






پیشگفتار
بهره بــرداری از منابــع غنــی دریاهــا در پهنــه گســترده مرزهــای دریایی شــمال و جنوب کشــور 

در بهتریــن شــرایط ازطریــق رویکــردی منســجم، یکپارچــه و نظام منــد بــه مفهــوم »اقتصــاد دریا« 

امکان پذیــر اســت. اگرچــه فعالیت هــای اقتصــادی دریایــی متفاوت به نظــر می رســند، ولی عمال 

دارای وجه اشــتراک متعددی هســتند که با اســتفاده از آن ها می توان مســیر توسعه بهره برداری 

از منابــع دریاهــا را ترســیم کرد. گفتنی آن که تنها در این مســیر توســعه »اقتصاد دریــا« می توان از 

ظرفیت های سرمایه گذاری در »برنامه جامع همکاری ایران و چین« حداکثر استفاده را داشت.

در گــزارش حاضــر کــه بــه همــت و تالش همــکاران گــروه دریایی معاونــت امور صنعتــی مرکز 

همکاری های تحول و پیشــرفت ریاســت جمهوری، آقای دکتر شهراد کوکبی جهرمی )کارشناس 

حــوزه دریایــی ( و همکاران موسســه پویندگان توســعه فناوری و نوآوری ایرانیــان تهیه و تدوین 

گردیده ، به بررسی مسیر توسعه »اقتصاد دریا« در قالب 3 سرفصل جداگانه پرداخته شده است. 

در فصــل اول، مبانــی توســعه »اقتصــاد دریا« شــامل تعریف اقتصــاد دریا، تفکیــک فعالیت های 

اقتصــادی دریایی بــه بخش های مختلف دریایی و ضرورت اندازه گیری شــاخص های اقتصادی و 

تعیین سهم هر یک از بخش های مختلف دریایی در اقتصاد کل کشور ارائه شده است.

در فصــل دوم، ظرفیت هــای ســرمایه گذاری »برنامــه جامــع همــکاری ایــران و چیــن« به همراه 

مســیر توســعه اقتصــاد دریا در کشــور چیــن به تفکیِک بخش هــای مختلف دریایی ارائه شــده  و 

مزیت های رقابتی هر بخش مشخص شده است.

در فصل ســوم، مســیر توســعه اقتصاد دریا در کشــور به تفکیِک بخش های مختلف دریایی 

در دو ســطح کلی و جزئی مشــخص شده است. در ادامه این فصل به فرصت های سرمایه گذاری 

چین در دو ســطح کلی )تمام بخش های مختلف( و ســطح جزئی )به تفکیِک هر بخش( پرداخته 

می شود. در نهایت، در فصل چهارم جمع بندی و پیشنهاد های مربوطه ارائه شده است.



یـا با استفاده  توسعــه اقتصــاد در
ی در  از ظرفیت هــای سرمایه گـــذار
ی ایران و چین برنامه جامع همکار
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برنامه جامع همکاری های ایران و چین به عنوان نقشــه راه کلی همکاری های دو کشــور 

در عرصه های مختلف در فروردین سال 1400 امضا شده است. شایان ذکر است این سند 

فاقد هرگونه برنامه الزام آور و یا شاخص های کّمی در خصوص چشم انداز است، اما با این 

حال می توان آن را در مراحل بعدی در قالب قراردادهای جداگانه و تعهدآور برای دولت ها 

)پس از تصویب مجلس( ارائه نمود.

در گــزارش حاضر فرصت های مناســب جهت توســعه همــکاری و بهره گیری از ظرفیت 

تفاهم نامه در حوزه دریا مورِدبررســی قرار گرفته و به طور خالصه موضوعات زیر با توجه به 

برنامه ها و ظرفیت های اقتصادی دو کشور ایران و چین پیشنهاد شده است:

چکیده
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          ���موضوعــات�پیشــنهادی�جهــت�توســعه�همکاری�های�ایران�و�چین�در�حــوزه�دریایی�در�قالب�برنامه�جامع�
همکاری�های��25ساله�دو�کشور��

1        
تأسیس  زمینه  در  مستقیم  ســرمــایــه گــذاری  ازطــریــق  اول  اولــویــت  در  مشارکت  نحوه 

شرکت های مشترک براساس الگوهای ساخت، تملک و بهره برداری و ساخت، بهره برداری 
و انتقال پیشنهاد می شود و در اولویت بعدی و در موارد غیرجذاب برای بخش خصوصی، 

مشارکت ازطریق سرمایه گذاری استقراضی )تأمین تسهیالت مالی( توصیه می شود.

4            

همکاری در زمینه پرورش میگو، جلبک های دریایی و ماهی خاویار با استفاده از روش های 
فناورانه نظیر سیستم مدار بسته پرورش ماهی در مقیاس صنعتی، تولید مشترک ماهی و 
برنج، شیالت جذب کربن و تأسیس مشترک پارک های صنعتی شیالت با ماهیت گردشگری 

و زیست محیطی؛

سرمایه گذاری جهت توسعه منابع در حوزه آبزی پروری دریایی ماهیان صادراتی، پرورش   5
ماهی در قفس در آب های با عمق متوسط و عمیق و ساخت مشترک کشتی های هوشمند 

آبزی پروری دور از ساحل؛

 

6                 

قــراردادهــای  عقد  ازطریق  مردمی  بنادر  تحت عنوان  کوچک   صید  تخلیه  مراکز  تجهیز 
و  طویل  قــالب  صید  روش  به  کشور  صیادی  ناوگان  تجهیز  انتقال،  و  بهره برداری  ساخت، 
ساخت کشتی های پرساینر و انواع دیگر کشتی های صیادی موردنیاز شرکت های صیادی در 

کارخانجات کشتی سازی کشور با همکاری چین در زمینه اعطای تسهیالت بانکی؛

2      
توسعه مراکز و خوشه های صنعتی دریایی با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری استقراضی 

در  دریایی  صنعتی  شهرک های  قالب  در  لجستیکی  مراکز  در  استقرار  جهت  آن ها  هدایت  و 
مجاورت و در اتصال با کریدورهای بین المللی شمال-جنوب و شرق-غرب به همراه توسعه 
شبکه لجستیکی بندری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تأمین زیرساخت های ریلی جهت 

اتصال این مراکز به کریدورهای بین المللی ازطریق شبکه ریلی سراسری؛

همراه  3 بــه  ــی  ــای دری تجهیزات  شــهــرک هــای  احــــداث  زمینه  در  مشترک  ســرمــایــه گــذاری 
سوپرمارکت های تجهیزات دریایی در مناطق ویژه اقتصادی مستقر در حاشیه سواحل کشور؛
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8

همکاری ازطریق سرمایه گذاری مشترک در زمینه تأسیس زنجیره کامل تأمین محصوالت    7
شیالتی در قالب شهرک های شیالتی در کشور؛

توسعه ترانزیت کاال و بهره برداری حداکثری از ظرفیت های بنادر جنوب و شمال کشور و    9
بهره گیری از فرصت ترانزیت کاالی عراق و بازار غله کشورهای آسیای میانه؛

تأسیس شرکت مشترك کشتیرانی ایران و چین و خطوط مستقیم و منظم کشتیرانی بین    8
دو کشور و حذف بنادر واسط به منظور صادرات کاالهای غیرنفتی ایران به چین؛

تأسیس شرکت  مشترک بانکرینگ برای تأمین سوخت، آب، آذوقه و کلیه خدمات موردنیاز    10
شناورها در حاشیه سواحل جنوبی کشور با هدف خدمات رسانی به کشتی های عبوری از منطقه؛

12      
مشارکت و سرمایه گذاری شرکت های چینی ازطریق عقد قراردادهای ساخت، بهره برداری و 

انتقال به منظور احداث پایانه های ترانزیتی و صادراتی، پایانه های موادمعدنی و سیلوی غالت و 
(؛ انبار و مواد نفتی در مناطق بندری )شامل محوطه بنادر و پس کرانه های شمال و جنوب کشور

13    
ســرمایه گذاری مشــترک در مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادی به منظور توسعه زیرساخت ها 

و امکانــات و تکمیــل زیرســاخت های موردنیــاز بــرای ســاخت شــناورهای اقیانوس پیمــا و 
ســرمایه گذاری در زمینــه تأســیس کارخانجــات ســاخت کشــتی های کوچــک و کارخانجــات 

بازیافت  کشتی؛

14     
ســرمایه گذاری براســاس روش ســاخت، تملــک و بهره بــرداری بــا الــزام مالکیــت مشــترک 

شــرکت های ایرانــی و چینــی در توســعه و یا احداث کارخانجــات جدید تعمیرات کشــتی در کنار 
فراهم نمودن امکانات دسترسی سریع به قطعات یدکی و انجام تعمیرات تخصصی در حاشیه 

دریای خزر و دریای عمان )توسعه قطب تعمیرات کشتی در منطقه(؛

برنامه های    11 اجـــرای  و  الیــروبــی  عملیات  انــجــام  به منظور  مشترک  شرکت های  تأسیس 
ج سازی کشتی های مغروقه؛ توسعه ای بنادر در مناطق جنوب و شمال کشور و همچنین خار
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سرمایه گذاری مشترک چین در بخش گردشگری ساحلی و دریایی در آب های شمال و  15
جنوب کشور با تأکید بر سواحل مکران؛

16      
سرمایه گذاری  الگوهای  بــراســاس  ایــرانــی  و  چینی  شرکت های  مشترک  سرمایه گذاری 

ساخت، تملک و بهره برداری و یا ساخت، بهره برداری و انتقال جهت تأمین بخشی از انرژی 
تجدیدپذیر مورِدنیاز کشور با استفاده از انرژی بادهای فراساحلی
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10

منابع آبی شــمال و جنوب کشــور در طــول تاریخ کهن ایران همــواره به صورت پراکنده 

ازطریــق فعالیت هایــی نظیــر ماهیگیــری و دریانــوردی مــورد بهره بــرداری قــرار می گرفتند و 

منابــع دریــا هیچ گاه به عنــوان مفهومــی منســجم، یکپارچــه، نظام منــد، قابل برنامه ریزی و 

ســنجش پذیر مدنظر قرار نگرفته اند. تأکید مسئولین کشور بر لزوم توجه به ظرفیت های 

اقتصــادی نهفته در گســتره مرزهای آبی در شــمال و جنوب کشــور در قالــب واژه »اقتصاد 

دریــا« دلیلــی بــر ضــرورت چنیــن رویکــردی اســت. این امــر همــراه با امضــای برنامــه جامع 

همکاری ایران و چین فرصتی فراهم نموده اســت تا با ترســیم مسیر توسعه فعالیت های 

اقتصــادی دریایــی بتــوان از ظرفیت هــای نهفتــه در برنامــه جامــع همــکاری با کشــور چین 

به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا حداکثر استفاده را داشت.

مقدمه
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�توســعه�فعالیت�های�مختلــف�اقتصادی� ترســیم�نگاهــی�کلــی�و�درعین�حــال�جامع�به�مســیر

�سرمایه�گذاری�خارجی�هدف�اصلی�گزارش�حاضر� �قالب�واژه�»اقتصاد�دریا«�با�تأکید�بر �در دریامحور

محسوب�می�شود. اگرچه بهبود عوامل مغزافزاری توسعه نسبت به سرمایه گذاری خارجی 

در اولویــت قــرار دارد، ولــی با توجه به وضعیت نگران کننده کشــور به دلیِل ســبقت گرفتن 

خ رشد سرمایه گذاری های جدید نباید  خ اســتهالک ســرمایه گذاری های صورت گرفته از نر نر

از اثربخشــی سرمایه گذاری های خارجی بر بهبود اقتصاد و معیشت مردم نیز چشم پوشی 

کــرد. تحلیلگــران اقتصــادی بــر این باورنــد که این مســأله ضمــن کوچک تر کــردن اقتصاد 

، عوارضــی نظیــر کاهــش درآمــد ســرانه، کاهــش پس انــداز ملــی، کاهــش ظرفیــت و  کشــور

اثربخشی دولت، واگرایی اقتصاد نسبت به اقتصاد منطقه و جهان و درنهایت کاهش رفاه 

، محور اصلی برنامه جامع همکاری بر پایه  ملی را به دنبال خواهد داشت ]1[. از سویی دیگر

تهاتر نفت در مقابل سرمایه گذاری بنا نهاده شده است و از این رو، تأکید بر سرمایه گذاری 

مســتقیم چیــن در عنوان این گزارش لحاظ شده اســت. هرچند نیاز مبــرم به مواردی نظیر 

اصالح و بهبود فضای کســب وکار به عنوان پیش نیاز توســعه کشــور نیز بر کسی پوشیده 

نیســت. شناسایی جایگاه راهبردی برنامه جامع همکاری ایران و چین در توسعه اقتصاد 

کشور مقوله مهم دیگری است که در این گزارش بدان پرداخته شده است و به دنبال آن، 

مســیر توسعه اقتصاد دریا در کشــور چین به تفکیِک بخش های مختلف دریایی به همراِه 

مزیت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری هر بخش موردبررسی قرارگرفته است.

ح زیــر اســت: در فصــل اول ابتــدا ســعی  ایــن گــزارش مشــتمل بــر ســه فصــل بــه شــر

شده است تا تعریف روشنی از مفهوم اقتصاد دریا ارائه گردد با این مضمون که برنامه ریزی 

مســیر توســعه زمانی میسر می شــود که توافق مشــترکی در مورد حدود و مرزهای مفهوم 



  توسعه اقتصاد دریا با استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری در برنامه جامع همکاری ایران و چین  

12

فعالیت های اقتصادی دریامحور حاصل گردد. ســپس، ضرورت اندازه گیری شــاخص های 

اقتصــادی فعالیت هــای اقتصــادی دریایــی و تعییــن نقــش و ســهم آن هــا در اقتصــاد کل 

کشــور ازطریــق تفکیــک فعالیت ها به بخش هــای مختلف اقتصادی با عنــوان بخش های 

مختلــف دریایــی موردبررســی قرار گرفته اســت. الزم به ذکر اســت که در این گــزارش از واژه 

»بخــش« در مقابــل واژه »صنعت« اســتفاده شده اســت، چراکــه واژه »اقتصــاد دریا« دارای 

مفهوم گسترده تری نسبت به مجموعه ای از صنایع مختلف است. در فصل دوم ابتدا به 

ظرفیت های راهبردی برنامه جامع همکاری ایران و چین ازنقطه نظر سرمایه گذاری پرداخته 

شده اســت و ســپس، روند توســعه و جایگاه مفهوم اقتصاد دریا در کشــور چین به همراه 

ظرفیت هــای ســرمایه گذاری و مزیت هــای رقابتــی موجــود به تفکیــِک بخش هــای مختلف 

دریایی ارائه شده اســت. در فصل ســوم، راهکارهای توسعه بخش های مختلف دریایی در 

دو ســطح کلی )تمــام بخش های مختلف( و ســطح جزئی )به تفکیــِک بخش های مختلف( 

ح شده اســت. در ادامه این فصل نیز فرصت های ســرمایه گذاری چین در زمینه انواع  مطر

سرمایه گذاری استقراضی )یا تأمین مالی( و سرمایه گذاری مستقیم ارائه شده است.

گــزارش حاضــر بــا اســتناد بــه مطالعــات مراکــز معتبــر بین المللــی و بــا تأکیــد بــر نتایج 

تحقیقــات ســازمان همکاری اقتصادی و توســعه )OECD(1 به شناســایی وضعیت موجود 

تــی بخش هــای مختلــف مرتبــط بــا اقتصــاد دریــا پرداخته اســت.  و پیش بینــی وضعیــت آ

همزمــان بــا نگرانی هــای کشــورهای توســعه یافته به دلیِل اســتفاده بیش ازحــد از ظرفیت 

منابــع دریاهــا، موضــوع اقتصاد دریا موردتوجه مســئولین کشــور قرار گرفته اســت. از آنجا 

کــه منابــع دریاهــا به صورت مشــترک متعلق به عموم کشــورهای دریایی می باشــند، نتایج 

مطالعــات صورت گرفته توســط کشــورهای توســعه یافته بــا عناوینــی نظیر »اقتصــاد پایدار 

1.  Organisation for Economic Co-operation and Development 
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دریا« و یا »اقتصاد آبی« با تأکید بر مالحظات زیســت محیطی در اختیار عموم قرارگرفته اند. 

، کشــورهای توســعه یافته صنعتــی پــس از آلــوده نمــودن و تخریــب دریاها  به عبارت دیگــر

به دنبــاِل راهکارهایــی بــرای جلوگیــری از ادامه چنین رونــدی و توصیه راهکارهــای مؤثر به 

سایر کشورها می باشند.

به منظور شناســایی روند رشــد و وضعیت فعلــی اقتصاد دریا در چیــن، حتی االمکان از 

منابعی استفاده شده است که نویسندگان آن ها چینی و یا آشنا به زبان چینی بوده اند. در 

مراحل بعدی و در راســتای شناســایی وضعیت موجود و ترسیم نقشه کلی مسیر توسعه 

، اســناد ملــی مرتبط با اقتصــاد دریا نظیر ســند ملی  فعالیت هــای اقتصــادی دریایی کشــور

آمایش ســرزمین، سند آمایش مراکز لجســتیک، مدیریت یکپارچه سواحل کشور و سایر 

، مصاحبه های  اســناد مرتبط، مطالعات صورت گرفته توســط مراکز معتبر مطالعاتی کشــور

ج شده در نشریات کشور به ترتیب  صورت گرفته توسط مسئولین در رسانه ها و مقاالت در

اولویت مدنظر قرارگرفته اند. درنهایت، نتایج و یافته های مطالعات طی جلســات مشــترک 

بــا مســئولین مرتبــط بــا بخش هــای مختلــف دریایــی کشــور مــورد بحــث و تبادل نظــر قرار 

گرفته و اصالحات موردنیاز اعمال شــده اند. بدیهی اســت برگزاری این جلسات در سطوح 

عمیق تر کارشناسی ضروری است.





فصل اول
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یا 1-1- مفهوم اقتصاد در
مطالعــات صورت گرفته نشــان می دهند که تعریف مشــخص و واحــدی از اقتصاد دریا 

وجود ندارد و تعاریف گوناگونی توســط کشــورهای مختلف برای آن در نظر گرفته می شــود 

]2[. در آمریــکا، اقتصــاد دریا به عنوان مجموعه فعالیت های اقتصادی تعریف می شــود که 

 در سواحل صورت می گیرند. در 
ً
به طور مســتقیم یا غیرمســتقیم با دریا مرتبط بوده و لزوما

چیــن، اقتصــاد دریا به عنوان مجموعه فعالیت های مرتبط با توســعه، اســتفاده و حفاظت 

از دریــا تعریف می شــود. در انگلســتان نیــز اقتصاد دریــا به عنوان مجموعــه فعالیت هایی 

 بــه 
ً
تولیــدی و خدماتــی محســوب می شــود کــه یــا در دریــا انجــام می شــوند و یــا مســتقیما

فعالیت هــای داخلــی در دریا کمــک می کنند. با این حــال، اقتصاد دریا را می تــوان به عنوان 

یک مفهوم مشترک از تعاریف صورت گرفته به صورت زیر بیان نمود:

�دریا�انجام�می�گیرند،� �مستقیم�یا�غیرمستقیم�در �»مجموعه�فعالیت�های�اقتصادی�که�به�طور

�دریا�دریافت�می�کنند�و�کاالها�و�خدمات�به�دریا�ارائه�می�کنند«. منابــع�و�خدمــات�از

نکته موردتأکید تفاوت مابین اقتصاد دریا و اقتصاد سواحل است. اگرچه هر دو مفهوم 

در مواردی هم پوشانی دارند، ولی عمال با یکدیگر تفاوت دارند )اینفوگراف 1(. اقتصاد سواحل 

به طیف وسیعی از فعالیت های اقتصادی اشاره دارد که در مناطق ساحلی صورت می گیرند 

و از ساخت کشتی تا پخت نان را دربرمی گیرند ]3[. مناطق ساحلی مطابق با تعریف اتحادیه 

اروپــا بــه اســتان هایی اطــالق می گــردد که حداقــل 50 درصــد از جمعیــت آن هــا در فاصله 40 

کیلومتری از نوار ساحلی سکونت دارند. دو مفهوم اقتصاد دریا و اقتصاد سواحل از نقطه نظر 

تأثیر بر شاخص های اقتصادی و اجتماعی نیز با یکدیگر تفاوت دارند. به عنوان نمونه، ارزش 

ناخالص داخلی اقتصاد سواحل آمریکا با ایجاد 51/7 میلیون شغل برابر با 6/6 تریلیون دالر 

اســت، حال آنکه این شــاخص  در ارتباط با اقتصاد دریا در این کشور بسیار کمتر و به ترتیب 
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برابــر بــا 2/8 میلیــون شــغل و 257/7 میلیــارد دالر اســت. به عــالوه، 40 درصــد از جمعیــت 

آمریکا در مناطق ســاحلی و در مســاحتی برابر با 10 درصد کل مســاحت این کشــور سکونت 

دارنــد. چنانچــه جمعیت ســاکن در مناطق ســاحلی آمریکا به عنوان یک کشــور مســتقل در 

نظــر گرفتــه شــود، این کشــور رتبه ســومین اقتصــاد بزرگ دنیــا بعد از چیــن را داراســت ]4[.

���اینفوگراف�1:    ��اقتصاد�دریا�و�اقتصاد�سواحل�به�عنوان�دو�مفهوم�متفاوت��

مفهــوم جدیــد اقتصــاد دریــا بــه بهره بــرداری پایــدار و درازمــدت از منابع دریاهــا ازطریق 

ایجــاد تعامــل برد-بــرد و دوســویه بشــر بــا زیســت بوم های دریایی اشــاره دارد. از یک ســو، 

بشــر فرآیندهایی را با ایجاد منابع به زیســت بوم های دریایی وارد می کند و از سوی مقابل، 

بــودن منابــع و فرآیندهــای درون سیســتمی، پاســخ های  بــا دارا  زیســت بوم های دریایــی 

متعددی در راســتای تأمین نیازهای بشــر ارائه می دهند. به عنوان نمونه، بشــر فرآیندهای 

صیــد صنعتــی را بــه زیســت بوم های دریایــی وارد می کنــد و دریاهــا بــا دارا بــودن منابــع و 

فرآیندهــای بازتولیــد ماهیــان، پاســخ های متعــددی در راســتای تأمیــن نیازهــای پروتئینی 

بشــر ارائه می دهند. واضح اســت که صید بی رویه و بیش ازاندازه موجب اختالل در فرآیند 

بازتولیــد مخــازن و درنتیجــه کاهــش ارزش هــای اقتصــادی فعالیت هــای بشــر در تعامــل 

بــا زیســت بوم های دریایی می شــود. به همیــن ترتیب، انتشــار گازهــای گلخانــه ای به دلیِل 

اقتصاد�سواحل

فعالیت های اقتصادی منوط به 
استفاده از دریا و محصوالت آن است. 

�اقتصاد�دریا�

فعالیت های اقتصادی در 
امتداد ساحل صورت می گیرند
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فعالیت های صنعتی موجب جذب بیش ازحد گازهای کربنی توســط دریاها، اسیدی شدن 

آب ها و درنتیجه بروز آثار مخربی نظیر انحراف گله ماهی ها از مسیر همیشگی خود می شود. 

امــروزه براســاس چنین نگرشــی بــه مفهوم اقتصاد دریــا، حفظ منابع دریاهــا از طریق وضع 

قوانین بین المللی زیست محیطی موردتأکید زیادی قرار دارد و در همین راستا، روش های 

»حســابداری زیســت بوم« 1 جهــت اندازه گیری مالــی فرآیندهای زیســت بوم و تعیین نقش 

آن هــا در ارزش افــزوده فرآیندهای بشــری در طیف وســیعی از گســتره فعالیت های دریایی 

تدوین می شــوند. ارزش اقتصادی فعالیت صخره های مرجانی در زیســت بوم های دریایی 

بــا ایجــاد فرآیندهایــی نظیــر فراهم کــردن محیط مناســب برای رشــد بچه ماهی هــا، تصفیه 

آب ها و یا ایجاد فضای زیبای گردشگری برابر با 250 میلیون دالر در سال می باشد. درواقع، 

مفهــوم اقتصاد دریــا فراتر از صرفا فعالیت های اقتصادی صنایــع دریایی بوده و اندرکنش 

فعالیت های اقتصادی صنایع با زیست بوم های دریایی را نیز دربرمی گیرد )اینفوگراف 2(.

�از�فعالیت�های�اقتصادی�صنایع�دریایی�� ���اینفوگراف�2:   ����اقتصاد�دریا�مفهومی�فراتر

1.  Ecosystem Accounting

خدمات و
جریان بازار

خدمات و 
جریان غیربازاری

سهم سرمایه 
فیزیکی صنایع 

دریایی

 دارایی های 
سرمایه ای 

طبیعی 

یا اقتصاد در

زیست�بوم�های�
دریایی�

صنایع�دریایی

منابع�واسطه�ای

اثرات
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تأثیر تعیین کننده، ســودمحور و در بســیاری از موارد ناعادالنــه فعالیت های اقتصادی 

دریاهــا  منابــع  از  بهره بــرداری  در  ســرمایه داری  نظــام  جهانــی  حاکمیــت  از  ناشــی  بشــری 

نکتــه قابل تأملــی اســت. درنتیجــه، متفکــران بــه توســعه مفهــوم جدیــدی از اقتصــاد دریا 

تحت عنــوان »اقتصــاد آبــی«1 مبــادرت می ورزنــد. مفهــوم اقتصاد دریــا در رویکــرد جدید آن 

فراتــر از فعالیت هــای ســودمحور بــوده و به دنبــاِل تأمیــن نیازهــای مــادی و معنــوی بشــر 

ازطریق ورود مفاهیم جدیدی نظیر »برابری«2 اســت. بررســی های مختلف نشــان می دهند 

کــه بشــر در مجــاورت دریاها از آرامش بیشــتری نســبت به ســایر محیط هــای طبیعی نظیر 

جنگل ها و کوهستان ها برخوردار است. چنین شرایطی به باور اندیشمندان باعث ایجاد 

نابرابری از طریق تأمین مراکز گران قیمت گردشگری و یا هتل های مجلل بر روی کشتی ها 

و به حاشیه راندن قشر کم درآمد و درنتیجه محرومیت آن ها در استفاده از مواهب دریاها 

شده است )اینفوگراف 3(.

�از�فعالیت�های�اقتصادی�بشر��� ����اینفوگراف�3:     ��اقتصاد�آبی�به�عنوان�مفهومی�فراتر

1.  Blue Economy
2.  Equality

کاالها�و�خدمات�بازاری

بخش�های�خصوصی

صنعت

اقتصاد

بخش�های�دولتی�

کاالها�و�خدمات�غیربازاری



  توسعه اقتصاد دریا با استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری در برنامه جامع همکاری ایران و چین  

20

«1 در مقابــل »اقتصاد آبی«   گروهــی از محققــان بــا اســتفاده از مفهوم »اقیانــوس قرمز

وضعیــت موجــود را به تصویــر کشــیده اند. مفهــوم اقیانــوس  قرمز به شــرایط فعلــی بازار 

اشــاره دارد کــه در آن، فضــای بازار و مرزهای صنعت شناخته شــده هســتند و شــرکت ها 

در تالشــی ســخت به دنبــاِل پیشــی گرفتن از رقبــای خود و کســب ســهم بیشــتری از بازار 

می باشند، به طوری که رقابت بی رحمانه آن ها رنگ اقیانوس را قرمز خونین نموده است. 

در مقابل، مفهوم اقیانوس  آبی شــرایطی را به تصویر می کشــد که صنایع جدید به صورت 

مســتمر پدیــد می آینــد و فضــای بازار همچنان ناشــناخته و به  دور از رقابت ناســالم باقی 

می مانند و درنتیجه همانند اقیانوس آبی رنگ، وسیع، عمیق، قدرتمند و سودآور است. 

ویژگی هــا و تفاوت هــای موجــود بیــن اقیانــوس قرمــز و اقیانــوس آبی در جدول 1 نشــان 

داده شده است ]5[.

����جدول�1:   ���مفهوم�اقتصاد�آبی�در�مقابل�اقتصاد�قرمز���

قرمز اقتصاد  آبیراهبرد  اقتصاد  راهبرد 

ایجاد فضای بازار بالمعارض رقابت در فضای بازار موجود 

غیرضروری کردن رقابت پیروز شدن در رقابت

ایجاد و جذب تقاضای جدید بهره برداری از تقاضای موجود

برهم زدن توازن هزینه-ارزشایجاد توازن هزینه-ارزش

همسوسازی کل سیستم فعالیت های شرکت با 
گزینه راهبردی آن مبنی بر تعیین هزینه متمایز 

یا پایین

همسوسازی کل سیستم فعالیت های شرکت با 
گزینه توسعه ای آن مبنی بر تعیین هزینه متمایز 

یا پایین

1.  Red Economy
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یا یزی اقتصاد در 1-2- مبانی برنامه ر
به منظــور برنامه ریــزی فعالیت هــای اقتصــادی دریامحــور هماننــد هر مقولــه نظام مند 

دیگــری در وهلــه اول بایــد »بخش هــای مختلــف« براســاس معیارهای مشــخص تفکیک 

شــود و در مرحلــه بعــد نیز باید نقش ســهم فعالیت های اقتصادی هر یــک از بخش ها در 

اقتصاد کل کشور تعیین شود. تنها در چنین شرایطی امکان برنامه ریزی هدفمند توسعه 

»بخش هــای مختلــف دریایــی« و اندازه گیــری میــزان انحــراف وضعیت موجــود از برنامه در 

بازه های مختلف زمانی میسر خواهد بود.

یایی یا به بخش های مختلف در 1-2-1- تفکیک اقتصاد در

 مطالعــات صورت گرفتــه بیانگر عدم توافق کلــی در طبقه بندی و تفکیک فعالیت های 

اقتصــادی دریــا در ســطح بین المللــی اســت. اقتصــاد دریــا در ایاالت متحــده مشــتمل بــر 

فعالیت هایــی اســت کــه به طــور مســتقیم و غیرمســتقیم با دریــا ارتباط دارنــد و در مجاور 

ســاحل )جنبــه جغرافیایــی( انجام می گیرنــد. اقتصاد دریا در فرانســه به بخــش صنعتی و 

بخــش عمومــی غیرتجاری و در کانادا به فعالیت هــای اصلی دریایی و فعالیت های دریایی 

ثانویه تقســیم بندی می شــود. ایرلند از مقوله  بازارهای مســتقر و بازارهای نوظهور و ژاپن 

از ترکیــب مفاهیــم عملکــردی و جغرافیایــی در ارتبــاط بــا اقتصــاد دریــا اســتفاده می کنــد. 

در چیــن نیــز فعالیت هــای اقتصــادی دریا به ســه بخش تقســیم بندی می شــود کــه البته 

بــر بخــش اصلــی تمرکــز دارد. همانطور کــه در اینفوگراف 4 مشــاهده می شــود، الیه اصلی 

شامل 12 صنعت دریایی است که عمده فعالیت هایی را در برمی گیرند که از منابع دریاها 

به عنوان ورودی های اصلی استفاده می کنند و کاالها و خدماتی را ارائه می دهند که به طور 

مســتقیم در محیــط دریایــی مورداســتفاده قــرار می گیرنــد. الیــه پشــتیبانی نشــان دهنده 

بخش هــای خدمــات علمی، تحقیقاتی، آموزشــی و مدیریتی مرتبط با دریا اســت. این الیه، 
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اطالعــات کلیــدی بــرای بخش هــای الیــه اصلــی را تهیه کــرده و زمینه توســعه پایــدار آن ها 

را فراهــم می کنــد. الیــه خارجــی نشــان دهنده صنایــع مرتبط با دریا اســت که پیونــد فنی و 

اقتصــادی بــا بخش های عمــده دریایی دارند. کشــاورزی و جنگلداری حــرا نمونه ای از این 

صنایــع اســت که مواد اولیه غــذای موردنیاز آبزیان دریایی را تأمیــن می کند و به نوبه خود 

از آب دریا برای آبیاری گونه های خاصی از گیاهان کشت شده در تاالب های چین استفاده 

می کنــد. درواقع، ایــن بخش ها به عنوان تأمین کنندگان و یا مشــتریان الیــه اصلی تعریف 

 در دریا و یا حتی در مناطق ســاحلی 
ً
می شــوند. گفتنی اســت برخی از این فعالیت ها لزوما

انجام نمی شوند. 

���اینفوگراف�4:     �تفکیک�فعالیت�های�دریایی�به�الیه�های�اصلی،�پشتیبانی�و�خارجی�در�کشور�چین��

از دیدگاهــی دیگــر می تــوان گفت که بخش هــای مختلــف دریایی در ارتباط بــا یکدیگر 

قــرار دارنــد و کل فرآینــد تأمیــن )شــامل تهیه مــواد اولیه، حمــل و تولید( تــا مرحله عرضه 

بــه بازار را تشــکیل می دهند. از نقطه نظر جایگاه آن هــا در زنجیره تأمین نیز می توان گفت 

الیه�
اصلی

صنایع�اصلی�دریایی�

صنعت�
دریا�

اقتصاد�
دریا�

بخش�های�خدمات�
علمی،�تحقیقاتی،�

آموزشی�و�مدیریتی�
مرتبط�با�دریا

صنعت�مرتبط�با�دریا�

الیه�
پشتیبانی

الیه�
خارجی�
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کــه بخش هــای مختلــف دریایی در 3 مرحلــه »به دریا«، »در دریا« و »از دریــا« قرار می گیرند، 

به طوری کــه شــروع و پایان زنجیره در خشــکی قرار می گیــرد )اینفوگــراف 5(. مرحله به دریا 

شــامل فعالیت هایی اســت کــه کاال و خدماتــی در نتیجه آن ها تولید می شــوند که به دریا 

ارســال می گردنــد. مرحلــه در دریــا شــامل فعالیت هایی اســت کــه به منظــور بهره برداری، 

شــامل  نیــز  دریــا  از  مرحلــه  می گیرنــد.  صــورت  دریــا  در  توســعه  و  تحقیــق  و  محافظــت 

فعالیت هایی اســت که درنهایت منجر به دریافت کاال و خدمات از دریا می گردند ]2[.

���اینفوگراف�5:   ���زنجیره�تأمین�بخش�های�مختلف�دریایی�در��3مرحله�به�دریا،�در�دریا�و�از�دریا��

زنجیره تأمین بخش آبزیان در اینفوگراف 6 به تصویر کشیده شده است. فعالیت های 

مرتبط با آموزش نیروی انســانی، تحقیق  و توســعه، ســاخت کشــتی ها، لنج ها و تجهیزات 

و ابزارآالت ماهیگیری در نمونه بخش شــیالت در خشــکی صورت گرفته و به دریا ارســال 

می گردنــد. به همیــن ترتیــب، فعالیت هــای ماهیگیــری و صیــادی در دریــا صــورت گرفتــه 

و درنهایــت، محصــوالت صیدشــده از دریــا جهــت فــرآوری، انبــارش و بازرســی و عرضــه در 

 به خشــکی ارسال می گردند.
ً
بازارهای منطقه ای و بین المللی مجددا

از دریا

به دریا

خروجی�ها

ورودی�ها

���دریا در
خشکی

دریا
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�زنجیره�تأمین�بخش�آبزیان�� ���اینفوگراف�6:  ����فعالیت�های�مختلف�دریایی�در

تفکیک بخش های مختلف دریایی به 3 مرحله زنجیره تأمین شــامل به دریا، در دریا و 

از دریا در جدول 2 به تصویر کشیده شده است.

���جدول�2:  ����تفکیک�بخش�های�مختلف�دریایی�به��3مرحله�زنجیره�تأمین�شامل�در�دریا،�از�دریا�و�به�دریا��

مشخصات رده بندی

 ، نفــت و گاز اســتخراج  و  اکتشــاف  دریایــی،  مســافرت های  آبزیــان،  مزرعــه  ســنگدانه ها، 
ماهیگیری، اوقات فراغت، ساخت وســاز دریایی، معادن دریایی، گردشــگری دریایی، مواد 
، توســعه انرژی هــای تجدیدپذیر دریایــی، تدارکات فراســاحلی،  معدنــی، اجســام غیرجانــدار
تفریحات دریایی، به کارگیری آب دریا، کشــتیرانی، حمل ونقل، دفاع، مدیریت محیط زیست 

دریایی، ایمنی، امنیت، نیروی دریایی، رصد کردن

در دریا

صنعــت توریســم نــوار ســاحل، صنایــع زیســت فناوری دریایی، صنایــع شــیمیایی دریایی، 
فرآوری غذاهای دریایی از دریا

ســاخت قایــق، کابل هــا، ارتباطــات، محصــوالت و خدمــات دریایــی بــا فنــاوری پیشــرفته، 
برنامه های کاربردی دریایی، خدمات بازرگانی دریایی، ســاخت تجهیزات دریایی، مهندســی 
دریــا، بیمــه دریایی، مــواد دریایی، حســگرهای دریایی، خدمــات فنی دریایی، ساخت وســاز 
، عملیات  ، مدیریت بنادر فراســاحلی، ساخت شناورهای خدماتی فراساحلی، توسعه بنادر
بندری، اجاره، ساخت کشتی، تحقیق و توسعه، آموزش، اعطای گواهینامه، ناوبری،آموزش 

و مدیریت دولتی

به دریا

به دریا در دریا از دریا

تحقیق��و�توسعه ساخت�کشتی�ها،�
لنج�ها

فعالیت�های�مرتبط�
با�آموزش�نیروی�

انسانی

تجهیزات�و
�ابزارآالت�ماهیگیری�

اعطای�مجوز آبزی�پروری�دریایی��

ماهیگیری�و�صیادی��

فرآوری

عرضه�محصوالت
صید�شده

انبارش�و�بازرسی��
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در راســتای شناســایی فرصت هــای ســرمایه گذاری، بخش هــای مختلف دریایی کشــور 

براســاس معیــار زنجیــره تأمیــن خدمــات و محصــوالت بــه بخش هــای مرتبــط بــا زنجیــره 

به صورت زیر تفکیک می شوند:

زنجیره�تأمین�آبزیان شــامل بخش های آبزی پروری آب های شــیرین، آبزی پروری دریایی 

و فرآوری آبزیان؛

، تعمیرات  زنجیره�تأمین�خدمات�حمل�ونقل�دریایی شــامل بخش های کشــتیرانی، بنادر

کشتی، ساخت کشتی و ساخت تجهیزات دریایی؛

زنجیــره�تأمیــن�گردشــگری�ســاحلی�و�دریایــی شــامل بخش هــای گردشــگری ســاحلی و 

گردشگری دریایی؛ و

�دریایی شــامل انرژی هــای دریایی و انــرژی بادهای  زنجیــره�تأمیــن�انرژی�هــای�تجدیــد�پذیر

فراساحلی.

به طور کلی، سه نکته باید موردتوجه قرار داشته باشد. 1( اگرچه بخش بنادر به عنوان 

دروازه ارتباطــی بــا دریــا در زنجیره تأمین کلیه بخش های مختلــف دریایی حضور دارد، ولی 

در تجارت بارهای کانتینری و فله در زنجیره تجارت دریایی مهم ترین نقش را ایفا می کند. 

به عــالوه، مدیریت آن هــا معمواًل به بخش مربوطه واگذار می شــود. 2( زنجیره های مذکور 

در ایــن گــزارش، تمــام بخش های اقتصاد دریــا را دربرنمی گیرند و از مــواردی نظیر »زنجیره 

تأمیــن انرژی هــای فســیلی دریایــی«، »منابع معدنی« و »تأمین آب شــیرین« چشم پوشــی 

شده اســت. 3( هرکــدام از زیر بخش هــا را می توان در مراحل بعدی و متناســب با اهداف 

موردنظر به زیربخش های مختلفی در امتداد زنجیره تأمین تقســیم بندی کرد.
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یایی 1-2-2-  ارزش اقتصادی فعالیت های در

برنامه ریــزی توســعه اقتصادی-اجتماعــی »اقتصــاد دریــا« مســتلزم اندازه گیــری ارزش 

اقتصــادی بخش هــای مختلــف دریایــی به منظور پایــش میزان انحــراف از برنامــه و تعیین 

سهم ارزش اقتصادی هر بخش در اقتصاد کل کشور است. شاخص های موردنظر جهت 

اندازه گیــری ارزش اقتصــادی بخش هــای مختلــف دریایــی شــامل ارزش افــزوده ناخالــص، 

تولیــد ناخالــص داخلی و میزان اشــتغال در هر بخش می باشــند. الزم به توضیح اســت که 

ارزش افزوده ناخالص ازطریق کسر یارانه ها و اضافه کردن مالیات به تولید ناخالص داخلی 

حاصل می شود.

به طــور کلی، اندازه گیری دوره ای شــاخص های اقتصادی-اجتماعِی بخش های مختلف 

دریایــی را می تــوان ازطریق نگاه بخش محور به جدول داده-ســتانده در حســاب های ملی 

و تدویــن حســاب اقمــاری دریایــی1 انجــام داد. ایــن مهــم تنها ازطریــق همــکاری تنگاتنگ 

نهادهای متولی نظیر ســازمان برنامه وبودجه، مرکز ملی آمار و ســازمان بنادر و دریانوردی 

امکان پذیر است. به عنوان نمونه، حساب اقماری دریایی آمریکا با همکاری مرکز ملی آمار 

و اداره ملی اقیانوســی و جوی این کشــور تدوین شده اســت ]6[. در ایران نیز حســاب های 

اقمــاری کشــور در مــواردی تدویــن شده اســت و براســاس اظهارنظــر مســئولین، حســاب 

اقماری گردشگری در سال 1399 وارد فاز اجرایی شده است ]7[.

1.  Ocean Satellite Account







ظرفیت  های سرمایه  گذاری در برنامه 
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2-1- برنامه همکاری جامع ایران و چین
به دنباِل ســفر رســمی آقای شــی جین پینگ به تهران در بهمن ماه 1394، ســطح روابط 

دو کشور با صدور بیانیه ای مشترک به »مشارکت راهبردی جامع« ارتقا داده شد. به منظور 

تنظیــم روابط بلندمدت در بازه زمانی 25 ســاله، طرفین تمایــل و آمادگی خود برای رایزنی و 

مذاکره در خصوص انعقاد ســند همکاری بلندمدت را در بند 6 بیانیه مذکور اعالم کردند. 

درنهایت، به دنباِل برگزاری جلسات متعدد در 7 فروردین 1400 »برنامه جامع همکاری ایران 

و چین« به امضای وزرای امور خارجه دو کشــور رســید. الزم به توضیح اســت که این ســند 

فاقــد هرگونه گزاره تعهدآور و یا شــاخص های کّمی درباره چشــم اندازها اســت و نقشــه راه 

کلــی همکاری دو کشــور ایــران و چین در عرصه های مختلف سیاســی، راهبردی، اقتصادی 

و فرهنگــی را نشــان می دهد. موارد توافق شــده در تفاهم نامه در مراحــل بعدی به صورِت 

قراردادهــای جداگانه تفکیک خواهند شــد و الزم اســت تمامی مــوارد تعهدآور برای دولت 

به تائید مجلس شــورای اســالمی برســد. با توجه به ماهیت غیر الزام آور تفاهم نامه انتظار 

می رود تنها حوزه های منافع مشترک براساس اصل برد-برد توسعه داده شوند.

راهبرد کالن توسعه ای جدید چین تحت عنوان »ساخت چین 2025«1 نشان می دهد که 

چیــن مرحله اول توســعه کشــور که نقش کارخانــه جهان را ایفا می کــرد و تمایلی به رقابت 

بــا قدرت هــای برتــر جهان به ویــژه  ایاالت متحده و قدرت های اروپایی نداشــت را پشِت ســر 

گذاشته و به رقیب اصلی آنان در حلقه های باالی زنجیره جهانی ارزش تبدیل خواهد شد. 

آمادگــی روزافــزون چیــن برای اختصــاص هزینه های بیشــتر جهت تحقق اهــداف راهبردی 

خود می تواند مصداقی بر قدرت مقاومت هرچه بیشــتر این کشــور در برابر سیاســت های 

یک  جانبه  گرایانه آمریکا و تمایل هرچه بیشتر آن به ساخت شبکه های متحدین راهبردی 

1.  Made in China 2025
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و حمایت جدی تر از مواضع آنان باشد. بدیهی است تحقق و بلوغ چنین شرایطی می تواند 

 در چرخه های 100 تا 300 ســاله در 
ً
مهم ترین »پنجره فرصت« و »گشــایش راهبردی« که غالبا

سیاســت بین الملــل اتفــاق می افتد را بر روی جمهوری اســالمی ایران بگشــاید و با تبدیل 

چین به یک »شــریک راهبردی«، امکان تقویت ارتباط معنادار و تاریخی با شــرق و افزایش 

مشارکت آن در منطقه و جهان را فراهم آورد. به باور صاحب نظران، یک  قطب مثلث اقتدار 

بین المللی در بطن آســیا نهفته اســت که اضالع آن را چین از بعد اقتصادی، روســیه از بعد 

کنشــگری دفاع منطقه ای و بین المللی و ایران از بعد کنشــگری اسالمی و ضد استکباری-

مشروط بر تقویت بنیه اقتصادی خود-تشکیل می دهند ]8[.

تحریم هــای  به دلیــِل  اخیــر  ســال های  در  چیــن  انــرژی  واردات  از  ایــران  ســهم  اگرچــه 

بین المللی 3 درصد کاهش  یافته اســت، ولی چین همچنان طی مدت یادشــده بزرگ ترین 

خریدار انرژی های فســیلی ایران بوده اســت و در نظر دارد این ارتباط را در تنوع سبد تأمین 

انرژی وارداتی خود به صورت پایدار حفظ نماید و با ایران جهت استفاده بهینه از درآمدهای 

حاصــل از فــروش انــرژی همــکاری نمایــد. انتظــار مــی رود جهت گیــری اصلی مصــرف منابع 

حاصل از فروش انرژی به  ســمت ســرمایه گذاری های مشــترک و همچنین تضمین تأمین 

مالی در حوزه های اقتصادی نظیر انرژی، معادن، صنایع ســنگین و حمل ونقل سوق داده 

شود. کشور چین دغدغه های خود درباره بازگشت سرمایه گذاری در حوزه انرژی را به وضوح 

در تفاهم نامه مشترک اعالم نموده است و پیش بینی می شود این گونه نگرانی های ناشی 

از شرایط تحریم به سایر حوزه های اقتصادی کشور نیز تعمیم داده شود.

عــالوه بــر آن، با توجــه به ســرمایه گذاری های گســترده چین در حوزه های پایین دســتی 

انرژی هــای فســیلی بایــد انتظــار داشــت کــه ســرمایه گذاری های ایــن کشــور در مرحله اول 

معطــوف بــه حوزه هــای باالدســتی نظیــر نفت خــام و گاز برای تأمیــن خــوراک صنایعی نظیر 
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پتروشــیمی پاالیشــگاهی چیــن معطــوف شــود ]9[. البتــه تمایــل دولــت چین بــه هدایت 

ذخیره های ارزی خود به ســوی شــرکت های خارجِی دارای نام های تجاری شــناخته  شــده در 

ســطح بین المللی جهت دســتیابی بــه فناوری و تکنیک های نویــن مدیریتی آن ها نیز باید 

موردتوجه قرار داده شود.

پیش بینی می شود همکاری کشور چین در حوزه های جذاب برای بخش خصوصی ازطریق 

ترغیب و تســهیل ســرمایه گذاری مستقیم شرکت های چینی و در حوزه های غیرجذاب برای 

( ازطریق  بخش خصوصی )به عنوان مثال، پروژه های مرتبط با توسعه زیرساخت های کشور

سرمایه گذاری استقراضی )یا تأمین مالی( محقق شود. شایان ذکر است اقدامات متعددی 

به منظور تســهیل تأمین مالی پروژه های کشــور به موازات سیر تحول برنامه همکاری جامع 

صورت گرفته است. در همین راستا، رئیس کل وقت بانک مرکزی در شهریور ماه 1396 از امضای 

قرارداد خط اعتباری 10 میلیارد دالری توســط 5 بانک کشــور با موسسه مالی سیتی تراست و 

همچنین از عقد تفاهم نامه خط اعتباری 15 میلیارد دالری با بانک توسعه چین رونمایی کرد.

در میان گزینه های سرمایه گذاری به نظر می رسد تأمین مالی پروژه ها گزینه مطلوب تری 

نزد دولت چین اســت و شــرکت های چینی بالفاصله بعد از امضای ســند همکاری ایران و 

چیــن، آمادگــی خود را برای تأمین منابع مالی موردنیاز جهت احداث پروژه های زیرســاختی 

حمل ونقلی و تکمیل پروژه های مختلف وزارت راه و شهرسازی اعالم نموده اند ]10[.

چنیــن پیش بینــی می شــود کــه چین بــا تأکید بــر توســعه راهبــرد یــک کمربند-یک راه 

در برنامــه جامــع همــکاری ایــران و چیــن، از فرصت هــای ســرمایه گذاری متعــددی در کلیه 

مؤلفه هــای مرتبــط بــا اقتصاد دریــا شــامل حمل ونقل ریلــی، مراکز لجســتیک و حلقه های 

زنجیره هــای تأمیــن در انــواع مختلف آبزیــان، تجارت دریایی، گردشــگری ســاحلی و دریایی 

و انرژی هــای تجدیدپذیــر دریایــی برخــوردار اســت. گفتنــی آنکــه چیــن از کانال هــای تأمین 
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مالــی متنوعــی نظیر ســرمایه گذاری بخش خصوصی، مشــارکت بخــش خصوصی و دولتی، 

ســرمایه گذاری شــرکت های دولتــی و اوراق قرضــه کمربنــد-راه جهــت تأمیــن وجــوه الزم 

استفاده می کند.

به طــور کلــی، راهبرد یــک کمربند-یک راه یکــی از ارکان اصلی این تفاهم نامه محســوب 

می شود، به طوری که واژه های کمربند و راه و جاده ابریشم درمجموع 8 بار در سرفصل های 

ســند به مناســبت های مختلــف مورِدتأکیــد قرارگرفته اند. اگرچه نام جاده ابریشــم در قرن 

نوزدهــم ابداع  شده اســت، ولی از قرن دوم قبل از میالد همــواره به عنوان راه ارتباط تجاری 

بیــن چهــار تمــدن باســتان روم، ایــران، کوشــان و چیــن بــه شــمار می آینــد. ایــران در زمان 

سلســله ساســانی با اخذ حقوق گمرکی از بازرگانان و کاروانیانی که در مســیر جاده ابریشم 

از ایران می گذشتند نیز درآمد کسب می کرد.

رئیس جمهــور خلــق چیــن طی دیدار خود از قزاقســتان بــرای اولین بار مفهــوم کمربند 

ح کرد که بعدها در برنامه پنج ســاله  اقتصادی راه ابریشــم را در ســپتامبر 2013 میالدی مطر

ســیزدهم در اکتبــر 2015 میــالدی بــا عنــوان »ابتــکار یــک کمربند-یــک راه« جایگزیــن شــد. 

یکپارچه ســازی منطقه آســیای شرقی، آســیای جنوب شرقی، آســیای مرکزی، آسیای غربی، 

آســیای جنوبــی، اقیانوســیه، آفریقا و اروپــا در یك منطقه اقتصادی منســجم ازطریق ایجاد 

ح  زیرســاخت ها، افزایــش مبــادالت تجاری و ارتقــای تعامالت فرهنگی هــدف اصلی این طر

ح  به شــمار می آید. گفتنی اســت بیش از 70 کشــور و 60 درصد از جمعیت جهان در این طر

مشارکت دارند. مطالعات کارشناسان بانك جهانی نشان می دهند که بیش از 30 درصد از 

تولیــد ناخالــص جهانی، 40 درصد از تجارت جهانــی و 75 درصد از ذخایر انرژی به ابتکار یک 

کمربنــد یــک راه مربوط اســت و از ایــن رو، مدت زمان الزم برای تجارت جهانــی با اجرای این 

ابتکار 2/5 درصد کاهش خواهد یافت.
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ح  شــایان ذکر اســت اخیــرا مبحث »تلــه بدهــی«1 در ســطح رســانه های بین المللی مطر

شده است. مبنای این ادعا این است که چین وام هایی در اختیار کشورهای درحال توسعه 

ح هــای توافق شــده در چهارچوب همــکاری پروژه  قــرار می دهــد تــا زمینــه را برای اجــرای طر

ابریشــم فراهــم نمایــد. البتــه ایــن کشــورها بــا توجــه بــه مبالغ ســنگین ایــن وام هــا، توان 

بازپرداخــت آن را ندارنــد و در نتیجه به تدریج در تله بدهی چین گرفتار می شــوند و به نوعی 

حاکمیت اقتصادی خود را به چین واگذار می نمایند. ســریالنکا در ادبیات رایج رســانه های 

ایاالت متحــده به عنــوان مهم تریــن نمــاد تلــه بدهــی محســوب می شــود. درواقــع، چین با 

سرمایه گذاری هنگفت خود جهت توسعه بندر هامبان تاتا باعث شد این کشور به تدریج 

در تله بدهی گرفتار شود. درنهایت، سریالنکا به دلیِل ناتوانی در بازپرداخت وام های چین 

ناگزیر شد این بندر را به صورت قرارداد 99 ساله در اختیار شرکت های چینی قرار دهد. 

در راســتای کاهــش نگرانی هــای گســترده در مورد اشــکاالت مالی ابتــکار کمربند و راه، 

چیــن نســبت بــه ایجاد چهارچــوب پایداری بدهــی جهت ارزیابی ریســك بدهی کشــورهای 

ح اقدام کرده  و این کشورها را براساس بدهی  خود به سه گروه کم ریسك،  درگیر در این طر

ریســك میانه و پرریســک معرفی کرده اســت. نکته درخور توجه این اســت که چین برنامه 

خود جهت بین المللی کردن پول ملی خود »رنمینبی« )RMB(2 را در قالب ابتکار کمربند و 

راه طی 3 مرحله شــامل تســویه ارزی بین المللی، ســرمایه گذاری خارجی و حفظ ذخیره ارزی 

محقق خواهد ساخت.

علی رغم ادعاهای رســانه های غربی، کارشناســان کشــور بر این باورند که چین با اجرای 

سیاســت اعطای عمدی اعتبار به کشــورهای بدهکار به دنباِل وادار کردن آن ها به حمایت 

از اهداف ژئوپلیتیك خود نیســت، اما مشــارکت در ابتکار کمربند و راه در برخی موارد منجر 

1.  Dept Trap
2.  Renminbi 
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به افزایش نســبت بدهی کشــورهای مشارکت کننده می شود و از این رو، این کشورها باید 

ح موردتوجه قرار دهند. انتظار می رود نســبت  مالحظات خاصی جهت مشــارکت در این طر

ســرمایه گذاری ابتکار کمربند و راه به تولید ناخالص داخلی ایران کمتر از 5 درصد باشــد. در 

حال حاضر، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی ایران کمتر از 50 درصد است. الزم 

به توضیح اســت که تنها 8 کشــور از 45 کشــور موردبررسی دارای این ویژگی ممتاز هستند 

و ازایــن رو، کشــور ایــران به عنــوان کشــوری کم ریســك ارزیابــی می گــردد. عالوه بــر آن، محور 

اصلی برنامه جامع همکاری این دو کشــور براســاس تهاتر نفت در مقابل سرمایه گذاری بنا 

نهاده شده و بنابراین، نگرانی خاصی در قالب مفهوم تله بدهی متوجه ایران نخواهد شد.

ابتکار کمربند و راه شامل شش کریدور و به عبارتی شش راهروی بزرگ زمینی است که 

کمربند اقتصادی جاده ابریشم را تشکیل می دهند. این ابتکار همچنین یک  راه یا کریدور 

دریایــی بــا نام جاده ابریشــم دریایی قرن بیســت و یکم را نیــز دربرمی گیــرد. درواقع، کمربند 

 ، اقتصــادی جــاده ابریشــم به ارتقا و توســعه مســیرهای زمینی می انجامد. به بیــان دقیق تر

چین ازطریق ســاخت یك پل اروپایی-آســیایی، یك زنجیره تدارکاتی از ســاحل شرقی چین 

تــا روتــردام در اروپای غربی و همچنین تعدادی ازکریدورهای اقتصادی برای اتصال چین به 

مغولســتان، روســیه، آســیای مرکزی و جنوب شرق آســیا می تواند به این هدف خود نائل 

 شــود. درواقــع، ایــن کریدورهــا به عنوان شــریان اصلــی منطقه  ایفــای نقش خواهنــد کرد و 

خطوط راه آهن، بزرگراه ها و خطوط انتقال نفت و گاز از آن ها نشأت خواهند گرفت. 

طبق گزارش های ارائه شــده توســط بانک جهانی، ابتکار کمربند و راه بر مناطقی متمرکز 

اســت کــه دارای بازارهــای بزرگ تــری هســتند. به طور کلــی، حــدود 66 درصد از ســهم تولید 

ناخالــص داخلــی منطقــه کمربند و راه به جز چین به 10 کشــور )هند، روســیه، اندونزی، کره، 

ترکیه، عربستان سعودی، ایران، تایلند، تایوان و لهستان( اختصاص دارد. 
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کریدورهای اقتصادی شامل شبکه های زیرساختی یکپارچه )بزرگراه ها، خطوط راه آهن، 

بندرهــا، فرودگاه هــا، خطــوط انتقــال انــرژی( در منطقه ای جغرافیایی هســتند کــه به منظور 

تحریــك توســعه اقتصــادی طراحــی و ایجــاد می شــوند. همانطــور کــه گفتــه شــد، کمربنــد 

اقتصادی راه ابریشم از شش کریدور اصلی تشکیل  شده است:

پل زمینی جدید اوراسیایی؛   

کریدور چین، مغولستان و روسیه؛   

کریدور چین، آسیای مرکزی و غرب آسیا؛   

کریدور اقتصادی چین-شبه جزیره هند و چین؛   

؛ و    کریدور اقتصادی بنگالدش-چین-هند-میانمار

کریدور اقتصادی چین-پاکستان.    

        ���کریدورهای�اصلی�کمربند�اقتصادی�راه�ابریشم��

�� ز����
���� اورا�����

����ور ���،
آ���ی ����ی و

��ب آ���

����ور ا����دی
���–������ن ����ور ���،

����دش و ���

��ده ا����� د�����

����ور ���، 
�������ن و �و���

����ور ا����دی 
���-��� ����ه ���

و ���
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کریدور چین، آسیای مرکزی و غرب آسیا به منزله یك دروازه مهم برای انتقال نفت و گاز 

طبیعی است که مسیر اصلی آن را شهر سین کیانگ چین و کشورهای آسیای میانه، ایران، 

شــبه جزیره عربستان و ســاحل مدیترانه در ترکیه تشکیل می دهند. این کریدور به  عنوان 

مهم تریــن کریــدور از نظر انرژی محســوب می شــود و همزمان امکان تســهیل تجارت بین 

غرب آسیا با چین را نیز میسر ساخته و با توسعه آن می توان مسیر دسترسی مناسبی به 

جنوب اروپا ایجاد کرد. گفتنی اســت اجزای انفرادی این کریدور اجرا شــده اند. در ســپتامبر 

2016، خــط آهــن بیــن چین و افغانســتان افتتاح شــد که با تکمیــل این خط آهــن، قطارها با 

صــرف زمانــی نصــف مســیر جایگزیــن دریایی بنــدر شــانگهای می تواننــد از شــرق چین به 

سمت ایران عزیمت کنند.

        ���کریدور�چین،�آسیای�مرکزی�و�غرب�آسیا��

 
ً
آمارهای موجود نشــان می دهند که کل تجارت این کریدور در ســال 2015 برابر با تقریبا

4,607 میلیارد دالر بوده اســت، حال آنکه تجارت بین اعضای داخل کریدور در همین ســال 

تنهــا برابــر بــا 218 میلیــارد دالر بوده اســت. بااین حال، انتظــار می رود همزمان با پیشــرفت 

ابتکار کمربند و راه بتوان روابط تجاری میان کشورهای کریدور را بهبود بخشید.
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به طور کلی، توســعه ابتکار یک کمربند-یک راه و به ویژه کریدور چین، آســیای مرکزی و 

غرب آســیا و راه ابریشــم دریایی بر توســعه اقتصاد دریا تأثیر چشــمگیری خواهند داشت. 

در فصل سوم گزارش حاضر به این موضوع پرداخته خواهد شد.

یا در چین 2-2- توسعه اقتصاد در
مفهوم دریا نزد مســئولین کشــور چین همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده اســت 

و بخش های ســاحل شــرقی در طول تاریخ توســعه  این کشــور در اولویت قرار داشــته اند. 

نمایی از نحوه توزیع سرانه درآمد ملی چین در سال 2014 در تصویر 1 ارائه شده است.

�1:   ���توزیع�سرانه�درآمد�ملی�چین�در�سال�2014   ���تصویر

تعــدد ذینفعــان و تکثــر فعالیت هــا در بخش هــای مختلــف دریایــی همــواره به عنــوان 

ح و  یکــی از چالش هــای اصلــی دولت چیــن در طراحی ســاختار مدیریتــی اقتصاد دریــا مطر

ســاختار دریایــی دولــت با تغییراتی مســتمر در طول زمــان مواجه بوده اســت. اداره دولتی 

���ی ۵ ��ار د�ر
۳ �� ۵ ��ار د�ر

۲/۵ �� ۳ ��ار د�ر
۲ �� ۲/۵ ��ار د�ر 

 ���� از ۲ ��ار د�ر 
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امور اقیانوســی چین )SOA(1 که به عنوان زیرمجموعه »وزارت ســرزمین و منابع«2 در ســال 

1964 تأســیس گردیــد، متولــی اصلــی مدیریت و توســعه اقتصــاد دریا محســوب می گردد. 

گفتنــی اســت وظایــف اداره دولتــی امــور اقیانوســی چین طی ســال ها بارهــا تغییــر یافته و 

ح اصالحیه ساختار دولت چین در مارس 2018 حذف شد  درنهایت، این نهاد مطابق با طر

و بخش عمده وظایف آن به وزارت تازه تأســیس منابع طبیعی محول شــد )اینفوگراف 7(. 

ازایــن رو، نحــوه تحقق اهداف ارائه شــده در ســند توســعه اقتصاد دریا که در ســیزدهمین 

برنامه توسعه اقتصاد ملی توسط اداره دولتی امور اقیانوسی چین تهیه شده است، هنوز 

مشخص نیست ]11[.

�اقتصاد�دریا�� ���اینفوگراف�7:    ��تغییر�ساختار�مدیریتی�دولت�چین�در

1.  State Ocean Administration 
2.  Ministry of Land and Resources
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تــا 2010 در نمــودار 1 نشــان داده  خ رشــد اقتصــاد دریــا در چیــن در ســال های 2002  نــر

شده اســت. همانطــور کــه مشــاهده می شــود، فعالیــت کلــی بخش هــای اصلــی دریایــی از 

الگویــی مشــابه بــا رونــد تولید ناخالــص داخلی چین در طول این ســال ها پیــروی می کند. 

به طور کلی، رشــد متوســط اقتصاد دریا در طول این دوره حدود 20 درصد بوده است و افت 

مشاهده شده در سال های 2003 و 2009 به دالیل شیوع همه گیری ویروس سارس و بحران 

اقتصاد جهانی بوده است.

�1:    ��مقایسه�روند�تغییرات�شاخص�تولید�ناخالص�داخلی�و�بخش�های�اصلی�دریایی�چین�)2002-2010(  ���نمودار

تجزیه وتحلیل دقیق تری از روندهای توسعه صنایع عمده دریا طی سال های 2001 تا 2010 

در نمودار 2 ارائه شده اســت. همان طور که مشــاهده می شــود، بخش گردشــگری ساحلی 

و دریایــی بیشــترین ســهم در توســعه اقتصاد دریــا طی ســال های 2010-2006 داشته اســت. 

این بخش شــامل هتل ها، مکان های اقامتی، سفرهای دریایی، ورزش های آبی، مشاهده 

پســتانداران دریایــی و پرنــدگان و غیــره بوده و ســاالنه بیش از 20 درصد طــی دهه موردنظر 

رشــد داشته اســت. الزم به توضیح اســت که بخش گردشــگری ســاحلی و دریایی در ســال 

2003 میالدی به دلیِل شیوع ویروس سارس نسبت به سال قبل 27 درصد کاهش داشت 

که البته درنتیجه بســته نجات دولتی )شــامل تخفیف مالیاتی، آموزش و کمک های مالی( 

خ ر�� ��� ��ی ا��� د����� ��

خ ر�� ����� ������ دا��� ��

۲۰۰۲

٪۳۰

٪۲۵

٪۲۰

٪۱۵

٪۱۰

٪۵

٪۰
۲۰۰۳ ۲۰۰۴ ۲۰۰۵ ۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰
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در ســال 2004 تــا حــد زیادی بهبــود یافت. عــدم تأثیرپذیری ایــن بخش از بحــران اقتصادی 

جهان در سال های 2009 نکته درخور توجهی است.

���نمودار�2:   ���رشد�بخش�های�اصلی�دریایی�چین�در�سال�های�2001-2010  

به اعتقاد کارشناسان عوامل زیر در توسعه اقتصاد دریا در چین نقش تعیین کننده ای 

داشته  اند ]12[:

رونمایی از »دســتور کار اقیانوس چین 21«1 در ســال 1996 و تأکید بر راهبرد توســعه    

؛ پایدار بهره برداری از منابع دریایی در دستورکار توسعه اقتصادی کشور

تأســیس ســرویس ملی آمار و اطالعات دریایی چین2 و تدوین سیستم حسابداری    

اقتصــاد اقیانــوس )OEAS(3 بــا هــدف ارائــه آمــار و اطالعــات مربــوط بــه فعالیت هــای 

اقتصادی دریایی به سیاســت گذاران به تفکیِک بخش های مختلف دریایی در ســطوح 

منطقه ای و ملی؛

1.  China Ocean Agenda 21
2.  Chinese National Marine Data and Information Service
3.  Ocean Economy Accounting System
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پیوســتن بــه ســازمان تجــارت جهانــی، تعامــل اقتصــادی بــا ســایر ملل دنیا و رشــد    

پرشــتاب در ســال های 2010-2001 تــا جایــی کــه 70 درصد از اقتصاد کشــور طــی این مدت 

تحت الشعاع تجارت خارجی قرار داشت؛ 

ح کلی توســعه اقتصاد دریایی ملی« در ســال 2003 و تصریح هدف     تدوین ســند »طر

مبنــی بــر افزایش تولید ارزش  افزوده ناخالص اقتصاد دریا به 4 درصد از تولید ناخالص 

داخلی در سال 2005 و 5 درصد در سال 2010؛

تأکید بر توسعه اقتصاد دریا به عنوان یکی از راهبردهای اصلی توسعه در دوازدهمین    

برنامه پنج ساله توسعه ملی و اجتماعی طی سال های )2015-2011(، اختصاص سرفصلی 

مجــزا حــاوی اهــداف کّمــی شــامل 18 فصــل تحت عنــوان »ارتقــای توســعه اقتصــادی 

اقیانــوس« در دو بخــش بــا عناوین »بهینه ســازی ســاختار صنعتی دریایــی« و »تقویت 

مدیریت جامع اقیانوس«. شایان ذکر است 59 واژه در برنامه پنج ساله دهم در ارتباط 

با مسائل اقیانوس بود و تعداد واژه های مرتبط در برنامه پنج ساله یازدهم به 199 واژه 

افزایــش یافــت و در برنامــه پنج ســاله دوازدهم نیــز از 499 واژه برای مباحــث مربوط به 

توسعه اقیانوس استفاده گردید؛ و

ح ملــی تقویــت صنایــع نوظهــور شــامل »شیرین ســازی آب دریــا« و     تأکیــد بــر دو طــر

»داروهــای زیســتی دریایــی« در دوازدهمیــن برنامــه پنج ســاله توســعه، تصریــح هــدف 

مبنی بر تولید بیش از 2/2 میلیون مترمکعب آب شیرین در روز و اعالم حوزه پزشکی 

دریایی به عنوان یکی از راهبردهای اصلی توسعه.

سیســتم  ازطریــق  برنامه هــا  پایــش  و  مناســب  هدف گــذاری  و  برنامه ریــزی  بــا  چیــن 

حســابداری دریایــی موفــق به تحقق اهداف تعیین شــده در ســال 2010 شــد و همچنین، با 

ایجــاد 240 میلیــارد دالر ارزش افــزوده ناخالــص توانســت 4/03 درصــد از کل ارزش افــزوده 



  فصل دوم     ▪  ظرفیت های سرمایه گذاری در برنامه همکاری جامع ایران و چین و روند توسعه اقتصاد دریا در کشور چین .

43

ناخالص ملی را تأمین کند و 9/25 میلیون شغل ایجاد نماید.

قرن بیســت و یکم از دیدگاه دولتمردان چین قرن دریاها اســت و بدیهی اســت تبدیل 

چین به یک قدرت دریایی از جایگاه ویژه ای برخوردار اســت. درواقع، مســئولین عالی رتبه 

این کشــور بر این باورند که زمان تبدیل چین به قدرت دریایی هم زمان با بازگشــت چین 

بــه دوران عظمــت گذشــته خواهــد بود. چنین به نظر می رســد کــه ایجاد زمینه هــای اقتدار 

دریایــی چیــن هــدف اصلــی اداره دولتی امــور اقیانوســی چین به شــمار می آید. تعــدادی از 

تحلیلگران پیش بینی می کنند رشد اقتصاد دریایی چین 30 درصد از ارزش ناخالص ملی را 

تا سال 2050 دربرخواهد گرفت ]13[.

به طور کلی، تأکید بر توســعه اقتصاد دریا به عنوان یکی از راهبردهای اصلی توســعه در 

دوازدهمین برنامه پنج ساله توسعه ملی و اجتماعی موجب تحول در توسعه بخش های 

مختلف دریایی طی سال های 2015-2011 شده است )نمودار 3(.

�الزامات�توسعه�اقتصاد�دریا�در�دوازدهمین�برنامه�توسعه�اقتصادی�چین�در� ���نمودار�3:    ��پیامدهای�تأکید�بر
سال�2011 

ارزش اقتصــاد دریــا )به عنــوان درصــدی از تولیــد ناخالص داخلــی( و تعداد اشــتغال در 

بخش های دریایی چین در مقایســه با ســایر اقتصادهای مهم دنیا در سال 2010 در جدول 
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3 ارائه شده اســت. هرچند چنین مقایســه هایی به دلیِل تعاریف مختلف و سیســتم های 

تقســیم بندی متفاوت در بین کشــورها از دقت الزم برخوردار نیست، ولی می تواند تصویر 

کلی از ارزش اقتصاد دریا در بین کشــورها را نشــان دهد. همان طور که مشــاهده می شود، 

ارزش اقتصاد دریا در کشــور انگلســتان برابر با 4/2 درصد اســت که برتری ناچیزی نســبت 

به چین دارد. علت آن هم این اســت که ســهم بخش نفت و گاز فراســاحل در اقتصاد دریا 

در کشــور انگلســتان برابــر بــا 40 درصد اســت، حال آنکه این رقم در کشــور چیــن برابر با 8 

درصد است. 

�اقتصاد�کل�کشورها�در�سال�2010   ���جدول�3:   ����مقایسه�سهم�اقتصاد�دریا�در

یایی سالکشور ارزش افزوده بخش در
) )میلیارد دالر

درصد از تولید ناخالص 
داخلی ملی

اشتغال 
تخمینی

2010239.094.039,253,000چین

2010266.721.822,770,000ایاالت متحده

200617.691.20171,365کانادا

-200319.83.60استرالیا

200688.444.20548,674بریتانیا

200928.191.50459,358aفرانسه

20071.9117,000ایرلند

-20022.642.90نیوزیلند

نکتــه: ارقــام اشــتغال فرانســه شــامل کارکنــان اداره بنــدر، یدک کشــی و راهنمــا جهــت پهلوگیری کشــتی ها 
نمی شود. خط تیره بیانگر فقدان داده است. 

مقایســه اقتصــاد دریــا در کشــورهای چیــن و ایاالت متحــده نیــز جالب توجــه اســت. 

( و چین )239/09 میلیارد  ارزش افزوده اقتصاد دریا در ایاالت متحده )266/72 میلیارد دالر

 مشــابه گــزارش  شده اســت. بااین حال، ســهم درآمــد مبتنی بر دریــا در تولید 
ً
( تقریبــا دالر
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ناخالص داخلی کل متفاوت است و علت آن این است که تولید ناخالص ملی ایاالت متحده 

 دو برابر چین در ســال موردنظر بوده اســت. همچنین به نظر می رســد که شــاخص 
ً
تقریبا

اشــتغال در اقتصاد دریا در چین بســیار بیشــتر از ایاالت متحده اســت که احتمااًل به دلیِل 

بهره وری پایین تر نیروی انسانی در چین است. بااین حال، توضیح دقیق تر به احتمال زیاد 

در ایــن واقعیــت منعکس می شــود کــه در چین 553،000 نفر در بخش شــیالت مشــغول 

، ماهیگیری به ویژه در ســطح روســتاهای چیــن از اهمیت  بــه کار بوده انــد. به بیــان دقیق تر

ویژه ای برخوردار اســت و تغییر این زنجیره ارزش افزوده همواره یک هدف مهم در بخش 

اقتصاد دریا در چین به شــمار می آید. البته ذکر این نکته ضروری اســت که تعداد بیشتری 

از افــراد در صنایــع بــا ارزش افــزوده باالتــر در اقتصاد دریــا در ایاالت متحده مشــغول به کار 

بوده اند. به عالوه، صنایع نوظهور مانند انرژی دریایی، زیست پزشکی دریایی و فناوری های 

دریایــی در ســال های اخیــر موردحمایــت ویــژه دولــت چیــن قــرار دارنــد، به طوری کــه ایــن 

بخش ها در دهه گذشته به طور متوسط ساالنه بیش از 20 درصد رشد داشته اند.

یا در چین 2-3- بخش های مختلف زنجیره تأمین اقتصاد در
یان 2-3-1- زنجیره تأمین آبز

عمده تریــن  از  یکــی  هم زمــان   و  صادرکننــده  و  تولیدکننــده  بزرگ تریــن  چیــن  کشــور 

مصرف کنندگان و واردکنندگان محصوالت شیالتی است و در تجارت جهانی بخش آبزیان 

نقش کلیدی ایفا می کند.

تولیــد محصــوالت شــیالتی چیــن از زمــان شــکل گیری سیاســت درهــای بــاز به طــور 

چشــمگیری افزایش  یافته اســت و این مهم بیشــتر با توســعه بخش آبزی پروری با رشــد 

40 برابــری محقــق شده اســت. به طــور کلــی، ســهم آبزی پــروری از 26 درصــد در ســال 1978 

بــه 72 درصــد در ســال 2014 افزایش یافته اســت )نمــودار 4( ]14[. به همین ترتیب، ســهم 
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آبزی پــروری دریایــی از کل آبزی پــروری در ســال 2014 برابــر بــا 35 درصد بوده اســت. امروزه 

چیــن بــا تولیــد 58 درصد از محصــوالت آبزی پــروری جهان توانسته اســت مقــام اول را در 

این بخش به خود اختصاص دهد و هم زمان، بیشــترین وســعت دریاها و خشــکی ها در 

ســیطره بخش صید و صیادی این کشور قرارگرفته است.

منطقه انحصاری اقتصادی1 

���نمودار�4:    ���روند�توسعه�بخش�صیادی�و�آبزی�پروری�چین�طی�سال�های�1950-2010  

رژیم غذایی مردم چین از زمان اعمال سیاست درهای باز و بهبود رفاه قشر متوسط از 

مصرف غالت، حبوبات و سبزیجات به سوی محصوالت غنی از چربی، شکر و پروتئین های 

حیوانی تغییر یافته است و موجب بروز تغییرات بنیادی در زنجیره تأمین غذای مردم و در 

Exclusive economical zone  .1: منطقــه�انحصــاری�اقتصادی بخشــی از دریــا در آن ســوی آب های ســرزمینی و منطقــه 
مجــاور آن اســت کــه حداکثــر تــا دویســت مایل دریایی از ســاحل ادامه پیــدا می کنــد و دولــت ســاحلی از برخــی حقــوق 

حاکمیتــی در آن برخــوردار اســت.
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این میان، تغییر در نوع مصرف محصوالت شــیالتی شده است. ذائقه قشر متوسط مردم 

چیــن در زمینــه مصــرف مــواد غذایی دریایــی به دالیلِی نظیــر افزایش درآمد و شهرنشــینی 

به سوی محصوالتی باکیفیت باال در تغییر است. مفهوم کیفیت غذای دریایی در نزد مردم 

چین مترادف با مفاهیم »وحشــی« در مقابل »پرورشــی«، »دریایی« در مقابل »آب شیرین« 

و »وارداتی« در مقابل »داخلی«-به ویژه واردات از کشورهایی با آب های پاک مانند استرالیا، 

نــروژ و شــمال آمریکا-اســت. مصــرف ماهیــان آزاد یــخ زده وارداتــی به جای ماهی هــای تازه 

آب های شــیرین نمونه ای ازاین گونه تغییــرات در ذائقه مصرف کنندگان چینی و همچنین 

قیمت محصوالت شیالتی در این کشور است.

 نتایــج بررســی ها نشــان می دهند که میــزان مصرف محصوالت شــیالتی چین تا ســال 

2030، 6 الــی 18 میلیــون تــن از میــزان تولید آن بیشــتر خواهــد بود که این کســری معادل 9 

الی 27 درصد از میزان تولید این کشــور در ســال 2020 است. امروزه چگونگی تأمین کسری 

غذاهای دریایی به لحاظ کّمی و کیفی برای تمام کشورها ازجمله چین دارای اهمیت زیادی 

اســت. از نگاه کارشناســان دو سناریو جهت تأمین کسری تولید محصوالت شیالتی چین 

تــی قابل تصور اســت ]14[. ســناریو اول به افزایــش تولید داخلی ازطریق توســعه  در دهــه آ

آبزی پروری و یا افزایش بهره وری ناوگان صیادی آب های دور اشــاره دارد و ســناریو دوم به 

ســرمایه گذاری در ســایر کشــورها و یا افزایش واردات اشــاره دارد. البته در واقعیت به نظر 

می رسد که تلفیقی از دو سناریوی فوق در حال شکل گیری است.

ســاختار صنایع شــیالتی و آبزی پــروری از تولید انبــوه آبزیان کم ارزش تــر نظیر ماهیان 

، ســی  کپــور و نرم تنــان آب هــای شــیرین به ســوی تولیــد گونه هــای باارزش تــر نظیر هامور

، چالش های پیِش روی  بس، سی بریم، قزل آال و سالمون در تغییر است. از سویی دیگر

این کشــور در افزایش تولید آبزیان به دنباِل اجرای »سیاســت ســاخت تمدن اکولوژیکی 



  توسعه اقتصاد دریا با استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری در برنامه جامع همکاری ایران و چین  

48

دریایــی«1 و اعمــال قوانیــن ســخت گیرانه محیط زیســتی )به عنــوان مثــال، هدف گــذاری 

کاهــش 120 هــزار هکتــار از اراضــی زیرکشــت ســاحلی، کاهــش 1 میلیــون تــن از کل تولید، 

کاهش 3 میلیون تن از سقف صیادی در آب های داخلی، افزایش 2 میلیون تن تولیدات 

آبزی پروری و افزایش فقط 0/1 میلیون تن ســقف ماهیگیری در آب های دور تا ســال 2020( 

در ســیزدهمین برنامه 5 ســاله اقتصادی این کشور کاماًل مشهود است.

پویش »شمشــیر درخشــان« بخشــی از اقدامات چین در حوزه محیط زیست است که 

ج نماید. بنا به  تالش دارد بازیگران خرد و پاره وقت و کم مالحظه را از بخش آبزی پروری خار

گفتــه هــان چانگفو، وزیر کشــاورزی چین، بازیگری خرد در بخش شــیالت چین با توجه به 

افزایــش هزینه های انطباق با قوانین و مقررات ســخت گیرانه زیســت محیطی دولت چین 

به طــور فزاینده ای دشــوار می شــود. براســاس اعــالم مقامــات ماهیگیری منطقــه ای و ملی 

ج گردیده اند. چین، 40 هزار کشتی تراولر از سال 2012 تاکنون از رده خار

، تخصیص  دولــت چیــن در اقدامــی جداگانــه با ارائــه برنامه های تشــویقی اولویــت دار

یارانه هــای مســتقیم و غیرمســتقیم، تســریع رونــد صــدور مجوزهــا و حمایــت از توســعه 

تأسیســات پیشــرفته آبزی پــروری، از تولیــد انبــوه محصــوالت کــم ارزش تــا حــدی فاصله 

گرفتــه و راهبــرد تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده بــاال را در ســطوح کشــوری، اســتانی و 

محلــی در دســتورکار خــود قرارداده اســت ]15[. براســاس راهبــرد جدید مقرر شده اســت 

 ، تولیــد گونه هایــی ماننــد ماهیــان کپــور و تیالپیــا بــا گونه هــای باارزش تــر ماننــد هامــور

ســی بس، ســی بریم، قزل آال و ســالمون جایگزین شــود. دو ســند ملی تازه انتشــاریافته 

بــه چنیــن تغییری در راهبردها اشــاره دارند: نخســتین ســند تحت عنوان »ســند شــماره 

یــک«2 توســط وزارت کشــاورزی چین و ســند دوم تحت عنــوان »مروری بر کاهــش فقر در 

1.  Marine Ecological Civilization Building Policy
2.  Number One Document
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سطح استانی شاندونگ 2019 توسط شرکت های سر اژدها«1 از سوی مقامات چینگدائو2 

گردیده اند. منتشر 

سند شماره یک به عنوان نقشه راهی است که اولویت های بخش آبزی پروری را هرساله 

برای ســال پیش رو تعیین می کند. در ســند ســال جاری اهداف مبنی بر توســعه سیســتم 

مداربسته پرورش ماهی )RAS(3 در مقیاس صنعتی و ترویج تولید مشترک ماهی و برنج و 

شیالت جذب کربن4 تصریح شده است. به عالوه، کاهش بیشتر پرورش ماهیان کم ارزش 

در مرداب و استخرهای خاکی به عنوان منبع اصلی آلودگی بخش وسیعی از منابع خشکی 

در اولویت قرارگرفته است.

خ« به عنوان بخشی از سرمایه گذاری سه ساله  تأســیس پارک مدرن شــیالت »پرچم سر

بــا بودجــه بالغ  بر 71/6 میلیــارد یوان )872 میلیون یورو( نشــانه ای از یک  روند گســترده تر 

در شــاندونگ اســت کــه بــا افــزودن مؤلفــه مســئولیت زیســت محیطی، تــالش دارد 8/21 

کیلومتر خط ســاحلی و بیش از6000 هکتار تاالب را به حالت اول بازگرداند. میزان بازســازی 

ح به 95 درصد خواهد رسید. خط ساحلی آسیب دیده درنتیجه اجرای این طر

دولت محلی جینگدائو نیز به دنباِل ترویج همکاری نزدیک میان شــرکت های شــیالتی 

و نهادهــای دانشــگاهی و تحقیقاتی دولتی به منظور دســتیابی بــه گونه هایی باارزش باالتر 

ح توســعه واریته تخم »خیار دریایی ممتاز شــماره 1«5، »خیار دریایی یشم  اســت. اجرای طر

ســفید«6، نصــب دومیــن مجموعه قفــس تولید ماهــی ســالمون در عمق متوســط دریا با 

ظرفیت 5000 تن در ســال و ســاخت اولین کشــتی »هوشــمند« آبزی پروری دور از ساحل با 

1.  Shandong Provincial Level 2019 Review of Poverty Alleviation by Dragon Head Companies
2.  چینگدائو )Qingdao( شهری ساحلی در قلب آبزی پروری و منطقه فرآوری غذاهای دریایی شاندونگ است. 

3.  recirculating aquaculture system 
4.  carbon capture fisheries
5.  Superior Sea Cucumber No. 1
6.  white jade sea cucumber
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هــدف تولیــد 3200 تن در ســال، نمونه های موفقی از همکاری بین محققان و شــرکت های 

ح داده شده اند. سیفود هستند که در این گزارش با جزئیات شر

هرچنــد پروژه هــای جدیــد آبزی پــروری کــه بــرای حفــظ محیط زیســت در سراســر چیــن 

راه انــدازی شــده اند بــا تبلیغات زیاد همراه شده اســت، اما برخی ســازمان های غیردولتی با 

تمرکــز بــر محیط زیســت نگــران  این هســتند که چین بــا این اقدامــات تنهــا مجموعه ای از 

مشــکالت را بــه مشــکالت دیگــری تبدیــل کند. این ســازمان ها هشــدار می دهنــد که این 

گونه هــای بــاارزش و گوشــت خوار بــه مصــرف مقدار بیشــتری پودر ماهــی نیــاز دارند، مگر 

این که جایگزین پایداری برای این ماده پیدا شود. گونه های قبلی واردشده مانند خرچنگ 

باتالقــی قرمــز و تیالپیــا که در حــال حاضر به عنــوان گونه های مهاجم طبقه بندی شــده اند، 

بخش های وسیعی از تاالب های طبیعی چین را تحِت تسلط خود درآورده اند و سازمان های 

غیردولتــی نگران  این هســتند که بــا معرفی تعداد بیشــتری از گونه های غیربومی، آســیب 

بیشتری به محیط زیست وارد  شود. 

تــی ازطریــق  در ســناریو دوم، موضــوع تأمیــن امنیــت غذایــی دریایــی چیــن در دهــه آ

ح شده اســت. گفتنــی اســت  ســرمایه گذاری در ســایر کشــورها و یــا افزایــش واردات مطــر

ابتــکار یــک کمربند-یــک راه، چهارچــوب جامعــی را بــرای چنیــن گزینــه ای فراهــم می کنــد. 

گــروه همکاری هــای نــوآوری و فنــاوری آبزی پــروری کشــورهای گرمســیری1 یــک  نهــاد کمتــر 

شناخته شــده ای اســت که بر روندهای آتی تولید آبزیان در کشــورهای آسیایی تأثیر زیادی 

کادمی شیالت چین فعالیت دارد و وظیفه به اشتراک گذاری دانش  دارد. این نهاد زیِرنظر آ

 در کنفرانس بزرگ 
ً
کادمی، اخیرا چینی در سطح بین المللی را برعهده دارد. لی جیان، مدیر آ

ج از کشــور در حوزه های کشــاورزی و شــیالت  آبزی پروری در فوژو2 بر ســرمایه گذاری در خار

1.  Tropical Countries Aquaculture Science and Technology Innovation Cooperation Group
2.  )Fuzhou( International Seafood & Fisheries Expo 2020
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تحِت ابتکار یک کمربند-یک راه به عنوان یک اولویت جدید سیاســت خارجی چین تأکید 

کرده است.

به طــور کلــی، تردیدهــای جــدی در ارتباط با آمادگی زیســت محیطی کشــورهای آســیایی 

بــرای تشــدید اقدامــات خــود در زمینــه پــرورش آبزیــان وجــود دارد. اگرچــه چیــن پــس از 

گذشــت ســال ها به درجه ای از بلوغ زیست محیطی برای نظارت بر صدور مجوز تأسیسات 

آبزی پــروری و جلوگیــری از آلودگــی مزمــن آب ها رسیده اســت، ولی اجرای اقدامات مشــابه 

در ســایر کشــورها بعیــد به نظر می رســد. به عنوان نمونــه، همزمان با تشــدید تولید میگو 

و پانگاســیوس1 در منطقــه دلتــای مکونــگ ویتنام، مشــکالت عمده ای در ایــن منطقه به 

 به دلیِل افزایش تقاضای چین برای این محصوالت است ]16[.
ً
وجود آمده است که عمدتا

در چنیــن شــرایطی، کشــور چیــن بــا اعمــال اســتانداردهای ســخت گیرانه ســعی دارد 

صحنه تجارت را به نفِع شــرکت های بزرگ تغییر دهد. در این راســتا، آن دسته از بازیگران 

خــرد کــه چین را بــه بزرگ تریــن تولیدکننده غذاهــای دریایی جهــان تبدیــل کرده اند، کنار 

گذاشــته شــده و احتمااًل نســل جدیدی متشکل از شــرکت های بزرگ خصوصی و دولتی 

جایگزین آن ها خواهند شــد که از ارتباطات قوی، توان مالی و ایده های نوآورانه برخوردار 

هســتند. هم زمان کســری تولید نیز ازطریق کشت فراســرزمینی و افزایش واردات تأمین 

خواهد گردید.

یایی 2-3-2-  زنجیره تأمین تجارت در

2-3-2-1- بخش کشتیرانی

کشــتیرانی بین المللی چین به موازات توســعه اقتصاد این کشــور با رشــد چشــمگیری 

از زمــان تثبیــت راهبــرد درهــای باز در دهــه 1980 همراه بود ه اســت. به عنوان مثــال، ارزش 

1.  Pangasius
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ناوگان این کشور با 30 درصد افزایش شاهد بیشترین رشد طی دوره 5 ساله اخیر در بین 

10 کشور اول دنیا بوده است ]17[.

رشــد ســریع اقتصادی چین و ضرورت نظامی کارآمد برای واردات مواد اولیه و صادرات 

محصــوالت نهایی موجب گشــوده شــدن بازار و تشــویق شــرکت های حمل ونقل دریایی 

بــرای ورود بــه تجــارت دریایــی چیــن در دهــه 1980 گردیــد. بازگشــایی 14 بنــدر بــرای انجــام 

فعالیت هــای منظــم در حــوزه حمل ونقــل دریایــی، ارائــه مجــوز ثبــت دفاتــر نمایندگــی و 

مجــوز تأســیس شــرکت ها بــا ســرمایه گذاری مشــترک و لغو قانــون حق حمل کاال توســط 

شــرکت های چینــی1 ازجملــه اقدامــات صــورت گرفته طــی این ســال ها به شــمار می آمدند. 

حمایــت دولــت چیــن از حضور شــرکت های حمل ونقــل بین المللــی ازطریق صــدور مجوز 

مشــروط دریانوردی در آب های داخلی، اعمال قوانین یکســان مالیاتی و در مواردی حذف 

مالیــات ارزش افزوده همچنان به مدِت مدیدی ادامه داشته اســت، به طوری که 20 شــرکت 

برتر حمل ونقل بین المللی و در رأس آن ها شــرکت کشــتیرانی مرســک2 با 35 نمایندگی تا 

ســال 2012 در بازار تجارت دریایی چین حضور یافتند. به عالوه، سیاســت درهای باز دولت 

چیــن موجــب شــد کــه 90 درصد از عملیــات لجســتیکی شــرکت های خارجی فعــال در بازار 

چین توســط شرکت های کشــتیرانی خارجی مدیریت شــوند، به طوری که 62 درصد از ارزش 

تجارت خارجی چین تا پایان ســال 1997 تحِت کنترل این شــرکت ها قرار گرفت )نمودار 5(. 

در چنین شرایطی، تسلط شرکت های چینی بر تجارت دریایی محدود به تجارت در آب های 

داخلی گردید ]18[.

 شامل شرکت های دولتی بوده و دولت نقش 
ً
شرکت های بزرگ کشتیرانی چینی عمدتا

اساســی در تأمیــن مالی این شــرکت ها برعهــده دارد. به اعتقاد کارشناســان، دولت به  دور 

1.  cargo reservation policy
2.  Maersk
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از افزایش ســهم این گونه شــرکت ها در بازار داخلی، بر تجهیز این شرکت ها به کشتی های 

بهتــر و حضــور قوی تــر در بــازار حمل ونقــل بین المللی ازطریــق ادغام آن ها متمرکز اســت. 

شرکت کشتیرانی اقیانوسی کوسکو )COSCO( مثال بارز اعمال چنین سیاستی است.

�بازار�حمل�دریایی�کانتینر��� ���نمودار�5:   ���کاهش�سهم�شرکت�های�کشتیرانی�چینی�از

شــرکت کوســکو از ســال 2009 همزمــان بــا بحــران مالــی جهانی شــاهد وقایــع متفاوتی 

بوده اســت. این شــرکت در ســال 2013 به منظور جبران زیان مالی سال های قبل و کاهش 

فشــار مالی خود ناگزیر شــد بخشــی از دارایی ها شامل کشــتی ها و سهام خود را به فروش 

برســاند و تعدادی از قراردادهای خود را فســخ نماید و بدین  ترتیب خود را از خطر حذف از 

بازار ســرمایه در ســال 2014 برهاند. این شــرکت با دخالت نهادهای دولتی در ســال 2016 با 

گروه کشتیرانی چین و در سال 2018 با خطوط کانتینری اورینتال ادغام شد و به بزرگ ترین 

شرکت حمل کاالهای فله ای و سومین شرکت بزرگ دنیا در زمینه حمل کاالهای کانتینری 

تبدیل شــد. به اعتقاد کارشناســان، در شــرایطی که میزان بدهی این شــرکت در سال 2016 

( گزارش شــد، فقط بانک هــای دولتی قادر  بالــغ  بــر 4484 میلیــون یــوان )675 میلیــون دالر

بودند منابع مالی موردنیاز برای چنین ادغامی را تأمین نمایند.
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تقویت شــبکه ارتباطــات بین دولتی ازطریق عقد توافقات راهبردی میان شــرکت های 

چیــن  دولــت  حمایــت  از  دیگــری  دریایی-نمونــه  حمل ونقــل  حــوزه  در   
ً
لزومــا بزرگ-نــه 

محســوب می شــود کــه به عنــوان مثال می تــوان به توافــق همــکاری راهبردی میــان گروه 

کشــتیرانی چین و شــرکت نفتی و شــیمیایی ساینوپک اشــاره کرد. منتقدان بر این باورند 

کــه این گونــه اقدامــات دولتــی امــکان پنهــان شــدن نقاط ضعــف شــرکت های کشــتیرانی 

چینی در زمینه های مختلف نظیر عدم به کارگیری مدیریت پیشــرفته و شــبکه لجســتیک 

بین المللــی را فراهــم آورده انــد. گروه دیگــری از تحلیل گــران بر این باورند که شــرکت های 

بــزرگ کشــتیرانی چین به عنوان بازیگــران صحنه رقابت تجــارت بین المللی بیش از پیش 

بــه حمایــت دولــت نیــاز دارنــد و دولــت باید با وضــع قوانین خــاص از حضور شــرکت های 

کشــتیرانی بین المللــی در بــازار داخلــی چیــن ممانعــت بــه عمــل آورد. بــه اعتقــاد آن هــا، 

شرکت های بین المللی کشتیرانی با اعمال رفتارهای انحصارطلبانه در پایانه های بندری و 

تعیین قیمت های حمل ونقل به دنباِل اتخاذ سیاست های مبنی بر تضعیف شرکت های 

کشتیرانی چینی هستند.

 بر بازار کشتیرانی آب های داخلی 
ً
شــرکت های بخش خصوصی کشتیرانی چین عمدتا

و رودخانــه ای و بازارهای خاص چین متمرکز بوده و در برنامه ریزی های دولت موردتوجه 

جــدی قــرار دارنــد. در راســتای حمایــت از بخــش خصوصــی، سیاســت مبنــی بــر توســعه 

حمل ونقل در رودخانه های داخلی توسط دولت مرکزی در سال 2010 منتشر شده است. 

بــه اعتقــاد کارشناســان، دولــت بــا حمایــت از کشــتیرانی در آبراه هــای داخلــی می کوشــد 

رویکــرد صنایــع چیــن را از تمرکــز بر نوار ســاحلی به ســمت تمرکز بر عمق ســرزمینی چین 

سوق دهد.
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2-3-2-2- بخش خدمات دریایی

بخش سوخت رسانی

چین با برخورداری از بزرگ ترین پایگاه تولیدی ســوخت و چهار بندر از پنج بندر شــلوغ 

کانتینری جهان و افزایش تولید سوخت کم سولفور و تجارت پررونق خود توانسته است 

قــدرت نفــوذ فزاینــده ای در بازار جهانی سوخت رســانی با ارزش بیــش از 100 میلیارد دالر در 

ســال بــه دســت آورد. چیــن در چهار ماه اول ســال 2021 موفــق به فــروش 6/6 میلیون تن 

نفــت کــوره کم گوگــرد شده اســت که 62 درصد بیشــتر از فروش آن در مدت مشــابه ســال 

قبــل بوده اســت. فــروش نفت در ژوشــان نیز در ســه ماهه اول ســال 2021 به طور متوســط 

 به حدود 450 هزار تن در ماه افزایش  یافته اســت. 
ً
حــدود 400 هــزار تــن در ماه بوده و اخیــرا

قیمــت فــروش ســوخت چیــن در ماه آوریــل به میــزان 5/2 دالر در تن نســبت بــه قیمت 

تحویلی سنگاپور کمتر بوده است ]19[.

بخش الیروبی

خ رشــد مرکب  پیش بینــی می شــود بــازار الیروبــی چیــن در طــول دوره 5 ســاله آتی با نر

2/6 درصــد تا ســال 2026 توســعه یابد. توســعه بازار الیروبــی در درجه اول متأثــر از افزایش 

ســرمایه گذاری در زیرســاخت های بنــدری در راســتای ابتــکار یــک کمربند-یــک راه اســت. 

، چین در نظر دارد ازطریق بهبود زیرساخت های بندری نزدیک به یک  براســاس این ابتکار

تریلیــون دالر بــرای اتصــال مراکز تجاری و بنــادر از اقیانوس آرام به شــمال اروپا هزینه کند. 

این امر نیز به نوبه خود به افزایش فعالیت الیروبی در این کشور می انجامد. وجود هزاران 

رودخانه و نیاز به الیروبی مســتمر آن ها جهت جلوگیری از وقوع ســیالب ها از دالیل دیگر 

 1)CCCC( توســعه الیروبی در چین اســت. گفتنی است شرکت ساخت وساز ارتباطات چین

1.  China Communications Construction Co. Ltd. 
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به عنوان بازیگر اصلی در بازار الیروبی چین شناخته می شود و 764 قرارداد الیروبی داخلی 

و خارجی توسط این شرکت در سال 2019 منعقد شده است ]20[.

بخش بنادر

چیــن بــا برخــورداری از بنادر بــزرگ با قابلیــت تخلیــه و بارگیری بزرگ ترین کشــتی های 

، فلــه، نفت خام و مشــتقات نفتی بــا کارآیی باال به عنوان یــک بازیگر اصلی  حمــل کانتینــر

از جایــگاه ویژه ای در بازار تجارت دریایی برخوردار اســت. بنا بر گزارش وزارت حمل ونقل 

چین، بنادر این کشور در نیمه اول سال 2021 با تخلیه و بارگیری 7/64 میلیارد تن شاهد 

رشــد 12 درصدی نســبت به ســال قبل بوده اند ]21[. رشــد چشــمگیر بنادر چین با وجود 

اختالل هــای موجــود در زنجیــره تأمیــن )ازجمله انســداد کانال ســوئز به مدت شــش روز 

 بنــدر یانتیان 
ً
در مــاه مــارس و چالش هــای یک ماهــه در عملیات بنــادر جنوبــی خصوصا

به دالیل مرتبط با کوید 19( نکته درخور توجهی اســت. 

2-3-2-3- بخش کشتی سازی

همــواره  دریایــی  اقتــدار  اصلــی  مؤلفه هــای  از  یکــی  به عنــوان  کشتی ســازی  بخــش 

موردتوجــه ویژه دولــت چین قرار داشته اســت، به طوری که چین با اختصــاص یارانه های 

مســتقیم و غیرمســتقیم بــه کشتی ســازی در فهرســت بزرگ تریــن حمایت کننــدگان این 

بخــش در کنــار کشــورهایی نظیر کره جنوبی و آمریــکا قرار گرفته اســت. علی رغم تقاضای 

ضعیــف چندیــن ســاله در بــازار جهانــی کشتی ســازی، تولیــدات کشتی ســازی چین طی 6 

سال گذشته همواره در سطح 11 تا 14 میلیون تن باقی مانده است. چین با 37/5 درصد 

کشــتی های تکمیل شــده و 41/5 درصد قراردادهای جدید ســاخت کشتی توانسته است 

مقام اول دنیا را در ســال 2020 به خود اختصاص دهد ]22[.
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100 شرکت برتر کشتی سازی چین 98 درصد از بازار کشور را دراختیار دارند و از نقطه نظر 

مالکیت شــرکتی به ســه بخش کلی شــامل مالکیت دولتی، بخش خصوصی و مشــارکت 

خارجــی تقســیم بندی می شــوند. گفتنــی اســت 46 درصــد از بزرگ تریــن کارخانه های چین 

تحت مالکیت دولتی حکومت مرکزی و یا حکومت های محلی قرار دارند )جدول 4(.

��100شرکت�برتر�کشتی�سازی�چین�� ���جدول�4:   ���ساختار

ع مالکیت نو
شرکت های خصوصیشرکت های دولتی

مالک خارجیمالک داخلیحکومت محلیدولت ملی

تعداد�کارخانه�های�
کشتی�سازی

3610477

�همگن�شده�کشتی�های� تناژ
ساخته�شده

63436533345583

�ساخته�شده� 5/3%30/6%6%58/1%درصد�تناژ

نکتــه: در این جدول تمام کشــتی های اقیانوس پیمــا با ظرفیت باالی GT 100 لحاظ شده اســت. نوع مالکیت 
براساس اطالعات ثبت شده در کشتی سازی ها )به معنای اکثریت مالکیت دولتی( در اطالعات ناوگان جهانی 

ارائه شده توسط موسسه تحقیقاتی کالرکسون است.
 OECD calculations based on Clarksons Research Services Lilmited )February 2021(, World :منبــع
Fleet Register, https://www.clarksons.net/wfr. 

شــرکت دولتــی کشتی ســازی چیــن )CSSC(1 به عنــوان بزرگ تریــن گــروه کشتی ســازی 

ازطریــق ادغــام گــروه صنایــع کشتی ســازی چیــن )CSIC(2 و گــروه دولتی کشتی ســازی چین 

در ســال 2019 تأســیس شده اســت. شــرکت های متعلق به گروه دولتی کشتی سازی چین 

به تنهایــی 38 درصــد از بــازار کشتی ســازی چین را به خــود اختصاص داده انــد. گروه صنایع 

سنگین کشتیرانی کوسکو دارای 8 شرکت کشتی سازی است و با برخورداری از 11 درصد از 

1.  China State Shipbuilding Corporation 
2.  China Shipbuilding Industry Corporation 
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ســهام بازار کشتی سازی چین در مقام بعدی قرار دارد. بزرگ ترین شرکت بخش خصوصی 

نیز متعلق به گروه کشتی ســازی یانگزیانگ اســت که 10/2 درصد از سهم بازار کشتی سازی 

چین را در اختیار دارد. این گروه در سال 1956 تأسیس شده است و مشتمل بر 4 شرکت 

کشتی سازی مستقر در کناره رود یانگ تسه است )جدول 5(.

�این�کشور��� �بازار ���جدول�5:   ���سهم�شرکت�های�برتر�کشتی�سازی�چین�از

                      درصد تناژ ساخته شده 

مالکیت گروه کشتی سازی
سهم از کل تناژ همگن شده کشتی های 

ساخته شده

% 38/1 4258 دولتی شرکت دولتی کشتی سازی چین

% 11/5 1283 دولتی شرکت کشتیرانی اقیانوسی کوسکو

% 3/6 407 دولتی گروه چاینا مرچنت

% 10/2 1143 خصوصی هولدینگ یانگ  زیانگ

% 7/3 814 خصوصی کشتی سازی نیوسنچری

% 29/2 3262 سایر

% 100 11167 جمع کل

دراین جدول تمام کشتی های اقیانوس پیما با ظرفیت باالی GT 100 لحاظ شده است.
 OECD calculations based on Clarksons Research Services Lilmited )February 2021(, World :منبــع
Fleet Register, https://www.clarksons.net/wfr. 

2-3-2-4-  بخش تعمیرات کشتی

بخــش تعمیــرات کشــتی هماننــد ســایر بخش هــای زنجیــره تجــارت دریایــی چیــن از 

جایــگاه ویــژه ای در ســطح جهان برخوردار اســت. گــردش مالی صنایــع تعمیراتی چین در 
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ســال 2019 برابر با 3/5 میلیارد دالر و ســود خالص آن حدود 150 میلیون دالر بوده اســت 

]23[. براســاس گزارش شــرکت تحقیقات دریایی کالرکســون در سال 2019 می توان گفت 

10 شــرکت از 12 شــرکت برتــر تعمیــرات کشــتی دنیــا متعلــق بــه کشــور چیــن بوده انــد. در 

ایــن میــان، شــرکت چانگ ژینگ و شــرکت دبــی درای داک به ترتیب مقام هــای اول و دوم 

را بــه خــود اختصــاص داده اند. الزم به ذکر اســت که در این تحقیقات، تعداد کشــتی های 

تعمیراتــی در ســال 2018 در میــان 600 کارخانه موردبررســی به عنوان معیــار برتری آن ها در 

نظر گرفته شده است ]24[.

سال 2020 به اعتقاد کارشناسان به دو دلیل سال پررونقی برای صنایع تعمیرات کشتی 

چین بوده اســت ]25[. دلیل اول مرتبط با کاهش فعالیت های اقتصادی کشــورهای دیگر 

به دلیــِل شــیوع ویــروس کوید-19 اســت که منجــر به انتقال سفارشــات تعمیرات کشــتی 

بــه ســمت چین شده اســت. به عنوان مثال، ارزش فعالیت هــای تعمیراتی تنها در 3 ماهه 

اول ســال 2020 برابــر بــا 7 درصــد بــوده و تعداد کشــتی های تعمیراتی نســبت به ســال قبل 

47 درصد افزایش  داشته اســت. دلیل دوم مربوط به راهبرد این کشــور در راســتای تبدیل 

منطقه جواشــان1 واقع در منطقه آزاد چجیانگ2 به همراِه کلیه شرکت های داخلی و خارجی 

مســتقر در این منطقه به قطب تعمیرات کشــتی  است. در این راستا، دولت چین تاکنون 

از فعالیت 32 کارخانه تعمیرات کشتی ضعیف در این منطقه ممانعت به عمل آورده است 

و در نتیجه، درآمد حاصل از تعمیرات کشتی های خارجی به 853 میلیون دالر رسیده است 

که 24/7 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

1.  Zhoushan
2.  Zhejiang FTZ
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2-3-2-5-  بخش تجهیزات دریایی

 در اطــراف کارخانه های کشتی ســازی در مناطقی 
ً
بخــش تجهیــزات دریایــی چین عموما

نظیر شــانگهای، لیائونینگ، چونگ کینگ، هبی و کانتون اســتقرار یافته اند. فروش بخش 

تجهیزات دریایی در ســال 2018 برابر با 8/1 میلیارد دالر و ســود خالص آن نیز برابر با 0/55 

میلیارد دالر بوده است ]22[.

موتــور دیــزل دریایی محصــول اصلی تولیدکننــدگان تجهیزات دریایی چین محســوب 

می شــود. گفتنــی اســت یک ســوم از بــازار جهانی تولیــد موتور دیــزل دریایی به کشــورهای 

چین، کره جنوبی و ژاپن اختصاص دارد. در سال 2018، تعداد 11،272 موتور دیزل با ظرفیت 

9/3 میلیون کیلووات توســط این کشــور تولید شده اســت. تجهیزات عرشــه و کابین های 

خدمه از دیگر محصوالت اصلی تولیدکنندگان چینی است.

بخــش تجهیــزات دریایــی چیــن جهت تولیــد تجهیــزات بــا فناوری های پیشــرفته نظیر 

موتورهــای پیشــرفته، تجهیــزات سیســتم رانــش، ارتباطات، کنتــرل و ناوبری بــه واردات از 

کشــورهای اروپایــی و کره جنوبــی متکی اســت. مجمــوع واردات تجهیزات دریایــی چین در 

سال 2017 برابر با 1/45 میلیارد دالر و مجموع صادرات این کشور معادل 0/97 میلیارد دالر 

بوده است. در میان پنج کشور برتر دنیا، چین به همراه ایاالت متحده با تراز منفی در حوزه 

تجارت تجهیزات دریایی در ســال 2014 روبرو بوده اند و این روند در این کشــورها همچنان 

پابرجاســت )نمودار 6(. براســاس برخــی از گزارش ها، میزان بومی ســازی تجهیــزات دریایی 

چین حدود 40 درصد و در مورد تجهیزات با ارزش افزوده باال حدود 5 درصد است ]26[.

، شــرکت های تجهیــزات دریایــی چیــن به شــدت به دنبــاِل ارتقــای  در ســال های اخیــر

ارزش افــزوده ســبد محصوالت خود با اســتفاده از روش هایی نظیــر همکاری های فناوری، 

بومی ســازی تجهیــزات، توســعه محصــول جدید و ســرمایه گذاری مشــترک با شــرکت های
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���نمودار6:    ��ترکیب�صادرات،�واردات�و�تراز�تجاری�تجهیزات�دریایی�در�کشورهای�برتر�دنیا�)2014-2010(�)برحسِب�
میلیون�یورو(��

نکته: تراز تجاری عرضه کنندگان ردیف اول و دوم به استثنای صادرات و واردات درون اتحادیه اروپاست. 
منبع:�سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، یورواستات، منابع ملی و محاسبات تراز

خارجی هستند. بااین حال، شرکت های خارجی تأکید دارند 100 درصد مالکیت شرکت های 

خود در چین را در اختیار داشته باشند )نمودار 7(.

به عالوه، دولت مرکزی چین دســتورالعمل های متعددی در راســتای توسعه کشتیرانی 

هوشــمند در ســال های اخیر ارائه نموده اســت. درواقع، دولت مرکزی بر ادغام فناوری های 

پیشــرفته اطالعات، هوش مصنوعی و ســایر فناوری های نوآورانه و پیشــرفته برای توسعه 

بخــش حمل ونقــل هوشــمند متمرکــز اســت. 7 اداره دولتــی شــامل وزارت حمل ونقــل، 

اداره فضای مجازی، کمیســیون توســعه و اصالحــات ملی، وزارت آموزش  و پــرورش، وزارت 

علــوم و فنــاوری، وزارت صنعــت و فنــاوری اطالعــات و وزارت دارایــی به طــور مشــترک ایــن 
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دســتورالعمل ها را صــادر کرده انــد. دســتیابی بــه موفقیــت در زمینــه فناوری هــای کلیــدی 

حمل ونقــل هوشــمند و تبدیل  کشــور چیــن به مرکز توســعه و نوآوری جهانــی حمل ونقل 

هوشمند تا سال 2025 هدف اصلی این دستورالعمل ها محسوب می شود. در همین راستا، 

کشــتی هوشــمند فله بر بــا ظرفیت 38،800 تن توســط موسســه طراحی کشــتی های تجاری 

شانگهای )SDARI(1 طراحی شده و در سال 2017 میالدی به آب اندازی شده است. این کشتی 

کلیــه الزامــات مؤسســات رده بنــدی در زمینه قابلیت های ســایبری را بــرآورده می کند ]27[.

���نمودار�7:   ���روند�تأسیس�شرکت�های�تجهیزات�دریایی�اروپایی�در�چین���
منبع: BALance Analytics, MarED  نوامبر 2019

1.  Shanghai Merchant Ship Design & Research Institute 
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یایی 2-3-3- گردشگری ساحلی و در

گردشــگری در چین پس از انجام اصالحات و آزادســازی های اقتصادی شــاهد رونق و 

گســترش فراوانی طی چند دهه اخیر بوده  اســت. ظهور طبقه متوســط ثروتمند و کاهش 

محدودیت هــای مربــوط بــه ســفر توســط مقامــات چینی بــه افزایــش مســافرت ها در این 

کشــور انجامیده اســت، به نحوی کــه طــی دو دهه از ســال 1991، تعــداد گردشــگران داخلی 

بــا حــدود 9 برابــر افزایش بــه 2/6 میلیارد گردشــگر و درآمد حاصل از گردشــگری داخلی با 

96 برابــر افزایــش بــه 300 میلیــارد دالر افزایــش یافته اســت. امروزه کشــور چین بــه یکی از 

پربازدید تریــن بازارهــای گردشــگری داخلــی و خارجــی تبدیل شده  اســت و با اعــزام بیش از 

150 میلیون گردشگر در سال توانسته است به عنوان یک بازار هدف مناسب در بسیاری 

از تحقیقــات کاربــردی موردتأکیــد قــرار گیرد و توجه کشــورهای گردشــگر پذیــر جهان را به 

خــود جلــب کند. گفتنی آنکه از زمــان برگزاری هجدهمین دوره کنگره خلق چین در ســال 

2012، مفاهیم جدیدی نظیر تغییر راهبرد از تأکید بر گردشــگری نقاط دیدنی1 به گردشــگری 

ح شــده  و ایــن بخــش وارد دوران جدیــدی  همه جانبــه2 در بخــش گردشــگری چیــن مطــر

شده است ]28[.

سیاســت گذاری های  به دنبــاِل  چیــن  جغرافیــای  پهنــه  در  مختلــف  مناطــق  توســعه 

، به صورت ناهمگونی در مناطق  دولتی و رشــد ســریع اقتصادی دهه های اخیر این کشــور

شــرقی ســاحلی چین تمرکز یافته است. شایان ذکر اســت 480 میلیون نفر در این مناطق 

ســکونت دارنــد کــه حدود 40 درصــد از کل جمعیت این کشــور را تشــکیل می دهند ]29[. 

اســتاندارد زندگی مناطق ســاحلی حدود یک و نیم برابر متوســط اســتاندارد کشوری بوده 

و فعالیت هــای اقتصــادی ایــن مناطــق 62 درصــد از اقتصــاد کل کشــور را تأمیــن می کنند. 

1.  scenic spot tourism
2.  All-for-One Tourism
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توسعه یافتگی این نواحی تا حدی است که بیش از 80 درصد از گردشگران خارجی جذب 

مناطقی نظیر شــنزن، گوانگ ژو، شانگهای و یانتای می شوند )نمودار 8(.

 

���نمودار�8:    ��تمرکز�گردشگری�ساحلی�و�دریایی�در�چند�شهر�ساحلی��

یانتای واقع در اســتان شــاندونگ در شــرق چین دارای چهار فصل و چشــم اندازی زیبا 

اســت کــه توســط کوه ها و دریا احاطه  شده اســت. به طور کلی، توســعه پررونــق ماهیگیری 

تفریحــی، مســیر ترویــج گردشــگری دریایــی در یانتای را هموار نموده اســت. براســاس آمار 

دفتــر فرهنگــی و گردشــگری شــهرداری یانتــای، بیــش از 86 میلیــون گردشــگر از داخــل و 

ج از کشور از این شهر در سال 2019 بازدید کرده اند. کل مصرف گردشگری یانتای از 120  خار

( فراتر رفته و 15/8 درصد از تولید ناخالص داخلی یانتای  میلیارد یوان )17/83 میلیارد دالر

را به خود اختصاص داده است ]30[.

میــزان پراکندگــی جغرافیایــی بخش هــای مختلف اقتصــاد دریا در کشــور چین ازطریق 

رســم منحنــی ارزش افزوده الرنتز1 در نمودار 9 نشــان داده شــده اســت ]31[. همان طور که 

1.  Lorenz curve
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مشاهده می شود، بخش گردشگری ساحلی و دریایی پس از بخش نفت و گاز از بیشترین 

، ارزش افزوده در بخش گردشگری ساحلی و  عدم پراکندگی برخوردار است. به عبارت دیگر

دریایی توسط تعداد محدودی از شهرهای ساحلی ایجاد می شود.

���نمودار�9:    ��توزیع�منحنی�ارزش�افزوده�الرنتز�در�بخش�های�مختلف�اقتصاد�دریا�در�چین��

پس از حدود 15 سال تردید مقامات چینی در ارتباط با ورود به بازار کروز دریایی، درنهایت 

اولین کشتی کروز پنج ستاره با 930 مسافر در اکتبر 2021 بندر شنزن را به مقصد گردشگری 8 

روزه در آب های دریای جنوب چین ترک کرد. شایان ذکر است این کشتی به صورت مشترک 

توسط خطوط کروز وایکینگ و گروه دولتی کشتی های تجاری چین مدیریت می شود.

چالش های موجود در روزهای اولیه فعالیت کشتی های کروز در چین قابل توجه است. 

چیــن فاقــد زیرســاخت های الزم برای پذیرش کشــتی های کــروز بزرگ بــود و پایانه هایی که 

کشــتی های بزرگ کروز در آن پهلو می گرفتند، کوچک و در بســیاری از موارد گردشگران را با 

مشکل مواجه می نمودند. از دیدگاه دولت، مسئله بزرگ تر این بود که بخش گردشگری 

کــروز تحِت ســلطه شــرکت های خارجــی بــود. شــرکت های خارجی نه تنهــا کشــتی ها را اداره 
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، چین با تکیه بر بخش کشتی ســازی  می کردنــد، بلکــه آن ها را می ســاختند. از ســویی دیگــر

 بر کشــتی های ســاده تر از انواع فله بر و حمل کانتینر متمرکز بود( به دنبال 
ً
خود )که عمدتا

ورود به بازار کشــتی های کروز بود تا اینکه در ســال 2008، دستورالعمل های توسعه بخش 

کروز داخلی چین صادر گردید.

عالقــه روزافزون دولت به بخش گردشــگری کــروز به موازات عالقه عمومی مردم موجب 

توســعه ســریع ایــن بخش در چیــن گردید. اولین ســفرهای دریایی کــروز در ســال 2011 با 87 

هــزار مســافر چینی صورت گرفت. ســپس تعداد گردشــگران در ســال 2018 بــه 2/4 میلیون 

نفــر افزایــش یافــت و چین پــس از ایاالت متحده به دومین کشــور بزرگ گردشــگری دریایی 

جهان تبدیل شــد. بنا به اظهار کارشناســان، دو دلیل اصلی برای توســعه بخش گردشگری 

کــروز در چین وجود دارد: اول این که ســفرهای بین المللی بــرای اکثر چینی ها تجربه ای بدیع 

 آســانی را به این موضوع ارائه می داد. دوم این که 
ً
، نقطه ورود نســبتا بود و ســفر دریایی کروز

ســفرهای تفریحی کروز برای مدیریت ســفرهای گروهی مناســب بود. این مســئله هم برای 

دولــت و هــم برای خانواده های چینی همواره دارای اهمیت زیادی بوده اســت. در دهه 1990، 

مجوزهای خروج از کشور فقط به صورت گروهی و برای مقصدهای مورِدتائید صادر می گردید. 

اگرچه این سیاست طی زمان تضعیف شد، اما این سنت پابرجا ماند، به طوری که 50 درصد 

ج ســفر کردنــد ]32[.  از کل مســافران چینــی در قالــب تورهــای گروهــی در ســال 2018 بــه خــار

ی بادهای فراساحلی 2-3-4- بخش انرژ

در میــان تالش هــای گســترده چین برای رســیدن به ســطح تعــادل کربنی تا ســال 2060، 

توســعه فناوری اســتحصال انرژی از بادهای فراســاحلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

براســاس گــزارش شــورای جهانــی انرژی بــادی1، چین برای ســومین ســال متوالی در ســال 

1.  Global Wind Energy Council
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2020 رهبــری جهــان در نصــب تأسیســات جدیــد بــادی دریایــی را برعهــده داشته اســت. در 

ایــن گزارش نشــان داده شده اســت کــه ظرفیــت جهانی نصب شــده توربین هــای بادهای 

فراســاحلی در ســال گذشــته برابر با 6/1 گیگاوات بوده است و بیش از 3 گیگاوات ظرفیت 

نصب شــده برابــر بــا نیمــی از ظرفیــت جهانی به کشــور چیــن تعلــق داشته اســت. هلند با 

نزدیک به 1/5 گیگاوات و بلژیک با 7/06 مگاوات در رتبه های بعدی قرار داشته اند ]33[. تا 

پایان سال 2020، هشت استان ساحلی در چین پروژه های برق بادی فراساحلی را به شبکه 

متصل کرده اند و کشور چین با کل ظرفیت نصب شده حدود 9 گیگاوات به عنوان دومین 

نیروگاه بادی دریایی در جهان-پس از بریتانیا-به شمار می آید.

به طــور کلــی، چین با پیشــرفت های مســتمر در تولید تجهیــزات و فناوری های مربوطه 

و همچنیــن کاهــش هزینه هــا بــا موفقیت در مســیر توســعه ســریع بخش انــرژی بادهای 

فراساحلی قدم گذاشته است )نمودار 10(. ساخت مزرعه بادی فراساحلی در منطقه ژوشان 

نمونه ای از پیشرفت های چین در این حوزه است. این پروژه در سال 2017 آغاز شد و پس 

از دو ســال، 63 توربین بادی با قابلیت تولید بیش از 7 میلیون کیلووات ســاعت در ســال 

به شــبکه متصل شــدند. این پروژه برق موردنیاز برای نزدیک به 350 هزار خانوار را تأمین 

می کند. برق تولیدشــده برابر با برق حاصل از ســوزاندن 240 هزار تن زغال سنگ استاندارد 

و انتشار حدود 700 هزار تن کربن در سال است.

 موفق به معرفی 
ً
شــرکت مینــگ یانگ1 متعلق به بخش خصوصی چین اســت و اخیــرا

بزرگ تریــن توربیــن دریایی با ظرفیت 16 مگاوات شده اســت. این توربین بــا ارتفاع 262 متر 

دارای 3 پــره بــا طــول هر یک 118 متر اســت. پیش بینی می شــود این توربین در ســال 2024 

وارد بازار گردد ]35[.

1.  MingYang 
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ح داد.  به طــور کلــی، مســیر توســعه اقتصــاد دریــا را در دو ســطح مختلــف می تــوان شــر

ســطح اول به توســعه کلیه بخش های مختلــف دریایی در زنجیره های متنــوع بهره برداری 

از منابع دریاها اشاره دارد و سطح دوم بیانگر راهکارهای توسعه و شناسایی فرصت های 

سرمایه گذاری متناسب با زنجیره تأمین به تفکیِک هر بخش است.

یا 3-1- مسیر کلی توسعه اقتصاد در
همان طــور کــه پیش تــر نیــز بیــان شــد، بخش هــای مختلــف دریایــی از دیــدگاه زنجیره 

تأمین قابل تفکیک بوده و بنابراین، نهادهای مختلف می توانند حول محور زنجیره تأمین 

در یــک محیــط جغرافیایی مشــخص گرد هم آیند و خوشــه های صنعتی را تشــکیل دهند. 

خوشــه های صنعتــی با توجه به ظرفیت پذیــری جغرافیای منطقه عمدتــا به صورت طبیعی 

تشــکیل می شوند. خوشه های صنعتی آبزیان در استان های ساحلی جنوبی کشور نمونه 

روشنی از شکل گیری چنین تشکل هایی در کشور هستند.

از ســویی دیگــر، اقدامــات اخیــر دولت در راســتای تأســیس مراکــز لجســتیکی در ایجاد 

ارزش  افــزوده حــول ظرفیــت ترانزیتــی کشــور مثمرثمــر بــوده و هدایت خوشــه های صنعتی 

به ســمت اســتقرار در پهنه هــای لجســتیکی در قالــب مفهــوم شــهرک های صنعتــی امکان 

بهبود عملکردهای لجستیکی در بخش های مختلف دریایی کشور را میسر خواهد ساخت.

3-1-1- توسعه خوشه ها و شهرک های صنعتی

هــر یــک از اقدامــات صورت گرفتــه در طول زنجیــره تأمین، ارزشــی را ایجــاد می کنند و با 

، ارزش نهایی محصول جهت ارائه به بازار خلق می گردد.  افزوده شدن ارزش ها به یکدیگر

، زنجیره های تأمین در رقابت با یکدیگر قرار می گیرند.  براســاس دیدگاه نوین اقتصاد بازار

، رقابــت از صحنــه بیــن بنگاه هــای منفــرد به عرصــه رقابــت در کل زنجیره و  به عبارت دیگــر
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فضای حاکم بر آن انتقال یافته است. در چنین شرایطی، متمرکزسازی اقدامات متعدد در 

قالب بنگاه های تجاری و غیرتجاری ازطریق تشــکیل خوشــه های صنعتی و اســتقرار آن ها 

در محل جغرافیایی واحد، یکی از مؤثرترین اقدامات جهت ارتقای ارزش محصول و حفظ 

رقابت پایدار در بازار به شــمار می آید. این بنگاه ها ازطریق برقراری ارتباطات طولی و عرضی 

ضمــن رقابــت با یکدیگــر و همچنین ازطریق همــکاری جمعی و اقدامات مشــترک امکان 

کاهــش هزینه هــا و افزایش دسترســی به مواد اولیه، دانش و فنــاوری و بازارهای فروش را 

فراهم می آورند. تنوع محصوالت تولیدی، انعطاف پذیری توأم با تولید انبوه، دسترســی به 

نیــروی کار متخصص، تســهیل گــردش اطالعات، ایجــاد انگیزه، امکان ســنجش عملکرد، 

ایجاد و تقویت نوآوری، تشــکیل کســب وکارهای جدید، اشــتغال زایی، توســعه اجتماعی و 

فرهنگی از دیگر مزایای ایجاد "خوشه های صنعتی" به شمار می آیند ]36[.

مفهوم خوشه های صنعتی برای اولین بار حدود دو دهه پیش توسط سازمان توسعه 

صنعتــی ملــل متحــد )UNIDO(1 به مســئولین کشــور معرفی شــد. مســئولیت شناســایی 

و توســعه خوشــه های صنعتــی در کشــور بر عهــده ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های 

صنعتــی ایــران اســت. الزم بــه ذکــر اســت 495 خوشــه صنعتــی تاکنــون در ســطح کشــور 

شناسایی شده است، 179 پروژه امکان سنجی توسعه خوشه ای اجرا شده است، 110 پروژه 

توســعه خوشــه ای تکمیل شده اســت و 18 پروژه نیز در 13 اســتان کشــور در دســت اجرا 

هستند ]37[.

خوشــه های صنعتــی در بخــش آبزیــان از بیشــترین توســعه یافتگی نســبت به ســایر 

بخش هــای دریایی کشــور برخوردار هستند.خوشــه فــرآوری آبزیان به عنوان یک خوشــه 

دارای قابلیت رشــد و توســعه موردتوجه اســتان های ساحلی کشــور قرار گرفته است. در 

1.  The United Nations Industrial Development Organization 
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، عمل آوری،  استان بوشهر با توجه به تمرکز جغرافیایی بیش از 300 واحد پرورش، تکثیر

فــرآوری و خدماتی به همراه ســرمایه گذاری قابل توجه بخــش خصوصی و تولیدات متنوع 

آبزیان در بازارهای منطقه و بین المللی، مطالعات امکان ســنجی تأسیس خوشه صنعتی 

فرآوری آبزیان بوشهر در سال 1392 آغاز شد و درنهایت با پایان مرحله توسعه خوشه ای، 

به عنــوان  صد و دهمیــن پروژه توســعه خوشــه های کســب وکار کشــور و اولیــن نمونه در 

این حوزه در اســفند 1399 به صورت رســمی به شــبکه فراگیر خوشــه واگذار شــد. به طور 

، افزایش ســالیانه  کلی،  افزایش ارزش و حجم 10 درصدی تولیدات صنایع شــیالت کشــور

10 درصــد اشــتغال در حــوزه آبزیــان و ارتقــای فناوری ها و روش های آبزی پــروری از اهداف 

ح به شــمار می آیند ]38[. اصلی این طر

خوشــه صنعتی شــیالت در استان سیستان و بلوچستان نمونه دیگری از خوشه های 

خودانگیخته در بخش شیالت است. این استان با برخورداری از 300 کیلومتر نوار ساحلی 

و 42 هزار هکتار از اراضی مستعد پرورش میگو و همچنین قابلیت 3 بار پرورش میگو در 

ســال دارای ظرفیت های قابل توجهی در حوزه شــیالت اســت. از این رو، حلقه های زنجیره 

، پرورش، فرآوری و صادرات میگو در این اســتان ایجاد شده اند و پس  تولید شــامل تکثیر

از افتتــاح کارخانــه در دســت احداث تولید خوراک آبزیان، خوشــه شــیالت در این منطقه از 

کشور تکمیل خواهد شد.

خوشــه  تأســیس  امکان ســنجی  در  هرمــزگان  اســتان  صنعتــی  شــهرک  شــرکت 

صنعتــی شــیالت اســتان بــه نتایــج قابل توجهــی دســت یافته اســت. ایــن اســتان ازنظــر 

ســرمایه گذاری های صورت گرفته در بخش های مختلــف از ظرفیت باالی تولید محصوالت 

شــیالتی برخــوردار اســت. نهادهای فعال در حــوزه پرورش الرو و میگــو، بندرهای صیادی، 

پیشینه غنی در زمینه صید و صیادی، مصرف باالی محصوالت شیالتی در استان و مناطق 
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، ســردخانه های نگهــداری ماهی و میگو بــا ظرفیت های باال ازجملــه توانمندی های  مجــاور

این اســتان در حوزه شــیالت به شــمار می آیند. وجود واســطه ها، رقابت ناســالم در میان 

نهادهای فرآوری، لزوم شناسایی راهکارهای مؤثر جهت ایجاد ساختارهای سالم رقابت و 

تســهیل در امور پخش و صادرات ازطریق تأســیس خوشــه صنعتی در این استان توصیه 

می شــود. نتیجــه بررســی های مختلــف در اســتان هرمزگان بــر هزینه های باالی حاشــیه ای 

، ضایعــات زیــاد، کمبود وســایل حمل ونقــل، وضعیت نامناســب جاده هــا و درنتیجه  بــازار

سهم کم صیادان از قیمت فروش داللت دارد.

نتایج بررسی های صورت گرفته جهت شناسایی خوشه های صنعتی استان خوزستان 

حاکی از وضعیت نامناســب کسب وکار کشتی ســازی در این استان هستند. گفتنی است 

میزان اشــتغال زایی در بنگاه های فعال در این حوزه در اســتان خوزســتان در ســال 1386 

در اوج قرار داشــت، اما وابســتگی شــدید این بنگاه ها به حمایت ها و تسهیالت مستقیم 

دولــت موجــب شــد تــا همزمان بــا کاهش اعطــای تســهیالت از ســوی بانک ها و اســتمرار 

وابســتگی مالی آن ها به تســهیالت دولتی و ســوء مدیریت موجود، میزان اشتغال زایی در 

حوزه کشتی ســازی در اســتان نیز روندی نزولی را تجربه نماید. هم اکنون تعداد بنگاه های 

فعال در حوزه ســاخت و تعمیرات کشــتی در این اســتان به 20 مورد ختم می شود و تنها 3 

واحــد فعــال و 6 واحــد نیمه فعال در این اســتان حضور دارند و فعالیت ســایر واحدها نیز 

به دلیِل رکود متوقف شده است ]39[.

3-1-2- توسعه مراکز لجستیکی مستقر در استان های ساحلی کشور

بــه فعالیت هــای ذاتــی و پشــتیبانی  را می تــوان  یــک بنــگاه اقتصــادی  فعالیت هــای 

تفکیک نمود. اگرچه ممکن اســت فعالیتی برای یک بنگاه به عنوان فعالیت پشــتیبانی 

برشــمرده شــود، ولی در بنگاهــی دیگر ممکن اســت به عنوان فعالیت ذاتی تلقی شــود. 
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دانــش، تجربــه و مهارت ، برتری رقابتی و هویت یک بنگاه در فعالیت های ذاتی آن نهفته 

اســت. می تــوان چنیــن در نظر گرفت که فعالیت های ذاتی یک بنگاه در مقایســه با دیگر 

فعالیت هــای آن و یــا فعالیت هــای مشــابه ولــی غیرذاتــی بنگاه دیگــر کارآمدتر هســتند. 

بنابرایــن، زنجیــره ارزش را می تــوان ازطریــق برون ســپاری و تجمیع فعالیت هــای غیرذاتی 

بنگاه ها در بنگاهی با فعالیت مشــابه ذاتی  بهبود بخشــید ]40[.

لجســتیک یکــی از حلقه هــای مهــم در زنجیــره تأمین را دربرمی گیرد و متوســط ســهم 

آن از تولیــد ناخالــص داخلــی جهانــی حــدود 12 درصــد اســت. شــرکت ها تمایــل دارنــد بــا 

مجموعــه1  از  ج  خــار شــرکت های  بــه  لجســتیکی  فعالیت هــای  واگــذاری  و  برون ســپاری 

، ایــن شــرکت ها بــا تجمیــع  بــر فعالیت هــای ذاتــی خــود تمرکــز کننــد ]41[. به عبارت دیگــر

نهادهــای مختلــف دریایــی حــول زنجیــره تأمیــن در قالــب مفهــوم خوشــه های صنعتــی 

می توانند شــرایط مناســبی برای برون ســپاری فعالیت های لجســتیکی خوشــه و واگذاری 

به شــرکت های متمرکز لجستیکی فراهم نمایند.

بــا توجه به نقــش تعیین کننده حمل ونقــل بین المللی در فعالیت های لجســتیکی و 

همچنین جایگاه بی بدیل جغرافیایی ایران در تســهیل تجارت مابین کشــورهای جنوب 

آســیا، حاشــیه اقیانوس هند، آســیای میانه، افریقا و اروپا ازطریق کریدورهای موردتوافق 

در ســطح بین المللــی می تــوان گفــت شناســایی خوشــه های صنعتی زنجیره هــای متنوع 

تأمیــن منابــع دریایــی متناســب بــا ظرفیت پذیــری و مزیــت نســبی منطقــه و همچنیــن 

حمایــت و هدایــت آن هــا به ســمت اســتقرار در مراکــز لجســتیکی گامی مؤثر در راســتای 

تســهیل حضــور بنگاه هــا در بــازار بین المللی محصــوالت خواهد بود. تجربه موفق ســایر 

کشــورها تأییدی بر صحت این دیدگاه است. 

1.  Third Party Logistic )3P Logistic(
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دولــت مرکــزی چیــن در چهارچوب دوازدهمیــن برنامه توســعه اقتصادی و با هدف 

ح توســعه مناطق  ایجــاد الگــوی توســعه پایــدار اقتصاد دریا نســبت به تصویــب پنج طر

اقتصــادی در اســتان های گوانگدونگ، شــاندونگ، ژجیانگ، فوجیــان و تیانجین اقدام 

کرده اســت. گفتنی اســت با توجه به تجربه نســبی کمتر چین در زمینه توســعه اقتصاد 

ابتــدا جنبــه  بــا تجربــه توســعه اقتصــادی خشــکی، مناطــق فــوق در  دریــا در مقایســه 

آزمایشــی داشــته اند. این نکته درخور توجه است که اســتان های مزبور در مسیر جاده 

ابریشــم قــرار دارنــد. به عنــوان نمونــه، اســتان فوجیــان در مســیر اتصــال دریایــی چین 

بــه کشــورهای حــوزه اقیانــوس هنــد، اســتان تیانجیــن در مســیر جــاده ابریشــم قطبــی 

و اســتان گوانگدونــگ در مســیر جــاده ابریشــم در بخــش اروپایــی روســیه قــرار دارند. 

ح مقــرر شد ه اســت کــه الگــوی توســعه فوق  بــا توجــه بــه نتایــج موفقیت آمیــز ایــن طــر

درمجموع در 11 منطقه در ســطح اســتان های ســاحلی در چهاردهمین برنامه پنج ســاله 

توســعه منطقــه ای )2025-2021( به عنــوان یــک راهبــرد مهــم لحاظ شــود. از ایــن رو، واژه 

اقیانــوس بیــش از 130 بــار در چهاردهمیــن برنامــه پنج ســاله اســتان های شــاندونگ و 

گوانگدونــگ ذکــر شده اســت. همان طــور کــه پیش تــر نیز اشــاره گردید، داده هــای تازه 

منتشرشــده توســط وزارت منابــع طبیعی نشــان می دهنــد که اقتصاد دریایــی چین طی 

ســال های گذشــته شــاهد رشــد پایــدار بوده اســت. ارزش کل اقتصــاد دریایــی در چین 

( در ســال 2016 بــه 8/94 تریلیون یوان  از 6/97 تریلیــون یــوان )حــدود 1/1 تریلیــون دالر

در ســال 2019 افزایــش  یافته اســت کــه 9 درصــد از کل تولیــد ناخالــص داخلــی چیــن را 

دربرمی گیــرد. پیش بینــی می شــود ارزش کل اقتصــاد دریایی چین در ســال 2050 برابر با 

30 درصد از ارزش ناخالص ملی باشــد ]42[. 
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3-1-2-1- مراکز لجستیکی واقع در استان های ساحلی کشور

بــه اعتقادکارشناســان، در کشــور ایران ابتــدا بخش های وابســته به منابــع زیرزمینی 

و ســپس بخــش صنعتــی و به تدریــج بخــش خدمــات طــی پنجــاه ســال گذشــته نقــش 

پیشــران رشــد اقتصادی را ایفا نموده اند ]43[. آن ها بر این باورند که چنین ســیر تحولی 

در اغلــب کشــورهای جهــان نیــز دیــده می شــود. در اغلب کشــورها بخش هــای خدماتی 

به تدریــج نقــش پیشــران رشــد را برعهده گرفتــه و در ایران نیــز چنین بوده اســت. الزم به 

 چگونگی رشــد خدمات در اقتصاد کشــورهای درحال توسعه با 
ً
توضیح اســت که اساســا

کشــورهای توســعه یافته متفاوت اســت. به طور کلی، رشــد بخش خدمات در کشورهای 

توسعه یافته به دلیِل عدم وابستگی به سایر بخش ها در نتیجه یک سیر تکاملی پدیدار 

شده اســت. حال آنکه، رشــد بخش خدمات در کشــورهای درحال توســعه غالبا ناشــی از 

فروش نفت خام و مشــتقات نفتی بوده است.

اگرچه ایران به دلیِل موقعیت جغرافیایی خاص خود و قرار گرفتن در مرکز تبادل کاال 

و انرژی شرق-غرب توانسته است فرصت مناسب اقتصادی، سیاسی و امنیتی را فراهم 

نماید، ولی تأکید صرف بر درآمدهای ترانزیتی به معنی از دســت دادن فرصت های بالقوه 

جهــت ایجــاد ارزش افــزوده از محــل ترانزیــت کاال و انــرژی ازطریــق خدمــات "لجســتیک" 

اســت. ظرفیت هــای ترانزیتــی کشــور در بهتریــن شــرایط حــدود 50 میلیــون تن در ســال 

)شــامل 10 درصد ریلی و 90 درصد جاده ای( اســت که با احتساب درآمدهای ترانزیتی ریلی 

و جــاده ای به ترتیــب 45 و 200 دالری می تــوان گفت درآمدهای ســالیانه ترانزیتی کشــور در 

 20 درصــد از درآمــد نفتــی بوده و 
ً
بهتریــن شــرایط حــدود 9/5 میلیــارد دالر معــادل تقریبــا

نمی تواند جایگزین درآمدهای نفتی کشــور شود1 ]44[.

1.  با احتساب صادرات روزانه 2/5 میلیون بشکه نفت و قیمت هر بشکه 50 دالر
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را  محصــول  نهایــی  تولیــد  هزینه هــای  از  درصــد   20 حــدود  لجســتیکی  هزینه هــای 

دربرمی گیرنــد. بنابرایــن، کاهــش هزینه هــا ازطریــق عملکرد مناســب لجســتیکی نقش 

تعیین کننــده ای در افزایــش تولیــد ناخالص داخلی خواهد داشــت. کاهــش هزینه های 

مرتبــط بــا فعالیت های لجســتیک و به تبــع آن کاهش هزینه های زنجیــره تأمین همواره 

از مهم تریــن مســئله در نــزد صاحبــان کاال و فعاالن مدیریت زنجیره تأمین بوده اســت. 

درواقــع، متمرکزســازی فعالیت هــای لجســتیکی در محدوده های جغرافیایی مشــخص 

تحت عنــوان مراکــز لجســتیکی بهتریــن روش بــرای کاهــش هزینه هــای زنجیــره تأمیــن 

می شود.  محسوب 

مقولــه لجســتیک همــواره موردتوجــه خاص برنامه ریزان کشــور قرار داشته اســت. 

در همیــن راســتا، ســند ملــی آمایــش مراکــز لجســتیک تهیــه شــد و در مــرداد 1397 به 

تصویب رسید و در اختیار مراجع ذی ربط قرار داده شد ]45[. نتایج سند مذکور نشان 

می دهنــد کــه شــبکه لجســتیک کشــور متناســب بــا انــواع دسترســی های حمل ونقلی، 

 از 58 پهنه جهت 
ً
ســطح عملکــردی و خدمــات ارزش افــزوده بــه جریــان کاال، مجموعــا

احــداث انــواع مراکــز لجســتیك )شــامل 4 شــهر لجســتیك، 14 دهکــده لجســتیك، 12 

پــارك لجســتیك عمومــی، 18 پــارك لجســتیك تخصصــی کشــاورزی و 10 مرکز لجســتیك 

مــرزی( تشکیل شده اســت )جــدول 6( ]46[. در مراحــل بعــدی، شــهر رشــت به عنوان 

شــهر لجســتیک و بنــدر انزلــی به عنوان پارک لجســتیکی به فهرســت مراکز لجســتیکی 

اضافــه شــدند. ایــن نکته قابل ذکر اســت که بنادر کشــور به دلیِل کارکــرد دیرینه آن ها 

مراکــز  فهرســت  در  لجســتیکی  کارکــرد  بــا  مراکــز  مهم تریــن  و  پرترددتریــن  به عنــوان 

لجســتیکی لحاظ نشده اند.
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جدول�6:    ���مراکز�لجستیکی�کشور�مطابق�با�سند�ملی�آمایش�مراکز�لجستیک�کشور����

عملکردهــای لجســتیکی شــامل تأمیــن مــواد اولیــه، انبــارداری، مدیریــت موجودی، 

ســامانه های اطالعاتــی، مدیریــت ســفارش ها، بســته بندی، توزیع محصــول، حمل ونقل 

چندوجهــی، خدمــات مشــتریان و لجســتیک معکــوس )بازیافــت( می شــوند. بنابرایــن 

لجســتیک را می تــوان به عنــوان فرآینــد برنامه ریــزی، اجــرا و نظــارت بر خدمــات حمل کاال 

از مبــدأ تــا مصرف نهایی با هدف جلب رضایت مشــتری قلمداد کــرد. انواع خدمات ارائه 

شــده در مرکز لجســتیک در اینفوگراف 8 به تصویر کشیده شده است.

شهر 
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���اینفوگراف�8:   ���انواع�خدمات�لجستیکی���

از میان مراکز لجســتیک، شــهرهای لجستیک با رویکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

به دلیِل ارائه خدمات به جریان های بار با حجم های بسیار باال در سطح بین المللی و دارا 

بودن امکانات حمل ونقل چندوجهی با ظرفیت زیاد به عنوان دروازه لجســتیکی کشــور 

شــناخته می شــوند. دهکده هــای لجســتیک بــا عملکردی مشــابه شــهرهای لجســتیک 

، در درجــه دوم اهمیت قرار دارنــد. در مکان یابی صــورت گرفته  ولــی در حجمــی پایین تــر

در ســند ملــی آمایــش ســرزمین، مراکــز لجســتیکی در پهنه هــای نزدیک به شــریان های 

کریدورهای اصلی بین المللی شــامل تراســیکا و کریدور شمال جنوب جانمایی شده اند 

)تصویر 2( ]47[.

امکانات و خدمات
یربنایی ز

پایه لجستیک  خدمات 
خدمات حمل ونقل چندوجهی، تخلیه و بارگیری، 

جابجایی بار و تغییر ناوگان، انبارهای بار خشک فله، 
نگهداری مایعات در مخازن ویژه، نگهداری عمومی کاال، 

نگهداری سفارشی کاال و خدمات پایه توزیع

خدمات ارزش افزوده
تجمیع بار خرد، کنترل کیفی، بسته بندی، بازرسی،

، عملیات بار فله و بار عمومی غیرکانتینری، تخلیه و بارگیری کانتینر
ترخیص کاال، فورواردینگ، خدمات تعمیر و استقرار وسایل نقلیه باری،

، تامین سوخت، اطالعات و خدمات ارتباطی خدمات تعمیر و نگهداری کانتینر

خدمات مالی و تجاری
خدمات بانکی، بیمه ای، امنیتی، اقامتی، و درمانی
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���تصویر�2:   ���جانمایی�مراکز�لجستیکی�در�مجاورت�کریدورهای�بین�المللی�مطابق�با�سند�ملی�آمایش�سرزمین���

سازمان بنادر و دریانوردی کشور توسط ستاد مراکز لجستیک کشور به عنوان سازمان 

مســئول احــداث و بهره بــرداری از شــش مرکــز لجســتیک واقع شــده در پهنه هــای بندری 

)شــامل ســه شــهر لجســتیک بندرعباس، بندر امــام خمینــی )ره( و چابهار و ســه دهکده 

، بندر امیرآباد و جاسک( تعیین  شده است. اولین گام از فرآیند مطالعات  لجستیک بوشهر

جانمایی شــش مرکز لجســتیکی از آبان ماه سال 1399 آغاز شده است. براساس اظهارنظر 

ح هــا و قراردادهای ســرمایه گذاری در بنــادر  قابل تعمیم به  مســئولین، قســمت اعظــم طر

ج از چهارچوب و فنس بنادر قرار دارند ]48[. مراکز لجستیکی است که در خار

3-1-3-  فرصت هــای ســرمایه گذاری چیــن در زمینــه توســعه خوشــه های صنعتــی و 

مراکز لجستیکی

زمینــه توســعه  در  و تســهیل ســرمایه گذاری چیــن  مشــارکت ســرمایه گذاران چینــی 

مراکــز صنعتی و شــبکه لجســتیکی بندری در مناطــق آزاد و ویژه اقتصــادی به همراه ایجاد 



  فصل سوم     ▪  مسیر توسعه اقتصاد دریا براساس ظرفیت های سرمایه گذاری در برنامه جامع همکاری ایران و چین .

83

زیرساخت های ریلی جهت اتصال این مراکز به کریدورهای بین المللی ازطریق شبکه ریلی 

سراسری ازجمله مواردی است که ذیل سرفصل اقدامات اجرایی میان مدت و بلندمدت 

در برنامه همکاری جامع ایران و چین مورِد تأکید قرار گرفته و همواره به عنوان فرصت های 

جذاب ســرمایه گذاری توسط مسئولین کشــور در نشست های سرمایه گذاری مشترک دو 

ح شده اســت ]49[. بــا توجه به تجربــه حاصله طی مذاکرات قبلی با مســئولین  کشــور مطر

چینــی می تــوان گفــت که مســئولین چینی به عنــوان نماینــدگان دومین اقتصــاد برتر دنیا 

همــواره به دنبــاِل ســرمایه گذاری های کالن بــا حداقــل ریســک ســرمایه گذاری هســتند. از 

، ناکارآمــدی در عملکــرد هــر یــک از حلقه هــای زنجیــره تأمیــن کاال و خدمــات  ســویی دیگــر

موجب اختالل و کاهش رقابت پذیری در کل زنجیره خواهد شد. در چنین شرایطی، ریسک 

ســرمایه گذاری را تــا حــد زیــادی می توان ازطریــق مالکیت و در دســت گرفتــن مدیریت کل 

زنجیره خوشــه های صنعتی کاهش داد. تمایل چین به تأســیس شهرک صنعتی خودرو از 

مرحله طراحی تا مرحله تست جاده ای و واگذاری 2 هزار هکتار از اراضی شهرستان جاسک 

به شــهرک صنعتی مشــترک ایران و چین نیز بر تمایل چین به احداث خوشه های صنعتی 

در کشور داللت دارد.

بــا توجــه بــه تجربــه موفقیت آمیز چین در زمینه توســعه خوشــه های صنعتــی می توان 

چنین اســتنباط کرد که این خوشــه ها به پیشــران توســعه اقتصادی در این کشور تبدیل  

شــده اند. به طــور کلــی، 86 خوشــه در میان 100 خوشــه برتــر صنعتی در 85 منطقه ســاحلی 

ازجمله ژجیانگ، گوانگدونگ، جیانگ سو، فوجیان و شاندونگ مستقر گردیده اند. در این 

میان، 36 شــاخه در ژجیانگ، 21 شــاخه در گوانگدونگ، 17 شــاخه در جیانگ  ســو، 6 شاخه 

در فوجیان و 6 شــاخه در شــاندونگ قرار دارند. شــایان ذکر اســت شــرکت های مستقر در 

خوشه های صنعتی 40 درصد از ارزش اقتصاد چین را تأمین می کنند و محصوالت تولیدی 
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ج از چین  ایــن خوشــه ها صادرات محور بوده و حــدود 80 درصد از محصوالت آن هــا به خار

صادر می شــوند ]50[. خوشه های صنعتی براساس مزیت رقابتی استان ها در سطح کشور 

توزیع شــده اند]51[. به عنوان نمونه، خوشــه تجارت دریایی در دلتای رودخانه یانگ تســه، 

دلتای رودخانه مروارید1 و مناطق خلیج بوهای2 مستقر شده است )تصویر 3( ]52[.

���تصویر�3:   ��تمرکز�خوشه�های�صنعتی�در�استان�های�ساحلی�چین��

1.  Pearl River Delta
2.  Bohai Bay Areas
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اتصال مراکز لجستیک کشور به شبکه بین المللی ریلی حمل ونقل کاال و انرژی یکی از 

اقدامات مؤثر در راســتای حضور صنایع دریایی کشــور در بازار عرضه و تقاضای بین المللی 

اســت. براســاس آخرین آمار ارائه شده در سال 1397، حدود 143 هزار تن انواع محصوالت 

شیالتی به ارزش بیش از 528 میلیون دالر به بیش از 20 کشور دنیا صادر شده و در مقابل، 

اقــالم موردنیــاز شــیالتی به ارزش 70 میلیون دالر وارد کشــور شده اســت. گفتنی اســت 35 

درصــد از محصــوالت صادراتــی به صــورت تــازه به مقاصــدی مانند مالــزی، ســن پترزبورگ و 

مسکو صادر می شوند ]53[.

الزم بــه توضیح اســت که رونــد بهبود حمل ونقــل بین المللی و تبدیل کشــور به حلقه 

ح توســعه بخــش حمل ونقل ریلــی ایران  اصلــی زنجیره هــای تأمیــن منطقه در راســتای طر

تحت عنوان »انقالب راه آهن ایران« به کندی در حال پیشرفت است. در حال حاضر 7 هزار 

و 500 کیلومتر راه آهن در کشور در حال ساخت است و ایران قصد دارد خطوط راه آهن خود 

را از 15 هزار کیلومتر کنونی به 25 هزار کیلومتر تا سال 2025 افزایش دهد. مطابق این برنامه 

مقرر شده اســت 12 هزار کیلومتر راه آهن جدید ایجاد شــود و پیشرفت قابل توجهی نیز در 

زمینه برقی نمودن و دوخطه کردن خطوط صورت گیرد. با این حال، کمبود ســرمایه گذاری 

خارجی مانعی بالقوه در مقابل چشــم انداز اتصال خطوط راه آهن ایران محسوب می شود. 

علی رغــم رفــع تحریم هــای بین المللــی در ســال 1396، ســرمایه گذاری های پیش بینی شــده 

محقــق نشده اســت و در ســال های بعــد پس از اعمــال تحریم های مجدد از ســوی آمریکا 

به شدت کاهش  یافته است.

منافع چین در توســعه کریدور ایران با پروژه های تأمین مالی در زیرســاخت ریلی ایران 

همراه شده است. توافقنامه اعطای وام 1/5 میلیارد دالری اگزیم بانك در تیرماه 1396 برای 

تأمین اعتبار برقی نمودن خط آهن اصلی 926 کیلومتری تهران-مشــهد، ســاخت خط آهن 
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، اجرای پروژه مجموعه صنعتی ِچری،  پرســرعت تهران-قم-اصفهان به طول 375 کیلومتر

ابــراز عالقه منــدی در پروژه اصلــی بندر چابهار و برنامه اتصال خط آهن پرســرعت ارومچی-

کتائو-کاسپین  ایران ازجمله این پروژه ها در نظر گرفته  می شوند. مسیر ترانزیتِی ارومچی-آ

به عنوان مسیر ترانزیتی ترکیبی )دریایی و ریلی( ایران و چین به شمار می آید. در این مسیر 

کتائــو قزاقســتان حمل می شــود و ازآنجا با  ترانزیتــی ترکیبــی، بــار از ارومچــِی چین بــه بندر آ

کشــتی به بندر کاســپین رهسپار می گردد. شــی  جین پینگ، رئیس جمهور چین، در جریان 

سفر خود به ایران در سال 2016 اعالم کرد حجم تجارت دوجانبه ایران و چین می تواند طی 

یــك دهــه آینده ده برابر شــود و این مهم تا حــد زیادی ازطریق ســرمایه گذاری های چین در 

بخش زیرساخت محقق خواهد شد.

به طورکلــی، چیــن بــرای اعمــال حکمرانــی اقتصــادی خــود از شــرکت های دولتــی نظیــر 

بانک هــا و صندوق هــای ثــروت حاکمیتــی به عنــوان ابزارهــای سیاســتی اســتفاده می کنــد. 

ایــن شــرکت ها با رعایت اصول ســودآوری به عنوان نهادهای تجــاری فعالیت می کنند و در 

بسیاری از حوزه ها با قدرتمندترین شرکت های جهان به رقابت می پردازند و حتی در برخی 

از حوزه ها بر رقبای خود برتری می یابند. همین مسئله باعث شده است که این شرکت ها 

بــه مؤلفه هــای قــدرت اقتصــادی جمهوری خلــق چین تبدیل شــوند و در ابتــکار کمربند و 

، 85 شــرکت دولتــی چینی در  راه نیــز به عنــوان بازیگــران اصلــی عمــل  کنند. در حــال حاضر

پروژه های مختلف مرتبط با ابتکار کمربند و راه فعالیت دارند.

شایان ذکر است گسترش همکاری جهت تکمیل زیرساخت های حمل ونقل کشور از 

موارد موردتأکید در برنامه جامع همکاری ایران و چین است. شرکت های چینی بالفاصله 

پس از امضای سند همکاری ایران و چین، آمادگی خود را برای تأمین منابع مالی موردنیاز 

جهــت احــداث پروژه های زیرســاختی حمل ونقلی و تکمیل پروژه هــای مختلف وزارت راه و 
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شهرســازی اعالم کرده اند ]10[. بنا به گفته مســئولین، منابع کشور برای تکمیل حلقه های 

باقیمانــده کریدورهــای اصلی کشــور محدود اســت و جذابیتی بــرای ســرمایه گذاری ندارد. 

تکمیل مسیر ریلی بندر امام- جلفا با طول کمتر از نصف کریدورهای دیگر شمال جنوب، 

احــداث دو محــور مــوازی ریلی و جاده ای به منظور پاســخ گویی به فعالیــت و ظرفیت پایانه 

دریایی شــهید رجایی با کمترین فاصله ریلی و جاده ای با مرکز کشــور )600 کیلومتر کوتاه تر 

از محور بندرعباس-تهران(، اصالح مسیر و دوخطه و برقی کردن مسیر بندر امام- تهران، 

-زاهدان به عنــوان یک محور اســتراتژیک،  تکمیــل پــروژه احداث راه آهــن یک خطــه چابهار

تعییــن تکلیــف و در صــورت نیــاز انتخــاب جایگزین محــور راه آهن یک خطه رشت-آســتارا 

ازجملــه پروژ ه هــای دارای اولویت در توســعه زیرســاخت های حمل ونقل کشــور به شــمار 

آنکــه تکمیــل ایــن پروژ هــا بــا اســتفاده از ظرفیــت ســرمایه گذاری  می آینــد ]54[. گفتنــی 

استقراضی در برنامه جامع همکاری ایران و چین به خوبی امکان پذیر است.

یــق ظرفیت های ســرمایه گذاری در  یا ازطر 3-2- مســیر توســعه اقتصــاد در
یایی زنجیره های تأمین منابع در

یان 3-2-1- زنجیره تأمین آبز

زنجیره تأمین آبزیان متشکل از بخش های صید و صیادی، آبزی پروری و فرآوری آبزیان 

اســت. براســاس مطالعات صورت گرفته، رشــد ســالیانه ارزش افزوده بخش هــای فوق در 

فاصله سال های 2030-2010 به ترتیب برابر با 4/10، 5/69 و 6/26 درصد خواهد بود ]55[.

3-2-1-1- وضعیت جهانی بهره برداری از منابع آبزیان

آبزیان در تغذیه روزانه صدها میلیون انسان در جهان نقش کلیدی و روبه رشدی ایفا 

 در میان کشورهای آسیایی، امروزه 
ً
می کنند. به دنبال توسعه گسترده آبزی پروری خصوصا

حدود 60 میلیون نفر در این بخش مشــغول به فعالیت هســتند که نســبت به دهه 1990 
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دو برابــر افزایــش یافته اســت. ارزش غذاهــای دریایی در کشــورهای توســعه یافته به دلیِل 

توســعه بخــش آبزی پــروری به میــزان 30 درصــد طــی دو دهه گذشــته افزایش  یافته اســت. 

میزان محصوالت صیادی و ماهیگیری نیز طی 3 دهه گذشــته ثابت باقی مانده و حول 90 

میلیون تن در ســال در نوســان بوده اســت. مطابق ارزیابی بانک جهانی، این روند تا ســال 

2030 نیز ادامه خواهد داشــت )نمودار 11(. شــایان ذکر اســت نسبت منابع آبزیان در سطح 

پایــدار بیولوژیکــی به دلیــِل صید بیش ازاندازه از 90 درصد در ســال 1974 به 65/8 درصد در 

سال 2017 کاهش  یافته است. به طور کلی، صید غیرمجاز و بی رویه، کاهش مخازن ماهیان و 

عوامل مخرب زیست محیطی نظیر گرم و اسیدی شدن آب اقیانوس ها از عوامل بازدارنده 

رشد صیادی در سال های آتی محسوب می شوند. از این رو، توسعه صنایع آبزی پروری در 

حــال حاضر به عنــوان یک ضــرورت غیرقابل اجتناب موردتوجه دولت ها قرارگرفته اســت و 

تنها در کشــورهای عضو اتحادیه اروپا طی یک دهه گذشــته حدود 3 میلیارد یورو یارانه به 

صنایع آبزی پروری تخصیص داده  شده است ]56[.

�آبزی�پروری�� �11:  ���روند�توسعه�بهره�برداری�از�منابع�آبزیان�طی�دهه�آینده�با�تأکید�بر ����نمودار
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ارزش افــزوده جهانــی آبزی پــروری دریایــی در ســال 2010 حــدود 3/6 میلیــارد دالر بــرآورد 

شده اســت کــه 1/4 میلیــارد دالر بــه قــاره آســیا و حــدود 1/2 میلیــارد دالر بــه کشــورهای 

عضــو پیمــان نفتــا تعلق داشته اســت. اگرچــه بیش از 80 درصد از ســهم وزنــی محصوالت 

آبزی پروری دریایی در کشــورهای آســیایی تولید می شــوند، ولی ســهم این کشــورها از کل 

ارزش افــزوده آبزی پــروری تنهــا 38 درصــد بــوده کــه درنتیجــه تولید محصــوالت کم ارزش تر 

حاصل شده اســت. انتظار می رود کشــورهای آســیایی به ویژه چین، هند، اندونزی، ویتنام، 

 10 میلیــارد دالر همچنان در جایگاه برتر 
ً
بنــگالدش و تایلنــد با مجمــوع ارزش افزوده تقریبا

در بخش آبزی پروری دریایی طی 10 سال آینده قرار داشته باشند. عالوه بر این، پیش بینی 

، مصر و شیلی بتوانند تولید ملی خود را  می شود برخی از کشورهای غیرآسیایی مانند نروژ

در این زمینه به میزان قابل توجهی گسترش دهند.

3-2-1-2- بخش آبزیان ایران

 بنــا بــه اظهارنظر مســئولین، بیــش از 1/3 میلیون تن انــواع آبزیان شــامل 700 هزار تن 

ازطریق صیادی و 500 هزار تن ازطریق آبزی پروری در سال 1397 در کشور تولید شده است 

]57[. در حــوزه صیــادی، 11 هــزار شــناور در آب هــای شــمالی و جنوبی کشــور جهــت صید و 

صیــادی بــه کار گرفتــه شــده  و درمجموع بیش از 141 هــزار نفر در این حوزه مشــغول به کار 

هســتند. در حــوزه آبزی پــروری نیــز بیش از 91 هزار نفــر در 21 هزار مزرعــه و مجتمع پرورش 

آبزیان فعالیت دارند. محصوالت شیالتی ایران به کشورهای همسایه در شمال به مناطق 

اوراســیا، آســیای میانــه، روســیه، قفقــاز و در جنــوب بــه کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس، 

، عــراق و عمان و به تازگی به کشــورهای حــوزه بالکان صادر می شــوند، ضمن  امــارات، قطــر

آنکه صادرات این محصوالت به حوزه اروپا، هنگ کنگ، چین، کره، تایوان، مالزی، تایلند و 

ویتنام نیز رو به گسترش است.
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آمار منتشرشــده توســط ســازمان شــیالت حاکی از آن اســت که صید در مناطق دریای 

، خلیج فــارس و دریــای عمــان در محــدوده ســقف بیولوژیک برداشــت رسیده اســت.  خــزر

حضــور نــاوگان صیــادی بیشــتر از توان بیولوژیکــی منابع کشــور یکــی از چالش های اصلی 

بخــش شــیالت کشــور محســوب می شــود و در چنیــن شــرایطی، هرگونــه تــالش در زمینه 

افزایش صید باعث تضعیف خاصیت تجدیدپذیری منابع آبی کشور خواهد شد. بنابراین، 

بخــش آبزی پــروری به عنــوان مناســب ترین حــوزه قابل اطمینان کشــور به منظور توســعه 

ســرمایه گذاری، افزایش تولید و پاســخگویی به تقاضای رو به رشــد آبزیان به شمار می آید. 

رویکــرد توســعه بخــش آبزی پــروری به دلیــِل حفاظت از کیفیــت و کمیت آب های شــیرین 

 ازطریق "پرورش ماهی در قفس" است. 
ً
محدود کشور مبتنی بر آبزی پروری دریایی عمدتا

درواقــع، رویکرد توســعه آبزی پروری در برنامه ششــم توســعه مبتنی بــر افزایش گونه های 

پرورشــی آبزیان از 12 گونه به 17 گونه و پرورش آبزیان در اســتان های ســاحلی با استفاده از 

، 85 درصد از تولید آبزیان معــادل 275 هزار تن  آب شــور و در قفــس اســت. در حال حاضــر

در اســتان های ســاحلی صورت می گیرد، درحالی که در برنامه ششــم اقتصــادی پیش بینی 

شده است این رقم به 720 هزار تن افزایش یابد ]58[.

در بخش صیادی، شــرایط افزایش ســقف تولید در غرب اقیانوس هند همچنان فراهم 

اســت. بنابراین، هدایت سرمایه گذاری به ســمت صیادی در حوزه های منابع دست نخورده 

آب هــای آزاد در مناطــق دریای عمــان و اقیانوس هند با بهره برداری از شــناورهای پرقدرت با 

تــوان تــرال در آب های میانی و عمیق در اولویت قرار دارد. البته باید خاطرنشــان ســاخت که 

صیادی به روش ترال در آب های کم عمق به دلیِل آسیب رساندن به بستر دریا مجاز نیست.

در گفتگــو بــا مســئولین ســازمان شــیالت کشــور مشــخص شــد کــه افزایــش میــزان 

بهره بــرداری از منابــع آبزیــان از ســقف 1/3 میلیــون تــن بــه 2/5 میلیــون تــن تــا افــق 1404 
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موردتوجــه دولــت قــرار دارد. افزایــش 1/2 میلیــون تــن در حوزه هــای صیــد و صیــادی در 

آب هــای داخلــی و آبزی پــروری آب های شــیرین تنهــا ازطریق افزایش بهــره وری ضمن حفظ 

منابع موجود و در حوزه های آبزی پروری دریایی و صیادی در آب های فراساحلی نیز ازطریق 

توسعه منابع موجود امکان پذیر خواهد بود.

3-2-1-2- 1- پرورش ماهی در قفس

 پرورش 
ً
آب هــای ســرزمینی کشــور از ظرفیــت باالیی جهت توســعه آبزی پروری خصوصــا

ماهی در قفس برخوردار است و در صورت استقرار قفس ها در مناطق دور از ساحل می توان 

ظرفیــت فعلــی را افزایــش داد. بنابراین، پــرورش ماهی در قفس طی دو دهــه اخیر به عنوان 

یکــی از مهم تریــن فرصت هــای توســعه آبزی پــروری در کشــور مورِدتأکیــد قرار گرفته اســت. 

به طور کلی، گونه های بومی قابل پرورش در آب های ساحلی جنوب و شمال کشور، مناطق 

پناهگاهی مانند جزایر قشــم، کیش و خوریات به عنوان مکان های مناســب برای راه اندازی 

ع پرورش ماهیان دریایی در قفس و بخش های خصوصی عالقه مند به ســرمایه گذاری  مزار

در زمینه توسعه صنایع آبزی پروری از مزایای کشور در این حوزه به شمار می آیند.

شــایان ذکر اســت فرصت های ســرمایه گذاری قابل توجهی در قالب اعطای تســهیالت 

آبزی پــروری  توســعه  ح  طــر بزرگ تریــن  اجــرای  جهــت  مســتقیم  ســرمایه گذاری  و  بانکــی 

کشــور شــامل تولیــد 400 هــزار تــن ماهیــان دریایی در قفــس وجــود دارد. نتایــج حاصله از 

ظرفیت ســنجی و مکان یابــی پهنه های مناســب بیانگر ظرفیت توســعه پــرورش ماهی در 

ح را می توان طی همکاری با  قفس تا سطح 4،600 هزار تن در سال است )جدول 7(. این طر

شــرکت های خارجی و با حداقل ریســک به صورت جامع در تمام حلقه های زنجیره تأمین و 

به طور مســتقل در یکی از جزایر مســتقر در منطقه خلیج فارس و یا شهرک های صنعتی در 

استان های ساحلی کشور اجرا نمود.
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��جدول�7:   ���ظرفیت�تولید�ماهی�در�قفس�مطابق�با�مطالعات�مهندسان�مشاور�داخلی�و�نظارت�شرکت�های�
معتبر�نروژی��

منطقه
ظرفیت اولیه 
REFA توسط

)هزار تن(

ظرفیت تکمیلی 
ین داخلی و خارجی(  )مشاور

)هزار تن(

یزی با اهداف  برنامه ر
برنامه ششم

)هزار تن(

یزی با  برنامه ر
اهداف افق 1404

)هزار تن(

440100094172دریای خزر

170160066163خلیج فارس

30020004065دریای عمان

ع 9104600200400مجمو

ح صورت گرفته اســت که در ادامه  به طــور کلــی، اقدامات متعددی جهت اجرای این طر

به برخی از آن ها پرداخته می شود:

، شناســایی بیش از یــک  میلیون     انجــام اقدامــات الزم جهت تســهیل صــدور مجوز

درخواست مجوز و صدور 165 پروانه تأسیس و 12 فقره پروانه بهره برداری؛

هماهنگی الزم با سازمان های حفاظت از محیط زیست و سازمان بنادر و دریانوردی    

جهت تصویب و تأیید مکان های استقرار قفس؛

، 27 سایت در استان هرمزگان،     شناسایی 17 سایت پشتیبان در سواحل دریای خزر

، 7 سایت در استان سیســتان و بلوچستان و 2 سایت در  10 ســایت در اســتان بوشــهر

استان خوزستان؛

تأســیس 48 شــهرک صنعتــی شــیالتی در پس کرانــه ســایت های     دریافــت مجــوز 

پشتیبان از شرکت شهرک های کشاورزی؛

انعقــاد تفاهم نامــه همــکاری بــا معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری جهت    

اجــرای 7 پــروژه پایلــوت پــرورش ماهــی در قفــس توســط شــرکت های تعاونــی صیادی 

)منتخب استان های ساحلی(؛ و
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    . ح های موردنظر هماهنگی با بنیاد برکت جهت اجرای طر

الزامات مالی برای تحقق اهداف مبنی بر تولید 400 هزار تن ماهیان دریایی در قفس    

شامل موارد زیر است:

تخصیــص و اعطای تســهیالت بانکی طی یك فرآیند 5 ســاله به میــزان 15700 میلیارد    

(؛ تومان )معادل 580 میلیون دالر

؛ و    تخصیص 320 میلیون دالر ارز

ح معــادل 900 میلیون دالر طی یك فرآیند     تأمیــن هزینــه موردنیاز برای اجرای این طر

.) 5 ساله )ساالنه 180 میلیون دالر

3-2-1-2- 2- صید و صیادی در آب های دور

ایــران از 730 هــزار تــن ظرفیــت صیــادی در ســال برخوردار اســت کــه از ایــن میان، 40 

، 490 هزار تن بــه آب های جنوب و 200 هــزار تن به آب های  هــزار تــن بــه منطقه دریای خــزر

 منطقــه اقیانــوس هند تعلــق دارد. ایران برای توســعه صیادی آب های دور 
ً
دور خصوصــا

و فراســرزمینی کشــور ازطریــق عقــد تفاهم نامه با کشــورهای دیگری نظیر ماداگاســکار و 

یــا توســعه صیــادی در منطقه اقیانــوس هنــد در حوزه هایی نظیر صیــادی به روش صید 

قــالب طویــل1 و صید محاصره ای2 ماهیان تــن برنامه ریزی کرده اســت. اگرچه ایران مجوز 

حضــور 15 کشــتی مخصوص صیــد محاصره ای و 30 فروند شــناور مخصــوص صید قالب 

طویــل را از کمیســیون تــن ماهیــان اقیانــوس هنــد )IOTC(3 جهــت صیــادی در آب هــای 

اقیانوس هند تا پایان ســال جاری دریافت کرده اســت، اما این کشــور فاقد کشــتی قالب 

طویل اســت و تنها مالک 5 کشــتی مخصوص صید محاصره ای است.

1.  Long Line
2.  Purse Seine 
3.  Indian Ocean Tuna Commission 
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توســعه بنــادر صیــادی کوچــک و تجهیز نــاوگان صیــادی آب های داخلی بــه روش های 

نوین ماهیگیری از دیگر حوزه های توسعه صید و صیادی در کشور محسوب می شود.

3-2-1-3- فرصت های سرمایه گذاری چین در بخش آبزیان

به دنبال جلســات برگزارشــده بین اتحادیــه تولید و تجارت آبزیان ایــران و اتاق بازرگانی 

ایران و چین، همکاری در حوزه شیالت میان دو کشور در قالب دو بند زیر در برنامه جامع 

همکاری ایران و چین لحاظ شده است:

ترغیب شــرکت های چینی به ســرمایه گذاری جهت گسترش همکاری های تولیدی-   

تجاری در زمینه شیالت و آبزی پروری و انتقال فناوری های مرتبط؛ و

تسهیل روند صادرات محصوالت شیالتی با مشارکت سرمایه گذاران چینی.    

توســعه کشــت دریایــی فراســرزمینی چین به منظــور تأمین کســری تولید این کشــور 

تــی اجتناب ناپذیــر به نظــر می رســد. همان طور  بــه میــزان 6 الــی 18 میلیــون تــن در دهــه آ

ج از کشــور در حوزه های  کــه پیش تــر بیان شــد، مقامــات چینی بر ســرمایه گذاری در خــار

کشــاورزی و شــیالت تحــت ابتــکار یــک کمربند-یــک راه به عنــوان یــک اولویــت جدیــد 

سیاست خارجی کشور همواره تأکید نموده اند. اگرچه تعدادی از کارشناسان درباره این 

راهبرد با تردید مواجه هستند، ولی عملکرد چین در حوزه کشورهای آفریقایی و آسیایی 

نشــان می دهد که این نوع همکاری ها همواره با حداقل ریســک همراه بوده است ]59[. 

ریســک های سرمایه گذاری مواردی شــامل بیماری ها، بحران های آب و هوایی، نوسانات 

بازار و بی ثباتی سیاســت گذاری و نظایر آن  را شــامل می  شــوند. بنابراین در صورت اتخاذ 

سیاســت  های مؤثــر جهــت حل این مســائل، امکان جــذب ســرمایه گذاران خصوصی در 

کشــور تا حد زیادی افزایش می یابد ]60[.
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شــرکت های چینــی در حوزه هــای آبزی پــروری آب هــای شــیرین و صیــادی در آب هــای 

داخلــی در قالــب انتقــال دانــش فنــی و در حوزه هــای آبزی پــروری دریایــی و صیــادی در 

آب های دور در قالب توســعه منابع موجود می توانند ســرمایه گذاری کنند.

حــوزه  در  فنــاوری  و  فنــی  دانــش  توســعه  جهــت  چیــن  جدیــد  راهبــرد  بــه  توجــه  بــا 

آبزی پــروری می تــوان گفــت همکاری در زمینه پــرورش میگو، جلبک هــای دریایی و ماهی 

خاویار ازطریق به کارگیری روش های فناورانه نظیر سیســتم مداربســته پرورش ماهی در 

مقیاس صنعتی، تولید مشــترک ماهی و برنج، شــیالت جذب کربن و تأســیس مشــترک 

پارک هــای صنعتــی شــیالت بــا ماهیــت گردشــگری و زیســت محیطی مشــابه پــارک پرچم 

خ در منطقه شاندونگ مورِدتأکید قرار دارد. ســر

در حــوزه آبزی پــروری دریایــی نیــز می تــوان در زمینــه توســعه منابــع دریایــی ازطریــق 

ح های توســعه انواع تخم خیار دریایی نظیر خیار دریایی یشــم ســفید و پرورش ماهی  طر

در قفــس در آب هــای بــا عمــق متوســط و عمیــق ســرمایه گذاری کــرد. ســاخت مشــترک 

کشــتی های هوشــمند آبزی پــروری دور از ســاحل نیــز ازجملــه حوزه هــای موردنظر جهت 

سرمایه گذاری است.

چیــن بــا برخــورداری از بزرگ تریــن نــاوگان صیــادی آب هــای دور )DWF(1 در جهــان 

هرگونــه  از  قبــل  البتــه  اســت.  دور  آب هــای  در  صیــادی  بــرای  الزم  ظرفیت هــای  دارای 

اقدامی باید مشــکل موجود در ارتباط با صید کشــتی های چین در منطقه دریای عمان 

برطرف گردد. براســاس اظهارنظر مســئولین شــیالت، صیادی به صورت قانونی از منابع 

مشــترک فانــوس ماهیــان در منطقــه دریــای عمــان بــا مشــارکت شــرکت های چینــی و 

ایرانی صورت می گیرد.

1.  Distance Water Fleet 
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کشــور چیــن تنها با اســتفاده از کشــتی های قالب  طویــل به صیــادی در اقیانوس هند 

می پــردازد. دزدی دریایــی یکــی از عوامل عدم تمایــل حضور صیادان چینــی در این منطقه 

، 88 فروند کشتی قالب  طویل چین در حوزه  در ســال های قبل بوده اســت. در حال حاضر

اقیانــوس هنــد وجــود دارنــد ]61[. بــا توجــه بــه این کــه ایــران دارای مجــوز حضــور 30 فروند 

شــناور مخصــوص صید قالب طویل را داراســت، همــکاری در این زمینه ازطریق تأســیس 

شرکت های مشترک امکان پذیر است.

تجهیــز 32 مرکــز تخلیه صید کوچک تحت عنوان بنادر مردمی ازطریق عقد قراردادهای 

ساخت، بهره برداری و انتقال، تجهیز ناوگان صیادی کشور به روش های صید قالب طویل، 

ســاخت کشــتی های پرســاینر و انــواع دیگر کشــتی های صیــادی موردنیــاز در کارخانه های 

کشتی ســازی کشــور با همکاری چین در زمینه اعطای تســهیالت بانکی از دیگر حوزه های 

همکاری در بخش صیادی است.

با توجه به تجربه حاصله طی مذاکرات قبلی میان مسئوالن شیالت ایران و چین می توان 

گفــت که کشــور چین به عنــوان دومین اقتصــاد دنیا همــواره به دنبال ســرمایه گذاری های 

کالن در حوزه شــیالت کشــور و تأســیس زنجیره کامل تأمین محصوالت شیالتی در قالب 

شهرک های شیالتی بوده است. در چنین شرایطی، همکاری ازطریق سرمایه گذاری مشترک 

به عنوان بهترین گزینه توصیه می شود.

یایی 3-2-2- زنجیره تأمین تجارت در

زنجیــره تأمیــن تجارت دریایی متشــکل از بخش هــای کشــتیرانی، فعالیت های بندری، 

ســاخت و تعمیر کشــتی و ســاخت تجهیزات دریایی اســت. مطالعات صورت گرفته نشان 

می دهنــد رشــد ارزش افزوده در این بخش ها در ســال های 2030-2010 به ترتیــب برابر با 1/8، 

4/58، 2/93 و 2/93 درصد خواهد بود ]55[.
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بایــد توجه داشــت کــه ارزش افزوده کشــتیرانی کروز در محاســبات فــوق در نظر گرفته 

نشده اســت و به دلیِل اهمیت اقتصادی آن، در ســرفصل جداگانه ای با عنوان گردشــگری 

دریایــی لحاظ شده اســت. اگرچه حمل ونقــل دریایی محصوالت نفتی، بنــادر نفتی، صنایع 

ســاخت و تعمیر کشــتی و تجهیزات فراورده های نفتی در محاسبات فوق اعمال شده اند، 

ولی در این گزارش به آن ها پرداخته نشده اســت و ضروری اســت در مطالعات جداگانه ای 

ذیل سرفصل زنجیره تأمین انرژی های فسیلی دریایی موردبررسی قرار گیرند.

3-2-2-1- بخش کشتیرانی

، 90 درصــد از حمل ونقــل جهانــی به دلیــِل عواملــی نظیر هزینــه پایین  در حــال حاضــر

و ایمنــی بــاال ازطریــق دریا صــورت می گیرد و این روند در ســال های آتی نیــز ادامه خواهد 

داشــت. ارزش افزوده کشــتیرانی در سال 2010 حدود 83 میلیارد دالر و تعداد افراد شاغل 

در ایــن بخــش حــدود 1/2 میلیون نفر بوده اســت. گفتنی اســت توســعه تجــارت دریایی 

به دلیــِل رونــق تجــارت شــرق دور در مســیرهای تجــارت بیــن شــرق دور و اقیانوســیه، 

شــرق دور و آمریکای التین، شــرق دور و اروپا و شــرق دور و خاورمیانه منجر به افزایش 

ارزش افــزوده بــه 118 میلیــارد دالر و تعــداد شــاغلین بــه 1/5 میلیــون نفــر در ســال 2030 

خواهد شد ]55[. 

تجــارت جهانــی دریایــی همــواره متناســب با نوســانات رشــد اقتصــاد جهانــی در تغییر 

بوده اســت. حجم تجارت دریایی در ســال 2019 بالغ  بر 11 میلیارد تن بوده اســت، اما شــیوع 

کرونا به همراه تداوم جنگ تجاری آمریکا با سایر کشورها موجب شده است تجارت جهانی 

و به ویــژه تجــارت دریایــی بــا افت 3/8 درصدی در ســال 2020 نســبت به ســال قبــل مواجه 

شــود. پیش بینی هــا حاکی از این واقعیت هســتند کــه تجارت دریایی جهان در ســال های 

آتی دوباره احیا شده و رشد 4/2 درصدی را تجربه خواهد کرد ) نمودار 12( ]62[.
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�12:   ���روند�توسعه�تجارت�دریایی�در�مقایسه�با�نوسانات�تولید�ناخالص�داخلی�جهانی�� ���نمودار

شــایان ذکر اســت نــاوگان ملی یونان بــه ارزش 105 میلیارد دالر در مقــام اول و ناوگان 

90 میلیــارد دالر در مقام هــای دوم و ســوم  و   94 بــه ارزش  به ترتیــب  و چیــن  ژاپــن  ملــی 

باارزش تریــن ناوگان های جهان قرار دارند ]63[. به عالوه، بزرگ ترین ناوگان دریایی جهان 

ازنظــر ظرفیــت حمــل بار به کشــور یونان اختصــاص دارد. یونــان با 4648 فروند کشــتی و 

363 میلیــون تــن ظرفیــت حمل بــار در مقام اول، ژاپــن با ظرفیت حمل بــار 233 میلیون 

تن در رتبه دوم و چین با 228 میلیون تن ظرفیت حمل بار در رتبه سوم قرار دارند و پس 

، هنگ کنگ، آلمــان، کره جنوبی، نروژ و برمــودا رتبه های  از آن هــا نیــز کشــورهای ســنگاپور

چهارم تا دهم را به خود اختصاص داده اند. منطقه آسیا-اقیانوسیه بیشترین سهم را در 

خ رشــد مرکب 4/1 درصدی  تجارت دریایی در ســال 2020 داشــته و پیش بینی می شــود با نر

حمل ونقــل دریایــی طــی ســال های 2026-2021 همــراه گــردد ]64[. رشــد صنایــع مختلــف، 

انعقــاد موافقت نامه هــای تجــاری جدیــد، بهبــود زیرســاخت های بنــادر دریایــی، افزایــش 

پیشــرفت های فناورانه به همراه بســیاری موارد دیگر از عوامل مهم رشــد تجارت دریایی 

در این منطقه به شــمار می آیند )نمودار 13(.
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���نمودار�13:    ���توزیع�تجارت�دریایی�بین�المللی�براساس�منطقه�جغرافیایی��

3-2-2-1- 1- کشتیرانی ایران

کشتیرانی ایران با حمل حدود 90 درصد از وزن کل کاالهای صادراتی و وارداتی و 60 درصد 

از ارزش کل تجارت کشــور از اهمیت راهبردی برخوردار اســت. کنفرانس تجارت و توســعه 

ملــل متحــد )آنکتاد(1 اظهار داشــت نــاوگان بزرگ حمل ونقــل دریایی به یکــی از مهم ترین 

ابزار هــای ایــران برای مقاومــت در برابر تحریم های آمریکا تبدیل  شــده و به این دلیل، این 

بخش همواره در صدِر ســخت ترین تحریم های آمریکا قرار گرفته اســت. صنایع کشــتیرانی 

ایران در سال 1346 تأسیس شده است و متشکل از شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی، 

بخش خصوصی و ناوگان ســنتی اســت. ظرفیت ناوگان حمل ونقل بین المللی ایران از 42 

فروند کشتی با ظرفیت 525 هزار تن در سال 1356 به 227 نوع کشتی  با ظرفیت 18 میلیون 

تن افزایش  یافته است و مقام 21 را در بین کشورهای جهان از آن خود نموده است ]65[. 

شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران   

شــرکت کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران بــا ناوگانــی متشــکل از 150 فرونــد انــواع 

مختلف کشتی های تجاری با ظرفیت کل 5/3 میلیون تن دارای جایگاه ویژه ای در منطقه 

1.  United Nations Conference on Trade and Development )UNCTAD(

آمریکاي شمالی

آمریکاي جنوبی
اروپا

اقیانوسیه-آسیا

سایر نقاط جهان
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خاورمیانه و شــبه قاره هند اســت. کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران با برخورداری از 7000 

نیــروی کار و ظرفیــت حمــل ســالیانه 13/5 میلیون تن توانسته اســت رتبــه چهاردهم را در 

بیــن بزرگ تریــن شــرکت های کشــتیرانی دنیا به خــود اختصاص دهــد ]66[. این شــرکت با 

حفــظ رتبه اول حمل ونقل کشــور از نظر شــاخص درآمد ســازمان مدیریــت صنعتی موفق 

بــه اخــذ رتبــه بیســت و ششــم در کشــور شده اســت. در برنامه ششــم توســعه اقتصادی 

کشــور مقــرر شده اســت ظرفیت ناوگان با رشــد 45 درصدی بــه 20/5 میلیون تــن و تعداد 

کشتی های اقیانوس پیما به 134 فروند افزایش یابد ]67[. 

سهم کل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران از حمل ونقل کاال به بنادر کشور برابر با 20 

درصد اســت و در این میان ســهم کشــتیرانی در بنادر جنوبی 19 درصد و در بنادر شــمالی 

27 درصد اســت. درآمد های عملیاتی در تلفیق صورت گرفته برابر با 12 هزار میلیارد تومان 

، ســود ناخالص ثبت شده برابر با 2200 میلیارد تومان و سود خالص  اســت. به بیان دقیق تر

کسب شــده برابر با 366 میلیارد تومان اســت. به روزرسانی تدریجی ناوگان با توجه به سن 

16 ســاله آن و تأمیــن و ســاخت شــناورها توســط صنایع داخلــی ازجملــه اولویت های مهم 

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران به شمار می آیند.

حجــم کاالهــای وارداتی در بنادر شــمالی کشــور در ســال 1399 برابر بــا 3/9 میلیون تن 

بوده اســت کــه 23 درصــد نســبت به ســال قبل کاهش یافته اســت. شــرکت کشــتیرانی با 

ظرفیــت حمــل حــدود 1 میلیــون تــن توانسته اســت 27 درصد از ســهم این بــازار را به خود 

اختصاص دهد. به همین ترتیب، حجم صادرات کاال در بنادر شــمالی کشــور در سال 1399 

برابــر بــا 890 هــزار تــن بوده اســت که نســبت به ســال قبــل 18 درصــد کاهش یافته اســت. 

شــرکت کشــتیرانی با ظرفیت حمل 457 هزار تن توانسته است 51 درصد از سهام این بازار 

را به خود اختصاص دهد )جدول 8( ]68[. 
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���جدول�8:    ��سهم�گروه�کشتیرانی�جمهوری�اسالمی�ایران�در�تجارت�دریایی�کشور���

کاالی غیرنفتی در بنادر شمالی سال گزارشرویه حمل
کشور )تن(

میزان حمل توسط شرکت 
یای خزر )تن( کشتیرانی در

سهم از بازار 
)درصد(

واردات
13985,131,3701,134,591%22

13993,934,1481,042,938%27

صادرات
13981,083,745563,870%52

1399890,484457,072%51

ع مجمو
13986,214,8451,698,461%27

13994,824,6331,500,010%31

کشتیرانی دریای خزر   

اهمیــت تجــارت دریایــی خــزر نــزد مســئولین کشــور بــا توجه بــه مــرز مشــترک دریایی 

ایران با چهار کشــور حوزه دریای خزر شــامل ترکمنســتان، قزاقســتان، روسیه و آذربایجان 

به طور چشــمگیری افزایش یافته اســت. به ویژه، امضای کنوانســیون حقوقی دریای خزر و 

توافقنامه تجارت ترجیحی با کشــورهای عضو اتحادیه اوراســیا و همچنین پیوســتن ایران 

بــه ســازمان همــکاری شــانگهای و حضــور دو کشــور حــوزه خلیج فــارس شــامل روســیه و 

قزاقســتان در این تشــکل ها مزید بر علت بوده اســت ]69[. ارتباط بین بنادر شمال کشور 

، امیرآبــاد، انزلــی، آســتارا بــا ظرفیت مجمــوع 30 میلیــون تن با  نظیــر بنــادر ترکمــن، نوشــهر

بنادر آتیاراو1 و اکتاو2 در کشــور قزاقســتان، بندر ترکمن باشــی در کشــور ترکمنستان، بنادر 

آســتارا خان و ماخاچقلعه3 در روســیه و بندر باکو در آذربایجان می تواند موجب شکوفایی 

تجــارت دریــای خزر با حداقل فشــارهای بین المللی و برقراری ارتباط زمینی ایران از شــرق با 

کشــورهای آســیای میانه و از غرب با اروپا و ارتباط دریایی ازطریق ولگا و ولگا-دن با دریای 

1.  Atyrau
2.  Aktau
3.  Makhachkala
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سیاه و بالتیک شود. کریدور شمال جنوب برقراری چنین ارتباطی را برای کشورهای جنوب 

غربی آسیا فراهم می نماید.

ظرفیت موجود بنادر شــمالی کشــور حدود 30 میلیون تن اســت. میزان بهره برداری در 

زمــان شــکوفایی نیز حدود 11 میلیون تن بــوده که البته در حال حاضر به حدود 7 میلیون 

، حدود 15  تــن کاهــش  یافته اســت. با در نظــر گرفتن نیاز بــه 30 درصــد ظرفیت خالی بنــادر

میلیــون تــن ظرفیت بنادر شــمال کشــور می تواند در توســعه کشــتیرانی دریای خــزر به کار 

ح ها و پروژه های توسعه ای در دست اجرا در بنادر شمالی کشور  گرفته شود. با توجه به طر

)اعــم از بنــادر تحت مالکیــت ســازمان بنادر و دریانــوردی و بنادر مربوط به ســایر بخش ها 

نظیــر کاســپین، آســتارا و ...(، ظرفیــت بنــادر شــمالی کشــور در ســال های آتی بــه حدود 50 

میلیــون تــن خواهــد رســید. از ایــن رو، بــا توجه بــه ظرفیت های مازاد بنادر شــمالی کشــور 

می تــوان نســبت بــه ایجاد و توســعه خطوط دریایی مســتقیم میــان بنادر شــمالی ایران با 

بنادر روسیه اقدام کرد و بدین ترتیب، امکان رابطه مستقیم حمل ونقل میان دو کشور را 

بدون نیاز به کشور ثالث فراهم آورد.

شــایان ذکر اســت روســیه دارای 1130 کشــتی تجــاری، ایــران 131 و آذربایجان 86 کشــتی 

تجاری بوده و کشورهای ترکمنستان و قزاقستان فاقد توان رقابتی در این حوزه می باشند. 

محدودیت ظرفیت ناوگان دریایی ایران در خزر از دالیل اصلی عدم توسعه یافتگی تجارت 

دریایــی در ایــن منطقه راهبردی اســت. بدین معنا که محدودیت کشــتی ها و شــناورهای 

رو-رو در دریای خزر که بتواند اطمینان صاحبان کاال را از ســرعت و زمان انتقال محموالت 

فراهــم نمایــد باعث کاهــش تمایل تجار به اســتفاده از ظرفیت های بنادر شــمالی گردیده 

، اتــکا بــه حمل ونقــل زمینــی )مســیر جمهــوری آذربایجــان( بــرای ارتباط با  و از ســوی دیگــر

روســیه افزایــش یافته اســت. توســعه تجــارت دریــای خــزر نیازمنــد کشــتی های بــا ظرفیت 
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 شــامل 
ً
5000 تــن اســت. به عــالوه، صــادرات ایران به کشــورهای حوزه آســیای میانه عمدتا

کاالهای فاسدشــدنی کشاورزی نظیر خرما، کشمش، کیوی و صیفی جات است و بنابراین 

کانتینرهــای یخچــال دار موردنیــاز خواهنــد بــود. همچنین به دلیِل مشــکالت ایجادشــده 

توســط کشــور ترکمنســتان و ناامنی های اخیر در کشور افغانســتان، ورود کشتی های نوع 

رو-رو بــه دریــای خــزر به عنــوان راه ارتباطی جایگزین این کشــورها بــرای ورود کامیون ها به 

حــوزه کشــورهای آســیای میانه ضروری اســت و در ســال های اخیر مذاکراتــی در این زمینه 

مابیــن بخش خصوصی و ســازمان بنــادر و دریانوردی صورت گرفته اســت. ترانزیت کاال به 

بنادر قزاقســتان و ســپس حمل ازطریق خشــکی به کشورهای قرقیزســتان و ازبکستان و 

همچنین، ترانزیت غالت کشــورهای آســیای میانه ازطریق بندر امام خمینی به کشــورهای 

آســیایی و آفریقایی به عنوان یکی از دیگر زمینه های توســعه تجارت دریای خزر با استقبال 

بخش خصوصی مواجه گردیده است.

برقــراری خطوط مســافربری مابین بنــادر حوزه دریای خزر از فرصت هــای مغفول مانده 

دریانوردی در حوزه دریای خزر اســت. به عنــوان نمونه می توان به فرصت راه اندازی خطوط 

مســافربری دریایــی مابیــن بنــدر انزلی و آســتارا خان ازطریق کشــتی های پرســرعت و ایمن 

، حمل مســافر ازطریق پرواز رشــت-مهرآباد، انتقــال به فرودگاه  اشــاره کــرد. در حال حاضر

امــام، پــرواز به مســکو و ســپس پرواز بــه آســتاراخان صورت می گیــرد. در چنین شــرایطی، 

راه انــدازی این مســیر دریایی توســط دولت به دلیــِل صرفه جویی در زمان و هزینه مســلما 

مورداســتقبال قــرار خواهــد گرفت. به نظر می رســد بخش خصوصی کشــور در حوزه حمل 

مســافر دریای خزر هنوز به نتیجه گیری الزم نرســیده و ضروری است اقدامات اولیه توسط 

دولت جهت تشــویق شــرکت های کشــتیرانی به ورود به این حوزه صورت گیرد. موفقیت 

چنین اقداماتی قباًل در حوزه فعالیت های بندری در کشور تجربه  شده است. گفتنی است 
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زیرساخت های بندری الزم در این زمینه نظیر پایانه های مسافربری در بنادر نوشهر و انزلی 

موجود است و در بندر چمخاله در دست احداث است. در راستای توسعه مسافرت های 

دریایــی، ســازمان بنــادر و دریانــوردی نیــز آمادگــی خــود را ازطریــق اعمــال سیاســت های 

آزادسازی تعرفه ها و اعطای 100 درصد وام اعالم نموده است.

کشتیرانی در حوزه خلیج فارس و دریای عمان   

، تجارت دریایی بین بنادر جنوبی و کشورهای حاشیه خلیج فارس توسط  در حال حاضر

نــاوگان ســنتی در حجم کم و باکیفیت پاییــن صورت می گیرد. جایگزینی بخشــی از ناوگان 

سنتی )ضمن حفظ بخش کهن لنج سازی( با کشتی های پیشرفته گام مهمی جهت بهبود 

کیفیت تجارت دریایی حوزه خلیج فارس محسوب می شود.

قسمت اعظم صادرات ایران به مقصد عراق ازطریق بندر خرمشهر و بندر آبادان واقع 

در اروندرود انجام می شــود )تصویر 4(. براســاس آمار گمرک، حجم صادرات ایران به عراق 

در 10 ماهه نخســت ســال 1399 بالغ بر 22 میلیون تن باارزش 6/3 میلیارد دالر بوده اســت. 

به گفتــه معاون ســازمان منطقه آزاد اروند، بالغ بر 3/6 میلیــون تن صادرات کاالی غیرنفتی 

بــه ارزش 0/8 میلیــارد دالر از بنادر آبادان و خرمشــهر و مرز بین المللی شــلمچه در منطقه 

آزاد اروند در 6 ماهه نخســت ســال گذشــته ثبت  شده اســت. آمار مذکور بدین معناست 

که در ســال گذشــته حدود 16 درصد ارزشــی و 20 درصد وزنی صادرات ایران به عراق ازطریق 

دو بنــدر ایرانــی مســتقر در اروندکنــار انجــام شده اســت، درحالی کــه براســاس برنامه ریزی 

صورت گرفته در ســال 1390، درآمد فعالیت های بندری-دریایی جمهوری اســالمی ایران در 

ارتباط با کشور عراق 3 میلیارد دالر در نظر گرفته  شده است. 

الیروبــی رودخانــه ارونــد جهــت افزایــش ظرفیــت کشــتی های قابــل تــردد از 5000 تن به 

ظرفیت هــای بــاالی 25 هزار تن در دســتورکار مســئولین کشــور قــرار گرفته اســت. به عالوه، 
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ح راه آهن شلمچه در راستای توسعه کشتیرانی در این حوزه باید با جدیت بیشتری  اجرای طر

پیگیری شود. براساس تخمین کارشناسان حمل ونقل، حجم تجارت پیش بینی شده برای 

مسیر ریلی شلمچه-بصره در حدود 3 میلیون تن در سال است ]70[.

���تصویر�4:   ����مسیر�توسعه�تجارت�دریایی�با�کشور�عراق�ازطریق�الیروبی�اروندکنار����

توســعه ترانزیــت دریایــی میــان دو کشــور ایــران و ســوریه بــا راه انــدازی خط کشــتیرانی 

مســتقیم ماهیانــه بیــن بندرعبــاس و بندر الذقیه تقویت یافته اســت. شــایان ذکر اســت 

ارســال کاال از ایــن مســیر بالغ بــر 20 روز به طــول می انجامــد و بدین ترتیــب، کاالهایی مانند 

محصــوالت کشــاورزی کــه نقطه قوت تجارت ایران اســت را نمی توان از این مســیر ارســال 

کرد. همچنین از گذشــته تاکنون، کشــتی های ایرانی عازم سوریه با معضالت امنیتی ناشی 

از تهدیدات رژیم اشــغالگر قدس مواجه بوده اند. به عنوان مثال، کشــتی »ایران شــهرکرد« 

در اسفندماه سال 1399 در این مسیر هدف حمله قرار گرفت.

توســعه ترانزیــت کاال ازطریــق بنــادر جنــوب کشــور بــه حــوزه کشــورهای آســیای میانه 

از دیگــر فرصت هــای توســعه کشــتیرانی در حــوزه آب هــای جنوب کشــور به شــمار می آید. 
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ترانزیت کاال می تواند از طریق کریدور شمال جنوب و بنادر شمال کشور و یا ازطریق ارتباط 

ریلی به کشــورهای همسایه نظیر افغانســتان صورت گیرد. اعالم آمادگی کشور بنگالدش 

به عنوان دومین کشــور تولیدکننده پوشــاک در آســیا برای تأســیس کارخانــه تولید پارچه 

در بنــدر امیرآبــاد و همچنیــن اظهار تمایل کشــور کنیا جهت ســاخت ســوله های غالت در 

بندر امام خمینی ازجمله فرصت های توســعه خطوط کشــتیرانی در آب های جنوب کشــور 

محسوب می شود.

توســعه ظرفیــت بنــدر شــهید بهشــتی در فــاز دوم بــه 8/5 میلیــون تــن و همچنیــن، 

پیش بینی توســعه ظرفیت این بندر به 77 میلیون تن با مشــارکت کشــور هند به منظور 

دسترســی این کشــور به بازار افغانســتان و کشــورهای آســیای میانه، در کنار توسعه بندر 

ح اتصــال ریلی بین دو بندر به طــول 170 کیلومتر و امکان اتصــال دو بندر فوق  گــوادر و طــر

بــه جــاده ابریشــم دریایــی، فرصت هــای بســیار مناســبی را برای توســعه بخش کشــتیرانی 

بین المللــی در ایــن منطقه از کشــور فراهــم نموده اســت. شــی  جین پینگ-رئیس جمهور 

چین-طــی بازدیــد خــود از پاکســتان در ســال 1394 آمادگی چیــن را برای ســرمایه گذاری 46 

میلیــارد دالری به ویــژه در بنــدر گوادر و در اختیــار گرفتن مدیریت این منطقــه راهبردی در 

ح اقتصادی سین کیانگ گوادر اعالم نمود ]71[. چهارچوب طر

ادغــام شــرکت های کشــتیرانی بــا یکدیگــر به عنــوان راهبردی جهــت کاهــش هزینه ها 

و افزایــش قــدرت چانه زنــی در بــازار حمل ونقــل بین المللــی با اســتقبال روزافزونــی مواجه 

شده اســت و هم اکنــون، بیــش از 90 درصد از بازار حمل ونقل دریایــی کانتینر در اختیار 25 

شرکت برتر دنیا قرار دارد ]72[.

گروه کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران از شــرکت های مســتقلی تشــکیل شده است 

کــه مأموریت هــای مختلفــی دارنــد، ولی هــدف مبنی بر توســعه به طور مشــترک در اهداف 



  فصل سوم     ▪  مسیر توسعه اقتصاد دریا براساس ظرفیت های سرمایه گذاری در برنامه جامع همکاری ایران و چین .

107

راهبــردی تمــام ایــن شــرکت ها لحــاظ شده اســت )جــدول 9(. توســعه در بهتریــن شــرایط 

می توانــد ازطریــق ادغــام و تأســیس خطــوط جدیــد کشــتیرانی بــا ســرمایه گذاری مشــترک 

شرکت های خارجی محقق شود.

در حال حاضر ســفرهای بین المللی دریایی جهت حمل مســافر توســط شرکت والفجر 

ازطریــق خطوط بین بندر شــهید باهنر در بندرعباس و شــارجه در امــارات و همچنین بین 

بندرلنگــه در اســتان هرمــزگان و دبــی در امــارات و بیــن خرمشــهر در اســتان خوزســتان و 

کویت انجام می شــود. براساس گزارش هیئت مدیره، هدف این شرکت تنها حفظ جایگاه 

موجود است.

���جدول�9:  ���اهداف�راهبردی�گروه�کشتیرانی�جمهوری�اسالمی�ایران��

ف
دی

ر

درصد کل اهداف راهبردی اصلی شرکت در ارتباط با توسعهنام شرکت
واردات

درصد کل 
صادرات

حمل ونقل کانتینری1

از امکانــات بنــدر چابهــار در  اســتفاده حداکثــری 
، ایجاد قطب هــای منطقه ای  زمینــه حمل کانتینــر
در منطقه آســیا و اروپا، ایجــاد فضا در داخل بنادر 
برقــراری   ،T/S به صــورت  کانتینــر  دپــوی  جهــت 

خطوط مستقیم و حذف بنادر واسط

1618

1212توسعه ناوگان ازطریق خرید و یا اجاره کشتیحمل ونقل فله2

توســعه ناوگان در راستای توسعه بازارهای جدید کشتیرانی دریای خزر3
2751و افزایش ظرفیت

کشتیرانی والفجر4
 در منطقه 

ً
توســعه حمل ونقل کانتینری خصوصا

، متنوع  ســازی  عــراق، حفــظ جایــگاه بــار و مســافر
خدمات فراساحلی

--
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ف
دی

ر

درصد کل اهداف راهبردی اصلی شرکت در ارتباط با توسعهنام شرکت
واردات

درصد کل 
صادرات

حمل ونقل ترکیبی 5
کشتیرانی

دستگاه   100 و  محوره   4 واگن  دستگاه   100 خرید 
حمل ونقل  شــرکــت  تــأســیــس  لــبــه بــلــنــد،  واگــــن 
تــأســیــس شــرکــت  ــنـــدرعـــبـــاس،  بـ در  جـــــــاده ای 

حمل ونقل بین المللی کاال

--

بازاریابــی جهت ورود به بنادر هــدف جدید، خرید کشتیرانی کیش6
--شناورهای جدید، خرید شناور کانتینری

7
خدمات دریایی و 

مهندسی کشتیرانی 
قشم

ــاور  ــنـ ــد شـ ــ ــرونـ ــ ــــک فـ ــد یـ ــ ــری ــ ــی خ ــجـ ــنـ ــان سـ ــکـ امـ
سوخت رسان، توسعه فعالیت در بنادر شمالی و 
ج و 1 فروند کشتی تانکر جنوبی، خرید 2 فروند بار

--

کشتیرانی جنوب8

ح فعالیــت در بنــدر  امکان ســنجی و پیشــبرد طــر
خدماتی پارس، بندر چابهار و بنادر شــمالی ایران، 
امکان ســنجی ارائــه خدمــات در حــوزه ســیمان و 
پتروشــیمی در بنــدر امــام خمینی، انعقــاد قرارداد 
ساخت، بهره برداری و انتقال در بندر امام خمینی

--

اگرچــه خبــر مبنــی بر فراهم شــدن زمینــه فعالیت خط ســفرهای دریایی بین بوشــهر و 

قطر در شهریورماه سال 1398 توسط مسئولین سازمان بنادر و دریانوردی استان بوشهر 

اعــالم گردیــد، ولی در این مــورد تاکنون هیچ گونه  اقدام عملی صورت نگرفته اســت. به نظر 

می رســد این خط کشــتیرانی در صورت عدم تخصیص ســوخت یارانه ای با مشــکل توجیه 

-مســقط نیز پس از مدتــی فعالیت به دلیِل  اقتصادی مواجه شــود. خط کشــتیرانی چابهار

مشــکالت اقتصــادی متوقــف گردیــد. البتــه اقدامــات متعــددی جهــت راه انــدازی خطــوط 

کشــتیرانی حمل مســافر از بندر چابهار به بنادر دوبی و کراچی طی ســال های اخیر صورت 

گرفته است، ولی به نظر می رسد تا زمان حل مشکل اصلی تأمین سوخت یارانه ای، بخش 

خصوصی تمایلی برای ورود به این حوزه نشان ندهد.
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3-2-2-2 خدمات دریایی در حوزه خلیج فارس و دریای عمان

به طور کلی، خدمات دریایی فعالیت هایی نظیر الیروبی، هیدروگرافی، جستجو و نجات، 

یدک کشی و سوخت رسانی را شامل می شود. در این میان، فعالیت های سوخت رسانی و 

الیروبی از ظرفیت های سرمایه گذاری خارجی برخوردارند.

سوخت گیری و سوخت رسانی   

بانکرینــگ1 یــا ســوخت گیری و سوخت رســانی بــه عملیاتــی اطــالق می شــود کــه در آن 

ســوخت موردنیــاز موتورهــای اصلــی و کمکــی شــناورها در  یــک ایســتگاه ســاحلی تأمیــن 

می شــود. زنجیره تأمین این بخش از پاالیشــگاه و انبارهای نفت آغاز می شــود و در مرحله 

نهایــی زنجیــره تأمیــن، عملیــات سوخت رســانی ازطریــق اســکله های مخصــوص و یــا در 

لنگرگاه و دریا توســط شناورهای سوخت رســان برای کشتی ها انجام می شود. به طور کلی، 

کشــتی ها تمایــل بــه دریافت ســوخت از مراکــزی دارند که هم زمــان بتوانند ســایر نیازهای 

کشــتی نظیــر غــذا، آب شــیرین و در صورت نیاز تعمیــرات در محل، تأمیــن قطعات یدکی و 

تعویض پرسنل موردنیاز را نیز تأمین کنند.

ایران به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت کوره  باکیفیت محسوب می شود و با توجه 

به موقعیت جغرافیایی مناســب خود ازجمله دسترســی به سواحل شمالی خلیج فارس و 

( و تســلط بر موقعیت اســتراتژیک  دریای عمان با 1800 کیلومتر مرز آبی )با احتســاب جزایر

تنگــه هرمــز بــا تــردد ســالیانه حــدود 50 هــزار فرونــد کشــتی دارای موقعیت ممتــازی برای 

سوخت رسانی به کشتی ها است. با این وجود، ایران حدود 10 درصد از سهم بازار 7 میلیارد 

دالری ســاالنه منطقه را دربردارد و همچنان تا کســب جایگاه شایســته خود فاصله زیادی 

دارد. در همین راستا، دولت براساس بند ب ماده 48 از قانون برنامه ششم توسعه کشور 

1.  Bunkering
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موظف شده است سهم کشور از بازار سوخت رسانی به کشتی ها در منطقه خلیج فارس و 

دریای عمان را به پنجاه درصد تا پایان برنامه افزایش دهد.

 هم اکنون بندر فجیره پس از ســنگاپور بزرگ ترین عرضه کننده ســوخت به کشــتی ها 

در جهان محسوب می شود و این در حالی است که حدود 70 تا 80 درصد از سوخت نفت 

کوره فجیره توســط پاالیشــگاه های ایران تأمین می شــود. امیرنشــین قطر با برنامه ریزی و 

تجهیز بندر الفان قصد دارد بخش مهمی از بازار بانکرینگ خلیج فارس را به دســت گیرد. 

در پایانــه الفــان بــا توجــه به ســهولت ســوخت گیری و بارگیری ال ان جی، شــرایط مناســبی 

بدون تغییر مســیر برای کشــتی ها فراهم  اســت. پادشــاهی عمان با برنامه ریزی پیشرفته 

در بنــادر دغــم1 و صحــار2 قصــد دارد بخــش عمــده ای از بــازار بانکرینــگ منطقــه را به خود 

اختصــاص دهــد. ازآنجایی کــه بنادر فوق در دریــای عمان به لحاظ جغرافیایــی قبل از بندر 

فجیــره  امــارات قرارگرفته انــد، امــکان تصاحــب بخشــی از بازار فجیره توســط عمــان دور از 

دسترس نیست.

ح عملیات سوخت رســانی به کشــتی ها برای نخســتین بار  الزم به توضیح اســت که طر

در ســال 1377 در محدوده آب های جزیره قشــم و در منطقه ســلخ با اســتفاده از امکانات 

و شــناورهای سوخت رســان شــرکت گلوبــال انــرژی ســنگاپور آغــاز شــد. اما متأســفانه در 

ماه هــای آغازیــن به دلیــِل رقابــت ناســالم، مخالفــت، کارشــکنی و ترفندهــای شــرکت های 

ح با زیان متوقف شــد.  رقیــب عرضه کننده ســوخت در شیخ نشــین فجیره، اجــرای این طر

 در سال 1379 ازسرگرفته شد، ولی پس از 6 ماه فعالیت بار دیگر به دالیل 
ً
ح مجددا این طر

ح ملی بانکرینگ از نیمه دوم ســال 1385 با امکان  مشــابه متوقف گردید. مرحله جدید طر

سرمایه گذاری بخش غیردولتی در مجتمع بندری شهید رجایی در خلیج  فارس آغاز شد.

1.  Dugm
2.  Sohar
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پاالیشــگاه تولید فرآورده های نفتی و مخازن نگهداری نفت از الزامات اصلی در زنجیره 

تأمین سوخت رسانی بوده و مراکز سوخت رسانی تنها در در صورتی عملکرد موفقی دارند 

کــه در نزدیکــی پاالیشــگاه ها مســتقر باشــند. درواقع، نزدیکی بــه مراکز اصلی تــردد تجارت 

دریایی الزمه موفقیت مراکز سوخت رسانی است.

در راســتای اجــرای بنــد ب مــاده 48 قانون ششــم توســعه، بنــدر نفتی خلیج  فــارس در 

مجــاورت بنــدر شــهید رجایــی بــا ســرمایه گذاری 10 هــزار میلیــارد ریــال در ســال های اخیــر 

تأسیس شده است تا بدین ترتیب بتوان سهم ایران از بخش سوخت رسانی به کشتی ها 

در منطقــه خلیج فــارس را تــا ســطح 5/5 میلیون تن در ســال افزایش داد. ایــن بندر دارای 

440 هــزار مترمکعــب مخازن در حال بهره برداری و یک میلیون و 90 هزار مترمکعب مخازن 

درحال ســاخت اســت و از ایــن طریق، امکان عملیــات تخلیه و بارگیری انــواع فرآورده های 

، نفت ســفید، هیدروکربن، فورفورال و انواع  ، نفت کوره، قیر نفتــی ازقبیــل بنزین، نفــت گاز

روغن ها را فراهم آورده اســت. از ظرفیت اشاره شــده، 136 هزار مترمکعب مخزن نگهداری 

نفــت کــوره جهــت عملیــات بانکرینــگ مورداســتفاده قــرار می گیــرد. همچنیــن 1،330،000 

مترمکعــب مخــزن نگهداری فرآورده های نفتی در حال ســاخت می باشــد کــه از این مقدار 

790 هــزار مترمکعــب بــه مخــازن نگهــداری فرآورده هــای نفتــی جهــت عملیــات بانکرینگ 

تخصیــص داده  شده اســت. احداث اســکله های 20 هــزار و 100 هزار تنی و ایســتگاه تخلیه و 

تــی در این بندر اســت. امروزه، 3 شــرکت خصوصی در بخش  بارگیــری ریلــی از برنامه هــای آ

سوخت رســانی و 7 شــرکت خصوصــی در بخــش تخلیه، بارگیــری و نگهداری نفتــی در این 

بندر فعالیت دارند و با توجه به برنامه های توســعه ای مقرر شده اســت تعداد شرکت های 

نفتی مستقر در این بندر به بیش از 21 واحد افزایش یابد ]73[.
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در حال حاضر شرکت های سوخت رسان ایرانی در محدوده ترددی جنوبی جزیره الرک 

و جزیــره هرمــز فعالیــت دارنــد و 90 درصد از ســوخت موردنیــاز خود را از مخــازن موجود در 

بنــدر نفتــی خلیج فارس مســتقر در مجتمع بندری شــهید رجایی و 10 درصــد باقیمانده را از 

سایر مراکز تأمین می کنند.

تأمین ســوخت موردنیاز کشــتی ها در حال حاضر به مهم ترین موضوع جهت ورود به 

بــازار سوخت رســانی منطقــه تبدیل شده اســت. با توجه به الــزام کنوانســیون بین المللی 

 ) مارپول مبنی بر اســتفاده کشــتی ها از ســوخت کم ســولفور )حداکثر درصد 0/5 سولفور

از تاریــخ 11 دی 1398، عملیــات سوخت رســانی بــه کشــتی ها بــا چالــش روبرو شده اســت. 

. سی.  پاالیشــگاه شــازند تنها تولیدکننده ســوخت کم ســولفور در کشــور اســت و واحد آر

دی پاالیشــگاه مزبور قابلیت تأمین ســوخت ناوگان دریایی کشــور حداکثر تا ســقف 500 

هــزار تن در ســال را داراســت. حــال آنکه میزان مصرف ســوخت کشــتی های ایرانی حدود 

1/5 میلیون تن در ســال اســت. در ارتباط با توانایی کشور جهت تأمین سوخت موردنیاز 

کشــتی ها اظهارات متناقضی توسط مسئولین شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 

، شرایط تأمین سوخت  ح می شود ]74[. در حال حاضر نفتی و شرکت های کشتیرانی مطر

کشــتی های ایرانــی به گونــه ای اســت کــه نیمــی از ســوخت موردنیــاز شــرکت کشــتیرانی 

ج تأمیــن می شــود و مطابق مجــوز ســازمان بنــادر و دریانوردی،  جمهــوری اســالمی از خــار

کشــتی های فعــال در آب هــای داخلــی کشــور از رعایــت الــزام کنوانســیون مارپــول مرتبط 

با ســوخت کم ســولفور به صــورت موقتی معاف شــده اند. البته شــرکت ملــی نفت کش و 

پژوهشــگاه بخــش نفــت با همــکاری شــرکت های دانش بنیــان موفق به تولید ســوخت 

نفت کوره با میزان سولفور مجاز شده اند، اما برای تولید سوخت از این طریق 50 میلیون 

دالر سرمایه گذاری الزم است.
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اســتفاده کشــتی ها از سیستم های معروف به دستگاه پاک کننده اسکرابر1 برای حذف 

ح گــردد. البته هزینه  ســولفور از گازهــای خروجــی می تواند به عنــوان راه حل جایگزیــن مطر

نصــب ایــن دســتگاه با توجه بــه ظرفیت کشــتی برابر با 2 تــا 7 میلیون دالر اســت و نصب 

آن ها فقط در کشتی های با فناوری ساخت سال 2014 به بعد امکان پذیر است.

با توجه به سرمایه گذاری های صورت گرفته در بندر نفتی خلیج فارس در راستای اجرای 

مصوبــه برنامه ششــم توســعه اقتصادی مبنی بر کســب 50 درصد از ســهم بــازار منطقه و 

همچنین اهمیت راهبردی تأمین سوخت موردنیاز کشتی های حوزه خلیج فارس و دریای 

عمان، افزودن پاالیشگاه های جدید به چرخه تولید سوخت کم سولفور در کنار پاالیشگاه 

، شرایط الزم برای ورود شرکت های  شازند ضروری به نظر می رسد. در صورت تحقق این امر

خارجی به چرخه سوخت رسانی به کشتی های منطقه فراهم خواهد شد.

الیروبی   

الیروبی به عملیات استخراج یا جابه جایی خاک و سنگ در بستر دریا، رودخانه، بنادر و 

ســایر حوضچه های آبی اطالق می شود. فعالیت های الیروبی به طور معمول به دو صورت 

انجام می شود: الیروبی احداث که برای بار اول انجام می شود و الیروبی به منظور نگهداری 

کــه به دو شــکل موردی و منظم صــورت می گیرد. به طور کلی، ایجاد کانال دسترســی ایمن 

، ایجاد مســیر برای قرارگیــری کابل ها و خطــوط لوله در بســتر دریا، احیای  بیــن دریــا و بنــدر

زمیــن، محافظت ســاحلی پروژه های زیرســاختی، اســتخراج منابع کشــاورزی، الیروبی مواد 

معدنی و بهبود و بهسازی محیط زیست ازجمله اهداف اصلی الیروبی محسوب می شوند. 

رشــد بخــش الیروبی منوط به رشــد بخش تجارت دریایی، رشــد جمعیــت، افزایش نیاز به 

انرژی و رشد بخش گردشگری است ]75[. 

1.  Scruber
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ارزش بازار جهانی الیروبی در ســال 2020 با افت 6 درصدی نســبت به ســال قبل برابر با 

4.86 میلیارد یورو -بدون احتســاب بازارهای بســته- بوده اســت ]76[. بازارهای بســته به 

انواعــی اطالق می شــود کــه فعالیت الیروبــی در آب های داخلی بر روی شــرکت های خارجی 

بســته  شــده باشد. چین و آمریکا بزرگ ترین بازارهای بســته الیروبی به شمار می آیند. بازار 

 در اختیار شــرکت های آمریکایی، 
ً
الیروبــی در کشــور آمریکا مطابق با قانــون جونز منحصرا

کشــتی های ســاخت داخل و پرسنل آمریکایی است. بیشــترین بازار دنیا متعلق به کشور 

چین بوده و پیش بینی می شــود که منطقه اقیانوسیه-آســیا 50 درصد از بازار الیروبی را تا 

سال 2031 به خود اختصاص دهد.

نــاوگان الیروبــی ایــران به تدریج در طول چهار دهه گذشــته ایجاد شده اســت. قبل 

 از توان 
ً
از پیروزی انقالب اســالمی، ســازمان بنادر و دریانوردی برای الیروبــی بنادر غالبا

و تخصــص شــرکت های خارجــی بهره می گرفــت. در قرارداد الجزایــر )1970( که جهت رفع 

اختــالف ایــران و عراق در دوران رژیم گذشــته بر ســر مالکیت اروندرود به امضا رســید، 

دولــت ایــران به دلیــِل نداشــتن نــاوگان الیروبــی، حق الیروبــی اروند را به مدت 5 ســال 

بــه عــراق واگــذار کــرد و هم زمان، ســازمان بنــادر و دریانوردی موظــف به تجهیــز ناوگان 

شد. الیروبی 

ســن اغلــب شــناورهای الیــروب کشــور بــاالی 30 ســال اســت و از ایــن رو، نوســازی 

، چهار شــناور الیروب مکنده 3000  ناوگان در ســال های آتی ضروری اســت. در حال حاضر

مترمکعبــی در بنــادر جنوبی کشــور فعال اســت و با توجه به حجــم فعالیت های الیروبی 

می توان گفت که اســتفاده از شــناورهای 10 هزار مترمکعبی نیز در شــرایط فعلی موردنیاز 

، دو فرونــد کشــتی الیــروب مکنــده مخــزن دار و یــک فرونــد  اســت. در ســال های اخیــر

شــناور الیــروب مکــران 2 بــا گنجایش 4 هــزار مترمکعب با ســرمایه گذاری ســازمان بنادر 
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و دریانــوردی بــه ناوگان اضافه شــده اند. سیاســت ســازمان بنادر و دریانــوردی در زمینه 

الیروبی مطابق با ســند جامع الیروبی کشــور براساس برون سپاری بنانهاده شده است.

کاهــش مســتمر آب دریــا در ســال های اخیــر یکــی از مشــکالت اصلــی در ارتبــاط بــا 

دریای خزر اســت و از این رو، الیروبی بنادر شــمال کشــور کامال ضروری است. در مناطق 

کم عمــق، الیروبــی ازطریــق شــناورهای نــوع هاپــر امکان پذیــر نیســت و اســتفاده از نوع 

کاتــر هــم به دلیِل کمبــود مناطق دپــوی الی در پس کرانه بنادر مقدور نیســت. در چنین 

ج های الیروبــی مجهز به بیــل و تجهیزات  شــرایطی، تنهــا راه حل اســتفاده از اســپیلت  بار

متناســب بــا دریــای خزر اســت ]77[. تأمین تجهیــزات الیروبی یکــی از معضالت الیروبی 

دریــای خزر اســت و این گونه تجهیزات می توانند با ســرمایه گذاری مشــترک شــرکت های 

خارجی تأمین شوند.

بیــرون آوردن کشــتی های مغروقــه به منظــور ایمن ســازی مســیر تــردد کشــتیرانی از 

 در مناطقی نظیر خور 
ً
فرصت های ســرمایه گذاری در حوزه آب های جنوب کشــور خصوصا

، تعداد کشتی های مغروقه به دالیلی  موسی به شمار می آید. بنا به گفته مسئولین کشور

نظیــر جنــگ و برخورد بــا موانع درمجموع 336 فروند بوده کــه تاکنون 186 فروند از آن ها 

ج شــده  و 60 فروند نیز در دســت اقدام اســت و 90 مورد دیگر همچنان مغروق باقی  خار

ج در کشــور موجود  مانده اند )جدول 10( ]78[. تجهیزات ســنگین موردنیاز نظیر کرین بار

ج کردن کشــتی و یــا تأمین تجهیــزات جانبی  اســت، ولــی در مــواردی نظیر مهندســی خــار

نظیر ســیم های خاص برش باید نســبت به همکاری با کشورهای خارجی مبادرت ورزید. 

ج می شــوند، بــه کارخانه هــای بازیافــت  گفتنــی اســت پــس از این کــه کشــتی ها از آب خــار

کشــتی بــرای اســتفاده از فوالد بنده بــرای تولید فوالد جدیــد و یا ســاخت تجهیزاتی نظیر 

کانتینر ارسال می شوند.
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�از�آب�های�خلیج�فارس�� ���جدول�10:  ���آخرین�وضعیت�خارج�سازی�کشتی�های�مغروقه�کشور

استان

تعداد کل 
مغروقه
از سال 

1367

تعداد 
غرق شده 

در جنگ 
تحمیلی

تعداد غرق 
شده در اثر 

برخورد با 
مغروقه ها

تعداد غرق 
شده در اثر 

سانحه
ج سازی سایر خار

شده

در دست 
اقدام

12875618194626خوزستان

1881551511813130بوشهر

279011794هرمزگان

33699111745418660جمع

کشــتیرانی و  3-2-2-3- فرصت هــای موجــود جهــت ســرمایه گذاری چیــن در بخــش 

خدمات وابسته

توســعه کشــتیرانی در راســتای ارتقای جایگاه ایران در ابتکار یک کمربند-یک راه ذیل 

سرفصل زمینه های همکاری، در متن اصلی برنامه جامع همکاری ایران و چین موردتأکید 

قــرار گرفته اســت. به عــالوه، موضــوع ضــرورت گفتگــو در ارتبــاط بــا تأســیس شــرکت های 

مشــترک حمل ونقل دریایی بین المللی ذیل سرفصل اقدامات کوتاه مدت اجرایی در این 

ح  شده است. برنامه مطر

نیــاز مبــرم کشــور به توســعه تجــارت دریایــی در دریــای خزر و حــوزه خلیج  فارس شــرایط 

مناســبی را جهت همکاری شرکت های کشــتیرانی ایران و چین فراهم نموده است. با توجه 

بــه حضــور پرقــدرت بخش خصوصــی چین در تجــارت دریایــی در آب های داخلی این کشــور 

می توان گفت همکاری بین شــرکت های کشــتیرانی دو کشــور در بهترین شــرایط در بخش 

خصوصی و ازطریق تأسیس شرکت های مشترک )با مالکیت 51 درصدی طرف ایرانی به دلیِل 

( محقق خواهد شد. در حال حاضر، سازمان بنادر و دریانوردی  الزامات قانون دریایی کشور



  فصل سوم     ▪  مسیر توسعه اقتصاد دریا براساس ظرفیت های سرمایه گذاری در برنامه جامع همکاری ایران و چین .

117

 اعطــای تســهیالت از محل وجــوه اداره 
ً
کشــور بــا اعمــال ســازوکارهای حمایتــی و مخصوصا

شــده به دنباِل ترغیب فعاالن بخش خصوصی و صاحبان شــناورها به ســاخت کشــتی های 

ســایز کوچک اســتاندارد به منظور تجارت دریایی در آب های شــمال و جنوب کشــور اســت. 

گفتنی است این گونه اقدامات می تواند در جهت توسعه همکاری های دو کشور مفید واقع 

گــردد. به عنــوان نمونــه می توان به شــرکت حمل ونقل کانتینــری گروه کشــتیرانی جمهوری 

اســالمی اشاره نمود. این شــرکت به عنوان بزرگ ترین شرکت کانتینری کشور تنها 12 درصد 

از بازار حمل ونقل کانتینری کشور را دارا می باشد. اهداف توسعه ای این شرکت نظیر ایجاد 

قطب های منطقه ای و اســتفاده حداکثری از امکانات بندر چابهار در بهترین شرایط ازطریق 

ادغام با یکی از شرکت های کشتیرانی در بخش خصوصی چین امکان پذیر است.

از دیگــر اهــداف راهبــردی شــرکت  برقــراری خطــوط مســتقیم و حــذف بنــادر واســط 

حمل ونقل کانتینری است. چین بازار اول صادرات کاالهای ایرانی )غیرنفتی( در سال های 

اخیر بوده اســت. براســاس آمار ارائه شــده توســط گمرک ایران، ارزش کاالهای صادر شــده 

به چین در ســال 1399 در حدود 8 میلیارد دالر بوده اســت. با احتســاب حدود 34 میلیارد 

دالر ارزش کل کاالهــای صادراتــی ایــران می تــوان دریافت کــه صادرات به چیــن 24 درصد از 

بازارهای صادراتی هدف را در برمی گیرد. به طورکلی، در ســال های اخیر سهم صادرات ایران 

بــه چیــن کمتــر از 20 درصــد از کل صادرات ایران نبوده اســت و در بهترین شــرایط در ســال 

1398 به 27 درصد رسیده اســت ]79[. ازاین رو، تاســیس خطوط مستقیم کشتیرانی ایران 

و چین در راستای تحقق اهداف فوق بوده و هم زمان از بازار مناسبی برخوردار خواهد بود.

همچنیــن، تحقــق اهــداف توســعه ای ســایر شــرکت های گــروه کشــتیرانی جمهــوری 

اســالمی ازطریق ادغام با شــرکت های چینی می توانند محقق گردند. به عنوان مثال، هدف 

شــرکت حمل ونقل فله مبنی بر بهره برداری از ظرفیت ترانزیت بازار غله کشــورهای آسیای 
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میانه، شرکت کشتیرانی دریای خزر مبنی بر توسعه تجارت دریای خزر درزمینه حمل ونقل 

کانتینــر و کامیون ازطریق کشــتی های رو-رو و شــرکت کشــتیرانی والفجر مبنــی بر ترانزیت 

کاالی عراق در حوزه کشتیرانی اروند ازجمله این اهداف محسوب می شوند.

کشــتیرانی در  شــرایط تحریــم موجــب شــکل گیری و توســعه شــرکت های خصوصــی 

کشــور شده اســت. به طور مشابه، این شــرکت ها نیز می توانند اهداف توسعه ای خود را با 

اســتفاده از ظرفیت برنامه جامع همکاری ایران و چین ازطریق ادغام با شــرکت های چینی 

تحقق بخشند.

3-2-2-4- فرصت های موجود جهت سرمایه گذاری چین در بخش سوخت رسانی

بــا توجــه به حضور پرقدرت چین در بازار جهانی سوخت رســانی، تأســیس شــرکت های 

مشــترک کشــتیرانی ایــران و چیــن بــا مالکیــت 51 درصــدی طــرف ایرانــی اقــدام مؤثــری در 

، ضعف  راستای رفع مشکالت ناشی از کمبود شرکت های بانکرینگ در مسیر بنادر کشور

تبلیغاتــی و اطالع رســانی جهــت جلــب مشــتریان و رفــع مشــکالت ناشــی از عــدم فــروش 

اعتباری و عملکرد زنجیره ای به شمار می آید.

سوخت رســان  شــرکت های  موفقیــت  در  تعیین کننــده  عوامــل  از  اعتبــاری  فــروش 

محســوب می شــود. فروش اعتباری به صورِتی اســت که ســوخت در مرحله اول به صورت 

نقــدی از پاالیشــگاه های طــرف قرارداد خریداری می شــود و در مرحله بعد با قیمت بیشــتر 

و به صــورت اعتبــاری در اختیــار مشــتریان قــرار داده می شــود. این موضوع باعــث افزایش 

انگیــزه خریــداران برای تهیه ســوخت از این شــرکت ها می شــود. این در حالی اســت که در 

 نقش واســطه را میان خریدار و شــرکت پاالیش 
ً
ایــران، شــرکت های سوخت رســان عمدتا

، این شــرکت ها پــول را به صورت نقــد از خریداران  و پخــش ایفــا می کننــد. به بیــان دقیق تــر

تحویل می گیرند و بعد از وصول کامل آن، سوخت را تحویل می دهند.
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عملکرد زنجیره ای از دیگر عوامل موفقیت شرکت های سوخت رسان به شمار می آید. 

عملکرد زنجیره ای به گونه ای اســت که متقاضیان امکان دریافت ســوخت از هرکجای دنیا 

را خواهنــد داشــت. به عنوان مثــال، خریــداران می تواننــد از شــرکت های مســتقر در ایــران 

سوخت خریداری کنند و سوخت خریداری  شده را در دیگر بنادر دنیا تحویل گیرند. شعار 

تبلیغاتی این شرکت ها این است که می توانند سوخت را در هر نقطه ای از دنیا که خریدار 

بخواهد، به او تحویل دهند. 

3-2-2-5- فرصت های موجود جهت سرمایه گذاری چین در بخش عملیات الیروبی

با توجه به حجم زیاد عملیات الیروبی در مناطق کارون و اروندرود به همراه برنامه های 

ج ســازی کشــتی های  توســعه ای بنــادر در مناطــق جنــوب و شــمال کشــور و همچنیــن خار

مغروقه می توان دریافت که فرصت های زیادی در این بخش جهت مشارکت شرکت های 

ایرانی و چینی ازطریق تأســیس شــرکت های مشــترک با مالکیت 51 درصدی شرکت ایرانی 

، عملیات الیروبی در آب های داخلی کشور صرفا  وجود دارد. مطابق با قانون دریایی کشور

با استفاده از کشتی های ایرانی میسر است.

3-2-2-6 - بنادر

وضعیت جهانی بنادر   

به طــور کلــی، نزدیــک بــه 100 درصــد از تجارت دریایــی دنیا ازطریــق 830 بنــدر برتر صورت 

می گیــرد. ارزش  افــزوده فعالیت هــای اقتصادی بنادر فوق در ســال 2009 برابر با 193 میلیارد 

دالر و میزان اشــتغال مســتقیم در بنادر برابر با 1/7 میلیون شــغل بوده اســت که مطابق 

بــا پیش بینی هــا، ارزش افــزوده تــا ســطح 473 میلیــارد دالر و میــزان اشــتغال نیز تا ســطح 

4/2 میلیون شــغل در ســال 2030 افزایــش خواهد یافت. به طور کلــی، پیش بینی های فوق 

براســاس دو فــرض اصلــی بنیــان نهاده شده اســت. در ســناریوی اول فرض بر این اســت 
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که ارزش افزوده ایجاد شــده برای هر تن تخلیه و بارگیری در بنادر کشــورهای توسعه یافته 

برابــر بــا 100 دالر و در کشــورهای با درآمد متوســط معادل 33 دالر خواهد بــود. به طور کلی، 

یک سوم از حجم کل تخلیه و بارگیری دنیا به کشورهای توسعه یافته و دوسوم باقیمانده 

نیــز بــه کشــورهای کمتــر توســعه یافته و درحال توســعه تعلــق دارد. به عالوه، نیمــی از کل 

عملیات تخلیه و بارگیری در قاره آسیا صورت می گیرند ]55[. 

در فــرض دوم پیش بینــی می شــود کــه حــدود 10 درصــد از کل ارزش  افــزوده به صــورت 

مستقیم ازطریق عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر و 90 درصد نیز به صورت غیرمستقیم و 

القایی1 ازطریق صنایعی نظیر صنایع پتروشــیمی و پاالیشی مستقر در مجاورت بنادر بزرگ 

، رشــد فعالیت هــای بنادر منجر به توســعه صنایع مرتبط با  ایجــاد می شــود. به عبارت دیگر

 در اطراف بنادر اصلی تأسیس می شوند، 
ً
بنادر خواهد گردید. از آنجا که صنایع بزرگ عموما

ارزش  افزوده غیرمستقیم ایجاد شده در بنادر بزرگ بیشتر از بنادر کوچک خواهد بود.

، حدود  از نظر ارزش باید خاطر نشان ساخت که حمل کانتینر به ارزش 14 تریلیون دالر

60 درصــد از کل تجــارت دریایــی را دربرمی گیرد. کل ظرفیت کشــتی های کانتینری در فاصله 

ســال های 1980 تا 2020 از حدود 11 میلیون تن به 275 میلیون تن افزایش  یافته اســت ]80[. 

، بزرگ ترین کشتی باری دنیا از نوع حمل کانتینر با ظرفیت 19،224 کانتینر و  در حال حاضر

طول حدود 400 متر بوده و از آبخور 16 متری برخوردار است.

بندر شانگهای با تخلیه و بارگیری 43/3 میلیون کانتینر و 744 میلیون تن کاال موفق 

بــه کســب مقام اول دنیا در ســال 2019 شده اســت. درواقــع، 25 درصــد از کل کاالی چین از 

این بندر عبور کرده است. بنادر سنگاپور و نینگبو چین به ترتیب با تخلیه و بارگیری 37/1 

میلیــون و 27/5 میلیــون کانتینــر و بنــادر شــنزن و گوانجــو چیــن بــا 25/7 و23/2 میلیون 

کانتینر در مقام های بعدی قرار دارند ]81[.

1.  Induced Effects
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بنادر ایران   

بنــا بــه گفتــه مســئولین، ظرفیت بنادر در شــمال و جنوب کشــور طی دهه اخیــر از 180 

میلیــون تــن بــه 285 میلیــون تــن افزایش  یافته اســت. در ایــن میان، بخــش خصوصی در 

قالــب 340 قــرارداد بالغ بــر 170 هــزار میلیــارد ریــال در ایــن حوزه ســرمایه گذاری کرده اســت. 

مطابــق بــا برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه تــا افــق 1404 پیش بینــی می شــود ظرفیــت بنــادر 

کشــور تا ســقف 630 میلیون تن توســعه یابد. همچنین، ســاخت بزرگ ترین بندر کشور با 

ظرفیت 150 میلیون تن در سال تا افق 1411 در شهرستان جاسک در غرب سواحل مکران 

به تصویب شورای عالی سواحل مکران رسیده است ]82[.

امــروزه کشــتی ها بزرگ تر شــده و تردد در بنــادر روزبه روز فزونی می یابنــد. بنادر در روند 

توســعه مداوم قرارگرفته و ترکیب کاالی حمل شــده از تنوع بیشتری برخوردار شده است. 

در چنین شــرایطی و ازنقطه نظر جهانی شــدن، بنادری که با تغییرات تقاضا ازلحاظ توســعه 

زیرســاخت ها و عملیــات بنــدری در مطابقت قــرار نگیرنــد، رقابت پذیری در تــوان عملیاتی 

جابجایی کاال را از دست خواهند داد.

در حــوزه عملیــات بندری، ذخیره ســازی موقت بــار و کاال در بنادر تجــاری یکی از عوامل 

کلیدی در فرآیند حمل ونقل دریایی به حساب می آید و هرگونه ناهماهنگی در روند جریان 

 رسوب کاال در بنادر خواهد شد. این 
ً
مستمر حرکت کاال موجب بروز مشکالت و اصطالحا

امــر همــواره در بنــادر ایران دردسرســاز بــوده و حجم عظیمــی از کاال و کانتینــر در انبارهای 

بنــادر به صــورت متراکم و رسوب شــده به چشــم می خورد. این امر عالوه بــر کاهش میزان 

، می تواند هزینه های اقتصادی زیادی به اقتصاد ملی کشور وارد نماید. عملکرد بنادر

در بنــدر دارالســالم کــه مهم تریــن مرکز مالــی و اقتصادی کشــور تانزانیاســت، تحقیقی 

دربــاره زمــان مانــدگاری کانتینــر در بندر به عنــوان یکی از شــاخص های تأثیرگذار بــر کارآیی 
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و بهــره وری بنــادر انجام شده اســت. در این تحقیق نشــان داده  شده اســت کــه با افزایش 

، میزان ظرفیت  زمان ماندگاری کانتینر در پایانه کانتینری دارالسالم از یك روز تا بیست روز

تخلیــه و بارگیــری کانتینر به طور چشــمگیری تا بیــش از 80 درصد کاهــش می یابد )نمودار 

14(. همچنین تحقیقات صورت گرفته توســط ســازمان همکاری اقتصادی و توسعه نشان 

می دهند که یک روز تأخیر در خروج کاال از بندر به طور متوســط موجب افزایش 8 درصدی 

هزینه ها می شود.

���نمودار�14:    ��تأثیر�زمان�رسوب�کاال�بر�کاهش�ظرفیت�تخلیه�و�بارگیری�بنادر���

براســاس نتایــج نظرســنجی صورت گرفتــه در میــان جامعــه آمــاری متخصصــان کشــور 

)ازجملــه مدیــران و کارشناســان امــور بندری، گمــرك، کشــتیرانی، حمل ونقــل و همچنین 

تعــدادی از صاحبــان کاال(، اهمیــت عوامــل مختلف تأثیرگــذار بر زمان رســوب کاال در بنادر 

کشــور در مطالعــه ای جداگانــه موردبررســی قــرار گرفته اســت ]83[. نتایــج حاصلــه نشــان 

می دهند که بهبود زیرســاخت های فنی و سیســتم حمل ونقل کشــور به عنــوان دو عامل 

ســخت افزاری در کنــار ســایر عوامــل نرم افــزاری موجــب کاهش مؤثــر زمان رســوب کاال در 
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، توسعه ظرفیت و بهبود لجستیک دو عامل  بنادر خواهند شد )جدول 11(. به عبارت بهتر

تأثیرگذار در کاهش زمان رسوب کاال در بنادر کشور هستند.

�براساس�نتایج�نظرسنجی��� �بنادر�کشور �بر�زمان�رسوب�کاال�در ���جدول 11:    ��عوامل�مختلف�تأثیرگذار
امتیازسواالت

5.73بهبود در عملکرد نیروی انسانی بنادر و گمرک

5.83زیر ساخت های فنی

7.32عملکرد گمرک

6.89سیستم حمل و نقل کشور

5.71بهره مندی از یک سیتم یکپارچه اطالع رسانی

7.05نقش صاحبان کاال در ترخیص کاالی خود

6.32بهبود در روند صدور مجوز های مورد نیاز جهت ترخیص کاال توسط ارگان های مربوطه

5.48مشکالت سیاسی

6.04کاهش پیچیدگی و بروکراسی در کل سیستم

4.61مشکالت جغرافیایی و اجتماعی

رشــد و توســعه بنــادر به عنــوان مهم تریــن دروازه هــای ورود و خــروج کاال در کشــور در 

مرحلــه اول ازطریــق توســعه ظرفیت تخلیــه و بارگیــری در درون محوطه بنــادر و در مرحله 

بعدی ازطریق توســعه دسترســی بنادر به شــبکه حمل ونقل ترکیبی و ســایر فعالیت های 

لجســتیکی در پس کرانه بنادر محقق می شــود. گفتنی است همزمان با اعالم پس کرانه ها 

به عنوان مناطق ویژه اقتصادی از جذب ســرمایه گذاری خارجی برای توســعه زیرســاخت ها 

و مراکــز تولیــدی در این گونــه مناطــق حمایــت می شــود. امــروزه اســتفاده از فعالیت هــای 

لجستیکی و ایجاد مناطق در پس کرانه بنادر به عنوان فرآیند کلی در ارتقای عملکرد بندری 

مورِدحمایــت مســئولین کشــور قرار دارد. قرار دادن بخشــی از اراضی بنــادر ایران در اختیار 

ســایر دولت ها جهت حضور ســرمایه گذاران و همچنین، در اختیار گرفتن بخشی از اراضی 
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بنادر ســایر کشــورها برای سرمایه گذاران ایرانی از اهداف سازمان بنادر و دریانوردی جهت 

توسعه سرمایه گذاری خارجی و ترانزیت کاال به شمار می آید ]84[. 

بندر شهید رجایی قطب کانتینری و بندر امام قطب غالت در کشور به شمار می روند. 

سرمایه گذاری در دو بندر مزبور به عنوان دو بندر بزرگ کشور همواره توسط مسئولین در 

، با توجه به اقدامات انجام  شده در زمینه تأسیسات  اولویت قرار گرفته است. از سوی دیگر

زیربنایــی و همچنیــن سیاســت ها و برنامه هــای توســعه ای موردنظــر در ارتباط با ســواحل 

مکــران، اقدامــات مناســبی در بنــدر شــهید بهشــتی چابهــار در زمینــه ســرمایه گذاری های 

خارجی برای ورود تجهیزات، احداث اســکله ها و قرارداد اپراتوری به ویژه توســط کشور هند 

صورت گرفته است. به طور کلی، دو اقدام راهبردی زیر در زمینه توسعه بندر شهید بهشتی 

، غالت  توســط ســازمان بنــادر و دریانــوردی کشــور موردتأکیــد قــرار دارد. 1( در حــال حاضــر

موردنیاز اســتان های شــرقی ازجمله سیســتان و بلوچســتان و خراســان توســط کشتی ها 

 به 
ً
بــا عبــور از دریــای عمــان و خلیج فــارس در بندر امام تخلیه می شــوند و ســپس مجــددا

مقصد اســتان های یادشــده حمل می گردند. به منظور پرهیز از ورود این کشــتی ها به بندر 

امام و حمل مجدد غالت مقرر شده اســت میزان حمل کاالهای اساســی در ســایر بنادر 20 

درصد کاهش داده شــود و به بندر شــهید بهشــتی انتقال داده شــود. 2( مقرر شده است 

تخفیف ســود بازرگانی در بندر شــهید بهشتی چابهار از 10 درصد به 25 درصد افزایش داده 

شــود ]85[. در این راســتا، هندوستان به عنوان  یکی از سرمایه گذاران بندر چابهار همگام 

بــا ایــران در مهم تریــن بنادر ســواحل غربی خود 40 درصــد تخفیف در تعرفه برای کشــتی  و 

کاالها در مسیر چابهار و از مبدأ چابهار در نظر گرفته است.

به عــالوه، اقدامات مؤثری در راســتای تشــویق و حمایت از ســرمایه گذاری خارجی در 

مناطق بندری کشــور صورت گرفته اســت. اعطای حقوق، حمایت ها و تسهیالت موجود 
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همانند سرمایه گذاری داخلی، امکان واگذاری مالکیت تمام یا بخشی از سرمایه خارجی 

بــه ســرمایه گذار داخلــی یا خارجی، حمایت از ســرمایه گذاری خارجی یا امکان اســتفاده از 

، اجازه مالکیت 100 درصد خارجی و امکان داشتن 100 درصد سهام  سیستم بانکی کشور

شــرکت ثبت شده توسط ســرمایه گذار خارجی ازجمله این اقدامات محسوب می شوند.

انعقاد قرارداد ترمینال تمام مکانیزه موادمعدنی در بندر شهید بهشتی چابهار به ارزش 

280 میلیــارد تومــان و انعقــاد قرارداد احــداث و بهره برداری از کارخانه تصفیه شــکر به ارزش 

124 میلیــارد تومــان ازجملــه قراردادهای بســیار مهم این بندر در ســال های اخیر هســتند.

3-2-2-7- فرصت های موجود جهت سرمایه گذاری چین در بخش بندری

توســعه بنــادر کشــور جهــت ارتقــای جایــگاه ایــران در ابتــکار یــک کمربند-یــک راه بــا 

عنــوان اتصــاالت دریایی در بند چهــارم ذیل ســرفصل زمینه های همــکاری موردتأکید قرار 

گرفته است. همچنین، همکاری در زمینه ایجاد مراکز صنعتی، خدماتی و فناورانه در بنادر 

در ذیل ســرفصل اهداف ســند موردحمایت قرار گرفته اســت. مشــارکت در توســعه بندر 

ح توســعه ســواحل مکران از موارد دیگری است که در این سند  جاســک در چهارچوب طر

موردتأکید قرار گرفته است.

 در حال حاضر 26 درصد از صادرات غیرنفتی ایران به چین ازطریق دریا صورت می گیرد. این 

روند از ســال های پس از جنگ تحمیلی با مبلغ 1/2 میلیارد دالر در ســال آغاز شــده و تا ســال 

2014 با روندی صعودی به 51/8 میلیارد دالر افزایش  یافته اســت. ســپس از ســال 2014 به بعد 

به دالیل متعدد نظیر افت شدید قیمت نفت و شرایط تحریم، این رقم چه ازنظر میزان و چه 

ازنظر ارزش کاهش یافته است و تا سال 2019 به 22 میلیارد و 800 میلیون دالر رسیده است ]86[.

حجم باالی تجارت دریایی ایران و چین موجب تمایل شرکت های چینی به سرمایه گذاری 

در مناطق بندری کشــور شده اســت. احداث پایانه های ترانزیتی و صادراتی، پایانه های مواد 
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معدنــی و ســیلوی غــالت و انبــار و موادنفتــی ازجملــه مــواردی هســتند کــه عناویــن اصلــی 

قراردادهای سرمایه گذاری در مناطق بندری )شامل محوطه بنادر و پس کرانه های شمال و 

( را تشکیل می دهند. کلیه قراردادها به صورت قراردادهای ساخت، بهره برداری  جنوب کشور

و انتقال )BOT(1توسط سازمان بنادر و دریانوردی ایران منعقد می شوند.

3-2-2-8- کشتی سازی

3-2-2-8-1- وضعیت جهانی بخش کشتی سازی

تنــاژ ناخالــص )GT(2 کل کشــتی های ساخته شــده در دهــه 2010 برابــر بــا 96/4 میلیــون 

، فله بــر و  تــن بوده اســت کــه 80 درصــد از تنــاژ ساخته شــده را انــواع کشــتی های کانتینربــر

نفت کش هــا دربرمی گرفتنــد. همچنیــن، ارزش مشــارکت اقتصــادی بخش هــای ســاخت 

و تعمیــر کشــتی در دنیــا حــدود 58 میلیــارد دالر در این دهه برآورد شده اســت. قاره آســیا 

بــا 47 درصــد، اروپــا با 25 درصــد و آمریکای شــمالی با 23 درصد به ترتیب بیشــترین ســهم 

از ارزش افــزوده ایجادشــده را بــه خــود اختصــاص داده انــد. ذکــر ایــن نکتــه ضروری اســت 

کــه ظرفیــت عرضه نســبت به تقاضــا طی دهــه 2010 به دلیِل ســاخت کارخانه هــای جدید در 

کشــورهای خاور دور به ویژه کره جنوبی و چین به طور غیرمعمولی در افزایش بوده اســت. 

کل اشــتغال ایجاد شــده در این دهه حدود 1/9 میلیون شــغل بوده که 60 درصد از آن به 

آسیا و درمجموع 30 درصد به اروپا و آمریکایی شمالی اختصاص داشته است.

مطابق با پیش بینی های صورت گرفته، تناژ متوســط ســالیانه کشــتی های ساخته  شده 

طی 20 ســال آینده حدود 61/5 میلیون تن خواهد بود و هرگز ســطح تولید دهه 2010 )96/4 

، حدود 30 درصد از ظرفیت مازاد ایجاد  میلیون تن( تکرار نخواهد شد ]55[. به عبارت دیگر

شده همچنان طی 20 سال آتی بدون استفاده باقی خواهند ماند.

1.  Build, Operate and Transfer
2.  Gross Tonnage 
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با توجه به سخت شدن شرایط رقابتی در بازار بین المللی و منحل شدن تعداد زیادی از 

کارخانه ها در سال 2020، ظرفیت جهانی تولید کارخانه های کشتی سازی با 31/5 درصد افت 

نســبت به ســال 2013 تا ســطح 39/5 میلیون تن همگن شــده )CGT(1 کاهش  یافته است 

]80[. )نمودار 15(.

���نمودار�15:   ��روند�توسعه�جهانی�صنایع�کشتی�سازی��

گروه کاری شورای کشتی سازی سازمان همکارهای اقتصادی و توسعه )WP6(2 نهادی 

بین المللی اســت که مســئولیت هدایت سیاســت های دولت های عضو کارگروه در حوزه 

کشتی ســازی را عهده دار اســت و این مهم را با شناسایی و در صورت امکان حذف عوامل 

مخدوش کننده بازار کشتی سازی ازطریق مذاکره و یا ارائه شکایات به محاکم بین المللی به 

انجام می رساند. مطابق گزارش کارگروه فوق، کارخانه های کشتی سازی کشورهای غیرعضو 

کارگــروه در ســال 2020 بــا 2779 فروند کشــتی و درمجموع 35/5 میلیون تناژ همگن شــده، 

49/5 درصد از کل سفارشــات جهانی را به خود اختصاص داده اند. بیشــترین سهم از بازار 

1.  Compencated Gross Tonnage 
2.  OECD Council Working Party on Shipbuilding 
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کشــورهای غیرعضو متعلق به کشــور چین با 70/7 درصد و کشــورهای روســیه و فرانســه 

به ترتیــب بــا 7/7 درصد و 5/8 درصد بوده اســت. کشــور ایران با ســاخت 12 فروند کشــتی 

و درمجمــوع 0/1 میلیــون تنــاژ همگن شــده و 0/2 درصد از ســهم بازار کشــورهای غیرعضو 

موفق به کســب مقام پانزدهم در بین 28 کشــور غیرعضو شده است ]88[. الزم به توضیح 

اســت که کشــتی هایی با حداقل تناژ ناخالص 100 تن مبنای محاســبات کارگروه بوده است 

و بنابراین، کشتی های کوچک نیز لحاظ شده است )جدول 12(.

�بین��28کشــور�غیرعضو�گروه�کاری�شــورای�کشتی�ســازی� ���جدول�12:    ���جایگاه�ایران�در�بخش�کشتی�ســازی�در
سازمان�همکاری�های�اقتصادی�و�توسعه��

درصد از کل تناژ همگن شدهمیلیون تن همگن شدهتعداد کشتی هاکشور

کشورهای عضو 
گروه کاری شورای 

کشتی سازی سازمان 
همکاری های 

اقتصادی و توسعه

132236.2%50.5

کشورهای غیرعضو 
49.5%277935.5گروه کاری

35%145325.1جمهوری خلق چین

3.8%1612.7روسیه

2.9%652.1فرانسه

0.9%440.7فیلیپین

0.9%410.6برزیل

0.9%1280.6ویتنام

0.8%1250.5هند

0.7%560.5اسپانیا

0.6%560.4ایاالت متحده
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درصد از کل تناژ همگن شدهمیلیون تن همگن شدهتعداد کشتی هاکشور

0.5%1210.4بنگالدش

0.5%1160.3اندونزی

0.3%470.2سنگاپور

0.3%920.2مالزی

0.3%450.2چین تایپه

0.2%120.1ایران

سایر کشورها 
) 1%2170.7)28 کشور

 IHS Markit Maritime&Trade, World Shipbuilding Statistics 2020�:منبع

3-2-2-8-2- کشتی سازی ایران

بخــش کشتی ســازی ایــران در حوزه صنایع تجــاری در 3 منطقه مختلف شــامل صنایع 

، خلیِج فــارس و دریــای عمــان قابل بررســی اســت. گفتنــی اســت  مســتقر در دریــای خــزر

تجهیزات به آب اندازی کشــتی جهت تعیین توانمندی کارخانه های کشتی سازی از اهمیت 

کلیدی برخوردارند و از این رو، این گونه تجهیزات به عنوان شاخص اصلی جهت شناسایی 

کارخانه های کشتی سازی کشور موردبررسی قرار گرفته اند.

حوزه دریای خزر   

کارخانــه دریــای خــزر وابســته بــه شــرکت صنعتــی دریایی ایــران )صــدرا( به عنــوان تنها 

، در ســاحل دریــای خزر واقع  شده اســت.  کارخانــه کشتی ســازی کشــور در منطقــه بهشــهر

این کارخانه دارای یك واحد سیســتم باالبر کشــتی1 با ظرفیت اســمی 3800 تن است. البته 

ظرفیت واقعی این سیســتم به کمتر از 50 درصد از ظرفیت اســمی کاهش  یافته و نیاز به 

بازسازی دارد.

1.  Syncrolift
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ایــن کارخانــه علی رغــم امکانــات محــدود خــود موفق به ســاخت ســکوی نیمه شــناور 

حفــاری امیرکبیــر با وزن حدود 15 هزار تن شده اســت. همچنین، ســاخت 3 فروند کشــتی 

پشــتیبانی ســکوی نفتــی امیرکبیــر توســط نیــروی انســانی مجــرب و آموزش دیــده از دیگر 

تجربیات موفق کارخانه دریای خزر است. 

کارخانه مزبور توسط شرکت نفت به عنوان سایت پشتیبانی عملیات حفاری در دریای 

، یک حوضچه آرامش 80 هکتاری در منطقه استقرار  خزر انتخاب شده است و بدین منظور

این کارخانه ایجاد شده اســت. همچنین، عملیات ســاخت حوضچه خشک به دنباِل عقد 

قــرارداد دو فرونــد نفت کــش 63 هــزار تنی به منظور ســواپ نفــت دریای خــزر در دهه 1380 

در این کارخانه آغاز شــد که به دلیِل فســخ قرارداد، متوقف گردید. بخشــی از قطعات نیمه 

ساخته شــده و تجهیزات خریداری شده این کشــتی ها همچنان پس از سال ها در کارخانه 

موجود می باشند.

حوزه خلیِج فارس   

مجتمــع کشتی ســازی و صنایــع فراســاحل ایــران به عنــوان بزرگ ترین کارخانه ســاخت 

و تعمیــر کشــتی در کشــور در 30 کیلومتــری بندرعبــاس قــرار دارد. ایــن مجتمع دارای ســه 

کارخانه برای ســاخت کشــتی های کوچک با یک دستگاه سرسره به ظرفیت حدود 700 تن، 

یک کارخانه برای ســاخت کشــتی های متوســط با سیســتم باالبر کشــتی به ظرفیت اسمی 

11 هزار تن و یک کارخانه برای ســاخت کشــتی های پهن پیکر با حوض خشــک به طول 480 

متر اســت. گفتنی آنکه سیســتم های به آب اندازی کارخانه های کوچک و متوســط با کارآیی 

حدود 60 درصد ظرفیت اســمی نیاز به بازســازی دارند. روند ســاخت دو فروند کشتی حمل 

فرآورده هــای نفتــی بــا ظرفیــت 35 هــزار تن نیــز در ایــن کارخانــه متوقف شده اســت. البته 

بخشــی از قطعــات و تجهیــزات به همراه دو دســتگاه موتور اصلی این کشــتی ها همچنان 
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پس از سال ها در کارخانه ساخت کشتی های متوسط موجود می باشند. ساخت 3 فروند 

کشــتی کانتینربر با ظرفیت حمل 2200 کانتینر بیســت فوتی و ساخت ناو پشتیبانی مکران 

ازطریق بازسازی کشتی نفت کش ازجمله مهم ترین تجربیات موفق این مجتمع در زمینه 

کشتی سازی محسوب می شوند.

شــرکت صنعتی دریایی ایران دارای دو کارخانه کشتی ســازی در بوشــهر شامل کارخانه 

ســاخت کشــتی های کوچک دارای سیســتم باالبر با ظرفیت اسمی حدود 700 تن و کارخانه 

ســاخت کشــتی های بــزرگ دارای حوضچه خشــک بــه طول 300 متر اســت. الزم بــه توضیح 

اســت که سیســتم باالبر در این کارخانه نیاز به بازســازی دارد. به طور کلی، شــرکت صنعتی 

دریایی ایران موفق به ســاخت انواع مختلف کشــتی های کوچک و همچنین ســاخت یک 

فرونــد نفت کــش کالس پاناماکــس بــا ظرفیــت 113 هــزار تــن شده اســت. نمونــه دوم این 

نفت کــش در ماه هــای اخیر به آب انداخته شده اســت. با این که قرارداد ســاخت دو فروند 

کشــتی  چندمنظوره با ظرفیت 22 هزار تن در این شــرکت فســخ شده اســت، ولی بخشی از 

قطعات به همراه تجهیزات اصلی کشتی ها نظیر موتورهای اصلی همچنان پس از سال ها 

در کارخانه موجود می باشند.

ســاخت  هــدف  بــا  خرمشــهر  شهرســتان  در  مســتقر  ارونــدان  کشتی ســازی  شــرکت 

کشــتی های کوچــک آلومینیومــی در ســال های قبــل از انقــالب تأســیس شده اســت. این 

کارخانــه دارای یــک واحــد حوضچــه خشــک نیمه شــناور بــوده و موفــق بــه ســاخت انــواع 

کشــتی های کوچــک شده اســت. رونــد ســاخت دو فرونــد کشــتی مســافربری 47 متری در 

این شــرکت فســخ شده است که البته کشتی اول در سال گذشته تکمیل شد و به مالک 

جدید تحویل داده شــد و قطعات و تجهیزات کشــتی دوم نیز همچنان پس از ســال ها در 

کارخانه موجود می باشند.
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حوزه دریای عمان   

علی رغم وجود ســواحل طوالنی کشــور در حاشیه دریای عمان، متأسفانه فقط کارخانه 

کشتی ســازی امیــد چابهــار در ایــن منطقــه فعالیــت دارد. ایــن کارخانــه نیز فاقد سیســتم 

به آب اندازی بوده و همچنان با مشکالت متعددی روبرو است.

کشتی ســازی و  کشتی ســازی فوق الذکــر شــامل مجتمــع  کارخانه هــای  گفتنــی اســت 

صنایع فراســاحل ایران، شــرکت اروندان متعلق به ســازمان گسترش و نوسازی و کارخانه 

امیــد چابهــار متعلــق بــه شــرکت صنعتــی دریایــی ایــران )متعلــق بــه  قــرارگاه خاتم االنبیــا( 

هســتند. بخش خصوصی نیز نســبت به تأســیس کارخانه های کشتی ســازی برای ساخت 

 دارای 
ً
کشتی های کوچک در منطقه خلیج  فارس اقدام کرده است که این کارخانه ها عمدتا

حوضچه های خشک از نوع کوچک می باشند )جدول 13(.

�زمینه�ساخت�کشتی�های�کوچک�مستقر�در�منطقه�خلیج��فارس�� ����جدول�13:    ���شرکت�های�فعال�در

ظرفیت اسمی )فروند(امکانات به آب اندازیشرکت

2حوض خشک پارس پوالد کشتی

2تراولر لیفتمک کندلو قشم

1سرسرهکشتی سازی تالش بندر

2حوض خشکسپهر دریای جنوب

2حوض خشکصنعت و دریا خرمشهر

3حوض خشکصنعت و دریا هندیجان

2حوض خشکساحل اروند

1حوض خشکصنعت تمیم قشم

15جمع
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اعالم نیروی دریایی کشــور به عنوان نیروی راهبردی به معناِی حضور مســتمر این نیرو 

در آب های بین المللی بوده و این مهم نیازمند تجهیز ناوگان به ناوشــکن هایی با حداقل 

ظرفیــت 7000 تن اســت. در حــال حاضر فقط کارخانه هــای نیروی دریایــی بندرعباس دارای 

سیستم به آب اندازی این گونه ناوشکن ها هستند )جدول 14(. شایان ذکر است تعمیرات 

کشتی های نیرو مأموریت اصلی کارخانه های نیروی دریایی بندرعباس محسوب می شود. 

ساخت کشتی در این حوضچه ها به دور از مأموریت اصلی این کارخانه ها می باشد.

���جدول�14:    ���امکانات�به�آب�اندازی�کشتی�در�صنایع�نظامی�کشور����

ظرفیت به آب اندازی)تن(امکانات به آب اندازیشرکت

 موسسه شهید محالتی
1000سینکرولیفت

300بوت هویست

-ایربگشهید موسوی

1000سرسره شهید تمجیدی

1600سینکرولیفتشهید درویشی

--شهید جوالیی

کارخانجات منطقه یکم نیروی دریایی
10000حوض خشک

7000حوض خشک

3-2-2-9- ظرفیت سرمایه گذاری چین در بخش کشتی سازی

مشــارکت در زمینه توســعه زیرساخت های دریایی اعم از ســازه های دریایی و شناورها 

ذیل سرفصل اهداف اساسی در ضمیمه 1 برنامه جامع همکاری ایران و چین موردبررسی 

قرار گرفته است.

در ادامه، ظرفیت های سرمایه گذاری صنایع کشتی سازی کشور متناسب با بخش قبلی 

ح داده می شــود. ، خلیج فارس و دریای عمان به صورت جداگانه شــر در 3 حــوزه دریــای خــزر



  توسعه اقتصاد دریا با استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری در برنامه جامع همکاری ایران و چین  

134

دریای خزر   

بــا توجه به برنامه های توســعه کشــتیرانی دریای خزر به همراه برنامه آتی شــرکت نفت 

، ضرورت تأمین انواع مختلف کشتی های تجاری در  خزر جهت توسعه حفاری در دریای خزر

این منطقه راهبردی مشــهود اســت. دریای خزر منطقه ای بســته با کشتی هایی با ظرفیت 

حداکثر 5000 تن بوده و تنها راه دسترسی دریایی آن ازطریق رود ولگا است. براساس اصل 

مزیــت مقیــاس1 می توان گفــت هزینه عملیاتی کشــتی ها با افزایش ظرفیــت آن ها کاهش 

می یابد. بنابراین، ظرفیت کشــتی ها به منظور تجارت دریایی دریای خزر می تواند متناســب 

با ظرفیت پذیرش کشــتی ها در بنادر این منطقه افزایش یابد. همانطورکه قباًل نیز اشــاره 

شــد، لــزوم تأمیــن کشــتی هایی بــا ظرفیــت 63 هــزار تن جهت ســواپ نفــت دریــای خزر در 

گذشته به صورت قطعی مشخص شده و منجر به عقد قرارداد شده است.

، احــداث ســایت منطقــه رودســر جهت  بنــا بــر اظهارنظــر مســئولین شــرکت نفــت خــزر

پشــتیبانی از عملیات حفاری در میدان حفاری ســردار جنگل در برنامه های آتی این شــرکت 

قرار دارد. حفاری در آب های دریای خزر به دلیِل عمق زیاد منطقه تنها ازطریق تجهیزات شناور 

امکان پذیر بوده و سایت رودسر قادر به ساخت انواع مختلف سازه های شناور خواهد بود.

ســاخت کشــتی های جنگــی بــا وزن بیــش از 1000 تــن در ســایت صنایــع نظامی مســتقر 

در منطقه شــهید تمجیدی با دشــواری های زیادی همراه اســت و از این رو، ضروری اســت 

اقدامــات متعددی جهت توســعه امکانات بخش تجاری در منطقه شــرکت کشتی ســازی 

دریــای خــزر صــورت گیــرد. تکمیــل حوضچــه خشــک ایــن شــرکت ازجملــه ایــن اقدامــات 

محســوب می شــود. الزم بــه توضیح اســت که کشــورهایی نظیر کانــادا و آمریکا از ســال ها 

پیــش راهبــرد توســعه ناوگان نیــروی دریایی با اســتفاده از امکانات بخــش خصوصی را در 

پیش گرفته اند.

1.  Economy Of Scale
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خلیج  فارس   

توســعه ناوگان بین المللی گروه کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران در برنامه های آتی 

این شرکت موردتأکید قرار دارد. این شرکت دارای 150 فروند کشتی بوده و بنا بر اظهارات 

مســئولین شــرکت، 25 فروند کشــتی نیــاز به جایگزینی دارنــد. با توجه به ضرورت توســعه 

نــاوگان با رشــد ســالیانه حدود 4 درصــد می توان گفت گروه کشــتیرانی جمهوری اســالمی 

بــه 40 تــا 50 فرونــد کشــتی اقیانوس پیمــا در یــک بازه 5 ســاله نیاز خواهد داشــت. شــایان 

ذکــر اســت در این تحلیل به تعــداد کشــتی های اقیانوس پیمای موردنیاز در شــرکت ملی 

نفت کش اشاره ای نشده است.

بــا این کــه طراحــی کارخانه ســاخت کشــتی های بــزرگ مســتقر در مجتمع کشتی ســازی 

ایران در بندرعباس تکمیل شــده و اقدامات الزم جهت تحکیم خاک در بســتر کارگاه های 

ساخت کشتی انجام شده و حتی اسکلت فوالدی اولین کارگاه در خط تولید کشتی نصب 

شده است، اما این کارخانه صرفا مجهز به حوضچه خشک نوسازی است. تکمیل کارخانه 

مستلزم حدود 300 میلیون دالر سرمایه گذاری است.

بــا  نــاوگان فرســوده  ازطریــق   
ً
کشــور در منطقــه خلیج فــارس عمدتــا تجــارت دریایــی 

کشتی هایی با تناژ ناخالص کمتر از 500 تن صورت می گیرد. در همین راستا، سازمان بنادر 

و دریانــوردی سیاســت خــود مبنــی بــر جایگزینی نــاوگان ازطریق وجــوه اداره شــده را اعالم 

نموده است.

دریای عمان   

به طــور کلــی، ســرمایه گذاری های هنگفتــی در حاشــیه خلیج فــارس انجــام شده اســت و 

ظرفیت بین المللی ساخت کشتی در این منطقه حدود 50 درصد باالتر از میزان تقاضاست. 

بنابرایــن، توصیــه می شــود ســرمایه گذاری های جدیــد جهت راه انــدازی کارخانه های ســاخت 
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کشــتی های بــزرگ اقیانوس پیمــا در این منطقه متمرکز شــود و ســرمایه گذاری های جدید در 

حوزه منطقه عمان به سمت تأسیس کارخانه های ساخت کشتی های کوچک هدایت شوند.

کارخانه هــای بازیافت کشــتی از فرصت های ســرمایه گذاری در ســواحل مناطق جنوبی 

ج کــردن کشــتی های مغروق و  کشــور برخــوردار هســتند. این بخــش در ادامــه زنجیره خار

همچنیــن بازیافــت کشــتی ها در پایــان عمــر فعالیت هــای کشــتیرانی آن هــا قــرار می گیرد. 

 8 ،1)ICZM( ح مدیریــت یکپارچه مناطــق ساحلی کشــور گفتنــی اســت در چهارچــوب طــر

منطقه جهت احداث کارخانه های بازیافت کشتی شناسایی شده اند.

همــکاری شــرکت های چینــی در بهتریــن شــرایط از طریــق ســرمایه گذاری مشــترک در 

، بندرعباس،  مناطــق آزاد و یــا مناطــق ویــژه اقتصادی نظیر مناطق مســتقر در بندر چابهــار

بندر امام و منطقه اروند در جنوب و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد شهرســتان بهشــهر در 

شمال کشور در صنایع کشتی سازی کشور صورت خواهد گرفت.

اگرچه ســرمایه گذاری براســاس روش ســاخت، تملک و بهره برداری )BOO(2 و مالکیت 

کامل کارخانه های کشتی ســازی در مناطق ویژه و آزاد اقتصادی کشــور توســط شرکت های 

چینی امکان پذیر اســت، اما به هیچ وجه مطلوب نیســت. کارخانه های کشتی سازی کشور 

بــا مشــکالت متعددی در حوزه های طراحی، مهندســی، تأمین تجهیــزات و مدیریت تولید 

روبرو هستند و این  مشکالت تنها در صورت سرمایه گذاری مشترک برطرف خواهند شد.

3-2-2-10-  تعمیر کشتی

براســاس نتایــج مطالعــات صورت گرفتــه انتظار می رود بــازار جهانی تعمیر کشــتی از 30 

میلیارد دالر در سال 2020 به 32 میلیارد دالر در سال 2021 افزایش یابد ]89[. درواقع، تنظیم 

ثــار محدودکننده فعالیت هــای اقتصادی متأثر از  مجــدد فعالیت های شــرکت ها و بهبود آ

1.  Integrated coastal zone management 
2.  Build, Own, Operate
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شیوع کوید-19 علت اصلی رشد بازار تعمیر کشتی محسوب می شود. پیش بینی می شود 

خ رشــد مرکب ســالیانه 4/9 درصد به 39 میلیارد دالر  بازار تعمیر کشــتی در ســال 2025 با نر

افزایش یابد.

شــرایط بــازار جهانــی تعمیر کشــتی با وضعیت بــازار جهانــی حمل ونقل دریایــی ارتباط 

مســتقیم داشــته و همواره متناســب با افت وخیز بازار تجارت دریایی در نوســان اســت. 

نتایــج بررســی های صــورت گرفته توســط انجمــن کارخانه هــای کشتی ســازی اتحادیه اروپا 

)CESA(1 نشــان می دهنــد کــه گــردش مالــی بــازار تعمیــر کشــتی در دهــه 1990 همزمــان با 

افــت تجــارت دریایــی کاهــش یافتــه و بــا رشــد نســبی تجــارت دریایــی در ســال های 2000 

افزایش یافته است )نمودار 16(.

�16:    ��روند�تغییر�درآمد�بخش�تعمیر�کشتی�متناسب�با�نوسانات�تجارت�دریایی�� ���نمودار

به طور کلی، تجارت دریایی منطقه آســیا از ســال 2001 تاکنون رشــد چشــمگیری نســبت 

بــه ســایر مناطــق جهان داشــته و ایــن مســئله به نوبه خود به رونــق بازار تعمیر کشــتی در 

، شــرکت های میپو هیوندایی، شــرکت صنایع  ایــن منطقــه انجامیده اســت. در حال حاضر

کشتی سازی چین، شرکت حوضچه های خشک دبی، شرکت حوضچه های خشک عمان، 

شــرکت کشتی ســازی چین، کارخانه ســاخت و تعمیر عرب و شرکت صنایع فراساحل کپل 

1.  Community of European Shipyards Association 
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در کنار شــرکت های اروپایی نظیر فینکانتیری ازجمله بازیگران اصلی در بازار جهانی تعمیر 

کشتی محسوب می شوند.

تعمیر کشتی در ایران   

تعمیرات کشــتی های اقیانوس پیما در حاشــیه خلیج فارس در مجتمع کشتی ســازی و 

صنایع فراساحل ایران، کارخانه پرشیا هرمز و دو حوضچه خشک شرکت عظیم گسترش 

هرمز وابسته به مجتمع مذکور صورت می گیرند.

شــروع فعالیت شــرکت تعمیراتی پرشــیا هرمز به ســال های پس از انقالب بازمی گردد. 

در ســال 1386 همزمــان بــا واگــذاری 51 درصد از ســهام این شــرکت به شــرکت کشــتیرانی 

جمهوری اسالمی، بخشی از کشتی های این شرکت در اختیار شرکت پرشیا هرمز به عنوان 

تنها کارخانه تخصصی تعمیراتی کشــور قرار گرفت. این شــرکت دارای کارگاه های تعمیراتی 

و یــک دســتگاه حوضچــه تعمیراتی شــناور بــا ظرفیت 72 هزار تن اســت. با این حــال، اکثر 

تجهیزات این شرکت فرسوده بوده و نیاز به بازسازی و جایگزینی دارند.

شرکت عظیم گسترش هرمز دارای یک حوضچه خشک به طول 480 متر برای ساخت 

 ، کشتی و یک حوضچه خشک به طول 380 متر برای تعمیرات کشتی است. در حال حاضر

هر دو حوضچه برای تعمیر کشــتی مورداســتفاده قرار می گیرند. این مجموعه فاقد ســایر 

امکانــات تعمیراتــی شــامل کارگاه هــا و اســکله های تعمیراتی بــوده و به حــدود 60 میلیون 

دالر ســرمایه گذاری جهــت تأمین امکانــات خود نیاز دارد. این شــرکت فضای محدودی در 

اختیــار دارد و بــا توجــه بــه این که مجموعه نظامی شــهید درویشــی در ضلع شــرقی آن قرار 

دارد، امکان توسعه آن وجود ندارد.

تعمیرات کشتی های کوچک در حوزه خلیج فارس در کارخانه صدرا واقع در شهرستان 

بوشهر و در سایر کارخانه های موجود در حاشیه خلیج فارس صورت می گیرد. درواقع، نوار 
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ساحلی کشور در حوزه دریای عمان فاقد امکانات موردنیاز برای تعمیر کشتی ها می باشد.

شــرکت کشتی ســازی دریای خزر مستقر در بهشهر با دارا بودن باالبر به ظرفیت اسمی 

3500 تــن، تنهــا مجموعه موجود در این منطقه اســت که قادر به تعمیر کشــتی های فعال 

در دریای خزر با ظرفیت حداکثر 5000 تن اســت. این شــرکت در زمینه ســاخت و تعمیرات 

کشتی فعالیت دارد، هرچند فاقد تجهیزات اساسی موردنیاز برای تعمیر کشتی است.

به طــور کلــی، تجهیــزات ناکافی، عدم دسترســی ســریع و ارزان به قطعــات یدکی، فقدان 

شــرایط الزم جهــت انجــام تعمیــرات تخصصــی سیســتم های اصلــی کشــتی به دلیــِل عــدم 

دسترســی بــه تولیدکننــدگان سیســتم ها و بهــره وری پاییــن نیــروی انســانی از مشــکالت 

موجود در صنایع تعمیرات کشتی کشور به شمار می آیند.

3-2-2-11- فرصت های موجود جهت سرمایه گذاری چین در بخش تعمیر کشتی

هزینه تعمیر کشــتی حدود 70 درصد از هزینه تمام شــده خدمات تعمیراتی را شــامل 

، تعرفــه فعالیت های  می شــود. علی رغــم هزینه پایین دســتمزد نیروی انســانی در کشــور

تعمیراتــی در کارخانه هــای کشــور با تعرفه کارخانه های حوزه خلیج فارس یکســان اســت 

و در برخــی مــوارد نیــز بیشــتر از آن اســت. شــایان ذکــر اســت با ســرمایه گذاری مشــترک 

شــرکت های چینــی در زمینــه توســعه و یــا احــداث کارخانه هــای جدیــد و تأمیــن ســایر 

امکانــات موردنیــاز نظیر دسترســی ســریع به قطعــات یدکــی و انجام تعمیــرات تخصصی 

می تــوان شــرایط الزم بــرای مدیریت کارآ و مؤثــر جهت افزایش بهره وری نیروی انســانی را 

ایجاد کرد. تحقق این هدف منوط به اســتفاده از الگوی ســرمایه گذاری ساخت، تملک و 

بهره بــرداری و مالکیت مشــترک شــرکت های ایرانی و چینی اســت. مالکیت صددرصدی 

کارخانه های تعمیر کشــتی توســط شرکت های چینی حتی در مناطق ویژه و آزاد اقتصادی 

کشور توصیه نمی شود.
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منطقــه خلیج فــارس یکی از پرترددترین مناطق کشــتیرانی جهان محســوب می شــود 

و ســاالنه حــدود 50 هــزار نــوع کشــتی  اقیانوس پیمــا بــاارزش تجارت حــدود نیــم تریلیون 

دالر از ایــن منطقــه عبــور می کنند )جــدول 15( ]90[. انجــام تعمیرات کشــتی به عنوان جزء 

انفکاک ناپذیــر عملیــات دریانــوردی کشــتی، حاشــیه خلیج فــارس را بــه مکانــی مناســب 

برای احداث و توســعه کارخانه های تعمیرات کشــتی تبدیل نموده اســت. حضور شــرکت 

درای داک دبــی به عنــوان یکــی از 10 شــرکت برتــر تعمیراتــی جهــان و ســایر مجموعه هــای 

تعمیراتی در حاشیه جنوبی خلیج فارس مؤید این مطلب است. با این وجود، کشتی های 

ســمت  بــه  اجتناب ناپذیــر  و  مــوردی  به صــورت  حــوادث  بــروز  صــورت  در  تنهــا  عبــوری 

کارخانه های تعمیراتی کشــور هدایت می شوند.

���جدول�15:   ��ارزش�هفتگی�تجارت�دریایی�در�منطقه�خلیج�فارس��

کشور
ارزش ساالنه 

یایی  تجارت در
) )میلیارد دالر

متوسط ارزش 
هفتگی تجارت 

یایی  در
ین بندر کشور بزرگ تر

ارزش ساالنه 
یایی  تجارت در
) )میلیارد دالر

متوسط ارزش 
هفتگی تجارت 

یایی  در

عربستان 
2میلیارد دالر104.7راس تنوره3.6میلیارد دالر185سعودی

امارات 
1.3میلیارد دالر67.5جبل علی3.3میلیارد دالر174متحده عربی

863میلیون دالر44.9پایانه نفتی البصره1 میلیارد دالر52.7عراق

354میلیون دالر18.4بندر امام  خمینی844میلیون دالر43.9ایران

483میلیون دالر25.1راس لفان763میلیون دالر39.7قطر

554میلیون دالر28.8میناء االحمدی706میلیون دالر36.7کویت

248میلیون دالر12.9میناء الفحل421میلیون دالر21.9عمان

5.8میلیارد دالر10.6302.3میلیارد دالر554کل

Russel Grou :منبع
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بــا توجــه بــه برنامه هــای توســعه ای بنــدر چابهــار و بندر گــوادر پاکســتان و اتصــال این 

بنــادر بــه راه ابریشــم دریایــی می توان گفــت این مناطــق در آینده به یکــی از مناطق پرتردد 

دریایی جهان تبدیل خواهند شد. از این رو، فرصت مناسبی جهت ایجاد و توسعه قطب 

تعمیــرات کشــتی در منطقه آزاد چابهــار وجود دارد. همچنین، با توجه به ضرورت توســعه 

فعالیت های دریانوردی در دریای خزر به همراه برنامه های آتی شرکت نفت جهت توسعه 

 ، حفــاری در آب هــای عمیــق و همچنیــن شــروع مجــدد عملیــات ســواپ نفــت دریــای خزر

شرایط مناسبی برای توسعه امکانات کارخانه تعمیرات کشتی خزر و تأسیس کارخانه های 

تعمیراتی جدید در حاشیه  این دریا ایجاد شده است.

3-2-2-12- بخش تجهیزات دریایی

توســعه بخش تجهیــزات دریایی به عنوان  مهم ترین حلقه در زنجیره ســاخت و تعمیر 

کشــتی دارای اهمیت خاصی اســت. تجهیزات اصلی کشــتی شــامل سیســتم های قدرت، 

تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی، ماشــین آالت عرشــه و ماشین آالت کابین حدود 40 تا 60 

درصد از کل هزینه کشــتی را شــامل می شــوند ]91[. از منظر زنجیره ارزش باید خاطرنشــان 

ساخت که بخش تولید تجهیزات کشتی از حاشیه سود ناخالص بسیار باالتری نسبت به 

فعالیت های پایین دستی ساخت و تعمیر کشتی برخوردار است.

ارزش افــزوده جهانــی تجهیــزات دریایــی در ســال 2010 برابــر بــا 168 میلیــارد دالر بــرآورد 

شده اســت ]55[. قــاره آســیا بــا بیــش از 75 درصد، بیشــترین ســهم را به خــود اختصاص 

داده است. کشورهای چین و کره جنوبی بیش از 50 درصد از سهم بازار آسیا را دربرمی گیرند 

و مابقــی ســهم بــازار نیز به کشــور ژاپــن تعلــق دارد. میزان اشــتغال ایجاد شــده در بخش 

تجهیزات دریایی در سال 2010 برابر با 2/1 میلیون شغل بوده است. 
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به طــور کلــی، ارزش افــزوده جهانــی تجهیــزات دریایی در ســال 2030 حــدود 300 میلیارد 

دالر و میزان اشــتغال برابر با 2/7 میلیون شــغل برآورد شده اســت. بیشــترین اشــتغال 

در قاره آســیا متعلق به کشــورهای چین، کره جنوبی، ژاپن و کشورهای نوظهور در صنایع 

کشتی ســازی نظیر ویتنام و فیلیپین خواهد بود. بااین حال، کشورهای اروپایی همچنان 

از جایــگاه بهتــری در حــوزه بــازار تجهیــزات دریایی با ارزش افــزوده باال برخوردار هســتند. 

85 درصــد از ارزش زنجیــره تأمین کشــتی در ســال های 2014-2010 متعلق به 10 کشــور برتر 

دنیــا بــوده و در این میان ارزش افزوده تجهیزات کشــتی در کشــورهای اروپایی بیشــتر از 

ارزش افزوده کشــتی بوده است )نمودار 17(.

���نمودار�17:  ����توزیع�درآمد�کشــورهای�برتر�دنیا�در�حوزه�ســاخت�و�تعمیر�کشــتی�و�تجهیزات�دریایی�)به�تفکیِک�
تجهیزات�دریایِی�دارای�ارزش�افزوده�باال(��

 BALance calculations, OECD ،منبع:�یورواستات

تعــداد  بیشــترین  اســتقرار  محــل  ایتالیــا  و  چیــن  آلمــان،  کشــورهای   ،2014 ســال  در 

شرکت های تولیدکننده تجهیزات دریایی بوده اند )نمودار 18(  ]92[.
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�برتر�دنیا�� ���نمودار�18:   ���محل�استقرار�بیشترین�تعداد�شرکت�های�تولیدکننده�تجهیزات�دریایی�در�میان��20کشور
نکته: بیش از 11,500 شرکت عرضه کننده تجهیزات دریایی باتوجه به بررسی گواهی آنها وجود دارند. 

BALance TC calculations :منبع

، پیشــرفت چشــمگیری  به مــوازات پیشــرفت فنــاوری کالن داده هــا در ســال های اخیر

در زمینــه کشــتی های هوشــمند حاصــل شده اســت و کشــتی های هوشــمند بــه مســیر 

تــی کشــتی و کشــتیرانی تبدیــل  شــده اند. فنــاوری درک اطالعــات، فنــاوری  اصلــی توســعه آ

تصمیم گیــری هوشــمند، فنــاوری مســیریابی هوشــمند، فنــاوری امنیت شــبکه ارتباطات 

، فناوری ناوبری مســتقل و فناوری نظارت و تشــخیص  دریایــی، فنــاوری برنامه ریزی مســیر

خطــا ازجمله فناوری های کلیدی کشــتی های هوشــمند محســوب می شــوند کــه عمدتا بر 

حوزه های کنترل، مخابرات و ناوبری متمرکز هستند.
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بخــش ناوبــری درمجمــوع بیــش از 35 درصــد از ســهم بــازار جهانــی لــوازم الکترونیکی 

، با توجه به پیشــرفت  دریایی را در ســال 2020 به خود اختصاص داده اســت. از ســوی دیگر

خ  فنــاوری ارتباطــات مبتنی بــر ماهواره انتظار می رود که بخش ارتباطات شــاهد باالترین نر

رشد مرکب ارزش افزوده در ده سال آینده باشد ]93[.

تجهیزات دریایی ایران   

بخش تجهیزات دریایی ایران از توسعه یافتگی بسیار کمتری نسبت به بخش ساخت 

و تعمیر کشــتی برخوردار اســت که علت اصلی آن را باید حجم پایین سفارشــات به ویژه در 

زمینه ســاخت کشتی برشمرد. براســاس قانون بین المللی، تجهیزات دریایی تحت نظارت 

ســازمان های رده بندی قرار دارند. این ســازمان ها مسئولیت تأمین امنیت کشتی ازطریق 

 ، نظــارت بــر کلیــه مراحــل طراحی، ســاخت و راهبری کشــتی را برعهــده دارنــد و بدین منظور

نســبت به صدور گواهینامه های تطابق تجهیزات دریایی و در برخی موارد گواهینامه های 

تطابق خطوط تولید با نیازمندی های استاندارد مبادرت می ورزند. اگرچه شرکت کشتیرانی 

جمهــوری اســالمی ایــران و مجتمــع کشتی ســازی و صنایــع فراســاحلی اقدامات مشــترکی 

جهت دریافت گواهینامه های تطابق با اســتانداردهای موسسه رده بندی فرانسوی بیورو 

وریتاس1 طی ســال  های اخیر انجام داده اند، ولی به دلیِل حجم پایین سفارشــات و قوانین 

سخت گیرانه موسسه رده بندی از ادامه آن صرف نظر کرده اند.

، رشــدنیافتگی بخش تجهیزات دریایی کشــور یکی از دالیل اصلی تأخیر  در حال حاضر

و افزایش هزینه ســاخت و تعمیر کشــتی در کشــور است. ساخت کشتی در کشور تنها در 

شــرایطی به صورِت نســبتا موفقیت آمیز محقق شده اســت که تجهیزات آن  به صورت یک 

بسته کامل توسط شرکت های خارجی تأمین شده اند.

1.  Biuro Veritas
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3-2-2-13-  فرصت های سرمایه گذاری چین در بخش تجهیزات دریایی

ازطریــق  بهتریــن شــرایط  ایــران و چیــن در  همــکاری شــرکت های تجهیــزات دریایــی 

سرمایه گذاری مشترک محقق خواهد شد. احداث شهرک های تجهیزات دریایی به همراه 

ســوپرمارکت های تجهیزات دریایی در مناطق ویژه اقتصادی مســتقر در حاشــیه ســواحل 

کشــور نیــز اقدامــی مؤثر در راســتای حمایت از صنایع ســاخت و تعمیر کشــتی و درنتیجه، 

رشد اقتصاد دریا به شمار می آید.

به طــور کلی، شــرکت های صنعتی کشــور می تواننــد خدمات مختلفی در زمینه ســاخت 

 ، ، زنجیر تجهیــزات دریایی نظیــر ورق، پروفیل، رنگ، لوله و اتصاالت، پمپ، شــیرآالت، لنگر

کابل، چراغ های دریایی و غیره ارائه دهند. البته همانطورکه پیش تر اشــاره گردید، با توجه 

به ضرورت تائید تجهیزات دریایی توســط شــرکت های اســتاندارد دریایی، این مهم تنها در 

صورت وجود سفارشات باالی ساخت و تعمیر کشتی محقق خواهد شد.

یایی و ساحلی 3-2-3- زنجیره تأمین گردشگری در

دریایــی،  و  ســاحلی  حــوزه  در  واقــع  کشــورهای  در  گردشــگران  مصــارف  بــه  توجــه  بــا 

ارزش افزوده گردشگری دریایی و ساحلی در سطح جهانی در سال 2010 برابر با 390 میلیارد 

دالر بــرآورد شده اســت. ســهم اروپــا از ارزش افــزوده 35 درصــد و به دنباِل آن، ســهم آســیا 

و اقیانوســیه 30 درصــد، کشــورهای عضــو پیمان نفتا 19 درصــد، آفریقا 9 درصــد و آمریکای 

مرکزی و جنوبی 6 درصد بوده اســت )نمودار 19(. به عالوه، در این بخش 7 میلیون شــغل 

به طور مســتقیم در ســطح جهان در ســال 2013 ایجاد شده اســت. پیش بینی می شــود که 

ســهم ارزش افــزوده گردشــگری دریایــی و ســاحلی از اقتصاد جهانــی در ســال 2030 به 777 

میلیارد دالر و میزان اشتغال زایی در این بخش به 8/5 میلیون شغل افزایش یابد.
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پیمان نفتا1، 

��) �بازار�گردشگری�ساحلی�و�دریایی�در�سال�2010)میلیارد�دالر ���نمودار�19:    ��سهم�کشورهای�دنیا�از

3-2-3-1- گردشگری دریایی کروز

 گردشــگری دریایــی کــروز به نوعــی گردشــگری اطالق می شــود کــه اســتراحت و تفریح 

ازطریــق اقامــت در هتل هــای مجلل شــناور هدف اصلی آن محســوب می شــود و مقصد 

ســفر از اهمیت کمتری برخوردار اســت. مطابق گزارش شــورای گردشــگری دریایی اروپا، 

ارزش افزوده مستقیم گردشگری کروز در سال 2010 برابر با 17/8 میلیارد دالر بوده و 150 

هــزار شــغل در این بخش وجود داشته اســت ]55[. براســاس برآورد انجمــن بین المللی 

خطــوط کــروز )CLIA(2، تعداد گردشــگران دریایی در ســال 2014 بــه 22 میلیون نفر و درآمد 

حاصله به 37 میلیارد دالر معادل 3 درصد از کل درآمد گردشــگری افزایش یافته اســت. 

کل درآمــد گردشــگری در ســال 2014 توســط بانک جهانی برابــر با 1/3 تریلیــون دالر برآورد 

شده است.

1.  نفتــا )NAFTA( مخفــف عبــارت North American Free Trade Agreement اســت کــه آن را قــرارداد یــا پیمــان تجــارت 
آزاد آمریــکای شــمالی هــم می نامنــد. پیمــان نفتــا، یــک توافــق ســه جانبه اســت کــه بیــن ایــاالت متحــده آمریــکا، کانــادا 
و مکزیک منعقــد شده اســت. هــدف از توافــق نفتــا، حــذف تدریجــی موانــع مبــادالت تجــاری بیــن آمریــکا، مکزیــک و کانادا 

)در یــک بــازه  زمانــی پانــزده ســاله( بوده اســت.
2.  Cruise Line Inetrnational Association 
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بخــش گردشــگری کــروز طــی ســال های اخیــر به طــور فزاینــده ای به ســمِت ســفرهای 

گردشــگری مذهبی برای ادیان مختلف اســالم، یهودی و مســیحی ســوق پیدا کرده است. 

در این گونه ســفرهای گردشــگری، طیف وســیعی از مراســم مختلف مذهبی، ســخنرانی ها 

و بازدیــد از اماکــن مختلــف مذهبی در کنــار رعایت اصــول مذهبی ارائه می شــوند. درواقع، 

شــرکت های گردشــگری ازطریق فراهم کردن شــرایط ســفر مطابق با ســبک منحصربه فرد 

زندگی اسالمی به دنباِل جذب بخشی از بازار سفرهای مسلمانان جهان هستند. هزینه کرد 

گردشــگران مسلمان در ســال 2014 برابر با 142 میلیارد بوده است که 11 درصد از هزینه کل 

، ســهم مســلمانان از بازار  گردشــگری جهانــی در ایــن ســال را دربرمی گیــرد. به عبــارت دیگر

گردشــگری کروز در ســال 2014 برابر با 1/6 میلیارد دالر بوده اســت. اولین ســفر گردشــگری 

« در ســال 2010 راه اندازی شــد ]94[. در  کروز اســالمی در ایاالت متحده با عنوان »ســالم کروز

، گردشــگری کــروز اســالمی بــه دو صورت در حال  توســعه اســت. در نــوع اول،  حــال حاضــر

گردشگری کروز مختص مسلمانان با رعایت کلیه اصول اسالمی است. شرکت گردشگری 

فیــوژن در آنتالیــا نمونــه ای از ایــن نــوع گردشــگری در دریــای اژه در کشــور ترکیه اســت که 

خدمــات گردشــگری مختلفــی نظیر پذیرایی بــا غذاهای حالل و امکانات خــاص نظیر مراکز 

ورزشی مجزا، امکانات آب درمانی تک جنسیتی، حمام ترکی مجزا و نمازخانه را ارائه می دهد 

، امکانات اقامت مســلمانان در کنار ســایر مسافرین با  ]95[. در نوع دوم گردشــگری کروز

فرهنگ های گوناگون فراهم شده اســت. شــرکت کروز رؤیایی1 در منطقه آسیا- اقیانوسیه 

نمونــه ای از ایــن نــوع گردشــگری کــروز اســت. ایــن شــرکت موفق بــه دریافــت گواهینامه 

»آشــپزخانه حالل« از شــرکت مشــاور توســعه غذاهای حالل )UNWHD(2 شــده  و امتیاز 5 

از حداکثر امتیاز 7 را در زمینه ارائه خدمات مرتبط به مسلمانان کسب کرده است ]96[.

1.  Dream Cruise
2.  United World Halal Development 
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3-2-3-2- گردشگری ساحلی و دریایی

بررســی های صــورت گرفتــه در حوزه گردشــگری ســاحلی و دریایی بیانگر ایــن واقعیت 

هستند که چشم انداز سواحل و دریا تأثیر مثبتی بر سالمت بدن و روان انسان ها داشته 

، تأثیر بیشــتری بر حس نشاط و ســرزندگی انسان ها برجای  و در مقایســه با فضاهای ســبز

می گذارنــد. به عــالوه، میــزان ویتامیــن دی در افــرادی کــه در فاصلــه 1 کیلومتــری از ســاحل 

زندگی می کنند بیشتر از ساکنین سایر مناطق گزارش شده است ]97[.

در مقایسه با سایر حوزه های اقتصاد دریا، بخش گردشگری دریایی و ساحلی به عنوان 

 یکــی از بزرگ تریــن بخش هــای اقتصــاد دریایــی و همچنیــن مهم تریــن عنصــر در بخــش 

گردشــگری شــاهد بیشــترین رشــد طی دهه آینده خواهد بود. البته به موازات رشد بخش 

گردشــگری، نگرانی هــای فزاینــده ای دربــاره تأثیــرات مخــرب زیســت محیطی فعالیت هــای 

گردشــگری در ســطح بین المللی وجود دارد. مفاهیمی نظیر اکوتوریسم و گردشگری پایدار 

بــه تعامــل بیــن فعالیت هــای اقتصــادی گردشــگری و الزامات زیســت محیطی در راســتای 

بهبود رفاه اجتماعی اشاره دارند.

براســاس تعریــف موردتوافــق در ســطح بین المللــی، واژه گردشــگر بــه بازدیدکننــده ای 

اطــالق می شــود کــه در مکانی دور از مکان ســکونت دائمی خود به مدت یک  شــب اقامت 

دارد. در مقابل، مفاهیم گردشگری دریایی و گردشگری ساحلی به عنوان اشکال مختلفی از 

گردشگری محسوب می شوند که به دلیِل وجود عنصر مشترک دریا دارای مفاهیمی نزدیک 

به هم هستند و درنتیجه، تعاریف متفاوتی از آن ها در سطح بین المللی ارائه شده اند.

عــالوه بــر فعالیت های مرتبط با بازاریابی، بخش گردشــگری از پنج عنصر اصلی شــامل 

دسترســی، اقامت، امکانات رفاهی، جاذبه های گردشگری و فعالیت های تفریحی تشکیل 

شده اســت ]98[. در ایــن میان، جاذبه های گردشــگری به عنوان عامل محرک گردشــگران 
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از اهمیــت ویــژه ای در میــان حلقه های پنج گانه زنجیره تأمین گردشــگری برخوردار اســت. 

بنابرایــن، بــا انتخــاب هرکــدام از عناصــر ســاحل و یــا دریــا  به عنــوان عامل اصلــی جذابیت 

برای گردشــگران می توان تعاریف متفاوتی از گردشــگری ارائه نمود. این دیدگاه با تعاریف 

ارائه شده توسط منابع معتبر بین المللی مطابقت دارد ]99[. 

گردشــگری ســاحلی شــامل نوعــی از گردشــگری اســت کــه عنصــر ســاحل در آن وجــه 

در  زدن  قــدم  می شــود.  محســوب  مزیــت  و  دارایــی  مهم تریــن  به عنــوان  و  بــوده  غالــب 

ســواحل، اسب ســواری، انواع ورزش های ساحلی نظیر فوتبال و والیبال ساحلی، حضور در 

رســتوران های ساحلی، فعالیت های مبتنی بر تفریحات دریایی در آب های کم عمق شامل 

شنا، غواصی زیرآب، اسکی روی آب، موج سواری و مشارکت در تورهای تفریحی و پارک های 

دریایــی از انــواع گردشــگری ســاحلی بــه شــمار می آینــد. بــه اعتقــاد بســیاری از محققــان، 

مهم تریــن بخــش گردشــگری ســاحلی مربوط بــه شــکل گیری ویالهای ســاحلی بــا مفهوم 

خانه دوم گردشــگری1 در محدوده ســواحل اســت ]100[. ویالهای ساحلی معمواًل براساس 

برنامه های توسعه شهری در چهارچوب شهرک های ویالیی، هتل ها و یا ویالهای شخصی 

سازمان دهی و مدیریت می شوند.

گردشگری دریایی به فعالیت هایی اطالق می شود که حضور در دریا عنصر اصلی آن ها 

می باشــد. قایقرانــی بادبانــی، قایقرانــی تفریحــی، ماهیگیــری تفریحــی و غواصــی در آب های 

عمیــق، زیردریایی هــای تفریحــی و گردشــگری کــروز از انــواع مختلــف گردشــگری دریایی به 

 در بنادر مســافری و 
ً
شــمار می آینــد. زیرســاخت های حمایتــی از گردشــگری دریایــی عموما

بنــادر تفریحــی2 در فاصلــه بین ســاحل و دریا قرارگرفته اند و توســط شــرکت های خصوصی 

مدیریت می شوند.

1.  Second Home Tourism
2.  Marina
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کشــور ایرلنــد در زمــره کشــورهایی قــرار دارد کــه گردشــگری دریایی و ســاحلی در آن از 

اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و پس از تجــارت دریایی بیشــترین ارزش افــزوده را برای 

اقتصــاد ایــن کشــور دربرداشته اســت. گردشــگری ســاحلی و دریایــی بیــش از 50 درصد از 

ســهم گردشــگری در کشور ایرلند را دربرمی گیرند. مطابق نظرسنجی صورت گرفته در این 

کشــور در ســال 2018، گردشــگری ســاحلی از میــان 20 نــوع از اشــکال گوناگون گردشــگری 

ســاحلی و دریایــی از مطلوبیــت بیشــتری در نــزد افــراد ایــن جامعــه برخــوردار بوده اســت 

]101[. ایــن نتیجه گیــری با نتایج تحقیقات قبلی این کشــور در ارتباط با گردشــگران خارجی 

مطابقت دارد. گفتنی اســت بیش از 50 درصد از افراد جامعه نمونه 1014 نفری، پیاده روی 

در ســواحل را انتخاب کرده اند و شــنا در دریا و مشاهده مناظر طبیعی ساحلی به ترتیب با 

24 درصد و 23 درصد در جایگاه بعدی از نظر میزان محبوبیت در نزد افراد مشارکت کننده 

قرار گرفته اند. الزم به ذکر است که 40 درصد از افراد نیز از حداقل یک نوع از انواع گوناگون 

تفریحات دریایی بهره برده اند.

گردشگری ساحلی و دریایی در ایران   

تفکیک گردشــگری به گردشــگری ساحلی و گردشــگری دریایی ازنقطه نظر برنامه ریزی 

توســعه از اهمیــت ویژه  ای برخوردار اســت. بااین حال، به نظر می رســد چنین تفکیکی در 

اســناد باالدســتی این بخش در کشــور صــورت نگرفته اســت. به طور کلی، ســند راهبردی 

توســعه گردشــگری دریایــی براســاس اظهارنظر مســئولین کشــور تهیه شــده و بــه تأیید 

اعضای شــورای راهبری گردشگری دریایی رسیده است. این سند راهبردی حاوی الزامات 

توســعه گردشــگری دریایــی در آب هــای خلیج فــارس، دریــای عمــان و دریــای خــزر اســت. 

دســتورالعمل اجرایــی ایــن ســند پس از تصویب شــورای عالی ســازمان میــراث فرهنگی، 

صنایع دســتی و گردشگری الزم االجرا خواهد بود ]102[.
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آنچه از تفریحات دریایی مانند شــنا، اســکی روی آب و جت اســکی و نظایر آن به عنوان 

گردشــگری دریایی در کشــور محسوب می شــود، آخرین حلقه در زنجیره تأمین گردشگری 

ســاحلی بوده و تحت عنوان فعالیت ها1 خوانده می شــود. ســایر حلقه ها در زنجیره تأمین 

: انــواع دسترســی ها2 اعــم از زمینــی، هوایــی، ریلــی، جــاده ای  گردشــگری دریایــی عبارتنــد از

و دریایــی؛ انــواع اقامتگاه هــا 3در طیــف وســیعی از هتل هــای مجلــل تــا کمپینگ هــا؛ انواع 

امکانــات رفاهــی4 نظیر غذا و نوشــیدنی، حمل ونقل محلی، شــبکه های ارتباطی و امکانات 

پزشــکی؛ و انواع جاذبه های ســاحلی5 نظیر مجاورت دریا و اقیانوس، هوای پاکیزه، نزدیکی 

به گذرگاه های جنگلی و طلوع و غروب زیبای خورشید.

دریــای خزر در شــمال ایران در مجاورت ســه اســتان گیــالن، مازندران و گلســتان واقع 

است و موقعیت مناسبی برای دسترسی به دریا فراهم می کند. به همین ترتیب، سواحل 

زیبای خلیج  فارس و دریای عمان در منطقه حاره ای و منطقه گرم کره زمین در هم جواری با 

، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان قرار دارند. این سواحل  چهار استان بوشهر

، گونه های دریایی منحصربه فرد  با برخورداری از جزایر زیبا با زیستگاه های پرندگان مهاجر

و مرجان هــای دریایــی از ظرفیت خوبی برای جذب گردشــگران برخوردار هســتند. علی رغم 

ظرفیت های فوق، گردشگری ساحلی در کشور به صورت ناهمگون توسعه  یافته است.

مطابــق گــزارش مرکــز آمــار ایــران، اســتان مازنــدران در بهــار 1397 بــا 17/2 میلیــون نفر 

شــب اقامت در بین اســتان های کشــور در مقام دوم پس از اســتان خراســان رضوی قرار 

داشته اســت و در بیــن اســتان های ســاحلی کشــور نیــز موفــق به کســب مقــام اول از نظر 

1.  Activities
2.  Accessibility
3.  Accommodation
4.  Amenities
5.  Attractions
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تعــداد پذیــرش گردشــگران شده اســت. پــس از اســتان مازنــدران، اســتان های گیــالن بــا 

11/9، خوزســتان 9/4، هرمــزگان 8/7، سیســتان 6/8، گلســتان 3/3 و اســتان بوشــهر بــا 

3/03 میلیــون نفــر شــب اقامت، مقام هــای بعدی در میان اســتان های ســاحلی را به خود 

ح از 1397/04/12 تــا 1397/05/07 بوده اســت  اختصــاص داده انــد. زمــان آمارگیــری ایــن طــر

آب و هوایــی کشــور اصــواًل گردشــگران در نیمــه اول ســال  بــه وضعیــت  بــا توجــه   .]103[

به دلیِل گرمی هوا به مســافرت در اســتان های شــمالی و در نیمه دوم ســال به مســافرت 

در اســتان های جنوبــی کشــور تمایل دارنــد. بنابراین، با توجه به آمارهــای موجود می توان 

دریافت که استان مازندران در بین استان های شمالی و استان های خوزستان و هرمزگان 

در میان اســتان های جنوبی موفق به جذب بیشــترین تعداد گردشــگر شده  اند. به عالوه، 

اســتان های گلســتان در نوار ســاحلی شــمالی و اســتان بوشــهر در جنوب کشــور کمترین 

تعداد گردشگر را به خود اختصاص داده اند.

، تفرجگاه ساحلی نمک آبرود،  به طور کلی،  مجتمع رفاهی تفریحی شــهر ســبز در رامســر

مجتمع تفریحی و گردشگری سیترا در شهرستان نوشهر و پالژ پردیس متل قو در استان 

مازنــدران، ســاحل گیســوم و مرکــز تفریحــات دریایــی منطقــه آزاد انزلــی در اســتان گیالن و 

ســواحل مرجان، کلبه هور و کشــتی یونانی کیش در اســتان هرمزگان بیانگر سطح نسبی 

توسعه یافتگی این استان ها هستند.

اساســنامه تشــکیل ســازمان توســعه و عمــران دریــا و ســواحل کشــور زیر نظــر وزارت 

خ 30/ 7/ 1391  ح های بهســازی و شــنا در جلســه مــور کشــور به منظــور مطالعــه و اجرای طر

هیئت وزیــران تصویــب شــد و در تاریــخ 1392/3/29 به تائید شــورای نگهبان رســید. البته 

تاکنــون هیچ گونــه اقــدام عملــی در ارتباط با تشــکیل ســازمان فــوق صورت نگرفته اســت. 

شــایان ذکر اســت حداکثر 15 درصد از سواحل شــمال کشور برای استفاده عموم مردم در 
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نظــر گرفته شده اســت و مابقی ســواحل در اختیار ســازمان های دولتــی و بخش خصوصی 

قرار دارد ]104[.

تاکنون اقدامات محدودی جهت توســعه بخش گردشــگری دریایی در کشــور صورت 

گرفته اســت. تأســیس مارینــا کیــش بــا 278 محــل توقف بــرای انــواع شــناور در اندازه های 

مختلــف تفریحــی و برنامه ریــزی دو شــرکت خصــوص ایرانی جهــت احداث مارینــای جدید 

و راه انــدازی کشــتی کروز »ســانی« بــا 176 متر طــول، 152 کابین و 404 تخــت اقامتی از نمونه 

اقدامــات صورت گرفتــه در حــوزه گردشــگری دریایــی در ســال 1392 بــه شــمار می آیند. الزم 

بــه ذکــر اســت اقدامات صــورت گرفتــه جهت راه اندازی کشــتی کــروز میرزا کوچــک خان در 

سواحل بندر انزلی با شکست روبرو شده است.

3-2-3-3- فرصت های موجود جهت سرمایه گذاری چین در زنجیره تأمین گردشگری 

ساحلی و دریایی

برنامــه جامــع همــکاری ایــران و چیــن ذیل ســرفصل »مأموریــت« بر افزایش شــناخت 

متقابل ازطریق ارتقای تبادالت مردمی گردشــگری تأکید داشــته و ذیل ســرفصل »اهداف 

اساسی« بر سرمایه گذاری و کمک به تکمیل زیرساخت های الزم جهت ارتقای همکاری های 

فرهنگی در حوزه های مختلف بخش گردشگری متمرکز است.

همزمــان بــا افزایــش ورود گردشــگران چینــی به کشــور با توجــه به فرهنــگ ملت چین 

و انجــام هم زمــان تجــارت و گردشــگری، ایــن کشــور از فرصــت مناســبی جهــت شناســایی 

فرصت های سرمایه گذاری در بخش گردشگری دریایی برخوردار خواهد شد. در راستای لغو 

روادید جهت تسهیل ورود گردشگران چینی به ایران، برنامه ریزی جهت جذب یک  میلیون 

نفــر از بــازار 150 میلیون نفری گردشــگران چینی توســط وزارت میراث فرهنگی و گردشــگری 

کشــور در دســت اقدام است. گزارش جدید ســازمان دولتی ارز خارجی چین نشان می دهد 
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ج از کشور خود  که گردشگران این کشور 127/5 میلیارد دالر در نیمه اول سال 2019 در خار

هزینه کرده اند. در راستای برقراری روابط تجاری و افزایش سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور 

مسیر ابتکار یک کمربند-یک راه، هزینه ها بیشتر به این بازارها اختصاص داده شده است.

مطابق گزارش مرکز آمار ایران، بیش از 30 درصد از گردشگران داخلی طی 25 روزه تیرماه 

1397 جذب 7 اســتان ســاحلی کشور شــده اند. در این میان، اســتان مازندران با 29 درصد 

دارای بیشــترین ســهم از گردشگران داخلی و دو استان گلســتان و بوشهر درمجموع با 11 

درصد دارای کمترین سهم از گردشگران داخلی بوده اند. 

با توجه به پتانســیل باالی اســتان های ساحلی جهت جذب گردشگران داخلی، شرایط 

مناسبی برای ایجاد مجموعه های اقامتی گردشگری با انواع امکانات تفریحی و ورزش های 

دریایــی و همچنیــن پارک هــای دریایــی جهــت ارائــه  این گونــه تفریحــات در ایــن اســتان ها 

حاکم اســت. در راســتای توسعه یکسان استان های ســاحلی و کاهش بار ترافیکی استان 

مازندران بهتر اســت ســرمایه گذاری های آتی بیشــتر به سمت اســتان هایی هدایت شوند 

که به میزان کمتری گردشــگر پذیر هســتند و برای قشــر متوســط جامعه مقرون به صرفه تر 

ح مدیریــت یکپارچــه مناطــق ســاحلی کشــور به عنــوان  یــک ســند  هســتند. تصویــب طــر

باالدســتی راه را برای توســعه ســواحل هموار کرده اســت. در این راســتا، تدقیق مطالعات 

ح مدیریت یکپارچه مناطق ســاحلی در دو اســتان هرمزگان و بوشــهر به پایان رسیده و  طر

در سایر استان های ساحلی در شرف انجام است.

احــداث لنگرگاه هــای تفریحــی )مارینــا( در کناره هــای ســاحلی شــمال و جنــوب کشــور 

به منظور توســعه قایقرانی بادبانی و تفریحی به همراه ارائه آموزش های موردنیاز براســاس 

ارزیابی نمونه ایجادشده در جزیره کیش، اقدام مؤثری در زمینه توسعه گردشگری دریایی 

در کشور محسوب می شود.
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به عــالوه، راه انــدازی گردشــگری دریایی کــروز در محــدوده آب های خلیج فــارس، دریای 

عمان و دریای خزر الزمه توسعه گردشگری دریایی در کشور است. نتایج بررسی ها حاکی از 

این واقعیت هستند که عمده درآمد حاصل از گردشگری دریایی کروز متعلق به صاحبان 

خطوط کشتیرانی است و سود کمی عاید کشورهای گردشگرپذیر می شود. 

گزارش هــای موجــود از ســاخت کشــتی کــروز جدیــدی بــه نــام پیتــر کبیــر1 در کارخانــه 

کشتی ســازی آســتراخان حکایت می کنند که دارای 155 کابین با ظرفیت 310 مســافر است 

و انتظار می رود به زودی وارد آب های دریای خزر شــود. گفتنی اســت شرکت دریایی مسکو 

ح بوده و ســفرهای یک هفته ای و دوهفته ای در سرتاســر دریای خزر در بنادر  مجری این طر

آذربایجان، روســیه، قزاقســتان، ترکمنســتان و ایران در حال برنامه ریزی اســت. ابعاد این 

کشتی به گونه ای است که تردد در دریای بالتیک و دریای سیاه را نیز ممکن ساخته است.

فعال کــردن مســیر گردشــگری دریایــی دریــای خــزر در دســتورکار منطقــه آزاد انزلی قرار 

دارد و در ایــن راســتا، هماهنگی هــای الزم بــا منطقــه ویــژه لوتوس آســتراخان نیــز به عمل 

آمده است ]105[.

ســاخت مجموعه گردشــگری دریایی مارینا کاســپین نیز در دســت اقدام است. مارینا 

کاســپین دارای بخش هــای متعــددی نظیــر اســکله قایق هــای تفریحــی، هتــل، رســتوران 

دریایــی، مرکــز ورزش هــای دریایــی و امکانــات تفریحــی مرتبــط با ســاحل و دریا هســت. در 

اســکله مارینــای بندر کاســپین امــکان پهلوگیری هم زمــان 350 قایق مســافری تفریحی و 

کشتی کروز فراهم است. 

پیشنهاد بر این است که چین نسبت به سرمایه گذاری مشترک در بخش گردشگری 

ساحلی با هدف توسعه مجموعه های اقامتی گردشگری و پارک های دریایی در استان های 

1. Peter the Great
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ساحلی و به ویژه استان های گلستان و بوشهر که به میزان کمتری گردشگرپذیر هستند، 

اقــدام کنــد. در بخــش گردشــگری دریایــی نیــز احــداث لنگرگاه هــای تفریحــی )مارینــا( در 

کناره هــای ســاحلی شــمال و جنــوب کشــور به منظــور توســعه قایقرانــی بادبانــی و تفریحی 

به همــراه ارائــه آموزش هــای الزم و راه اندازی گردشــگری دریایــی کروز در محــدوده آب های 

خلیج فارس، دریای خزر و دریای  عمان توصیه می شود.

یایی ی های تجدیدپذیر در 3-2-4- انرژ

انرژی های تجدیدپذیر دریایی1 شامل انرژی باد فراساحلی2 و انرژی اقیانوس3 در اجرای 

راهبــرد کشــورها جهــت توســعه انرژی هــای پاک ازطریــق کاهــش گازهای گلخانه ای ســهم 

قابل توجــه و روبه رشــدی دارند و شــرایط را برای ایجــاد امنیت منابع انرژی، رشــد اقتصادی 

، ایجاد اشتغال و افزایش رقابت ازطریق نوآوری های فناورانه فراهم می نمایند.  پایدار

اگرچــه انرژی هــای عظیــم اقیانــوس شــامل انرژی امــواج4، جزر و مــد5 و گرادیان شــوری 

آب6 بســیار نویدبخــش هســتند، ولــی همچنان در مرحلــه تحقیق قرار دارنــد و وارد مرحله 

بهره بــرداری اقتصــادی نشــده اند ]106[. انرژی هــای اقیانوســی تحت عنــوان انرژی هــای نــو 

معمــواًل ذیــل ســرفصل بخش هــای نوظهــور7 دریایــی موردبررســی قــرار دارنــد. در مقابــل، 

انرژی بادهای فراســاحلی تا حد زیادی توســعه  یافته  و ازنظر اقتصادی به عنوان یک بخش 

)صنعت( موردپذیرش قرارگرفته است. به طور کلی، جریان باد در دریاها به دلیِل عدم وجود 

ویژگی های توپوگرافی معمواًل قوی تر و ســازگارتر اســت و در مقابل، وجود این ویژگی ها در 

ســاحل یا خشــکی باعث اختالل در جریان باد می شــوند. به عالوه، ســرعت و قدرت بیشتر 

1.  Renewable Ocean Energy
2.  Offshore wind energy
3.  Ocean Energy
4.  Wave energy.
5.  Tidal energy.
6.  Ocean thermal energy conversion
7.  Emerging Sectors



  فصل سوم     ▪  مسیر توسعه اقتصاد دریا براساس ظرفیت های سرمایه گذاری در برنامه جامع همکاری ایران و چین .

157

باد در دریاها باعث می شــود تا برق با توان بیشــتری تولید شــود. اگرچه اســتحصال انرژی 

از بادهای دریایی هزینه بیشــتری نســبت به انرژی حاصل از بادهای خشکی دربردارد، ولی 

به دلیِل قدرت بیشتر به تعداد کمتری توربین بادی نیاز دارد. 

ارزش  افزوده حاصل از انرژی باد فراســاحلی در ســال 2010 بالغ  بر 2/9 میلیارد دالر برآورد 

شده اســت. ظرفیــت تولیــد شــده توســط 887 دســتگاه توربیــن بــاد فراســاحلی در ســال 

موردنظــر برابــر با 340 گیگاوات بوده و 38 هزار شــغل نیز در این بخش ایجاد شده اســت. 

گفتنــی اســت 91 درصــد از ایــن ظرفیت در کشــورهای اروپایــی، 9 درصد در کشــور چین و 1 

درصد در کشور ژاپن تولید شده است )نمودار 20( ]55[.

�انرژی��بادهای�فراساحلی�در�سال�2010  �بازار ��نمودار�20:   ���سهم�کشورهای�مختلف�دنیا�از

بنــا بــر پیش بینی ها، ارزش  افــزوده بخش انرژی بادهای فراســاحلی در ســال 2030 با 80 برابر 

رشــد نســبت به ســال 2010 حدود 230 میلیارد دالر خواهد بود و 435 هزار شــغل تمام وقت نیز 

در این بخش ایجاد خواهد شد. به عالوه، کشورهای اروپایی همچنان با برخورداری از بیش از 

50 درصد از سهم بازار دارای مقام اول بوده و کشورهای چین و آمریکا به ترتیب با برخورداری از 

23 درصد و 20 درصد از سهم بازار در رتبه های بعدی قرار خواهند داشت. مطابق پیش بینی ها، 

1 درصد باقیمانده ســهم بازار متعلق به کشــورهای ژاپن و کره جنوبی خواهد بود )نمودار 21(.

%9، جمهوري خلق چین 

%90، اروپا 

%1، ژاپن 
%0، سایر مناطق جهان
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�انرژی��بادهای�فراساحلی�در�سال�2030  �بازار �21:    �پیش�بینی�سهم�کشورهای�دنیا�از ���نمودار

3-2-4-1- انرژی بادهای فراساحلی در ایران

علی رغم توســعه ســریع بخش انرژی بادهای فراســاحلی در ســطح جهان، ولی در ایران 

همچنــان در ســطوح تحقیقاتــی و نظــری متوقــف مانده اســت و 36 درصــد از نیروگاه هــای 

تجدیدپذیر نصب شــده در کشــور از نوع نیروگاه های بادی خشــکی هســتند. البته مناطق 

مختلفــی بــرای نصــب توربین هــای بادی دریایــی در دریــای خــزر ]107[، خلیج فــارس ]108[ و 

دریــای عمــان ]109[ مشــخص شــده اند و همزمــان بــا ســاخت و نصــب ســکوهای ثابت در 

منطقه خلیج  فارس و ســکوی نیمه شــناور حفــاری در منطقه دریای خزر به همراه ســاخت 

، زیرســاخت های موردنیاز برای توســعه  توربیــن بــادی در مقیــاس 2/5 مــگاوات در کشــور

بخش انرژی بادهای فراساحلی در کشور فراهم شده است.

مطابــق برنامــه توســعه ظرفیت نیروگاهــی ایران مقرر شده اســت کل ظرفیــت نیروگاهی 

کشــور از حدود 70 هزار مگاوات به حدود 160 هزار مگاوات در ســال 1420 افزایش یابد. گفتنی 

اســت در انتهای دوره برنامه ریزی، نیروگاه های سیکل ترکیبی، برق آبی و توربین های بادی به 

ترتیب با 62، 15 و 14 درصد، بیشترین سهم را در ظرفیت نیروگاهی کشور خواهند داشت ]110[.

%23، جمهوري خلق چین 

%56، اروپا 

%1، کره 
%0، ژاپن

%20، ایاالت متحده 

>%1



  فصل سوم     ▪  مسیر توسعه اقتصاد دریا براساس ظرفیت های سرمایه گذاری در برنامه جامع همکاری ایران و چین .

159

، دولت نســبت به تســهیل  در راســتای سرعت بخشــی به روند تولید انرژی تجدیدپذیر

قوانین و مقررات سرمایه گذاری و اعطای مشوق های مختلف جهت ترغیب سرمایه گذاران 

داخلــی و خارجــی بــه ســرمایه گذاری در بخــش انرژی هــای پاک اقــدام کرده اســت. به عنوان 

نمونــه، مطابــق بــا بند ب ماده 122 قانون برنامه ســوم توســعه، وزارت نیرو مجاز اســت بنا 

 یا با مشــارکت خارجی مجــوز الزم برای احداث 
ً
بــه تقاضای بخش خصوصی یا تعاونی، رأســا

نیروگاه و تولید برق را صادر کند و تســهیالت مربوط به تبدیل درآمد شــرکت های مزبور به 

ارز و تضمین خرید برق این گونه واحدها را مشخص و اعالم نماید.

ی بادهــای  3-2-5- فرصت هــای موجــود جهــت ســرمایه گذاری چیــن در بخــش انــرژ

فراساحلی

موضــوع گســترش همکاری هــا در زمینه بهره بــرداری از انرژی هــای تجدیدپذیر در ذیل 

ســرفصل های حوزه های همکاری و اهداف اساســی در برنامه جامع همکاری ایران و چین 

مورد تأکید قرارگرفته است.

چین به دلیِل برخورداری از جایگاه برتر در زمینه اســتحصال انرژی از طریق توربین های 

فراســاحلی، شــرایط مناسبی برای مشارکت در تأمین بخشــی از انرژی تجدید پذیر مورد نیاز 

کشــور در اختیار دارد. به عنوان نمونه می توان به تامین بخشــی از برق مورد نیاز حدود 100 

ســکوی نفتی و گازی مســتقر در منطقه خلیِج فارس اشــاره نمود. مطالعات صورت گرفته 

نشــان می دهنــد امــکان تأمین حــدود 35 درصد از برق موردنیاز ســکوهای نفتــی از طریق 

نصب توربین های بادی فراساحلی وجود دارد ]111[. 

در بخــش انــرژی بادهــای فراســاحلی، شــرکت های چینــی در بهترین شــرایط می توانند 

نســبت بــه ســرمایه گذاری مشــترک براســاس الگــوی ســاخت، تملــک و بهره بــرداری و یــا 

ساخت، بهره برداری و انتقال اقدام کنند. 





جمع  بندی و پیشنهاد ها

فصل چهارم
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4-1- جمع بندی
برنامــه جامــع همــکاری ایــران و چین از ظرفیــت باالیی جهــت ســرمایه گذاری در زمینه 

توســعه اقتصاد دریا در کشــور برخوردار اســت. با توجه به ماهیت غیر الزام آور تفاهم نامه 

فوق، انتظار می رود تنها حوزه های منافع مشترک براساس اصل برد- برد از ظرفیت توسعه 

برخوردار شــوند. به طور کلی، حوزه منافع مشــترک جهت ســرمایه گذاری در زمینه توســعه 

اقتصاد دریا در چهار زنجیره تأمین شــامل آبزیــان، تجارت دریایی، انرژی های تجدیدپذیر و 

گردشگری ساحلی و دریایی قابل  بررسی هستند.

نحــوه مشــارکت در اولویــت اول ازطریــق ســرمایه گذاری مســتقیم در زمینه تأســیس 

شــرکت های مشترک براســاس الگوهای سرمایه گذاری ســاخت، تملک و بهره برداری و یا 

ســاخت، بهره برداری و انتقال  پیشــنهاد می شود. در اولویت بعدی و در موارد غیرجذاب 

، مشارکت ازطریق  برای بخش خصوصی نظیر توســعه زیرســاخت های حمل ونقل کشــور

سرمایه گذاری استقراضی )تأمین تسهیالت مالی( امکان پذیر است. در ارتباط با تأسیس 

شــرکت های مشــترک باید خاطر نشــان ســاخت که ســهم مالکیت طرف ایرانی براســاس 

قوانیــن دریایــی کشــور بایــد 51 درصــد باشــد. اگرچــه مالکیــت صد در صــد ســهام توســط 

شــرکت های خارجــی در مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی امکان پذیــر اســت، ولــی به دالیــل 

متعــدد نظیــر نیاز شــرکت های ایرانی بــه انتقال دانش فنــی در حوزه های فنــی و مدیریتی 

توصیه نمی شود.

در این گزارش، مسیر توسعه اقتصاد دریا در دو سطح کلی و جزئی مشخص شده است. 

سطح کلی، توسعه هم زمان کلیه زنجیره های تأمین منابع دریایی را دربرمی گیرد. در سطح 

دوم، راهکارهای توسعه و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری متناسب با زنجیره تأمین 

به تفکیِک هر بخش مشخص شده اند.
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1- ســرمایه گذاری چیــن در مســیر توســعه اقتصــاد دریــا در ســطح کلــی شــامل کلیــه 

زنجیره هــای تأمیــن منابــع دریایــی اســت و بــر اســتفاده بهینــه از ظرفیــت ترانزیتــی کشــور 

به همــراه توســعه مفهــوم خوشــه های صنعتــی دریایــی و هدایــت آن هــا جهــت اســتقرار 

در مراکــز لجســتیکی در قالــب شــهرک های صنعتــی دریایــی در مجــاورت و در اتصــال بــا 

کریدورهای بین المللی شــمال- جنوب و شــرق- غرب متمرکز اســت. مشــارکت و تسهیل 

ســرمایه گذاری چیــن در تأســیس مراکــز صنعتــی، توســعه شــبکه لجســتیکی بنــدری در 

مناطــق آزاد و ویــژه اقتصادی به همراه تأمین زیرســاخت های ریلی جهــت اتصال این مراکز 

به کریدورهای بین المللی ازطریق شــبکه ریلی سراســری ازجمله مواردی هســتند که ذیل 

ســرفصل اقدامــات اجرایی میان مــدت و بلندمدت در برنامه همــکاری جامع ایران و چین 

مورِدتأکید قرارگرفته اند.

2- ســرمایه گذاری چیــن در مســیر توســعه اقتصــاد دریــا در ســطح جزئــی و به تفکیــِک 

زنجیره های تأمین منابع دریایی شامل موارد زیر است:

2-1-��زنجیره�تأمین�آبزیان که متشکل از حلقه های آبزی پروری و ماهیگیری و صیادی 

آبزی پــروری  آبزی پــروری آب هــای شــیرین و  آبزی پــروری بــه  اســت. شــایان ذکــر اســت 

دریایــی و ماهیگیــری و صیــادی بــه صیادی در آب های داخلــی و صیادی در آب های دور 

قابل تفکیک است.

در بخــش آبزی پــروری آب های شــیرین، همکاری در حوزه هایــی نظیر پرورش میگو،    

جلبک های دریایی و ماهی خاویار ازطریق به کارگیری روش های فناورانه نظیر سیستم 

مداربســته پــرورش ماهــی در مقیــاس صنعتــی، تولید مشــترک ماهی و برنج، شــیالت 

جــذب کربــن و تأســیس مشــترک پارک هــای صنعتــی شــیالت بــا ماهیت گردشــگری و 

خ در منطقه شاندونگ چین- موردتأکید است. زیست محیطی- مشابه پارک پرچم سر



  توسعه اقتصاد دریا با استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری در برنامه جامع همکاری ایران و چین  

164

در بخش آبزی پروری دریایی، ســرمایه گذاری در زمینه توســعه منابع دریایی ازطریق    

ح های توسعه انواع تخم خیار دریایی نظیر خیار دریایی یشم سفید و پرورش ماهی  طر

در قفــس در آب هــای بــا عمــق متوســط و عمیق امکان پذیر اســت. ســاخت مشــترک 

ح  کشــتی های هوشــمند آبزی پــروری دور از ســاحل نیــز می توانــد مدنظــر قرار گیــرد. طر

ح توسعه آبزی پروری  تولید 400 هزار تن ماهیان دریایی در قفس به عنوان بزرگ ترین طر

کشور نیز از ظرفیت باالیی جهت سرمایه گذاری مستقیم برخوردار است.

در بخش صیادی در آب های داخلی، مشارکت ازطریق افزایش بهره وری نظیر تجهیز    

نــاوگان صیــادی بــه روش هــای نویــن صیــد ماهی و تجهیــز مراکــز تخلیه صیــد کوچک 

تحت عنوان بنادر مردمی امکان پذیر است.

، مشــارکت ازطریــق عقــد تفاهم نامــه بــا ســایر     در بخــش صیــادی در آب هــای دور

کشــورها نظیر ماداگاســکار و یا توسعه صیادی در منطقه اقیانوس هند در حوزه هایی 

نظیر صیادی به روش صید قالب طویل و صید محاصره ای1 ماهیان تن مطلوب است.

، کشتیرانی، ساخت و تعمیر کشتی  2-2-�زنجیره�تأمین�تجارت�دریایی که حلقه های بنادر

و تجهیزات دریایی را دربرمی گیرد.

و     بنــادر  محوطــه  شــامل  بنــدری  مناطــق  توســعه  در  مشــارکت   ، بنــادر بخــش  در 

پس کرانه های شمال و جنوب کشور ازطریق سرمایه گذاری در زمینه احداث پایانه های 

ترانزیتــی و صادراتــی، پایانه هــای مواد معدنی، ســیلوی غالت، انبار و مواد نفتی و ســایر 

موارد لجستیکی امکان پذیر است.

در بخــش کشــتیرانی، مشــارکت در توســعه حمل ونقــل دریایــی فله بــا بهره برداری    

از ظرفیــت ترانزیــت بــازار غله کشــورهای آســیای میانه، حمل ونقــل کانتینــر و کامیون 

، برقراری خطوط مســتقیم و حذف بنادر  ازطریــق کشــتی های رو-رو در حــوزه دریای خــزر

1.  Purse Seine 
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واسط، سوخت رسانی و الیروبی ازجمله حوزه های منافع مشترک محسوب می شوند. 

ح های ناتمام     در بخش کشتی سازی و تعمیرات کشتی، سرمایه گذاری در تکمیل طر

در حــوزه خلیج فــارس و دریای خزر و ســرمایه گذاری های جدید در حــوزه دریای عمان و 

دریای خزر امکان پذیر است.

در بخــش تجهیــزات کشــتی، مشــارکت در تولید طیف وســیعی از تجهیــزات دریایی    

، کابل، چراغ های  ، زنجیر نظیر ورق، پروفیل، رنگ، لوله و اتصاالت، پمپ، شیرآالت، لنگر

دریایی و غیره در صورت وجود سفارش در مقیاس زیاد امکان پذیر است. 

2-3-�زنجیــره�تأمیــن�گردشــگری�ســاحلی�و�دریایــی کــه از حلقه های گردشــگری ســاحلی و 

گردشگری دریایی تشکیل شده است.

در بخــش گردشــگری ســاحلی، توســعه مجموعه هــای اقامتــی گردشــگری بــا انــواع    

امکانــات تفریحــی و ورزش هــای دریایــی و همچنیــن پارک هــای دریایــی در اســتان های 

ساحلی و به ویژه استان های گلستان و بوشهر که به میزان کمتری گردشگرپذیر هستند.

در بخــش گردشــگری دریایــی، احــداث لنگرگاه هــای تفریحــی )مارینــا( در کناره هــای    

ســاحلی شــمال و جنوب کشــور به منظور توســعه قایقرانی بادبانی و تفریحی به همراه 

ارائــه آموزش هــای موردنیــاز و راه انــدازی گردشــگری دریایی کــروز در محــدوده آب های 

خلیج  فارس، دریای عمان و دریای خزر امکان پذیر است.

�دریایی که حلقه های انرژی های دریایی و انرژی  2-4-�زنجیره�تأمین�انرژی�های�تجدید�پذیر

بادهای فراساحلی را شامل می شود..

اگرچــه انرژی هــای دریایــی شــامل انرژی امــواج، جزر و مد، گرادیان شــوری آب بســیار    

نویدبخش هستند، ولی همچنان در مرحله تحقیق قرار دارند و وارد مرحله بهره برداری 

اقتصادی نشده اند. 
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در بخش انرژی بادهای فراساحلی، مشارکت در زمینه تامین بخشی از انرژی تجدیدپذیر 

کشــور نظیر تأمین حدود 35 درصد از برق مورد نیاز حدود 100 ســکوی نفتی و گازی مســتقر 

در منطقه خلیج  فارس ازطریق نصب توربین های بادی فراساحلی قابل بررسی است.

4-2- پیشنهاد ها
موارد زیر در ادامه مطالعات پیشنهاد می گردد:

ادامه برگزاری جلسات مشترک با مسئولین بخش های مختلف در سطوح عمیق تر    

ح مشــخص ســرمایه گذاری در هر بخــش دریایی؛  کارشناســی؛ انتخــاب حداقل یک طر

ح ها در محیط نرم افزار کامفار یا نرم افزارهای مشــابه و  امکان ســنجی فنی اقتصادی طر

موردتأیید در سطح بین المللی؛ برگزاری جلسات مشترک با شرکت های چینی و معرفی 

فرصت هــای ســرمایه گذاری و هم زمــان شناســایی شــرکت های چینــی در بخش هــای 

مختلف دریایی؛

شناســایی ســایر زنجیره هــای تأمین در حوزه اقتصــاد دریا شــامل زنجیرهای تأمین    

انرژی های فســیلی، منابع معدنی، شیرین ســازی آب دریا و سایر موارد به همراه ترسیم 

مســیر توســعه و شناســایی حوزه های منافع مشــترک به تفکیــِک بخش های مختلف 

دریایی در هر زنجیره تأمین و انجام اقدامات مشابه بند 1.
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