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 نخست مقدمه ای در رابطه با مبحث ترانزیت و اهمیت آن در توسعه کشور بفرمایید. 

اصوالً ترانزیت یک مفهوم چند بعدی است که مهم ترین آن، بعد امنیتی است. یعنی هر چقدر ما 
خودمان را در معرض منافع دیگران قرار دهیم و منافع دیگران با امنیت ما گره خورده باشد، جای ما 
امن تر است. یک بازار شلوغ و پر رفت و آمد همیشه امنیت بیشتری در مقایسه با یک منطقه دور 
افتاده  دارد که کسی به آن توجهی نمی کند. در نتیجه وقتی ما خودمان را به عنوان مسیر ترانزیتی سایر 
کشورها مطرح می کنیم، جدا از بحث اقتصادی آن، باعث می شویم که امنیت ما نیز برای دیگران مهم 
باشد. در ابتدای دهه 1۹۹0 وقتی عراق به کویت حمله کرد، با توجه به اینکه در آن دوره نفت برای دنیا 
اهمیت داشت، همه کشورها متحد شدند و کویت را نجات دادند. اما اگر امروز چنی حمله ای از سوی 
عراق به کویت شود، با توجه به شرایط نفت و معادالت جدید دنیا، احتمال اینکه چنین اتحادی شکل 
بگیرد کمتر است. در مقابل، منافع جهان امروز به کشوری مثل کره جنوبی وابسته است که اقتصاد 
دیجیتال دنیا به آن متصل شده است. به همین دلیل اگر زمانی کره جنوبی مورد تهاجم کره شمالی 
قرار بگیرد، ممکن است آن اتحاد دوباره در اینجا تکرار شود. ضمن اینکه موضوع ترانزیت در کشور 
ما سابقه هزاران ساله دارد و اطاق اسم »خاورمیانه« به این منطقه هم به دلیل نقش ارتباطی آن بین 
چین و هند و اروپا بود. هزاران سال چنین مسیر ارتباطی باعث توسعه ایران می شده است. هر وقت 
که این مسیر فعال بوده و رفت و آمد در آن امن بوده، کشور ما قوی و ثروتمند  است و هر وقت این 

مسیر فعال نبوده، کشور ما درگیری ضعف و جنگ داخلی می شده است. 
در داستان صدر اسام شنیده ایم که معاویه ثروت فراوانی داشته و با بذل و بخشش چنین ثروتی، 
اطرافیان امیرالمومنین علی علیه السام را از اطرافش پراکنده می کرده است. تا بحال به این نکته 
بجز شام  اسامی  تمام کشورهای  از کجا می آمد؟ علی القاعده که  ثروت معاویه  فکر کرده اید که 
زیرمجموعه ی امیرالمومنین بود و باید ثروت در کوفه می بود و نه در دمشق. اما ثروت معاویه به 
علت تجارتی بود که بین شرق و غرب (یعنی بیزانس و روم شرقی آن دوران) برقرار بود و از مسیر شام 
عبور می کرد. این کاروان ها آزادانه از مسیر جاده های مسلمانان عبور می کردند، به شام می رفتند و این 

باعث شده بود که ثروت زیادی در دمشق جمع  شود.
بنابراین مسیرهای ترانزیتی اهمیت زیادی دارند و کشور ما روزی از توسعه دور شد که در قرن شانزدهم 
ماژالن مسیر دریایی را برای ارتباط شرق و غرب افتتاح کرد. در واقع آمریکا زمانی کشف شد که 
عثمانی ها مسیر ترانزیتی را بسته بودند و اروپایی ها می خواستند به ادویه هند دست پیدا کنند (در آن 
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زمان فلفل در اروپا هم قیمت طا ارزش داشت). اگر عثمانی ها آن مسیر را نمی بستند، نه تنها در سال 
14۹۲ بلکه شاید تا مدت ها کسی جرئت نداشتند که به آن سوی دریاها برود و در نتیجه آمریکا را پیدا 
کند. زیرا در واقعیت، کریستف کلمب دنبال آمریکا نمی گشت، بلکه درصدد رفتن به هند بود و حتی 
بعد کشف آمریکا، اسم آن را هند غربی گذاشته بود زیرا فکر می کرد آنجا بخشی از هند است.  همه 
این موارد نشان می دهد منافع تجارت باعث تحوالت ژئوپلوتیک فراوان شده و اگر ما چنین منافعی 

را اعم از منافع سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نشناسیم، دچار خسران بزرگی خواهیم شد.

 چه موانعی بر سر راه ترانزیت کشورمان قرار دارد؟ 

این موانع همان موانعی هستند که باعث  می شوند محیط زیست، سیاست خارجی ، اقتصاد، آموزش، 
فرهنگ و سایر موارد در کشور ما در چنین نقطه ای قرار داشته باشد. کشور ایران دچار بحران نادانی 
است و کسی توجهی به اهل فن نمی کند و هرچقدر هم در این خصوص صحبت می شود، باز سیستم 
مسیر خودش را طی می کند. شرط اول ترانزیت، عبور سالم جریان کاال در برابر عبور پول است. به 
محض اینکه قرار است محموله ای از کشور عبور کند، عاوه بر اینکه آن کاال باید سریع و با هزینه کم 
عبور کند، تاجر خارجی نیز باید بتواند به حساب ها پول واریز کند. شما تصور کنید اگر قرار باشد یک 
کامیون وارد ایران شود، 10روز پشت مرز متوقف بماند، بعد به راننده آن ویزا داده شود ولی به کمک 
راننده ویزا ندهند و وقتی وارد مرز شد، هر پاسگاه جلوی آن را بگیرد، هزینه نهایی انتقال کاال را باال 
می برد. در این مسیر راننده حتی برای خرید خوراکی به مشکل می خورد، چون ما به اقتصاد جهانی 
وصل نیستیم و کارت مناسب برای پرداخت نداریم. البته که ترانزیت چیزی فراتر از عبور یک کامیون 
است و ابعاد پیچیده تری دارد. به خصوص که فقط ترانزیت کاال نیست و ترانزیت انرژی (نفت و گاز 
و لوله ها) و ترانزیت داده (مسیرهای اینترنت که عبور می کنند) نیز با چنین وضعی روبرو هستند. این 
آشفتگی سیاسی، اقتصادی و تحریم هایی که وجود دارد ما را به این وضع می اندازد که ما نه از کریدور 
شمال-جنوب  می توانیم استفاده کنیم و نه از کریدور شرق به غرب با هزاران سال سابقه ای که دارد. 
از گذشته، از شمال دریای خزر همواره به علت آب و هوایی که دارد، امکان تردد وجود نداشته و هر 
کسی که میخواسته از غرب به شرق عبور کند، مجبور بوده است از جنوب خزر بگذرد. از غرب به شرق 
این اتفاق به ندرت رخ داده، یعنی به جز اسکندر و اعراب، افرادی دیگری را سراغ نداریم که از غرب 
راه افتاده باشد و به سمت شرق رفته باشد. ناپلئون و هیتلر می خواستند این اقدام را انجام دهد، اما 
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موفق نشدند. ولی از سمت شرق به غرب ده ها بار فاتحین مختلف عبور کرده اند. 
امروز داستان کمی متفاوت شده است. یعنی به علت اینکه مسیر جنوب خزر که از ایران عبور می کند، 
با بحران و مشکل روبرو است؛ دنیا به سمتی رو آورده که از خزر عبور کند. یعنی با کشتی و لوله زیر دریا 
و هر وسیله دیگری ایران را دور بزند و به قول خودشان »ترانس خزر« عبور  کنند. این موضوع رقیبی 

برای ما محسوب می شود که به شدت ما را تهدید می کند.
در بحث موانع ترانزیت، موانع خارجی و داخلی از یکدیگر متمایز نیست. اتفاقاتی که در خارج رخ 
با  می دهد، تابع سیاست های داخلی خود ماست. این ما هستیم که انتخاب می کنیم روابطمان 
کشورهای دیگر چگونه باشد. ایران و ترکیه را در نظر بگیرید. ترکیه افراد متخصص را از سایر کشورها 
حتی از اروپا و آمریکا را جذب می کند. شرایط ترکیه ایجاب کرده که چنین افرادی جذب آن شوند و 
بتوانند در داخل این کشور به کار بپردازند. ساالنه میلیون ها توریست به ترکیه می روند. ولی در کشوری 

مثل ما حتی متخصیص خودش نیز از آنجا فرار می کنند.
 در این شرایط این ما هستیم که انتخاب کردیم خارجی ها با ما چگونه رفتار کنند. کسی از بیرون ما 
را وادار به انجام کاری نکرده است. ما هم می توانستیم مثل ترکیه حرکت کنیم. البته این موضوع 
فراموش نشود که موقعیت ژئوپلوتیک ترکیه از ایران بهتر است. ترکیه با یک کلید دو دریا و دو دنیا را 
کنترل می کند. یعنی هم ارتباط زمینی آسیا و اروپا را و هم ارتباط دریای سیاه با دریای مدیترانه را تحت 
کنترل دارد. اما ایران هم برای خودش موقعیت مناسبی دارد و ما می توانستیم از این موقعیت حداکثر 
استفاده را بکنیم. لیکن شرایط سیاسی به نحوی پیش رفته که حتی متحدین ما هم از ما حذر می کنند. 
مثا کشوری مثل چین که انقدر عاقمند همکاری با آن هستیم و با آن قرارداد ۲5 ساله می بندیم، 
اکنون مسیرهای ترانزیتی اش به سمتی می رود که از ترکمنستان و یا قزاقستان بصورت ترانس خزر عبور 
کند و به آذربایجان رفته و از آنجا به سمت دریای سیاه حرکت می کند. مسائل خودمان باعث شد تا 
چین چنین مسیری را ترجیح دهد. این موارد مستلزم تغییر دیدگاه اساسی است و نمی شود  تکه تکه 

چنین مواردی اصاح شوند. الزم است تمامی دستگاه ها تغییر دیدگاه داشته باشند.
برخی می گویند که ما نهاد متولی نداریم. مگر در جاهایی که نهاد متولی وجود دارد، اصاحات انجام 
شده است؟ موضوع این است که کشور ما هنوز به این باور نرسیده که توسعه خوب است. کشور 
دغدغه های دیگری دارد. بنابراین تا زمانی که اراده جدی برای حل مشکات وجود نداشته باشد، با 
وضع موجود روبرو هستیم. مثاً در حالی که مشکل ویزا برای توریست ها را حل می کنیم، بافاصله 
دو توریست را در مکانی دستگیر می کنند و تمام اثر خوب قبل از بین می رود. لذا من زیاد نگران 



9 دوهفته نامه رسانه اقتصاد دریا

اقتصاد ترانزیت نیستم. چون ما بابت تحریم ها روزی چند صد میلیون دالر ضرر می کنیم. حاال چند 
میلیون دالر ترانزیت را نیز به آن اضافه کنید تغییر قابل توجهی رخ نمی دهد. نگرانی من بیشتر راجع به 
مسیرهایی است که اگر در دنیا شکل بگیرد، دیگر قابل جبران نخواهد بود. اگر خط راه آهنی در سمت 
دیگر خزر ایجاد شد و خط کشتیرانی و اسکله و ... از خزر عبور کرد، حتی اگر در آینده در داخل نیز 

همه مسائل را حل کنیم دیگر فایده ای نخواهد داشت. 
موضوع خصوصی سازی هم به مسئله ترانزیت کمکی نمی کند. زیرا برای مثال می توان پمپ بنزین 
بین راه را خصوصی کرد، اما نمی توان گمرک و ویزا و ... را خصوصی کرد. مسئله ورای این بحث ها است 

که با خصوصی  سازی مشکل حل شود. 

 در حال حاضر روسیه بیش از هر زمان دیگری برای مبادله کاال و تجارت هشت میلیارد دالری 
با هندوستان و کشورهای جنوب و شرق آسیا به مسیر کریدور شمال - جنوب نیاز پیدا کرده است. 

این موضوع چه فرصت هایی برای ترانزیت ایران به وجود آورده است؟ 

تجربه نشان داده که حتی اگر سران روسیه هم خواهان چیزی باشند، نظام بروکراسی اش مثل ما و 
حتی چند برابر فشل تر است که باعث می شود الیه های پایین تر کار دیگری بکنند. بنابراین همانطور که 
سال ها قرار است مسیر اینچه برون-گرمسار توسط روسیه ساخته شود و این کار انجام نشده، راه آهن 
آستارا-رشت را نیز نمی تواند بسازد. البته بگذریم که کشوری در قد و قواره ما که مثا ۹0 سال پیش 
چند هزار کیلومتر راه آهن را با امکانات آن زمان در عرض 5 ساله ساخته است، االن چند سال است 
که معطل یک راه آهن 164 کیلومتری است تا حامی مالی پیدا کند. فرض کنید که روسیه بخواهد با 
ایران کار کند اصاً زیرساخت ایران در این اندازه نیست. حساب کنید 10 میلیون تن چند واگن و تریلی 
می شود. گنجایش راه آهن تهران-شمال را نیز محاسبه کنید. این مسیر ریلی چه مدت زمانی طول 

می کشد. آیا اسکله های ما چنین ظرفیتی دارند. 
موضوع این است که ما زیرساخت های خودمان را نساختیم و در 50 سال اخیر، هر زیرساختی بوده 

فرسوده کردیم اما زیرساخت جدیدی اضافه نکردیم. در نتیجه این امکان این کار نیز وجود ندارد.  
در دوره جنگ جهانی دوم زمانی که آمریکا و انگلیس می خواستند از طریق ایران به روسیه اسلحه و 
خوار و بار برسانند، کل راه آهن را به این موضوع اختصاص داده بودند. امروز همان  راه آهن فرسوده تر 
و از کار افتاده تر شده و در اختیار ما است. واگن  ها از بین رفته و فرسوده شده و زیرساختی برای افزایش 
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آن نداریم. لذا روسیه فکر دیگری خواهد کرد. واقعیت این است که مثاً از آن 10 میلیون تن تجارت 
روسیه با هند و کشورهای آن حوزه، ۲00 هزارتن هم سهم ما می شود و این تأثیر زیادی نمی گذارد. 
روس ها به علت حمل و نقل دریایی و شبکه عظیم کانال هایی که بین رودخانه  های بزرگشان زده اند و 
همه را به ولگا وصل کرده اند، پتانسیلی دارند که همه حمل ونقلشان را می توانند در دریا انجام دهند. در 
نتیجه برای آنها کاری ندارد که هر حمل و نقلی را سوار کشتی کنند و به جای اینکه به بندر سن پترزبورگ 
ببرند، به دریای خزر برسانند. اما ما چنین پتانسیلی را نداریم. بعید نیست که اگر به همین منوال پیش 
برود، خاف همه معاهدات دریایی که وجود دارد، غربی ها کانال سوئز را روی کشتی های روسی ببندند 

و البته که این خاف معاهدات است ولی انجام می شود. 
در نتیجه اگر ما زیرساخت داشتیم، روسیه بخش زیادی از ترانزیت  خود را به ایران منتقل می کرد. همین 
االن هم اگر بخواهیم عماً وارد شانگهای شویم (که به صورت اسمی شدیم) یکی از شرایطش عضویت در 

FATF است. در غیر این صورت حتی روس ها و چینی ها هم نمی توانند با ایران پول مبادله کنند.
با زیرساخت جاده ای هم چنین حجم عظیمی از ترانزیت قابل حمل نیست. مگر اینکه همه جاده هایمان 
را به ترانزیت اختصاص دهیم که این کار نشدنی است. ضمن اینکه ترانزیت جاده ای هزینه  حمل را 

آنقدر گران می کند که مشتری منصرف می شود. 

 چه راهکارهایی وجود دارد که بتوان در مبحث ترانزیت حرفی برای گفتن داشته باشیم؟  

متولی ترانزیت، وزارت راه است. مسئله در سطح وزارت راه حل نمی شود و در سطوح باالتر قابل  
حل است. ترانزیت یک بخش یکپارچه است که اگر 100 جزء داشته باشد و ۹۹ تای آن حل شود 
و مورد 100ام حل نشود، کاال عبور نمی کند. همه این اجزای مختلف از جمله بحث امنیت سیاسی، 
ژئوپلوتیکی، بانک، بیمه، لوله، اینترنت، دیتا، ویزا، ریل، اسکله و ... همه باید با هم حل شود. منطقًا 
چنین کارهایی در کشور به دست شورای عالی امنیت ملی حل می شود و این نهاد تنها جایی است که 
می تواند زور نظامی پشت دستگاه ها بگذارد. اما تجربه در زمینه ترانزیت هوایی نشان داده است که 

حتی در آنجا هم مشکل ستاد کل نیروهای مسلح حل نشد. 

 مهم ترین مواردی که باعث شـده در بحث ترانزیت پیشـرفت های قابل قبولی نداشـته  باشـیم، 
چیست؟   
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یکی از مهم ترین مسائل، نگرانی هایی است که در سطوح مختلف نهادهای امنیتی ها ایجاد می کنند. 
مثا در گمرک، ویزا و در قسمت های مختلف ما مسائل امنیتی داریم و چون دستگاه های امنیتی کشور 
متعدد هستند، هر کدام ماحظات خاص خود را دارند و این ماحظات را دائما به دستگاه های متولی 
مختلف مثل وزارت خارجه، وزارت راه و سایر دستگاه های متولی تحمیل می کنند. نهادهای متولی 
هم نمی خواهند و دلیلی نمی بینند که با دستگاه امنیتی درگیر شوند و لذا ماحظات را رعایت می کنند. 
همه ما می دانیم اگر مثاً یک میلیون توریست به کشور وارد شود، 10 نفرشان جاسوس هستند و این 
موضوع در سایر کشورها هم صادق است. در کشوری مثل ترکیه همین موضوع صادق است. ترکیه 
تقریبًا با تمامی همسایگان خود درگیری دارد. با یونان، بلغارستان، ارمنستان، گرجستان، عراق، سوریه 
و قبرس و حتی با ایران هم تنش هایی دارد. با روسیه و اوکراین هم مسئله دارد. این موضوع باعث 
می شود که چنین کشورهایی هم در ترکیه جاسوس داشته باشند. اما ترکیه حساب کرده که هزینه این 
جاسوسی در مقابل منافعش ارزش دارد. اما ایران هنوز به این باور نرسیده است. ضمن اینکه این 
مراودات فقط بحث پول اصلی آن نیست. مثاً فرض کنید وقتی توریستی را می پذیرید و به کشور شما 
سفر می کند، در آینده در خرید کاالی آن کشور هم عاقمندی از خود نشان می دهد. سایت و رسانه آن 

کشور را نیز تماشا می کند و عاقمند می شود که موضوع را دنبال کند.  

 موقعیت مناسب ریلی و جاده ای و دسترسی ایران به سواحل طوالنی در خلیج فارس، دریای 
مکران و سواحل دریای خزر در سال های اخیر مورد توجه تولیدکنندگان بزرگ اقتصادی جهان 
بوده  است. اگر بعضی مسیرهای ناتمام ریلی و جاده ای ایران تکمیل شود ایران می تواند از عبور و 
ترانزیت کاال از خطوط ریلی و جاده ای خود درآمد زیادی داشته باشد. با این توصیفات، چرا در بحث 

ترانزیت شمال- جنوب اقدام مناسبی نشده است؟ 

ترانزیت شمال-جنوب بدون مشارکت روسیه معنایی ندارد. اما بدنه کارشناسی ما به روسیه تمایلی 
ندارد و به شدت مقاوت دارد. بدنه کارشناسی روسیه  هم به مشارکت با ایران تمایلی ندارد تا جایی 
که روسیه ویزا را برای ایرانیان برنداشته است. رقم مبادله تجاری ایران با روسیه هم بعد از سال ها 
بسیار پایین است. دوستی روسیه با ایران خودش را در این رعصه نشان نداده و تجربه نشان داده که 
حتی یک کار موفق بین ایران و روسیه انجام نشده است. به هر دلیلی هم مردم ایران نفرت خاصی از 
روسیه دارند و این موضوع آثارش را بجا می گذارد. اما مسائل اصلی این موارد نیست، مسائل اصلی 
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مواردی بود که اشاره شد. یعنی اگر زیرساخت های ما فراهم بود، حداقل مسلمانان روسیه با ایران 
مبادالتی داشتند. 

 چالش های سیاسی میان برخی کشورهای منطقه مانعی جدی برای کریدور محسوب می شود. 
تنش های سیاسی و نظامی که سال های قبل بین ایروان و باکو رخ داد این تهدید را برجسته 
ساخت که ممکن است جمهوری آذربایجان در مسیر تکمیل و بهره برداری از پروژه در مواقع 
حساس مشکالت بزرگ تری را ایجاد کند. ایران و دیگر کشورهای اصلی کریدور تصمیم گرفتند تا 
مسیر ریلی جایگزینی را هم برای آن از طریق ارمنستان و گرجستان طراحی کنند. همچنین ایران و 
روسیه نیز توافق هایی را انجام دادند تا با استفاده از مسیر دریایی، هرگونه مانع آفرینی از سوی 
دولت باکو را دور بزنند. با توجه به این نکات، چالش بین ایران و جمهوری آذربایجان تا چه حد 
می تواند به بحث کریدور شمال-جنوب آسیب وارد کند؟ چالش های منطقه قفقاز چه تأثیراتی بر 

این کریدور دارد؟ 

در شرایط موجود که باید کاالهایمان را با قطار به رشت برده و در آنجا سوار تریلی و به مرز آذربایجان 
تحویل داده و آنها سوار قطار کنند، به نظر می رسد که نقش جمهوری آذربایجان حیاتی است. اما بطور 
کلی باید بدانیم که حداقل، حکومت فعلی آذربایجان در زمین ما بازی نخواهد کرد و در نتیجه مسیر 
ترانزیتی ما باید بین آستارا و آستاراخان روسیه تعریف شود و چاره ای جز این نداریم. هر زمانی که خط 
ترانزیتی خوبی ایجاد کنیم و منافعی برای ما داشته باشد، جمهوری آذربایجان زیر آن می زند. مسیر 
موازی آن این می شود که به سمت ارمنستان رفته و بعد به گرجستان برویم. اما چون گرجستان هم با 
روسیه منافع متضاد دارد و بخش هایی از گرجستان در اشغال روسیه قرار گرفته، بنابراین این کریدور 

هم به نتیجه ای نمی رسد.  

 در پایان، اگر نکته تکمیلی باقی مانده، بفرمایید. 

از دید من، اکنون آینده دنیا را ارتباط با چین و شرق آسیا می سازد. چین در حال طراحی و ساخت 
کریدورهای مختلف زمینی و دریایی است و روی آنها سرمایه گذاری کرده است. اگر ما بتوانیم چین را 
وادار به عبور از ایران کنیم، بسیار عالی است و برنده خواهیم بود. ولی اگر چین به هر دلیل اقتصادی و 
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سیاسی و تحت فشار آمریکا و سایر مسائل، مسیر ترانزیت را از ترانس خزر عبور دهد، امنیت و اقتصاد 
ایران به شدت مورد تهدید قرار می گیرد. 

بیست سال پیش قرار بود ایران هاب گازی منطقه شود و امروز به علت تحریم ها، این نقش به 
ترکیه محول شده است و ما گاز را به ترکیه صادر می کنیم و ترکیه توزیع کننده خواهد بود. بنابراین 
ایران هاب گازی منطقه که بسیار برای امنیت و اقتصاد حائز اهمیت بود را از دست داد. لذا حداقل 
مسیرهای ترانزیتی چین را بایستی به دست بیاوریم. این آزمون خوبی است برای اینکه متوجه شویم 
این حرفی که زده می شود که »دنیا چندقطبی شده و چین جلوی آمریکا می ایستد«، درست است 
یا خیر. نقشه هایی که در حال انتشار است، بطور عجیبی ضد و نقیض هستند. برخی نقشه ها نشان 
می دهد مسیر از ایران گذشته و برخی دیگر نشان می دهد از ترانس خزر عبور می کند. امروزه چین در 
حال تدارک پروژه عجیبی است: از دریای سیاه کشتی های مختلف وارد دریای مدیترانه می شوند و 
از تنگه بسفر و ترکیه1 عبور می کنند. بعد از آن کشتی ها وارد ساحل دانوب می شوند و از رود دانوب 
حرکت می کنند و چون سرچشمه های دانوب در رود راین در آلمان به هم متصل شده است، کشتی از 
دریای سیاه وارد شده و تمام شرق و غرب اروپا را طی می کند و بارگیری می کند و از نزدیک انگلستان 
از دریای شمال خارج می شود. این مسیر اکنون وجود دارد. اما چینی ها معتقدند این کریدور مسیر 
کشتی را یک هفته طوالنی می کند و یک هفته برایشان عدد بزرگی است. در نتیجه می خواهند ۸0 
کیلومتر تونل از مسیر سوئیس و ایتالیا احداث کنند و بتوانند از یکی از رودخانه های ایتالیا میانبر 
بزنند و وارد رود راین شوند. یک مسیر موازی هم این است که چنین کانالی را در یونان احداث کنند 
و یوگوساوی وارد شوند. اما چون منطقه بالکان و صربستان امن نیست، احتماال به ایتالیا می روند. 
کارشناسان چین رقم این پروژه را ۲0 میلیارد دالر تخمین زده اند اما به نظر این عدد بسیار بیشتر از 
این خواهد بود. بنابراین اگر بخواهیم کاروان های تجاری را در لب مرز معطل کنیم و آنها در داخل نیز 

با مشکات دیگری روبرو شوند، از مسیر دیگری عبور خواهند کرد. 
ما بایستی جزو جاده ابریشم چین قرار بگیریم. به نظر من کریدور شمال-جنوب برای ما نشدنی است و 
ارزش افزوده  زیادی هم نخواهد داشت. اما باید مثل سنت هزارساله خودمان جاده ابریشم و کریدور 
شرقی-غربی را تقویت کنیم و این مسیری است که برای ما ارزش افزوده اقتصادی و امنیتی خواهد داشت. 

1. همچنین ترکیه در حال ساخت کانال موازی تنگه بسفر است که کشتی ها از این کانال هم عبور کنند





گزارش های تحلیلی
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بندر چابهار؛
المپیــک، قهرمــان  حــد  در   قابلیــت 
درآمدزایــی در حــد تیم هــای لیــگ! 
»آنچـه خوبـان همـه دارنـد، تـو یک جـا داری!« ایـن عبـارت، شـاید 
بهتریـن توصیف بـرای یکی از جلوه های ثروت   آفرین اقتصـاد دریا در 
ایـران باشـد؛ بنـدر چابهار بـا ظرفیت های بی شـمار و البته بهره مندی 
انـدک، بنـدری اسـت بـا قابلیت هـای متنـوع و متکثـر، از حمل ونقل 
و ترانزیـت تـا گردشـگری دریایـی، صنایـع فراسـاحل، آبزی پـروری، 
لـزوم  مزیت هـا،  ایـن  قاعدتـا  وابسـته.  صنایـع  سـایر  و  شـیالت 
سـرمایه-گذاری بیشـتر و توسـعه زیرسـاخت ها را در ایـن چهـار بهار 
اقتصـادی ایـران دوچنـدان می کنـد؛ اتفاقـی کـه تاکنـون، آن گونه که 

بایسـته و شایسـته بـوده، رخ نـداده اسـت.
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چابهار�و�شاخص های�10گانه�اقتصاد�دریامحور

گزاره های زیر که تنها قطراتی از دریای پتانسـیل های ارزشـمند بندر چابهار واقع در جنوب سیسـتان و 
بلوچسـتان و شـمال دریای عمان محسـوب می شـود، گویای قابلیت های اقتصادی این بندر و سـهم 

بی بدیل آن در توسـعه پایدار اسـت:
تنها بندر اقیانوسی ایران با قابلیت اتصال به اقیانوس هند و بزرگ ترین خلیج کشور در اطراف  	

سواحل دریای عمان. 
هاب پیونددهنده بنادر منطقه، بهشت گمشده گردشگران، دروازه ملل و محور اصلی توسعه  	

شرق کشور.
قلب تپنده سواحل مکران با ظرفیت های اقتصادی، تجاری، ترانزیتی، گردشگری و کشاورزی. 	
همجواری با منطقه آزاد تجاری-  صنعتی چابهار و فرصت بهره مندی از مزایای آن. 	
نفری خصوصا  	 میلیارد  حدود 1.5  بازارِ  به  اتصال  باصرفه ترین مسیر  و  بهترین  مطمئن ترین، 

هندوستان.
محل تاقی دو کریدور ترانزیتی مهم جهان: شمال - جنوب و شرق-غرب. 	
نزدیک ترین، آسان ترین و راهبردی ترین مسیر دسترسی به آب های آزاد برای شش کشور محصور  	

در خشکی شامل افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان.
چهارمین بندر مهم تجاری کشور از نظر مساحت و پسکرانه بعد از بنادر شهیدرجایی، امام خمینی  	

و امیرآباد.
نزدیک ترین بندر به مسیرهای اصلی تجارت جهانی به ویزه مسیر شرق به غرب و بنادر عمان،  	

پاکستان، امارات و هند
معتدل ترین بندر جنوب ایران با »چهار بهار«؛ گرم ترین نقطه کشور در زمستان و خنک ترین بندر  	

جنوبی در تابستان.

دالیل�استراتژیک�بودن�بندر�چابهار

شاخص ها و ظرفیت های یادشده بندر چابهار که در کرانه دریای مکران و اقیانوس هند واقع شده، عما 
آن را به یکی از بنادر استراتژیک و گنجینه های پنهان اقتصاد کشور مبدل ساخته است؛ به گونه ای که از 
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آن به عنوان هاب منطقه ای برای ترانزیت کاال، مسافرت ها و صنایع دریایی یاد می شود. 
مواردی مانند موقعیت جغرافیایی منحصربه فرد و واقع شـدن بندر چابهار در ورودی خلیج فارس و 
مدخـل اقیانـوس هنـد، خـارج بودن از منطقـه بحرانی خلیج فارس، اقتصادی ترین بنـدر برای ترانزیت 
کاال تا افغانسـتان، پاکسـتان و حوزه CIS و کلید توسـعه شـرق کشـور، از جمله دالیل راهبردی بودن 
بندر چابهار اسـت. مزیت راهبردی دیگر، اسـتفاده از این بندر به عنوان ترانشـیپ به بنادر دیگر خلیج 
فـارس اسـت. از ایـن رو، بنـدر چابهـار محل یا واسـطه عبور کاالهایی اسـت که امکان انتقال مسـتقیم 

آنهـا از مبدا به مقصد وجـود ندارد.
بنـدر چابهـار بـا پیشـینه حـدود 50 سـاله از زمان تأسـیس در قالـب طـرح جامـع (از 135۲)، دارا بودن 
300 کیلومتر مرز دریایی، 541 کیلومتر نوار سـاحلی، برخورداری از دو بندر مهم تجاری شـامل شـهید 
بهشتی و شهید کانتری و بنادر مختلف ماهیگیری و جایگاه تخلیه صید، ده ها جاذبه های گردشگری 
و موقعیـت مناسـب بـرای پـرورش آبزیـان از جملـه میگـو، از ویژگی های ممتـاز در حوزه های مختلف 

صنایـع دریایـی و توسـعه اقتصاد دریامحـور در بین بنادر ایران برخوردار اسـت. 
عـاوه بـر اینهـا، بنـدر چابهـار در سیاسـت های کلـی برنامـه ششـم توسـعه بـه عنـوان نسـخه اقتصـاد 
مقاومتـی، جایـگاه ویـژه ای دارد. در بنـد ۲1 ایـن سیاسـت ها، مشـخصا بـه »توسـعه اقتصـاد دريايـي 
جنوب کشـور در محور چابهار-خرمشـهر با تأکید بر سـواحل مكران« اشـاره شـده و جهت گیری احکام 
در ایـن اسـناد باالدسـتی، بیشـتر بـه سـمت تقويـت نقـش مناطق سـاحلي خصوصا جنوبی اسـت که 

بنـدر چابهـار از شـاخص ترین آنهاسـت. 

مزایای�حضور�چابهار�در�دو�کریدور�ترانزیتی�جهان�

واقـع شـدن بنـدر چابهـار در بیـن دو کریـدور ترانزیتی مهم دنیا، نقـش آن را در حوزه ترانزیـت کاال و در 
نتیجـه، اقتصـاد دریامحور بیش از پیش برجسـته کرده اسـت:

الـف) کریـدور شـرق-غرب: از آنجـا کـه حـدود نیمـی از حمل ونقل در سرتاسـر جهان از خـاور دور یعنی 
آسـیای شـرقی و جنـوب شـرقی بـه سـایر کشـورها انجام می شـود، قـرار گرفتـن چابهـار در جنوبی ترین 
نقطه عبور کریدور شـرق-غرب بسـیار مهم اسـت. این کریدور که شـروع آن از دروازه ابریشـم در چین 
اسـت، بعـد از گـذر از اسـتان کانتـون چیـن و آسـیای جنوب شـرقی، وارد هندوسـتان و شـهرهای مهم 

آن شـده و بـه چابهار می رسـد.
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ب) کریدور شـمال-جنوب: قبل از ابتکار جاده ابریشـم جدید توسـط چینی ها، کریدور شمال-جنوب، 
اصلی تریـن حلقـه تجـارت بیـن آسـیا و اروپـا بوده اسـت. در ایـن کریـدور، ترانزیت کاالهـا از هند آغاز 
شـده و پـس از ورود بـه بنـادر ایـران در دریـای عمـان و خلیـج فـارس یعنـی چابهـار و بندرعبـاس، از 
مسـیرهای جـاده ای و ریلـی بـه سـواحل دریـای خـزر انتقال پیدا می کند. سـپس از طریق مسـیر آبی یا 

قلمـرو آذربایجـان بـه روسـیه می رسـد و از ایـن مسـیر، وارد بازارهـای اروپایی می شـود. 
قـرار گرفتـن بنـدر چابهـار در کریدورهـای ترانزیتی یادشـده، مزیت-های اقتصـادی فراوانـی دارد. درآمد 
بالـغ بـر یـک میلیـارد دالر در سـال بـرای کشـورهای کـه در مسـیر کریـدور (شـمال-جنوب) قـرار دارنـد، 
کاهـش وابسـتگی تجـارت و ترانزیـت کشـورهای جنوبـی آسـیا به کانال سـوئز و بهبود وضع معیشـتی 
سـاکنان اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان و شـهر چابهار از طریق ترانزیت کاال به افغانسـتان، پاکسـتان و 
آسـیای میانه (کریدور شـرق-غرب)، بخشـی از این مزایاسـت. گسـترش حجم مبادالت کاال بین ایران 
با هند، پاکسـتان و کشـورهای حاشـیه اقیانوس هند با روسـیه و آسـیای مرکزی، همکاری بنادر ایرانی 
بـا بنـادر روسـیه و قزاقسـتان و ایجـاد قطب هـای خارجی جدید اقتصادی و تجـاری در منطقه، از دیگر 

فواید آن اسـت.

چابهار:�از�آب های�عمیق�تا�صنایع�فراساحلی

چابهار، مهم ترین بندر تجاری ایران خارج از حوضچه خلیج  فارس اسـت و قرار گرفتن آن در  خلیج، 
موقعیت بندری ایده آل برای توسـعه آن ایجاد می کند. این بندر نسـبت به سـاير نقاط سـاحلي ايران، 
مزيت هـای خـاص خـود را داراسـت. آب هـای عمیـق در خلیـج چابهـار، شـرايط پهلوگیری کشـتی های 

اقیانوس پیمـا و ايجـاد تاسیسـات بنـدری را در بنادر مهم تجـاری آن فراهم مي کند.  
نکتـه دیگـر، اهمیـت صنايـع فراسـاحل بـا تأکیـد بر حـوزه آب های عمیق اسـت کـه در ایـران کمتر به 
این موضوع، پرداخته شـده اسـت. در زمینه ذخایر نفت و گاز یا مخازن هیدروکربوری، سـهم خشـكي 
حـدود ۹ درصـد، منابـع دريايـي کم عمق حدود ۲4 درصد و منابع دريايـي در آب های عمیق حدود 6۷ 
درصد اسـت. بنابراین توسـعه زیرسـاخت ها، پیشـرفت فناوری اکتشـاف و اسـتخراج نفت از آب های 
عمیـق، سـاخت اسـکله و افزایـش گنجایـش بارگیـری کشـتی های غول پیکـر، بـا توجـه به عمـق باالی 

بندر چابهار، فرصت ویژه ای برای توسـعه صنایع فراسـاحلی اسـت. 
بـه گفتـه مسـئوالن سـازمان بنـادر و دریانـوردی، بـر اسـاس برنامـه توسـعه بنـدر چابهـار، فـاز اول بـا 
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هزینـه یـک میلیـارد دالر توسـط ایـران سـاخته شـده و در سـال ۲01۷ بـه پایـان رسـید. در ایـن فـاز، 
زیرسـاخت های بندر مانند سـاخت اسـکله  با عمق 1۷ متر، امکان حضور انواع کشـتی ها و نیز فرصت 

تخلیـه و بارگیـری انـواع محصـوالت و کانتینرهـا فراهم شـده اسـت.

فاصله�ظرفیت�تا�بهره برداری

بـر اسـاس اظهـارات مسـئوالن بنـادر و دریانـوردی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، ظرفیـت چابهـار بـا 
بهره بـرداری از فـاز نخسـت طـرح توسـعه بنـدر شـهید بهشـتی از ۲.5 میلیـون تـن بـه ۸.5 میلیون تن 
رسـیده اسـت. البتـه بـا فازهـا و اسـکله های قبلـی امکان تخلیـه و بارگیری سـاالنه 11 میلیـون تن کاال 
در ایـن بنـدر نیـز میسـر اسـت و بـا اجـرای فـاز ۲، ایـن رقـم بـه حـدود 35 میلیـون تـن خواهد رسـید. 
بـا وجـود تمـام ظرفیت ها، قابلیت ها و ترین های یادشـده، بندر چابهـار، در حوزه های مختلف اقتصاد 
دریا، خصوصا حمل ونقل و ترانزیت کاال و مسافر، شیات و صنایع وابسته با مشکات و چالش های 
زیادی دسـت وپنجه نرم می کند. فارغ از مسـائل بین المللی ناشـی از تحریم ها و محدودیت ارتباطات 
بین المللی و با وجود اجرای فازهای توسـعه ای، همچنان اصلی ترین مسـئله بندر چابهار، زیرسـاخت  
اسـت. آماده سـازی پس کرانه هـا نظیـر ریـل، بزرگراه و آزادراه، مشـکات صیادی، نبـود کارخانه هایی  با 
اشـتغال و تولیـد بـاال، حاشیه نشـینی و محرومیـت بنـادر صیـادی و اسـکله ها از امکانات زیرسـاختی، 

تنها بخشـی از این چالش هاست. 
ناتمـام مانـدن پـروژه ریلـی چابهار-زاهـدان، بـه طـول 633 کیلومتـر کـه عملیـات اجرایـی آن از سـال 
13۹۲ آغـاز شـده، بعـد از حـدود یـک دهـه، مؤیـد ایـن ادعاسـت. این پروژه در راسـتای طرح توسـعه 
سـواحل مکـران و بـا هـدف تکمیـل کریـدور شـمال-جنوب در شـرق و اتصـال بنـدر چابهـار به شـبکه 
ریلـی و بهره منـدی از مزایـای ترانزیـت راه آهـن از طریـق اتصـال آسـیای میانه و افغانسـتان بـه آب های 
آزاد اقیانوسـی، همچنـان در حـال اجراسـت و البتـه تکمیـل آن تـا پایـان سـال 140۲، بـا وجـود وعده 

مسـئوالن راه وشهرسـازی بـا توجـه بـه پیشـینه های قبلی، بعید اسـت.
هرچند به گفته مسـئوالن، اسـتراتژی اصلی بندر چابهار، بهره مندی کشـورهای مختلف از ظرفیت های 
ایـن بنـدر اسـت و از توسـعه بنـدر چابهـار به عنوان یـک اََبرپروژه در توسـعه اقتصادی یاد می شـود  اما 
بـدون تخصیـص اعتبـار الزم، بیـن گفتـار تـا کردار و ظرفیـت تا بهره بـرداری، از زمین تا آسـمان، فاصله 

اسـت. اصـوال! بی مایه، فطیر اسـت.
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 دریا، حلقه گمشده
اقتصاد ایران! 

اصلی تریـن نکتـه در بهره بـرداری از دریـا تغییـر نـوع نـگاه بـه اقتصـاد 
دریاسـت کـه بایـد مسـئوالن در امـر قانون گـذاری و اجـرا، اولویـت 

اصلـی خـود را بـر دریـا و مسـائل مربـوط بـه آن بنـا نهنـد.
اقتصـاد دریامحـور کـه در اصطـالح جهانـی بـه آن »اقتصـاد آبـی« 
)Blue Economy( گفتـه می شـود، در واقـع اسـتفاده پایـدار از 
منابـع و گسـتره های آبـی اعـم از اقیانوس هـا، دریاهـا، دریاچـه هـا 
سـواحل و جزایـر بـرای رشـد اقتصـادی، بهبـود وضعیت معیشـت و 

ایجـاد مشـاغل اسـت.
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واژه اقتصـاد آبـی برگرفتـه از رنـگ آبـی گسـتره های دریایـی و در برگیرنـده تمام فعالیت هـای اقتصادی 
مربـوط عرصه هـای آبـیT سـواحل و طیفـی وسـیع از بخـش های مسـتقر و نوظهور اسـت.

گسـتره فعالیت هـای اقتصـادی آبـی فراتـر hc فعالیت های سـنتی مانند شـیات، گردشـگری و حمل 
و نقـل دریایـی تعریـف شـده و مسـتلزم صنایع نوظهـور از جمله انرژی هـای تجدیدپذیـر، آبزی پروری، 

فعالیت های اسـتخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیسـت و هواشناسـی دریایی اسـت.
طبـق آمارهـای جهانـی، ارزش دارایی هـای اصلی عرصه هـای آبی بیش از ۲4 تریلیون دالر برآورد شـده 
و در حـال حاضـر شـیات بیـش از سـایر زمینه هـا مـورد اسـتفاده قـرار دارد؛ بـه گونه ای کـه آبزی پروری 
بـا عرضـه 5۸ درصـد ماهـی بـه بازارهـای جهانـی سـریعترین و حیاتی تریـن بخـش بهره بـرداری از ایـن 

عرصه ها اسـت.

اقتصاد��2500میلیارد�دالری�دریا

حجـم اقتصـاد دریـا در جهـان، سـاالنه بیـش از ۲500 میلیارد دالر برآورد شـده اسـت که ایـن رقم برای 
ایـران حـدود یـک درصـد و بـا احتسـاب فعالیت هـای نفتـی و گازی دریایی بین ۲ تا ۷.۲درصد اسـت.

در ایـن میـان ایـران بـا برخـورداری از 1۹0هـزار کیلومترمربـع گسـتره دریایـی و حـدود 5۸00 کیلومتـر 
نـوار سـاحلی کـه حـدود 40 درصـد از مرزهای کشـور را تشـکیل می دهد، »کشـوری دریایی« محسـوب 
می شـود کـه از دو سـوی شـمال و جنـوب بـه دریـا دسترسـی دارد؛ امـا از نظـر بهره بـرداری در رتبه هـای 

آخـر جهان اسـت.
در حالی که ایران از جمله کشـورهایی اسـت که به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی مناسـب 
از مزایـای ترانزیتـی خوبـی بهره منـد اسـت و با گسـترش شـبکه حمل ونقـل و ارتباط مطمئـن و کارآمد 
می توانـد از ایـن مزایـا در راسـتای افزایـش درآمدهـای ارزی و ارتقـای موقعیـت اسـتراتژیک خـود در 

منطقـه به نحـو مطلوب اسـتفاده کند.
به عبارتـی ارتبـاط ایـران بـا 15کشـور جهـان از طریـق مرزهـای آبـی و خاکی برقرار می شـود و لـذا به نوبه 
خـود می توانـد نقـش پـل ارتباطـی میان این کشـورها را ایفا کند. از طرف دیگر، این کشـورها جمعیت 
بزرگـی را در خـود جـای داده و از درآمدهـای زیـادی هـم برخوردارنـد کـه ایـن عامـل می توانـد موجـب 

توسـعه ترانزیت و تجارت درمنطقه باشـد.
مناطـق سـاحلی بسـتر فعالیت هـای عظیـم اقتصـادی و اجتماعـی بـه شـمار مـی رود، بـه گونـه ای کـه 
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حـدود دو سـوم جمعیـت جهـان در محـدوده 60 کیلومتـری حاشـیه دریاهـا اسـتقرار یافته انـد و بیش 
از ۸0درصـد از شـهرهای بـزرگ جهـان کـه امـروزه بـه عنـوان قطب هـای تجـاری شـناخته می شـوند، در 

مناطـق سـاحلی قـرار دارند.
ایـن آمـار نشـان دهنـده آن اسـت کـه گسـتره های دریایـی و به تبـع آن »اقتصـاد دریامحور« در رشـد و 
رونـق کشـورها و شـهرهای مختلـف جهـان نقشـی مهم و محـوری ایفا می کنـد. چنانکه طبـق آمارهای 
منتشـره در اتحادیـه اروپـا، اقتصـاد آبـی در سـال ۲014 بیـش از 3 میلیـون و 360 هـزار نفـر را در ایـن 

منطقـه بـه خود مشـغول کرده اسـت.
ایـن نقـش را بطـور کلـی می تـوان در بخش هـای مختلـف از جملـه تجـارت، حمل و نقـل، گردشـگری 
دریایـی، شـیات و بهره بـرداری از منابـع طبیعـی، انـرژی و همکاری هـای تجاری و اقتصادی در سـطوح 
منطقـه ای و بین المللـی تقسـیم بندی کـرد. از طـرف دیگـر، اسـتفاده از سـواحل دریـا و امـواج آن بـه 
عنـوان منبـع تولیـد بـرق یـا ورزش هـای تفریحـی، فعالیت هـای گردشـگری و آب  درمانـی از مهمتریـن 
منابع اشـتغالزایی محسـوب می شـوند، بطوری که به ازای ایجاد یک شـغل در بخش اقتصاد دریایی، 

چهـار شـغل جانبـی ایجاد می شـود.
ضمـن اینکـه در طـول تاریـخ، بهره گیـری از مواهـب دریـا، قدرت به همراه داشـته و به حاکمـان اجازه 
نفـوذ و کشورگشـایی را داده اسـت. نفـوذ پرتغالی هـا بـه ایـران یـا حضـور انگلیسـی ها در هنـد، همگی 
بـا بهره منـدی از نـاوگان دریایـی قدرتمنـد صـورت گرفتنـد. اکنـون هم بـا افزایش تکنولـوژی و پیچیده 
شـدن اقتصـاد، یکـی از راه هـای دسـتیابی به قدرت اقتصـادی و نظامی، برقراری ارتباط مسـتحکم بین 

سـاکنان خشـکی و ظرفیت های دریاسـت.

سهم��10درصدی�دریا�در�تولید�ناخالص�داخلی

در حالـی کـه چینی هـا از نهایـت تـوان خـود در اقتصـاد دریـا اسـتفاده می کننـد و حـدود 50 درصـد از 
تولیـد ناخالـص داخلـی خـود را بـه دریـا اختصاص داده اند، متأسـفانه ایران در سـطوح اقتصـاد دریا از 
تمـام ظرفیـت خـود به صورت یکپارچه اسـتفاده نمی کند و نهایتًا سـهم دریـا از تولید ناخالص داخلی 

کشـور حدود 10درصد اسـت.
ایـران دارای 11بنـدر بازرگانـی بـا ظرفیـت 1۸6میلیـون تـن کاال اسـت و تمـام ناوگان هـای ایـران تـوان 
جابجایـی بیـش از 6.5 میلیـون تـن کاال را در سـطح بـی  المللـی دارنـد؛ بـا ایـن وجـود و علیرغم اینکه 
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وسـعت دریایـی ایـران بیـش از وسـعت دریایـی کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس اسـت، امـا جایـگاه 
حمل ونقـل دریایـی ایـن در بیـن ایـن کشـورها هنـوز پایین تـر بـوده و آن هـا کاالی بیشـتری را جابه جـا 

می کننـد.
در همین زمینه مرکز پژوهش های مجلس در گزارشـی اعام کرد ۹5درصد از ظرفیت سـواحل کشـور 

هنوز مورد اسـتفاده قرار نگرفته و بهره مندی از سـواحل بسـیار حداقلی بوده اسـت.
فرصت هـای عظیـم و بی بدیـل چهـار اسـتان جنوبـی بـا 4۹00کیلومتـر طـول خـط سـاحلی و 1۲۹هـزار 
و 6۲روسـتا و 1۹0شـهر و سـه اسـتان شـمالی بـا ۸۹0کیلومتـر خـط سـاحلی و 65۷4روسـتا و آبـادی 
و 13۹شـهر، در حوزه هـای گردشـگری، تجـاری، سـکونتی، صنایـع و شـیات، بـه دلیـل عدم توسـعه 
محدوده هـای سـکونتی و اقتصـادی بااسـتفاده مانـده اسـت؛ درحالیکـه ایـن مناطق بنـا به موقعیت 
جغرافیایـی و طبیعـی، نزدیکـی به بنادر اصلی آسـیا، از منظر تجـارت و بازرگانی بین المللی هم بهترین 

منطقـه بـرای توسـعه اقتصـادی بـه شـمار می روند.
در حالـی کـه  گسـتره های آبـی در واقـع بـه عنـوان یکـی از عناصـر قـدرت سیاسـی و ظرفیت هـای رشـد 
اقتصـادی ایـران محسـوب مـی شـود و بـه همین جهت کشـورمان همواره بـه عنوان قـدرت تاثیرگذار 
در جهـان مطـرح بـوده اسـت. لـذا اکنـون هـم ایـن نقش می توانـد با برنامه ریـزی و طرح هـای نوظهور 

و روزآمـد تقویت شـود.
ایـران می توانـد عـاوه بـر برخـورداری از مزایـای اقتصـادی و بهره منـدی از دریانـوردی تجـاری، با تعریف 
نیـروی دریایـی کارآمـد و راهبـردی از مزیت هـای نیروی دریایی قدرتمند برخوردار شـود و بدین شـکل 

بـه ارتقـای جایـگاه قدرت منطقـه ای و فرامنطقه ای خـود کمک کند.
ایـران دارای سـه سـاحل ممتـاز و کم همتـا اسـت: اول، خـزر در شـمال کـه راهـی را بـرای ایـران بـرای 
رسـیدن به اروپای جنوبی و شـمالی از راه دسترسـی به دریاهای سـیاه و بالتیک مهیا کرده اسـت؛ دوم، 
خلیـج فـارس کـه پهنـه آن تنهـا نیمـی از خـزر اسـت از بیشـتر جهـات بـرای ایرانیـان راهبردی به شـمار 

مـی رود و سـوم،کرانه مکـران کـه ایـران را بی واسـطه بـه اقیانـوس هنـد پیوند زده اسـت.
ایـران بـه دلیـل ایـن موقعیت جغرافیایی مناسـب، امـکان انجام تمـام روش های حمل ونقـل دریایی 

را  دارد کـه در ذیـل بـه آنها اشـاره می شـود:
حمـل و نقـل کراس اسـتافینگ  )Cross Stuffing(: ایـن روش زمانـی بـه کار بـرده می شـود . 	

که امکان ارسـال کاال از طریق دریا به کشـوری میسـر نباشـد؛ بنابراین کاال ابتدا از راه زمینی وارد 
بندر شـده و سـپس کانتینر آن به کشـتی ترانزیت منتقل می شـود.
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حمل و نقل چارترینگ  )Chartering(: از این روش زمانی استفاده می شود که بارها بسیار . 	
بـزرگ و حجیـم باشـند و امـکان بسـته بندی آن هـا وجـود نداشـته باشـد و حتمًا باید کشـتی های 

باربری اجاره شـوند.
حمـل و نقـل ترانشـیپ  )Transhipment(: در ایـن روش، کاالهـا از یـک کشـتی به کشـتی . 	

دیگـر منتقـل می شـوند. زمانـی ایـن روش اتخـاذ می شـود که یک بنـدر به صورت مسـتقیم قادر 
بـه حمـل دریایـی کاال نباشـد، به گونـه ای کـه ممکـن اسـت فضـای کافـی بـرای ورود کشـتی های 

ترانزیتی نداشـته باشد.
حمـل و نقـل گروپـاژ  )groupage(: یکـی از روش هـای رایـج در حمل ونقـل دریایـی ایـران . 	

روش گروپـاژ اسـت. در ایـن روش چنـد تاجـر بـا یکدیگر قرارداد امضا کـرده و کاالهای خود را به 
صـورت گروهـی از طریـق یـک کشـتی ارسـال می کننـد. همچنین می تـوان کوچک تریـن کاالهای 
خـود را از طریـق ایـن روش ارسـال کـرد. اینـکار باعـث می شـود تـا هزینه هـای ترانزیـت بـار بـرای 

تاجـران بـه طـور قابـل ماحظه ای کاهـش یابد.
حمـل و نقـل کاالهـای فلـه ای )Bulk(: روش حمل ونقـل کاالهـای فلـه ای شـباهت زیـادی بـه . 	

چارترینـگ دارد بـا ایـن تفـاوت کـه هـر کاالیـی چـه کوچـک و چـه بـزرگ بـدون بسـته بندی و بـه 
صـورت فلـه ای ترانزیـت می شـود.

امـا بـه رغـم موقعیـت جغرافیایـی و سیاسـی و ظرفیت هـای بسـیار زیـاد ایـران ماننـد مجـاورت بـا 
عرصه هـای اقیانوسـی، تنگه هـای بیـن المللـی، سـواحل طوالنـی، ویژگی هـای حمل ونقـل پیونـدی و 
همسـایگان محصور در خشـکی، رویکردهای توسـعه در کشـور دریاگریز و خشـکی محور هسـتند. به 
طـوری کـه هفـت اسـتان سـاحلی بـا جزایـر 14گانه فقـط حـدود ۷ درصد از جمعیـت کشـور را در خود 
جـای داده  اسـت کـه از ایـن میـزان فقـط ۹ میلیـون نفـر یعنـی حـدود 10درصـد از جمعیـت کشـور در 

حاشـیه سـواحل مسـتقر شـده اند.
در ادامه نگاهی گذرا به برخی ظرفیت های بالقوه و بالفعل سواحل جنوب و شمال داریم:

	. اشتغال زایی

یکـی از بحران هـای مهـم جامعـه، کمبود فرصت های شـغلی اسـت که این معضل را می تـوان با توجه 
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بیشـتر بـه دریـا و برنامه ریـزی دقیـق و بلندمـدت در ایـن زمینـه رفـع کـرد. بررسـی ها نشـان می دهـد به 
ازای ایجـاد یـک شـغل در بخـش اقتصـاد دریـا، بیـش از چهـار شـغل جدیـد در دیگـر بخش هـا ایجـاد 

می شـود.

	. تراکم جمعیت

مسـئله مهـم و پیچیـده کان شـهرهای کشـور، بحـث تراکـم جمعیـت اسـت. ایـن امـر بیـش از همه 
در پایتخـت حـس می شـود. پهنـه کـم شـهرهای مرکـزی ایـران و مهاجـرت روز افزون جمعیـت به این 
مناطـق، چالش هـای بسـیاری در موضوعـات آلودگـی هـوا، امکانات رفاهی و حمل و نقـل ایجاد کرده 
کـه ایـن مسـئله ضعـف کشـور در نقطه گزینی مناسـب برای سـکونت مـردم را نمایان می کنـد. این در 
شـرایطی اسـت کـه موقعیـت شـهرهای پرجمعیـت و توسـعه یافته جهـان و حتی منطقـه خاورمیانه، 

همگـی در کنار سـواحل قـرار دارند.

	. توسعه صنایع

با توجه به خشکسـالی های اخیر، یکی از مسـائل اساسـی و دشـوار کشـور تأمین آب صنایعی اسـت 
که عمدتًا در مرکز کشـور و مناطق کم آب واقع شـده اند. اگر این صنایع با دقت نظر و بررسـی دقیق 
نقطـه اسـتقرار خـود را مشـخص می کردنـد، قطعـًا مناطـق سـاحلی را به نقـاط دیگر ترجیـح می دادند. 
زیـرا در کنـار رفـع معضـل تأمیـن آب، امکان بهره مندی سـریع و ارزان بـه حمل ونقل بین المللی را هم 

داشتند.

	. گردشگری

سال هاسـت در کشـور بحـث جـذب گردشـگر و شـکل گیری اقتصـاد حاصـل از گردشـگری و ارزآوری 
یکـی از اهـداف مسـئولین کشـور بوده اسـت، اما تاکنون اقـدام اثرگذاری در ایـن زمینه صورت نگرفته 
اسـت. در بحـث گردشـگری آنچـه بیـش از همه اهمیت دارد، سـرمایه گذاری در نقاط جـذاب و دیدنی 

کشـور و معرفـی آن به جهانیان اسـت.
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سـواحل جنـوب و شـمال ایـران بـا توجـه بـه ظرفیـت خوبـی کـه دارنـد، در این زمینه نسـبت به سـایر 
نقـاط کشـور بـه سـرمایه گذاری کمتـری نیازمندنـد و بـا توجـه بـه شـهرت ایـن سـواحل در جهـان و بـه 

خصـوص منطقـه بـرای جذب گردشـگر مناسـب تر هسـتند.

	. ترانزیت

توسـعه تجـارت خارجـی هـدف مهم تمامی دولت هـا بوده و خواهد بود. در این بیـن ایران با توجه به 
اینکـه در شـمال و جنـوب بـه دریـا وهمچنین به آب هـای آزاد دسترسـی دارد، یکی از مهمترین مراکز 
تجـارت در منطقـه اسـت. کشـورهای مختلفـی بـرای ارسـال کاالهای خود بـه اروپا، آسـیا و آفریقا نیاز 
دارنـد از خـاک ایـران عبـور کننـد و همین نکته ظرفیـت فوق العاده ایران در بحث ترانزیت و دسـتیابی 
بـه درآمـد قابـل توجـه را نمایـان می کنـد. ایـران در حـوزه حمل و نقـل دریایی چـه در امـر واردات و چه 

در بحـث صادرات جایگاه ویـژه ای دارد.
این پنج مورد، تنها بخشـی از ظرفیت های اقتصاد دریا اسـت که نقطه اشـتراک همه آن ها در کشـور 
مـا، عـدم بهره منـدی حداکثـری اسـت. بـرای تغییر ایـن وضعیت، اصلی تریـن نکته تغییر نـوع نگاه به 
اقتصـاد دریاسـت. لـذا مسـئوالن بایـد در امـر قانـون گـذاری و اجـرا، اولویـت اصلـی خـود را بـر دریـا و 

مسـائل مربـوط بـه آن بنا نهند.
تاکنـون بخـش عظیمـی آسـیب هایی کـه بـه اقتصـاد کشـور وارد شـده، معطـوف بـه عـدم توجـه بـه 
امکانـات حـوزه دریاسـت. بـرای رشـد و توسـعه اقتصـاد کشـور و حرکت به سـمت اقتصاد پایـدار الزم 
اسـت شـرایط و زیرسـاخت های مورد نیاز اقتصاد دریا فراهم شـود و در این راسـتا سـواحل کشـور به 

عنـوان رکـن پایـه ای اقتصـاد دریا نیازمند زیرسـاخت های مناسـب هسـتند.





خبرهای مهم
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خروج��شرکت�های�تولید�شناور�و�صنایع�دریایی�از�رکود�

سـعید جعفـری، مدیـرکل دفتـر ریلـی و صنایـع دریایـی وزارت صمـت با اشـاره به خارج شـدن صنایع 
دریایی از حالت رکود گفت: حل مشکات صنایع دریایی از طریق صندوق توسعه ملی و بانک ها در 
دسـتور کار قـرار دارد. بنابرایـن ضمـن حمایـت ویژه برای فعال شـدن صنایع راکـد، ظرفیت واحدهای 
تولیـد شـناور کـه زیـر ظرفیـت اسـمی فعالیـت می  کننـد بـه ظرفیـت نهایی می رسـند که بدیـن منظور 

اطلـس و بانـک اطاعاتـی تولیدکنندگان صنایع تولید و تجهیزات شـناور تهیه شـده اسـت.

فعالیت��24واحد�شناورسازی�در�استان�بوشهر�

رابطـه مهـدی صفـوی، مدیرکل صمت اسـتان بوشـهر با بیان اینکـه در این اسـتان ۲4 واحد و صنعت 
شناورسـازی، تعمیرات کشـتی فعال اسـت تصریح کرد: این واحدهای تولیدی و صنعتی در سـاخت 

شـناور فلزی و فایبـرگاس فعالیت دارند.
وی یکی از مدل های مهم برای رفع مشکات صنایع دریایی استان بوشهر را مدیریت توسعه خوشه ای 
صنعت  دریایی  صنایع  زیرا  است؛  مهم  سیاست های  از  یکی  تولید  موانع  رفع  افزود:  و  دانست 

اشتغال زایی است که با توجه ظرفیت استان بوشهر باید حمایت از آن مورد توجه جدی قرار گیرد.

صید�روزانه�چهار�هزار�و��200کیلوگرم�میگو�توسط�صیادان�قشم�

محمد حسـینی، فرماندار شهرسـتان قشـم اعام کرد: شهرسـتان مرزی قشـم، مرکز اسـتان هرمزگان، 
اسـتان های همجوار، اسـتان تهران و سـایر نقاط کشـور از مقصدهای فروش میگوهای صید شـده در 
آب های جزیره قشـم هسـتند. در همین رابطه میگو پرورشـی قشـم به دیگر کشـورها صادر می شـود. 
وی محـدوده صیـد میگـو در آب هـای اسـتان هرمزگان را بندر کوهسـتک در میناب تا بنـدر درگهان در 
قشـم ذکر کرد و افزود: سـاعت صید میگو هر روز از سـاعت 6 صبح تا 1۸ عصر اسـت و صید میگو 

در شـب ممنوعیت دارد.
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فرمانـدار قشـم بـا اشـاره بـه اینکه هیچ لنج غیرمجازی در این شهرسـتان فعالیت ندارد، یـادآوری کرد: 
دوره فعالیـت لنج هـای میگوگیـر از 15 مهر تا پایان آبان اسـت.

وی در ادامه با انتقاد از اینکه صیادی در گروه مشـاغل سـخت و زیان  آور قرار نگرفته اسـت، خواسـتار 
مسـاعدت بیشـتر دولتمردان و نمایندگان مجلس در این زمینه شدند.

تخلیه�و�بارگیری��23میلیون�تن�کاالی�نفتی�و�غیرنفتی�در�بندر�امام�

بهـروز آقایـی، مدیـرکل بنـادر و دریانـوردی اسـتان خوزسـتان گفـت: بـا پذیـرش ۸00 فرونـد شـناور در 
منطقـه ویـژه اقتصـادی بنـدر امـام خمینـی از ابتـدای امسـال تـا پایـان شـهریورماه، در مجمـوع ۲3 

میلیـون تـن کاالی نفتـی و غیرنفتـی تخلیـه و بارگیـری شـده اسـت.
وی افـزود: همچنیـن در همیـن بـازه ترانزیـت خارجـی 65 درصـد، ترانشـیب 5۷ درصـد و کابوتـاژ ۲۷ 
درصـد رشـد داشـته اسـت. رویکـرد بازارمحـور، توجـه ویـژه به موضـوع مشـتری مداری و تـاش برای 
بهره منـدی حداکثـری از ظرفیت هـای موجـود دریایـی و بنـدری، موجـب رشـد ۷ درصـدی ترافیـک 

کشـتی ها در مقایسـه بـا مـدت مشـابه پارسـال شـده اسـت. 
آقایـی خاطـر نشـان کـرد: بـا بهره گیـری از تجهیـزات پرقـدرت، موفـق بـه تخلیـه بیـش از ۸ میلیون تن 
کاالی اساسـی از کشـتی ها بوده ایـم. بـر همیـن اسـاس بـا ایجـاد تعامـل بـا ارگان هـای ذی  ربـط، در 6 
ماهـه نخسـت 6 میلیـون و ۸00 هـزار تـن کاالی اساسـی از طریـق شـبکه توزیـع بـه مبـادی مصرف در 

کشـور ارسـال شـده است.

�80درصد�از�نیاز�ناوگان�کشتیرانی�از�تولیدکنندگان�داخلی�تأمین�می�شود

محمدرضـا مدرس خیابانـی، مدیرعامـل گروه کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران گفـت: در حال حاضر 
۸0 درصـد از نیازهـای نـاوگان از تولیدکننـدگان داخلـی تأمین می شـود کـه از این طریق، از خـروج 300 

میلیون دالر ارز از کشـور جلوگیری شـده اسـت. 
وی خاطرنشـان کـرد: در سـال گذشـته نـاوگان کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران، موفـق بـه حمـل و 
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جابه جایی بالغ بر ۷1۹ هزار TEU کانتینر شـد که نسـبت به سـال 13۹۹، از 6۹ درصد رشـد برخوردار 
بـود؛ ضمـن اینکـه در بخـش حمل کاالی فله نیز در سـال 1400، بالـغ بر 14.5 میلیون ُتن کاال جابه جا 
شـده که این رقم نیز نسـبت به سـال 13۹۹، رشـد ۲۸ درصدی داشـت. براین اسـاس گروه کشـتیرانی 
جمهـوری اسـامی ایـران در سـال 1400 بالـغ بـر ۲6.۷ میلیـون تـن بار حمل کـرده که ایـن رقم، بیانگر 
رشـد 41 درصـدی نسـبت بـه سـال پیـش از آن و ثبـت رکـوردی تاریخـی در حـوزه حمـل بـار از سـوی 

نـاوگان بوده اسـت.
وی درباره درآمد ارزی گروه کشـتیرانی در سـال 1400 یادآور شـد: در سـال گذشـته مجموعًا بالغ بر 1.6 
میلیارد دالر درآمد کسـب شـد؛ در حالی که این رقم در سـال 13۹۹ به ۷۷0 میلیون دالر محدود شـده 
بـود؛ ضمـن اینکـه سـود خالـص ارزی در سـال قبـل، 4۷0 میلیـون دالر بود که نسـبت بـه ۲۹ میلیون 

دالر سـال 13۹۹، رشـد بسـیار قابل توجهی داشت.

صادرات�شیالت�به�کشورهای�روسیه�چین�و�عراق�تسهیل�شود�

سیدحسـین حسـینی، معاون وزیر جهاد کشـاورزی و رئیس سـازمان شـیات ایران گفت: باید با ایجاد 
کارگروه های مرتبط، صادرات شـیات به کشـورهای روسـیه، چین و عراق تسـهیل شود. 

وی نقـش خوزسـتان را در حـوزه تولیـد غـذا مهم ارزیابی کرد و گفت: سـواحل دریایـی و رودخانه های 
مسـتعد از موجبـات آینـده روشـن خوزسـتان در حـوزه آبزی پـروری اسـت و طبق شـاخص های جهانی 
شرایط الزم برای خوزستان وجود دارد. بازار شیات نیرو محرکه تولید است و نیاز داریم تا اطاعات 
آبزی پـروری ایـن اسـتان در سـایر اسـتان ها بـه اشـتراک گذاشـته شـود. دیپلماسـی فعـال وزارت جهاد 
کشـاورزی از طریـق وزارت صمـت و وزارت خارجـه سـبب شـده تـا اتفاقات خوبی به ویـژه در بازارهای 
چیـن و روسـیه رخ دهـد؛ بازارعـراق بـرای مـا مهـم اسـت و باید با ایجـاد کارگروه های مرتبـط صادرات 

شـیات به این کشـورها تسـهیل شود.
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چشم�انداز�روشن�تنها�مجتمع�میگوی�شمال�

در کنـار همـه ظرفیت هـای مناسـب آبزی پـروری در گلسـتان ماننـد پـرورش ماهی در قفس یـا پرورش 
ماهیـان خاویـاری در پِـن، چنـد سـالی اسـت کـه به توسـعه صنعت میگـو و ایجاد زیرسـاخت های آن 
در ایـن اسـتان توجـه جدی تـری شـده اسـت. وجـود هزاران هکتـار اراضی لم یزرع و فقیـر از نظر خاک 
شناسـی و نداشـتن پتانسـیل الزم بـرای زراعـت در محـدوده خزر سـبب شـده تـا این اراضـی به عنوان 
یـک ظرفیـت مهـم مدنظـر قرار بگیرد. در سـال های گذشـته حدود چهـار هزار هکتـار از اراضی لم یزرع 
شـمال گمیشـان بـرای پـرورش میگـو انتخـاب شـد و بـا احـداث چندیـن کانـال از دریـا، ایـن سـایت و 
حوضچه هـای آن آبگیـری و بـه زیـر کشـت میگـو رفـت تا بخشـی از دغدغه ها و مشـکات اقتصادی و 

بیکاری ساحل نشـینان برطرف شـود.

ورود�صیادان�شرق�مازندران�به�دریا�برای�صید�مجوزدار�

صیـادان عضـو 13 شـرکت تعاونـی پـره در میانکالـه اسـتان مازنـدران از نیمـه مهـر مـاه بـا پهـن کـردن 
تورهای ماهیگیری در آب های سـاحلی، فصل صید و صیادی را به صورت رسـمی آغاز کردند. قاسـم 
کریـم زاده، مدیـر کل شـیات مازنـدران ورود صیـادان شـرق اسـتان به دریـا را با مجوز ایـن اداره اعام 
کـرد و گفـت: بـه دلیـل نبـود رودخانـه شـیاتی منتهـی بـه سـواحل منطقـه میانکالـه بـرای رها سـازی 
بچـه ماهـی سـفید و کفـال خیـز بـودن این منطقـه، کمیته صیادی شـیات ایـران اجازه داده اسـت تا 

تعاونی هـای مسـتقر در شـرق اسـتان ماهیگیـری را از امـروز شـروع کنند. 
وی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه ایـن کـه حـدود ۸0 درصـد ماهیـان دریـای خـزر رودکوچ هسـتند و برای 
تخـم ریـزی بایـد بـه رودخانـه ها مهاجرت کنند، ولی به دالیل مختلف از جمله برداشـت بی رویه شـن 
و ماسـه و ساخت وسـازهای غیرمجاز درحاشـیه رودخانه ها زیسـتگاه های طبیعی ماهیان تخریب و 
باعـث شـده تـا تکثیـر بچـه ماهـی در مراکز بازسـازی برای کمک به توسـعه پایدار صیـد و صیادی یکی 

از اولویت های کاری شـیات باشـد.
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نقش�استراتژیک�کشتیرانی�دریای�خزر�در�کریدور�شمال-جنوب�

محمدرضـا مدرس خیابانـی، مدیـرکل کشـتیرانی جمهـوری اسـام ایـران بـا اشـاره بـه اهمیـت اجـرای 
برنامه های پیش بینی شـده در سـند راهبردی گروه کشـتیرانی و لزوم نقش آفرینی شـرکت کشـتیرانی 
دریای خزر در موضوع ترانزیت و کریدور شـمال- جنوب گفت: برای تحقق این برنامه ها باید نسـبت 
بـه پیاده سـازی نظـام حاکمیـت شـرکتی، توسـعه سـازمان، فعال سـازی دارایی هـای غیرمولد، توسـعه 
نـاوگان و افزایـش ظرفیـت حمـل و تعامـل اساسـی در حـوزه کشـورهای حاشـیه دریـای خـزر اقـدام 
شـود. پرداختـن بـه موضوعاتـی از جملـه آمـوزش، جانشـین پروری، پیاده سـازی سیسـتم های فناوری 
اطاعـات بـرای اجـرای برنامه هـای بلنـد مدت و توجه به نیروی انسـانی (کادر دریا) نیـز از اقدامات الزم 

و ضروری اسـت.

ثبت�رسمی�اقامت��75میلیون�گردشگر�در�نوار�ساحلی�مازندران�

علـی رجبـی، مدیـر کل امـور اجتماعـی و فرهنگـی اسـتانداری مازنـدران از ثبت رسـمی ۷5 میلیون نفر 
گردشـگر در اقامتگاه هـای اسـتان مازنـدران طـی شـش ماه نخسـت امسـال خبـر داد.

بـه گفتـه وی بـا توجـه به اقامت بخش عمده ای از گردشـگران در ویا های شـخصی، کمپ های اقامتی 
و نیـز اقامتگاه هـای غیـر مجـاز و غیررسـمی، می تـوان گفـت بیـش از 130 میلیـون گردشـگر از ابتـدای 

سـال به نوار سـاحلی اسـتان مازندران وارد شـده اند. 
رجبـی تصریـح کـرد: ایـن افزایـش چندیـن برابـری ورود گردشـگران بـه مازنـدران در حالـی اسـت کـه 
تابسـتان سـال گذشـته فقط حضور سـه میلیون نفر گردشـگر در اقامتگاه های رسـمی اسـتان به ثبت 

رسـیده بود. 



35 دوهفته نامه رسانه اقتصاد دریا

صدور�مجوز�برای��50شرکت�تعاونی�صید�و�صیادی�در�مازندران�

قاسـم کریـم زاده، مدیـرکل شـیات مازنـدران بـا بیـان ایـن که برای 50 شـرکت تعاونی صیـد پره مجوز 
صیـادی صـادر شـد، گفـت: در حـال حاضـر چهار هـزار صیاد مشـغول صید و صیادی هسـتند.

وی با بیان اینکه 100 میلیارد تومان برای خرید آالت و ادوات صیادی تخصیص یافته اسـت، افزود: 
فصـل صیـد ماهیـان اسـتخوانی تـا فروردیـن مـاه ادامـه دارد و پیش بینی می شـود اگر تمامی شـرایط 
شـامل آب و هوایی و جریانات دریایی مهیا باشـد امسـال سـه هزار تن انواع ماهیان اسـتخوانی صید 

شود. 
یکـی از نـکات مـورد تأکیـد کریـم زاده نیـز لـزوم قـرار گرفتن صیـادی در رده مشـاغل سـخت و زیان آور 
کاهـش حـق بیمـه از ۲۷ درصـد بـه 1۷ درصـد بـود کـه ایـن مسـئله را از جمله مطالبات صیـادان خزر 

ذکـر کرد.
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