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Bunkering or ship sweeping involves a vast network of organizations and business interactions, with many Bunkering benefits that have encouraged different countries to develop
the industry. This paper tries to analyze and analyze the Bunkering industry in view of
the importance and profitability of this field and provide a model for its development by
emphasizing actors in this field. The research approach is qualitatively exploratory and
semi-structured interviewing tool with 16 experts of this industry. Sampling is purposeful
and based on theoretical principle of saturation, and for data analysis, thematic analysis has been used. Finally, the model was developed in four main steps of investment,
providing supportive facilities, appropriate banking operations and subsidiary services,
as well as regulatory and control measures, each of which has specific actors and corresponding relationships. Proposed solutions are also proposed in the form of two pillars of
policy proposals and operational proposals. Policy proposals are enormous, the Islamic
Consultative Assembly, the government and some other policy issues. Operational offers
are also proposed by the Ministry of Petroleum and its affiliated organizations, the Ports
and Maritime Organization of Iran, the Central Bank, the Customs Organization, private
banking companies, the Bunkering Industry Association of Iran, and the Independent
Task Force on Bunkering Industry.
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مقاله پژوهشی
طراحی الگوی توسعه صنعت بانکرینگ کشور با تأکید بر کنشگران این حوزه
امیرحسین طیبی ابوالحسنی

1

 ،وحید خاشعی ورنامخواستی

2

 .1دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 .2دانشیار مدیریت بازرگانی ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت 10 :خرداد 1398

تاریخپذیرش 06:بهمن1398

کلیدواژهها:

بانکرینگ ،الگو،
توسعه ،کنشگران،
ایران

بانکرینگ یا سوخترسانی به کشتیها ،شبکه گستردهای از سازمان و مراودات تجاری را دربر میگیرد و در
این میان وجود مزیتهای فراوان بانکرینگ ،کشورهای مختلف را به توسعه این صنعت ترغیب کرده است.
این مقاله درصدد است با توجه به اهمیت و سودآوری این حوزه ،صنعت بانکرینگ کشور را مورد بررسی
و تحلیل قرار دهد و با تأکید بر کنشگران این حوزه ،مدلی برای توسعه آن ارائه کند .رویکرد پژوهش به
صورت کیفی از نوع اکتشافی بوده است .در این پژوهش از  16نفر از خبرگان این صنعت بهره گرفته شده و
از ابزار مصاحبه نیمهساختاریافته استفاده شده است .نمونهگیری از نوع هدفمند بوده و بر مبنای اصل اشباع
نظری تعیین شده است و برای تحلیل دادهها از تحلیل مضمون بهره گرفته شده است .درنهایت مدل به
دست آمده در چهار گام اصلی سرمایهگذاری ،ارائه تسهیالت حمایتی ،عملیات مناسب بانکرینگ و خدمات
جانبی و همچنین اقدامات نظارتی و کنترلی شایسته تدوین شد که هرکدام از این موارد ،کنشگران خاصی
داشته و دارای روابط متناظر بوده است .راهکارهای پیشنهادی نیز در قالب دو رکن پیشنهادهای سیاستی
و پیشنهادهای عملیاتی مطرح شده است .پیشنهادهای سیاستی ب ه صورت کالن ،مجلس شورای اسالمی،
دولت و برخی موارد سیاستی دیگر را طرح میکند .پیشنهادهای عملیاتی نیز بر حسب هفت بخش در
وزارت نفت و سازمانهای تابعه ،سازمان بنادر و دریانوردی ایران ،بانک مرکزی ،سازمان گمرک ،شرکتهای
خصوصی بانکرینگکننده ،انجمن صنعت بانکرینگ ایران و کارگروه مستقل ویژه صنعت بانکرینگ مطرح
شده است.

* نویسنده مسئول:
امیرحسین طیبی ابوالحسنی
نشانی :تهران ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،گروه مدیریت بازرگانی.
پست الکترونیکیamirhosseintayebi69@yahoo.com :
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مقدمه
فرضیه نفرین منابع از پیچیدهترین تئوریهایی
است که مبتنی بر اندیشه روششناسی علم
ابطالگرایی پوپر ،1در علم اقتصاد مطرح شده است و
اقتصاددانان مدلهای مختلفی به منظور آزمون این
فرضیه طراحی کردهاند .اما تجربیات متناقض در
کشورهای مختلف مانع از تبدیل این فرضیه به قانون
و حتی تئوری شد (جلیلی کامجو و صفاریان:1398 ،
 .)1یکی از منابع مهم کشورها ،نفت است .پس از
کشف نفت و استخراج آن ،درآمدهای نفتی نقش
مهمی در اداره امور جامعه یافت و نحوه استفاده
از درآمدهای نفتی ،شکل خاصی به اقتصاد کشور
بخشید ،اما به اعتقاد کارشناسان ،ریشه بسیاری از
مسائل و مشکالت اقتصادی و اجتماعی را میتوان
به نوع رابطه دولت و درآمدهای نفتی بازگرداند
(شادیوند.)17 :1394 ،
نتایج پژوهشهای متأخر کشورمان نیز تأییدکننده
این موضوع است؛ به نحوی که به دلیل وابستگی
شدید بودجه دولت در ایران به درآمدهای نفتی،
نوسانات بازارهای مالی موجب نوسان در بسیاری
از شاخصهای اقتصادی کشور میشود و تأثیر
منفی بر امنیت ملی میگذارد (جعفری و همکاران،
 ،)103 :1397اما میتوان با نگاهی به تجارب جهانی
و پژوهشهای آسیبشناسانه بومی پیرامون این
موضوع ،الگوی مطلوبی برای توسعه صنایع وابسته
به نفت در کشور ارائه داد.
در این میان ،صنایع مختلف ،محیطهای متناظر
خود را دارند ،محیط برخی صنایع پیچیدگی بیشتر
و برخی پیچیدگی کمتری دارد .یکی از صنایعی که
بهشدت تحت تأثیر تغییرات محیطی قرار داشته و
1. Popper

82

عوامل سیاسی و اقتصادی بینالمللی شدیدا ً روی آن
تأثیر میگذارد ،صنعت نفت است (رعنایی کردشولی
و دیگران .)2 :1398 ،تالطم بازار قیمت نفت خام و
شرایط خاص حاکم بر بازار ،ایجاب میکند تا صنعت
نفت انعطاف بیشتری داشته باشد و در حو زههای
مهم دیگر که درآمدزایی قابل توجهی نیز دارد ،وارد
شود (اسفندیاری و اسفیدانی.)219 :1396 ،
از طرفی ،نیاز رو به رشد ،به سوخت به ویژه
سوختهای فسیلی ،تحوالت قیمتی محصوالت
نفتی ،روند صعودی شکلگیری و توسعه تکنولوژی
مرتبط با نفت و موضوع کاهش ذخایر موجود این
نوع سوختها باعث شده تا اندیشمندان و مسئوالن
اجرایی کشورهای مختلف به موضوع سوخت
بیشتر توجه کنند (ابراهیمی و رحمانی:1391،
 .)30بانکرینگ ،2عملیات سوخترسانی به
کشتیها در دریاست که در شرایط امروز ،یکی
از گزینههای مناسب برای انعطافپذیری صنایع
وابسته به نفت است (انجمن صنعت بانکرینگ
ایران .)1397 ،تأمین امنیت عرضه سوخت برای
کشتیها ،مسئله مهمی است که با توجه به شرایط
تحریم ،برای کشور ما بسیار حائز اهمیت است
(ساکت و کریمی.)67 :1397 ،
یکی از مهمترین عوامل دسترسی به تأمین
امنیت ،حفظ منافع ملی و بهرهگیری از فرصتها،
برای افزایش سطح رفاه و برخورداری از امتیازات،
سیاستگذاری و بهکارگیری قدرت دریایی و توجه به
موضوعات مرتبط با دریاست (کریمیپور و همکاران،
 .)200 :1397امروزه بیش از  85درصد تجارت
جهانی کاال از راه دریا انجام میشود .همچنین حجم
تجارت دریایی در سال  ۲۰۱۵بیش از  ۱۰میلیارد تن
2. Bunkering
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بوده که حدود نیمی از آن مربوط به منطقه آسیاست
(رنجبر و حاجی حسینی زنجانی.)7 :1395 ،
در این میان ،یکی از ملزومات اصلی این مهم ،مسئله
سوخت کشتیهاست .صنعت سوخت دریایی ،شبکه
گستردهای از سازمان و مراودات تجاری را دربر میگیرد.
زنجیره تأمین این صنعت از پاالیشگاه و انبارهای نفت
آغاز میشود و مرحله نهایی زنجیره سوخت دریایی،
عملیات سوخترسانی است که یا از اسکلههای
مخصوص یا بهطور مستقیم و یا در لنگرگاه و دریا از
طریق برجهای سوخترسان به کشتی انجام میشود
(مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.)1397 ،
وجود مزیتهای فراوان بانکرینگ ،کشورهای
مختلف را به توسعه این صنعت ترغیب کرده
تاند از (عبدالهی و
است .ابرخی این مزیتها عبار 
بهرامشاهی :)75 :1395 ،ارزآوری باال ،اشتغالزایی
و توسعه اقتصادی ،ارتقای سطح اعتبار اقتصادی
و سیاسی کشور بانکرینگکننده ،کاهش قاچاق
سوخت و فراوردههای نفتی و ارتقای رتبه بنادر
ساحلی به علت عملیات سوخترسانی به کشتیها و
ارائه خدمات جانبی.
آمارهای جهانی در سال  2010حاکی از تجارت
گسترده بانکرینگ در دنیاست و طبق برآورد
صورتگرفته ،هماکنون روزانه  600میلیون لیتر نفت
کوره و گازوئیل به ارزش تقریبی  210میلیون دالر
در صنعت بانکرینگ مبادله میشود .به عبارتدیگر،
ارزش ساالنه بازار بانکرینگ دنیا ،حدود  80میلیارد
دالر است .ارزش این بازار در سال  ،2016حدود 98
میلیارد دالر بوده و برآورد میشود تا سال 2023
به حدود تقریبی  150میلیارد دالر برسد (طیبی
ابوالحسنی .)19 :1397 ،در این میان ،سهم بانکرینگ
ج فارس حدود  30درصد کل دنیاست.
منطقه خلی 

گفته میشود بهطور تقریبی ساالنه بالغ بر 40
هزار فروند کشتی در خلیج فارس تردد میکنند و
این منطقه پتانسیل سوخترسانی به کشتیها را با
ظرفیت  50میلیون تن در سال دارد (احمدیفرد،
 .)122 :1396در حال حاضر ب ه طور خوشبینانه
ارزش بازار فعال بانکرینگ در منطقه خلیج فارس با
توجه به این ظرفیت ،بیش از  25میلیارد دالر برآورد
شده که اگر بازار خدمات جانبی نیز مورد توجه قرار
گیرد ،گردش بازار این حوزه بسیار باالتر خواهد رفت
و شاید به  40میلیارد دالر نیز برسد .اما در این میان،
حدود  85درصد سهم بازار مرتبط با بندر فجیره
3
است و سهم ایران از آن تقریباً زیر  10درصد است.
بهرغم توسعه سریع صنعت بانکرینگ در
کشورهای مختلف دنیا ،بهخصوص کشورهای عربی
حاشیه خلیج فارس که مهمترین رقبای ایران در
انجام فعالیتهای بانکرینگ منطقه به شمار میآیند،
ایران تاکنون عملکرد مطلوبی در این زمینه نداشته
است؛ حال آنکه کشورهایی نظیر امارات ،قطر و عمان
بهسرعت صنعت بانکرینگ را در بنادر خود توسعه
دادهاند و درآمدهای باالیی را نصیب خود کردهاند.
جالب آنکه بخشی از سوختهایی که در بنادری
مانند فجیره امارات به کشتیها فروخته میشود ،از
سوی ایران تأمین میشود و شرکتهای اماراتی پس
از خرید نفت کوره ایران و فروش آن با قیمتهای
باالتر به کشتیهایی که در بندر فجیره هستند،
درآمد سرشاری کسب کردهاند (مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسالمی.)1397 ،
این در حالی است که ایران مزیتهای زیادی برای
توسعه صنعت بانکرینگ دارد و در صورت استفاده
صحیح از این مزیتها ،میتوان انتظار داشت که ایران
 33صنعت کار  /بانکرینگ؛ صنعت مغفولمانده  32 /خرداد
1395
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سهم ناچیز خود را از این بازار رو به گسترش در منطقه
و دنیا ،افزایش دهد .ضمن اینکه اسناد باالدستی کشور
از جمله بند «ب» ماده  ۴۸برنامه ششم توسعه کشور
هم بر حمایت از فعالیت بخش غیردولتی در صنعت
بانکرینگ و ایجاد زیرساختهای کافی تأکید دارد ،اما
عملکرد صنعت بانکرینگ ایران مطلوب نبوده است.

بهداشتی ،امکان اسکان خدمه و تعویض خدمه کشتی،
جمعآوری پسماندهای نفتی و زبالههای کشتی،
خدمات تعمیر و تعویض قطعات اصلی و یدکی و غیره
را دربر میگیرد که جملگی آنها موجبات رونق و
شکوفایی بنادر یک کشور را از جهات مختلف فراهم
میآورد (طیبی ابوالحسنی.)11 :1397 ،

با توجه به اینکه صنعت بانکرینگ میتواند نقش
بسزایی در ارتقای ارزش صنعت نفت ،ارزآوری و
اشتغالزایی کشور داشته باشد ،پژوهش حاضر
درصدد است الگویی برای توسعه این صنعت ارائه
کند؛ بنابراین پژوهش پیشرو با بهکارگیری پارادایم
تفسیرگرایی ،به دنبال آن است که الگویی برای
توسعه صنعت بانکرینگ کشور با تأکید بر کنشگران
آن فراهم آورد .با توجه به این هدف ،در ادامه
مقاله ابتدا در بخش ادبیات موضوع ،ادبیات صنعت
بانکرینگ و تحوالت آن معرفی شده است ،سپس
پیشینه پژوهش ،روششناسی پژوهش و بحث و
نتیجهگیری مطرح میشود.

پژوهشگران نشان دادند که برای شرکتهای
کشتیرانی اروپایی ،کیفیت سوخت ،زمان
سوختگیری در بندر ،قیمت مناسب سوخت،
قیمت خدمات جانبی در بنادر بانکرکننده حائز
اهمیت است ) .(051 :Aydin, et al, 2017ضمن
اینکه پژوهشی در بنادر چین نیز نشان داد هزینه
لونقل کانتینر ،ظرفیت تانکر کشتی حمل
حم 
سوخت به بندر ،میزان و قیمت سوخت ،هزینههای
انتشار کربن و آلودگیهای زیستمحیطی در بنادر،
مقدار سوختگیری و نرخ هزینههای ورود به بندر از
موارد مهم کشتیها (مشتریان) است (841 :Wang
).& Chen, 2017

 .1ادبیات موضوع

پژوهشگرانی نیز به مدیریت خدمات بانکرها
پرداختند .نتایج آنان نشان داد تنظیمات سریع و
خدمات طوالنیمدت ،بهینهسازی واحد حملونقل
سوخت ،میزان مصرف سوخت ،سازگاری با
محیطزیست ،تطابق سریع با محیط ،اندازههای
کانتینرها و پروتکلهای مرسوم تجربی کشتیهای
باری ،استفاده از نرمافزارهای پیشرفته ،از جمله
اقدامات شایسته در حوزه مدیریت خدمات سوخت
کشتی است ) .(3611 :Yao, et al, 2012برخی
ط زیست و بحث
تحقیقات دیگر نیز به مسائل محی 
پوشش ریسک بیمه به عنوان مالکهای بنادر مهم
بانکرینگ اشاره کردهاند (074 :Wang, et al, 2011).

بانکرینگ ،اصطالحی است که برای عملیات
سوخترسانی به کشتیها و سایر شناورها در دریا
به کار میرود .به عبارت دیگر ،بانکرینگ به مثابه
پمب بنزین دریایی برای خردهفروشی فراوردههای
سنگین پاالیشی (از جمله نفت کوره و نفت گاز)
جهت تأمین سوخت کشتیهاست .ضمن اینکه
امروزه فعالیت بانکرینگ به یک صنعت تبدیل شده
است؛ زیرا مجموعهای از عملیات نفتی (ذخیرهسازی
مواد ،انتقال و بارگیری در خشکی) و عملیات دریایی
(حمل مواد نفتی ،تحویل به کشتیهای عبوری) و در
کنار آن ارائه خدمات جانبی گسترده همچون تأمین
آب و آذوقه ،ارائه خدمات فنی و مهندسی ،پزشکی و
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میان شرکتهای کشتیرانی ،به عوامل موفقیت
بانکرینگ در تایوان پرداختند .نتایج آنان نشان داد
موقعیت که حاکی از مجاورت با بازارهای مقصد
نهایی و دسترسی به خطوط فرعی بنادر دیگر است،
هزینه خدمات ،امنیت ،مدیریت ارتباط با مشتری
و ویژگیهای فیزیکی بندر (بهخصوص امکانات و
تجهیزات اتصاالتی) ،به عنوان عوامل منتخب برای
انتخاب بندر مورد توجه قرار گرفتند (72 :Lirn,
) .et al, 2004ضمن اینکه همین پژوهشگران در
تحقیقی دیگر این موضوع را در شرق آسیا مورد
مطالعه قرار دادند و نتیجه گرفتند عواملی همچون
هزینههای هندلینگ کاال ،مجاورت با مسیر اصلی
کشتیرانی ،نزدیکی به مناطق داخلی کشور،
موقعیت زیرساختهای اساسی و وجود مسیر فرعی
به خطوط شبکهای از عوامل مهم توسعه این بنادر
است ).(332 :Lirn, et al, 2003
پژوهشگران دیگری مطالعهای روی عوامل مورد
انتخاب آژانسها و شرکتهای کشتیرانی شرق
آسیا انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که نزدیکی
به مناطق داخلی کشور ،بازدهی هندلینگ کرایه بار،
صرفهجویی هزینه ،عمق بندر ،مسیر فرعی و دسترسی
لونقل ،زمان انتظار ،موقعیت ،هزینههای
به مسیر حم 
بندر ،تعداد اسکله و ظرفیت آژانسهای کشتیرانی،
میتوانند در انتخاب بندر نقش پررنگتری را ایفا کنند
).(709 :Tai & Hui-Huang, 2005
اسفندیاری ( )1396در پایاننامه خود ،به تدوین
استراتژیهای بازاریابی بینبنگاهی برای شرکت ملی
پخش فراوردههای نفتی ایران در صنعت بانکرینگ
پرداخت .معتمد اکتسابی ( )1389نیز در پژوهشی
به برنامهریزی استراتژیک توسعه بازاریابی طرح ملی
بانکرینگ در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی
ایران پرداخت.

حضرتی ( )1396تحلیلی از چگونگی توسعه
خدمات سوخترسانی به کشتیها در بندر چابهار
انجام داد .نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد
جهت گسترش سوخترسانی در چابهار برای کسب
سهم عمده ،مطابق امکانات قابل توجه موجود،
میبایست ضمن تخصیص نفت کوره تولیدی
به شرکتهای سوخترسان و بهرهبرداری از
موقعیت جغرافیایی ممتاز و افزایش قدرت دریایی
ایران ،امنیت سرمایهگذاری خارجی را با توجه به
سرمایهبربودن این خدمت دریایی تأمین شود.
ضمن اینکه تعامل بین نهادهای متولی و واگذاری
مسئولیت اجرای سوخترسانی به کشتیها ،به
بخش خصوصی ،شرایط رشد اقتصادی و مدیریتی
در سطح بینالمللی برای شرکتهای سوخترسان
و سرمایهگذاران را ایجاد میکند.
بیطرفان ( )1394نیز در پژوهشی به مطالعه و
تحلیل رقابتی صنعت بانکرینگ در منطقه خلیج
فارس پرداخت .نتایج حاصل از این بررسی نشانگر
آن است که جهت توسـعه این صنعت و حضور در
مقـیاس رقابتی باال ،میبایست سرمایهگذاریهای
الزم برای ایجاد شایستگیها با رویکردی یکپارچه
و در مقیاس متناسب ،جهت تحقق صرفهجوییهای
حاصل از مقیاس و حاصل از وسعت و با تحقق
مزیتهای الزم رقابتی صورت پذیرد؛ در غیر این
صورت رقابت با رقیبی چون فجیره که توانسته از
مزیتهای ترکیبی مقیاس بهخوبی بهره گیرد ،کمی
دور از ذهن مینماید.
با توجه به پیشینه اشاره شده و همچنین
استناد به تحقیقات (مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی( ،)1397 ،عبدالهی و بهرامشاهی،
 )1395و (نصیری ،)1392 ،مشکالت و چالشها
و همچنین ظرفیتهای صنعت بانکرینگ کشور
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جدول  .1مشکالت و چالشها  /ظرفیتهای صنعت بانکرینگ کشور
مشکالت و چالشها

ظرفیتها

ساختار دولتی صنعت بانکرینگ کشور

وجود اسناد باالدستی پشتیبانیکننده در این زمینه

کافینبودن زیرساختهای موجود برای توسعه صنعت بانکرینگ

موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز

دید نه چندان مناسب برخی از نهادهای دولتی به رشد صنعت بانکرینگ

برخورداری از مرز آبی وسیع

فقدان عملکرد زنجیرهای شرکتهای بانکرینگ ایرانی

بهترین عمق برای لنگرانداختن کشتیها

رقبای بالقوه در منطقه و پیشتازی رقبای موجود

برخورداری از ظرفیت باالی پاالیشی کشور

الزامات مطرحشده در کنوانسیون مارپل مبنی بر مباحث زیستمحیطی

وضعیت اشتغال و امنیت در بنادر ایران

وضع تحریمهای بینالمللی علیه ایران

مناطق بالقوه توسعه و قطبهای بانکرینگ در ایران

در جدول شماره  1جمعبندی شده است .کمتر
پژوهشی با رویکرد تفسیرگرایی به ارائه الگوی
توسعه و راهکارهای پیشنهادی علمی جامع در
صنعت بانکرینگ پرداخته است که این موضوع،
اهمیت پژوهش حاضر را روشن میکند.

 .2روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،کاربردی با
جهتگیری اکتشافی و از نوع مطالعات کیفی است.
اطالعات با روش مطالعه کتابخانهای و پس از آن،
مصاحبههای عمیق و نيمهساختاريافته با خبرگان
در صنعت بانکرینگ کشور ،گردآوری شد .به عبارت
دیگر ،مشکالت و چالشها و همچنین ظرفیتهای
صنعت از مطالعات کتابخانهای به دست آمد و سپس
به کمک ابزار مصاحبه ،مورد بررسی ،تحلیل و
پرسش قرار گرفت.
سؤاالت اصلی شروعکننده مصاحبه به این شرح
بود« :مشکالت و چالشهای صنعت بانکرینگ ایران
چیست؟»« ،ظرفیتهای این صنعت چیست؟»،
«چه نهاد یا سازمانهایی در توسعه بانکرینگ نقش
دارند؟»« ،وظیفه یا عملکرد کنشگران این عرصه را
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چگونه تحلیل میکنید؟»« ،گامهای اصلی توسعه
را چه میدانید؟» .سپس در طی مصاحبه ،سؤاالت
دیگری در ذهن مصاحبهگر ایجاد میشد که از
مصاحبهشونده پرسیده میشد.
جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده کلیه
مدیران ،کارکنان دانشی فعال و بازنشستگان خبره
در صنعت بانکرینگ کشور ایران است .نمونهگیری
به صورت هدفمند و به وسیله مصاحبه عمیق و
نیمهساختاریافته از  16نفر در جامعه پژوهش صورت
گرفته است .نمونهگیری هدفمند که نمونهگیری
غیراحتمالی ،هدفدار یا کیفی نیز نامیده میشود،
به معنای انتخاب هدفدار واحدهای پژوهش برای
کسب دانش یا اطالعات است .این نوع نمونهگیری
به دنبال ایجاد قوانین ثابت و تغییرناپذیر و یا تعمیم
نتایج نیست ،بلکه سعی در شناخت بهتر هر پدیده در
زمینه خاص دارد ).(351 :Straus & Corbin, 2008
گفتنی است تعداد مناسب نمونه برای پژوهش
کیفی به نوع سؤال پژوهش ،نوع روش کیفی به کار
گرفتهشده در مطالعه ،منابع مادی ،زمان و تعداد
پژوهشگران درگیر در پژوهش بستگی دارد.
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قاعده محض یا راهنمایی خاص برای حجم نمونه
وجود ندارد ،نمونهگیری کیفی به طور کلی شامل
واحدهای کوچک در مطالعهای عمیق است .اما طبق
بیشتر پژوهشها ،استفاده از روش اشبا ِع داده در
پژوهشهای کیفی به عنوان استاندارد طالیی پایان
نمونهگیری در نظر گرفته میشود .بنابراین حجم
نمونه بر مبنای اصل اشباع نظری تعیین شد و پس
از مصاحبه با  16نفر ،به دلیل تکراریشدن دادهها،
مصاحبهها ادامه داده نشد.
از  16فر ِد دانشی مورد مطالعه ،چهار نفر مدیران
عامل چند شرکت برتر صنعت بانکرینگ کشور،
چهار نفر نفر از مدیران کلیدی و چهار نفر کارکنان
دانشی مرتبط با استراتژی این شرکتها بودند و
چهار نفر دیگر نیز از کارشناسان سازمان بنادر و
دریانوردی ایران ،شرکت ملی نفت ایران و انجمن
صنعت بانکرینگ ایران بودند.
برای تحلیل دادهها از تحلیل مضمون بهره گرفته
شده است .تحليل مضمون ،نخستين روش تحليل
کيفی است که محققان باید فرا بگيرند؛ زیرا این
روش ،مهارتهای اصلی را که برای اجرای بسياری
از روشهای دیگر تحليل کيفی الزم است ،فراهم
میآورد ) .(521 :Clarke & Braun, 2006تحليل
مضمون روشي براي تعيين ،تحليل و بيان الگوهاي
(تمها) موجود درون دادههاست که دادهها را
سازماندهي و در قالب جزئيات توصيف ميكند
و حتی میتواند از این فراتر رفته و جنبههای
مختلف موضوع پژوهش را نیز تفسير کند (42
) .:Thomas, 2003به عبارت دیگر ،روش تحلیل
مضمون ،فرایندي براي تحلیل دادههاي متنی
است و دادههاي پراکنده متنوع را به دادههایی
غنی و تفصیلی تبدیل میکند & (621 :Clarke
) .Braun, 2006بنابراین ،تحلیل مضمون ،بر خالف

برخی از روشهاي کیفی ،به چارچوبی نظري ـ
که از قبل وجود داشته باشد ـ وابسته نیست ،و
از آن میتوان در چارچوبهاي نظري متفاوت و
براي امور مختلف ،استفاده کرد .همچنین ،تحلیل
مضمون ،روشی است که هم براي بیان واقعیت و
هم براي تبیین آن به کار میرود .به طور كلي هيچ
راه منحصر به فردي براي شروع مطالعه در مورد
تحليل مضمون وجود ندارد ،اما میتوان گفت این
روش ،فراگردي بازگشتي است كه در آن حركت
رفت و برگشتي در بين مراحل مختلف وجود دارد
(عابدی جعفری و همکاران.)170 :1390 ،
الزم به توضیح است به منظور اطمینان از روایی
و پایایی پژوهش یا به عبارتی دقیقبودن یافتهها
از منظر پژوهشگر و خوانندگان گزارش ،اقدامات
زیر انجام شد:
 تطبیق توسط اعضا :فرایند تحلیل دادهها ،مدلنهایی ،گزارش نهایی از سوی مصاحبهشوندگان و
مشارکتکنندگان در تحقیق ،مورد بررسی و بازبینی
و تأیید قرار گرفت.
 بررسی همکار :دو نفر از استادان محترم درحوزه مدیریت راهبردی و سه نفر از مدیران باتجربه
این صنعت به بررسی یافتهها ،کدها ،مفاهیم و مدل
نهایی پرداخته و پس از اعمال اظهارات کارشناسانه
ایشان ،مدل نهایی مورد تأیید قرار گرفت.
 مشارکتیبودن پژوهش :به طور همزمان ازمصاحبهشوندگان و استادان و کارشناسان صنعت
درخواست میشد که در فرایند تحلیل و تفسیر
دادهها ،محققان را یاری رسانند و از کمکهای
ارزشمند ایشان بهره گرفته شد.
 پایایی پژوهش از طریق تهیه و بهکارگیریچارچوبی مدون و باثبات به منظور بررسی و تحلیل
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و نمونهگیری هدفمند در منابع ،پس از تأیید استادان
و صاحبنظران رشته مدیریت راهبردی و روش
تحقیق و اطمینان از کارایی آن در پوشش اهداف
پژوهش مدنظر قرار گرفت .تجربه محقق ،درگيري
حدود 9ماهه با زمينه و بازنگري ناظرين جهت
پيادهكردن و كدگذاري صحيح مباحث ،به اين روند
كمك بسياري كرد.

 .3یافتههای پژوهش
پس از گردآوري و بررسي دادههاي مورد نياز ،باید
آنها را بهصورت واحدهاي معنايي و كدهاي مشخص
دستهبندي کرد که در این پژوهش برای مرحله تجزيه
و تحليل و همچنین ارائه یافتههای نهایی ،از روش
کدگذاری و مقولهبندی سهگانه بهره گرفته شده
است .به عبارت دیگر براي تحليل دادهها سه گام
اصلي کدگذاری باز شامل شناسایی شواهد ،شناسایی

جدول  .2نمونهای از کدگذاری اولیه بخشی از مصاحبه نمونه 1
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نشانگر

گزارههای کالمی

شناسایی شواهد

A1

صنعت بانکرینگ ،صنعتی زیرساختی با حاشیه سود پایین است و از همین رو به سرمایهگذاری
سنگین نیاز دارد

نیاز به سرمایهگذاری

A2

تغییر در قیمتها از سوی شرکت ملی پخش و پاالیش و امور بینالملل شرکت ملی نفت ،از دیگر
مشکالت این حوزه است

مشکالت مربوط
به مکانیسم فروش
اعتباری

A3

با سازمانها و ارگانهای ذیربط در امر بانکرینگ جلسات مختلفی را داشتهایم که خوشبختانه
این مسئله منجر به این شد که اهداف محقق نشده برنامه پنجم در برنامه ششم توسعه تکرار شد.
به این ترتیب در بند ب ماده  59قانون برنامه ششم توسعه موضوع بانکرینگ و خدمات جانبی آن
تکرار و مفصلتر از قبل آمده است

دید نه چندان مناسب
برخی از نهادهای
دولتی

A4

ظرفیت کانتینری بنادر کشور نیز در مقایسه با بنادر کشورهای رقیب نسبت ًا پایین است و برخی
کاستیهای موجود در بنادر موجب میشود که فرایند تخلیه بار سرعت کافی نداشته باشد

کافینبودن
زیرساختهای موجود

A5

ضمن ًا ضروری است با توجه به وجود برخی شائبهها مبنی بر فسادخیز بودن حوزه بانکرینگ،
سازوکار مناسب نظارت و کنترلی برای آن در نظر گرفته شود

وجود نظامهای کنترلی

A6

ی که
یکی دیگر از مزیتهای رقابتی رقبای ایران ،عرضه مستمر و با برنامه سوخت است .در حال 
متأسفانه در کشور ما ،با توجه به اینکه در فصول سرد سال ،شاهد مصرف باالی نفت کوره توسط
نیروگاهها و برخی صنایع هستیم ،عرضه سوخت به شرکتهای بانکرینگ بهخوبی صورت نمیگیرد

ضعف عرضه سوخت
نفت کوره داخلی در
تمام فصول سال

A7

یکی از چالشهای اصلی توسعه صنعت بانکرینگ ایران ،ساختار دولتی آن و سازوکارهای پیچیده
هماهنگی میان سازمانهای مختلف است

ساختار دولتی صنعت
بانکرینگ

A8

متأسفانه در حال حاضر امکان دسترسی شرکتهای ایرانی به بازارهای پولی بینالمللی منطقه برای
تأمین مالی نیازهای سرمایهگذاری در بخشهای زیرساختی صنعت بانکرینگ ،با مشکالتی روبهرو است

نیاز به حمایت مالی
توسط بانکها
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جدول  .3عوامل و کنشگران مؤثر در توسعه صنعت بانکرینگ کشور
مقوله

مؤلفهها

مقوله

سرمایهگذاری
گامهای اصلی توسعه

ارائه تسهیالت حمایتی
عملیات مناسب بانکرینگ و خدمات جانبی
اقدامات نظارتی و کنترلی شایسته

مؤلفهها

مجلس شورای اسالمی
کنشگران

نهادهای دولتی
نهادهای حاکمیتی
بخش خصوصی

مفاهیم و آشکارکردن مقولهها برداشته شده است.

 .2-3گام دوم :شناسایی مفاهیم یا مؤلفهها

 .1-3گام اول :شناسایی و استخراج شواهد

در گام بعد به منظور كدگذاري ثانويه ،موارد
مشابه دستهبندي شده و با حذف موارد تكراري،
شاخصهاي مرتبط با موضوع شناسايي شد که
نتیجه این گام ،حاصلشدن هفت مؤلفه بود.

در نخستين گام تحليل ،كدگذاري اوليه يا
همان شناسايي شواهد از متون مصاحبهها ،به
تفكيك انجام شد و به عبارتی کدهای مفهومی یا
شاخصها استخراج شدند .كدها ،ويژگي دادهها را
معرفي ميکنند كه به نظر تحليلگر جالب ميرسد.
در جدول شماره  ،2نمونهای از کدهای مفهومی
مستخرج از یکی از مصاحبهها ارائه شده است.

 .3-3گام سوم :شناسایی مقولهها

براي شناسايي مقولهها ،تركيبهاي الزم بين مفاهیم
توأم با معنابخشي به عمل آمد و با اين روش مقولههاي

تصویر  .1مدل توسعه صنعت بانکرینگ ایران (ایفای نقش کنشگران تأثیرگذار در چهار حوزه عمده توسعه)
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مرتبط با موضوع شناسايي و مطرح شد .به عبارتی ،به
وسيله تعريف و بازبينيكردن ،ماهيت آن چيزي كه يك
مقوله در مورد آن بحث ميكند ،مشخص و تعيين شد
كه هر مقوله اصلي كدام جنبه از دادهها را در خود دارد.
در اين مرحله پس از رفت و برگشت در ميان مؤلفهها و
کمکگیری از ادبیات موضوع ،دو مقوله گامهای اصلی
توسعه و کنشگران حاصل شد.
درنهایت با توجه به گامهای پیشگفته و پس
از مشورت چندگانه با خبرگان پیرامون یافتههای
حاصل از مراحل قبل ،نتایج در قالب هشت مؤلفه
و دو مقوله شناسایی و دستهبندی شد که در جدول
شماره  3ارائه شده است.
با توجه به مراحل سهگانه مورد اشاره و همچنین
دیگر نتایج آن مبتنی بر مشخصشدن دقیقتر
بازیگران این حوزه ،نمودار استخوان ماهی طراحی
شد .درواقع ،اگر بخواهیم ب ه طور تفصیلی و از نگاه
فرایندی به مدل بنگریم ،میتوان آن را بهصورت
تصویر شماره  1که ترکیبی از گامهای اصلی توسعه
و کنشگران این عرصه است ،مطرح کرد .در این
شکل مشخص شده است که کنشگران هر گام اصلی
توسعه ،چه بازیگرانی هستند.
به طور کلی ،چهار گام اصلی به ترتیب اهمیت
و ترتیب زمانی عبارتاند از :سرمایهگذاری ،ارائه
تسهیالت حمایتی ،عملیات مناسب بانکرینگ
و خدمات جانبی و همچنین اقدامات نظارتی و
کنترلی شایسته که هرکدام کنشگران خاصی
داشته و دارای روابط متناظرند که در اینجا و در
ادامه به آنها اشاره میشود.
 .4-3سرمایهگذاری

با توجه به اینکه توجه جدی و عمیق به بخش
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نفت و گاز ،یکی از راهحلهای توسعه کشور است؛
نیاز به سرمایهگذاری در این بخش بهشدت احساس
میشود (ملکی .)15 :1398 ،ضمن اینکه طبق
مصاحبههای صورتگرفته مشخص شد که سود
هر شرکت خصوصی بانکرینگکننده ایرانی به ازای
فروش هر تن سوخت ،حدود پنج دالر است .قیمت
هر تن سوخت بانکرینگشده حدود  500دالر است
و با این حساب ،سود هر شرکت به ازای فروش هر تن
سوخت ،حدود یک درصد قیمت آن است؛ بنابراین
میتوان به استناد گزارشها اعالم کرد که صنعت
بانکرینگ ،صنعتی زیرساختی با حاشیه سود پایین
است و از همین رو نیز ،به سرمایهگذاری سنگین،
تأمین زیرساخت و برنامههای حمایتی دولت و
نهادهای حاکمیتی نیاز دارد.
نهادهای حاکمیتی همچون سپاه پاسداران انقالب
اسالمی ،ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
ایران ،ستاد اجرایی فرمان امام ،بنیاد مستضعفان و
غیره میتوانند ب ه صورت تشکیل کنسرسیومی به
سرمایهگذاری در حوزه بانکرینگ بپردازند .همانطور
که اشاره شد در کنار فروش سوخت ،بحث ارائه
خدمات جانبی جذابیت بسیار باالیی برای درآمدزایی
و بازگشت سرمایه دارد.
 .5-3ارائه تسهیالت حمایتی

این بخش اشاره به وظایف نهادهای دولتی
تأثیرگذار در توسعه صنعت بانکرینگ دارد که نیاز
است در تعامل و هماهنگی با هم ،به وظایف خود
عمل کنند .وزارت نفت و سازمانهای تابعه ،سازمان
بنادر و دریانوردی ایران ،بانک مرکزی و سازمان
گمرک ،چهار کنشگر اصلی این حوزه هستند و
در کنار آنها ،وزارت کشور و همچنین وزارت امور
خارجه حضور دارند.
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 .6-3عملیات مناسب بانکرینگ و خدمات جانبی

چهار کنشگر این حوزه هستند.

این حوزه به شرکتهای کوچک خصوصی و یا
شرکتهای بانکرینگکننده تحت حمایت نهادهای
حاکمیتی و فعالیتهای عملیاتیآنها اشاره دارد.

 .4بحث و نتیجهگیری

 .7-3اقدامات نظارتی و کنترلی شایسته

ضروری است با توجه به وجود برخی شائبهها
مبنی بر فسادخیزبودن حوزه بانکرینگ ،سازوکار
مناسب نظارت و کنترلی برای آن در نظر گرفته
شود .مجلس شورای اسالمی ،سازمانهای نظارتی
مبارزه با قاچاق سوخت ،کارگروه مستقل ویژه
صنعت بانکرینگ و انجمن صنعت بانکرینگ ایران،

در این پژوهش ،با بهکارگیری پارادایم تفسیرگرایی،
الگویی برای توسعه صنعت بانکرینگ کشور با تأکید
بر کنشگران ارائه شد .تصویر شماره  1نشاندهنده
ایفای نقش کنشگران تأثیرگذار در چهار گام اصلی
توسعه صنعت بانکرینگ ایران یعنی سرمایهگذاری،
ارائه تسهیالت حمایتی ،عملیات مناسب بانکرینگ و
خدمات جانبی و همچنین اقدامات نظارتی و کنترلی
شایسته است .ضمن اینکه این موضوع در پژوهشی
(ناظمی و همکاران )125 :1396 ،نیز مورد تأکید

تصویر  .2مدل توسعه صنعت بانکرینگ ایران (راهکارهای پیشنهادی متناظر با هر کنشگر)
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بوده و نتایج آنان نیز نشان میدهد که شناخت
بازیگران فعال و استفاده از ظرفیت تمام بازیگران
حوزه نفت غیرقابل انکار است.
نتایج پژوهش با پژوهشهای دیگر (مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی،)1397 ،
(اسفندیاری و اسفیدانی( ،)1396 ،عبدالهی و
بهرامشاهی( ،)1395 ،آذر و همکاران )1394 ،و
(نصیری )1392 ،همراستاست .همچنین از منظر
راهکارهای پیشنهادی متناظر با هر کنشگر ،میتوان
مدل توسعه را در دو قالب پیشنهادهای سیاستی
و پیشنهادهای عملیاتی در چارچوب تصویر شماره
 2مطرح کرد .ارکان اصلی این مدل ،در قالب دو
رکن پیشنهادهای سیاستی (مرکزی) و پیشنهادهای
عملیاتی (پیرامونی) مطرح شده است.
پیشنهادهای سیاستی به صورت کالن ،مجلس
شورای اسالمی ،دولت و برخی موارد سیاستی دیگر
را طرح میکند .پیشنهادهای عملیاتی نیز بر حسب
هفت بخش ،مطرح شده که عبارتاند از :وزارت نفت
و سازمانهای تابعه ،سازمان بنادر و دریانوردی ایران،
بانک مرکزی ،سازمان گمرک ،شرکتهای خصوصی
بانکرینگکننده ،انجمن صنعت بانکرینگ ایران و
کارگروه مستقل ویژه صنعت بانکرینگ .آمادگی
همکاری و هماهنگیهای الزم دستگاههای دیگر
همچون مجلس شورای اسالمی ،بانک مرکزی ،وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشكي ،وزارت امور خارجه،
وزارت کشور و غیره نیز میتواند تسهیلگر این توسعه
باشد ،اما چهار بخش دولتی معرفیشده یعنی شرکت
ملی نفت ایران ،سازمان بنادر و دریانوردی ایران ،بانک
مرکزی و سازمان گمرک ،مهمترین دستگاههای
دولتی مرتبط با صنعت بانکرینگ هستند.
همانطور که اشاره شد توسعه صنعت بانکرینگ
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نیازمند هماهنگی و همکاری میان وزارتخانهها و
دستگاههای مرتبط با صنعت بانکرینگ است .از
این رو برای تسریع در انجام پروژههای بانکرینگ
و تشویق سرمایهگذاران به فعالیت در این صنعت
باید همکاری و هماهنگی زیادی میان دستگاههای
مرتبط با این صنعت فراهم باشد؛ بنابراین با توجه
به مدل توسعه صنعت بانکرینگ کشور ،وظایف
نهادهای مرتبط با توسعه بانکرینگ در ادامه تشریح
میشود .امید است که با توجه به مدل پیشنهادی
و پیشنهادهای مطرحشده ،شاهد کاهش مشکالت
صنعت بانکرینگ کشور و ارتقای روزافزون آن باشیم.
 .1-4شرکت ملی نفت ایران

4

برخی راهکارهای رونق صنعت بانکرینگ که
عمدتاً مرتبط با وزارت نفت است ،عبارتاند از :اصالح
قوانین اجرایی و تعريف شفاف جايگاه اجرایي صنعت
بانکرینگ (بهویژه شیوهنامه طرح جامع خدمات
سوخترسانی به کشتیها)؛ توجه بیشتر به نحوه تأیید
صالحیتها و صدور پروانه عملیات بانکر و همچنین
تغییر نگرش مثبت سازمانهای تابعه مبنی بر پذیرش
جایگاه صنعت بانکرینگ که باید به استناد قوانین و
برنامههای باالدستی ،به توسعه آن کمک کرد.
در ارتباط با تغییر نگرش باید گفت که الزم
است تفکر ،چارچوبها و معادالت فکری مسئولین
مربوطه تغییر کند و برای بانکرینگ ،نسبت به
صادرات نفت کوره توسط شرکت ملی نفت ،اولویت
اجرایی قائل شوند و ب ه جای اینکه بخش خصوصی را
رقیب خود بدانند ،نگرش شراکت و همکاری متقابل
را سرلوحه قرار دهند .به عبارت دیگر ،شاید بتوان
 44سازمان متولی در وزارت نفت ،از شرکت ملی پخش فراوردههای
نفتی به امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران تغییر یافته است که
در اینجا شرکت ملی نفت ایران مخاطب است.
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گفت از گلوگاههای اصلی مانع توسعه بانکرینگ در
حوزه وزارت نفت ،دید رقابت با بخش خصوصی و
همچنین دید جزیرهای نگاهکردن است که وزارت
نفت و سازمانهای تابعه ،فقط ساختار خودشان
را مورد توجه قرار میدهند و فاقد دیدگاه ملی و
اشتغالآفرینی مناسب هستند.
ممکن است مدیران ارشد وزارت نفت ،دید مثبت و
مساعدی داشته باشند ،اما گویا ساختار ،روحیه و تفکر
برخی مدیران و مسئولین این حوزه ،بهویژه مدیران
میانی مرتبط ،موجب سنگاندازی میشود .ضمن
اینکه نقش اصلی شرکت ملی نفت ایران که زیر نظر
وزارت نفت است ،تأمین سوخت شرکتهای بخش
خصوصی بانکرینگ است .قطع یا مشکالت کمبود
عرضه سوخت ،چرخه فعالیت شرکتهای بخش
خصوصی بانکرینگ را فلج میکند؛ بنابراین همانطور
که قب ً
ال نیز اشاره شد ،استقرار و امنیت عرضه سوخت
یکی از مهمترین عوامل توسعه صنعت بانکرینگ است.
ب ه طور خالصه مقدار مناسب عرضه سوخت،
کیفیت و قیمت مناسب سوخت ،زمان انتظار مناسب
ن بلندمدت از
عرضه سوخت و قابلیت اتکای تأمی 
جمله تمهیدات مناسب برای تأمین سوخت است.
تحویل سوخت الزم صنعت بانکرینگ از سوی
شرکت ملی نفت ایران ،با قیمتهای مناسب و قابل
رقابت با بنادر کشورهای حاشیه خلیج فارس برای
ایجاد ثبات در سوخترسانی و تشویق به ایجاد
سرمایهگذاریهای جدید نیز از جمله مواردی است
که باید مورد توجه قرار گیرد .همچنین با توجه به
الزامات مطرحشده در کنوانسیون مارپل و اقدامات
مبتنی بر کاهش سولفور موجود در نفت کوره و
گازوئیل ایران ،ضروری است همکاری مناسبی بین
پاالیشگاهها و شرکتهای خصوصی صورت گیرد.

هر چند باید گفت کاهش سولفور در سوخت (نفت
کوره) عمدتاً مرتبط با وزارت نفت است و آن هم
مستلزم تصویب مجلس شورای اسالمی و ابالغ به
دولت است تا شرکت نفت الزاماً آن را اجرا کند.
اجرای این پروژه برای وزارت نفت هزینههایی به همراه
دارد ،ولی یک طرح ملی است و فواید اقتصادی و سیاسی
بیشماری را برای کشور به همراه دارد .همچنین از
آنجاییکه شرکت نفت برای اعمال تغییرات در محتوای
محصول نهایی خود نیازمند برنامهریزی و خرید قطعات
و مواد شیمیایی جانبی است ،اجرای این مهم نیازمند
صرف زمان و هزینه است .ممکن است برخی از وسایل
جانبی مشمول تحریم آمریکا باشد و بهموقع و با قیمت
ن رو ،نیازمند حرکت جهادی
مناسب حاصل نشود .ازای 
در مجموع ه مدیریت شرکت نفت هستیم.
 .2-4سازمان بنادر و دریانوردی ایران

وزارت راه و شهرسازی عمدتاً در قالب سازمان
بنادر و دریانوردی ایران در خصوص زیرساختها،
تعرفه و عوارض بندری تأثیرگذار است .همچنین
به نظر میرسد کمبود زیرساختهای الزم بهویژه
انبار ذخیرهسازی ،تأسیسات نگهداشت و تأسیسات
بارگیری و همچنین کاهش بوروکراسی اداری و
باالبردن توان سرمایهگذاران با بستههای تشویقی از
دیگر موارد مرتبط با این نهاد است.
 .3-4بانک مرکزی

با عنایت به استمرار و تشدید تحريمهاي
بينالمللي ،سیستم بانکی باید تمهیداتی را فراهم
کند تا سازوکار تبادالت بانکی و پوشش بیمه برای
دورزدن تحریمها ،همراه با سیستمهای پشتیبانی
بانکی برای فروش اعتباری جهت انجام فعالیت
سوخترسانی محقق شود .با توجه به تجربیات قبلی
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کشور و راهکارهای عملیاتی برای دورزدن تحریم،
تشویق کشورهای مقصد برای اعطای بیمههای
تحت حمایت دولتهای خود به کشتیها و استفاده
از ارزهای غیردالری میتواند مفید باشد .به گونهای
که این پرداختها میتواند به ارزهای ملی یا از طریق
بانکهای خارجی که روابط نزدیکی با آمریکا ندارند،
انجام گیرد .همچنین ممکن است اتحادیه اروپا برای
حمایت از معامالت نفتی ایران ،ارزهای غیردالری را
از طریق مؤسساتی نظیر بانک سرمایهگذاری اروپایی
پیشنهاد کند که در صورت تحقق آن ،میتوان شاهد
مشکالت کمتر این موضوع بود.
 .4-4گمرک جمهوری اسالمی ایران

گمرک جمهوری اسالمی ایران تحت هیچ شرایطی
به شرکتی اجازه نمیدهد سوخت و پسماندههای
پاالیشگاهی را تبدیل به سوخت کشتی کند،
همچنان که در گذشته هم شرکت پاالیش و پخش
فراوردههای نفتی اجازه نمیداد .پس از مدتها بحث
و تبادل نظر ،وقتی سرانجام شرکت پاالیش و پخش
فراوردههای نفتی (امور بینالملل شرکت ملی نفت)
مجوز بالمانعبودن تبدیل سوخت را صادر کرد ،اداره
گمرک همچنان بر موضع خود پافشاری میکرد .ستاد
مبارزه با قاچاق کاال نیز ،قواعد خاص خود را داشت.
حال اگر شرکتی روغن سوختهایی را که باید
دفع شود جمعآوری و به سوخت شناور تبدیل کند،
قاچاقچی قلمداد خواهد شد .همچنین ایران تنها
کشوری است که کشتیها برای سوختگیری در
بنادر آن ،ناچار به اخذ اجازه ورود و خروج از گمرک
هستند و معطلی کشتیها نیز برای انجام کارهای
گمرکی در ایران ،زیاد است؛ بنابراین الزم است تا حد
امکان قوانین مربوط به اختالط فراوردههای نفتی در
مخازن خشکی و صدور مجوزهای الزم تسهیل شود.
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 .5-4شرکتهای خصوصی بانکرینگ ایرانی

شرکتهای خصوصی نیز نباید صرفاً به نگاه
فروش سوخت (خردهفروشی) بسنده کنند و باید
جهت توسعه این صنعت ،الزاماتی را مورد توجه قرار
دهند .1 :الزام عملی و رعایت شرایط دریافت مجوز
از سوی سازمانهای مرتبط؛  .2توسعه برنامههای
بازاریابی و امکانات تبلیغاتی؛  .3توجه عملی بیشتر به
ارائه خدمات جانبی.
از آنجا که سوخترسانی دریایی ،ظرفیت
بسیار خوبی در اختیار دیگر فعاالن اقتصادی
جهت بهرهگیری از فرصت ارائه خدمات جانبی
به کشتیهای پهلو گرفته در بنادر سوخترسان
فراهم میکند ،باید مورد توجه عملی قرار گیرد
(اسفندیاری و اسفیدانی .)225 :1396 ،برخی از این
خدمات میتواند توسط خود شرکتهای خصوصی
بانکرکننده صورت گیرد و یا با حمایت سایر نهادهای
مربوطه و شراکت راهبردی شرکتهای خصوصی
بانکرکننده با کسبوکارهای مرتبط انجام شود.
برای توسعه کسبوکارهای جانبی ،حمایت
دیگر نهادها نیز الزم است .درمجموع ،مقدار و تنوع
عرضه خدمات جانبی ،کیفیت و زمان انتظار ارائه
این خدمات ،ازجمله دیگر مواردی است که موجب
استقبال کشتیها از بنادر ایران میشود .ضمن اینکه
بهنظر میرسد ایجاد شهرک خدماتی بانکرینگ برای
پوشش انواع خدمات جانبی از نظر افزایش سهم بازار
و همچنین صرفه اقتصادی پیشنهاد مناسبی باشد.
هر چند الزم است در طرحهای پژوهشی دیگری،
این موضوع مورد ارزیابی فنی و اقتصادی قرار گیرد.
 .6-4تشکیل ستاد هماهنگی مدیریت بانکرینگ

همانطور که اشاره شد یکی از مشکالت عدم
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توسعه صنعت بانکرینگ کشور ،مشکالت مربوط به
همکاری و هماهنگیهای الزم در دستگاههای مرتبط
ی که ممکن است با تغییر مسئولین
بوده است .به نحو 
یک بخش ،نحوه تعامل و همکاریها تغییر کرده و یا
بخش دولتی موردنظر ،خود را ملزم به همکاری نداند؛
بنابراین به نظر میرسد به استناد صحبت کارشناسان،
برای اینکه صنعت بانکرینگ توسعه بیشتری یابد ،باید
سیستمی را طراحی کرد و کمیته یا کارگروهی با
حضور باالترین مقامات کشور و تمامی ذینفعان این
صنعت تشکیل داد ،تا از این راه بستر پیشرفت آماده
و هماهنگي فرابخشي بين دستگاههاي متولي انجام
شود و با پیگیریکردن ،فرصتها جنبه عملی پیدا
کنند .به نظر میرسد میتوان مسئولیت تشکیل و
پیگیری این ستاد را به عهده سازمان بنادر و یا انجمن
صنعت بانکرینگ ایران گذاشت.
به عنوان یک پیشنهاد که البته نیاز به بررسی
دقیقتر نیز دارد ،این کارگروه مستقل ویژه این صنعت
میتواند به ریاست معاوناول ریاستجمهوری و با
حضور نمایندگان مجلس استانهای جنوبی و ساحلی،
وزیر راه و شهرسازی ،وزیر نفت ،مدیرعامل سازمان
بنادر و دریانوردی ،مدیرعامل شرکت ملی نفت،
نماینده بخش خصوصی و غیره تشکیل شود و بر نحوه
عملکرد این صنعت و گزارش سالیانه آن نظارت داشته
باشند 5.همچنین در صورت عدم تشکیل این ستاد،
میتوان از پتانسیل شورای عالی صنایع دریایی و یا
ستادهای دیگر نیز برای هماهنگی کمک گرفت.
 .7-4ارتقای برنامههای توسعه علمی و عملی
انجمن صنعت بانکرینگ ایران

انجمن صنعت بانکرینگ ایران نیز باید با توجه به
 55داوودعلی عبدالهی (« ،)1397فلجشدن صنعت بانکرینگ ایران
در صورت عدم اقدامات عملی» ،مارین نیوز ،تاریخ 1397/2/5؛

چشمانداز خود (ارتقای جایگاه ایران به هاب منطقهای
صنعت بانکرینگ) و همچنین مأموریتش مبنی بر
«تحقق بند ب ماده  48قانون برنامه ششم توسعه
در خصوص توسعه صنعت بانکرینگ» ،در راستای
وظایف خود همت بیشتری گمارد .ضمن اینکه توجه
عملی به وظایف انجمن ،در کنار توسعه و حمایت
از فعالیتهای علمی و پژوهشی جامعه دانشگاهی
میتواند راهگشای توسعه نظری این حوزه نیز باشد.
همچنین در پایان نیز برخی پیشنهادهای دیگر
فراسازمانی و کالن توسعه قابل طرح است که در
تصویر شماره  2به آنها اشاره شده است.
محدودیت دسترسی به شرکتهای خصوصی
بانکرکننده و اطالعات آنها ،یکی از محدودیتهای
این پژوهش بوده است .متأسفانه به دلیل نبود سایت
اینترنتی و محدودیت مراجعه حضوری به جنوب
کشور (محل استقرار عمده شرکتها) ،امکان اینکه
اطالعات بیشتری از بخش خصوصی به دست آید،
وجود نداشته است .ضمن اینکه وجود برخی آمارهای
متنوع و نبود مرجع رسمی گزارش ،پیرامون مباحث
مالی و سهم بازار ایران ،از دیگر محدودیتهای
پژوهش بوده است .ضمن تشکر از همکاری نهادها و
افراد مشارکتکننده ،متأسفانه عدم همکاری مناسب
برخی سازمانها همچون شرکت ملی نفت و برخی
نهادهای دیگر نیز ،کمی قابل تأمل است.
پژوهشگران دیگر میتوانند مدل پیشنهادی را با
تحلیل سلسلهمراتبی و یا معادالت ساختاری ،مورد
ارزیابی و آزمون قرار دهند .همچنین پيشنهاد میشود
با توجه به اهمیت موضوع قیمتگذاری منطقی فروش
سوخت به شرکتهای خصوصی ،پژوهشهايی در
پیشنهاد تشکیل ستاد هماهنگی ،مخالفانی نیز دارد که به نظر
میرسد نیاز است در پژوهشی مستقل ،مورد بررسی دقیقتری
قرار گیرد.

امیرحسین طیبی ابوالحسنی و وحید خاشعی ورنامخواستی .طراحی الگوی توسعه صنعت بانکرینگ کشور با تأکید بر کنشگران این حوزه

95

زمستان  . 1398دوره  . 9شماره 33

زمينه شناسايی و تدوين استراتژيهاي قيمتگذاري
مناسب انجام شود .ضمن اینکه پيشنهاد میشود
پژوهش حاضر در تدوين الگوی توسعه ساير
فراوردههاي صادراتی نفتی و یا دیگر صنایع وابسته
به این حوزه نیز مورد توجه قرار گیرد.
همچنین پیشنهاد میشود در پژوهشی مستقل،
امکانسنجی یا طرح کسبوکار مناسبی از موضوع
برای ورود نهادهای حاکمیتی کشور به صنعت
بانکرینگ کشور تهیه و تدوین شود .از آنجا که
برخی از خدمات جانبی میتواند توسط خود
شرکتهای خصوصی بانکرکننده صورت گیرد و یا
با حمایت سایر نهادهای مربوطه و شراکت راهبردی
شرکتهای خصوصی بانکرکننده با کسبوکارهای
مرتبط انجام شود ،برای توسعه کسبوکارهای
جانبی ،حمایت دیگر نهادها نیز الزم است.
ب ه نظر میرسد ایجاد «شهرک خدماتی بانکرینگ»
برای پوشش انواع خدمات جانبی از نظر افزایش سهم
بازار و همچنین صرفه اقتصادی پیشنهاد مناسبی
باشد؛ بنابراین الزم است در طرحهای پژوهشی
دیگری ،این موضوع مورد ارزیابی فنی و اقتصادی
قرار گیرد .همچنین با توجه به انجام عملیات
بانکرینگ در مناطق ویژه و گاه مناطق محروم ،اعمال
معافیتهای مالیاتی و غیره برای فعالیت بانکرینگ
و تأمین آذوقه ،ملزومات ،لوازم و خدمات مورد نیاز
کشتیها میتواند مفید باشد .بدیهی است اصل بر
این است که اینگونه اقالم صرفاً در کشتی مصرف
شود و امکان نظارت کافی از سوی مقامات گمرکی
امکانپذیر باشد .ب ه نظر میرسد ایجاد «منطقه آزاد
سوخترسانی» نیز قابل تأمل باشد؛ بنابراین الزم
است در طرحهای پژوهشی دیگری ،این موضوع
مورد ارزیابی فنی و اقتصادی قرار گیرد.
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مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

به منظور رعایت اصول اخالقی ،ابتدا
مشارکتکنندگان از اهداف و اهمیت پژوهش آگاه
شدند و با رضایت آنها جهت ضبط صدا ،به آنها
اطمینان داده شد که تمام مشخصات آنها ،محرمانه
باقی خواهد ماند .همچنین حق انصراف در تمام
فرایند پژوهش به آنها داده شد.
حامي مالي

این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی «ارائه الگوی
توسعه صنعت بانکرینگ کشور» به سفارش مرکز
پژوهشی آراست.
مشارکت نویسندگان

مفهومسازی ،روششناسی ،اعتبارسنجی و تحلیل:
امیرحسین طیبی ابوالحسنی و وحید خاشعی؛
تحقیق و بررسی ،منابع ،نگارش ،ویراستاری و
نهاییسازی نوشته :امیرحسین طیبی ابوالحسنی؛
مدیریت پروژه :امیرحسین طیبی ابوالحسنی و وحید
خاشعی ورنامخواستی.
تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
تشکر و قدردانی

الزم است از حمایتهای مادی و معنوی مرکز
پژوهشی آرا و همچنین هسته پژوهشی برنامهریزی
استراتژیک دانشگاه عالمه طباطبایی تهران تشکر کنیم.
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منابع فارسی

ابراهیمی ،بهلول ،مرتضی رحمانی« .۱۳۹۱ .بررسی پیامدهای
حاصل از توسعه فناوری تولید و استفاده از سوختهای
گیاهی در مقایسه با سوختهای فسیلی» .توسعه تکنولوژی
صنعتی .سال  .۱۰شماره  .۱۹صص.۲۷-۳۸ .
احمدی فرد ،مصیب .۱۳۹۶ .تخمین پتانسیل بانکرینگ در
منطقه خلیج فارس و راهکارهای افزایش سهم بنادر ایران
در راستای اقتصاد مقاومتی .پایاننامه مقطع کارشناسی
ارشد .دانشگاه شهید بهشتی.
آذر ،عادل ،فرج اله رهنورد و غالمحسین مسلمانی.۱۳۹۴ .
«طراحی الگوی تدوین راهبرد صنعت :مورد مطالعه صنعت
پتروشیمی» .فرآیند مدیریت و توسعه .سال  .۲۸شماره .۴
صص.۶۱-۹۰ .
اسفندیاری ،مهدی و محمدرحیم اسفیدانی« .۱۳۹۶ .تدوین
استراتژیهای بازاریابی بین بنگاهی برای شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی ایران در صنعت بانکرینگ » .مطالعات
مدیریت و حسابداری .صص.۲۱۷-۲۲۸ .
اسفندیاری ،مهدی .۱۳۹۵ .تدوین استراتژیهای بازاریابی بین
بنگاهی برای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در
صنعت بانکرینگ .پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد .دانشگاه
آزاد اسالمی واحد علوم دارویی.
انجمن صنعت بانکرینگ ایران« .۱۳۹۷ .خالصه گزارش
وضعیت صنعت بانکرینگ» .انجمن صنعت بانکرینگ ایران
[پایگاه اینترنتی] .قابل دسترس در :لینک یافت نشد.
بیطرفان ،علیرضا .۱۳۹۴ .مطالعه و تحلیل رقابتی صنعت
بانکرینگ در منطقه خلیج فارس (مورد مطالعاتی :منطقه
سلخ ،جزیره قشم) .پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد.
دانشگاه تربیت مدرس.
جعفری ،محمد ،عباس شاکری و تیمور محمدی« .۱۳۹۷ .تأثیر
نوسانات بازارهای مالی بر قیمت نفت و امنیت اقتصادی ایران».
مطالعات راهبردی .سال  .۲۱شماره  .۸۰صص.۱۰۱-۱۳۴ .
جلیلی کامجو ،سید پرویز و حمید صفاریان« .۱۳۹۷ .کانالهای
اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران».
سیاستهای راهبردی و کالن .مقاالت آماده انتشار.
حسینی ،سید ابراهیم« .۱۳۹۴ .توجه به صنعت بانکرینگ
ضرورت امروز نیاز فردا» .نشريه مشعل ،شماره  .۷۶۷ص.۱۱ .

حضرتی ،حسین .۱۳۹۶ .تحلیل چگونگی توسعه خدمات
سوخترسانی به کشتیها در بندر چابهار .پایاننامه مقطع
کارشناسی ارشد .دانشگاه تربیت مدرس.
رعنایی کردشولی ،حبیب اهلل و سید مسلم علوی.۱۳۹۸ .
«تحول سازمانی در صنعت نفت ایران :الگوی پیشنهادی
برای ایجاد سازمانهای دانش بنیان» .سیاستهای راهبردی
و کالن .سال  .۷شماره  .۲۵صص.۲-۲۰ .
رنجبر ،سارا و فاطمه حاجي حسینی زنجاني .۱۳۹۵ .نگاهی
به تجارت دریابرد جهانی و تحوالت صنعت حملونقل
کانتینری :وضعیت بازار در  ۵سال آینده .هجدهمین
همایش صنایع دریایی ( ۲۱-۲۲مهر) .کیش ،ایران.
ساکت ،محمدجواد و محمدصادق کریمی« .۱۳۹۷ .بررسی
موانع کاهش مصرف سوخت در بخش حملونقل خودروهای
سبک ایران» .مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی .سال
 .۸شماره  .۲۷صص.۶۷-۸۸ .
شادیوند ،قادر« .۱۳۹۴ .رابطه دولت و نفت  -پیشنهاد الگوی
مطلوب» .سیاست نامه علم و فناوری .سال  .۵شماره .۴
صص.۱۷-۳۸ .
طیبی ابوالحسنی ،سیدامیرحسین« .۱۳۹۷ .گزارش ارائه الگوی
توسعه صنعت بانکرینگ کشور» .مرکز پژوهشی آرا [پایگاه
اینترنتی] .قابل دسترس در :لینک یافت نشد.
عابدی جعفری ،حسن و دیگران« .۱۳۹۰ .تحلیل مضمون و
شبکه مضامین :روشی ساده و کارآمد براي تبیین الگوهاي
موجود در دادههاي کیفی» .اندیشه مدیریت راهبردي .سال
 .۵شماره  .۲صص.۱۵۱-۱۹۸ .
علی عبدالهی ،داود و مهدی بهرامشاهی .۱۳۹۵ .چشمانداز
صنعت سوخترسانی به کشتیها (بانکرینگ) در جهان.
تهران :اسرار دانش.
کریمیپور ،یداهلل و دیگران« .۱۳۹۷ .استراتژی دریایی و
قدرت ملی (رویکردی نو به استراتژی دریایی)» .مطالعات
بینرشتهای دانش راهبردی .سال  .۸شماره  .۳۳صص.
.۱۸۹-۲۱۲
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی« .۱۳۹۷ .گزارش بررسی
وضعیت صنعت بانکرینگ در ایران» .معاونت پژوهشهای زیربنایی
و امور تولیدی :دفتر مطالعات انرژی ،صنعت و معدن (گروه انرژی)
[پایگاه اینترنتی] ۲۶ .اردیبهشت .قابل دسترس درhttps://rc. :
]0202/92/5[majlis.ir/fa/mrc_report/show/1056092
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معتمد اکتسابی ،معصومه .۱۳۸۹ .برنامهریزی استراتژیک
توسعه بازاریابی طرح ملی بانکرینگ در شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی ایران .پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد.
دانشگاه پیام نور کرج.
ملکی ،عباس« .۱۳۹۸ .پرسشهای پیرامون سیاست انرژی و
آیندۀ تحریم» .مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی.
سال  .۹شماره  .۳۰صص.۱۵-۱۸ .
ناظمی ،امیر ،حمید برجسته و علیرضا نوربخش.۱۳۹۶ .
«مدلهای همکاری مشترک در صنعت نفت و گاز ایران؛
رویکرد ریختشناسی» .پژوهشهای سیاستگذاری و
برنامهریزی انرژی .سال  .۳شماره  .۹صص.۱۱۳- ۱۴۶ .
نصیری ،محسن« .۱۳۹۲ .طرح راهبردی صنعت بانکرینگ
ایران» ،شرکت بناگستر کرانه.
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