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ایجاد مسیر تجاری بین قاره ای جدید 
توسط روسیه و ایران برای دور زدن 

تحریم های آمریکا1 
نویسنده:�جاناتان�تیرون�و�گلنار�متولی

1 www.bloomberg.com/graphics/2022-russia-iran-trade-corridor/?leadSource=uverify

بین  تجاری  ایجاد مسیر  در حال  ایران  و  روسیه  فروردین-  آسیه 
قاره ای جدید هستند که از لبه شرقی اروپا تا اقیانوس هند امتداد 
دارد؛ گذرگاهی به طول 3000 کیلومتر که از هرگونه مداخله خارجی 

به دور است. 
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این دو کشـور میلیاردها دالر برای تسـریع تحویل محموله ها در مسـیر آبراه ها و خطوط ریلی متصل 
بـه دریـای خـزر هزینه می کنند. داده های دریافتی از ردیابی کشـتی های گردآوری شـده توسـط بلومبرگ 
مشـخص کرد ده ها کشـتی روسـی و ایرانی، از جمله برخی کشـتی های مشـمول تحریم ها در حال تردد 
در این مسـیر هسـتند. این امر نشـان می دهد که چگونه رقابت قدرت های بزرگ، در قالب شـبکه های 
تجـاری در اقتصـاد جهانـی، بـه سـرعت در حـال تغییـر شـکل و تقسـیم بـه بلوک هـای رقیـب اسـت. 
روسـیه و ایـران، تحـت فشـار شـدید تحریم هـا بـه هـم متمایل شـده و به شـرق نگاه می کننـد. هدف 
آنهـا، محافظـت از پیوندهـای تجـاری در برابـر مداخـات غـرب و ایجـاد روابـط جدیـد بـا اقتصادهـای 

غول پیکر و در حال رشد آسیاست.  

مسیرهای�تجاری�از�روسیه�به�آسیا

در ایـن رابطـه ماریـا شـاگینا، کارشـناس تحریم هـا و سیاسـت خارجـی روسـیه در مؤسسـه بین المللی 
مطالعـات اسـتراتژیک مسـتقر در لنـدن می گویـد: »این موضـوع، مربوط به ایجـاد زنجیره های تأمین 

ضدتحریـم در طول این مسـیر اسـت.« 
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کریدور تجاری در حال ظهور، به روسیه و ایران این امکان را می دهد که هزاران کیلومتر از مسیرهای 
فعلی خود را حذف کنند. در قسمت شمالی این مسیر، دریای آزوف قرار دارد که به وسیله شبه جزیره 
کریمه و سواحل جنوب شرقی اوکراین، از جمله بندر ماریوپل و دهانه رودخانه ُدن  محصور شده 
است. اوایل دسامبر ۲0۲۲، والدیمیر پوتین با برشمردن دستاوردهای روسیه در جنگ با اوکراین 
گفت: »دریای آزوف برای روسیه به دریای داخلی تبدیل شده است. بنابراین از این دریا شبکه های 

دریایی و ریلی تا قطب های ایران در دریای خزر و در نهایت، اقیانوس هند گسترش می یابد.« 
او همچنیـن بـر لـزوم توسـعه زیرسـاخت های دریایـی، ریلـی و جـاده ای در طـول مسـیر تأکیـد کـرد؛ 
زیرسـاخت هایی که فرصت های جدیدی را برای شـرکت های روسـی به منظور ورود به بازارهای ایران، 

هنـد، خاورمیانـه و آفریقـا فراهـم می کند. 

برآوردهـا حاکـی از آن اسـت روسـیه و ایـران، ۲۵ میلیـارد دالر در کریدور تجاری داخلی سـرمایه گذاری 
می کننـد؛ کریـدوری کـه موجب تسـهیل جابه جایی کاالهای تحریم شـده می شـود.

جیمـز اوبرایـن، مقـام ارشـد تحریم هـای دولـت بایـدن، پـس از اعـام مجازات هـای جدید کـه مدیران 
راه آهـن روسـیه را هـدف قـرار داد، گفـت: »مـا بـه دقـت هم این مسـیر و هم به طور کلی ارتبـاط ایران 
و روسـیه را پیگیـری می کنیـم. مـا نگـران هرگونـه تـاش بـرای کمـک بـه روسـیه بـه منظـور دور زدن 

تحریم ها هسـتیم.« 
رابـرت مالـی، نماینـده دولـت بایـدن در امور ایران نیز معتقد اسـت هر کریدور تجـاری جدید به عنوان 

بندر سالیانکا در شهر آستاراخان 
 روسیه. تصویر ماهواره ای:

Maxar Technologies ۲0۲۲©
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بخشـی از اولویت اصلی خود، یعنی توقف ارسـال تسـلیحات بین کشـورها، نیاز به بررسـی دقیق دارد. 
مالـی می گویـد: »ایـن، یـک تصمیـم فوق العـاده مضـر و بی ماحظه از سـوی آنهاسـت. مهم اسـت به 

دنیـا نشـان دهیـم که آنها نمی تواننـد این ارتبـاط را پنهان کنند.«
امـا فراتـر از هرگونـه تجـارت تسـلیحاتی بیـن کشـورها، دالیـل اقتصـادی قانع کننـده ای بـرای مسـیر 
ترانزیـت جدیـد وجـود دارد. کشـتی هایی کـه در رودخانه هـای دن و ولگا حرکـت می کنند، محصوالت 
نفتـی و کاالهـای کشـاورزی را حمـل می کننـد. امـا ایـن محـدوده قـرار اسـت گسـترش یابد. روسـیه و 
ایـران مجموعـه ای از معامـات تجـاری جدیـد را اعـام کرده انـد کـه کاالهایی از جملـه توربین، پلیمر، 
لوازم پزشـکی و قطعات خودرو را شـامل می شـود. روسـیه همچنین سـوخت هسـته ای و قطعات را 

بـرای راکتـور ایـران در بوشـهر تأمیـن می کند.
در این رابطه، روسـیه باید شکسـت ناگهانی روابط تجاری خود با اروپا را که قبل از جنگ، بزرگ ترین 
شـریک تجـاری آن بـود، جبـران کنـد و به دنبال یافتـن راه حل هایی برای تحریم هـای آمریکا و اتحادیه 

اروپا باشد.
نیکوالی کوژانوف، کارشـناس حوزه خلیج فارس در دانشـگاه قطر، که از سـال ۲006 تا ۲00۹ به عنوان 
دیپلمـات کرملیـن در تهـران فعالیـت کـرد، در ایـن بـاره عنـوان کـرد: »بـا مسـدود شـدن شـبکه های 
حمل ونقـل اروپایـی، باعـث شـد آنهـا بـر توسـعه کریدورهـای تجـاری جایگزیـن متمرکـز شـوند. شـما 
می توانیـد کنترل هایـی را بـر مسـیرهای دریایـی اعمـال کنیـد امـا مشـاهده مسـیرهای زمینـی دشـوار 
اسـت. تقریبـًا غیرممکـن اسـت همـه مسـیرهای زمینـی را دنبـال کنیـد.« در ایـن زمینه، موانـع زیادی 

وجود دارد و روسیه و ایران برای غلبه بر آنها، هزینه های سنگینی می پردازند. 

منبع: موسسه مطالعات 
جنگ و پروژه تهدیدات حیاتی 

موسسه آمریکایی اینترپرایز
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طبـق گـزارش خبرگـزاری بنـادر و دریانـوردی ایـران، روسـیه در حـال نهایی سـازی قوانینـی اسـت کـه بـه 
کشـتی های ایـران در امتـداد آبراه هـای داخلـی رودخانه هـای ولـگا و دن حـق عبـور می دهـد. بنـا بـه 
گـزارش بلومبـرگ، داده هـای ترافیـک کشـتی ها نشـان می دهد دسـت کم 1۲ کشـتی ایرانی کـه برخی از 
آنهـا توسـط گـروه خطـوط کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایـران تحت تحریم آمریـکا اداره می شـوند، در 

آب هـای بیـن سـواحل خـزر ایـن کشـور و بنـادر اصلـی رودخانـه ولـگا در حـال تردد هسـتند.
بـر اسـاس گـزارش  خبرگـزاری ایلنـا، گروه شـرکت کشـتيرانی جمهوری اسـامی ایران مسـتقر در تهران، 
10 میلیـون دالر در بنـدری در امتـداد ولـگا سـرمایه گذاری کـرده اسـت. هـدف از ایـن سـرمایه گذاری 
این اسـت که ظرفیت بار در بندر سـولیانکا در شـهر آسـتاراخان روسـیه تقریبًا دو برابر شـود و ماهانه 
بـه ۸۵ هـزار تـن برسـد. ایـران در داخـل مرزهـای خـود بـرای پایانه هایـی سـرمایه گذاری می کنـد که از 
طریـق آن محموله هـا را از کشـتی ها بـه خطـوط ریلـی که مسـیر دریای خزر تا خلیج فارس را در کشـور 
طـی می کننـد، انتقـال دهـد. ایـران همچنین در حال گسـترش شـبکه ریلی اسـت. این شـبکه در حال 
حاضـر، بـا دارا بـودن حـدود 16 هـزار کیلومتـر خطـوط ریلـی فعـال اسـت و بخشـی از فهرسـت میراث 

جهانی یونسـکو به شـمار مـی رود.
افـزون بـر ایـن، هیئت هـای تجـاری ایـران و روسـیه، به طور فزاینـده ای در تعامل با یکدیگر هسـتند و 
تجـارت بیـن آنهـا نیـز در حال افزایش اسـت و تا مـاه اوت (مردادماه) تقریبا به دو برابر افزایش یافت. 
ایـن رقـم بـه زودی از ۵ میلیـارد دالر فراتر خواهد رفت. سـرگئی کاترین، رئیـس اتاق بازرگانی و صنایع 
روسـیه بـا حضـور در یـک کنفرانـس در تهـران گفـت: »مسـیر روشـنی برای رسـیدن به 40 میلیـارد دالر 

پس از امضای توافق تجارت آزاد وجود دارد.«.

این نقشه شامل شناورهایی 
با اطاعات حرکتی 300 روز یا 

بیشتر در سال ۲0۲۲ و حداقل 
یک بار  گذر از یک بندر روسیه 

و یک بندر ایرانی در دریای خزر 
است. 

 IHS Markit; Wood :منبع
Mackenzie/Genscape

عبور کشتی از دروازه ای در کانال 
کشتیرانی ولگا-دن. عکاس: 

Vladimir Zapletin/Alamy
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گـزارش بلومبـرگ، داده هـای ترافیـک کشـتی ها نشـان می دهد دسـت کم 1۲ کشـتی ایرانی کـه برخی از 
آنهـا توسـط گـروه خطـوط کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایـران تحت تحریم آمریـکا اداره می شـوند، در 

آب هـای بیـن سـواحل خـزر ایـن کشـور و بنـادر اصلـی رودخانـه ولـگا در حـال تردد هسـتند.
بـر اسـاس گـزارش  خبرگـزاری ایلنـا، گروه شـرکت کشـتيرانی جمهوری اسـامی ایران مسـتقر در تهران، 
10 میلیـون دالر در بنـدری در امتـداد ولـگا سـرمایه گذاری کـرده اسـت. هـدف از ایـن سـرمایه گذاری 
این اسـت که ظرفیت بار در بندر سـولیانکا در شـهر آسـتاراخان روسـیه تقریبًا دو برابر شـود و ماهانه 
بـه ۸۵ هـزار تـن برسـد. ایـران در داخـل مرزهـای خـود بـرای پایانه هایـی سـرمایه گذاری می کنـد که از 
طریـق آن محموله هـا را از کشـتی ها بـه خطـوط ریلـی که مسـیر دریای خزر تا خلیج فارس را در کشـور 
طـی می کننـد، انتقـال دهـد. ایـران همچنین در حال گسـترش شـبکه ریلی اسـت. این شـبکه در حال 
حاضـر، بـا دارا بـودن حـدود 16 هـزار کیلومتـر خطـوط ریلـی فعـال اسـت و بخشـی از فهرسـت میراث 

جهانی یونسـکو به شـمار مـی رود.
افـزون بـر ایـن، هیئت هـای تجـاری ایـران و روسـیه، به طور فزاینـده ای در تعامل با یکدیگر هسـتند و 
تجـارت بیـن آنهـا نیـز در حال افزایش اسـت و تا مـاه اوت (مردادماه) تقریبا به دو برابر افزایش یافت. 
ایـن رقـم بـه زودی از ۵ میلیـارد دالر فراتر خواهد رفت. سـرگئی کاترین، رئیـس اتاق بازرگانی و صنایع 
روسـیه بـا حضـور در یـک کنفرانـس در تهـران گفـت: »مسـیر روشـنی برای رسـیدن به 40 میلیـارد دالر 

پس از امضای توافق تجارت آزاد وجود دارد.«.

این نقشه شامل شناورهایی 
با اطاعات حرکتی 300 روز یا 

بیشتر در سال ۲0۲۲ و حداقل 
یک بار  گذر از یک بندر روسیه 

و یک بندر ایرانی در دریای خزر 
است. 

 IHS Markit; Wood :منبع
Mackenzie/Genscape

عبور کشتی از دروازه ای در کانال 
کشتیرانی ولگا-دن. عکاس: 

Vladimir Zapletin/Alamy

گسترش�شبکه�ریلی�ایران�

بعد از احیای توافق هسته ای سال ۲01۵، این محور ترانزیتی برای ایران فوریت بیشتری یافته است. 
حمایـت تهـران از مسـکو، همـراه بـا اعتراضـات سراسـری در ایـران موجب شـده ارتباط تهـران با غرب 
بـه طـور فزاینـده  قطـع شـود. لذا مقامـات ایرانی اعـام کردند کاماً بر »محور شـرق« متمرکز شـده اند. 
ایـن امـر بـه معنـای کنار گذاشـتن احیای روابط اقتصـادی با اروپا و پیگیری مجموعـه  توافقات تجاری 

و انرژی با روسـیه، چین و کشـورهای آسـیای میانه اسـت.
در سـال های گذشـته، تاش هـای هماهنگـی بـرای متحـد کـردن اوراسـیا انجـام شـده اسـت. در حـال 
حاضر، چین و روسـیه اعضای سـازمان همکاری شـانگهای هستند، یک سازمان اقتصادی-امنیتی که 
ایـران را نیـز بـه عنـوان نهمیـن عضـو خود پذیرفته اسـت. نهاد دیگـری که اقتصادهای منطقـه و فراتر 
از آن را بـه هـم پیونـد می دهـد، گـروه بریکـس اسـت. این گـروه در ابتدا از برزیل، روسـیه، هند و چین 
تشـکیل شـده بود و اکنون آفریقای جنوبی را نیز شـامل می شـود و البته آماده گسترش بیشتر است. 
در تمـام ایـن مـوارد، برخـی از تحلیلگـران، بازتـاب ایـده ای را می بیننـد کـه قدمـت آن بـه بیـش از یـک 
قـرن می رسـد و بـه  عنـوان پایـه  تفکـر ژئوپلیتیکی به حسـاب می آیـد. ایده ای کـه بر مبـارزه بین قدرت 
جهانـی اقیانوسـی، بریتانیـا در گذشـته و ایـاالت متحـده امـروز و غول های زمینی اوراسـیا متمرکز بود.
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اکنـون هنـد، بـرای روسـیه و ایـران یـک گـره حیاتـی در شـبکه هایی اسـت کـه ایـن دو کشـور در تاش 
بـرای ایجـاد آن هسـتند. پیـش از ایـن خبرگزاری مهر گـزارش داده بود اولیـن محموله 1۲ میلیون تنی 
غات روسـیه به مقصد هند از ایران عبور کرده اسـت. اگر ایران بتواند بندر چابهار در اقیانوس هند را  
بـه شـبکه ریلـی بـا مسـافت طوالنی متصل کند، مبادالت تجـاری افزایش می یابد. بنـدر چابهار تاکنون 

از تحریم های آمریکا مسـتثنی شـده اما این امر ممکن اسـت موجب جلب توجه واشـنگتن شـود.
در ایـن خصـوص رابـرت مالـی، نماینـده کاخ سـفید در امور ایران عنوان کرده اسـت: »هـر نهادی که به 
نقـض تحریم هـای مـا علیـه روسـیه یـا ایـران کمک کنـد، آن نهاد نیز مشـمول تحریم خواهد شـد.« به 
گفتـه بهـارات گوپالسـوامی، مدیر اجرایـی District Consultancy LLC، مشـاور تجاری مسـتقر 
در واشـنگتن، »ایـن مسـائل نشـان می دهـد بزرگ تریـن بـازی روسـیه و ایـران بـرای دور زدن تحریم هـا 
چیسـت. موفقیت یا شکسـت در این راه خارج از کنترل دو کشـور اسـت و بسـتگی به همراهی سـایر 
کشـورها بـا تحریم هـای آمریـکا دارد.« همچنیـن گوپالسـوامی تصریح کـرد: »ایجاد، اسـتفاده و تداوم 
چنیـن زیرسـاختی، نـه تنهـا بـه همـکاری روسـیه و ایـران، بلکـه بـه همراهی تمـام کشـورهای دیگر که 
بخشـی از ایـن کریـدور هسـتند، نیـاز دارد. هرگونـه تغییـر در شـرایط ژئوپلیتیکـی یـا روابـط بیـن ایـن 

کشـورها، بـر نتیجـه کریدور تجـاری تأثیر می گـذارد.«

تغییر به سمت بندر چابهار از 
مرکزیت تنگه هرمز جلوگیری 

می کند
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ساخت و ساز در بندر چابهار ایران در حال انجام است. تصویر ماهواره ای: 
Maxar Technologies ۲0۲۲©
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بازخوانی جعبه سیاه توسعه بندر چابهار: 
جانشینان هند وارد می شوند؟
بـا توجـه بـه سـهم 90 درصـدی حمل ونقـل دریایـی ایـران در تجـارت 
بین المللـی، توسـعه بنـدر چابهـار کـه از آن به عنوان هـاب منطقه ای 
می شـود،  یـاد  دریایـی  صنایـع  سـایر  و  ترانزیـت کاال، گردشـگری 
اهمیت اسـتراتژیک دارد. با وجود سـرمایه گذاری هند در این بندر، 
اختالفـات چندسـاله باعـث چالش هـای بسـیاری در مسـیر توسـعه 
ایـن بنـدر اقیانوسـی شـده و پـای بازیگران جدیـد را به این پـروژه باز 

کرده اسـت.
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جذابیت�های�توسعه�چابهار

ـــوس  ـــارس و مدخـــل اقیان ـــج ف ـــران، ورودی خلی ـــای مک ـــه دری ـــه در کران ـــار ک ـــدر چابه ظرفیت هـــای بن
هنـــد واقـــع شـــده، آن را بـــه یکـــی از بنـــادر اســـتراتژیک و گنجینه  هـــای اقتصـــاد کشـــور مبـــدل ســـاخته 
اســـت. ایـــن بنـــدر قلـــب تپنـــده ســـواحل مکـــران اســـت و بـــه دلیـــل خـــارج بـــودن از منطقـــه بحرانـــی 
ـــدر  ـــن بن ـــد و اقتصادی تری ـــازار هن ـــه ب ـــن مســـیر اتصـــال ب ـــن و باصرفه تری ـــارس، مطمئن تری ـــج ف خلی

ـــا افغانســـتان، پاکســـتان و حـــوزه CIS محســـوب می شـــود. ترانزیـــت کاال ت
قـــرار گرفتـــن چابهـــار در محـــل تاقـــی کریدورهـــای ترانزیتـــی جهـــان، واقـــع شـــدن در مســـیر دسترســـی 
ــتان،  ــتان، ازبکسـ ــتان، ترکمنسـ ــکی (افغانسـ ــور در خشـ ــورهای محصـ ــرای کشـ ــای آزاد بـ ــه آب هـ بـ
تاجیکســـتان، قرقیزســـتان و قزاقســـتان) و دارا بـــودن عنـــوان چهارمیـــن بنـــدر مهـــم تجـــاری ایـــران 
از نظـــر مســـاحت و پســـکرانه پـــس از شـــهیدرجایی، امام خمینـــی و امیرآبـــاد، از دیگـــر ویژگی هـــای 
چابهـــار اســـت کـــه ســـرمایه گذاری ســـایر کشـــورها به ویـــژه  هنـــد را بـــه خـــود جلـــب کـــرده اســـت.

هند�از�بندر�چابهار�خارج�می�شود؟

ـــا  ـــت ســـیزدهم ب ـــران در دول ـــات ای ـــا گســـترش ارتباط ـــان ب ـــام و همزم ـــکا از برج ـــروج آمری ـــد از خ بع
چیـــن، روســـیه و کشـــورهای همســـایه، اخبـــار مختلفـــی در خصـــوص بدعهـــدی یـــا عقب نشـــینی 
هندی هـــا در زمینـــه توســـعه بنـــدر چابهـــار و ناتمـــام مانـــدن ایـــن پـــروژه منتشـــر شـــد. »چابهـــار 
در بـــرزخ«، »هنـــد، چابهـــار را دور زد«، »چابهـــار، قربانـــی توســـعه کمربنـــد و راه چیـــن می شـــود؟«، 
»کنـــار گذاشـــته شـــدن هنـــد از چابهـــار«، »انصـــراف هنـــد از ســـرمایه گـــذاری در بندرچابهـــار ایـــران«، 
ـــار«، بخشـــی از تیترهـــای  ـــدر چابه »نقـــش پاکســـتان در عقب نشـــینی هندوهـــا از ســـرمایه گذاری در بن
رســـانه های داخلـــی و خارجـــی اســـت کـــه بیانگـــر اختـــاف ایـــران و هنـــد در زمینـــه توســـعه بنـــدر 

ـــت.  ـــار اس چابه
عـــاوه بـــر ایـــن، اعـــزام تیـــم ایرانـــی بـــه هنـــد بـــرای تعییـــن تکلیـــف قـــرارداد بلندمـــدت توســـعه 
ـــادر و  ـــی، مدیرعامـــل ســـازمان بن ـــر صفای ـــی اکب ـــاه امســـال از ســـوی عل ـــه اواخـــر آذرم ـــار ک ـــدر چابه بن
ـــو  ـــرای دهلی ن ـــدر ب ـــن بن ـــت اســـتراتژیک ای ـــم اهمی ـــد علی رغ ـــوردی مطـــرح شـــد، نشـــان می ده دریان
ـــران از مواهـــب  ـــدی ای ـــرای بهره من ـــزم جـــدی ب ـــدر، ع ـــن بن ـــد از ای ـــا وجـــود ســـهم ۹۹ درصـــدی هن و ب
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ـــدارد.  ـــد وجـــود ن ـــار از ســـوی هن ـــدر چابه ـــی بن اقتصـــادی و ترانزیت
ـــدی  ـــرکت هن ـــه ش ـــار ب ـــتی چابه ـــهید بهش ـــدر ش ـــری بن ـــذاری راهب ـــال از واگ ـــار س ـــدود چه ـــون ح اکن
IPGL (ایندیـــا پورتـــز گلوبـــال لیمیتـــد) می گـــذرد. بـــا ایـــن حـــال، ایـــن بنـــدر نـــه تنهـــا بـــه قطـــب 
ـــده،  ـــل نش ـــیه تبدی ـــه و روس ـــیای میان ـــتان و آس ـــد، افغانس ـــن هن ـــر بی ـــت کاال و کانتین ـــد ترانزی جدی
بلکـــه بـــه خاطـــر تخلیـــه کاالهـــای اساســـی و بارگیـــری مـــواد معدنـــی و ســـاختمانی، منبـــع درآمـــد هنـــد 

ـــت. ـــده اس ش
ـــد در تهـــران اعـــام کـــرد ایـــن کشـــور از ۸۵ میلیـــون دالر ســـرمایه گذاری  در همیـــن رابطـــه، ســـفیر هن
ـــت  ـــی اس ـــن در حال ـــت! ای ـــرده اس ـــه ک ـــون دالر آن را هزین ـــون ۲0 میلی ـــار، تاکن ـــده در چابه توافق ش
ـــارد  ـــه ۵4 میلی ـــتان را ب ـــوادر پاکس ـــدر گ ـــارد دالری در بن ـــرمایه گذاری 46 میلی ـــم س ـــا، رق ـــه چینی ه ک
دالر افزایـــش داده انـــد. مقایســـه ایـــن اعـــداد و معطلـــی ایـــران بـــرای ســـرمایه گذاری ناچیـــز هنـــد 
در چنـــد ســـال گذشـــته، بازنگـــری در ارتباطـــات حمل ونقلـــی دو کشـــور را بیـــش از پیـــش ضـــروری 

ســـاخته اســـت. 
بـــه گفتـــه محمـــد مونســـان، عضـــو گـــروه توســـعه منطقـــه ای و دریامحـــور مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت 
نظـــام، فرصـــت تاریخـــی توســـعه همه جانبـــه بنـــدر چابهـــار، ســـواحل مکـــران و کل نیمـــه شـــرقی 
کشـــور، بـــه دلیـــل تعلل هـــای مکـــرر هندی هـــا و تبعیـــت از تحریم هـــای آمریـــکا، از دســـت رفتـــه 
اســـت. ایـــن امـــر باعـــث شـــده پاکســـتان و بنـــدر گـــوادر بـــا رشـــد خیـــره کننـــده، جـــای چابهـــار را بگیـــرد 
ـــران  ـــائل، ای ـــن مس ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــود.  ب ـــرح ش ـــی مط ـــاری و نفت ـــه ای تج ـــاب منطق ـــوان ه ـــه عن و ب
ـــر و  ـــورهای دیگ ـــا کش ـــی ب ـــت دریای ـــل و ترانزی ـــعه حمل ونق ـــرای توس ـــترده تری ب ـــبات گس ـــز مناس نی

ـــرار کـــرده اســـت. ـــد برق ـــا هن ـــا ب ـــی آنه جایگزین

آیا�امارات�متحده�عربی�وارد�بندر�چابهار�می�شود؟

ــا ســفیر امــارات و تأکیــد بــر توســعه همکارهــای دریایــی،  دیــدار اخیــر مدیرعامــل ســازمان بنــادر ب
ترانزیتــی و ارتباطــات بنــدری بــا ابوظبــی و نیــز پیشــنهاد بــرای ســرمایه گذاری در بنــدر چابهــار، 
گمانه زنی هــا را بــرای حضــور امــارات بــه عنــوان یکــی از جایگزین هــای هنــد در بنــدر چابهــار تقویــت 
کــرده اســت. بــه گفتــه مدیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی ایــران، ارتبــاط ترانزیتــی و بنــدری بیــن 
تهــران و ابوظبــی بــا کشــورهای آســیای مرکــزی و ســایر کشــورها می توانــد بــه ســرعت رونــق گیــرد. 
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روسیه�در�راه�است؟

ـــه اهمیـــت بنـــدر چابهـــار  ـــا توجـــه ب روســـیه نیـــز طـــرف دیگـــر ماجـــرای توســـعه بنـــدر چابهـــار اســـت. ب
بـــرای ترانزیـــت کاال بـــه آســـیای میانـــه و روســـیه و روابـــط دیپلماتیـــک میـــان دو کشـــور کـــه در باالتریـــن 
ـــد  ـــان بازدی ـــه آزاد آســـتاراخان روســـیه در جری ـــر منطق ـــرار دارد، آبان مـــاه امســـال، مدی ســـطح خـــود ق
ـــه، پهلوگیـــری  ـــار و کاال در روســـیه و آســـیای میان از چابهـــار از نقـــش ایـــن بنـــدر در توســـعه ترانزیـــت ب

ـــت.  ـــای ســـرمایه گذاری ســـخن گف ـــاال و فرصت ه ـــاژ ب ـــا تن ـــواع کشـــتی ب ان
گفتنــی اســت تیرمــاه امســال نیــز ایــران و روســیه در ســیزدهمین اجــاس حمل ونقــل و ترانزیــت دو 
کشــور، دربــاره هدف گــذاری انتقــال 10 میلیــون تــن کاالی ترانزیتــی از کریــدور شــمال- جنــوب توافــق 
کــرده بودنــد. ســرمایه گذاری روس هــا بــرای ایجــاد هــاب  لجســتیک بــه منظــور افزایش ظرفیــت انتقال 
کاالی ترانزیتــی خصوصــاً در بنــادر چابهــار و شــهید رجایــی، از جزییــات ایــن توافــق محســوب می شــود.

چین��توافقنامه�را�عملی�می�کند؟

شـــریک تجـــاری دیگـــر ایـــران در توســـعه بنـــدر چابهـــار، چیـــن اســـت. چیـــن کـــه تمرکـــز خـــود را 
ـــوب  ـــران در چارچ ـــور ای ـــار و حض ـــه چابه ـــی ب ـــته، نیم نگاه ـــتان گذاش ـــوادر پاکس ـــدر گ ـــعه بن ـــر توس ب
ـــه عنـــوان نخســـتین خـــط  ابتـــکار یـــک کمربنـــد - یـــک جـــاده دارد. پهلوگیـــری کشـــتی اقیانوس پیمـــا ب
کشـــتیرانی مســـتقیم از مبـــدأ چیـــن بـــه چابهـــار کـــه قبـــاً در بندرعبـــاس تخلیـــه می شـــد، در کنـــار 
ـــدر را  ـــن بن ـــن در ای ـــال ســـرمایه گذاری بیشـــتر چی ـــک و اقتصـــادی دو کشـــور، احتم ـــت دیپلماتی قراب
ـــادر مکـــران  ـــرای توســـعه بن تقویـــت کـــرده اســـت. طبـــق گزارش هـــای منتشرشـــده، قـــرار شـــد چیـــن ب

ـــت. ـــده اس ـــام ش ـــه انج ـــن زمین ـــم در همی ـــی ه ـــود و مذاکرات ـــران ش وارد ای
بـــا اســـتقرار دولـــت ســـیزدهم و تـــاش بـــرای اجـــرای توافقنامـــه همـــکاری، ســـرمایه گذاری چیـــن 
بیشـــتر در پروژه هـــای حمل ونقـــل، راه آهـــن و ســـاخت اســـکله صـــورت می گیـــرد. اتصـــال بنـــدر 
ـــوان یکـــی  ـــه عن ـــه غـــرب، ب ـــی شـــرق ب ـــدر گـــوادر پاکســـتان از طریـــق خـــط ریل ـــه بن چابهـــار و جاســـک ب
از مفـــاد توافقنامـــه ایـــران و چیـــن، بیانگـــر تبدیـــل چابهـــار بـــه ایســـتگاه ابتـــکاری طـــرح یـــک کمربنـــد- 
ـــان در  ـــاد جه ـــن اقتص ـــه بزرگ تری ـــب رتب ـــرای کس ـــن ب ـــد چی ـــان معتقدن ـــت. کارشناس ـــاده اس ـــک ج ی

ـــر دارد. ـــا را مدنظ ـــق راه ابریشـــم، تصاحـــب راه ه ـــکا از طری ـــا آمری ـــت ب رقاب
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از�توسعه�چابهار�تا�تحوالت�افغانستان،�اوکراین�و�اتحادیه�اروپا

در ســـال های اخیـــر، تحـــوالت بین المللـــی متعـــددی بـــر توســـعه بنـــدر چابهـــار تأثیـــر گذاشـــته اســـت. 
فـــارغ از کشـــورهای یادشـــده، ظهـــور دوبـــاره طالبـــان در رأس قـــدرت، موجـــب حـــذف نقـــش افغانســـتان 
ـــرای ایـــران شـــده اســـت. همچنیـــن بعـــد از جنـــگ روســـیه و  از بنـــدر چابهـــار و منافـــع اقتصـــادی آن ب
اوکرایـــن، هندوســـتان از مســـیرهای چیـــن و گرجســـتان بـــرای انتقـــال کاالهایـــش بـــه روســـیه اســـتفاده 

ــد. می کنـ
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه بـــا توجـــه نقـــش هندوســـتان بـــه عنـــوان مهم تریـــن شـــریک اتحادیـــه اروپـــا، 
حضـــورش در چابهـــار امـــکان همـــکاری اتحادیـــه اروپـــا در ایـــن بنـــدر در قالـــب طـــرح »دروازه جهانـــی« 
ـــروژه ابریشـــم وجـــود دارد. همیـــن امـــر اهمیـــت اســـتراتژیک  ـــا چیـــن در مگاپ ـــت ب و در راســـتای رقاب

ـــازد. ـــدان می س ـــی دو چن ـــت بین الملل ـــل و ترانزی ـــه حمل ونق ـــار را در عرص چابه
بازخوانی جعبه سیاه هند

ـــم  ـــک کشـــورها، اتخـــاذ تصمی ـــط دیپلماتی ـــی و رواب ـــه تحـــوالت یادشـــده در عرصـــه جهان ـــا توجـــه ب ب
ـــد و بازیگـــران  ـــرای تـــداوم توســـعه بنـــدر چابهـــار از طریـــق شـــرکای تجـــاری قبلـــی ماننـــد هن ـــه ب مدبران

ـــن و روســـیه ضـــروری اســـت.  ـــی، چی ـــارات متحـــده عرب ـــه ام ـــد از جمل جدی
بـــا توجـــه بـــه اولویـــت منافـــع ملـــی در تصمیم گیـــری کشـــورها، ممکـــن اســـت حتـــی توافقـــات 
ـــه ســـیاه  ـــن رو، جعب ـــر شـــود. از ای ـــار دســـتخوش تغیی همـــکاری و وعده هـــای ســـرمایه گذاری در چابه
ـــی  ـــد رمزگشـــایی و بازخوان ـــران، نیازمن ـــا ای ـــی ب ـــت دریای ـــار و ترانزی ـــدر چابه ـــد در حـــوزه توســـعه بن هن

ـــده نشـــویم. ـــار گزی ـــک ســـوراخ، دو ب ـــا از ی اســـت ت
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 امنیت غذایی
با استفاده از اقیانوس ها1 

1  www.friendsofoceanaction.org 

مقدمه
سال  در  جهانی  بهداشت  سازمان  تغذیه  جهانی  آخرین گزارش 
است: مواجه  بحرانی  تغذیه   وضعیت  با  جهان  داد  نشان   2016 

2 میلیارد نفر در رژیم غذایی خود فاقد آهن، ویتامین A و سایر 
ریزمغذی های کلیدی هستند. رشد 155 میلیون کودک کاهش یافته 
است. 52 میلیون کودک به شدت کم وزن هستند و در عین حال 2 

میلیارد بزرگسال چاق یا دارای اضافه وزن هستند. 
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ــن  ــد و ایـ ــج می برنـ ــوتغذیه رنـ ــوع سـ ــه نـ ــورها از سـ ــد از کشـ ــردم ۸۸ درصـ ــی، مـ ــطح جهانـ در سـ
ســـوءتغذیه عـــاوه بـــر پیامدهـــای بهداشـــتی، پیامدهـــای اجتماعـــی و اقتصـــادی نیـــز بـــه همـــراه دارد.
ـــان انتظـــار مـــی رود  ـــت جه ـــا افزایـــش مـــداوم جمعی ـــه ب ـــا ســـال ۲0۵0 و در مواجه ـــن، ت ـــر ای عـــاوه ب
ـــه ۷0 درصـــد افزایـــش  ـــی نزدیـــک ب ـــرای غذاهـــای حیوان تقاضـــای غـــذا بیـــش از ۵0 درصـــد و تقاضـــا ب

ـــد. یاب

نقش�غذاهای�دریایی

در حـــال حاضـــر، غذاهـــای دریایـــی تقریبـــًا ۲0 درصـــد از پروتئیـــن حیوانـــی مصرفـــی روزانـــه 3.1 
میلیـــارد نفـــر را تأمیـــن می کنـــد. ایـــن امـــر بـــا توجـــه بـــه اینکـــه ماهـــی منبـــع مهمـــی از ریزمغذی هـــای 
ـــار و  ـــرای فقـــرای جهـــان بســـیار اهمیـــت دارد. طبـــق گفتـــه ســـازمان خوارب ـــه ویـــژه ب ضـــروری اســـت، ب
کشـــاورزی ملـــل متحـــد (فائـــو)، یـــک تکـــه ماهـــی 1۵0 گرمـــی حـــدود ۵0 تـــا 60 درصـــد از نیـــاز روزانـــه 
ـــی در برخـــی  ـــم غذای ـــرای رژی ـــد. پروتئین هـــای ماهـــی ب ـــن می کن ـــن را تأمی ـــه پروتئی ـــک بزرگســـال ب ی

از کشـــورهای پرجمعیـــت کـــه در آن کل پروتئیـــن دریافتـــی کـــم اســـت، ضـــروری اســـت.

چالش�های�تأمین�نیازهای�غذایی�در�حین�حفاظت�از�اکوسیستم�ها

ـــان در  ـــل دشـــوارتر شـــده ، همچن ـــا از قب ـــردن آن ه ـــرآورده ک ـــه ب ـــه ای ک ـــای تغذی ـــه نیازه ـــی ک از آنجای
ـــر اکوسیســـتم های زمینـــی و اقیانوســـی خواهـــد شـــد.  ـــاد فشـــار ب حـــال افزایـــش اســـت موجـــب ازدی
ـــدازه  ـــه ان ـــا ب ـــش از حـــد ی ـــا بی ـــان ی ـــر ماهی هـــای طبیعـــی جه ـــه اینکـــه ۹0 درصـــد از ذخای ـــا توجـــه ب ب
صیـــد می شـــوند، پتانســـیل اســـتخراج غذاهـــای دریایـــی از منابـــع طبیعـــی بـــه احتمـــال زیـــاد بـــه 
ـــرات آب  ـــرات تغیی ـــی اث ـــال، پیش بین ـــوان مث ـــه عن ـــا در حـــال کاهـــش اســـت. ب ـــی رســـیده ی ـــرخ ثابت ن
ـــه،  ـــود. در نتیج ـــوب می ش ـــی محس ـــرای نگران ـــوزه ای ب ـــودش ح ـــن خ ـــه ای ـــت ک ـــوار اس ـــی دش و هوای
ـــده  ـــی را در آین ـــای دریای ـــده ای از غذاه ـــش عم ـــا بخ ـــتند ت ـــان هس ـــرورش آبزی ـــال پ ـــه دنب ـــیاری ب بس

ـــد. فراهـــم کنن
آبزی پـــروری در حـــال حاضـــر ســـریعتر از هـــر بخـــش عمـــده تولیـــد مـــواد غذایـــی دیگـــر در حـــال 
ـــن  ـــی را تأمی ـــرای ماه ـــاز انســـان ب ـــروری ۵3 درصـــد نی ـــار، آبزی پ ـــن ب ـــرای اولی ـــون ب رشـــد اســـت. اکن
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می کنـــد. بـــا ایـــن حـــال، چنیـــن توســـعه ســـریعی می توانـــد اثـــرات زیســـت محیطـــی و اجتماعـــی 
ـــه و  ـــع تغذی ـــرای مناب ـــت ب ـــامل رقاب ـــدی ش ـــای کلی ـــد. محدودیت ه ـــته باش ـــز داش ـــی نی ـــل توجه قاب
زمیـــن در دســـترس بـــرای کشـــاورزی بـــا آب شـــیرین، موجـــب برجســـته کـــردن ماهیـــت یکپارچـــه 

ــود. ــی می شـ ــی و اقیانوسـ ــی زمینـ ــتم های غذایـ سیسـ
تحقیقـــات در زمینـــه تغذیـــه پایـــدار آبزیـــان در حـــال توســـعه اســـت، بـــا ایـــن حـــال، پیاده ســـازی 
ـــد صـــدف  ـــه مانن ـــه تغذی ـــر وابســـته ب ـــوری غی ـــرار دارد. گونه هـــای جان ـــی خـــود ق آن در مراحـــل ابتدای
ـــروری را  ـــی آبزی پ ـــد جهان ـــال حاضـــر 31 درصـــد از تولی ـــری هســـتند و در ح ـــوه پایدارت ـــن بالق جایگزی

تشـــکیل می دهنـــد.
از دیگـــر نگرانی هـــای زیســـت محیطـــی در مـــورد آبزی پـــروری تأثیـــر بـــر ذخایـــر طبیعـــی ماهـــی پرورشـــی 
فـــرار و بیماری هایـــی ماننـــد شـــپش های دریایـــی و آلودگـــی مناطـــق ســـاحلی ناشـــی از آبزی پـــروری 
اســـت. تاش هایـــی بـــرای پرداختـــن بـــه همـــه ایـــن مســـائل از طریـــق تحقیـــق، نـــوآوری و فنـــاوری در 
حـــال انجـــام اســـت، امـــا بـــرای رســـیدگی بـــه چالش هـــای فزاینـــده تأمیـــن نیازهـــای تغذیـــه ای جهانـــی 

بـــه روشـــی پایـــدار، بـــه پیشـــرفت ســـریعی نیـــاز اســـت.

حرکت�رو�به�جلو

ـــاط ناگسســـتنی  ـــد ارتب ـــی بای ـــد غذاهـــای دریای ـــده در مـــورد پیامدهـــای گســـترش تولی ـــات آین تحقیق
ـــه رســـمیت بشناســـند  ـــط زیســـت (خشـــکی و اقیانوســـی) را ب ـــداری محی ـــن ســـامت انســـان و پای بی
و بـــه پیچیدگی هـــای ذاتـــی و درک نشـــده تولیـــد غذاهـــای دریایـــی بپردازنـــد. بـــه عنـــوان مثـــال، 
ــای  ــار گازهـ ــتند. انتشـ ــی هسـ ــی متفاوتـ ــت محیطـ ــای زیسـ ــی دارای ردپـ ــی پرورشـ ــای دریایـ غذاهـ
ـــه  ـــی ک ـــا بســـتگی دارد؛ در حال ـــرورش گونه ه ـــای پ ـــه ویژگـــی ه ـــادی ب ـــد زی ـــا ح ـــه ای (GHG) ت گلخان
ـــوان  ـــه عن ـــد (ب ـــتم تولی ـــوع سیس ـــه ن ـــته ب ـــد بس ـــت محیطـــی می توان ـــای زیس ـــروری ردپ ـــرای آبزی پ ب
ـــه  ـــا ب ـــد. ت ـــاوت باش ـــیار متف ـــز) بس ـــو متمرک ـــی و میگ ـــر ماه ـــه ای در براب ـــدف دوکپ ـــد ص ـــال تولی مث
ـــی از  ـــک دســـته بندی کل ـــر ی ـــد و آن را زی ـــا نپرداخته ان ـــن پیچیدگی ه ـــه ای ـــات ب ـــروز، بیشـــتر تحقیق ام
ـــد. ایـــن امـــر تأثیـــرات واقعـــی بهداشـــتی و زیســـت محیطـــی را  تولیـــد غذاهـــای دریایـــی پنهـــان کرده ان

پنهـــان و ارزیابـــی پیامدهـــای افزایـــش جهانـــی تولیـــد غذاهـــای دریایـــی را دشـــوار می کنـــد.
ـــامت  ـــتم ها و س ـــی، اکوسیس ـــع غذای ـــته مناب ـــم پیوس ـــه ه ـــت ب ـــر از ماهی ـــاس درک بهت ـــن اس برای
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انســـان مـــورد نیـــاز اســـت. ســـازمان هایی ماننـــد بنیـــاد EAT در حـــال کار بـــر روی ایـــن موضـــوع 
هســـتند. یـــک راه حـــل شـــناخته شـــده در ایـــن رابطـــه، تغییـــر در مصـــرف از غذاهـــای دریایـــی بـــا 

تروفیـــک۲ بـــاال بـــه غذاهـــای دریایـــی بـــا تروفیـــک پایین تـــر اســـت.
عـــاوه بـــر ایـــن، نهـــاد »دوســـتداران کنشـــگر اقیانـــوس« نیـــاز بـــه یـــک رویکـــرد سیســـتمی در مدیریـــت 
شـــیات، اســـتفاده از شـــیوه های پایـــدار پـــرورش آبزیـــان و حفاظـــت از اکوسیســـتم های دریایـــی 
ـــه رســـمیت  ـــذا ب ـــد غ ـــرای تولی ـــوس ب ـــدت اقیان ـــی م ـــی طوالن ـــدی در توانای ـــل کلی ـــوان عوام ـــه عن را ب
ـــا رویکردهـــای  می شناســـد. عـــاوه بـــر ایـــن، تنـــوع بخشـــیدن بـــه تولیـــد مـــواد غذایـــی و کاهـــش آن ب
ـــه، نقـــش مهمـــی در تأمیـــن امنیـــت غذایـــی، اشـــتغال زایـــی، مدیریـــت پایـــدار منابـــع طبیعـــی  نوآوران

ـــد مـــدت خواهـــد داشـــت. ـــاه مـــدت و بلن ـــات اقتصـــادی کشـــورها در کوت و ثب
ـــدادی از اهـــداف  ـــه تع ـــد نقـــش مهمـــی در دســـتیابی ب ـــی می توان ـــت غذای ـــق امنی واضـــح اســـت تحق
ـــدف  ـــا ه ـــر آب ی ـــی زی ـــداف SDG 14 (زندگ ـــر اه ـــاوه ب ـــل (SDG)، ع ـــازمان مل ـــدار س ـــعه پای توس
 SDG 2 ، (ــر ــدون فقـ ــد از: SDG 1 (بـ ــط عبارتنـ ــای مرتبـ ــد. SDG هـ ــته باشـ ــوس) داشـ اقیانـ
(گرســـنگی صفـــر) ، SDG 3 (ســـامت و رفـــاه خـــوب) ، SDG 12 (مصـــرف و تولیـــد مســـئوالنه) ، 

SDG 13 (اقدامـــات اقلیمـــی) و SDG 15 (زندگـــی در خشـــکی).

سطح پروردگی یا سطح غذایی (به انگلیسی: Trophic level)، جایگاهی است که یک جاندار زنده   .۲
در یک شبکه غذایی اشغال می کند. زنجیره غذایی مجموعه ای از جاندارانی است که جانداران دیگر 
را می خورند و به نوبه خود ممکن است خودشان خورده شوند. سطح تغذیه ای یک ارگانیسم تعداد 

گام هایی است که از ابتدای زنجیره می گذرد.
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 تضمین تأمین آب شرب
با شیرین سازی آب دریا3 

3 https://www.downtoearth.org.in/blog/water/desalinating-seawater-
can-ensure-water-security-56908 

هند شاهد فرسایش شدید سطح ایستابی خود است که در این رابطه 
افزایش استخراج آب های زیرزمینی نیز بر کیفیت آن تأثیر گذاشته است. 
خرابی های حاصل از باران های موسمی در بخش هایی از این کشور منجر 
به مشکالت زیادی شد و لذا آب آشامیدنی باید از طریق راه آهن به التور 
در ماهاراشترا منتقل می گردید. هند دارای منابع عظیم آب دریا است 
این حال،  با  ایالت و قلمرو آن را را پوشش می دهد.  از ده ها  که بیش 
هیچ اشاره ای به مهار منابع آب دریا در پیش نویس الیحه چارچوب ملی 

سیاست آب در سال 2016 نشده است.
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این تصور رایج که تبدیل آب دریا پرهزینه است، با پیشرفت فناوری در حال تغییر بوده و ارتقای 
فناوری به کاهش هزینه ها کمک می کند.

و  اکثر مصارف خانگی، صنعتی و کشاورزی مناسب است  برای  فرآیند نمک زدایی  از  آب حاصل 
نمک زدایی آب دریا به گزینه حیاتی برای کاهش کمبود شدید آب در سراسر جهان تبدیل شده است. 
رژیم صهیونیستی در حال حاضر ۵۵ درصد از آب داخلی خود را از طریق نمک زدایی به دست می آورد. 
استرالیا، شمال آفریقا، جزایر کارائیب، خاورمیانه، آفریقای جنوبی و ایاالت متحده آمریکا از دیگر 
مناطق و کشورهایی هستند که برنامه های نمک زدایی را برای مصارف خانگی ایجاد کرده اند. بر اساس 
گزارش توسعه جهانی آب سازمان ملل متحد در سال ۲014، بیش از 1۷ هزار کارخانه آب شیرین کن 
در 1۵0 کشور در سراسر جهان فعال بود. براین اساس انجمن بین المللی نمک زدایی ادعا کرد از این 

طریق روزانه ۲1 میلیارد گالن آب تولید می شود.

نمونه�هایی�از�فناوری�نمک�زدایی�در�سراسر�جهان

اسمز معکوس (Reverse Osmosis) فرایند تصفیه آبی است که در آن از فشار برای معکوس 
کردن جریان اسمزی آب از درون غشای نیمه تراوا برای تولید آب خالص و حذف یون ها، مولکول ها 
و ذرات بزرگتر حل شده در آب استفاده می شود. اگر یک غشای نیمه تراوا بین دو محلول آب خالص 
و آب ناخالص قرار گیرد، آب به صورت طبیعی و تحت خاصیت اسمزی از غلظت پایین تر به غلظت 
باالتر جریان می یابد. این پدیده تا هنگامی که پتانسیل های شیمیایی دو طرف برابر شوند ادامه خواهد 
یافت. در حالت تعادل اختاف فشار بین دو طرف غشا برابر اختاف فشار اسمزی است. اگر فشاری 
برابر با اختاف فشار اسمزی به محلول غلیظ تر اعمال گردد جریان آب قطع خواهد شد. در صورتی که 
فشار اعمال شده بیشتر از فشار اسمزی باشد، جهت جریان طبیعی آب، معکوس خواهد شدد. این 
تکنولوژی در دستگاه های تصفیه آب خانگی نیز استفاده می شود. همچنین بهترین روش نمک زدائی 
از آب های شور، استفاده از فرایند گذرندگی وارون است؛ زیرا سیستم پیچیده ای نداشته و راهبری آن 
قابلیت کنترل بیشتری از دیگر روش ها داراست و با توجه به توسعه روش های پیشرفته تولید غشاهای 

پلیمری، به کارگیری این روش توجیه بیشتری دارد.
راه حل های مبتنی بر فناوری نانو، به ویژه کاتالیزگرهای نانو - فلزی، در ارائه راه حل هایی برای کاهش 
مشکات کیفیت آب برجسته شده اند. در ایاالت متحده، بزرگترین کارخانه با امکانات پیشرفته اسمز 
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معکوس در نزدیکی سن دیگو ساخته شده است. محققان مؤسسه تحقیقات آب رژیم صهیونیستی، 
موفق به توسعه فناوری غشایی شده اند که نمک زدایی را بسیار کارآمدتر می کند. وزارت انرژی اتمی 
هند نیز فناوری های بومی نمک زدایی و تصفیه آب را توسعه داده است. کارخانه های نمک زدایی اسمز 

معکوس این کشور قصد دارند در درجه اول نیازهای آب صنعتی و آشامیدنی را برآورده کنند.

آیا�نمک�زدایی�از�نظر�اقتصادی�مقرون�به�صرفه�است؟

هزینه های نمک زدایی در طول سال ها کاهش یافته است. هزینه آب تولید شده از این روش نسبت 
به دهه 1۹۹0 یک سوم شده است. نیروگاه سوروک رژیم اشغالگر قدس که بزرگ ترین نیروگاه جهان 
است، می تواند هزار لیتر آب آشامیدنی را به قیمت ۵۸ سنت تولید کند. براساس برآورد انجمن 
نمک زدایی هند، هزینه تولید کارخانه نمک زدایی آب دریا بین 40 تا ۵0 روپیه در هر متر مکعب و 
هزینه تولید آب نمک زدایی شده از پساب از 1۵ تا ۵0 روپیه در هر متر مکعب متغیر است. به طور 
مشابه، هزینه تولید یک کارخانه نمک زدایی آب شور بین 10 تا 1۵ روپیه در هر متر مکعب است. به 
گفته وزارت انرژی اتمی هند به طور متوسط هزینه تبدیل آب دریا به آب شیرین حدود 10 پاز (یکصدم 

روپیه) به ازای هر لیتر تولید آب است.

راه�پیش�رو

سیاست ملی آب باید شامل استفاده از منابع آب دریا برای توسعه همه جانبه منابع آبی کشور باشد. 
هزینه کارخانه های آب شیرین کن ممکن است توسط مرکز، ایالت ها، ارگان های محلی و شرکت های 
خصوصی تقسیم و توسعه مبتنی بر آب های زیرزمینی باید متوقف شود. در عوض باید از آب تصفیه 
شده از دریا استفاده کرد. وزارت شهرسازی در نظر دارد 100 شهر هوشمند را در کشور توسعه دهد. 
دستگاه های نمک زدایی می توانند برای اطمینان از تأمین آب منظم، حیاتی باشند. شرکت مدیریت 
شهری Thane که برای پروژه شهر هوشمند انتخاب شده، پیشنهاد کرده است آب نهر را نمک زدایی 
کرده و از آن برای مصارف شرب استفاده کند. همچنین کارخانه آب شیرین کن گزارش داده است در 
طول سال ۲01۷ و در حالت مشارکت عمومی-خصوصی ایجاد می شود. این امر امنیت آب را برای 

مردم در دراز مدت تضمین می کند.





خبرهای مهم
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آزادسازی��10هزار�متر�از�سواحل�بکر�شهرستان�نوشهر�

رئیـس کل دادگسـتری مازنـدران از آزادسـازی 10هـزار متـر از اراضـی سـاحلی بکـر و بسـیار بـا ارزش 
شهرسـتان نوشـهر بـا همـکاری و پیگیـری اداره کل بنادر ودریانـوردی، منابع طبیعی، نیـروی انتظامی و 

سـایر ارگان هـای مربوطـه خبـرداد.
حجت االسـام محمد صادق اکبری در این رابطه اظهار داشـت: آزادسـازی حریم دریا همراه با ایجاد 
محـل دسترسـی بـرای احیـای حقـوق عامـه صـورت می گیـرد و آزادسـازی سـواحل درسـال های اخیـر 

نشـان می دهـد عزمـی ملـی برای ایـن امر مهم در کشـور وجـود دارد. 
وی با اشـاره به اهمیت حفظ اراضی ملی و سـاحلی برای نسـل آینده افزود: دسـتگاه قضایی اسـتان 
مازندران نسـبت به آزادسـازی اراضی سـاحلی قاطعانه ورود کرد و پیگیر مراحل انجام آن در سراسـر 
اسـتان شـد تـا ایـن اراضـی زیبـا و بـا ارزش کـه متعلـق به همه اقشـار مردم اسـت، در اختیـار صاحبان 

اصلـی اش قـرار گیـرد و مـردم بتوانند به آسـانی از آن اسـتفاده کنند.

گسترش�زنجیره�تعمیرات�شناور�ها�در�کشور�

مدیـرکل صنایـع دریایـی وزارت صمـت اعـام کـرد: ۲3 مجموعـه (یـارد) بـرای تعمیـرات شـناور های 
غیرنظامی در کشـور وجود دارد که موجب شـده هیچ محدودیتی در تعمیر شـناور ها نداشـته باشـیم. 
سـعید جعفـری خاطـر نشـان کـرد: از ایـن تعـداد 3 مجموعـه متعلـق بـه تعمیـر شـناور های بـزرگ و 
متوسـط بـا ظرفیـت باربـری بیـش از ۵0 هـزار تـن و حداقـل ۲0 مجموعـه نیـز بـرای تعمیر شـناور های 
کوچـک در کشـور اسـت. وی بـا بیـان اینکـه ظرفیـت و توانمنـدی قابـل توجهـی در کشـور در حـوزه 
تعمیـرات شـناور ها وجـود دارد، افـزود: ایـن توانمنـدی قابـل گسـترش اسـت و برخـی مجموعه هـای 

تعمیراتـی، صـف چنـد ماهـه بـرای تعمیـر شـناور ها دارنـد. 
جعفـری بـا اشـاره بـه تعمیـر یکـی از بزرگتریـن کشـتی های دنیـا کـه اخیـراً در یک شـرکت ایرانـی انجام 
گرفت، ادامه داد: در خصوص تعمیر شـناور ها هیچ محدودیتی در کشـور وجود ندارد و شـرکت های 
ایرانـی بـا اتـکا بـه تـوان داخلـی توانایی تولیـد و تعمیر هر نـوع شـناوری را دارند. وی توسـعه خدمات 
پشـتیبانی در صنعـت کشتی سـازی را یکـی از برنامه هـای اصلـی وزارت صمـت عنوان کـرد و گفت: هم 
اکنـون در شـورای عالـی صنایـع دریایـی، بـا کمک شـرکت های دانش بنیان و همراهـی معاونت علمی 
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و فنـاوری ریاسـت جمهـوری در حـال شناسـایی، حمایـت و تقویـت زنجیـره تأمیـن این صنعـت برای 
پشـتیبانی از تعمیر و تولید هسـتیم.

شتاب�در�همکاری�های�بندری،�دریایی�و�ترانزیتی�بین�تهران�و�ابوظبی�

سـیف محمـد عبیـد الزعابـی، سـفیر امارات متحده عربـی در ایران، با هدف تحکیـم روابط اقتصادی و 
توسـعه همکاری هـای بنـدری و دریایـی بیـن تهـران و ابوظبـی، بـا علی اکبر صفایـی، معاون وزیـر راه و 

مدیرعامل سـازمان بنـادر و دریانـوردی دیدار کرد. 
علی اکبـر صفایـی در ایـن دیـدار بـا اشـاره بـه راهبـرد دولـت سـیزدهم بـرای توسـعه همکاری هـای 
اقتصـادی و ارتباطـات حسـنه بـا کشـورهای همسـایه، توسـعه روابـط دریایـی بیـن دو کشـور ایـران و 
امـارات متحـده عربـی را حائـز اهمیـت دانسـت. وی تأکیـد کرد: ارتبـاط ترانزیتی و بندری بیـن تهران و 
ابوظبی با کشـورهای آسـیای مرکزی و سـایر کشـورها می تواند به سـرعت شـکل گرفته و خیلی سـریع 

رونـق بگیرد. 
صفایـی همچنیـن از آمادگـی سـازمان بنادر و دریانـوردی برای بهره گیری از ظرفیت های سـرمایه گذاری 
شـرکت های بنـدری و دریایـی امـارات در بنـادر جنـوب ایـران بـه ویژه بندر شـهید رجایی و بنـدر چابهار 
خبـر داد و گفـت: در بنـدر چابهـار ظرفیت هـای بسـیار خوبـی فراهـم شـده و بخـش خصوصـی امارات 

متحـده می توانـد در قالـب قراردادهـای بلند مـدت در بنـدر چابهـار سـرمایه گذاری کند.

تعیین�تکلیف�اجرای�پرورش�ماهی�در�قفس�در�سد�مارون�

سرپرسـت اداره کل شـیات خوزسـتان اعـام کـرد: چندیـن سـال پرونـده تعـدادی از متقاضیان طرح 
متراکـم پـرورش ماهیـان خاویـاری و گرمابـی بـه علـت نبود مجـوز تخصیص آب همچنـان باتکلیف 

است. 
مهـرداد محمدی دوسـت خاطـر نشـان کـرد: مطالعـات ظرفیت سـنجی سـد مارون بـه انجام رسـیده و 

مزایـده بـرای اجـرای طـرح پایلـوت ۲ مرحله انجام شـده اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه شهرسـتان بهبهـان از ظرفیت هـای بالقـوه شـیاتی و سـرمایه گـذاران فراوانـی 
برخـوردار اسـت، خواسـتار تسـهیل در شـرایط جـذب سـرمایه گـذاران شـد و گفـت: رفـع موانـع و 
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مشـکات در این حوزه، موجب توسـعه اقتصادی و اشـتغال زایی منطقه و ایجاد انگیزه در بین سـایر 
متقاضیـان خواهـد شـد. از ایـن رو مقرر شـده اسـت در راسـتای تعییـن تکلیف نهایی راه انـدازی طرح 
پـرورش ماهـی در قفـس در سـد مخزنـی مارون، جلسـه مشـترکی با حضـور نمایندگان سـازمان آب و 

بـرق و اداره کل شـیات اسـتان برگـزار شـود. 

راه�اندازی�خط�کشتیرانی�کانتینری�از�بندر�بوشهر�به��بندر�جبل�علی�

مدیرکل بنادر و دریانوردی اسـتان بوشـهر از راه اندازی نخسـتین خط کشـتیرانی کانتینری از بندر بوشـهر 
بـه بنـدر جبـل علـی امارات متحده عربی خبـر داد و گفت: با راه اندازی این خـط دریایی زمینه صادرات 

و واردات محصـوالت افزایش می یابد. 
محمـد شکیبی نسـب افـزود: طرح هـای مختلـف بنـدری، زیرسـاختی و تأسیسـاتی با مشـارکت بخش 
خصوصـی و سـازمان بنـادر و دریانـوردی در نقـاط مختلـف اسـتان بوشـهر اجرایـی شـده اسـت. وی بـا 
اشـاره بـه افزایـش تخلیـه و بارگیـری کاال در بنـادر اسـتان بوشـهر تصریـح کـرد: در بندر بوشـهر تخلیه و 
بارگیری کاال های کانتینری در هشـت ماه امسـال ۵6 درصد نسـبت به سـال قبل افزایش یافته اسـت. 
در این راسـتا با توجه به اینکه میگو تولیدی اسـتان بوشـهر از دیگر بنادر کشـور صادر می شـود، یکی 
از مطالبات مهم بازرگانان و صادرکنندگان این اسـت که محصوالت را با ایجاد خط کشـتیرانی از بندر 

بوشـهر صادر کنند.

افزایش�روند�تولید�آبزی�پروری�در�گناوه��

مدیرکل شـیات اسـتان بوشـهر گفت: وضعیت آبزی پروری در شهرسـتان گناوه روند جهشـی گرفته و 
سـاالنه 6 برابر در مقایسـه با صید و صیادی در دریا افزایش تولید داشـته اسـت. 

عقیـل امینـی تصریـح کـرد: شهرسـتان گنـاوه در زمـان حاضـر بـا دارابـودن ۲46 قایـق مجـوز دار و 1۵ 
شـناور صیادی، سـاالنه از دریا حدود یکهزار و 3۵0 تن برداشـت دارد در حالی که در حوزه آبزی پروری 
از چهـار سـایت پـروش میگـو هشـت هـزار و ۸00 تن برداشـت داشـته اسـت. این میزان برداشـت در 
مقایسـه بـا صیـد و صیـادی 6 برابـر افزایـش تولیـد در بخـش آبزی پـروری رخ داده اسـت. بـا توجـه بـه 
کاهش ذخایر آبزیان نه تنها در ایران بلکه در سراسـر دنیا، باید حتی جامعه صیادی را به این سـمت 
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سـوق دهیـم. در ایـن راسـتا بـرای شهرسـتان گنـاوه 6 مجوز پرورش ماهی در قفس صادر شـده اسـت 
کـه تاکنـون سـه واحـد آن بـه بهره برداری رسـیده اسـت. شهرسـتان گناوه بـا دارابـودن 3 کارگاه تکثیر 
فعـال و درحـال آمـاده شـدن و یـک کارخانـه غـذای آبزیـان و عمل آوری، چرخه کاملـی در بخش صید 

و صیـادی و آبزی پـروری دارد.
در همین راسـتا مدیرعامل اتحادیه تعاونی صیادان اسـتان بوشـهر گفت: با توجه به اینکه صید ترال 
غیرمجـاز عـاوه بـر ذخایـر آبزیان بـه ادوات و تجهیزات صیادان آسـیب وارد می کند، حداکثر مجازات 

برای متخلفان بامصوبه شـورای تامین اسـتان اعمال می شـود. 
محمـد کارگـر افـزود: در ایـن ارتبـاط بـرای شـناورها، ملوانـان و ناخدایـان عـاوه بـر اعمـال 3 مـاه 
محرومیت از سـفر دریایی، 6 ماه نیز از دریافت سـوخت یارانه ای محروم می شـوند. در این خصوص 
صیـادان گنـاوه از نصـب غیرکارشناسـی قفس هـای پـرورش ماهـی در دریـا گله منـد هسـتند و برایـن 
باورنـد بایـد قبـل از اجـرای این طرح ها از دانش و نظرات صیادان بومی اسـتفاده شـود. بیمه صیادان 
در حـوزه تأمیـن اجتماعـی بـه طـور کامـل پرداخـت مـی شـود امـا قـرار دادن شـغل صیـادی در گـروه 

مشـاغل سـخت و برقـراری بیمـه تکمیلـی نیـز در دسـتور کار قـرار دارد.

تکمیــل�کریــدور�ریلــی�شــمال�بــه�جنــوب�و�شــرق�بــه�غــرب�در�دســتور�
کار�وزارت�راه�قرار�دارد�

وزیر راه و شهرسازی در حاشیه آیین افتتاحیه ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک 
و صنایـع وابسـته اعـام کـرد: تکمیـل راه آهـن شـمال-جنوب و شـرق- غـرب در اولویت هـای وزارت 

راه و شهرسـازی قرار دارد. 
مهـرداد بذرپـاش افـزود: در ایـن راسـتا بایـد بتوانیـم از دانـش انباشـته شـده در بخـش هـای دولتـی و 
خصوصـی اسـتفاده کنیـم و تعامـات بیشـتری را در ایـن زمینـه داشـته باشـیم. برایـن اسـاس در نظر 
داریـم سـهم انتقـال بـار از جـاده بـه ریـل، از 10 درصـد بـه 30 درصـد افزایـش یابد و قیمت تمام شـده 

حمـل بـار را کاهـش دهیم. 
وی ادامـه داد: مـردم مشـتریان اصلـی راه آهـن هسـتند و امیـد اسـت با برنامه هـای هدفمند، صنعت 

حمـل و نقـل ریلـی بـه جهش قابـل توجهی دسـت یابد. 
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افزایش�حجم�شیرین�سازی�آب�دریا�

مدیرعامـل شـرکت مهندسـی آب و فاضـاب کشـور بـا اشـاره بـه بحـران آب در اسـتان هـای مختلـف 
گفـت: اگـر برنامه ریـزی درسـتی صـورت نگیـرد ممکـن اسـت ۲60 شـهر دچـار بحـران شـود.

اتابک جعفری با اشـاره به آخرین وضعیت شیرین سـازی آب دریا در کشـور خاطر نشـان کرد: در حال 
حاضـر 63۵ هـزار متـر مکعـب آب در شـبانه روز شیرین سـازی می شـود. در حـال حاضـر دو درصـد 
جمعیت کشـور معادل تقریبا یک و نیم میلیون نفر از آب دریا اسـتفاده می کنند و پیش بینی ما این 
اسـت کـه مطابـق برنامه ریزی هـای صورت گرفته بتوانیم ۵00 هـزار مترمکعب دیگر را به این مجموعه 

اضافـه کنیـم. شیرین سـازی هر متر مکعـب آب 1۵000 تومان تمام می شـود.
وی افزود: در اسـتان های هرمزگان، سیسـتان و بلوچسـتان، خوزستان، یزد، مازندران، گیان، سمنان، 
البـرز، اصفهـان، کرمـان، مرکـزی و گلسـتان از آب شیرین سـازی شـده اسـتفاده می شـود. تـا زمانـی کـه 
منطقـه آب داشـته باشـد اسـتفاده از ایـن روش مقـرون بـه صرفـه نیسـت و وزارت نیـرو نیـز بـه ایـن 
سـمت حرکـت نمی کنـد. برای سـاحل دریا و شـهرهایی کـه در حریم دریا قرار دارند، یکـی از برنامه های 
جدی این اسـت که ۵00 هزار مترمکعب به ظرفیت شـیرین سـازی کشـور تا پایان برنامه افزوده شـود 

و برنامه هـای متعـددی را بـرای ایـن بخش تعریـف کرده ایم.

 ســـواحل�مُکران�و�توســـعه�محور�شـــرق�فرصتی�بزرگ�برای�توسعه
ایران�و�منطقه�

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان اعام کرد سواحل مکران و محور 
شـرق فرصت بزرگی برای توسـعه منطقه و کشـور محسوب می شود. 

مهـرداد عـرب خاطـر نشـان کـرد: عـدم توجـه بـه برنامه ریـزی فضایـی بـر مبنـای آمایـش سـرزمین و 
تقسـیم کار ملی بین مناطق در تدوین برنامه های توسـعه ای و نبود آمار و اطاعات درسـت از منابع 
و شـرایط اقتصـادی کشـور از جملـه ایـن موانـع اسـت . وی بـه شـاخص های کلیـدی اسـتان اشـاره کرد 
و گفـت: سیسـتان و بلوچسـتان جوان تریـن اسـتان کشـور بـا 63.۹ درصـد جمعیـت زیـر 30 سـال و با 
نرخ مشـارکت اقتصادی 34.۵ درصد در مقابل 40.۹ درصد کشـور اسـت. سـواحل مکران در منطقه 
سیسـتان و بلوچسـتان یکی از مهمترین و اسـتراتژیک ترین راه های آبی جهان به عنوان گلوگاه دریایی 



اتصال تجارت شـمال - جنوب و نزدیکترین منطقه دسترسـی کشـورهای آسـیای میانه و همسـایگان 
جنوب شـرق و شـرق اسـت. 

عـرب تصریـح کـرد: در ایـن اسـتان عـاوه بـر ظرفیت هـای گفتـه شـده بـا چالش هـای مهمـی همچون 
پدیده حاشیه نشـینی، بحران آب، عدم تکمیل شـبکه گاز که در عدم توسـعه اسـتان تأثیرگذار اسـت، 

نیز مواجه هسـتیم. 

اتمام�فاز�اول�پروژه�بندر�تفريحي-گردشگري�چمخاله�در�تابستان�1402

اسـتاندار گیـان اعـام کـرد: پیش بینی می شـود در تابسـتان سـال 140۲ فـاز اول پروژه بنـدر تفریحی-
گردشـگری چمخاله به اتمام برسـد.

اسـداهلل عباسـی اظهـار کـرد: از ظرفیت هـای بخـش گردشـگری دریایـی در اسـتان های شـمالی تاکنون 
بـه خوبـی بهـره برداری نشـده اسـت. بـا این حال بندر تفریحی-گردشـگری چمخاله تاکنـون ۸0 درصد 
پیشـرفت فیزیکـی داشـته و سـرعت انجـام کارهـا رضایت بخـش اسـت. در ایـن میـان مشـکاتی در 

خصـوص تأمیـن مصالـح وجـود داشـت کـه بـا پیگیری هـای انجـام شـده این مسـئله مرتفع شـد.
وی بـا بیـان اینکـه بنـدر تفریحی-گردشـگری چمخالـه ایـن ظرفیـت را دارد که از طریق خطـوط دریایی 
بـه بنـادر اسـتان های مازنـدارن و گلسـتان و همچنیـن بنـادر انزلـی، کاسـپین و آسـتارا در اسـتان گیان 
متصـل شـود، تصریـح کـرد: از سـرمایه گذارانی کـه می تواننـد در راه انـدازی تاکسـی دریایـی، هتـل، 

رسـتوران و حـوزه گردشـگری و همچنیـن تفریحـی اقـدام کننـد، حمایـت می کنیـم. 

استفاده�از�ظرفیت�شرکت�های�دانش�بنیان�در�بنادر�بوشهر�

مدیـرکل بنـادر و دریانـوردی اسـتان بوشـهر گفت: ایـن اداره کل در راسـتای تأمین تجهیزات و قطعات 
مـورد نیـاز خـود بـرای اسـتفاده از ظرفیـت شـرکت های دانش بنیـان و تـوان متخصصان داخلـی برنامه 

دارد.  ویژه 
محمـد شـکیبی در نشسـتی بـا مسـئوالن پـارک علـم و فّناوری اسـتان بوشـهر تصریـح کرد: در شـرایط 
تحریمـی شـرکت های دانش بنیـان می تواننـد بـا ورود بـه حوزه هـای مختلف بنادر نسـبت به شناسـایی 
نیاز هـا اقـدام کننـد. در ایـن زمینـه انعقـاد تفاهم نامـه بـا پـارک علـم و فّنـاوری خلیـج فـارس بوشـهر 
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می تواند آغازی بر همکاری های دوجانبه در راسـتای پیشـبرد اهداف عالیه اداره کل بنادر و دریانوردی 
و پـارک علـم و فّناوری باشـد. 

تاکید�بر�کاهش�هزینه�حمل�ونقل�دریایی�ایران�و�عمان��

رییـس اتـاق مشـترک بازرگانـی ایـران و عمـان بـا تأکیـد بـر اینکه بایـد هزینـه حمل ونقل دریایـی ایران 
و عمـان کاهـش یابـد، گفـت: از طریق کشـور عمـان می توانیم به کشـورهای آفریقایی صادرات داشـته 

باشیم. 
محسـن ضرابـی افـزود: یکـی از مهم تریـن علـل ناموفـق بـودن افزایـش صادرات ایـران به عمـان، زیاد 
بـودن هزینـه حمـل کاال اسـت. در حالـی که قیمت کاالی ایرانی کمتـر از کاالی چینی و فاصله ایران به 
عمـان کمتـر از فاصلـه چیـن تـا عمان اسـت. اما در نهایت قیمت کاالی ایرانی بیشـتر تمام می شـود و 
همیـن مسـئله موجـب شـده تـا مزیـت رقابتی خود را از دسـت بدهیـم. یکی از مهم ترین مسـائلی که 
بایـد بـه آن توجـه داشـت کاهـش هزینـه حمل و نقـل دریایی بین ایـران و عمان اسـت و باید بتوانیم 
از فرصت اقتصادی ایران و عمان بیش از پیش اسـتفاده کنیم و شـرایط بهتری بین اقتصاد دو کشـور 

بـا توجـه بـه مزیت همسـایگی و روابط دوسـتانه در حـوزه دریایی و بنـدری رقم بزنیم.
وی با بیان اینکه عمان دارای بنادر مدرن و مجهز است و نقش ترانشیپی خود را به خوبی در منطقه 
ایفـا مـی کنـد، خاطرنشـان کـرد: عمـان به عنـوان پایگاه صـادرات مجـدد کاالی ایرانی به شـمار می رود 
و خوشـبختانه مناطـق آزاد و شـهرک های صنعتـی عمـان بـه راحتـی شـرکت های ایرانـی را می پذیرند و 

گواهی مبـدا می گیرند.

حمایت�شیالت�از��136هزار�نفر�صیاد��در�شمال�و�جنوب�کشور�

مدیر کل دفتر امور صید و صیادی سـازمان شـیات ایران اعام کرد: 136 هزار نفر صیاد در شـمال و 
جنوب کشـور به حرفه صیادی اشـتغال دارند که حدود ۹ هزار و ۵00 نفر از آن ها در سـواحل شـمالی 
و در کرانه هـای دریـای خـزر و مابقـی نیـز یعنـی حـدود 1۲6 هـزار و ۵00 نفر در سـواحل خلیـج فارس و 

دریای عمان فعال هسـتند. 
رضا عباسـپور نادری با بیان اینکه تعاونی ها و تشـک های صیادی می توانند به عنوان بازوان قدرتمند 
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شـیات در تحقـق سیاسـت های کان مدیریـت ماهیگیـری ایفـای نقش کننـد، اظهار داشـت: در حال 
حاضـر 34۹ تعاونـی صیـادی در سـواحل شـمالی و جنوبـی کشـور به همراه هشـت اتحادیـه در هفت 
اسـتان سـاحلی و یـک اتحادیـه سراسـری بـا تمرکز بـر حوزه های صیـد و صیادی فعال هسـتند. از این 
تعـداد حـدود 1۷0 تعاونی صیادی مربوط به اسـتان های سـاحلی جنوب و حـدود 1۷۹ تعاونی صیادی 

مربوط به اسـتان های سـاحلی شـمال است.

بازرسی��بیش�از��2هزار�شناور�ایرانی�و�خارجی�در�بنادر�هرمزگان�

معـاون دریایـی اداره کل بنـادر و دریانـوردی هرمـزگان اعـام کـرد: ۲ هـزار و 1۸6 فرونـد شـناور ایرانـی 
و خارجـی از ابتـدای امسـال تا کنـون توسـط کارشناسـان اداره کنتـرل و بازرسـی کشـتی ها در بنـادر ایـن 

اسـتان مـورد بازرسـی قـرار گرفته اند.
اسـماعیل مکی زاده ادامه داد: از مجموع بازرسـی ها ۷۷ درصد معادل یکهزار 6۸0 مورد از شـناورهای 
تحـت پرچـم ایـران و ۲3 درصـد معـادل ۵06 مـورد از شـناورهای بـا پرچـم کشـورهای خارجـی بـوده 
اسـت. از مجموع شـناورهای بازرسـی شـده ایرانی، 1۲۵ فروند شـناور کنوانسـیونی و یک هزار و ۵۵۵ 
فرونـد غیـر کنوانسـیونی ایرانـی بودنـد. همچنیـن  از مجموع ۵06 شـناور بازرسـی شـده خارجـی، 3۷1 

فروند شـناور کنوانسـیونی و 13۵ فروند نیز غیرکنوانسـیونی بودند.
بـه گفتـه مکـی زاده ۹۸۸ مـورد معـادل60 درصد بازرسـی های انجام شـده از شـناورهای ایرانـی و تعداد 
1۷6 مـورد معـادل 3۵ درصـد بازرسـی های انجـام شـده از شـناورهای خارجـی منجر به توقیف کشـتی 
شـدند. بیشـتر نواقـص در شـناورهای کنوانسـیونی مربـوط بـه گواهینامه هـا، الزامـات کنوانسـیون کار 
دریایـی، ماشـین آالت، سیسـتم تهویـه، کتاب هـا و نشـریات دریایـی و سـند شناسـایی خدمـه بـوده 

است.





در حال حاضر »دریا« و لزوم بهره مندی از ظرفیت های آن به یکی 
از عبارات پرتکرار در بیان تصمیم گیران و سیاست گذاران ارشد 
کشور تبدیل شده است اما »ابعاد« دقیق و »چگونگی« تحقق آن 

همچنان با ابهام مواجه است.
در این شرایط، ما قصد داریم در تعامل با خبرگان و صاحبان 
اندیشه، ظرفیت های راهبردی دریا برای پیشرفت و آبادانی ایران 
اسالمی را شناسایی کرده و با تقویت گفتگوهای سیاستی حول 

این ظرفیت ها، زمینه بهره مندی بیشتر آن ها را فراهم آوریم.
پیمودن این مسیر با حمایت های »انجمن خیرین توسعه علم و 
فناوری ایرانیان« آغاز شده است و امید است با یاری و مشارکت 
شتاب  حرکت  این  مرتبط،  نهادهای  و  دغدغه مند  اشخاص 

مضاعف بگیرد.
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