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حملونقل دریایی
نگاه راهبردی به شرایط پساتحریم در بنادر تجاری کشور در سال 1401

لزوم توسعه خوشههای صنعتی
در سواحل و بنادر ایران

 [ مهدی رستگاری ] [ رئیس امور طرح و توسعه شرکت پدیدآوران امید پارس ]

وقتـی کـه سـخن از توسـعه اقتصـادی -اجتماعـی به
میـان میآیـد ،میـزان توسـعه و رونـق بنادر هر کشـور
بـه عنـوان یکـی از شـاخصهای اصلی میزان توسـعه
تجارت آن کشـور محسـوب میشـود .ازآنجاکه حدود
 90درصـد از تجـارت جهانـی در سیسـتم حمـل ونقل
دریایـی بـه جریـان در میآیـد ،بنادر تجاری هر کشـور
درگاههـای تجـارت بینالمللـی آن به شـمار آمـده و از
ایـن حیـث بـرای تداوم و توسـعه حیـات نظـام اقتصاد
آن کشـور دارای نهایـت اهمیـت بـوده و علاوه بر آن
دارای آثـار تعیینکننـدهای بـر جغرافیـای اقتصـادی
مناطـق جهـان هسـتند .افزونبرایـن ،بنـادر در سـطح
محلـی نیـز محـرک توسـعة اقتصـادی و اجتماعـی به
شـمار میآینـد .توسـعة یـک بنـدر بـه واسـطه آثـاری
چـون تمرکز یافتـن زنجیرههـای تأمین جوامع کشـور
و امکان توسـعه زنجیرههـای ارزش در آنها ،درآمدزایی،
اشـتغالزایی ،ارتقـاء چشـمگیر ارزش تجـاری اراضی و
زمینهـا ،تمرکـز شـبکههای کاالرسـانی در قالـب
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سیسـتمهای لجسـتیک و تسـهیالت وجـوه مختلـف
حملونقلـی ،جذابیـت ویـژه برای توسـعه خوشـههای
صنعتـی در پیرامـون بنـدر ،جاذبه بـرای توسـعه مراکز
جمعیتـی و  ...همـواره جذبکننـده سـرمایه و رونـق
اقتصـادی بـه شـمار میآیند.
در سـال  1401به نظر میرسـد نظام اقتصادی کشـور
بـا پشـت سـر گذاشـتن اوج شـرایط جنـگ اقتصـادی
متوجـه بـه آن ،در حـال آمـاده شـدن بـرای ورود بـه
دوره جدیـدی از تحـوالت و ترمیـم وضعیـت خـود
بـا عبـور از شـرایط تحریمهـای ظالمانـه بینالمللـی
اسـت .یکـی از وقایعـی کـه نویددهنـده شـکلگیری
یـک "نقطـه عطـف" در نظام اقتصادی کشـور اسـت،
چرخش دیپلماتیـک قدرتهای جهانی برای بازگشـت
توافقـات برجـام و رفـع محدودیتهـا و تحریمهـای
گسـترده علیـه جمهـوری اسلامی ایـران و نظـام
اقتصـادی آن اسـت .مذاکـرات بـه عمل آمده در سـال
 1400در ایـن زمینه بسـیار امیدوارکننده بـوده و برخی

پیشـرفتهای بـه عمـل آمده ،دورنمایی نسـبت ًا روشـن
را بـرای کاهش فشـارها و تنشهـای وارد بر جمهوری
اسلامی ایـران تداعی میکنـد .اما باید در نظر داشـت
کـه ورود بـه دوره پسـاتحریم ،بنـادر تجـاری کشـور را
نیـز وارد دورهای جدیـد خواهد کـرد .در این مقاله قصد
داریـم بـه مرور و شـرح مؤلفههایی بپردازیـم که دارای
اهمیـت کلیدی در شـکلگیری دورنمای بنـادر تجاری
کشـور در دوره دوم پسـاتحریم هسـتند.
فضای پرابهام محیط کسب و کار
در انتهای سـال  ،1400شـرایط محیط کسـب و کار در
اکثـر قریب بـه اتفاق بازارهای اقتصادی کشـور بسـیار
شـدید و غلیـظ و ُپرابهام اسـت .رشـد نقدینگی ،کمبود
منابـع ارزی ،وضعیـت آشـفته بـازار ارز ،تـورم بیمهار،
وضعیـت افسارگسـیخته عرضـه و تقاضـا و قیمـت در
بازارهـا ،هزینههـا و محدودیتهـای مضاعـف ناشـی
از شـیوع بیمـاری کوویـد ،19-رکـود بیسـابقه متوجه

کسـب و کارهـا ،کاهـش قـدرت خریـد پـول ملـی،
کوچک شـدن سـبد خانوار ،افزایـش هزینهها و کاهش
درآمدهـای کسـب وکارهـا تنهـا شـماری از مسـائل
و معضالتـی هسـتند کـه در پیکـره نظـام اقتصـادی
کشـور مشـاهده میشـوند .ایـن مسـائل و معضلات
و پیامدهـای مخـرب آنهـا در صـورت تـداوم وضـع
فعلـی نـه تنهـا بهبـود نخواهنـد یافـت ،بلکـه میتوان
پیشبینـی کـرد کـه در آینـده موجـب افزوده شـدن بر
وخامـت حـال نظـام اقتصادی کشـور نیز خواهند شـد.
بسـیاری از اقتصاددانان بر منفی شـدن رشـد اقتصادی،
تـورم بیـن  40تـا  50درصـدی ،انفجـار نقدینگـی و
افزایـش تنش و فشـار اقتصـادی تأکید دارنـد .اما حتی
در صـورت تغییـر وضع موجـود نیز ،راه نظـام اقتصادی
کشـور به سـوی آینده بسـیار دشوار اسـت .این فضای
ُپرابهـام در بخـش بنـادر و صنعـت پایانـهداری آن نیـز
آثـار بسـیار مخربی داشـته و سالهاسـت که آنهـا را با
افزایشنمایـی هزینههـا و کاهـش روزافـزون درآمدهـا
مواجـه سـاخته اسـت .در طی  10سـال گذشـته بخش
اعظـم داراییهـای سـرمایه این صنعت نیز دسـتخوش
اسـتهالک شـده و در مقابـل بنیـه اقتصـادی موردنیاز
بـرای تأمیـن داراییهـای سـرمایهای موردنظـر هـم
در بخشدولتـی و هـم در بخشخصوصـی بـه شـدت
تضعیف شـده اسـت .چنانکه گفته شـد ،کاهش فزاینده
حجـم تجـارت بینالمللی کشـور و کاهـش درآمدها از
یکسـو و تحریمهـای بینالمللـی مسـتقیم و عمومـی
متوجـه فعـاالن بنـادر کشـور و افزایـش محیرالعقـول
هزینههـا از سـوی دیگـر ماننـد دو تیغه یـک قیچی بر
تـوان و بضاعت اقتصادی این صنعت وارد شـده اسـت
و هـر چنـد نتوانسـتهاند آن را قطـع کننـد ،امـا آسـیب
خـود را بـدان وارد کردهانـد.
امـا به گفته یکـی از اقتصاددانـان (پ .مولوی) حتی در
صورت بازگشـت رونـق به بازارهای اقتصادی کشـور و
تحقق رشـد متوسـط اقتصادی سـاالنه هشت درصدی
تـا سـال  ،1406در آن سـال تازه بـه وضعیت اقتصادی
سـال  1391بـاز خواهیـم گشـت .پـر واضح اسـت که
بـرای بازگشـتن به مدار توازن و رشـد ،سیاسـتگذاران
اقتصــــادی کشـور نیــازمند چـــــارهاندیشی برای
راهکارهایـی باشـند کـه بتواننـد قـدرت خرید مـردم و
بنیـه اقتصـادی بنگاههـا و دولـت را بـه سـرعت ترمیم
کننـد و بهبـود دهنـد .چنیـن اقدامـی بیشـک در گرو
راهکارهایـی ماننـد جذب سـرمایه خارجـی ،حمایت از
تولید داخلی ،توسـعه صـادرات ،هدفمنـدی واردات و ...
اسـت .هـر یک از این سیاسـتها الزامـات خاصی را بر
اسـاس نوع بـار و محموله وارد به بنادر تجاری کشـور،
توسعه و سـاخت زیرساختها و تسهیالت لجستیکی و
توسـعه کسـب و کارها و خوشـه صنعتی آنها ،به خاطر
تداعـی میکننـد .بـه نظـر میرسـد امروز روزی اسـت
کـه باید بـه برنامهریـزی در زمینه توسـعه ظرفیتها و
قابلیتهـای بنـادر تجـاری کشـور بپردازیم تـا در آینده
نـه چنـدان دور بتوانیـم پاسـخگوی نیازهـای فزاینـده
بدنه اقتصادی کشـور باشـیم.

در سـال  1401بـه نظـر میرسـد
نظـام اقتصـادی کشـور بـا پشـت
سـر گذاشـتن اوج شـرایط جنـگ
اقتصـادی متوجـه بـه آن ،در حـال
آمـاده شـدن بـرای ورود بـه دوره
جدیـدی از تحـوالت و ترمیـم
وضعیـت خـود با عبور از شـرایط
تحریمهـای ظالمانـه بینالمللـی
اسـت.

ضرورت تمرکز بر شرکتهای بزرگ
صنعـت پایانـهداری بنـادر یـک صنعـت شـبهتولیدی
اسـت .بـا وجود آنکـه محصـول پایانه بنـدری از جنس
خدمـات اسـت ،امـا تأسـیس و راهانـدازی اینگونـه
پایانههـا مسـتلزم احـداث تسـهیالت و تأسیسـات
پایانـهای ،تأمیـن نـــــاوگانهای عظیـم تجهیزاتـی،
بهکارگیـری انبوهی از منابعانسـانی و در اختیار داشـتن
حجمـی قابلتوجه از نقدینگی اسـت .علاوه بر نیاز به
تمکـن مالـی و بهرهمنـدی از تخصص و مهـارت ،اداره
کسـب و کارهـای یـک پایانـه بنـدری با ایـن حجم از
منابـع نیـاز بـه قابلیتهـای مدیریتی بارز و تشـکیالت
گسـترده و توسـعهیافتهای دارد کـه بتوانـد گـردش کار
و اطالعـات مجموعهای از کسـب و کارهـا را در چنین
سـطحی سـازماندهی و راهبـری کنـد .بـا اوصافـی که
ذکـر شـد ،پایانههای یـک بنـدر را نمیتوان بـا الگوی
سـازماندهی بنگاههـای اقتصـادی کوچـک و متوسـط
( )SMEاداره کـرد .نیـاز به توسـعه یک "ابرسـازمان"
موجـب میشـود که پایانـهداران بنادر اغلـب به صورت
"شـرکتهای بزرگ" سـازماندهی شـوند .همچنین از
حیـث توسـعه محصـول و عملکـرد اقتصـادی ،ابعـاد
شـرکتهای بـزرگ میتواند بـه توسـعه "صرفهجویی
مقیـاس" و "صرفهجویـی منظر" در کسـب و کارهای
پایانـهداری کمـک کنـد .ایـن شـرکتها اغلـب یـا
برآمـده از دل تشـکیالت دولتـی یـا عمومـی پیشـین
بنـادر هسـتند یـا شـرکتهای اقمـاری خطـوط بزرگ
کشـتیرانی جهـان میباشـند و یـا آنکـه بـه مؤسسـات
بـزرگ مالـی تعلق دارند .شـواهد تأییدکننـده این مدعا
را میتـوان در بـازار جهانـی صنعـت پایانـهداری بنـادر
بـاز جسـت .بخـش عمـده ظرفیـت پایانههـای بندری
جهـان در اختیار پایانهداران معـدودی چون DP ،PSA
TIL ،APM،HPH ،Worldو  ...اسـت .ایـن گـروه
از ابرپایانـهداران در صنعـت پایانهداری بـه «پایانهداران
جهانـی ( »)GTOشـهرت یافتهانـد .بعـد از ایـن گروه
شـاهد پایانـهداران کوچکتـری ماننـد ،Eurogate
Yilport ،SSA Marine ،EMC ،Gulftainer
و  ...هسـتیم کـه بـه "پایانـهداران بینالمللـی"()ITO
شـهرت دارنـد .در واقع وقتـی به جغرافیـای حملونقل
نـگاه میکنیـم ،در مییابیـم که بخش اعظـم ظرفیت
پایانـهای جهـان در اختیـار ایـن غولهـای جهانـی و
بینالمللی اسـت.
در دو دهـه  1380و  1390بخـش بنـادر کشـورمان
حاکـی از آن بـوده که تنظیم بـازار بنادر کشـور در گرو
کنتـرل ابعاد رشـد شـرکتهای پایانـهدار در آنهاسـت.
علاوه بـر این خطمشـی دیگـری نیز مبنی بـر اولویت
قائـل شـدن بـرای تعقیـب اهـداف اشـتغالزایی در
صنعـت پایانـهداری بوده که به تشـکیل دههـا و صدها
شـرکت کوچـک مقیـاس در بنـادر مـا کمـک کـرده
اسـت .ایـن تلقیهـا در خـط مشـیگذاری که با شـیوه
جـاری در صنعـت پایانـهداری بنـادر همخوانـی نـدارد،
بسـتر حمایت بخشدولتی برای تشـکیل شـرکتهای
بـزرگ پایانـهدار را تضعیـف کـرده و در عـوض بخش
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قابلتوجهـی از بـازار بنـادر کشـور را بـه گروهـی از
پایانـهداران کوچـک سـپرده اسـت .هـر چنـد دغدغـه
سلامت کسـب و کارهـای صنعـت پایانهداری کشـور
و فاصلهگیـری از ریسـک و پیامدهـای انحصـار در آن
دغدغه کام ً
ال درسـتی اسـت ،اما این دغدغه متأسـفانه
بـه مسـیری هدایـت شـده کـه از رشـد پایانـهداران
بـزرگ و مقیـاس کار آنـان جلوگیـری کرده اسـت .اگر
میخواهیـم در دورنمـای توسـعه بنـادر کشـور پـس از
کاهـش تحریمها به سـمت مدرنسـازی بنـادر حرکت
کنیـم ،بخـش دولتـی بایـد بسـتر الزم بـرای تمایـز و
رشـد و توسـعه پایانـهداران بـزرگ را در بخـش بنـادر
جمهـوری اسلامی ایران فراهـم کند و از توسـعه یک
بـازار متمرکـز در صنعـت پایانـهداری بنـادر نهراسـد؛
چراکهایـن مسـیری اسـت کـه پیشـروان پایانـهداری
بنـادر سالهاسـت پـای در آن نهادهانـد.
توسعه قابلیتهای سازمانی مورد نیــاز برای
همکاریهای بینالمللی در بخـشهای دولتی
و خصوصی
در شـرایطی که ذکـر آن رفت ،بنادر تجـاری جمهوری
اسلامی ایـران بـه شـدت نیازمنـد جلـب همـکاری
طرفهـای خارجـی هسـتند .اول آنکـه بنـادر کشـور
در ایـن برهـه بـرای مدرنسـازی اکوسیسـتم خـود
بـه شـدت بـه ارتقـاء ف ّناوریهـای نویـن نیـاز دارنـد.
در صـورت غفلـت از چارهاندیشـی در ایـن زمینـه نـه
تنهـا در آینـدۀ نزدیـک شـاهد عقـب افتـادن آنهـا از
سـطوح متعـارف صنعـت و افزایش آسیبپذیریشـان
خواهیـم بـود ،بلکـه بـا محـروم مانـدن از ف ّناوریهای
جدیـد حتـی ریسـک انـزوای آنهـا در شـبکه جهانـی
حملونقـل دریایـی نیـز به مـرور زمان افزایـش خواهد
یافـت .همچنیـن در شـرایط بغرنج کنونی ،بنادر کشـور
به شـدت نیازمند سـرمایهگذاری بـوده و در اوج بحران
درآمـد و نقدینگـی ،جـذب سـرمایهگذار خارجـی بـه
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عنـوان یکـی از اصلیتریـن راهکارهـای متصـور در
نظـر گرفته میشـود .علاوه بر ایـن ،ورود پایانـهداران
و تأمینکننـدگان خدمـات و محصـوالت معتبر صنعت
پایانـهداری میتوانـد اثـر بسـیار مطلوبـی بـر یادگیری
سـازمانی پایانـهداران ایرانـی داشـته باشـد و همچنین
بسـتر الزم بـرای ارتقـاء آوازه تجـاری بنـادر کشـور و
پایانـهداران آن را در سـطح منطقـهای و جهانـی فراهم
آورد .شـایان ذکـر اسـت کـه حضـور تأمینکننـدگان و
سـرمایهگذاران خارجـی میتوانـد موجـب همافزایی در
تأثیـر فعالیتهـای ایـن سـه حـوزه شـود و بـه تحقق
اهـداف موردنظـر در آنهـا کمـک کند.
امـا بـرای قـرار گرفتـن در تمـاس و همـکاری بـا
ابرپایانـهداران و تأمینکننـدگان برتـر ف ّنـاوری بنـادر،
بخشهـای دولتـی و خصوصـی نیازمنـد ارتقـاء
قابلیتهـا ،ظرفیتهـا و منابـع راهبـردی خود هسـتند.
در ایـن زمینـه بخش بنادر کشـور باید بهویـژه به ارتقاء
سرمایهانسـانی خـود بـرای برقـراری چنیـن ارتباطی و
جـذب ارزش افـزوده از طـرف مقابـل ( در قالب دانش،
ف ّناوری ،مهارت ،اطالعات ،کار و  )...ارتقاء چشـمگیری
دهـد .بـرای چنیـن منظـوری ایـن بخشهـا بـه افراد
متخصـص ،مطلـع ،سـالم و برخـوردار از مهارتهـای
ارتباطـی بـاال نیـاز دارند کـه بتوانند در فصل مشـترک
سـازمانهای داخلـی و خارجـی جریـان تولیـد و انتقال
ارزش افـزوده مـورد نیـاز بنادر کشـور را تسـهیل کنند.
دومین شـرط الزم برای ورود بـه چنین همکاریهایی،
ارتقـاء قابلیتهـای مدیریتـی سـازمانهای دولتـی و
خصوصـی بخـش بنادر کشـور بـا هدف نیل به سـطح
یـک بنـگاه اقتصادی در تـراز جهانی 1اسـت .زمانی که
یـک پایانهدار جهانـی یا یک تأمینکننـده برتر ف ّناوری
بنـادر بـه قصـد همـکاری بـا ایـن سـازمانها تمـاس
میگیـرد ،انتظـار دارد کـه کارکردهای سـازمانی (مانند
بازاریابـی ،برنامهریـزی در سـطوح عملیات/اسـتراتژی،

مدیریت منابعانسـانی ،تحقیق و توسـعه ،سیسـتمهای
اطالعـات مدیریتـی ( ،)MISبهبود روشهـا ،مدیریت
کیفیـت و )...در آن سـازمانها وجـود داشـته و حداقلی
از اسـتعداد سـازمانی و عملکـرد در هـر یـک از آنهـا
مشـاهده کنـد .ایـن کارکردهـا و عملکـرد ناشـی از
آنهـا در اغلـب بخشهـای دولتـی و خصوصـی بنـادر
کشـورمان نیازمنـد بهبـود و ارتقـاء هسـتند و این یک
موضـوع فوقالعاده کلیـدی در زمان برقـراری ارتباط و
آغـاز همـکاری سـازمانهای داخلـی و خارجی اسـت.
شـرط الزم سـوم در برقـراری چنیـن همکاریهایـی
ایجـاد سـازوکارهای الزم بـرای تسـهیل و تثبیـت
همکاریهـای مزبـور در سـطح بینالمللـی اسـت .در
ایـن زمینـه بـه خصـوص بایـد بـر تسـهیل حقوقـی و
امنیتـی فعالیـت مشـترک بـا طرفهای حقوقـی تأکید
شـود .هـر چنـد برقـراری همـکاری بـا طرفهـای
خارجـی بایـد بـا لحـاظ تدابیـر امنیتـی و التـزام بـه
موازیـن قانونـی انجـام شـود ،امـا در تمـام ایـن موارد
بایـد در نظر داشـته باشـیم که التزام افراطـی به قوانین
و تدابیـر امنیتـی موجـب نفی غـرض در زمینه توسـعه
جریـان ارزشافـزوده در قالـب جـذب سـرمایه ،انتقـال
ف ّنـاوری و شـکلگیری آوازه تجاری بنـادر و پایانهداران
آن نشـود .البتـه در ایـن شـرط الزم بایـد ظرفیتهای
سـازمانها (در زمینههایـی چـون ارتباطـات ،اسـکان،
اشـتغال ،تشـریفات ،سـفر و  )...بـرای برقـراری چنیـن
ارتباطـات و همکاریهایـی را نیـز در نظـر گرفـت .بـا
توجـه بـه اینکـه در آسـتانه ورود بـه دوره جدیـدی از
رونـق اقتصـادی در آینـده کوتاهمدتـی باشـیم ،به نظر
میرسـد الزم اسـت سـازمانهای دولتـی و خصوصـی
بنـادر کشـور به بررسـی مسـائل مهـم در ایـن زمینه و
راهکارهـای متصـور بـرای آنهـا بپردازند.
نیاز أکید به سرمایهگذاری
زمانـی کـه بـه وضعیـت کنونـی بنـادر و صنعـت

پایانـهداری آن نـگاه میکنیـم ،اولیـن چیـزی کـه بـه
ذهـن هـر کـس متبـادر میشـود ،نیـاز أکیـد آن بـه
سـرمایهگذاری اسـت .واقـع امـر آن اسـت کـه صنعت
پایانـهداری بنـادر کشـور سالهاسـت که تحتفشـار و
تنشهـای فوقتصـوری بـوده کـه از خـارج و داخـل
بـه آن وارد شـده اسـت .فعـاالن این صنعت بـا نهایت
تدبیر توانسـتهاند تاکنـون فعالیتهای فـوق هزینهزای
ایـن صنعـت را بـه رغـم افزایـش هزینههـا و کاهـش
جریـان درآمدهـا حفـظ کننـد .ایندرحالـی اسـت کـه
بـازار صنعـت پایانـهداری بنـادر در سـالهای اخیـر بـا
انـواع شـوکهای اقتصـادی از جمله کاهش چشـمگیر
ترافیـک بـار بـه بنـادر ،مواجهه بـا انواع مشـکالت در
تأمیـن مایحتاج کسـب و کارهایشـان ،مواجهـه با انواع
الزامـات هزینـهزا و محدودیتآفریـن در فضای کسـب
و کارشـان ،توقـف بیبهـره و اسـتهالک داراییهـای
سـرمایهای در بلندمـدت ،مسـائل کارگـری ،معضـل
مدیریـت نقدینگـی و  ...مواجـه بودهانـد .ازطـرف دیگر
چنانکـه خواهیـم گفـت صنعـت پایانـهداری بنـادر در
آسـتانه مواجهـه بـا انبوهـی از تحـوالت ف ّناورانـه در
چنـد سـال پیـش رو بـوده و پایانههـای بنـدری بـرای
بقـا در عرصه بازارهـای بینالمللی ایـن صنعت ،ناگزیر
از همگامـی بـا جریانهـای ف ّناورانـه یادشـده هسـتند.
همگامـی پایانههـای بنـدر شـهیدرجایی بـا انبـوه
تحـوالت یادشـده مسـتلزم سـرمایهگذاریهای کالنی
اسـت که در بحبوحه پرداختن به مشـکالت و مسـائل
جـاری کسـب وکارهـا مـورد غفلـت کامـل فعـاالن
صنعـت پایانـهداری بنـادر کشـور قـرار گرفتـه اسـت.
بـرای تکمیـل ایـن تصویـر باید در نظر داشـته باشـیم
کـه با وجـود ضـرورت حیاتـی ایـن سـرمایهگذاریها،
تحقق بازگشـت سـرمایه و سـودآوری با حفظ سـاختار
کنونـی هزینـه و درآمـد پایانههـای بنـدری بسـیار
دشـوار اسـت .بـا ایـن اوصـاف بـا توجـه بـه ضـرورت
حیاتـی سـرمایهگذاری در ایـن صنعـت و وضعیـت
کنونـی درآمدهـا ،هزینهها و فرسـایش بنیـه اقتصادی
بنگاههـای اقتصـادی فعـال در آن در گـذر از دهـه
 1390راهکاراندیشـی بـرای تأمیـن سـرمایه و یا جلب
سـرمایهگذار در ایـن عرصـه بـه غایت ضروری اسـت.
از جملـه راهکارهای متصـور در این زمینـه میتوان به
راهکارهـای منجـر بـه تقویـت درآمدزایـی بنگاهها (به
خصـوص از طریـق بازنگری در تعرفههـا) ،میدان دادن
بـه سـرمایهگذاران قـوی و حمایـت و تشـویق ایشـان
بـرای حضـور در عرصـه توسـعه بنـادر کشـور ،جـذب
سـرمایهگذاری خارجـی ،کاهـش هــــزینههای مالی
(مالیـات ،هزینههای گمرگی ،سـود تسـهیالت بانکی و
 )...اشـاره کرد .بدون چارهاندیشـی در ایـن زمینه ،بنادر
تجـاری کشـور در آینـده نـه چنـدان دور با مشـکالت
جدی بیشـتری مواجه خواهند شـد.
انتظـار افزایـش چشـمگیر حجم عملیــات
بندر تجاری کشور
بنـادر تجـاری جمهـوری اسلامی ایـران ،درگاههـای
تجـارت بینالمللـی یک بـازار بـزرگ  85میلیون نفری
بـا جهـان هسـتند .بـا رفـع تحریمهـا و محدودیتهـا

صنعـت پایانـهداری بنـادر یک
صنعـت شـبهتولیدی اسـت .با
وجـود آنکـه محصـول پایانـه
بنـدری از جنـس خدمات اسـت،
امـا تــــأسیس و راهانـدازی
اینگــــونه پایانهها مسـتلزم
احـداث تسـهیالت و تأسیسـات
پایانـهای ،تأمیـن ناوگانهـای
عظیـم تجهیزاتـی ،بهکارگیـری
انبوهــــی از منابعانسـانی و
در اختیـــــار داشـتن حجمـی
قابلتوجـه از نقدینگـی اسـت.

و بازگشـت درآمدهـای کشـور ،تقاضـای بسـیار بزرگی
بـرای توسـعه تجـارت بینالمللـی بـه وجـود خواهـد
آمـد .صادرکننـدگان بـا انگیـزهای مضاعـف در صـدد
ورود مجـدد بـه بازارهـای هـدف در فضـای بینالمللی
برآمـده و سـیلی از محصـوالت خـود را روانـه بنـادر
تجـاری خواهنـد کـرد .بـازار واردات نیـز دچار رشـدی
قابلتوجـه خواهـد شـد .از طرفـی دولـت بـا هـدف
تنظیـم بـازار و تأمین ذخیـره راهبردی اقـدام به واردات
عمـده کاالهـای مصرفـی و کاالهای اساسـی میکند
و از طـرف دیگـر بخشخصوصـی با توجه بـه افزایش
قـدرت خریـد مـردم سـعی در واردات انـواع کاالهـای
مصرفـی از طریـق بنـدر خواهـد کـرد .علاوه بـر این،
بخشهایخصوصـی و دولتـی همچنین بـرای انبوهی
از پروژههـای عمرانـی و تولیـدی اقـدام بـه واردات
ماشـینآالت و تجهیـزات صنعتـی از خـارج کشـور
خواهنـد کـرد .همچنیـن پتانسـیل توسـعه ترانزیـت از
بنـادر تجاری کشـور قوت خواهـد گرفت .برآینـد ورود
ایـن جریانهـای تجـارت بینالمللـی بـه بنادر کشـور
میتوانـد رونقیابـی کسـب و کارهـای آنهـا باشـد .اما
بایـد در نظـر داشـته باشـیم کـه ایـن وضـع در زمانـی
روی خواهـد داد کـه بخـش قابلتوجهـی از ظرفیـت
بنـادر کشـور بـرای سـالها مـورد اسـتفاده نبـوده و
احیانـ ًا بهکارگیـری آنهـا مسـتلزم صـرف زمـان خواهد
بـود .فراهـم کـردن تسـهیالت و تأسیسـات پایانـهای،
نـاوگان تجهیزاتی ،منابعانسـانی ماهـر ،تأمین ملزومات
و قطعـات همـه و همـه نیـاز بـه زمـان و سـرمایه
قابلتوجهـی خواهنـد داشـت .فراهـم آوردن این حجم
از منابـع در کوتاهمـدت بـرای فعـاالن صنعـت ،حکـم
یـک چالـش بـزرگ را خواهد داشـت که نه تنهـا برای
کسـب و کار آنهـا اهمیـت حیاتـی دارد بلکـه در رقـم
خوردن ریسـک تداوم یـا گسـیخت زنجیرههای تأمین
مایحتـاج و صـادرات کشـور کـه در بنـادر تمرکز عمده
دارنـد نقشـی بسـیار تعیینکننـدهای خواهنـد داشـت.
بـه نظـر مؤلـف این یکـی از مسـائل بسـیار پیچیدهای
اسـت کـه باید در ابتدای سـال  1401بـه راهکاریابی و
برنامهریـزی بـرای آن بپردازیـم تـا در آیندۀ نـه چندان
دور بـا شـوک و ازدحـام در اکوسیسـتم بنـدر مواجـه
نشو یم.
بازگشت خطوط کشتیرانی
در ابتـدای دهـه  1390بـا اعمال و تشـدید تحریمهای
بینالمللـی علیـه جمهـوری اسلامی ایـران دهها خط
کشـتیرانی بینالمللی که تا انتهـای دهه  1380به بنادر
تجـاری کشـور تـردد داشـتند ،از سیسـتم حملونقـل
دریایی کشـور خارج شـدند .بـا انعقاد برجـام در انتهای
نیمـه اول  ،1390انـدک اندک زمزمه بازگشـت خطوط
کشـتیرانی به بندر شـهیدرجایی آغاز شـد و حتی برخی
از خطوط کشـتیرانی بزرگ و کوچـک اقدام به برقراری
سـرویسهای منظـم خـود بـه ایـن بنـادر کردنـد .بـا
بدعهـدی و خروج یـک جانبه آمریـکا از معاهده برجام
در ابتدای سـال  1397و بازگشـت عملـی بخش عمده
تحریمهـای متوجـه جمهـوری اسلامی ایـران از این
سـال بـه بعـد ،جـذب سـرویسهای کشـتیرانی جهان
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بـه بنـادر تجاری کشـور نه تنها پیشـرفتی نکـرد ،بلکه
خطـوط کشـتیرانی معـدودی کـه سـرویسهای منظم
خـود را بـه ایـن بنـادر برقـرار کـرده بودنـد ،هـم اقدام
بـه لغـو سـرویسهای مزبـور کردنـد .در بخشهـای
کشـتیرانی آزادپیمـا ( )TRAMPنیـز بنـدر تجـاری
کشـور دچـار وضعیت مشـابهی بوده اسـت .درعینحال
بـازار صنعـت کشـتیرانی تجـاری نیـز در ایـن سـالها
دسـتخوش تحـوالت فراوانـی بـوده کـه آثار شـگرفی
بـر بخـش بنـادر و صنعـت پایانـهداری داشـته اسـت.
واقـع امـر آن اسـت کـه صنعت کشـتیرانی تجـاری از
یـک طرف بـا تمرکزیابـی بازارهـای خود مواجـه بوده
و از طـرف دیگـر با چندیـن روند منقبضکننـده (مانند
مازاد عرضه ،رشـد نامتـوازن تقاضا ،مواجهه بـا الزامات
زیسـتمحیطی هزینهزا و محدودیتآفرین ،مشـکالت
تأمیـن منابعمالـی و نقدینگـی ،رشـد ابعـاد کشـتیها،
تحـوالت ف ّنـاوری و  )...در کسـب و کارهـای خـود
مواجـه شـده اسـت .ایـن موضـوع ،دشـواری پیشـبرد
مقاصـد بازاریابـی بنـادر را در بازارهـای منطقـهای بـه
نحـو چشـمگیری افزایـش داده اسـت .از یـک طـرف
قـدرت چانهزنـی خطوط کشـتیرانی و تشـکلهای آنها
در مقابل بنادر به شـدت افزایـش یافته و از طرف دیگر
انتظـار آنان بـرای دریافت تسـهیالت و خدمات بهتر با
هزینـه کمتـر بـه نحو فزاینـدهای بـاال مـیرود .در این
شـرایط بازگرداندن خطوط کشـتیرانی خارجی مسـتلزم
ارائـه تسـهیالت و خدمات بنـدری ممتـاز و امتیازهایی
به خطوط کشـتیرانی اسـت .با افزایـش احتمال کاهش
تحریمهـا در آینـده کوتاهمـدت ،بنـادر تجـاری کشـور
در ایـن حـوزه نیازمنـد یـک "برنامـه بازاریابـی" جامع
هسـتند کـه بتواننـد جاذبـه مـورد نیـاز برای بازگشـت
خطـوط کشـتیرانی بینالمللـی را تأمیـن کننـد .ایـن
موضوعـی اسـت کـه بایـد بـه نحو جـ ّدی مـورد توجه
سیسـتم حملونقل دریایی و پایانـهداران آن قرار گیرد.
سـونامی تحـوالت فناورانـه در صنایـع حملونقـل
دریایـی در دهه پیشـرو دورههای پسـاتحریم کشـور با
سـالهای آغازیـن "انقلاب صنعتی چهـارم" مصادف
شـدهاند .ایـن جریان کـه مراجعی چـون مجمع جهانی
اقتصـاد ( )WEFورود جهـان بـه آن را از سـال 2015
اعلام کردهانـد ،سـرآغاز تحوالتـی اسـت کـه بـر
مبنـای "هوشمندسـازی ف ّنـاوری" و "بهکارگیـری
گسـترده سایبرماشـین" در تمـام شـئون زندگـی بشـر
اسـتوار اسـت .پیشبینـی میشـود کـه ایـن جریـان
تحولآفریـن چنـان ف ّناوریهـا ،صنایـع و الگوهـای
اجتماعـی و عملیاتـی حیـات بشـر را تحتتأثیـر خـود
قـرار دهـد که ظرف بین سـه تـا چهار دهه بـا کمرنگ
شـدن مرزهـای فیزیکـی ،مجـازی و بیولوژیـک ،نـوع
بشـر را وارد عصـر "تکینگـی ف ّناورانه" 2کنـد .از جمله
ف ّناوریهـای تحولآفریـن در متـن ایـن انقلاب
صنعتـی میتـوان بـه ف ّناوریهایـی ماننـد اینترنـت
اشـیاء ،شـبکه نسـل پنجـم ( ،)5Gکالن داده ،رایانش
ابـری ،رباتیـک ،هـوش مصنوعـی و یادگیری ماشـین،
مهندسـی ژنتیـک ،مکانیـک کوانتـوم ،ماشـینهای
خـودکار و  ...اشـاره کـرد.

24

شماره 263

بهمن و اسفند 1400

ورود بنـادر تجـــاری کشـور
بـه دوره دوم پســــاتحریم،
رقمزننـده نقطـۀ عطفــــی در
حیـات اقتصـــادی آنهاسـت.

در چنیـن عصری سیسـتم حملونقل دریایـی جهان و
صنایـع زیرمجموعـه آن ( از جملـه بنـادر و پایانهداری)
بـا اتـکا بـه ف ّناوریهای نسـل چهـارم در حـال تحول
یافتـن هسـتند .این تحـول از دو جنبه ضروری اسـت:
از یـک طـرف صنایـع سیسـتم حملونقـل دریایـی در
مقایسـه بـا سـایر اجـزای زنجیرههـای تأمیـن جهانـی
(از جملـه وجـوه حملونقلـی دیگـر ماننـد حملونقـل
هوایـی ،حملونقل جـادهای و راه آهـن) از ف ّناوریهای
نویـن کمتـر بهرهبـرداری کـرده اسـت و از ایـن حیث
ناسـازگاریهایی بـا ایـن اجـزا در زنجیرههـای تأمیـن
جهانـی دارد .از طـرف دیگـر ایـن سیسـتم و صنایـع
و کسـب و کارهـای زیرمجموعـه آن بـا انبوهـی از
چالشهـای ریسـکآفرین و هزینـهزا مواجـه هسـتند
کـه بـا منابـع و قابلیتهـای کنونـی خـود قـادر بـه
مواجهـه بـا آنهـا نبـوده و از ایـن جهـت بـه "معجـزه
ف ّناوریهـای نسـل چهـارم" امیـد فـراوان بسـتهاند.
از جملـه ایـن چالشهـا میتـوان بـه الزامـات أکیـد
زیسـتمحیطی ( ماننـد کربنزدایی از تجـارت دریابرد،
کاهـش آالیندگی گوگـرد و نیتـروژن در فرایند احتراق
کشـتی ،تأمیـن حاملهـای انـرژی پـاک و کارآمـد،
کاهـش آالیندگیهای ناشـی از آبتـوازن) ،تغییر طرح
غالب کشـتیها ،امنیت سـایبری ،مواجهـه با اختالالت
بیشـتر و شـدیدتری در زنجیرههـای تأمیـن دریایـی،
تغییـر الگوهـای تجـارت جهانـی و منطقـهای ،تغییـر
جریـان کاال در تجـارت دریابرد جهانی و  ...اشـاره کرد.
پـر واضح اسـت که ایـن تغییـرات از صنایع باالدسـت
و پاییـن دسـت بـه بنـادر تسـری پیـدا میکنـد .بنـادر
بایـد بتوانند تسـهیالت و خدمات الزم بـرای پذیرش و
جریاندهـی گونههـای تحولیافتـهای از وسـائط نقلیه
(کشـتی و شـناور ،وسـائط نقلیـه جـادهای ،راه آهـن )،
واحدهـای حمـل بـار ( کانتینر ،واگـن ،کفـی و تریلر و
 ،)...و انـواع بـار را فراهـم آورند .بنادری کـه در این کار
توفیق الزم را نداشـته باشـند ،خود به خود در بازارهای
رقابتـی منطقـهای بنادر جایـگاه خود را از دسـت داده و
به سـطوح پایینتر ایـن بازار منتقل خواهند شـد .درک
ایـن موضـوع و توجـه أکیـد بـه آن به خصـوص برای

بنـادر تجـاری کشـور در مقطع کنونی از اهمیت بسـیار
زیادی برخوردار اسـت .بنادر کشـورمان در آسـتانه دوره
پسـاتحریم دوم مسـتعد جذب سـرمایه برای نوسازی و
مدرنسـازی تسـهیالت و تجهیـزات خـود هسـتند .با
توجـه بـه هزینـه هنگفت ایـن فرایند و عمـر اقتصادی
نسـبت ًا بـاالی تسـیهالت و روسـازه بندری ،زیرسـاخت
اطالعاتـی و تجهیـزات بنـدری بایـد دقـت داشـت که
ایـن سیسـتمها بایـد به گونهای توسـعه داده شـوند که
بـرای پذیـرش و جریاندهـی جریـان وسـائط نقلیـه و
محمولههـا در آینـده دارای کفایـت و کارآیی الزم بوده
و همچنیـن دارای امـکان ارتقـاء در صورت نیاز باشـند.
در ایـن زمینـه بایـد بـا نگاهـی آیندهنگرانـه وارد عمل
شـد تـا ضمـن تأمیـن مزیتهـای رقابتـی مـورد نیـاز
بنـدر ،اجـزاء حیاتـی سیسـتم با حداقـل هزینـه و زمان
قابـل راهبـری و در صـورت نیـاز قابـل ارتقـاء باشـند.
بـا ایـن اوصـاف میتـوان گفت کـه در مقطـع کنونی،
تمرکـز بنـادر بـر فرایندهـای "تحقیـق و توسـعه" و
"مدیریـت ف ّنـاوری" بـرای دسـتیابی به "طـرح جامع
ف ّنـاوری بنادر کشـور" در افـق راهبـردی  1404دارای
اهمیـت حیاتی اسـت.
افزایش آمــادگی مـــواجهه با اختــالالت
زنجیرههای تأمین و  آثار آنها
در دهـه گذشـته عوامـل مختلکننـده زنجیرههـای
تأمیـن دریایـی در جهــــان رو بـه فزونـی نهـاده و
اختلاالت زنجیـره تأمیـن نیـز در جهـان بـه نحـو
قابلتوجهـی افزایـش یافتهانـد .از جملـه ایـن عوامـل
مختلکننـده میتـوان بـه بالیـای طبیعـی ،پاندمـی
و شـیوع بیماریهـای همهگیـر ،حملات سـایبری،
فجایـع صنعتی و انسـداد مسـیرهای دریانوردی اشـاره
کـرد .ایـن گونـه اختلاالت اغلـب اُفـت و یـا افزایش
حجـم فعالیـت یک یـا چنـدی از زیرسیسـتمهای بندر
را بـه همـراه داشـته و در نتیجـه کل سیسـتم بنـدر را
به سـمت "بحـران" سـوق می دهـد .اگر ایـن عوامل
مختلکننـده موجـب آسـیب بـه یـک یـا چنـدی از
زیرسیسـتمهای بندر شـود ،ابعاد اختالل و زیان ناشـی
از آن بـه مراتـب بیشـتر نیـز خواهـد شـد .نمونههـای
ایـن اختلاالت در جهان بسـیار بـارز هسـتند .از جمله
آنهـا میتـوان بـه وقـوع توفـان دریایـی در منطقـه و
جهـان در سـالهای اخیـر ،انفجـار در بنـادر بیـروت و
تیانجیـن در سـالهای  2020و  ،2015اعلام قرنطینه
کووید 19-در بنادر هند ،در سـال  ،2020انسـداد اخیر
کانـال سـوئز در سـال  ،2021ازدحـام و نارسـایی بنادر
لونقـل جـادهای آمریکا در سـال ،2021
و سیسـتم حم 
بحـران مبادله نیروی کار کشـتی در بنـادر جهان در دو
سـال اخیـر ،حمالت سـایبری متعـدد به بنـادر جهان و
ایـران در سـالهای اخیـر و  ...اشـاره کـرد.
آنچـه واضـح اسـت ،شـمار عوامـل اختلالآور در
زنجیرههـای تأمیـن دریایـی و ریسـک بـروز اختلال
در ایـن زنجیرههـای تأمیـن در سـالهای اخیـر سـیر
صعـودی قابلتوجهی داشـته و این سـیر در سـالهای
پیـشرو نیـز ادامه خواهـد یافت .این رونـد در دهههای
پیشرو آثار بسـیار مهمی بر حیات هر بندری در جهان

خواهـد داشـت .ازایـنرو بنـادر جهـان در حال توسـعه
سیسـتمهای امنیت ،ایمنی ،بهداشـت ،محیطزیسـت و
عملیـات خود بـرای مواجهه بـا چالشهـا و تهدیدهای
ناشـی از ایـن گونـه عوامل اختلالآور هسـتند .در این
زمینـه بایـد بـه دو موضـوع توجـه خـاص داشـت .اول
آنکـه بایـد در فـاز پیشـگیری تـا حـد امـکان بـر روی
نظـارت و کنتـرل عوامـل اختلالآوری کـه در حیطه
کنتـرل بنـدر قـرار دارنـد ،تمرکـز داشـت .ایـن اقـدام
میتوانـد از تبدیـل چالـش بـه مسـئله و سـوقیافتن
آن بـه مـرز خلق بحـران جلوگیـری کند .ایـن موضوع
مسـتلزم سـرمایهگذاری ویـژه در سیسـتمهای امنیت،
ایمنـی ،بهداشـت و محیطزیسـت ( )HSSEبنـدر و
همچنیـن پایـش وضعیت زنجیرههـای تأمیـن ،بازارها
و وجـوه حملونقلـی متصـل به بنـدر اسـت .همچنین
بنـدر بایـد بـه توسـعة اسـتعداد و ظرفیـت خـود بـرای
"واکنـش" در زمـان مواجهـه بـا شـرایط اضطـراری
بپـردازد تـا ضمـن جلوگیری حداکثـری از سـوقیافتن
شـرایط بـه سـوی شـرایط بحرانـی بتوانـد در صـورت
مواجهـه بـا چنیـن شـرایطی از اجـزای خـود محافظت
کـرده و در صـورت ورود بـه فـاز بحـران ،سیسـتم را
بـا کمتریـن آسـیب و زیـان ممکـن بـه حالـت طبیعی
آن بـاز گردانـد .مجموعـة ایـن اقدامـات معمـو ًال در
3
قالـب فراینـد "برنامهریـزی تـداوم کسـب و کار"
در بنـدر بـه جریـان افتـاده و موجـب توسـعه "برنامـه
تـداوم کسـب و کار" بندر میشـود .در سـالهای اخیر
بـا افزایـش اختلاالت در زنجیرههـای تأمیـن دریایی

بسـیاری از بنـادر مطـرح جهـان بـه سـرمایهگذاری
جـدی در ایـن فراینـد روی آورده و در صـدد کاهـش
و کنتـرل ریسـکهای اختلال فرایندهـای کسـب و
کاری خـود در قالـب چنیـن برنامهای هسـتند .با توجه
بـه تهدیـدات و ریسـکهای متنـوع و متعـدد بـه بنادر
تجـاری جمهوری اسلامی ایران و شـرایط ویـژه دوره
پسـاتحریم دوم ،بـه نظـر میرسـد کـه بنادر کشـور ما
نیـز نیازمنـد سـرمایهگذاری جهـت توسـعه نرمافـزار و
سـختافزار مـورد نیـاز بـرای مواجهـه بـا ایـن گونـه
چالشهـا در قالـب برنامـه تداوم کسـب و کار هسـتند.
در شـرایطی کـه نقطـه عطـف فعالیـت بنـادر تجـاری
کشـور در حـال رقم خوردن اسـت ،به قطـع یقین بهتر
اسـت که قبل از ورود به شـرایط ُپرمشـغله بنادر کشـور
در ایـن زمینـه اقـدام جدی داشـته باشـیم.
سخن پایانی
ورود بنـادر تجـاری کشـور بـه دوره دوم پسـاتحریم،
رقمزننـده نقطـۀ عطفی در حیـات اقتصادی آنهاسـت.
بنـادر تجـاری جمهـوری اسلامی ایـران کـه طـی
دهـه اخیـر بـه رغـم قـرار گرفتـن تحـت شـرایط
جنـگ اقتصـادی و تحـت شـدیدترین تنشهـا و
فشـارها سـربلندانه بـه فعالیـت خـود و خدماترسـانی
بـه زنجیرههـای تأمیـن سراسـر کشـور ادامـه دادهاند،
لونقـل دریایـی
وارد فضـای جدیـدی در سیسـتم حم 
جهـان میشـوند کـه بـا فضـای موجـود در  10سـال
گذشـته تفـاوت بسـیاری دارد .در ایـن فضـا ترکیـب
بازارهـا ،ف ّناوریهـا ،مقاصـد بنگاههـای اقتصـادی،

الزامـات مطـرح در فضـای کسـب وکار ،الگـو و قواعد
رقابـت ،شـمار و تـوان ذینفعـان و رقیبـان و  ...نه تنها
تغییـر کردهانـد ،بلکـه با دینامیک بسـیار قـوی در حال
تحـول روزبـهروز هسـتند .بـه نظـر مؤلـف بـرای آنکه
فعـاالن بنـادر و صنعـت پایانـهداری بتواننـد در"لحظه
مواجهـه بـا حقیقـت" ()Moment of Truth
ورودی قدرتمندانـه بـه ایـن بـازار داشـته باشـند ،بایـد
ضمـن ایجـاد درک و بصیـرت در فعـاالن ایـن بخش
نسـبت به این اکوسیسـتم بینهایت پویا ،با پیشـنگری
و تدبیـر برداشـتن هـر گام را برای ورود و پیشـروی در
ایـن بـازار با نگـرش پارتویـی ( یعنی بـا مقصود تحقق
حداکثـر اهـداف بـا حداقـل منابـع موجـود ممکـن) از
پیـش طراحـی و برنامهریـزی کـرد .در مقـام اجـرای
ایـن برنامـه نیـز بایـد آن را بـا نهایت درایـت و آگاهی
ممکـن نسـبت به شـرایط دینامیک بازارهـا و تحوالت
و تغییـرات جـاری در آنهـا بـه اجـرا گذاشـت .در ایـن
صـورت بـا تـوکل بـه عنایـت و حمایت خداونـد بزرگ
خواهیم توانسـت گامهای بزرگی در زمینـه بازگرداندن
رونـق بـه سیسـتم حملونقـل دریایـی کشـور و اعاده
جایـگاه شایسـته آن در سیسـتم حملونقـل دریایـی
جهـان برداریم.
پینوشت:
1- World Class
2- Technological Singularity
3- Business Continuity Planning
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