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چشم انداز دريا در برنامه پنجم توسعه 

نامه يا برنامه

سیبسیب

سرمقاله

براسـاس آمار ارائه شـده، طول سـواحل کشـورمان در 
مناطق شـمالى و جنوبى بالغ بر 3000 کیلومتر اسـت. این 
طول کرانه به انضمـام جزایر متعدد با موقعیت هاى ویژه ى 
سوق الجیشـى و همچنیـن برخـوردارى از منابع انسـانى 
جوان و پایدار، سـاکن در حاشـیه ى آبراه ها از یک سـو و 
از سـوى دیگر جایگاه مطلوب و منحصر به فرد کشـور در 
چهارراه ترانزیت جهان و دسترسى آسان به بازارهاى بکر 
منطقـه اى (البته با حضور رقبا، ایـن فرصت کم کم تحلیل 
مى رود) پیام شـفافى را در منظر کلیه ي تصمیم سـازان و 
تصمیم گیران کشـور قرار مى دهد که به راحتى از کنار آن 

نمى توان گذشت.
ضرورى اسـت در طراحى و تدوین برنامه هاى توسـعه اى، 
بیـش از پیش اقتصاد دریا مورد توجـه قرار گیرد و با  نگاه 
به قابلیت هاى خدادادى کشـورمان و مقایسه با سایر نقاط 

جهان، این گمان تقویت شـود که توانمندى هاى بالقوه و 
بالفعـل دریایى میهن اسـالمى، به راسـتى مى تواند محور 

توسعه ى کشور باشد. 
سـال هاى متمادى اسـت که ارگان هاى دریایـى در پایان 
هم اندیشـى هاى دوره اى خود، قطعنامه ها و بیانیه هایى را 
بـه حمایت از صنعـت دریانوردى منتشـر مى کنند، و رفع 
مشـکالت پیش روى را به منظور دست یابى به افقى باالتر، 
مد نظر قرار مى دهند. این گروه که مزیت هاى دریایى را به 
درستى شناخته اند و دل در گرو آینده  ي کشور دارند، پس 
از آخرین گرد هم آیى خود در بهار سال جارى خواستار آن 

شدند تا توسعه ي کشور بر مبناى دریا صورت گیرد. 
هر چند انعکاس این آراء مشترك، نتایجى را دربر داشته و 
منجر به برگزارى جلسات متعدد و انجام مکاتبات بى شمار 
شده اسـت، اما زمان منتظر نخواهد ماند و بیم آن مى رود 
روزى بازخورد مناسـب حاصل شـود کـه فرصت ها از کف 

رفته باشند.  
اگر به این باور رسیده  ایم، برنامه هاى اقتصادى و اجتماعى را 
به راحتى نمى توان  به سمت دریا کشید (بسیارى معتقدند 
که کشورمان از اقتصادى خشـکى محور برخوردار است)، 
تالش کنیم دریا را به سوى برنامه  نویسان و صاحبان فکر و 

اندیشه هدایت کنیم. 
نخواهیم اهداف کالنى را متصور شـویم که دسـت یابى به 
آن ها در یک دوره ى کوتاه چند ساله میسر نباشد. به زعم 
بسـیارى از فعاالن جامعه ى دریایى، با توجه به بسـترهاى 
موجـود، مى تـوان اولویت هایـى را هدف گـذارى کرد که 

دست یافتنى باشند. 
ایـن جنبـش را امروز آغـاز نماییـم و با رفـع چالش هاى 
ایسـتگاهى، تعییـن اولویت هـا و هم فکـرى و مشـارکت 
همگانـى، برنامـه اى را ارائه کنیـم که ضمـن برخوردارى 
از چشـم اندازى درخـور، اجرایـى شـدن بندهـاى آن در 

حوزه هاى مختلف، ملموس به نظر آید.  
سردبیر



گزارش

اواخر آذر ماه گذشته، همه ى آن هایى که شغل و فعالیت هاى اقتصادى شان با صنعت حمل ونقل گره خورده، به بهانه ى روز 26 آذر (روز ملى حمل ونقل)، به 
سالن اجالس سران، و جشنواره اى آمدند که رییس ستاد حمل ونقل و مدیریت مصرف سوخت کشور، دلیل اصلى برگزارى آن را، تقدیر، تجلیل و تشکر 

از زحمت کشان عرصه ى حمل ونقل، طى یک سال گذشته عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار "بندر و دریا"، اولین جشنواره ى ملى حمل ونقل کشور، در حالى برپا شد که سه وزیر کابینه ى دولت نیز، در بخش هاى مختلف آن 
سخن گفتند و بر "تشویق مردم براى تغییر الگوى مصرف در حمل ونقل" و "اهمیت جایگاه حمل ونقل و توسعه ى زیرساخت هاى آن" تأکید کردند. اما 
آن چـه در ایـن میان، توجه خبرنگاران را بیش تر جلب کرد، صحبت هاى متفاوت رییس پلیس و انتقاد وى از فعالیت هاى خودروسـازان داخلى بود. به 
گفته ى "سردار احمدى مقدم"، ماشین هایى که تولید مى شوند، به لحاظ فنى، صالحیت تردد را ندارند و جان مردم را به خطر مى اندازند. همچنین در 
حاشیه ى این همایش، مدیرعامل شرکت هواپیمایى هما، از مهر تأیید بازرسان اتحادیه ى شرکت هاى هواپیمایى جهان، بر هواپیمایى ایران ایر خبر داد.

جشنواره ى ملى حمل ونقل
 با حضور وزراى  راه، صنايع و اقتصاد برگزار شد

حاشيه هاي خودروايى  در روز ملى حمل ونقل

تشویق به تغییر الگوی مصرف 
"حمید بهبهانى"، وزیر راه و ترابرى، اولین وزیر 
سخنران در جشنواره ى ملى حمل ونقل بود که 
ــخنان اش را با خاطرآورى پیام امام خمینى،  س
ــاز کرد و گفت: "در 26  ــال 1366 آغ در آذر س
ــع کاالها در  ــه جهت تجم ــال 1362، ب آذر س
بندرعباس، حضرت امام خمینى(ره)، در پیامى 
ــیج کامیون داران براى حمل ونقل  خواستار بس
ــدند که این  ــور ش ــه مراکز مختلف کش کاال ب

ــد و در تقویم ایران، به عنوان روز  کار انجام ش
حمل ونقل ثبت شد". 

ــود، با انتقاد  ــخنان خ ــر راه، در ادامه ى س وزی
ــا، تصریح کرد:  ــین بودن خودروه از تک سرنش
ــال تردد،  ــادى از خودروهاى در ح ــداد زی "تع
ــتند. طبق برآوردها، هر 40  ــین هس تک سرنش
ــدود 600 مترمربع  ــوارى، در ح ــودروى س خ
ــاحت مى خواهد، در حالى که یک اتوبوس،  مس
مى تواند40 نفر را با فضاى 40 مترمربع جا به جا 

کند".
ــان این که همه ى  ــه ى دولت، با بی ــو کابین عض
ــازى تبدیل شده است،  ــور به کارگاه راه س کش
اظهار داشت: "دولت براى براى افزایش ایمنى، 
برنامه دارد و با گسترش خطوط ریلى، مردم را 
از جاده به روى ریل مى آورد". وى از کسرى ها 
ــود در بودجه ى وزارت  ــکالت موج و دیگر مش
ــراى احداث  ــت و این که ب ــخن گف ــم  س راه ه
ساالنه1500 کیلومتر خط آهن، همه ى بودجه 
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وزارت راه باید خرج شود.
ــازى را نیز  ــرکت هاى خودروس ــى"، ش "بهبهان
ــخنى  ــورد انتقاد قرار دارد، و بدون این که س م
ــاورد، از روند  ــه میان بی ــى خودروها ب از ایمن
ــکایت  ــور ش رو به افزایش تولید خودرو در کش
ــردار  ــرد، در حالی بود که "س ــرد. این رویک ک
ــدم"، افزایش انواع و تعداد خودروها  احمدى مق
ــام دنیا خوانده بود. وى  را امرى معمول در تم
با بیان این که هم اکنون، شرکت هاى خودروساز 
به حال خود رها شده اند، گفت: "ایران با تعریف 
ــیرهاى ترانزیتى مختلف براى حمل کاال و  مس
مسافر از آسیا به اروپا، به یک سرگردنه تبدیل 

شده است". 
ــر این که در حال حاضر،  ــى"، با تأکید ب "بهبهان
ــور به  جمعیت فعال در حوز ه ى حمل و نقل کش
ــت،  ــش از 15 میلیون نفر افزایش یافته اس بی
ــکالت پیش روى  گفت: "یکى از مهم ترین مش
ــور، تولید بى رویه ى  ــعه ى حمل و نقل کش توس
خودرو در شرکت هاى خودروسازى است". 

ــاره به این که ساالنه به طور متوسط،  وى با اش
ــتگاه خودروى جدید  ــا 1/2 میلیون دس 1/1 ت

ــور مى شود، تصریح  وارد ناوگان حمل و نقل کش
کرد: "به موازات ورود این تعداد خودرو، امکان 
ــاخت ها در بخش حمل و نقل  ــعه ى زیرس توس
وجود ندارد و شرکت هاى خودروساز براى تولید 
ــتگاه هاى مرتبط با  ــازمان ها و دس خودرو، با س

حوزه ى حمل و نقل هماهنگ نیستند".
ــا تأکید بر این که  ــو کابینه ى دولت، ب این عض
ــرکت هاى خودروساز با  ــرایط حاضر، ش در ش
ــدام به تولید  ــرمایه و بودجه هاى دولتى، اق س
ــفانه هم اکنون  ــودرو مى کنند، گفت: "متأس خ
شرکت هاى خودروساز به حال خود رها شده اند 
که این امر، موجب افزایش مشکالت پیش روى 

توسعه ى حمل و نقل کشور مى شود".

جایگاه حمل ونقل در اصالحات اقتصادي
وزیر اقتصاد و دارایى، در این جشنواره با اشاره 
به اهمیت حمل ونقل در توسعه ى کشور گفت: 
"امروز نمى توان اصالحات اقتصادى را بدون در 

نظر گرفتن بخش حمل ونقل انجام داد".
ــینى"، در جشنواره ى  "سید شمس الدین حس
ــهم ارزش   ملى حمل ونقل، در تهران افزود: "س

افزوده ى بخش حمل ونقل از کل تولید ناخالص 
کشور در سه دهه ى گذشته، به طور میانگین، 

3/8 درصد بوده است".
وى، سهم حمل ونقل در تولید ناخالص ملى در 
ــورهاى صنعتى را حدود 20 درصد برآورد  کش
کرد و گفت: "تفاوت 8 تا 20 درصدى، به معنى 
آن است که ظرفیت بکر و فرصتى مناسب براى 
حوزه هایى که مى توان با برنامه ریزى و تدبیر در 
آن بخش ها، منافع بیش ترى براى کشور حاصل 

کرد، وجود دارد". 
ــاید مهم ترین اقدامى که  "حسینى"، گفت: "ش
ــزى در این  ــذارى و برنامه ری به لحاظ قانون گ
ــده، قانون توسعه ى حمل ونقل  زمینه انجام ش
ــد که در آن از  ــوخت باش و مدیریت مصرف س
ــاخت ها، صنعت و  جنبه هاى مختلف، به زیرس

مدیریت سوخت توجه شده است".
ــراى اجراى این  ــاد، با بیان این که ب وزیر اقتص
قانون به منابع و انگیزه  هاى سرمایه گذارى نیاز 
ــت تا میزان مصرف  ــت، افزود: "در نظر اس اس
ــوخت خودروها، به ازاى 100 کیلومتر به 5  س
ــد". وى بر لزوم سرمایه گذارى توسط  لیتر برس

وزیر اقتصاد و دارایی: 
امروز نمی توان اصالحات 

اقتصادی را بدون در نظر گرفتن 
بخش حمل ونقل انجام داد.
سهم ارزش افزوده ی بخش 

حمل ونقل از کل تولید ناخالص 
کشور در سه دهه ی گذشته، به 
طور میانگین، 3/8 درصد بوده 

است.

وزیر صنایع و معادن : 
 در صورتی که ما، خود در 

ناوگان دریایی سرمایه گذاری 
کنیم، هزینه ی حمل ونقل 

دریایی کشور، یک سوم زمانی 
است که این ناوگان، از خارج 

از کشور کرایه می شود.

وزیر راه و ترابری: 
دولت برای افزایش ایمنی، 

برنامه دارد و با گسترش خطوط 
ریلی، مردم را از جاده به روی 

ریل می آورد.
ایران با تعریف مسیرهای 

ترانزیتی مختلف برای حمل کاال 
و مسافر از آسیا به اروپا، به یک 

سرگردنه تبدیل شده است.
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ــودروى کم مصرف  ــور تولید خ ــردم به منظ م
ــؤال وجود دارد که  تأکید کرد و گفت: "این س
وقتى براى قیمت بنزین سقفى قرار مى دهیم، 
چه انگیزه ایى براى مصرف کننده وجود دارد تا 

خودروى کم مصرف بخرد؟"
ــه این تقاضا  ــینى"، تصریح کرد: "چنانچ "حس
ــز خودروى  ــکل نگیرد، بخش خصوصى نی ش
ــازد. بنابراین، خودروهایى در  کم مصرف نمى س
ــور میانگین تا  ــور تردد مى کنند که به ط کش
ــوخت  2 برابر خودروهاى موجود در منطقه ، س
ــان این که براى  ــد". وى، با بی ــرف مى کنن مص
مدیریت در مصرف سوخت، باید انگیزه ى الزم 
ــود، گفت: "26  ــرمایه گذارى ایجاد ش براى س
ــور، در قالب  ــد از تولید ناخالص ملى کش درص
ــت کم  ــود و دس ــاى انرژى صرف مى ش یارانه ه
ــش حمل ونقل  ــن یارانه ها به بخ 40 درصد ای
ــزان، 10 درصد از  ــاص دارد؛ که این می اختص

تولید ناخالص ملى را تشکیل مى دهد".
به گفته ى "حسینى"، به جاى این که این میزان 
ــت یا  ــه آلودگى محیط زیس ــه را تبدیل ب یاران
ــت استفاده کنیم.  ترافیک کرد، باید از آن درس
ــاد، با بیان این که الیحه ى هدف مند  وزیر اقتص
ــى از بخش هاى آن  ــا را که یک ــردن یارانه ه ک
حمل ونقل است، در دستورکار قرار دارد، اظهار 
امیدوارى کرد که تفاهم بین کارگروه مشترك 
ــت و مجلس، در صحن علنى تصویب و هر  دول

چه زودتر اجرا شود.
"حسینى"، تأکید کرد: "با تلفیق ساز و کارهایى 
پیش بینى شده در قانون حمل ونقل و مدیریت 
ــردن یارانه ها،  ــد ک ــرح هدف من ــوخت و ط س
مى توانیم مجموعه ایى از اصالحات زیرساختى 

صنعتى و اقتصادى را به دست آوریم".

پارامترهای یک برنامه ی موفقیت آمیز 
"على اکبر محرابیان"، به عنوان سخنران بعدى 
ــاره به این که در ایران توجه  این همایش، با اش
ــده و جهش هاى  خاصى به بخش حمل ونقل ش
ــت،  ــن زمینه اتفاق افتاده اس ــى نیز در ای خوب
گفت: "یک برنامه ى موفقیت آمیز براى صنعت 
ــت که به دو مقوله ى  حمل ونقل، برنامه  ایى اس
ــذار و تأثیرپذیر توجه کند". وى  عوامل تأثیرگ
ــافر و پارامترهاى  عوامل تأثیرگذار را بار و مس
ــیله ى حمل ونقل  ــا، وس ــر را پایانه ه تأثیرپذی
ــد و بالندگى  ــزود: "رش ــت و اف ــیر دانس و مس
اقتصادى در کشور، بدون توجه به زیرساخت ها 

امکان پذیر نیست".
ــه ى ذاتى  ــان این که وظیف ــان"، با بی "محرابی
وزارت صنایع، ایجاد زیرساخت هاى حمل ونقل 
ــالیان بعد از انقالب،  ــت، گفت: "در طول س اس
ــرفت هاى خوبى در این صنعت  ــاهد پیش ما ش
ــان  ــر صنایع و معادن، خاطرنش بوده ایم". وزی

ــورهایى است  کرد: "ایران، ازجمله معدود کش
ــایل نقلیه،  ــاخت وس ــه داراى تکنولوژى س ک
ــت". وى، با بیان  ــین اس از پایه تا طراحى ماش
ــه عنوان یک  ــروز در جهان، ایران ب ــه ام این ک
ــناخته مى شود، گفت:  صادرکننده ى خودرو ش
ــت  ــى ایران در این صنعت به قدرى اس "توانای
ــه تقاضا، مى توانیم تمام بازارها را  که با توجه ب

به دست آوریم".
"محرابیان"، در ادامه ى سخنان خود، به بخش 
ــاره کرد و گفت: "ما امروز،  ریلى حمل ونقل اش
توانایى ساخت و طراحى واگن در کشور را داریم 
ــاط جهان نیز صادر  ــى آن را به برخى نق و حت
مى کنیم". وى به قرارداد ساخت 100 دستگاه 
واگن براى صدور به کشورهاى آمریکاى التین 
ــال حاضر براى  ــرد و گفت: "ما در ح ــاره ک اش
ــت  ــعه ى این صنعت، قراردادهایى در دس توس
اقدام داریم". وزیر صنایع، ادامه داد: "نیاز کشور 
ــاالنه در حدود 600 دستگاه  در بخش ریلى، س
واگن است که امروز امکان ساخت کامل آن، در 

کشور فراهم شده است".
ــى هاى پیوسته براى طراحى  وى، از روند بررس
ــوط اصلى راه  آهن  ــل، به منظور احداث خط ری
کشور خبر داد و گفت: "از یک سال و نیم پیش، 
ــراى خطوط فرعى  ــاخت ریل ها ب طراحى و س
راه آهن، با مصوبه ى دولت آغاز شد که در مدت 
ــت ریل متناسب  کوتاهى، وزارت صنایع توانس
ــد کند".  ــور تولی ــوط فرعى کش ــراى خط را ب
"محرابیان"، اظهار داشت: "ظرفیت هاى به وجود 
آمده در این بخش، بیش تر از سفارش ها است". 
ــر صنایع، در مورد صنایع دریایى نیز گفت:  وزی
ــى هاى انجام گرفته، در صورتى که  "طبق بررس
ما، خود در ناوگان دریایى سرمایه گذارى کنیم، 
ــوم  ــور، یک س هزینه ى حمل ونقل دریایى کش
ــور  ــت که این ناوگان، از خارج از کش زمانى اس

کرایه مى شود".  
وى، با بیان این که سرمایه گذارى در این بخش، 
ــه اقتصادى کافى براى تکمیل ظرفیت ها  توجی
ــرمایه گذارى در این  ــد کرد: "با س را دارد، تأکی
بخش، مى توان اشتغال مؤثر و پایدارى را براى 

بسیارى از هم وطنان ایجاد کرد".

طفره رفتن خودروسازها از نصب ضد قفل 
 در روز جشن افراد وابسته به صنعت حمل ونقل 
ــدید ترین انتقادها،  ــالن اجالس سران، ش در س
ــه گفته ى  ــود که ب ــازانى ب ــه خودروس متوج
فرمانده ى ناجا، قانون را به تمسخر مى گیرند. 
هر چند "سردار احمدى مقدم"، با حضور در این 
ــبت روز حمل ونقل برگزار  ــم که به مناس مراس
ــد، با انتقادات صریح، اقدامات و فعالیت هاي  ش
ــؤال برد و روند  ــازان داخلی را زیر س خودروس
ــخر قانون  ــات را نوعی تمس ــن اقدام ــی ای فعل

ــوم را نیز به آن ها داد  ــت، اما این اولتیمات دانس
ــازانى  که به زودى از موضع قدرت، با خودروس
ــد، برخوردهاى  ــى را رعایت نمى کنن که ایمن

قانونى خواهد شد.  
تأکید فرمانده ى نیروى انتظامى  به طفره رفتن 
خودروسازها، حکایت از نصب ترمز ضدقفل بر 
ــت  محصوالت تولیدى بود، که از اول اردیبهش
ماه امسال، باید اجرا مى شد و خودروسازها، نه 
تنها زیر بار این مصوبه ى هیئت دولت نرفتند، 
ــه تدوین جدولى  ــه طى اقدامى،  مبادرت ب بلک
ــال 1389،  ــاس آن، تا پایان س کردند که براس
تنها 30 درصد خودروهاى تولیدى را مجهز به 
سیستم ترمز ضدقفل (ABS) خواهند کرد. در 
همین راستا، نیروى انتظامى  هم سکوت نکرد و 
در دو اقدام جداگانه، ابتدا شماره گذارى برخى 
از خودروها را متوقف کرد و سپس به وسیله ى 
رییس پلیس راهنمایى و رانندگى نیز اعالم شد 
که خودروسازها در تصادفات جاده ایى که بر اثر 
ــت، باید نیمى   عدم نصب ترمز ضدقفل بوده اس

از خسارات را پرداخت کنند. 
ــروى انتظامى  و  ــادات صریح نی ــود انتق با وج
ــازها  برخى از اقدامات اجرایى، نه تنها خودروس
ــه وزارت  ــان ندادند، بلک ــى از خود نش واکنش
ــازمان گسترش نیز، نسبت به اقدام  صنایع و س
ــازها مبنى بر عدم اجراى نصب ترمز  خودروس
ــدول برنامه  ریزى  ــر تدوین ج ــل، تنها ب ضدقف
ــى  که  ــد. اقدام ــد کردن ــه تأکی ــن زمین در ای
"احمدى مقدم"، از آن به عنوان گذاشتن شرط 
ــروط براى ارتقاي ایمنى خودرو، از سوى  و ش
ــت. با این حال،  ــازها تعبیر کرده اس خودروس
ــه زودى از موضع قدرت،  ــالم کرد که ب وى اع
ــازانى که  به منظور برخورد قانونى با خودروس
ــد، وارد عمل خواهد  ایمنى را رعایت نمى کنن

شد. 
ــخنان  فرمانده ى نیروي انتظامی، در ادامه ى س
خود، بعد از مورد انتقاد قرار دادن سیستم ایمنى 
خودروها، تأکید کرد که برخی خودروهایی که 
ــوند، به هیچ  ــور تولید می ش هم اکنون در کش
ــد. وى همچنین  ــت تردد ندارن عنوان صالحی
ــخر  اعالم کرد: "برخی از افراد، قانون را به تمس
گرفته اند که باید از موضع قانون، با آنان برخورد 

شود و آنان را سر جاي خود نشاند".
ــه مهم تر  ــا تأکید بر این ک ــدم"، ب "احمدى مق
ــأله ى  ــودگی خودرو، مس ــن فرس از موضوع س
ــت، عنوان کرد  صالحیت فنی و تردد آن ها اس
ــاس قانون و از ابتداي اردیبهشت ماه  که براس
ــال جاري، تمامی خودروسازان مکلف شدند  س
ــل «ABS» اقدام  ــبت به نصب ترمز ضدقف نس
ــود:  ــت که دیده می ش کنند، این در حالی اس
ــال  ــه دادند که تا پایان س ــازان برنام خودروس
ــاي خود را  ــد خودروه ــا 30 درص 1389، تنه
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ــتم مجهز کنند. فرمانده ى نیروى  به این سیس
ــى،  همچنین گریزى به میزان و کیفیت  انتظام
ــده در دنیا زد و با اشاره به  خودروهاى تولید ش
ــور تولید  این که خودرویی که هم اکنون در کش
ــل آن، در جهان  ــدون ترمز ضدقف ــود، ب می ش
ــه این وضعیت، در  ــدارد، تأکید کرد ک وجود ن
ــت که تولیدکنندگان همین خودرو،  حالی اس
ــال آینده، تنها 50  اعالم کرده اند که تا پایان س
ــدات خود را به ترمز ضدقفل مجهز  درصد تولی
می کنند. فرمانده ى نیروي انتظامی، تأکید کرد 
که این گونه حمایت ها از صنعت خودروسازي، 

کشنده است. 
ــت  ــر "احمدى مقدم"، در حالى اس ــار نظ اظه
ــتم  ــار در نصب ترمز ضدقفل در سیس که اجب
ــا واکنش هاى متفاوتى از  خودروهاى داخلى، ب
سوى خودروسازها و کارشناسان در کشور روبه رو 
ــت، به طورى که انجمن خودروسازها،  شده اس
ــه مفهوم خروج 1200  ــتم را ب نصب این سیس
ــط براى هر خودرو و در  دالر ارز به طور متوس
ــل 1/2 میلیارد  ــاالنه ى حداق مجموع خروج س
ــور دانسته و وضعیت جاده هاى  دالر ارز از کش
ــور را عاملى مهم در تصادفات جاده اى، به  کش
ــرایطی  ــمار آورده بود. این دیدگاه ها، در ش ش
ــده است که بسیارى از کارشناسان و  مطرح ش
به همراه آن ها، نیروى انتظامى،  نصب ترمز یاد 
ــده را عاملى مهم در جلوگیرى از تصادفات  ش
ــازها، حتى عنوان کرده اند  خوانده اند. خودروس
ــاى تولیدى آن ها، امکان  که برخى از خودروه
ــا این حال،  ــل را ندارند. ب ــز ضدقف ــب ترم نص
"سردار احمدى مقدم"، با اشاره به این که امکان 
نصب ترمز ضدقفل به جز در یکی دو خودروي 
ــایر  تولید داخل تیراژ پایینی هم دارند، براي س
خودروها امکان پذیر است، عنوان کرده که ناجا، 
ــازان، مهلتی را  ــتاي کمک به خودروس در راس
براي نصب این سیستم ترمز، در نظر گرفته بود 

ــازان به قول و قرارهاي  که متأسفانه، خودروس
ــود عمل نکردند و از این رو، نباید مهلت ارائه  خ
شده، موجب سوء استفاده قرار بگیرد که در این 
صورت، نیروي انتظامی، به طور قاطع، قانون را 

اجرا خواهد کرد.

به رعایت استاندارد یورو دو شک دارم 
ــخنرانى، همچنین به  فرمانده ى ناجا در این س
ــازى خودروها پرداخت و  ــوع استانداردس موض
ــود، تنها یک مرحله  ــر این که قرار ب با تأکید ب
ــتاندارد، عقب تر از اروپا باشیم،  در زمینه ى اس
ــت که هنوز  ــت: "این وضعیت، در حالی اس گف
ــتاندارد آالیندگی یورو  خودروهاي ما، فقط اس
ــخ به کارگیرى  ــت می کنند که تاری دو را رعای
این استاندارد در اروپا، به 15 سال قبل مربوط 
ــه همین  ــد دارم ک ــن حتى تردی ــود. م مى ش
ــور رعایت  ــون در کش ــز، هم اکن ــتاندارد نی اس
ــد برخی خودروسازان  ــود. به نظر می رس می ش
در زمینه ى به کارگیرى استانداردهاى صنعت 
جهانى خودروسازى، مردم را فریب می دهند". 
ــوع ایمنی  ــروي انتظامی، موض ــده ى نی فرمان
خودرو را نسبی دانست و گفت: "به رغم این که 
ــطح ایمنی در کشور، افزایش یافته است، اما  س
ــت. از سوي دیگر، در بخش  هنوز مطلوب نیس
ــکالت جدي  ــنگین نیز، با مش ــاي س خودروه
ــاوگان  ــودگی ن ــه ى  فرس ــرى در زمین و فراگی
ــًال وضعیت  ــه در این زمینه، اص ــم ک روبه رویی

خوبی نداریم". 
ــاره به این که تعداد خودروهاي کشور  وي با اش
ــداد 3/5 میلیون  ــته، تع ــک دهه ى گذش در ی
ــتگاه بوده است، افزود: "این در حالی است  دس
که در حال حاضر، همین تعداد خودرو، تنها در 
ــاله نیز یک میلیون و  تهران وجود دارد و هر س
ــور  300 هزار خودرو، به تعداد خودروهاي کش

اضافه می شود". 

تقدیر از مدیرکل ترانزیت سازمان بنادر
ــدادي از  ــنواره، تع ــش جانبى این جش در بخ
ــور، جوایز  ــدگان صنعت حمل ونقل کش برگزی
ــتاد  ــر راه و ترابري و رییس س ــود را از وزی خ
ــور دریافت  ــوخت و حمل ونقل کش مدیریت س
کردند که از سازمان بنادرودریانوردي، "مهندس 
ــت و تعرفه ى این  ــر"، مدیرکل ترانزی صادقی ف
ــتادي در  ــازمان، به عنوان مدیر نمونه ى س س
بخش حمل ونقل دریایی معرفی شد. همچنین 
بر پایه ى این گزارش، از "دکتر ناصر پورمعلم" 
ــه، "مهندس کامران حاج  ــه عنوان مدیر نمون ب
ــیون  نصرالهی" به عنوان مدیر نمونه از کمیس
ــدي زاده" به  ــهریار افن ــی راه ها، "دکتر ش ایمن
عنوان محقق نمونه، ، "غفور پاکنهاد" به عنوان 
ــی دهقان" مدیر  ــر نمونه، "مهندس مرتض مدی
ــش هوایی، "هادي  ــتادي در بخ برگزیده ى س
ضیایی مهر" مدیر برگزیده ى ستادي در بخش 
ــاد پرورش"،  ــل ریلی، "مهندس فره حمل ونق
ــرکت هواپیمایى هما به عنوان شرکت  مدیر ش
ــی، "محمدرضا  ــل هوای ــده ى حمل ونق برگزی
نوروزي" در بخش مهندسی هواپیما، "کلیم اهللا 
وثوقی" معاون راهداري زنجان به عنوان راهدار 
نمونه ملی، "رضا عظیم زاده" به عنوان پیمان کار 
نمونه و تعداد دیگرى از افراد تقدیر شد. 
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آيين نامه ى اجرايي 
قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي ابالغ شد

با هدف حمايت از صنايع دريايي كشور

ــن آیین نامه،  ــع دریایی در ای ــور از صنای منظ
ــات، طراحی،  ــوط به تحقیق ــه ى امور مرب کلی
ساخت، تولید، تعمیر و نگهداري انواع مختلف 
ــناورهاي سطحی، زیرسطحی، اثر سطحی و  ش

صنایع فراساحلی است.
ــوراي عالی صنایع دریایی  در این آیین نامه ، ش
ــت گذاري و  ــع سیاس ــه عنوان مرج ــور، ب کش
ــاى الزم در جهت  ــده ى هماهنگی ه ایجادکنن
ــور در  ــل از ظرفیت هاي کش ــري کام بهره گی
ــراى اتخاذ  ــور دریایی، ب ــع و ام ــش صنای بخ
ــر اجراي  ــارت ب ــردي و نظ ــات راهب تصمیم
ــتگاه هاي اجرایی،  مصوبات، هماهنگی بین دس
ــند راهبردي و نقشه ى راه و برنامه  تصویب س
عملیاتی و نظام نوآوري بخشی صنایع دریایی 
ــع ذي ربط در  ــه مراج ــه ى آن ب ــور و ارائ کش
صورت لزوم، بررسی کننده ى راه کارهاي جذب 
سرمایه هاي داخلی و خارجی در صنایع و امور 
ــن و مقررات مربوطه و  ــی با رعایت قوانی دریای
بازنگر قوانین و مقررات مربوط به حوزه ى امور 
ــنهاد به  ــور و ارائه دهنده ى پیش ــی کش دریای

مراجع ذي ربط تعیین شده است.
ــورا،  ــات ش ــکیل جلس ــه، نحوه ى تش آیین نام
تخصصی)،  ــیون  (کمیس راهبري  ــیون  کمیس
ــرح وظایف دبیرخانه  کمیته هاي تخصصی و ش
ــوراي عالی و سایر امور مرتبط نیز، در اولین  ش
جلسه ى شوراي عالی به تصویب خواهد رسید. 
ــوراي عالی، در وزارت صنایع و  ــه ى ش دبیرخان
ــکیل و رئیس دبیرخانه، توسط وزیر  معادن تش

صنایع و معادن انتخاب می شود.
ــاس یکی از مواد آیین نامه قانون توسعه و  براس
ــتاي اجراي  حمایت از صنایع دریایی، در راس
ــع دریایی،  ــت از صنای ــعه و حمای قانون توس
ــعه ى صنایع دریایی موظف است  صندوق توس

تا سقف بیست درصد قیمت بین المللی شناور 
ــده را، به عنوان  ــفارش ش ــورد مناقصه یا س م
ــورت بالعوض به  ــی و به ص ــه ى ترجیح تعرف
ــازنده ى داخلی برنده ى مناقصه بین المللی،  س
ــتفاده از  ــون حداکثر اس ــوط به رعایت قان من
ــی، پرداخت کند.  ــی داخل توان فنی و مهندس
معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست 
ــت، میزان وجوه  اداره  جمهوري هم مکلف اس
ــن اعتبارات  ــون را ضم ــوع قان ــده ى موض ش
ــنواتی،  وزارت صنایع و معادن، در بودجه ى س
ــناورهایی  پیش بینی و منظور کند و مالکان ش
ــور ساخته یا تعمیر می شوند،  که در داخل کش
پس از پرداخت مالیات بر درآمد ساالنه شناور 
ــغ پرداختی از این بابت  مورد نظر، معادل مبل
ــناد مالیات پرداختی به  را منوط به ارائه ى اس
ــاه از محل وجوه  ــه م صندوق، ظرف مدت س

اداره شده ى  مذکور، دریافت  کنند.
ــاس این آیین نامه، کلیه ى شناورها، اعم  براس
ــراي انجام هر نوع  ــی و یا خارجی که ب از ایران
تعمیر، به تعمیرگاه هاي داخلی تردد می کنند، 
ــوارض بندري  ــت هرگونه حقوق و ع از پرداخ
ــع و معادن نیز  ــتند و وزارت صنای ــاف هس مع
مکلف است، در پایان اردیبهشت ماه هر سال، 
فهرست اقالم مربوط به صنایع دریایی را که در 
داخل کشور تولید می شوند، با ذکر مشخصات 

فنی دقیق اعالم کند.
ــتثناي نیروهاي  ــی به اس ــتگاه هاي اجرای دس
مسلح، مکلفند: فهرست شرکت هاي مرتبط با 
امور دریایی را که نیاز به استفاده از کارشناسان 
ــه وزارت خانه هاي کار و امور  ــی دارند، ب خارج
ــالم کنند. وزارت  ــی و امور خارجه اع اجتماع
امور خارجه، مکلف است ظرف مدت یک هفته 
از زمان درخواست مدیران شرکت هاي مذکور، 

ــاز را صادر  ــان مورد نی ــزاي ورود کارشناس وی
کند؛ این افراد مجازند ظرف دو ما،ه بدون اخذ 
ــتغال اتباع بیگانه، در این واحد به  پروانه ى اش

کار اشتغال داشته باشند.
ــهیل  ــه، به منظور تس ــاس این آیین نام براس
ــهیالت، وزارت صنایع  ــت تس ــد پرداخ در رون
ــالمی  ــادن و بانک مرکزي جمهوري اس و مع
ــاز و کار  ــران، بانک هاي عامل را تعیین و س ای
ــد و اعتبار مذکور در  ــه آن ها ابالغ می کنن را ب
ــعه ى صادرات دریایی قرار  اختیار صندوق توس
ــرایط مندرج در ماده  می گیرد، تا با رعایت ش
ــده و در چارچوب مقررات اساس نامه ى  یاد ش

صندوق، به متقاضیان پرداخت شود.
بر این اساس، شرکت هاي صادر کننده گاز مایع 
ــد در عقد قراردادهاي فروش گاز مایع،  موظفن
ــه حمل ونقل دریایی،  ــه نحوي اقدام کنند ک ب
ــع صادراتی، بنا  ــی درصد از گاز مای حداقل س
ــوراي عالی صنایع دریایی، به  ــخیص ش به تش
ــب با  ــرکت هاي داخلی، متناس ــازمان یا ش س
میزان استفاده از توان ساخت داخل کشتی هاي 

حمل گاز مایع صادراتی اختصاص یابد.
بر این اساس، سازمان ها، نهادها و شرکت هاي 
دولتی و عمومی مرتبط با صنایع و امور دریایی 
که در بودجه ى ساالنه خود اعتباراتی را تحت 
ــده پیش بینی می نمایند،  عنوان وجوه اداره ش
ــاخت و  ــا اولویت براي س ــده را ب ــوه یادش وج
توسعه ى صنایع دریایی در داخل کشور هزینه 

می کنند.
این تصویب نامه پس از تأیید رییس جمهور، از 
ــوي "محمدرضا رحیمی" ، به دستگاه هاي  س

اجرایی ابالغ شده است.

آیین نامه ى اجرایی قانون توسـعه و حمایت از صنایع دریایی، با هدف حمایت از صنایع 
دریایی و کشتی سـازي، از سـوي معاون اول رییس جمهور ابالغ شـد. به گزارش پایگاه 
اطالع رسـانی دولت، ایـن آیین نامه، به تصویب وزیران عضو کارگـروه حمایت از تولید 

دولت رسیده است.

گزارش
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"مهندس سـید عطاء اله صـدر" معاون وزیر 
راه و ترابـرى و مدیـر عامل سـازمان بنادر و 
دریانوردى که در روز 26 آذر ماه سال جارى، 
به مناسـبت روز ملـى حمل و نقـل دریایى، 
سـرمایه گذاران ترمینال داران و نمایندگان 
خطـوط کشـتیرانى حضور یافته بـود، گفت:  
"امـروز یـادآور 26 آذر سـال 1362 اسـت. 
دوسـتانی کـه در آن زمان نقـش مؤثري در 
صنعت حمل ونقل کشـور داشـتند، به خاطر 
دارنـد که ما با حجم خیلی زیـادي از کاال در 
بنادر کشـور روبه رو بودیم که نیاز به حرکتی 
جهادي و بسـیجی داشـت تا کاالهـا از بنادر 
بـه مقاصـد داخلی حمـل شـوند. بنیان گذار 
جمهوري اسـالمی ایران، امـام راحل، با پیام 
خـود در آن روز، از تمامـی دسـت اندرکاران 
حمل ونقـل خواسـتند که بـه بنـادر بروند و 

کاالها را به مقاصد داخلی کشور بیاورند".

حمل ونقل تركيبي
 رويکرد اصلي برنامه ي پنج ساله ي پنجم

در گردهم آيى دست اندركاران صنعت حمل ونقل دريايى عنوان شد

گزارش
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ــکل گیرى بسیار نمایان این  وى با اشاره به ش
حرکت مردمى و بسیجى که در حقیقت باعث 
ــد،  ــر در کار حمل ونقل ش ــى مؤث ایجاد روش
ــالى که کمیته ى هماهنگى  افزود: "در چند س
ــا با تمام  ــال بود، م ــور فع ــل در کش حمل ونق
دست اندرکاران حمل ونقل و سازمان هایى مثل 
ــه و با توجه به  ــازمان غل وزارت بازرگانى و س
ــور، مهم ترین عامل  ــه کمبود غله در کش آن ک
ــورت منظم و  ــود در آن زمان بود، به ص موج

هفتگى جلسه داشتیم".
ــخنان خود با  ــدر"، در ادامه ى س "مهندس ص
ــکل گیرى این حرکت  تأکید بر این رویداد و ش
ــرد: "براى  ــان ک ــه ى مردمى، خاطرنش نهادین
ــت اندرکار حمل ونقل  ــانى که دس تمامى کس
ــتند، باعث افتخار و خرسندى بسیار است  هس
که یک کار حاشیه ایى فرعى، تبدیل به صنعت 
ــه وضوح  ــون همگان ب ــد؛ چ ــور ش اصلى کش
دریافتند که صنعت حمل ونقل، فقط به راننده 
کامیون ها بستگى ندارد. این رویداد باعث شد 
ــدى در روند حمل ونقل  که مدیریت هاى جدی
کشور ایجاد شود و زمینه هایى مانند بازاریابى 
ــى و به تعبیرى  ــل، کارگزارى دریای حمل ونق
ــى حمل ونقل در کشور شکل بگیرد و  مهندس
سپس سازمان دهى و سامان دهى شود". 

ــا اعالم این که در  ــاون وزیر راه و ترابرى، ب مع
ــوردى در  ــازمان بنادرودریان ــر، س حال حاض
ــاله ى پنجم  ــتانه ى اجراى برنامه ى پنج س آس
ــال برنامه ي  ــال، آخرین س ــرار دارد و امس ق
ــاله ى چهارم است، بیان کرد:  توسعه ي پنج س
ــند چشم انداز بیست  "براى این که براساس س
ــالمى، برنامه ى پنج سال  ساله ى جمهورى اس
آینده را تصویب کنیم، باید تدابیرى را اندیشید 
ــنى را با  و اقداماتى را انجام داد تا آینده ي روش
ــم انداز 20 ساله،  ــند چش توجه به نیازهاى س

براى کشور ترسیم کنیم".
ــازمان بنادرودریانوردى، ضمن  ــل س مدیرعام
ــد جنبه ى  ــران از چن ــت برتر ای ــان موقعی بی
ــاله ى جمهورى  ــم انداز 20 س ــى در چش اصل
ــالمى، گفت: "همه ي ما مى دانیم که بخش  اس
ــاخص ترین بخش در  ــل، به عنوان ش حمل ونق
ــرى را در موفقیت اقتصادى  اقتصاد، نقش مؤث
یک کشور ایفا مى کند و حمل ونقل نیز، امرى 
ــه ى بخش ها، هم  ــت که در بقی ــتقاقى اس اش
اثرپذیر و هم تأثیرگذار است؛ یعنى اگر اقتصاد 
ــعه  ــعه پیدا کند، عملکرد حمل ونقل توس توس
ــعه یابد، اقتصاد،  مى یابد و اگر حمل ونقل توس

توسعه پیدا مى کند".
ــأله که اگر  ــن این مس ــر گرفت ــا در نظ وى، ب
ــم انداز  ــند چش ایران بخواهد به مندرجات س
ــتلزم برنامه ریزى و تبیین  20 ساله برسد، مس
ــخص در حمل ونقل است، گفت:  آینده ى مش
ــتانه ى برنامه ى پنج  ــا در آس ــر حال، م "به ه
ــخص کنیم که به چه  ساله ي جدید، باید مش
ــمت و سویى حرکت کنیم تا تمامى کسانى  س

ــوند،  ــن بخش فعال ش ــه مى خواهند در ای ک
سرمایه گذارى کنند و نقش مؤثر و برنامه ریزى 

مشخصى داشته باشند".
ــل 44 قانون  ــدر"، همچنین اص ــدس ص "مهن
اساسى، همراه با ابالغیه ى مقام معظم رهبرى 
ــه ى  ــد و عرص ــه ى راه کارى جدی ــه منزل را ب
ــخصى براى عملکرد دولت دانست و افزود:  مش
ــهم دولت، طبق این اصل باید کاهش پیدا  "س
ــت که ما فقط از  ــد. این به معناى آن نیس کن
ــش خصوصى، بخواهیم  طریق واگذارى به بخ
کارمان را پیش ببریم، بلکه موضوع از این قرار 
است که اگر بخواهیم به سهم مشخصى برسیم 
ــاله و  و نقش معینى در تحقق برنامه ي پنج س
ــم انداز داشته باشیم، باید سهم  مندرجات چش
ــه ارتقاء بدهیم و  ــان را در اقتصاد منطق خودم
الزمه ى این امر نیز، آن است که به طور جدى، 
ــام ِعّده و ُعّده ى خود را جمع کنیم و ضمن  تم
اصالح تمامى امکانات کشور، توان مان را مورد 
ارزیابى قرار دهیم و سپس حرکت کنیم".

وى با تأکید بر دو نگاه متفاوت به آینده، اذعان 
ــت  که، گذشته این  ــت: "نگاه اول این اس داش
ــت و در پنج سال  ــیر را مشخص کرده اس مس
ــو برویم که این  ــز از همان راه به جل آینده نی
امر، ممکن نیست. نگاه دیگر این که، در آینده 
ــپس  ــخص کنیم و س براى خود جایگاهى مش
موقعیت راهبردمان را تغییر بدهیم. به عبارت 
ــه به آینده بنگریم  ــر، ابتدا از منظر عالمان دیگ
ــم و در نظر بگیریم که  و بعد برنامه  ریزى کنی
براى دست یابى به اهداف مورد اهمیت مان در 
ــود، چه اندازه  ــا توجه به وضع موج ــده و ب آین
ــه کارهایى را انجام  ــتى چ فاصله داریم و بایس

بدهیم".
ــازمان بنادرودریانوردى، ضمن  ــل س مدیرعام
ــدار این نکته که با حرکت در مسیرى که  هش

ابتدا از منظر عالمانه به آینده 
بنگریم و بعد برنامه  ریزی کنیم 

و در نظر بگیریم که برای 
دست یابی به اهداف مورد 

اهمیت مان در آینده و با توجه 
به وضع موجود، چه اندازه 

فاصله داریم و بایستی چه 
کارهایی را انجام بدهیم.
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ــه این هدف  ــى مى کنیم، در آینده ب ــروز ط ام
ــزود: "این امر،  ــرد، اف ــت پیدا نخواهیم ک دس
مستلزم آن است که حتماً تعهد مؤثرى داشته 
ــیم و زمینه ى فهم خودمان را در حیطه ى  باش
ــاد منطقه ایى ارتقاء  اقتصاد بین المللى و اقتص
ــى و در نظر  ــارکت همگان ــم و ضمن مش دهی
ــدى را براى این  ــن آرا، راه کارهاى جدی گرفت

منظور بیابیم".
ــود را با حمل ونقل  ــت: "باید تکلیف خ وى گف
ــخص و  ــرا دولت، منابع مش ــن کنیم؛ زی روش
ــت بحران و  ــود واقعی ــا وج ــدودى دارد. ب مح
ــور حتم باید منابع  ــود منابع، دولت به ط کمب
ــرد و به نقش آن ها  ــرى را هم به کار بگی دیگ
ــه جایگاه مورد نظر،  ــز توجه کند تا بتواند ب نی
ــال آینده، دست پیدا کند. الزمه ى  در چند س
ــکارى نزدیک تر  ــاد ارتباط و هم ــن امر، ایج ای
ــخص شدن مسیر  در طى کردن این راه و مش
ــرى، با بیان این  ــت". معاون وزیر راه و تراب اس
ــه، برخى مأموریت هاى  قضیه که در این زمین
ــاى مختلف که در اقتصاد  جدید براى بخش ه
و عملکرد آن نقش دارند،  تعریف خواهد شد، 
ــت سطوح کار را، بیش  اظهار کرد: "ممکن اس
ــاهده مى کنید، افزایش  ــه که االن مش از آن چ
ــکارى بین بخش هاى مختلف و  دهیم و یا هم
میان کسانى که در حال حاضر، رقیب یکدیگر 
ــود و از حالت  ــوند، بیش تر ش محسوب مى ش
ــارکت و  ــمت ایجاد مش ــذف یکدیگر، به س ح
ــینرژى بروند تا بتوانیم این راه را بهتر طى  س
ــع و توانایى هاى خاصى  کنیم. هر شرکتى وس
ــب با آن، مى تواند مأموریتى را  دارد که متناس
ــه ى این ، عوامل باید در  ــرد، از این رو، هم بپذی
ــا یکدیگر را بیابیم  ــوند ت کنار هم قرار داده ش
ــرار داریم و نقش خود  ــم که در کجا ق و بدانی
ــاس آن،  ــم و براس ــف کنی ــده تعری را در آین

سرمایه گذارى هاى الزم را انجام دهیم".
ــدن رویکرد برنامه ى  وى با اشاره به مطرح ش
ــا حمل ونقل  ــم در رابطه ب ــاله ى پنج ــج س پن
ــیون عمران مجلس شوراى  دریایى در کمیس
ــى، حمل ونقل  ــت: "رویکرد اصل ــالمى، گف اس
ــه قرار گرفتن  ــت؛ یعنى با توجه ب ترکیبى اس
موقعیت ایران در منطقه و مسیر کریدور شمال 
ــرق. نکته ى دیگر این است که ما  و کریدور ش
در موقعیت جغرافیایى ویژه ایى قرار گرفته ایم 
ــرق آن، کشورهایى  ــرق و جنوب ش که در ش
ــت زیاد و تولیدات  ــل چین و هند با جمعی مث
ــرار دارند و در غرب  ــخصى ق و محصوالت مش
ــز اروپا و آمریکا قرار گرفته اند. ما باید در  آن نی
ــود را در ارتباط با صنعت  ــن میان، نقش خ ای
ــم و آن را از هر  ــل دریایى، پیدا کنی حمل ونق

لحاظ، بر عهده بگیریم".
"مهندس صدر"، تأکید کرد: "ما اگر ایران را به 

عنوان "هاب منطقه" در نظر بگیریم، به معنى 
این نیست که بندر و زیرساخت بسازیم و آن ها 
ــت که باید  ــم. موضوع این اس ــعه دهی را توس
ــى از بازارهاى منطقه ایى و  ــهم قابل توجه ای س
فرامنطقه ایى را به سوى بنادر کشورمان جذب 
ــر نقش هاب در منطقه  کنیم تا بتوانیم، ایفاگ
باشیم. براى آن که بتوانیم این تفکر را به عنوان 
ــخصى در عملکردها دخالت  ــرى مش هدف گی
ــعه ي  ــمت توس دهیم، به طور قطع باید به س
عملکرد ترکیبى، ترانزیت و حمل ونقل دریایى 
ــور،  ــت کنیم؛ زیرا صادرات و واردات کش حرک
ــد مشخصى دارد". به گفته ي وى؛  حجم و رش
اگر بخواهیم به سهم قابل قبولى از بازار منطقه 
برسیم، باید الگوهاى منطقه ایى و فرامنطقه ایى 
ــال کنیم. به این منظور، تنها نباید بنادر  را دنب
ــعه داد، بلکه باید تکنولوژى، گمرك و  را توس
حمل ونقل در پسکرانه و صنعت را نیز هم زمان 
به کار گرفت؛ به عبارت دیگر، نباید در منطقه، 
ترافیک ایجاد کرد، بلکه به تعبیرى، باید ارزش 
ــش داد و  ــوم را افزای ــل س افزوده ي بنادر نس

ــکرانه ى بنادر فعال کنیم. او،  صنعت را در پس
ــیدن به این هدف را، برخوردارى  ضرورت رس
ــهیالت و امتیازات خاصى دانست  بنادر از تس
تا سرمایه گذاران بتوانند ضمن سرمایه گذارى، 
ــد و صنعت گران بتوانند  ــات ایجاد کنن تأسیس
کارخانه هاى خود را در منطقه توسعه دهند.  
ــر راه و ترابرى، با توصیف ابعاد این  معاون وزی
ــنهادى من،  موضوع گفت: "یکى از موارد پیش
ــت که بنادر ما، مشمول مقررات بنادر  این اس
ــرمایه گذاران  ــوند و س ــور ش آزاد تجارى کش
ــاى مناطق  ــند از معافیت ه ــته باش اجازه داش
آزاد تجارى استفاده کنند تا بنادر توسعه پیدا 
کنند". وى، با اشاره به موجودیت اراضى بسیار 
وسیع در بندر شهید رجایى و بیان این که فقط 
ــتفاده  ــوان از آن ها به عنوان انبار کاال اس مى ت
ــرى را در  ــارد و خط  بارگی ــرد و یا این که ی ک
ــادآورى این که  ــعت داد و با ی آن زمین ها وس
مى توان اراضى منطقه را براى توسعه ي صنایع 
ــپورت، تولید  ــاد مواردى مانند: رى اکس و ایج
ــتیک به کار گرفت،  محصول و چرخه ى لجس
ــن کارى، نیازمند  ــه داد: "براى انجام چنی ادام
تعامل نزدیک با بخش هاى دیگر اقتصاد کشور 
ــتیم. این که تاجر تجارت کند و ما نیز امور  هس
مربوطه را انجام دهیم، به تنهایى کافى نیست، 
بلکه ما باید بسترى را ایجاد کنیم که توسعه ى 
تجارت در کنار پیشرفت بندر قرار بگیرد".

ــان مثالى در این زمینه،  "مهندس صدر"، با بی
گفت: "ما تمام مواد اولیه ى پتروشیمى خود را از 
طریق پاالیشگاه ها، به خارج از کشور و به بهاى 
1000 دالر مى فروشیم، در حالى که آن ها بعد 
از تبدیل محصول مورد نیاز، 10/000 دالر (10 
ــند. این ارزش افزوده ایى  برابر) به ما مى فروش
ــرمایه گذارى زیربنایى و  ــر س ــت که در اث اس
چرخه ى غربى لجستیک و تأمین کاال به طور 
ــت". وى با مثالى دیگر  مطلوب ایجاد شده اس
عنوان کرد: "در منطقه آزاد شانگهاى، با توجه 
ــرمایه گذارى که در آن جا صورت گرفته،  به س
زمینه ى تقاضا و بازار کاالیى فراهم شده است 
ــطح ارزش افزوده شود؛  تا منجر به افزایش س
چون توسعه ى اقتصادى، توسعه ي حمل ونقل 

را به همراه دارد".
ــوردى، با بیان  ــازمان بنادرودریان مدیرعامل س
ــگاه مدیریتى، گفت: "ما در  ــوع تعرفه و ن موض
ــن کرده ایم تا  ــر، تعرفه ایى را تعیی ــال حاض ح
ــرایط موجود و اخذ  ــد از آن، با توجه به ش بع
ــاى الزم، بتوانیم آن را تغییر دهیم. ما  مجوزه
ــه، باید به طرز  ــى به بازار منطق براى دسترس
ــرمایه گذارى  ــیم تا بتوانیم س دیگرى بیندیش
دیگرى را به خود اختصاص دهیم و در بهره ورى 
آن، نقش داشته باشیم. الزمه ى فعالیت در این 
زمینه، استفاده از نیروهاى محرکه ى اقتصادى 

 اگر ایران را به عنوان "هاب 
منطقه" در نظر بگیریم، به معنی 
این نیست که بندر و زیرساخت 
بسازیم و آن ها را توسعه دهیم. 
موضوع این است که باید سهم 

قابل توجه ایی از بازارهای 
منطقه ایی و فرامنطقه ایی را به 

سوی بنادر کشورمان جذب 
کنیم.
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ــت".  ــر گرفتن بازار عرضه و تقاضا اس و در نظ
ــن کار، به  ــر این که باید ای ــدر"، با تأکید ب "ص
ــود و به  ــخص انجام ش ــوس و مش طور محس
ــا اگر بخش خصوصى در این زمینه  جلو رود ت
فعالیت مى کند، بتواند میزان درآمد خودش را 
ــان کرد: "ما  ــبه و تنظیم کند،  خاطرنش محاس
ــال حاضر، در نقطه ایى قرار گرفته ایم که  در ح
ــاید نتوانیم آن را به خوبى، تجزیه و تحلیل  ش
ــکرانه را  ــى حمل ونقل ترکیبى یا پس کنیم ول
ــى در جایگاه فعال  ــز در کنار آن داریم. وقت نی
ــرار مى گیریم، امکان دارد بتوانیم  حمل ونقل ق
براى رونق بخش هاى دیگر، تخفیف یا افزایش 
ــویم تا به این ترتیب، بتوانیم از  قیمت قائل ش
چرخه ى حمل ونقل، به طرزى مطلوب استفاده 
ــرویس دهى  کنیم. بنابراین، وقتى تجهیزات س
ــم، مى توانیم عملکرد  ــى را وارد کردی و خدمات
ــده ى کاال  ــطح قیمت تمام ش ــا را، در س آن ه

ببینیم".
معاون وزیر راه و ترابرى، ضمن در نظر گرفتن 
ــى در  ــرمایه گذاران خارج ــع س ــت مناف اهمی
منطقه و توجه به انتخاب مسیر سرمایه گذارى 
ــرمایه گذاران خارجى در قیمت تمام شده ى  س
کاال براى مصرف کننده، گفت: "ما باید تسهیالت 
ــى را ایجاد کنیم که در دیگر جاهاى  و امکانات
دنیا وجود دارد؛ مانند پرداخت وام بدون بهره، 
ارائه ى تسهیالت به بخش حمل ونقل، پوشش 
ــى از هزینه هاى حمل. با دادن امکانات و  بخش
ــهیالت، قیمت تمام شده ى کاال براى عبور  تس
از کشور، عادالنه خواهد شد". وى، حمل ونقل 
ــتن  ــت که با در اختیار داش را عرصه ایى دانس
ــا را تثبیت  ــور کااله ــیر عب ــوان مس آن، مى ت
ــیر  ــت بتوانیم این مس کرد و گفت: "کافى اس
را به صورت کارشناسى، قیمت گذارى کنیم و 
همراه با بخش هاى جاده ایى، راه آهن، گمرك و 
ــات بندرى و پس از آنالیز عوامل مؤثر در  خدم
ــل، به یک قیمت منطقى در زمینه ى  حمل ونق
ــیم. البته این موضوع با آن چه  حمل کاال برس
ــادرات و واردات کاال به ما مربوط  ــورد ص در م

مى شود، تا حدى فرق مى کند".
ــه، به رویکرد  ــن در این رابط "صدر"، همچنی
تغییر سرمایه گذارى، اشاره کرد و افزود: "باید 
ــکیل بدهیم، تا  ــن زمینه، کارگروهى تش در ای
ــت را افزایش  ــه مى توانیم ترانزی بدانیم چگون
دهیم. از عمده برنامه هایى که در دست دولت 
ــت، چگونگى برداشتن موانعى مانند مدافع  اس
ــت. باید برخى خدمات  ــر راه اس گمرکى از س
ــاحلى ارائه دهیم. مثًال  را به بنادر و مناطق س
ــروع کار تجارى در  یک تاجر خارجى براى ش
ــات را در اختیار  ــى امکان ــور ما، باید برخ کش
ــد؛ مانند هتل و بانک هاى خارجى،  داشته باش
ــد در این جا، امورات الزم را انجام دهد  تا بتوان

ــور خودش عزیمت کند. زیرا اگر قرار  و به کش
باشد به این جا بیاید و نتواند به موقع LC خود 
را فعال کند یا محلى براى اقامت نداشته باشد، 
طبیعى است از آمدن به ایران، منصرف مى شود 
ــه امکانات و  ــاب مى کند ک ــیرى را انتخ و مس

تسهیالت بیش ترى داشته باشد".
ــت که به نظر  وى اضافه کرد: "این ها نکاتى اس
ــوند  من، باید به طور هم زمان در نظر گرفته ش
ــى کنیم که چه  و با توجه به منافع ملى، بررس
ــره ورى منافع ملى  ــور و به مواردى به نفع کش
ــورتى در  ــورایى مش ــت. در این زمینه، ش اس
رابطه با حمل ونقل دریایى ایجاد خواهیم کرد 
ــکیل  ــاتى تش تا بتوانیم به صورت منظم، جلس
دهیم و از نظرات کارشناسى دوستان استفاده 
کنیم". مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردى، با 
برشمردن این نکته که باید براى دسترسى به 
آینده، تالش بیش ترى بکنیم و گام هاى بلندى 
ــدن این مهم،  برداریم، افزود: "براى محقق ش
نمى توانیم فقط به امکانات دولتى اکتفا کنیم، 
بلکه فعالیت تمام افرادى را مى طلبد که در این 
عرصه، صاحب نظر و عالقه مند هستند. ما نیز 
به نوبه ى خود، در بخش حمل ونقل و خدمات 
دریایى اعالم آماده گى کرده ایم  و از همکارى و 
ــتان استقبال مى کنیم و  هم فکرى تمامى دوس
ــمندیم که این ارتباط، به طور مستمر  خواهش
ادامه داشته باشد". وى با تأکید بر ملزم نبودن 
ــکیالت خاصى،  حضور افراد در چارچوب یا تش
براى شرکت در تصمیم گیرى هاى استراتژیک 
ــم، خیلى از  ــدام نکنی ــروز اق ــر ام ــت: "اگ گف
ــم. بنابراین الزم  ــت مى دهی فرصت ها را از دس
ــت که این ارتباط را به طور مستمر و فعال  اس

داشته باشیم".
ــهم اقتصاد دریا  ــر راه و ترابرى، س معاون وزی
ــده  ــد ناخالص داخلى را احصا نش در کل تولی
ــهم فعلى 8 تا  ــت و با توجه به س و اندك دانس
ــور،  8/5 درصدى حمل ونقل در تولید کل کش
ــت: "این رقم باید افزایش پیدا کند. اقتصاد  گف

دریا، تنها شامل ترمینال داران، سرمایه گذاران 
ــام صنایع  ــت، بلکه تم ــدرى یا دریایى نیس بن
ــته است.  ــور به آن وابس دریایى و صنایع آفش
ــور ما، متأسفانه بسیار  خدمات دریایى در کش
ــعه یافته است. ما هنوز قابلیت هایى را  کم  توس
ــاس آن ها مى توانیم نقش بسیار  داریم که براس
ــا در آن عرصه ها، هنوز  مؤثرى را ایفا کنیم. م
ــت:  کار مؤثرى انجام نداده ایم". وى اظهار داش
"البته همه ى این ها جزو ارزش افزوده ى صنعت 
ــرد تا جمعیت  ــت. باید کارى ک حمل ونقل اس
ــعه ى چشم گیر و  ــوى بنادر بروند و توس به س
دامنه دارى در اقتصاد دریا، صورت بگیرد".

سپس، "مهندس سید عطاءاله صدر"، در پاسخ 
ــت اندرکاران  ــه  گله مندى هاى دو تن از دس ب
ــى در بخش خصوصى، گفت:  حمل ونقل دریای
ــد برنامه ى حمل ونقل را طورى طراحى  "ما بای
ــهم  ــم که ضمن نیازهاى فعلى، بتوانیم س کنی
ــاء بدهیم. ما معتقدیم که  خودمان را هم ارتق
ــرمایه ایى دارد، آن را در حوزه ى  ــى س اگر کس
ــرمایه گذارى کند و زیرساخت را  زیرساخت س
ــاد کرد. بنابراین  باید در چارچوب B.O.T ایج
ــهم  ــازد، س ــاخت ها را بس ــت، زیرس ــر دول اگ
ــرمایه گذارى بخش خصوصى کم مى شود و  س
ــازد، نتایج آن را  اگر بخش خصوصى آن را بس
در بازگشت سرمایه خواهد دید". وى در ادامه، 
ــت  بیان کرد: "نکته ایى که وجود دارد این اس
که اگر همه ى ما به صورت یکپارچه، همکارى 
ــده و به وجود  کنیم، باید ظرفیت هاى تولید ش
آمده به گونه اى قیمت گذارى  شود که لزوماً به 
سرمایه گذارى بینجامد. این دو نکته را باید در 
ــهم ارزش  ــر بگیریم و اصل را بر ارتقاى س نظ
افزوده ى حمل ونقل دریایى و تولیدات داخلى 
ــرمایه گذارى  ــت که س قرار دهیم. این گونه اس
ــا انتقال  ــمت دری ــر، به س ــاى دیگ از بخش ه

مى یابد".
ــرط  ــازمان بنادرودریانوردى، ش ــل س مدیرعام
ــعه ي اقتصادى دریا را،  موفقیت در بخش توس
ــروط بر چگونگى ادامه ى سرمایه گذارى در  مش
این بخش دانست و اشاره کرد که این دو مورد 
ــته  را باید به صورت یک مجموعه به هم پیوس
دید، نه طورى که با یکدیگر تضاد داشته باشند. 
ــرد: "باید به طور مرتب  ــان اضافه ک وى، در پای
ــکیل بدهیم و بررسى کنیم که  جلساتى را تش
چگونه مى توانیم به این نقطه برسیم. براى این 
ــم قرار بگیریم  ــد همگى در کنار ه منظور، بای
ــر مورد نظر  ــم کنیم که ام ــى را فراه و امکانات
ــى در کشور  اتفاق بیفتد. در این مورد، اگر کس
سرمایه گذارى کرده است، ما زمین در اختیار او 
قرار مى دهیم، همراه با 15 سال معافیت؛ زیرا ما 
مى خواهیم سازمان بنادرودریانوردى را، به یک 
"سازمان حمل ونقل دریایى" تبدیل کنیم".

خدمات دریایی در کشور ما 
متأسفانه بسیار کم  توسعه یافته 

است. ما هنوز قابلیت هایی 
را داریم که براساس آن ها 

می توانیم نقش بسیار مؤثری را 
ایفا کنیم. ما در آن عرصه ها هنوز 

کار مؤثری انجام نداده ایم.
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عصرانه ى NGO با مدير

هیأت مدیره «امکا» با هدف طرح چالش هاي اتحادیه ى مالکان کشـتی ایران، عصر آخر هفته ى 
زمستانی را به دفتر معاون وزیر راه رفتند تا ضمن صرف عصرانه، خواسته هاي این NGO فعال 

در حمل ونقل دریایی را با مدیرعامل جدید سازمان بنادر در میان بگذارند.
هیـأت مدیره ى اتحادیه ى مالکان کشـتی در دیـدار با "عطاءاله صدر" خواسـتار «اعطاي نقش 
فعال تـر در وجوه اداره شـده» ، «ترغیب مالکان کشـتی ها به عضویـت در اتحادیه» و در نهایت 

خواهان «پشتیبانی و حمایت از اتحادیه» شدند.
به گزارش خبرنگار "بندرودریا"، در این نشسـت که "محمدحسین داجمر"، رییس هیأت مدیره 
و "محمد سمیعی" دبیرکل اتحادیه نیز حضور داشتند، دبیرکل اتحادیه ى مالکان کشتی از چاپ 
دفاتر مخصوص شناورها و تأیید آن توسط سازمان بنادر و مؤسسه هاي رده بندي کشور خبر داد 
و خواسـتار مرسوم شـدن تدریجی دفاتر دو زبانه ى اتحادیه توسـط بخش بازرسی شناورها در 

سازمان بنادرودریانوردى شد.

شكل گیري اتحادیه ی مالكان کشتي در ایران
ــال  ــکل گیري این اتحادیه به س ــی ش چگونگ
ــال مجموعه اي از  1382 برمی  گردد. در این س
شرکت هاي دولتی، خصوصی و اشخاص حقیقی 
مالک کشتی مصمم شدند تا به منظور انسجام 
ــعه ى دریانوردي و  ــاي دریایی، توس فعالیت ه
ــته، تقویت بخش خصوصی، بسط  صنایع وابس
ــم و تربیت دریانوردان،  فرهنگ دریایی و تعلی

اتحادیه مالکان کشتی را تشکیل دهند.
ــا تعیین کمیته ى 5  ــزارش خبرنگار ما، ب به گ
ــط هیأت مؤسس، کمیته ى مذکور با  نفره توس
بهره گیري از اساسنامه اتحادیه هاي کشورهایی 
ــنگاپور، آلمان، قبرس،  ــد، مالزي، س چون هن
انگلیس و مالتا اساسنامه اتحادیه را تهیه کرد. 
ــالش در جهت  ــه «ت ــت ک ــن در حالی اس ای
ــور»، «ارائه ى  ــاوگان دریایی کش ــعه ى ن توس
خدمات مشاوره اي به اعضا»، «ایجاد اتاق داوري 
ــور حل و فصل اختالفات  (اختصاصی) به منظ
اعضا» و «تشکیل صندوق هاي بورس تحصیلی 
ــی» از جمله  ــاي کمک هزینه ى تحصیل و اعط
اهداف محوري این اتحادیه قلمداد مى شود. 

حمایت در قبال رفتار حرفه اي 
ــوردي در این  ــازمان بنادرودریان مدیرعامل س
ــازمان از  ــدار، با منطقی خواندن حمایت س دی
NGO ها و تشکل هاي تخصصی به عنوان مکمل 
ــاي دریایی  ــا و انجمن ه ــت، اتحادیه ه کار دول
ــز رفتارحرفه اي و  ــل دریایی را حائ و حمل ونق

اثرگذار دانست. 

گزارش

«مهندس صدر» حمايت از تشکل هاي تخصصي را منطقي دانست
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ــان این که  ــدر" با بی ــه ص ــاء ال ــدس عط "مهن
ــا نمی دهد، اضافه  ــه تنهایی معن حمل ونقل ب
ــور، بانک،  ــراي ورود یک کاال به کش ــرد: "ب ک
ــتند  ــرك و غیره در آن دخیل هس ــه، گم بیم
ــت.  ــازمان بنادر به تنهایی متولی امر نیس و س
ــازمان بنادر از اتحادیه ها و  بنابراین حمایت س
تشکل هاي تخصصی غیردولتی منطقی است و 
سعی بر این است که در این زمینه با دقت عمل 
شود تا کسی که به این صنعت وارد می شود و 

قصد سرمایه گذاري دارد، متضرر نشود. 

تفاوت کشتي راني با کشتي داری
ــدن ناوگان ملی  ــر راه با مهم خوان معاون وزی
ــتی داري را از کشتی رانی  ــعه ى آن، کش و توس
متمایز دانست و تأکید کرد: در بحث توسعه ى 
ــده که در برنامه ى پنجم،  ناوگان، مشخص ش
ــور به چه میزان  ناوگان حمل ونقل دریایی کش
باید توسعه پیدا کند. البته این به معنی خرید 
ــت، بلکه  ــازمان بنادر نیس ــط س ــتی توس کش
ــازمان بنادر به عنوان متولی حمل ونقل باید  س
ــت ها، هماهنگی ها، حمایت ها و  تدابیر، سیاس
ــه اهداف  اصلى  ــی را تدوین کند ک برنامه های

محقق شود. 
"مهندس صدر" در بخش دیگري از سخنان با 
ــاره به عدم پیشرفت ایران در کشتی  سازي،  اش
ــه عنوان  ــازي ب ــت: "در کشتی س ــار داش اظه
ــته به حمل ونقل دریایی، با وجود  صنعت وابس
ــروع  ــور کره ش ــه با کش ــن زمین ــه در ای اینک
ــیدیم و در  کرده ایم، اما عمًال به نتیجه اي نرس
حال حاضر به آن ها سفارش ساخت می دهیم. 
ــت، همه ى  ــکل مدیری ــن خصوص، مش در ای
مسأله نیست. با بررسی موفقیت سایر کشورها 
ــت  ــازي به این نتیجه دس در صنعت کشتی س
ــورها وقتی صنعت گري  یافتیم که در این کش
ــور  قرارداد امضا می کند، این قرارداد را به کش
ــور خودش  ــرد و از بانک کش ــوع اش می ب متب
ــهیالت می گیرد و شروع می کند به ساخت  تس
و ساز. در ایران اما این اتفاق نمی افتد". 

ــر یک مثال  ــه با ذک ــر راه در ادام ــاون وزی مع
توضیح داد: "در آسیاي میانه پس از فروپاشی 
ــور ترکیه بعد از  ــوروي، با وجود اینکه کش ش
ــد  ــد، اما موفق نش ــران در منطقه حاضر ش ای
ــت بگیرد. چرا که  ــورها را به دس بازار این کش
ــاد خط اعتباري، اعالم  بانک هاي ترکیه با ایج
ــتان،  ــس در هر جا (قزاقس ــه هر ک ــد ک کردن
ــتان و...) قرارداد امضا کند، بالفاصله  ترکمنس
ــهیالت می دهیم تا شروع کند  به او پول و تس
ــش صنایع دریایی،  ــه کار کردن. بنابراین بخ ب
ــعه ناوگان نیز تابع همین  کشتی سازي و توس

سیاست گذاري است". 
مدیرعامل سازمان بنادر با اشاره به طرح وجوه 

ــده، گفت: "در این طرح، بانک عامل،  اداره ش
ــازمان بنادر  ــهیالت و خط اعتباري را از س تس
می گیرد، اما به موقع پول را پرداخت نمی کند. 
ــوب  ــناور هم محس ــم این که مالک ش ــه رغ ب
ــی آورد. همین  ــود، بهانه هاي مختلف م می ش
باعث می شود سازمان بنادر یارانه وام را اضافه 
ــازنده ى شناور باید  پرداخت کند. از طرفى س
خسارت بپردازد، چرا که مصالح و لوازم اولیه و 
مورد نیاز را خریده و آماده کرده است. از طرف 
دیگر متقاضی نیز بازارش را از دست می دهد. 
این نشان دهنده ى عدم آگاهی بانک از زوایاى 
ــأله است و هنوز براي این کار  مختلف این مس

«آداپته» نشده است". 

استقرار نظام مدیریت حرفه اي
"عطاءاله صدر"، استقرار نظام مدیریت حرفه اي 
ــت  در اداره ى این صنعت را حایز اهمیت دانس
ــح داد: "نیروي تازه فارغ التحصیل پس  و توضی
ــتخدام، باید دوره اي را طی کند و نسبت  از اس
به موضوع تجربه کسب کند، صاحب نظر شود 
ــبت به موضوع، عشق و عالقه و وابستگی  و نس
ــاب کرد. این  ــود روي او حس ــدا کند تا بش پی

نوعی مدیریت دانش است." 
معاون وزیر راه در ادامه تأکید کرد: "در بعضی 
ــورها به راحتی نمی توانید هر مدیري را  از کش
ــود آن مدیر صاحب  ــا کنید. چرا که خ جابه ج
ــن جا به جایی امکان  ــت و ای ــد و امتیاز اس برن
ــدازد. بنابراین در  ــت را به خطر بین دارد صنع
ایران هم براي این که ضرر و زیان را به حداقل 
ــک را کاهش دهیم، باید نظام  برسانیم و ریس

مدیریت حرفه اي را مستقرکنیم".
"مهندس صدر" سپس نتیجه گیري کرد: "این 
نظام و جذب مدیران با تجربه در دستگاه هاى 
ــت. چرا که باید  ــکل اس دولتى به دالیلی مش
ــن کار را ندارد.  ــوق مکفی بدهد و توان ای حق

ــی است  ــرایط سیاس ــته بر این، تابع ش گذش
ــت ها، هر  ــا و تغییر سیاس ــا تغییر دولت ه و ب
ــد اش را انتخاب می  ــکاران جدی ــري هم مدی
ــند و از  ــد. از این رو NGO ها باید فعال باش کن
نیروهاي متخصص و باتجربه و از سهم بازاري 
ــان را روي آن گذاشته اند، استفاده  که عمرش
کنند". وى اضافه کرد: "در واقع NGO مکمل 
ــذار و حرفه اي  ــت، اما باید اثرگ کار دولت اس

باشد و بتواند صنعت را تضمین کند". 
این مقام مسئول در سازمان بنادر تصریح کرد: 
"چنانچه این تشکل صاحب برند و اعتبار باشد، 
ــراي عضویت در آن  ــه  اظهار عالقه مندي ب هم

می کنند". 

اما واگرهاي ثبت شناور
ــاون وزیر راه با بیان این که به خاطر تحریم  مع
ــناورهاي مان را در کشوري  ــدیم، ش مجبور ش
ــل آن را معافیت  ــت ثبت کنیم، دلی چون مال
ــورها دانست و با طرح  مالیاتی در این نوع کش
این سؤال که چرا ما خودمان معافیت مالیاتی 
نمی دهیم که کشورهاي دیگر کشتی هاي شان 
را در ایران ثبت کنند، گفت: "این اقدام سبب 
می شود چنانچه تصمیمی درباره ى پرچم ایران 
ــود بخشی از ناوگان بین المللی تحت  گرفته ش
تأثیر قرار بگیرد و یک عامل بازدارنده در برابر 

تحریم باشد".
"مهندس صدر" توضیح داد: "چنانچه ما بتوانیم 
آن حد ناچیز از مالیات ثبت کشتی را معافیت 
بدهیم، به جاي 10 یا 100 واحد سود، ناوگان 
تحت پرچم کشور بیشتر می شود و توسعه می 
ــزودن به آن، جلوي اقدام هاي مخرب  یابد و اف

ایزایى؟؟ گرفته می شود. 

بانک اطالعات خرید فروش شناورها
ــازمان بنادر در پایان سخنان اش  مدیرعامل س
یک پیشنهاد اقتصادي نیز براي اتحادیه مالکان 
ــان این که در حال  ــتی ارائه کرد. وي با بی کش
ــورهاي صاحب  ــر بر خالف بعضی از کش حاض
ــناور، در ایران چنین  ــکیالت معامالتی ش تش
ــت، به  ــده اس ــه اي تهیه و تدوین نش مجموع
«امکا» پیشنهاد کرد به جهت ارتباط حرفه اي 
ــک اطالعات  ــناورها، بان ــالع از تعداد ش و اط
معامالت شناورها را در کشور ساماندهی کند.
"مهندس صدر" درباره ى مزایاي بانک اطالعات 
ــان کرد: "چرخه ى  ــناور، خاطرنش معامالت ش
اقتصادي ناشی از خرید و فروش شناورها سبب 
می شود، این اتحادیه سهمی از بازار خارجی را 
ــر آن، رونق جدیدي  ــت آورد. افزودن ب به دس
ــعه ناوگان کشور ایجاد می شود و بانک  در توس
ــناورهاي با کیفیت  اطالعات مناسبی براي ش

نیز در دست خواهد بود". 

در بحث توسعه ی ناوگان  
مشخص شده که در برنامه ی 

پنجم، ناوگان حمل ونقل دریایي 
کشور به چه میزان باید توسعه 

پیدا کند. البته این به معني 
خرید کشتي توسط سازمان بنادر 

نیست، بلكه سازمان بنادر به عنوان 
متولي حمل ونقل باید تدابیر 

سیاست ها، هماهنگي ها، حمایت ها 
و برنامه هایي را تدوین کند که 

اهداف  اصلی محقق شود. 
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سياست ها، جهت گيرى ها و اهداف 
بخش امور دريايى كشور
 در برنامه پنجم توسعه 

از سوى دبيرخانه هماهنگى ارگان هاى دريايى كشور ارايه شد

الف( سیاست های کلی و جهت گیری ها
1- اقتدار دریایى به عنوان فرایندى از توانمندى و حضورى قدرتمند در 

تمامى زمینه هاى دریایى در سطح جهان و منطقه.
ــواحل و پسکرانه ها و  2- تبیین انواع فعالیت هاى اقتصادى در دریاها، س
ــترهاى محیطى الزم براى جذب جمعیت به  ــرایط و بس فراهم کردن ش

شهرها و روستاهاى بندرى و ساحلى.
ــت ها و برنامه هاى کشور در سطوح بین المللى،  3- تدوین تمامى سیاس
منطقه اى، ملى و محلى با در نظر گرفتن ظرفیت ها و مزیت هاى سواحل 

و دریاهاى کشور. 
ــاخت هاى الزم در جهت ورود هر چه  ــن قوانین و ایجاد زیرس 4- تدوی

بیش تر بخش خصوصى در کلیه ى فعالیت هاى دریایى و بندرى. 
ــتادى یکپارچه  دریایى در کل  5- فراهم آوردن امکان اعمال مدیریت س

کشور تا پایان سال 1390.

ب( اهداف کمی و شاخص های مطلوب
ــت محیطى در رابطه با کلیه  فعالیت هاى  ــاخص هاى مطلوب زیس 6- ش
ــات و فعالیت هاى بندرى تعریف و  ــازى و تأسیس ــتیرانى، کشتى س کش

ایجاد شود. 
ــال 1389 ایجاد مجمع (کنفدراسیون) امور دریایى متشکل از  7- در س

تمامى سازمان هاى مردم نهاد بخش امور دریایى کشور تشویق و توصیه 
شود و نظام تخصصى صالحیت دریانوردان، مهندسین دریایى و مشاغل 

پشتیبانى از سال 1391 جارى گردد. 
ــراى کارورزى  ــى ب ــتى آموزش ــال 1389 یک فروند کش 8- تا پایان س
ــود و مورد بهره بردارى قرار  دریانوردان در رده هاى مختلف خریدارى ش

گیرد. 
ــافر  ــهم تعاونى هاى دریایى بار و مس 9- در طول مدت برنامه پنجم، س

حداقل به دو برابر وضعیت موجود افزایش یابد. 
ــرمایه گذارى براى تمامى زیربخش هاى امور  10- طرح هاى زیربنایى س
ــامل: صیادى، آبزى پرورى، صنایع دریایى، ترانزیت و  ــور ش دریایى کش
ــیپ کاال و حمل ونقل ترکیبى کاال با هدف ساالنه 30 میلیون تن  ترانش
ــال 1389 تهیه و اجرا و قوانین و  کاالى ترانزیتى از ایران، از ابتداى س
ــررات مربوط به ترانزیت خارجى با محوریت قانون حمل ونقل و عبور  مق
ــتگاه هاى ذى ربط طى  ــارکت دس کاالهاى خارجى و با هماهنگى و مش

سال اول برنامه، بازنگرى و یکسان سازى شود. 
11- در سال 1389، مراکز تجسس و نجات منطبق با الزامات کنوانسیون 
SAR در خلیج فارس، دریاى عمان و دریاى خزر به بهره بردارى برسد. 
ــور  ــال 1389 در داخل کش ــداى س ــتى از ابت ــت اوراق کش 12- صنع

راه اندازى شود. 

برنامه
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13- در طول برنامه پنجم، استفاده از انرژى هاى حاصل از امواج و جزر 
و مد آب به جاى انرژى با منشأ فسیلى اولویت یابد. 

14- شورى زدایى از سواحل، جزایر و بنادر کشور جزء برنامه هاى اصلى 
تلقى و طرح آن از سال 1389 اجرا شود. 

15- طرح شیرین سازى آب دریا ظرف مدت برنامه پنجم، حداقل در دو 
جزیره ایرانى تهیه و اجرا شود. 

16- طرح تولید محصوالت کشاورزى و دامى مقاوم در مقابل شورى آب 
در جزایر و بنادر ایران تهیه و ظرف مدت برنامه پنجم اجرا شود. 

ــور با توجه به نوع  ــبز در مناطق دریایى کش 17- طرح ایجاد محیط س
آب و هوا و گونه هاى گیاهان مقاوم در مقابل شورى آب تهیه و در طول 

برنامه اجرا شود. 
18- تا پایان سال 1389، طرح حمایت از صنایع بخش خصوصى براى 
ــاخت انواع شناورها در داخل کشور در سه بخش فلزى، کامپوزیت و  س
ــتفاده تعریف و منابع مورد  ــب و قابل اس آلومینیوم با ظرفیت هاى مناس
نیاز این صنایع تأمین شود. هدف آن است که صنایع دریایى زیرمجموعه 

وزارت صنایع به بخش خصوصى واگذار شود. 

ج( امور فرهنگی
ــغل  ــال 1389 ایجاد گردد، ش ــیما در س ــبکه دریا در صدا و س 19- ش
ــه اى به جوانان شناسانده شود و ده  دریانوردى به صورت مطلوب و ریش
ــازى صدا و سیما به ترویج و توسعه فرهنگ دریایى  درصد کل برنامه س

اختصاص یابد. 
ــال 1389 جزء برنامه اصلى مرکز  ــوع "خانواده و دریا" در س 20- موض

امور زنان و خانواده ریاست جمهورى قرار گیرد. 
21- جایگاه بخش امور دریایى در نقشه علمى کشور مشخص و در سال 

1389 نهایى گردد.  
ــور به ویژه  ــراى تثبیت موقعیت کش ــتندات تاریخى ب ــه مس 22- تهی

خلیج فارس در سال 1389 اولویت یابد.
ــه اى با نام خلیج فارس در  ــار کتب علمى و حرف 23- طرح چاپ و انتش
دانشگاه هاى جهان توسط اساتید معروف پیگیرى و در طول برنامه اجرا 

شود. 
ــال 1389، فرهنگ هاى لغات دریایى موجود کشور بررسى و  24- در س

فرهنگ بزرگ و جدید لغات دریایى منتشر شود. 
ــات  ــور تأسیس ــمال کش 25- در کلیه بنادر و جزایر اصلى جنوب و ش
ــگرى دریایى شامل مجموعه سرگرمى هاى آبى، همراه  تفریحى و گردش
ــاو و قایق پرنده و مجموعه آکواریوم  ــتفاده از تجهیزاتى مانند هوان با اس
ــى بلندمدت و بدون بهره ایجاد  ــهیالت بانک دریایى و غیره از طریق تس

شود و از سال 1391 به بهره بردارى برسد. 
ــتان هاى  ــى، مدارس و هنرس ــال 1390، مراکز آموزش 26- تا پایان س
ــوزش و پرورش در  ــط وزارت آم ــور توس ــش امور دریایى کش کار و دان
ــود. متون درسى تئورى و عملى با  ــتان هاى ساحلى تأسیس ش کلیه اس
هماهنگى کامل وزارت راه و ترابرى و منطبق با نیازهاى شغلى و سطح 

سواد داوطلبان تهیه گردد. 
ــال 1389، متولى آموزش دریایى کشور تعیین و منابع  27- تا پایان س
ــده در بخش آموزش امور دریایى کشور، با هماهنگى  سرمایه گذارى ش
ــوم، تحقیقات و فن آورى و وزارت  ــوزش و پرورش و وزارت عل وزارت آم
ــى درآیند و مورد بهره بردارى  ــت واحد آموزش راه و ترابرى تحت سیاس

بهینه قرار گیرند. 
ــال 1389، ضمن تقویت  ــان س ــور تا پای ــى کش ــدر اصل 28- در دو بن
ــانى اینترنتى، مراکزى براى توزیع کتب، نشریات  ــایت هاى اطالع رس س

و نقشه جات دریایى تعیین و اعالم گردد. 
ــرف غذاهاى دریایى جزء برنامه  ــول برنامه پنجم، ترویج مص 29- در ط

وزارتخانه هاى ذى ربط قرار گیرد. 

د( امور علمی و فن آوری
ــال 1390، طب در دریا در دوره هاى پزشکى و رشته  30- از ابتداى س
ــگاه هاى صنعتى تدریس  ــاى دریایى در دانش ــت اجرایى پروژه ه مدیری

شود. 
ــده به دریانوردان  31- در طول برنامه پنجم، مدارك صالحیت اعطاء ش
ــازى  ــى- کاربردى ارزیابى و معادل س ــغلى از نظر علم در هر مقطع ش

گردد. 
ــور  ــازى بهره برداران امور دریایى کش ــبکه مج ــال 1390، ش 32- از س

راه اندازى شود. 
ــگاه ملى و مرجع دریایى و مرکز ملى  33- تا پایان مدت برنامه، آزمایش

داده هاى اقیانوسى و دریایى کشور به بهره بردارى برسد. 
34- نقشه آب و هواى دریایى ایران در سال 1389 تهیه و منتشر گردد 

و نقاط مرزى دریایى با حفظ منافع ملى تثبیت شوند. 
35- مراکز تحقیقاتى هواشناسى دریایى، شبکه رادار هواشناسى، بانک 
اطالعات هواشناسى دریایى، مد ل هاى پیش بینى دریایى از سال 1390 

در استان هاى ساحلى شمال و جنوب کشور توسعه یابد. 
ــانى  ــور و مراکز اطالع رس ــه پایانه هاى دریایى کش ــا در کلی 36- هوانم
ــدار  ــدار مخاطرات دریایى و هش ــامانه هاى هش دریایى نصب گردد و س

سونامى از سال 1391 راه اندازى شود. 
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37- شبکه منطقه اى پیش بینى و پایش هواشناسى دریایى با مشارکت 
کشورهاى حاشیه مرزهاى آبى کشور از سال 1390 ایجاد شود. 

ــاى دریایى در  ــراى اندازه گیرى پارامتره ــا پایان مدت برنامه، ب 38- ت
ــت هاى تحقیقاتى در  ــاى عمان و گش ــزر، خلیج فارس و دری ــاى خ دری
ــت هاى منظم  اقیانوس هند، از داده هاى ماهواره اى بهره گرفته و یا گش

دریایى برقرار شود. 

ه( امور اجتماعی
ــور  ــال 1390، کلیه بهره برداران بخش امور دریایى کش 39- تا پایان س
مشمول طرح طبقه بندى مشاغل، طرح مذکور را اجرا کرده باشند. 

ــتفاده از  ــور با اس ــور دریایى کش ــون کار ام ــال 1389، قان 40- در س
ــتصوابى  ــه کار دریایى که در حال طى مراحل اس ــیون یکپارچ کنوانس

است، به تصویب برسد. 
ــررات، آیین نامه ها و  ــور، مق ــرداران امور دریایى کش ــه بهره ب 41- کلی
دستورالعمل هاى حفاظت فنى و ایمنى کارگران به شرح مواد 87 تا 91 

قانون کار را در طول برنامه پنجم دقیقاً رعایت نمایند. 
ــش هاى رفاهى و درمانى دریانوردان  ــال 1389، پوش 42- از ابتداى س
ــاغل در تمامى بخش هاى سنتى، منطقه اى و اقیانوسى تأمین شده و  ش
بیمه مسئولیت مدیران و مسئوالن صنعت دریایى نیز تأمین گردد. 

43- ورزش هاى ساحلى و باشگاه هاى ورزشى ویژه دریانوردان در بنادر 
و جزایر ایران در طول برنامه پنجم توسعه گسترش یابد. 

44- در سال 1389، واحدهاى تخصصى ایمنى و بهداشت کار در ارکان 
سازمانى بهره برداران امور دریایى کشور پیش بینى و اجرایى شود. 

ــروع سال 1389، متولى محیط زیست دریایى کشور مشخص  45- از ش
ــتقرار واحدهاى صنعتى در مناطق  ــده و کلیه اقدامات عمرانى و اس ش
مختلف و سواحل کشور منوط به ارائه گزارش اثرات زیست محیطى گردد 
ــنجى، توان سنجى، ظرفیت یابى و  و برنامه آمایش ناحیه بر پایه امکان س

ارزیابى پیامدهاى آن ها تنظیم شود. 
46- از شروع سال 1390، مقررات مناطق ویژه دریایى، نتایج طرح هاى 
ــاحلى و آمایش سرزمین در طرح و توسعه  مدیریت یکپارچه مناطق س

صنایع دریایى و بندرى رعایت شود. 
ــت دریایى مکلف به ایجاد و  ــه صنایع آلوده کننده محیط زیس 47- کلی
بهره بردارى از سیستم تصفیه سپتیک شوند و این طرح در سال 1390 

براى کلیه صنایع آلوده کننده هاى شیمیایى دقیقاً اجرا شود. 
 I، II، III، IV، V، VI ــال 1390 براساس الزامات ضمائم 48- تا پایان س
ــهیالت دریافت، پردازش و دفع  ــیون مارپول، بنادر کشور به تس کنوانس

مواد زائد ناشى از کشتى ها مجهز شوند. 
49- واگذارى عملیات جمع آورى آلودگى از سطح دریا به بخش خصوصى 
ــازمان بنادرودریانوردى) تا  ــارکت وزارت نفت و راه و ترابرى (س ــا مش ب

پایان سال 1391 اجرایى شود. 
ــتجو و نجات  ــامانه پایش هوایى به منظور کنترل و پایش جس 50- س
دریایى و مقابله با آلودگى آب دریا تا پایان سال 1390 برقرار گردد. 
ــه پنجم تدوین  ــى دریانوردى در طول برنام ــت جامع ایمن 51- مدیری

گردد. 
ــناورها  ــال 1389 به هیچ یک از مالکین یا مدیران ش 52- از ابتداى س
اجازه تردد داده نشود مگر پوشش بیمه اى مناسب براى شناور و خدمه 

آن تحصیل شده باشد. 

و( امور اقتصادی 
53- فرصت هاى سرمایه گذارى برتر در بخش امور دریایى تا پایان سال 
ــر و بسته امنیت سرمایه گذارى خارجى در این بخش تهیه  1389 منتش

و اجرا شود. 
ــرمایه گذارى  ــرمایه گذارى خارجى در مناطق آزاد به س ــون س 54- قان
ــرى  ــى در بخش امور دریایى (بنادر تجارى و صنایع دریایى) تس خارج
یابد و تا پایان سال 1389 و مالکین کشتى هاى نو از پرداخت مالیات به 

مدت 15 سال معاف شوند. 
55- نام کشتى از فهرست کاالى قابل ترخیص گمرکى حذف و مالکین 

کشتى از ترخیص گمرکى در گمرکات ایران معاف شوند. 
ــرمایه گذارى در بخش امور  ــال 1389، حق بیمه س ــداى س 56- از ابت
ــط وزارت امور اقتصادى و دارایى تأمین و پرداخت  ــور، توس دریایى کش

گردد. 
ــرمایه گذارى در  57- زمینه هاى تعاملى با بانک ها در جهت حمایت و س
ــاس مصوبه صندوق  ــهیالت بانکى براس صنعت دریانوردى و اعطاى تس
ــده در الیحه  ــده با تقویت صندوق پیش بینى ش ــره ارزى ایجاد ش ذخی
ــات بانکى و بیمه اى  ــوراى عالى صنایع دریایى، طرح خدم ــکیل ش تش
توسعه  دریامحور و بورس امور دریایى تهیه و از سال 1389 اجرا شود. 
ــرکت هاى کشتیرانى و خدمات  ــال 1389 فعالیت ش 58- از ابتداى س
ــیپ کاال و  ــش ترانزیت و ترانش ــل ایرانى در بخ ــرکت هاى حمل ونق ش
ــاحلى در زمره شرکت هاى صادرکننده  ــرکت هاى پشتیبانى کننده س ش

خدمات لحاظ شود. 
ــزان کل حمل ونقل دریایى  ــهم ایران در می ــه منظور افزایش س 59- ب
ــر از منابع  ــان و بهره بردارى بیش ت ــرى جه ــک و کانتین کاالهاى خش
مشترك نفت و گاز با همسایگان، خرید شناورهاى اقیانوس پیماى مورد 
ــات مورد نیاز صنایع فراساحلى از  ــرکت هاى کشتیرانى و تأسیس نیاز ش

خارج از کشور بالمانع است.
60- کارکنان شاغل بر روى شناورهاى سنتى، منطقه اى و اقیانوس پیما 

از پرداخت مالیات معاف شوند. 
ــخاص حقیقى و یا حقوقى ایرانى در  ــترش سهم اش 61- به منظور گس
ــال 1389 اخذ عوارض پرچم از  ــتیرانى جهان، از ابتداى س ناوگان کش

مالکین ایرانى (بدون توجه به پرچم کشتى) لغو گردد. 
ــدند  ــور مکلف ش ــدگان فوالد و آلومینیوم در داخل کش 62- تولیدکنن
ــى منطبق با  ــوم مرغوب دریای ــوالد و آلومینی ــال 1390 ف ــا پایان س ت
استانداردهاى بین المللى تولید کنند و تحویل صنایع دریایى دهند. 

ــناورهاى خدماتى به خارج از  ــفارش دهندگان ساخت ش 63- کلیه س
ــاخت داخلى (در صورت داشتن  ــور، ابتدا از حداکثر توان واقعى س کش

امکانات و توانایى مناسب) بهره گیرند. 
ــناور در داخل  ــاخت کلیه اجزاء ش ــال 1390، طرح س 64- تا پایان س

کشور تهیه شود و برنامه اجرایى آن به تصویب برسد. 
65- باید از سال 1389، خدمات سوخت رسانى و تأمین آذوقه کشتى ها 

در بنادر خلیج فارس اجرایى شود. 
ــى صنایع کشتى سازى در ایران در طول مدت برنامه  66- رویکرد اساس
ــتى و صادرات خدمات  ــه خدمات تعمیراتى مطلوب به صاحبان کش ارائ
ــفارش تعمیر و ساخت  خواهد بود و به صنایع دریایى دریافت کننده س
کشتى از خارج از کشور، 40 درصد تعرفه ترجیحى تعلق مى گیرد. 

ــرزمینى و طرح جامع امور  ــول برنامه پنجم، طرح آمایش س 67- در ط
دریایى جزایر و بنادر ایران تهیه و جهت اجرا تصویب شود. 

ــال 1389، برداشت از منابع انرژى و پروتئینى دریایى  68- از ابتداى س
به ویژه در مناطقى که با همسایگان مشترك است اولویت تام یابد. 

69- در سال 1388 اولویت هاى اجرایى اصل 44 در بخش امور دریایى 
کشور مشخص گردد. 

70- در سال 1389 طرح ارتباط هماهنگ جزایر و مناطق آزاد تجارى و 
مناطق ویژه اقتصادى با بنادر اصلى بازرگانى تهیه و اجرا گردد. 
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ز( امور حقوقی و قضایی 
ــارب و یافته هاى 36  ــال 1390 (با در نظر گرفتن تج ــا پایان س 71- ت
ــده در قوه  ــخص ش حوزه دادگاه عمومى، جزایى، حقوقى و انقالب مش
ــى) الیحه قانونى  ــاى بخش دریای ــیدگى به پرونده ه ــه براى رس قضایی
ــکیل دادگاه هاى اختصاصى امور دریایى، صالحیت آن ها،  مربوط به تش
ــى از اجراى  ــیدگى به تخلفات و اختالفات و کلیه دعاوى ناش نحوه رس
ــال  ــتصوابى از س ــى ایران تنظیم و پس از طى مراحل اس ــون دریای قان

1391 اجرایى شود. 
ــال 1390 از کانون وکال خواسته شود برنامه مشخصى براى  72- در س
ــطح معلومات حرفه اى داوران و وکالى ایرانى متبحر  آموزش و ارتقاء س

در بخش امور دریایى ارائه نماید. 

ح( امور مدیریتی و نظام اداری
73- تمامى بهره برداران بخش امور دریایى کشور به دریافت گواهینامه 
ــتندات الزم براى بخش  ــویق و ترغیب شده و مس مدیریت کیفیت تش
ــکایات مشتریان خود را  ــیدگى به ش نظارت، ارزیابى، کنترل و نحوه رس

به نمایش بگذارند. 
74- ساختار سازمان هاى حاکمیتى و تصدى گرى در بخش امور دریایى 
کشور در سند راهبردى مدیریت یکپارچه حمل ونقل مشخص شود و تا 
پایان سال 1390 با نیازها و رقابت هاى بین المللى منطبق گردد. 

ــورایعالى  75- تعامل و هماهنگى در بخش صنایع دریایى با دبیرخانه ش
صنایع دریایى و کمیته ها و کارگروه هاى آن به عمل آید و با جلوگیرى 
ــه صورت بهینه  ــور ب ــاى موازى از متخصصین دریایى کش از فعالیت ه

استفاده گردد. 
ــاماندهى، طراحى،  76- طرح جامع مدیریت صنایع دریایى به منظور س

ــاخت و خرید تجهیزات دریایى، در سال 1390 تهیه شود، به نحوى  س
ــوند و در یک افق ده ساله تمامى  ــاماندهى ش ــناورهاى سنتى س که ش
شناورهاى قدیمى و غیرایمن با طرح الگوى مناسب جایگزین گردند. 
ــور  ــاس کار بهره برداران امور دریایى کش 77- مدیریت دانش بنیان، اس
است و باید تا پایان سال 1390 طرح مدیریت دانش در این بخش تهیه 

و اجرا شود. 

ط( امور سیاسی، دفاعی، ایمنی و امنیتی
ــران در آب هاى تحت  ــدار دریایى ای ــه پنجم، اقت ــول برنام 78- در ط
ــان، دریاى خزر و اقیانوس هاى جهان  حاکمیت خلیج فارس، دریاى عم

تقویت شود و توسعه یابد. 
ــال 1391، منطبق با کنوانسیون هاى بین المللى دریایى  79- تا پایان س
و استانداردهاى بین المللى، گارد ساحلى ایران تأسیس شود و شروع به 

کار نماید. 

ی( قانون گذاری
ــاده 9 و الحاق یک  ــره 2 ماده 1 (و م ــون اصالح تبص ــاده 2 قان 80- م
ــر ماه 1363 مجلس  ــون خدمت وظیفه عمومى مصوب مه ــاده به قان م
شوراى اسالمى در سال 1390) اصالح شود، به نحوى که کارکنانى که 
ــنتى، منطقه اى و اقیانوس پیما فعالیت نموده  ــناور س روى واحدهاى ش
ــند از خدمت نظام  ــغول کار باش ــال در دریا مش و حداقل به مدت 7 س

وظیفه معاف شوند. 
81- تهیه پیش نویس قوانین و مقررات ضمائم 6گانه کنوانسیون مارپول 

جهت تصویب در مجلس تا پایان سال 1390. 
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بايد به هاب منطقه مبدل شويم 
 در گفت و گو با مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردى

گفت وگو

 الهه محمدى 
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گسـتره ى فعالیت هـاى دریایى، متشـکل از 
دو بخـش مهم صـادرات و واردات و همچنین 
حمل ونقـل داخل کشـور اسـت. از آن جا که 
بیش تـر حجـم صـادرات و واردات کشـور، 
توسـط مرزهاى آبى انجام مى شـود و بالغ بر 
93 درصـد حجم واردات و صادرات کشـور را 
دربر مى گیـرد، راه هاى آبى ایـران، به عنوان 
دروازه هـاى ورودى و خروجى کاال، از اهمیت  

زیادى برخوردار است.

مهندس سید عطاءاله صدر، مدیرعامل سازمان 
ــه و بارگیرى 110  ــوردى، از تخلی بنادرودریان
میلیون تن کاال در سال گذشته در بنادر ایران 
خبر داد و در ادامه افزود: "بنادر رجایى و امام 
ــى در جنوب و امیرآباد،  ــى، از بنادر اصل خمین
ــور  ــمال کش ــهر، از بنادر اصلى ش انزلى و نوش
محسوب مى شوند. به عنوان نمونه، حدود 90 
ــدود 60 درصد از تخلیه و  درصد کانتینر و ح
ــور، از طریق بندر  ــرى محموله هاى کش بارگی

رجایى انجام مى شود".
ــو، ظرفیت کانتینرى  ــه ى گفت وگ وى در ادام
ــى را 3 میلیون TEU اعالم  ــهید رجای بندر ش
کرد و از اجراى یک طرح توسعه براى رساندن 
ــقف 6 میلیون  TEU ، اطالع  ــن میزان تا س ای
ــاره به تقویت شبکه ى  داد. "صدر"، پس از اش
ــادر جنوب و  ــت: "بن ــل گف ــى حمل ونق داخل
ــل دریایى را  ــبکه ى کلى حمل ونق ــمال، ش ش
ــبکه ى حمل ونقل  ــکل مى دهند. نباید از ش ش
داخلى چشم پوشید چرا که پل ارتباطى میان 
ــده و توزیع کننده ى کاالهاى  نقاط دریافت کنن
ــاى  ــتنده ى کااله ــن فرس ــى و همچنی واردات

صادراتى محسوب مى شود".
مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردى، از اداره ى 
ــکل روند درآمد- هزینه ایى  این سازمان به ش
ــازمان بنادر، از  ــرد: "س ــر داد و تصریح ک خب
ــرمایه گذارى  ــه س ــاى خود، ب ــل درآمده مح
ــورد نیاز صنعت  ــاخت هاى م براى ایجاد زیرس
ــت که  حمل ونقل مى پردازد. این در حالى اس
دیگر سازمان هاى حوزه ى حمل ونقل، از محل 
ــبت به احداث زیرساخت ها  وجوه عمومى، نس

اهتمام مى ورزند".
ــروژه ى در حال اجرا، در عرصه ى  وى، به20 پ
حمل ونقل دریایى اشاره کرد که مبلغ اولیه ى 
ــارد تومان  ــغ بر 2000 میلی ــان آن ها، بال پیم
ــد: "در صورتى که سازمان  ــت و یادآور ش اس
ــاالنه 500 میلیارد تومان  بنادرودریانوردى، س
ــد،  ــته باش ــرمایه گذارى داش در این زمینه س
ــند، اما  ــاله به پایان برس این پرژه ها باید 4 س
ــده، بنا بر آن است  با برنامه ریزى هاى انجام ش
ــال  ــط زمان اجراى این پرژه ها، 3 س که متوس

ــد که این میزان در مقایسه با زمان اجراى  باش
دیگر پروژه هاى زیرساختى، مدت بسیار کمى 

محسوب مى شود".
ــطح عملکرد فعلى  ــدر"، با نیم نگاهى به س "ص

ــل دریایى گفت:  ــوزه ى حمل ونق ــران در ح ای
ــت  "آن چه در حال حاضر، اهمیت دارد، آن اس
که به بررسى نقش منطقه ایى ایران بپردازیم و 
ــا برنامه ریزى معکوس به معناى تعیین هدف  ب
ــیدن به  ــپس انجام اقدامات الزم براى رس و س
ــران در منطقه همت  ــب جایگاه واقعى ای کس

گماریم".
مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردى افزود: "در 
سال گذشته، میزان تخلیه و بارگیرى در کشور 
ــه این رقم در  ــت ک 110 میلیون تن بوده اس
سال جارى، به 120 میلیون تن خواهد رسید 
که با توجه به ظرفیت 142 میلیون تنى بنادر، 
مى توان ادعا کرد که ما پاسخ گوى نیاز داخلى 
کشور هستیم؛ اما آن چه مهم است، نایل شدن 
ــا در عرصه ى  ــه حق م ــگاه واقعى و ب ــه جای ب
ــص در حوزه ى  ــى باالخ ــل بین الملل حمل ونق

خلیج فارس و دریاى عمان است".
وى، با اشاره به چشم انداز 20 ساله که در آن، 
ــوان جایگاه برتر در منطقه معرفى  ایران به عن
شده است، گفت: "با برنامه ریزى و ایجاد بنادر 
نسل سوم، باید به ایفاى نقش اصلى در حوزه ى 
ــل در منطقه بپردازیم که این کار در  حمل ونق

حمل ونقل کانتینری، از موارد 
مهمی است که در برنامه ی 

پنجم توسعه باید محقق شود. از 
پیش نیازهای این امر، توسعه ی 
ترانزیتی محور شمال، از بندر 

شهید رجایی به انزلی یا امیرآباد 
برای دست یابی به روسیه و 

کشورهای حوزه ی دریای خزر 
و از سوی دیگر، توسعه ی محور 
شرق و بندر شهید بهشتی چابهار 

به عنوان ورودی این مسیر است.
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ــدر جبل على یا بنادر  ــال حاضر، از طریق بن ح
دیگر انجام مى شود".

ــخنان وزیر راه و ترابرى  "صدر"، با تأکید بر س
ــه هاب منطقه  ــه باید ایران ب ــى بر این ک مبن
ــود، تصریح کرد: "با تکمیل فاز 2 و3  تبدیل ش
بندر شهید رجایى از یک سو و تقویت و ایجاد 
ــهید بهشتى  ــاخت هاى الزم در بندر ش زیرس
ــعه ى محور شرق  چابهار به منظور تقویت توس
ــاى نقش در  ــر، مى توانیم به ایف ــوى دیگ از س
ــم". این فعال  ــت کاال بپردازی ــه ى ترانزی زمین
حوزه ى دریایى، در ادامه ى گفت وگو، با نگاهى 
ــت ایران از لحاظ جغرافیایى  اجمالى به موقعی
ــاره به کریدور هاى شمال، شرق جهت  و با اش
ــیاى مرکزى و از سوى دیگر  ــى به آس دسترس
ــزود: "جایگاه جغرافیایى ایران،  خلیج فارس، اف
ــت که قابلیت آن را دارد که جنوب  آن گونه اس
ــه را به یکدیگر  ــیا، اروپا و خاورمیان ــرق آس ش
ــل کند و نقش ویژه ایى در تجارت جهانى  متص
ــر عهده بگیرد. این امر جز با جذب الینرهاى  ب

شرق و غرب دنیا، محقق نخواهد شد". 
ــازمان بنادرودریانوردى، الزمه ى  مدیرعامل س
ــاد و ارتقاى  ــر را، ایج ــن ام ــرى ای صورت پذی
ــخت افزارهاى ضرورى چون بیمه، گمرك و  س
ــهیالت ارزان  ــه دنبال آن ارا ئه ى تس بانک و ب
ــت و تحقق آن را با  و راحت به بازرگانان دانس
تبدیل بنادر ایران به منطقه آزاد و ایجاد بنادر 

نسل سوم میسر خواند.
ــاره کرد  ــانگهاى اش وى براى نمونه، به بندر ش
ــدر به عنوان منطقه ى  ــزود: "معرفى این بن و اف
ــرکت هاى بزرگى چون  آزاد، موجبات جذب ش
ــه این منطقه فراهم  ــافت، بنز و... را ب مایکروس
کرده است". "صدر"، بندر شهید رجایى را قابل 
ــه ارزیابى کرد، اما  ــدن به هاب منطق تبدیل ش
تحقق این امر را در گرو تقویت بخش خصوصى 
و ارائه ى تسهیالت الزم به این بخش دانست.
ــوزه ى  ح در  ــى  تخصص ــک  بان ــاد  ایج وى 
ــوردى را از دیگر فعالیت هاى ضرورى، به  دریان
ــور برشمرد  منظور پرورش این صنعت در کش
ــم انداز بیست  ــند چش ــان کرد: "س و خاطرنش
ــى است که  ــور، همچون ماتریس ــاله ى کش س
ــور برتر در منطقه،  ــدن ایران به کش مبدل ش
یکى از گزینه هاى آن به شمار مى آید و الزمه ى 
آن، توسعه ى زیرساخت ها، باالبردن تکنولوژى 
ــطح سرویس دهى و در  و هم چنین افزایش س
ادامه تأمین نیروى انسانى منطقه است".

ــازمان بنادرودریانوردى، با اشاره  مدیرعامل س
ــى دریانوردى در  ــازمان بین الملل به حضور س
ــازمان را متأثر  ــاى این س ــتان، راه کاره انگلس
ــس معرفى کرد  ــور انگلی ــت هاى کش از سیاس
ــانى و  ــزود: "ایران نیز با تربیت نیروى انس و اف

ــه، مى تواند  ــورهاى منطق ــزام به دیگر کش اع
ــورها را در جهت  ــت دریانوردى آن کش سیاس
برنامه هاى خود هدایت کند". "صدر"، با اشاره 
ــخصات برخى از کشتى هاى ایرانى  به ثبت مش
ــورها، عدم ارائه ى تسهیالت الزم  در دیگر کش
چون معافیت هاى مالیاتى را امرى مهم خواند 
ــاده کرده  ــن موضوع را آم ــتر ایجاد ای که بس
ــاخت ها  ــت: "در صورتى که زیرس ــت و گف اس
ــخصات  ــراى ثبت مش ــاى الزم ب و همکارى ه
کشتى ها در ایران فراهم شود، عالوه بر این که 
ــب پرچم مقدس  ــزم به نص ــتى ها، مل آن کش
جمهورى اسالمى ایران بر فراز عرشه هاى خود 
ــوند، ما را نیز در رسیدن به جایگاه مورد  مى ش

نظر خود، کمک مى کنند".
وى، در ادامه ى سخنان خود، با اشاره به حضور 
ــى دریانوردى،  ــازمان بین الملل ــالس س در اج
تصریح کرد: "در آن اجالس، موفق به برقرارى 
ــور و برگزارى  ــا 140 کش ــتقیم ب ارتباط مس
ــدیم که  ــور ش ــات خصوصى با 30 کش جلس
ــالف رأى گیرى  ــر، موجب گردید بر خ این ام

ــده و فرداى اعالم نظر شوراى  ــازمان یاد ش س
حکام در مورد مسأله ى هسته اى ایران، ما نایل 
ــویم و همچنین  ــه دریافت 70 راى موافق ش ب
ــى عصرانه ایى که ترتیب داده بودیم،  در مهمان
ــرکت کننده از کشورهاى  پذیراى 520 نفر ش
ــى از نظر  ــر، حت ــه این ام ــیم ک مختلف باش
ــازمان مربوطه، امرى غیرممکن به  دبیرکل س

نظر مى رسید".
ــازمان بنادرودریانوردى، رأى این  مدیرعامل س
ــورها را مبتنى بر شرکت فعال کارشناسان  کش
ایرانى و همچنین شناخته شدن آن ها به عنوان 
افرادى کوشا و صاحب نظر دانست. "صدر"، عدم 
پذیرش ایران در سازمان بین المللى دریانوردى 
ــوى  ــى خواند که از س ــرى سیاس ــا ام را، تنه

ابرقدرت ها، به کشورها دیکته شده است.
ــاى مطرح در  ــى از موضوع ه ــزود: "یک وى اف
ــاله ى پنجم، تبیین  ــنهادى 5 س برنامه ى پیش
ــى و  ــاى جهان ــران در بازاره ــال ای ــش فع نق
ــازمان بنادرودریانوردى،  منطقه اى است که س
ــنهادى مبنى بر  به منظور تحقق این امر، پیش
ــدن بنادر بازرگانى کشور از قوانین  مشمول ش
ــرمایه گذارى در مناطق آزاد تجارى را ارائه  س
ــب این امر،  ــه در صورت تصوی ــت ک کرده اس
حضور بانک، بیمه و گمرك در این مناطق، به 
آسانى میسر مى شود و به این شکل مى توانیم 
ــرمایه ى  ــل توجه ایى از س ــهم قاب با جذب س
ــره ى تأمین کاال را به  خارجى و داخلى، زنجی
ــل کنیم که این امر، موجبات  کنار بنادر منتق
صادرات مجدد کاال، تولید کاال، ورود کاالهاى 
ــاخته و تکمیل آن ها را در بنادر فراهم  نیمه س

مى آورد".
این  ــوردى،  بنادرودریان ــازمان  ــل س مدیرعام
ــت  ــى در صنع ــه ى انقالب ــه منزل ــداد را ب روی
ــران ارزیابى کرد و افزود:  حمل ونقل دریایى ای
ــدن  ــترهاى الزم براى تبدیل ش "این امر، بس
ــلوغ، پراشتغال، پردرآمد و  بنادر به مناطقى ش
پررفت و آمد را فراهم مى آورد، زیرا از آن جا که 
بازگشت سرمایه در این مناطق، حتمى و سود 
ــرمایه گذار با طیب  ــده است، س آن تضمین ش
ــن نواحى اقدام  ــرمایه گذارى در ای خاطر به س

مى کند".
"صدر"، تبدیل تعرفه ها به تعرفه هاى منعطف و 
رقابتى را از دیگر کارهایى برشمرد که مى تواند 
ــهم مطلوبى از بازار را براى ایران به ارمغان  س
بیاورد و تصریح کرد: "از آن جا که قیمت تمام 
ــت،  ــیار مهم اس ــده ى حمل، در تجارت بس ش
ــد که  ــرد تعرفه ها نیز باید به گونه اى باش کارک
قابلیت رقابت با قیمت تمام شده ى مسیر فعلى 

ترانزیت کاال را فراهم بیاورد".
ــئول حوزه ى حمل ونقل دریایى  این مقام مس

سند چشم انداز بیست ساله ی 
کشور، همچون ماتریسی 

است که مبدل شدن ایران 
به کشور برتر در منطقه، یكی 

از گزینه های آن به شمار 
می آید و الزمه ی آن، توسعه ی 

زیرساخت ها، باالبردن تكنولوژی 
و هم چنین افزایش سطح 

سرویس دهی و در ادامه تأمین 
نیروی انسانی منطقه است.
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ــرى در جهت  ــاى مزبور را ام ــران، فعالیت ه ای
ــهم بازار ایران در عرصه ى  ــهیل افزایش س تس
ترانزیت و ترانشیپ کاالهاى دنیا دانست. 

وى در ادامه، با اشاره به رویارویى دنیا با بحران 
اقتصادى، خاطرنشان کرد: "تمامى کشورهاى 
موفق، در دوره ى رکود، سرمایه گذارى کرده اند 
و در دوره ى رونق اقتصادى از آن بهره برده اند. 
زیرا در دوره ى رکود اقتصادى، از یک سو مواد 
ــوى دیگر،  اولیه و نیروى کار ارزان بوده و از س
ــرمایه هاى سرگردان بسیار زیاد است که در  س
صورت ایجاد فضاى مطمئن، به راحتى مى توان 

آن را از سراسر دنیا جذب کرد".
ــاره به ابالغیه ى  معاون وزیر راه و ترابرى، با اش
مقام معظم رهبرى در تأکید بر اصل 44 قانون 
ــى، تصریح کرد: "ما به راحتى مى توانیم  اساس
ــا بهره مند  ــى دنی ــادى کنون ــرایط اقتص از ش
ــود،  ــاس آن چه تصور مى ش ــویم، زیرا براس ش
ــتند که سیاست هاى  ــرمایه گذاران هس این س
ــورها را تعیین مى کنند و هرگز سیاست ها  کش

بر آن ها تحمیل نمى شود".
ــازمان بنادرودریانوردى، از اعالم  مدیرعامل س
ــتیرانى جمهورى اسالمى ایران به  آمادگى کش
ــهید  ــازمان، براى اجراى فاز 3 بندر ش این س
رجایى خبر داد که به دنبال آن، بهره بردارى از 
ــال به شرکت کشتیرانى  این بندر، طى چند س

واگذار خواهد شد"..
ــه ى گفت وگو از عدم زمینه ى یک  وى، در ادام
فرایند ساده براى سرمایه گذاران خارجى سخن 
به میان آورد و این چنین تصریح کرد: "در حال 
ــرمایه گذار خارجى، ابتدا به سازمان  حاضر، س
ــپس از سوى این  ــرمایه گذارى خارجى و س س
ــازمان به بانک مرکزى و بعد از طرف بانک  س
مرکزى به بانک عامل معرفى مى شود، اما طبق 
قول وزیر کشور وقت، قرار است که میزان نرخ 
ــرمایه گذارى خارجى ابالغ  بهره ، به سازمان س
ــرکت  ــه نرخ بهره ى ش ــى ک ــود و در صورت ش
ــرمایه گذار در این محدوده باشد، حضور آن  س
ــرکت براى فعالیت، پذیرفته شود". "صدر"،  ش
ــور دریایى را  ــع مربوط به ام ــت از صنای حمای
ــعه ى  ــتاى توس ــرى اجتناب ناپذیر در راس ام
کشور خواند و پیش نیاز آن را، ایجاد یک بانک 

تخصصى در این حوزه دانست. 
ــازمان بنادرودریانوردى، با اشاره  مدیرعامل س
ــعه ى  ــرح جامع توس ــتى ط ــند باالدس به س
ــرد: "حمل ونقل  ــان ک بنادر تجارى، خاطرنش
کانتینرى، از موارد مهمى است که در برنامه ى 
پنجم توسعه باید محقق شود. از پیش نیازهاى 
ــمال، از  ــعه ى ترانزیتى محور ش این امر، توس
ــا امیرآباد براى  ــهید رجایى به انزلى ی بندر ش
دست یابى به روسیه و کشورهاى حوزه ى دریاى 

ــوى دیگر، توسعه ى محور شرق و  خزر و از س
ــتى چابهار به عنوان ورودى  ــهید بهش بندر ش
این مسیر است". وى تقویت پس کرانه ها، راه ها 
ــرى معرفى کرد که  ــن را از موارد دیگ و راه آه
ــق اقتصادى در این عرصه منجر خواهد  به رون

شد.
ــازمان بنادر و دریانوردى، عالوه  مدیر عامل س
ــادر، از جمله  ــت نرم افزارى بن ــر آن به تقوی ب
ــت، گمرك و... و فعالیت هاى ابتدایى در  ترانزی
ــازمان ها که  جهت گفت وگو و تعامل با این س
ــام الکترونیکى  ــدى پیش به منظور انج از چن
ــروع شده است، اشاره  کلیه ى امور در بنادر ش
ــعه ى غیرفیزیکى، در  ــرد و افزود: "این توس ک
ــعه ى فیزیکى ضرورى است، تا بنادر  کنار توس

به هدف اصلى شان نایل شوند".
ــامان دهى نوار  ــه طرح س ــدر"، در ادامه ب "ص
ــعه ى  ــده در برنامه ى توس ــاحلى مطرح ش س
ــاره کرد که در صورت تصویب نتایج  چهارم اش
ــت یکپارچه  ــى در مدیری ــه ، گام آغازین حاصل
ــه ى پنجم،  ــت و در برنام ــاحلى اس مناطق س
ــر کدام از  ــات و حریم هاى ه ــا، الزام زمینه ه
ــخص مى شود، به  ــتگاه هاى ذى ربط، مش دس
ــرمایه گذارى در این  ــده ى س ــه آین طورى ک

نواحى را تضمین مى کند. 

بخش ويژه
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زینب میرزایى 

حركت به سمت اقتصاد آزاد 

نشست مطبوعاتى مدير عامل كشتيرانى جمهورى اسالمى در روز ملى حمل و نقل 

گفت وگو

توقع از روند برنامه هاي توسعه اى،  این است که 
طی سال هاي برنامه ریزى و با سرمایه گذاري ها، 
می شود حجم صادرات را افزایش داد و بسیاري 
از بخش ها را نیز فعال کرد تا بنادرى توسعه  یافته 
متناسب با تجارت خارجی کشور داشته باشیم.

"محمدحسین داجمر"، رییس هیئت مدیره و 
مدیرعامل کشتیرانى جمهورى اسالمى ایران، 
ــبت 26  ــک کنفرانس خبري که به مناس در ی
ــرکت  آذر ماه، روز ملى حمل ونقل، در محل ش
ــران جهانی  ــت: "به دنبال بح ــد، گف برگزار ش
ــه 90 درصد از  ــاد، حمل ونقل دریایی ک اقتص
ــرد، با افت  ــی را دربر می گی ــل جهان حمل ونق
شدیدى روبه رو شد که در پی آن، شرکت هاي 

ــدید  ــتیرانی، به بحران و کمبود ش بزرگ کش
نقدینگی دچار شدند." 

ــاره به این که با کاهش تقاضا در بازار،  او با اش
قیمت کرایه هاي حمل ونقل نیز به شدت افول 
ــرکت هاي  ــزود: "تعدادي از ش ــت، اف کرده اس
کشتیرانی طی دو سال اخیر، ورشکست شده و 
بخش قابل توجه ایى نیز متحمل خسارت هاي 
ــتیرانی  ــل کش ــده اند". مدیرعام ــنگین ش س
ــالمی ایران، در مورد تأثیر بحران  جمهوري اس
ــرکت گفت: "با توجه  جهانی بر عملکرد این ش
به تنوع فعالیت ها، کشتیرانی جمهوري اسالمی 
ــوردارى از زیربناي قوي و  ایران، به دلیل برخ
ــت بحران موجود را  ــدرت خوداتکایى، توانس ق

مدیریت کند". 

ــفارش ساخت کشتی به  "داجمر"، از توقف س
ــازندگان خارجى خبر داد و گفت: "با توجه  س
به بحران کنونی در اقتصاد جهانی، سعى بر آن 
است تا سفارش جدیدي براي توسعه ى ناوگان 
ــا مذاکراتی که انجام  ــى ندهیم و حتی ب دریای
ــت، زمان تحویل بیش از 40 فروند  ــده اس ش
ــناورهاى سفارش شده را نیز تا حداکثر یک  ش
ــخ قرارداد  ــال به تعویق انداخته ایم، اما فس س
نداشته ایم. البته اگر کارخانه هاى کشتی سازي  
ــاخت کشتی با استانداردهاي  داخلى، تعهد س
جهانی و تحویل به موقع را بدهند، کشتیرانی 
جمهورى اسالمى ایران نیز، اولویت خریدهاى 
ــازندگان کشتی در داخل کشور قرار  خود را س

خواهد داد."
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وى درباره ى عدم رغبت دستگاه هاي دولتی در 
حمل کاالهاي شان توسط کشتیرانی جمهوري 
ــل تحریم هاي جهانی و  ــالمی ایران، به دلی اس
هراس از متوقف شدن کاالها در سطح جهان، 
اشاره کرد و گفت: "خوش بختانه تقاضاها براي 
حمل کاال توسط کشتیرانی جمهورى اسالمى 
ایران، به گونه ایى است که در برخی خطوط، با 
کمبود شناور روبه رو هستیم که این مشکل را 
ــتی هاى خصوصى رفع کرده ایم.  با اجاره ى کش
ما به هیچ وجه، به رکود و کاهش میزان حمل 
کاال دچار نیستیم، همان طور که اشاره شد، به 
رغم کاهش واردات در کشور، حمل بین المللی 
به وسیله ى کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران، 
ــد بوده است. آن چه در  داراى 33/6 درصد رش
ــرایط کنونی وجود دارد، کاهش نرخ حمل  ش

است."
ــت: "انتظار  ــخنان خود، گف وي در ادامه ى س
ــت  ــاالن این عرصه، این اس ــا از دولت و فع م
ــگ تحمیلی، از  ناوگان  ــه همانند دوران جن ک
ــا انتظار نداریم  ــی حمایت کنند. اگر چه م مل
با معیارها و در سطح آن دوران، مورد حمایت 
ــازار عرصه ى رقابت  ــرار بگیریم، زیرا امروز، ب ق
ــه اگر اینک  ــد فراموش کرد ک ــت، اما نبای اس
ــالمی ایران، در سطح  کشتیرانی جمهوري اس
جهانى تحریم می شود، به دلیل حمایتی است 

که از اقتصاد کشور می کند." 
ــه دنبال  ــش که ب ــه این پرس ــخ ب وي در پاس
ــوي دولت انگلیس،  تحریم صورت گرفته از س
ــکیل  ــه ى داخلی، با تش ــرکت هاي بیم آیا ش
ــیوم، قرار است بیمه ى اتکایی شرکت  کنسرس

ــد، گفت: "در ماه  ــتیرانی را به عهده بگیرن کش
ــاري) میالدى، دولت  ــال ج اکتبر (مهر ماه س
ــت هاي خصمانه  و همیشگى  انگلیس، با سیاس
خود، محدودیت هایی براي کشتیرانی جمهوري 
اسالمی ایران و بانک ملت، ایجاد کرد. به دنبال 
ــی بیمه  ــرکت هاى  انگلیس ــن تحریم ها، ش ای
ــا قطع  کردند.  ــد معامالت خود را با م هم رون
ــزرگ بیمه، در  ــرکت هاى ب ــه دلیل آن که ش ب
ــتند، ناوگان کشتیرانی  ــتان مستقر هس انگلس
ــالمى ایران، در یک دوره ى کوتاه  جمهورى اس
با مشکل روبه رو شد که خوش بختانه، در مدت 
ــرکت بیمه ى  ــق با یک ش ــى، طى تواف کوتاه
اروپایی، کشتی هاي این شرکت ، تحت پوشش 
ــه ى "داجمر"، از  ــرار گرفتند." به گفت بیمه ق
آن جا که موانع و تحریم ها، همیشه براى ایران، 
ــوى توسعه بوده،  ــتن به س انگیزه ى گام برداش
ــده اند،  ــن رو تهدیدها به فرصت تبدیل ش از ای
ــا تحریم ها و تهدید ها  ــراي مقابله ى بیش تر ب ب
ــکیل  ــه ي ایرانی با تش ــرکت هاى بیم ــز، ش نی
ــیس یک  ــیومی داخلی، به دنبال تأس کنسرس

P&I Club ایرانی هستند.
 وي در پاسخ به پرسش خبرنگار "بندرودریا"، 
ــعه و هم زمانى  ــه ى پنجم توس درباره ى برنام
ــود اقتصاد جهانی،  ــال هاي این برنامه با رک س
ــتیرانی جمهوري  ــه کش ــت: "خوش بختان گف
ــده در  ــالمی ایران، به اهداف پیش بینی ش اس
ــت یافته است و  ــعه، دس برنامه ى چهارم توس
ــازمان بنادرودریانوردي  به نظر می رسد که س
ــعه ى ظرفیت هاي بندري و هم در  نیز در توس
زمینه ى توسعه ى حمل ونقل کانتینري، اهداف 

برنامه چهارم را محقق کرده است. اما انتظار از 
برنامه ى پنجم توسعه و سایر برنامه هاي توسعه  
ــراي حمل حدود  ــور، هدف گذاري ب محور کش
ــور، از طریق ناوگان  ــد کاالهاي کش 50 درص
ــت. در این میان، توقع این است که  داخلی اس
ــال هاي برنامه و با سرمایه گذاري هایی  طی س
ــود، حجم صادرات افزایش یابد  که انجام می ش
ــیاري از بخش ها نیز فعال شود تا بنادرى  و بس
ــارت خارجی  ــب با تج ــعه یافته و متناس توس
ــیم. "داجمر"، همچنین در  ــور داشته باش کش
ــش دیگر خبرنگار "بندرودریا"،  ــخ به پرس پاس
ــاخت  ــفارش س ــزام آور کردن س ــاره ى ال درب
ــازي هاي داخلی و تبدیل  ــتی به کشتی س کش
ــت: "صنایع دریایی،  ــه اهرمی قانونی، گف آن ب
ــعه ى الزم را  ــر امور دریایی، توس هم پاي دیگ
ــور، نمی تواند  ــاوگان کش ــت. ن پیدا نکرده اس
توسعه ى خود را متوقف کند و منتظر بماند تا 
بقیه ى بخش ها، از  جمله، صنعت کشتی سازي، 
ــعه دهد. حمل ونقل دریایی، یکی  خود را توس
ــور  از موفق ترین زمینه هاى حمل ونقل در کش
ــطح جهان، در حال رقابت با  ــت که در س اس
ــت و  ــورهاى دیگر اس ــت حمل ونقل کش صنع
ــرکت ها،  ــرکت هاي ایرانی، از موفق ترین ش ش
در عرصه ى بین الملل محسوب مى شوند. براى 
ــرکت هاى کشتیرانی، نمی توان در  توسعه ى ش
انتظار توسعه ى بخش صنایع دریایی ماند. اگر 
این اتفاق می افتاد، امروز کشتیرانی جمهورى 
ــاوگان ملی بزرگی در  ــالمى ایران، چنین ن اس
اختیار نداشت و منافع ملی نیز تأمین نمی شد". 
مدیرعامل کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران، 

صنایع دریایي، هم پاي دیگر 
امور دریایي، توسعه ی الزم 
را پیدا نكرده است. ناوگان 

کشور، نمي تواند توسعه ی خود 
را متوقف کند و منتظر بماند تا 

بقیه ی بخش ها، از  جمله، صنعت 
کشتي سازي، خود را توسعه دهد.

بخش ويژه
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افزود: "سازمان بنادرودریانوردي، سود بسیاري 
ــارات خود را، در قالب طرح وجوه اداره  از اعتب
ــتی اختصاص داد، اما به  شده براي خرید کش
دلیل الزامی کردن خرید از داخل و سفارش به 
ــازي هاي داخلی، موجب شد بسیاري  کشتی س
از بخش هاى خصوصی، پیش پرداخت خرید را 
ــد، تا بتوانند از  ــخصی خود بپردازن از اموال ش
ــال ها طول  ــتفاده کنند؛ در حالی که س وام اس
ــد. متضرر شدن  ــید و شناورها ساخته نش کش
این افراد، یعنی آسیب رسانى به اقتصاد کشور. 
ــد از داخل،   ــورت الزام به خری ــن در ص بنابرای
ــکل می شود.  کل حمل ونقل دریایی، دچار مش
ــت، بدیهی  اگر قرار بر تحمیل موارد قانونی اس
ــا را تقبل کند."  ــت که دولت باید هزینه ه اس
ــتیرانی، بالغ بر چند  ــر" ادامه داد: "کش "داجم
ــهام عدالت،  ــهام دار، در قالب س میلیون نفر س
ــتگی و تأمین اجتماعی دارد.  صندوق بازنشس
سهام داران، از آحاد مردم هستند و حق آن ها، 
ــزي را تحمیل  ــت چی ــت. دول ــاس اس حق الن
ــهامداران را در پی داشته  نمی کند که ضرر س

باشد." 
ــاره به ورشکستگی بسیاري از  "داجمر"، با اش
شرکت هاي حمل ونقل دریایی که روى اجبار، 
به صنایع داخلی، سفارش ساخت شناور داده اند، 
گفت:"باید به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم." 
مدیرعامل کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران، 
ــرکت، با  ــتی هاي این ش ــورد امنیت کش در م
اشاره به ربوده شدن دو فروند کشتی ایرانی در 
ــته، گفت: "تدابیري از سوي دولت  سال گذش
ــلح در این مورد اندیشیده شد  و نیروهاي مس
ــده اند  ــاي ایرانی نیز به منطقه اعزام ش و ناوه
ــاي محافظ هم روي  ــر، نیروه ــوي دیگ و از س
ــتی ها، استقرار یافته  و حمالت را  عرشه ى کش
ــاره به گسترده شدن  دفع کرده اند. "وي، با اش

دامنه ى فعالیت دزدان دریایی، گفت:" مشکالت 
ــتی هاي ایرانی،  ــی، فقط به کش ــی دریای ناامن
مربوط نمى شود و مجموعه ى ناوگان جهانی را 
تهدید می کند". رییس هیئت مدیره ى شرکت 
کشتیرانى جمهورى اسالمى ایران، به افزایش 
تعداد کشتی هاي این شرکت در دریاي خزر از 
شش به 14 فروند در طول فعالیت دولت نهم، 
ــاره کرد و گفت: "در ماه هاي گذشته، سهم  اش
ناوگان ملی، حدود 20 درصد بوده که تا پایان 

امسال، این سهم افزایش مى یابد". 
"داجمر" ، از محرومیت کشتی هاي ایرانى، براي 
ورود به بنادر روسیه، خبر داد و گفت: "در سال 
جاري، دو بندر جدید به بنادر قبلی اضافه شده 
ــت که امیدواریم، با مذاکراه بین دو کشور،  اس
ــود. "مدیرعامل کشتیرانی  این مشکل حل ش
ــاره ى دریافت  ــران، درب ــالمی ای جمهوري اس
ــع داخلى، توضیح  ــرکت از مناب وام هاي این ش
ــون دالري از صندوق  ــک وام 62 میلی داد: "ی
ذخیره ى ارزي، براي این شرکت تصویب شده 
ــت هم زمان با  ــال و درس بود که پس از یک س
ــتی، به  ــرض حراج قرار گرفتن یک کش در مع
کشتیرانی داده شد؛ تا این کشتی، همچنان در 

این ناوگان باقی بماند".
 "داجمر" گفت: "یک وام 200 میلیون دالري 
ــت تا  ــیده اس ــر نیز، به تصویب دولت رس دیگ
بتوان سه فروند کشتی آماده را از شرکت هاي 

ــتیرانی  خارجی تحویل گرفت". مدیرعامل کش
ــالمی ایران، در ادامه ى گفت وگو،  جمهوري اس
ــتیرانی ها  از حمایت بانک هاي خارجی، از کش
ــخن به میان آورد و گفت: "در شرایطی که  س
ــه گریبان  ــت ب ــان با بحران اقتصادي دس جه
است، بسیاري از کشتیرانی ها در سراسر جهان، 
با حمایت هاي میلیاردي بانک ها، در حال عبور 
ــانحه ى  ــتند." وي، در مورد س ــران هس از بح
ــتی هاي این  ــش آمده براى دو فروند از کش پی
شرکت، طی ماه هاي اخیر، گفت: "یکی از این 
ــن داشت که در  ــتی ها، حدود 30 سال س کش
چین به صخره برخورد کرد و از رده خارج شد، 

اما مبلغ بیمه ى آن، دریافت شد". 
ــر از این  ــک فروند دیگ ــزود: "ی ــر"، اف "داجم
کشتی ها، با حدود 26 سال سن، در اثر طوفان، 
در لنگر گاهی در چین دچار مشکل شد که با 
ــه، در حال تعمیر آن  ــارت از بیم دریافت خس
ــره و مدیر عامل  ــتیم". رئیس هیئت مدی هس
ــالمی ایران،  ــتیرانی جمهوري اس شرکت کش
ــرکت در بورس  در مورد وضعیت حضور این ش
ــع مختلفی از  ــرکت، طی مقاط گفت: "این ش
زمان ورود به بورس، افزایش سرمایه داده و به 
ــد، سهام این شرکت در این مدت،  نظر می رس

بازدهی مطلوبى داشته است".
ــود  ــال، س ــم تا پایان س ــت: "امیدواری وي گف
ــود و به حدود 10  ــده محقق ش پیش بینی ش
ــود براي هر سهم برسیم". "داجمر"،  تومان س
در گزارشی که از عملکرد شرکت متبوع خود، 
ــبت 26آذر، روز ملى حمل ونقل ارائه  به مناس
ــاه اخیر، مثبت و همراه با  ــی 8 م داد، آن را ط
افزایش 6/6 درصدي میزان حمل ارزیابی کرد 
که از 20 میلیون و900 هزار تن، به 22 میلیون 
ــت. وى در ادامه  ــیده اس ــزار تن رس و 300 ه
ــتیرانی  گفت:  "با وجود افزایش تناژ، درآمد کش

 مشكالت ناامني دریایي
 فقط به کشتي هاي ایراني 

مربوط نمی شود و مجموعه ی 
ناوگان جهاني را تهدید مي کند.

بخش ويژه
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ــالمى ایران، با 49 درصد کاهش،  جمهورى اس
ــون دالر به 721  ــارد و 413 میلی ــک میلی از ی
ــتیرانی  ــید". وي، عملکرد کش میلیون دالر رس
جمهورى اسالمى ایران در واردات را، با کاهش 
ــت و گفت:  ــراه دانس ــاژ هم ــدي تن 25/7درص
ــه 6/7 میلیون تن، در  ــن رقم، از 9 میلیون ب "ای
ــت". "داجمر" ، از رشد  ــال جاري رسیده اس س
ــط  ــدي حمل کاالهاي صادراتی، توس 24 درص
کشتیرانی جمهورى اسالمى ایران، طی هشت 
ــال خبر داد و گفت:"این رقم، از  ماه ابتدایی س
ــال  ــون تن به 3/9 میلیون تن در س 3/1 میلی
ــید و در بخش حمل ونقل بین المللی  جاري رس
نیز، تناژ کاالهاي حمل شده، از 8/7 میلیون تن 

به 11/7 میلیون تن رسیده است". 
وي، از کاهش 67 درصدي درآمد حمل کاالهاي 
ــتیرانی جمهورى اسالمى ایران  فله توسط کش
ــر داد و گفت:" در بخش حمل کانتینر نیز،  خب
ــج درصدي حمل کانتینر،  با وجود افزایش پن
ــش یافته  ــش، 20 درصد کاه ــد این بخ درآم
است". مدیرعامل کشتیرانی جمهورى اسالمى 
ــرکت در حمل کاالهاى  ــران، افزود: "این ش ای
ــز، با کاهش 20 درصدي تناژ  جنرال کارگو نی
ــده است." وي  و 46 درصدي درآمد، روبه رو ش
شاخص حمل کانتینر از ابتداي سال را کاهش 
ــاخص  ــالم کرد و گفت: "ش ــدي، اع 13 درص
ــازار جهانی، در ابتداي  ــش فله (BDI) در ب بخ
ــروز به 3600  ــال، حدود 1800 بود؛ اما ام س

ــت که حاکی از دو برابر شدن این  ــیده اس رس
  BDI شاخص است. وي، دلیل افزایش شاخص
ــن و آمریکا در ماه هاي  ــد اقتصادي چی را، رش
اخیر برشمرد که توانستند اقتصاد جهانی را به 

حرکت درآورند." 
"داجمر"، به  رغم بازار موفق حمل ونقل فله، از 
ــاخص ها براي  احتمال ادامه ى روند کاهش ش
ــال 2012 میالدى  حمل ونقل کانتینري تا س
ــر داد و گفت: "ظرفیت حمل ونقل دریایی،  خب
ــال هاي گذشته،  ــیدن به نقطه ى اوج س تا رس

فاصله زیادي دارد." 
مدیرعامل کشتیرانی جمهورى اسالمى ایران، 
از تحقق اهداف این شرکت در توسعه ى ناوگان، 
ــان برنامه ى چهارم خبر داد و گفت: "در  تا پای
ــال جاري، 13 فروند کشتی به ناوگان گروه  س
ــران، اضافه  ــالمى ای ــتیرانی جمهورى اس کش
ــناور که غیراقتصادي  شده است و 6 فروند ش
ــرکت خارج شده اند، به  بودند، از ناوگان این ش
ــرکت در  ــوري که به ظرفیت ناوگان این ش ط
ــال جاري، 390 هزار تن اضافه شده است".  س
ــتی، با  ــاخت 85 فروند کش ــه قرارداد س وي ب
ظرفیت 3/5 میلیون تن به ارزش 3/5 میلیارد 
ــط کشتیرانی جمهورى اسالمى ایران  دالرتوس
ــاره کرد و گفت: "تاکنون 41 فروند از این  اش
ــناورها، تحویل شده است و 44 فروند دیگر  ش
ــال 2012 ، به ناوگان افزوده خواهد  نیز، تا س
شد". "داجمر"، ظرفیت ملی ناوگان کشتیرانی 

ــدود 5 میلیون  ــالمى ایران را ح جمهورى اس
ــن  ــتی و س و420 هزار تن، با 161 فروند کش
ــناورها را، 13/7 سال عنوان کرد و  متوسط ش
افزود: "امیدواریم اولین کشتی اقیانوس پیماى 
ساخت داخل، با ظرفیت TEU 2200 کانتینر 
ــال ها پیش سفارش شده بود و قرار بود،  که س
سال 1384تحویل شود، باالخره در بهمن ماه 
امسال، به ناوگان کشتیرانی جمهورى اسالمى 
ــود." وي، از تحویل پنج فروند  ــران اضافه ش ای
ــتیرانی  ــاخت خارج، به کش ــتی جدید س کش
ــالمى ایران، تا پایان امسال خبر  جمهورى اس
ــتی هاي ورودي به  ــت: "مجموع کش داد و گف
ــال، به 19  ــرکت، تا پایان امس ــاوگان این ش ن

فروند خواهد رسید".
 "داجمر"، در مورد قرارداد کشتیرانی جمهورى 
ــرکت ایزوایکو، گفت: "با  ــالمى ایران، با ش اس
توجه به این که 90 درصد هزینه ى ساخت سه 
فرونداز کشتی هاى این قرارداد، پرداخت شده 
است، این شرکت در انتظار تحویل کشتی هاي 

باقی مانده است". 
مدیرعامل کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران، 
ــتی هاي  ــر تحویل کش ــان تأخی ــر زم حداکث
ــی به ایزوایکو را ،120 روز اعالم کرد و  سفارش
ــتیرانی جمهورى اسالمى ایران، به  گفت: "کش
خاطر منافع ملی و اولین تجربه ساخت داخل، 

این مدت دیرکردها را خواهد پذیرفت".
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با توجه به اهمیت مقوله ى توسـعه ى دریامحور، تاکنون سـهم دریا از اقتصاد کشـور احصاء 
نشـده است و تا زمانى که عوامل موثر در توسـعه ى دریامحور شناسایى نشوند، نمى توان به 
اهداف مورد نظر دست یافت. این که براي رسیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله، چه باید 
کرد، خود مقدمه ى گشـایش گره هاي موجود در امور اقتصادى اسـت و باز شـدن این گره ها 
نیز، زمینه اي  اسـت براي توسعه ى دریامحور. با توجه به چشـم انداز توسعه ى ایران که قرار 
است تا سال 1404 خورشیدى، به قدرت اول منطقه مبدل شود و با عنایت به روندي که طی 

می شود، آیا مى توان به این جایگاه رسید؟
پاسـخ به این پرسـش و پرسـش هاى دیگر، موضوع میزگرد دو سـاعته ایى بود که ماهنامه 
"بندرودریا" با کارشناسـان و اعضاي انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته برگزار کرد. نظراتی 
که در این میزگرد بیان شد، دربردارنده ى تجربیات چندین ساله ى خبرگان و فعاالن دریایى 
اسـت که بی شک، می تواند براي تصمیم گیرندگانى که دغدغه ى رونق اقتصاد دریایى کشور 

را دارند، راه گشا باشد.
حاضرین در این میزگرد عبارت بودند از؛

1.سیدمحمدجواد طباطبایی - دبیرانجمن کشتیرانی وخدمات وابسته
2.بهروز دولتشـاهی زند - عضوهیئت مدیره وخزانه دار انجمن کشـتیرانی وخدمات وابسته 

(مدیرعامل شرکت کشتی وکاال)
3. محمد عیقرلو – قائم مقام دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته 

4. امید ملک – عضو هیئت مدیره انجمن کشـتیرانی و خدمات وابسـته (مدیر عامل شرکت 
بروبحر ایران) 

5. ملک رضا ملک پور – مدیر عامل مؤسسه رده بندي آسیا 
6. علیرضا چشم جهان – مشاور انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

جذاب، اما به دور از واقعيت
نشست تخصصى بندر و دريا با حضور كارشناسان حمل و نقل دريايى كشور 

ميزگرد
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در دایره بسته عمل مى کنیم
ــه ى  ــور"، مدیرعامل موسس ــا ملک پ "ملک رض
ــیا، در آغاز این نشست اظهار کرد:  رده بندي آس
ــاتی که با تصمیم گیران کالن کشور  "طی جلس
در مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم، آنها 
به صراحت بیان کردند که سند مربوط به بخش 
ــندي است که در  حمل ونقل دریایی، اولین س
آن، مسائل امنیتی، دفاعی و حتی مسائل کالن 
ــور، به طور کامل و با پرهیز از بخشى نگرى  کش

پیش بینی شده است".
ــاره به این موضوع که بسیاري  "ملک پور" با اش
از برنامه ها به درستی اجرا نمی شود، یادآور شد: 
"اغلب برنامه ها قابل اجرا نیستند و یا برنامه هایی 
را اجرا می کنیم که اساسا موردنظر نبوده اند. این 
موضوع در میان مجریان، همواره مطرح  هست، 
ــائل و طرح هایى باید بیان شوند که قابلیت  مس
ــدن داشته باشند. "او ضمن تاکید بر  اجرایی ش
ــرح کردیم،  ــا نیز مواردي را مط ــن که اگر م ای
ــوردارى از قابلیت هاي اجرایی،  باید ضمن برخ
جهت دهنده نیز باشد، ادامه داد: "در این حالت 
می توانیم اعتقاد داشته باشیم که برنامه ى مورد 
ــورت، به رغم  ــت. در غیر این ص نظر عملی اس
حرف هاي جذاب، در عمل واقعیت چیز دیگري 

است."
ــا نه تنها ظرفیت هاي  "ملک پور" ادامه داد: "م
ــورداري از  ــه با وجود برخ ــم، بلک الزم را نداری
بنادري که به سرزمین اصلی نیز وصل هستند، 
گویی براي مان بی اهمیت است که به توسعه ى 
ــت یابیم. دلیل این امر هم مشخص  دریایى دس
ــته عمل می کنیم  ــت، ما در یک دایره ى بس اس
ــم. در حقیقت هیچ گاه به  ــه جلو نمی بری و راه ب
ــل و به تبع آن، به حمل ونقل دریایی،  حمل ونق
به طور سیستماتیک نگاه نکرده ایم. آن گونه هم 
ــکالت را منابع مالی و  ــت ها، مش که در صحب

ــت. مشکل اصلی  عدم تامین آن مى دانند، نیس
ــت که به طور بینش مند و ساختارى، به  این اس
صنعت حمل ونقل نگریسته نمی شود. کسی که 
در وزارت  راه و ترابرى مشغول به کار است، باید 
ــاختار  ــأله نگاه کند. س به طور راهبردى به مس
ــور ما، اساسا حاکمیتی است  حمل ونقل در کش
و به عنوان یک بخش خدماتی، به آن نگریسته 
نمی شود. بنابراین، نتیجه این می شود که براي 
انجام هر کاري، احتیاج به مجوز خواهیم داشت. 
تا کی می توانیم اینگونه باشیم؟ و این گونه عمل 
ــتى خدمات  ــم؟ چگونه می خواهید به کش کنی
بدهید؟ اینجاست که مشکالت بروز می  کند.                                                                                          
ــه ى رده بندي آسیا، با اشاره  مدیر عامل موسس
ــن اعداد و ارقام، ثابت  به این مطلب که با همی
کرده ایم که داشتن ظرفیتى معادل 30 میلیون 
ــت و توانمندي  ــت، دور از ذهن نیس تن ترانزی
بالقوه ى آن وجود دارد، خاطر نشان کرد:" وقتى 
ــم، مى بینیم  ــه موضوع نگاه می کنی در عمل ب
ــده  یک چهارم توان مندي واقعی مان محقق ش

است."
ــت.  او توضیح داد: "ظرفیت اصلی محدود نیس
ــی درپس کرانه است.هنوز هم  اما اشکال اساس
ــه بخش هاي اقتصادي  ــاي این که منابع ب به ج
ــود، در بخش هاي غیرضرورى  تخصیص داده ش
ــود. تا زمانی که کمتر از 19درصد  هزینه می ش
بودجه ى مملکت، صرف عملکردهاى مربوط به 
ــود و 85 درصد  ــریان اقتصادي کشور مى ش ش
ــتایی می رسد که اصال  به مصارف راه هاي روس
بازدهی اقتصادي ندارند، چگونه می توان انتظار 
ــوه، به فعلیت  ــه توان مندي هاي بالق ــت ک داش

درآیند؟" 
"ملک پور" از گنجاندن موارد اساسی در تدوین 
برنامه ى پنجم توسعه ى اقتصادي کشور، سخن 
گفت و یادآور شد: "در بخش سیاست هاي کالن، 

پیشنهاد کرده ایم که براي ایجاد زیر ساخت هاي 
ــود وهمچنین تسهیالت  الزم، قوانین تدوین ش
ــش خصوصی به  ــویق بخ ــورد نیاز براي تش م
ــرمایه گذاري وحضور هر چه بیشتر در کلیه  س
ــی و بندري فراهم  فعالیت هاي اقتصادي دریای

آید."
وي در توضیح این مورد، گفت: "پیوسته گالیه 
می کنیم که چرا بخش خصوصی در فعالیت هاى 
دریایى، حضورقوي پیدا نمی کند. باید بدانیم که 
دلیل آن، نبود بستر مناسب است. چون نه تنها 
زیرساخت الزم وجود ندارد، بلکه دافعه هم وجود 
دارد. بازور نمی توان مالکان شناورها را وارد این 
عرصه کرد. کوتاهی هاي بسیار نیز باعث شده تا 
ــت آمده را هم به رقبا واگذار کنیم.  بازار به دس
ــورمان که در آن،   ــی کش در یک دوره ى آموزش
ــتان نیز  ــان وزارت  حمل ونقل افغانس کارشناس
ــیدم: از ما بیشتر  ــتند، از آنان پرس حضور داش
ــا از غربی ها؟ گفتند: هیچ یک  ــاد گرفته اید ی ی
ــوزش دیده ایم، به  ــی که تاکنون آم از دوره های
اندازه ى دوره اي که در ایران طى کرده ایم، مفید 
ــش که چرا به  ــخ به این پرس ــت. پاس نبوده اس
جاي  بندر کراچی از بندر شهیدرجایی استفاده 
ــدرى ناراحت کننده، اما  ــد؟ برایمان ق نمی کنی
ــم فعالیت بانکی  تامل برانگیز بود، زیرا مکانیس
در افغانستان مبتنى بر عدم استفاده از امکانات 
بانکى و سیستم حمل و نقل ایران است. اعتبارات 
و خطوط ترانزیت ایران را ترویج نمی کنند، چرا 

ملک رضا ملک پور:
مشكل اصلي این است که به طور بینش مند و ساختاری، به صنعت حمل و نقل 
نگریسته نمي شود. کسي که در وزارت  راه و ترابری مشغول به کار است، باید 

به طور راهبردی به مسأله نگاه کند. ساختار حمل و نقل در کشور ما، اساسا 
حاکمیتي است و به عنوان یک بخش خدماتي، به آن نگریسته نمي شود.
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که در ارائه ى تسهیالت به موقع، آن قدر سستی 
کرده ایم که بازاررا از کف  داده ایم". او ادامه داد: 
ــت که در بندر شهیدرجایی، چیزي  "ممکن اس
ــیم، اما به صورت یک کل، در  ــته باش کم نداش
مجموعه ى عوامل و ظرفیت هاي پیونددهنده و 
نوع مدیریتی که باید اعمال شود، ضعف داریم. 
ــت، بلکه حاکمیتی  چون نگاه ما، خدماتی نیس
ــت و با این دید هم نمی توان بندري داشت  اس
ــد. براي رقابت، باید انگیزه  که قادربه رقابت باش

داشت."
ــت هاي مرتبط با  ــن سیاس ــور"، تدوی "ملک پ
ــا را، از دیگر  ــت و گاز در دری ــهم ایران از نف س
ــمرد که در برنامه ى پنجم توسعه  مواردي برش
گنجانده شده است و در این مورد، گفت: "آمار 
و ارقامی در دست است، مبنى بر اینکه قطر، به 
ــوي در حال بهره برداري از ذخایر نفت و گاز  نح
ــه یابد، امکان  ــت که اگر این روند ادام دریا اس
بهره برداري نسبی ایران در آینده را هم محدود 

می کند."
ــخنان خود در میزگرد بررسی  او در ادامه ى س
ــل دریایی در برنامه ى  جایگاه صنعت حمل ونق
ــه تاکید کرد؛ که اگر  ــعه، بر این نکت پنجم توس
ــري براي  ــل اندازه گی ــتم هاي کمی و قاب سیس
ــن نکنیم، بر این امر، که آیا اهداف  اهداف تعیی
ــت یا نه، نظارت و دقت کافى  ــده اس حاصل ش
ــد که  ــت. بنابراین پیش بینی ش نخواهیم داش
ــى، نوعى ماهیت  ــیدن به اهداف عمل براي رس
ــود، تا اهداف مورد نظر، در حد  کمی تعریف ش

کلی گویی هاى مرسوم، باقی نماند." 
ــح داد: "در آغاز هم  ــور" در ادامه توضی "ملک پ
ــاخص ها، باید تعریف  ــه ش ــنهاد کردیم ک پیش
ــرمایه گذاري در صنایع نفت  شوند؛ شاخص س
و گاز، شاخص هاي زیست محیطی و بندرداري، 
ــات و... همه باید تعریف شوند". او ادامه  تاسیس
ــخیص مصلحت  ــه ى مجمع تش داد:" در جلس
نظام، از من سئوال شد؛ براي آن که ایران قدرت 
اول منطقه شود، چه باید کرد؟ عرض کردم که 
ــتیرانى ها را تشویق کرد. در هر بخشی  باید کش
محدودیت وجود دارد و موانعی پیش می آید، اما 
در امور دریایى باید پیشرفت تهاجمی داشت. اگر 

خواهان حضور و نفوذ در دنیا، به لحاظ سیاسی 
و اقتصادى هستیم، باید ناوگانی قوي و توان مند 
ــتیران هاي ایرانی را  ــیم. .باید کش ــته باش داش
تشویق کنیم، تا سرمایه هاى خود را وارد رقابت 
در بازار حمل ونقل دریایی کنند. البته سودآورى 

سرمایه هم مطرح است. 

طى تدوین برنامه پنجم توسعه، آیا مشخص 
شده که چه ارگانی مسؤول انجام این کارها 
اسـت و در زمینه مسـائل زیست محیطی 
نیز، شـاخص هاى آن، چگونه و توسط چه 
کسى تعریف می شـود؟ یا به عبارت دیگر 
در محیط زیست دریایی، چه کسی متولی 

خواهد بود؟ 
ــخ داد: "در بررسی امور دریایی،  "ملک پور" پاس
به 3 نوع ابهام برخورد کرده ایم. نخست این که 
ــت دریایی  ــنهاد کردیم متولی محیط زیس پیش
ــخص شود. ابهام  ــال آینده، مش حداقل تا 5 س
ــت که  ــاي دریایی اس ــورد آموزش ه دوم، در م
ــخص شود. درست است  متولی آن هم باید مش
ــازمان بنادر و دریانوردى، مسئول اجراي  که س
ــیون هاي بین المللی در کشور  مصوبات کنوانس
است، اما همه شاهدیم آموزشگاه ها، کار خود را 
می کنند، در حالی که فعالیت هاي آموزشی باید 

پایه ى علمی داشته باشد. 
ــومین مورد، معافیت  مالیاتی است. کسی که  س
ــت  دریایى دارد، در همه جاي دنیا، معاف  فعالی
ــتیرانی فعالیتى، همراه با  ــت. کش از مالیات اس
ــانى محسوب مى شود. این مورد نیز  خدمات رس

تعریف نشده است. 
ــأله ى بیمه را از دیگر مشکالت  "ملک پور"، مس
ــمرد و  ــود در امور دریایى برش ــات موج و ابهام
ــت و ما  گفت:"حوادثی در دریا اتفاق افتاده اس
شاهد بوده ایم که موسسات بیمه اي، این حوادث 
ــت که  ــده اس ــش نداده اند. تصویب ش را پوش
بیمه ى خدمه، بیمه ى بدنه و بیمه ى مسؤولیت، 
ــناور  ــت و در غیر این صورت، به ش اجباري اس
ــش این  ــود، اما پوش اجازه حرکت داده نمی ش
ــرکت هاي بیمه اي، همواره با  ــط ش موارد توس
مشکل روبه رو است، در ایران بیمه ى مسؤولیت 

وجود ندارد".
ــه رده بندى آسیا، از تاسیس  مدیرعامل مؤسس
ــد:  ــخن گفت و یادآور ش ــاحلی نیز س گارد س
"گارد ساحلی وامنیت کشتی ها، باید داراي یک 
ــده و برمبناي کنوانسیون ها و با  نظم تعریف ش

مشارکت دست اندرکاران انجام گیرد." 

"سـامان دهی وضعیـت موجـود بـه جاي 
تعریف مجدد اهـداف به منظور جلوگیرى 
از فرصت سـوزى ها"، موضوعـى بـود که 
حاضران در این میزگرد، درباره آن سـخن 

گفتند.

سیادت بر دریا، جهان بخش است
ــن  ــره انجم ــت مدی ــک" عضوهیئ ــد مل  "امی
کشتیرانى و خدمات وابسته و مدیرعامل شرکت 
بروبحرایران، در این باره گفت: ":باید ببینید که 
ــر  در کجا، در چه زمانی و با چه امکاناتی به س
می بریم، تا بتوانیم تعیین کنیم که قصد رسیدن 
ــیادت در دریا امرى  ــه کدام نقطه را داریم. س ب
مهم است. ملت هایی که بر پهنه ى دریا، سیادت 
دارند، ملت هایی هستند که نه تنها جهانگیر که 
جهان بخشند. صنعت دریایی، یک صنعت مادر 
است و اگر در این صنعت بتوانیم توفیق حاصل 
نماییم، صنایع وابسته و صنایع پشتیبانی کننده 
ــور را دگرگون خواهیم  و کل نظام صنعتی کش
کرد. براي سیادت بر دریا، نیازي نیست کسانی 
ــل منافع می کنند، وادار به  را که از دریا تحصی
ــا از روى اجبار، به  ــت مالیات کنیم. و ی پرداخ
آنان تحکم کنیم که لباس خاصی بپوشند، یا از 

پرچم خاصی استفاده کنند."
عضو هیئت مدیره انجمن کشتیرانى و خدمات 
ــته بر این نکته تاکید کرد: "تجارت، قواعد  وابس
ــرمایه، به طرف جایی  ــاص خود را دارد و س خ
ــته  ــه منافع مطلوب را به همراه داش می رود ک
ــر قوانین  ــد. این در واقع مبتنی ب ــته باش داش
ــت که می گوید:آب به سمتی  ترمودینامیک اس
ــد. بنابراین، اگر  ــت باش حرکت مى کند که پس
بستر را فراهم کرده و خیلی هم در امور دخالت 
ــمت دلخواه  ــرمایه به س نکنیم، خود به خود س

سرازیر می شود."
ــیه  ــورهاي حاش "ملک" ادامه داد:."دبی یا کش
ــی بهتر از بندر عباس  خلیج فارس، آب و هوای
ندارند. اما چگونه است که افراد از گوشه و کنار 
دنیا، با رغبت و آرزو، چمدان به دست می گیرند 
و به دبی می آیند. و تحصیل کار و پول می کند. 
در آن جا چه اتفاقی می افتد که ما در ایران قادر 

به انجام آن نیستیم؟"
ــه ما  ــت ک ــن دانس ــده را در ای ــکل عم او مش
نمی توانیم در ابعاد کالن بیندیشیم و ادامه داد: 
ــاختارهاي  "تفکر بزرگ، به ما اجازه می دهد س
ــاختارهاي بزرگ،  بزرگ را بنا کنیم و در پناه س
ــق می کنند، ضمن  ــاس امنیت و تعل همه احس

امید ملک : 
تفكر بزرگ، به ما اجازه مي دهد ساختارهاي بزرگ را بنا کنیم و در پناه 

ساختارهاي بزرگ، همه احساس امنیت و تعلق مي کنند، ضمن این که در این 
گستره، امر تجارت نیز محقق مي شود و صنعت گسترش پیدا مي کند.

بخش ويژه
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ــارت نیز محقق  ــتره، امر تج این که در این گس
می شود و صنعت گسترش پیدا می کند." 

ــتیرانی، با این  ــره انجمن کش ــت مدی عضوهیئ
ــه کوچک و انحصارى فکر  اعتقاد که افرادي ک
ــته اند این ملت پیشرفت کند،  کرده اند، نگذاش
ــد هزینه صرف  ــا، چه قدر بای ــور م گفت: "کش
ــارت و علم و موفقیت و  ــد تا اصول اولیه تج کن
ــیادت در دریا محقق شود. عوارضی که ما در  س
این مسیر پرداخت کرده ایم، دقیقا گل زدن به 
دروازه ى خودي است. می گوییم: آقاي تاجر! اگر 
کاالي خود را با ناوگانی به غیر از ناوگان ایرانی 
ــوارض بدهی، بعد این نکته  حمل کنی، باید ع
ــاد می بریم که آیا ناوگان داخلی، ظرفیت  را از ی
پاسخ گویی حجم موجود کاال را دارد یا نه؟ پس 
ــراي خودمان  ــن جریمه اي را ب ــراي چه چنی ب
ــا تاجر را جریمه می کنیم  در نظر گرفته ایم؟ م
ــه مصرف کننده ى  ــن هزینه را ب ــر نیز ای و تاج
ــی منتقل می کند .این چالش ها باید مورد  ایران
ــر خواهان تحقق  ــرد، البته اگ ــی قرار گی بازبین
ــتیم. ما از همه جهات در دنیاى  ــرفت هس پیش
امروز، تحت فشار قرار داریم. چندین سال است 
ــه می خواهیم بالگرد امداد و نجات بخریم، اما  ک
ــته ایم همه ى عسلویه  هنوز نتوانسته ایم. توانس
رابسازیم وتمام دستگاه ها و تجهیزات بندرى آن 
ــوز در انتظار2 فروند  ــارج وارد کنیم و هن از خ
ــت از  ــر مى بریم. آیا این درخواس ــرد به س بالگ
 IMO اهمیت الزم برخوردار نبوده است؟ آیا به
ــان هاى  ــال، جان انس ــته ایم که در س نامه نوش
زیادى از دست مى رود آن هم به دلیل نداشتن 
ــته ایم که سازمان بین المللى  بالگرد؟ آیا خواس
دریانوردى پادرمیانی کند؟ مشکل همان است 
ــه  که عرض کردم. ما تفکر بزرگ نداریم. اندیش
تجمیع شده نداریم؛ به این دلیل که بخش هاي 
ــتند."  ــور ما، با هم مرتبط نیس مختلف در کش
ــه داد: "در  ــود را چنین ادام ــاي خ او صحبت ه
ــئوالن با هر تفکري زیرساخت  بدو انقالب، مس
ــرکت محورى، به  ــاده اي را از ش حمل ونقل ج
ــیب  راننده محوري تغییر دادند و بزرگترین آس
ــتم حمل ونقل جاده اي و به تبع آن،  را به سیس
ــور وارد کردند. از آن هنگام تا به  به اقتصاد کش
ــنه می چرخد.  امروز، همچنان، در بر همان پاش
ــت وقتى که کنترل ناوگان به دست  معلوم اس
ــت نمی توانند  ــی نیس ــرکت هاي حمل ونقل ش
ــده  را به دست بگیرند.  مدیریت قیمت تمام ش
ــگاه کنید، متوجه خواهید  اگر به آمار و ارقام ن
شد که هزینه ى ترانزیت از جمهوري اسالمی به 
ــایه از قبیل افغانستان، بسیار  کشورهاي همس

ــت.90درصد این افزایش بابت  افزایش یافته اس
ــم را، فقط در  ــت. ما این مه حمل جاده اي اس
ــده ى کامیون خالصه می کنیم. آیا  عملکرد رانن
راننده ى کامیون، از این درآمد مرفه شده است؟ 
ــدر اطالعات دارند  ــا کامیون داران ما آن ق اساس
که بدانند صرفه اقتصادى کامیون در سال، چه 

میزان باید باشد؟"
ــود وزارت خانه ي  ــک"، در ادامه از نب ــد مل "امی
دریادارى سخن گفت و خاطرنشان کرد: "ضعف 
ــه وزارت دریادارى  ــوده ک ــگی ما این ب همیش
ــی  را می طلبد،  ــته ایم. دریا متولی عظیم نداش
ــتره ى  ــئول گس ــى وزارت خانه ایى که مس یعن
ــاي دریانوردي تا  ــه ى آموزش ه ــا، از مرحل دری
ــد. بنابراین اگر کالن نگري  صنعت دریایى باش
ــرلوحه ى عملکرد خود قرار ندهیم، به رغم  را س
ــریع در اجراى قوانین، باز هم درجا خواهیم  تس

زد." 
ــر عوامل مهم در  ــرمایه را از دیگ وي، عامل س
ــمرد و در ادامه گفت: "ما  ــعه دریایی برش توس
ــرمایه هاي کالن را وارد این  وظیفه داریم که س
ــود که  3000کیلومتر  عرصه کنیم. گفته می ش
ــت.  ــاس غلط اس ــرز آبی داریم. نگاه ما از اس م
ــور  ــا مرز دریایى کش ــر، تنه این3000کیلومت
ــبات خود  ــت، این  یعنی اینکه که در محاس اس
ــناخت خوبی از سواحل  ضعف داریم و حتی ش
ــور،  و بنادر هم نداریم. در هیچ یک از بنادر کش
نقشه ایى که بتواند مسیرهاي آبی ملی را ترسیم 

و راهنمایى کند، وجود ندارد."
ــه داد: " ضعف دیگر ما، در زمینه ایجاد   او ادام
ــت، زیرا سیستمی که  ارتباطات بین بخشی اس
ــود و سیادت بر  نگاه کالن به دریا را موجب  ش
دریا را براي کشور به ارمغان بیاورد، وجود ندارد. 
سازمان بنادر و دریانوردي، به رغم این که خوب 
عمل کرده و رو به جلو آمده است، باز هم بسیار 
بسته و محدود کارمی کند. سازمان بنادر، بدون 
دخالت اداره گمرك، هیچ کاري نمی تواند انجام 
دهد. بدون حضور وزارت دارایی، کاري از پیش 
ــن نقطه نظرات،  ــرد، امیدواریم با بیان ای نمی ب
ــه باید به  ــوند ک تصمیم گیرنده گان، متوجه ش

گونه ى دیگر در این راه حرکت کنیم."

فقدان دید ملى و دریامحور
در ادامه میزگرد، "سیدمحمد جواد طباطبایی"، 
ــتیرانی وخدمات وابسته گفت:  دبیر انجمن کش
ــت محوریتی را که دریا  ــکل اصلی این اس "مش
ــته باشد، ندارد و  ــت گذاریها داش باید در سیاس
ــؤولیت  ــاي مهمی که در این رابطه مس بخش ه

ــل نمی کنند و در  ــد، هماهنگ با هم، عم دارن
ــعه ى دریا محورند. نگاه  ــاس، فاقد نگاه توس اس
ــه عملکرد  ــتر منحصر ب ــائل، بیش آن ها به مس
ــت. به طور مثال، ما مناطق آزاد و  خودشان اس
مناطق ویژه داریم. موضوع سرمایه گذاري داریم. 
فعالیت در این مناطق، معاف از مالیات است، با 
ــامل  این وجود، تمام فعالیت هاي بندري نیز ش
ــت. حمل ونقل  ــده اس مالیات بر ارزش افزوده ش
ــرف اول را در مبادالت تجارى  کانتینري که ح
دنیا می زند، در اینجا براى تمامى محموالت اعم 
ــیپى  ــى و صادراتى و ترانزیتى و ترانش از واردات
ــمول مالیات بر ارزش  افزوده مى شود. حال  مش
ــد بدهد؟ صاحب  ــی بای این مالیات را چه کس
ــیر ایران براى عبور  ــى که از مس کاال یا آن کس
کاالیش استفاده مى کند. این عملکرد، افزایش 
ــده ى کاال و حمل ونقل را در پی  قیمت تمام ش
دارد. کاال زمانی از کشور خارج می شود که تمام 
کارهاي مربوط به صادرات  آن انجام شده باشد 
ــتی قرار گرفت،  و هنگامی که این کاال روي کش
ــراي آن بارنامه صادر می کنند. می گویند: اول  ب
ــناد را براي تحویل  باید مالیات را بپردازید و اس
ــد. مبلغ کرایه  ــد اجازه حرکت داری بدهید، بع
زمانی می تواند ارزیابی شود که تمام هزینه هاي 
پیش از حمل، در برگه ى صدور گمرکی منظور 
ــت  ــود. زمانی کاال مجاز به خروج از بندر اس ش
ــالوه حقوق گمرکی اش  ــه کل هزینه ها، به ع ک
پرداخت شده باشد. باید 3درصد ارزش افزوده  ى 
عملیاتى که در بندر انجام مى شود، نیز پرداخت 
شود، در صورتی که این ارزش افزوده قبال توسط 
صاحبان کاال به شرکت خارجی داده شده است 
که از طرف آن، خطوط کشتیرانی، این هزینه ها 
را پرداخت کنند. بنابراین هزینه ها روي هم جمع 
ــود و قیمت تمام شده  را افزایش می دهد.  مى ش
یکی از دالیلی که ما نتوانستیم موضوع توسعه 
ــترش دهیم، این است که هر  دریا محور را گس
بخش، فقط قوانین و مقررات خاص خود را، آن 
ــدت و ملی، بلکه  ــد کلی و بلند م ــم نه با دی ه
ــی، عرضه مى کند. باز هم متاسفانه  با دید بخش
باید تاکید کنم که هیچ یک از سازمان هایى که 
فعالیت هاى دریایی دارند، دید ملی و توسعه ى 

سید محمد طباطبایی: 
مشكل اصلي این است محوریتي را که دریا باید در سیاست گذاری ها داشته 

باشد، ندارد و بخش هاي مهمي که در این رابطه مسؤولیت دارند، هماهنگ با 
هم، عمل نمي کنند و در اساس، فاقد نگاه توسعه ی دریا محورند. نگاه آن ها به 

مسائل، بیشتر منحصر به عملكرد خودشان است.
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دریامحور ندارند."
او در ادامه ى سخنان خود، در مورد عدم توسعه ى 
کشور در عرصه ى دریا، گفت: امارات، چه داشت 
ــد کند و ما آن را نداشتیم؟ آیا  که توانست رش
ــد ملی برخوردار  ــؤولین امارات، ابتدا از دی مس
شدند و بعد کار کردند یا این که فعالیت هاى خود 
را بر اساس خدمات موردنیاز، سازمان مى دهند؟ 
درمورد تفاوت بین دیدگاه مدیران گمرك یک 
کشور اروپایی و ایران، همین قدر اشاره کنم که 
ــتراتژي اصلی گمرك، سئوال  وقتى در مورد اس
ــد، مدیر گمرك آن کشور اروپایی گفت: من  ش
ــتم و مدیر  ــورم هس ــظ مالکیت مردم کش حاف
ــخ داد: بنده تامین کننده ى بخشی  ایرانی پاس
از درآمد هاي دولت ایران ام. ماموریت گمرك ما 
باید این باشد که بیش از پیش کار ایجاد نماید 
و به جذب سرمایه ها کمک کند، نه این که فقط 
براى تحصیل درصد عوارض، تالش کند. 

ــردام که بیش از  ــررات روت ــن تاثیر مق مهم تری
ــور به آن ملحق شده اند، تسهیل در  بیست کش
عملیات بندري و گمرکی بوده است.  در حالیکه 
ــورهاى پیشرفته دنیا  مدت هاست که اکثر کش
ــل کرده اند. یعنى  ــکالت گمرکی خود را ح مش
کشورهاى دیگر روز به روز تسهیالت بیش تري 
ــرمایه ها جذب شوند، اما  را فراهم می کنند تا س
ــائل و  ــن طرف دنیا، هنوز در حل مس ما در ای

رعایت اصول ابتدایی، توقف کرده ایم.

آیـا برنامه ایى که طراحـى مى کنیم، براي 
اسـتفاده از فرصت هـاى موجود اسـت یا 
اینکه بـه لحاظ نظرى، صرفـا مى خواهیم 

یک برنامه ایى داده باشیم؟ 

فرصت هاى مان را مى کشیم
ــتیرانی  محمدعیقرلو،قائم مقام دبیرانجمن کش
ــئوال  ــه این س ــخ ب ــته درپاس ــات وابس وخدم
ــال است که کشتی هایی  می گوید؛ قریب دو س
ــر، بارگیري  ــا درفت 8/5 مت ــزر، ب در دریاى خ
ــور ما،  ــرفتی که کش می کنند. اما با تمام پیش
ــت، ماکزیمم درفت  ــته اس در دریاى خزر داش
ــانده است و آذربایجان با 7  خود را به 5متررس
ــته  ــون نفر جمعیت، در حالی که درگذش میلی
حتی درفهرست کشورهاي در حال توسعه هم 
ــتی هایی با درفت 13/5متر ساخته  نبوده، کش
ــردازد، آن  ــل در دریاي خزر بپ ــا به حمل ونق ت
ــت 5 مترمانده ایم، در  ــت، ما هنوز روي درف وق
ــرایط بد آب و هوایی، ما امکان بستن کشتی  ش
ــود را نداریم. اخیرا بندر ام القصر در  در بنادر خ
ــور افزایش رونق تجارى  حال تغییراتی به منظ
ــت، در حالی که ما، فرصت هاى مان را  خود اس
ــیم. بندري در باکو به نام بندر الف، در  می کش
ــت که تمام فعالیت هاى موجود  حال احداث اس
ــش خود  ــاى خزر را می تواند تحت پوش در دری

قرا ر دهد.
ــی صحبت هایی که با  ــه کرد: "بارها ط  او اضاف
ــازمان بنادر و دریانوردي داشته ام،  مسئولین س
گفته ام: هرچقدر براي زیرساخت هاى بندرى و 
ــرمایه گذاري کنید، اما اگر از جاده ها  دریایى س
ــید، موفق نخواهید شد. قریب 2 سال  غافل باش
قبل، طرحی را که اسناد آن وجود دارد به اتاق 

ــی کردیم که  ــه دادیم و پیش بین بازرگانى ارائ
ــبت به گذشته، 100درصد  کرایه ى حمل، نس
افزایش پیدا خواهد کرد. این پیش بینی به وقوع 
ــتحضرید که اجازه ى ورود  ــما مس پیوست. ش
ــور داده مى شود،  ــین لوکس به کش انواع ماش
ــایل عمومی، چنین اجازه اى  اما براي ورود وس
ــود." عیقرلو نیز از ضرورت وزارت  صادر نمى ش
ــان آورد و گفت:"عراق،  ــخن به می دریادارى س
ــعت، کوچک تر از ایران  به رغم اینکه از نظر وس
است، 2 نوع وزارت راه دارد: یکی، وزارت ساخت 
ــل بریه. در حالی که ما  ــرى وزارت نق راه و دیگ
براي این امر مهم، یک وزارت خانه داریم. اینکه 
ــی نداریم، به این دلیل  ــم، ما دید دریای می گوی
است که در طول30 سال که از انقالب می گذرد، 
ــاهد آن نبوده ایم که فردى از مسؤوالن  هنوز ش
دریایی کشور، به پست وزارت راه و ترابرى و یا 
ــد. موضوع آموزش  در حد قائم مقام وزارت برس
ها و ارتباط با کشورهاي همسایه و یا کشورهاي 
ــود دارد که ما  ــکی نیز جاي خ محصور در خش
نسبت به آن هم کم کار بوده ایم، به عنوان مثال، 
توجه کنید به همان طرحی که کشورهاي غربی 
ــراي آموزش نیروهاي ایرانی در نظر گرفتند و  ب
بورسیه هاي تحصیلی به آن اختصاص مى دادند. 
ــده ها هنوز هم  ــیه ش ــورها، با بورس ارتباط کش
ــد از منافع آن بهره مند  ــت و می توانن برقرار اس
ــی را باید در  ــن ارتباطات ــز چنی ــا نی ــوند. م ش
برنامه هاي خود مورد توجه قرار دهیم. با بورس 
ــورها، با وجود  دادن و ایجاد ارتباط با دیگر کش
ــایل سیاسى، باز هم تعلق خاطر به  هر نوع مس
ایران فراموش نخواهد شد. طرح ضرورت ایجاد 
وزارت دریادارى، متعلق به امروز نیست. با توجه 
به اقلیم ایران، نیاز به راه اندازى این وزارت خانه، 

محمد عیقرلو : 
در طول30 سال که از انقالب مي گذرد، هنوز شاهد آن نبوده ایم که فردی 

از مسؤوالن دریایي کشور، به پست وزارت راه و ترابری و یا در حد قائم مقام 
وزارت برسد.
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ــود." وى در انتهاى  از هر لحاظ احساس مى ش
ــخنانش توجه به حمل ونقل لوله اى و سواپ  س
مواد نفتى و غیر نفتى را که از جمله شقوق مهم 

حمل ونقل هستند را نیز مهم برشمرد.
ــکر از این که موضوع  "امیدملک" نیز با ابراز تش
صنعت اوراق کشتی ها، در تدوین برنامه ى پنجم 
ــعه گنجانده شد،درادامه گفت:" هر چیزي  توس
بر اساس قانون آنتروپى، میل به بی نظمی دارد، 
ــتی ها هم اگر رها شوند، اوراق شدن آن ها  کش
ــود، در حالی که اگر  ــکالتی روبه رو می ش با مش
ــور رونق بگیرد، کشتى هاى  این صنعت در کش
فرسوده، خوراك مطلوبى براي ذوب آهن تلقى 

خواهند شد."
"سید محمدجواد طباطبایی"، در ادامه ى میزگرد، 
گفت: "عدم استفاده از سیستم حمل ونقل ریلی 
ــتره   ى ترانزیت و چه در حمل انبوه،  چه در گس
سال هاست که مطرح است و مشکل اساسى در 
ــی نگري بازمى گردد.  این زمینه، باز هم به بخش
ــور می گویند بازار  وقتی مسؤولین راه آهن کش
داخلی براي تکمیل ظرفیت سیستم ریلى کافی 
است دیگر آیا می توان آن ها را تشویق به فعالیت 
ــتم  در زمینه ى حمل کانتینرى کرد؟ اگر سیس
ــد، بازرگانان به  ــى و به جا باش ــت، اصول مدیری
ــود را در میان مى گذارند.  ــرمایه ى خ راحتى س
ــور می رود؟  ــرمایه ها به خارج از کش چرا این س
براي این که در این جا براي ورود سرمایه مشکل 
و موانع وجود دارد. صنعت دنیا، منتظر حرکت 

آرام ما نخواهد ماند." 
وي در ادامه ى سخنان خود، دو پیشنهاد مطرح 
کرد که براساس آن  براي سرعت و ایمنی کارها، 
ــد.    "طباطبایى"  ــف قابل قبولى ارائه ده تعری
ــر روند قاچاق کاال  ــت: "ضمن این که باید ب گف
ــن را هم باید پذیرفت  ــرل صورت گیرد، ای کنت
ــود دارد، اما حد و  ــه قاچاق، در تمام دنیا وج ک
مرزي دارد. شرکت کشتیرانى، بر کانتینرى که 
ــپرده می شود نمی تواند  از هر لحاظ به راننده س
هیچ نظارتی داشته باشد. ما پیشنهاد کردیم که 
سیستم راه آهن در بخش ترانزیت، فعال شود و 
ــوه از بنادري که مبادي  ــا را به صورت انب کااله
حمل کاال هستند، به مناطق هاب برسانند و از 
آن جا، توسط کامیون هاي محلی، به نقاط مورد 
ــنهاد دیگر این بود که 2  نیاز حمل شوند. پیش
هاب در منطقه داشته باشیم: یکی در سرخس 
ــه داد: "ایمنی،  ــهالن." او ادام ــري در س و دیگ
ــافت، ازجمله عواملی هستند که  سوخت و مس
در ترانزیت، موجب باال رفتن هزینه ها می شوند. 
ــتم ریلى،  ــا در حمل کاال با سیس این هزینه ه

ــن آن که،  از  ــم گیري می یابد؛ ضم کاهش چش
ــزان قابل  ــت محیطی نیز به می ــی زیس آلودگ
ــد. در این سیستم،  ــته خواهد ش توجه ایى کاس
ــا حد مطلوبى،  ــائل امنیتی و قاچاق نیز، ت مس

کنترل خواهد شد."

کرانه ها را بازسازى کنیم
ــاهی"،  ــه ى این میزگرد، "بهروز دولتش در ادام
عضو هیئت مدیره و خزانه دار انجمن کشتیرانی، 
ــال ها مى گذرد که به امور  با اشاره به این که س
ــت و امکانات و صنایع،  ــده اس دریایى توجه نش
به سواحل ایران منتقل نشده اند. گفت: "طبیعتاً 
ــى، اتفاق  ــت  در امور دریای ــد انتظار داش نبای
اساسى هم به وقوع پیوسته باشد. یک ماه پیش، 
ــگاه تهران باموضوع خلیج  ــمیناري در دانش س
ــد که از حدود 50 مقاله ى ارائه  فارس برگزارش
ــده، تنها بخشی از یک مقاله به سواحل ایران  ش
پرداخته بود. نگاه ما به دریا، یا یک نگاه باستانی 
ــت که به درد کارکردهاى امروزى  و قدیمى اس
نمی خورد و یا اصًال به دریا، نگاه نمی کنیم. من 
معتقدم اگر به دنبال توسعه  دریایى هستیم باید 
ــازى کنیم. بیش تر توجه ما هم  کرانه ها را بازس
ــت، اما دریاى  تاکنون، به دریاى جنوب بوده اس

شمال وضعیت دیگري دارد. 
ــه در مناطق  ــان هایى ک ــى کرد: انس باید بررس
ــمالى زندگی می کنند، چه نیازهایى  ساحلى ش
دارند و خواسته هاى شان چیست و چه امکاناتى 
ــن نگره، که  ــا بیان ای ــد؟" او ب ــار دارن در اختی
مسؤولین امور دریایى کشور، زمانى تمام جنوب 
ــادان می دیدند،  ــهر و آب ایران را تنها در خرمش
گفت: "جنگ که اتفاق افتاد این دو بندر هم از 
بین رفت. اکنون، مناطق جنوب ایران فراموش 
شده اند. توسعه ى بندرعباس هم، یک توسعه ى 
ــت. من  ــاري، به خاطر وقوع جنگ بوده اس اجب
سال 1354، در برآوردهاى خود نشان دادم که 
ــهر، توجیه اقتصادي  ــرمایه  گذاري در خرمش س
ــهر، آبادان و  ــه بندر خرمش ندارد. زمانی که س
بصره طراحی شدند، هر سه یک مدیریت واحد 
ــتند که آن هم بر عهده ي انگلیسی ها بود.  داش
حاال که آن مدیریت، به 2-3 مدیریت مستقل از 
هم در کشورهاى جداگانه تبدیل شده، توسعه ى 
ــهر، از نظر اقتصاد حمل ونقل بین المللى  خرمش
ــال 1343 هم این  ــتباهی است. من س کار اش
ــهر، آینده ى  موضوع را مطرح کردم که خرمش
اقتصادي ندارد؛ اما راه آهن به آن  جا کشیده شد 
ــعه دادند. با آغاز جنگ، توسعه ى  و بندر را توس
ــهر رها شد. بعد هم، بندرعباس، به  بندر خرمش

صورتى بسیار نامتناسب توسعه پیدا کرد.". 
ــرق، جاده، باید  ــاهی" ادامه داد: "آب، ب "دولتش
ــاط جنوب ایران انتقال یابد. اگر این  به تمام نق
ــاخت ها فراهم شود مردم براى زندگى، به  زیرس
آن مناطق خواهند رفت. اما اگر زیرساخت هاى 
رفاهى را تامین نکنیم، در مقایسه با کشورهاي 
ــور را به روش ها و  ــیه ى جنوب، که این ام حاش
ــد، به مرور با  ــا کیفیت مطلوب انجام مى دهن ب
خلیج فارسی روبه رو می شویم که یک سوي آن 
ــت  ــوي دیگر آن خراب و تهى از زیس آباد و س
انسانى است. نگاه ما به امور امور دریایى، محدود 
ــعه ى دریایى  ــه دنبال توس ــر واقعاً ب ــت، اگ اس
هستیم، دولت باید در این زمینه سرمایه گذاري 
کند و براي توسعه ى زیرساخت ها، سرمایه باید 
در تمام نقاط ایران و به نسبتی متعادل، تقسیم 

و توزیع شود."
ــاره ى طرح  ــخنان خود، درب ــه ى س او در ادام
توسعه ى بنادر بدون توجه به توسعه ى جاده ایى، 
ــعه  ــدر انزلی، چگونه می خواهد توس گفت: "بن
ــردم می خواهند  ــدا کند، وقتی راهی راکه م پی
ــاعت درآن معطل  طى کنند، 8 و گاه تا 23 س
می مانند ؟ساخت آزادراه تهران - شمال، که چند 
ــده، االن در چه مرحله ایى  سال است شروع ش
ــان 6 خطه، در  ــد  اتوب ــت؟ بندر انزلی، بای اس
اطراف خود داشته باشد. اما جاده هاى آن، هنوز 
ــاز اتومبیل هایى  ــخ گوى نی هم نمى توانند پاس
ــند که براى تفریح، از آن جا  ها مى گذرند.  باش
با این وجود، چگونه مى توان درباره ى توسعه ى 

اقتصادى بندر انزلى صحبت کرد؟"
ــز گفت:  ــهید رجایی نی ــدر ش ــورد بن  او در م
ــی، تنها 60 متر  ــهید رجای ــى که بندر ش "زمان
اسکله داشت، من در آن جا کار مى کردم. در آن 
زمان، این بندر جاده ى ورودي نداشت. االن هم 
جاده ى خروجی ندارد. اگر قرار است 60 میلیون 
تن کاال، در بندر شهید رجایی جابه جا شود، این 

حجم بار را از کدام جاده مى توان عبور داد؟"
"دولتشاهی" تأکید کرد: "در مورد کارایى سیستم 
راه آهن، باید به صراحت بگویم که در این زمینه، 
ما فلج هستیم، با این وصف، اساساً باید فرض را 
بر این بگذاریم که راه آهن در ایران وجود ندارد. 

بهروز دولتشاهی : 
اگر زیرساخت های رفاهی را تامین نكنیم، در مقایسه با کشورهاي حاشیه ی 

جنوب، که این امور را به روش ها و با کیفیت مطلوب انجام می دهند، به مرور 
با خلیج فارسي روبه رو مي شویم که یک سوي آن آباد و سوي دیگر آن خراب 

و تهی از زیست انسانی است.

بخش ويژه
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آقایان می گویند: اگر ما بتوانیم، تنها جواب گوى 
خط آهن تهران- مشهد و معادن جنوب اصفهان 
ــت. به نظر شما ما با  باشیم، براى مان کافی اس

این طرز تلقى، چه مى توانیم بکنیم؟"
او در مورد این که، چرا به رغم فشارها و مشکالت 
ــا در دریاي جنوب، همچنان کار  موجود، لنج ه
ــج، کارکردي دارد که هیچ  می کنند، گفت: "لن
وسیله ي دیگرى، با آن قابل رقابت نیست. دلیل 
آن هم این است که فاصله ى بنادرمان از یکدیگر 
کم است و کاربرد لنج، توجیه ى اقتصادي دارد 
ــم، در بین این بنادر  ــچ وقت، بارهاى عظی و هی
ــود، بنابراین، کشتی هاى بزرگ  جابه جا نمی ش
با ظرفیت هاى باال، در این جا کاربردى ندارند.تا 
این جزئیات، مورد توجه قرار نگیرند و شناخت 
ــائل نداشته باشیم، نمی توانیم  کافى از این مس
ــتى اتخاذ  ــورد امور کالن، تصمیمات درس در م

کنیم." 
ــاخت کشتی،  وي همچنین درباره ى صنعت س
ــتی، از سال  ــاخت کش گفت: "طرح و اجراى س
ــت، اما  ــورد نظر بوده اس ــران، م 1345، در ای
ــد این صنعت، توجه نکرده ایم. ما  تاکنون به رش
ــتی  نرفته ایم ببینیم که خارجی ها، چگونه کش
ساخته اند و کار 24 ساعته و قیمت تمام شده ى 
ــى نکرده ایم  ــى دارد؟ بررس ــتى، چه معنای کش
ــتی را چگونه  ــورهاى چین و کره، کش که کش
ــتی  ــازند. مدیر پروازي که نمی تواند کش می س
بسازد. ما تا واقعیت مسأله را ندانیم، نمی توانیم 
براي آن، را ه حل مناسب پیدا کنیم. عسلویه که 
یک روستاى دورافتاده بود، چگونه به این جایگاه 
رسیده است؟طبیعی است که با سرمایه گذاري 
ــعه را از سواحل خود  و صرف هزینه. چین، توس
شروع کرد، اما قصد ما آن است که توسعه را از 
مرکز آغاز کنیم. در این صورت، معلوم است که 

امکانات ما، تا به سواحل برسد، ته می کشد."

کاربرد ظرفیت هاى سیاسـى براى تسهیل 
ترانزیت

ــان" نیز، در پایان  ــم  جه "مهندس علیرضا چش
ــه عملکرد و  ــازمان هایی ک میزگرد، گفت: "س
تصمیمات آنها در عرصه ى امور دریایی و بندرى 
ــور تاثیر گزار است، عمدتاً اهداف و فعالیت  کش
ــویى ندارند. به همین دلیل، شاهد برآیند  همس
مثبتی، در نتیجه ى تجمیع عملکردشان نیستیم، 
در حالی که طبق صحبت هاي اخیر وزیر محترم 
ــوند و  راه و ترابري، بنادر ما باید هاب منطقه ش
فکر می کنم شالوده ى تمام رویکردها و اهداف، 

ــن گفته خالصه  ــتاى تحقق همی ــد در راس بای
شود." 

او افزود: رویدادهاي بنادر داخلی وخارجی نشان  
ــاز جغرافیایی، تنها  ــرایط ممت ــى دهد که ش م
ــدر  در عرصه  ــور یا بن عامل موفقیت یک کش
حمل ونقل دریایى، خدمات بندرى و فعالیتهاى 
ــد: "بنادر ایران،  ــتیکى نیست و یادآور ش لجس
ــته اند به  به رغم برتري هاي جغرافیایی، نتوانس
ــت  موفقیت هایى که از آن ها انتظار مى رود، دس
ــان می دهد که ما باید  ــد و این واقعیت نش یابن
ــی، به دیدگاه و  ــر و هدف گذاري نقطه ای از تفک
ــیم، به طوري که تمام  ــبکه ایی برس رویکرد ش
شبکه  هاى فکرى و عملى، ظرفیت تحقق اهداف 
واحد را داشته باشند." او همچنین، یادآور شد: 
"اکثر بنادر تجارى ایران، تنها براى پاسخ گوي به 
ــاخته نشده اند، پس وقتی  تقاضاهاى داخلى س
سخن از چشم انداز آینده به میان مى آید و قرار 
ــت ایران به قدرت اول و هاب منطقه تبدیل  اس
گردد، هدف این مى شود که ما بتوانیم از تجارت 
ــهم مؤثر و پایدارى  منطقه اى و بین المللى، س
کسب کنیم. مؤثر، به این صورت، که میزان آن 
با توجه به استعدادهاى کشورمان سهمى قابل 
ــد و پایدار، از آن جهت که بتوانیم با  قبول باش
سرویس دهى مطلوب این سهم را ماندگار نگه 
داریم. این موضوع اهمیت تحلیل و بازبینی نقش 
و عملکرد هر یک از سازمان هاى اثرگذار در این 
ــازمان بنادر  حوزه را مورد تاکید قرار میدهد. س
ــه ایجاد کرده  ــوردى، با ظرفیت هایی ک و دریان
ــخ گویى به نیازهاى وارداتى  هدفى فراتر از پاس
و صادراتى کشور داشته است چرا که ترانشیپ 
ــتند که  ــش مهم دیگر هس ــت، دو بخ و ترانزی
توجه به آن ها، دسترسى به بازارهاى حمل ونقل 
جهانى و کسب سهم از مبادالت تجارى منطقه 

را میسر مى سازند."
ــم جهان"، با بیان این که، براي هاب شدن  "چش
ــا داراى نقاط ضعفی  ــادر ایران در منطقه، م بن
ــن ضعف ها، فقدان  ــتیم، گفت: "یکی از ای هس
ــبکه ى توزیع است که بخشی  یا ناکارآمدى ش
ــکی است. باید  ــی در خش از آن در دریا و بخش
ــکى داریم  دید چه نوع امکاناتى در دریا و خش
ــالله، جبل علی،  که مى تواند ما را در رقابت با س
ــبکه ى  ــکان، موفق کند. در این رابطه ش خورف
ــاس در بخش  ــده براى بندرعب توزیع ایجاد ش
دریایى و ترانشیپ کانتینر، حتماً باید از حمایت 
ــش ترانزیت هم،  ــود. در بخ خاص برخوردار ش
االن راننده ها نظرشان را بر اساس منافع مقطعى 

ــبکه ى توزیع محموالت ترانزیتى تحمیل  به ش
ــؤولین راه آهن جمهورى  ــر مس میکنند. از نظ
ــراى برآوردن  ــالمى ایران هم، تنها تالش ب اس
ــت و  ــى، کافى اس ــل داخل ــاى حمل ونق نیازه
گمرك هم، خودش را متولى وصول درآمدهاى 
ــازمان هاى  دولت مى داند. این وضعیت نقش س
ــى و حمایتى را در عرصه فعالیت براى  حاکمیت

توسعه ى دریایی کشور کم رنگ مى کند."
وي در پایان، خاطرنشان کرد: "ما از ظرفیت هاي 
ــور، براي تسهیل و  ــی و دیپلماسى کش سیاس
توسعه ترانزیت، آنطور که باید استفاده نمی کنیم. 
رانندگان کامیون هاي ایرانی، باید مبالغ سنگینی 
را بابت حق عبور از مرزهاى کشورهاى همسایه 
ــاندن بارشان به مقصد نهایى بپردازند  براى رس
که این امر، قیمت تمام شده ى عبور محموالت 

ترانزیتى از مسیر ایران را باال می برد. 
ــی می توان از ظرفیت هاي  در حالی که به خوب
ــکل بهره  ــراى حل این مش ــی موجود ب سیاس
ــد، االن  ــاره ش برد. همانطور که در ابتدا هم اش
ــتقیم یا غیر  ــف، مس ــازمان مختل 20- 25 س
مستقیم بر فعالیت هاي دریایی و بندرى کشور 
تأثیر مى گذارند که اگر اهداف خود را مشترك 
ــتا کنند، آن گاه مى توان به توسعه ى  و هم راس
ــید. در غیر این صورت، باید فقط  دریامحور رس
به آمار واردات و صادرات دل خوش کنیم تا هر 
ــال که مثال نفت استخراج شده خوب فروش  س
ــش یابد. اگر باال  ــت، آمار فعالیت بنادر افزای  رف
ــدن آمار فعالیت بنادرمان اینطورى  و پایین ش
ــت که بنادر  ــت از آن خواهد داش ــد، حکای باش
ــه حمل ونقل  ــازار موجود در عرص ــران، به ب ای
ــده اند. کریدورهاي جدید  بین المللی وصل نش
ــاي جدي براى بنادر  در اطراف ایران، تهدیده
ــوند که باید به آن ها توجه  ــوب مى ش ما محس
ــورهاى  ــدور ریلی که از چین به کش کرد. کری
ــرق دریاى خزر وصل شده است و یا کریدور  ش
ــتقیم به اروپا مى  ــى دیگرى که از آنجا مس ریل
ــران را تحت تأثیر  ــاد و حمل ونقل ای رود، اقتص
ــد و مى تواند در صورت غفلت  خود قرار مى ده
ــران در رقابتهاى  ــذف نقش حمل ونقل ای به ح

منطقه اى و جهانى منجر شود." 

علیرضا چشم جهان : 
بنادر ایران، به رغم برتري هاي جغرافیایي، نتوانسته اند به موفقیت هایی که از 

آن ها انتظار می رود، دست یابند و این واقعیت نشان مي دهد که ما باید از تفكر و 
هدف گذاري نقطه ایي، به دیدگاه و رویكرد شبكه ایي برسیم، به طوري که تمام 

شبكه  های فكری و عملی، ظرفیت تحقق اهداف واحد را داشته باشند.

بخش ويژه
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اتحادیه ى مالکان کشـتی ایـران، بیش 
از یـک سـال و اندي اسـت که سـکان 
هدایت خود را به دست "کاپیتان محمد 
سمیعی" سپرده است. وى معتقد است، 
این اتحادیه همان گونه که تاکنون موفق 
به کار خود ادامه داده اسـت، از این پس 
نیـز می تواند، بـازوي توان منـدى براى 
سازمان بنادرودریانوردي باشد. سمیعى 
بر این باور است که اگر صاحبان شناورها 
بـه جـاي این که هر یـک بـه تنهایی به 
دنبال مشکالت خود روند، عضو اتحادیه  
کار  تمریـن  و  مالـکان کشـتى شـوند 
گروهی نمایند و پیشنهادات و مطالبات 
خود را، به صورت دسته جمعی و در کنار 
یکدیگر، بیان و پیگیري نمایند؛ مطمئنًا 
بـه موفقیت هـاى قابل توجه ایى دسـت 
خواهنـد یافـت. در دیدار بـا "کاپیتان 
محمـد سـمیعی"، درباره ى سیاسـت ها 
جهت گیري ها و اهداف زیر بخش دریایی 
صنعـت حمل ونقـل در برنامـه ى پنجم 
توسعه  دریایى کشور، گفت وگو کردیم و 
گریزي نیز به جنبه هاى مختلف برنامه ى 
چهارم و اهداف دست یافته در زیربخش 
دریایی زدیـم. در ادامه، این گفت وگو را 

مى خوانید. 

بي شك به قدرت اول 
منطقه تبديل خواهيم شد

در صورت نگاه عميق و همه جانبه به سوي توسعه ى دريامحور

گفت وگو
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بر این باورم که اگر  نگاه 
دریایي شود و این نگاه، چه 

در فراکسیون دریایي که 
بزرگ ترین فراکسیون مجلس 

است و حدود 80 نماینده عضو 
دارد و چه در بخش هاي دیگر، 

عمیق و همه جانبه باشد به یقین، 
امور دریایي ما، رونق خواهد 

گرفت.

  ب�ه عن�وان كس�ي ك�ه در عرص�ه ی 
حمل ونق�ل درياي�ي حضور فع�ال دارد و 
دبی�ري اتحاديه  مالكان كش�تي را نیز بر 
عه�ده  داري�د ارزيابی ش�ما، از حمل ونقل 
دريايي ايران طي سال هاي اخیر چیست؟ 
آيا صنعت حمل ونقل دريايي كش�ورمان 
توانسته است به اهداف خود در برنامه ی 
چهارم توسعه كه با رونق اقتصاد جهاني 

همراه بود، دست يابد؟ 
ــل دریایی، باید به  ــی وضعیت حمل ونق در ارزیاب
ــاز بحران  ــه پیش از آغ ــاره کرد ک ــن نکته اش ای
ــى برخوردار  ــا از رونق مطلوب ــاد جهانی، م اقتص
ــیاري از  ــد، بس ــه همین امر موجب ش بودیم ک
ــرمایه گذاران به این عرصه گرایش پیدا کنند.  س
ــد، دولت هم درصدد  ــاس می ش به ویژه که احس
ــی  ــل دریای ــت از حمل ونق ــتیبانی و حمای پش
ــفانه، اقتصاد کشور، بسیار سریع  است؛ اما متأس
ــد و این  ــران جهانى روبه رو ش ــى، با بح و ناگهان
ــکوفایی قابل انتظار  ــد که به ش بحران، باعث ش
ــعه نرسیم. شاید این هم  در برنامه ى چهارم توس
یکی از بهانه هاي ما است. چه این که در حقیقت، 
مشکالت ریشه ایی در اقتصاد، موجب شده است 
تا در طى اجراى برنامه ى چهارم نتوانیم به رونق 
قابل انتظار در امور دریایى دست پیدا کنیم. البته 
به نظر من، برنامه ى چهارم توسعه ى دریایی نیز 
همانند برنامه هاى گذشته، با نگاه به امور دریایى، 
ــده بود، چه این که اگر به امور دریایى  تدوین نش
توجه مى شد، اوضاع این گونه که هست، نبود. در 
ــا مرز محدود  ــورهاى کوچک، ب دنیا، برخى کش
ــگفت انگیزى دست  ــرفت هاى ش دریایی، به پیش
ــه امور دریایى  ــد. وقتی دولت مردان ما، ب یافته ان
ــن ما، نیز  ــت که قوانی ــه نکنند، طبیعی اس توج
معطوف به دریا نخواهد بود و مصوبات نیز، بویی 
ــی برخی مصوبات، نه  ــا نمى دهند. گاه حت از دری
تنها به سود اقتصاد دریا نبوده  است که برعکس، 
ــه نیز به  ــاالن این عرص ــراي فع ــى را ب ضررهای
ــراي دریانوردي  ــته  اند. پیش ترها ، ب همراه داش
ــور دو امتیاز مفید وجود  ــتی داري در کش و کش
ــناورها، برگ  ــی، این که گمرك از ش ــت: یک داش
سبز نمی خواست و دوم این که، خرید هر شناور، 
ــات، معاف  ــال، از پرداخت مالی ــدت 15 س به م
ــد. اما  ــود. این امتیازها پس از انقالب، حذف ش ب
ــه ى اصالحی گمرك  ــه، در آیین نام خوش بختان
ــالمى  ــوراى اس که در حال حاضر، در مجلس ش
ــت، ماده اى به منظور معافیت از حقوق  مطرح اس
ــده است؛ اما  ــتی ها، منظور ش گمرکی براي کش
ــذف پرداخت مالیات از طرف خریدار  در مورد ح
شناور، کماکان در حال پیگیرى هستیم که هنوز 
ــوم  ــت. یادآور مى ش ــده اس نتیجه اى حاصل نش

ــتیران ها و  ــتی داران و کش ــیاري از کش ــه بس ک
ــرمایه گذاران ایرانى، به علت همین قانون هاي  س
ــت و پا گیر، به خارج از کشور رفته اند. اخیراً  دس
طرح اصالح الگوي مصرف را تدوین کرده اند، اما 
اگر به آن نگاهی بیندازید، متوجه خواهید شد که 
از موارد مرتبط با کشتی و کشتی داري، چیزى در 
آن لحاظ نشده است. خوش بختانه، براي تهیه ى 
برنامه ى پنجم توسعه، سازمان بنادرودریانوردي، 
ــه از طریق دبیرخانه ارگان هاى  تصمیم گرفت ک
دریایى کشور از کلیه صاحب نظران بخش دریایی 
دعوت به عمل آید و تقریباً نمایندگان 40 ارگان 
دریایى در این نشست ها حضور یافتند و کارگروه 
خاصی نیز براي تعیین سیاست هاي دریایی براى 
ــکیل  مقابله مجامع دریایى با بحران موجود، تش
ــد، که در  ــا نیز مطرح و تهیه ش و جهت گیري ه
مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسى قرار 
ــد ضرورت نگاه  ــت. از این رو، به نظر می رس گرف
ــیاري از مسؤوالن،  ژرف به امور دریایى، براي بس

روشن شده است. 

  برخ�ي اظه�ار مي كنند ك�ه در برنامه ی 
چه�ارم، تنها ب�ه 20 درصد اه�داف مورد 
نظ�ر دس�ت يافته ايم؛ ب�ه نظر ش�ما، اين 

میزان درست است؟
به نظر من هم، ما با دید مثبت تنها به 20 درصد 
ــت یافته ایم. فکر می کنم در بخش  از اهداف دس
ــده است، اما اصًال  دریا، اگرچه کارهایی انجام ش
ــت. اگر به دنبال توسعه ى کشور  کافى نبوده اس
هستیم، باید از مسیر دریا، توسعه  را دنبال کنیم. 
ــا، توجه به  ــن و فرهنگ  م ــه در دی خوش بختان
ــابقه دارد و در اساس نیز، ایران، کشورى  دریا، س
ــوره ى نحل، آیه ى 14  دریایى است. قرآن در س

بیان می دارد که از آب و منابع آبی که خداوند آن 
را در اختیار انسان ها قرار داده است، بهره ببریم. 
ــورهاى  ــتفاده نکرده ایم. کش ــا، از آن ها اس اما م
ــى و هم از منابع  ــم از منابع پروتئین خارجى، ه
نفتى بهره برداري می کنند. ما از این منابع کامًال 
ــت دریایى نیز،  ــم. محیط زیس ــتفاده نکرده ای اس
ــا دارد. همه ى  ــی همانند بقیه ى بخش ه وضعیت
ــه دریا و  ــدم توجه ب ــا، به علت ع ــن کمبوده ای
ــت. درخصوص  دریاى  ــت ندادن به آن اس اهمی
ــه در این دریا، از  ــانم ک مازندران، به اطالع برس
ــا 20 فروند آن، با  ــناور ، که تنه ــد ش 184 فرون
ــال تردد  ــالمی ایران در ح ــم جمهوري اس پرچ
ــتند. البته سرمایه گذارانی هم اخیراً پیشنهاد  هس
کرده اند تا با ایجاد تسهیالت بسیار اندك، برخى 
ــروع کنند،  ــمال ش از فعالیت ها را در آب هاى ش
ــه اگر این روند ادامه یابد و اقدام هاى عملى، به  ک
ــرعت انجام پذیرد، می توان امیدوار بود که در  س
برنامه ى پنجم، نه این که به شکوفایی برسیم، اما 
ــته شود که همین رویکرد  گام هاي بلندي برداش
ــعه و شکوفایی هموار خواهد  نیز، راه را براي توس

کرد.

  معتقدي�د كه اگر نگاه ما دريايي باش�د، 
مشكالت امور دريايی حل مي شود. چندي 
اس�ت كه با نگاه توس�عه محور ب�ه دريا 
نگريس�ته می ش�ود، ام�ا بخ�ش دريايي 
م�ا، همچنان با مش�كالتی مواجه اس�ت و 
پیش�رفت چش�م گیري را در اي�ن عرصه، 
ش�اهد نبوده ايم. فراكس�یون دريايي، در 
مجلس نهم تأسیس شد، اما اتفاق خاصي 
نیفتاد. صندوق حمايت از صنايع دريايي، 
ايجاد شد، اما رشد چشم گیري را به دنبال 
نداشت. آيا مشكل نوع نگاه به دريا، تنها 
مشكل عدم تحقق اهداف دريايی برنامه ی 

چهارم بوده است؟
ــن توجه نمى کنم.  ــن به، عنوان هاي دهان پرک م
ــت. بله  ــم، کار و تالش اس ــه نیاز داری ــه ک آن چ
ــته  ــال گذش ــی مجلس، از س ــیون دریای فراکس
ــکیل شد، ولی فعال نبوده است. البته "جناب  تش
آقاي مطورزاده"، رییس فراکسیون مجلس مطرح 
کردند که در ابتداى کار دریایى هستیم و به نظر 
مى رسد که ایشان کمر همت بسته اند تا گام هاى 
مثبتى در زمینه دریا بردارند. من هنوز هم بر این 
ــود و این نگاه، چه  باورم که اگر، نگاه، دریایی ش
ــیون دریایی که بزرگ ترین فراکسیون  در فراکس
ــده، عضو دارد  ــدود 80 نماین ــت و ح مجلس اس
ــق و همه جانبه  ــه در بخش هاي دیگر، عمی و چ
ــا، رونق خواهد  ــور دریایی م ــد، به یقین، ام باش
ــؤولین بانک ها، وثیقه  گرفت. در آن صورت، مس
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ــتی،  ــت وام براي خرید کش ــل درخواس در مقاب
ــد: "ملک چی دارید؟" و آن ها هم خود  نمی گوین
ــتى را به عنوان وثیقه قبول خواهند کرد. در  کش
صورت برخوردارى از نگاه عمیق دریایی، بیمه ى 
ــکوفا خواهد شد چه این که اگر  دریایی،  ما نیز ش
ــته خود بیاندازیم از گنگ تا نیل،  نگاهى به گذش
هیچ کشورى مفهوم بیمه را نمى دانست، ولى در 
ــیس شده  ــال 1314، بیمه ایران تأس ایران در س
ــت یادآوري کنم که اتحادیه ى  بود. البته الزم اس
ــئولین  ــتى، به منظور تغییر دید مس مالکان کش
ــت هایی برگزار  ــه دریا، نشس ــا از زمین ب بیمه ه
نمود که، امیدواریم نتایج آن تحوالتى در صنعت 

بیمه ى دریایی باشد. 

  حال كه بحث بیمه ی دريايی مطرح است، 
اجازه مي خواهم بپرسم كه آيا، بايد منتظر 
مي مانديم تا كشتیراني جمهوري اسالمي 
ايران، از س�وي جامعه ی جهاني و به تبع 
آن، از س�وي بیم�ه ی اتكايي خ�ود، مورد 
تحري�م قرار گیرد ت�ا آن گاه به فكر ايجاد 
كنسرس�یومي از بیمه ه�اي داخلي براي 
بیمه ی اتكايي بیفتیم؟ آيا بهتر نیست قباًل 
اي�ن داليل ضعف را از بین ببريم؟ و چرا، 

خود در آغاز، ايجادگر نیس�تیم و همیشه 
اين ش�رايط است كه ضرورت ها را بر ما 

تحمیل مي كند؟
چراها بسیار است. بزرگ ترین مشکل ما ایرانی ها، 
ــته جمعی و به نوعی  ــت در کار دس ــدم موفقی ع
ــت. چون ما کار  ــارکت جمعی اس ناتوانی در مش
ــتیم، اهمیت تشکیل مجامع  ــارکتی بلد نیس مش
ــش، گروهی از افراد  ــال پی را هم نمی دانیم. 4 س
ــد و تالش کردند  ــوز دریایى گردهم آمدن دل س
اتحادیه ى مالکان کشتى ایران را ایجاد کنند که 
در طول تحقق این امر چوبهایى بود که الى چرخ 
ــود. حال  ــد تا این مجموعه ایجاد نش آن گذاردن
ــکیل شده است، تنها زمانى  که این اتحادیه، تش
مالکان حضور مى یابند با اعضاى اتحادیه هم صدا 
مى شوند که ایجاد شده باشد. این گروه، همیشه 
ــد و سپس  منتظر مى مانند تا منافعى از راه برس
به جمع مى پیوندند تا از امکانات آن بهره ببرند و 
لذا تا مطمئن نشوند، وارد عمل نمى شوند. اصوالً 
ــف فعالیت مى کنند، باید  افرادي که در یک صن
ــوند.  به اجبار، با عملکرد عمومى صنف همراه ش
ــان،  ــال لوله کش ها هم براي آغاز کارش براى مث
نیازمند تأییدیه انجمن خود مى باشند تا تابلویى 
ــتى،  را نصب کنند، اما در اتحادیه ى مالکان کش

وضع این گونه نیست، خوش بختانه مالکان کشتى 
ــه به عضویت اتحادیه در آمده اند و براي  داوطلبان
ــا اعتقاد به  ــد همه با هم و ب ــول نتیجه، بای حص
ــکل، همکارى کنیم. اصوالً شکل گیرى  حل مش
این گونه تفکرها و موارد دیگر را همین NGO ها 
ــت تجربیات باال موجب  ــوند و به عل باعث مى ش
ــخ به  ــهیالت مى گردند. حال در پاس ــن تس تامی
اینکه چرا در کشور ما، اتحادیه هاى چندانى وجود 
ندارد؟ معلوم است، چون روش کار دسته جمعى 

را بلد نیستیم. 

 پس به گمان ش�ما، عدم ن�گاه دريايي و 
كار دس�ته جمعي، ازجمل�ه عواملي اس�ت 
كه موجب شده اند نتوانیم به اهداف خود 
در برنامه ی چهارم دس�ت پی�دا كنیم. آيا 
دالي�ل ديگ�ري را مي توان ب�راي اين امر، 

برشمرد؟
از نظر من، اشکال اصلی دیگرى نیز وجود دارد که 
ــأت می گیرد.  از باورها و روش هاي رفتاري ما نش
ــو گرفتیم، تغییر آن،  ــی که به یک روش خ زمان
ــود؛ حتی اگر بدانیم که  ــکل مى ش براي مان مش
روش هاى جدیدتر، بازدهی بیش تري درپى دارند. 
ــت برداشتن از روش قدیمی، براي مان  اغلب، دس م؟ و چرا، يم؟ و چرا، يم؟ و چرا،  ن ببرین ببرین ببر یل ضعف را از بیل ضعف را از ب ل ضعف را از بيل ضعف را از بي تى، ــتى، ــتى، اي�ن دال ــش ــش شکشک کان کان  ان کان ک کى مالکى مال نند، اما در اتحادیهکنند، اما در اتحادیهکنند، اما در اتحادیه ت برداشتن از روش قدیمی، برايمان کرا نصب کرا نصب  اغلب، دس
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سخت است، زیرا گمان می کنیم، روش جدید از 
ارزش کارمان می کاهد، در حالی که الزاماً این گونه 
نیست و گاه روش جدید، میزان سختی فعالیت ها 
ــش می دهد. پذیرش تغییر از یک وضعیت  را کاه
به وضعیت جدیدو هم زمان با سرعت عمل، براي 
ــت. ضعف در سرعت عمل،  ــیار سخت اس ما بس
ــود. جاي خوشحالی  باعث کندي در کارها مى ش
است که از سال گذشته، ارگان هاي دریایی جانی 
تازه گرفته اند و توسعه ى دریامحور را مورد توجه 
قرار داده اند؛ یعنی محور پیشرفت ایران از طریق 
ــرار داده اند.  ــرلوحه ى کارهاى خود ق ــا را س دری
ــر آن افتاده ایم که  ــت که به فک ــیار خوب اس بس
ــم، اما  ــتفاده کنی ــاي آن اس ــا و ظرفیت ه از دری
ــت. نگاه به دریا، باید توسعه  محور  این کافی نیس
ــهرهاي با  ــد. به بنادر دنیا نگاه کنید. تمام ش باش
ــوب مى شوند. در کجاى  اهمیت دنیا، بندر محس
ــهرهایى وجود دارند؟ این امر،  ایران، این گونه ش
ــرفت ما است، چون به دریا، نگاه  دلیل عدم پیش

توسعه  محور نداریم 

آي�ا  ش�ود،  درياي�ی  م�ا،  ن�گاه  اگ�ر    
توان مندي ه�اي م�ا در آن حدي اس�ت كه 

بتوانیم به توسعه دست پیدا كنیم؟
ــا حرف اول را  ــید در این صورت، م مطمئن باش
ــرمایه  ــه خواهیم زد. ما متخصص و س در منطق
داریم؛ اما زمانی این سرمایه ها و تفکرات به سوى 
ــعه جهت داده می شوند که نگاه ما، معطوف  توس
ــعه ى دریایی باشد. همان طور که در سند  به توس
ــاله، پیش بینی شده است قرار  ــم انداز 20 س چش
است بعد از سپرى شدن مدتى معین، حرف اول 
توسعه را در منطقه بزنیم. براي رسیدن به هدف، 

طبیعی است که باید دریا محور باشیم. 

  در برنام�ه ی پنج�م، ب�ه چ�ه اهداف�ي 
خواهیم رسید. چه برنامه هايي پیش بیني 
ش�ده اس�ت؟ در س�ال هاي رونق اقتصاد 
جهاني، ما به تمام اهداف برنامه ی چهارم 
در بخش دريايي نرس�یديم، حال چگونه 
مي توانیم در زم�ان ركود اقتصاد جهاني 
ك�ه با برنامه ی پنجم هم�راه خواهد بود، 
به هدف توس�عه ی دريامحور دست پیدا 

كنیم؟
از آن جایی که خود، در تدوین برنامه ى پنجم، در 
ــته ام، خوش بختانه  یکى از کارگروه ها حضور داش
نظرات اتحادیه ى مالکان کشتى، در برنامه گنجانده 
شده است. بخشی از رئوس برنامه هاي ما، به این 
قرار است: ما ادعا داریم که دانشگاه دریایی داریم، 
اما در زمینه ى کارورزي دانشجویان، هیچ فکرى 
نکرده ایم. به هر حال زمانى آموزش دانشجو تمام 

می شود، اما اصًال او آموزش هاى عملى دریایی را 
ندیده است. دانشگاه هاى دریایى، مشخصات الزم 
ــد. مالکان و بخش  ــه ى کارورزى را ندارن در زمین
ــه دنبال تأمین منافع و  خصوصی هم، در اصل ب
ــود مالى هستند، که این، امرى طبیعى به نظر  س
مى رسد. آنان قصد ندارند پرسنل دست و پا گیر 
ــتخدام کنند، این نظرى است  و هزینه ساز را اس
که برخى از کارشناسان به خاطر رفع این معضل 
ــا دالیل ذکر  ــنهاد نموده اند که اصًال ب فوق پیش
ــت. در تمام دنیا، به منظور  ــده قابل اجرا نیس ش
ــتی هاى آموزشی  ــجویان، از کش کارورزي دانش
ــتفاده مى کنند. بنابراین پیش بینی کرد ه ایم،  اس
ــال 1389، یک فروند کشتی آموزشی  تا پایان س
ــوردان در رده هاي مختلف،  براي کارورزي دریان
ــود و مورد بهره برداري قرار گیرد که  خریداري ش

سازمان بنادرودریانوردي، باید متولی آن باشد. 
ــتی، در داخل کشور  راه اندازي صنعت اوراق کش
ــال 1389، از دیگر موارد پیش بینی  از ابتداي س
ــب براي  ــت. ما، اغل ــه ى پنجم اس ــده ى برنام ش
ــم و ایراد  ــاد می کنی ــت ایج ــناورها محدودی ش
مى گیریم که چرا نقشه ها ى دریایی روز و یا دفتر 
ــناور ندارند، اما هیچ امکانات و مراکزي را  ثبت ش
ــوارد را در اختیار مصرف کنندگان قرار  که این م
دهند، ایجاد نکرده ایم. براي تهیه ى این ملزومات، 
ــور مراجعه  متقاضیان، اغلب باید به خارج از کش
ــه ى پنجم،  ــوارد از برنام ــد. ما در یکى از م کنن
ــور،  پیش بینی کرده ایم که در دو بندر اصلی کش
ــال 1389، مراکزي براي توزیع کتب،  تا پایان س
نشریات، و نقشه هاي دریایی تعیین و اعالم شود. 
ــت که نقشه هاي دریایی ما،  نکته ى دیگر این اس
روزآمد نشده اند. قابل ذکر است که خوش بختانه 
ــته و اکثر قریب به  اتحادیه یک گام علمى برداش
ــناورها را به دو زبان  اتفاق دفاتر ثبت عمومى ش
ــى تهیه و بعد از تأیید مدیریت  انگلیسى و فارس
اداره کل دریایى سازمان بنادر و مؤسسه رده بندى 
ــار مالکان  ــانده و مى تواند در اختی ــه چاپ رس ب

شناور قرار گیرد. 
ــورد تعیین صالحیت و  ــه ى پنجم، در م در برنام
تأیید مدارك دریانوردان نیز تمهیداتى اندیشیده 
است تا، در هر مقطع شغلی مدارك افراد، از نظر 
ــازي شود. ما  علمی- کاربردي ارزیابی و معادل س
ــورهاي عربی  ــى را از کش گزارش هاى هواشناس
حاشیه ي خلیج فارس می گیریم. پیشنهاد ما این 
ــی  ــبکه ى پیش بینی و پایش هواشناس بود که ش
دریایی، با همکاري کشورهاي حاشیه ى مرزهاي 
آبی کشور، از سال 1390 ایجاد شود و همچنین 
ــات مخابراتی بنادر ایران  ــال 1389، ارتباط از س
ــان و دریاي خزر، به  ــارس، دریاي عم در خلیج ف
ــخت افزارهاي مورد نیاز مجهز شوند  نرم افزار و س
ــورهاي  تا نیاز دریانوردان ایرانی، به امکانات کش

همسایه، برطرف شود. 
یکی دیگر از مسائل مورد لزوم، توجه به بیمه  هاى 
ــت. مواردي را سراغ داریم که مالکان،  دریایی اس
ــناورى را خریده اند کار خود را شروع کرده اند،  ش
ــده است، بدون  ــتی، با بار غرق ش اما ناگهان کش
ــناور بیمه شده باشد. بنابراین، پیشنهاد  این که ش
کردیم، همان طور که خودرو در کشور، الزاماً باید 
ــال 1389، به هیچ یک  ــود، از ابتداي س بیمه ش
ــود، مگر این که  ــناورها اجازه تردد داده نش از ش
ــب را براي شناور تحصیل  پوشش بیمه اى مناس

کرده باشد. 
البته موارد بسیار دیگري نیز در تدوین سیاست ها 
ــت که  ــده اس و جهت گیري هاي دریایی لحاظ ش
ــوارد در این گفت وگو،  ــن به همه ى آن م پرداخت

خوش بختانه اتحادیه یک گام 
علمی برداشته و اکثر قریب به 

اتفاق دفاتر ثبت عمومی شناورها 
را به دو زبان انگلیسی و فارسی 

تهیه و بعد از تأیید مدیریت 
اداره کل دریایی سازمان بنادر 

و مؤسسه رده بندی به چاپ 
رسانده و می تواند در اختیار 

مالكان شناور قرار گیرد. 
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ــه قرار بر این  ــت. از جمله این ک امکان پذیر نیس
است تا پایان سال 1390، امکان اعمال مدیریت 
ــتادي یکپارچه ى دریایی، در کل کشور فراهم  س
ــود و پایتخت دریایی کشور نیز مشخص شود.  ش
متأسفانه در کشور ما، تصمیم گیري درباره ى امور 
ــازمان متمرکز، همانند آن چه  دریایی، در یک س
در سایر کشورها دیده مى شود، وجود ندارد.

ــی در هنگام  ــیارباید گفت که حت ــف بس با تأس
ــات حضور  ــارکت نیز، تصمیم گیران در جلس مش
ــینند  ــد. اگر تصمیم گیران در کنار هم بنش ندارن
ــی هم حل  ــد و نیت اصل ــود نگوین ــا از خ و تنه
ــکالت باشد، بی شک عالوه بر انعطاف پذیري،  مش
ــعه هم،  ــل در اجراى طرح هاى توس اهتمام کام

نشان خواهند داد. 

كشتي س�ازان  ك�ه  مي ش�ود  ش�نیده    
تماي�ل دارند دول�ت از آن ها حماي�ت كند و 
كش�تیراني هاي داخل�ي را مل�زم س�ازد ت�ا 
س�اخت كش�تي هاي مورد نیاز خ�ود را، به 
كشتي س�ازي هاي داخلي سفارش دهند. آيا 
اي�ن ام�ر مي تواند صنعت كشتي س�ازي را 
در كش�ور احیا كند؟ آيا ب�ا الزامات صنعت 
كشتي سازي، كشور راه توسعه و پیشرفت 

را خواهد پیمود؟
ــکل است. ما  ــش، بسیار مش ــخ به این پرس پاس

ــده ى تولیدات  ــرف کنن ــال که مص ــن ح در عی
ــتیم، معتقدیم که  شرکت هاي کشتی سازي هس
ــد. دوم  ــعه منتج نخواهد ش ــار، به توس اوالً اجب
ــت که توان  ــازها خواس ــه، باید از کشتی س این ک
ــال تعیین  ــد و ظرفیت خود را براي یک س تولی
ــناورهایی و با چه ظرفیت و  ــد این که چه ش کنن
ــال تولید کنند  چه تناژي را می توانند در طول س
ــم را به اطالع همگان  ــل دهند، و این مه و تحوی
برسانند. آیا کارخانه هاى کشتى سازى، به اندازه ى 
کافی، کارشناس دارند؟ آیا از توان علمی مطلوب 
ــان تاکنون،  ــد؟ آیا مدیرانی که کارش برخوردارن
عواقب منفی درپى داشته است، واقعاً می خواهند 
به همان شیوه ى گذشته، کارشان را ادامه بدهند 
ــی خواهند کرد؟  ــا راه هاي تغییر و تحول را ط ی
ــازي   ــران کارخانه هاى کشتی س ــفانه، مدی متأس
کشور، خود اذعان دارند که با مشکالت عدیده ایی 
ــکالت فراوان جانبی، شامل  ــتند؛ مش روبه رو هس
ــد،  ــه نظر می رس ــی. ب ــی و مال ــکالت قانون مش
ــخ گوي  پاس داخلی،  ــازي   کشتی س کارخانه هاى 
نیاز کشور نخواهند بود، ما که معتقدیم پاسخ گو 
نیستند. چرا باید بنا را بر این بگذاریم که ایران از 
ــود؟ اگر یک فرد بازاري،  بازار بین المللی خارج ش
ــب و کارش را تعطیل کند و پس از مدت ها،  کس
ــا دوباره در همان  ــراى ادامه ى کار، بازگردد، آی ب
ــت که کارش را،  ــلم اس جایگاه خواهد بود؟ مس

ــروع کند و به این زودي ها،  باید دوباره از ابتدا ش
ــرها، بلند نخواهد کرد. ما قرار  ــري در بین س س
ــت به وجهه ى بین الملی خود آسیب بزنیم،  نیس
زیرا اگر چنین تصمیمى گرفته شود، بزرگ ترین 
ــور وارد خواهد آمد  ــه به اقتصاد دریایی کش ضرب
ــن تصمیمی گرفته  ــه البته بعید می دانم، چنی ک
شود. کارخانه هاى کشتی سازي ما، از هیچ یک از 
شرایط بین المللی برخوردار نیستند، پس چنین 
ــکار نمی کنیم که  ــی نمی توانند کنند. ما ان ادعای
ــان باید تعهد کنند  ــکالتى وجود دارد، اما آن مش
ــال، مطابق با  ــتی را در س ــداد کش ــه تع ــه چ ک
استانداردهاي بین المللی می توانند تحویل دهند. 
ــال  این کار، جنبه ى بین المللی دارد. اگر یک س
ــتند محصول قابل قبول و  ــید و توانس طول کش
ــود  که  ــد، نتیجه این مى ش ــى عرضه کنن مطلوب
همه ى متقاضیان شناور، به کارخانه هاى داخلى، 
ــى ندارد که  ــاخت خواهند داد. دلیل ــفارش س س
داخلى ها به کشتى سازى ها سفارش دهند اگر به 
ــتانداردهاى موجود دنیا و با  موقع و مطابق با اس
قیمتى مطلوب بتوانند شناور را ساخته و تحویل 
ــه داده و کیفیت کار را  ــد و این روند را ادام دهن
ــازار جهانى قابل رقابت  ــاال برند و قیمت را در ب ب
نمایند. مشتریانى از کشورهاى دیگر نیز خواهند 

داشت. حال این گوى و این میدان. 
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ــرکت ملى نفتکش،  رییس امور برنامه ریزى ش
ــرکت را در راستاى  جهت گیرى اهداف این ش
ــم انداز 20ساله (1404) و  اصول برنامه ى چش
ــاله ى توسعه ى اقتصادى-  برنامه هاى پنجم س
ــدوارى کرد که  ــت و ابراز امی ــى دانس اجتماع
ــرزى، ناوگان  ــترش فعالیت هاى برون م با گس
دریایى شرکت ملى نفتکش، به عنوان شاخص 
ــاى منطقه و  ــى، در رفع نیازه ــر اصل و بازیگ
ــزود: "در حال حاضر،  جهان عمل کند. وى اف
با 11میلیون تن ظرفیت، در جایگاه چهارمین 
ــرار داریم و پیش بینى  ناوگان بزرگ جهانى ق
ــال 2014 میالدى، جایگاه دوم  مى شود تا س
ــت  و حتى اول جهانى را در این عرصه به دس
ــبب  ــت یابى به چنین جایگاهى، س آوریم. دس
ــازار حمل ونقل و  ــر در ب ــش نفوذ بیش ت افزای
ــرخ اجاره ى  ــانات ن ــذارى ایران بر نوس تأثیرگ

کشتى هاى نفتکش خواهد شد".
"عبدالصمد تعقل" ، همچنین اعالم کرد که در 
برنامه ى پنجم توسعه و براساس پیش بینى هاى 
صورت گرفته، ظرفیت حمل کاالهاى غیرنفتى 
از 58 میلیون تن در سال، به 116میلیون تن 
ــاى نفتى از 147  ــل فرآورده ه و ظرفیت حم
ــه 316 میلیون تن  ــال، ب ــن در س ــون ت میلی
ــید که الزمه ى آن تقویت امکانات  خواهد رس
ــعه ى بنادر کشور است. وى  حمل ونقل و توس
ــر موفقیت هاى به  ــد ب ــن تاکی ــه، ضم در ادام
دست آمده براى شرکت ملى نفتکش در طول 
برنامه ى چهارم توسعه، گفت: "تا پیش از آغاز 
ــاله ى چهارم، با برخوردارى از  برنامه ى پنج س
ــن، جایگاه هفتم  ــت ناوگان 6 میلیون ت ظرفی
ــفرهاى بین المللى  ــتیم، و س را در جهان داش
ــتى هاى ناوگان ملکى بسیار کم تر از امروز  کش
ــون در تمام 5 قاره،  ــود. در حالى که هم اکن ب
ــم و بخش  ــام مى دهی ــفرهاى دریایى انج س
ــرکت، از منابع ارزى  عمده ایى از درآمدهاى ش

با پایان برنامه ى چهارم توسـعه ى اقتصادى، شـرکت ملى نفتکش ایـران، در پى ارتقاء عملکرد 
گذشـته و دسـت یابى به افق هاى روشـن و پیش بینى شده در دوره ى پنج سـاله ى پنجم است. 
شـرکت ملى نفتکش، که در سال 2009 میالدى از سوى مؤسسـه ى بین المللى لویدز، به عنوان 
کشتى رانى برتر سال انتخاب شده و نیز اولین شرکت اجرا کننده ى استانداردهاى زیست محیطى 
اتحادیه ى اروپا (اسـتفاده از سوخت کشتى با سـولفور کم تر از یک دهم درصد) در آسیا است؛ 
جایگاه ویژه ایى در صنعت حمل ونقل دریایى در سـطح بین الملل دارد و به منظور دسـت یابى به 
اهداف تعیین شـده، برنامه ریزى منسجمى را ترتیب داده است. "عبدالصمد تعقل"، رییس امور 
برنامه ریزى این شـرکت، امیدوار اسـت که کشـورمان، به زودى به جایگاه رفیع و کم نظیرى در 

صنعت حمل ونقل دریایى در سطح منطقه و جهان، دست یابد. 

بر سکوى اول جهان 

چشم انداز ناوگان نفتکش كشور در برنامه پنجم 

گفت وگو



تا پیش از آغاز برنامه ی پنج ساله ی 
چهارم، با برخورداری از ظرفیت ناوگان 

6 میلیون تن، جایگاه هفتم را در جهان 
داشتیم، و سفرهای بین المللی کشتی های 

ناوگان ملكی بسیار کم تر از امروز بود. 
در حالی که هم اکنون در تمام 5 قاره 

سفرهای دریایی انجام می دهیم و بخش 
عمده ایی از درآمدهای شرکت، از منابع 

ارزی خارج از کشور تأمین می شود.

خارج از کشور تأمین مى شود."
ــام گرفته  ــه فعالیت هاى دیگر انج ــل"، ب "تعق
ــاله ى چهارم توسعه،  در طول برنامه ى پنج س
ــارکتى در  ــرکت هاى مش ــر ایجاد ش ــى ب مبن
ــاره  ــرکت ملى نفتکش، اش ــه ى ش زیرمجموع
کرد و از آن میان، شرکت دریایى خزر، آفرین 
قشم، کشتیرانى پتروشیمى پارس، کشتیرانى 
آریا، کشتیرانى بکه (که با همکارى اتحادیه ى 
ــالمى تأسیس شده  ــتیرانى کشورهاى اس کش
است)، کشتیرانى مشارکتى ونزوئال، کشتیرانى 
رازى (با مشارکت روسیه)، کشتیرانى سیروس، 
کشتیرانى گاز مایع ال.ان.جى را نام برد. وى با 
 ،(LNG) ــتیرانى گاز مایع تأکید بر اهمیت کش
ابراز امیدوارى کرد که ظرفیت حمل ونقل آن، 
منطبق با نیاز شرکت ملى نفت براى صادرات، 
افزایش یابد و دست کم، 50 درصد از این نیاز، 
ــورمان مرتفع  ــاوگان ملى کش ــتفاده از ن با اس

شود.

چالش های پیش روی شرکت ملی نفتكش
ــذارى بحران اقتصاد جهانى بر  با توجه به اثرگ
ــت و افت تولید و  ــد عرضه و تقاضاى نف فرآین
مصرف جهانى، فعالیت کشتى هاى نفتکش نیز، 
در سال 2009، کاهش یافته است. رییس امور 
ــرکت ملى نفتکش، این بحران  برنامه ریزى ش
ــت  ــى از چالش هاى مهم و موجود دانس را یک
ــورت  ــاى ص ــاس پیش بینى ه ــزود: "براس و اف
ــال 2009،  ــت جهان در س ــه، تولید نف گرفت

ــید؛  ــکه در روز مى رس باید به 96 میلیون بش
ــکه  ــى که این مقدار، از 84 میلیون بش در حال
ــرکت ملى نفتکش  ــت. در ش تجاوز نکرده اس
ــتى غول پیکر، از  نیز، درآمد روزانه ى یک کش
ــال 2008، به 25  ــزان 100هزار دالر در س می
ــت؛  ــال جارى کاهش یافته اس هزار دالر در س
ــکارى اعضاى هیئت  ــه البته با درایت و هم ک
مدیره و مجمع عمومى شرکت، ضمن موکول 
کردن انجام بعضى از پروژه ها به زمان هاى آتى 
ــت کامل موازین اصالح الگوى مصرف و  و رعای
ــتفاده از حمل بار برگشت توسط اغلب  نیز اس
کشتى هاى شرکت، این زیان به حداقل رسیده 

است."
ــالت دزدان دریایى را  ــدید حم ــل"، تش "تعق
ــرکت  ــى از چالش هاى دیگر پیش روى ش یک
ــتى هاى  ملى نفتکش عنوان کرد و گفت: "کش
ــورد حمله قرار  ــورت مداوم م ــا، اخیراً به ص م
ــا واکنش به موقع و عملکرد  مى گیرند، البته ب
ــیار خوب ناوگان نیروى دریایى کشورمان  بس
ــرکت  ــتى هاى ترددى این ش و حفاظت از کش
از بندر سالله تا جیبوتى. خوش بختانه تاکنون 
ــرکت ملى  ــتى هاى ناوگان ش هیچ یک از کش
ــت، وى  ــده اس نفتکش، به گروگان گرفته نش
ــتم هاى  ــتى ها، به سیس ــزود: "بعضى از کش اف
ــرفته ى ضد دزدى مجهز شده اند و ابتکار  پیش
ــیم خاردار در اطراف  ــب س ــا نیز، نص ــر م دیگ
عرشه ى کشتى است که جمعاً هزینه ى زیادى 

را براى شرکت، به همراه داشته است."

ــى  مل ــرکت  ش ــزى  برنامه ری ــور  ام ــس  ریی
ــدم تحویل  ــن به موضوع ع ــش، همچنی نفتک
ــفارش شده به شرکت  به موقع کشتى هاى س
ــازى صدرا و ایزوایکو اشاره کرد و بار  کشتى س
ــده در نتیجه ى آن را در شرایط  مالى ایجاد ش
بحران اقتصادى موجود، سنگین و مشکل ساز 

توصیف کرد.

به امید ترقی در دریای خزر و منطقه
ــکالت موجود در  ــر مش ــا تأکید ب ــل"، ب "تعق
فعالیت هاى کشتیرانى در دریاى خزر و ضرورت 
هرچه فعال تر کردن همه جانبه ى آن، گرفتن 
سهم ایران از دریاى خزر در زمینه ى حمل ونقل 
ــرکت ملى  ــم ش ــکارات مه ــوخت را، از ابت س
ــت و گفت: "یکى از فعالیت هاى  نفتکش دانس
انجام شده در این زمینه تدارك کشتى هایى با 
ــب براى، اجراى طرح معاوضه ى  ظرفیت مناس
ــاس آن، روزانه 380 هزار  ــت که براس نفت اس
ــکه نفت، از کشورهاى حوزه ى دریاى خزر  بش
ــمال کشور  ــگاه ش ــتفاده در پاالیش جهت اس
ــراى انجام این  ــد و ب ــه بندر نکا حمل مى ش ب
ــتراتژیک، طرح ساخت کشتى هاى  پروژه ي اس
(63 هزار تنى)، براى اولین بار از طرف شرکت 
ــد و از نظر ساخت نیز،  ملى نفتکش طراحى ش
ــت. در تکمیل این طرح  ــورد تأیید قرار گرف م
ــه و بارگیرى  ــتم SAL، براى تخلی نیز، سیس
این کشتى ها، بررسى و معرفى شد. متأسفانه، 
ــتى هاى یاد  به دلیل عدم تحویل به موقع کش
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ــده، انجام این پروژه هنوز به نتیجه  نرسیده  ش
است و در صورت ادامه ى این روند، یک فرصت 

طالیى از دست خواهد رفت."
رییس امور برنامه ریزى شرکت ملى نفتکش، با 
اشاره به سند چشم انداز سال 1404 به منظور 
ــام اول اقتصادى منطقه،  ــیدن ایران به مق رس
ــتاى این گام  ــرد که در راس ــریح ک چنین تش
بزرگ: "درصدد هستیم که ظرفیت حمل نفت 
ــود را به 18میلیون تن افزایش  خام ناوگان خ
ــب چنین موفقیتى، نه تنها در  دهیم که با کس
ــطح منطقه، بلکه در جهان نیز، در رتبه اول  س
ــکیل  ــرى قرار خواهیم گرفت. تش ظرفیت پذی
ــتى هاى LNG، از دیگر برنامه هاى  ناوگان کش
ــت که امیدواریم در  ــرکت ملى نفتکش اس ش
ــتى،  ــروع کار با به کارگیرى 12 فروند کش ش
ــى نفت، در  ــرکت مل ــرفت ش به موازات پیش
ــازى گاز نیازهاى  ــات مایع س راه اندازى تأسیس
ــه عالوه،  ــرآورده کنیم. ب ــل آن را ب حمل ونق
ــیمى پارس) نیز که از  ــرکت PPSC (پتروش ش
ــت،  ــرکت ملى نفتکش اس زیرمجموعه ها ى ش
اختصاص 84 فروند کشتى شیمیایى بر را براى 
حمل محصوالت پتروشیمى توسط این شرکت 

بررسى کرده ایم."

چند پیشنهاد 
ــو  ــه ى گفت وگ ــل"، در ادام ــد تعق "عبدالصم

ــه  ب ــا"  "بندرودری ــه ى  ماهنام ــگار  خبرن ــا  ب
ــاره  ــختگیرى هاى قوانین گمرکى ایران اش س
ــن قوانین با مقررات  ــرد و عدم هماهنگى ای ک
ــى و تجارى جهان  ــورهاى صنعت گمرکى کش
ــرفت  را، به منزله ى یکى از موانع عمده ى پیش
صنایع دریایى، و به ویژه کشتى سازى ها تلقى 
ــرد. وى همچنین، نرخ باالى عوارض بندرى  ک
در کشور در مقایسه با کشورهاى دیگر منطقه 

را به عنوان یک عامل منفى برشمرد. 
ــرکت هاى  ــى ش ــت مالیات ــتفاده از معافی اس
ــرایط سخت  ــازى در مناطقى که ش کشتى س
ــان  ــت و نیز یکس ــى بر آن ها حاکم اس اقلیم
بودن این مقررات براى شرکت هاى کشتیرانى 
ــنهادهاى رییس امور  ــر پیش ــره، از دیگ و غی
ــش، براى رفع  ــرکت ملى نفتک برنامه ریزى ش
ــازى  ــکالت جارى صنایع دریایى و آبادس مش

بیش تر بنادر ایران عنوان گردید. 
ــق قوانین و مقررات  وى همچنین، لزوم تطبی
ــازمان  ــتانداردهاى بین المللى س ــا اس ایران ب
ــارت جهانى را مورد تأکید قرار داد و گفت:  تج
ــتانداردها که بیش تر بر ایمنى،  "اجراى این اس
ــرایط کار خدمه ى کشتى  ــت و ش محیط زیس
ــادى را در بر  ــد دارند، گرچه هزینه ى زی تأکی
ــه در نتیجه ى  ــت ک ــا باید توجه داش دارد. ام
ــتفاده از  ــتانداردها و اس تعهد عملى به این اس
تسهیالت تازه ى بندرى، منافعى بسیار بیش تر 

از هزینه هاى پرداخت شده، دربرخواهد داشت." 
ــتاى تبدیل  "تعقل"، با تأکید بر این که در راس
ــدن ایران به یک کشور پیشرفته، صنعتى و  ش
ــن موجود داریم،  ــاز به اصالح قوانی تجارى نی
ــیون هاى دریایى را  ــت ایران در کنوانس عضوی
ــررات را در جهت  ــت و این مق ــرورى دانس ض
افزایش رفاه و بهبود عملیات کشتیرانى و سایر 

فعالیت هاى دریایى عنوان کرد.
ــتى هاى  ــه، به ممنوعیت تردد کش وى در ادام
ــررات جهانى،  ــاس مق نفتکش تک جداره براس
که از سال 2010 میالدى اجرایى خواهد شد، 
ــتى هاى تک جداره،  ــاره کرد و گفت: "کش اش
ــت دریایى  صدمه ها ى بزرگى را به محیط زیس
ــتى ها در  ــن کش ای ــردد  ت و  ــد  وارد مى آورن
خلیج فارس، سبب آلودگى شدید آب هاى این 
ــده  ــه و به خطر افتادن حیات آبزیان ش منطق

است."
ــازمان  ــنهاد دیگرى را نیز به س ــل"، پیش "تعق
بنادرودریانوردى ارائه داد و گفت: "براى ایجاد 
ــوردان باید مزایاى  ــزه ى بیش تر در دریان انگی
ــان در نظر گرفت،  ویژه ى بیش ترى براى ایش
ــگاهى این  حتى مى توان دوران تحصیل دانش
ــر قابل  ــوان خدمت معتب ــز به عن ــراد را نی اف
احتساب در بازنشستگى و پایه ي حقوقى آنان 

به حساب آورد."  
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جان هیکس مى گوید: «همه چیزها به یکدیگر بسـتگى دارند.» اصل این سخن هم 
در این اسـت که اگر براى آینده برنامه اى داریم، باید گذشته و حال را نیز مورد نظر 
قـرار دهیم، زیرا با هم در ارتباط هسـتند. چند وقت دیگـر، باید پنجمین برنامه ى 
پنج سـاله ى کشور، به مجلس ارائه  شـود و در این میان، براى اولین بار، هر بخشى، 
عهده دار نوشـتن برنامه ى خود شده است. بخش دریایى کشور نیز، در همین راستا 
گام برداشته است. پرسش اساسى در این جا، این است که جایگاه حمل ونقل دریایى 
کشور در پنج سال آینده، مى بایست کجا باشد؟ پاسخ این پرسش را، باید در همان 

اصل اول جست وجو کرد.

بابک اخوت پور

فرصتى كه از دست رفت
جايگاه پنجم 

يادداشت

بخش ويژه

57شماره 30



نگاهی به کلیات برنامه
ــابقه ى برنامه ریزى در ایران، به سال 1327  س
ــا به اکنون، بیش  ــال ت باز مى گردد و از آن س
ــال تجربه ى برنامه ریزى در کارنامه ى  از 60 س
ــم مى خورد. اغلب  ــدارى ایران به چش دولت م
ــه، 3 عامل  ــاي صورت گرفت در برنامه ریزي ه
تضعیف کننده و نارسایى آور دیده مى شود: اول، 
پیچیدگى هاى برنامه ریزى، دوم، کمبود نیروى 
ــوم، عوامل نهادى  ــانى آموزش دیده و س انس
است. از سال گذشته تاکنون و براساس آن چه 
ــخیص مصلحت نظام، به عنوان  در مجمع تش
ــه ى پنجم به تصویب  ــت هاي کلی برنام سیاس
رسیده و از سوي مقام معظم رهبري به دولت 
ــت و همچنین بر مبناى کلیات  ابالغ شده اس
مصوب در دولت، می توان ادعا کرد که برنامه ى 
پنج سال آینده، با نگاهی به ضعف هاي گذشته 
ــم انداز افق 20 ساله ى کشور،  و مطابق با چش
ــت. از سوي دیگر، برنامه ى  در حال تدوین اس
پنجم توسعه، نخستین برنامه ى توسعه ى ملی 
ــود که به صورت غیرمتمرکز و  محسوب مى ش
توسط بخش ها و نهادهاي مجري، باید تهیه و 
تنظیم می شد که یکی از این بخش ها، مربوط 

به حوزه ى دریایی کشور است. 

مصوبات مجمع و ابالغیه ی رهبري 
تیر ماه سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت 
ــعه   ــه کار تدوین برنامه ى پنجم توس ــام، ب نظ
ــاس آن چه این مجمع  ــور پایان داد. براس کش
ــاند، برنامه ى  پنجم، دومین گام  به تصویب رس
ــم انداز بیست  ــند چش در راه تحقق اهداف س
ــت و در پایان آن باید نیمی  ساله ى کشور اس
از راه براي دست یابی به کشورى توسعه یافته، 
ــد. رویکرد اصلى این برنامه که  ــده باش طی ش
سیاسى  اجتماعى،  اقتصادى،  جهت گیرى هاى 
ــال 1389 تا 1393  ــور را از س و فرهنگى کش
خورشیدى شامل مى شود، "پیشرفت همراه با 

عدالت" است.
ــود که  ــته ب ــال گذش ــرانجام، در اواخر س س
ــعه، با  ــت هاى کلى برنامه ى پنجم توس سیاس
ــرفصل هاى امور فرهنگى–  45 بند و شامل س
ــن آورى– امور اجتماعى– امور  امور علمى و ف
ــى، دفاعى و امنیتى، از  اقتصادى و امور سیاس
سوي مقام معظم رهبري به دولت ابالغ شد. 
حضرت آیت ا... خامنه اي، در این ابالغیه تأکید 
ــتند: «انتظار دارم در دوره ى پنج ساله ى  داش
ــراى تدوین الگوى  ــى ب ــده، اقدامات اساس آین
ــالمى که رشد و بالندگى  توسعه ى ایرانى- اس
ــت یابى  ــدار حق و عدالت و دس ــان ها بر م انس
ــالمى و  ــه جامعه ایى متکى بر ارزش هاى اس ب
انقالبى و تحقق شاخص هاى عدالت اجتماعى 

ــت، توسط قواى سه  و اقتصادى در گرو آن اس
ــور صورت گیرد.» در واقع، ایشان در  گانه کش
ــالمی براي  ــه ى الگویی ایرانی- اس انتظار تهی
ــاله آتى  ــور در برنامه ى پنج س ــعه ى کش توس

هستند.
از مهم ترین نکاتی که در این ابالغیه، به صورتی 
ــتقیم به امور دریایى اشاره  مستقیم یا غیرمس
داشت، مى توان به ارتباط مؤثر بین دانشگاه ها 
و مراکز پژوهشى با صنعت و بخش هاى مربوط 
ــه ى جامع علمى  جامعه، تکمیل و اجراى نقش
کشور، تحقق سیاست هاى کلى اصل 44 قانون 
ــى و الزامات مربوط به هر یک از بندهاي  اساس
آن، توجه به ارزش اقتصادى، امنیتى، سیاسى 
ــت محیطى آب با تسریع در استحصال،  و زیس
ــدارى و مصرف آن و مهار آب هاى  عرضه، نگه
ــتفاده از  ــور با اولویت اس در حال خروج از کش
ــترك، گسترش فعالیت هاى  منابع آب هاى مش
ــواحل جنوبى  اقتصادى در مناطق مرزى و س
ــاى بازرگانى  ــتفاده از ظرفیت ه و جزایر با اس
خارجى کشور و در بخش امور سیاسى، دفاعى 
و امنیتى ابالغیه برنامه ى پنجم توسعه نیز، به 
ارتقاء نقش مدیریتى ایران در توزیع و ترانزیت 
ــاى صادراتى مورد  ــش فرصت ه ــرژى، افزای ان

تأکید، اشاره کرد.
ــال 1387،  ــع، یعنی در پایان س در این مقط
ــار، در  ــالف انتظ ــرد: برخ ــوان تأکید ک می ت
برنامه ى پنجم، به موضوع دریا محوري چندان 

توجه درخور اهمیتى نشده است. 

آن چه دولت به تصویب رساند
ــی پیش نویس (که  ــق آن چه تدوین نهای مطاب
ــت) الیحه ى  ــه از دیدگاه دولت نهایی اس البت
ــوي  ــعه لقب گرفته و از س برنامه ى پنجم توس

معاونت نظارت و راهبردي رییس جمهور اعالم 
ــت، رویکردهاى اصلى برنامه ى پنجم  شده اس
توسعه در بخش اقتصادى، افزایش نقش آفرینى 
بخش خصوصى در اقتصاد ملى، افزایش سهم 
ــد کل فعالیت هاى  ــه 25 درص بخش تعاون ب
ــى و  ــت هاى انگیزش اقتصادى و اجراى سیاس
ــت.  حمایتى دولت از بخش هاى غیردولتى اس
ــت  ــن مطابق این پیش نویس، قرار اس همچنی
ــاخص هاى کمى و کالن اقتصادى، در پایان  ش

برنامه ى پنجم، به این قرار باشد:
• ایجاد ساالنه به طور متوسط 990 هزار شغل 

جدید 
• کاهش نرخ بیکارى از 11 درصد به 7 درصد 
ــت یابى به متوسط نرخ رشد اقتصادى 8  • دس
درصد، در برنامه ى پنجم توسعه (در سال اول: 
نرخ رشد، 7 درصد و در سال پایانى برنامه، این 

نرخ به 25/9 درصد رسیده است) 
• رسیدن صادرات غیرنفتى کشور، در مجموع 

به 110 میلیارد دالر 
ــى دولت به  ــکاى بودجه ى عموم ــش ات • کاه

درآمدهاى نفتى، به سطح صفر درصد 
با نگاهی گذرا به متن نهایى الیحه ى برنامه ى 
پنجم، مشتمل بر 9 فصل؛ «فرهنگ اسالمى- 
ایرانى»، «علم و فن آورى»، «اجتماعى»، «نظام 
ــعه  ــادى»، «توس ــت»، «اقتص ادارى و مدیری
منطقه اى»، «امور دفاعى، سیاسى و امنیتى»، 
«امور حقوقى و قضایى» و «نظارت»، مشخص 
ــود که در دولت نیز، برخالف پیامی که  می ش
رییس جمهور به هفدهمین همایش ارگان هاي 
ــري از  ــاه داد، خب ــت م ــی در اردیبهش دریای

توسعه ى دریا محور نیست!
 

ارگان هاي دریایي، در کشاکش بي جهت
ــاي دریایی  ــزاري همایش ارگان ه ــد از برگ بع
ــى آن، در  ــه رییس جمهور ط ــار، ک در زیباکن
ــتار اتخاذ راهبرد کالن توسعه ى  پیامى خواس
ــعه  دریا محور براى تهیه ى برنامه ى پنجم توس
ــازمان بنادرودریانوردي، از تدوین  شده بود، س
طرح راهبردى توسعه ى دریا محور با مشارکت 
ــور خبر داد.  ــاى دریایى کش ــه ى ارگان ه کلی
ــان"، طرح  ــعید "ایزدی به گفته ى مهندس س
ــعه ى دریامحور، پس از تصویب، به همراه  توس
ــؤوالن  ــه ى همایش هفدهم، براى مس قطعنام
ارشد کشور ارسال مى شود تا در تهیه و تدوین 
ــعه ى کشور مورد استفاده  برنامه ى پنجم توس

قرار گیرد.
ــازمان  س ــابق  س ــل  مدیرعام ــن  همچنی
ــن  ــن چنی ــورد تدوی ــوردى، در م بنادرودریان
ــی اهداف و  ــاره به لزوم بررس برنامه ایى، با اش
ــا در صنعت دریانوردي،  میزان تحقق برنامه ه

ارگان هاي دریایي ایران، در واقع 
از آن چه نیاز جامع کشور به داشتن 

یک راهبرد، یک برنامه و یا یک 
سند جامع با نگاهي دریایي است، به 
درستي آگاه نیستند و نمي توانند به 

تدوین چنین برنامه اي بپردازند؛ زیرا 
مدت ها است که تنها با دادن بیانیه 
و قطعنامه هایي در پایان همایش ها، 

خود را مشغول داشته اند و درگیر 
سیاست گذاري جدي در این عرصه 

نشده اند.
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گفته بود: «شوراي هماهنگی نهادهاي دریایی 
ــون موضوعات،  ــب دبیرخانه ایی، هم اکن در قال
ــن صنعت را  ــداف مربوط به ای ــا و اه برنامه ه

دنبال می کند.»
از آن زمان تا به امروز، بیش از 7 ماه می گذرد 
اما آن چه از سوي دبیرخانه ى ارگان هاي دریایی 
کشور تدوین و به نهادهاي مسؤول ارائه شده، 
ــت. تا آن جا  چندان مورد توجه قرار نگرفته اس
ــس کمیته ى  ــت اهللا مهابادى"، ریی ــه "رحم ک
ــى و تولیدى  ــیون زیربنای ــل کمیس حمل ونق
ــخیص مصلحت نظام،  ــه ى مجمع تش دبیرخان
ــه ى حمل ونقل  ــات کمیت درباره ى نتایج جلس
ــخیص مصلحت نظام با دبیرخانه ى  مجمع تش
ــى  ــور که با هدف بررس ارگان هاى دریایى کش
ــد، گفت: "متن  ــند جامع دریایى برگزار ش س
ــه ى ارگان هاى  ــوى دبیرخان ــده از س ارائه ش
دریایى، بیش از آن که در فضاى یک سند ملى 
ــراى برنامه ى پنجم  ــد؛ در قالب احکامى ب باش

توسعه مى گنجید!" 
این گفته به این معنی است که برنامه ى تهیه و 
تدوین شده از سوي ارگان هاي دریایی، نه تنها 
ــد، بلکه  ــند نمی تواند جامع باش در حد یک س
ــز تنها به عنوان  ــعه نی در برنامه ى پنجم توس
احکامی می تواند مورد بررسی قرار گیرد!

ــان می دهد: ارگان هاي دریایی  اتفاق اخیر، نش

ــور به  ــران، در واقع از آن چه نیاز جامع کش ای
ــتن یک راهبرد، یک برنامه و یا یک سند  داش
ــت، به درستی آگاه  جامع با نگاهی دریایی اس
نیستند و نمی توانند به تدوین چنین برنامه اي 
ــه تنها با دادن  ــت ک بپردازند؛ زیرا مدت ها اس
بیانیه و قطعنامه هایی در پایان همایش ها، خود 
ــته اند و درگیر سیاست گذاري  را مشغول داش
ــده اند. به نظر می رسد  جدي در این عرصه نش
ــت گذار در حوزه ى  ــز و سیاس ــاد برنامه ری نه
دریایی، یعنی سازمان بنادرودریانوردى نیز در 
طول سال هاي اخیر، به تنهایی قادر به تهیه ى 
یک سند جامع که مورد قبول سیاست گذاران 

اصلی کشور باشد، نبوده است. 

چه باید کرد؟
ــدون در نظر  ــعه، ب تدوین برنامه ى پنجم توس
ــعه ى دریامحور، انجام شده  گرفتن راهبرد توس
و در حال نهایی شدن در دولت است. زمانی نیز 
براي تغییرات گسترده و تغییر نگاه برنامه ریزان 
ــم وجود ندارد. در  ــی در تدوین برنامه پنج اصل
ــرایط، چه باید کرد؟ آیا این که دکترین  این ش
«توسعه ى دریامحور»، در قالب مقاله هاى علمى 
ــازمان بنادرودریانوردى  ــط کارشناسان س توس
ــده و به مقام معظم رهبري ارائه شده  تدوین ش
است، می تواند در آینده  سهمی جدید و فصلی 

نو در بخش دریایی کشور ایجاد کند؟
ــی می توان  ــش را تنها زمان ــخ به این پرس پاس
ــی فعال تر  ــی، نقش ــاي دریای ــه ارگان ه داد: ک
ــازي کنند.  ــور ب ــاي اقتصادي کش در عرصه ه
ــور، باید دیدي واقعی از  ارگان هاي دریایی کش
سند چشم انداز 20 ساله ى کشور داشته باشند. 
باید بدانند که دیدگاه مقام معظم رهبري براي 
توسعه ى کشور، مبتنی بر تهیه ى الگویی ایرانی 
اسالمی است که اگر از هم اکنون متولیان بخش 
ــته  ــی در تهیه ى این الگو، همکاري نداش دریای
ــعه نیز  ــند، حتی در برنامه ى آینده ى توس باش
ــاس  ــدن برنامه ها براس نمی توان به اجرایی ش
ــعه ى دریامحور، امیدوار بود. در هر  راهبرد توس
صورت، عزم جدي و راسخ مسؤوالن دریایی در 
ــرایط فعلی، نیازى اساسی محسوب مى شود.  ش
ــی در توسعه ى کشور  براي تبیین اصول اساس
ــاس فعالیت هاي دریایی، متولیان امر باید  براس
برگزاري همایشی معتبر و با حضور برنامه ریزان 
ــور را مورد نظر قرار دهند. توسعه ى  اصلی کش
ــور بر محور دریا، به یک نگاه جامع و چند  کش
ــور،  بعدي نیاز دارد که امروزه فقدان آن در کش
ــه، جایگاه  ــود. کالم آخر این ک ــاس می ش احس
ــعه،  ــل دریایی در برنامه ى پنجم توس حمل ونق
ــد، اما چنین  ــت یک جایگاه ویژه باش می توانس

نشد. 
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استوار بر تعهد جمعى
تأكيد سه گانه در برنامه ى پنجم توسعه اقتصادى - اجتماعى

ماده ي 28، از قانون برنامه ى چهارم توسعه ي اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران، به موضوع اقتصاد حمل ونقل و بهره بردارى 
مناسـب از موقعیت سـرزمینى کشـور، ایمنى و سهولت حمل ونقل بار و مسافر اشـاره دارد. گزاره هاى ردیف "د"، طى شماره هاى 1 تا 4، معطوف 
به شـاخه ى حمل ونقل دریایى (بنادر و ناوگان، استانداردها، یکپارچه سازى مدیریت فرودگاه ها، بنادر و پایانه هاى زمینى و نگهدارى از زیربناها) 
اسـت. ماده ى 33 نیز، بر نوسـازى و روان سازى تجارى، افزایش سهم کشـور در تجارت بین الملل، توسعه ى صادرات کاالهاى غیرنفتى و... تأکید 
اجرایى نموده و ماده ى 34 هم، با رویکرد بنیادى بر تسـهیل تجارت و حمل ونقل، اسـتقرار صنایع دریایى، گسترش صنعت گردشگرى، کمک به 
بهره بردارى پایدار منابع شیالتى و... توصیه کرده است. همچنین ماده ى 75 این قانون (قانون برنامه ى چهارم)، با نگاه برنامه ریزى به آماده سازى 
عرصه هاى مختلف سـرزمین ایران براى پذیرش فعالیت هاى جدید و ایجاد فرصت هاى شـغلى متناسب با "قابلیت هر منطقه" از طریق "تکمیل، 

توسعه و تجهیز شبکه هاى زیربنایى"،- بند "د"، ماده ى 75- پرداخته است. 
چیدمان مهندسـى وار این مواد، سـه تأکید مفهومى را دربر دارد که عالوه بر نگاه قانون گذار در مجموعه نگرى (ویا مجموعه ایى دیدن) مسـایل 
توسعه، که به عنوان یک ضرورت محض در طرح ریزى هاى توسعه است، قابل تأمل و تحلیل هستند. قصد این مقاله، تحلیل سه تأکید مورد نظر، 

از منظر "جامعه شناسى اقتصاد توسعه" است و پیشنهاد آن است تا دقایق پژوهشى این مطلب، در برنامه ي پنجم، جارى و تنفیذ شود. 

حمید ودادى

تحليل
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تأکید مفهومی اول
در توسعه، عناصر توسعه آفرین، داراى "نظم" هستند. در نظم مورد نظر، 
ــفه ى آن نیز، برخاسته از این  ــاخص ها قابل محاسبه اند و فلس تمامى ش
ــت که هر آن چه قابل اندازه گیرى نباشد، قابل ارزیابى نیست  مفهوم اس
ــد، الجرم نمى توان بر آن، اعمال مدیریت  و آن چه که قابل ارزیابى نباش
ــر مدیریت به منظور  ــت. برنامه ي مدیریت در این زمینه، مبتنى ب داش
نظارت و هدایت فرایندها و منابع براى رسیدن به هدف هاى مورد انتظار 
است. بحث اصلى این است که مقدار، اندازه، حجم و سطح مورد انتظار 
(و یا به عبارتى هدف ها) به طور کامل، "مشخص" و "کّمى" و "روشن و 
شفاف" باشند. چرا که اگر جز این باشد، به صورت آشکار نمى دانیم که 

به چه سمت و سویى آرمانى در حال حرکت هستیم. 
ــراى فعالیت هاى  ــت که بگوید وقتى ب ــل اصلى این تأکید، آن اس تمای
ــویم. در واقع براى فعالیت، یک  ــادى "اندازه" و "رقم" قایل مى ش اقتص
ــت از مجموعه ایى  ــش به وجود آورده ایم. نقش در این جا، عبارت اس نق
ــرایط حال  ــرفت که تفاوت بین هر نقطه در ش خاص از واحدهاى پیش
ــعه ى  ــن مى کند. به عنوان نمونه، در بخش توس ــرایط قبل معی را با ش
ــاخت هاى حمل ونقلی، افزایش مشخص تعداد اسکله ها، حکایت از  زیرس
ــوان یک "عدد کمى"، به  ــى  دارد که وجود آن، به عن یک نظم مهندس
ــکله هاى ما افزوده شده است. جنبه ى  ما مى گوید که چه تعدادى بر اس
ــخص بودن  ــت که به دلیل مش مثبت این تأکید، بُعد فعال گرایى آن اس
ــبى را بین عوامل  ــدف و قابلیت اندازه گیرى آن، ارتباط منطقى مناس ه

توسعه زا به وجود مى آورد و به رفتارها، جهت مى دهد. 

تأکید مفهومی دوم 
ــعه آفرین، "هم افزا" هستند. هم افزایى، به مفهوم  در توسعه، عناصر توس
ــت که هر فرایند از فرایندهاى توسعه، جداى از فرایندهاى قبلى  آن اس
نباشد و به ظرفیت و توان فرایندهاى قبلى نیز اضافه کند. یا به عبارتى، 
ــدى، مرحله ى قبلى را تکمیل، افزایش و افزوده دارد. تعهد  مرحله ى بع
ــده بین مراحل  ــاس تعلق تعریف ش ــته از این تأکید، نوعى احس برخاس
ــت. چرا که اگر جز این باشد، بین فرایندهاى توسعه، ارتباط  توسعه اس
ــاز و  ــى به وجود نمى آید و هر فرایند، جداى از باقى فرایندها، س منطق
ــنیدن یک آهنگ موزون  آهنگ خود را مى نوازد که در نهایت، باعث ش
ــت. این  ــعه اس ــد. "هم افزا"یى، جزو ویژگى هاى مراحل توس نخواهد ش
ــد هم گرایى قرار  ــعه، در یک پیون ــت کمک مى کند تا مراحل توس صف
ــت که مى تواند بر  ــد. حاصل این هم گرایى، ایجاد ارزش افزوده اس گیرن

اقتصادى بودن فعالیت ها بیفزاید. 
ــاورزى،  ــع تبدیلى براى فرآورده هاى کش ــال، ایجاد صنای ــه عنوان مث ب
ــا ایجاد صنایع  ــت و ی ــاورزى اس یک ارزش افزوده براى محصوالت کش
ــوب مى شود.  ــته بندى براى تولیدات باغى، یک ارزش افزوده محس بس
ــاخت هاى ضرورى براى  ــاى دریایى و بندرى، ایجاد زیرس در فعالیت ه
ــت. در  ــل ریلى، یک ارزش افزوده براى حمل ونقل دریایى اس حمل ونق
این زمینه، مصداق هاى بسیارى را مى توان نمونه و مثال آورد. اما آن چه 
ــجام منطقى  ــن هم افزایى وجود دارد، تأکید بر اصل انس ــه در ذات ای ک
ــت. در این اصل (اصل انسجام منطقى)، فرایندى  بین عوامل توسعه زاس
ــد مورد توجه قرار مى گیرد و  ــعه باش که حاوى فن آورى باال در امر توس
فقط بر روند رشد محدود در یک بخش، اکتفا نمى شود. به عنوان مثال، 
چنانچه در برنامه ى توسعه، فقط به مسایل درون مجموعه ایى فعالیت هاى 
ــاخت اسکله، توسعه ى انبارها، زیربخش صنایع  دریایى و بندرى مثل س
ــا و تکنولوژى تخلیه و  ــى، افزایش محوطه هاى باراندازى و انباره دریای
ــعه در زیربخش حمل ونقل دریایى را فقط  بارگیرى بپردازیم و امر توس
محدود به آن ها ببینیم، باید اذعان کرد که در مرتبه ى اول، امر توسعه، 

ــت و ما فقط بهره مند از معیارهاى "رشد"، در موضوع  ــده اس تأمین نش
فعالیت هاى دریایى و بندرى شده ایم و در مرتبه ى دوم، به لحاظ فقدان 
هم افزایى، ارزش افزوده ویژه ایى را براى تکمیل دست آوردهاى برخوردار 
از رشد موضعى در فعالیت هاى بندرى و دریایى، صاحب نشده ایم. 

ــود که حمل ونقل ریلى،  ــزوده ى مورد نظر، زمانى محقق مى ش ارزش اف
جاده اى و هوایى از یک سو، قواعد و مقررات و تشریفات اجرایى گمرکى 
ــرایط  ــى، بیمه اى و پولى و مالى، ش ــتم بانک ــراى ترخیص کاال، سیس ب
ــایر مکمل ها، از سوى دیگر، هم پاى حمل ونقل دریایى  ترانزیت کاال و س
ــد" هاى موضعى در موارد فوق (و یا موارد دیگرى  ــد یابند. "رش نیز رش
ــهرهاى بندرى،  ــعه ى ش ــته از قلم افتاده اند، مثل توس ــه در این نوش ک
ــد معیارهاى حمل ونقل  ایجاد امکانات خدمات عمومى و...)، در کنار رش
دریایى، در مجموع و طى یک فرایند "هم افزا"، به موضوع توسعه، "جان 

و مایه" مى دهند. 
نظم و هم افزایى مورد نظر که طى دو تأکید فوق به آ ن ها توجه شد، بر 
اصل سازگارى مبتنى هستند و نظم و هم افزایى مورد توجه این نگارنده، 
ــت که در چارچوب  ــعه اس عبارت از یک نظم و هم افزایى اقتصادى توس
یک "برنامه ى توسعه" بایستى لحاظ و دیده شود. این نظم و هم افزایى، 
ــز از تفکر و اقدام هاى جزیره ایى  ــب ثبات رفتارهاى اجرایى و پرهی موج
ــى از برنامه ى توسعه است که آن،  ــود. "پیش بینى پذیرى"، بخش مى ش
ــت. پیش بینى پذیرى، عبارت است از  متکى بر اصل نظم و هم افزایى اس

آن است که بگوییم: 
ــد یابد، باید نیاز خود  - اگر حمل بار دریایى در بخش واردات، 10٪ رش
ــکله ها، ظرفیت حمل کاال،  را به انبار، ظرفیت ترخیص کاال، ظرفیت اس
به پسکرانه و تا بازار هدف پیش بینى کرد، به عبارت دیگر باید نیازهاى 
خود را با ابعاد نیازهاى پیش روى منطبق کرد. در این چارچوب، موضوع 
ــن، خصلت بنیادى مفهوم نظم  ــت و ای اگر- لذا باید، یک امر قطعى اس
ــک ارتباط دوطرفه و معادله ى ریاضى  ــت. موضوع فوق ی و هم افزایى اس

است که ترسیم آن، به شکل زیر صورت مى گیرد. 
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ي  هاي دریایی و بندري مثل ساخت اسکله، توسعه لیتفعا یای مجموعه ي توسعه، فقط به مسایل درون عنوان مثال، چنانچه در برنامه

هاي باراندازي و انبارها و تکنولوژي تخلیه و بارگیري بپردازیم و امر توسعه در زیربخش  صنایع دریایی، افزایش محوطهانبارها، زیربخش 

مند از  و ما فقط بهره است تأمین نشده ،توسعهي اول، امر  ها ببینیم، باید اذعان کرد که در مرتبه ونقل دریایی را فقط محدود به آن حمل

ی را یا افزایی، ارزش افزوده ویژه ي دوم، به لحاظ فقدان هم ایم و در مرتبه هاي دریایی و بندري شده در موضوع فعالیت ،"رشد"معیارهاي 

  . مای نشده ، صاحبهاي بندري و دریایی آوردهاي برخوردار از رشد موضعی در فعالیت دست تکمیل براي

اي و هوایی از یک سو، قواعد و مقررات و تشریفات اجرایی  ونقل ریلی، جاده شود که حمل زمانی محقق میي مورد نظر،  ارزش افزوده

ونقل  پاي حمل ها، از سوي دیگر، هم اي و پولی و مالی، شرایط ترانزیت کاال و سایر مکمل گمرکی براي ترخیص کاال، سیستم بانکی، بیمه

ي شهرهاي  مثل توسعه ،اند و یا موارد دیگري که در این نوشته از قلم افتاده(هاي موضعی در موارد فوق  "رشد". رشد یابنددریایی نیز 

به موضوع  ،"افزا هم"دریایی، در مجموع و طی یک فرایند ونقل  ، در کنار رشد معیارهاي حمل...)بندري، ایجاد امکانات خدمات عمومی و

  . دهند می "جان و مایه"توسعه، 

افزایی مورد توجه این  ها توجه شد، بر اصل سازگاري مبتنی هستند و نظم و هم ن افزایی مورد نظر که طی دو تأکید فوق به آ نظم و هم

این نظم . لحاظ و دیده شود بایستی "ي توسعه برنامه"افزایی اقتصادي توسعه است که در چارچوب یک  نظم و همنگارنده، عبارت از یک 

، بخشی از "پذیري بینی پیش". شود می یای جزیره - یای هاي جزیره فزایی، موجب ثبات رفتارهاي اجرایی و پرهیز از تفکر و اقداما و هم

  : عبارت است از آن است که بگوییم ،پذیري بینی پیش. افزایی است متکی بر اصل نظم و هم ،ي توسعه است که آن برنامه

ها، ظرفیت حمل  نیاز خود را به انبار، ظرفیت ترخیص کاال، ظرفیت اسکلهرشد یابد، باید  10 ،تاگر حمل بار دریایی در بخش واردا -

در این . روي منطبق کرد بینی کرد، به عبارت دیگر باید نیازهاي خود را با ابعاد نیازهاي پیش پیش تا بازار هدف و به پسکرانه ،کاال

موضوع فوق یک ارتباط دوطرفه . افزایی است خصلت بنیادي مفهوم نظم و هم ،و اینلذا باید، یک امر قطعی است  - چارچوب، موضوع اگر

  . گیرد به شکل زیر صورت می ،ي ریاضی است که ترسیم آن و معادله

  

  

ن گذاري در فال افزایی مناسب برخوردار باشد، احتمال این رخداد که چرا سرمایه ي توسعه از یک نظم و هم با این حساب، هرگاه، برنامه

  . یابد به شدت کاهش می ،زیربخش، به آن انتظار اصلی پاسخ نداده است

  

 

ــعه از یک نظم و هم افزایى مناسب  ــاب، هرگاه، برنامه ي توس با این حس
ــرمایه گذارى در فالن  ــن رخداد که چرا س ــد، احتمال ای برخوردار باش
ــدت کاهش  ــت، به ش ــخ نداده اس ــه آن انتظار اصلى پاس ــش، ب زیربخ

مى یابد. 

تأکید مفهومی سوم 
در توسعه، عناصر توسعه آفرین "پیوسته به هم" هستند. پرسشى که در 
ــت که چه نوع "پیوستگى" و با چه نوع  ــود، این اس این جا مطرح مى ش
ــى بین "هم افزایى" و  ــت؟ و دوم آن که، چه تفاوت "کیفیتى" مطلوب اس
"پیوستگى" وجود دارد که به هر یک از این دو تأکید، جنبه ى استقالل 
ــد که گفته شود: چه  ــاید مناسب تر باش ــش اول، ش مى دهد. براى پرس
ــاز توسعه باشد. نگاه به موضوع به ویژه  نوع پیوستگى مى تواند زمینه س
ــت.  از منظر امور دریایى و بندرى، حائز ارتباط معنادار با این تأکید اس
ــگاه تعمیم و عمومیت یافته  ــتگى مورد نظر، متضمن وجود یک ن پیوس
ــت که بر  ــاخت کلى جامعه اس ــعه آفرین در بافت و س بین عناصر توس
مبناى آن نگاه کلى، به زیربخش هاى موضوعى و از آن  جمله به موضوع 
حمل ونقل و در یک زیرمجمو عه  ى دیگر، به موضوع حمل ونقل دریایى، 
ــأله ى "عمومى و تعمیم یافتگى" را طى  ــود. به عبارتى، اگر مس توجه ش
یک نمودار مفهومى مشخص کنیم، به طور قطع، ایده ى مورد انتظار، به 

شکل عینى ترى بیان مى  شود.  

بخش ويژه
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و با چه  "پیوستگی"این است که چه نوع  ،شود جا مطرح می پرسشی که در این. هستند "پیوسته به هم"آفرین  در توسعه، عناصر توسعه

ي  جنبه ،وجود دارد که به هر یک از این دو تأکید "پیوستگی"و  "افزایی هم"چه تفاوتی بین  ،که و دوم آن ؟مطلوب است "کیفیتی"نوع 

نگاه به موضوع . ساز توسعه باشد تواند زمینه چه نوع پیوستگی می :تر باشد که گفته شود براي پرسش اول، شاید مناسب .دهد استقالل می

وجود یک نگاه تعمیم و متضمن پیوستگی مورد نظر، . حائز ارتباط معنادار با این تأکید است ،به ویژه از منظر امور دریایی و بندري

  هاي موضوعی و از آن به زیربخش ،آفرین در بافت و ساخت کلی جامعه است که بر مبناي آن نگاه کلی عمومیت یافته بین عناصر توسعه

عمومی و "ي  به عبارتی، اگر مسأله. ونقل دریایی، توجه شود موضوع حمل ي دیگر، به  عه ونقل و در یک زیرمجمو جمله به موضوع حمل

   . شود  تري بیان می ي مورد انتظار، به شکل عینی را طی یک نمودار مفهومی مشخص کنیم، به طور قطع، ایده "تعمیم یافتگی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

پیوستگی . عمومیت یافته در پیوستگی مورد انتظار است ي آن نگاه کننده و بیان  کننده ، مشخصشود میارتباط معناداري که مالحظه 

ونقل دریایی، ضمن  ي حمل ي توسعه با برنامه) 1404انداز افق  سند چشم(انداز توسعه  وجود یک ارتباط منطقی بین چشم ،مورد انتظار

ي  ، توسعه)روي داریم که اینک پیش(ي پنجم توسعه  هاي توسعه، اهداف و راهبردهاي برنامه آور با برنامه وجود یک ارتباط پیوستگی

  . ونقلی است ها و پس از آن با نظام حمل هاي جامع ملی در تمامی زمینه زیرساخت

آوري و علمی و دانشی و عامل  هایی چون، عامل فرهنگی، عامل اجتماعی، عامل اقتصادي، عامل صنعت، فن وجود عامل ،در این پیوستگی

پذیرش و همچنین  به منظوراندیشی فرهنگی  گیري یک جمع با هدف شکل :فرهنگیعامل . است، شرط قطعی مدیریت، نظارت و پایش

  

   

 

     1404 

   

   

       

     

      

ــخص کننده  و بیان کننده ي  ــود، مش ارتباط معنادارى که مالحظه مى ش
ــتگى مورد انتظار است. پیوستگى مورد  آن نگاه عمومیت یافته در پیوس
انتظار، وجود یک ارتباط منطقى بین چشم انداز توسعه (سند چشم انداز 
ــعه ى حمل ونقل دریایى، ضمن وجود یک  ــق 1404) با برنامه ى توس اف
ــتگى آور با برنامه هاى توسعه، اهداف و راهبردهاى برنامه ى  ارتباط پیوس
پنجم توسعه (که اینک پیش روى داریم)، توسعه ى زیرساخت هاى جامع 

ملى در تمامى زمینه ها و پس از آن با نظام حمل ونقلى است. 
ــى، عامل  ــون، عامل فرهنگ ــود عامل هایى چ ــتگى، وج ــن پیوس در ای
ــى و  ــى، عامل اقتصادى، عامل صنعت، فن آورى و علمى و دانش اجتماع

عامل مدیریت، نظارت و پایش، شرط قطعى است. 
ــى فرهنگى به  ــکل گیرى یک جمع اندیش عامـل فرهنگى: با هدف ش
ــعه و انجام اقدام هاى  ــن ترویج فرهنگ توس ــور پذیرش و همچنی منظ
ــاز توسعه که مناسبات  فرهنگى به عنوان مجموعه  اقدام هاى فرهنگ س
ــعه را در کنار مناسبات اقتصادى برقرار  فرهنگى مورد نیاز برنامه ى توس
سازد و به عبارتى بر زمینه هاى فرهنگى توسعه نیز دقت و توجه کند. 
عامل اجتماعى: به این لحاظ که برنامه هاى توسعه، باعث آسیب دیدگى 
ــبات رفتارى و رفتار اجتماعى در جامعه نشود. به موضوع "عدالت  مناس
ــازى مفاهیم مرتبط با  ــى" توجه و راه کارهایى نیز براى عینى س اجتماع
ــه موضوع هاى مرتبط با اخالق  ــوند. ب عدالت اجتماعى دیده و لحاظ ش
ــود و امر توسعه، با امر اخالق و  ــه ش و معنویت اجتماعى، تفکر و اندیش

معنویت، در تضاد با یکدیگر واقع نشوند و با پیش بینى، 
بر عارضه ها غالب آید. 

عامل اقتصادى: بر تسهیم متعادل و بر ایجاد هم سنگى 
ــى و اجتماعى تأکید دارد.  ــن حوزه هاى جمعیت الزم بی
ــامل  ــعه، فقط ش ــد، جریان توس موضوعى که مى کوش
ــود و در یک مفهوم  ــى خاصى نش ــاى جغرافیای حوزه ه

کلى، باعث شکاف اقتصادى نگردد. 
ــود مجموعه ایى دیدن  ــهیم متعادل، حکایت از وج تس
ــدف که برنامه هاى  ــت با این ه حوزه هاى اجتماعى اس

توسعه، ویژگى "فراگیرى" خود را حفظ کند. 
ــى، بر ضرورت  عامل صنعت: فن آورى و علمى و دانش
ــعه  ــایل توس ــه ورزانه و علمى به مس نگاه جامع  اندیش
استوار است. بر این اساس، نسبت به موضوع هایى چون 
ــعه، آموزش  ــد هم پاى صنعت با اهداف کیفى توس رش
منابع انسانى و تحقیق و پژوهش در همین بخش توجه 

مى شود. 
ــش، به موضوع مدیریت  عامـل مدیریت: نظارت و پای
ــراى اجرا، مدیریت بر عملکردها و مدیریت براى ارزیابى مى پردازد. در  ب
ــتوار بر تشکیل یک نظام  این فرایند و تمامى فرایندهاى قبلى، هدف اس
توسعه ایى نهادینه شده است؛ به نحوى که اکثریت قابل توجه واحدهاى 
ــترك" ببیند و  ــوب یک "رفتار مش ــى را در چارچ ــادى و اجتماع اقتص

رابطه ى آن ها را با برنامه ى توسعه در قالب چشم انداز، بشناسد. 
ــتگى  ــورد نظر و یا به عبارتى پیوس ــتگى م ــود که پیوس مالحظه مى ش
ــته بین تمامى  مطلوب مورد نظر، تالش براى ایجاد یک زنجیره ى پیوس
عوامل و اجزاى توسعه است. به نحوى که تمامى عناصر را در یک نظام 
ارگانیک تعریف کند. پرسش دوم آن بود که چه تفاوتى بین هم افزایى و 
ــتگى وجود دارد؟ به نظر مى رسد با توجه به شرحى که بر پرسش  پیوس
ــده باشد. لیکن به  ــد، تفاوت مورد نظر، تا حدودى بیان ش اول آورده ش
ــه هم افزایى، محدود به  ــوان مطرح کرد ک ــاظ تکمیل موضوع، مى ت لح
ــى "ارزش افزوده هاى" اقتصادى  ــاى "اقتصادى" و یا به عبارت موضوع ه
ــتگى"، گام نهادن در یک صفت عام و تعمیم  ــت. اما موضوع "پیوس اس
یافته است که به ماهیت و نوع تمایالت هنجارى شده ى نظام فرهنگى، 

اجتماعى، اقتصادى و شخصیتى بستگى دارد. 

برنامه ی توسعه و حمل ونقل دریایی
مجموعه ایى دیدن مسایل فوق در صنعت حمل ونقل دریایى و یا به طور 
کلى فعالیت هاى دریایى و بندرى، تأکید بر این مفهوم است که صنعت 
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ــت که صنایع  ــل دریایى، مجموعه ایى از حوزه هاى مختلف اس حمل ونق
ــرزمین اصلى، صنعت کشتى سازى، آموزش و  ــاحل، پسکرانه و س فراس
ــرمایه، تکنولوژى و  ــانى درگیر با موضوع و بحث "س پرورش منابع انس
ــه عامل اولیه ى تولید، همچنین زیرساخت هاى  مدیریت" را به عنوان س
ــه مانند دیگر  ــى فعالیت، ب ــایر زمینه هاى اساس ــى مرتبط در س صنعت
ــى)، گمرکى و بیمه اى و...  ــته هاى حمل ونقلى (ریلى، جاده اى، هوای رش
ــود. در حال حاضر و به پشتوانه ى اقدام هاى رشدآفرین،  را شامل مى ش
در مباحثى هم چون "فراساحل"، "تجهیز بنادر" و "شناورهاى کوچک"، 
ــبى را مى توانیم شاهد باشیم، اما انتظار روشن توسعه، بر  وضعیت مناس
ــه تأکید مفهومى  ــته از س جنبه هاى دیگرى تأکید دارد که باید، برخاس

مورد نظر، طرح ریزى و اجرایى شوند. 
مسایلى چون: 

- همپایى نظام حمل ونقل چند وجهى در ریل، جاده و هوا با حمل ونقل 
دریایى. 

- همپایى نظام صنعتى کشور با صنایع دریایى.
- همپایى نظام آموزشى با آموزش هاى دریایى.

ــت فعالیت هاى  ــرك، بیمه با ماهی ــام پولى، مالى، گم ــى نظ - هماهنگ
دریایى و بندرى.

ــت هاى پولى و مالى با  ــى نظام نقدینگى در زیربخش سیاس - هماهنگ
جریان گردش پول در سیستم جامع حمل ونقل دریایى.

- هماهنگى اجرایى براى حمایت و پشتیبانى از صنایع دریایى، به مانند 
حمایت هاى معمول شده از صنایع فراساحل.

ــتگى" و  ــته از اصل "پیوس ــى و ایجاد وحدت  رویه ى برخاس - هماهنگ
ــت از صنایع  ــعه  و حمای ــازى قانون توس ــراى جارى س ــى"، ب "هم افزای

دریایى.  
- ایجاد یک فضاى تعریف شده ي منظم براساس "تأکید نظم" در عناصر 
توسعه آفرین، بین مراکز تحقیقاتى دریایى با صنایع دریایى، حمل ونقل 

دریایى و به طور کلى نظام جمع حمل ونقل. 

ــوع ثبات  ــرورت توجه به موض ــتگى"، ض ــه "تأکید پیوس ــا توجه ب - ب
رویکردهاى مدیریتى در بخش صنایع دریایى. 

ــه به موضوع  ــرورت اعمال توج ــد هم افزایى"، ض ــه "تأکی ــا توجه ب - ب
ــانى  آموزش صنایع دریایى، دریانورد و پرورش آن ها و تأمین منابع انس

متخصص.
ــتگى"، ضرورت توجه به مبانى مالى و پولى و  - با توجه به "تأکید پیوس
ــت در راهبردهاى اجرایى  از آن جمله ایجاد بانک تخصصى که امید اس

برنامه ى پنجم توسعه دیده شود. 
ــت  - با توجه به اصل نظم و هم افزایى، برنامه ریزى براى خروج از بن بس

توان فنى و توان مهندسى محدود فعلى.
ــاد هماهنگى بین بیمه،  ــتگى"، ضرورت ایج ــا توجه به اصل "پیوس - ب
گمرك و ماهیت حمل ونقل دریایى و فعالیت هاى بندرى و دریایى. 

نتیجه آن که:
ــور در حمل ونقل دریایى با سطح  ایجاد همپایى بین قدمت تاریخى کش
ــن تمامى عوامل مرتبط  ــر، همچنین ایجاد همپایى بی ــورد نیاز معاص م
ــایر عوامل  ــوع حمل ونقل و با تأکید بر حمل ونقل دریایى، با س ــا موض ب
جانبى و پیرامونى، نیاز به ساخت موتور محرکه ایى احساس مى شود که 
انرژى و قدرت خود را حاصل از همکارى و هماهنگى همه ى دستگاه ها، 
ــازمان ها، رویه ها و روش هاى وابسته به موضوع فعالیت هاى دریایى و  س
ــعه،  ــدرى و فعالیت هاى هم عرض تأمین مى کند. برنامه ى پنجم توس بن
ــت. در تدوین آن، نیازمند ایجاد یک نظم منطقى  ــتر این تحرك اس بس
ــتیم. در پرتو این نظم،  باید به دو تأکید دیگر،  ــعه زا هس بین عناصر توس
ــعه، بر  ــتگى" نیز دقت کرد. برنامه ى توس ــى" و "پیوس ــى "هم افزای یعن
فلسفه ى ایجاد یک تعهد جمعى که قانون را ناظر بر آن مى گیرد، استوار 
ــفه ایى که اجزاى نظرى آن را، نظم، هم افزایى و پیوستگى  ــت. فلس اس

تشکیل مى دهند. 

بخش ويژه
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بخشنامه
جناب آقای طباطبایی

دبیر محترم انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
موضوع: گشایش اعتبار اسنادی جهت واردات کاال به سرزمین اصلی از طریق گمرکات فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بندری

با سالم و احترام؛ 
ــالمى ایران به بانک هاى عامل پیرامون گشایش اعتبار اسنادى  ــال بخشنامه شماره 88/175110 مورخ 88/8/19 بانک مرکزى جمهورى اس ــت ضمن ارس بپیوس
ــاره در پیوست نامه  ــرزمین اصلى از طریق گمرکات فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادى بندرى مورد اش ــنادى جهت واردات کاال به س ــفارش براى اس و ثبت س
بانک مرکزى ، به آگاهى میرساند در خصوص کاالهائیکه به مقصد سرزمین اصلى از طریق مناطق ویژه اقتصادى بندر شهیدرجایى، بوشهر و امیرآباد با استفاده 
ــهیدرجایى، بوشهر، امیرآباد و یا سایر گمرکات جمهورى اسالمى ایران  ــنادى به این بنادر حمل مى شوند، ضرورى است نام گمرکات ش ــهیالت اعتبارات اس از تس
بعنوان مقصد نهایى (Final Destination) در اسناد حمل و اوراق ثبت سفارش اعتبارات و بروات اسنادى قید گردد و از درج عبارت منطقه ویژه اقتصادى بندر 

شهیدرجایى، بوشهر و امیرآباد بعنوان مقصد نهایى در اسناد حمل اعتبارات مذکور ممانعت به عمل آید. 
خواهشمند است با توجه به اهمیت موضوع و بمنظور جلوگیرى از هرگونه مغایرت اسنادى و خلل در ترخیص کاال ترتیبى اتخاذ گردد مراتب به نحو مقتضى به 

کلیه شرکتها و خطوط کشتیرانى مربوطه اعالم تا نسبت به رعایت مفاد آن مبادرت نمایند.
رمضانعلى محمودى، مدیرکل امور مناطق، بازاریابى و سرمایه گذارى سازمان بنادر و دریانوردى

بخشنامه
قانون مالیات بر ارزش افزوده

مخاطبین: رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران، مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران، 
مدیرکل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ، مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

موضوع: چگونگی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه در رابطه با مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

نظر به این که چگونگى اجراى قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجارى- صنعتى و ویژه اقتصادى موجب بروز سؤاالتى براى ادارات امور مالیاتى 
و مؤدیان گرامى گردیده، لذا به منظور ایجاد رویه واحد، اجراى صحیح مقررات و به استناد مفاد مواد (6)، (7)، (13) و (52) قانون مذکور مقرر مى دارد:

ــده،  ــخاص و فعاالن اقتصادى مقیم در مناطق آزاد تجارى- صنعتى و ویژه اقتصادى، در داخل محدوده مناطق یاد ش 1. مبادالت کاالها و خدمات فى مابین اش
مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نمى باشد.  

2. صادرات کاالها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنین واردات کاال و خدمات از خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض 
موضوع قانون نمى باشد. 

3. واردات کاال و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکى کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض مى باشد. 
ــمى،  ــور از طریق مبادى خروجى رس ــتناد مفاد ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کاالها و خدمات صرفاً به خارج از کش ــت به اس ــایان ذکر اس ش
ــده بابت آن ها با ارائه برگه خروجى صادره توسط گمرك (در مورد کاال) و اسناد  ــد و مالیات هاى پرداخت ش ــمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمى باش مش

و مدارك مثبته، مسترد مى گردد. 
على اکبر عرب مازار، رئیس کل سازمان امور مالیاتى کشور (وزارت امور اقتصادى و دارایى) 

بخشنامه
بانک ملى ایران (اداره خارجه) بانک سـپه (اداره عملیات ارزى و روابط بین الملل) بانک تجارت(اداره امور شـبکه و گسـترش فعالیت هاى ارزى) 
بانک ملت (اداره کل عملیات ارزى) بانک صادرات ایران(اداره کل ارز) بانک کشاورزى(اداره بین الملل) بانک رفاه کارگران(اداره بین الملل) بانک 
صنعت و معدن (اداره بین الملل) بانک توسـعه صادرات ایران(اداره بین الملل) بانک مسکن(اداره بین الملل) بانک کارآفرین(اداره امور بین الملل) 
بانـک پارسـیان(اداره بین الملل) بانک اقتصاد نویـن(اداره بین الملل) بانک سـامان(مدیریت امور بانکدارى بین الملل) بانک پاسـارگاد(مدیریت 

عملیات ارزى) بانک سرمایه (مدیریت امور بین الملل) پست بانک(مدیریت امور بین الملل) بانک سینا (اداره عملیات ارزى)
با سالم،

احتراماً، پیرو نامه هاى عمومى شماره 12/سا/4906 و 6603 به ترتیب مورخ 1386/7/30 و 1386/10/5 و به منظور رفع مشکالت مربوط به ورود کاال به سرزمین 
اصلى از طریق مناطق ویژه اقتصادى بنادر شهید رجایى، امیرآباد و بوشهر (موضوع نامه مورخ 1387/6/1 سازمان بنادرودریانوردى- تصویر پیوست- 1) به اطالع 
ــرزمین اصلى از طریق گمرکات فعال در مناطق فوق الذکر که مبادرت  ــفارش برات اسنادى جهت واردات کاال به س ــایش اعتبار اسنادى و ثبت س ــاند گش مى رس
ــت- 2) با درج  ــماره 73/320/113/262716 مورخ 1386/9/28 گمرك ایران و ضمائم آن- تصویر پیوس به صدور پروانه ترخیص قطعى کاال مى نمایند (نامه ش
گمرکات شهید رجایى، امیرآباد، بوشهر و یا سایر گمرکات جمهورى اسالمى ایران به عنوان مقصد نهایى در اسناد حمل و اوراق ثبت سفارش اعتبارات و بروات 

اسنادى با رعایت سایر مقررات ارزى بالمانع است. 
خواهشمند است مراتب را به شعب ارزى ذى ربط ابالغ و بر حسن اجراى آن نظارت فرمایند.

اداره سیاست ها و مقررات ارزى، بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران 
علیرضا زندیه، سید محمدابراهیم میرسعید قاضى

بخشنامه
قانون مالیات بر ارزش افزوده

مخاطبین: رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران، مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران، 
مدیرکل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ، مدیران کل محترم امور مالیاتی استان

بخشنامه
ات ارزى و روابط بیات ارزى و روابط بیات ارزى و روابط ب ی سـپه (اداره عملی سـپه (اداره عمل کران (اداره خارجه) بانکران (اداره خارجه) بانک ران (اداره خارجه) بانیران (اداره خارجه) بانی کبانکبانک ملى ا
ران(اداره کل ارز) بانیران(اداره کل ارز) بانیران(اداره کل ارز) بان کات ارزى) بانکات ارزى) بانک صادرات ا ات ارزى) بانیات ارزى) بانی ی ملت (اداره کل عملی ملت (اداره کل عمل کبانکبانک

کالملل) بانکالملل) بانک توسـعه صادرات ا نینین یصنعت و معدن (اداره بیصنعت و معدن (اداره ب
ـن(اداره بیـن(اداره بیـن(اداره ب کالملل) بانکالملل) بانک اقتصاد نو نینین یان(اداره بیان(اداره ب ان(اداره بیان(اداره بی ی پارسـی پارسـ کبانـکبانـک

نینینالملل) پست بان یت امور بیت امور ب ت امور بیت امور بی ریریر ه (مدیه (مدیه (مد کات ارزى) بانکات ارزى) بانک سرما ات ارزى) بانیات ارزى) بانی یعملیعمل
با سالم،

رو نامهیرو نامهیرو نامههاى عمومى شماره 12/سا/4906 و 6603 ی، پی، پ احتراماً
ى، امیى، امیى، ام د رجاید رجاید رجا یژه اقتصادى بنادر شهیژه اقتصادى بنادر شه ژه اقتصادى بنادر شهیژه اقتصادى بنادر شهی ق مناطق ویق مناطق ویق مناطق و اصلى از طر

فارش برات اسنادى جهت واردات ــفارش برات اسنادى جهت واردات ــفارش برات اسنادى جهت واردات  ــش اعتبار اسنادى و ثبت س ــش اعتبار اسنادى و ثبت س ش اعتبار اسنادى و ثبت سیش اعتبار اسنادى و ثبت سی اــاــا ــاند گش ــاند گش اند گشــاند گشــ ــرس ــرس مى
ند (نامه شیند (نامه شیند (نامه ش اال مىکاال مىکاال مىنما کص قطعى کص قطعى  ص قطعى یص قطعى ی یبه صدور پروانه ترخیبه صدور پروانه ترخ
ر گمریر گمریر گمر ا سایا سایا سا رآباد، بوشهر و یرآباد، بوشهر و یرآباد، بوشهر و  یى، امیى، ام ى، امیى، امی د رجاید رجاید رجا یات شهیات شه ات شهکات شهک گمر
ر مقررات ارزى بالمانع است. یر مقررات ارزى بالمانع است. یر مقررات ارزى بالمانع است.  ت سایت سایت سا اسنادى با رعا

خواهشمند است مراتب را به شعب ارزى ذىربط ابالغ و بر حسن اجراى آن نظارت فرما
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على رغـم افزایش ظرفیت کانتینـرى بنادر 
کشـور اما همچنان بخشى از این ظرفیت به 
دلیل پایین بودن حجم عملیات بندرى خالى 

و بدون استفاده است.
سید عطاءاله صدر مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردى 
ــخ به این سؤال که چرا  در گفت وگو با مانا، در پاس
ــق با اهداف  ــور مطاب ظرفیت کانتینرى بنادر کش
ــعه که باید به 6 میلیون و 300  برنامه چهارم توس
ــد پیش نرفته است، اظهار داشت:  هزار TEU برس
ظرفیت بالقوه کانتینرى کشور هم اکنون 3میلیون و 
500 هزار TEU است اما حجم عملیات کانتینرى 
در بنادر کشور در حدود 2 میلیون TEU است که 
این امر نشان مى دهد ظرفیت کانتینرى موجود بنادر 
بیش از عملیات بندرى بوده و بخشى از این ظرفیت 

بالاستفاده مانده است.
وى با بیان این که تا عملیات بندرى افزایش نیابد ارتقا 
و افزایش ظرفیت، توجیه اقتصادى ندارد، خاطرنشان 
کرد: آن گونه که باید تاکنون نتوانسته ایم سهمى در 
خور از بازار تجارى منطقه را از آن خود کنیم.

ــران از بازار تجارى  ــهم ای وى ادامه داد: افزایش س
منطقه که از جمله وظایف وزارت بازرگانى است باید 
به گونه اى مدنظر قرار گیرد که ظرفیت موجود بنادر 
بالاستفاده نماند و ایران به هاب منطقه تبدیل شود.

ارتقاى ظرفيت بنادر توجيهى ندارد 
مگر عمليات بندرى افزايش يابد

*  *  *

*  *  *

اخبار بنادر و دريانوردى كشور
ــو با  ــدى زاده" در گفت وگ ــواد محم "محمدج
ــوز توضیح داد: هنوز موضوع  خبرنگار مارین نی
ــما با ما طرح نشده است.  ــر رس کنارگذر رامس
ــمى به ما ارجاع شود؛  هرگاه طرح ارزیابى رس
ــازمان  ــت محیطى س ــه ارزیابى زیس در کمیت
بررسى مى شود و در صورتى که مشکلى براى 
ــد، مجوز  ــته باش ــتم آن منطقه نداش اکوسیس

خواهیم داد. 
ــت  ــت از محیط زیس ــازمان حفاظ ــس س ریی
ــون، طرحى درباره احداث  تأکید کرد که تاکن
ــر به این سازمان ارائه  ــاحلى رامس کنارگذر س

نشده است. 
"محمدى زاده" در پاسخ به گفته هاى مهندس 
ــازمان  ــل س ــدر"، مدیرعام ــیدعطاءاله ص "س
ــنهاد کرده  ــه اخیراً پیش ــوردى، ک بنادرودریان
بود اراضى مورد نیاز براى اجراى این طرح که 
ــت و جزو منابع طبیعى  جمعاً 182 هکتار اس
محسوب مى شود به سازمان بنادرودریانوردى 
ــازمان  ــت: وظایف س ــود؛ اظهار داش واگذار ش
ــت و منابع طبیعى قابل تفویض به  محیط زیس

هیچ دستگاهى نیست.
وى با بیان این که «ما وظیفه خودمان را انجام 
مى دهیم و سازمان بنادر و وزارت راه و ترابرى 
ــد کرد: آن ها  ــان را»، تأکی هم، وظایف خودش

نمى توانند جاى ما تصمیم بگیرند. 

معـاون رییس جمهـور و رییس سـازمان 
محیط زیسـت با رد پیشـنهاد مدیرعامل 
سـازمان بنادرودریانوردى براى واگذارى 
اراضـى اجـراى طـرح کنارگذر رامسـر 
به این سـازمان گفـت: وظایف سـازمان 
محیط زیست و منابع طبیعى قابل تفویض 

به هیچ دستگاهى نیست.

پاسخ صريح به سازمان  حفاظت محيط 
 ايران و سومالي مساعى خود را زيست درباره كنارگذر رامسر

در مبارزه با دزدي دريايي به كار 
گرفت خواهند 

ارائه دكترين توسعه دريا محور  به 
مقام معظم رهبرى

جمهـوري اسـالمی ایران و سـومالی یک 
یادداشت تفاهم همکاري در زمینه  تقویت 
همکاري هاي سیاسی، اقتصادي و فرهنگی 

امضا کردند. 

کمیسـیون  حمل ونقـل  کمیتـه  رییـس 
زیربنایـى و تولیـدى دبیرخانـه مجمـع 
تشـخیص مصلحت نظام از ارائه دکترین 
«توسعه دریامحور» از سوى این کمیته به 
مقـام معظم رهبرى خبـر داد و گفت: این 
دکترین که در قالب مقاله اى علمى توسط 
کارشناسـان سـازمان بنادرودریانـوردى 
تدوین شده بود، مورد توجه قرار گرفت.
ــادى" در گفت وگو با خبرنگار  "رحمت اهللا مهاب
ــه گزارش هاى راهبردى  مارین نیوز افزود: ارائ
ــه مقام معظم  ــور از جمل به مقامات عالى کش
ــخیص مصلحت  ــرى و رییس مجمع تش رهب
ــام از جمله اقدامات کمیته حمل ونقل بوده  نظ

است.
ــناد و  ــى اس وى ارائه این گزارش ها را در بررس
ــى نظام مؤثر  ــطوح عال برنامه هاى کالن در س
ــت، در نظر داریم  ــت و گفت: در این جه دانس
شوراى راهبردى حمل ونقل را با حضور وزراى 
ــابق راه  و ترابرى، برخى معاونان سابق وزرا،  س
ــد این  ــان ارش نمایندگان مجلس و کارشناس

حوزه تشکیل دهیم.
ــات کمیته  ــاره نتایج جلس ــن درب وى همچنی
ــخیص مصلحت نظام با  حمل ونقل مجمع تش
دبیرخانه ارگان هاى دریایى کشور که با هدف 
ــند جامع دریایى برگزار شد، گفت:  بررسى س
ــوى دبیرخانه ارگان هاى  ــده از س متن ارائه ش
ــند  ــش از آن که در فضاى یک س ــى، بی دریای
ملى باشد؛ در قالب احکامى براى برنامه پنجم 

توسعه مى گنجید.
ــده از  ــند ارائه ش "مهابادى" با بیان این که «س
سوى شرکت ملى نفتکش و نیز گزارش توسعه 
ــخیص  ــى در مجمع تش دریامحور براى بررس
مصلحت کاربردى تر است»، افزود: از این اسناد 
ــخیص مصلحت  ــى مجمع تش ــات آت در اقدام
ــند سیاست هاى کالن  نظام از جمله تدوین س

حمل ونقل کشور استفاده خواهد شد.

*  *  *

در اجراى پروتکل همکارى هاى حمل ونقلى 
بین ایران و روسیه در بخش دریایى و در پى 
حضور افسران کنترل و بازرسى کشتى ها در 
بندر آسـتاراخان روسـیه، دو نفر از افسران 
کنترل و بازرسى روسیه جهت انجام بازرسى 

مشترك به ایران اعزام شدند.
ــترك که مقرر گردیده با حضور  ــى مش این بازرس
ــران مرکز کنترل و بازرسى  ــران روسى و افس افس
کشتى هاى بندر انزلى به مدت یک هفته اجرا شود 

از نیمه دوم آذر ماه سال جارى آغاز گردید.
در اجراى این بازرسى هاى مشترك، افسران روسى به 
همراه افسران ایرانى به طور هم زمان در کشتى هاى 
ورودى به بندر انزلى حضور یافته، آن ها را از نظر فنى 
و ایمنى مورد کنترل و بازرسى قرار خواهند داد.

ارتقاء دانش فنى افسران کنترل و بازرسى و استفاده 
از تجربیات افسران کنترل و بازرسى کشور روسیه از 
اهداف این طرح است که با اجراى مرحله اول آن در 
بندر آستاراخان روسیه و مرحله دوم در بندر انزلى 

تحقق مى یابد.

حضور افسران كنترل و بازرسى 
روسيه در بندر انزلى
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با تشـکیل یک تیـم 8 نفره از بازرسـان 
مرکز کنترل و بازرسـى و ثبت شـناوران 
بنادرودریانوردى،  و سـازمان  بندرعباس 
اولین مرحله از بازرسى هاى متمرکز پیش 
از آغاز سال نو از تاریخ 7 تا 10 دى ماه سال 
جارى در بنادر شهید ذاکرى، حقانى، پهل 

و الفت انجام شد.

ــى هاى متمرکز که  هدف اصلى از انجام بازرس
ــناورها در  ــى عادى ش در کنار کنترل و بازرس
ــى دریانوردى و حفاظت از  جهت ارتقاى ایمن
ــود، حصول  ــت دریایى انجام مى ش محیط زیس
اطمینان از انطباق شناورها با قوانین و مقررات 
ــل رونق  ــتانه فص ــى در آس ــى و بین الملل مل
حمل ونقل مسافرى و تعطیالت سال نو است.
در این بازرسى ها تعداد 45 فروند از شناورهاى 
مسافرى(اتوبوس هاى دریایى) و لندینگ کرافت 
(حامل خودرو و مسافر) در بنادر یاد شده مورد 
ــرار گرفت.  ــى فنى و ایمنى ق کنترل و بازرس
بازرسى هاى زیرآبى از شناورهاى یاد شده نیز 
ــاى 13 و 14 دى ماه با  ــن بنادر در روزه در ای
ــتان هرمزگان  ــناوران اس نظارت اداره ثبت ش

انجام شد.
ــت که به منظور ارتقاى ایمنى  شایان ذکر اس
ــى هاى متمرکز  ــافرى، بازرس ــناورهاى مس ش
مشابه در بنادر سایر استان ها نیز ادامه خواهد 

یافت.

سـازمان بنادرودریانوردى طرح اختیارى 
ارزیابى و طبقه بندى شرکت هاى کارگزارى 

ترابرى دریایى را اجرا مى کند.

ــور بین الملل  ــى و ام ــزارش روابط عموم به گ
ــن صادقى فر  ــازمان بنادرودریانوردى؛ محس س
ــت معاونت امور بندرى و مناطق ویژه  سرپرس
ــتاى  ــا اعالم این خبر گفت: این طرح در راس ب
وظایف حاکمیتى و نظارتى و در اجراى تکالیف 
و الزامات آیین نامه ناظر بر فعالیت  شرکت هاى 
ــوراى عالى  کارگزار ترابرى دریایى (مصوب ش
ــه منظور ارتقاء  ــور) و ب هماهنگى ترابرى کش
سطح شرکت هاى کارگزارى اجرا مى شود.

ــزود: مطالعات تکمیلى  اف صادقى فر همچنین 
ــده  ــنجى طرح طى 14 ماه انجام ش و امکان س
است و در سال 1387 به پایان رسیده است و 
اجراى طرح ارزیابى و طبقه بندى با هم اندیشى 
انجمن کشتیرانى و خدمات وابسته و خبرگان 
ــاق بازرگانى و صنایع  ــت حمل ونقل و ات صنع
ــادن، ایران مقرر گردید به صورت پایلوت و  مع

اختیارى انجام گیرد.
ــازمان  س ــدرى  بن ــت  معاون ــت  سرپرس
ــت  ــازمان مدیری ــت: س ــوردى گف بنادرودریان
ــیا به عنوان  ــه رده بندى آس صنعتى و مؤسس
ــارکت  ــده اند و مش ــان طرح انتخاب ش مجری
ــزارى ذى نفع در  ــرکت هاى کارگ حداکثرى ش
مراحل طرح پایلوت که در یک دوره 6 ماهه و 
در سه فاز انجام مى گیرد از طریق اطالع رسانى 
ــتور کار  عمومى و فراخوان هاى مرتبط در دس

قرار گرفته است.
ــا و فراخوان هاى  ــه اطالعیه ه ــزود: کلی وى اف
عمومى از طریق سیستم مکانیزه امور شرکت ها 
ــازمان ارائه گردید.  ــمى س ــایت رس در وب س
ــت هاى  ــش نامه ها، چک لیس ــن پرس همچنی
ــتر و به صورت دو  ــط از طریق همین بس مرتب

سویه ارسال و دریافت خواهد شد.
الزم به ذکر است مدیران شرکت هاى کارگزارى 
ــب اطالعات تکمیلى  ترابرى دریایى جهت کس
ــوص فراخوان  ــرح و آگاهى الزم در خص از ط
عمومى و پرسش نامه هاى ذى ربط (که متعاقباً 
و در طى اجرا، بارگذارى خواهد شد) مى توانند 
ــرکت هاى  ــتم مکانیزه امور ش به پورتال سیس
سایت رسمى سازمان بنادرودریانوردى مراجعه 

نمایند.

بازرسى متمركز از شناورهاى 
مسافرى در بنادر كشور

طرح اختيارى ارزيابى و طبقه بندى 
شركت هاى كارگزارى و ترابرى 

دريايى اجرا مى شود

بنابراین گزارش، در این یادداشت تفاهم که از 
سوي "منوچهر متکی" و "احمد جامع جانگلی"، 
ــالمی ایران و  وزیران امور خارجه  جمهوري اس
ــید، دو کشور  ــومالی، در تهران به امضا رس س
بر ادامه ي رایزنی هاي مشترك پیرامون مسائل 
ــه، منطقه اي  ــه  دوجانبه، چندجانب مورد عالق
ــت  ــی و هم چنین کمک به بازگش و بین الملل
ــاخ آفریقا تأکید  ــش و ثبات به منطقه ش آرام

کردند.
ــم، طرفین در  ــت تفاه ــاس این یادداش براس
جهت کمک به صلح و امنیت پایدار، مبارزه با 
ــم و پدیده  دزدي دریایی مساعی خود  تروریس
ــت. طرفین هم چنین  ــه کار خواهند گرف را ب
حمایت از اقدامات و ابتکار عمل اتحادیه آفریقا 
براي برقراري صلح و امنیت پایدار در سومالی 

را مورد تأکید قرار دادند. 
ــر ارایه  کمک هاي  ــت تفاهم ب ــن یادداش در ای
ــتی و  ــاي بهداش ــتانه و همکاري ه انسان دوس

صدور دارو به سومالی تصریح شد.

*  *  *

سـازمان  دریایـى  امـور  معـاون 
بنادرودریانوردى نسـبت به عواقب منفى 
بالقوه طـرح تقویـت مرزبانـى جمهورى 
اسـالمى ایران بدون لحاظ نمودن نظرات 
تخصصى سازمان بنادرودریانوردى در این 

زمینه ابراز نگرانى نمود.
ــازمان بنادرودریانوردى  ــت عامل س عضو هیئ
ــت در  گفت: ما در زمینه این طرح که قرار اس
ــوراى  آینده نزدیک در صحن علنى مجلس ش
ــالمى مطرح گردد، نگرانى ها و دغدغه هاى  اس
جدى داریم؛ چراکه طرح، با وضعیت فعلى اش، 
ــازمان بنادرودریانوردى  با وظایف حاکمیتى س
ــار داریم پیش از  ــى دارد و انتظ ــل اساس تداخ
ــن علنى مجلس، نظرات  طرح موضوع در صح
ــازمان که قبًال نیز به  طور  ــى این س کارشناس
ــور کامل در طرح  ــه گردیده، به ط مکتوب ارائ

لحاظ گردد.
"ایزدیان" ادامه داد: برخى از وظایف عنوان شده 
ــس و نجات دریایى،  در این طرح از قبیل تجس
امنیت دریانوردى در بنادر و بر روى کشتى هاى 
متردد، کنترل و بازرسى ایمنى و فنى شناورها 
ــى دریاها از وظایف پایه اى و  و مبارزه با آلودگ
ــور است که متولى  اصلى حاکمیت دریایى کش
ــازمان بنادرودریانوردى است و به   ملى آن ها س
ــازمان، ایجاد متولى جدید براى  عقیده این س
ــف و اختیارات  ــل در وظای ــوارد، تداخ ــن م ای

سازمان بنادرودریانوردى خواهد بود.
معاون امور دریایى سازمان بنادرودریانوردى در 
پایان ابراز امیدوارى کرد که با بررسى مجدد و 
لحاظ نمودن نظرات سازمان بنادرودریانوردى، 
ــالح و تصویب در مجلس  ــن طرح پس از اص ای
ــوراى اسالمى، موجبات تقویت امور مرزبانى  ش

کشور را فراهم آورد.

تقويت مرزبانى آرى، تضعيف 
حاكميت دريايى خير
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در همایش یک روزه اى که 25 آذر ماه سـال 
جارى در سازمان بنادرودریانوردى برگزار شد، 
استراتژى و سیاست هاى آماده سازى سازمان 
و بنادر تابعه براى کسب موفقیت در ممیزى 
طرح آیمو به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
به گفته "سعید ایزدیان"، معاون امور دریایى سازمان 
بنادرودریانوردى، با توجه به این که تفاهم نامه انجام 
ــورمان توسط آیمو روز جمعه 6 آذر  ممیزى از کش
ماه جارى در مقر سازمان بین  المللى دریانوردى در 
ــید، زمان ممیزى مذکور اواسط  لندن به  امضا رس
سال 2011 میالدى (اوایل 1390 شمسى) خواهد 
بود.  لذا سازمان بنادرودریانوردى در تالش است تا 
ــتفاده از حداکثر توان کارشناسى و مدیریتى  با اس
ــکالت و نقائص موجود را در اسرع وقت  خود، مش
برطرف نماید تا بتوانیم ممیزى آیمو را که یکى از 
ــیار مهم در تعیین میزان انطباق  شاخص هاى بس
کشور با قوانین و مقررات بین المللى دریایى است، 

با موفقیت پشت سر بگذاریم.
ــازمان ادامه داد: در همایش  معاون امور دریایى س
مذکور که با حضور مدیران کل ستادى و معاونان 
دریایى و بندرى و طرح و توسعه بنادر برگزار گردید، 
عالوه بر تبیین و تصریح مراحل آماده سازى سازمان 
ــتى هاى  مرکزى و بنادر براى برطرف نمودن کاس
ــراى انجام موفق  ــاد زمینه هاى الزم ب فعلى و ایج
ممیزى طرح آیمو، نقش و جایگاه هریک از ادارات 
کل ستادى و بنادر در دوره یک و نیم ساله پیش رو 
قبل از برگزارى ممیزى توسط آیمو تشریح شد.

گامى بزرگ براى ارتقاى جايگاه 
دريايى در سطح بين  المللى

اخبار بنادر و دريانوردى كشور
ــوخت  ــردد مى کنند که به 20 میلیون تن س ت

نیاز دارند. 
ــش از 60 درصد معادل 12  ــال حاضر، بی در ح
ــط بندر  ــناورها توس ــوخت ش میلیون تن از س
فجیره امارات تأمین مى شود. این در حالى است 
ــط  ــوخت توس ــه بیش از 60 درصد از این س ک
ایران تأمین مى شود که نشان مى دهد چنانچه 
ــن بخش تدارك دیده  ــات مورد نیاز در ای امکان
ــود، ایران قادر به افزایش سهم خود در بازار  ش

خواهد بود.

رییس کمیته توسـعه بانکرینگ سـوخت 
دبیرخانه ارگان هاى دریایى منصوب شد.
ــوز، در حکمى از  ــه گزارش خبرنگار مارین نی ب
ــى"، رییس دبیرخانه  ــوى "داریوش میربلوک س
ــور، "کاپیتان  هماهنگى ارگان هاى دریایى کش

قطب رزمجو" به این سمت منصوب شد.
ــده تا با  ــته ش ــم "رزمجو"، از وى خواس در حک
ــى نهایى فرصت ها و تهدیدات و شناخت  بررس
ــاى بانکرینگ و  ــوت و ضعف فعالیت ه نقاط ق
تحلیل و جمع بندى آن در یک بسته اقتصادى 
ــه ذى نفعان جامعه  ــژه، کمک مؤثرى به کلی وی
ــرایط موجود صورت گیرد.  دریایى کشور در ش
ــر مدیرعاملى  ــان رزمجو" در حال حاض "کاپیت
ــرکت خدمات دریایى و مهندسى کشتیرانى  ش
ــت کانون  ــران و ریاس ــالمى ای ــورى اس جمه

دریانوردان خبره را برعهده دارد.
ــوى  ــگ ایران از س ــژه بانکرین ــته وی تهیه بس
ــى در حالى صورت  ــه ارگان هاى دریای دبیرخان
ــه در ماه هاى اخیر و  ــرد که این دبیرخان مى گی
در چارچوب اجراى بندهاى قطعنامه هفدهمین 
همایش ارگان هاى دریایى، دو بسته حمایت از 
صنایع دریایى در برابر تبعات بحران اقتصادى و 
موضوعات پیشنهادى براى طرح در برنامه پنجم 
توسعه را تهیه و به دولت و دیگر مراجع مسؤول 

ارائه کرده است.
گفتنى است سوخت رسانى به کشتى هاى عبورى 
در خلیج فارس از موضوعات مورد توجه جامعه 
دریایى ایران در سال هاى اخیر بوده است. 

ــانى  ــران از سوخت رس ــهم ای ــى  که س در حال
ــال قبل زیر 5/. درصد  ــتى ها تا چند س به کش
ــه حدود 15   ــهم در حال حاضر ب ــود، این س ب
ــت و با همکارى وزارت نفت  ــیده اس درصد رس
ــى، انتظار مى رود این میزان  و ارگان هاى دریای
حداقل به 50 درصد برسد. به گفته کارشناسان، 
ــاالنه بیش از 40 هزار شناور در خلیج فارس  س

بسته ويژه بانکرينگ ايران تدوين 
مى شود

مشـکل کمبـود اعتبـار؛ اجـراي برخی از 
طرح هاي توسعه اي سازمان بنادر در بخش 
ترمینـال و اسـکله هاي مسـافري را تحت 

تأثیر قرار داده است. 
ــعه اسکله ها و  "منوچهر تاتینا" مجري طرح توس
بنادرودریانوردي  ترمینال هاي مسافري سازمان 
در خصوص پیشرفت طرح هاي توسعه اسکله ها 
و ترمینال هاي مسافري در بنادر جنوبی گفت: در 
ــافري بندر خارك حدود  حال حاضر اسکله مس
ــافري این بندر با 45  ــد و ترمینال مس 40 درص
درصد پیشرفت فیزیکی و با اعتباري بالغ بر شش 

میلیارد تومان در حال ساخت است. 
وي با بیان این که ساخت ترمینال مسافري بندر 
گناوه در حدود 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، 
افزود: اعتبار ساخت ترمینال مسافري بندر گناوه 

در حدود سه میلیارد تومان است.
"تاتینا" در خصوص ساخت ترمینا ل ها و اسکله هاي 
مسافري در بنادر شمال کشور نیز اظهار داشت: 
در بنادر شمالی به دلیل اینکه جنبه تفریحی دارد 

هنوز اقدامی صورت نگرفته است. 
ــال  ــن درباره تأثیر کمبود بودجه س وي همچنی
جاري سازمان بنادر بر توسعه و ساخت ترمینال ها 
ــکل اعتبارات  ــکله هاي مسافري گفت: مش و اس
باعث شده که برخی از پروژه هاي مان تا حدودي 

عقب بیافتد.

تأخير در ساخت و توسعه برخى از 
پروژه هاى مسافرى بنادر

*  *  *

در پى اجراى توأم با موفقیت دوره آموزشى 
پیشـرفته کنترل و بازرسى کشـتى ها در 
ایران، دبیرخانه تفاهم نامه توکیو با ارسـال 
نامـه اى از اجراى مطلوب این دوره توسـط 

کشورمان تشکر و قدردانى کرد. 
ــه مدت دو هفته در  ــى که ب در این دوره آموزش
ــورت تئورى و عملى  ــران و بندرعباس به ص ته
ــران کنترل و بازرسى کشتى ها  برگزار شد، افس
از کشورمان به همراه چند تن از افسران کنترل 
و بازرسى کشورهاى منطقه تفاهم نامه اقیانوس 

هند، حضور داشتند. 
ــالى از دبیرخانه تفاهم نامه توکیو به  در نامه ارس
 واسطه هماهنگى هاى ایجاد شده و ارائه مطلوب 
و مناسب دوره از ایران قدردانى شده است. 

شایان ذکر است که دوره مذکور با حضور اساتیدى 
ــا هماهنگى  ــترالیا و ب ــورهاى ژاپن و اس از کش
ــه ایران نیز در آن به  تفاهم نامه اقیانوس هند ک

صورت فعال عضویت دارد، برگزار گردید.

تقدير و تشکر دبيرخانه تفاهم نامه 
توكيو از كشورمان

*  *  *
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سازمان نگریسته مى شود.
ــرکت نفت  ــس روابط عمومى ش ــه گفته ریی ب
ــیر فعالیت  ــران،  این مدل مس ــاره ای فالت ق
ــایی و  مدیران را براي بهبود عملکردها، شناس

تعیین می کند.
ــاره به اقدامات صورت  "منوچهر خندان" با اش
ــه انطباق عملکرد فالت قاره با  گرفته در زمین
مدل تعالى سازمانى  افزود: مدیرعامل شرکت 
ــدن سازمان و ارتقاى  همواره بر لزوم چابک ش
ــطح  ــا تأکید بر افزایش س ــطح کارآمدى ب س
مشارکت کارکنان تأکید دارد و به همین دلیل 
مى توان گفت استقرار مدل تعالى سازمانى در 
ــت، به  ــت آن که عزم مدیریتى اس محور نخس

وجود آمده است.
ــترى به  ــت: در این مدل توجه به مش وى گف
عنوان یک رکن مهم در استقرار رویکرد تعالى 
ــازمانى مورد توجه قرار مى گیرد و در مورد  س
شرکت نفت فالت قاره ایران با عنایت به این که 
ــتریان عمده آن  را تحویل گیرندگان نفت  مش
ــگاه هاى  ــام در پایانه هاى صادراتى و پاالیش خ
ــکیل مى دهند در آینده شاهد  داخلى نفت تش
بهبود نگاه و عملکرد این شرکت در مواجهه با 

مشتریانش خواهیم بود.
ــه تعالى  ــب گواهى نام ــزود: کس ــدان" اف "خن
ــا تالش و  ــد ب ــازمانى بى تردی ــدى س و کارآم
مشارکت همه کارکنان شرکت نفت فالت قاره 
ایران میسر خواهد شد و امیدواریم این شرکت 
با کسب این درجه از تعالى سازمانى به الگویى 
در میان واحدهاى صنعت نفت تبدیل شود. 

به دلیل تـالش در راه تعالـى و کارآمدى 
سـازمانى، شـرکت نفت فالت قاره ایران 
به عضویـت رسـمى بنیاد کیفیـت اروپا 
(EFQM) درآمـد و خبـر ایـن رویداد در 
سایت رسـمى این بنیاد معتبر بین المللى 

منعکس شده است.
"منوچهر خندان" رییس روابط عمومى شرکت 
ــن خبر به  ــران با اعالم ای ــالت قاره ای ــت ف نف
ــت فالت قاره در  ــریح جزییات عضویت نف تش
ــاس  بنیاد کیفیت اروپا پرداخت و گفت: براس
ــازمان هاى خواهان  ــدى س ــاى رده بن معیاره
تعالى، بنیاد کیفیت اروپا اقدام به اخذ گزارش 
ــه به این که   ــد و با توج ــازمان ها مى نمای از س
ــتقرار مدل تعالى و کارآمدى سازمانى  طرح اس
ــرکت نفت فالت قاره ایران  چندى است در ش
ــانى براى  ــورد توجه قرار گرفته و منابع انس م
ــازمانى  انطباق با این مدل مدرن، کارآمدى س
ــراى بنیاد  ــالى ب ــده اند، گزارش ارس آماده ش
ــر به عضویت  ــى کیفیت در نهایت منج اروپای

رسمى نفت فالت قاره ایران شد.
ــرکت نفت فالت قاره ایران  وى یادآور شد: ش
به عنوان بزرگ ترین تولید کننده نفت دریایى 
در خلیج فارس و یکى از پیشگامان تولید نفت 
دریایى در جهان قصد دارد در عرصه سازمانى 
ــت  ــطوح کارآمدى و تعالى دس به باالترین س

یابد.
ــازمانى  الگویى  "خندان" گفت: مدل تعالى س
است که مى کوشد مزیت هاى موجود در ارکان 
سازمان ها را بیش از گذشته شناسایى کرده و 
ــن مزیت ها در راه ارتقاى عملکرد و بهبود  از ای

کارنامه شرکت استفاده نماید.
وى تصریح کرد: مدل تعالی سازمانى؛ هم اکنون 
ــورهاى جهان مورد کاربرى  در بسیارى از کش
قرار مى گیرد و به  آن  به عنوان  ابزاري جهت 
ــتم ها در هر  ــتقرار سیس ــنجش میزان  اس س

عضويت شركت نفت فالت قاره ايران 
در بنياد كيفيت اروپا

ايران از عضويت در كنوانسيون خط 
شاهين كشتى ها- 1930 انصراف داد

در پـى الحاق جمهورى اسـالمى ایران به 
کنوانسـیون خطـوط بارگیرى کشـتى ها 
مصـوب 1966 میـالدى،  الیحـه انصراف 
دولت ایـران از عضویت در کنوانسـیون 
بین  المللى خط شـاهین کشـتى ها توسط 
رییس جمهـور تقدیـم مجلـس شـوراى 

اسالمى شد.
براساس ماده واحده این الیحه، به دولت اجازه 
ــود را از عضویت  ــود که انصراف خ داده مى ش
ــاهین  در قرارداد بین  المللى مربوط به خط ش
کشتى ها مصوب 1930 میالدى برابر با 1309 
ــرارداد یاد  ــناد ق ــى به امین اس هجرى شمس
ــم آذر ماه  ــد. این الیحه هفت ــده اعالم نمای ش
ــال جارى به مجلس شوراى اسالمى تقدیم  س

شده است.
ــالمى  ــه جمهورى اس ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
ــیون بین  المللى  ــون به 23 کنوانس ایران تاکن

دریانوردى ملحق شده  است.

*  *  *

سـازمان  مالـی  و  اداري  معـاون 
بنادرودریانوردى کشـور از تخصیص 73 
پروژه هـاي عمرانی  اعتبـارات  درصـدي 
سازمان بنادر براساس سیاست هاي برنامه 

چهارم توسعه خبر داد.
ــا خبرنگار  ــده"، در گفت وگو ب ــی جهاندی "عل
ــازمان بنادر  ــزان درآمدهاي س ــا، می بندرودری
ــارد تومان اعالم کرد و  ــور 500 میلی را در کش
ــازمان  ــاخت: در حال حاضر س ــان س خاطرنش
بنادر در نظر دارد که به منظور تسریع در روند 
اجراي پروژه هاي عمرانی 350 میلیارد تومان 
ــی از  ــارات را از طریق فاینانس و بخش از اعتب
آن را از طریق فروش اوراق مشارکت در کشور 

تأمین کند.
ــراي فروش اوراق  ــت وزیر راه ب وي از درخواس
ــازمان بنادر خبر داد و گفت: در  ــارکت س مش
ــت کرده  حال حاضر وزیر راه از دولت درخواس
ــارکت  ــروش اوراق مش ــت که به منظور ف اس
سازمان بنادر موافقت خود را اعالم کند، این در 
ــت که تا کنون از سوي مجلس اعالم  حالی  اس

نظر نهایی صورت نگرفته است.
ــازمان بنادر در بخش  ــاون اداري و مالی س مع
ــخنان خود تصریح کرد: به منظور  دیگري از س
ــور، طی سال هاي  نوسازي ناوگان دریایی کش
ــاخت 90 فروند شناور از  ــفارش س گذشته س
ــده سازمان بنادر داده شد.  محل وجوه اداره ش
ــناور جدید  ــون از این تعداد 40 فروند ش تاکن

وارد ناوگان دریایی کشور شده است.
این مقام مسئول با تاکید بر لزوم افزایش سهم 
ــد: در  ــاوگان دریاي  خزر یاد آورش ــران در ن ای
ــده، سازمان  صورت تأمین وجوه پیش بینی ش
بنادرودریانوردى در نظر دارد به منظور افزایش 
ــهم ایران در حمل ونقل دریایی خزر تعدادي  س
شناور تجاري را وارد ناوگان حمل ونقل کند.

تخصيص 73 درصدي اعتبارات  
عمراني سازمان بنادر و دريانوردى 
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الحاق ايران به كنوانسيون بين المللي 
مبارزه با آلودگي سوخت كشتي ها 
نيازمند بازنگري است

مركز پژوهش هاي مجلس شوراى اسالمى

مرکز پژوهش هاي مجلس شوراى اسالمى، با انتشار گزارشی، نظر خود 
را در مورد "الیحه ى الحاق دولت جمهوري اسالمی ایران به کنوانسیون 
بین المللی درباره ى مسـؤولیت مدنی براي خسـارات آلودگی سوخت 

کشتی" ارائه کرد.

مقدمه 
ــؤولیت مدنی  ــذاري براي مس ــر، در صدد مبناگ ــیون فوق الذک کنوانس
ــت. کنوانسیون، ریشه ى  ــی از نفت سوخت کشتی اس آلودگی هاي ناش
اجرایی خود را در کنوانسیون سازمان ملل، درباره حقوق دریاها، مصوب 
ــط تعداد زیادي  ــن در صورت پذیرش آن توس ــد. بنابرای 1982 می دان
ــه بین المللی و نیز خصوصاً  ــع و تأثیرگذار در جامع ــاي ذي نف از دولت ه
ــیون حقوق دریاها نپیوسته اند، می توان شاهد  دولت هایی که به کنوانس
ــن مضمون که  ــن زمینه گردید. به ای ــکل گیري عرف حداقل، در ای ش
ــت محیطی، قابلیت اجرا را در صورت عدم  مواد ناظر بر آلودگی هاي زیس

پیوستن به کنوانسیون مذکور می یابند. 
ــاره شده  ــیون دیگر نیز اش ــیون، به دو کنوانس در مقدمه ى این کنوانس

ــت: کنوانسیون بین المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی  اس
ــیون بین المللی ایجاد صندوق بین المللی  نفتی مصوب 1992 و کنوانس
براي جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی مصوب 1992 که جمهوري 

اسالمی ایران در هر دو کنوانسیون عضویت دارد. 

آثار الیحه 
ــق و مرزهاي  ــالمی ایران در مناط ــکالتی که جمهوري اس یکی از مش
ــت، آلودگی هاي ایجاد شده توسط سوخت  دریایی خود با آن مواجه اس
ــؤولیت مدنی براي  ــیون بین المللی درباره مس ــت. "کنوانس کشتی هاس
ــت که می تواند در  ــوخت کشتی،" ابزاري اس ــارت آلودگی نفت س خس
ــن آلودگی ها و به  طور  ــؤولیت در مورد ای ــاد مبناي بین المللی مس ایج
ــد. با این وجود، این کنوانسیون،  ضمنی در جهت کاهش آن ها مؤثر باش
محدودیت هایی به  شرح زیر دارد که سبب می گردد از یک طرف منافع 
ما را تنها تا حدي تأمین کرده و از طرف دیگر در فرض این که کشتی هاي 
ــایر نقاط جهان ایجاد نمایند، این کنوانسیون،  ایرانی آلودگی هایی در س
ــیون، حاصل  ــا را به  خوبی تأمین نماید. این کنوانس ــد منافع م نمی توان
ــتن به آن، باید  ــت بین دو نفع متضاد. براین اساس، پیوس ــی اس سازش

گزارش
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ــده در مناطق  ــتر موضوع (میزان آلودگی هاي ایجاد ش در چارچوب بس
دریایی ایران و توانایی هاي فنی کشتی هاي ایرانی) تحلیل گردد. 

ارزیابي مواد
1. مقدمه کنوانسیون حاضر، در ابتدا به مسؤولیت مطلق اشاره می نماید، 
اما در ادامه، چنین مسؤولیتی فاقد مبنا می شود. اثر این امر چنان است 
ــان بودن ایران،  ــوزه ى، کم هزینه تر در صورت خواه ــه نمی توان به ح ک

امیدوار بود. 
ــارت با وصف کافی، سریع و مؤثر (مقدمه ى کنوانسیون)،  2. تعیین خس
ــؤولیت توسط جمهوري اسالمی ایران  منجر به پذیرش این فرمول مس
ــود که مورد  ــب بودن تلقی می ش ــد و عدول از وصف متناس خواهد ش
ــگی ایران، خصوصاً در آراي دیوان داوري ایران و  اذعان و تأکید همیش

آمریکا بود. 
ــتی از  3. بند "9 " ماده (1)، به ضرر و زیان به  بار آمده در خارج از کش
ــوخت از کشتی، قطع نظر  طریق آلودگی در اثر خروج یا تخلیه نفت س
ــل وقوع این خروج یا تخلیه می پردازد. عبارت "قطع نظر از محل  از مح
ــت  ــود. این امر به این معناس وقوع خروج یا تخلیه"، موجب ابهام می ش
ــیون،  ــه قانون حاکم، با توجه به تصریح مداوم این امر در این کنوانس ک

موجبات صرف هزینه را فراهم می آورد. 
4. در بند "الف" تبصره "3" ماده (3)، در بیان موارد استثنا آمده است: 
بروز خسارت در نتیجه ى جنگ، عملیات خصمانه، جنگ داخلی، شورش 
ــتثنایی، اجتناب ناپذیر و غیرقابل دفع  یا پدیده ایى طبیعی با وی ژگی اس
ــز به صورت عام تر منطقه  ــت. در حالی که منطقه ى خلیج فارس و نی اس

خاورمیانه، همواره در معرض آشوب قرار دارد. 
ــاره دارد که تنها عمل تصدي گرانه  ــد "2" ماده (4)، به این امر اش 5. بن
ــوزه ى دیگر مورد  ــد و بنابراین ح ــارت باش ــأ جبران خس می تواند منش
ــد. از آن جا که تعیین  منفعت ایران نیز، در این مرحله تأمین نخواهد ش
ــی بودن و یا دولتی، با  ــتی به  عنوان دولتی یا خصوص وضعیت یک کش
ــط دادگاه خارجی به عمل می آید، هرگونه ابهام  اعمال تصدي گري توس
ــکیک می تواند علیه ى کشور خوانده، مورد بهره برداري قرار گیرد.  یا تش
ــد "4 " ماده (4)  ــتناد به مصونیت در بن ــرف مقابل نیز، امکان اس از ط

غیرقابل استماع است. 
ــت که  ــؤولیت، حائز این نقص عمده اس 6. ماده (6) ناظر بر تحدید مس
ــارت وارده در دست توصیف و تفسیر دادگاه  ــؤولیت و خس عمًال هر مس
ــارت که می تواند ایران نباشد قرار می گیرد. اثر این ماده  محل ورود خس
ــارت و احراز آن به  صورت عینی و خود  ــت که در عین ورود خس آن اس
ارزیابی فنی، نمی توان الزاماً صرف هزینه و مرجعی واحد و بین المللی را 

به این منظور متصور شد. 
ــیون صحت مؤکد  7. تبصره "1"، ماده (7)، بر نقص بنیادین این کنوانس
ــؤولیت، به  موجب  ــذارد. بدین توضیح که میزان معادل حدود مس می گ
نظام تحدید ملی یا بین المللی حاکم تعیین می شود که همواره نمی باید 
ــؤولیت دعاوي در  ــده به موجب تحدید مس ــبه ش بیش از میزان محاس

حقوق داخلی انتظار جبران خسارت داشت.
ــیون، صریحاً اشاره شده است که صدور گواهی ایمنی  8. در این کنوانس
از سوي یک کشور به کشتی، نمی تواند مانع ارزیابی مجدد این اطمینان 
گردد. این امر به این معناست که تعهد دولت با صدور گواهی نامه پایان 
ــت: دولت  ــد "8" ماده ى (7) آمده اس ــرد. همان طور که در بن نمی پذی
ــؤولیت خود به عنوان  عضوي که به چنین اطالعاتی اعتماد کرده، از مس
ــت، مبرا  ــده اس دولت صادرکننده گواهی نامه اي که در بند "2" مقرر ش

نخواهد شد. 
ــماري در مسیر کسب غرامت  9. در بند "10"، ماده (7) نیز، موانع بی ش
ــیون ارائه  ــرکت بیمه گر، می تواند به دفاعیاتی که کنوانس وجود دارد. ش
ــاره نماید و این البته به جز مورد دفاعی است که نظام  ــت اش کرده اس
ملی یا ر ژیم معاهداتی ناظر بر آن مورد، در اختیار بیمه گر قرار می دهد. 

ــت که خوانده، می تواند مسؤولیت را به   در عین حال می باید توجه داش
ــا میزان بیمه یا تضمین مالی دیگري محدود کند. در هر  میزانی برابر ب
صورت، خوانده حق دارد که مالک کشتی را به جریان دادرسی فراخواند. 
ــارت و  ــارت، تعیین خس ــت که فرایند وقوع خس این امر به این معناس

پرداخت آن با فرایندي ملی، وقت گیر و مبهم روبه رو می شود. 
10. در بند "12" ماده ى (7) نیز، مجدداً بر حوزه ى اعمال این ماده که 
ــرزمینی و منطقه ى انحصاري اقتصادي است اشاره شده است.  دریاي س
ــیون هاي ذي ربط یا ملی  ــع دریاي آزاد، همچنان در پرتو کنوانس درواق

قرار می گیرد. 
ــت که هر دولت عضو،  ــده اس 11. در بند "3" ماده ى (9)، پیش بینی ش
باید اطمینان نماید که دادگاه هایش جهت رسشیدگی به دعاوي جبران 

خسارت به  موجب این کنوانسیون، صالحیت دارند.
12. در واقع حتی در صورت عدم پیش بینی مکانیسم ها و استانداردهاي 
بین المللی ازجمله دادرسی عادالنه، قوانین و قواعد داخلی و نبود قواعد 
دادرسی مناسب و متناسب با حوزه ى مذکور، امکان استنکاف و شناسایی 
و اجراي رأي مذکور بنابر ماده ى (10) این کنوانسیون وجود دارد. 

ــایی مذکور در همین  ــادره درصورتی که موارد عدم شناس 13. آراي ص
ــته باشند، در هر دولت عضوي، مورد شناسایی و اجرا قرار  ماده را نداش
خواهند گرفت و اعاده ى دادرسی، موجبی نخواهد داشت. بنابراین، اموال 
هر کشور می تواند مورد توقیف و موضوع اخذ مبلغ خسارت قرار گیرد. 

نتیجه گیري 
ــت و به قواعد  ــته اس ــیون حقوق دریاها 1982 نپیوس ایران به کنوانس
ــه هرگونه نقض حقوق  ــت ک ــد. این گونه اس غیرعرفی آن ملزم نمی باش
ــور طرف  خود را در قلمرو دریا در صالحیت دادگاه هاي ملی خود یا کش
دعوا مورد بررسی قرار می دهد. کنوانسیون حاضر نیز، درپی این موضوع 

است. 
ــؤولیت مدنی براي  ــیون، تعیین گذرگاهی براي مس موضوع این کنوانس
ــت. اما این گذرگاه، همچنان  ــارت آلودگی نفت سوخت کشتی اس خس
ــی و الزامات ملی فراتر نمی رود. این،  ــت دادگاه ها و قوانین مل از صالحی
ــؤولیت مدنی را در این باب تعیین  ــت که مس همچنان قواعد داخلی اس
ــارت پرداختی از مبنایی فنی، صادره از مرجعی  می نماید و تعیین خس

بین المللی برخوردار نیست. 
ــم فنی و حقوقی بی طرفی به این منظور طراحی نشده  در واقع، مکانیس
است. تنها به اوصاف فوري،  سریع و مؤثر براي خسارت اکتفا شده است 

که مورد وثوق و تأیید کشورهاي در حال توسعه نیست. 
ــود را در هر دو موضع خواهان و خوانده در چنین  ــران همواره باید خ ای
ــیوع آن  دعاوي قرار دهد و امکان بروز هرکدام از موارد را با توجه به ش
ــرزمینی و منطقه ى انحصاري  ــد. در صورتی که دریاي س ــی نمای ارزیاب
ــمار آماج چنین خسارتی است، این  اقتصادي ایران، به طور مداوم و پرش
ــیون می تواند منشأ رویه ایى مطلوب در اخذ خسارت از این باب  کنوانس
ــارت هاي کنونی به چه شیوه اي  ــد. اما سؤال دیگر آن است که خس باش
ــیوه، چه مزیتی بر راه هاي پیموده پیشین  حل و فصل می گردد و این ش
ــه قرار نگرفته  ــه ى توجیهی، ابداً مورد توج ــی که در مقدم دارد؛ مطلب

است. 
آیا کشتی ها و به طور کلی شناورهاي ایرانی از فن آوري در سطح ضوابط 
ــیون، خود را  ــه اول جهانی برخوردارند که نتوان با امضاي کنوانس درج

آماج دعاوي جدید از سراسر جهان مواجه ساخت؟ 
ــیون، رسماً و صریحاً از هرگونه استناد به  با توجه به این که این کنوانس
مصونیت دولت ها ممانعت نموده است، اموال دولت ایران و در وهله اول، 
کشتی و محتویات آن، می تواند موضوع پرداخت غرامت قرار گیرد. 

ــیون مذکور، بدون ارزیابی توان فنی،  ــتن به کنوانس به  طور کلی، پیوس
حقوقی و مالی کشور، نمی تواند از وجاهت برخوردار باشد. 
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مهم ترين موانع ترانزيت كاال بين ايران و روسيه

عالقه مندي بندر شانگهاي به مشاركت در توسعه ى بندر شهيد رجايي

مهندس صدر در ديدار با معاون وزير حمل ونقل روسيه تشريح كرد:

وزیـر  معـاون  داویدنکـو"،  "الکسـاندر 
حمل و نقل روسـیه کـه در رأس هیأتى به 
منظور شـرکت در هشـتمین کمیسـیون 
همکارى هـاى اقتصادى دو کشـور ایران 
و روسـیه به تهـران آمده بـود، در دیدار 
بـا "سـید عطاءاله صـدر"، معـاون وزیر 
سـازمان  مدیرعامـل  و  ترابـرى  و  راه 
دو  تـالش  بنادرودریانـوردى، خواسـتار 
کشـور جهت توسـعه ترانزیت در مسـیر 

کریدور شمال و جنوب شد.

ــر راه و  ــاون وزی ــدر" مع ــه ص ــید عطاءال "س
مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردى نیز در این 
ــعه ى ترانزیت در  دیدار با تأکید بر اهمیت توس
ــمال جنوب، مهم ترین موانع بر سر  کریدور ش
ــیه را قوانین  راه ترانزیت کاال بین ایران و روس
ــده  ــور و نرخ تمام ش گمرکى پیچیده دو کش
ــت: "اگر نرخ  ــه ى حمل عنوان کرد و گف کرای
ــد و قوانین تسهیل  کرایه ى حمل رقابتى نباش
نشود، دیگر این مسیر در رقابت با سایر مسیرها 

اقتصادى نیست".
وى افزود قوانین و مقررات گمرکى نیز مربوط 
ــال هایى بوده که روابط دو کشور در این  به س

سطح نبوده لذا بازنگرى در قوانین باید از اهم 
اقدامات دو کشور باشد.

ــازمان بنادرودریانوردى با اشاره  مدیرعامل س
ــعه  ــرمایه گذارى و اجراى طرح هاى توس به س
ــهر توسط دولت  در بنادر انزلى، امیرآباد و نوش
ــط بخش  ــتارا توس ــادر فریدونکنار و آس و بن
ــى در بنادر  ــهیالت خوب خصوصى گفت: "تس
ــت و آمادگى جابه جایى  ــده اس ایران ایجاد ش
ــى در بنادر  ــى از کاالهاى ترانزیت ــم باالی حج
ــزود: "از آن جا که  ــران وجود دارد". صدر اف ای
ــایه  ــیه از طریق دریاى خزر همس ایران و روس
هستند باید در فعال نمودن حمل ونقل در این 

دریا تالش کنند".

پیشنهادهای طرف روسي
ــه  ــاره ب ــا اش ــو" ب ــدار "داویدنک ــن دی در ای
تفاهم نامه ى کریدور شمال- جنوب بین ایران، 
ــان کشورهاى  ــیه گفت: "کارشناس هند و روس
ــات حمل ونقل و  ــن تفاهم نامه از امکان عضو ای
ترانزیتى یکدیگر در این مسیر بازدید کرده اند 
ــیر بهترین مسیر  و همگى اذعان دارند این مس

براى ترانزیت کاال است".
ــهیالت  ــرد: ایجاد امکانات و تس ــد ک وى تأکی

ــط ایران  ــر راه این کریدور توس ــب بر س مناس
ــیس ترمینال هاى دپوى  و روسیه ازجمله تأس
ــرویس مناسب و رفع  کانتینر جهت ارائه ى س
نیازهاى تعمیراتى کانتینر، مى توانند تردد کاال 

را در این مسیر رونق ببخشند.
ــاره به  ــیه با اش ــاون وزیر حمل ونقل روس مع
ــور  همکارى هاى دریایی- بندرى خوب دو کش
ــال اخیر، اولین گردهم آیى مدیران  در چهار س
ــیه ى خزر و برگزارى مانور مشترك  بنادر حاش
ــا آلودگى در  ــات و مبارزه ب ــت وجو و نج جس
بندر انزلى را از دست آوردهاى این همکارى ها 
ــمرد و گفت: "در ماه آوریل مدیران بنادر  برش
ــیه ى  خزر بار دیگر در بندر اولیاى روسیه  حاش
ــت را برگزار  ــدار و دومین نشس با یکدیگر دی

خواهند کرد".
همچنین پیشنهاد کرد: ساختارى  "داویدنکو" 
ــو، بین  ــس و توکی ــه ى پاری ــابه تفاهم نام مش
ــیه دریاى خزر ایجاد شود. در  کشورهاى حاش
این دیدار مدیر بندر آلیاى روسیه نیز به روابط 
بسیار خوب و دوستانه بین مسؤولین بندر الیا 
و انزلى اشاره نمود و از همکارى هاى مسؤولین 
ــکر و قدردانى  ــکالت تش ــع مش ــت رف در جه

نمود.

مدیـران گروه بین المللى بندر شـانگهاى 
چین به ریاست "هوانگ زین"، معاون این 
گروه در مالقات با "سـید عطاءاله صدر"، 
معـاون وزیـر راه و ترابـرى و مدیرعامل 
از عالقه مندي  بنادرودریانوردى،  سازمان 
جهت مشـارکت در طرح توسـعه ى بندر 

شهید رجایى خبر دادند.
ــاره  در این دیدار "مهندس عطاءاله صدر" با اش
به قابلیت ها و پتانسیل بندر شهید رجایى گفت: 
ــه ى ورودى  ــرار گرفتن در دهان ــن بندر با ق "ای
ــمال- جنوب  ــیر کریدور ش خلیج فارس و مس
ــیپ منطقه  مى تواند نقش مهمى در بازار ترانش
ــاى ترانزیت از  ــا نماید و عالوه بر این کااله ایف
ــورهاى CIS نیز  ــه مقصد کش ــیر داخلى ب مس

مى تواند از طریق این بندر جابه جا شود".
ــعه ى بندر شهید رجایى  وى به طرح هاى توس
ــاز به فاز  ــعه ى ف ــاره کرد و گفت: "با توس اش
ــت بندر به میزان قابل توجهى  این بندر ظرفی

افزایش خواهد یافت". 

ابراز  ــوردى  بنادرودریان ــازمان  س ــل  مدیرعام
امیدوارى کرد، با همکارى و مشارکت دو بندر 
ــانگهاى چین بتوان  ــهید رجایى ایران و ش ش
ــل توجهى از بازار حمل ونقل دریایى  بخش قاب

جهان را جذب نمود.

ــاون گروه  ــگ زین"، مع ــه "هوان در این جلس
بین المللى  بندر شانگهاى با اشاره به موقعیت 
ــهید رجایى و نقش  ــى ممتاز بندر ش جغرافیای
ــوان دروازه ى ورودى  ــه عن ــدر ب ــم این بن مه
ــل ایران  ــاد و حمل ونق ــارس، در اقتص خلیج ف

گزارش
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التزام به قرداد 1975 الجزاير
اعتراف مقام روسي به 

معطلي كشتي هاي ايراني 
در بنادر آستاراخان

ايران و عراق بر بازگشايي دفتر CBC تأكيد كردند

ایـران و عـراق در تازه تریـن نشسـت 
مشـترك همکاري هاي بندري- دریایی 
در تهران بر بازگشـایی دفتر مشـترك 
هماهنگـی (CBC) در چارچوب قرارداد 

1975 الجزایر تأکید کردند.
ــرکل ترانزیت و  ــر"، مدی ــن صادقی ف "محس
ــازمان بنادرودریانوردى که اخیراً  تعرفه  ى س
ــتى معاونت بندرى این سازمان  حکم سرپرس
ــت، با اعالم این خبر،  را نیز دریافت کرده اس
ــاي مذاکره و توافقات  ــایر محوره در مورد س
طرفین در این نشست افزود: "در این نشست 
ایران عالقه مندي خود را براى سرمایه گذاري 
ــکله ى کانتینري در بندر ام القصر اعالم  در اس
ــد طرف عراقی شرایط الزم را  نمود و مقرر ش
در چارچوب ضوابط و مقررات شرکت دولتی 

بنادر عراق فراهم کند".
ــازمان بنادر و  ــدرى س ــت معاونت بن سرپرس
ــن از توافق تهران و بغداد  دریانوردى همچنی
ــت تفاهم خواهرخواندگی  براي تبادل یادداش
ــره عراق خبر داد و  ــهر و بص بین بنادر خرمش
افزود: "شرکت کشتیرانی والفجر آمادگی خود 
ــافري بین بنادر  ــدازي خط مس ــراي راه ان را ب
خرمشهر و بنادر عراقی اعالم نموده است".

به گفته ى "صادقی فر" همکاري هاي آموزشی 

ــرف بود  ــورد توافق دو ط ــوارد م ــر م از دیگ
ــالم آمادگی نمود  ــاس آن ایران اع ــه براس ک
ــی دریایی را با هدف صدور  دوره هاي آموزش
ــران و  ــی بین المللی براي افس مدارك دریای

مهندسین عراقی برگزار نماید.
ــترش همکاري ها در زمینه ى  وي افزود: "گس
ترانزیت کاالهاي عراقی از طریق بنادر ایرانی 
ــهر و امام از دیگر موارد  به ویژه بنادر خرمش

مورد بحث در این نشست بود".
"صادقی فر" از اعطاي تخفیف 50 درصدي در 
ــتی و کاالهاي ترانزیتی عراق  هزینه هاي کش
ــهر به عنوان  ــادر امام خمینی و خرمش در بن
یکى از بندهاى توافق تهران خبر داد و گفت: 
ــهیالت  ــاخت ها و تس "با توجه به وجود زیر س
ــن فرصت براي  ــادر بهتری ــدرن در این بن م
ــن مزیت ها  ــرف عراقی از ای ــرداري ط بهره ب
براي ترانزیت کاال از طریق بنادر ایران فراهم 

است". 
شرکت کشتیرانی جمهوري اسالمی نیز اعالم 
ــت  ــت در صورت درخواس آمادگی نموده اس
ــل کاالهاي ترانزیتی  طرف عراقی جهت حم
عراق از بنادر مختلف به مقصد عراق از طریق 
ــهر همکاري الزم  بنادر امام خمینی و خرمش

را به عمل آورد. 

معـاون وزیـر صنایـع و منابـع طبیعـی 
آسـتاراخان در بازدید از بنـدر انزلى در 
برابر اعالم مشکالت کشـتى هاى ایرانى 
در بنـادر آسـتاراخان روسـیه، معطلـى 
شـناورهاى ایران در بنادر این کشـور را 

پذیرفت.
ــویلى" در دیدار با  "یوري آلکسیوویچ ماخوش
ــتان گیالن با  ــرکل بنادرودریانوردي اس مدی
ــت این موانع را مرتفع  بیان این که درصدد اس
ــازد گفت: "ما خواهان فعال شدن کریدور  س
شمال- جنوب هستیم". "ماخوشویلی" اظهار 
ــرعت  ــل به این هدف با س ــت: "براي نی داش
ــتیم و با  ــعه ى بندر اولیاء هس ــغول توس مش
ــعه ى بندر انزلی را  خشنودي برنامه هاي توس

دنبال می کنیم". 
وي تصریح کرد: توسعه ى این دو بندر و ارتباط 
ــاخت هاي  ــتمر آن ها در کنار دیگر زیرس مس
ــیار مؤثري  ــیر نقش بس مورد نیاز در این مس
ــمال- جنوب دارد.  ــدن کریدور ش در فعال ش
ــرمایه گذاران براي  ــاره به تمایل س وي با اش
ــتاراخان افزود:  ــادر آس ــرمایه گذاري در بن س
"برنامه ى ما افزایش ظرفیت بنادر اولیاء به 32 
میلیون تن تخلیه و بارگیري در سال است". 
ــتاراخان همچنین  رییس هیئت اعزامی از آس
ــتی هاي  ــکالت کش ــس از طرح برخی مش پ
ایرانی از زبان مدیرکل بنادرودریانوردي استان 
گیالن و معاونین کشتیرانی دریاي خزر ادغان 
ــتی هاي  ــم که بعضاً کش ــت: اطالع داری داش
ایرانی در بنادر ما معطل می شوند، درصددیم 
ــویلی"  ــکالت را رفع کنیم. "ماخوش این مش
ــتی هاي ایرانی و  ــراي تعمیر کش همچنین ب
ــتی براي طرف ایرانی  ــاخت کش همچنین س

اعالم آمادگی کرد.

 انزلی بندری پیشرفته
ــرکت کشتی سازي گاالکتیکاى  مدیرعامل ش

ــهید رجایى  ــت: "با بازدیدى که از بندر ش گف
داشتیم با پتانسیل هاى این بندر بیش تر آشنا 
شدیم و زمینه ى مشارکت خارجى در این بندر 
ــت و ما بسیار عالقه مند به مشارکت  فراهم اس

در توسعه این بندر هستیم".
ــاره به تجربه و ظرفیت مناسب بندر  وى با اش
ــانگهاى با تخلیه و  ــانگهاى گفت: "بندر ش ش

ــون TEU در رتبه ى دوم  بارگیرى 28/5 میلی
ــبى در  جهان قرار دارد و داراى تجربیات مناس
ــب به شرکت هاى  زمینه ى ارائه خدمات مناس
ــتیرانى است که این امر مى تواند به جذب  کش
ــرى از ترافیک و بازار حمل ونقل دریایى  بیش ت
ــهید رجایى کمک  ــدر ش ــران و بن ــه ای کاال ب

نماید".

ــه گروه  ــد ک ــه مقرر ش ــن جلس ــان ای در پای
ــانگهاى با مطالعه و بررسى  بین المللى بندر ش
ــیل هاى  ــر در خصوص موقعیت و پتانس بیش ت
بندر شهید رجایى طرح پیشنهادى خود را در 
ــعه بندر شهید رجایى  زمینه همکارى در توس

به سازمان بنادرودریانوردى ارائه کند.
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سـومین نشسـت مشـترك همکارى هاى 
بنـدرى و دریایى ایـران و آفریقاى جنوبى 
با هدف بررسـی راهکارهاى توسـعه روابط 
بنـدرى و دریایى در شـهر دوربـان برگزار 

شد. 

بنابر اعالم معاونت بندري و مناطق ویژه سازمان 
بنادر و دریانوردى، نشست دوربان در پی یادداشت 
ــالس تهران  ــور در اج ــم 14 بندي دو کش تفاه
ــترش همکاري ها  صورت گرفته و طرفین بر گس
در دو بخش بندري و دریایی تأکید کردند. 

ــور بندرى  ــابق ام ــاطعى"، معاون س "علیرضا س

ــازمان بنادرودریانوردى در این باره گفت: "در  س
ــى دوره ها و مراکز  ــت دوربان ایران با معرف نشس
ــت ارائه  ــى خود را جه ــور آمادگ ــى کش آموزش
خدمات آموزشى در زمینه هاى بندرى و دریایى 

به آفریقاى جنوبى اعالم نمود".
وى افزود: "دو طرف در این نشست در خصوص 
ــص در زمینه ى کنترل و  انتقال تجارب و تخص
بازرسى کشتى ها توافق کردند و همچنین مقرر 
ــد هنگام برگزارى مانورهاى تجسس و نجات  ش
ــا آلودگى از نمایندگان یکدیگر جهت  و مقابله ب

شرکت در مانورها دعوت به عمل آورند". 
ــى تمایل خود  ــاطعى" گفت: "طرف آفریقای "س

ــتفاده از ناوگان کشتیرانى جمهورى  را جهت اس
ــرد و طرفین در زمینه ى  ــالمى ایران اعالم ک اس
ــتى توافق  ــر کش ــاخت و تعمی ــکارى در س هم

کردند". 
ــازمان  ــى س ــور دریای ــاون ام ــه ى مع ــه گفت ب
ــرف  ــت دو ط ــن نشس ــوردى در ای بنادرودریان
ــایى  شناس ــم  تفاه ــت  یادداش ــس  پیش نوی
گواهینامه هاى دریانوردى و همچنین پیش نویس 
ــهید  ــت تفاهم خواهرخواندگى بنادر ش یادداش
رجایى و دوربان را مبادله نمودند و قرار شد این 

دو پیش نویس در اجالس آتى نهایى شود.

توافقات بخش دریایي:
ــایی گواهینامه هاي  ــت تفاهم شناس 1- یادداش
دریانوردي توسط مقامات ذي ربط دو کشور تأیید 

و مقرر شد در اجالس بعدي نهایی شود. 
ــی جمهوري اسالمی  2- دوره  ها و مراکز آموزش
ــی معرفی و مقرر  ــران به طرف آفریقاي جنوب ای
ــد طرف مذکور نظر خود را در این زمینه ارائه  ش

نماید.
3- طرفین در خصوص انتقال تجارب و متخصص 
در زمینه ى کنترل و بازرسی توافق نمودند.

4- طرفین توافق نمودند هنگام برگزاري مانورهاي 
تجسس و نجات و مقابله با آلودگی از نمایندگان 
یکدیگر جهت شرکت در مانورهاي مذکور دعوت 

به عمل آورند. 

توافقات بخش بندري :
1- پیش نویس یادداشت تفاهم خواهرخواندگی 
بنادر شهید رجایی و دوربان از سوي طرف ایرانی 
ارائه شد. مقرر شد یادداشت تفاهم یاد شده پس 
از طی مراحل قانونی در کشور آفریقاي جنوبی در 

اجالس آتی دو کشور امضا گردد.
2- طرفین آفریقاي جنوبی تمایل خود را جهت 
ــتفاده از ناوگان کشتیرانی جمهوري اسالمی  اس
ایران اعالم نمود. مقرر گردید طرفین بخش هاي 

خصوصی را در این زمینه ترغیب نمایند.
3- طرفین موضوع همکاري در زمینه ى ساخت و 

تعمیر کشتی را مورد تأیید قرار دادند. 

ــت گفت: "بندر  ــتاراخان نیز در این نشس آس
ــران در دریاي خزر  ــی بزرگ ترین بندر ای انزل
ــال هاى اخیر  ــرفت خوبی طى س است و پیش

داشته است". 
ــار  ــریف اوف" اظه ــچ ش ــان مامداالیوی "رحم
ــت: "زمان بارگیري کشتی ها و ثبت اسناد  داش
مورد نیاز در این بندر زود انجام می شود که از 
ــاى  ترانزیتى و همکارى هاى  نظر همکارى ه

بندرى حایز اهمیت است".
ــتان گیالن نیز  ــرکل بنادرودریانوردي اس مدی
ــت فعلی  ــن بیان ظرفی ــت، ضم در این نشس
ــعه بندر انزلی، با اشاره به این که هم  طرح توس
ــرمایه گذاري در  ــون 300 میلیون دالر س اکن
ــعه ى بندر در حال انجام است ابراز  طرح توس
ــی نقطه ى اتصال  ــرد تا بندر انزل امیدواري ک
ــعه ى ترانزیت  ــدر اولیاء براي توس خوبی با بن

باشد.
"مهندس کوهساري" اظهار داشت: "در هشت 
ــزار تن  ــون و 526 ه ــال4 میلی ــه ى امس ماه
ــن بندر صورت گرفت  ــه و بارگیري در ای تخلی
ــود تا پایان سال به هفت  که پیش بینی می ش
ــد". وي همچنین گفت: "این  میلیون تن برس
میزان نسبت به مدت مشابه سال قبلی حدود 

33 درصد رشد را نشان می دهد". 

توافقات دوربان 
نشست مشترك همکاري هاي بندري و دريايي ايران و آفريقاي جنوبي
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هنوز از تشکيل جلسه  ى شوراى عالى 
صنايع دريايى خبرى نيست

عليرغم وعده هاى داده شده 

ــى ایران، در این  ــى دریای دبیر انجمن مهندس
ــگار "مارین نیوز" گفت: "تا آن جا  باره به خبرن
ــراد و چهره هاى  ــه ما اطالع داریم، برخى اف ک
ــد صنایع دریایى، خارج از ساختار وزارت  ارش
ــتند،  ــع و معادن، پیگیر این موضوع هس صنای
ــه یک جایگاه  ــد تا زمانى ک اما به نظر مى رس
ــب اختیار، در حد  ــى، توان مند و صاح تخصص
ــت وزیر، براى این موضوع در نظر گرفته  معاون
ــود، به هیچ وجه شاهد پیشرفت این قضیه  نش

نخواهیم بود."
ــرى" ، با بیان این که  ــن رضا صف "مهندس حس
«ظرفیت هاى موجود در وزارت صنایع، بسترساز 
تحقق اهداف قانون حمایت از توسعه ى صنایع 
دریایى نیست»، تصریح کرد: "سؤال ما از وزیر 
ــان همایش صنایع دریایى،  صنایع که در جری
از برگزارى سریع جلسه ى شوراى عالى صنایع 
دریایى خبر دادند، این است که چه اقدامى در 

این مدت انجام شده است؟"
ــش هاى جامعه ى  ــر پرس ــب دیگ وى، مخاط
ــالمى دانست و  ــوراى اس دریایى را مجلس ش
ــؤال ما از مجلس این است که  توضیح داد: "س
وقتى قانونى از سوى مجلس تصویب و در خود 
ــون، مدت محدودى براى اجراى آن تعیین  قان

مى شود؛ چرا این امر، تحقق نمى یابد؟
"صفرى"، با اشاره به این که «در قانون حمایت 
ــعه ى صنایع دریایى، محدودیت زمانى  از توس
10 ساله براى اجراى آن در نظر گرفته شده»، 
گفت: "در حالى که حدود دو سال از این مدت 
ــى در این زمینه  ــًال هیچ اقدام مى گذرد، عم

انجام نشده است."
ــى دریایى ایران، با اشاره  دبیر انجمن مهندس

به پیگیرى هاى این انجمن براى اجرایى شدن 
قانون حمایت از توسعه ى صنایع دریایى، یادآور 
شد: "ما در این زمینه، حتى دستورالعمل هایى 
را در قالب مصوبات پیشنهادى اولین جلسه ى 
شوراى عالى صنایع دریایى تدوین و در جریان 
ــر صنایع ارائه  ــش صنایع دریایى، به وزی همای

کردیم."
"صفرى" تأکید کرد که خواست اصلى جامعه ى 
دریایى در شرایط کنونى، اقدام عاجل، فورى و 
اصولى وزارت صنایع در جهت اجرا شدن قانون 
حمایت از توسعه ى صنایع دریایى است.

ــل  حمل ونق ــه ى  کمیت ــس  ریی ــن،  همچنی
ــخیص مصلحت نظام،  ــه ى مجمع تش دبیرخان
ــرا نکردن قانون  ــفانه اج با بیان این که «متأس
ــت»،  ــده اس ــور، به یک رویه تبدیل ش در کش
ــاهد  گفت: "در بخش حمل ونقل ریلى هم، ش
ــتیم که به  رغم مصوبه ى مجلس براى  آن هس
اختصاص اعتبارات، این امر، محقق نمى شود."
ــاره راه کارهاى  ــادى" که درب "رحمت اهللا مهاب
ــت از  ــون حمای ــدن قان ــى ش ــرى اجرای پیگی
ــا خبرنگار "مارین  ــعه ى صنایع دریایى، ب توس
نیوز" گفت وگو مى کرد، افزود: "نهادهایى مثل 
ــور، دیوان محاسبات و دیوان  بازرسى کل کش
عدالت ادارى، در این زمینه باید حساس باشند 

و دالیل اجرا نشدن قوانین را پیگیرى کنند."
ــالمى و  ــوراى اس وى در عین حال، مجلس ش
ــت و  ــى اصلى این امر دانس ــا را متول NGO ه
تأکید کرد: "انجمن هاى تخصصى، با برانگیختن 
حساسیت هاى مراجع ذى ربط، نقش مهمى در 

این زمینه برعهده دارند."
ــاور  ــردار علیرضا در"، مش ــال، "س ــن ح در ای

ــتاد کل نیروهاى مسلح نیز، با اشاره  دریایى س
به تدوین طرحى اجرایى براى توسعه ى صنایع 
ــکیل  ــت: "امیدواریم تش ــور، گف ــى کش دریای
ــوراى عالى صنایع دریایى،  ــه ى ش اولین جلس
ــع، به زودى محقق و  طبق گفته ى وزیر صنای

طرح هایى از این قبیل در آن، بررسى شود."
ــدى"،  محم ــح اهللا  فت ــدس  "مهن ــن،  همچنی
مدیرعامل شرکت ایزوایکو، با اشاره به ادامه ى 
ــع دریایى براى  ــد صنای ــرى مدیران ارش پیگی
تشکیل هرچه سریع تر اولین جلسه شورایعالى 
صنایع دریایى، به "مارین نیوز" گفت: " وزارت 
صنایع در این زمینه، از ما اطالعاتى را دریافت 
کرده است و امیدواریم به زودى اقدامات الزم 

براى تشکیل جلسه، نتیجه دهد."
ــم رزازان"، مدیرکل تأمین  "مهندس عبدالکری
و نگهدارى تجهیزات سازمان بنادرودریانوردى، 
نیز با ابراز تأسف از تأمین نشدن اعتبار صندوق 
ــکیل این  حمایت از صنایع دریایى، گفت: "تش
ــت،  ــه از محورهاى اصلى قانون اس صندوق ک
ــى از صنعت  ــیار خوب ــت بس ــد حمای مى توان
ــته باشد؛ اما امسال اعتبارى  کشتى سازى داش

به این صندوق اختصاص نیافت." 
ــادر، در  ــازمان بن ــاره به این که «س ــا اش وى ب
ــت دریایى،  ــعه ى صنع ــد و توس زمینه ى رش
ــت»،  حمایت هاى مالى خود را اعمال کرده اس
ــن زمینه، وزارت  ــزود: "نقش اصلى را در ای اف
ــى صنعت  ــه عنوان متول ــادن، ب ــع و مع صنای
ــه امیدواریم با اجرایى  ــى برعهده دارد ک دریای
ــى الزم، از  ــه زودى منابع مال ــدن قانون، ب ش

طریق صندوق صنایع دریایى، تأمین شود."

با گذشـت بیش از یک ماه از ایراد سـخنان وزراى صنایع و دفاع، در مراسم افتتاحیه ى 
یازدهمین همایش صنایع دریایى که طى آن، از «برگزارى قریب الوقوع اولین جلسـه ى 
شوراى عالى صنایع دریایى به ریاست رییس جمهورى» خبر داده شد؛ هنوز زمان دقیق 
برگزارى این جلسـه، مشخص نشده و گزارشى هم در این باره از سوى وزارت صنایع و 

معادن انتشار نیافته است.

گزارش
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گزارش

مالکان كشتى به دنبال ملك

مهم ترين مسائل اتحاديه ى مالکان كشتى، در مجمع عمومى ساليانه  مطرح شد 

 تینا صفاهیه 

اتحادیه ى مالکان کشـتى ایران (امکا)، که فعالیت اش را از دو سال پیش و با 31 عضو آغاز کرد، 
هم اکنـون با نزدیک به 100 عضو حقوقى و حقیقى، در حالى اهدافش را پیگیرى مى کند که هنوز 
مقر ثابتى، به عنوان دفتر اتحادیه ندارد. این موضوع، به عنوان یکى از مسایل اصلى، در نشست 
مجمـع عمومـى عادى (سـالیانه) این اتحادیه، که در روز یک شـنبه، 8 آذر ماه و در سـاختمان 
مرکزى کشـتیرانى جمهورى اسالمى ایران (برج آسمان) برگزار شـد، مورد بررسى قرار گرفت. 
ایـن همایش، به دلیل حضـور تقریبى تنها نیمى از اعضاى اتحادیه و غیبت نمایندگان سـازمان 
بنادرودریانوردى و نیز "محمدحسـین داجمر"، مدیرعامل کشـتیرانى جمهورى اسالمى ایران و 
رییس هیئت مدیره ى اتحادیه ى مالکان کشـتى ایران، فضایى سـرد را بر خود حاکم داشت. در 
این جلسـه که ریاسـت آن را "بهمـن اخترى" بر عهده داشـت و "محمدرضا قـادرى" و "صمد 
میهن دوست"، به عنوان ناظران و نیز "کتایون معینى" به عنوان منشى حضور داشتند، چند تن 
از دسـت اندرکاران اتحادیه، سـخنانى ایراد کردند و از حضور "مظفر علیخانى"، نماینده ى اتاق 
بازرگانـى و صنایع و معادن ایران و نیز "مصطفى مطورزاده"، رییس فراکسـیون دریایى مجلس 

شوراى اسالمى، استقبال به عمل آمد.  
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"محمدتقى روشنایى"، خزانه دار هیئت مدیره ى 
ــتى، ضمن ارائه ى گزارش  اتحادیه ى مالکان کش
ــه دارى و قرائت پیش بینى مصارف و منابع  خزان
ــال 1388، از برآورد 20  درآمدى اتحادیه در س
میلیون ریال کسرى بودجه در سال جارى خبر 
ــت: "در صورت جذب 20 عضو  داد و اظهار داش
جدید و افزایش حق عضویت از رقم 400 هزار به 
600 هزار تومان، در سال 1389، وضعیت مالى 
مناسب ترى را براى اتحادیه، مى توان پیش بینى 
کرد". در ادامه ى گردهم آیى، افزایش 50 درصدى 
میزان حق عضویت، نظرات مخالف و موافقى را از 

طرف اعضاى حاضر، به همراه داشت. 
ــه ى مالکان  ــمیعى"، دبیرکل اتحادی "محمد س
ــه فعالیت این  ــاره به این ک ــتى ایران، با اش کش
اتحادیه، تاکنون در مکانى که متعلق به کشتیرانى 
جمهورى اسالمى ایران است و باید تخلیه شود، 
صورت گرفته است، حمایت اعضا را براى خرید 
ملک اختصاصى توسط دبیرخانه ، ضرورى دانست 
ــت: "در صورت بهره مندى از مکانى ثابت و  و گف
مستقل، که شایستگى حضور مالکان شناورها را 
ــد، خواهیم توانست با آرامش فکرى  داشته باش
بیش ترى، وظایف خود را به انجام برسانیم".

ــو"، رییس کانون  ــداهللا قطب رزمج "کاپیتان اس
ــز، با تأکید بر اهمیت وجود  دریانوردان خبره نی
ــانى ثابت براى اتحادیه، بیان کرد که  مکان و نش
ــت مبلغى اندك، از طرف هر یک از اعضا،  پرداخ
ــه ى الزم براى خرید  ــد در مجموع هزین مى توان
ــنهاد  ــر را فراهم آورد. وى، پیش ــک مورد نظ مل
کرد: "مى توان این کمک ها را با عنوان حق خرید 
ــک، و نه به صورت افزایش حق عضویت، و به  مل
میزان توانایى هر یک از اعضا دریافت کرد".

ــه تعلق اعضاى  ــاره ب ــو"، همچنین با اش "رزمج
اتحادیه به بخش خصوصى و حمایت هاى صورت 
ــا توجه به اصل 44 قانون  گرفته از این بخش، ب
ــدود 2 میلیون  ــى، پرداخت مبلغى در ح اساس
ــیارى از اعضا  تومان را، مطابق با توانایى مالى بس

دانست. 
ــورى"،  ــدس محمد س ــر، "مهن ــوى دیگ از س

ــرکت ملى نفتکش و نایب رییس  مدیرعامل ش
ــدن  ــتى ایران، فراهم ش ــه ى مالکان کش اتحادی
امکانات اولیه، مانند مکان اختصاصى را، از الزامات 
رشد هر اتحادیه ایى دانست. وى، همچنین تأکید 
ــى مالى اعضاى  ــل تفاوت توانای ــرد که به دلی ک
مختلف و براى جلوگیرى از وارد آوردن فشار به 
آن ها، دریافت چنین مبالغى را باید به جلسه ایى 
ــر، مانند یک ضیافت صمیمانه موکول کرد،  دیگ
تا پرداخت کمک هاى مالى، به صورت داوطلبانه 

انجام شود. 
ــق عضویت اعضا به  ــه، افزایش میزان ح در ادام
ــاب مالى  ــده، در کنار صورت حس ــغ یاد ش مبل
منتهى به سال 1387 و گزارشات هیئت مدیره، 
با رأى حداکثرى اعضاى حاضر در مجمع عمومى 
اتحادیه ى مالکان کشتى، به تصویب رسید. 

بخش دیگر این گردهم آیى، بنابر دستور جلسه 
ــان از طریق رأى کتبى اعضاى  به انتخاب بازرس
ــى آن، "عبداهللا  ــص یافت، که ط حاضر، تخصی
ــى و "عبداالمیر  ــى"، به عنوان بازرس اصل معین
ــازرس على البدل انتخاب  ــه عنوان ب برازنده"، ب
شدند. به عالوه، بار دیگر، روزنامه ى اقتصاد پویا، 
به عنوان روزنامه ى رسمى و کثیراالنتشار، براى 

درج اطالعیه هاى این اتحادیه تعیین شد. 

دست آوردهای دوساله ی اتحادیه
ــع عمومى  ــورى" در مجم ــدس محمد س "مهن
ــى از عملکرد  ــتى، گزارش اتحادیه ى مالکان کش
ــال هاى 87-1388 را ارائه داد و  دبیرخانه در س
ــمرد:  عمده ترین فعالیت هاى آن را، چنین برش
"افتتاح اولین دفتر نمایندگى اتحادیه در خرمشهر 
ــال جارى براى ارتباط آسان تر  که در مهر ماه س
اعضاى محلى با این اتحادیه گشایش یافت، انتشار 
کتاب نماهاى قابل استفاده براى کشتى هاى بزرگ 
و شناورها به دو زبان فارسى و انگلیسى که براى 
ــت، برگزارى  اولین بار در ایران صورت گرفته اس
ــى و اقتصادى در دو  ــات کارگروه  فنى، مال جلس
مرحله با محوریت حذف برگ سبز براى شناورها 
ــارى، برگزارى  ــال ج ــى در س ــن گمرک از قوانی

ــى، داورى و بین الملل  ــات کارگروه حقوق جلس
ــت چگونگى همکارى  ــه مرحله با محوری در س
ــهیالت  ــا و اتحادیه  و نحوه ى دریافت تس بیمه ه
ــوخت مورد نیاز کشتى ها و  براى اعضا، تأمین س
ــناورها و حل اختالفات موجود با شرکت ملى  ش
نفتکش به دلیل تفاوت قیمت داخلى و بین المللى 
سوخت، کمک به حل مسأله ى توقیف شناورهاى 
ــهیالت وجوه اداره شده با  خریدارى شده از تس
ــى از بازپرداخت وام  ها، تقلیل مالیات  تقبل بخش
ــوق دادن آن به سمت سیستم  ــناورها و س بر ش
ــتى ها در  تناژ تکس و کاهش هزینه ى ثبت کش
ــتن آن ها و در  ــر، به منظور به رهن گذاش محض

صورت استفاده از تسهیالت بانکى". 
ــه تعداد اعضاى  ــاره به این ک وى در ادامه، با اش
ــداد ارگان هاى دریایى  ــه، به  رغم قلّت تع اتحادی
ــم گیرى را از ابتدا تاکنون  ــور، افزایش چش کش
ــته است، گفت: "در این مدت، هیئت مدیره  داش
ــا را حفظ کند.  ــت تا منافع اعض تالش کرده اس
چارچوب و برنامه هاى حرکت اتحادیه، مشخص 
ــداف موجود را به  ــده و امیدواریم بتوانیم اه ش
بهترین صورت دنبال کنیم. اما باید به یاد داشته 

باشیم که هنوز در ابتداى راه هستیم".
ــى اتحادیه ى  ــه ى مجمع عموم ــان جلس در پای
ــورزاده"، رییس  ــتى، "مصطفى مط مالکان کش
فراکسیون دریایى و نماینده ي مردم خرمشهر در 
مجلس شوراى اسالمى، در جمع اعضاى اتحادیه 
حضور یافت و با ابراز عالقه مندى از سوى مجلس 
ــالمى براى پیگیرى مسائل حوزه ى  ــوراى اس ش
ــیون، براى اولین بار در  دریا، گفت: "این فراکس
سال جارى، در مجلس شوراى اسالمى به وجود 
آمد و نمایندگان مناطق ساحلى شمال و جنوب 
و نیز بعضى دیگر از نمایندگان عالقه مند به این 
ــد. هدف ما در  ــه عضویت آن درآمدن موضوع، ب
ــیون، حمایت از صنعت کشتى سازى  این فراکس
ــعه ى بنادر در کرانه و  و حمل ونقل دریایى، توس
پس کرانه و دیگر مسایل مرتبط با دریاست".
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سـومین همایـش ملى صنایـع فراسـاحل، در 
روزهـاى سـوم و چهارم آذرماه سـال جارى، با 
حضور کارشناسان و مدیران حرفه ایى بخش هاى 
شـرکت هاى  و  کارفرمایـى  و  سیاسـت گذارى 
طراحـى و مهندسـى، پیمان کاران، سـازندگان 
تأسیسـات و تجهیـزات، اسـاتید و محققـان 
دانشـگاهى صنعـت نفـت، انجمـن مهندسـى 
دریایى ایران و مؤسسه ى رده بندى ایرانیان، در 
سـالن همایش  "جابربن حیان دانشـگاه صنعتى 

شریف" برگزار شد.
در ایـن همایش، شـرکت کنندگان با تشـکیل 
هشت گروه تخصصى فن آورى نانو و تحقیقات، 
کارگـروه تخصصى طراحى و مهندسـى، کارگاه 
ساخت و نصب، کارگاه تعمیر و نگهدارى، کارگاه 
تخصصى ایمنى، بازرسـى و رده بنـدى، کارگاه 
تخصصى مدیریت و آموزش و همچنین میزگرد 
تخصصى وضعیت و برنامه هاى صنایع فراساحل 

کشور، به بحث و تبادل نظر پرداختند. 

پيوند و هم افزايى صنعت و دانشگاه

گزارش سومين همايش ملى صنايع فراساحل

ابوالفضل جعفرى نژاد

گزارش



 سعی داشته ايم تا به خالء میان تجارب 
صنعت�ی و ايده ه�ای دانش�گاهی توج�ه 

كنیم
ــیف"، سرپرست مرکز  ــعید س "دکتر محمدس
ــى دریایى دانشگاه صنعتى  پژوهشى- مهندس
شریف، نخستین سخنران این همایش بود که 
با اشاره به اهمیت موضوع فراساحل و موضوع 
ــت و گاز در دریا، گفت: "موضوع  ــتخراج نف اس
ــاحل، با توجه به این که در شرایط فعلى  فراس
ــور، کم تر دیده شده و از آن جا که موضوع  کش
ویژه اى است، در قالب یک کمیته ى تخصصى، 
به آن توجه شده است". وى افزود: "با توجه به 
این که صنعت فراساحل در کشورمان، توسعه ى 
ــت، خوش بختانه توجه  ــرده اس زیادى پیدا ک
ــرکت ها و مراکز مرتبط با نفت و  بسیارى از ش
گاز، به آن جلب شده و در نتیجه، قراردادهاى 
زیادى در بخش هاى دولتى و خصوصى، در این 
حوزه منعقد شده که رقم آن، بالغ بر میلیاردها 
ــت، این اقدام، زیرساخت هاى مطلوبى  دالر اس

را براى این صنعت فراهم کرده است".
ــى  ــکده ى مهندس این عضو هیئت علمى دانش
ــالء موجود در صنایع  ــک، با تأکید بر خ مکانی
ــا از امکانات  ــده ت ــه باعث گردی ــاحل ک فراس
ــد و  ــده در جهت رش ــه وجود آم ــرایط ب و ش
ــن صنعت،  ــى ای ــاى توان فنى و مهندس ارتق
ــود و بیش تر انجام و تحویل  ــتفاده ش کم تر اس
ــه قرار گیرد،  ــاحل، مورد توج پروژه هاى فراس
ــت: "در همایش حاضر، سعى داریم  اظهار داش
ــه کنیم و از  ــت این خالء، توج ــا به موجودی ت
ــب  تجاربى که در صنعت و مراحل اجرایى کس
ــت و نیز از کارها و تالش هاى علمى- شده اس
ــگاه ها  ــى که در مراکز تحقیقاتى دانش پژوهش
صورت مى گیرد و در بخش مهندسى فراساحل 
ــود، به نوعى به درکى  ــتفاده مى ش از آن ها اس

مشترك و هم افزایى دست یابیم".
ــرد که با  ــدوارى ک ــراز امی ــن، اب وى همچنی
ــکیل کارگاه هاى تخصصى و سخنرانى هاى  تش
ــت آوردها و وضعیت  علمى، بتوانیم آخرین دس
ــور را، در رابطه با صنایع  فنى و مهندسى کش

فراساحل، پوشش دهیم.  

 توس�عه ی پايدار بهره برداری از منابع 
فراس�احل، بايد م�ورد توجه مس�ؤولین 

قرار بگیرد
ــپور"، در مقام دبیر همایش  "دکتر مجید عباس
ــا  ــى دری ــته ى مهندس ــروه رش ــت گ و ریاس
ــخنران  ــریف، دومین س ــگاه صنعتى ش دانش
ــاحل بود.  ــومین همایش ملى صنایع فراس س
ــائلى که در  ــا بیان این که بیش ترین مس وى ب
ــتفاده از صنایع  ــى و اس ــش صنعت دریای بخ
ــور مورد توجه قرار مى گیرد،  فراساحل در کش
ــاف، حفارى  ــردارى، اکتش ــاى بهره ب موضوع ه

ــازه هاى  ــاى مختلف مثل س ــاد بخش ه و ایج
ــاى مربوط به وزارت  ــایر فعالیت ه دریایى و س
نفت است، گفت: "خوش بختانه در این زمینه، 
از سال گذشته، دانشگاه صنعتى شریف، مجوز 
ــمى و  ــزارى دوره هاى دکترا را به طور رس برگ
مستقل، در بخش مهندسى دریا، در قالب یکى 
ــته ى مکانیک، گرفته است.  از گرایش هاى رش
ــریف، دانشگاه هاى  ــگاه صنعتى ش بعد از دانش
ــگاه آزاد  ــر، دانش ــون: امیرکبی ــرى همچ دیگ
ــورد اقدام  ــارس، در این م ــگاه خلیج ف و دانش
ــد".  وى افزود: "وزارت علوم، تحقیقات  کرده ان

و فن آورى، دانشگاه صنعتى شریف را به عنوان 
قطب علمى، در بخش صنایع دریایى شناخته 
ــکارى محققین و  ــم با هم ــت که امیدواری اس
اساتید در بخش دانشگاهى یا مؤسسات مرتبط، 
ــانیم".  ــن فعالیت ها را به نتایج مطلوب برس ای
رییس گروه مهندسى دریایى دانشگاه صنعتى 
ــریف در ادامه، اظهار داشت: "باید در بخش  ش
ــیون هایى که به نوعى  قوانین، مقررات کنوانس
ــوند را  ــائل دریا و صنعت مرتبط مى ش به مس
ــیون هایى  مورد توجه ویژه قرار دهیم. کنوانس
ــه  ــیونى ک ــازل، کنوانس ــیون ب ــل: کنوانس مث
ــر  ــارس را در ب ــیه ى خلیج ف ــورهاى حاش کش
ــیون مارپل و شرایط اجرایى  مى گیرد، کنوانس
ــیونى که ما در منطقه ى  ــدن آن، یا کنوانس ش
ــیار  ــیت هاى بس ــاى خزر داریم، از حساس دری
ــتند". وى، ضمن تأکید  ــى برخوردار هس باالی
ــیون هاى یاد  بر مورد توجه قرار گرفتن کنوانس
ــده در کنار فعالیت هاى صنعتى که در دریا  ش
انجام مى گیرد، گفت: "موضوع دیگر، چگونگى 
ــت که ما اصوالً در ایران،  بهره بردارى از دریاس
ــن وجود، از آن  ــر به آن پرداخته ایم. با ای کم ت
ــعه ى پایدار  ــتراتژى توس مى توان با عنوان اس

بهره بردارى از دریا، نام برد".

ــى پدیده هاى  ــن با معرف ــپور"، همچنی "عباس
ــور و به  ــمالى کش ــواحل ش مخربى که در س
ــت،  ویژه در آب هاى خلیج فارس بروز کرده اس
ــه از فعالیت هاى صنایع  ــأت گرفت آن ها را نش
ــن پدیده ها، به  ــت. وى از ای ــاحل دانس فراس
ــتى و  ــائل تنوع زیس منزله ى اختالالت در مس
محیطى مناطق دریایى یاد کرد و گفت: "ما با 
پدیده ى کشند قرمز، رو به رو بوده ایم که حدود 
ــردارى از دریا و  ــال امور مربوط به بهره ب 2 س
ــور را دچار مشکل کرد. ما  صنایع دریایى کش
زمانى مى توانیم امیدوار به بهره بردارى از دریا 
ــعه ى صنایع فراساحل باشیم که بتوانیم  و توس
به این موضوع و راه کارهاى مقابله با آن، توجه 

ویژه ایى داشته باشیم".
ــاره به مشکالت عمده ى مرجان ها  او ضمن اش
ــر ما چیزى حدود  ــارس، افزود: "اگ در خلیج ف
از  ــت  حفاظ ــه ى  زمین در  دالر  ــارد  20میلی
مرجان ها و جلوگیرى از خطراتى که مرجان ها 
ــرمایه گذارى کنیم، در  ــد مى کنند، س را تهدی
ــال مى توانیم 120میلیارد دالر از  مدت 150س

این محل برداشت کنیم".
رییس گروه مهندسى دریایى دانشگاه صنعتى 
ــت صنعت صید  ــمردن اهمی ــریف، با برش ش
ــکالتى در  ــه وجود مش ــان ب ــیالت و اذع و ش
ــور و  ــمال کش ــاى دریایى جنوب و ش حوزه ه
ــردارى بى رویه از منابع  ــژه این که بهره ب به وی
ــوروى سابق،  ــى ش دریایى خزر پس از فروپاش
ــترش پیدا کرده است، اظهار داشت: "ما از  گس
ــته، شاهد پدیده جدیدى در  یک دهه ى گذش
ــانه دار مهاجم"  دریاى خزر به نام "پدیده ى ش
ــده سال به  ــأله، موجب ش بوده ایم که این مس
ــد در دریاى خزر  ــش منابع صی ــال، با کاه س
ــال  ــه خاطر دارم که تا 9 س ــیم. ب روبه رو باش
ــعه ى  ــرمایه گذارى هنگفتى براى توس قبل، س
صنعت دریایى در دریاى خزر، به منظور ایجاد 
ــفانه، شاهد  ــد. اما متأس صید صنعتى انجام ش
ــال 1383 به بعد، سالیانه  آن بوده ایم که از س
ــد، کاهش صید   ــدود 30 تا40 درص چیزى ح

ماهیان کیلکا را داشته ایم".
ــاحل، با  ــى فراس ــش مل ــومین همای ــر س دبی
یادآورى پیشینه ى 250 میلیون ساله ى ماهى 
ــتروژن (خاویار) در دریاى خزر و این که هر  اس
ــان خاویارى  ــاهد کاهش صید ماهی ــاله، ش س
هستیم، افزود: "توسعه ى پایدار بهره بردارى از 
منابع فراساحل، یکى از مواردى است که حتماً 
ــؤولین کشور  ــتى مورد توجه همه ى مس بایس

قرار بگیرد".
ــا مطرح کردن  ــخنان خود، ب ــان س وى در پای
موضوع HSE و جایگاه آن در صنایع فراساحل، 
ــر  ــع بیان گ ــرد: "HSE، در واق ــان ک خاطرنش
ــرف و بهبود  ــک ط ــى از ی ــتحکام و ایمن اس
ــویى دیگر است که باید در  محیط زیست از س

دکتر سیف : 
با توجه به این که صنعت 

فراساحل در کشورمان توسعه ی 
زیادی پیدا کرده است 

خوش بختانه توجه بسیاری از 
شرکت ها و مراکز مرتبط با نفت 

و گاز، به آن جلب شده و در 
نتیجه، قراردادهای زیادی در 

بخش های دولتی و خصوصی در 
این حوزه منعقد شده که رقم 

آن، بالغ بر میلیاردها دالر است.
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ــاختن هنجارها و قواعد  ــا نظام مند س رابطه ب
ــازى  ــگیرانه در صنایع دریایى، با پیاده س پیش
ــاحلى را  ــاى فراس HSE، فعالیت ه ــت  مدیری

بررسى کنیم".

 برنامه ريزی های  ما به طور عمده، تولید 
محور هستند، نه مصرف محور

ــى وزیر نفت،  ــاون پژوهش ــر مقدم"، مع "دکت
ــم بود. وى با بیان  سومین سخنران این مراس
ــش دریایى و بخش  ــرفت هاى بخ این که پیش
ــه کرد،  ــکى را نمى توان با یکدیگر مقایس خش
ــیار  ــش دریا از لحاظ فن آورى، بس گفت: "بخ
ــت. به عنوان  ــکى اس پیچیده تر از بخش خش
ــاخت  ــه فن آورى طراحى و س ــال: با این ک مث
ــناور نفتى البرز در دریاى خزر، کامًال  دکل ش
ــکى،  ــوز در بخش خش ــت، اما هن ــى اس ایران
ــته ایم دکل کامًال طراحى شده ى ایرانى  نتوانس
بسازیم، بنابراین، ما در بخش دریا، توانسته ایم 
ــر از عرصه ى  ــى را بهت ــاى داخل توان مندى ه

خشکى، تحقق ببخشیم".
ــت، در ادامه افزود:  ــى وزارت نف معاون پژوهش
ــت و گاز در دنیا، به  ــع نف ــوع، صنای "در مجم
عنوان صنایع تولید محور محسوب نمى شوند، 
ــد.  ــاب مى آین ــه حس ــرمایه محور ب ــه س بلک
ــارهایى  ــرمایه محورى، در واقع نتیجه ى فش س
ــه تکنولوژى ها و  ــت یابى ب ــت که براى دس اس
ــن صنعت،  ــط با ای ــن مرتب ــاى نوی فن آورى ه
ــود. تمدن و چشم اندازى که  پایه گذارى مى ش
ــل تغییر و  ــروز دارد، بیش تر به دلی ــان ام انس
تحوالتى است که در نوع انرژى مصرفى حاصل 

شده است".
وى، منشأ شکل هاى مختلف براى افزایش رفاه 
بشر را از زمانى دانست که منابع هیدروکربنى در 
اختیار جوامع انسانى قرار گرفت و توانایى هاى 
ــان، به تدریج در این زمینه، شناخته شد،  انس
ــه طورى که امروزه، این تغییر و تحوالت، در  ب
ــت آمده  ــش صنعتى و فوق صنعتى به دس بخ
ــر در  ــت؛ تا جایى که به  رغم تالش هاى بش اس
ــان تحقق آرزوهاى  ــکا به انرژى ها نو، همچن ات

ــته به استفاده از منابع  ــت انسان، وابس دوردس
هیدروکربنى است.

ــکده ى صنعت نفت،  ــاد رییس پژوهش به اعتق
ــى از  ــن، یک ــرژى ژاپ ــاد ان ــتیتوى اقتص انس
ــازمان ها در زمینه ى مطالعات  معتبرترین ها س
ــت؛ زیرا ژاپن، یکى از واردکنندگان  انرژى اس
عمده ى نفت، فرآورده هاى نفتى و انرژى است 
که چون بخش عمده ایى از منابع درآمدى اش را 
با توانایى نیروى انسانى طراز اول خود، به دست 
ــر منابع طبیعى  ــى آورد و چندان تکیه ایى ب م
ندارد، براى خرید منابع انرژى، به شدت نسبت 
ــان قیمت هاى انرژى حساس است و به  به نوس
این خاطر است که مى توان گفت، کارآمدترین 
کشور دنیا، با رویکرد صرفه جویى انرژى، ژاپن 
ــت. "دکتر مقدم" در ادامه، افزود: "ژاپن، به  اس
ــال آینده، به  ــگفت انگیزى براى 30 س طور ش
ــد 2 درصد اقتصادى، هیچ   رغم پیش بینى رش
ــرژى اش در نظر  ــراى مصرف ان ــى را ب افزایش
نگرفته است. از این رو، انستیتوى اقتصاد انرژى 
ژاپن، با تجزیه و تحلیل الگوهاى اقتصاد کالن 

ــاى عرضه و تقاضا که به طور مرتب و  و مدل ه
ساالنه اصالح مى شود، پیش بینى هایى را براى 

سال 2030 میالدى به عمل مى آورد. 
ــال 2030، این  ــازمان در س پیش بینى این س
است که سهم نفت، از حدود 37درصد در سال 
2006، به حدود 34 درصد و سهم زغال سنگ، 
ــهم  از 28، به 27 درصد تنزل پیدا مى کند، س
ــهم  ــز، از 23، به 27 درصد افزایش و س گاز نی
انرژى هاى هسته ایى و انرژى هاى تازه نیز از 2، 

به 4 درصد افزایش خواهد یافت".
ــه ارائه کرد،  ــرى از آمارى ک ــا نتیجه گی وى، ب
ــت: "این، به آن مفهوم است که کل  بیان داش
مصرف انرژى جهانى، از حدود 11 میلیون تن، 
به عددى معادل 17میلیون تن در روز خواهد 
ــدود 60 درصد به  ــید. به عبارت دیگر، ح رس
مصرف انرژى جهان افزوده مى شود. از طرفى، 
تولید نفت، از سقف 80 میلیون بشکه، به حدود 
118میلیون بشکه در روز، خواهد رسید".

معاون پژوهشى وزیر نفت، ضمن اشاره به افق 
ــده ى ایران، که باید  ــم انداز پیش بینى ش چش
ــد اقتصادى داشته باشد و  حداقل 8 درصد رش
ــفانه در حال حاضر، شدت مصرف  این که متاس
ــور، باال است، گفت: "این مسأله،  انرژى در کش
ــرژى به تولید  ــبت مصرف ان ــى این که نس یعن
ناخالص، باالى یک است و هرچه قدر به سمت 
زیر یک حرکت کنیم، میزان بهره ورى بیش تر 
است؛ اگر مصرف انرژى را کنترل نکنیم، رشد 
ــالیانه، بیش تر از رشد  ــور، س تولید انرژى کش
ــود و با وجود این روند،  اقتصادى جامعه مى ش
ــرعت و شدت، منابع انرژى را توسعه  باید به س

داد".
ــاى  ــى از ضعف ه ــرد: "یک ــان ک وى خاطرنش
ــه عمده ى  ــت ک ــور، این اس ــزى کش برنامه ری
ــه  ن ــتند،  هس ــور  تولیدمح ــا،  برنامه ریزى ه
ــل ژاپن، چون  ــورهایى مث ــور. کش مصرف مح
ــتند، برنامه ریزى هاى  انرژى هس واردکننده ى 
ــان هم مصرف محور است و بخش  اقتصادى ش
ــور کامل، تحت کنترل  مصرف جامعه را به ط
ــا، باید  ــتراتژیک م ــاى اس ــد. در برنامه ه دارن

دکتر عباسپور : 
وزارت علوم، تحقیقات و 

فن آوری، دانشگاه صنعتی شریف 
را به عنوان قطب علمی، در 
بخش صنایع دریایی شناخته 

است که امیدواریم با همكاری 
محققین و اساتید در بخش 

دانشگاهی یا مؤسسات مرتبط 
این فعالیت ها را به نتایج مطلوب 

برسانیم.
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تغییرات اساسى ایجاد شود و فشار فزاینده ایى 
که بى دریغ، براى افزایش تولید ایجاد مى کنیم، 
به کنترل درآوریم و تولید جامعه را منطقى تر 

کنیم".
ــت، آینده ى  ــکده ى صنعت نف ــس پژوهش ریی
ــر پایه ى  ــال 1403 را، ب ــور در س ــرژى کش ان
گازمحورى پیش بینى کرد و افزود: "اگر همه ى 
ــل صرفه جویى و قیمت بر انرژى را اعمال  عوام
ــود که در سال 1403،  کنیم، پیش بینى مى ش
دست کم به رقمى، در حدود 16 میلیون بشکه  
معادل نفت، به عنوان حداقل انرژى، نیاز داریم 
و اگر تولید ما در بخش نفت، به درستى انجام 
شود، میزان آن شاید، به 4 تا 5 میلیون بشکه 

در سال 1403 برسد".
ــورهاى غیر  ــرح این موضوع که کش وى، با ط
ــان، اغلب در  اوپک، حوزه هاى عمده ى نفتى  ش
بخش غیرخشکى؛ یعنى دریا قرار دارد، گفت: 
"به طور قطع، فن  آورى هایى براى آینده ى این 
ــده است و به سوى  ــورها، تدارك دیده ش کش
ــد در تولید، حرکت  ــب فن آورى هاى جدی کس
ــیل  ــد کرد. ما نیز در بخش دریا، پتانس خواهن
ــه  ــم ک ــى داری ــع گازى و نفت ــادى از مناب زی
ــوع محورى فن آورى هاى آینده  مى تواند، موض

صنعت نفت کشور باشد".

 طب�ق آيین نام�ه ی اجرايی جدي�د دولت، 
س�االنه به فعاالن بخش صناي�ع  دريايی،  
يک میلیارد دالر بودجه اختصاص می يابد
ــم افتتاحیه ى سومین  ــخنران مراس آخرین س
ــدس مجید  ــاحل، "مهن ــى فراس ــش مل همای
ــترش و  ــازمان گس ــت"، رییس جدید س هدای

نوسازى صنایع ایران بود.
وى گفت: "امروزه ما در صنایع دریایى، نسبت 
ــته ایم، داراى  ــته داش ــه که در گذش به آن چ
ــت، تجربه، عزم،  ــزات، مدیری ــات، تجهی امکان
ــیار مطلوبى هستیم. آیا از این  اراده و بازار بس
ــتفاده مى کنیم؟ آیا از  امکانات، به درستى اس
این استعدادها و زیرساخت ها، به طور مناسب 

بهره مى بریم"؟   
ــد بر این  ــت"، با تأکی ــد هدای ــدس مجی "مهن
ــأله ى اساسى امروز، بازار است،  موضوع که مس
گفت: "با توجه به تراز 4 برابرى صادرات چین، 
نسبت به آمریکا و بقیه کشورهایى که میلیاردها 
ــرمایه گذارى  ــاختى  س ــوزه ى زیرس دالر در ح
کرده اند و امروزه با رکود اقتصاد جهانى روبه رو 
ــید که با همه ى این ها، این  هستند، باید پرس
ــورها چه چیزى را دنبال مى کنند؟ و کدام  کش
ــا را هدف قرار داده اند و با این فرض که  بازاره
ــت، آیا ما  بازارهاى مورد هدف، "برد-برد" اس
هم مى توانیم منافع خود را حفظ کنیم؟ امروز 
ــى ما، حفظ بازار است. امروز،  ــأله ى اساس مس
ــه ارزش 10 میلیون دالر،  ــراى یک پروژه ب اج
یک جنگ بزرگ اقتصادى محسوب مى شود و 

ــت که رؤساى جمهور  اهمیت آن به حدى اس
کشورها، پس از مکاتبات رسمى در این زمینه، 
ــن بازارها را  ــعى مى کنند ای با حضور خود، س

براى مردم شان، حفظ کنند".
ــا مطرح کردن این که بعد از رکود اقتصاد  وى ب
ــار مالى در دنیا وجود دارد،  جهانى، هنوز اعتب

ــرد: "به طور مثال، بعضى از بانک ها در  بیان ک
ــوییس که در گذشته سهم اعتبارشان براى  س
ــرمایه، 60 میلیارد دالر بود، امروز  واگذارى س
ــقف 300 میلیارد دالر (5 برابر) افزایش  به س
یافته است؛ زیرا صنایعى را که بتواند بازگشت 
سرمایه گذارى آنان را تضمین کند، نمى یابند. 
ــن دولتى، به ویژه  ــن رو، هر جا که تضامی از ای
ــوزه ى نفت، که  ــن مربوط به ح ــد تضامی مانن
ــت،  ــورت نقد (cash) مطرح اس همواره به ص
ــد، اعتبار نقدینگى را نیز به  ــته باش وجود داش

دنبال دارد".
رییس و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازى 
ــران، همچنین از تصویب آیین نامه ى  صنایع ای
ــه ى دوم آبان ماه  ــى دولت در اوایل ده اجرای
سال جارى خبر داد که حداکثر تا پایان دى ماه 
ــود.  ــال به بخش هاى مختلف ابالغ مى ش امس
ــپس گفت: "این آیین نامه، در 11 ماده  وى، س
ــاله به  ــت که طبق آن، هر س ــده اس تنظیم ش
فعاالن صنایع دریایى، یک میلیارد دالر بودجه 
ــود. این یکى از قدم هاى  اختصاص داده مى ش
ــادن، در حمایت از  ــت وزارت صنایع و مع مثب

صنایع دریایى است".
ــنهاد دیگر  ــرد: "حداقل 4 پیش ــار ک وى اظه
ــده،  ــع و معادن آماده ش ــه صنای در وزارت خان
ــود. یکى  ــال مى ش ــه به زودى به دولت ارس ک
ــب  ــورد نرخ مناس ــنهادها، در م ــن پیش از ای
ــتفاده از صندوق ذخیره ارزى است. مطلب  اس
ــده براى خرید  ــاره ى وجوه اداره ش دیگر، درب
ــت که  ــزات مربوط به صنایع دریایى اس تجهی
ــود و پیشنهادات  از منابع داخلى تأمین مى ش
ــتفاده ى بهتر از توان  دیگرى نیز، به منظور اس

حداکثرى داخل".
ــاره ى این که  ــت"، درب ــدس مجید هدای "مهن
ــال حاضر براى  ــاى گمرکى که در ح تعرفه ه
ــادى و خدماتى در نظر  ــناورهاى بارى، صی ش
ــوب  ــبى محس ــده، تعرفه هاى مناس گرفته ش
ــوند، گفت: "متأسفانه ما از بازار داخلى  نمى ش
خود، نمى توانیم صیانت کنیم. نرخ تعرفه هاى 
ــاخت و  ــه طراحى، س ــى ک ــى، در زمان گمرک
ــاز و تجهیز صنایع دریایى در کشور صورت  س
مى گیرد، به حداقل رسیده و در اسناد هم ثبت 
ــرخ تعرفه ها، به 4  ــده که در حال حاضر، ن ش

درصد رسیده است".
ــوزه ى  ــرد: "ح ــان ک ــان، خاطرنش وى در پای
ــرژى، داراى  ــل دریایى ان ــال و حمل ونق انتق
ــت و با داشتن این اولویت ها  اهمیت بسیار اس
ــت دریایى، باید  ــتراتژیک صنع و موقعیت اس
ــؤولین  ــجام بهتر و همه جانبه ایى، بین مس انس
ــد و قوانین  ــه وجود بیای ــت اندرکاران ب و دس
ــتیاق برانگیزى را در این حوزه،  ــوب و اش مطل

وضع کنیم". 

دکتر مقدم:
صنایع نفت و گاز در دنیا به 

عنوان صنایع تولید محور 
محسوب نمی شوند، بلكه 

سرمایه محور به حساب می آیند. 
سرمایه محوری، در واقع 

نتیجه ی فشارهایی است که 
برای دست یابی به تكنولوژی ها 
و فن آوری های نوین مرتبط با 

این صنعت، پایه گذاری می شود.
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سازمان بین المللى دریانوردى در پایان 
سال میالدى طى پیامى به دریانوردان 
جهان، سـال آینـده میالدى را سـال 

دریانورد نام گذارى کرد. 
  (IMO)ــوردى ــى دریان ــازمان بین الملل س
ــال 2009 میالدى،  ــا خاتمه س هم زمان ب
پیامى ویژه براى 1/5 میلیون نفر دریانورد 

در سطح جهان ارسال کرد.
براساس این گزارش،IMO ضمن نام گذارى 
ــال 2010 به نام سال دریانورد، ضرورت  س
ــوردان را  ــه دریان ــات حیاتى ب ــه خدم ارائ
ــرى جهان  ــارد نف ــت 6/5 میلی ــه جمعی ب

خاطرنشان کرد.

توتال با شـرکت چینى براى مشارکت 
گفت وگـو  جنوبـى  پـارس  طـرح  در 

مى کند. 
ــه، "کریستوف  به گزارش خبرگزارى فرانس
ــوى  ــارژرى"، مدیرکل گروه نفتى فرانس م
ــت وزیر  ــوا فیون، نخس ــال، که فرانس توت
ــه، را در دیدار از پکن همراهى کرد؛  فرانس
با مسؤوالن شرکت NCPC چین به منظور 
ــارکت در طرح گازى پارس جنوبى در  مش

ایران به گفت وگو پرداخت.  
ــنهاد  ــت پیش ــال همچنین امیدوار اس توت
ــرکت چینى براى طرح  مشترکى با این ش

گازى کارابوبو ونزوئال ارائه کند. 

امسـال کاهش نـود درصـدى تقاضاى 
جهانى براى سفارش ساخت کشتى در 
آلمـان، این صنعت ریشـه دار را در این 
کشـور، به شـدت در معرض خطر قرار 

داده است. 
ــخن گوى اتحادیه صنایع کشتى سازى و  س
دریانوردى آلمان اعالم کرد نه ماه اول امسال، 
دوازده سفارش جدید به ارزش سیصد وهشتاد 
و هفت میلیون یورو براى ساخت کشتى وجود 
داشت و چهل  و شش سفارش ساخت کشتى 
ــته به صنایع کشتى سازى در  در سال گذش
ــه ارزش دو میلیارد و نهصد میلیون  آلمان ب
یورو ارسال شده بود. این سخن گو از کاهش 
نود درصدى تقاضا براى ساخت کشتى جدید 
در سال جارى در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته خبر داد. 

شـرکت اماراتـى دبـى پـورت ورلد، 
15جرثقیـل جدید خـود را بـه پایانه 
کانتینرى جنوب در بندر اسالمى جده 

منتقل مى کند. 
ــرکت  ــزارش، در بیانیه  این ش ــن گ بنابرای
ــت و  ــده اس آمده، انتقال تجهیزات آغاز ش
ــتگاه ها به  در مدت یک ماه انتقال همه دس
ــرمایه گذارى  ــد، در واقع با س پایان مى رس
ــا و افزایش  ــده بر روى جرثقیل ه انجام ش
ــل  ــاى نس ــى کانتینره ــت جابه جای قابلی
ــم بود که حجم تولید و  جدید قادر خواهی
استانداردهاى خود را در بندر جده افزایش 

دهیم. 
ــى"، معاون اول  ــان فیصل القحطان "کاپیت
ــه گفت:  ــورت خاورمیان ــى پ ــت دب مدیری
ــد صورت گرفته، نقطه عطفى  حرکت جدی
براى بندر جده و دبى پورت خواهد بود و از 
امروز به بعد خواهیم توانست حجم ظرفیت 
ــطح کارآمدى  بندر خود را باالتر برده و س

آن را افزایش دهیم.

یک مؤسسـه ى تحقیقاتى اعـالم کرد: 
با وجـود تعویق هاى صـورت گرفته در 
تحویل کشتى هاى نو، حداقل پنج سال 
الزم است تا ناوگان غیرفعال کشتى هاى 

کانتینرى به مدار فعالیت باز گردد. 
ــذف  ــان ح ــه AXS Alphaliner زم مؤسس
ــال کانتینرى را  ــتى هاى غیرفع ــاوگان کش ن
سال 2014میالدى پیش بینى و ظرفیت هاى 
حمل کانتینرى غیرفعال طى سه سال آینده 
را، با جذب کشتى هاى بسیار بزرگ کانتینرى 
 TEU  ــاد، در حدود چهار میلیون به بازار کس
ــه،  کانتینر اعالم کرد. طبق اعالم این مؤسس
ــرایط با تأخیرى که در موعد تحویل 700  ش
ــاى جدید حمل در دو  هزار TEU ظرفیت ه
سال آینده و یا حتى بعد از آن اتفاق خواهد 
ــت. به گفته  افتاد، بطور کلى تغییر کرده اس
ــه مذکور سفارش ساخت حدود 330  مؤسس
هزار TEU دیگر از ظرفیت هاى حمل، لغو یا 
تبدیل به انواع دیگر کشتى ها شده است، این 

ــس از اوج گیرى بحران  ــت که پ در حالى اس
در ماه اکتبر سال 2008 میالدى، 380 هزار 
TEU از ظرفیت هاى حمل نیز راهى یاردهاى 
ــت. طبق پیش بینى  ــتى شده اس اوراق کش
مؤسسه Alphaliner به رغم تمهیدات اتخاذ 
ــده، مجموع ظرفیت هاى غیرفعال تا پایان  ش
ــال 2011 میالدى به سه میلیون TEU و  س
ــید. هر  دو برابر میزان کنونى آن خواهد رس
ــد ساالنه  ــاس رش چند این پیش بینى بر اس
ــال آینده  ــى دو س ــدى تقاضا ط ــج درص پن
ــر میزان  ــا حتى اگ ــت ام ــورت گرفته اس ص
ــه 2/5 درصد  ــال 2014 ب ــد تقاضا تا س رش
ــد، پنج سال تا از بین رفتن ظرفیت هاى  برس
ــرایطى  غیرفعال فاصله وجود دارد. این در ش
است که با کاهش ظرفیت هاى صورت گرفته 
در ناوگان کاسکو، یانگ مینگ و هانجین در 
مسیر آسیا به اروپا، سهم اپراتورها از ناوگان 
کشتى هاى غیرفعال افزایش یافته است.

نام گذارى سال 2010
 به عنوان سال دريانورد

تجهيز بندر اسالمى جده
توسط شركت دبى  پورت ورلد

صنايع كشتى سازى آلمان با كاهش 
شديد تقاضا روبه رو است

مذاكرات توتال و شركت چينى براى 
حضور در پارس جنوبى

افزايش ظرفيت ناوگان غيرفعال كانتينرى جهان در سال آينده

رويدادهاي بنادر و دريانوردي جهان
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ساوکامفلوت، بزرگ ترین شرکت روسى 
فعـال در تجارت دریایـى، در نظر دارد 
تا دو سـال دیگر در زمـره بزرگ ترین 
شـرکت هاى حمل ونقل دریایى نفت در 

جهان درآید. 
به گزارش خبرگزارى ریانووستى، "سرگئى 
ــاوکامفلوت  فرانک"، رییس هیئت مدیره س
(ot�Sovcom)، در دیدار با والدیمیر پوتین، 
نخست وزیر روسیه، گفت: ناوگان نفتى این 
شرکت طى پنج سال گذشته فعالیت خود را 
سه برابر کرده است و حجم حمل ونقل نفت 
از بندرها را به 10میلیون تن رسانده است.
ــرکت  ــزود: ما هم اکنون جزء پنج ش وى اف
ــواد نفتى در  ــزرگ در زمینه حمل ونقل م ب
جهان هستیم و عمر متوسط کشتى هاى ما 
ــال به شش سال  براى این کار نیز از 7/5 س

رسیده است. 
ــى، هم اکنون  ــر نفت ــن مدی ــه ای ــه گفت ب
ــن ناوگان هاى  ــاوکامفلوت، یکى از بهتری س

نفتکش جهان را در اختیار دارد. 
ــخنان خود  ــک" در ادامه س ــرگئى فران "س
ــرمایه گذارى 5/5  ــرکت با س گفت، این ش
ــت در زمره  میلیارد دالرى خود امیدوار اس
سه شرکت بزرگ حمل ونقل دریایى نفت در 

جهان درآید. 
ــرکت ما ایجاد  ــزود: یکى از اهداف ش وى اف
ــت که به موجب آن  ــاختارى جهانى اس س
بتواند در همه حوزه هاى نفتى وگازى موجود 
در فالت قاره روسیه خدمات رسانى کند.

دسـت کـم یک سـوم کشـتى هایى که 
از مناطـق تحـت نفـوذ دزدان دریایـى 
سـومالیایى عبور مى کنند تدابیر الزم را 
براى جلوگیرى از رو در رو قرار گرفتن با 

دزدان دریایى اتخاذ نمى کنند.
 فرمانده نیروى اروپایى مقابله با دزدان دریایى، 
ــتى با چند تن از  ــوم به آتالنته در نشس موس
ــیون دفاعى پارلمان اروپا اعالم  اعضاى کمیس
ــى تا چهل درصد از کشتى هایى  کرد: بین س
که از منطقه پرخطر اقیانوس هند در سواحل 
ــات الزم را براى  ــد، اطالع ــومالى مى گذرن س
ــا دزدان دریایى در  ــورد ب ــگیرى از برخ پیش
ــون با اشاره  اختیار ندارند. دریادار پیتر هادس
ــه خطر دزدى در  ــتردگى منطقه اى ک به گس
آن زیاد است، اظهار داشت وسعت این منطقه 

برابر دو سوم خاك ایاالت متحده آمریکا است 
ــخ دادن به هشدارها  و برخى اوقات براى پاس
ــتى هاى  ــت تا کش یک یا دو روز زمان نیاز اس
ــن نظامى  ــند. ای ــه محل برس ــان ب امدادرس
انگلیسى در ادامه تاکید کرد کشتى هایى که از 
خلیج عدن یا سواحل سومالى عبور مى کنند، 
باید مشخصات خود را در مرکز امنیت دریایى، 
که در ستاد آتالنته در نورثوود (شمال لندن) 
ــده است، ثبت کنند. دریادار هودسون  دایر ش
ــان کرد: شمار بسیار کمى  در ادامه خاطرنش
ــاى آتالنته را در  ــتى هایى که توصیه ه از کش
ــت  ــیر عبور دنبال کرده اند، به دس مورد مس
ــاره  ــده اند. وى با اش دزدان دریایى گرفتار ش
ــتى هایى که تمایل به ثبت مشخصات  به کش
ــد، گفت: این  ــت دریایى ندارن ــز امنی در مرک

کشتى ها بیشتر مربوط به شرکت هاى کوچک 
ــاید علت آن این باشد که ثبت  ــتند و ش هس
ــود یا  ــخصات براى آنان گران تمام مى ش مش
شاید گمان مى کنند اطالعات کشتى به دست 
ــد. فرمانده نیروى اروپایى  دزدان دریایى بیفت
مقابله با دزدان دریایى همچنین خاطر نشان 
ــترى اقدام  کرد؛ دزدان دریایى با زیرکى بیش
ــیع تر شده  مى کنند و حوزه عملیاتى آنان وس
ــت. به گفته وى، دزدان دریایى سومالیایى  اس
توانسته اند به کشتى هایى در فاصله هزار مایل 
ــور حمله کنند.  ــواحل این کش ــى از س دریای
دریادار هادسون شمار کشتى هایى را که اینک 
در دست دزدان دریایى سومالى قرار دارند، ده 
ــت و چهل و چهار  فروند اعالم کرد که دویس

نفر خدمه دارند.

برآوردها حاکى از ضرر 12 میلیارد دالرى 
خطوط بزرگ کشتیرانى کانتینرى جهان 
در طول 9 ماهه ابتداى سال 2009 در برابر 
سود حاصله در دوره مشابه سال قبل آن 

است. 
به نقل از لویدزلیست، بررسى نتایج عملکرد 16 
ــه ماهه سوم سال  خط بزرگ کانتینرى در س
2009 توسط مؤسسه آلفا الینر حاکى از ضرر 
ــارد دالرى در دوره ماه هاى  ــى 9 میلی عملیات
ــود  ــال 2009 در برابر س ــپتامبر س ژانویه- س
3/5 میلیارد دالرى این خطوط نسبت به دوره 

مشابه سال قبل از آن است. 
این مؤسسه در بررسى خود با بیان این که میزان 
ضرر شرکت ها متفاوت بوده و عمًال امکان تحلیل 
عملکرد خطوط به صورت جداگانه دشوار است 
ــت: با اضافه کردن مجموع ضرر  اعالم کرده اس
عملیاتى تخمینى شرکت هاى کانتینرى عمده 
 OOCL,CMA CGM, MSCو باقى مانده نظیر
PIL ، شرکت کشتیرانى امارات و هامبورگ که 
معادل دو میلیارد دالر است، مجموع ضرر 22 
شرکت بزرگ حمل کانتینرى جهان به حدود 

11 میلیارد دالر مى رسد. 
ــه Drewry ضرر صنعت  ــن مؤسس پیش از ای
حمل ونقل کانتینرى را براى کل سال 2009در 
ــارد دالر پیش بینى کرده بود،  حدود 30 میلی
 Transpaci�c ــت که مؤسسه این در حالى اس
ــوع ضرر این  Stabilization Agreement مجم
بخش در این سال را 20 میلیارد دالر تخمین 

 زده است. 

ــرکت  ــوع درآمد 16 ش ــر مجم ــوى دیگ از س
کشتیرانى جهان که نتایج مالى خود را منتشر 
ــال مالى جارى  کرده اند طى 9 ماهه ابتداى س
نسبت به دوره مشابه سال پیش، با 40 درصد 
کاهش از 94 میلیارد به 56 میلیارد دالر رسیده 

است. 
ــرى با کاهش  ــرکت هاى حمل کانتین کلیه ش
ــود و همچنین نرخ هاى  ــم کاالهاى موج حج
کرایه حمل مواجه شده اند. بیشتر این شرکت ها 
ــار افزایش تقاضا و نرخ هاى کرایه حمل را  انتظ
ــا در عین حال تصور  ــال 2010 دارند ام در س
ــدوده قرمز باقى  ــد که کماکان در مح مى کنن

بمانند. 
ــش تقاضا از  ــابقه ضررها به افزای ــطح بى س س
ــول به این  ــراى تزریق پ ــع مالى نقدى ب مناب
صنعت منجر شده است این در شرایطى است 
ــوى  که تنها 12 میلیارد دالر منابع نقدى از س
شرکت هاى کشتیرانى در طول سال جارى و به 
منظور بهبود ترازنامه ها درخواست شده است.

برنامه روسيه براى گسترش 
ناوگان نفتکش

اروپا خواستار همکارى شركت هاى كشتى رانى در مقابله با دزدى دريايى شد

ضرر12 ميليارد دالرى خطوط بزرگ كشتيرانى كانتينرى جهان
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سياسى كارى بر شايستگى ها فائق آمد

گزارش بيست و ششمين نشست مجمع آيمو

بیسـت و ششـمین نشست دو ساالنه ى مجمع سازمان بین المللى دریانوردى، از بیست و سـوم نوامبر الى دوم دسامبر سال 2009 میالدى، در 
شـهر لندن برگزار شـد. در روز اول اجالس، نمایندگان دولت ها به اتفاق آرا، آقاى G. Boomgaarden سـفیر آلمان در انگلیس را به عنوان 
رییس نشسـت این دوره و سـفراى کشـورهاى باهاماس و تونس، به ترتیب آقاى P.Farquharson و خانمH.M. Labidi  را به عنوان نایب 

رییس اول و دوم  برگزیدند.
مهندس عطاءاله صدر، معاون وزیر راه و ترابرى و مدیرعامل سـازمان بنادرودریانوردى، رسـول موحدیان، سـفیر جمهورى اسـالمى ایران در 
انگلیس و نماینده ى دایم ایران در آیمو، سـعید ایزدیان، عضو هیئت عامل و معاون امور دریایى سـازمان بنادرودریانوردي، اسـالمیان، معاون 
سـفیر کشورمان در انگلیس، به همراه على اکبر مرزبان، نماینده ى ثابت سازمان و معاون نماینده ى دایم جمهورى اسالمى ایران در آیمو، سید 
على اسـتیرى، مدیرکل سـازمان هاى تخصصى و بین المللى سـازمان، على اکبر صفایى، مدیرکل ایمنى و حفاظت دریایى سـازمان، حمیدرضا 
اکرمى مشاور معاونت دریایى سازمان، داوود شریفى، کارشناس ارشد حفظ محیط زیست دریایى سازمان، على زهره وند، کارشناس ارشد امور 
بین الملل سـفارت و فائزه قدیرى، کارشناس کنوانسیون هاى اداره ى کل سـازمان هاى تخصصى و بین المللى سازمان، اعضاى هیئت نمایندگى 

جمهورى اسالمى ایران در این نشست را تشکیل مى دادند. 

گزارش

 على اکبر مرزبان
نماینده ثابت سازمان بنادر و دریانوردى در آیمو



 دستورکارها و کمیته های تشكیل شده توسط مجمع
- دستورکارها

ــمین  نشست مجمع آیمو، شامل بیست  ــتورکارهاى بیست و شش   دس
و پنج مورد بود.

- کمیته هاى تشکیل شده توسط مجمع
ــه کمیته را تشکیل داد. این  مجمع آیمو، همانند اجالس قبلى، ابتدا س
ــى موضوعات  ــماره ى یک، براى بررس کمیته ها عبارتند از: کمیته ى ش
ــماره ى دو، براى  ادارى، مالى، حقوقى و همکارى هاى فنى. کمیته ى ش
بررسى موضوعات فنى. بعضى از دستورکارهاى مجمع، به این دو کمیته 
ارجاع شد و بعضى نیز توسط مجمع و در صحن اصلى (Plenary) مورد 
بررسى و تصمیم گیرى قرار گرفت. گزارش کمیته هاى مزبور، در اجالس 
ــد و اغلب قریب به اتفاق پیشنهادهاى ارایه شده، مورد  مجمع مطرح ش
 G. Peachey  ــت کمیته ى یک را آقاى قبول و تصویب قرار گرفت. ریاس
�S. O  از کشور edal ــت کمیته ى دو را آقاى ــترالیا و ریاس ــور اس از کش
ــوق، کمیته ایى نیز براى  ــتند. عالوه بر کمیته هاى ف ــروژ بر عهده داش ن
ــرکت کنندگان در اجالس مجمع تشکیل شد.  بررسى اعتبارنامه هاى ش
ــنهاد رییس و تصویب مجمع، متشکل از پنج کشور  این کمیته، به پیش
ایران، کامرون، ترکیه، ونزوئال و سنگاپور بود. ریاست این کمیته نیز، بر 

عهده ى نماینده ى ثابت کشورمان در آیمو، على اکبر مرزبان بود.

 مصوبات مجمع، در نشست بیست و ششم
ــتورکارهاى متعدد، موضوعات متنوعى مطرح و به طور عمده،  تحت دس
ــد. عناوین  ــوى مجمع ش منجر به تصمیم گیرى و صدور قطعنامه از س
ــرح  زیر  ــید، به ش ــت و یک قطعنامه ایى که به تصویب مجمع رس بیس

است:
ــماره ى A.1011(26)، با عنوان: "پالن استراتژیکى سازمان  - قطعنامه ش
(براى یک دوره ى شش ساله از سال 2010 الى 2015 میالدى)"؛

ــماره ى A.1012(26)، با عنوان: "طرح اقدام در سطح عالى  - قطعنامه ش
سازمان و اولویت هاى کارى سال هاى 2010 و 2011 میالدى"؛

ــتورالعمل هایى براى  ــماره ى A.1013(26)، با عنوان: "دس - قطعنامه ش
اعمال پالن استراتژیکى و اقدام در سطح عالى سازمان"؛

- قطعنامه شماره ى A.1014(26)، با عنوان: "بودجه ى مبتنى بر نتیجه ى 
سازمان براى دوره ى دو ساله ى 2010 و 2011 میالدى"؛

ــاب ها و  ــوان: "تقدیم حس ــا عن ــماره ى  A.1015(26)، ب ــه ش - قطعنام
گزارش هاى ممیزى"؛

ــات حق عضویت  ــماره ى A.1016(26)، با عنوان: "معوق ــه ش - قطعنام
کشورها"؛

ــى مقررات مالى  ــماره ى A.1017(26)، با عنوان: "بازبین ــه ش - قطعنام
سازمان"؛

ــرفت هاى صورت  ــماره ى A.1018(26)، با عنوان: "پیش ــه ش - قطعنام
گرفته، در رابطه با طرح ممیزى داوطلبانه ى دولت هاى عضو آیمو"؛

ــبت به  ــا عنوان: "اصالحات نس ــماره ى  A.1019(26)، ب ــه ش - قطعنام
ــال 2007  ــناد الزم االجراى آیمو، مصوب س ــراى اس ــد مربوط به اج ک

میالدى"؛
ــبت  ــات نس ــوان: "اصالح ــا عن ــماره ى A.1020(26)، ب ــه ش - قطعنام
ــى و  ــتم یکنواخت بازرس ــى، تحت سیس ــتورالعمل هاى بازرس ــه دس ب

گواهى نامه ها مصوب سال 2007 میالدى"؛ 
ــه  ــوط ب ــد مرب ــوان: "ک ــا عن ــماره ى  A.1021(26)، ب ــه ش - قطعنام

هشداردهنده ها و نشان گر ها"؛
- قطعنامه شماره ى  A.1022(26)، با عنوان: "دستورالعمل هایى راجع به 

اجراى کد بین المللى مدیریت ایمنى، توسط مراجع دریایى"؛  
- قطعنامه شماره ى A.1023(26)، با عنوان: "کدى براى ساخت و تجهیز 

واحدهاى حفارى فرا ساحل"؛

ــتورالعمل هایى براى  ــماره ى A.1024(26)، با عنوان: "دس - قطعنامه ش
کشتى هاى فعال در آب هاى قطب"؛ 

ــد رویه ى عملى براى  ــماره ى  A.1025(26)، با عنوان "ک - قطعنامه ش
تحقیقات جرایم دزدى دریایى و حمالت مسلحانه علیه کشتى ها"؛

ــماره ى A.1026(26)، با عنوان: "دزدى دریایى و حمالت  - قطعنامه ش
مسلحانه علیه ى کشتى ها، در آب هاى سواحل سومالى"؛

ــرى  ــال و بازنگ ــوان: "اعم ــا عن ــماره ى A.1027(26)، ب ــه ش - قطعنام
ــه منظور حل و  ــؤولیت ها، ب ــتورالعمل هاى مربوط به تخصیص مس دس

فصل موفقیت آمیز مسایل مربوط به اختفا در کشتى"؛
ــدور گواهى نامه هاى  ــماره ى A.1028(26)، با عنوان: "ص ــه ش - قطعنام

سوخت براى کشتى هاى ثبتى"؛ 
ــماره ى A.1029(26)، با عنوان: "سیستم جهانى اطالعات  - قطعنامه ش

یکپارچه ى کشتى ها"؛
ــور دانشگاه جهانى  ــماره ى A.1030(26)، با عنوان: "منش - قطعنامه ش

دریانوردى"؛
- قطعنامه شماره ى  A.1031(26)، با عنوان: "حمایت و پشتیبانى مالى 

پایدار از دانشگاه جهانى دریانوردى"؛ 
ــازمان هاى  ــماره ى A.1032(26)، با عنوان: "روابط با س ــه ش - قطعنام

غیردولتى".
  از میان تصمیمات گرفته شده در قالب قطعنامه ها، سه مورد، از اهمیت 

زیادى برخوردارند. این سه مورد، به شرح زیر عبارتند از:

 - الـف) دزدى دریایى و حمالت مسـلحانه علیه کشـتى ها، در 
آب هاى سواحل کشور سومالى

 یکى از موضوعاتى که تحت دستورکار شماره ى ده، با عنوان مالحظه ى 
گزارش ها و توصیه هاى کمیته ى ایمنى دریانوردى"، مورد توجه و بررسى 
ــه ى خلیج عدن و آب هاى  ــرار گرفت، دزدى دریایى در منطق مجمع ق
ــومالى بود. موضوع دزدى دریایى در این مناطق و مبارزه با آن، یکى  س
ــود؛  ــوب مى ش از موضوعات روز و با اولویت اول دنیاى دریانوردى محس
ــتورکار آیمو و از طریق آن، در  ــال قبل در دس که به طور جد، از دو س
ــازمان ملل قرار گرفت که منجر به صدور  ــوراى امنیت س دستورکار ش
ــت مجمع، نمایندگان  ــد. در نشس قطعنامه هاى متعدد در این زمینه ش
ــورت گرفته در این زمینه،  ــتماع گزارش، اقدامات ص حاضر، پس از اس
ــوردى در مورد  ــوى کمیته ى ایمنى دریان ــنهادى از س قطعنامه ى پیش
ــى نهایى  ــا دزدى دریایى در منطقه ى مورد نظر را مورد بررس مبارزه ب
ــاندند. این قطعنامه، با  قرار دادند و در نهایت، مفاد آن را به تصویب رس
عنوان: "دزدى دریایى و حمالت مسلحانه علیه ى کشتى ها، در آب هاى 
سواحل سومالى"، تحت شماره ى  A.1026(26) به تصویب رسید. 

- ب) طرح اجبارى شدن ممیزى دولت هاى عضو آیمو
ــال قبل، در دستورکار  ــش- هفت س یکى از موضوعاتى که از حدود ش
ــت.  ــزى مراجع دریایى دولت هاى عضو آیمو اس ــو قرار گرفت، ممی آیم
ــود، آیا دولت هاى عضو، در اجراى  ــت که مشخص ش هدف نیز، این اس
ــیون هاى مهمى همچون  ــدرج در کنوانس ــتانداردهاى من مقررات و اس
سوالس و مارپول، اهتمام ورزیده و زمینه هاى نرم افزارى و سخت افزارى 
اجراى درست آن ها را فراهم ساخته اند؟! مشکالت بر سر راه اجراى این 
کنوانسیون ها چیست؟! آیا این کنوانسیون ها، داراى نواقصى هستند که 
باید مورد بررسى و اصالح قرار گیرند؟! منابع محدود همکارى هاى فنى، 
به چه سمت و سوهایى باید هدایت شوند؟! و همچنین، چگونه مى توان 
ــتفاده کرد؟  ــارب دولت هاى عضو، قبل از اجراى طرح ممیزى، اس از تج
اجراى طرح ممیزى دولت ها، ابتدا، به طور داوطلبانه مطرح شد؛ این که 
ــدن از طریق  ــورى تمایل دارد، مى تواند خود را براى ممیزى ش هر کش
ــده، داوطلب کند. تاکنون  ــم از قبل طراحى ش آیمو و طى یک مکانیس
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ــه از این تعداد، ممیزى  ــده اند ک ــور، داوطلب ش حدود پنجاه و یک کش
ــى و یک کشور انجام شده است و بقیه نیز، در نوبت هستند. سازمان  س
ــود را براى اجراى طرح ممیزى  ــوردى نیز، اخیراً آمادگى خ بنادرودریان
ــت که تفاهم نامه ى آن، میان دبیرکل  به طور داوطلبانه، اعالم کرده اس
ــیه ى اجالس مجمع، به امضا رسید.  ــازمان در حاش آیمو و مدیرعامل س
ــال  ــود، در اواخر س چنان چه مقدمات و زمینه ى اجراى طرح فراهم ش
ــط سال 2011 میالدى، شاهد اجراى طرح ممیزى،  2010 و یا در اواس

در ایران خواهیم بود. 
ــال پیش، اجبارى شدن اجراى این طرح، به طور عمده،  تقریباً از دو س
ــرفته ایى نظیر: دانمارك، نروژ، سوئد و آلمان،  ــورهاى پیش از سوى کش
ــیارى از  ــد که در آغاز، با مخالفت صریح بس ــوراى آیمو مطرح ش در ش
کشورهاى در حال توسعه، به ویژه دولت هاى صاحب پرچم عمده، نظیر 
ــت حدود دو سال، در  ــد. پس از گذش باهاماس، پاناما و لیبریا مواجه ش
نهایت، شوراى آیمو، طرح زمان بندى شده ایى را تهیه کرد که به موجب 
ــد، انجام ممیزى توسط همه ى دولت هاى عضو آیمو، از  آن پیشنهاد ش
ــش سال آینده (سال 2015 میالدى و بعد) اجبارى شود. این  حدود ش
ــوراى آیمو و شخص  ــوى دبیرخانه ى ش طرح که به طور ابتکارى، از س
ــرانجام، در اجالس یک صد و دوم و بعد نیز  ــده بود، س دبیرکل ارایه ش
ــت و پنجم فوق العاده به اتفاق اکثریت آرا، مورد پذیرش  در اجالس بیس
ــت  ــورا در نشس ــوراى آیمو، قرار گرفت. در این رابطه، ش ــب ش و تصوی
ــال جارى و چهار روز قبل از  فوق العاده ى خود که در اواخر آبان ماه س
ــت مجمع، برگزار شد، پیش نویس قطعنامه ایى را در این  برگزارى نشس
رابطه که توسط دبیرخانه ى آیمو تهیه شده بود، مورد تصویب مقدماتى 
ــه کرد. در مجمع  ــراى تصویب نهایى، به مجمع ارای ــرار داد و آن را ب ق
ــت و در نهایت، قطعنامه  ي  ــز، این طرح مورد حمایت قرار گرف آیمو نی

پیشنهادى، به شماره ى  A.1018(26) تصویب شد. 

 - ج) پالن استراتژیک سازمان، براى یک دوره ى شش ساله
ــال پیش، به طور مستمر با  ــوراى آیمو از دو س ــایلى که ش یکى از مس
ــت نماینده ى  ــر بود و براى آن، گروه کارى ویژه ایى را با ریاس آن درگی
ــتراتژیک و برنامه هاى  ــه ى پالن اس ــکیل داد، تهی آفریقاى جنوبى تش
راهبردى براى آیمو، در یک دوره ى شش ساله بود. این پالن، به همراه 
ــروه کارى، صورت نهایى به  ــط گ ــتورالعمل نحوه ى اعمال آن، توس دس

ــت و پنجمین اجالس فوق العاده ى شورا، ارایه شد.  خود گرفت و به بیس
ــرار داد و براى  ــه و تصویب مقدماتى ق ــز، آن را مورد مالحظ ــورا نی ش
ــى نهایى  ــب، به مجمع احاله کرد. مجمع، این پالن را مورد بررس تصوی
ــماره ى A.1011(26) و به عنوان  ــرانجام طى قطعنامه  ي ش قرار داد و س
ــب این قطعنامه، برنامه هاى  ــاند. به موج اولین قطعنامه، به تصویب رس
راهبردى و استراتژیک آیمو، براى مدت شش سال، یعنى از سال 2010 
ــت. اقدامات الزم براى  ــیم شده اس ــال 2015 میالدى، ترس تا پایان س
ــازمانى و اولویت هاى کارى آیمو براى یک دوره ى  ــیدن به اهداف س رس
ــالدى، تحت عنوان:  ــال هاى 2010  و 2011 می ــاله مربوط به س دو س
 A.1012(26) نیز، طى قطعنامه  ي شماره ى "High-Level Action Plan"
ــماره ى   ــده، طى قطعنامه  ي ش ــال دو قطعنامه ي یاد ش ــوه ى اعم و نح
ــید و براى اجرا، به دبیرخانه ى آیمو  A.1013(26)، به تصویب مجمع رس

ابالغ شد. 

 سخنرانی، سفیر جمهوری اسالمی ایران در انگلیس و نماینده ی دایم 
ایران در آیمو، در مراسم افتتاحیه ی اجالس

ــم افتتاحیه ى اجالس، رسول موحدیان،    در روز دوم و در ادامه ى مراس
ــورمان در انگلیس، به همراه تعدادى از سفرا، وزرا و معاونان  ــفیر کش س
ــورد اهمیت دریانوردى  ــخنانى را در م ــاى عضو آیمو، س وزراى دولت ه
ــه، چالش هاى پیش روى صنعت  ــى، جایگاه ایران در این عرص بین الملل
ــکارى در این  ــالمى ایران براى هم ــتیرانى و آمادگى جمهورى اس کش
ــازمان هاى  ــراد کرد که مورد توجه نمایندگان دولت ها و س زمینه ها، ای

حاضر در نشست قرار گرفت.

انتخابات شورای آیمو و سخنرانی مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، 
در معرفی فعالیت ها و دسلت آوردهای جمهوری اسلالمی ایران، در 

زمینه های دریایی 
یکى از دستورکارهاى مهم و همیشگى مجمع که همواره به موضوع داغ 
ــود و سایر دستورکارها را به ویژه در  و گرمى بخش اجالس تبدیل مى ش
ــعاع خود قرار مى دهد، دستورکار شماره ى بیست  هفته ى اول، تحت ا لش
و دو، با عنوان: "انتخاب اعضاى شورا، براساس مواد 16 و 17 کنوانسیون 
ــت. طبق ماده ى 17 کنوانسیون موجد آیمو، شورا، متشکل از  آیمو" اس
چهل کشور عضو این سازمان، خواهد بود که از طریق برگزارى انتخابات، 
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ــخص خواهند شد. انتخاب مجدد اعضاى شورا  در سه گروه A,B,C مش
ــال جارى برگزار شد، در گروه A ده  ــت. در انتخابات س نیز، بالمانع اس
ــور، شامل: چین، یونان، ایتالیا، ژاپن، نروژ، آمریکا، انگلیس، روسیه،  کش
ــورا  ــدند و به عضویت ش ــا و کره ى جنوبى، داراى بیش ترین آرا ش پانام
ــک رأى، پس از نروژ، در رتبه ى  ــب یک صد و ی درآمدند. لیبریا، با کس
ــب یک  ــد. ژاپن، با کس یازدهم قرار گرفت و از دور رقابت ها کنار زده ش
ــد و نه رأى،  ــروژ نیز، با یک ص ــل و دو رأى، بیش ترین و ن ــد و چه ص
کم ترین آرا را کسب کردند و به عنوان اولین و آخرین کشور، به عضویت 
ــورا، در این گروه درآمدند. در گروه B، به دلیل این که تعداد نامزدها،  ش
ــامل کشورهاى:  با تعداد اعضاى مورد نیاز، برابر بود، همه ى نامزدها، ش
ــه، آلمان، هند، هلند، اسپانیا و  آرژانتین، بنگالدش، برزیل، کانادا، فرانس

سوئد، بدون برگزارى انتخابات، به عضویت در شورا در آمدند. 
ــنگین و فشرده ایى را به همراه داشت، بیست و  در گروه C که رقابت س
شش کشور، براى راه یابى به شوراى آیمو، نامزد شده بودند که سرانجام، 
ــدند و به عضویت در این شورا،  ــور، داراى بیش ترین آرا ش ــت کش بیس
ــور کویت، امارات متحده ى عربى، جزایر مارشال،  ــش کش درآمدند. ش
جزایر کوك، ایران و پاکستان، به ترتیب با کسب 95، 91، 84، 71، 70 
و 54 رأى، در رتبه هاى بعدى قرار گرفتند و از دور رقابت کنار گذاشته 
شدند. نتیجه ى آراى بیست کشور عضو این گروه نیز، عبارت است از:
سنگاپور 141، قبرس 134، اندونزى 132، ترکیه 129، فیلیپین 124، 
ــر و مالتا هر کدام 123، نیجریه 121، مالزى 118، آفریقاى جنوبى  مص
ــک و دانمارك هر کدام  113، کنیا  ــیلى 116، باهاماس، مکزی 117، ش
ــترالیا 101، جامائیکا  ــعودى 109، بلژیک 102، اس 110، عربستان س

100 و تایلند 99 رأى.
ــال اخیر،  ــترده ایى که در طول چند س ــران، به رغم فعالیت هاى گس ای
ــایل سیاسى، با  ــتگى و تنها به دلیل مس انجام داده بود، در کمال شایس
کسب هفتاد رأى، از عضویت در شورا بازماند. در روز انتخابات، مهندس 
عطاءاله صدر، مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردى، طى سخنانى، آخرین 
ــالمى ایران در زمینه هاى  ــت آوردهاى جمهورى اس ــرفت ها و دس پیش

دریایى را، به اطالع نمایندگان دولت ها رساند. 

انجام چند دیدار رسمی با مقامات عالی دولت های عضو آیمو
در حاشیه ى نشست مجمع و به رغم تداخل و پیچیدگى برنامه ها، هیئت 
ــا وزیر حمل ونقل  ــت مهندس صدر، ب ــالمى ایران به ریاس جمهورى اس
ــتان سعودى، رییس مرجع دریایى  کویت، معاون وزیر حمل ونقل عربس
ــور مالتا، رییس مرجع دریایى و همچنین رییس امور بندرى کشور  کش
ــور لیبریا، رییس مرجع دریایى کشور  تانزانیا، رییس مرجع دریایى کش
کومور، معاون وزیر حمل ونقل و مرجع دریایى کشور ترکیه و معاون وزیر 
و رییس مرجع دریایى کشور سوریه، به طور جداگانه و در مقر آیمو، به 
ــمى دیدار کرد. در این دیدارها، دو طرف در مورد  طور اختصاصى و رس

مسایل مختلف و راه هاى گسترش همکارى ها، گفت وگو کردند. 
ــایر اعضاى  ــالوه بر این، آقایان مهندس صدر، موحدیان، ایزدیان و س ع
ــمى با  ــت ها، به طور غیررس هیئت، این فرصت را یافتند تا در طى نشس
ــاى هیئت هاى نمایندگى بیش از یک صد و چهل کشور، که اکثراً  رؤس
ــورها بودند، دیدار و گفت وگو کنند. در این  ــاى مراجع دریایى کش رؤس
ــالت بین المللى و منطقه ایى دریانوردى  دیدارها، جایگاه ایران، در تعام
ــازنده و ادامه ى  ــر همکارى س ــى، تبیین و ب ــاى آیموی ــز فعالیت ه و نی

نقش آفرینى ایران، در همه ى زمینه ها تأکید شد. 
ــگاه جهانى  ــا رییس جدید دانش ــالس، مالقاتى نیز ب ــیه ى اج در حاش
ــت. در این دیدار، رییس  ــاى Bjon Kjerfve صورت گرف دریانوردى، آق
دانشگاه WMU، اعزام دانشجویان متعدد از سوى ایران در طول بیست 
ــدند و ضمن تأکید بر استعداد باالى  ــته را یادآور ش ــال گذش و چند س
ــجویان ایرانى، از آقاى صدر، به خاطر این امر و نیز حضور یک نفر  دانش
ــگاه، در طول سال  ــازمان بنادرودریانوردى در این دانش از کارمندان س
تحصیلى جارى، قدردانى کرد. وى همچنین، خواستار ادامه ى روند اعزام 
دانشجو از سوى ایران شد. مهندس صدر نیز، اعالم کرد: در حال حاضر، 
ــالس را، فارغ التحصیالن  ــت ایرانى در این اج ــش نفر از اعضاى هیئ ش
ــان دهنده ى اهمیت و جایگاه  ــه این امر، نش ــکیل مى دهند ک مالمو تش
رفیع این دانشگاه، نزد سازمان بنادرودریانوردى است. مهندس صدر، از 
آقاى Bjon Kjerfve، براى سفر به ایران دعوت کرد تا از نزدیک، امکانات 
آموزشى سازمان را بازدید و در مورد راه هاى گسترش همکارى هاى فنى 

و آموزشى، گفت وگو کنند. 
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 دریافت چهار لوح سپاس به مناسبت خدمات برجسته ی ارایه شده به 
کشتیرانی و بشریت، توسط جمهوری اسالمی ایران 

ــم  ــت، دبیرخانه ى آیمو، اقدام به برگزارى مراس ــر روز اول نشس در عص
اهداى جایزه ى ویژه ى شجاعت در دریا و نیز اعطاى لوح هاى سپاس به 
ــه اعزام نیروهاى نظامى دریایى به منطقه ى  دولت هایى کرد که اقدام ب
خلیج عدن و آب هاى سومالى، براى حفظ امنیت دریانوردى و مبارزه با 
دزدان دریایى کرده بودند. در این مراسم، ابتدا جایزه ى ویژه ى شجاعت 

در دریا، به برندگان اهدا شد. 
ــت که  ــجاعت در دریا دو برنده داش ــال جارى، جایزه ى ویژه ى ش در س
ــهروندان آمریکایى بودند. جایزه ى اول، به یک زوج  هر دوى آنان، از ش
ــد که با قایق  ــى به نام هاى  Maurice و Sophie Conti اهدا ش آمریکای
تفریحى (Cruising Catamaran Ocealys)  خود، در شرایط جوى بسیار 
ــینان یک قایق (Yacht Timella) را نجات داده اند.  ــه تن از سرنش بد، س
ــده بودند. پس از  ــوى نیوزیلند، نامزد دریافت جایزه ش این دو نفر، از س
ــاحلى آمریکا  ــجاعت در دریا، به نامزدى از گارد س آن، جایزه ى دیگر ش
ــاعات اولیه ى روز  ــت، در س اهدا گردید. این فرد که Abram A. نام داش
بیست و سوم ماه مارس سال 2008 میالدى، در شرایط بد آب و هوایى 
ــمال، به تنهایى و با به خطر انداختن جان خود، اقدام به نجات  قطب ش
جان هشت سرنشین یک کشتى کرده بود. عالوه بر این، تقدیرنامه هایى 
ــترکاً)، مکزیک و  ــورهاى چین، کره ى جنوبى ویتنام (مش از سوى کش

کانادا، به افراد معرفى شده، اهدا شد.
پس از مراسم اهداى جایزه ى شجاعت در دریا، نوبت به اهداى لوح هاى 
ــتیرانى و  ــته ى ارایه شده به کش ــبت خدمات برجس ــپاس، به مناس س
ــد. این لوح هاى سپاس، از سوى دبیرکل آیمو، به فرماندهان  بشریت ش
ــتى هاى جنگى اعزامى به منطقه ى خلیج عدن و آب هاى سومالى و  کش
ــد که مورد توجه و تشویق حضار قرار گرفت.  یا نمایندگان آن ها اهدا ش
ــورهایى که به آنان لوح هاى سپاس اهدا شد، عبارتند از:  نمایندگان کش
ــترالیا، کانادا، چین، دانمارك، فرانسه، آلمان، یونان، هند، جمهورى  اس
ــره ى جنوبى،  ــزى، هلند، پرتغال، ک ــا، ژاپن، مال ــالمى ایران، ایتالی اس
ــنگاپور، اسپانیا، سوئد، ترکیه،  ــیون روسیه، عربستان سعودى، س فدراس

انگلیس و آمریکا.
قابل یادآورى است که این اولین بارى بود که نیروهاى دریایى کشورهاى 
ــد و براى یک هدف  ــه ى دریایى گردهم مى آمدن ــان، در یک منطق جه
مشترك، که همانا مبارزه با پدیده ى دزدى دریایى و حمالت مسلحانه، 
ــت، اقدام مى کردند. براى ایران، این، اولین  علیه کشتى هاى تجارى اس

مأموریت فرامنطقه  ایى بود که با موفقیت به انجام رسید. 

ریاست کمیته ی بررسلی اعتبارنامه های هیئت های نمایندگی حاضر 
در نشست مجمع، توسط نماینده ی ثابت سازمان در آیمو

ــد که در بند اول این  ــه کمیته تشکیل ش ــت مجمع، س در خالل نشس
ــى اعتبارنامه هاى  ــد. ریاست کمیته ى بررس ــاره ش گزارش، به آن ها اش
ــت مجمع، این بار به  ــاى عضو آیمو حاضر در نشس ــدگان دولت ه نماین
ــید. این اولین بار بود که این رویداد مهم،  ــالمى ایران رس جمهورى اس
ــاد. براى این منظور،  ــخ فعالیت هاى آیمویى ایران، اتفاق مى افت در تاری
ــى رایزنى ها و هماهنگى هایى با دبیرخانه ى آیمو و  از مدت ها قبل، برخ
ــورها، صورت گرفته بود. ریاست کمیته ها در سطوح عالى که  بعضى کش
ــت، معموالً  ــه لحاظ  فنى و دیپلماتیکى از جایگاه مهمى برخوردار اس ب
به کشورهایى داده مى شود که از اهمیت، فعالیت و مشارکت بیش ترى، 

نسبت به سایرین برخوردارند. 
ریاست ایران بر یکى از کمیته هاى مجمع، صرف نظر از نوع آن، نشانه ى 
جایگاه مطلوب ایران نزد آیمو است. عالوه بر این، از دولت ایران خواسته 
ــور نروژ، براى ریاست بر کمیته ى فنى حمایت  ــد تا از نماینده ى کش ش
کند که این کار پس از بررسى هاى الزم، انجام شد. رجوع به ایران، براى 
ــت کمیته ها و یا حتى  ــت از کاندیداها، به منظور عهده دارى ریاس حمای
ــت، موضوعى است که در  ــنهاددهنده ى ریاس طرح ایران به عنوان پیش

سال هاى اخیر، به تناوب دیده شده است. 

 نشسلت با دبیلرکل آیمو و امضای تفاهم نامه ی هملكاری در زمینه ی 
اجرای طرح ممیزی داوطلبانه ی دولت های عضو

ــورا،  ــس از پایان انتخابات ش ــم آذر ماه و پ ــه، مورخ شش در روز جمع
ــه ایى با حضور آقاى مهندس صدر و سایر اعضاى هیئت، در دفتر  جلس
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ــت که براى  ــد. در این نشس آقاى میتروپولوس، دبیرکل آیمو برگزار ش
اولین بار پس از تصدى مسؤولیت مدیریت سازمان توسط آقاى مهندس 
صدر صورت گرفته بود، طرفین به بحث و گفت وگو در زمینه هاى مورد 
ــورا  ــه پرداختند. دبیرکل آیمو، از نتیجه ى حاصل، در ارتباط با ش عالق
ــل آن را به طور  ــف کرد و دلی ــورا، ابراز تأس ــدم راه یابى ایران به ش و ع
ــتقیم و به نحو محافظه کارانه ایى، تأثیر مسایل سیاسى و نه فنى  غیرمس
ــت و ابراز امیدوارى کرد: روزى این موانع برطرف شود تا ایران، به  دانس
ــته ى آیمو، به عضویت شورا  ــیار فعال و شایس عنوان یکى از اعضاى بس
ــه معناى فعال  ــورا را، هرگز ب ــد. دبیرکل آیمو، عدم راه یابى به ش درآی
نبودن و عدم شایستگى ایران ندانست و خواستار استمرار فعالیت مثبت 
ــازنده ى ایران در امور مربوط به فعالیت هاى آیمو، همچون گذشته  و س
ــد. آقاى مهندس صدر نیز، ضمن تأیید سخنان دبیرکل آیمو، بر عزم  ش
ــورمان براى حضور قوى تر در تمام مسایل بین المللى دریایى،  جدى کش
ــت: اگرچه جمهورى  ــژه در تعامالت آیمو تأکید کرد و اعالم داش به وی
اسالمى ایران، به رغم همه ى شایستگى هایى که به اقرار همگان رسید، 
ــن اآلن، انتخابات  ــورا در نیامد، اما از نظر ما، از همی ــه عضویت در ش ب
شورا و رقابت ها، پایان یافته تلقى مى شود و ما ضمن احترام به نتیجه ى 
کسب شده و تبریک گویى به کشورهاى راه یافته به شورا، قول مى دهیم 
ــود ادامه دهیم. در  ــته، به راه خ ــه با قوت و توان مندى بیش از گذش ک
ــراى طرح ممیزى  ــکارى در زمینه ى اج ــدار، تفاهم نامه ى هم ــن دی ای
ــه ى دولت هاى عضو آیمو (Audit Scheme)، به امضاى طرفین  داوطلبان
ــازمان بنادرودریانوردى، قدردانى  ــید. دبیرکل آیمو، از این اقدام س رس
ــورمان، به  ــؤوالن دریایى کش ــانه ى اعتماد به نفس مس کرد و آن را نش

حساب آورد. 
پایان نشست مجمع و برگزاری یک صد و سومین نشست شورای آیمو 
ــنبه و چهارشنبه از هفته ى دوم  ــوراى آیمو، در روزهاى دوش مجمع ش

ــه داد و پس از استماع گزارش  کمیته هاى یک و  نشست، تشکیل جلس
ــط آن ها و همچنین بررسى  ــنهادهاى ارایه شده توس دو و تصویب پیش
ــنبه، به  ــتورکارهاى باقى مانده، در عصر روز چهارش و تصمیم گیرى دس
ــت که در طول هفته، کمیته هاى یک  ــود پایان داد. قابل ذکر اس کار خ
ــتورکارهاى باقى مانده از هفته ى  ــدند و به بررسى دس ــکیل ش و دو تش
ــماره ى دو و مرزبان در  ــتیرى، در کمیته ى ش قبل پرداختند. آقایان اس

کمیته ى شماره ى یک، حضور داشتند.
ــومین نشست عادى  ــوراى آیمو، یک صد و س ــنبه نیز، ش در روز پنج ش
ــکیل داد. در این نشست، هیئت نمایندگى ایران، متشکل از  خود را تش
ــید على استیرى و على اکبر مرزبان، به عنوان عضو  دو نفر به نام هاى س
ناظر حضور داشتند. دستورکار نشست این شورا، بسیار مختصر و کوتاه 
ــه مورد: انتخاب رییس و نایب رییس جدید شورا، تصویب  ــامل س و ش
دستورکار اجالس هاى آتى شورا و زمان و مکان برگزارى آن بود. 

با توجه به پایان دوره ى ریاست کشور سوئد (آقاى J. Franson) بر شورا، 
ــورهاى مالتا، آفریقاى جنوبى و آمریکا، به منظور کسب  سه نفر، از کش
ــت بر شوراى آیمو، نامزد شده بودند. پس از رأى گیرى، در  جایگاه ریاس
دور اول، نمایندگان مالتا و آمریکا، هر کدام شانزده رأى آوردند و به دور 
بعد راه یافتند. نماینده ى آفریقاى جنوبى که پیش از این، نیابت ریاست 
شورا را بر عهده داشت، با کسب هشت رأى، کنار زده شد. در دور دوم، 
ــت بیست و چهار رأى  �Lonzy Ge، توانسerey نماینده ى آمریکا، آقاى
ــورا، براى یک دوره ى دو ساله،  ــب کند و به عنوان رییس جدید ش کس
ــاى Ntuli نیز، مجدداً به  ــده ى آفریقاى جنوبى، آق ــود. نماین انتخاب ش
عنوان نایب رییس شورا برگزیده شد. پس از آن، جلسه با ریاست رییس 
ــورا، به  ــت یکصد و چهارم ش ــتور کارهاى نشس جدید، ادامه یافت. دس
ــت در ماه ژوئن سال 2010  ــورا رسید و مقرر شد، این نشس تصویب ش
ــود. شوراى آیمو، در عصر روز پنج شنبه،  میالدى، در مقر آیمو برگزار ش

به کار خود پایان داد. 
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تحليلى بر انتخابات شوراى سازمان جهانى دريانوردى

غلبه ي آراى سياسى بر آراى فنى و تخصصى

بیست و ششمین اجالس مجمع سازمان بین المللى دریانوردى (آیمو)، از روز دوشنبه، دوم آذر ماه سال جارى آغاز شد و پس از یازده روز، در روز 
پنج شنبه، دوازدهم آذرماه به کار خود پایان داد. در اجالس این دوره، هیئت یازده نفر ى جمهورى اسالمى ایران، به ریاست مهندس سید عطاءاله 
صدر، معاون وزیر راه و ترابرى و مدیرعامل سـازمان بنادرودریانوردى و با همراهى رسـول موحدیان، سـفیر ایران در انگلسـتان حضورى فعال 
داشت. یکى از دستورکارهاى مهم اجالس دوساالنه ى مجمع، انتخاب اعضاى جدید شوراى آیمو بود که در روز جمعه، ششم آذرماه انجام شد. 
شـوراى آیمو (IMO Council)، امور اجرایى سـازمان جهانى دریانوردى را از زمان پایان نشست مجمع تا اجالس بعدى آن که به طور عادى هر 
دو سـال یک بار برگزار مى شـود، بر عهده خواهد داشـت و در آخر، گزارش عملکرد خود را همراه با توصیه ها و پیشنهادها، براى تأیید و تصویب 
نهایى، به مجمع ارایه خواهد کرد. طبق ماده ى 17 کنوانسیون موجد آیمو، شورا، متشکل از چهل کشور عضو این سازمان خواهد بود که از طریق 
برگزارى انتخابات در سه گروه A,B,C مشخص مى شوند. انتخاب مجدد اعضاى شورا نیز بالمانع است. در انتخابات سال جارى که در روز جمعه، 
ششم آذر ماه برگزار شد، در گروه A، ده کشور چین، یونان، ایتالیا، ژاپن، نروژ، آمریکا، انگلیس، روسیه، پاناما و کره ى جنوبى، داراى بیش ترین 
آرا شدند و به عضویت شورا درآمدند. لیبریا، با کسب یک صد و یک رأى، پس از نروژ در رتبه ى یازدهم قرار گرفت و از دور رقابت ها حذف شد. 
ژاپن، با یک صد و چهل و دو رأى، بیش ترین  و نروژ نیز با یک صد و نه رأى، کم ترین آرا را به دسـت آوردند و به عنوان اولین و آخرین کشـور 
در این گروه، به عضویت شـورا درآمدند. در گروه B، به دلیل این که تعداد نامزدها با تعداد نمایندگان مورد نیاز برابر بود، همه ى نامزدها، شـامل 

کشورهاى آرژانتین، بنگالدش، برزیل، کانادا، فرانسه، آلمان، هند، هلند، اسپانیا و سوئد بدون برگزارى انتخابات، به عضویت شورا درآمدند. 
در گروه C، بیسـت و شـش کشـور براى راه یابى به شوراى آیمو، نامزد شـده بودند که در نهایت، بیست کشـور، داراى بیش ترین آرا شدند و به 
عضویت شـورا درآمدند. شـش کشـور کویت، امارات متحده ى عربى، جزایر مارشال، جزایر کوك، ایران و پاکسـتان، به ترتیب با کسب 95، 91، 
84، 71، 70 و 54 رأى، در رتبه هاى بعدى قرار گرفتند و از دور رقابت، کنار گذاشته شدند. نتیجه ى آراى بیست کشور عضو این گروه نیز عبارت 

است از:
سـنگاپور: 141، قبـرس: 134، اندونزى: 132، ترکیه: 129، فیلیپین: 124، مصر و مالتا، هر کـدام: 123، نیجریه: 121، مالزى: 118، آفریقاى جنوبى: 
117، شیلى: 116، باهاماس، مکزیک و دانمارك، هر کدام: 113، کنیا: 110، عربستان سعودى: 109، بلژیک: 102، استرالیا: 101، جاماییکا 100 و تایلند: 

99 رأى.
چنان که مالحظه مى شود، جمهورى اسالمى ایران توانست از 153 رأى گرفته شده، تنها حمایت هفتاد کشور را به دست بیاورد. این میزان رأى، 
کشورمان را در ردیف بیست و پنجم و قبل از کشور پاکستان قرار داد. شگفت انگیزتر این که کشورهاى کوچکى همچون امارات متحده ى عربى، 
کویت و حتى جزایر مارشال و جزایر کوك، در ردیف هاى باالتر از ایران قرار گرفتند و غیر از جزایر کوك، بقیه ى این کشورها، آراى قابل توجه ایى 

کسب کردند. 

تحليل

نماینده ثابت سازمان بنادر و دریانوردى در آیمو
 على اکبر مرزبان
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ال�ف( موقعی�ت ممتاز جمهوری اس�المی 
ايران در آيمو

ــگامان عضویت در آیمو محسوب  ایران، از پیش
ــال از عضویت  ــاه س ــش از پنج ــود. بی مى ش
ــازمان بین المللى دریانوردى  ــورمان در س کش
ــابقه، حتى به قبل از تأسیس  مى گذرد. این س
ــازمان برمى گردد. تا آن جا  و آغاز به کار این س
ــتره ى فعالیت هاى این سازمان مهم  که به گس
ــود، ایران، به ویژه از  و بین المللى مربوط مى ش
زمان استقرار نمایندگى ثابت در این سازمان، 
ــرفت هاى شگرفى در تعامل با آیمو  شاهد پیش
و حضور در اجالس هاى مختلف آن بوده است. 
ــنگ بناى آن از  ــن اقدامات و تالش ها که س ای
ــال پیش نهاده شد، به  ــش- هفت س حدود ش
ــال اخیر، با شدت و توان  ــه س ویژه از دو– س
بیش ترى پیگیرى شد، به نحوى که مى توان به 
جرأت ادعا کرد: در هیچ دوره ى زمانى، جایگاه 
ــازمان  ــالمى ایران در نزد این س جمهورى اس
ــى  ــن فروغ و درخشش ــاى آن، از چنی و اعض
ــه و  ــت. افزایش بیش از س برخوردار نبوده اس
ــه کمیته ها به  ــده ب ــناد ارایه ش نیم برابرى اس
همراه افزایش کیفیت آن ها در سه سال اخیر، 
نسبت به مدت مشابه قبل، جایگاه ایران را در 
ــور اول ارایه کننده ى  میان پانزده تا هجده کش
اسناد، به ثبت رساند. حضور منظم و همیشگى 
ــت هاى  هیئت هاى نمایندگى در بیش تر نشس
کمیته هاى اصلى، فرعى و کارگروه ها، به همراه 
اظهارنظرهاى کارشناسانه دقیق، میزان فعالیت 
مؤثر کشورمان را نشان مى دهد. با دبیرخانه ى 
ــو و کارمندان آن، تعامل و ارتباط نزدیکى  آیم
ــد و  ــق نماینده ى ثابت ایران، برقرار ش از طری
ــى آن، حداکثر  ــاى فنى و آموزش از ظرفیت ه

استفاده به عمل آمد.
ــا در آیمو، ارتباط  ــدگان ثابت دولت ه با نماین
ــر اثر آن  ــد و ب ــتانه و صمیمى ایجاد ش دوس
ــد.  ــبات، بهره هاى قابل توجه ایى برده ش مناس
ــرعت، توسعه یافت  ناوگان تجارى ایران، به س
ــب  ــرفت هاى صنعت دریانوردى و کس و پیش

ــران در قالب  ــط ای موقعیت هاى مطلوب توس
ــاى آیمو  ــه آگاهى اعض ــندهاى مختلف، ب س
ــور مبتنى بر  ــد. در مجموع، حض ــانده ش رس
ــال و مؤثر در عرصه هاى دریانوردى  برنامه، فع
ــه یکى از  ــو، ب ــا آیم ــل ب ــى و تعام بین الملل
ــت هاى راهبردى بخش دریایى کشور و  سیاس
ــازمان بنادرودریانوردى تبدیل  به خصوص س
ــدگان ایران در  ــد. حضور مقتدرانه ى نماین ش
نشست هاى مختلف آیمو، زبان زد خاص و عام 
ــین نمایندگان دولت ها و مقامات  ــد و تحس ش
آیمو را برانگیخت، به نحوى که بعضى از آن ها، 
ازجمله مدیر بخش کنفرانس آیمو، از آن ها، نه 
به عنوان پیشرفت، بلکه به منزله ى یک جهش 
یاد کردند؛ حقیقتى که در مواضع مختلف، چه 
ــت ها و چه به صورت  ــن برگزارى نشس در حی
انفرادى و با مراجعه به نماینده ى ثابت سازمان 
بین المللى دریانوردى و اعضاى هیئت ها، به آن 
ــفارت جمهورى اسالمى  ــد. س اقرار و اذعان ش
ــر مباحث  ــش، درگی ــش از پی ــران نیز، بی ای
ــفیر، که هم زمان سمت  آیمو شد و شخص س
ــورمان در آیمو را برعهده  نمایندگى دایم کش
ــده  دارد، توجه ویژه اى را به مباحث مطرح ش

در آیمو، مبذول داشت. 
ــور مقتدارانه ى  ــن تالش ها و حض نتیجه ى ای
ــد که بعد تأثیرگزارى و درك  ایران، موجب ش
میزان مشارکت در مباحث تخصصى آیمو، نام 
ــت و پنج تا سى کشور اول آن  ایران، جزو بیس
سازمان مطرح شود. حتى در مباحثى همچون 
ــد مربوط به  ــیون STCW و ک اصالح کنوانس
ــورهاى پیشرو  آن، ایران به عنوان یکى از کش
ــد، به نحوى که به نقل از بسیارى از  مطرح ش
ــؤولین آیمو، اصالح  نمایندگان دولت ها و مس
ــارکت فعاالنه ى  ــیون، مدیون مش این کنوانس
ــب آن، هرگاه نام  ــت و پس از تصوی ــران اس ای
این اصالحیه آورده شود، نام کشورمان نیز، به 
همراه آن تداعى خواهد شد. اکنون کشورمان 
به نقطه اى رسیده است که دولت هاى مختلف، 
ــانه نمایندگان آن، با  به دیدگاه هاى کارشناس
حساسیت ویژه مى نگرند و در بسیارى از موارد، 
براى مشاوره، به آنان مراجعه مى کنند. از میان 
ــور، جهت انتصاب رؤساى کمیته ها،  ده ها کش
از نماینده ى ثابت سازمان، درخواست مشورت 
ــت،  ریاس اوج آن  ــود و در  ــت مى ش و حمای
ــى کمیته ى  ــاى مهم، یعن ــى از کارگروه ه یک
استانداردهاى نگهبانى و آموزش براى بازنگرى 
ــیون  STCW، به نماینده ى  ــى کنوانس اساس
ــت یکى از  ــود و نیز ریاس ــران محول مى ش ای
ــکله در نشست هاى بیست  سه کمیته ى متش
ــى  ــم مجمع آیمو، یعنى کمیته ى بررس و شش
اعتبارنامه هاى دولت هاى حاضر در نشست، به 
ــود و  نماینده ى ثابت ایران در آیمو داده مى ش
احدى از کارشناسان سازمان بنادرودریانوردى، 
در کنار کارشناسان عالى رتبه ى چهارده کشور 
پیشرفته ى دیگر، به عضویت گروه کارشناسى 
ــتانداردهاى مبتنى بر هدف  ویژه ى تدوین اس
ــوم به GBS درمى آید.  ــتى ها موس ساخت کش
ــورمان به حدى است  جالب این که حضور کش
ــوراى آیمو نیز، به  که حتى در اجالس هاى ش
ــیارى از  ــر و نه اصلى، از بس ــوان عضو ناظ عن
ــورا، فعال تر و مؤثرتر ظاهر  کشورهاى عضو ش

عضویت در شورای یک مجمع 
مهم بین المللی همچون سازمان 
بین المللی دریانوردی که یكی 

از سازمان های تخصصی سازمان 
ملل محسوب می شود، صرف 
نظر از ابعاد فنی و تخصصی 

آن، نشان دهنده ی پذیرش و 
مقبولیت آن کشور در نزد افكار 

و محافل بین المللی است
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مى شود. 
نتیجه آن که، جمهورى اسالمى ایران به عنوان 
ــوردار از آرزوهاى  یک پدیده ى نوظهور و برخ
بزرگ و انگیزه و انرژى باال، در سازمان جهانى 
ــورد پذیرش  ــود و م دریانوردى، مطرح مى ش
ــوص بازیگران اصلى آن  ــاى آیمو، به خص اعض
ــت تا  قرار مى گیرد. همه ى این موارد کافى اس
ــورمان را براى  ــتگى بى قید و شرط کش شایس
ــو در گروهC ، آن هم  ــوراى آیم عضویت در ش
جزو ده کشور اول به اثبات رساند. متأسفانه، به 
رغم این همه موفقیت ها و شایستگى ها، شاهد 
عدم راه یابى ایران به شورا هستیم. چرا؟! 

ب( داليل ناكامی ايران در انتخابات و عدم 
راهیابی به شورای آيمو

ــورا را  چنان چه آرایش آرا و ترکیب اعضاى ش
ــب  ــورد واکاوى قرار دهیم، دالیل عدم کس م
آراى الزم، مى تواند مورد شناسایى قرار گیرد. 

دالیل عدم توفیق، به دو دسته ى دالیل اصلى 
ــوند. بدیهى  ــیم مى ش ــى یا مکمل تقس و فرع
ــرایط خاص خود را دارد  ــت، هر نامزدى ش اس
ــا به وضعیت ویژه ى ایران،  و در این مقام، تنه

پرداخته خواهد شد. 

1) دلیل اصلى؛ غلبه ى فضاى سیاسـى بر 
فضاى فنى و تخصصى

عضویت در شوراى یک مجمع مهم بین المللى 
همچون سازمان بین المللى دریانوردى که یکى 
از سازمان هاى تخصصى سازمان ملل محسوب 
ــاد فنى و تخصصى  ــود، صرف نظر از ابع مى ش
ــت آن  ــرش و مقبولی ــان دهنده ى پذی آن، نش
ــل بین المللى  ــکار و محاف ــزد اف ــور در ن کش
ــانه ایى از توفیق آن کشور به شمار  است و نش
ــت فعالیت هاى فنى و  ــد. هر چه از اهمی مى آی
ــى بگوییم، نمى  توان درجه ى اهمیت و  تخصص
ــزارى آن را در زمینه ى انتخاباتى نظیر  تأثیرگ

ــک و فضاى  ــاى دیپلماتی ــا فعالیت ه ــورا، ب ش
ــه  ــر روابط بین الملل مقایس ــى حاکم ب سیاس
ــى حاکم، از وزن  ــرد، زیرا وزن فضاى سیاس ک
ــنگین تر خواهد بود. به  فضاى فنى، همواره س
ــارت دیگر، وقتى موضوعى فنى و تخصصى  عب
ــرح  ــو مط ــاى آیم ــا و کارگروه ه در کمیته ه
ــورها، صرف نظر از گرایش هاى  ــود، کش مى ش
سیاسى دولت هاى ذى ربط، به آسانى از مواضع 
ــالمى ایران دفاع مى کنند  دولت جمهورى اس
ــر موارد فاقد  ــا در صورت مخالفت، در اکث و ی
صبغه ى سیاسى است. از سوى دیگر، هنگامى 
ــطح نقش آفرینى ارتقا مى یابد، دیگر این  که س
ــتند که آخر را  مالحظات فنى و تخصصى نیس
ــى دو دیدگاه  ــد و در تقابل و زورآزمای مى زنن
ــى و دیپلماتیکى، این  فنى و تخصصى و سیاس
ــى بین المللى  ــى و فضاى سیاس دیدگاه سیاس
ــى خواهد بود.  ــت که تعیین کننده ى اصل اس
ــى اگر چه  ــت فنى و تخصص ــن، ظرفی بنابرای
ــرط الزم است، اما کافى و وافى نخواهد بود.  ش
ــت که در طرح موضوع هاى  به همین دلیل اس
فنى و تخصصى، نمایندگان دولت ها در فضاى 
ــورت  ــا یکدیگر به مش ــتانه و صمیمى ب دوس
ــد و در مواضع واحد، از یکدیگر دفاع  مى پردازن
مى کنند؛ اما هنگامى که موضوع انتخابات شورا 
ــل و یا یک جانبه  ــت حمایت متقاب و در خواس
ــرام و گاه با الفاظى که  ــود، با کمال احت مى ش
ــف را استنباط کرد،  مى توان از آن، حالت تأس
ــار خود خارج مى دانند  آن را از حیطه ى اختی
ــتورالعمل از وزارت  ــت دس ــوط به دریاف و من
ــد؛ اگرچه  ــود تلقى مى کنن ــور خارجه ى خ ام
ــزان فعالیت و  ــان در مورد می دیدگاه و نظرش
مشارکت ایران در نشست ها، دست کم در مورد 
ــورها، تا حدودى مورد توجه قرار  بعضى از کش
ــورهاى دوست نیز اگرچه  مى گیرد. حتى کش
حمایت کامل خود را در مقابل نماینده ى ثابت 
سازمان بین المللى دریانوردى اعالم مى دارند، 
ــه مخفى بودن آرا، این  ــا در پایان با توجه ب ام
ــفارت  ــور خارجه و س ــتورالعمل وزارت ام دس
ــم نهایى را  ــت که در روز انتخابات، تصمی اس

دیکته خواهد کرد. 
ــرف بین الملل،  ــه در ع ــت ک ــت این اس واقعی
عضویت در شوراى یک سازمان مهم بین المللى 
ــو و برآمده از مکانیزم انتخابات، قبل  نظیر آیم
ــور، به منزله ى کسب  از هر چیز، براى آن کش
ــوب  ــه در عرصه ى بین المللى محس یک وجه
ــایل  ــک تحلیل گر مس ــدگاه ی ــود. از دی مى ش
ــته صاحب یک  ــورى که توانس ــى، کش سیاس
ــع بین المللى  ــون در یک مجم ــى و تریب کرس
ــود، در واقع قدرت چانه زنى خود را نه تنها  ش
ــازمان متبوع، بلکه در سطح کالن تر، در  در س
سایر مباحث بین المللى افزایش داده است. 
ــت که پرداختن  ــا توجه به این مالحظات اس ب
ــورا، از زاویه ى محدود  ــه موضوع انتخابات ش ب
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ــازمانى، نمى تواند ما را به یک ارزیابى دقیق  س
ــت آمده، رهنمون سازد. به این  از نتایج به دس
ــر پرداخت و  ــطحى کالن ت موضوع باید در س
همه ى زوایاى آن را در نظر گرفت. براى اثبات 
این ادعا، کافى است به چیدمان آراى کشورها 
ــت و  ــود. در گروه C، بیس ــى انداخته ش نگاه
شش کشور نامزد شدند. در میان این نامزدها، 
ــده ى عربى،  ــارات متح ــورهاى کویت، ام کش
ــال، جزایر کوك، ایران و پاکستان  جزایر مارش
در ردیف هاى بیست و یکم الى بیست و ششم 
قرار گرفتند. چنان چه این کشورها از هر لحاظ 
ــوند، هیچ کدام از آن ها در  ــه ش با ایران مقایس
حد و اندازه ى ایران نیستند. کشورهاى امارات 
ــد هرگونه  ــتان، فاق ــى و پاکس ــده ى عرب متح
ــتند.  ــو هس ــاى آیم ــارکتى در فعالیت  ه مش
مشارکت کویت نیز بسیار کم و غیر قابل توجه 
ــور جزایر کوك نیز اگر چه داراى  ــت. کش اس
نماینده ى ثابت در آیمو است، اما هرگز قدرت 
ــال  ــى ایران را ندارد. تنها جزایر مارش و توانای
ــته  ــر از دیگران داش ــورى بهت ــت که حض اس
ــت. با این  ــندهایى نیز گاه ارائه کرده اس و س
تفاصیل مالحظه مى شود، آراى کویت، امارات 
متحده ى عربى و جزایر مارشال، قابل مقایسه 
با ایران نیست. حتى آراى کشور کوچک بیست 
ــزار نفرى جزایر کوك که در دور افتاده ترین  ه
ــن و در دل اقیانوس قرار  ــره ى زمی نقطه ى ک
دارد و تنها یک سال است که به عضویت آیمو 
ــور بزرگ ایران، واقع در  در آمده است، از کش
منطقه ى استراتژیک خلیج فارس، آن هم با این 
همه فعالیت هاى گسترده ى دریایى و مشارکت 
فعاالنه در مباحث آیمو، بیش تر مى شود. 

ــم، چنان چه به  ــه بگذری ــورها ک ــن کش از ای
ــازمان جهانى  ــوراى س ــورهایى که به ش کش
ــز بنگریم، ترکیب  ــوردى راه یافته  اند نی دریان
ــورهاى جامائیکا،  آن ها را جالب مى یابیم. کش
ــه، و حتى مصر  ــا، تایلند، مکزیک، نیجری کنی
ــعودى و بلکه کشور پیشرفته ى  و عربستان س
ــزان فعالیت هاى آیمو، در  بلژیک، به لحاظ می
ــورها  ــتند. این کش ــد و اندازه ى ایران نیس ح
ــور و فعالیت  ــران، کم ترین حض ــبت به ای نس
ــورهاى  مؤثر را در اجالس هاى آیمو دارند. کش
ــکا، مصر،  ــعودى، بلژیک، جامائی ــتان س عربس
ــران، فاقد نماینده ى  ــد و کنیا، به رغم ای تایلن
ــه گاه احدى، از  ــتند؛ اگرچ ثابت در آیمو هس
ــه عنوان رابط به  ــفارت، خود را ب کارمندان س
آیمو معرفى کرده است. به جز کشور جامائیکا 
ــت کمیته ى استانداردهاى نگهبانى و  که ریاس
آموزش را برعهده دارد، هیچ کدام از کشورهاى 
دیگر، در حال حاضر مسؤولیتى در کمیته هاى 
ــت به نتایج  ــد. بنابراین، کافى اس ــو ندارن آیم
ــود. این کشورها که حداقل  انتخابات توجه ش
ــو، از هر لحاظ  ــا فعالیت هاى آیم ــاط ب در ارتب
ــران قرار  ــه اى پایین تر از ای ــه و مرتب در درج

ــده ى آ ن ها در مقایسه  ــب ش دارند، آراى کس
ــورهاى مصر  ــت. کش ــا ایران باورکردنى نیس ب
123، نیجریه 121، مکزیک 113، کنیا 110، 
عربستان سعودى 109، بلژیک 102، جامائیکا 
ــد. حتى  ــب کردن ــد 99 رأى کس 100 و تایلن
اندونزى نیز که فعالیتش در آیمو، قابل قیاس 
ــت، به لطف حمایت منطقه ایى و  با ایران نیس
ــه ى مهم تنگه ى ماالکا،  قرار گرفتن در منطق
ــورد آراى خود را در  ــب 132 رأى، رک ــا کس ب
ــت؛ نصابى که حتى براى  دوره هاى قبل شکس
ــور نیز، قابل  اعضاى هیئت نمایندگى این کش

پیش بینى نبود. 
ــه با  ــى به ویژه در مقایس ــل چنین آرایش دلی
ــى  ــران، چیزى جز تأثیر و تأثر فضاى سیاس ای
ــد.  ــط بین المللى نمى تواند باش ــم بر رواب حاک
براى این که تا آن جا که به فعالیت هاى آیمویى 
ــود، هیچ کدام از  ــوط مى ش ــورها مرب این کش

ــه و رقابت  ــده، قابل مقایس ــورهاى یاد ش کش
ــع آرا که  ــتند. این نحوه ى توزی ــران نیس با ای
ــر مى آید، به  ــرت آور به نظ ــل و حی ــل تأم قاب
ــان دهنده ى غلبه ى آراى سیاسى  تعبیرى، نش
ــت. به قول یکى  ــر آراى فنى و تخصصى اس ب
ــت  ــاى حاضر در نشس ــدگان دولت ه از نماین
ــش آرا، بیان گر این  ــوه ى آرای مجمع، این نح
ــت که فعالیت هاى دولت هایى  واقعیت تلخ اس
نظیر ایران در این سالن (منظور محل برگزارى 
ــده است و  اجالس هاى آیمو)، نادیده گرفته ش
تصمیم نهایى در جاى دیگرى گرفته مى شود. 
این وضعیت، آن قدر تأسف انگیز جلوه نمود که 
ــیارى از نمایندگان آیمویى دولت هایى که  بس
ــران رأى نداده اند،  حتى به احتمال قوى به ای
در مراوده هاى دوستانه با اعضاى هیئت ایرانى، 
عدم رأى آورى ایران را ناشى از دالیل سیاسى 
و نه فنى اعالم نموده و آرزو کردند: روزى این 
فضاسازى هاى مسموم و بى مورد شکسته شود 

تا ایران بتواند به حق خود دست یابد. 
ــرکل آیمو نیز، در دیدارى که با مدیرعامل  دبی
ــاعتى پس از  ــوردى، (س ــازمان بنادرودریان س
برگزارى انتخابات) در دفتر خود داشت، ضمن 
ــوراى  ــف از عدم راه یابى ایران به ش ــراز تأس اب
ــته و محافظه کارانه ایى،  ــور سربس آیمو، به ط
ــت و ابراز  ــه ى آن را در چیز دیگرى دانس ریش
داشت: عدم توفیق ایران، هرگز به معناى عدم 
ــتگى آن نیست و ما از ایران مى خواهیم  شایس
ــارکت قوى و سازنده ى خود را در مباحث  مش

آیمو، هم چنان ادامه دهد. 
ــن تأیید این مطلب، به  مهندس صدر نیز ضم
دبیرکل آیمو اطمینان داد که ایران، همچنان 
ــته به راه خود  قدرت مندانه و مصمم تر از گذش
ــورا،  ــدم راه یابى به ش ــد داد و ع ــه خواه ادام
ــارکت  ــزم جدى ایران براى مش هرگز مانع ع
ــو نخواهد بود.  ــه در کلیه ى مباحث آیم فعاالن

روز انتخابات آیمو، درست 
هم زمان شد با اجالس شورای 
حكام سازمان انرژی اتمی در 

ژنو و صدور قطعنامه ی نامعقول 
سیاسی و نه فنی و حقوقی این 

شورا علیه ایران؛ چیزی که 
اثر منفی آن در یک سازمان 
بین المللی دیگر، از دیدگاه 

تحلیل گران مسایل سیاسی دارای 
معنا و مفهوم خاصی است. 
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ــازمان نیز در روز پنج شنبه،  نماینده ى ثابت س
ــت یک صد و  دوازدهم آذرماه 1388، در نشس
ــوراى آیمو که بالفاصله پس از پایان  ــوم ش س
ــکیل شد، طى سخنانى، به  اجالس مجمع تش
ــوراى آیمو تبریک گفت و ضمن  راه یافتگان ش
اعالم این که اکثر دولت هاى عضو آیمو در تعهد 
خود مبنى بر اجراى ماده ى هفده ى کنوانسیون 
 (25)1000.A ــماره ى ــو و قطعنامه ى ش آیم
مجمع، ناکام ماندند، براى اعضاى شورا آرزوى 
ــت، بر عزم و آمادگى  ــت کرد و با صراح موفقی
کشورمان جهت نقش آفرینى بیش از پیش در 
ــوراى آیمو، به عنوان عضو ناظر و مؤثر سایر  ش
ــا و کارگروه ها، تأکید کرد. این موضع  کمیته ه
ــتقبال اکثر قریب  قاطع ایران مورد توجه و اس
ــورا قرار گرفت و  ــاق دولت هاى عضو ش به اتف
ــه به هیئت  ــدگان، با مراجع ــیارى از نماین بس
ایرانى، آن را نشانه ى درایت و منطق حاکم بر 

کشورمان دانستند. 
ــازده نفره ى  ــر هیئت ی ــوى و فراگی ــور ق حض
ــالمى ایران در عالى ترین سطح،  جمهورى اس
ــخن رانى کوتاه اما جامع سفیر کشورمان در  س
روز افتتاحیه و حضور جدى وى در نشست هاى 
ــپاس، به مناسبت اعزام  اصلى، دریافت لوح س
ــه منطقه ى خلیج  ــاى نظامى- دریایى ب نیروه
ــا دزدى دریایى در میان  ــراى مبارزه ب عدن ب
انبوه تشویق حضار، سخن رانى تحسین برانگیز 
ــوردى در روز  ــازمان بنادرودریان مدیرعامل س
ــمى  ــمى و غیررس ــاى رس ــات، دیداره انتخاب
ــایر  ــفیر و س ــاون س ــفیر، مع ــل، س مدیرعام
ــى دریایى بیش  ــاى هیئت با مقامات عال اعض
ــرکت در بیش از بیست  ــور، ش از یک صد کش
ــه، مذاکره با  ــى دولت ها، مراجع ــج مهمان و پن
ــک صد و  ــش از ی ــى بی ــاى نمایندگ هیئت ه
ــت نماینده ى ثابت  ــور، ریاس چهل و پنج کش
ــى اعتبارنامه هاى  کشورمان بر کمیته ى بررس
ــار   ــع (Credential Committee) در کن مجم

ــترالیا که  ــروژ و اس ــورهاى ن ــدگان کش نماین
ــر را بر  ــکله ى دیگ ــت دو کمیته ى متش ریاس
ــتند، برگزارى مهمانى در مقر آیمو  عهده داش
ــدگان دولت ها،  ــل توجه نماین ــتقبال قاب و اس
ــیار قدرت مندانه،  ــور بس ــى دال بر حض همگ
قابل لمس و جدى جمهورى اسالمى ایران در 
ــود. با این وجود  ــه ى اول اجالس مجمع ب هفت
ــور و تالش ها در  ــود،  این حض مالحظه مى ش
عالى ترین حد، به همراه فعالیت هاى چشم گیر 
ــور خارجه،  ــه ى وزارت ام ــدى چند ماه و ج
ــالمى ایران در انگلیس،  ــفارت جمهورى اس س
ــوردى و نمایندگى ثابت  ــازمان بنادرودریان س
ــازمان در آیمو، نتوانست بر سایه ى سنگین  س
ــى متأثر از تبلیغات هاى مسموم  فضاى سیاس
ــع از اتخاذ  ــو غلبه کند و مان ــاى زورگ دولت ه
ــم فنى اکثر  ــه جاى تصمی ــى ب تصمیم سیاس
دولت هاى عضو شود. نکته ى دیگر این که روز 
ــت هم زمان شد با اجالس  انتخابات آیمو، درس

ــازمان انرژى اتمى در ژنو و  ــوراى حکام س ش
ــى و نه فنى  صدور قطعنامه ى نامعقول سیاس
ــورا علیه ایران؛ چیزى که اثر  و حقوقى این ش
ــازمان بین المللى دیگر، از  منفى آن در یک س
ــى، داراى  ــایل سیاس دیدگاه تحلیل گران مس

معنا و مفهوم خاصى است. 

2) دالیل فرعى و تکمیلى
هم زمانى انتخابات شورا با فضاى سیاسى منفى 
ــورمان را مى توان دلیل  ــده علیه کش ایجاد ش
ــوراى آیمو دانست  اصلى آراى کم ایران در ش
ــر را که بیش تر  ــه آن، باید دو دلیل دیگ که ب
ــه کرد.  ــتند، نیز اضاف ــى داش ــه ى تکمیل جنب
ــد از: فقدان حمایت هاى  این دو دلیل، عبارتن
ــى و بلوکى و دیگرى رقابت تنگاتنگ  منطقه ای
ــاى منطقه ى  ــه ویژه نامزده ــان نامزدها، ب می

خلیج فارس.

فقدان حمایت های منطقه ایی و بلوکی
ــدى مى تواند باعث  ــرى که تا ح واقعیت دیگ
ریزش آراى ایران به نفع سایر رقبا تعبیر شود، 
ــورمان از حمایت هاى  ــوردارى کش ــدم برخ ع
منطقه ایى و بلوکى، به ویژه در زمینه ى دریایى 
است. سازمان هاى منطقه ایى آمریکاى التین، 
آفریقایى، عربى، اتحادیه ى اروپا و سازمان هاى 
ــیاى جنوب شرقى، به خوبى از  منطقه ایى آس
ــه ى خود حمایت کردند. تا  کاندیداهاى منطق
آن جا که اتحادیه ى آفریقا و منطقه ى آمریکاى 
التین، از مدت ها قبل با برگزارى نشست هایى 
ــوراى  ــان اعضاى خود، موضوع انتخابات ش می
ــه و پیگیرى قرار دادند و به  آیمو را مورد توج
طور قطع، به برخى توافقات نیز رسیده اند. این 
ــورهاى عضو اتحادیه ى اروپا  امر، در مورد کش
نیز، به یقین صادق است. متأسفانه کشور ما، از 
ــت.  این لحاظ، فاقد حمایت هاى منطقه ایى اس
ــور از حمایت هاى منطقه ایى،  ــا، منظ در این ج

نحوه ی توزیع آرا که قابل تأمل و 
حیرت آور به نظر می آید، به تعبیری 
نشان دهنده ی غلبه ی آرای سیاسی 

بر آرای فنی و تخصصی است. به 
قول یكی از نمایندگان دولت های 

حاضر در نشست مجمع، این نحوه ی 
آرایش آرا، بیان گر این واقعیت تلخ 

است که فعالیت های دولت هایی 
نظیر ایران در این سالن نادیده 

گرفته شده است و تصمیم نهایی در 
جای دیگری گرفته می شود. 
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ــورهاى  ــازمان کش عملکردى غیر از فعالیت س
ــالمى  ــورهاى اس عدم تعهد و یا کنفرانس کش
است که جنبه ى جهان شمولى دارند. به همین 
جهت، مالحظه مى شود که تمامى کشورهایى 
ــیاى  که از قاره ى آفریقا، آمریکاى التین و آس
جنوب شرقى نامزد شده بودند، با برخوردارى 
ــورا  از این امتیاز بزرگ، موفق به راه یابى به ش
شدند و کشورهاى ضعیفى چون جزایر مارشال 
و جزایر کوك، به همراه چهار کشور منطقه ى 
ــورا  خلیج فارس و دریاى عمان، از راه یابى به ش
باز ماندند. چنان چه تأثیر فضاى سیاسى حاکم 
ــى بدانیم، اما در  ــبت به ایران را دلیل اصل نس
رابطه با کشورهاى کویت و امارات، شاید بتوان 
ــن حمایت ها، به انضمام  عدم برخوردارى از ای
ــى ناکامى  ــان نامزدها را دلیل اصل ــت می رقاب

آن ها، قلمداد کرد.

رقابلت تنگاتنگ میان نامزدها و منطقه ی 
خلیج فارس

ــوع دیگرى که تا حدود زیادى پیش بینى  موض
آرا را در این دوره، پیچیده و رقابت را سنگین تر 
ــارکت  ــرد، صرف نظر از میزان حضور و مش ک
ــا در مباحث آیمو و میزان عالقه مندى  دولت ه
ــع دریایى آنان، حضور نامزدهاى متعدد  و مناف
ــایگى یکدیگر بود. براى اولین بار در  در همس
ــاهد رقابت پنج  ــد دوره ى اخیر، ش ــول چن ط
ــور از یک منطقه، یعنى کشورهاى ایران،  کش
ــعودى، کویت، امارات متحده ى  ــتان س عربس
عربى و پاکستان بودیم. منطقه ى خلیج فارس، 
ــور  ــت که حداقل دو کش ــن قابلیت را داش ای
ــد؛ اما باید  ــورا معرفى کن را به عنوان عضو ش
ــا حد قابل  ــور، ت ــت که حضور پنج کش پذیرف
ــت موجب شکنندگى آرا شود؛  توجه ایى توانس
ــور  ــه از عضویت حداقل یک کش ــه نحوى ک ب
دیگر جلوگیرى کند. تعدد نامزدها، این هراس 
ــا و حتى غیرنامزدها  ــایر نامزده را در میان س
ــه که براى  ــه مبادا از این منطق ــاد کرد ک ایج
مدت طوالنى داراى تنها یک نماینده و آن هم 
ــعودى بود، به یک باره، دو تا سه  ــتان س عربس
نماینده به شورا معرفى شود. این هراس، باعث 
ــد که کشورهاى دیگر، در دادن رأى به این  ش
ــاط را رعایت کنند و در  ــورها، جانب احتی کش
ــود که شد. البته تا آن جا  نهایت، نتیجه آن ش
ــور ما مربوط مى شود، این استدالل  که به کش
در شرایط فعلى، نمى تواند چندان صادق باشد، 
ــات این دوره، با  ــرا براى ایران، نتایج انتخاب زی
ــه دوره ى قبل که تنها سه کشور از منطقه  س
ــدان تفاوتى نکرد و در  ــده بودند، چن نامزد ش
ــورهاى کویت، امارات  صورت عدم نامزدى کش
ــتان، بعید به نظر  متحده ى عربى و حتى پاکس
ــبد آراى خود،  ــید که ایران بتواند به س مى رس
ــه کند تا به عنوان  ــى رأى دیگر اضاف حدود س
بیستمین کشور، به عضویت شورا درآید.

ج( عدول دولت ه�ا از تعهد مندرج در بند 
س�وم ماده ی هف�ده كنوانس�یون آيمو و 
قطعنامه ی شماره ی 1000 مصوب مجمع 

آيمو، در نشست بیست و پنجم
ــازمان هاى بین المللى، عضویت  در بعضى از س
ــه از طریق  ــى ک ــا کمیته های ــوراها و ی در ش
انتخابات تعیین خواهد شد، به صورت دوره ایى 
ــت. به عنوان مثال، ترکیب  و یا منطقه ایى اس
ــورا و یا کمیته ى مورد نظر، براساس  اعضاى ش
ــود. در  ــخص مى ش ــیمات منطقه ایى مش تقس
ــوردى، اگرچه  ــازمان بین المللى دریان مورد س
ــده ى  ــاده ى هف ــه ى م ــه گان ــاى س در بنده
ــیون، شاخص هایى براى تعیین اعضاى  کنوانس
ــوراى آیمو بیان شده است، اما تمامى 169  ش
کشور، مى توانند به تشخیص خود، در هر یک 
از گروه هاى سه گانه نامزد شوند و با یکدیگر به 
رقابت بپردازند. در نهایت، این دولت هاى عضو 
آیمو هستند که با رأى خود، مشخص خواهند 
ــه گروه هایى به  ــورهایى در چ کرد که چه کش
ــورا درآیند. انتخاب مجدد اعضا  عضویت در ش
براى دوره هاى متوالى نیز، بالمانع است. 

ــوم ماده ى هفدهم کنوانسیون موجد  در بند س
آیمو، مصوب سال 1948 میالدى، دو شاخص 
ــورا بیان شده است.  اصلى براى عضویت در ش
ــخن آن  ــد، روى س این بند که به نظر مى رس
بیش تر با رأى دهندگان است تا نامزدان، چنین 

است: 
" در انتخاب اعضاى شورا، مجمع باید شاخص 

هاى ذیل را مورد توجه قرار دهد:
ــت عضو، باید از دولت هایى باشند که  C) بیس
ــده اند  تحت بندهاى A و یا B فوق انتخاب نش
ــل با ناوبرى  ــع ویژه در حمل ونق و داراى مناف
ــورا،  ــاب آن ها در ش ــتند و انتخ ــى هس دریای

ــه ى مناطق جغرافیایى عمده ى  نمایندگى هم
جهان را تضمین خواهد کرد."

ــگام رأى دادن به  ــورها در هن ــن، کش بنابرای
ــاخص اصلى  ــروه C، باید دو ش ــاى گ نامزده
ــل دریایى"  ــع در حمل ونق ــن مناف "بیش تری
ــى" را  ــع جغرافیای ــن توزی ــرى "تضمی و دیگ
ــت  ــف این ماده این اس ــد. ضع ــر بگیرن در نظ
ــع دریایى و  ــور خود را از مناف ــه دقیقاً منظ ک
ــان ننموده و مصداقى نیز  توزیع جغرافیایى بی
ــد، بعضى  ــت. این امر باعث ش ارائه نکرده اس
ــورها با ناعادالنه دانستن نحوه ى توزیع  از کش
ــد. اولین  ــه آن اعتراض کنن ــورا، ب ــاى ش اعض
ــه موضوع را در اجالس  ــور کنیا بود ک بار، کش
بیست و چهارم مجمع، مطرح کرد. مجدداً این 
ــت بیست و پنجم مجمع، در  موضوع در نشس
ــد. این بحث ها،  ــال 1386 مطرح ش آذر ماه س
ــط  در نهایت منجر به صدور قطعنامه ایى توس
مجمع در همین اجالس شد. این قطعنامه که 
تحت شماره ى A1000(25) به ثبت رسید، در 
واقع چیز جدیدى را ارائه نکرد و تنها بر توجه 
دولت ها به مفاد ماده ى هفده کنوانسیون آیمو 
ــت، به هنگام  ــت و از ایشان خواس تأکید داش
 ،C ــژه در گروه ــورا، به وی ــاب اعضاى ش انتخ
ــه از توزیع جغرافیایى  ــه نحوى عمل کنند ک ب
ــود، تا بلکه  ــه ى آن اطمینان حاصل ش عادالن
ــکل از نمایندگان همه ى  ــوراى آیمو، متش ش

مناطق دنیا باشد.
ــوراى آیمو در  ــات ش ــه انتخاب ــا آن جا که ب ت
ــفانه این  ــود، متأس ــال جارى مربوط مى ش س
ــیون آیمو و نیز  ــد از ماده ى هفدهم کنوانس بن
ــاره، نادیده گرفته شد و به  قطعنامه ى مورد اش
عبارت واضح تر، اکثر دولت هاى عضو مجمع، از 
این تعهد جمعى عدول کردند. دالیل این عدم 

پاى بندى به تعهد، عبارتند از:
ــع دریایى  ــطح مناف ــه س اوالً، در رأى دادن، ب
ــورا  ــى از دولت هاى نامزد عضویت در ش بعض
ــورهایى که منافع  ــد و بعضى از کش توجه نش
ــتند،  ــبت به دیگران داش ــى کم ترى نس دریای
ــب کردند به  ــانى آراى بیش ترى کس ــه آس ب
نحوى که عده اى از آن ها، به عضویت در شورا 

درآمدند؛
ــیون  ثانیاً، توزیع جغرافیایى مورد نظر کنوانس
ــز بر رعایت آن  ــاره نی که قطعنامه ى مورد اش
ــه و مالك رأى دهى  ــد ورزید، مورد توج تأکی
ــور نیوزیلند، که  قرار نگرفت. در گروه C، کش
ــالم نامزدى  ــو بود، از اع ــل عض در دوره ى قب
مجدد، انصراف داد و بنابراین یک کرسى خالى 
ــد. به جاى این کشور، آن چه که از صندوق  ش
ــور بلژیک بود. نوزده  انتخابات بیرون آمد، کش
ــور دیگر، همان هایى بودند که در دوره ى  کش
ــورا درآمده بودند. قطعاً  قبل، به عضویت در ش
ــى آن نبود که این  ــور از توزیع جغرافیای منظ
ــهمیه به یک کشور اروپایى برسد؛ منطقه ى  س

عدم عضویت در شورا به معنای 
عدم امكان حضور در جلسات آن 

نیست و ایران همچون سابق و 
حتی فعال تر از بعضی دولت های 

عضو شورا، می تواند به عنوان عضو 
ناظر، در جلسات آن شرکت و در 

مباحث مطروحه ورود و اظهار 
نظر کند و این، درحالی است که 
کشورمان در کلیه ی اجالس های 

کمیته های اصلی، فرعی و 
کارگروه های آیمو، با حق رأی 
مساوی، همواره حضوری فعال 

خواهد داشت.
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 ،A,B,C ــه گروه ــى که در مجموع س جغرافیای
بیش از یک سوم یعنى چهارده کرسى شورا را 
به خود اختصاص داده است. چنان چه منصفانه 
ــت کم این یک  ــود، دس ــته ش به قضیه نگریس
ــى، باید به یکى از کشورهاى اقیانوسیه و  کرس
ــعه یافته، نظیر جزایر کوك و جزایر  کم تر توس
ــال و یا منطقه ى خلیج فارس، با آن همه  مارش
ــتراتژیکى اش مى رسید و نه به یک  اهمیت اس

کشور اروپایى دیگر. 

نتیجه گیری
ــنبه،  ــد و در روز پنج ش مجمع آیمو برگزار ش
ــان داد.  ــه کار خود پای ــاه، ب ــم آذر م دوازده
ــا و اگرهاى آن  ــا همه ى ام ــورا، ب انتخابات ش
ــد و جمهورى اسالمى ایران، به رغم  برگزار ش
ــه تأیید همگان  ــتگى هایش که ب همه ى شایس
رسید، از راه یابى به شورا ناکام ماند. آن چه که 
ــن رابطه مهم بود، عمل به تکلیف ملى و  در ای
اسالمى بود که در عالى ترین حد، پیگیرى و به 
انجام رسید. شرکت در انتخابات، از حداقل یک 
سال پیش، در سطح سازمان بنادرودریانوردى 
ــد و از ابتداى  ــور خارجه مطرح ش و وزارت ام
ــازمان،  ــتورکار س ــال جارى، به جد در دس س
وزارت امور خارجه، سفارت جمهورى اسالمى 
ایران در انگلیس و نمایندگى ثابت سازمان در 
آیمو قرار گرفت. براى این منظور، رایزنى هاى 
ــوى مبادى ذى ربط، به ویژه  گسترده ایى از س

ــایر  ــر نمایندگى وزارت امور خارجه در س دفات
ــازمان هاى بین المللى، نظیر دفتر نیویورك  س
ــازمان کنفرانس اسالمى و نمایندگى هاى  و س
ــس، صورت گرفت.  ــا در ایران و انگلی دولت ه
ــان اداره ى کل امور  ــى می ــى مطلوب هماهنگ
ــى وزارت امور خارجه و  ــادى و بین الملل اقتص
ــازمان بنادرودریانوردى از  ــت دریایى س معاون
ــازمان و سفارت  ــو و نمایندگى ثابت س یک س
ــد و در این  ــس برقرار ش ــورمان در انگلی کش
راستا، جلسات متعددى برگزار شد. نماینده ى 
ــدگان ثابت حدود  ــازمان نیز، به نماین ثابت س
پنجاه کشور عضو آیمو که اکثر قریب به اتفاق 
آن ها، داراى روابط دوستانه ایى با وى هستند، 
مراجعه و در مورد جلب حمایت ایشان، مذاکره 
ــت  ــالل برگزارى نشس ــرد. در خ ــى ک و رایزن
ــورمان به  ــره ى کش ــت یازده نف ــع، هیئ مجم
ــت آقاى مهندس صدر، معاون وزیر راه و  ریاس
ترابرى و مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردى، 
ــول موحدیان، سفیر و نماینده ى  به همراه رس
دایم جمهورى اسالمى ایران در آیمو، مهندس 
سعید ایزدیان، عضو هیئت عامل و معاون امور 
دریایى سازمان و سایر مسؤولین و کارشناسان 
ــفارتى، حضورى جدى  ــازمانى و س ــد س ارش
ــاى هیئت، از  ــت. همه ى اعض ــالش داش و پرت
ــام آخرین رایزنى ها  ــه فرصت براى انج هرگون
ــاى هیئت هاى نمایندگى، جهت جلب  با رؤس
ــتفاده کردند و گاه تا پاسى از شب،  حمایت اس

ــور یافتند و با  ــورها، حض در مهمانى هاى کش
نمایندگان دولت ها مذاکره و مراوده کردند. به 
ــورا و نتیجه ى آن،  ــر از موضوع انتخابات ش غی
ــالمى ایران، با  حضور قوى هیئت جمهورى اس
نتایج زیادى همراه بود؛ این که به همگان نشان 
ــد، کشورمان یک عضو فعال، بانشاط و  داده ش
ــت  تأثیرگزار در مباحث بین المللى دریایى اس
ــز مانع حضور  ــورا، هرگ و عدم عضویت در ش
ــت هاى آیمو و  ــر و مصمم تر آن در نشس قوى ت
تعامل با آن در کلیه ى جوانب، نخواهد شد. 
ــازمان  ــت، فعالیت هاى س ــد اس ــان امی در پای
بنادرودریانوردى و مجموعه ى دولت جمهورى 
اسالمى ایران در آیمو، بیش از پیش ادامه یابد 
ــا این که روزى به حق خود که همانا عضویت  ت
ــت، نایل شود. البته ذکر این نکته  در شورا اس
ــورا به  ــه عدم عضویت در ش ــت ک ضرورى اس
ــات آن  ــکان حضور در جلس ــدم ام ــاى ع معن
نیست و ایران همچون سابق و حتى فعال تر از 
بعضى دولت هاى عضو شورا، مى تواند به عنوان 
عضو ناظر، در جلسات آن شرکت و در مباحث 
مطروحه ورود و اظهار نظر کند و این، درحالى 
ــه ى اجالس هاى  ــورمان در کلی ــت که کش اس
ــاى اصلى، فرعى و کارگروه هاى آیمو،  کمیته ه
ــورى فعال  ــاوى، همواره حض با حق رأى مس

خواهد داشت. 
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بهره بـردارى از اقیانوس ها و دریاها، به لحاظ حمل ونقل، تجـارت، منابع غذایى و دارویى، منابع 
معدنى و امنیت کشورهاى ساحلى، از اهمیت بسیار ویژه ایى برخوردار است. نظر به این اهمیت 
و بـا توجه به این که پهنه ى گسـترده ایى از قلمرو سـرزمین مان را کرانه هـاى آبى دریاى خزر، 
خلیج فارس و دریاى عمان تشـکیل مى دهد، وجود یک مرکز ملـى فعال در زمینه هاى مختلف 

علوم دریایى و اقیانوسى، همواره از اهمیت راهبردى قابل توجه ایى برخوردار بوده است.
براین اسـاس، مرکز ملى اقیانوس شناسـى، با توجـه به توافق صورت گرفته بیـن وزارت علوم، 
تحقیقات و فن آورى و سـازمان آموزشى، علمى و فرهنگى ملل متحد (یونسکو)، در اواخر سال 
1370 تأسیس شد. این مرکز که تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فن آورى فعالیت مى کند، 
با هدف پژوهش در همه ى زمینه هاى مربوط به علوم و فنون دریایى و نیز ارایه ى پیشنهاد براى 
استفاده ى بهتر از منابع دریایى، افزایش بهره ورى اقتصادى فعالیت هاى دریایى و کمک به تعیین 
خط مشى هاى دریایى کشور در چارچوب برنامه هاى دولت و نیز ارتقاى سطح دانش، پژوهش و 
فن آورى دریایى تشکیل شده است. اطالع از مشروح فعالیت ها، عملکردها، سیاست ها، اهداف، 
موفقیت هـا و جایگاه مرکز ملى اقیانوس شناسـى کشـورمان در عرصه ى جهانى، باعث شـد تا 

گفت وگویى با "دکتر وحید چگینى"، رییس مرکز ملى اقیانوس شناسى داشته باشیم.

خودكفايى در پروژه هاى اقيانوس شناسى
  سید ابوالفضل جعفرى نژاد

گفتگو

  جن�اب دكتر! لطفاً درباره ی ضرورت در گفت وگو با رييس مركز ملى اقيانوس شناسى
تش�كیل مرك�ز مل�ی اقیانوس شناس�ی 

توضیح دهید؟
مرکز ملى اقیانوس شناسى، با توجه به اهمیت 
ــر و این که  اقیانوس ها و دریاها در زندگى بش
ــورى دریایى است، ایجاد شده  کشور ما، کش

است.
ــت که در سده ى  اقیانوس شناسى، علمى اس
ــه و به عنوان  ــه قرار گرفت ــر، مورد توج حاض
ــناخته شده است؛  یکى از علوم برتر جهان ش
ــوم از مساحت  زیرا اقیانوس ها و دریاها، دوس
کره ى زمین را تشکیل مى دهند و تأثیر بسیار 
ــکى دارند. از  زیادى بر آب و هوا و اقلیم خش
طرف دیگر، منابع غذایى و دارویى، مواد کانى 
ــى در دریاها و اقیانوس ها  ــت و گاز فراوان و نف
نهفته است و همین طور، حمل ونقل و ترانزیت 
ــهولت بیش تر و  ــا، با س ــیر دریاه کاال از مس
ــرد. امروزه،  ــرى صورت مى گی هزینه ى کم ت
ــرى که این  ــى و تأثی ــوع صنایع دریای موض
ــر دارند؛ بیش از گذشته  صنایع بر زندگى بش
ملموس  است. آمار نشان مى دهد که بیش از 
ــاحلى  ــد مردم جهان، در مناطق س 60 درص
ــى  ــا زندگ ــا و اقیانوس ه ــیه ى دریاه و حاش
ــتقیمى  مى کنند، بنابراین به دلیل تماس مس
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ــد و این که  ــا دارن ــا و دریاه ــا اقیانوس ه که ب
ــوانح و مخاطرات دریایى بر زندگى  حوادث، س
ــت که، شناخت  آن ها تأثیر مى گذارد، الزم اس
ــبت به اقیانوس ها و دریاها داشته  بیش ترى نس

باشند، تا بتواند راحت تر زندگى کنند.
مجهوالت ما در اقیانوس و دریا، بسیار زیاد است 
ــور ما صدق نمى کند،  ــن تنها در مورد کش و ای
ــرفته ى  ــورهاى پیش ــه حتى در مورد کش بلک
ــت. مسائل یاد شده، باعث  جهان هم صادق اس
شد تا مرکزى به نام مرکز ملى اقیانوس شناسى 
ــود و بتواند در پیشبرد و توسعه ى  ــیس ش تأس
علم اقیانوس شناسى در کشور و شناخت بیش تر 
ــد؛ به ویژه  ــى، مثمرثمر باش ــاى پیرامون دریاه
این که ما در کنار دریاهایى مثل خلیج فارس و 
دریاى عمان قرار گرفته ایم که در جهان، نقش 
راهبردى ایفا مى کنند و الزم است که اطالعات 

بیش ترى در مورد آن ها کسب کنیم.

  لطف�اً درب�اره ی فعالیت ه�ا و عملك�رد 
سال  جاری مركز توضیح دهید؟

ــه این که برنامه ى راهبردى مرکز، در  با توجه ب
هیئت امناى آن به تصویب رسیده است، به طور 
طبیعى سعى ما بر این است که برنامه ریزى ها و 
ــتاى این برنامه راهبردى  جهت گیرى ها در راس
ــردى مرکز را به  ــد. در واقع، برنامه ى راهب باش
همراه برنامه ى پنج ساله ایى تنظیم کرده ایم که 
ــت یابى به اهداف مان است.  راهنماى ما، در دس
یکى از هدف هاى مهم در برنامه راهبردى، ایجاد 
پژوهشکده هاى متناسب با فعالیت مرکز بود که 
ــال گذشته، توانستیم ایجاد  خوش بختانه در س
ــى  ــکده  به نام هاى فن آورى مهندس دو پژوهش
ــى را در هیئت امناى مرکز،  ــا و علوم دریای دری
به تصویب برسانیم و امسال نیز سعى کرده ایم 
که تصویب این دو پژوهشکده را، توسط شوراى 
گسترش آموزش عالى، پیگیرى کنیم. با ایجاد 
ــه هدفى که دارد؛  ــکده، مرکز ب این دو پژوهش
ــگاه، نزدیک تر مى شود  یعنى تبدیل به پژوهش
ــال آینده،  ــه س و پیش بینى مى کنیم که در س
ــت علمى،  ــا در هیئ ــداد نیروه ــا افزایش تع ب

پژوهشکده سوم مرکز نیز تأسیس شود.
ــا در برنامه  ى راهبردى،  یکى دیگر از اهداف م
ــت یابى به اقیانوس هند و اقیانوس شناسى  دس
در آب هاى عمیق است که با تحقق این پروسه، 
ــى از اهداف مان که همانا ورود  مى توانیم به یک
ــگاه اقیانوس شناسى است، دست بیابیم  به باش
ــه ى  زمین در  را  ــان  ظرفیت هاى م ــم  بتوانی و 
ــه این کار  ــى، افزایش بدهیم ک اقیانوس شناس
ــتى تحقیقاتى اقیانوس پیما و  هم، با خرید کش
تجهیز آن به وسایل مورد نیاز، انجام گشت هاى 
ــد و مناطق عمیق  ــى در اقیانوس هن تحقیقات
ــت. در این باره، از یک  ــر اس دریاى عمان میس

ــه معاونت  ــرح را ب ــم پیش، این ط ــال  و نی س
ــال  ــت جمهورى ارس ــن آورى ریاس علمى- ف
ــم. خوش بختانه بعد از مذاکرات متعدد،  کرده ای
ــیده است؛ به ویژه  طرح به نقطه ى مطلوبى رس
ــه طى چند ماه اخیر، با  این که با مکاتبه ایى ک
رییس جمهور محترم داشتیم، دستور حمایت از 
ــده است. امیدواریم  طرح، از جانب وى داده ش
ــده، تفاهم نامه ایى بین  ــه طى 2 تا 3 ماه آین ک
معاونت علمى- فن آورى نهاد ریاست جمهورى 
ــن آورى به امضا  ــوم، تحقیقات و ف و وزارت عل
ــى، حداقل  ــد و مرکز ملى اقیانوس شناس برس
ظرف 2 سال، اعتبار الزم براى ساخت یا خرید 
این شناور و تجهیز آن و انجام عملیات میدانى 
ــت که 10  را اخذ کند. طبق این طرح، قرار اس
ــود که  میلیارد تومان اعتبار، اختصاص داده ش

ــاخت  ــدود 5 میلیارد آن، صرف خرید یا س ح
کشتى و 5 میلیارد آن نیز، صرف تجهیز شناور 

و انجام عملیات میدانى خواهد شد.
برنامه ى دیگر ما، پیگیرى مستمر فعالیت هاى 
ــارى مجلس  ــق مج ــى، از طری اقیانوس شناس
ــوم، تحقیقات و  ــالمى و وزارت عل ــوراى اس ش
ــت، تا بتوانیم اعتبارات سالیانه ایى  فن آورى اس

را اخذ کنیم.
ــت که به  ــى اس مرکز، داراى پنج گروه پژوهش
انجام طرح هاى تحقیقاتى جارى اشتغال دارند. 
بعضى از این طرح ها، امسال به پایان مى رسند. 
ــدود 6 ماه از  ــر از پروژه هایى که ح ــى دیگ یک
پیگیرى آن مى گذرد، تجهیز ایستگاه پژوهشى 
ــت که امیدواریم در بهمن ماه سال  ــهر اس بوش
جارى، بتوانیم این ایستگاه را به عنوان سومین 

ایستگاه پژوهشى مرکز، افتتاح کنیم. 
ــال پیگیرى آن ها  ــواردى که در ح ــر م از دیگ
ــتیم، جذب پرسنل هیئت علمى و پذیرش  هس
دانشجویان بورسیه، براى رفع نیازهاى پژوهشى 
مرکز و تعامل با سازمان هاى بین المللى است که 
ــوب مى شوند؛ نظیر:  مرکز یا مرجع ملى محس
کمیسیون بین الدول اقیانوس شناسى، مؤسسه ى 
بین المللى اقیانوسى، شبکه ى علمى- فن آورى 
ــى کشورهاى اسالمى و شبکه ى  اقیانوس شناس
ــنگ هاى مرجانى. در رابطه  جهانى پایش آب س
ــازمان هاى داخلى نیز، مى توان به  با مراکز و س
تعامل و هم کارى با ارگان هاى دریایى و انجمن  
ــى دریایى  علوم وفنون دریایى، انجمن مهندس
ــوراى عالى صنایع دریایى، شوراى هماهنگى  ش
ــه ى ملى  ــاى دریایى، کمیت ــران ارگان ه مدی
اقیانوس شناسى و اتحادیه ى دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشى ساحلى و دریایى اشاره کرد. راه اندازى 
شبکه ى پژوهشى- فن آورى اقیانوس شناسى در 
مرکز نیز، از دیگر اهدافى است که اساس نامه ى 
ــوراى  ــه زودى براى تصویب نهایى، به ش آن، ب
ــور ارسال خواهد  ــترش آموزش  عالى کش گس

شد.
ــون دریایى و  ــوم و فن ــا انجمن عل همکارى ب
ــهر، در  ــوم و فنون دریایى خرمش ــگاه عل دانش
ــوم و فنون  ــش عل ــتمین همای ــزارى هش برگ
دریایى در بهمن  ماه سال جارى، چاپ حداقل 
ــریه ى  ــماره از نش ــاب، چاپ 2 ش ــد کت 3 جل
ــریه ى خلیج فارس که  ــى و نش اقیانوس شناس
ــر  ــام Journal of the Persian gulf منتش به ن
ــد، ایجاد و تأسیس مرکز منطقه ایى  خواهد ش
ــم آوردن مقدماتى در  ــى و فراه اقیانوس شناس
ــنواره ى دو ساالنه ى خلیج فارس  برگزارى جش
ــزه خلیج فارس در تجلیل از مقام  و اهداى جای
ــه فعالیت هاى  ــان برتر جهان ک اقیانوس شناس
برجسته ایى در امور دریاى عمان و خلیج فارس 
داشته اند، از برنامه هاى 6 ماهه ى دوم سال جارى 

مرکز به شمار مى آید.

  تعامل و همكاری كه نهادها، سازمان ها 
و ارگان ه�ای دريايی تا ب�ه حال با مركز 
ملی اقیانوس شناس�ی داش�ته اند به چه 
صورتی ب�وده و چه انتظارات�ی در اين 

زمینه ها از آن ها داريد؟ 
ــال پیش،  ــه با 8 س این همکارى ها، در مقایس
ــت، براى مثال،  ــده و در حال بهبود اس بهتر ش
ــوراى هماهنگى ارگان هاى دریایى توانسته  ش
ــت تکالیفى را مشخص کند که در برنامه ى  اس
پنجم توسعه ى اقتصادى و اجتماعى- فرهنگى 
ــود. این مجموعه ى وظایف،  کشور گنجانده ش
ــت که همه ى  ــامل فعالیت هاى مختلفى اس ش
ــارکت  ــى در تعیین آن مش ــاى دریای ارگان ه

نبود سند جامعی به نام "سند 
سیاست های دریایی" که در 

کشورهای دیگر به این نام معروف 
شده و در ایران، به نام "سند جامع 

دریایی" موسوم است، مشكل زا 
شده است. شفاف شدن قوانین 

و مقرراتی که بتواند وظایف 
ارگان ها را از یكدیگر جدا کند و 

هم پوشانی زیادی نیز با هم نداشته 
باشند، به طوری که هر ارگانی، 

وظیفه ی خودش را انجام دهد از 
جمله مواردی است که باید در 

آینده، برای حل آن ها اقدام شود.
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ــت که ارگان هاى  کرده اند و جاى امیدوارى اس
دریایى، بدون هرگونه رقابت ناسالم، توانسته اند 

چنین همکارى سازنده ایى داشته باشند.
در محدوده ى کمیته ى ملى اقیانوس شناسى که 
ــؤولیت آن در دوره ى سیزدهم، با اینجانب  مس
ــتیم، پس از 2 سال پیگیرى و جلب  بود، توانس
ــت مشترکى را در  نظر ارگان هاى دریایى، گش
ــامان دهى کنیم که در  مرداد ماه گذشته ى س
ــد و نتیجه ى آن، بسیار  تنگه ى هرمز انجام ش
ــال هاى آتى  رضایت بخش بود. امیدواریم در س
نیز، بتوانیم در انجام این گشت ها، کوشا باشیم. 
ــاتى با  ــند قرمز، جلس در رابطه با پدیده ى کش
ــى  حضور اعضاى کمیته ى ملى اقیانوس شناس
در سازمان محیط زیست و مؤسسه ى تحقیقات 
شیالت تشکیل شد. در این زمینه، همکارى هاى 
ــازنده ایى با ارگان هاى عضو داشته ایم. در هر  س
ــائلى مطرح است که باید  صورت، هنوز هم مس
ــود. از جمله:  ــا تعامل بیش تر، حل و فصل ش ب
ــام گیرد. به  ــف، باید انج ــک برخى وظای تفکی
ــى، باید  این معنى  که مرکز ملى اقیانوس شناس
ــات دریایى هماهنگى الزم  در زمینه ى تحقیق
ــى، از طریق  ــد و ارگان هاى دریای را انجام ده
ــت یابند  مرکز، به اطالعات مورد نیاز خود دس
ــفانه، شاهدیم که  ــفارش کار بدهند. متأس و س
ــور، بدون  ــازمان هاى دریایى کش ــى از س برخ
ــاً به  ــه به جایگاه خود و جایگاه مرکز، راس توج
ــازمان ها،  این کار اقدام مى کنند. همه ى این س
ــتفاده مى کنند که  ــى اس ــاورین خارج از مش
ــراض کرده ایم؛  ــن موضوع اعت ــدیداً به ای ما ش
ــور،  ــیل علمى کش زیرا اعتقاد داریم که پتانس
ــى و علمى الزم را  ــت که توان فن در حدى اس
ــى دارد. البته این  ــن مطالعات براى انجام چنی
ــت؛ زیرا  ــکار ارتباط نیس ــه معناى ان ــأله ب مس
ــاط و تعامل علمى  ــود مرکز، بیش ترین ارتب خ
را با جهان خارج دارد، کنفرانس ها، همایش ها، 
ــترکى که ما با  ــاپ ها و پروژه هاى مش ُورك ش
محققان خارجى داشته ایم، نشان دهنده ى این 

ــر ارگان ها به مرکز  ــت. بنابراین، اگ ارتباط اس
ملى اقیانوس شناسى اعتماد کنند و پروژه هاى 
ــود را از طریق مرکز، انجام بدهند، مى توانند  خ
ــالوه بر این،  ــب کنند. ع ــه ى الزم را کس نتیج
ــند جامعى به نام  ــد که نبود س به نظر مى رس
ــت هاى دریایى" که در کشورهاى  "سند سیاس
ــده و در ایران، به  ــن نام معروف ش ــر به ای دیگ
نام "سند جامع دریایى" موسوم است، مشکل زا 
ــفاف شدن قوانین و مقرراتى که  شده است. ش
بتواند وظایف ارگان ها را از یکدیگر جدا کند و 

ــانى زیادى نیز با هم نداشته باشند، به  هم پوش
طورى که هر ارگانى، وظیفه ى خودش را انجام 
ــت که باید در آینده،  دهد، از جمله مواردى اس

براى حل آن ها اقدام شود.

  كیفیت روابطی كه امروزه بین صنايع 
فراس�احل، اقیانوس ه�ا و درياها وجود 
دارد ب�ه چ�ه صورت�ی اس�ت و صنايع 
فراس�احل چه قوانین و موازينی را بايد 
درب�اره ی حف�ظ اقیانوس ه�ا و درياه�ا 

رعايت كنند؟

ــل مختلفى در موضوع اثر متقابل یا برهم  عوام
ــاحلى  ــازه هاى فراس کنش اقیانوس و دریا و س

وجود دارد.
اقیانوس و دریا، محیطى است که در آن عواملى 
مثل: موج، جریان هاى جزر و مدى، جریان هاى 
ــى از اختالف چگالى، جریان هاى ناشى از  ناش
ــى در قالب وارد آوردن  ــاد و جریان هاى دائم ب
نیرو و ضربات و ایجاد تغییرات بر سازه، خودش 
ــوب تغییرات  ــد و یا در چارچ ــان مى ده را نش
ــا و پدیده هاى دیگر دریایى؛ مثل؛  تراز آب دری
ــا پارامترهاى  ــونامى ی طوفان هاى حاره اى، س
شیمیایى، باعث آسیب دیدن و خوردگى سازه ها 
و عواملى که با عنوان پارامترهاى فیزیکى دریا 
ــى و دما بر  ــورى، چگال ــت؛ مثل: ش مطرح اس
ــازه تأثیر مى گذارد. بنابراین، با  روى عملکرد س
همه ى این تأثیرگذارى ها، تا شناخت صحیح و 
ــتى از محیط دریایى پیرامون مان نداشته  درس
باشیم، نمى توانیم سازه را درست طراحى کنیم. 
ــاخت این گونه سازه ها و  ــت که س طبیعى اس
تأسیساتى که آن ها را با خشکى مانند خطوط 
انتقال نفت و گاز مرتبط مى کند، بر روى محیط، 
اثر مى  گذارد. محیط زیست خلیج فارس، دریاى 
ــه ى محیط هاى  ــزر، ازجمل ــان و دریاى خ عم
شکننده محسوب مى شوند، زیرا خلیج فارس و 
دریاى عمان، دریاهایى نیمه بسته هستند که در 
ــدت تحت تأثیر قرار  صورت بروز آلودگى، به ش
ــه دریایى کامًال  ــد و دریاى خزر نیز ک مى گیرن
ــت، بنابراین نسبت به سایر  بسته (دریاچه) اس
ــکننده ترى  ــت به مراتب ش دریاها، محیط زیس
دارد. لذا اگر مطالعه ى طرح ها به گونه اى باشد 
که ارزیابى زیست محیطى و شناخت محیط به 
درستى انجام شده باشد و راهکارهایى در پیش 
گرفته شود که کم ترین صدمه  به محیط زیست 
ــود، مى توانیم شاهد توسعه ى پایدار در  وارد ش
ــیم. در غیر این صورت، ممکن است  منطقه باش
با رونق و ساخت صنایع فراساحلى، آسیب هایى 
به محیط وارد شود که در درازمدت، ضررهایش 

چندین بار از نزدیک مشاهده 
کرده ام که ضرورت استفاده از 
جلیقه ی نجات و وسایل ایمنی 

در شناورها، به هیچ وجه جدی 
گرفته نمی شود. بخش عمده ایی 
از خسارات اخیر جانی، به عدم 

رعایت چنین نكاتی مربوط 
می شود.
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ــل از درآمد  ــت که حاص ــودى اس بیش تر از س
اقتصادى صنایع، تلقى مى شود. 

  در ح�ال حاض�ر، جايگاه علم�ی ايران 
در توس�عه ی مباحث اقیانوس شناس�ی 
چگون�ه اس�ت و ب�رای ارتق�ای آن، چ�ه 

برنامه هايی را پیش بینی كرده ايد؟
ــورهاى  ــران را با کش ــى ای ــگاه علم ــر جای اگ
پیشرفته ى جهان مثل: آمریکا، انگلیس، فرانسه 
ــورهایى مثل: آرژانتین و برزیل در  و حتى کش
ــترالیا در اقیانوسیه، هند، ژاپن  قاره آمریکا، اس
ــم، مى بینیم که  ــه کنی ــیا مقایس و کره در آس
ــرار گرفته ایم؛ زیرا علم  ــگاه عقب ترى ق در جای
ــم جدید  ــران، یک عل ــى در ای اقیانوس شناس
ــیالت و دریانوردى، از  ــود. ش ــوب مى ش محس
ــى است  ــاخه هاى قدیم علم اقیانوس شناس ش
ــران، جدید  ــته هاى این علم در ای ــایر رش و س
ــتند. بنابراین، توجه ایرانى ها به شاخه هاى  هس
جدید این علم، زمان زیادى را دربر نمى گیرد و 
در این زمینه، به فرصت  دیگرى نیاز داریم. 

ــى،  با توجه به این که مرکز ملى اقیانوس شناس
یک مرکز وابسته به وزارت علوم است، بودجه ایى 
که در اختیار آن قرار مى گیرد، انتظار خروجى 
ــه مى کند. اگر عالوه بر مرکز  از آن را برانگیخت
ــى، به پژوهش گاه هایى که  ملى اقیانوس شناس
در سایر ارگان ها هستند؛ مثل: پژوهش گاه هاى 
ــیالت، وزارت نفت، وزارت نیرو،   ــته به ش وابس
ــز  مراک و  ــرى  راه وتراب وزارت  ــاع،  دف وزارت 
پژوهشى که در دانشگاه ها فعال هستند، توجه 
کنیم، مجموعه ى پتانسیل ها و توانایى هاى قابل 
مالحظه و خوبى را شاهد خواهیم بود. در حال 
حاضر، در منطقه ى دریاى عمان و خلیج فارس، 
شاهد رقابت مطلوب و اشتیاق برانگیزى هستیم؛ 
به طورى که در این زمینه، از برخى کشورهاى 
ــل مالحظه ایى  ــرفت هاى قاب منطقه نیز، پیش
ــته  ایم. اما باید توجه داشت که کشورهاى  داش
ــه رغم این که  ــته اند و ب دیگر هم، بیکار ننشس

برخى از آن ها، کشورهاى کوچکى هستند، ولى 
ــرمایه گذارى در زمینه ى  به سرعت مشغول س
اقیانوس شناسى هستند. به طور مثال؛ در سال 
ــور کویت، با  جارى مرکز تحقیقات دریایى کش
ــرمایه ى 50 میلیارد تومانى، راه اندازى شد.  س
ــاید به اندازه ى همه ى اعتباراتى  این اعتبار، ش
ــز ملى  ــر، به مرک ــالیان اخی ــول س ــه در ط ک
اقیانوس شناسى داده شده، هم نباشد. از طرفى، 
ــرفته تر از  ــور ترکیه هم در این زمینه پیش کش
ــرمایه گذارى ها باید  ــن رو، س ــت. از ای ایران اس
ــته بوده، انجام بگیرد تا  بیش از آن چه در گذش
ضمن رقابت بیش تر بتوانیم رتبه ى اول منطقه 
را تا پایان افق برنامه ى 1404 (سند چشم انداز 
جمهورى  اسالمى  ایران)، بدست بیاوریم. ما این 
ــرى را انجام داده ایم، ولى باید دید که  جهت گی
ــتیبانى و  ــه میزان از این جهت گیرى پش تا چ

حمایت مى شود.

  لطف�اً موفقیت های مل�ی و فرامنطقه ای 
كه مرك�ز اقیانوس شناس�ی، تاكنون در 
مجام�ع بین المللی كس�ب كرده اس�ت را 

بیان كنید؟   
ــت کرسى  ــال ها در مجامع جهانى، ریاس ما س
ــاخه ى کمیسیون بین  I.O.C.I.N.D.I.O که ش
دولتى اقیانوس شناسى در بخش اقیانوس هند 
ــت، را برعهده داشته ایم. همچنین  مرکزى اس
ــبکه ى علمى-  ــال، نایب رییس ش ایران، 4 س
اسالمى  ــورهاى  اقیانوس شناسى کش فن آورى 
(INOC) بوده است که مقر آن، در ازمیر ترکیه 

است. 
ــتى که امسال در ازمیر ترکیه  با توجه به نشس
ــى که در آن جا در رابطه با  ــتیم و همایش داش
ــد، ایران به  ــاحلى برگزار ش مدیریت مناطق س
ــال دیگر، به عنوان نایب رییس این  مدت 4 س

شبکه ى علمى ابقا شد.
ــن  ــیه، دومی ــى اقیانوس ــه ى بین الملل مؤسس
ــى در موضوع  ــر جهان ــازمان معتب ــز و س مرک

ــر موفقیت ها،  ــت. از دیگ ــى اس اقیانوس شناس
ــبکه ى جهانى  ــوع تبیین ش ــق در موض تحقی

کاهش آبسنگ هاى مرجانى است.
در سال گذشته، توانستیم کشورهاى منطقه ى 
ــم که به هیچ وجه  ــارس را متقاعد کنی خلیج ف
ــراى معرفى خلیج فارس  ــاى مجعول، ب از نام ه
ــال  ــى که در س ــد و در گزارش ــتفاده نکنن اس
2008 منتشر کردند، از نام صحیح خلیج فارس 

استفاده کردند.
ــى با کیفیت  ــاى آموزش ــمینارها و کارگاه ه س
ــد تغییر  ــات مهمى مانن ــوب، در موضوع مطل
اقلیم و اثر آن بر محیط هاى دریایى، سونامى و 
مخاطرات دریایى، طى سال هاى اخیر با حضور 
نمایندگان کشورهاى انگلیس، کانادا، فرانسه و 

استرالیا، برگزار کرده ایم.
ــال هاى  یکى دیگر از موفقیت هاى مرکز در س
ــق ایجاد  ــه از طری ــت ک ــجامى اس اخیر، انس
ــه ى همکارى هاى بین  ــکل، در زمین چند تش
ــى وزارت علوم،  ــز پژوهش ــگاهى و مراک دانش
ــگاه ها  ــت. اتحادیه ى دانش ــه اس صورت گرفت
ــال  ــى صنایع دریایى، از 2 س ــز پژوهش و مراک
ــکیل شده است و  ــنهاد مرکز تش پیش، با پیش
این اتحادیه، انسجام مطلوبى بین دانشگاه هاى 
شمال، جنوب و مرکز کشور ایجاد کرده است. 
ــتیم از طریق تشکیل  ــوى دیگر، ما توانس از س
اقیانوس شناسى، هماهنگى هاى  ملى  کمیته ى 
ــان 15 ارگان دریایى عضو  ــى، می ــل قبول قاب

کمیته، ایجاد کنیم.
ــاى  فعالیت ه ــور  منظ ــه  ب ــى  ــراى هم افزای ب
ــى، در وزارت  ــروه دریای ــى، گ اقیانوس شناس
ــکل گرفته است که وظیفه ى توسعه ى  علوم ش
آموزش عالى دریایى را بر عهده دارد و تاکنون، 
موافقت هاى آموزشى 8 رشته ى جدید دریایى 
ــى ارشد و  ــى، کارشناس را در مقاطع کارشناس
دکترا به تصویب رسانده است که به عنوان یک 

گروه مستقل برنامه ریزى، فعالیت دارد.
ــات، مطالعات  ــعه ى تحقیق ــا توس ــه ب در رابط
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ــابه آن، در  ــت که مش ویژه ایى انجام گرفته اس
ــاهده نشده است. یکى از این  جاهاى دیگر مش
ــواج دریایى،  ــازى ام تحقیقات، موضوع الگو س
براى نخستین بار در کشور است که به سفارش 
سازمان بنادرودریانوردى، امواج دریاهاى ایران 
ــازى کردیم و اطالعات  را الگو سازى و شبیه س
ــى و  ــاى دریای ــار ارگان ه ــى را در اختی طراح
ــرکت هاى مهندسى مشاور قرار دادیم. کار با  ش
ارزش دیگر، الگو سازى جریان ها و گردش کلى 
آب در خلیج فارس و دریاى عمان بود که در دو 

حوزه ى مجزا انجام شد.
کار ارزنده ى تحقیقاتى دیگر، جمع آورى داده ها 
ــنگ هاى مرجانى  ــوط به آبس ــات مرب و اطالع
ــت که اطالعات  خلیج فارس و دریاى عمان اس
جمع آورى شده در قالب اطلسى، به نام ”اطلس 

مرجان هاى خلیج فارس“ منتشر شد.
ــر و اطالعات  ــیر تصاوی ــته ایم با تفس ما توانس
ــطحى آب، SSP و نوسان  ماهواره ایى، دماى س
ــاى پیرامونى، با  ــا را در دریاه ــطح آب دری س
ــى برآورد و تحلیل کنیم. 2 نرم افزار،  دقت خوب
توسط همکاران ما، در گروه داده هاى اقیانوسى 
تهیه شده است که در آینده براى سازمان هاى 
دریایى مفید و مورد استفاده خواهد بود؛ یکى از 
این نرم افزارها، مربوط به اندازه گیرى هاى ثابت 
میدانى، براساس استانداردهاى جهانى است که 
در آینده توزیع و در اختیار قرار خواهد گرفت. 
ــت نگارى ژنتیکى  ــوع انگش ــه با موض در رابط
ــه گونه هایى که از  ــم و مطالع گونه هاى مهاج
ــوند،  ــتى ها منتقل مى ش طریق آب توازن کش
ــیار خوبى در مرکز انجام شده که  تحقیقات بس
نتایج مطلوبى را نیز، به دنبال داشته است.

ــتین بار،  ــه ى مخاطرات دریایى، نخس در زمین
ــى بود که بعد از سال  مرکز ملى اقیانوس شناس
ــاق افتاد، با  ــونامى اتف ــالدى، که س 2004 می
ــکو، سونامى را در ایران مطرح و  همکارى یونس
خطر وقوع آن را گوشزد کرد؛ تا این که سرانجام 
پس از 2 سال پیگیرى، مرکز مشترك سونامى، 
ــد. از  ــور، ایجاد ش ــس از تصویب وزارت کش پ
ــکافنده در  ــى جریان هاى ش طرف دیگر، بررس
شمال کشور است که ساالنه، 200 تا 300 نفر 
ــى از  در دریاها قربانى مى گیرد و مى تواند ناش
ــنا باشد. که،  ــنایى به فن ش عواملى مثل نا آش
ــور، در حال شناسایى و  با همکارى وزارت کش
اطالع رسانى و آموزش آن، به مردم هستیم که 
چگونه در دریا شنا کنند تا گرفتار این جریانات 
نشوند. مرکز، در زمینه ى موضوع "کشند قرمز" 
و وقوع طوفان هاى موسوم به گونو و طوفان هاى 
ــته است. همه ى این  قاره اى نیز همکارى داش
فعالیت ها، منجر به این شد که در سال گذشته، 
ــور، با  ــران وزارت کش ــت بح ــازمان مدیری س
همکارى مرکز ملى اقیانوس شناسى، تصمیم به 

راه اندازى "کارگروه مخاطرات دریایى" بگیرند. 
ــیار  ــن کارگروه، مى تواند در آینده، نقش بس ای
ــته باشد و در نهایت، منتج به ایجاد  مهمى داش
"مرکز هشدار مخاطرات دریایى ایران" شود.

  وضعیت فعلی منابع دريايی را چگونه 
ارزيابی می كنید؟ 

ــا آمار و ارقام چندان دقیقى، از منابع دریایى  م
ــتى  ــراى اطالع از تنوع زیس ــور نداریم. ب کش
ــق، باید  ــق قواعد تحقی ــا، طب ــودات دری موج
ــود. البته در این  ــرى انجام ش کارهاى جامع ت
ــط  زمینه، کارها و فعالیت هاى پراکنده ایى توس
ــازمان هاى دریایى صورت گرفته است. مثًال  س
ــیالت، فعالیت هاى درخور توجه ایى  شرکت ش
ــورد آبزیان (برخى گونه هاى خاص) انجام  در م
ــى و آبزیانى که در  ــا غیر از ماه ــت. م داده اس
ــول، مصرف خوراکى دارند،  ایران، به طور معم
ــایر موجودات دریا،  هنوز شناخت دقیقى از س
ــفنج هاى دریایى، گونه هاى خاصى از  مانند: اس
جلبک ها، الك پشت ها، تمساح، نهنگ، دلفین 
ــم و نمى دانیم که چه  ــا نداری و فیتوپالنکتون ه
ــه دار و ژرفى مى توانیم از  بهره بردارى هاى دامن

این منابع، بکنیم. 

  هم اكن�ون چ�ه ايس�تگاه ها و مراك�زی 
در س�واحل دريای خزر موجود اس�ت تا 
وضعیت سالمت محیط دريا را به مركز 

ملی اقیانوس شناسی گزارش دهد؟ 
در دریاى خزر، ایستگاه پژوهشى نوشهر وجود 
ــال گذشته  ــتگاه، در بهمن ماه س دارد. این ایس
ــت که باید با توجه به بودجه و  افتتاح شده اس
امکاناتى که در اختیار داریم، به تدریج تجهیزات 
ــاز در آن را اضافه کنیم. به  و نیروهاى مورد نی
ــتگاه هاى  ــارات، فاقد ایس ــود اعتب ــل کمب دلی
ــطح دائمى در دریا هستیم تا با تجهیزات و  س
جریان سنج هاى مربوط به آن، اطالعات موج ها، 
به طور مرتب ثبت شود. معموالً، متناسب با نیاز 
ــى، نمونه بردارى ها،  کارفرما و ارگان هاى دریای
ــه مدنظر  ــى را ک ــات و اندازه گیرى های آزمایش
ــازى هاى  ــت، انجام مى  دهیم و مدل س آن هاس

درخواستى شان را ارایه مى دهیم. 

  لطفاً تأثیرات متقابل حمل ونقل بر دريا 
و اقیانوس ها را بیان كنید؟

ــاختار بنادر و  ــن اثرات، باید س براى تبیین ای
ــتى ها را  چگونگى حمل ونقل و رفت و آمد کش
مورد توجه قرار دهیم. در ارتباط با کشتى ها و 
شناورها، دو مسأله مى تواند وجود داشته باشد: 
ــت، که باید به شدت مورد  یکى، آب توازن اس
ــه ویژه این که از  ــه و مراقبت قرار بگیرد. ب توج
سوى سازمان بین المللى دریانوردى، منطقه ى 

ــناخته  خلیج فارس، به عنوان منطقه ى ویژه ش
شده و مقررات خاصى بر آن حاکم است.

ــأله ى دیگر که در حمل ونقل دریایى نمود  مس
مى یابد، سالمت جان مسافرینى است که حمل 
ــوند. به طور نمونه، هر چند ماه یک بار،  مى ش
حوادثى را مى توان به وضوح مشاهده کرد. یکى 
از این حوادث، غرق شدن یک اتوبوس دریایى 
در مسیر خارك- لنگه بود که بر اثر برخورد موج 
با آن واژگون شد و از بین 25 مسافر سرگردان 
در دریا، متأسفانه سه نفر جان باختند. وضعیت 
ــافر دریایى در کشور، نامطلوب است  حمل مس
و در شأن و منزلت مردم نیست. در این زمینه، 
نظارت کافى وجود ندارد و این شناورها، مطابق 
ــتانداردهاى حمل، ساخته نمى شوند. این  با اس
ــت که صنایع دریایى کشور، باید  موضوعى اس
آن را جدى بگیرد، دولت نیز، باید بر آن نظارت 
کافى داشته باشد و سازمان هاى متولى، به این 

شناورها، اجازه تردد ندهند.
ــناورها، در  ــت که این ش نکته ى دیگر، این اس
ــن ایمنى را  ــب قوانی ــافر، اغل حین حمل مس
رعایت نمى کنند. چندین بار از نزدیک مشاهده 
کرده ام که ضرورت استفاده از جلیقه ى نجات و 
ــایل ایمنى در شناورها، به هیچ وجه جدى  وس
ــارات  ــود. بخش عمده ایى از خس گرفته نمى ش
اخیر جانى، به عدم رعایت چنین نکاتى مربوط 

مى شود.
یکى دیگر از موضوعات، ضرورت ایجاد "هاب" 
در منطقه و بنادرى است که بتواند این نقش را 
ــا بکند. ما در این   زمینه، کوتاهى کرده ایم و  ایف

فرصت هایى را از دست داده ایم.
ــته اهمیتى  ــه در گذش ــون، بنادرى ک هم اکن
نداشته اند، به بنادر منطقه ایى و "هاب" تبدیل 
ــده اند، در حالى که ما کارهاى مهمى در این  ش
ــأله ى سوخت رسانى  زمینه انجام نداده ایم. مس
به شناورهاى منطقه، موضوع دیگرى است که 
مى تواند براى اقتصاد کشور، درآمدزا باشد؛ ولى 
متأسفانه در این عرصه، از کشورهاى شیخ نشین 
حاشیه خلیج فارس، بسیار عقب تر هستیم.

ــت که  ــى اس ــل اختالف ــر، ح ــأله ى دیگ مس
ــتى،  ــفارش دهنده ى کش ــازمان هاى س بین س
ــرکت هاى  ــازمان بنادرودریانوردى، ش مانند س
ــتیرانى و بخش صنایع دریایى وجود دارد.  کش
ــود و  این اختالفات، باید به نوعى حل وفصل ش
راه کار مناسبى براى آن اندیشیده و اجرا شود.  
ــش صنایع دریایى  ما،  از جمله دغدغه هاى بخ
ــازى  ــود، موضوع فعال س که امیدواریم حل ش
"صندوق توسعه ى صنایع دریایى" و تخصیص 
اعتبار و تعیین مدیرعامل آن و نیز فعال شدن 

شوراى عالى صنایع دریایى است. 
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جلسه كميته ى راهبردي 
مخابرات دريايي در بندر چابهار

با حضور مديران كل بنادر و دريانوردى و شيالت استان برگزار شد

جلسه ى کمیته راهبردي مخابرات دریایی، 
در محـل اداره ى کل بنـادر و دریانوردي 
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان تشکیل 

شد. 
ــا حضورمعاونین،  ــه که ب ــداى این جلس در ابت
ــادر و  ــان اداره ى کل بن ــؤولین، کارشناس مس
ــیالت استان برگزار  دریانوردي و اداره ى کل ش
ــاون دریایی و  ــی"، مع ــدس هرات ــد، "مهن ش
ــریح اهداف این کمیته و  بندرى استان، به تش
ــرفت اقدامات مورد نیاز جامعه ى دریایی،  پیش
طبق ضوابط موجود پرداخت، سپس "مهندس 
سیستانی"، معاون امور صید و بنادر ماهیگیري 
ــخنانى، مواردى چون   ــتان، طى س شیالت اس
ــتفاده از امکانات، پیشرفت اهداف کمیته ها  اس
ــن توقع جامعه صیادي و بهره بردارى  و همچنی
ــی دریانوردي را بیان  با وجود زمان کم و ایمن
کرد. وى، در زمینه ى تشکیل کمیته ى مبارزه با 
آلودگی، موضوع اخذ مجوز ساخت جایگاه هاي 
سوخت استاندارد در رفع آلودگی نفتی بنادر و 
همچنین، راه اندازي مرکز آموزشی در بریس و 

کنارك توضیحاتى بیان کرد.
ــه، "مهندس پاد"، در موارد  در ادامه این جلس
ــامانه ى  ــون مخابرات و تقویت س ــى چ مختلف
ــى و  ــى ام      دریای ــتم اس ب اس ام اس و سیس
جایگاه آن در ایمنى دریانوردى و ایستگاه هاى 

رادیویى، سخنانى ایراد کرد. 
ــز مباحثى  ــپس "مهندس عیدى مقدم"، نی س
ــناورهاى صیادى،  ــى و آلودگى ش ــون ایمن چ
روى  ــه  گواهى نام ــد  فاق ــراد  اف ــرى  به کارگی
ــناورهاى صیادى،کنترل و بازرسى شناورها،  ش
ــداد و نجات براى صیادان، طبقه بندى  لزوم ام
حوادث و بازدیدهاى ادوارى را موضوع سخنان 
ــه، با توجه به موارد  خود قرار داد. در این جلس

بررسى شده، توافق هاى ذیر، حاصل شد.
ــازمان بنادر و  ــؤولیت س ــه مس ــا توجه ب 1) ب
ــت  ــال و تقوی ــه ى ارس ــوردي در زمین دریان

ــت هاي  ــد دریایی، درخواس ــا در بان فرکانس ه
ــور راه اندازي  ــتان، به منظ ــیالت اس اداره ى ش
ــی قرار گرفت و  ــتگاه بی سیم، مورد بررس ایس
ــى در بنادرکنارك،  ــتگاه مخابرات ــداث ایس اح
ــد. در  ــابندر نیز، بالمانع اعالم ش چابهار و پس
ــده،  ــتگاه هاي یادش ضمن، بهره برداري از ایس
ــط  ــی توس ــوط به گذراندن دوره ى آموزش من
ــه  اپراتورهاي آن، مطابق با بند(2) صورت جلس

خواهد بود.  
ــیالت استان،  ــد که اداره ى کل ش 2) مقرر ش
ــا را، به  ــدرك تحصیلی آن ه ــامی افراد و م اس
ــب نیاز ایستگاه هاي رادیویی،  تفکیک و بر حس
ــتان اعالم  به اداره ى کل بنادر و دریانوردي اس
کند، تا در زمینه ى آموزش افراد، اقدام شود.
ــیالت استان،  ــد که اداره ى کل ش 3) مقرر ش
ــادان، در مورد اجرایی  از طریق اتحادیه ى صی
ــتفاده در  ــراي اس ــیم، ب ــتم بی س کردن سیس

قایق هاي صیادي، اقدام کند.
ــال  ــم ارس ــه راه اندازي مکانیس ــا توجه ب 4) ب
اطالعات هواشناسی از طریق سامانه ى SMS در 
اداره ى کل بنادر و دریانوردي استان مقرر شد 
ــماره هاى تلفن همراه  اشخاص  که فهرست ش
ــع صیادي، از  ــره بردار در جام ــورد نیاز و به م

طریق اداره ى شیالت اعالم شود.
5) مقرر شد، که اداره ى کل شیالت استان، در 
ــه ى جلوگیرى از آلودگی، رعایت ایمنی و  زمین
عدم به کارگیري افراد فاقد گواهینامه دریانوردي 
ــادي، همکاري الزم را  ــناورهاي صی در روي ش

انجام دهد.
ــد، که فراخوان آموزش دریانوردان،  6) مقرر ش
ــیالت استان صورت پذیرد  از طریق اداره ى ش
ــزاري  ــوردي، برگ ــادر و دریان و اداره ى کل بن
دوره هاي آموزشی مورد نیاز را برعهده بگیرد.
ــل اتحادیه ى مرکزي  ــد، مدیر عام 7) مقرر ش
ــه ى بعدي کمیته  تعاونی هاي صیادي، در جلس
راهبردى مخابرات دریایى، حضور داشته باشد. 

ــد، کمیته ى راهبردي مخابرات، در  8) مقرر ش
ــطح آموزه هاى کارشناسی برگزار شود و بعد  س
ــبت به اجراى  از مطالعه و تصویب طرح ها، نس
ــده؛ اقدام هاى عملى  ــه ى یاد ش ــا در کمیت آنه

صورت بگیرد. 
ــی  ــد در زمینه ى کنترل و بازرس ــرر ش 9) مق
ــازي الزم از طریق اداره ى  شناورها، فرهنگ س
شیالت استان انجام و بعد از این مرحله، طبق 

قوانین بین المللی، اجرایی شود.
10) مقرر شد که کمیته هاى فرعى براى اجراى 
ــناورها، با معرفی  ــی و وجود تجهیزات ش ایمن
ــتان و  افراد از اداره ى کل بنادر و دریانوردي اس

اداره ى کل شیالت استان، تشکیل شود.
ــازي الزم در  ــه فرهنگ س ــد ک ــرر ش 11) مق
ــا آلودگی،  ــت ایمنی و مبارزه ب ــه ى رعای زمین
ــناورها و دیگر امور دریانوردي،  ــی ش در بازرس
طبق کنوانسیون هاي بین المللی در کالس هاي 
ــی اداره ى کل بنادر و دریانوردي استان  آموزش

انجام شود. 
12) مقرر شد که دستورالعمل  استفاده از پیام 
اضطرار از طریق اداره ى کل بنادر و دریانوردي، 
ــود، تا در  ــتان اعالم ش ــیالت اس به اداره ى ش
ــیالت استان  ــی هاي اداره ى کل ش دیوار نویس
ــادي مورد  ــناورهاي صی ــاى ش و بدنه نگارى ه

استفاده قرار بگیرند.
ــد که اداره ى کل شیالت استان،  13) مقرر ش
ــراى فراگیرى آموزش  ــدادي از صیادان را ب تع
 ،SAR(ــات دریایی ــس و نج در زمینه ى (تجس
معرفی و اداره ى کل بنادر و دریانوردي استان، 

نیز نسبت به آموزش آن ها اقدام کند.
ــا توجه به راه اندازي مراکز تعمیرگاه هاي  14) ب
ــاحلی SBM در آینده ى نزدیک، در استان،  س
ــزات مخابرات  ــرات تجهی ــد که تعمی مقرر ش
دریایی،  به وسیله ى این مراکز، انجام شود.

خبر
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طرح ملي سوخت رساني زمستاني

توسط شركت نفت فالت قاره ى ايران اجرا مى شود

رییس برنامه ریـزي و هماهنگی صادرات و واردات مواد نفتی در 
شـرکت نفت فالت قـاره ایران، از انجام کامل مرحله ى نخسـت 
طرح ملی سوخت رسـانی زمستانی سال 1388 و تخلیه و انتقال 
2 میلیون بشکه نفت گاز وارداتی، به مقاصد مصرفی خبر داد .

ــران ، "مهندس  ــالت قاره ای ــرکت نفت ف ــزارش روابط عمومی ش ــه گ ب
ــت هاي  ــاس سیاس ــود بهاروند" ، با اعالم این مطلب، افزود : "براس محم
ــه قابلیت و توان فنی  ــی نفت ایران و با توجه به این ک ــرکت مل کالن ش
ــی در مناطق عملیاتی فالت  ــات واردات پرحجم فرآورده هاي نفت عملی
قاره ایران وجود دارد ، مأموریت واردات و انتقال 6 میلیون بشکه ى نفت 
ــتانی کشور، به شرکت نفت فالت قاره واگذار شد  گاز، براي مصرف زمس
ــکه  که تاکنون، مرحله ى اول آن با واردات و انتقال کامل 2 میلیون بش

نفت گاز به کشور، به اتمام رسیده است ."
ــان کرد : "مرحله ى دوم تخلیه ى نفت گاز وارداتی،  "بهاروند" ، خاطرنش
هم اکنون شروع شده است و تا نیمه ى بهمن  ماه ، تمام 6 میلیون بشکه 
ــی، پس از تخلیه در جزیره ى الوان، به مخازن ذخیره و  نفت گاز واردات
ــتان هاي جنوبی کشور منتقل خواهد  شریان هاي انتقال فرآورده در اس

شد ." 
ــتی هاي غول پیکر  ــط کش ــرد : محموله هاي نفت گاز توس ــد ک وي تأکی
ــور می شود که امکان پهلوگیري ، دانش و توان  300 هزار تنی، وارد کش
ــتی به کشتی (STS)، در شرکت نفت فالت  مدیریت عملیات تخلیه کش
ــؤولیت اجراي  ــاره وجود دارد و کارکنان منطقه ى عملیاتی الوان ، مس ق

این طرح بزرگ ملی را بر عهده گرفته اند ."
ــل وارداتی به  ــات تخلیه ى گازویی ــاره به این که عملی ــد"، با اش "بهارون
ــورمان  ــتی، از توجیه ى اقتصادي مطلوبی در کش ــتی به کش روش کش
ــت، یادآور شد : "کشتی هاي 300 هزار تنی حامل گازوییل  برخوردار اس
ــب، واقع در جنوب جزیره ى الوان، اقدام به  وارداتی، در منطقه ایی مناس
ــپس فرآورده هاي نفتی، به کشتی هاي کوچک  پهلوگیري مى کنند و س
منتقل می شود. گرچه اجراي این گونه عملیات ها، با پیچیدگی هاي فنی 
ــت، اما پرسنل منطقه ى عملیاتی الوان، از  و مخاطرات فراوانی روبه روس

تجربه و دانش اجراي این گونه عملیات ها برخوردارند ."

ــالت قاره، از پیش گامان اولیه در  ــرکت نفت ف وي با یادآورى این که، ش
ــور،  ــه ى عملیات تخلیه ى مواد نفتی به روش ship to ship در کش زمین
ــود، گفت : "وجود این توان مندي در شرکت نفت فالت  ــوب مى ش محس
قاره، یکی از چند مؤلفه ایی است که موجب شده، این شرکت، به عنوان 
ــومین شرکت بزرگ تولید کننده ى نفت دریایی جهان شناخته شود .  س
ــش و تکنولوژى انحصارى ترمینال  ــرکت نفت فالت قاره ى ایران، دان ش
ــروش و  ــط F.S.U در س ــتقیم از دریا، توس صادراتى نفت به صورت مس

نوروز را نیز دارا است."
ــکه ى  "محمود بهاروند"، تصرح کرد : "در فاز اول این طرح، 2 میلیون بش
ــتی مادر، به 9  ــت، از کش گازوییل وارداتی که معادل 300 هزار تن اس
ــزار تا 40 هزار تن  ــا ظرفیت هاي مختلف، از 30 ه ــتی فرآورده بر ب کش
ــاس، انتقال داده  ــار و بندرعب ــهر، چابه ــپس به بنادر بوش ــل و س منتق

شدند .
وي با اشاره به این که تا پایان طرح، در مجموع 6 میلیون بشکه نفت گاز 
وارداتی توسط شرکت نفت فالت قاره، به صورت کشتی به کشتی تخلیه 
ــده  ــد، افزود : "نفت گاز تخلیه ش ــه مقاصد مصرف منتقل خواهد ش و ب
توسط این شرکت، بخش اعظم نیازمندي استان هاي جنوبی کشور، که 

مجاور خلیج فارس و دریاي عمان هستند را پوشش خواهد داد ."
ــرکت  ــزي و هماهنگی صادرات و واردات مواد نفتی ش ــس برنامه ری ریی
ــرماي  نفت فالت قاره ایران، گفت : "پیش از این نیز، در خالل بحران س
زمستان سال 1386، عملیات تخلیه ى نفت گاز وارداتی، توسط کارکنان 
ــرکت نفت فالت قاره، به شکل مطلوب انجام  منطقه ى عملیاتی الوان ش

شد که بخش مهمی از نیازمندي هاي کشور را برطرف کرد ."
ــراي برعهده  ــت فالت قاره، ب ــرکت نف ــدن ش وي همچنین از آماده ش
ــن عملیات بارگیري صادراتی گاز مایع در جزیره ى الوان خبر داد  گرفت
ــده در  ــان کرد : "اولین محموله ى صادراتى گاز مایع تولید ش و خاطرنش
پاالیشگاه الوان، پس از ذخیره سازي در طى مدت 26 ساعت و رسیدن 
به ظرفیت مورد نظر، با اتکا به توان و مهارت کارکنان شرکت نفت فالت 

قاره، بارگیرى و به مقصد کشور پاکستان صادر شد."

گزارش
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قطب پشتيبانى صنعت نفت دريايي
جزيره كيش به آرزوى ديرينه اش دست مى يابد

با اسـتقرار پنجمین منطقه ى عملیاتی شـرکت نفت فالت قاره در 
جزیـره ى کیش، عالوه بر پیدایش یک کانـون مهم تولید گاز، این 
جزیره به قطب پشتیبانی صنعت نفت دریایی کشور و مرکز آموزش 

شرکت نفت فالت قاره تبدیل شده است.
ــرکت نفت فالت قاره ایران، "مهندس علیرضا  به گزارش روابط عمومی ش
ــی جزیره ى کیش، با اعالم این مطلب، به  قانعی"، رییس منطقه ى عملیات
تشریح آخرین وضعیت توسعه ى منطقه ى عملیاتی کیش پرداخت و گفت: 
ــکه  "وجود 48 تریلیون فوت مکعب ذخیره ى گاز درجا و 500 میلیون بش
ــره کیش، نویددهنده ى ظهور یک  ــات گازى در آب هاي اطراف جزی میعان
ــع انرژي بر، در این  ــدرت، با محوریت تولید و صادرات و صنای ــاد پرق اقتص

منطقه است."
وي با اعالم این که عملیات حفاري چاه هاي توسعه ایی میدان گازي کیش، 
ــال آینده به اتمام خواهد رسید، افزود: "گاز موجود در میدان گازي  تا 3 س
کیش، داراي گوگرد بسیار اندك و با کیفیت مرغوبی است که امیدواریم با 
پیدایش امکان توزیع آن در جزیره ى کیش، این جزیره به مرکز تولیدگرایی 
ــر و متقاضی خوراك گاز طبیعی  ــی واحدهاي صنعتی انرژي ب و کارآفرین

تبدیل شود."
ــق آزاد تجاري صنعتی  ــفه ى اصلی ایجاد مناط "قانعی" تصریح کرد: "فلس
همچون کیش، زمینه سازي براي رونق دهی به تولیدات صنعتی داراي ارزش 
ــه ى اقتصاد صنعتی و بازرگانی  ــت و با ورود گاز به عرص صادراتی بوده اس
جزیره ى کیش، این منطقه ى آزاد، بی تردید به آرمان و آرزوي دیرینه اش که 

وفور تولیدات صنعتی و صادرات غیرنفتی بوده است، دست می یابد."
ــد: "ماهیت جزیره ى کیش، به عنوان یک منطقه ى آزاد  "قانعی" یادآور ش
تجاري- صنعتی، مزایاي فراوانی براي توسعه ى عملکرد شرکت نفت فالت 
قاره و دست یابی به چشم انداز راهبردي صنعت نفت دریایی به همراه آورده 

است." 
وي در توضیح این مطلب، گفت: "از آن جا که هر نوع فعالیت اقتصادي در 
جزیره ى کیش، از تسهیالت تجاري و بازرگانی برخوردار می شود، منطقه ى 
عملیاتی کیش در ساختار شرکت نفت فالت قاره، به پشتیبان تدارکاتی 5 
منطقه ى عملیاتی دیگر در خارك، الوان، سیري، بهرگان و قشم تبدیل شده 
است و بخش مهمی از عملیات خرید، تخلیه، امور گمرکی، ترخیص و انتقال 
ــارس، از طریق منطقه ى  ــکوهاي نفتی در خلیج ف به مناطق عملیاتی و س

عملیاتی کیش انجام می گیرد."
ــکالت و موانع در  ــن زمینه، به وجود برخی مش ــا قانعی"، در همی "علیرض
ــکوها، از طریق جزیره ى کیش  ــتیک مناطق عملیاتی و س زنجیره ى لجس
ــتفاده از  ــکالت گمرکی، اس ــاره کرد و گفت: "وجود برخی موانع و مش اش
حداکثر پتانسیل هاي موجود در توان مندي زنجیره ى تدارکات و پشتیبانی 
لجستیکی از طریق کیش را ناممکن ساخته و با وجود این که اتکاء عملیات 
ــتیک به بنادر جنوبى خلیج فارس تقریباً از بین رفته، اما وجود برخى  لجس

موانع، دست یابى به مطلوبیت حداکثرى را مشکل ساخته است." 
وي همچنین اعالم کرد: "به تازگی مسؤوالن سازمان منطقه ى آزاد کیش و 
گمرك جمهوري اسالمی ایران، براي مساعدت در این زمینه اعالم آمادگی 
ــاي آنان، از این پس، بر قابلیت هاي بنادر  کرده اند و امیدواریم با حمایت ه
جنوبی خلیج فارس، تکیه نداشته باشیم و از طریق جزیره ى کیش، نیازهاي 

تدارکاتی سکوهاي تولید نفت و مناطق عملیاتی را رفع کنیم."
ــی شرکت نفت فالت  ــتراتژي آموزش "قانعی"، در ادامه ى گفت وگو،  به اس

قاره و جایگاه مؤثر منطقه ى 
عملیاتی کیش در این طرح 
اشاره کرد و گفت: "به دلیل 
پتانسیل هاي سخت افزاري 
ــن  همچنی و  ــود  موج

جذابیت هاي متعدد جزیره ى کیش براي نیروهاي انسانی مشمول طرح هاي 
ــرکت، قرار است به زودي و با افزایش حجم و سطح تجهیزات  آموزشی ش
ــترس، جزیره ى کیش، به کانون اصلی  ــاي توان فن آوري هاي در دس و ارتق

تمامی آموزش هاي تخصصی شرکت نفت فالت قاره ایران تبدیل شود."
ــرکت نفت  ــی ش وي افزود: "توان فنی و تجهیزاتی مورد نیاز قطب آموزش
فالت قاره در جزیره ى کیش، به تدریج در حال رشد و ارتقاء است. به ویژه 
ــده است تا اساتید برجسته و  ــی، تالش ش در زمینه ى تجهیز کادر آموزش
ــور براي تدریس مباحث مورد نیاز به نیروهاي  متخصصان صاحب نام کش
ــرکت نفت فالت قاره، دعوت به همکاري شوند و ارتباطات مؤثري نیز با  ش
مراکز علمی معتبر کشور، همچون دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شیراز، 
ــی و تبادل اطالعات علمی- تخصصی برقرار شده  براي تأمین کادر آموزش

است."
ــه به اهمیت انتقال دانش فنی به عنوان یکی  ــی"، تأکید کرد: "با توج "قانع
ــده ایم تعدادي از اساتید  ــاخه هاي مهم در عرصه ى آموزش، موفق ش از ش
دانشگاهی و متخصصان غیرایرانی صاحب نام در رشته هاي علمی و کاربردي 
را براي آموزش نیروهاي انسانی شرکت نفت فالت قاره ، به جزیره ى کیش 
دعوت کرده و دوره هاي آموزشی را توسط آنان برگزار کنیم که این مسأله، 
کمک به سزایی در انتقال دانش فنی روز دنیا به کارکنان و پرسنل شرکت 

نفت فالت قاره ایران، کرده است."
ــال 1387، موفق  رییس منطقه ى عملیاتی کیش، تصریح کرد: "تنها در س
شدیم 28 دوره ى آموزشی تخصصی را با حضور اساتید برجسته ى غیرایرانی 
ــا ، از جمله دوره ى  ــزار کنیم و برخی از این دوره ه ــره ى کیش برگ در جزی
آموزشی ایمنی دریایی و دوره ى آموزش تخصصی عملیات باالدستی صنایع 
ــرفته به متخصصان کشورمان، بسیار  نفت و گاز، در انتقال دانش فنی پیش

مفید ارزیابی شد."
ــرکت  ــط ش ــه، به عملیات انتقال گاز به جزیره ى کیش، توس وي در ادام
ــاره کرد و افزود: "در تابستان سال جاري، روزانه به طور  نفت فالت قاره اش
میانگین، تا 25 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی، از سوي شرکت نفت فالت 
ــی و اداره ى آب و برق جزیره ى کیش و تا آبان ماه  ــاره، به نیروگاه حرارت ق
امسال نیز، قریب به 18 میلیارد فوت مکعب گاز به این دو مصرف کننده ى 

عمده ى جزیره کیش، تحویل داده شده است.
ــت  "قانعی"، تصریح کرد: "تقاضاي گاز در جزیره ى کیش، رو به افزایش اس
ــاس، طرح هایی در دست داریم تا نیازمندي سال هاي آینده این  و براین اس

جزیره ى پر استعداد را تأمین کنیم."
وي از تعدد درخواست  شرکت هاي خصوصی، براي تولید CNG در جزیره ى 
ــاي زیادي براي راه اندازي  ــت ها و تقاضاه کیش خبر داد و گفت: "درخواس
ــت و  ــده اس ــد و توزیع CNG در جزیره ى کیش ارائه ش ــاى تولی جایگاه ه
ــاي همراه نفت در جزیره ى  ــا راه اندازي واحد جمع آوري گازه امیدواریم ب
سیري، بتوانیم تقاضاي این واحدهاي صنعتی را تأمین کنیم، عالوه بر آن، 
ــی از واحدهاي  ــیري، می تواند نیاز بخش گاز تولیدي در NGL جزیره ى س

صنعتی گاز محور کیش را نیز مرتفع سازد."
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عصر گسترش ساحل نشينى
ضروريات علمى طرح ICZM در سيستان و بلوچستان تشريح شد     

گروه مطالعات مدیریت یکپارچه ى نوار ساحلى در ادامه ى کارگاه آموزشى به کارشناسان مهندسى سواحل سازمان بنادر و دریانوردى، آذر ماه 
گذشته به استان زاهدان و بندر چابهار رفتند و راهکارهاى ارتقاى مدل سازى امواج، ساخت اسکله هاى مقاوم و طرح  هاى ساحلى را در کناره  هاى 

اقیانوسى کشور به بحث گذاشتند.
به اعتقاد مسـئول گروه مطالعات مهندسـى سواحل و بنادر، سـواحل سیستان و بلوچسـتان به لحاظ مخاطرات محیطی حساس ترین منطقه ى 

ساحلی کشور است که بروز برخی مخاطرات محیطی به ویژه "توفان هاي حاره اي و سونامی" در این منطقه به طور بالقوه امکان پذیر است.

ــک روزه ى  ــزارش همایش ی ــه ى این گ  برپای
مهندسی سواحل و بنادر در راستاى توسعه ى 
دریامحور به میزبانی اداره کل بنادرودریانوردي 
استان سیستان و بلوچستان و در سالن همایش 
صدا و سیما با حضور مدیرکل بنادرودریانوردي 
استان سیستان و بلوچستان، مدیرکل مهندسی 
سواحل بنادر و دریانوردي کشور، مسؤول گروه 
مطالعات و مدیر طرح مدیریت یکپارچه ى نوار 
ــتان و  ــی از مدیرکل  هاي اس ــاحلی و جمع س
فرماندهان نظامی مرتبط با دریا برگزار شد.

خسارات مدل سازی غیرعلمی امواج
ــتان  ــتان سیس ــرکل بنادرودریانوردى اس مدی
ــخنران اول این  ــوان س ــه عن ــتان ب و بلوچس
گردهمایى گفت: "ساخت و ساز  ها در سواحل 
ــعه ى بندر و اسکله سازي به  ــور براى توس کش
سبب نبود اطالعات کافی نزد مهندسان مشاور 
ــخصه  هاي موج یا مدل سازي  در ارتباط با مش
ــا غیرتجربی انجام  موج  ها، به صورت تجربی ی
می شد که خسارات کالنی را وارد می کرد".

ــه مطالعات  ــاره ب ــی"، با اش ــیاوش رضوان "س
ــواحل  ــازي   امواج س مقدماتی در قالب مدل س

دریاي خزر، عمان و خلیج فارس توسط سازمان 
ــتفاده از نرم افزارهاي  ــوردي با اس بنادرودریان
خارجی و داخلی و سخت افزارها اظهار داشت: 
ــیده شده از سوي سازمان  "با تمهیدات اندیش
اکنون به مرحله اى رسیده ایم که همه ى بنادر 
ــاز سواحل  ــاخت و س ــازمان هایی که در س س
ــتند ابتدا باید مجوز شروع عملیات  دخیل هس
را بگیرند و از قوانین آن نیز پیروي کنند". 

وى با اعالم پیگیرى الیحه ى قوانین و مقررات 
ــعه ى منطقه آزاد چابهار تأکید کرد:  براي توس
اعمال قوانین مذکور موجب ایجاد فرصت  هاي 

گزارش



"سرمایه گذاري از جمله معافیت سرمایه گذاري 
از عوارض گمرکی، معافیت 20 ساله از مالیات 

بر درآمد و تغییر قانون کار می شود."
ــن قوانین  ــرد: "اعمال ای ــی" اضافه ک "رضوان
ــرمایه گذاري مرتبط  ــراي س ــی را ب قابلیت  های
ــیلو، مخازن  ــاخت س ــدر ازجمله س ــا کار بن ب
ــانی  دپوي فرآورده  هاي نفتی براي سوخت رس
ــوخت،  ــوري و ترانزیت س ــتی  هاي عب به کش
پایانه  هاي صادراتی، سیلوي دانه  هاي روغنی و 
ــاد می کند و در واقع  ــایر صنایع مرتبط ایج س
ــمت بنادر نسل سوم سوق  بندر چابهار را به س

می دهد". 
ــل سوم بنادري  به گفته ى "رضوانى" بنادر نس
ــتند که در آن ها هزینه ى گمرکی به صفر  هس
ــادرات زیاد و  ــد و خود بندر توانایی ص می رس

ترانزیت کاال و ارزش افزوده باال را دارد.
ــار در برنامه ى  ــت: "بندر چابه وى اظهار داش
ــعه از جایگاه بسیار خوبی برخوردار  پنجم توس
ــاخت هاي  ــبب زیرس ــت، ولی اکنون به س اس
پس کرانه اي تنها 30 درصد از قابلیت  هاي این 
ــرد. وي اظهار  ــتفاده قرار می گی بندر مورد اس
امیدواري کرد که با اجراي برنامه  هاي سازمان 
بنادرودریانوردي، بندر چابهار توسعه یابد".

طرحی برای شكستن استراتژی استعمار
ــواحل و بنادر سازمان  ــی س مدیرکل مهندس
ــخنران بعدى  ــه عنوان س ــوردي ب بنادرودریان
ــتعمارى گسترش  ــیوه  هاي اس ــاره به ش "با اش
ــکى افزود: "طی قرن هاي  شهرنشینى در خش
ــتعمار از گسترش مناطق ساحلی  متمادي اس
ــتان و  ــعه ى بنادر به خصوص در سیس و توس
ــتان جلوگیري کرده است، به گونه اي  بلوچس
ــالمی سیاست گذاري در  که نظام جمهوري اس
راستاي توسعه ى دریامحوري را بیش از پیش 

مورد توجه قرار داده است".
ــتاي  ــى" ادامه داد: "در راس ــا کبریای "على رض
ــعه ى دریامحور که در دستورکار سازمان  توس
ــت، تمام  ــه اس ــرار گرفت ــوردي ق بنادرودریان
ــتراتژي استعمار و  ــتن اس برنامه  ها براي شکس
جذب مردم براي سکونت در بنادر و جلوگیري 
از گسترش شهرنشینی در خشکی تدوین شده 

است".
ــهرهاي ایران  ــی که ش ــت: "از آن جای وى گف
بیشتر در مناطق خشک قرار گرفته اند، کناره  ها 
و سواحل کشور کمتر توسعه یافته اند، لذا براي 
ــت استراتژي استعمار، شناخت بیشتر از  شکس
طبیعت دریا و رفتار آن ضروري است سازمان 
یکپارچه  ــت  مدیری ــرح  ط ــوردي  بنادرودریان
ــات در زمینه ى  ــا مطالع ــاحلی را ب مناطق س
اطالع و شناخت کافی از رفتار امواج، رسوب و 

بوموفلوژي سواحل کشور ارائه دهد".
ــؤول در سازمان بنادر اضافه کرد:  این مقام مس
"این مطالعات در حوزه  هاي مختلف به صورت 
ــات مدلینگ بخش  هایی  مونیتورینگ و مطالع

ــتان سیستان و بلوچستان انجام  از سواحل اس
شده و مطالعات استان  هاي هرمزگان و بوشهر 
ــت  ــت: "مدیری ــت". وي گف ــال اجراس در ح
ــاحلی فرایندي خاص با  یکپارچه ى مناطق س
ــت  اهداف پویا و پیچیده براي برنامه ریزي اس
ــا تمرکز  ــکی و دری ــر محل برخورد خش که ب

دارد".
ــه ى "مهندس کبریایى" ازجمله اهداف  به گفت
ــات و مدیریت یکپارچه ى  ــورى این مطالع مح
ــعه ى پایدار در  ــت یابی به توس ــواحل، دس س
استفاده  هاي چندگانه از مناطق ساحلی، حفظ 
ــامانه  هاي  ــی اکولوژیک، س ــاي حیات فراینده
ــتی در  ــات و تنوع زیس ــده از حی حمایت کنن
ــاحلی، کاهش آسیب پذیري مناطق  مناطق س
ــگام خطرات  ــاکنان آن ها به هن ــاحلی و س س
ــل و پرداختن به  ــی و غیرطبیعى، تحلی طبیع
ــعه و هماهنگی بین بخش  ها و  نشانه  هاي توس

فعالیت  هاي ساحلی است.
ــان و  "مهندس کبریایی" افزود: "امروز مهندس
ــور با تدوین سند ICZM که  ــان کش کارشناس
مرکز ثقل و زیربناي طرح مدیریت یکپارچه ى 
ــته اند در حوزه ى  مناطق ساحلی است، توانس
ــعه ى قابل توجه اى  ــواحل به توس مدیریت س

دست یابند".
او اظهار داشت: "شرایط اقلیمی، آلودگی آب هاي 
ــایش، روان گرایی، و لرزه خیزي  ــاحلی، فرس س
ــاحلی خلیج فارس و دریاي  باالي منطقه ى س
ــاخت  هاي  ــات و زیرس ــان، کمبود تأسیس عم
ــتى  ــگري، تنگناهاي اقتصادي و معیش گردش
ــت، تردد  ــینان و تخریب محیط زیس ساحل نش
ــعه ى  ــناورهاي حامل مواد نفتى و توس زیاد ش
ــدون توجه به  ــژه و آزاد اقتصادي ب مناطق وی
ــگ از مهم ترین نقاط ضعف  برنامه  هاي هماهن

در این پهنه ساحلی به شمار می رود".
ــت  مدیری ــوزه ى  ح "در  ــرد:  ک ــح  تصری وي 
ــواحل را تهدید  ــه س ــأله اي ک ــن مس مهم تری
می  کند، سازمان دهی و عملکردهاي جدا از هم 

ــتگاه ها و ذي نفعان مختلف  و بخشی نگري دس
در سواحل است".

ــی سواحل و بنادر خاطرنشان  مدیرکل مهندس
ــامانه ى  ــند مکتوب ICZM با یک س کرد: "س
ــنهادي  تصمیم یاري DSS و یک الیحه ى پیش
ــی که تصویب آن تضمین کننده ى اجراى  قانون
برنامه است همراه شد و تا طی مراحل اجرایی 
ــدن برنامه  هاي این طرح ملی، نیازمند یک  ش

برنامه عمل انتقالی است".
ــعه ى  "مهندس کبریایی" گفت: "الزمه ى توس
ــدگاه و نگرش ها درباره ى  ــور تغییر دی دریامح
ــیت و اهمیت موضوع  ــواحل است تا حساس س
ــخص و  ــؤوالن مش ــردم و مس ــراي آحاد م ب
ظرفیت  هایی که در مناطق ساحلی وجود دارد 

در واقع شناسایی و اطالع رسانی شود".
ــازمان بنادر با  ــى سواحل س مدیرکل مهندس
اعالم در دست اجرا بودن تعدادى از پروژه  هاى 
ــعه ى دریامحور،  ــازمان بنادر براساس توس س
ــناخت  ــن پروژه  ها که به منظور ش ــت: "ای گف
کامل و کافی از رفتار دریا براي مطالعات است، 
ــتان و بلوچستان به  ــتان سیس در سواحل اس
ــورت تحقیق مفصل بر روي اقلیم موج خط  ص
ساحلی دریاي ایران انجام گرفت که هدف این 
ــاد داده  هاي بلندمدت اقلیم موج  مطالعات ایج
براي کل خط ساحلی دریاي عمان بود".

ــی سواحل و بنادر اظهار کرد:  مدیرکل مهندس
ــازمان "مدلینگ امواج  ــروژه ى دیگر این س "پ
دریاهاي ایران" است که براي سه دریاي خزر، 
خلیج فارس و عمان انجام گرفت و مشخصه  هاي 
ــبه  امواج دریا در این حوزه با دقت زیاد محاس
ــده و در اختیار فعاالن این عرصه قرار داده  ش

می شود".
 وي افزود: "طرح جامع بنادر بازرگانی از دیگر 
ــت که در راستاي  ــازمان اس پروژه  هاي این س
این طرح، استراتژي توسعه ى بنادر در شمال و 
جنوب آماده می شود و تا سال 1404 ظرفیت 

تولید بنادر چند برابر خواهد شد".

سیاوش رضوانی : 
بندر چابهار در برنامه ی پنجم 
توسعه از جایگاه بسیار خوبي 
برخوردار است، ولي اکنون 

به سبب زیرساخت هاي 
پس کرانه اي تنها 30 درصد 

از قابلیت  هاي این بندر مورد 
استفاده قرار مي گیرد.
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ــور جلوگیري  ــرد: "به منظ ــان ک وى خاطرنش
ــازهاي بی رویه و غیراستاندارد  ــاخت و س از س
ــواحل و حمایت از سرمایه گذاران بخش  در س
ــازمان  خصوصی، کمیته ى صدور مجوز این س
ــاز در  ــاخت و س طبق قانون اجازه هرگونه س
کنار دریا را به سازمان بنادر و دریانوردى داده 

است".

جزایر متولی مشخص ندارد
ــه اداره ى کل  ــت یکپارچ ــرح مدیری ــر ط مدی
ــه ى این  ــادر در ادام ــواحل و بن ــی س مهندس
نشست با بیان این که در مورد توسعه ى جزایر 
کشور هنوز برخی از اطالعات جمع آوري نشده 
اظهار کرد: "متولی مشخصی براي جزایر وجود 
ندارد و طرح آمایشی و زیربنایی از سوي برخی 
معاونت  ها در استان ها که مسؤول پیگیري امور 

جزایر هستند، ارائه نشده است".
"افشین دانه کار" افزود: "سواحل کشور با حدود 
پنج هزار و 800 کیلومتر طول فراهم کننده ى 
ــعه ى  ــزي توس ــراي برنامه ری ــی ب ظرفیت  های
ــتند، این در حالی  ــادي و اجتماعی هس اقتص
ــک مناطق دریایی  ــت که موقعیت ژئوپلتی اس
کشور در شمال و جنوب از یک سو و ناهمگون 
ــت محیطی و جغرافیایی  ــرایط زیس ــودن ش ب
طبیعی از سوي دیگر، تحقق هرگونه برنامه ى 
ــا پیچیدگی همراه  ــعه را در این مناطق ب توس

ساخته است".
استاد دانشگاه خواجه نصیر خاطرنشان کرد که 
ــاحلی با رویکرد  مدیریت یکپارچه ى مناطق س
ــت که حفاظت از  ــعه ى پایدار درصدد اس توس
محیط زیست را با توسعه ى اقتصادي از طریق 

به کارگیري ابزار مناسب ترکیب کند.
ــت: "این فرایند هم  "دکتر دانه کار" اظهار داش
ــاکنان مناطق ساحلی  محیط طبیعی و هم س
ــه عبارت دیگر  ــه قرار می دهد. ب را مورد توج
مدیریت سواحل به دنبال ساماندهی واحدهاي 
ــت و می کوشد  ــاحلی اس کاربر از منطقه ى س
ــع امکانات فضایی و  ــت اجتماعی در توزی عدال

ــود و فعالیت  هاي منطقه ى  اقتصادي رعایت ش
ــازگار شود تا  ــاحلی با توان  هاي محیطی س س
ــنجی  ــات از طریق جانمایی و امکان س منازع

محیط زیستی مرتفع شود".

سواحل چابهار حساس ترین منطقه ی ساحلی
ــواحل  ــی س ــئول گروه مطالعات مهندس مس
ــواحل  ــز در این همایش گفت: "س ــادر نی و بن
ــاظ مخاطرات  ــتان به لح ــتان و بلوچس سیس
محیطی حساس ترین منطقه ى ساحلی کشور 
ــی مخاطرات  ــر وجود برخ ــت، که افزون ب اس
ــه روان، سیل و زلزله، دو  محیطی ازجمله ماس
ــونامی" در  اتفاق مهم "توفان  هاي حاره اي و س
این استان به طور بالقوه امکان پذیر است".

ــونامی از  ــت: "س گف ــلطان پور"  ــن س "محس
ــیار مخرب و  ــادر و بس ــاي طبیعی ن پدیده  ه
ــواحل  ــدت س ــت و این خطر به ش ویرانگر اس
دریاي عمان را در ایران تهدید می کند".

ــران که از  ــیار فعال مک ــل بس وي افزود: "گس
ــاحل ایران  ــوازات س ــتان به م ــواحل پاکس س
ــت، احتمال وقوع سونامی را  ــیده شده اس کش
ــتان دوچندان  ــواحل سیستان و بلوچس در س

می کند".
ــلطان پور" اظهار داشت: "در سونامی  "دکتر س
تراز سطح آب ابتدا تا ارتفاع هفت تا هشت متر 
ــپس پایین می آید و حدود 10 دقیقه  باال و س
فرصت دارد هنگام باالرفتن آب، محل را ترك 

کنید".
ــیه ى دریا زلزله اي  ــت: "اگر افراد حاش وى گف
ــند که  ــس کردند، می توانند مطمئن باش را ح
ــونامی 100 درصد خواهد بود  احتمال وقوع س
ــونامی گسل مکران به سبب نزدیک بودن  و س

به ساحل دریا، بسیار خطرناك است".
ــلطان پور" تصریح کرد: "اکنون کشورهاي  "س
ــوس آرام و اطلس،  ــا در اقیان ــرفته ى دنی پیش
سامانه ى هشداردهنده اي نصب کرده اند که در 
صورت وقوع زلزله، مردم 7 تا 8 ساعت فرصت 

داشته باشند، محل را ترك کنند".

ــواحل  ــی س ــئول گروه مطالعات مهندس مس
ــازمان ادامه داد: "گسل مکران داراي  بنادر س
وضعیتی است که اگر روزي ایران هم سامانه ى 
هشداردهنده در دریاي عمان نصب کند براي 
ــچ کاري نمی توان  ــگیرى از این زلزله هی پیش

انجام داد".

ثبت نوسانات تراز آب
و  ــکاري  هم ــا  ب ــوردي  بنادرودریان ــازمان  س
ــه برداري  ــازمان نقش ــتمر س پیگیري  هاي مس
ــور براي مقابله با سونامی در دریاي عمان،  کش
ــراز آب در بندر  ــانات ت ــتگاه ثبت نوس دو دس
ــتان و بلوچستان و بندر  شهید کالنتري سیس
جاسک هرمزگان نصب کرده است که با دادن 
ــانی الزم می تواند از بروز  ــدار و اطالع رس هش

فاجعه جلوگیري کند.
ــناس سواحل و بنادر  "محمدرضا الهیار"، کارش
ــازمان، سخنران آخر این همایش بود، که با  س
ــازمان بنادر تعدادي  اعالم این خبر افزود: "س
"بویه موج نگار" را در آب هاي شمالی و جنوبی 
ــتقر کرده است که کار ثبت اطالعات را بر  مس
عهده دارند. این دستگاه هشت پارامتر دریایی 
ــاحل  ــی را ثبت و اطالعات را به س و هواشناس
ــگاه اینترنتی  ــل می کند که از طریق پای منتق
قابل دسترسی براي همه ى ایرانیان است".

وي تأکید کرد: "پروژه ى مطالعات مونیتورینگ 
ــواحل  ــازي پدیده  هاي دریایی در س و مدل س
ــه اي در حال انجام  ــور که به صورت مرحل کش
ــار و منطقه ى  ــت و تاکنون در خلیج چابه اس
عسلویه به اتمام رسیده و در تنگه ى هرمز نیز 

در حال پیگیري است".
ــامل  ــات ش ــن مطالع ــت: "ای ــار داش وي اظه
ــبکه  اندازه گیري پارامترهاي دریایی در یک ش
ــال است که  در نقاط مختلف، به مدت یک س
ــده، یکی در  ــه و دو خروجی عم ــام گرفت انج
ــازهاي موجود و دیگرى  ارتباط با ساخت و س
ــعه  هاي آتی و شناسایی خطرات در  براي توس

اختیار متولیان قرار مى دهد".
کارشناس مهندسی سواحل و بنادر از رسانه  ها 
ــب در این  ــانی مناس ــت تا با اطالع رس خواس
زمینه از صدمه زدن مردم بومی منطقه به این 

دستگاه جلوگیري کنند.
ــت مدیریت یکپارچه ى مناطق  شایان ذکر اس
ــازمان و ارگان  ــارکت 18 س ــا مش ــاحلی ب س
ــتین بار در کشور تهیه و در  دولتی، براي نخس
ــتره پنج هزار و 800 کیلومتر نوار ساحلی  گس

انجام گرفته است.
ــور به  ــاحلی کش ــوع مدیریت منطقه س موض
ــتین بار در  ــمی براي نخس ــور اصولی و رس ط
ــد و مرکز ملى  ــدود یک دهه قبل مطرح ش ح
اقیانوس شناسی، سازمان حفاظت محیط زیست 
ــازمان بنادرودریانوردي ازجمله نهادهایی  و س
ــد که هر یک به نحوي به مدیریت منطقه  بودن

ساحلی پرداختند.

علیرضا کبریایی : 
در راستاي توسعه ی دریامحور 

که در دستورکار سازمان 
بنادرودریانوردي قرار گرفته 

است، تمام برنامه  ها براي شكستن 
استراتژي استعمار و جذب 

مردم براي سكونت در بنادر و 
جلوگیري از گسترش شهرنشیني 

در خشكي تدوین شده است.
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اهتمام در بهره ورى از مزيت ها 

"مى توان ادعا کرد تا پایان سـال جارى، کلیه زیرسـاخت هاى بندر خرمشهر، بازسازى خواهند شد و از نظر ظرفیت نگهدارى کاال و ارائه خدمات 
بندرى، با ظرفیت قبل از جنگ برابرى خواهد کرد." 

عبارات باال بخشـى از سـخنان سرپرسـت اداره کل بندرودریانوردى خرمشهر اسـت که در گفت و گو با خبرنگار بندرودریا بیان شد. با توجه به 
تحوالت اخیر تجارى و اقتصادى در جنوب غرب کشورمان، فعال شدن منطقه آزاد تجارى- صنعتى اروند و نیز دسترسى به بازار منطقه اى کشور 
عراق، مناسب دانستیم تا در گفت و گو با عادل دریس، سرپرست اداره کل بندرودریانوردى خرمشهر از وضعیت این بندر و چگونگى فعالیت هاى 

آن  بیشتر مطلع شویم. آنچه در پى مى خوانید ماحصل این گفت و گو است: 

  در ح�ال حاض�ر بندر خرمش�هر از چه 
رك�وردی برخوردار اس�ت؟ آيا اين بندر، 
نسبت به 6 ماهه ی نخست سال،  افزايش 

ظرفیت داشته است؟
ــال جارى، بالغ بر 200 هزار  طى نه ماهه ى س
ــور  ــهر به کش ــن کاال از طریق  بندر خرمش ت
عراق صادر شده است. همان گونه که مى دانید 
ــران، عمدتاً از طریق  محموله هاى صادراتى ای
ــور عراق صادر مى شود؛  مرزهاى زمینى به کش
ــهر،  اما نکته ى قابل توجه در مورد بندر خرمش
این است که این بندر، در زمینه ى حمل دریایى 
محموله هاى صادراتى به کشور عراق هم اکنون 
رکورد اول را به خود اختصاص داده است. بندر 

ــور عراق  ــهر، نزدیک ترین بندر به کش خرمش
ــت، از این رو با توجه به دو متغیر اصلى در  اس
حمل، یعنى زمان حمل و هزینه ى حمل، این 
ــت که مبتنى  بندر، داراى مزیت معنادارى اس
بر آن، مى تواند بخش عمده ى حمل دریایى به 
عراق را جذب کند. کثرت شناورهاى بومى در 
ــهر، موجب تردد مطلوب شناورها  بندر خرمش
ــهر و بنادر ابوفلوس وام القصر  بین بندر خرمش
ــت، به طورى  که صاحبان کاال، هیچ  ــده اس ش
ــى به وسیله ى حمل،  ــکلى از نظر دسترس مش
براى ارسال کاالى خود ندارند. میزان و ترکیب 
ــراق که به طور عمده،  کاالهاى صادراتى به ع
ــامل میوه و تره بار و مواد غذایى فسادپذیر  ش

ــن وضعیت را  ــهیل و بهبود ای ــت،روند تس اس
نشان مى دهد. 

ــهر، با  ــش ظرفیت بندر خرمش ــورد افزای در م
ــدر پس از  ــازى این بن ــه فرایند بازس توجه ب
ــرمایه گذارى هاى سازمان  جنگ تحمیلى و س
ــته،  ــال هاى گذش ــى س ــوردى ط بنادرودریان
ــت؛  ظرفیت این بندر دائماً در حال افزایش اس
ــال  به گونه اى که مى توان ادعا کرد تا پایان س
ــاخت هاى بندر خرمشهر  جارى، کلیه ى زیرس
ــازى  ــروژه ى الیروبى اروندرود) بازس (به جز پ
ــدارى کاال  ــد و از نظر ظرفیت نگه ــد ش خواه
ــا ظرفیت قبل از  ــه ى خدمات بندرى، ب و ارائ

جنگ، برابرى خواهد کرد. 

گفت وگو

در گفت و گو با مدير كل بندر و دريانوردى خرمشهر  



  با توجه به اس�تقرار بندر خرمشهر در 
محدوده ی منطقه ی آزاد تجاری - صنعتی 
ارون�د، مناس�بات موج�ود بین س�ازمان 
منطق�ه آزاد و اداره كل بن�در خرمش�هر 
چگون�ه اس�ت؟ تأثیرگ�ذاری مزيت ه�ای 
منطق�ه آزاد ارون�د ب�ر بن�در خرمش�هر 

چگونه است؟
ــن این دو نهاد  ــبختانه تعامل مثبتى بی خوش
ــه آزاد، به عنوان  ــازمان منطق ــود دارد. س وج
ــهر،  ــى منطقه ى آزاد اروند و بندر خرمش متول
به عنوان قطب اقتصادى منطقه آزاد همکارى 
ــه، با  ــکوفایى منطق ــت ش ــى را در جه مطلوب
ــق حاکم بر این  ــر برقرار کرده اند. منط یکدیگ
تعامل نیز، بر این اصل استوار است که سازمان 
ــه ى آزاد، حیطه ى تخصصى بندر و دریا  منطق
ــال مدیریت  ــناخته و از اعم ــمیت ش را به رس
ــازمان بنادرودریانوردى استقبال مى کند و  س
ــؤولین بندر نیز، سازمان منطقه ى  متقابًال مس
ــد را به عنوان نهاد حاکم بر منطقه ى  آزاد ارون
ــناخته اند و عمًال وظایف و  آزاد، به رسمیت ش
ــود را با توجه به خطوط کلى  مأموریت هاى خ
ــداف منطقه آزاد تنظیم مى کنند و از این  و اه
ــبى را براى رسیدن به اهداف  ــتر مناس راه، بس
اقتصادى منطقه ى آزاد فراهم مى سازند. 

ــاى منطقه آزاد  ــورد تأثیرگذارى مزیت ه در م
ــهر، مى توان گفت: اولین تأثیرى  بر بندرخرمش
ــن منطقه ى آزاد  ــال قوانی ــود از اعم که مى  ش
ــت که  ــت، این اس بر عملکرد بندر انتظار داش
ــه بهبود یابد  ــاى اقتصادى حاکم بر منطق فض
ــن بهبود فضاى  ــع آن، بندر هم از ای ــه طب و ب
ــدر نیز بر  ــود و عملکرد بن ــادى متأثر ش اقتص
ــاى اقتصادى، روند رو به  اثر افزایش فعالیت ه
ــى را سپرى کند. به طور مثال، معافیت  افزایش
ــاله ى فعالیت هاى اقتصادى از پرداخت  15 س
ــت ارزش افزوده ى کاالهاى  مالیات و یا معافی
تولید شده از پرداخت حقوق گمرکى، از جمله 
ــرمایه گذارى  ــتند که جذابیت س عواملى هس
ــد که با  ــش مى  دهن ــه ى آزاد را افزای در منطق
افزایش میزان سرمایه گذارى در آن جا، حوزه ى 
پس کرانه بندر نیز، دچار تحول مى شود.  البته 
این مزیت، دست آوردى نیست که به یک باره 
ــود، اما بنا به قاعده،  ــدت ایجاد ش و در کوتاه م
ــمت سوق یابد.  روند فعالیت ها،  باید به این س
مزیت بعدى که با سرعت عملکرد بندر را تحت 
ــت از تنظیم  ــر خود قرار مى دهد، عبارتس تأثی
ــه طورى که،  ــدرى و ادارى، ب ــاى بن فراینده
ــود در مناطق آزاد،  ــن موج ــه به قوانی با توج
ــیطره ى بوروکراسى حاکم بر بندر را کاهش  س
داده و سرعت ارائه ى خدمات را براى مشتریان 
ــه مى دانیم،  ــش دهد. همان گونه ک بندر افزای
ــادر در محدوده ى  ــور، بن ــق قوانین کش مطاب
ــد و ارائه ى خدمات  ــرار دارن ــرو گمرکى ق قلم

ــق قوانین و  ــا، باید مطاب ــناورها و کااله به ش
دستورالعمل هاى اجرایى صورت گیرد. استقرار 
ــدر در محدوده ى منطقه ى آزاد، این الزام را  بن
برطرف کرده و سازمان هاى مستقر در منطقه، 
اعم از بندر، منطقه ى آزاد و گمرك، مى توانند 
ــا را بازتعریف نموده و روند مطلوبى را  فراینده
براى ارائه ى خدمات طراحى و اجرا کنند. 

  مهم تري�ن چالش ه�ای در پیش روی آن 
اداره كل، كدامن�د؟ چه توصیه هايی برای 

رفع چالش های موجود داريد؟
ــود در فعالیت بندر  ــش موج ــن چال بزرگ تری
ــه مزیت 25  ــتگى این بندر ب ــهر، وابس خرمش
ــود بازرگانى است که طى  درصدى تخفیف س
ــال ها، از طرف دولت، به منظور ایجاد رونق  س
ــهر خرمشهر، ارائه شده است. با توجه به  در ش
ــاخت هاى  ــى که بر اثر جنگ، به زیرس صدمات
ــده، ارائه ى  ــهر وارد ش ــهر خرمش اقتصادى ش
ــلم مردم  ــوى دولت، حق مس این مزیت از س
ــود. همان گونه که  ــوب مى ش ــهر محس خرمش

ــهر، بار سنگین اشتغال  مى دانید، بندر خرمش
ــیارى از افراد را به دوش مى کشد و حیات  بس
ــاکنان این شهر، به رونق و فعالیت  و ممات س
ــته است. دولت نیز با همین دیدگاه،  بندر وابس
این مزیت را طراحى و استمرار بخشیده است. 
ــتمرار این مزیت نیز، از زمان بازسازى شهر  اس
ــون، تأثیرات مطلوبى را به ارمغان آورده و  تاکن
ــاخت ها و ارکان  ــى از زیرس به دنبال آن، بخش
اقتصادى را که در طول جنگ صدمه دیده بود، 
ترمیم کرده است. اما همیشه، مسؤولین شهر و 
فعالین اقتصادى خرمشهر، نگران آن هستندکه 
ــادا قبل از ایجاد مزیت هاى طبیعى و پایدار  مب
ــت تخفیف مذکور  ــهر، دول ــراى بندر خرمش ب

ــروع سال جدید،  ــاله با ش را حذف کند. هر س
تصورات ناشى از این نگرانى، خود را به صورت 
جدى نشان مى دهد و عمًال یک بالتکلیفى در 
میان  صاحبان کاال، قبل از ارسال بخشنامه ى 
ــود. این عدم قطعیت،  ــاهده مى ش مربوطه مش
ــتریان به بندر  ــب بى ثباتى در جذب مش موج
خرمشهر شده است به طورى که عملکرد بندر 
ــان روبه رو مى کند. بنابراین،  را، به  مرور با نوس
ــن مزیت از طرف  ــار مى رود که ارائه ى ای انتظ
ــهر،  دولت، نه به عنوان کمکى به مردم خرمش
ــرورت انکارناپذیر براى  ــه به عنوان یک ض بلک
ــهر خرمشهر، تا زمان ایجاد  حیات اقتصادى ش
ــم انداز  مزیت هاى پایدار تداوم یابد. البته چش
ــود منطقه ى  ــا توجه به وج ــهر، ب بندر خرمش
ــازى کشور عراق، بسیار  آزاد اروند و روند بازس
ــاد مزیت هاى  ــود  و ایج ــت ارزیابى مى ش مثب
ــکوفایى اقتصادى  ــت و پایدار، به منظور ش ثاب
ــت یابى  ــهر، کامًال قابل دس و اجتماعى خرمش
ــرط آن که مزیت ها و ظرفیت هاى  است؛ به ش
ــایى شده و امکانات  ــتى شناس منطقه، به درس
ــمت مزیت هاى  ــع منطقه، آگاهانه به س و مناب
واقعى هدایت شود. یکى از مزیت هاى طبیعى 
هم جوارى خرمشهر با کشور عراق، همسایگى 
ــلمچه و بندر خرمشهر، به عنوان دو گذرگاه  ش
زمینى و آبى است، که موقعیت منحصر به فردى 
ــهر خرمشهر بخشیده و  را به کشور عراق و ش
ــى را نیز، براى جذب  ــت اقتصادى مطلوب فرص
کاالهاى ترانزیتى عراق فراهم کرده است. طى 
ماه هاى اخیر، برخى از شرکت هاى خارجى که 
ــدور کاال به عراق،  در حوزه ى حمل ونقل و ص
ــه عملکرد بندر  ــتند، نگاه ویژه ایى ب فعال هس
خرمشهر داشته و تمایل خود را براى استفاده 
ــهر،  از امکانات دریایى و صادراتى بندر خرمش
ــراق، از طریق مرز  ــال کاال به ع به منظور ارس
شلمچه اظهار کرده اند. شرکت هاى یادشده که 
ــوب مى شوند.  از فعاالن اصلى این حوزه محس
ــایر فعاالن این عرصه را نیز، به دنبال  جذب س
ــرکت ها به بندر  ــوع نگاه این ش ــود دارند. ن خ
ــکالت مهمى در حمل ونقل  ــهر، از مش خرمش
ــراً بنادر  ــت مى کند. ظاه ــه عراق حکای کاال ب
ــور با سایر  عراق و گذرگاه هاى مرزى این کش
ــود ظرفیت رنج  ــایه، از کمب ــورهاى همس کش
ــتلزم  مى برند. بهره گیرى از این فرصت ها، مس
ــط به این  ــازمان هاى ذى رب ــژه ى س توجه وی
ــت دایمى در  ــاد یک مزی ــوع، براى ایج موض
ــت. مسلم  ارتباط با حمل ونقل کاال به عراق اس
است که این فرصت ها، همواره موجود نیستند 
و چنان چه نسبت به بهره ورى از آن ها، اهتمام 
ــده در  ــود، امکان ایجاد مزیت یاد ش کافى نش

سال هاى آتى، امکان پذیر نخواهد بود. 
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"ساالنه قریب به چهارونیم میلیون نفر در مسیر قشم-بندرعباس، از طریق اسکله هاى بهمن، شهید 
ذاکرى و الفت جابه جا مى شـوند. یک سـفر ایمن و بى خطر، مسـتلزم دو پارامتر مهم، یعنى شناور و 

اسکله است. جزیره قشم، تا رسیدن به وضعیت مطلوب و استاندارد فاصله زیادى دارد. "
عبارات فوق بخشى از سخنان مهندس سید باقر موسوى، مدیر اداره بندرودریانوردى قشم است که 

در گفت وگو با بندرودریا بیان شد.
آمار بیان شـده نشان دهنده اهمیت مسیر دریایى حدفاصل جزیره قشم به عنوان بزرگ ترین جزیره 
کشـور و سواحل اسـتان هرمزگان مى باشد. با توجه به تامین سـالمت و ایمنى سفرهاى دریایى که 
مسئولیت مستقیم آن بر عهده مرجع دریایى کشور (سازمان بنادر ودریانوردى) مى باشد، از چندى 
پیـش اقدامات موثرى به منظور تهیه و ایجاد زیرسـاخت هاى مطلوب و مناسـب در بنادر مسـافرى 

هرمزگان به عمل آمد که در ادامه از چگونگى این اقدامات مطلع مى شوید.

قشم مستعد بازيگرى در تجارت

در گفت و گو با مدير اداره ى بندرودريانوردى قشم

گفت وگو
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  جزيره ی قش�م، از چ�ه قابلیت هايی در 
ترابری دريايی برخوردار اس�ت؟ اداره ی 
بن�در قش�م در تعامل ب�ا منطق�ه ی آزاد، 
چگون�ه ب�ه ايفای نق�ش حاكمیت�ی خود 

می پردازد؟ 
ــکله ى  ــم، داراى 17بندر و اس ــره ى قش جزی
کوچک و بزرگ با کاربرى هاى بارى ، مسافرى 
ــکله هاى قشم،  ــت . مهم ترین اس و صیادى اس
شامل اسکله ى یک صد هزار تنى کاوه ، بهمن ، 
ــل و پایانه ى  ــر ، الفت ، په ــهید ذاکرى ، فج ش
ــتردگى  ــا عنایت به تعدد و گس ــت . ب نفتى اس
ــکله ها، وظیفه و مسؤولیت  عملکرد بنادر و اس
این اداره، سخت  و پیچیده شده است. با توجه 
ــتراتژیک و پتانسیل هاى فراوان  به موقعیت اس
ــم، از جمله قرار گرفتن در مسیر  جزیره ى قش
کشتیرانى بین المللى و داشتن سواحل عمیق، 
مى تواند به یک مرکز تولید و تجارت منطقه ایى 

تبدیل شود .
ــازمان بنادرودریانوردى، در چرخه ى رشد و  س
ــزایى خواهد  ــعه ى این جزیره، نقش به س توس
داشت. از این رو اداره ى بنادرودریانوردى قشم، 
سعى داشته به عنوان نماینده ى سازمان، همگام 
و همراه با سازمان منطقه ى آزاد قشم، حرکت 
ــته،  ــال گذش ــد . خوش بختانه طى چند س کن
ــت،  تعامل مثبت و مطلوبى حکم فرما بوده اس
اگر چه در پاره اى موارد، انتظارات عملکردى از 

سازمان منطقه ى آزاد، بیش تر است .

  حمل ونقل دريايی در جزيره ی قش�م، از 
چه وضعیتی برخوردار است؟ ارزيابی تان 
را ب�ا اش�اره به تعداد ش�ناورهای ثبتی ، 
و  واردات�ی  باره�ای  می�زان  اس�كله ها ، 
صادرات�ی ، ن�وع بارها و می�زان ورود و 

خروج مسافران دريايی، ارائه فرمايید؟
حمل ونقل دریایى جزیره را، باید در 2 سرفصل 
ــافر، مورد بررسى قرار داد.  جداگانه ى بار و مس
ــره، به طور عمده،  ــاوگان حمل ونقل بار جزی ن
ــنتى و غیرکنوانسیونى  ــناورهاى س ــامل ش ش
است. اقالم وارداتى جزیره، بیش تر با موتورلنج 
ــود. صادرات  ــت انجام مى ش ــگ کراف و لندین
ــتى هاى سبک صورت  ــیمان جزیره، با کش س
ــه آن هم به دلیل مقصد حمل، که  مى گیرد ک
کشور عراق است و از شرایط خاصى برخوردار 
ــتاندارد انجام  ــتى هاى خیلى اس ــت، با کش اس
ــات خوبى براى  ــود. البته تاکنون اقدام نمى ش
تشویق بازرگانان جزیره، براى حمل کانتینرى 
کاالهاى شان انجام شده است، که و امیدواریم 
این روند، سرعت بیش ترى به خود بگیرد. 

ــافرى جزیره نیز، شامل  ناوگان حمل ونقل مس
250 فروند قایق، 78 فروند اتوبوس دریایى، 5 
ــافربرى، 2 فروند کشتى و  فروند موتورلنج مس

13 فروند شناور تندرو است. 
ساالنه، قریب 4/5 میلیون نفر، در مسیر قشم– 

بندرعباس و از طریق اسکله هاى بهمن، شهید 
ذاکرى و الفت، جابه جا مى شوند. 

ــفر ایمن و جا به جا، مستلزم دو پارامتر  یک س
ــت. جزیره ى  ــکله اس ــناور و اس مهم، یعنى ش
ــوب و  ــه وضعیت مطل ــیدن ب ــا رس ــم، ت قش
ــتاندارد، در هر دو بخش یاد شده، فاصله ى  اس
ــه همان طور که اطالع دارید،  زیادى دارد. البت
ــت گذارى هاى  ــال گذشته، سیاس طى چند س
ــامان دهى بنادر مسافرى  سازمان، در جهت س
ــفرهاى دریایى بوده  ــطح ایمنى س و ارتقاى س
ــال آینده، با توسعه  ــت و امیدواریم تا 2 س اس
ــافرى و همچنین اضافه  ــادر مس ــل بن و تکمی
شدن شناورهاى استاندارد و ایمن که از طریق 
ــده ى سازمان بنادر و به سفارش  وجوه اداره ش
تعاونى هاى مسافرى، در حال ساخت است، به 

وضعیت مطلوب و استانداردى برسیم .

و  حس�اس  موقعی�ت  ب�ه  توج�ه  ب�ا    
اس�تراتژيک جزي�ره ی قش�م در دهانه ی 
ورودی خلیج فارس و نیز تردد روزانه ی 
تعدادی از كش�تی های نفت�ی و تجاری از 
اين مسیر، اداره ی بندر، چه تمهیداتی را به 
منظور تأمین ايمنی و امنیت دريانوردی 

انديشیده است؟ 
ــى و ارایه ى  ــت ترددهاى دریای ــرارى امنی برق
ــداد، از وظایف  ــس و نجات و ام خدمات تجس
ــازمان بنادرودریانوردى است. در  حاکمیتى س
ــاى دریایى، وظیفه ى  ــه ى امنیت تردده زمین
ــازمان، نه در دریا بلکه از خود بندر و اسکله  س
ــان  ــى جایى که کارشناس ــود، یعن آغاز مى ش
ــناور،  ش  PC ــدور  ص از  ــل  قب  ،FSC و   PSC
ــى اقدام  ــى هاى فنى و ایمن ــبت به بازرس نس
ــس و نجات  ــد. درباره ى موضوع تجس مى کنن
ــته، سازمان  ــال گذش و امداد نیز، طى چند س
ــس و  ــدازى مراکز اصلى و فرعى تجس با راه ان
ــژه خریدارى و به  ــات و تجهیز آن ها، به وی نج
کارگیرى شناورهاى ناجى و راه اندازى سیستم 
کنترل ترافیک دریایى (VTS)، قدم هاى مثبت 
ــه در نهایت،  ــت ک ــته اس و تأثیرگذارى برداش
منفعت این اقدامات به جامعه ى دریایى کشور 

مى رسد. 
اما به طور اختصاصى در مورد قشم، همان طور 
که اشاره کردید، با توجه به موقعیت استراتژیک 
آن و نزدیکى به مسیر بین المللى تردد کشتى ها 
و قرار گرفتن در مسیر شناورهاى تحت پرچم 
ــنتى هستند)،  ــیونى و س (که اکثراً غیرکنوانس
ــیه ى خلیج فارس نیاز بود  ــورهاى حاش به کش

در زمینه ی امنیت ترددهای 
دریایی، وظیفه ی سازمان، نه در 

دریا بلكه از خود بندر و اسكله 
آغاز می شود، یعنی جایی که 
کارشناسان PSC و FSC، قبل 
از صدور PC شناور، نسبت به 

بازرسی های فنی و ایمنی اقدام 
می کنند.
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ــم  ــم، به عنوان یک مرکز اصلى، به چش که قش
ــازمان  ــتلزم همکارى س آید. البته این امر، مس
ــه امیدواریم با تعامل و  ــت ک منطقه اى آزاد اس
همکارى دو سازمان، این پیشنهاد اجرایى شود. 
در حال حاضر، در بندر قشم، عالوه بر استفاده 
ــات اداره ى کل، به صورت منطقه ایى،  از امکان
ــس و نجات مردمى، با عضویت  ــگاه تجس باش
ــوردان جزیره که بر  ــش از 700 نفر از دریان بی
ــنگین، در سطح  ــناورهاى سبک و س روى ش
اسکله هاى جزیره فعالیت مى کنند و متردد بین 
ــتند، تشکیل شده  بنادر داخلى و خارجى هس
ــگاه، رصد اتفاقات پیرامونى  است. کار این باش
ــز اصلى و فرعى  ــانى به مراک جزیره، اطالع رس
ــس و نجات در مواقع لزوم و مشارکت در  تجس

عملیات  تجسس و نجات و امداد است.

  اداره ی بن�در، از زمان�ی كه در حوزه ی 
منطقه آزاد تجاری- صنعتی قرار گرفته، 
چگونه توانسته است به وظايف خود، به 

درستی عمل كند؟
ــردم، طى چند  ــاره ک ــور که قبًال اش همان ط
ــال گذشته، همکارى و تعامالت مثبتى بین  س
ــازمان وجود داشته  مجموعه ى مدیریتى دو س
است؛ ولى با این حال، نمى توانم این موضوع را 
انکار کنم که مشکالتى هم وجود داشته است. 
بسیارى از وظایف و مسؤولیت هاى ما، در قبال 
تعریف  بین المللى  ــیون هاى  کنوانس ــرش  پذی
ــن قبیل وظایف در  ــود. اجرا و نظارت ای مى ش
ــادر، به راحتى  ــازمان بن بنادر تحت اختیار س
امکان پذیر است؛ ولى در مناطق آزاد، به آسانى 

صورت نمى گیرد.
ما انتظار داریم، برخى امور و وظایف در مناطق 
ــط مسؤولین  تحت حاکمیت مناطق آزاد، توس
ــود و آنان نیز این انتظار را  آن مناطق انجام ش
ــود که  از ما دارند. به همین دلیل، دیده مى ش
اجراى برخى کارها، سال ها به طول مى انجامد. 
ولى به طور کلى، وقتى هدف از طرح و اجرا و 
ــد، باید وظایف  عملکرد، خدمت به جامعه باش
محوله را انجام داد، ولو با سختى و مشقت .

  در س�واحل قش�م، مش�اهده می ش�ود 
كه تع�داد زيادی از ش�ناورهای س�نتی، 
هم چن�ان در ح�ال تردد هس�تند. با توجه 
به اين كه وضعیت اقتصاد بومی و محلی، 
به حضور اين ش�ناورها در دريا بستگی 
دارد و از سوی ديگر وظیفه تأمین ايمنی 
مسافران و مقابله با حوادث دريايی نیز، 
از وظايف آن اداره اس�ت، چگونه اين مهم 

تأمین می شود؟ 
ایمنى جان مسافران و حتى خدمه ى شناورها، 
ــت که بتوان به سادگى از کنار  موضوعى نیس
ــتغال ساحل نشینان  آن گذشت. از طرفى، اش

ــیار  ــاش آن ها نیز، خود موضوع بس و امرارمع
مهمى است. وضعیت ایمنى شناورهاى سنتى 
ــافران و خدمه، این  و به خطر افتادن جان مس
ضرورت اجتناب ناپذیر را به دنبال داشته است 
که مى بایست به جایگزینى شناورهاى مناسبى 
مى اندیشیم؛ اما با وجود قشر عظیمى که از این 
طریق امرار معاش مى کنند، چگونه باید اقدام 
مى شد؟ در این جا این موضوع در اداره ى کل، 
ــد که مى بایست  به عنوان یک پروژه تعریف ش
ــه ى زمان بندى شده، به هدف  طى یک پروس

نهایى خود مى انجامید. 
ــت  وضعی ــازى  بهینه س اول،  ــه ى  مرحل در 
شناورهاى موجود، شامل استحکام سازى بدنه، 
استقرار حداقل تجهیزات ایمنى و بازرسى فنى 
ــط کارشناسان  ــتمر، توس و ایمنى به طور مس

ایمنى بنادر  بود.
در مرحله ى دوم، اعطاى وام هاى بدون بهره به 
همین افراد بود که در سال گذشته،130میلیارد 
ــافربرى قشم و  ریال در اختیار تعاونى هاى مس
بندرعباس قرار گرفت، به منظور خرید و ساخت 

ــتاندارد و امیدواریم در مرحله ى  شناورهاى اس
ــوم،  جایگزینى و خروج شناورهاى سنتى از  س

ناوگان حمل ونقل مسافربرى تحقق  یابد.

  با ورود ش�ناورهای نوساز به ناوگان 
حمل ونقل مسافربری و افزايش تعداد آن ها 
در آين�ده ی نزديک، تأثیر اين تحول را بر 
آمد و شد موجود چگونه می بینید؟ نظرات 
دو ط�رف خدمات دهنده و خدمات گیرنده 

را چگونه ارزيابی می كنید؟
ــؤولین  این روزها در صحبت ها و گفته هاى مس
و کارشناسان دریایى کشور، به کرات، جمله ى 
ــنویم. این ادعا  ــعه ى دریامحور" را مى ش "توس
ــد به یک  ــور، بای ــراى جامعه ى دریایى کش ب
ــود که با محور قرار دادن  اعتقاد قلبى مبدل ش
ــعه ى کشور را رقم زد.  ــیر توس دریا، بتوان مس
ــناختى که از جزایر قشم، هرمز،  با توجه به ش
الرك و هنگام (که در حوزه ى کارى بندر قشم 
ــته ى  ــناختى که از خواس قرار دارند) دارم و ش
ــال ها حضور در این  ــم، طى س ــافران قش مس
ــخ دارم که  ــب کرده ام، اعتقاد راس جزیره، کس
ــیل هاى گردش گرى دریایى این جزایر،  پتانس
ــکوفا  ــتان را ش مى تواند به تنهایى، اقتصاد اس
ــده ى  کند، البته با توجه ویژه و برنامه ریزى ش
مسؤولین و ایجاد زیرساخت هاى الزم. یکى از 
ــتاندارد  ــناورهاى اس ارکان این مهم، وجود ش
ــت. مطالبه ى امروز مسافران، وجود چنین  اس
ــد تقاضاى مسافران از  ــناورهایى است. رش ش
این شناورها طى یک سال گذشته، مبین این 
ــت، به طورى که مسافران حاضرند  موضوع اس
ــند، ولى با این شناورها  ــاعت ها انتظار بکش س
ــافران و  ــد 35 درصدى مس ــردد کنند. رش ت
ــد 4 درصدى تردد شناورها، همگى اذعان  رش
ــناورهاى  به این موضوع دارند . البته مالکان ش
نوساز، نسبت به نرخ پایین بلیت سفر دریایى، 
ــتند که نتوانند اقساط  معترض اند و نگران هس
ــد. بنده  ــود را بازپرداخت کنن ــناورهاى خ ش
ــا محوریت  ــى ب ــم، کارگروه ــنهاد مى کن پیش
ــى و  ــن موضوع را بررس ــادر، ای اداره ى کل بن

راه کار مناسبى را ارائه کنند.

  از طرح توس�عه ی بنادر قشم چه خبر؟ 
چه اقداماتی را در پیش روی داريد؟

همان طور که قبًال اشاره کردم، سیاست گذارى 
سازمان بنادرودریانوردى در مورد سامان دهى 
ــتودنى است. از سال 1386،  بنادر مسافرى س
ــروع شد و  ــافرى ش طرح مطالعاتى بنادر مس
ــهید  ــکله ى ش با توجه به ضرورت، الیروبى اس
ــناور، در  ــکله ى ش ذاکرى و نصب 2 فروند اس
همان سال توسط سازمان انجام گرفت و طرح 
توسعه ى آن اسکله نیز، به زودى و با مشارکت 

سازمان منطقه ى آزاد، آغاز خواهد شد .

در حال حاضر، در بندر قشم، عالوه 
بر استفاده از امكانات اداره ی کل 

به صورت منطقه ایی، باشگاه تجسس 
و نجات مردمی، با عضویت بیش از 
700 نفر از دریانوردان جزیره که 
بر روی شناورهای سبک و سنگین 
در سطح اسكله های جزیره فعالیت 

می کنند و متردد بین بنادر داخلی و 
خارجی هستند، تشكیل شده است.

شماره 30 116



ــته  ــال هاى گذش ــازمان منطقه ى آزاد، از س س
اقدامات خوبى را آغاز کرده است که از آن جمله 
ــت و پهل  ــکله هاى الف ــاخت اس مى توان، به س
ــت)،. الیروبى  (هم اکنون در حال بهره بردارى اس
ــکله ي بهمن (در حال  ــکن اس و اطاله ى موج ش
انجام) و ساخت اماکن ادارى و تجهیز بندر کاوه 

(در حال انجام)، اشاره کرد.

  اگ�ر صحب�ت ناگفته اي�ی داري�د ك�ه در 
پرس�ش های ط�رح ش�ده، به آن ها اش�اره 

نشده است ، آن را بیان فرمايید؟
پیش بینى مى شود طى سال هاى آینده، طرح ها 
ــاى دریایى و بندرى مهمى در حوزه ى  و پروژه ه
ــود که از جمله ى آن ها  ــم اجرا ش جزیره ى قش
راه اندازى بانکرینگ سوخت ، خط لوله ى دریایى 
ــگاه ، افزایش  ــال گاز و نفت، احداث پاالیش انتق
ــت. از  ــازى و ... اس فعالیت کارخانجات شناورس
این رو، تشکیالت این اداره، نیازمند یک بازنگرى 
ــعه ى واحدهاى  ــدازى و توس ــت. راه ان کلى اس
تجسس و نجات و مبارزه با آلودگى هاى دریایى 
و حفظ محیط زیست دریایى با مشارکت سازمان 
بنادر و منطقه ى  آزاد، از نیازهاى ضرورى جزیره 
محسوب مى شوند که انتظار داریم مسؤولین ، از 

همین االن، به فکر آن باشند. 

طراحی کشتی
Maxsurf به کمک نرم افزار

مؤلف: محمدرضا نگهدارى

این کتاب، کوششى براى معرفى نرم افزار، 
طراحى و تحلیل فنى- مهندسـى کشتى 
است که به یقین، مى تواند فرایندى مکمل 
بـراى کتاب شـناخت کشـتى در محیط 
اجرایى و عملى (طراحى و تحلیل) باشد.

 
بخش اول و دوم آن، مربوط به طراحى کشتى 
ــى آن، مراحل طراحى  ــت. دو فصلى که ط اس
ــامل تعیین ابعاد و شکل بدنه،  یک کشتى (ش
جانمایى داخلى بدنه، تخمین وزن و مرکز ثقل 
شناور، تحلیل پایدارى شناور در دو حالت سالم 
ــبات هیدرودینامیک و  و صدمه دیده و محاس
طراحى سازه اى و قدرت مانورپذیرى شناورى) 
و معرفى محیط Maxsurf Professional بیان 

مى شوند. 
الگوى بدنه ى کشتى را در این محیط مى توان 
طراحى کرد. دو بخش دیگر کتاب به ترتیب، دو 
 Hullspeed و HydroMax محیط با عنوان هاى
ــش آخر، اختصاص به  را معرفى مى کند و بخ
ــبات Seakeeping شناور دارد. کتاب، به  محاس
اهتمام کانون پژوهش انتشار یافته و سال نشر 

اولین چاپ آن، 1388 است. 
ــى استوار  جهت اصلى کتاب، بر محور آموزش
ــاظ، داراى مخاطبین و  ــت و به همین لح اس
عالقه مندان خاص خود است که به پشتوانه ي 
ــى و  ــه ي طراح ــات اولی ــوردارى از مقدم برخ
آشنایى با فضاهاى نرم افزارى، مى توانند ارتباط 
ــیار خوبى با این مجموعه از دانش طراحى،  بس

برقرار سازند. 
ــرم را براى  ــم محت ــف و مترج ــت مؤل موفقی
ــوب و ایفاى  ــاب خ ــن کت ــى در ای نقش آفرین
نقش هاى دیگر در آثار ترجمه و تألیف، خاصه 

در زمینه ى صنایع دریایى، آرزومندیم. 

كتابنامه
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رويدادهاي بنادر كشور

در هشت ماهه امسال بيش از 4/5 ميليون تن كاال در بندر انزلي تخليه و بارگيري شد

مدیرکل بنادر ودریانوردي استان گیالن از رشد 
بیش از 32 درصـدي تخلیه و بارگیري کاال در 

بندر انزلی در هشت ماهه امسال خبر داد.
ــت ماهه امسال  ــاري گفت: در هش مهندس کوهس
چهار میلیون و پانصد و بیست و شش هزار و دویست 
ــدر انزلی تخلیه و  ــن کاال در بن ــتاد و هفت ت و هش
بارگیري شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

32/8 درصد رشد داشته است.
 مهندس کوهساري مقدار کاالي صادراتی غیرنفتی 
ــی را 141  ــال جاري در بندرانزل ــت ماهه س در هش
ــاخت  ــان س ــزار و390 تن اعالم کرد و خاطرنش ه
ــبت به مدت مشابه سال قبل از رشد  این میزان نس

ــت. مدیرکل  ــوردار بوده اس ــدى برخ 106/1 درص
ــزود: در همین  ــتان گیالن اف ــوردي اس بنادرودریان
ــتگاه کامیون و تانکر در  مدت 207 هزار و470 دس
بندرانزلی بارگیري شده که در مقایسه با هشت ماهه 
سال گذشته 43/1 درصد افزایش داشته است.

ــتان گیالن با اشاره به  مدیرکل بنادرودریانوردي اس
ــتی هاي وارده  ــد بیش از 34 درصدي تعداد کش رش
ــت ماهه امسال یک هزار  به بندرانزلی گفت: در هش
ــتی در بندرانزلی پهلو گرفته است  و 405 فروند کش
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 34/4 درصد 

رشد داشته است. 

بررسى راه هاى ترانزيت از مجتمع بندرى شهيدرجايى توسط كشورهاى اروپايى

هیئتـى اقتصـادى، بازرگانـى از 5 کشـور 
اروپایى از زیرساخت ها و تجهیزات مجتمع 

بندرى شهید رجایى بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومى اداره  کل بنادرودریانوردى 
هرمزگان، این هیئت 8 نفره اروپایى را وزیر مختار 

کشور سوئد، دبیر اول اقتصادى سفارت هاى 
ــادى و  ــان اقتص ــارك و رایزن ــان و دانم آلم
ــورهاى اتریش، بلژیک و آلمان  بازرگانى کش

تشکیل مى دادند.
اداره  کل  ــدرى  بن و  ــى  دریای ــاون  مع
ــوردى هرمزگان در خصوص این  بنادرودریان
بازدید گفت: با توجه به سرمایه گذارى صورت 
ــهید رجایى و  ــه در مجتمع بندرى ش گرفت
شرایط مناسب کشور در بحث ترانزیت، این 
ــى براى استفاده از این  هیئت در حال بررس
شرایط و امکانات براى تسهیل ترانزیت خود 

به سمت کشورهاى CIS و ترکیه مى باشد.
"سید محمد حکیمى" افزود: بندر شهید رجایى 
ــیر کریدور شمال- جنوب  با قرار گرفتن در مس
بهترین مزیت براى ترانزیت محسوب مى شود.

ــور  وى در عین حال به وضعیت ترانزیت در کش
ــیده  ــاره و ابراز امیدوارى کرد با تدابیر اندیش اش
ــده در حوزه ترانزیت، فرصت هاى جدیدى در  ش
ــورمان شود و ایران بتواند  این بخش نصیب کش
سهم بیشترى طى سال هاى آینده در این بخش 

نصیب خود نماید.
معاون دریایى و بندرى اداره کل بنادرودریانوردى 
هرمزگان، ادامه داد: با اقدامات انجام شده در این 
بندر سطح خدمات رسانى تا حد مطلوبى افزایش 
یافته تا جایى که کشتى هاى اقیانوس پیما و نسل 
ــور در این بندر دارند و این  هفتم، تمایل به حض
باعث گردیده عالوه بر باال رفتن جایگاه این بندر، 
زمینه حضور و تمایل سرمایه گذارى هاى خارجى 

نیز افزایش یابد.

زنگ خطر براى توسعه بندر شهيد رجايى 

مدیرکل بنادرودریانوردى اسـتان هرمزگان 
گفت: در صـورت بى توجهى مسـؤوالن به 
الحاق اراضى باالدستى، بندر شهید رجایى 
به یـک بندر سـاکن تبدیل خواهد شـد و 
هیچگونـه توسـعه اى در سـال هاى آینده 

صورت نخواهد گرفت. 
"محمدرضا اشکریز" با اعالم این خبر افزود: بنادر 
دنیا را با پیش بینى توسعه براى 100 سال مى سازند 
ــرف آن را پیش بینى  ــعه اى اط ــاى توس و طرح ه
مى کنند اما متأسفانه سند اراضى باالدستى بندر 
شهید رجایى را به دلیل یک سرى ناهماهنگى ها 
به نام منطقه صنایع معدنى  خلیج فارس زده اند. 
ــوع در  ــرد: این موض ــان ک ــکریز" خاطرنش "اش
کمیسیون ماده 69 دولت مورد بررسى قرار گرفت 
و براى تقسیم بندى اراضى، به صورت مشاوره اى به 
استاندار تفویض اختیار شد تا اراضى بین منطقه 
ــژه اقتصادى صنایع معدنى خلیج فارس و بندر  وی
ــهید رجایى تقسیم شود که متأسفانه با تغییر  ش
استاندار این موضوع راکد مانده است. وى با اشاره 
ــتى به بندر  ــه عدم الحاق اراضى باالدس به این ک
ــعه این  ــهید رجایى یک زنگ خطر براى توس ش
ــوب مى شود، بیان کرد: هفته گذشته  بندر محس
ــرمایه گذارى بندر شهید رجایى 15  در جلسه س

سرمایه گذار خواهان سرمایه گذارى در 27 هکتار 
ــا واگذارى 3  ــه گفته وى، ب ــى مانده بودند. ب باق
قطعه زمین باقى مانده عمالً بندر شهید رجایى به 
سرنوشت بنادر شهید باهنر، بوشهر، نوشهر و بندر 
ــد و دیگر امکان توسعه هاى  انزلى دچار خواهد ش
ــرور زمان از  ــت و به م ــدى وجود نخواهد داش بع
ــعه دنیا  گردونه رقابت با بنادر مهم و در حال توس

خارج خواهد شد.
ــت، در تمام دنیا بنادر براى  "اشکریز" اذعان داش
ــال آینده از نظر توسعه اى بیمه مى شوند  100 س
همچون بندر جبل على که حدود 50 هزار هکتار 
ــه دارد. مدیرکل بنادرودریانوردى  اراضى پس کران
ــتاندار جدید  ــالم کرد: از اس ــتان هرمزگان اع اس
ــکل  ــمندیم با پیگیرى این موضوع مش خواهش
ــر این صورت باید در  ــش رو را حل کند، در غی پی
ــعه را در بندر شهید  ــال آینده رکود توس چند س
ــاهد و به فکر یک بندر تجارى جدید با  رجایى ش

اراضى مناسب باشیم.   
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بيش از 5 هزار فقره گواهينامه دريانوردى در بنادر خوزستان صادر شد

از ابتداى سـال جارى تاکنون تعداد 5663 
فروند انواع گواهینامه دریانوردى در اداره  
کل بنادرودریانـوردى اسـتان خوزسـتان 

صادر شد.
معاون طرح و توسعه اداره  کل بنادرودریانوردى 
استان خوزستان با اعالم این خبر گفت: در این 
ــتگى، 630  مدت 2946 فروند گواهینامه شایس
گواهینامه جانبی و 2087 شناسنامه دریانوردي 

در این اداره  کل صادر گردیده است.
ــاره به وجود 9 مرکز  ــعید بزاز" با اش ــید س "س
آموزشى فعال در سطح استان خاطرنشان کرد: 
دوره هاى برگزار شده در این اداره در رسته هاى 
ــوم  ــر موتور زیر750 کیلووات، مهندس س کارب
ــدس دوم زیر 3000  ــر 3000 کیلووات، مهن زی
ــر دوم چوبی GT<500، فرمانده  کیلووات، افس
چوبی GT<500، افسر دوم GT<500 و فرمانده 

GT<500 مى باشد.

وى با تأکید بر برگزارى دوره هاي آموزشی براي 
آشنایی دریانوردان با قوانین جدید دریانوردي از 
برگزارى دوره هاي ملوان عمومی زیر 500 تن و 
کاربر موتور زیر 750 کیلووات با سیستم جدید 

در این خصوص خبر داد.
ــعید بزاز" همچنین در خصوص بهبود  "سید س
ــدي دریانوردان بر تهیه  روش ارزیابی و توان من
نرم افزارهاي آزمون شفاهی در این رابطه در سال  

جارى تأکید کرد.
وى با اشاره به برگزارى ممیزي بین المللی اداره 
امتحانات و گواهینامه هاى دریانوردى اداره  کل 
 IMO ــدگان ــوي نماین ــوردى از س بنادرودریان
(سازمان بین المللی دریانوردي) به نمایندگی از 
دیگر بنادر کشور در بندر امام، در خصوص دیگر 
ــارى، از راه اندازي  ــال  ج اقدامات این اداره در س
ــوردي در اداره آموزش اداره   مرکز آموزش دریان
ــا مجوزهاي  ــهر ب ــوردي خرمش کل بنادرودریان

دوره هاي ایمنی چهارگانه و دوره ملوان عمومی 
کمتر از 500 تن و راه اندازي رشته هاي دریانوردي 
ــتان فنی  (ناوبري،  مکانیک، مخابرات) در هنرس
حرفه اي شهر بندرى امام خمینی، خبر داد.

بازديد هيئت بلندپايه آستاراخان از بندر انزلي

معـاون وزیر صنایع و منابـع طبیعی دولت 
آسـتاراخان ضمـن بازدید از بنـدر انزلی و 
نشست با مدیرکل بنادرودریانوردي استان 
گیالن گفت: ما خواهان فعال شدن کریدور 

شمال– جنوب هستیم. 
ــویلی" در این دیدار  ــیوویچ ماخوش "یوري آلکس
ــرعت  ــت: براي نیل به این هدف با س اظهار داش
مشغول توسعه بندر اولیاء هستیم و با خشنودي 
ــعه بندر انزلی را دنبال می کنیم.  برنامه هاي توس
ــن دو بندر و ارتباط  ــعه ای وي تصریح کرد: توس
مستمر آن ها در کنار دیگر زیرساخت هاي مورد 

نیاز در این مسیر نقش بسیار 
مؤثري در فعال شدن کریدور 
ــوب دارد. وي با  ــمال- جن ش
اشاره به تمایل سرمایه گذاران 
ــرمایه گذاري در بنادر  براي س
ــزود: برنامه ما  ــتاراخان اف آس
اولیاء  ــادر  بن افزایش ظرفیت 
ــن تخلیه و  ــه 32 میلیون ت ب

بارگیري در سال است. 
از  ــی  اعزام ــت  هیئ ــس  ریی
پس  ــن  همچنی ــتاراخان  آس
ــتی هاي ایرانی از  ــکالت کش از طرح برخی مش
ــتان گیالن  ــرکل بنادرودریانوردي اس زبان مدی
ــتیرانی دریاي خزر ادغان داشت:  و معاونین کش
می دانیم که گاهی کشتی هاي ایرانی در بنادر ما 
ــوند و برطرف کردن این مشکالت  معطل می ش
تأکید نمود. "ماخوشویلی" همچنین براي تعمیر 
کشتی هاي ایرانی و همچنین ساخت کشتی براي 
طرف ایرانی اعالم آمادگی کرد. مدیرعامل شرکت 
ــتاراخان نیز در این  ــازي گاالکتیکا آس کشتی س
ــت گفت: بندر انزلی بزرگ ترین بندر ایران  نشس
در دریاي خزر است و پیشرفت خوبی دارد.

ــتان گیالن نیز  ــوردي اس ــرکل بنادرودریان مدی
ــت ضمن بیان ظرفیت فعلی طرح  در این نشس
ــاره به این که هم اکنون  توسعه بندر انزلی، با اش
300 میلیون دالر سرمایه گذاري در طرح توسعه 
بندر در حال انجام است، ابراز امیدواري کرد بندر 
انزلی نقطه اتصال خوبی با بندر اولیاء براي توسعه 
ترانزیت باشد. "مهندس کوهساري" اظهار داشت: 
در هشت ماهه امسال چهار میلیون و 526 هزار 
ــن تخلیه و بارگیري در این بندر صورت گرفت  ت
ــال به هفت  ــود تا پایان س که پیش بینی می ش
میلیون تن برسد. وي همچنین گفت: این میزان 
نسبت به مدت مشابه سال قبلی حدود 33 درصد 

رشد را نشان می دهد.
ــتیرانی  ــان غفوري"، معاون بازرگانی کش "کاپیت
ــه با اشاره به این که  دریاي خزر نیز در این جلس
پیشرفت خوبی را در روابط بین آستاراخان و بنادر 
ــاهد بوده ایم کمبود راهنما براي هدایت  ایران ش
ــی و مرزبانی را  ــتی ها، برخی قوانین گمرک کش
ازجمله مشکالت کشتی هاي ایرانی عنوان کرد و 
خواستار آن شد تا مشکالت برطرف و همچنین 
خواستار تعمیر سریع کشتی هاي ایرانی در بنادر 

آستاراخان شد. 

صدور اولين گواهى مبدأ براى كاالى توليدى در بندر اميرآباد

کارخانـه تولید گچ صادراتـى پارس گیپس 
به عنوان یکى از سـرمایه گذاران صنعتى در 
منطقه ویژه اقتصادى بندر امیرآباد با شروع 

بهره بـردارى، موفـق به صـدور محصوالت 
تولیدى خود از مبدأ بندر امیرآباد شد.

ــرکت توانست با کسب اولین گواهى مبدأ   این ش

ــده در داخل منطقه ویژه  ــراى کاالهاى تولید ش ب
اقتصادى بندر امیرآباد، محموله هزارتنى گچ خود 

را به مقصد باکو ارسال نماید.
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رويدادهاي بنادر كشور

برگزارى دومين مجمع نمايندگان شهرهاى ساحلى خوزستان در بندر امام

دومین مجمع نمایندگان شهرهاى ساحلى 
جنوب استان خوزستان با حضور نمایندگان 
شهرهاى آبادان، خرمشهر، شادگان و بندر 
ماهشـهر در مجلـس شـوراى اسـالمى و 
جمعى از مدیران اجرایى استان خوزستان 

در بندر امام  خمینى(ره)  برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومى، این نشست به ریاست 
ــوراى  ــهر در مجلس ش ــردم ماهش ــده م نماین
اسالمى و در ادامه ى نشست نخست این کمیته 
ــهر به منظور هم اندیشى  ــتان خرمش در شهرس
ــى  ــؤولین اجرایى جهت بررس نمایندگان و مس

ــتان خوزستان  ــکالت شهرهاى ساحلى اس مش
برگزار شد.

"خلیل حیاتى مقدم"، نماینده مردم ماهشهر در 
مجلس شوراى اسالمى در این خصوص با اشاره 
ــترك منطقه جنوب خوزستان  به وجوهات مش
ــهرهاى ساحلى و تأکید بر ایجاد این  و مردم ش
مجمع، بر لزوم حمایت نمایندگان این شهرها از 
تصمیمات اتخاذ شده این مجمع در کنار مجمع 

نمایندگان استان تأکید کرد. 
در نشست مجمع نمایندگان شهرهاى ساحلى 
استان خوزستان عالوه بر آقایان کعبى، موسوى 

ــى چند از  ــژاد و مطورزاده، تن ــرف، ناصرى ن ج
ــاون امنیتى و  ــى از جمله مع ــؤولین اجرای مس
انتظامى استاندارى، مدیرکل بنادرودریانوردى، 
مدیرکل شیالت، ناظر گمرکات استان خوزستان 
و فرمانداران شادگان و ماهشهر حضور داشتند و 
درباره مسائل مرتبط با بنادر، جامعه ى صیادى، 
ــتان به بحث و تبادل  ذخایر صید و گمرکات اس
نظر پرداخته و در خصوص تشکیل کارگروهاى 
ــانه این  ــى کارشناس تخصصى به منظور بررس

موضوعات، به توافق رسیدند.  

آمادگى جهت ايجاد خط كشتيرانى بين بندر بصره و بندرخرمشهر

رشدسي و دو درصدي واردات تجاري در بندر نوشهر

رشد چشمگير صادرات از بندر اميرآباد

اداره کل  روابط عمومـى  گـزارش  بـه 
"مهنـدس  خرمشـهر،  بندرودریانـوردى 
کل  اداره   سرپرسـت  دریـس"  عـادل 
بندرودریانوردى خرمشـهر بـا اعالم این 
خبر اظهار داشـت: در نشسـت مشـترك 
اسـتانداران خوزسـتان و بصـره عـراق، 
مدیرکل بنادر اسـتان خوزسـتان و دیگر 
مسـؤولین محلى دو کشور، طرفین توافق 
کردنـد خطوط دریایـى بـراى جابه جایى 
زائرین عتبات عالیات و همچنین مسافران 
عراق که عازم ایران هستند از طریق بنادر 

خرمشهر و بصره راه اندازى شود.
مهندس دریس" در ادامه آمادگى بندر خرمشهر 

ــافرى  ــافرین در پایانه مس ــت پذیرش مس جه
دریایى بین اللملى خلیج فارس را اعالم نمود.

ــافرى  ــر این نکته که پایانه مس ــا تأکید ب وى ب
دریایى خلیج فارس که هم اکنون از بزرگ ترین 
ــافرى دریایى در منطقه و داراى  پایانه هاى مس
ــدرن با ظرفیت پذیرش  امکانات و تجهیزات م
ــى کامل جهت  ــد، آمادگ ــافر مى باش باالى مس
ایجاد خطوط منظم دریایى بین بندر خرمشهر 
و سایر بنادر کشورهاى منطقه را دارا است.

ــناور  ــود هم اکنون یک فروند ش ــادآور مى ش ی
ــدر  ــافرین از بن ــى مس ــافرى کار جابه جای مس
خرمشهر به کشور کویت و بالعکس را به صورت 

منظم انجام مى دهد.

 حجم مبـادالت تجـاري و ترانزیت مواد 
نفتی در اداره  کل بنادرودریانوردي استان 
مازنـدران به رقم نهصد و شـصت و چهار 
هزار و نهصد و چهل و شـش (964946) 

تن رسید. 
ــهر،  ــه بندر نوش ــی ب ــاي واردات ــده کااله عم
آهن آالت، چوب و تخته، مواد شیمیایی، کاغذ 

ــاي صادراتى  ــوده و همچنین کااله ــوا ب و مق
ــکبار و  ــامل محصوالت دامی و گیاهی، خش ش
کاالي سوپرمارکتی می باشد. شایان ذکر است 
ــال  ــت ماهه س ــاري در هش واردات کاالي تج
ــبت به مدت مشابه سال گذشته 32  جاري نس

درصد رشد داشته است. 

بـه گـزارش روابط عمومـى منطقـه ویژه 
اقتصادى بندر امیرآبـاد و به نقل از معاون 
دریایی و بندري منطقه؛ در 9 ماه گذشـته 
بیـش از 179 هـزار تـن انـواع کاال از این 
بندر به کشـورهاي حوزه دریاي خزر صادر 

گردیده است. 
ــن مقدار در  ــن مى افزاید؛ ای ــى" همچنی "یونس
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ تناژ 
2800 درصد رشد برخوردار بوده است. همچنین 
ــتی در همین مدت 50 درصد  میزان ورود کش

رشد را نشان می دهد گفتنی است بهره برداري از 
پروژه هاي سرمایه گذاري و کارخانجات صنعتی 
ــدر امیرآباد نیز در  ــه ویژه اقتصادى بن در منطق
ــادرات این بندر نقش موثري  افزایش میزان ص

داشته است. 
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بندر چندمنظوره سيريك تحويل موقت شد

مدیر اداره بندرودریانوردى شهید باهنر از تحویل 
موقت بندر چندمنظوره سیریک خبرداد.

ــى اداره  کل بنادرودریانوردى  به گزارش روابط عموم
هرمزگان، "مجید امینى" در این باره گفت: مبلغ اولیه 
ــت، 73 میلیارد  قرارداد احداث این بندر در فاز نخس
ریال بود که با اصالحات انجام شده در طرح این بندر، 
90میلیارد ریال براى احداث فاز اول آن هزینه شد.
وى در ادامه افزود: این بندر در 2 فاز احداث مى شود 
ــکن  ــاخت موج ش ــامل س ــت آن که ش که فاز نخس
ــید و آماده  ــان رس ــود به پای ــن ب ــتحصال زمی و اس
خدمات رسانى به تجار و بازرگانان و همچنین صیادان 
مى باشد و فاز دوم آن نیز پس از انجام مطالعات آغاز 

مى شود.
"امینى" خاطرنشان کرد: طبق برنامه پیش بینى شده، 
مطالعات احداث فاز دوم که شامل ایجاد پس کرانه و 
تأسیسات  بندرى، ایجاد اسکله و الیروبى مى باشد 5 

ماه به طول مى انجامد.

وى تصریح کرد: در حال حاضر و با پایان فاز نخست 
ــت طوفانى منطقه،  ــا توجه به وضعی ــن پروژه و ب ای
ــرش و پهلوگیرى   ــکله هاى این بندر آمادگى پذی اس

شناورها را دارا مى باشد.
مدیر اداره بندرودریانوردى شهید باهنر در خصوص 
مشخصات این بندر گفت: این بندر که با هدف توسعه 
ــادى در منطقه احداث  ــاى اقتصادى و صی فعالیت ه
ــعت حوضچه، پس از بندر  مى شود با 34 هکتار وس
شهید رجایى از بزرگ ترین حوضچه برخوردار است.
ــول بازوى اصلى این بندر را 1400متر و طول  وى ط
بازوى فرعى را 879 متر عنوان کرد و افزود: در اجراى 
این پروژه تاکنون 440 هزار مترمکعب مصالح سنگى 

به کار رفته است.
"امینى" اضافه کرد: براساس برآورد انجام شده، اولویت 
خدمات ارائه شده در این بندر در 2 بخش صیادى و 
ــیریک در  ــد که با توجه به جایگاه س تجارى مى باش
شرق هرمزگان، این بندر مى تواند به رونق اقتصادى 

منطقه کمک شایانى نماید.
ــیریک به همراه  ــت، بندر چند منظوره س گفتنى اس
ــهید حقانى، تحت مدیریت اداره  ــک و ش بنادر جاس

بندرودریانوردى شهید باهنر مى باشد.

بازديد استاندار هرمزگان از بندر مسافرى شهيد حقانى بندرعباس

اسـتاندار هرمـزگان در رأس هیئتى از بندر 
مسافرى شهید حقانى بندرعباس بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومى اداره کل بنادرودریانوردى 
ــتاندار هرمزگان از  هرمزگان، در این بازدید اس
ــرفت احداث این   نزدیک در جریان مراحل پیش

بندر قرار گرفت .
ــوردى  ــر کل بنادرودریان ــد، مدی ــن بازدی در ای
ــت: با تغییر  ــخنانى اظهار داش هرمزگان در س
ــافرى  مالکیت این بندر، طرح احداث بندر مس
ــت سال گذشته و  با  شهید حقانى از اردیبهش

تحویل زمین آغاز شد.
"محمدرضا اشکریز" افزود: این طرح قرار بود تا 
پایان آبان ماه به پایان برسد که با تأخیر 6 ماهه 
اردیبهشت ماه سال آینده مراحل ساخت آن به 

انجام خواهد رسید.
ــکالتى که سبب تأخیر  وى گفت: از جمله مش

ــد، هم زمانى اجراى پروژه و  در اجراى پروژه ش
تردد مسافران بود که با انتقال مکان جابه جایى 
ــیالت، مراحل اجرایى با  ــافران به اسکله ش مس

سرعت بیشترى در حال انجام است.
ــامل احداث  ــاز اول که ش ــت: ف ــکریز" گف "اش
ــتحصال زمین است  ــکن و الیروبى و اس موج ش
ــفندماه تحویل مى گردد و این بندر به  تا 20 اس
مانند سالیان گذشته آماده پذیرایى از مهمانان 

نوروزى خواهد شد.
ــان کرد: مناقصه خرید اسکله هاى  وى خاطرنش
این بندر انجام شده که 8 شرکت در آن حضور 
یافتند و مقرر شد که برنده مناقصه ظرف مدت 
سه ماه نسبت به خرید و نصب اسکله هاى پیش 

ساخته اقدام نماید.
ــراز  ــزگان اب ــوردى هرم ــرکل بنادرودریان مدی
ــدادى از  ــال تع ــا پایان امس ــدوارى کرد ت امی

اسکله ها نصب شود.
وى افزود: مناقصه احداث ترمینال مسافرى این 
بندر نیز در بهمن ماه انجام مى شود که عملیات 

احداث آن از سال آینده آغاز خواهد شد.
ــکله هاى  وى در عین حال از آمادگى بنادر و اس
ــتان براى خدمات دهى به مسافران  مسافرى اس

نوروزى خبر داد.
ــتاندار هرمزگان نیز در این دیدار بر حل هر  اس
چه سریع تر مشکالت مربوط به اسکله هاى الفت 

و پهل تاکید کرد. 
"حسین هاشمى تختى" گفت: با توجه به اهمیت 
ــهید حقانى در جابه جایى مسافران بین  بندر ش
ــم و بالعکس، ضرورى است در  بندرعباس– قش
روند ساخت این پروژه دقت الزم صورت بپذیرد 
ــانى به  ــد آماده خدمات رس ــل از ایام عی ــا قب ت

مسافران نوروزى باشد.

جلوگيرى از فعاليت شناور خارجى به علت استفاده از نام جعلى خليج عربى

از ادامـه فعالیت شـناور خارجـى به دلیل 
اسـتفاده از نام جعلى خلیج عربى در بندر 

لنگه جلوگیرى شد.
ــل از مدیر  ــى و به نق ــزارش روابط عموم ــه گ ب
ــا اعالم این خبر  ــوردى لنگه ب اداره بندرودریان
ــى هاى به عمل آمده توسط  گفت: پس از بازرس
کارشناسان کنترل و بازرسى ایمنى شناورهاى 
ــخص شد که در بیمه نامه دریایى  این اداره، مش
شناور مذکور که توسط  شرکت "قطرللتامین" 
صادر گردیده در قسمت محدوده تردد، به جاى 

خلیج فارس از عبارت خلیج عربى استفاده شده 
است.

"اسماعیل مکى زاده" در ادامه افزود: این شناور 
ــت در حال انجام عملیات  که "تیمور" نام داش
ــاف در محدوده خلیج فارس  لرزه نگارى و اکتش
ــناور توسط  ــناد ش ــى اس بود که پس از بازرس
کارشناسان بازرسى بندرلنگه توقیف گردید.

ــزارش موضوع به  ــس از گ ــرد: پ ــه ک وى اضاف
ــازمان  ــت دریایى س ــى و حفاظ اداره کل ایمن
ــا از فعالیت  ــرر گردید ت ــوردى، مق بنادرودریان

ــود و تنها پس از  ــور جلوگیرى ش ــناور مذک ش
ــح نام خلیج عربى به خلیج فارس و انجام  تصحی

مراحل قانونى مجاز به تردد شود.
"مکى زاده" گفت: درج نام مجعول خلیج عربى به 
جاى خلیج فارس توسط شرکت بیمه گر اماراتى 
ــث نقض تمامیت ارضى و حقوق بین المللى  باع
ــا توجه به  ــد که ب ــالمى ایران  ش جمهورى اس
همین موضوع اجازه ادامه فعالیت از این شناور 

سلب شده است.
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رويدادهاي بنادر كشور

ورود اولين محموله خودروهاى وارداتى منطقه آزاد اروند به بندر خرمشهر

اداره کل  روابط عمومـى  گـزارش  بـه 
بندرودریانـوردى خرمشـهر، بـه نقـل از 
سرپرسـت ایـن بنـدر؛ اولیـن محمولـه 
خودروهـاى وارداتى منطقـه آزاد اروند از 

طریق اسکله خانیان  تخلیه گردید.
"مهندس دریس" با  اعالم این خبر افزود: با توجه 
به قانون ورود خودروهاى خارجى به منطقه آزاد 
اروند، پرسنل بندر خرمشهر با تالش شبانه روزى 
ــبت به عملیاتى کردن اسکله خانیان جهت  نس

پهلودهى کشتى هاى رو-رو اقدام نمودند. 

وى در ادامه به الیروبى این اسکله اشاره و افزود؛ با 
تالش پرسنل این بندر کار الیروبى اسکله خانیان 
(رو- رو) به پایان رسید و شناور رازین بندر که از 
دبى تعداد 45 دستگاه خودرو بارگیرى کرده بود 

در این اسکله بار خود را تخلیه نمود. 
ــا 230 هکتار  ــهر ب ــود بندر خرمش یادآور مى ش
ــکله  ــکله فعال و اس ــت اس ــاحت و 20 پس مس
اختصاصى جهت پهلودهى کشتى هاى رو -رو در 
منطقه آزاد تجارى اروند قرار دارد و نقش مهمى 

در منطقه ایفا مى کند. 

صادرات 50 هزار تن سيمان از بندر چابهار به مقصد عمان

شرکت سـیمان خاش 50 هزار تن سیمان 
از تولیدات خود را از بندر چابهار به مقصد 

عمان صادر می کند. 
و  ــتان  سیس ــوردي  بنادرودریان ــرکل  مدی
ــرکت  ــتان با اعالم این خبر، افزود: ش بلوچس
ــیمان خاش طبق برنامه زمان بندي هر 10  س
ــیمان از تولیدات خود را از  ــزار تن س روز 2 ه
ــهیدکالنتري چابهار به مقصد عمان  اسکله ش

صادر می کند.
"مهندس رضوانى" افزود: این صادرات از طریق 
نمایندگی اطاق بازرگانی سیستان و بلوچستان 

به عمان صورت می گیرد.
ــال  ــت؛ تا پایان س ــن اظهار داش وى همچنی

ــان براي  ــر عم ــالوه ب ــیمان، ع ــادرات س ص
ــارس و آفریقایی در  ــورهاي حوزه خلیج ف کش

نظر گرفته شده است.
ــی" گفت: در حال حاضر بندر  "مهندس رضوان
ــا صرفه ترین بندر براي این  چابهار بهترین و ب
ــراي صادرات  ــورهاي هم جوار ب ــتان و کش اس
ــزود:  اف ــان  پای ــت. وى در  و واردات کاال اس
ــت بین المللی  ــاظ موقعی ــار به لح بندر چابه
ــاي آزاد جهان،  ــه آب ه ــی ب و امکان دسترس
ــماري است  داراي ویژگی ها و مزیت هاي بی ش
ــر می توانند  ــزي بهت ــا برنامه ری ــؤولین ب و مس
موجبات صادرات از طریق بندر چابهار را براي 

کشورهاي مصرف فراهم سازند.

 شناورسازى يك كشتى بزرگ غرق شده در اروندرود

اداره   کل  روابط عمومـى  گـزارش  بـه 
بندرودریانـوردى خرمشـهر، بـه نقل از 
"مهنـدس عادل دریس"، سرپرسـت این 
اداره کل؛ یک فروند کشتى بزرگ مغروقه 
در اروندرود و در کنار اسـکله شـماره دو 
بندر خرمشـهر پس از 29 سـال، با تالش 
متخصصـان داخلـى از اعمـاق اروندرود 

بیرون کشیده شد.
ــان این مطلب  ــادل دریس"، بابی ــدس ع "مهن
اضافه کرد: این کشتى با طول تقریبى50 متر 
 (GT) ــصد تن ظرفیت بارگیرى و حدوداً شش
ــهیل عملیات  ــخت، مانع تس ــرایطى س در ش
دریانوردى در آبراه استراتژیک اروند بود.

ــه  ــتى در س ــازى این کش وى افزود: شناورس
ــات غواصى انجام گرفت  مرحله همراه با عملی
ــد تا از آبراه و اسکله هاى  و این امکان فراهم ش
ــهر، بیش از پیش در رونق تجارى  بندر خرمش

این منطقه بهره بردارى شود.

وى عملیات خارج سازى این مغروقه را نزدیک 
ــه ماه اعالم کرد و گفت: این عملیات در  به س
ــت متخصصان داخلى  منطقه بى نظیر و به دس

انجام گرفته است.
ــتاى  ــد گام مهمى در راس ــدام مى  توان این اق
تالش براى استفاده هر چه بهتر از توانایى هاى 
ساحلى و فراساحلى در منطقه را فراهم کند.
ــا، عملیاتى  ــازى مغروقه ه ــارج س عملیات خ
ــت، به گونه اى که  ــنگین و گران اس ــیار س بس
ــد که باید  ــان بر این باورن ــى از کارشناس برخ
براى شناورسازى این مغروقه ها، از شرکت هاى 
ــیاى جنوب  ــزرگ بین المللى اروپایى و یا آس ب

شرقى بهره برد.
ــط اداره کل  ــه توس ــزرگ ک ــت ب ــن موفقی ای
ــت،  ــام گرف ــهر انج ــوردى خرمش بندرودریان
ــب براى خارج ساختن  مى  تواند زمینه اى مناس
ــدرود و کارون را فراهم  دیگر مغروقه ها از ارون

کند.

ــى  ــگ تحمیل ــش ازجن ــهر پی ــدر خرمش بن
بزرگ ترین بندر تجارى کشور بوده و هم اکنون 
نیز با برخوردارى از 20 پست اسکله و تجهیزات 
مدرن تخلیه و بارگیرى دومین بندر کانتینرى 

کشور مى باشد.

شماره 30 122



بازديد معاون برنامه ريزي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي كشور از بندرانزلي

"مهندس کوهسارى" طى نشستى با "دکتر 
کامران رحیم اف" گفت: توسـعه بندرانزلى 
نقش مهمى در شـکوفایى اقتصاد اسـتان 

گیالن و کشور دارد.
ــتان گیالن طى  ــرکل بنادرودریانوردى اس مدی
ــم اف"، معاون  ــران رحی ــتى با "دکتر کام نشس
ــور ضمن  برنامه ریزى و حمل ونقل جاده اى کش
ــطه  ــوق افزود: بندر انزلى به واس بیان مطلب ف
ــه بخش خصوصى که مرحله به  واگذارى امور ب
ــال گذشته با تخلیه و  مرحله انجام گرفت، در س
بارگیرى بیش از پنج میلیون تن کاال رکوردى را 
در طول فعالیت بندرى از خود به جا گذاشت. وى 
همچنین گفت: بندرانزلى توان تخلیه و بارگیرى 
ــمى را  4/5 میلیون تن واقعى و 7 میلیون تن اس
ــعه بندر به 11 میلیون تن  دارد که در طرح توس
واقعى و 17 میلیون تن اسمى خواهد رسید. 

"مهندس کوهسارى" افزود: با طرح توسعه بندر 
انزلى، تعداد اسکله ها به 24 پست و محوطه هاى 
آن به 110 هکتار خواهد رسید و با پیش بینى هاى 
خوبى که در این طرح شده است یقیناً طرح توسعه 
بندر انزلى عالوه بر این که در اقتصاد شهرستان،  
استان و  کشور تأثیر بسزایى دارد، موجب پویایى 

و شکوفایى اقتصاد استان گیالن مى شود. 

ــؤولین  ــد: امیدورایم مس وى همچنین یادآور ش
استان همگام با توسعه بندر نسبت به توسعه راه 
و حمل ونقل جاده اى، ریلى و ناوگان دریایى نیز 
اقدام نمایند، تا با این کار هم درآمد خوبى براى 
ــب کنیم و هم اشتغال پایدارى براى  استان کس

آنان فراهم آوریم.
مدیرکل بنادرودریانوردى استان گیالن با اشاره 
به سیستم مکانیزه GCOMS گفت: براى اولین 
بار در کشور، این سیستم در  بندرانزلى راه اندازى 
ــده است و ارتباطى مطلوب بین بندر، گمرك  ش
ــت که در پیشرفت امور  و پایانه ها ایجاد کرده اس

تأثیر بسزایى داشته است.
 معاون برنامه ریزى سازمان راهدارى و حمل ونقل 
ــعه و  ــد از طرح توس ــور در بازدی ــاده اى کش ج
ــکن  هاى جدید اداره کل بنادرودریانوردى  موج ش
گیالن در بندر انزلى گفت: استان گیالن در بخش 
حمل ونقل جاده اى در رده پنجم یا ششم کشور 
قراردارد و در سطح کشور به لحاظ موقعیت خاص 
جغرافیایى از اهمیت ویژه اى برخوردار است. 

"دکتر کامران رحیم اف" اضافه کرد: استان گیالن 
ــیله حمل کاال 1/5  ــا برخوردارى از 4 هزار وس ب
ــد از اقتصاد این بخش را به خود اختصاص  درص

داده است.

وى خاطرنشان کرد: سهم جابه جایى در 7 ماهه 
ــال در بخش کاال 15 درصد و مسافرى 10  امس
ــبت به مدت مشابه در سال قبل رشد  درصد نس

داشته است.
معاون برنامه ریزى سازمان راهدارى و حمل ونقل 
جاده اى کشور در خاتمه اظهار داشت: به منظور 
ایجاد ارتباط مکانیزه و بسیار موفق و پیشرفته بین 
بندر و گمرك با سازمان راهدارى و حمل ونقل و 
ــش حمل ونقل در  ــتان گیالن، بخ پایانه هاى اس

استان از وضعیت خوبى برخوردار است.

رشد 29 درصدي تخليه و بارگيري كانتينر در بندر امام خميني(ره)

75 هزار و 673 (TEU) کانتینر با 29 درصد 
رشـد در 9 ماهه نخست امسـال در بندر 

امام خمینی(ره) تخلیه و بارگیري شد.
به گزارش روابط عمومى، معاون دریایى و بندرى 
ــتان خوزستان با  اداره  کل بنادرودریانوردي اس
بیان این که بندر امام خمینی(ره) با برخورداري 
ــب کانتینري ظرفیت جابه جایی  از پایانه مناس
ساالنه 300 هزار ( TEU) کانتینر را دارد، گفت: 
ــه اهمیت جابه جایی کاالها به صورت  با توجه ب
ــعه ظرفیت تخلیه  ــان، توس ــري در جه کانتین
ــتورکار اداره  کل  ــري کانتینري در دس و بارگی
بنادرودریانوردي استان خوزستان قرار گرفت و 
این امر موجب افزایش 29 درصدي جابه جایی 

این نوع کاال در این مدت شد. 
"علیرضا خجسته" با اشاره به این که حمل ونقل 
ــرعت و تسهیل حمل ونقل  کانتینري موجب س
ــردد، از افزایش ضریب ایمنی  بین المللی می گ
ــه محموالت،  ــه ب ــرقت و صدم ــر س کاال از نظ
ــرعت تخلیه و بارگیري، صرفه جویی  افزایش س
در زمان حمل، کاهش هزینه تخلیه و بارگیري، 
باز نشدن درب کانتینر از مبدأ تا مقصد، استقرار 
تناژ قابل توجهی از کاال در یک کانتینر، سهولت 
ــه از فضا در محل  ــتفاده بهین در چیدمان و اس
تخلیه و بارگیري به عنوان مهم ترین مزایاي این 

نوع از حمل ونقل یاد کرد.
ــهر به  ــاره به بندر خرمش ــا اش ــه ب وي در ادام

ــتان، از تخلیه  عنوان دومین بندر کانتینري اس
ــزار و 893 (TEU) کانتینر در  و بارگیري50 ه

این بندر خبر داد.

ظرفيت ورودى شناورها در بزرگ ترين بندر صيادى كشور افزايش مى يابد

معاون فنى اداره کل بنادرودریانوردى استان 
بوشـهر گفت: ظرفیت ورودى شـناورهاى 
صیـادى در بندر دیر کـه بزرگ ترین بندر 
صیادى کشـور به شـمار مـى رود، افزایش 

مى یابد.
"حمید خلیلى" در گفت وگو با خبرنگار بندرودریا، 

افزود: اسکله بلوك وزنى بندر دیر به پایان رسیده 
و امیدواریم تا پایان دى ماه به بهره بردارى برسد. 
وى اظهار داشت: این اسکله 220 متر طول دارد 
ــناورهایى با آبخور 5/5 متر و  و براى پذیرش ش

ظرفیت دو هزار تن طراحى شده است. 
ــتان  ــى اداره  کل بنادرودریانوردى اس معاون فن

بوشهر گفت: جهت ایجاد این اسکله اعتبارى بالغ 
بر 25 میلیارد ریال منظور شده است. 

"خلیلى" افزود: با بهره بردارى از این اسکله قسمتى 
از ساماندهى حوضچه تجارى بندر دیر انجام شده 
و زمینه براى گسترش فعالیت هاى تجارى در این 

بندر مهیا مى شود.
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عدم هماهنگى بين ارگان ها موجب 
هدر رفتن سرمايۀ كشور مى شود  

مديرعامل شركت فرادريا عرشه در گفت و گو با بندرودريا

براى اجراى پروژه هاى مختلف بندرى و دریایى، حضور کارفرما، پیمانکار و مهندس مشاور، امرى 
بدیهى محسـوب مى شود. نظر به این که مهندسان مشـاور، نقش اساسى در طراحی و نظارت بر 
کیفیـت اجـراى پروژه ها دارند؛ به منظور تبیین جنبه هاى مختلف این موضوع و مسـائل مربوط 
به ترابري دریایی، گفت وگویى با "دکتر حسـین قطبى"، مدیرعامل "مهندسـان مشاور فرادریا 

عرشه"، انجام داده ایم که در ادامه، از نظرتان مى گذرد. 

ــه، در ابتداى  ــرکت فرادریا عرش مدیرعامل ش
ــرکت  ــینۀ عملکرد این ش ــو، به پیش گفت وگ
ــازه هاى دریایى، به 3  ــاره کرد و گفت: "س اش
ــیم مى شوند، سازه هایى که در کنار  بخش تقس
ساحل قرار دارند، سازه هایى که در ساحل قرار 
ــاحل واقع  ــازه هایى که دور از س گرفته اند و س
شده اند. شرکت فرادریا عرشه، در هر سه بخش 
ــده فعالیت مى کند و در سال 1385 نیز،  یاد ش
ــراري نظام مدیریت  ــه اخذ گواهی برق موفق ب
کیفیت، از مؤسسۀ DNV در دو زمینۀ طراحی 
ــازه هاى دور از ساحل  ــاحلى و س سازه هاى س

شده  است". 
ــرکت،  ــى"، افزود: "این ش ــین قطب "دکتر حس
ــال است که رتبه ي 1 سازه هاى  در حدود 2 س
ــزى و نظارت  ــت برنامه ری ــى را از معاون دریای
ــت جمهورى (سازمان مدیریت  راهبردي ریاس
ــت؛  ــابق)، دریافت کرده اس ــزى س و برنامه ری

ــب  ــرکت صاح ــا  30 ش ــر 20 ت درحال حاض
صالحیت در کشور دراین زمینه وجود دارد که 
ازمیان آنها تعدادي که داراي رتبه یک هستند 
بصورت فعال در رسشته سازه دریایی در کشور 

مشغول به فعالیت هستند".
ــن  ــون مهم تری ــت: "هم اکن ــه، گف وى در ادام
ــکل رقابتی است که در رشته  دغدغه ى ما، ش
ــت. با شرایطى که در  کاري ما بوجود آمده  اس
ــود دارد، موضوع حفظ کیفیت  ــن عرصۀ وج ای
ــاى غیرقابل انکارى  ــداوم کار، از ضرورت ه و ت
ــت که دچار چالش جدي شده  است. وقتى  اس
مناقصه ا یى برگزار مى شود و شرکت مشاور را از 
ــاب مى کنند، این روش، اگرچه  طریق آن انتخ
مزایایى دارد، ولى از معایبى نیز برخوردار است. 
ُحسن مناقصه، در این است که با توجه به بازار 
ــرکت ها مى توانند از بازار سهمی  کار، همۀ، ش
ــند و عیب چنین وضعیتى نیز این  داشته باش

ــراى کاهش  ــت بی انتها ب ــت که نوعى رقاب اس
ــورى که در  ــى آورد؛ به ط ــه وجود م ــت ب قیم
جریان مناقصه ها، همکارانی هستند که با تنها 
40 درصد تعرفه پیشنهاد قیمت ارائه می کنند 
ــرا، کیفیت کار  ــن دلیل، در طى اج ــه همی و ب
بشدت کاهش مى یابد و کسانی که می خواهند 
کیفیت حداقلی را حفظ کنند از صحنه رقابت 

حذف می شوند.
ــرکت فرادریا عرشه، خاطرنشان  مدیرعامل ش
کرد که روند فعالیت هاى این شرکت با رعایت 
ــی، به عنوان مهندس  اصول حرفه اي و مهندس
ــت تا صرفه جویى هاى  مشاور، موجب شده اس
ــور به وجود آید؛ زیرا  میلیاردى، در اقتصاد کش
ــازى و عملیات مربوط به آن،  پروژه هاى بندرس
بسیار هزینه بر است و عدم دقت در این مسائل، 
موجب ضرر و زیان هاى سنگین مى شود. 

"قطبى"، در بخش دیگرى از اظهارات خود، به 

گفت وگو
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به تدریج و با رشد پروژه های 
EPC در ایران، نقش مهندسان 

مشاور، توسعة بیش تری پیدا 
کرده است، زیرا به نوعی، هم 

بخش مّهمي از نقش کارفرما را 
به عهده می گیرند و هم مشاور 

پیمان کار تلقی می شوند.

ارزیابى دانش مهندسى داخل کشور در عرصۀ 
ــاز و طراحی بندرى با رویکردهاى  ساخت و س
ــى پرداخت و گفت: "بنده با بیان یک مثال،  مل
ــال  ــن موضوع مى پردازم. ما از س ــه تبیین ای ب
ــعۀ بندر بوشهر، را طی یک  1384، طرح توس
ــه تحویل موقت  ــرا کردیم ک ــروژه EPC اج پ
ــوابق  ــد. وقتى س آن نیز چندي پیش انجام ش
ــکله ي قدیم و یک پست  ــت اس اجرایى 9 پس
ــى مى کردم، اثرى از  ــریعتى را بررس اسکلۀ ش
مشاوران و پیمان کاران ایرانى، مشاهده نکردم. 
ــال هاى قبل از  ــه این طرح ها، مربوط به س البت
ــعۀ   ــد. در مقابل آن، ما طرح توس 1351 مى ش
بندر بوشهر را مطابق با متدهاى روز مهندسى 
ــرا کردیم، به  ــب روزآمد، اج و روش هاى مناس
ــد از عملیات  ــدود 99 درص ــورى که، در ح ط
مهندسى پروژه، در داخل کشور انجام شد و در 
ــى ویل، 100 درصد کارهاى اجرایى،  بخش س
توسط پیمان کار ایرانى به انجام رسید. بررسى 
ــته در  ــال گذش پروژه هایى که در طول 30 س
کشور اجرا شده اند، نشان مى دهد که بکارگیري 
ــاخت و  ــان ایرانى، به ویژه در زمینۀ س مهندس
ــر به افزایش  ــازه هاى دریایى، منج طراحی س
ــطح کیفی کارها شده است". این کارشناس  س
ــازه هاى دریایى، تصریح کرد: "دانش  ــد س ارش
فنى بکار گرفته شده از این لحاظ، رشد ویژه ایى 
ــت و وجود پیمان کاران ماهر و فعال  داشته اس
ــت. به  ــده اس ــد کیفی پروژه  ها ش موجب رش
طورى که سطح کیفى عملیات اجرایى، نسبت 

به گذشته قابل مقایسه نیست".
ــین قطبى"، در ادامۀ این گفت وگو،   "دکتر حس
ــاى برون رفت از چالش هاى  به زمینه ها و راه ه
موجود در فعالیت مهندسین مشاور اشاره کرد و 
گفت: "به قول یکى از اساتید، همان طور که یک 
فرد بیمار، درمان خود را به مناقصه نمى گذارد، 
ــیت هایى  ــز چنین حساس ــا نی ــته ى م در رش
ــاوره  ــتن امر مش وجود دارد. به مناقصه گذاش
ــا منجر به  ــت، تنه ــر قیم ــذارى آن ب و تأثیرگ
ــی، کاهش انگیزه  ــر از حد طراح طراحی باالت
ــی به روز و در نتیجه  براي بکاربردن دانش فن
افزایش قیمت در پروژه ها خواهدشد و مى تواند 
ــته باشد.  ــیارى، به همراه داش تبعات منفى بس
ــده نمى خواهم اصل موضوع مناقصه را  البته بن
ــؤال ببرم، ولى در جریان مناقصه  گذارى،  زیر س
نباید در یک سو قیمت و در طرف دیگر موضوع 
ــد، بلکه باید ضمن  کیفیت عملکرد مطرح نباش
ــته  ــت وجود داش ــرف قیم ــه در یک ط آن ک
ــنجش کیفیت نیز حاکم باشد.  ــد، نظام س باش
ــا با تکیه بر  ــت و کیفیت، تنه ــد نظام  قیم بای
سیستم کیفیت صرف باشد؛ به عبارت دیگر در 
ــاور باید قیمت ثابت و کیفیت  مناقصه هاي مش
ــن ترتیب مى توان  ــت. به ای را به مزایده گذاش

ــین مشاور را  ــرایط موجود عملکرد مهندس ش
ــث قیمت مقطوع  ــرد ضمن اینکه بح اصالح ک
که در سالهاي اخیر مطرح می شود بنظرم یکی 
ــت که از اتالف  ــرات مثبت این روش اس از ثم
سرمایه هاي ملی جلوگیري کرده و قیمت هاي 

خدمات مشاوري را واقعی نموده  است". 
ــزود: "هم اکنون، با صدور تعدادى نامه و  وى اف
مدارك، سطح کیفیت عملکرد مشاور سنجیده 
مى شود، در حالى که باید مراجع مستقلى براى 
سنجش کیفیت، فعالیت داشته باشند. در واقع، 
مهندسین مشاورى که دانش و مهارت مطلوبى 
دارند، از طریق نظام کارفرمایى مورد تأیید قرار 
ــرکت فرادریا عرشه، در  بگیرند". مدیرعامل ش
ــاور  ــین مش ادامه ى گفت وگو، به نقش مهندس
ــى پرداخت و در  ــازه هاى دریای ــاخت س در س
زمینه ى تبعات بعدى عدم استفاده از آن ها نیز 
توضیحاتى بیان کرد و اظهار داشت: "مهندسین 
مشاور، دو نقش محورى در پروژه هاى عمرانى 
و ساخت سازه هاى دریایى دارند؛ یکى این که به 

ــاور کارفرما در پروژه هاى سه عاملى  عنوان مش
ــه عاملى،  حضور دارند. منظور از پروژه هاى س
ــه داراى کارفرما بوده و  ــتند ک پروژه هایى هس
ــاور نیز به عنوان ناظر،  ــین مش در آن، مهندس
ــن داراى پیمانکار  ــغول به کارند و همچنی مش
ــه عاملى، مهندسین  ــتند. در پروژه هاى س هس
مشاور، نقش هاى نظارتى و طراحى را بر عهده 
ــى و فعالیت در فاز مطالعاتى،  دارند. کار طراح
ــاى اجرایى انجام  ــه کاره ــه ي ورود ب در مرحل
ــود. مطالعات صفر، یک و دو، نیز مربوط  مى ش
به عملیات طراحى است. وقتى، اجراى پروژه به 
مناقصه گذاشته مى شود، ما در آن جا، به عنوان 
مهندسین مشاور، نقش نظارتى را ایفا مى کنیم 
و در نهایت، این پیمانکار است که نقش سوم را 

بر عهده مى گیرد". 
ــه: "به تدریج و با  ــان کرد ک "قطبى"، خاطرنش
رشد پروژه هاى EPC در ایران، نقش مهندسان 
ــعۀ بیش ترى پیدا کرده است، زیرا  مشاور، توس
ــی از نقش کارفرما را  به نوعى، هم بخش مّهم
به عهده مى گیرند و هم مشاور پیمان کار تلقى 

مى شوند". 
ــترده ى عدم استفاده  وى، در مورد تبعات گس
از مهندسین مشاور گفت: "چنین رویکردى را 
نمى توان از اساس تصور کرد؛ زیرا نظام ساخت 
و ساز و اجراى پروژه در کشور، براساس تضامن 
ــامل  ــه، پیش مى رود که طرفین آن ش 3 طرف
ــت.  ــاور و پیمانکار اس ــا، مهندس مش کارفرم
ــد تا پروژه  را  ــان به یکدیگر تضمین مى دهن آن
ــانند و حذف  ــالمت به پایان برس با صحت و س
ــاى اجرایى را معلق  ــر یک از آن ها، قرارداده ه
ــین مشاور مختلف، بنا به نظر  مى کند. مهندس
ــل مختلفى از  ــت در مراح کارفرما، ممکن اس
پروژه، فعالیت خود را انجام دهند که این امر، به 
روند اجرایى طرح، بیش ترین صدمه را مى زند. 
مهندسین مشاور، قبل از شروع پروژه، باید وارد 
ــت اطالعات را جمع آورى و  کار شوند، تا نخس
پردازش کنند و سپس فرآیند تصمیم  سازي را 

براي کارفرمایان بخوبی انجام دهند". 
ــه آیا تنها  ــش،  ک ــخ این پرس "قطبى"، در پاس
نظارت مهندسین مشاور، نشان دهندة استاندارد 
ــا خیر؟ گفت: "حضور  ــت ی بودن یک پروژه اس
ــاور در مراحل مختلف پروژه،  ــین مش مهندس
ــت. اگرچه  ــت ولى کافى نیس ــرط الزم اس ش
ــاور، از هر نظر ضرورى  ــین مش نظارت مهندس
ــت که هیچ  ــت، ولى این به معناى آن نیس اس
ــد آمد. موضوع  ــى در کار به وجود نخواه نقص
این است که مسؤول اصلى حفظ کیفیت اجرا، 
ــام اجرایى  ــى که در نظ ــت. ضعف پیمانکار اس
ساخت و ساز کشور ما وجود دارد، این است که 
براى پیمانکاران، هیچ گونه نظام و الزامی مبنى 
ــتاندارد مهندسى تعریف  بر رعایت الگوهاى اس
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ــتقرار نظام  ــتن گواهی اس ــده است و داش نش
کنترل کیفى، بر عملکرد آن ها الزامی نیست". 
ــود، افزود: "در  ــخنان خ "قطبى" در ادامه ى س
ــورهاى دنیا، نظام مدیریت کیفیت،  همه ى کش
ــود و بر  ــکاران تعریف مى ش ــراى پیمان ابتدا ب
فعالیت آنان ناظران مجرب مى گمارند، تا بتوانند 
ــفانه، در  ــد اجرا را کنترل کنند، ولى متأس رون
کشور ما، چنین شرایطى وجود ندارد و اگرچه 
مهندسین مشاور، بر روند اجرا نظارت دارند، اما 
ــا، نمی تواند تضمین 100درصد بر  نظارت آن ه

کیفیت اجرا باشد". 
"قطبى"، در مورد شرایط فعالیت در امور مربوط 
ــور، گفت: "درکل صنایع  به صنایع دریایى کش
ــري دریایی  و صنعت  ــتمل بر تراب دریایی مش
ــا روى کار آمدن مدیریت  ــد. ب دریایى می باش
ــازمان بنادرودریانوردى، رسیدگى به  جدید س
ــت هاي  امور ترابرى دریایى، با بکارگیري سیاس
ــان قرار  ــرلوحۀ کار ایش ــور در س ــی مح دانای
ــت، تا بتوانند، در راستاى اصل 44 و  گرفته اس

سیاست هاى کلى کشور حرکت کنند". 
ــت دریایى نیز  ــه ى عملکرد صنع وى، در زمین
ــی فعالیت در عرصۀ صنایع  گفت: " اما از طرف
ــرایط مطلوبى برخوردار نیست در  دریایى، از ش
بخش زیربنایى و برخوردارى از امکانات ساخت 
کشتی، ما دچار توسعه نیافتگى هاى چشمگیرى 
هستیم. یاردهاى کشتى سازى، دچار مشکالت 
ــتند که شامل مسایل مربوط به  عدیده ایى هس
نگهدارى تأسیسات و کیفیت تجهیزات مى شود. 
ــردارى  از بعد نرم افزازي هم،  در زمینه ي بهره ب
ــان تربیت شده و مجرب چندانى، در  کارشناس
ــور وجود ندارند. برخالف بخش بندرسازى  کش
ــبى برخوردار است، هر دو  ــرایط مناس که از ش
ــى نیز، از نظر  ــش زیربنایى و صنایع دریای بخ
ــترکاً دچار  ــى و اعتبارى مش ــن منابع مال تأمی
ــکل هستند و نیاز فراوان به منابع سنگین،  مش

مستمر و در دسترس دارند". 
ــرکت فرادریا عرشه، معتقد است  مدیرعامل ش
ــدن در یک پروسه ى تجارى،  که براى موفق ش
باید عملکردمان مانند زنجیره  ایى به هم پیوسته 
باشد که از ابتدا تا انتها تحت نظر یک مدیریت 
واحد عمل نمایند. وى، در این زمینه، مى گوید: 
"هم اکنون کشتیرانى ما، تحت نظر یک مجموعه 
ــت و صنایع کشتى سازى، در بخش دیگرى  اس
ــت؛ همچنین تبادالت تجارى  تعریف شده اس
ــود.  ــور نیز در جاي دیگرى مدیریت می ش کش
ــودآور نیستند  بخش هایى از این فعالیت ها، س
ــت که  ــودآورند طبیعی اس و بخش هایى نیز س
دراین شرایط بخش زیانده تعطیل خواهد شد. 
ــورهاى دنیا، این چرخه ي تجارى،  در دیگر کش
ــرد، تا  ــتم قرار مى گی ــک سیس ــان در ی هم زم
ــودآور است به بخشى که زیا ن ده  بخشى که س

است، متصل شود. درصورت اتصال تمام اجزاء 
ــه به حجم مبادالت،  ــی به یکدیگر باتوج دریای
تأسیس بانک ها و مؤسسات سرمایه گذارى، در 
ــه و امکان پذیر و  ــش کامًال قابل توجی این بخ

راه گشا خواهدبود". 
ــرى از این گفت وگو،  ــمت دیگ "قطبى"، در قس
ــات  ــت کنونى تأسیس ــاره به وضعی ضمن اش
ــور پیرامون پروژه هاى در دست  بندرى در کش
اجراى شرکت متبوع خود گفت: " روند تجارت 
ــمال و جنوب کشور را باید از هم  دریایى در ش
جدا کنیم؛ اگرچه ارتباط هایى بین این دو وجود 
دارد، اما به نظر مى رسد: ساخت بنادر جدید در 
ــواحل خلیج فارس، با احداث زیرساخت هاى  س
جدید در بندر شهید رجایى، رو به افول خواهد 
گذاشت و سایر ارگان هاى دولتى، مانند وزارت 
نفت، تمایل پیدا کرده اند که در مناطقى چون 
ــد. مى توان  ــرمایه گذارى کنن ــاى عمان س دری
گفت با احداث فاز 2 و 3 بندر شهید رجایى تا 
مدت ها در بخش کالن دریایى مشکل چندانى 
ــته از آنکه زیرساخت  ــت، گذش نخواهیم داش
ــهر تا چابهار، نوسازى شده اند؛  بنادر، از خرمش
ولى در شمال کشور، وضعیت این گونه نیست و 
فقدان حضور ناوگان دریایى مناسب و وابستگى 
ــمال دریاى خزر، موجب شده  به کشورهاى ش
ــعۀ بنادر شمال ایران، به  ــت که رشد و توس اس
نوعى عقب ماندگى ناخواسته دچار شوند". 

ــون، بندر انزلى به عنوان محور  وى افزود: "اکن
ترابرى شمال ایران، محسوب مى شود که داراى 
مشکالت دریایى زیادى از لحاظ رشد و توسعه 
است. اگرچه طرح هاى توسعه به منظور افزایش 
ظرفیت و اصالح این بندر، در دست اجرا است، 
ولى محدودیت هاى زیادى در بندر انزلى دیده 
مى شود. در استان مازندران، طرح توسعۀ بندر 
امیرآباد تحت مدیریت این شرکت در حال اجرا 
است. این بندر، در حدود 2 تا 2/5 میلیون تن 
ــایر بنادر، میزان  ــبت س ظرفیت دارد که به نس

ــون، در حال  ــود. ما اکن ــوب مى ش کمى محس
ــراى ایجاد 4 میلیون تن ظرفیت  برنامه ریزى ب
ــون مترمکعب  ــدود 5 میلی ــق انجام ح از طری
ــکله  هایی در  ــکن و اس الیروبى، احداث موج ش
ــتیم. احداث 5 پست اسکلۀ چند  این بندر هس
ــز، همراه با ایجاد زمینه براى اتصال  منظوره نی
ــال انجام  ــرى در ح ــه خط آهن سراس بندر ب
ــت که ضرورت آن در شمال کشور احساس  اس
ــود؛ تا به دلیل بسته بودن دریاى خزر و  مى ش
شرایط خاص ترابرى در آن، بتوان سیاست هاى 
ــجم اثرگذارى را، به منظور توسعۀ صنایع  منس

دریایى و ترابرى دریایى ایجاد نمائیم". 
مقام مسؤول شرکت فرادریا عرشه، در ادامه ى 
ــت: "در حال حاضر،  ــخنان خود، اظهار داش س
ــازمان بنادرودریانوردى در حال توسعۀ بندر  س
 EPCF ــورت ــن پروژه  به ص ــت. ای امیرآباد اس
ــن منابع از طریق  ــدارك، اجرا و تأمی (طرح، ت
همکارى پیمانکار) صورت مى گیرد و بندر انزلى 
ــازمان بنادر و دریانوردي  نیز از منابع داخلی س
استفاده مى کند. اّما مشکل امور تجارت دریایى 
ــور، عدم وجود برنامه ریزى منسجم  شمال کش
ــعۀ تجارت دریایى است. ارگان هاى  براى توس
ــت، اقدام  ــى، از جمله وزارت نف ــف دولت مختل
ــیس امکانات بندرى کرده اند و در حال  به تأس
ــا بهتر آن  ــتند. ام ــعۀ بندر نفتى نکا هس توس
ــدر امیرآباد؛ با  ــا توجه به موقعیت بن بود که ب
ــوردى این کار  ــازمان بنادرودریان هماهنگى س
صورت مى گرفت. در گیالن نیز، سازمان منطقۀ 
آزاد انزلى، در حرکتى یک سویه، اقدام به ایجاد 
ــن کار، هم اثرات  ــت که ای ــک بندر کرده اس ی
ــت محیطى دارد و هم بدون در  ــوب زیس نامطل
نظر گرفتن مسائل باالدستى در تجارت دریایى 

صورت گرفته است". 
ــخنان  ــزود: "بنده، در بخش ابتدایى س وى اف
خود، به عدم دقت در طراحى اولیه  اشاره کردم، 
ــازمانى که با مصوبۀ  زیرا مشاهده مى کنیم، س
ــدري با ظرفیت 1  ــت بن هیئت دولت، قرار اس
ــزار تنى احداث کند، آن هم  میلیون و 500 ه
ــارکت بخش خصوصى هستند، آن  ملزم به مش
ــاند؛ در صورتى که  ــه 5 میلیون تن مى رس را ب
ــاى منطقه به نظر  ــن ظرفیت، بیش از نیازه ای
مى رسد و بعد از آن نیز، بدون هیچ دلیلی بندر 
را براي 11 میلیون تن ظرفیت طراحی می کنند 
ــان دادکه  ــی کارشناسی نش درحالی که بررس
ــت.  ــرح، 30 میلیون تن اس ــت واقعی ط ظرفی
ــان گر   خوب این اقدامات، بیش از هر چیز، نش
عدم هماهنگى بین ارگانى و هدر رفتن سرمایه 
ــت و چه خوب است که نهادهاي نظارتی و  اس
سیاستگزاري جلوي این موارد را بگیرند". 

حضور مهندسین مشاور در 
مراحل مختلف پروژه، شرط 
الزم است ولی کافی نیست. 

اگرچه نظارت مهندسین مشاور 
از هر نظر ضروری است، ولی 

این به معنای آن نیست که هیچ 
نقصی در کار به وجود نخواهد 

آمد. 
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چشمان ات سرنوشت من است
معرفى يك شاعر دريايى- 7- (غاده  السمان)

فرزاد آبادى 

جهان پیشینم را انکار مى کنم
جهان تازه ام را دوست نمى دارم

پس گریزگاه کجاست؟
اگر چشمان ات سرنوشت من نباشد؟

ــوریه، در سال 1942  ــاعر و متفکر اهل س ــمان، نویسنده، ش غاده  الس
ــمان، رییس  ــدرش دکتر احمد الس ــق به دنیا آمد. پ ــالدى در دمش می
ــگاه سوریه و وزیر آموزش و پرورش بود. نخستین تجربه هاى غاده  دانش
ــویق ها و نظارت پدرش در نوجوانى به چاپ رسید. غاده   ــمان، با تش  الس
السمان، مدرك لیسانس خود را در رشته ى ادبیات انگلیسى از دانشگاه 
ــگاه آمریکایى بیروت و دکتراى ادبیات  ــوریه، فوق لیسانس را از دانش س
انگلیسى خود را از دانشگاه لندن دریافت نمود. مدتى در دانشگاه دمشق 
ــخن ران، کار  کرد، اما پس از چندى، براى همیشه از  به عنوان استاد س
ــر  ــید و به دنیاى مطبوعات روى آورد. او براى نش ــت کش این کار دس
ــر  ــیس کرد، که تنها، آثار خود را منتش ــاراتى تأس آثار خود، دفتر انتش
ــمان ات سرنوشت من  ــتین مجموعه ى قصه ى او، با نام "چش کند. نخس
است"، در سال 1963 منتشر شد. "به تو اعالن عشق مى کنم"، یکى از 
مجموعه هاى قصه  ى اوست، که در سال 1976 میالدى به چاپ رسید و 

او را به عنوان یک زن نویسنده، به جهان معرفى کرده است. 
ــمان در قصه هایش، از رنج هاى مردم لبنان سخن رانده است.  غاده  الس
ــت که در سال 1973 به  " کوچ  بندرهاى قدیمى"، مجموعه قصه ایى اس
چاپ رسید. مجموعه قصه ى " ماه چهار گوش" در سال 1998 از سوى 

ــگاه آرکانزاس آمریکا، او را برنده ى جایزه ى ادبى کرد و رمان دیگر  دانش
ــپانیولى، در سال 1999 جایزه ى ملى  او با نام "بیروت 75"، به زبان اس
ــپانیا را به خود اختصاص داد. از دیگر آثار او، مى توان به مجموعه ى  اس
ــهادت مى دهم بر خالف باد" (1987)،  ــعرهاى "عشق" (1973)، "ش ش
ــق در میان دوات"  ــمن ها" (1996)، "زنى عاش ــراى یاس ــى ب "غم نامه ای

(1995)، "ابدیت، لحظه ى عشق" (1999) نام برد.
"در قهوه خانه ساحلى مى نشینم
و به کشتى هایى خیره مى شوم
که در بى نهایت زاده مى شوند

و ترا مى بینم که
از قاره ى روبه رو مى آیى 
و بر روى آب، شتابان

گام برمى دارى
تا با من قهوه بنوشى

همچنان که عادت  ما بود
پیش از آن که بمیرى 

چیزى میان ما دگرگون نشده است
اما من بر آن شده ام تا 

دیدار پنهانى مان را  حفظ کنم
هر چند که مردمان پیرامون من 

مى پندارند که 
آن که مرد 

آشنايى
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دیگر باز نمى گردد!"
ــان به ویژه از مصیبت پنهان  ــمان در آثارش، از درد و رنج انس غاده  الس
ــرب، آثار او را با  ــیارى از منتقدان ع ــان روایت مى کند. بس ــکار زن و آش
ــته هاى "ویرجینیاولف" همانند دانسته اند. قصه ها و رمان هاى غاده   نوش
السمان، به سیزده زبان ترجمه شده است و همان طور که خودش معتقد 
ــعارم را ترجمه کردند.  ــت: "براى نخستین بار، ایرانیان بودند که اش اس

زیرا، تنها عاشقانند که راز معشوق را درمى یابند."
"آن گاه که درباره ى تو مى نویسم 

کاغذم دریا مى شود
حروفم پرندگان سپید نوروزى

 که بر فراز پهنه ى آب به پرواز درمى آیند.
و امواج عشق را با یکدیگر رد و بدل مى کنند
و قلمم صداى آرام بال ها را به گوش مى رساند

آن گاه که درباره ى تو مى نویسم
از بوم، به هزاردستان بدل مى شوم.  

و آن گاه که مرا مى ستایى
در آیینه به طاووسى ماننده ام...
و آن گاه که نسیم نفس هایت
از فراسوى گفت وگو مى وزد
چون پرستویى مشتاق
به سوى تو صف مى زنم.

و چون به من خیانت مى کنى
سر در ریگ فراموشى مى سپارم

چونان شترمرغ ساده دل
و آن گاه که با من مى ستیزى
به خفاشى بدل مى شوم

که جهان را سرى به عقب برگشته مى انگارد.
آه... سرور!

از من هرچه که مى خواهى
مى توانى ساخت

جز طوطى!"

ــارت زنانه ى او  ــمان، مى توان به جس ــعار غاده  الس از ویژگى هاى مهم اش
اشاره کرد که در سرزمین عرب که داراى فرهنگى بسته است، او توانسته 
ــا کننده  ــعر و با درو نمایه یى افش ــات درونى خود را در قالب ش احساس
روایت کند! و در مجموعه ى شعرهایش که حول محور عشق است، نگاهى 
انسان  گرایانه داشته باشد. غاده  السمان، با نگاهى اجتماعى به جامعه اش، 
ــق را تصویر مى کند. غاده  السمان، یک زن روشن فکر عرب است که  عش

نسبت به جنگ و خشونت هاى انسانى، دیدگاه خاصى دارد.
"... بیروت نخل و سیب اش را ترك مى کند

تا در دریاى اش خاموش گردد
چون بسته ى کوچک قهوه

که در فنجان حل مى شود..."
ــت که نه تنها احساسات اش را بروز مى دهد،  ــمان، شاعرى اس غاده  الس
ــعر او، نه تنها به درونیات خود، به عنوان  ــا مى کند. ش بلکه آن ها را افش
ــد، بلکه رابطه ى خود را با  ــک زن توجه مى کند و آن ها را بیان مى کن ی
ــعر او گریختن از  ــازد. ش ــط اجتماعى پیرامون خود نیز از نو مى س محی
ــت او از  ــت و هر چه که براى او محدودیت اس تمام مرکزهاى قدرت اس

آن مى گریزد.
"این دلتنگى مرا در هم مى شکند
بدون لبنان، تبعیدى در هرجا

اما با بالل فروش کنار ساحل    چه بگویم
وقتى به بیروت برمى گردم     و ترا با من نمى بینند!!
با گارى زنگ زده و شوره بسته مرطوب و داغش

چه بگویم
گاهى فقط، نام من و تو را

به خاطر دارد
از وقتى که اسم هاى مان را 
روى بدنه ى کهنه اش کندیم

در شبى داغ و فراموش ناشدنى بر ساحل "المناره"؟
به ماهى ها و چلچله هاى دریایى 

چه بگویم..." 
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