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ـــت؟ ـــز کجاس ـــه هرم ـــده تنگ ـــرگ برن ب
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یادداشت

اعضای شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل ونقل منصوب شدند
رئیس شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل ونقل با صدور حکمی اعضای این شورای عالی را برای مدت دو سال منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار هفته نامه لجستیک و اقتصاد به نقل از تین نیوز، محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورایعالی فنی امور زیربنایی 
حمل ونقل کشور، با صدور حکمی عبدالهاشم حسن نیا رئیس سازمان راهداری  و حمل ونقل جاده ای،  علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، 
محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، خیراهلل خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، سعید رسولی 
مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران و محمد شکرچی زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی را برای مدت دو سال به عنوان 

اعضای شورایعالی فنی امور زیربنایی حمل ونقل کشور منصوب کرد.
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از گنج هرمز غافل بوده ایم

ـــه  ـــد آنگون ـــران نتوان غفلـــت هـــای سیاســـی در گذشـــته باعـــث شـــده اســـت ای
ـــران صاحـــب  ـــادر ای ـــز و بن ـــاز تنگـــه هرم ـــد و شـــاید در موقعیـــت ممت کـــه بای
ـــای  ـــذرگاه ه ـــن گ ـــی از مهمتری ـــه یک ـــه ای ک ـــود. آبراه ـــروت ش ـــد و ث درآم
ـــکه  ـــون بش ـــدود 18 میلی ـــه ح ـــت و روزان ـــان اس ـــت در جه ـــتراتژیک نف اس
ـــت  ـــه از آن صحب ـــته ای ک ـــن گذش ـــود.  ای ـــی ش ـــا م ـــه ج ـــا ب ـــت از آن ج نف
ـــه  ـــم ب ـــردد و ه ـــی گ ـــاز م ـــالب ب ـــش از انق ـــان پی ـــه زم ـــم ب ـــود ه ـــی ش م
ـــال  ـــوری از کان ـــتی عب ـــر کش ـــر ه ـــال حاض ـــالب. در ح ـــس از انق ـــالهای پ س
ـــوئز  ـــال س ـــورد کان ـــاق در م ـــن اتف ـــا ای ـــد ی ـــور بده ـــه عب ـــد هزین ـــا بای پانام
هـــم اعمـــال مـــی شـــود. در ایـــران چنیـــن فرآینـــدی وجـــود نـــدارد و 
ـــه عـــوارض  ـــدون پرداخـــت هیـــچ گون کشـــتی هـــای عبـــوری از تنگـــه هرمـــز ب
ـــع  ـــن جام ـــه قوانی ـــن مســـاله الزم اســـت ک ـــرای حـــل ای ـــد. ب ـــی کنن ـــردد م ت

دکتر محمدعلی صادقی
کارشناس ارشد نفت

حقـــوق دریاهـــا در ایـــران تدویـــن شـــود و حقوقدانـــان بیـــن المللـــی بـــا 
ـــد.  ـــدا کنن ـــه ورود پی ـــن مقول ـــه ای ـــی ب ـــررات جهان ـــه مق ـــتناد ب اس

گذشـــته از درآمـــدی کـــه ایـــران در تنگـــه هرمـــز ازدســـت مـــی دهـــد، 
ـــاد  ـــی ایج ـــی و نفت ـــت محیط ـــای زیس ـــی ه ـــوری آالیندگ ـــای عب ـــتی ه کش
ـــه  ـــن هزین ـــنگین تری ـــی س ـــن آالیندگ ـــه ای ـــت ک ـــی اس ـــد. طبیع ـــی کنن م
ـــج  ـــوزه خلی ـــورهای ح ـــایر کش ـــرا س ـــد زی ـــی کن ـــاد م ـــران ایج ـــرای ای را ب
ـــران دارای  ـــا ای ـــد ام ـــی دارن ـــاحلی کوتاه ـــط س ـــان، خ ـــای عم ـــارس و دری ف
گســـترده تریـــن خـــط ســـاحلی اســـت و حـــدود 2300 کیلومتـــر خـــط 
ســـاحلی در جنـــوب ایـــران دارد. بنابرایـــن بایـــد بحـــث درآمـــد از عبـــور 
ـــرا  ـــود. چ ـــرح ش ـــایل مط ـــر مس ـــر از دیگ ـــدی ت ـــران ج ـــرای ای ـــا ب ـــتی ه کش
کـــه در جنـــوب ایـــران ماننـــد دریـــای شـــمال بـــا یـــک دریاچـــه بســـته 
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یادداشت

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی اعالم کرد: با تصمیم جدید سران قوا، تمام اختیاراتی که سال ۱۳۹۱ از وزارت صنعت 
منتزع شده بود؛ به آن باز می گردد تا بخش بازرگانی به صورت متمرکز در این وزارتخانه پیگیری شود.

به گزارش لجستیک و اقتصاد به نقل از ایرنا، حسین مدرس خیابانی در این باره گفت: به تازگی در وزارت صنعت ساختاری تحت عنوان قائم مقام وزیر صنعت 
در امور بازرگانی تعریف شده است تا موضوع بازرگانی با توجه به اهمیت آن به صورت متمرکز و منسجم تر از گذشته پیگیری شود.

وی با اشاره به تصمیم جدید سران  قوا تصریح کرد: سال ۹1 امور سیاستگذاری و نظارت بازرگانی به وزارت کشاورزی منتقل شد تا در حوزه تنظیم بازار  
محصوالت کشاورزی، صادرات وارادات و عوارض گمرکی و ...تصمیم  گیری کند. تا جایی که حتی نظارت بر قیمت کاالهای محصوالت کشاورزی هم به 

عهده این وزارتخانه بود.
این مقام مسئول ادامه داد: بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی اقتصادی و مصوبه سران قوا، مجددا این بخش به وزارت صنعت بازگشت.

کل امور بازرگانی در وزارت صنعت متمرکز شد
July 2019|Vol 2|No. 52|9Pages

ـــره  ـــایگان به ـــا همس ـــاع ب ـــورت مش ـــه ص ـــه ب ـــتیم ک ـــه نیس ـــک مواج کوچ
ـــت و  ـــزرگ اس ـــاحلی ب ـــور س ـــک کش ـــوب، ی ـــران در جن ـــم. ای ـــرداری کنی ب

ـــود.  ـــه ش ـــر گرفت ـــا در نظ ـــایل، حتم ـــن مس ـــد ای بای
گذشـــته از ایـــن، از طریـــق دریـــای جنـــوب مـــی تـــوان بـــا 40 کشـــور دنیـــا در 
ارتبـــاط بـــود کـــه ایـــن مســـاله نشـــان مـــی دهـــد حجـــم ترددهـــای دریایـــی در 
ـــن موضـــوع  ـــاد اســـت و ای ـــدازه زی ـــا چـــه ان ـــان ت ـــای عم ـــارس و دری ـــج ف خلی
ـــد. ـــاز باش ـــه س ـــال هزین ـــن ح ـــدزا و در عی ـــد درآم ـــی توان ـــدازه م ـــه ان ـــا چ ت

ـــن  ـــر ای ـــران ب ـــت ای ـــلم حاکمی ـــق مس ـــا و ح ـــیل ه ـــن پتانس ـــی ای ـــا تمام ب
ـــران هرگـــز ایـــن ظرفیـــت هـــا را جـــدی  ـــوار ســـاحلی گســـترده، متاســـفانه ای ن
ـــج  ـــوزه خلی ـــورهای ح ـــادر کش ـــا بن ـــت ب ـــران از رقاب ـــادر ای ـــت. بن ـــه اس نگرفت
فـــارس عقـــب مانـــده انـــد و ایـــن بســـیار دردنـــاک اســـت کـــه ایـــران از امـــارات 
ـــواحل  ـــا س ـــد ام ـــام ده ـــون دالر واردات کاال انج ـــدود 150 میلی ـــاالنه ح س
ـــد و از  ـــام ده ـــارات انج ـــواحل ام ـــه کاال را در س ـــد و تخلی ـــا کن ـــود را ره خ
ـــد.  ـــال دهن ـــران انتق ـــه ســـمت ای ـــای کوچـــک، کاال را ب ـــج ه ـــا توســـط لن آنج
ـــا  ـــت ام ـــوخت اس ـــزرگ س ـــده ب ـــران تولیدکنن ـــه ای ـــت ک ـــاک اس ـــن دردن ای
ـــن و  ـــا تامی ـــتی ه ـــرای کش ـــارات ب ـــره ام ـــدر فجی ـــوخت را بن ـــد س 80 درص
ـــود  ـــن س ـــران از ای ـــد و ای ـــی کن ـــت م ـــی را دریاف ـــد کالن ـــگ درآم از بانکرین

ـــت. ـــب اس ـــی نصی ب
ـــادر  ـــن بن ـــه در رده بزرگتری ـــورهای منطق ـــادر کش ـــه بن ـــت ک ـــن درد اس ای
جهـــان قـــرار گیرنـــد و ایـــران بـــا وجـــود برخـــورداری از خـــط ســـاحلی 
ـــت  ـــن فهرس ـــی در ای ـــا جای ـــه تنه ـــی، ن ـــش فن ـــات و دان ـــترده و امکان گس
ـــیار  ـــواحل بس ـــار از س ـــی ب ـــن الملل ـــت بی ـــم ترانزی ـــه حج ـــد ک ـــته باش نداش

انـــدک و قابـــل چشـــم پوشـــی باشـــد.
از همیـــن رو، بنظـــر مـــی رســـد کـــه موقعیـــت خـــاص و ممتـــاز 

ـــل  ـــران تبدی ـــرای ای ـــه ب ـــد و نتوانســـته اســـت ک ـــم نمـــی توان ـــز ه ـــه هرم تنگ
ـــه  ـــد ن ـــور قدرتمن ـــک کش ـــوان ی ـــه عن ـــران ب ـــود. ای ـــل ش ـــات بالفع ـــه امکان ب
ـــد  ـــز باش ـــه هرم ـــت تنگ ـــده امنی ـــن کنن ـــن تامی ـــت مهمتری ـــی بایس ـــا م تنه
ـــب  ـــت صاح ـــرده اس ـــاد ک ـــه ایج ـــی ک ـــه و فرصت ـــن منطق ـــد از ای ـــه بای ک
ـــاق  ـــن اتف ـــرا ای ـــه چ ـــت. اینک ـــداده اس ـــاق رخ ن ـــن اتف ـــا ای ـــود. ام ـــد ش درآم
ـــای  ـــه حرفه ـــرادی ک ـــه اف ـــددی دارد از جمل ـــل متع ـــت، عوام ـــداده اس رخ ن
غیرتخصصـــی و غیرکارشناســـی مـــی زننـــد. بارهـــا پیـــش آمـــده اســـت 
ـــای  ـــخنرانی ه ـــاس، س ـــم و حس ـــای مه ـــری ه ـــم گی ـــان تصمی ـــه در جری ک
نادرســـت و غیرکارشناســـی، موضـــوع را بـــه انحـــراف بـــرده اســـت و تـــا 
ـــا  ـــت ه ـــا فرص ـــند، قطع ـــته باش ـــور داش ـــراد حض ـــه اف ـــن گون ـــه ای ـــی ک زمان
ـــایل  ـــرای مس ـــه ب ـــود دارد ک ـــددی وج ـــوارد متع ـــت. م ـــد رف ـــت خواه از دس
ـــن  ـــه کوچکتری ـــد ک ـــی کنن ـــت م ـــر و دخال ـــار نظ ـــرادی اظه ـــی اف تخصص
ــازی  ــه جوسـ ــتند کـ ــراد هسـ ــد  و همیـــن افـ ــرا ندارنـ ــه ماجـ ربطـــی بـ
غبــــارآلود  و  آشـفتــــه  چنـــان  را  گیـــری  تــــصمیم  فضـــای  و 
مـــی کننـــد کـــه مدیـــران تصمیـــم گیرنـــده را بـــه خطـــا مـــی برنـــد. 
ـــه  ـــژه و از جمل ـــای وی ـــت ه ـــرداری از فرص ـــره ب ـــرای به ـــران ب ـــر، ای کالم آخ
ـــد  ـــود دارد، بای ـــوب وج ـــای جن ـــز و دری ـــه هرم ـــه در تنگ ـــی ک ـــت طالی فرص
ـــه  ـــص ب ـــراد غیرمتخص ـــی و ورود اف ـــر غیرکارشناس ـــه اظهارنظ ـــر هرگون راه ب
ـــی  ـــاد کارشناس ـــا از ابع ـــت ه ـــن فرص ـــر ای ـــن اگ ـــود. بنابرای ـــته ش ـــاله بس مس
ـــا و  ـــد، قطع ـــری بیانجام ـــم گی ـــه تصمی ـــپس ب ـــود و س ـــل ش ـــده و تحلی دی
ـــات  ـــت نج ـــی نف ـــک محصول ـــاد ت ـــور را از اقتص ـــوان کش ـــی ت ـــدون شـــک م ب
داد و نفـــت بـــه جـــای آنکـــه صـــرف هزینـــه هـــای جـــاری و کاالهـــای 
ـــد  ـــور خواه ـــای کش ـــاخت ه ـــاد زیرس ـــعه و ایج ـــرف توس ـــود، ص ـــی ش اساس

ـــد.  ش



دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو درباره واگذاری سهام دولت در خودروسازان خبر داد.
 به گزارش هفته نامه لجستیک و اقتصاد به نقل از ایرنا، مازیار بیگلو در این باره افزود: بررسی سابقه خصوصی سازی در کشور درخشان نیست و در عمل 

شرکت های خصوصی شده در سال های گذشته دچار بحران مالی یا بحران کارگری شدند.
بیگلو گفت: به نظر می رسد ارزش واقعی ایران خودرو بین پنج تا ۶ برابر آنچه امروز در بورس ارائه می شود، است.

وی ادامه داد: امروز مطالبات قطعه سازان از خودروسازان به حدود 20 هزار میلیارد تومان رسیده که رقمی بین ۶ تا هفت هزار میلیارد تومان آن سررسید 
شده است.

این مقام صنفی بیان داشت: این رقم معادل همان رقم هفت هزار میلیارد تومانی است که مقرر بود بانک مرکزی در قالب تسهیالت به قطعه سازان بدهد، اما 
تاکنون انجام نشده است.
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تحلیل مسایل اخیر آبراهه خبرساز در گفت و گو با رییس انجمن صادرکنندگان فرآورده های نفتی:
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گفتگو

خودروسازان پیش از واگذاری سهام دولتی خود ، تجدید ارزیابی شوند
July 2019|Vol 2|No. 52|9Pages

ــور  ــد حض ــی توان ــتمدارانه م ــی و سیاس ــای منطق ــا رفتاره ــران ب ای
ــی  ــه و غیرمنطق ــدون توجی ــارس را ب ــج ف ــا در خلی ــی ه امریکای
ــینی،  ــیدحمید حس ــه دکترس ــت ک ــه ای اس ــن نکت ــد. ای ــان ده نش
رییــس اتحادیــه صادرکننــدگان فــرآورده هــای نفتــی بــه لجســتیک 
ــه از  ــی ک ــتر تجارت ــد: بیش ــی کن ــد م ــد و تاکی ــی گوی ــاد م و اقتص
ــتان و  ــه دوس ــوط ب ــود مرب ــی ش ــام م ــز انج ــه هرم ــه تنگ آبراه
شــرکای تجــاری ایــران اســت و ســهم امریــکا و انگلیــس از تجــارت 

ــز اســت.  ــه ناچی ــن منطق ای
ــود،  ــش اقتدارخ ــن نمای ــد درعی ــران بای ــد: ای ــی ده ــه م او ادام
ــا  ــر ب ــورهای درگی ــه کش ــد ک ــورد کن ــمندانه برخ ــه ای هوش بگون
تجــارت آبراهــه هرمــز مطمئــن شــوند کــه هیــچ نیرویــی بزرگتــر از 
ایــران نمــی توانــد امنیــت منطقــه را تامیــن کنــد و حضــور امریکایی 

هــا در خلیــج فــارس غیرضــروری اســت. 
در ادامــه مشــروح گفــت و گــوی لجســتیک و اقتصــاد را بــا 

برگ برنده تنگه هرمز کجاست؟

ــدگان  ــه صادرکنن ــس اتحادی ــینی ریی ــد حس ــید حمی ــر س دکت
فرآورده های نفتی می خوانید:

ــد فرصــت هــای طالیــی  ــدازه مــی توان  تنگــه هرمــز تــا چــه ان
ــرای ایــران خلــق کنــد؟ ب

ایــران متاســفانه تصــور مــی کنــد کــه برخــورداری از امکانــات بالقــوه بــه ایــن 
ــی اســت  ــن در حال ــدارد. ای ــزی ن ــه ری ــچ برنام ــه هی ــاز ب ــه نی ــا اســت ک معن
ــا  ــت و جغرافی ــف طبیع ــن تکلی ــر تعیی ــروز، منتظ ــرفته ام ــان پیش ــه جه ک
نمــی نشــیند و امکانــات تــازه خلــق مــی کنــد. ایــران در زمینــه موقعیــت تنگــه 
هرمــز دچــار تصوراتــی اســت کــه دربــاره موقعیــت بنــادر و یــا موقعیــت حریــم 
هوایــی متصــور بــود. بلــه درســت اســت کــه ایــران از لحــاظ بنــدری بهتریــن 
ــه، کشــور  ــدری منطق ــاب بن ــا در حــال حاضــر ه ــه را دارد ام ــت منطق موقعی
دیگــری اســت و شــاهرگ تجــارت دریایــی در دســت امــارات اســت. چــرا کــه 
ــران  ــد و جهــان منتظــر ای ــران از توســعه منطقــه ای عقــب افتــاده ان بنــادر ای
نمــی مانــد. در زمینــه موقعیــت آســمان ایــران نیــز چنیــن وضعیتی وجــود دارد 
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تزریق گوشی های ارزان به بازار از هفته های آینده
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران گفت: شرکت های وارد کننده با تزریق قطره چکانی سعی بر افزایش 

قیمت ها و سودجویی از شرایط را دارند.
 به گزارش هفته نامه لجستیک و اقتصاد به نقل از تسنیم، ابراهیم درستی دراین باره اظهار داشت: ثبت سفارش بر مبنای کاهش نرخ ارز صورت گرفته است و با ورود 

موبایل های ثبت شده به بازار باید شاهد کاهش نرخ آن باشیم که در صورت تخلف و عملکرد خارج از رویه با اخذ دستور قضایی تدابیر الزم اندیشیده خواهد شد.
وی ادامه داد: در بازار راکد حال حاضر حدود ۶00هزار گوشی تلفن همراه مورد نیاز است که شرکت های وارد کننده با تزریق قطره چکانی سعی بر افزایش قیمت ها و 

سودجویی از شرایط را دارند.

July 2019|Vol 2|No. 52|9Pages

سـهم امریـکا و انگلیـس از تجـارت در 
تـنـــگه هـرمــز  نـاچـیــز اسـت

امــا در حالــی کــه قطــر، امــارات و ترکیــه در فهرســت بزرگتریــن ایرالیــن هــای 
جهــان اســت، ایــران چــه جایــگاه و منزلتــی دارد؟  ایــن امــر بــرای تنگــه هرمــز 
ــه دســت روی دســت  ــا ســایر کشــورهای منطق ــا آی ــز تکرارشــده اســت ام نی
گذاشــته انــد و همــه راه هــا و گزینــه هــای خــود را بــه هرمــز ختــم کــرده اند؟! 
خیــر. بــه خوبــی مــی دانیــم کــه اینگونــه نیســت. ضمــن اینکــه هیــچ معلــوم 
نیســت صنعــت نفــت و گاز جهــان چــه ســرانجامی پیــدا کنــد و تنگــه هرمــز 

همچنــان موقعیــت ویــژه خــود را در ایــن منطقــه حفــظ کنــد. 

ــاد راه  ــال ایج ــایه در ح ــورهای همس ــه کش ــد ک ــاره کردی  اش
ــا جزییــات  هــای جایگزیــن هســتند. مــی شــود ایــن موضــوع را ب

ــد؟  ــح دهی ــتری توضی بیش
ــد  ــه نفــت اســت. ضمــن اینکــه مــی توان عربســتان در حــال ایجــاد خــط لول

ــتان و  ــن ترکمنس ــد. همچنی ــل کن ــز حم ــرخ نی ــای س ــود را از دری ــت خ نف
ــت  ــیر ترانزی ــران را از مس ــد و ای ــرده ان ــاد ک ــه گاز ایج ــط لول ــان خ آذربایج
خــود کنــار گذاشــتند. چیــن بــه عنــوان بزرگتریــن واردکننــده نفــت جهــان، 
بــه ســرعت در حــال طراحــی مســیرهای ترانزیتــی مختلــف و دسترســی هــای 
جایگزیــن اســت. امــارات مســیری ایجــاد کــرده اســت کــه بنــدر فجیــره را بــه 
دریــای عمــان متصــل مــی کنــد و ... بنابرایــن نمــی تــوان تصــور کــرد که ســایر 

ــن نیســتند. ــاره دنبــال راه حــل و جایگزی ــن ب کشــورها در ای

 پیرامــون حواشــی کــه دربــاره نفتکــش هــای ایــران و انگلیــس 
ــد  ــی توان ــه م ــران چگون ــد ای ــی کنی ــر م ــما فک ــد، ش ــاد ش ایج

ــد؟ ــب کن ــاز را کس ــر امتی حداکث
امنیــت تنگــه هرمــز از گذشــته در دســت ایــران بــوده اســت و ایــران پاســدار 
تنگــه هرمــز بــه شــمار آمــده اســت. در تنگــه هرمــز روزانــه حــدود 18 میلیــون 

بشــکه نفــت جابــه جــا مــی شــود و کشــورهایی تــالش دارنــد کــه ایــران را از 
ــی و  ــی، هوای ــارت دریای ــهم آن را از تج ــی س ــد و حت ــارج کنن ــت خ ــازار نف ب
زمینــی کاهــش دهنــد. ایــن واقعیــات وجــود دارد و کســی منکــر آن نیســت 
امــا مــن اعتقــاد دارم کــه ایــران در مواجهــه بــا چنیــن اقداماتــی بایــد بســیار 
هوشــمندانه و قدرتمنــد عمــل کــرده و بــا رفتارهــای منطقــی هــر تهدیــدی را 
ــه فرصــت تبدیــل کنــد و اجــازه ندهــد کــه مخالفــان امتیــازی  ــرای خــود ب ب
را کســب کننــد. در واقــع در بحــث تنگــه هرمــز بنظــر مــی رســد ایــران بایــد 
رفتــار و سیاســت هایــی داشــته باشــد کــه نشــان دهــد حضــور امریکایــی هــا 
در منطقــه توجیــه نــدارد و برعکــس ایــن ایــران اســت کــه مــی توانــد امنیــت 
تنگــه هرمــز را بــا قــدرت تامیــن کنــد و نیــاز بــه حضــور دیگــری وجــود نــدارد.

 
 تجــارت امریــکا و انگلیــس تــا چــه انــدازه بــه تنگــه هرمــز گــره 

ــث  ــز بح ــه ج ــارس ب ــج ف ــکا در خلی ــور امری ــت و حض ــورده اس خ
امنیتــی کــه مدعــی آن اســت، چــه مقــدار توجیــه اقتصــادی دارد؟
ــارات،  ــران، ام ــود؟ ای ــی ش ــا م ــه ج ــانی جاب ــه کس ــت چ ــز نف ــه هرم  در تنگ
ــتان و  ــد عربس ــه ش ــه گفت ــور ک ــراق ... همانط ــر و ع ــن، قط ــتان، بحری عربس
ــد  ــورهایی مانن ــتند و کش ــن هس ــیرهای جایگزی ــاد مس ــال ایج ــارات در ح ام
ــن  ــداران نفــت ای ــد. خری ــران ندارن ــا ای ــن و ... تعــارض جــدی ب عــراق و بحری
ــورهای  ــه کش ــن منطق ــداران ای ــده خری ــتند؟ عم ــانی هس ــه کس ــه چ منطق
چیــن، هنــد و جنــوب شــرق آســیا بــه شــمار مــی آینــد کــه جزهــم پیمانــان 
ایــران هســتند و ایجــاد اختــالل بــرای تجــارت آنهــا در واقــع ایجــاد اختــالل 
بــرای هــم پیمانــان، شــرکا و دوســتان ایــران اســت. از ســوی دیگــر امریــکا و 
اســراییل کــه بارهــا بــه صراحــت اعــالم کــرده انــد کــه نیازخــود را بــه نفــت 
خلیــج فــارس از بیــن بــرده انــد و ســهم اروپــا و انگلیــس نیــز از تجــارت نفــت 

در ایــن منطقــه کــم اســت. 
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وزبر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره قطع یارانه دهک های باال، توضیحاتی داد.
به گزارش هفته نامه لجستیک و اقتصاد به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره قطع یارانه افراد با درآمد باال اظهار کرد: 
کارگروهی متشکل از وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، وزارت ارتباطات، فرمانداران و استانداران هر استان تشکیل شده است تا افراد با دهک 

درآمدی باال شناسایی شوند.
محمد شریعتمداری گفت: در این کارگروه پیش بینی شده است که اگر درآمدی از قطع یارانه افراد با درآمد باال ایجاد شد صرف اشتغال در همان استان شود.

وی افزود: براساس آمار مرکز آمار کشور حدود سه میلیون بیکار در کشور داریم.

آیا یارانه افراد پردرآمد در سال ۹۸ قطع می شود؟

July 2019|Vol 2|No. 52|9Pages

آبراهه های مهم جهان که این روزها خبرساز شده اند 

بر  تنش  کنند.  می  خبرسازی  روزها  این  الطارق  جبل  و  هرمز  تنگه 
در  ایرانی  نفتکش  توقیف  و  است  یافته  افزایش  ها  نفتکش  عبور  سر 
جبل الطارق و توقیف متقابل نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز حواشی 
که  دهد  می  رخ  حالی  در  موضوع  این  داشت.  دنبال  به  را  زیادی 
باب المندب از مدتها قبل به دلیل درگیری در یمن خبرساز است. آبراهه 
ها در مناسبات تجاری و اقتصادی جهان بسیار حائز اهمیت هستند و 
همین موضوع باعث شده است که حق حاکمیت در این آبراهه ها و امنیت 
آنها برای بسیاری از کشورهای جهان، مهم باشد. در حال حاضر حدود 
دو سوم نفت جهان از آبراهه ها می گذرد و در این میان چهارآبراهه مهم 
استراتژیک ترین و حساس ترین موقعیت را در جغرافیای جهان دارند. 
در این خصوص مروری داریم بر چهار آبراهه مهم جهان که در ادامه می 

خوانید:

 هرمز
تنـــگه هــــرمـــز آبـــراهـی است بیـن استـان هــرمـزگان ایــران و استان 
این گذرگاه  فارس می پیوندد.  به خلیج  عمان را  مسندم کشور عمان که دریای 
یکی از راهبردی ترین مسیرهای بین المللی کشتیرانی در جهان به شمار می آید. 
بنا بر آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا، این تنگه مهم در جهان شاهد عبور حدود 

1۹ میلیون بشکه در روز نفت است. 
تنگه هرمز در باریک ترین بخش خود حدود 33 کیلومتر وسعت دارد. صادرات 
 ،)LNG صادرات بزرگ  حجم  )شامل  قطر  بحرین،  کویت،  ایران،  عراق،  نفت 

امارات متحده عربی و عربستان سعودی از این تنگه عبور می کند.
طول این آبراهه 158 کیلومتر و عرض آن از بندرعباس تا راس شوریط در عمان بین 

5۶ تا 180 کیلومتر است. ژرفای تنگه هرمز از خلیج فارس بیشتر است و به دلیل 
شیب تند کف آن از قسمت شمال به جنوب متغیر است، به طوری که نزدیکی جزیره 
الرک، در حدود 3۶ متر و در ساحل جنوبی و در نزدیکی شبه جزیره مسندم به 
بیش از 100 متر می رسد. در حالی که حداکثر عمق آب در خلیج فارس ۹0 
متر است.  قوس آن، رو به شمال و به طرف درون فالت ایران قرار دارد و در 
گرفته است. کرانه های ایران قرار  راستای  در  آن  ساحلی  خط  بیشترین  نتیجه 

باریک ترین بخش تنگه هرمز 21 مایل دریایی )3۹ کیلومتر( عرض دارد. این 
بخش به دو قسمت تقسیم می شود: از ساحل ایران تا 10.5 مایل جزء آب های 
عمان  سرزمینی  آب های  جزء  باقی مانده  مایل   10.5 و  بوده،  ایران  سرزمینی 
یا  ایران  سرزمینی  آب های  از  باید  عبوری  کشتی های  تمام  می شود.  محسوب 
عمان عبور کنند. نام هرمز بنا بر منابع تاریخی در قدیم »هورموغ« بوده که مغ 

در گویش بومی استان هرمزگان به معنای نخل است.
 

 ماالکا
ماالکا دومین آبراهه استراتژیک نفت در جهان است. جایی میان سوماترا و شبه 
جزیره ماالریا که دریای آندامان در اقیانوس هند را به دریای چین جنوبی در 
اقیانوس آرام متصل می کند. تنگه ماالکا بین دو کشور اندونزی و مالزی قرار 

گرفته است و سنگاپور در جنوبی ترین نقطه این تنگه واقع شده است. 
تنگه ماالکا قیفی شکل است و مساحتی پیرامون ۶5 هزار کیلومتر مربع را در 
می گیـرد. این تنگه 800 کیلومتر طول و بین 50 تا 320کیلومتر عرض دارد که 
عریـض تر  به سمت شمال  و  واقع شده  تنگه  در جنوب  آن  باریکترین قسمت 
می شود. ماالکا در بخش های جنوبی خود به ندرت بیش از 3۷ متر عمق دارد اما 
به سـوی شـمال غربی بر ژرفای تنگه ماالکا افزوده شـده و در محـل تالقی آن 

چهارآبراهه حیاتی تجارت جهانی
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برای حذف رمز کارت سوخت، حضور مالک وسیله نقلیه الزامی است 
به گزارش لجستیک و اقتصاد به نقل  از راه دانا، بر اساس اعالم وزارت نفت، از20 مردادماه دارندگان خودرو باید حتما با کارت سوخت شخصی اقدام به 

سوختگیری کنند.
بر این اساس افراد حقیقی باید هنگام مراجعه برای حذف رمز کارت سوخت خود، مدارک شناسایی مالک و اشخاص حقوقی، معرفی نامه سازمان مربوطه با 

درج شماره ملی به همراه کارت ملی نماینده معرفی شده به همراه داشته باشند.
 افراد مراجعه کننده باید کارت شناسایی خودرو یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه و بیمه نامه معتبر و اصل کارت هوشمند سوخت به همراه داشته باشند 
همچنین باید فرم درخواست رمزگشایی را پر کنند. برای حذف رمز کارت سوخت، حضور مالک وسیله نقلیه الزامی است و در صورت حضور فرد غیر از مالک، 

حذف رمز فقط با وکالتنامه محضری و یا برگه انحصار وراثت ممکن است.

مدارک الزم برای حذف رمز کارت سوخت
July 2019|Vol 2|No. 52|9Pages

آبراهـه ها و مناسـبات تجـاری و اقتصادی 
هسـتند اهمیـت  حائـز  بسـیار  جهـان 

با حوزه آبریز دریای آندامان به 200 متر هـم می رسد.
نزدیک به یک چهارم از محموله های نفت خام دنیا از این تنگه عبور می کنند 
به  از تنگه هرمز مهمترین شاهراه حمل و نقل دریایی نفت در دنیا  که پـس 
شمار می آید.  این تنگه در طول تاریخ در کنترل اعراب، هلندی ها، پرتغالی ها 
و بریتانیایی ها بوده است و جالب است که بدانید در سده 1۹ میالدی، دزدان 
و  هلندی  تجاری  کشتی های  تهدید  برای  پناهگاهی  عنوان  به  آن  از  دریایی 

انگلیسی اسـتفاده می کردند.
نفت عبور می کند و چین که  میلیون بشکه  روزانه حدود 1۶  ماالکا  تنگه  از 
بزرگترین واردکننده نفت در جـهان است، بخش قابل توجـهـی از نیـاز خود را 

از این آبراهه تامین می کند. 
 جبل الطارق

است،  کرده  خبرسازی  گریس  ایرانی  نفتکش  با  روزها  این  که  الطارق  جبل 
این  به اقیانوس اطلس متصل می کند.  را  آبراهه ای است که دریای مدیترانه 

آبراهه نقطه جدایی اسپانیا و مراکش از دو قاره اروپا و آفریقا است.
نام این تنگه از واژه ای عربی گرفته شده  است و به معنی کوهستان طارق است. 

عرض این تنگه در باریکترین قسمت ۷/۷ مایل دریایی است و عمق آن بین 300 
تا 400 متر متغیر است.

اسپانیا  جنوب  در  دهکده  یک  نام  از  برگرفته  واقع  در  الطارق  جبل   تنگه 
است. این دهکده کوهستانی در جنوب غربی اروپا واقع است و در محل تنگه 
جبل الطارق قرار دارد. جبل الطارق در واقع از آخرین مستعمرات جهان است. 
جبل الطارق از سال 1۷13 میالدی در مالکیت بریتانیا بوده است. این تنگه میان 
سه کشور مراکش، جیبراتار و اسپانیا تقسیم شده و کنترل روی آن از سوی سه 
کشور صورت می گیرد که البته سهم مراکش کمتر از دو کشور دیگر است. درباره 
منطقه خودمختار جیبراتار که معادل اسپانیایی جبل الطارق است باید گفت که 
300 سال پیش، حاکمیت این منطقه به بریتانیا واگذارشده بود که بعد از جنگ 

جهانی دوم به طور کامل به قیمومیت این کشور درآمد.
باوجود اختالفات شدید اسپانیا و انگلیس برای پایان دادن به این وضعیت، اما اهالی 

جبل الطارق به دلیل برخورد قهرآمیز اسپانیا با خود ترجیح دادند زیر نظر انگلستان 
باقی بمانند و به همین دلیل، این منطقه در دستان نیروی دریایی انگلیس است.
در جبل الطارق ساالنه حدود 240 تا 250 میلیون تن عملیات بارگیری و تخلیه 
انجام می شود و هر سال حدود ۷0 هزار کشتی از این آبراهه می گذرد. در واقع 
تنگه جبل الطارق از این لحاظ اهمیت دارد که نقش حیاتی در تجارت دریای 

مدیترانه و کشورهای اروپایی ایفا می کند. 
 

 باب المندب
تنگه باب المندب یک مسیر باریک بین شاخ آفریقا و خاورمیانه بین جیبوتی و 
یمن است. این تنگه دریای سرخ و خلیج عدن را به یکدیگر متصل می کند و در 

واقع  مدیترانه و اقیانوس هند را به هم می رساند. 
در این تنگه روزانه حدود پنج میلیون بشکه نفت جابه جا می شد اما اهمیت 
باب المندب از آن جهت است که عمده نفتی که از طریق کانال سوئز و خط لوله 

سومد عبور می کند، باید از طریق باب المندب بگذرد. 
کشتی های عبوری از این نقطه معموال کشتی هایی هستند که از طرف اقیانوس 

هند می آیند و پس از گذر از باب المندب و عبور از طول دریای سرخ می توانند راه خود 
را از کانال سوئزبه سوی دریای مدیترانه ادامه دهند. فاصله دو سوی تنگه از رأس 
منهلی در یمن تا رأس سیان در جیبوتی 30 کیلومتر است. جزیره پریم تنگه 
باب المندب را به دو کانال تقسیم می کنند. کانال شرقی به نام تنگه اسکندر نامیده 
می شود و سه کیلومتر پهنا و 30 متر عمق دارد. کانال غربی، دکه المعیون نام 
گرفته و پهنای آن در حدود 25 کیلومتر و ژرفای آن 310 متر است. جریان 
سطحی آب دریا در کانال شرقی به سمت داخل است، اما در کانال غربی جریانی 
قوی در زیر آب به سمت بیرون روان است. در آب های تنگه باب المندب در نزدیکی 
کرانه جیبوتی گروهی از جزایر کوچک به نام هفت برادران سر از آب برآورده اند.

باب المندب در زبان فارسی به تنگه اشک ها ترجمه شده است. بنا بر افسانه های عربی 
زمین لرزه ای شاخ آفریقا را از شبه جزیره عربستان جدا کرده و این نام به خاطر تعداد 
زیاد افرادی که بر اثر آن جان خود را از دست داده اند، به این تنگه داده شده است. 
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