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چكیده
پاندمی کرونا در سال جاری تمام شئون حیات بشر بر روی کره زمین را تحت تاثیر خود قرار داده است .سیستم های حمل ونقل
دریایی جهان نیز از این موضوع برکنار نبوده اند .در واقع در شرایطی که در آغاز دهه  2020میالدی انتظار می رفت بعد از دو
دهه رکود شدید در کشتیرانی تجاری اوضاع بازار این صنعت اندک اندک بهبود پیدا کند ،پاندمی کرونا به ناگاه این بازار را دچار
آشفتگی و گسست نمود .اما آثار این موضوع در سیستم حمل و نقل دریایی جهان محدود به صنعت کشتیرانی نبوده و بنادر را
نیز به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است .در این مقاله بر اساس گفتمان های مطرح و یافته های مراجع بین المللی (مانند
اتحادیه بین المللی بنادر و لنگرگاه ها ( ،)IAPHآنكتاد ،سازمان ملل متحد ،بانک جهانی ،و بسیاری دیگر) اقدام به بررسی آثار
این موضوع بر سیستم حمل و نقل دریایی و بنادر جهان نموده ایم .با توجه بدان که ریسک تداوم وضعیت پاندمی کووید 19-و
وقوع پاندمی های مشابه بسیار باال است ،تشخیص و بارزسازی این آثار در سیستم های حمل و نقل دریایی بسیار مهم بوده و
جزو مولفه های بصیرت آور برای حل مسائل پیچیده مدیریتی مورد مواجهه صنایع این سیستم در آینده به شمار می آید.

واژههای کلیدی :کووید ،19-پاندمی ،سیستم حمل و نقل دریایی ،کووید ،19-بنادر و پایانه داری ،کشتیرانی تجاری

 -1مقدمه
در سال  ، 2019با ظهور بیماری نوپدیدی در شهری دوردست در جمهوری خلق چین ،حیاا نناااب بار روی اری واین ونرد
ورحله جدیدی ن حیا خود شد .در نبتدنی نور گماب بایاری بر آب بود ه نین بیماری اه بداد ا « وویاد»)COVID-19( 19-
نام گرفت ،مچوب نسالف آب (ن جمله ویروس ای SARS ،H1N1و  )MERS1جمدیات اابات جاوجها رن در وقااازا ن جهااب
درگیر خود ردی و سپس با بکارگیری گاتردی جدنبیر بهدنشتا و دروانا به نحوی ووثر قترل و وهار گردد .با وجود شیوع فزنیقادی
نین بیماری در شور ای دیگر جهاب در نیمه نول سال ویالدی جاری ،ننتشار خبر وهار اوت شیوع آب در شهر وو اب چاین نویاد
به وهارپذیری گاترش نین ویروس رن در سطح جهانیاب جزویت رد .نویدی ه چقدنب دونم نیاورد :در ودجا وجای منفزنیا عونولا
چوب ناشقاختگا ویروس ووید 19-وجهش ای ژنتیکا پرشمار آب ،ایف گاتردی نشانگاب و عالئم بیماری و واب نابتا ااوننا

1شر ت پدیدآورنب نوید پارس ،وجتمع بقدری شهید رجایا
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نهفتگا آنها ،ننتزال آساب و خاووش و بانشانه ،فزدنب رن کار ای اطدا و اابت ججویز درواب و پیشگیری  ،و نا افا باودب نوکاناا
بهدنشت و درواب ،ن ثر اریب به نجفاق وقااق جهاب رن به صحقه ننفجار پاندویک نین بیماری جبدیت رد.
من قوب ه الم به نگارش نین وزاله واچرخد ،آوار ای سا واب جهانا بهدنشت نشابد قدی جات وثبت نبتالی حدود پقجای و نه
و نیم ویلیوب نفر به ووید 19-و ورگ بیش ن یکویلیوب و چهارصد و بیاتو شت زنر نفر در نثر نبتالی بدین بیماری در ساطح
جهاب نست .نین در حالا نست ه آخرین برآورد ای نین سا واب جهانا حا ا ن نبتالی  10درصد ن جمدیت اری واین جاا نیان
واب به بیماری ووید19-بودی و گاترش شیوع نین بیماری مچقاب با رشدی نمایا ندنوه دنرد[ .]1نوصافا ه ذ ر شد به خاوبا
نشابد قدی آب نست ه ووید 19-وصدنق بار یک «ریاک فاجدهننگیز جهانا( »)Global Catastrophic Riskنست.

جصویر  -1آخرین وضدیت نبتالی جهانا به بیماری ووید 19-در نونخر نونوبر ]1[ 2020
بدیها نست ه وونجهه جهانا با نین ریاک و پیاود ای فاجده بار آب آثار جدیین ققدینی بر با نر ای ناتصادی جهاب دنشته نسات.
باید جوجه دنشت ه نین ریاک عالوی بر آب ه جانب عرضه رن در نجیری ای جاوین جحت جاثیر خود ارنر واد د ،آثار اابت جوجها
نیز در جانب جزاضای نین نجیری ا دنرد .نین آثار عمدجا حاصت جغییرن بقیادین رفتار ننااب و جاوداه در وونجهاه باا نیان ویاروس
ورگبار بودینند .شاید بتوننیم نین جغییر رفتار رن با نستفادی ن ودل السیک « رم نیا ای وا لو» بهتر شار د ایم .ااا ساه اارب
گذشته ،نوع ننااب با پشت سرگذنشتن سه ننزالب صقدتا و پای نهادب در عصر ننزالب صقدتا چهارم بر بایاری ن وحدودیت اای
ابیدا وتوجه به وی فائق آودی و به ویژی در بخش ای جوسدهیافتهجر جهاب چقدین د ه نسات اه عمادی وشاش خاود رن صارف
برآوردی نمودب نیا ای عالاجر در رم وا لو (بانخص «نیا ای خودشکوفایا») نمودی نست .نین در حالا نست ه با بان رفتن نیان
«ریاک فاجده ننگیز جهانا» ،وی با وضدیتا وونجه واشود ه اادر به برآوردی نماودب نیا اای پایاه خاود (در ساطح «نیا اای
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نیمقا و نوقیت» و برخا «نیا ای فیزیولوژیک») نیز نیات .نین ووضوع نه جقها جوجه به نیا ای مبودی و عالا رن در ابزه اای
سوم جا پقجم رم نیا ا جحت نلشداع خود ارنر واد د ،بلکه ووجب جغییر نلگوی جزاضای ناتصادی خانونر ا و دولت اا شادی و باه
نحوی دوویقوونر به سطح بقگای ای ناتصادی نیز جاری وایابد.

جصویر  -2رم نیا ای وا لو
آثار جغییرن یادشدی چقاب بزرگ اتقد ه ووجب جحون فرنوننا در با نر ای ناتصادی سرجاسر جهاب شدی و شارنی ناتصاادی
جهاب رن به ت دگرگوب ردینند .به نظر وارسد ه نین جحون رن واجونب در االب سه روند چرخهنی در نظر گرفت ه یکدیگر رن
جزویت وا ققد .در نثقای روند نول جزاضای ان ا و خدوا بهدنشتا و دروانا ،نیقترنت و نرجبااا  ،خادوا و خریاد ای آنالیان،
پات ،و ر آنچه به نیا ای «نیمقا و نوقیت» مک وا قد ،نفزنیش یافته و در وزابت جزاضای ناتصادی برنی ان ا و خدواجا اه
برنی برآوردب نیا ای ابزا بانجر نین رم ود نظر بودی و در وضدیت جدید ووجب نزض نیا ای دو ابزه ااعدی نیان ارم واا-
شوند ،ا ش پیدن وا قد .ن بین وصدنق ای فرنونب نین ا ش جزاضا واجونب به سزوط آ ند ابو ار ای صقایع و ورن ز ورباوط
به جفریح و گردشگری ،جدطیت بایاری ن صقایع و ونحد ای ابو ار خدواجا ،حمتونزت واافری ،و باایاری دیگار نشااری ارد.
باید در نظر دنشت ه ووج نین روند ا ش جزاضا به ورور واب ووجب ا ش جزاضا در صقایع باندستا نین صقایع نیز شدی و آنهاا
رن نیز به وضدیتا بحرننا دچار واسا د .بار جرین شا د نین ودعا سزوط جاریخا ایمت نفت خام و فرنوردی اای ساوختا در نیماه
نول سال  2020ویالدی بود .نصلاجرین علت نین سزوط ا ش جزاضای جهانا به سوخت ای یدرو ربوری در صقدت حمتونزات
و در نتیجه جقزل جزاضای رو ننه جهانا نفت خام به ویزنب  29ویلیوب بشکه بود .وجموعه نین روناد ا ن یاک ساو ووجاب اا ش
چشمگیر نر ش ناتصادی بخش اابت جوجها ن دنرنیا ا ،ان ا و خدوا وورد عرضه در جونوع گردیدی و به سزوط جریااب درآواد
بایاری ن خانونر ا و بقگای ای ناتصادی ( و به جبع آنها دولت) رنی وابرد و ن ارف دیگر با ا ش ووجودی ،میابا و گرننا ناالم
وورد جزاضای جاوده در چقین شرنیطا مرنی خون د شد.
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روند دوم « ا ش نزدیقگا و ادر خرید» نست :بایاری ن خانونر ا به دلیت نبتالی نعضایشاب به بیماری ،نااگزیر ن جااوین زیقاه
ای درواب شدی و در عین حال (ضمن رویارویا با نفزنیش ایمت وایحتاج جدید خود ) با نختالل در روند جاوین درآودشاب وونجاه
واشوند .دولت ا نیز درگیر جاوین نعتبارن و حمایت ای بهدنشتا و دروانا و ودیشتا جونوع خود شدی و در عین حال نااگزیر ن
جخصیص بخشا ن وقابع خود برنی حمایت نفرند آسیب پذیر ( وانقد بیکارنب ،سالمقدنب ،ود اب و )...واشوند .بقگای ای ناتصاادی
نیز ن یک ارف با چالش «نیروی ار» و نلزنوا ورجب با آب وونجه شدی و ن ارف دیگر بایاری ن آنها با ا ش چشامگیر جزاضاا
در ابو ار ای خود روبرو خون قد شد .نین در حالا نست اه در صاور فزادنب نظاار بار باا نر ،نحتماال نحتکاار و نفازنیش
وهارگایخته ایمت ان ا و خدواجا ه جزاضای آنها بان رفته وجود دنشته و نین نور بر به نوبه خود بر شد « اا ش نزادیقگا و
ادر خرید» وانفزنید.

جصویر -3سزوط باورنکردنا ایمت نفت خام جولیدی نیان وتحدی در آوریت ]2[ 2020
نوا روند سوم جحزق «ر ود در ت با نر ای ناتصادی» نست :چقاب ه گفتیم جغییر نولیه جزاضا ای ناتصادی درآود نیا بخش اابات
جوجها ن خانونر ا و بقگای ای ناتصادی ( و به جبع آب دولت) رن نابود ردی و روند دوم نعضای جاوده با ا ش نزادیقگا و اادر
خرید وونجه وا قد .برآیقد نین دو روند نختالل در گردش نزدیقگا و نفت جزاضا در ت با نر ای ناتصادی رن به دنبال خود خون اد
آورد .به عبارجا جاوده و نعضای آب دیگر بضاعتا برنی خرید در با نر ای ناتصادی ندنرند و حتا در نیا ای پایه و ضروری خود به
صرفهجویا و اقاعت روی واآورند .نین روند به ر ود ابو ار ا و وختت شدب جریاب درآود در ن ثر اریب به نجفااق بخاش اای
با نر ای ناتصادی وا ننجاود .عملکرد چرخه نی نین سه روند به عالوی روند ای جضدیف ققدی جقبه عرضه به صاور وتادنخت در
حال جحزق و جزویت یکدیگر بودی و آثار آب به خوبا در سطح با نر ای ناتصادی وقااق وختلف جهاب اابت وشا دی نست .جدول 1
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به خوبا نشابد قدی سزوط خیری ققدی ونردن و صادرن
شور ای وختلف جهاب در وای ای یادشدی نست.
جدول – 1درصد جغییرن صادرن و ونردن

ان در وقااق جهاب بین ژننویه جا ژوئیه سال  2020نابت به دوری وشابه در سال ابت(]3[)%

وقطزه

صادرن
ژننویه فوریه وارس

خاور دور و حو ی نایانوس آرنم -4.8 -2.3 -11.6

چین
ژنپن

ان در وقااق وختلف جهاب پس ن مهگیری گاتردی شایوع روناا در

-17.3

-6.6

آوریت

ونردن
وه

ژوئن ژوئیه

-1.7 -5.5 -13.1 -7.9
3.4

-3.2

0.5

7.2

-8.9 -0.6 -2.6

-18.0 -258 -26.4 -19.1

-13.3
-12.2
-2.4
-25.0
-9.2
-9.4
-33.4
-2.7

-8.5
-7.1
-7.6
-17.3
-15.3
-15.4
-9.6
-13.0

نروپا و آسیای ویانه
-1.9
-2.5
EU27
آوریکای نجین و حو ی ارنئیب -2.3
خاورویانه و شمال آفریزا
3.1
آوریکای شمالا
0.3
نیان وتحدی
-0.5
جقوب آسیا
-1.7
آفریزای سیای
5.4
ت جهاب
-9.8 -2.3 -5.2
-4.1
-3.0
-0.3
1.3
1.5
1.7
3.5
2.2

-31.5
-33.2
-29.6
-31.4
-30.9
-29.0
-57.1
-54.9

-29.1
-30.2
-39.4
-28.4
-37.7
-36.3
-38.7
-29.5

-8.7
-8.2
-11.0
-18.2
-23.3
-23.8
-14.7
-20.0

-8.9 -10.0 -25.2 -23.8

ژوئن

ژننویه فوریه وارس آوریت وه
-4.9
-15.1 -3.0 -1.7 -6.6
20.4
3.4 -15.6 -14.7 -2.2
-3.4
-14.0 -24.3 -3.7 -2.0
-3.9
13.6
-9.8 -28.1 -29.1 -15.1 -4.8 -3.1
-10.1 -29.2 -30.8 -14.2 -6.8 -3.3
-21.9 -36.9 -27.2 -6.3 -4.3 -2.6
-12.0 -31.7 -34.9 -24.6 -9.1 -7.1
-13.8 -27.3 -22.9 -7.2 -4.1 -4.0
-13.3 -25.7 -20.9 -6.5 -4.0 -4.0
-41.4 -51.1 -55.5 -26.4 -6.5 -2.6
-36.9 -37.7 -36.0 -14.6 -7.2 -1.5

ژوئیه
-8.6
0.3
-21.3
-9.6
-9.8
-26.4
-22.8
-8.2
-8.2
-25.7
-34.4

-14.1 -10.8 -26.8 -23.9 -10.1 -3.9 -4.4

 -2آثار پاندمی کووید 19-بر صنعت کشتیرانی تجاری
ن آنجا ه سیاتم حمتونزت دریایا به عقونب ستوب فزرن ججار بیننلمللا جهاب عمت وا قاد ،آثاار ر اود ناتصاادی ناشاا ن
رونا در نین سیاتم نمود خاصا دنشته نست .سیاتم حمتونزت دریایا جریابد قدی بیش ن  80درصد ن ت ججار بیننلمللاا
وبادلهشدی در سطح جهاب بودی و دربردنرندی بزرگجرین صقایع خدواجا جهاب (در بخش ای شاتیرننا ججااری و بقاادر) نسات .ن
آنجا ه جزاضای حمت و نزت دریایا وشتق ن ویزنب جولید و وصرف در جونوع به حااب وا آید ،پر ونضح نست ه ر ود ناتصاادی
ناشا ن پاندوا ووید 19-و ا ش حجم ججار جهانا به نحوی وحاوس بر ابو ار شتیرننا ججاری جاثیر وانماید .در یاک
جحلیت سیاتما ه ن سوی  UNESCAPنرنئه شدی ،پاندوا ووید 19-به صاور یار بار سیااتم حمات و نزات دریاایا جااثیر
گذنشته نست[ .]4چقاب ه در نین نمودنر وشا دی وا شود جغییرن رفتاری در جونوع جهاب ووجب جغییر نلگو ای جولید و وصارف
در آنها گردیدی و نین ووضوع ووجب جحزق پدیدی ا و آثار عیقا و وشهود در سیاتم حمت و نزت دریایا جهاب وا شود.
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جصویر - 4نثر سیاتما پاندوا ووید 19-بر سیاتم حمتونزت دریایا[]4
نین آثار عیقا بر سیاتم حمتونزت دریایا جهاب عمال اابت وشا دی اتقد .به عقونب وثال شون د ووجود حاا ا ن آب نسات اه
ویزنب ججار دریابرد در سال  3.6 ،2020درصد نابت به سال گذشته ا ش یافته نست[ .]5باا عقایات بادنب اه بخاش اابات
جوجها ن نجیری ای جاوین جهانا ( )Global Value Chainsدر بخش ججار انتیقری ارنر واگیرناد ،شاو ناشاا ن جغییار
رفتار ناتصادی در جونوع رن وا جونب به خوبا در ا ش وزدنر شاخص ججار دریابرد انتیقری در وقااق پرججار جهاب در نیماه
نول سال  2020وشا دی رد .چقاب ه در نمودنر جصویر  5وشا دی واشود ،با رنی نفتادب واوج ویاروس وویاد 19-در ریاک ن
وقااق وختلف جهاب ،وزدنر ججار انتیقری دریابرد در آنها به اور چشمگیری جقزل پیدن نمودی و با گشت آب باه وزاادیر ورجاع
چقد وای واب بردی نست[ .]3بخش ای دیگر با نر شتیرننا نیز شا د روند ای وشابها ن حیث ا ش جزاضا بود :واثال در بخاش
انی فله خشک در سال  2020وزدنر شاخص  Baltic Dry Indexدستخوش روندی ا شا بودی ه اا چقاد د اه نخیار باا
سابزه نست[ .]6بخش فله وایع نیز با ا ش جزاضای جهانا نفت خام با روند ای وشابها دست به گریباب شد .ار چقاد جغییارن
نین شاخص ا جحت جاثیر عونولا وانقد اوننین یاتوحیطا وتوجه سوخت ای دریایا وجدطیال رسما ولت نیز ات ،نوا شکا
نیات ه پاندوا ووید 19-دلیت عمدی سزوط نین شاخص نابت به سال گذشته بودی نست.
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جصویر  -5ا ش شاخص وتوس وتحر

وا انه ظرفیت ججار دریابرد انتیقری در وقااق وهم جهاب با فرض وزدنر ورجع
 100در ننتهای دساوبر ]3[ 2019

جصویر-6روند شاخص  Baltic Dry Indexدر سال ]6[2020
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نین وضع در حالا پیش آود ه صقدت شتیرننا در ننتهای سال  2019در آستانه خروج ن فا نشیب یک چرخه ابو اری بود
ه بیش ن یک د ه آب رن به ام خود فرو بردی بود[ .]7پس ن آب ه در نو سال  2016شاخص درآود نیا شتا اا باه پاایین-
جرین سطح خود در سه د ه گذشته رسید ،روند صدود جدریجا درآود نیا شتا ا در سطح جهانا آغا شد و باا وزادنری نوسااب
در ن تبر سال  2019به بانجرین سطح خود در یا دی سال گذشته رسید .نین روند نویدبخش واانا در صاقدت شاتیرننا پدیادنر
شدی بود ه نین صقدت ن یک ارف بیش ن یک د ه بود ه با وا ند عرضه ،سزوط درآود نیا  ،نفزنیش زیقه ا ،جمر زیابا با نر اا
و ا ش دسترسا به با نر سروایه دست و پقجه نرم ردی و ن ارف دیگر در د ه پیش رو با زیقه نیا سقگین جریاب اای جحاول
آفریقا چوب شکتگیری نلزنوا یات وحیطا فوق نلدادی جدی و ورود به عصر ننزالب صقدتا چهارم وونجه بود .نفزنیش جادریجا
درآود نیا شتا ا در چقین شرنیطا شداعا ن نور نوید رن برنی فدانب صقدت شتیرننا فرن م واآورد .نواا نیان نویاد باا نعاالم
شیوع بیماری ووید 19-در شور چین در ننتهای سال  2019نزش بر آب شد و روند بهبود درآود نیا نین صقدت یک باار دیگار
رو به نفول نهاد؛ به اوری ه در فوریه  2020درآود نیا رو ننه شتا ا ن سطح درآود وتوسا رو نناه آنهاا در دوری یاا دی سااله
یادشدی نیز پایینجر رفت.

جصویر  -7شاخص درآود وتوس رو ننه شتا ا بین ن تبر  2008جا وه ]7[ 2020
در نین دوری صقدت شتیرننا مچقین ن ارف بقادر جحت فشار جدی ارنر گرفتاه نسات .باار جرین فشاار ونرد ن ساوی بقاادر باه
ووضوع جردد شقاور ا و وبادله دریانوردنب بر روی شتا با واگردد .واجونب گفت اه در سرجاسار جهااب ،بقاادر وزاررن باایار
سختگیرننهنی رن برنی جردد شتا ا به وحدودی ای بقدری به ار بااته و در باایاری ن شاور ا باه ار اریاق ومکان ن جاردد
دریانوردنب به ساحت و سر وین جلوگیری واشود[8و .]9به ار باتن نین جدنبیر عالوی بار نفازنیش وااب نااوات شاتا و نوااا
غیروولّد آب نثر بایار ناوطلوبا بر روحیه دریانوردنب جهاب دنرد ه جمدیت آناب به حدود دو ویلیوب نفر بالغ واشود[ .]10وبادلاه
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دریانوردنب ه یکا ن عرفاجرین رویه ای ابو ار بیننلمللاا صاقدت شاتیرننا وحااوب وااشاد ،در بحبوحاه شاهربقدنب و
ارنطیقه وبادی ور ی ن ثر اریب به نجفاق شور ای جهاب به گلوگا ا دیگر در سیاتم حمتونزت دریاایا جهااب جبادیت شادی و
شتیرننا ججاری و وقابع نناانا آب رن با وشکال فرنوننا وونجه نمودی نست .وشکت آب ادر جادی نسات اه عاالوی بار چقادین
مپین بیننلمللا ،جشکت ای صقفا و سا واب ای وردمنهاد و ورنجع بیننلمللا بایاری در بخش دریانوردی و ججار بایننلملات
خونستار حتوفصت نین ووضوع ن اریق سا واب ولت وتحد شدینند .باه عقاونب وثاال در آوریات  ،2020روساای نجااق بایننلمللاا
دریانوردی ( )ICSو فدرنسیوب بیننلمللا ارگرنب بخش حمتونزت ( )ITFضمن ناوهنی سرگشادی به سردبیرنب سا واب ولت وتحد،
سا واب بین نلمللا دریانوردی ،آنکتاد و سا واب جهانا بهدنشت خونستار نرجزای جایگای شغلا دریانوردنب به سطح « ارگرنب لیدی
بین نلمللا( »)International Key Workersو ا ش نلزنوا ارنطیقه بهدنشتا آناب شدند[ .]11با وجود پیگیاری اای فارنونب
نین ورنجع و سا واب ا در چقدوای نخیر ن جمله پیام  8نو  2020دبیر ت ساا واب ولات وتحاد و پیاام شات ساا واب ونبااته
سا واب ولت وتحد در  10سپتاوبر  2020در ویقه ضرور شقاسایا دریانوردنب به عقونب « ارگرنب لیدی باین نلمللاا» [،]12
حکایت سختگیری ای بانواب بقادر و دولت ا بر شتا ا و دریانوردنب مچقاب به او خود بااا نست و ار رو بایش ن پایش
فدالیت ای ابو اری دریانوردنب و خطوط شتیرننا رن به چالش وا شد .نوا وحادودیت اای وتوجاه شاتا و دریاانوردنب در
بقادر جهاب در برخا وونرد ن نین وزدنر نیز فرنجر رفته نست :در چقد شور درگیر پاندوا ووید( 19-وانقاد شاور قدوساتاب و
آفریزای جقوبا) دولت ضمن نعالم برارنری شرنی فورس واژور در برخا بقادر خود ،آنها رن ن پاذیرش ار گوناه عونااب ناشاا ن
جاخیر و نشکال در نرنئه خدوا (وانقد نلتزنم به جدهدن  ،پردنخت جرنئم و )...وداف نمودی نست[.]8
با وجود جمام وونرد ذ رشدی باید در نظر دنشت ه پاندوا وویاد 19-آثاار غیروقفاا ام بار فدالیات صاقدت شاتیرننا دنشاته
نست[ .]4یکا ن وهم جرین آثار ا ش ایمت سوخت ای دریایا بود .در سال  2020با فرن رسیدب ووعد باه اار بااتن نلزنواا
یات وحیطا ا ش آنیقدگا گوگرد ناشا ن سوخت ای دریایا ،صقدت شتیرننا ننتظار وونجهه باا چاالش اای شادیدی ن
حیث دسترسا به سوخت دریایا م سولفور و مچقین نف زنیش چشمگیر ایمت نین فرنوردی ا رن دنشت .وونجهه با ر ود ناشاا ن
رونا ،ا ش سفر به بقادر ،و مچقین سزوط آ ند ایمت نفت ووجب شد ه فشار وورد ننتظار ناشا ن نین چالش باه ویازنب اابات
جوجها ا ش یابد .مچقین بایاری ن ارشقاساب وونجهه با شرنی پاندوا ووید 19-رن به عقونب باتری برنی «جغییر نلگو اای
فکری وزاوم در وزابت نوآوری فقاورننه» در صقدت شتیرننا جلزا ردی و آب رن به عقونب جخته پرش نین صاقدت باه دریاای واونج
فقاوری اای ناوین (باا وحوریات فقااوری ناالعاا ) جلزاا واا ققاد .در نیان ویااب وشمقدساا ی شاتا اا ،دندی نماایا (
دیجیتا لیزنسیوب) ،و خود ارسا ی جزو روند ای پرجاذبه برنی صقدت شتیرننا به شمار وا آیقد.
جدول  -2جغییرن ناشا ن پاندوا ووید 19-در شتیرننا ججاری و بقادر []4
تغییرات در کوتاه مدت
ا ش ججار دریابرد

تغییرات محتمل ساختاری/بلندمدت
نفزنیش دندی نمایا (دیجتالیزنسیوب)

آسیب پذیری شتا ا در واب نااوت شتا ا در بقادر با جوجه نفزنیش راابت در با نر ای شتیرننا و جزویت روند ندغام اا
و ن تااب ای ججاری
به برناوه ای جددیلا در سفر ای شتیرننا ا
جاخیردر جشریفا گمر

و بقدر

نفزنیش زیقه ای ودیریت ریاک

نفزنیش واب نااوت شتا و جبادل خدوه در بقادر

نفزنیش جزاضا برنی وتخصصاب فقاوری ناالعا

نفزنیش ایمت ای حمت و نزت دریایا

با آرنیا و ارنحا وجدد نجیری ای جاوین
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با نوصاف ذ رشدی واجونب گفت ه غلبه شرنی پاندوا وویاد 19-باه عقاونب یاک عاوات نصالا نخاتاللآور در اابو ار اای
شتیرننا ججاری جهاب عمت نمودی نست .ر چقد به نظر وارسد نین آثار بیشتر در وجای ود جاثیرگذنر اتقد ،نوا ورنجدا چوب
 UNESCAPآثار ساختاری و بلقدودجا رن نیز برنی پدیدی پاندوا اائت اتقد .جدول  2نشاب د قدی آثار پانادوا وویاد 19-بار
شتیرننا و لجاتیک دریایا نست.

 -3آثار پاندمی کووید 19-بر بنادر و صنعت پایانه داری در آنها
در قار صقدت شتیرننا ،بقادر نیز ن پاندوا ووید 19-آسیب ای فرنوننا دیدینند .یکا ن بهترین جحزیزا به عمت آودی در نین
ویقه جحزیق پیمایشا نست ه در وای ای نخیر نجحادیه بیننلمللا بقادر و لقگرگای ا ( )IAPHبدنب ن تمام دنشته نست .نتایج نین
جحزیق در االب گزنرش ای فتگا ( و نخیرن «دو فتگا») «فشارسقج آثار ناتصادی ووید 19-بر بقادر جهاب» وقتشر شدی و
وضدیت بقادر و واائت وتوجه بدننها رن در دوری پاندوا ووید 19-وورد بررسا ارنر واد د[ .]9جصویر  8دنشبورد خالصه نتایج
وقدرج در گزنرش ای یا دیگانه نین نجحادیه نرنئه واد د.

جصویر  -8دنشبورد جمعبقدی نتایج گزنرش ای فتگا فشارسقج آثار ناتصادی ووید 19-در بقادر جهاب []9
بر نساس یافته ای نین گزنرش ا ،ن جمله وهمجرین واائت و چالش ای وتوجه بقادر جهاب واجونب به وونرد یر نشاری رد[:]9
 ا ش ججار بیننلمللا و جریاب ان -جقزل جددند شتا ای وتردد در بقادر در دورنب مهگیری ووید 19-بار جرین
یاب ونرد به بقادر رن در االب ا ش درآود و رونق آنها آشکار واسا د .نمودنر جصویر  9به خوبا نشابد قدی ا ش
جددند سفر ای شتا ای انتیقربر به بقادر جهاب در فته ای سال جاری ویالدی نابت به دوری وشابه در سال ابت
نست[ .]9نین جصویر حکایت ن جضدیف نجیری ای نر ش جهانا ناشا ن ججار انتیقری دریابرد در بقادر جهاب دنرد.
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پر ونضح نست ه نین ا ش شدید در درآود نیا بقاد ر ،مچقین ا ش نشتغال ،رونق وگردش والا ،عمرنب ،و جوسده
ناتصادی و نجتماعا ناشا ن فدالیت بقادر رن نیز به مرنی دنرد.

جصویر  -9ویانگین وتحر

وا انه جمع ت سفر شتا ای انتیقری به بقادر جهاب []13

 جدطیت عملا بایاری ن بقادر واافری -با جشدید بحرنب پاندوا ووید 19-در سطح شور ای جهاب ن شمار سفر ای
دریایا و جمایت به گردشگری دریایا به شد استه شدی نست .ا ش جزا ضا برنی سفر دریایا در عین آب ه ریشه در
نحتیاط بهدنشتا وردم دنرد ،به نلزنوا سختگیرننه دولت ا در وبادی دریایا و بقدری شور ا نیز با واگردد .با نین
نوصاف به نظر وا رسد بقادر واافری و وبادی سفر ای دریایا بیشترین ضربه رن ن پاندوا ووید 19-خوردی باشقد.
 جاخیر در وجوی حمتونزت سر ویقا – بحرنب پاندوا ووید 19-عالوی بر جحتنلشداع دندب جریاب شتا ا ،وجوی
حمتونزت سر ویقا وتصت به بقدر (نعم ن جادی و رنیآ ن) رن م جحتنلشداع خود ارنر واد د .نعالم
ارنطیقه/وحدودیت ای عمووا ،نفزودی شدب بر نلزنوا بهدنشتا و عملیاجا ،با دید ا و قترل ا در وایر ا و ور ا و
وبادی و وزاصد سفر ،ا ش نیروی نناانا (نعم ن رننقدی یا ار قاب اطار)واجونند آثار وقفا بر عملیا حمت سر ویقا
در بقادر دنشته باشد .یافته ای گزنرش ای فشارسقج آثار ناتصادی ووید 19-در بقادر نشاب واد د ه جاخیر ا و
واائت ورجب با حمت سر ویقا در بقادر با به رنی نفتادب ووج پاندوا ووید 19-در شور ا نوج گرفته و به فاصله چقد
فته ن وهار بحرنب به شرنی وضدیت عادی نزدیک شدینند.
 واائت ورجب با سیاتم ننبارش و جو یع در بقادر -سیاتم ننبارش و جو یع یکا دیگر ن یرسیاتم ای نصلا ر بقدر
نست ه در نثقای بحرنب پاندوا ووید 19-جحت جاثیر پیاود ایا چوب ا ش جزاضا در با نر ا ،جاخیر در جحویت
وحموله ا به وجوی حمتونزلا ،جدطیلا ارخانه ا و ارگای ا ،یا برارنری ارنطیقه عمووا ارنر واگیرد .بر نساس یافته-
ای گزنرش ای فشارسقج آثار ناتصادی ووید 19-در بقادر در نین دوری ننبارش ووند غذنیا و ناالم بهدنشتا و دنرویا
در بایاری ن بقادر نفزنیش اابت جوجها دنشته و در برخا ن آنها به وونجهه با مبود ظرفیت جاهیال وورد نستفادی
برنی ننبارش نین نوع ان ا رنی بردی نست .نفزنیش ننبارش ان ای وصرفا نیز در بدو پاندوا در بقادر جحت بررسا نین
گزنرش ا غلبه دنشته و در برخا وونرد به مبود جاهیال وورد بهریبردنری برنی ننبارش نین ان ا وقتها شدی
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نست.نین روند در فته ای بددی ودکوس شدی و نند نند ظرفیت وا ند ننبارش ان ای وصرفا در بقادر بیشتری در
سطح جهاب رو به ن دیاد نهادی نست .به نظر وارسد در ننتهای سال  2020نزطه عطف دیگری ( در جهت ن دیاد ننبارش
ان ای وصرفا در بقادر) در نین روند ر ام خون د خورد .در بخش فله وایع با وجود واایدا چوب سزوط ایمت نفت،
بخش اابت جوجها ن بقادر جهاب در حال بهری بردنری یر ظرفیت نروال ن جاهیال ننبارش فله وایع خود اتقد و
حدود  15جا  26درصد بقادر وورد بررسا با مبود ظرفیت یا بهری بردنری بیش ن ظرفیت نروال وونجه شدی نند .به نظر
وا رسد در جاهیال ننبارش ان ای فله خشک ،ابیدت فصلا جریاب ان ( در قار وکانیزنسیوب بانی عملیا ) و
وا یت ان ای فله مچقاب جدیین ققدیجر ن واایع پاندوا ووید 19-اتقد.

جصویر – 10درصدی ن بقادر وورد بررسا گزنرش ای فشارسقج آثار ناتصادی ووید 19-در بقادر ه جردد شتا ای
واافری در آنها بیش ن  % 50ا ش یافته نست[.]9
 دسترسا بقادر به وقابع نناانا -بحرنب پاندوا ووید 19-دسترسا بقادر به وقابع نناانا رن نیز جحت نلشداع خود ارنر
دندی نست .بر نساس یافته ای گزنرش ای فشارسقج آثار ناتصادی ووید 19-در بقادر نین ا ش دسترسا با نوجگیری
شیوع بیماری در جاوده و نعالم وحدودیت/ارنطیقه عمووا در فته ای نبتدنیا پاندوا به نحو چشمگیری جشدید وا
شود؛ نوا آثار آب با ا ش جریاب ان در بقادر جددیت شدی و با ورور واب رو به ا ش نهادی نست .به ر حال «دسترسا
به وقابع نناانا» یکا ن وهم جرین واائت وطر برنی بقادر در وونجهه با بحرنب ووید 19-نست.
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جصویر  –11وشکت دسترسا به وقابع نناانا در بقادر وورد بررسا گزنرش ای فشارسقج آثار ناتصادی ووید]9[ 19-
 جاثیر بحرنب ووید 19-بر سروایهگذنری در بقادر -وانا ه یک بقدر ججاری در شرنی وونجهه با بحرنب دنوقهدنری چوب
پاندوا ووید 19-ارنر واگیرد ،ابیدا نست ه به با نگری شیوی ای ودیریت و نجرنی ابو ار ،و روش ای بایج
نوکانا و وقابع خود وتمایت شود و والحظا جدیدی رن در جوسده ابو ار ای خود ودنظر ارنر د د .یافته ای
گزنرش ای فشارسقج آثار ناتصادی ووید 19-در بقادر دایزا حا ا ن مین رویه در ن ثر بقادر جحت بررسا در آنها
نست .در فته  36سال  ،2020شش وای بدد ن نعالم پاندوا ووید 19-ن سوی سا واب جهانا بهدنشت % 69 ،ن بقادر
جحت بررسا نین گزنرش ا به جاخیر در نجرنی ار ای سروایهگذنری و یا حتا نصال آنها اائت گردیدینند %41 .ن نین
بقادر نعالم ردینند ه ار ای سروایهگذنریشاب با جاخیر جزئا به نجرن درخون د آود ،و  %19ن آنها اائت به جاخیر
عمدی در نجرنی نین گونه ار ا گردیدینند .حدود  %4ن بقادر نیز نعالم ردینند ه ار ای سروایهگذنری ود نظر
قونا خود رن به قاری نهادی و  %3ن آنها نیز نعالم نمودینند ه در پا ار ای جوسدهنی جایگزین برنی برخا ن ار -
ای فدلا خود اتقد .با نین حال بقادر نند شماری نیز در نین شرنی در صدد جاریع نجرنی ار ای جوسدهنی خود
اتقد.

جصویر  – 12وضدیت ار ای جوسدهنی در بقادر وورد بررسا گزنرش ای فشارسقج آثار ناتصادی ووید]9[ 19-
نوا در خ وشا نرنئه شدی ن سوی  UNESCAPعالوی بر وونرد فوق به وجموعهنی ن جغییرن ساختاری در بقادر نیز نشاری شدی ه
بد نیات آنها رن ن نظر بگذرننیم .ن نظر نین ورجع بقادر و صقدت پایانهدنری در نفق بلقدود در نثر پاندوا ا جغییرن ساختاری
یر رن ود نظر خون قد دنشت[:]4
 پیشبرد « وشمقدسا ی بقادر» -بر نساس جغییر قجار ای رفتاری وحی ار و حا م شدب نلگو ای جدیدی چوب
«فاصله گذنری نجتماعا»  ،دندینمایا (دیجیتالیزنسیوب) فرنیقد ای ابو ار واجونند جاوین ققدی ا ش ودنخله
فیزیکا ار قاب در بایاری ن فرنیقد ا باشد .مچقین دندینمایا ،خود ارسا ی و جوسده یادگیری واشین واجوننقد
نجکای فرنیقد ای اب و اری رن به ننااب م نمودی و در عین حال سطح وطلوبا ن بهری وری رن در فرنیقد ای اب و
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اری بقدر جضمین نمایقد .ن نین رو واجونب گفت ه جکرنر و جدنوم شرنی پاندوا به عقونب ن روا جهت نفزنیش وولفه
« وشیاری» و جوسده « وشمقدی» بقادر عمت خون د رد.
 جمر ز بیشتر بر نوقیت  ،نیمقا و بهدنشت در بقادر -در نونیت شیوع بیماری ووید 19-به وخیله مجر اا خطور وا
رد ه نین بیماری بتونند در سطح یک پاندوا جهانا در جمام شور ای جهاب گاترش پیدن ردی و ویلیوب ا نفر رن به
ام نبتال و ورگ بکشد .نوا بانحتیااا ا و سهتننگاری ایا ه عمدجا در سیاتم ای حمتونزلا شور ای جهاب
جمر ز دنشت ،ووجب شد ه نین ویروس وقحوس ور ای جغرنفیایا رن درنوردیدی و ووجب جحمیت زیقه ای نناانا،
ناتصادی ،و نوقیتا سقگین به جمام شور ای جهاب شود .نین نور نگ خطر رن در جمام سیاتم ای حمتونزلا
شور ای جهاب به صدن درآوردی و ووجب جشدید پروجکت ای بهدنشتا ،نیمقا و نوقیتا در آنها شدی نست .شکا نیات
ه با ججربه شرنی پاندوا  ،جایگای فرنیقد ای نیمقا ،بهدنشت ،و نوقیت در بقادر و جدنبیر وطر در آنها نرجزای
چشمگیری پیدن ردی نست.
 جمر ز بر نفزنیش جاب آوری و وزاووت سا وانا بقادر -به عقونب یک بقگای ناتصادی ،یکا ن وهمجرین دغدغه ای ر بقدر
و پایانهنی آب نست ه بتونند در وونجهه با واائت ،بحرنب ا ،و حتا بالیا بزای خود رن حفظ نمودی و جدنوم فرنیقد ای
حیاجا ابو ار ای خود رن جضمین قد .نگر به جاریخچه «ار ای جدنوم اب و ار( »)BCPبقادر وروری دنشته
باشیم ،در ارب بیاتم ویالدی بخش نعظم نین ار ا وتوجه وزاومسا ی بقادر و پایانه ا در وزابت عونوت و بالیای
ابیدا بود .در بدو ورود به زنری سوم ویالدی ،پس ن حمله جروریاتا به ور ز ججار جهانا نیویور در سپتاوبر
 ،2001نوقیت بقادر نیز در ار ریزی جدنوم اب و ار بقادر نیز ن میت لیدی یافت .نین ووضوع به نندن ینی ن میت
یافت ه حتا شا د ورود واتزیم و باسابزه سا واب بیننلمللا دریانوردی در نین ویقه و جصویب «اانوب بیننلمللا
جاوین نوقیت شتا و جاهیال بقدری ( »)ISPSCدر نین ویقه بودیم .با ججربه شرنی پاندوا رونا و واائت وطر در
آب به نظر وارسد ه شا د نزطه عطف دیگری در ویقه جکمیت وفا یم «ار جدنوم ابو ار بقادر» بودی و بایاری ن
بقادر سدا خون قد نمود ه ظرفیت ا و اابلیت ای ن م جهت جابآوری و وزاووت در برنبر چقین پدیدی¬ ایا رن در
خود نفزنیش د قد.
 روی آوردب به یکپارچهسا ی بیشتر با سیات ای حمتونزت سر ویقا -پاندوا ووید 19-ووجب شد ه نزش وحوری
بقدر در نجیری ای جاوین سر وین ای پاکرننه بار گردیدی و ن میت جداوت آب با وجوی حمتونزت سر ویقا به ویژی در
شرنی بحرنب وورد جا ید ویژی ارنر گیرد .نین ووضوع به ویژی در بقادر ججاری در فرنیقد ای ننبارش و پذیرش/جحویت ان
ن ن میت شایاب جوجها برخوردنر نست .ن یک سو بقدر و پایانه باید بتونند ظرفیت ا و برناوه وورد نیا رن برنی
خدوا ¬د ا چابک به وجوی حمتونزت سر ویقا جاوین قد و ن سوی دیگر وجوی حمتونزت سر ویقا نیز باید بتوننقد
با وجود جدنبیر قترلا شرنی پاندوا به نحوی با بقادر جداوت دنشته باشقد ه ووجب نخالل در فرنیقد ای ابو اری
آناب نگردد .به عبارجا وجموعه بقدر و حمتونزت سر ویقا وتصت بدنب باید در حکم سیاتم ونحدی ننگاشته شدی و
جوسده فرنیقد ای ابو اری در جمام آنها باید در سطحا ن یکپارچگا و نناجام باشد ه ویقه نجرنی رونب و با-
وشکت فدالیت ای ر یک ن آنها فرن م گردد .با ار ضرور رعایت « قجار ای رفتاری» در شرنی پاندوا ن میت نین
ووضوع پررنگ جر نیز شدی و نین نور واجونند ویقهسا جغییرن ساختاری در بقادر گردد.
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با نوصافا ه ذ ر شد ،واجونب گفت ه پاندوا ووید( 19-و ر گونه نپیدوا و پاندوا وشابه در آیقدی) آثار جدیین ققدینی بر
سیاتم حمتونزت دریایا جهاب  ،بخش بقادر و صقدت پایانهدنری دنرد .نگر ن وقظر ودیر یک بقدر یا پایانهدنر نیرننا به ووضوع
پاندوا ووید 19-نگای قیم ،شاید نین وائله فاجدهبار در ویاب وصائب و وشکال وتوجه نین بخش صرفا وشکت دیگری باشد ه
نلبته پیچیدگا و دشونری اابت جوجها دنرد .در بحبوحه جقگ ناتصادی ه علیه شور عزیزواب به رنی نفتادی و منفزنیا آب با
واائت ناشا ن نا ارآیا ای ودیریتا ،وضدیت فوقنلدادی آشفته با نر ای ناتصادی ،نفزنیش جرنئم ناتصادی ،ا ش نر ش پول ولا
و ادر

خرید در جونوع شور ،وحدودیت ای ناشا ن جحریم ای بین نلمللا و ...پاندوا ووید 19-برنی بایاری صرفا دردی

نست ه بر درد ای دیگر نفزودی شدی نست  .نوا باید جوجه دنشت ه نین ووضوع ،ووضوع یک وای و یک سال نیات :باید در نظر
دنشت ه پاندوا ووید 19-سال ا گریباب جونوع بشری رن ر ا نخون د رد و فرنجر ن آب بایاری ن ارشقاساب و صاحبقظرنب
ودتزدند ه جاوده جهانا در سا سال آیقدی در ودرض نبتال به چقدین پاندوا وشابه ارنر خون د دنشت .ن نین رو سیاتم حمت-
ونزت دریایا و صقایع یروجموعه آب نیا وقد در

جغییر نلگو ای فکری و قجار ای رفتاری ناشا ن وونجهه با چقین بحرنب ایا
صریح و ضمقا جونوع بشری در

بودی و در رنستای حفظ بزای خود ناگزیر ن یافتن رن کار ایا برنی وفق دندب خود با نلزنوا

چقین فضای فکری و رفتاری خون قد بود .به عزیدی وولف نین ووضوع ،سیاتم ای حمتونزت دریایا رن بیش ن ر واب به سوی
ودیریت نوآورننه ،و پیشبرد جحول جکقولوژیک دنیت ردی و وونجهه با سوناوا جحون

ناشا ن ننزالب چهارم صقدتا نیز نین

«رننش جحولآفرین» رن به شد جزویت خون د رد .ضمن آر وی سالوت و جقدرستا برنی مه دریانوردنب و فدانب بقادر شور،
نویدونرم ودیرنب و وائونب نین بخش رن بردی ن سیاتم لجاتیک و حمتونزت شور در بحبوحه وونجهه با ننبوی واائت و
وشکال وتوجه بدنب ،نگا ا نافذ و آیقدینگرننه به نبداد ژرف نین وائله دنشته باشقد.
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