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ــوق و اكثريت آراء رئيس دولت  ــت جمهوري فروكش كرده و مردم با ش اينك تب و تاب انتخابات رياس
ــلم  ــت اما آنچه مس دهم را برگزيده اند، هر چند اين دوره از انتخابات واكنش های متعددی را دربرداش
است، دكتر محمود احمدی نژاد چهار سال ديگر، سكان هدايت دولت را در دست خواهد گرفت و بنابر 

اظهار ايشان، در ادامه برنامه ها و عملكرد دولت نهم، امور اقتصادي كشور را به پيش خواهند برد.
ــهمی از  ــت كه بتواند س ــرای جامعه ي دريانوردی مهم تلقی می گردد، آن اس ــه در اين هنگام ب آنچ
ــكالت بسيار در اين حوزه بكاهد؛  ــعه اقتصادی، اجتماعی را نصيب خود نمايد و از مش برنامه های توس
چالش هايی كه در دوره های پيشين به دليل ناآشنايی صاحبان امر الينحل باقی ماند و چهره صنعت 
دريانوردی كشور را ضعيف نشان داد. دوره گذشته فرصت مناسبی بود تا مديران تصميم ساز با پيكره 
ــنا شده و از اثر بخشی آن بر اقتصاد كشور باخبر شوند. طي چهار سال گذشته  صنعت دريانوردی آش
ــازمان بنادرودريانوردی تالش وافری به خرج دادند تا عالوه بر  ــای ارگان های دريايی، خصوصاً س رؤس
قوای سه گانه، مجمع تشخيص مصلحت نظام را نيز در جريان دغدغه های اجرايی خود قرار دهند، هر 

چند بعضی از اين دغدغه ها هرگز درك نگرديد و از سوی برخی جدی تلقی نشد.
ــهم خود و در  ــد كه اگر هر يك به س ــان اصلی در بخش دريايی ان ــاء دولت، متولي ــياری از اعض  بس
ــاركت نمايند و مدافع حقوق  ــت مقتضی طرح الزامات كنند و در رويدادهای دريايی و بندری مش وق
ــور باشند، مطمئناً صنعت دريانوردی توانمندي هاي بالقوه خود را بالفعل خواهد نمود.  دريانوردي كش
ــبت به  ــتری نس ــاورزی و... كه غالباً اقبال بيش وزارتخانه هايی چون نفت، بازرگانی، راه و ترابری، كش

بخش های غيردريايی خود نشان می دهند. 
ــنی دارد، حال وقت آن است كه اثربخشی  ــت كه بگوييم دريا چه مزايا و محاس اكنون فرصت آن نيس
ــهم واقعی آن را واگذار كنيم. چرا  ــی آن را به بازی گرفته و س اقتصاد دريايی را باور كرده، نقش اساس
علی رغم قبول صرف هزينه  هاي هنگفت در بخش صنايع دريايی، ركود و يا صعود آن در بين مسئولين 
ــبت به رونق كارگاه های شناورسازی آن گونه كه بايد توجه نشان داده  ــی درپي� ندارد؟ چرا نس واكنش
نمی شود؟  چرا با وجود آمار باالی بيكاری در كشور، اشتغال جوانان در بخش دريانوردی جدی تلقي 
ــرزمين مان بی تفاوتيم؟ چرا در حمايت های  ــود؟ چرا نسبت به سرنوشت حقوقی دريانوردان س نمی ش
مادی و معنوی از اين صنعت مماشات ديده می شود؟ و چرا همواره بخش بحری كشورمان تابع بخش 

بری آن است؟ 
ــن يك برنامه به منظور  ــب جهت تدوي ــت مناس اينك بنابر اظهار رئيس جمهور منتخب؛ "فرصتی اس

هماهنگی و تعامل ارگان های دريايی كشور و شروع يك استراتژی جديد، هماهنگ و همگون".
ــور،  ــن همايش هماهنگی ارگان های دريايی كش ــه پيام خود به هفدهمي ــر احمدی نژاد در ادام دكت

می افزايد: 
اينك در آستانه تهيه برنامه پنجم توسعه، مناسب ترين فرصت در اختيار برنامه ريزان كشور قرار گرفته 
ــند جامع دريايی  ــعه دريامحور و تدوين س ــت تا با توجه كامل به دريا و اتخاذ راهبرد كالن توس اس
كشور به منظور بهره گيری مناسب از حوزه های مختلف مرتبط با دريا، به جبران غفلت تاريخی عدم 
ــور را از موهبت های اين نعمت عظيم  ــل از مزيت های موجود در دريا بپردازيم و كش ــری كام بكارگي

خدادادی بهره مند نماييم. ان شاءا... 

قربان محمدي
    سردبير

درياداري دولت دهم
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ثبت ملي خليج فارس

در همايش روز ملي خليج فارس در كيش مورد تأكيد قرار گرفت

همایـش روز ملـى خلیج فـارس، اردیبهشـت مـاه امسـال بـا حضور 
رئیس جمهورى کشورمان، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشـگري، مدیرعامـل منطقـه آزاد کیش و تنى چند از مسـئوالن 
کشورى و لشگري در جزیره کیش برگزار شد. دکتر محمود احمدي نژاد 
در آییـن گرامیداشـت روز ملی خلیج فارس که بـه میزبانی منطقه آزاد 
کیش برگزار شـد از مسئوالن اسـتان هرمزگان و جزیره کیش خواست 
ضمن توجه بیشتر به مشکالت منطقه، رسیدگی به نیازهاي مردم را در 
اولویت کاري خود قرار دهند. گزارشـى کـه در ادامه می خوانید، روایت 

یک روز برگزاري این همایش می  باشد.

تأكيد بر ويژگي هاي 
تمدن ايراني 
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در ابتدای مراسم دكتر محمود احمدي نژاد با تأكيد 
ــار از  ــدن و فرهنگ ايران زمين، آن را سرش بر تم
ــرادري، صلح،  ــي و الهام بخش ب ــاي متعال ارز ش ه
ــازنده با همه  ــق و تعامل س ــي و عش ــت، پاك عدال

ملت ها دانست. 
رئيس جمهور با اشاره به مشكالتی كه گاهي درباره 
ــي از دخالت  خليج فارس پيش مي آيد آن ها را ناش
ــمرد و گفت:  ــلط بر منطقه برش بيگانگان براي تس
ــيار  ــاي اعتقادي، فرهنگي، اين منطقه بس پيونده
ــريت است و امروز نيز  عميق و به درازاي تاريخ بش
ــا فريادي بلندتر و  ــران همان ويژگي ها را ب ملت اي

عزمي راسخ تر در دنيا منتشر مي كند. 
ــي  دكتر احمدي نژاد ثبت ملي خليج فارس را بخش
ــايي و معرفي  ــدام  بزرگ به منظور شناس از يك اق
ــه در منطقه  ــي و تمدني نهفت ــاي فرهنگ ارزش ه
ــان كرد: ثبت ملي خليج فارس،  دانست و خاطرنش
ــتر  ــد بر ويژگي تمدن ملت ايران و تالش بيش تأكي

براي توسعه صلح و امنيت در منطقه است. 
ــرورت توجه به نيازها  ــور با تأكيد بر ض رئيس جمه
ــاكنان جزيره كيش به ويژه بوميان  ــكالت س و مش
ــان ساخت؛ آداب و سنن مردم اين  جزيره خاطرنش
ــيار زيبا و غني فرهنگي است  جزيره گنجينه اي بس
ــاص قرار گيرد، وي همچنين  و بايد مورد توجه خ
ضرورت نشر و گسترش اين فرهنگ را مهم ارزيابي 
ــتان هرمزگان  ــئوالن جزيره كيش و اس كرد و مس
ــائل و تأمين  ــيدگي به مس ــت تا رس را ملزم دانس

ــردم اين جزيره را در اولويت كاري خود  نيازهاي م
ــعه روزافزون منطقه آزاد كيش  قرار دهند و به توس

توجه خاصي داشته باشند. 
ــخنرانی خود از همه  دكتر احمدي نژاد در پايان س
ــاني كه در زمينه ثبت ملي خليج فارس تالش   كس
ــماري از فعاالن  ــرد و به ش ــي ك ــد، قدردان كرده ان

برگزيده در اين زمينه لوح سپاس اهدا نمود.
ــم اسفنديار رحيم مشايي، رئيس  در ادامه اين مراس
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
ــت تريبون قرار گرفت و يادآور شد؛  ــور در پش كش
ــير عبورومرور  ــته خليج فارس مس ــرون گذش در ق
ــن امر اهميت انجام  ــل مختلف دنيا بوده و همي مل
ــان ميراث  ــي را براي كارشناس ــاي زيرآب مطالعه ه

فرهنگي پررنگ تر كرده است.
وي با بيان اينكه بخش مهمي از ارزش هاي تاريخي 
خليج فارس مربوط به دنياي زيرآب آن است، تأكيد 
كرد: عملياتي شدن تحقيقات و پژوهش هاي زيرآبي 

در دستوركار اين سازمان قرار گرفته است. 
ــتی و  ــازمان ميراث فرهنگي، صنايع دس رئيس س
گردشگري كشور همچنين از ثبت ملي خليج فارس 
ــت: خليج فارس به عنوان يك  خبر داد و اظهار داش

اثر در مقياس كلي در آثار ملي ثبت شده است. 
ــت  ــرد: اين ثبت به اين معنا نيس ــايي اضافه ك مش
ــتن  ــته براي زنده نگه داش ــال هاي گذش كه در س
ــمار فرهنگي، اجتماعي و تاريخي  ارزش هاي بي ش
ــت. وي  ــارس اقدام هايي صورت نگرفته اس خليج ف

مش�ايي:  رحي�م   اس�فنديار 
خليج فارس ب�ه عنوان يك اثر 
در مقياس كل�ي در آثار ملي 

ثبت شده است.

دكت�ر محموداحم�دي نژاد: 
ثبت ملي خليج ف�ارس، تأكيد 
ايران و  بر ويژگي تمدن ملت 
توسعه صلح  براي  بيشتر  تالش 

و امنيت در منطقه است. 
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ــا و عملكردهاي  ــون تحقيق ه ــد: تاكن ــادآور ش ي
ــت محيطي،  معماري و  متعددي در حوزه هاي زيس
ــاي تاريخي در محدوده آب هاي خليج فارس و  بناه

سواحل آن انجام شده است. 
ــتی  ــراث فرهنگي، صنايع دس ــازمان مي رئيس س
ــور در ادامه اظهار داشت: تاريخ  ــگري كش و گردش
فرهنگ اجتماعي مانند آداب و رسوم و ادبيات عامه 
از جمله مواردي هستند كه پيرامون خليج فارس به 

ثبت ملي خواهند رسيد.
ــي تمام  ــت مل ــه ثب ــان اينك ــا بي ــان ب وي در پاي
ــا و  ــد تحقيق ه ــارس نيازمن ــاي خليج ف ظرفيت ه
ــت، اضافه كرد: نمي توان  بررسي هاي درازمدت اس
ــزرگ خليج فارس و  ــام پژوهش ب ــان دقيق اتم زم

حوزه هاي پيرامون آن را اعالم كرد. 
در پايان مراسم داود مددي، مديرعامل منطقه آزاد 
ــه عنوان نگين  ــخنانی از كيش ب كيش نيز طی س
ــزود: از دورترين  ــارس ياد كرد و اف قيمتی خليج ف
تاريخ ايران كهن تا امروز كه كيش مبهوت حماسه 
و دليري،  استقالل و آزادگي ملت بزرگ ايران است 
ــتره نيلگون جاي خود را در متون و مأخذ  اين گس
ــام مبارك درياي  ــاي جهان با ن ــي و جغرافي تاريخ
پارسي )خليج فارس( به درخشاني خورشيد، نوراني 

و مستحكم ساخته است. 
ــه هاي هكاتايوس و بطلميوس  وي ادامه داد: از نقش
ــيحي و  ــردان مس ــان و جهانگ ــار جغرافيدان ــا آث ت
ــناد امروزين دبيرخانه سازمان ملل  ــلمان و اس مس
ــعبه بزرگ و زيبا از اقيانوس هند، كه  متحد، اين ش
ــوب ايران به موازات بحر احمر تا قلب دنياي  از جن
ــت، هميشه خليج فارس ناميده  قديم پيش رفته اس
ــده و تا آخرين قطره خون هر ايراني آزادانديش  ش

خليج فارس باقي خواهد ماند. 
ــخنان خود تصريح كرد: اگرچه  مددي در پايان س
ــالم و ملت مسلمان  ــنگين از اس اين روزها كينه س
ــتكبار جهاني را در محاق  ــه اس ايران عقل و انديش
ــت و گمراهي و ناداني افكنده و معدودي جدا  جهال
ــالمي،  افتاده از بدنه جامعه عظيم و امت واحده اس
بي اختيار، بذر نفاق و تفرقه را با نفي حقيقت مطلق 
ــناد  ــه خليج فارس و تحريف و جعل اس و بي خدش
ماندگار تاريخي در سرزمين هاي اسالمي مي پاشند 
ــه در مقابل عزم و اراده ملت  اما حتماً مانند هميش
ــادت و شجاعت  ــريف ايران و رش بزرگ، كهن و ش
ــالمي،  ــت و دولت كريمه اس ــتادگي حكوم و ايس
ــرد و هرگز  ــره اي نخواهند ب ــرخوردگي به ــز س ج
ــه و جداافتادگان از  ارزان گويي قبيله گرايان بي ريش
ــان تاريخ و سرزمين مادري  اصل بر حقيقت جوش
كهن ترين تمدن هاي عالم غباري نخواهد نشاند. ■

خليج فارس اثر ملی شناخته شد
همزمان بـا روز ملی خلیج فارس و با حضور دکتر محمـود احمدي نژاد، نام خلیج فارس در 

فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید. 
ــازمان ميراث فرهنگي،   ــايي، معاون رئيس جمهور و رئيس س ــفنديار رحيم مش بنابر اين گزارش، اس
صنايع دستي و گردشگري كشور، در همايش بزرگداشت روز ملي خليج فارس در جزيره كيش اعالم 
كرد: با موافقت دكتر احمدي نژاد روز دهم ارديبهشت به عنوان روز ملي خليج فارس در فهرست آثار 

ملي به ثبت رسيد.

رئيس جمهور از تمبر خليج فارس رونمايي كرد
دکتـر محمود احمدى نژاد، همزمان با روز ملـی خلیج  فارس از تمبر خلیج فارس رونمایی و 

آن را ممهور کرد.
بنابر اين گزارش، محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري كشورمان، دهم ارديبهشت ماه همزمان با سفر 
به جزيره كيش و حضور در مراسم روز ملی خليج فارس، از تمبر خليج فارس كه توسط شركت پست 

چاپ و منتشر شده بود در آييني رونمايي و سپس آن را ممهور كرد. 

*   *   *

در حاشيه همايش

سرمايه گذاري 2 ميليارد دالري در پروژه خليج فارس

در حاشـیه برگزاري همایش گرامیداشـت روز ملی خلیج فارس مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش از سرمایه گذاري 2 میلیارد دالري در پروژه خلیج فارس خبر داد. 

داوود مددي در خصوص پروژه خليج فارس گفت: نيمي پروژه خليج فارس در آب و نيمي ديگر آن در 
ــت و با امكاناتي كه در بخش دريا احداث مي شود، نقشه و كلمه خليج فارس طراحي و اجرا  خاك اس

مي  شود به طوري كه كل خليج فارس و جزاير آن در اين طرح پياده شده است. 
ــتي، سياحتي، تجاري و مسكوني در نظر گرفته  وي افزود: در پروژه خليج فارس احداث اماكن توريس
ــد. مديرعامل منطقه آزاد كيش در خصوص  ــبي داشته باش ــده كه مي تواند جنبه اقتصادي مناس ش
ــده تا به ميزان 2 ميليارد دالر در اين پروژه سرمايه گذاري  ــرمايه گذاري پروژه گفت: پيش بيني ش س

شود كه اين سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي داخلي انجام مي شود.

*   *   *
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• آقاي دکتر، با توجه به شـعار امسال همایش 
بفرماییـد توسـعه از منظـر جنـاب عالی چه 

تعریفی دارد؟
ــد همراه با  ــت از "رش ــعه اقتصادي عبارت اس توس
ــم از ظرفيت هاي  ــش ظرفيت هاي توليدي اع افزاي
ــاني و اجتماعي". در توسعه اقتصادي،  فيزيكي، انس
ــود، اما در كنار آن  ــد كمي توليد حاصل مي ش رش
نهادهاي اجتماعي نيز متحول شده، نگرش ها تغيير 
مي كند و توان بهره برداري از منابع موجود به صورت 
مستمر و پويا افزايش يافته و هر روز نوآوري جديد 
ــوان گفت تركيب  ــد. به عالوه مي ت ارائه خواهد ش
ــز در فرايند توليد  ــبي نهادها ني ــهم نس توليد و س
ــعه امري فراگير و بي مرز  تغيير مي كند. البته توس
در جامعه است و نمي تواند تنها در يك بخش از آن 
ــتگي آن به انسان،  اتفاق بيفتد. بلكه به دليل وابس

پديده اي كيفي و بدون محدوديت است. 
اول  دارد:  ــي  اصل ــدف  ه دو  ــادي  اقتص ــعه  توس
ــاه جامعه و  ــروت و رف ــر، افزايش ث ــه كني فق ريش
ــتاي  ــتغال كه هر دوي اين ها در راس دوم ايجاد اش
ــعه اقتصادي  ــت. نگاه به توس عدالت اجتماعي اس
ــرفته و كشورهاي توسعه نيافته،  در كشورهاي پيش
ــعه يافته، هدف  ــت. در كشورهاي توس متفاوت اس
ــت در حالي كه در  اصلي افزايش رفاه اجتماعي اس

گفتگو

بی توجهی به اسـتعدادهاي دریا و ظرفیت هاي حمل ونقل دریایی اینک بر کسـی پوشیده 
نیست و بسیاري آن را حلقه مفقوده رشد و توسعه صنعت حمل ونقل در کشورمان ارزیابی 
می کنند. به خصوص آنکه دیدگاه مدیریتی کشـور بیشـتر به سوي خشکی متمایل است 
تا دریا. باید این نقد را پذیرفت که علی رغم توانمندي باالي سـواحل و آبراه هاي کشـور، 
تاکنـون آن گونـه که باید بهـره الزم را از آنها نبرده ایم و زیرسـاخت ها را براي احیاء نظام 

حمل ونقل ملی و منطقه اي آماده نکرده ایم. 
امـروزه در دنیا، حمل ونقل دریایی، حرف اول را در جابه جایی بار و مسـافر می زند چرا که 
ارزان ترین، ایمن ترین و سـهل الوصول ترین نوع نقل و انتقال اسـت و با توجه به موقعیت 

جغرافیایی و نیز مختصات بار از تنوع باالیی برخوردار است. 
دکتر حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابري در پاسـخ به سؤاالت بندرودریا به ویژگی هاي بارز 
صنعت حمل ونقل دریایی اشاره می کند و به رقم 90 درصدي حمل کاالهاي خارجی به این 
طریق تأکید دارد. وي بهبود وضعیت فعلی و توسـعه آینده این صنعت را در گرو تحوالت 

ساختاري و متناسب با نیازهاي در پیش رو می داند. 
آنچه در پی می خوانید، پاسخ هاي وزیر راه و ترابري به سؤاالت بندرودریا است. 

همه راه ها
به دريا ختم مي شود

توسعه حمل ونقل بدون توجه به دريا ممكن نيست
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ــورهاي در حال توسعه، عمدتاً ريشه كني فقر و  كش
برپايي عدالت اجتماعي مدنظر است. 

• بـا توجه بـه آنکه تمـام شـقوق حمل  ونقل 
را تحـت امر خـود دارید، چه میزان با شـعار 

"توسعه دریا محور" موافقید؟ 
ــد و  ــي تنها با رش ــچ بخش ــعه در هي ــوالً توس اص
ــي از زيربخش هاي آن نمي تواند اتفاق  محوريت يك
ــعه در هر بخشي با رشد متوازن در  بيفتد بلكه توس
تمام زيربخش  ها محقق مي شود. صنعت حمل ونقل 
ــادر و ظرفيت هاي  ــور و به ويژه بن ــي هر كش درياي
ــاختار  ــتقيمي با ابعاد و س خدماتي آن، ارتباط مس
ــور و تا حدود زيادي با منطقه  اقتصادي همان كش
ــاظ برخورداري از صدها  ــور، به لح آن دارد. در كش
ــورداري از بنادر  ــي و برخ ــواحل درياي كيلومتر س
ــمالي و همچنين به  ــي و جزاير جنوبي و ش بازرگان
ــن ناوگان هاي  ــي از بزرگ تري ــر دارا بودن يك خاط
ــاري ملكي در خاورميانه و نيز با مالكيت يكي از  تج
بزرگ ترين ناوگان هاي نفتي در سطح دنيا )در كنار 
هزينه هاي بسيار پايين حمل ونقل دريايي در مقايسه 
با ساير روش هاي حمل( و نيز امكان جابه جايي ايمن 
ــيوه از  و انبوه كاال در ظرفيت هاي مختلف در اين ش
حمل ونقل، سيستم حمل ونقل دريايي توانسته است 
ــي، منطقه اي و محلي  ــش مؤثري در ابعاد خارج نق
ــاء نمايد. به طوري كه در حال حاضر بالغ بر 90  ايف
ــور، توسط اين شبكه  درصد از كاالهاي خارجي كش
ــاد و تجارت  ــود. از آنجايي كه اقتص ــا مي ش جابه ج
داخلي كشور نيز از يك طرف كاماًل به واردات مواد 
ــين آالت و محصوالت صنعتي و كاالهاي  اوليه، ماش
ــر نيازمند  ــت و از طرف ديگ ــته اس ــي وابس مصرف
ــادرات به موقع و بي وقفه نفت خام و فرآورده هاي  ص
ــز مواد اوليه و معدني و محصوالت صادراتي  آن و ني
است، نقش حياتي شبكه حمل ونقل دريايي ايران را 

دوچندان مي كند. 
ــعه آينده اين  ــت فعلي و توس ــك بهبود وضعي بي ش
زيربخش، بايد متناسب با نيازهاي روزافزون و هماهنگ 

با تحوالت ساختاري و فناوري جهاني باشد. 

• همان طـور کـه می دانید امـروزه حمل ونقل 
دریایی سـهم عمده اي از بـازار حمل ونقلی را 
به خود اختصاص داده است، اما در برنامه هاي 
توسعه اي آنگونه که باید به آن توجه نمی شود، 

این عدم توجه را چگونه ارزیابی می کنید؟
ــعه گفته شد، توسعه در  همان طور كه در مفهوم توس
ــه به حمل ونقل دريايي  بخش حمل ونقل بدون توج
ممكن نيست، زيرا الزمه توسعه بخشي، رشد متوازن 
كليه زيربخش ها است و خوشبختانه در امور حمل ونقل 

دريايي ظرفيت هاي مناسبي ايجاد شده است. 

• بازنگـري در سیاسـت ها و راهبردهاي کالن 
کشـور از جملـه آمایـش سـرزمین و توزیع 
جغرافیایی جمعیت کشور را، با توجه به مزایاي 
بی همتاي دریا، چه میزان ضروري می دانید؟

ــزام آور در  ــت ال ــر مهم ترين سياس ــال حاض در ح
صنعت حمل ونقل دريايي، خصوصي سازي و تحقق 
ــت هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است كه  سياس
ــاركت بخش غيردولتي و گسترش  لزوم افزايش مش
دامنه فعاليت ها و تعميق حوزه واگذاري ها را جدي تر 
مي كند. هم اكنون بنادر بازرگاني و ناوگان تجاري و 
ــور در حال گذر از وضعيت ملكي بالنسبه  نفتي كش
دولتي به سمت جلب مشاركت بخش غيردولتي در 
مالكيت ها،  مديريت ها و تصدي گري هاست. به طوري 
ــتيراني جمهوري  ــهام شركت كش كه هم اكنون س
ــده و بنادر  ــالمي ايران در بازار بورس عرضه ش اس
ــرارداد پيمان  ــار و گناوه در چارچوب ق فريدون كن
ــده و واگذاري  ــش غيردولتي واگذار ش كلي به بخ

ساير بنادر نيز با اين شيوه در دست اقدام است. 
در خصوص آمايش سرزمين و ارتقاء سطح حفاظت 
ــت دريايي كشور، راهكارهاي اجرايي  از محيط زيس

مناسبي به شرح ذيل بايد بكار گرفته شوند:
- تجهيز بنادر كشور به امكانات دريافت و پردازش 

مواد نفتي، زائد،  زباله و غيره.
ــري قوانين و مقررات ملي مرتبط با  - تهيه و بازنگ
ــت دريايي كشور با تأكيد بر  حفاظت از محيط زيس

پيش بيني ضمانت اجرايي مؤثر.
- توسعه فرهنگ حفاظت از محيط زيست دريايي.

ــي و الحاق به كنوانسيون ها و پروتكل هاي  - بررس
مرتبط با حفاظت محيط زيست دريايي. 

ــر الزام هاي  ــراي مؤث ــر اج ــارت ب ــزي و نظ - ممي
ــي از  ــگيري از آلودگي ناش ــت محيطي )پيش زيس
ــتي ها در دريا و پيوست هاي مربوطه، مديريت  كش

آب توازن، رنگ هاي ضدخزه و...(.
ــم جهت تجهيز به  ــت از ناوگان تحت پرچ - حماي
ــيون پيشگيري  ملزومات مورد نياز و اجراي كنوانس

از آلودگي ناشي از كشتي ها. 
ــتانداردهاي ملي و بين المللي  - اعمال الزامات و اس

بر روي سكوها و تأسيسات ساحلي و فراساحلي.
ــت تفاهم هاي بين المللي،  - انعقاد و اجراي يادداش
از  ــت  حفاظ ــوص  خص در  ــي  مل و  ــه اي  منطق

محيط زيست دريايي.
ــن  ايم ــاي  پناهگاه ه ــرح  ط ــن  تدوي و  ــه  تهي  -
ــراي خليج فارس و درياي  )Place of Refuge( ب

عمان.
ــز علمي و  ــا مراك ــا ب ــطح همكاري ه ــاي س - ارتق
دانشگاهي كشور در مباحث زيست محيطي دريايي.

ــتجو و  ــزاري مانورهاي ملي و منطقه اي جس - برگ
نجات دريايي و مبارزه با آلودگي ناشي از كشتي ها.

ــب براي بازيافت كشتي ها  - تعيين مكان هاي مناس
با مالحظات ايمني و زيست محيطي .

• در تدویـن برنامه هـاي راهبـردي و فرایند 
سیاست گذاري، چگونه می توان بر مزیت هاي 

دریایی بیشتر تمرکز کرد؟
ــارت جهاني و  ــم تج ــش حج ــد افزاي ــي رون بررس
منطقه اي در طي سال هاي گذشته،  به ويژه در سال 
ــه طي آن نه تنها توليد ناخالص جهاني با  2006 ك
رشد چشمگير 4 درصد افزايش يافت، بلكه تجارت 
ــبت به توليد ناخالص  ــد، نس جهاني با 8 درصد رش
ــت و  ــد 2 برابري را نيز تجربه كرده اس جهاني رش
ــته به دريا )كاالي  بدين لحاظ تجارت جهاني وابس
بارگيري شده( نيز در همين سال افزايش يافته و به 
ــيد. همچنين مطالعه رشد  رقم 7/4 ميليارد تن رس
ــوب اقتصادي و تجاري چين و هند و  پايدار و مطل
ساير كشورهاي پوياي در حال توسعه كه هم اكنون 
ــطح جهان  ــور مهم فعاليت هاي اقتصادي در س مح
ــوس نقش  ــده اند خود نمايانگر لزوم تغيير محس ش
ــوزه مديريت  ــرفته در ح ــورهاي پيش بنادر در كش
ــل اول به  ــكرانه اي و حركت از ماهيت بنادر نس پس
ــمت بنادر نسل دوم و سوم با برخورداري از انواع  س
ــاي داراي ارزش افزوده صنعتي و تجاري،  فعاليت ه
ــزون و فراگير حمل ونقل  ــعه روزاف و همچنين توس
ــاي مهم تحوالت  ــر جنبه ه ــري كاال از ديگ كانتين
ــل دريايي در  ــده زيربخش حمل ونق ــي و آين كنون

سطح ملي و بين المللي است. 

• جمهوري اسـالمی ایران باید به یک قدرت 
دریایی در جهان مبدل شـود؟ ارزیابی شـما 

چیست؟
يكي از اهداف مورد نظر در سند چشم انداز 20 ساله 
ــت يافتن به جايگاه اول منطقه به لحاظ علمي،   دس
اقتصادي و... است و كليه اهداف و برنامه هاي توسعه 

بر مبناي دست يابي به اين هدف خواهد بود. ■

در حال حاضر مهم ترين سياس�ت 
ال�زام آور در صنع�ت حمل ونقل 
دريايي، خصوصي س�ازي و تحقق 
سياس�ت هاي كلي اصل 44 قانون 
افزايش  لزوم  اساس�ي اس�ت كه 
مشاركت بخش غيردولتي و گسترش 
دامن�ه فعاليت ه�ا و تعميق حوزه 

واگذاري ها را جدي تر مي كند.
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فرماندهي نيروي دريايي ارتش در گفت وگو با بندرودريا توصيه نمود

وزارت درياداري تشكيل شود
صیانت از مرزهاي دریایی و تأمین امنیت آبراه هاي ملی، مأموریت اصلی نیروهاي نظامی- دریایی کشـور است و ناوگان 
تجاري با تکیه بر این امنیت اسـت که به آمدوشـد پرداخته و محموالت وارداتی و صادراتی کشـور را از بنادر جنوبی و 

شمالی کشور تخلیه و یا بارگیري می کند. 
تصور کنید اگر خللی در این آرامش ایجاد شود، بنادر که دروازه هاي ورودي و خروجی کاال در کشورند، در معرض خطر 
قرار گیرند، از انجام فعالیت ساقط شده و هرگونه شناوري از تردد در آب هاي ساحلی و فراساحلی کشورمان منع خواهد 
شد. مشابه چنین صحنه اي امروزه به کرات در خلیج عدن توسط دزدان دریایی سومالیایی به وقوع می پیوندد و صنعت 

جهانی حمل ونقل دریایی را ملتهب ساخته، به گونه اي که جامعه جهانی درصدد مقابله با این بحران برآمده است. 
بد نیسـت یادآور شـویم که نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران نیز به جهت حضور در این حرکت بین المللی و 
حفاظت از کشتی هاي تجاري کشورمان ناوگان خود را به منطقه بحران زده اعزام نموده، که مورد تحسین جامعه جهانی 

نیز قرار گرفته است. 
با این توضیح، بدیهی به نظر می رسد که ناوگان نظامی- دریایی در اقتدار دریایی سهم شایانی داشته و افزایش توان تدافعی 

و حمایتی بر توسعه پایدار و دریامحور اثرات شگرفی برجاي خواهد گذاشت. 
دکتر حبیب ا... سیاري، فرماندهی نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران در گفت  وگویی اختصاصی با بندرودریا به ارائه 
دیدگاه ها و نقطه  نظرات خود پیرامون توسعه دریامحور پرداخت و با توجه به اهمیت صنعت دریانوردي کشورمان و پراکندگی 

سازمانی ارگان هاي دریایی خواستار تشکیل وزارت خانه دریاداري در دولت شد. با هم این گفت وگو را می خوانیم.

گفتگو
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ــنتي باشد در غير اين صورت با شكست مواجه  و س
ــعه امري وارداتي و فرمولي نيست و  ــود. توس مي ش
ــزات و تزريق الگوهاي  ــا وارد كردن و نصب تجهي ب
ــورهاي در حال  ــعه يافته به كش ــورهاي توس كش
ــعه، محقق نمي گردد. توسعه در ابعاد مختلف  توس
اقتصادي، سياسي، اجتماعي، صنعتي، فرهنگي و... 
ــود. رهنمود مقام  ــرفت دانش محقق مي ش با پيش
ــوص تحقيقات و نوآوري به  معظم رهبري در خص
ــاي ما در  ــور، راهگش عنوان ضرورت درجه اول كش
ــت. يعني مي بايست راه حل خود را از  اين زمينه اس
ــگاه ها و مراكز تحقيقي جستجو كنيم و  درون دانش
ــتيباني ها را سمت وسو داده براي اين  اراده ها و پش
مهم بسيج كنيم تا با حمايت نيروي داخلي و بخش 
ــند چشم انداز 20  خصوصي و با نظارت دولت به س
ــاله به ويژه اجراي اصل 44 قانون اساسي تحقق  س
ــجاع  ــيم. البته اين موضوع افراد خالق و ش ببخش
ــد و  ــامل رش ــعه ش را مي طلبد. از منظر ديگر توس

ــرفت فكري و اخالقي انسان با  ــرفته نيز، پيش پيش
ــاني ندارد، و يا  ــرفت هاي فني و فناورانه همس پيش
ــايل ارتباط  اينكه فرهنگ مردم با تكنيك هاي وس
ــعه  ــي هماهنگي ندارد، به عبارتي ديگر توس جمع
ــور، الزاماً  ــان هاي الهي مح ــي و تربيت انس فرهنگ
ــعه واقعي و پايدار  ــي براي تحقق توس شرط اساس
ــعه بدون  ــت. گفت وگو در مقوله توس ــور ما اس كش
ــد، دولت و يا  ــل فقر، تولي ــاره به مفاهيمي مث اش
ــه بحث تخصصي آن در  ــت ك برابري غيرممكن اس

اين مقوله نمي گنجد. 

• توصیه هاي جناب عالی با نگاه به چشم انداز 
توسعه 1404 در خصوص تحقق شعار "توسعه 

دریا محور" چه می تواند باشد؟
ــارس، درياي عمان و درياي خزر را خداوند  خليج ف
ــار  ــال براي بهره گيري از منابع و مواهب سرش متع
ــاي آزاد جهان در  ــدادادي و اتصال ما به درياه خ

دريايي مناسب، چشم طمع به بخش هايي از ميهن 
ــي را آغاز كرد.  ــت و جنگ تحميل ــالمي ما داش اس
ــط  در حال حاضر با فعاليت هاي ارزنده اي كه توس
ــاري و نظامي(  ــور )تج ــه بزرگ دريايي كش جامع
ــد فرهنگ دريايي  ــاهد رش ــت ش به عمل آمده اس
ــتيم و تشكيل  ــور هس ــطح كش و دريانوردي در س
ــوراي اسالمي و  ــيون دريايي در مجلس ش فراكس
ــتقبال نمايندگان محترم جهت عضويت در آن،  اس
بيانگر اهميت موضوع در ديد مسئوالن و نويدبخش 

توسعه دريا محور ميهن عزيزمان است. 
ــور  ــم صادرات و واردات كش ــد حجم عظي بي تردي
مرهون زحمات شبانه روزي و خستگي ناپذير مديران 
ــور  ــان خدوم ناوگان تجاري و نظامي كش و كاركن
ــتندات، توسعه بسيار خوبي در  است، كه طبق مس
امنيت خطوط مواصالتي، حمل ونقل دريايي و ساير 
حوزه هاي مرتبط با موضوع را شاهد هستيم. توسعه 
در بخش تجاري مي بايست با استانداردهاي علمي 

•  امیر فرماندهی محترم نیروي دریایی ارتش 
جمهوري اسالمی ایران، توسعه از منظر جناب 

عالی چه تعریفی دارد؟
ــت  ــي در جه ــد تدريج ــاي رش ــه معن ــعه ب توس
پيشرفته تر شدن، قدرتمندتر شدن و حتي بزرگ تر 
ــت. اما بايد توجه داشت اين پيشرفت ها،  شدن اس
ــا فرهنگ، باورهاي ديني، مذهبي، ملي  هماهنگ ب

ــط در جنبه  ــت. دگرگوني هم نه فق ــي اس دگرگون
اقتصادي، اجتماعي، اداري و كمي، بلكه جنبه هاي 
ــت به بهبود  ــز دارد و در نهاي ــي و كيفي ني فرهنگ

كيفيت زندگي مردم منجر خواهد شد. 
دستيابي به اين مهم جز با برنامه ريزي و آموزش در 
مسائل اقتصادي، اجتماعي و... محقق نخواهد شد. 
بيان اين نكته ضروري است كه حتي در كشورهاي 

اين منطقه به وديعت گذارده است، ما چه بخواهيم 
ــن روزنه خدادادي تنفس  ــه نخواهيم بايد با اي و چ
ــازيم. بدون  كرده و خود را به اين درياها متصل س
اغراق اين دريچه تنفسي ماست و اگر از آن محروم 
ــويم در ارتفاعات بلند زاگرس محصور شده و در  ش
نهايت بدون دريچه تنفسي به حالت خفگي خواهيم 
افتاد. عراق به علت محروميت از خطوط مواصالتي 
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ــيار باال و برابر با مفاد الزامات بين المللي ايمني  بس
در دريا، محيط زيست، آلودگي هاي نفتي، تجسس 
ــك، آموزش  ــدري، ترافي ــهيالت بن ــات، تس و نج
دريانوردان و... انجام بگيرد تا همچون گذشته مورد 
ــي و IMO قرار  ــه بين المللي درياي ــاد جامع اعتم
گيريم و در بخش نظامي نيز اين توسعه مي بايست 
همه جانبه بوده و ضمن توجه ويژه به منابع انساني 
ــناس، دشمن ستيز، شجاع،  )الهي محور، دشمن ش
ــب با تهديدات فرارو و با  ــهادت طلب و...( متناس ش

فناوري روز دنيا هماهنگ باشد.  

• در تدویـن برنامه هـاي راهبـردي و فرایند 
سیاست گذاري چگونه می توان ضمن مدیریت 
کارآمـد منابـع دریایـی، بر مزیت هـاي آبی، 

ساحلی و بندري بیشتر تمرکز نمود؟
ــه هزار كيلومتر  ــالمي ايران داراي س جمهوري اس
ــران در اجراي تدابير  ــت و امروز اي مرز دريايي اس
ــوب نمي كند،  فرماندهي كل قوا، دريا را مانع محس
ــاب  ــعه به حس ــا را به عنوان عامل توس ــه دري بلك
ــت گذاري ها  مي آورد و برنامه هاي راهبردي و سياس
ــم انداز  ــند چش ــق با دورنماي س ــت مطاب مي بايس
ــدن به يك كشور  انجام پذيرد. به منظور تبديل ش
ــت گذاران  ــئولين و سياس ــت مس دريايي، نياز اس
ــور ديدگاه دريايي داشته و فرهنگ دريايي در  كش
ــورهايي كه توجه  ــور نهادينه شود. كش سطح كش
ــادر، احداث  ــعه بن ــتيراني، توس ويژه به دريا، كش
ــهيالت، راه ها و جاده ها نموده اند، به يك جهش  تس
ــود از تراكم  ــادر خ ــيده اند، و در بن ــعه اي رس توس
ــب گردشگري، خدمات و  جمعيت و امكانات مناس
ــهروندي بهره مندند. اما  ــاخت هاي مناسب ش زيرس

ــواحل راهبردي در جنوب، خالي از  در كشور ما س
سكنه و به دور از فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي 
ــت. به عنوان مثال بندر چابهار با كرانه هاي  بوده اس
ــگري  ــيار زيبا كه مي تواند به يك قطب گردش بس
ــود در محروميت به سر  بزرگ در منطقه تبديل ش
ــواحل مجاور  ــرد و يا حتي در درياي خزر و س مي ب
آن نيز با چشم اندازهاي بسيار زيباي طبيعي، دچار 
معضالت نظير محيط زيست، ساخت وساز صنعتي و 
ــتيم. با اين  ــكوني در حريم دريا و... مواجه هس مس
همه مواهب در استان هاي حاشيه اين دريا، معضل 

بيكاري وجود دارد. 
ــت و به صورت بالقوه مي تواند  دريا يك فرصت اس
ــاد صدها صنعت  ــتغال زايي و ايج ــم عظيم اش حج
ــود ولي ما از آن به  ــته و تكميلي را موجب ش وابس
ــتفاده نمي كنيم. و راه كار اين است  نحو مطلوب اس
ــگاه ها  كه فرهنگ دريا را به خانه ها، مدارس و دانش
ببريم تا عالقه مردم به فعاليت در دريا و زندگي در 
سواحل بيشتر شده و كار در دريا براي تك تك افراد 

جامعه جذاب و افتخارآميز گردد. 

• سـهم نیروهاي نظامی و انتظامی دریایی که 
وظیفه حفظ و حراست منابع دریایی و ساحلی 
کشور را بر عهده دارند، از مقوله "توسعه دریا 

محور" چه میزان است؟
ــده،  ــه وظايف و مأموريت هاي محول ش ــا توجه ب ب
ــوخت،  كنترل و مقابله با ناامني از جمله قاچاق س
ــان، كاال، دزدان دريايي، صيد غيرقانوني و... در  انس
ــرزميني و تحت نظارت به عهده  دريا تا آب هاي س
ــد. نداجا عالوه بر مأموريت   نيروي انتظامي مي باش
ــكاري خوبي در  ــود همواره هم ــف ذاتي خ و وظاي

ــهم  ــده با ناجا برقرار نموده و س ــات ياد ش موضوع
ــادي متجاوز به  ــده اي در مقابله با لنج هاي صي عم
ــته  ــالمي ايران داش ــم جمهوري اس ــاي حري آب ه
ــا راهنمايي لنج هاي  ــه كرات ب ــت و همچنين ب اس
ــورهاي  ــاي كش ــا در آب ه ــور آنه ــودي از حض خ
همسايه جلوگيري كرده است. با توجه به ماهيت و 
ــت هاي  مأموريت ذاتي نداجا اين نيرو با اجراي گش
مستمر و شبانه روزي سطحي، زيرسطحي و هوايي 
ــت و منافع  ــي خود حافظ امني ــوزه مأموريت در ح
ــالمي ايران  ــال حاكميت جمهوري اس ــي و اعم مل
ــركات يگان هاي  ــطح منطقه بوده و همه تح در س
ــناور خودي و بيگانه را تحت كنترل دقيق دارد  ش
ــرزميني و منطقه انحصاري  ــاي س و در وراي آب ه
ــران، با عنايت به  ــالمي اي و اقتصادي جمهوري اس
ــوط مواصالتي دريايي به  ــاي اخير در خط ناامني ه
ــج عدن، اين  ــمال اقيانوس هند و خلي ــژه در ش وي
ــتي ها و  نيرو به منظور حفاظت از منافع ملي و كش
كاركنان متعهد و متخصص دريايي كشور حضوري 
ــرا گذارده و با اهتراز  ــال در اين مناطق را به اج فع
ــالمي ايران از آب هاي  درآوردن پرچم جمهوري اس
ــمال اقيانوس  ــرزميني تا عمق درياي عمان و ش س
هند اقدام به نمايش قدرت دريايي كشور در منطقه 

و جهان نموده است. 

• جمهوري اسـالمی ایران می تواند به قدرت 
دریایی مبدل شود؟ آیا با این تئوري موافقید؟ 

چگونه می توان به آن دست یافت؟
ــه رابطه اي عميق و  ــان مي دهد ك تاريخ جهان نش
ــدرت دريايي وجود  ــگ بين قدرت ملي و ق تنگاتن
ــيادت دريايي بوده،  ــران داراي س ــر گاه اي دارد. ه
ــت. اما موقعيت  عماًل داراي اقتدار ملي نيز بوده اس
راهبردي و حياتي خليج فارس، تنگه هرمز و درياي 
عمان و وجود منابع عظيم نفت و گاز در اين درياها 
همواره مورد توجه قدرت هاي استعماري به منظور 
ــه با چنين وضعيتي  ــت. براي مقابل چپاول بوده اس
ــتقل و با قدرت دريايي مقتدر  وجود يك ايران مس

ضرورتي غيرقابل انكار مي باشد. 
ــب از جمله منابع انساني،  هم اكنون امكانات مناس
ــادي و بنادر  ــي، ناوگان تجاري و صي ــاوگان نظام ن
ــه عناصر اصلي  ــب و راهبردي ك ــواحل مناس و س
ــكيل دهنده قدرت دريايي هستند را در اختيار  تش
ــي الزم بين مراجع  ــفانه هماهنگ ــم اما متأس داري
ــت گذاري و ارگان هاي دريايي وجود نداشته  سياس
ــته  ايم توانمندي هاي بالقوه را عينيت  و عماًل نتوانس

ببخشيم و به قدرت مطلوب دريايي دست يابيم. 
ــور و  ــدرت دريايي واقعي كش ــيدن به ق ــراي رس ب
ــت گذاري ها و  ــم آن، ايجاد وحدت در سياس تحكي
ــودن فعاليت  ــا و همچنين هماهنگ  نم مديريت ه
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ارگان هاي دريايي كشور اصلي اجتناب ناپذير است. ولي نحوه ايجاد وحدت، 
ــاز كه در نهايت امر،  ــد كه تمركز غيردلخواه و ناهمس ــد به گونه اي باش باي
ــد، ايجاد نگردد. اتحادي كه از تركيب عوامل و  ــفتگي خواهد ش موجب آش
ــد كه همزمان با  ــود بايد به گونه اي باش عناصر قدرت دريايي حاصل مي ش

تحكيم قدرت دريايي از تمركز بي رويه و غيرمنطقي آن جلوگيري نمايد.
ــي از دو بخش نظامي و  ــم قدرت درياي ــن همان طور كه ديدي ــالوه بر اي ع

غيرنظامي تشكيل مي گردد كه عبارتند از:
1. بخش نظامي شامل:

ــروازي... نداجا و  ــطحي و پ ــطحي، زيرس الف( ناوگان نظامي )يگان هاي س
ندسا(

ب( پايگاه ها و مناطق دريايي نداجا و ندسا
2. بخش غيرنظامي شامل:

الف( ناوگان غيرنظامي )تجاري، صيادي، نفت كش(
ب( سواحل و بنادر حفاظت شده

ج( صنايع دريايي پويا 

• لطفًا در خصوص دستاوردهاي جدید نیروي دریایی ارتش جمهوري 
اسـالمی ایران و چگونگی تأمین امنیت سواحل و آبراهه هاي کشور 

بفرمایید، به صورت مختصر توضیح دهید؟
ــي كامل دفاع از مرز  ــالمي ايران آمادگ نيروي دريايي ارتش جمهوري اس
ــراري امنيت در آب هاي منطقه را دارد.  ــالمي و توانايي برق و بوم ميهن اس
امروز نيروي دريايي با توجه به در اختيار داشتن نيروي انساني الهي محور، 
ــب با  ــر، معتقد، مبتكر و باايمان كه آموز  ش ها و تاكتيك هاي متناس ايثارگ
ــاز خود را با بهره گيري  ــه و تجهيزات مدرن و موردني ــدات را فراگرفت تهدي
ــي و  ــان توانمند ايراني تهيه نموده، عماًل به خودكفايي آموزش از متخصص
تجهيزاتي دست يافته و توان بازدارندگي اش را در حدي كه، هيچ دشمني 
ــود و  ــور نزديك ش اين اجازه را به خود نخواهد داد كه به مرزهاي آبي كش
ــالمي ايران در پهنه درياها تجاوز كند،  به منافع نظام مقدس جمهوري اس

نشان داده است. 
ــاي جديد در نقاط مختلف  ــتا، ناوگان نظامي جنوب و پايگاه ه در اين راس
ــابندر را ايجاد نموده و با دانش  ــواحل درياي عمان از بندرعباس تا پس س
ــدرن آمادگي كامل دارد با اتخاذ راهبرد دفاع فرامنطقه اي با  و تجهيزات م
تهديدات مقابله كند و چنانچه دشمن خواست به منافع ملي ما تعرض كند 
قبل از رسيدن به تنگه راهبردي هرمز او را در اقيانوس هند و درياي عمان 

به قعر دريا خواهيم فرستاد. 
ــاداري وجود دارد كه  ــرفته دنيا وزارت دري ــورهاي پيش امروزه در اكثر كش
ــد، كه  ــي در امور دريايي مي باش ــت گذاري و اجراي ــن مرجع سياس باالتري
ــت كه  ــم. از نتايج اين امر آن اس ــور، ما از آن بي بهره اي ــفانه در كش متأس
ــازمان بنادرودريانوردي زيرمجموعه وزارت  ــاهد هستيم س به طور مثال ش
ــاوگان تجاري جزء وزارت  ــالمي و ن ــتيراني جمهوري اس راه و ترابري، كش
بازرگاني، ناوگان نفتكش در وزارت نفت، ناوگان صيادي در مجموعه وزارت 
ــاورزي،... و سازمان حفاظت محيط زيست تحت مسئوليت معاون  جهاد كش
ــود  ــنهاد مي ش رئيس جمهور انجام وظيفه مي نمايند. در همين رابطه پيش
براي بخش غيرنظامي كه شامل ناوگان هاي تجاري، صيادي، نفت كش و...، 
ــت، وزارتخانه اي با عنوان وزارت درياداري  ــازمان بنادرودريانوردي اس و س
ــود كه هماهنگ كننده كليه ارگان هاي دريايي غيرنظامي كشور  تشكيل ش
ــجام بين عناصر غيرنظامي قدرت دريايي  بوده و موجب ايجاد وحدت و انس

و همچنين هماهنگي با عناصر نظامي قدرت دريايي گردد. ■

با هدف ايجاد آمادگی در بنادر،
 مانور پدافند غيرعامل در بندر شهيد رجايی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره كل بنادرودريانوردی هرمزگان، رئيس سازمان 
ــه تأكيدات مقام  ــاره ب ــم توجيهی اين مانور با اش پدافند غيرعامل در مراس
ــرای مقابله با تهديدات گفت:  ــگی ب معظم رهبری در جهت آمادگی هميش
ــبت به گذشته تحولی مشاهده می شود، به طوری كه  در تهديدات امروز نس
هدف اين تهديدات از بخش های نظامی به غيرنظامی تغيير پيدا كرده است. 
ــور، تمام مردم آمادگی  ــازی در كش غالمرضا جاللی افزود: بايد با فرهنگ س
ــند. وی از مراكز تصميم گيری، ارتباطات،  ــته باش مقابله با تهديدات را داش
زيرساخت های صنعتی و توليدی، روحيه و فرهنگ و اجزا به عنوان 5 حلقه 
ــاره كرد و گفت: پدافند يك  ــتراتژيك در هدف گيری  جنگ های اخير اش اس
ــورهای كه در معرض خطرات دائم  ــت دايمی و هميشگی است و كش سياس
ــرار دارند تالش می كنند تا آمادگی الزم در جهت مقابله با اين خطرات را  ق

داشته باشند.
جاللی خاطرنشان كرد: سياست كلی پدافند غيرعامل اقدامات غيرمسلحانه 
ــخ به 5 موضوع كاهش آسيب پذيری زيرساخت ها، افزايش پايداری،  در پاس
تسهيل مديريت بحران، تداوم خدمات ضروری و بازدارندگی دفاعی می باشد. 
وی با تأكيد بر لزوم مطالعه در جهت كاهش آسيب ها، خواستار توجه جدی 

در اين زمينه شد.
ــازمان بنادرودريانوردی نيز در اين  ــاون وزير راه و ترابری و مديرعامل س مع
مراسم با اشاره به اهميت آمادگی نيروها در جهت مقابله با هرگونه خطرات 
ــاس دستورالعمل جدی و الزم االجرا تهيه و برای  احتمالی گفت: برهمين اس
ــده در همه طراحی ها  ــته ش ــده كه طی آن از بنادر خواس ــال ش بنادر ارس
ــود. دكتر علی طاهری در ادامه افزود: بنادر  پدافند غيرعامل ديده و اجرا ش
ــای الزم در اين  ــرار دارند و بايد مراقبت ه ــيت ق ــز اليه های اوليه حساس ج
ــازمان در اجرای  ــال از آمادگی اين س ــورت گيرد. وی در اين ح ــه ص زمين
ــتورالعمل های مربوط به پدافند غيرعامل خبر داد و افزود: لزوم آمادگی  دس
در سطح بنادر قادر خواهد بود آسيب های خطرات احتمالی را كاهش دهد.
ــم از بندر شهيد رجايی  مديركل بنادرودريانوردی هرمزگان نيز در اين مراس
ــاس و حياتی در اقتصاد كشور ياد كرد و گفت: توجه به  به عنوان نقطه حس
ــت و بايد تمامی مواردی را كه  ــده اس ايمنی در بنادر يك اصل پذيرفته ش
مرتبط با ايمنی است در نظر گرفت. محمدرضا اشكريز در ادامه افزود: يكی 
از موارد مهم در طراحی پروژه ها توجه به مباحث پدافند غيرعامل است كه 
ــطح همه بنادر بايد مدنظر قرار گرفته  ــاس برنامه ريزی سازمان، در س براس
ــود. وی سطح ايمنی را در بندر شهيد رجايی مطلوب عنوان كرد و گفت:  ش
ــركت های خصوصی و برنامه ريزی های انجام شده  با بهره گيری از امكانات ش
زمينه ای فراهم شده است كه در صورت هرگونه اتفاقی،آمادگی مقابله با اين 

خطرات وجود دارد. 
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پيام رئيس جمهور

ایـن راهبرد شـروع یـک اسـتراتژي جدید، 
هماهنـگ و همگون براي کشـورى با 5 هزار 

کیلومتر مرز آبى در شمال و جنوب است. 
ــور در پيامی به  ــژاد رئيس جمه ــود احمدی ن محم
ــعه دريا محور"  ــای دريايی "توس ــش ارگان ه هماي
ــود  ــت كه باعث می ش ــز ويژگی هايی دانس را حائ
ــتر از دريا  برنامه ريزی برای بهره گيری هر چه بيش
فراهم و افق چشم انداز توسعه كشور با نگاه به دريا 
روشن تر شود. رئيس دولت نهم در بخش ديگری از 
اين پيام، استراتژی دريا محور را سند جبران غفلت 
تاريخي عدم بكارگيري كامل از مزيت هاي موجود 
در دريا توصيف كرد و از كليه دستگاه های مسئول 
كشور خواست تا هرچه سريع تر توسعه دريا محور در 

ابعاد مختلف آن تحقق يابد. 
ــام دكتر  ــن كامل پي ــد مت ــی می آي ــه در پ آنچ
ــط  ــت كه توس ــژاد به جامعه دريايی اس احمدی ن

مديرعامل سازمان بنادر قرائت شد:
ــي ارگان هاي دريايي  هفدهمين همايش هماهنگ
ــعه دريا محور« فرصتي است  كشور با شعار »توس
ــه منظور  ــك برنامه ب ــن ي ــت تدوي ــب جه مناس
ــور و  ــل ارگان هاي دريايي كش ــي و تعام هماهنگ

شروع يك استراتژي جديد، هماهنگ و همگون.
ــتن بيش از  ــور بزرگ ايران با در اختيار داش كش
پنج هزار كيلومتر مرزهاي آبي در شمال و جنوب، 
دسترسي آسان به آ  ب هاي بين المللي، قرار گرفتن 
ــاورت غني ترين مخازن نفت و گاز در عمق  در مج
دريا، مالكيت جزاير متعدد در آب هاي جنوبي، دارا 
ــان دريايي و نيز در اختيار  ــودن ذخاير غني آبزي ب
ــي جهان در  ــن نقاط حيات ــتن راهبردي تري داش
ــود، داراي ويژگي ها  قلمرو آبي تحت حاكميت خ

و مزيت هاي بي شماري است. 
ــن ويژگي ها موجب گرديده تا برنامه ريزي براي  اي

بهره گيري هرچه بيشتر و بهتر از اين نعمت الهي 
ــعه كشور، با نگاه به  ــم انداز توس فراهم و افق چش
ــير دسترسي به هدف  ــود و مس ــن تر ش دريا روش
ــور منطقه در  ــن و ثروتمندترين كش قدرتمندتري

كليه ابعاد آسان تر و سريع تر طي شود. 
ــگري دريايي،  ــل دريايي، گردش صنعت حمل ونق
ــتي، صنايع فراساحل  صنعت ساخت و تعمير كش
ــيالت و صيد آبزيان  ــاخت سكوهاي نفتي، ش و س
دريايي، خدمات دريايي قابل ارائه به هزاران كشتي 
در منطقه، آموزش هاي تخصصي دريايي و حفاظت 
ــت دريايي، تنها نمونه هايي است كه  از محيط زيس
در صورت توجه به آن امكان فعاليت هزاران نفر از 

جوانان اين مرز بوم را فراهم مي آورد. 
ــعه،  ــه پنجم توس ــه برنام ــتانه تهي ــك در آس اين
ــار برنامه ريزان قرار  ــب ترين فرصت در اختي مناس
گرفته است تا با توجه كامل به دريا و اتخاذ راهبرد 
كالن توسعه دريا محور و تدوين سند جامع دريايي 
ــور به منظور بهره گيري مناسب از حوزه هاي  كش
ــران غفلت تاريخي  ــف مرتبط با دريا، به جب مختل
ــاي موجود در  ــل از مزيت ه ــدم بكارگيري كام ع
دريا بپردازيم و كشور را از موهبت هاي اين نعمت 

عظيم خدادادي بهره مند نمائيم.
اين جانب از كليه دستگاه هاي مسئول كشور مي خواهم 
ــخ، در راستاي توسعه ناوگان  با همت بلند و عزم راس
ــطح ايمني  دريايي در ابعاد كمي و كيفي، ارتقاي س
و امنيت دريانوردي، حفاظت از محيط زيست دريايي، 
توسعه همكاري هاي دوجانبه و چندجانبه با كشورهاي 
ــور در مجامع  ــان، ارتقاي جايگاه كش ــه و جه منطق
بين المللي و نيز توسعه هر چه بيشتر آموزش ها، صنايع 
ــا و دريانوردي همت خود را  و خدمات مرتبط با دري
بكار گيرند تا هر چه سريع تر، توسعه دريا محور در ابعاد 

مختلف آن تحقق يابد. 
توفيق همه شما را در دستيابي به اين اهداف در راستاي 
عزت و اقتدار ايران اسالمي از خداوند بزرگ خواستارم.

برنامه ريزي بر مبناي مزيت

هفدهمين همايش هماهنگي ارگان هاي دريايي با تأكيد بر توسعه فرهنگ دريا محور برگزار شد

ابراهيم زارع

جزئیـات راهبـرد کالن بـراي جبـران غفلت 
تاریخـی از اسـتفاده کامـل مزایـاي دریا در 
هفدهمیـن همایـش هماهنگـی ارگان هـاي 

دریایی در زیباکنار انزلی تشریح شد. 
ایـن اسـتراتژي کـه بـه رویکـرد "توسـعه 
حالـی  در  می شـود،  شـناخته  دریا محـور" 
توسـط معاون وزیر راه و مدیرعامل سـازمان 
بنادرودریانـوردي رونمایـی شـد کـه دکتـر 
احمدي نژاد رئیس دولت نهم با ارسـال پیامی 
به نشسـت زیباکنار و جامعه دریایی کشـور، 
آن را فرصت مناسـب و همگـون براي تعامل 
ارگان هـاي دریایی دانسـت و بر تحقق هرچه 

سریع تر آن در ابعاد مختلف تأکید کرد. 
 

فرهنگ خشکی محور
ــي طاهري در  ــا"، دكتر عل ــزارش "بندرودري به گ
ــن همايش هماهنگي  ــم آغاز به كار هفدهمي مراس
ارگان هاي دريايي كشور با بيان اينكه اين استراتژي 
ــال گذشته در شانزدهمين همايش  را اولين بار، س
هماهنگي ارگان هاي دريايي در چابهار مطرح كرده 
ــعه به سمت  ــت، گفت: تمام فكر، تراكم و توس اس
ــواحل شمال و  ــت و س ــور اس پايتخت و مركز كش
ــعه يافتگي بي بهره اند.  ــور تقريباً از توس جنوب كش
ــته بوده كه ما  ــت هايي در گذش رويكردها و سياس
را به سمت خشكي كشانده و از دريا و فعاليت هاي 

مرتبط با آن بي بهره ساخته است. 
ــر مناطق  ــرد كه در اكث ــر راه اضافه ك ــاون وزي مع
ــاورت با آب هاي  ــه در آفريقا يا آمريكا، مج دنيا چ
ــت و شهر ها و  ــعه اس آزاد يكي از عوامل مهم توس
مناطق ساحلي توسعه يافته تر و به لحاظ جمعيت و 
فعاليت متراكم ترند، اما در ايران اين تراكم جمعيت 
ــود، اين مسئله را  ــاحلي ديده نمي ش در نواحي س
ــتفاده از دريا در كشور  ــي از غفلت تاريخي اس ناش
دانست و داليل آن را در سياست پنهان استعماري 
ــول تاريخ بوده  ــت: اين غفلت در ط ــمرد و گف برش

گزارش
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ــت. به طوري  ــه يك يا چند دولت نيس ــوط ب و مرب
ــتعمارگران با استفاده از عدم آگاهي مردم و  كه اس
دولتمردان، فرهنگ خشكي محور و دور نگاه داشتن 
از مجاورت با آب ها را به عنوان يك سياست پنهان 

در دستوركار داشتند. 

حمله به استراتژي دشمن
مديرعامل سازمان بنادرودريانوردي در بخش ديگري 
ــه در برابر  ــتراتژي مقابل ــخنانش، از تدوين اس از س
ــاز استعمارگران در  ــتراتژي مشترك و محدودس اس
دسترسي ملت ها و دولت ها به دريا خبر داد و اظهار 
داشت: براي موفقيت در برنامه ريزي ها بايد استراتژي 
ــعه  ــه اين مهم تنها با توس ــود، ك ــه تدوين ش مقابل
ــه در جهت اجراي  ــت. البت دريا محور امكان پذير اس
ــتراتژي  كشورهاي  ــعه دريا محور و مقابله با اس توس
استعمارگر، الزم است نگر ش ها و قواعد موجود تغيير 

كند و پيش زمينه هاي توسعه فراهم شود. 

اصول سه گانه دریامحوري بر پایه استراتژي فعال 
علي طاهري سپس به سه اصل، تحت عنوان دكترين 
ــعه دريامحور پرداخت و گفت: سياست گذاري  توس
ــا در تمام  ــت درياه ــاس مزي ــزي براس و برنامه ري
ــت جمعيت و فعاليت ها  فعاليت هاي دريايي، هداي
ــواحل و بهبود ساماندهي فضاي كشور  به سمت س
ــمت آمايش سرزمين با محوريت دريا و اقتدار  به س

ــي و حضور توانمند در تمام زمينه ها از اصول  درياي
محقق شدن شعار توسعه دريامحور است. 

وي با بيان اينكه الزم است سازمان بنادرودريانوردي 
ــعه دريامحور  ــتراتژي فعال در زمينه توس نوعي اس
ــال بايد  ــتراتژي فع ــد، اضافه كرد: اس ــته باش داش
ــمت  ــر مبناي آن بتوان به س ــد كه ب ــه باش آن گون
ــل بازدارنده و  ــر عوام ــرد و در براب ــو حركت ك جل
تهديدها سر تسليم فرود نياورد. مديرعامل سازمان 
ــتراتژي  ــوردي در بيان پارامترهاي اس بنادرودريان
ــهم فعلي دريا  ــل "تبيين نقش و س ــه عام فعال س
ــور"، "شناساندن توانمندي ها  در توسعه پايدار كش
و مزيت هاي دريا به اقشار مختلف مردم و مسئوالن 
ــور به سمت مسائل  و هدايت مجموعه مديريت كش
ــند  ــگاه دريا در تحقق س ــي" و "تعيين جاي درياي
چشم انداز 1404 و ارتقاي مهم آن در برنامه پنجم 

توسعه" را برشمرد. 

بنادر به مثابه نقاط توسعه 
ــر طاهري با بيان اينكه چنانچه بنادر به عنوان  دكت
ــطه مزيت هاي  ــوند، به واس ــعه مطرح ش نقاط توس
ــعه و  ــوان مخاطبان توس ــه عن ــان، مي توانند ب آن
استراتژي مدنظر قرار گيرند، تأكيد كرد: اگر تعداد 
كل بنادر كشور را، )كوچك و بزرگ( با كاربردهاي 
ــافري، 348  مختلف تجاري، صنعتي، صيادي و مس
ــادر مي توانند  ــم، تك تك اين بن ــدر برآورد كني بن

ــروع  ــمت هدف موردنظر و ش ــز مهمي به س مراك
توسعه باشند. 

اقدامات حاکمیتی، زمینه ساز توسعه 
ــازمان  ــر راه و مديرعامل س ــاون وزي ــه گفته مع ب
ــيون امور زيربنايي و توليدي  بنادر، ارتباط با كميس
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، حمايت از 
ــكيل فراكسيون دريايي مجلس شوراي اسالمي  تش
و ظرفيت سازي در سواحل و بنادر كشور با حداكثر 

دكتر علي طاهري: سياست گذاري 
و برنامه ري�زي براس�اس مزيت 
درياه�ا در تم�ام فعاليت ه�اي 
و  جمعي�ت  هداي�ت  درياي�ي، 
فعاليت ه�ا به س�مت س�واحل و 
بهبود س�اماندهي فضاي كش�ور 
به س�مت آماي�ش س�رزمين با 
محوريت دري�ا و اقتدار دريايي 
و حضور توانمند در تمام زمينه ها 
از اصول محقق شدن شعار توسعه 

دريامحور است.
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ــامل برنامه هاي زيربنايي علمي و  توان عملياتي ش
ــازمان بنادر در راستاي  اجرايي از جمله اقدامات س

استراتژي فعال بوده است. 
ــه اقدامات حاكميتي  ــر علي طاهري در ادامه ب دكت
ــازي تحقق استراتژي  ــازمان بنادر جهت زمينه س س
ــاره به طرح ملي  ــعه دريامحور پرداخت و با اش توس
  ،)ICZM( مديريت يكپارچه مناطق ساحلي كشور
اهداف اين طرح را ايجاد زمينه براي توسعه اقتصادي 
ــب از نواحي  ــترش استفاده هاي مناس از طريق گس
ــراي بهره برداري  ــاحلي و دريايي، ايجاد زمينه ب س
ــناختي  ــد توان بوم ش ــا در ح ــب از ظرفيت ه مناس
ــدار، ايجاد  ــعه پاي ــدف توس ــاحلي با ه ــه س منطق
هماهنگي در فعاليت هاي دستگاه هاي بخشي و ديگر 
ــت اندركاران نواحي ساحلي دريايي و حفاظت از  دس
ــتي در نواحي ساحلي و  ــت و تنوع زيس محيط زيس
دريايي و جلوگيري از تخريب منابع طبيعي خواند. 

ــازمان بنادرودريانوردي طرح  به گفته مديرعامل س
ــواحل  ــگ و مطالعات مدلينگ س ــي مانيتورين مل
كشور، شبيه سازي رياضي امواج درياهاي جمهوري 
اسالمي ايران، كميته صدور مجوز سازه هاي دريايي 
ــك دريايي را  ــرويس كنترل ترافي ــاحلي و س و س
ــتاي  ــازمان در راس ــر اقدامات حاكميتي س از ديگ
ــود.  ــور قلمداد مي ش ــعه دريامح ــازي توس بسترس
ــرويس كنترل ترافيك  دكتر طاهري در خصوص س
ــت: االن در وضعيتي  ــي )VTS( اظهار داش درياي
ــتيم كه تمام آب هاي تحت حاكميت كشور در  هس
ــت و تردد كليه كشتي ها، مانيتور  كنترل دقيق اس
ــود. به طوري كه اين سيستم قابليت پوشش  مي ش
ــا قابليت  ــر ب ــق موردنظ ــي مناط راداري و مخابرات
ــاع يك متر با  ــازي اهداف كوچك به ارتف آشكارس
سطح مقطع راداري شش مترمربعي تا برد 8 مايل 
ــطح مقطع راداري  ــداف بزرگ تر با س دريايي و اه
ــرايط  300 مترمربعي تا برد 20 مايل دريايي در ش

جوي مختلف را دارد. 
ــر اينكه بهترين  ــري در پايان با تأكيد ب دكتر طاه
ــاختن آن است، افزود: الزم  راه پيش بيني آينده، س
ــبت به دريا عوض كنيم و با  ــت ديد خود را نس اس
ــش فراوان به آهنگ رشد و شكوفايي  سعي و كوش

دست يابيم. 

دكتر علي طاهري: الزم اس�ت ديد 
خود را نسبت به دريا عوض كنيم و با 
سعي و كوشش فراوان به آهنگ رشد 

و شكوفايي دست يابيم.

اگر محيط زيست دريايي و ايمني قربانيان بحران هاي اخير باشند

همه ما بازنده خواهيم بود
متن کامل پیام دبیرکل آیمو به همایش ارگان هاي دریایی

معاون محترم وزير راه و ترابري و مديرعامل سازمان بنادرودريانوردي، اعضاي پارلمان و كاركنان شركت ها 
و ارگان هاي دريانوردي، خانم ها و آقايان، مراتب خرسندي خود را از اين همايش برجسته ملي ارگان هاي 

دريايي، كه ساليانه در كشورتان، جمهوري اسالمي ايران، برگزار مي شود، ابراز مي دارم.
ــته به ديدگاه فرد به زندگي، مي توان تلقي خوش آيند يا  ــيد(، بس از اصطالح قديمي )عاقبت به خير باش
ناخوش آيند داشت. به ندرت زماني جذاب تر از امروز مي توان يافت كه دنيا در آن با مشكالت پيچيده و به 
هم پيوسته اي چون: تهيه غذا، حفاظت از محيط زيست، بازسازي زيرساخت هاي مالي كه سعادت ما به آن 

وابسته است، مواجه بوده باشد. 
ــته، در همين موقع پيش بيني كند كه چشم انداز مالي 2008 اين گونه  ــي مي توانست سال گذش چه كس
وخيم بشود؟ بحران مالي و اعتباري به وجود آمده كه فعاًل سراسر جهان را فراگرفته، اكثر مردم را تحت 
ــتيراني نيز از  تأثير قرار داده و تنها معدودي از آن ها، اگر بتوانند، از پيامدهاي آن ايمن خواهند بود. كش
اين بحران ضربه خورد و ركود در اين بازار نيز آشكار شده است. به نظر مي رسد كه اقتصاد جهاني تا قبل 

از رسيدن به دوران شكوفايي يا احيا مواجهه با شرايط بحراني اجتناب ناپذير باشد. 
بنابراين،  متقضي است كه در هفدهمين همايش ارگان هاي دريايي كشور، بر روي مديريت منابع، در دريا، 
بنادر، سواحل يا خدمات پشتيباني تمركز كنيد. هنگامي كه منابع كمياب مي شوند، اهميت مديريت مؤثر 
آن ها بيشتر مي  شود. شما در اين همايش راجع به چالش هاي متنوعي بحث مي كنيد و مطمئناً سالي پر 
از چالش نه تنها براي جامعه دريايي ايران بلكه براي كل جهان در پيش رو است. جداي از تأثير عالم گير 
ــتيراني مجبور خواهد بود كه با مسائل مربوط به خودش برخورد نموده  وضعيت مالي جهان، جامعه كش
و راه هاي تبديل چالش ها به فرصت ها را پيدا كند. حداقل در بين اين راهكارها، به دنبال اين خواهد بود 
كه چه طور مي تواند كمك مثبت و معنادار را به مقابله با تغييرات آب و هوايي ناشي از گرم شدن زمين 
بنمايد و بر كمبود پيش بيني شده نيروي انساني مناسب و مجرب جهت مديريت ناوگان تجاري جهاني 

غلبه نمايد. 
اين ها از جمله مسائل بسياري هستند كه آيمو هم به عنوان سازماني با وظيفه ايجاد و ارتقاي چارچوب 
ــتيراني به عنوان يك جزء سازنده امن، ايمن و كارآمد و دوست دار  ــئول شكوفايي كش قانون گذاري و مس
محيط زيست در بدنه زيرساخت حمل ونقل جهاني به آن مي پردازد. از جمهوري اسالمي ايران كه از زمان 
ــي كه در فعاليت هاي آيمو داشته،  ــدن آيمو، در 1958، به عضويت آن درآمد و به خاطر نقش عملياتي ش
تشكر مي كنم و مطمئنم كه به همكاري و كمك مثبت و ارزشمند خود، به تالش هاي بين المللي كه در 

راستاي تحقق اهداف سازمان )آيمو( صورت مي گيرد، ادامه خواهد داد. 
ــفته، باعث  ــما در اين همايش آرزوي موفقيت نموده و اميدوارم كه اين زمانه آش در پايان، براي همه ش
ــود. اگر ايمني و محيط زيست دريايي قربانيان  ــدن تالش براي ارتقاي كيفيت كشتيراني نش كم رنگ ش
ــن معتقدم آن هايي كه قصد  ــده خواهيم بود. حتي باالتر از آن، م ــند، همه ما بازن ــاي اخير باش بحران ه
ــان را دارند، از اين بحران  ــتانداردها را دارند و آن هايي كه قصد ارائه كيفيت به مشتريانش پايبندي به اس

سربلند بيرون آمده و عاقبت به خيري براي آن ها اجتناب ناپذير خواهد بود. 

اولویت هاى یکساله جامعه دریایى 
نگاهى به قطعنامه  هفدهم 

ــاله جامعه دريايی كشور با  ــت يك س ــند فرادس س
ــعه ای،  ــد بر تأمين منابع مالی پروژه های توس تأكي
ــازی  ــعه دريامحور، فعال س ــتراتژی توس تدوين اس
ــيس مجمع  ــاعه فرهنگ دريايی و تأس ــه اش كميت
توسعه دريامحور با هدف تغيير برنامه های راهبردی 

خشكی به دريا صادر شد.
ــه گزارش خبرنگار بندرودريا، قطعنامه هفدهمين  ب
ــه توافق و  ــای دريايی در حالی ب ــش ارگان ه هماي
تصويب سازمان ها و شركت های دولتی و غيردولتی 

ــيد كه اين  ــن گردهمايی دو روزه رس حاضر در اي
ــتی مبتنی بر سند چشم انداز 1404 و  سند باالدس
قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسالمی ايران 
ــور  ــنهادی جامعه دريايی كش ــای پيش و اولويت ه

است. 
ــوارد گفته  ــه جز م ــش هفدهم ب ــه هماي قطعنام
ــه در 17بند  ــت ك ــده، حاوی نكات ديگری اس ش
ــه طوری كه  ــيده ب ــه امضای مديران دريايی رس ب
ــی از شناورها،  اجرای مقررات و كنترل آلودگی ناش
ــده از پرداخت  ــتی های خريداری ش ــت كش معافي
ــازنده با  ــود بازرگانی، تعامل س حقوق گمركی و س
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ــوراي اسالمي، لزوم  ــيون دريايی مجلس ش فراكس
ــت بنادر  ــه دريايی ايران با محوري ــكيل خوش تش
ــل  ــتيرانی، توجه به مفهوم بنادر نس و خطوط كش
ــادر و تأكيد بر  ــن در بن ــوم و عوامل ارزش آفري س
ــط كليه ارگان های  ــازهای دريايی توس ساخت وس
ــور از اهم مصوبات گردهمايی زيباكنار  دريايی كش
ــت. آنچه در پی می آيد، اولويت های جامعه  بوده اس

دريايی كشور طی يك سال آينده است:
1- با عنايت به تشديد و پيش بينی استمرار بحران 
ــال 1388 و به منظور  ــادی جهان در طول س اقتص
ــور با  حمايت از كليه ذی نفعان جامعه دريايی كش
ــته پيشنهادی ويژه در  ــتفاده از يك بس رويكرد اس
ــن چالش و با  ــه جانبه اي ــل و فصل هم ــت ح جه
ــد بر ضرورت مديريت صحيح و بهره برداری از  تأكي
ــروه ويژه ای در  ــور، كارگ نقاط قوت موجود در كش
دبيرخانه هماهنگی ارگان های دريايی كشور مركب 
ــای اصلی دريايی با دعوت از  از نمايندگان ارگان ه
ــئولين و نمايندگان ساير مراجع ذی ربط جهت  مس
ــری الزم تا  ــذ تصميمات و پيگي ــزی و اخ برنامه ري

تحقق با اولويت موارد ذيل تشكيل گردد.
ــبرد  1-1- تأمين منابع مالی مورد نياز جهت پيش
ــركت های جامعه دريايی از  پروژه های توسعه ای ش

طريق بانك ها و مؤسسات مالی خارجی.
ــع ذی صالح و  ــه مراج ــوع ب ــكاس موض 2-1- انع
ــتفاده از منابع مالی داخلی  پيگيری آن مبنی بر اس
ــت های دولت تا  ــا جايگزين در چارچوب سياس و ي

دستيابی به نتايج عملی.
3-1- اتخاذ تمهيدات الزم جهت ترغيب و تشويق 
ــل محموالت  ــرای حم ــی ب ــان كاالی ايران صاحب
ــط شركت های داخلی اعم  صادراتی و وارداتی توس

از خصوصی و عمومی.
ــا توجه به فرصت های  ــاد صنايع جديد ب 4-1- ايج

پيش آمده مانند اسكراپ يارد و...
و  ــوارض  ع ــانه  كارشناس ــدد  مج ــی  بررس  -1-5

هزينه های بندری.
6-1- توسعه ترانزيت و ترانشيپمنت از كشور.

ــازنده  ــدی كارگاه های تعميراتی و س 7-1- بهره من
ــاير اقالم مصرفی  قطعات، ملزومات، تجهيزات و س
صنايع دريايی ايران از يارانه های خاص دولتی و يا 

صندوق های ذی ربط. 
ــه تحوالت  ــا توجه ب ــور ب ــه دريايی كش 2- جامع
گسترده و عظيم در سطح جهان و افزايش مستمر 
ــرورت آمادگی  ــهم دريا از مبادالت جهانی و ض س
ــويی جامعه  ــرای هماهنگی و همس ــه جانبه ب هم
ــی مقابله  ــن تحوالت و آمادگ ــور با اي دريايی كش
ــن امر را  ــع پيش روی، مهم تري ــكالت و موان با مش
ــتر در  ــری و هماهنگی هر چه بيش ــای همفك ارتق
ــای دريايی  ــجام بين ارگان ه ــا و انس برنامه ريزی ه
ــته و ضمن تأكيد بر ضرورت همسويی بخش  دانس
ــاير بخش های مرتبط بر ارتقای  دريايی كشور و س
سطح كيفی و كمی دبيرخانه هماهنگی ارگان های 
ــر و تجميع كننده  ــور به عنوان اتاق فك دريايی كش
ــور در  ــه دريايی كش ــای جامع ــرات و ديدگاه ه نظ
ــعه دريا محور جهت برنامه  ــتراتژی توس تدوين اس

پنجم توسعه كشور تأكيد می نمايد. 
ــر اهميت نقش و جايگاه ويژه نيروی  3- با تأكيد ب
ــعه دريايی و با تقدير از  ــانی متخصص در توس انس
ــعه منابع انسانی، دبيرخانه هماهنگی  كارگروه توس
ــور جهت حل و فصل نسبی  ارگان های دريايی كش
ــروه فوق  ــش، از كارگ ــن بخ ــترده اي ــائل گس مس
ــل را مورد پيگيری  ــت می گردد، موارد ذي درخواس

و حل و فصل نهايی قرار دهد.
1-3- تمديد مدت و افزايش سهميه اختصاصی در 
چارچوب ماده 9 قانون نظام وظيفه مبتنی بر جذب 
و بكارگيری فارغ التحصيالن دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزشی به جای دوره خدمت سربازی.
2-3- توسعه و تقويت نظام آموزشی دريانوردی در 

مقاطع متوسطه و كاردانی و ارتقای كيفی آن. 

ــی و وزارت آموزش  ــل بين بخش درياي 3-3- تعام
و پرورش.

ــت كامل كاركنان دريانورد از پرداخت  4-3- معافي
ماليات حقوق.

ــوزش و تربيت  ــه هزينه های آم ــن كلي 5-3- تأمي
دريانوردان ايرانی توسط دولت.

 STCW 6-3- پذيرش چارچوب های كنوانسيون
توسط كميته علوم  و فنون دريايی وزارت علوم )در 

قالب دوره های كارشناسی(.
ــه مقاوله نامه  ــاق ب ــت الح ــرورت و فوري 7-3- ض

يكپارچه كار دريانوردی 2006.
8-3- شناسايی و امكان سنجی كار در خشكی برای 
دريانوردانی كه بيش از 15 سال سابقه فعاليت دارند.

ــازمان  س ــی  مال ــت  حماي ــنجی  امكان س  -3-9
بنادرودريانوردی در ارائه طرح های آموزشی دريايی 

و بندری توسط بخش خصوصی.
ــاعه فرهنگ  ــعه و اش 4- با عنايت به ضرورت توس
ــور از دبيرخانه هماهنگی ارگان های  دريايی در كش
ــور درخواست می گردد ضمن پذيرفتن  دريايی كش
ــور  ــاعه فرهنگ دريايی كش ــئوليت كميته اش مس
ــازمان بنادرودريانوردی، فعال سازی  ــتقر در س مس
ــاركت جامعه  ــه را با جلب همكاری و مش آن كميت
ــته به آن  ــور و حمايت از صنايع وابس ــی كش درياي
ــاذ تدابير  ــگ عمومی و اتخ ــطح فرهن و ارتقای س
مناسب جهت گسترش مناسبات و موافقت نامه های 

منطقه ای و بين المللی به عمل آورد.
ــاحل و قلمرو  ــه هزاران كيلومتر س ــا عنايت ب 5- ب
ــيع آب های تحت حاكميت در شمال و جنوب  وس
ــكل گيری جايگاه شايسته دريا در  كشور و عدم ش
ــور و با توجه به غفلت تاريخی  ــد و توسعه كش رش
ــرورت تغيير  ــته و ض ــده گذش در طول چندين س
ــكی  به دريا در جهت  ــای راهبردی از خش برنامه ه
سرعت بخشيدن به تحقق چشم انداز 1404 و پس 
از آن تبديل ايران به قدرت اول منطقه از دبيرخانه 
ــود با  ــته می ش هماهنگی ارگان های دريايی خواس
ــاركت كليه ذی نفعان، مجمع توسعه دريامحور  مش

را تأسيس و اجرايی نمايد.
ــيت های زيست محيطی دريای  6- با نگرش حساس
ــارس و دريای عمان به منظور كاهش  خزر، خليج ف
ــكی و  ــی از منابع آالينده در خش آلودگی های ناش
ــرورت اقدام عاجل  ــا و همچنين با توجه به ض دري
ــكالت  ملی و منطقه ای به منظور مرتفع نمودن مش
ــتيابی به  ــای مذكور و دس ــت محيطی درياه زيس

توسعه پايدار زيست محيطی مقرر گرديد. 
ــررات و كنترل  ــر اجرای مق ــارت مؤثر ب 1-6- نظ

آلودگی ناشی از شناورها.
ــات دريافت آب توازن در  ــترش تأسيس 2-6- گس

بنادر كشور.
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ــات دريافت و  ــزات و تأسيس ــای تجهي 3-6- ارتق
پردازش مواد زائد ناشی از كشتی ها در بنادر.

4-6- تهيه بانك اطالعاتی جغرافيايی منابع آالينده 
محيط زيست ساحلی.

ــررات ملی  ــن و مق ــری قواني ــه و بازنگ 5-6- تهي
مرتبط.

ــه ای و  ــی، منطق ــای مل ــای همكاری ه 6-6- ارتق
بين المللی.

ــی و اقتصادی  ــت اجتماع ــت به اهمي ــا عناي 7- ب
ــی آبزيان،  با  ــع درياي ــدار از مناب ــرداری پاي بهره ب
ــيالت و آبزيان،  ــی و همكاری كارگروه ش هماهنگ
ترتيباتی اتخاذ گردد تا صنايع ساحلی و فراساحلی 
ــب تغيير در  ــه نوعی موج ــان بعضاً ب ــه فعاليتش ك
ــبت به جبران و  ــتم دريايی می گردد، نس اكوسيس

بازسازی ذخاير و زيستگاه ها اقدام نمايند.
ــور از دولت و مجلس  ــی كش ــای درياي 8- ارگان ه
ــت تا به منظور توسعه صنعت  ــتار اس محترم خواس
ــرمايه گذاران  ــذب س ــور و ج ــتی داری در كش كش
ــر و همچنين در جهت  ــش خصوصی در اين ام بخ
ــران در پهنه  ــالمی اي ــای اقتدار جمهوری اس ارتق
ــاز  ــتی های نوس درياها، معافيت مالياتی برای كش
ــال با  ــده برای مدت 10 الی 15 س و خريداری ش
توجه به قانون مالياتی سابق مصوب نمايد از سويی 
ــده  ــه قانون گمركی كه تجديد نظر ش ــا عنايت ب ب
ــتاريم  ــاده جهت ارائه به مجلس محترم خواس و آم
ــتيابی به دورنمای سال 1404 موارد  به منظور دس
مشروحه زير را در اين قانون منظور نموده و موكول 

به آيين نامه دولتی ننمايد. 
ــده از  ــداری ش ــتی های خري ــت كش 1-8- معافي

پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی.
ــين آالت مورد  2-8- معافيت قطعات يدكی و ماش
نياز جهت بهره برداری و تعمير و نگهداری در داخل 

كشتی و بدون انجام تشريفات گمركی.
9- تصويب دستورالعمل قانون توسعه صنايع دريايی 
و فعال شدن صندوق توسعه صنايع با تعيين هيئت 
ــره و تكميل بودجه صندوق به منظور پرداخت  مدي
ــناور و سرمايه گذاران در  وام به متقاضيان خريد ش
اين امر در راستای توسعه دريا محور و اجرايی شدن 

ــع دريايی به منظور  ــعه و حمايت صناي قانون توس
ــت اندركار  ــركت های دس بهره مندی كارگاه ها و ش
ــاحلی و  ــناورهای س خدمات دريايی و تعميرات ش
كشتی های اقيانوس پيما، امكان تأمين 40 درصد از 
ــرمايه آن ها از محل صندوق توسعه و حمايت از  س
ــی فراهم آيد و دبيرخانه تا اخذ نتيجه  صنايع درياي

مؤثر در اين خصوص اقدام و پيگيری نمايد. 
ــطح مديريت  ــا عنايت به ضرورت ارتقای س 10- ب
ــور در جهت تغيير نگاه مديران ارشد از  دريايی كش
خشكی به دريا، از دبيرخانه خواسته می شود موارد 

ذيل را پيگيری و اجرايی نمايد.
1-10- پيگيری تشكيل كارگروه توسعه دريامحور 

در هيئت دولت.
ــی  ــيون درياي ــا فراكس ــازنده ب ــل س 2-10- تعام

نمايندگان مجلس شورای اسالمی.
ــازنده بين قوه قضاييه با  3-10- ارتباط پايدار و س

ارگان های دريايی كشور. 
4-10- تدوين دكترين توسعه دريامحور.

ــی،  ــل فن ــنجی كام ــع و نيازس ــه جام 11- مطالع
اقتصادی، اجتماعی، علمی درياهای پيرامونی جهت 
ــت  ــناور موردنياز و درخواس تعيين نوع و تعداد ش
ــهيالت بلندمدت  ــت محترم برای اعطای تس از دول
ــازی ناوگان حمل و نقل دريايی  جهت توسعه و نوس
ــن منابع مالی  ــط كارگروه تأمي ــافر توس بار و مس

دبيرخانه هماهنگی ارگان های دريايی كشور. 
ــوخت نيمه يارانه ای توسط  12- پيگيری تحويل س
ــناورهای دبيرخانه هماهنگی  ــروه راهبری ش كارگ
ــش  ــركت پخ از ش ــور  ــی كش ــای درياي ارگان ه
ــه از بنادر  ــناورهايی ك ــای نفتی برای ش فرآورده ه
ــيه جنوبی  خليج فارس و دريای عمان به بنادر حاش
ــس از انجام صادرات خدمات برای  تردد نموده و پ
حمل بار به بندر ديگری در حاشيه جنوبی به ايران 

مراجعت می نمايند. 
13- به منظور ارتقای توان رقابت پذيری فعاليت های 
ــاركت ارگان های  ــل و مش ــش تعام ــی، افزاي درياي
دريايی و همچنين استفاده بهينه از تمامی منابع و 
ــرمايه های دريايی كشور، بر لزوم تشكيل خوشه  س
دريايی ايران با محوريت بنادر و خطوط كشتيرانی 

تأكيد و مقرر گرديد. كار گروه امور بندری دبيرخانه 
مسئوليت مطالعه، امكان سنجی و تدوين راهكارهای 
ــی را در يكی از بنادر  ــه  درياي اجرايی، ايجاد خوش
ــتفاده از توان مشاوره بخش خصوصی  ــور با اس كش
ــی ارگان های دريايی  و همكاری و هماهنگی تمام
تهيه و ظرف مدت شش ماه به دبيرخانه هماهنگی 

ارگان های دريايی كشور ارائه نمايد. 
ــوم و عوامل  ــل س ــه به مفهوم بنادر نس 14- توج
ارزش آفرين در بنادر برای فراهم ساختن زمينه های 
توسعه حمل و  نقل، توليد و توزيع در آنها به عنوان 
ــتفاده مؤثر و هماهنگ  ــعه تجارت، با اس ابزار توس
ــريان هاي جاده ای و ريلی  ــای بنادر، ش از ظرفيت ه
ــع كاالهای داخلی و  ــور برای بهبود نظام توزي كش
ارتقای جايگاه جمهوری اسالمی ايران برای توسعه 
ــهم مؤثر از بازارهای منطقه ای به ويژه در  كسب س
ــيپ كاال و كانتينر با بكارگيری  امر ترانزيت و ترانش
ــب حمايتی از سوی وزارت راه  ــازوكارهای مناس س
ــژه و آزاد بندری با  ــری، گمرك و مناطق وي و تراب
ــه در قانون و مقررات  ــت ويژه به اصالحاتی ك عناي

گمركی در پيش رو قرار دارد.
ــگاه  ــل جاي ــردی تبدي ــه راهب ــن برنام 15- تدوي
ــی به  ــش دولت ــی بخ ــرتی- حاكميت ــی مباش فعل
ــی( در تعامل با  ــی- نظارتی و حاكميت نقش)هدايت
ــی و حمايت از واگذاری فعاليت های  بخش خصوص
ــش خصوصی با توجه به  ــای دريايی به بخ ارگان ه
ــم انداز و اصل  ــند چش منطق روز بازار متناظر با س
ــن و انعقاد قراردادهای  ــی در تدوي 44 قانون اساس

فی ما بين بخش های دولتی و خصوصی. 
ــرح وظايف  ــد بر اجرای كامل بند 22 ش 16- تأكي
ــوردی در  ــادر و دريان ــازمان بن ــئوليت های س مس
ــات دريايی توسط كليه  ــاز تأسيس مورد ساخت و س

ارگان های دريايی كشور. 
ــی  ــه هماهنگ ــری دبيرخان ــر پيگي ــد ب 17- تأكي
ــورد مفاد باقيمانده  ــور در م ارگان های دريايی كش
ــات  ــای قبلی و برگزاری جلس ــه همايش ه قطعنام
ــد دريايی كشور و  ــورای عالی مديران ارش منظم ش
ــت از ارگان های دريايی و ساير متعاملين  درخواس
ــاير مراجع ذی ربط به منظور همكاری  دريايی و س
ــن مورد و تعيين زمان،  ــاعدت های الزم در اي و مس
ــوع همايش هجدهم ارگان های  مكان و اعالم موض

دريايی كشور. ■

تصحیح
ــماره  ــدرج در ماهنامه فروردين ماه 1388، ش گزارش من
ــای علی اكبر  ــوان ده فرمان IMO آق ــت عن 22 ، تح
مرزبان نماينده دائم سازمان بنادرودريانوردی در آيمو 

می باشد.
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عرضه يا تقاضا
به احترام برگزاري هفدهمين همايش هماهنگي ارگان هاي دريايي كشور

حميد ودادي

تقاضاهـا چه موارد و مصادیقی را تشـکیل 
می دهند؟

ــته از زمينه هاي  طبعاً، تقاضا ها مي توانند برخاس
ــي تقاضاها در  ــه طور كل ــند، اما ب متنوعي باش
ــور به  ــوب فعاليت ارگان هاي دريايي كش چارچ

عناصر زير تقسيم مي شوند. 
انواع تقاضاها:

1. پوسته و پي دار )جاري(
2. اقتضايي و موردي )متغير(

3. راهبردي )آينده گرا(
4. بنيادي و توسعه اي )ثابت(

مثال ها و مصداق ها
1) تقاضاهاي پیوسته و پی دار (جاري)

ما دسـت آوردهاي شـگرف علم و دانش را بیش از آنکه مدیون مشـاهده باشیم، مدیون تفکر خود 
هستیم. به عبارتی دیگر، مشاهدات نیز براساس رابطه سنجی علت و معلولی، که کاري فکري است 

به نتیجه می رسد. 
تفکر، فرایندي عرضه کننده اسـت و به دنبال طرح یک مسـئله که از سیسـتم تفکر انسانی تقاضا 
می شود تا آن را حل کند، اتفاق می افتد. عرضه و تقاضا، نه فقط محدود به حوزه اقتصاد که مبحثی 
فرهنگـی نیز می باشـد، به عبارتی عرضه و تقاضـا قاعده اي نظري با ماهیتـی رفتارگرا براي ایجاد 

تعادل در مناسبات و تعامالت زندگی اجتماعی، شخصی و حرفه اي است. 
چنانچـه اجتماع ارگان هاي دریایی کشـور را به مثابه یک محور فکري و یـا یک جریان براي البی 
و تبادل نظـر تلقی کنیـم، از آن چه می خواهیم (نوع و کیفیت و چیسـتی تقاضا) و این نهاد درباره 
خواسـت مـا، چه فعلی را برمی گزیند (عرضـه) و در این تعامل و برقراري رابطـه، چقدر از عرضه و 

تقاضاي ما را پوشش می دهد و چقدر از جمله مسائل پیش روي ما را تشکیل می دهند. 
به نظر می رسـد چنانچه این رویه تحلیل را به انگیزه اي براي دسترسـی به انتظار موردنظر جامعه 
هدف (ارگان هاي دریایی کشـور) تلقی کنیم، بهتر قادر خواهیم شـد تا با کارآمدي بیشتري از این 

توانمندي در اختیار، بهره گیریم. 

مقاله
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ــده در زمينه  ــور عم ــا، به ط ــوع از تقاضاه ــن ن اي
ــكل و ماهيت  ــتند كه به لحاظ ش موضوع هايي هس
ــه  ــته و پي دار و به صورت جاري هميش خود پيوس
ــه خاطر نوع  ــت كه ب ــند. ممكن اس مطرح مي باش
فعاليت ارگان ها و يا جريان هاي تكاملي و توسعه اي 
ــكل اين نوع از  ــاي دريايي، در ش ــت ارگان ه فعالي
ــا در بُعد ماهيتي،  ــود ام ــا، تغييري داده ش تقاضاه

همان جوهره هميشگي را دربر دارند. 
موضوع هايي همچون استخدام منابع انساني، ماليات، 
بيمه، مسائل مبتال به حمل ونقل دريايي )مثل امور 
ــي، عوارض(،   ــت درياي گمركي، پرچم، محيط زيس
ــوق و قوانين ملي و بين المللي و تعامالت كاري  حق
ــو  ــازمان ها با يكديگر از يك س ــه اي ميان س و حرف
ــاي دولتي و  ــل و همكاري بخش ه ــه مانند تعام )ب
ــركت هاي  ــاي دريايي، ش ــي در فعاليت ه خصوص
ــركت هاي صنعتي فعال در زمينه  كشتي راني با ش
ــازي( و يا بين سازمان ها با مراجع وزارتي  كشتي س
ــازمان  ــور س )به مانند تعامل با مرجع دريايي كش
بنادرودريانوردي و يا با وزارت صنايع و معادن،  امور 
اقتصادي و دارايي،  محيط زيست و...( از سوي ديگر، 

اين دسته از تقاضاها را تشكيل مي دهند. 
2) تقاضاهاي اقتضایی و موردي (متغیر)

ــه مصاديقي اقتضايي  ــوع از تقاضاها، از جمل اين ن
ــي از نوع فعاليت،  ــتند كه در تابعيت و موردي هس
ــطح فعاليت، تغيير در فعاليت، زمان،  شرايط كار  س
ــي، وضعيت اقتصاد  ــرايط كار بين الملل ــي، ش داخل
ــل دريايي، تغيير در  بين المللي در بخش حمل ونق
ــت، تغيير جهت بازارها،  الگوهاي حمل ونقلي، رقاب
ــعه بنادر و... خود را نشان مي دهند. به عنوان  توس
مثال و نمونه عيني مي توان به شرايط ركود اقتصاد 
ــرد كه به  ــاره ك ــي در وضعيت حاضر اش بين الملل
ــر حمل ونقل و خاصه  ــا اثرگذاري ب ــور طبيعي ب ط
ــاي ويژه اي را براي اتخاذ  حمل ونقل دريايي،  تقاض
ــاي مؤثر، پيش روي  ــت ها و انتخاب راهكاره سياس
ــركت هاي حمل ونقل دريايي داخلي و منطقه اي  ش
قرار مي دهد. اين شركت ها و مؤسسه ها، تقاضا دارند 
ــور، با  تا همايش هماهنگي ارگان هاي دريايي كش
توجه به مسائل قابل پيش بيني مبتال به، طي بحث 
 و گفت وگو،  به پرسش هاي خود دسترسي يابند و به 
وجه "هماهنگ" استراتژي "هم بسته" و "هم عرض" 

و "هم پوشان" اتخاذ كنند. 
ــاي اقتضايي  ــن نوع از تقاضاه ــه ي ديگر اي از جمل
ــائل  ــالش براي حل مس ــوان بر ت ــوردي مي ت و م
ــائلي  ــاي دريايي تأكيد كرد. مس ــترك ارگان ه مش
ــي كوتاه مدت )بين يك تا 12  كه در بازه هاي زمان
ــاه( و يا ميان مدت )بين 12 ماه الي 36 ماه( بين  م
ــوص تعامالت كاري و  ــاي دريايي در خص ارگان ه
ــه وجود مي آيد. طبعاً چنين  حرفه اي و تخصصي ب

ــوارد و موضوع پيش  ــب م ــوارد اقتضايي برحس م
ــتند تا به عنوان يك  ــد اما حائز اهميت هس مي  آين
ــه و طبقه بندي شده  نياز )تقاضا( و به صورت كالس
مطرح شوند و پاسخ و راه حل ارائه شده )آن چه كه 
از سوي نهاد همايش عرضه مي شود( با استنادها و 
ــانه و مديريتي، مبادرت به  تشخيص هاي كارشناس
ــابه ديگر را  ــه راه حلي جامع نمايد تا موارد مش ارائ

نيز پوشش دهد. 
همايش دوم كه در روزهاي اول الي سوم خرداد ماه 
ــركت ملي  ــره خارك )به ميزباني ش 1369 در جزي
نفت ايران( برگزار شد اختصاص به بررسي موضوع 
تالش براي حل مسائل مشترك ارگان هاي دريايي 
ــت و به وجه منطقي قصد آن داشت تا  ــور داش كش
ــي از موضوع ها(، كه جوهر اصلي  بر هماهنگي )يك

برگزاري اين همايش بر آن استوار است، بپردازد. 
3) تقاضاهاي راهبردي (آینده گرا)

اين دسته از تقاضاها، براساس فرايند اتخاذ تصميم 
براي وضع برنامه هاي استراتژيك )راهبردي( طرح 
مي شود و انتظار است تا آنچه از حلقه هاي ارتباطي 
ــركت ها، ارگان ها، نهادهاي  ــد كه بين ش اين فراين
دريايي كشور و ساير سازمان هاي اثرگذار )گمرك، 
ــر فعاليت هاي دريايي، به  ــا، بيمه، صنايع( ب بانك ه
ــود، از طريق  ــئله و مشكل مطرح مي ش عنوان مس
ــن  ــتوانه گرفت ــه پش ــي و ب ــر و هماهنگ تبادل نظ

تصميم هاي كالن مديريتي حل وفصل مي شود.
ــه اي از جمله ي اين نوع تقاضا را مي توان براي  نمون
ــي چون: اتخاذ تصميم براي برخورداري  موضوع هاي
ــور دريا )موضوع كليدي و  ــعه بر مح از جريان توس
ــعه اقتصادي-  ــوري همايش هفدهم( و يا توس مح
ــايه هماهنگي و  ــا در س ــه درياه ــي در پهن سياس
ــوع كليدي و محوري همايش نهم(  همكاري )موض

جستجو كرد. 
4) تقاضاهاي بنیادي و توسعه اي (ثابت)

ــه فرايندهاي  ــق ب ــا متعل ــته از تقاضاه ــن دس اي
ــت. به عبارتي اگر فرايند قبل  درون مجموعه اي اس
ــرا(، در ارتباط با  ــاي راهبردي- آينده گ از )تقاضاه
ــد،  ــازمان ها مطرح مي ش تقاضاهايي بود كه بين س
ــعه اي(، نوعي  اين فرايند )تقاضاهاي بنيادي و توس
از تقاضا را مطرح مي دارد كه به وسيله يك سازمان 

)ارگان دريايي( ارائه مي شود. 
ــتار  ــي، خواس ــك ارگان درياي ــد، ي ــن فراين در اي
ــعه  ــترش بنيادين و توس ــع برنامه اي براي گس وض
ــن زمينه،  ــت و در اي ــود اس ــه اي خ درون مجموع
ــه معمولي اداري،  ــته كه با مراجع تقاضاهايي داش
ــه رفع آن  ــده ك ــاي ويژه اي مواجه ش ــا چالش ه ب
ــيدگي "فرامراجعه هاي  ــا، نيازمند يك رس چالش ه
ــق هماهنگي  ــه از طري ــت ك ــي اداري" اس معمول
درون مجموعه اي و در حضور عناصر مرتبط )مرجع 

ــازمان بنادرودريانوردي و ديگر  ــور- س دريايي كش
ــد.  ــوع، حل و فصل خواهد ش ــازمان ها( با موض س
ــت به رفع  ــن نوع از تقاضاها، بازگش ــه عبارتي، اي ب
ــازمان، در مسير توسعه  چالش هايي دارد كه يك س
ــده و انتظار دارد تا از طريق  خود با آن ها مواجه ش
ــر تصميمات  ــي )چنانچه بر اث ــيرهاي مديريت مس
ــكل رو به رو شده باشد( يا از طريق  مديريتي با مش
ــر تبعات و  ــي )چنانچه بر اث ــيرهاي كارشناس مس
رويكردهاي استنباطي و برداشت از قانون با مشكل 

روبه رو شده باشد( رفع مانع شود. 

نقش همایش براي طرح تقاضاها و رسـیدگی 
به آن ها،  چیست؟

ــد كه  ــر دارن ــگان اتفاق نظ ــوص،  هم ــن خص در اي
ــت وجودي  ــن عل ــور و كانوني تري ــن مح اصلي تري
ــت. اين  ــه هماهنگي آن اس ــا وج ــش، همان هماي
ــيع دامنه و ماهيتي محتوايي است كه  مفهومي وس
ــياري از  ــاً تداوم اين همايش نيز )در كنار بس اساس

علل ديگر( به آن وابسته است. 
ــه عنوان  ــاي دريايي، ب ــت كه ارگان ه ــن اس روش
ــت  فعالي ــوزه  ــه در ح ــتند ك ــازمان هايي هس س
ــازمان هاي ديگري فعاليت مي كنند. اين چرخه،  س
ــته فعال است  ــت كه به صورت پيوس چرخه اي اس
ــه  و بنابراين، وجه هماهنگي آورنده همايش، هميش

مورد تأكيد ارگان هاي دريايي است. 
ــه  ــي پويا، هميش ــه صورت ــي ب ــاي درياي ارگان ه
ــن خود با  ــائل بنيادي ــادل مس ــه اي از تب در چرخ
ــي، گمركي،  ــازمان هاي هم عرض، نهادهاي مال س
بيمه اي، قانون گذاري )قوه مقننه(، صنعتي )وزارت 
ــتي(، قضايي )قوه  ــازندگان كش صنايع و معادن، س
ــوه مجريه(  ــي )ق ــت هاي اجراي ــه( و سياس قضايي
هستند و بنابراين نياز دارند تا در چارچوب اقدامات 
كارشناسي دبيرخانه همايش هماهنگي ارگان هاي 
دريايي كشور، مسائل  شان جمع بندي، طبقه بندي، 
ــي،  ره گيري و با ارجاع به مراكز مرتبط و كارشناس
پاسخ داده شوند. ارگان هاي دريايي هر يك و با هر 
دامنه فعاليت، از حيث مسائل كاري، دانشي، فني و 

مهندسي، حقوقي و... وابستگي متقابل دارند. 
ــب با موضوع  ــم درك متقابل و آگاهي متناس تعمي
ــائل حقوقي،  دريانوردي، امور دريايي و بندري، مس
ــي، مسائل ايمني،  ــي، آموزش مالي- فني- مهندس
ــناورها و... از  ــت محيطي، بيمه دريانوردان، ش زيس
ــت كه متأسفانه به لحاظ  جمله تقاضاهاي اوليه اس
ــف از فعاليت هاي  ــدك و ضعي ــناخت ان ــود ش وج
ــائل وابسته به آن( و فرهنگ  ــور )و مس دريايي كش
آن، هنوز تا رسيدن به سطح مناسبي از داشته هاي 
قانوني، حقوقي، اداري، بيمه اي و... منطبق با سطح 

تقاضاها، فاصله بسيار وجود دارد. 
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برون داد 1: ارائه ديدگاه هاي كارشناسي كه توسط مؤلفين  مقاله ها و در خصوص مسائل و مشكالت طرح 
شده است. شامل طرح مسئله، بررسي كارشناسي و ارائه راهكارهاي پيشنهادي

ــازماني  برون داد 2: بحث پنل براي ارزيابي طرح از اين حيث كه تعامل و ارتباط آن با جوانب قانوني، س
و اجرايي چگونه است.

ــاب واژه هماهنگي  ــور طبيعي، تعيين و انتخ به ط
ــوع همايش بي دليل صورت نگرفته  در عنوان موض
ــت، چرا كه، ايجاد زمينه براي درك متقابل، بر  اس
ــكل گيري يك هماهنگي، براي كسب آگاهي  اثر ش

از مسائل و مشكالت متقابل، اتفاق مي افتد. 

پیشنهاد بر استقرار در موقعیت هماهنگی آور 
(الگوي مبتنی بر هماهنگی و رضایت)

ــداف همايش" و  ــي به "اه يكي از راه هاي دسترس
ــت كه همايش  ــداف ارگان هاي دريايي" آن اس "اه
ــاي آن را )فرايند موضوع، فرايند پنل ها،  و فراينده
ــد مباحث(  ــي، فراين ــاي كارشناس ــد مقاله ه فراين
ــم كه اعضا،  ــا و مكانيزمي بداني ــوان محوره به عن
ــتفاده  ــار مي كنند كه بتوانند با اس ــه گونه اي رفت ب
ــت  ــا و مكانيزم ها به هدف هاي خود دس از محوره
يابند. از اين ديدگاه كه به موضوع بنگريم؛ همايش 

اثربخش خواهد بود چرا كه به عنوان كانوني كارگشا، 
هماهنگي كننده و در جهت تأمين ايده آل هاي مورد 
انتظار، فعاليت دارد. همچنين مي توان پذيرفت كه 
ــش را به عنوان  ــاي دريايي، هماي ــر قدر ارگان ه ه
ــيدن به هماهنگي هاي  محور و مكانيزمي براي رس
ــاير سازمان ها و فضاهايي كه  درون مجموعه اي با س
ــود  ــان نيز مرتبط با آن ها مي ش به نحوي فعاليت ش

بدانند، آن همايش اثربخش تر خواهد بود. 
ــش هماهنگي  ــي از هماي ــن تعريف ــن، چني بنابراي
ارگان هاي دريايي ما را به اين مفهوم نزديك مي سازد 
ــتم همكاري و هماهنگي آور  كه همايش، يك سيس
ــت و آينه شفافي است براي انعكاس هنجارهاي  اس
فرهنگي جامعه دريايي )متوليان، ارگان ها، نهادها، 
شركت ها(، در چارچوب فعاليت هاي دريايي، بندري، 
دريانوردي،  صنعتي و آموزشي و خدماتي وابسته به 
ــت  دريا. همايش هماهنگي، منبعي براي ارگان هاس

و ساختاري آگاه، آگاهي آورنده و آگاهي بخش براي 
ــاز براي حل و  ــت يابي به بازدهي هاي مورد ني دس
ــائل نيازمند به تفكر جمعي و هماهنگي  ــخ مس فس

مديريتي است. 
ــود كه  ــان خواهد ب ــل اطمين ــن ترتيب قاب ــه اي ب
ــاي دريايي و  ــن ارگان ه ــي كه بي ــا درك متقابل ب
سازهاي هم عرض )فضاهايي كه فعاليت ارگان هاي 
ــا آن ها در رابطه  ــي،  در آنجا نيز جاري و يا ب درياي
ــبب خواهد شد  ــت( پديدار مي شود، همواره س اس
ــق ارتباط خود  ــير تعمي تا اعضاي مجموعه در مس
ــاس مي كنند  ــر گام بردارند چرا كه احس با يكديگ
حل مسائل في مابين آنان از طريق وجود يك بستر 

هماهنگي كننده امكان پذير است. 
ــه طور قطع ، وجود ماهيت و مفهوم هماهنگي كه  ب
ــش را عرضه  ــادي برگزاري هماي ــت اوليه و بني عل
ــعه محتواي  ــود تا بر توس ــادر خواهد ب مي كند، ق
ــكالت  ــائل و مش ــات كه از طريق طرح مس ارتباط

)تقاضاها( ايجاد خواهد شد، بيفزايد. 

الگـوي  راسـتاي  در  اجرایـی  فرایندهـاي 
پیشنهادي 

ــه اي از زنجيره به  ــن روند، هر همايش حلق طي اي
ــته با  ــده گذش ــته همايش هاي برگزار ش هم پيوس
ــود. اقدام هايي كه در  ــاي آينده خواهد ب همايش ه
ــتوار بر همكاري  اين خصوص صورت مي پذيرد، اس
ــا جامعه  ــي دبيرخانه ب ــتقيم و ميدان نزديك، مس
ــق اين همكاري  ــت. از طري ــاي دريايي اس ارگان ه

فرايند فوق دنبال مي شود: 

نتیجه
ــازي اين الگو، اقدام براي  حاصل نهايي از جاري س
بسترسازي با هدف توسعه زيرساخت ها براي موضوع 
ــل ميداني بين ارگان هاي دريايي  هماهنگي و تعام
ــازمان هاي مرتبط و تكميل حلقه هاي  و نهادها و س
ــازماني است. البته آنچه كه انتظار  ارتباطي درون س
ــت دسترسي به فرايندهاي رفتاري تازه و نوين،  اس
به پشتوانه سنت نيكو همايش هماهنگي ارگان هاي 
ــينه پرارج آن، براي پاسخ به  ــور و پيش دريايي كش
تقاضاهاي جديد است. به طور قطع براساس اهتمام 
ــور  و تعهدي كه در مجموعه ارگان هاي دريايي كش
ــراغ است، هميشه  ــازمان بنادرودريانوردي س و س
رويه هاي كمال گرا مورد دقت قرار مي گيرند. توفيق 
ــت اندركاران و برگزاركنندگان، منابع مديريتي  دس
ــه در تمامي ادوار  ــه محترم، ك ــي و دبيرخان و اجراي
هفده گانه تالش مجدانه داشته اند، آرزومند است. اين 
همايش، توانمندي گران قدري است كه به هر زمان و 
مكان بايد كه حضورش را احترام نهاد و پاسداري از 

آن را به عنوان يك وظيفه ملي تلقي كرد. ■
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با امضاي پروتکل 15 ماده اي و بعد از آنکه مدیران بنادر کشورهاي 
ساحلی دریاي خزر به نشانه اتحاد و تشریک مساعی، دست هایشان 
را به هم حلقه زدند، معاون وزیر راه جمهوري اسـالمی ایران، دکتر 
علی طاهـري اجالس خزر را آغـاز همکاري هاي متقابـل در پایان 
تالش هـاي دیپلماتیـک خواند و معـاون وزیر حمل ونقل روسـیه، 
الکسـاندر داویدنکو از اضافه شـدن خزر به مراکز اقتصادي جهان 

خبر داد و به کشورهاي ساحلی خزر صبح بخیر گفت. 
الکسـاندر داویدنکو که به عنـوان میهمان ویـژه در اولین اجالس 
مدیـران بنادر سـاحلی دریایی خـزر حضور داشـت، در صبح روز 
امضـاي پروتکل همکاري هاي بندري و دریایی پنج کشـور صاحب 
بندر دریاي خزر، حمل ونقل در اقتصاد را زنجیره اي دانست که همه 
را بـه یکدیگر وصل می کند و خزر متحـد را کانون تعامالت تجاري 
بـراي خروج از بحران اقتصـادي خواند. داویدنکو بـا نقل جمله اي 
از اگزوپري خالق کتاب «شـاهزاده کوچولـو»،  گفت: بهترین نعمت 
خداوند تعامل و معاشرت اسـت و از دولت جمهوري اسالمی ایران 
تشـکر می کنم که موجبات این تعامل و معاشرت همه جانبه را براي 

ما فراهم کرد.

صبح بخير خزراتحاد در اولين اجالس مديران بنادر حاشيه خزر
ابراهيم زارع 

تسهیل قوانین حمل ونقل
ــازمان بنادرودريانوردي با كاربردي خواندن نشست مديران بنادر  مديرعامل س
ــمرد و گفت: به دنبال اين هستيم  خزر، دو هدف عمده براي اجالس انزلي برش
كه در راستاي همكاري هاي متقابل كشورهاي حاشيه درياي خزر، طي ده سال 
ــادي را از 35 ميليارد دالر فعلي حداكثر  ــده، حجم مبادالت تجاري و اقتص آين
تا سال 2018 به 200 ميليارد دالر برسانيم. به گفته دكتر علي طاهري هدف 
ــت، ارتقاي ظرفيت تبادالت منطقه اي و عمليات دريايي با توجه  دوم اين نشس

به منابع بزرگ نفت، گاز و انرژي در اين منطقه است. 
ــزار و 120 ميليارد دالر كار  ــه توضيح داد: از مجموع ه ــاون وزير راه در ادام مع
ــتان، تركمنستان و جمهوري  ــيه، آذربايجان، قزاقس ــور روس تجاري در پنج كش
اسالمي ايران، فقط نزديك به 3 درصد آن )35 ميليارد دالر( مربوط به تبادالت 
ــت و قريب به 97 درصد آن با ساير كشورها صورت مي گيرد  بين اين كشورهاس

كه اين رقم بايد به سرعت تغيير كند. 
ــتر با  دكتر علي طاهري با بيان اينكه بنادر ايراني به دنبال ارتباط هر چه بيش
ــتند، تأكيد كرد: هر چه قدر كه بتوانيم مقررات را  بنادر مجاور درياي خزر هس
ــاده تر كنيم، قطعاً به همان نسبت همكاري ها و تعامالت ارتقاء مي يابد. البته  س
ــه با چند  ــرايط حاضر در زمينه همكاري بين بنادر به هيچ وجه قابل مقايس ش

سال گذشته نيست. 
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راهگذر شمال- جنوب را تقویت کنیم
ــي و رود خانه اي  ــل درياي ــس آژانس حمل ونق رئي
روسيه در حاشيه نشست انزلي در جمع خبرنگاران 
ــم كيفيت  ــا بتواني ــم آمده ايم ت ــا گرده ــت: م گف
ــاال ببريم و در  ــل كاال را در درياي خزر ب حمل ونق
نهايت بتوانيم توانمندي هاي اقتصادي اين كشورها 
را رونق بدهيم. الكساندر داويدنكو با تأكيد بر اينكه 
موقعيت استراتژيك ايران براي همه ما حائز اهميت 
است، در پاسخ به اين سؤال كه موضع كشور فدرال 
ــكني هاي كشورهاي بيرون  روسيه در مقابل كارش
ــاي آزاد )كريدور  ــي به آب ه از منطقه در دسترس
شمال- جنوب( از طريق خاك ايران، حمايتي است 
ــه در اين زمينه با  ــت ك يا خير،  گفت: ما مدت هاس
سازمان بنادرودريانوردي رايزني مي كنيم. عقيده ما 
ــت كه بتوانيم حمل ونقل را در رشته هاي  بر اين اس

مختلف و براي كاالهاي مختلف گسترش بدهيم.
ــيه در ادامه افزود:  ــس آژانس حمل ونقلي روس رئي
ــد ايران  ــيه به مقص ــي كه از روس ــون كاالهاي اكن
ــير خزر، از  ــود، به جاي عبور از مس بارگيري مي ش
اقيانوس اطلس مي رود كه بايد در جذب اين مسير 
ــيم و حجم همكاري ها را در راهگذر شمال-  بكوش

جنوب تقويت كنيم. 
ــي به  ــتي هاي خارج ــاره ورود كش ــو درب داويدنك
رودخانه ولگارود روسيه، گفت: هم اكنون و مطابق با 
قوانين شوروي سابق،  عبور هرگونه كشتي خارجي 
ــيه  با پرچم خارجي در آبراه هاي داخلي فدرال روس
ــامل كشتي هاي  ــت. البته اين قانون ش ممنوع اس

حامل كاالهاي ترانزيتي نمي شود. 
ــي اضافه كرد: آماده هستيم  ــئول روس اين مقام مس
ــئله را در چارچوب همكاري  بين دولت هاي  اين مس
كشورهاي متبوع خود بررسي كنيم. تصميم هايي كه 

گرفته مي شود، موافق قوانين داخلي ما خواهد بود. 
ــوال"بندرودريا" مبني بر  ــخ به س داويدنكو در پاس
ــررات و فرايندها چه  ــازي مق ــراي ساده  س اينكه ب
ــنهاد مي كنيد، اظهار داشت: در  راهكارهايي را پيش
اين زمينه، بحث كاالهاي ترانزيتي مطرح مي باشد 
ــت. اما در  ــه تابع قوانين و مقررات بين المللي اس ك
ــئوالن بنادر حاشيه  بعد منطقه اي، ما به عنوان مس
خزر بايد دستورالعمل هاي جديد را با هدف كاهش 
ــنادي و افزايش كيفيت خدمات،  تدوين  مراحل اس
ــنهاد به ساير ارگان هاي فعال مرتبط  كنيم و با پيش

مثل گمرك و دواير دولتي، به اجرا برسانيم. 

پنج بستر یک رؤیا
ــت كاري ميان مديران بنادر  ــان دو روز نشس در پاي
ــيه، بندر  ــتاراخان از روس ــه، آليا و آس ــاچ  قلع ماخ
ــو از آذربايجان،  ــتان،  باك آكتائو از جمهوري قزاقس
ــي از تركمنستان و مديران بنادر شمالي  تركمن باش
ــهر و  ــدر انزلي،  نوش ــالمي ايران )بن ــوري اس جمه
اميرآباد( ، نمايندگان حمل ونقل دريايي پنج كشور بر 
روان سازي مقررات مربوط به تخليه و بارگيري كاال، 
ــرمايه گذاري  ترغيب بخش هاي خصوصي جهت س
ــركت  ــيه خزر و ايجاد ش ــورهاي حاش در بنادر كش

مشترك كشتيراني در درياي خزر توافق كردند. 

پروتكل اجالس خزر حاوي دستاوردهاي ديگري نيز 
ــا" متوازن كردن متقابل  بود. به گزارش "بندرودري
ــترش  ــعه و گس حقوق و عوارض بندري، كاال و توس
ترانزيت كاال در مسير شرق- غرب و شمال- جنوب، 

از ديگر توافقات مديران بنادر خزر بود. 
ــيه  ــنهاد مدير بندر آلياي روس ــن به پيش  همچني
ــه تكنولوژي  ــد ك ــوف، توافق ش ــاندر ملينك الكس
ــود.  ــادر خزر بكار گرفته ش ــات )IT( در بن اطالع
مدير بندر آليا در توضيح بيشتر راجع به استفاده از 
تكنولوژي واحد در بنادر ده گانه خزر به “بندرودريا” 
ــد با توجه به افزايش روزافزون  گفت: به نظر مي رس
ــد كه  ــم مبادله كاال، منطقي و اقتصادي نباش حج
ــودش عمل كند.  ــتم خاص خ ــور به سيس هر كش
بندر آليا در حال حاضر به تكنولوژي هاي پيشرفته 
مجهز است و ما آماده ايم اين تجربيات را در اختيار 

همكاران بندري كشور ديگر قرار بدهيم. 
ــش ايمني  ــزارش و در جهت افزاي ــه اين گ ــر پاي ب
ــي  ــت درياي ــت از محيط زيس ــوردي و حفاظ دريان
ــت تفاهم هاي  ــاي خزر،  پيش نويس يادداش در دري
كنترل و بازرسي در بنادر دريايي، تجسس و نجات 
دريايي،  مقابله با آلودگي هاي نفتي در دريا و ايمني 
ــازمان بنادرودريانوردي به  ــاني توسط س و آتش نش

ساير كشورها تحويل داده شد. 
دومين نشست مشترك مديران بنادر كشورهاي ساحلي 
ــت( سال 2010  خزر، 26 تا 27 آوريل )6-7 ارديبهش

ميالدي در بندر آلياي روسيه برگزار مي شود. ■

دكتر علي طاهري: هر چه قدر 
كه بتوانيم مقررات را س�اده تر 
نس�بت  همان  به  قطع�ًا  كنيم، 
ارتقاء  تعام�الت  و  همكاري ها 
حاضر  ش�رايط  البته  مي يابد. 
در زمينه همكاري بين بنادر به 
هيچ وجه قابل مقايس�ه با چند 

سال گذشته نيست. 
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همايش بين المللي خليج فارس توسط بنياد ايران شناسي برگزار شد

زينب ميرزايي

اگـر ادعاي عربی بـودن خلیج فارس را فقـط یک ادعاي سیاسـی و غرض ورزي 
قلمداد نکنیم بی شک می توان آن را نشان اهمیت این منطقه و استراتژیک بودن 
آن تعبیـر کرد،  چرا که اگر منطقه اي داراي اهمیت نباشـد نـه تنها نگاه ها به آن 
جلب نمی شود بلکه اساسًا ادعایی بر آن نیز نخواهد بود، چه رسد به اینکه دولتی 

که تنها نیم قرن از قدمت آن نمی گذرد بخواهد آن را به نام خود ثبت کند. 
مدت هاسـت کـه خلیج فارس بـه چنین معضلی گرفتار شـده اسـت،  بـه دلیل 
اسـتراتژیک بودن این خلیج همیشـه فارس،  بسـیاري طمع این را دارند که نام 
فـارس را از آن برباینـد، حتی اگر چیـزي به آن اضافه نکنند و نـام عربی هم بر 
آن نگذارند، امـا ترجیح می دهند "فارس" را از آن بردارند در حالی که نمی توان 

تاریخ را پاك کرد.

ــن  ــش بين المللي خليج فارس، با حضور حس هماي
ــي  ــي، غالمعل ــاد ايران شناس ــس بني ــي رئي حبيب
ــي مجلس  ــيون فرهنگ ــادل رئيس كميس حدادع
ــمندان حوزه  ــالمي و جمعي از انديش ــوراي اس ش
ــي، ارديبهشت ماه سال جاري  تاريخ و ادبيات فارس

در تهران برگزار شد. 
ــم ضمن  ــي در اين مراس ــس بنياد ايران شناس رئي
ــزاري همايش هاي تخصصي در بنياد  تأكيد بر برگ
ــال حاضر در حوزه علوم  ــي گفت: در ح ايران شناس
ــاني كشور دچار ضعف هايي هستيم  اجتماعي و انس
ــاد كاربردي اين  ــا ناآگاهي از ابع ــي از آن ه كه يك

حوزه ها در برنامه ريزي است.
حبيبي در ادامه سخنان خود گفت: از اين رو بسياري 
ــايد قابل استفاده  از همايش ها آن طور كه بايد و ش
نبودند و نتايج آن ها نيز منتشر نشده است. به همين 
علت بايد انديشمندان حوزه علوم اجتماعي با بنياد 
ايران شناسي ارتباط بيشتري داشته باشند و برپايي 
ــهيل اين ارتباط  همايش هاي تخصصي موجب تس
ــخگوي نياز اطالعاتي صاحب نظران  مي شود و پاس

اين حوزه خواهد بود. 
ــار نتايج  ــدم انتش ــي، ع ــاد ايران شناس رئيس بني
ــي را از ديگر  ــاني و اجتماع ــوم انس ــات عل تحقيق
ــت و گفت: نتايج اين  ــكالت اين حوزه ها دانس مش
تحقيقات بيشتر به صورت جزوه در مراكز تحقيقاتي 
ــر نمي شود، ولي بنياد در نظر  باقي مي ماند و منتش

دارد اين تحقيقات را منتشر كند.
وي از تشكيل كارگروه تخصصي خليج فارس در اين 

گزارش

از درياي پارس تا خليج فارس
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ــه در اين كارگروه  ــر داد و تأكيد كرد ك ــاد خب بني
فعاليت ها و مطالعات مربوط به خليج فارس پيگيري 
ــارس نيز كه  ــريه تخصصي خليج ف ــود و نش مي ش
ــار آن شده است به منظور  هم اكنون تقاضاي انتش
ــي هاي  انعكاس مطالعات و نتايج تحقيقات و بررس

اين كارگروه منتشر خواهد شد. 
حبيبي افزود: همزمان با پويايي همايش بين المللي 
خليج فارس دو كتاب شامل "گزيده اخبار و مقاالت 
ــال  ــوط به خليج فارس در روزنامه هاي 100 س مرب
پيش" و 8 كتاب "اسناد خليج فارس و بندرعباس" 

رونمايي مي شود. 
ــي همايش  ــا برپاي ــرد كه ب ــدواري ك ــراز امي او اب
بين المللي خليج فارس، فعاليت هاي مربوط به تاريخ 
خليج هميشه فارس گسترش يابد و انديشمندان و 
صاحب نظران بتوانند نظرات و مستندات تاريخي و 
ــن عرصه را بيش از پيش مورد توجه  جغرافيايي اي

قرار دهند. 
ــم همچنين دكتر محسن تهراني زاده،  در اين مراس
ــارس گفت: اين  ــش بين المللي خليج ف ــر هماي دبي
ــا حضور مهماناني  ــش در هفت گروه علمي ب هماي
ــور برگزار مي شود. وي درباره  از داخل و خارج كش
ــخنراني اين  ــي گفت: برنامه هاي س گروه هاي علم
ــي و مجموعه اي از  ــروه علم ــش در هفت گ هماي
ــت كه  ــده اس ــي تنظيم ش ــخنراني هاي عموم س
ــي كرانه هاي  ــامل ادبيات محل ــن هفت گروه ش اي
ــت و  ــعه اقتصادي، محيط زيس ــارس، توس خليج ف
ــه هاي  ــناد، مدارك و نقش تحوالت خليج فارس، اس
ــر و بنادر خليج فارس، عوامل مختلف  تاريخي جزاي
ــكل گيري  ــهري در ش ــي و ش ــي، فرهنگ اجتماع
ــارس، فرهنگ عامه و  ــت جزاير و بنادر خليج ف هوي
مردم شناسي جزاير ايراني و كرانه هاي خليج فارس، 
ــارس  ــر خليج ف ــا و جزاي ــاري كرانه ه ــر و معم هن
ــخ محلي  ــي و تاري ــاي تاريخ ــات جغرافي و مطالع

خليج فارس است. 
ــان كرد: مسئوالن برپايي اين  تهراني زاده خاطرنش
ــدون هيچ گونه موضع گيري  ــش قصد دارند، ب هماي
ــي و جغرافيايي  ــي و بر مبناي علمي، تاريخ سياس
تاريخ و جوانب مختلف خليج فارس را بررسي كنند 
ــتند كه هرگونه دخل و تصرف در  و بر اين باور هس
نام هاي مراكزي كه داراي سابقه تاريخي و فرهنگي 
هستند زيان آور و موجب لطمه زدن به صلح جهاني 

مي شود. 
ــا صداقت به  ــن همايش ب ــرد: در اي ــد ك وي تأكي
ــان تاريخي خليج هميشه فارس  ــي نام و نش بررس
ــران پرداخته  ــان و صاحب نظ ــدگاه متخصص از دي
ــيده 139 مقاله  ــاالت رس ــان مق ــود و از مي مي ش
داخلي و 37 مقاله خارجي در طول روزهاي برپايي 
ــود. معاون بنياد ايران شناسي و  همايش ارائه مي ش

ــي خليج فارس همچنين در  دبير همايش بين الملل
ــا توجه به  ــخنان خود گفت: ب ــش ديگري از س بخ
ــه تعامل فرهنگ ها و تمدن ها و حفظ صلح در  اينك
ــا و مردم جهان به  ــت كه ملت ه صورتي ممكن اس
ــنا باشند و اين شناسايي  اندازه كافي با يكديگر آش
ــته باشد تا شناسايي  بايد جنبه ژرف و تاريخي داش
ــور و ملتي  و در نتيجه احترام به هويت ملي هر كش

امكان پذير باشد.
ــه كه ميراث داران  ــي زاده همچنين گفت: آنچ تهران
ايران و ايران پژوهان بر آن توافق دارند آن است كه 
شناخت ايران محصور در حد و مرزهاي جغرافيايي 
يك سرزمين نيست. در گذشته تعامالت و تبادالت 
ــرزمين و ملت هاي گوناگون  اين تمدن عظيم با س
ــانه هاي آن را تا دورترين حصارهاي فرهنگي و  نش
ــان فرهنگ ها  ــت و امروز از هم ــانده اس نژادي كش
ــانه ها،  ــتگاه آن نش و نژادها ره پوياني به دنبال خاس

روايتگر ايران هستند. 
او در ادامه گفت: امروز بر ماست تا ايران را با تاريخ، 
ــان بنمايانيم.  ــام متعلقاتش در جه ــگ و تم فرهن
ــريع است و ارتباطات  جهاني كه عرصه تحوالت س
ــمي و بين  ــطح رس و تبادالت در آن نه تنها در س
ــتره آن حد و مرزها را  دولت ها و ملت ها، بلكه گس
درنورديده است. در اين جهان بايد ايران را شناخت 
ــراي بهره برداري از  ــم متقابل را ب ــاند و فه و شناس

ارتباطات و تبادالت تقويت كرد. 
ــگاه  ــتاد دانش ــن همايش دكتر يدا... ثمره اس در اي
ــان و ادب  ــتان زب ــته فرهنگس تهران و عضو پيوس
ــي با موضوع "بررسي اسناد و مدارك تاريخي  فارس

درباره خليج فارس" نيز سخنراني كرد. 
وي در ابتداي سخنراني خود گفت: نام خليج فارس 
حدود 40 سال است كه دستخوش غرض ورزي هاي 
ــت بازيگران سياست پيشه شده  سياسي و آلت دس
ــه به حقايق تاريخي  ــت. گاهي آن را بدون توج اس
ــر  ــي و يا حتي از س ــي و مكان ــاي زمان و واقعيت ه
ناآگاهي خليج عربي و زماني خليج ناميده اند. غافل 
ــه در آن ثابت مي كند  ــناد تاريخي را ك از اينكه اس
ــال پيش از ميالد در  دريانوردان ايراني از هزاران س
درياي فارس كه امروزه خليج فارس ناميده مي شود 

در رفت و آمد بوده اند، نمي توانند انكار كنند. 
ــويم كه كلمه  ــره ادامه داد: بايد يادآور ش دكتر ثم
ــوي  ــان آن را عل ــب فرهنگ نويس ــه اغل ــج ك خلي
دانسته اند يك واژه فارسي است و از مصدر خليدن 
ــده است و در واقع يك  به معني فرورفتن گرفته ش

كلمه فارسي است.  
ــه از درياهاي  ــندي ك ــزود: كهن ترين س ــره اف ثم
ــيده  ــت ما رس فارس يا خليج فارس، امروزه به دس
ــت ، كتيبه داريوش هخامنشي است كه در قرن  اس
ــودن  ــالد پس از فتح مصر و گش ــم قبل از مي شش

ــتوني  ــوئز فرمان داد آن را بر س ــا كانال س آبراه ي
ــك كنند. اين  ــنگ خارا ح ــنگ گرانيت يا س از س
ــالدي در مصر در حدود  ــال 1866 مي كتيبه در س
ــوئز، اندكي به طرف كانال  33 كيلومتري كانال س
ــته مذكور شامل سه كتيبه  حك شد و سنگ نوش

A،B،C است. 
ــخنان خود گفت: يك  ــش ديگري از س وي در بخ
ــدان يوناني در قرن اول پيش از ميالد و نيز  جغرافي
بطلميوس جغرافيدان يوناني در سده دوم ميالدي 
ــار خود آورده اند، به ويژه  ــام درياي پارس را در آث ن
ــيكوس يعني خليج فارس  آنكه بطلميوس آن را س

ناميده است. 
ــورخ و جغرافيدان  ــيوس ركوس م همچنين،  ككس
ــوس آرانوس جغرافيدان  ــده اول ميالدي و برادي س
سده دوم ميالدي از درياي پارس و خليج فارس نام 
ــاره به اينكه جغرافيدانان  برده اند. دكتر ثمره با اش
ــود نام درياي پارس  ــالمي نيز در كتاب خ دوره اس
ــه ذكر حدود و ثغور  ــراي خليج فارس آورده و ب را ب
آن پرداخته اند، گفت: معروف ترين و مهم ترين اين آثار 

حسن حبيبي: بس�ياري از همايش ها 
قابل  باي�د و ش�ايد  آن ط�ور ك�ه 
اس�تفاده نبودند و نتايج آن ها منتشر 
بايد  نش�ده اس�ت. به همين عل�ت 
اجتماعي  علوم  حوزه  انديش�مندان 
بيشتري  ارتباط  ايران شناسي  بنياد  با 
برپايي همايش هاي  و  باش�ند  داشته 
تخصصي موجب تس�هيل اين ارتباط 
مي شود و پاس�خگوي نياز اطالعاتي 
صاحب نظران اين حوزه خواهد بود. 
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ــال 356  ــت كه تأليف آن در س كتاب صوره االرض اس
ــيد و چاپ عربي اين كتاب  هجري قمري به پايان رس
ــال 1873 ميالدي انجام شد. اين  ــتين بار در س نخس
ــمار  ــيار مهم جغرافيايي به ش كتاب يكي از منابع بس
ــاره ايران و  ــري از اين كتاب درب ــي رود و بخش ديگ م
ــته شده  حدود مرزهاي آن در قرن چهارم هجري نوش
است و مجموعاً 12 نقشه از قسمت هاي مختلف ايران 
در آن ديده مي شود كه سال ها پيش از عربي به فارسي 
ــال 1345 توسط بنياد فرهنگي ايران  ترجمه و در س
چاپ و منتشر شد،  فصل بزرگي )حدود 4800 كلمه( 
از اين كتاب به خليج فارس مربوط است كه عنوان آن 

بحر پارس است. 
ــدا حدود و  ــه خليج فارس ابت ــوط ب ــش مرب در بخ
ــده و  ــخص ش موقعيت جغرافيايي خليج فارس مش
ــپس نواحي و جزاير و شهرهاي مختلف و مردم  س
ــت كه  ــا مورد بحث قرار گرفته اس و فرهنگ آن ه
ــمت 2 نقشه وجود دارد يكي مربوط به  در اين قس
ــارس كه عبارت صوره الفارس بر باالي آن  منطقه ف
به چشم مي خورد،  اين نقشه در قسمت دوم كتاب 
ــت  صوره االرض، در فصل مربوط به فارس آمده اس
ــه خليج فارس است كه در باالي آن  و ديگري نقش

عبارت صوره  بحرالفارس ديده مي شود. 
ــارس چنين  ــاي ف ــدود دري ــل درباره ح ــن حق اب
مي نويسد؛ اكنون ضروري مي نمايد كه پس از شرح 
ــرزمين هاي عرب به ذكر درياي فارس بپردازيم،  س
ــك عرب را دربر  ــا اكثر مرزهاي ممال زيرا اين دري
ــياري از  ــطه اتصال درياي عرب و بس گرفته و واس

ممالك اسالمي مي باشد. 
ــن در همايش بين المللي خليج فارس مقاله  همچني
ديگري ارائه شد كه در آن به بررسي نقش اقتصادي 
بندر سيراف به عنوان قديمي ترين بندر خليج فارس 
ــه در آن نكات مهمي  ــت. در اين مقاله ك مي پرداخ

درباره نقش اين بندر در رونق اقتصادي خليج فارس 
آمده، بيان شده است كه؛ خليج فارس طي دهه هاي 
اخير يكي از مهم ترين مناطق استراتژيك جهان به 
شمار مي آيد و طي بررسي هاي انجام گرفته، گوياي 
ــال هاي آينده است كه اين  حفظ اين اهميت در س
ــتقر  ــه دليل منابع انرژي مس ــو ب اهميت از يك س
ــوي ديگر به خاطر  ــي خليج فارس و از س در حواش
ــيراف در حوزه  ــت كه بندر س ــت خاصي اس موقعي
ــه ويژگي هايي  ــرا كه از جمل ــارس دارد. چ خليج ف
ــده است،  كه منجر به اهميت يافتن خليج فارس ش
ــادر به دليل  ــت كه اين بن ــادر موجود در آن اس بن
ــب، موقعيت مطلوب، داراي  نزديكي،  طبيعت مناس
ــناخت و بكارگيري  ــه ش ــت ك توانمندي هايي اس
ظرفيت هاي بالقوه و به فعل درآوردن آن ها مي تواند 
زمينه هاي الزم را جهت توسعه آينده به ويژه براي 

بندر سيراف در خليج فارس فراهم آورد. 
ــيراف  ــابقه بندر س ــده در مورد س در مقاله ارائه ش
اين گونه عنوان شد؛ بندر سيراف كه بقاياي موجود 
ــاري آن در ادوار مختلف  ــواه رونق تج ــوز گ آن هن
ــن و پررونق ترين  ــت، روزگاري مهم تري تاريخي اس
ــمال  ــي ايران، چين، هند، ش ــارت درياي مركز تج
آفريقا، شيخ نشين هاي حاشيه خليج فارس و نواحي 
همجوار ساحلي بوده است. اوج اين رونق و شكوفايي 
به قرن اول هجري بازمي گردد. مردمان اين بندر با 
ــته بودند ثروت فراواني توليد  تجارت دريايي توانس
ــل موقعيت  ــدر فقط به دلي ــد. اهميت اين بن كنن
ــتراتژيك آن در منطقه خليج فارس نيست، بلكه  اس
شواهد تاريخي نشان مي دهد اين بندر از زمان هاي 

دور، بندر تجاري محسوب مي شده است. 
در ادامه در مورد اين بندر آمده است؛ بندر سيراف 
تا قرن چهارم هجري از موقعيت ممتازي در منطقه 
برخوردار بوده است ولي از آن زمان به بعد و در پي 

وقوع رويدادها و عوامل طبيعي، اقتصادي و سياسي 
به تدريج و طي يك دوره پرتالطم رو به سقوط نهاد 
ــت كه از اهميت تجاري  ــط قرن پنجم اس و از اواس

سيراف در منطقه كاسته مي شود. 
بر طبق اين مقاله، اولين كسي كه نام سيراف را به 
زبان عربي در كتاب خود آورد يك بازرگان سيرافي 
ــليمان بود. وي اين كتاب را در سال 237  به نام س
نگاشت. بعد از آن بود كه سيراف و نام آن در اغلب 

متون تاريخي و جغرافيايي بارها تكرار شد. 
ــرقي  ــيراف در 250 كيلومتري جنوب ش ــدر س بن
ــر از توابع  ــرار دارد و در حال حاض ــهر ق ــدر بوش بن
ــمار مي رود. از نظر تاريخي،   شهرستان كنگان به ش
ــان مي دهد كه قدمت اين بندر به دوره  ــواهد نش ش
ــاني برمي گردد. در فهرست كتب شرقي آمده  ساس
ــيراف را كيكاووس بنا نهاد. سيراف در گذشته  كه س
ــتاني عظيم و پهناور و داراي اولين  به صورت شهرس
سيستم فاضالب شهري كشور بوده است و بندر مهم 
خليج فارس قلمداد مي شد به گونه اي كه اين بندر به 
عنوان مركز گفت وگوي تمدن ها معرفي شده است. 

ــت  بهش ــدر،  بن ــن  اي ــي،  باستان شناس ــر  نظ از 
باستان شناسي دريايي است. براساس اطالعاتي كه 
در تاريخ آمده است،  بندر سيراف به سبب موقعيت 
ــرايط الزم براي پهلو  ويژه جغرافيايي و دارا بودن ش
گرفتن كشتي ها، روزگاري دراز مركز تجاري حوزه 
ــمار مي رفته و نه تنها بزرگ ترين  خليج فارس به ش
ــه بزرگ ترين بندر  ــدر بازرگاني خليج فارس بلك بن
ــاب آمده و از نظر بازرگاني  بازرگاني شرقي به حس
ــه طوري كه  ــت ب ــته اس نيز موقعيت ممتازي داش
ــياي  ــتان، آس ــده تجارت بين هندوس ــطه عم واس
ــره بوده و از  ــرقي و بص ــرقي، آفريقاي ش جنوب ش
ــهر ميليونرها معروف  نظر اقتصادي، اين بندر به ش

بوده است. ■
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سـخنگوي وزارت امـور خارجـه بـا تأکید 
بـر تمایل ایران بـه تقویت روابـط با قطر و 
کشورهاي همسایه گفت: ما در کنار یکدیگر 
و با توجه به حق همسـایگی که پیامبر (ص) 

به آن سفارش کرده، زندگی می کنیم. 
ــقاوي در گفت وگو با روزنامه الشرق  ــن قش حس
چاپ قطر، به بررسي مسائل منطقه خليج فارس، 
ــه اي و روابط اقتصادي آن پرداخت  امنيت منطق
ــور در بخش  ــاره به همكاري هاي دو كش و با اش
ــي مذاكراتي كه با وزير امور خارجه  گاز گفت: ط
ــد بر ادامه همكاري ها در اين بخش  قطر انجام ش

حياتي تأكيد بسياري صورت گرفت. 
ــؤال كه برخي از مسائل  ــخ به اين س وي در پاس
ــوزه خليج فارس  ــورهاي ح ــورد اختالف با كش م
ــما  ــه نام خليج فارس، آيا ش ــود دارد از جمل وج
ــل كنيد تا نوعي  ــد اين اختالفات را ح نمي تواني
ــورهاي حوزه مزبور ايجاد  اعتماد متقابل بين كش
ــود و اين مشكالت هم حل شود، گفت: اگر به  ش
قوانين بين المللي متعهد باشيم و آنچه كه رسماً 
از سوي سازمان ملل اعالم شده، مي بينيم كه اين 
خليج فارس است و اين نامي است كه سازمان ملل 
ــرده. نمي خواهم وارد جزئيات  هم بر آن توافق ك
ــال مورخان هم از  ــوم اما به عنوان مث موضوع ش
جمله مورخان يوناني نام خليج فارس را به همين 
ــتركات  ــد. همچنين ما مش ــكل اعالم كرده ان ش
ــائل مورد اختالف داريم.  ــتري نسبت به مس بيش
ــؤال كه برخي كشورهاي  وي در پاسخ به اين س
ــرائيل براي تغيير نام اين خليج تالش  عربي و اس
مي كند، گفت: نام اين خليج الي االبد خليج فارس 
ــخنگوي وزارت خارجه كشورمان درباره  است. س
ــر نامي كه  ــئله كه آيا امكان توافق بر س اين مس
ــود دارد، تصريح  ــد وج مورد توافق دو طرف باش
ــورهاي  ــفارت خانه هاي كش كرد: من اميدوارم س
ــت ايران  ــيت مل ــران ميزان حساس ــي در اي عرب

ــما انعكاس  ــارس را به ش ــبت به نام خليج ف نس
دهند؛ زماني كه وارد محيط هاي علمي مي شويد 

اين حساسيت را بيشتر درك مي كنيد. 
ــران درباره  ــه اي ــور خارج ــخنگوي وزارت ام س
ــران و قطر در  ــترك اي ــا و روابط مش همكاري ه
ــرژي گفت: ما تجربيات خوب و ممتازي  بخش ان
ــكيل و تأسيس اوپك  در همكاري با قطر در تش
ــد ايران از  ــور كه مي داني ــم؛ همان ط گازي داري
ــيس دبيرخانه اين سازمان در دوحه حمايت  تأس
ــيه  ــر، ايران و روس ــن قط ــرات بي ــرد و مذاك ك
پيامدهايي در عرصه جهاني داشته است. معتقدم 
ــد ادامه يابد. طي  ــه همكاري در بخش گاز باي ك
ــت وزير و وزير امور خارجه  ــي كه با نخس مذاكرات
ــا در اين بخش  ــتم بر ادامه همكاري ه قطر داش
ــاز تأكيد كردم. با عنايت به  حياتي و سرنوشت س
درايت مسئوالن جمهوري اسالمي ايران و دولت 
قطر پيامدهاي بحران جهاني اقتصاد بسيار اندك 
بوده؛ وضعيت بورس ايران هم در بهترين وضعيت 
ــرمايه گذاري در  ــه هم براي س ــرار دارد و زمين ق
ــالمي ايران فراهم است، بهتر است  جمهوري اس
ــادي با يكديگر  ــه از همكاري ها و روابط اقتص ك
حمايت كنيم تا پيشرفت هاي بيشتري در روابط 

سياسي صورت گيرد. 
در حال حاضر مبادالت تجاري دو كشور به 200 
ميليون دالر مي رسد كه اصاًل براي ما رضايت بخش 
نيست. وي در پاسخ به اين سؤال كه فرصت هاي 
سرمايه گذاري موجود در ايران براي تجار قطري 
ــت؟ اظهار كرد: بخش هاي زيادي در ايران  چيس
ــرمايه گذاري  ــوان در آن س ــود دارد كه مي ت وج
ــل داري، انرژي،  ــگري، هت ــرد از جمله گردش ك
ــري مي توانند بر  ــهري و... كه تجار قط عمران ش
روي آن سرمايه گذاري داشته باشند. معتقدم كه 
ــترش  ــور براي تداوم و گس ــي دو كش اراده سياس

همكاري ها بسيار قوي است.  ■

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان
در گفت وگو با روزنامه الشرق؛

نام خليج فارس
تا ابد خليج فارس است

آلودگی دريا، خطری 
است كه بيش از

 هر زمان نياز به 
توجه دارد

ــه و  ــی حوضچ ــدد از آلودگ ــای متع گزارش ه
لنگرگاه ها، آيتمی است كه در اكثر گزارش هاي 
ــت  ــی بنادر وجود دارد. اين در حالی اس هفتگ
ــعه، به ويژه  ــادر در حال توس ــه در اغلب بن ك
ــه صنعتی  ــنتی نيل ب ــتر س ــادری كه از بس بن
ــرگاه در حوضچه اصلی  ــدن دارند، هنوز لنگ ش
ــاعته  بندر قرار دارد. اگرچه مانيتورينگ 24 س
ــانی و دوربين های  ــت زنی انس ــورت گش به ص
ــته، امری دشوار و ناممكن است، اما به  مداربس
ــد  ــريع ترين راهكار بر اين مقوله می باش نظر س
ولی مسلماً بهترين راه حل نيست. اينجاست كه 
ــازی به صورت امری انكارناپذير  لزوم فرهنگ س

به وجود می آيد.
ــتن اطالع كافی نسبت به صدمات  ــايد نداش ش
ــان اعمال  ــران ناپذيرآلودگی دريا و نيز آس جب
ــوی متوليان  ــن پيش گيرنده از س كردن قواني
ــومی بودن  ــكل جهان س ــی و البته مش درياي
ــل اصلی اين  ــران، از عوام ــاغالن دريايی اي ش

سهل انگاری است.
ــبتی از ميزان  ــی، نس ــزان آلودگ ــك مي بی ش
ــه همراه  ــت يك بندر ب ــترش و نوع فعالي گس
ــا توجه به آمار  ــت كه ب عوامل مهم ديگری اس
ــی دريا خطری  ــد بنادر ايران، آلودگ رو به رش
است كه بيش از هر زمان ديگری نياز، به توجه 
مسئولين امر در سازمان بنادرودريانوردي ايران 

دارد. ■

اسماعيل مكي زاده
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ترانشيپ،  فرصتي ديگر
در ارتقاء جايگاه بين المللي پايانه كانتينري بندر شهيد رجايي

عليرضا چشم جهان

ــروز بحران و ركود در اقتصاد بين الملل   با وجود ب
ــت عملكرد اكثر  ــال 2008 ميالدي به اف كه در س
ــد، بندر  ــري منطقه و جهان منجر ش بنادر كانتين
 )TEU( ــهيدرجايي توانست با انجام دو ميليون ش
ــبت  ــد نس عمليات كانتينری و ثبت 16 درصد رش
ــيدن به رتبه  ــال قبل ميالدي، با رس به عملكرد س
ــده  ــی، جايگاه خود را در رده بندی يادش 60 جهان
كه هر ساله انجام می شود، هشت پله ارتقا دهد. اما 
ــد در سال جاري ميالدي  پيش بيني تداوم اين رش

ــه دليل تقليل واردات و صادرات به علت  )2009( ب
ــش قيمت نفت و تأثير بحران و ركود اقتصادي  كاه
ــور كار مشكلی است  حاكم بر جهان بر تجارت كش
ــب  مگر آن كه بتوان با خلق بازارهای جديد و كس
ــای ترانزيتی و  ــادالت كانتينره ــازار مب ــهم از ب س
ــيپی منطقه، بخشي از كاهش ايجاد شده در  ترانش
ــات كانتينري بندرعباس را جبران و با اتكا به  عملي
آمار اين گونه فعاليت های جديد، رشدی كه در سال 
2008 براي بندر شهيد رجايي به دست آمده را در 

سال 2009 نيز تكرار كرد .
ــهيد  ــعه بندر ش ــا آغاز فعاليت فاز يك طرح توس ب
رجايی در اواخر سال 1386 مجموع ظرفيت ساالنه 
ــور به 3/3 ميليون  ــای كانتينری بندر مذك پايانه ه
ــن  ــش آزاد اي ــتفاده از بخ ــيده و اس )TEU( رس
ــه مبادالت منطقه ای و بين المللی  ظرفيت در عرص
ــه مصاديق اصالح الگوی مصرف  را می توان از جمل
ــتفاده بهينه از منابع كشور دانست. تا چندی  و اس
ــی توزيع  ــيپ )يعن ــوع ترانش ــی موض ــش وقت پي
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ــه خليج فارس از  ــادر داخلی منطق ــای بن كانتينره
طريق يك بندر واسط( به ميان می آمد همه از بندر 
جبل علی به عنوان بندری كه توانايی انجام اين كار 
را در سطح گسترده اي دارد، ياد می كردند و بر اين 
باور بودند كه وجود سرويس های متعدد فيدری در 
بندر يادشده به عنوان برقرار كننده ارتباط بين آن 
ــادر مقصد، مجالی  ــط و بن بندر به عنوان بندر واس
ــاير بنادر منطقه به خصوص بندرعباس برای  به س

عرض اندام نخواهد داد.       
ــار و ايجاد گزينه ای  ــرای فائق آمدن بر اين انحص ب
جديد برای خطوط كشتيرانی در منطقه، با حمايت 
ــر موقعيت  ــوردي  و با تكيه ب ــازمان بنادرودريان س
ــاس در دهانه  ــر به فرد بندرعب ــي منحص جغرافياي
ــير  ــه هرمز و حداقل انحراف آن از مس ورودي تنگ
ــتي هاي الينر، ايجاد شبكه فيدري  اصلي تردد كش
ــيپي در منطقه از  ــع كانتينرهاي ترانش ــژه توزي وي
طريق بندرعباس در برنامه كار قرار گرفت كه پس 
از انجام اقدامات الزم، هم اكنون با همكاري 3 خط 
ــرويس هاي  ــتيراني معتبر داخلی و خارجی س كش
ــادر داخلي و  ــاس و اكثر بن ــن بندرعب منظمي بي
ــهر،  ــم از بندر امام خميني)ره (، خرمش خارجي اع
ــن و دمام  ــلويه ، چابهار، كويت ، بحري ــهر، عس بوش
ــم ، كيش ،  ــت و به زودي بنادر قش ــده اس برقرار ش
ــبكه متصل مي شوند  ــقط نيز به اين ش دوحه و مس
ــتيراني مختلف كانتينري دنيا عالوه  تا خطوط كش
ــران بتوانند  ــالمی اي ــتيرانی جمهوری اس ــر كش ب
ــز جديد براي  ــوان يك مرك ــه عن ــاس را ب بندرعب

ــريع و مطمئن كانتينرهايشان در منطقه  توزيع س
خليج فارس و درياي عمان انتخاب كنند. 

ــا اعطای  ــی آن ب ــع و همزمان ــدام به موق ــن اق اي
ــتيرانی كه  ــه خطوط كش ــی ب ــاي حجم تخفيف ه
بندرعباس را برای توزيع كانتينرهايشان در منطقه 
ــكار جديدی  ــد تا راه ــاب مي كنند، باعث ش انتخ
ــادالت كانتينری  ــش روی بازيگران عرصه مب در پي
ــه در طول پنج ماه  ــه قرار بگيرد به طوری ك منطق
ــال 2009 ميالدي نسبت  ــده از س ــپري ش اول س
ــد در تعداد  ــدی بالغ بر 25 درص ــال قبل رش به س
ــده از بندر شهيد رجايي  ــيپ ش كانتينرهاي ترانش

محقق شده است.
از آنجا كه توسعه ترانشيپ از طريق بنادر كشورها، 
ــی و  عالوه بر مزايای اقتصادی، از ابعاد خاص سياس
ــد ثبات ، امنيت،  ــت و مؤي امنيتی نيز برخوردار اس
ــورهايی است  قدرت مديريت و برنامه ريزي در كش
ــد، در حال حاضر  ــه فعاليت دارن ــه در اين زمين ك
ــب و بدون وقفه  ــی تالش ها برای ادامه بی عي تمام

عمليات ترانشيپی متمركز شده است. 
ــود حاكم بر  ــران اقتصادي و رك ــر چه امروز بح اگ
ــي عملكرد  ــه اي و بين الملل ــارت منطق فضاي تج
ــر جهان را  ــادر و پايانه هاي كانتينری در سراس بن
ــعاع خود قرار داده و به عنوان يك تهديد  تحت الش
ــياری از كشورها محسوب می شود،  جدی برای بس
ــور تبديل آن به  ــاس به منظ ــا آنچه در بندرعب ام
ــا در منطقه انجام  ــيپ كانتينره قطبی برای ترانش
ــتثنايی  ــد تهديدات موجود را به يك فرصت اس ش

ــال ها كشور در انتظار آن بود، تبديل كرد. به  كه س
طور يقين وضع اقتصاد جهان به همين شكل باقي 
نخواهد ماند و آنچه در طول اين  روزها براي تقويت 
بندر شهيد رجايي و ارتقا جايگاه بين المللی آن در 
ــت ، مي تواند يك پس انداز مطمئن و  حال انجام اس

كارآمد براي ساليانی باشد كه در پيش رو است . ■

ت�ا چندی پي�ش وقت�ی موضوع 
ترانشيپ به ميان می آمد همه از 
بندر جبل علی به عنوان بندری كه 
توانايی انجام اين كار را در سطح 
گسترده اي دارد، ياد می كردند.

آنچ�ه در بندرعباس ب�ه منظور 
تبديل آن به قطبی برای ترانشيپ 
كانتينره�ا در منطقه انجام ش�د 
تهديدات موجود را به يك فرصت 
اس�تثنايی كه س�ال ها كشور در 

انتظار آن بود، تبديل كرد.

*   *   *
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اصالح يا اسراف
احداث بندر جديد در منطقه آزاد انزلی توجيه اقتصادی ندارد

اگـر قـرار باشـد سـرمایه گذارى جدیدى در 
زمینه احداث بنـدر صورت گیرد باید با توجه 
بـه ظرفیت هاى موجـود و پیش بینى تقاضاى 
آینده و با رعایت جنبه هـاى فنى و اقتصادى 

و توجیه کافى انجام شود.
مديركل مهندسی عمران سازمان بنادر و دريانوردی 
ــاخت بندر جديد  با بيان مطلب فوق در خصوص س
ــن انزلي و در  در منطقه آزاد تجاري- صنعتي گلش

ــاً در اين منطقه  ــؤال كه آيا اساس ــخ به اين س پاس
ظرفيت هاي الزم برای احداث چنين بندری وجود 
ــئولين  ــؤال را بايد از مس دارد يا خير، گفت: اين س
ــن پرسيد، اما در مورد حمل و نقل  منطقه آزاد گلش
ــورد توجه قرار گيرد.  ــی وجود دارد كه بايد م نكات
ــما نمی توانيد بندری را با ظرفيتهاي باال احداث  ش
ــامل  ــبكه مواصالتی مورد نياز آن، ش كنيد ولی ش
ــب با آن در  ــن و حتی فرودگاه را متناس راه، راه آه

نظر نگيريد.
ــت  ــت: بندر انزلی قرار اس وی در ادامه اظهار داش
ــبكه ريلی متصل شود، ظرفيت طراحی و نوع  به ش
ــازی اين خط آهن، امكان جابه جايی حداكثر  روس
ــم می كند.  ــال فراه ــه ميليون تن كاال را در س س
طبيعی است اگر بندر جديدی با ظرفيت مورد نظر 
در منطقه آزاد گلشن احداث شود، محدوديت قابل 
ــی برای هر دو بندر ايجاد خواهد كرد و نبايد  توجه
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ــای غيرواقعی را برای اين بخش در بنادر  ظرفيت ه
در نظر گرفت.

ــيد كه اين خط برای  ــته باش وی افزود: توجه داش
ــتقيم از بندر انزلی طراحی شده است  ترانزيت مس
ــی در بين  ــه ميليون تن بارده ــی بيايد س و بخش
ــد، اين به منزله اختالل در سيستم  ــته باش راه داش

ترابری منطقه خواهد بود. 
وی با تأكيد بر اين نكته كه زيرساخت ها بايد رشد 
ــند و نمی توان يكی را مقدم  ــته باش هماهنگ داش
ــد  ــت، اضافه كرد: بايد مجاری رش بر ديگری دانس
ــعه را درست شناسايی كرد و وظايف  و مبادی توس
دستگاه ها را به دقت در نظر گرفت. وظيفه سازمان 
بنادرودريانوردی در هماهنگی با ساير سازمان های 
ــب  ــاخت های مناس وزارت راه و ترابری ايجاد زيرس

برای رشد و توسعه حمل و نقل دريايی است. 
ــازمان  ــق قوانين موضوعه، س ــوی گفت: مطاب موس
ــه مذكور، صدور  ــوردي عالوه بر وظيف بنادرودريان
ــز نظارت و  ــات دريايی و ني ــاد تاسيس ــوز ايج مج
بهره برداری از آن ها را نيز برعهده دارد، لذا چنانچه 
ــتحدثات دريايی در  ــات و مس ــد تأسيس ــرار باش ق
منطقه ايجاد شود بايد با اخذ مجوز الزم از سازمان 
بنادرودريانوردی صورت گيرد و گرنه اين امر تخلف 
ــوردی مطابق  ــازمان بنادرودريان ــت و س قانونی اس

قانون بايد از انجام آن جلوگيری نمايد. 
ــا و ابعاد و اندازه های در  وی در خصوص ظرفيت ه
ــده برای بندر كاسپين اظهار داشت:  نظر گرفته ش
ــه و بارگيری، 11  ــده برای تخلي ظرفيت مطرح ش
ــت،  ــده اس ميليون تن در يك نوبت كاری گفته ش
ــی كه كاركرد بنادر هيچگاه برای يك نوبت  در حال

كاری طراحی نمی شود.
موسوی افزود: معموالً طرح توسعه را برای 2 نوبت 
ــات را به باالی  ــر می گيرند كه عملي كاری در نظ
ــال می رساند. عالوه بر اينكه  20 ميليون تن در س
ــادی طراحی  ــدت غيراقتص ــكله ها به ش تركيب اس
ــت اسكله چند منظوره با  شده است. عماًل 10 پس
ــت اسكله  ــيار پايين در كنار تنها 4 پس راندمان بس
ــر گرفته اند كه با  ــا راندمان باال در نظ ــری ب كانتين
ــل كانتينری در منطقه  ــه گرايش حمل و نق توجه ب

اين تركيب كاماًل غيراقتصادی و غيرفنی است.
اين مقام مسئول در سازمان بنادرودريانوردی اظهار 
داشت: كارشناسان فنی در سازمان بنادرودريانوردي 
معتقدند كه اگر اين تعداد اسكله به صورت مناسب 
ــود تا ظرفيت 30 ميليون تن كاال  ــيم بندی ش تقس
ــاعت كار  ــكله ها با 14 س ــز می  توان از اين اس را ني

بارگيری و تخليه كرد. 
مدير كل مهندسی عمران سازمان بنادرودريانوردی 
توضيح داد: بندر انزلی با حدود 10 پست اسكله فعال 
ــتی های5 هزار تنی، در سال گذشته  باظرفيت كش

بيش از 5 ميليون تن تخليه و بارگيری داشته است. 
ــت كه به دليل مشكالت هندسی  اين در حالی اس
ــكله ها قابل  ــاعات متمادی اس در دهانه بندر در س
ــتي و انجام عمليات تخليه نبوده اند.  پهلوگيری كش
اين نشان می دهد كه در صورت اصالح برخی موارد 
ــدون صرف هزينه های هنگفت می توان ظرفيت  و ب
ــزان قابل  ــدر فعلي را به مي ــری بن ــه و بارگي تخلي

مالحظه ای افزايش داد.
وی در خصوص موضع سازمان بنادرودريانوردی در 

ــد در منطقه آزاد انزلی،  ــال ايجاد يك بندر جدي قب
ــفه ايجاد زيرساخت بندری در منطقه  گفت: با فلس
ــا با ايجاد يك  ــی مخالفتی وجود ندارد ام آزاد انزل
بندر با اين ابعاد و اندازه در شرايطی كه عمالً  عرضه 
ــت بيش از تقاضا خواهد بود و به هيچ وجه با  ظرفي
ــادی و حمل  ونقلی قابل توجيه  منطق فنی و اقتص
نيست و در سال اصالح الگوی مصرف نوعی اسراف 
در هدر دادن سرمايه ها و مغاير با شعار مطروحه از 

سوي مقام معظم رهبري است. ■
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سناريوي الحاق سرانجام كليد خورد! 
بررسی معماي كنوانسيون كار دريايي در نشست با كارشناسان

افشين اوركي

ــيون يكپارچه دريايي  ــراي الحاق ايران به كنوانس ب
ــرن پيش كه اروپا و  ــرن زمان الزم بود. 26 ق 26 ق
ــورهاي كنوني صاحب نام در صنعت  بسياري از كش
ــتي هاي ايراني كه  ــه كش ــوردي، با حيرت ب دريان
بسياري از آب هاي مطرح جهان را درمي نورديدند، 
ــت حسرت به دهان  داشتند،  نگاه مي كردند و انگش
كمتر ايراني فكر مي كرد اروپايي ها و كشورهايي كه 
ــتند تا جايي پيشروي  هيچ از دريانوردي نمي دانس
كنند كه امروز ما را در شرايطي قرار دهند كه براي 
ــويم پرچم  ــاي بين المللي مجبور ش تردد در آب ه
ــورمان را از بلنداي دكل كشتي ها پايين  زيباي كش
ــاير كشورها به تجارت بپردازيم  آورده و با پرچم س

ــر دريانورد ايراني مي تواند به ياد آورد كه در  و كمت
زمينه تدوين مقررات و قوانين دريايي در وضعيتي 
ــتابي ناموزون، الفباي مقررات و  قرار گيريم كه با ش
قواعد بازي در درياها را در كهنسالي دريانوردي مان 
ــتعداد و با برنامه اجنبي  ــاگردان نوپا اما با اس از ش
ــم كه بخواهيم  ــرايطي قرار گيري بياموزيم و در ش
ــدون توجه به الفباي كار به تكرار راه هاي رفته اي  ب
ــور باستاني  بپردازيم كه صنعت دريانوردي اين كش
ــتر در گرداب اقيانوس هاي مواج قرار  را هر چه بيش
ــته  ما را در بن بست كامل  دهد. گردابي كه ناخواس

دريايي فرو ببرد. 
ــوس فراوان  ــال ها كش وق ــرانجام پس از س ــا س ام

ــاي موجود در  ــي از ناآگاهي ه ــاي ناش و مقاومت ه
زمينه الحاق ايران به كنوانسيون يكپارچه دريايي، 
ــت  ــيب اين پيوس فيلم نامه پرتعليق و با فراز و نش
ــر اين الحاق  ــرانجام لنگ ــي، كليد خورد و س تاريخ
ــرافراز فارس  ــه س در آب هاي نيلگون خليج هميش
انداخته شد. باالخره رئيس دولت نهم اليحه الحاق 
ــازمان  ــه كار دريايي مصوب س ــران به مقاوله نام اي
بين المللي كار را، براي طي شدن تشريفات قانوني 

تقديم مجلس كرد. 
ــترك  ــنهاد مش ــاس اين اليحه كه بنا به پيش براس
ــاي كار و امور اجتماعي و راه و ترابري  وزارت خانه ه
كه براي طي شدن تشريفات قانوني به مجلس ارائه 

محمد وافري اسدا... قطب رزمجوسيدعلي استيري شهاب دليلي
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ــت: "با عنايت به ماهيت بين المللي  شده،  آمده اس
ــورها در مورد  ــتيراني تجاري و رويه ساير كش كش
ــرايط و تحوالت حقوق  كار دريانوردي و به ويژه ش
ــه  و تأكيد روزافزون  ــن زمين ــي كار در اي بين الملل
ــورها با  ــي كش ــن مل ــاق قواني ــرورت انطب ــر ض ب
كنوانسيون هاي كار دريايي،  الحاق به كنوانسيون و 
ــر گذاشتن مراحل استصوابي  به موازات آن پشت س
ــن قوانين و مقررات  ــم كردن مقدمات تدوي و فراه
ــاختارهاي اداري  خاص براي كار دريايي و ايجاد س
الزم، براي امكان اجراي قوانين بين المللي پذيرفته 

شده يك ضرورت انكارناپذير به نظر مي رسد".

چالش هـاي صنعـت دریایـی بـراي اجـراي 
کنوانسیون ویژه کار 

كنوانسيون كار دريايي كه در سال 2006 به تصويب 

ــيد پس از سه سال كه  ــازمان بين المللي كار رس س
ــتانه اجرا قرار گرفته  از تصويب آن مي گذرد، در آس
است. پس از الحاق كشور ليبريا به اين كنوانسيون 
ــور،  ــتين كش در هفتم ژوئن 2006 به عنوان نخس
سه كشور ديگر ثبت آزاد كشتي ها يعني باهاماس، 
ــال هاي 2007 تا  ــال و پاناما نيز در س جزاير مارش
ــن تحول  ــدند و در آخري ــق ش ــه آن ملح 2009 ب
ــتين كشور  مهم در اين زمينه، نروژ به عنوان نخس
اروپايي در دهم فوريه 2009 )21 بهمن 1387( به 
طور رسمي به كنوانسيون MHC 2006 پيوست. 
ــيون، اين  ــتم كنوانس ــاس ماده هش همچنين براس
مقاوله نامه پس از الحاق دست كم 30 كشور كه 33 
ــار دارند، الزم االجرا  ــد تناژ جهاني را در اختي درص
ــه تاكنون به  ــور ك ــد. تركيب پنج كش ــد ش خواه

ــته اند به خوبي نشانگر  ــده پيوس كنوانسيون يادش
اين است كه پيوستن ساير كشورهاي عضو اتحاديه 
اروپا و از جمله مالتا و يونان به كنوانسيون يادشده، 
ــرد و اين در  ــرا خواهد ك ــه زودي الزم االج آن را ب
ــه كشور ليبريا، باهاماس و جزاير  حالي است كه س
مارشال در مجموع 17 درصد تناژ جهاني را تنها به 

خود اختصاص داده اند. 
ــيون MHC 2006، كشتي هاي  به موجب كنوانس
تحت پرچم كشورهاي غيرعضو كنوانسيون پس از 
ــه در زمينه انطباق  ــدن اين مقاوله نام الزم االجرا ش
ــوي بازرسان  ــته هاي آن به هيچ وجه از س با خواس
ــاي مطلوب و  ــورهاي عضو، مالحظه ه بندري كش
ــورهاي عضو  ــتر از كشتي هاي كش ــاعدي بيش مس
ــاده تر ملحق  ــرد. به عبارت س ــت نخواهند ك درياف
ــورها،  ــوي برخي كش ــيون از س ــدن به كنوانس نش

ــا از انطباق با  ــتي هاي تحت پرچم اين دولت ه كش
آن را مستثني نمي كند. 

ــه الزام ها و  ــت ك ــرايطي بديهي اس ــن ش در چني
ــيون كار دريايي پيش از آنكه  خواسته هاي كنوانس
مورد توجه و دقت نظر از سوي دولت ها قرار گيرد، 
ــت اندركاران صنعت دريايي  مورد توجه و عالقه دس
اعم از مالكان شركت هاي كشتيراني و اتحاديه هاي 
ــت. دبير انجمن صنفي  ــوردان قرار گرفته اس دريان
ــگر دريايي(  ــوردان ايران )و پژوهش كارگري دريان
ــئوالن صنعت  ــه مس ــت توج ــر اهمي ــد ب ــا تأكي ب
ــيون يكپارچه دريايي  ــوردي ايران به كنوانس دريان
ــدن اين  ــراي اجرايي ش ــازي هاي الزم ب و بسترس
ــيون  ــورمان، مي گويد: كنوانس ــيون در كش كنوانس
يكپارچه دريايي در راستاي جهاني شدن و ارتقاي 

ــاغالن در كشتي ها  ــرايط بهبود وضعيت كار ش ش
ــت و در كنار پرداختن به حقوق  ــكل گرفته اس ش
ــراي كارفرمايان  ــي كارگران، وظايفي را نيز ب قانون

برشمرده است. 
ــه قراردادهاي  ــه اينك ــاره ب ــد وافري، با اش  محم
ــور  ــاغل در صنعت دريايي كش حقوقي كارگران ش
ــت، خاطرنشان  ــان نيس ــتي ها، يكس و به ويژه كش
مي كند: متأسفانه در اين زمينه، اتفاق نظر يكساني 
ــايد يكي از  ميان همه كارفرمايان وجود ندارد و ش
راه هاي حل اين مشكل، تقويت اتحاديه هاي صنفي 
ــتن ايران به  كارگري دريايي و در بُعد كلي تر، پيوس

كنوانسيون يكپارچه دريايي است. 
ــي به حقوق دريانوردان  وي در عين حال بي توجه
ــط سازمان هاي  ــده توس را نقض قوانين پذيرفته ش
بين المللي مانند IMO و IHO مي داند و مي افزايد: 

ــت دريانوردي بايد  ــه ماهيت ذاتي صنع ــا توجه ب ب
توجه داشته باشيم كه دريانوردان براساس قوانين و 
مقررات موجود جهاني داراي حقوق قانوني ويژه اي 
ــيون يكپارچه  ــر كنوانس ــوي ديگ ــتند و از س هس
ــط  ــيوني بوده كه توس ــتين كنوانس دريايي، نخس
ــيده  ــي كار )ILO( به تصويب رس ــازمان جهان س
ــت. به عبارت ديگر، كشورها بايد به تمامي مفاد  اس
ــيون يكپارچه دريايي از  ــن IHO كه كنوانس قواني

مصوبه هاي آن است، پايبند باشند. 

به نام ما، به کام دیگران!
سال ها پيش در جزيره قشم پرتغالي ها ساكن بودند. 
ساير بنادر جنوبي ايران نيز سال ها بعد توسط ديگر 
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ــتعمارگران اجنبي مانند انگليسي ها و هلندي ها  اس
ــئله رويارويي مردم مبارز  ــغال شد و همين مس اش
جنوب كشور و سرداران شجاع آن مانند رئيس  علي 
ــغالگران  ــواري و امام  قلي خان را به مبارزه با اش دل
ــان برانگيخت. اما از  ــرزمين مادري م متجاوز به س
ــه آفرين براي مردم  ــاي تلخ و البته حماس آن روزه
ــه و مؤلفه اي از صنعت  ــورمان تا امروز، هر نقط كش
ــادار پيدا مي كند به  ــور كه با دريا ارتباطي معن كش
ــكون و نوعي نبود اتحاد الزم براي  ــاهد س نوعي ش
ــم اندازهاي  ــق هدف ها و چش ــي در تحق يكپارچگ

توسعه فعاليت هاي دريايي است. 
ــاق دولت به  ــس از ارائه اليحه الح ــال ها قبل،  پ س
ــي در دفتر لوايح  ــه كار درياي ــيون يكپارچ كنوانس
ــادي  ــاي زي ــالمي، نگراني ه ــوراي اس ــس ش مجل
ــايد  ــكل گرفت كه ش ــان نمايندگان مجلس ش مي
ــياري از اين نگراني ها به علت ناآشنايي  ــه بس ريش
ــدگان ملت با موضوع ها و بحث هاي تخصصي  نماين
ــاق دولت به  ــت. آن ها، اليحه الح ــي بوده اس درياي
ــيون يكپارچه كار دريايي را به دليل وجود  كنوانس
ــراي اعمال  ــيون ب ــاي موجود در كنوانس ظرفيت ه
ــدات بين المللي  ــي و ايجاد تعه ــارهاي سياس فش
ــا مقررات  ــور ب ــراي انطباق قوانين داخلي كش و ب
ــترده در  ــر به تغييرهاي گس ــيون كه منج كنوانس
ــراي مدت ها به  ــد ب حوزه قوانين داخلي خواهد ش
ــوراي اسالمي سپردند و موضوع  بايگاني مجلس ش

از ديدشان فراموش شده تلقي شد!

ــيون يكپارچه كار  ــت كه كنوانس ــن در حالي اس اي
ــاً يك كنوانسيون يكپارچه و متشكل  دريايي، اساس
ــت كه عمده مشكالت  ــيون قبلي اس از 60 كنوانس
ــوق بنيادين بوده  ــا نيز در بخش حق دريانوردي م
ــتر اين  ــور ما بيش ــت كه كش ــه مهم آن اس و نكت
ــاء كرده و  ــال هاي دور امض ــا را در س مقاوله نامه ه
ــط  ــز در حدود 80 تا 85 درصد توس ــون ني هم اكن
ــردد  ــي ت ــاي بين الملل ــه در آب ه ــتي هايي ك كش

مي كنند نيز رعايت مي  شود. 
ــت كه در نبود  ــود بيانگر آن اس ــاي موج واقعيت ه
حضور جدي ايران در آب هاي بين المللي و كندي 
ــيون و دلخوش بودن به تاريخ  الحاق به اين كنوانس
ــا آمارها،  ــرن دريانوردي و بازي ب ــان 26 ق درخش
ــتيراني  ــده ما در كش ــهم واگذار ش بيگانگان از س
بين المللي و از فرصت هاي موجود براي بهره برداري 
ــته، نهايت  ــار اين غيبت خودخواس از منافع سرش
ــتفاده را خواهند كرد و هيچ گاه منتظر پيوستن  اس
ــيون يكپارچه كار  ــران به كنوانس ــتن اي و يا نپيوس
ــد قضيه الحاق  دريايي نخواهند بود. به نظر مي رس
به كنوانسيون هاي بين المللي دريايي به نام ما و در 

واقع به كام بيگانگان در حال شكل گرفتن است. 

چانه زنی نمی کنیم ، فرصت می سوزانیم
براساس ماده 4 كنوانسيون كار دريايي، خواسته هاي 
ــور از طريق قوانين و  اين مقاوله نامه بايد در هر كش
ــررات ملي و يا از طريق توافق نامه هاي حاصل از  مق

چانه زني دسته جمعي و يا به وسيله راهكارهاي ديگر و يا 
در عمل اجرايي شود. راهكارهاي ديگر و يا در عمل كه 
 Other Measures or in Practice ترجمه عبارت

است، چندان مشخص و تعريف شده نيستند. 
ــده از  ــاده واح ــق اين م ــاد و تحق ــراي ايج ــا ب ام
ــاي موجود در ميان  ــيون بايد به واقعيت ه كنوانس
ــي نهادهاي غيردولتي  طرف هاي درگير ماجرا يعن
ــان(، اتحاديه   ــتي  )كارفرماي ــه مالكان كش و اتحادي
صنفي كارگري دريانوردي )كارفرمايان( و سازمان 
ــدي و منطقي  ــوردي )دولت( توجه ج بنادرودريان
ــور  ــرايطي كه كش ــت. به طور طبيعي و در ش داش
ــوي ديگر  ــت و از س ــا فاقد قانون كار دريايي اس م
نهادهاي غيردولتي موجود در بخش دريايي كشور 
به داليل مختلف امكان ايفاي نقش كليدي خود را 
در راستاي اجراي اين مقاوله نامه بين المللي ندارند، 
ــاوگان ملي ما  ــد صنعت دريايي و ن به نظر مي رس
ــت و  ــرايطي خطير و بغرنجي قرار گرفته اس در ش
اين مسئله مورد تأييد تشكل هاي صنفي كارگري و 

كارفرمايي دريانوردي كشور نيز مي باشد. 
ــئوالن اين اتحاديه ها، براساس  به باور بسياري از مس
قوانين جاري كشور هم اكنون اصل چانه زني دسته جمعي 
قابل طرح نيست و انجمن هاي صنفي اعم از كارفرمايي 
ــورتي دارند و اين  ــري ايران نيز تنها نقش مش و كارگ
در حالي است كه نفوذ بخش دولتي در اقتصاد كشور 
و به طور مشخص در مديريت شركت هاي كشتيراني 
ــت كه در عمل  ــزرگ،  اصل غيرقابل انكار ديگري اس ب
ــه جانبه گرايي را آن گونه كه كنوانسيون كار دريايي  س
تبيين كرده و سازمان بين المللي كار تعريف مي كند، 

در ايران ناكارآمد مي سازد. 
ــر انجمن صنفي كارگري دريانوردان ايران نيز با  دبي
ــكالت كنوني در اجراي  ــد بر اينكه يكي از مش تأكي
ــيون يكپارچه كار دريايي،  ماده  پيوستن به كنوانس
ــيون و نبود زمينه ها و بسترهاي الزم  4 اين كنوانس
براي تحقق حق چانه زني در ميان انجمن هاي صنفي 
كارگري با تشكيالت دولتي مانند وزارت كار و امور 
ــازمان بنادرودريانوردي است، تصريح  اجتماعي و س
ــد درباره مؤلفه مهمي مانند  مي كند: به نظر مي رس
حق چانه زني توسط تشكل هاي غيردولتي مرتبط با 
صنعت دريانوردي از سوي مجلس شوراي اسالمي، 

گام هاي جدي و مؤثري برداشته نشده است. 
ــان مي كند: ما ظرفيت هاي  محمد وافري، خاطرنش
ــورمان  الزم  براي اجراي قوانين كار دريايي در كش
ــالمي، حق  ــوراي اس ــم، چرا كه مجلس ش را نداري
عضويت انجمن هاي صنفي كارگري و حق چانه زني 
ــش   ــان را مورد پرس ــا درباره حقوق دريايي ش آن ه
ــئله تاكنون براي  جدي قرار داده و در واقع اين مس

نمايندگان مجلس به خوبي روشن نشده است.
ــق حضور  ــي تحق ــاي قانون ــد: الزام ه وي مي افزاي
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ــور و به  ــكيالت صنفي كارگري در كش جدي تر تش
ــر نشده است و  ويژه در حوزه دريايي تاكنون ميس
در واقع سازوكارهاي مربوط به تشكيل كنوانسيون 

يكپارچه دريايي در كشور وجود ندارد. 
ــور  اين فعال حوزه صنفي كارگري دريانوردي كش
مشكالت موجود در صنعت دريانوردي براي پيوستن 
به كنوانسيون يكپارچه كار دريايي را فقط در حوزه 
نرم افزاري و نبود قوانين حمايتي توسط ارگان هاي 
ــد وزارت كار و امور اجتماعي و  ــت اندركار مانن دس
ــد و مي گويد: به  ــازمان بنادرودريانوردي مي دان س
ــئله اي كالن  ــه حمل ونقل دريايي، مس ــل اينك دلي
ــازي هاي  ــت و استانداردس و در واقع بين المللي اس
ــكل دوره اي انجام مي شود،  ما مي توانيم  رايج به ش
ــش كمترين   ــيم و در واقع در اين بخ ــه روز باش ب
مشكالت موجود را داريم. اما بخش عمده مشكالت 
ــزاري و به نبود قوانين حمايتي از  ما در واقع نرم اف
ــا دريانوردي مربوط  ــكيالت غيردولتي مرتبط ب تش
ــرايطي را رقم زده است كه  ــود و اين مسئله ش مي ش
مي توانيم ادعا كنيم هم اكنون كشتيراني هاي موجود 
ــياري  ــكالت بس در ايران با روش هاي انفعالي با مش

براي ادامه حيات خود مواجه هستند. 
ــكالت موجود تشكل هاي  وي بخش ديگري از مش
ــي از  ــور را ناش ــري دريانوردي كش ــي كارگ صنف
ــكل ها به كمك هاي مادي  ــتگي مالي اين تش وابس
ــتيراني مي داند و يادآور  ــركت هاي كش مديريت ش
ــكل هاي  ــده تا تش ــئله باعث ش ــود: اين مس مي ش

ــرمندگي خود را  ــدون هيچ گونه ش ــوردان ب دريان
ــتيراني  ــركت هاي كش ــذ اين كمك ها از ش در اخ
ــد. در واقع كاركرد محدود قانوني  دولتي محق بدان
ــري در ايران باعث  ــنديكاهاي كارگ اتحاديه ها و س
ــتوانه الزم و حمايت  ــا فاقد پش ــده تا اين نهاده ش
ــترده از سوي كساني باشد كه در اين تشكل ها  گس
ــه قبول و يا  ــد وبه ناگزير مجبور ب فعاليت مي كنن
حتي درخواست كمك هاي مادي و معنوي از طرف 

مقابل ميز يعني كارفرمايان شوند. 

شیرجه در استخر خالی 
ــوردان ايران با  ــن صنفي كارگري دريان دبير انجم
ــخصه بارز كنوانسيون يكپارچه  اشاره به اينكه مش
ــت، تصريح مي كند:  دريايي حذف رقيبان نابلد اس
ــويي و  ــود مي توانم به ناهمس ــراي اين ادعاي خ ب
ــت اندركاران دولتي اين  ــي از دس ــي بعض نامأنوس
ــودن قوانين و  ــوردي و منطبق نب ــت با دريان صنع
ــورمان با اساس مفاد اين  مقررات ويژه دريايي كش

كنوانسيون اشاره اي داشته باشم. 
ــردرگم  ــد اليحه س وافري، مي گويد: به نظر مي رس
ــه كار دريايي و يا  ــيون يكپارچ ــه كنوانس الحاق ب
ــيون 147 در صحن علني مجلس  ردشدن كنوانس
ــالمي پس از مدت 5 سال، نبود قوانين  شوراي اس
ــدن آيين نامه اجرايي ماده  كار دريايي و تدوين نش
ــي و معوقه اجتماعي  ــون كار، حقوق قانون 190 قان
ــور را نسبت به ديگر همتايان خود  دريانوردان كش

ــورها در ناهمترازي شديدي قرار داده  در ساير كش
ــت. به نظر مي رسد حتي گزاره اي مختصر براي  اس
ــعه صنعت  ــوردان داخلي و توس ــت از دريان حماي
ــعه صنايع  ــور در متن اليحه توس ــوردي كش دريان
ــاله به تصويب رسيد  دريايي كه با تأخيري چهار س
ديده نمي شود. از سوي ديگر سردرگمي وزارت كار 
و امور اجتماعي هم بر وخامت موضوع احقاق حقوق 

قانوني كارگران شاغل در كشتي ها افزوده است.
ــيون  ــروي كردن از كنوانس ــت پي ــلم اس آنچه مس
يكپارچه كار دريايي است كه پيش روي همه فعاالن 
ــرار دارد.  ــورمان ق ــت دريانوردي كش عرصه صنع
ــازي هاي  ــيوني كه در صورت نبود بسترس كنوانس
الزم در كشور، ما را دچار محدوديت هاي بي شماري 
ــت كه هيچ  سواري، بر  خواهد كرد و از پيش  پيداس

پياده ها دلسوزي نخواهد كرد. 

تغییر پرچم، راهکار یا مسکن؟!
ــركت هاي كشتيراني ايران  هم اكنون بسياري از ش
ــده، راه ميان بري را انتخاب  براي حل مشكل يادش
كرده اند كه پرسش هاي بي شماري را براي دلسوزان 
به پرچم كشورمان در همه حوزه ها و به ويژه حوزه 
ــت. دلسوزان مي پرسند:  دريانوردي مطرح كرده اس
ــكني  ــت يا مس ــي اس تغيير پرچم، راهكاري اساس
ــأن كشورمان چه مي شود  زودگذر؟! پس تكليف  ش
ــش منطقي ديگر. به اين پرسش دبير  و صدها پرس
ــور اين گونه  انجمن صنفي كارگري دريانوردان كش
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ــركت هاي  ــد ش ــود: به نظر مي رس ــادآور مي ش و ي
كشتيراني داخلي با بدعتي غيرقابل كنترل تصميم 
ــود را از تحت پرچم  ــتي هاي خ دارند تا تمامي كش
ــن رويكرد و برخي  ــودن خارج كنند و با اي ايران ب
ــي به هر دليل و توجيهي كه  محدوديت هاي سياس
باشد اصوالً بستر حضور دريانوردان خارجي بر روي 
ناوگان داخلي و حذف فرصت كار براي دريانوردان 
ــه در حالي پيش  ــود و اين هم ايراني فراهم مي ش
ــن الزام ها و قوانين  ــم از نبود كمتري مي رود كه بي
مربوط براي اجراي شايسته كنوانسيون، كارفرمايان 
ــتر به تغيير پرچم راغب مي كند و  را هر لحظه بيش
اين مسئله باعث از دست دادن حاكميت شناورهاي 

داخلي و تحقير حيثيت  دريايي و ملي و بين المللي 
به صورت جدي مي شود. 

جزایر پراکنده در صنعت دریانوردي 
به نظر مي رسد با وجود 26 قرن تاريخچه دريانوردي 
ــررات مدون و  ــورمان، تاكنون قوانين و مق در كش
ــكالت شاغالن در اين عرصه  منطقي براي حل مش
وجود نداشته و متولي اصلي حمايت هاي قانوني از 
ــن مقررات و قوانين نيز  دريانوردان در بخش تدوي
ــكالت موجود در اين  ــائل و مش ــه الزم به مس توج

زمينه را از خود نشان نمي دهد. 
ــاره به اينكه قانون  ــر دريانوردان خبره نيز با اش دبي
ــب با وضعيت  ــي متناس ــور اجتماع وزارت كار و ام
ــا توجه به  ــت، مي گويد: ب ــوردان نيس كاري دريان
ــت  ــده اس اينكه در قانون كار به صراحت تأكيد ش
ــابقه 20 سال فعاليت مي توانند  كه دريانوردان با س
ــوند، اما به دليل سختي شغل، كمتر  ــته ش بازنشس

دريانوردي به اين شغل ادامه مي دهد.
اسدا... قطب رزمجو در ادامه به كنوانسيون يكپارچه 
كار دريايي مي پردازد و مي افزايد: هم اكنون قوانين 
ــيون يكپارچه كار دريايي  ــور ما با مفاد كنوانس كش
ــاي  ــا و فعاليت ه ــت. وي تالش ه ــگ نيس هماهن
ــه براي تصويب اين  ــت اندركاران اين حرف همه دس
ــالمي را مؤثر و  ــيون در مجلس شوراي اس كنوانس
ــعي  ــود: بايد س مفيد عنوان مي كند و يادآور مي ش

پاسخ مي دهد: الزام به تغيير پرچم كشتي هاي ناوگان 
ــي با پايان تحريم ها به هيچ وجه پايان نمي يابد و  مل
ــت كه دريانوردان اين سرزمين در  اين در حالي اس
ــي از حمايت هاي دولت و كارفرمايان محرومند  حال
ــتي هاي ايراني  كه پس از تغيير پرچم، مالكان كش
ــر يك ميليون  ــت كم بالغ ب موظف به پرداخت دس
دالر در سال هاي ابتدايي به سازمان هاي دريانوردي 
ــوق و تأمين امكانات  ــي براي پيگيري حق بين الملل
رفاهي دريانوردان بيگانه در بنادر خارجي هستند. 
ــئله اي،  وافري در ادامه با انتقاد از وجود چنين مس
ــتراتژيك  ــوع مديريت اس ــد: اين ن ــح مي كن تصري
ــار نامهرباني  هايي كه به  ــي را در كن ــه ظاهر مل و ب
اتحاديه هاي صنفي كارگري داخلي صورت مي گيرد 

را چگونه مي شود تحليل كرد؟!
ــاي  اتحاديه ه ــه  ك ــي  جاي آن  از  ــد:  مي افزاي وي 
ــتند تا يك  ــتقل همواره بر آن هس دريانوردي مس
ــي اقتصادي ملي گرا و فعاالنه را دنبال كنند و  مش
تالش كرده اند تا بازار اشتغال و فعاليت دريانوردان 
ــان و در  ــاوگان ملي كشورش ــي را بر روي ن خارج
ــرايط  مقابل هجوم دريانوردان خارجي ببندند، با ش
ــا زمان اجراي الزام  ــژه موجود، چگونه مي توان ت وي
ــه جانبه گرايي دولت ، كارگر و كارفرما، انتظار  به س

كشيد؟!
ــوزه دريانوردي  ــه كارگري در ح ــن فعال اتحادي اي
كشور در ادامه از تداوم چنين روندي انتقاد مي كند 

اسدا... قطب رزمجو:
بايد ارگان هاي مختلف متولي مانند 
بنادرودريانوردي،  وزارت  س�ازمان 
كار و ام�ور اجتماع�ي، وزارت نفت 
و بازرگان�ي،  همايش ه�اي دريايي 
برگزار كنن�د تا در اي�ن همايش ها 
راهكارهاي مختلف و متناس�ب براي 
حل مشكالت و مسائل موجود صنعت 

دريانوردي كشور ارائه شود. 
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ــيون وارد مجلس شوراي اسالمي  كنيم اين كنوانس
شده و در دستوركار قرار گيرد. 

دبير دريانوردان خبره با اشاره به سابقه 2600 ساله 
ايران در صنعت دريانوردي بين المللي، خاطرنشان 
ــد در صنعت  ــران باي ــن اي ــه عقيده م ــد: ب مي كن
ــد و نه اينكه  ــرو باش دريانوردي از نظر قوانين پيش
ــيون هاي بين المللي ما را مجبور به رعايت  كنوانس
ــش كه به  ــخ به اين پرس قوانين كنند. وي در پاس
ــما چه تشكيالت و يا سازمان هايي متولي  عقيده ش
ــتند، مي گويد:  ــران هس ــت دريانوردي در اي صنع
ــازمان  ــف متولي مانند س ــاي مختل ــد ارگان ه باي
ــي،  ــور اجتماع ــوردي،  وزارت كار و ام بنادرودريان
وزارت نفت و بازرگاني،  همايش هاي دريايي برگزار 
ــاي مختلف  ــن همايش ها راهكاره ــا در اي كنند ت
ــائل موجود  ــكالت و مس ــب براي حل مش و متناس

صنعت دريانوردي كشور ارائه شود. 
ــخت و زيان آور شناخته  قطب رزمجو با اشاره به س
ــر وزارت كار و امور  ــغل دريانوردي از نظ ــدن ش ش
اجتماعي، تصريح مي كند: براساس سخت و زيان آور 
ــئوالن  ــت تا مس ــغل دريانوردي، الزم اس ــودن ش ب
قوانين و مقررات حمايتي بيشتر و با جديت مسائل 
ــال كنند و  ــوردان ايراني را دنب ــكالت دريان و مش
ــكالت آن ها فعاليت هاي بيشتري  درصدد حل مش

داشته باشند. 
ــناس و صاحب نظر صنعت دريايي كشور،  اين كارش
ــون وزارت كار  ــده در قان ــرايط در نظر گرفته ش ش
ــت كاري  ــب با وضعي ــي را متناس ــور اجتماع و ام
دريانوردان نمي داند و خاطرنشان مي كند: با وجود 
ــت كه دريانوردان  ــده اس اينكه در قانون تصريح ش
ــق بيمه در  ــال و پرداخت ح ــابقه 20 س داراي س
ــته  صورتي كه 150 روز مرخصي بدون حقوق داش
ــتگي كنند،  ــت بازنشس ــند مي توانند درخواس باش
ــوردان نمي توانند  ــت كه دريان اما اين در حالي اس
ــال كار كنند و  ــختي شغل خود 20 س به دليل س
معموالً هم شغل شان را قبل از سررسيدن اين زمان 

رها مي كنند! 
ــكالت  ــوردان خبره درباره مش ــون دريان ــر كان دبي
ــد: به عقيده  ــن صنعت،  مي افزاي ــان در اي كارفرماي
ــكالت  ــب براي حل مش من بايد راهكارهاي مناس
ــه، دولت  ــود و در اين مرحل ــه ش ــان ارائ كارفرماي
آموزش دريانوردان را بر عهده گيرد و كارفرمايان را 

در اين زمينه ياري دهد. 

الحاق،  آخرین راه حل
ــان وجود دارد  ــت غيرقابل انكاري در اين مي واقعي
ــيون و  ــمول اجراي كنوانس ــت كه ش و آن اين اس
ــا آن به محض  ــتي ها ب ــرورت انطباق كليه كش ض

الزم االتباع شدن، صنعت دريايي كشور را ناگزير به 
اجراي مفاد آن خواهد كرد. بنابراين ناوگان تجاري 
ــت ثبت آزاد  ــروز بخش اعظم آن تح ــور كه ام كش
ــك  ــرس و هنگ كنگ قرار دارد بي ش در مالت، قب
مطابق قوانين جاري اين كشورها، خيلي فوري پس 
ــدن كنوانسيون در خصوص انطباق با  از اجرايي ش
ــب  آن و در نتيجه انجام مميزي هاي مربوطه و كس

گواهينامه  الزم  اقدام خواهد كرد. 
ــت كه بدون ترديد در  ــت اين اس ــلم اس آنچه مس
ــيون يكپارچه كار  ــدن كنوانس ــورت اجرايي ش ص
ــت ناوگان تجاري كشورمان به ثبت  دريايي، بازگش
در ايران، مستلزم اجراي كنوانسيون و امكان كسب 
ــود و ناگفته  ــور خواهد ب ــه در داخل كش گواهينام
ــي در اين  ــال و كوتاه ــه هرگونه اهم ــت ك پيداس

ــتيراني را  ــركت هاي كش ارتباط، به طور طبيعي ش
به حفظ پرچم آزاد و تداوم ثبت كشتي ها در خارج 

ناگزير مي كند. 
ــره نيز با  ــوردان خب ــاي كانون دريان ــي از اعض يك
ــت كه  ــئله، مي گويد: واقعيت اين اس تأييد اين مس
ــتيراني تحت  ــرايط فعلي، ناوگان تجاري كش در ش
ــمگيري پيدا كرده است،  به  ثبت ايران كاهش چش
ــركت  ــه اي كه هم اكنون بخش اعظم ناوگان ش گون
ملي نفتكش ايران با دارا بودن كشتي هاي چندصد 
هزار تني در داخل ايران ثبت نشده و متأسفانه اين 
ــئله در مورد ساير شركت هاي كشتيراني ايراني  مس

ديگر نيز صادق است. 
شهاب دليلي با طرح اين پرسش كه بايد ديد ناوگان 
ــيون  ــتيراني ايران با الحاق به اين كنوانس ملي كش
چه وضعيتي پيدا مي كند،  يادآور مي شود: هم اكنون 
ــتيراني ما اين امكان و ظرفيت هاي  ناوگان ملي كش
ــيون يكپارچه كار  ــب براي الحاق به كنوانس مناس
ــي را دارد و به عقيده من در اين مورد با هيچ  درياي

مشكل جدي مواجه نيستيم. 
ــا پرچم  ــي ب ــتي هاي ايران ــت كش ــاره ثب وي درب
ــاور من، ثبت  ــي، مي افزايد: به ب ــورهاي خارج كش
كشتي هاي ايراني در خارج از كشور، اقدامي موقتي 
ــود و اين در  ــب نگراني مان ش ــت و نبايد موج اس
ــت كه اگر موانع اجرايي و قانون و مقررات  حالي اس
ــي به طور جدي تري از  حمايت از دريانوردان ايران
سوي مسئوالن دنبال شود، اين مشكل نيز برطرف 

مي شود. 
ماه ما و ماه دیگران 

ــورهايي كه داراي سابقه طوالني در فعاليت  در كش
كشتيراني تجاري هستند، به طور ويژه سازمان ملي 
ــي در اجراي مقررات كار دريايي به روش ها و  درياي
نسبت هاي مختلف دخالت دارند كه در اين ارتباط 
ــورهايي  ــازمان اداري كش مي توان به مقررات و س
ــاره  مانند نروژ، انگليس، دانمارك و كره جنوبي اش
ــع اداري مقررات كار  ــا از آنجايي كه مرج كرد، ام
ــازماني و آگاهي هاي  دريايي بايد از آمادگي هاي س
ــتيراني تجاري،  كار  ــه كش ــي الزم در زمين تخصص
ــررات بين المللي مربوطه برخوردار  دريانوردي و مق
باشد،  به نظر مي رسد كه در وزارت خانه متولي اين 
ــي اين آمادگي ها  ــئله يعني كار و امور اجتماع مس
ــوي  ــئله از س ــور كامل وجود ندارد. اين مس به ط
مديركل سازمان هاي تخصصي و بين المللي سازمان 
بنادرودريانوردي نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. 

ــاره به اينكه كنوانسيون  ــتيري با اش سيد علي اس
ــته براي  ــه دريايي بر پايه تأمين كار شايس يكپارچ
ــتي هاي  ــري از فعاليت كش ــوردان و جلوگي دريان
ــت،  مي گويد: به نظر  ــتاندارد استوار شده اس غيراس
من مهم ترين اقدام در اين زمينه حضور نمايندگان 

شهاب دليلي: ثبت كشتي هاي ايراني 
در خارج از كش�ور، اقدامي موقتي 
است و نبايد موجب نگراني مان شود 
و اين در حالي اس�ت كه اگر موانع 
اجرايي و قانون و مقررات حمايت از 
دريانوردان ايراني به طور جدي تري 
از س�وي مس�ئوالن دنبال شود، اين 

مشكل نيز برطرف مي شود. 

سيدعلي استيري: سازمان جهاني كار 
اعالم كرده كه هم اكنون گرايش نسل 
جديد به سمت دريانوردي كم شده و تا 
سال 2011، كشورهاي جهان با كمبود 
حدود 60 ه�زار دريان�ورد روبه رو 
خواهند ش�د. بنابراين الزم اس�ت تا 
دولت ها ب�ه دنبال اقدام�ي جدي و 

مناسب براي رفع اين مشكل باشند. 
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ــوراي عالي كار بوده، مسئله اي  بخش دريايي در ش
كه تاكنون مورد غفلت جدي قرار گرفته است. 

ــازمان بنادرودريانوردي  ــئول در س ــام مس اين مق
ــله از قوانين كار براساس  عقيده دارد كه يك سلس
ــده و اين در حالي است  ــكي تنظيم ش كار در خش
ــه هيچ وجه مطابق با  ــرايط كار دريانوردي ب كه ش
ــازمان جهاني  ــت. وي مي افزايد: س اين قوانين نيس
ــل جديد  ــالم كرده كه هم اكنون گرايش نس كار اع
ــال 2011،  ــده و تا س ــمت دريانوردي كم ش به س
كشورهاي جهان با كمبود حدود 60 هزار دريانورد 
ــد. بنابراين الزم است تا دولت ها  روبه رو خواهند ش
ــراي رفع اين  ــب ب ــه دنبال اقدامي جدي و مناس ب

مشكل باشند. 
استيري با اشاره به اينكه سازمان بنادرودريانوردي 
ــيون يكپارچه  ــكيل كنوانس ــل ابتدايي تش از مراح
ــت هاي  كار دريايي تاكنون با جديت در كليه نشس
ــان  ــت، خاطرنش ــته اس ــي آن حضور داش تخصص
ــيون،  ــد: بايد بپذيريم كه اجراي اين كنوانس مي كن
كاري سخت و مشكل است چرا كه اين كنوانسيون 
ــائل كارگري است و يكي از  ــدت متأثر از مس به ش
كنوانسيون هاي دريايي است كه حضور جدي همه 
ضلع هاي سه جانبه گرايي يعني تشكل هاي كارگري، 

كارفرمايي و نمايندگان بخش دولتي را مي طلبد. 
وي با اعالم اين مسئله كه سازمان بنادرودريانوردي، 
هيچ وظيفه ذاتي در قبال تشكل هاي كارگري فعال 
ــوزه صنعت دريانوردي ندارد، تصريح مي كند:  در ح
ــازمان بنادرودريانوردي  ــائل، س ــن مس ــا همه اي ب
ــاي مختلف  ــكيل همايش ه ــود با تش ــهم خ به س
ــژه دبيرخانه هماهنگي  ــاي دريايي و به وي ارگان ه
ــبت به حل  ــعي كرده تا نس ــاي دريايي س ارگان ه
ــكالت شاغالن عرصه صنعت دريانوردي كشور،  مش

فعاليت هاي مناسبي را انجام داده باشد. 
ــازمان بنادرودريانوردي با  ــئول در س اين مقام مس
ــازمان بنادرودريانوردي  ــر اينكه س ــد دوباره ب تأكي
ــائل و مشكالت شاغالن در  به تنهايي نمي تواند مس
صنعت دريانوردي ايران را حل كند، يادآور مي شود: 
ــان ارگان ها و  ــه هم فكري مي ــتيم ك ما معتقد هس
سازمان هاي تصميم گيرنده مختلف، بسيار سودمند 
است، اما بايد بپذيريم كه هر كسي و هر سازمان و 

ارگاني در جايگاه خودش قرار دارد. 
او اضافه مي كند: نخست بايد بپذيريم كه كنوانسيون 
ــكل اجرايي به خود  ــه كار دريايي هنوز ش يكپارچ
نگرفته است، هر چند كه سازمان بنادروردريانوردي 
در همين مدت نيز به شدت مورد انتقاد تشكل هاي 
ــي مرتبط با صنعت دريانوردي  كارگري و كارفرماي
ــكل ها بدانند  ــت كه اين تش ــرار دارد. اما الزم اس ق
ــازمان بنادرودريانوردي نيز تاكنون  كه مسئوالن س
ــتن  تالش ها و فعاليت هاي جدي زيادي براي پيوس

ــته اند. از آغاز طرح  ــيون داش ــران به اين كنوانس اي
كنوانسيون ،  ما برنامه ريزي هاي زيادي داشته ايم. 

مديركل سازمان هاي تخصصي و بين المللي سازمان 
ــال چنين پيش بيني  ــوردي در عين ح بنادرودريان
مي كند كه اجراي كنوانسيون يكپارچه كار دريايي 
ــن فرصت براي  ــود و اي ــال 2011، آغاز مي ش از س
بسترسازي هاي الزم از نظر انطباق قوانين داخلي با 

مفاد اين كنوانسيون بين المللي وجود دارد. 
ــن مي گويد: ما به لحاظ  ــتيري در اين باره، چني اس
ــخت افزاري و حتي نرم افزاري براساس گفته هاي  س
ــئوالن وزارت كار و امور اجتماعي با مشكلي در  مس
ــيون يكپارچه كار دريايي  ــه الحاق به كنوانس زمين

مواجه نيستيم. 
ــوي ديگر نگراني هاي موجود در  وي مي افزايد: از س
ــتيراني تا حدودي بي معني  زمينه ناوگان ملي كش
ــاس آيين نامه هاي موجود در  ــت، چرا كه براس اس
ــناورهاي كمتر از پانصد تن در  اين كنوانسيون، ش
ــيون يكپارچه كار دريايي قرار  زمره قوانين كنوانس

ــبختانه  ــت كه خوش نمي گيرند و اين در حالي اس
ــيون در كليه  ــن كنوانس ــاد اي ــز مف ــون ني هم اكن
ــتي هاي اقيانوس پيماي ايراني رعايت مي شود  كش
ــتيراني  ــم ادعا كنيم كه ما از ناوگان كش و مي تواني
استانداردي برخوردار هستيم و به طور كلي شرايط 
الحاق كشورمان به كنوانسيون يكپارچه كار دريايي 

وجود دارد. 
نگران نیستیم

يكي از اعضاي كانون دريانوردان خبره نيز با اشاره 
به اينكه نبايد در ميان كارشناسان و فعاالن عرصه 
صنعت دريانوردي كشور براي الحاق به كنوانسيون 

يكپارچه كار دريايي نگراني ايجاد شود، مي گويد: 
ــيون فقط كشتي هاي باالي 500 تن را  اين كنوانس
ــت كه يك سلسله  دربر مي گيرد و اين در حالي اس
از كشتي هايي كه در آب  هاي داخلي تردد مي كنند 
شامل اين كنوانسيون نمي شوند و كشتي هاي فعال 
در ناوگان صيادي ما را هم دربر نمي گيرد، بنابراين 
من تصور مي كنم كه هيچ نگراني براي الحاق ايران 
ــه كار داخلي وجود ندارد و  ــيون يكپارچ به كنوانس

نگراني فعاالن اين عرصه ضروري نيست. 
ــان از اينكه  ــردي و اطمين ــهاب دليلي،  با خونس ش
ــه كليه  ــران ب ــاق اي ــراي الح ــاي الزم ب ظرفيت ه
ــود دارد،  ــي بين المللي وج ــاي درياي مقاوله نامه ه
ــش از 80  ــد: هم اكنون نيز بي ــان مي كن خاطرنش
ــه كار دريايي در  ــيون يكپارچ درصد مفاد كنوانس
ناوگان ملي كشتيراني تجاري ايران رعايت مي شود 
و فقط در موضوع قراردادهاي استخدامي مربوط به 
كاركنان شاغل در كشتي ها و يا ثبت كشتي ها الزم 
ــي و مناسب براي انطباق با  است تا تغييرات اساس

مفاد كنوانسيون يكپارچه كار دريايي انجام شود. 
ــور ديدگاه هاي  ــناس مسائل دريايي كش اين كارش
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ــبت به الحاق ايران به  ــخ و انتقادآميز موجود نس تل
كنوانسيون يكپارچه كار دريايي را به دليل مقايسه 
وضعيت اقتصادي و حقوقي شاغالن در كشتي هاي 
ــتي هاي باالي  زير 500 تن با همتايان خود در كش

500 تن مي داند و مي افزايد:
ــاس و پايه اشتباه  ــه از اس به عقيده من اين مقايس
ــوردان ايراني را به  ــت دريان ــت و نبايد سرنوش اس

كنوانسيون يكپارچه كار دريايي گره زد. 
دليلي، تصريح مي كند: حتي مي توانم ادعا كنم كه 
ــور اجتماعي هم ديدگاه  ــئوالن وزارت كار و ام مس
ــبت به اين كنوانسيون ندارند. وي  منتقدانه اي نس
مشكالت موجود را اين گونه عنوان مي كند: متأسفانه 
ايران عضو بسيار ضعيفي در سازمان بين المللي كار 
است و به نظر مي رسد كه ما تاكنون مطالعه خوبي 
براي آشنايي قوانين اين سازمان بين المللي، به ويژه 
ــته ايم و اصوالً اين سازمان را  در حوزه دريايي نداش

سازماني غيرمعقول مي شناسيم. 
ــه مي كند: ما بايد ايده آل هاي خودمان را به  او اضاف
ــكل منطقي و علمي دنبال كنيم و اين در حالي  ش
ــيون يكپارچه كار دريايي الزامي  ــت كه كنوانس اس
ــته  ــوي ما نداش ــه جانبه گرايي از س براي رعايت س
 IHO ــازما ن هاي بين المللي مانند است. آن ها )س
ــوي  ــتار رعايت حداقل ها از س و IMO فقط خواس
ــن فكر مي كنم  ــتند و بنابراي دريانوردي ايران هس
ــتفاده از قانون كار دريايي  ــن كه بتوانيم با اس همي
موجود، كمترين استانداردهاي بين المللي را رعايت 
كنيم، قابليت انطباق پذيري با كنوانسيون يكپارچه 

كار دريايي را پيدا كرده ايم. 
اين عضو كانون دريانوردان خبره در ادامه مي گويد: 
ــي كارگري و  ــاي صنف ــن اتحاديه ه ــده م به عقي
ــي، ظرفيت ها و قابليت هاي انطباق خود با  كارفرماي
ــيون يكپارچه كار دريايي را دارند. هر چند  كنوانس
كه به باور من، جامعه كارگري حوزه دريايي داراي 

نقاط ضعف زيادي است. 
ــده من اين  ــد: به عقي ــان مي كن ــي، خاطرنش دليل
كمبودها زماني برطرف مي شوند كه چارچوب هاي 
ــري و كارفرمايي  ــكل هاي صنفي كارگ ــي تش قانون
ــورد بازبيني و كار  ــح و منطقي م ــكلي صحي به ش
ــون به نظر  ــرار گيرند، چون هم اكن ــانه ق كارشناس
مي رسد كه بعضي از اين كانون هاي صنفي دريايي 
ــده اند  ــه بلندگوهاي دولت ش ــي، تبديل ب خصوص
ــاختار قانوني اين  ــا روح و س ــئله ب ــه همين مس ك
ــوي ديگر بعضي از  ــت و از س كانون ها در تضاد اس
ــتقالل  اين اتحاديه هاي صنفي دريايي نيز فاقد اس
ــتند كه  مالي الزم براي ادامه فعاليت هاي خود هس
اين مسئله وابستگي شديدي را براي آن ها به دنبال 

خواهد داشت.

گریزي نداریم
ــتن نروژ به عنوان نخستين كشور اروپايي  با پيوس
ــه يكي  ــي ك ــه كار درياي ــيون يكپارچ ــه كنوانس ب
ــي را در اختيار  ــاي اروپاي ــن ناوگان ه از بزرگ تري
ــدن  ــت كه الزم االتباع ش دارد، مي توان اذعان داش
ــي در كمتر از يك  ــيون يكپارچه كار درياي كنوانس
ــلم و غيرقابل انكار  ــال آينده، مسئله اي مس تا دو س
ــور ما اهرم هاي نظارتي  ــت. اما در حالي كه كش اس
ــيون  و اجرايي محكم براي راهبردي كردن كنوانس
يكپارچه دريايي در صنعت دريانوردي خود را دارد، 
به نظر مي رسد بسترسازي هاي الزم و فعاليت هاي 
ارزشمند و چشمگيري براي انجام دستورالعمل هاي 
ــيون و انطباق قوانين و  مندرج در مفاد اين كنوانس
ــت. به گفته  ــده اس مقررات داخلي با آن انجام نش
ــاالن اين عرصه  ــان و صاحب نظران و فع كارشناس
ــتانداردهاي اين  ــدرج در اس ــي از الزام هاي من يك
ــاز، ثبت و تحليل  ــيون مؤثر و سرنوشت س كنوانس
ــوانح بر روي ناوگان تحت  گزارش هاي حوادث و س
ــي از موارد ديگر و نبود  ــت كه مانند بعض پرچم اس
ــتانداردهاي موجود به شكلي مطلوب و  كمترين اس
مناسب از سوي بعضي از دست اندركاران اجرايي به 

خوبي رعايت نمي شود. 
ــروري اجرا  ــدارك ض ــت صدور م ــد توجه داش باي
ــداري آن بر روي  ــيون و نگه و رعايت اين كنوانس
كشتي هاي ناوگان نيز در عمل با نبود اين حداقل ها 
ــد و اين موضوع همراه با  ــن به نظر مي رس غيرممك
ــياري از داليل ديگر از جمله قانون كار دريايي  بس
ــتقل، تردد ناوگان داخلي با پرچم كشور را در  مس

سال هاي آينده در هاله اي از ابهام فرو برده است!
سازمان بنادرودريانوردي،  بي شك تاكنون تالش ها 
ــطح كيفي و  ــاي زيادي براي ارتقاي س و فعاليت ه
ــته است و  ــتيراني ايران داش كمي ناوگان ملي كش
بنابراين انتظار مي رود تا با اجراي طرحي همه جانبه 
ــطح تمام وزارت خانه هاي مرتبط و ارگان هاي  در س
دريايي كشور و با تشكيل كميته اي سه جانبه براي 
ايجاد هماهنگي هاي بيشتر نسبت به الحاق ايران به 
كنوانسيون يكپارچه كار دريايي و در ادامه تشكيل 
ــوراي ثبت و تحليل گزارش هاي مربوط  كميته و ش
به حوادث و سوانح دريايي براساس مفاد كنوانسيون 
ــاي جدي تر و مؤثري  ــي، فعاليت ه يكپارچه درياي
ــه گزارش هاي  ــه در مورد ثبت و ارائ ــام دهد ك انج
ــي،  هم اكنون با  ــوانح درياي ــوط به حوادث و س مرب
توجه به نبود ظرفيت هاي كافي در ميان تشكيالت 
ــپاري و  ــي، اصولي ترين روش موجود برون س دولت

نظارت حمايتي بر عملكرد اين كميته است. ■

دستورالعمل پروژه هاي 
هيدروگرافي در
)رودخانه و سواحل(

به  يا  و  آبنگاري  عمليات 
عبارتي ديگر هيدروگرافي 
جمله  از  ما  كشور  در 
چندان  نه  تخصص هاي 
اين  است.  شده  شناخته 
زيربنايي  ــور  ام در  فن 
احداث  جمله  از  پروژه ها 

احداث  و  دريا  سواحل،  در  دريايي  سازه هاي 
ناوبري  و  رودخانه  ساماندهي  و  نفتي  سكوهاي 

كاربرد داشته و دارد. 
ارتقاء  بنابراين هرگونه اطالعاتي كه در خصوص 
كيفي اجراي پروژه هاي هيدروگرافي تهيه گردد 
و  فارسي  منابع  است.  برخوردار  الزم  اهميت  از 
كتاب هاي خارجي در كشور بسيار اندك و كم ياب 
است. در مجموعه حاضر شاخص هاي اجباري بر 
پايه مالحظات ذيل قرار گرفته است: 1. تضمين 
پروژه هاي  براي  ضروري  امري   .2 ناوبري  امنيت 
ناوبري 3. عمليات و تجربه گروه هاي عملياتي كه 
نشان دهنده شاخص ها و وضعيت بحراني مي باشد 
4. الزامات استانداردسازي مجموعه داده هاي مكان 
عمل  صورت  در  اقتصادي  سوء  اثرات   .5 مرجع 

نكردن به استانداردها و شاخص هاي مذكور.
و  اجرا  براي  شده  طرح ريزي  روش هاي  و  اجزا 
هيدروگرافي  نقشه برداري  در  خودكار  پردازش 
به  كه  فني  راهنماي  كتابچه هاي  در  معموالً  كه 
وسيله شركت هاي مختلف نرم افزاري و تجهيزات 
تهيه شده، شرح داده مي شود. كتاب حاضر شامل 
تحت  اول  فصل  است.  ضميمه  يك  و  فصل   4
كلي  تعريف  از  بعد  عمراني"  "كاربردهاي  عنوان 
كارهاي  برنامه ريزي  براي  نقشه برداري  لزوم  به 
عمراني، كاربردهاي هيدروگرافي در فعاليت هاي 
عمراني و... مي پردازد. فصل دوم نيز تحت عنوان 
كيفيت  كنترل،  دقت،   استانداردهاي  "مجموعه 
نقشه  برداري هاي  به  كيفيت"  تضمين  مقررات، 
استاندارد  ناوبري،  و  اليروبي  براي  موردنياز 
كردن  مدوله  دقت  افقي،  موقعيت يابي  سيستم 
سطحي سطح آب يا جزر و مدي و... مي پردازد. 

گردآورنده: مهندس كاظم سيد عليخاني
ناشر: آبنگاه، چاپ اول 1386



همه چيز درباره دريانوردي

نخستين دانشنامه جامع بندری- دريايی حاوی 8 هزار مقاله رونمايی شد 

ابراهيم زارع

فـارغ از بحث هـاى مدیریتـى و حاکمیتـى، 
مهم ترین حاشیه هفدهمین همایش هماهنگی 
ارگان هاى دریایى، رونمایى و معرفى دانشنامه 
13 جلدى اطالعات بندرى و دریایى بود که با 
اسـتقبال پژوهشـگران و تصمیم گیران ارشد 

دریایى نیز همراه شد.
اين دانش نامه كه كار گردآوری اطالعات و اقدامات 
ــد، طی 7 سال  ــروع ش ــال 81 ش اجرايی آن از س
ــته از حمايت سه مديركل در مركز تحقيقات  گذش
ــود كه در  ــوردی برخوردار ب ــازمان بنادرودريان س
نهايت با مديريت علمی سياوش پارسيان به عنوان 
ــور  ــك مرجع قابل اعتماد به كاربران دريايی  كش ي

معرفی شد.
به گزارش بندرودريا اين مجموعه 13 جلدی حاوی 
بيش از 8 هزار مقاله علمی، تخصصی در زمينه های 
ــاختمان  ــفرهای دريايی، س ــوردی، تاريخ س دريان
ــزات و  ــی، تجهي ــدی و بازرس ــتی ها، طبقه بن كش

ــتی،  ــی كش ــی و الكترونيك ــتم های مكانيك سيس
مهندسی سواحل، زيست شناسی دريا، اصول ناوبری 
ــه برداری و نقشه خوانی دريا،  و هدايت كشتی، نقش
ــارت دريايی و هزاران اطالعات  حقوق و قوانين تج

تخصصی ديگر می باشد.
ــازمان بنادرودريانوردي  مديركل مركز تحقيقات س
ــار اين دايره المعارف می گويد:  درباره ضرورت انتش
ــك دايره المعارف  ــي ي ــت كه جاي خال "سال هاس
ــگاهي، مناسبات  جامع، در فضاي آكادميك و دانش
شغلي و حرفه اي دريايي و دريانوردي، كتاب مرجع، 
اختصاصي،  دانش نامه هاي  كتابخانه هاي كالسيك، 
ــدن و فرهنگ ايراني  ــد دريانوردي و تم ــخ بلن تاري
ــاس، نه فقط  ــاس مي شد. اين احس به شدت احس
ــي از يك  ــته از يك مقوله تأليفي، بلكه ناش برخاس
نياز هدف مدارانه در حوزه »دانش افزايي« و »ترويج 

فرهنگ« بوده است. 
ــن  ــرد: اي ــه ك ــه اضاف ــيان در ادام ــياوش پارس س

ــه و عمل«  ــه اي از »انديش ــارف، مجموع دايره المع
انسان ها، در حركت به سمت فرهنگ ها و سرزمين ها، 
ــازمان بنادرودريانوردي  ــت. س ــق درياهاس از طري
ــر و در  ــكل اين ام ــا و ش ــناخت ذات و معن ــا ش ب
ــاي همه جانبه  ــط ديدگاه ه ــترش و بس جهت گس
ــرزميني و  ــه اي، همچنين تاريخ س ــق حرف و عمي
ــوردي، امور  ــرزميني در حوزه دريايي، دريان فراس
ــي و علمي در دانش و  بندري، سامانه هاي مهندس
حمل ونقل دريايي، چنين اهتمام بزرگي را به انجام 

رسانده است.
ــان می كند: هفدهمين همايش  ــيان خاطرنش پارس
ــور، خاصه روز  ــاي دريايي كش ــي ارگان ه هماهنگ
ــي،  ــاه 1388 شمس ــت م ــت و دوم ارديبهش بيس
ــه در ذهن تاريخ ماندگار خواهد شد، چه آن  هميش
ــي عظيم در قالب  ــه در اين روز از مجموعه تالش ك

13 جلد دايره المعارف رونمايي شد. 
ــاس اين گزارش و بنا بر اعالم مركز تحقيقات  براس

گزارش
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ــش "بنادر دنيا"  ــازمان بنادرودريانوردي، در بخ س
ــده و برای  ــش از 1500 بندر ارائه ش ــات بي اطالع
ــی به انگليسی و  درك بهتر موضوع، لغت نامه فارس
انگليسی به فارسی در دو جلد مجزا تهيه و به چاپ 

رسيده است.
ــوره  ــی از آيه 30 س مجلد اول اين مجموعه با تاس
شريفه "انبيا" و اينكه  همه  موجودات از آب هستي 
ــطه درياها و دريانوردی فاصله  بين  يافتند و به واس
ــه دريانوردي  ــود، ب ــان ها هر روز كوتاه تر می ش انس
ــردازد. چندان كه  ــفرهاي دريايي مي پ ــخ س و تاري
ــزرگ ايران،  ــان و دريانوردان ب ــوردي ايراني دريان
ــاحلي و جزاير  ــي در آب هاي س ــاي درياي فانوس ه
ــاخت بندر و پناهگاه كشتي،  اختراع  ايران، تاريخ س
ــكان و قطب نماي مغناطيسي(،  وسايل ناوبري )س
ــف  ــزرگ تاريخ دريايي جهان و كش ــوردان ب دريان
سرزمين هاي جديد، تاريخ تكامل كشتي از پيدايش 
ــتي هاي باري و  ــار تا معاصر و باالخره انواع كش بخ
ــي قدرت دريايي و استراتژي  مسافري، بحث دانش
ــگ اول جهاني، محتواي كلي مجلد  دريايي در جن

364 صفحه اي اول را تشكيل مي دهند.
ــاختمان  ــد دوم، در 432 صفحه، به معرفي س مجل
ــزات و  ــي، تجهي ــدي و بازرس ــتي ها، طبقه بن كش
ــتي  كش ــك  الكتروني و  ــي  مكانيك ــتم هاي  سيس
مي پردازد. سرفصل هاي موضوعي در زمينه صنايع 
ــتي و مشخصات و  ــاخت كش دريايي، طراحي و س
ــتي ها و مقررات و  ــتي، رده بندي كش ــه كش هندس
مقاوله نامه هاي بين المللي، سيستم ها و ماشين آالت 
ــازي و حوض هاي  ــتي و كارخانجات كشتي س كش
ــذاري و  ــاحل و كابل گ ــازه هاي فراس ــك،  س خش
لوله گذاري در بستر دريا از جمله  مباحث  اين جمله 

را تشكيل مي دهد.
ــي و مديريت  ــه مهندس ــوم، اختصاص ب ــد س مجل
ــاحل، هم چنين طراحي و مديريت بنادر داشته  س
ــه موضوع ها،  ــاي زيرمجموع ــب مدخل ه و در قال
ــده اند. اين  ــازي ش ــي مستندس ــاي مفصل مقاله ه
مجلد، 243 صفحه داشته و اين دسته از موضوع ها 
ــواع آن )از نظر نوع  ــود: »بندر و ان ــامل مي ش را ش
ــازه، نوع كشتي ها و...(«، »طراحي  استفاده، نوع س
ــاحلي و انواع  ــازه هاي س بندر و جانمايي آن«، »س
ــكوي ساحلي  ــاحلي، س ــكن، ديوار س آن )موج ش
ــاحل«، »جانمايي و طراحي  ــازه هاي فراس و...( و س
ــرات مرفولوژي  ــاحل«، »تغيي ــازه هاي دور از س س
ــاحل در اثر ساخت و ساز هاي ساحلي )فرسايش  س
ــوب گذاري( و اليروبي كانال هاي كشتيراني«،  و رس
»ايجاد جزاير مصنوعي و احيا زمين و توسعه بندر«، 
ــواحل و بنادر«، »مديريت بر  »حفظ و نگهداري س
ــايل  ــواحل و نظارت بر آن ها از نظر مس ــادر و س بن
ــاز، مقاومت مصالح  ــت محيطي و ساخت و س زيس

ــده و نظارتي  ــن كنترل كنن ــه و...«، »قواني و زلزل
ــالمي ايران و  ــادر در جمهوري اس ــواحل و بن بر س
ــواحل و بنادر به  ــرل و نظارت بر س ــان« و كنت جه

وسيله انواع سيستم هاي ماهواره اي.
ــا موضوع  ــه نفيس ب ــن مجموع ــارم اي ــد چه جل
ــت.  ــي و اهداف آن 364 صفحه اس اقيانوس شناس
بحث درباره: »انواع حوزه هاي آبي در جهان شامل: 
ــور و...«، »اقيانوس ها و  ــج، خ ــوس، دريا، خلي اقيان
ــخصات  درياهاي جهان و چگونگي ايجاد آن ها، مش
ــا و  ــوري، دم ــق، ش ــل عم ــا از قبي ــي آن ه فيزيك
گردش ها و جريانات مهم آن ها و...«، »امواج الكترو 
ــس در دريا )صوت غور...(«، »هيدروليك و  مغناطي
هيدروديناميك اقيانوس،  انواع درياها، خليج، خور، 
ــاي اندازه گيري پارامترهاي  رودخانه و...« ، »ابزاره
فيزيكي آب )موج، جريان، جذر و مد، عمق و ...(«، 
ــا و عوامل فيزيكي آب دريا و اثر بر روي  »پارامتره
ناوبري و كشتيراني در كانال ها، خورها، رودخانه ها 
و درياها«، »اثرات تغييرات اقليمي بر روي سواحل 
ــك و هيدروديناميك دريا به  ــادر«، »هيدرولي و بن
ــتم  ــاي فيزيكي و عددي«، »سيس ــيله مدل ه وس
ــيله  ــاي دريايي و جريانات و امواج به وس گردش ه
ــاير پارامترهاي  انواع ماهواره «، »تغييرات عمق و س
ــواره« از جمله  ــيله ماه ــا به وس ــي آب دري فيزيك

مباحث بنيادي اين بخش است.
در مجلد پنجم، شيمي دريا، آلودگي دريا و مسايل 
زمين شناسي دريا با صدها مدخل ديگر كه در 386 

صفحه گرد آمده است: 
»تركيبات محلول در آب دريا، خور، خليج، مصب، 
ــا«، »پارامترهاي  ــوري در دري ــه و ...«، »ش رودخان
ــخ و جريان هاي  ــوا، ي ــا )دما،  ه ــي آب دري فيزيك
ــا«،  ــيميايي آب دري ــات ش ــوس و...( و تركيب اقيان
ــا و تأثير آن بر روي  ــيميايي آب دري » تركيبات ش
سازه ها، كشتي ها و موجودات دريايي و... و رسوبات 

ــاء  ــا«، »آلودگي و آالينده هاي آب با منش آب دري
معدني، آلي، راديواكتيو«، »ابزارهاي اندازه گيري و 
ــيميايي در آب و رسوبات«،  بررسي پارامترهاي ش
ــي آالينده ها در آب،  ــتاندارد بررس »روش هاي اس
ــي«، »مقررات و قوانين  ــوبات و جانداران درياي رس
ــقاق   ــوط به آالينده ها در ايران و جهان«، »انش مرب
قاره ها و ايجاد درياها و اقيانوس ها، خور و خليج و... 
ــتر و اليه هاي آن- رسوبات«، »مناطق ساحلي،  بس
اشكال و تقسيمات آن« و »معدن در دريا« از جمله 

مباحث و مقاالت اين مجلد است.
ــامل 505 صفحه بوده و اختصاص  ــم، ش جلد شش
ــيالت دارد. در اين مجلد،  ــا و ش ــوژي دري به بيول
ــواع  ــي ان ــه: »معرف ــي در زمين ــي دانش ــا كليات ب
اكوسيستم هاي آبي: موجودات زنده آبزي )آبزيان(،  
ــكوپي(«، »كلياتي درباره  ــزي )ماكروس گياهان آب
ــواع محيط هاي  ــيمات اكولوژيك ان اكولوژي، تقس
ــه در درياها و منابع  ــي«، »توليدات اوليه و ثانوي آب
ــا، درياچه،  ــه غذايي در دري ــي )زنجيره و چرخ آب
رودخانه و...(«، »كلياتي درباره خصوصيات زيستي 
ــان«، »آلودگي در انواع محيط هاي  )بيولوژي( آبزي
ــا و رودخانه ها«، »معرفي روش هاي  آبي مانند دري
ــنتي و  ــوم در آب هاي ايران )س مختلف صيد مرس
صنعتي(«، »كلياتي درباره انواع روش هاي تكثير و 
پرورش« و »معرفي گونه هاي مهم پرورش در ايران 
ــور، ماهيان خاوياري،  ــد ميگو، انواع ماهي )كپ مانن

شانك، خامه ماهي و...(« آشنا مي شويم.
مجلد هفتم، اهتمام به پردازش مدخل ها براي بيان 
ــتي،  موضوع هاي خاص اصول ناوبري و هدايت كش
هيدروگرافي، نقشه برداري و نقشه خواني )GIS( و 
ناوبري دارد. مقاله هاي اين مجلد، تنظيمي در 520 

صفحه است و موضوع هايي هم چون: 
ــا ناوبري«،  ــماوات و رابطه آن ب ــن، س ــره زمي »ك
ــه هاي دريايي، تهيه نقشه،  »هيدروگرافي«، »نقش
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ــتفاده از  ــه جات«، »اس ــه خواني، تصحيح نقش نقش
سيستم )GIS( در نقشه برداري«، » ناوبري ساحلي 
 Blind( ــي و كور ــماوي«، »ناوبري الكترونيك و س
ــاي دريايي و  ــد و جريان ه Pilotage( «، »جزروم
اقيانوسي«، »ناوداري )Seamanship(«، »حاالت 
ــتي: آب گرفتگي، به ِگل نشستن،  اضطراري در كش
ــتي آدم به دريا و  ــوزي، ترك كش ــادم، آتش س تص
ــي و ابزارهاي  ــا«، »هواشناس ــره«، »بقا در دري غي
ــتي و ابزارهاي  ــي در كش ــي« و » بارچين هواشناس

مورد استفاده در آن« را در خود دارد.
ــه، به مبحث  ــي 274 صفح ــتم و ط در مجلد هش
حمل ونقل دريايي و بيمه هاي دريايي توجه شده و 
مقاله هاي ويژه اي براي موضوع هايي چون: »كنترل 
دريانوردي و كشتيراني توسط دولت ها«، »كشتي ها 
در سيستم حمل ونقل دريايي«، » كاپيتان و خدمه 
كشتي«، »حمل ونقل دريايي و اينكوترمز 2000«، 
ــا«، »تصادفات دريايي و  »عبورومرور ايمن در دري
ــارت«، »انجمن هاي حمايت  مسئوليت جبران خس
ــش كارگزاران در  ــت )P&I Club(«، »نق و غرام
حمل ونقل بين المللي و دريايي«، »نجات در دريا«، 

»بيمه هاي دريايي« و »بارنامه« تأليف شده اند.
ــه مدخل هاي حقوق  ــا 269 صفحه، ب مجلد نهم ب
ــه  ــي پرداخت ــاد درياي ــارت و اقتص ــن تج و قواني
ــي و بندري ايران،  ــت. مبحث هاي قوانين درياي اس
ــتي و اجاره آن، فروش كشتي و  مالكيت و ثبت كش
قراردادهاي ساخت، داوري، تصادم و نجات كشتي، 

از جمله  موضوع هاي كليدي اين مجلد است.
ــئوليت  مس ــت  »محدودي ــردن«،  »يدك ك
ــي  »آلودگ  ،»)Limitation of Liability(
نفتي«، »فرمانده كشتي و دريانوردان«، »مسافرين 
كشتي«، »راهنمايي كشتي )Pilot age(«، »بنادر 
ــات و حمل ونقل  ــاي عملي ــكله ها«، »هزينه ه و اس
ــناد حمل كاال و  ــي«، » كاالها )بارها(«، »اس درياي
مسافر در حمل ونقل دريايي«، »نرخ حمل دريايي و 
رابطه آن با تقاضا« و »كشتيراني جمهوري اسالمي 

ايران و كشتيراني نفتكش«.
اختصاص 673 صفحه به مجلد دهم و 657 صفحه 
به مجلد يازدهم، خاص ترجمان تمامي مدخل هاي 
ــي به فارسي و  ــت. ترجمه انگليس اين مجموعه اس
ــامل  ــي مدخل ها در مجموع ش ــي به انگليس فارس
ــت و جلد دوازدهم با 250 صفحه،  30600 واژه اس

به شرح نمايه ها پرداخته است.
ــتوانه 162 صفحه، اهتمام به  جلد سيزدهم، به پش
ــته و طي آن، قابليتي با معرفي  معرفي بندرها داش
1500 بندر بزرگ با ذكر نام، نام كشور، قاره، طول 

و عرض جغرافيايي، پردازش شده است.
دايره المعارف جامع بندري– دريايي، هم چون ساير 
ــش دارد تا  دانش نامه ها، فرهنگ ها و اطلس ها، كوش

اطالعات كم و بيش اجمالي، درخصوص موضوع هايي 
معين را به مخاطبان خود منعكس سازد. 

ارتباط كامل با مجموعه از طريق مراجعه به نمايه ها 
ــت  ــورت كامل در جلد دوازدهم آمده اس كه به ص
ــه منعكس كننده  ــت مي آيد و هر مقاله، ك به دس
شرح يك مدخل است،  گوياي بسياري مفاهيم قابل 
ــده در ذيل هر  ــتناد به پشتوانه ي مدارك يادش اس

مقاله است.
ــتاري و مكتوب، در  عالوه بر تدوين اين فضاي نوش
فضاي الكترونيك نيز، يك CD هوشمند تهيه شده 
است كه به همراه مجموعه دايره المعارف، در اختيار 
ــرده ، در بردارنده تمامي  قرار مي گيرد. اين لوح فش
ــاره علوم دريايي و  ــزار مقاله تدويني درب 8000 ه
ــوص واژه هاي تخصصي  ــدري، اطالعات در خص بن
انگليسي و فارسي مرتبط، شناسه هاي 1500 بندر 

ــور، قاره، طول  بزرگ همراه با ذكر نام بندر، نام كش
و عرض جغرافيايي است.

ــتجو در  ــاص اين CD، امكان جس ــاي خ قابليت ه
ــارف، امكان  ــل و فصل هاي دايره المع متون، مداخ
ذخيره و چاپ مقاله ها به صورت درخت واره در پنج 
سطح، امكان جستجو در واژه نامه دو سويه انگليسي 
ــي و فارسي به انگليسي، امكان جستجو در  به فارس
ــتجو در كليه  اطالعات مربوط به بنادر جهان، جس
ــارف، هم چنين قابليت  اطالعات و متون دايره المع
نصب در Win.XP و Win.Wista، قابليت نصب 
روي شبكه محلي و قابليت دسترسي به اطالعات از 

طريق شبكه اينترنت در نسخه تحت وب مي باشد.
البته در آينده اي نزديك، اطالعات دايره المعارف به 
همين فضاي الكترونيك در شبكه پورتال سازمان به 
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صدای جامعه دريايی به گوش مسئوالن برسد

 مدیرعامل شـرکت کشـتیرانى بنیاد با تأکید 
بر ضرورت حمایـت دولت از بخش حمل ونقل 
دریایى در برابر بحران اقتصادى جهانى گفت: 
در ایـن زمینـه، طراحـى بسـته حمایتى در 
سازمان بنادرودریانوردى براى ارائه به هیئت 

دولت آغاز شده است.
مهندس علی صفرعلی در جلسه ای با اعضای هيئت 
ــی دريايی ايران كه در دفتر   مديره انجمن مهندس
ــاره به وضعيت  ــتيرانی بنياد برگزار شد، با اش كش
كنونی بازار جهانی تصريح كرد: اقتصاد جهانی يك 

بحران طوالنی و عميق را پيش رو دارد.
ــتيرانی  ــاره به ركود حاكم بر صنعت كش وی با اش
ــح داد: حمل ونقل دريايی در كنار بخش  دنيا توضي
ــيب را از بحران اقتصادی  ــترين آس ــكن، بيش مس
ــه در بازه زمانی  ــد؛ به طوری ك جهانی متحمل ش
ــاخص های اين بخش حدود  ــر از چهار ماه، ش كمت

94 درصد افت پيدا كرد.
ــاره به تخمين  ــتيرانی بنياد با اش ــل كش مديرعام
ــان جهانی از طول عمر 2 تا 7 ساله دوره  كارشناس
ــس از جنگ های  ــن بحرانی پ ــت: چني بحران گف
ــوده و تقريباً بر  ــابقه ب جهانی در اقتصاد دنيا بی  س

اقتصاد تمامی كشورهای جهان اثر گذاشته  است.
وی با بيان اينكه در اين شرايط، دولت ها به اشكال 
ــود و از جمله در  ــه حمايت از صنايع خ ــف ب مختل
ــته اند، گفت: در اين زمينه، ما  بخش دريايی برخاس
ــنهاد تدوين و طراحی يك بسته حمايتی  هم پيش
ــازمان بنادرودريانوردی برای تصويب  را از سوی س
در هيئت دولت داده ايم كه خوشبختانه اين مسئله 
ــن همايش ارگان های  در قطعنامه پايانی هفدهمي

دريايی كشور مطرح و تصويب شد.
صفرعلی در عين  حال تأكيد كرد: اين بسته حمايتی 
بايد با نگاهی ملی طراحی شود و به نسبت مساوی 
ــركت ها اعم از دولتی و خصوصی حمايت  از همه ش

كند تا منشاء ايجاد رانت تازه ای نشود.
ــنودی از  ــتيرانی بنياد با ابراز خوش مديرعامل كش
ــازمان  ــورد مثبت دكتر طاهری، مديرعامل س برخ
ــوری، مديرعامل  بنادرودريانوردی و نيز مهندس س

ــوع؛ گفت:  ــن موض ــش، با اي ــی نفتك ــركت مل ش
ــته  فعاليت های الزم جهت طراحی و تدوين اين بس
ــه دائمی همايش  ــوب دبيرخان ــی در چارچ حمايت
ــكل هايی چون  ــده و تش ارگان های دريايی آغاز ش
ــی دريايی و اتحاديه مالكان كشتی  انجمن مهندس
ــای دريايی و  ــه، ارگان ه ــن زمين ــد در اي می توانن

شركت های كشتيرانی را ياری كنند.
ــری از صحبت های خود به  صفرعلی در بخش ديگ
ــكالت موجود بر سر راه رشد صنعت  مسايل و مش
ــت: عمده  ــرد و گف ــاره ك ــازی ايران اش كشتی س
ــزاری، مديريتی و نيز مالی  ــكالت موجود نرم اف مش
ــر دانش فنی و  ــكل چندانی از نظ ــت و ما مش اس

نيروی انسانی متخصص نداريم.
وی با تأكيد بر اينكه رشد صنعت كشتی سازی بدون 
فاينانس و تسهيالت گسترده بانكی ممكن نيست، 
گفت: بزرگ ترين معضل صنعت كشتی سازی ايران، 
ــت و حتی استانداردشدن اين  موضوع فاينانس اس
ــر به پاگرفتن  ــث فاينانس؛ منج صنعت، بدون بح

كشتی سازی ها نخواهد شد.
ــاره به مباحث اخير  ــتيرانی بنياد با اش مديرعامل كش
درباره تشكيل بانك دريايی در كشور گفت: متأسفانه 

اين مسئله خيلی زود به فراموشی سپرده شد.
صفرعلی با اشاره به اينكه در حوزه هايی چون نفت 
و تعاون شاهد پيگيری تشكيل بانك های تخصصی 
ــكيل اين بانك برای كمك به  ــتيم، گفت: تش هس
ــرورت دارد؛ چرا  ــازی ايران هم ض صنعت كشتی س

ــوزه، تخصصی  ــاير بانك ها با اين ح كه برخورد س
نيست.

ــا انتقاد از  ــتيرانی بنياد همچنين ب مديرعامل كش
ــعه و حمايت از صنايع  ــدن قانون توس اجرايی نش
ــن قانون در  ــی، گفت: تصويب اي ــات درياي و خدم
ــالمی، ظرفيت قانونی مناسبی  ــورای اس مجلس ش
ــعه صنايع  ــدن آن، مانع از توس ــت كه فعال نش اس

دريايی در كشور شده است.
ــا نوعی  ــال حاضر ب ــا در ح ــان اينكه م ــا بي وی ب
ــردرگمی در حوزه دريايی كشور مواجه هستيم،  س
ــران با پيگيری  ــی دريايی اي گفت: انجمن مهندس
ــدن  ــجم و برنامه ريزی جدی برای اجرايی ش منس
ــعه و حمايت از صنايع دريايی، می تواند  قانون توس

نقش مهمی برای خروج از وضع فعلی ايفا كند.
صفرعلی در پايان با استقبال از فعاليت های انجمن 
ــی دريايی ايران، تأكيد كرد كه تشكل ها و  مهندس
انجمن های فعال در عرصه دريايی كشور، می توانند 
صدای جامعه دريايی را به گوش مسئوالن اجرايی 

و دولتی برسانند. 
ــه، رئيس و  ــن جلس ــدای اي ــت در ابت ــی اس گفتن
ــی ايران با  ــی درياي ــت مديره انجمن مهندس هيئ
ــی از فعاليت های انجمن در حوزه های  ارائه گزارش
ــتر ارگان ها،  ــكاری بيش ــرورت هم ــف؛ بر ض مختل
ــتيرانی ها و كشتی سازان برای  ــركت ها و نيز كش ش
افزايش توجه عمومی به نقش دريا در توسعه كشور 

تأكيد كردند. ■

گزارش
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بيم و اميد

CIS دومين هم انديشي چشم انداز بحران اقتصادي جهاني در منطقه خاورميانه و

زينب ميرزايي

ــعه، از جمله  ــورهاي در حال توس اگرچه اغلب كش
ــال 2008 ميالدي  ــالمي ايران در س جمهوري اس
ــي از بحران جهاني  ــكالت اقتصادي جدي ناش مش
ــادي دنيا روي اين  ــتند و تأثير ركود اقتص را نداش
ــد  ــل مالحظه نبود ، اما به نظر مي رس ــورها قاب كش
ــرب و كاهش حجم و  ــود اقتصادي غ ــالوه بر رك ع
ارزش فعاليت هاي بانكي، تنزل سطح سرمايه گذاري 
ــورها را تحت تأثير قرار  خارجي هم اقتصاد اين كش
ــداري براي كشورهايي  ــك هش خواهد داد و بي ش
ــالمي ايران است كه تدابير الزم  چون جمهوري اس
ــند.  براي مصون ماندن از اين پس لرزه ها را بينديش
ــرمايه گذاري  س ــالدي،  مي ــال 2008  س ــه  اگرچ
ــورهاي در حال توسعه 7  مستقيم خارجي در كش
درصد رشد كرد اما انتظار مي رود اين روند در سال 
جاري ميالدي عكس شود و نرخ رشد اقتصادي اين 

روزي کـه بحـران اقتصادي از بانک ها و بازار مسـکن آمریکا آغاز شـد، شـاید کمتر کسـی 
می توانسـت پیش بینی کند که این بحران قابل کنترل نباشد و همانند ویروس تمامی اقتصاد 
جهانـی را تحـت تأثیر خود قرار دهـد. اما اکنون افزایش بحران به جایی رسـیده اسـت که 
نگران کننده و غیرقابل جبران اسـت و حتی تدابیر کنترل و عبور از آن زمان زیادي را طلب 
می کند تا به ثمر بنشـیند، در حالی که همایش تجارت و توسـعه سـازمان ملل نیز سال 2011 
میالدي را براي به تعادل رسیدن اقتصاد جهان به ویژه در بخش سرمایه گذاري حدس می زند. 
این سـازمان پیش بینی کرد موج هاي آخر رکود اقتصادي دنیا در حال ورود به کشـورهاي در 
حال توسعه است، زیرا سرمایه گذاري مستقیم خارجی در کشورهاي یادشده تنزل یافته است 
و آنکتاد پیش بینی کرده اسـت که در سال 2009 میالدي بحران اقتصادي دنیا، موجب کاهش 

درون ریز سرمایه گذاري خارجی در کشورهاي در حال توسعه جهان می شود. 

گزارش
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كشورها به حداقل ميزان ممكن تقليل يابد.
ــرمايه گذاري مستقيم  ــاس گزارش آنكتاد، س براس
ــعه كاهش  ــال توس ــورهاي در ح ــي در كش خارج
ــل اين امر  ــازمان در توضيح دالي ــد. اين س مي ياب
ــركت هاي بزرگ توليدي و صنعتي  آورده است؛ ش
ــتند به منابع  ــران اقتصادي نتوانس ــا در اثر بح دني
ــي پيدا  ــاز خود دسترس ــاري موردني ــي و اعتب مال
ــد، به همين دليل تمايل و توانايي خود را براي  كنن
ــرمايه گذاري از دست دادند. كاهش توانايي براي  س
سرمايه گذاري در كشورهاي مختلف به دليل بحران 
ــت ولي در  ــادي و اعتباري دنيا قابل درك اس اقتص
ــخنان زيادي گفته  مورد دليل كاهش تمايل آن، س
ــده است كه بسياري از آ ن ها بر محور تيره بودن  ش

افق اقتصادي دنيا تكيه دارد. 
ــز پيش بيني  ــان اقتصادي ني ــن كارشناس همچني
ــال 2009 ميالدي ارزش توليد  مي كنند كه در س
ــران اقتصادي تا  ــص داخلي دنيا كاهش و بح ناخال
ــال 2011 ادامه يابد. بنابراين سرمايه داراني كه  س
ــرمايه گذاري  ــي الزم را هم دارند از س ــي مال تواناي
سرباز مي زنند، چون خطر سرمايه گذاري در شرايط 
ــت و حتي اگر سودآوري هم داشته  كنوني زياد اس

باشد، اين سودآوري بسيار اندك است. 
دومين همايش بين المللي چشم انداز بحران اقتصاد 
ــورهاي خاورميانه و CIS با رويكرد  جهاني در كش
ــرمايه گذاري، بانك، بيمه و بورس درصدد برآمد  س
ــت يابد كه  ــا تحليل اين بحران به نتايجي دس تا ب
ــج منجر به كاهش اثرات مخرب بحران در  اين نتاي

كشورهاي منطقه شود. 
ــال جاري  ــت ماه س ــن همايش كه در ارديبهش اي
ــران و  ــي آن تحليلگ ــد، ط ــزار ش ــران برگ در ته
ــي وضعيت بحران  صاحب نظران اقتصادي به بررس

جهاني در اقتصاد و تأثير آن بر آينده پرداختند.

عدم تولید، موج دوم بحران جهانی اقتصاد
ــي، رئيس همايش  ــن كاكائ در ابتدا دكتر اميرحس
ــاره به  ــي و تحليل موضوع پرداخت و با اش به بررس

ــتين همايش برگزار شده در اسفند  برگزاري نخس
سال گذشته تأكيد كرد: شايد برخي، برگزاري اين 
ــعار تعبير كنند  همايش ها را بي فايده و يا در حد ش
كه ضمانت هاي اجرايي به همراه ندارند، اما برآيند و 
نتيجه همايش قبلي 2 طرح كارآمد بود كه بسياري 
از شركت هاي خودروسازي از آن بهره برده و نتايج 

قابل قبولي را از آن ها كسب كردند. 
ــازي صنايع ايران در ادامه  ــركت نوس مديرعامل ش
ــام گرفته بر داليل  ــي هاي انج به مطالعات و بررس
ــرايط ايجاد بحران جهاني اقتصاد اشاره كرد و  و ش
گفت: اگر چه اين بحران از بانك ها و بخش مسكن 
شروع شد اما گذشت زمان نشان داد كه ابعادي به 
ــترده تر از چيزي دارد كه تاكنون تصور  مراتب گس
ــكافي  ــد و اين امر ضرورت پيش بيني و موش مي ش
ــيب هاي  ــوع به منظور مصون ماندن از آس بر موض
بيشتر را ايجاب مي كند. كاكائي نخستين مشخصه 
ــمرد كه در پي خود  اين بحران را عدم اعتماد برش

عدم خريد و ركود را رقم مي زند. 
ــدم توليد خواند  ــران را بحران ع ــوج دوم بح وي م
ــت كه در  ــدم توليد موج دوم بحران اس و گفت: ع
حال رسيدن به كشور ماست. وي همچنين از موج 
سومي ياد كرد كه بسيار مهم تر و قابل  تأمل تر  براي 
ــد؛ در موج قبلي  ــت و يادآور ش اقتصاد جهاني اس
ــود را به بانك ها پس  ــتند اعتبارات خ مردم نتوانس
ــت كه در پي  دهند اما نتيجه بحران كنوني اين اس
ــركت هاي بزرگ نخواهند توانست  كاهش توليد، ش
ــد كه اين موضوع به  ــارات خود را بازپس دهن اعتب
ــر و نگران كننده تر  ــاد مخرب ت ــراي اقتص مراتب ب

است. 
ــا به ويژه در  ــور م كاكائي اين موضوع را براي كش
پي اخراج ها و كمبود درآمد، آسيب رسان برشمرد. 
ــركت صنايع نوسازي به نقش نظارت  مديرعامل ش
ــفانه به  ــاره كرد و گفت: متأس در بحران جهاني اش
ــارت در عملكرد بود كه  ــل كاهش و يا نبود نظ دلي
ــد خورد. وي در ادامه  ــران جهاني از آمريكا كلي بح
ــه بحران ايجاد شده در جهان  ــاره به ريش و در اش

گفت: بررسي ها نشان مي دهد آمريكا طي 15 سال 
گذشته به دنبال افزايش رفاه و رشد اقتصادي بوده 
است كه با برنامه ريزي غلط و ايجاد رشد مصنوعي 
ــه ايجاد بحراني كمك كرد كه عواقب آن جهان را  ب

دربر گرفت.
ــال هاي  ــي به واردات و صادرات آمريكا در س كاكائ
ــان گر ثبت  ــاره كرد و گفت: گزارش ها نش اخير اش
ــود اضافه است كه معنايي جز  700 ميليارد دالر س
چاپ پول ندارد. وي وضعيت كنوني اقتصاد آمريكا 
را هشداري براي كشور ما برشمرد و گفت: جمهوري 
اسالمي ايران بايد مراقب باشد كه پول هاي نفتي،  ما 
را به درد آمريكا مبتال نكند. چرا كه قوانين پولي و 
مالي در حال تغيير است و حتي قواعد بازي نيز در 
ــت، ديگر مانند گذشته نمي توان  حال دگرگوني اس
در بازي هاي اقتصادي حضور داشت، حضور باتدبير 

و آگاهانه الزم است. 

همـکاري منطقه اي، شـرط عبور سـالمت از 
بحران

ــادي به عنوان يك  ــم اقتصاد به بحران اقتص در عل
ــاماني و ناكارآمدي نگريسته نمي شود. بحران  نابس
ــاد را آماده  ــه بدنه اقتص ــت ك ــا يك تلنگر اس تنه

رويارويي با فجايع مي كند. 
ــر علمي دومين  ــي از اظهارات دبي اين گفته بخش
ــت  ــي بحران جهاني اقتصاد اس ــش بين الملل هماي
ــه بحران ها را در درون انسان ها مي داند كه  كه ريش
ــت. مهندس عباس  به طور كامل قابل كنترل نيس
حاج ابراهيمي معتقد است با اين پيش فرض درمان 
كاملي براي بحران وجود ندارد بلكه براي گذر از آن 

بايد تدبير انديشيد. 
ــورهاي منطقه و اينكه بحران  وي با توصيه به كش
ــرار خواهد داد،  ــدت تحت تأثير ق ــه را به ش منطق
ــل درآييم و به  ــعار به عم ــت از ش ــت؛ بهتر اس گف
ــالمت آميز را در  جاي تفرقه، برادري و همكاري مس
ــالمت سپري  منطقه ترويج كرده تا بحران را به س
ــك آسيب در منطقه تبعاتي را  كنيم، چرا كه بي ش

دكتر اميرحس�ن كاكائي: اگر چ�ه اين بحران از 
بانك ها و بخش مسكن شروع شد اما گذشت زمان 
نشان داد كه ابعادي به مراتب گسترده تر از چيزي 
دارد كه تاكنون تصور مي ش�د و اين امر ضرورت 
پيش بيني و موشكافي بر موضوع به منظور مصون 

ماندن از آسيب هاي بيشتر را ايجاب مي كند.
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براي همه كشورهاي منطقه به بار خواهد آورد. 
ــم براي  ــي مغتن ــران را، فرصت ــي بح حاج ابراهيم
ــورهاي در حال  ــه ويژه براي كش ــي ب دوباره انديش
ــت كه مي توان از طريق آن به بررسي  توسعه دانس
و تحليل موقعيتي بپردازند كه منجر به اين بحران 
ــعار  ــش كه ش ــت. وي با طرح اين پرس ــده اس ش
ــه خواهد بود و  ــس از اين بحران چ ــتراتژيك پ اس
ــت؟  چه خواهد كرد و كم كاري هاي ما چه بوده اس
توضيح داد؛ پس از گذر از بحران، بي شك علم گرايي 
جاي خود را در برنامه ريزي هاي اقتصادي بازخواهد 
ــرلوحه كارها خواهد  كرد و همچنين برنامه ريزي س
ــگاه ويژه اي  ــي و آموزش جاي ــد و تخصص گراي ش

خواهد يافت. 
ــر و  ــت خط ــه مديري ــژه ب ــگاه وي ــن ن او همچني
ــاركت  ــوزه بانك و بيمه، مش ــرمايه گذاري در ح س
ــتقيم با كشورهاي منطقه و مشاركت  اقتصادي مس
ــورهاي كانون بحران،  اقتصادي غيرمستقيم با كش
ــه يك فرصت و  ــران و تبديل آن ب ــتفاده از بح اس
ــاختارها را از جمله راهكارهايي  همچنين تغيير س
ــازي روابط اقتصادي را در پي  دانست كه شفاف س

خواهد داشت. 

فرصت هاي خوب مقابله با تهدید
بحران؛ فراز و فرودهاست. در حالي كه ما از بحران 

منفي  ــي  تلق ــه  هميش
ــم. اما اگر نام آن را  داري
تغييرات )خواه تغييرات 
ــواه تغييرات  ــزرگ، خ ب
ــك( بگذاريم بهتر  كوچ
ــت. در اين تغييرات  اس
مي كنند  ــود  س عده اي 
ــن  ــرر. اي ــده اي ض و ع
ــه دكتر  ــي بود ك تعريف
ــالمي عضو  غالمرضا اس
ــكده  هيئت علمي دانش
ــناس  ــت و كارش مديري
ــا اينكه چرا  ــران ارائه داد ام ــور اقتصادي از بح ام
بحران به وجود آمد؟ دكتر اسالمي در پاسخ به اين 
پرسش اتكاء به تئوري هاي مدرن اقتصادي را يكي 
ــمرد و راهكار  ــل اصلي ايجاد اين بحران برش از عل
خود را دور شدن از اين تئوري ها و جايگزين كردن 
ــرد. تئوري هايي كه بتواند  مدل هاي نوين مطرح ك
ــده و هم مشكالتي را  جايگزين تئوري هاي قبلي ش

كه مدل هاي پيشين داشته اند، نداشته باشد. 
ــكل دوم را عدم اطمينان از اين  دكتر اسالمي مش
ــت كه ما شناخت از مدل هاي خطري  موضوع دانس
كه بكار مي بريم نداريم به طوري كه حتي تحقيقات 
دانشگاهي بر خطر شركت ها تمركز دارند و مطالعه 

بر روي خطر فردي مشغول مانده است. 
ــت و تدبير براي  وي بحران را قابل پيش بيني دانس
ــار آن، بدون گرفتار  ــي بحران و گذر از كن پيش بين
ــت و بر  ــدن در چنبره آن را، مورد اهميت دانس ش
ــت  ــته اس اين موضوع كه بحران روي ما اثر گذاش
ــت و تأكيد كرد: كه اثر آن روي قيمت  صحه گذاش
ــور،   ــپرده هاي ارزي خارج از كش نفت، روي نرخ س
ــهود  ــتفاده از فرصت ها مش ــدم توانايي ما در اس ع
ــالمي ادامه داد: واقعيت اين است  ــت. دكتر اس اس
ــئولين مي دانند  ــازي بوده ايم و مس ــه ما بازنده ب ك
ــت هاي  ــدر بي تدبير عمل كرده ايم و سياس كه چق
محتاطانه داشته ايم. ضرورت دارد كه سياست هاي 

محافظه كارانه را كنار بگذاريم، ما كمتر توانسته ايم 
از اين فرودها سربلند بيرون بياييم. برخي بحران ها 
خود به وجود مي آيند و گاه اين ما هستيم كه باعث 
ايجاد بحران و بيماري مي شويم. از سويي بايد توجه 

داشت كه برخي سودشان در ايجاد بحران است. 
ــن در بيان اثرات بحران توضيح داد؛ ما  وي همچني
ــرمايه گذاري در منطقه  4000 ميليارد دالر توان س
داريم كه متأسفانه كشورهاي منطقه با سپرده گذاري 
زيادي در بانك هاي غربي آن هم با نرخ هاي ناچيز، 
ــروم كرده اند. وي راهكار را  منطقه را از فرصت مح
ــه و هم صدايي آن ها با  ــورهاي منطق در تدبير كش
يكديگر مطرح كرد. اين كارشناس اقتصادي ابالغيه 
ــه را دو فرصت خوب  ــل در منطق ــل 44 و تعام اص
ــمرد كه تاكنون از آن ها استفاده  ــور برش براي كش
ــاره به اينكه از لحاظ علمي  ــده است. وي با اش نش
ــيم، گفت: ما آمايش  ــايد تنها 5 سال عقب باش ش
سرزمين را مطالعه كرديم به غير از بخش هايي كه 
ــت به نظر مي رسد بايد نتايج مطالعات  محرمانه اس
ــه مي فهميم چه  ــت ك ــه مردم بگوييم. آنجاس را ب
ــوري هستيم و چه امكاناتي داريم و با توجه به  كش
ــاً نبايد دچار بحران شويم و بايد  اين امكانات اساس

از بحران نيز به سادگي عبور كنيم. 

کاهش ارزش دارایی هاي منطقه
علي صالح آبادي، رئيس بورس و اوراق بهادار تهران 
ــران اقتصاد جهاني،  ــز در همايش بين المللي بح ني
ــي اقتصاد را از  ــي و بخش واقع ــد بحران مال دو بع
ــرمايه مورد تجزيه و تحليل قرار داد  ديدگاه بازار س
ــش مالي و بخش  ــدن ارتباط بخ و گفت: با كم ش
واقعي اقتصاد، ايجاد حباب مي شود. بنابراين بخش 
ــد  ــي بايد با بخش واقعي اقتصاد در ارتباط باش مال
ــه طوري كه بخش مالي انعكاس دهنده اين بخش  ب

باشد. 
وي با اشاره به اينكه در بحران كنوني اقتصاد جهان 
ــاهد هستيم،  ــدن اين ارتباط را ش به وضوح كم ش
ادامه داد: زماني كه ارتباط بخش مالي و بخش واقعي 

دكتر غالمرضا اس�المي: ما آمايش س�رزمين را 
مطالعه كردي�م به غير بخش هاي�ي كه محرمانه 
اس�ت به نظر مي رس�د بايد نتايج مطالعات را به 
مردم بگوييم. آنجاست كه مي فهميم چه كشوري 
هس�تيم و چ�ه امكاناتي داريم و ب�ا توجه به اين 
امكانات اساس�ًا نبايد دچار بحران شويم و بايد از 

بحران نيز به سادگي عبور كنيم.
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ــود.  ــود، مي تواند موجب بحران ش اقتصاد كم مي  ش
رئيس بورس و اوراق بهادار تهران، خوش  بيني بيش 
ــات رتبه بندي  از حد از جمله خو ش بيني به مؤسس
بين المللي را از ديگر نكاتي برشمرد كه موجب ايجاد 

بحران مالي در اقتصاد جهاني شده است. 
دكتر صالح آبادي در توضيحات خود گفت: بسياري 
ــه در اكثر  ــي ك ــدي بين الملل ــات رتبه بن از مؤسس
ــود را به تمام  ــادار خ ــعبه دارند، اوراق به ــا ش دني
ــات با شكل دادن  ــند و اين مؤسس مردم مي فروش
ــرمايه جهاني با نرخي كه روي اوراق مي گذارند  س
ــرمايه ها را  ــه مردم به آن ها دارند س ــادي ك و اعتم
ــورهاي منطقه  ــه تمام كش ــت مي كنند. البت هداي
ــازاد درآمدهاي ارزي خود را صرف خريداري اين  م
ــن كار ضربه جدي به  ــد در حالي كه اي اوراق كردن

كشورهاي منطقه وارد كرد. 
ــران مالي جهاني را  ــومين عامل بح صالح آبادي س
ــمرد و در بخش  ــگري مالي غيرشفاف برش گزارش
ــكاري و  ــت: ركود،  بي ــود گف ــخنان خ ــر از س ديگ
ورشكستگي سه عامل مهم است كه در پس بحران 
ــتيم به گونه اي كه رشد  مالي جهان شاهد آن هس
ــي و قيمت هاي پايه  اقتصادي، حجم تجارت جهان

كاهش پيدا كرد. 
رئيس بورس و اوراق بهادار تهران همچنين كاهش 
ارزش دارايي كشورهاي منطقه را به عنوان يكي از 
آثار بحران در بخش مالي جهان مطرح كرد و ادامه 
ــه فعاليت مي كنند  ــركت هايي كه در منطق داد؛ ش
سرمايه گذاري هاي هنگفتي را در برخي شركت هاي 
ــي و اروپايي انجام داده اند كه در پي بحران  آمريكاي
ــديد ارزش دارايي  ــش ش ــق با كاه ــن مناط در اي
ــده اند، تا جايي كه برخي از شركت ها اين  مواجه ش
سرمايه گذاري ها را از محل انتشار اوراق قرضه انجام 
ــش ارزش دارايي با  ــد. بنابراين در كنار كاه داده ان
ــخگويي به دارندگان اوراق قرضه  ــكل عدم پاس مش

نيز مواجه اند. 
ــواهدي بر آسيب پذيري  صالح آبادي اين موارد را ش
ــران مالي جهاني  ــه خاورميانه از بح ــديد منطق ش

ــش از حد  ــام بي ــز ادغ ــل آن را ني ــمرد و دلي برش
ــاي جهاني عنوان  ــاي مالي منطقه در بازاره بازاره
ــيب جدي ديگري را كه منطقه  كرد و همچنين آس
ــت،  ــده اس ــه از بحران جهاني متحمل ش خاورميان
افزايش تأمين مالي به دليل به هم خوردن تناسب 
ــيدهاي اوراق مختلف در بحران و مخدوش  سررس

شدن اعتبارات دانست. 
ــكل ديگر كشور را بحران نقدينگي  صالح آبادي مش
ــرات بحران مالي بر  ــرد. وي در بيان تأثي معرفي ك
ــرمايه، گفت؛  ــش واقعي اقتصاد از نظر بازار و س بخ
ــدگاه اول و از نظر بحران مالي، به دليل اينكه  از دي
ــركت هايي كه در بازار سرمايه داريم،  هيچ يك از ش
نه اوراق مؤسسات رده بندي بين المللي را خريداري 
ــرمايه گذاري  ــركت هاي خارجي س كرده و نه در ش
كرده اند،  به دليل همين عدم ارتباط مستقيم، مصون 
مانده اند، به همين دليل است كه از دي 86 تا مرداد 

ماه 87 شاخص بورس ما در حال صعود بود.
ــاره به اينكه تنها  ــس بورس و اوراق بهادار با اش رئي
ــور لطمه  پس از كاهش قيمت ها بود كه بورس كش
ــش  مالي جهاني با بازار  ــد، ادامه داد: ارتباط بخ دي
ــرمايه ما وجود نداشت و همين عامل باعث عدم  س
ــور از بحران جهاني اقتصاد  تأثيرپذيري بورس كش
ــان اينكه اما در بخش واقعي  ــد. صالح آبادي با بي ش
ــي تأثير پذيرفته  ــورمان از بحران جهان اقتصاد كش
ــت.  ــت، گفت: البته اين تأثيرپذيري طبيعي اس اس
چرا كه ايران به دليل حجم باالي واردات و صادرات 
و تعامل با جهان به اين تأثيرات آگاه است. به طور 
ــتيراني جمهوري اسالمي ايران  ــركت كش مثال ش
شاخصي به نام بالتيك دارد كه اين شاخص به مرز 
ــيد و هم اكنون 2500  ــزار واحد در دنيا رس 11 ه
ــت كه البته تا 600 واحد هم اين شاخص  واحد اس

كاهش پيدا كرد. 
ــور را داراي تنوع از  ــرمايه كش وي در ادامه بازار س
نظر حضور صنايع برشمرد و گفت: چند سال قبل به 
دليل عدم وجود اصل 44 نمي توانستيم شركت هاي 
بزرگ و مادر را وارد بورس كنيم اما امروز اين تنوع 

ــت كه خود منجر به كاهش خطر بازار  ــتر اس بيش
سرمايه شده است. 

ــتر  ــازي بيش ــالش براي شفاف س ــان، ت وي در پاي
ــراي ورود حجم  ــورس ب ــر در ب ــركت هاي حاض ش
ــرمايه گذاري  ــعه نهادهاي مالي و س اطالعات،  توس
ــعه  ــرمايه گذاري، توس ــاي س ــه صندوق ه از جمل
ــرمايه به ويژه توسعه IT را از  ــاختي بازار س زيرس

برنامه هاي بازار سرمايه كشور عنوان كرد. 
ــورهاي منطقه  ــراي كش ــان ب ــران كنوني جه بح
ــوزه خليج فارس يك  ــورهاي ح ــه ويژه براي كش ب
ــن امارات و  ــود و در اين بي ــوب مي ش تهديد محس
ــده اند. دكتر علي  ــيب پذيرترين مناطق ش دبي آس
ــورس و اوراق بهادار تهران كه  صالح آبادي رئيس ب
در همايش بين المللي بررسي بحران اقتصاد جهاني 
براي سخنراني در مورد وضعيت بازار سرمايه كشور 
ــور يافته بود در  ــا بحران حض ــي مقابله ب و چگونگ
پاسخ به سؤال "بندرودريا" در مورد وضعيت كنوني 
ــه آن به صورت  ــه آيا بايد ب ــران جهاني و اينك بح
ــت يا فرصت، گفت: بحران اقتصادي  تهديد نگريس
ــورهاي منطقه و حوزه خليج فارس  جهان براي كش
ــور امارات  ــت و اين تهديد براي كش يك تهديد اس
ــت.  ــده عربي به ويژه دبي بيش از ديگران اس متح
چرا كه وام هاي بسياري از خارج گرفته شد و تأمين 
ــق اين وام ها صورت گرفت اما  مالي  زيادي از طري
ــرايط كنوني  ــه به ش ــا با توج ــياري از پروژه ه بس

نيمه كاره مانده و نيازمند تأمين مالي هستند. 
وي در ادامه گفت وگوي خود، افزود؛ سرمايه گذاران 
ــه  ــد ك ــرمايه گذاري كرده ان ــا س ــياري در آنج بس
هم اكنون تمايلي به ادامه سرمايه گذاري ندارند. وي 
ــرمايه گذاري ها و دارايي هايي را كه توسط  حجم س
كشورهاي منطقه در كشورهاي كانون بحران انجام 
ــرايطي برشمرد كه براساس آن  گرفته  را از ديگر ش
كشورهاي منطقه با مشكل جدي مواجه شده اند و 
به دليل كاهش ارزش دارايي ها در شرايط تهديد به 

سر مي برند. ■

دكت�ر علي صالح آبادي: رك�ود،  بيكاري و 
ورشكستگي س�ه عامل مهم است كه در پس 
بح�ران مالي جهان ش�اهد آن هس�تيم به 
گونه اي كه رش�د اقتص�ادي، حجم تجارت 

جهاني و قيمت هاي پايه كاهش پيدا كرد.
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رئیس جمهور الیحه الحاق ایران به مقاوله نامه 
کار دریایی مصوب سـازمان بین المللی کار را 
براي طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس کرد.

ــاني  ــن گزارش و به نقل از پايگاه اطالع رس بنابر اي
ــه كه بنا به  ــه توجيهي اين اليح ــت ، در مقدم دول
ــور  ــاي كار و ام ــترك وزارت خانه ه ــنهاد مش پيش

اجتماعي و راه و ترابري براي طي تشريفات قانوني 
تقديم مجلس شده، آمده است: با عنايت به ماهيت 
ــتيراني تجاري و رويه ساير كشورها  بين المللي كش
در مورد كار دريانوردي و به ويژه شرايط و تحوالت 
ــد  ــه و تأكي ــن زمين ــي كار در اي ــوق بين الملل حق
روزافزون بر ضرورت انطباق قوانين ملي كشورها با 

كنوانسيون هاي كار دريايي، الحاق به كنوانسيون و 
به موازات آن، پشت سر گذاشتن مراحل استصوابي 
آن و فراهم كردن مقدمات تدوين قوانين و مقررات 
ــاختارهاي اداري  خاص براي كار دريايي و ايجاد س
ــراي امكان اجراي قوانين بين المللي پذيرفته  الزم ب

شده، يك ضرورت گريزناپذير به نظر مي رسد.

براسـاس این موافقت نامه، ایـران و مغرب همه 
امکانات خود را براى توسـعه کشتیرانى تجارى 
و همکارى هـاى دو جانبه دریایى به کار خواهند 
گرفت. رئیس جمهور قانون موافقت نامه کشتیرانى 
تجارى، دریایى بین ایران و مغرب که در جلسه 
مجلس شوراى اسالمى تصویب و به تأیید شوراى 

نگهبان رسیده را براى اجرا ابالغ کرد.
ــانی  ــن گزارش و به نقل از پايگاه اطالع رس بنابر اي
دولت، رئيس جمهور قانونی را ابالغ كرد كه براساس 
ــتيرانی تجاری-  آن دولت می تواند موافقت نامه كش
ــر رعايت  ــروط ب ــن ايران و مغرب مش ــی بي درياي
ــی )عهدنامه ها، مقاوله نامه ها،  اصل77 قانون اساس
ــی بايد به  ــای بين الملل ــا و موافقت نامه ه  قرارداده
ــد( و رعايت  ــورای اسالمی برس تصويب مجلس ش
ــاوی راجع به  ــی )اصلح دع اصل 137 قانون اساس
اموال عمومی و دولتی يا ارجاع آن به داوری در هر 

مورد، موكول به تصويب هيئت وزيران است و بايد 
به اطالع مجلس برسد( به امضا برساند.

ــران و مغرب با  ــور اي ــن قانون، دو كش ــاس اي براس
ــی فعاليت های  ــعه و هماهنگ تصديق ضرورت توس
ــه منظور فعال  ــور ب ــتيرانی تجاری بين دو كش كش
ــردن همكاری های دو جانبه در زمينه دريانوردی  ك
تجاری براساس برابری و منافع متقابل همه امكانات 
ــعه همكاری های دو جانبه دريايی  خود را برای توس
چون تجسس و نجات، جلوگيری و مبارزه با آلودگی 
دريا به وسيله كشتی ها، نظارت بر آمد و شد دريايی، 
آموزش دريانوردی كاركنان و خدمه، تبادل اطالعات 

در زمينه امور دريايی به كار خواهند گرفت.
بر اين اساس، طرف های متعاهد سازمان های مسئول 
فعاليت های دريايی خود را جهت برقراری روابط بين 
ــاعدت خواهند كرد و هر يك از  ــويق و مس خود تش
طرف های متعاهد نسبت به كشتی های طرف متعاهد 

ــافران آن ها در موارد  ــر، محموله ها، خدمه و مس ديگ
ورود و خروج كشتی ها به آب های سرزمينی، آب های 
ــتی ها در بنادر، استفاده از  داخلی و بنادر و توقف كش
ــتفاده از  ــرای عمليات تخليه و بارگيری و اس بنادر ب
تسهيالت بندری، همان رفتاری را خواهند داشت كه با 
كشتی های خود كه برای حمل ونقل دريايی بين المللی 

مورد استفاده قرار می گيرند، معمول می دارند.
ــد در چارچوب  ــای متعاه ــاس، طرف ه بر اين اس
ــاس مفاد  ــدری خود و بر اس ــن و مقررات بن قواني
معاهدات بين المللی اقدامات الزم را براي تسهيل و 
سرعت بخشيدن به حمل ونقل دريايی و جلوگيری 
از تأخيرهای غيرضروری كشتی های طرف متعاهد 

ديگر در بنادرشان به عمل خواهند آورد.

رئیس جمهور الیحه اى را تقدیم مجلس شـوراى 
اسـالمى کرد کـه در صورت تصویـب نهایى آن، 
جمهورى اسـالمى ایران به کنوانسیون کنترل و 
مدیریت آب توازن و رسوبات کشتى ها مى پیوندد.

ــانی  ــر اين گزارش و به نقل از پايگاه اطالع رس  بناب
ــيون كنترل  ــه الحاق ايران به كنوانس دولت، اليح

ــه  ــتی ها ب ــوبات كش ــوازن و رس ــت آب ت و مديري
ــای غيربومی و  ــار گونه ه منظور جلوگيری از انتش
ــر جابه جايی آب  ــی گونه های مهاجم در اث جابجاي
ــتی ها و تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم  توازن كش
ــوی  ــت از س ــن امر بر آب�های دريا و محيط زيس اي
دولت تقديم مجلس شورای اسالمی شد. در مقدمه 

ــت: كشتی ها خصوصاً  توجيهی اين اليحه آمده اس
ــرای عمليات  ــظ تعادل و اج ــا جهت حف نفتكش ه
ــی از آب دريا را  ــری ايمن و مؤثر، گاهي بخش ناوب
حمل می كنند كه آب توازن كشتی نام دارد و باعث 
ــدن فشار بدنه كشتی  پايداری مضاعف و محدود ش
ــود و مطابق با آمار مراجع بين المللی مخازن  می ش

حقوقي

اليحه مقاوله نامه كار دريايي تقديم مجلس شوراي اسالمي شد

قانون موافقت نامه كشتيرانی تجاری، دريايی بين ايران و مغرب ابالغ شد

ايران به كنوانسيون كنترل و مديريت آب توازن كشتی ها می پيوندد
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رئیس جمهـور قانـون موافقت نامـه حمل ونقل 
دریایى و کشـتیرانى تجارى بین دولت ایران و 
کنیا که در جلسه علنى مجلس شوراى اسالمى 
تصویـب و به تأیید شـوراى نگهبان رسـیده را 
ــن گزارش و به نقل از  بـراى اجرا ابالغ کرد. بنابر اي
پايگاه اطالع رسانی دولت، قانون موافقت نامه حمل ونقل 
ــن دولت ايران و كنيا  ــتيرانی تجاری بي دريايی و كش
ــب و اجازه  ــك مقدمه و 16 ماده تصوي ــتمل بر ي مش

مبادله اسناد آن داده می شود.
براساس اين موافقت نامه جمهوری اسالمی ايران و كنيا 
همه امكانات خود را برای توسعه همكاری های دو جانبه 
دريايی در زمينه كشتيرانی تجاری از جمله تجسس و 
نجات، جلوگيری و كنترل آلودگی دريايی، نظارت بر 
آمد و شد دريايی، تحقيقات آب نگاری، تبادل اطالعات 
و ايمنی و امنيت دريايی به كار خواهند گرفت. براين 
اساس، طرفين تمام اقدامات را به منظور مساعدت های 
ــع دريايی  ــاط ميان مراج ــراری ارتب ــرای برق الزم ب
صالحيت دار و شركت های كشتيرانی يكديگر به عمل 
خواهند آورد و شركت های كشتيرانی و نمايندگی های 
كشتيرانی هر يك از طرفين می توانند مطابق قوانين و 
مقررات مربوطه، در قلمرو طرف ديگر دفاتر نمايندگی 

يا شعب تأسيس و طبق قوانين و مقررات آن طرف به 
فعاليت بپردازند. طبق اين موافقت نامه، طرفين موافقت 
می كنند كه كشتی های خود را به حمل ونقل كاال ميان 
بنادر دو كشور ترغيب كنند و در جهت رفع موانعی كه 
ممكن است از توسعه اين حمل ونقل جلوگيری كند، 
همكاری كنند. براساس اين قانون، هر يك از طرفين 
ــتی های طرف ديگر،  ــبت به كش توافق می كنند نس
محموله ها، خدمه و مسافران آنها در مواردی چون ورود 
ــتی ها به آب های سرزمينی و بنادری كه  و خروج كش
به روی حمل ونقل دريايی بين المللی باز است، توقف 
كشتی ها در بنادر، استفاده از بنادر برای عمليات تخليه 
و بارگيری و استفاده از تسهيالت بندری و سوار و پياده 
ــت كه با  ــافر همان رفتاری را خواهند داش كردن مس
كشتی های خود كه برای حمل ونقل دريايی بين المللی 
مورد استفاده قرار می گيرند، معمول می دارند. در اين 
موافقت نامه آمده است: اسناد ثبت و تابعيت كشتی های 
هر يك از طرفين كه براساس مقررات آن طرف توسط 
ــده و نيز گواهينامه  ــت دار صادر ش مقام های صالحي
اندازه گيری ظرفيت و ساير اسناد كشتی كه با رعايت 
ــط  ــيون های بين المللی مربوطه توس ضوابط كنوانس
ــده و  ــای صالحيت دار يكی از طرفين صادر ش مقام ه

ــايی قرار گرفته باشد، توسط مقام های  يا مورد شناس
ــميت شناخته خواهد  صالحيت دار طرف ديگر به رس
ــد. براين اساس، چنانچه كشتی يكی از طرفين در  ش
امتداد ساحل طرف ديگر، در آب های داخلی يا دريای 
سرزمينی آن به گل بنشيند يا به ساحل برخورد كند 
يا به سانحه ديگری دچار شود، كشتی، فرمانده، خدمه، 
مسافر و محموله آن از همان حمايتی كه به كشتی های 
خودی، خدمه و محموله آنها اعطا می شود، برخوردار 
خواهند بود. براساس اين قانون، مفاد اين موافقت نامه 
ــك از طرفين  ــت دار هر ي ــق مقام های صالحي به ح
ــی خود در مورد  ــال قوانين و مقررات داخل برای اعم
ــی، حفاظت از  ــالمت عمومی، كنترل گمرك حفظ س
محيط زيست دريايی، امنيت و ايمنی كشتی ها، بنادر، 
ــان، ورود و خروج  ــان افراد و كاال و پذيرش خارجي ج
ــتی ، كاال و مسافران در قلمرو خود لطمه نخواهد  كش
زد. اين موافقت نامه می تواند توسط هر يك از طرفين با 
اخطار شش ماهه كتبی فسخ شود. موافقت نامه شش 
ماه پس از دريافت اخطار مذكور فسخ شده تلقی خواهد 

شد مگر آنكه طرفين به گونه ديگری توافق كنند.

كشتی ها در هر سال حدود ده ميليارد تن آب توازن را 
جابه جا می كنند كه به همراه اين جابه جايی گونه های 
مهاجم نيز جابه جا شده و اين انتقال تأثيرات مستقيم 
و غيرمستقيم زيادی را بر آب�های دريا و محيط زيست 

به دنبال دارد. 
ــال های اخير سازمان بين المللی  ــاس، در س براين اس
ــئول بررسی و تصويب مقررات الزم در  دريانوردی مس
خصوص تخليه آب توازن به منظور جلوگيری از انتشار 
ــی،  ــد و پس از تحقيق و بررس گونه های غيربومی ش
ــيون بين المللی كنترل و مديريت آب توازن و  كنوانس
ــتی ها را تدوين و تصويب كرد و با توجه  رسوبات كش
ــت، مسايل اقتصادی،  به وضعيت منطقه، محيط زيس
افزايش دانش علمی و اعتبار بين المللی، لزوم پيوستن 
ايران به اين كنوانسيون احساس شد و بنابراين اليحه 
الحاق ايران به كنوانسيون بين المللی كنترل و مديريت 
آب توازن و رسوبات كشتی ها كه بنا به پيشنهاد وزارت 
ــيده بود  ــری در هيئت وزيران به تصويب رس راه وتراب
ــريفات قانونی  ــوی رئيس جمهور برای طی تش از س
ــه، به دولت  ــاس اين اليح ــد. براس تقديم مجلس ش
ــود به كنوانسيون بين المللی كنترل  اجازه داده می ش
ــوبات كشتی ها ملحق شود  و مديريت آب توازن و رس
ــناد الحاق را نزد امين اسناد توديع كند و وزارت  و اس
راه وترابری )سازمان بنادرودريانوردی( مسئول اجرای 

ــيون می باشد و تغيير آن بر عهده دولت است.  كنوانس
براساس كنوانسيون بين المللی كنترل و مديريت آب 
توازن و رسوبات كشتی ها، كشورها بايد كليه اقدامات 
ــش و كنترل آلودگی  ــت جلوگيری ، كاه الزم را جه
ــت دريايی ناشی از استفاده از فناوری های  محيط زيس
ــت كنترل خود، يا ورود عمدی  تحت حاكميت يا تح
يا اتفاقی گونه ای خارجی يا جديد به بخش خاصی از 
محيط زيست دريايی كه ممكن است تغييرات عمده 
ــد، به عمل آورند. ايران  ــری را در آن ايجاد نماي و مض
خود را ملزم به ترتيبات موضوع ماده )15( كنوانسيون 
ــی از تفسير يا  در خصوص ارجاع هرگونه اختالف ناش
اعمال كنوانسيون به مصالحه و داوری نمی داند. ارجاع 
ــالف به مصالحه و داوری صرفاً در صورت رضايت  اخت
ــای اختالف و با رعايت قوانين و مقررات  كليه طرف�ه
مربوطه ممكن می باشد. همچنين دولت موظف است 
كليه اصالحيه های كنوانسيون را در مهلت مناسب و 
ــده  قبل از انقضای مهلت های مورد نظر در ماده ياد ش
ــالمی  ــی جمهوری اس ــق اصل )77( قانون اساس طب
ــورای اسالمی اعالم كند و چنانچه  ايران به مجلس ش
ــورای اسالمی اصالحيه ها را تصويب نكند،  مجلس ش
ــدم پذيرش اصالحيه را  ــت مراتب ع دولت موظف اس
ظرف مهلت مقرر در كنوانسيون به امين اسناد اعالم 
ــده برای دولت  ــد و اين اصالحيه ها در موارد يادش كن

جمهوری اسالمی ايران الزم االجرا نخواهد بود. بر اين 
اساس، اعضا بايد هرگونه اختالف بين خود كه در رابطه 
ــيون به وجود می آيد  ــير يا اعمال اين كنوانس با تفس
ــی، ميانجی گری، مصالحه،  ــق مذاكره، بررس را از طري
ــل شدن به ترتيبات  داوری، حل وفصل قضايی، متوس
يا سازمان�های منطقه ای، يا ديگر روش�های صلح آميز 
ــد. هيچ يك از مفاد  ــه انتخاب خود، حل وفصل كنن ب
اين كنوانسيون نبايد به حقوق و تعهدات يك كشور، 
ــيون  به موجب حقوق بين الملل عرفی كه در كنوانس
سازمان ملل متحد درباره حقوق درياها منعكس شده 
است، خدشه ای وارد كند. گفتنی است، امروزه مسأله 
انتقال گونه های مضر آبزی غير بومی ناشی از تخليه آب 
توازن كشتی ها به دريا، به شكل يك معضل جهانی نمود 
يافته است، به نحوی كه حل اين مشكل از برنامه های 
ملی فراتر رفته و نيازمند همكاری ها و عملكرد يكنواخت 
جهانی و منطقه ای گرديده است. برآوردها حاكی از اين 
است كه با توجه به وضعيت ناوگان كشتی های جهان 
ــاله در حدود 10ميليارد تن آب توازن توسط  همه س
كشتی ها جابه جا می شود و تخمين زده شده است كه 
حداقل روزانه 3تا4هزار گونه از موجودات زنده به اين 

وسيله از محلی به محل ديگر انتقال می يابند.

قانون موافقت نامه حمل ونقل دريايی ايران و كنيا از سوی رئيس جمهور ابالغ شد
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دستاوردهاي بزرگ
هشتاد و ششمين اجالس كميته اصلی ايمنی دريانوردی آيمو

علی اكبر مرزبان

هشـتاد و ششمین نشسـت کارگروه ایمنى دریانوردى سـازمان بین المللى دریانوردى (MSC 86) 6-15 خرداد سال جاري در لندن و با ریاست 
کشـور فیلیپین برگزار شـد. نمایندگان 103 دولت عضو آیمو، دو عضو وابسته، هشت سازمان بین المللى دولتى و 33 سازمان غیردولتى فعال در 
عرصه بین المللى در این نشسـت حضور یافتند. هیئت جمهورى اسـالمى ایران نیز مشتمل بر نماینده ثابت سـازمان بنادرودریانوردى در آیمو، 

مدیرکل امور دریایى سازمان، مسئول کد امنیتى ISPS سازمان و کارشناس ارشد شرکت ملى نفتکش، در این نشست شرکت نمود. 
در این نشست که مهم ترین کمیته اصلى آیمو محسوب مى شود، 120 سند از سوى دولت ها، سازمان ها و دبیرخانه آیمو تحت 25 دستورکار ارائه 
و مورد بررسـى و تصمیم گیرى قرار گرفت. از سـوى کشـورمان نیز سندهایى تحت دستورکار شماره 4 با عنوان "اقدامات الزم براى ارتقاى امنیت 
دریانوردى" (3 سند) و دستورکار شماره 23 با عنوان "برنامه هاى کارى" (یک سند) ارائه گردید و یک بیانیه نیز تحت دستورکار شماره 18 با عنوان 

"دزدى دریایى و حمالت مسلحانه علیه کشتى ها" قرائت شد. 

گزارش
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دسـتاوردهاى درخور توجه جمهورى اسالمى 
 MSC 86 ایران در نشست

الف) تصویب دسـتورکار پیشنهادى از سوى 
جمهوري اسالمی ایران "نصب تجهیزات براى 
کشـف مواد رادیواکتیو و یا کاالهاى آلوده به 
این مـواد در بنادر" بـراى اولین بـار از زمان 

عضویت کشور در آیمو
ــی- بندری بايد  ــات تخصصی و فنی درياي موضوع
در دستوركارهای ذی ربط در كارگروه های اصلی و 
ــتوركارها بايد از قبل  فرعی آيمو مطرح شوند. دس
ــورها پيشنهاد شده و به تصويب رسيده  توسط كش
ــورت، كارگروه ها صالحيت  ــند، در غير اين ص باش
ــات را نخواهند  ــيدگی و تصميم گيری موضوع رس
ــت اگرچه داراي ويژگي هاي دريايی و بندری  داش
ــوی ديگر ارائه پيشنهاد موضوعی  ــند. از س نيز باش
ــانی  ــت درج در برنامه كاری كارگروه ها كار آس جه
ــی و بندری از  ــات درياي ــرا كه موضوع ــت، چ نيس
تنوع بسيار زيادی برخوردارند و دولت ها عالقه مند 
هستند، اين موضوعات را در برنامه های كاری آيمو 
ــل محدوديت های  ــال آن كه به دلي ــد، ح بگنجانن
موجود، هر يك از كارگروه ها تنها مي توانند حداكثر 
ــتوركار را در برنامه  ــز تا 25 دس ــا ني 20 و بعضی ه
ــند. به همين دليل مقررات  ــته باش كاری خود داش

ــخت تری نحوه ارائه و تصويب دستوركارها وضع  س
ــت تا از افزايش بی رويه آن ها جلوگيری  گرديده اس
ــز در امتداد طرح های  ــود و فعاليت های آيمو ني ش
استراتژيك آن تعريف و انجام شود. طرح و تصويب 
دستوركارها بر عهده كميته اصلی ايمنی دريانوردی 
ــت دريايی می باشد. پيشنهاد  و يا حفظ محيط زيس
ــه ي توجيهات  ــد با ارائ ــد باي ــتوركارهای جدي دس

ــندی از  ــتورالعمل موجود و طی س ــق با دس منطب
ــوی دولت ها ارائه و توسط كارگروه اصلی بررسی  س
شود. پس از دفاع، سند متضمن پيشنهاد دستوركار 
ــنهاددهنده، نمايندگان  توسط نماينده كشور پيش
ــی و منطقه ای  ــازمان های بين الملل ــا و س دولت ه
ــا مخالفت  ــت و ي ــدف حماي ــه آن، با ه ــبت ب نس
ــر می كنند و در نهايت كارگروه تصميم به  اظهارنظ
ــتوركار و ارجاع آن به كارگروه مربوطه  تصويب دس

نموده و يا آن را رد می نمايد.
ــوردی به طور  ــازمان بنادرودريان ــه س ــی ك هنگام
ــركت نمود،  ــو ش ــی آيم ــث درياي ــال در مباح فع
ــه كارگروه ها در  ــناد تقديمی ب ــا و اس اظهارنظره
ــتوركارهايی قرار می گرفت كه معموالً از  قالب دس
ــورهای پيشرفته دريايی، به ويژه اروپايی  سوی كش
ــه كارگروه ها گنجانده  ــی طرح و در برنام و آمريكاي
ــندهای متعدد به ويژه در  ــد. پس از ارائه س می ش
ــال هاي اخير و مشاركت فعاالنه در كارگروه هاي  س
ــد فعاليت های  ــو، ورود به عرصه جدي مختلف آيم
ــنهادهای  ــن در ارائه پيش ــت يافت ــی و جرئ آيموي
دستوركاری، امری ضروری و البته قابل پيش بينی 
شد. به همين دليل سازمان بنادرودريانوردی برای 
ــنهاد دستوركار جديد را از سال  اولين بار ارائه پيش

گذشته در دستوركار خود قرار داد.

فـاز اول: اجـالس سـیزدهم کارگـروه فرعى 
کاالهاى خطرناك، مواد جامع و کانتینرها 

در اجالس DSC 13 كه درهفته اول مهر ماه سال 
ــته برگزار شد، هيئت جمهوری اسالمی ايران  گذش
نيز متشكل از 5 نفر با ارائه 6 سند هماهنگ با ساير 
ــرفته دريايی و بندری حاضر شد و  كشورهای پيش
ــود، به نحوی كه  ــب نم موفقيت های خوبی را كس

تحسين نمايندگان دولت ها، سازمان ها و مسئولين 
ــند  ــت س دبيرخانه آيمو را برانگيخت. در اين نشس
ــالمی ايران  ــماره DSC 13/18/1جمهوری اس ش
مبنی بر ضرورت نصب تجهيزاتی در بنادر به منظور 
ــه اين مواد با  ــو و يا آلوده ب ــف مواد راديواكتي كش
هدف حفظ سالمتی كاركنان بنادر، محيط زيست و 
ــد  مصرف كنندگان نهايی در حد يك ايده مطرح ش
ــند مورد بحث فراوانی قرار گرفت. اگرچه  و اين س
ــند مخالفت  ــور ديگر با س ــه اتفاق دو كش چين ب
ــند  ــد، اما با توضيحات تكميلی در دفاع از س نمودن
ــي نمايندگان  ــاي صورت گرفته با برخ و مذاكره ه
ــيلی و تركيه، در  ــان، ش ــا به خصوص يون دولت ه
ــند ايران موافقت  ــه كارگروه مزبور با اصل س نتيج
ــت، اما به دليل اين كه  كرد و آن را قابل طرح دانس
ــتوركار  ــند ايران را خارج از دس كارگروه موضوع س
ــبت به آن  ــخيص داد، قادر به اتخاذ تصميم نس تش
نبود. به اين دليل رئيس هيئت ايراني آمادگی تهيه 
ــی مزايای اين طرح را اعالم نمود و  گزارش توجيه
كارگروه را از قصد خود مبنی بر تهيه و ارائه آن به 

نشست كارگروه ايمنی دريانوردی مطلع ساخت.

فاز دوم: تهیه سند متضمن پیشنهاد دستورکار 
و ارائه آن به کمیته ایمنى دریانوردى

 DSC 13 ــروه ــه فعاليت كارگ ــب نتيج پس از كس
ــوردي،  ــادر و دريان ــازمان بن ــه س ــكاس آن ب و انع
ــتقر در سازمان  ــناد آيمو مس ــی اس كارگروه بررس
بنادرودريانوردی ويژه كارگروه DSC، تهيه گزارش 
ــف مواد راديواكتيو در  توجيهی نصب تجهيزات كش
بنادر را در دستوركار قرار داد و با همكاري نماينده 
ــازمان های  ــو و اداره كل س ــازمان بنادر در آيم س
ــند مورد نظر  تخصصی و بين المللی، پيش نويس س
تهيه و تقديم آيمو شد. در نهايت با پيگيری به عمل 
آمده توسط نمايندگی سازمان و برگزاری 2 جلسه 
با مسئول بخش ايمنی كاالها و كارشناس مربوطه 
ــند مورد نظر منطبق با دستورالعمل آيمو  آيمو، س
ثبت و در پايگاه اينترنتي اسناد آيمو انتشار يافت. 

فاز سـوم: رایزنى  با نمایندگان دائم کشـورها 
جهت جلب حمایت

ــدگان مؤثر در  ــا نماين ــاوره ب ــش مذاكره و مش نق
ــت. با وصول و  كارگروه های آيمو غيرقابل انكار اس
  MSC 86/23/8ــماره ــار سند ايران تحت ش انتش
ــو از 2 ماه قبل از  ــازمان بنادر در آيم نمايندگی س
ــت كارگروه ايمنی دريانوردی ،يعنی  برگزاری نشس
اوايل فروردين سال جاري ،اقدام به ارتباط و انجام 
ــاير دولت ها و بعضی  ــره با نمايندگان دائم س مذاك
ــه توضيحات الزم،  ــازمان ها نمود و ضمن ارائ از س
ــاخت.  ــود را تا حد زيادی برطرف س ابهامات موج
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ــكيل كارگروه ايمنی  ــا از ابتدای تش ــن مذاكره ه اي
ــرداد ،يعنی زمان  ــنبه 13 خ دريانوردی تا چهارش
ــتوركارها با جديت بيشتری دنبال  رسيدگی به دس
ــد .در اين رابطه با نمايندگان بيش از 25 كشور  ش
ــد .برای اولين بار در تاريخ 50ساله  تماس برقرار ش
ــتوركاری  ــنهاد دس ــران در آيمو ،پيش ــت اي عضوي
ــدون حتی يك مخالف  ــورمان به اتفاق آرا و ب كش
به تصويب كارگروه رسيد و در برنامه كاری كميته 

 DSC با اولويت باال گنجانده شد.
ــوان در زمره  ــنهاد ايران را می ت ــب اين پيش  تصوي
ــتاوردهای بزرگ در زمينه فعاليت های آيمويی  دس
ــور  ــيع ترجامعه دريايی و بندری كش ــد وس و در بع

محسوب نمود.

امنیـت  ارتقـاى  بـراى  الزم  اقدامـات  ب) 
دریانوردى

ــالمي ايران 3 سند در نشست هشتاد  جمهوري اس
ــرد. 2 مورد از آن ها  ــم كميته MSC ارائه ك و شش
گزارشي و يك سند حاوي شناسايي نواقص موجود 
در كد امنيتي بين المللي كشتي ها و تسهيالت بندري 
) ISPS Code( و ضرورت شفاف سازی آن ها بود. 

ــند  ــال جاري، هر 3 س ــه 8 خرداد س  در روز جمع
تقديمی از جمله سند شماره MSC 86/4/1 توسط 
نماينده ثابت سازمان )به عنوان تنها نماينده حاضر 
ــازمان بنادرودريانوردي در نشست هفته اول به  س
ــركت ملی نفتكش( طرح و  ــراه نماينده ای از ش هم
قرائت گرديد. در سند يادشده فهرستي از اقدامات 
ــالمی ايران در  ــط جمهوری اس به عمل آمده توس
ــطح امنيت دريايی و بندری آورده  جهت ارتقای س
ــتاوردهای اين اقدامات كه عبارت بود از  شد و دس
ــتقرار امنيت كامل در آب های تحت حاكميت،  اس
ــور،  ــم و به ويژه بنادر كش ــتی های تحت پرچ كش
تشريح گرديد و تصريح شد؛ در حال حاضر و حتی 
از مدت ها قبل از اجرای كد ISPS، قلمرو آبی و بنادر 
كشورمان از امن ترين نقاط دنيا محسوب می شوند كه 

ــده  هيچ گونه حادثه ضدامنيتی در آن ها گزارش نش
ــتی های تحت پرچم ايران  ــت. اضافه بر آن، كش اس

كاماًل با مقررات كد يادشده منطبق می باشند. 
مالحظاتى راجع به ارائه سند فوق

ــت موفقيت آميز  ــه فعالي ــه موقع هرگون انعكاس ب
ــطح  ــور در س ــای دريايی- بندری كش در بخش ه
ــازمان  ــا س ــق تنه ــاً از طري ــی، خصوص بين الملل
ــمول  ــت تصويب مقررات جهان ش بين المللی جه
ــان قرار  ــتوركار ايش ــو، در دس ــی يعنی آيم درياي
ــه اظهارنظرهای  ــا ب ــن دليل تنه ــت. به همي گرف
ــنده نشد و اعالم  ــفاهی در نشست های آيمو بس ش
ــتاوردها در قالب رسمی آن  ــرفت ها و دس اين پيش
يعنی ارائه سند به كارگروه هاي مربوطه به خصوص 
كارگروه هاي FSI, MSC, MEPC مورد پيگيری 
ــت موضوع به مبادی  ــرار گرفت. با انعكاس اهمي ق
ذی ربط سازمان بنادر به صورت كتبی و حضوری و 
ــتقبال ايشان از اين امر تاكنون  مذاكره تلفنی و اس
در قالب پنج سند، دستاوردهای جمهوری اسالمی 
ــمع و  ــای مختلف دريايی به س ــران در عرصه ه اي
ــناس و مدير عالی مراجع دريايی  نظر صدها كارش
ــور و ده ها سازمان بين المللی و  بيش از يكصد كش
ــد. در نشست قبلی كارگروه  منطقه ای رسانيده ش
ــب پرچم  ــت صاح ــط دول ــررات توس ــرای مق اج
ــتاوردهای  ــند، اقدامات و دس )FSI 17( طی دو س
ــور در بخش دريايی به اطالع كشورها رسانيده  كش
و نمايندگان بيش از 20 كشور از جمهوری اسالمی 

ايران تشكر كردند.
ــه ای بنادر و  ــار بياني ــت آمريكا با انتش ــراً دول اخي
ــه ايران را به  ــورها از جمل آب های معدودی از كش
دليل مالحظات سياسی و از روی غرض ورزی فاقد 
ــالم نمود. با انعكاس به موقع اين موضوع  امنيت اع
به بخش ذی ربط سازمان بنادرودريانوردی از سوی 
نمايندگی سازمان در آيمو، ضرورت اقدام شايسته 
ــودن اين ادعا  ــی حقايق و كذب ب ــت معرف در جه
ــازمان مواجه شد.  ــتقبال س تبيين گرديد كه با اس

ــورت گرفته در جهت  ــب آن فعاليت های ص متعاق
ــد و به همراه  ــت ش تأمين امنيت دريانوردی فهرس
دستاوردهای آن در قالب يك سند تهيه و به سمع 
ــی آيمو با  ــن كارگروه اصل ــر اعضای مهم تري و نظ
حضور بيش از 600 نماينده از 103 كشور، 2 عضو 
ــازمان بين المللی و منطقه ای و با  ــته و 41 س وابس
حضور دبيركل آيمو و ساير كارشناسان و مسئولين 

آيمو رسانده شد. 

ج) نقـش جمهورى اسـالمى ایـران در تأمین 
امنیـت دریانوردى خلیـج عدن و مبـارزه با 
دزدى دریایـى بـا اعـزام نـاوگان  جنگـى به 

منطقه 
ــتوركار شماره  در هفته اول اجالس و در قالب دس
ــلحانه  ــی و حمالت مس ــوع دزدی درياي 18، موض
عليه كشتی ها مورد بررسی قرار گرفت. دزدی هاي 
ــج عدن امروزه  ــومالی و خلي دريايی در آب های س
ــت،  يكی از نگرانی های عمده صنعت دريانوردی اس
ــازمان ملل را وادار  ــورای امنيت س به نحوی كه ش
ــازمان بين المللی دريانوردی  ــاخته با پيگيری س س
ــادر كند. در  ــه در مورد آن ص ــون 5 قطعنام تاكن
ــورها درخواست  اكثر اين قطعنامه ها از تمامی كش
شده است به منظور تأمين امنيت اين آبراه حياتی 
گام های الزم را با همكاری يكديگر به ويژه با اعزام 
ــور  نيروهای نظامی دريايی بردارند. تاكنون 24 كش
ــروی نظامی به منطقه بحران زده اعزام كرده اند و  ني
ــالمی ايران نيز در اواسط ارديبهشت  جمهوری اس
سال جاري 2 ناوشكن خود را به منطقه اعزام نمود. 
ــور اقدام به  ــتوركار فوق، حدود 35 كش تحت دس
اظهارنظر و قرائت بيانيه نمودند. نمايندگی سازمان  
ــه ای را در خصوص اعزام  ــز بياني ــادر در آيمو ني بن
ــورمان به  ــروی نظامی به منطقه و پايبندی كش ني
ــتی های عبوری در  حفظ و تأمين امنيت همه كش

حد توان و امكانات موجود اعالم داشت. ■

سازمان بين المللي دريانوردي تصويب كرد: 

نصب سامانه مواد راديواكتيو و كاالهاي آلوده در بنادر
ــتوركار  ــوردي، دس ــي دريان ــازمان بين الملل س
ــالمي ايران با  ــنهادي از سوي جمهوري اس پيش
عنوان "نصب تجهيزات مناسب براي كشف مواد 
راديواكتيو يا كاالهاي آلوده به اين مواد در بنادر" 

را براي اولين بار تصويب كرد. 
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان 
ــازمان در آيمو  بنادرودريانوردي، نماينده اين س
گفت: با انعكاس گسترده فعاليت ها و دستاوردهاي 

كشورمان در خصوص تأمين امنيت دريانوردي و 
بنادر در كميته ايمني دريانوردي آيمو، موفقيت 
ــالمي ايران  ــراي جمهوري اس ــزرگ ديگري ب ب
ــي دريايي رقم  ــه فعاليت هاي بين الملل در عرص
ــزود: در هفته  ــت. علي اكبر مرزبان اف خورده اس
ــنبه 13 خرداد  ــه چهارش ــت مزبور ك دوم نشس
 MSC 86/23/8 ــماره ــد، سند ش ماه برگزار ش
كشورمان حاوي پيشنهاد نصب تجهيزات مناسب 

جهت كشف مواد راديواكتيو در بنادر مطرح شد 
ــا نظر به توجيهات و دفاعيات به عمل آمده از  و ب
سوي هيئت ايراني، پيشنهاد مزبور با نظر موافق 
اكثريت مطلق اعضاي كميته به تصويب رسيد و 
 DSC ــتوركارهاي كميته ــه عنوان يكي از دس ب
در برنامه كاري سازمان جهاني دريانوردي )آيمو( 

گنجانده شد. 
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سهم ملي نفتكش ايران در حمل ونقل انرژي بين المللي

از قعر چاه تا اوج راه
فاطمه شمس

در دنیایی که قریب به 90 درصد نیازهایش از مسیر دریا جابه جا می شود، 
توجه به دریانوردي و صنعت کشتیرانی از اولویت هاي نخست تجارت 
بین الملل به حساب می آید. بدیهی است کشور ما نیز ضمن برخورداري 
از جایگاهی ویژه در جغرافیاي سیاسی، از این قاعده مستثنی نیست. 
در این راستا شرکت ملی نفتکش ایران با تکیه بر سکوي چهارم جهانی 
حمل نفـت خام، در نظر دارد ضمن افزایـش ظرفیت حمل ونقلی و در 
اختیار گرفتن کشـتی هاي حجیم و پیشرفته، بر پله هاي باالتري قدم 

بگذارد. 
از آنجایـی که شـرکت ملـی نفتکش ایـران مأموریت حمـل نفت در 
مسـیرهاي دریایی را بر عهده دارد و به سـهم خـود در رونق اقتصاد 
حمل ونقلی کشـورمان مؤثر است، مناسـب دیدیم تا به انگیزه بحران 
اقتصاد جهانی و تأثیر آن بر نظام ترددهاي دریایی گفت وگویی داشته 
باشـیم با معاون بازرگانی این شـرکت که تالش دارد با کم ترین هزینه 

بحران حاضر را پشت سر بگذارد. 

بحران اقتصادي در حمل ونقل انرژي
ــركت  ــيدان، معاون بازرگاني ش ــيد حبيب ا... س س
ــل ركود بازار  ــاره به عوام ــي نفتكش ايران با اش مل
ــتردگي بحران اقتصاد  حمل ونقلي كه متأثر از گس
جهاني است، مي گويد: بروز غائله بحران منحصر به 
ــكن در آمريكا نيست و ريشه آن در  ركود بازار مس
ــازي نهفته كه در دهه هاي اخير رواج  معامالت مج

يافته است. 
ــيدان كه معامالت غيرواقعي را نوعي بورس بازي  س
ــد: تصور كنيد با وجود توليد  مي داند، ادامه مي ده
ــكه نفت در دنيا، بالغ بر 500  روزانه 84 ميليون بش
ــروش )مبادله(  ــد  و ف ــكه در روز خري ــون بش ميلي
ــرات بحران  ــاره به برخي از اث ــود. وي با اش مي ش
ــت كه اين بحران  ــان مي سازد: شكي نيس خاطرنش

گفتگو
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ــرايط عادي خود بازمي گردد.  با گذشت زمان به ش
ــول عمر آن را چند  ــه برخي با خوش بيني ط گرچ
ــاله و برخي به علت نبود مدل مشابه در گذشته،  س

عمر آن را طوالني تر پيش بيني مي كنند. 
ــر برخي  ــئول، اظهارنظ ــام مس ــن مق ــه گفته اي ب
ــان مبني بر افزايش 90 ميليون بشكه اي  كارشناس
نفت تا سال 2012 ميالدي نيز با وجود اين سونامي 

عظيم مسكوت مانده است. 
ــيدان در خصوص عملكرد شركت ملي نفتكش،  س
ــي مي گويد:  ــن بحران جهان ــراي برون رفت از اي ب
ــل آمده از پيش و  ــركت با پيش بيني هاي به عم ش
ــكيل كميته اقتصادي بحران به بررسي و يافتن  تش
راه حل هايي براي رفع مشكل نقدينگي خود برآمده 

است.
ــاره به اينكه ملي نفتكش ايران نه تنها در  وي با اش
ــران اقتصادي با معضل جدي رو به رو  مواجهه با بح
ــده است، مي گويد؛ در سال 2008 ميالدي اين  نش
ــتي مدرن،   ــركت با تحويل گيري 14 فروند كش ش

بيشترين تناژ را نيز داشته است. 

حمل ونقل انرژي در دریاي خزر
ــل انرژي در  ــاره به موضوع حمل ونق ــيدان با اش س
ــي نفتكش ايران  ــركت مل درياي خزر مي افزايد: ش
ــا پيش، حضور در درياي خزر را به عنوان  از مدت ه
ــراي ورود به اين  ــي و ب يك پروژه ملي مورد بررس
ــن بار طرح  ــرده و براي اولي ــه برنامه ريزي ك عرص
ــتفاده از كشتي هاي 63 هزار تني را در اين دريا  اس

عنوان كرده است. 
ــدي كار را عمق كم درياي  ــي از عوامل كن وي يك
ــورمان براي پهلوگيري كشتي  خزر در سواحل كش
ــد و ادامه مي دهد: با اينكه عمق درياي خزر  مي دان
ــد اما در  ــي نقاط به 1000 متر هم مي رس در برخ
ــواحل ايران اين ميزان به 3/5 تا 4 متر  نزديكي س

كاهش مي يابد. 
ــيدان بر كسي پوشيده نيست  به گفته حبيب ا... س
ــورهاي آسياي  ــان ترين راه انتقال نفت كش كه آس
ــير ايران و در درجه  ميانه به بازارهاي جهاني، مس
ــت. وي همچنين به  ــط لوله اس ــتفاده از خ اول اس
ــوآپ نفت كه به داليلي هنوز محقق نشده  طرح س
ــت نيز اشاره مي كند و انجام آن را مؤثر بر رشد  اس

اقتصادي كشور مي داند.  
ــاخت  ــي س ــوص چگونگ ــح در خص ــا توضي وي ب
ــه مي دهد: با وجود  ــتي هاي 63 هزار تني ادام كش
ــه پهلوگيري  ــازي ب ــتي ها، ديگر ني ــوع كش اين ن
ــت. به گونه اي كه كشتي تا  ــتي در اسكله نيس كش
ــب، به ساحل نزديك شده  ــيدن به آبخور مناس رس
ــپس به طور  و در حالت آماده باش قرار مي گيرد، س
ــك و بدون نياز به يدك كش اقدام به تخليه  اتوماتي

و بارگيري محموله خود مي كند. به گفته وي براي 
ــاخت 6 فروند كشتي  ــدن اين طرح، س عملياتي ش
ــمالي درياي خزر و همچنين  ــيپ ياردهاي ش به ش
ــده  ــفارش داده ش ــدرا- نكاء س ــازي ص كشتي س
ــي از زمان تحويل  ــت. گرچه هنوز اطالع دقيق اس

سفارش هاي داخلي در دست نيست. 

آمار نفتکش هاي سفارش شده
ــفارش هاي داخلي، به ساخت  ــيدان عالوه بر س س
ــازي هاي كره  ــط كشتي س 17 فروند نفتكش توس
ــرد. وي تحويل زودتر از موعد  ــاره ك جنوبي نيز اش
كشتي هاي سفارش شده از سوي كشتي سازي هاي 
كره اي را پديده بي نظيري در جهان خواند و گفت: 
ــازه غيرثابت دنيا  ــتي VLCC بزرگ ترين س كش
ــد. در واقع  ــت كه طول آن به 334 متر مي رس اس
ــتي از دو برابر زمين  ــد از اين كش ــول يك فرون ط
فوتبال بيشتر است و كره اي ها، مدت زمان ساخت 

اين كشتي را از 9 ماه به 6 ماه تقليل داده اند. 
ــان كرد: از ميان 5 فروند كشتي  ــيدان خاطرنش س
فرآورده بر، 3 فروند سفارش خارجي با قيمت مناسب 
تحويل گرفته شد كه در حال حاضر نيز اقساط آن 
ــتهلك شدن است. وي ادامه داد: پيش  در حال مس
ــتي كره اي، حدود  ــران، ارزش يك فروند كش از بح
46 ميليون دالر بود. اما پس از بروز ركود اقتصادي،  

قيمت آن به 25 ميليون دالر كاهش يافت. 

اثرات نوسان ارزش نفت
ــا افزايش  ــاي اوپك و ي ــيدان،  كاهش ظرفيت ه س
ــتقيم و غيرمستقيم  قيمت نفت را در دو حالت مس
بررسي مي كند و ادامه مي دهد: در فاصله سال هاي 
ــش قيمت نفت و به دنبال آن افزايش  76-77، كاه
ــل و كرايه افزايش يافت. در  قدرت خريد،  حمل ونق
ــود اقتصادي مانند  ــدن رك حالتي ديگر، با حاكم ش
ــرايط حال حاضر، عالوه بر پايين بودن نرخ نفت،  ش

ــه نيز كاهش مي يابد و همچنين همگام  ارزش كراي
ــد اقتصادي،  ارزش نفت همراه با تقاضا،  رشد  با رش
بااليي خواهد يافت، همچنان كه در جوالي 2008 
ــت، درآمد برخي  ــالدي با ارزش 154 دالري نف مي

كشتي ها به بيش از 150 هزار دالر در روز رسيد. 
وي خاطرنشان مي سازد: طي دهه گذشته حمل ونقل 

بين المللي انرژي شاهد تمام اين چند حالت بود.

آخرین اقدامات ملی نفتکش
ــش از بروز بحران  ــركت ملي نفتكش ايران، پي  ش
ــتن بزرگ ترين ناوگان دنيا،   به دنبال در اختيار داش
ــفارش ساخت كشتي تا  برنامه ريزي را در زمينه س
ــال 2012-2013 ميالدي به عمل آورده است.  س
ــرپا ماندن  ــيدان با بيان اين مطلب، ادامه داد: س س
ــتي راني تنها با پويايي و نوسازي  ــركت كش يك ش

ناوگان انجام خواهد شد. 
ــي براي خريد  ــادي دنيا را فرصت ــران اقتص وي بح
كشتي با قيمت مناسب مي داند، به خصوص اينكه 
ــه وجود  ــكل تأمين مالي )فاينانس( آن هميش مش

دارد. 
ــي نفتكش ايران نيز  ــركت مل وي ادامه مي دهد: ش
ــي را  ــه تعلل نكرده و گام هايي اساس ــن زمين در اي
ــته است. حبيب ا... سيدان در خصوص خارج  برداش
ــرويس عمليات  ــداره از س ــدن تانكرهاي تك ج ش
ــيوني در اين  ــد: هنوز هيچ كنوانس جهاني مي گوي
ــتي  ــت و همه مالكان كش ــده اس مورد تصويب نش
ــي،  در فاصله  ــه تدريج ــك برنام ــد طي ي مختارن
سال هاي 2010 تا 2015 ميالدي، نسبت به اوراق 

كردن كشتي هاي تك جداره خود، اقدام كنند. 
وي با اشاره به اينكه ملي نفتكش ايران چند سالي 
است كه داوطلبانه به سمت اوراق كردن تانكرهاي 
ــازمان  ــت،  از س ــداره خود حركت كرده اس تك ج
بنادرودريانوردي به عنوان مرجع حاكميتي خواست 
ــتي ها و ساير كشتي هاي  تا از پذيرش اين نوع كش

ناايمن به آب هاي ايران جلوگيري نمايد. 
ــون به جز برخي  ــد: هم اكن ــه يادآور ش وي در ادام
ــورهاي خاور دور،  هيچ كشتي تك جداره اي  از كش
ــي و  ــورهاي اروپاي ــاي كش ــه آب ه ــازه ورود ب اج

آمريكايي را ندارد. 
ــادم و پارگي  ــي نفتكش،  تص ــاون بازرگاني مل مع
ــكه نفت در  ــتي تك جداره حامل 2 ميليون بش كش
ــزود: با رعايت  ــه اي عظيم خواند و اف ــا را فاجع دري
برخي قوانين مي توان از بروز حوادثي چون اريكا و 

پرستيژ جلوگيري كرد. 
ــي را يكي از  ــئله تأمين مال ــيدان در پايان، مس س
ــت با  ــركت عنوان كرد و اميدوار اس دغدغه هاي ش
ــكل نيز  ــر چارچوب ها و پرداخت وام اين مش تغيي

حل شود. ■

ش�كي نيس�ت كه اين بح�ران با 
عادي  به ش�رايط  زمان  گذش�ت 
برخي  گرچه  بازمي گ�ردد.  خود 
ب�ا خوش بيني طول عم�ر آن را 
چند س�اله و برخي ب�ه علت نبود 
مدل مشابه در گذشته، عمر آن را 

طوالني تر پيش بيني مي كنند. 
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به بهره برداران نمونه مي سپاريم
به بهانه واگذاري بنادر شيالتي به تعاوني هاي صيادي كشور

زينب ميرزايي

در سـفر به هرمزگان مطلع شدیم که شیالت ایران، مدیریت برخی بنادر صیادي در 
آن اسـتان و همچنین استان  خوزسـتان را به بهره برداران از این بنادر سپرده است، 
و بـاز اخبار رسـیده حکایت از نتایج مثبت این اقـدام و افزایش بهره وري و راندمان 

کاري در بنادر مطروحه دارد.
با آنکه این اقدام ارزشـمند از سـال 82 و بدون جنجال تبلیغاتی آغاز شد، اما اینک 
به بار نشسـته و نتیجه آن نمایان شـده است، شاید بسیار پیشـتر از آن که اقتصاد 
کشور در تب وتاب اجراي اصل 44 قانون اساسی قرار گیرد. در گفت وگو با محسنعلی 
گلشـنی، مدیرکل بنادر ماهیگیري شـیالت ایران به بررسـی واگذاري ها و چگونگی 
انجام این مهم و نتایج به دسـت آمده پرداختیم. آنچه که در پی می خوانید ماحصل 

این گفت وشنود است. 

گفتگو
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 طرح واگذاري بنادر صیادي و سازوکارهاي 
قانونی آن چگونه شـکل گرفـت، و هم اکنون 

چه مراحلی را سپري می کند؟
ــرداري از منابع آبزي  ــت و بهره ب ــون حفاظ در قان
ــالمي است، از بندر  ــوراي اس كه مصوب مجلس ش
ــف، بندر  ــاس اين تعري ــود دارد. براس تعريفي وج
ــد در آنجا  ــناور مي توان ــت كه يك ش جايگاهي اس
ــد طبيعي يا  ــن جايگاه مي توان ــري كند، اي پهلوگي
ــواحل  ــتردگي س ــد. با توجه به گس مصنوعي باش
ــور كه بالغ بر 5 هزاركيلومتر اعالم شده است،  كش
ــياري از ساحل نشينان در شمال و جنوب  تعداد بس
ــان صيادي است. با توجه به اين تعداد باال،  شغل ش
ــرد. طبق تعريف قانون،  ــاماندهي ك بايد آن ها را س
ــور داريم، ولي  ــز تخليه در كش ــدر و مرك 159 بن
بنادري كه در آن ها تأسيسات ايجاد شده و قابليت 

واگذاري دارند، بالغ بر 70 بندر است. 
ــي و در تحقق مفاد  ــاس اصل 44 قانون اساس براس
ــي  ــه اجرايي ماده 88 قانون، تنظيم بخش آيين نام
ــون واگذاري مديريت  از مقررات مالي دولت پيرام
ــيالت، از سال 1382، واگذاري  واحدهاي دولتي ش
ــر ماده 9 قانون  ــادر ماهيگيري كه براب مديريت بن
ــرداري از منابع آبزي و مواد 8،7،  ــت و بهره ب حفاظ
ــازمان  ــي اين قانون به عهده س ــه اجراي 6 آيين نام

شيالت ايران گذاشته شده است.
ــادر را به بخش هاي    ــيالت ايران، مديريت اين بن ش
ــياري  ــذار مي كند. تعاوني هاي بس ــي واگ غيردولت
ــتند،  ــاً تعاوني هاي خدمات صيادي هس ــه عموم ك
ــه عنوان  ــيالت ب ــبختانه ش ــود دارد كه خوش وج
ــي با اين تعاوني ها  ــتگاه حاكميتي، ارتباط خوب دس
ــه در حوزه  ــكل هايي ك ــوان مهم ترين تش ــه عن )ب
صيادي كار مي كنند(، ايجاد كرده است. روش هاي 
ــه يكي از  ــذاري وجود دارد ك ــراي واگ ــي ب مختلف
ــتفاده از ماده 88 است. براساس اين روش  آن ها اس
ــد واگذاري ها بر تعاوني هاي صيادي، به عنوان  تأكي
ــتوانه هاي صيادي كشور است. در كل  مهم ترين پش
ــور 398 تعاوني صيادي داريم كه به اين شيوه  كش
ــوند. البته براي ارتقاء وضعيت جامعه  واگذار مي ش
ــا وزارت تعاون،  ــترك ب ــردار، در يك كار مش بهره ب
ــاخص گذاري و  ــا را ش ــادان و تعاوني ه ــادر، صي بن
اولويت بندي كرده ايم و در قالب طرح توانمندسازي، 
ــاخص تعريف  ــاي صيادي ش ــام تعاوني ه براي تم
ــيالت و وزارت تعاون از  ــاخص هاي ش نموده ايم. ش

اهميت متفاوتي برخوردارند. 
ــتورالعمل و آيين نامه  ــب كارگروه هايي، دس در قال
ــه تفاهم نامه آن به امضاي معاون  تنظيم كرديم، ك
ــازمان شيالت رسيد، سپس  وزير تعاون و رئيس س
بر مبناي اين طرح تعاوني هايي كه امتياز آن ها بين 
ــف(، 50-70 گروه )ب(،  ــت گروه )ال 70- 100 اس

ــروه )ج( نامگذاري كردند.  ــر از آن را در گ و پايين ت
ــاس اين تعريف، مديريت بنادر به تعاوني هايي  براس
ــف( قرار مي گيرند.  ــود كه در گروه )ال واگذار مي ش
ــاظ امكانات فيزيكي و  ــود بنادر نيز از لح ضمناً خ

نرم افزاري شاخص گذاري شده اند. 

 آیـا واگذاري هایـی که تاکنون انجام شـده 
اسـت مورد ارزیابی قرار گرفته اند تا مشخص 
شود چه میزان در واگذاري ها موفق بوده اید؟

در سازمان شيالت كميته اي به نام كميته واگذاري 
ــم كه مديريت آن بر عهده معاونت برنامه ريزي  داري
ــعه مديريت است و بنده مسئوليت واگذاري  و توس
ــام كارگروه  ــن كميته بن ــاي اي ــي از كارگروهه يك
ــادر را بر عهده  ــادر و اراضي مجاور بن ــت بن مديري

دارم. 
يكي از اقدامات مان اين است كه ميزان رضايت مندي 
ــردار را در دوره هاي زماني  ــيالت و جامعه بهره ب ش
ــنجش قرار  دهيم تا ميزان عمل  ــخص مورد س مش
ــيالت به عنوان  ــه بهره بردار و ش ــه وظايف جامع ب
ــاس  ــش حاكميتي، مورد دقت قرار گيرد. براس بخ
ــود.  ــن ارزيابي ها قراردادها تمديد يا باطل مي ش اي
ــاط نزديكي كه با جامعه  ــن با توجه به ارتب همچني
ــاتي با  ــردار و عوامل محلي وجود دارد جلس بهره ب
ــائل و مشكالت  ــكيل و مس حضور افراد محلي تش
ــرار مي گيرد.  ــاي جديد مورد ارزيابي ق و راهكاره
ــورت هيئت  ــل محلي كه به ص ــه حضور عوام البت

ــتند در قانون پيش بيني شده است. بر  امنايي هس
ــتگاه حاكميتي با جامعه  اين باوريم كه ارتباط دس
ــراد محلي، نتايجي به مراتب بهتر به  بهره بردار و اف

همراه خواهد داشت. 
ــيم  ــتگاه هايي باش ــزء معدود دس ــر مي كنم ج فك
ــد از واگذاري به  ــذاري را قبل و بع ــئله واگ كه مس
صورت دقيق پيگيري و آسيب شناسي مي كنيم. در 
ــذاري مديريت بنادر صيادي  حقيقت كارگروه واگ
ــترده در حوزه هاي مختلف  پس از كارشناسي گس
ــادي، اداري، مالي و حقوقي و  ــدري، صيد و صي بن
ــكيل ده ها جلسه كارشناسي و سفر به استان ها  تش
ــتورالعملي را  ــريح و تبيين چارچوب كار، دس و تش
ــت بنادر به همراه  ــه نحوه واگذاري مديري در زمين
ــتان ها تهيه كرد كه  ــرارداد الگو براي اجرا در اس ق
ــت گذاري و ستاد  پس از تصويب در كارگروه سياس

تحول اداري شيالت به استان ها ابالغ شد. 
ــا توجه به تازه گي موضوع واگذاري مديريت بنادر  ب
ــي  ــز پيچيدگي هاي فراوان آن، اجراي آزمايش و ني
ــك يا دو بندر در هر كدام از  اين طرح به صورت ي
استان هاي جنوبي در سرلوحه كار قرار گرفت، بندر 
رمين اولين بندري بود كه پس از طي كليه مراحل 
ــمي  ــال 1384 به طور رس قانوني در مرداد ماه س
ــال در اين منطقه واگذار  ــه دو تعاوني صيادي فع ب
ــت كه  ــد. موضوع اين واگذاري مديريت بندر اس ش
ــتورالعمل مربوطه به مدت يك سال  ــاس دس براس
ــه سال  خواهد بود كه با توافق طرفين حداكثر تا س
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قابل تمديد است. 

 از چه سالی این واگذاري ها شروع شد؟
ــال 1386، 4 مورد  ــد. در س ــال 1384 آغاز ش از س
واگذاري داشتيم، در سال 1387، 8 مورد و براي سال 

1388 هم 9 مورد واگذاري را در دستور كار داريم.

 از ایـن تعداد چه بخشـی مربوط به شـمال 
کشـور و چه بخشـی مربوط به بنـادر جنوبی 

است؟
ــور با همكاري سازمان  ــتارا در شمال كش بندر آس
ــفرهاي  ــا توجه به مصوبه س ــوردي و ب بنادرودريان
ــوان بندر چند  ــتاني هيئت محترم دولت به عن اس
منظوره انتخاب و واگذار شد و بنادر ديگر عموماً در 

استان هاي جنوبي واگذار شده اند. 

 عملکـرد بخـش خصوصـی پـس از ایـن 
واگذاري ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

همان طور كه پيش از اين اشاره كردم، تالش ما اين 
ــورت عملياتي و علمي  ــوده كه عملكردها را به ص ب
ــه اينكه اولين  ــبختانه با توجه ب ــد كنيم. خوش رص
ــته ايم، برآيند اين كار،  ــت سر گذاش تجارب را پش

مثبت بوده است.

 واگذاري هـا چـه تأثیـري بـر فعالیت هاي 
صیادي گذاشته است؟

ــي و صيادي با  ــش غيردولت ــه به اينكه بخ با توج
موضوعات محيط زيست، ايمني و خدمات رساني در 
ارتباط است، توانست ارتباط خود را با دستگاه هاي 
دولتي بيشتر كند و اين تعامل روند كارها را تسهيل 
ــت. اما همچنان مشكالت  و نتايج را پرثمر كرده اس

ــود دارد كه با رفع آن ها  ــازماني وج درون و برون س
ــكالت  ــد كار مفيدتر خواهد بود. از جمله مش برآين
فراروي تعاوني هاي صيادي؛ كمبود سرمايه، ضعف 
ــي مالي، عدم توانايي در بازاريابي و  نظارت و بازرس
ــكالت ساختاري، كمبود  خريد و فروش ماهي، مش
ــتگي ميان  ــات اداري و زيربنايي، عدم همبس امكان
ــكل مديريتي تعاوني ها  اعضاء و هيئت مديره و مش
ــري و قانون گذاري،  ــاركت در تصميم گي و عدم مش
ــوخت، صيد غيرمجاز،  ــائل مربوط به قاچاق س مس
ــف،  ــن اداراي مختل ــه قواني ــوط ب ــكالت مرب مش
ــد تعاوني ها،  ــد و درآم ــش صي ــالي و كاه خشكس
ــزار و ادوات  ــوالت و اب ــه اي محص ــكالت بيم مش
ــن اجتماعي كه  ــرخ بيمه تأمي ــد و باال بودن ن صي
برون سازماني هستند و ممكن است بر عملكرد اين 

بخش تأثير منفي بگذارد. 

سـازمان  بـا  شـیالت  تعامـل  نحـوه   
بنادرودریانـوردي چگونه اسـت و با واگذاري 
مدیریت بنادر به صیادان، همکاري دو سازمان 

با چه شیوه اي استمرار می یابد؟
ــوردي در دو  بنادرودريان ــازمان  ــا س ب ــكاري  هم
ــت. طبق  ــاخت بنادر اس مرحله ي قبل و پس از س
ــادر، بايد از  ــاخت بن قانون مجوزهاي الزم براي س
ــازمان بنادرودريانوردي صادر شود. به نظر  سوي س
ــترش و افزايش تعامل ها مي تواند به  ــد گس مي رس
ــازمان بنادرودريانوردي و شيالت، كمك كند تا  س

رضايت ساحل نشينان به دست آيد. 
ــاخت، كه بيشترين همكاري ها  در مرحله پس از س
بين دو سازمان وجود دارد به دليل گسترش حيطه 
ــار مي رود ارتباط  ــيت كار، انتظ فعاليت ها و حساس
ــائلي  ــل مؤثرتري رقم بخورد. در زمينه مس و تعام

چون ايمني دريايي، مخابرات دريايي، محيط زيست 
دريايي و موضوعاتي از اين قبيل،  نيازمند گسترش 
ــتيم، چرا كه بدون اين همكاري ها،  ــبات هس مناس
ــيالت، نمي توانند در كار  ــازمان بنادر و نه ش نه س
ــند. از سويي ديگر شيالت به دليل  خود موفق باش
ــناور در سواحل  ــترين تعداد ش برخورداري از بيش
ــمال و جنوب، داراي بزرگ ترين ناوگان دريايي  ش
ــت و باالترين جمعيت بهره بردار را دارد.  كشور اس
ــوزش آن ها در  ــه ترددهاي دريايي و آم ــا ك از آنج
ــت،  ــازمان بنادرودريانوردي اس ــف س ــوزه وظاي ح
ــازمان مي تواند به  ــترده دو س ــيع و گس ارتباط وس

رضايت مندي جامعه صيادي منجر شود. 

 چه میزان از فعالیت هاي شـیالتی به بخش 
غیردولتی سپرده شده است؟

در هر بندر، 6 فعاليت اصلي داريم كه اين فعاليت ها 
ــيم بندي  ــر فعاليت  هاي ديگر تقس ــز به زي خود ني
شده اند. پيش از واگذاري ها، 69 درصد از امور توسط 
ــيالت و 31 درصد توسط تعاوني ها و تشكل هاي  ش
ــام واگذاري ها اموري  ــد، با انج صيادي انجام مي ش
ــكل ها انجام مي شود به  ــط تعاوني ها و تش كه توس
ــيالت  ــش پيدا مي كند و نقش ش ــد افزاي 84 درص
ــالش داريم به جز  ــه 16 درصد كاهش مي يابد. ت ب
ــائل حاكميتي، اين واگذاري ها را بيشتر كرده و  مس

فعاليت ها را به بخش غيردولتي بسپاريم. 

 آیا واگذاري ها تنها شامل تعاونی ها می شود؟
ــا تعاوني هاي  ــي كه ب ــاط نزديك ــه به ارتب ــا توج ب
ــا را در تصميم گيري ها حتي در  صيادي داريم، آنه
سياست هاي كالن شيالت دخيل مي كنيم و اين از 
ــيالت است. البته  اهداف كوتاه مدت و بلندمدت ش

با انجام واگذاري ها، اشتغال زايي 
رونق يافت�ه و بي�كاري و ميل به 
ش�غل هاي كاذب كاه�ش خواهد 
بومي  كاركنان  و همچني�ن  يافت 
در مديريت بن�ادر و امور مربوط 
مي يابند.  فعال تري  حضور  آن  به 
در كن�ار اين نتاي�ج مثبت، حس 
مس�ئوليت پذيري و انگيزه نيز در 
تعاوني ه�ا ايج�اد و نقش پذيري 
مديريت هاي  اعم�ال  در  آن ه�ا 

شيالتي افزايش مي يابد. 
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ــده اند، آن  ــا در اين زمينه فعال تر ظاهر ش تعاوني ه
هم به اين دليل است كه واگذاري موضوع جديدي 
است كه بايد با آموزش و بازديد و ايجاد ارتباط بين 
ــنتي بيش از پيش  ــگاهي و جوامع س مجامع دانش
ــناخته شود. در اين صورت گرايش فعاالن بخش  ش
ــش از پيش خواهد  ــي نيز به اين عرصه بي خصوص
ــازمان شيالت ايران طبق مفاد اصل 44  شد. اما س
ــتفاده از توان تعاوني ها  ــي مبني بر اس قانون اساس
ــاركت اين  در واگذاري ها و همچنين باال بردن مش
بخش در سرانه هاي كشور، همچنين به دليل اينكه 
ــاي صيادي در همه حال در كنار مديريت  تعاوني ه
ــته اند و خود از صيادان و افراد  شيالت حضور داش
بومي هستند و حتي در مواردي داراي سوابق مفيد 
ــند، بنابراين اولويت  واگذاري را به  مديريتي مي باش

تعاوني هاي صيادي داده شده است. 

 در صحبت هـاي خـود اشـاره داشـتید که 
398 تعاونـی صیادي در کشـور وجود دارند، 
آیا تمامی این تعاونی هـا فعالیت مفید و قابل 
قبولی ارائه می دهند، آیا در صورت ناکارآمدي 
تعاونی هـا، تدبیري براي توانمندسـازي آن ها 

اندیشیده شده است؟ 
ــر تعاوني ها و افزايش  ــال مديريت الزم ب براي اعم
توانمندي آن ها در مديريت بنادر ماهيگيري، اقدامات 
ــول و اقدامات اجرايي  ــراي هماهنگي معم ــه ب اولي
ــازي  ــد. در اين خصوص طرح توانمندس نيز آغاز ش
ــترك وزارت  ــادي با همكاري مش ــاي صي تعاوني ه
ــيالت ايران تهيه و ارائه شده  ــازمان ش تعاون و س
ــدول امتيازدهي مجزا  ــاس دو ج كه طي آن براس
ــاخص شيالتي و 17 شاخص از طرف  شامل 12 ش
وزارت تعاون نسبت به ارزيابي تعاوني هاي صيادي 
ــاخص هاي تعريف شده،  اقدام مي شود. براساس ش
ــاي صيادي كه حداقل 70 درصد امتياز را  تعاوني ه
ــند در اولويت براي اخذ مديريت  ــب كرده باش كس
واگذاري بنادر قرار گرفته و براي بقيه تعاوني ها بايد 
طبق طرح توانمندسازي اقدام به افزايش كارآيي و 
قابليت هاي مديريتي آن ها براي تصدي واگذاري ها 
نمود. در حال حاضر از مجموع 398 تعاوني موجود 
در بخش صيادي، 342 تعاوني كارآمد و 56 تعاوني 

ديگر ناكارآمد هستند. 
ــازي آن ها براي خروج از  راهبردهايي براي توانمندس
وضعيت نابسامان پيشنهاد شده است. از جمله اينكه: 
ــود به طوري  ــرمايه در گردش آن ها تأمين ش 1. س
ــب در برنامه هاي  ــه مناس ــص بودج ــه با تخصي ك
ــاالنه دولت جهت ايجاد تسهيالت صيادي مانند  س
ساخت شناور، ايجاد صنايع جانبي، پرداخت يارانه 
ــن تعاوني ها به  ــزات صيد و صيادي، اي براي تجهي

توانمندي برسند. 

ــور تقويت نظارت  ــب به منظ ــاي مناس 2. راهكاره
وزارت تعاون بر عملكرد تعاوني ها و اتحاديه ها تهيه 

و تدوين شود. 
3. ارزيابي كامل دوره هاي آموزشي انجام شده توسط 
ــازمان شيالت ايران و وزارت تعاون براي هدفمند  س
نمودن دوره هاي آموزشي و تنظيم دوره هاي آموزشي 

صيد و مديريت بندر صورت گيرد. 
4. قوانين و مقررات حمايتي الزم تصويب شود. 

ــد و فروش  ماهي  ــب براي خري ــاي مناس 5. بازاره
ايجاد شود. 

6. استفاده از نيروهاي جوان و فارغ التحصيل در تعاوني ها 
براي بهبود وضعيت ساختاري آن ها تأكيد شود.

7. استراتژي اشتغال و توليد ترسيم شود تا راه هاي 
پرجاذبه ي غيرقانوني كسب درآمد و  مهاجرت هاي 

غيرمفيد مسدود گردد. 

 نتایـج مثبـت واگـذاري مدیریـت بنـادر 
ماهیگیـري را در چـه می بینیـد و بـا ایـن 

واگذاري ها چه نتایجی قابل حصول است؟ 
با واگذاري مديريت، فعاليت هاي تصدي گري كاهش 
ــت گذاري، دقيق تر مي شود.  و امور نظارتي و سياس
تمركززدايي از بنگاه ها و مولدهاي اقتصادي و توزيع 
ــدن فعاليت هاي  ــق محروم، پويا ش آن ها در مناط
ــت و رضايت مندي جامعه  ــادي، افزايش امني اقتص
ــاحلي، افزايش توان و  ــردم مناطق س ــادي و م صي
كارآيي تعاوني ها و فعال شدن تعاوني هاي ناكارآمد 
ــد. از  ــت كه حاصل خواهد ش ــه نتايجي اس از جمل
ــويي با انجام واگذاري ها، اشتغال زايي رونق يافته  س
و بيكاري و ميل به شغل هاي كاذب كاهش خواهد 
ــن كاركنان بومي در مديريت بنادر  يافت و همچني
ــه آن حضور فعال تري مي يابند. در  و امور مربوط ب
ــئوليت پذيري و  ــج مثبت، حس مس ــار اين نتاي كن
ــا ايجاد و نقش پذيري آن ها  انگيزه نيز در تعاوني ه

در اعمال مديريت هاي شيالتي افزايش مي يابد. 

 در خصوص واگذاري امور به بخش غیردولتی 
قوانین متعددي وجود دارد که شـما فرمودید 
از آیین نامه اجرایی مـاده 88 در واگذاري ها 
بهـره می گیرید. براي مخاطبان ما در خصوص 

این ماده توضیح دهید؟
ــف اجتماعي دولت به ويژه تكاليف  در اجراي وظاي
ــي ام )30(  ــت و نهم )29( و س مذكور در اصل بيس
ــي جمهوري اسالمي ايران و به منظور  قانون اساس
ــش تدريجي  ــم دولت و كاه ــي نمودن حج منطق
ــود ارائه خدمات به مردم  ــارات هزينه اي و بهب اعتب
و جلب مشاركت بخش غيردولتي و توسعه اشتغال 
ــا رعايت  ــه و درآمدهاي عمومي ب ــرف بودج و ص
ــي ام )30( قانون  ــم )29( و س ــت و نه اصول، بيس
ــران و مصالح عامه،  ــالمي اي ــي جمهوري اس اساس
ــركت هاي دولتي كه  ــات و ش وزارت خانه ها، مؤسس
عهده دار ارائه خدمات اجتماعي، فرهنگي، خدماتي 
و رفاهي مجازند براي توسعه كمي و كيفي خدمات 
ــاس  ــش حجم تصدي هاي دولت براس خود و كاه

مقررات و ضوابط اين ماده اقدام نمايند. 
ــاده 88  روش هاي واگذاري را  ــه اجرايي م آيين نام
به طور كامل مشخص و بر رعايت بندها و مفاد آن 
ــت. در آيين نامه مذكور واگذاري ها  تأكيد نموده اس

به سه روش زير قابل انجام است:
الف( خريد خدمات از بخش غيردولتي 

ب( مشاركت با بخش غيردولتي 
ــذاري مديريت به بخش غيردولتي. با توجه  ج( واگ
به ماهيت كاركردي بنادر صيادي، سازمان شيالت 
ــران در قالب بند "ج" كار واگذاري مديريت بنادر  اي
ــازمان  ــتاد اجراي ماده 88 در س ــكيل س را با تش
ــداف كاري خود قرار  ــران در اولويت اه ــيالت اي ش

داده است. ■
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داليل عدم توجه به اسكراپ كشتی در ايران، در گفت وگو با كارشناسان

بازنگري در بازيافت

در  حال حاضر به علت افزایش سـطح اسـتانداردهاي ایمنی، 
بهداشـت و محیط زیسـت، در اروپـا تنهـا تعـداد اندکـی از 
شـرکت هاي بازیافت کشـتی بـه این کار مشـغول اند و انجام 
این فعالیت بیشـتر به کشورهاي آسـیاي میانه و شرق آسیا 
سـپرده شده اسـت. هم اکنون 600 تا 700 فروند شناور بزرگ 
که 90 درصد کشتی هاي از رده خارج شده را دربر می گیرد در 
کشورهاي هندوسـتان، بنگالدش، پاکستان و ترکیه در حال 
بازیافت هسـتند که دلیل آن حضور کارگـران ارزان قیمت و 
تعهد کمتر نسبت به حفظ محیط زیست دریایی است. اگر چه 
این کشـورها الزامات زیسـت محیطی را به طور دقیق رعایت 
نمی کننـد ولی با دریافت گواهینامه هـاي جهانی تالش دارند 
ایمنی کارکنان خود را حفظ کرده و براي حفظ محیط زیسـت 

گام هایی هر چند کوچک بردارند. 

گفتگو
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ــتي هاي  ــدن كش ــته ش امروزه به دليل كنار گذاش
ــد صنعت  ــرايط براي رش ــداره، ش ــش تك  ج نفتك
ــه با خروج  ــت چرا ك ــده اس ــت مطلوب تر ش بازياف
ــيوني نوع جديد  ــوده و غيركنوانس شناورهاي فرس
آن ها جايگزين مي شود و اين چرخه همچنان ادامه 
ــال 1960 ميالدي در دنيا تنها  خواهد داشت. تا س
15 هزار فروند كشتي اقيانوس پيما وجود داشت كه 
ــا تناژ 84 ميليون تن )DWT( فعاليت مي كردند  ب
ــال 2000 اين تعداد به 62 هزار  در حالي كه در س
  )DWT( ــغ بر 837 ميليون تن فروند با تناژي بال

افزايش يافته است. 
ــتي جهان  ــكراپ كش 33 درصد از كل عمليات اس
ــه 250 هزار نفر در 173  ــود ك در هند انجام مي ش
واحد صنعتي مربوط به آن، مشغول به كار هستند. 
ــزار نفر در 132 واحد  ــور بنگالدش 100 ه در كش
ــكراپ مشغول به كارند و در پاكستان و  صنعتي اس
ــزار نفر در 132 واحد  ــه نيز به ترتيب 100 ه تركي
ــكراپ كشتي  صنعتي و 8 هزار نفر در 20 واحد اس
ــان مي دهد در 10 سال  كار مي كنند. برآوردها نش
ــوالد، 14 ميليون  ــادل 47 ميليون تن ف آينده مع
ــز و 21 ميليون تن  ــون تن برن ــن مس، 21 ميلي ت
ــناورها به دست مي آيد، از  روي از محل بازيافت ش
طرفي حجم زياد مواد مختلف و فلزات بكار رفته در 
ساخت كشتي، همچنين تجهيزات حاصل از اوراق 
ــتي كه موجب درآمد سرشار است، باعث رشد  كش

اين صنعت نيز شده است. 

روش هاي انجام اسکراپ کشتی
اين كار با دو روش سنتي و صنعتي انجام مي شود. 
در روش سنتي، اين فعاليت در مناطقي با جزرومد 
ــني انجام مي گيرد. در مد كامل،  ــواحل ش باال و س
ــاحل نزديك كرده  ــتي ها را تا حد امكان به س كش
ــبك شدن، در  پس از خالي كردن از تجهيزات و س
ــاحل نزديك  ــتر به س ــد كامل بعدي، آن را بيش م
ــتعال را  ــوخت، روغن و مواد قابل اش ــپس س و س
ــتي ادامه  ــه مي كنند و اين عمل تا اوراق كش تخلي
ــنتي به گونه اي ديگر نيز  پيدا مي كند. در روش س
ــكل كه كشتي از پهلو به  ــود؛ به اين ش عمل مي ش
ــكله قرار مي گيرد تا طول بيشتري از آن  موازات اس
ــترس بوده و باعث تسريع در عمليات اوراق  در دس
ــود. در اين گزينه ابتدا ماشين آالت و دستگاه ها  ش
را تخليه كرده و آب توازن كشتي به مخازن جلوي 
ــروع  ــنه ش ــده، عمليات اوراق از پاش آن منتقل ش
ــود. در روش صنعتي اسكراپ نيز، مانند يك  مي ش
ــازي اسكله مخصوص و حوضچه  كارخانه كشتي س
ــل حوضچه ها انجام  ــود دارد و عمليات در داخ وج
مي شود. بديهي است كه الزامات زيست محيطي در 
ــيار بهتر، رعايت مي شود. در اين  روش صنعتي بس

مراكز از دستگاه هاي جداسازي آب از نفت و روغن، 
همچنين كوره هاي زباله سوزي استفاده مي شود. 

محمد سمیعی:
اسکراپ کشتی صنعتی ضروري است 

محمد سميعي دبير اتحاديه مالكان كشتي ايران در 
خصوص لزوم ايجاد محلي براي اسكراپ كشتي در 
كشور مي گويد: اين كار امري الزم و ضروري است. 
ــائل زيست محيطي نيز مدنظر  ضمن اينكه بايد مس
ــكراپ  ــات اس ــرد. معتقدم احداث تأسيس قرار گي
كشتي، بايد با روش تلفيقي، سنتي و صنعتي انجام 
ــرمايه گذاري  ــود. چرا كه روش صرفاً صنعتي، س ش
ــه در روش تلفيقي  ــاز دارد. در حالي ك ــادي ني زي
سرمايه گذاري ها كمتر بوده و از سوي ديگر به دليل 
بهره برداري در روش صنعتي مسائل زيست محيطي 
ــه مي افزايد:  ــردد. وي در ادام ــتر رعايت مي گ بيش
ــازار خوبي برخوردار  ــتي در ايران از ب بازيافت كش
ــناور  ــد بود، چرا كه مجموعاً بيش از 500 ش خواه
ــال در كشور وجود دارد و با راه اندازي  باالي 25 س
اين صنعت نيازی نخواهد بود كه كشتي هاي ايراني 
ــوند. البته ايجاد  ــارج اعزام ش ــكراپ به خ براي اس
ــن مراكزي نياز به كمك هاي بانكي با بهره كم  چني
ــرمايه گذاران بيشتر شود. دريادار  دارد، تا انگيزه س
ــان مي كند، چون در ايران تجربه  سميعي خاطرنش
ــكراپ كشتي وجود ندارد، الزم است با دعوت از  اس
متخصصان خارجي، روش هاي كار را بومي كرد و به 

ــان ايراني آموزش داد. وي در ادامه مي گويد:  كاركن
ــتان و بلوچستان كه جزء  در منطقه اي چون سيس
ــور است و از معضالتي چون  محروم ترين نقاط كش
ــكراپ  ــد، اگر صنعت اس ــاق برخوردار مي باش قاچ
كشتي مستقر شود اشتغال زايي مناسبي ايجاد شده 
ــي  و مي تواند در رونق اقتصادي منطقه نقش اساس
ايفا كند. در صورت راه اندازي اين صنعت كارگاه هاي 
زيادي نيز پديد مي آيد كه نيروي انساني فراواني را 
ــت. وي در بخش پاياني  ــود بكار خواهد گرف در خ
ــه كار در اين زمينه  ــد: ادام ــخنان خود مي گوي س
ــازي شود، ضمن اينكه  مي تواند منجر به كشتي س
براي جذب مشتري از بازارهاي بين المللي هم بايد 
اقدام كنيم تا ظرفيت بازارهايمان افزايش پيدا كند. 
بايد به اين طرح به عنوان يك پروژه ملي نگاه كرد 
ــود را در كل  ــتغال زايي تأثير مثبت خ ــرا كه اش چ

كشور برجاي خواهد گذاشت. 

حسن رضا صفري:
توسعه کشتی سازي در سایه اسکراپ کشتی 

به وجود می آید
ــه رده بندي ايرانيان معتقد است  مديرعامل مؤسس
ــتي مي تواند توليد و ساخت آن را  كه اسكراپ كش
ــرار دهد چرا كه اگر  ــت تأثير مثبت خود ق نيز تح
ــد در كشتي سازي فقط از اقالم نو استفاده  قرار باش
ــيار زياد خواهد بود  ــود، قيمت تمام شده آن بس ش
ــي  در صورتي كه برخي از اقالم به جاي مانده ناش
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ــتي مي تواند در كشتي سازي مورد  ــكراپ كش از اس
ــري در ادامه مي گويد: در  ــتفاده قرار گيرد. صف اس
كشور ما به علت اينكه ساخت قطعات شناورها هنوز 
ــد كامل نرسيده و از سويي تحريم كشورمان  به رش
ادامه دارد، بنابراين استفاده از قطعات بازيافت شده 
ــوده حائز اهميت بسياري است از  كشتي هاي فرس
ــت دريايي نيز وجود  سويي حفاظت از محيط زيس
دارد كه البته اين مقوله شامل تمام صنايع مي شود. 
ــت  وي در ادامه مي افزايد: به عنوان مثال مطرح اس
ــي و  ــكناس به خاطر دسترس كه تلفن همراه و اس
ــتفاده از آن ها از آلوده ترين اشياء هستند يا  نوع اس
زباله هاي بيمارستاني از خطرناك ترين انواع زباله ها 
ــل مواجهه با  ــود به اين دالي ــند؛ آيا مي ش مي باش
ــه اين موضوع  ــت ك آن ها را منع نمود؟ بديهي اس
ــكراپ هم صادق است و بايد ضمن  در خصوص اس
ــت محيطي نسبت به راه اندازي  رعايت مسائل زيس

اين واحدها اقدام كرد. 
ــتي،  ــكراپ كش صفري در ادامه تصريح كرد: در اس
خصوصاً در شيوه صنعتي آن آلودگي زيست محيطي 
ــل كاهش پيدا مي كند ضمن اينكه صنايع  به حداق
ــود مي آيد و اين كار صرفاً  ــي گوناگوني به وج جانب
به معناي ذوب كردن فلزات نيست بلكه تجهيزاتي 
ــين آالت مجدداً مي توانند مورد  چون پمپ ها و ماش
ــه مي گويد:  ــد. صفري در ادام ــتفاده قرار بگيرن اس
براساس آمار مأخوذه حدود 65 درصد از شناورهاي 
ــط و كوچك كشورمان باالي 25 سال سابقه  متوس
ــكراپ در آن ها قطعي  كار دارند بنابراين نياز به اس
است و اين موجب مي شود كه بازار خوبي به وجود 
آيد. وي در پايان خاطرنشان مي كند كه در ايران به 
ــكراپ ، مالكان كشتي ها نسبت  دليل نبود مراكز اس
ــا زماني كه  ــن كار اقدام نمي كنند و ت ــه انجام اي ب
ــتفاده  ــند از آن ها اس ــناورها قابل بهره وري باش ش
مي كنند؛ چرا كه مراجعه به كشورهاي خارجي نيز 
مشكالت خاص خود را براي مالكان به دنبال دارد. 

کاظم مهین روستا:
اسکراپ کشتی، تکرار تجربه اي ناموفق

ــازي كارون و  ــتا معاون كشتي س كاظم مهين روس
كارشناس صنعت دريايي از زاويه اي ديگر به موضوع 
ــتي ها در  نگاه مي كند و مي گويد: اوراق كردن كش
ــايكل( انجام  ــكراپ و بازيافت )ري  س دو بخش اس
ــتي هاي  ــدف، بازيافت قطعات كش ــود كه ه مي ش
ــوده است. وي مي افزايد: بنده موافق راه اندازي  فرس
ــرا كه تبعات  ــتم، چ ــكراپ در ايران نيس واحد اس

ــت. دو تجربه ناموفق در اوراق  منفي اش بيشتر اس
ــتي داريم. اول شركت صدرا اميد چابهار  كردن كش
ــت كه حدود 10 سال پيش اين كار را انجام داد  اس
ولي به دليل اثرات منفي زيست محيطي و لطمه به 
آبزيان دريايي از فعاليت آن جلوگيري به عمل آمد 
و دوم شركتي بود كه از سوي بنياد در جزيره قشم 
نسبت به انجام اين كار اقدام نمود كه مجوز فعاليت 
به آن داده نشد. اين كارشناس كشتي سازي معتقد 
ــور ما مناطقي چون جاسك، كهير،  ــت در كش اس
گواتروتيس براي اين صنعت مناسب است كه البته 
ــكل هستند و آن مسيرهاي  همگي داراي يك مش
ــت. مهين روستا در اين زمينه مي گويد:  ارتباطي اس
ــال يا  ــاط در 6 ماه از س ــي اين نق ــاي ارتباط راه ه
ــت يا درگير سيل هاي  ــيده از شن و ماسه اس پوش
ــي مي گردند. در مقطعي ديگر نيز، زمان صرف  فصل
ــود. لذا با توجه به اينكه مسير  مرمت جاده ها مي ش
شوسه براي انتقال اقالم بازيافت شده كشتي بسيار 
حائز اهميت است، اسكراپ كشتي عماًل در يك دوم 
ــال بازدهي نخواهد داشت. وي در ادامه مقوله  از س
ــكراپ و ايمني نيروي انساني را  زيست محيطي اس
ــد: در صنايع  ــي قرار مي دهد و مي گوي مورد بررس
پاك كشورمان مثل كشتي سازي كه از مواد اوليه نو 
استفاده مي شود ما شاهد بروز چالش هاي مختلفي 
ــتيم و كارنامه  از جمله عدم رعايت نكات ايمني هس
ــته ايم زيرا در يك كارخانه كشتي سازي  موفقي نداش
ــاده ترين اتفاقات در كمتر از 2 ماه، دو نفر  به دليل س
ــرايطي  ــت مي دهند. در چنين ش جان خود را از دس
ــكراپ در محروم ترين نقطه كشور  راه اندازي مركز اس
ــت محيطي را دربر خواهد  تبعات منفي ايمني و زيس

ــت، در نهايت اينكه وقتي در راه اندازي صنايعي  داش
ــتاوردهاي خوبي نداشته ايم  ــازي دس چون كشتي س
چگونه مي توان به موفقيت پروژه اسكراپ اميدوار بود. 

پیمان درخشان نیک:
اسکراپ با عبور از یک گردنه!

ــوده امري  ــتي هاي فرس ــه طور كلي بازيافت كش ب
الزامي است ولي به منظور حفاظت از محيط زيست 
ــرح ملي نگاه  ــه آن در قالب يك ط ــي بايد ب درياي
ــويي جهت دار نمودن اين طرح عالوه بر  كرد. از س
حفظ محيط زيست دريايي مي تواند به عنوان نقطه 
ــود. پيمان  ــتغال زايي قلمداد ش قوتي در مقوله اش
ــئول ايمني و اجراي  درخشان نيك، كارشناس مس
ــازمان بنادرودريانوردي ضمن  ــيون هاي س كنوانس
ــان مطالب فوق،  در ادامه مي گويد: انتخاب محل  بي
ــتي ها بايد با توجه به الزامات سازمان  اسكراپ كش
ــيون  جهاني دريانوردي انجام و با الحاق به كنوانس
ــتورالعمل ها نسبت به اجراي  مربوطه و تدوين دس
آيين نامه هاي آن اقدام شود. ضمن اينكه بايد اثرات 
اقتصادي ايجاد چنين مراكزي براي سرمايه گذاران 
ــردد، تا اين بخش  ــازي گ بخش خصوصي شفاف س

بيشتر ترغيب شود. 
وي در زمينه اشتغال زايي آن مي گويد: احداث واحد 
ــتي مي تواند به كاهش معضل بيكاري  اسكراپ كش
ــه ميزان آن با توجه به ابعاد و  كمك نمايد كه البت
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ــده براي واحدهاي بازيافت  مأموريت هاي  تعيين ش
متغير است. اگر واحدي كوچك باشد، اشتغال زايي 
ــد بيشتر خواهد بود، كه  آن كمتر و اگر بزرگ باش
ــر ارتقاء  ــد از 100 تا 1000 نف ــداد آن مي توان تع
ــتقيم و غيرمستقيم مشغول به  يابد كه به طور مس
ــان نيك در ادامه در خصوص  ــوند. درخش كار مي ش
ــد: يكي از  ــت اظهار مي كن ــرايط بازار اين صنع ش
عوامل رونق بازار اسكراپ كاهش نرخ هزينه ها است 
ــتمزدها مي باشد.  ــرلوحه آن پايين بودن دس كه س
ــتمزدها پايين است و اين كار در  ــيا نرخ دس در آس
انحصار چند كشور آسيايي از جمله هند، پاكستان 
ــه مي افزايد: در  ــگالدش قرار دارد. وي در ادام و بن
ــرويس   ــتي هايي كه وارد س حال حاضر تعداد كش
كاري شده اند بيشتر از تعدادي است كه از سرويس 
ــاس آمار ارائه  ــده اند. به عنوان مثال براس خارج ش
شده توسط شركت Barry Rogliao Salles در 
سال 2003 تعداد 48 فروند كشتي، در سال 2004 
تعداد 52 فروند و در سال 2005، 42 فروند كشتي 
ــده اند. همچنين در سال  وارد سرويس اسكراپ ش
ــال 2007 تعداد 9  2006 تعداد 42 فروند و در س
ــتي تانكر حمل مواد شيميايي وارد اين  فروند كش
ــده اند، در حالي كه در سال هاي مشابه  سرويس ش
ــتي حمل  ــب 8، 9، 13، 5 و 5 فروند كش ــه ترتي ب
ــيميايي از سرويس كار خارج شده اند و اگر  مواد ش
عمر مفيد كشتي هاي تانكر حمل مواد شيميايي را 
ــال در نظر بگيريم خواهيم ديد كه تا  15 تا 20 س
ــال آينده چه حجم قابل مالحظه اي كشتي  چند س
ــكراپ وجود خواهد داشت كه ميزان رونق  براي اس
اين صنعت را نشان مي دهد. اين كارشناس سازمان 
بنادرودريانوردي در پايان سخنان خود خاطرنشان 

ــت محيطي بايد با بازيافت  ــاخت كه در بُعد زيس س
اصولي كشتي ها و آماده سازي آن ها براي اسكراپ، 
ــت در دريا را  ــي از آلودگي نف ــر احتمالي ناش خط
ــينان هم  ــش داد تا موجبات ايمني ساحل نش كاه

فراهم گردد. 

آرش نیکوئیان:
اسکراپ؛ بایدها و نبایدها

مهندس آرش نيكوئيان، كارشناس سازمان حفاظت 
ــتي هايي  ــت كش ــور معتقد اس ــت كش محيط زيس
ــكراپ شوند، كه عاري از مواد ممنوعه  مي توانند اس
ــند. وي در توضيح  ــت باش و مضر براي محيط زيس
ــي از عمليات  ــد: آلودگي هاي ناش ــتر مي گوي بيش
اسكراپ كشتي ها تأثيرات سوئي بر مناطق حساس 
اكولوژيكي مي گذارند كه اين مناطق شامل؛ مناطق 
ــاحلی- دريايی اعم از پارك های  ــده س حفاظت ش
ــش و... و مناطق  ــات وح ــای حي ــی، پناهگاه ه مل
ــق توليدمثل  ــت محيطی نظير مناط ــاس زيس حس
ــای مرجانی، جلبكی،  و تخم گذاري آبزيان، پهنه ه
محل های تخم گذاری الك پشتان دريايی، پرندگان 
ــق قانون  ــند. مطاب ــا و... می باش ــی، مانگروه درياي
ــد آلمان، برخي  ــواد و مديريت مواد زائ حفاظت م
ــده  ــوب ش مواد به عنوان مواد زائد خطرناك محس
ــامي اين  ــوند. وي اس و بايد به طور ويژه كنترل ش
ــرح بيان مي كند: مواد زايد حاوي  مواد را به اين ش
ــنيك، مواد زايد حاوي فلزات سنگين، رنگ ها  آرس

ــي، روغن هاي هيدروليك مصرف  و الك هاي قديم
شده،  روغن هاي روان كننده مصرف شده، مواد زايد 

نفتي و... 
وي مي افزايد؛ تنها كشتي هايي كه عاري از اين مواد 

هستند مي توانند اسكراپ شوند. در حال حاضر طی 
مذاكرات صورت گرفته با اداره كل ايمنی و حفاظت 
ــرای عملياتی  ــازمان بنادرودريانوردی ب دريايی س
ــكراپ در ايران حداقل چهار مرحله ذيل  ــدن اس ش

بايد صورت گيرد:
ــكراپ از نظر فنی،  ــودن اس ــی الزام آور ب 1.  بررس
ــت محيطی. اين مرحله  اقتصادی، اجتماعی و زيس
ــود و زيان حاصل از اجرا يا عدم  شامل سنجش س
ــت ها، رويكردها،  ــكراپ، سياس اجرای عمليات اس

چشم اندازها و... می باشد.
2.  بررسی سوابق اسكراپ در ساير كشورها، به ويژه 
كشورهای توسعه يافته شامل نحوه برخورد كشورها 
با پديده اسكراپ، نحوه بازيافت شناورهای فرسوده، 
ــی دريانوردی  ــازمان بين الملل قوانين و مقررات س
ــيون بازيافت كشتی ها و  )IMO( از جمله كنوانس

تطابق آن با قوانين و مقررات كشور.
ــنجی، مكان يابی،  ــای امكان س ــرای پروژه ه 3.  اج
ــرات  ــی اث ــزارش ارزياب ــه گ ــو و تهي ــی الگ طراح
ــارد و در  ــكراپ ي ــكراپ و اس ــت محيطی اس زيس
ــت محيطی شامل  نهايت تهيه گزارش ارزيابی زيس
ــش اثرات و  ــات، كاه ــت عملي ــای مديري برنامه ه

پايش.
ــكراپ يارد،  ــردن احداث اس ــوه عملياتی ك 4.  نح
ــای كاهش اثرات  ــر اجرای برنامه ه ــوه نظارت ب نح
ــتقيم و  ــتمر ناحيه های تحت تأثير مس و پايش مس

غيرمستقيم. ■
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الگويي فراتر از تكليف اداري
رويكرد سازمان بنادرودريانوردي در اجراي اصالح الگوي مصرف

نامگـذاري سـال 1388 تحت عنـوان « اصالح الگوي مصرف» از سـوي رهبر انقالب، تأکید ایشـان را بر اهمیت مصرف 
مدبرانه و عاقالنه منابع کشور نشان می دهد و مصداق برجسته اي از تبدیل احوال ملت به نیکوترین حال هاست. هر چند 
این موضوع به ظاهر جدید، در گذشته بارهاوبارها و به اشکال مختلف مطرح شده،  اما ضروري است که از حالت نمادین 

خارج و انجام آن به صورت جدي تبدیل به یک مطالبه واقعی و سراسري شود. 
اینک در دهه چهارم انقالب اسـالمی، بیش از پیش به اصالح الگوي مصرف براي پیشـرفت نیازمندیم، اصالحی که اگر 

صورت گیرد، می تواند نقش اساسی در تأمین عدالت اجتماعی داشته باشد. 
در این راسـتا،  سـازمان بنادرودریانوردي به عنوان مرجع حاکمیتی حمل ونقل دریایی، با ایجاد کارگروه هاي راهبري و با 

استفاده از تجربیات حاصل شده در گذشته در نظر دارد، گام هاي اساسی در تحقق این منظور بردارد.
در گفت وگو با حمید مرزوقی، مدیرکل برنامه ریزي و بودجه و دبیر دبیرخانه اصالح الگوي مصرف سازمان بنادرودریانوردي،  

چگونگی انجام شعار مطروحه در حوزه سازمان و بنادر کشور را جویا شدیم که در ادامه می خوانید؛ 

گفتگو
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• تعریف جنـاب عالی از اصالح الگوي مصرف 
چیست؟

ــي دور از ذهن  ــوي بهينه مصرف كم ــف الگ توصي
ــوي مصرف صحبت نو و  ــت. در واقع اصالح الگ اس
ــت و در برنامه هاي اول و دوم توسعه  جديدي نيس
ــورايي با رياست  ــوي ش ــور مطرح بوده و از س كش

مقامات عالي پيگيري مي شد. 
ــم رهبري،   ــخيص مقام معظ ــال بنا به تش اما امس
پرداختن جدي تر در تحقق اين شعار از اولويت هاي 
ــوع در حد  ــد. طرح اين موض ــمار مي آي مهم به ش
ــعار ساالنه نيست، بلكه پايه ريزي است براي  يك ش
ــوي مصرف قدم  ــداوم. اصالح الگ ــام حركتي م انج
نهايي است كه بايد پيش از اين به سمتش حركت 
ــتلزم برنامه ريزي مدبرانه و مطالعه  مي كرديم و مس

دقيق است. 
ــام مراحل آن به  ــراي يك پروژه، تم فرض كنيد ب
ــا زماني كه در  ــرار  گيرد، ام ــي ق دقت مورد بررس
ــت  ــروژه اي ديگر توجيه خود را از دس ــاط با پ ارتب
ــؤال خواهد رفت.  ــد، تمام ويژگي هايش زير س بده
به عنوان مثال ساخت يك پل مدرن و زيبا بر روي 
ــب و  يك رودخانه براي رفت وآمد اتومبيل ها، مناس
ــد در باالدست، پل  ــت، اما با ساخت يك س به جاس
ــت خواهد داد. هر  ــودي خود را از دس ماهيت وج
ــل، توجيهات منطقي  ــد از ابتدا تا انتهاي مراح چن
ــري در زمان حال  ــد. بنابراين جامع نگ ــته باش داش
ــب، از مقوالت اصلي  ــاير جوان ــري در س و آينده نگ
ــمت اصالح الگوي  ــت كه بايد در حركت به س اس
ــود، در غير اين صورت احتمال  مصرف پردازش ش

به خطارفتن آن زياد خواهد بود. 
ــت.  ــه از ديد رهبري، بهره وري اس ــع اين مقول واق
ــتفاده از منابع نيست. از اينكه  صحبت از حذف اس
ــت كه  ــاميم، بلكه صحبت از آن اس نخوريم و نياش
ــكاش در بيانات  ــن نبريم. با كن ــدر ندهيم، از بي ه
رهبري نيز هدفي جز اين نمي توان يافت. هم اكنون 
ــازمان بنادرودريانوردي  ــره وري در س 55 طرح به
ــت كه در همه آنها اصالح  در حال نهايي شدن اس
الگوي مصرف گنجانده شده است. بديهي است اين 
ــوان يك فرهنگ در  ــود مقتدرانه بايد به عن رهنم
ــود و به دور از يك شعار  ــطح جامعه نهادينه ش س
ساالنه، به صورت مستمر در مسير آن قدم برداشت. 
ــد برنامه ريزي،  ــن هدف نيازمن ــر چند نيل به اي ه
مطالعه دقيق و اختصاص زمان مناسب است. البته 
ــت كه آن را مبتال به گذشت زمان  بدين معنا نيس

نماييم.

• راهکارهـاي سـازمان بنادرودریانوردي در 
تحقق این شعار کدامند؟

ــوع در فاصله )بازه(  ــدن اين موض پس از مطرح ش

زماني كوتاه، طوفان فكري برپا شد كه بالغ بر 200 
ــت كه هر يك به تنهايي  عنوان را در دل خود داش
ــپس با مهندسي و پااليش  قابل تأمل و تدبيرند. س
ــدود 120 مؤلفه جمع آوري و  ــده، ح افكار طرح ش
ــد كه موضوعات ريز و درون سازماني تا  مكتوب ش
ــاي حمل ونقلي در  ــه هدررفتن منابع در بخش ه ب
ــاذ هنر اصالح الگوي  ــطح كالن، كه نيازمند اتخ س
مصرف و تصحيح رفتار اسراف گرايانه است، را دربر 

مي گرفت.  
ــود 5 الي 10 درصد هزينه هاي تجاري،  گفته مي ش
ــن مقوله به  ــود. اي ــرف كاغذ و كاغذبازي مي ش ص
ــي روي ميز كارتان  ــز تمام اقالم مصرف ظاهر ناچي
ــتگاه منگنه، زونكن، كمد و... را به  مانند: مداد، دس
تسخير خود درآورده است و همچنين جزء الينفك 
ــت. در اين  ــاي اداري اس ــات و نامه نگاري ه مكاتب
ــراي اجراي الگوي بهينه مصرف، طرح  خصوص و ب
ايجاد اتوماسيون اداري از سوي بخش IT سازمان 

ارائه شد. 
ــاء و بهبود روش  ــتگي محيط كار، ارتق ــام آراس نظ
ــطح  ــنامه هاي دريانوردي، ارتقاء س ــدور شناس ص
استانداردهاي ايمني و... نيز از ديگر مقوالتي است 
ــت و مراحل نهايي خود را  كه در حال پيگيري اس
سپري مي كند. هر چند با صددرصد انجام آن ها به 
نقطه آخر نمي رسيم، بلكه با به روزرساني  مجدد آن  
بايد به نقطه بهينه و مطلوب تري برسيم و از سكون 

آن جلوگيري نماييم. 

بـه نظـر جنـاب عالـی چـه عواملـی در   •
نهادینه سازي اصالح الگوي مصرف مؤثرند؟

ــود  ــوي مصرف برخورد اداري ش ــر با اصالح الگ اگ
ــت و خون و باور  ــه عنوان يك فرهنگ در پوس و ب
ــدن و از بين  ــيند، به سوي مستهلك ش افراد ننش
ــد. همان طور كه تاكنون  ــيده خواهد ش رفتن كش
ــاهد صدور بخش نامه هاي متعدد اداري در  بارها ش
ــكيل كميته هاي عالي  ــه صرفه جويي و يا تش زمين
ــان يك مقطع زماني  ــي بوديم، اما با پاي صرفه جوي
آن موضوع هم به انتها رسيده است. در واقع تكليف 
اداري وقتي با اعتقاد عجين نشود، محكوم به زوال 

است. 
ــالح الگوي مصرف  ــتمي، اص از منظر رويكرد سيس
ــه ها  ــد اصالح انديش ــي نيازمن ــر اقدام ــل از ه قب
ــت.  ــي آحاد جامعه اس ــي تمام ــاي مصرف و باوره
ــا، زمينه  ــي و ايراني م ــي آموزه هاي دين بازشناس
ــبي را جهت بازنگري در مصرف گرايي ايجاد  مناس

مي كند. 
سازمان بنادرودريانوردي به منظور افزايش كارآيي 
ــي و تخصصي كردن راهكارها و مصاديق،  و اثربخش
هدايت كار را بر عهده گرفت و اداره كل برنامه ريزي 

و بودجه را به عنوان دبيرخانه و چهارراه جابه جايي 
اطالعات تعيين كرد. هر يك از اعضاي هيئت عامل 
سازمان، زيرمجموعه هسته راهبري هستند و خود 
ــكيل داده و امور  ــروه اجرايي را تش بايد يك كارگ
ــي و ارزيابي كنند. در مجموع 18  مربوطه را بررس
ــتان هاي ساحلي، به  كارگروه اجرايي در مركز و اس
صورت عملياتي و در حوزه استان مربوطه، فعاليت 

مي كنند. 

• سیاسـت گذاري سـازمان بنادرودریانوردي 
در موازات با سـایر معاونت هـاي وزارت راه و 

ترابري چگونه است؟
بايد بدانيم سازمان بنادرودريانوردي به عنوان يك 
ــه جايگاهي قرار دارد؟ و يا  ــع حاكميتي در چ مرج
ــادر كه نقطه اتصال حمل ونقل دريايي به زميني  بن
ــر مؤلفه هاي حمل ونقل  ــتند بر ديگ و بالعكس هس

چگونه اثر مي گذارند؟
ــت مي توان گفت؛ انكار اين ارتباط بي معني  به جرئ
ــت كارگروه هاي اجرايي مستقر در  است و الزم اس
ــاير بخش هاي حمل ونقل را  بنادر،  نقطه نظرهاي س
ــت  ــت و با عنايت به آن ها تصميم گيري درس درياف
ــوان ناديده  ــت كه نمي ت انجام دهند. مواردي هس
گرفت از شركت هاي حمل ونقل، تخليه و بارگيري، 
ــرك، نيروي انتظامي و قرنطينه كاالها گرفته تا  گم
ــيالت و... همه بايد مورد توجه قرار گيرند. با اين  ش
ــه دايره حمل ونقل چه  ــويد ك توضيح متوجه مي ش

قدر گسترده است. 

• نکته آخر
ــزار و اختيارات محول  ــود همه اب ــد گفت با وج باي
شده، انجام اين مهم به تنهايي از عهده ما، به عنوان 
دبيرخانه اصالح الگوي مصرف خارج بوده و نيازمند 
يك همت جدي در سطح دولت، مردم و همچنين 

در سطح سازماني است. 
ــته ايم و با ايجاد  ــاز گذاش ــنود را ب فضاي گفت وش
وبالگي در پايگاه اينترنتي سازمان بنادرودريانوردي 

آماده دريافت ايده ها و نظرات سايرين هستيم. ■

اگ�ر با اص�الح الگ�وي مصرف 
برخورد اداري ش�ود و به عنوان 
ي�ك فرهنگ در پوس�ت و خون 
و باور افراد ننش�يند، به س�وي 
مس�تهلك ش�دن و از بين رفتن 

كشيده خواهد شد.
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اولين دايره المعارف جامع بندري و دريايي
سياوش پارسيان

آيا  و چه كسي؟  بود  لحظه اي  نمي دانم چه 
مردي  يا  قبيله  رئيس  بانوي  يك  دست  به 
ماهي گير كه، اولين تنه  درخت براي گذشتن 
و  شد  انداخته  آب  به  رودخانه اي  عرض  از 
درك خصلت چوب و آب به هم آمد و شد؛ 

َكَرْجي!
اين َكَرْجي، چه زماني شد قايق، نيز ندانم ! تا 
آن كه زمان و زمانه دريافت كه اين خصلت 
نيز  را  چوب و آب، مي تواند خصلت ديگري 
و  آب  و  آهن  ميان  ديگر  رابطه اي  زند،  رقم 
حجم؛ و اين گونه شد كه صنعت كشتي سازي، 
را  دريايي  بزرگ حمل ونقل  زيربناي صنعت 
با  را  »تاريخي«  اينك  كه  بنايي  نهاد!  بنا 
خود به هم راه دارد. تاريخي مملو از حادثه، 
و  جنگ  اكتشاف،  اختراع،  ماجراجويي، 
آشتي و باالخره قدرت در همه ابعاد نظامي، 
اقتصادي، سياسي، صنعتي و علمي. هم عرض 
با اين فرايند، بندرها بر پا شدند و كسب و كار 
رونق گرفت و سيل جمعيت براي دسترسي 
نو  تاريخي  غيرخودي  و  بندرهاي خودي  به 
خورشيد  آن،  دل  در  كه  تاريخي  آفريد.  را 
و  داريم  اروپايي  سرزميني  در  را  بي غروب 

كشف قاره اي را در دورترين نقطه عالم !
دفتر  از  ديگر  فصلي  در  و  ديگر  سويي  در 
روزگار، علوم، رو به رشد و گسترش نهاد و از 
آن جا كه ضرورت ثبت دستاوردها احساس 

مي شد و نياز بود تا براي انتقال به ديگران و 
نسل هاي آينده، اقدامي بنيادي صورت گيرد، 
حاصل آن، ره يافتي شده به نام دايره المعارف 

و يا دانش نامه.
در  علوم  گسترش  و  رشد  ترتيب،  اين  به 
فضاي زندگي انسان ها بر كره خاكي و نياز به 
ثبت آن براي انتقال به ديگران سبب شد تا 
كتاب هايي با هدف حفظ مجموعه دانش هاي 
زمانه تأليف شوند. تحوالت پيوسته علمي و 
ذات انديشه گر انساني در طول تاريخ، سبب 
به  آثار  اين گونه  از  متفاوتي  اشكال  تا  شدند 
قرار  نسل ها  اختيار  در  و  آراسته  چاپ  زيور 

گيرند.
روند پيوسته و تكاملي دريانوردي و ساخت 
متفاوت  رويكردهاي  با  بندر،  و  كشتي 
نظامي، سياسي، اقتصادي و اهداف گوناگون 
يا  ماجراجويانه  تعامالت  اين  از  برخاسته 
ضرورت  هم چنين  اختياري،  و  دستوري 
تعهدات  نامه ها،  مقاوله  مقررات،  تبيين 
و  رشد  ديگر  جانبي  از  و  بين سرزميني 
توسعه دانشي، فناوري و مهندسي و ساخت 
مراكز  تأسيس  و  دريانورد  تربيت  كشتي، 
و  تراكم  چنان  آن  منظور،   اين  به  آموزشي 
آورد  وجود  به  را  مباحث خاص  از  تمركزي 
را  دايره المعارف  با  پيوند  آهنگ  رشته   كه 

هم آوا نمود.

به احترام انتشار
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ــا، يكي از مهم ترين منابع براي مراجعه  دانش نامه ه
پژوهش گران و محققان، فضاي دانشگاهي، شغلي و 
حرفه اي دريايي و دريانوردي و كتابخانه ها هستند، 
ــاختن زمينه تأليف  ــد بر ضرورت و اجرايي س تأكي
ــراي ارزيابي  ــاخص هاي اصلي ب ــا، از جمله ش آن ه
توجه نهادهاي جامعه به سرمايه هاي اجتماعي، در 
بُعد ارزشي و نمايه هاي فرهنگي با هدف نشر دانش 

و نوآوري و تعامل بين نسلي است.
ــبب شده  ــورها، س ميل غني فرهنگي در بين كش
است تا در جهت تأليف دايره المعارف ها، تالش هاي 
ــياري صورت پذيرد. مطالعات نشان مي دهد كه  بس
در ارزيابي فعاليت هاي فرهنگي در حوزه عمومي يا 
خاص اجتماعي و جامعه، دايره المعارف ها و كتب از 
ــت از جمله  ارزش هاي بين المللي )جهاني(  اين دس
ــاس داده هاي ملي رقم مي زنند. در جوف و  را براس
كنار اين تعامل مطلوب، جاي بسي خشنودي است 
ــوزه دريايي و بندري نيز، برخوردار  كه اينك در ح
ــته  و صاحب دايره المعارفي جامع، در طريق آن رش
آهنگ شده ايم كه نشان گر حضور همان ارزش هاي 

ملي )دريانوردي( در فضاي بين المللي است.

تعریف دانش نامه و آثار مرجع 
ــتين بار در كتاب دانش نامه  عنوان دانش نامه، نخس
ــوي  ــه كار رفت. واژه فرانس ــينا ب ــي اثر ابن س عالي
ــا(2  ــايكلو پيدي ــي: انس ــيكلوپدي1 )در انگليس آنس
نخستين بار توسط فرانسوا رابله، نويسنده و پزشك 
فرانسوي در 1532 در برابر واژه يوناني »انكوكليوس 
ــد. بُطرس بُستاني )1883  پايديا« به كار گرفته ش
ــت  ــت تأليف داش ــي كه در دس – 1819( در كتاب
ــي مي پرداخت،  ــي تخصص ــع آوري معان ــه جم و ب
ــاد. اولين مجلد اين  ــارف« نام نه آن را »دايره المع
دايره المعارف در سال 1876 در بيروت منتشر شد. 
ــتاني پس از  انتشار جلد ششم درگذشت و كار  بُس
را به ترتيب پتروس و سليم و ديگر فرزندان بُطرس 
ــر  ــه دادند و مجلدات هفتم تا يازدهم را منتش ادام

ساختند.
ــيكلوپدي، بيش از 2000 سال به منزله  كتابي  آنس
ــد و  ــاوي خالصه اي از دانش موجود تلقي مي ش ح
ــد تا اين اتفاق نظر به وجود  ــبب ش همين محتوا س
آيد كه دانش نامه ها و دايره المعارف ها، در دسته اي 

از كتاب ها به نام كتاب مرجع قرار دارند.
آثار مرجع آثاري هستند كه مراجعه كنندگان براي 
ــبتاً جامع  ــت آوردن اطالعاتي مختصر يا نس به دس
ــري، ِحَرف و  ــات گوناگون علوم بش درباره موضوع
ــات و اصطالحات به آن  ــغلي و يا لغ ــاي ش دانش  ه
مراجعه مي كنند. اين آثار، معموالً به سبك معمول 
كتاب خواني،  مطالعه نمي شوند، به عبارتي كسي از 
ــي  آغاز تا پايان، آن ها را نمي خواند. ضمن آن، كس

ــه آن نحو كه بر  ــراي دريافت مفاهيم فني، ب نيز ب
ــوان مثال  ــردي يابد )به عن ــلط كارب آن دانش تس
ــود(  ــك ش ــكي، پزش  با خواندن دايره المعارف پزش
ــت  ــه به دس ــراي مطالع ــارف را ب ــك دايره المع ي
ــت  ــه هدف از تدوين آن ها، اين اس ــرد. بلك نمي گي
ــن اطالعاتي درباره  كه مراجعه كنندگان براي يافت
موضوع يا موضوع هايي مشخص، به اين آثار مراجعه 
و از مطالب آن ها، استفاده كنند )مصاحب، 1345، 

جلد يك، ستوده 1378 ص 309(.
با توجه به اين ويژگي، دانش نامه ها و دايره المعارف ها، 
اثري مرجع هستند كه اطالعاتي گاه مختصر و گاه 
ــري را در اختيار مخاطبان قرار  مفصل از دانش بش

مي دهد.

انواع دانش نامه ها 
ــتره و دامنه عناوين )كه  دايره المعارف ها از نظر گس
ــه و مدخل نيز گفته مي شود( به  به آن ها سرشناس
دو دسته تقسيم مي شوند، دايره المعارف هاي مفصل 

و يا مختصر.
ــاي )آنچه  ــل، كه مقاله ه ــاي مفص دايره المعارف ه
ــر شناسه  ــرح و توضيح مفهومي يك س كه براي ش
ــاع،   ــل ارج ــتندات قاب ــاس مس ــل، براس ــا مدخ ي
ــت.  ــاً بلند و جامع اس ــود( آن عموم تدوين مي ش
ــوالً  ــه معم ــر، ك ــاي مختص ــن دايره المعارف ه اي
ــخ گوي نياز فوري  ــات مختصر و پاس حاوي اطالع
مراجعه كنندگان هستند، معموالً در چند جلد )يك 

يا دو جلد( انتشار مي يابند.
ــه ي  جمل از  ــالمي  اس ــزرگ  ب ــارف  دايره المع
ــارف هنر و يا  ــل و دايره المع ــاي مفص دانش نامه ه
ــوع دانش نامه هاي  ــان ايراني از ن ــارف زن دايره المع

مختصر هستند.

ارزش دایره المعارف  
ــي  ارزش ياب ــراي  ب ــي  خاص ــات  مطالع ــون  تاكن
ــده  ــي نمودن آن ها انجام نش ــارف و كم دايره المع
است. گذشته از اين، هنوز در بسياري از موضوع ها 
ــارف، مفهومي غريب  ــا، مفهوم دايره المع و دانش ه
ــناخته است. علت،  ــاً ناش ــبتاً جديد و يا اساس و نس
ــناختن اعتبار و ارزش چنين موضوعي  شايد به نش

برمي گردد.
ــن دايره المعارف ها ويژگي هاي مختلفي دارند،  تدوي
از آن جمله اگر تنها به پشتوانه اقدام فردي تهيه و 
تدوين شوند به طور قطع محدود به دانش نامه هاي 
مختصر بوده و حاوي اطالعاتي محدود خواهند بود و 
چنان چه بر اثر فعاليت جمعي، تهيه و تدوين شوند 
ــت. به اين ترتيب،  ــتره افزون تري خواهند داش گس
ــراي ارزش گذاري، در  ــي از جمله ي مقياس ها ب يك

نظر گرفتن طيف و گستره اقدام و هدف است.

ــه و عمق آن ها  ــر را مي توان در پهن ــخصه  ديگ مش
ــه( ها در  ــدازه مدخل )سرشناس ــا چه ان ــد كه ت دي
ــوع مورد نظر، عميق و  ــد جامع دانش يا موض فراين
پوشش دهنده ديده شده اند. در اين خصوص تفاوت 
ــورد نظر عمومي )كه  ــد كه دايره المعارف م نمي كن
در تدوين آن ها، خواه مختصر باشد و خواه مفصل، 
ــود كه در همه  زمينه هاي دانش بشري  سعي مي ش
اطالعاتي داده شود( و يا اختصاصي )كه در زمينه اي 
ــخ گويي به نياز  ــري و براي پاس خاص از دانش بش
ــرادي خاص، از جمله متخصصان و دانش پژوهان  اف

تهيه مي شود( باشد.
ــان« و »مقدار  ــوم را مي توان در »زب ــخصه  س مش
ــده در دايره المعارف ها ديد. اين  اطالعات« ارائه ش
ــزان دانش و  ــه عموماً با توجه به مي ــاس ك دو مقي
ــوند، واحدي براي  ــان تعيين مي ش آگاهي مخاطب
ــتند. به وسيله اين دو واحد )زبان  ارزش گذاري هس
ــود كه تا چه اندازه  ــدار اطالعات( معين مي ش و مق
ــش و آگاهي  ــدف )ميزان دان ــبت به جامعه  ه نس
مخاطبان– جامعه هدف(، مؤلف يا مؤلفان شناخت 

و آگاهي داشته اند.
ــطح كاركردي«  ــر »س ــارم تأكيد ب ــخصه  چه مش
ــه، همان گونه كه پيش تر  ــارف دارد. البت دايره المع
ــزو كتاب هايي  ــا، ج ــد، دايره المعارف ه ــرح ش مط
ــان و يا  ــتان، ُرم ــك داس ــد ي ــه مانن ــتند ك نيس
مجموعه هاي تاريخ نگارانه، از اول تا به آخر مطالعه 
ــيله اي، براي  ــع و وس ــارف، منب ــوند. دايره المع ش
ــتند. بنابراين، شاخص  »مراجعه« و »رفرنس« هس
ــرر مراجعات را اندازه  ــطح كاركردي، تعداد و تك س
گرفته و به اين طريق و با توجه به مراجعات، تعيين 
ارزش مي كند. قابل ذكر است كه كميت مراجعات 
ــرد و نحوه  ــورت نمي پذي ــنجي ص از طريق آمارس
ــاس برآوردي است كه »مدخل ها«  محاسبات براس
ــطحي از  ــش هدفي دارند و چه س ــه اندازه پوش چ
ــد. عالوه بر اين،  ــاي جامعه را تغذيه مي كنن اليه ه
ــمارگان چاپ نيز معياري است كه به وسيله آن،  ش

سطح كاركردي ارزيابي مي شود.

فرایند دایره المعارف نگاري در کشورها  
ــاهد تحوالت  ــخ، دايره المعارف ها ش ــول تاري در ط
ــد. كمي از نظر حجم،  ــي و كيفي فراوان بوده ان كم
شمول، تراكم اطالعات، تعداد موضوع ها و مدخل ها 
ــده در مقاله ها و كيفي از  و ميزان اطالعات بيان ش
ــبك نگارش، پردازش محتوا، آداب تأليف با  نظر س
ــي، هدف مؤلف يا مؤلفان و در  توجه به هدف شناس

نهايت زبان تدوين.
ــا  ي و  ــا  دانش نامه ه ــگاري  تاريخ ن ــد  فراين در 
دايره المعارف ها، شاهد آن هستيم كه تا اوايل قرن 
ــا داراي دو ويژگي عمده  ــم، دايره المعارف ه هفده
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ــم مؤلفي واحد  ــت آن كه هر اثر به قل بودند. نخس
ــد و از اين رو، ديدگاه شخصي مؤلف  ــته مي ش نوش
ــواه تحت عنوان مدخل ها  ــاره  هر موضوع )خ را درب
ــاخت.  يا فقط موضوع هاي كليدي( منعكس مي س
ــتند بلكه  ــه، تأليف ها، جنبه  مرجع نداش دوم آن ك
ــتور امپراتوران، حكام و اميران، براي  عمدتاً به دس
دانش افزايي يا تفريح افراد با سواد يا گروه خاصي از 

جامعه نوشته مي شدند3.
اولين دانش نامه ها در كشورهاي غربي تدوين شدند 
ــب ميزان  ــا فاصله هاي زماني متفاوت و بر حس و ب
ــوي كشورها، به ساير  جذب و پذيرش موضوع از س
سرزمين ها منتقل شدند. دانش نامه نگاري در غرب 
را مي توان به سه دوره تقسيم كرد، از يونان باستان 
ــده هجدهم تا آغاز  ــنگري، از اوايل س تا عصر روش
ــتم و دانش نامه نگاري متعلق به عصر  ــده ي بيس س

حاضر.
ــمند كردن دايره المعارف  ــتين تالش در روش نخس
ــورت گرفت.  ــال 1620 ميالدي ص ــي در س نويس
ــي،  ــوف انگليس ــتمدار و فيلس در اين تاريخ، سياس
ــود »احياي علوم كبير«  ــيس بيكن4 با اثر خ فرانس
ساختاري را براي اولين بار در دايره المعارف نويسي 
به كار گرفت، كه آن،  تقسيم بندي موضوعي و يا به 
ــي »بخش« بندي آن بود. دايره المعارف علوم  عبارت
ــان و اثر انسان بر  ــه بخش طبيعت، انس كبير از س

طبيعت تشكيل يافته است5.
ــي با نظم الفبايي نيز با نام  ــتين دانش نامه انگليس نخس
»دايره المعارف فني« متعلق به جان هريس )1667- 1719( 
است كه در سال 1704 تأليف شده است. پيش از اين تاريخ 
ــيش فرانسوي، دايره المعارف  نيز، »لويي مورري«6، كش
ــال 1674 با نظم  ــي« را در س ــگ بزرگ تاريخ »فرهن

الفبايي تأليف كرد.
ــتم، تحولي عظيم در  ــده  هجدهم تا سده  بيس از س
دايره المعارف نويسي اتفاق افتاد و آثاري به شرح زير 
نشر يافتند. ويژگي  اين آثار را مي توان در گرايش به 
روش مندي، تقسيم موضوعي، رعايت نظم الفبايي، 
ــگاري موضوعي، پرهيز از اظهارنظر فردي  مدخل ن
ــر مراجعه به  ــت در ام ــا و قطعي ــف مقاله ه در تألي

»مستندات« براي تدوين مقاله ها مشاهده كرد.
و  ــم  مترج  )1680-1740( ــرز7  چيمب ــم  افراي
ــگ  ــن »فرهن ــي، تدوي ــس انگليس فرهنگ نامه نوي
ــال  ــد به س ــوم را در دو جل ــا و  عل ــي هنره جهان
ــه عنوان  ــاخت. از »چيمبرز« ب ــر س 1728 منتش
ــود.  ــي نوين، نام برده مي ش پدر دايره المعارف نويس
ــام  ــدي در مق ــده بع ــف ش ــار تألي ــياري از آث بس
دايره المعارف نويسي، به »چيمبرز«، ارجاعات فراوان 
ــته اند از آن جمله، ديدرو8 )1713-1784( و  داش
ــر )1783- 1717(، هم چنين دايره المعارف  داالمب

بريتانيكا.

ــال 1778، 21 بار به  ــارف چيمبرز تا س دايره المع
ــوف و اديب  ــدرو فيلس ــيد9، دنيس دي ــاپ رس چ
ــرد و در اين  ــه ترجمه ك ــوي آن را به فرانس فرانس
ــر  ــمند ديگ ــياري انديش ــكاري بس ــه از هم ترجم
هم چون »داالمبر« رياضي دان و فيلسوف فرانسوي 
ــارف بودند، بهره  ــهور به اصحاب دايره المع كه مش

گرفت.
ديدرو، دايره المعارف منظم علوم و هنرها و حرفه ها 
را در سال 1765 منتشر كرد. وي اين دايره المعارف 
ــف نمود.  ــا 1765 تألي ــال هاي 1751 ت را طي س
ــن مجموعه را  ــس در 1759 چاپ اي پارلمان پاري
ــال 1772 آن  غيرقانوني اعالم كرد. اما ديدرو در س
ــر  ــه صورت پنهاني چاپ و منتش ــد ب را در 28 جل
ــا 1777، پنج مجلد ديگر به اين  ــود. از 1772 ت نم
ــد و در 1780، دو مجلد نمايه  ــه اضافه ش مجموع

تحليلي به مجموعه 33 جلدي افزوده شد.
ساير همكاران ديدرو عبارت بوده اند از فرانسوا ولتر 
ــنده و متفكر فرانسوي(، ژان  )1694-1778 نويس
ــنده و فيلسوف  ــو )1712-1778 نويس ژاك روس
ــنده  نويس مارمونتول )1799-1723  ــوي(،  فرانس
ــكيو )1689-1755 نويسنده و  ــوي(، مونتس فرانس
ــوي(، تورگو )1727-1718 اقتصاد  فيلسوف فرانس
ــوف  ــوي(، اولياك )1723-1789 فيلس دان فرانس
ــوي( و »داالمبر« كه كار ويرايش مقاله هاي  فرانس

رياضي را عهده دار بوده است10.

ــال، 45 بار به چاپ  ــارف طي 25 س ــن دايره المع اي
رسيد11.

ــي 1750-1731،  ــدلر12 ط ــرش تس ــان هاين يوه
ــف كرد. در  ــي را تألي ــارف واژگان جهان دايره المع
ــناختي،  ــتن رزومه و زندگي نامه ها، كتاب ش برداش
ــتاران و شيوه مشخص  برخورداري از هيئت ويراس
ــاب مدخل ها  ــا و نوع انتخ ــيم موضوع ه براي تقس
ــكيل  ــاي خاص آن را تش ــه ويژگي ه ــه مقال و تهي

مي دهد.
تأليف دايره المعارف بزرگ بريتانيكا كه نخستين ويرايش 
ــه جلد حدود سال هاي 1768-1772منتشر  آن در س
شد. از جمله  ديگر دايره المعارف هاي شاخص را معرفي 
ــري اول، بسيار كوتاه بود و كتاب  مي كند. مقاالت س
ــبيه واژه نامه بود. به نظر مي رسد  در ابتدا بيش تر ش
ــوط به دوره نهم و  ــت آن مرب كه كامل ترين ويراس
ــد. در 1929، چهاردهمين  ــر باش ــن اث يازدهم اي
ــك جلد نمايه  ــد متن و ي ــت آن در 23 جل ويراس

منتشر شد. 
ــاي آن مي توان به مواردي  ــه  ديگر ويژگي ه از جمل
ــي،  ــاع تأليفي و اقتباس ــي، ارج چون خالصه نويس
ــر، هم چنين چيدمان  ــتقالل بخش ها از يكديگ اس

سلسه مراتبي موضوع ها اشاره كرد.
در سال 1985، مجلدات آن به 32 رسيده است.

ــن دوره را )قرن 19 ميالدي(  ــي ديگر از آثار اي يك
ــر فريدريش  ــاري، اث ــارف گفت ــوان دايره المع مي ت
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ــت. اين  آرنولد بروس هاوس )1772-1823( دانس
دايره المعارف بين 1796 تا 1811 در آلمان انتشار 
ــاس دايره المعارف  ــارف، اس ــن دايره المع يافت. اي
ــال هاي1833-1829 در  ــره به س امريكانا )منتش

شانزده جلد( را تشكيل مي دهد.
ــاري به نام  ــال  1829، دايره المعارف گفت ــس از س پ
ــهرت و تا  ــروك هاوس ش ــزرگ ب ــارف ب دايره المع
ــار يافت.  ــال 1935 مجموعاً 20 جلد از آن  انتش س
ــتند. از  مقاله هايي تدويني براي هر مدخل كوتاه هس
تصوير و عكس نيز به حد كفايت استفاده شده است.

دایره المعارف نویسی در عصر حاضر 
ــته از يك تعامل  ــتم و برخاس ــداي قرن بيس از ابت
ــرعت گيري روش هاي  ــي از س ــي كه ناش بين الملل
ــي بود، نگرش هاي  ــفر و مبادله فرهنگ ارتباطي، س
ــن دايره المعارف لحاظ  ــراي تأليف و تدوي ويژه اي ب
شد. ويژگي هاي خاص اين دوره عبارت هستند از :
الف( تشكيل بنيادها يا مراكز دايره المعارف نويسي.

ــازي  ب( ايجاد كارگروه ها براي بازنگري و روزآمدس
ــاي قبلي به جاي تأليف دوباره و به  دايره المعارف ه

عبارتي تكميل آن ها و رفع خطاهاي قبلي.
ــراي تهيه و تدوين  ــم نگرش هاي بومي ب ج( تعمي

دايره المعارف ها.
ــوي تدوين  ــمت و س ــه س ــش ب ــعه گراي د( توس

دايره المعارف هاي تخصصي.

ه( تبيين رويكرد جدي با هدف تهيه دايره المعارف 
براي حفظ فرهنگ، زبان و ادب فارسي.

ــف مقاله ها، به آن نحو كه  ــه و تدوين و تألي و( تهي
مبتني و يا به پشتوانه اطالعات مستند باشد.

نشر دایره المعارف در کشور 
ــاص به  ــاظ توجه خ ــه لح ــز، ب ــا ني ــور م در كش
ــف  تألي ــه  ب ــل  تماي ــي،  تاريخ ــاي  پيش نگاره ه
ــتقبال واقع شده است. به  دايره  المعارف ها، مورد اس
عبارتي، دروازه ورود ما به دنياي دايره المعارف نويسي 

را، ميل تاريخ نگارانه ما تشكيل مي داد.
ــده است تا  ــبب ش اين تمايل و گرايش تاريخي، س
ــاي ايراني داده  ــش خاصي به دايره المعارف ه پوش
شود. همين رويكرد تاريخ نگارانه، موجب آن شد تا 
از نظر شكلي و محتوايي،  مجموعه  تأليفات گذشته 
ــيزدهم در تفاوت با ساختار  تا زمان ورود به قرن س
دايره المعارف نويسي باشد. تا پيش از ورود به فضاي 
معاصر دايره المعارف نويسي، تمامي دايره المعارف ها، 
ــيله قلم يك فرد و مبتني بر شناخت فردي  به وس
ــد و در بين آن ها،  كم تر اثري مي توان  تأليف مي ش
ديد كه تدوين مقاله هايش مبتني بر ارجاعات باشد. 
حتي اگر تقسيم بندي را نيز رعايت كرده باشد، اما 
ــب اثر تاريخي  ــاز هم بر اثر مرات ــدم و تأخرها ب تق
ــت. به هر حال آن چه كه حائز  صورت پذيرفته اس
ــت كه آن نوع تمايل، به هيچ  اهميت است اين اس

ــده  ــوان نمي تواند از ارزش آن چه كه تأليف ش عن
ــت چيزي بكاهد، در وهله نخست، درك ارزش  اس
ــت و پس از آن  ــي اس و اهميت دايره المعارف نويس

اهتمام به انجام چنين فعاليتي.

تألیف دایره المعارف هاي تخصصی در کشور 
هم اكنون دايره المعارف هاي تخصصي قابل توجهي 
ــده است كه از آن  ــور ما تدوين و تأليف ش در كش

جمله به موارد زير مي توان اشاره كرد :
ــه )تخصصي( قرآن و قرآن پژوهي كه در   دانش نام
ــال 1377 به كوشش بهاءالدين خرمشاهي و در  س

دو مجلد نشر يافته است.
ــبه قاره كه به  ــي در ش دانش نامه زبان و ادب فارس
ــي مي پردازد.  صورت تخصصي به زبان و ادب فارس
ــده  ــر ش ــال 1380 منتش اين دايره المعارف در س

است.
ــب 1360 مدخل  ــتان، در قال دانش نامه ايران باس
ــاني  ــتايي تا پايان دوره ساس به اطالعات عصر اوس
ــال 1381  مي پردازد. اين اثر در پنج مجلد و به س

نشر يافته است.
ــيقي كهن به سرپرستي مهران  دايره المعارف موس

پورمندان )انتشار در سال 1379 – يك جلد(.
دايره المعارف سازهاي ايراني. محمد رضا درويشي.

دايره المعارف هنر. تأليف رويين پاك باز.
ــتي مصطفي  ــي به سرپرس ــارف زن ايران دايره المع
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ــفارش مركز امور مشاركت  اجتهادي، 1382، به س
ــاد دانش نامه بزرگ  ــوري– بني ــت جمه زنان رياس

فارس، دو جلد.
عالوه بر آن چه كه در باال آمد، بسياري مجموعه هاي 
ديگر نيز با رويكرد تخصصي، تأليف و نشر يافته اند 
ــبت به اين  كه ابعاد اهميت گذاري جامعه ما را نس

رشته عظيم فرهنگي نشان مي دهند.
ــه  آخرين آن ها، دايره المعارف جامع دريايي  از جمل
ــت كه در روز بيست و دوم ارديبهشت  و بندري اس
ــزاري هفدهمين همايش  ــان برگ 1388 و در جري

ارگان هاي دريايي كشور از آن رونمايي شد.
اين مجموعه سيزده جلدي به صورت متمركز نشر 
ــي آن را به  ــت و ويژگي ها و صفات ارزش ــه اس يافت

شرحي كه خواهد آمد تشكيل مي دهند.

دایره المعارف جامع دریایـی– بندري، تحقق 
یک انتظار 

ــه طور جامع و با رويكردي تاريخي– فرهنگي كه  ب
ــبت به دايره المعارف ها وجود دارد، دانش نامه ها  نس
ــخص از وجود  و يا دايره المعارف ها را فرايندي مش
ــر  ــايل بنيادين براي نش عمق و پهنه توجه به مس
ــوم و فرهنگ تلقي و تأييد مي كنند. اين فرايند،  عل
ــطح  ــاخص هاي اصلي براي ارزيابي س ــه ش از جمل
ــي و  ــرمايه هاي اجتماعي در بُعد ارزش ــزان س و مي

نمايه هاي فرهنگي است.
ــوم، روابط،  ــامل رس ــرمايه اجتماعي جامعه، ش س
ــت كه بر تعامالت بين مردم  نگرش ها و ارزش هاس
حاكم است و به توسعه  اقتصادي و اجتماعي منجر 
ــت كه  ــود13. اهميت اين نكته تا به آن جاس مي ش
ــر و ترويج  بزرگ ترين آثار فكري و تأليفي براي نش

علوم و افكار نوين را، در دايره المعارف ها ديده اند.
ساليان بسياري ست كه جاي خالي يك دايره المعارف 
ــوزه دانش نامه هاي  ــدري - دريايي در ح ــع بن جام
ــوع بندري-دريايي، دريانوردي و  تخصصي، با موض
مبحث هاي مرتبط با آن، به شدت احساس مي شده 
ــته از اين انتظار  ــت. اين احساس، صرفاً برخاس اس
ــا كتابي با مبحث هاي  ــت كه الزم داريم ت نبوده اس
ــود و ضرورت دارد تا در  دريايي - بندري، تأليف ش
ــه دانش نامه اي را  ــه دريايي و بندري، مجموع زمين
ــردي فراتر از  ــاس رويك ــيم. بلكه اين احس دارا باش
ــي از يك نياز  ــن انتظار بوده و به طور دقيق، ناش اي
ــوزه  »دانش افزايي« و  ــي، هدف مدارانه در ح تاريخ

»ترويج فرهنگ« بوده است.
ــد، هميشه ما به  همان گونه كه پيش تر نيز آورده ش
ــمت  ــاس و درك نياز تاريخي به س لحاظ يك احس
ــن دايره المعارف ها رفته ايم.  ــه و تدوي تأليف و تهي
ــيل  ــتالژيك ما، پتانس ــدري عواطف نوس ــايد ق ش
ــد،  ــاخته باش ــا، باز تعريف س ــل را در م ــن تماي  اي

ــد، خلق اين اثر  در هر حال، با هر انگيزه اي كه باش
ايده اي پرارج و بامنزلت است.

ــر يك درك تاريخي  ــن دايره المعارف نيز بنا ب همي
نسبت به پيشينه حضور ايرانيان دريانورد و ضرورت 
ــتي آن را »فرهنگ  ــج آن فرهنگ، كه به درس تروي
ــت. كاري  ــكل گرفته اس دريايي« اش ناميده ايم، ش
ــان و مردان فهيم،  ــترگ و عظيم كه به همت زن س
ــن،  به عين  ــه اقدام، از ذه ــم ب ــه ورز و مصم انديش

درآمده است.
ــتي عميق و  ايجاب و الزام بر ضرورت چنين خواس
معنادار را مي بايد در برخورداري از تمدن و تاريخي 
ــرزميني،  ديد كه، افتخارات آن، نه فقط اعتباري س
ــه جامعه ي بين الملي و  ــرزميني، ب بلكه هديه اي س

فراملي است.
ــه ضرورت اين  ــاخصي ك ــالوه بر وجود چنين ش ع
ــر اين نكته  ــش روي مي نهاد، تأكيد ب ــف را پي تألي
ــدري - دريايي،  ــت كه دايره المعارف بن كليدي اس
فقط موضوعي نيست كه منحصر به مخاطب خاص  
ــت اين جمله تا حدودي  ــد. اگر چه ممكن اس باش
تعجب برانگيز باشد اما واقعيت اين است كه ما همه 
نياز داريم تا حداقل درباره اين فضاي گسترده آبي 
ــوم سطح كره زمين را شامل است،  كه حدود دو س
ــتن را  ــا بدانيم ! و به اين طريق ميل به دانس چيزه
ــتن، موضوعي  ــفه دانس در خود، تقويت كنيم. فلس
ــر زمان ديگر  ــروزه براي ما، بيش از ه ــت كه ام اس

اهميت دارد. 
ــاخص ديگر اين اهميت، بسته به ضرورت توجه  ش
ــلي است. ما هميشه و در قالب  به ارتباطات بين نس
استاد و معلم، مدير فرهنگي و نويسنده، هنرمند و 
سخنور و حتي در نقش پدر و مادر، از فرزندان خود 
ــرزميني خود آشنايي  ــته ايم تا با فرهنگ س خواس
ــق، در هر كجاي اين كره زمين  يابند و به هر طري
كه باشند، بتوانند درباره فرهنگ سرزميني خود، با 

دنياي فرهنگي پيرامون ارتباط برقرار كنند.
ــتيم و سابقه اي ديرين در دريانوردي،  اينك ما هس

بندرداري و حس قوي از دريا. دريا ميانه اي ديرين 
با ما دارد، هر چند كه ما اين ميانه و ارتباط را فقط 

در حدود ساحلي آن )آن هم كم عرض( ديده ايم.
ــاخص فوق، بايد  حداقل و به پاس احترام به دو ش
به عرض اين ارتباط بيفزاييم و به اين وسيله ضمن 
ــود با دريا،  ــرزميني خ گفت وگو درباره »طول« س
ــخن  ــاره »عرض« و »عمق« اين ارتباط نيز، س درب

مطول داشته باشيم.
ــايل  ــق اين ارتباط را پرداختن به مس عرض و عم
ــانه و  كيفي، معنايي، معنوي و جلوه هاي زيباشناس

انعكاس آن ها به جامعه، ايجاد مي كند.
ــود دور بداريم كه طول ارتباط ما  نبايد از خاطر خ
ــاحلي ما نيست  با دريا، هيچ گاه محدود به كرانه س
ــن و از نظر جغرافيايي، ما راه  و به وجه بسيار روش
ــه درياهاي آزاد داريم، كيفيتي كه ما را در پهناي  ب

تمامي جغرافياي آب ها هويت مي دهد.
ــي اگر به  ــت حت ــارف، كار علم نيس كار دايره المع
ــفه وجود  ــوع خاص از علوم بپردازد ! بلكه فلس موض
دايره المعارف ها، فلسفه وجود اشتراك كمي، آگاهي 
بخش، شناخت آورنده و آموزش دهنده است. بر اين 
اساس دايره المعارف دريايي- بندري كوششي است 
ــتند و قابل فهم از دانش  ــراي ارائه خالصه اي مس ب
ــه يك موضوع  ــبت ب ــود، تاريخ و فرهنگ نس موج

مشخص يا مفاهيم عمومي.
ــا دايره المعارف جامع دريايي و  پيوند مفهومي ما ب
بندري، نشان مي دهد كه اين مجموعه 13 جلدي، 

دربردارنده كلياتي معنايي به اين شرح است :
ــناخت« و تعميق ارتباط شناختي آور  اول: ارائه »ش
با كليت و اجزا )مدخل ها و سرشناسه ها( موضوعي 

كه به آن پرداخته شده است )دريايي و بندري(.
دوم: بيان »ارزش«ها، كه شامل داشته هاي جوامع 
ــه دريا،  ــوردار از راه ب ــورهاي برخ ــي و كش درياي
ــه  تاريخي و  ــوم در قالب مطالع ــود. اين مفه مي ش

تخصصي عرضه شده است.
سوم: نقش انسان و تالش جامعه  ي انساني در دريا، 
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امور بندري، كشتي سازي، دريانوردي، احصاي قدرت 
دريايي، تسلط بر فنون و شيوه هاي ناوبري و...

ــي كه  ــت درياي ــت و بوم زيس ــارم: محيط زيس چه
بيان كننده زندگي جاند اران و گياهان در آب درياها 
ــت و شرايط حفظ قابليت هاي درون  و اقيانوس هاس

مجموعه اي فضاهاي آبي است.
ــال مفاهيم )طي  ــش انتق ــه نق ــم: »زبان« ك پنج
ــتند مدخل ها يا  ــراي توضيح مس ــي كه ب مقاله هاي
ــود( را به جامعه  ــه ها به كار گرفته مي ش سرشناس
ــدف بر عهده دارد، در دايره المعارف ها به گونه اي  ه
ــت كه فهم مباحث را آسان مي سازد. از اين رو،  اس
ــود تا ارتباط معنايابي جامعه هدف با  ــبب مي ش س

موضوع به راحتي برقرار شود.
ــه اي از نظريه ها و مصداق ها  اين ها، فقط چند نمون
ــكاس ارزش هاي يك دايره المعارف  براي بيان و انع
است كه دايره المعارف جامع دريايي و بندري از آن 

برخوردار است.
ــه  ك ــت  اس ــتنباط  اس ــل  قاب ــن  چني ــن،  بنابراي
ــد تا معادل با  ــا را به طور كلي نباي دايره المعارف ه
ــش « محض در نظر  ــاص و يا »دان ــه »علم«  خ ارائ
ــن نبايد تا آن را به زمينه  خاصي  گرفت و هم چني
ــرد. به اعتباري بايد گفت  از يك موضوع محدود ك
ــت تا به  ــد دايره المعارف ها، آن اس ــفه  تولي كه فلس
اعتبار هدف، فهمي مستند و اطالعاتي تأليف شده 
ــتندات، منابع و مراجع، درخصوص  به پشتوانه مس
مفاهيم بنيادين در اختيار جامعه  هدف )كه مي تواند 
ــه آن موضوع  ــبت ب جامعه اي غيرتخصصي نيز نس
ــد( قرار دهد. به عبارتي، جايي كه كتب علمي،  باش
ــي، ادبيات و يا  تاريخي، فرهنگي، اجتماعي، سياس
ــي،  حقوق، فلسفه  ــي، روان شناس هنر، جامعه شناس

ــاني  ــاص در ارتباط با اطالع رس ــن خ ــا مضامي و ي
ــف اجتماعي، از حركت  ــتند به اليه هاي مختل مس
ــتند، اين، دايره المعارف ها هستند كه به  باز مي ايس
ــد ! دايره المعارف جامع دريايي و  حركت در مي آين
بندري، به دقت، منطبق با اين مفهوم و اين انتظار 

بنيادي است. 
ــازمان بنادرودريانوردي، با شناخت ذات، معنا و  س
ــط  ــترش و بس ــكل اين امر مهم و در جهت گس ش
ــاي همه جانبه و عميق حرفه اي، تخصصي  ديدگاه ه
ــرزميني  ــي، هم چنين تاريخ و فرهنگ س و فرهنگ
ــوردي،  ــي، دريان ــوزه درياي ــرزميني در ح  و فراس
امور بندري، سامانه هاي مهندسي و عملي در دانش 
و حمل ونقل دريايي، چنين اهتمام بزرگي را پس از 
ــترده، به انجام رسانده  يك دوره فعاليت علمي گس

است.
رشد و گسترش علوم و دانش و فرهنگ،  نياز به ثبت 
ــدام براي انتقال به ديگران و حفظ جريان بين  و اق
ــازمان بنادرودريانوردي  نسلي دارد و اين تالش س
ــارف جامع دريايي - بندري  براي تدوين دايره المع
ــن انتظاري  ــراي تحقق چني ــد آهنگ ب ــي بلن گام

است.
به صورت خالصه،  مبحث ها، مدخل ها و سرشناسه ها 
و مقاله هاي دايره المعارف جامع دريايي و بندري در 

13 جلد به شرح نمايه زير قابل توضيح است.
دايره المعارف جامع بندري– دريايي، هم چون ساير 
ــر فعاليت جمعي  ــر بر اث ــاي معاص دايره المعارف ه
متخصصان و كارشناسان موضوعي، مؤلفان مقاله ها، 
ويراستاران، مشاوران و ناظران نگارشي فراهم آمده 
است. ارتباط با مجموعه از طريق مراجعه به نمايه ها 
به دست مي آيد و هر مقاله كه منعكس كننده شرح 
ــتوانه مدارك و مستندات  يك مدخل است، به پش

قطعي تأليف شده است.
ــتارها، در فضاي مجازي  ــالوه بر مكتوب ها و نوش ع
ــي اطالعات مندرج  ــمند، تمام نيز، يك CD هوش
ــتاري را براي جامعه ي هدف منعكس مي دارد.  نوش
ــا و فصل هاي  ــتجو در متون، مدخل ه ــكان جس ام
دايره المعارف، امكان ذخيره و چاپ مقاله ها، امكان 
ــويه واژه نامه )انگليسي به فارسي  جستجوي دو س
و فارسي به انگليسي( و جستجو در اطالعات بنادر 
ــت. تمامي اطالعات  ــق اين CD فراهم اس از طري
ــق پورتال  ــمند از طري ــارف و CD هوش دايره المع
ــي: www.pmo.ir در  ــازمان به آدرس اينترنت س

اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت.
ــازان،  ــكر از تصميم س ــپاس و تش ــايان ذكر، س ش
ــان موضوعي، مؤلفان  ــران برنامه ريز، كارشناس مدي
مقاله ها، ويراستاران فني، نگارشي و تأليفي، منابع و 
دست اندركاران اجرايي به طول تمامي ادوار تدوين 
ــت.  مجموعه از نقطه آغازين تا مرحله  رونمايي اس

طبعاً، انجام يك كار جمعي، نيازمند برخورداري از 
يك فرهنگ كار جمعي است و در اين ميان، آن چه 
كه حائز اهميت است، افزوده اين گنجينه،  به خزانه 
دانش بشري است. اين را هميشه پاس دار باشيم و 

به آن عشق ورزيم.
پشت دريا شهري است 

كه در آن پنجره ها رو به تجلي باز است
ــه فواره هوش  ــت، كه ب ــا جاي كبوترهايي اس بام ه

بشري مي نگرند.
ــاخه معرفتي  ــاله  شهر، ش ــت هر كودك ده س دس

است.
ــان مي نگرند، كه به  ــك چينه چن ــهر به ي مردم ش

شعله، به يك خواب لطيف.
خاك، موسيقي احساس ترا مي شنود

و صداي پر مرغان اساطير مي آيد در باد
پشت دريا شهري است

ــمان  ــيد به اندازه ي چش ــعت خورش كه در آن وس
سحرخيزان است 

شاعران وارث آب و خرد و روشني اند
پشت دريا شهري است !
قايقي بايد ساخت14. ■

واژه ها و پانویس ها 

1( encyclopedie 

encyclopedia )2 تلفظ انگليسي encyclopedie  است 

كه بر كتابي كه اطالعاتي جامع درباره شاخه اي از دانش داشته 

باشد اطالق مي شود.

3( بريتانيكا، ج 18 ، ص 366.

.Francis Bacon  – 1561 – 1626 ،4( فيلسوف انگليسي

  encyclopedia 5( رجوع شود به انكارتا 2001، ذيل واژه

هم چنين بريتانيكا 1985، ج 18، صفحه 380.

.)1643 – 1680( Luis Moreri ،كشيش فرانسوي )6

7( Ephraim Chambers

8( Denis Diderot

9(  ودادي، حميد، مطالعه موردي بر دايره المعارف ها، گزارش 

چيمبرز.

10( فرهنگ الروس، 1983، جلد چهارم و مصاحب 1345 ، 

جلد يكم ذيل واژه دايره المعارف.

11( ودادي، حميد، مطالعه موردي بر دايره المعارف ها، گزارش 

دپدرو.

12( Johann Heinrich Zedler

13( گزارش تحقيقي كميسيون بهره وري استراليا، سرمايه 

اجتماعي و تاثير بر سياست گذاري عمومي، ترجمه مرتضي 

نصيري-  1387، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، 

ص 11.

14( سهراب سپهري، پشت درياها، مجموعه هشت كتاب.
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مبحث ها تعداد صفحهشماره مجلد

اول
364عنوان: دريانوردي و تاريخ سفرهاي دريايي

دريانوردي ايرانيان و دريانوردان بزرگ ايران.
فانوس هاي دريايي در آب هاي ساحلي و جزاير ايران.

تاريخ ساخت بندر و پناه گاه كشتي.
اختراع وسايل ناوبري )سكان، قطب نماي مغناطيسي(.

دريانوردان بزرگ تاريخ دريايي جهان و كشف سرزمين هاي جديد.
تاريخ تكامل كشتي از پيدايش بخار تا معاصر.

معرفي انواع كشتي هاي باري و مسافري.
بحث درباره قدرت دريايي و استراتژي دريايي در جنگ جهاني اول.

دوم
عنوان: ساختمان كشتي ها، طبقه بندي و 

بازرسي، تجهيزات و سيستم هاي مكانيكي 
و الكترونيك كشتي

432

معرفي ساختمان كشتي ها.
طبقه بندي كشتي ها و بازرسي.

تجهيزات و سيستم هاي مكانيكي و الكترونيك كشتي.
صنايع دريايي.

طراحي و ساخت كشتي.
مشخصات و هندسه كشتي.

رده بندي كشتي ها و مقررات و مقاوله  نامه هاي بين المللي.
سازه هاي فراساحل، كابل گذاري و لوله گذاري در بستر دريا.

سوم
عنوان: مهندسي ساحل، مهندسي دريا، 
مديريت ساحل، طراحي و مديريت بنادر

243

بندر و انواع آن )از نظر نوع استفاده، نوع سازه، نوع كشتي ها و...(.
طراحي بندر و جانمايي آن.

 سازه هاي ساحلي و انواع آن )موج شكن، ديوار ساحلي، سكوي ساحلي و...( 
و سازه هاي فراساحل.

جانمايي و طراحي سازه هاي دور از ساحل.
تغييرات مرفولوژي ساحل در اثر ساخت و سازه هاي ساحلي )فرسايش و رسوب گذاري( و اليروبي كانال هاي 

كشتيراني.
ايجاد جزاير مصنوعي و احيا زمين و توسعه بندر.

حفظ و نگهداري سواحل و بنادر.
مديريت بر بنادر و سواحل و نظارت بر آن ها از نظر مسايل زيست محيطي و ساخت و ساز، مقاومت مصالح و 

زلزله و...
قوانين كنترل كننده و نظارتي بر سواحل و بنادر در ايران و جهان.

كنترل و نظارت بر سواحل و بنادر به وسيله انواع سيستم هاي ماهواره اي.

چهارم
364عنوان: اقيانوس شناسي و اهداف آن

انواع حوزه هاي آبي در جهان شامل: اقيانوس، دريا، خليج، خور و...
 اقيانوس ها و درياهاي جهان و چگونگي ايجاد آن ها، مشخصات فيزيكي آن ها

از قبيل عمق، شوري، دما و گردش ها و جريانات مهم آن ها و...
 امواج الكترو مغناطيس در دريا )صوت غور...(.

هيدروليك و هيدروديناميك اقيانوس،  انواع درياها، خليج، خور، رودخانه و...
  ابزارهاي اندازه گيري پارامترهاي فيزيكي آب )موج، جريان، جذر و مد، عمق 

و...(.
پارامترها و عوامل فيزيكي آب دريا و اثر بر روي ناوبري و كشتيراني در كانال ها، خورها، رودخانه ها و درياها.

 اثرات تغييرات اقليمي بر روي سواحل و بنادر.
 هيدروليك و هيدروديناميك دريا به وسيله مدل هاي فيزيكي و عددي.
 سيستم گردش هاي دريايي و جريانات و امواج به وسيله انواع ماهواره .

تغييرات عمق و ساير پارامترهاي فيزيكي آب دريا به وسيله ماهواره.

پنجم
عنوان: شيمي دريا، آلودگي دريا، 

386زمين شناسي دريا

تركيبات محلول در آب دريا، خور، خليج، مصب، رودخانه و...
شوري در دريا. 

 پارامترهاي فيزيكي آب دريا )دما،  هوا، يخ و جريان هاي اقيانوس و...( 
و تركيبات شيميايي آب دريا.

تركيبات شيميايي آب دريا و تأثير آن بر روي سازه ها، كشتي ها و موجودات دريايي و... و رسوبات آب دريا.
آلودگي و آالينده هاي آب با منشأ معدني، آلي، راديواكتيو.

ابزارهاي اندازه گيري و بررسي پارامترهاي شيميايي در آب و رسوبات.
روش هاي استاندارد بررسي آالينده ها در آب، رسوبات و جانداران دريايي.

مقررات و قوانين مربوط به آالينده ها در ايران و جهان.
انشقاق  قاره ها و ايجاد درياها و اقيانوس ها، خور و خليج و... بستر و اليه هاي آن رسوبات.

مناطق ساحلي، اشكال و تقسيمات آن.
-  معدن در دريا.
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ششم
505عنوان: بيولوژي دريا و شيالت

معرفي انواع اكوسيستم هاي آبي: موجودات زنده آبزي )آبزيان(،  گياهان آبزي )ماكروسكوپي(.
كلياتي درباره اكولوژي، تقسيمات اكولوژيك انواع محيط هاي آبي. 

توليدات اوليه و ثانويه در درياها و منابع آبي )زنجيره و چرخه غذايي در دريا، درياچه، رودخانه و...( 
كلياتي درباره خصوصيات زيستي )بيولوژي( آبزيان.

آلودگي در انواع محيط هاي آبي مانند دريا و رودخانه ها.
معرفي روش هاي مختلف صيد مرسوم در آب هاي ايران )سنتي و صنعتي(. 

كلياتي درباره انواع روش هاي تكثير و پرورش. 
- معرفي گونه هاي مهم پرورش در ايران مانند ميگو، انواع ماهي )كپور، ماهيان خاوياري، شانك، خامه ماهي 

و...(.

هفتم
عنوان: اصول ناوداري و هدايت كشتي، 

هيدروگرافي، نقشه برداري و نقشه خواني 
.)Seamanship( و ناوبري )GIS(

520

كره زمين، سماوات و رابطه آن با ناوبري.
هيدروگرافي.

نقشه هاي دريايي، تهيه نقشه، نقشه خواني، تصحيح نقشه جات.
استفاده از سيستم )GIS( در نقشه برداري.

ناوبري ساحلي و سماوي.
. )Blind Pilotage( ناوبري الكترونيكي و كور

 جزرومد و جريان هاي دريايي و اقيانوسي.
.)Seamanship( ناوداري 

حاالت اضطراري در كشتي: آب گرفتگي، به گل نشستن، تصادم، آتش سوزي، ترك كشتي آدم به دريا و غيره.
 بقا در دريا.

هواشناسي و ابزارهاي هواشناسي.
-  بارچيني در كشتي و ابزارهاي مورد استفاده در آن.

هشتم
274عنوان: حمل ونقل دريايي، بيمه هاي دريايي

كنترل دريانوردي و كشتيراني توسط دولت ها. 
كشتي ها در سيستم حمل ونقل دريايي.

كاپيتان و خدمه كشتي.
حمل ونقل دريايي و اينكوترمز 2000.

عبور و مرور ايمن در دريا.
تصادفات دريايي و مسئوليت جبران خسارت.
.)P&I Club( انجمن هاي حمايت و غرامت

نقش كارگزاران در حمل ونقل بين المللي و دريايي.
نجات در دريا. 

بيمه هاي دريايي. 
-   بارنامه.

نهم
عنوان: حقوق و قوانين تجارت دريايي، 

اقتصاد دريايي
269

يدك كردن.
.)Limitation of Liability( محدوديت مسئوليت

 آلودگي نفتي.
 فرمانده كشتي و دريانوردان.

 مسافرين كشتي.
.)Pilot age( راهنمايي كشتي

 بنادر و اسكله ها.
 هزينه هاي عمليات و حمل ونقل دريايي.

 كاالها )بارها(.
 اسناد حمل كاال و مسافر در حمل ونقل دريايي.

 نرخ حمل دريايي و رابطه آن با تقاضا.
-    كشتيراني جمهوري اسالمي ايران و كشتيراني نفتكش.

دهم
يازدهم

عنوان: برابرنامه
فارسي- انگليسي

و
انگليسي– فارسي

673
657

ترجمان تمامي مدخل ها و سرشناسه ها )انگليسي – فارسي و فارسي به انگليسي( كه در مجموع30600 واژه 
را پوشش مي دهد.

دوازدهم
شرح نمايه ها.250عنوان: نمايه ها

سيزدهم
- معرفي بندرها در قالب بيان مشخصات اقليمي، نام و معرف هاي مرتبط براي 1500 بندر بزرگ.162عنوان:  بنادر دنيا

91شماره 24 /



سؤاالتی برای نپرسيدن!

رقابت در بازار خدمات بندری و تأثير مثبت اين محرک بر توسعه پايدار بنادر

وحيد نظيف كار، علی عليزاده كياشی، داريوش نظري

در بسـیارى از کشـورها بخش خصوصى به عنوان موتور محرکه فرایند توسـعه به کار گرفته مى شـود. به نظر مى رسـد 
آنچه در کشـور ما اتفاق مى افتد تبدیل انحصار دولتى به انحصار بخش خصوصى اسـت. در این میان توسـعه دریا محور 
که سال هاسـت به فراموشـى گذاشته شده مسـتلزم ایجاد بخش خصوصى است که چابک و سـریع بتواند نبض بازار را 
در دسـت گیرد و پا را حتى از مرزهاى کشـور فراتر نهاده و در بنادر دیگر جهان نیز فعالیت کند. اثبات این موضوع که 
"رقابت باعث کارکشتگى و کارآمدتر شدن بنگاه هاى بندرى مى شود و تنوع و کیفیت در خدمات و تعرفه هاى مناسب تر 
را دربر خواهد داشـت". در نگاه اول بسـیار ساده به نظر مى رسد اما در این میان برخى ها بر این عقیده هستند که ایجاد 
رقابت بین بنگاه هاى بندرى داخل کشور، ضعف آنها در مقابل اپراتورهاى بنادر رقیب را دربر خواهد داشت! نویسندگان 
این مقاله اما بر این عقیده هستند که بدون تمرین و در قالب رقابت سال هاى سال باید سرگرم بازار داخل کشور باشیم 

و در بازار خدمات بندرى به آنچه هستیم بسنده کنیم.

مقاله
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ــش هايی می پردازيم كه  ــن مقاله به طرح پرس در اي
ــخ به آنها ما را در تشخيص اينكه بنادر از لحاظ  پاس
ــاختار بازار، گرفتار نوعی عدم كارآمدی شده اند،  س
ــا اين فرض مطرح  ــش ها ب كمك می كند. اين پرس
ــاس يك صنعت  می گردد كه قبول كنيم پايه و اس
ــعه پايدار در اين  كارآمد و اقتصادی در بنادر و توس
ــكوفايی بخش خصوصی و مشاركت هر  بخش به ش
چه بيشتر آن در فعاليت های بندری وابسته است. 

ــت كه به داليل  ــوری اس به طور طبيعی ايران كش
مختلفی گرفتار اقتصاد كاماًل دولتی است. هر چند 
كه در سال های اخير ندای خصوصی  سازی به گوش 
می رسد، اما آنچه اتفاق می افتد اين است، بازاری كه 
ــاری در اختيار دولت بوده  ــون به صورت انحص تاكن
ــه بخش خصوصی واگذار  ــون به همان صورت ب اكن
ــتريان در  می گردد. اين موضوع می تواند منافع مش
ــات و كيفيت  ــتر در خدم بهره برداری از تنوع بيش
ــب در مقابل قيمت عادالنه را تحت شعاع قرار  مناس

دهد. 
ــب در فرايند خصوصی سازی  هر نوع تصميم نامناس
ــبی را بر  ــای بندری می تواند تأثير نامناس فعاليت ه
ــه جمعيت يك  ــه بگذارد چرا ك ــار جامع تمام اقش
كشور، شامل صادركننده، واردكننده، توليدكننده و 
مصرف كننده نهايی، به طور مستقيم يا غيرمستقيم 
به عنوان مشتری بندر محسوب می گردند. بنابراين 
ــادر ناكارآمد، هزينه  ــت كه بن ــوان انتظار داش می ت
ــت خدمات  ــش قيم ــا افزاي ــود را ب ــدی خ ناكارآم
ــن ناكارآمدی را تحت  ــتيك جبران كرده و اي لجس
عنوان تعرفه های بندری در صورت حساب مشتريان 
اضافه كنند. در حقيقت مشتريان نهايی كه در كشور 

ــر می برند اين قيمت  به س
را خواهند پرداخت.  

اگر اين نگاه را در سطحی 
ــای  ــرای كااله ــی ب جهان
ــی در نظر بگيريم  صادرات
ــيم  ــه اين نتيجه می رس ب
ــدی بنادر يك  كه ناكارآم
كشور می تواند باعث ضايع 
ــدن مزيت صادراتی آن  ش
سراسر  وقتی  شود.  كشور 
ــوری  ــره تأمين كش زنجي
رنج  ــدی  ناكارآم ــن  اي از 
ــای  ــهم هزينه ه ــرد س بب
ــده در لجستيك  صرف ش
كاالهای صادراتی افزايش 
ــوی كه در  می يابد به نح
ــادرات به  ــت بازار ص نهاي
ــورهای ديگر از  ــع كش نف

دست می رود.
ــن داليل فرايند  بخش به همي در  خصوصی سازی 

ــتيك و به ويژه خصوصی سازی در بنادر توجه  لجس
ــور را می طلبد. هر نوع اشتباه  خاص مسئولين كش
در اين تصميمات باعث مي شود، اين بخش گرفتار 

ناكارآمدی گردد. 
ــادر واگذاری  ــدی در بن ــق ناكارآم ــی از مصادي يك
ــت كه  ــای بندری به بنگاه های خاص اس فعاليت ه
خود جانشين بخش دولتی شده و با همان ساختار 
ــش خصوصی به فعاليت  ــاری اما در قالب بخ انحص
ــن حالت آنچه می تواند باعث  ادامه می دهند. در اي
ــی الزم را به  ــود و پويايی و كارآي ــح بازار ش تصحي
بازار اين گونه خدمات تزريق كند، چيزی جز رقابت 
ــور در سال های  ــازوكار بازار كش نيست چرا كه س
گذشته روش هايی از قبيل حمايت و يارانه دولت را 
تجربه كرده است. البته ايجاد رقابت در بازار مستلزم 
شرايط خاصی است. در ايجاد رقابت، اندازه بازار به 
خصوص در بخش خدمات بندری، بسيار مهم است 
ــرمايه گذاری های  چرا كه فعاليت در اين بخش، س
ــدازه كافی  ــد و اگر بازار به ان ــنگينی را می طلب س
ــرمايه گذاری عظيم  ــه نوعی اين س ــد ب بزرگ نباش
فقط برای يك بنگاه توجيه اقتصادی خواهد داشت. 
ــزرگ را در نظر بگيريد  ــگاه ب برای مثال يك فروش
ــاده و كم جمعيت فعاليت  ــه در منطقه ای دور افت ك
ــد. در اين حالت فضا برای رقابت و فعاليت در  ميكن
ــابه وجود نخواهد داشت. همين موضوع  بخش مش
در بنادر نيز صدق می كند. البته به نظر می رسد كه 
ــرايط خاص و انجام برخی  ــت بتواند با ايجاد ش دول
ــت بيش از يك  ــرمايه گذاريها، راه را برای فعالي س

بنگاه در زمينه های خاص هموار كند.

ــش و پاسخ هايی كه در پی می آيد به ما كمك  پرس
ــيم كه  می كند كه در مرحله اول به اين درك برس
آيا در فرايند خصوصی سازی گرفتار بازار انحصاری 
ــته ايم با معرفی تعدادی چند از  ــده ايم يا توانس ش
ــدری پويايی و رقابت  برترين بنگاه های خدمات بن
ــه آن عالوه بر  ــه وجود آوريم كه نتيج خاصی را ب
ــود از امكانات  ــث می ش ــتر خدمات باع ــوع بيش تن
ــده و با نگاه به مديريت  ــتفاده بهينه ش موجود اس
هزينه ها، تعرفه های كمتری از مشتريان بندر گرفته 
شود. به هر حال اگر بازار بندر به شرايط انحصاری 
ــگاه كه با يكديگر تبانی دارند  يا به فعاليت چند بن
گرفتار شده باشد، بخش خصوصی می تواند از رانت 
ــتفاده كرده و از قدرت  اقتصادی به وجود آمده اس
انحصاری خود برای افزايش اين رانت استفاده كند. 
ــطح  رانت می تواند با افزايش قيمت ها يا كاهش س
كيفيت خدمات يا كاهش تنوع خدمات به حداكثر 
ــد. اين موضوع می تواند به بخش های مختلف  برس

اقتصاد كشور ضربه بزند.

آیا در بندر براى ارائـه خدمات بندرى رقابت 
وجود دارد؟

معرفي سازوكار رقابت در بازار باعث رشد، شكوفايي 
و نوآوري بخش خصوصي فعال در بازار خواهد شد و 
از طرفي هر كدام از رقبا را بر آن خواهد داشت تا با 
مديريت هزينه ها به صورت كارآمدتري عمل كنند. 
ــه اين نوع عملكرد قيمت های پايين تر و تنوع  نتيج
ــتر )قدرت انتخاب( براي مشتريان خواهد بود.  بيش
ــت  در نبود رقابت در يك بندر، مي توان انتظار داش
ــرايط سوء استفاده  كه بخش خصوصي بتواند از ش
ــط قدرت خود در حوزه هاي عملياتي  كرده و با بس
ــاي نظارتي بخش دولتي  ــي حتي واحده و اطالعات
ــوري كه واحدهای  ــر قرار دهد، به ط را تحت تأثي
نظارتی بعد از چندی، قرباني بخش خصوصي شوند 
و ميدان را به اين قدرت انحصاری واگذار كنند. اين 

موضوع ما را به پرسش بعدي راهنمايي مي كند.
آیا مشتري هاي بندر می توانند بندر دیگري را 

به عنوان بندر جایگزین انتخاب کنند؟
ــش اول  ــده در پرس ــرايط نامطلوب گفته ش اگر ش
ــعي و تالش خود  ــتريان بندر س ــه وجود آيد مش ب
ــدر جديد به  ــتفاده از خدمات يك بن ــراي اس را ب
ــه اگر چنين بندري وجود  كار خواهند گرفت. البت
ــد و در صورت وجود از لحاظ سهولت،  ــته باش داش
ــت كم در سطح بندر اوليه  هزينه و زمان بتواند دس
ــد. در غير اين صورت مشتري به جز بندر اول  باش
ــت و اجباراً بايد با  ــه انتخابي نخواهد داش هيچ گون
ــتر و حتي دريافت كيفيت  پرداخت هزينه هاي بيش
ــه دريافت خدمات  ــبتا ً پايين، تنها گزين و تنوع نس
ــت ندهد. در چنين شرايطی بنگاه بندری  را از دس
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ــبی در بندر  كه دارای قدرت انحصاری مطلق يا نس
است انگيزه ای برای افزايش كيفيت و تنوع خدمات 
ــت دادن  ــت چرا كه ترس از دس خود نخواهد داش
ــود بندر رقيب را احساس نمی كند.  بازار خود، به س
ــطح بااليی تعيين  ــت قيمت نيز در س ــن حال در اي
ــد مشتريان بندر  ــود و همان طور كه گفته ش مي ش
ــادر اروپا  ــرار می دهد. برای مثال بن ــا ق را در تنگن
ــل ترس از رقبا  ــرار دارند كه به دلي ــرايطی ق در ش

نمی توانند به رانت خواری روی آورند.
ــگاه انحصاری در بندر  ــب ديدگاه يك بن بدين ترتي
ــه بازار  ــرس از ورود رقباي جديد ب ــا ت ــد ب مي توان

ــه از  چنان  ــود به طوري ك ــدودي تعديل ش تا ح
ــته و وضعيت خود  ــت برداش يكه تازي در بازار دس
ــتريان تعديل كند. در اين  را تا حدودی به نفع مش
ــت قانون گذار و واحد نظارت نيز كمتر تحريك  حال
ــت در بازار را به  ــود و تصميم به معرفی رقاب مي  ش
تأخير خواهد انداخت. پرسش سوم نشان دهنده اين 

موضوع خواهد بود.

آیا قانون گذار ورود بنگاه هاى جدید به بازار را 
آزاد می گذارد یا آن را تسهیل می کند؟

ــدري از آنجا كه  ــازار خدمات بن ــوالً  ورود به ب معم
ــادي در  ــرمايه گذاري زي ــتلزم س ــن صنعت مس اي
ــزات و بكارگيري  ــد تجهي ــكله و خري ــاخت اس س
ــيار گران بوده  ــت بس ــاني متخصص اس نيروي انس
ــود اما از طرفي اگر بنگاه  ــختی انجام می ش و به س
ــود  ــرايط بازار س يا بنگاه های موجود در بازار از ش
ــراي حضور بنگاه های  ــب كنند انگيزه ب زيادي كس
ــديد رقابت در  جديد و معرفي رقابت در بازار يا تش
ــود. در اين ميان اما تنها  ــيار قوي خواهد ب بازار بس
ــرمايه گذاري  مانع ورود اپراتورهاي جديد ميزان س
نيست، بلكه موانع قانوني و حاكميتي بسيار مهم تر 
است. به عبارتي اگر قانون گذار فقط بخواهد از يك 
ــدري حمايت كند در اين صورت  يا چند اپراتور بن
ــور جديد به بازار  ــر روش ممكن از ورود اپرات به ه
ــدن اوضاع  جلوگيري خواهد كرد و اين در بدتر ش
ــدگان نهايي  ــراي خدمت گيرندگان و مصرف كنن ب
كاالهايي كه از اين زنجيره تأمين مي گذرند ، تأثير 

ــي البته نوع خدمات  ــت. از طرف منفی خواهد داش
ارائه شده توسط بخش خصوصي نيز بسيار اهميت 

دارد كه در پرسش بعدی آمده است.

آیـا بنگاه هـاي خدمـات بندري تنهـا بخش 
کوچکـی از خدمات کلی را ارائه می دهند و به 
همین نسـبت هزینه هاي دریافتی آنها بخش 

کوچکی را دربر می گیرد؟ 
ــرايط را داشته باشد،  در صورتي كه بنگاهی اين ش
ــا كه افزايش تعرفه هاي دريافتي تأثير زيادي  از آنج
ــتريان بندري نخواهد  در جمع هزينه هاي كلي مش

ــت، اين نوع شركت ها در نبود رقابت مي توانند  داش
ــتريان دريافت كنند و بر  ــتري را از مش قيمت بيش
ــا در صورتی كه  ــادي خود بيافزايند. ام رانت اقتص
ــركت مربوطه در افزايش  شرايط اين طور نباشد ش
تعرفه هاي خود تمايل كمتري نشان خواهد داد چرا 
ــيت بيشتري در  كه اين افزايش باعث ايجاد حساس

مشتريان خواهد شد. 
به هر حال هر يك از موارد باال به همراه برخی از داليل 
ــود كه كشتيرانی ها و فورواردرها به  ديگر باعث مي  ش
عرصه بندر داری و خدمات بندری پا بگذارند كه اين 

موضوع در پرسش بعدی مطرح شده است.

آیا بندر، حاصل سـرمایه گذاري شـرکت هاي 
کشـتیرانی/ فورواردرها یـا صادرکنندگان و 

صاحبان کاالها است؟ 
ــوان به چند  ــادر را مي ت ــتريان بن ــه طور كل مش ب
ــا و صاحبان كاال  ــتيراني ها، فورواردره ــته كش دس
)وارد كننده/ صادركننده( تقسيم كرد. در ميان اين 
گروه ها، كشتيراني ها و فورواردها به عنوان مشتريان 
ــي برخوردارند و  ــي خوب ــدري از قدرت چانه زن بن
ــرايط و  ــته و ش ــد با بندر به مذاكره نشس مي توانن
ــانند.  ــي بنش ــود را تا حد زيادي به كرس حرف خ
ــدرت برخوردار  ــان كاال چندان از اين ق ــا صاحب ام
ــتند. به همين منظور شركت هاي كشتيراني و  نيس
فورواردرها با انتخاب "استراتژی همگرايي عمودي" 
ــن در نظر گرفتن اهداف ديگري از جمله  و همچني
كنترل بيشتر زنجيره تأمين اقدام به سرمايه گذاري 

در بنادر كرده و در نقش اپراتور بندر عمل می كنند. 
ــن بنادری  ــی كه از چني ــازار نهايی كاالهاي ــر ب اگ
ــبيه به آن  ــد به صورت رقابتی يا حتی ش می گذرن
ــد، هيچ عملكرد مثبتی برای مشتريان نهايی  نباش
ــور قابل تصور نخواهد بود و رانت زيادی به  در كش

اين افراد تحميل خواهد شد.

آیا پسکرانه بندر بازاري رقابتی است یا اینکه 
این بازار نیز گرفتار شـرایطی اسـت که رانت 
اقتصادي را براي بنگاه هاي آن به دنبال دارد؟ 
اگر كاالهايي كه از حلقه لجستيك بنادري كه حاصل 
استراتژي همگرايي عمودي هستند بگذرند و در يك 
بازار غيررقابتي به فروش برسد )مشتريان بازار، قدرت 
ــته باشند(،  انتخاب از بين بنگاه هاي مختلف را نداش
ــه هزينه هاي رانت  ــتند ك ــتريان نهايي هس اين مش
اقتصادي را خواهند پرداخت. اما در صورتي كه شرايط 
ــد و رقابت در جامعه وجود داشته باشد  چنين نباش
ــال بهره برداري از رانت اقتصادي براي صاحبان  احتم
ــت. در  اين چنين بنگاه هايي كمتر وجود خواهد داش
چنين جوامعی اين زنجيره های تأمين هستند كه با 
يكديگر رقابت دارند و صاحبان زنجيره های قوی تر با 
افزايش قدرت چانه زنی خود در مقابل بنادر از مزايای 
ــد. به  خدماتی و قيمتی بهتری برخوردار خواهند ش
طوری كه اين موضوع احتمال بهره برداری بنگاه های 

بندری از رانت اقتصادی را كمتر می كند.

نتیجه گیرى
اگر به درستي پاسخ سؤاالت مطرح شده داده شود، 
مي توانيم به راحتي دريابيم كه آيا شرايط يك بندر 
ــتفاده از  ــورت رقابتي بوده يا اينكه امكان اس به ص

رانت اقتصادي براي بنگاه هاي فعال وجود دارد.
ــودن يا انحصاری  ــوان موضوع رقابتی ب ــه می ت البت
ــه  ب ــاخصی  ش از  ــتفاده  اس ــا  ب را  ــازار  ب ــودن  ب
 Her�ndahl-Hirschman Index ــام  ن
ــه از طرح آن خودداری  ــري عددي كرد ك اندازه گي

كرده ايم.  
به هر حال اگر برآيند پاسخ به كليه سؤاالت مطرح 
ــيم كه  ــت آوريم و به اين نتيجه برس ــده را بدس ش
ــم امكان بهره برداری  در بازاری كه مطالعه می كني
ــود دارد، چگونه می توان اين  از رانت اقتصادي وج
ــاند؟ پاسخ به اين سؤال ما را  رانت را به حداقل رس
در واگذاری فعاليت ها به بخش خصوصی به طوری 
ــه وجود آيد  ــازار بندري ب ــه تعادلي در رقابت ب ك
كمك خواهد كرد. به اين ترتيب در كنار يك واحد 
ــت كه كيفيت  ــی كارآمد می توان انتظار داش نظارت
ــات، تنوع خدمات و تعرفه ارائه خدمات بهبود  خدم

داشته باشد. ■
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سرمايه گذاران، ارزش آفرينان بنادر

بنادر نقش مهمى در رشـد اقتصادى کشورها 
دارنـد و تکلیف ماسـت تا بسـترهاى الزم را 
براى دسـتیابى به این رشـد اقتصادى فراهم 

آوریم و شاهد شکوفایى جامعه باشیم.
معاون بندری سازمان بنادرودريانوردی، ارديبهشت 
ماه امسال با حضور در جمع سرمايه گذاران مجتمع 
ــان مطلب فوق، از  ــهيد رجايی ضمن بي بندری ش
نزديك به بررسی مسايل و مشكالت آنان پرداخت 
ــادر و دريانوردی،  ــازمان بن و افزود: در مجموعه س
ــراد متعالی و  ــرمايه گذاران به عنوان اف ــگاه به س ن
ــور است و هيچ گونه نگاه ارباب  مؤثر در اقتصاد كش
ــرمايه گذار نمی شود و آنان را شريك  و رعيتی به س

و دوست خود می دانيم.
ــر توجه ويژه  ــاطعی با تاكيد ب ــدس عليرضا س مهن
سازمان بنادر به حضور سرمايه گذاران در بخش های 
ــال حاضر با اقداماتی  ــف بندری، گفت: در ح مختل
ــازنده ميان مديران و  كه انجام گرفته و با تعامل س
ــرمايه گذاران، بسترهای الزم برای حضور هر چه  س
ــطح تمام بنادر كشور  ــرمايه گذاران در س قوی تر س

فراهم شده است. 
ــت ارزيابی كرد  ــرمايه گذاری ها را مثب ــد س وی رون
ــزود: طبق برنامه  ــكالت، اف ــاره به برخی مش و با اش
ــزان جذب  ــعه اقتصادی-اجتماعی مي ــارم توس چه
ــرمايه گذاری در بنادر بايد به 400ميليارد تومان  س
ــزار و 200  ــش از يك ه ــا تاكنون بي ــيد، ام می رس

ميليارد تومان سرمايه گذاری جذب شده است.
ــرمايه گذاران  ــه افزود: س ــاطعی در ادام عليرضا س
ــوند  ــوب می ش ــه ارزش آفرين بنادر محس مجموع
ــر،  ــازمان تالش می كند تا با همكاری اين قش و س
فضای مناسب برای توسعه سرمايه گذاری در بنادر 

را فراهم نمايد.
ــازمان  وی اضافه كرد: طبق مصوبه هيئت عامل س
ــركت هايی كه در منطقه 200  بنادرودريانوردی ش
ــكالتی كه  ــاری فعاليت می كنند به دليل مش هكت
ــته با آنها مواجه شده اند، در سال جاری  سال گذش
ــان با نرخ پايين تری تمديد خواهد شد و  قراردادش

جريمه تأخير آنها نيز تعديل می گردد. 
ــاطعی اجرايی شدن قانون مناطق ويژه اقتصادی  س
در بندر شهيد رجايی را در توسعه سرمايه گذاری ها 
ــتر  ــرد و بر لزوم تعامل هر چه بيش ــر عنوان ك مؤث
ــد ورزيد و  ــرمايه گذاران تأكي ــران بندری و س مدي
ــگاه اينترنتی مخاطبان  ــاس پاي گفت: بر همين اس
ــازمان بنادر راه اندازی شده است كه برای تقويت  س
ــدری و دريايی به خصوص  ــاط ميان جامعه بن ارتب
سرمايه گذاران با مديران بنادر می تواند مؤثر باشد. 
ساطعی خاطرنشان كرد: سرمايه گذاران می توانند با 
مراجعه به اين پايگاه و ارائه انتقادات و پيشنهادات، 
ــعه بخش حمل ونقل دريايی،  در جهت رشد و توس

نقش مهمی را ايفا نمايند. 
ــاره كرد و  ــازمان بنادر اش ــه تغيير رويكرد س وی ب

ــه و بارگيری كاال  ــی كاركرد بندر تخلي گفت: زمان
ــل جديد، خدمات ارزش افزوده  بود اما در بنادر نس
ارائه می شود كه اميدواريم در سال جاری بتوانيم با 

قدرت بيشتری به اين سمت حركت كنيم.
ــارداری پايدار  ــی از انب ــاطعی گفت: درآمد ناش س
ــم كردن  ــم ضمن فراه ــد تالش كني ــت و باي نيس
زمينه های سرمايه گذاری برای ايجاد ارزش افزوده، 

موجبات ارتقای بنادر را فراهم آوريم. 
ــول اقتصادی  ــرد: دولت در طرح تح ــه ك وی اضاف
شرايطی را پيش بينی كرده است كه طی آن گمرك 
بايد تسهيالتی فراهم كند تا كاال در كمترين زمان 
ــود به جای  ــود و اين موجب می ش از بندر خارج ش
ــرمايه گذار برای  تمركز بر هزينه های انبارداری، س

ارتقاء و تنوع خدمات فعاليت كند.
ــركل بنادرودريانوردی  ــت، مدي در ادامه اين نشس
هرمزگان با اشاره به جايگاه ويژه سرمايه گذاران در 
ــالش می كند موانع بر  ــازمان بنادر ت بنادر گفت: س
ــرمايه گذاران بخش خصوصی را برطرف  ــر راه س س
ــوارد قوانين اجازه نمی دهد،  كند اما در برخی از م
ــرمايه گذران  كه در اين ميان هم فكری مديران با س

برای حل معضالت ضروری است. 
محمدرضا اشكريز با اشاره به حضور پرقدرت بخش 
ــهيد رجايی ابراز اميدواری كرد  خصوصی در بندر ش
اين بخش بتواند مديريت اين بندر را برعهده بگيرد. 
ــد  ــرر ش ــی مق ــت صميم ــن نشس اي ــان  پاي در 
ــا بندر، گمرك  ــه منظور تعامل ب ــرمايه گذاران ب س
ــاتی را  ــازمان های مرتبط هر 6 ماه يكبار جلس و س

برگزار كنند. ■

گزارش

عليرضا ساطعی: 
ب�ا اقداماتی كه انج�ام گرفته و 
با تعامل س�ازنده مي�ان مديران 
بس�ترهای  س�رمايه گذاران  و 
الزم ب�رای حضور هر چه قوی تر 
بنادر  س�طح  در  سرمايه گذاران 

كشور فراهم شده است. 

معاون بندري سازمان بنادر و دريانوردي در جمع سرمايه گذاران
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در جستجوی توجيه اقتصادی 
افسانه بها

امـروزه، صنعـت حمل ونقل به طور عام و صنعت حمل ونقل دریایى به طور خاص، از اهمیت بسـزایى در جهان برخوردار اسـت. صنعت حمل ونقل 
دریایى به واسطه ارزانى، تنوع و توانایی حجم بسیار باالي حمل (به طور متوسط 50 هزار تن) استفاده از منابع طبیعى نظیر رودخانه ها و دریاها، 

نقش قابل توجهى در توسعه اقتصادى دارد.
حمل ونقل دریایى از ارزان ترین و هوایى از گران ترین نوع حمل ونقل ها است. دالیل آن را مى توان به اختصار در حجم باالى حمل کاال، مصرف کم 
و ارزانى سـوخت مصرفى جسـتجو کرد. براساس آمار، هزینه حمل واحد در سیستم حمل ونقل دریایى ایران در حدود 31 درصد حمل ونقل ریلى 
و 19 درصد حمل ونقل جاده اى اسـت. همچنین هزینه احداث خطوط کشـتیرانى نیز بسـیار کمتر از هزینه احداث خطوط جاده اى و ریلى اسـت. 

بنابراین ارتباط با آب هاى آزاد جهان و بهره برداري از منابع طبیعى از مواهبى است که باید به طور شایسته از آن ها استفاده شود.

واكاوي مزايا و محاسن حمل و نقل دريايي
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ــتی های جديد و  ــرفت تكنولوژی ساخت كش پيش
افزايش سرعت كشتی ها از حدود 12 گره به حدود 
ــات تخليه و  ــرفت تأسيس ــره دريايي و پيش 24 گ
ــش زمان تحويل كاال  ــری در بنادر باعث كاه بارگي
ــت، به طوری كه زمان حمل كاال از حدود  شده اس
ــت. آمار  ــك ماه به حدود 18 روز تقليل يافته اس ي
ــتانداردهای باالی  ــا توجه به اس ــوادث دريايی ب ح
ــتی ها و تجهيزات و نظارت شركت های  ساخت كش
ــك در خطوط  ــدم ترافي ــه اي و نيز ع ــزرگ بيم ب
ــر از حوادث  ــيار پايين ت ــتيرانی بين المللی بس كش
ــت. بنابراين ايمنی حمل كاال  جاده ای و هوايی اس

و مسافر در دريا مطلوب می باشد.
در شرايط عادی و در زمان صلح، مسائل مهمی كه 
ــود، براساس  در فعاليت های اقتصادی مطرح می ش
ــتغال زايی و ايجاد  ــه اقتصادی، اش محورهای صرف
ــت. در برخی  ــای مرتبط اس ــع و تكنولوژی ه صناي
ــی و منطقه ای نيز  ــز مالحظات سياس ــا ني زمينه ه
تأثيرگذار است. به طور كلی هر خط كشتيرانی كه 
ــر اول به صرفه اقتصادی  ــود در نظ راه اندازی مي ش
فكر می كند. براي دسترسی به اين صرفه اقتصادی، 
الزامی به حمل كاالهای داخلی ندارد و به بازارهاي 
ــر می كند. برخی از  ــه اي و بين المللي نيز فك منطق
كشورهای جهان بدون خطوط كشتيرانی هستند و 
در صورتی كه خطوطي، جزو خطوط ملی باشند و از 
شركت های دولتی به حساب آيند، به نظر می رسد 
ــادی، اهداف ديگری  ــالوه بر مالحظات اقتص كه ع
ــی، جغرافيايی و  ــی، فرهنگ چون مالحظات سياس

امنيتی نيز بايد مد نظر قرار گيرد.

1) صرفه اقتصادى
حمل ونقل دريايی مانند صنايع ديگر از لحاظ صرفه 
ــت. كشورمان دو ناوگان  اقتصادی حائز اهميت اس
ــركت ملی  بزرگ حمل ونقل دريايی وجود دارد، ش
نفتكش كه در زمينه صادرات نفت فعاليت می كند 
ــالمی ايران، كه  ــتيرانی جمهوری اس و ديگری كش
ــتيرانی والفجر 8،  ــه خود )كش ــركت های تابع با ش
ــتيرانی ايران و هند، كشتيرانی دريای خزر( در  كش
زمينه واردات و صادرات كاال در حال فعاليت است. 
ــتيراني خصوصی  ــركت های كش در اين ارتباط ش
ــتيرانی بنياد و  ديگری نيز وجود دارند از قبيل كش

آريا ايران مارين سرويس.

2) ایجاد صنایع و تکنولوژى هاى مرتبط
همان گونه كه در بحث مالحظات اقتصادی مالحظه 
ــد، وجود ناوگان حمل ونقل دريايی به تنهايی از  ش
ــت. بنابراين توجيه  لحاظ اقتصادی توجيه پذير نيس
ــع مرتبط  ــت را بايد در صناي ــادی اين صنع اقتص
ــن بخش را  ــط در اي ــرد. صنايع مرتب ــتجو ك جس

می توان به صورت زير دسته بندی كرد:
 صنعت ساخت كشتی.
 صنعت تعمير كشتی.
 صنعت اوراق كشتی.

 صنعت ساخت تجهيزات كشتی.
 صنايع مرتبط ديگر.

 صنعت تأمين نيازمندی ها و مايحتاج كشتی.
ــرار می گيرند و  ــورد تحليل ق ــر موارد باال م در زي
ــل دريايی ارزيابی  ــاط آن ها با صنعت حمل ونق ارتب

خواهد شد.

صنعت ساخت کشتى
ــه وظايف انتقال  ــت كه كلي اصوالً مبنا بر اين نيس
ــه عهده  ــتی ب ــاخت كش ــت س ــوژی و صنع تكنول
ــه  ــود، بلك ــرار داده ش ــتيرانی ق ــركت های كش ش
ــوع فعاليت اين  ــل ن ــه به دلي ــت ك منظور آن اس
ــاخت و تعمير خارج از  ــا كارخانه ها س ــركت ها ب ش
ــك به انتقال اين  ــور، جهت گيری آن ها در كم كش

تكنولوژی ها بسيار مؤثر خواهد بود.
با توجه به اينكه صنعت حمل ونقل دريايی از لحاظ 
اقتصادی و اشتغال زايی به تنهايی به هيچ وجه قابل 
توجيه نيست، بنابراين ضرورت ايجاد صنايع مرتبط 
ــتغال زايی و هم از  ــم از لحاظ اقتصادی و اش كه ه
لحاظ مالحظات سياسی و امنيتی از اهميت بسزايی 
برخوردارند، احساس می شود. داشتن ناوگان بزرگ 
ــبي فرسوده تجاری، ضرورت ساخت و  و به طور نس
ــرح می كند، در غير  ــتی را در داخل مط تعمير كش
ــتر به خارج از  ــتگی بيش اين صورت عاملی بر وابس
ــد. در اين تحليل فرض بر تأمين  ــور خواهد ش كش
نيازمندی های ناوگان داخلی گذاشته شده است در 
ــت، امكان دريافت  ــعه اين صنع صورتی كه با توس

سفارش  از كشورهای خارجی بخصوص كشورهای 
منطقه نيز فراهم است.

ــران و وجود  ــروی كار در اي ــه ارزانی ني ــا توجه ب ب
ــاخت ورق دريايی، رنگ  ــع جانبی از قبيل س صناي
ــپ و... و از  ــر پم ــر نظي ــزات ديگ ــی و تجهي درياي
ــيار باالی اين صنعت  ــتغال زايی بس همه مهم تر اش
ــدود 5000  ــازی در ح ــای كشتی س )در كارخانه ه
ــوند(، ايجاد اين  ــغول كار می ش تا 10000 نفر مش
ــت به طوري  ــت از توجيه بااليی برخوردار اس صنع
ــرمايه گذاری های كالنی در اين بخش صورت  كه س
گرفته، ولی متأسفانه تاكنون نتيجه خوبي را نشان 

نداده است.

صنعت تعمیر کشتى
ــاوگان حمل ونقل دريايی لزوم در اختيار  با وجود ن
ــيار ضروری  ــتن صنعت تعمير و نگهداری بس داش
ــت و اين نياز با فرسوده تر شدن كشتي ها بيشتر  اس
احساس می شود. با توجه به اينكه كشتی ها به طور 
ــال نياز به تعميرات دوره ای  متوسط هر 2/5-3 س
ــال به طور متوسط 62  پيدا می كند بنابراين در س
ــور نياز به  ــتی از ناوگان حمل ونقل كش فروند كش
ــن نكته كه اين تعداد  ــرات دوره ای دارد، با اي تعمي
ــناورهای خدماتی، تداركاتی و  ــتی جدای از ش كش
ــتند. بنابراين زمينه ايجاد و توسعه اين  نظامی هس
ــيار ضروری به  ــت با اتكا به ناوگان داخلی بس صنع
ــه در حال حاضر  ــت ك ــد. قابل ذكر اس نظر می رس
تعميرات زيرآبی كشتی های ناوگان نفتكش با توجه 
ــور امكان پذير  به ظرفيت باالی آن ها در داخل كش
ــه تعميرات  ــت كه هم ــت، اين بدان معنا نيس نيس
ــور امكان پذير نباشد، بلكه فقط  آن ها در داخل كش
ــت كه در حدود 20 درصد  تعميرات زيرآبی آن اس
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از كل كشتي را شامل می شود و 80 درصد بقيه در 
داخل كشور، امكان تعمير آن وجود دارد.

ــتی به طور متوسط در هر  هزينه تعميرات يك كش
ــود. بنابراين  ــك ميليون دالر برآورد می ش دوره، ي
ــال رقمی بالغ  ــه كل تعميرات دوره ای در س هزين
ــه در حدود 60  ــد ك بر 62 ميليون دالر خواهد ش
ــات فعلی تعمير در داخل  ــون دالر آن با امكان ميلي

كشور می تواند جذب داخلي شود.
ــر راه صنايع تعميراتی موجود  ــكالتی كه بر س مش
ــر  ــوارد زي ــه م ــوان ب ــود دارد را می ت ــور وج كش

دسته بندی كرد:
ــتی های باالتر  - نبود امكانات از آب گيری برای كش

از 70000 تن.
ــك،  ــرق، مكاني ــی ب ــای تخصص ــود كارگاه ه - نب

الكترونيك، تأسيسات و... .
ــتی ها نسبت به  - طوالنی تر بودن زمان تحويل كش

كارخانجات خارجی.
ــاالی اين  ــتغال زايی ب ــوددهی و اش ــا توجه به س ب
صنعت، وجود آن در كنار ناوگان حمل ونقل دريايی 

ضروری به نظر می رسد.

صنعت (اسکراپ) اوراق کشتى
ــتی يكی از صنايعی است كه با توجه به  اوراق كش
ــورهای منطقه نظير  تكنولوژی پايين آن برای كش
هند و پاكستان، درآمد زيادی را در برداشته است. 
ــمت های مختلف شناور اوراق  در اين صنعت از قس
ــاخت و تعمير استفاده  ــده می توان در بخش س ش

نمود.

ــد كه در سال در حدود  در بخش های قبل گفته ش
ــي از رده خارج  ــتي هاي ناوگان مل 7 فروند از كش
ــكراپ(  ــداد وارد صنعت )اس ــوند كه اين تع می ش
ــوند. بنابراين زمينه فعاليت اين  اوراق كشتی می ش
ــت. عالوه بر  صنعت از منابع داخلی امكان پذير اس
ــناورهای خدماتی و تداركاتی  اين تعداد كشتی ش
ــاليانه از رده  زيادی نيز در داخل وجود دارند كه س
ــد. اهميت اين صنعت را می توان  خارج خواهند ش

در موارد زير دسته بندی كرد:
- استفاده از تكنولوژی بسيار ساده و انعطاف پذير.

- ارزش افزوده باال.
- سرمايه گذاری بسيار پايين.

ــتغال زايی مناسب بخصوص در مناطق محروم  - اش
جنوب كشور.

اگر قيمت هر كشتی اسقاطي را در حدود 5 ميليون 
ــتی اسقاطی  دالر در نظر بگيريم، قيمت كل 7 كش
ــود، در عوض با  ــادل 35 ميليون دالر خواهد ب مع
ــتفاده از قطعات مختلف  اقساط اين كشتی ها و اس
آن ساليانه در حدود 27 ميليون دالر ارزش افزوده 
ــتی های بسيار  ــت خواهد آمد. با توجه به كش بدس
ــارس تردد می كنند،  ــادی كه در منطقه خليج ف زي
اين صنعت می تواند از بازار جهانی خوبی برخوردار 
باشد. از طرف ديگر برای اسكراپ كشتی های بسيار 
بزرگ نيز نياز به تجهيزات پيچيده نيست و می توان 

اين كشتي ها را در ساحل دريا اوراق كرد.

صنعت ساخت تجهیزات کشتى
ــازه های  ــازی و س ــت كشتی س ــك صنع ــدون ش ب

ــوب  ــی در جهان به عنوان صنعت مادر محس درياي
ــوند. بنابراين صنايع جانبی بسياری در كنار  می ش
ــر گرفتن اين  ــت دارند. با در نظ ــن صنعت فعالي اي
موضوع، تجهيزات مورد استفاده در كشتی از تنوع 
بسيار زيادی برخوردار است. تجهيزات عمده ای كه 
ــود عبارتند از: موتور،  ــتی ها استفاده می ش در كش
ــگ بخار، تجهيزات الكتريكی، تجهيزات  ژنراتور، دي
ــری، تجهيزات بارگيری و  مكانيكی، تجهيزات ناوب

تخليه و...
ــياری از تجهيزات و مونتاژ آن ها  امكان ساخت بس
ــركت های معتبر در داخل كشور  تحت ليسانس ش
ــده در  ــتفاده ش ــوالً تجهيزات اس ــود دارد. اص وج
ــا از قيمت  ــل دريايی بودن آن ه ــتی ها به دلي كش
ــابه آن كه در خشكی  ــيار باالتری نسبت به مش بس
استفاده می شود، برخوردار است. بنابراين از ارزش 
افزوده بسيار بااليی برخوردار می باشند. با توجه به 
نيروی كار ارزان در كشور، زمينه سرمايه گذاری در 
كشور بسيار مساعد است. هم اكنون نيز اقداماتی در 
زمينه ساخت موتورهای دريايی، سازه های دريايی 
سيستم های مكانيكی و... صورت پذيرفته است كه 

بايد به صورت جدی تری توسعه يابد.

صنایع مرتبط دیگر
ــازی و  ــد صنعت كشتی س ــاره ش همان گونه كه اش
ــوب  ــازه های دريايی به عنوان صنعت مادر محس س
می شوند، صنايع جانبی بسياری در كنار اين صنعت 
فعاليت دارند. از جمله اين صنايع می توان به صنايع 
ــی، الكترود دريايی،  ــد ورق دريايی، رنگ درياي تولي
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ــوخت دريايی و...  ــونده و روغن و س آندهای فدا ش
ــاره كرد كه بخش بزرگی از هزينه های ساخت،  اش

تعمير و يا كاربری كشتی ها مربوط به آن ها است.
در حال حاضر بسياری از اين اقالم به همت ناوگان 
ــور توليد  حمل ونقل و صنايع دريايي در داخل كش
می شوند و تعداد معدودی از اين اقالم كه از خارج 
ــت گذاری  ــوان با يك سياس ــوند را می ت وارد می ش

صحيح توليد كرد.
ــور ما در توليد فوالد از شهرت  به عنوان نمونه، كش
ــت. نقش صنعت كشتی سازی  خاصی برخوردار اس
ــابه در اين قسمت در ارزش افزوده ای  و صنايع مش
ــن معنا كه قيمت  ــت كه به وجود می آورد، بدي اس
ــا قيمت آن در حالتی كه  ــی به تنهايی ب ورق درياي
ــتی بكار رفته است، بسيار متفاوت  در بدنه يك كش
ــت. امروزه كشورهای پيشرفته با توجه به دانش  اس
ــرفته از اين زمينه  باالی فنی خود و تكنولوژی پيش
ــد و با خريد  ــتفاده می كنن ــادی به خوبی اس اقتص
ارزان مواد اوليه و تبديل آن به محصوالت صنعتی، 

سود سرشاری را نصيب خود مي كنند.

صنعت تأمین نیازمندى ها و مایحتاج کشتى
ــوخت، آذوقه،  در اين زمينه مواردی چون تأمين س
ــوينده و غيره مطرح می باشد.  مواد پاك كننده و ش
ــاليانه به طور متوسط در حدود  با توجه به اينكه س
ــود.  ــتی وارد خليج فارس می ش 10000 فروند كش

ــی تكنولوژی های مرتبط در نظر گرفته  انتقال برخ
می شود.

3. اشتغال زايی نمی تواند به عنوان هدف، در صنعت 
حمل ونقل دريايی مطرح باشد به دليل اينكه مقدار 
ــغل در كشور، چند  ــرمايه گذاری به ازاء ايجاد ش س
برابر متوسط آن در بخش های ديگر صنعتی است.

ــبی در  ــی می تواند ابزار مناس ــل درياي 4. حمل ونق
جهت كمك به ترانزيت كاال در ايران باشد.

5. گسترش و يا كاهش ظرفيت حمل ونقل دريايی 
بايستی با همه جانبه نگری مورد بررسی قرار گيرد. 
صرف صدور كاالی ايران توسط ناوگان ايرانی قابل 
ــاوگان آمريكا با همه  ــت به طوری كه ن قبول نيس
ــور  اقتدار خود، كمتر از 5 درصد حمل ونقل آن كش

را انجام می دهد.
ــد حمل ونقل، از  ــدن در عرصه های جدي 6. وارد ش
ــترش حمل ونقل كانتينری  ــافری و گس قبيل مس
ــد كه البته الزم است  می تواند از اهداف مهمی باش

به صورت كارشناسی مورد بررسی قرار گيرد.
7. توسعه صنايع جانبی در بخش حمل ونقل دريايی 
ــك برنامه مدون مورد طراحی و بازنگری  بصورت ي
ــاد ارزش افزوده در اين  ــرار گيرد تا از طريق ايج ق
ــروج ارز، فرآيند  ــری از خ ــالوه بر جلوگي بخش ع
ــطح گسترده ای  ــتغال در س ايجاد تكنولوژی و اش

برنامه ريزی شود. ■

ــود  ــتی س ــای اين تعداد كش ــن نيازمندی ه تأمي
ــور و به ويژه مناطق محروم  ــاری نصيب كش سرش

جنوب می كند.
ــتی های خارجی، بلكه ناوگان  هم اكنون نه تنها كش
ــود را از  ــز نيازمندی های خ ــورمان ني تجاری كش
ــنگاپور و دبی تأمين می كنند.  كشورهايی چون س
ــور  بخش عمده ای از هزينه های جاری ناوگان كش
ــد، نصيب اين  ــاره ش كه در بخش قبل به آن ها اش

كشورها مي شود.
ــين فجيره"  ــوان به "اميرنش ــه عنوان نمونه می ت ب
اشاره كرد كه يكی از اميرنشين های امارات متحده 
ــين پس از سنگاپور به  ــد. اين اميرنش عربی می باش
بزرگ ترين تأمين كننده سوخت كشتی ها در جهان 
تبديل شده است. هر سال در حدود 35 هزار فروند 
كشتی از تنگه هرمز عبور می كند كه اين اميرنشين 
در حدود 75 درصد سوخت آن ها را تأمين می كند 
ــاله در حدود يك ميليارد دالر  و از اين طريق هر س

در آمد، كسب می كند.

جمع بندى و نتیجه گیرى
ــت حمل ونقل  ــدف از ايجاد صنع ــن ه 1. اصلی تري

دريايی  بايد درآمدزايی آن باشد.
ــدف اول در صورتی كه حمل ونقل به  2. در كنار ه
ــد مالحظاتی چون امنيت ملی،  صورت دولتی باش
مصالح ملی، ايجاد صنايع جانبی و وابسته، كمك به 
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پيامدهاي بحران جهاني اقتصاد بر كشتيراني خاورميانه

مترجم: نوروز محمدخاني

با شروع بحران اقتصادي در آمريكا و سپس تسري آن 
به اروپا و ساير كشورها، تمامي بخش هاي اقتصادي، 
ــاط جهان تحت  ــي نق ــي در اقص ــدي و خدمات تولي
ــي آن قرار گرفتند. جدي بودن  تأثير پيامدهاي منف
بحران و قدرت تأثيرگذاري آن كاماًل مشهود بود، به 
گونه اي كه تمامي كارشناسان اقتصادي ضمن اذعان 
ــكا و اروپا با ارائه  ــد اقتصادي در آمري به كاهش رش

راهكارهاي گوناگون، درصدد مقابله با آن برآمدند.
ــه فعاليت هاي  ــه چرخ ــد گذرا ب ــي هر چن بانگاه
اقتصادي، توليدي و خدماتي )كه بخش حمل ونقل 
ــژه حمل ونقل دريايي را مي توان در اين حوزه  به وي

ــف جهان ، به راحتي  ــورهاي مختل قرار داد( در كش
ــاهده كرد. اثراتي  مي توان اثرات منفي بحران را مش
ــيار نگران كننده و  كه گاه در قاره آمريكا و اروپا بس
مخرب بوده است. حال اين سؤال مطرح است كه آيا 
بحران مالي جهان، آسيا و به ويژه منطقه خاورميانه 
را تحت تأثير قرار خواهد داد؟ در صورت مثبت بودن 
پاسخ ، اين تأثيرپذيري بيشتر متوجه كدام بخش يا 

بخش هاي اقتصادي، توليدي و خدماتي است؟
ــاخص هاي بسيار  بي ترديد، حمل ونقل دريايي از ش
ــورهاي جهان و به  حياتي و كليدي در تمامي كش
ويژه كشورهاي داراي نقاط دسترسي به آب راه هاي 

منطقه اي و بين المللي محسوب مي شود و به عنوان 
ــورهاي  ــش خدمات در كش ــه اي از بخ زيرمجموع
ــاي منفي  ــا تهديد پيامده ــارس ب ــه خليج ف منطق
ــت. به همين  ــان مواجه اس ــران اقتصادي جه بح
ــت اندركاران و فعاالن صنعت كشتيراني  منظور دس
منطقه در رويدادي مهم براي بررسي دقيق بحران 
ــي آن گردهم آمدند. اين  ــه با اثرات احتمال و مقابل
ــي تريد )Seatrade( و با حمايت  ــداد به همت س روي
ــت وزير امارات  ــيخ محمد بن راشدآل مكتوم، نخس ش
ــي در مركز همايش هاي  ــده عربي و حكمران دب متح
بين المللي دبي برگزار شد. سي تريد با برگزاري همايش 

در وضعيت شناور

گزارش
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و كنفرانس بين المللي دريانوردي خاورميانه، تالش كرد 
راهبران ، سرمايه گذاران و تأمين كنندگان منطقه اي و 
ــوردي را به حضور در  بين المللي فعال در عرصه دريان
همايش يادشده و ارزيابي تأثيرات بحران مالي جهاني 

دعوت كند.
شايان ذكر است، 313 شركت از 33 كشور جهان در اين 
كنفرانس بين المللي كه هر دو سال يك بار در منطقه 
ــود و از بزرگ ترين رويدادهاي  خاورميانه برگزار مي ش

حوزه دريانوردي محسوب مي شود، شركت كردند.

ترسیم دورنماي روشن خاورمیانه
آقاي كريستوفر هاي مان رياست سي تريد به عنوان 
ــي خاورميانه كه به همت  ــخنران همايش درياي س
ــه در مركز همايش هاي بين المللي دبي  اين مؤسس
ــرايطي كه بحران جهاني  ــد، گفت: در ش برگزار ش
ــي فعاليت هاي  ــت كاهش تمام ــاد ممكن اس اقتص
ــاي مختلف را در  ــادي و توليدي در بخش ه اقتص

صنعت كشتيراني اين منطقه در ميان مدت از اين 
بحران سود نيز خواهد جست.

ــران مالي،  ــح كرد: در يك بح ــه تصري وي در ادام
ــخ  ــاي جديدي پديد مي آيد و اعتقاد راس فرصت ه
دارم كه صنعت كشتيراني خاورميانه به روند توسعه 
و تحكيم خود در آينده ادامه خواهد داد. كشورهاي 
ــال اخير به  ــيه خليج فارس طي چند س عربي حاش
ــه مازاد  ــارف قيمت نفت ب ــل افزايش غيرمتع دلي
ــه اين امر تداوم  ــت يافته اند ك بودجه هنگفتي دس
سرمايه گذاري مالي براي توسعه زيرساخت هاي اين 
ــتيراني جهاني  ــورهارا )كه همگي آن ها به كش كش
ــت. اكثر كارشناسان  ــته اند( ميسر ساخته اس وابس
ــه موافقند كه بدون  ــاد دريانوردي با اين نكت اقتص
ــتيراني  ــي مالي، صنعت كش ــه بحران فعل توجه ب
ــد و توسعه ادامه خواهد  منطقه اي همچنان به رش

داد. 
ــاز مركز  ــارس از ديرب ــه خليج ف ــت: منطق وي گف

فرصت هاي تجاري به دست آمده. 
 شركت هاي كشتيراني كه در مسيرهاي خاورميانه 
فعالند، سال گذشته به رشد ميانگين بين 25 درصد 
ــك و  تا 30 درصد در بخش حمل ونقل بار فله خش

مواد خام، دست يافته اند.
ــي تريد در پايان سخنان خود با  ــه س رئيس مؤسس
ــاي دريايي، اظهار  ــرات منفي دزدي ه ــاره به اث اش
داشت كه ميزان دزدي هاي دريايي به سطح غيرقابل 
ــايند به  ــت و اين مقوله ناخوش ــيده اس تحملي رس
نوعي چالش جدي براي راهبران كشتي در منطقه 
ــده است و دست اندركاران نگراني ويژه اي  تبديل ش
ــيب رساندن به  ــبت به صدمه ديدن خدمه،  آس نس
ــا تهديد بار و بروز  ــناور و يا از بين رفتن آن و ي ش

خسارت هاي مالي دارند.

تغییر در روش هاي سرمایه گذاري
ــي و ايجاد تنگنا  ــروز بحران مالي جهان ــه دنبال ب ب

ــته باشد، اما پايه هاي صنعت كشتيراني در  پي داش
جاي خود محكم باقي مي ماند. شايد براي مواجه با 
شرايط مالي جديد )كه در حال ورود به آن هستيم( 
ــوند، اما صنعت دريانوردي  راهبردها بايد اصالح ش
ــات تجارت جهاني و منطقه اي  به عنوان طناب نج

نقشي حياتي ايفا خواهد كرد.
ــتمرار  ــت: اس ــود گف ــخنراني خ ــه س وي، در ادام
ــوي غول هاي  فعاليت ها و جنبش هاي تجاري از س
اقتصادي مانند كشور چين از كندي اقتصاد آمريكا 
ــي آن را به حداقل  ــور خواهد كرد و اثرات منف عب
كاهش خواهد داد و انتظار مي رود بازده هاي عظيم 
ــي از صنعت كشتيراني در خاورميانه  اقتصادي ناش

همچنان ادامه يابد.
هاي مان اظهار داشت: خاورميانه نه تنها از مشكالت 
ناشي از بحران مالي جهاني مصون خواهد ماند بلكه 

ــاير نقاط جهان  ــوخت و انرژي به س حمل ونقل س
ــد، اما اين منطقه امروزه عالوه بر  ــوب مي ش محس
ــي حمل ونقل  ــده از قطب هاي اصل ــاخص يادش ش

كانتينري و بار فله خشك نيز به حساب مي آيد.
ــتمر براي نفت و گاز از  وي اضافه كرد؛ تقاضاي مس
ــر جهان و نقش حياتي منطقه خاورميانه به  سرتاس
ــال بين اروپا و  ــوان قطب اقتصادي و حلقه اتص عن
ــاندن اثرات منفي بحران  خاوردور در به حداقل رس
ــي و دورنمايي  ــاد خوش بين ــي اقتصاد و ايج جهان

روشن براي اين منطقه بسيار اثرگذار است.
ــه خاورميانه را  ــت: منطق ــن گف ــان همچني هاي م
ــي جاه طلبانه  ــتيابي به جايگاه ــراي دس تاكنون ب
ــدن به يك  ــتاق نديده ام؛ تبديل ش ــن مش اين چني
ــوردي، با  ــوزه صنعت دريان ــب اقتصادي در ح قط
ــادابي و پويايي هر چه بيشتر با توجه به فراواني  ش

ــتيراني بايد  ــاي مالي جهان، صنعت كش در بازاره
ــرمايه گذاري در بخش حمل ونقل  در روش هاي س

دريايي تغيير ايجاد كند.
ــركل وزارت بازرگاني  ــوس دبي ــور جان زوان پروفس
دريايي دولت يونان در اين همايش گفت؛ نيازهاي 
ــي و محدوديت هاي  ــوزه تجارت درياي ــي در ح مال
ــتيراني را به  ــركت هاي كش ــت ش پولي ممكن اس
ــد در بخش  ــن گزينه هاي جدي ــراي يافت ــالش ب ت

سرمايه گذاري وادار سازد.
ــرمايه گذاران  ــرمايه هاي س ــه گفت: س وي در ادام
ــا اهميتي فزآينده  ــي تأثيرگذار و ب خصوصي، نقش
ــي را هرگز ايفا  ايفا خواهد كرد، كه قباًل چنين نقش
نكرده است. بحران مالي يك تهديد به شمار مي رود، 
ــوان نوعي فرصت براي صنعت  اما از آن بايد به عن
كشتيراني نيز ياد كرد. فرصت است؛ زيرا كشتيراني به 

در شرايطي كه بازارهاي منطقه اي 
هنوز از هواي آفتابي لذت مي برند، 

اما در عين حال از اثرات بحران 
مصون نمانده اند. خاورميانه و آسيا 

از تأثير بحران اقتصادي اياالت 
متحده كاماًل مصون نيستند. شايد 

خاورميانه جايي امن و كاماًل مصون 
از بحران محسوب نشود اما در عين 

حال مي تواند از آن سود ببرد.
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نقش خود به عنوان ناجي تجارت جهاني ادامه خواهد 
داد و بار ديگر شاهد توسعه بازرگاني و افزايش تقاضا 

براي حمل ونقل دريايي خواهيم بود.
ــتگي  ــتين ورشكس ــوس همچنين گفت: نخس زوان
ــت و  ــته اس ــتيراني به وقوع پيوس ــت كش در صنع
ــاي مالي بانك ها  ــزون حجم كمك ه كاهش روزاف
ــازار و متعاقب آن بازنگري  ــق نقدينگي به ب و تزري
ــرمايه گذاري  مالي از سوي بانك ها  در معيارهاي س
ــنهادي  ــرايط جديد اعطاي وام هاي پيش و اعالم ش
ــكالتي را  ــت. اين امر مش احتماالً ادامه خواهد داش
براي شركت هاي كشتيراني به منظور تأمين منابع 
ــد  مالي موردنياز فراهم آورد و به دنبال آن باعث ش

بسياري از سفارش هاي ساخت كشتي لغو شود.
ــد  ــت: بحران مالي جهاني باعث ش وي اظهار داش
شاخص بالتيك به پايين ترين سطح از سال 1997 
ــزول كند. وام هاي بانكي اعطايي  ميالدي تاكنون ن
ــته تا 30  ــي 9 ماه گذش ــتيراني ط به صنعت كش

درصد كاهش يافته است.
ــرايطي كه بازارهاي منطقه اي هنوز از  وي افزود: در ش
ــد، اما در عين حال از اثرات  هواي آفتابي لذت مي برن
بحران مصون نمانده اند. خاورميانه و آسيا از تأثير بحران 
ــتند. شايد  اقتصادي اياالت متحده كامالً مصون نيس
خاورميانه جايي امن و كامالً مصون از بحران محسوب 

نشود، اما در عين حال مي تواند از آن سود ببرد.
ــاي خاورميانه براي  ــت: بازاره ــوس در ادامه گف زوان
ــتند. در واقع بازار درون  ــته نيس تجارت به غرب وابس
ــيايي بزرگ ترين بازار در جهان محسوب مي شود.  آس
ــكل از هر دو بازار  منطقه خاورميانه نيز از بهترين ش
ــيايي و بازار جهاني  ــي بازار منطقه اي و درون آس يعن
سود مي برد؛ بازارهاي اين منطقه تا حدي جهاني است 
اما حيطه آن ها صرفاً به بازار جهاني محدود نمي شود.

ــكل  ــويي بازارهاي منطقه اي با مش وي گفت: از س
ــرب كاماًل نمود يافته  ــت پير كه در دنياي غ جمعي
ــت؛ بنابراين تبعات منفي بحران  ــت مواجه نيس اس
ــرمايه گذاري ها را تحت تأثير قرار  ــتر س مالي بيش
ــد و در روند پرداخت حقوق كاركنان خيلي  مي ده

تأثيرگذار نخواهد بود.
ــرمايه گذاري هاي مالي اسالمي  به گفته زوانوس، س
ــت زيرا بانك ها را به مسيري  براي منطقه مفيد اس

درست هدايت مي كند.
وي خاطرنشان كرد: شيوه راهبري در سرمايه گذاري 
ــت. به عالوه نوعي فرهنگ  مالي اسالمي متفاوت اس
احتياط در بانك هاي بزرگ منطقه به چشم مي خورد.
وي در پايان گفت: كشورهاي حوزه خليج فارس به 
سرمايه گذاري در زيرساخت و به تالش براي متنوع 
ساختن فعاليت هاي اقتصادي منطقه با درآمدهاي 
حاصله از افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي در سال 

2009 ادامه دهند. ■

ارتباط از  نوع راديويي
ارتباط ساحل به ساحل  بنادر انزلي و كياشهر  با امواج راديو 

«سازمان بنادرودریانوردي به منظور پوشش 
کامل رادیویی سواحل استان گیالن و حذف 
نقاط کور، تجهیزات Unmanned رادیویی 
در سواحل کیاشهر نصب و راه اندازي کرد». 
بـا اعـالم ایـن خبـر و آگاهـی از چگونگی 
افزایـش بـرد ارتبـاط رادیویی بـا مرکزیت 
بنـدر انزلی تا سـواحل دوردسـت اسـتان 
گیـالن، علی خدمتگـزار، معـاون بندري و 
دریایی اداره کل بنادرودریانوردي گیالن در 
گفت وگویی کوتاه با خبرنـگار بندرودریا به 
تشریح اقدامات انجام شده پرداخت، که در 

ادامه می خوانید: 

• اهمیت بهره بـرداري از مخابرات رادیویی 
در سواحل کشور چه میزان است؟

ــواحل و آبراهه  هاي تحت  ــش راديويي در س پوش
ــي در ارتقاي  ــورمان، نقش اساس ــت كش حاكمي
ــناورها دارد.  ــوردي و تردد ايمن ش ايمني دريان
ــاس سازمان بنادرودريانوردي به عنوان  بر اين اس
ــئوليت انجام  مرجع ملي حمل ونقل دريايي، مس
ــور نيز  ــده گرفت و بنادر كش ــن مهم را بر عه اي
ــتند، با  ــازمان بنادر هس ــه بازوهاي اجرايي س ك
ارتقاي ايستگاه هاي فصلي و تأسيس ايستگاه هاي 
راديويي جديد درصدد پوشش و حذف نقاط كور 

راديويي برآمدند.

• ویژگی  ایسـتگاه مخابـرات رادیویی بندر 
کیاشهر چیسـت؟ علت انتخاب این بندر به 

عنوان پایلوت طرح چه بوده است؟
ــهر بندري صيادي  ــه اينكه بندر كياش با توجه ب
ــالن  گي ــوردي  بنادرودريان كل  اداره  و  ــت  اس
ــه اي در اين بندر ندارد،  هيچ گونه امكانات و ابني
مخابرات اداره كل درصدد نصب ايستگاه راديويي 
ــد، تا عالوه  ــدر برآم ــن بن Unmanned در اي
ــتقرار نفر  ــي منطقه، بدون اس ــش راديوي بر پوش
ــاي جنبي كنترل  ــهر و كاهش هزينه ه در كياش

تجهيزات را از بندر انزلي به دست خود گيرد. 

• نصب تجهیزات فوق چگونه و با صرف چه 
میزان اعتبار به بهره برداري رسید؟

ــازمان بنادرودريانوردي  پس از جذب اعتبار از س
ــورد نياز با هماهنگي هاي به  و خريد تجهيزات م
ــيالت استان، تجهيزات  عمل آمده با اداره كل ش
ــتگاه بي سيم با  ــامل: يك دس اصلي اين طرح ش
ــه و... در  ــا متعلقات مربوط ــاال، مودم ها ب توان ب
ــيالت در بندر كياشهر نصب  ايستگاه راديويي ش
ــد. پنل كنترل اين تجهيزات نيز در بندر انزلي  ش
ــر مخابرات مستقر در  ــت تا افس ــده اس نصب ش
ــيم و در صورت لزوم با  انزلي بتواند از طريق بي س
شناورها و ايستگاه هاي راديويي محدوده كياشهر، 

تماس راديويي برقرار كند. 
الزم به ذكر است سيستم مزبور، از مرحله طراحي 
ــان فني  ــط كارشناس تا تهيه و نصب تجهيزات توس
مخابرات بنادرودريانوردي گيالن انجام شده است. ■
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مديركل بنادرودريانوردي   مازندران، سخنران نماز جمعه نوشهر

محدودیت هاي گمرکی، یکی از مشکالت مهم 
و اساسی جهت نگهداري بلندمدت تجهیزات 

و مواد اولیه در محیط هاي بندري است. 
سيد نبي صيدپور، مديركل بنادرودريانوردي مازندران، 
ــخنران پيش از  ــال جاري به عنوان س ــرداد ماه س خ
ــهر خطاب  ــاز جمعه در مصالي نوش ــاي نم خطبه ه
ــوق، گفت: براي  ــهر، ضمن بيان مطلب ف به مردم ش
تسهيل در اين امر، مناطقي تحت عنوان مركز پردازش 
صادرات كه امروزه آن ها را با نام منطقه ويژه اقتصادي 

مي شناسيم، در مجاورت بنادر ايجاد شده اند. 
ــاي  ــد معافيت ه ــهيالتي مانن ــي تس وي پيش بين
ــوارض گمركي،  ــي، عدم ضرورت پرداخت ع ماليات
ــب و... را از  ــرايط اجاره اي مناس اعطاي زمين با ش
جمله مواردي نام برد كه صاحبان صنايع را ترغيب 
ــا محدوديت هاي  ــدن ب ــد تا بدون مواجه ش مي كن
ــهيالت فراوان اقدام به  ــتفاده از تس گمركي و با اس

سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال كنند. 
ــه  ــدران در ادام ــوردي مازن ــركل بنادرودريان مدي
ــان كرد: در همين راستا  ــخنراني خود خاطرنش س
ــژه اقتصادي و  ــهيالت منطقه وي ــا توجه به تس و ب
ــتغال زايي و توسعه اقتصادي  نقش ارزنده آن در اش
منطقه، از سال 1383 بندر نوشهر مطالعات خود را 
در اين زمينه آغاز كرد و پس از ارائه طرح توجيهي 
ــق آزاد تجاري-  ــوراي عالي مناط ــه دبيرخانه ش ب
ــرانجام فروردين ماه امسال طرح تبديل  صنعتي، س
ــادي در مجلس  ــهر به منطقه ويژه اقتص بندر نوش

شوراي اسالمي تصويب شد. 

ــاي قانوني مناطق  ــمردن مزاي صيدپور ضمن بر ش
ــاد يك كانون فعال  ــد: ايج ويژه اقتصادي يادآور ش
ــدران ، برخورداري  ــادي در منطقه غرب مازن اقتص
ــرك در اقتصاد  ــاري بين المللي و تح ــط تج از رواب
ــردازش كاال ، انتقال فناوري  ــد و پ منطقه اي، تولي
ــدري، تخليه،  ــتفاده از تخفيف در هزينه هاي بن اس
بارگيري و انبارداري كاال، صادرات كاالهاي توليدي 
ــل فقدان هرگونه  ــي در اين منطقه به دلي و غيرنفت
محدوديت و كاهش قيمت تمام شده كاال، مي تواند 
زمينه را براي رقابت با كاالهاي خارجي فراهم كند. 
ــويق  تش ــا  ب ــت:  داش ــار  اظه ــه  ادام در  وي 
سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي و مونتاژ برخي 
كاالهاي صنعتي، عدم پرداخت عوارض گمركي در 
منطقه ويژه اقتصادي، عالوه بر جذب نيروي كار، بر 

كاهش قيمت تمام شده كاال نيز اثر مي گذارد. 
ــان  خاطرنش ــور  صيدپ
ندارد  ــي  لزوم ــاخت:  س
تمام كاالها با يك قبض 
از انبار بندر خارج شود ، 
ــب تاجراني  ــن ترتي بدي
ــه دليل محدوديت  كه ب
ــاي  كااله ــم  حج
ضرورت  ــان  موردنيازش
ــفر به خارج از كشور  س
نمي كنند ،  ــاس  احس را 
در  ــا حضور  ب مي توانند 
اقتصادي  ــژه  وي منطقه 

ــار تفكيكي،  ــري از امتياز قبض انب ــن بهره گي ضم
ــران عمده در منطقه  ــورد نياز را از تاج كاالهاي م
ــتر تجارت در  ــن نمايند و اين باعث رونق بيش تأمي

منطقه ويژه اقتصادي خواهد شد. 
ــتان مازندران يادآور  مديركل بنادرودريانوردي اس
ــد: كاال با ورود به بندر نوشهر از شمول متروكه  ش
ــود. يعني اينكه تجار با اطمينان  بودن خارج مي ش
ــتر مي توانند به هر اندازه كه بخواهند كاال وارد  بيش
ــند كه كاالهايشان پس از  بندر كنند و نگران نباش

مدتي توقف متروكه اعالم شود. 
ــان مي توانند  ــرد: بازرگان ــوان ك ــان عن وي در پاي
ــود را وارد منطقه ويژه  ــام كاالهاي مورد نياز خ تم
ــگام خروج عوارض  ــوده و فقط به هن اقتصادي نم
گمركي بپردازند ، در صورتي كه پيش از اين عوارض 

گمركي در هنگام ورود كاال پرداخت مي  شد. ■

گزارش
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نخل جمیره
ــره اي  جزي  )Palm Jumeirah( ــره  نخل الجمي
ــط شركت  ــت كه با احياي اراضي توس مصنوعي اس
نخيل از شركت هاي دولتي متعلق به اميرنشين دبي 
ــده است. جزيره مصنوعي ياد شده يكي از  احداث ش
 )Palm Islands( سه جزيره اي است كه جزاير نخل
ــروي به درون خليج فارس،  ــود و با پيش ناميده مي ش
ــاحلي دبي را به 520 كيلومتر افزايش داده  خط س
است. نخل جميره كوچك ترين جزيره )در مقايسه 
ــود  ــوب مي ش با جزاير جبل علي و پالم ديرا( محس
ــاخت آن ها توسط شركت نخيل در  كه عمليات س
جريان است. اين جزيره در ناحيه ساحلي اميرنشين 

دبي در امارات متحده عربي قرار دارد.
ــمش پيداست به  نخل جميره همان گونه كه از اس
ــت. اين جزيره از تنه، يك  ــكل درخت نخل اس ش
تاج با 17 شاخه و يك جزيره هاللي مانند، تشكيل 
ــكني به طول 11 كيلومتر را  ــده است كه موج ش ش
ــاحت جزيره 5 كيلومتر است و كل  ــازد. مس مي س
ــادل 800 برابر  ــاحت آن بزرگ تر از فضايي مع مس
ــد بود. تاج آن با  ــاحت يك زمين فوتبال خواه مس
ــالل آن با  ــاحل و ه ــه طول 300 متر به س پلي ب
يك تونل زيرزميني به نوك نخل متصل است. طي 
ــال هاي آينده، پس از توسعه صنعت جهانگردي  س
ــره خيلي زود به يكي از  در اين منطقه، نخل جمي
شلوغ ترين مراكز تفريحي جهان تبديل خواهد شد. 
از جزيره نخل به عنوان هشتمين عجايب جهان ياد 
ــاحلي دبي را دو  ــود. اين جزيره طول خط س مي ش

برابر خواهد كرد.   
ــروژه و اطالعاتي كه  ــئوالن اجرايي پ ــه گفته مس ب
ــط آن ها در نشريات و ساير رسانه هاي گروهي  توس
ــر شده است، جزيره نخل جميره از هتل هاي  منتش
داراي فروشگاه هاي بزرگ، سه نوع ويال، مجتمع هاي 

نخل جاه طلبي
احداث جزاير مصنوعي در سواحل دبي و اثرات زيست محيطي آن

با آغاز سـال 2000 میالدي وقتی زمزمه هایـی در خصوص احداث یک مجموعه جزیره هاي 
مصنوعی با هدف ایجاد مراکز مسکونی، تجاري و تفریحی در سواحل دبی به گوش رسید، 
همـگان بر این بـاور بودند این پروژه به قدري جاه طلبانه اسـت که هرگـز تحقق نخواهد 
یافـت. اما برخالف پیش بینی ها، با سـرمایه گذاري عظیم چند میلیارد دالري این پروژه به 
اجـرا درآمد و موانـع و چالش هاي آغازین پیش روي آن، به ویژه اثرات زیسـت محیطی از 
جمله نابـودي تپه هاي مرجانی، تغییر جریان هاي دریایى، از دسـت رفتن فرصت غواصی 
در آب هاي منطقه و تغییر سـیماي طبیعی محیط از یک  سـو و از سوي دیگر بحران اخیر 
اقتصاد جهانی و اثرات انکارناپذیر آن بر اقتصاد و حوزه هاي مرتبط با آن (از جمله صنعت 
جهانگردي و گردشگري و نگرانی هاي ناشی از این رکود که شاید امید هاي سرمایه گذاران 

این پروژه عظیم را به یاس تبدیل می کرد) خللی در اجراي پروژه یاد شده ایجاد نکرد.
در پایگاه اینترنتى پروژه این متن تبلیغاتی به چشم می خورد، "به بهشت اختصاصی خود 
در آب هاي الجوردي خلیج فارس خوش آمدید. جایی که زیبایی و شـکوهی بهشـت گونه 
را تجربه خواهید کرد، فرقی نمی کند در هتلی تفریحی باشـید یا در محیط هاي اشـتراکی 
شـکوهی غیرقابل تصور در تقابل با زندگی عادي و جایی که در آن درخواهید یافت ورلد 
(e World�) به راسـتی تنها تصویري از زیبایی ها را در دیدگان تان پدید می آورد." در 

واقع، ورلد ساحل دبی است، اما همگان به آن دعوت نمی شوند.

ترجمه
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آپارتماني در حاشيه ساحل، تفريحگاه هاي ساحلي، 
ــاير  ــتوران  ها،  كافه تريا و مجموعه متنوعي از س رس

امكانات تفريحي و رفاهي برخوردار خواهد بود.
ــول 5/4 كيلومتر  ــه ط ــك مونوريل ب همچنين ي
وي  ــت  گي ــاي  برج ه ــه  ب را  ــس  آتالنتي ــل  هت
ــره  ــش ورودي جزي )Gateway Towers( در بخ

متصل مي سازد.

عملیات اجرایی ساخت
عمليات ساخت جزيره نخل جميره در ژوئن 2001 
ــئوالن اجرايي  ــد و برابر اعالم مس ميالدي آغاز ش
ــتين واحدهاي  ــد نخس پروژه در آن تاريخ، قرار ش
ــود. اين  ــال 2006 تحويل داده ش ــكوني در س مس
ــه  ــتفاده از 94 ميليون مترمكعب ماس جزيره با اس
ــاخته شد. نخل جميره با  و 7 ميليون تن صخره س
ريختن ماسه به درون بستر دريا به عمق 10/5متر 
ــه  ــت. س ــده اس ــتفاده از اليروب ها ايجاد ش با اس
ــتفاده  ــد، با اس ــطح آب احيا ش متر از اراضي در س
ــوان رنگين كمان  ــي روش اليروبي تحت عن از نوع
)Rainbowing( صورت گرفته است. براي فراهم 
آمدن زمينه ي ايجاد تپه هاي مرجاني طبيعي و نيز 
ــد و نمو بوم هاي  ــتري مناسب براي رش تأمين بس
ــه هاي آهكي داراي كلسيم، استفاده  دريايي از ماس
ــركت هلندي  ــكل زمين توسط ش ــت. ش شده اس
ــه از متخصصان جهان در حوزه  )Van Oord( ك
ــوب مي شود، طراحي و اصالح  احياي اراضي محس
ــده به 12/3 ميليارد دالر  ــد. كل هزينه انجام ش ش
بالغ گرديد و نگهداري جزيره بسيار پرهزينه خواهد 
ــاخت جزيره از 40 هزار كارگر كه بيشتر  بود. در س

اهل جنوب آسيا بودند، استفاده شده است. 
ــال 2007 ميالدي، جزيره نخل جميره  در اوايل س
ــاخت دست بشر در  به عنوان بزرگ ترين جزيره س

ــناخته شد. در آن زمان، تقريباً 75 درصد  جهان ش
تأسيسات و امكانات آماده بهره برداري بود و حدود 
ــكني گزيدند. تا پايان سال  500 خانواده در آن س
ــكل  ــالدي،  28 هتل در بخش هاللي ش 2009 مي

جزيره آماده ارائه خدمات خواهد شد. 

چالش ها و منازعه ها
ــكالت و چالش  هاي ساخت جزيره از  بخشي از مش
تأخير در تكميل پروژه و در نتيجه به تعويق افتادن 
ــئت مي گرفت و بخش  ــخ نهايي آن نش ــرر تاري مك
ديگر پس از آغاز عمليات اجرايي پروژه نمود يافت، 
ــركت مجري نخيل تعداد واحدهاي مسكوني در  ش
ــامل2000 ويال و  جزيره را از 4500 واحد اوليه )ش
2500 آپارتمان( به 8000 واحد افزايش داد )فضاي 
ــاختمان هاي شخصي را كاهش داد(  فيزيكي بين س
و هيچ گونه غرامتي براي آن دسته از سرمايه گذاراني 
كه با آن فضاي اوليه فيزيكي بين واحد هاي مسكوني 
ــد، كه  اقدام به خريد كرده بودند، در نظر گرفته نش
اين موضوع ناتواني شركت نخيل در محاسبه هزينه 
واقعي ساخت و در نتيجه افزايش مبلغ درخواستي 
ــت، هر چند شركت ياد شده هرگز در  را درپي داش

رسانه ها به اين موضوع نپرداخت.
ــاخت و تكميل   ترديدهايي نيز در مورد كيفيت س
ــره و قابليت هاي  ــكوني در جزي ــاي مس مجتمع ه
ــره نخل و هم در  ــاخت ها هم در جزي واقعي زيرس
ــي از تعداد  ــكي براي مقابله با نگراني هاي ناش خش
ــس از تكميل  ــود دارد كه پ ــمار افرادي وج بي ش
ــره را ترك و مجدداً  ــات احداث، هر روز جزي عملي

به آن باز مي گردند.
به عالوه، نگراني هاي بي شماري نيز در مورد اثرات 
زيست محيطي پروژه احداث جزيره مصنوعي نخل 
ــرح اوليه پروژه  ــه كه در ط ــود دارد. همان گون وج

پيش بيني شده بود )و به اجرا درآمد(، موج شكن به 
عنوان سدي دائمي عمل مي كند، اما يافته ها حاكي 
از آن است كه اين امر از جزر و مد طبيعي جلوگيري 
مي كند، كه در نتيجه آب درياي درون جزيره نخل 
ــود. اين مشكل با افزودن  به آبي راكد تبديل مي ش
ــد حل شد. همان گونه  يك شكاف اضافي درون س
 Geographic( كه در سند كانال جغرافيايي ملي
ــر  جزاي ــوان  عن ــت  تح  )Chanel National
ــح  توضي  )Impossible Chanel( ــن  غيرممك
ــاختمان موج شكن به عنوان بخشي از  داده شد، س
مجموعه سازه هاي مگا )MegaStructures( در 
ــو و فراهم  ــكاف هايي در هر دوس نهايت با ايجاد ش
ــيژن مورد  ــدن زمينه جز و مد براي تأمين اكس آم
ــدن آن )هر چند اين  نياز آب و ممانعت از راكد ش
تمهيد در مقايسه با شرايط عادي و نبود موج شكن 
ــت( اصالح شد. اين نقص را مي توان به  كم اثرتر اس
ــان معتقدند  حيات دريايي تعميم داد، اما كارشناس
كه موج شكن در واقع شرايط مساعدي را براي بهبود 
وضعيت زيست دريايي و فراهم آمدن زمينه رشد و 

نمو گونه هاي جديد دريايي، فراهم مي آورد. 
روزنامه نيويورك تايمز در مقاله اي با هدف تشريح 
ــزارش داد كه  ــي دبي گ ــال فروپاش ــاد در ح اقتص
ــناك در اين خصوص، كه نخل در  ــايعه اي ترس ش
ــت به گوش مي رسد و "وقتي  ــدن اس حال غرق ش
شما شير آب درون هتل هايي كه بر جزيره ساخته 
ــك  ــاز كنيد، از درون آن ها تنها سوس ــده اند را ب ش

بيرون مي آيد."
ــث فاضالب و  ــتيكي، بح ــكالت لجس عالوه بر مش
ــي ديگر  ــن نيز چالش ــرق و تلف ــن خدمات ب تأمي
ــود در كارگاه  ــود. تجهيزات موج ــوب مي ش محس
ــرق كار مي كنند، در  ــا نيروي ب ــاير امكانات ب و س
ــيار  ــه تأمين نيروي برق براي پروژه امري بس نتيج
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حياتي است. به عالوه مسئوالن تأمين آب و انتقال 
فاضالب بايد اطمينان يابند كه زيرساختي كه براي 
ــتفاده قرار خواهد  اين گونه نيازهاي پايه اي مورد اس
ــاخته مي شود، زيرا  ــتي و بادقت س گرفت به درس

اصالح اشتباهات بسيار هزينه بر، خواهد بود. 

اکوسیستم آب هاي منطقه 
ــت محيطي در مورد شرايط فعلي  نگراني هاي زيس
ــت. تپه هاي  ــي بي دليل نيس ــواحل دب آب هاي س
ــه آن و عملكرد  ــته ب ــتم وابس مرجاني و اكوسيس
ــماري  ــطوح مختلف، ش ــوم گياهان دريايي در س ب
ــي آورد كه از جمله  ــجم را فراهم م از خدمات منس
ــراي انواع  ــذا و پناهگاه ب ــوان به تأمين غ آن مي ت
ــاحلي از طوفان،  گونه هاي دريايي، حفظ مناطق س
جلوگيري از فرسايش ساحلي و حمايت از صيادي 
ــاي تفريحي )مانند غواصي و ماهيگيري  و فعاليت ه

ورزشي( اشاره كرد. 
ــكالت براي اكوسيستم دريايي در منطقه   بروز مش
ــاير مناطق دريايي موضوع تازه اي نيست.  دبي يا س
ميزان سالمت تپه هاي مرجاني طي 50 سال اخير به 
صورت مستمر سير نزولي داشته است. اكوسيستم 
دريايي خليج فارس، يكي از مناطق دريايي است كه 
بيشترين آسيب ها را متحمل شده و مطالعات اخير 
نشان مي دهد كه 35 درصد بومش را از دست داده 
ــوري آب دريا  ــت. افزايش دماي كره زمين و ش اس
ــز اخيراً به عنوان عوامل تأثيرگذار در كاهش بوم  ني
مرجاني و تپه هاي مرجاني مبدل شده اند، اما فشار 
جديد ناشي از خدمات اليروبي تنها زوال و نابودي 

محيط زيست دريايي را تشديد كرده است.
ــد كه پروژه هاي  ــل )Nakheel( تأييد مي كن نخي
ــركت  ــن ش ــي اي ــر مصنوع ــداث مجمع الجزاي اح
ــرايط  ــاي مرجاني و تغيير ش ــودي تپه ه باعث ناب
ــت محيطي شده است، اما از طرفي بر اين باور  زيس
ــيب ها را  ــركت تالش خواهد كرد آس ــت كه ش اس
ــش دهد و حتي برخي از اثرات تعيين  كننده را  كاه
با ساخت تپه هاي مرجاني مصنوعي پس از تكميل 

جزاير معكوس كند. به عالوه، شركت براي بررسي 
و كنترل تپه هاي مرجاني آسيب ديده و ترميم آن ها 
ــناس دريايي استخدام كرده است. عماد  يك بوم ش
ــركت  ــعه )R&D( ش ــار مدير پژوهش و توس حف
ــد گونه هاي گياهي محلي  نخيل پيش بيني مي كن
ــده شكوفا  ــاخته ش ــت به تازگي س در محيط زيس
ــان نظر ديگري دارند و  ــد، اما بوم شناس خواهد ش

نگران وضعيت هستند. 
ــت و غواصان آب هاي عميق  طرفداران محيط زيس
ــزارش مي دهند كه گل و الي و لجن فراواني كه  گ
به دليل عمليات اليروبي در فضاي آب منتشر شده 
ــت، علت رسوب ذرات ريز به آرامي مرجان ها را  اس
در حالت خفگي قرار داده است. عالقه مندان به اين 
ورزش منطقه را براي يافتن آب هاي روشن تر ترك 
ــاخت،  مي كنند. پس از اتمام عمليات اليروبي و س
ــا آيا مي توان  ــود، ام ــا بايد صاف و زالل ش آب دري
ــر آن باقي  ــت س ــخيص داد كه چه چيزي پش تش

مانده است؟ 

اظهارات دانشمندان
ــاقه  ــش دريافتيم كه كانال هاي بين س ــدي پي چن
ــر براي گياهان دريايي  برگ هاي پروژه  نخل به نظ
ــوب مي شوند. در همين راستا،  بومي، ايده آل محس
ــاه دريايي در اين  ــوع گونه گي ــانه هايي از دو ن نش
ــام حفاظتي هاللي  ــم. در نظ ــف كردي مناطق كش
ــتي ايده آل براي  ــكل، ايجاد نوعي پناهگاه زيس ش
ــت. هالل نخل  ــده اس گياهان دريايي پيش بيني ش
جميره )Palm Jumeirah( به تنهايي حدود 40 
هكتار صخره مرجاني را دربر مي گيرد. من هر هفته 
ــم و در آن گونه هاي گياهي  ــي مي كن در آن غواص
ــتند.  ــكل گيري هس بنددار و بدون بند در حال ش
ــوش عمق زي،  ــان چهارگ ــور دلفين ها، ماهي حض
ــر در آب هاي نخل  ــه ماهي ها و گونه هاي ديگ كوس

جميره ثبت شده است.
ــؤال جدي و قابل تأمل وجود دارد  در اينجا يك س
ــه آيا با ايجاد بوم بين صخره هاي مرجاني، فضاي  ك

مناسب براي رشد گياهان دريايي و توسعه سواحل 
ــر در نخل جميره( براي  ــزر و مدي )70 كيلومت ج
ــاز كافي  ــاخت و س كاهش اثرات منفي عمليات س
ــره نوعي بوم  ــي زير پاي نخل جمي ــت. بوم قبل اس
پالژگونه باز بر فراز فضايي عاري از رسوب هاي كف 
ــماري از  ــت. اين نوع بوم، براي ش اقيانوس بوده اس
گونه هاي دريايي بسيار حائز اهميت و گونه ياد شده 
ــاهده است. در واقع  در خليج فارس كاماًل قابل مش
ــنهادي پروژه هاي  ــاي گل و گياه كه از بوم پيش غن
ــود مي برد، از تنوع گونه هايي كه قباًل در اين  ما س
ــدند، فراتر مي رود. در عين حال،  محل يافت مي ش
ــيه خليج، اين  با نگاهي به مقياس پروژه هاي حاش
ــت  ــي در تركيب گونه هاي زيس ــال و دگرگون انتق
دريايي بسيار ناچيز و محلي است و اين احتمال كه 
بر محيط زيست دريايي در سطحي گسترده تر تأثير 
ــت. در دنيايي  ــيار ضعيف اس معكوس بگذارد، بس
ــت دريايي دخالت  ايده آل، هيچ كس در محيط زيس
ــت كم پروژه هاي ما )برخالف ساير  نمي كند اما دس
ــكوني يا ديگر  ــاورزي، معدني، مس ــاي كش پروژه ه
ــاي طبيعي( به  ــا در يك منطقه با جاذبه ه پروژه ه

شكلي مستمر، بومي سالم را فراهم مي آورد.

برنامه کنترل ناحیه ساحلی دبی
برنامه بررسي و كنترل ناحيه ساحلي توسط بخش 
ــهرداري دبي با هدف انتشار و  ــاحلي ش مديريت س
ــاي فيزيكي در  ــترش دانش و آگاهي فرايند ه گس
محل اجراي پروژه در ناحيه ساحلي دبي اجرا شده 
ــت. اين برنامه دربرگيرنده نمونه گيري و تحليل  اس
ــال  ــت. اجراي اين برنامه از س ــتمر گونه ها اس مس
ــات ميداني در  ــالدي همزمان به مطالع 1997 مي
حوزه هاي ژرفاشناسي و نقشه برداري يا مكان نگاري 
ــد. مطالعات بعدي  ــاحلي جميره آغاز ش در خط س
ــه يافت و  ــال هاي بعد ادام ــور منظم طي س ــه ط ب
ــير امواج براي فراهم آوردن  نوعي ركورد در خط س
ــاحل  ــرايط امواج نزديك س اطالعات مربوط به ش

نصب شد. ■
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با تـالش کارکنـان شـرکت نفت فـالت قاره 
ایران طـرح تولید زودهنـگام از میدان نفتى 
مشترك هنگام تا اواخر امسال به مرحله اجرا 
در خواهد آمـد و تولید نفت از آن به 16 هزار 

بشکه خواهد رسید.
بر همين اساس ، مهندس علی حسنی مسئول فنی 
ــعه ميدان نفتی هنگام در جمع  مهندسی طرح توس
ــرای طرح های  ــده از روند اج ــگاران بازديدكنن خبرن
جزيره قشم گفت: ميدان هيدروكربنی هنگام در تنگه 
استراتژيك هرمز در بخش شرقی خليج فارس و در70 
ــاحلی ايران، بر روی مرز آبی ايران  كيلومتری خط س
ــت كه محاسبات دقيق نشان  و عمان قرار گرفته اس
ــدان در آب های  ــاحت اين مي می دهد 80 درصد مس

ايران و 20 درصد آن در سوی عمان قرار دارد.
ــف اوليه گمان  ــس از كش ــال ها پ ــزود: تا س وی اف
می شد كه در مخزن هنگام، تنها گاز وجود دارد اما 
ــال های اخير وجود نفت در سازنده های  حفاری س

ايالم و سروك را به اثبات رساند.
ــوی ايرانی ميدان هنگام  ــنی يادآور شد: در س حس
ــت درجا و 2  ــكه نف ــم 700 ميليون بش ــت ك دس
ــا وجود دارد و نفت  ــون فوت مكعب گاز درج تريلي
ــبك ترين نفت صادراتی با درجه 42  اين ميدان س

API است.
ــعه و راهبری  ــال 86 توس ــح كرد: در س وی تصري
ــركت نفت فالت قاره ايران واگذار  اين ميدان به ش
ــاد ايران و عمان مبنی بر  ــد و با توجه به اعتق گردي
مشاركت در توليد از اين ميدان مشترك، مذاكراتی 
ــيدن به تعامل دوجانبه از سوی هر دو  با هدف رس

كشور در دستور كار قرار گرفت.
وی يادآور شد: پس از چند دور مذاكره و احراز عدم 
امكان حصول توافقی پايدار برای برداشت مشترك 
ــور از اين ميدان و با عنايت به شرايط خاص  دو كش
ــاره بدون  ــركت نفت فالت ق ــترك، ش ميادين مش
اتالف وقت اقدام به تهيه مقدمات طرح توسعه اين 
ــدان كرد و اكنون آخرين گام ها برای توليد نفت  مي

از اين ميدان سپری می شود.

طرح توسعه هنگام، ایرانى ترین طرح صنعت 
نفت دریایى ایران

ــات اجرايی طرح توليد  ــاه از آغاز عملي اكنون 9 م
ــده و با  ــپری ش ــد ميدان هنگام س ــر از موع زودت
ــركت نفت فالت قاره ايران همه  تالش كاركنان ش
تأسيسات و امكانات موردنياز در همين مدت اندك 

فراهم آمده است.

در همين رابطه مهندس عبدالحسين قاصد، مجری 
ــه خبرنگاران  ــی هنگام ب ــعه ميدان نفت طرح توس
بازديدكننده از طرح می گويد: تقريباً تمامی امكانات 
و تأسيسات مورد نياز برای اجرای اين طرح عظيم با 
تكيه بر توانمندی های داخلی و از طريق سازندگان 
و پيمانكاران ايرانی تهيه، تأمين و نصب شده است.

وی افزود: احداث خط لوله دريايی از ميدان هنگام 
ــم، احداث خط لوله زمينی در جزيره  تا جزيره قش
قشم ، احداث خط لوله دريايی از قشم تا بندرعباس 
ــداث كارخانه بهره برداری از نفت و گاز در  و نيز اح
جزيره قشم و مخازن ذخيره نفت از جمله پروژه های 
اجرايی اين طرح است كه در مدتی كوتاه و با هدف 
ــت از  ــوزی در برداش ــت از تأخير و فرصت س ممانع

ميدان مشترك هنگام اجرا شده است.
قاصد تأكيد كرد: فاز نخست توليد از ميدان مشترك 
ــال با توليد روزانه 5 هزار  نفتی هنگام تا تيرماه امس
ــا تكميل  ــد و ب ــه بهره برداری می رس ــكه نفت ب بش
ــقف  ــال به س عمليات دريايی اميدواريم تا پايان س
توليد 16 هزار بشكه ای از ميدان هنگام دست يابيم.

تأسیسـات نفتى جزیره قشم زیربناى توسعه 
سایر میادین تنگه هرمز

ــس منطقه عملياتی  ــی رئي مهندس حيدر يارويس
نفت فالت قاره در قشم با اشاره به اينكه تأسيسات 
ــم توان  ــت و گاز در جزيره قش ــرداری از نف بهره ب
ــت و گاز را  ــكه نف ــك روزانه يكصد هزار بش تفكي
ــده  ــد كرد: با تكيه بر توانمندی نصب ش دارد تأكي
در جزيره قشم می توان برای توسعه ميادين هرمز، 

توسن و تفتان در تنگه هرمز نيز برنامه ريزی كرد.
ــعه ميدان  ــد: عمليات حفاری و توس وی يادآور ش
ــهم  ــت تا از س ــده اس ــگام به گونه ای انجام ش هن
ــترك  ــران از اين ميدان مش ــالمی اي جمهوری اس
ــرد. همچنين با تالش  ــر صيانت صورت پذي حداكث
ــد زودتر از موعد  ــان و پيمانكاران طرح تولي كاركن
ــورمان در برداشت از اين ميدان  ميدان هنگام، كش

مشترك از عمان عقب نخواهد ماند.
ــيرين جزيره  ــه نيز، تجهيزات توليد آب ش در ادام
قشم با سرمايه گذاری شركت نفت فالت قاره مورد 
ــی رئيس  ــگاران قرار گرفت و يارويس بازديد خبرن
ــتگاه  ــم تصريح كرد: دو دس ــه عملياتی قش منطق
ــه 4 ميليون  ــا قابليت توليد روزان ــيرين كن ب آب ش
ــرب در جزيره قشم از سوی اين شركت  ليتر آب ش
ــده و مقدمات ساخت و نصب دو دستگاه  احداث ش

ديگر نيز انجام شده است.
ــيرين به جز توليد  وی گفت: تجهيزات توليد آب ش
ــی از  ــركت نفت فالت قاره بخش ــورد نياز ش آب م
ــم و تأمين آب مورد نياز  نيازهای اهالی جزيره قش

فضای سبز جزيره را نيز تأمين خواهد كرد. ■

گزارش

قشم كانون جديد توليد و صادرات انرژي ايران

خيزش نفت فالت قاره برای توليد از قطب جديد انرژی
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راهكار افزايش تجارت
در آسيای ميانه

توسعه بندر انزلی

اميرسعيد نورامين
جعفر سياره 

موقعیت اسـتراتژیک و بى نظیر ایران در منطقه و جهان مى تواند با حسـن توجه و اصالح 
قوانیـن، از نظر درآمدزایى ارزى جانشـین مناسـبى بـراى درآمدهاى نفتى باشـد. قرار 
داشـتن در کریدور ترانزیتى شمال- جنوب و نزدیکى به بازار مصرف عظیم و رو به رشد 
آسـیاى میانه و حرکت شتابان همسـایگان، لزوم برنامه ریزى مناسب را روشن مى سازد. 
دریـاى خـزر و بندر انزلى به عنـوان کلید اتصال ایـران با اروپا، نقش مهمـى  در تدوین 
استراتژى هاى ترانزیتى کشـور دارند. مقاله حاضر، به بررسى جایگاه مناطق آزاد تجارى 
در جهان مى پردازد. با توجه به این امر که سال گذشته 4/1 درصد حجم کاالى ورودى به 
کشـور از طریق بندر انزلى صورت گرفت، بررسى موقعیت این بندر و ارائه استراتژى هاى 

توسعه آن، از اهداف دیگر این مقاله است.
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مقدمه 
ــوب و واقع  ــمال- جن ــای بی نظير كريدور ش مزاي
ــير اصلی اين كريدور موقعيت  ــدن ايران در مس ش
ــگفت انگيزی در اختيار كشور گذاشته به طوري  ش
ــود، آغاز تحول در جايگاه  كه اگر به موقع درك ش
ــادی خواهد بود. تعلل  ــی و درآمدهای اقتص سياس
اقتصاد ايران برای بهره گيری از فرصت های پيش رو 
به رويه ای پيوسته و زيان بار تبديل شده است. يك 
ــور  ــله، مزيت های جغرافيای كش حلقه از اين سلس
ــران به عنوان  ــه محرك ارتقای اي ــت كه اگر چ اس
»چهارراه تجارت جهانی« محسوب می شود ولی از 
اين حيث و در شرايط فعلی، اعتباری اندك متوجه 
ــرزمين ما است. در واقع سياست های ناهماهنگ  س
ــای ديرپا و  ــده ويژگی ه ــبب ش و نزديك انديش س
ــارت كاال اهميت خود  ــاز قلمرو ايران برای تج ممت
را به نفع كشورهای همسايه از دست بدهد. نتيجه 
ــوری اين وضع آن بوده كه حجم ترانزيت كاال در  ف
ــه ميليون و 600 هزار تن  ــال گذشته تنها به س س
ــيد. حال آنكه انتظار واقع بينانه ايجاب می كرد  رس
اين ميزان در پرتو خردورزی و كارآمدی مديران از 
10 ميليون تن هم فراتر رود. در اين ميان نزديكی 
ايران به بازار بزرگ آسيای ميانه می تواند در صورت 
ــن برنامه ريزی، نقش چهارراه تجارتی ايران را  حس

احيا سازد.
ــاحلی با دريای  برخورداری از 820 كيلومتر خط س
خزر )كليد اتصال به اروپا و آسيای ميانه(، موقعيت 
استراتژيك ايران را بيش از پيش افزايش می دهد كه 
ــب، يكی از فاكتورهای  در صورت برنامه ريزی مناس

موفقيت ايران از نظر تجاری خواهد بود.

کریدور شمال- جنوب
ــمال-  موافقتنامه كريدور حمل ونقل بين المللي ش
ــن پترزبورگ  ــهريور ماه 1379 در س جنوب در ش
ــه كشور ايران، هند  به امضاي وزراي حمل ونقل س
ــمال- جنوب مهم ترين  و روسيه رسيد. كريدور ش
ــيا و اروپا است كه در مقايسه  حلقه تجارت بين آس
ــافت و زمان تا 40  ــيرهاي سنتي از نظر مس با مس
ــد كوتاهتر و از نظر هزينه تا 30 درصد ارزانتر  درص
مي باشد. كريدور شمال– جنوب يكي از مسيرهاي 
ــت و كشورهاي  ــياي ميانه اس مهم ترانزيتي در آس
ــير اين كريدور هر يك با تشكيل اتحاديه و  در مس
انعقاد قراردادهاي همكاري در رقابتي همه جانبه به 
توسعه و تجهيز بنادر، جاده ها، ترمينال و مسيرهاي 
ــمال- جنوب  ــد. كريدور ش ــود مي پردازن ريلي خ
)NOSTRAC( در سال 1993 متعاقب برگزاري 
اجالس كميسيون اروپا، وزراي حمل ونقل كشورهاي 
ــمالي، مركزي و  ــاي ش ــر كريدوره ــو، عالوه ب عض
جنوبي شاهراه ترانزيتي موسوم به كريدور ترانزيتي 

ــمال- جنوب را معرفي و به تصويب رساندند. از  ش
ــوان به ايران، هند،  جمله اعضای اين كريدور می ت
ــتان، قرقيزستان، سوريه،  فدراسيون روسيه، قزاقس
ــتان،  تركيه، اوكراين، بالروس، آذربايجان، تاجيكس
ــاره كرد. اين كريدور ارتباط  ــتان اش عمان و ارمنس
ــورهاي شمال اروپا و روسيه از طريق  ترانزيتي كش
ــورهاي حوزه اقيانوس  ــران و درياي خزر به كش اي
ــازد.  ــيا برقرار مي س هند، خليج فارس و جنوب آس
ــير  ــمال- جنوب در مس در ابتدا محور ترانزيتي ش
ــده بود كه پس از وقوع  ــينكي جلفا- واقع ش هلس
ــد و  ــن محور عماًل متروكه ش ــگ در قره باغ اي جن
ــكو- بندر ماخاچ قلعه  ــرخس- مس ايران، محور س
ــير ترانزيت پيشنهاد  ــتان را به عنوان مس در داغس
كرد. مدتي به علت ناامني و تشنج در محور ماخاچ 
ــتفاده از  ــه اقتصادي براي اس ــه و فقدان توجي قلع
ــكو، محور بنادر آستاراخان و  ــرخس- مس محور س
الگان )در شمال درياي خزر( بنادر اميرآباد و انزلي 
)در جنوب درياي خزر( و بندرعباس پيشنهاد شد. 
ــكل يك مشخص است، منطقه  همان طور كه در ش
ــرپل يا دروازه كريدور شمال- جنوب  آزاد انزلي س
ــود كه حجم  ــي مي ش ــده و پيش بين ــوب ش محس
ــاله  ــت س ــم انداز بيس ترانزيت اين كريدور در چش
حداقل به 100 ميليون تن در سال برسد و اين در 
ــت كه  هم  اكنون كل كاالي ترانزيتي ايران  حالي اس
ــتفاده از ظرفيت بنادر موجود ايران در درياي  با اس
ــت و همين موضوع،  خزر بالغ بر 10 ميليون تن اس
ــدر انزلی را  ــمالی و به خصوص بن ــعه بنادر ش توس

توجيه مي كند.

ــاي خزر به  ــد تجارت در حوزه دري ــم انداز رش چش
ــورهاي اين حوزه در  ــت كه تمامي كش گونه اي اس
ــتند و با توجه  حال افزايش ظرفيت بنادر خود هس
ــيه  درياي  ــورهاي حاش ــه برنامه هاي مقامات كش ب
ــوص افزايش ظرفيت بندر باكو به 30  خزر در خص
ــه 15 ميليون تن و بندر  ــون تن، بندر اكتائو ب ميلي
ــن و به منظور حفظ  ــاچ قلعه به 10 ميليون ت ماخ
ــران در درياي خزر بايد ظرفيت  و تحقق جايگاه اي
ــده  ــناخته ش ــدر انزلي به عنوان بندر اصلي و ش بن

ايران در اين دريا افزايش يابد.

مناطق آزاد تجارى
ــه آزاد محدوده  ــي منطق ــف بين الملل ــه تعاري بناب
حراست شده بندري و غيربندري است كه از شمول 
ــور متبوع خارج بوده و  برخي از مقررات جاري كش
ــا بهره گيري از مزايايي نظير معافيت هاي مالياتي،  ب
ــدم وجود  ــود و عوارض گمركي، ع ــودگي س بخش
ــريفات زايد ارزي، اداري و مقررات دست وپاگير  تش
و همچنين سهولت و تسريع در فرايندهاي صادرات 
ــرمايه گذاري خارجي و انتقال  و واردات با جذب س
ــرزمين اصلي كمك مي نمايد.  فناوري به توسعه س
ــفه مناطق آزاد اين است كه اين مناطق محلی  فلس
برای تمرين چگونگی ارتباط كشور با اقتصاد جهانی 
باشند؛ اين در حالی است كه حركت جهانی سازی و 
جهانی شدن اقتصاد در دنيا شروع شده و ايران نيز 

بايد دير يا زود به اين قافله بپيوندد. 
ــورهاي  ــيله كش ــي كه طي زمان و به وس مفاهيم
ــده اند  ــق آزاد به كار گرفته ش ــف براي مناط مختل

شكل 1- كريدور بين المللی شمال- جنوب و جايگاه دريای خزر و بندر انزلی
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ــاص را بيان  ــان نبوده و يك مقصود خ ــاً يكس لزوم
ــل اصالحات گوناگوني در  نمي كنند. به همين دلي
ــوم منطقه آزاد بيان  ــورهاي مختلف براي مفه كش
شده است. مركز شركت هاي فرامليتي سازمان ملل 
ــالح متفاوت را براي  ــن رابطه حدود 23 اصط در اي
منطقه آزاد فهرست كرده است. ولي اصطالحي كه 
ــاير اصطالحات در مجامع و سازمان هاي  بيش از س
ــي جهان به كار  ــريات معتبر علم بين المللي و نش
مي رود، واژه منطقه پردازش صادرات است. فلسفه 
رواج اين اصطالح را بايد ناشي از تغيير در استراتژي 
ــورهاي در حال توسعه طي  توسعه صنعتي در كش
ــتراتژي جايگزيني واردات به  ــه دهه اخير از اس س
ــت. در ادبيات  ــادرات دانس ــعه ص ــتراتژي توس اس
ــازمان ها و  ــادي و گزارش هاي س ــي اقتص بين الملل
ــل ناكامي بعضي از  ــع بين المللي در مورد عل مجام
ــت مي كنند  مناطق آزاد، عوامل متعددي را فهرس
ــمرده  ــر از جمله مهم ترين آن ها ش ــه عوامل زي ك

مي شود:
• فضاي نامساعد براي جذب سرمايه خارجي.

ــود كاغذبازي،  ــت منطقه آزاد )وج • ضعف مديري
ــاي بي مورد  ــورم كارمند، دخالت ه ــاد مالي، ت فس
عوامل خارج از منطقه آزاد، وجود قوانين و مقررات 

دست و پا گير و...(.
ــروي كار و بازده اندك نيروي  ــود آموزش ني • كمب

انساني )گراني نيروي كار(.
ــات زيربنايي و سرمايه گذاري هاي  • هزينة تأسيس

بي مورد.
ــات و امكانات  ــر و نگهداري تأسيس ــف تعمي • ضع

زيربنايي و ناكارايي عملياتي.
• كمبود امكانات مالي و نقدينگي.

ــي و  ــات ده ــف خدم ــات و ضع ــود ارتباط • كمب
خدمات رساني.

ــازمان هاي گوناگون بين المللي، نظرات متفاوتي  س
 )UNIDO( ــد. يونيدو ــورد مناطق آزاد دارن در م
ــعه  ــويق توس ــيله اي براي تش ــق آزاد را وس مناط
ــاي صنعتي مي داند.  ــي با هدف صدور كااله صنعت
ــاختار  ــت كه س آنكتاد )UNCTAD( معتقد اس
ــعه  ــورهاي توس ــي تجارت جهاني به زيان كش فعل
ــه مي تواند  ــي ك ــي از ابزارهاي ــت و يك ــه اس  نيافت
ــود را مناطق  ــاختار ش موجب دگرگوني در اين س
ــد. W.T.O منطقه آزاد را ابزاري براي  آزاد مي دان
ــترش تجارت بين المللي و ياري دهنده توسعه  گس
ــال هاي اخير  مي داند. بانك جهاني )IBRD( در س
ــده  ــرمايه گذاري انجام ش ــر بوده كه س ــر اين نظ ب
ــد. دفتر  ــن مناطق، هماهنگ با بازده آن باش در اي
ــمردن  ــن تأكيد بر محترم ش ــي كار ضم بين الملل
ــوق نيروي كار در اين مناطق، در مجموع آن را  حق
از نظر اشتغال زايي و كاهش بيكاري مثبت ارزيابي 

كرده است.
ــداف زير گام  ــتای اه يك منطقه آزاد بايد در راس

بردارد:
• اشتغال زايی.

• صدور كاالهای صنعتی و درآمدزايی ارزی.
• انتقال تكنولوژی.

• جلب سرمايه های خارجی.
• جذب نقدينگی سرگردان داخلی و كمك به مهار تورم.

منطقه آزاد  انزلى  
ــال 75 منطقه  ــاس مصوبه هيئت دولت در س براس
ــي در دو بخش جداگانه  ــدر انزل ــژه اقتصادي بن وي 
ــژه اقتصادي  ــال 82 منطقه وي ــد و در س تعيين ش
ــاري- صنعتي انزلي بدل  ــه منطقه آزاد تج انزلي ب
ــنامه سازمان منطقه  ــده و در سال 83 نيز اساس ش
ــورد تصويب هيئت  ــاري- صنعتي انزلي م آزاد تج

ــدوده منطقه آزاد تجاري-  ــران قرار گرفت. مح وزي
ــال 84 از طرف هيئت وزيران  ــي انزلي در س صنعت
ــاس آن منطقه آزاد  ــه براس ــد ك تعيين و ابالغ ش
ــزاي بندري،  ــش و محدوده مج ــه بخ انزلي در س
ــتان، شهرك صنعتي  اداره كل بنادرودريانوردي اس
ــابق انزلي  انزلي و محدوده منطقه ويژه اقتصادي س
ــا عمق  2  ــكي و ت ــاحت 3200 هكتار خش با مس
ــيه  ــا در طول 20 كيلومتر از حاش ــر از دري كيلومت
ــدر انزلي با دارا  ــود. بن ــامل مي ش درياي خزر را ش
ــرد يكي از  ــه و منحصر به ف ــي ديرين ــودن قدمت ب
ــورهاي حاشيه درياي  خزر  بنادر فعال در بين كش
ــمالي كشور است كه  ــيه ش و بزرگ ترين بندر حاش
ــگري به دليل  ــتن جاذبه هاي گردش ــالوه بر داش ع
ــير اروپا از اهميت فوق العاده اي  ــدن در مس واقع ش
ــت. با عنايت به سرمايه گذاري هاي به  برخوردار اس
عمل آمده در زمينه ايجاد زيرساخت هاي مناسب، 
ــاي چندمنظوره و ترمينال هاي متنوع  وجود انباره
ــن تجهيزات تخليه و بارگيري به  و خريد مدرن تري
عنوان اولين بندر مجهز به سيستم ترافيك دريايي، 
اين بندر را از بنادر موجود در سطح كشور و منطقه 
ــت. بندر انزلی بزرگ ترين مجتمع  متمايز نموده اس
ــد كه با دويست سال  بندری در دريای خزر می باش
ــه آزاد قرار دارد.  ــابقه بندری در محدوده منطق س
ــيون اين بندر و نصب تجهيزات مدرن باعث  اتوماس
ــار روز به يك و نيم  ــرويس، از چه كاهش زمان س
ــتی ها، ظرفيت  ــان انتظار كش ــدن زم روز، صفر ش
ــتی در سال و توانايی  بارگيری و تخليه 1500 كش
ــه طور همزمان  ــتی ب ــرويس به دوازده كش ارائه س

شده است. 

امتیازات و مزیت هاى قانونى منطقه آزاد انزلى 
بندر انزلی بزرگ ترين بندر كشور در حاشيه دريای 
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خزر است كه از قدمت چند صد ساله برخوردار است، از سوی ديگر نزديكی اين 
ــيه دريای خزر و ارتباط با كشورهای CIS و قرار  منطقه به بنادر مهم در حاش
ــير كريدور شمال- جنوب كه يك كريدور بين المللی برای مسير  گرفتن در مس

حمل ونقل بين المللی است نيز به مزيت های آن افزوده است.
ــب، انرژی ارزان، آب و  ــانی مناس ــی به بازار مصرف پايتخت، نيروی انس نزديك
هوای مطلوب، جاذبه های توريستی و عوامل متعدد ديگر ويژگی های خاصی را 
برای اين منطقه آزاد به وجود آورده است. به طور كلی مزيت های تشويقی زير 

در منطقه آزاد انزلی وجود دارد:
• 30 سال معافيت از ماليات بر درآمد و دارائی و معافيت مالياتی برای مواد خام  

و ماشين آالت وارداتی برای توليد كاال در منطقه. 
ــی و حمايت كامل از  ــرای ايرانيان و  اتباع خارج ــرمايه گذاری نامحدود  ب • س

سرمايه گذاری خارجی.
• انتقال و بازگشت كامل سرمايه و سود و نيز سيستم مالی و پولی انعطاف پذير 

و تبادل آسان پول.
• وجود قوانين آسان كار و ورود و خروج آسان نيروی كار خارجی و امكان تهيه 
ــرمايه و  ــدی نيروی كار از منطقه و حمايت كامل از نيروی كار و س 100 درص

شركت های مستقر.  
• هزينه بسيار پايين صدور مجدد و ترخيص كاال  از منطقه.

• ثبت آسان شركت و ورود و خروج آسان سرمايه. 
ــه اندازه 10 درصد  ــتی به منطقه آزاد انزلی ب ــف هزينه برای ورود كش • تخفي

هزينه ورود به بندر انزلی.
ــيس شعب بانك ها، شركت های بيمه و مؤسسات اعتباری خارجی  • امكان تأس

و داخلی. 
• همجواري با بندر آستراخان و الگان در روسيه، كراسنودسك در تركمنستان 

،اكتائو در قزاقستان و باكو در آذربايجان. 
ــب با شهرها و مناطق داخلي كشور و  • وجود راه هاي ترانزيتي و ارتباطي مناس

كشورهاي همجوار شامل روسيه، آسياي ميانه و قفقاز. 
ــي به بازار مصرف باالي300 ميليوني  • ارتباط با بازارهاي منطقه اي و دسترس

كشورهاي حاشيه دريای خزر.
• قرار گرفتن در مسير كريدور بين المللي شمال- جنوب، كه اين مسير سه برابر 

از مسير فعلي )كانال سوئز( كوتاه تر و ارزان تر مي باشد.  
• فعال ترين بندر ايراني حاشيه درياي خزر با دارا بودن 10 پست اسكله تخصصي 

كه توان تخليه و بارگيري تا مرز شش ميليون تن در سال را داراست.
• وجود گمرك انزلي به عنوان يكي از مدرن ترين گمركات كشور.

• نزديكي به فرودگاه بين المللي رشت.
ــز و قطب هاي صنعتي و  ــور و مراك ــه نزديك با پايتخت كش ــودن فاصل • دارا ب

جمعيتي كشور به عنوان مراكز توليد و مصرف.
• وجود انرژي برق مازاد در استان گيالن با وجود پنج نيروگاه برق.

•  نزديكي به بنادر شمالي درياي خزر و بنادر اروپايي از طريق رودخانه ولگا.

بحث و نتیجه گیرى
ــاير كشورهاي جهان بايد حركت در راستای موفقيت  در ايران نيز همگام با س
ــرمايه ، كمبود  ــا اكنون اقتصاد ايران با كمبود س ــق آزاد صورت گيرد. ام مناط
ــايي  ــادرات ناكافي، كارآيي اندك، و گاهي نارس ــع ارزي، ص ــوژي و مناب تكنول
ــان مي دهد كه مناطق آزاد  ــت. نگاهي به اين كمبودها نش مديريت مواجه اس
ايران با مشكالت فراوان دست به گريبانند. از اين رو در جهت موفقيت مناطق 
ــايد حمايت پي گيرانه همه دستگاه ها بتواند در راه رفع اندكي از  آزاد كنوني ش
ــود. آن هم مشروط بر آنكه فضاي مناسب  ــتي هاي اقتصادي، مؤثر واقع ش كاس

در درون اقتصاد ملي فراهم آيد، اقتصاد ملي شرايط همسويي با اقتصاد جهاني 
ــود  ــوق داده ش ــتا س را پيدا كند، قوانين و مقررات حاكم بر اقتصاد در آن راس
ــت وپاگير به عوامل تسهيل كننده توليد تبديل  و مقررات و كاغذبازي هاي دس
ــد تجارت در بندر انزلی و لذا  ــنهادات زير، راهگشای رش ــوند. توجه به پيش ش

افزايش ترانزيت از دريای خزر خواهد بود: 
ــد صورت گيرد به اين معنا  ــازی باي • برای رونق مناطق آزاد دو نوع ظرفيت س
ــاظ حقوقی و قوانين )به ويژه قوانين گمركی و تدوين قوانين همگام  كه به لح
ــی( و نيز ايجاد زيربناهای الزم از قبيل فرودگاه، بندر و راه های  با قوانين جهان

ارتباطی و خدمات عمومی  بايد اصالحات الزم صورت گيرد.
ــداث راه های حمل ونقل و  ــا بازنگری و مطالعه برای اح ــی ديگر از پروژه ه • يك
عبورومرور در منطه آزاد انزلی است تا در آينده بتواند حجم وسيعی از ترددها 
ــريع عمليات چهار بانده كردن مسير  را به خود اختصاص دهد، اولين اقدام تس

زيباكنار به حسن رود است.
ــرل الكترونيكی و ثبت كامپيوتری  ــده و از طريق كنت • گمرك بايد مكانيزه ش

اسناد، حساب ورود و خروج كاال را داشته باشد.
• احداث ضلع شرقي و غربي موج شكن.

• احداث سينكروليفت جهت تعمير، ساخت و اسكراپ شناورها. 
ــتان  ــبكه ريلی اس ــراي راه آهن در داخل محوطه هاي بندري و تكميل ش • اج

گيالن.
• احداث اسكله گنتري و تأمين تجهيزات آن.

ــوخت گيری در دريای خزر با استفاده  • تالش برای تبديل اين بندر به مركز س
از راهكار كاهش قيمت سوخت كشتی كه بازگشت سرمايه آن به وسيله درآمد 

ارزی ناشی از ورود كشتی ها در زمان كوتاهی قابل تحقق است.
ــت يابی به صرفه مقياس  ــازی انبارهای پراكنده كاال، عالوه بر دس • يكپارچه س

اقتصادی،  باعث تسهيل ترانزيت كاال از بندر می شود. ■

شكل 2- مسير دسترسی به آب های آزاد از طريق بندر انزلی
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تجارتي رو به گسترش
بررسي اثرات زيست محيطي ساخت جزاير مصنوعي در خليج فارس

حميده سادات هاشمي

خشـک کردن دریـا در آب هـاي خلیج فارس 
و دریـاي عمـان از سـوي کشـورهاي عربی 
پدیده اي اسـت کـه امروزه بر محیط زیسـت 
دریاهـاي جنوب سـایه انداخته و هـر روز با 

پیشرفت برنامه هاي جدیدي روبه رو است.
خشك كردن دريا و ساخت جزاير مصنوعي بي شك 
ــه دارد، اين  ــاي منطق ــترده در آب ه ــي گس اثرات
ــعه اي خود  ــورها كه با اجراي  برنامه هاي توس كش
به دنبال منافع اقتصادي و رشد صنعت گردشگري 
ــايد هرگز اثرات بلندمدت و كوتاه مدت  هستند، ش
ــت محيطي، تجاوز به سواحل درياها را بررسي  زيس
ــالمي ايران  نكرده اند و به اين ترتيب جمهوري اس

نيز از اين تبعات مصون نيست.
ــايد بهترين مرجع براي جلوگيري  در اين ميان ش
ــرفت چنين پروژه هايي برنامه محيط زيست  از پيش
ــد كه بايد  درياي عمان و خليج فارس "راپمي" باش
ــه حفاظت كند  ــت اين منطق از حقوق محيط زيس
ــي حامي منافع همه  ــه عنوان يك مرجع حقوق و ب

كشورها باشد.
ــي ها نشان داده است كه امارات متحده عربي  بررس
ــال هاي اخير به عنوان كشور پيشرو اقدام به  در س
ساخت جزاير مصنوعي در بخش جنوبي خليج فارس 

كرده است. 
ــابه هر سازه دريايي تأثيرات  ساخت اين جزاير مش
ــوب گذاري از لحاظ  ــه رس ــر روي حوض ــي ب خاص
ــد  ــادي خواه ــايش هاي غيرع ــت ها و فرس ته نشس

گذاشت.

ــركل دفتر اكوبيولوژي  ــدس اميد صديقي مدي مهن
ــازمان  ــت دريايي س ــت محيط زيس ــي معاون درياي
حفاظت محيط زيست مي گويد:  خشك كردن دريا 
مي تواند خسارت هاي بسيار زيادي به محيط زيست 
ــت دريايي  ــد از اين رو معاونت محيط زيس وارد كن
ــارت هاي  ــي خس ــدام به بررس ــتا اق ــن راس در اي
ــك كردن دريا در خليج فارس  زيست محيطي خش

كرده است. 
وي با اشاره به اينكه اين پروژه وضعيت خليج فارس 
ــه مقطع زماني  ــل تاكنون در س ــال قب را از 15 س
ــن طرح با كمك  ــي مي كند، افزود: اجراي اي بررس
تصاوير ماهواره اي آغاز شده است و در مرحله بعدي 

عمليات ميداني پروژه اجرا مي شود.
مديركل دفتر اكوبيولوژي دريايي سازمان حفاظت 
ــل و پروژه هاي  ــاد جزاير نخ ــت از ايج محيط زيس
ــتحصال زمين از دريا به عنوان مهم ترين عوامل  اس
وارد شدن خسارت به خليج فارس ياد كرده و تأكيد 
ــه خليج فارس و  ــرح در كل منطق ــد: اين ط مي كن
كشورهاي ساحلي انجام مي شود تا ميزان خسارات 

وارده به محيط زيست اين دريا مشخص شود.
ــتي  وي همچنين از ايجاد مركز منطقه اي تنوع زيس
ــر مي دهد و اظهار  ــارس و درياي عمان خب خليج ف
مي دارد: اين مركز كه جزء مصوبات اجالس وزراي 
ــارس و درياي عمان  ــت خليج ف برنامه محيط زيس
ــت به زودي در جزيره هرمز ايجاد  )راپمي( بوده اس

مي شود. 
ــناس معاونت  ــاد عرب ها كارش ــوی ديگر فره از س

محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست 
ــاخت جزاير  ــد: به دنبال س ــن رابطه مي گوي در اي
ــور امارات، كشورهاي ديگر  ــوي كش مصنوعي از س
ــاخت جزاير مصنوعي در  نيز مانند عمان درصدد س
سواحل خود يعني در سواحل جنوبي درياي عمان 
ــتند كردن آشفتگي بر  برآمده اند كه به منظور مس
ــه اين پهنه آبي در  ــاخت اين جزاير ب اثر ورود و س
ــوب گذاري خليج پژوهش هايي انجام  ــتم رس سيس

شده است.
وي ادامه مي دهد: در سال 2003 ميالدي سازه هاي 
كم عمق و ساحلي امارات )دبي( منحصر به اسكله ها 
ــاي اقتصادي و  ــه نيازه ــود ك ــكن هايي ب و موج ش
ــاخت، اما با  ــع مي س ــور را مرتف ــي آن كش بازرگان
ــال پروژه هايي در آب هاي كم عمق  گذشت چهارس
ساحلي آن اجرا شده است كه فراتر از نيازهاي يك 
كشور است و با هدف ايجاد مناطق تفريحي و جذب 
گردشگر سعي در رشد اقتصادي كشور نموده اند كه 
البته در اين خصوص  موفق نيز بوده اند. اما ساخت 
ــتم رسوب گذاري  اين جزاير تأثيرات منفي بر سيس
خليج فارس گذاشته است كه اين اثرات بر سرتاسر 

محيط زيست منطقه آشكار است.
اين كارشناس با اشاره به اين اثرات زيست محيطي، 
ــت محيطي  تأكيد مي كند: اين تغييرات اثرات زيس
ــتم خليج فارس وارد مي كند. به  مخربي به اكوسيس
دنبال ساخت اين جزاير، محدوده رشد مرجان هاي 
ريف ساز تغيير كرده است، چرا كه ساخت سازه هاي 
ــود و اين در  ــرگ مرجان ها مي ش ــبب م دريايي س

گزارش
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حالي است ريف ها از ارزش زيستي بااليي برخوردار 
بوده و پناهگاه ساير آبزيان محسوب مي شوند.

ــت ذرات رسوبي كربناته  عرب ها مي افزايد:  ته نشس
ــيار  ــراف جزاير مصنوعي در مدت زماني بس در اط
كوتاه، يعني حدود پنج سال كه به خوبي از مقايسه 
تصاوير و كنترل زميني پيداست، حاكي از آن است 
ــتند و در آينده عرض  ــد هس كه جزاير در حال رش
ــا رو به كاهش خواهد  ــارس در اين بخش ه خليج ف

گذاشت.
وي تصريح مي كند: ساخت جزاير باريك و در امتداد 
ــاحل شبيه بِريرهاي1 مناطق كم عمق كه طبيعت  س
ــاد مي كند، با  ــاحلي ايج در اثر جريانات موازي س
گذشت زمان سبب رشد آن ها مي شود و در نتيجه 
در پشت آن ها محيط هاي الگوني ايجاد كرده كه به 

سرعت به محيط خشكي تبديل مي شوند.
ــت دريايي  ــش محيط زيس ــناس در بخ اين كارش
ــت، مي گويد:  توسعه  ــازمان حفاظت محيط زيس س
ــرعت زيادي  ــور امارات با س ــر مصنوعي كش جزاي
ــت و اگر برنامه هاي آينده آنها را در  ــده اس آغاز ش
ــال آينده تمامي نوار كم عمق  نظر بگيريم تا 10 س
ــاحلي با جزاير مصنوعي تبديل به محيط تقريباً  س
ــود و در نتيجه بخش هاي دورتر از  ــكي مي ش خش
ــاحل نيز كم عمق شده و مورفولوژي خليج فارس  س

تغيير مي كند.
ــود  ــبب مي ش ــد مي كند:  اين امر س ــا تأكي عرب ه
ــت  ــالف جه ــي در خ ــي كنون ــاي درياي جريان ه
ــمت  ــارس كه از س ــاعت در خليج ف ــاي س عقربه ه

ــتند و سبب تبادل آب و رسوب  غرب به شرق هس
ــوند دچار اختالل  خليج فارس و درياي عمان مي ش
شوند و در نتيجه آالينده هاي خليج فارس به راحتي 

خارج نشوند.
ــاره به ديگر اثرات ساخت جزاير مصنوعي  وي با اش
ــه مي دهد:   ــان، ادام ــاي عم ــارس و دري در خليج ف
پيشروي سواحل كشور امارات در خليج فارس سبب 
ــود براساس قوانين حقوق دريا، سهم ايران از  مي ش

خليج فارس كمتر از مرز كنوني شود.
ــت دريايي  ــت محيط زيس ــناس معاون ــن كارش اي
سازمان حفاظت محيط زيست مي گويد:  كشورهاي 
ــاي عمان از جمله  ــر منطقه خليج فارس و دري ديگ
ــارات درصدد  ــن از ام ــا الگو گرفت ــور عمان ب كش
ــاخت جزاير مصنوعي برآمده اند در همين رابطه  س
ــده است كه اكنون امارات  در رسانه ها نيز اعالم ش
ــومين جزيره مصنوعي از سري  در حال ساخت س
جزاير موسوم به نخل با ظرفيت اسكان يك ميليون 
ــي 25 درصد جمعيت  ــت كه معادل تقريب نفر اس
ــن جزاير  ــاخت اي ــت. س ــين اس كل اين امارات نش
ــديد  ــده اي از جمله آلودگي هاي ش ــكالت عم مش
ــته  ــت بس ــت محيطي، به ويژه بر محيط زيس زيس
ــكالت  ــارس را دربر دارد اما به رغم اين مش خليج ف
ــاخت جزاير  ــتي س ــا جاذبه اقتصادي و توريس گوي
مصنوعي، اكنون كشورهاي ديگر خليج فارس را نيز 

به فكر ساخت چنين جزايري انداخته است.
عرب ها مي گويد:  كشورهای قطر و عمان نيز درصدد 
ساخت جزايري اين گونه برآمدند تا عماًل از مزاياي 

بيشتري از خطوط ساحلي بهره مند شوند.
ــه طور قطع  ــن صورت ب ــد:  دراي ــه مي ده وي ادام
ــارس و درياي عمان  ــكالت عمده اي در خليج ف مش
ايجاد خواهد شد كه سكوت كشوري همچون ايران 
ــارس و درياي  ــيعي در خليج ف كه مرز دريايي وس

عمان را دارا است،  منطقي به نظر نمي رسد.
ــاره به نقش سازمان منطقه اي  اين كارشناس با اش
راپمي به عنوان يك مرجع قانوني جهت جلوگيري 
ــن فعاليت ها، مي گويد:  ــت محيطي اي از اثرات زيس
ــازمان منطقه اي حفاظت از محيط زيست درياي   س
ــد از طريق ايجاد  ــارس، راپمي باي ــان و خليج ف عم
ــه اجرايي واحدي،  ــتورالعمل و يا آيين نام يك دس
ــه رعايت حد و حدودي  ــورهاي عضو را وادار ب كش
ــود با رعايت  ــخص جهت اجراي برنامه هاي خ مش

مالحظات زيست محيطي كند.
ــتفاده از ابزارهايي  ــان تأكيد مي كند: اس وي در پاي
ــت محيطي از  ــار دولتمردان و جرايم زيس نظير فش
جمله ابزارهايي است كه مي توان به منظور حفاظت 

از اين منطقه دريايي از آن ها بهره گرفت. ■

پانويس
1. شبيه بِريرها: راه باريك خشكي مانند
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گسترش پديده كشند قرمز
در سواحل جنوبي ايران

گذري بر رويدادهاي دنياي آب

حميده سادات هاشمي

سـیاره آبی، نامی اسـت که برخی کارشناسـان به این کره خاکی لقب 
می دهند؛ چرا که وسـعت دریاها و اقیانوس ها و همچنین پهنه هاي آبی 
حیـات این کره خاکـی را تحت تأثیر قرار داده اسـت و حوادث دنیاي 
آب ها همواره مورد توجه کارشناسـان و عالقه مندان به محیط زیسـت 

بوده است.
ــترش پديده كشند قرمز كه اين روزها محيط زيست سواحل جنوبي كشور  گس
ــديد شده و بررسي ها نشان  ــت متأسفانه در برخي نقاط تش را درگير كرده اس
ــوري و كدورت آب از جمله عوامل اصلي  مي دهد، افزايش دما، مواد مغذي، ش

تشديد پديده كشند قرمز بوده است.
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ــي،  ــات مركز ملي اقيانوس شناس ــاس گزارش براس
ــي تصاوير ماهواره اي حاكي از افزايش كشند  بررس
قرمز در اطراف قشم و بندرعباس نسبت به گذشته 
ــت كه البته ميزان اين پديده نسبت به روزهاي  اس

اوج آن در سال گذشته به مراتب كمتر است.
ــت كه در سال گذشته بوي حاصل  اين در حالي اس
از مرگ ماهيان به علت پديده كشند قرمز مردم را 
ــال چنين موردي  ــبختانه امس آزار مي داد اما خوش
ــده و تنها يك مورد تلفات بچه ماهي ها  گزارش نش
ــمت  ــند قرمز به س در اثر فرار احتمالي آنها از كش
ــواحل بندرعباس و گرفتار شدن در اين  يكي از س
ــاحل در ماه  ــمت س ــترش آن به س ــده با گس پدي

گذشته مشاهده شده است. 
ــيالت، رس پاشي بر  ــئوالن سازمان ش به گفته مس
ــود و  ــور مرتب انجام مي ش ــن پديده به ط روي اي
ــان در حال بررسي ديگر روش هاي مقابله  كارشناس

با آن هستند. 
ــي،  ــز ملي اقيانوس شناس ــان مرك ــه گفته محقق ب
ــم  س ــون Cochlodinium داراي  فيتوپالنكت
ــت، اين فيتوپالنكتون از  عصبي )نوروتوكسين( اس
ــان آور (HAB) بوده زيرا در  ــروه جلبك هاي زي گ
ــبب مصرف زياد اكسيژن محلول در  غلظت باال س
ــبب  ــده و در نتيجه مرگ و مير ماهيان را س آب ش
مي شود. غلظت زياد اين فيتوپالنكتون ها همچنين 
ــي از زئوپالنكتون ها مثل الرو  ــد و بقاي برخ بر رش

دو كفه اي ها تأثير مي گذارد.
همچنين در پي هشدار مركز ملي اقيانوس شناسي 
ــي در  ــاي درياي ــكوفايي عروس ه ــوص ش در خص
سواحل جنوب كشور، معاون محيط زيست دريايي 
ــت گفت: عروس هاي  ــازمان حفاظت محيط زيس س

دريايي خطري براي ما محسوب نمي شوند.
ــروس دريايي  ــه اينكه ع ــاره ب ــوي با اش ــر نب دكت
ــت كه مانند  ــره اس ــه اي بي مه  (Jellyfish)گون
خيلي از موجودات ديگر در فصولي از سال جمعيت 
ــش پيدا مي كند، گفت: اين گونه در صورت  آن افزاي

تماس با بدن مي تواند موجب سوزش شود.
همچنين اين گونه از عروس دريايي اگر به آب هاي 
ــاحلي بيايد ممكن است بر روي آب شيرين كن ها  س
ــته و موجب مسدود شدن ورودي هاي  تأثير گذاش
ــاالنه جمعيت زيادي از آن ها از  ــود،  س آب آن ها ش
طريق تنگه هرمز وارد منطقه خليج فارس مي شوند، 

اما مشكلي مانند بلوم جلبكي ايجاد نمي كنند.
ــوي ديگر به تازگي پيگيري وضعيت آلودگي  از س
آب درياي خزر از سوي نمايندگان مجلس شوراي 

اسالمي مورد تأكيد قرار گرفته است.
ــر مناطق  ــه در اكث ــد ك ــان مي ده ــا نش گزارش ه
فاضالب هاي خانگي و انساني شهرهاي شمالي بدون 
اين كه تصفيه شود وارد رودخانه و درياها مي شود. از 

سوي ديگر ظرفيت خودپااليي رودخانه ها و درياها 
پاسخگو نيست،  بنابراين مواد ميكروبي، شيميايي و 

آلي و آلودگي افزايش مي يابد.
ــيون بهداشت و درمان  به گفته نايب رئيس كميس
ــي از  ــازي يك ــالمي، رقيق س ــوراي اس ــس ش مجل
ــبب مي شود  ــت كه س راه هاي مقابله با آلودگي اس
ــد نداشته باشند و از  ــم ها قدرت رش ميكروارگانيس

بين بروند.
ــبكه  ــه وي، قانون گذار در برنامه چهارم، ش به گفت
ــتان هاي  جمع آوري و دفع فاضالب هاي خانگي اس
شمالي )گيالن، مازندران و گلستان( را جزء اولويت 
ــش آلودگي  ــي را جهت كاه ــرار داده و تمهيدات ق
انديشيده بود اما به نظر نمي رسد به دليل وضعيتي 

كه آب دريا دارد، آلودگي ميكروبي برطرف شود.

ــوع آلودگي آب  ــني بندپي تأكيد كرد: موض محس
دريا بسيار حائز اهميت است، بنابراين با حساسيت 
آن را در كميسيون مطرح و پيگيري خواهيم كرد.

همچنين مركز ملي اقيانوس شناسي طي تحقيقات 
ــي اين مركز از وجود عنكبوت  ميداني گروه پژوهش

جزر و مدي در اطراف جزيره »هرمز«  خبر داد.
براساس اين گزارش، يك عنكبوت دريايي به اندازه 
ــش، هفت ميلي متر در زير تخته سنگي  تقريبي ش
ــده كه  ــاهده ش ــه جزر و مدي مش ــع در منطق واق
ــفيد رنگ به تخته سنگ متصل  ــط تارهاي س توس

شده بود.
ــان، پيش از اين تصور مي شد كه  به گفته كارشناس
ــكي زي بوده و  ــتان خش اين عنكبوت از سخت پوس
ــا جهت تغذيه به منطقه جزر و مدي رفت و آمد  تنه
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ــي بيشتر مشخص شد كه  مي كند اما پس از بررس
ــت كرده و  ــن جانور در منطقه جزر و مدي زيس اي
ــوت آرواره دراز جزر و مدي«  ــام عامي آن »عنكب ن
است و از تارهاي خود براي اتكا به صخره و براي به 
ــتان كوچك( در آن  تله انداختن طعمه )سخت پوس

منطقه استفاده مي كند.
ــور به دليل  ــان معتقدند، ظاهراً اين جان كارشناس
ــكي زي و به دليل  ــا گونه هاي خش ــباهت خود ب ش
ــبي كم و پراكنش پنهان آن در  فراواني به طور نس
زير صخره هاي جزر و مدي از ديد پژوهشگران پنهان 
ــت، به نحوي كه تاكنون گزارشي در  باقي مانده اس

مورد آن در خليج فارس درج نشده است.
ــه جهاني  ــالم اتحادي ــاس اع ــوي ديگر براس از س
ــد از اقيانوس ها  ــت از طبيعت تنها يك درص حفاظ

تحت حفاظت هستند!
ــن اتحاديه  ــه متخصصان اي ــت ك اين در حالي اس
جهاني تأكيد مي كنند كه عالوه بر تهديدات گذشته 
به دليل گسترش پديده تغييرات آب و هوايي لزوم 
ــديد مي شود و براي اين  حفاظت از اين مناطق تش
منظور بايد از تأثيرات ناخوشايند تغييرات جوي بر 
اقيانوس ها كاست، چرا كه افزايش سطح و اسيديته 
ــا، همگي بر  ــش دماي آن ه ــا و افزاي آب اقيانوس ه

حيات اقيانوسي اثر مي گذارند.
ــناس  ــمندان اقيانوس ش   اخيراً طي تحقيقات دانش
مشخص شد كه كمتر از يك درصد از اقيانوس هاي 
جهان تحت حفاظت قرار دارند و همين يك درصد 
ــواحل واقع شده اند؛ به اين معني  هم در نزديكي س
ــي نزديك به سواحل تنها تحت  كه مناطق اقيانوس

پوشش حفاظتي قرار دارند.

ــيع  ــا، همان درياهاي بزرگ با پهنه وس  اقيانوس ه
ــعت اين  ــتند كه بيش از نيمي از وس و عميق هس
ــي را در برگرفته اند، به طوري كه  پهنه  كره خاك
ــا و درياها دربردارد؛ از  ــن زمين را آب اقيانوس ه اي
ــترده و عميق  اين رو بايد از حيات اين آب هاي گس

حفاظت كرد.
 اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت در تالش است 
ــري از خطراتي كه اين پهنه هاي  كه با اتخاذ تدابي
عظيم و وسيع را تهديد مي كند، جلوگيري به عمل 

آورده و با آن ها مقابله كند.
ــت از طبيعت  ــي حفاظ ــه جهان ــن اتحادي همچني
ــرد كه تمام تالش  ــي اعالم ك )IUCN( در گزارش
ــدن صخره هاي  خود را به كار مي گيرد تا از نابود ش

مرجاني ناشي از بروز تغييرات جوي بكاهد.
در گزارش اخير اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت 
ــت كه حيات صخره هاي مرجاني به شدت  آمده اس
ــن دليل، دولت ها  ــت و به همي در معرض خطر اس
ــودي مرجان ها در  ــد راه حلي براي مقابله با ناب باي
ــايند  ــد. از طرفي، بروز تغييرات ناخوش ــر بگيرن نظ
ــوي نيز از عوامل اصلي از ميان رفتن صخره هاي  ج
ــمار مي رود كه بايد براي آن چاره اي  مرجاني به ش

انديشيد.
ــا در اتحاديه  ــان حيات مرجان ه يكي از كارشناس
ــا پيش از اين  ــي حفاظت از طبيعت گفت: م جهان
مي دانستيم كه تغييرات جوي صخره هاي مرجاني 
ــش دماي آب باعث  ــود مي كند، چرا كه افزاي را ناب
ــد  ــده و بر رش ــيديته آب ش ــاال رفتن ميزان اس ب
ــر منفي مي گذارد. به همين  صخره هاي مرجاني اث
دليل مي دانستيم اگر مي خواهيم اين جانداران زيبا 

ــريع كاري  ــر نابودي حفظ كنيم، بايد س را از خط
انجام دهيم.

ــان معتقدند، بهترين روش براي حفاظت  كارشناس
ــي تغيير در روش هاي  ــات صخره هاي مرجان از حي
سنتي معمول در ماهيگيري و جلوگيري از خشك 
ــت؛ چرا كه تورهاي ماهيگيري باعث  كردن درياس
ــعه  ــده و توس از ميان رفتن صخره هاي مرجاني ش
سواحل هم باعث ورود آالينده ها به داخل آب و در 

نهايت نابودي مرجان ها مي شود. 
اين گزارش كه به ارزيابي ترميم پذيري صخره هاي 
ــريع پروتكل براي ترميم حيات  مرجاني، ارزيابي س
ــيديته  ــاي مرجاني، توجه و تمركز بر اس و صخره ه
صخره ها و فشار جريان هاي آب گرم معروف است، 
نشان مي دهد كه ميزان تخريب صخره هاي مرجاني 
ــرعت تغييرات جوي بستگي ندارد، بلكه  تنها به س
ــزان تحمل اين صخره هاي مرجاني در مقابل  به مي

تغييرات جوي نيز بستگي دارد.
 رئيس برنامه جهاني آبزيان اتحاديه جهاني حفاظت 
ــاختمان  از طبيعت گفت: تحقيق بر روي ارزيابي س
ــان مي دهد كه اين  ــكلي صخره هاي مرجاني نش ش
ــود را به هنگام تخريب،   صخره ها چگونه قادرند خ
ــاي مرجاني از  ــد. صخره ه ــازي كنن ترميم و بازس
قديمي ترين موجودات حاضر در اكوسيستم جهان 
ــازه دهند كه تغييرات  ــتند و محققان نبايد اج هس
ــوند. به  جوي باعث نابودي اين موجودات آبزي ش
ــل، بايد دانش خود را در مورد چگونگي  همين دلي
ــي آن قدر  ــاي مرجان ــازي صخره ه ــم و بازس ترمي
ــري و هم  ــش دهيم تا هم به نجات حيات بش افزاي

حيات جانداران آبزي كمك كنيم. ■
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كاهش سوانح، افزايش ايمني
عمليات جستجو و نجات دريايي در آب هاي ملي در سال 87

خدمات جسـتجو و نجات دریایی عبارت اسـت از مجموعه اقدام هایی 
که منجر به کنترل و نظارت بر وضعیت اضطرار، برقراري ارتباط ، انجام 
هماهنگی هاي الزم در خصوص جسـتجو و نجات افـراد از جمله ارائه 
توصیه ها و خدمات فوریت هاي پزشـکی یا نقل و انتقال افراد سـانحه 
دیـده با بهره گیري از امکانات و تجهیـزات خصوصی و دولتی از جمله 
کشـتی ها، هواپیماها و بالگردها و سـایر تجهیزات مـورد نیاز و انجام 
اقدامات ضروري به منظور جلوگیري و کاهش سوانح دریایی می شود. 

ــازمان  ــال 1979 ميالدي در س ــتجو و نجات SAR س ــات بين المللي جس الزام
بين المللي دريانوردي )IMO( به تصويب رسيد و مفاد آن در سال 1985 ميالدي 
ــتم هماهنگ بين المللي  ــد. موضوع اين الزامات ايجاد يك سيس ــه اجرا ش الزم ب
ــانحه ديده در دريا است. اين  ــيوه هاي نجات اشخاص س ــتجو و ش در زمينه جس
الزامات، سازماندهي مراكز هماهنگي نجات دريايي و مراحل هماهنگي در ساحل 
و همچنين روش هاي همكاري چند كشور همسايه را براي انجام عمليات جستجو 
و نجات در يك منطقه مشترك پيش بيني كرده است. به عالوه الزامات ياد شده، 
ــه ها و تعيين منطقه هاي  ــاد آمادگي، طراحي نقش ــه با ايج ــي را در رابط مقدمات
ــي و فرعي نجات دريايي و همچنين در  ــيس مراكز هماهنگي اصل عملياتي، تأس

گزارش

اداره كل ايمني و حفاظت دريايي
 اداره تجسس و نجات و حفاظت محيط زيست دريايي سازمان بنادرودريانوردي 
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صورت بروز سانحه طراحي روش هاي عمليات مؤثر را 
به طور كامل مورد پيش بيني قرار داده است.

ــتفاده از مقررات  ــه تأثير غيرقابل انكار اس با توجه ب
ــرايط حاكم بر تردد وسايل  نقليه آبي  متناسب با ش
ــي از آن و با توجه به اين كه  در كاهش خطرات ناش
پيوستن به الزامات گفته شده و اجراي مفاد آن موجب 
اطمينان خاطر هر چه بيشتر دريانوردان و مسافران 
ــت و همچنين ايمني دريانوردي را  در دريا بوده اس
افزايش خواهد داد، دولت جمهوري اسالمي ايران در 

سال 1373 ه.ش به اين الزامات پيوست.
ــالمي ايران و دارا  با نگرش به موقعيت جمهوري اس
ــور و با  ــاحلي كش ــودن مرزهاي طوالني آبي و س ب
وجود همه كوشش هايي كه به منظور كاهش سوانح 
ــتي و باال  دريايي از طريق بهبود كيفيت ايمني كش
رفتن سطح آموزشي خدمه صورت مي گيرد؛ صنعت 
ــال با حوادث گوناگوني روبه رو  ــتيراني در هر س كش
ــاني  ــوارد منجر به تلفات انس ــت كه در برخي م اس
ــت كه در موارد  ــانگر آن اس ــود. تجربه نش نيز مي ش
ــوزش ديده و برخورداري  متعدد حضور نيروهاي آم
از تجهيزات مناسب و آماده براي عمليات جستجو و 
نجات، همچنين پشتيباني كافي از عمليات توانسته 
ــاني اين گونه  ــرعت، ميزان زيان هاي انس است به س

سوانح را كاهش دهد.

اقدام هاي سازمان بنادرودریانوردي در زمینه 
ارتقاء سطح همکاري هاي ملی و منطقه اي

- بازنگري طرح ملي جستجو و نجات دريايي ايران 

با مشاركت و حضور كليه سازمان هاي ذي ربط. 
ــتجو و نجات  ــزاري همايش و مانور ملي جس - برگ
ــورهاي حاشيه خليج فارس،  دريايي با همكاري كش

درياي عمان و درياي خزر. 
- اشاعه فرهنگ جستجو و نجات دريايي در مناطق 
ــمال خليج فارس و درياي  ــوب درياي خزر و ش جن

عمان.
- تهيه طرح هاي استاني جستجو و نجات و تصويب 
ــتانداري ها كه موجب مشاركت  ــات اس آن در جلس
جمعي سازمان ها و نهادهاي ذي ربط استاني خواهد 

شد.
ــتجو و  ــتاني جس ــكيل كميته هماهنگي اس - تش
ــت آن در خالل عمليات هاي  نجات، كه اثرات مثب

واقعي SAR و مانورها، متبلور مي شود.
ــتجو و نجات دريايي  - تهيه و تدوين توافقنامه جس

با كشور تركمنستان.
ــتجو و  ــن توافقنامه همكاري جس ــه و تدوي - تهي
ــت، درمان و آموزش  نجات دريايي با وزارت بهداش

پزشكي.
- تجهيز مراكز هماهنگي نجات دريايي به 3 فروند 
ــتجو و نجات دريايي در سال  بالگرد مخصوص جس
ــفانه با وجود اينكه بالگردها ساخته شده  85 )متأس
ــه مستقر هستند،  ــور فرانس و با پرچم ايران در كش
بخش جستجو و نجات دريايي به داليل سياسي از 

ارائه خدمات اين بالگردها محروم است(.
- تهيه و تدوين توافقنامه همكاري و جستجو و نجات 
دريايي با سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان شيالت، 

ــت، درمان و  ــاره، وزارت بهداش ــركت نفت فالت ق ش
آموزش پزشكي و وزارت تعاون.

ــده، آمار و عملكرد  ــا توجه به تدابير به كار گرفته ش ب
سوانح دريايي در سال گذشته )87( به شرح زير است: 
ــوانح شناورها  ــود تعداد كل س ــان مي ش خاطرنش
ــانحه  ــال 1387 به 88 س )ايراني و خارجي( در س
ــه آن در زمان مشابه  ــد كه براساس مقايس مي رس
ــته 5 درصد كاهش داشته است. تعداد  ــال گذش س
كل سوانح شناورهاي ايراني در سال 1387، تعداد 
82 سانحه مي باشد كه نسبت به زمان مشابه آن در 

سال گذشته 3 درصد كاهش داشته است. 
تعداد خدمات پزشكي در سال 1387، تعداد 119 
ــال  ــابه آن در س ــبت به زمان مش نفر بوده كه نس
ــته، 10 درصد افزايش يافته است. تعداد افراد  گذش
ــداد 656 نفر بوده  ــال 1387 تع نجات يافته در س
ــه با همكاري و هماهنگي مراكز هماهنگي نجات  ك
دريايي انجام گرفته است. در ضمن براساس تجزيه 
و تحليل انجام شده90 درصد از كل سوانح مربوط 
ــوانح  ــنتي و 66 درصد از كل س ــناورهاي س به ش

مربوط به موتورلنج ها است. 

علل اصلی وقوع سـوانح شـناورها براسـاس 
بررسی هاي اولیه

ــناورها، عدم  ــازه اي، طول عمر باالي ش • ضعف س
اجراي تعمير و نگهداري مناسب. 

ــار  ــتحكام و مقاومت كافي در مقابل فش • عدم اس
آب توسط سازه. 
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ــازه و مغاير بودن شرايط زندگي  • كوچك بودن س
.ILO و IMO خدمه با استانداردهاي

• پايين بودن سطح دانش دريانوردي خدمه. 
• كمبود تجهيزات ايمني مناسب

)اليف رافت، AIS SART، VHF و...(.
• عدم توجه به هشدارهاي هواشناسي. 

• بارگيري نامناسب. 
• رعايت نكردن قوانين راه. 

• رعايت نكردن نكات ايمني به خصوص عدم توجه 
به هشدارهاي ايمني دريانوردي. 

•  اطالعات ناكافي از شرايط محيطي. 
•  نداشتن نقشه ها و تجهيزات الكترونيكي دريايي. 

•  نداشتن سوخت كافي. 
•  نقص فني موتور اصلي و فرعي. 

•  عدم بازديدهاي به موقع كالس مربوطه.

اقدام هـاي به عمـل آمده از نظـر تجهیزات و 
 SAR اجراي الزامات

 )MRCC( تجهيز مراكز هماهنگي نجات دريايي -
به 15 فروند شناور مدرن جستجو و نجات دريايي. 
ــاني آمار و پايگاه  ــعه و به روز رس ــترش، توس - گس
اطالع رساني در خصوص جستجو و نجات دريايي. 

ــتجو و نجات  - تهيه موافقت نامه هاي همكاري جس
دريايي با سازمان هاي ملي و منطقه اي. 

ــاني و اجراي طرح هاي جستجو  - اصالح، به روز رس
و نجات دريايي.

ــكيالتي  ــاختار تش ــوزش كاركنان و بهبود س - آم
جستجو و نجات دريايي. 

ــاعه فرهنگ جستجو و نجات دريايي از طريق  - اش
ــاني در  ــزاري همايش، تهيه دفترچه اطالع رس برگ

استان هاي ساحلي كشور. 
- برگزاري همايش و رزمايش ملي جستجو و نجات 
دريايي در استان هاي ساحلي شمال و جنوب كشور. 
- باال بردن سطح همكاري هاي منطقه اي جستجو و 
نجات دريايي در خليج فارس، درياي عمان و درياي 

خزر. 
ــتجو و  ــكاري خدمات جس ــرح هم ــري ط - بازنگ
ــركت  نجات دريايي بين مراكز هماهنگي نجات، ش
ــتيراني والفجر و كشتي هاي مسافري متعلق به  كش

بنادر
SAR واحد

تجهیزات مراکز جستجو و نجات دریایی

مازندرانگيالنسيستان و بلوچستانهرمزگانبوشهرخوزستان

اميرآبادنوشهرانزليچابهارجاسكقشم و بندرعباسلنگهكيشابوموسيالوانعسلويه نخل تقيديربوشهرخاركبندر اماماروندكنار
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ناجي 
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* در آينده نزديك مستقر خواهد شد.

.)MSC/ Circ.1079( آن شركت
ــكله شناور در  ــت اس - پيگيري براي نصب 16 پس

شناورهاي ناجي. 

برنامه هـاي آینده سـازمان بنادرودریانوردي 
سه بخش را شامل می شود که به طور اختصار 

در ذیل می آید:

برنامه هاي کوتاه مدت
• اشاعه فرهنگ جستجو و نجات دريايي. 

• برگزاري همايش با حضور دستگاه هاي ذي ربط.
ــركت كننده  • هديه و اعطاي لوح تقدير به افراد ش

.SAR در عمليات
ــرح اورژانس دريايي با همكاري  • تهيه و تدوين ط

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. 
ــترك براي ارائه خدمات  • تهيه و تدوين طرح مش

 SARبراي كشتي هاي مسافربري. 
ــوانح دريايي، علت بروز  ــه و تحليل آمار س • تجزي

سانحه و شناسايي مناطق پرخطر.
• تأمين نيروي متخصص مورد نياز.

  •AIS ــات دريايي به ــز مراكز هماهنگي نج تجهي
.LRIT و

.  •SAR آموزش كاركنان

برنامه هاي میان مدت 
.  •MRCC باال بردن سطح ساختار تشكيالتي براي
ــتجو و نجات دريايي به  ــز مراكز فرعي جس • تجهي

.SAR قايق
ــورهاي  با كش  • SAR ــترك برگزاري رزمايش مش

منطقه. 
.  •SAR ايجاد بانك اطالعاتي

ــتان هاي  ــا بيمارس ــن توافقنامه ب ــه و تدوي • تهي
استان هاي ساحلي. 

• تشكيل انجمن حمايت از افراد و بازماندگان. 
• ايجاد شبكه مناسب مخابرات دريايي با همكاري 

اداره كل امور دريايي در كليه آب هاي تحت نظر. 
• حاكميت و نظارت جمهوري اسالمي ايران.

MF ــات دريايي به-•  ــز مراكز هماهنگي نج تجهي
.DSC 

ــي به  ــات درياي ــي نج ــز هماهنگ ــز مراك • تجهي
VHF,HF باند هوايي. 

• تجهيز مراكز هماهنگي نجات دريايي به
.INMARSAT FLEET F77

ــتگاه هاي  با دس  •SAR ــن توافقنامه ــه و تدوي تهي
ذي ربط. 

برنامه هاي بلند مدت 
• تهيه و تدوين توافقنامه با كشورهاي منطقه. 

ــازمان هاي غيردولتي  س ــوزش دانش آموزان و •  آم
.SAR شهرهاي ساحلي به خدمات

ــتاندارد شناورها و سرنشينان  • باال بردن سطح اس
آن ها.

ــتجو و نجات  • برگزاري كميته ملي هماهنگي جس
كشور. 

نوشهر،  تجهيز مراكز چابهار، عباس، بوشهر، انزلي، • 
.SAR اميرآباد و كيش به بالگرد

ــهر و نوشهر به  • تجهيز مراكز چابهار، عباس، بوش
هواپيماي جستجو. 

ــي و خارج از  ــاي آموزش داخل ــزاري دوره ه • برگ
■ .SAR كشور براي كاركنان
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بنادر الكترونيك
گامي بسوي

توسعه دانايي محور

در دنیـاي امروز تـداوم و تکیه صـرف بر بهره بـرداري از منابع 
طبیعـی بـه روش سـنتی و غافل مانـدن از الزامـات و ابزارهاي 
توسـعه دانایی محـور، به طور قطـع عقب ماندگی کشـور را در 
برخواهد داشـت. از این رو سـومین همایش ملی توسعه دانایی 
محور با تأکید بر توسعه متوازن و پایدار و در راستاي بسترسازي 
و تقویـت مؤلفه هاي اقتصاد دانایـی محور و همچنین با تمرکز بر 
تجارت الکترونیک در منطقه خلیج فارس، اردیبهشـت ماه سال 

جاري در بوشهر برگزار شد.
در ایـن همایـش ملی که با حضور اسـاتیدي از سراسـر کشـور 
برگزار شد، مسئولین، کارشناسـان، استادان، دانشجویان، تجار 
و بازرگانان از بوشـهر و دیگر اسـتان هاي کشـور در طی دو روز 
برگزارى این همایش با آخرین دسـتاوردهاي تجارت الکترونیک 
و اقدامات سازمان ها و بخش هاي دولتی و خصوصی در این زمینه 

آشنا شدند.

بنادر نسل سوم، چشم انداز بیست ساله
ــازمان  ــق ويژه س ــدري و مناط ــور بن ــاطعي معاون ام ــا س ــدس عليرض مهن
بنادرودريانوردي، در اولين روز از همايش، ايجاد بنادر الكترونيك را گامي مهم 

به سوي توسعه دانايي محور در منطقه استراتژيك خليج فارس عنوان كرد.
ــري در منطقه خليج  فارس اظهار كرد:  ــاره به بحث حمل ونقل كانتين وي با اش
ــركت در منطقه خليج فارس  ــركت اپراتور برتر كانتينري جهان، 4 ش از پنج ش
ــان مي دهد اگر بخواهيم در منطقه عرصه اي براي رقابت  حضور دارند و اين نش

قائل باشيم، آن عرصه، حمل ونقل كانتينري است.
معاون امور بندري سازمان بنادرودريانوردي خاطرنشان كرد: براي تحقق چشم انداز 
بيست ساله، با توجه به وضعيت رقباي منطقه اي الزم است در كوتاه ترين زمان، 

به سطح سوم بلوغ عملياتي در سامانه هاي جامعه بندري برسيم.
ــامانه هاي موجود در عوامل  ــامانه هاي عمليات بندري با س ــي س وي يكپارچگ
ــاير ارگان هاي مرتبط را  حمل ريلي، جاده اي، دريايي، گمرك، بيمه، بانك و س
ــهيل تجارت مؤثر خواند و  ــيدن به رويكرد تك پنجره اي و در نتيجه تس در رس
افزود: با توجه به هزينه هاي باالي تجارت سنتي، استفاده از تجارت الكترونيك 

جهت تسهيل امور و كاهش هزينه ها امري ضروري است.
ــد: در  ــاره به تجربيات جهاني در اين زمينه يادآور ش ــاطعي با اش مهندس س
ــامانه تك پنجره اي به صورت فعال مشغول به�كار هستند كه بهاي  ــي س دنيا س
خدمات، مدل اجرا و الزام به استفاده از تسهيالت توسط مشتريان در كشورهاي 

مختلف بسته به نوع قوانين آنها متفاوت است.
وي رهبري قدرتمند، همكاري و تعهد كليه عوامل، سهولت استفاده از سامانه، 
ــرفته، رويكرد منعطف و فازبندي شده و راهكار  سرمايه گذاري در فناوري پيش
ــامانه تك پنجره اي  ــفاف را از ويژگي هاي منحصر به فرد س ــي مطمئن و ش فن
خواند و اضافه كرد: البته در مسير رسيدن به اين سامانه دشواري هايي همچون 
مدرن نمودن فناوري، تغيير رويه هاي جاافتاده دولتي و ايجاد همكاري و تعهد 
در عوامل مختلف دولتي وجود دارد كه بايد براي اين مشكالت دريانوردي نيز 

چاره جويي شود.
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همايش ملي توسعه دانايي محور در بندر بوشهر



ــازمان  ــژه س ــق وي ــدري و مناط ــور بن ــاون ام مع
ــا توجه به  ــان كرد :"ب ــوردي خاطرنش بنادرودريان
ــارت الكترونيك،  ــث تج ــازمان به مبح ــام س اهتم
ــازي و  ــون مقررات زدايي، ساده س ــي همچ اقدامات
هماهنگ سازي رويه هاي تجارت خارجي در دستور 
كار قرار دارد. ساطعي با اشاره به سرمايه گذاري 40 
ــازمان بنادرودريانوردي در زمينه  ميليارد ريالي س
ــرح جامع فاوا،  ــد: تهيه و تصويب ط ــادآور ش IT ي
ــكيل البراتور   ــودن عمليات بنادر و تش مكانيزه نم
ــازمان بنادر و دريانوردي براي  PCS از اقدامات س

توسعه تجارت الكترونيك بوده است.
ــه  ــات كاالي متفرق ــت عملي ــتم مديري وي سيس
ــتم  ــع دريايي، سيس ــتم جام )GCOMS(، سيس
ــه بندري،  ــتم جامع ــمند تجاري )BI(، سيس هوش
ــتم جامع اداري را از  ــتم جامع مالي و سيس سيس
 IT ــترش ــه گس ــازمان در زمين ــتاوردهاي س دس
ــدواري كرد با تقويت  ــد و در پايان اظهار امي خوان
ــاخت هاي مخابراتي شاهد گسترش روزافزون  زيرس

تجارت الكترونيك در سطح كشور باشيم.
ــتان  ــتاد مديركل بنادرودريانوردي اس محمد راس
ــه اقدامات  ــاره ب ــهر نيز در اين همايش با اش بوش
ــه IT، از  ــوردي در زمين ــادر و دريان ــازمان بن س
ــهر  ــتم GCOMS در بندر بوش ــدازي سيس راه ان
ــزرگ در زمينه  ــتاوردهاي ب ــه عنوان يكي از دس ب
ــامانه  تجارت الكترونيك ياد كرد و افزود: در اين س
ــتي، نمايندگان  پيش بيني الزم براي ارتباط با كش
ــتيراني، صاحبان كاال و ترخيص كاران  خطوط كش
ــات از طريق  ــناد الكترونيك و اطالع ــادل اس و تب

شبكه هاي رايانه اي انجام شده است.

ــاس  ــكله براس ــيون اس ــي كاال، رزرواس وي ردياب
ETA، صدور صورتحساب كشتي براساس خدمات 
ــت، انتقال  ــال و دريافت مانيفس ــده، ارس ــه ش ارائ
ــه نمايندگي  ها، صدور  ــاب ب الكترونيكي صورتحس
ــادل داده ها  ــض انبار، تب ــال الكترونيكي قب و ارس
ــال  ــبز گمركي و صدور و ارس براي صدور پروانه س
ــامانه خواند  الكترونيكي بيجك را از خدمات اين س
ــه از خرداد 87 در  ــامانه GCOMS ك و گفت: س
ــده مخصوص كاالهاي عمومي  بوشهر راه اندازي ش
 Hand بوده و تاكنون ماژول هاي مختلفي از جمله
ــه  held، Gcoms gateway، EDI express ب
ــيار زيادي در كاهش  ــده كه تأثير بس آن اضافه ش

تردد به بندر داشته است.
ــاره به تخصيص اتوماسيون  راستاد همچنين با اش
ــتيراني و  ــي كش ــركت هاي نمايندگ ــه ش اداري ب
ــان  ــي فعال در بندر خاطرنش ــركت هاي تداركات ش
كرد: با انجام اين امر كه سال گذشته صورت گرفت، 
ــركت ها  نمايندگان ش ــاي غيرضروري  رفت وآمده
ــش يافته و باعث  ــمگيري كاه به بندر به نحو چش
ــتفاده از  صرفه جوئي قابل مالحظه اي در زمان و اس

نيروي انساني شده است.
وي در انتها با اشاره به آغاز به كار آزمايشي سيستم 
ــال،  ــهر از خرداد امس ــع دريايي در بندر بوش جام
ــاي مجموعه  ــيون فعاليت ه ــايي و مكانيزاس شناس
ــات ورود و خروج و  ــامل عملي ــور ش ــي كش درياي
ــي در همه زمينه ها و ثبت و صدور  كنترل و بازرس
و كنترل كليه فعاليت هاي مربوط به كشتي، دريا و 
ــتم خواند و اظهار  دريانوردان را از مزاياي اين سيس
ــترش سامانه هاي الكترونيكي  اميدواري كرد با گس

در سطح بنادر كشور شاهد ظهور بنادر الكترونيك 
در آينده نزديك باشيم. 

مهندس رضا جمهوري، معاون طرح و برنامه گمرك 
جمهوري اسالمي ايران نيز در اين همايش با اشاره 
ــك، ايجاد فضايي امن  ــه ضرورت تجارت الكتروني ب
ــار و بازرگانان براي فعاليت  در اين زمينه  براي تج

را خواستار شد.
ــارت الكترونيك  ــا ارائه تعريف WTO از تج وي ب
ــتم پنجره واحد تأكيد كرد  بر ضرورت ايجاد سيس
ــث از بين رفتن  ــارت الكترونيك باع ــت: تج و گف

واسطه ها و كوتاه شدن فاصله ها مي شود.
ــالمي ايران با اشاره به  معاون گمرك جمهوري اس
ــص، باعث اصالح  ــش هزينه هاي ترخي ــه كاه اينك
ــتعداد  ــد، اضافه كرد: اس ــوي مصرف خواهد ش الگ
ــورهاي منطقه را  ــران در اين زمينه مي تواند كش اي

نيز با ما همسو نمايد.
ــريح پروژه هاي گمرك  ــا تش ــدس جمهوري ب مهن
ــي و الزامات  ــرح تحول نظام گمرك در خصوص ط
ــك، عزم  ــرك الكتروني ــت تحقق گم ــي جه قانون
ــراي تحقق اين امر  ــالمي را ب گمرك جمهوري اس
ــاس  ــيم تا براس جدي خواند و اضافه كرد: در تالش
ــازمان جهاني  ــيون كيوتو و توصيه هاي س كنوانس
ــيدن به  ــتاي رس ــارت گام هاي مؤثري در راس تج
ــاره  ــرك الكترونيك برداريم.وي در پايان با اش گم
به چالش هاي گمرك در زمينه تجارت الكترونيك، 
ــز روي آوردن به  ــرك چاره اي ج ــح كرد: گم تصري

تحول و اصالح امور گمركي ندارد.

برگـزاري نمایشـگاه تجـارت الکترونیک در 
حاشیه همایش

ــگاه تجارت الكترونيك كه در حاشيه  اولين نمايش
ــومين همايش توسعه دانايي محور برگزار شد، با  س
حضور پررنگ سازمان بنادرودريانوردي و اداره كل 

بنادرودريانوردي استان بوشهر همراه بود.
در اين نمايشگاه كه با حضور سازمان ها و شركت هاي 
ــركت كنندگان  ــد، ش ــي و خصوصی برگزار ش دولت
آخرين دستاوردهاي خود را در زمينه IT و تجارت 

الكترونيك در معرض ديد عالقه مندان قرار دادند.
گفتني است، سيستم های مديريت عمليات كاالي 
 ،)BI( ــاري ــمند تج ــه )GCOMS(، هوش متفرق
ــا مخاطبان  ــي، )IMAS(، ارتباط ب ــع درياي جام
ــات  اطالع ــتم  سيس اداري،  ــات  مكاتب  ،)CRM(
جغرافيايي مديريت يكپارچه مناطق ساحلي كشور 
ــازمان بنادرودريانوردی  )ICZM( و پورتال های س
و اداره كل بنادرودريانوردي استان بوشهر به عنوان 
ــازمان در حوزه تجارت الكترونيك  دستاوردهاي س
ــترده عموم  ــتقبال گس ــه نمايش درآمد كه با اس ب

مواجه شد. ■
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پيشگام درجلب مشاركت 
جامعه دريايی و بندری

در حاشيه برگزاري سومين همايش جامعه دريايي و بندري بوشهر

ــم، محمد راستاد مديركل بنادرودريانوردی استان بوشهر،  در ابتدای اين مراس
ــينه  ــاره به پيش ــركت كنندگان در همايش با اش ضمن خيرمقدم به حضار و ش
ــهر  ــتان بوش ــت: اس ــهر در امر تجارت دريايی اظهار داش ــتان بوش تاريخی اس
ــت كه اين همايش در آن برگزار مي شود و دليل  ــتين استان ساحلي اس نخس
ــابقه بندر بوشهر در تجارت و  ــه در س توجه به جامعه دريايي و بندري نيز ريش

حمل ونقل دريايي دارد.
راستاد خاطرنشان كرد: گرچه شكل گيری اين سازمان مردم نهاد برای اولين بار 
در كشور و با همت بخش مهمی از فعاالن دريايی و بندری بوشهر محقق شده 
ــتاورد مهم و قابل تقديری برای استان محسوب می شود،  و همين موضوع دس
ــته خود را معرفی كرده و  اما جامعه آن چنان كه انتظار می رفت تاكنون نتوانس

در بين اعضاء به صورت فراگير نفوذ كند.
وی با اشاره به اينكه اين جامعه مربوط به كل استان است و نبايد فعاليتش تنها 

گزارش

سـومین همایش جامعه دریایى و بندرى بوشهر با شعار "بندر بوشهر، 
پیشـگام در جلب مشـارکت جامعه دریایى و بندرى" اردیبهشـت ماه 
سـال جارى با حضور مسـئولین اسـتانى، مدیران ارگان هاى دریایى، 
تجـار، بازرگانـان، مسـئوالن و نماینـدگان شـرکت هاى کشـتیرانى، 
خدماتـى، حمل ونقل زمینى، تخلیه و بارگیرى و اعضاى جامعه دریایى 

و بندرى، در تاالر مجتمع فرهنگى و هنرى بوشهر برگزار شد.
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ــود، اظهار اميدواری كرد با پشتكار و جديت مديرعامل و  ــهر محدود ش به بوش
اعضاء هيئت مديره جامعه دريايی و بندری اميدواريم امسال گام های بلندتری 
در راستای تحكيم ساختار و عضوگيری برداشته شود و فعاالن دريايی و بندری 

ساير بنادر تجاری استان هم در زير چتر اين جامعه قرار گيرند.
ــال خوبي براي بنادر استان بوشهر بوده  ــاره به اينكه سال گذشته س وي با اش
ــهر با  ــت ولي بوش گفت: علي رغم اينكه ركورد اقتصادي تأثيراتي در بنادر داش

3/5 ميليون تن تخليه و بارگيري آمار مطلوبي از خود به جا گذاشت.
ــهر  ــن ارتباط 85 هزار TEU كانتينر نيز در بندر بوش ــه داد: در همي وی ادام

تخليه و بارگيري شد كه رشد 37/5 درصدی را نشان می دهد.
ــخنان خود پيام  ــهر در انتهای س ــتان بوش مديركل اداره بنادرودريانوردی اس
ــازمان بنادرودريانوردی به اين همايش را برای حضار قرائت كرد،  مديرعامل س

متن پيام دكتر علی طاهری به اين شرح است:
ــور به ابتكار  برگزاري همايش جامعه دريايي و بندري كه براي اولين بار در كش
ــال در حالي  ــهر صورت پذيرفت، امس ــتان بوش ــوردي اس اداره كل بنادرودريان
ــر مي گذارد كه تجربه دو دوره موفق برگزاري را در  ــت س ــومين دوره را پش س

كارنامه خود دارد. 
بي شك گردهمايي و مجتمع نمودن دريانوردان، درياپيشگان، تجار، بازرگانان و 

در يك كالم، خانواده بزرگ جامعه دريايي و بندري مجال و فرصت مناسبي است 
ــريك مساعي، آينده اي روشن براي توسعه و رونق اقتصادي  تا با همفكري و تش
بندر بوشهر ترسيم شود و در اين ميان تجليل و تقدير از فعاالن و پيشكسوتان در 
حوزه هاي مختلف بندري و دريايي، باعث ترغيب و تشويق اين عزيزان به تالش 
و كوشش مضاعف، ايجاد فضايي رقابتي در زمينه سرمايه گذاري و تجارت دريايي 

و به تبع آن ارائه ايده ها و طرح هاي نو در اين زمينه خواهد شد.
 اينجانب به نوبه خود و به نمايندگي از سازمان بنادرودريانوردي، از برپاكنندگان 
ــزرگ جامعه دريايی و  ــن همايش و همچنين خانواده ب ــان برگزاري اي و حامي
بندری بوشهر تشكر و قدرداني نموده و اميدوارم اين همايش ساالنه كه اكنون 
ــاير بنادر كشور تبديل شده با قوت و قدرت به حركت رو به  به الگويي براي س
تعالي خود ادامه داده و پلي مستحكم جهت برقراری ارتباط مؤثر و سازنده بين 

بخش دولتي و خصوصي باشد. 

ــي- امنيتي استاندار بوشهر با اشاره به اينكه  ــم معاون سياس در ادامه اين مراس
اقتصاد و اشتغال از مباحث مهم در همه كشورها است، افزود: دشمنان نظام در 
ــتند تا از طريق مسائل اقتصادي به كشور لطمه بزنند و امروز جبهه  تالش هس

جنگ ما در موضوع اقتصاد است.
ــهر در تجارت و  ــينه قديمي بوش ــمي ادامه داد: با توجه به پيش ــين هاش حس
ــيدن به توسعه پايدار  ــكالت اين بخش و رس بازرگاني، براي برطرف كردن مش

مشكالت بايد احصا و به مسئوالن انتقال داده شود.
ــرفت  ــير پيش ــالمي ايران روز به روز در مس وي گفت: از آنجا كه جمهوري اس
ــمنان در بحث اقتصادي، خود  حركت مي كند، بايد براي مقابله با تهديدات دش

را در اين زمينه و در بخش هاي تجارت و بندر تقويت كند.
ــهر  ــتان بوش ــكر از اقدامات مؤثر اداره كل بنادرودريانوردی اس ــمی با تش هاش
ــوی  ــدری، اين حركت را گامی مثبت به س ــاالن دريايی و بن ــر از فع در تقدي
ــرمايه گذاری در بنادر استان خواند و اظهار  ــتريان و جذب س رضايت مندی مش
ــاهد رونق و شكوفايی اقتصادی بندر  ــئوالن ش اميدواری كرد با تالش همه مس

بوشهر باشيم. 
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان بوشهر نيز در اين همايش با اشاره 
به اينكه توجه و تشويق  جامعه دريايي و بندري از ابتكارات خوب سازمان بنادر 

ــكل هاي مردم نهاد اختيارات تصميم گيري و حاكميتي  ــت، گفت: برای تش اس
ديده نشده و تشكلي هم كه اختياري نداشته باشد، موفق نيست.

وي تصريح كرد: نقش جوامع و نهادهاي مردم نهاد در كشورهاي توسعه يافته، 
بسيار مهم و قابل توجه است اما به داليل مختلف اين نهادها تاكنون جايگاه و 
منزلت خود را در كشور ما پيدا نكرده اند و قطعاً در صورت نهادينه شدن جايگاه 

اين نهادها و تأثيرگذاري آنها بسيار زياد است.
ــتان بوشهر افزود: مالكان شناورهاي  رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اس
ــكل متمركزي در استان ندارند و اگر قرار باشد در جامعه دريايي  بوشهري تش
ــخاص حقوقي جذب شوند بسياري از اشخاص حقيقي كه در  وبندري فقط اش
ــت در جامعه بندري و  ــتند قادر به عضوي ــغول كار هس بنادر و دريانوردي مش

دريايي نخواهند بود.
معروف اضافه كرد: بندر بوشهر با طرح هاي توسعه اي بنادر به يك ثبات در توسعه 
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رسيده اما بعضي تصميمات در دستگاه هاي دولتي اين توازن را به هم مي زند.
ــتان بوشهر خاطرنشان كرد: با توجه به ثبات بندر بوشهر  رئيس اتاق بازرگاني اس
امروز به جايگاهي رسيديم كه نياز به تخفيف سود بازرگاني نداريم اما اين امر در 
صورتي بايد عملي شود كه بنادر مجاور استان هم اين تخفيف را نداشته باشند.

ــيروس دهقانی مدير عامل جامعه دريايي و بندري بوشهر نيز در اين مراسم،  س
با تشكر از اهتمام اداره كل بنادرودريانوردی استان بوشهر در برگزاری همايش 
ــهر  ــدری گفت: جامعه دريايي و بندري بوش ــاالن دريايی و بن ــل از فع و تجلي
ــت كه با هدف تحقق اهداف  ــمي ثبت شده در كشور اس ــتين تشكل رس نخس

تجاري با خرد جمعي تشكيل شده است.
ــتانه سومين سال برگزاری جامعه دريايي و بندري بوشهر  دهقانی افزود: در آس

بايد به فلسفه وجودي آن توجه بيشتري داشته باشيم.
ــاركت و تالش براي  ــائل و براي جذب مش وي تصريح كرد: براي هماهنگي مس

ارتقا آموزش بايد تقويم منظمي تدوين شود. 
گفتنی است، در پايان اين همايش از تالشگران و پيشكسوتان عرصه دريايي و 

بندري در حوزه های مختلف با اهدای لوح و تنديس به اين شرح تجليل شد:
پیشکسوتان دریانوردى سنتى:

مالك ماهينی، ناخدای قديمی شناورهای سنتی 
پیشکسوتان امور بندرى :

 مرتضی وهاب پور، بازنشسته اداره امور بندری 
ابراهيم نجاتی، بازنشسته اداره امور بندری

 احمد عطوفی، بازنشسته اداره امور بندری 
 حسين مظلوم زاده، بازنشسته اداره امور بندری 

پیشکسوتان شاغل در شرکت هاى سرمایه گذار فعال در بندر بوشهر :
حميد ميرزا صادقی، كارمند نمونه شركت شيمی انبار صدف

احمد جعفری، كارمند نمونه شركت بازرگانی ارجمندی
عبدالرسول كريميان، كارمند نمونه شركت بنياد بارانداز

جمشيد رستم پور، كارمند نمونه شركت نفت سپاهان
پیشکسوتان گمرك:

حسن حسن پور
فعاالن جستجو و نجات دریایى:

امين ستوده، نجاتگر دو تن از هموطنان در آب های ساحلی بوشهر 
جواد راويد، نجاتگر دو تن از هموطنان در آب های ساحلی بوشهر

شرکت هاي سرمایه گذار:

مجتبي دلگشايي، مديرعامل شركت بنياد بارانداز
رضا هرندی، مديرعامل شركت شيمی انبار صدف

عبدالرحمن ترك زاده، مديرعامل شركت ساحل بار ديلم
سعيد هاشميان، مديرعامل شركت بازرگانی و خدمات بندری ايران

 واردکنندگان کاال و کانتینر:
عبدالعزيز آل ياسين، مديرعامل شركت بازرگاني آل ياسين

)LG( حسين ديلمی، مديرعامل شركت گلديران
هدايت اسكندري، مديرعامل شركت بازرگاني اسكندري
علی محمد ارجمندی، مديرعامل شركت فارس برودت

صادرکنندگان:
عليرضا سرابي، مديرعامل شركت بازرگاني نفت سپاهان

سيروس دهقاني، مديرعامل شركت بازرگاني دهقاني
علی جمالی، مديرعامل شركت بازرگاني علی جمالی

دكترهومن پروين، رئيس هيئت مديره شركت بازرگاني پرنده آبي جهان
شرکت هاي کشتیرانی:

قاسم رحمتی، مدير شركت كشتيراني والفجر شعبه بوشهر
حافظ  سليماني، مدير شركت كشتيراني گلف اجنسي ايران شعبه بوشهر
عبدالمحمد كرم پور، مديرعامل شركت كشتيرانی فانوس لنگرگاه بوشهر

 شرکت هاى تخلیه و بارگیرى، بارشماري و غواصى:
رحمان عليمرادی، مديرعامل شركت بارشماري بارنويسان بوشهر

عليرضا فاله، مديرعامل شركت تخليه و بارگيري بوم بار ليان
مصطفی حميداوی، مديرعامل شركت تعاونی تخليه و بارگيري صبا ليان

هادی خوشه انداز، مديرعامل شركت تخليه و بارگيري دريای فانوس
ايرج زمانی، مديرعامل شركت غواصی مرواريد سفيد

حمل ونقل زمینی:
حميدرضا شيركانی، مديرعامل شركت حمل ونقل سهند بوشهر

تجارت دریایی:
سيد حسين معروف، رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن استان بوشهر

خضر احمدی، پيشكسوت تجارت دريايی
مرحوم محمد ابراهيم نعمتی، پيشكسوت تجارت دريايی ■
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ــمينار، مهندس فضل ا... حسينی، مديرعامل  در آغاز س
شركت توليدي و شيميايي روناس ضمن خوش آمدگويي 
ــاره به تاريخچه فعاليت شركت، ابراز  به حاضرين، با اش
ــت: شركت روناس از سال 1353 فعاليت های خود  داش
ــای تزئينی- صنعتی و  ــه توليد انواع رنگ ه را در زمين
ــاليان  ــا بهره گيری از تجربه س ــی آغاز كرد و ب حفاظت
متمادی حضور در صنعت رنگ سازی كشور و استخدام 
ــتفاده از فناوری نوين جهانی  كاركنان كارآزموده و اس
ــای صنعتی،  ــواع رنگ ه ــدی در توليد ان ــای بلن گام ه
ــت و  ــی و رزين های آلكيدی برداش ــی، تخصص حفاظت
همچنين با بهره گيری از فرموالسيون جديد و دستيابی 
ــن توليدكنندگان  ــف بزرگ تري ــد انبوه در ردي به تولي

صنعتي كشور قرار گرفت. 
ــاد حاجی محمدی،  ــدس بهش ــم، مهن ــه مراس در ادام
ــاره به توانمندی های  مديرفروش شركت روناس، با اش
شركت در زمينه تحقيقات و خدمات آزمايشگاهی گفت: 
روناس توانايی طراحی و توليد انواع رنگ های تخصصی 
ــبت به ارائه مشاوره و خدمات  را دارد، ضمن آن كه نس
آموزشي و مهندسی به خريداران و مصرف كنندگان نيز 
ــركت با بيش  اقدام مي كند. وي افزود: واحد توليدي ش
ــا ظرفيتی بالغ  ــانی متخصص ب از 150 نفر نيروی انس
ــش های صنعتی و 2  ــر 30000 تن انواع رنگ و پوش ب
خط توليد رزين به ظرفيت 14000تن و دو خط توليد 
ــال، مشغول به  ظروف فلزی به ظرفيت 3000 تن در س

كار می باشد.
ــد: توليد رنگ های شركت در  حاجي محمدي يادآور ش
حال حاضر در بخش های تزئينی، صنعتی، پوشش های 
ــش های دريايی متمركز  حفاظتی و ضدخوردگی و پوش

شده است.
hubert de borger، مديرفروش محصوالت دريايی 
ــيه خليج فارس،  ــورهای حاش ــاس در كش ــركت رون ش
سخنران بعدي مراسم بود كه جايگاه محصوالت شركت 
در بازار منطقه را براي ميهمانان تشريح كرد. پس از آن 
جمعی از اساتيد فن مقاالت علمي خود را با موضوعات 

مربوط به سمينار ارائه كردند.

امروزه توجه به مسـائل زیسـت محیطى دریا و مرتبط با تردد روزافزون انواع شـناورها، از 
اهمیت زیادي برخوردار است، چرا که، یکى از چالش هاي تهدیدکننده حیات دریایى، وجود 
انواع آالینده هاى موجود در سـاختار شـیمیایی پوشـش هاي بدنه شناورهاسـت. به همین 
علـت مراجع ملـی و بین المللى دریایی با متعهد نمودن دولت ها بـه رعایت الزامات مربوطه 
از آمدوشـد کشتى هاى آغشته به رنگ هاى غیرمجاز در گسـتره سواحل و بنادر جلوگیرى 

مى کنند. 
با توجه به اهمیت این موضوع، به همت شـرکت رنگ سازى روناس، اولین سمینار رنگ هاى 
دریایى خرداد ماه سـال جارى، با حضور کارشناسـان و صاحبان صنایع دریایى مشـتمل بر 
کارخانجات ساخت و تعمیر کشتى در بندرعباس برگزار شد که در آن اثرات و استانداردهاى 

رنگ هاى دریایى مورد بررسى قرار گرفت.
شـایان ذکر اسـت، شـرکت رنگ سـازى رونـاس ضمـن دریافت نشـان اسـتاندارد ایران، 
گواهینامه هاى مدیریت کیفیت ISO9001-2000 از موسسه لوید آلمان و ISO9001-2008 از 
موسسـه اسـتاندارد بریتانیا (BSI) را دارد و هفت بار از سوى وزارت صنایع و معادن ایران، 
به عنوان واحد نمونه کیفیت برگزیده شـده اسـت و همچنین گواهینامه صنعت سـبز را از 

سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان دریافت کرده است.

گزارش
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ــز  ني ــو  ايزوايك ــازی  ــع كشتی س از صناي ــد  بازدي
ــركت كنندگان از  ــمينار بود و ش پايان بخش اين س
ــتي ها و  ــل تعمير ادواری كش ــاهد مراح نزديك ش

شيوه های رنگ آميزی بدنه شناورها بودند.
ــهاب حسينی،  ــيه اين مراسم مهندس ش در حاش
ــاس در گفت وگو با  ــركت رون ــی ش ــر بازرگان مدي
خبرنگار بندرودريا، با اشاره به آغاز فعاليت  شركت 
ــال 1379،  ــه توليد رنگ های دريايی از س در زمين
ــركت های خارجی  ــود اينكه ش ــد: با وج يادآور ش
ــازار رنگ هاي دريايي  ــهم قابل مالحظه اي از ب س
ــور  ــود اختصاص داده اند، اما در داخل كش را به خ
ــركت به صورت تخصصي در اين  نيز حدود 3-4 ش
ــبختانه اين روند،  زمينه فعاليت می كنند كه خوش
ــم از نظر حجم توليد و هم از نظر نوع محصوالت  ه

قابل عرضه، روبه رشد است.
ــركت  ــال 1380 گواهينامه ش وی اضافه كرد: از س
ــی- ــركت بين المللي بازرس ــه يك ش ــدز را ك لوي
ــدات دريايی دريافت كرديم.  ــت، برای تولي فنی اس
ــات خارجی از  ــال حاضر نيز با برخی مؤسس در ح
ــركت های DNV و BV در حال مذاكره  جمله ش

هستيم.   
ــينی، انگيزه اصلی توليد رنگ های دريايی در  حس
كنار ساير رنگ ها را، نيازمندي هاي صنايع دريايی، 
ــتي و همچنين صنعت نفت و  ساخت و تعمير كش

گاز در بخش فراساحل اعالم كرد.
ــتريان اين اطمينان  ــد كرد: هم اكنون مش وی تأكي
ــور نيز مي توانند  را پيدا كرده اند كه در داخل كش
ــابه محصوالت  محصوالت موردنياز را با كيفيت مش
خارجی با قيمتي رقابتي و با حداقل زمان سفارش 

تامين نمايند.
مدير بازرگانی روناس ادامه داد: نكته مهم در مورد 
ــت،  رنگ های دريايی، نگهداری و انبارداری آنها اس

ــطه  ــور كه به واس ــژه در مناطق جنوبی كش به وي
ــرايط ايده آلی وجود ندارد و  وضعيت آب وهوايی، ش
ــتريان به داليل مختلف ممكن است  پروژه های مش

با تاخير انجام  شود.
ــركت های  ــر اينكه قيمت ش ــا تأكيد ب ــينی ب حس
ــت، گفت: از نظر بازرگانی  داخلی كاماًل رقابتی اس
ــل  مقاب در  ــی  ايران ــركت های  ش ــری  انعطاف پذي
ــت، به گونه ای كه  ــركت های خارجی مشهود اس ش
ــات پيش پرداخت دريافت  تقريباً برای تمام سفارش
نمی شود، اما در خارج از كشور الزم است بخشي يا 
حتی كل مبلغ خريد، پيش از عقد قرارداد پرداخت 

شود.
وی ادامه داد: شركت به عنوان ناظر مقيم، عالوه بر 
ــا برگزاری  ــی، ب ــای گمرك ــل هزينه ه ــه راه ح ارائ
ــعی بر آموزش و نظارت بر  دوره های رنگ آميزی س

عملكرد واحدهاي اجرايي مشتريان نيز دارد.
حسينی با اشاره به اينكه هيچ يك از محصوالت اين 
ــانس خارجي توليد نمی شود، از  شركت تحت ليس
نهادهايی كه به طور مشترك در صنايع رنگ سازی 
فعاليت می كنند نام برد و افزود: هم اكنون با برخی 
ــگاه  از مراكز تحقيقاتی و فنی داخلی مانند پژوهش
ــگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت  پليمر، پژوهش
ــران همفكري و تبادل  ــگ و انجمن خوردگی اي رن
اطالعات داريم. عالوه بر آن از مراكز علمي خارجی 
ــوژی توليد  ــواع رنگ ها و تكنول ــز در خصوص ان ني

مشاوره می گيريم.
ــينی از سازمان جهانی دريانوردی )IMO( به  حس
عنوان بزرگ ترين و مهم ترين مرجع دريايی نام برد 
و افزود: شركت های داخلی خود را موظف به رعايت 
ــده اين سازمان  ــتانداردهای تعريف ش قوانين و اس

می دانند.
ــش های  ــی كه كاربرد پوش ــه داد: از آنجاي وی ادام

ــت دريايی مؤثرند، از  ضد خزه در حفظ محيط زيس
ــتفاده از رنگ های مضر و  ــال2000 به تدريج اس س
ــود تا  ــده كاهش يافته و پيش بيني مي ش آلوده كنن
ــال 2010 ميالدی به طور كامل استفاده از اين  س

پوشش ها منسوخ شود.
وی افزود: دوره های رنگ آميزی و بازرسی شناورها 
بسته به اندازه، نوع و مكان فعاليت آن، 3- 10 سال 
ــت. به همين دليل به تدريج رنگ آميزی مجدد  اس
شناور ها مطابق با قوانين سازمان جهانی دريانوردی 

انجام می شود.
ــگاه حمل ونقل  ــن انكارناپذيری جاي ــينی ضم حس
ــدو توليد  ــركت از ب ــد: اين ش ــی، يادآور ش درياي
ــاری از قلع  ــش های ع ــی، از پوش ــای درياي رنگ ه
ــتفاده می كند. در گذشته پوشش های ضد خزه  اس
ــتی به اصطالح  ــه ديواره های كش ــد ك باعث مي ش
ــدونمو خزه ها نباشد،  ــموم مي شود تا محل رش مس
ــازی، نه تنها  ــرفت صنعت رنگ س اما امروزه با پيش
ــتند بلكه با وجود مواد  ــموم نيس اين ديواره ها مس
ــه آن به كربن و نيتروژن يك  آنتی فولينگ و تجزي
منبع تغذيه كننده ميكرو ارگانيسم های دريايی نيز 

به وجود آمده است.
ــان از عملكرد مثبت  ــر بازرگانی روناس در پاي مدي
سمينار رنگ های دريايی خبر داد و ابراز اميدواری 
ــی برگزاری  ــه اهداف اصل ــند ب ــته باش كرد؛ توانس
ــتريان  ــی مصرف كنندگان و مش ــمينار كه آگاه س
ــركت و  پيش از خريد و معرفی بهتر محصوالت ش
ــتم های مختلف رنگ آميزی بوده،  ــنايی با سيس آش

دست يافته باشند.
ــافت  ــمينار را با وجود بعد مس وی برگزاري اين س
ــين برگزاري  ــهر بندرعباس و فقدان تجربه پيش ش

چنين سميناري، رضايت بخش اعالم كرد. ■
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حلقه تعامل
كشتي داران

نگاهي به فعاليت هاي اتحاديه مالكان كشتي ايران

ــان اتحاديه 6 نشست  با حضور 13 نفر از كارشناس
ــدري و حمل ونقل  ــروه بن ــد، كارگ ــزار كرده ان برگ
دريايي كه با حضور 16 كارشناس تاكنون 8 جلسه 
ــي، فني و اقتصادي  ــزار نموده اند، كارگروه مال برگ
ــناس 5 جلسه برگزار كرده و  كه با حضور 16 كارش
دستاوردهايي داشته اند. همچنين كارگروه آموزشي 
ــه برگزار  ــناس 5 جلس ــه با حضور 13 نفر كارش ك

كرده اند.
اين مقام مسئول در اتحاديه مالكان كشتي در ادامه 
ــكل صنفي را در 14  ــخنان خود اهداف اين تش س

بند برشمرد:
1. تالش در جهت توسعه ناوگان دريايي كشور.

ــت براي حفظ منافع جمعي و فردي اعضاء  2. فعالي
ــه مراجع و  ــي آنها نزد كلي ــاع از حقوق صنف و دف

اشخاص حقيقي و حقوقي.
ــتگاه هاي  ــي و همكاري با دس ــاركت گروه 3. مش
قانونگذار اجرايي و قضايي در زمينه طرح ها و لوايح 
ــا در موضوعات  ــه و تصويب نامه ه قانوني آيين نام

مربوط به اعضاء.
4. هماهنگي و ارتباط با مراجع قضايي قانونگذاري 
و اجرايي در جهت تهيه و تصويب لوايح و طرح هاي 

بـا توجه به اهمیـت و نقش تشـکل هاي صنفی در 
برقراري ارتباط بین بخش هاي خصوصی و دولتی از 
جمله سـازمان بنادرودریانوردي، بر آنیم که در هر 
شماره یک تشکل صنفی مرتبط با صنعت حمل ونقل 
دریایـی را معرفـی و در خصـوص فعالیت هاي آن 
اطالع رسـانی کنیم. بـر این اسـاس در گفت وگو با 
کاپیتان محمد سمیعی دبیر اتحادیه مالکان کشتی 

ایران به معرفی این تشکل صنفی می پردازیم.  

ــورهاي هند، مالزي، سنگاپور، آلمان  مشابه در كش
ــه نمودند و با همكاري  ــنامه را تهي و انگليس اساس
ــع و معادن ايران  ــاق بازرگاني و صناي ــئوالن ات مس
ــد تا اينكه در 26 تيرماه  فرايند نهايي را طي كردن
ــت اصولي اتاق بازرگاني دريافت  1384 ه.ش موافق
ــن مجمع عمومي آن در تاريخ 12 مرداد ماه  و اولي
ــو حقيقي و حقوقي  ــال با حضور 32 عض همان س

برگزار شد. 
دبير اتحاديه مالكان كشتي در ادامه اقدامات انجام 
ــكل را اين چنين بيان كرد و  ــده توسط اين تش ش
ــكيل كارگروه هاي داخلي اتحاديه، تهيه  گفت: تش
ــه و عضويت  ــاء در اتحادي ــه عضويت اعض آيين نام
ــاي هيئت مديره با  ــا، انجام مالقات ه در كارگروه ه
مديرعامل سازمان بنادرودريانوردي، تهيه خبرنامه 
پيام، راه اندازي پايگاه اطالع رساني اتحاديه و تشكيل 
كالس آموزشي P+I از اقدامات اتحاديه بوده است. 
ــان كرد كه مجمع عادي ساليانه  سميعي خاطرنش
ــه تاكنون در دو نوبت با حضور 28 و 77 نفر  اتحادي
ــت. وي افزود: كارگروه هاي داخلي  برگزار شده اس
ــران عبارتند از: كارگروه  ــتي اي اتحاديه مالكان كش
ــه اي و بين الملل كه تاكنون  ــي، داوري و بيم حقوق

جمهوري اسالمی ایران اگرچه داراي سابقه اي 
کهـن در دریانـوردي بوده و 3 هـزار کیلومتر 
مرز دریایی دارد ولـی علی رغم آن در صنعت 
کشتی سازي و کشـتی داري حضوري کمرنگ 
در جهـان دارد. در حالـی کـه ایـن صنعـت 
استراتژیک بوده و از حجم باالي تولید، اشتغال 

و صنایع وابسته متعدد برخوردار است. 
ــتي  ــركل اتحاديه مالكان كش ــميعي دبي محمد س
ــوق در خصوص  ــب ف ــار مطال ــن اظه ــران ضم اي
ــيس اين تشكل صنفي اظهار داشت:  چگونگي تأس
ــال 1382 ه.ش مجموعه اي از فعاالن صنعت  در س
ــي و  ــي، خصوص ــش دولت ــم از بخ ــوردي اع دريان
ــدند اتحاديه  ــناورها مصمم ش ــكان حقيقي ش مال
ــيس كنند تا در جهت انجام  ــتي را تأس مالكان كش
فعاليت هاي دريايي، توسعه صنايع دريايي وابسته، 
ــت بخش خصوصي  ــتغال زايي و همچنين تقوي اش
ــس  ــان كرد: هيئت مؤس گام بردارند. وي خاطرنش
ــكل از 5 نفر تحت  اتحاديه در ابتدا كميته اي متش
عنوان كميته اجرايي را جهت پيگيري امور اتحاديه 
ــام مي دادند.  ــه اقدامات الزم را انج ــن كرد ك تعيي
ــارب اتحاديه هاي  ــا بهره گيري از تج ــن كميته ب اي

معرفي
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قانوني براي تجديدنظر در قوانين دريايي و تسهيل 
فعاليت هاي اعضاء از قبيل ساخت و ثبت شناورها، 
الحاق به الزام هاي بين المللي و نيز حضور در مجامع 

بين  المللي دريايي. 
5. تالش در راستاي ارتقاء وضعيت ناوگان اعضاء و 

افزايش اعتبار پرچم رسمي كشور.
ــاط و انعقاد قراردادهاي الزم با بانك ها  6. ايجاد ارتب
ــي و بين المللي و فراهم  ــات اعتباري داخل و مؤسس
ساختن زمينه و بستر الزم به منظور اخذ اعتبارات و 

تسهيالت مالي در جهت توسعه فعاليت اعضاء.
7. فعاليت به منظور جذب مشاركت اشخاص حقيقي 

و حقوقي واجد شرايط، جهت عضويت در اتحاديه.
ــه اعضاء از  ــاوره اي ب ــات جانبي مش ــه خدم 8. ارائ
ــائل تخصصي  ــل حقوقي ، مالي و مالياتي و مس قبي
صنعت كشتيراني و تالش براي شناساندن اتحاديه 
ــتري، كانون  ــه مراجع قانوني مرتبط مثل دادگس ب
ــور خدمات  ــره به منظ ــمي و غي ــان رس كارشناس

تخصصي.
9. ايجاد اتاق داوري براي حل وفصل اختالف اعضاء 

با يكديگر و اشخاص حقيقي و حقوقي. 
ــراي آموزش  ــي ب ــور آموزش ــيس اداره ام 10. تأس
اعضاء جامعه دريايي و ساير اشخاص در زمينه هاي 
ــتي راني  ــتي داري، كش ــه كش ــي مربوط ب تخصص
ــي  ــي و پژوهش ــي با ارگان هاي آموزش و هماهنگ

دريايي. 
ــات  11. انعقاد قرارداد جمعي با بيمه گران و مؤسس
ــابه در جهت  ــات مش كلوپ هاي پي اندآي و مؤسس

حفظ منافع اعضاء.
12. تشكيل صندوق هاي بورس تحصيلي و اعطاي 
ــور آموزش جوانان  ــك هزينه تحصيلي به منظ كم
ــا در بخش هاي امور  ــور و جذب آن ه ــتعد كش مس

دريايي.
ــي و انجام تحقيقات  13. برگزاري دوره هاي آموزش
ــزاري  ــاء و برگ ــاز اعض ــي موردني ــي و صنعت علم
همايش هاي تخصصي، تأليف، ترجمه و چاپ كتب 
و مقاالت تخصصي و حمايت مالي از پايان نامه هايي 
كه با موضوعات مرتبط با صنعت حمل ونقل دريايي 

تدوين مي شوند. 
ــه منظور  ــتي ب ــات بهداش ــت از مؤسس 14. حماي
ــور دريايي و  ــاص مرتبط با ام ــناخت امراض خ ش

زيست محيطي و ارتقاء سطح علمي دريانوردان.
ــات  اقدام ــات  ــه جزئي ادام در  ــميعي  ــد س محم
ــود را بيان كرد و  ــه متبوع خ ــاي اتحادي كارگروه ه
ــروه حقوقي، داوري، بيمه اي، و امور  گفت: در كارگ
ــكيل  ــده تش ــل از جمله اقدامات انجام ش بين المل
ــاي آن در  ــام اعض ــي اتحاديه كه ن ــته حقوق هس
ــرار دارد و كتاب جيبي  ــگاه اينترنتي اتحاديه ق پاي
ــامل كليه قوانين و مقررات  مرجع براي مالكان: ش

ــتورالعمل هايي كه موردنياز مالكان مي باشد  و دس
ــت. همچنين دست آوردهاي  كه در دست تهيه اس
كارگروه بندري و حمل ونقل دريايي، بخش نامه هاي 
ــوخت براي مالكان شناورهاي فعال در منطقه و  س
ــش فرآورده هاي  ــركت پخ ــوي ش ماهيگيران از س
ــت. كار ديگر صدور بخش نامه  نفتي صادر شده اس
ــناور توسط  ــدن گواهينامه هاي ش يك امضايي ش
ــات رده بندي و صدور بخش نامه حفاظت و  مؤسس
ايمني در رابطه با اينكه شناورهاي منطقه ، ديگر با 

كد 30 توقيف نشوند. 
ــتي در خصوص فعاليت  ــر اتحاديه مالكان كش دبي
ــه اظهار  ــي و اقتصادي اتحادي ــي، فن ــروه مال كارگ
ــص وام به  ــاي تخصي ــزوه راهنم ــت: تهيه ج داش
ــاء قرار گرفت.  ــه در اختيار كليه اعض متقاضيان ك
ــي كارگروه  ــتورالعمل  اجراي ــه آيين نامه و دس تهي
ــده و تهيه فهرست شناورهايي كه در  وجوه اداره ش
ــت و در اولويت قراردادن آن ها  ــور موردنياز اس كش
ــازمان بنادرودريانوردي  ــران س ــه اطالع مدي كه ب
ــت از ديگر اقدامات كارگروه مالي، فني  رسيده اس
ــئولين اعتبارات برخي از  و اقتصادي، مالقات با مس

بانك ها براي دريافت وام بوده است.  
ــي را نيز  ــروه آموزش ــاي كارگ ــميعي فعاليت ه س
ــروه آموزش كاركنان  ــرد و گفت: اين كارگ بيان ك
ــازمان  ــر GT 3000 را از طريق س ــناورهاي زي ش
بنادرودريانوردي پيگيري كرده و آيين نامه عضويت 
ــن عضويت اعضاء در  ــاء در اتحاديه و همچني اعض
ــاورين  ــا، آيين نامه وظايف و حقوق مش كارگروه ه
ــت.  ــه را كه مصوب گرديده ، تهيه نموده اس اتحادي
ــاخت: از ديگر اقدامات  وي در پايان خاطرنشان س
ــا مديرعامل  ــت مديره ب ــاي هيئ ــام مالقات ه انج
سازمان بنادرودريانوردي و درخواست حمايت وي 
از اتحاديه بود كه مورد موافقت قرار گرفت كه منجر 
ــا اعضاي هيئت  ــت هاي متعدد ب به برگزاري نشس
مديره و هيئت عامل سازمان بنادرودريانوردي شده 

است. 
از ديگر اقدامات اتحاديه خاطرنشان مي سازد كه:

ــوراي عالي مديران ارشد  1. اتحاديه به عضويت ش
دريايي درآمد.

ــدور  ص و  ــتانداردها  اس و  ــوزش  آم كل  اداره   .2
ــوردي موافقت نمود تا مالكان  گواهينامه هاي دريان
ــناور با ارائه مدرك كاركنان استخدامي خارجي  ش
ــرف  ــق ع ــناورها طب ــد روي ش ــور متعاه 18 كش
ــه ماهه موقت صادر  ــند شناسايي س بين المللي ، س

نمايد. 
ــازمان بنادر  ــده س ــه وجوه اداره ش ــا دبيرخان 3. ب
ــيار نزديكي در رابطه با شناورهاي در  همكاري بس
ــتند برقرار  ــاخت و يا تحويلي كه فعال هس حال س

نمود.
4. به منظور جذب اعضاء در طول سال گذشته 38 
ــدند كه  عضو حقيقي و حقوقي به اتحاديه ملحق ش

در حال حاضر 88 عضو دارد. 
- كليه دفاتر ثبت شناورها براساس قوانين بين المللي 
به دو زبان انگليسي و فارسي تهيه و تدوين و مورد 
تأييد مؤسسه رده بندي ايرانيان و سازمان بنادر قرار 

گرفت كه در شرف چاپ مي باشد. 
- با سازمان توسعه تجارت به اين تعامل رسيده اند 
ــركت  ــركت هاي خصوصي همپاي ش ــه كليه ش ك
ــان با تشكيل  ــرايط فعاليت يكس بحر خزر و در ش

كنسرسيومي از جايزه صادراتي بهره مند شوند.
- در اتحاديه كارگروه وجوه اداره شده شكل گرفته 

و پيگير مشكالت اعضاء در اين زمينه است.
- انجمن صنفي كارفرمايان مالكان كشتي ايران كه 
ــيون LRIT مي باشد  يكي از رئوس مثلث كنوانس
ــا حضور نمايندگان  ــكيل و مجمع عمومي آن ب تش
ــكيل و هيئت مديره  وزارت كار و امور اجتماعي تش

انتخاب و زيرنظر وزارت كار به ثبت رسيد. 
ــهيالت براي مالكان شناورها  - در  جهت تامين تس
تاكنون با مديران عامل بيمه معلم، بيمه كارآفرين 
و بيمه دانا نشست  هايي برگزار و در ادامه در صورت 
رسيدن به يك تفاهم نامه مشترك نتايج آن به كليه 

اعضاء ابالغ خواهد شد. ■
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لنگري ست روي قلب
معرفي يك شاعر دريايي )رافائل آلبرتي( 

فرزاد آبادي

ــت كه دريا، مضمون  رافائل آلبرتي، نام شاعري س
ــياري از اشعار اوست. شعر او لبريز از  و محور بس
ــيقي موج ها، روياي بادها، سرود بادبان ها و  موس
ــت. دم وبازدم شعر او هماهنگ  خاطره ساحل هاس
ــت كه  ــاعر، ناخدايي س ــت. ش با جزرومد درياس
ــش مي راند. در  ــي طوفاني پي ــه در درياي هميش
ــه دريا موج  ــتن ب ــعرهاي او درد پيوس بندبند ش
ــتي صميمي، اشكي  مي زند؛ گويي در مرگ دوس
حماسي مي ريزد. در اين فرصت همراه مي شويم 

با موج هاي شعر و زندگي او:
»بر پهنه دريا درپيچيد مرا
انگار كه تنم زير نور آفتاب

بخشي از بادبان باشد
با فشردن     خونم را بيرون كنيد از تنم 

بر طناب دكل     بر سكوي بارانداز
زندگي ام را بگسترانيد و بخشكانيد

بيفكنيد مرا ميان آب ها
خشكيده     با سنگي آويخته بر گلويم

تا دوباره هرگز شناور نشوم 
خون خويش را من 
به درياها بخشيدم 

آه اي كشتي ها! 
در خون من برانيد

آرام     من به اعماق خفته ام!«

ــنامه نويس  ــاعر،  نقاش و نمايش رافائل آلبرتي، ش
اسپانيايي در طول زندگي خود )1999-1902م( 
بيش از 3000 صفحه شعر سرود. زندگي طوالني 
ــتر ناشي از  ــيار او كه بيش ــاعر و سفرهاي بس ش
ــتي  ــنايي و دوس آوارگي و تبعيد بود، امكان آش
ــياري را فراهم كرد.  ــته بس ــا هنرمندان برجس ب
ــعر او بازتاب  ــوص در ش ــتي ها به خص اين دوس
ــماري از شعرهاي  ــترده اي يافت. آلبرتي ش گس

ــيالوركا، آنتونيو ماچادو،  خود را براي فدريكوگارس
ــو و هنرمندان ديگر سروده  پابلو نرودا، پابلو پيكاس
است كه با هنر و شخصيت خود بر زندگي وي اثري 
ــته بودند. آلبرتي نزديك به 39  ماندگار برجا گذاش
سال از عمر خود را در تبعيد و دور از وطنش اسپانيا 
گذراند، با اين همه درد و غربت و دوري از سرزمين 
زادگاهش )كاديس( و درياي زيبا و نقره فامش، كه 
شاعر بي نهايت به آن عشق مي ورزيد، تنها سايه اي 
كم رنگ از نااميدي بر شعر او انداخته است. از سوي 
ديگر، رويارويي او با وقايع تاريخي معاصر كشورش 
ــيده است كه  ــعر او عمق و غنايي خاص بخش به ش
ــزد. روياي  ــاني درمي آمي ــا مضموني انس همواره ب
درياي )كاديس( كه شاعر سال هاي دراز از تماشاي 
ــتمر در شعر او دارد. از  آن محروم بود حضوري مس
ــبت  نام كتاب هاي او مي توان به ميزان عالقه او نس
به دريا پي برد. مانند: دريانورد در خشكي، مد دريا، 

سرتاسر دريا،  تنها دريا و... .
»اي پيراهن ام

هرگز تو را نخواهم كرد به تنم
چرا نمي گذارندم
راهي دريا شوم

اي شهر
با پيراهن ام هرگز مرا نخواهي ديد

به پستو پنهان  اش كرده اند
با چفت و بست نهان كرده مادرم

پيراهن ملواني ام
تا راهي دريا شدن     نتوانم!«

ــامبر 1902  ــحرگاه 16 دس ــي در س ــل آلبرت رافائ
ــانتاماريا )كاديس( چشم  ميالدي در اِل پوئرتو ِد س
به جهان مي گشايد. در 15 سالگي با خانواده اش به 
ــار از موزه پرادو  ــد نقل مكان و براي اولين ب مادري
ــري جاودان  ــه بر زندگي اش تأثي ديدن مي كند ك
مي گذارد. در 18 سالگي شيفته ادبيات، به خصوص 

شعر مي شود. 
»به دنيا آمدم كه دريانورد باشم

ــت ميخكوب  ــر تن اين درخ ــا نيامدم كه ب به دني
باشم

چاقويي بدهيد به من
به سفر مي روم!

به ماه، كوه يا دريا؟
وقتي كسي نمي داند     چگونه بدانم؟

چاقويي بدهيد به من«
در 19 سالگي اولين شعرهايش را در مجله هاي آن 
ــفرهاي شاعر شروع  ــپانيا چاپ مي كند. س دوره اس
ــعرهاي كتاب )دريانورد در خشكي(  ــود و ش مي ش
ــتر ندارد كه اولين  ــال بيش ــكل مي گيرد. 22 س ش
كتاب اش )دريانورد در خشكي( جايزه ملي ادبيات 
اسپانيا را دريافت مي كند. در 28 سالگي در مادريد 
با )ماريا ترسا لئون( نويسنده، ازدواج مي كند و اولين 
ــه مي برد. به پاريس،  ــار تئاتري اش را روي صحن آث
شوروي، دانمارك، نروژ، بلژيك، هلند و مكزيك و... 
سفر مي كند. به سخنراني ها و شعرخواني ها و ديدار 
ــد و همزمان كتاب هاي  ــدان ادامه مي ده از هنرمن
ــاند. در 1939م به علل  ــعرش را به چاپ مي رس ش
ــپانيا مي شود و تا 39  ــي مجبور به ترك اس سياس
ــاي درياي )كاديس(  ــال بعد كه محروم از تماش س

است، شعرهاي بسياري مي سرايد. 
»صبِح سرِد خرد

به نظر مي آيد كه دريا مرده است
نمي تواند در دريا براند

ناوگان من
صبِح سرِد خرد 

بر تن دريا كفن مي كنند آيا؟
ساحل تو با دهكده هايش 

نارنج ظهر و زيتون زاران اش 
صبِحِ سرِد خرد

معرفي
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به دل خاك چه كسي دريا را خواهد سپرد؟
- دريانورد! 

سه ستاره پرنور، پرفروغ
سه ستاره مريم«

ــياري از مردم  ــپانيا، بس ــابق اس فرانكو ديكتاتور س
اسپانيا را به خاك و خون مي كشد. فدريكو گارسيا 
لوركا، شاعر برجسته جهاني يكي از كساني ست كه 
ــد.  ــن خويش را ترك نمي كند و به قتل مي رس وط
اين جنايت تأثير زيادي بر دوست او، رافائل آلبرتي 
ــو( به عنوان  مي گذارد. آلبرتي با معرفي نامه )پيكاس
ــاي راديويي در پاريس  ــم و گوينده برنامه ه مترج
مشغول به كار مي شود. اما ديري نمي پايد از شهري 
ــر آواره  ــوري ديگ ــوري به كش ــهري و از كش به ش
ــود، دريا را اما فراموش نمي كند و داغ خاطره  مي ش
ــود. در  ــگي او مي ش درياي )كاديس( همراه هميش
ــعارش به زبان هاي مختلف، ترجمه و  اين مدت اش

جوايز متعددي نصيب اش مي شود. 
»موهايم را از ريشه ببريد

با انگشت هاي خود
هزار داغ بر صورتم نهيد

من به چشم خواهمش ديد.
ماسه در چشم هايم بپاشيد 

از من كلمات را بدزديد
با تبر تنم را دو نيم كنيد! 

من به چشم خواهمش ديد.
آري من درياي شمال را مي بينم

و بعد از آن مي ميرم«
ــال قبل از مرگ رافائل آلبرتي، فيدل كاسترو  8 س
ــداء مي كند و  ــه او اه ــه مارتي( را ب ــدال )خوس م
ــال 1999 بعد از 97 سال زندگي  ــرانجام در س س
ــش  ــه اش )نياي ــر در خان ــاعرانه در روز 27 اكتب ش
ــاي خليج كاديس  ــه به دري ــي( براي هميش درياي

مي پيوندد، همان گونه كه هميشه آرزويش بود. 
»در خشكي اگر صدايم جان داد

به دريا برسانيداش
به ساحل رهايش كنيد

به دريا اگر رساندي
براي كشتي سپيد جنگي

ناخدايش كنيد
آه اي صداي من

اي به افتخار مدال 
لنگري ست روي قلب

ستاره اي روي آن 
روي ستاره باد

روي باد بادبان«
رافائل آلبرتي در كتاب خاطرات اش )درختزار 
ــال دوري از  ــده( مي گويد: بعد از 39 س گمش
ــن در ابتداي ورود به هتلي كه براي اقامتم  وط
ــته اي از همسرايان با  در نظر گرفته بودند، دس
ــت(  ــدن اين ترانه ام )درود و ترانه بازگش خوان
ــاكنان بندر، اي  ــتقبال كردند: اي س از من اس
ــي!/ فردا آفتاب  ــندگان صدف هاي درياي فروش

سر خواهد زد/ بر شانه قايق هاي بادباني... ■
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Anzali among the most equipped ports in the Caspian

In the Name of God

Port & Maritime's Iran News

PORT & SEA

�e Astrakhan Prime Minister said: 
�e Port of Anzali is one of the 
modern and most equipped ports in 
the Caspian coast.
Speaking to reporters after his visit 
to the premises and equipment in the 
port of Anzali, Constantin Markilov 
said: “I had not seen the Port of 
Anzali up close before and knew it 
only from what I had read in articles 
and the websites.” He continued: 
“Based on what I had read and what 
I have seen today I can condently 
say that the Port of Anzali is among 
the most advanced and equipped 
Ports along the Caspian Sea coast.” 
Describing the private sector 
participation in the Port of Anzali 
as very important, Markilov said: 
“�e private investment in the 
port allows it to improve further 
its equipment and standards.” He 
stated: “After completion of the 
Port’s Development Plan and the 
construction of the Tehran – Rasht 
highway as well as the railroad, one 
can expect the port of Anzali to 
become the most important port in 
the Caspian region.”
�e Astrakhan Prime Minister 
reiterated: “We in Astrakhan also pay 
great attention to the development 
of our shipping and ports, among 
which the Port of Olio is of particular 
importance.” He continued: “We have 
attracted good volume of investment 
for the development of the Olio, and 

now after seeing the level of progress 
in the Anzali we have a good model 
to follow.” Markilov added: “�e 
current capacity of Olio is 1.5 million 
tons and after the completion of 
phase 2, it will reach to 8 million and 
after phase 3 to 20 million tons.” �e 
Astrakhan Prime Minister referred 
to the customs tari�s and said: “We 
consider the tari�s and custom duties’ 
systems as very important and for 
this reason we monitor our customs 
very closely.” He cited the Customs 
Inspection and Services Organization 
and the time savings during the 
processing of customs declarations 
as the most important custom 
services in the Port of Astrakhan. 
Referring to the problems faced by 
some Iranian businessmen related to 
Astrakhan Customs regulations, he 
said: “�ese problems were discussed 
during the Caspian 2008 conference 
and we have announced our 
readiness for specialized discussions 
with our Iranian counterparts to 
review the matter.” During this 
interview, Markilov pointed to the 
e�orts in Astrakhan to develop the 
NOSTRAC Corridor and added: 
“We have considered a rebate of 50% 
for RO-RO vessels in the context of 
developing the Corridor and enhance 
its role in the economic development 
of our region.” �e Astrakhan prime 
Minister visited the Port installation 
and the International Anzali Lagoon 
in the company of a high level 
delegation.
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