشکــت کــره جنوبــی دوو در 
حــال انجــام بازســازی بنــدر فــاو بــوده و قــرار اســت اولین فــاز آن 

سال ۲۰۲۵ تکمیل شود.
 فــاز دوم نیــز پــس از عبــور از دیوانیــه، نجــف، کربــال، بغــداد و 
موصــل بــه مــرز ترکیــه مــی رســد. انتظــار مــی رود ایــن کریــدور 

دسرتســی بــه بنــدر مرســین را از مــرز ترکیــه فراهــم کنــد.
 ایــن پــروژه، »کانــال خشــک« نامیــده می شــود کــه بنــدر 
ــد فــاو را کــه از ســال ۲۰۲۰  جدیــد  ۲.۶۵ میلیــارد دالری گرن

ــل  ــه متص ــراق و ترکی ــال ع ــه ش ــت، ب ــاخت اس ــت س در دس
می کنــد.

 بنــدر جدیــد عــراق در جنــوب ام القــرص کــه در حــال حــارض 
ــه عنــوان بنــدر اصلــی دریایــی عــراق عمــل مــی کنــد، قــرار  ب

اســت تــا پایــان ســال ۲۰۲۵ تکمیــل شــود.
ــد  ــی جدی ــن برق ــوط راه آه ــاخت خط ــامل س ــروژه ش ــن پ  ای
بــه طــول کل ۱۲۰۰ کیلومــرت اســت. پیش بینــی می شــود 
مناقصــه احــداث اولیــن خــط راه آهــن برقــی در ســال جــاری 

ــود.  ــدازی ش ــز راه ان نی

آنچه باید در مـورد 
پروژه اتصال بندر 

فـاو عــراق
 به ترکیه بـدانیم
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ــا  ــاوگان کشــتیرانی جهــان ب ــن ن ــده بزرگرتی ــان دارن   یون
بیــش از ۴۸۰۰ فرونــد کشــتی هنــوز اســرتاتژی مشــخصی 

برای تعیین سوخت جایگزین ندارد.
بــه گــزارش لویدز لیســت؛ یونــان در حــال حــارض هیــچ 
طریــق  از  گلخانــه ای  گاز هــای  کاهــش  بــرای  برنامــه ای 
انتخــاب ســوخت ســبز نــدارد؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
ــر و تانکر هــای  ــا فله ب ــه بیشــرت آن ه ــتی ک ــل ۲۰۰ کش حداق
نفتــی هســتند در حــال حــارض در دســت ســاخت می باشــند.

بــه گفتــۀ مســئوالن نــاوگان دریایــی ایــن کشــور، بــا افزایــش 
ــت  ــرار اس ــه IMO ق ــی از جمل ــازمان های بین امللل ــار س فش
ایــن نــاوگان تصمیــم اساســی را در ایــن زمینــه اتخــاذ کننــد.

بــر اســاس ایــن گــزارش »فافالیــوس را المبــوس« مدیــر 
کمیتــۀ همــکاری بــرای تعییــن اســرتاتژی ســوخت کشــتیرانی 
یونــان در لنــدن پیرامــون ایــن موضــوع گفــت: مالــکان 
کشــتی همچنــان منتظــر راه حل هــای ســوخت ســبز واقعــی 
هســتند و هم اکنــون در انتظــار کشتی ســازان هســتیم تــا 
راه حــل واقعــی ســوخت ســبز را بــرای کشــتی های جدیــِد در 

ــد. ــه دهن ــا ارائ ــرای م دســت ســاخت ب
ــرای کشــتی های فعــال فعلــی  ــاد آور شــد: ب وی در ادامــه ی
نیــز بــا توجــه بــه اینکــه بیشــرت آن هــا اجاره ای اســت بــه همین 

ــوان  ــه عن ــوخت را ب ــر س ــات ب ــد مالی ــح می دهن ــت ترجی جه
اقــدام میان مــدت تلقــی کننــد تــا بــه ســوخت جایگزیــن ســبز 

در دراز مــدت دسرتســی پیــدا کننــد.

ــوخت  ــرتاتژی س ــن اس ــرای تعیی ــکاری ب ــۀ هم ــر کمیت مدی
کشــتیرانی یونــان تأکیــد کــرد: رشکت هــای زیــادی در حــال 
تبلیــغ نقــاط قــوت ســوخِت دریایــی ماننــد آمونیــاک، متانــول 
و … هســتند؛ امــا از دیــِد مــا بــر اســاس رشایــط فعلــِی انتشــار 

گاز هــای گلخانــه ای هیچــگاه رد ِپــای ســبز ندارنــد.
نــاوگان  نیســت  معلــوم  هنــوز  شــد:  یــاد آور  را المبــوس 
کشــتیرانی یونــان چــه روشــی را بــرای انتخــاب ســوخت 
ــه  ــوز ب ــوع هن ــن مو ض ــت و ای ــد گرف ــش خواه ــب در پی مناس

عنــوان یــک موضــوع حــل نشــده باقــی مانــده اســت.
کمــک  بــدون  می رســد  نظــر  بــه  گفــت:  پایــان  در  وی 
IMO و اتحادیــۀ اروپــا راه بــه جایــی نخواهیــم بــرد، زیــرا 
ــورت در  ــر اینص ــم؛ در غی ــاز داری ــی نی ــای جهان ــه راه حل ه ب

بــود. نخواهیــم  موفــق  کربن زدایــی 
شــایان ذکــر اســت یونــان بــا داشــن ۰.۱۶ درصــد جمعیــت 
جهــان ۲۰ درصــد تنــاژ نــاوگان جهانــی کشــتیرانی را در 

ــار دارد. اختی

تالش بزرگترین ناوگان کشتیرانی جهان
 بـرای انتخاب سوخت جایگزین
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ــا  ــا امضــای قــرارداد ســاخت ۵ کشــتی حمــل خــودرو ب   ب
ــن و  ــن کارخانجــات کشتی ســازی چی ــاک بی ســوخت آمونی
ــفارش داده  ــتی های س ــداد کش ــا تع ــدی ایتالی ــت گریال رشک
ــد  ــه ۱۵ فرون ــاه ب ــه م ــرت از س ــی در کم ــای چین ــه رشکت ه ب
رســید. ایــن کشــتی ها هــر کــدام ظرفیت حمــل ۹۰۰۰ خــودرو 
ــِر  ــا رشکت هــای زی ــد آن چنــدی پیــش ب ــد کــه ۱۰ فرون را دارن
 CMHI )China Merchants پوشــش هلدینگ بازرگانــی چیــن
Port Holdings Company و پنــج فرونــد دیگــر در کارخانــه 

کشتی سازی CSSC شانگ های ساخته می شود.
در ادامــه ایــن گــزارش آمــده اســت کشــتی ها بیــن ســال های 

۲۰۲۵ تــا ۲۰۲۷ میــالدی تحویــل خواهند شــد.
ایتالیایــی  رشکــت  مدیر عامــل  گریالــدی«  »امانوئــل 
ــتی  ــد کش ــج فرون ــرارداد پن ــای ق ــم امض ــدی در مراس گریال
حمــل خــودرو بــا ســوخت آمونیــاک گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه 
ــوخت  ــی و س ــری الکرتیک ــا باط ــودرو ب ــل خ ــتی های حام کش
ــت ۵۰  ــن جه ــه همی ــرد ب ــد ک ــت خواهن ــاک حرک ــبز آمونی س
درصــد در مــرصف ســوخت آن هــا رصفــه جویــی خواهــد شــد.

وی در ادامــه گفــت: بــا ســفارش های اخیر همکاری خــود را با 
هلدینگ هــای بازرگانــی چیــن تقویــت کردیم و خوشــبختانه در 
راســتای کاهــش گاز هــای گلخانــه ای و رعایــت مســائل زیســت 
ــدی  ــه رده بن ــتا مؤسس ــن راس ــم در ای ــی گام بر می داری محیط

رینــا بــر ســاخت کشــتی ها و ثبــت آن هــا نظــارت می کنــد. 
ایــن  در  مــدرن  فّناوری هــای  افــزود: متامــی  گریالــدی 
کشــتی ها بــه کار خواهنــد رفــت و از کشــتی ها بیــن مســیر های 

ــه اســتفاده خواهیــم کــرد. ــا، شــال آفریقــا و خاورمیان اروپ
بــه گفتــۀ وی رشکــت گریالــدی در مــدت پنــج ســال آینــده 
بــرای ســاخت و نوســازی ۲۵ فرونــد کشــتی حمل خــودرو، ۲.۵ 
ــا  ــد آن هــا ب ــد کــه ۱۵ فرون ــارد دالر رسمایه گــذاری می کن میلی

ســوخت آمونیــاک خواهنــد بــود.
شــایان ذکــر اســت گریالــدی ایتالیــا یــک رشکــت لجســتیک 
ــال  ــه در س ــت ک ــه اس ــورو رسمای ــارد ی ــا ۱۵۰ میلی ــی ب دریای
ــوان یــک رشکــت لجســتیک  ــه عن ــا هــدف فعالیــت ب ۱۹۴۷ ب
دریایــی بــرای حمــل خــودرو، کانتیــر و مســافر تأســیس شــده 

اســت.

چین ۱۵ کشتی حمل خودرو با
 سوخت آمونیاک برای ایتالیا خواهد ساخت

(



24 بهمن ۱۴۰۱

اخبار

  جنــگ روســیه و اوکرایــن کــه در فوریــه ۲۰۲۲ آغــاز شــد، 
بــه یــک جنــگ طوالنــی و ناامیــد کننــده تبدیــل شــده کــه 
ــر را  ــون نف ــته و ۳۰ میلی ــی را کش ــش از ۴۰۰۰۰ غیرنظام بی

آواره کرده است.
بــا پایــان ســال ۲۰۲۲ دیگــر هیــچ نشــانه ای از آتــش بــس 
ــر صنعــت  وجــود نــدارد. ایــن مناقشــه تأثیــر قابــل توجهــی ب

دارد و در ســال آینــده نیــز ادامــه خواهــد داشــت.
ــه  ــی ب ــان دادن ناگهان ــا پای ــال ۲۰۲۲ ب ــر س ــن در اواخ چی
سیاســت هــای »صفــر کوویــد« کــه در ســه ســال گذشــته اجــرا 

شــده بــود، خربســاز شــد.
امــا ایــن کشــور اکنــون بــا چالــش هــای اقتصــادی مواجــه 
اســت؛ زیــرا تــالش مــی کنــد تــا از افزایــش ناگهانــی پرونــده 

هــا جلوگیــری کنــد.
تحلیلگــران هشــدار داده انــد کــه افزایش دســتمزدها و رشــد 

قیمــت انــرژی تهدیــدی بــرای افزایــش قیمــت مــرصف کننــده 
اســت. اگــر تــورم ادامــه یابــد، می توانــد مانــع از اجــرای 
کاهــش نــرخ بهــره توســط فــدرال رزرو و بانــک مرکــزی اروپــا 

ــد میــالدی ۲۰۲۳ شــود. در اوایــل ســال جدی
ایــن رونــد مــی توانــد منجــر بــه ســقوط بیشــرت ســهام و اوراق 
قرضــه، تقویــت دالر و ایجــاد مشــکالت در بازارهــای نوظهــور 
ــای  ــه ه ــی هزین ــه حت ــد ک ــدار دادن ــران هش ــردد. تحلیلگ گ
بیشــرت تامیــن مالــی مــی توانــد باعــث رکــود اقتصــادی شــود 
و فــدرال رزرو ممکــن اســت خطــر یــک فاجعــه مالــی را دســت 

کــم بگیــرد.
ــر گذاشــته  ــر بازارهــا تأثی ــاز ســال جــاری ب ــاال در آغ ــورم ب ت
اســت و احتــااًل همچنــان بــاال باقــی خواهــد مانــد و بــه دوران 
ــر را  ــن خط ــان داده و ای ــول ارزان( پای ــم )پ ــره ک ــا به ــول ب پ
افزایــش مــی دهــد کــه محدودیــت بیــش از حــد توســط بانــک 

هــای مرکــزی باعــث رکــود شــدید در ســال ۲۰۲۳ شــود.
در پایــان ســال بایــد بــه تغییــرات مهــم و چشــمگیری کــه در 
ــه خشــک و تانکرهــا رخ داده اســت اشــاره کــرد؛  بازارهــای فل
ــر  ــه تغیی ــال ۲۰۲۲رشوع ب ــدای س ــک در ابت ــه خش ــازار فل ب
کــرد و در ســه مــاه آخــر ســال گذشــته شــاهد کاهــش فعالیــت 
هــا و قیمــت دارایــی هــا بــه دلیــل سیاســت کوویــد صفــر چین 

و رکــود اقتصــادی در ایــاالت متحــده و اروپــا بــود.

گزارش هفته آخر سال 
2022 صنعت حمل و نقل 

دریایی و کشتیرانی جهانی
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گزارش

  بــه گــزارش روزنامــه رشق، پانامــا ثبــت کشــتی های ایــران 
بــا پرچــم مصلحتــی خــود را متوقــف کــرد؛ اقدامــی کــه زیــر 
فشــار آمریــکا بــه ایــن کشــور کوچــک امــا غــول تجــارت دریایــی 
بــرای  تحریــم  دورزدن  می توانــد  و  اســت  شــده  تحمیــل 

نفتکش های ایرانی را دشوارتر از گذشته کند.
رویــرتز حــاال خــرب داده اســت کــه مقامــات دریانــوردی پانامــا 
کــه بزرگ تریــن نهــاد ثبــت کشــتی های جهــان بــه شــار 
مــی رود، پرچــم خــود را از تعــداد۱۳۶ کشــتی مرتبــط بــا رشکت 
نفــت دولتــی ایــران در چهــار ســال گذشــته پــس گرفتــه اســت.

خربگــزاری رویــرتز گــزارش داد کــه ایــن تصمیــم، بــه خاطــر 
افشــاگری ســازمان »اتحــاد علیــه ایــران هســته ای« دربــاره 
اســتفاده ایــران از امکانــات ثبــت نفتکــش در پانامــا بــرای دور 
زدن تحریم هــا بــوده اســت. ایــن ســازمان غیردولتــی کــه البتــه 
نفــوذ زیــادی دارد، در وب ســایت خــود اعــالم کــرده که فهرســت 
۱۴۰ نفتکــش را کــه در رابطــه بــا حمــل نفــت ایــران و دورزدن 
تحریم هــا فعالیــت می کردنــد، بــه اداره دریانــوردی پانامــا 

ــل داده اســت. تحوی
واشنگن پســت هــم نوشــته اســت کــه فرمانــدار ســابق 
فلوریــدا، از واشــنگن خواســت پانامــا را تحــت فشــار قــرار دهــد 
تــا از کمــک بــه ایــران بــرای دورزدن تحریم هــا دســت بــردارد. 
ــت. ــته ای اس ــران هس ــه ای ــاد علی ــای اتح ــی از اعض ــوش یک ب

اداره دریانــوردی پانامــا )AMP( در واکنــش به این درخواســت 
ــا از تعــداد۱۳۶  ــه ای اعــالم کــرد کــه رجیســرتی پانام در بیانی
کشــتی را کــه ارتبــاط مســتقیم آنهــا بــا رشکــت ملــی نفــت ایران 

)NIOC( ثابــت شــده بــود، لغــو کــرد.
ــا و  ــداد از نفتکش ه ــه تع ــه چ ــدارد ک ــود ن ــفافی وج ــار ش آم
کشــتی های تجــاری ایــران بــا پرچــم پانامــا فعالیــت می کننــد؛ 
امــا ســخنگوی اداره دریانــوردی پانامــا AMP گفــت: یک پنجــم 
ــف  ــل مختل ــه دالی ــا را ب ــم آنه ــه AMP پرچ ــتی ک از ۶۷۸ کش
از ســال ۲۰۱۹ پــس گرفتــه اســت، مرتبــط بــا ایــران بوده انــد. 
ــن ثبــت کشــتی  ــا بزرگ تری براســاس داده هــای رســمی، پانام
در جهــان را دارد کــه پرچــم خــود را بــرای حــدود هشــت هزارو 

ــد. ــه می کن ــتی ارائ ۶۵۰ کش
در ایــن گــزارش تأکیــد شــده اســت کــه دســت کم ۱۶ درصــد 
نــاوگان کشــتیرانی جهــان در پانامــا ثبــت شــده و در ایــن میــان 
از ۲۸۸ کشــتی کــه ســازمان اتحــاد علیــه ایــران هســته ای بــه 
آن مشــکوک اســت کــه نــاوگان ایــران بــا پرچــم خارجی باشــند، 

۳۹ درصــد بــا پرچــم پانامــا ثبــت شــده اند.
اداره دریانــوردی پانامــا AMP همچنیــن تأکیــد کــرده اســت 
کــه پانامــا بــه طــور کامــل بــه تعهــدات و رویه هــا در همــه 
زمان هــا عمــل کــرده اســت و همیشــه بــه محــض دریافــت 
اطالعــات تخلفــات ادعایــی، بــا رعایــت رویه هــا و تضمین هــای 

ــت. ــرده اس ــاز ک ــات را آغ ــی واقعی ــی، بررس ــون اساس قان
ــا  پانامــا تأکیــد کــرده کــه ثبــت کشــتی های تجــاری ایــران ب
پرچــم پانامــا را متوقــف کــرده اســت و البتــه از روابــط نزدیــک 
ــاالت  ــات ای ــر مقام ــه داری و دیگ ــر خزان ــا وزی ــا ب ــات پانام مقام

متحــده آمریــکا گفتــه اســت.

هشدار جدی آمریکا به پاناما
ایــن موضــوع در حالــی رخ می دهــد کــه پانامــا نقــش مهمــی 
در صنعــت حمل ونقــل دریایــی جهــان دارد و ایــن کشــور 
کوچــک بــه همــراه کشــورهای کوچــک دیگــری ماننــد لیربیــا، 
قــربس و مالــت نقــش مهمــی در بــازار حمل ونقــل دریایــی ایفــا 
مــی  کننــد. در واقــع اگــر پرچــم ایــن کشــورها روی کشــتی یــا 
نفتکــش نصــب باشــد، بــه  معنــای ایــن اســت کــه آن کشــتی یــا 
نفتکــش در ایــن کشــورها ثبت شــده و قوانیــن و اســتانداردهای 
راحت تــری بــرای مدیریــت ایــن کشــتی ها و نفتکش هــا وجــود 
دارد. همچنیــن ثبــت نفتکش هــا و کشــتی ها در ایــن کشــورها، 
هزینه هــای کمــرت و توجیــه اقتصــادی بیشــرتی بــرای مالــکان و 

ــال دارد. ــه  دنب اداره کننــدگان کشــتی ها و نفتکش هــا ب
در مجمــوع ۷۰ تــا ۸۰ درصــد تنــاژ کشــتی های بــزرگ و 
اقیانوس پیــا در ایــن کشــورها ثبــت شــده اســت. ایــن موضــوع 
در همــه جهــان مطــرح اســت و تنهــا مربــوط بــه ایــران نیســت؛ 
بلکــه کشــورهای مختلــف آســیایی و اروپایــی اقــدام بــه ایــن کار 
می کننــد، مثــال کشــوری ماننــد انگلســتان بخــش اعظمــی از 
کشــتی های خــود را در مناطــق آزاد خــود یــا دیگــر کشــورها بــه 
ثبــت رســانده اســت. بر اســاس مقــررات انگلســتان اگــر کشــتی 
در ایــن کشــور بــه ثبــت برســد، بایــد فرمانــده و رسمهنــدس آن 
ــه اینکــه شــار  ــا توجــه ب ــت انگلیســی داشــته باشــند و ب ملی
دریانــوردان انگلیســی نســبت بــه نــاوگان ایــن کشــور کــم 
ــتی هایی  ــرای کش ــکالتی را ب ــن مش ــه قوانی ــتند، این گون هس
ــرای  ــا ب ــه  وجــود آورد؛ ام ــود، ب کــه در انگلســتان ثبــت شــده ب
کشــتی هایی کــه در کشــورهایی ماننــد پانامــا ثبــت می شــوند، 

ــدارد. ــن قبیــل قوانیــن دســت وپاگیر وجــود ن ای
کشــور  در  کــه  کشــتی هایی  و  نفتکش هــا  در حال حــارض 
پانامــا ثبــت شــده اند و بــا پرچــم ایــن کشــور تــردد می کننــد از 
نظــر تنــاژ، بــا چنــد کشــور اروپایــی برابــری می کنــد و مربــوط 

بــه کشــورهای مختلــف آســیایی و اروپایــی هســتند.
بــا ایــن حــال پانامــا کــه ســودای ریاســت ســازمان بین املللــی 
دریانــوردی را در تابســتان پیــش رو در رس دارد و می خواهــد 
ســکاندار نهــادی از ســازمان ملــل متحــد شــود کــه مســئولیت 

با فشار آمریکا پاناما ثبت 
کشتی های ایران با پرچم 

مصلحتی خود را متوقف کرد
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ایمنــی و امنیــت حمل و نقــل دریایــی و مبــارزه بــا فعالیت هــای 
دریایــی ممنوعــه را بــر  عهــده دارد، بــا هشــدار آمریــکا تســلیم 
شــده و ثبــت کشــتی های ایــران تحــت پرچــم خــود را متوقــف 

کــرده اســت.
ــکا را  ــا آمری ــارت ب ــی از تج ــم باالی ــا حج ــن پانام ــز ای ــه ج ب
ــرای  ــار خواســته آمریــکا ب ــر ب دارد و گرچــه تاکنــون چنــدان زی
توقــف ثبــت کشــتی های تجــاری ایــران زیــر لــوای پرچــم پانامــا 
ــر  ــی ب ــکا مبن ــره آمری ــدار کنگ ــا هش ــار ب ــا این ب ــود؛ ام ــه ب نرفت
ــران  ــای ای ــور در دورزدن تحریم ه ــن کش ــش ای ــدن نق روشن ش
مواجــه شــده اســت؛ هشــداری کــه جدی تــر از همیشــه بــه نظــر 

می رســد.
ــرای توقــف ثبــت کشــتی های  ــا ب ــر پانام درخواســت فشــار ب
تجــاری ایــران در حالــی رخ می دهــد کــه اندکــی پیــش از ایــن 
رســانه های آمریکایــی اعــالم کردنــد کــه فــروش نفــت ایــران در 
دو مــاه پایانــی ســال ۲۰۲۲ رکــورد زده اســت. رویــرتز بــر پایــه 
دسرتســی بــه داده هــای رشکت هــای رصد کننــده محموله هــای 
نفتــی مدعــی شــد صــادرات نفــت ایــران در دو مــاه پایانی ســال 
۲۰۲۲ بــه باالتریــن ســطح در ســه ســال گذشــته رســیده و بــا 
آغــاز ســال ۲۰۲۳ هــم محموله هــای ســنگین تری روانــه چیــن 

و ونزوئــال شــده اســت.
ــرژی  ــی ان ــاوره »اس وی ب ــت مش ــر رشک ــوری، مدی ــارا وخش س
رویــرتز  بــه   )SVB Energy International( اینرتنشــنال  
گفــت: »صــادرات نفــت خــام ایــران در دســامرب ۲۰۲۲ بــه طــور 
ــا ۴۲ هــزار  ــود کــه ب ــون بشــکه ب ــه ۱.۱۳۷ میلی متوســط روزان
بشــکه افزایــش نســبت بــه متوســط روزانــه ثبت شــده در نوامــرب 
ــم،  ــرآورد کــرده بودی ــه باالتریــن رقمــی کــه در ســال ۲۰۲۲ ب ب
رســید«. وخشــوری افــزود کــه در مقایســه بــا دولــت ترامــپ، در 
ــت  ــادرات نف ــه ص ــدی علی ــدام ج ــه اق ــدن هیچ گون ــت بای دول
ــز  ــه نی ــران از ژانوی ــت ای ــادرات نف ــه و ص ــورت نگرفت ــران ص ای

ــت. ــوده اس ــاال ب ــر ب ــای اخی ــد ماه ه ــون مانن تاکن
ــن و عرضــه نفــت روســیه  ــه او، کاهــش تقاضــای چی ــه گفت ب

در بــازار چیــن چالــش بزرگــی بــرای ایــران بــوده اســت. بــا ایــن 
ــد کــرده اســت کــه بیشــرت  ــرژی تأکی ــن کارشــناس ان حــال ای
نفــت صادراتــی ایــران همچنــان عــازم چیــن و بخشــی از آن هــم 

ــود. ــال می ش ــی ونزوئ راه
در مقابــل، آدریــن واتســون، ســخنگوی شــورای امنیــت ملــی 
ــه  ــده علی ــای وضع ش ــرای تحریم ه ــه اج ــت ک ــفید، گف کاخ س
ایــران بــا قــدرت از ســوی دولــت جــو بایــدن در حــال اجراســت و 
شــاخص های کالن اقتصــاد ایــران بــه وضــوح ایــن ادعــا را تأییــد 

می کنــد.

 )Petro-Logistics( »ــتیکس ــرتو لجس ــاور »پ ــت مش ــا رشک ام
ــودی  ــد صع ــت رون ــد، از ثب ــال می کن ــت را دنب ــه نف ــه عرض ک
صــادرات ایــران خــرب داد و تأییــد کــرد کــه صــادرات نفــت ایــران 

ــن ســطح از مــارس ۲۰۱۹ رســیده اســت. ــه باالتری ب
ــادرات  ــرد ص ــالم ک ــز اع ــر )Kpler( نی ــت کپل ــان رشک هم زم
نفــت خــام ایــران در نوامرب گذشــته ۱.۲۳ میلیون بشــکه در روز 
ــا  ــوده کــه باالتریــن میــزان از آگوســت گذشــته و هم ســطح ب ب

صــادرات آوریــل ۲۰۱۹ بــه شــار مــی رود.
البتــه رشکــت بریتانیایــی ورتکســا )Vortexa( تأییــد کــرده کــه 
صــادرات نفــت روســیه بــه چیــن از ماه دســامرب گذشــته کاهش 
پیــدا کــرده و واردات نفــت ایــران بــه چیــن در دســامرب گذشــته 

بــه رکــورد جدیــد ۱.۲ میلیــون بشــکه در روز رســیده اســت.
هم زمــان بــا بــروز شــواهدی مبنــی بــر روند صعــودی صــادرات 
ــه  ــد ک ــزارش دادن ــز گ ــور نی ــن کش ــانه های ای ــران، رس ــت ای نف
الیحــه بودجــه ســال آینــده ایــن کشــور بــر پایــه بــرآورد صــادرات 

روزانــه ۱.۴ میلیــون بشــکه نفــت تدویــن شــده اســت.
صــادرات نفــت ایــران در ســال ۲۰۱۸ و پیــش از خــروج 
آمریــکا از برجــام روزانــه حــدود ۲.۵ میلیــون بشــکه بــود؛ ولــی با 
بازگشــت تحریم هــای آمریــکا ایــن میــزان ســیر نزولــی بــه خــود 
گرفــت و مطابــق برخــی برآوردهــا حتــی بــه کمــرت از ۳۰۰ هــزار 

بشــکه در روز نیــز رســید.
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پژوهش هــاي  معاونــت  زيربنايــي  مطالعــات  دفــر    
زيربنايي و امور توليدي

1-2. برنامه جامع لجستیک ملی
برنامــه جامــع لجســتیک ملــی کشــور کــره جنوبــی، بــرای بــازه 

زمانــی ۲۰۱۱-۲۰۲۰ تدویــن شــده اســت. چشــم انداز، اهــداف و 
راهربدهــای ایــن برنامــه در شــکل ذیــل منایش داده شــده اســت. 
بــرای تحقــق راهربدهــای فــوق، مجموعــه ای از اقدامــات 
تعریــف شــده اســت: پیاده ســازی در حوزه هــای مختلــف 

چالش ها و موانع توسعه لجستیک 
در بخش حمل ونقل ایران )بخش پنجم(

شكل 1. چشم انداز، اهداف و راهربدهای برنامه جامع لجستیک ملی کشور کره جنوبی
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اقدامات حوزه
 توسعه نظام مند تأسیسات لجستیکی و ارتقای خدمات آنها

 ایجاد لجستیک محلی کارآمد در مناطق شهری
 تحقیــق و توســعه بــرای مفاهیــم جدیــد سیســتم های لجســتیک بــار، به خصــوص 

ســبز و  چندوجهــی  حمل ونقــل 
 نظام پشتیبانی قانونی و مالی جامع برای ارتقای لجستیک ریلی

 حایــت از تجدیــد حیــات حمل ونقــل از طریــق تخصیــص اســکله های ویــژه و حایت هــای 
مالــی خاص

 افزایــش رقابت پذیــری بنــادر تجــاری اصلــی بــا تخصصی ســازی منطقــه ای آنهــا و فعالیــت 
اتحادیه هــای بنــادری و آموزشــی

    

زیرساخت های فیزیکی

 ایجــاد کمیتــه ملــی لجســتیک به همــراه زیرمجموعــه تخصصــی بــرای پشــتیبانی 
آن پیاده ســازی  و  سیاســتگذاری 

 ایجــاد نهــاد مدیریــت آمــار لجســتیک بــرای پشــتیبانی سیاســتگذاری بــه همــکاری مرکــز 
ملــی آمــار

 توسعه نیروی انسانی لجستیک در میان مدت و بلندمدت
 سیســتم ملــی تأییــد صالحیــت خدمــات لجســتیکی براســاس ارزیابــی عملکــرد به جــای 

تســت و آزمــون
 تسهیل در استخدام افراد خارجی و افراد صالحیتدار در رشکت های لجستیکی

 توســعه زیرســاخت های ICT در  هاب هــای لجســتیکی کلیــدی و توســعه شــبکه ملــی 
ــتیک ــات لجس اطالع

زیرساخت های غیرفیزیکی

 برنامه  ریــزی بــرای کاهــش گازهــای گلخانــه ای و ایجــاد نظــام مدیریــت لجســتیک ســبز و 
تهیــه خطــوط راهنــا

 افزایش رفاه در صنعت لجستیک و بهبود رشایط کاری
 بهبــود نظام هــای زیرســاختی و نهــادی لجســتیکی بــرای تقویــت امنیــت اجتاعــی 

)به عنــوان مثــال لجســتیک بحــران(
 ایجاد نظام جامع یکپارچه امنیت لجستیک در سطح استانی

 قانونگذاری برای افزایش شفافیت و فضای منصفانه برای فعالین در بخش لجستیک
 ایجاد بسرتهای اجتاعی برای تضمین رشد بلندمدت قابلیت های صنعت لجستیک

پایداری

 افزایش امنیت  هاب های لجستیکی بین املللی و تقویت عملیات آنها
 تالش فعاالنه برای توسعه شبکه های جهانی حمل ونقل

 تضمین رشد قابلیت های جهانی صنعت لجستیک بین امللل کشور
 توسعه همکاری های بین املللی برای تقویت اتصال کره به شبکه جهانی

جهانی سازی

 ایجاد سیستم هایی برای تثبیت ساختار و پیرفت صنعت لجستیک
 ایجاد نظام پشتیبانی برای تثبیت و پیرفت صنعت لجستیک

 پشتیبانی از ارتقای رقابت پذیری با گسرتش بازارهای لجستیکی
 ایجاد نظام پشتیبانی جامع برای ارتقای رقابت پذیری رشکت های لجستیکی

لجستیک داخلی

جدول 5. مجموعه اقدامات تعریف شده برای تحقق راهربدهای برنامه جامع لجستیک ملی کشور کره جنوبی
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4-2. هند
بــرای هــر کشــور، هزینه هــای لجســتیک ســاليانه بیــن ۲۰-۹ 
ــده  ــاالت متح ــور ای ــورد کش ــه در م ــد ک ــر می کن ــد تغیی درص
آمریــکا ایــن رقــم حــدود ۹ درصــد اســت. همچنیــن ارزش 
ــرآورد  ــون دالر ب ــدود ۳/۵ تریلی ــی در ح ــتیک جهان ــازار لجس ب
ــوم ارزش  ــب یک س ــا کس ــکا ب ــده آمری ــاالت متح ــردد. ای می گ
ــون دالر(، در رده  ــک تریلی ــدود ی ــان )ح ــتیک جه ــازار لجس ب

ــرار دارد.  ــتیک ق ــازار لجس ــرتین ارزش ب ــت بیش نخس
هان گونــه کــه در شــكل فــوق مالحظــه می گــردد در مناطــق 
توســعه یافته )ماننــد آمریــکا و اروپــا( هزینه هــای لجســتیک 
بســته بندی،  انبــارداری،  نگهــداری،  هزینه هــای  )شــامل 
 GDP ضایعــات و هزینه هــای مدیریتــی و...( درصــد کمــرتی از
ــن  ــد ای ــی در کشــور هن ــه خــود اختصــاص داده اســت، ول را ب
ــی  ــل نظــام مالیات ــه به دلی نســبت حــدود ۱۳ درصــد اســت ک
ــه ای، گلوگاه هــای زیرســاختی و ناکارآیی هــای دیگــر  چنــد الی

اســت. 
صنعــت لجســتیک در دهــه اخیــر در کشــور هنــد رشــد 
چشــمگیری از خــود نشــان داده اســت. عوامــل گوناگونــی بــه 
ــک  ــدت کم ــن م ــی ای ــور ط ــتیک در کش ــت  لجس ــد صنع رش
منوده انــد کــه ازجملــه می تــوان بــه وجــود رقابــت و هزینه هــای 
فزآینــده، مترکــز روی برون ســپاری، ورود بازیگــران خارجــی، 
ــد  ــی مانن ــع در صنایع ــی، رشــد رسی ــر در سیســتم مالیات تغیی
ــی  ــع کاالهــای مرصف ــی، صنای ــع داروی صنعــت خــودرو، صنای
ســازمان یافته،  خرده فروشــی  ظهــور   ،)FMCG( بــی دوام 
افزایــش تجــارت خارجــی و تبدیــل هنــد بــه  هــاب تولیــدی در 
ســطح منطقــه و جهــان اشــاره منــود. در ایــن میــان بخش هــای 
صنعــت  در  عظیمــی  رسمایه  گــذاری  کــه  صنعتــی  عمــده 
لجســتیک داشــته اند عبارتنــد از: صنایــع هوانــوردی، فلــزات و 

ــادوام.  ــای ب ــع کااله ــادن و صنای مع

بانــک جهانــی، کشــور  رتبه بنــدی ســال ۲۰۱۶  مطابــق 
 )LPI( ــتیک ــرد لجس ــاخص عملک ــر ش ــه ۳۵ را از نظ ــد رتب هن
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــه ب ــورد مطالع ــور م ــن ۱۶۰ کش در بی
ــتیکی  ــاخت های لجس ــود زیرس ــرای بهب ــد ب ــت هن ــت. دول اس
ــه  ــه ازجمل ــت ک ــته اس ــرا گذاش ــه اج ــددی را ب ــای متع پروژه ه
ــروژه چهــار ضلعــی طالیــی، کریدورهــای غــرب  ــه پ ــوان ب می ت
بــه رشق و شــال بــه جنــوب )کــه چهــار شــهر بــزرگ کشــور را 
بــه یکدیگــر متصــل می کنــد(، مناطــق آزاد تجــاری و انبــارداری 
و همچنیــن مشــارکت بخــش خصوصــی در ایــن صنعــت اشــاره 

منــود. 

ــازار لجســتیک هنــد در ســال ۲۰۱۴ حــدود ۱۰۴ میلیــارد  ب
دالر درآمــد داشــته و پیش بینــی می شــود ایــن درآمــد در ســال 
۲۰۲۰ بــه  ۱۵۰-۱۶۰ میلیــارد دالر برســد. بخــش حمل ونقــل 
خــود  بــه  را  هنــد  لجســتیک  بــازار  درصــد  حــدود ۶۰  در 

ــت.  ــاص داده اس اختص
دولــت مشــوق های زیــادی را در زمینــه ایجــاد پارک هــای 
لجســتیک چندوجهــی، کوچــک، متوســط و بــزرگ کــه به طــور 
عمــده بــه راه آهــن وصــل می باشــند، در نظــر گرفتــه اســت. در 
ادامــه بــه بررســی مختــرص وضعیــت برخــی از زیرســاخت های 

مهــم لجســتیک در کشــور هنــد پرداختــه می شــود: 

4-2-1. حمل ونقل کانتیرنی و چندوجهی 
بــا وجــود اینکــه حمل ونقــل کانتیــری درصــد پایینــی از 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــد را ب ــی هن ــارت خارج ــل در تج حمل ونق
باالیــی  رشــد  از  حمل ونقــل  نــوع  ایــن  ولــی  اســت،  داده 
برخــوردار اســت. شــایان ذکــر اســت جهــت کاهــش هزینه هــای 
ــادی  ــن مب ــا بی ــع کااله ــال رسی ــن انتق ــل و همچنی حمل ونق
ــال  ــد در ح ــور هن ــی در کش ــل چندوجه ــد، حمل ونق و مقاص

شكل 2. وضعیت ارزش بازار لجستیک و هزینه لجستیک به عنوان درصدی از GDP در مناطق مختلف جهان

Source: Development of Logistic Park, IL&FS, 2017.
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انجــام  امــکان  چندوجهــی  حمل ونقــل  اســت.  گســرتش 
فرآیندهــای تجــارت بین املللــی را بــا تعــداد اســناد کمــرت )مثاًل 
ــتفاده(  ــورد اس ــل م ــواع حمل ونق ــی ان ــرای متام ــند ب ــک س ی

میــرس می ســازد. 

4-2-2. رشکت های لجستیک طرف سوم
برون ســپاری در هــر صنعتــی رایــج اســت و صنعــت لجســتیک 
نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت. رشکت هــای خدمــات 
اطــالق  رشکت هایــی  بــه   )۳PL( ســوم  طــرف  لجســتیک 
ــا  ــی ی ــی بخش ــا خدمات ــدی ی ــازمان های تولی ــه س ــود ک می ش
ــه آنهــا برون ســپاری می کننــد.  کل امــور لجســتیکی خــود را ب
ــارداری  ــل و انب ــن رشکت هــا معمــوالً در حوزه هــای حمل ونق ای
متخصــص هســتند و قادرنــد خدمــات خــود را بــا انــواع مختلــف 
و متنوعــی از محصــوالت منطبــق ســازند. خدمــات لجســتیکی 
ماننــد حمل ونقــل، انبــارداری، مدیریــت موجــودی، بســته بندی 
ــای  ــط رشکت ه ــده توس ــه ش ــات ارائ ــزء خدم ــا ج ــد اینه و مانن

ــد.  ــوب می گردن ــوم محس ــرف س ــتیک ط لجس
ــا رشکت هــای  در حــال حــارض ارتبــاط رشکت هــای هنــدی ب
ــای  ــت و رشکت ه ــه اس ــرتش یافت ــوم گس ــرف س ــتیک ط لجس
هنــدی ســهم عمــده ای از فعالیت هــای خــود را بــه رشکت هــای 

لجســتیک طــرف ســوم واگــذار می کننــد. 

4-2-3. انبارها
در ســالیان اخیــر، انبارهــا تبدیــل بــه محــرک اصلــی در رشــد 

صنعــت لجســتیک شــده اند. 
هم اکنــون  ســنتی،  ذخیره ســازی  خدمــات  عالوه بــر 
خدمــات ارزش افــزوده زیــادی همچــون تجمیــع و تقســیم بــار، 
بســته بندی، برچســب زنی، بارکدزنــی و لجســتیک معکــوس در 

انبارهــا ارائــه می گردنــد. 
گروه هــای  توســط  هنــد  در  انبــارش  فضــای  تصاحــب 
انبــارداری  )صنعــت  خصوصــی  بخــش  ســازمان یافته 

اســت.  رشــد  حــال  در  ســازمان یافته( 

4-2-4. پارک های لجستیکی
سیاســت های  راســتای  در  لجســتیکی  پارک هــای 
تســهیالت دهی تجــاری و بــا هــدف ارائــه خدمــات لجســتیکی 
ــا  ــن مکان ه ــوند. ای ــداث می ش ــاال، اح ــی ب ــت و کارآی ــا کیفی ب
ســبب تجمــع بخش هــای مختلــف صنعــت لجســتیک از قبیــل 
محــل پــارک کامیــون، رشکت هــای حمل ونقــل، انبــار کانتیــر 
ــد.  ــع در یــک مــکان می گردن ــردازش توزی ــاوری و پ و مراکــز فن
ــتیکی  ــارک لجس ــداد ۱۱۰ پ ــه تع ــال ۲۰۱۴ ب ــای س ــا انته ت
بــا رسمایه  گــذاری یــک میلیــارد دالری در محــدوده ۳۵۰۰ 

هکتــاری در هنــد عملیاتــی شــده اند. 
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ــود را در  ــای خ ــم ه ــر پرچ ــه دیگ ــرد ک ــالم ک ــا اع   پانام
اختیــار کشــتی هــای ایرانــی قــرار منــی دهــد. ایــن اتفــاق 
ــد  ــی مــی توان ــه فعــاالن صنعــت حمــل و نقــل دریای ــه گفت ب
ــتند،  ــم هس ــه تحری ــی ک ــتی هــای ایران ــرای کش تجــارت را ب
محدودتــر کننــد. البتــه فعــاالن ایــن صنعــت امیدوارهســتند 
کــه بتواننــد ســایر کشــورهای دیگــر را متقاعــد کننــد تــا پرچم 

آنها، جایگزین پرچم پاناما شود.
ــی  ــن امللل ــن بی ــق قوانی ــرتز، طب ــزارش روی ــاس گ ــر اس ب
ــد  ــت برس ــه ثب ــور ب ــد در یــک کش ــاری بای ــتی تج هــر کش
و کشــوری کــه کشــتی حامــل پرچــم آن اســت، مســئول 
بازرســی هــای ایمنــی و کنــرتل رشایــط کاری خدمــه اســت. 
زمانــی کــه یــک کشــتی پرچــم خــود را از دســت مــی دهــد، 
اگــر فــوراً پرچــم دیگــری جایگزیــن نکنــد، بیمــه و رتبــه بنــدی 
خــود را از دســت خواهــد داد. طبــق اعــالم رشکــت تخصصــی 
»وســل ولیــو « پانامــا بــا ۷۱۰۰ کشــتی ثبــت شــده، بزرگرتیــن 

ــا را دارد. ــتیرانی دنی ــاوگان کش ن

ــای  ــتی ه ــکان کش ــه مال ــزی ب ــکای مرک ــور آمری ــن کش ای
خارجــی ثبــت آســان و امــکان بکارگیــری نیــروی کار خارجــی 
را فراهــم کــرده و از درآمــد مالــکان خارجــی، مالیــات دریافــت 

منی کنــد.

اجاره پرچم قاعده رایج دریانوردی جهان
ــک  ــای ی ــتی ه ــر روی کش ــور دیگ ــم کش ــتفاده از پرچ  اس
کشــور منــع قانونــی نــدارد و امــری رایــج در صنعــت حمــل و 

نقــل جهــان اســت.
بــر اســاس قانــون بیــن امللــل و قوانیــن دریایــی همــه 
کشــتی هایــی کــه در حــوزه تجــارت بیــن امللــل فعــال 
هســتند بایــد در کشــوری ثبــت شــوند و بــر اســاس قوانیــن و 

ــد. ــت کنن ــده فعالی ــت ش ــم ثب ــط پرچ ضواب
در حــال حــارض بیشــرت از ۵۱ هــزار کشــتی تجــاری بــزرگ 
ــج  ــه پن ــاحلی در پهن ــناورهای س ــاری از ش ــی ش ــداد ب و تع
ــردد  ــرای ت ــن کشــتی هــا ب ــد. ای ــوس فعالیــت مــی کنن اقیان

اجاره پرچم امری رایج در صنعت حمل و نقل دریایی است
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در آب هــای بیــن املللــی بایــد از قوانیــن و مقــررات خاصــی 
ــام  ــه مت ــد ک ــی کنن ــاب م ــن ایج ــن قوانی ــد. ای ــروی کنن پی
کشــتی هــا در کشــورهای مــورد نظــر خــود ثبــت شــوند و در 
واقــع نوعــی شناســه و کــد رهگیــری دریافــت کننــد. اولیــن 
پیــان نامــه دریایــی در ســال ۱۹۵۸ میــالدی تحــت عنــوان 
UNCLOS ایجــاد شــد و دومیــن پیــان نامه در ســال ۱۹۶۰ 

ــب رســید. ــه تصوی ــورد در ســال ۱۹۷۰ ب و ســومین م
 Flag of یــا  مصلحتــی  هــای  پرچــم  میــان  ایــن  در 
Convenience روشــی مرســوم در تجــارت اســت کــه طــی آن 
یــک کشــتی تجــاری در کشــور دیگــری غیــر از کشــور مالــک 
ثبــت مــی شــود و بــا پرچــم رســمی کشــوری کــه در آن ثبــت 

ــد. ــی کن ــردد م ــده ت ش
از مهمرتیــن دالیــل مالــکان کشــتی بــرای اســتفاده از پرچم 
هــای مصلحتــی کاهــش هزینــه هــای عملیاتــی یــا رهایــی از 

قوانیــن و مقــررات کشــور مالــک کشــتی اســت.
اســتفاده از پرچــم هــای مصلحتــی از دهــه ۵۰ میــالدی 
ــر روی  ــده ب ــب ش ــم نص ــاس آن پرچ ــر اس ــوده و ب ــداول ب مت
کشــتی نشــانگر کشــوری اســت کــه کشــتی در آن ثبــت شــده 
اســت. کشــتی هــا بــر اســاس قوانیــن حاکــم بــر کشــور ثبــت 

شــده عملیــات خــود را انجــام مــی دهنــد.

مالــکان کشــتی کــه در آن زمــان از افزایــش قوانیــن و هزینــه 
ــه  هــای فزاینــده نیــروی کار بــه ســتوه آمــده بودنــد، اقــدام ب
ــن ترتیــب  ــه ای ــد. ب ــا کردن ثبــت کشــتی هــای خــود در پانام
اســتفاده از پرچــم هــای مصلحتــی افزایــش یافــت و در ســال 
ــه  ــده را ب ــت ش ــتی ثب ــداد کش ــرتین تع ــا بیش ۱۹۶۸، لیربی

ــرد. ــود ک ــی از آن خ ــتی های انگلیس ــت کش ــطه ثب واس
ــاری  ــای تج ــتی ه ــی از کش ــش از نیم ــال ۲۰۰۹، بی از س

جهــان تحــت پرچــم هــای مصلحتــی فعالیــت می کننــد و 
پرچــم کشــورهای پانامــا، لیربیــا و جزایــر مارشــال حــدود ۴۰ 
ــه خــود  ــر اســاس DWT را ب ــی ب ــاوگان جهان درصــد از کل ن

ــد. ــاص داده ان اختص
خصــوص  در  شــده  مطــرح  قوانیــن  دقیــق  مطالعــه  بــا 
بنــدی  ایــن جمــع  بــه  تــوان  پرچم هــای مصلحتــی مــی 
ــت  ــداول در صنع ــدام مت ــن اق ــرداری از ای ــره ب ــه به ــید ک رس
ــت. ــوده اس ــی ب ــت مال ــب مزی ــرای کس ــب ب ــتیرانی اغل کش

بزرگریــن کشــورهای اجــاره دهنــده پرچــم بــه کشــتی هــا 
کدامند؟

در حــال حــارض پانامــا، تانزانیــا، لیربیــا، قــربس، جزایــر 
ــر مارشــال ازجملــه کشــورهایی هســتند کــه  کارائیــب و جزای
دارای بــزرگ تریــن نــاوگان دریایــی جهــان بــه صــورت اجــاره 
ای هســتند. ایــن کشــورها در بحــث مارکتینــگ حمــل و نقــل 
ــه  ــود  ک ــث می ش ــوع باع ــن موض ــتند و ای ــال هس ــی فع دریای
ثبــت نفتکــش هــا و کشــتی هــا در آنهــا، هزینــه هــای کمــرت 
و توجیــه اقتصــادی بیشــرتی بــرای مالــکان و اداره کننــدگان 
ــن  ــد. در ای ــته باش ــال داش ــه دنب ــا ب ــش ه ــتی ها و نفتک کش
میــان، ایــران هــم کــه بــه دلیــل تحریــم هــا ناچــار بــه اجــاره 
پرچــم پانامــا بــود، بــه صــورت گســرتده از پرچــم ایــن کشــور 
بــرای تــردد کشــتی هــای خــود اســتفاده مــی کــرد امــا خربهــا 
حاکــی از آن اســت کــه یکــی از بزرگرتیــن و معتربتریــن 
ــای تجــاری،  ــتی ه ــه کش ــم ب ــده پرچ ــورهای اجــاره دهن کش
دیگــر قــرار نیســت پرچــم هــای خــود را در اختیــار ایــران قــرار 
ــارت  ــت، تج ــن صنع ــاالن ای ــه فع ــه گفت ــه ب ــی ک ــد اتفاق ده
را بــرای ایــران کــه تحــت تحریم هــای امریــکا قــرار دارد، 
دشــوارتر از گذشــته مــی کنــد امــا غیــر ممکــن نخواهــد کــرد.



بهمن ۱۴۰۱ 33

گزارش

  یــک کارشــناس انــرژی اظهــار داشــت: فــروش نفــت مــا با 
ــه بن بســت منی رســد، کشــتی های  ــا ب حــذف پرچــم پانام
مــا مــدت زمــان طوالنــی اســت کــه بــه انحــای مختلــف تحریــم 

هستند و این موضوع جدید نیست.
بــه گــزارش ایلنــا، در حــال حــارض ظرفیــت هــزاران کشــتی 
ــاوگان  ــزرگ کــه در ن ــا ب ــاژ و ســایزهای کوچــک ت ــا تن تانکــر ب
ــدود ۱۶۸  ــزی ح ــتند چی ــه کار هس ــغول ب ــا مش ــی دنی دریای
میلیــون تــن اســت و بســیاری از کشــتی های تجــاری جهــان، 
ــتی  ــک کش ــت مال ــا رشک ــک ی ــور مال ــر از کش ــوری غی در کش
ــد.  ــا پرچــم کشــور دیگــری حرکــت می کنن ثبــت شــده اند و ب
یعنــی حــدود ۷۰ درصــد از نــاوگان کشــتیرانی جهــان بــا 
پرچمــی غیــر از کشــور مالــک آن ثبــت شــده و در حــال فعالیت 
ــق  ــان متعل ــده در جه ــت ش ــتی های ثب ــرتین کش ــت. بیش اس

ــه پانامــا اســت؛ یعنــی چیــزی بیشــرت از ۸ هــزار کشــتی. ب
در ایــن بیــن رشکــت ملــی نفت کــش ایــران یکــی از برندهــای 
مهــم در بــازار نفت کش هاســت کــه چنــد ســال پیاپــی برنــده 
جایــزه seatrade award شــده و باالتریــن حجــم تجــارت و 
رضایــت مشــرتیان را در اختیــار دارد؛ بــا توجــه بــه ایــن موضوع 
و در ادامــه تــداوم فشــار و تحریــم بــر نفــت ایــران ۳۰ دی مــاه 
اخبــاری مبنــی بــر اینکــه اداره دریانــوردی پانامــا، بزرگ تریــن 
نهــاد ثبــت کشــتی ها در جهــان، حــق اســتفاده از پرچــم خــود 
ــران  ــت ای ــی نف ــت مل ــا رشک ــط ب ــش مرتب ــرای ۱۳۶ نفتک را ب
لغــو و ثبــت آن هــا را متوقــف کــرده اســت، منتــر شــد. اداره 
دریانــوردی پانامــا اعــالم کــرده بــود ایــن ۱۳۶ نفتکــش که طی 
ــای  ــتقیا در کار دور زدن تحریم ه ــته مس ــال گذش ــار س چه
نفتــی آمریــکا علیــه ایــران بوده انــد، دیگــر قــادر بــه دریانــوردی 

بــا پرچــم ایــن کشــور نیســتند.
ایــن اقــدام در رشایطــی صــورت گرفــت کــه خربگــزاری رویرتز 
ــه  ــرد ک ــان ک ــا اذع ــی نفتکش ه ــای ردیاب ــل از رشکت ه ــه نق ب

محموله هــای نفــت خــام ایــران در دو مــاه آخــر ســال ۲۰۲۲ بــه 
باالتریــن حــد خــود رســید و امســال رشوع قدرمتنــدی داشــت. 
ــه نفــت و  ــزان صــادرات روزان ــی می و طبــق آمارهــای بین امللل
میعانــات گازی ایــران در ماه هــای نوامــرب و دســامرب ۲۰۲۲ 
بــه ترتیــب ۱.۳ میلیــون بشــکه و بیــش از ۱.۴ میلیــون بشــکه 

ــد. ــان می ده را نش
در واکنــش بــه ادعــای پانامــا بــرای جلوگیــری از اســتفاده از 
ــادر و  ــازمان بن ــی س ــای ایران ــور در نفتکش ه ــن کش ــم ای پرچ
دریانــوردی ایــران در بیانیــه ای اعــالم کــرد: متامی کشــتی های 
متعلــق بــه رشکت هــای کشــتیرانی ایرانــی هــم اکنــون تحــت 
ــا  ــران ب ــاوگان ای ــران هســتند و ن پرچــم جمهــوری اســالمی ای
ــزرگ مالــکان  ظرفیــت تنــاژ قابــل توجــه در بیــن ۲۰ کشــور ب
دنیــا، کامــاًل در خدمــت حمل ونقــل دریایــی کشــور بــرای رفــع 

نیازهــای صادراتــی و وارداتــی کاال اســت.
ــرده  ــان ک ــورمان خاطرنش ــوردی کش ــادر و دریان ــازمان بن س
اســت: کشــتی های تحــت پرچــم ایــران از اســتانداردهای 
کنوانســیون های  و  ملــی  قوانیــن  مطابــق  و  بســیار خــوب 
ــرتل و  ــج کن ــه نتای ــتند ک ــوردار هس ــی برخ ــی دریای بین امللل
و  کنــرتل  تفاهم نامه هــای  در  گرفتــه  بازرســی های صــورت  

ــت. ــر اس ــن ام ــد ای ــا موی ــی دنی بازرس
ــواد ۱ و  ــه م ــتناد ب ــا اس ــان ب ــن در پای ــازمان همچنی ــن س ای
 )IMO( ۲ کنوانســیون ایجــاد ســازمان بین املللــی دریانــوردی
گفتــه کــه دولت هــای عضــو ایــن ســازمان بین املللــی وابســته 
بــه ملــل متحــد متعهــد شــده اند، از هرگونــه محدودیــت بــرای 

کشــتیرانی تجــاری و رفتــار تبعیض آمیــز، پرهیــز کننــد.
امــا اینکــه آیــا ایــن ادعــا و اقــدام از ســوی پانامــا اخاللــی در 
رونــد صــادرات نفــت ایــران ایجــاد خواهــد کرد یــا خیر، ســوالی 
ــد:  ــد می کن ــک تاکی ــران در اوپ ــبق ای ــده اس ــه مناین ــت ک اس

ــا ایــن اقدامــات بــه بن بســت منی خــورد. نفــت ایــران ب

حذف پرچم پاناما 
تاثیر مالی ندارد
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ــرژی نیــز معتقــد اســت  یــک کارشــناس بین امللــل حــوزه ان
کــه هرچنــد ایــن اقــدام احتــال دارد هزینه هــای فــروش نفــت 

ایــران را بــاال بــربد امــا تاثیــر قابــل توجهــی نخواهــد داشــت.
محمــود خاقانــی اظهــار داشــت: پانامــا کشــوری تحت ســلطه 
امریکاســت و اکــر موسســات مالــی، اعتبــاری و بانک هــا 
در امریــکا و اروپــا تحــت مالکیــت و کنــرتل الیگارش هــای 
یهــودی، امریکایــی روس و اروپایــی هســتند کــه البتــه بخــش 
ــد از  ــه بع ــتند. کااینک ــت هس ــز صهیونیس ــی نی ــل توجه قاب
اینکــه بحــث تحریــم نفــت روســیه مطــرح شــد الیگارش هــای 
روســیه هواپیاهــا و کشــتی های شــخصی را بــه ارسائیــل 
منتقــل کردنــد، بــه عبــارت دیگــر دولتــی کــه در پانامــا حکومت 
می کنــد یــا خــود از اصحــاب قــدرت و ثــروت در منطقه هســتند 
و یــا اینکــه اصحــاب قــدرت و ثــروت در یــک انتخابــات کمــک 
کردنــد کــه اینهــا رس کار بیاینــد تــا منافــع آنهــا را حفــظ کننــد، 
ــک کارزار  ــه در ی ــت ک ــن اس ــا در ای ــه اینه ــع هم ــون مناف اکن

تبلیغاتــی و جنــگ روانــی ایــران را منــزوی کننــد.
وی افــزود: آنچــه مســلم اســت کشــتی های نفتکــش ایرانــی 
بــا پرچــم پانامــا پنهــان نشــده بودنــد اگــر قــرار بــود شناســایی 
شــوند قطعــا ایــن اتفــاق می افتــاد بنابرایــن دولــت ایــران 
اگــر نفتکش هــا را جایــی دیگــری دنیــا نتوانســت ثبــت کنــد، 
می توانــد در کیــش و قشــم ســاختاری ایجــاد کنــد کــه بتواننــد 
بــا پرچــم ایــران رفــت و آمــد کننــد، ضمــن اینکــه غیــر از پانامــا 
ــا  ــا آنه ــم ب ــه می توانی ــود دارد ک ــم وج ــری ه ــورهای دیگ کش
ــاال  ــران ب ــرای ای ــه ب ــال هزین ــر ح ــا در ه ــم، ام ــکاری کنی هم

مــی رود.
ــرژی خاطرنشــان کــرد:  ــل ان ــن کارشــناس حــوزه بین املل ای
اگرچــه مــا می توانیــم بــا پانامــا مذاکــره کنیــم و مبلــغ بیشــرتی 

ــا  ــردد داشــته باشــیم ام ــن کشــور ت ــا پرچــم ای ــم و ب را بپردازی
در کل ایــن اقــدام پانامــا تاثیــری در حمــل نفــت توســط 
نفتکش هــای ایــران نــدارد ولــی نکتــه مهــم ایــن اســت کــه غیــر 
ــن کشــتی ها نفــت کشــورهای دیگــر  ــران ای از حمــل نفــت ای
ــف حمــل می کــرد و در اجــاره دیگــر  ــه مقاصــد مختل را هــم ب
کشــورها هــم بودنــد در نتیجــه تاثیراتــی بــه لحــاظ مالــی نــه 

تنهــا ایــران بلکــه پانامــا خواهــد داشــت.
محمدعلــی خطیبــی نیــز در ایــن خصــوص گفــت: فقــط 
کنیــم  اســتفاده  آن  از  می توانیــم  مــا  کــه  نیســت  پانامــا 
ــرای  پرچم هــای متعــددی وجــود دارد کــه می  توانیــم از آنهــا ب
صــادرات نفــت در نفتکش هــای کشــور اســتفاده کنیــم، ســوال 
ــته  ــا بس ــم پانام ــه پرچ ــا ب ــه دنی ــد هم ــت و آم ــر رف ــه مگ اینک
اســت؟ گزینه هــای مختلفــی وجــود دارد، بنابرایــن بعیــد اســت 

ــد. ــاد کن ــران ایج ــای ای ــردد نفتکش ه ــکلی در ت مش
ــا بیــان اینکــه مــا در برخــی مــوارد می توانیــم از پرچــم  وی ب
کشــور خودمــان هــم اســتفاده کنیــم، خاطرنشــان کــرد: فروش 
نفــت مــا بــا حــذف پرچــم پانامــا بــه بن بســت منی رســد، 
ــای  ــه انح ــه ب ــت ک ــی اس ــان طوالن ــدت زم ــا م ــتی های م کش

ــد نیســت. ــم هســتند و ایــن موضــوع جدی مختلــف تحری
کــرد:  ترصیــح  اوپــک  امــور  در  ایــران  اســبق  مناینــده 
کشــتی های مــا اکنــون در رشایــط تحریــم نفــت را جابجــا 
ــورهایی  ــتی کش ــران کش ــتی های ای ــر کش ــالوه ب ــد، ع می کنن
هــم کــه وارد آب هــای رسزمینــی ایــران می شــوند مــورد تحریــم 

قــرار می گیرنــد و ایــن پدیــده جدیــد نیســت.
وی یــادآور شــد: مــا ســال ها در تحریم هــای قبلــی و هــم 
تحریم هــای فعلــی فــروش نفــت داشــته ایم و محدودیت هــا 

ــد تجــارت نفــت کشــور ایجــاد نکــرده اســت. ــی در رون خلل
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ــق  ــادی ح ــر ه ــا دک ــا ب ــو ب     گفتگ
ســابق  دریایــی  معــاون  شــناس، 

دریانــوردی  و  بنــادر  ســازمان 

  پانامــا اعــالم کــرده اســت کــه دیگــر 
پرچــم خــود را در اختیــار کشــتی های 
ایرانــی قــرار منــی دهــد. ایــن اتفــاق امــا 
شــناس،  حــق  هــادی  دکــرت  نظــر  از 
معــاون دریایــی ســابق ســازمان بنــادر و 
دریانــوردی هیــچ مشــکل خاصــی بــرای 
کشــتی هــای ایــران ایجــاد منی کنــد. او 
توضیــح مــی دهــد کــه پرچــم هــای 
مصلحتــی اگرچــه مزایــا و تســهیالتی 
بــرای کشــتی هــای تجــاری ایجــاد مــی 
کننــد امــا ایــران از نظــر مقــررات جهانــی 
حمــل و نقــل دریایــی هیــچ مانعــی بــرای 
تــردد نــدارد و امریــکا منــی توانــد بــه 
کشــوری بگویــد کــه کشــتی هــای ایرانی 

را به آب های خود راه ندهند.
ــد  ــی ده ــح م ــناس توضی ــق ش دکرتح
کــه رفتارهایــی ماننــد اقــدام اخیــر پانامــا 
بیشــرت ناشــی از منافــع تجــاری ایــن 
ــه لحــاظ  کشورهاســت و ایــن کشــورها ب
ــا  ــه ای ب ــی زاوی ــی سیاس ــی و حت قانون

ــد. ــران ندارن ای

در  را  گــوی  و  گفــت  ایــن  مــروح 
ــناس،  ــق ش ــادی ح ــرت ه ــا دک ــه ب ادام
معــاون دریایــی ســابق ســازمان بنــادر و 

دریانــوردی مــی خوانیــد.

تــردد کشــتی هــا بــا پرچــم کشــورهای 
دیگــر بــه چــه علــت انجــام می شــود؟

ــک  ــالک ی ــی پ ــه نوع ــتی ب ــم کش پرچ
کشــتی بــرای تــردد اســت. تفاوتــی ندارد 
کــه مالــک کشــتی چــه هویتــی دارد 
ــتی  ــا کش ــت ی ــور اس ــدام کش ــل ک و اه
قــرار اســت بــرای خطــوط تجــاری کــدام 
کشــور کار کنــد. پرچــم کشــتی مــی 
ــا  ــود و ام ــت ش ــی دریاف ــد ازهرجای توان
اینکــه چــرا برخــی کشــتی هــای ایرانــی 
ترجیــح مــی دهنــد از پرچــم کشــور دیگر 
اســتفاده کننــد، علــت آن اســت کــه 
پرچــم برخــی کشــورها معتربتــر هســتند 
یــا ســهولت بیشــرتی بــرای تــردد ایجــاد 
مــی کنــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
برخــی کشــتی هــای ایرانــی ترجیــح 
مــی دهنــد بــه جــای اســتفاده از پرچــم 
ایــران از پرچــم کشــورهای دیگراســتفاده 
کننــد. البتــه بایــد تاکیــد کــرد کــه ایــن 
پدیــده مختــص ایــران نیســت و کشــتی 

بســیاری از کشــورهای جهــان بــا پرچــم 
ــد. در  ــی کنن ــردد م ــر ت ــورهای دیگ کش
واقــع ایــن مســاله بــه نوعــی ترجیــح 
تجــاری کشورهاســت و علــت خــاص 

ــدارد. ــری ن دیگ

اســتفاده از پرچــم مصلحتــی بــه جای 
بــرای  مزایایــی  چــه  اصلــی  پرچــم 
ــکان کشــتی هــای تجــاری ایجــاد  مال

ــد؟ ــی کن م
پرچــم مصلحتــی باعــث مــی شــود کــه 
ــاد  ــکان ایج ــرای مال ــا ب ــک رسی مزای ی
کنــد. بــه عنــوان مثــال بیمــه هــای 
جهانــی بــرای کشــتی هایــی بــا پرچــم

در  ویــژه  هــای  تخفیــف  خــاص 
نظــر مــی گیرنــد و یــا بنــادر برخــی 
کشــورها بــرای پرچــم خاصــی ارزش 
ــژه قائــل هســتند و خدمــات بهــرتی  وی
در  مســاله  ایــن  کننــد.  مــی  ارائــه 
ــل و از  ــل و نق ــقوق حم ــایر ش ــورد س م
جملــه صنعــت هوایــی هــم صــدق مــی 
کنــد. بــه عنــوان مثــال برخــی خطــوط 
هواپیایــی جهــان خدمــات ویــژه ای 
دریافــت مــی کننــد و علــت آن اینســت 
برنــد  هواپیایــی  خطــوط  ایــن  کــه 

سلب پرچم پاناما بی تاثیر است
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هســتند و اعتبــار بیشــرتی دارنــد.

پرچــم  از  بیشــر  کشــورهایی  چــه 
مصلحتــی اســتفاده مــی کننــد و آیــا 
ــا  ــورهایی ب ــورد کش ــاق در م ــن اتف ای
ــی  ــم رخ م ــاال ه ــی ب ــه زن ــدرت چان ق

دهــد؟
کشــورهای دیگــر هــم از پرچــم کشــور 
دیگــر در کشــتی تجــاری خــود اســتفاده 
مــی کننــد و جالــب اســت بدانیــد حتــی 
از  نیــز  اروپایــی  و کشــورهای  امریــکا 
پرچــم کشــورهای دیگــر بــرای تــردد 
کشــتی هــای خــود اســتفاده مــی کننــد 
و علــت آن اســت کــه برخــی مقــررات 
تجــاری بــرای پرچــم کشــوری، ســاده تــر 
و در دســرتس تــر اســت. بــه عنــوان مثال 
ــی  ــتی آمریکای ــک کش ــت ی ــن اس ممک
بخواهــد در یــک مســیر تجــاری خــاص 
آن  قوانیــن  و  کنــد  تــردد  بطورمــدام 
ــک کشــورهمخوانی  ــا پرچــم ی ــه ب منطق

ــد. ــته باش ــرتی داش بیش
ــد  ــه بخواه ــت ک ــی اس ــن طبیع بنابرای
از پرچــم آن کشــور اســتفاده کنــد. در 
واقــع انتخــاب پرچــم بــرای کشــتی هــا، 
ــد. ــی کن ــروی م ــاری پی ــادالت تج از مع

ــه در  ــایلی ک ــران و مس ــم ای ــا تحری آی
زمینــه سیاســت خارجــی وجــود دارد، 
عامــل اســتفاده پرچــم ســایر کشــورها 
ایرانــی  هــای  کشــتی  تــردد  بــرای 

ــت؟ نیس
البتــه کــه تحریــم باعــث مــی شــود کــه 
ایــران برای اســتفاده از پرچم کشــورهای 
دیگــر بــرای کشــتی هــای تجــاری خــود 
راغــب تــر باشــد امــا مهــم ایــن اســت کــه 
ایــن اتفــاق، اتفــاق عجیــب وغیرمعمولی 
در صنعــت حمــل و نقل دریایی نیســت. 
بــا ایــن وجــود کشــتی هــای ایرانــی بــه 
ــتند  ــم ناچارهس ــکالت تحری ــل مش دلی
کــه بــا پرچــم کشــتی هــای دیگــر تــردد 

. کنند

در حــال حــارض کــه پانامــا اعــام کــرده 
اســت کــه دیگــر پرچــم هــای خــود را 
در اختیــار ایــران منــی گــذارد، چــه 

ــد داد؟ ــی رخ خواه اتفاق
اتفــاق خاصــی رخ نخواهــد داد. در 
دوره اول تحریــم ایــران برخــی از کشــتی 
هــای ایــران، پرچــم پانامــا را بــرای تــردد 
خــود انتخــاب کردنــد و ایــن روال کــم و 
بیــش ادامــه داشــت تــا اینکــه پانامــا بــه 
تازگــی اعــالم کــرد کــه بــه دلیــل تحریــم 
هــای ظاملانــه امریــکا، پرچــم هــای 
ــذارد.  ــی گ ــران من ــار ای ــود را در اختی خ
ــرای  ــی ب ــکل خاص ــود مش ــن وج ــا ای ب
تــردد کشــتی هــای ایرانــی ایجــاد منــی 
شــود. ایــن مســاله ماننــد آن اســت کــه 
شــا پــالک تهــران را از خــودروی خــود 
برداریــد و بــه جــای آن پــاک کــرج را 

نصــب کنیــد.

تحریــم هــا باعــث منــی شــود کــه 
ــرای کشــتی  ــران، ب ــا پرچــم ای ــردد ب ت

هــای ایــران دردرسســاز شــود؟
ایــران عضــو ســازمان بیــن املللــی 
بنابرایــن  و  )IMO(اســت  دریانــوردی 
براســاس مقــررات جهانــی بــرای تــردد به 
هــر نقطــه از جهــان، هیــچ منعــی نــدارد. 
بــر اســاس ارزیابــی ایــن ســازمان، ایــران 
ــتند و  ــن هس ــی ام ــای ایران ــتی ه و کش
در لیســت ســفید قــرار دارنــد و ایــران 
یکــی از نــاوگان هــای کشــتیرانی بــزرگ 
دنیاســت. عــالوه بــر ایــن، ســازمان بنادر 
و دریانــوردی نیــز ترجیــح مــی دهــد کــه 
ــران  ــم ای ــا پرچ ــی ب ــای ایران ــتی ه کش
ــاالی  ــداد ب ــردد تع ــرا ت ــد؛ زی ــردد کنن ت
ــه  ــدرت چان ــران، ق ــم ای ــا پرچ ــتی ب کش
زنــی کشــور مــا را در مجامع بیــن املللی 
افزایــش مــی دهــد. بنابرایــن منــع تــردد 
کشــتی هــای ایــران بــا پرچــم پانامــا 
منــی توانــد مشــکل خاصــی بــرای ایــران 
ایجــاد کنــد؛ زیــرا ایــران رفتارغیرقانونــی 
انجــام منــی دهــد و ایــن اتفاقــات ناشــی 
بیــن  امریــکا در مجامــع  از زورگویــی 

ــی اســت. امللل

ــی از  ــن تصمیم ــل چنی ــن دلی بنابرای
ــد؟ ــد باش ــی توان ــه م ــا چ ــوی پانام س

تصمیــم پانامــا ناشــی از منافــع تجاری 
او بــوده اســت چــرا کــه در حــال حــارض 

امریــکا و کشــورهای اروپایی نیــز از پرچم 
ایــن کشــور اســتفاده می کننــد. بنابراین 
ــورها  ــن کش ــا از ای ــاری پانام ــع تج مناف
ایجــاب مــی کنــد کــه بیــن امریــکا، 
اروپــا و ایــران، طــرف اول را انتخــاب 
ــاره فــروش نفــت  کنــد. ایــن مســاله درب
ــی و  ــره جنوب ــد. ک ــی کن ــدق م ــز ص نی
هنــد اصــوال پاالیشــگاه هــای خــود را 
بــر اســاس نفــت ایــران طراحــی کــرده و 
ســاخته انــد امــا منافــع تجــاری آنهــا بــا 
امریــکا ایجــاب مــی کنــد کــه مــراودات 
ــدود  ــران مح ــا ای ــار ب ــه ناچ ــاری را ب تج
کننــد. در واقــع منطــق دنیــای تجــارت 
و منافــع مالــی کشــورها ایــن اتفاقــات را 
رقــم مــی زنــد و تحریــم هــا لزومــا بــه ایــن 
ــن کشــورها از نظــر  ــا نیســت کــه ای معن
سیاســی و حتــی ایدئولوژیــک بــا ایــران 

ــد. ــه دارن زاوی

هــا  کشــتی  ثبــت  نظــر  از  ایــران 
ــا  ــد؟ آی ــی کن ــدا م ــی پی ــه وضعیت چ
ــا  تحریــم هــا باعــث منــی شــود کــه ب
موسســات رده بنــدی دچــار مشــکل 

شــوند؟
دوره  تحریــم  از  بعــد  خوشــبختانه 
ــه ایجــاد موسســات  ــدام ب ــران اق اول، ای
رده بنــدی ماننــد موسســه رده بنــدی 
ایرانیــان و موسســه رده بنــدی آســیا کــرد 
کــه ایــن موسســات در حــال حــارض 
کشــتی هــای ایرانــی را ثبــت مــی کننــد.

یــا  آیاکــس  عضــو  موسســات  ایــن 
املللــی  بیــن  بنــدی  رده  موسســات 
هســتند و مــی تواننــد بــه موسســات 
ایــن  بپیوندنــد.  نیــز  بــزرگ خارجــی 
موسســات در حــال حــارض کشــتی های 
زیــادی را ثبــت کــرده انــد و بنابرایــن 
در حــال حــارض بــرای ثبــت کشــتی 
هــا هیــچ گونــه مشــکل و مانعــی وجــود 

نــدارد.
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مصاحبه

بــا  ایلنــا  خربگــزاری  مصاحبــه    
و  کشــتیرانی  انجمــن  دبیــرکل 

ایــران وابســته  خدمــات 

و  کشــتیرانی  انجمــن  دبیــرکل    
اظهــار  ایــران  وابســته  خدمــات 
داشــت: اینکــه گفتــه می شــود از تعــداد 
۱۳۶ فرونــد کشــتی نفتکــش ایرانــی 

ســلب پرچم شــده واقعیــت نــدارد و آن را 
قویــا تکذیــب می کنیــم. اکــر قریــب بــه 
ــران،  ــه ای ــق ب ــتی های متعل ــاق کش اتف
تحــت پرچــم جمهــوری اســالمی ایــران 
هســتند و توســط  خدمــه حــاذق ایرانــی 

مدیریت می شوند.
بــا  گفت وگــو  در  پل مــه  مســعود   
خربنــگار اقتصــادی ایلنــا دربــاره ســلب 

فرونــد   ۱۳۶ تعــداد  از  پانامــا  پرچــم 
نفتکــش ایرانــی و تبعــات ایــن اقــدام 
بــرای کشــتی ها ایرانــی اظهــار داشــت: 
ــه  ــوع توج ــن موض ــه ای ــد ب ــدا بای در ابت
ــرا  ــتی چ ــک کش ــه ی ــیم ک ــته باش داش
ــد  ــور باش ــک کش ــم ی ــت پرچ ــد تح بای
اتفاقــی  چــه  پرچــم  آن  حــذف  بــا  و 
خواهــد افتــاد؟ متــام کشــتی ها نــزد 

سلب پرچم پـاناما ازاین حجم
کشتی ایرانی را تکذیب می کنیم
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مصاحبه
دریانــوردی  بین املللــی  ســازمان 
و  می شــوند  ثبــت   IMO بــه  موســوم 
می کننــد  دریافــت   IMO NUMBER
نظــارت  و  کنــرتل  بــرای  همچنیــن  و 
فعالیت هــای دریانــوردی بایــد تحــت 
پرچــم یــک کشــور باشــند. از آنجایــی که 
کشــورهایی ماننــد پانامــا، یونــان، قربس 
ــی  ــی و مال و … کــه از تســهیالت مالیات
ــوردار  ــتی ها برخ ــت کش ــرای ثب ــژه ب وی
هســتند معمــوال غالــب مالــکان کشــتی 
اینکــه  را ترغیــب می کننــد علی رغــم 
ــا  ــاری ی ــه تج ــچ عقب ــورها هی در آن کش
اقتصــادی ندارنــد کشــتی خــود را در آن 

ــد. ــت کنن ــورها ثب کش
ــا  ــه در پانام ــتی ک ــه داد: کش وی ادام
بــه ثبــت می رســد و تحــت پرچــم کشــور 
پایین تریــن  می گیــرد،  قــرار  پانامــا 
رقــم مالیاتــی ممکــن را بــه ایــن کشــور 
بــرای فعالیت هــای خــودش پرداخــت 
ــم  ــا پرچ ــر پانام ــن رو اگ ــد. از ای می کن
خــود را از یــک کشــتی حــذف کنــد، 
ــه ایــن مفهــوم نیســت کــه آن کشــتی  ب
دســت  از  را  دریانــوردی  قابلیــت 
ســایر  در  ثبــت  بــا  بلکــه  می دهــد. 
فعالیت هــای  از  می توانــد  کشــورها 
برخــوردار   IMO نظــارت  بــر  مبتنــی 

باشــد.
دبیــرکل انجمــن کشــتیرانی و خدمات 
ــور  ــرد: هانط ــد ک ــران تاکی ــته ای وابس
کــه امــکان ثبــت یــک کشــتی در کشــور 
پانامــا وجــود دارد امــکان ثبــت آن در 
ــس از  کشــور دیگــر هــم وجــود دارد و پ
ثبــت در آن کشــور، کشــتی بــه فعالیــت 
تجــاری خــودش ادامــه و اســتمرار دهد.

پل مــه بــا تکذیــب ســلب پرچــم پانامــا 
از ایــن تعــداد کشــتی گفــت: اینکــه 
ــتی  ــد کش ــود از ۱۳۶ فرون ــه می ش گفت
ایرانــی ســلب پرچــم شــده  نفتکــش 
نــدارد و آن را قویــا تکذیــب  واقعیــت 
اتفــاق  بــه  قریــب  اکــر  می کنیــم. 
ایرانــی  مالکیــت  تحــت  کشــتی های 
تحــت پرچــم جمهــوری اســالمی ایــران 
هســتند و توســط خدمــه حــاذق ایرانــی 
امــر  یــک  ایــن  می شــوند.  مدیریــت 

طبیعــی اســت؛ در فعالیت هــای دریایــی 
ــم  ــتفاده از پرچ ــکان اس ــی ام بین امللل
بنابرایــن  دارد  وجــود  کشــورها  ســایر 
شــناورهای مــا نیــز از ایــن مزیــت بهــره 
جســته هــر چنــد کــه تعــداد اندکــی از 
شــناورهای بخــش خصوصــی ایرانــی در 
ایــن کشــور بــه ثبــت رســیده اند و ثبــت 
ایــن تعــداد کشــتی تاثیــری بــه مفهــوم 
اخــص کلمــه کــه مانــع بــر دریانــوردی یا 
فعالیت هــای تجــاری دریایــی نــاوگان 
متعلــق بــه جمهــوری اســالمی ایــران 

ــت. ــد داش ــود، نخواه ش
وی افــزود: ســلب ایــن تعــداد کشــتی 
را  عــددی  لحــاظ  از  پانامــا  پرچــم  از 
تکذیــب می کنیــم و اساســا یــک چنیــن 
حجمــی از کشــتی  هایــی متعلــق بــه 
ایــران در پانامــا بــه ثبــت نرســیده  اســت.

دبیــرکل انجمــن کشــتیرانی و خدمات 
وابســته ایــران تاکیــد کــرد: کشــتی های 
ایرانــی هیــچ محدودیتــی بــرای ثبــت در 

ســایر کشــورها ندارنــد.

ــه  ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــه در پاس پل م
فعالیــت کشــتی تحــت پرچــم پانامــا بــه 
می کــرد  کمکــی  تحریم هــا  زدن  دور 
کــه بــا حــذف آن بــا مشــکالت تحریمــی 
ــه آن  ــت: ب ــار داش ــیم، اظه ــه باش مواج
مفهمــوم کــه تصــور شــود اگــر یــک 
باشــد  ایــران  پرچــم  تحــت  کشــتی 
منی توانــد بــه دلیــل تحریم هــا فعالیــت 
کنــد و اگــر ثبــت کشــوری ماننــد پانامــا 
ــد  ــی می توان ــط تحریم ــد و در رشای باش
ــته  ــت داش ــور فعالی ــن کش ــم ای ــا پرچ ب
باشــد، چنیــن چیــزی مصــداق پیــدا 
فقــط  نــدارد.  عمومیــت  و  منی کنــد 
مباحــث ســهولت در فرایندهــای اداری 
افــراد  کــه  می شــود  مطــرح  مالــی  و 
تســهیالت  ایــن  از  می کننــد  ســعی 
ــتی  ــر کش ــال اگ ــرای مث ــد. ب ــره بربن به
نیازمنــد تســهیالت بانکــی از یک کشــور 
ــا اگــر تحــت پرچــم  ثالــث باشــد طبیعت
بــه  ایــران باشــد  جمهــوری اســالمی 
ــد  ــی توان ــخت تر م ــا س ــل تحریم ه دلی
یــا  کنــد  دریافــت  را  تســهیالت  ایــن 

ــود. ــی ش ــش م ــار چال دچ
ــر  ــی ب وی در پاســخ ســوال دیگــر مبن
اینکــه آیــا در ثبــت کشــتی ها تحــت 
ــی  ــت ایران پرچــم کشــور دیگــری مالکی
احــراز می شــود، گفــت:  و  آشــکار  آن 
بــه طــور قطــع اگــر بخواهیــم پرچــم 
ابتــدا  کنیــم  ابتیــاع  را  کشــوری  هــر 
آن  مدیــران  هویــت  و  مالکیــت  بایــد 
رشکــت کــه ادعــای مالکیــت آن کشــتی 
ــع  ــور قط ــه ط ــود و ب ــا ش ــد، افش را دارن
شــود  منتــر  اطالعــات  ایــن  وقتــی 
مالکیــت ایرانــی ایــن کشــتی اعــالم 
ــه  ــتند ک ــی نیس ــد و اطالعات ــد ش خواه
قابــل دســرتس نباشــند و موضوعــی 
ــات  ــن اطالع ــف ای ــا کش ــه ب ــت ک نیس

مشــکالت را افزایــش دهــد.
دبیــرکل انجمــن کشــتیرانی و خدمات 
وابســته ایــران دربــاره جایگزینــی پانامــا 
بــرای کشــتی های ایرانــی ادامــه داد: 
هنــوز گــزارش دقیقــی از میــزان و تعــداد 
کشــتی هایی کــه مدعــی هســتند تحــت 
پرچــم شــدند و ایــن ادعــا واقعــی باشــد 
ــب  ــه تکذی ــد ب ــم کــا اینکــه تاکی نداری
ســلب پرچــم پانامــا از تعــداد ۱۳۶ فروند 
کشــتی ایرانــی داریــم و اینکــه ایــن 
تعــداد کشــتی بــا مالکیــت ایرانــی تحت 

پرچــم پانامــا باشــند صحــت نــدارد.
تنهــا  جریــان  ایــن  گفــت:  پل مــه 
فراینــد  در  می توانــد  کــه  وقفــه ای 
ــا  ــد، تنه ــاد کنن ــتی ها ایج ــاری کش تج
مــدت روز کمــرت از انگشــتان یک دســت 
بــرای ثبــت ایــن کشــتی ها در ســایر 
کشــورها خواهــد بــود و البتــه بــه دولــت 
اقدامــات  از  پانامــا توصیــه می کنیــم 
حیــث  می توانــد  کــه  تجــاری  ضــد 
حرفــه ای و اعتبــاری آن کشــور را تحــت 
تاثیــر قــرار دهــد اجتنــاب کنــد، بــر 
اســاس متامــی کنوانســیون هــای ناظــر 
ــا  ــق ب ــی و مطاب ــای دریای ــر فعالیت ه ب
مفــاد تعهــدی کشــورهای عضــو ســازمان 
از   ،)IMO( دریانــوردی  املللــی  بیــن 
امــور  در  محدودیــت  هرگونــه  ایجــاد 
کشــتیرانی تجــاری و رفتــار تبعیض آمیــز 

ــود. ــودداری ش ــد خ بای
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  دکر کامبیز اعتامدی
و  کانتیــرنی  کمیتــه  رئیــس  نایــب 
تحقیقــات  آمــوزش،  کمیتــه  عضــو 
و  کشــتیرانی  انجمــن  مطالعــات  و 

ایــران وابســته  خدمــات 

  در ابتــدای رشوع تحریــم هــا علیــه 
ایرانــی،  کشــتیرانی  هــای  رشکــت 
از راه هــای دور زدن و کمرنــگ  یکــی 
منــودن تحریم هــا تعویــض پرچــم کشــتی 
هــا بــود ولــی ایــن حربــه نیــز تــا زمانــی 
مناســب بــود و بــه مــرور زمــان ایــن کار، 
ــود.  ــب من ــود جل ــه خ ــکا را ب ــه آمری توج
شــاید تــا زمانــی دولــت آمریــکا تــا حــدی 
از تحریم هــا چشــم پوشــی مــی منــود و 
ایــران را بــه  در برخــی مواقــع، نفــت 
صــورت غیــر مســتقیم و از طریــق واســطه 
هــای بیــن املللــی خریــداری مــی کــرد 
ــه  ــوط ب ــائل مرب ــه مس ــه ب ــا توج ــی ب ول

امنیــت داخلــی، فضــا را بــرای اعــال 
فشــار بــر ایــران مناســب تشــخیص داد و 
اداره دریانــوردی پانامــا را تحــت فشــار 
قــرار داده تــا حــق اســتفاده پرچــم خــود 
را از کشــتی هــای نفتکــش رشکــت ملــی 

نفتکش ایران متوقف متوقف سازد.
پرچــم  از  اســتفاده  منــع  همزمانــی 
پانامــا بــا بعضــی از اخبــار نشــان دهنــده 
رشایــط نامناســبی اســت. بروز مشــکالت 
ــار  ــت فش ــران، تح ــل ای ــی در داخ امنیت
قــرار دادن پانامــا جهــت جلوگیــری از 
نفتکــش  ملــی  نــاوگان رشکــت  تــردد 
ــار و  ــال فش ــور، اع ــن کش ــم ای ــا پرچ ب
ــراق  ــای ع ــک ه ــت و بان ــر دول ــرتل ب کن
ــا ایــران،  جهــت کنــرتل مبــادالت ارزی ب
برنامه ریــزی بــرای حضــور در تنگــه پانامــا 
و افزایــش نــرخ دالر دال بــر برنامــه ریــزی 
دقیــق علیــه فشــار بیشــرت بــر ایــران مــی 

باشــد.

ــده  ــال آین ــه س ــه در بودج ــور ک هانط
برنامه ریــزی شــده، حــدود ۴۷ درصــد 
از درآمــد کشــور بــر مبنــای فــروش نفــت 
پیــش بینــی شــده اســت. بــا یــک تحلیل 
کــه  می شــویم  متوجــه  ســاده  بســیار 
عــالوه بــر اعــال قطعنامــه هــای پیاپــی 
ــی  ــار مضاعف ــار فش ــن ب ــران، ای ــه ای علی
بــر صــادرات نفــت ایــران اعــال گردیــده 
اســت. در ماه هــای پایانــی ســال ۲۰۲۲ 
ــه  ــران ب ــام ای ــت خ ــوالت نف ــل محم حم
باالتریــن حــد خــود رســیده بــود و در 
رشوع ســال نــو میــالدی ایــن رونــد رو بــه 

بهبــود بــود.
دهنــده  نشــان  آمارهــا  از  بعضــی   
بــه  گازی  میعانــات  و  نفــت  صــادرات 
میــزان ۱/۳ تــا ۱/۴ میلیــون بشــکه در 
مــاه هــای نوامــرب و دســامرب مــی باشــد. 
ــران   ــه طــور متوســط صــادرات نفــت ای ب
نســبت بــه ســال ۲۰۲۱ یــک ســوم رشــد 

نفت ایــران، پرچم پاناما
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ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــی ب ــت ول ــته اس داش
منابــع آمــاری از نظــر ایــران و چــه آمریــکا 
بــه صــورت دقیــق مشــخص نیســت، لــذا 
ــوم منــی باشــد ایــن تصمیــم  دقیقــا معل
دولــت پانامــا چــه میــزان از صــادرات 

نفــت ایــران را کاهــش خواهــد داد.
البتــه بایــد در نظــر داشــت کــه دولــت 
پانامــا قبــال نیــز اقــدام بــه حــذف پرچــم 
کشــورش از بعضــی از نفتکــش هــای 
ســوریه نیــز منــوده بــود ولــی بایــد در 
پرچــم  تعویــض  بــا  کــه  داشــت  نظــر 
 P&I مشــکالتی از قبیــل: تعویض بیمــه و
Club )بیمــه مســئولیت مالــکان کشــتی 
بــرای  نیــز  ثالــث(  برابــر اشــخاص  در 
کشــتی پیــش خواهــد آمــد. بــه طــور 

ــر  ــای دیگ ــم ه ــردان از پرچ ــع دولتم قط
کشــورها نیــز بــرای جابجایــی محمــوالت 
نفتــی ایــران اســتفاده خواهنــد کــرد؛ 
زیــرا تجربیــات ســال هــای تحریــم مــا را 
آنقــدر هوشــیار منــوده کــه رصفــاً از یــک 
مســیر بــرای دور زدن تحریم هــا اســتفاده 

ــم. منایی
 اکنــون زمــان آن رســیده اســت کــه 
هوشــیارتر از گذشــته نســبت بــه اجــاع 
جهانــی علیــه ایــران رفتــار مناییــم تــا 
جدیــدی  مصائــب  و  مشــکالت  دچــار 
نگردیــم. بایــد توجــه داشــت عواملــی 
تــورم،  دالر،  نــرخ  افزایــش  ماننــد: 
بیــکاری، نبــود مدیریــت و برنامــه ریزی با 
فشــارهای خارجــی علیــه کشــور نیازمنــد 

تصمیــم هــای دقیــق و هوشــمندانه تــر از 
ــد. ــی باش ــل م قب

منتظــر  کنونــی  رشایــط  در  بایــد   
اقدامــات ناگهانــی و غافلگیرکننــده از 
طــرف کردســتان عــراق و بــازار هــرات 
کــه از محــل هــای مرتبــط بــا قیمــت دالر 
ایــران اســت باشــیم. همچنیــن بایســتی 
در نظــر داشــت عــالوه بــر فشــارهای 
نیــز  روانــی  هــای  شــوک  اقتصــادی، 
می توانــد اثــر مخربــی بــر کشــور داشــته 
باشــد؛ شــوک هایــی ماننــد: تصویــب 
اعــال  ایــران،  قطعنامــه هــای علیــه 
تحریم هــای جدیــد، ترویــج شــایعات، 
ــر  ــف ب ــار مضاع ــث فش ــه باع ــه و هم هم

کشــور خواهــد گردیــد.
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مصلحتــی  پرچــم  از  اســتفاده    
پانامــا بعــد از تحریــم ایــران و صــدور 
قطعنامــه هــای ســازمان ملــل علیــه 
ــان  ــران در آن زم ــد. ای ــج ش ــران، رای ای
ناچــار  بــود بــا روش هایــی تحریــم 
هــای تجــاری را دور بزنــد و بــه همیــن 
دلیــل بــه صــورت گســرتده از پرچــم 
ــرای تــردد کشــتی هــای خــود  پانامــا ب
در  روال  ایــن  البتــه  کنــد.  اســتفاده 
دریایــی  نقــل  و  حمــل  صنعــت 
غیرمعمــول نبــود امــا کشــتی هــای 
امــر  ایــن  جــز  بــه  راهــی  ایرانــی 
نداشــتند. ایــن رفتــار کــم و بیــش ادامه 
داشــت تــا زمانــی کــه ایــران دوبــاره 
ــرد  ــالم ک ــز اع ــا نی ــد و پانام ــم ش تحری
کــه بــه دلیــل تحریــم هــا حــارض نیســت 
پرچــم خــود را در اختیــار کشــتی هــای 
ایرانــی قراردهــد. بــا ایــن حــال موضوع 
امــروز کمــی متفــاوت و ماهیــت تحریــم 
ایــران بــا تحریــم دوره قبــل متفــاوت تــر 
اســت چــرا کــه ایــن بــار تحریــم ایــران 
و  امریکاســت  زورگویــی  از  ناشــی 

صورت و ماهیت قانونی ندارد.
بنابرایــن کشــتی هــای ایرانــی بــه 
ــم هــا  ــل اینکــه ناچارهســتند تحری دلی
ــورها  ــایر کش ــم س ــد، از پرچ را دور بزنن
اســتفاده مــی کننــد تــا بــرای تــردد در 
آبراهــه هــای بیــن املللــی بــا کمرتیــن 
شــوند.  روبــرو  موانــع  و  مشــکالت 
ــی  ــح م ــا ترجی ــه آنه ــت ک ــی اس طبیع
اســتفاده  کشــوری  پرچــم  از  دهنــد 
کننــد کــه در تعامــات بیــن املللــی 
بــا دیگــران نداشــته  خــود تعارضــی 
باشــد و رونــد تجــارت را تســهیل کنــد. 
بنابرایــن پانامــا یــک گزینــه بهــرت بــرای 
کشــتی هــای ایرانــی محســوب مــی 
شــد امــا در حــال حــارض بــا ســلب ایــن 
امتیــاز، کشــتی هــای ایرانــی با مســایل 

بیشــرتی بــرای تــردد خــود 
ــتند. ــه هس مواج

ــوان  ــه می ت ــن زمین  در ای
نفتکش هــای  تــردد  بــه 
ایرانــی اشــاره کــرد. هــان 
طــور کــه مــی دانیــد نفــت 

ایــران تحریــم اســت و ایــران 
نفــت خــود  فــروش  بــرای 
مختلفــی  هــای  شــیوه  از 
بــرای دور زدن تحریــم هــا 

اســتفاده مــی کنــد. طبیعــی اســت 
کــه تــردد نفتکــش هــای ایرانــی بــا 
ــران حساســیت هایــی  پرچــم کشــور ای
در آبراهــه هــای بیــن املللــی ایجــاد 
مــی کنــد. بنابرایــن اســتفاده از پرچــم 
ایــران بــرای تــردد کشــتی هــا آن چنــان 
هــم بــدون مشــکل و راحــت نیســت.  بــا 
ایــن وجــود بایــد تاکیــد کــرد کــه تجربــه 
ایــران در دوره اول تحریــم باعــث شــده 
اســت کــه کشــتی هــای تجــاری ایــران 
مواجــه  غیرمنتظــره  موضوعــی  بــا 
نشــوند و آمادگــی الزم را بــرای ایــن 

ــند. ــته باش ــا داش ــوع برخورده ن

در مــورد اقــدام اخیــر پانامــا بــرای 
ــد  ــران هــم بای ــم کشــتی هــای ای تحری
پانامــا  پرچــم  اســت  گفــت، درســت 
تســهیالت و امتیــازات زیــادی بــرای 
کشــتی هــای ایرانــی ایجــاد مــی کــرد 
در حــال  ایرانــی  هــای  امــا کشــتی 
حــارض مــی تواننــد بــه راحتــی از پرچــم 
ســایر کشــورها اســتفاده کننــد. بــه 
ــا  ــی ی ــال کشــورهای افریقای ــوان مث عن
جزایــری در حاشــیه کــره جنوبــی پرچــم 
خــود را بــه ســهولت در اختیــار کشــتی 
هــای ایرانــی قــرار مــی دهنــد. ممکــن 
اســت ایــن پرچــم هــا تســهیالت پرچــم 
ــی  ــا امکانات ــد ام ــاد نکنن ــا را ایج پانام

ــرار  ــی ق ــای ایران ــتی ه ــار کش در اختی
مــی دهنــد کــه تجــارت آنهــا بــا موانــع و 
گرفتــاری هــای کمــرتی مواجــه شــود. 
بــا ایــن حــال بــه نظــر مــی رســد کــه 
و  دیپلاســی  طریــق  از  بایــد  ایــران 
گفــت و گــو بــا ســایر کشــورها مســایل 
را حــل کنــد تــا دچــار آســیب هــای 
ــک  ــود. ی ــم ش ــه تحری ــرتی از ناحی کم
ــه  ــران در رابط ــدام ای ــارز آن اق ــال ب مث
بــا تحریــم ســوختگیری کشــتی هــا در 
ــران ســه ســال پیــش  ــل اســت. ای برزی
ــورت  ــه در ص ــار داد ک ــل اخط ــه برزی ب
گیــری  ســوخت  بــرای  مانــع  ایجــاد 
کشــتی هــا، تجــارت خــود را از ایــن 
ــاله  ــن مس ــد و ای ــی کن ــع م ــور قط کش
را بــه صــورت قانونــی پیگیــری کــرد 
کــه خوشــبختانه اقــدام منطقــی ایــران 
جــواب داد و برزیــل اعــالم کــرد کــه بــه 
تامیــن ســوخت کشــتی هــای ایرانــی از 
ایــن کشــور ادامــه مــی دهــد. بنابرایــن 
ــز  ــاره ســایر مســایل نی ــد درب ــران بای ای
اقــدام منطقــی انجــام دهــد. از ایــن 
منظــر مذاکــرات بــا اتحادیــه اروپــا بایــد 
ــد  ــالش کن ــران ت ــد و ای ــه دار باش ادام
ــب  ــود را در قال ــاری خ ــع تج ــه مناف ک
ــت  ــه دس ــا ب ــه اروپ ــا اتحادی ــره ب مذاک
آورد. ضمــن اینکــه مانــع از برخوردهای 
قهــری ســایر کشــورها و تشــدید تحریــم 

ــه کشــور شــود. هــا علی

پرچـــم دیگر کشورها 
جایگزین پانامــا می شود

 کاپیتان امید مرادی

عضو هیئت مدیره اتحادیه مالکان کشتی ایران
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   دکــر ســیدباقر میرعباســی، اســتاد دانشــکده حقــوق 
دانشــگاه تهــران

مقدمه
ــه    تابعیــت، يکــی از ارکان حقوقــی فعالیــت کشــتی ها ب
شــار مــی رود کــه کشــور صاحــب پرچــم بــه کشــتی 
می دهــد و کشــتی بــا ثبــت در هــر کشــوری و برافراشــن 
ــه دســت مــی آورد. اعطــای  پرچــم آن کشــور، تابعیــت آن را ب
تابعیــت بــه کشــتی، شــباهت های بنیادينــی بــا اعطــای 

تابعیت به اشخاص حقیقی دارد.
 در مبحــث اعطــای تابعیــت کشــورها بــه اشــخاص حقیقــی 
بايــد بیــن کشــور اعطاکننــدة تابعیــت و شــخص پذيرنــده 
ــد واقعی«وجــود داشــته باشــد و در صــورت فقــدان  آن، »پیون
ــی  ــوان بین امللل ــاس رأی دي ــر اس ــد ب ــورها می توانن آن، کش
خــودداری  اعطاشــده  تابعیــت  شناســايی  از  دادگســرتی 

ــد. کنن
 در حــال حــارض، بســیاری از کشــتی های فعــال در عرصــه 
حمــل و نقــل دريايــی بــا کشــور متبــوع خــود »پیونــد واقعــی« 
نداشــته و همیــن امــر باعــث عــدم حاکمیــت و کنــرتل مؤثــر 

ــود  ــم خ ــت پرچ ــتی های تح ــر کش ــم ب ــب پرچ ــور صاح کش
ــط  ــی توس ــررات بین امللل ــیاری از مق ــه بس ــده و در نتیج ش
ايــن کشــتی ها نقــض می شــود. در ايــن مقالــه، عــدم امــکان 
تعمیــم دکرتيــن »پیونــد واقعــی« بــه کشــتی ها و عــدم امــکان 
خــودداری از شناســايی تابعیــت اعطاشــده توســط کشــور 
صاحــب پرچــم بــه کشــتی در صــورت فقــدان پیونــد واقعــی بــا 

کشــتی تحــت پرچــم بررســی شــده اســت.
ایــن مقالــه ســعی خواهــد کــرد ضمــن بیــان مســئله و 
ــب  ــور صاح ــتی و کش ــن کش ــی بی ــد واقع ــود پیون ــات نب تبع
پرچــم، بــه جنبه هــای مفهومــی دکرتيــن پیونــد واقعــی و 
مؤلفه هــای مربــوط آن پرداختــه و از رهگــذر مفــاد مــرصح 
در کنوانســیون های بین املللــی مرتبــط و آرای دادگاه هــا/

امــکان  ديوان هــای بین املللــی و رويــه عملــی دولت هــا، 
تعمیــم ايــن دکرتيــن را بــه عرصــه تابعیــت کشــتی ها بررســی 

ــد. کن

تابعیت کشتی
امــروزه کشــتی ها نیــز هاننــد اشــخاص حقیقــی دارای 
تابعیــت هســتند. تابعیــت در واقــع يکــی از ارکان هويتــی 

بررسی اعمال دکترین پیوند واقعی در اعطای 
تابعیت به کشتی توسط کشور صاحب پرچم
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کشــتی بــه شــار مــی رود. به طــور کلــی بــرای احــراز هويــت 
کشــتی بايــد بــه چهــار عامــل رجــوع کــرد کــه عبــارت انــد از: 

ــگاه، تابعیــت و ظرفیــت کشــتی.  ــدر پاي اســم کشــتی، بن
کشــتی ها دارای تابعیــت کشــورهايی هســتند کــه حــق 
برافراشــن پرچــم آنهــا را دارنــد. کشــورها نیــز بــا تعییــن 
رشايطــی حــق برافراشــن پرچــم خــود را بــه کشــتی ها اعطــا 
کــرده و کشــتی ها می تواننــد تحــت پرچــم آن کشــور در 
درياهــا و اقیانوس هــا فعالیــت کننــد. تابعیــت در کشــتی 
ــا  ــی را ايف ــخاص حقیق ــت در اش ــش تابعی ــان نق ــًا ه تقريب
ــذا کشــورهايی کــه حــق برافراشــن پرچــم خــود  ــد. ل می کن
را بــه کشــتی اعطــا کــرده و از ايــن طريــق تابعیــت خــود را بــه 
ــت ديپلاتیــك  ــد از آنهــا حاي ــد حــق دارن آن کشــتی داده ان
ســازوکارهای  از  يکــی  احراز»تابعیــت«   آورنــد.  عمــل  بــه 
مهــم در جهــت شناســايی کشــتی ها و بالطبــع، هدايــت و 
بین املللــی  آبراه هــای  و  درياهــا  در  ترافیــك  منظم کــردن 

ــت. اس
در حقــوق بین امللــل عمومــی، اصولــی در خصــوص تابعیــت 
و شناســايی آن از ســوی ســاير کشــورها بــه رســمیت شــناخته 
شــده اســت. ايــن اصــول برگرفتــه از حقــوق بین امللــل عرفــی 
و رويــه قضايــی طــی ســده ها و دهه هــای اخیــر اســت. يکــی 
ــه در  ــه ريش ــت ک ــای تابعی ــده در اعط ــناخته ش ــول ش از اص
ــق دارد  ــوری ح ــر کش ــه ه ــت ک ــن اس ــی دارد اي ــوق عرف حق
رشايــط اعطــای تابعیــت خــود بــه اشــخاص حقیقــی را تعییــن 
کنــد. امــا در عیــن حــال، بــر اســاس رأی ديــوان بین املللــی 
ــد  ــدان پیون ــام« در صــورت فق ــه ب ــه »نوت دادگســرتی در قضی
ــت  ــخص درياف ــت و ش ــدة تابعی ــور اعطاکنن ــن کش ــی بی واقع
ــده را  ــت اعطاش ــد تابعی ــورها می توانن ــاير کش ــدة آن، س کنن

بــه رســمیت نشناســند.
ــیاری  ــن بس ــی بی ــد واقع ــود پیون ــوص وج ــروزه در خص  ام
ــور  ــا )کش ــه آنه ــت ب ــدة تابعی ــور اعطاکنن ــتی ها و کش از کش
صاحــب پرچــم( ترديــد جــدی وجــود دارد. قطع رابطــه تابعیت 
بیــن کشــور صاحــب پرچــم بــا کشــتی تبعــات جــدی و مهمــی 
بــرای کشــتی خواهــد داشــت کــه مهم تريــن آن عبارت انــد از 
عــدم برخــورداری از حايــت ديپلاتیــك، حفاظــت از منافــع 
و مصالــح آن در جامعــه بین املللــی، دفــاع از حقــوق کشــتی 
در صــورت وقــوع حــوادث و حمــالت و تصــادف کــه منجــر بــه 
آســیب ديــدن کشــتی شــود يــا در مــواردی کــه لــزوم ارجــاع به 

محاکــم  قضايــی رضورت پیــدا کنــد.
ــت  ــش تابعی ــه نق ــود ک ــه ش ــت پذيرفت ــن واقعی ــه اي  چنانچ
ــوان  ــت، می ت ــان اس ــتی ها يکس ــی و کش ــخاص حقیق در اش
آنهــا را در يــك چارچــوب حقوقــی مقايســه و مبنــای حقوقــی 
تابعیــت در اشــخاص حقیقــی را بــه کشــتی نیــز تعمیــم 
دادگاه  آرای  حتــی  و  دولت هــا  عملــی  رويــه  در  امــا  داد. 
ــاهده  ــوع مش ــن موض ــس اي ــا عک ــوق درياه ــی حق بین امللل
می شــود. تــرسی مبنــای حقوقــی تابعیــت ناظــر بــر اشــخاص 

حقیقــی بــه کشــتی، منشــأ بــروز اختالفاتــی شــده اســت کــه 
ــوق  ــی حق ــده دادگاه بین امللل ــن پرون ــود را در اولی ــی خ حت
درياهــا )پرونــده کشــتی ســايگا( نشــان داد. ايــن مشــکل در 
ــا وجــود  پرونــده کشــتی »ويرجینــا جــی«  نیــز مطــرح شــد. ب
اينکــه اختالفاتــی در ايــن خصــوص طــرح و آرای قضايــی نیــز 
ــی از  ــان يک ــوع همچن ــن موض ــده، اي ــادر ش ــورد آن ص در م
موضوعــات بحــث برانگیــز در حقــوق بین امللــل درياهاســت.

ايــن تحقیــق بــه دنبــال بررســی و واکاوی موضــوع اعطــای 
تابعیــت توســط کشــور صاحــب پرچــم بــه کشــتی ها بــا مترکــز 
بــر دکرتيــن پیونــد واقعــی و شناســايی تابعیــت توســط ســاير 
کشــورها و امــکان يــا عــدم امــکان تعمیــم و تــرسی دکرتيــن 

مذکــور بــه تابعیــت کشــتی اســت.

1.بیان مسئله
در حقــوق بین امللــل درياهــا هــر کشــتی بايــد در يــك 
ــت  ــور فعالی ــم آن کش ــت پرچ ــیده و تح ــت رس ــه ثب ــور ب کش
کنــد. ثبــت کشــتی در يــك کشــور بــه منزلــه اعطــای تابعیــت 
ــه کشــتی بــوده و کشــور مذکــور، صاحــب پرچــم  آن کشــور ب
کشــتی شــناخته میشــود. در حقــوق بین امللــل درياهــا، 
کشــتی تابــع قوانیــن و مقــررات کشــور صاحــب پرچــم قلمداد 
شــده و در بســیاری از مــوارد، کشــور صاحــب پرچــم بــه لحــاظ 
حقوقــی بــر کشــتی حاکمیــت دارد. همچنیــن پرچــم کشــتی 
مبیــن مســئولیت و تعهــدات دولــت صاحــب پرچــم در قبــال 
جامعــه بین املللــی اســت و در صــورت عــدم رعايــت قوانیــن 
بین املللــی و نقــض مقــررات حاکــم بــر دريــا و مــوارد ديگــری 
از قبیــل آلودگــی و تصادفــات توســط کشــتی، دولــت صاحــب 

پرچــم، مســئول بــوده و بايــد پاســخگو باشــد. 
ــود  ــتی خ ــد کش ــح می ده ــتی ترجی ــك کش ــواردی مال در م
را در کشــوری غیــر از کشــور متبــوع خــود بــه ثبــت برســاند و 
تابعیتــی غیــر از تابعیــت کشــور متبــوع خــود را بــرای کشــتی 
انتخــاب کنــد. بــه کشــورهايی کــه امــکان ثبــت کشــتی های 
ــت آزاد  ــور ثب ــد کش ــتی می دهن ــکان کش ــه مال ــی را ب خارج
ــم  ــز پرچ ــورها نی ــه کش ــم اينگون ــه پرچ ــود و ب ــالق می ش اط
ــواد  ــه م ــه ب ــا توج ــی ب ــم مصلحت ــد. پرچ ــی  می گوين مصلحت
ــوق درياهــا پرچــم کشــوری اســت  ۹۱ و ۹۲ کنوانســیون حق
کــه کشــتی در آن بــه ثبــت رســیده اســت در حالــی کــه 
کشــتی پیونــد واقعــی بــا آن دولــت، اعــم از مالکیــت، تولیــد، 
تابعیــت خدمــه کشــتی و غیــره نداشــته باشــد يــا هرچنــد در 
کشــوری بــا پیونــد واقعــی ثبــت شــده باشــد، امــا در جريــان 
کنــد.  اســتفاده  ديگــری  کشــور  پرچــم  از  دريايــی  ســفر 
عملکــرد برخــی از دولت هــا در ثبــت کشــتی های خارجــی و 
اعطــای مجــوز بديــن منظــور کــه کشــتی ها تحــت پرچــم آنهــا 
ــد ناوگان هــای  ــوردی کننــد، موجــب تول ــای آزاد دريان در دري
تجــاری بــا پرچــم مصلحتــی شــد کــه در حــال حــارض، 
ــالح  ــت. اصط ــده اس ــان ش ــتیرانی جه ــده کش ــن پدي مهم تري
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مقاله
پرچــم مصلحتــی از دهــه ۱۹۵۰ در صنعــت دريانــوردی رايــج 

شــد.
مهم تريــن ويژگــی کشــورهای ثبــت آزاد، نبــود پیش نیــاز 
مربــوط بــه تابعیــت مالــك کشــتی بــرای ثبــت کشــتی اســت. 
برخــی از مالــکان کشــتی، بنــا بــه داليلــی چنیــن کشــورهايی 
ــه  ــه ازجمل ــد ک ــاب می کنن ــود انتخ ــتی خ ــت کش ــرای ثب را ب
بــه: کاهــش هزينه هــای جــاری کشــتی، نبــود  می تــوان 
قوانیــن ســختگیرانه در خصــوص مســائل امينــی و عملیاتــی 
ــختگیرانه  ــررات س ــن و مق ــت قوانی ــزوم رعاي ــدم ل ــتی، ع کش
بــه رعايــت اســتانداردها و  در مــورد خدمــه و عــدم نیــاز 

کنوانســیون های بین املللــی اشــاره کــرد.
ــتی  ــل، فهرس ــل و نق ــران حم ــی کارگ ــیون بین امللل فدراس
ــی از  ــت. برخ ــرده اس ــر ک ــت آزاد منت ــور ثب ــاوی ۳۲ کش ح
ايــن کشــورها عبارت انــد از: آنتیگــوآ، باربــادوآ، باهامــاس، 
بلیــز، بولیــوی، کامبــوج، قــربس، گرجســتان، هنــدوراس، 
پانامــا،  موريتانــی،  مارشــال،  جزايــر  مالــت،  لیربيــا، 
رسيالنــکا. ايــن فدراســیون بــرای انتخــاب اين گونــه کشــورها 
ــی  ــد از تواناي ــه عبارت ان ــت ک ــرده اس ــن ک ــی تعیی مالک هاي
و متايــل بــرای اعــال حداقــل اســتانداردهای اجتاعــی در 
خصــوص کشــتی، میــزان تصويــب و اعــال کنوانســیون های 
ســازمان بین املللــی کار، ســابقه امينــی و زيســت محیطــی. 
از ســال ۲۰۰۹ ســه کشــور پانامــا، لیربيــا و جزايــر مارشــال، 
ــد  ــار می رون ــه ش ــتی ب ــت آزاد کش ــورهای ثب ــن کش بزرگرتي
ــه  ــتی ها را ب ــاژ کش ــد کل تن ــدود ۹۳ درص ــًا در ح ــه جمع ک
خــود اختصــاص داده انــد. در میــان ايــن کشــورها، پانامــا 
ــاژ  ــه اول اســت کــه در حــدود ۰۹ درصــد از کل تن دارای رتب

ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب ــان در آن ب ــتی های جه کش

ثبــت کشــتی در کشــورهای ثبــت آزاد، تبعاتــی بــرای صنعت 
کشــتیرانی و حقــوق درياهــا داشــته اســت. کشــورهای ثبــت 
آزاد بــا اعطــای پرچــم خــود بــه کشــتی ها، ايــن اجــازه و 
بســیاری  از  تــا  مالــکان کشــتی می دهنــد  بــه  را  امــکان 
مصــوب  بین املللــی  اســتانداردهای  و  کنوانســیون ها  از 
بین املللــی  ســازمان  و  دريانــوردی  بین املللــی  ســازمان 
کار، شــانه خالــی کننــد، چــرا کــه اساســًا ايــن کشــورها عضــو 
ــز کــه  ــوارد نی کنوانســیون های مذکــور نیســتند. در برخــی م
کشــور ثبــت آزاد بــه يــك کنوانســیون بین املللــی متعهــد 
اســت در عمــل بــه دلیــل عــدم نظــارت بــر کشــتی های تحــت 
پرچــم خــود، قوانیــن منــدرج در کنوانســیون های مذکــور 

اجــرا منی شــوند.
يکــی ديگــر از تبعــات اســتفاده از پرچــم مصلحتــی توســط 
ــت؛  ــتی اس ــت کش ــردن مالکی ــان ک ــکان پنه ــتی ها، ام کش
چــرا کــه مالــك کشــتی مســئول کلیــه فعــل و تــرک فعل هــای 
کشــتی و خدمــه اســت و بايــد مســئولیت مدنــی و گاه کیفــری 
آن را بــر عهــده گیــرد. بــا اســتفاده از پرچــم مصلحتــی، برخــی 

از مالــکان کشــتی بــرای مصــون مانــدن از ايــن مســئولیت ها 
اقــدام بــه تشــکیل رشکت هــای صــوری کــرده و تشــخیص 
ــات  ــرار از مالی ــد. ف ــوار می کنن ــتی را دش ــی کش ــك واقع مال
نیــز يکــی ديگــر از انگیزه هــای ثبــت در کشــورهای ثبــت آزاد 

و اســتفاده از پرچــم مصلحتــی اســت.
ــه  ــا ازجمل ــه و غیرقانونــی در دري بســیاری از اعــال مجرمان
بین املللــی  تحريم هــای  دورزدن  و  کاال  و  انســان  قاچــاق 
ســازمان ملــل علیــه کشــورها، توســط کشــتی های دارای 

پرچــم مصلحتــی صــورت می گیــرد.
ــك  ــش از ي ــی کار، بی ــازمان بین امللل ــرآورد س ــاس ب ــر اس ب
میلیــون و دويســت هــزار نفــر در صنعــت دريانــوردی مشــغول 

بــه کار هســتند.
مالحظــات سیاســی نیــز می توانــد يکــی از داليــل اســتفاده 
از پرچــم مصلحتــی باشــد. بــه عنــوان مثــال، بــا اعــال 
ــه  ــن کشــور علی ــی توســط شــورای امنیــت و چندي تحريم هاي
کشــتیرانی ايــران، رشکــت کشــتیرانی ايــران ناچــار شــد 
کشــتی های خــود را بــا نام هــای خارجــی، پرچــم کشــورهای 
خارجــی و حتــی بــا انعقــاد قراردادهــای فــروش و اســتیجاری 
بــه کشــورهای ديگــر وارد آب هــای بین املللــی کنــد تــا بتوانــد 

ــا حــدودی برطــرف کنــد.  مشــکالت تحرميــی را ت
ــد کشــتی های  ــن پیام ــوان گفــت کــه مهم تري ــا شــايد بت ام
دارای پرچــم مصلحتــی، تبعــات زيســت محیطــی اســت. 
از  ناشــی  دريايــی  زيســت  محیــط  فجايــع  عمده تريــن 
ــات  ــتند. تبع ــی داش ــم مصلحت ــه پرچ ــت ک ــتی هايی اس کش
ــط  ــی در محی ــی از ايجــاد آلودگ ــًا ناش ــی رصف ــت محیط زيس
زيســت دريايــی توســط کشــتی های دارای پرچــم مصلحتــی 
نیســت. ماهیگیــری غیرقانونــی و گــزارش نشــده نیــز يکــی از 
تبعــات زيســت محیطــی کشــتی های دارای پرچــم مصلحتــی 
اســت. بــه دلیــل اينکــه کشــورهای صاحــب پرچــِم دارای 
ــرای  ــاز و اراده الزم ب ــع مــورد نی پرچــم مصلحتــی اصــواًل مناب
و  پرچــم  تحــت  بــر کشــتی های  نظــارت صحیــح  اعــال 
ــد، امــروزه يکــی از  اجــرای صحیــح قوانیــن بین املللــی ندارن

چالشــهای اصلــی صنعــت دريانــوردی شــده اند.

صنعــت  در  چالشــی  چنیــن  ايجــاد  عامــل  مهم تريــن 
دريانــوردی، فقــدان پیونــد واقعــی بیــن کشــور صاحــب پرچــم 
ــتانداردها و  ــت اس ــدم رعاي ــات ع ــه موجب ــت ک ــتی اس و کش
ــت  ــط زيس ــی، محی ــای امين ــی در زمینه ه ــررات بین امللل مق
ــت آزاد  ــورهای ثب ــت. کش ــم آورده اس ــره را فراه ــی و غی درياي
بــه دلیــل منافــع مــادی ثبــت و مالــکان کشــتی نیــز بــه 
دلیــل منافــع عــدم نظــارت و کنــرتل صحیــح بــر اعــال 
قوانیــن و عــدم لــزوم پايبنــدی بــه قوانیــن ســختگیرانه، موجــد 
پديــده ای بــا عنــوان پرچــم مصلحتــی شــده اند کــه در برخــی 
ــه وجــود  ــن صنعــت ب ــری در اي مــوارد صدمــات جــربان ناپذي

آورده اســت. 
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پیشکسوتان دریایی

یادمان زنده یاد حسین 
راحت طلب

  زنــده یــاد حســین راحــت طلــب دوره آموزشــی علــوم 
دریانــوردی را در کشــور آملــان گذرانــده و دارای ســابقه و 

تخصص چند ده ساله در زمینه کشتیرانی بود.
زنــده یــاد راحــت طلــب عــالوه بــر ایجــاد رشکــت هــای 
بازرگانــی و کشــتیرانی، ســابقه منایندگــی کشــتیرانی هــای 

ــت. ــود داش ــینه کاری خ ــز در پیش ــی را نی ــرب خارج معت

ســید حســین میــر محمدعلــی دوســت و همــکار زنــده یــاد 
راحــت طلــب دربــاره خصوصیــات اخالقــی وی مــی گویــد: در 
طــول ســالهای متــادی دوســتی و رشاکــت مــا، هرگزمرحــوم 
راحــت طلــب را عصبانــی و یــا گلــه منــد ندیــدم. او همیشــه 
ــظ  ــا حف ــائل را ب ــود مس ــالش مــی من ــود و ت ــن ب آرام و متی
خونــرسدی حــل کنــد و اصــوال همیشــه مثبــت فکــر مــی کــرد.

نریــه باینــدر، مراتــب تســلیت خــود را بــه خانــواده آن 
ــاد روان  ــرای ش ــان ب ــد من ــوده و از خداون ــرض من ــوم ع مرح
حســین راحــت طلــب آمــرزش و آرامــش و بــرای خانــواده 
ــد. ایشــان صــرب و شــکیبایی در ایــن مصیبــت آرزو مــی منای
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