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سال دريانوردان
    مهرماه سال 89 از راه رسید و باد پايیزي از جانب دريا مي وزد، جامعه دريايي کشور بار ديگر و براي بیست و پنجمین بار، در اين ماه شاهد 
برگزاري آيین نکوداشت دريانوردان ايراني خواهد بود و به پیروي از رفتار سازماني IMO، که فعالیت هاي خود را طي دوازده ماه میالدي، بر 
محور يك شعار منتخب استوار مي گرداند، ما نیز منبعد در تقويم دريايي مان از "سال 1389 " به عنوان "سال دريانوردان جمهوري اسالمي 
ايران" ياد خواهیم کرد. پرسنل شايسته اي که که علیرغم صعوبت کار در دريا، طي سه دهه گذشته در صف مقدم صیانت از میهن، آماج 

حمالت نظامي، رواني  و اقتصادي دشمنان بوده اند.
آنچه که در اين بین حائز اهمیت است تنها انتخاب شعار و عنوان براي اين سال نمي باشد، بلکه اصالح رفتاري است که به تبعیت از شعار 
فوق طي سال آينده، از متولیان امور اجرايي، قانونگذاري و قضايي کشور به منظور کاهش  مصاعب  و افزايش جذابیت هاي حرفه دريانوردي، 

مورد انتظار است.
اين بازنگري رفتاري را مي توان در سه بخش جستجو و پیگیري نمود؛

اول؛ در حوزه صنعت دريانوردي، با ارايه تسهیالت الزم جهت سرمايه گذاري و جلب حمايت هاي قانوني به منظور کاهش هزينه هاي 
 مالي ، افزايش درآمدزايي و تامین فضاي اطمینان بخش کسب و کار، که در نهايت موجبات رونق ، توسعه صنعت و اشتغال پايدار را فراهم 

خواهد آورد.
دوم؛ توجه ويژه به منابع انساني دريانورد به عنوان نیروي کار و موتور محرکه صنعت دريانوردي، که ضمن دلگرمي، ارتقاء و کارآمدي بیشتر، 

باعث پیشگیري از ريزش اين منابع مي شود  و خالء قابل پیش بیني ناشي از کمبود پرسنل دريايي طي دهه آينده را، جبران مي کند.
سوم؛ ترويج فرهنگ دريايي در جوامع شهري و ايجاد گرايش به زندگي در سواحل، جزاير و همسايگي با دريا.

بديهي است دستیابي به اين مطلوب، تنها در گرو تعامل و مشارکت انجمن هاي مردم نهاد و کارگزاران دولتي در راستاي تغییر ذائقه عموم 
مردم قرار دارد، چرا که اين پروسه طوالني زماني مي تواند موثر واقع شود که در بر گیرنده تمامي گروه هاي سني، خصوصاً نوجوانان و جوانان 

کشور باشد. 
پرواضح است، همانگونه که پیش از اين نیز شاهد بوده ايم، ايجاد درک درست از دريا در نزد مسئولین، از وظايف مرجع حاکمیتي است و 

سازوکار اين مهم نیز در هم انديشي صنفي، مي بايست توسط ارگان هاي دريايي تامین شود.
فراموش نکنیم که میهن اسالمي مان از توانمندي هاي شاياني در بخش هاي دريايي برخوردار است و اندک توجهي به اين توانمندي ها در 
پیوند با جمعیت جوان کشور که جوياي نام و مشتاق کار است منجر به بروز و ظهور رشد اقتصادي خواهد شد که موارد مشابه آن را مي توان 

در ابعاد بسیار کوچك تر در ساير نقاط جهان ) ازنظر طول و عرض جغرافیايي( مشاهده کرد.
 سواحل گسترده، جزاير متعدد و بکر، بنادر کوچك و بزرگ، جمعیت انبوه،حضور در چهار راه تجارت جهاني، دسترسي به آب هاي

 بین المللي،همجواري با بازار بزرگ کشورهاي همسايه و بسیاري ديگر از پتانسیل ها ، داليلي بر اين ادعاي اند، که اگر به دريا توجه اي ويژه 
شود و سهم واقعي آن در برنامه هاي اقتصادي – اجتماعي احصاء گردد، کشورمان جايگاه تاريخي خود را در مناسبات جهاني باز خواهد يافت. 

شايد به بیراهه نرويم اگر بگويیم براي دستیابي به اين هدف، خانه اول بهبود معاش دريانوردان می باشد.
»سردبیر«
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دبیر کل سازمان بین المللي دريانوردي موسوم 
به "آيمو" در تازه ترين اظهاراتش به مناسبت 
روز جهاني دريانوردي ، ضمن تاکید بر اين 
نکته که تجارت جهاني بدون حضور دريانوردان 
و حمل ونقل با کشتي معني نمي يابد، اقتصاد 
امروز جهان را وابسته به خدمات و زحمات 
شاغالن در دريا دانست و با ياد آوري سختي 
کار دريانوردان و شرايط دشوار زندگي در دريا 
، نتیجه گیري مي کند : همه ما بايد قدردان 
فداکاري هاي دريانوردان باشیم و براي بازگشت 

سالم آنها به خانه دعا کنیم.    
سال  پیام،  اين  در  پلوس  میترو  افتیمیوس 
2010 میالدي را "سال دريانورد" اسم گذاشت 
و آن را يك فرصت عالي براي درک فشارها و 
زندگي پرمخاطره دريانوردان و قوت قلبي براي 

آنها برشمرد.
 دبیر کل يوناني آيمو همچنین با تشريح سه 
هدف عمده در سال دريانوردان، از دستگاه هاي 
مسئول و مربوط با کشتي راني و دريانوردي 
از زندگي  با مراقبت و محافظت  تا  خواست 
دريانوردان، دنیاي بهتري را براي آنها فراهم 

کنند.

■ كشتي، خانه و محل كار آنهاست
میترو پلوس در ابتداي اين پیام آورده است 
: "در اقتصاد جهاني امروز، صدها میلیون نفر 
از مردم سراسر دنیا براي تهیه مواد سوختي، 
غذايي و ساير فرآورده ها، محموله هاي خود را 
با کشتي حمل مي کنند و به نوعي همه ما 
به حمل ونقل با کشتي و صنعت کشتیراني 

نیازمنديم.
اقتصاد جهاني  اين رو مي توان گفت که  از 
کاماًل به حضور دريانوردان وابسته است و 
اين دريانوردان هستند که ناوگان جهاني را 
اداره مي کنند و موتور تجارت، بدون حضور 

آنان دچار اختالل مي شود ."
وي دريانوردي را کار سخت و طاقت فرسايي 
خواند که ريسك ها و فشارهاي منحصر به خود 
و  "دريانوردان هفته ها  اضافه کرد:  و   دارد  را 
سفر  کشتي  با  روزي  شبانه  به صورت  ماه ها 
مي کنند. کشتي خانه و محل کار آنهاست و 
همیشه به امکان وجود خطرات طبیعي و خطر 
توقیف هاي  دريايي،  دزدان  حمله  نفرت انگیز 
غیرقابل توجیه و رهاکردنشان در بنادر خارجي 

واقف هستند."

■ دریانوردان و خانواده ایشان را 
ارج بنهيم

:"در اين  دبیر کل آيمو در ادامه تاکید کرد 

سال که به نام سال دريانورد مي باشد، بر آن 
شديم تا توجه ديگران را به شرايط زندگي 
کاري منحصر به فرد دريانوردان جلب کنیم 
تا خدمات حیاتي آنها را به صورت محسوس و 

مفید نشان دهیم.
دريانورد«  »سال  شعار  انتخاب  از  ما  قصد 
فرصت  يك  عنوان  به  آن  از  که  بود  اين 
زحمتکشان  به  تا  کنیم  استفاده  عالي 
صنعت »پرمخاطره« دريانوردي قوت قلب 
دهیم و فرصتي فراهم نمايیم تا مردمي که 
دريانوردان  تالش  به  مستقیماً  زندگیشان 
وابسته است، فشارهاي وارده به آنها را درک 
کنند، همچنین بر خود فرض مي دانیم که 
بنهیم و  ارج  را  دريانوردان و خانواده  ايشان 

نگران زندگي پرمخاطره آنها باشیم."

■ ایجاد دنياي بهتر براي 
دریانوردان

پیام  اين  از  ديگري  بخش  در  میتروپلوس 
آورده است :"در اوايل اين سال سه هدف را 
موردشناسايي قرار داده ايم که با کمال مسرت 

آن را موردتقدير قرار مي دهیم:
1 -افزايش آگاهي عموم مردم درباره خدمات 
در  اين خدمات  بیان  و  دريانوردان  ضروري 

سطح جامعه؛
2 - دادن اين پیام آشکار به دريانوردان که 
ما خدمات آنها را به رسمیت شناخته و آنان 
آنها  مراقب  و  مي دهیم  قرار  موردتقدير  را 
هستیم. همچنین نهايت سعي خود را براي 
مراقبت و محافظت از آنها در کلیه شرايط 
تعهد  و  مي آوريم  عمل  به  دريايي  زندگي 
را تضمین  آنها  دريايي  زندگي  تا  مي کنیم 

نمايیم؛ 
3 - سعي قانوني و عملي جهت ايجاد دنیاي 
بهتر براي دريانوردان، تا آنها بتوانند خدمات 

مطلوب خود را ارائه دهند.”

■ دریانوردي را به نسل هاي 
جوانتر بياموزیم 

 وي در ادامه افزود : "همچنین قصد دارم 
استفاده  دريانوردي  جهاني  روز  فرصت  از 
مختلف  بخش هاي  به  را  خود  پیام  و  کنم 
جامعه بخصوص به دست اندرکاران صنعت 

کشتیراني اين گونه برسانم :
با  استانداردهاي  کشتیراني:  صنعت  اعضاي 

کیفیت عالي را مورد حمايت قرار دهند.
مربوطه  امور  اصالح  در   : مداران  سیاست 
را که  بین المللي  تمام معیارهاي  بکوشند و 
موجبات ايمني و امنیت شرايط زندگي و کار 

دريانوردان را فراهم مي کند، به کار گیرند.
قانون گذاران و مجريان قانون : به طور برجسته 
با  و  متوازن ساخته  را  دريانوردي  امور  تمام 

دريانوردان محترمانه و منصفانه رفتار نمايند.
معلمان : امور دريانوردي را به نسل هاي جوانتر 

بیاموزند.
مسئولین بنادر و مهاجرت: در بنادر به گونه اي 
که شايسته دريانوردان است با آنها با احترام 

رفتار نمايند.
علي الخصوص  عمومي،  افکار  بر  تأثیرگذاران 
خبرنگاران، تلويزيون ها و روزنامه ها: سعي کنند تا 
وقتي را به ارايه گزارش درباره تصادف مربوط به 
يك کشتي اختصاص دهند و مبحث تصادف را 
به شکل مطلوب بیان نمايند. در پايان مي خواهم 
اين پیام را به 1/5 میلیون دريانورد دنیا برسانم 
:"که کل جامعه از شما و خدمات ضروري شما 
تقدير به عمل مي آورد؛ نسبت به تمام شرايط 
کاري شما آگاه هستند؛ دلسوز فداکاري هاي شما 
هستند و سعي مي کنند تا امنیت و ايمني شما را 
تضمین نمايند. همیشه دعاي خیر آنها اين است 
که شما در درياهاي غیرطوفاني در برابر نسیم 

لطیف باد کار کنید و سالم به خانه برگرديد".
 جامعه دريايي از صمیم قلب براي شما آرزوي 

سالمت مي کند.

پيامي به 1/5 ميليون نفر دريانورد

قدردان فداكاري هايتان هستيم
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سال 89،  سال توجه ويژه به شاغالن در دريا يا سال دريانوردان است. بديهي است كه امسال دريانوردان 
در هفته اول مهر براي شنيدن خبرهاي خوش و تازه ترين تصميمات براي رفع مشكالت و مصائب شغل 

دريانوردي، بي تابي بيش تري از خود نشان بدهند. 
پيش از اين سازمان جهاني دريانوردي، در پيامي به يك و نيم ميليون نفر دريانورد در سراسر دنيا، شرايط 
سخت زندگي در دريا را يادآور شد و از همه خواست تا شغل پرمخاطره دريانوردي را درك كنند و با ارج 

نهادن به خانواده ايشان، قدردان زحمات و فداكاري هاي آنها باشند. 
در همين راستا، مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي در تازه ترين اظهارات اش درباره مسائل و مشكالت حرفه 
دريانوردي و فعاالن در دريا، از لزوم توجه به مزيت هاي نسبي دريانوردي خبر داد و به تشريح پيشنهادهاي 

پنج گانه اين سازمان در كارگروه حمل ونقل كميسيون عمران مجلس شورای اسالمی پرداخت. 
به گفته سيدعطاءاله صدر، »معافيت هاي مالياتي براي مشاغل دريانوردي و فعاالن دريايي«، »راه اندازي 
اصل  »پذيرش  و  دريايي«  سربازي  طرح  »اجراي  دريانوردي«،  رشته هاي  در  تحصيلي  بورسيه  مجدد 

صعوبت كار دريايي« پيشنهادهايي بود كه در اين كارگروه مطرح شد و مورد تاييد قرار گرفت.
دريايي  حمل ونقل  اصلي  عامل  به  كافی  توجه  عدم  از  دريا،  و  بندر  ماهنامه  با  نشست  در  صدر  مهندس 

)دريانوردان( در اظهارات مديران انتقاد كرد.
بنابر تأكيد مهندس سيدعطاءاله صدر، دريانورد بايد به هنگام خدمت در كشتي خيال اش از همه بابت راحت 
باشد و در شرايط كاماًل آرام بر كارش تمركز داشته باشد. وي همچنين با توجه به اهميت و نقش حمل ونقل 
دريايي در اقتصاد كشور از يك طرف و ناشناخته بودن اين صنعت در ميان آحاد مردم از سوي ديگر، تغيير 
روز دريانوردي به هفته ملي دريانوردي را الزم دانست و آن را فرصت مناسبي براي معرفي بخش هاي 

مختلف فعال در دريا عنوان كرد. 
صدر اين را هم افزود كه همه روزهاي سال روز دريانوردي است؛ چرا كه به لحاظ اهميت اين صنعت در زندگي مردم، 

ارزش چنين رويكردي را هم دارد. 

دريانورد بايد كاماًل تحت حمايت هاي مادي و معنوي باشد

معاون وزير راه ضمن تأكيد بر صعوبت كار دريايي، تشريح كرد:

توجه ويژه به دريانوردان و مشاغل دريايي
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معاون وزیر راه در اشاره به صعوبت كار دریایی:

كار در دریا فعاليت در بازار بين المللی است، با هيچ كار دیگری مقایسه نشود

به عامل اصلي ميان مبدأ و مقصد 
نپرداخته ایم

معمول شده که همیشه از مبدأ و يا از مقصد 
صحبت مي کنیم؛ در حالي که فرايند حمل 
و نقل دريايي به عوامل اصلي ديگري وابسته 
است که خیلي به آن ها توجه نشده و به مسايل 

آن نپرداخته ايم. 
که  دريانوردي  و  بنادر  سازمان  مديرعامل 
اهداف  و  دريانوردان«  »سال  شعار  پیرامون 
سخن  دريا  و  بندر  خبرنگار  با  آن   جانبي 
و  بودن  پرمخاطره  بر  تأکید  با  گفت،  مي 
صعوبت شغل دريانوردي اضافه کرد: »هر ساله 
تحت عنوان روز يا هفته دريانوردي با برپايي 
جشن و مراسم ويژه ای  از دريانوردان نمونه در 
زمینه هاي مختلف تقدير مي شود، اما موضوع 
به اينجا ختم نمي شود. آنچه براي فعاالن اين 
حرفه در همه شیوه هاي حمل و نقل دريايي 
مهم است، پرداختن به مسائل و مشکالت آنها 
و فراهم آوردن تسهیالت مناسب با سختي ها 

و مشکالت اين نوع مشاغل است.« 
مهندس سیدعطاءاله صدر همچنین توضیح 
بارگیري  و  تخلیه  میزان  چه  »اينکه  داد: 
داريم؟ سهم بازار از حمل ونقل چه قدر است؟ 
و چه میزان کشتیراني داشته ايم؟ همه اين 
موارد وابسته به فعالیت عوامل اصلي يعنی  
که  طور  آن  متأسفانه  که  است  دريانوردان 
بايد به آن ها توجه نشده است. در حالي که 
يك شناور در حرکت از بندر مبدأ تا رسیدن 
به بندر مقصد، با مخاطرات و مسايلي دست 
و  مديران  اظهارات  در  که  است  گريبان   به 
شنیده  کمتر  مسئول  افراد  هاي   صحبت 
مي شود. ما همیشه يا از مبدأ و يا از مقصد 
صحبت مي کنیم. البته اين امر تنها به مديران 
شرکت هاي  حتي  نمي شود،  مربوط  دولتی 
فعال در حمل و نقل دريايي هم به اين موضوع 

توجه نمي کنند.«

دریانورد باید تأمين و خيال اش 
راحت باشد

معاون وزير راه و ترابري در ادامه با بیان اين 
که توسعه حمل ونقل دريايي الزمه اش توسعه 
کادر متخصص در اين حوزه کاري است، از 
نیروي انساني به عنوان ثروت انساني تعبیر کرد 
که بايد با توجه به قدمت کار دريايي در ايران، 
زمینه رشد و توسعه اين ثروت و ازدياد آن را 

فراهم کنیم.
اين مقام ارشد در سازمان بنادر و دريانوردي، 
يك  عنوان  به  دريانوردي  که  اين  اعالم  با 
حرفة مؤثر در توسعه اقتصادي دنیا قلمداد 
مي شود، خاطرنشان کرد: »حدود 90 درصد 
از حمل ونقل بین المللي و تجارت جهاني، به 

نحوي وابستگي مستقیم به حمل ونقل دريايي 
دارد. مسئولیت اين میزان حمل ونقل به طور 
مستقیم به دريانوردان بر مي گردد و به تربیت 
قابل  بخش  که  حرفه اي  و  متخصص  نیروي 
مي گذراند،   دريا  در  را  زندگي اش  از  توجهي 
بستگی دارد. بنابراين بايد خیال اش از جنبه هاي 
پوشش  تحت  کامالً  و  باشد  راحت  مختلف 

حمايت هاي روحي، رواني و مادي قرار بگیرد.

كار سخت دریایي و قوانين 
حمایتي

سیدعطاءاله صدر در بخش ديگري از سخنان 
خود با اشاره مجدد به شرايط سخت کار در 
دريا و دست و پنجه نرم کردن دريانوردان با 
امواج، طوفان ها و حوادث احتمالي تردد در 

دريا، افزود: 
يك  که  باشد  گونه اي  به  بايد  دريايي  کار 
دريانورد بتواند انرژي الزم را در مدت زمان 
حضورش در روي آب و خدمت در کشتي 
کسب کند و وظايف و مسئولیت هايش را در 

شرايطي آرام انجام بدهد.«
صدر در ادامه با اشاره به قوانین حمايتي و 
پوشش بیمه ای در اين خصوص، تصريح کرد: 
کار  و  دارد  را  شرايط خودش  »کار خشکي 
دريايي داراي شرايطي ديگر است و کامالً با 
هم فرق دارند. به نظر مي رسد که در اين زمینه 

بايد مروري انجام بدهیم.«
و  بین المللي  قوانین  »البته  داشت:  اظهار  وي 
کنوانسیونی  در اين زمینه وجود دارد و از کار 
با  مي کند.  حمايت  دريانوردان  مسئولیت  و 
وجود اين، به يك توجه خاص نیاز است، چون 
در داخل کشور بعضاً اين حرفه را با باقي کارها 
مقايسه مي کنند، که اين گونه نبايد باشد. چرا که 
حمل ونقل دريايي، فعالیت در حوزه بین المللي 
است. بازار کاري که براي اين حرفه وجود دارد، 
بازار کار بین المللي است و زمینه کار يك دريانورد 

در بسیاري از کشورها موجود است.«

ایجاد مزیت نسبي دریانوردي
مديرعامل سازمان بنادر در ادامه سخنان اش 
با طرح اين سوال که »چرا برخي از کشورها 
بیش ترين سهم نیروي انساني دريانورد را در 
دنیا به خودشان اختصاص داده اند؟«، آن را 
نکته اي قابل تأمل و بررسي دانست و در ادامه 
توضیح داد: »شايد يکي از داليل اش سابقه 
دريانوردي اين کشورها باشد. يا اين که ناشي 
از جو عمومي حاکم بر آن کشورهاست و به 
اصطالح ناشي از ساختار دريايي آن ها باشد. 
همه  ولي  هستند،  مؤثر  اگرچه  عوامل  اين 
داليل محسوب نمي شوند. قطعاً عوامل ديگري 
هستند که براي فعالیت هاي دريايي در مقايسه 
با ساير کارها مزيت نسبي ايجاد مي کنند و 
مزيت هاي نسبي است که نیروي کار را جذب 

می کند.«
را  نسبي  از مزيت هاي  يکي  راه  وزير  معاون 
جاذبه کار دريايي قلمداد کرد و گفت: »با توجه 
به طول سواحل و جمعیت ساکن در سواحل 
کشور، اين قابلیت وجود دارد که بخش قابل 
توجهي از بازار کار دريايي در سطح بین المللي 
فرصت  اين  دهیم.  اختصاص  به خودمان  را 
خوبي است براي اشتغال نیروهاي جوان که 
جذب  ديگر  کشورهاي  و  ايران  کار  بازار  به 

شوند.«
انجام  اقدامات  خصوص  در  صدر  مهندس 
شده جهت فراهم آوردن بازار کار دريايي از 
اجراي ممیزي و ارزيابي گواهي نامه ها توسط 
اظهار   و  داد  خبر  بین المللی  کارشناسان 
داشت: »گزارش ارزيابي و ممیزي کارشناسان 
بسیار  گواهي نامه ها  خصوص  در  بین المللي 
مثبت بوده، چنانچه اين مسئله در اتحاديه 
بازار بسیار خوبي  برسد،  به تصويب  اروپايي 
در  دريانوردي  کار  نیروهاي  روي  پیش 
کشورهاي مختلف اروپايي، براي اتباع ايراني 
فراهم مي شود که توسط سازمان بنادر انجام 

گرفته است. 
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امتيازات ویژه براي دریانوردان
در  دريانوردي  و  بنادر  سازمان  مديرعامل 
تبیین  در  سخنان اش  از  ديگري  بخش 
دريانوردي،  نسبي  مزيت هاي  وجوه  ساير 
سازمان  توسط  شده  ارايه  پیشنهادهاي  به 
بنادر در کارگروه حمل و نقل برنامه 5 ساله 
اسالمي  شوراي  مجلس  عمران  کمیسیون 
ايجاد  پیشنهادها  اين  جمله  از  کرد،  اشاره 
مالیاتی  معافیت  دريانوردی،  نسبی  مزيت 
طرح  پیشنهاد  و  دريانوردی  مشاغل  برای 
سربازی دريايی است، که بر مبنای اين طرح 
جوانان عالقه مند به حرفه هاي دريانوردي و 
دارای روحیه ماجراجويی را مي توان جذب 
خدمت  هم  بتوانند  آن  اساس  بر  تا  کرد 
سربازي  شان را به اتمام برسانند و هم اينکه 

جذب بازار کار دريانوردي شوند. 
اخذ  منظور  به  بايد  اين خصوص  در  البته 
از  الزم  کار  گردش  مربوطه،  مجوزهای 

طريق مراجع زيربط صورت پذيرد. 

معافيت مالياتي براي فعاالن 
دریایي و شناورها

به گفته مديرعامل سازمان بنادر، پیشنهاد 
اين  فعاالن  براي  مالیاتي  معافیت  ديگر، 
گفت:  باره  اين  در  صدر  است.  بوده  حوزه 
در  که  آنهايي  پیشنهاد،  اين  اساس  »بر 
کار دريايي هستند و در آبهای بین المللی 
مالیاتي  دارند، می توانند از معافیت  فعالیت 

برخوردار شود.«
صدر اظهار داشت: »فعاالن دريايي در هر 
حوزه اي در حقیقت يك بازار بین المللي را 

به سمت کشور جذب مي کنند. 
وي افزود: البته اين پیشنهادها پس از طی 

مراحل قانونی قابل اجرا خواهند بود. 
با  که  کرد  امیدواري  اظهار  همچنین  وی 
امر،   متولیان  و  نظام  نیت مسئوالن  حسن 
حمل  از  را  بیش تري  بازار  سهم  بتوانیم 
اختصاص  خودمان  به  بین المللي  نقل  و 

دهیم.

تربيت نيروي انساني متخصص از 
طریق بورسيه تحصيلي

بورسیه  وجود  به  اشاره  با  راه  وزير  معاون 
تحصیلي در گذشته و امنیت شغلي برآمده 
يك  را  آن  تحصیل،  ادامه  از  شکل  اين  از 
نوع امتیاز و مزيت نسبي براي عالقه مندان 
خاطرنشان  و  دانست  دريانوردي  رشته  به 
کرد: »خیلي از جوانان آمادگي دارند روش 
بورسیه را بپذيرند و از اين طريق تحصیالت 
خود را ادامه بدهند، چرا که آينده شغلي شان 
تضمین شده خواهد بود. بنابراين چنان چه 

به  -البته  فعال شود  تحصیلي  بورسیه هاي 
مناسب- برنامه ريزي  با  و  نیاز  مورد  تعداد 
در  را  متخصص  نیروهاي  به  نیاز  مي توان 

سراسر کشور پوشش داد.«
مهندس صدر تأکید کرد در شرايط فعلي، 
دانشگاه  هاي دريايي و فني و مهندسي ايران 
از کیفیت مطلوب و استاندارد مورد نظر در 

رشته هاي تخصصي دريايي برخوردارند.

پذیرش اصل صعوبت كار دریایي
امتیاز ديگري که برای دريانوردان می توان در 
نظر گرفت؛ صعوبت کار دريايي و پذيرش اين 
بازنشستگي  سن  بايد  که  است  منطقي  اصل 
افراد فعال در دريا با فعاالن در خشکي متفاوت 
اين  بر  صدر  عطاءاله  سید  گفته  به  باشد. 
اساس دوره خدمت دريايي جهت بازنشستگي 
می تواند دو سوم کسي  باشد که در فعالیت هاي 
غیردريايي کار مي کند. به بیان بهتر، چنان چه 
بازنشستگي را پس از 30 سال خدمت در نظر 
بگیريم، کسي که 20 سال سابقه فعالیت دريايي 
دارد، اجازه بازنشستگي با حقوق 30 روز به او 

داده می شود.« 
صدر همچنین تأکید کرد که سازمان بنادر و 
دريانوردی پیگیر اجرايي شدن و اخذ مجوزهاي 

قانوني براي اعمال اين مزيت ها خواهد بود. 

365 روز، روز دریانوردي
مديرعامل سازمان بنادر در خصوص ارتقاي 
روز دريانوردي به هفته اي تحت همین نام 
دريانوردي  روز  سال  روزهاي  »همه  گفت: 
است. اگر هم چنین شود، ارزش دارد، چرا 
فعالیت های  با سواحل طوالنی و حجم  که 
کشور،  اقتصاد  در  آن  نقش  و  دريايي 
از  واردات  و  صادرات  درصد  بطوری که 93 
طريق مرزهاي آبي صورت مي گیرد، صنعت 
دريانوردي و حمل و نقل دريايي در کشور ما 

ناشناخته است.«
مهندس صدر درباره داليل پیشنهاد هفته 
توجه  جلب  »براي  داد:  توضیح  دريانوردي 
مردم به گستردگي حوزه کار دريايی و لزوم 
طبیعی  زمینه،  اين  در  کافی  اطالع رسانی 
است اختصاص يك روز به آن کم باشد. به 
همین خاطر برنامه هاي مرتبط با فعالیت هاي 
دريايي را در يك هفته توزيع کرديم. همه 
ارگان هاي مرتبط با دريا هر کدام در يك روز 
خاص به معرفي کارها و فعالیت هاي خود به 

مردم مي پردازند.«
اين مقام مسئول در سازمان بنادر، با استفاده 
از بري )خشکي( بودن رويکردها در برنامه ها 
راه هاي  از  يکي  به خشکي،  عموم  توجه  و 
برون رفت از اين شرايط را امتزاج کار دريايي 

با ساير فعالیت هاي حمل و نقل عنوان کرد 
و گفت: »وقتي که در کنار ساير شیوه های 
با  متناسب  بايد  قرار مي گیريم،  حمل ونقل 
اقتصاد کشور  نوع حمل در  اين  نقشي که 

دارد، مسائل را مورد توجه قرار دهیم.«

سهم نيم درصدي ایران از حمل و 
نقل كانتينري جهان

که؛   اين  اعالم  با  ترابري  و  راه  وزير  معاون 
بین المللي  حمل ونقل  بازار  از  ايران  سهم 
بسیار کم است، اظهار داشت: »با توجه به 
و  خاورمیانه  در  ايران  استراتژيك  موقعیت 
نقش مؤثري که مي تواند در ارتباط شرق و 
غرب دنیا داشته باشد، الزم است در بخش 
حمل ونقل دريايي بیش از پیش توسعه پیدا 

کنیم.«
مديرعامل سازمان بنادر با مقايسه حمل و 
نقل کانتینري ايران و سهم آن از کل حمل و 
نقل کانتینري جهان گفت: »در سال 2009 
میالدي حدود 440 میلیون TEU کانتینر 
در سطح دنیا جابه جا شد، در حالي که سهم 
ما از اين میزان جابه جايي، حدود 2 میلیون 
است،  بوده  کانتینر   TEU هزار   200 و 
نقل  و  از کل حمل  ايران  عبارتي سهم  به 
کانتینري جهان نیم درصد برآورد مي شود. 
کل  مقیاس  با  اگر  که  است  حالي  در  اين 
بايد اين  جمعیت کشور هم حساب کنیم، 

سهم حداقل يك درصد باشد.«
مهندس صدر در ادامه گفت: »با توجه به اين 
آمار، چنان چه حمل و نقل دريايي کشورمان 
نسبت  نظر  از  ايران،  با کشورهاي شبیه  را 
مرزهاي آبي به خشکي مقايسه کنیم، بايد 
سهم ايران به مراتب بیشتر باشد، چندان که 
بعضي از اين کشورها حجم قابل توجهي از 

بازار جهاني را به خود اختصاص داده اند.«
وي با تأکید بر اين که افزايش سهم ايران در 
بازار جهاني حمل و نقل دريايي تنها به عهده 
سازمان بنادر نیست، آن را در قالب مجموعه 
بخش هاو  ساير  کنار  در  بین المللی  تجارت 
سازمان هاي مرتبط با کادر دريايي، متوجه 
بانك، گمرک و غیره نیز  بخش هايي چون 

دانست. 
مديرعامل سازمان بنادر در بخش ديگري از 
صحبت هايش با اعالم اين که حمل و نقل 
کانتینري با سرعت بسیار زياد در حال توسعه 
است و به تبع آن در حال حاضر، کشتي هاي 
12 و 14 هزار TEU در دنیا سفارش ساخت 
شده است، از آماده سازي بندر شهیدرجايي 
جهت پهلودهي اين نوع کشتي ها با ظرفیت 
باال خبر داد و گفت: »بايد متناسب با اين 
تحوالت، سهم بازار بین المللي بیشتری را به 

پيشنهاد مدیرعامل سازمان بنادر در تخصيص امتياز ویژه برای دریانوردان:

مشاغل دریایی و فعاالن در دریا از معافيت مالياتی برخوردار شوند
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خودمان اختصاص بدهیم. در اين خصوص، 
بنادر  با توجه به قرار گرفتن  ترانشیپمنت، 
کشور در مسیر حمل و نقل بین المللي بايد 
توسعه پیدا کند. در ترانزيت هم کاالها براي 
رسیدن به کشورهاي آسیاي میانه به راحتي 
مي توانند از مسیر ايران عبور کنند. بنابراين 
مي توانیم سهم کشور را از اين نظر هم در 

بازار بین المللي افزايش بدهیم.«
»خوشبختانه  کرد:  اضافه  همچنین  صدر 
ساختار قانوني سازمان بنادر به گونه اي است 
که اين امکان را قانون گذار به او داده تا بتواند 

زمینه  فعالیت ها را فراهم کند.«
وي موقعیت ايران در درياي خزر در شمال و 
خلیج فارس و درياي عمان در جنوب کشور 
را فرصتی طاليي عنوان کرد و با ذکر مثالي 
در  الذقیه  و  طرطوس  »بنادر  داد:  توضیح 
کشور سوريه در کنار درياي مديترانه، بخشي 
ابريشم هستند که يك سر  از مسیر جاده 
اين جاده در ايران قرار دارد و از طريق بنادر 
شهید رجايی و امام خمیني اين ارتباط به 
راحتي برقرار مي شود. بنابراين کشورهايي که 
در بین اين مسیر قرار مي گیرند، مي توانند از 
اين ارتباط جهت ترانزيت و تأمین کاالهاي 

مورد نیازشان استفاده کنند.

مهندس سيد عطاء اله صدر:
آمریکا در تحریم های دریایی هم با فضاحت عقب نشينی می كند

مغایرت تحریم ها با تجارت آزاد جهان
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي معتقد 
است که در پي اعالم قطع نامه اخیر علیه ايران 
که هفت بند آن مربوط به دريا و دريانوردي 
 )IMO( است، سازمان بین المللي دريانوردي
اين  مقابل  در  قانوني  لحاظ  به  مي توانست 
قطع نامه موضع بگیرد، اما اين سازمان خودش 

را راحت کرد و وارد اين بحث ها  نشد.
سید عطاءاله صدر در ادامه با تأکید بر اين که 
تحريم هاي اعمال شده با تجارت آزاد جهان 
در آب های بین المللي مغايرت دارد، تصريح 
اساس  بر  هر کشوري  تجاري  »ناوگان  کرد: 
شرايط حاکمیتي و استقالل خود مي تواند هر 
کااليي را از هر نقطه اي به نقطه ي ديگر دنیا 
ببرد. چنان چه غیر اين باشد، به معني محدود 
کردن حق آزاد تجارت جهاني است و با قوانین 

و مقررات بین المللی مغايرت مسلم دارد.« 

شکست در جنگ نظامي 
آغاز جنگ اقتصادي

معاون وزير راه و ترابري قطع نامه اخیر را يك 
داد: »شرايط  توضیح  و  برشمرد  رواني  بازي 
امروز مبادالت تجاري جهان به گونه اي است 
که نمي توان يك کشور را کامالً محدود کرد. 
چرا که شرکت ها و فعاالن حمل و نقل دريايي 
در دنیا هرگز از حق و حقوق شان نمي گذرند 

که منافع استکبار جهانی را تأمین کنند.«

به گفته اين مقام ارشد در سازمان بنادر، آمريکا 
و هم پیمانانش، در جنگ نظامي و دخالت 
مستقیم نتوانستند به اهداف شان برسند و از 

منطقه با فضاحت عقب نشیني مي کنند.  
وي در ادامه گفت: »در پي شکست نظامي، 
آمريکا به جنگ اقتصادي روي آورده و در نظر 
دارد با محدود کردن عرصه، به اصطالح از نظر 

اقتصادي ايران را به زانو درآورد.«
صدر تأکید کرد: »آمريکا در جنگ اقتصادي 
هم  ما  که  چرا  نمي رسد،  اهدافش  به  هم 
پیمانان ديگري، حتي در اروپا داريم. خیلي 
از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، با بي اعتنايي 
به اين قطع نامه، حاضر نیستند که منافع و 
بازارشان را از دست بدهند. بنابراين جنگ 

اقتصادي هم به نفع ايران تمام مي شود.«
مهندس صدر با بیان اين که با وجود  تحريم   
البته کار قدری سخت تر شده است، خاطرنشان 
کرد: »بايد هوشیار باشیم و در برابر راه هاي 
مختلفي که به نوعي به روي ما بسته مي شود، 

راهکارهاي جديد پیدا کنیم.«
فعال  و  و جوش  پرجنب  ملتي  را  ايران  وي 
برشمرد که نمي شود با يك قطع نامه و تحريم 
جلويش را گرفت. به گفته مهندس صدر، جريان 
خروشان آب در حال حرکت، انرژي جنبشي 
دارد و هر کجا که در برابرش سد ايجاد شود، 
راهش را پیدا مي کند و سیل خروشان، هم سد 

و هم پايین دست سد را با خود مي برد. 

تحریم بيش تر یك ژست 
سياسي است

با  دريانوردي  و  بنادر  سازمان  مديرعامل 
مبادالت  تحريم ها،  رغم  به  که  اين  بیان 
رشد  از  يافته،  افزايش  کشور  اقتصادي 
بنادر طي  بارگیري  و  تخلیه  درصدي   15
6 ماه گذشته خبر داد و گفت: »چه طور 
مي توانند ما را محدود کنند، در حالي که 
ترانشیپمنت و بازار جهاني ما رو به توسعه 
بیشتر  اقدام ها  گونه  اين  بنابراين،  است. 
يك ژست سیاسي است. اصاًل آمريکا طرف 
تجاري ايران نیست که بخواهد ما را تحريم 
ايران  با  کشور  اين  تجاري  مبادالت  کند. 

بسیار ناچیز است.«

چشم انداز روشني براي كشور داریم
معاون وزير راه در پايان گفت وگو با خبرنگار 
بندر و دريا توصیه کرد که بايد عزم مان را جزم 
کنیم و با همت عالي و کار دو چندان، موانع 

پیشرفت را از سر راه برداريم.
انداز  با بیان اين که، چشم  مهندس صدر 
تأکید  شده،  ترسیم  کشور  براي  روشني 
و در  برسیم  اين چشم انداز  به  »بايد  کرد: 
بايستیم.  محکم  موانع،  و  شیطنت ها  برابر 
کار  و  تالش  بدون  کشوري  هیچ  که  چرا 
نکرده  پیشرفت  مقاومت  بدون  و  زياد 

است.«
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 روز جهاني دريانوردي سمبل يکپارچه گي صنعت و زنجیره دريانوردي است. صنعتي که در دو دهه گذشته دچار تحوالت و 
چالش هاي اساسي در حلقه ها و شاخه هاي مختلف خود از قبیل پیشرفت  تکنولوژي در ساخت و عملیات، قوانین کار، الزامات 
بین المللي و ملي، سختي کار، مسايل زيست محیطي، مهارت در عملیات، ايمني، آموزش، امنیت دريايي و در رأس تمامي آن ها 
کمبود نیروي دريانورد در جهان گرديد و اين تحوالت و چالش ها متأسفانه تا حد زيادي اين يکپارچه گي را دچار اختالل و ضعف 

نمود.
براي مثال، توسعه حمل ونقل دريايي به ويژه گسترش ناوگان حمل گاز طبیعي، نگراني فراواني را در راستاي تأمین نیروي انساني 
ماهر براي تردد و عملیات ايمن آن ها به وجود آورد. سرعت سفارش و ساخت کشتي هاي حمل گاز طبیعي )LNG( و استحصال 
فراوان اين گاز بسیار فراتر از سرعت تربیت نیروي انساني ماهر براي فائق آمدن به اين نیاز بود. اين تهديدي واقعي است که از 
عدم يکپارچه گي صنعت دريانوردي نشأت گرفته. طبق آمارهاي منتشر شده از طرف BIMCO و ISF ، کمبود نیروي ماهر و با ارزش، 
دامن کلیه ناوگان دريايي جهان را گرفته به نحوي که پیرو اين بحران عظیم، سازمان جهاني دريانوردي )IMO( سال 2010 را سال تشويق 
براي رفتن به دريا )GO TO SEA CAMING( نامگذاري نموده است. آقاي میتروپولوس در پايگاه اطالع رساني IMO اين گونه 
مي گويد: »من از ديرباز، مدافع اين انديشه بوده ام که صنعت کشتیراني بايد ارتقاء يابد و از وجهه ي دريانوردي، کاري  فراتر از حمايت و تشويق 
صنعت کشتیراني انجام گیرد.« تحوالت و چالش هاي موجود، سازمان هاي دريايي دولتي، صنايع مرتبط، تشکل هاي غیردولتي، دانشگاه ها، 
شرکت هاي کشتیراني و ديگر حلقه هاي زنجیره دريانوردي را مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر خود قرار داده و خواهد داد. موج مبارک 
اين تحوالت که غالباً عزم در پیشبرد و پیشرفت صنعت دريايي جهاني دارد اگر با واکنش منطقي، همسو و متفکرانه ي حلقه هاي زنجیره و 
نهادهاي درگیر همراه نباشد، مي تواند پديده نامیموني را به همراه داشته باشد و در پي شکست يك حلقه، شکست زنجیر را به دنبال داشته 

باشد. لذا در اينجا همراهي، همفکري و درک واقعي آينده، التزام موفقیت فرداي دريانوردي ايران و جهان است. 
چه بخواهیم و چه نخواهیم ما سوار بر کشتي توسعه و متأثر از تحوالت آنیم. پس بجاست تا در اين روز فرخنده که دنیاي صنعت دريانوردي را به 
تحرکي همه جانبه واداشته است، ما را از پیش هوشیارتر و نزديك تر نمايد و با برنامه ريزي هاي صحیح و با اهتمامي ملي همگي را بر سر میزهاي 

تفکر بنشاند تا بتوانیم از اين تحوالت به جاي نگراني از عواقب آن، دروازه هاي روشن آينده دريانوردي کشور را طراحي و به تصوير بکشانیم.
در پايان وظیفه خود مي دانم به پاس تالش و از خودگذشتگي هاي همه دريانوردان باالخص دريانوردان، دريا دل عزيز جمهوري اسالمي ايران 
و خانواده محترم آنان که نقش بسزائي در ترغیب، تشويق و همدلي با آنان دارند، روز جهاني دريانوردي را تبريك و تهنیت عرض نموده، 

سالمتي، خوشبختي و موفقیت براي يکايك آنان را از خداوند منان مسئلت نمايم. 

محمد سوري
مديرعامل شركت 
ملي نفتكش ايران

سمبل يكپارچگی زنجيره دريانوردی

 به جرأت مي توان گفت که دريانوردي و کشتیراني يکي از مؤثر ترين صنايع در ماهیگیري، تجارت، حمل ونقل و تأمین امنیت کشورها 
با ابعاد بین المللي است. در عین حال اين حرفه يکي از پرمخاطره ترين آن ها نیز محسوب مي گردد. حرفه صیادي نیز با توجه به شرايط 
خاص شناورهاي ماهیگیري، از جايگاه ويژه اي برخوردار است. از آنجايي که از قديم االيام دريانوردان با حضور در درياها عموماً همه 
مرزها را در مي نورديدند؛ لذا به منظور ساماندهي و تکمیل قوانین و مقررات دريانوردي و نیز ارتقاء ايمني شناورها و حرفه هاي دريايي، 
سازمان جهاني دريانوردي )IMO( تأسیس گرديد. اين سازمان تاکنون نقش قابل توجه اي در اين زمینه ايفا نموده است و معموالً 
اواخر ماه سپتامبر، برابر با اوايل مهر ماه، در همه کشورها از جمله کشور عزيزمان ايران، روز جهاني دريانوردي گرامي داشته مي شود. 
سازمان شیالت ايران نیز به عنوان عضوي از خانواده بزرگ دريايیان کشور، اين روز را به کلیه دريانوردان در همه بخش هاي دريايي، به 
خصوص صیادان دريادل تبريك مي گويد، و امید داريم با همکاري و همدلي اين عزيزان در راه توسعه و اعتالي کشورمان گام برداريم.  
در همین ارتباط فرصت را مغتنم شمرده و در زمینه صید و صیادي يادآوري مي نمايم که ناوگان ماهیگیري کشور با داشتن حدود 12000 فروند 
شناور صیادي در رده هاي مختلف و نیز بیش از 72 بندر ماهیگیري و ده ها مکان پهلوگیري قايق هاي صیادي کوچك، نقش بسزايي در تأمین 
پروتئین کشور دارد. اين ناوگان به همت برنامه ريزان شیالت و ساير نهادهاي مرتبط و تالش صیادان دريادل، عالوه بر آب هاي سرزمیني، در نقاط 
دوردست و در آب هاي اقیانوس هند با مشکالت دست و پنجه نرم کرده و اقدام به صید مي کند، به طوري که در سال 2008 میالدي مقام دوم 

صید در منطقه اقیانوس هند، )مطابق گزارش کمیسیون تن ماهیان اقیانوس هند( به نام ايران ثبت شده است.
نکته قابل ذکر ديگر اين که، حفظ کیفیت و نیز افزايش صید دريايي به خصوص از آب هاي دور و نیز تسهیل فعالیت هاي ماهیگیري از اهداف 
بلند سازمان شیالت مي باشد که اين امر مستلزم توسعه و بهسازي ناوگان و ايجاد بنادر ماهیگیري و به مراتب اولي، حفظ و بازسازي ذخاير 
و جلوگیري از آلودگي دريا مي باشد. امروزه کاهش آالينده ها در آب ها، به ويژه آب هاي سرزمیني از اهمیت فوق العاده اي برخوردار است. 
سرازير شدن پساب هاي کشاورزي و شهري، مواد نفتي و شیمیايي، تخريب زيستگاه ها و انتقال گونه هاي مهاجم آبزي از طريق آب توازن 
مخازن کشتي ها از معضالت موجود در زمینه محیط زيست دريايي و ماهیگیري محسوب مي  شوند که بايد با همکاري کلیه دستگاه ها، مالکان 
شناورها و دريانوردان برطرف گردد. در پايان، مجدداً اين روز را به همه کارکنان دريايي کشور تبريك عرض نموده، عزت و توفیق همه ي اين 

عزيزان را از خداوند متعال خواستارم. 

سيد امين اله 
تقوي

سرپرست سازمان 
شيالت ايران

موثرترين صنعت با ابعاد فرا ملی
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امروزه نقش و تأثیر صنعت حمل ونقل و کشتیراني در اقتصاد کشورها از اهمیت بسزايي برخوردار مي باشد، چرا که بیش از 90 درصد حجم 
تجارت جهاني از طريق دريا جابه جا مي شود و به همین دلیل نقش دريا در زنجیره تأمین کاال، نقشي محوري و انکارناپذير مي باشد، لذا 

ملل کشورهاي جهان تالش مي کنند از قابلیت هاي دريايي خود بیشترين استفاده را ببرند. 
خوشبختانه در سال هاي اخیر نگرش هاي موجود در جامعه ايران نیز نسبت به مقوله دريا تغییر کرده است به گونه اي که تمامي 
صاحب نظران و تصمیم گیران کشور به استفاده بهینه از مزيت هاي دريايي تأکید مي نمايند و در راستاي بهره برداري از ويژگي هاي منحصر 
به فرد دريايي ايران، اقدامات متنوعي در سطوح مختلف در حال انجام است که از آن جمله مي توان به ايجاد و تقويت شوراي عالي توسعه 
صنايع دريايي، ايجاد صندوق توسعه و حمايت از صنايع دريايي، ايجاد و تقويت دبیرخانه هماهنگي ارگان هاي دريايي کشور، تشکیل 

فراکسیون دريايي در مجلس شوراي اسالمي و تعامل مثبت با قوه قضائیه براي تشکیل دادگاه هاي اختصاصي دريايي، اشاره کرد. 
البته در تدوين برنامه پنجم توسعه علي رغم تالش هاي انجام گرفته در جلسات کارشناسي در زيربخش حمل ونقل دريايي، جهت محقق نمودن نقش 
واقعي فعالیت هاي دريايي در برنامه هاي توسعه اي و در نظر گرفتن نیازها و شرايط تمامي ذي نفعان دريايي و بندري کشور، به نظر مي رسد، آن گونه 
که انتظار مي رفت به مسائل دريايي توجه نشده است، به طوري که در برنامه پنجم توسعه، هیچ گونه بند محوري و جامع که بر اساس چشم انداز 

مشکالت اولويت دار و داراي اثر اهرمي بخش دريايي را مشخص کرده و احکامي براي رفع آنها صادر کند، مالحظه نمي گردد. 
حال آنکه با نگاه به سند چشم انداز بیست ساله نظام و با توجه به ساير اسناد و قوانین باالدستي، الزم است مواد مربوط به بخش حمل و نقل دريايي، در 
چهارچوب کلي برنامه و در کنار ساير بخش ها به گونه اي قرار گیرد که برآيند کلي برنامه، شتاب توسعه مورد نیاز کشور در اين بخش را براي رسیدن به 
افق 1404 تأمین نمايد. علي ايحال صنعت دريايي يك صنعت فرابخشي محسوب مي گردد و طیف وسیعي از فعالیت ها و صنايع را شامل مي گردد. بنابر 
اين جهت افزايش بهره وري و استفاده از امکانات و پتانسیل هاي موجود کشور و نگهداري مؤثر سرمايه گذاري هاي انجام شده و استفاده از مزيت هاي 
ترانزيتي و حمل و نقل دريايي و ارتقاي خدمات دهي در زمینه هاي مختلف، الزم است از تمام ظرفیت هاي بخش خصوصي و غیردولتي نیز استفاده 

گردد و با بهره گیري از توانمندي هاي مالي و فکري، بخش هاي مختلف صنعت دريايي کشور را به رشد و تعالي هدايت نمود.
در اين راستا اهمیت و نقش سرمايه هاي انساني به عنوان يکي از عوامل دخیل در استفاده بهینه از اين موهبت الهي )دريا( به ويژه در بخش کشتیراني، 

بیش تر از ساير عوامل جلوه مي کند.
بررسي ها نشان مي دهد، حجم تجارت جهاني و سفارش هاي ساخت کشتي، پس از يك دوره کوتاه دو ساله رکود، رو به افزايش است و از طرفي بحران 
نیروي انساني و ناکافي بودن دريانوردان، مخصوصاً در رشته هاي عرشه و موتور که سازمان جهاني دريانوردي )IMO( در سال هاي گذشته به آن اشاره 
نموده است، همچنان مرتفع نشده است و به تبع آن صنعت دريانوردي جهاني با معضل تأمین نیروي انساني متخصص مواجه مي باشد و در آينده نیز 
اين نیاز افزايش خواهد يافت.  کمبود دريانوردان متخصص در ايران نیز به عنوان يك معضل در بخش دريايي مطرح است، از اين رو الزم است که 

مسئولین دست اندرکار توجه ويژه و متفاوتي به اين بخش داشته باشند. 
البته با توجه به وجود دانشگاه هاي تخصصي دريانوردي و علوم دريايي در شمال و جنوب کشور و مؤسسات آموزشي دريايي متعدد در شهرهاي 
مختلف، اين مهم به شرط همراهي و همیاري ارگان هاي مربوطه از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري، نه تنها قابل حل شدن مي باشد، بلکه 

انتظار مي رود دريانوردان شايسته ايراني، بخشي از بازار جهاني دريانوردي را از آن خود سازند. 
در همین حال نبايد فراموش کرد که نگهداري دريانوردان در مشاغل دريايي از تربیت نیروي انساني دريانورد مهم تر و به مراتب مشکل تر است و يکي 
 از نکاتي که موجب مي شود دريانوردان به ادامه کار در دريا دلگرم شوند، ايجاد شرايط کار شايسته براي دريانوردان است که اين موضوع در قوانین 

بین المللي نیز مورد تأکید قرار گرفته است. 
از اين رو شرکت کشتیراني جمهوري اسالمي ايران بر اساس برنامه هاي راهبردي و استراتژيك خود، در جهت جذب، نگهداشت و تربیت نیروي انساني 
مورد نیاز خود متناسب با برنامه توسعه ناوگان کشتیراني، اقدامات خوبي را انجام داده است. تأسیس مؤسسه آموزشي کشتیراني جمهوري اسالمي 
ايران در سال 1368 به عنوان سنگ بناي تقويت بنیه سرمايه هاي انساني دريانوردي کشور محسوب مي گردد که هم اکنون از ظرفیت هاي مناسب 

آموزشي و علمي اين موسسه آموزشي به عنوان يکي از موسسات بین المللي آموزش دريايي و دريانوردي استفاده مي گردد.
در همین ارتباط با برنامه هاي آموزشي صورت گرفته طي سال هاي گذشته و با همکاري و همیاري دانشجويان و اساتید موسسه آموزشي کشتیراني 
جمهوري اسالمي در مرکز آموزشي بوشهر، تعدادي از دانشجويان در رشته دريايي عرشه و موتور کشتي، موفق به اتمام دوره آموزشي دريانوردي 

گرديدند و هم اکنون در حال خدمت بر روي شناورهاي ناوگان ملي مي باشند.
از آنجايي که علي رغم اقدامات فوق همچنان کمبود نیروي انساني متخصص در صنعت کشتیراني احساس مي گرديد، لذا جهت برون رفت از اين 
چالش، به منظور جذب و تأمین نیروي انساني مورد نیاز ناوگان کشتیراني در رشته هاي مختلف عرشه، مهندسي موتور، برق و الکتريك، هماهنگي هاي 
الزم با ساير مراکز آموزش عالي و دانشگاه هاي مرتبط در زمینه بورسیه نمودن و آموزش افراد عالقه مند در رشته هاي دريانوردي انجام گرفته است تا 

اشتغال آن ها پس از دانش آموختگي و کسب مدارک شايستگي در ناوگان ملي دريايي فراهم گردد. 
با پیگیري موضوع جذب فارغ التحصیالن هنرستان هاي دريايي کشور، وابسته به وزارت آموزش و پرورش در کادر دريا و همکاري فني و تخصصي در 
جهت اصالح برنامه ها و روش هاي آموزشي در سطوح مختلف، انتظار مي رود شاهد سازماندهي و اثربخشي مطلوب تر تعلیم و تربیت دانش آموزان و 
دانشجويان در رشته هاي دريانوردي در مقاطع متوسطه و کارداني باشیم و زمینه افزايش نیروي انساني ماهر جهت جذب در صنعت دريانوردي را به 

صورت گسترده فراهم آيد. 
در حال حاضر بیش از 85 درصد از نیروهاي کادر دريايي گروه کشتیراني جمهوري اسالمي ايران را افسران و ملوانان ايراني تشکیل مي دهند و الباقي 
از بازار کار جهاني تأمین مي گردد که امیدواريم طرح راهبردي ايرانیزه کردن سرمايه انساني در طول برنامه پنجم نیز ادامه پیدا کرده تا به نقطه مطلوبي 

در اين بخش دست پیدا کنیم. 

محمد حسين  
داجمر

مديرعامل 
شركت كشتيراني 
جمهوري اسالمي 

ايران

بهره برداری از ويژگيهای منحصر به فرد دريايی
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سازمان بین المللی دريانوردی، در ادامه تالش های خود برای جلب توجه جامعه بین الملل به اهمیت نقش دريانوردان در صنعت 
دريانوردی، سال 2010 میالدی را سال دريانوردان نامگذاری کرده است.

در کشور ما ايران، اما توجه به ارزش و جايگاه دريانوردان، ريشه در باوری عمیق دارد. هنگامی که در تعالیم مذهبی ما، ارزش کار تا 
آنجا باال می رود که پیامبر گرامی اسالم بر دستان کارگر بوسه می زند، پرواضح است که به صورت نمادين بر اهمیت و نقش منابع 
انسانی تأکید می شود. اين همان مفهومی است که امروز در دانش مديريت، تأکید و تمرکز را بر منابع انسانی می گذارد، تا آنجا که 
کارکنان را ارزشمندترين دارايی سازمان ها و شرکت ها می داند. در صنعت دريانوردی نیز همین شرايط برقرار است. دريانوردان، 
مهمترين عوامل نقش آفرين در دنیای دريانوردی و کشتیرانی هستند؛ چنان که صالحیت و مهارت ايشان می تواند شالوده توفیق هر 
مؤسسه فعال در اين زمینه گردد و عدم توانايی و انگیزه کافی در میان ايشان، قوی ترين موسسات را به ورطه نابودی خواهد کشاند. 

شاهد اين مدعا، گزارشهای متعدد علمی است که نقش عامل انسانی را در سوانح دريايی، افزون بر 80 درصد کل عوامل می داند. در عین حال، 
شايستگی دريانوردان، يکی از سه رکن اساسی است که دريانوردی در عرصه بین المللی بر آن استوار شده و به همین دلیل است که سازمان 
بین المللی دريانوردی، تالش مضاعفی برای کسب اطمینان از صالحیت دريانوردان در پیش گرفته است. حاصل اين تالش، بازنگری کنوانسیون 
STCW )استانداردهای آموزشی، گواهینامه های دريانوردی و نگهبانی دريانوردان( است که در اوايل تابستان امسال در مانیل )فیلیپین(، با 

حضور هیاتی از کشورمان به تصويب رسید تا به واسطه آن، شرايط بهتری برای توانمندسازی دريانوردان سراسر جهان ايجاد شود.
اما در ارتباط با شرايط کار دريانوردان نیز، کنوانسیون ديگری در سازمان بین المللی کار، در سال 2006 میالدی به تصويب رسید که بر اساس 
آن، چارچوب مشخصی برای حقوق و وظايف دريانوردان، شرکتهای کشتیرانی )صاحبان کشتی( و دولت ها به عنوان سه ضلع دخیل در مثلث 
کار دريايی مدون گرديد. خوشبختانه کشورمان در اين زمینه نیز قدم های مثبتی برداشته است، تا آنجا که الحاق به کنوانسیون يکپارچه کار 
دريايی به تصويب مجلس شوري اسالمي و شورای نگهبان رسیده و در آستانه پیوستن به اين کنوانسیون هستیم، در عین حال، اتخاذ سیاست 
راهبردی و اصولی توسعه دريامحور، می تواند نويدبخش توجه هر چه بیشتر مسؤوالن بلند پايه به اهمیت دريا و منابع ذی قیمت آن در توسعه 
کشور باشد. توجهی که حاصل آن، تقويت امکانات و تخصیص بهتر و بیشتر منابع به ساکنان نواحی ساحلی و دريانوردان سنتی و مدرن و 

متعاقب آن، بهبود شرايط کار و زندگی اين عزيزان خواهد بود. 
اينك در آستانه روز جهانی دريانوردی، سازمان بنادر و دريانوردی در مرکز و تمامی بنادر کوچك و بزرگ کشور در گستره سواحل دريای خزر 
و آب های نیلگون خلیج فارس و دريای عمان، میزبان جشن بزرگ دريانوردان دريادل است تا همراه با آن ها، خاطره يك سال تالش و کوشش 
را زنده نگاه دارد و از دريايیان و خانواده های گران قدر ايشان تقدير به عمل آورد؛ جشنی که همگام با تالش های بین المللی در عرصه دريانوردی 

با نام دريانوردان مزين شده است. جشن بزرگ دريانوردان ايران بر تمامی دريايیان و دريادالن مبارک باد.

سعيد ايزديان
معاون دريايي 

سازمان بنادر و 
دريانوردي

نقش آفرينان صنعت كشتيراني

محمود 
زيركچيان زاده 
مديرعامل شركت 

نفت فالت قاره 
ايران

مسئوليت سنگين مراجع دريايی كشور

 ضمن عرض تبريك به مناسبت سالروز جهاني دريانوردي به تمامي تالش گران و زحمتکشان اين عرصه که همواره با کار و تالش 
فراوان، در شرايط سخت و دشوار موجب ارتقاء عزت و سربلندي جمهوري اسالمي ايران در صحنه هاي منطقه اي و بین المللي 

هستند و با انگیزه و امید زياد، موجب رشد و پويايي همه جانبه اين صنعت عظیم در کشور شده اند. 
شرکت نفت فالت قاره ايران به نوبه خود از تمهید مناسب و انتخاب شعار 1389، سال دريانوردان جمهوري اسالمي ايران، استقبال 
مي نمايد و مانند گذشته با توجه به وسعت مناطق عملیاتي و جزاير نفتي خود که شامل مناطق خارک، الوان، سیري، بهرگان، 
کیش، قشم و سکوهاي نفتي مادر از جمله ابوذر، سلمان، نصر، سروش، نوروز و هنگام بوده و از پراکندگي گسترده اي در سرتاسر 
خلیج همیشه فارس بهره مند است و با امکانات و تجهیزات مدرن از قبیل دکل هاي حفاري و بیش از 70 فروند از انواع شناورهاي 
مدرن فراساحلي، در راستاي تعامل سازنده با سازمان بنادر و دريانوردي، به عنوان مرجع دريايي کشور، حاضر به انجام هر گونه 
همکاري به لحاظ مبارزه با آلودگي هاي زيست محیطي است که سبب بروز خسارت هاي جبران ناپذير به سرمايه هاي ملي مي شود و هم به 
لحاظ اهداف انسان دوستانه در امر نجات و امدادرساني به دريانوردان حادثه ديده، از به کارگیري تمامي امکانات خود، بدون هیچ چشم داشتي، 
تاکنون دريغ نورزيده است، چرا که معتقديم توسعه و پیشرفت صنعت دريانوردي مرهون تالش و توانمندي نیروي انساني است، لذا با توجه 
به اقدامات بسیار خوبي که توسط سازمان بنادر و دريانوردي انجام گرفته و اين مهم مستلزم بسترسازي به منظور ارتقاء فرهنگي مردم و قشر 
جوان و مستعد اين مملکت در جذب و به کارگیري آنان در اين صنعت مي باشد و آموزش و برگزاري دوره هاي تخصصي به منظور ارتقاء افراد، 
علي الخصوص دريانوردان سنتي، امري بسیار مهم تلقي مي شود، چرا که شرکت هاي بزرگ و صنعتي گام هاي بلندي در جهت ارتقاء آموزش 
نفرات خود به سطح استانداردهاي جهاني برداشته اند ولي از سوي شرکت هاي خصوصي و قشر سنتي، به لحاظ هزينه بر بودن دوره هاي 

مرتبط، اين مهم کمتر ديده شده است که انجام اين امر وظیفه و مسئولیت سنگیني براي مراجع دريايي کشور محسوب مي گردد. 
در پايان از خداوند منان توفیق و سالمتي براي همه همکاران و برادران گرامي را در عرصه دريايي کشور خواستارم و آرزوي تعالي و پیشرفت 

در همه زمینه هاي اين صنعت عظیم را مسئلت دارم.

42

17
ه 3

مار
 ش

ا /
دری

 و 
در 

بن

پيام ویژه



بر همگان مسلم است که زندگي و حیات فعلي از درياها نشأت گرفته و خشکي ها همواره بر بستري از آب قرار داشته است. درياها و 
اقیانوس ها باعث ارتباط فرهنگ ها و ايجاد تمدن هاي جديد شده و تغییرات شگرفي را در جوامع بشري بوجود آورده اند. از همه مهم 

تر اين که اقیانوس ها و درياها باعث تأمین بسیاري از منابع حیاتي برروي خشکي ها شد ه اند.
و اين در حالي است که انسان ها هنوز به اهمیت اين منابع عظیم الهي پي نبرده و با اعمالي همچون تخلیه آالينده ها، تخريب سواحل، 

برداشت بیش از حد ذخاير و... سالمت آن را به خطر انداخته اند.
به لطف خداوند منان با قرار گرفتن سه درياي مهم در شمال و جنوب کشور که هر يك داراي محیط زيست دريايي منحصر بفردي 

در میان اکوسیستم هاي دريايي جهان مي باشند، اين سرزمین از موهبت اين نعمت نیز بهرمند شده است.
لذا حفاظت و حراست ازمحیط زيست دريايي در وحله نخست بر عهده کاربران آن بوده و از اين طريق است که مي توان به توسعه 

پايدار دست يافت. از اين رو روز جهاني دريانوردي را که نماد تالش عزيزان دريانورد در عرصه درياها و اقیانوس هاي دنیا است را به تمامي 
دريانوردان کشور تبريك و تهنیت گفته و آنان را سربازان حفاظت از محیط زيست دريايي کشور مي نامم.

محمدباقر نبوي
معاون دريايي 
سازمان محيط 

زيست ايران

حافظان محيط زيست دريايي كشور

حمل ونقل دريايي از آغاز تاريخ، نقش بسیار مهمي در گذران زندگي انسان داشته و اين نقش امروزه پر رنگ تر هم شده است. کشور ما 
ايران نیز با داشتن سواحل بسیار در جنوب و شمال و سابقه ديرينه در عرصه دريانوردی، جايگاه ويژه ای در منطقه و سطح بین المللی 
دارد، به طوری که 3180 کیلومتر از 8620 کیلومتر مرزهای کشور را مرزهای آبي تشکیل داده است. همچنین 740 کیلومتر از 

مرزهای آبی کشور در شمال و 2440 کیلومتر آن در جنوب ايران قرار دارد.
عالوه بر اين، هفت استان کشور در نوار ساحلي قرار دارند که بالغ بر 22/5 درصد جمعیت کشور را در خود جاي داده اند. هر چند 
درصد کمی از اين جمعیت به طور مستقیم در جوار دريا زندگي کرده و از آن ارتزاق مي کنند، ولي زندگي بخش عمده اي از اين 

جمعیت، کم و بیش با دريا مرتبط بوده و از آن تاثیر مي پذيرد.
اين در حالي است که 20 درصد جمعیت جهان در محدوده 25 کیلومتري و 39 درصد آن در محدوده 100 کیلومتري دريا زندگي 

مي کنند و 60 درصد شهرهاي جهان که جمعیتي بیش از 6 میلیون نفر دارند در آن يا در سواحل يا در نزديکي آن واقع شده اند. عالوه بر اين 
بر اساس پیش بیني هاي انجام شده، تا سال 2020 میالدي، دو سوم جمعیت جهان در محدوده هاي ساحلي سکني خواهند گزيد.

درياها و اقیانوس ها به لحاظ تاثیرات محیطی، فیزيولوژيکی، زيست شناختی، شیمیايی، زمین شناسی و ساير جنبه ها، دانشمندان را به خود 
مشغول کرده اند. همچنین خاصیت سیالیت آب دريا و سهولت ارتباط کشورها با يکديگر از طريق درياها و اقیانوس ها، باعث رونق صنعت 
حمل ونقل دريايی شده است. در اين میان، نقش دريانوردان حائز اهمیت است، چرا که اين افراد مظهر اراده و ايستادگی در مقابل ناماليمات 

سفرهای مخاطره آمیز دريايی و تجلی ايمان و امید به آينده هستند.
کشور ما با وجود سازمان بنادر و دريانوردی و ناوگان های متعدد متعلق به شرکت هاي کشتیرانی جمهوري اسالمي، ملی نفتکش و ساير 
شرکت های کشتیرانی، نیروی دريايی ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالمی، دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار، دانشگاه علوم و فنون 
دريايی خرمشهر و آموزشگاه های دريايی و دريانوردی وابسته به ارگان های دريايی، ظرفیت بسیار خوبی در حمل ونقل دريايی و آموزش 
دريانوردان دارد. با اين وجود هنوز مشکالتی در اين صنعت ديده مي شود که حل آن ها مستلزم تعامل بیشتر ارگان های دريايی با يکديگر، 

فعالیت بیشتر شورای عالی صنايع دريايی، توسعه آموزش عالی دريايی و گسترش پژوهش های دريايی است. 
برای مثال، يکی از نیازهای اساسی کشور تربیت دريانوردان شايسته است که با توجه به رشد صنعت دريانوردی، اين کشور را از به کارگیري 

دريانوردان خارجی در ناوگان های مختلف بی نیاز کند.
موسسه ملی اقیانوس شناسی با توجه به رسالت خود و به دلیل اداره دبیرخانه های گروه علوم و فنون دريايی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
اتحاديه دانشگاه ها و مراکز پژوهش ساحلی و دريايی و شبکه ملی پژوهش و فناوری اقیانوس شناسی و مديريت جلسات کمیته ملی اقیانوس 
شناسی، آمادگی خود را برای تعامل هر چه بیشتر با کلیه ارگان های دريايی، به خصوص سازمان بنادر و دريانوردی و شرکت های کشتیرانی 
فعال در جمهوری اسالمی ايران برای رفع مشکالت، خصوصاً در زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص و پژوهش های مورد نیاز برای گسترش 
صنعت دريانوردی، اعالم مي دارد. در همین جا از فرصت استفاده کرده و روز جهانی دريانوردی را به همه دريانوردان عزيز و سازمان ها و افرادی 

که به نوعی با دريا و اقیانوس ها ارتباط دارند، صمیمانه تبريك عرض می نمايم.

وحيد چگيني 
رئيس مؤسسه ي 

ملي اقيانوس 
شناسي

مظهر ايستادگي در مقابل ناماليمات دريايي
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 بازهم به فصل ادای احترام به دريانوردان کشورمان رسیده ايم. اگرچه فقط امسال است که در شعارهای سازمان بین المللی 
دريانوردی و برروی پوسترهای چاپ شده، جمالتی در تقدير از دريانوردان به چشم می خورد، اما می توانیم همه جشن های 
دريانوردی در سال های اخیر را به نوعی مهم انگاشتن اين حرفه تلقی کنیم. حرفه ای که بار سنگین بیش از 90 درصد کاالهای 
تجاری و نفتی جهان را بردوش دارد و با توزيع منظم کاال، مازاد محصول در سرزمین های مختلف را به تناسب به نقاطی از 
جهان می رساند که به آن ها نیازمندند. حرفه ای که در کنار خود میلیون ها فرصت شغلی می آفريند و سهم قابل توجه اي در مرفه 

ساختن جوامع بشری دارد.
وقتی سازمان بین المللی دريانوردی از اعضای خود می خواهد که در سالروز دريانوردی يك هفته راجع به حرفه دريانوردی سخن 
بگويند و زير و بم های اين شغل را برای مردمان دنیا تبیین کنند، قطعاً هدف واالتری را مدنظر دارد. کامال روشن است که با 
تمام اهمیتی که دريانوردان در سرنوشت جهان دارند، آنان را از منزلتی در خور، در حد مسئولیت هايی که بردوش شان گذاشته ايم، برخوردار 
نکرده ايم و مشاغل دريايي همچنان مهجور مانده است و به همین دلیل هم سهمی که از تجارت پرسود جهانی و تبادل کاال میان پنج قاره 

جهان به دريانوردان می رسد، بسیار کم و در حدی نیست که رفاه نسبی آنان را فراهم آورد.  
به نظر می رسد که با همه صحبت هايي که از مقام های کشوري در زمینه صاحبان حرفه های دريايی شنیده ايم هنوز در تبیین جايگاه 
اين حرفه در انديشه شهروندان مان، پیشرفتی نکرده ايم. به خاطر داشته باشیم که دريانوردان معموال از کشورشان دورند و زمانی طوالنی 
از عمرشان را در محیطی مي گذرانند که جز تنی چند از همراهان شان را نمی بینند و حتی ممکن است ماه ها اعضای خانواده خود را هم 

نبینند.. 
طبیعی است که دوری از سرزمین اصلی و گاه وابستگی طوالنی مدت آن ها به ديار بیگانه، موجب می شود که نتوانند فرصت کافی برای بیان 
ديدگاه های شان در اختیار داشته باشند. کم ديده ايم که دوربینی به سمت آن ها دوخته شود. اگر روزنامه های سال گذشته و حتی مجالت 
تخصصی را مرور کنید، خواهید ديد که حتي جمالت کوتاهی از دريانوردان در آن ها منعکس نشده است. با اين وضعیت چگونه انتظار داريم 
که وضعیت دريانوردان بهتر شود يا جايگاه شان متعالی گردد و نوجوانان و جوانان به اين رؤيا بیانديشند که روزی در پهنه دريا مسئولیتی 

برعهده گیرند و درياهای جهان را برای نیکبختی تمام مردم روی زمین در نوردند.
بیايیم نگاهی به گذشته بیاندازيم. در بیست، سی سال اخیر برای دريانوردان کشورمان چه کرده ايم؟ چرا هنوز برروی کشتی های مان از 
کارکنان خارجی استفاده می کنیم؟ مقصود بی حرمتی به دريانوردان بیگانه نیست، که عرشه کشتی، سرزمیني چند ملیتی به شمار می آيد 
و تبادل کارکنان دريايی میان شرکت های کشتیرانی و پرکردن فرصت های اشتغال می تواند رقابتی در جهت ارتقای کیفیت خدمات باشد، 
اما اين کار زمانی قابل قبول است که ما نیز به همان اندازه که از کارکنان خارجي بهره مند می شويم در صدور نیروی انسانی ماهر، به اين 
عرصه بین المللی کامیاب باشیم. اين بدان معناست که با همه تبلیغاتی که درزمینه دريانوردان و تجلیل از آنان به عمل آورده ايم، نتوانسته ايم 
روياهای بدون دريای شهروندانمان را پرآب کنیم. ما قادر نشده ايم به کودکان و جوانان اين مرز و بوم رؤياي سازنده در زمینه کار روی دريا 
ببخشیم. کمتر شوقی برانگیخته ايم تا بخشی از میلیون ها جوانی که در صف کنکور سراسری دانشگاه ها و مراکز آموش عالی می ايستند به 

سمت دريا متمايل شوند و عاشقانه در پی کسب کار دريايي برآيند.
يادآور می شوم که ما در مورد معرفی حرفه های دريايی به جامعه بسیار کوتاه آمده ايم. کتاب های درسی ما به کنار، که از حرفه های دريايی 
چیزی به دانش آموزان مان نمی آموزند، بلکه حتی از خود دريا هم دور مانده ايم. کدام جوان ايرانی را می توانید بیابید که ادعا کند در خلیج 
فارس تنی به آب زده است، چه برسد به اين که روی آن حرکت کرده باشد. مسافران دريايی جنوب کشورمان را اگر تحت مطالعه قرار دهیم، 
اکثر آنان از جمعیت کوچك ساحل نشیناني هستند که از کودکی تن به آب  زده اند و نه تنها از دريا نمی ترسند بلکه شوق و عشقی وافر بدان 

دارند. آن ها با شناورهايی به دريا می روند و در پی کسب روزی خويش روان اند، که خطرناک و خطرساز به شمار مي آيند.
اما در سرزمین های دور از ساحل وضع فرق می کند. ما حتی امکانی فراهم نکرده ايم که دريانوردان ماهر و مجرب در صحن مدارس و کالس 
دانشگاه ها حضور يابند و مزيت های حرفه خود را تشريح کنند و شوقی در آن ها برانگیزانند و موجی در جهت پیوستن به حرفه های دريايی 
از آن برخیزد. گوش هیچ دانش آموزی با مباحث دريايي و مزيت های دريا آشنا نشده است. هیچ گشت دريايی برای صدها هزار مهندس 
و دانشجوی مشتاق ترتیب نداده ايم که روی شناوری قدم بگذارند و محیط کار دريانوردان را ببینند و شوق خود را برای پیوستن به همان 
جمع، به چالش بکشند. نشسته ايم که کسانی به استیصال بیفتند و به سمت آموزشکده های دريايی بیايند و خود را به ورطه ای بیاندازند که 

سال های سال از آن وحشت داشته اند.
گزارش های تخصصی و کارشناسانه امروز، ترديدی برجای نمی گذارند که در میانه دهه دوم میالدی در کمتر از ده سال ديگر، حفره بزرگی 
در کادر دريايی جهان پديدار خواهد شد و کشتی های بازرگانی و نفتی در يافتن افراد واجد صالحیت و مجرب با مشکل مواجه خواهند شد. 
تحقیقات خودمان هم جز همین واقعیت را برنمی تابد که در دهه آينده محتاج به حداقل 5 هزار دريانورد کارآزموده خواهیم بود. براساس 
واقعیت هاست که اعالم می دارم اتحاديه مالکان کشتی ايران ضمن قدردانی تمام از خدمات دريانوردان و همت باالی آنان، مقام های فرهنگی 
و آموزش عالی کشور را به اين تالش فرا می خواند که اقداماتی جدی و در سطحی گسترده برای آشنا کردن مردم با مواهب دريا و ترغیب 
جوانان به اشتغال در اين عرصه و آموختن مهارت های الزم به عمل آورند و تجلیل از مقام دريانوردی را به عرصه هايی بکشانند که اقتصاد 

کشور نیز بهره ای متناسب از آن برگیرد و سرفرازی هايی را برای همه مان به بار آورد، تا مايه افتخار باشد.

محمد سميعي
دبير اتحاديه 

مالكان كشتی ايران

محيط دريا را به درستی نشناخته ايم
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بهروز دولتشاهي
دبير انجمن 
 كشتيراني و 

خدمات وابسته

شوق دريانوردی  را برانگيزانيم! 

ــت.  ــده اس ــان در اقتصاد جهانی قرين ش ــگاه واقعی آن ــوردان و تحلیل جاي ــل از دريان ــا تجلی ــال ب ــوردی امس ــی دريان  روز جهان
ــن ها و مراسمی از خدمات دريانوردان کشورمان قدردانی به عمل آيد.  ــده است با برگزاری جش به همین جهت در ايران نیز قرار ش
ــته  ــتیرانی بین المللی نیز نگاهی داش ــت که همگام با همین قدردانی ها، به واقعیت های موجود صنعت کش ــبت نیس اما بی مناس
ــازمان بین المللی دريانوردی  )آيمو( روی دريانوردان، پاسخ اين سازمان جهانی به بحران هايی باشد که در  ــايد تاکید س ــیم. ش  باش
ــتیرانی بین المللی انتظار می رود. گزارش ها حکايت از آن دارد که در  ــانی مورد نیاز کش ــال های آينده از نظر تأمین نیروی انس س
ــته است به برخی از اهداف  ــدن ناوگان ها، صنعت دريانوردی نتوانس ــترش تجارت بین المللی و نو ش ــال های اخیر، علیرغم گس س
ــم ناامنی های جدی در  ــود طوالنی در اقتصاد بین المللی و ه ــت يابد. در حقیقت بروز رک ــانی دس ــود از نظر تربیت نیروی انس  خ
ــده و برآوردها ترديدی باقی  ــته ش ــواحل آفريقايی اقیانوس هند، از جذابیت حرفه دريانوردی کاس آبراه های جهان و بخصوص در س

نگذاشته است که در اواسط دهه دوم همین هزاره، بحرانی جدی در زمینه دسترسی شرکت های کشتیرانی به خدمه ماهر در همه رده های آن 
پديدار خواهد شد. 

ــگ دريايی  ــاعه فرهن ــداف برنامه اش ــی از اه ــی تواند بخش ــور م ــويق دريانوردان کش ــرای تش ــمی ب ــه برگزاری مراس ــی ک ــن حال در عی
ــی آيند و  ــمار م ــی دريا به ش ــه از اهال ــود که هم ــی برگزار می ش ــخصیت هاي ــا حضور ش ــم معموال ب ــن مراس ــا اي ــد، ام ــرآورده کن را ب
ــدا کند. علت  ــردم پی ــار م ــان افکار عمومی و اقش ــترده ای در می ــاب گس ــد بازت ــی توان ــه، نم ــن هفت ــن روز و اي ــای اي ــن برنامه ه  بنابراي
ــم،  ــفانه برگزار کنندگان مراس ــت که با وجودی که روز جهانی دريانوردی را به هفته دريانوردی تبديل کرده ايم، متاس  مهم اش هم اين اس
نتوانسته اند و شايد هم به دلیل کمبودهای مالی قادر نبوده اند دامنه اين مراسم را به اندازه ای وسیع کنند که بتواند تاثیر معنی داری روی اقشار 
ــوری است که در شمال و جنوب اش بیش از 5800 هزار  ــد که ايران کش مختلف جامعه از نظر جاانداختن فرهنگ دريايی بگذارد. يادمان باش
کیلومتر ساحل دارد، اما بسیار کمتر از هر کشور دريايی ، با فرهنگ استفاده از مواهب اين نعمت طبیعی آشنايی دارد. جای تعجب نیست که 
در غیبت فرهنگ دريايی، سواحل چهار هزار کیلومتری خلیج فارس و دريای عمان که محل عبور ناوگان های بازرگانی و نفتی بین المللی است 
از مراکز جمعیتی و صنعتی بزرگ خالیست و مردمانش بیشتر در انديشه کوچ کردن به مناطق دور از دريا هستند تا پیوستن به دريا و جستن 

معیشت و زندگی خويش از اين خوان بی کرانه.
روز جهانی دريانوردی اقدام )آيمو( در جهت فرهنگ سازی است. تجلیل از دريانوردان هم به اين معناست که به مردمان سرزمین های مختلف 
نشان بدهیم که حرفه دريانوردی نه تنها چیزی از حرمت ديگر مشاغل کم ندارد بلکه نبض تپنده تجارت بین المللی است. راستی بدون اين همه 
کشتی و اين همه خدمه، مردمان ساکن در پهنه قاره های پنج گانه کجا می توانستند اين چنین به رفع نیازهای يکديگر نايل آيند و کمبودهايی 

را که می توانست مخل زندگی و کم رنگ کننده حیات آدمی باشد، بپوشانند؟
  بديهی است که با اين اقدام های محدود هرگز قادر نخواهیم بود جايگاه دريانوردی را در کشورمان محکم کنیم و جوانان اين مرز و بوم را به شوقی 

بکشانیم که به دريازدن را افتخاری برای خود بپندارند و کاری برای نیکبختی آينده.
ــل دريايی در  ــل و نق ــت حم ــم. صنع ــی کنی ــزار م ــاوت برگ ــی متف ــوردی را در وضعیت ــای دريان ــن ه ــال جش ــه امس ــد ک ــان باش يادم
ــت  ــته اس ــرای دريافت بار، نتوانس ــش رقابت ب ــم افزاي ــرار دارد و علیرغ ــبی ق ــود نس ــوز در رک ــران ها هن ــه بح ــر ادام ــان براث ــطح جه  س
ــه حرکت به  ــت ک ــر راه اس ــرهای متفاوتی برس ــا در ايران دردس ــذارد. ام ــر بگ ــت س ــران اقتصادی جهانی را پش ــی از بح ــای ناش ــان ه زي
ــوارتر  ــن المللی موجب دش ــراری تحريم های بی ــی بندد. برق ــتیرانی را م ــرکت های کش ــت و پای ش ــوارتر کرده و دس ــو را دش ــمت جل س
ــودن از  ــه دلیل دور ب ــه ايران ب ــت. اگرچ ــده اس ــدن امکان مبادالت پولی ش ــی و محدود ش ــای بین الملل ــه ه ــت در صحن ــدن کار رقاب ش
ــرای مقابله با  ــود را ب ــا زود بايد خ ــده، اما دير ي ــان دور مان ــران اقتصادی جه ــتقیم بح ــون از اثرات مس ــی تاکن ــن الملل ــدات بی ــره تعه  داي
پس لرزه های آن آماده کند. توسعه و تداوم چنین وضعیتی به ناچار روی سرنوشت دريانوردان و حرفه دريانوردی نیز تاثیر خواهد گذاشت و اگر به 

درستی برنامه ريزی نکنیم، در آينده ممکن است برای ما نیز تنگناهای جدی به بار آورد و در مديريت ناوگان های جديدمان ايجاد مشکل کند.
فراموش نکنیم که در میان همه رشته های تحصیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی هنوز رشته های مرتبط با دريانوردی مهجور مانده اند. 
يادمان نرفته است که در دو دهه پیش آرزوی روزهايی را در انديشه مان می پرورانديم که روزی همه کارکنان روی کشتی هايمان از نیروهای 
ايرانی باشند در حالی که در اين مدت ورود نیروی انسانی به اين بخش مرتبا کاهش يافته تا آن جا که هنوز ناچار هستیم بخشی از مسئولیت های 
روی عرشه را به کارکنان خارجی بسپاريم. برآورد کارشناسان دريايی کشورمان اين است که اگر وضع برهمین منوال ادامه يابد، در سال های آينده 

صنعت دريانوردی کشور دچار کمبود نیروی انسانی در کلیه سطوح خواهد شد. 
بی اعتنايی ما به دريا و موهبت های آن چنان طوالنی بوده که ما را در رديف کشورهای بدون دريا قرار داده است. سهم ما از درياهای بزرگ پیرامون 
مان کوچك است و ناپايدار. در حالی که درياهای بی کران اطرافمان می توانند به ذخاير پايدار در جهت تولید ثروت و فرصت های اشتغال مبدل 
شوند. اين که در سواحل کشورمان هیچ صنعت بزرگی به پا نکرده ايم، يك نمونه از بی اعتنايی ما به توسعه دريامحور است که اجازه نداده است 

مناطق به اندازه استطاعت شان رشد کنند و محل اشتغال میلیون ها ايرانی باشند که اين روزها اينجا و آنجا به دنبال کار می گردند.
روز جهانی دريانوردی روز ارج نهادن به درياست و کسانی که در بهره برداری از آن چه به خاطر تولید ثروت و چه برای ايجاد محلی برای اشتغال 
پیشگام می شوند. دست همه آنان را به گرمی بفشاريم و قدردان زحماتشان باشیم و به ديگر اقشار جامعه نیز بیاموزيم که نعمتی را که در اطراف 
اين سرزمین گسترده است و راه به همه جای جهان می برد، بزرگ بدارند و از آن بهره مند شوند و فرزندان شان را ترغیب کنند که معیشت خود 

را در سواحل يا درون اين درياها جستجو کنند. درياهايی که بدون آن ها خشکی هايمان هم امکانی برای رشد و نمو نمی يافتند.
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روز جهاني دريانوردي را خدمت کلیه دريانوردان عزيز کشورمان تبريك عرض مي نمايم. در خصوص دريا و اهمیت شغلي و نقش 
ويژه دريانوردان درحمل ونقل و اقتصاد جهاني، مقاالت، سخنراني ها، جزوات و يادداشت هاي فراوان و کاملي ارائه شده است و هر 

مطلب ديگري که در اين زمینه بیان شود ممکن است تکراري باشد.
 از زمان هاي بسیار قديم اصحاب قلم، شعر و هنر هر کدام با توجه به شناخت، توانايي و ذوق و استعداد خود تالش نموده اند که دريا و 
دريانوردي را آن گونه که خود درک نموده و يا تصور کرده اند، توصیف نمايند و به تصوير درآورند و البته وقتي که در عمل، گذرشان 

به دريا افتاده است، گاهاً پیش آمده که نظري متفاوت پیدا کرده و اثري بر خالف تصورات قبلي خود بر جاي گذاشته اند. 
البته اين يکي از ويژگي هاي دريا است که جمع اضداد است و شايد هم از بزرگي آن نشات مي گیرد. آرامش آن، آرامش مي آورد و 
خشم آن، موجب ايجاد خشم مي گردد. اصحاب قلم به هنگام توصیف آرامش، دريا را به خاطر دارند و هنگام توصیف خشم، امواج 
سهمگین دريا را فراموش نمي کنند. وقتي صحبت از پاکي است، زاللي دريا به خاطر آورده مي شود و وقتي سخن از بزرگي است، اعماق ژرف و 
سطح بیکران دريا مصداق سخن مي گردد و يا وقتي صحبت از شجاعت است، دريادالن ياد مي شوند. البته نبايد فراموش کرد که دريانوردان از 
نعمت زندگي در چنین محیطي برخوردار هستند و در مسیر زندگي، ويژگي هاي خاص دريا بر اخالق، منش و مرام آن ها تاثیر گذار بوده است 

و غالباً انسان هايي پاک، صمیمي، با اخالق، ساده زيست و با احساس و عاطفه و قابل تحسین، شجاع و دريادل هستند.
از ويژگیهاي اجتماعي، عاطفي و احساسي دريانوردان که بگذريم، نگرشي کارشناسانه به اهمیت و نقش ويژه دريانوردان در اقتصاد جهاني گوياي 
اين واقعیت است که ارزش محموالتي که در دريا و با دست توانمند دريانوردان جابه جا مي شود، بیش از 12/500 میلیارد دالر بوده که توسط 
1/5 میلیون نفر دريانورد جابه جا مي شود، شايد با اين نگرش شغل دريانوردي يکي از بزرگترين شغلهاي سرمايه محور در سطح جهان باشد. از 
نظر حساسیت کار هم مي توان بعنوان نمونه به فاجعه اي که خطاي فردي يك دريانورد در هدايت يك کشتي تانکر حامل مواد نفتي در آبهاي 
ساحلي يك کشور و مصائب و هزينه هاي فوق العاده سنگیني که ايجاد مي نمايد، اشاره نمود. از نقطه نظر تمايز حرفه دريانوردي هم مي توان به 
اين نکته اشاره کرد که از حدود 7 میلیارد نفر جمعیت کره زمین صرفاً 1/5 میلیون نفر آن ها دريانورد هستند، در حالیکه از نظر وسعت سطح، 
قريب به سه چهارم سطح کره زمین را درياها تشکیل مي دهند. ضمناً سخت کوشي يکي ديگر از ويژگي هاي همکاران دريانورد است که اين امر 

حتي در شغل هاي مرتبط با خشکي دريا نوردان خود را به خوبي نشان داده و مورد تائید مديران ارشد شرکتهاي کشتیراني است.
صنعت دريانوردي، از نقطه نظر سیاسي هم داراي جايگاهي استراتژيك است و بعنوان پشتوانه دفاعي هر کشور به شمار مي آيد که در همین 
راستا، در زمان دفاع مقدس، کشتیراني جمهوري اسالمي ايران، خط دوم دفاعي کشور لقب گرفت. در دوران حاضر هم مالحظه مي شود وجود 
ناوگان مقتدر کشتیراني ملي موجب گرديده که قدرت هاي متخاصم نتوانند امیال شوم خود را در فشار به اقتصاد مملکت به اجرا بگذارند و براي 
همین هم ناجوانمردانه و غیرعادالنه اين صنعت مهم و پشتیبان اقتصادي و دفاعي کشورمان را هدف گرفته و به بهانه هاي واهي مورد تحريم 
قرار داده اند. اين کشورها خود بهتر از هر کس ديگري مي دانند که شرکت هاي کشتیراني، محموله را بعد از عبور از خط مرزي گمرکي تحويل 
گرفته و از يك محوطه گمرکي در مبداء به محوطه گمرکي ديگر در مقصد، حمل مي نمايند و نوع و میزان کاال حسب اظهارات فروشنده عیناً 
در بارنامه و مانیفست قید مي شود و اصوالً خطوط کشتیراني دخل و تصرفي در نوع و میزان کاال، نداشته و فرصت و يا تخصص کنترل نوع 

کاال را ندارند که اينگونه مورد هجمه قرار گیرند.
علي ايحال، نکات فوق کالمي چند از اهمیت شغل دريانوردي از نقطه نظر اجتماعي، سیاسي، اقتصادي و استراتژيك بوده و جاي خوشبختي 
است که اين صنعت در کشور ماهم کم کم جايگاه شايسته خود را پیدا مي کند. اگر از 7 میلیارد نفر جمعیت جهان، 1/5 میلیون نفر دريانورد 
هستند در کشور ماهم که حدود 70 میلیون نفر جمعیت دارد، تعداد دريانوردان در حدود 206000 نفر مي باشند که باالتر از متوسط نرم 
جهاني قرار دارد، هر چند با توجه به مرزهاي طوالني دريايي ايران که بالغ بر 5800 کیلومتر مي باشد به نظر مي رسد که نیاز به تالش بیشتري 

جهت معرفي اين صنعت مهم در بین هموطنان عزيز و جذب نیروهاي بیشتر وجود داشته باشد.
 در خاتمه مجدداً روز جهاني دريانوردي را خدمت هموطنان عزيز و پرتالش دريانورد تبريك عرض مي کنم و آرزوي موفقیت روزافزون براي 

اين عزيزان در کلیه مراحل زندگي، از خداوند متعال مسئلت دارم.

حمزه كشاورز
مديرعامل شركت 
كشتيراني والفجر

 پشتوانه هاي دفاعي كشور

دريانوردي از ديرباز به عنوان يکي از راه هاي ارتباطي مهم کشور به شمار مي رود به طوري که کهن ترين سند دريانوردي ايرانیان عمر اين صنعت 
را از شش هزار سال پیش، تأيید مي کند. اين سند مهري گلین است که در کاوش هاي باستان شناسي چغامیش در دزفول به دست آمده و 
در آن تصوير يك کشتي، که سرنشینان آن يك سردار پیروز ايراني بازگشته از جنگ و اسیران زانو زده در پیش روي او مي باشند به چشم 
مي خورد. نقش برجسته پاسارگاد نیز نمايانگر توانمندي دريايي ايرانیان و فرمانروايي ايشان بر هفت دريا است. اسناد تاريخي نشان مي دهد 
که فرمانروايان ايران نقش درياها )همچون خلیج فارس( را در حفظ و توسعه امپراطوري خود درک نموده و به اهمیت مطالعات دريايي جهت 
دستیابي به راه هاي ارتباطي سهل الوصول پي برده بودند. از اين رو آن دوران عصر آموزش فن دريايي و کشتي سازي از مالحان با تجربه ملل 

تابعه و عصر زمینه سازي ارتباطات بین المللي دريايي پارسیان به شمار مي آيد. 
امروزه توجه به جايگاه مهم دريا در جغرافیاي بین الملل از يك سو و گسترش ارتباط تجاري بین کشورهاي مختلف در اقصي نقاط دنیا از سوي 
ديگر، منجر گرديده که بیش از 80 درصد کاالي تجارت جهاني از طريق دريا جابه جا گردد. جمهوري اسالمي ايران نیز از اين قاعده مستثني 
نیست و به دلیل موقعیت ويژه در منطقه و دارا بودن حدود 3000 کیلومتر ساحل، بخش عمده ايي از حجم صادرات کشور را از طريق بنادر 

شمالي و جنوبي خود مبادله مي کند. 

نيروهاي كارآمد و آموزش ديده 
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مسعود 
صدري نسب

 رئيس دانشگاه 
علوم و فنون 

دريايي خرمشهر

پيمان جعفري 
تهراني

 رئيس دانشگاه 
امام خميني نوشهر

 عامل توسعه ي متوازن دريايي

"وجعلنا من الماء کل شيء حي -30/ انبیا". همه موجودات از آب هستي يافتند، نوع بشر در کنار آب، زيستن را آغاز کرد. ولي آب 
میان انسان ها فاصله انداخت تا اينکه اين فاصله، به همت دريانوردان پیموده شد و زمینه آشنايي ملل گوناگون با يکديگر فراهم آمد. 
ايرانیان از فاتحان دريا بوده اند. آنان با شناورها و کشتي هاي خود به آب هاي نیلگون درياها تسلط يافتند و در دريانوردي بازرگاني 

و جنگ آوري دريايي صاحب اتبار شدند. 
سلطه بر درياها، اصل حاکم بر راهبرد دريايي است. با وجود آن که در طول تاريخ در فناوري ساخت انواع شناورها تغییرات مختلفي 
به وجود آمده است. هدف از راهبردهاي دريايي تغییر نکرده، چرا که راهبرد دريايي، بر حفظ و بهره برداري بهینه از امکانات دريايي، 
اعم از نظامي و تجاري، تکیه دارد. در مجموع مي توان راهبرد دريايي را علم يا هنر به کارگیري قدرت دريايي براي نیل به اهداف 
توسعه در تمامي ابعاد آن تعريف نمود. به عبارتي ديگر، راهبرد دريايي مبتني بر قدرت دريايي براي تأمین منافع ملي است. در 
راهبردهاي دريايي، امکانات فرودگاهي، صنايع دريايي، و در نهايت سیاست پشتیباني ملي در بهره برداري از دريا، همیشه نقش مؤثري ايفا 

کرده اند.
مفهوم واقعي قدرت دريايي به مراتب فراگیرتر از قدرت نظامي براي جنگ در درياست. در يك نگاه کلي مي توان قدرت دريايي را مجموعه اي 
از توانايي هاي يك ملت براي کسب منافع خويش از درياها و اقیانوس ها يا به کارگیري مناطق دريايي براي فعالیت سیاسي، اقتصادي و 
نظامي در زمان صلح يا جنگ دانست. شاخص هاي قدرت دريايي مي تواند در دانش دريايي، صنايع دريايي، تجارت دريايي، توان رزم دريايي 

و مديريت آن ها خالصه شود. 
توسعه دريامحور و اقتدار دريايي، بدون استفاده از نیروي انساني خالق، متخصص و ماهر امکان پذير نیست. رشد و توسعه دريايي کشور پس 
از پیروزي شکوهمند انقالب اسالمي تا امروز با پشتوانه جايگزيني نیروي انساني بومي با خارجي، انجام پذيرفته است. البته بايد به خاطر 
داشت که در ناوگان دريايي بايد از نیروي انساني برخوردار باشیم که بتواند به خوبي از تجهیزات استفاده کند.اگر بهترين تجهیزات را داشته 

ولي نیروي انساني متخصص و متعهدي نداشته باشیم، قطعاً به هدف خود دست نخواهیم يافت. 
کشور جمهوري اسالمي ايران، بر اساس الزاماتي که در سند چشم انداز بیست ساله ترسیم شده است بايد توسعه متوازن در بخش دريايي 
داشته باشد. توسعه متوازن نمي تواند تنها در حول توسعه ناوگان رقم بخورد بلکه همزمان با توسعه ناوگان بايد برنامه ريزي در زمینه آموزش 
نیروي دريانورد متخصص نیز انجام شود. جهت رسیدن به اين هدف، توسعه مراکز آموزشي دريانوردي بايد مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم 

توسعه متوازني را شاهد باشیم.
روز جهاني دريانوردي فرصتي مناسب براي ارج نهادن به تالش هاي فعاالن عرصه دريا و دريانوردي کشور است و از سويي ديگر جلب توجه 
همگاني به دريا و مزيت هاي موجود در اين عرصه است. توجه بیشتر به دريانوردي و آموزش علوم دريايي، صنعت ساخت و تعمیر کشتي، 
صنايع فراساحل و ساخت سکوهاي نفتي، شیالت و خدمات قابل ارايه به هزاران کشتي عبوري در منطقه، حفاظت از منابع براي افزايش 

ثروت ملي، اشتغال و توسعه علوم و فناوري هاي مربوطه مي باشد.
اينجانب ضمن عرض تبريك اين روز به جامعه دريانوردي کشور، توفیقات روزافزون را در اين حوزه براي کشور اسالمي آرزومندم. 

عالوه بر استفاده ازآبراه هاي کلیدي، بهره برداري بهینه از منابع طبیعي دريا )زنده و غیرزنده( مي تواند نقش برجسته ايي در پیشبرد برنامه هاي 
توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور ايفا نمايد. در حال حاضر بهره برداري از خلیج فارس، درياي عمان و درياي خزر محدود گرديده به منابع 
طبیعي مرسوم و سنتي که درصد اندکي از پتانسیل هاي ارزشمند اين نعمت هاي الهي را تشکیل مي دهند. نیاز حوزه علوم دريايي کشور، 
پرداخت به مطالعات و تحقیقات علمي جهت حفاظت پايدار از منابع دريايي مورد استفاده و کاهش استرس هاي متعدد بر اين منابع ارزنده 

و از طرف ديگر توسعه نظام بهره برداري، تنوع بخشي و استفاده از پتانسیل ها و منابع جديد و غیرمرسوم دريايي مي باشد. 
بهبود وضعیت صنايع دريايي کشور جهت بهره برداري بهینه و افزايش توان سازمان هاي دريايي ناظر جهت حفاظت از منابع دريايي 
بدون تربیت و بهره گیري از متخصصین در گرايش هاي مختلف علوم دريايي امکان پذير نمي باشد. از اين رو دانش و کارآمدي نیروي 
انساني آموزش ديده علوم دريايي از جمله مسائل مهمي است که مورد توجه سازمان ها و مراکز پذيرش اين نیروها قرار مي گیرد. از 
طرفي شناخت اندک جوانان و مردم کشور از علوم دريايي موجب شده تا نسل جوان اقبال کمتري به صنايع دريايي نشان دهد و 
استقبال داوطلبان ورود به دانشگاه ها از رشته هاي علوم دريايي اندک و کمبود نیروي جوان متخصص و کارآزموده به چالشي جدي 
در صنعت دريايي کشور تبديل گردد. لذا اطالع رساني و افزايش آگاهي عموم در خصوص رشته هاي مختلف علوم دريايي و ارتقاء، 

توسعه و توانمندسازي مراکز آموزشي و پژوهشي دريايي کشور، مي بايست مورد توجه ويژه مسئولین قرار گیرد. 
در نهايت بايد اذعان نمود که مشاغل دريايي جزو مشاغل سخت و ريسك پذير است از اين رو جوامع بین المللي از جمله سازمان بین المللي 
دريانوردي )IMO( و سازمان جهاني کار )ILO( ضمن توجه خاص به اين گروه از مشاغل، خواستار تدوين قوانین حمايتي ويژه از سوي 
دولت ها و سازمان هاي مربوطه گرديده اند. در همین راستا سازمان IMO با نام گذاري سال 2010 به نام سال دريانوردان، اين سال را به طور 

ويژه به دريانوردان جهان اختصاص داده تا مراتب قدرداني و حمايت خود را از خدمات همه دريانوردان دنیا اعالم دارد. 
حال که جامعه دريايي کشورمان نیز به پیروي از سازمان IMO، سال 1389 را به نام سال دريانوردان جمهوري اسالمي ايران ملقب نموده 
است، مفتخرم به عنوان عضوي از جامعه دريايي کشور و فردي مسئول در امر آموزش و تربیت کارشناسان متخصص و نیروهاي آموزش ديده 
علوم دريايي، در آستانه فرارسیدن سالروز جهاني دريانوردي، ضمن قدرداني از تالش هاي وصف ناپذير و خدمات ارزشمند دالور مردان دريانورد 

ايراني، اين مناسبت را به ايشان تبريك و تهنیت عرض نموده، صحت، سالمتي و سرافرازي اين عزيزان را از خداوند متعال مسئلت نمايم.
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 زندگی دريانوردان در نوع خود بسیار جالب و مملو از تفاوت ها است. در حالی که بر روی کره زمین زندگی می کنند، بخش عمده ای 
از زندگی آن ها روی آب مي گذرد. در عین اينکه در آرام ترين و ساکت ترين نقاط زمین تردد می کنند و اين آرامش آرزوی هر 
انسانی است، ولی در شرايط خطرناک دريا، در پر سر و صداترين اماکن جهان حضور دارند. ماجراجويانی هستند که در عین اين 
که از هر گردشگري بیشتر مسافرت  مي کنند و کشورهای مختلف دنیا را مي بینند، ولی در همان حال با پذيرفتن اين شغل، انزوای 

اجتماعی را می پذيرند.
آری، به همین خاطر است که يافته های تحقیقات جهاني نشان می دهد که علت اصلی ترک حرفه دريانوردی، علی رغم اين که 
دريانوردان جزو شجاع ترين  افراد جامعه محسوب می شوند، اين است  که عمدتاً انسان هايی بسیار عاطفی هستند و می خواهند 
در کنار خانواده هايشان باشند و اين در حالی است که ناوگان های تجاری دنیا اجازه نمی دهند که خانواده و فرزندان دريانوردان در 

کنارشان باشند و با وجود آن که گروه های حمايتی مانند سازمان هاي ملل متحد و کار و... امروزه به دنبال بهبود استانداردهای بین المللی اين 
صنعت هستند، ولی در بسیاری از مواقع انزوا، استرس و خستگی را به عنوان خطرات اين حرفه بیان می کنند.

سال 2010 به عنوان سال "دريانورد" انتخاب شده است و اين اولین باري است که در اين سطح به موضوع دريانوردان و ملوانان اهمیت داده 
می شود. دريانوردان بخشی از کارکناني هستند که از ديد جامعه ما پنهان مانده اند و نامیدن اين سال به نام دريانورد، اين فرصت را می دهد 
تا آن ها را از حاشیه نشینی نجات دهیم، آگاهی های عمومی را نسبت به آن ها باال برده و فداکاری ها و شرايط سخت زندگی آن ها را به آگاهی 

همگان برسانیم. برای از حاشیه درآوردن اين مجموعه تالشگر می توان؛
1 - همايش يا سمیناری با عنوان دريانوردان برگزار کرد.    2 - با دولتمردان برای بهبود شرايط کاری آن ها گفت و گو کرد.   3 - رسانه های 
گروهی را نسبت به انجام وظیفه خطیرشان در برابر دريانوردان تشويق کرد.   4 - آگاهی جامعه و خانواده ها را در خصوص شرايط کاری 
دريانوردان افزايش داد.   5 - در مدارس حضور يافت و در خصوص حرفه دريانوردی برای دانش آموزان سخن گفت.   6 - تعامل با صنعت 
حمل ونقل دريايی داشت تا به دريانوردان بهای بیشتری داده شود.   7 - فن آوری های جديد را پناه گاهی برای بیان نظرات و ديدگاه ها و 

خواست های دريانوردان قرار داد.
در شرايطی که 1.5 میلیون نفر دريانورد بر روی بیش از 53 هزار فروند کشتی در جهان کار می کنند و بر اساس آخرين آمارها، در سال 
2008 میالدي بیش از 7700 میلیون تن کاال توسط ناوگان دريايی جابه جا شده است، که اين میزان بیش از 90 درصد کاالهای مبادله شده 
در تجارت جهانی را تشکیل می دهد و اين بازار 380 میلیارد دالری، سالیانه 3.1 درصد نیز رشد می کند و تمامی اين ها در حالی است که 
هزينه های حمل نقل به طور متوسط تنها کمتر از 6 درصد از قیمت مصرف کننده نهايی را تشکیل می دهد، اغراق نخواهد بود اگر ادعا کنیم: 

»دريانوردان حلقه اصلی زنجیره تجارت جهانی هستند که اغلب ناديده گرفته می شوند«

بهزاد اتابكي
مديرعامل 

شركت تايدواتر 
خاورميانه

حلقه اصلی زنجيره تجارت جهانی

 اينك در حالي روز جهاني دريانوردي را جشن مي گیريم که سي و سه سال از آغاز نام گذاري آن مي گذرد. اين واقعه از آن جهت 
اهمیت دارد که توجه جهانیان را به نقش بین المللي صنعت دريانوردي در تجارت جهاني معطوف داشته و جايگاه سازمان جهاني 

دريانوردي رادر ارتقاء ايمني دريانوردي و جلوگیري از آلودگي درياها به خوبي به نمايش مي گذارد. 
تاکنون تالش هاي بسیار زيادي در جهت ايمن سازي، ساخت و هدايت کشتي ها و همچنین پاک نگاه داشتن درياها از آلودگي و 
صدمات و پايین آوردن خسارات در صنعت دريانوردي و ارتقاء کیفي ارايه خدمات به مشتريان اين صنعت به عمل آمده است. اما امسال 
سالي متفاوت با سال هاي قبل است از اين جهت که شعار روز جهاني دريانوردي به اهمیت و جايگاه کساني پرداخته که سرمايه هاي 

اصلي اين صنعت به شمار مي روند و نقش اصلي در اجراي قوانین وضع شده در سازمان جهاني دريانوردي را به عهده دارند.
يکي از موضوعاتي که در اين زمینه نظر متخصصین و کارشناسان علم دريانوردي و صنعت کشتیراني را به خود معطوف داشته، 

بحث خطاي انساني و راه هاي کاهش آن است. تحقیقات نشان مي دهد که فاکتور خطاي انساني عامل اکثر سوانح دريايي بوده و لذا سازمان 
جهاني دريانوردي را بر آن داشته تا توجه خاصي به دريانوردان و نقش آن ها در صنعت دريانوردي داشته باشد و بر همین اساس امسال را 
سال دريانوردان نامیده اند. يکي از مهم ترين و مؤثرترين راه هاي کاهش خطاي انساني، آموزش صحیح حرفه و آشنا کردن دريانوردان با علم 
و فناوري مورد نیاز آن ها مي باشد. اين موضوع تا آنجا اهمیت دارد که برخي متخصصین و دست اندرکاران صنعت دريايي، هزينه کردن در 
آموزش کارکنان را سرمايه گذاري مي دانند. اين آموزش مي بايستي به صورت مستمر در همه مراحل و مقاطع و در مورد همه مشاغل در 

صنعت دريانوردي صورت گیرد تا نتیجه بخش باشد. 
اينجانب به نماينگي از طرف دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار که نقش بسزايي در آموزش و تربیت نیروي انساني متخصص دريانورد 
داشته، با افتخار اين روز را به تمامي  دريانوردان و دريادالن تبريك مي گويم و از اين فرصت استفاده نموده و توجه کارشناسان، مديران و 
متخصصان دريايي کشور را به اهمیت نقش نیروي انساني دريانورد در اعتالي صنعت دريانوردي جلب مي کنم. بدون شك توجه به نیازهاي 

اين عزيزان چه در امر آموزش و چه در امور رفاهي و شغلي باعث ايجاد انگیزه و در نتیجه تالش مؤثر آن عزيزان خواهد شد. 
از خداوند منان سربلندي ايران اسالمي و توفیق همه دريادالن را خواستارم.

محمود اوكاتي 
صادق

رئيس دانشگاه 
دريانوردي و علوم 

دريايي چابهار

 سرمايه هاي اصلي صنعت دريانوردي
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كه  گذشته  دهه  دو  طی  كم  دست   ●
سال  هر  مهرماه  دوم  يا  اول  هفته  در 
از  دريانوردي  جهاني  روز  مناسبت  به 
مي شود.  تقدير  درياييان  و  دريانوردان 
فلسفه اصلي اين همايش، بر چه اهداف 
و  مسئوالن  جانب  از  خواسته هايي  و 
متوليان دريانوردي و كشتيراني متمركز 

است؟
بزرگ  منظور  به  که  است  سال   20 حدود 
فرهنگ دريا در  اشاعه  و  داشت دريانوردان 
ايران، روز جهاني دريانوردي طي بخشنامه اي 
دريانوردي  المللي  بین  سازمان  سوي  از 
)آيمو( و همه کشورهاي عضو آيمو پي گیري 

مي شود. 
اين  برگزاري  متولیان  اهداف  و  خواسته ها 
مراسم نیز هر ساله در شعار انتخابي اين روز 
متجلي مي شود. البته اين شعار در سازمان 
از  بخشي  به  توجه  با  دريانوردي  جهاني 
نیازهاي صنعت دريانوردي به تصويب شوراي 
آن مي رسد که مبتني بر شرايط، مسايل و 
مشکالت موجود دراين صنعت است. در ايران 
نیز شعار روز جهاني دريانوردي با الهام از شعار 
آيمو و با تاکید بر مسايل موجود در صنعت 

دريانوردي کشور تعیین و تصويب مي شود. 
»سال  آيمو،  طرف  از  میالدي  سال 2010 
دريانوردان« نام گذاري شد که به تبع آن، 
در ايران هم »سال 1389، سال دريانوردان 
جمهوري اسالمي ايران« نامیده شد. بنا براين 
در سال جاري، بیشترين تاکید و تمرکز بر 

مسائل و موضوعات دريانوردان است. 

و  انتخابي  شعار  به  توجه  با  قاعدتاً   ●
ماهيت مراسم كه عنوان جشن به خود 
براي  هم  خوشي  خبرهاي  بايد  دارد، 
دريانوردان ايراني در دست اعالم داشته 

باشيد؟
اتفاقاً امسال پس از پیگیري هاي بسیار و با 
انجام فعالیت هاي الزم، کنوانسیون جامع کار 
دريايي به تصويب مجلس شوراي اسالمي و 
تايید شوراي نگهبان رسید و به دولت هم 
براي  خوشي  خبر  مي تواند  که  شد  ابالغ 
دريانوردان و جامعه دريايي کشور باشد. اين 
کنوانسیون به تمام مسائل و موضوعات کار، 
ايمني، امنیت و معیشت دريانوردان به هنگام 
کار روي دريا مربوط مي شود و بسیار حائز 

اهمیت است. 
اين  به  الحاق  مرحله  در  حاضر  حال  در 
کشور  چند  جز  به  که  هستیم  کنوانسیون 
پیشرفته، ايران در شمار اولین کشورهاي در 
حال توسعه است که به اين کنوانسیون ملحق 

"فرهنگ غالب در کشور، به رغم مرزهای وسیع دريايی، فرهنگ خشکی است. اين نگاه در میان برنامه ريزان و مديران کشور 
هم وجود دارد. "

رئیس دبیر خانه ارگان های دريايی در گفت وگو با بندر ودريا در تحلیل و ارزيابی میزان نفوذ و اشاعه فرهنگ دريايی در میان 
مردم، با اشاره به اين مطلب نتیجه گیری کرد که چنین وضعیتی چندان هم غريب نیست، چرا که اگر تورقی کوتاه به کتاب های 
درسی دانش آموزان بزنید، متوجه مي شويد اصالً اشاره ای به دريا و جاذبه   هاي دريا و دريانوردي نشده است؛ در صورتی که 
برای نهادينه کردن اين فرهنگ و عالقه مندی نوجوانان و جوانان به حرفه دريانوردی، الزم است از سنین کودکی به دريا و 
زيبايی های دريا پرداخته شود. سید علی استیری البته کارهای انجام شده طی چند سال گذشته جهت گسترش فرهنگ 

دريايی را تاثیرگذار دانسته که نشانه آن هم افزايش گردشگران نوروزی سفرهای دريايی در استان های جنوبی است. 
رئیس دبیر خانه ارگان های دريايی همچنین اظهار امیدواری کرد که روزی برسد در ايران، هر دانش آموز دوست داشته باشد در 
آينده مهندس کشتی يا فرمانده کشتی شود و جوانان با ابراز عالقه مندی به حرفه دريا نوردی، رشته هايی چون صنعت تعمیر 

کشتی، طراحی و ساخت کشتی و ساير علوم دريايی مرتبط را جهت ادامه تحصیل انتخاب کنند. 
مسئول برگزاری روز جهانی دريانوردان در اين گفت وگو، خبرهای خوشي هم برای دريانوردان کشور داشته که اخیراً در غالب 

يك کنوانسیون جامع به تأيید و تصويب مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان رسیده است. 

جای خالی دريا
در كتب درسی

تحليل رييس دبير خانه 
ارگان های دريايی از 
چگونگی اشاعه فرهنگ 
دريايی در ميان مردم
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مي شود. 
به  راجع  ژنو  کنوانسیون 185  اين،  جز  به 
شناسايي مدارک دريانوردان هم، امور تصويب 
وتأيیداش انجام شده ودر مرحله ي الحاق به 
آن هستیم. اين دو کنوانسیون مسائل کاري 
و فعالیت حرفه اي دريانوردان بر روي کشتي 

و تردد آن ها به بنادر را تسهیل مي کند. 

از  كه  مي فرماييد  مصداقي  طور  به   ●
طريق كنوانسيون جامع كار دريايي قرار 
است چه تسهيالتي به دريانوردان ارايه 

شود؟
چندين  از  دريايي  کار  جامع  کنوانسیون 
کنوانسیون قديمي مربوط به کار دريانوردي 
داشت،  بازنگري  به  نیاز  موضوعاتش  که 
بعضي  اين،  از  پیش  تا  است.  تشکیل شده 
ملحق  کنوانسیون ها  برخي  به  کشورها  از 
مي شدند و به برخي هم ملحق نمي شدند؛ 
از اين رو تصمیم گرفته شد تا با هماهنگي 
جهاني  سازمان  و  کار  بین المللي  سازمان 
کار  به  مربوط  موضوعات  کلیه  دريانوردي، 
دريانوردي چه در زمینه هاي بهداشت محیط 
با  رابطه  در  چه  و  معیشتي  مسايل  و  کار 
ايمني و امنیت کاري و مسايل ديگر که براي 
دريانوردان متصور است، در يك کنوانسیون 
جامع و واحد ديده شود تا کشورها سپس 
طي مراحل الحاق، به صورت جامع از اقدامات 
حمايتي، به شکل يکنواخت برخوردار شوند. 
تمام  که  است  اين  کنوانسیون  اين  مزيت 
اعم  دريانوردان  کاري  موضوعات  و  مسائل 
از ايمني کار، معیشت و تغذيه و استراحت 
مي کند.  توجه  آن ها  به  و  بررسي  يکجا  را 
الزام  اين  کنوانسیون،  اين  ديگر،  عبارت  به 
تا  دارد  کشتي ها  مالکان  براي  را  حقوقي 

استانداردها را رعايت کنند. 
جديد،  بازنگري  در  دريايي  کار  کنوانسون 
آيا مي تواند در خصوص رفع معضل کمبود 
حرفه  به  جوانان  اقبال  و  دريانورد  نیروي 

دريانوردي موثر باشد؟
يکي از رويکردهاي اين کنوانسیون توجه به 
نسل جوان و تشويق آن ها به حرفه دريانوردي 
است. به همین منظور کنوانسیون کار دريايي 
و  دريانوردي  شغل  به  جوانان  تشويق  براي 
ملواني، شیوه غیر مستقیم آموزش را مطرح 
کرده و شرايط آن را فراهم مي کند. يعني اگر 
يك دريانورد بداند که قوانین بین المللي وجود 
دارد که از او در دريا حمايت مي کند و ايمني 
کار، بهداشت تغذيه و معیشت اش را مورد 
توجه قرار مي دهد، بديهي است که به سمت 

دريا و کار در کشتي عالقه مند مي شود. 
يك  به  دارد  دريانورد  کمبود  هر صورت  در 
مسئله حساس در دنیا تبديل مي شود. طبق 
به   )IMO( دريانوردي  آمار سازمان جهاني 
حدود 60 هزار نفر افسر دريانورد در سطح دنیا 
نیاز است. در حالي که آموزش هاي دريايي جزو 

آموزش هاي پر هزينه و زمان بر است. بنابراين 
پرداختن به اين موضوع در کنوانسیون مهمي 
نظر  به  دريايي  کار  جامع  کنوانسیون  چون 

مي رسد که بايد پیش از اين اتفاق مي افتاد. 

● آيا آيمو و دبيركل سازمان بين المللي 
انتخابي،  شعار  راستاي  در  دريانوردي 
كشورهاي  به  هم  را  خاصي  ماموريت 

عضو اين سازمان توصيه كرده است؟
دبیر کل آيمو هر ساله به مناسبت روز جهاني 
اين  مصوب  شعار  به  توجه  با  و  دريانوردي 
و  انتظارات  پیرامون  که  را  پیامي  سازمان، 
منويات شوراي آيمو است به همه کشورهاي 
عضو ابالغ مي کند. در پیام امسال به نکاتي 
مانند فرهنگ سازي و اشاعه فرهنگ دريايي 
در بین آحاد جامعه و آشنايي هر چه بیشتر 
جوامع با دريا و دريانوردي و تشويق و حمايت 
از دريانوردان اشاره شده است. آيمو خطاب 
عوض  در  که  مي کند  تاکید  دريانوردان  به 
انتخاب شغل دريانوردي، سازمان بین المللي 
دريانوردي و کشورهاي عضو اين سازمان از 

شما به شکل شايسته حمايت مي کنند. 
در اين پیام همچنین »ايجاد شرايط کاري بهتر 
براي دريانوردان«، تحت عنوان خواسته هاي 
معنوي از سوي دبیر کل آيمو به کشورهاي 

صاحب دريا و دريانوردي تاکید مي شود. 

● پس از گذشت 2 دهه برگزاري مراسم 
سال هاي  طي  دريانوردي،  جهاني  روز 
گذشته با دبيرخانه هماهنگي ارگان هاي 
دريايي مواجه شده ايم، اين دبيرخانه بر 
اساس چه نيازهايي ضرورت ايجاد يافته 

است؟
گسترش  مراسم،  اين  برگزاري  سال ها  طي 
صنعت  مسائل  به  توجه  و  دريايي  فرهنگ 
اين  محوري  اهداف  دريايي،  نقل  و  حمل 
همايش بوده است، ولي با توجه به گسترش 
مسائل صنعت حمل و نقل دريايي، پرداختن 
به همه آن ها فقط از سوي بخش حاکمیت، 
چالش هايي را هم به همراه داشت، لذا الزم بود 
که هماهنگي و همکاري بین همه ارگان هاي 
فعال در بخش دريا به وجود بیايد. دبیرخانه 
در  نیز  کشور  دريايي  ارگان هاي  هماهنگي 
سازمان  در  پیش  از سه سال  راستا  همین 
ديدگاه هاي  و  نظرها  از  و  شد  ايجاد  بنادر 
اعم  دبیرخانه  اين  عضو  دريايي  ارگان هاي 
و سازمان هاي  دولتي  غیر  دولتي،  از بخش 
مردم نهاد )NGO( در رابطه مسائل مختلف 

استفاده مي کند. 
از ويژگي ها و محاسن اين دبیرخانه اين است 
را  دريانوردي  جشن  است  شده  موفق  که 
در بخش هاي نظامي  و غیرنظامي به همراه 
بخش تجاري گسترش بدهد. از اين رو طي 
تجربه  را  بهتري  مراسم  گذشته  سال  سه 
باعث شد  اين مشارکت  از طرفي  کرده ايم. 

به نسبت سال هاي گذشته، اقبال عمومي به 
موضوع دريا و دريانوردي بیشتر شود. 

دريانوردي، مشاركت  اعالم هفته  با   ●
ارگان هاي  و  دريايي  جامعه  همكاري  و 
دريايي كشور در برگزاري اين مراسم به 

چه شكل خواهد بود؟
هفته دريانوردي از دهم تا هفدهم مهر ماه 
بین  مشخص  متولي  و  شعار  تخصیص  با 
است،  توزيع شده  دريايي کشور  ارگان هاي 
ناوگان  و  »دريانوردي  شعار  با  ماه  مهر   10
ايران  شیالت  سازمان  آن  متولي  صیادي« 
و  »دريانوردي  شعار  با  مهرماه   11 است، 
ناوگان نفتي« متولي آن شرکت ملي نفتکش 
ايران است، 13 مهرماه با شعار »دريانوردي و 
ناوگان تجاري« متولي آن شرکت کشتیراني 
مهرماه   14 است.  ايران  اسالمي  جمهوري 
و  »دريانورد  نام  به  دريانوردي،  جشن  روز 
بنادر« است که سازمان بنادر و دريانوردي 
متولي آن تعیین شده است، 15 مهر با شعار 
مباحث  از  که  گردشگري«  و  »دريانوردي 
مي شود،  محسوب  دريانوردي  هفته  جديد 
متولي آن شرکت کشتیراني والفجر است و 
17 مهر ماه، هم با شعار »دريانوردي و منابع 
نفت و گاز« تعیین شده که متولي آن شرکت 

امسال پس از پيگيري هاي بسيار و با انجام فعاليت هاي 
الزم، كنوانسيون جامع كار دريايي به تصويب مجلس 
شوراي اسالمي و تاييد شوراي نگهبان رسيد و به دولت 
هم ابالغ شد كه مي تواند خبر خوشي براي دريانوردان و 

جامعه دريايي كشور باشد.

و  مسائل  تمام  كه  است  اين  كنوانسيون  اين  مزيت 
موضوعات كاري دريانوردان اعم از ايمني كار، معيشت و 
تغذيه و استراحت را يكجا بررسي و به آن ها توجه مي كند. 
به عبارت ديگر، اين كنوانسيون، اين الزام حقوقي را براي 

مالكان كشتي ها دارد تا استانداردها را رعايت كنند.
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شده  سعي  بنابراين  است.  قاره  فالت  نفت 
در طول يك هفته، کلیه بخش هاي دريايي 
کشور اين فرصت را داشته باشند تا از طريق 
مصاحبه مطبوعاتي و برنامه هاي تلويزيوني 

خود را به آحاد جامعه معرفي کنند. 

● در خصوص اطالع رساني، دبيرخانه آيا 
برنامه خاصي را هم تدارك ديده است؟

در اين زمینه بر اساس موافقت نامه اي که با 
شبکه سوم سیما به امضا رسیده، اين شبکه 
با  کشور  دريايي  شبکه  عنوان  به  اختصاصاً 
دارد.  همکاري  دريايي  ارگان هاي  دبیرخانه 
طي سه سال گذشته هم، مسئولین دريايي 
در  شبکه  اين  امکانات  از  توانستند  کشور 
جهت اشاعه فرهنگ دريايي استفاده نمايند. 
براي امسال هم برنامه ريزي الزم و هماهنگي 
در  فرصت  اين  و  شده  انجام  شبکه  اين  با 

اختیار ارگان هاي دريايي قرار مي گیرد. 

● كميته اجرايي براي خانواده درياييان 
در بخش هاي مختلف چه برنامه هايي را 

تدارك ديده است؟
طول  در  هم  کشور  دريايي  خانواده  براي 

هفته برنامه هاي سرگرمي، تفريحي و ورزشي 
برنامه ريزي شده که با هدف اشاعه فرهنگ 
دريايي به اجرا مي رسد. مسابقات شنا، خاطره 
نويسی، نقاشي و برنامه هايي از اين دست در 
کمیته اجرايي پیش بیني شده که در زمان 

مقرر اطالع رساني مي شود. 

استان هاي  و  بنادر  در  به جز ستاد،   ●
برقرار  دريانوردي  جشن  هم  ساحلي 

است يا خير؟
از آن جايي که اين امکانات وجود ندارد تا 
دعوت  تهران  به  را  دريانوردان  تمام  بتوان 
کرد تا در اين جشن شرکت کنند، بنابراين 
از سال هاي گذشته توصیه شده طي مراسم 
مشابه، در استان هاي ساحلي هم از دريانوردان 

و جامعه دريايي تقدير بعمل آيد. 
امسال اما بنا بر تاکید مديرعامل و معاونت 
دريايي سازمان، براي برگزاري اين مراسم در 
بنادر، دستورالعملي هم تهیه و به بنادر ارسال 
شده تا مطابق هماهنگي با ارگان هاي دريايي 
مستقر در استان از دريانورداني که فرصت 

آمدن به تهران را ندارند، تقدير شود. 

● برگزاري اين همايش فرصتي است تا 
خواسته ها و نگراني هاي جامعه دريايي به 
گوش مسئوالن رده باالي كشور برسد، 
در اين خصوص مدعوين روز 14 مهر ماه 

از چه طيف هايي انتخاب شده اند؟
ترابري  و  راه  محترم  وزير  سال  هر  معموالً 
امسال هم حضور  و  دارند  در مراسم حضور 
کشوري  و  لشکري  مقامات  داشت.  خواهند 
مراسم  در  نیز  دريانوردي  و  دريا  با  مرتبط 
امسال حاضر خواهند بود. از فراکسیون دريايي 
مجلس شوراي اسالمي هم دعوت مي شود. در 
کنار آن ها، از مسئوالن قوه قضائیه هم دعوت 
از  خوبي  استقبال  معموالً  مي آيد.  عمل  به 
اين مراسم مي شود. در هر حال، حضور اين 

مسئوالن و شنیدن صحبت هاي دريانوردان به 
پیشبرد اهداف، اشاعه فرهنگ دريايي و تامین 
بخش صنعت حمل ونقل  بحق  خواسته هاي 

دريايي کشور کمك شاياني مي کند. 

● به عنوان يك فعال دريايي و دست 
دريا،  فرهنگ  اشاعه  امر  در  اندركار 
سال هاي  طي  كم  دست  كار  نتيجه  از 

گذشته، چه ارزيابي داريد؟
اشاعه  که  کنم  يادآوري  است  الزم  البته 
فرهنگ دريايي، امري است که در دراز مدت 
جواب مي دهد. با وجود اين، از نتیجه کار و 
اقبال مردم به ساحل و سفر دريايي راضي 
هستم. به عنوان مثال مطابق آمارهاي ارائه 
شده، در گذشته هاي نه چندان دور، مردم در 
ايام تعطیالت به ويژه نوروز ترجیح مي دادند به 
شهرهاي مشهد، اصفهان، شیراز يا شهرهاي 
در  فقط  را  دريا  و  بروند  گیالن  و  مازندران 
شمال ديده اند، امروز اما استان هاي ساحلي 
خوزستان،  استان هاي  مثل  کشور  جنوب 
بوشهر، هرمزگان و حتي سواحل چابهار در 
نوروزي  گردشگران  بلوچستان،  و  سیستان 

بسیاري را از همه جاي کشور مي پذيرند. 
است  مستمري  فرهنگي  کار  نشانه  اين ها 
ادامه پیدا کند. االن  بايد  که شروع شده و 
میان  در  حتي  کشور،  در  غالب  فرهنگ 
فرهنگ  و  است  خشکي  فرهنگ  مديران، 
دريايي منحصر به شهروندان در استان هاي 

ساحلي است. 
براي  راه  ترين  مناسب  که  نظر مي رسد  به 
توسعه فرهنگ دريايي، آشنايي دبستاني ها و 
کودکان با دريا و زيبايي هاي دريا از طريق 
نقاشي و شعر است. امیدوارم روزي برسد که 
هر دانش آموز در پاسخ به سوال مي خواهید 
در آينده چه کاره شويد، دوست داشته باشد 
فرمانده کشتي، مهندس کشتي، دريانورد و 

يا ملوان باشد. 

از آن جايي كه اين امكانات وجود ندارد تا بتوان تمام 
دريانوردان را به تهران دعوت كرد تا در اين جشن شركت 
طي  شده  توصيه  گذشته  سال هاي  از  بنابراين  كنند، 
مراسم مشابه، در استان هاي ساحلي هم از دريانوردان 

و جامعه دريايي تقدير بعمل آيد.

توسعه  براي  راه  ترين  مناسب  كه  مي رسد  نظر  به 
فرهنگ دريايي، آشنايي دبستاني ها و كودكان با دريا و 

زيبايي هاي دريا از طريق نقاشي و شعر است.
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سازمان بنادر و دریانوردی
● احمد فروغی،مدير کل امور دريايی سازمان 

بنادرو دريانوردی
● علی اکبر مرزبان، نماينده ثابت سازمان بنادر 

)IMO(درسازمان بین المللی دريانوردی
ــت  ــناس امنی ــادی، کارش ــن ارش ● محس

دريانوردی، بندر امام خمینی
● مصطفی زارع دوست،رئیس اداره حفاظت و 
ايمنی، اداره کل بنادرودريانوردی خوزستان، 

بندرامام خمینی
● حسین نیاراقب، فرمانده يدک کش والعصر، 
اداره کل بنادرودريانوردی گیالن،  بندرانزلی

● آقای حمید مهربان، اداره کل بنادرودريانوردی 
سیستان وبلوچستان، بندرچابهار

● قاسم عسگری نسب، سرپرست اداره ايمنی 
وحفاظت دريايی ،اداره کل بنادرودريانوردی 
هرمزگان، منطقه ويژه اقتصادی بندر شهید 

رجايی
ــاون دريايی و  ــر پوريزدانی، مع ــی اصغ ●عل
بندری، اداره کل بنادرو دريانوردی مازندران، 

بندرنوشهر
ــی  ــس اداره ايمن ــم زاده، رئی ــی ابراهی ● عل
وحفاظت دريايی ،اداره کل بنادرودريانوردی  

بوشهر،بندربوشهر

شركت ملی نفتکش ایران
● کاپیتان اردشیر محرابی، فرمانده تانکرها

● ناخدا حسین خواجه ئیان، فرمانده شناورها
ــعود نبی سعید،سر مهندس  ● مهندس مس

شناورها
● آقای اصغر ديدار،سر ملوان تانکرها

ــت امور  ــی، معاون ــان مهران بخش ● کاپیت
آموزش

شركت پایانه های نفتی ایران
● سیاوش صیدآلی، راننده موتور يدک کش 

کشتی يك
● جعفری الزار، سرپرست عملیات کشتیرانی 

اسکله های شرقی

شركت كشتيرانی بنياد 
● مهندس بشیر کامکار، مدير عامل شرکت 

مديريت کشتی قشم بنیاد

بندر صادراتی ماهشهر 
● احمد افشار، راهنمای ارشد شرکت پااليش 

نفت آبادان 

كشتيرانی جمهوری اسالمی ایران
● يوسف احمدی نسب، فرمانده
● مجید گنابادی، سر مهندس

● مسعود حمزه، سر ملوان
● شعبان مهدی زاده، آشپز درجه يك

اتحادیه مالکان كشتی ایران
● کاپیتان عباس يوسفی، فرمانده کشتی زير 

500تن، شرکت صید صنعتی صدف 
ــوم  ــر س ــنام، افس ● مهندس منوچهر خوش
مهندس)کشتی های اقیانوس پیما(، شرکت 

خدمات فرا ساحلی اروند

نيروی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران

● دريادار دوم عرشه ابراهیم اشکان)پیشکسوت 
نمونه(

● ناخدا سوم عرشه عبدالوهاب طاهری
● ناخدا سوم مکانیك احسان اعجم اکرمی

● ناوبان سوم بیژن زارع)تفنگدار نمونه(

شركت نفت فالت قاره ایران
● امیرحسین امیريه، سرپرست بندر، منطقه 

خارک 

فعاالن شناورهای سنتی عمليات 
تجسس و نجات دریایی

● حسین احمدزاده، فرمانده شناور فلزی زير 
ــنل  ــهر)وی 7 نفرازپرس 500تن، بندر بوش

موتور لنج باری را نجات داده است.(
● حمید رضا فتح شیرين، قايقران قايق های 
تفريحی انزلی)وی7نفر را که قايق شان دچار 
حادثه و واژگون شده بود را به تنهايی نجات 

داده است.(
ــدای لنج باری،  ــرا اصل الوان، ناخ ● عبدالزه
ــیاری درجهت  ــه)وی خدمات بس بندرلنگ
نجات نفرات کشتی درحال غرق در حوالی 

جزيره کیش انجام داده است.(

شركت كشتيرانی والفجر
● احمد حسینی ارانی، مهندس الکترونیك يك

● سرهنگ دوم نعمت اهلل احمديان، معاونت 
عملیات دريابانی استان مازندران

سازمان حفاظت محيط زیست
ــئول  ــناس مس ــکار، کارش ــر ش  ● داوود می

اکوبیولوژی دريايی
● علیرضا مهوری

● سید فرشید فالح

انجمن كشتيرانی و خدمات 
وابسته

ــرکت  ــوش بضاعت پور، مديرعامل ش ● داري
خدمات کشتیرانی بارآوران ايران

سازمان شيالت ایران 
ــدای موتور لنج صیادی،  ● علی رعیتی، ناخ

استان هرمزگان 
● عبداالمیر عباسی اصل، ناخدای لنج صیادی، 

استان خوزستان
ــدای قايق صیادی،  ــتمی، ناخ ● ظهراب رس

استان بوشهر
● میکائیل بابائی اصل، معاون مدير کل دفتر 
حفظ و بهسازی صنايع دريايی، استان تهران

نيروی دریایی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی 

● ناوساالر يکم پاسدار منصور مزارعی
● ناوبان پاسدار مرتضی زارع

● ناوداريکم پاسدار علی ترکمانی
اتحادیه شركتهای تعاونی حمل  ونقل 
دریایی بار و مسافر سراسر كشور 

● ناخدا سید شاکر هاشمی زاده 

جانباز نمونه دریایی
● ناصراکبری،وی سکانی و سر سکانی واحد 
ــگام اصابت  ــوالد بندرامام خمینی را هن ف

موشك بر عهده داشت.
● علی هاشمی نیا، سر مهندس از کشتیرانی 

جمهوری اسالمی ايران 

مدرس نمونه
● حافظ دلفائیان، دارای گواهینامه شايستگی  
سر مهندسی، سفرهای نا محدود و تدريس 
در دروس تخصصی  دانش  مهندسی موتور، 
دانش مهندسی عمومی ، آرشیتکت دريايی 
در شرکت ملی نفتکش ايران و دانشگاه علوم 

دريايی امام خمینی

انجمن مهندسی دریایی یران
● کاپیتان مالك  علیمحمدی

درياييان و دريانوردان  نمونه 
سال 1389
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علي اكبر صفايي
مديركل بنادر 
و دريانوردي 

هرمزگان

بهانه اي براي تجليل از زحمات دريانوردان

 امروزه دريا و دريانوردی، نقش مهمی درتجارت جهانی ايفا می کند به طوری که امرار معاش میلیون ها نفر در جهان همگی به کشتی ها 
و صنعت کشتیرانی و تالش دريانوردان بستگی دارد.  در اين میان، بخش اعظمی از زحمات اين بخش بر دوش دريانوردان زحمت کش 
قرار دارد که مدت ها به دور از خانواده در فکر انتقال کاالها و مايحتاج مورد نیاز مردم در سراسر جهان هستند و در اين راه با سختی های 
فراوانی دست به گريبانند. بر همین اساس سازمان جهانی دريانوردی به دلیل اهمیت اين صنعت، هفتم مهرماه را روز جهانی دريانوردی 
نام نهاده تا بهانه ای باشد برای تجلیل و قدردانی از زحمات فعالین اين بخش. هر چند بايد گفت تجلیل از زحمات آن ها کار راحتی نیست. 

امسال نیز شعار سازمان جهانی دريانوردی و متعاقب آن سازمان بنادر و دريانوردی، تحت عنوان »دريانورد« نام گرفته است.
ايران نیز به دلیل برخورداری از سواحل بیکران در جنوب و شمال و در عین حال واقع شدن در کريدور شمال – جنوب، جايگاه 
ممتازی در اين بخش دارد. کشورمان در مقطع فعلی با تکیه بر پیشینه چند هزار ساله خود درعرصه دريانوردی و با توجه به تالش و 
اسناد پیش بینی شده، از جمله سند چشم انداز بیست ساله، بیش ازهرزمان ديگری به سمت خلق پیشرفت ها و جهش های افتخارآفرين در حمل 
و نقل دريايی و توسعه بنادر می شتابد. بندر شهیدرجايی، که به درستی به آن دروازه طاليی اقتصاد کشور اطالق می شود توانسته همگام با توسعه 
ساير بنادر و با بهره گیری از تالش های ارزنده دريانوردان و فعاالن دريايی و بندری و با بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری، مسیر شتابان 

توسعه را در بخش های مختلف بپیمايد، که از جمله آن ها می توان به کسب رتبه پنجاهم در بین بنادر کانتینری بزرگ دنیا اشاره کرد.
امروز دريا و دريانوردی با خون مردم هرمزگان عجین شده و جمعیت بسیاری از مردم اين استان به واسطه بهره مندی از سواحل بی شمار، از 
طريق اين نعمت خدادادی ارتزاق می کنند و مسئوالن امر نیز شانه به شانه مردم در جهت رشد و پیشرفت استان و بهره گیری پايدار از اين 
بخش تالش می کنند. با عنايت به سیاست گذاری های انجام شده از سوی دولت خدمت گذار، طرح های بزرگ بندری درجای جای اين استان 
در حال انجام است، از جمله آن ها می توان از احداث بنادر سیريك و جاسك در شرق هرمزگان، اسکله پشتیبانی هرمز در مرکز استان و بندر 

خمیر و طرح توسعه بندر لنگه در غرب استان نام برد.
در کنار اين بخش، طرح توسعه بزرگ ترين بندر تجاری و بازرگانی کشور يعنی مجتمع بندری شهیدرجايی با حمايت ويژه دولت در حال 
انجام است که با بهره برداری از اين طرح، ظرفیت اين بندربه 2 برابر افزايش خواهد يافت وخواهد توانست عالوه بر اشتغال زايی بیشتر، به رونق 

اقتصادی منطقه و کشور کمك نمايد و از طرف ديگر به ارتقای جايگاه کشورمان در جهان نیز، سرعت بیشتری ببخشد. 
در اين بخش با بهره گیری از نظرات متخصصین و کارشناسان مجرب، برنامه استراتژيك 5 ساله بندر شهید رجايی در حال آماده سازی است 
که در حال حاضر منشور اين برنامه تهیه گرديده است. معتقديم برای رشد و توسعه شتابان اين بندر، تمامی عوامل دست اندرکار بايد بر اساس 

برنامه واحد و منسجم حرکت نموده که اين امر به رشد بیش از پیش اين بندر کمك چشمگیری خواهد نمود. 
عالوه بر اين، در بخش مسافری نیز استان شاهد اجرای طرح های بزرگی است که از جمله آن ها ساماندهی بزرگ ترين بندر مسافری کشور 
)بندرشهید حقانی( و ساير بنادر مسافری است که در کنار ساماندهی ناوگان مسافری دريايی، باعث گرديده سطح رضايت مندی هم میهنان و 

شهروندان افزايش يابد و از سفر دريايی لذت ببرند که پاداش بزرگی برای همکاران و دست اندرکاران اين عرصه بوده است.
بهره گیری از بیش از 2 هزار و 237 کیلومتر ساحل در استان هرمزگان که بیش از نیمی از سواحل جنوب کشور را شامل می شود، می طلبد تا 
بیش از اين در جهت خدمت رسانی به مردم عزيز و شريف استان هرمزگان گام برداشته شود که اجرای طرح های بسیار در بخش های مختلف 
گواهی عزم جدی دولت در فراهم آوردن استانی آباد و سرافراز است. استان هرمزگان با بهره گیری از بیش از 200 هزار نفر دريانورد، استانی 
دريايی محسوب می شود که بخش اعظمی از روزی مردمش را از دريا و فعالیت های دريانوردی بدست می آورد. به اين جمع اضافه کنید ثبت 

بیش از 10 هزار فروند شناور سبك و سنگین که روزانه برای کسب رزق و روزی، دل به دريا می زنند.
در خاتمه، برخود الزم می دانم در آستانه اين روز مهم و به پاس قدردانی از تالش های دريانوردان عزيز، به تمامی دريانوردان و فعاالن عرصه 
دريانوردی خدا قوت گفته و خسته نباشید عرض کنم و اين روز را به آن ها تبريك بگويم. امیدوارم عرصه پر ارزش دريانوردی همچون گذشته 
و با تالش تمامی دلسوزان اين بخش راه پر رونق و رو به توسعه ي خود را همچنان ادامه دهد، که اين مهم قطعا موجب سرافرازی میهن 

اسالمی مان خواهد شد.

 اگر باور داريم که بیش از نود درصد صادرات و واردات کشورمان مرهون صنعت حمل ونقل دريايي است، بنابراين حرفه دريانوردي و 
کشتیراني پل ارتباطي بنادر دنیا بوده و لذا جامعه دريانوردي چه در جمهوري اسالمي ايران و چه در ساير کشورها به عنوان نیروي 
انساني و موتور محرک کشتیراني و دريانوردي محسوب مي شود و از جايگاه ويژه اي برخوردار است. آنچه که مهم به نظر مي رسد 
فعالیت شبانه روزي عزيزان دريانورد است که غالباً دور از چشم اجتماع بوده و فعاالن امر دريانوردي علي رغم تحمل مشقات و 
سختي هاي اين حرفه، مظلوم واقع شده و تالش آنان ناشناخته باقي مي ماند. کمي دقیق تر بیانديشیم، هر لحظه هزاران نفر دريانورد 

در اقصي نقاط دنیا در اقیانوس ها، درياها و رودخانه ها، دور از خانواده و وطن خود مشغول به خدمت هستند.
بر خود الزم مي دانم که از مقام شامخ دريانوردان عزيز کشورمان تقدير نموده و روز دريانورد را به کلیه دريانوردان، دريادالن و 

دريايیان میهن اسالمي تبريك عرض نمايم. زين العابدين بازياري
مدير بنادر و 

دريانوردي گلستان

نيروي انساني، موتور محرك صنعت دريانوردي
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ابراهيم ايدني 
مديركل بنادر 
و دريانوردي 

خوزستان

تبيين نقش دريانوردان در اسناد باالدستي

پیشینه ی پربار ايرانیان، بنا بر اسناد موثق و معتبر جهانی در صنعت دريانوردی حکايت از آشنايی و تبحر و آگاهی آنان از آبراهه های 
جهانی دارد. همچنین گستردگی مرزهای آبی ايران زمین از دير باز تا کنون اهمیت آن را برای ايرانیان دو چندان کرده است. به 
استناد تاريخ می توان به حضور بازرگانان ايرانی در اقصی نقاط جهان اشاره کرد که )جز از راه آبی، دسترسی به آن مقدور نبود( 

نشان از انس و الفت تاريخی تجار و بازرگانان ايرانی با صنعت دريانوردی دارد.
 اگرچه فتوحات پادشاهان باستانی از راه های آبی و استقامت و دفاع جانانه دريانوردان در برابر استعمارگران که از راه دريا  کشورمان 

را مورد هجمه قرار داده اند، را نبايد از نظر دور نگاه داشت.
با اين زمینه درخشان تاريخی می توان گفت دريا برای ايران و ايرانی سرچشمه ی حیات و بالندگی بوده و اگرچه بر اثر غفلت های 
تاريخی که در اثر انقطاع بین نسل ها و عدم انتقال تجارب تاريخی و نقشه های شوم استعماری حاصل شده، صنعت دريانوردی 

کشورمان آنچنان که شايسته و بايسته است نتوانسته از ظرفیت های گسترده موجود در آبراهه های داخلی و خارجی بهره برداری کند، اما 
تبیین نقش خطیر اين صنعت در اسناد باال دستی کشور و عزم و همت ايرانیان جهت نیل به جايگاه شايسته در منطقه، بارقه ی امید اين 

حرکت را در دل کلیه ی دست اندرکاران صنعت دريانوردی فروزان کرده است.
بنادر خوزستان نیز با عنايت به مختصات جغرافیايی و اقلیمی کم نظیرشان در اين بین به عنوان حلقه ی رابط بین صنايع تولیدی داخلی و 
صنعت دريايی در حال شکوفايی کشور، می توانند نقش به سزايی ايفا کنند و بستری پايدار و اثر بخش برای سرمايه گذاران داخلی و خارجی 

جهت سرمايه گذاری در پسکرانه های دريايی، صنايع ساحلی و فراساحلی، به منظور رونق بیش از پیش بازرگانی دريايی فراهم آورند.
قرار گرفتن بنادرامام خمینی و خرمشهر و ديگر بنادر کوچك استان خوزستان با برخورداری از تجهیزات پیشرفته و مدرن و گواهی نامه های 
کیفیت مديريتی در گذرگاه ترانزيتی شمال - جنوب و پیوند کشورهای آسیانه میانه و قفقاز به آب های گرم جهانی، جايگاه بی بديل آن ها 

را در بازرگانی دريايی و رويکرد های دريامحور آشکار می کند.
لذا ارتقا و حرکت همزمان مؤلفه های ساختاری بنادر و صاحبان صنايع دريايی و ناوگان دريايی جهت شکوفايی بازرگانی دريايی و سهیم 

شدن از مزايا و بهره های آن ضروری به نظر می رسد. 
نیل به اين مقصود جز با همراهی استانداردهای جهانی، تالش در راستای ارتقا و به روزرسانی دانش و تجربه و توسعه ی ساختار دريايی میسر 
نمی گردد، و شگفت نیست که با همت و عزم دريانوردان بلندنظر ايرانی با الهام از شعار »همت مضاعف و کار مضاعف « که به فرموده مقام 
معظم رهبری امسال به اين نام موسوم شده و تأسی از دالوری ها و سلحشوری شهدای دريانورد در طول سال های دفاع مقدس و عرصه های 
پايداری در برابر متجاوزان بیگانه، در مدت زمانی نسبتا کوتاه محقق شود و با عنايت به شعار روز جهانی دريانوردی، سال 1389؛ فرصتی 
است مغتنم که آحاد جامعه شريف ايران اسالمی با نقش و جايگاه اين سپید جامگان عرصه ی دريا بیش از پیش آشنا شوند و با تجلیل و 
تقدير از اين عزيزان، گوشه ای از زحمات بی دريغ شان، مورد عنايت قرار گیرد. امید است دريانوردان ايرانی همانگونه که در زمینه ی کسب 
موفقیت های جهانی، نظیر قرار گرفتن در فهرست سفید سازمان جهانی دريانوردی، توانايی خود را به تأيید جهانیان رسانده اند، در باز پس 

گیری افتخارات دريايی ديرينه ی خود پیروز و سربلند باشند.

 محمد راستاد
مديركل بنادر و 

دريانوردي بوشهر

صنعت حمل ونقل دريايي، مديون دريانوردان

سیر و مطالعه در تاريخ دريانوردي و گذري مجمل بر شرح احوال و سفر نامه هاي دريانوردان پارسي ما را به اين نکته رهنمون 
مي سازد که ايرانیان از دير باز دريانورداني انديشمند، جسور، خالق و کوشا بوده اند و اين تجربه اي است که با جهد و تالش نیاکان 
ما در گذر از سه هزار سال تاريخ پرافتخار در پهنه درياها تنها به نام ايران و ايراني ثبت گرديده و سینه به سینه به نسل امروز 

انتقال يافته است.
آري! سخن از دريانورداني است که در کارستاني ستودني، دريا را به خدمت نیازهاي بشري در آورده و از دل اين خوان بیکران 
خداوندي، ارتزاق مي کنند و بی شك صنعت حمل ونقل دريايي کشور همواره خود را مديون و مرهون مجاهدت دريانورداني مي داند 
که سالیان متمادي با وجود ناماليمات و سختي هاي اين حرفه، با توکل بر ايزد يکتا و با نیت سرافرازي میهن اسالمي در رونق و 
شکوفايي اقتصاد ملي، نقش آفريني کرده اند. دريانوردان دريادلي که در هشت سال دفاع مقدس همچون پیشینیان دالور خود، 

آرزوي کوچکترين دست اندازي به آب هاي ايران اسالمي را تا ابد بر دل خصم زبون گذاشتند و اکنون نیز با ايثار و ازخودگذشتگي، حافظان 
اقتدار نظامي، سیاسي و اقتصادي جمهوري اسالمي ايران در اقصي نقاط گیتي هستند.

اينجانب، ضمن تبريك روز جهاني دريانوردي به همه دريانوردان تالشگر و اعضاي خانواده بزرگ جامعه دريايي، بالندگي و پیشرفت روزافزون 
اين صنعت استراتژيك و سربلندي میهن عزيز اسالمي را در همه عرصه ها از خداوند منان مسئلت مي نمايم.
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هر زمان که به دريا نظر مي افکنیم، مي توانیم گسترده ترين مفاهیم الهي را در آن بیابیم. اين نعمت شگفت انگیز منبع عظیم 
بخشش هاي بي منت الهي است تا بندگان با احاطه بر آن از منابع سرشارش استفاده کنند. در قرآن کريم مي خوانیم: »آيا نمي بیني 

که کشتي به خاطر نعمت الهي در دريا روان است تا نمونه اي از نشانه هاي او را به شما نشان دهد؟«. 
بدون ترديد دريانوردي و کشتیراني تجاري از گذشته هاي دور تا کنون در کشور ما وجود داشته و شواهد تاريخي بسیاري مي توان 
براي آن برشمرد، و هر سند تاريخي موثقي که در اين زمینه به ما رسیده، سند معتبري در برتري ايرانیان در فن تجارت دريايي، 

کشتیراني و امور دريانوردي به شمار مي آيد. 
بعد از فروپاشي شوروي سابق و استقالل جمهوري هاي مختلف آن، اوضاع اقتصادي، سیاسي، اجتماعي، فرهنگي و... در منطقه 
دستخوش تحول اساسي گشت. در اين دگرگوني سريع، موفقیت ازآن کشورهايي است که از فرصت هاي جديد و پیش رو نهايت 
استفاده را ببرند. کشورهاي حاشیه درياي خزر براي دستیابي به بازارهاي جهاني به دنبال مسیري هستند که عالوه بر هزينه پايین و سرعت 
باال در انتقال کاال، از امنیت کافي برخوردار باشد. لذا بنادر شمالي کشور عزيزمان ايران به لحاظ داشتن موقعیت استراتژيك در بین منطقه 

مي توانند زنجیره و پل اتصال ارزشمند و بي رقیب براي اين کشورها باشند.
ضمن تبريك روز جهاني دريانوردي به دريانوردان دريادل و پرتالش کشورمان، امیدوارم کلیه فعاالن عرصه دريا با همت بلند و عزم دريايي 

خود، تمام سعي وتالش شان را در راستاي توسعه کلیه فعالیت هاي دريايي، به خصوص افزايش سهم ايران در درياي خزر به کارگیرند.

سيدنبي 
سيدپور
مديركل 

بنادرودريانوردي 
مازندران

تالش برای  توسعه ي فعاليت هاي دريايي

فرهاد منتصر 
كوهساري

مديركل بنادر و 
دريانوردي گيالن

بهبود معاش دريانوردان، سرلوحه امور

صنعت دريانوردی به عنوان صنعتی عظیم و فراگیـر در جهان معاصر مطرح است، کشورمان به لحاظ دارا بودن 5 هزار و 800 کیلومتر 
مرز آبي و به عنوان پل ارتباطي بین درياي خزر و آبهاي آزاد ارزانترين راه ترانزيتی بین کشورهای آسیای میانه و درياهای آزاد جهان 
است. صدور نفت و گاز و صادرات غیرنفتی از پايانه ها و بنادر کشور، ورود کاال و افزايش اين میزان با پذيرش کاالهای ترانزيتی و وجود 
منابع پروتئینی غنی در قلمرو آبي تحت حاکمیت، همگی انگیزه هايی بسیار قوی در توجه به اين صنعت و توسعه آن مي باشد. در کنار 
توسعه ناوگان تجاري، تجهیز بنادر، توسعه فراساحل، خدمات دريايي وحمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي، ارج نهادن به مقوله 

نیروي انساني که اساس و پايه رشد و شکوفايي اين صنعت در کشورمان مي باشد، مي بايست در سر لوحه کلیه امور قرار گیرد.
نام گذاري سال 2010 میالدي با عنوان “سال دريانورد” قدمي است در قدرداني از يك و نیم میلیون نفر دريانورد که با تالش 
و کوشش خود موجبات رفاه و آرامش شش و نیم میلیارد نفر جمعیت جهان را فراهم نموده اند .قشري که کشتي خانه و محل 
کارآن ها بوده و عالوه بر قرار گرفتن در شرايط کاري سخت و تحمل سرو صدا، شرايط جوي نامساعد، تهديد و هجوم دزدان دريايي، مدام 

با مسايل امنیتي و توقیف هاي غیر قابل توجیه در بنادر خارجي، مورد کم توجهي قرار مي گیرند.
سال 1389 را میتوان “سال دريانوردان جمهوري اسالمي ايران” نامید، چرا که جامعه دريايي کشورمان با وجود تحمل تمامي اين مشکالت 
و تحريم ها و برخوردهاي تبعیض آمیز و مغرضانه اي که در بنادر جهان با دريانوردان ايراني صورت مي گیرد باز در اين رقابت نابرابر نه تنها 
قدمي  به عقب نگذاشته اند، بلکه روز به روز موجبات رشد و شکوفايي صنعت دريانوردي کشورمان را نیز پديد آورده اند. دانش و تجربه افسران 
و پرسنل دريايي ايران، مشارکت برجسته در بازار حمل و نقل انرژي در جهان، استاندارد و انضباط کشتي هاي ايراني و غیرت و رشادت 
ناوگان نظامي کشور، حقیقتي است که نمي توان آن را ناديده گرفت. اين واقعیتي است که فقط با کلمات و يا تخصیص يك روز به نام اين 
عزيزان نمي توان از زحمات و تالش شان قدرداني کرد. اما همین امر نیز نشان دهنده احترام و ارزشي است که مسئوالن دريايي براي اين 

خانواده دلسوز و فداکار، فارغ از هر رنگ و نژاد قائل میباشند. 
امید است با اصالح قوانین، موجبات ايمني و امنیت دريانوردان تامین شده و با اين خانواده بزرگ محترمانه و منصفانه رفتار گردد. ارتقاء 
استانداردها ي ايمني و زيست محیطي و بهبود معاش دريانوردان مي بايست در سر لوحه اقدامات مسئوالن دريايي کشور قرار گیرد. هر 
چند در همین راستا مي توان با کمك رسانه هاي ملي، مطبوعات و قشر فرهنگي و دانشگاهي کشور موجبات جذب نیروهاي جوان به اين 

صنعت را نیز فراهم آورد.
در آخر، ضمن تبريك اين روز بزرگ به دريانوردان دريا دل اين مرزو بوم، رشد و شکوفايي اين صنعت فراگیر در کشورمان و دستیابي به 

باالترين استانداردهاي جهاني با تالش و کوشش جامعه دريانوردي کشور را از درگاه خداوند متعال خواهانم.
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بستر قانوني بهبود شرايط كار دريايی

دريا همواره در جهت توسعه و پیشرفت جوامع انساني، با توانمندي هاي گوناگون هم چون منابع سرشار طبیعي، حمل ونقل دريايي و 
کنترل استراتژيك، از اهمیت ويژه اي برخوردار بوده است.

در عصر حاضر با رشد تجارت جهاني بر اهمیت حمل ونقل بین الملل دريايي نیز افزوده شده است، لذا سازمان جهاني دريانوردي به 
منظور بهبود ايمني کشتیراني، امنیت دريانوردي و مسايل زيست محیطي درياها، هر سال در ماه سپتامبر، روز جهاني دريانوردي را با 

يك شعار ويژه مطرح نموده و به عنوان مرجع بین المللي دريايي سرلوحه فعالیت هاي خويش قرار مي دهد. 
کارشناسان و متخصصان با بررسي وضعیت فعلي صنعت حمل ونقل دريايي، اظهار داشته اند که صنعت فوق، در سال هاي آتي با بحران 

کمبود نیروي انساني متخصص مواجه خواهد شد. 
به همین دلیل با نام گذاري امسال به عنوان "سال دريانوردان"، وضعیت فعلي اين حرفه و مشکالت پیرامون آن از سوي ارگان هاي 

مربوطه مورد توجه ويژه اي قرار گرفته است. 
در حال حاضر با پیوستن کشورمان به کنوانسیون بین المللي کار دريايي و همچنین تأيید سخت و زيان آور بودن حرفه دريانوردي از سوي دولت، 

بستر قانوني جهت بهبود شرايط کار در دريا، ارتقاء وضعیت دريانوردان و دفاع از حقوق آنان فراهم شده است. 
البته تدوين قوانین ملي به منظور ساماندهي و حمايت از دريانوردان شاغل بر روي شناورهاي سنتي و غیرکنوانسیوني )با تناژ کمتر از 500 تن( 
که تحت پوشش کنوانسیون کار دريايي قرار نمي گیرند، نیز در سازمان بنادر و دريانوردي در حال پیگیري است، که در آينده نزديك، تهیه و 

اعمال خواهد شد. 
امید است با اعمال مقررات و استانداردهاي ياد شده و همچنین بازرسي هاي ادواري شناورها در بنادر و نظارت بر حسن اجراي دقیق قوانین 
مربوطه، شاهد افزايش انگیزه دريانوردان ايراني جهت ادامه فعالیت هاي شان باشیم و در ضمن جوانان کشورمان نیز با اشتیاق و امید بیشتر به 

انتخاب و ادامه تحصیل در رشته هاي فوق مبادرت نمايند.

با توجه به آنکه آب  های سطح زمین، سه چهارم جدار آن را پوشانده اند، استراتژی سهیم شدن در ثروت دريايی )و همچنین تجارت 
جهانی( توسط قدرت های بزرگ پس از جنگ هاي اول و دوم جهاني و طي سال های جنگ سرد دنبال شد. با پیشرفت پر شتاب 
فناوری، کشورمان نیز که به  دلیل  موقعیت  جغرافیايی  خاص  )دسترسی به  خلیج  فارس  و دريای  مازندران (، وسعت  مناطق  دريايی  و 
شرايط  آب  و هوايی مناسب ،  از موقعیت  خوبی  برای دريانوردی برخوردار  است، برای  حفظ  منافع  ملی در خلیج  فارس ، دريای  عمان ، 
اقیانوس  هند و دريای مازندران  و شرکت  در فعالیت های  دريايی  و دريانوردی ؛ بايد از يك سیستم جامع و مقتدر، متفکر، متعهد، 

طراح  و مطابق  با معیارهای مطرح  در قرن  بیست  و يکم،  برخوردار باشد.
ايران، از حدود 2700 کیلومتر ساحل و 11 بندر تجاری برخوردار است که 2000 کیلومتر اين سواحل در جنوب کشور قرار داشته 
و به آبهای آزاد دنیا متصل است. ازبین شیوه هاي حمل ونقل زمینی، ريلي، هوايی و دريايی، حمل ونقل دريايی مقرون به صرفه تر 

است و به همین دلیل 90 درصد صادرات غیرنفتی و تقريباً تمامی صادرات نفتی کشور با استفاده از کشتی ها صورت می گیرد ضمن آن که 
حمل ونقل دريايی، با توسعه ناوگان دريايی، موجبات کسب درآمدهای ارزی بیشتری را برای کشور فراهم مي آورد. 

با توجه به توسعه و توانمندي هاي موجود در صنعت دريانوردی کشور، نگاه کالن مديران در مواد زير الزامی به نظر می رسد:
1- با توجه به سختی و طاقت فرسا بودن کار دريانوردی می بايست؛ حرفه   دريانوردي به عنوان شغلي سخت و زيان آور شناخته شده و ضمن 
برخورداري از تسهیالت مناسب، تمهیدات الزم جهت حمايت همه جانبه از دريانوردان ديده شود و نیروی انسانی به عنوان ذخاير صنعت 

دريانوردی محسوب شود.
2- بسترسازی مناسب در راستای قوانین ملی و بین المللی می تواند توسعه صنعت دريانوردی را در پی داشته باشد. پیگیري دريافت سهم 
بیشتر از تجارت جهانی، چشم انداز برنامه های اقتصادي، اجتماعي را به خود اختصاص نمايد که خود بررسی میدانی و توسعه صنايع وابسته 

دريايی را به دنبال خواهد داشت.
3- بررسی راهکارهاي جديد جهت کانتینريزاسیون بنادر مهم کشور و ايجاد راه های استراتژيك و اتصال اين بنادر به خطوط ريلي و مواصالتي 

می تواند در کاهش هزينه های تمام شده حمل و نقل و ترانزيت کاال اثر گذار باشد و به رونق بازار های داخلی و صادراتی کمك نمايد. 

عادل دريس
مديركل بندر 
و دريانوردي 

خرمشهر

استراتژي سهيم شدن در ثروت دريايي

سياوش 
رضوانی

مدير كل بنادر 
و دريانوردی 
سيستان و 
بلوچستان 
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روزجهانی دريانوردی، تعاملی به وسعت دريا با زندگی و فرهنگ كار

نگاهی به دريانوردی 
از منظر ادبيات حرفه ای

بنابر افسانه هاي ايراني، جمشيد: پادشاه سلسله ي 
پيشداديان، كشتي بساخت و دستور استفاده از 
آن را به عنوان شيوه اي بديع براي حمل و نقل و 
سفر، صادر كرد. نقش كالمي اين راي را در اين بيت 
از شاهنامه ي فردوسي مي توان ديد، كه نَه زاده ي 
افسانه بلكه بيان واقعيتي است كه ارتباط شكلي و 

محتوايي سرزمين عزيز مار ا با دريا معنا مي كند:
گذر كرد از آن پس به كشتي بر آب
ز كشـور به كشـور بـرآمـد شتاب

اما و اين »شتاب« كه زاده ي اصل »حركت« بود، 
گاه آرام و گاه تند، به پيش آمد تا رسيد »فصل 

اكنون«.
در اين »اكنون«، هر چند كه قدري دير، دريانوردي 
پيوند  مدرن  و  صنعتي  دريانوردي  به  ما  سنتي 
خورد، اما روحيه و ميل و انگيزه و رغبت نهفته 
در دل و جان دريانوردان سنتي، پشتوانه اي شد 
كه دريانوردي مدرن را جدي گيريم و جدي تر بر 
مسايل و مباني »نظري« و »عملياتي« و »اجرايي« 

آن، انديشه و اهتمام كنيم. 
دريانوردي سنتي ما، به بركت وجود اصيل ترين، 
مؤمن ترين و نجيب ترين دريانوردان ايراني آبديده 
كه بر بوم و لنج هاي خود، از خليج فارس و درياي 
عمان، تا شرق آفريقا و جنوب هند و اقيانوس هند 
و از اين سو، تا مديترانه را در يَد دريايي و ُسكان 
را،  تاريخ  اين  مايه ي  جان  داشتند،  خود  ايراني 
نسل اندر نسل حفظ كردند. هر چند كه هم چون 
نامهرباني گرما و تب آفتاب جنوب، از روزگار و اهل 
زميني اش، نامهرباني ديدند، اما به يُمن دل دريايي 

و نگاه گرمابخش خود، در همان حاشيه، زندگي 
داشتند و هر چند كه خود »متن اصلي اين تاريخ 
بودند«، كم تر در اين تاريخ ديده شدند و ذكري از 

آنان، به ميان آمد!
دريانوردي نوين و صنعتي ما كه در دهه ي چهل 
را  صنعت  اين  به  خود  پيوستن  موتور  شمسي، 
روشن كرد، بارويي از صفر بنا نهاد! هر چند كه در 
انباِن تاريخي خود، هزاران سال دانش نهفته در دل 
و جان دريانوردان سنتي اين آب و خاك و دريا 
داشت. دانشي كه نَه، بلكه گنجي عظيم در قلب 

دريانوردان سنتي لنج   ها و بوم هاي ما. 
بي هيچ اخذ تجربه اي از اين گنج، بر خطي به موازات 
اين تاريخ، اما بي بهره از اندوخته هاي آن، كه نهفته 
در كانون خانواده ي هر دريانورد ساكن نوار شمالي 
براي  بود، آغاز گر راه  خليج فارس و درياي عمان 

پيوستن به دريانوردي نوين و صنعتي شديم. 
شايد در آن زمان، كسي بر ضرورت هم راستايي 
اين دو نگاه به دريانوردي، تأمل نكرد و شايد كسي 

هم اهميت آن را در كلمات هيچ گزاره اي نديد!
اين نوع نگاه به دريانوردي صنعتي و مدرن، كه 
آن را به طور كامل، موضوعي منفك و جداي از 
دريانوردي سنتي خود تلقي داشتيم، سبب شد 
تا با هيچ پيشينه ي نظري و تجربي، پا به عرصه ي 
دريانوردي نوين گذاريم. اين در حالي است كه در 
سابقه ي دريايي خويش، بسياري سخن از ماضي و 
معاصر گفته ايم، سخن از عهد دريانوردي داريوش، 
از افشاريه تا جنگ و نبرد  تا دوره ي افشاريه و 

دريايي با پرتغالي ها در قرن 19 ميالدي. 

و  مدرن  دريانوردي  به  مرزي  نقطه صفر  از  ورود 
صنعتي، بدون عبور از داالن تاريخي دريانوردي 
سنتي خود كه براي هميشه راز سر به ُمهر بسياري 
و  مدام  تا  است، سبب شد  مانده  ما  ناخدايان  از 
پيوسته، از شيوه ي آزمون و خطا بهره گيريم. به 
عبارتي و از منظر مديريتي، خطاي عمل را، پس از 

عمل شناسايي كنيم. 
چنين فرآيندي سبب شد تا شيوه ي زندگي ما در 
دريانوردي نوين، اگر نه بر ناپايداري محكم، كه بر 

پايداري ضعيفي استوار شود. 
به هر تقدير و براي جبران مافات گذشته، شاهد 
جامعه ي  سوي  از  بسياري  خودگذشتگي هاي  از 
بوده ايم. جامعه ي  گران قدر  دريانوردان  و  دريايي 
دريايي و دريانوردان ما، طي چند نسل، زحمات 
بسياري را متقبل شد تا توانست: دريا و دريانوردي 
و ماهيت حرفه اي آن، نيازهاي مادي و معنوي آن، 
جريان و روند توسعه ي منابع انساني آن، تحليل 
و  هنر  و  فرهنگ  آن،  و سختي  موضوع صعوبت 
آداب ملي وابسته به آن، حمايت هاي بيمه ايي و از 
كارافتادگي و بازنشستگي آن، قوانين كار مرتبط با 
آن و... را با كمك حوزه هاي اداري ناظر، هم عرض و 
قانون گذار، شناسايي و زواياي مطلوب را بازخواني، 

جاري و معلوم نمايد. 
اين مقاله، كوشش دارد تا اصلي ترين شاخص هاي 
به  توجه  مشمول  عناصر  و  بنيادي  و  كيفي 
دريانورد را كه كليد اصلي التفات به »دريانوردي« 
و  بازشناسي  مورد  است،  دريايي«  حمل ونقل  و 

بازپروري قرار دهد. 

■  حميد ودادي
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درباره ي دانش و فرهنگ 
دریانوردي

به طور طبیعي، هر دست آورد نوين و مطلوبي، 
هم انديشي  و  هم فکري  هم افزايي،  محصول 
گروهي از جامعه هاي انساني مرتبط با موضوع 
آن دست آورد است. هیچ گاه، هیچ دست آوردي 
تا  زاده ي صفر  نديده ايم که  تاريخ  به طول  را 

صدي يك فرد باشد. 
نگاه حرفه اي، يعني نگاهي که بداند از چه زوايايي 
به يك موضوع بايد بنگرد و از چه گوشه هايي نَه: 
کجاها نگاه غیرمرتبط است و کجاها تخصصي و 
مرتبط. و لذا، نگاه حرفه اي که به دور از اغراض و 
بدبیني است، نگاهي آمیخته و هم راه با »واقعیت 
»درست  از  برخاسته  واقعیت هاي  و  انديشي« 

انديشي« است. 
و  مدرن  دريانوردي  به  ما  ورود  روي،  هر  به 
صنعتي، اگرچه در مسیري جداي از فرهنگ 
دريانوردي و دريايي ريشه دار در تاريخ ما اتفاق 
افتاد، اما، نگاه حرفه اي به ما مي گويد؛ خوب شد 
که اتفاق افتاد! به طور قطع و در پَس آن، بايد 
روح بلند، اراده ي قوي و نّیت خیر اشخاص و 
افرادي را ديد که اگرچه براي ما و به اين زمان 
شناخته نیستند، اما و بدون هیچ شکي، خواهان 

توسعه ي اين کشور بوده اند. 
و در ادامه ي آن، تالش و رحمت بسیاري را بايد 
ديد که در حوزه هاي آموزش، امور سازماني و 
حوزه ي  در  هم چنین  کار،  کانون هاي  اداري، 
حرفه ايي دريانوردي و در لباس دريانورد، زاينده ي 

بسیاري از دست آوردها و ره آوردها بوده اند. 
اين ترتیب، ذکر ضرورت ها، نه به منزله ي  به 
و  گذشتگان  اهتمام  و  زحمت  گرفتن  ناديده  
فعالیت هاي اکنونیان، بلکه براي تعمیم دايره ي 
نجیب  و  اصیل  حرفه ي  اين  از  خود  شناخت 
است. »تعمیم دايره ي شناخت«، با اين هدف که 
نه در پَس عمل، با مشکالت آشنا شويم، بلکه 
پیش از هر عمل و اقدام، مشکالت اولیه را حدس 
زده و از بار هزينه ي دوباره کاري براي جبران و 

اصالح و ترمیم، بکاهیم.
به اين ترتیب، قدم نخست، ارايه ي يك بازخواني 
دوباره از دانش و فرهنگ دريانوردي است. چه 
آن که، تا مباني پايه و ذات محتوايي هر موضوع 
اجتماعي شناخته نشود، عمالً نسخه هاي پیچیده  
شده، کاري نخواهند بود و از قضا، سرکانگبین، 

صفرا فزون خواهد شد:
از قضا سرکانگبین صفرا نمود
روغن بـادام خشکـي مي فزود

ضرورت در نظر داشتن چنین مقوله اي، فارغ از 
هر پیش فرضي که ممکن است خاص آن مقوله 
باشد، بازگشت به اين مسأله را عیان دارد تا هم 
زمان با پذيرش آن موضوع، مبادرت به شناخت 
دانش و فرهنگ خاص آن از سوي متخصصان 
مديران  پژوهش گران،  برنامه ريزان،  حرفه، 
راهبردي و اجرايي، کارکنان و حرفه ورزان شود. 
به يقین که، کم تر حوزه اي را بتوان يافت که ناشي 
از عدم ارتباط مستقیم و فعال با دانش و فرهنگ 

يك حوزه و مقوله ي حرفه اي، صنعتي، تولیدي، 
خدماتي، آموزشي و... اظهار آسیب ديدگي و يا 
نقد، ننموده باشد. به مفهوم ديگر، همیشه نسبت 
به ديرآمدگي فرهنگ يك مقوله، که به جريان 
زندگي ما وارد شده است، اظهار گاليه و شکوه 

داشته ايم.
موضوعي،  چنین  براي  شدن  قايل  اهمیت 
نشان دهنده ي آن است که هیچ بخشي از يك 
جامعه، نمي تواند خود را فارغ و بدون نیاز از علم 

و دانش و فرهنگ  ببیند. 
دريانوردي، موضوعي »فراشغلي« و »فراحرفه 
فقط  دريانوردي،  ديگر،  مفهوم  به  است.  ايي« 
يك حوزه کاري- شغلي نیست. اين که، آن را 
تنها به مثابه ي يك »شغل« بنگريم، فقط به 
بخش کوچکي از گوشه هاي هستي آن توجه 

داشته ايم.
ناديده گرفتن زواياي دانشي و فرهنگي اين حرفه، 
زمینه ساز ناديده گرفتن ارزش هاي اعتباري و 
درون ذاتي اين حرفه از يك سو و ناديده گرفتن، 
نیازهاي حرفه اي، دانشي و فرهنگ شخصي و 

فردي دريانورد از سوي ديگر است. 
فرهنگ دريايي و دريانوردي کشور ما، که زاده  و 
پرورش يافته ي دامان دريانوردي سنتي ماست و 
در مرکز بسیاري از گفتارهاي اجتماعي، هنري، 
موسیقیايي، اقتصادي و حرفه ايي جامعه ي ساکن 
درجنوب کشور مي زيَد، از زواياي بسیاري قابل 

بررسي است. 
يکي و از جمله زواياي شفاف آن، وجود يك بار 
معنايي از حرفه ي دريانوردي، درون آن فرهنگ 
دريايي است؛ معنايي که مي تواند عاملي براي 
غني سازي حرفه ي دريانوردي در لباس مدرن 

و صنعتي آن باشد. 
سودمندي اين مفهوم که از طريق تقويت ارتباط 
بین »کار« و »فرهنگ« حاصل مي شود، عاملي 
براي تقويت انگیزه هاي شخصي در پذيرش حرفه 
دريانوردي و فرآيند و سازوکاري براي »شناخت 

ماهیت و جنبه هاي« اين حرفه است. 
داده هاي  طريق  از  شغلي  کنش  يك  تحلیل 
فرهنگي، به ما نشان مي دهد که در فضاي سنتي 
دريانوردي، که آن را در فعالیت بوم ها و لنج ها 
مي توان ديد، عمر مانده گاري دريانورد، طوالني 
است. گاه کساني را در ِکسوت دريانوردي لنج   ها 
پنجاه  تا  چهل  بین  سابقه ي  از  که  مي بینیم 
سال کار برخوردارند و کماکان، طالب ادامه ي 
اين حرفه هستند. اين موضوع، خاص تمامي 
است.  سنتي  دريانوردي  صاحب  کشورهاي 
در نقطه ي مقابل آن و به طور ويژه اي، شاهد 
کوتاه بودن ماندگاري دريانورد در فضاي کاري 
دريانوردي صنعتي نیز هستیم. موضوعي که باز 
هم براي کثیري از کشورهاي صاحب دريانوردي 
توجه اي  قابل  اهمیت  از  مدرن،  و  صنعتي 

برخوردار است.
بررسي ها، علت هاي چندي را نشان مي دهد. اما 
فرهنگ دريايي و دريانوردي، علت قابل توجه ايي 

را مطرح مي کند. 

ماهیت علتي که برخاسته از فرهنگ دريايي، 
بین  که  است  آن  کرد،  اشاره  آن  به  مي توان 
يك  فردي،  سودمندي  و  حرفه اي  سودمندي 
در  فعال  دريانورد  است.  برقرار  منطقي  رابطه 
حوزه ي دريانوردي سنتي،  داراي يك احساس 
تعلق فرهنگي نسبت به حرفه ي خود است و 
آن را، مانده و میراثي از نسل هاي پیش از خود 
و امانتي براي انتقال به نسل هاي پس از خود 

مي داند. 
وجود حس مالکیت حرفه ايي، وجود هم گرايي 
خانوادگي در کنار هم کاري شغلي، مشترک 
بودن در منافع مادي حاصل از فعالیت، جزوي 
از زمینه هاي پرورش و تقويت انگیزه ي ماندگاري 
وي در آن حرفه است. عالوه بر اين ها،  وجود يك 
»استقالل« فردي براي ادامه ي فعالیت، يا قطع 
موقت و يا حتي دايم حرفه  که به ندرت اتفاق 
مي افتد، از جمله ي عوامل مؤثر فرهنگي، در اين 

ثبات و ماندگاري است. 
وجود استقالل فردي براي انتخاب ادامه ي حرفه 
يا قطع آن، به جاي وجود يك الزام برخاسته 
تابع پذيرش مقررات  استخدامي، که  از حکم 
قانوني روابط و حقوق کار است، در ماهیت اصلي 
خود، داراي عملکردي فرهنگي و هم آمیخته با 
فرهنگ دريانوردي است. اين ويژگي و صفت 
مشترک فرهنگي- حرفه ايي، از چنان اعتباري 
بهره مند است که هم اکنون و در بسیاري از 
دريانوردي،  حرفه ي  از  برخوردار  کشورهاي 
را  سیال  و  منعطف  قراردادهاي  تنظیم  اصل 
محور تنظیم قراردادهاي کاري بین دريانورد و 

شرکت ها و مالکان کشتي ها قرار داده اند.
جنبه هاي ديگر که ضرورت توجه به فرهنگ 
دريانوردي را مورد تأکید بیش تري قرار مي دهد، 
که  است  موضوع  اين  بسط  درباره ي  بحث 
توسعه ي حرفه دريانوردي و گسترش دامنه ي 
فعالیت هاي حمل ونقل دريايي،  وابسته به توسعه 

و پیشرفت منابع انساني دريانورد است. 
در بُعد دريانوردي سنتي، فرهنگ کار دريانوردي، 
هم آمیخته با فرهنگ اجتماعي است و جوان 
متعلق به اين جامعه، براي پاسخ دادن به نیازهاي 
اجتماعي خود، مانند: نیاز به تشکیل خانواده، 
نیاز به استقالل فردي، نیاز به تأمین خانواده ي 
و  به هنگام پیري  آنان  از  پدري و دستگیري 
کهولت، هم چنین تحصیل درآمد که از طريق 
دريا و تجارت و دريانوردي )و يا ماهي گیري و 
صید مرواريد( ممکن است، الجرم به دريا روي 
مي آورد. در سوي ديگر، چنانچه از اين جوان، 
حمايتي به عمل نیايد، توسعه ي زمینه هاي کار و 

حرفه، عمالً امکان پذير نخواهد بود.

دريانورد فعال در حوزه ي دريانوردي سنتي،  داراي يك 
احساس تعلق فرهنگي نسبت به حرفه ي خود است و 
آن را، مانده و ميراثي از نسل هاي پيش از خود و امانتي 

براي انتقال به نسل هاي پس از خود مي داند.
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از اين رو، نظام اجتماعي جامعه، به پشتوانه ي 
آموزه ها و آموخته هاي فرهنگي خود، از اين جوان 
حمايت کرده تا به اين ترتیب، از فضاي جامعه، از 

فضاي کار و حرفه، حمايت به عمل آورد. 
حال اگر در رابطه ي مفهومي،  توسعه ي حرفه ي 
مستلزم  دريايي،  حمل ونقل  و  دريانوردي 
توسعه ي منابع انساني دريانورد است،  بايد جوان 
مورد نظر، در گزاره ي »منابع انساني« دريانوردي 
قرار گیرد. کاربرد عمومي فرهنگ دريانوردي، در 
حوزه ي دريانوردي، دقیقاً به مفهوم الهام گرفتن 
از راه کارهايي است که داراي اثر مثبت و مطلوب 

بوده اند. 
در مجموع، بايد اذعان نمود که فرهنگ دريايي 
و دريانوردي که منعکس در پیشینه هاي اين 
کشورهاست  تاريخ  از  مجموعه اي  در  حرفه، 
)منظور کشورهايي که داراي سوابق و فعالیت 
دريانوردي هستند(، عالوه بر بار معنايي گوناگون 

خود، در چهار معناي نزديك ديگر نیز به کار 
الگوسازي حرفه ايي و شغلي  آموزش،  مي رود: 
در حوزه ي دريانوردي، ترسیم شیوه ي زندگي 
دريايي و هندسه ي آن، هم چنین انتقال منش 
رفتاري. در چارچوب تقويت زمینه هاي حرفه ايي 
دريانوردي، اصل نخستین و اولیه،  توجه به منابع 
انساني دريانورد است. بخشي از اين توجه، شامل: 
پرورش و تقويت روحیه، ظرفیت، اخالق حرفه اي 
و منش رفتاري است که جز از راه فرهنگ و 

آموزش در جهت حرفه ورزي و فن آوري توامان 
کالسیك )آموزش هاي مدرسه اي و دانشگاهي( و 

میداني، قابل دست يابي نیست. 
جز  نیست  چیزي  مشخص،  و  دقیق  انتظار 
فرهنگي  و  دانشي  قابلیت هاي  نمودن  نزديك 
فرد دريانورد به موضوع دانش، فن و فرهنگ 
دريانوردي و چیزي نیست، جز آن که بپذيريم: 
فرايند توسعه ي زيرساختي دريانوردي، از کريدور 
کارگزاران  )و  دريانورد  انساني  منابع  توسعه ي 
دريايي،  فرهنگ  مي گذرد.  بندري(  و  دريايي 
مجموعه اي از قاعده ها، مناسبات و دلبستگي هاي 
)باوري، عاطفي، رفتاري، شخصیتي، اجتماعي و 
روابط بین فردي( است که در پیوندي عمیق 
دريايي  فعالیت هاي  چارچوب  در  گسترده   و 
)و از آن جمله: حرفه ي دريانوردي و کار در دريا( 
قابل مشاهده و درک است. در اين معنا، فرهنگ 
دريايي، بیان گر هسته ي اصلي فرهنگ اجتماعي 
موجود در جامعه هاي ساکن در کنار موضوع 

فعالیت هاي دريايي است. 
فرهنگ دريا را مي توان آمیزه اي از کار و هنر 
زندگي و آداب مرسوم و هنرهايي تجسم کرد 
که در جامعه هاي وابسته به دريا، شکل مي گیرد 
و نمود مي يابند. اين فرهنگ، استوار بر منابعي 
است که بر بستر کار، زبان و گويش ها، مناسبات 
فرهنگي و اعتقادات ارزشي و ديني و همچنین، 
قانون هاي نانوشته ي سلبي و ايجابي، پديد آمده 
است. فرهنگ دريانوردي، جزوي از اين مجموعه 

کالن فرهنگي است. 
نتیجه ي روشن حاصل از اين مفهوم، آن است 
از  جداي  نمي توان  را  دريانوردي  فرهنگ  که 
فرهنگ دريا و مجموعه هاي انساني وابسته به 

آن جست وجو کرد. 
به اين ترتیب، يك رابطه ي مفهومي بین عناصر 
شکل  دريانوردي  حرفه ي  توسعه ي  اصلي 
زيرساخت  هاي  توسعه ي  آن،  در  که  مي گیرد 
دريانوردي، مستلزم توسعه ي منابع انساني از راه 

توسعه ي فرهنگ دريايي است. 

ادبيات كار و فرهنگ دریانوردي
روش  که  مي شود  احساس  چنانچه  و  اگر 
از  سطحي  با  دريانوردي،  حرفه ي  زندگي 
ناپايداري روبه رو است، آن را  بايد از اين زاويه 
ديد که کارگزاران فعالیت هاي دريايي )و حتي 

برنامه ريزان و قانون گذاران(، حرفه ي دريانوردي 
را مانند ساير حرفه ها مي بینند. يا اگر، به وجود 
قادر  متأسفانه  دارند،  باور  چند،  تفاوت هايي 
لباس »قانون«،  را در  تفاوت ها  تا آن  نشده اند 
شرايط و ضوابط کاري و يا آيین نامه هاي شغلي، 
بیان کنند و به فضاي قانون تَسري دهند. اين 
موضوع، از جمله ي مقوله هايي است که کثیري 
از کشورهاي دريايي، با آن رويارو هستند. تالش 
موردي و کلي تر آنان، اين است که بتوانند با 
گسست  اين  سنگیني  از  متفاوت،  شیوه هاي 
بکاهند و زمینه ي اين تطبیق را فراهم آورند. 
گاه در کیفیت آموزشي دانشکده و دانشگاه هاي 
دريايي، شاهديم که اهم واحدهاي درسي،  داراي 
رويکرد دانشي محض هستند و به اين ترتیب، 
به جاي آن که قابلیت »دريانوردي« دانشجوي 
رشته ي دريانوردي را باال ببريم، بر ارتقاي سطح 
»کارشناسي« وي نسبت به مباني نظري و عملي 
اصرار داريم. چنین رويکردي به موضوع آموزش، 
مقوله ي آموزش را از جنبه هاي کاربُردي، که 
حرفه ورزي دريانوردي بر آن استوار است،  عمیقاً 

دور مي دارد. 
آموزش هاي  به  است  الزم  خصوص،  اين  در 
دريايي در قالب يك »جامعه پذيري، حرفه پذيري 
رسمي،  صورت  به  و  بنگريم  فن آموزي«  و 
برنامه هاي کالسیك آموزشي را از راه میدان کار 
)يعني شناور(، دنبال و سیاست گذاري کنیم. به 
مفهوم روشن، بايد ادبیات کار دريانوردي را از 
عرشه ي کشتي و دريا که مکان تعامل فرهنگ 
دريانوردي و محیط کار است، بنگريم. نگاه به 
ادبیات آموزشي حرفه ي دريانوردي از »عرشه ي 
کالس« و به صورت استادمحوري، به جاي کار 
محوري، محدود ساختن حرفه ي دريانوردي به 

بحث هاي نظري و مدرسه اي است. 
عالوه بر آموزش، موارد ديگري نیز، قابل طرح 
است؛ مواردي که به صورت عمده، برخاسته از 

نوع کار، فضاي کار و شرايط کار است. 
و  دريانوردي  حرفه ي  در  فقط  که  مي دانیم 
کار  محیط  که  است  آن  با  مرتبط  حوزه هاي 
و محیط زندگي يکي است و عالوه بر اين که 
اين دو محیط يکي است، بین آن دو نیز، چنان 
هم آمیختگي کامل و ويژه اي برقرار است که 
ساعت هاي کار و زندگي، در قالب يك »ساخت 

زماني« تعريف مي شوند.

گاه در كيفيت آموزشي دانشكده و دانشگاه هاي دريايي، 
شاهديم كه اهم واحدهاي درسي،  داراي رويكرد دانشي 
محض هستند و به اين ترتيب، به جاي آن كه قابليت 
باال  را  دريانوردي  رشته ي  دانشجوي  »دريانوردي« 
به  نسبت  وي  »كارشناسي«  سطح  ارتقاي  بر  ببريم، 

مباني نظري و عملي اصرار داريم.

نگاه به ادبيات آموزشي حرفه ي دريانوردي از »عرشه ي 
كالس« و به صورت استادمحوري، به جاي كار محوري، 
محدود ساختن حرفه ي دريانوردي به بحث هاي نظري و 

مدرسه اي است.

64

17
ه 3

مار
 ش

ا /
دری

 و 
در 

بن

مقاله



محیط  بر  کار  محیط  تأثیرگذاري  از  نحو  اين 
زندگي، داراي اثرات و جنبه هاي مثبت و منفي 
بسیاري است. در اين بین، بايد باور داشت که 
سطح  افزايش  براي  کاتالیزوري  »فرهنگ«، 
جنبه هاي مثبت و کاهش اثر بارهاي منفي است. 
در اين جا، »فرهنگ« به عنوان يك دانش ضمني 
)Tacit Knowledge(، ياراي کارآمدي براي 
دريانورد به منظور تطبیق و هماهنگ شدن با 
فضاي کار و حرفه است. اين دانش ضمني، کمك 
مي کند تا ادبیات کار، به خوبي شکل بگیرد و 

باعث تسري فرهنگ به محیط کار شود. 
اين دانش ضمني، به ما يادآور مي شود که نبايد 
به حرفه ي دريانوردي مانند حرفه هاي اداري و 
سازماني و عملیاتي و میداني نگريست. در اين 
نوع از مشاغل، زمان کاري فرد، صبح تا بعدازظهر 
و در شرايط کار نوبتي، تا حداکثر 24 ساعت بَعد، 
با برخورداري از يك روز کامل تعطیلي است و 
اين در حالي است که فرد دريانورد، به صورت 
مستمر، در موقعیت شغلي خود حضور دارد و 
در يك بازه ي زماني طوالني مدت )حداقل بین 
دو تا 6 ماه و گاه بیش تر( مدام در حال تجربه 
آن است. اين وضعیت، داراي بازتاب هاي خاص 
از  ناشي  که  است  و جسماني  رواني  و  روحي 
اعضاي  با  )ارتباط  زندگي  عاطفي  جريان هاي 
خانواده، دوستان، اقوام،  محیط جامعه ي شهري 
و سکونت، آرامش خاطر حاصل از حضور در کنار 
ديگران و...(، يکدستي روند فعالیت هاي کاري و 
زندگي، سختي برخاسته از کار يکنواخت، پديدار 
مورد  ضمني  دانش  اساس،  اين  بر  مي شوند. 
نظر، کمك مي کند تا ما حرفه دريانوردي را نه 
از منظر مشاغل تعريف شده کالسیك اداري، 
بلکه در قالب يك موضوع خاص حرفه ايي که 
شرايط خاص خود را داراست و بر اساس همان 
شرايط خاص داراي مطالبات ويژه و منحصر به 

خود است، بنگريم. 
نکته ي روشن اين گزاره، آن است که: ضرورت 
دارد تا به دريانوردي، از منظر ادبیات حرفه ايي 

برخاسته از فرهنگ اين حرفه بنگريم. 
جز اين اگر باشد و اگر بر مصداق مشاغل ديگر، 
به اين حرفه بنگريم، در وهله ي نخست، قادر 
نخواهیم بود تا هر نوع اقدام خود را )قوانین و 
برنامه هاي  وضع  دستمزد،  تعیین  کار،  روابط 
حمايتي، ترفیع شغلي، ارايه ي خدمات رفاهي 

بازنشستگي،  از خدمت، مقررات  حین و پس 
تعیین طول زمان کاري براي بازنشتگي و...( به 
فضاي رواني و فیزيکي اين حرفه نزديك سازيم 
و پس از آن، متناسب با فضاي حرفه ، گیرنده 

باشیم. 
به عنوان مثال، چون انتظار داريم که مانند ديگر 
اهالي مشاغل، فرد دريانورد نیز، به مدت سي 
سال تمام خدمت کند، سعي و تالش داريم که 
به اتکاي وضع راه کارهاي گوناگون، بر ثبات و 
ماندگاري دريانورد تا مرز سي سالگي، بیفزايیم. 
اين تمايل به تالش، داراي نیت مطلوبي است، 
اما با ادبیات حرفه ي دريانوردي و فرهنگ آن 
غريب است. به مفهوم ديگر، تعمیم سي سال، 
از ديگر مشاغل به حرفه ي دريانوردي، تعمیم 
ماهیت  و  نیست  حرفه  اين  با  امتزاجي  قابل 
را  تا سي سال  ايجاب مي کند که  اين حرفه، 
)به عنوان مثال(، بیست سال بنگريم. در ساير 
مشاغل، سطح سي سال،  برخاسته از عناصري، 
هم چون: وجود بخش هاي کاري روزانه، وجود 
زمان انفصال 16 ساعته پس از هشت ساعت کار 
و حضور در موقعیت ثابت مکاني است و اين در 
حالي است که زمان کاري دريانورد، داراي تراکم 
و فشردگي توامان و پیوسته است و اثر اين نحوه 
از کار، عاملي براي تعیین سقف سنوات خدمت، 

متناسب با اين نوع فشردگي است. 
شايد بیان شود که فرد دريانورد، پس از انجام 
مأموريت کاري، از يك فرصت حداکثري و چند 
هفتگي براي استراحت مطلق بهره مند مي شود و 
از اين رو، بايد همان سطح خدمت سي سال را 

براي او لحاظ داشت. 
در اين مورد، الزم به توضیح است که ُفرجه ي 
استراحت، فقط به منزله ي تأمین شرايط کار 
از حقوق دريانورد محسوب  پیوسته و جزوي 
مي شود و اين موضوع، اساساً اثري بر تراکم و 

فشردگي کار در هر مأموريت دريايي ندارد.

نتيجه و پيشنهادها
روز جهاني دريانوردي، فرصت بازيافته و دوباره اي 
براي عرض تهنیت به جامعه ي دريانوردي کشور و 
بازبیني فرايندهاي کنش و واکنشي با دريانوردان 
گرامي و زماني براي بازنگري و بررسي پیوندهاي 

کاري و الگوهاي مديريتي است. 
به نظر مي رسد که مناسب خواهد بود تا به وجه 

منظمي و با هدف پرورش منابع انساني دريانورد 
که الزمه ي توسعه ي فضاي حرفه ايي دريانوردي 
است، سعي بر آن داريم که بین فضا و ادبیات 
کار با فرهنگ دريايي و دريانوردي،  پیوند برقرار 
توسعه،  الزمه ي  کاري،  فضاي  هر  در  سازيم. 
توجه عمیق به مباحث علمي و فرهنگي مرتبط 
با موضوع است و به لحاظ جاري سازي آن، نیاز 
به پرورش و توسعه ي منابع انساني شاغل در آن، 

در اولويت نخستین قرار دارد. 
حوزه ي  در  عملیاتي  برنامه هاي  پیش برد   ●
اقدام )کشتي و دريا( و اهمیت به آموزه هاي 

حرفه ايي در کنار آموزه هاي علمي. 
منابع  توسعه ي  برنامه هاي  از  پشتیباني   ●

انساني. 
● پشتیباني از تحلیل کار بر مبناي فرهنگ.

● بازنگري بر زمان اشتغال به کار دريانورد )به 
عنوان مثال، سن 16 سالگي( و اصالح سقف 
با  خدمت دريايي، به آن گونه که متناسب 

شرايط کار دريانورد باشد.
● تهیه ي استراتژي و تعمیم حوزه هاي مشارکت 
صنفي  کانون هاي  دريانوردان،  با  انديشي 
زيرساختي  برنامه ريزان  مرتبط،  حرفه اي  و 
پژوهش گران،  نخبگان،  بندري،  و  دريايي 

تصمیم سازان ارشد و...
عمومي  آگاهي  سطح  ارتقاي  براي  تالش   ●
نسبت به فرهنگ و حرفه ي دريانوردي و ساير 

مشاغل دريايي – بندري.
● باز تعريف فرهنگ کار، آداب و مناسبات آن، با 

تأکید بر حرفه ي دريانوردي. 
● توسعه ي نمادهاي دريايي- بندري در فضاهاي 
عمومي و شهري در مجامع درون سرزمیني و 

ساحلي. 
موضوع  به  بنیادي  رويکردهاي  گسترش   ●
آمايش  راه  از  بندري  و  دريايي  فعالیت هاي 
جمعیتي، پهنه  افزايي موقعیت شغلي و افزايش 
سطح سرمايه گذاري در شهرهاي ساحلي و 

بندري کشور، با تأکید بر کرانه ي جنوبي.

زمان كاري دريانورد، داراي تراكم و فشردگي توامان و 
پيوسته است و اثر اين نحوه از كار، عاملي براي تعيين 
سقف سنوات خدمت، متناسب با اين نوع فشردگي است
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جلسه ستاد امور اجرايي شوراي توسعه 
هدف  با  كشور  شرق  پايدار  امنيت  و 
استفاده كامل از ظرفيت هاي ايجاد شده 
در شرق كشور در جهت توسعه يافتگي 

اين مناطق برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان راهداري 
وحمل ونقل جاده اي ، دکتر شهريار افندي 
زاده معاون وزير راه و ترابري و رئیس اين 
ستاد در جلسه يادشده  با تاکید بر اهمیت 
توسعه محور شرق، خاطرنشان کرد: اراده 
جمعي در دولت خدمتگزار دهم همچنین 
وزارت راه و ترابري براين است تا پروژه هاي 
مرتبط و در دست اجرا  در محور مذکور 
هرچه زودتر به پايان برسد ، از سوي ديگر 
با توجه به رويکرد جديد در حوزه ترانزيت 
که مورد توجه ويژه هیئت دولت قرار گرفته 
و  تمام دست اندرکاران ترانزيت نیز به اين 

موضوع نگرش جدي دارند ، بدون ترديد 
اين اراده  در ساير دستگاه هاي اجرايي نیز 
قوي تر شده تا محور شرق رونق خاص 
خود را پیدا کند بنابراين با توجه به فرصت 
جديد ايجاد شده براي اين محور ، بايد به 
درستي از اين ظرفیت و فرصت استفاده 

شود.
ونقل  حمل  و  راهداري  سازمان   رئیس 
جاده اي با بیان اين که پس از توسعه محور 
شرق ، توسعه و پايداري محور غرب پیگیري 
نگاه و ديدگاه  ، داشتن  و اجرا خواهد شد 
فعال   ، ايجاد ساختار   ، ، حساسیت  خاص 
شدن کمیته هاي تخصصي و تعیین وظايف 
آنها در تحقق اهداف تعیین شده در اين امر 

را مهم برشمرد .
و  توسعه  شوراي  اجرايی  امور  ستاد  رئیس 
امنیت پايدار شرق کشور با اشاره به اين که 

جمهوري اسالمي ايران ، از ارزان ترين نرخ 
حمل ونقل در سطح بین المللي برخوردار 
است ، اظهار داشت : به دلیل شرايط و زير 
ساخت هاي مناسب حمل ونقلي کشورمان 
نسبت به ساير کشورهاي همسايه و استقبال 
در  المللي  بین  بازارهاي  در  کاال  صاحبان 
ايران  کريدورهاي  از  بیشتر  هرچه  استفاده 
بويژه بندر چابهار، توسعه هرچه بیشتر اين 
بندر و اتمام پروژه هاي نیمه کاره منطقه با در 
نظر داشتن اولويت هاي مربوطه بايد تالش 
نمود تا هرچه سريعتر به اهداف تعیین شده 
در حوزه ترانزيت و برنامه توسعه دست يافت.

جلسه  نخستین  در  نمايد  مي  اضافه 
ستاد، مقرر گرديد با قید فوريت کمیته 
با  و  محوريت  چهار  با  تخصصي  هاي 
حضور نمايندگاني از دستگاه هاي ذيربط 
تشکیل يافته و ضمن تعريف شرح وظايف 
مربوطه جلساتي را بصورت منظم برگزار و 
تصمیمات آن را در جلسات اصلي ستاد 

جهت تصويب طرح نمايند.
حضور  با  جلسه  اين  است  ذکر  شايان 
مسئوالن ذيربط در حوزه معاونت برنامه 
جهاد  وزارت   ، جمهوري  رياست  ريزي 
کشاورزي ، وزارت کشور ) شوراي توسعه 
 ،  ) کشور  غرب  و  شرق  پايدار  امنیت  و 
وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکي ، 
گمرک جمهوري اسالمي ايران ، استانداري 
سیستان و بلوچستان ، منطقه آزاد چابهار 
، شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل 
ونقل کشور ، سازمان بنادر و دريانوردي ، 
سازمان محیط زيست و سازمان سرمايه 
از  برگزار شد که هريك  گذاري خارجي 
اعضاء ديدگاه ها و برنامه هاي کاري حوزه 

خود را تشريح نمودند .

تصميمات مهم و تاثيرگذار 
در ستاد اموراجرایي شوراي توسعه و 

امنيت پایدار شرق كشور

دومين شناور خدمات رسان تايدواتر 
خاورميانه كه در كشور نروژ ساخته 
شـده اسـت، در بندر شهيد رجايی 

تحويل اين شركت شد.

ــور  ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
خاورمیانه،  تايدواتر  ــرکت  ش بین الملل 
شناور نگین تايد2  که بر اساس قرارداد 
ــرکت بوت سرويس  ــال گذشته با ش س

نروژ  ــور  کش در   )BATSERVICE(
ــهريور ماه  ــاخت بود، 31 ش در حال س
ــه منظور  ــد تا ب ــورمان ش تحويل کش
ــکوهای نفتی در  ــانی به س خدمات رس

ــتفاده قرار  منطقه خلیج فارس مورد اس
گیرد.

ــناور از نوع  ــن ش ــد 2 دومی ــن تاي نگی
کروبوت است که توسط شرکت نروژی 
ــه قیمت هر فروند 6 میلیون و 200  و ب
هزار يورو برای شرکت تايدواتر ساخته 

شده است.
شناور نگین تايد 2 با 29.6 متر طول، 9 متر 
عرض، آبخور 1.8 متر مجهز به دو موتور 
MTU با قدرت هر يك 1080 کیلو وات 
است و می تواند 40 تن بار را با سرعت 21 
گره دريايی حمل کرده و حداکثر سرعت 

آن به 28 گره دريايی می رسد.
ــوان جابه جايی 65  ــه ت ــناور ک اين ش
ــت  ــافر به همراه 6 خدمه را داراس مس
 DNV تحت کالس مؤسسه رده بندی
نروژ ساخته شده و ظرفیت ناخالص آن 

به 171 تن بالغ می شود.

نروژ، دومين شناور خدمات رسانی تایدواتر را  تحویل داد

لزوم توسعه حمل ونقل 
براي افزایش مبادالت 

ایران و آذربایجان
جمهوري  سفیر  آخوندف  جوانشیر 
براي  کرد  تاکید  ايران  در  آذربايجان 
ايران و آذربايجان  توسعه تجارت میان 
طرفین بايد در وهله اول زيرساخت هاي 

حمل و نقل را توسعه بخشند.
کنفرانس  در  وي  گزارش،  اين  بنابر 
و  تجارب گذشته  آذربايجان؛  جمهوري 
چشم انداز آينده گفت: معامالت تجاري 
بین دو کشور هم اکنون در حدود 500 
تا 600 میلیون دالر است. طرف ايراني 
افزايش معامالت تجاري تا 10 میلیارد 
دالر را پیشنهاد مي کند ولي براي اين 

بايستي زياد کار کرد. 
ايجاد  اول  مرحله  در  کرد  تصريح  وي 
ويژه  به  حمل ونقلي،  زيرساخت هاي 
از  جنوب  شمال  حمل ونقلي  کريدور 
طريق ساخت راه آهن رشت - قزوين - 
آستارا در ايران ضروري است. همچنین 
ساخت بزرگراه زنجان- میانه - اردبیل - 
مغان نیز خط راه آهن بسیار مهمي است. 
مناطق مرزي داراي ظرفیت هاي بزرگ 
معامالت  توسعه  امر  در  مي توانند  نیز 
تجاري سهم قابل توجهي داشته باشند. 
اقتصادي  پتانسیل  تقويت  همچنین 
به  گرجستان  جذب  موجب  مي تواند 
سیستم  تشکیل  و  مشترک  پروژه هاي 

انرژي واحد شود.
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شوراي عالي اقيانوس شناسي 
فعال تر مي شود

اقيانوس  تر كردن شوراي عالي  فعال  رييس سازمان هواشناسي 
شناسي كشور را از برنامه هاي اين سازمان عنوان كرد.

“بهرام صناعي” در خصوص وضعیت تجهیزات هواشناسی دريايی افزود:  
استفاده  اينکه تجهیزات دريايي در شرايط جوي کنار سواحل  به دلیل 
با افشانه نمك هاي آب دريا در معرض  مي شود و به علت تماس مداوم 
کیفیت  از  دريايي  تجهیزات  بايد  اساس  اين  بر  مي گیرند،  قرار  تخريب 

بااليي برخوردار باشند. 
وی گفت:  اين تجهیزات نسبتاً گران هستند و به دلیل گراني تجهیزات 
دريايي و اعتبارات محدود سازمان هواشناسی، در گذشته توسعه مناسب 

هواشناسي دريايي در شمال و جنوب کشور را  نداشته ايم. 
و  در جنوب  دريايي  هواشناسي  ايستگاه هاي  بتوانیم  بايد  صناعي گفت: 
و  اطالعات  بتوانیم  تا  کنیم  مجهز  مناسب  تجهیزات  به  را  شمال کشور 

داده هاي مورد استفاده سازمان هاي متقاضي را تامین کنیم. 
وي با اشاره به رويکرد سازمان هواشناسی در بخش دريايي گفت: فعال 
کردن شوراي عالي اقیانوس شناسي کشور در برنامه ماست که مي توانیم 

از طريق اين شورا گام هاي جدي را در اين رابطه برداريم.

اولين كشتي امسال 
وارد بندر آستارا مي شود

كه در دهه فجر سال  پيش بينی كرد  فرماندار شهرستان آستارا 
اولين  بندر چندمنظوره آستارا،  اتمام فاز نخست پروژه  با  جاری 

كشتی وارد بندر شود. 
کیوان اسدپور  افزود: پروژه اسکله و بندر آستارا که از مصوبات دور دوم 
سفرهیأت دولت به شهرستان بوده، هم اکنون بیش از 45 درصد پیشرفت 

فیزيکی دارد. 
وی همچنین ادامه داد: پروژه بندر و اسکله آستارا در چهار فاز تفريحی" 

توريستی" تجاری، ماهیگیری و شیالت در حال اجراست. 
فرماندار آستارا در ادامه از پیشرفت 90 درصدی پروژه های دور نخست 
پیگیری  افزود:  و  خبرداد  آستارا  شهرستان  در  جمهوری  سفررياست 
پروژه های مصوب سفر هیأت دولت متناسب با زمانبندی تعیین شده در 
حال انجام است و خوشبختانه از جدول زمانبندی اجرای پروژه ها عقب 

نیستیم.

پروژه پل خليج فارس دهه فجر 
كليد مي خورد

افزايش  خبر  اعالم  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مديرعامل 
 10 به   8 از  فارس  خليج  پل  پروژه  اجراي  متقاضي  شركت هاي 
شركت، گفت: با توجه به آمادگي زيرساخت هاي پروژه پل خليج 
آغاز  جاري  سال  فجر  دهه  در  پل  اين  اجرايي  عمليات  فارس، 

خواهد شد.
سیدرضا موسوي افزود: تمامي زيرساخت ها به منظور ساخت پل خلیج 
فارس آماده شده است و فروش اسناد مناقصه پل خلیج فارس تا پايان 

شهريورماه ادامه داشته است.
وي تصريح کرد: در اين راستا پس از دو ماه بررسي پیشنهادات از سوي 
پیمانکاران متقاضي شرکت در مناقصه پل خلیج فارس و بررسي شرايط 
آنها که کدام يك شرايط فني و مالي بهتري براي اجراي اين پروژه دارند، 
در قالب يك کنسرسیوم داخلي و خارجي عملیات اجرايي اين پل در دهه 

فجرآغاز خواهد شد.
موسوي افزود: تاکنون 10 شرکت داخلي و خارجي تقاضاي خريد اسناد 

مناقصه پل خلیج فارس را داشته اند.

اجالس  برای  مقدماتی  نشست 
بروكسل تراسيكا ) كريدور حمل و 
نقلی اروپا – قفقاز آسيا( با شركت 
معاونين وزراء و نمايندگان كشورهای 
اسالمی  جمهوری  ازجمله  عضو 
مولداوی،  تركيه،  اوكراين،  ايران، 
ارمنستان، ازبكستان، تاجيكستان، 
جمهوری  قزاقستان،  قرقيزستان، 
و  رومانی  گرجستان،  آذربايجان، 

بلغارستان در كی يف برگزار شد.
و  رايزنی  نشست  اين  اصلی  هدف 
کار  دستور  خصوص  در  هماهنگی 
ماه  در  است  قرار  که  بروکسل  اجالس 
اکتبر سال جاری میالدی برگزار شود، 

می باشد.
همچون  موضوعاتی  نشست  اين  در 
اقدامات  جديد،  کل  دبیر  انتخاب 
همايش  اولین  برگزاری  جهت  مقتضی 
و  حمل  پروژه های  در  گذاری  سرمايه 
تبادل  و  تراسیکا  عضو  کشورهای  نقلی 
خصوص  در  اعضاء  پیشنهادات  و  نظر 
تراسیکا، مورد  اصالح ساختار دبیرخانه 

بررسی قرار گرفت.
و  راه  وزير  معاون  زاده،  افندی  دکتر 
ريیس  و  اسالمی  جمهوری  ترابری 
جاده  نقل  و  و حمل  راهداری  سازمان 
اين  در  را  ايرانی  هیات  رياست  ای 

اجالس بر عهده داشت.

برگزاری اجالس مقدماتی تراسيکا در كی یف

دبير شورای عالی مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادی با بيان اين كه برای استفاده از 
تمامی ظرفيت ها، مناطق ويژه اقتصادی 
در همه استان ها شكل خواهد گرفت، 
به طور تلويحی از عدم تخصيص اعتبار 
احداث  برای  تومانی  ميليارد  هزار 

راه آهن زاهدان به چابهار خبر داد. 
گسترش  اين که  به  اشاره  با  حمیدبقايی 
از  فرودگاه ها  و  راه آهن  بندرها،  ظرفیت 
اولويت های منطقه آزاد چابهار است، اظهار 
داشت: احداث راه آهن چابهار- زاهدان مطرح 
شده است و تنها مشکل، کمبود اعتبار آن 
است که در صورت تأمین اعتبار يك میلیارد 

دالری اين راه آهن احداث مي شود. 
به گفته بقايی مدت ساخت راه آهن چابهار 

– زاهدان سه سال پیش بینی شده است. 
معاون ريیس جمهور تصريح کرد: مشکل 
ديگر منطقه آزاد چابهار پايین بودن ظرفیت 
با توجه به تعريف اين  بندر آن است که 
منطقه برای ترانزيت کاال و بار، بايد ظرفیت 

آن افزايش يابد. 

ديگر  از  نیز  چابهار  در  فرودگاه  ساخت 
مباحثی بود که دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد به آن اشاره کرد و تأکید کرد: در هر 
احداث  آزاد  مناطق  اول  اولويت  صورت 
راه آهن و سپس افزايش ظرفیت بنادر و 

سرانجام ايجاد فرودگاه است. 
با تأکید بر استفاده از همه  بقايی در ادامه 
ظرفیت های کشور، از شناسايی و ايجاد مناطق 
ويژه اقتصادی در استان های کشور خبر داد. 
ظرفیت های  همه  از  بايد  داشت:  بیان  وی 
استانی در کشور استفاده شود. احداث راه آهن 
چابهار، ايجاد بندر کاسپین در انزلی، پل خلیج 
فارس، احداث راه آهن شلمچه به بندر بصره از 
مهم ترين پروژه های در دست ساخت مناطق 

آزاد است که بقايی به آنها اشاره کرد.

با هزار ميليارد تومان اعتبار، 
راه آهن زاهدان به چابهار احداث مي شود

رييس پژوهشكده اكولوژي خليج فارس 
شكوفايي  و  بروز  از  عمان  درياي  و 
گونه اي از دينوفالژه همراه با تغيير رنگ 
آب به صورت قهوه اي، عالوه بر وجود 
در  قرمز  كشند  شده  شناخته  پديده 

ساحل بندرعباس خبر داد. 
که  اين  بیان  با  مرتضوي  محمدصديق 
اول شهريورماه  نیمه  در  ياد شده  پديده 
شده  مشاهده  باهنر  بندر  حوالي  در 
است، اظهار داشت: علل تشکیل اين لکه 
 peridinium( فالژه  دينو  که  قهوه اي 
quinquecorne( نام دارد در مقايسه با 

کلودنیوم A  که علت به وجود آورنده پديده 
کشند قرمز است، مقاوم تر است، که اين 
امر نگراني هايي را در بر داشته است. وي 
با بیان اين که با توجه به اهمیت موضوع 
پايش ماهواره اي اين پديده که به صورت 
روزانه انجام شده و تصاوير اولیه تاکنون 
حاکي از گسترش اين پديده است، اضافه 
کرد: به علت بروز پديده کشند قهوه اي پس 
از مشاهده لکه هاي اولیه، تعداد 14 ايستگاه 
در سواحل بندرعباس و اطراف جزيره قشم 
و هرمز نمونه برداري مرتبط با اين پديده و 

مطالعه آن را انجام مي دهند.

بروز پدیده اي موسوم به كشند قهوه اي 
در آب هاي خليج فارس
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حمل ونقل  شركت  مديرعامل 
جمهوري  كشتيراني  تركيبي 
شلمچه  بين المللي  مرز  اسالمي 
براي ايجاد پايانه خشك را مناسب 

دانست. 
خشايار تیموري پور ايجاد بنادر خشك 
در کشور را يکي از راه هاي اصلي توسعه 
خصوص  در  وي  کرد.  عنوان  ترانزيت 
بسترسازي و تقويت ظرفیت هاي موجود 
گفت :  ترانزيت،  توسعه  براي  کشور  در 
ايجاد  براي  زيادي  مناطق  هم اکنون 
ترانزيت  توسعه  و  خشك  پايانه هاي 
وجود دارد که از آن جمله مي توان به 
از جمله  و مرزهاي عراق  مرز سرخس 

مرز باشماق و مرز شلمچه اشاره کرد . 
ترکیبي  حمل ونقل  شرکت  مديرعامل 

کشتیراني جمهوري اسالمي به مشکالت 
موجود در زمینه ترانزيت چه در بحث 
قوانین و مقررات و زيرساخت هاي مورد 
نیاز و چه در خصوص مباحث فرهنگي 
مرز  خصوص  در  افزود:  و  کرد  اشاره 
و  عراق  به  متعدد  سفرهاي  با  عراق 
بازديد از مرز اين کشور، مشکالت اين 
بخش مورد بررسي قرار گرفت ، در مرز 
باشماق نیز مقرر شد پايانه خشك براي 
ترانزيت کاال ايجاد شود که متاسفانه با 
مشکالت منطقه اي و با ممنوعیت هايي 
وجود  گمرک  در  زمان،  آن  در  که 
در  را  خشك  دپوي  نتوانستیم  داشت، 

آن منطقه ايجاد کنیم. 
از  يکي  اينکه  بر  تاکید  با  پور  تیموري 
و  ايجاد  ترانزيت،  توسعه  اصلي  راه هاي 

بنادر خشك در مرزهايي است  تقويت 
کرد:  اظهار  دارند،  را  ظرفیت  اين  که 
توسعه ترانزيت بسیج و هماهنگي تمام 
سازمان ها و ارگان هاي مرتبط با اين امر 
تا بستر مناسبي براي  را طلب مي کند 

ايجاد ترانزيت در کشور ايجاد شود. 
اقتصادي  ويژه  منطقه  به  ادامه  در  وي 
سرخس اشاره کرد و افزود: عالوه بر مرز 
استراتژيك  نقاط  از  يکي  که  سرخس 
مرز  است،  خشك  بندر  ايجاد  براي 
خشك  پايانه  ايجاد  براي  نیز  شلمچه 
سازمان   خوشبختانه  که  بوده  مناسب 
با  جاده ای   نقل  و  حمل  و  راهداري 
فعال  حال  در  مرزي  پايانه  ايجاد 
مناطق،  اين  بر  عالوه  است.  آن  کردن 
زيرساخت هاي  هم  امیرآباد  بندر  در 

خوبي براي توسعه ترانزيت ايجاد شده 
زيرساخت هاي  تقويت  با  امیدواريم  که 
به  آن  موجود  ظرفیت  مناسب،  ريلي 
بهره برداري برسد، البته براي دستیابي 
به اين موفقیت همت و همکاري تمام 

بخش هاي مرتبط الزامي است. 
تیموري پور در خصوص توسعه ترانزيت 
و  مخازن  ايجاد  گفت :  نیز  سوخت 
مبادي  در  بارگیري  و  تخلیه  امکانات 
حمل از جمله نیاز ها و اولويت هاي اين 
بخش است که امیدواريم اين شرکت با 
دارا بودن بیش از 700 واگن مخزن دار 
بتواند با بهره برداري از ظرفیت موجود 
آسیاي  کشورهاي  و  ترکیه  مسیر  در 
جابه جايي  و  ترانزيت  به  اقدام  میانه 

سوخت کند. 

مديرعامل شركت مايع سازی گاز طبيعی 
وضعيت  آخرين  خصوص  در  ايران 
تشكيل اولين شركت كشتيرانی حمل 
اقدامات  در حال حاضر  LNG، گفت: 
اوليه برای تشكيل اين شركت مشترك 

كشتيرانی انجام شده است.
علی خیرانديش توضیح داد: پس از امضای 
حمل  مشترک  کشتیرانی  ايجاد  قرارداد 
میان  مجموعه  اين  اساسنامه   ،LNG
شرکت مايع سازی گاز طبیعی و شرکت 

ملی نفتکش ايران نهايی شد.
اوراق  انتشار  به  اشاره  با  همچنین  وی 

مشارکت برای تامین بخشی از منابع مالی 
مجموع  در  گفت:   ،LNG ايران  پروژه 
1500 میلیارد تومان برای اين پروژه گازی 

اوراق منتشر می شود.
اوراق  اين  »عرضه  که  اين  بیان  با  وی 
انجام  مرحله ای  دو  صورت  به  مشارکت 
خواهد شد«، پیش بینی کرد در مرحله اول 
500 هزار و در مرحله دوم 1000 میلیارد 

تومان اوراق مشارکت عرضه شود.
گفتنی است در آخرين برآورد مالی انجام 
در   LNG ايران  پروژه  اجرای  برای  شده 
مجموع به حدود 5 میلیارد دالر منابع مالی 

نیاز است؛ اما تاکنون 1.4 میلیارد دالر به اين 
پروژه گازی پول تزريق شده است. هم اکنون، 
میزان پیشرفت ساخت ايران LNG حدود 

38 درصد است در حالیکه بر اساس برنامه 
در شرايط فعلی بايد میزان پیشرفت اجرای 
اين مگاپروژه گازی بیش از 50 درصد باشد.

مجلس  در  ماهشهر  مردم  نماينده 
سواحل  گفت:  اسالمي  شوراي 
خوزستان ظرفيت تجاري و تفريحي 
مناسبي دارد اما به دليل عدم مديريت 

صحيح، بال استفاده مانده است. 
استان  اظهارداشت:  مقدم  حیات  خلیل 
متعددي  ظرفیت هاي  داراي  خوزستان 

در حوزه هاي مختلف است که در صورت 
توجه مي توانند ثمرات بسیاري را براي اين 

استان به ارمغان آورند. 
وي افزود: يکي از اين ظرفیت ها، سواحل 
اين استان است که مي تواند زمینه الزم 
حوزه هاي  در  آنها  از  بهره برداري  براي 

مختلف تجاري و تفريحي را فراهم کرد. 

نماينده مردم ماهشهر در مجلس شوراي 
اسالمي ادامه داد: با اين وجود متاسفانه 
بي توجهي مسئوالن استاني و کشوري به 
اين ظرفیت استان، تبعات نامطلوب، براي 

ساکنان اين مناطق داشته است. 
کیلومتر   250 کرد:  تصريح  حیات مقدم 
ماهشهر،  شهرهاي  در  کشور  سواحل  از 
هنديجان و امیديه قرار دارد که با وجود 
ظرفیت بسیار مناسب، بي بهره مانده است. 
وي اضافه کرد: يکي از مهم ترين داليل عدم 
بهره برداري مناسب از سواحل خوزستان 
قرار گرفتن آنها در اختیار نیروهاي انتظامي 

و گارد ساحلي است. 
نماينده مردم ماهشهر در مجلس شوراي 
به  مسئوالن  خاطرنشان کرد:  اسالمي 
عماًل  قاچاق،  با  مبارزه  همچون  داليلي 
سواحل را از اهداف و ظرفیت هاي اصلي 

خود دور کرده اند. 
حیات مقدم افزود: با توجه به اين که زندگي 
از  خوزستان  مردم  از  بسیاري  اقتصادي 
طريق دريا تامین مي شود و دريا و سواحل 
نقش عمده اي را در اين استان دارند در 
صورت بهره برداري مناسب از آنها مي توان 
زمینه هاي اشتغال زايي مناسبي را در اين 

استان به وجود آورد. 
در  همچنین  سواحل  کرد:  تصريح  وي 
در  گردشگري  و  اقتصادي  رونق  ايجاد 
سطح استان نیز مي توانند سهم به سزايي 
نماينده مردم ماهشهر در  باشند.  داشته 
اظهار  پايان  در  اسالمي  شوراي  مجلس 
داشت: باتوجه به اين مسئله از مسئوالن 
کشور مي خواهیم تا در نگاه خود به سواحل 
خوزستان بازنگري کرده و زمینه استفاده 

مناسب از آنها را فراهم کنند.

ظرفيت تجاري و تفریحي سواحل خوزستان بدون استفاده است

اساسنامه كشتيراني حمل  ال ان جی نهایي شد

شلمچه براي ایجاد پایانه خشك مناسب است
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ارائه گزارش پروژه افراماكس 
به وزرای صنایع ایران و ونزوئال

سومين نمايشگاه توانمندی جمهوری اسالمی ايران در كشور ونزوئال با حضور 
شركت صدرای آمريكای التين )صالكا( برگزار شد. 

ــگاه  با حضور علی اکبر محرابیان، وزير صنايع ومعادن ايران، خوزه سالمت  اين نمايش
ــان، وزير بازرگانی ونزوئال، و  ــور ونزوئال، ريچارد کان خان، وزير صنايع پايه ومعادن کش
همچنین عبدالرضا مصری، سفیر ايران در ونزوئال، در محل باشگاه افسران شهر کاراکاس 

افتتاح شد.
ــاخت  ــرکت صالکا، از ادامه روند س ــور ضمن بازديد از غرفه ش ــؤولین دو کش مس
کشتی های افراماکس اطالعاتی را کسب کردند. اين نفتکش های 113 هزار تنی به 
سفارش شرکت ملی نفت ونزوئال در جزيره صدرا، )واقع در استان بوشهر(، در حال 

ساخت است.
غبیشاوی، مديرعامل شرکت صالکا، در خصوص توانمندی های شرکت صدرا در 
انجام و ساخت سکوی نیمه شناور امیرکبیر توضیحاتی به بازديد کنندگان ارائه داد 
که مورد توجه مقامات دو کشور قرار گرفت. گفتنی است، اين نمايشگاه در نیمه 

اول شهريور ماه سال جاري برگزار شد.

برنامه شيالت 
براي نوسازي 3000 لنج صيادي

ــازمان شیالت ايران از  سرپرست س
بازسازي  ــازمان براي  برنامه اين س
ــناورهاي صیادي و سنتي  ناوگان ش
ــت: اجراي اين طرح  خبر داد و گف
براي هر شناور بالغ بر 300 میلیون 
تومان اعتبار نیاز دارد. دکتر امین اله 
تقوي مطلق افزود: ما در حال حاضر، 
بیش از 3000 فروند لنج صیادي در 
ــتان جنوبي کشور  آب هاي چهار اس
داريم که نیاز است بخش مهمي از 

آن ها بازسازي شود.

انتقال سریع اطالعات دریاها به كشتي ها 
توسط شركت ایراني

يك شـركت ايرانی با تهيه نرم افزاری امكان انتقال سريع اطالعات 
مربوط به تغيير و تحوالت درياها و آب های بين المللی به كشـتی ها 

را فراهم كرد.
ــن نرم افزار را  ــری که اي ــرکت خدمات بندری و دريايی کس ــل ش مديرعام
ــت، دراين باره گفت: کشتیرانی و دريانوردی مانند  طراحی و تولید کرده اس
ساير شاخه های صنعت حمل ونقل دارای قواعد و مقررات خاص خود بوده و 

برای امنیت بیشتر به ملزومات و تجهیزات زيادی نیاز دارد. 
ــناورهای ايرانی برای  ــتی ها و ش ــیاری از کش ــال 1385 بس ــا پیش از س ت
ــريات دريايی که يکی از ضرورت ها برای تردد در  ــه ها و ديگر نش تهیه نقش
آب های بین المللی و آزاد است، به شرکت ها و بنادر خارج از کشور مراجعه 

می کردند.
کاپیتان کسری کردی با بیان اين که برای رفع اين خالء اقدام به تأسیس 
شرکت کسری در سال 85 کرده است، افزود: اين شرکت پس از تأسیس، 
از سوی مراجع و سازمان های بین المللی مانند سازمان جهانی دريانوردي 
ــه ارتباطات  ــتان( و اتحادي ــگاری انگلس ــی )اداره آبن )IMO(، آدمیرالت
ــی آنها را در ايران،  ــورد تأيید قرار گرفت و نمايندگ ــل )ITU( م بین المل

عهده دار شد.

از  ايران  گمرك  ترانزيت  مديركل 
كاالهاي  وزن  درصدي  افزايش 53 
نخست  ماه   5 طي  شده  ترانزيت 

سال جاري در كشور خبر داد.
گمرک  ترانزيت  کل  مدير  جباري  ايرج 
افزود:  خبر  اين  اعالم  ضمن   ايران 
42 میلیون و 280 هزار تن کاال به ارزش 
129 میلیارد و 344 میلیون ريال معادل 
65 میلیون يورو در 5 ماه نخست سال 

جاري از کشور ترانزيت شده است.
وي تصريح کرد: اين آمار در مقايسه با 
ارزش  حیث  از  قبل  سال  مشابه  مدت 
درصد   53 وزني  نظر  از  و  درصد   39

افزايش داشته است.
جباري ادامه داد: مواد غذايي، خودرو و 
مواد سوختي در صدر کاالهاي ترانزيت 

شده قرار دارند.
گفت:  ايران  گمرک  ترانزيت  کل  مدير 
و  ازبکستان  ترکمنستان،  چین،  عراق، 
کشورهاي  عمده  عربي  متحده  امارات 
مبدا ترانزيت به کشورمان و افغانستان، 
عمده  عراق  و  ترکمنستان  آذربايجان، 
به  ايران  از  ترانزيت  مقصد  کشورهاي 

شمار مي روند. 
جباري تصريح کرد: گمرکات بندر شهید 
و  خسروي  باشماق،  سرخس،  رجايي، 
بازرگان به عنوان مبدا ترانزيت در مدت 

مذکور محسوب مي شوند. 
رجايي،  شهید  گمرکات  افزود:  وي 
بندر امام خمیني، دوغارون و آستارا به 
عنوان گمرکات مقصد ترانزيت در 5 ماه 

نخست سال جاري بوده اند.

بندرشهيد رجایی 
با بندر كلمبو  خواهرخوانده شدند

افزایش 53 درصدي ترانزیت كشور در 5 ماه 
نخست سال

مشترك  كميسيون  اجالس  نهمين 
تجاری  و  اقتصادی  همكاريهای 
جمهوری اسالمی ايران و سريالنكا با 
حضور وزير بازرگانی ايران در كلمبو 

برگزار شد. 
يادداشت  اين اجالس مشترک شش  در 
تفاهم همکاری بین وزرای بازرگانی ايران 
و سريالنکا امضا شد، ضمن اينکه طرفین 
همکاريهای  تعمیق  و  گسترش  برای 
و  رايزنی  مختلف  بخشهای  در  دوجانبه 

تبادل نظر کردند. 
در اجالس کمیسیون مشترک جمهوری 
يادداشت  سريالنکا  و  ايران  اسالمی 
تفاهم و سند همکاری در زمینه گمرک 
و  رجايی  شهید  بندر  خواهرخواندگی   ،
تفاهم همکاری  يادداشت  و  بندر کلمبو 
امضا  به  دريانوردی  شناسايی گواهینامه 

رسید. 
همچنین در اين اجالس مقامات جمهوری 

اسالمی ايران و سريالنکا تفاهم نامه علمی، 
تفاهم  و  استاندارد  هنری،  و  فرهنگی 
نامه نهمین اجالس کمیسیون مشترک 
همکاريهای اقتصادی و بازرگانی دو کشور 

را امضا کردند. 
ارتقا و رشد تجارت ايران و سريالنکا، توسعه 
روابط دريايی بندری و کشتیرانی، اجرای 
طرحهای خدمات فنی و مهندسی از سوی 
شرکت های ايرانی در سريالنکا و مشارکت 
المللی  بین  نمايشگاه  های  برگزاری  در 
بازرگانی از اهداف ديگر اجالس کمیسیون 
مشترک جمهوری اسالمی ايران و سريالنکا 

مي باشد. 
میزان مبادالت تجاری جمهوری اسالمی 
ايران و سريالنکا بیش از 600 میلیون دالر 
است که در سه سال گذشته بیش از 50 
درصد رشد داشته است. سريالنکا جزيره ای 
گرمسیری است که در جنوب شرق هند 

واقع است.
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به عنوان يك رويداد نادر، در طول حیات انجمن کشتیراني و خدمات وابسته، 
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي، به همراه دو تن از اعضاي هیات عامل اين 
سازمان، در دبیرخانه ي اين انجمن حضور يافت و ديدگاه هاي خود را به طور 
مستقیم با اعضاي هیات مديره اين نهاد صنفي که به تازگي به اين سمت برگزيده 

شده اند، در میان گذاشت.
“مهندس سیدعطاءاله صدر”، در اين ديدار به نزديك تر شدن سازمان بنادر و 
دريانوردي به نهادهاي صنفي بخش حمل ونقل دريايي تأکید کرد و قول داد که 

در آينده، اين ديدارها را تکرار کند. 
“آقاي مهندس صدر”، از ابتداي عهده دار شدن سمت مديرعاملی سازمان بنادر 
و دريانوردي، سعي در رفع معضالتي داشته که در گذشته، موجب محدود شدن 
روابط بین اين سازمان و بنگاه هاي خصوصي فعال در بخش کشتیراني و خدمات 
بندري مي شده است. بايد توجه داشت که سازمان بنادر و دريانوردي، از جمله 
نهادهاي دولتي است که در دو دهه ي اخیر، بخش بزرگي از مسئولیت هاي خود 
را به بخش خصوصي سپرده است و هم اکنون نیز، از به دوش گرفتن کارهايي 

که از عهده اين بخش برمي آيد، امتناع مي کند.
در نشست مشترک دبیرخانه انجمن، آقايان “سعید ايزديان”، معاون امور دريايي 
سازمان بنادر و دريانوردي و “محسن صادقي فر”، معاون امور بندري و مناطق 
ويژه که در در هیات عامل سازمان نیز عضويت دارند، حضور داشتند و به مباحث 
مطرح شده، ابعاد تخصصي تري بخشیدند. در خاتمه ي اين ديدار، “آقاي مهندس 
صدر” اظهار امیدواري کرد که در دوره کار خود، روابط سازمان بنادر و دريانوري 
با نهادهاي صنفي دريايي و کشتیراني، به سطوح راضي کننده اي ارتقا يابد و 
طرفین بتوانند در سايه ي تفاهم موجود، از قابلیت هاي عملیاتي و اجرايي يکديگر 
بهره ي مناسب تري بگیرند و به يکديگر کمك کنند، تا دوره هاي دشوار پیش رو، 
با معضالت کمتري طي شود و اقتصاد کشور نیز، بتواند از میزان ارزش افزوده ي 

بیش تر ناشي از فعالیت هاي اين بخش بهره مند شود. 

■ انتظارات از سازمان بنادر و 
دریانوردي

خدمات  و  کشتیراني  انجمن  مديره ي  هیات 
وابسته، در ابتداي نشست، بخشي از انتظارات 
اعضاي انجمن از سازمان بنادر و دريانوردي را با 
عالي ترين مقام هاي اين سازمان در میان گذاشت. 
البته هیأت مديره انجمن، هیچ نوشتاري براي 
مذاکرات خود آماده نکرده بود و سخناني که طي 
اين ديدار، گفته و شنیده شد، از مواردي بود که 
انجمن با آن ها دست به گريبان است و رفع موانع 
پیش رو را، بخشي از وظايف و مسئولیت هاي 

سازمان بنادر و دريانوردي مي داند. 
ابتدا “سید محمد جواد طباطبايي”، دبیر پیشین 
انجمن، خالصه اي از شرايط و موقعیت انجمن 
تشکیالت  و  آن  اعضاي  فعالیت  همچنین  و 
میهمانان  به  را  صنفي  نهاد  اين  برنامه هاي  و 
ارايه کرد. دبیر انجمن گفت:  »در حال حاضر، 
انجمن داراي 162 عضو است  که 6 عضو آن 
حقیقي است.« او به اين نکته نیز اشاره کرد 
نخستین  انجمن،  که: »هیات مديره ي جديد 
روزهاي ماموريت خود را مي گذارند و مي کوشد 
که از همه ي ابزارها، از جمله ايجاد روابط سازنده 
حمل ونقل  بخش  سیاست گذار  نهادهاي  با 
دريايي و فعالیت بنگاه هاي خصوصي فعال در 
آن، بهره مند شود.« سپس ديگر اعضاي هیات 
مديره، هر يك به گوشه هايي از مشکالت موجود 
بنادر کشور اشاره کردند که اغلب آن ها، ناشي 
کشورمان  علیه ي  شده  اعمال  تحريم هاي  از 
انجمن،  مديره  هیات  اعضاي  قلمداد مي شود. 
تأکید کردند که براي انتقال نقدينگي، به کشور 
روبه رو  مشکل  با  تعهداتشان  انجام  منظور  به 
دريانوردي،  و  بنادر  سازمان  بنابراين  شده اند، 

ضمن رايزني با بانك مرکزي يا نهادهاي مربوطه، 
بايد در رفع اين مشکل پیش قدم شود. آنان هم 
چنین، به رفتار رده هاي میاني مديران بندري 
خرده گرفتند که در بسیاری موارد، زيبنده ي 
شرکت هاي فعال در سطح بین  المللي، نیست. 
توجه بیش تر به نظرات انجمن در هنگام صدور 
پروانه ي فعالیت شرکت  هاي جديد نیز، بخش 
ديگري از درخواست هاي مطرح شده در ديدار 
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي با اعضاي 

هیات مديره انجمن بود.

■ سهم دریا در اقتصاد كل كشور
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي، در ابتداي 
سخنان خود و پیش از پاسخ گويي به انتظارات 
مطرح شده، پیشنهاد کرد که: »ابتدا بهتر است 
اقتصاد  کل  در  را  کشور  دريايي  فعاالن  سهم 
صدر”  مهندس  “آقاي  کنیم.«  برآورد  داخلي 
توضیح داد: »وقتي سهم حمل ونقل دريايي و 
بنادر در کل اقتصاد کشور و ارزش تولید داخلي 
مشخص شد، طبعا سازمان نیز به همان اندازه 
قدرت پیدا مي کند که ديدگاه هايش را به ديگر 
و  گیر  تصمیم  نهادهاي  و  مملکتي  مقام هاي 
برنامه ريز بقبوالند و توجه بیش تر آنان به مقوله ي 

دريا را خواستار شود.« 
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي گفت: »در 
مورد حمل ونقل، به طور کلي از سهمي حدود 
7 تا 7 و نیم درصد در کل تولید ارزش افزوده 
فعالیت هاي  زمینه ي  در  اما  شده،  ياد  داخلي 
دريايي، رقمي برآورد نشده است. البته مقصود 
از فعالیت هاي دريايي، فقط حمل ونقل دريايي 
نیست، فعالیت هاي ديگر دريايي نیز وجود دارند، 
مانند شیالت و ساير منابع موجود در دريا که 

نشست هيأت عامل سازمان بنادر و دريانوردي با اعضاء هيات مديره ي انجمن كشتيراني و خدمات وابسته

بايد به سمت توسعه ي مديريت حرفه اي برويم و تشكل ها مي توانند نقش مهمي در اين زمينه بر عهده بگيرند.

سازمان بنادر و دريانوردي 
به نهادهاي صنفي نزديك تر مي شود

ما از بزرگ تر شدن سازمان های مردم نهاد و قوی تر شدن 
آن ها هيچ نگرانی نداريم. هر قدر آن ها قوی تر بشوند ما 

هم قوی تر عمل می كنيم. 
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از  فراخور حجم شان سهمي  به  نیز،  هر کدام 
اختصاص  به خود  را  بخش  اين  افزوده  ارزش 
نیز  تفاوتي  که  باشیم  داشته  توجه  داده اند. 
دريايي  و  زمیني  بین المللي  حمل ونقل  میان 
پايه ي  بین المللي،  حمل ونقل  در  دارد.  وجود 
کار داخل کشور است؛ يعني کاال معموال يا از 
ايران به خارج مي رود يا از خارج به ايران حمل 
مي شود؛ در حالي که در حمل ونقل دريايي، غالبا 
مبدأ و مقصد کاالها هیچ ارتباطي با خود ايران 
پیدا نمي کند. ترانزيت کاال، بیش تر به حمل ونقل 
دريايي برمي گردد و در نتیجه ارزش افزوده اش 
هم طبعا بايد جزو فعالیت حمل ونقل دريايي به 
شمار آورده شود. حتي در حمل ونقل ريلي هم 
همین وضعیت برقرار است؛ چرا که قطارهاي 
ريل هاي  روي  حرکت  امکان  عمال  داخلي، 
منطقه ايي را ندارند. وقتي مي گويیم مثال 90 
مي شود،  انجام  دريا  راه  از  کاال  حمل  درصد 
سرمايه هاي  چه  که  شويم  متقاعد  مي توانیم 

بزرگي از اين راه جابه جا مي شود. 
به زبان ساده تر، بهتر است به بهاي کاالهايي که 
از کشور مي رود و به اين جا مي آيد، توجه کنیم. 
اگر قیمت کاالي تخلیه يا بارگیربهي شده را به 
طور متوسط، 1000 دالر براي هر تن حساب 
گذشته ي  سال  عملکرد  آمار  برحسب  کنیم، 
بنادر که 140 میلیون تن تخلیه و بارگیري ثبت 
کرده اند، مي توان با حساب سرانگشتي، به رقم 
در  يعني  رسید.  کاال  ارزش  دالر  140میلیارد 
طول سال 140 میلیارد دالر کاال در بنادر کشور 
تخلیه و بارگیري مي شود. به هر حال، اين مهم 
مربوط مي شود به کاالهاي وارداتي و صادراتي. 
بنابراين، بايد از بقیه ظرفیت بنادر براي ترانزيت 
و ترانشیپ کاال بهره بگیريم تا سودي عايد کشور 
شود و در عین حال، مقدار ارزش افزوده ي ناشي 
توجه  يابد.  افزايش  نیز،  کاال  دريايي  از حمل 
راه  هم،  منطقه  کشورهاي  که  باشیم  داشته 
بهتري جز همکاري با ايران در برابر خود ندارند 
و مسیرهاي گذشته، مانند راه هاي پاکستان و 
مسیرهاي  عنوان  به  آن ها  از   که  افغانستان 
رقیب ايران سخن به میان مي آيد، عمالً قدرت 
بهره برداري ندارند و تا سال هاي سال هم گمان 
نمي رود که بتوانند شرايطي بهتر از مسیرهاي 
ايران، در اختیار صاحبان کاال و حمل کنندگان 

منطقه قرار بدهند.« 

■ باید به سمت مدیریت حرفه اي برویم
“آقاي مهندس صدر” در ادامه ي سخنان خود، 
بر عالقه مندي به همکاري نزديك تر با نهادهاي 
صنفي تأکید کرد و اظهار داشت که از همان 
مسئولیت  در  تصدي  گري  روزهاي  نخستین 
جديد با انجمن هاي صنفي ارتباط برقرار کرده 
و اتفاقا نخستین ديدارهايش نیز با نمايندگان 
همین نهادها بوده است. وي گفت: »در نظام 
جمهوري اسالمي، بخش بزرگ اقتصاد کشور 
در دست مردم است. مهم ترين قانون اقتصادي 
اسالم هم، قانون مالکیت است که بسیار محترم 

حقوق  محافظان  جزو  و  است  شده  شناخته 
مي شود.  تلقي  مردم  خدشه ناپذير  و  اساسي 
بنابراين، اين يك تعارف نیست که مي خواهیم 
از بخش خصوصي بهره  ي بیش تري ببريم. بخش 
خصوصي، سهم قابل توجه  ايي از تولید ناخالص 
ملي را در اختیار دارد و نقش دولت و بخش 
خصوصي در اين میان، ابدا قابل مقايسه نیست. 
در همین بخش حمل ونقل، سهم بخش خصوصي 
- حتي اگر راه آهن و ديگر روش هاي حمل ونقل 
را هم در نظر بگیريم - فراتر از 85 درصد است. 
بخش حمل ونقل زمیني و دريايي، فقط با کمك 
بخش خصوصي فعالیت هاي ثمربخشي خواهند 
داشت. بنابراين، هیچ سازمان دولتي نمي تواند 
فعالیت هاي خود را جدا از بخش خصوصي به 

شمار آورد.« 
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي در ادامه 
به نقش سازمان های مردم نهاد در اقتصاد کل 
کشور اشاره کرد و گفت: »معتقد نیستم که 
انجمن ها بايد نقش کنترل کننده ي اعضاي خود 
را بر عهده داشته باشند. به نظر من، نهادهاي 
مردم بنیان، بیش تر به هم افزايي اعضاي يك 
صنف کمك مي رسانند. مثالً اگر در حرفه شما، 
تخصص و کارايي و مهارت هاي اجرايي مد نظر 
باشد، در صورتي که انجمن به مسئولیت هاي 
خود به درستي عمل کند نتیجه کارش، هم 
افزايي اين تخصص ها و قابلیت هاست که طبعا 
همه ي اعضاي صنف، به نسبت سهم خودشان 
از نتايج آن برخوردار مي شوند. در اين موقعیت، 
اگر دولت هم تعريف درستي از نقش نهادهاي 
قابلیت  از  مي تواند  باشد، طبعاً  مردمي داشته 
و  اهداف  پیشبرد  جهت  در  نهادها  هم افزايي 
برنامه هاي خودش بهره مند شود. انجمن ها به 
صورت منطقي، طرف دار رشد حرفه ايي هستند 
و با کمك رساندن به يکديگر، کل فعالیت ها را 
مستمر و قابل اعتماد نگاه مي دارند. در واقع، 
همه در اين نهادها دور هم جمع مي شوند تا 
قابلیت هاي  رشد  به  مي توانند  چگونه  ببینند 
دولت  طبیعي،  طور  به  برسانند.  کمك  جمع 
نیز نمي تواند و نبايد بدون توجه به توانمندي  
انجمن هاي حرفه اي تصمیمي بگیرد. بهترين کار 
دولت، اين است که پیش از اتخاذ هر سیاستي، 
به سراغ نهادهاي مدني و فعال همان بخش برود 
و موفقیت هر تصمیمي را بر پايه ديدگاه ها و 
نظريات همان صنف مورد ارزيابي قرار دهد. به 
هر حال، دولت هیچ هدفي جز خدمت به مردم 
ندارد و مي تواند با استفاده از نظريات مختلف، 
عملکرد خود را بهینه کند. “آقاي صدر” گفت: 
بیش تر  ترابري کشور،  عالي  در شوراي  »مثالً 
تصمیم ها با کمك کارشناساني که در بخش 
خصوصي هستند اتخاذ مي شود و به طور مرتب 
آنان خواسته مي شود که در جلسات شورا  از 
حضور يابند و ديدگاه هاي خود را مطرح کنند. 
در حقیقت، در رابطه با نهادها همیشه مشورت 
رايگان از آن ها گرفته ايم و مي گیريم. بايد قبول 
کنیم که دولت و نهادهاي مردمي، در نهايت، 

سرنشین يك کشتي هستند. اين کشتي بايد به 
همان سمتي برود که برآيند همه ي ديدگاه ها و 

سلیقه ها را در افق خود دارد.« 
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي گفت: »من 
شخصا از ديدگاه بخش خصوصي برخوردارم و 
در همین جايگاه هم، نمي گويم که چون عضو 
دولت هستم، پس نظراتم درست است. نمي شود 
کارشناس جوان،  يك  عملکرد  که  کرد  قبول 
در تشکیالت دريايي، بتواند بهتر از يك مدير 
باتجربه ي بخش خصوصي باشد که سي سال در 
اين حرفه کار کرده و انديشیده است و مي تواند 
سلیقه هاي خود را به سازمان های مردم نهاد نیز 
تحمیل کند. به همین منظور، کوشش کرده ام 
اين  با  تعامل  بر  را  فعالیت ها و عملکردها  که 
سازمان ها پايه ريزي کنم و در بررسي و تحلیل 
و ارزيابي هر کاري، به ديدگاه هاي کارشناسي 
آن ها احترام بگذارم. بايد از طريق همین نهادها 

كوشش كرده ام كه فعاليت ها و عملكردها را بر تعامل 
با سازمان های مردم نهاد پايه ريزي كنم و در بررسي 
و تحليل و ارزيابي هر كاري، به ديدگاه هاي كارشناسي 
آن ها احترام بگذارم. بايد از طريق همين نهادها به تبادل 

دانش و مهارت و تجربه بپردازيم.

بايد قبول كنيم كه دولت و نهادهاي مردمي، در نهايت، 
سرنشين يك كشتي هستند. اين كشتي بايد به همان 
سمتي برود كه برآيند همه ي ديدگاه ها و سليقه ها را در 

افق خود دارد.
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به تبادل دانش و مهارت و تجربه بپردازيم.« 
بخش  »مديريت هاي  گفت:  صدر”  “مهندس 
خصوصي در همه جاي دنیا از ثبات بیش تري 
نتیجه حرفه اي ترند. در طول  در  و  برخوردارند 
و  مي شوند  اهمیت  و  اعتبار  صاحب  زمان، 
مي توانند  که  مي دهد  نشان  آنان  کار  سابقه ي 
شرکت  يا  سازمان  يك  براي  ارزش هايي  چه 
داشته باشند. به همین خاطر است که مي بینیم 
آساني  همین  به  بخش خصوصي  مديريت  در 
همین  به  درست  نمي شوند.  جابه جا  مديران 
و  راه اندازي  در  داريم  اعتقاد  ما  است که  دلیل 
کشتیراني  شرکت هاي  تأسیس  مجوز  صدور 
يا ساير فعالیت هاي اين بخش، بايد به نظريات 
کارشناسي نهادهاي مردمي نیز اهمیت داده شود. 
در کشوري که براي تأسیس يك آرايشگاه، نیاز به 
دريافت مجوز فعالیت از نهاد صنفي است ما نیز 
بايد نظر انجمن ها را در زمینه ي تشکیل بنگاه هاي 

فعال در اين بخش مورد توجه قرار دهیم. 
عالوه بر اين، نهادهاي صنفي، جريان يك فعالیت 
حرفه اي را مستمر نگاه مي دارند. توجه داشته 
باشیم که شرکت هاي جديدي که وارد عرصه ي 
يك فعالیت مي شوند، نیاز به حمايت و آموزش 
دارند. يك شرکت تازه تأسیس عمالً نمي تواند 
فرصتي براي فعالیت در بین جمع داشته باشد؛ 
زيرا کم سن است و کسي را نمي شناسد. طبیعي 
است که شرکت هاي باسابقه، آسان تر و راحت تر 
انجام امور و کارها را بر عهده مي گیرند. نهادهاي 
مدني مي توانند دست فعاالن اين شرکت ها را 
بگیرند و با زمینه سازي، افراد نسل جوان وارد 
عرصه شوند و به تدريج رشد کنند و حرفه اي 
آموزش  براي  انجمن  که  دوره هايي  شوند. 
جوان ترها مي گذارد، يکي از مهم ترين راه کارها 

دوره ها  اين  مي شود.  محسوب  زمینه  اين  در 
مي توانند کوتاه مدت و بسیار کم هزينه باشند اما 
جذابیت هاي بسیار بااليي در اذهان مديران جوان 
ايجاد کنند تا به اين حرفه ملحق شوند و دامنه 
اين  اگر  بخشند.  وسعت  را  صنف  قابلیت هاي 
شرکت ها مورد حمايت قرار نگیرند، طبعا زمین 
مي خورند. مسئولین نهادها متوجه باشند که به 
مقدمه ي  مي تواند  زمین خوردن يك شرکت، 
سقوط آن حرفه باشد.« “آقاي مهندس صدر” 
سازمان های  بزرگ تر شدن  از  »ما  کرد:  تأکید 
نگراني  هیچ  آن ها  شدن  قوي تر  و  نهاد  مردم 
نداريم. هر قدر آن ها قوي تر بشوند، ما هم قوي  تر 

عمل مي کنیم.« 
که  مسايلي  با  ارتباط  در  صدر”،  “مهندس 
کشتیراني و حمل ونقل دريايي ايران در وضعیت 
روبه روست گفت: »ما همه ي  آن ها  با  حاضر 
وقايع  و  رصد  را  پیرامون خودمان  رخدادهاي 
و اتفاقات را ارزيابي مي کنیم، اما دست و پاي 
خودمان را گم نمي کنیم. خلیج فارس، منطقه ي 
حساسي است و در طول بیست تا سي سال اخیر 
نیز، تا حدودي در وضعیت جنگي قرار داشته 
به عبارت ديگر، تحريم ها و تهديدهاي  است. 
اخیر، پديده ي تازه اي براي کشور ما محسوب 
نمي شود. ما متوجه هستیم که تحريم ها ممکن 
است مشکل آفرين باشند، براي پرچم ها، براي 
دريافت بار و يا انتقال ارز. باالخره يك جنگ 
نیز، موارد و ضرورت هاي خودش را  اقتصادي 
دارد. البته ما هم ابزارها و راهکارهاي خودمان 
را داريم. در اين جنگ هم، فقط با به کارگیري 
انديشه و ابتکارات خودمان مي توانیم سالم از 
خطرات اين بحران عبور کنیم. همه ي ما بايد 
قبول کنیم که منافع مان يکي است. همه بايد 
يك دل و يك زبان بشويم و از اختالف بپرهیزيم. 

البته بخش بزرگي از اين جنگ، رواني است. 
غیره،  و  مالي  مسايل  و  ارز  انتقال  زمینه  در 
گفت وگو  حال  در  مرکزي،  بانك  مسئولین  با 
هستیم. توجه داشته باشیم که ديدگاه هاي دولت 
آمريکا همیشه به همان شدتي که مي خواهند، 
براي  اقتصادي،  بنگاه هاي  نیست.  اعمال  قابل 
انجام  و  از تحريم ها  ناشي  دور زدن مشکالت 
کارها، راه هاي مخصوص به خود دارند. راه هاي 
متفاوتي براي پرداخت ها و دريافتي هاي ارزي 
شرکت هاي کشتیراني وجود دارد که با همکاري 
بانك مرکزي اتخاذ شده است. البته با همه ي 
اين اقدامات، ممکن است الزم باشد که دولت 
حمايت  دريايي  حمل ونقل  و  کشتیراني  از 

بیش تري به عمل آورد. نکته ي مهمي که دولت 
به آن اعتقاد دارد، اين است که هر ايراني در هر 
جاي دنیا مملکت اش را دوست دارد و به  رغم 
انتقادهايي هم که ممکن است، داشته باشد، 
ما  برسد.  به کشورمان  حاضر نیست لطمه اي 
بايد اطالعات دقیق و درستي داشته باشیم و بر 
همان اساس تصمیم گیري کنیم. يادمان باشد 
که فعال فقط بحث تحريم دولت در میان است 
فعاالن بخش خصوصي  نه بخش خصوصي.  و 
هم مي توانند با تکیه به تجارب و روابطي که با 
شرکاي تجاري خودشان دارند، راهکار مناسب 
را براي کاهش اثرات اين تحريم ها بیابند. الزم 
هم نیست که ما اين راهکارها را ديکته کنیم يا 
حتي بخش خصوصي نیز که جزيیات راهکارهاي 
خودش را تشريح کند. به صورت منطقي، در 
چنین شرايطي بهتر است هر مدير، بر حسب 
شايسته ايي  راهکار  خود  کار  خصوصیات 
براي کاستن از مشکالت و رفع تنگناها بیابد. 
مديريت هاي مختلف سازمان بنادر و دريانوردي 
هم آماده اند که توصیه هاي مناسب براي کاهش 
مشکالت اعضاي انجمن را مطرح کنند. “آقاي 
مديريت  که  باشید  »مطمئن  گفت:  صدر” 
سازمان بنادر و دريانوردي، به دقت به مسايل 
شما نگاه مي کند و مطمئن است که با تعامل 
موجود میان دولت و بخش خصوصي، اين بحران 
نیز در زمان مناسب و با کمترين اتالف وقت 
و زيان، پشت سر گذاشته خواهد شد. در مورد 
موضوع بیمه و احتمال افزايش هزينه هاي آن 
هم، راهکارهاي مناسبي وجود دارد که در زمان 
جنگ تجربه کرده ايم و جايي براي نگراني در 
اين زمینه - که ممکن است شرکت هاي بیمه ي 
ناوگان  مورد  در  بین المللي، سخت گیري هايي 
 ها يا  محموله هاي ايراني به کار بگیرند- وجود 

ندارد. 
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي در پايان 
سخنان خود گفت: »ما از حضور اعضاي انجمن 
نشست هاي  در  شما  منتخب  کارشناسان  و 
کارشناسي سازمان استقبال مي کنیم و همین 
به عمل مي آوريم  انجمن دعوت  اعضاي  از  جا 
که در اين زمینه همکاري بیش تري با سازمان 
بنادر و دريانوردي داشته باشند. در مورد تأسیس 
اعتقادم که  اين  بر  نیز،  شرکت هاي کشتیراني 
انجمن ها بايد به سازمان بنادر کمك برسانند تا 
اشخاص و مؤسساتي وارد اين فعالیت بشوند که 
قابلیت الزم براي توفیق را داشته باشند و در آينده 

بتوانند به رشد توان اين صنف کمك برسانند. 

ما اعتقاد داريم در راه اندازي و صدور مجوز تأسيس 
شركت هاي كشتيراني يا ساير فعاليت هاي اين بخش، 
بايد به نظريات كارشناسي نهادهاي مردمي نيز اهميت 

داده شود.

ما اعتقاد داريم در راه اندازي و صدور مجوز تأسيس 
شركت هاي كشتيراني يا ساير فعاليت هاي اين بخش، 
بايد به نظريات كارشناسي نهادهاي مردمي نيز اهميت 

داده شود
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انتشار اوراق مشاركت
صدر با بيان اينكه منابع الزم براي توسعه بندر 
چابهار و بخشي از منابع بندر شهيد رجايي از 
افزود:  مي شود،  تامين  مشاركت  اوراق  طريق 
مجوزهاي صد ميليارد توماني اوراق مشاركت 
اوراق  اين  و  را طي كرده  نهايي خود  مراحل 
اين  نقدينگي  آن  فروش  با  كه  شده  منتشر 

پروژه ها تأمين مي شود. 
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي با اشاره 

به نقش و اهميت بندر چابهار در ايجاد رونق 
اقتصادي در مناطق شرق و جنوب شرق كشور، 
گفت: اين بندر تنها بندر اقيانوسي كشور است 
و دروازه ورودي توسعه محور شرق محسوب 
به  ترانزيت  بندر،  اين  از  واقع  در  مي شود. 
آسياي ميانه و افغانستان ساماندهي مي شود.  
چابهار  بهشتي  شهيد  بندر  از  بهره برداري  با 
ظرفيت بندر چابهار به 6ميليون تن در سال 

افزايش مي يابد. 

وي در خصوص ساير اقدامات صورت گرفته در 
اين بندر گفت: تا االن تدفين موج شكن هزار 
و 650 متري انجام شده و دايك و عمليات 
اين  از  تا  است  انجام  اليروبي زمين در حال 
طريق اراضي مورد نياز از دريا استحصال شود. 

بندر بوشهر 
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي با تاكيد بر 
تكميل فعاليت هاي توسعه اي بندر بوشهر گفت: 
ظرفيت ترمينال و يارد كانتينري بندر بوشهر 
با حدود 90 ميليون دالر سرمايه گذاري تكميل 

شده است. 
وي با بيان اينكه با اليروبي كانال اصلي بوشهر 
امكان ورود كشتي هاي با ظرفيت مناسب به 
از سرمايه گذاري  است،  فراهم شده  بندر  اين 
اسكله كوثر  توسعه  براي  توماني  ميليارد   25

خبر داد. 
صدر با اشاره به طرح توسعه جزيره مصنوعي 
نگين گفت: با سرمايه گذاري بخش خصوصي 
فاز اول كه مربوط به توسعه فعاليت  انبارها و امور 
نفتي و پتروشيمي است را راه اندازي مي كنيم. 

بندر امام خميني 
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي با اشاره 
بندر  تني  هزار  اسكله  150  تكميل  طرح  به 
امام خميني، از برنامه ريزي براي توسعه پس 
كرانه اين بندر خبر داد و گفت: اين طرح ضمن 
اينكه زمينه سرمايه گذاري بخش خصوصي را 
در پس كرانه بندر امام فراهم مي كند، امكان 
ارتباط ترانزيتي، واردات و صادرات كاال از طريق 

كشورهاي ديگر را نيز مهيا مى سازد. 

مهندس سيدعطاءاله صدر گفت: حدود 2 هزار ميليارد تومان از منابع سازمان براي 
سرمايه گذاري جهت توسعه  پروژه ها و طرح هاي در دست اجرا اختصاص يافته است. 

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي با بيان اينكه ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي 
در بنادر حدود 14 هزار ميليارد ريال است، اضافه كرد: در چند ماه گذشته سال جاري 
در كارهايي كه به سرانجام رسيده، حدود 300 ميليارد تومان توسط بخش  خصوصي 

سرمايه گذاري شده است. 
وي با اشاره به اقدامات و فعاليت هاي بخش خصوصي در بنادر كشور، گفت: زمينه براي 
سرمايه گذاري بخش خصوصي در بنادر كشور فراهم است و اين بخش در زمينه هاي 
متعدد همچون ساختمان ها و برج هاي كنترل و راه اندازي خطوط ريلي در پسكرانه بنادر 

فعال است. 
معاون وزير راه و ترابري با بيان اينكه ميزان تخليه و بارگيري در بنادر كشور در سال 
جاري تاكنون حدود 130 ميليون تن بوده، ابراز اميدواري كرد اين ميزان تا پايان سال 

جاري به 140 ميليون تن برسد. 
وي ظرفيت جابه جايي مسافر در كشور را ساالنه شش ميليون نفر ذكر كرد و افزود: 

جابه جايي مسافر نيز در سال گذشته پنج ميليون و 800 هزار نفر بوده است. 
صدر خاطرنشان كرد: با بهره برداري از فاز دوم طرح توسعه بندر شهيد رجايي، ظرفيت 

كانتينري اين بندر از سه به شش ميليون TEU در سال افزايش مي يابد. 
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي ادامه داد: در فاز دوم توسعه اين بندر بال هاي 

طرفين اسكله كه دو هزار و بيست متر است احداث و راه اندازي مي شود. 
وي اضافه كرد: عمليات اجرايي بال شرقي آن به اندازه هزار و 10 متر در سال جاري و بال 

غربي هم در سال آينده به اتمام مي رسد. 

صدر سيدعطاءاله مهندس

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي 
در تشريح عملكرد اين سازمان به بهانه هفته دولت خبر داد:

سرمايه گذاري  14 هزار ميليارد ريالي 
بخش خصوصي در بنادر
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وي زيرساخت هاي موجود در بندر امام خمیني 
و متصل بودن آن به راه آهن را از مزيت هاي 
اين بندر ذکر کرد و گفت: با سرمايه گذاري هاي 
غالت  کانوني  پايانه   به  بندر  اين  شده  انجام 
منطقه تبديل و از طريق تجهیز آن زمینه براي 
ايفاي نقش منطقه اي بندر امام در زمینه غالت 

مهیا می سازد. 

بندر انزلي 
معاون وزير راه از برنامه هاي سازمان بنادر براي 
افزايش ظرفیت بندر انزلي به بیست میلیون تن 
خبر داد و با اشاره به طرح دريايي اين بندر مبني 
بر راه اندازي موج شکن  هاي آن در آينده نزديك، 
گفت: با اين اقدامات حوضچه اين بندر وسیع تر 
ايجاد  فضا  انزلي  بندر  در  هکتار  و 110  شده 
بنادر  به محدوديت هاي  اشاره  با  مي شود.  وي 
شمالي که اغلب آنها از سوي شهرها محاصره شده 
و امکان توسعه از سمت شهرها را ندارند، گفت: 
در بنادر شمالي از طريق استحصال زمین از دريا 

تالش مي شود اراضي مورد نیاز را تامین کنیم. 

بندر نوشهر 
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي از تکمیل و 
راه اندازي سه پست اسکله در ضلع جنوبي بندر 
نوشهر و استحصال اراضي در شرق اين بندر خبر 
داد و گفت: با راه اندازي يك راه ارتباطي که اخذ 
مجوز آن در مراحل نهايي است و با ايجاد بندر 
خشك، در اين بندر موقعیت جديدي در پس 
کرانه و داخل سرزمین اصلي و دورتر از ساحل 
بنادر  از  تا کاالها خیلي سريع  ايجاد مي شود 

تخلیه شده و ظرفیت بنادر را افزايش دهیم. 
وي در خصوص طرح توسعه بندر امیرآباد نیز از 
افزايش ظرفیت آن به شش میلیون تن خبر داد. 

بنادر كياشهر و چم خاله آماده واگذاري
صدر درباره خصوصي سازي بنادر کشور با اشاره 
به اينکه بنادر گناوه، آستارا و فريدون کنار به 
بخش خصوصي واگذار شده است، تصريح کرد: 
مقدمات واگذاري بنادر کیاشهر و چمخاله به 
بخش خصوصي  فراهم شده و اين بنادر آماده 
واگذاري هستند. به گفته مدير عامل سازمان 
بنادر در حال حاضر عملیات تخلیه و بارگیري 
در تمامي بنادر کشور توسط بخش خصوصي 
انجام مي شود، وی گفت؛ بهره برداري از بنادر در 

اختیار بخش خصوصي است. 
بنادر  ظرفیت  حاضر  زمان  در  است  گفتني 
تجاري کشور حدود 150 میلیون تن و ظرفیت 
 TEUکانتینري بنادر چهار میلیون و 400 هزار
است. از سوي ديگر ظرفیت ترانزيتي بنادر کشور 
حدود 20 میلیون تن و طول سواحل کشور پنج 

هزار و 800 کیلومتر است. 
اين در حالي است که ظرفیت ناوگان تجاري، 
پنج میلیون و 400 هزار تن و ظرفیت ناوگان 
نفتکش کشور ده میلیون و 700 هزار تن برآورد 

شده است.

مديركل جديد امور اداري سازمان بنادر و 
دريانوردي منصوب شد

مهندس  سوی  از  حكمی  موجب  به 
راه  وزير  معاون  صدر،  سيدعطاء اله 
بنادر  سازمان  مديرعامل  و  ترابری  و 
»فرهنگ  آقاي  جناب  دريانوردی،  و 
مولوي« به عنوان مديركل جديد امور 

اداري اين سازمان منصوب شد. 
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي در اين 

حکم آورده است؛
انتظار دارد با عنايت به تجربیات و سوابق 
سیاست های  و  اهداف  جهت  در  خدمتی، 
سازمان، به منظور تحقق سیاست های کلی 
نظام اداری کشور که از سوی مقام معظم 
امور  و  نموده  اقدام  گرديده،  ابالغ  رهبری 

محوله را به نحو شايسته و با رعايت موارد زير به انجام برسانید.
1-  استقرار نظام يکپارچه اداری و پشتیبانی در مجموعه سازمان با رويکرد خدمت رسانی به 
کارکنان به عنوان ثروت انسانی سازمان و حفظ  شان و منزلت و کرامت انسانی آنان در دوران 

خدمت و پس از آن.
2-  بهره گیری از همکاران متعهد، متخصص، منضبط، گشاده رو، خیرخواه، خدمت رسان و کريم 

در مجموعه اداری و پشتیبانی سازمان.
3-  اجرای ضوابط و مقررات مربوطه با حذف بوروکراسی زايد و با رويکرد حل مشکالت و رفع 

موانع و تسريع در انجام امور واحدها و کارکنان مجموعه سازمان.
4-  استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های سازمان برای ارتقاء سطح خدمات اداری و پشتیبانی 

در مجموعه سازمان.
5-  حفظ کامل حقوق اداری و استخدامی کارکنان و شفافیت در اجرای ضوابط و مقررات با 

رعايت کامل اصل عدالت اداری و پرهیز از تبعیض و اعمال ساليق شخصی در امور.
6-  پرهیز از اسراف و تبذير، تجمل گرايی و تنگ نظری، بخل و نگرشهای سلیقه ای در امور.

7-  توجه به مسايل رفاهی و تأمین بهداشت و سالمت جسمی و روحی کارکنان و خانواده 
تحت پوشش آنان.

8-  نظارت بر حسن انجام امور اداری و پشتیبانی و سیاست های ابالغی مربوطه در مجموعه سازمان.

مديركل جديد آمار و فن آوري اطالعات سازمان 
بنادر و دريانوردي منصوب شد

مهندس  سوي  از  حكمی  موجب  به 
راه  وزير  معاون  صدر،  سيدعطاء اله 
و  بنادر  سازمان  مديرعامل  و  وترابری 
دريانوردی، جناب آقاي »ابراهيم كريمی 
قهرودی« به عنوان مديركل جديد آمار 
و  بنادر  سازمان  اطالعات  فن آوری  و 

دريانوردی منصوب شد.
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي در اين 

حکم آورده است:
به نقش آمار و فناوری  با توجه  انتظار دارد 
به عنوان بستر توسعه در   )ICT( اطالعات 
عصر حاضر و اهمیت آمار و اطالعات دقیق، 

جامع و بهنگام در زير بخش حمل ونقل دريايی اعم از جابه جايی کاال و مسافر، ناوگان )تجاری، 
بار و مسافر( زيرساخت ها و تأسیسات زيربنايی، فعالیت ها و خدمات دريايی و بندری، بازرگانی و 
ديگر موارد مرتبط، با استفاده از همکاران متخصص و مجرب درون و برون سازمانی و بهره گیری 
از فن آوری های پیشرفته و روزآمد و استقرار سیستم جامع يکپارچه )ICT(، با رعايت کامل 
جنبه های فنی، اجرايی، عملیاتی و دسترسی به اطالعات در انجام مأموريت های مختلف سازمان و 
ارايه خدمات به ذی نفعان و فعاالن عرصه حمل ونقل دريايی با رويکرد مشتری مدار، اقدام نمايید.
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دريانوردي  و  بنادر  سازمان  مديرعامل 
اندازي چند پروژه عمراني  براي راه  كه 
و بازديد از روند اجراي فاز دوم توسعه 
استان هرمزگان  به  بندر شهيد رجايي 
در  و  بازديد  اين  حاشيه  در  بود،  رفته 
جمع خبرنگاران، ضمن رد اختالف ميان 
سازمان بنادر و شركت تايدواتر به عنوان 
اپراتور اول بندر شهيد رجايي مهم ترين 
بندر كانتينري كشور، تاكيد كرد كه اين 
شركت در همه زمينه ها با سازمان بنادر 

هماهنگ است.
به گزارش بندر و دريا، مديرعامل سازمان 
بنادر همچنين با بيان اينكه بنادر متعلق 
به همه مردم كشور است، واگذاري ها در 
اين حوزه را يك تصميم ملي و منوط به 

بررسي همه جانبه دانست.

معاون وزير راه و ترابري در پاسخ به اين سوال 
که در پايان فاز دوم طرح توسعه بندر شهید 
رجايي از قابلیت هاي شرکت تايدواتر استفاده 
خواهد شد يا سیاست ديگري اتخاذ مي شود، 

گفت: هرگونه واگذاري در اين سازمان از طريق 
مزايده و اعالم عمومي انجام خواهد شد.     

■ بر تحریم ها فایق مي آیيم
معاون وزير راه در بخش ديگري از سخنان 
خود گفت: »تحريم ها تاثیری بر حمل و نقل 

دريايی ايران نخواهد داشت.«
مهندس سید عطاءاله صدردر اين باره توضیح 
جديدی  مسئله ي  تحريم ها،  »موضوع  داد: 
نیست و سال هاست اين تحريم ها علیه ي ايران 
اعمال شده است و با توجه به تجارب کسب 
بر حمل ونقل دريايی  تاثیری  شده، مطمئنا 

ايران نخواهد داشت.«
وی از روند اين تحريم ها به عنوان نوعی جنگ 
روانی و اقتصادی ياد کرد و گفت: »اين کشورها 
تالش می کنند با استفاده از تحريم ها ايران را از 

مسیر توسعه بازدارند.«
"صدر" خاطرنشان کرد: »آنان که ايران را تحريم 
می کنند بايد بدانند که در حقیقت، شرکت های 

خود را از بازار ايران محروم می دارند.« 
معاون وزير راه اضافه کرد: »اين تحريم ها ممکن 
است تا حدودی کار ما را در تهیه تجهیزات و 
گشايش های اعتباری و بانکی با مشکل روبه رو 
کند، اما مطمئنا تاثیری بر رشد حمل و نقل 
 15 رشد  داشت.  نخواهد  کشورمان  دريايی 

درصدی تخلیه و بارگیری کاالی غیرنفتی در 
بنادر ايران، در چهار ماهه ي نخست امسال، 

گويای اين امر است.«
وی گفت: »مصمم هستیم که با عزم و اراده 
جدی، بر هرگونه تحريمی فايق آيیم. در حال 
حاضر، ايران شرکای تجاری بسیاری در اقصی 
نقاط جهان دارد که با همکاری آنان، کلیه ي 
نیازهای تجهیزاتی خود را خريداری و تهیه 

می کند.«
شهید  بندر  ای  پله   10 ارتقای  به  "صدر"، 
رجايی در بین بنادر کانتینری بزرگ دنیا اشاره 
کرد و افزود: »با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد 
دنیا در سال گذشته، بايد گفت سرعت رشد 
بندر شهید رجايی در میان بنادر دنیا کم نظیر 

است.« 
بنادر و دريانوردی اظهار  مديرعامل سازمان 
داشت: »هم اکنون اين بندر، موقعیت ممتازی 
در دنیا دارد؛ به طوری که از رتبه ي 96 در 
سال 1376، به جايگاه 50 در سال 1388 در 

میان 100 بندر برتر دنیا رسیده است.«
وی ابراز امیدواری کرد: »با اجرای مرحله ي 
دوم توسعه بندر شهید رجايی که با اعتباری 
بالغ بر 310 میلیون يورو انجام خواهد شد، 
اين بندر در آينده ای نزديك، به هاب منطقه 

تبديل شود.« 

آنان كه ايران را تحريم می كنند بايد بدانند كه در حقيقت، 
شركت های خود را از بازار ايران محروم می دارند.

مهندس سيد عطاءاله صدر: اين يك تصميم ملي است، بايد همه جانبه بررسي شود

هرگونه واگذاري
تنها از طريق مزايده و اعالم عمومي

سياست سازمان 
بنادر در واگذاري 
اپراتوري فاز دوم 
توسعه بندر شهيد 
رجايي:  
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■ بهره گيري از ظرفيت ترانزیتي
به  خود،  سخنان  از  ديگری  بخش  در  وی 
بهره گیری هر چه  در  اين سازمان  رويکرد 
بیشتر از ظرفیت ترانزيتی کشور اشاره کرد 
و افزود: »هم اکنون 20 میلیون تن ظرفیت 
ترانزيتی در کشور وجود دارد، اما تنها از يك 

چهارم اين ظرفیت استفاده می شود.« 
"صدر" اضافه کرد: »با توجه به موقعیت ممتاز 
ايران در منطقه و قرار گرفتن آن در مسیر 
کريدور شمال - جنوب، بايد حداکثر استفاده 
را از ظرفیت ترانزيتی موجود به عمل آوريم.« 
وی يادآور شد: »برنامه ي توسعه ای بنادر شمال 
کشور نیز، به منظور ايجاد امکان برای ترانزيت 
کاال از بنادر جنوبي به بنادر شمال کشور و 
وزير  معاون  است.«  میانه  آسیای  کشورهای 
راه و ترابری افزود: »عملیات کانتینری در بنادر 
ايران، از سال 76 تا سال 1388، بیش از هفت 
برابر افزايش يافته است.« وی سهم ايران از بازار 

دريای خزر را 30 درصد اعالم کرد. 

■ تایدواتر با ما هماهنگ است
در  دريانوردی،  و  بنادر  سازمان  مديرعامل 
خصوص مواضع اين سازمان نسبت به عملکرد 
عنوان  به  تايدواتر،  : »شرکت  تايدواتر گفت 
اصلی ترين اپراتور بندر شهید رجايی، مورد 
میان  اختالفی  و  بوده  سازمان  اين  حمايت 

سازمان و اين شرکت وجود ندارد.«
با  کامال  شرکت  اين  »مديريت  افزود:  وی 
سازمان بنادر و دريانوردی هماهنگ بوده و ما 

در جريان کلیه فعالیت ها قرار داريم.«
وی با اشاره به اين که آن چه برخی ها به عنوان 
اختالف میان سازمان بنادر و تايدواتر مطرح 
می کنند، شايعه ای بیش نیست، تصريح کرد: 
»در حال حاضر، ظرفیت بندر شهید رجايی 
سه میلیون TEU کانتینر است که با اجرای 
مرحله ي دوم طرح توسعه ي اين بندر، ظرفیت 
آن به شش میلیون TEU کانتینر افزايش 

می يابد.« 
نکته ي  حاضر،  حال  »در  داد:  ادامه  “صدر” 

مورد بحث در سازمان بنادر اين است که در 
مرحله ي دوم طرح توسعه بندر شهید رجايی 
نیز، آيا تنها از قابلیت تايد واتر استفاده کنیم و 
يا اين که بخشی از کار را به يك شرکت ديگر 

واگذار کنیم؟« 
وی گفت: »سازمان بنادر، تنها کاری را انجام 
خواهد داد که دربرگیرنده ي منافع ملی است و 
هرگونه واگذاری به شرکت ديگر، از راه مزايده 
و اکران عمومی انجام خواهد شد که در صورت 

واگذاری، قرارداد بلندمدت منعقد می شود.« 
معاون وزيرراه و ترابری اظهار داشت: »بنادر، 
متعلق به تمام مردم است و اين تصمیم نیز، 
يك تصمیم ملی است که بايد با بررسی همه 

جانبه اتخاد شود.« 
“صدر” ابراز داشت: »ما به دنبال آن هستیم 
که عالوه بر ايجاد رقابت داخلی، يك شرکت 
پرقدرت و ايمن در عرصه ي بین المللی برای 

رقابت خارجی نیز داشته باشیم.« 

■ ساخت بندر با دولت وتوسعه با 
بخش خصوصي

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی، در عین 
حال به طرح های در دست اقدام اين سازمان 
اشاره کرد و افزود: »هم اکنون 20 هزار میلیارد 
ريال پروژه ي ساخت و توسعه ي بنادر در دست 

اجرا است.«
"صدر" گفت: »ساخت بنادر، از وظايف دولت 
بوده و توسعه ي پس کرانه ها با سرمايه گذاری 
اظهار  انجام می شود.« وی  بخش خصوصی 
و  بنادر  سازمان  راستا  همین  »در  داشت: 
دريانوردی، اقدام به ساخت و توسعه ي بنادر 
در شمال و جنوب کشور کرده که ارزش ريالی 

آن ها برابر 20 هزار میلیارد ريال است.« 
وی میزان سرمايه گذاری انجام شده توسط بخش 
بنادر  کرانه های  پس  توسعه ي  برای  خصوصی 
کشور را بیش از 14 هزار میلیارد ريال اعالم کرد. 

■ مهم ترین برنامه هاي توسعه اي
"صدر"، مهم ترين پروژه های در دست اجرای 

سازمان بنادر و دريانوردی در سال جاری را 
بندر  توسعه ي  طرح  دوم  مرحله ي  اجرای 
شهید رجايي، با اعتباری بیش از 310 میلیون 
يورو و افزايش ظرفیت آن به شش میلیون 
شهید  بندر  توسعه  طرح  و  کانتینر   TEU
بهشتی چابهار با اعتباری بالغ بر 342 میلیون 
دالر و تبديل آن به دروازه ورود و خروج کاال 

در جنوب شرقی کشور اعالم کرد. 
معاون وزير راه و ترابری، از طرح های تکمیلی و 
توسعه ايی بندر امام خمینی و بندر بوشهر خبر 
داد و گفت: »در تالش برای اتصال جزيره ي نگین 

به راه های ارتباطی استان بوشهر هستیم.« 
وی ادامه داد: »در صورت اجرای اين امر، بیش 
توسط  گذاری  سرمايه  دالر  میلیون  از 100 
بخش خصوصی در بندر بوشهر انجام خواهد 

شد.« 
“صدر” ابراز امیدواری کرد که آزادراه اختصاصی 
بندر شهید رجايی، در آينده ايي نه چندان دور، 

به مرحله ي عملیاتی برسد.

■ بهره برداری از 3 پروژه ي عمرانی 
در بندر شهيد رجایی

با سفر "مهندس سید عطاءاله صدر"، مديرعامل 
سازمان بنادر و دريانوردی، 3 طرح عمرانی در 
مجتمع بندری شهید رجايی به بهره برداری 

رسید.
بر پايه اين گزارش و به نقل از روابط عمومی 
بهره  بنادر و دريانوردی هرمزگان،  اداره کل 
برداري از 6 دستگاه باسکول توزين کامیون ها 

در حال حاضر، ايران شركای تجاری بسياری در اقصی 
نيازهای  كليه ي  آنان،  همكاری  با  كه  دارد  جهان  نقاط 

تجهيزاتی خود را خريداری و تهيه می كند.

بندر  اپراتور  ترين  اصلی  عنوان  به  تايدواتر،  شركت 
شهيد رجايی، مورد حمايت اين سازمان بوده و اختالفی 

ميان سازمان و اين شركت وجود ندارد.
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در مبدا ورودي مجتمع بندري شهید رجايي 
طي مراسمي آغاز شد.

اين پروژه که احداث آن در مدت يك سال به 
پايان رسیده، قادر خواهد بود، عالوه بر کاهش 
صفوف طويل وسايل نقلیه، بر رفع ترافیك 

کامیون های ورودی بندر نیز مؤثر واقع شود.
بنا بر اين گزارش،برای عملیات خاک ريزی اين 
پروژه 4 میلیارد ريال، اجرای عملیات روسازی 
آسفالت 3/5 میلیارد ريال و نصب 6 دستگاه 
باسکول، بیش از 2/75 میلیارد ريال هزينه 

شده است.
در  دقت  باسکول ها  اين  بارز  ويژگي هاي  از 
توزيـن وسايل نقلیه است که در توزين هر 
60 تن، با دقت وخطاي مجاز 10 کیلو گرم 

همراه است. 
همچنین، پروژه ي تعمیرات اساسی اسکله های 
4 تا 20 مجتمع بندری شهید رجايی نیز، با 
حضور مدير عامل سازمان بنادر و دريانوری به 

بهره برداری رسید.
برای تعمیرات اساسی اين پروژه، 46 ماه زمان 
صرف شده که در مجموع، 67/5 میلیارد ريال 

اعتبار هزينه را به خود اختصاص داده است. 
گفتنی است، تاسیسات بندری مجتمع بندری 
شهید رجايی، پس از گذشت حدود سی سال 
از زمان ساخت آن، نیازمند بازسازی بود که 
برای اولین بار، تعمیرات اين اسکله ها در دستور 
کار سازمان بنادر و دريانوردی قرار گرفت و با 
استفاده از دانش و تخصص بخش داخلی، اين 

اقدام انجام پذيرفت.
بر  بود، عالوه  قادر خواهد  پروژه  اين  اجرای 
افزايش دوام سازه ها، موجبات طول عمر مفید 

اين اسکله ها را فراهم کند.
هدف از اجرای اين پروژه، شناسايي نوع، عمق 
و وسعت خرابي هاي تیر روسري وعوامل ايجاد 
وطرح  تعمیري  مصالح  نوع  ارايه ي  و  آن ها 
اختالط آن ها به منظور تعمیر خرابي ها عنوان 

شده است.
شهید  بندر   2 شماره ي  غذاخوری  کانتین 
رجايی نیز، پس از بازسازی اساسی و با حضور 
معاون وزير راه، عملیات سرويس دهی خود را 

به متقاضیان آغاز کرد.
خوري،  غذا  کانتین  ظرفیت  میزان  افزايش 
متناسب با توسعه ي زيرساخت ها در اراضي 

و  محیط  ايجاد  بندري،  مجتمع  پشتیباني 
فضايي مطلوب و مناسب براي صرف غذاي 
کارکنان و ارايه ي خدمات با کیفیت قابل قبول 
و بهبود راندمان کار کانتین به منظور جلب 
رضايت کارکنان  و ساير مصرف کنندگان، از 
جمله عوامل اثربخش ناشی از اجرای اين پروژه 

عنوان شده است.
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی، همچنین 
در بازديد از مراحل آماده سازی مرحله ي دوم 
طرح توسعه ي بندر شهید رجايی، بر تسريع 
اجراي اين طرح و پايان پذيري آن در زمان 

نزديك تأکید کرد. 

ما به دنبال آن هستيم كه عالوه بر ايجاد رقابت داخلی، 
يك شركت پرقدرت و ايمن در عرصه ي بين المللی برای 

رقابت خارجی نيز داشته باشيم.

پس  توسعه ي  و  بوده  دولت  وظايف  از  بنادر،  ساخت 
كرانه ها با سرمايه گذاری بخش خصوصی انجام می شود.
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مراسم  در  صدر  سيدعطاءاله  مهندس 
فوالدسازي  كارخانه  از  بهره برداري  آغاز 
آباد  امير  بندر  اقتصادي  ويژه  منطقه  در 
مازندران، اين بندر را يكي از بنادر كانوني يا 
اصطالحا "هاب" در درياي خزر برشمرد كه 

در مسير كريدور شمال - جنوب قردارد.
معاون وزير راه و ترابري در مراسم  گشايش 
با  کارخانه 800 هزار تني تولید میلگرد که 
حضور معاون اول ريیس جمهور و وزير صنايع 
و معادن در بندر امیر آباد برگزار شد، همچنین 
براي سرمايه  ويژه  تسهیالت  آوري  فراهم  از 
گذاران در اين بندر خبر داد و برنامه سازمان 

بنادر را در اين خصوص اعالم کرد.

سهم 25 درصدي ایران در خزر
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی در بخش 
ديگري از سخنان اش  گفت: سهم ايران از 
خزر  دريای  در  کشتیرانی  فعالیت  مجموع 
تا 50  اين سهم  اکنون 25 درصد است که 

درصد قابل افزايش است.
به گزارش خبرنگار بندر و دريا  به نقل از روابط 
عمومي  بندر امیرآباد، سیدعطاءاله صدر در 
ادامه افزود: ظرفیت تخلیه و بارگیری کاال در 
بنادر ايرانی دريای خزر 20 میلیون تن در سال 
است و با اجرای طرح  های توسعه، ظرفیت کلی 

بنادر به 35 میلیون تن افزايش خواهد يافت.
وی بندر امیرآباد را بندر کانونی در دريای خزر 
کريدور  مسیر  در  بندر  اين  گفت:  و  دانست 
شمال- جنوب قرار گرفته و برخوردار از بیش 
از 2 هزار هکتار زمین است و سه فاز توسعه ای 

اين بندر در دستور کار قرار دارد.
توان  تن  میلیون  از 6  بیش  به  اشاره  با  وی 
تخلیه و بارگیری ساالنه اين بندر، افزود: در 
فازهای دوم و سوم توسعه اين بندر، ظرفیت 
به 20 میلیون تن در  بارگیری آن  تخلیه و 
سال افزايش می يابد. به گفته معاون وزير راه 
و ترابری: تاکنون دولت 250 میلیارد تومان و 
بخش خصوصی 130 میلیارد تومان در اين 

بندر سرمايه گذاری کرده اند.
صدر همچنین با اشاره به فعالیت های صنعتی 
اين بندر از جمله کارخانه فوالدسازی دماوند 
، واحدهای تولید گچ و کاغذسازی، گفت: در 
صدد هستیم تسهیالت تجاری ويژه ای را برای 

سرمايه گذاران در اين بندر فراهم آوريم .
سرمايه  مالیاتی  معافیت  طرح  تهیه  از  وی 
گذاران در بندرامیرآباد و همچنین ايجاد اسکله 

مخصوص  حمل ونقلی  ترمینال  و  آهن  راه 
تريلر و کامیون به عنوان بخشی از برنامه های 

توسعه ای اين بندر ياد کرد.

 افتتاح كارخانه توليد ميلگرد
 در بندر اميرآباد

و  بنادر  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
انواع  تولید  هدف  با  کارخانه  اين  دريانوردی 
میلگرد فوالدی در سايزهای مختلف از 8 تا 
32 میلی متر جهت تأمین نیازهای داخلی 
کشور و همچنین صادرات به ساير کشورها با 
سرمايه ای معادل 613 میلیارد ريال در زمینی 
به مساحت 6/5 هکتار در منطقه ويژه اقتصادی 

بندر امیرآباد احداث شده است.
ظرفیت اسمی اين کارخانه 800 هزار تن در 
سال است و برای نزديك به 300 نفر به طور 
به طور غیر مستقیم  نفر  مستقیم و 2000 
اشتغال زايی ايجاد کرده است و سالیانه میزان 
400 هزار تن از مواد اولیه )شمش( براي اين 
کارخانه از طريق بندر امیرآباد وارد خواهد شد.

بر پاية اين گزارش، طرح توسعه شرکت در 
زمینی به مساحت 21 هکتار، به منظور تولید 
انواع ورق های فوالدی به عرض 50 میلي متر، 
ضخامت 2 میلي متر و به ظرفیت 700 هزار 
تن در سال و اشتغالزايی 240 نفر مستقیم و 

1900 نفر غیر مستقیم در دست انجام است.
 

سرمایه گذاري روس ها در بندر اميرآباد
مدير منطقه ويژه اقتصادي بندر امیرآباد در 
از  خبرنگاران  جمع  در  مراسم  اين  حاشیه 
بازديد سرمايه گذاران روسی از اين بندر خبرداد 
و گفت: بندرماخاچ کاال و بندرامیرآباد با يکديگر 

همکاری خواهند کرد.
نعیمي در اين باره توضیح داد: مدير بندر ماخاچ 
کاال در سفری به ايران از منطقه ويژه اقتصادي 
بندر امیرآباد در بخش های مختلف، به ويژه 
ترانزيت غالت بازديد کرد. مدير منطقه ويژه 
اقتصادی بندر امیرآباد گفت: پس از اين بازديد 
تصمیماتی جهت توسعه حمل ونقل دريايی و 
تبادل کاال میان دو بندر و استفاده از اسکله 

رو- رو بندر امیرآباد اتخاذ شد.
"سید علی نعیمي" درباره عملکرد بندر امیرآباد 
گفت: تخلیه و بارگیري کاال در بندر امیرآباد 
ابتدای امسال تاکنون به يك میلیون تن  از 
رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

40 درصد افزايش يافته است. وی گفت:  عالوه 
براين در اين مدت 350 هزار تن کاال از بندر 
افزايش  درصد  که 391  شده  صادر  امیرآباد 
نشان می دهد. وی حجم واردات از بندر امیرآباد 

در اين مدت را 650 تن اعالم کرد.
نعیمي همچنین تأکید کرد: در بندر امیرآباد 
توجه ويژه ای به بخش ترانزيت داريم و تالش 
اقدامات الزم را  با مديريت صحیح  می کنیم 

انجام  دهیم.
وی گفت: در بخش سرمايه گذاري ها تاکنون 
داخلی  سرمايه گذاری  تومان  میلیارد   350
داشته ايم که 250 میلیارد تومان آن توسط 
میلیارد   100 و  دريانوردی  و  بنادر  سازمان 
تومان نیز توسط بخش خصوصی صورت گرفته 
است. نعیمی گفت: حدود 50 میلیارد تومان 
نیز توسط سرمايه گذاران خارجي در اين بندر 

سرمايه گذاری شده است.
وی ادامه داد:  از جمله اين سرمايه گذاری ها، 
کارخانه گچ نمونه است که با سرمايه گذاری 
خارجی ساخته شده و مصالح تولید شده در 
اين کارخانه به کشور هاي حاشیه درياي خزر 

صادر می شود.
 20 سرمايه  با  غالت  سیلوی  گفت:  نعیمی 
ترکیه،  سرمايه گذاران  توسط  دالر  میلیون 
قزاقستان  کشور  سرمايه گذاران  مشارکت  با 
مورد  قبل  ماه  در  که  شد  ساخته  ايران  و 

بهره برداری قرارگرفت.

 تبدیل بندر اميرآباد به بندر استراتژیك
مدير بندر و منطقه ويژه اقتصادي امیرآباد گفت: 
با عملیاتی شدن اسکله عظیم رو- رو ريلی تا 
6 ماه آينده، بندر امیرآباد به يکی از مهم ترين 

بنادر استراتژيك خاورمیانه تبديل می شود.
"سیدعلی نعیمی" ضمن بیان اين مطلب افزود: 
در راستای توسعه حمل ونقل چند وجهی در 
بندر و منطقه ويژه امیرآباد، پروژه عظیم احداث 
اسکله رو-رو ريلی با سرمايه ای بیش از 100 
بهره برداری  به  آينده  ماه  تا 6  ريال  میلیارد 

می رسد.
وی تصريح کرد: با عملیاتی شدن اين طرح، 
ترانزيتی  بندر  اولین  عنوان  به  امیرآباد  بندر 
بنادر  مهم ترين  از  يکی  به  کشور  شمال 

استراتژيك خاورمیانه تبديل می شود.

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي در تشريح 
برنامه هاي توسعه اي بندر امير آباد خبر داد:

تسهيالت تجاري ويژه براي 
سرمايه گذاري در امير آباد
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توجه جدی دولت به توسعه ساحلی و دريامحوري برای 
رفع محروميت و رونق اقتصادی مناطق مختلف كشور 
و بهره گيری ازمزيت دريا و ايجاد بندر در اين مناطق 

است.

ايجاد يك كشتی سازی بزرگ در نزديكی بندر دّير در 
دستور كار است كه به توسعه و عمران اين بندر كمك 

خواهدكرد.

مراسمي  و طي  دولت  هفته  با  همزمان 
و  بنادر  سازمان  مديرعامل  حضور  با 
دريانوردي و نمايندگان مجلس شوراي 
محلي،  مقامات  از  جمعي  و  اسالمي 
با  بتني  بلوك  اسكله  از  بهره برداري 
ساختار سيستم وزني بندر دير در جنوب 

استاني بوشهر آغاز شد. 

به گزارش خبرنگار بندر و دريا، اين اسکله با 
سرمايه گذاری سازمان بنادر و دريانوردی به 
طول 200 متر و عرض 15 متر با استفاده از 
بلوک های بتنی غیر مسلح با هزينه ای معادل 

20 میلیارد ريال ساخته شده است.
بر پايه اين گزارش، سازمان بنادر و دريانوردی 
ايجاد  خصوص  در  خود  اهداف  راستای  در 
زيرساختهای بندری به منظور محرومیت زدايی 
از مناطق ساحلی کشور و با توجه به فعال 
بودن 180 فروند شناور تجاری در بندر دير 
و پتانسیل مطلوب حمل و نقل دريايی در اين 
منطقه برنامه احداث بندر دير را در دستور کار 

خود قرار داده است.
پروژه ساخت و توسعه بندر تجاري دير در دو 
فاز عمراني مطالعه و اجرا مي شود که در فاز 
با هزينه هاي  اول، احداث بندر تجاري دير 
معادل يك میلیارد ريال انجام شده که شامل 
»تخريب اسکله قديمي و اليروبي«، »اليروبي 

حوضچه شناورهاي تجاري به عمق 4/5 متر 
و احداث دايك سنگي« و »احداث 200 متر 

اسکله بلوک وزني« است.
بر پايه اين گزارش و بنا بر اعالم روابط عمومي 
پروژه،  اين  دوم  فاز  در  بوشهر،  استان  بنادر 
عملیات محوطه سازي به مساحت 40 هزار 
انبار  مربع  متر  »احداث 4500  مربع«،  متر 
نگهداري کاال«، »ساخت تأسیسات و اماکن 
عملیاتي و رفاهي به مساحت 2 هزار و 773 
متر مربع« و »اجراي تأسیسات مکانیکي و 
الکترونیکي و تأمین انشعابات اصلي« به اجرا 

گذاشته مي شود. 

■ برنامه هاي دولت براي ساخت 
بنادر كوچك و رفع محروميت

عامل  مدير  صدر،  اله  عطاء  سید  مهندس 
سازمان بنادر ودريانوردی در مراسم آغاز بهره 
برداری از اين اسکله گفت: امسال 800 میلیارد 
ريال برای توسعه بندرهای کوچك در سراسر 
کشور اختصاص يافته که تعداد زيادی از اين 

بندرها در استان بوشهر قرار دارند. 
وی با اعالم اينکه سازمان بنادر براي توسعه 
برنامه هاي  کشور  جنوبي  و  شمالي  بنادر 
بسیاري در دست اجرا دارد، اضافه کرد: توجه 
جدی دولت به توسعه ساحلی و دريامحوري 
برای رفع محرومیت و رونق اقتصادی مناطق 
مختلف کشور و بهره گیری ازمزيت دريا و 

ايجاد بندر در اين مناطق است. 
سید عطاء اله صدر تأکید کرد: برای طرح توسعه 
 بندر دير در استان بوشهر 100 میلیارد ريال 
سرمايه گذاری شده و در کنار اين اسکله، موج 
شکن و اسکله صادراتی نیز راه اندازی خواهد 

شد. 
وي افزود: ايجاد يك کشتی سازی بزرگ در 
نزديکی بندر ديّر در دستور کار است که به 

توسعه و عمران اين بندر کمك خواهدکرد.
به گفته مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي، 
بندر دير در آينده مي تواند به عنوان دروازه 

ورود و خروج کاال در جنوب کشور تبديل شود 
که رشد و شکوفايي هر چه بیشتر اين منطقه 

را به دنبال خواهد داشت. 
تاکنون فاز اول احداث اين بندر شامل تخريب 
اسکله قديمی و اليروبی حوضچه شناورهای 
تجاری به عمق 4/5 متر و احداث دايك سنگی 
و احداث اسکله بلوک وزنی به طول 200 متر 
اجرا شده است که با اجرای اين فاز زيربنای 
الزم برای جا به جايی ساالنه 150 هزار تن 

کاال فراهم شده است.
همچنین بر اساس مطالعات طرح ساماندهی 
فاز دوم محوطه سازی  بندر تجاری دير در 
به میزان 40،000 متر مربع، ساخت 4500 
متر انبار نگهداری کاال و ساخت ساختمانها 
و اماکن عملیاتی، اداری و رفاهی به مساحت 
2773 متر مربع و اجرای تأسیسات مکانیکی 
و الکترونیکی و تأمین انشعابات اصلی انجام 

خواهد شد.
مديرکل بنادر ودريانوردی استان بوشهر نیز در 
اين مراسم گفت: اسکله بلوک وزنی بندر دير 
با طول 200 متر، عرض 15متر و میزان قالب 
بندی 20 هزار و 511 مترمربع با هزينه 34 
میلیارد ريال و اسکله شناور ناجی در اين بندر 
با اعتبار دو میلیارد ريال مورد بهره برداری قرار 

گرفته است. 
محمد راستاد افزود: عملیات احداث بازوی دوم 
موج شکن اين طرح در آينده با اعتبار بیش از 

50 میلیارد ريال آغاز می شود. 
وی اضافه کرد: بهره برداری از اين پروژه ايجاد 
کاالها،  واردات  و  صادرات  افزايش  اشتغال، 
عملکرد  بهبود  و  بارگیری  و  تخلیه  افزايش 

تجاری بندر دير را به دنبال دارد.
عنوان  به  بوشهر  استانداري  عمرانی  معاون 
سخنران بعدي اين مراسم اظهار داشت: بندر 
به قطب صادرات محصوالت کشاورزی  دير 

تبديل خواهد شد.
مسعود نصوری همچنین گفت: در هفته دولت 
امسال مبلغ 167 میلیاردتومان در قالب 524 

رونق در بنادر كوچك اسكله بلوك وزني
بندر دير راه اندازي  شد
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پروژه در استان بهره برداری يا اجرايی شد که 
نسبت به طرح های افتتاحی هفته دولت در سال 

گذشته از رشد 20 درصدی برخوردار است. 
مسعود نصوری افزود: طرح اسکله بندر دير 
می تواند به عنوان يك پايانه اصلی در بخش 
بندر  اين  پروری  آبزی  و  شیالت، کشاورزی 

بسیار تاثیرگذار باشد. 
نماينده مردم کنگان، دير و جم در مجلس 
نسبی  مزيت  گفت:  نیز  اسالمی  شورای 

بندرنشینان استفاده از بندر و دريا است و بنادر 
بايد آبادترين جاها باشند. 

عسکر جاللیان افزود: به برکت نظام اسالمی 
شاهد رونق و آبادانی بندرها هستیم که به اين 
وسیله از مديران زحمتکش قدردانی می شود. 

غالمحسین خسروی ، فرماندار دير هم گفت: 
اجرای اين پروژه بخشی از اجرای طرح بندر 

بزرگ تجاری دير است. 
وی اضافه کرد: بندر تجاری دير با مزيت های 

ويژه از کرانه بسیار مناسب دسترسی به دو 
با  ارتباط  و  پارس شمالی  و  بزرگراه سیراف 
فارس و هرمزگان و در آينده نزديك راه آهن 

سراسری است. 
او اضافه کرد: با بهره برداری از اين اسکله و 
بنادر  با  دريايی  مسیر  کوتاهترين  برقراری 
کشورهای حاشیه خلیج فارس بندر دير نقش 
مهمی در توسعه تجاری استان بوشهر و کشور 

ايفا خواهد کرد. 
صیادی  بندر  بزرگترين  عنوان  به  دير  بندر 
کشور در 200 کیلومتری جنوب بوشهر و در 

ساحل خلیج فارس قرار دارد.

■ دّیر، بزرگ ترین بندر صيادي 
كشور

شهر بندري و کوچك ديّر مرکز شهرستان 
ديّر در 208 کیلومتري شهر بوشهر قرار 
نقل  و  حمل  و  تجارت  باز  دير  از  دارد. 
فعالیت  ترين  مهم  صیادي  و  دريايي 
مردم اين شهر به شمار مي رود. بندر ديّر 
محسوب  کشور  صیادي  بندر  بزرگترين 
تجاري،  بندر  فقدان  علیرغم  و  گرديده 
بندر  از  بخشي  در  تجاري  شناورهاي 

صیادي فعالیت مي نمايند. 
شهرستان ديّر از شمال به خور موج و تنگستان 
و از شرق به بندر کنگان و از غرب و جنوب به 

آب هاي خلیج فارس محدود است. 

85

بندر  و دریا / شماره 173

گزارش



راه برون رفت از چالش هاي به وجود آمده ي 
ناشي از تحريم هاي بین المللي علیه ي ايران ، 

تقويت تعامل با دنیا و منطقه است.
"سعید ايزديان"، عضو هیأت عامل و معاون امور 
دريايي سازمان بنادر و دريانوردي در نشست 
بررسي چالش هاي دريايي در چابهار با اظهار 
اين مطلب گفت: »با توجه به مسايل ممیزي 
چالش هاي  از  رفت  برون  براي  تحريم ها،  و 
موجود، بايد توانمندي خود را در تعامل با دنیا 

و منطقه افزايش دهیم.«

معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي 
مناطق  داد: »موضوعات حاکمیتی در  ادامه 
دريايي کشور بايد با دقت و حساسیت دنبال 
شود، زيرا وظايف سازمان بنادر و دريانوردي 
بسیار خطیر است. مجموعه هاي دريايي بايد 
مسايل و مشکالت خود در زمینه امور دريايی 
را به صورت مستمر به ستاد گزارش دهند تا 

تصمیمات بموقع و سريع گرفته شود.«
وی با بیان اين که نبايد از نقش بندر چابهار 
و توسعه ي آن غافل ماند، گفت: »از باالترين 
مقام مسؤول کشور، يعني مقام معظم رهبري 

تا مديران میانی کشور و کارشناسان، دغدغه 
توسعه ي اين بندر استراتژيك را دارند و همه 
در تالشند تا با بررسي هاي چاره جويانه، راه هاي 

رفع موانع را بیابند.«
"ايزديان"، يکی از راهکارهای رفع موانع توسعه 
را جذب خطوط کشتیراني در چابهار عنوان 
کرد و ادامه داد: »موضوع حايز اهمیت ديگر، 
اطالع رساني سريع و به موقع است. اين امر، 
قدرت تصمیم گیري مسئوالن را باال مي برد و 
عدم اطالع رساني صحیح و حرفه ای، می تواند 
موجب تأخیر در توسعه ي بندر چابهار گردد.«

جاري  سال  سیاست  به  اشاره  با  "ايزديان" 
»يکی  گفت:  دريانوردي،  و  بنادر  سازمان 
دنیا،  کشورهای  با  تعامل  بهبود  راههای  از 
مانورهای منطقه ای، در زمینه های  برگزاری 
MRCC، تجسس و نجات و مبارزه با آلودگي 
زيست محیطي است با مشارکت کشورهايی 

همچون عمان و پاکستان است.«
واگذاري  »در  کرد:  نشان  خاطر  ايزديان 
خصوصي،  بخش  به  چابهار  بندر  پايانه هاي 
که  گیرند  قرار  اولويت  در  بايد شرکت هايي 
بتوانند خطوط کشتیراني را به بنادر جذب و 
در توسعه بندر، ايفاي نقش کنند.  در زمینه ي 
سامان دهي نیروهاي شاغل بر روي شناورها 
نیز  ايجاد تعاوني، اتحاديه و سنديکاهای قوی 
به منظور تأمین خدمه  و نیروي کار دريايي، 
نوعي جهت گیري است که بايد در دستور کار 

مسئولین بنادر قرار گیرد.«

معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي 
با اشاره به اهمیت استانداردها و تأمین ايمني 
بین  قوانین  تابع  »ما  کرد:  تصريح  شناورها 
المللي و ملزم به اجراي الزامات کنوانسیون ها 
بايد  زمینه  اين  در  و  هستیم  پروتکل ها  و 
شناورها  ايمني  تا  کنیم  عمل  هوشمندانه 

خدشه دار نشود.«
نامه ي  تفاهم  امضاي  به  ادامه،  در  او 
دريانوردي  و  بنادر  و  شیالت  سازمان هاي 
اشاره کرد و گفت: »با توجه به اين که بندر 
چابهار، سهم به سزايي در ايجاد اشتغال، به 
ويژه در بخش صیادي دارد، سعي کرده ايم با 
امضاي اين تفاهم نامه، مشکالت صیادان در 
بخش ايمني شناورها رفع و موانع موجود در 
سیستم مخابرات دريايي به منظور حضور در 
آب هاي بین المللي، از میان برداشته شود.« 

ايزديان به کنوانسیون يکپارچه ي کار دريايي 
نیز  رسیده  نگهبان  شوراي  تصويب  به  که 
اشاره کرد و گفت؛ موضوع اين کنوانسیون، 
دريانوردان  برای  شايسته  کار  ايجاد شرايط 
است و امیدواريم به زودی تمامی دريانوردان و 
از جمله شاغالن بخش صیادي نیز از مزايای 

اين کنوانسیون بهره مند گردند.
منظور  به  افزود:  خود،  پايان سخنان  در  او 
سازمان  اخیراً  صیادي،  تعاوني هاي  تشکیل 
مرزباني،  با  مذاکراتي  دريانوردي،  و  بنادر 
نیروهاي  کل  ستاد  و  خارجه  امور  وزارت 

مسلح، انجام داده است.«

با توجه به مسايل مميزي و تحريم ها، براي برون رفت 
از چالش هاي موجود، بايد توانمندي خود را در تعامل با 

دنيا و منطقه افزايش دهيم.

سعيد ايزديان:

تعامل ملی و منطقه ای 
سياست سازمان بنادر در سال جاری
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 در ادامه نشست، “ سیاوش رضواني”، مدير 
کل بنادر و دريانوردي سیستان و بلوچستان، 
روند طرح توسعه و مهم ترين اقدامات بخش 
دريايي اداره ي متبوع خود را در سال 1388 
زمان  و در مورد مدت  داد  قرار  اشاره  مورد 
اجراي کل پروژه طرح توسعه بندر چابهار، 
گفت: »طرح توسعه ي بندر چابهار، در پنج فاز 
اجرايي خواهد شد که تا سال 2020 میالدي 
به طول خواهد انجامید، مهم ترين و پر هزينه 
مرحله ي  ملي،  پروژه ي  اين  بخش  ترين 
نخست آن است؛ زيرا احداث موج شکن ها 
و الي روبي، که 60 درصد پروژه  را تشکیل 

مي دهد، در اين بخش صورت مي گیرد.«
مديرکل بنادر و دريانوردي استان سیستان 
و بلوچستان،  در ادامه ي اين نشست که با 
حضور مديران سازماني و مسئوالن منطقه اي 
بود،  شده  برگزار  ودريانوردي  بنادر  سازمان 
اداره ي  روي  پیش  مشکالت  مهم ترين  به 
کل متبوع خود اشاره کرد و گفت: »به روز 
نبودن چارت )طبقه بندي( دريايي منطقه که 
عدم رضايت فرماندهان شناورها را همواره به 
دنبال داشته، عدم برخورداري از دستورالعمل 
مدون به منظور راهنمايي عملیات الي روبي 
و هیدروگرافي، اجرايي نشدن دستورالعمل 
حمل خودرو توسط مسئولین موتورلنج ها، به 
روز نبودن نوع قراردادها از سوي سازمان و 
اجرايي نبودن برخي از آن ها توسط مسئولین 
از  بندر  هر  شرايط خاص  به  توجه  با  بنادر 
جمله مشکالت موجود در اين حوزه ي کاري 

است.«
“رضواني”، در پايان سخنان خود تغییر کاربري 
سامان دهي  و  باري  به  صیادي  شناورهاي 
نیروي کار و کارکنان اداري مشاغل مختلف 

را براي رفع مشکالت منطقه پیشنهاد کرد.
مديرکل  قادري”،  “محمدرضا  سپس 
گواهي نامه هاي  و  آموزش  استانداردها، 
دريانوردي سازمان بنادر و دريانوردي با اشاره 
به پیوستن ايران به26 کنوانسیون بین المللي، 
فرآوري ضايعات نفتي را از مهم ترين وظايف 
دريايي سازمان بنادر و دريانوردي برشمرد و 
ايران به سازمان   به تعهدات  با توجه  افزود؛ 
سنديکاهاي  بايد  دريانوردي،  المللي  بین 

دريانوردي در کشور فعال شوند.

دريايي،  بخش هاي  در  بايد  »ما  گفت:  او   
بندري،  لجستیك  بخش  در  خصوصاً 
پست هاي آموزش را مورد بازنگري قرار دهیم 

تا مراحل و جايگاه آن ها مشخص شود.«
 “قادري” با اشاره به اين که 62 مرکز از سوي 
آموزش  مجوز  دريانوردي،  و  بنادر  سازمان 
گرفته اند، تصريح کرد: »با ارايه ي آموزش هاي 
تشخیص  صورت  در  و  مؤسسات  به  الزم 
سازمان بنادر، مي توانیم براي ايجاد اشتغال 

در اين راستا گام برداريم.«
بورسیه ي  دانشجويان  »مديريت  گفت:  او 
بنادر  اداره ي کل  برعهده ي  چابهار  دانشگاه 
و دريانوردي سیستان و بلوچستان است که 
و  گرفته  الزم صورت  اقدامات  خوش بختانه 
اين اداره ي کل نیز، ملزم به اجراي مقررات 

دانشجويي است.«
 سپس “احمد فروغي”، مديرکل امور دريايي، 
حاضران  از  که  دريانوردي  و  بنادر  سازمان 
در اين نشست بود، به منظور به روز نمودن 
نقشه هاي دريايي گفت: »يکي از موضوعاتي 
که در سال هاي اخیر براي سازمان بنادر و 
دريانوردي چالش بر انگیز شده و از وظايف 
ذاتي اين سازمان محسوب مي شود، تهیه ي 
ما  منظور،  همین  به  است.  دريايي  نقشه 
برنامه  هیدروگرافي مناطق شمالي و جنوبي 
مراجع  به  ارايه  براي  اما  کرده ايم.  آماده  را 
بین المللي و کشتي ها به دريافت تأيیديه از 
سازمان جغرافیايی نیروهاي مسلح نیاز داريم. 

امیدواريم هر چه زودتر تحقق يابد.«
که  اين  بیان  با  دريايي،  امور  مديرکل 
خوش بختانه بنادر شمالي، مشکل الي روبي 
ندارند، يادآور شد:. »بايد میزان و نوع الي روبي 
بندر چابهار مشخص شود تا سازمان بنادر و 
دريانوردي، هر چه زودتر عملیات الي روبي را 

شروع کند.«
او در مورد حمل خودرو توسط لنج ها گفت: 
»سازمان بنادر و دريانوردي، طبق دستورالعمل 
فروند شناور مجوز صادر  براي 15  اجرايي، 
کرده است که براساس آن، مسئولیت نظارت 
از مبدأ تا مقصد به عهده ي مؤسسه رده بندي 
بندر،  چند  در  حاضر،  حال  در  بود.  خواهد 
همانند بندر لنگه، با مشکل روبه رو شده ايم. 
اداره ي کل منطقه، با مسئولیت خود بايد اين 

مشکالت را مرتفع نمايد، زيرا سازمان بنادر، 
مجوزي براي حمل خودرو توسط لنج ها صادر 

نمي کند.«
میرنژاد”،  “محمد  نشست،  اين  پايان  در 
ريیس اداره تجسس و نجات سازمان بنادر 
و دريانوردي، براي پیشگیري از بروز مشکل 
ازدرخواست تغییر شناورها، پیشنهاد  ناشي 
کرد: »سازمان شیالت، خود در برخي موارد، 
از قبیل تغییر پروانه صیادي به باري و تغییر 
سازه )اجراي آن فقط براي يك مرتبه( و تناژ 
لنج ها و مسايلي از اين قبیل، مجوز الزم را 

صادر کند.«
“میرنژاد”، همچنین از تهیه ي طرحي توسط 

سازمان بنادر و در يانوردي و ارايه ي آن به 
سازمان حفاظت  و  اسالمي  مجلس شوراي 
از محیط زيست خبر داد که بر اساس آن، 
مسئولیت دفع مواد زايد ناشي از کشتي در 
در  و  شهرداري  برعهده ي  بزرگ،  شهر هاي 
شهرهاي کوچك تر، بر عهده ي فرمانداري و در 
ساير نقاط نیز، بر عهده ي بخش داري ها خواهد 
بود.« شايان ذکر است، سامان دهي نیروهاي 
شاغل در شناورها، تبديل شناورهاي صیادي 
به باري، اجراي نرم افزار سیستم جامع دريايي 
و اولويت اختصاص دو فروند شناور تجسس و 
نجات به بندر چابهار، از ديگر مواردي بود که 

در اين نشست مورد بررسي قرار گرفت.

ما بايد در بخش هاي دريايي، خصوصاً در بخش لجستيك 
بندري، پست هاي آموزش را مورد بازنگري قرار دهيم تا 

مراحل و جايگاه آن ها مشخص شود.

محمد رضا قادری

ما برنامه  هيدروگرافي مناطق شمالي و جنوبي را آماده 
كرده ايم. اما براي ارايه به مراجع بين المللي و كشتي ها 
سازمان  و  نظام  رهبري  از  تأييديه  دريافت  به  نياز 
نقشه برداري نيروهاي مسلح داريم. اميدواريم هر چه 

زودتر تحقق يابد.

احمد فروغی

محمد ميرنژادمحمد رضا قادریاحمد فروغیسياوش رضوانی
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دستورالعمل و روش هاي اجرايي مربوطه و با 
بهره گيري از ارزيابان رده بندي شده، به عهده 

دارند. 
2-8- متقاضي ارزيابي

هر يك از شركت هاي كارگزاري ترابري دريايي 
ترين  كه با تكميل اظهارنامه اي با امضاي با
ارزيابي و  مقام مسئول آن شركت، تقاضاي 
طبقه بندي و اختصا رتبه بر اساس مفاد اين 
دستورالعمل و نظام نامه و روش هاي اجرايي 

مربوطه را دارند. 
2-9- خوداظهاري

تكميل فرم تقاضاي مشاركت در طرح ارزيابي و 
طبقه بندي كه توسط شركت متقاضي ارزيابي، 
ارزيابي و  الگوي  با  از آشنايي مديريت  پس 
آمادگي معرفي كارشناس يا كارشناساني براي 
گذراندن دوره ي آموزشي ارزيابان الگو، انجام 

گرفته باشد. 
2-10- خود ارزيابي

ارزيابي شركت متقاضي، توسط كارشناس يا 
كارشناساني كه دوره ي آموزشي ارزيابي را با 
موفقيت به پايان رسانيده و به عنوان ارزياب 

داخلي منصوب شده اند.
2-11- ارزيابي شونده

شركت متقاضي ارزيابي كه اظهارنامه ي آن، 
پس از خوداظهاري و ارايه ي نتايج خودارزيابي 
توسط مركز طبقه بندي، بازنگري شده و در 
مراكز  از  يكي  يا  مركز  آن  ارزيابي  برنامه ي 

ارزيابي قرار گرفته باشد. 

اكم ● ماده ي سوم) اصول 
3-1- اصل شفافيت

بر  مبتني  طبقه بندي  و  ارزيابي  سيستم 
روش هاي مدون و اطالع رساني عمومي برقرار 
شده است و نتايج آن، بدون محدوديت، در 

اختيار ذي نفعان مربوطه خواهد بود. 
3-2- اصل رازداري

و  ارزيابي  ذي نفعان  به  مربوط  اطالعات 
طبقه بندي، تنها به خود آنان و مقامات 
و  است،  انتقال  قابل  ذي صالح 
كاركنان  كليه ي  و  ارزيابان 
طبقه بندي،  مركز  با  مرتبط 

موظف به رازداري و عدم افشاي اطالعات ذي 
نفعان به افراد ديگر هستند.

3-3- عدم تبعيض
سيستم ارزيابي و طبقه بندي، به طور يكسان 
قابل دسترسي براي تمام شركت هاي متقاضي 
خدمات  از  مورد  چند  يا  يك  ارايه كننده ي 
موضوع زمينه هاي فعاليتي دامنه ي شمول اين 
دستورالعمل بوده و اين شركت ها در هر اندازه و 
امكانات، مي توانند متقاضي طبقه بندي باشند. 

3-4- دسترسي اطالعاتي
اطالعات كلي، شامل: نام و نشاني، گستره ي 
و  متقاضيان  ثبت  اعتبار  و  رتبه  فعاليت، 
شركت هايي كه ارزيابي و طبقه بندي مي شوند، 
از  مي تواند  و  بوده  عام  اطالعات  زمره ي  در 
طريق رسانه هاي گوناگون، مانند وب سايت، در 

دسترس عموم قرار گيرد. 
3-5- استقالل و بي طرفي

و  منافع  تضاد  از  مستقل  ارزيابي،  سيستم 
ارزيابي  گروه  افراد  و  بود  نظر خواهد  اعمال 
روش هاي  و  اصول  محدوده ي  در  كننده، 
حاكم، تصميم گير هستند و نبايستي تحت 
و  شوند  واقع  ذي نفعان  و  كارفرمايان  تأثير 

بي طرفي آنان، بايد اثبات شده باشد. 
3-6- اصل تمركز اطالعات

سيستم ارزيابي و طبقه بندي، به صورت يك 
كليه ي  و  مي كند  وظيفه  انجام  واحد  مركز 
شعبات و واحدها يا بخش هاي مرتبط با آن، 
بايستي از اصول و روش هاي مقرر تبعيت كنند 
و اطالعات مورد نياز در يك سيستم واحد در 

دسترس تمام كاربران باشد. 
3-7- اصل اختيار

تصميم  و  اختيار  به  كارگزاري،  شركت هاي 
خود، متقاضي ارزيابي و طبقه بندي مي شوند 
تنها متقاضياني كه متعاقب درخواست و  و 
اظهارنامه ي بازنگري شده، مورد ارزيابي موفق 
قرار گرفته باشند، از مزاياي مربوطه در رتبه ي 

پذيرفته شده، برخوردار خواهند بود.

● ماده ي چهارم) دامنه ي شمول
گستره ي كاربرد اين دستورالعمل و مستندات 
مرتبط با آن و شمول آن، كليه ي شركت هاي 

كارگزاري ترابري دريايي فعال را در بر مي گيرد. 
جزييات زيرمجموعه هاي هر يك از زمينه هاي 
مربوطه،  مستندات  در  كارگزاري،  فعاليت 
مدون شده اند. اجراي مؤثر و سيستماتيك اين 
دستورالعمل، موجب تسهيل نظارت سازمان 
بنادر و دريانوردي، از يك سو و تأمين مزايايي 
ديگر،  سوي  از  متقاضي  شركت هاي  براي 

خواهد شد. 

فصل دوم: تكاليف شركت ها
● ماده ي پنجم) صحت اطالعات

اطالعات ارايه شده توسط شركت هاي كارگزار 
ترابري دريايي كه از طريق خوداظهاري در طرح 
ارزيابي و طبقه بندي مشاركت مي  كنند، بايد به 
طور كامل و منطبق با واقعيات باشد. رابط تعيين 
شده از سوي شركت، وظيفه ي كنترل صحت 
اطالعات و مديرعامل شركت، مسئوليت نهايي 
را به عهده دارند. همچنين، مديريت شركت، 
مسئول آموزش و اشاعه ي اطالعات مربوط به 
الگوي ارزيابي در سطح شركت است؛ به طوري 
موظف  را  خود  كاركنان شركت،  كليه ي  كه 
به ارايه ي اطالعات كامل و واقعي به ارزيابان 

داخلي و گروه ارزيابي سازمان بدانند. 

● ماده ي ششم) همكاري در ارزيابي
مديريت و كاركنان شركت، مكلفند كه در 
داخلي،  ارزيابي هاي  اجراي  و  برنامه ريزي 
مشاركت فعال داشته و در برگزاري ارزيابي 
طبقه بندي و بازبيني هاي بعدي سازمان، بر 
طبق برنامه ي تعيين شده، همكاري كامل و 

مؤثر داشته باشند. 

● ماده ي هفتم) پذيرش اجماع 
كارشناسي

در  كننده  مشاركت  كارگزاري  شركت هاي 
طرح طبقه بندي، متعهد مي شوند كه پس از 
انجام ارزيابي و اجماع نظر كارشناسي گروه 
كارشناس  صحه گذاري  و  مستقل  ارزيابان 
مسئول طبقه بندي، نتايج به دست آمده را 

مورد تأييد و پذيرش قرار دهند. 

داخلي منصوب
2-11- ارزيابي
شركت متقاضي
پس از خوداظها
توسط مركز ط

ارزيابي برنامه ي 
ارزيابي قرار گرفت

●● ماده ي سو ماده ي سو
3-1- اصل شف
ارزيابي سيستم 
روش هاي مدون
شده است و نت
اختيار ذي نفعان
3-2- اصل را
مر اطالعات 
طبقه بن
ذي
ار
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فصل سوم- تکاليف سازمان
● ماده ي هشتم( نظارت بر رعایت 

اصول حاكم
سازمان، بر حسن اجرا و برقراري اصول مندرج 
در ماده ي سوم اين دستورالعمل، نظارت کامل 

خواهد داشت.

● ماده ي نهم( برقراري و اجراي 
مدل ارزیابي

سازمان، از طريق مرکز طبقه بندي مستقر در 
اداره ي امور شرکت ها، بر حسن اجرا و وحدت 
از:  ارزيابي، متشکل  الگوي  برقراري  رويه در 
6 مؤلفه؛ 1( کیفیت خدمات و سیستم، 2( 
لجستیك فعالیت ها، 3( مديريت ريسك، 4( 
جنبه هاي تجاري، 5( فن آوري و نوآوري 6( 
مسئولیت هاي اجتماعي، نظارت دارد. هر يك 
به چند معیار اصلي  الگو،  اين مؤلفه هاي  از 
ارزيابي، به قرار فهرست شده در ساختار الگو، 
و آن معیارها براي ارزيابي هر يك از زمینه هاي 
کارگزاري دريايي، به عوامل و اجراي فراتري 
تقسیم بندي  مربوطه  هاي  لیست  چك  در 

شده اند. 

● ماده ي دهم( طبقه بندي 
)تخصيص رتبه ي مبتني بر نتایج 

ارزیابي(
رتبه هاي  از  اعطاي يکي  به  سازمان، نسبت 
از  يك  هر  به   D يا   A، B، C چهارگانه ي 
طبقه بندي  و  ارزيابي  مورد  که  شرکت هايي 
قرار مي گیرند، اقدام مي  کند. ارزيابي معیارها 
و اجراي الگو در مقیاس صفر تا 4 ، امتیازدهي 
مي شود و نتیجه ي نهايي هر ارزيابي مي تواند 
امتیازي بین صفر تا 200 را نشان دهد. رتبه هاي 
چهارگانه، مبتني بر گستره ي مجموع امتیازات 

کسب شده، به قرار زير طراحي شده اند:
A: باالتر از 190 امتیاز 

 )95 تا 100 درصد(
B: 161 تا 190 امتیاز 

 )80 تا 90 درصد(
C: 101 تا 160 امتیاز  

 )50 تا 80 درصد(
D: 100 امتیاز يا کمتر  

 )50 درصد يا کمتر(

● ماده ي یازدهم( مدیریت مركز 
طبقه بندي

طبقه بندي(  و  )ارزيابي  طبقه بندي  مرکز 
کارگزار  شرکت هاي  امور  اداره ي  در  مستقر 
نقطه ي  عنوان  به  سازمان،  دريايي  ترابري 
کانوني ارتباطات و تعامالت مرتبط با کلیه ي 
شرکت هاي  طبقه بندي  و  ارزيابي  خدمات 
متقاضي، انجام وظیفه مي  کند. جزيیات اين 
فعالیت ها، در نمودار سازماني مربوطه آمده که 
با توجه به وظايف حاکمیتي و نظارتي، سازمان 
مرجع  تنها  عنوان  به  دريانوردي،  و  بنادر 
سیاست گذاري طرح ارزيابي و طبقه بندي در 

نظر گرفته شده است.

● ماده ي دوازدهم( تکاليف 
كارشناس طبقه بندي

مديريت مرکز )ريیس اداره ي امور شرکت ها( 
که وظیفه ي دبیري کمیته ي بي طرفي را نیز 
بازنگري  مسئولیت  مي تواند  دارد،  عهده  به 
يا  به کارشناس طبقه بندي  را  درخواست ها 
کارشناس واجد شرايط ديگري واگذار کند. 
اين کارشناس، کلیه ي درخواست هاي ارزيابي 
طبقه بندي  متقاضي  کارگزاران  سوي  از 
و  مي دهد  قرار  پذيرش  و  بازنگري  مورد  را 
همچنین، وظايف هماهنگي اجراي ارزيابي و 
بازنگري نتايج و صحه گذاري طبقه بندي را 

به عهده دارد. 

● ماده ي سيزدهم( ارزیابان و مراكز 
ارزیابي

اجراي ارزيابي ها مي تواند برحسب نیاز و امکانات 
تخصصي موجود، به هر يك از مراکز ارزيابي 
در تهران يا بنادر واگذار شود که به هر حال، 
همگي موظف به بهره گیري از کارشناسان و 
ارزيابان ثبت شده در هسته ي ارزيابي هستند. 
کلیه ي گزارشات ارزيابي، بايد براي مرکز ارسال 
شود و مورد بازنگري و صحه گذاري کارشناس 

مسئول طبقه بندي قرار گیرد. 

● ماده چهاردهم( مدیریت خدمات 
ارزیابي

مرکز، مي تواند تمام يا بخشي از خدمات ارزيابي 
را به پیمان کار يا مديريتي مستقل واگذار کند 
که با بهره گیري از نیروهاي متخصص ثبت شده 
در هسته ي ارزيابي، اين خدمات را در تهران و 
بنادر به انجام برساند. وظیفه ي تصمیم گیري، 
مبتني بر صحه گذاري گزارشات ارزيابي و نتايج 
طبقه بندي، به عهده ي مديريت مرکز است و 

قابل برون سپاري نیست. 

● ماده ي پانزدهم( نظارت كميته ي 
بي طرفي

ماده ي   4 بند  موضوع  بي طرفي،  کمیته ي 
و  سیاست گذاري  مسئولیت  يعني:  دوم، 
تفسیر خط مشي ها و روش ها و رسیدگي به 
شکايات و اعتراضات را به عهده دارد. اين 
کمیته، همچنین، در فواصل زماني تعیین 
شده که حداقل سالیانه خواهد بود گزارش 
مدير  از  را  طبقه بندي  و  ارزيابي  عملکرد 
اتخاذ  را  الزم  تصمیمات  و  دريافت  مرکز 

مي کند.
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● بندر و دريا: در ابتدا بفرماييد، هدف 
ارزيابي  و  طبقه بندي  طرح  تدوين  از 
شركت هاي كارگزاري   دريايي چه بود؟ 
سازمان  ضرورت هايي  و  كاستي ها  چه 
بنادر و دريانوردي را ناگزير به تدوين اين 

طرح نمود؟ 
محسن صادقي فر: اين طرح براي سازمان، 
آن،  منافع  که  آن  ضمن  است؛  مهم  بسیار 
میلیون  بود. 130  خواهد  شرکت ها  متوجه 
تن کاال در طي سال در بنادر کشور تخلیه و 
بارگیري مي شود که رقم روزانه ي آن، حدود 
500-600 هزار تن است. حدود 10-12 هزار 
دستگاه کامیون در طول روز به بنادر ايران وارد 
و خارج مي شوند و به طور میانگین، روزانه 
100 فروند کشتي در بنادر ما در حال تخلیه 
و بارگیري کاال هستند. در مقايسه با سال هاي 
به خوبي  فعالیت ها  اين  قبل، روند صعودي 
قابل مشاهده است. براي مثال، میزان ورود و 
خروج روزانه کانتینر در بنادر کشور، 5 هزار 
TEU است که در مقايسه با سال هاي قبل، 7 

برابر شده است. انجام تمامي اين عملیات، در 
گذشته به عهده ي سازمان بنادر و دريانوردي 
بوده که طي سال هاي اخیر، به بخش خصوصي 
واگذار شده است. در اين ارتباط، 1500 شرکت 
مجوز فعالیت گرفته اند. اما، کم تر از نصف اين 
تعداد، يعني حدود 700 شرکت فعال هستند 
که مديريت و انجام عملیات را به عهده دارند. 
سازمان  چه،  اگر  که  نمود  خواهید  تصديق 
را  بندري  انجام عملیات  بنادر و دريانوردي، 
به طور مستقیم به عهده ندارد اما به عنوان 
متولي امور دريايي و بندري کشور و از حیث 
اعمال امور حاکمیتي، موظف است بر تمامي 
فعالیت ها نظارت داشته باشد. نظارت و ايمني 
و حفاظت از محیط زيست، به سازمان بنادر و 
دريانوردي محول شده است. به هر میزان که 
فعالیت ها افزايش مي يابد، احتمال بروز حوادث 
نیز افزايش خواهد يافت و اين خود، نیازمند 
ايمني  نظارت دقیق و موشکافانه تري است. 
کانال ورودي که رگ اقتصاد کشور محسوب 
وظیفه ي  اين  و  شود  حفظ  بايد  مي شود، 

وظايف  از  کنترل،  و  ارزيابي  است.  سازمان 
افزايش  با  بنابراين،  است.  سازمان  اولیه ي 
تعداد فعالیت ها و به تبع آن، افزايش تعداد 
گرفته اند،  مجوز  سازمان  از  که  شرکت هايي 
موجب  حاکمیتي،  امور  بهتر  انجام  ضرورت 
تدوين طرح ارزيابي و طبقه بندي شرکت هاي 

کارگزاري ترابري دريايي شده است. 
طبقه بندي  و  ارزيابي  دنیا،  جاي  همه  در 
بر  کنترل  نحوه ي  اما  دارد؛  وجود  شرکت ها 
اساس قوانین هر کشور، متفاوت است. براي 
صدور مجوز اولیه، فعالیت يك شرکت در بندر، 
مقدماتي الزم است. اين مقدمات در ابتداي 
کار، ساختار ارزيابي ها را شکل مي دهند. در 
مراحل بعد از صدور مجوز نیز، روند ارزيابي ها 
بايد ادامه يابد. اين ارزيابي ها در شرکت هاي 
اين  دارد.  وجود  هم  دريايي   _ بندري  غیر 
نوع ارزيابي ها در شرکت هاي انفورماتیکي و 

ساختماني و بسیاري ديگر نیز قابل مشاهده 
است. ما به عنوان کارگزاران دولت، در قبال 
بنادري که متعلق به بیش از70 میلیون نفر 
است و همچنین، تامین سالمت کااليي که 
مي تواند  آن ها  از  بخشي  که  مي شود،  وارد 
ارزاق عمومي مردم باشد، احساس مسئولیت 

مي کنیم. 

اهداف  طرح،  اين  آيا  دريا:  و  بندر   ●
ديگري را هم دنبال خواهد كرد؟

اين  اجراي  با  ما  بله.  صادقي فر:  محسن 
طرح، در صدد دست يابي به اهداف ديگري 
نیز هستیم از جمله اين که به هنگام حضور 
در  دريانوردي  و  بنادر  سازمان  نمايندگان 
جلسات و کنفرانسهاي بین المللي، شرکت هاي 
فعال نیز، ما را همراهي کرده و تخصص هاي 
خود را در مجامع جهاني به نمايش بگذارند. در 
حال حاضر معیاري براي انتخاب اين که کدام 
شرکت همراه سازمان باشد، در اختیار نیست؛ 
تخصص  از  دقیقي  شناخت  اساساً  که  چرا 

و  بنادر  سازمان  چه،  اگر  كه  نمود  خواهيد  تصديق 
دريانوردي، انجام عمليات بندري را به طور مستقيم به 
عهده ندارد اما به عنوان متولي امور دريايي و بندري 
كشور و از حيث اعمال امور حاكميتي، موظف است بر 

تمامي فعاليت ها نظارت داشته باشد.

ما با اجراي اين طرح، در صدد دست يابي به اهداف ديگري 
نيز هستيم از جمله اين كه به هنگام حضور نمايندگان 
سازمان بنادر و دريانوردي در جلسات و كنفرانسهاي 
المللي، شركت هاي فعال نيز، ما را همراهي كرده  بين 
نمايش  به  جهاني  مجامع  در  را  خود  تخصص هاي  و 

بگذارند.

محسن صادقي فر
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و میزان توانمندي  اين شرکت ها نداريم. در 
گذشته، انواع فعالیت هاي دريايي بر عهده ي 
ضرورتي  بود،  نوردي  دريا  و  بنادر  سازمان 
هم براي اين همراهي ها احساس نمي شد. اما 
امروز، کارها به دست بخش خصوصي انجام 
نیز،  نوردي  دريا  و  بنادر  سازمان  و  مي شود 
تمايل دارد از تخصص و تجربه اين شرکت ها 
در کنفرانس ها بهره ببرد؛ اما تا اين شرکت ها 
را نشناسد و ارزيابي نکند، معیاري هم براي 
تجربه ي  بسا  چه  داشت.  نخواهد  انتخاب 
مديران اين شرکت ها در فعالیت هاي بندري، 
در  تنها  که  باشد  افرادي  از  بیش  مراتب  به 
سازمان خدمت مي کنند. ما بايد شناسنامه اي 
از نوع فعالیت آنها داشته باشیم، مبني بر اين 
که در چه زمینه هايي متخصص هستند؟ وچه 
آموزشهايي را ديده اند؟ شناخت شرکت ها و 
گروه هاي انساني نیز، در زمره ي وظايف سازمان 
است که براي تحقق اين شناخت، بايد ارزيابي 
انجام شود. البته اين ارزيابي، عامل شناخت 
تخصص ها خواهد بود. نیاز به توضیح است 
که ما قصد نداريم با طبقه بندي، مشتري ها 
را تقسیم بندي کنیم. اين، ديدگاه اشتباهي 
است. ما حتي قصد نداريم طبقه بندي ها را 
در حال حاضر عمومي کنیم. ما مي دانیم هر 
شرکت، مشتري هاي خاص خود را دارد. به اين 

امر، نیز واقفیم که حتي اگر يك شرکت در 
طبقه بندي در اواسط يا انتهاي فهرست باشد، 
باز اين شرکت کشتیراني و يا طرف هاي قرارداد 
هستند که تشخیص مي دهند با شرکت مزبور 
کار کنند؛ چرا که طي سال ها فعالیت، بین 
آن ها روابط اعتباري ايجاد شده است. ما حتي 
قصد دخالت در روابط حقوقي – مالي را هم 
نداريم. قصد ما، تنها انجام بهتر امور حاکمیتي 

است. 
يك  عنوان  به  سازمان  دريا:  و  بندر   ●
روي  پيش  را  الزامي  حاكميتي،  مرجع 
است؛  داده  قرار  كارگزار  شركتهاي 
تالش  شركتها  اين  همه ي  بنابراين، 
كه  را  استانداردهايي  آن  كرد  خواهند 
مورد نظر سازمان است كسب كنند. آيا 
رسيدن به استاندارد مورد نظر سازمان، 

منجر به يكنواختي نخواهد شد؟ 
محسن صادقي فر: ما مي خواهیم شرکت ها 
از حداقل استانداردهاي الزم برخوردار باشند. 
آن  به  بخواهند  شرکتها  همه ي  اگر  حال 
رويکرد  اين يك  پیداکنند،  حداقل ها دست 
ايده ال محسوب مي شود، چون ما قصد نداريم 
با رنکینگ اعالم کنیم کدام شرکت اول يا کدام 
آخر است، اگر شرکت ها چنین برداشتي را 
دارند، کامال اشتباه است. البته در اين مورد که 
برخي عنوان مي کنند مشابه چنین طرحي در 
دنیا وجود ندارد، بايد عرض کنم که هر کشور 
بر اساس معیارهاي خود، از چنین ارزيابي  هايي 
برخوردار است. در برخي کشورها ثبت شرکت 
از طريق مسئولین کشوري انجام مي شود و 
بعد در بندرها در صورت عدم رعايت، با آن ها 
برخورد مي کنند. در حالي که با طرحي که 
ما اجرا مي کنیم، هم معیارهايمان را محکم تر 
اساس  بر  را  آموزشي  الزامات  هم  کرده ايم، 
مصوبات هیات عامل سازمان اجباري خواهیم 
کرد؛ يعني از ابتدا کنترل بر اجراي آن را انجام 
داده ايم. ما نمي توانیم از ابتدا با شرکت هاي در 
حال تأسیس سخت گیري کنیم. در مرحله ي 
اول، با مدير عامل روبه رو هستیم. تعیین مدير 
عامل يك شرکت، معیارها و شرايطي دارد. 
شرايط عمومي آن اين است که آن شخص، از 
تجربه ي کافي برخوردار و در آن زمینه، سال ها 
فعالیت کرده باشد، وقتي فردي به عنوان مدير 
عامل از شرايط الزم برخوردار بود و براي سازمان 
محرز شد که اين فرد صالحیت اولیه ي ايجاد 
يك شرکت را داراست، ديگر نمي توان از صدور 
مجوز تشکیل شرکت براي اين فرد ممانعت 
به عمل آورد. اما ارزيابي عملکرد، زماني معنا 
پیدا مي کند که يك شرکت شروع به فعالیت 
ابتدا  از  ما  ببینیم.  را  آن  عملکرد  ما  و  کند 
نمي توانیم عملکرد شرکت ها را ارزيابي کنیم. 
عملکرد، روندي است که در طول کار، نمود 
پیدا مي يابد. تاسیس يك شرکت، تابع معیار 
اولیه است. بعد از آن، مرحله ي نظارت آغاز 
مي شود. هرچند نظار ت ها از قبل هم وجود 

داشت، اما از شرايط يکساني برخوردار نبود و 
اغلب به صورت سلیقه اي صورت مي گرفت. در 
حال حاضر، ما به دنبال آن هستیم که ضمن 
افزايش نظارت سازمان در بنادر، با استفاده از 
دستورالعمل هاي تدوين شده، اين نظارت را 
منسجم و با يك رويه ي واحد انجام دهیم؛ تا 
راه بر ارزيابي هاي سلیقه اي بسته شود. البته 
مالک ارزيابي ما با اين طرح، تنها از راه پاسخ 
بلکه  شد؛  نخواهد  حاصل  سوال ها  به  دادن 
تاکید بر صحت آن ها مالک عمل است. همه 
بود،  به نفع شرکت ها خواهد  اين فعالیت ها 
به دلیل آن که وقتي مسئولین يك شرکت 
به عنوان  روبه رو مي شوند،  با طرف خارجي 
نماينده ي جمهوري اسالمي  ايران قلمداد شده 
و نوع برخورد، نوع عملکرد، و بازتاب او، همه به 

کشور برمي گردد. 
به  مي دانم  الزم  اينجا  در  اسالمي:  جليل 
با  فعالیت شرکتها  که  اشاره کنم  نکته  اين 
نوع  کدام،  هر  زيرا  است،  متفاوت  يکديگر 
خاص  کاري  وحیطه  مسئولیت  میزان  کار، 
خود را دارند. ارتقاي نظارت عالیه سازمان بر 
عملکرد شرکت ها بر اساس دو عامل صورت 
خواهد گرفت: يکي، ظرفیت هاي احصاءشده 
و اظهار شده توسط مديران شرکت ها و دوم، 
بر اساس عملکرد آن ها. در کنار اين نظارت، 
ارتقاي شرکت هاي خصوصي از حیث مديريتي 
- آموزشي نیز از جمله ي اهداف اين طرح به 
شمار مي آيد که به آن پرداخته شده است. 
در اين طرح، شاخص هايي تعريف شده است 
که بر اساس آن، بهره وري شرکت ها، کیفیت 
عملکرد، مديريت ريسك، آموزش کارکنان، 
بیمه، درمان و بهداشت نیز ارتقا خواهد يافت. 
اول  سال  که  است  اساس  همین  بر  دقیقاً 
اين طرح، به عنوان سال خود ارزيابي و خود 
اظهاري تعیین شده است و تابعیت از طرح 
براي شرکت ها، جنبه ي اختیاري دارد. هیچ 
و طبقه  اين طرح  در  براي حضور  شرکتي، 
بندي، اجباري ندارد؛ تا زماني که سازمان بنادر 
و دريانوردي، شناخت خود را از بازده و فضاي 

کاري طرح کامل کند. 
دوره ي  در  حاضر  شرکت   30 حدود  براي 
پايلوت، دوره  آموزشي ويژه برگزار شده است، 
تا سرارزيابان به بررسي مواد و شاخصه هاي 
طرح در شرکت خود بپردازند. پس از آن، در 
هیأت عامل به جمع بندي خواهیم رسید که 
مرحله ي بعد را در چه سطح و با چه شیوه اي 
براي  طرح  اجراي  آيا  که  اين  و  کنیم  آغاز 
شرکت ها اجباري باشد يا خیر؟ البته اشتیاقي 
که در حال حاضر در میان مديران شرکت ها 
ديده مي شود، ما را به موفقیت طرح امیدوار 
کرده است. البته در پاسخ به انتقاد برخي که 
عنوان مي کنند طرح طبقه بندي شرکت ها و 
اعالم نتیجه ي آن، کسب و کار آن ها را مختل 
مي کند، بايد بگويیم که ما به هیچ وجه، قصد 
اعالم عمومي نتايج را نداريم و حتي به مديران 

قصد نداريم با طبقه بندي، مشتري ها را تقسيم كنيم. اين، 
ديدگاه اشتباهي است. ما حتي قصد نداريم طبقه بندي ها 
را در حال حاضر عمومي كنيم. ما مي دانيم هر شركت، 
مشتري هاي خاص خود را دارد. به اين امر، نيز واقفيم كه 
حتي اگر يك شركت در طبقه بندي در اواسط يا انتهاي 

فهرست باشد.

الزم  استانداردهاي  حداقل  از  شركت ها  مي خواهيم  ما 
برخوردار باشند. حال اگر همه ي شركتها بخواهند به آن 
حداقل ها دست پيداكنند، اين يك رويكرد ايده ال محسوب 
مي شود، چون ما قصد نداريم با رنكينگ اعالم كنيم كدام 

شركت اول يا كدام آخر است.

محسن صادقي فر
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شرکت ها نیز اعالم نموده ايم و تمامي اطالعات 
ارزشمند و  اسناد  به عنوان  آ ن ها  به  مربوط 
محرمانه نزد سازمان باقي خواهد ماند. ما در 
مجموعه ي فعالیت هاي سازمان و در برخورد 
با اين شرکت ها نیازمند اين اطالعات هستیم 
تا در همان سطح هم بدانیم که بر اساس آن 
دارند  باالتري  قابلیت  يك  کدام  شاخص ها 
و کدام يك عملکرد بهتري را رقم زده اند و 
وضعیت تخلفات مالي، اجرايي، پرسنلي نیز، 
اگر وجود داشته باشد، مورد بررسي قرار گیرد؛ 
چون آنان نماينده ي کشور در مقابل خطوط 
کشتیراني کشورهاي ديگر هستند. سازمان 
بنادر و دريانوردي، به عنوان حافظ شخصیت 
ملي و میهني بايد بر عملکرد آن ها کنترل و 
نظارت باشد، چرا که هر اقدام ناسنجیده، شأن 
جمهوري اسالمي و سازمان بنادر را خدشه دار 
خواهد کرد. اين نظارت، نیازمند ابزاري است 

که ما آن را در اين طرح، تدوين کرده ايم. 

بندر و دريا: آيا در طرح طبقه بندي   ●
شركت ها تفاوت نوع فعاليت آن ها نيز، 

مورد دقت قرار مي گيرد؟
محسن صادقي فر: بله. امکان پذير نیست 
که همه شرکت ها با هم طبقه بندي شوند، به 
دلیل اين که نوع فعالیت آن ها با يکديگر تفاوت 
اساسي دارد. در نتیجه شرکت ها به گروه هاي 
خاصي تقسیم شده و هر شرکت، نسبت به 

گروه طبقه بندي خود ارزيابي مي شود. 

● بندر و دريا: آيا دوره هاي اين شركت ها 
نيز متفاوت خواهد بود؟

محسن صادقي فر: بله. خروجي اين طرح، 
ارتقاي سازمان دهي است و اين امر، الزاماتي 
را از حیث مديريتي، ارتقا، آموزش، وضعیت 
کارکنان، حوزه هاي عملیاتي و سرمايه گذاري 
تعريف مي کند و مورد ارزيابي قرار مي دهد اين 

ارزيابي ها و نتايج حاصل، مبناي دور دوم طرح 
و چگونگي اجراي آن خواهد بود. 

● بندر و دريا: يكي از انتقادات وارد به 
اين طرح، اين است كه چنين رتبه بندي، 
در دنيا اعتبار شايسته اي ندارد و مورد 

قبول طرف هاي خارجي نخواهد بود.
محسن صادقي فر: سازمان بنادر و دريانوردي 
از تدوين طرح هاي خود، از جمله اين طرح، 
اهداف بلند مدت را دنبال مي کند. اين طرح، 
هم از منظر بین المللي و هم تجارت داخلي، 
به نفع شرکت ها خواهد بود. شرکت هايي که 
مشمول اين طرح مي شوند عموماً در حوزه ي 
بلوغ  از  به حدي  اگر  اما  کار مي کنند؛  ملي 
کاري برسند که به عنوان يك شرکت موفق 
در سطح بین المللي فعالیت کنند؛ معنايي جز 
رشد شاخص ها نخواهد داشت. در نتیجه اين 
طبقه بندي، به عنوان يك امتیاز مثبت براي 

آن شرکت محسوب مي شود. 
بنادر  به  که  کشتي هايي  درصد  بر 70  بالغ 
ايران مي آيند، شناورهاي خارجي هستند. اين 
امر، به خوبي گوياي اين است که بازار ايران و 
بنادر کشور، براي آن ها داراي منفعت است. 
بخش هاي بسیاري از تجارت جهان به دنبال 
بهره مند  ايران  بازار  از  که  مهم هستند  اين 
شوند. مطمئن باشید که شرکت هاي خارجي 
استقبال  طبقه بندي  و  ارزيابي  اين  از  نیز، 
کرده و خواهان اين هستند که بازار فعالیت 
خارج  حرفه  اين  دالالن  دست  از  دريايي، 
شده و به بازاري سالم تبديل شود. . متاسفانه 
خود شرکت  هاي داخلي نیز بر اين امر صحه 
بازار کشور را آشفته  مي گذارند که داللي ها 
يك  ورود  از  که  را  درآمدي  سطح  و  کرده 
کشتي مي توانست نصیب کشور شود به پايین 
ترين سطح خود رسانده است. بنابراين، نه تنها 
سازمان بنادر و دريانوردي، بلکه همه معتقد 

بازار هستند.  بر  نظارت دقیق  انجام يك  به 
چرا که در حقیقت، اين نظارت دفاع از حق 
و حقوق شرکت هايي است که در اين عرصه 
اين  با سالمت کار مي کنند.  حضور دارند و 
طرح در راستاي دفاع از اعتبار شرکت ها پیش 
مي رود. بنابراين، در پاسخ به انتقاد ها بايد گفت: 
شرکت ها نه تنها بر اثر اين طبقه بندي متضرر 
نخواهند شد، بلکه اعتبار بیش تري از منظر 

بین المللي نیز، به دست خواهند آورد. 
سازمان بنادر و دريانوردي در دنیا داراي ارزش و 
اعتبار بااليي است و بزرگ ترين خطوط کشتیراني 

ارتقاي نظارت عاليه سازمان بر عملكرد شركت ها بر 
اساس دو عامل صورت خواهد گرفت: يكي، ظرفيت هاي 
و  مديران شركت ها  توسط  اظهار شده  و   احصاءشده 

دوم، بر اساس عملكرد آن ها.

جليل اسالمی
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جهان در ايران فعالیت مي کنند که اين امر، خود 
به دلیل عملکرد سازمان بنادر و دريانوردي، به 
عنوان نماينده ي دولت است. . همچنین، اکثر 
شرکت هايي که در بازار فعالیت هاي دريايي از 
اعتبار بااليي برخوردارند، از اين طرح حمايت 
به  البته  موثر  دانسته اند.  را  اين طرح  و  کرده 
منتقدان حق مي دهیم که در اين زمینه نگران 
باشند، به ويژه اين که يك تجربه ناموفق در 
اين مورد، در يکي از سازمان هاي کشور، به اين 
نگراني ها دامن زده است. ما اطمینان مي دهیم 
براي  تراشي  خرج  دنبال  به  طرح،  اين  در  ما 
ظاهر  بايد  حتما  مديران  که  اين  و  شرکت ها 

شرکت خود را درست کنند، نیستیم. 
بر خالف تصور برخي، اين طرح، به هیچ عنوان 
به دنبال باطل نمودن مجوزها هم نیست. هر 
کس از توانايي و مديريت مطلوبي برخوردار 
داشته  عرصه حضور  اين  در  مي تواند  باشد، 
باشد و از بازار آن نیز بهره مند شود. البته ما 
خود را دور از اعترا ض ها قرار نمي دهیم و تمايل 
داريم که اگر در بخشي اشکالي وجود دارد، به 
ما گفته شود، تا اصالحات صورت گیرد. ما در 
تدوين اين طرح، از خود شرکت ها و افراد خبره  
کمك گرفته ايم. خوش بختانه افراد زيادي در 

جلسه هاي کارشناسي حضور يافته و نظرات 
خود را ارائه نموده اند. بنابر اين، ما اشکاالت 
طرح را مي شنويم، اما اين که کل طرح کنار 
اين  که  چرا  نیست؛  منطقي  شود،  گذاشته 

طرح، موافقین بسیاري هم دارد. 

● بندر و دريا: آيا به انتقادها ترتيب اثر 
داده شده است؟

محسن صادقي فر: کل طرح با نظر بسیاري 
از فعاالن اين عرصه وجمع آوري نظر مديران 
شرکت ها تدوين شده است. حتي مدير عامل 
مشاور  عنوان  به  آسیا  بندي  رده  موسسه ي 
طرح، با اين عزيزان جلسات متعددي برگزار 
کرده  است. ما از ابتداي طرح با اين ذهنیت 
پیش رفتیم که شرکت ها بازوي سازمان بنادر 
و دريانوردي هستند. بنابراين، در تدوين طرح، 
نظرات مديران شرکت ها لحاظ شده و حتي 
گنجاندن برخي مواد در اين طرح نیز، بر اساس 
ديدگاه آنان بوده است. بارها در جلسات حضور 

يافته و از نظرات خود دفاع کرده اند. 
کردن  قالبي  دنبال  به  ما  اسالمي:  جليل 
فعالیت ها نیستیم. اگر اين باور به وجود آيد 
که مديران شرکت ها بر اساس شاخص هايي 
که خود در تعیین آن ها دخیل بوده اند، مورد 
ارزيابي قرار مي گیرند، نگراني ها رفع خواهد 
شد. ما جلسات بسیاري را با مديران شرکت ها 
و کارشناسان آن ها برگزار کرده ايم. در چند 
ماه اخیر، 1350 نفر - ساعت جلسه، با مديران 
شرکت ها و کارشناسان سازمان داشته ايم و 
رسیده ايم. جلسات  مشترک  آگاهي  يك  به 
آموزشي براي نمايندگان شرکت هاي حاضر در 
پايلوت انجام شده است. اطالعات مفیدي در 
اين میان رد و بدل شده و ارزيابان به عنوان 
نمايندگان تام االختیار شرکت ها، ديدگاه هاي 
خود را به مديريت پروژه اعالم کرده اند. اين 
نظرات، ضبط شده است تا مورد بررسي و اجرا 
قرار گیرند؛ به گونه اي که هم اکنون، مديران 
شرکت ها مرحله به مرحله با طرح همراه و با 

آن آشنا شده اند. ما تمايل داريم اين احساس 
نیاز را در شرکت  ها براساس ظرفیت هايي که 
تا در مسیر رشد و  ايجاد کنیم  وجود دارد، 

تعالي گام بردارند. 

● بندر و دريا: يكي ديگر از انتقادها به 
طرح اين است كه ارزيابي توسط سازماني 
انجام مي شود كه تجربه اي در كار دريايي 
ندارد، چه رسد به اين كه بتواند مولفه هاي 
كيفي اين بخش را ارزيابي و بر اساس آن، 
شركت ها را طبقه بندي كند. چرا سازمان 
بنادر و دريانوردي رأساً اين كار را انجام 
نداده است و آن را به سازمان مديريت 

صنعتي واگذار كرد؟
جليل اسالمي: يکي از نقاط قوت اين طرح، 
مشاور و مجري آن است. عالوه بر دقت در 
تدوين طرح، انتخاب مجري و مشاور نیز، وقت 
زيادي را از سازمان گرفت تا با دقت، اين امر 
انجام شود. ما تالش کرديم سازماني را انتخاب 
کنیم که در ارتباط با فعالیت شرکت ها صاحب 
منافع نباشد. . مالک ديگر در انتخاب سازمان 
مديريت صنعتي و موسسه ي رده بندي آسیا، 
تجربه ي کار مشابه در سازمان هاي ديگر بود. 
نکته سوم اين که، ما مشاور مستقل برگزيديم، 
اما در تمام مراحل، نمايندگان سازمان بنادر 
و دريانوردي، در کنار مجري و مشاور طرح 
حضور داشته و کار را رصد مي کنند. در نتیجه 
صنعتي،  مديريت  سازمان  نمايندگان  با  ما 
هر مرحله ي کار را با دقت بررسي مي کنیم. 
کاستي تخصص الزم در اين زمینه، با حضور 
مؤسسه ي رده بندي آسیا که در اين صنعت 
شناخته شده و خبره است و همچنین يکي از 
دو شرکت رده بندي کشور محسوب مي شود، 
مرتفع شده است. اين مؤسسه در ممیزي و 
دريايي،  کارهاي  از  ارزيابي، حوزه ي وسیعي 
تجهیزات و ممیزي شناورها و رده بندي آن ها 
حضور داشته و کامال با فرايند ارزيابي دريايي 

و بندري آشناست. 

بخش های بسياري از تجارت جهان به دنبال اين مهم 
هستند كه از بازار ايران بهره مند شوند. مطمئن باشيد 
كه شركت هاي خارجي نيز، از اين ارزيابي و طبقه بندي 
استقبال كرده و خواهان اين هستند كه بازار فعاليت 
دريايي، از دست دالالن اين حرفه خارج شده و به بازاري 

سالم تبديل شود.  

شركت ها نه تنها بر اثر اين طبقه بندي متضرر نخواهند 
شد، بلكه اعتبار بيش تري از منظر بين المللي نيز، به 

دست خواهند آورد.

محسن صادقي فر
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صحنه ي متعادل 
تجارت را بر هم نزنيم

ناگفته پيداست كه هرطرحی در اجرا، موافقت ها ومخالفت هايی 
را به دنبال دارد، به خصوص آنكه اين طرح در بازار آشفته كسب 
وكار ، منافع برخی را محدود و ميدان را برای عرض اندام بعضی 
ديگربازنمايد. اما آنچه كه از طراحان انتظار می رود تا درصورت 
توجه به آن، طرح از بستر كاغذی خارج و صورت عينی و كاربردي 
به خود بگيرد، اعتنا به آرا و نظرات صاحبان فن وتجربه است و 
نيز در نظر گرفتن مصالح جامعه هدف ،تا ضمن  روان سازی امور 
، شرايط در گذار به آينده مطلوب، تنگ نگردد وآنچه كه ماحصل 
ساعت ها دغدغه و تالش است، به راحتی از كف نرود و در اختيار 

رقيب قرار نگيرد.
عنوان  با  است  طرحی  شد،  اشاره  آن  به  كه  آن چه  مصداق 
“ارزيابی و طبقه بندی شركت های كارگزاری ترابری دريايی” كه 
طی سالهای گذشته از سوی مرجع حاكميتی بنادر و دريانوردی  
كشور عنوان، و سازوكار اجرايی آن توسط كارشناسان بندری و 

دريايی تعريف شده است.
به رغم توصيف مجريان و رضايت مديران طرح  اين اساس و  بر 
از آغاز به كار آن، مناسب دانستيم تا در گفت وگو با  آقای  اميد 
از  وابسته،  انجمن كشتيرانی وخدمات  ملك، عضو هيئت مديره 
موضع انتقادآميز اين تشكل صنفی نسبت به طرح مورد نظر نيز، 
و  گفت  اين  ماحصل  خوانيد  می  ادامه  در  كه  آنچه  مطلع شويم. 

شنود است.

بررسي طرح ارزيابي و طبقه بندي شركت هاي كارگزار ترابري دريايي 
در گفت وگو با عضو هيأت مديره انجمن كشتيراني و خدمات وابسته؛

● بندر و دريا: طرح رتبه بندي و ارزيابي 
دريايي،  ترابري  كارگزاری  شركت هاي 
در دستور كار سازمان بنادر و دريانوردي 
قرار دارد و مراحل مقدماتي خود را نيز 
طي كرده است. اين طرح مورد قضاوت 
شركت هاي كار گزار نيز واقع شده است. 

ارزيابي شما از اين طرح چيست؟
خدمات  و  کشتیراني  انجمن  ملك:  امید 
اين طرح، نسبت  به مفاد  با توجه  وابسته، 
آن  اجراي  با  و  نبوده  خوش بین  آن  به 
در  مواردي  به  طرح  اين  است.  مخالف 
در  که  است  پرداخته  شرکت ها  ارزيابي 
حقیقت، کمکي به شرکت ها نمي کند. اگر 
دنبال  به  يا طرحي  برنامه  هر  که  بپذيريم 
مي توان  جرات  به  است،  ثمره اي  و  هدف 
شرکت ها  براي  ثمري  مذبور،  طرح  گفت: 
به دنبال نخواهد داشت. اگر قرار است که 
سازمان بنادر و دريانوردي، شرايطي را براي 
شرکت هاي کارگزار تعريف کند تا بر اساس 
آن، مجوز فعالیت داده شود، به منزله ي حق 
سازمان بنادر و دريانوردي، پذيرفتني است؛ 
بعد  زمان  براي  فعالیت  شرايط  تعیین  اما 

از صدور مجوز، کمکي به روند بهبود بازار 
نخواهد کرد و تنها اثر آن، مداخله بي جهت 
سازمان  ديگر،  عبارت  به  است؛  بازار  در 
بنادر و دريانوردي توصیه مي کند که ابتدا 
فعالیت  مجوز  تا  کنید  احصا  را  شرايط 
اجتماعي،  تامین  مثل  مراجعي  شود.  داده 
سوابق بیمه اي شرکت ها را کنترل مي کنند. 
مؤسسات معتبر، شرايط علمي فعالیت ها را 
احراز مي کنند و بعد، ساير صالحیت ها مانند 
صالحیت اخالقي و سیاسي بررسي مي شود 
مثل  عمومي،  دستورالعمل هاي  سپس،  و 
بنادر  سازمان  به  تضمین  و  سرمايه  میزان 
و دريانوردي داده مي شود. خوب، تمام اين 
اجرا  نیز  تاکنون  و  بیني شده  پیش  موارد، 
شده است. بنابراين، رتبه بندي در اين جا نه 
تنها کمکي نخواهد کرد، بلکه منجر به ايجاد 
مي شود.  شرکت ها  میان  بسیاري  فاصله ي 
براي يك شرکت تازه تأسیس، اين رتبه بندي 
مانع بزرگي خواهد بود. چرا که اين شرکت 
را  آن  نیاورده،  به دست  را  بازار خود  هنوز 
از دست مي دهد. اين طرح، براي مسئولین 
مي شود،  اين صنعت  وارد  تازه  که  شرکتي 
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مانند تابلويي است که نشان مي دهد خیلي 
عقب هستند. با اين تابلو زدن ها و نشان دار 
پايمال  هم  کننده  مصرف  حقوق  کردن ها، 
خواهد شد. چرا که خواه ناخواه، هر مصرف 
درجه ي  شرکت  يك  دنبال  به  کننده ايي، 
از  بسیاري  که  حالي  در  رفت.  نخواهد   3
معیارهاي سنجش، کیّفي است و اين طرح 
باشد،  خدمات  کیفیت  حافظ  نمي تواند 
بنابراين، از اين منظر، انجمن کشتیراني با 

نحوه ي تدوين اين طرح مخالف است. 
کنم  بیان  مي دانم  الزم  را  نکته  اين  البته   
مي تواندهر  دريانوردي  و  بنادر  سازمان  که 
شرايطي را براي شرکتهايي که به آنها کار 
ارجاع مي دهد، تعیین کند. شايد از ديدگاه 
مفید  طرحي  چنین  اجراي  بنادر،  سازمان 
مي کند.  سهل  را  واگذاري ها  کار  و  است 
مورد  در  را  طرح  اين  مي تواند  بنابراين، 
شرکت هايي اجرايي کند که خواهان همکاري 
با سازمان باشند؛ اما شرکت هايي که کار خود 
را از سازمان بنادر نمي گیرند، نیازي به اين 
نمي بینند که بي جهت طبقه بندي شوند. 
از سوي ديگر کساني که مي خواهند کار را 
نمي شناسند.  را  کار  اصالتا  کنند،  ممیزي 
چون قرار است مولفه هاي کیفي ارزيابي شود. 
انساني که مي بايست  نیروي  ثاني تعدد  در 
ممیزي اين همه شرکت را بر عهده بگیرند، 
ورود اختالف ساليق را در ارزيابي، اجتناب 
ناپذير خواهد کرد که طبیعتاً برون داد اين 
ممیزي ها استاندارد نخواهد بود. اين ارزيابي، 

کار شرکت ها را دچار اختالل خواهد کرد. 

به  در سخنان تان  دريا: شما  و  بندر   ●
طرح  اين  در  كه  كرديد  اشاره  مواردي 
از آنها پاسخ هايي در نظر  براي هريك 
كه  مورد  اين  مثل  است.  شده  گرفته 
نمي توانند  كوچك  شركت هاي  گفتيد 
طبقه  آن  شركت هاي  كه  بازاري  در 
بندي شده اند، رقابت كنند، حال آن كه 
اين طرح به بزرگي و كوچكي شركت ها 
ارزيابي  را  فعاليت ها  و  ندارد  كاري 
مي كند، بنابراين اگر يك شركت كوچك 
كيفيت،  با  و  مناسب  كار  ارايه ي  در 
باشد، بي شك  بهتري داشته  عملكرد 
دريافت  بيش تري  امتياز  بخش،  آن  در 

مي كند؟
که  است  اين  امر  حقیقت  نه.  ملك:  امید 
پرسش ها در ابتدا به صورت شفاف در اختیار 
شرکت ها قرار نگرفت وکسي فرم ها را با اين 
ذهنیت که اين پرسش نامه ها براي ارزيابي 
است، پر نکرد. يعني از شما سؤال مي کنند 
اين  پاسخ  مصرف  مورد  که  نمي گويند  و 
سؤاالت کجاست. اولین اشکال اين طرح، آن 
است که من، به اين پرسش ها بدون آگاهي 
را  ارزيابي  مورد  امر،  همین  و  داده ام  پاسخ 
دچار خدشه مي کند. همچنین مواردي که 
به عنوان مولفه هاي ارزيابي انتخاب شده اند، 
نمي توانند در ارزيابي تاثیري داشته باشند. 
از  تهیه ي سواالت  و  انتخاب  نیز،  آن  دلیل 
سوي موسسه اي است که هیچ تخصصي در 
رده بندي شرکت هاي دريايي ندارد. سازمان 
مديريت صنعتي، به اين طرح به عنوان يك 

پروژه، همانند پروژه هاي ديگر مي نگرد. 

● بندر و دريا: آيا موسسه ي رده بندي 
آسيا هم تخصص الزم را در اين زمينه 

ندارد؟ 
امید ملك: مؤسسه ي رده بندي آسیا نیز به 
به منزله ي پروژه اي مي نگرد که  اين طرح، 
مسئولیت اجراي آن را بر عهده گرفته است 
و در پايان نیز، دستمزد کار خود را دريافت 
رده بندي  مؤسسه  براي  کار  اين  مي کند. 
مثل  است؛  کار  يك  منزله ي  به  تنها  آسیا، 
اما اين که سرنوشت  همه ي کارهاي ديگر. 
اين همه شرکت با اين طرح چه مي شود، نه 
به مؤسسه  ي رده بندي آسیا مربوط مي شود، 
امر،  اين  است.  مهم  آن  مسئولین  براي  نه 
برمي گردد.  دريانوردي  و  بنادر  سازمان  به 
در  ايزو  استاندارد  اندازي  راه  مثل  کار،  اين 
يك شرکت است. انواع ديگري از مؤسسات 
هستند که مي توانند اين کار را انجام دهند. 
نه  هستند،  مجري  فقط  مؤسسه ها  اين 
بیش تر. يعني به نتیجه خوب و بد کار، اصاًل 
توجه ندارند. مأموريت شان که تمام مي شود، 
ديگر هیچ مسئولیتي را نمي پذيرند. پذيرفتني 
نیست که بگويیم چون موسسه رده بندي 
آسیا آشنا به امور است، پس مي تواند مشورت 

الزم را به سازمان بنادر و دريانوردي بدهد. 
به جرأت مي توان گفت که انتهاي اين راه، 
خوب ديده نشده است ومسئول خوب ديده 
دريانوردي  و  بنادر  سازمان  نیز،  راه  نشدن 
است، نه مؤسسه ي رده بندي آسیا يا سازمان 
مديريت صنعتي. شما به من مي گويید: باري 
براي حمل دارم و آن را برايم حمل کنید. 
من، حمل کننده هستم و مرجعي نیستم که 
در کار شما دخالت کنم، نمي توانم به شما 
بگويم: اين بار در آن طرف آب، ارزان تر است. 
يعني در صالحیت من نیست که در اين کار 

دخالت کنم. 

● بندر و دريا: داليل ديگر مخالفت شما 
با اين طرح چيست؟

از  را  ما  آزاد،  تجارت  قوانین  ملك:  امید 
پذيرش اين طبقه بندي منع مي کند. حق 
هر  حق  مثل  دريانوردي  و  بنادر  سازمان 
مصرف کننده ديگري در دنیا اين است که 
اگر مي خواهد کاري را به من يا شما واگذار 
احراز  را  قرارداد خود  کند، صالحیت طرف 
کند. اين که بداند از لحاظ مالي و عملیاتي 
سازمان  اگر  داريم.  توانمندي  میزان  چه  تا 
امور  از  بخشي  خواست  ودريانوردي،  بنادر 
بخش  به  را  خود  حاکمیتي  يا  تصدی گری 
بخش  که  دارد  کند، حق  واگذار  خصوصي 
خصوصي را از هر زاويه اي که مي خواهد مورد 
ارزيابي قرار دهد. ما در اين مورد اعتراضي 
نداريم. بنابراين، هر عضو انجمن که تمايل 
دارد در مناقصه هاي سازمان شرکت کند و 
کاري را به عهده بگیرد، بايد از آن مسیري 
که سازمان تعیین مي کند، ممیزي شود. اما 
شرکت هايي که اصال تمايلي ندارند پیمانکار 
سازمان بنادر و دريانوردي باشند و فقط يك 
مجوز گرفته اند، چرا بايد تن به طرحي بدهند 
بلکه  ندارد،  آن ها  براي  سودي  تنها  نه  که 

وضعیت بازار را نیز تغییر مي دهد. 

روال  اين  دنيا  تمام  در  دريا:  و  بندر   ●
ديده مي شود كه عالوه بر در نظر گرفتن 
نوعي  مجوز،  صدور  براي  اوليه  شرايط 
نظارت دايمي  نيز وجود دارد. اين طرح، 
دايمي  نظارت  اجراي  براي  شيوه اي 
است تا سازمان بنادر ودريانوردي بداند 
شركتي كه مجوز گرفته، چه نوع فعاليتي 

را در پيشه ي خود قرار داده است؟ 
بازار  امید ملك: اکثر شرکت هاي حاضر در 
بورس، بايد به طور مستمر و دايم، بیالن و 
گزارش عملکرد مالي خود را ارايه دهند، تا 
شرکت  مديران  عملکرد  ريز  از  سهام داران 
اطالع داشته باشند. تا وقتي گزارش عملکرد 
از  مي تواند  نیز  بنادر  سازمان  دارد،  وجود 
شرکت ها بیالن کاري بخواهد. در تمام دنیا، 
اين نهادهاي مردمي  هستند که يك نظارت 
عالیه بر فعالیت ها و عملکرد شرکت ها دارند. 

101

بندر  و دریا / شماره 173

گفت و گوی ویژه



اما اين که من چگونه کاالي خود را ترخیص 
مي کنم، يا چگونه بارنامه مي دهم و مشتري 
در  است؟  کشیده  انتظار  دقیقه  چند  من، 
حوزه اختیارات سازمان بنادر نیست، به دلیل 
است.  خدمات  کیفي  اختالف  اين  که  اين 
خدمات، انواع و اقسام دارد و در هر عرصه  
و طي هر مسیر، قیمت مشخصي وجود دارد. 
در مسیر شانگهاي- بندرعباس، بیش از 30 
خط کشتیراني فعالیت مي کنند که کرايه ي 
حمل هريك، نسبت به نوع خدمتي که ارايه 
من  صالحیت  در  است.  متفاوت  مي دهند، 
يا خیر.  نیست که بگويم قیمت زياد است 
اين  که  است  در صالحیت خريدار خدمت 
موضوع را نسبت به نوع خدمتي که طالب 
آن است، مورد ارزيابي قرار بدهد و انتخاب 
کند. ممکن است آن که قیمت باالتري براي 
توانايي  از  کرده  تعیین  خود  دهي  خدمات 
بیش تري هم براي ارايه ي خدمات برخوردار 
باشد و يا نوع خدماتي که در اختیار مشتريان 
ساير  که  باشد  آن  از  بیش  مي گذارد،  خود 
زيادي  مولفه هاي  مي دهند.  ارايه  شرکت ها 
در اين امر دخیل هستند. اين موارد آن قدر 
زيادند که بررسي آن ها از حوصله هر مرجعي 
عرصه ايي  وارد  بايد  چرا  پس  است.  خارج 
آن  جوانب  همه ي  بر  نمي توانیم  که  شويم 
احاطه داشته باشیم؛ ضمن اين که نمي توان 
2 نتیجه ي مشابه از ارزيابي ها به دست آورد. 

اين واقعیت، نشان مي دهد که شاخص هاي 
تعريف شده، اثر بخش نیستند؛ چون اگر اين 
همان  بايد  هر کس  باشد،  درست  شاخص 
نتیجه اي را بگیرد که ديگري از آن به دست 
مي آورد. شاخص هايي که در اين طرح تعريف 
شده است، به هیچ وجه جواب گوي مسايل و 

مشکالت امور دريايي نخواهند بود. 

● بندر و دريا: دليل اين كه مي گوييد، 
اثربخش  نتيجه  حصول  در  شاخص ها 

نخواهند بود، چيست؟
 500 طرح،  مجري  موسسه  دو  ملك:  امید 
موضوع را در قالب 500 سوال مورد بررسي 
قرار مي دهند. قضاوت کنید: آيا 500 سوال 

در باره عملیات يك شرکت، بیش از حد، ريز 
شدن در مسايلي نیست که ممکن است اصال 
در ارزيابي دخیل نباشند؟ شاخص هاي تعريف 
شده اي را که من ديده ام، نادرست هستند. 
قرار  مقابل شرايطي  در  را  اين شرايط  حال 
دهید که امروزه در بنادر دنیا مرسوم است. 
شما درهر بندر آزاد دنیا که بخواهید فعالیت 
کنید، به شما مي گويند: خود را معرفي کنید 
تا مطمئن شوندکه شما حرفه اي هستید. اين 
که اين حرفه را در کجا فراگرفته ايد، چندان در 
عملکرد شما فرقي نمي کند. فقط اين که کار 
بلد باشید، مهم است. همان جا به شما مجوز 
کار مي دهند. مرجعي که به شما مجوز داده 
است، وضعیتي را که شما به عنوان يك بنگاه 
اقتصادي سالم در آن فعالیت مي کنید، بدون 
اين که حتي يك بار پا به شرکت شما بگذارد، 
رصد مي کند. آنان تالش مي کنند که فضا و 
براي سرمايه گذاري خارجي  کار، همچنان 
جذاب باشد. آنان زير بنا را آماده مي کنند و 
مي دانند که اگر ما تاجر واقعي باشیم، هیچوقت 
مايل نیستیم پول خود را دور بريزيم. آنان 
مي دانند که ما کار اقتصادي مي کنیم. و اگر 
کسي در سنگاپور يا يك بندر آزاد، شرکتي را 
براي فعالیت اقتصادي تاسیس مي کند، حتماً 
طرح و برنامه ي تعريف شده اي دارد و حتماً 
اين توانمندي را در خود ديده که دست به 
کار شده است. احتیاجي نیست، چنین کسي 
را براي کار هل داد. اما در کشور ما به جاي 
اين که مثل تمام دنیا، دورنما و عاقبت کار 
سنجیده شود و پس از آن، نسبت به صدور 
مجوز فعالیت اقدام کنند، مرحله ي اولیه کار 
را راحت مي گیرند؛ به طوري که هر کسي با 
پرداخت 50 هزار تومان، مي تواند شرکت ثبت 
 کند؛ بعد براي اين که نظارت صورت گیرد 
يا وضعیت موجود سامان پیدا کند، دست به 
اقداماتي مثل تدوين طرح کنوني مي زنند که 
هیچ نتیجه اي در پي ندارد. انجمن کشتیراني 
مي داند که بعضاً کساني که از سازمان بنادر 
و دريانوردي مجوز فعالیت گرفته اند، حتي 
در آدرس هايي که داده اند، حضور ندارند. اين 
حق سازمان است که بداند در هر شرکتي، 
عضو  کساني  چه  و  سهام دارند  کساني  چه 
هیات مديره. اين را به راحتي و به روشهاي 
ديگري هم مي توان پي برد، نظارت به مفهوم 
آن نیست که شرکت ها راطبقه بندي کنیم. 
را  سازمان  کار،  اين  در  است  حاضر  انجمن 
انجمن  به  را  شرکت ها  فهرست  دهد.  ياري 
بدهید، ما براي شما پیدا مي کنیم کدام يك از 

شرکت ها در اين عرصه فعال هستند. 

حقي  طرح،  اين  در  دريا:  و  بندر   ●
براي  است  حاكميتي  وظايف  جزو  كه 
سازمان بنادر و دريانوردي در نظر گرفته 
شده است، مانند موضوع پيشگيري از 
بندر،  حاشيه ي  زيست  محيط  آلودگي 

است  سازمان  حق  اين  دريا.  و  ساحل 
اين  كند.  نظارت  نيز  موارد  اين  بر  كه 
نظارت نيز، به وسيله ي اجراي اين طرح 
امكان پذير مي شود. ؟ شما در اين مورد 

چه نظري داريد؟
امید ملك: ضرب المثلي در فرهنگ ما رايج 
است، مبني بر اين که يك سوزن به خودت 
برخورداري  ديگري!  به  جوالدوز  يك  بزن، 
و  امکانات  از  دريانوردي  و  بنادر  سازمان 
تسهیالت، به مراتب بیش از تمام شرکت هاي 
فعال در اين زمینه است. پس، سازمان بنادر 
بايد پیش از هرگونه نظارت بر فعالیت ساير 
شرکت ها، ابتدا نیم نگاهي به خود بیندازد.  
سازمان بنادر، نخست، خود بايد استانداردها 
را رعايت کند و در اين راه حتما بايد نسبت 
به خود و همه ي کساني که در بنادر فعالیت 
مي کنند، سخت گیر باشد. هیچ کس با اين 
امور مخالفتي ندارد. بي شك، هزينه اي که 
ما امروز براي نوسازي و بهسازي تجهیزات 
بايد بپردازيم، بسیار کمتر از هزينه اي خواهد 
انسان،  مي شود.  پرداخت  آينده  در  که  بود 
جزيي از پهنه ي طبیعت است که به دلیل 
در  موجود  منابع  از  حد  از  بیش  استفاده 
کند  وارد  آسیب  آن  به  مي تواند  طبیعت، 
بزند.  هم  به  را  آن  تعادل  مدت،  دراز  در  و 
بايد  دريانوردي  و  بنادر  سازمان  بنابراين، 
آموزش هاي الزم براي حفظ محیط زيست را 
در برنامه هاي خود قرار دهد و همه ما را ملزم 
به حفظ استانداردهاي محیط زيستي کند. 
البته نبايد فراموش کرد که براي معلم خوب 

بودن، نخست بايد خوب عمل کرد. 

را  خود  مخالفت  آيا  دريا:  و  بندر   ●
و  بنادر  سازمان  مسئوالن  اطالع  به 

دريانوردي رسانده ايد.؟
امید ملك: در سمینار سه روزه ي فرمانیه و 
انجمن کشتیراني  مديره ي  هیات  ديدار  در 
سازمان،  مديرعامل  با  وابسته  خدمات  و 
مخالفت خود را با اجراي اين طرح به اطالع 
هم  رسیدگي  دستور  و  رسانديم  ايشان 
دادند. همچنین، چندي پیش، ضمن حضور 
و  بنادر  سازمان  مديرعامل  صدر،  مهندس 
دريانوردي به همراه 2 تن از معاونین ايشان، 
آقايان ايزديان و صادقي فر، دوباره اشکاالت 
وارد به طرح را بازگو کرديم. تا جايي که خبر 
دارم، طرح متوقف نشده است. اما مطلع شده 
ايم که اجراي طرح الزامي و اجباري نیست 
و هر شرکت کارگزار ترابري دريايي مي تواند 
کند.  مشارکت  طرح  در  تمايل  صورت  در 
البته هنوز هم معتقديم که مفاد اين طرح، 
به گونه اي است که صحنه ي متعادل تجارت 

را به هم خواهد زد. 

فرم  شركت   175 دريا:  و  بندر   ●
درخواست ارزيابي را پر كرده و خواستار 

حق سازمان بنادر و دريانوردي مثل حق هر مصرف 
كننده ديگري در دنيا اين است كه اگر مي خواهد كاري را 
به من يا شما واگذار كند، صالحيت طرف قرارداد خود را 
احراز كند. اين كه بداند از لحاظ مالي و عملياتي تا چه 
ميزان توانمندي داريم. اگر سازمان بنادر ودريانوردي، 
از امور تصدی گری يا حاكميتي خود  خواست بخشي 
را به بخش خصوصي واگذار كند، حق دارد كه بخش 
خصوصي را از هر زاويه اي كه مي خواهد مورد ارزيابي 

قرار دهد.
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طبقه  و  ارزيابي  مورد  كه  اند  شده  آن 
بندي قرار گيرند. قرار بود در مرحله ي 
پايلوت، تنها چند شركت حضور داشته 
باشند؛ اما نمايندگان 30 شركت حضور 
يافته اند. آيا اين امر، نشان از استقبال، 
نيست؟ به نظر مي رسد كه شركت ها در 
مورد طرح آگاهي يافته و آن را شناخته 

اند؟
امید ملك: يکي از دوستان مي گفت: حیات 
وممات ما به دست سازمان بنادر و دريانوردي 
به  را  مجوزها  صدور  مسئولیت  چون  است، 
عهده دارد. اگر به هر دلیلي، سازمان اعالم کند 
مجوز شما باطل است، دست هیچ شرکتي، به 
هیچ جا بند نیست. اين حادثه رخ داده است 
و شرکت هاي قدمت دار به خوبي اين رخداد 
اوايل سال هاي جنگ،  را به خاطر دارند. در 
يك روز، مسئولین سازمان بنادر و دريانوردي، 
تصمیم گرفتند تمام مجوزها را باطل اعالم 
دلیل  به  تصور کنید که شرايط  کنند. شما 
وقوع جنگ، به اندازه ي کافي براي شرکت ها 
سخت و طاقت فرسا بود و حقیقتا شرکت ها با 
چنگ و دندان شرايط خود را حفظ مي کردند؛ 
اما اين اتفاق رخ داد. حاال اگر من، آن شرايط 
را ديده باشم، اين ذهنیت در من شکل خواهد 
گرفت که سازمان بنادر در پس چنین طرحي، 
قصد دارد که با ارزيابي شرکت ها، عده ايي را 
از گردونه ي اخذ مجوز خارج کند. بنابراين، 
ذهنیت،  اين  بروز  که  کرد  خواهید  تصديق 
شرکت ها  از  بسیاري  ورود  عامل  مي تواند 
به طرح باشد نه ضرورت اجراي خود طرح. 
نیازي نیست اين پیش فرض ذهني به زبان 
آيد. مي گويم سازمان تصمیم دارد شرکت ها 
را طبقه بندي و ارزيابي کند. بگذار کارمند 
کند،  پیدا  آگاهي  و  آن جا  برود  من  شرکت 
حداقل ما ته صف منافع نايستیم. بنابراين، اين 
استقبال را نگذاريد به حساب برخورداري از 
آگاهي شرکت ها نسبت به طرح. ممکن است 
پیمان کار  قبل  از  شرکت ها  اين  از  تعدادي 
سازمان بوده اند. شرکت من هم اگر پیمان کار 
شرکت هايي  اولین  جزو  حتماً  بود،  سازمان 
مي شديم  حاضر  پايلوت  طرح  در  که  بوديم 
و ورود به اين طرح را نیز، راهي براي آشنا 
شدن با خواسته هاي سازمان مي پنداشتیم تا 
مولفه هايي که براي سازمان مهم است در خود 
تقويت کرده و براي به دست گرفتن پروژه هاي 

سازمان، از آن بهره ببريم. 

راه  نظارت  براي  آيا  دريا:  و  بندر   ●
نظر  از  مي كنيد؟  پيشنهاد  را  ديگري 
شما، بازتاب اين ارزيابي و طبقه بندي 

چه خواهد بود؟
هفته  هر  شرکت ها،  برخي  ملك:  امید 
مي بايستی  مبالغ دريافتی از مشتريان را به 
خط کشتیراني که نمايندگي آن را به عهده 
دارند پرداخت و تسويه نمايند. برخي ديگر، 

هر دو ماه يك بار اين کار را انجام مي دهند. 
شیوه  کدام  نمي گويیم  ما   ، حرفه  اين  در 
توافق  میزان  به  تنها  امر  اين  است.  درست 
صاحب خط و شرکت نمايندگي باز مي گردد. 
به رغم اينکه انواع فعالیت ها مشابه هستند، 
از  که  بیابید  را  نمايندگي  نمي توانید 2  اما 
شرايط يکسان برخوردار باشند. هر خط براي 
اعطاي نمايندگي خود، به شرکت ها فراخوان 
شرايط  نیز،  متقاضیان  از  يك  هر  مي دهد. 
در  مي کند.  معرفي  را  خود  وتوانمندي هاي 
آخر، اين شرکت صاحب خط است که دست 
به ارزيابي متقاضیان مي زند و يك شرکت را 
براي نمايندگي در يك کشور انتخاب مي کند. 
در اين انتخاب، نوع فعالیت و توانمندي ها و 
قیمت پیشنهادي مالک ارزيابي قرار مي گیرد. 
حال تصور کنید با اين حساسیت و نحوه ي 
انتخابي که شرکت هاي خارجي دارند، به آنها 
بگويیم: از نظر سازمان بنادر و دريانوردي،که 
شرکت  فالن  کشوراست،  دريايي  مرجع 
رتبه ي "الف" و ديگري در رتبه ي "ب" است. 
اصوالً آيا اين رتبه بندي را مي پذيرند؟ مسلم 
است که آن ها معیارهاي خاص خود را در 
انتخاب دارند و شايد به رتبه بندي ما اعتماد 
نکنند. بنابراين، تنها اثر طرح اين است که 
به  که  شناوري  داده ايم.  اشتباه  ما سیگنال 
صدها  کاالهايش،  ارزش  مي آيد،  ما  کشور 
میلیون دالر به اضافه ي قیمت خود کشتي 
است. با اين اوصاف، شما فکر مي کنید آن 
در  بايد  و  است  کشتي  مسئول  که  کسي 
بیمه اي  شرکت هاي  و  مشتري ها  مقابل 
خود پاسخ گو باشد، به ارزيابي و رتبه بندي 
بايد  ما اعتماد خواهد کرد؟ در کل، چنین 
گفت که: اين گروه بندي، تأثیري در تصمیم 
گیري طرف هاي خارجي مبني بر اين که با 
يك شرکت کار کنند يا نکنند، ندارد. آن ها 
منافع خود را بسیار دقیق رصد مي کنند و 
بر اساس آن، دست به فعالیت مي زنند. آن ها 

از  شرکت،  يك  به  کار  دادن  تحويل  براي 
مسئولین آن، مدارکي بین المللي مي خواهند 
تا ثابت شود که در اين عرصه حضوري موفق 
آن  در گذشته،  بايد  آن شرکت  اند.  داشته 
چنان خوب کار کرده و اعتبار کسب کرده 
باشد تا بتواند ثابت کند توانايي انجام کار را 
دارد. بي شك، ضمانت نامه ي بانکي هم گرفته 
مي شود که البته اين ضمانت نامه، نسبت به 
حجم و اندازه ي کاري که شرکت مي خواهد 
انجام دهد، بسیار ناچیز است. اما آنچه حرف 
اعتماد  بیان مي کند،  اين قرارداد  اول را در 
شرکت  يك  به  وقتي  بنادر،  سازمان  است. 
مجوز فعالیت مي دهد و شرکت مذکور نیز، 
اين  خود  به  خود  است،  فعالیت  حال  در 
دارد  همراه  به  خارجي  طرف  براي  را  پیام 
که شرکت ياد شده، داراي اعتبار است. چرا 
که اگر غیر از اين بود، اين مجوز بايد باطل 
مي شد. حال با اين رتبه بندي، میزان اعتماد 
عرصه  اين  فعاالن  به  را  خارجي  طرف هاي 
کاهش نمي دهیم؟آيا با اين طبقه بندي، اين 
ذهنیت را به آنان نمي دهیم که تا کنون اين 
بازار آشفته بوده و اکنون طبقه بندي شده 
است؟ بله؛ ما هم معتقديم که حتما رقابت 
بايد فشرده باشد، اما براين باوريم که عرصه ي 
اين صنعت در تمام جهان، براي شرکت هايي 
که بخواهند کار کنند، همواره گسترده و باز 

است.

در تمام دنيا، اين نهادهاي مردمي  هستند كه يك نظارت 
عاليه بر فعاليت ها و عملكرد شركت ها دارند. اما اين كه من 
چگونه كاالي خود را ترخيص مي كنم، يا چگونه بارنامه 
مي دهم و مشتري من، چند دقيقه انتظار كشيده است؟ در 
حوزه اختيارات سازمان بنادر نيست، به دليل اين كه اين 

اختالف كيفي خدمات است.
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"اسماعیل ارکاب"، ريیس اداره ي امور شرکت ها 
و موسسات کارگزاري ترابري دريايي سازمان 
بنادر و دريانوردي در آغاز اين میزگرد، که به 
منظور تحلیل و بررسي ابعاد شکل گیري طرح 
شرکت هاي  اختیاري  طبقه بندي  و  ارزيابي 
کارگزاري دريايي تشکیل شد، به معرفي طرح 
پرداخت و گفت: »سازمان بنادرو دريانوردي، به 
دلیل خاصیت وجودي خود که حاکمیت بر امور 
دريايي و اجراي طرح ها و لوايح مربوطه است، بر 
اساس مصوبه ي شوراي عالي هماهنگي ترابري 
کشور، مکلف شد که شرکت هاي کارگزار ترابري 
دريايي را مورد ارزيابي و طبقه بندي قرار دهد.«

او درباره ي چگونگي اجراي طرح و آغاز به کار 
آن يادآور شد: »به دلیل اين تکلیف، سازمان 
زمان زيادي را صرف انجام مطالعات اولیه طرح 
کرد و در انتخاب مشاور و طراح آن، دقت زيادي 
مصروف داشت تا ارگان يا نهادي را انتخاب کند 
که از پیشینه ي دريايي و بندري برخوردار بوده 
و کامال با صنعت حمل ونقل دريايي نیز آشنا 

باشد.«
موسسات  و  شرکت ها  امور  اداره ي  ريیس 
کارگزاري ترابري دريايي سازمان بنادر،  در پاسخ 
به اين پرسش که: آيا در گذشته نیز مشابه چنین 
اراده ي  »البته  است؟ گفت:  انجام شده  کاري 
اجراي طرح هايي مشابه در صنعت حمل ونقل 
کشور، به خصوص در بخش حمل ونقل زمیني، 
در گذشته وجود داشت و حدود 25 سال پیش 
قرار بود چنین طرحي اجرا شود؛ اما به دلیل 

عدم برخورداري از پشتوانه ي قوي مطالعاتي، در 
مراحل اولیه ، کار متوقف شد. همچنین سازمان 
متصدي  که  جاده اي  حمل ونقل  و  پايانه ها 
حمل ونقل زمیني کشور است، مطالعاتي را از 
اواخر سال 1388 آغاز کرد و طرح طبقه بندي 
حمل کاال را، البته منوط به اين که آيین نامه 
ناظر بر تاسیس اين شرکت ها مورد اصالح قرار 

بگیرد، در دستور کار خود قرارداده است.«
"اسماعیل ارکاب"، در ادامه به نحوه ي انتخاب 
انتخاب آن پرداخت و گفت:  مجري و داليل 
»سازمان بنادر و دريانوردي، جديت و حساسیت 
خاصي در انتخاب مجري به خرج داد ومشاوره 
بسیاري با شرکت ها و مؤسساتي که در زمینه ي 
اجراي چنین طرح هايي تجربه داشتند، به عمل 
آورد. نتیجه اين که: سازمان مديريت صنعتي و 
مؤسسه ي رده بندي آسیا، به ترتیب به عنوان 
مجري و بازوي تخصصي طرح انتخاب شدند. 
اين طرح، مرحله پايلوت خود را سپري مي کند 
که پس از آن و به دست آمدن نتايج و رفع 
کاستي ها که در اين مرحله  مشخص مي شود، به 
شرکت هايي که داراي مجوز از سازمان هستند، 
ارايه خواهد شد، پس از آن، طرح فراگیر، مراحل 
اجرايي خود را در سال آينده آغاز خواهد کرد.«

اين  اجراي  که:  پرسش  اين  به  پاسخ  در  وي 
به رونق و رشد و توسعه ي  طرح چه کمکي 
مي کند؟  کشور  دريايي  حمل ونقل  صنعت 
به عنوان  و دريانوردي،  بنادر  گفت: »سازمان 
ناظر شرکت هاي فعال در بخش هاي مختلف 

در نشست تخصصي با 
حضور دست اندركاران 

"طرح ارزيابي و 
طبقه بندي شركت هاي 

كارگزاري ترابري 
دريايي" تأكيد شد؛

حذف شركت ها هدف نيست

در راستاي مفاد بند 8 ماده ي 12 آيين نامه ي تاسيس شركت ها 
عالي  شوراي  مصوب  دريايي،  ترابري  كارگزاري  مؤسسات  و 
بندي  طبقه  و  ارزيابي  دستورالعمل  كشور،  ترابري  هماهنگي 
شركت ها و مؤسسات كارگزاري ترابري دريايي تدوين و تصويب 
معرفي  براي  مناسب  شرايط  آورن  فراهم  طرح،  اين  هدف  شد. 
توانمندي ها و ارتقا جايگاه شركت هاي كارگزاري ترابري دريايي 
امكان سنجي  و  مطالعات  است.  نظارت ها  سازي سطح  بهينه  و 
اين طرح، بالغ بر3 سال به طول انجاميد. آن چه امروز، مرحله ي 
پايلوت خود را با حضور نمايندگان بيش از 30 شركت طي مي كند، 

به گفته ي مجريان طرح، با استقبال روبه رو شده است. 
با  نشستي  اين طرح،  ويژگي هاي  و  مفاد  از  بيشتر  آگاهي  براي 
امور شركت ها و  اداره ي  اركاب، رييس  حضور آقايان؛ اسماعيل 
دريانوردي،  بنادر  سازمان  دريايي  ترابري  كارگزاري  موسسات 
ملك رضا ملك پور، مديرعامل مؤسسه ي رده بندي آسيا )مجري 
صنعتي  مديريت  سازمان  مدرس  پاد،  افشار  كيومرث   ، طرح( 
)مجري طرح( و دكتر ميرمحمد روزبه، مشاور طراح برگزار شد 
تا ضمن ارزيابي طرح و مراحل انجام شده، به چالش هاي پيش 

رو پاسخ داده شود. 

■  زینب ميرزایی
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طرح،  اين  اجراي  با  دريايي،  ونقل  حمل 
گستره ي نظارت خود را افزايش مي دهد و آن را 

سامان دهي و سیستماتیك مي کند.«
او اين روش را در شناخت بیش تر توانمندي 
شرکت ها بسیار موثر دانست و کاهش کرايه ي 
از ديگر  را  تا رسیدن به سطح منطقه  حمل 
اهدافي برشمرد که سازمان با اجرايي کردن اين 

طرح، دنبال مي کند. 
"ارکاب"، اين امر را مستلزم ارزيابي و شناسايي 
ظرفیتها و معرفي آن به ذي نفعان دانست و 
يادآور شد: »با اين مکانیزم، ما مي خواهیم منابع 
به سمتي  را  برون سازماني  و  درون سازماني 
هدايت کنیم که باالترين میزان بهره وري براي 

صنعت حمل ونقل دريايي حاصل شود.«
او همچنین بازخورد اين طرح را مثبت ارزيابي 
کرد و گفت: »هم تکمیل فرم هاي خود ارزيابي 
توسط شرکت ها اين امر را تايید مي کندو هم 
در گردهمايي که با فعاالن اين صنف داشته ايم؛ 
همه بر لزوم اجراي اين طرح صحه گزارده و 

خواستارمشارکت در طرح هستند.«
مؤسسات  و  شرکت ها  امور  اداره ي  ريیس 
کارگزاري ترابري دريايي سازمان بنادر، در ادامه 
اذعان داشت: »هم زمان با استقبال شرکت ها 
نیز، خواهان بررسي  از طرح، مسئولین طرح 
دقیق طرح هستند تا مطمئن شوند که تبعات 
منفي اين طرح بر شرکت هاي ضعیف، اندک و 

غیرمحسوس باشد.«
"ارکاب" با بیان اين که در اين طرح، به هیچ وجه 
حذف شرکت ها مد نظر نیست، گفت:. »ما قصد 
سلب مجوز از هیچ شرکتي را نداريم؛ کما اين 
که براي تمام شرکت هايي که از سازمان بنادر و 
دريانوردي مجوز فعالیت داشتند، فراخوان عام 

داده ايم.«
او هدف از اين طرح را توانمند سازي شرکت ها و 
به تحرک واداشتن آن ها دانست و ادامه داد: »ما 
در کنار اين پروژه، در حال اجرايي کردن پروژه ي 
ديگري هستیم تا طي آن، دريابیم که نتايج اين 
طرح و ارزش افزوده ي حاصل از آن براي صنعت 

حمل ونقل دريايي چه خواهد بود.«
ريیس اداره امور شرکت ها و مؤسسات کارگزاري 
ترابري دريايي سازمان بنادر، درباره ي احتمال 
تعمیم اين طرح به کل فعالیت هاي بندري گفت: 
»هدف سازمان بنادر و دريانوردي همین است. 
سازمان بنادر و دريانوردي، مجوز12 نوع فعالیت 
از اين فعالیت ها از  را صادر مي کندکه برخي 
اولويت برخوردار هستند. بنابراين، آن ها در ابتدا 
قرار مي گیرند و در مراحل بعدي، ساير فعالیت ها 
را هم آغاز مي کنیم و آنها را تحت پوشش قرار 

خواهیم داد.«
“ملك رضا ملك پور”، مديرعامل مؤسسه ي رده 
بندي آسیا نیز، درباره ي منافع و ويژگي هاي 
منظر  دو  از  گفت:  آن  اجراي  وضرورت  طرح 
قرارداد.  بررسي  مورد  را  اين ضرورت  مي توان 
دريايي  کارگزار  شرکت هاي  ديدگاه  از  يکي 
دريانوردي.  و  بنادر  سازمان  ديد  از  ديگري  و 

سال ها اين انتقاد از سوي شرکت هاي کارگزار 
دريايي به سازمان بنادر و دريانوردي وارد مي شد 
که چرا در جريان مناقصه هايي که اين سازمان 
برگزار مي کند،تنها عامل مهم و تاثیر گذار در 
انتخاب يك شرکت براي اجراي پروژه، قیمت 
پیشنهادي است و نه کیفیت کار. الزم بود که 
سازمان بنادر و دريانوردي، اين نقص را رفع کند. 
هدف اين طرح نیز رفع اين نقص است تا يك 
شرکت، به صرف ارايه ي قیمت پايین تر برنده ي 
مناقصه نباشد. شرکت هاي کارگزاري، مترصد 
از  غیر  به  معیارهاي ديگري  که  بودند  زماني 
قیمت، مثل عملکرد شرکت يا کیفیت کار نیز، 
مالک ارزيابي قرار گیرد که اين امر با اجراي اين 

طرح، میسر خواهد شد.«
“ملك پور”، شکل گیري بازار رقابت سالم را از 
ديگر مزايا و منافع اين طرح برشمرد و گفت: 
»بیش از ده ها شرکت، مجوز فعالیت در يك 
رشته ي کاري را دارند؛ در حالي که در گذشته 
به عهده  را  تنها چند شرکت، همیشه کارها 

مي گرفتند.«
او با اشاره به اين که تاکنون در فضاي رقابت 
ناسالم، بسیاري از نمايندگي هاي کشتیراني در 
حالي که توانايي به مراتب پايین تري نسبت 
به فعاالن اين عرصه در شمال و جنوب کشور 
داشتند، تنها با پیشنهاد تخفیف هاي کالن و 
دادن امکانات مالي بهتر، نمايندگي يك شرکت 
خارجي را به دست مي آوردند، ابراز امیدواري 
کرد: با اجراي طرح ارزيابي و طبقه بندي، رقابت 
سالم تري براي به دست گرفتن فعالیت ها شکل 

گیرد.«
او در بخش ديگري از سخنان خود، به تحلیل 
وضعیت موجود و ويژگي هاي طرح از ديدگاه 
گفت:  و  پرداخت  دريانوردي  و  بنادر  سازمان 
»يکي ديگر از اهداف سازمان بنادر در اجراي 
طرح طبقه بندي و ارزيابي شرکت ها، کاهش 
زمان معطلي کشتي ها و استاندارد سازي مدت 
توقف کشتي هاست که دست يابي به آن کار، 
ابزار آن نیز  ابزار الزم است و  نیازمند داشتن 
نیست؛  ترابري  چیزي جز شرکتهاي کارگزار 
شرکت  هايي که در شان و استانداردهاي مورد 
نیاز کشتي  ها باشند، نه اين که هر کسي فقط 

شرايط الزم را داشت، مجوز بگیرد.«
“ملك پور”، افزايش کیفیت که نتیجه مستقیم 
آن، پايین آمدن میزان حوادث است را از اهداف 
ديگر اين طرح برشمرد و گفت: »وقوع حوادث 
در بنادر کشور ما درمقايسه با بنادر منطقه و يا 
اروپا، به مراتب باالتر است و دلیل آن نیز، بي 
توجه ايي به مساله ي کیفیت است. ما با اجراي 
اين طرح، درصدد هستیم که با تشويق شرکت ها 
در افزايش کیفیت خدمات، میزان وقوع حوادث 

را به پايین ترين حد خود برسانیم.«
رعايت ساعت کار نیز، در سخنان “ملك پور” 
را  امر  اين  دلیل  او  گرفت.  قرار  ارزيابي  مورد 
نپرداختن به کارايي نیروي انساني ارزيابي کرد 
و پرداختن به مسايل متنابه ي منابع انساني را از 

ويژگي هاي مثبت طرح عنوان کرد.«
“ملك پور”، در ادامه ي سخنان خود، از سپردن 
براي  مالي  توان  از  که  شرکت هايي  به  کار 
پاسخ گويي به مطالبات برخوردارند، يادآور شد: 
»بايد مسئولیت فعالیت را شرکت هايي به دست 
بگیرند که توانايي ومنابع الزم براي فعالیت 24 

ساعته ي بندر را در اختیار دارند.«
اندازه  شیوه ي  مورد  در  ادامه  در  پور”،  “ملك 
گیري مولفه ها که عموما کیفي هستند و اين که 
آيا سازمان بنادر اين توانمندي را دارد که بررسي 
دقیقي روي مولفه هاي کیفي داشته باشد، پاسخ 
داد: »هنر اين است که به معیارهاي قابل اندازه 
گیري برسیم، چرا که تاکیفیت به يك عدد کمي 

 تبديل نشود، نمي توان مقايسه ايي انجام داد.«
او در مورد نحوه ي ارزيابي ها نیز، توضیح داد: 
»طرح با 32 شرکت از مجموع 172 شرکتي که 
وارد سايت سازمان شده اند و درخواست اجراي 
ارزيابي در شرکت خود را پر کرده اند، آغاز شد. 
پنج پرسش که هريك، پنج گزينه دارد، يعني 
از صفر تا 4 در اختیار آنها قرار گرفت. ارزياب 
که  مدارکي  و  شواهد  اساس  بر  شرکت،  هر 
ارزيابي شرکت  به  فکر مي کند درست است، 
متبوع خود پرداخته ونتايج را براي اداره امور 
ارزيابان  آن،  از  بعد  مي کند.  ارسال  شرکت ها 
مستقل اداره ي امور شرکت ها وارد شده و به 

اين طرح، مرحله پايلوت خود را سپري مي كند كه پس 
از آن و به دست آمدن نتايج و رفع كاستي ها كه در اين 
مرحله  مشخص مي شود، به شركت هايي كه داراي مجوز از 
سازمان هستند، ارايه خواهد شد، پس از آن، طرح فراگير، 

مراحل اجرايي خود را در سال آينده آغاز خواهد كرد.

با اين مكانيزم، ما مي خواهيم منابع درون سازماني و 
برون سازماني را به سمتي هدايت كنيم كه باالترين 
ميزان بهره وري براي صنعت حمل ونقل دريايي حاصل 

شود.

  اسماعيل اركاب
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بررسي همان گزارشي مي پردازند که کارشناس 
بنادر  سازمان  براي  کارگزاري  ارزيابي شرکت 
و دريانوردي ارسال مي کند؛ تا ببینند که چه 

میزان، خود ارزيابي آنها قابل دفاع است.«
ومشاور  آسیا  بندي  رده  مؤسسه  مديرعامل 
طرح ارزيابي و طبقه بندي شرکت هاي کارگزار 
ترابري دريايي، نتیجه ي تالش مجريان طرح را 
در اين دانست که کار به حدي دقیق و منسجم 
اختالفي  يا  فکري  تضاد  هیچ  که  انجام شود 
خود  و  شرکت ها  امور  اداره ي  ارزيابي  بین 
ارزيابي شرکتها حاصل نشود و شرکت کارگزار، 
برامتیازي که در طبقه بندي به دست آورده 

است، مهر تايید بزند. 
“ملك پور”، در مورد نظارت بر حسن اجراي 
است  ساله   4 ارزيابي،  »دوره ي  گفت:  طرح 
ونظارت ما هر سال انجام خواهد شد. رتبه و 
طبقه بندي نیز، هر 2 سال يك بار با رجوع 
به کل اصول اولیه، قابل تکرار خواهد بود. حتي 
درخواست ارزيابي دوره اي نیز، میتواند ازسوي 

شرکت ها صورت گیرد.«
کارگزاري  شرکت هاي  بر  مستمر  نظارت  او   
ترابري دريايي را از ديگر اهدافي برشمرد که 
سازمان بنادر و دريانوردي، در اجراي اين طرح 
دنبال مي کند و يادآور شد: »ارزيابي اولیه، در 
مرحله ي صدور مجوز به شرکت ها وجود داشت. 
مشکل در نظارت بر حفظ آن شرايط اولیه و 
ارزيابي عملکرد بود که با اجرايي شدن اين طرح، 

خالئ موجود از بین خواهد رفت.« 
او با اشاره به اين که اجراي اين شیوه، ارزش 
افزوده اي براي شرکت هاي با عملکرد خوب به 
دنبال خواهد داشت، افزود: »چرا که بسیاري 
از شرکت هاي ضعیف در عملکرد، از رقابت باز 
مي مانند و در نتیجه، راه براي عملکرد بهتر و 
بیش تر فعاالن بازتر خواهد شد. اين طرح به 
شرکت ها نويد مي دهد که در صورت عملکرد 
مثبت و ارايه ي کار با کیفیت، نبايد نگران باز 
ماندن از فعالیت ها باشند. البته اين امر، در ايجاد 
انگیزه براي شرکت هاي ترابري و سرمايه گذاري 
و  انساني  بلند مدت در عرصه ي سرمايه هاي 
اصالح مديريت و شیوه هاي عملکرد نیز، موثر 

خواهد بود.«
و  بنادر  سازمان  غايي  هدف  پور”،  “ملك 
دريانوردي در اجراي اين طرح را فراهم آوردن 
امکان صدور خدمات براي شرکت هاي کارگزاري 
ترابري دريايي برشمرد، تا با ارتقا بخشیدن به 
فعالیت هاي خود، به حد و اندازه اي برسند که 
بتوانند خدمات خود را صادر کنند و بازار هاي 

خارج از ايران را هم به دست آورند. 
“ملك پور”، در ادامه ي سخنان خود درباره ي 
نقش ارزياب مستقل در اجراي موفق يك پروژه 
گفت: »آينده نگري و دقت نظر سازمان بنادر و 
دريانوردي، باعث شد از ترکیب دو مؤسسه ي 

مجري طرح استفاده کند. بررسي صالحیت ها 
و ارزيابي، اقدامي بسیار حساس و نیازمند دقت 
تام است چرا که بررسي صالحیت، با کسب نمره 
همراه است. اين کار رقابت را زياد مي کند و حتي 
گاه به جدال مي کشاند؛ چرا که يك امتیاز کم تر، 
ممکن است باز ماندن يك شرکت از حضور در 
مناقصه ها را به همراه داشته باشد. اين جاست 
که نقش ارزياب بدون غرض و مستقل اهمیت 
پیدا مي کند. اين مهم، به هنر ارزياب، مربوط 
خواهد بود که مديريت شرکت را قانع کند که 
اين عدد شما است و براي کسب امتیاز بیش تر، 
بايد عملکرد خود را ارتقا دهید. کاري که انجام 
مي شود بايد قابل دفاع باشد؛ در غیر اين صورت، 

پروژه با مشکل روبه رو خواهد شد.«
سازمان  نقش  درباره ي  ادامه  در  “ملك پور” 
مديريت صنعتي در اين طرح گفت: »سازمان 
مديريت صنعتي، به دلیل سابقه ي 50 ساله 
و  اجرايي  و  مديريتي  طرح هاي  زمینه ي  در 
ارزيابي سازمانهاي مختلف کشور، در اين طرح 
به عنوان مجري انتخاب شد؛ که به نظر بنده، 
يکي از سازمان هاي توانمند در اجراي اين پروژه 

است.«
از  او در تکمیل توضیحات خود گفت: »پس 
عنوان  به  صنعتي  مديريت  سازمان  انتخاب 
مجري طرح، هم سازمان مديريت صنعتي و هم 
سازمان بنادر و دريانوردي به اين نتیجه رسیدند 
که اين طرح، نیازمند ورود بخش ديگري است 
و  تخصصي  بازوي  يك  عنوان  به  بتواند  که 
کارشناسي و آشنا با کارگزاري ترابري دريايي، 
در کنار سازمان مديريت صنعتي قرار بگیرد 
به  کند.  کوتاه  را  ارزيابي ها  به  رسیدن  وزمان 
اين ترتیب، مؤسسه ي رده بندي آسیا به عنوان 
مشاور سازمان مديريت صنعتي، از ديد تخصصي 

وارد اين طرح شد.«
مورد  ديگر  موضوعات  از  ارزيابي،  خود  لزوم 
است،  طرح  اين  در  برانگیز  چالش  و  بررسي 
“ملك پور”، در اين مورد توضیح داد: »سه نوع 
ارزيابي مرسوم است؛ ابتدايي ترين آن ها، ممیزي 
مورد  را  خود  مي تواند  شرکت  يك  که  است 
توسط  ارزيابي  دوم،  نوع  در  قراردهد.  ارزيابي 

بايد مسئوليت فعاليت را شركت هايي به دست بگيرند 
كه توانايي ومنابع الزم براي فعاليت 24 ساعته ي بندر 

را در اختيار دارند.

سال  هر  ما  ونظارت  است  ساله   4 ارزيابي،  دوره ي 
انجام خواهد شد. رتبه و طبقه بندي نيز، هر 2 سال يك 
بار با رجوع به كل اصول اوليه، قابل تكرار خواهد بود. 
حتي درخواست ارزيابي دوره اي نيز، ميتواند ازسوي 

شركت ها صورت گيرد.
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افرادي خارج از مجموعه، مثل مشتري صورت 
مي گیرد. اما در ارزيابي نوع سوم، يك بخش 
کامال مستقل، کار ارزيابي را انجام مي دهد؛ با 
اين تفاوت که از شیوه ي خود ارزيابي در اين 
روش استفاده مي شود؛ ارزياب مستقلي که با 
وضعیت شرکت يا سازمان کامال آشناست. اين 
شیوه ي ارزيابي، کوتاه مدت و از اعتبار باالتري 
در  است.  برخوردار  ديگر  شیوه  دو  به  نسبت 
WTO، سندي به نامD. O. C وجود دارد 
که بر اساس آن، هر کس مي خواهد کااليي را 
به اروپا صادر کند، به سادگي و تنها بر اساس 
اين  مي زند.  صادرات  به  دست  اظهاري،  خود 
سند مي گويد: قابل ترين و پاسخ گوترين مرجع 
که با استاندارد منطبق است، خود شرکت است. 
ما نیز در اين طرح، از اين الگو پیروي کرده ايم؛ 
شرکت کارگزار هم اظهار مي کند. اما براي اين 
که اظهار، جنبه    درست، اصولي و منطقي داشته 
باشد بايد آموزش ببیند و مولفه هاي ارزيابي را 
بشناسد تا بر اساس آن بتواند به خود ارزيابي 

برسد. 
حال  در  »شما  شد:  پرسیده  “ملك پور”  از 
حاضر شرايط و مولفه هايي را براي ارزيابي و 
طبقه بندي، پیش روي شرکت هاي کارگزاري 
در  مولفه ها  اين  است  ممکن  که  مي گذاريد 
زماني ديگر تغییر يابد و يا ارزياباني را آموزش 
مي دهید که ممکن است در طوالني مدت، در 
يك شرکت حضور نداشته باشند؛ در اين مورد 

چه تدبیري انديشیده شده است؟«
“ملك پور” در پاسخ گفت: »انتخاب ارزياب را 
به عهده ي شرکت کارگزار گذارده ايم؛ تا شرکت 
آن،  براي  فرد،  ترين  مناسب  معرفي  ضمن 
سرمايه گذاري کند و در نتیجه، تا نیروي انساني 

کارآزموده وارد مرحله ارزيابي شود.«
مالي  بنیه ي  میزان  مورد  در  پور”،  “ملك 
نیز گفت:  ارزيابي ها  شرکت ها و نقش آن در 
»طرف قرارداد بايد پاسخ گو باشد؛ چون اگريك 

باال در  مالي  توان  با  کارگزاري، حتي  شرکت 
يك بندر عملکرد خوبي نداشته باشد، آسیبي 
که بر اثر آن به پروژه ها وارد مي شود، عواقب 
جبران ناپذيري را در پي خواهد داشت. يك 
شرکت با توان مالي باال، لزوماً کار با کیفیت ارايه 
نخواهد کرد. اين شرکت، امتیاز مربوط به توان 
مالي را در ارزيابي خود کسب خواهد کرد؛ اما 
در صورتي مي تواند امتیاز بخش هاي ديگر را 
بگیرد که از آن ها نیز بهره مند باشد. ارزيابي 
براي اين است که مسئولین يك شرکت، حتي 
با توان مالي باال اما با عملکرد ضعیف، نپندارند 
که مي توانند بازار را از شرکت  هايي که سال ها 
در اين عرصه کار کرده و توانمندي هاي خود را 

ثابت کرده اند، بگیرند.«
اشاره کرد  انتقادهاي مطروحه  به  ادامه  او در 
اين  در  و گفت: »عده اي مطرح مي کنند که 
با توان کم که تازه  میان تکلیف شرکت هاي 
وارد عرصه شده و خواهان کار هستند اما هنوز 
به حد شرکت هاي بزرگ نرسیده اند، چیست؟ 
و اين شرکت ها چگونه بايد مورد حمايت قرار 
گیرند؟ پاسخ طرح، به اين پرسش، چنین است 
که آن ها بیکار نمي مانند. آنها نیز بايد با همراه 
شدن با شرکت هاي توانمند، در فعالیت ها حضور 
داشته باشند تا از گردونه حذف نشوند و يا اين 
که با سرمايه گذاري روي منابع انساني، مديريت 
و آموزش، خود را به سطحي برسانند که بتوانند 

با سايرين رقابت کنند.«
نمودن  توجیه  مورد  در  میزگرد،  در  حاضران 
خصوص  در  کارگزاري  شرکت هاي  ارزيابان 
مولفه ها توسط مجري طرح و ارزيابي توسط 
گرفتند.  قرار  پرسش  مورد  مولفه ها،  همان 
يك  بیان  امر،  اين  »آيا  شد:  پرسیده  آنان  از 
تناقض و ايجاد يك دور باطل نیست ؟به اين 
معني که راه کاري را بر اساس جلسات توجیهي 
در  مي خواهید  را  همان  بعد  مي کنید؛  القا 
ارزيابي ها براي شما لحاظ کنند.« “ملك پور” 

جواب داد: »خیر. در اين جا، قصد القا وجود 
استانداردهاي  پايه ي  بر  را  مسايل  ما  ندارد. 
بین المللي مطرح کرده ايم. همچنین، الگوي 
مورد نظر، براساس نظر خواهي بوده است. 3 
سال روي اين طرح مطالعه و بررسي صورت 
گرفت و پس از آن، طرح حاضر، به مسئولین 
شرکت هاي کارگزاري ترابري معرفي و از آنان 
نظر خواهي شد. پاسخ هايي که از اين شرکت ها 
به دست ما رسید موجب باز بیني طرح و تهیه 
سواالتي شد که میان سازمان بنادر و دريانوردي 
و شرکت هاي کارگزاري مشترک بود. سازمان 
بنادر و دريانوردي، براي رسیدن به اين طرح 
و دست يابي به الگويي که تحمیلي نباشد، 3 
سال زمان صرف کرد. اين گونه نیست که طرح 
اجرا شود.  دريك جا طراحي ودر جاي ديگر 
تمام تالش هاي طراح و مجري و سازمان بنادر 
اين است که مسئولین شرکت ها، رتبه بندي را 
قبول داشته و به قدري در جريان کار دخیل 
باشند که بر نتايج صحه گذارند؛ نه اين که گفته 
شود چرا فالن شرکت رتبه باالتري را به دست 

آورده است؟«
“کیومرث افشار پاد” از سازمان مديريت صنعتي 
و مجري طرح ارزيابي و طبقه بندي شرکت هاي 
کارگزار دريايي، در مورد اين طرح، يادآور شد: 
»يکي از معیارهاي مورد نظر ما در اين طرح، 
دست يابي به اثر بخشي مديريتي است. چرا که 
في نفسه ذات وجود سخت افزار، دلیلي براي 

دليل سابقه ي 50 ساله  به  مديريت صنعتي،  سازمان 
ارزيابي  و  اجرايي  و  مديريتي  طرح هاي  زمينه ي  در 
سازمانهاي مختلف كشور، در اين طرح به عنوان مجري 
انتخاب شد؛ كه به نظر بنده، يكي از سازمان هاي توانمند 

در اجراي اين پروژه است.
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بهره برداري مناسب نیست. چگونگي نگاه ما به 
سخت افزار، برنامه ريزي و اقداماتي که براي آن 
انجام مي دهیم، مجموعه ي اثر بخشي، کارآيي 
و در نهايت بهره وري را مي سازد. آن چه در 
اين طرح بر آن تاکید مي شود، بعد اثر بخشي 

آن است.«
او مشخصه ي کیفیت را به منزله ي نخستین 
شاخص مورد مطالعه در اين طرح عنوان کرد 
که زير مجموعه هايي، از جمله: کیفیت خدمات 
و نحوه ي تامین منابع انساني، کیفیت مستندات 
و روش ها، کیفیت روابط و پشتیباني و نظامات 

ومديريت را شامل مي شود. 
“افشار پاد”، دقت بر اين مهم که آيا در بحث 
بررسي  و  ريزي  برنامه  شرکت ها،  مديريت 
از  را  خیر  يا  است  جايگاه  داراي  ريسك، 
ارزيابي طرح عنوان کرد و گفت:  موارد مورد 
»مکانیسمي که يك شرکت کارگزاري ترابري 
دريايي براي بررسي ريسك ها تعريف مي کند، 

در اين طرح حايز اهمیت است.«
او در ادامه، در مورد تعیین اين مکانیسم ها توضیح 
داد: »مکانیسم هاي داخلي اين شرکت ها مد نظر 
ما است. در انتخاب آن نیز، آزاد وخود مختارند. 
ما تنها با تغییر برخي از اين مکانیسم ها، آن ها 
را ياري مي کنیم تا بر بخش هاي قابل بهبود 
متمرکز شوند و به بهره وري باال و اثر بخشي 

بهتر برسند.«
برعهده ي  را  مکانیسم ها  تعیین  پاد”،  “افشار 
مسئولین شرکت ها دانست و گفت: »مکانیسم ها 
حال،  مي کنند؛  تعیین  شرکت  مسئولین  را 
با  را  مکانیسم  اين  شرکت،  يك  مسئولیت 
ساختار دروني خود و ديگري با کمك گرفتن 
از مشاوره هاي مديريت تعیین مي کند. مدل ها 
موجود است؛ فقط اين که مسئولین شرکت ها 
کنند؛  استفاده  آن  از  در کجا  بدانند که  بايد 
اما آن چه مسلم است اين که هیچ نسخه ي 
دريانوردي  و  بنادر  سازمان  از سوي  تجويزي 

براي شرکت هاي کارگزار پیچیده نمي شود.«
سازمان  نقش  به  میزگرد،  اين  ادامه ي  در  او 
و  کرد  اشاره  طرح  اين  در  صنعتي  مديريت 
گفت: »سازمان مديريت صنعتي و مؤسسه ي 
رده بندي آسیا به صورت مشترک مجري طرح 

هستند.«
»چگونه  که:  پرسش  اين  به  پاسخ  در  او   
مولفه هاي کیفي، مورد ارزيابي قرار مي گیرند؟« 
گفت: »کّمي کردن ابعاد کیّفي، مبحث جديدي 
در دنیا نیست. ما براي اينکه بتوانیم مقايسه 
انجام دهیم ناگزير از کمیت سازي هستیم. در 
تعريف  سازي  کّمي  شیوه هاي  مديريت،  علم 

شده و در دنیا مورد استفاده قرار گرفته است.«
“آيا سازمان بنادر و دريانوردي توانايي الزم براي 
اين ارزيابي را دارد؟” نماينده ي سازمان مديريت 
صنعتي، به عنوان مجري طرح ارزيابي و طبقه 
بندي شرکت هاي کارگزار ترابري دريايي گفت: 
»سازمان بنادرو دريانوردي، به رغم بهره مندي 
از  برخورداري  از صالحیت کافي و همچنین 
کارشناسان و ارزيابان متخصص براي ارزيابي و 
طبقه بندي شرکت هاي کارگزاري اما، به دلیل 
ارزياب،  بودن  مستقل  و  طرفي  بي  بر  تاکید 
اين  اجراي  براي  را  مديريت صنعتي  سازمان 
طرح انتخاب کرد. با توجه به اين که هیچ کاري 
بدون حضور کار فرما انجام نمي گیرد- يعني پس 
از خود ارزيابي کار ارزيابي در کنار کارفرما آغاز 
مي شود- ما گام به گام با الگو حرکت کرديم. 
وظیفه ي ما به عنوان مجري، انجام ارزيابي است 
که طي مصاحبه، بررسي مستندات و مواردي از 
اين قبیل اقدامات، به همراه مؤسسه ي رده بندي 
آسیا، در کنار سازمان بنادر و دريانوردي خواهیم 

بود.«
“افشار پاد” در ادامه و در پاسخ به اين پرسش 
که: »چرا در اين طرح از الگوي خود ارزيابي 
استفاده شده است؟« به بررسي الگوهاي ارزيابي 
ارزيابي وجود  براي  الگو  پرداخت وگفت: »دو 
دارد؛ يکي الگوي مچ گیري که در اين شیوه، 
بدون اين که طرف مقابل بداند مورد امتحان و 
آزمايش قرار مي گیرد.« به کارگیري روش کار، 
نتیجه ايي جز مخفي کاري به همراه نخواهد 
داشت و شیوه ايي سازنده نیست. الگوي ديگر 
که در آن، انتظار به تکامل رسیدن مي رود، پايه 
و اساس تمام ارزيابي هاي امروز دنیا است. مبناي 
به طرف  بايد  ما  يعني  تفاهم است.  الگو  اين 

مقابل بگويیم خط کش اندازه گیري ما چیست. 
نقطه ي قوت اين الگو باز و رو بودن آن است؛ به 
خصوص اينکه ارزيابي کننده مي داند بر اساس 
طرح  در  ما  مي شود.  ارزيابي  مالک هايي  چه 
کارگزاري  شرکت هاي  بندي  طبقه  و  ارزيابي 

ترابري دريايي از اين الگو استفاده کرده ايم.
بنادر  مشاورسازمان  روزبه”،  میرمحمد  “دکتر 
بندي  طبقه  و  ارزيابي  طرح  در  دريانوردي  و 
شرکت هاي کارگزار دريايي،نیز در اين میزگرد 
طرح،  ويژگي هاي  درمورد  او  داشت.  حضور 
توضیح داد: »بیش از 25 سال بود که سازمان 
بنادر ودريانوردي، به شرکت هاي کارگزار مجوز 
فعالیت مي داد. به طوري که تعداد اين شرکت ها 
به چند صد شرکت رسیدو حتي خود آن ها 
را نیز، با معضل کاهش فعالیت رويارو ساخته 
است. مطالعات نشان مي دهد، بسیاري از بنادر 
جهان نیز با اين معضل دست به گريبان بوده اند 
اما آن را با ايجاد يك سري محدوديت ها حل 

کرده اند.«
 او با اشاره به اينکه کار دريايي، امري بین المللي 
اين  در  شرکت هايي  »بايد  کرد:  تاکید  است، 
عرصه حضور داشته باشند که از توانمندي قابل 
قبولي برخوردار بوده و بتوانند به خواسته ها و 

نیازهاي بین المللي پاسخ دهند.«
طرح  در  دريانوردي  و  بنادر  سازمان  مشاور   
کارگزار  شرکت هاي  بندي  طبقه  و  ارزيابي 
ترابري دريايي، با بیان اين مطلب که مسئولین 
اقتصاد  انتظار  مولفه هاي مورد  بايد  شرکت ها 
شناسايي  را  بین المللي  دريايي  حمل ونقل  و 
کرده و در جهت آن گام بردارند، گفت: »در 
يك برهه، توجه به ظرفیت ها اولويت دارد و در 
زماني ديگر، توانمندي، مهم قلمداد مي شود؛ اما 

يكي از معيارهاي مورد نظر ما در اين طرح، دست يابي 
به اثر بخشي مديريتي است. چرا كه في نفسه ذات وجود 
سخت افزار، دليلي براي بهره برداري مناسب نيست. 
چگونگي نگاه ما به سخت افزار، برنامه ريزي و اقداماتي 
كه براي آن انجام مي دهيم، مجموعه ي اثر بخشي، كارآيي 
و در نهايت بهره وري را مي سازد. آن چه در اين طرح بر 

آن تاكيد مي شود، بعد اثر بخشي آن است.

كّمي كردن ابعاد كيّفي، مبحث جديدي در دنيا نيست. 
از  ناگزير  دهيم  انجام  مقايسه  بتوانيم  اينكه  براي  ما 
كميت سازي هستيم. در علم مديريت، شيوه هاي كّمي 
سازي تعريف شده و در دنيا مورد استفاده قرار گرفته 

است.

كيومرث افشارپاد
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امروزبايد پا را فراتر گذاشت. بنابر اين تالش شد 
تا در مطالعات به تعريف مولفه هايي دست يابیم 
که اولويت امروز باشد. در ابتدا، نظر مسئولین 
روز جمع  مولفه هاي مهم  مورد  در  شرکت ها 
آوري شد. دوم اين که در تجارت امروز جهان، 
به  که  است  مقرراتي  وتدوين  وضع  بر  تأکید 
عنوان معیارهاي پذيرفته شده در جهان تلقي 
را  دنیا  در  ارزيابي  استانداردهاي  ما  مي شوند. 
مالک قرار داده ايم. سوم اين که تا حد امکان 
تالش شده است مشارکت ذي نفعان در نظر 
گرفته شود؛ اين بود که اصل اختیار مطرح شد. 
بنابراين، اين مهم نیز، در الگو پیش بیني شده و 
در مرحله ي پايلوت نیز تاکید زيادي روي خود 
ارزيابي صورت گرفته است. شرکت هاي بسیاري 
در جلسات کارشناسي، ارزيابي شرکت خود را بر 
عهده داشته اند تا به نقاط ضعف خود پي ببرند و 

در جهت اصالح و ارتقا گام بردارند.«
او با اشاره به اين که دنبال کردن اين اهداف به 
اين دلیل است که در نهايت، شرکت هايي در 
عرصه بمانند که حقیقتا توانمندي دارند، گفت: 
»در اين صورت لزوما يك شرکت بزرگ، توانمند 
نخواهد بود. چون فرايند ارزيابي ها عملکردي و 
فرايندي است. حتي اين احتمال وجود دارد که 
به رغم دخیل نمودن شرکت ها در فرايند کار 
که  بزرگي  شرکت هاي  ارزيابي،  خود  حتي  و 
تاکنون کارهاي بسیاري را قبضه کرده بودند، 
مخالفت کنند و نپذيرند که يك شرکت کوچك 
در کنارشان قرار گیرد. اما ما در حال تجربه ي 
اين روند هستیم، روندي که در نوع خود جديد 

است.«
"دکتر میر محمد روزبه"، با اشاره به اين که در 
اين الگو پیش بیني شده است که چه افرادي 

اين ارزيابي را انجام دهند و براي اين ارزيابي چه 
آموزش هايي بايد ببینند، تاکید کرد: »نکته ي 
رتبه  در  اجماع  به  رسیدن  طرح،  اين  مثبت 
کارگزاري  شرکت  داخلي  ارزياب  بین  بندي 
و ارزياب سازمان است؛ به گونه اي که نه تنها 
شرکت کارگزاري، در نهايت از بابت رتبه اي که 
به دست آورده، اعتراضي ندارد، بلکه بر آن صحه 

نیز مي گذارد.«
مشاور طرح، شیوه خود ارزيابي را اعتماد کردن 
و بها دادن به شرکت ها تفسیر کرد و گفت: »در 
واقع، گروه ارزيابي هم با آموزش مي داند چه 
مواردي را در خود ارزيابي، لحاظ کند و مورد 

ارزش يابي قرار دهد.«
نقاط  تمام  که  اين  بیان  با  روزبه"  "دکتر 
قرار  موشکافانه  و  دقیق  بررسي  مورد  قوت، 
مي گیرد، گفت: »امروز از مديريت مسئولیت 
اجتماعي، بهداشت و ايمني محیط کار سخن 
بايد آن ها را  مي گويیم که همه ي شرکت ها 
بدهد  نظر  است کسي  رعايت کنند، ممکن 
که اين مورد يا مورد ديگر را به بهانه ي اين 
که راه کاري مقطعي است از الگو خارج کنید. 
اما ما معتقديم ممکن است يك سازمان يا 
زيست  مسئولیت  براي  شرکت ها  از  يکي 
محیطي يا بخش هايي از اين قبیل، سیستم 
مديريتي مستقل تعريف و برقرار کند و داراي 
امر  اين  باشد.  اين زمینه هم  گواهي نامه در 
مطلوبي است و ما آن را به عنوان يك نکته ي 
مثبت قلمداد خواهیم کرد؛ اما ما فعالیت ها و 
عملکرد شرکت هايي را هم که ممکن است 
باشند،  نداشته  اين زمینه  گواهي نامه ايي در 
زير سؤال نخواهیم برد. چرا که ممکن است 
باشند.  داده  انجام  راستا  اين  در  کارهايي 

بنابراين، با همین دقت و موشکافي، تمامي  
موارد را مورد بررسي قرار داده ايم.«

که"  پرسش  اين  به  پاسخ  در  روزبه"  "دکتر 
توان  شرکت ها  و  کارگزاران  که  جا  آن  »از 
مالي متفاوتي دارند، اين توان چگونه در طرح 
ديده شده است؟ گفت: »اگر چه توان مالي و 
بنیه ي خوب مالي يك شرکت، عامل مهمي 
در ارزيابي ها قلمداد مي شود؛ اما بايد خاطر 
نشان کرد که نمي تواند تنها مالک ارزيابي ها 
باشد. توان مالي، عاملي در کنار بسیاري از 
کار،  کیفیت  و  نوع  مثل  ديگر،  الزم  عوامل 
عملکرد و فعالیت و مديريت قرار دارد و مورد 
ارزيابي قرار مي گیرد. دلیل آن هم اين است 
اما  دارد  خوبي  مالي  توان  شرکت  يك  که 
ديگري عملکرد خوب و فعالیت قابل قبولي 
به  فاکتوري  هیچ  بنابراين،  مي دهد.  ارايه  را 
خودي خود، عامل برتري و امتیاز دهي يك 

شرکت قلمداد نمي شود.«
و  شرکت ها  پاسخ گويي  میزان  مورد  در  او   
استقبال آن ها از اين طرح نیز گفت: »اين کار 
از همان مرحله ي ابتدايي و توجیهي، با استقبال 
بسیاري همراه بوده است به گونه اي که به رغم 
گمان ما که مرحله پايلوت با حضور چند شرکت 
آغاز خواهد شد، خوش بختانه هم اکنون، ارزيابان 

30 شرکت در پايلوت طرح، حاضر هستند.«

توان مالي، عاملي در كنار بسياري از عوامل الزم ديگر، 
مثل نوع و كيفيت كار، عملكرد و فعاليت و مديريت قرار 
دارد و مورد ارزيابي قرار مي گيرد. دليل آن هم اين است 
كه يك شركت توان مالي خوبي دارد اما ديگري عملكرد 
خوب و فعاليت قابل قبولي را ارايه مي دهد. بنابراين، 
هيچ فاكتوري به خودي خود، عامل برتري و امتياز دهي 

يك شركت قلمداد نمي شود.

نكته ي مثبت اين طرح، رسيدن به اجماع در رتبه بندي 
بين ارزياب داخلي شركت كارگزاري و ارزياب سازمان 
است؛ به گونه اي كه نه تنها شركت كارگزاري، در نهايت 
از بابت رتبه اي كه به دست آورده، اعتراضي ندارد، بلكه 

بر آن صحه نيز مي گذارد.

دكتر ميرمحمد روزبه
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“دکتر مهدي سیف”، دبیر ستاد برگزاري اولین 
سمینار سازندگان تجهیزات دريايي، در آغاز 
اين مراسم، ضمن اشاره به برگزاري اين سمینار 
و همچنین استقبال و حضور شرکت کنندگان 
و مخاطبان خاص آن، گفت: »اين سمینار، با 
هّمت کمیته ي خودکفايي تأمین تجهیزات، 
مواد و خدمات فني مهندسي انجمن مهندسي 
دريايي ايران و با همکاري و حضور سازمان ها، 
ارگان ها و شرکت هاي دريايي برگزار مي شود. 
در اين سمینار سعي بر آن است موضوعات را 
طوري مطرح کنیم که عمده ترين آن ها همراه 
با نظراتي که سخنرانان و اعضاي دريايي ارائه 
مي دهند، به منظور پیگیري هاي بعدي، مورد 
از  گیرند.« وي، هدف  قرار  استفاده  و  توجه 

برگزاري اين سمینار را بررسي راه هاي توسعه ي 
صنايع  گسترش  و  دريايي  تجهیزات  تولید 
وابسته آن در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: 
»بررسي نقش حمايتي شوراي عالي صنايع 
دريايي از صنايع جنبي حوزه ي دريا، بررسي 
مشکالت، موانع و راه کارهاي تأمین قطعات 
بومي سازي فرصت ها و  و تجهیزات دريايي، 
تهديدات در تأمین تجهیزات دريايي و قوانین 
و استانداردهاي دريايي، محورهاي اين سمینار 

يك روزه را تشکیل مي دهند.«
ريیس کمیته ي خودکفايي تأمین تجهیزات، 
به  اشاره  با  مهندسي،  فني  خدمات  و  مواد 
اين که ارزش سهم تجهیزات کشتي در صنايع 
کل  قیمت  درصد   70 تا   65 کشتي سازي، 

کشتي برآورد مي شود، يادآور شد: »يکي از 
مشکالت اصلي صنعت کشتي سازي در کشور، 
سیاست گذاري  براي  واحدي  مرکز  فقدان 
است.«  دريايي  تجهیزات  تأمین  زمینه  در 
“سیف” تأکید کرد: »مشکالت گوناگون اين 
بخش، نظیر: مشکالت کارفرمايان و سازندگان 
تجهیزات، کیفیت پايین مواد و تجهیزات و 
نبود رتبه بندي ، رقابت نابرابر و نبود آمار مورد 
به طور خاص مورد  بايد  نیاز صنايع دريايي، 

بررسي قرار گیرند.«
حل  »براي  گفت:  ادامه  در  سیف”  “دکتر 
و  ارگان ها  تمامي  بايد  شده،  ذکر  مسايل 
سازمان  صنايع،  وزارت  ازجمله  دستگا ه ها 
گسترش، سازمان بنادر و مؤسسه ي استاندارد، 

اولین سمینار سازندگان و تأمین کنندگان 
مواد و تجهیزات دريايي و خدمات فني و 
مهندسي، اواسط مرداد سال جاري با هّمت 
کمیته ي خودکفايي تأمین تجهیزات، مواد 
و خدمات فني مهندسي انجمن مهندسي 
دريايي ايران و با همکاري وزارت صنايع و 
معادن، سازمان گسترش و نوسازي صنايع 
سازمان  دريايي،  صنايع  شوراي عالي  ايران، 
بنادر و دريانوردي، سازمان صنايع دريايي، 
شرکت ملّي نفتکش، کشتیراني جمهوري 
اسالمي ايران، دفتر همکاري هاي فن آوري 
و  استاندارد  مؤسسه ي  رياست جمهوري، 
تحقیقات صنعتي ايران، مؤسسه ي رده بندي 
خودکفايي  و  تحقیقات  سازمان  ايرانیان، 
ندسا و شرکت هاي ايزوايکو، صدرا و آرتمیز 
عضو  شرکت هاي  نمايندگان  نیز  و  دريا 
با حضور  ايران و  انجمن مهندسي دريايي 
اساتید، محققان، کارشناسان صنايع دريايي 
سازمان  همايش  سالن  در  خبرنگاران،  و 

مديريت صنعتي برگزار شد.
در اين همايش، پس از سخن راني مديران 
شرکت  دريايي،  صنايع  وکارشناسان 
کنندگان، با تشکیل میزگرد تخصصي تحت 
عنوان »بومي سازي تأمین و ساخت تجهیزات 
پنل  هاي  تشکیل  همچنین،  و  دريايي« 
حضور  با  مختلف  حوزه هاي  در  تخصصي 
برخي از مسؤوالن مرتبط در صنايع دريايي و 
نمايندگان، سازندگان و کارفرمايان تجهیزات 

دريايي به بحث و تبادل نظر پرداختند.

اولين سمينار سازندگان، تأمين كنندگان مواد و تجهيزات دريايي و خدمات فني و مهندسي

حركت كند صنايع 
در عرصه دريا
■  منوچهر محمدی

110

17
ه 3

مار
 ش

ا /
دری

 و 
در 

بن

گزارش



در جهت رفع آن، اقدام کنند.« وي همچنین، 
تجهیزات  رتبه بندي  و  استاندارد  فقدان  از 
حوزه  اين  مشکالت  ديگر  به عنوان  دريايي، 
از صنايع دريايي ياد کرد و گفت: »هر چند 
تشکیل  براي  الزم  پتانسیل  مي شود  گفته 
نظام مهندسي دريايي در صنايع دريايي وجود 
ندارد، اما انجمن مهندسي دريايي ايران، حدود 
دو سال است بررسي هاي خود را در اين مورد 
و  طبقه بندي  اجراي طرح هاي  و  کرده  آغاز 
دستور  در  را  دريايي  شرکت هاي  رتبه بندي 

کار دارد.«
مهندسي  انجمن  مديره ي  هیئت  عضو 
دريايي ايران، با تأکید بر تشکیل شوراي عالي 
»تشکیل  کرد:  نشان  خاطر  دريايي،  صنايع 
امید و قّوتي براي فعاالن  اين شورا نقطه ي 
از جمله سازندگان  و  دريايي کشور  صنعت 
و تأمین کنندگان تجهیزات دريايي محسوب 
مي شود؛ اما متأسفانه روند تشکیل و حرکت 

اين شورا، کند بوده است.«
وي ضمن با اهمیت خواندن صنايع دريايي 
در پیشرفت اهداف کشور، با تأکید بر اين که: 
همچون  مادر  دريايي  صنايع  شدن  »فّعال 
کشتي سازي و فراساحل مي تواند ده ها صنعت 
جانبي را فّعال کند«، گفت: »براي توسعه ي 
در  فراساحل  و  کشتي سازي  چون  صنايعي 
کشور، بايد در بخش ساخت و تأمین تجهیزات 
موردنیاز اين صنايع، پیشرفت کنیم تا روند 
ساخت و تحويل پروژه هاي بزرگ دريايي با 
زمان و هزينه ي کم تر و اشتغال زايي و ايجاد 

ارزش افزوده بیش تري همراه شود.«
“دکتر سیف”، با اشاره به محدويت هاي ناشي از 
تحريم هاي بین المللي ايران، ابراز امیدواري کرد 
که اين شرايط با توجه به  توان باالي جوانان 
کشورمان، به فرصتي براي ايجاد زيرساخت هاي 
الزم به منظور توسعه ي صنايع دريايي تبديل 
شود و نهادهاي حاکمیتي، از اين شرايط نابرابر، 
حداکثر استفاده را ببرند. وي ادامه داد: »از ديد 
کارفرمايان، براي بخش تجهیزات دريايي که 
هم کشتیراني ها و هم کشتي سازان را در بر 
مي گیرد، مسايلي چون کیفیت پايین تجهیزات 
ساخت داخل، ضعف هاي پیمان کاران، نداشتن 
و  است  مطرح  رده بندي  گواهي نامه هاي 
رقابت  چون  مشکالتي  با  عموماً  سازندگان، 
نابرابر با سازندگان خارجي و به ويژه چیني ها، 
مشخص نبودن حجم و آمار تجهیزات دريايي 
مورد نیاز صنايع دريايي کشور و درصد پايین 
تجهیزات مورد نیاز در صنايع کشتي سازي که 
ورود به صنعت ساخت تجهیزات را فاقد توجیه 

اقتصادي کرده، اشاره مي کنند.«
ريیس کمیته ي خودکفايي تأمین تجهیزات، 
مواد و خدمات فني مهندسي انجمن مهندسي 
دريايي ايران، گفت: »تحقق اين امر، نیازمند 
مقدماتی چون کسب استانداردهاي دريايي از 
سوي سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزات 
دريايي است که در اين زمینه، اقداماتي چون 

مشارکت فّعال در شکل گیري اولین مؤسسه ي 
رده بندي غیرانتفاعي کشور از سوي انجمن 
انجام شده و طرح هاي ديگري چون رتبه بندي 

شرکت هاي دريايي در دست اجراست.« 
“دکتر سیف”، ضمن اشاره به ايجاد مشکل 
حضور پیمان کاران و سازندگان فاقد صالحیت 
کیفي الزم در بازار صنايع دريايي، مبني بر 
ارايه ي خدمات با قیمت پايین و با محصوالت 
فاقد کیفیت و به دنبال آن، آسیب رساندن به 
اعتبار سازندگان و پیمان کاران داخلي، اظهار 
ايزوايکو،  شرکت  در  قبل  «سال ها  داشت: 
معاونت  عنوان  تحت  شد  ايجاد  معاونتي 
خود کفايي تأمین تجهیزات. اين معاونت که 
نقش آن در حقیقت، ارتقاي کیفي و کّمي 
سازندگان و تولید کنندگان بود، بسیار مثمر 
ثمر واقع شد. حتي هزينه هاي مالي را خود 
شرکت تقبل کرد تا بتواند ارتقا پیدا کند. با 
شرکت هاي  که  کرد  کاري  تمهیدات،  اين 
ديگر عالقه مند به ايجاد و توسعه ي ارتباط با 
مؤسسات رده بندي شوند، مؤسسه را بشناسند 
و از ضرورت اخذ گواهي نامه آگاهي بیابند. در 
اين زمینه قدم هاي مؤثري برداشته شد، ولي 
متأسفانه هم اکنون، آن تالش ها کم رنگ شده 

است.« 
وي از فقدان مرکز واحدي براي سیاست گذاري 
در اين بخش به عنوان مشکلي بزرگ ياد کرد 
و گفت: »امیدواريم نتايج حاصل از اين سمینار 
يك روزه، راه گشا و يا آغازي براي حل معضالت 
موجود و پیرامون باشد.« “سیف”، پیشنهاد 
تولید  ويژه ي  واحدي،  مرکز  بايد  که  کرد 
تجهیزات و قطعات دريايي در کشور، همانند 
آن چه که در صنعت خودروسازي وجود دارد، 
ايجاد شود. وي ضمن اشاره به اين مطلب که 
صنايع دريايي، براي ايجاد انسجام در بخش 
تأمین تجهیزات دريايي به مجموعه اي نظیر 
ساپکو نیاز دارند، گفت: »اگر اين سمینار بتواند 
زمینه ي تشکیل مجموعه ايي مشابه ساپکو، 
که تأمین تجهیزات صنعت خودروسازي را بر 
عهده دارد، در صنايع دريايي به وجود آورد، به 

مقصود خواهد رسید.«
دبیر ستاد برگزاري اولین سمینار سازندگان 
که  کرد  امیدواري  ابراز  دريايي،  تجهیزات 
میزگرد  و  عملي  برگزاري سخن راني هاي  با 

تخصصي با حضور سازندگان، تأمین کنندگان 
و  فني  خدمات  و  دريايي  تجهیزات  و  مواد 
مهندسي، زمینه ي آگاهي بیش تر ارگان هاي 
دريايي  جانبي  صنايع  حوزه ي  در  مسؤول 
باعث  سمینار،  اين  دست آورد  و  آيد  بوجود 
شتاب و تأثیر بیش تر اقدامات انجام  شده از 

سوي انجمن مهندسي دريايي ايران شود. 
مديرکل  صباغي”،  مهرداد  “مهندس 
و  گسترش  سازمان  استراتژيك  برنامه ريزي 
نوسازي صنايع ايران، دومین سخنران اولین 
و  مواد  تأمین کنندگان  سازندگان،  سمینار 
فني-مهندسي  خدمات  و  دريايي  تجهیزات 
داشت:  اظهار  خود  آغاز سخنان  در  که  بود 
»دريا فقط يك محدوده ي جغرافیايي نیست 
و پهنه ي دريا وسیع تر از پهنه ي خشکي است. 
کشور عزيز ايران از لحاظ منابع طبیعي و نیز 
منابع انساني، يکي از غني  ترين کشورهاست 
از  بااليي  از درجه ي  بین المللي،  و در سطح 
نظر پیشرفت و موقعیت راهبردي برخوردار 

كشور،  سازی  كشتی  صنعت  اصلی  مشكالت  از  يكی 
فقدان مركز واحدی برای سياست گذاری در زمينه تامين 

تجهيزات دريايی است. 

دكتر مهدی سيف

111

بندر  و دریا / شماره 173

گزارش



است.« وي افزود: »براي آن که در افق سند 
چشم انداز توسعه 1404، اولین کشور منطقه 
در حوزه ي علمي و اقتصادي شويم، بايد تراز 
تجاري صنايع دريايي ما با کشورهاي منطقه 
شکستن  براي  راستا  اين  در  شود.  مثبت 
تحريم ها بايد کاالهاي با کیفیت و مطابق با 
استانداردهاي ملّي و بین المللي تولید کنیم 
تا نیاز مصرف کنندگان داخلي تأمین شود.« 
وي، تعامل اقتصادي با کل کشورها را مهم 

دانست و تصريح کرد که میزان صادرات ايران 
بايد از واردات آن، بیشتر باشد تا رقابت حاصل 
شود.« “صباغي”، با اشاره به بیان مقام معّظم 
رهبري که در آغاز سال فرمودند که معنويت با 
ساده زيستن منافات ندارد، گفت: »در حوزه ي 
کار، بايد همراه با معنويت زندگي کنیم تا به 

توفیقات دست يابیم.«
وي افزود: »براي دست يابي به کیفیت و توان 
تولید تجهیزات دريايي در ايران و همچنین، 
توسعه ي صادرات بیش از واردات به کشورهاي 
با  رقابت  قابل  محصوالتي  بايد  منطقه، 
را  کیفیت  کنیم،  تولید  موجود  محصوالت 
بسیار باال ببريم و به آخرين استانداردهاي روز 

دنیا دست پیدا کنیم.
با اين وجود، مؤسسه ي استاندارد و مؤسسات 
سخت گیري هاي  بايد  نیز،  داخلي  رده بندي 
سوي  از  استانداردها  اين  رعايت  براي  الزم 

صنايع دريايي را اِعمال کنند.
“صباغي” با اشاره به تحريم ايران گفت: تقريبا 
30سال است که ايران با تحريم روبه رو است. 
اين تحريم طوالني، باعث شده که سازندگان، 
تولید تجهیزات دريايي خود را با اين شرايط 
وفق دهند و از هیچ عاملي نهراسند. هرچند 
مواد،  تهیه ي  براي  انکارناپذيري  رنج هاي 

متحمل مي شوند.«
“صباغي”، با بیان اين که بايد درصدد تصاحب 
بازارهاي بین المللي باشیم، تأکید کرد: »براي 
شکستن تحريم ها بايد کاالهاي با کیفیت و 
مطابق با استانداردهاي ملي و بین المللي تولید 
کنیم تا نیاز مصرف کننده داخلي تأمین شود.« 
 - فني  خدمات  صدور  روند  همچنین،  وي 
مهندسي را مسیري درست براي رسیدن به 
افق 1404 و نشان دادن توانمندي سازندگان 
تجهیزات دريايي دانست و گفت: »کارشناسان و 
متخصصان ايراني مي توانند تجربه و دانش خود 
را در عرصه هاي بین المللي به نمايش بگذارند.«

انجمن  دبیر  رضا صفري”،  “مهندس حسن  
مهندسي دريايي ايران که در اولین سمینار 
تأمین کنندگان مواد و تجهیزات  سازندگان، 
سخن  مهندسي  و  فني  خدمات  و  دريايي 
مي گفت، با بیان اين مطلب که بیش از دو 
از  حمايت  و  توسعه  قانون  تصويب  از  سال 

صنايع دريايي مي گذرد اما هنوز هیچ يك از 
فعاالن دريايي کشور حاضر نیستند که بگويند 
متولّي اجراي اين قانون چه کرده است، اظهار 
داشت: »درست است که جلسات کمیسیون 
راهبردي شوراي عالي صنايع دريايي، از حدود 
شش ماه پیش آغاز شده، اما عملکرد اين شورا 
نتايج ملموسي براي صنايع دريايي کشور در بر 

نداشته است.«
و  کشتیراني ها  »کشتي سازي ها،  افزود:  وي 
سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزات دريايي، 
هیچ کدام از عملکرد اين شورا رضايت ندارند 
چه  صنايع  وزارت  نیست  مشخص  اصوالً  و 

برنامه ايي را در اين شورا تعقیب مي کند.«
مي کنم  فکر  »گاه  اين که:  بیان  با  “صفري” 
وزارت صنايع يا نمي داند و يا درک نمي کند 
که متولي صنعت دريايي کشور است«، تصريح 
کرد: »سازمان بنادر و دريانوردي، به  رغم آن که 
مسؤولیتي در حوزه ي صنعتي ندارد، با اجراي 
طرح وجوه اداره  شده، از سازندگان شناورها 
حمايت کرده است، اما وزارت صنايع که با در 
اختیار داشتن 200 میلیون دالر منابع ويژه، 
امکان حمايت از کشتي سازي ها را دارد، تاکنون 
در اين زمینه هیچ  گامي برنداشته است. هرچند 
که اين اعتبار، به طور قانوني و براي پرداخت 
تسهیالت به سازندگان شناور تا 2000 تن، در 

اختیار وزارت صنايع قرار دارد.«
دبیر انجمن مهندسي دريايي ايران، تأکید کرد: 
امروز،  از قبیل نشست  »ما در سمینارهايي 
وزارت  مسئولین  به  را  پیام  اين  مي خواهیم 
صنايع و شوراي عالي صنايع دريايي برسانیم 
که متولي صنعت دريايي شما هستید و اگر ما 
مواردي چون ضرورت نیازسنجي، برنامه ريزي 
و حمايت را در اين صنعت مطرح مي کنیم، 
وزارت  توسط  اقدامات  اين  انجام  منظورمان 

صنايع و شوراي عالي صنايع دريايي است.«
وجود  به  مشکالت  به  همچنین  “صفري”، 
آمده در طرح وجوه اداره  شده سازمان بنادر 
و دريانوردي اشاره کرد و گفت: »در شرايط 
حاضر اقتصادي، که بازار حمل ونقل دريايي، 
در نتیجه ي تحريم و بحران اقتصاد جهاني، 
بي سامان است، وضعیت اين طرح به گونه اي 
شناورهاي  متقاضیان  که  است  خورده  رقم 

تجهيزات  توليد  توان  و  كيفيت  به  يابی  دست  برای 
دريايی و همچنين، توسعه ی صادرات بيش از واردات 
با  قابل رقابت  بايد محصوالتی  به كشورهای منطقه، 
محصوالت موجود توليد كنيم، كيفيت را بسيار باال ببريم 

و به آخرين استانداردهای روز دنيا دست پيدا كنيم.

مهندس مهرداد صباغی 

صنايع  وزارت  مسئولين  به  را  پيام  اين  خواهيم  می 
متولی  كه  برسانيم  دريايی  صنايع  عالی  شورای  و 
صنعت دريايی شما هستيد و اگر مواردی چون ضرورت 
نيازسنجی،  برنامه ريزی و حمايت را در اين صنعت 
اقدامات توسط  اين  انجام  كنيم، منظورمان  مطرح می 

وزارت صنايع و شورايعالی صنايع دريايی است.

مهندس حسن رضا صفری
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قرارداد  برابر  دو  معادل  بايد  لندينگ کرافت، 
اولیه، قسط به بانك پرداخت کنند.«

وي افزود: »به علت تعويق در پرداخت اقساط و 
طوالني شدن دوره ي ساخت، بانك عامل طرح 
وجوه  اداره  شده، مبلغ اقساط ماهانه ي متقاضیان 
و مالکان شناورها را به باالي 40 میلیون تومان 
رسانده، در حالي که در قرارداد اولیه، اين مبلغ 
بین 15 تا 20 میلیون تومان بود. از اين رو، 
متقاضیان هم نمي توانند اقساط را بپردازند و 
در نتیجه، شناورهاي ناتمام، در حال پوسیدن 
در کشتي سازي ها باقي مانده اند و شناورهاي در 

حال کار نیز، در خطر توقیف قرار دارند.«
و  بنادر  »سازمان  گفت:  ادامه  در  “صفري” 
به  نسبت  توان خود  در حد  دريانوردي هم 
پرداخت يارانه و تخصیص اعتبار در اين طرح 
اقدام کرده است، اما امکان ادامه اين روند را 
ندارد و در اين میان، بانك هم با خیال راحت، 
از دريافت سود تسهیالت معوقه، از همکاري 
با ساير طرف هاي قرارداد، خودداري مي کند. 
وزارت صنايع بايد در اين شرايط ضمن کمك 
مالي به سازمان بنادر، راه کار اجرايي خروج از 
بحران از باال را به بانك ها گزارش کند، در 
غیر اين صورت، اين طرح هیچ گاه به سرانجام 

نخواهد رسید.«
“صفري”، در سخنان خود، به مشکالت صنايع 
کشتي سازي داخلي نیز اشاره کرد و گفت: »ما 
نام جوش دادن چند ورق  اشتباهي،  به طور 
به همديگر و ساخت سازه ي بدنه کشتي را 
کشتي سازي گذاشته ايم، در حالي که 60 تا 70 
درصد ساخت يك کشتي را اقالم و خدمات 
مصرفي آن تشکیل مي دهند که تاکنون در 
صنعت ايران، به آن، کم توجه ايي شده است.«

و  کشتي ها  تاکنون  ما  که  اين  بیان  با  وي 
شناورهاي  ايران-اراک،  چون:  شناورهايي 
نظامي و تجاري را در داخل کشور ساخته ايم، 
اين  تحويل  و  ساخت  وجود  با  »آيا  افزود: 
پروژه ها، کشتي ساز شده ايم؟ يقیناً پاسخ منفي 
است.« و ي گفت: »کشتي ساز شدن، نیازمند 
در  است،  اين صنعت  کامل  و  اجراي جامع 
بايد  بسازيم،  آن که کشتي  از  قبل  ما  واقع 
کشتي سازي خود را بسازيم و وضع موجود را 

سامان دهي کنیم.«
در ادامه ي سمینار، میزگرد تخصصي تحت 
عنوان »بومي سازي تأمین و ساخت تجهیزات 
دريايي« با حضور تعدادي از مسؤوالن مرتبط 
سازندگان،  نمايندگان  دريايي،  صنايع  در 
دريايي،  تجهیزات  کارشناسان  و  کارفرمايان 
برگزار شد و حاضران، در خصوص چالش ها، 
آسیب شناسي و وضعیت موجود صنايع دريايي 
کشور به بحث و گفت وگو پرداختند. همچنین، 
پنل  هاي تخصصي در حوزه هاي مختلف نیز 
برگزار شد که به دنبال آن، تعدادي مراکز و 
دريايي،  صنايع  کننده ي  تولید  شرکت هاي 
خود  قابلیت هاي  و  توان مندي   معرفي  براي 

اعالم آمادگي کردند.

طي  سیف”،  “دکتر  سمینار،  حاشیه ي  در 
گفت وگوي کوتاهي با خبرنگار ماهنامه ي “بندر 
و دريا” در خصوص دلیل برگزاري اين سمینار، 
گفت: »همه ي ما به اهمیت ايجاد صنايع جنبي 
صنايع دريايي که در ارتباط با ساخت تجهیزات 
دريايي و تولید آن ها و خدمات فني و مهندسي 
و شرکت هاي پیمان کاري فعالیت مي کنند، 
آگاهیم. با توجه به سهم ارزش افزوده ايي که 
اين صنايع در صنعت دريايي دارند، بايد توجه 
خاصي به آن ها شود. انجمن مهندسي دريايي 
با توجه به همايش هاي ساالنه اي که برگزار 
مي کند، اين همايش را براي بار اول در ارتباط 
با تجهیزات و صنايع دريايي، خوش بختانه بعد 
از سال ها تالش برگزار کرد و همان طوري که 
از نامش بر مي آيد، در ارتباط با سازندگان و 
و  دريايي  تجهیزات  و  مواد  تأمین کنندگان 
خدمات فني و مهندسي است. امیدواريم در 
اين سمینار، موضوعات، معضالت و مشکالتي 
که مطرح است عنوان شود و عمده ترين آن ها 
به عنوان راه  حل و نتیجه ي اين سمینار، مورد 
پیگیري قرار بگیرد.« در اين گفت وگو، “سیف”، 
اهداف کمیته ي خود کفايي تأمین تجهیزات را، 
تشکیل بانك اطالعاتي تأمین کنندگان مواد، 
تجهیزات و خدمات فني -مهندسي مرتبط با 
صنايع دريايي، ارزيابي، طبقه بندي و رتبه بندي 
شرکت هاي مرتبط بر اساس توانايي هاي موجود 
و ارايه ي طرح ارتقاي درجه، ايجاد تعامل و 
ارتباط بین بخش هاي مختلف صنايع دريايي، 
به خصوص تولید کنندگان و مصرف کنندگان، 
تعامل و ارتباط با سازمان ها و نهادهاي درگیر 
در مورد اجرايي نمودن قانون حداکثر استفاده 
از توان داخلي، پیگیري مشکالت و مسايل 
اعضا و انعکاس آن به سازمان ها و نهادهاي 
افزود:  و  کرد  تشريح  تصمیم گیر،  و  اجرايي 
»انشااهلل، برگزاري اين سمینار، گامي مثبت در 
جهت تحقق اهداف چشم انداز 1404 کشور 
باشد و نتايج و دست آوردهاي ارزشمندي براي 

جامعه صنايع دريايي حاصل شود.«
وي، تعامل انجمن با سازمان   ها و ارگان هاي 
دريايي را مثبت ارزيابي کرد و گفت: »انجمن 
به عنوان بزرگ ترين NGO دريايي و تشکل 
مردمي و نهادي، تعامل مطلوبي با سازمان ها، 
ارگان ها و شرکت هاي دريايي دارد. با توجه به 
اين که ما به منزله ي يك NGO در بخش 
خصوصي شناخته شده ايم، با عنايت به اهمیت 
و نگاهي که به بخش خصوصي موجود است 
و نیز اين که بیشتر اعضاي انجمن در بخش 
خصوصي فعالیت مي کنند، اين انتظار را داريم 
که تمامي توان خود را بکار ببريم و توجه کنیم 
که خواسته هايي که در انجمن مطرح مي شود 
و  خصوصي  بخش  خواسته هاي  درحقیقت، 
اين صنعت است که مطرح مي شود. به همین 
دلیل، يکي از محورهاي سمینار، به نحوه ي اين 
تعامل در بخش صنايع جانبي دريا اختصاص 

يافته است.
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مجمع عمومي انجمن، با تصويب گزارش 
بر  بازرس،  و  دار  خزانه  مديره،  هيات 
عملكرد سه سال اخير هيات مديره مهر 
جديد،  اعضاي  انتخاب  با  و  نهاد  تأييد 
جلسه،  اين  در  داد.  پايان  خود  كار  به 
هم چنين بازرس جديدي براي انجمن 
تغييرات  ترتيب،  اين  به  و  انتخاب شد 
در حد جابه جايي دو عضو هيات مديره 
و تغيير بازرس محدود ماند. در ابتداي 
رييس  لطافتي”،  اكبر  “آقاي  جلسه، 
عملكرد  گزارش  انجمن،  مديره  هيات 
هيات مديره در دوره ي سال 1388 را به 

شرح زير بيان كرد؛

»هیات مديره در سال گذشته، در راستاي 
انجمن،  استراتژي هاي  و  سیاست ها  اجراي 
در  آن  آثار  که  برداشت  مؤثري  گام هاي 
قابل مالحظه است. همان  عملکرد کنوني، 
اعضاي  بود،  پیش بیني  قابل  که  طوري 
کمیته هاي  فعالیت  و  تشکیل  از  محترم، 
به  تخصصي استقبال بسیار خوبي نمودند؛ 
طوري که حضور فعال و همچنین تقاضاي 
روزافزون براي شرکت در کمیته ها نشان گر 
عالقه مندي شما اعضاي محترم، به مسايل 

مطرح شده در کمیته هاي تخصصي است. 
در سال 1388، کمیته هاي تخصصي انجمن 
با حضور مسئوالنه ي اعضاي خود، به بررسي 
مسايل و ارايه ي راهکارهاي کاربردي و قانوني 
و نیز پیگیري و تالش در جهت رفع موانع 
در بخش هاي مختلف حمل ونقل دريايي و 
بندري کشور پرداختند و رسالت خود را در 
روان سازي و توسعه اين بخش دنبال کردند.

عنوان  به  انجمن  آگاهید،  که  طور  همان 
خصوصي  بخش هاي  و  دولت  میان  پلي 
ايفا  مؤثر  طور  به  را  خود  نقش  عمومي،  و 
مي نمايد، آن گونه که آثار آن در سیاست هاي 
و  بندري  و  دريايي  کالن بخش حمل ونقل 
مصوبات ارگان هاي حاکمیتي مشهود است. 
بارقه ي اين آثار، در تدوين تعرفه هاي جديد 
حمل ونقل کانتینري، مشارکت فعال و مؤثر 

يا چند جانبه و  انجمن در نشست هاي دو 
اين  به  پیشنهادات بخش خصوصي  ارايه ي 
نشست ها، تعامل کارشناسان انجمن با سازمان 
کشور،  بازرگاني  بنادر  دريانوردي،  و  بنادر 
گمرک ايران، سازمان راهداري و حمل ونقل 
جاده اي، تهیه و اجراي دستورالعمل مختص 
کانتینرهای حاوي کاالهاي مشترک توسط 
شرکت هاي کشتیراني کانتینري، هماهنگي و 
همکاري با انجمن هاي فعال در امر حمل ونقل، 
مشارکت فعال و مؤثر در دبیرخانه هماهنگي 
در  مسئولیت  قبول  و  دريايي  ارگان هاي 
ياد  دبیرخانه ي  در  متشکله  کارگروه هاي 
شده، مشارکت و حضور فعال در کمیته هاي 
حمل ونقل اتاق بازرگاني بین المللي )ICC( و 
کمیته حمل ونقل و ترانزيت اتاق بازرگاني و 
صنايع و معادن تهران و ايران، نشان گر ارتقاي 
جايگاه و تبلور شأن انجمن در مجامع مختلف 

است. 
طريق  از  شرکت ها  کارکنان  دانش   ارتقاي 
انجمن  از اهداف اصلي  آموزش، يکي ديگر 
مديران  استقبال  و  مي شود  محسوب 
منظور  به  کارکنان  تشويق  و  شرکت ها 
مورد  آموزشي  دوره هاي  اين  در  حضور 
که  کنم  اعالم  بايستي  البته  است،  تقدير 
هیات مديره ي انجمن، بر اين باور است که 
آموزشي، الزم است  اين دوره هاي  برگزاري 

هيات مديره ي جديد 
سكان انجمن كشتيراني و خدمات وابسته 

را در دست گرفت
دو عضو جديد به هيات مديره پيوستند و بازرس انجمن نيز تغيير كرد.
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به  بايستي  اما کافي نیست، به طوري که  
و سرفصل هاي  طور مستمر، در سیاست ها 
آموزشي تجديدنظر شود. در اين زمینه، مفاد 
دوره هاي آموزشي، مورد بررسي و تجديدنظر 
دوره هاي   ،1388 سال  در  و  گرفته  قرار 
سرفصل هاي  اساس  بر  جديد  آموزشي 
در  است.  گرديده  برگزار  شده،  تجديدنظر 
اين جا بايد به اطالع برسانم که طرح تهیه 
و تدوين استانداردهاي آموزشي، متناسب با 
وظايف صاحبان فرآيندهاي عملیات، همراه با 
تأکید بر اهمیت آموزش استاندارد در ارايه ي 
ارتقاي  و  بندري  کارکنان  توسط  خدمات، 
به  مدرن،  سیاست هاي  اِعمال  و  مهارت ها 
منظور پیشرفت کاري افراد و انتخاب مناسب 
شاغلین تهیه شده است که پس از تصويب 
سازمان بنادر و دريانوردي، به اجرا گذاشته 

خواهد شد. 
واحد آموزش انجمن، در سال گذشته، عالوه بر 
برگزاري دوره هاي آموزشي براي اعضا، نسبت 
اختصاصي  آموزشي  دوره هاي  برگزاري  به 
شرکت هاي  خصوصي  و  سازمان ها  براي 
 ،1388 سال  در  همچنین  کرد.  اقدام  نیز 
با شرکت کشتیراني  انجمن،  آموزش  واحد 
جمهوري اسالمي ايران در  آموزش کارکنان 

آن شرکت، همکاري کرده است.
در همین رابطه، الزم به يادآوري است که 
www. نشاني  به  انجمن،  اينترنتي  پايگاه 

بخش  عالقه مندان  همه ي  براي   ،saoi.ir
است.  مالحظه  و  دسترسي  قابل  دريايي، 
و  دريايي  و  بندري  بخش  اخبار  آخرين 
رويدادهاي مهم اقتصادي و بازرگاني کشور 
در  است.  موجود  سايت  اين  در  جهان،  و 
تقاضا  محترم  اعضاي  همه ي  از  همین جا 
می کنم که به طور مداوم، از سايت انجمن 
نظرات،  از  را  دبیرخانه  و  نموده  بازديد 
ارتقاي  براي  خود،  پیشنهادات  و  انتقادات 
اين سايت مطلع نمايند. همچنین، در پايگاه 
اينترنتي انجمن، براي هر يك از شرکت ها، 
فضاي مجزايي در نظر گرفته شده است تا 
بتوانند به طور جداگانه، به معرفي خود و 
قابلیت هايشان به دو زبان فارسي و انگلیسي 

بپردازند. 
همزمان با استقرار دستگاه اداري انجمن در 
ساختمان جديد، فعالیت هاي گسترده اي آغاز 
تخصصي،  کمیته هاي  فعالیت  است.  شده 
هماهنگي  جلسات  در  مستمر  حضور 
نهادهاي  و  خصوصي  دولتي،  ارگان هاي 
بر  است.  موارد  اين  جمله ي  از  مرتبط، 
پايه ي همین فعالیت هاي دامنه دار بوده که 
لزوم تغییر در اساس نامه و ساختار انجمن، 
رابطه،  همین  در  است.  رسیده  تصويب  به 
اصالح  زمینه ي  در  کارشناسانه  بررسي هاي 
اساس نامه انجام شد و ساختار جديد انجمن 
به تصويب رسید.  براي آگاهي اعضاي محترم، 
الزم به ذکر است که در سال 1388، دويست 
و نود و سه جلسه در دبیرخانه و يا در خارج از 
محدوده  ي انجمن برگزار شده است که نشان 
دهنده ي جايگاه انجمن از يك طرف و حجم 
فعالیت اعضاي دبیرخانه از طرف ديگر است. 
يکايك  همیاري  با  که  نیست  ترديدي 
انجمن  دبیرخانه ي  گذشته  سال  در  اعضا، 
نیروي  محدودي  تعداد  جذب  با  توانست 
ارتقا  را  دبیرخانه  کار  کیفیت  متخصص، 
که  بود  کمك ها  همین  وجود  با  و  بخشد 
اعضا  حق  که  گرفت  تصمیم  مديره  هیات 
را افزايش ندهد. واقعیت اين است که کادر 
فعلي دبیرخانه، پاسخ گوي نیازهاي انجمن 
نیست و بايستي به منظور تقويت و تأمین 
انجام  چاره جويانه  کارشناسي هاي  پرسنل، 
نیروي  اجازه ي جذب  فعلي،  اعتبارات  داد. 
متخصص و کارشناس، جهت تحقق اهداف 
اعضاي  از  دارد  جا  نمي دهد.  را  انجمن 
مجمع  مصوبات  اجراي  در  که  محترمي 
پرداخت  به  نسبت  گذشته  سال  عمومي 
کانتینرهاي  به  مربوط  مصوب  هزينه هاي 
به  مربوط  هزينه هاي  همچنین  و  وارداتي 
کشتي هاي ورودي در بخش غیرکانتینري 
اقدام کرده اند، تشکر و قدرداني کنیم. يکي 
از پروژه هايي که هیات مديره امیدوار بود با 
عملیاتي شدن آن، عالوه بر تأمین کسري 
بودجه ي انجمن، قادر باشد با تأمین پرسنل 
انجمن دست  نظر  اهداف مورد  به  مجرب، 

تضمین  بیمه ي  مفاد  اجراي  پروژه ي  يابد، 
برگشت سالم کانتینر و پرداخت حق توقف 
آن،  اجراي  هزينه هاي  که  بود  کانتینرها 
انجمن  اعضاي  از  معدودي  تعداد  طرف  از 
پرداخته شد و تا مرحله ي اجرايي شدن پیش 
رفت؛ اما متأسفانه به داليل مختلف، اجراي 
آن طرح، ادامه پیدا نکرد و با اعتراضاتي از 
طرف بعضي ارگان هاي مختلف روبه  رو شد و 

به حالت تعلیق درآمد. 
برخي  با  شده،  ياد  طرح  حاضر،  حال  در 
قابل  پذيرفته،  صورت  آن  در  که  تعديل ها 
اجراي  لزوم  که  مي کنم  تأکید  است.  اجرا 
آن در حال حاضر، بیش از هر زمان ديگري 
انجمن،  مديره ي  هیات  مي شود.  احساس 
بخش  در  فعال  اعضاي  مي کند:  پیشنهاد 
طرح  اين  اجراي  از  کانتینري،  حمل ونقل 

حمايت کنند.«
در پايان جلسه، براي انتخاب اعضاي هیات 
گیري  رأي  انجمن،  جديد  بازرس  و  مديره 
شد که در نتیجه ي آن، اعضاي زير به ترتیب 
جديد  دوره ي  در  فعالیت  براي  آرا،  تعداد 

مديريت انجمن برگزيده شدند:
1- آقاي بهروز دولتشاهي زند، عضو اصلي 

هیات مديره 
هیات  اصلي  عضو  لطافتي،  اکبر  آقاي   -2

مديره 
3- آقاي مهرشاد معین انصاري، عضو اصلي 

هیات مديره 
4- آقاي امید ملك، عضو اصلي هیات مديره 
5- آقاي آيدين کاظم سلطاني، عضو اصلي 

هیات مديره 
6- آقاي عبدالهادي جابري پور 

7- آقاي محمدرضا خشوعي 
8- آقاي مجید ورشوساز

9- خانم افروز شريفیان، اعضای علي البدل 
هیات مديره 

10- آقاي امیر بادپا، بازرس 
11- آقاي علي اکبر دبیريان، بازرس علي البدل 

دبير انجمن كشتيراني و 
خدمات وابسته تغيير كرد

“بهروز دولتشاهي زند”، از ابتداي شهريور 
ماه امسال، به عنوان دبیر انجمن کشتیراني 
و خدمات وابسته، جايگزين »سید محمد 

جواد طباطبايي« شد. 
“طباطبايي” پس از سه سال فعالیت به 
عنوان دبیر انجمن کشتیراني و خدمات 
به عنوان مشاور، در  اين پس  از  وابسته، 
انجمن به کار خود ادامه مي دهد. در اين 
ارتباط، “دولتشاهي”، دبیر جديد انجمن 
»بر  گفت:  وابسته  خدمات  و  کشتیراني 
انجمن  مديره ي  هیات  تصمیم  اساس 
کشتیراني و خدمات وابسته دبیر جديد اين 

انجمن انتخاب شده است.« 
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چنين ظرفيتي 
در منطقه بي نظير است

دو ساالنه ICOPMASيا اتاق فكر دانش مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي در حالي در آستانه برگزاري همايش نهم قرار 
گرفته كه به لحاظ تأثيرگذاري و برخورداري از جايگاه علمي و اعتبار جهاني، امروزه مورد حمايت معنوي سازمان ها و مؤسسه هاي 

معتبر بين المللي و دانشگاه هاي مهم ايران است. 
براي  مأخذي  و  مبنا  بنادر،  و  در حوزه سواحل  كاربردي  و  علمي  ديدگاه هاي  بررسي  و  نقد  دهه  دو  از  پس   ICOPMAS كنفرانس 

دانش پژو هان، دانشگاهيان و كارشناسان مهندسي امور زيربنايي محسوب مي شود. 
اين  از  ناشي  ايجاد شده  بندر و دريا، ظرفيت علمي  با  ICOPMAS 2010، در گفت وگو  اجرايي  الهيار، رييس كميته ي  محمدرضا 
همايش را بي نظير دانست؛ چندان كه با ارتقاي دانش مهندسي سواحل و بنادر در كشور، كارشناسان ايراني مي توانند خدمات مرتبط 

با اين حوزه را با استانداردهاي عالي به كشورهاي منطقه ارايه كنند. 
الهيار كه كارشناسي ارشد مهندسي سازه هاي دريايي از دانشگاه تهران را در كارنامه تحصيلي اش دارد، معتقد است، كاربردي بودن 
مباحث علمي از امتيازات اين همايش قلمداد مي شود و بسياري از پروژه هاي مهم كشور در حوزه ي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي 

بر پايه دانش به دست آمده از نشست هاي ICOPMAS و اعتبار علمي اين كنفرانس در دست انجام است. 
رييس اداره ي طرح هاي زيربنايي مهندسي دريايي سازمان بنادر و مشاور مديرعامل سازمان در امور جوانان، در اين مصاحبه خبري 
همچنين ازتازه ترين تصميمات، جهت سهولت ثبت نام دانشجويان در اين كنفرانس مهم علمي، داليل انتخاب شعار دورنماي كنفرانس 

ICOPMAS و تعداد مقاالت ارايه شده به دبيرخانه همايش، سخن گفت. 
نهمين همايش بين المللي ICOPMAS با شعار محوري ”تأثير تغييرات آب و هوايي و گرمايش زمين بر سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي“ و با 

تأكيد بر تقويت همكاري هاي فني و تخصصي ميان همه كشورها، 8 الى 10 آذرماه سال جارى در هتل المپيك تهران برگزار مي شود. 

روايت رييس كميته ي اجرايي دو ساالنه ICOPMAS  از 8 دوره پژوهش مهندسي دريايي

■  ابراهيم زارع
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● اتاق فكر دانش مهندسي سواحل، بنادر 
و سازه هاي دريايي موسوم به دوساالنه 
چه  اساس  بر  و  چگونه   ،ICOPMAS
بنادر  سازمان  پيكره ي  در  پارامترهايي 

شكل گرفت؟
محوري  و  اولیه  انگیزه ي  مشخص،  طور  به 
تشکیل چنین گردهمايي اي ناشي از کمبود 
و به نوعي ناچیز بودن دانش سواحل، بنادر و 
سازه هاي دريايي در کشورمان بوده. سازمان 
بنادر با طراحي اين همايش در بعد بین المللي، 
دانش  و  علمي  مقاالت  جذب  با  کرد  سعي 
صاحب نظران شناخته شده جهاني، به هدفش 
سواحل،  مهندسي  دانش  ارتقاي  همان  که 
يابد  دست  است،  دريايي  سازه هاي  و  بنادر 
که به گفته ي کارشناسان و مديران فّعال در 
اين حوزه موفق هم بوده است. از اين رو اولین 
همکاري  با   ICOPMAS همايش  دوره ي 
دانشگاه هاي تهران، امیرکبیر و علم و صنعت 
در سال 1369 در محل دانشگاه تهران برگزار 

شد. 

و  سال   20 به  نزديك  گذر  از  پس   ●
برپايي 8 دوره، در حال حاضر جايگاه اين 
همايش را در رسيدن به اهداف تعريف 

شده، چگونه ارزيابي مي كنيد؟
اين همايش در حال حاضر با سال 69 که حتي 
براي جذب مقاالت هم مشکل داشت، اصاًل 
قابل مقايسه نیست. ICOPMAS امروزه به 
يك نشست علمي تأثیرگذار و شناخته شده، 
چه در مجامع داخل و چه در سطح بین المللي 
را  مشتريان خاص خودش  که  تبديل شده 

دارد. 
و  سواحل  مهندسي  دانش  حاضر،  حال  در 
بنادر تحت تأثیر اين همايش و همايش هاي 
مشابه آن در سطح سازمان بنادر، به جايي 
رسیده که دست کم در سطح منطقه حرف 
پروژه هايي که  لحاظ  به  را مي زند؛ هم  اول 
انجام مي شود و هم در قابلیت کارشناسان. 
حتي مي توانم با اطمینان بگويم که در اين 
حوزه به صدور خدمات رسیده ايم؛ به طوري 
که شرکت هايي را سراغ دارم که پروژه هاي 
مرتبط با مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي 
و  مي پذيرند  را  آب ها  طرف  آن  در  دريايي 
انجام  بین المللي  استانداردهاي  با  مطابق 
چنین  تأثیرات  بر  گواه  اين ها  مي دهند. 
و  پختگي  به  امروزه  که  است  نشست هايي 

بسط الزم رسیده است. 

● آيا مشابه چنين نشست هايي تا پيش 
از اين در منطقه وجود نداشته است؟

در منطقه چنین رويکردي را سراغ نداريم، 
من عرضم بیش تر دانش مهندسي سواحل و 
بنادر است که با قابلیت ايجاد شده در ايران، 
چنین ظرفیتي را نمي توانید در منطقه بیابید 

و بي نظیر است. 

اين همايش با بعضي از همايش هاي   ●
مشابه آن در حوزه ي مهندسي سواحل 

و بنادر چه تمايزي دارد؟
يکي از معیارها و شاخص هايي که اين همايش 
دارد، پرداختن به مقاالت ارايه شده به همايش 
از دو جنبه ي علمي و کاربردي است که اين 
با نشست هاي ديگر و مرتبط  را  گردهمايي 
به  متمايز مي کند.  و ساحلي  دريايي  کار  با 
ويژه اين که کمیته ي داوران به مقاالتي که 
جنبه کاربردي داشته باشند، امتیازات ويژه اي 
خروجي  است،  طبیعي  بنابراين  مي دهد. 
همايش يك پروژه با يك کار علمي باشد که 
تئوريك  موارد  کنار  در  عملي  دست آوردي 

محسوب مي شود. 

● به طور مصداقي مي توانيد موردي را نام 
ببريد كه با الهام از مقاالت ارايه شده در 
اين كنفرانس، در قالب پروژه ي عمراني 

تعريف و به اجرا درآمده باشد؟
باالخره اين اطالعات و تبادل تجربیات در يك 
جايي عرصه ظهور پیدا مي کند. اين کنفرانس، 
مبنا و مأخذي براي متخصصان و دانشمندان 
براي ارايه ي مقاالت و دانش فني آنها به حساب 
مي آيند. در کنار آن، مکانیزم هاي تشويقي هم 
از سوي سازمان بنادر در نظر گرفته شده تا به 
رشد و ترويج عملي اين دانش در کشور کمك 
کند که البته از حمايت معنوي دانشگاه ها و 
سازمان هاي معتبر و مطرح ايراني و بین المللي 

هم برخوردار است. 
همین  مشخص  طور  به  ديگر  عبارت  به 
پروژه هايي که به صورت گسترده در دست 
انجام است، با الهام و برپايه ي دانش به دست 
کنفرانس هاي  و  همايش  اين  درون  از  آمده 

همپايه آن دارد اجرا مي شود.

● همايش ICOPMAS تاكنون با چه 
تعامل  توانسته  بين المللي  سازمان هاي 

داشته باشد؟
ــما را  ــؤال ش ــخ س از دو منظر مي توانم پاس
ــطح و  ــا توجه به س ــي اين که ب ــم. يک بده
ــازمان هايي چون  ــي کنفرانس، س ارزش علم
 ،)IMO( ــوردي ــي دريان ــازمان بین الملل س
ــادر ولنگرگاه ها )IAPH(، انجمن  اتحاديه بن
 ،)IALA( ــي ــاي درياي ــي چراغ ه  بین الملل
ــي  ــن انجمن مهندس PIANC قديمي تري
دريايي دنیا، کمیته هواشناسي دريايي و مراقبت 
ــزر )CASPCOM( و  ــاي خ محیطي دري
سازمان جهاني هواشناسي )WOM(، حمايت 
معنوي اين کنفرانس را بر عهده گرفته اند. در 
حالي که اين ارگان ها به راحتي از کنفرانس يا 
مجموعه اي حمايت نمي کنند؛ چرا که اعتبار 
ــند اقدام  ــد و اگر مطمئن نباش ــي دارن جهان
نمي کنند. شرايط امروز البته ناشي از تعامالت 
ــازمان با ارگان هاي ياد  دبیرخانه همايش و س
شده و همچنین عقبه علمي و سطح برگزاري 

کنفرانس ICOPMAS است. 
از طرف ديگر، به لحاظ علمي، هدف دبیرخانه 
دايمي اين است که به عنوان يك محور بین 
متخصصان مرتبط با اين حوزه عمل کند. مثاًل 
 ICOPMAS دبیرخانه ،)PIANC( پیانك
را به عنوان نماينده ي ايراني خودش مي شناسد 
و در نظر داريم به عنوان نماينده کشور به اين 
تشکل ورود کنیم. از سويي، اعضاي داخلي 
و خارجي کمیته ي علمي همايش، وظیفه ي 

حفظ سطح علمي همايش را بر عهده دارند.
● تركيب كميته ي علمي اين كنفرانس 
با توجه به اينكه جنبه ي بين المللي پيدا 

كرده است، به چه شكلي است؟
حدود 10 نفر از اساتید بنام بین الملل و خبره 
که نام شان در مجامع علمي ثبت شده  است، 
يا نويسنده و نفرات اصلي آيین نامه هاي معتبر 
جهاني هستند، از ژاپن گرفته تا آمريکا، جزو 
کمیته ي علمي کنفرانس محسوب مي شوند 
و مقاالت را پا به پاي اعضاي داخلي بررسي 
کنترل  تحت  را  علمي  سطوح  و  مي کنند 

دارند.
آقاي  پیش،  دوره ي  دو  در  نمونه،  عنوان  به 
پروفسور گودا از ژاپن که يکي از معروف ترين 
افراد در حوزه ي مهندسي سواحل است، در اين 
همايش حاضر بود و به طور رايگان جديدترين 
دستاوردها و آخرين تجربیات اش را در طي 
2 روز سمینار علمي، در اختیار دانشجويان و 

متخصصان قرار دادند. 

● اشاره داشتيد كه يكي از داليل اعتبار 
اين كنفرانس حضور اساتيد بنام در جمع 
كميته ي  تركيب  است؛  علمي  كميته ي 

علمي به چه صورت تعيين شده است؟
از  نفر   8 علمي،  کمیته ي  اعضاي  جمع  در 
سواحل  مباحث  در  جهان  نام  صاحب  افراد 
 Yoshimi پروفسور  دارند،  حضور  بنادر  و 
 Goda از دانشگاه يوکوهاماي ژاپن، پروفسور
Charitha Pattiaratchi از دانشگاه وسترن 
استرالیا، پروفسور Robert G.Dean از دانشگاه 
 Shan Huang پروفسور  آمريکا،   فلوريداي 

سازمان بنادر با طراحي اين همايش در بعد بين المللي، سعي 
كرد با جذب مقاالت علمي و دانش صاحب نظران شناخته 
ارتقاي دانش مهندسي  شده جهاني، به هدفش كه همان 

سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي است، دست يابد.

در حال حاضر، دانش مهندسي سواحل و بنادر تحت تأثير 
اين همايش و همايش هاي مشابه آن در سطح سازمان 
بنادر، به جايي رسيده كه دست كم در سطح منطقه حرف 

اول را مي زند.
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پروفسور  انگلیس،  گالسکوي  دانشگاه  از 
مستر  دانشگاه مك  از   Michael J.Risk
دانشگاه  از   Jun Sasak پروفسور  کانادا، 
يوکوهاماي ژاپن که سخنراني علمي و کلیدي 

هم دارند.
از کشور  وندبورگل  پروفسور  آن ها،  بر  عالوه 
هلند نیز به اين اعضا در کمیته ي علمي اضافه 
مي شود. در واقع نامبردگان از کشورهاي آمريکا، 
عضو  هلند  و  استرالیا  انگلیس،  ژاپن،  کانادا، 
کمیته ي علمي ICOPMAS هستند. دو نفر 
ايراني عضو کمیته ي علمي هم، در خارج از 
کشور و در دانشگاه هاي معتبر جهان مشغول به 
کار هستند، دکتر صادقي در دانشگاه آمريکايي 

قبرس و دکتر ديباج نیا استاد پیشین دانشگاه 
توکیوي ژاپن، در حال حاضر در مهندسین 

مشاور کشور کانادا مشغول به کارند.
● از دانشگاه هاي معتبر داخلي كدام يك 

با اين همايش همكاري دارند؟
دانشگاه هاي تهران، علم و صنعت، امیرکبیر، 
مالك اشتر، دانشگاه علوم دريايي و دريانوردي 
چابهار، علوم دريايي امام خمیني نوشهر، علوم 
و فنون خرمشهر، دانشگاه هرمزگان، دانشگاه 
سهند تبريز و دانشگاه آزاد اسالمي که عضو 

هیأت ريیسه کنفرانس هستند. 
رشته ي  در  اکثرشان  تقريباً  دانشگاه ها  اين 
مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي، 
علمي  کمیته ي  در  و  مي پذيرند  دانشجو 
نماينده دارند. از طرفي مباحث مطرح شده در 
اين کنفرانس و تبادل آخرين اطالعات مربوط 
به حوزه ي مهندسي سواحل، در پايان همايش 

در اين دانشگاه ها بازتاب دارد؛ به طوري که 
در پايان هر دوره میزان استقبال دانشجويان 
جهت دسترسي به خالصه مقاالت و مستندات 
باقي مانده از همايش بسیار چشم گیر است. 
ضمن اين که تمام سخنراني هاي کلیدي و 
مقاالت ارايه شده به همايش در وب سايت 
ICOPMAS قابل استفاده عموم است و به 

راحتي دانلود مي شود. 

ارتقاي سيستم هاي  در  همايش  اين   ●
حوزه ي  در  اجرايي  و  مديريتي  نوين 
توفيق  ميزان  چه  تا  سواحل  مهندسي 

داشته است؟
يکي از پروژه هاي بزرگ و بي نظیر در سطح 
بنادر در حال  توسط سازمان  خاورمیانه که 
شبیه سازي  و  پايش  پروژه ي  است،  انجام 
سواحل کشور است. اين پروژه را به صورت 
حاضر،  حال  در  و  کرده ايم  شروع  مرحله اي 
خلیج  چابهار به اتمام رسیده و در استان بوشهر 
و هرمزگان به طور هم زمان در دست انجام 
از جديدترين تجهیزات  اين پروژه  است. در 
براي ثبت پارامترهاي دريايي بهره برداري شده 
است. مدل هايي که در اين پروژه مورد استفاده 
است، از مدل هاي به روز دنیا قلمداد مي شود. 
نوآوري هايي هم  اين حوزه  در  آن،  بر  افزون 
داشته ايم که آخرين و مهم ترين آن، تهیه ي يك 
مدل رياضي به دست متخصصان داخلي است 
و با مدل هاي رياضي معتبر جهان در حوزه ي 

مهندسي سواحل و بنادر برابري مي کند. 

● با وجود اين، شبيه سازي امواج دريايي 
و  علمي  پروژه ي  يك  عنوان  به  ايران 
تحقيقاتي بازخورد گسترده اي در ميان 

اهالي دانشگاهي داشته است؟
اين پروژه توسط سازمان بنادر تعريف شد و 
با همکاري يك  و  داخلي  توسط يك مرکز 
مؤسسه ي دانمارکي به انجام رسید. بر اساس 
امواج  کیلومتر  هر 13  اطالعات  پروژه،  اين 
دست  در  را  کشور  جنوب  و  شمال  دريايي 
داريم. همان طور که اطالع داريد، از بخش هاي 
مختلف پژوهشي و دانشگاهي براي دسترسي 
به اين اطالعات مراجعه کننده داريم. به جهت 
بود، تصمیم گرفتیم،  زياد  استقبال  اين که 
گزارش ها و روند انجام کار را به صورت کتاب 
منتشر کنیم که در حال حاضر اين کتاب در 2 
جلد منتشر شده است.  حتي با خبر شده ايم 
که در بعضي از دانشگاه ها اين کتاب در حال 

تبديل به يك مرجع دانشگاهي است.

● جهت سهولت دسترسي دانشگاهيان 
به كنفرانس نهم چه تصميماتي گرفته 

شده است؟
در اين زمینه شهريه هايي که از دانشجويان 
به  توجه  با  و  است  ناچیز  عمالً  مي گیريم، 
وسع شان و در مقايسه با ساير همايش ها، به 

اين،  به جز  باشد.  مناسب  که  مي رسد  نظر 
دوره ي قبل که يکي از اعضاي هیأت ريیسه، 
هزينه ي ثبت نام 100 نفر از دانشجويان را 
پذيرفت، که با ارسال نامه اي به دانشگاه هاي 
مختلف، از آن ها خواستیم تا يك صد دانشجو 

را در اين کنفرانس معرفي نمايند. 

● »تأثير تغييرات آب و هوايي و گرمايش 
سازه هاي  و  بنادر  سواحل،  بر  زمين 
دريايي« با چه ديدگاهي به عنوان شعار 

محوري همايش انتخاب شده است؟
همايش  علمي  کمیته ي  توسط  شعار  اين 
مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با اتفاق آرا 
به عنوان شعار محوري همايش نهم انتخاب 
زمین  گرمايش  تأثیرات  هم  آن  دلیل  شد. 
و تغییرات آب و هوايي است، که ما هم در 
بخش مهندسي سواحل و بنادر و سازه  هاي 
هم  آن  نمونه  هستیم.  متأثر  آن  از  دريايي 
وقوع طوفان هاي استوايي در سواحل ايراني در 
درياي عمان است، در حالي که تا پیش از اين 
سواحل کشورمان در درياي عمان کمتر متأثر 
از اين پديده بوده است. از طرفي، با پديده  ي 
باال آمدن سطح آب درياها مواجه هستیم که 
اين  زمین،  با گرم شدن  پیش بیني مي شود 
سطح افزايش يابد. اين شرط قطعاً بر سواحل و 

يكي از پروژه هاي بزرگ و بي نظير در سطح خاورميانه 
كه توسط سازمان بنادر در حال انجام است، پروژه ي 
پايش و شبيه سازي سواحل كشور است. اين پروژه را به 
صورت مرحله اي شروع كرده ايم و در حال حاضر، خليج  
چابهار به اتمام رسيده و در استان بوشهر و هرمزگان به 

طور هم زمان در دست انجام است.
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سازه هاي دريايي تأثیرگذار است. 
به عالوه اين شعار در حال حاضر در دنیا مطرح 
است؛ به طوري که سازمان جهاني دريانوردي 
هم اين پديده را به عنوان يکي از موضوعات 

اصلي خودش، در دست بررسي دارد.

● با توجه به شرايط بين المللي، ارزيابي تان 
از دورنماي اين كنفرانس چيست؟

مناسبات  بر  حاکم  جريان  و  جهان  شرايط 
ولي  گرفت،  ناديده  نمي شود  را  بین المللي 
اين همايش در پیش گرفته،  با روندي که 
دانش  تبادل  و  علمي  سطح  ارتقاي  جهت 
که  آنجايي  از  و  بنادر  و  سواحل  مهندسي 
اين کنفرانس، نشستي کامالً غیرسیاسي و 
علمي است، همچنان مورد حمايت معنوي 
تاکنون  بود.  بین المللي خواهد  سازمان هاي 
سرشناس  افراد  از  دعوت  خصوص  در  هم 
اين همايش مشکل  در  براي حضور  علمي 

خاصي نداشته ايم. 
را  افق روشن تري  که  امیدواريم  علي اي حال 
پیش رو داشته باشیم. چندان که تا پیش از 
اين هم اين گونه بوده و حمايت هاي معنوي 
سازمان هاي معتبر بین المللي و افراد سرشناس 
علمي و پژوهشي گواه آن است. البته يادآوري 
کنم که از 17 کشور جهان درخواست ارايه ي 

مقاله يا شرکت در همايش نهم به دست مان 
رسیده است. 

مقاله  تعداد  چه  نهم  همايش  براي   ●
تاكنون دريافت كرده ايد؟

دوره ي  نسبت  به  شده  ارايه  مقاالت  تعداد 
قبل، 2 برابر شده است. در واقع تا کنون 450 
خالصه مقاله به دبیرخانه همايش ارسال شده 
که از اين تعداد 170 خالصه مقاله انتخاب 
شده است. از اين تعداد هم حدود 80 مقاله 
براي ارايه ي شفاهي و حدود 40 مقاله هم به 

صورت ارايه ي پوستري خواهد بود. 

اجراي  كميته ي  اجرا،  بخش  در   ●
جهت  تدابيري  چه   ICOPMAS
برگزاري بهتر و استفاده راحت از فضاي 

علمي همايش انديشيده است؟
در بخش اجرا، سعي داريم از آخرين شیوه ها و 
متد روز که در شأن يك همايش بین المللي است 
استفاده کنیم. به اين شکل که با صدور کارت 
سینه يا کارت شناسايي براي همه مدعوين به 
"بارچارتي"، تمامي اطالعات از آن قابل استخراج 
است. همچنین وب سايت همايش به چهار زبان 
انگلیسي، عربي، روسي و فارسي مجهز شده، تا 
پیش از اين، وب سايت ICOPMAS دو زبانه 

بود. زبان روسي براي همسايگان شمالي و زبان 
عربي نیز براي همسايگان جنوبي کشور به اين 

وب سايت اضافه شده است. 
در  نام  ثبت  مقاله،  ارسال  مراحل  تمامي 
همايش، داوري، اطالع رساني و ساير امور به 
صورت مکانیزه و با استفاده از بستر IT انجام 
شده. مقاالت به صورت آنالين وارد کارتابل 
داور  سه  توسط  مقاله  هر  مي شود.  داوران 
که يکي از اعضاي آن خارجي است، بررسي 
مي شود. براي همین منظور، مقاالت به دو زبان 

انگلیسي و فارسي تهیه مي شود. 
مقاالت ارايه شده بر اساس شاخص هايي چون 
نگاه علمي، کاربردي، نحوه ي نوشتاري، مستند 

بودن موارد ذکر شده، امتیازدهي مي شود. 
همچنین براي استفاده کساني که به هر نحوي 
نتوانستند در همايش حاضر شوند، پیش بیني 
کرده ايم که از مقاالت ارايه شده فیلم برداري 
شود تا به صورت آنالين از طريق وب سايت در 

تمام دنیا در دسترس همه قرار بگیرد. 
در همايش نهم يك کار جديد ديگري هم 
انجام مي شود، اين که از کساني هم که در 
بخش پوستر پذيرفته شده اند، دعوت کرده ايم 
تا به مدت 5 دقیقه کارشان را ارايه کنند و با 
فیلم برداري و مونتاژ نهايي، اين بخش نیز در 
روز همايش به سمع و نظر حاضرين مي رسد.

119

بندر  و دریا / شماره 173

گفت و گو



120

AGI الحاق امارات به خط كشتيرانی
شركت كشتيرانی امارات به خط كشتيرانی كه آسه آن- 

اقيانوس هند- خليج فارس نام دارد می پيوندد. 
شرکت کشتیرانی امارات قصد دارد به خط کشتیرانی جديدی 
که بین بنادر اقیانوس هند و خلیج فارس راه اندازی شده است، 

بپیوندد. 
 )AGI( اين خط با نام آسه آن- خلیج فارس- شبه قاره هند
 OOCL و Simatech ،توسط شرکت های کشتیرانی اورگرين

راه اندازی شده است. 
با ورود امارات به اين خط ، يك مسیر مستقیم از تايلند به خلیج 

فارس برقرار خواهد شد. 
 Tanjung سنگاپور،   ،Laem Chabang بنادر  از  خط  اين 
Pelepas، پورت کالنگ، کلمبو، جبل علی ، کراچی و موندرا عبور 

خواهد کرد.

نيمه  بندری دی پی ورلد در  ميزان سود شركت مديريت 
نخست سال جاری ميالدی افزايش يافت. 

سود خالص اين شرکت در نیمه نخست سال جاری میالدی با 10 
درصد افزايش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به 206 میلیون 

دالر رسید. 
علت افزايش سوددهی شرکت دی پی ورلد کاهش هزينه ها و اجرای 

برنامه های جديد عنوان شده است. 
اين شرکت موفق شد در اين مدت هزينه های کلی خود را پنج 
جابه جايی  حجم  درصدی  هفت  افزايش  با  دهد.  کاهش  درصد 
کانتینر توسط شرکت دی پی ورلد، درآمد اين شرکت نیز با پنج 

درصد افزايش به 1.45 میلیارد دالر رسید.

دهمين گردهمايی بين المللی مناطق 
نوامبر 2010  تا 3  اكتبر  دنيا 31  آزاد 
)9الی 12 آبان 1389( در منطقه آزاد 
متحده  امارات  كشور  رأس الخيمه 

عربی برگزار خواهد شد.
به همین منظور باشگاه تحقیق و توسعه 
کشور  اقتصادی  ويژه  و  آزاد  مناطق 
انجام  و  تسهیالت  نمودن  فراهم  ضمن 
اعزام  به  نسبت  الزم،  هماهنگی های 
متقاضیان به دهمین گردهمايی مناطق 

آزاد دنیا اقدام کرده است.
گردهمايی بین المللی مناطق آزاد دنیا با 
محوريت گروه های هدف شامل مديران و 
دست اندرکاران مناطق آزاد و ويژه اقتصادی، 
مديران و فعاالن اقتصادی و سرمايه گذاری 
انجمن ها  مديران  آزاد کشور،  مناطق  در 

صنعتی  تحقیقاتی،  علمی،  موسسات  و 
 و پژوهشی و مشاور و مديران شرکتها و 
شرکت  مديران  اقتصادی،  بنگاه های 
نخبگان  پژوهشگران،  بنیان،  دانش  های 
دانشگاهی،  انديشمندان و اساتید دانشگاه ها 

برگزار خواهد شد.
اين همايش به موضوعاتی همچون جلب 

حمايت جهانی برای همکاری های تجاری، 
اقتصادی در مناطق آزاد جهان به منظور 
جهانی  تجارت  تقويت  و  اقتصاد  رونق 
خواهد پرداخت. از محورهای اين همايش 
با مناطق  می توان به بررسی و آشنايی 
ويژه و آزاد دنیا ، پارک های در حال گذر 
صنعتی، فضای کسب و کار و لجستیك و 

جذب سرمايه گذاری اشاره کرد.
در اين همايش دوره های آموزشی از قبیل 
توسعه و بازار يابی مناطق ويژه اقتصادی 
تحلیل،  و  تجزيه  شامل  آزاد  مناطق  و 
تصمیم گیری، سرمايه گذاری و انگیزه نگری 

نیز برگزار خواهد شد.
عالقه مندان برای دريافت اطالعات بیشتر 
www.freezonerdc. به نشانی اينترنتی

com مراجعه نمايند.

شانگهاي بار دیگر 
پرترددترین بندر جهان 

شد
عنوان  ديگر  بار  شانگهاي  بندر 
خود  به  را  جهان  بندر  پرترددترين 

اختصاص داد. 
بندر شانگهاي از آغاز سال جاري میالدي 
تا پايان ماه آگوست با جابه جايي 19.06 
میلیون TEU کانتینر بار ديگر از بنادر ديگر 
جهان پیشي گرفت و عنوان پرترددترين 
بندر کانتینري جهان را به خود اختصاص 
داد. اين عنوان پیش از اين به بندر سنگاپور 
اختصاص داشت. در طي اين مدت در بندر 
کانتینر   TEU میلیون سنگاپور 19.01 
جابه جا شده است. حجم جابه جايي کانتینر 
در بندر شانگهاي در مدت مذکور 50 هزار 
سنگاپور  بندر  از  بیش تر  کانتینر   TEU
بوده است. بندر سنگاپور در سال 2009 
با جابه جايي 25.9 میلیون TEU کانتینر 
سر  پشت  را  شانگهاي  بندر  شد  موفق 
 TEU بگذارد. سال گذشته 25 میلیون

کانتینر   در بندر شانگهای جابه جا شد.

گردهمایي مناطق آزاد دنيا در امارات

افزایش سوددهی شركت مدیریت 
بندری شانگهای

قواعد  انتشار  ژاپن   NKK رده بندی  مؤسسه 
شناورهای  مورد  در  بخصوص  را  جديدی 
ديگر  انواع  و   )OSV( فراساحل   خدماتی 

قايق های خدماتی اعالم كرد.
چینی  و  انگلیسی  زبان  دو  به  که  جديد  قواعد 
در  استفاده  مورد  قوانین  تمام  شده اند،  منتشر 
ساخت و بررسی يدک کش ها، کشتی های خدماتی 

و  اصالح  را  خدماتی  قايق های  انواع  و   AHTS
تفسیر می کند.

که  شده اند  طراحی  نحوی  به  کامل  قوانین  اين 
انواع  و خدمه  سازنده ها  طراحان،  برای  آسانی  به 

کشتی های خدماتی قابل استفاده باشند.
اين قوانین فصول کاملی در مورد ساخت، تجهیز 
انواع قايق های خدماتی  و سیستم حفظ موقعیت 
و همچنین ضوابط خاصی برای قايق های خدماتی 

مثل شناورهای آتش نشان دارد.
راستای  در  اصالحات  و  قوانین  اين  انتشار 
 NKK سیاست های توسعه ای مؤسسه رده بندی
خدماتی  قايق های  جهانی  بازار  در  حضور  برای 
اين مؤسسه، به  که تاکنون منافع زيادی را برای 
داشته؛  دنیا،  رده بندی  مؤسسه  بزرگ ترين  عنوان 

انجام می شود.
خدماتی  قايق های  کل  درصد   25 است،  گفتنی 
که سال قبل ساخته شده اند، توسط اين مؤسسه 

کالس شده اند.

انتشار قوانين جدید NKK در مورد شناورهای خدماتی

افزایش پنج درصدی درآمد 
شركت دی پی ورلد

ميزان سوددهی شركت مديريت بندری شانگهای در نيمه 
نخست سال جاری ميالدی 52 درصد افزايش يافت. 

 ،)SIPG( میزان سوددهی شرکت مديريت بندری شانگهای
جاری  سال  نخست  نیمه  در  چین  بندر  بزرگ ترين  اپراتور 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  افزايش  درصد   52 با  میالدی 
گذشته به 2.6 میلیارد يوآن رسید. در طی اين مدت 13.86 
میلیون TEU کانتینر توسط اين شرکت در بندر شانگهای 

جابه جا شد.
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عنوان برترین شركت مدیریت بندری 
جهان، به سنگاپوری ها رسيد

مؤسسـه تحقيقاتیDrewry  انگليس، اسامی سه شركت 
مديريت بندری برتر جهان در سال گذشته ميالدی را اعالم 

كرد.
 HPH ــنگاپور و ــرکت های PSA س ــه ش طبق اعالم اين مؤسس
هنگ کنگ در جايگاه اول و دوم برترين شرکتهای مديريت بندری 

جهان در سال 2009 قرار دارند.
ــر  ــت س ــرکت مديريت بندری دی پی ورلد دبی نیز پس از پش ش
ــتن APM دانمارک در جايگاه سوم اين لیست قرار گرفته  گذاش

است.

افزایش 20درصدی سوددهی 
بندر داليان

ميزان سـوددهی بندر داليان چين در نيمه نخسـت سـال 
جاری افزايش يافت. 

ــت سال جاری  ــوددهی بندر دالیان چین در نیمه نخس میزان س
میالدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 20 درصد افزايش 
ــود اين بندر در طی اين مدت از 752.7 میلیون يوآن به  يافت. س

900.8 میلیون يوآن رسید. 

افزایش سوددهی شركت كاسکو
شركت كشتيرانی كاسكوي چين در نيمه نخست سال جاری 

ميالدی با افزايش سوددهی مواجه شد. 
شرکت کشتیرانی کاسکوي چین در نیمه نخست سال به سوددهی 

برابر 3.53 میلیارد يوآن معادل 519 میلیون دالر رسید. 
ــرکت در مدت مشابه سال گذشته 4.65 میلیارد يوآن زيان  اين ش

کرده بود. 
ــکو انتظار ندارند که سال جاری میالدی بهتر از سال  مقامات کاس

2009 باشد.

آغاز فعاليت یك یارد تعميراتي جدید 
در عمان

يك يارد تعمير كشـتی جديد بـه زودی فعاليت خود را در 
عمان آغاز می كند. 

ــرکت درای داک عمان )ODC( به زودی تعمیر کشتی در يارد  ش
ــرکت که در Duqm واقع است را از ماه مارس سال 2011  اين ش
ــرکت تاکنون 75  ــاز خواهد کرد. بنا به اظهارات مقامات اين ش آغ

درصد از ساخت اين يارد به اتمام رسیده است.
يارد به ارزش 800 میلیون دالر در شمال عمان ساخته شده است 
و پس از اتمام، قابلیت تعمیر کشتی های با ظرفیت باالی 600 هزار 
ــی از بزرگ ترين ياردهای  ــد بود. اين يارد يک DWT را دارا خواه

تعمیر کشتی در جهان می شود. 

كاهش سود كشتی ساز هندي
شركت كشتی سـازی ABG هند در سال جاری با كاهش 

سوددهی مواجه شد. 
ــازی ABG که بزرگ ترين شرکت  سود خالص شرکت کشتی س
کشتی سازی خصوصی هند است در چهارماهه نخست سال جاری 
ــید. سود اين شرکت در مدت  میالدی به 384 میلیون روپیه رس

مشابه سال قبل 479 میلیون روپیه گزارش شده است.

مكه   اختصاصي  بندر  احداث  طرح 
مكرمه به فاصله    10 كيلومتري از اين 
شهر با حفر كانالي به طول 55 كيلومتر 

انجام خواهد شد.
که  داد  خبر  مکرمه  مکه    فرمانداري 
حفر  پیشنهادي  طرح  بررسي  حال  در 
براي  کیلومتر   55 طول  به  آب راهي 
احداث بندر مسافرتي مستقل براي شهر 
مکه  مکرمه به فاصله  10 کیلومتري اين 

شهر است.
عربستان  حکومت  که  شرايطي  در 
طرح هاي  به  ويژه اي  توجه  سعودي 
بزرگ و بین المللي توسعه و مدرن سازي 
شهر هاي زيارتي عربستان دارد، اين طرح 
نیز مورد توجه و اهتمام فراوان مسئوالن 
فرمانداري مکه   مکرمه قرار گرفته است. 
بر اساس اين طرح درياچه اي به فاصله ي 
10 کیلومتر از شهر مکه احداث مي شود 

طي  از  پس  مسافرتي  کشتي هاي  که 
ساحل  از  کیلومتر   55 طول  به  کانالي 
خواهند  پهلو  بندر  اين  در  سرخ  درياي 

گرفت.
ويژگي هاي  از  مکه  بندر  ايده   صاحب 
بودن  مسطح  و  بیاباني  را  طرح  اين 
در  را  طرح  اين  که  زمین هايي  تمامي 
بر مي گیرند، عنوان کرد؛ بر اين اساس 
هیچ کوه و يا منطقه   مسکوني در سر راه 
بود،  همچنین محل  اين کانال نخواهد 
چندين  توسط  نظر  مورد  درياچه ي 
امکان  که  شده  احاطه  کوه  سلسله 
احداث درياچه  را بسیار متصور ساخته 

است.
مورد  کانال  طول  طرح،  اين  اساس  بر 
و  کیلومتر   55 مکه  بندر  براي  نیاز 
معادل يك چهارم طول کانال سوئز به 

طول 190 کیلومتر است.

هانجين 146 ميليون دالر سود كرد

احداث بندر اختصاصي در مکه مکرمه

مشاركت چهار شركت در برقراری خط كشتيرانی
شركت های برتر كشتيرانی با مشاركت يكديگر خط جديد كشتيرانی راه اندازی 

كردند. 
ــتیرانی CMA CGM و CSCL، هانجین و هیوندای Merchant با  ــرکت های کش ش
ــتیرانی را بین بنادر آسیا، مکزيك و سواحل غربی  ــارکت يکديگر يك خط جديد کش مش
ــیلی در  ــی راه اندازی کردند. اين خط با نام ACSA2 از بنادر اکوادور، ش ــکای جنوب آمري

آمريکای جنوبی نیز گذر خواهد کرد. 
در اين خط که در ماه سپتامبر سال جاری میالدی آغاز به کار خواهد کرد، از 10 فروند 

کشتی با ظرفیت های بین 2 هزار و 350 تا 2 هزار و TEU 550 استفاده خواهد شد. 
 ،Manzanillo، Buenaventura ،ــان ــانگهای، بوس ــکو و نینگبو، ش اين خط از بنادر ش

گواياکیول، Callao، Iquique، Valparaiso و San Vicente گذر خواهد کرد.

ميزان سود شركت كشتيرانی هانجين 
در چهار ماه دوم سـال جاری افزايش 

يافت.
ــود خالص اين شرکت کره ای در چهار  س
ــال 2010 به 146 میلیون دالر  ماه دوم س

رسید.
ــابه سال  ــرکت در مدت مش زيان اين ش

گذشته به 325 میلیون دالر رسید.
ــل کاال و افزايش  بهبود وضعیت نرخ حم
ــود اين شرکت  حمل کاال علت افزايش س

عنوان شده است.
مقامات شرکت هانجین انتظار دارند که تا 
ــال، تقاضا برای کشتی های فله بر  پايان س
بزرگ کم و برعکس برای کشتی های فله بر 

کوچك افزايش بیابد. 
مقامات اين شرکت همچنین انتظار دارند 
که شرکت های تابعه آن همچون شرکت 
ــتی هانجین )SM(، تعمیر  مديريت کش
 Cyberlogitec و )ZESCO( ــتی کش

نیز با رشد سود و درآمد مواجه شوند.
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وضعيت شركت 
كشتيرانی تایلندی 

بحرانی شد
در  تايلند   RCL كشتيرانی  شركت 

وضعيت بحرانی قرار گرفت. 
شرکت کشتیرانی کانتینری RCL تايلند 
در چهار ماهه دوم سال جاری نیز با افزايش 

ضرردهی در وضعیت بحرانی قرار گرفت. 
زيان اين شرکت در طی اين مدت به 193 
میلیون بات رسید. شرکتRCL در مدت 
نیز 289  مشابه در سال 2009 میالدی 

میلیون بات زيان کرده بود. 
حجم جابه جايی کاال در اين مدت با 10 
 TEU 685 درصد افزايش به 640 هزار و

رسید. 
افزايش هزينه سوخت يکی از علل رکود 
شده  عنوان  تايلندی  شرکت  اين  درآمد 

است. 
هرچند حجم جابه جايی کاال در شرکت 
با  همچنان  اما  يافته،  افزايش   RCL

ضرردهی مواجه است.

واگذاری شركت های 
تابعه ویناشين

ويناشين به منظور خروج از بحران 
مالی به فروش كشتی های تازه ساز 

خود اقدام كرد. 
ــین  ويناش ــازی  کشتی س ــرکت  ش
اين  ــازی  بازس ــور  منظ ــه  ب ــام  ويتن
ــکالت مالی خود  ــرکت و رفع مش ش
ــاز  ــتیهای تازه س چهار فروند از کش

ــت. ــود را فروخ خ
ــتی ها 110 میلیون  ارزش کلی اين کش
ــت و به شرکت  ــده اس دالر گزارش ش
ــتیرانی Vinalines فروخته  ملی کش

شده است.
اين شرکت همچنین قصد دارد تعدادی 
از شرکت های تابعه خود را واگذار کند 
ــی از بدهی  تا بتواند از اين طريق بخش

های خود را پرداخت کند.

رونق تعمير كشتی های حمل ال ان جی در سنگاپور

ساخت بزرگترین 
كشتی حفاری جهان 

در چين
چينی ها كار سـاخت بـزرگ ترين 
كشتی ويژه حفاری در آبهای عميق 

در جهان را آغاز كردند.
ــتی که کار ساخت آن در بندر   اين کش
ــده است، 290 متر طول  دالیان آغاز ش
ــرض دارد و می  تواند يك  ــر ع و 50 مت
ــت را در خود ذخیره  ــکه نف میلیون بش

سازد. 
ــت در عمق 10  ــادر اس ــتی ق اين کش
ــت کند و چاه هايی  هزارپايی آبها فعالی
حفر نمايد که تا30 هزار پا از سطح دريا 
عمق داشته باشند. هزينه اولیه ساخت 
ــون دالر برآورد  ــتی 500 میلی اين کش

شده است.

ميزان سفارشات ساخت كشتی به چين 
در هفت ماه نخست سال جاری ميالدی 

به طرز چشمگيری افزايش يافت. 
طبق اعالم انجمن ملی صنعت کشتی سازی 
کشتی  ساخت  سفارشات  حجم  چین، 
ماه  اين کشور در هفت  به کشتی سازان 

نخست سال جاری میالدی 420 درصد 
افزايش يافت. 

حجم سفارشات ساخت کشتی به چینی ها 
 DWT در اين مدت برابر با 33.3 میلیون
بود که 9.54 میلیون تن آن تنها مربوط به 

ماه جوالی است.

 تغيير ساختار كشتی
سازی ميتسوبيشی

ميتسوبيشی  كشتی سازی  شركت 
ساختار خود را تغيير می دهد. 

 )MHI( شرکت صنايع سنگین میتسوبیشی
دوباره  سازمان دهی  منظور  به  دارد  قصد 
ساختار تولیدی اين شرکت تغییراتی را در 
 Nagasaki، سه يارد کشتی سازی خود در
Shimonoseki و Kobe در ژاپن ايجاد 
ياردهای  جديد  سیاست  اين  طبق  کند. 
 Nagasaki، Shimonoseki کشتی سازی
يارد  و  تجاری  بر روی ساخت کشتی های 
ساخت  زمینه  در   Kobe کشتی سازی 

زيردريايی ها تمرکز خواهند داشت.
با وجود بحران در صنعت کشتی سازی و 
افزايش ساخت کشتی در ياردهای چینی 
و کره ای، ژاپن نیز تصیم گرفته است برای 
را  اقدامات جديدی  بحران  اين  با  مقابله 

انجام دهد. 

و  چين  جی  ان  ال  حمل  كشتی های 
سنگاپور  كشتی سازی  يارد  در  ژاپن 

تعمير می شوند.
شرکت کشتیرانی China LNG چین 
و شرکت مديريت کشتی K Line ژاپن 
  Sembawang کشتی سازی  يارد  با 
به  که  کردند  امضاء  قراردادی  سنگاپور 
موجب آن کشتی های حمل LNG اين دو 

شرکت در اين يارد تعمیر خواهند شد.
پنج   China LNG کشتیرانی  شرکت 
برای  را  فروند کشتی LNG حمل خود 
تعمیر به يارد مذکور ارسال خواهد کرد، اين 
کشتی ها تا سال 2012 تعمیر و تحويل داده 

خواهند شد.
شرکت K Line نیز تعمیر سه فروند کشتی 

را به سنگاپوری ها واگذار خواهد کرد.

عرضه سهام شركت كشتيرانی SCI هند
شركت كشتيرانی هند قصد دارد سهام خود را بفروشد. 

مقامات شرکت کشتیرانی هند )SCI( قصد دارند بیش از 20 درصد از سهام اين شرکت 
دولتی را واگذار کنند. اين پیشنهاد هنوز از سوی دولت اين کشور تأيید نشده است. سود 
SCI در طی چهار ماه دوم سال 2010، با 60 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه در سال 

گذشته به 41 میلیون دالر رسید. اين شرکت 74 فروند کشتی در اختیار دارد.

 ULCC ساخت اسکله ویژه كشتی های
در بندرداليان

مقامات چين از ساخت يك اسكله جديد ويژه كشتی های ULCC در بندر داليان 
اين كشور خبر دادند. 

اين اسکله به موجب قراردادی که بین شرکت دولتی نفت Petrochina و شرکت مديريت 
بندری دالیان چین امضا شد، در لنگرگاه Xingang در بندر دالیان ساخته خواهد شد.

 DWT اين اسکله پس از بهره برداری ظرفیت پهلودهی به کشتی های با ظرفیت 450 هزار
را خواهد داشت. در اين پروژه پنج میلیارد يوآن معادل 735 میلیون دالر سرمايه گذاری 
خواهد شد. لنگرگاه Xingang يکی از مناطق کلیدی چین در نقل و انتقال نفت به شمار 

می رود.

كانال پاناما الیروبی می شود

مقامات پانامايي از طرح جديدی برای اليروبی اين كانال خبر دادند. 
 D`Artagnan مقامات پانامايی در مراسمی از ماکت يك کشتی اليروب جديد با نام
رونمايی کردند. اين کشتی که قدرتمندترين اليروب مکنده تیغه دار در جهان است، قرار 

است به اليروبی کانال پاناما بپردازد. 
را  کشتی  اين  ساخت  بلژيك   Dredging International اليروبی  شرکت 

برعهده دارد.

افزایش 420 درصدی سفارش ساخت كشتی به چين
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افزایش سوددهی 
شركت ملی كشتيرانی هند

ميزان سوددهی شركت ملی كشتيرانی ملی هند افزايش 
پيدا كرد. 

بنابه اظهارات مقامات شرکت ملی کشتیرانی هند )SCI( میزان 
سوددهی اين شرکت بین ماه های آوريل تا ژوئن نسبت به مدت 

مشابه در سال گذشته 60 درصد افزايش يافت. 
به  از 1.19 میلیارد روپیه  اين مدت  اين شرکت در طی  سود 

1.91 میلیارد روپیه رسید. 
کانتینری  بخش  در   SCI شرکت  حمل ونقل  حجم  بیشترين 

بوده است.

ساخت شش بندر جدید 
در سواحل كویت

مقامات كويت از توسعه چند بندر و ساخت بنادر جديد در 
اين كشور خبر دادند. 

بنا به اظهارات مقامات کويتی، اين کشور قصد دارد با مشارکت 
شرکت مهندسی و مشاوره »DHV” هلند به توسعه و ساخت 9 

بندر در اين کشور بپردازد. 
اين پروژه شامل توسعه سه بندر موجود در کويت و ساخت شش 

بندر جديد در طول نوار ساحلی اين کشور است. 
در  بنادر جديد  و ساخت  کويت  بنادر  توسعه  گزارش  اين  بر  بنا 
سواحل اين کشور در حالی صورت می گیرد که بنادر کشورهای 
حاشیه جنوب خلیج فارس به ويژه امارات همواره به عنوان رقبای 

جدی بنادر ايران مطرح بوده اند. 

سرمایه گذاري 120 ميليون دالري 
در بندر سالله
بندر سالله عمان توسعه پيدا مي كند.

وزارت حمل ونقل و ارتباطات عمان اعالم کرده است که قصد 
دارد طي مزايده اي ترمینال بندر سالله را توسعه د هد. ارزش 
اين پرو ژه 120 میلیون دالر برآورد شده است اين مزايده در 
27 ماه سپتامبر سال جاري میالدي برگزار خواهد شد. توسعه 
اين ترمینال شامل ساخت يك اسکله چندمنظوره به طول هزار 
و 200 متر و يك موج شکن جديد است. اين ترمینال پس از 
بهره برداري ظرفیت جابجايي ساالنه 40 میلیون تن کاالي فله 
خشك و پنج میلیون تن فرآورده هاي مايع را خواهد داشت. 
بهره برداري خواهد  به مرحله  پايان سال 2012  تا  پروژه  اين 

رسید. 

هند مي خواهد ظرفيت بنادرش 
را 3 برابر  كند

هند قصد دارد ظرف يك دهه آينده ظرفيت بنادر خود 
را سه برابر كند. 

حمل و نقل  ظرفیت  افزايش  براي  آسیا  بزرگ  اقتصاد  سومین 
دريايي خود تالش دارد ظرفیت بنادرش را طي 10 سال آينده 

به سه برابر مقدار موجود برساند. 
در  دالري  میلیارد  چند  سرمايه گذاري  به  هند  راستا  اين  در 
بخش بنادر خود نیاز دارد. بنادر نقش مهمي در رشد اقتصادي 
هند دارند. به گزارش بلومبرگ، هند قصد دارد ظرفیت بنادر 

خود را طي برنامه 10 ساله به 3.2 میلیارد در سال برساند.

بهره برداری از یك بندر جدید در سریالنکا

دامن 18 ماهه برای ویتنامی ها 
كارخانه كشتی  سازي می سازد

مراسم امضاء قرارداد برای ساخت يك كارخانه جديد كشتی سازی با همكاری 
شركت های دامن هلند و ويناشين ويتنام، در دفتر مركزی گروه صنعتی ويناشين 

در هانوی ويتنام برگزار شد. 
آقای دای هونگ، نائب رئیس کارخانه کشتی سازی سانگ-کم، به همراه آقای اريك وندر 

نرودا، مدير اجرايی شرکت دامن هلند، اين قرارداد را در 19 آگوست امضاء کردند.
تکمیل فاز اول اين مجموعه قرار است تا فوريه 2012 )کمتر از 18 ماه ديگر( به اتمام برسد. 
در فاز اول اين کارخانه، روی تجهیزات زيربنايی تمرکز می شود و در پايان اين فاز، ظرفیت 

اين مجموعه ساخت تقريباً 12 شناور در سال خواهد بود.

توسعه بندر ام القصر عراق 
به یك شركت اماراتي رسيد

توسعه و مديريت بندر ام القصر عراق به يك شركت اماراتي واگذار شد. 
به موجب قراردادی که بین شرکت مديريت بندری ainer�Gul امارات متحد عربی و 
مقامات عراقی امضا شد شرکت مذکور به مديريت و توسعه بندر ام القصر خواهد پرداخت. 
طبق يکي از اين قراردادها مديريت و تخلیه و بارگیری کاال در اسکله شماره 8 اين بندر به 
شرکت ainer�Gul واگذار شده است. به موجب قرارداد ديگراين شرکت به ساخت دو 

اسکله شماره 10 و 11 در ترمینال جديد بندر ام القصر اقدام خواهد کرد . 
ترمینال جديد کانتینری اين بندر در سال 2011 به مرحله بهره برداری خواهد رسید. ارزش 
قراردادهاي مذکور هنوز اعالم نشده است. از بندر ام القصر به عنوان دروازه عراق نام برده 

مي شود.

دالری  ميليون   360 جديد  اسكله 
سريالنكا از ابتدای نوامبر امسال آماده 

پهلوگيری كشتی ها است. 
مقامات سريالنکايی گفتند اسکله جديد 
دريکی از بنادر جنوب شرقی اين کشور 
که با کمك مالی چینی ها ساخته شده، به 

بهره برداری رسید. 
بندر هامبانتوتا در 240 کیلومتری جنوب 
شرقی پايتخت سريالنکا از ابتدای نوامبر 
پهلوگیری  آماده  میالدی  کنونی  سال 
اين  اسکله  ساخت  هزينه  است.  کشتی 
بندر سريالنکايي 360 میلیون دالر بوده 

که 85 درصد آن را بانك صادرات-واردات 
چین در قالب وام به اين کشور اعطاء کرده 
که  هامبانتوتا  بندر  جديد  اسکله  است. 
دارای آبراهی به عرض 210 متر و عمق 
پايان مرحله سوم،  از  17متر است، پس 
توانايی پهلوگیری 7000 فروند کشتی را 
در سال خواهد داشت.  به گفته مقامات 
سريالنکا، تجهیزات اسکله بندر هامبانتوتا 
می تواند خدماتی را در سوخت گیری مجدد 
و ذخیره سوخت در مخازن کشتی هايی 
شرقی  جنوب  دريايی  مسیرهای  در  که 

سريالنکا تردد می کنند، نیز ارايه دهد.
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درسه ماهه ي چهارم سال گذشته میالدی، نوعی تغییر در ظرفیت کل 
کانتینری و افزايش در حجم حمل ونقل دريايی کانتینری در بنادر 
آسیايی مشاهده شد؛ به گونه ای که برخی بنادر، افزايشی فزآينده 
وبرخی ديگر، افزايش ثابت فعالیت هايشان را به ثبت رساندند؛ هرچند، 
ديگر بنادر، هم چنان آمار و ارقام منفی را ثبت کرده ا ند. ظرفیت کل 
در ماه ژانويه و فوريه، از تعطیالت سال جديد در کشور چین، تاثیر 

پذيرفت و صنعت کشتیرانی را کماکان در برزخ قرارداد. 
نشانه هايی از بازگشت شرايط به حالت عادی در بازرگانی آسیا-اروپا 
به چشم می خورد، اما غالب بازيگران اين عرصه، بانوعی سوء ظن 
و بدبینی به شرايط می نگريستند و ترديد داشتند که اين وضعیت 
نابه سامان، بارديگر به حالت عادی بازگردد. برخی از راهبران بنادر در 
منطقه، شاهد رشد وشکوفايی سال به سال فعالیت های کشتیرانی و 
بالتبع، افزايش مبادالت و حجم فعالیت های بندری و ظرفیت کل بنادر 
بودند، اما بسیاری از راهبران، انتظار ندارند که ترمیم يابهبوداقتصادی 

تا نیمه ي دوم سال 2011 میالدی، واقعا رخ دهد. 
به گفته ي مقامات بندر سنگاپور )MPA(، اين بندر در سال 2009، 
در کل 25.87میلیون TEU کانتینر جابه جا کرده است که اين رقم، 

درمقايسه با سال 2008 )29.29 میلیون TEU(، کاهشی 13.54 
درصدی را شاهد بوده است. اين بندرکماکان مدعی در اختیار داشتن 
عنوان شلوغ ترين بندر جهان است، هرچند در اين مورد ترديد هايی 
وجود داردو اين که بندر شانگهای به اين عنوان دست يافته است، 

منطقی تر به نظر می رسد. 
سازمان پايانه های سنگاپورPSA )که مسولیت راهبری چهار پايانه ي 
کانتینری، يك پايانه ي چندمنظوره و پايانه ي مخصوص جابه جايی و 
حمل خودرو را برعهده دارد( در سال 2009 میالدی، 25.14 میلیون 
بود؛  داده  اختصاص  به خود  را  سنگاپور  کانتینری  ترافیك   TEU
درحالی که بندر جورانگ )Jurong(، جابه جايی باقیمانده 730هزار 

TEU کانتینر را دراختیارگرفت. 
به گفته ي "ريموند لیم"، وزير حمل ونقل سنگاپور، صنعت دريانوردی 
داشتن سیستم  بادراختیار  اقتصاد جهانی،  رکود  رغم  به  سنگاپور، 
مالکیت دولتی-خصوصی برای استفاده از فرصت های موجود و ابراز 

وجود در سال های پیش رو، از آمادگی کامل برخورداراست. 
»آقای لیم« که مسئولیت سخن گويی وزارت امور خارجه سنگاپور 
رانیز برعهده دارد، ازسال 2009 میالدی، به عنوان سالی »چالش 

درانتظار شكوفايی مجدد 
مسئولين بنادر آسيايی )همچون بنادرديگر در اقصی نقاط جهان(از اين كه 

سال مخوف وسهمگين 2009 رابه سالمت پشت سرگذاشته اند، بسيار خشنودند 
و مشتاقانه شكوفايی مجدد اقتصاددريايی را درسال 2010 و سال های بعد به 

انتظار نشسته اند. 
■  ترجمه: نوروز محمدخانی
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را دربندر سنگاپور  ترافیك کانتینری  ياد کرد که کاهش  برانگیز« 
بار  اما وی خاطر نشان کرده است که حجم کل  شاهدبوده است. 

کانتینری در اين بندر، تنها 8.9 درصد کاهش يافته است. 
هرچند آمار و ارقام بندر سنگاپور از رشد 18درصدی سال به سال 
در ماه فوريه به 2.18 میلیون TEU حکايت دارد، اما ظرفیت کل، 
کماکان به شاخص 6.4 درصد کم تر از 2.33 میلیون TEU در ماه 
ژانويه محدودشد. در PSA، ظرفیت کل ماه فوريه با رشدی 17.2 
درصدی، در مقايسه با سال گذشته، از 1.8 میلیون TEU به 2.11 
بااين وجود، مسئوالن بندر جورانگ  افزايش يافت.   TEU میلیون
اظهار داشتند که ظرفیت کل اين بندر هم، رشدی 51.8 درصدی 
افزايش  به TEU 74.700( هم   TEU 49000 از( به سال  سال 
بیش از 3.3 درصدی از TEU 72000 در ماه ژانويه سال جاری را 

تجربه کرده است. 

■ چين به رشد وتوسعه باز می گردد
 China( به گفته ي "آقای فو يونینگ" )ريیس گروه بازرگانان چین

جابه جايی  حجم  که  می رود  انتظار   ،)Merchants Group
کانتینری چین، با تغییر رشد منفی که در سال گذشته مشاهده شد، 
در سال جاری 3 درصد افزايش يابد. آمار منتشر شده از سوی وزارت 
حمل ونقل چین نشان می دهد که بنادر اصلی چین، در سال 2009 
میالدی، 121 میلیون TEU کانتینر )باکاهش 6درصدی سال به 
سال (جابه جا کرده است. درعین حال، اين آمار با بهبود تدريجی 
وضعیت اقتصادی جهان از نیمه ي دوم سال 2009، دوباره به جای 
نخست بازگشت. براساس برآورد »آقای فو«، حجم کل جابه جايی 
کانتینری امسال ممکن است به 125میلیون TEU کانتینر )3درصد 

بیش تر از سال قبل( افزايش يابد. 
اين  رغم  به   ،CITIC Securities گزارش  آخرين  براساس 
افزايش، بازگشت صنعت بندري چین به دوره ي رشدوشکوفايی بین 
سال های 2001-2007 غیرمحتمل به نظر می رسد، که اين امر به 
نوبه ي خود، کاهش رشد تجارت خارجی اين کشور رادر درازمدت 

دربرخواهدداشت. 
فوريه، 1.88  درماه  بندر  اين  شانگهای،  بندر  مسئوالن  گفته ي  به 
میلیون TEU کانتینر جابه جا کرده است که اين رقم، در مقايسه با 
مدت زمان مشابه در سال گذشته، رشدی 23درصدی را تجربه کرده 
است. در دوماهه ي نخست سال جاری، بندر يادشده، با افزايش 20 
درصدی سال به سال، حجم تجمعی کانتینری معادل 4.12 میلیون 

TEU را به ثبت رسانده است. 
پورت  اينترنشنال  شانگهای  )گروه(  شرکت  سرپرست  گفته ي  به 
)Shanghai International Port( که بندر شانگهای را راهبری 
را  کانتینر   TEU میلیون بندر درمجموع، 25.002  اين  می کند، 
درسال 2009 جابه جاکرده است که اين رقم، به دلیل بحران جهانی 
است.  بوده  روبه رو  سال  به  سال  درصدی  کاهش 10.7  با  اقتصاد، 
بندرشانگهای، رسماً رکوردشلوغ ترين بندر کانتینری جهان را بعد از 

بندر سنگاپور دراختیاردارد. 
کل ظرفیت ساالنه ي اين بندر، معادل 495 میلیون تن بوده است. با اين 
 )Ningbo-Zhoushan( وجود، مسئوالن بندر در نینگبو- زوشان
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اظهار داشتند که آنان در سال 2009، معادل 570 میلیون تن کاال 
در بخش تجارت بین المللی جابه جا کرده اند، بنابراين بندر چین بايد 
به جای شانگهای مقام نخست را به خود اختصاص دهد. مورديادشده، 
چالشی ديگر محسوب می شود، اما مقامات، تا کنون در اين خصوص 

سکوت اختیار کرده اند. 
به گفته ي مقام های بندر شن زن)Shenzhen( که رتبه چهارمین 
بندر شلوغ جهان را دراختیاردارد؛ اين بندر، درسال 2009 میالدی، 
میلیون  با سال 2008(، 18.3  )با کاهشی 15 درصدی درمقايسه 
TEU جابه جا کرده است. در زمینه ي تناژ، بندر شن زن، با کاهشی 
8.3 درصدی سال به سال، 194 میلیون تن کاال جابه جا کرده است. 
ظرفیت کل اين بندر در زمینه بازرگانی خارجی با کاهشی 11.5 

درصدی به 143 میلیون تن بالغ شده است. 
براساس آمار وارقام منتشر شده از سوی اداره ي دريانوری هنگ کنگ، 
اين بندر در سال 2009 میالدی، 20.9 میلیون TEU کانتینر جابه جا 
کرده است که اين رقم در مقايسه با میزان کاالي جابه جا شده در سال 
2008 میالدی )24.5 میلیون TEU(، 14.6 درصد کاهش يافته 
است. بندر هنگ کنگ )سومین بندر درجمع شلوغ ترين بنادر جهان 
 TEU درسال 2009(، در ماه دسامبر، حجم جابه جايی 1.8 میلیون
کانتینر را گزارش داده است که اين میزان گوياي، افزايشی 3درصدی 

در مقايسه با ماه مشابه در سال قبل )2008(، مي باشد. 

■ بنادر مالزی 
راهبران بندر اصلی کانتینری مالزی، بانگاهی خوش بینانه انتظاردارند 
در سال جاری، افزايش ظرفیت کل را در حجم مبادالت کانتینری 
به ثبت برسانند. از سه ماهه ي سوم سال گذشته)2009(، با رويت 
بارقه هايی از بهبود اقتصادی ظرفیت کل جابه  جايی کانتینری، افزايش 

را شاهدبوده است. 
دست يابی  با   ،)Tanjung Pelepas( پالیپاس  بندرتانجونگ 
به جايگاه اصلی ترين بندر کانتینری مالزی، سال ديگری از رشد 
وتوسعه را درسال 2009 به ثبت رسانده است. به گفته ي »داتوک 
 Datuk Mohd Sidik Shaik(»عثمان شايك  سیديك  موهد 
Osman(، ريیس بندرتانجونگ پالیپاس، اين بندر درانتهای سال 
2009، با ثبت 6میلیونTEU، رشدی 7.5 درصدی را درمقايسه با 

سال 2008 میالدی، تجربه کرد. 
"آقای عثمان"، در اين خصوص اظهار داشت: »اين افزايش در سالی 

حاصل شد که برای صنعت کشتیرانی، سالی بسیار دشوارمحسوب 
می شد؛ سالی که در آن، بسیاری از خطوط کشتیرانی و بنادر، با 
کاهشی دو رقمی در حجم فعالیت های مرتبط، به دلیل رکود جهانی 
اقتصاد روبه رو بودند. ظرفیت کل افزايش يافته نیز با کاهش هزينه ها 
در کل )با توجه به فشار قابل توجه به نرخ ها درخالل اين دوره(به 

دست آمد.«
همزمان در بندر کالنگ)Klang Port(، تان سری جی. گنانالینگام 
 Westports مدير اجرايی پايانه ،) Tan Sri G. Gnanalingam(
Malaysia Sdn Bhd، انتظار داشت که اين پايانه در سال جاری، 
بیش از4.5 میلیون TEU کانتینر جابه جا کند. وست پورتس، درسال 

2008، حدود 4.97 میلیون TEU کانتینر جابه جا کرده است. 
وی دراين خصوص گفت: »حجم کار در وست پورتس، از سه ماهه ي 
سوم سال گذشته، افزايشی سال به سال را شاهد بوده است و اين امر 

معرف بهبود تدريجی اقتصاد مالزی در بخش تولید است«
 Datuk Basheer( عبدالقادر«،  بشیر حسن  »داتوک  گفته ي  به 
Hassan Abdul Kader(مديراجرايی و مدير عامل نورث پورت 
يادشده درسال  بندر  ترافیك کانتینری در   ،)Northport Bhd(
2009، با کاهشی از 2 درصد )1/99-%( در مقايسه با سال 2008 
میالدی به 2.9 میلیون TEU بالغ شد. کاهش حجم حمل ونقل 
ترکیبی درمقايسه با ترافیك ترکیبی ملی )با کاهشی 2.12 درصد(، 

رقم بیش تری را به خود اختصاص داد)9/0 درصد(. 
از  سال 2009،  در  کانتینری  ترافیك  »کاهش  گفت:  درادامه  وی 
تعريف  تغییر  هیچ گونه  شد.  می  ناشی  جهان  اقتصادی  تاثیررکود 
شده ای در حجم مبادالت بار )به جز رشد اندک در برخی مبادالت 
تجاری( به چشم نمی خورد. هیچ تغییر يا انتقالي در تقاضا را مشاهده 
نمی کرديم و اين رکودبا توجه به بهبود ترافیك جابه جا شده در ماه 
ژانويه ي سال 2010، کامال بديهی وانکارناپذير است. انتظار داريم اين 

روند پايدار باشد. «

■ بندر بينتولو، روبه سوی توسعه
بندر بینتولو )Bintulu( در شهر ساراواک )Sarawak(، تنها مدخل 
يا دروازه ي صادرات برای بزرگ ترين محصول صادراتی مالزی، يعنی 
گاز مايع طبیعی )LNG( است که ازمیدان گازی سنترال لوکانیا 
)Cental Luconia( در نزديکی کرانه ي بینتولو تولید می شود. 
بخش های غیرگازی آن- کانتینرها، کانتینرهای مخصوص موادفله ي 
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شل، مواد فله خشك و بار مايع- رشد بی وقفه ای را طی چندسال 
اخیر به ثبت رسانده اند. 

بندر کانتینری بین المللی بینتولو، به باراندازهای اختصاصی وجديدترين 
وپیشرفته ترين تسهیالت و تجهیزات مجهز است که با استفاده از 
آن ها قادراست مجموعه ي متنوعی از بارهاو کشتی هاراجابه جا کند. 
به عالوه، مجموعه متنوعی از تجهیزات جابه جايی کاال و تاسیسات 

پشتیبانی نیز دردسترس قرار دارد. 
 بندر کانتینری بین المللی بینتولو)BICT( در سال 2009 میالدی، 
با کاهشی 14.38 درصدی درظرفیت کل درمقايسه با سال 2008 
میالدی، TEU 248.390 کانتینر را جابه جا کرد)درحالی که اين رقم 
در سال 2008 میالدی، TEU 290.167 بوده است(. پیش بینی های 
اولیه از رشد منفی 20درصدی حکايت داشت، اما حجم جابه جايی 
به  رو  تدريج  به  سال 2009،  سوم  ماهه ي  سه  درخالل  کانتینری 

افزايش نهاد. 
اين روند، تاثیر ناشی از کاسته شدن حجم صادرات بربندر را )که 
به گفته مسوالن اداره ي بازاريابی و خدمات مشتری بندر بینتولو، 
صباح  کاالاز  دريايی  نقل  حمل  حجم  کاهش  در  شده  ياد  تاثیر 

)Sabah( و ساراواک )Sarawak( نمود يافت، کاهش داد. 
دراين  بندر،  مشتری  و خدمات  بازاريابی  اداره ي  مسئوالن  از  يکی 
خصوص گفت:»اگر تمامی پروژه های شناسايی شده به اجرادرآيند، 
مقامات بندر برآورد می کنند که تا سال 2014، افزايشی اضافی معادل 
TEU 150000-130000 حاصل از کانتینرهای جديد تولید شده 
ناشی از توسعه ي صنعتی درمنطقه ي داخلی مشرف به بندر بینتولو، 

مشاهده خواهدشد. «
دواسکله، بندر کانتینری بین المللی بینتولودرسال 2009، از نوعی 
اشغال )57 درصدی( برخوردار بود. بزرگ ترين شناور کانتینری که 
پايانه تا کنون قادر به جابجايی آن بوده است، شناوری به ظرفیت 
بندر  است.  يانگهای  کشتیرانی  شرکت  به  متعلق   TEU  1740
آن،  اندازه ي  که  شناوری  به  می تواند  بینتولو  بین المللی  کانتینری 
است،   TEU  6000-5000 باظرفیت   55000DWT حداکثر 
سرويس دهد. عمق پهلوی اسکله، 14متر است و پايانه از ظرفیت 

جابه جايی ساالنه TEU 362564 کانتینر برخوردار است. 
هم اکنون، بندر کانتینری بین المللی بینتولو، از سه دستگاه جرثقیل 
دروازه ای برخورداراست، اما تاپايان سال 2010 میالدی، اين تعداد 
به 5 دستگاه افزايش خواهديافت. مقامات اين بندر درتالش اند که 

در سال آينده نیز، يك دستگاه جرثقیل ديگر خريداری کنند. 
درواقع، راهبر اين بندر، Bintulu Port Sdn Bhd از شرکت های 
تابعه Bintulu Port Holding Berhad است. اين شرکت در 
بازار بورس کواالالمپور ثبت شده و ازماه ژوئن سال 1999، کارش را 

آغاز کرده است. 
■ روند روبه رشدشركت بين المللی خدمات پایانه ای 

كانتينری
شرکت بین المللی خدمات پايانه ای کانتینری )ICTSI(، از جمله ي 
کل  حجم  که  داد  گزارش  فیلیپین،  کشور  بندردر  اصلی  راهبران 
جابه جايی اين بندر در سال 2009، با کاهشی 5 درصدی نسبت به 
سال 2008 از 3.73 میلیون TEU به 3.56 میلیون TEU کانتینر 
سال 2009  چهارم  ماهه ي  سه  در  جابجايی ها  حجم  گرديد.  بالغ 
میالدی، به 1.02 میلیون TEU رسید که اين رقم در مقیاس با 
 )TEU 957.919 مدت زمان مشابه در سال 2008 میالدی، )يعنی

افزايشی 7درصدی را نشان مي دهد. 
کانتینری  عملیات  بخش  در  ترکیبی  کل  ظرفیت  درسال 2009، 
در  پايانه هايي   )شامل  آسیا  در   ICTSI به شرکت  متعلق  پايانه ي 
فیلیپین، اندونزی، ژاپن و چین(، با افزايشی 3 درصدی درمقايسه با 
سال 2008، )2.18 میلیون TEU( به 2.25 میلیون TEU افزايش 

يافت. 
CM  منبع: نشريه ي
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منابع موثق، پيش بيني كرده اند: عملكرد 
كانتينري بنادر دنيا در سال 2010 ميالدي، 

ده درصد رشد خواهد كرد.
“عليرضا چشم جهان”، مدير امور كانتينر 
و لجستيك شركت تايدواتر خاورميانه، 
بنادر  عمده ترين  عملكرد  خصوص  در 
كانتينري جهان در سال گذشته ي ميالدي 
گفت: »عملكرد اين بنادر در سال 2009 
ميالدي نسبت به سال 2008، با 10 درصد 
كاهش همراه بود و اين موضوع حاصل 
از  فعاليت حدود 70 درصد  رشد منفي 
دليل  به  دنيا،  كانتينري  برتر  بندر   120
تداوم بحران در اقتصاد جهاني و كاهش 

ميزان مبادالت تجاري بوده است.«
وي در خصوص ادامه ي اين روند در سال 
جاري ميالدي، تصريح كرد: »منابع موثق 
پيش بيني كرده اند: عملكرد كانتينري 

ده  ميالدي،   2010 سال  در  دنيا  بنادر 
درصد رشد خواهد كرد و جمعا به 440 
ميليون TEU كانتينر مي رسد، به طوري 
كه  رشد عمليات كانتينري بنادر مهم و 
كانتينري جهان در 6 ماهه ي اول سال 

جاري ميالدي، مويد آن است.«
به گفته ي مدير امور كانتينر و لجستيك 
وجود  با  خاورميانه،  تايدواتر  شركت 
بحران اقتصادي دنيا و اعمال تحريم ها، 
عملكرد كانتينري بندر شهيد رجايي در 
سال 2009، نسبت به سال 2008 ميالدي، 
حدود 11 درصد رشد داشته كه عمدتا 
به علت شيب مثبت آمار واردات كشور 
و جذب حدود 300 هزار TEU كانتينر 

ترانشيپي براي اولين بار بوده است.«
وي، جايگاه بندر شهيد رجايي را در سال 
گذشته ميالدي، با 10 پله صعود نسبت به 
سال قبل از آن،چهل و نهم دنيا عنوان كرد 
و گفت: »اين در حاليست كه بنادر لوهاور 
فرانسه، سانتوس برزيل و كوبه ژاپن نيز 

در همين جايگاه قرار گرفته اند.«
“چشم جهان” ادامه داد: »آن چه بيش تر 
مي كند،  نظر  جلب  موفقيت  اين  از 

كاهشي است كه در عملكرد بندر جبل 
علي امارات، هم به واسطه تأثيرات بحران 
شدن  جذب  دليل  به  هم  و  اقتصادي 
كانتينرهاي ترانشيپي آن به بندرعباس 
به وجود آمد و به سقوط يك پله اي اين 

بندر در رده بندي جهاني منجر شد.«
مدير امور كانتينر و لجستيك تايدواتر 
خاورميانه، به عملكرد بندر شهيد رجايي 
در نيمه ي اول سال 2010 ميالدي اشاره 
در  رجايي،   »بندر شهيد  افزود:  و  كرد 
اين مدت در زمينه ي عمليات كانتينري، 
41 درصد رشد داشته كه اين رشد را مي 
واردات،  درصدي   34 افزايش  در  توان 
درصدي   56 صادرات،  درصدي   99
ترانزيت خارجي ، 106 درصدي ترانشيپ 
و 8 درصدي كانتينر خالي، دسته بندي 

كرد.«
وي افزود: »در شش ماهه ي اول سال 2010 
ميالدي، ترانزيت خارجي و ترانشيپ، 29 
درصد از ترافيك كانتينري بندر شهيد 
رجايي را به خود اختصاص داده  و مابقي 
به واردات و صادرات و كانتينر خالي تعلق 

داشته است.«

كانتينری،  اين مدت در زمينه ی عمليات   بندر شهيد رجايی، در 
41 درصد رشد داته كه اين رشد را می توان در افزايش34 درصدی 
خارجی، 106  ترانزيت  درصدی  صادرات، 56  درصدی  واردات، 99 

درصدی ترانشيپ و 8 درصدی كانتينر خالی، دسته بندی كرد.

چشم انداز مثبت عمليات كانتينري جهان 
در سال جاري ميالدي

صعود ده پله اي 
بندر شهيدرجايي 
سقوط يك پله اي 

بندر جبل علي
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توصیه ماه گذشته ي من در مورد ضرورت مجهز شدن 
کشتی ها به اساس نامه های به روز و تجهیزات کمك 
ناوبری مدرن، از بولتن ماه ژانويه London P&I )که 
به قديمی يا بهتر بگويم به روز نبودن اساس نامه ها، 
مانند دستورالعمل های ناوبری موجود در کشتی ها و 
درنتیجه، وقوع سوانح دريايی ناشی از آن اختصاص 

داشت( الهام گرفته بود.
دارند.  بازگويي  و  تکرار  به  نیاز  نکات، هم چنان  اين 
درعین حال، دوحادثه در ماه آوريل، پرسش هايي را 
برانگیخت- اين بار در مورد کیفیت خدمه، به ويژه 
کاپیتان، که برای تامین ايمنی شناور وخدمه ي آن، 

از بیش ترين مسئولیت برخوردار است.
حوادثی که به آن ها مي پردازم، عبارت است از: به گل 
 )1Shen Neng( نشستن شناور چینی وان شن ننگ
)شناور مخصوص بارفله( در سواحل مرجانی استرالیا- 
که آسیب جدی زيست محیطی را در پی داشت- 
وحادثه ي ديگر، نزديك سواحل بريتانیا که درجريان 
آن، سوخت کشتی باری متعلق به کشور لیتوانی  در 

کرانه ي دوون)Devon( به اتمام رسید.
حتی اگر  اين فرصت را دراختیار کاپیتان شناور وان شن 
ننگ قراردهیم که شايد از موقعیتش مطمئن نبود )اين 
 World که در12 کیلومتری ناحیه ي حفاظت شده
اصلی  مسیر  از  دورتر  کیلومتر  و15   Heritage
کشتیرانی قرارداشت(، اما بازهم درمن نوعی بدگمانی 
يا ظن  ايجاد مي شود. بنابراين، سکوت ازجانب مالکان 

کشتی، پذيرفتنی به نظر نمي رسد.
بنده با اظهارنظر "آقای کوين راد"،  نخست وزيراسترالیا 
محل  از  هوايی  بازديد  از  پس  که  هستم  موافق 
سانحه ي شناور،اظهارداشت: "ازجايی که من نشسته ام، 
بسیارظالمانه است که ناخداي شناوری، خودش را12 
کیلومتر )اين گونه به نظر مي رسد( دورتر از مسیر اصلی 
اش در ناحیه ي مرجانی Great Barrier reef بیابد."

سوانح  بررسی  کارشناسان  گزارش  براساس 
دريايی، فرمانده شناور با توجه به طرح مسیر عبور 
گلدستون  بندر  شمال  سوی  به  شناوررا  کشتی ها، 
)Gladstone Port of(، درامتداد کانال کورتیس 
به سوی شرق، در  )Curtis Channel( و سپس 

 )Douglas Shoal(مسیر باريك بین داگالس شوال
و ناحیه ي محلی مرجانی )که از آن به عنوان محل 
ياد مي شود( هدايت  بزرگ  عبور منظم کشتی های 
کرد.به گفته ي ماهیگیران محلی درمنطقه ي يادشده، 
ديدن شناورهای مخصوص حمل بار فله، به عنوان 

مسیر میان بر، غیر عادی نیست.
هرچند اين نکته هنوز نیازمند اثبات شدن است،اما 
بايد از فرمانده کشتی پرسید: آيا تالش کرده است تا با 
استفاده از مسیری کوتاه تر، ازمیان منطقه ي مرجانی 

به مسیر اصلي کشتیرانی  دست يابد؟
به همان ترتیب، اگر ماهیگیران راست مي گويند- و چرا 
نبايد راست بگويند؟ - بايد از مسئوالن پرسید: چرا و 
چگونه کشتی ها به طور منظم از چنین مسیری برای 
صرفه جويی در زمان و سوخت )بدون هرگونه چالش( 

استفاده مي کنند؟
اگرچه دومین حادثه در مقايسه با سانحه ي نخست 
کم اهمیت تر است، امااين حادثه - کشتی باری2000 
تنی تايگتا  )Taigeta( - نیز برخی سواالت جدی 
را بر مي انگیزاند )غیر از آن که چگونه ممکن است 
سوخت يك کشتی تجاری به اتمام برسد، کارکنانش 
در شرايطی دشواری قرارگیرند و شناور به حال خود 

در امواج دريا رهاشود؟(.
خوشبختانه، شناور به طورايمن وبه سالمت به درون 
توسط گارد ساحلی  و  اسکله Falouth يدک شد 
بريتانیا )MCA(، براساس قوانین و مقررات کنترل 
ودقیق  کامل  وبررسی  بازرسی  جهت  بندر،  ايالتی 

حادثه، توقیف شد.
را  سواالتی  Nautilus،اخیرا  ماهیگیران  اتحاديه ي 
درمورد کیفیت برخی کشتی های خارجی که درون 
آب های بريتانیا تردد مي کنند و وضعیت مالی برخی 
اين  شدن  آشکار  دنبال  )به  کشتیرانی  شرکت های 
واقعیت که بعضی از اين شرکت ها در پی بحران مالی 
جهانی، قادر به تامین سوخت کافی نیستند( مطرح 

ساخته است.
توسط  معموال  مناسب،  وضعیت  دارای  کشتی های 
شرکت های دارای شرايط مطلوب راهبری مي شوند. 
بريتانیا،  ساحلی  گارد  بررسی های  حال،  درعین 

واقعیت های اين حادثه را برای تشخیص علت بروز 
نقص )اين که آيا سیستم سوخت شناور ايرادداشته 
است يا اين که فرمانده شناور در محاسبات میزان 
فقط  يا  است  اشتباه شده  نیاز، دچار  مورد  سوخت 
امیدوار بوده است که از سوخت کافی برای به پايان 
باشد؟(مشخص  برخوردار  دريايی اش   رساندن سفر 

خواهدکرد.
اين دوحادثه، در چه چیزی مشترک اند؟ به جز ابعاد 
بديهی ايمنی و اثرات منفي مربوط به آسیب زيست 
محیطی، يك پرسش ساده را به ذهن متبادر مي کنند: 

چه کسی  درنهايت مسئول است؟
آيا هردوحادثه از وجود کمبود درمهارت يا کارآزمودگی 
دريايی ازجانب فرماندهان  يا از تبعیت فرماندهان اين 
کشتی ها از دستورالعمل های صنفی درراستای صرفه 
جويی های مالی و کاهش هزينه ها نشات گرفته است؟ 
بدون توجه به نوع علت اين سوانح، مالکان شناورها در 

قبال اين حوادث، مسئول اند.
درشرايطی که مي پذيريم خطاهای انسانی، مي توانند 
در بروز سوانح دريايی ايفاي نقش کنند، با افزايش 
برای  ناوبری )هم  فزآينده ي تجهیزات مدرن کمك 
گذرگاه  مراقب  که  کسانی  برای  هم  و  دريانوردان 
شناورها هستند( بايد اين امکان وجودداشته باشد که 
شناورهايي چون وان شن ننگ، رديابی شوند و از عبور 
اين شناورها از مسیرهای ممنوع میان بر، ممانعت به 
عمل آيد. تاريخ و خطوط ساحلی در جهان، مملو از 
نتايج اين توانايی است و فقدان آن ها کامال نمودداشته 

است.
به عالوه،برای اجتناب از حادثه ای ديگر شبیه تايگتا– 
پیامدهايی که ممکن بود جدی تر از آن چه که روی 
داده است، باشد- الزم است گام  هايی برای اطمینان 
از تجهیز يك شناور به امکانات و تسهیالت حیاتی 
)به معنی واقعی کلمه( برداشته شود، تا ناخداقبل از 
ترک بندر، مطمئن باشد کشتی را به سالمت به مقصد 

خواهدرساند.
شايد اگر مالکان کشتی، درنهايت، مسئولیت اقدامات 
کارکنانشان را برعهده مي گرفتند و از جانب آنان تنبیه 
مي شدند، درنتیجه اين گونه حوادث هرگز رخ نمي داد 

و به تاريخ مي پیوست.امیداست اين گونه شود.
 جف آدام سردبیر نشريه ي  
   )CM )Container Management

در دريا 
چه مي گذرد؟!

مسئوليت فرماندهان كشتی 
در مورد ايمنی شناورها 

و خدمه و مسئوليت صنفی 
مالكان شناورها
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گلف استريم، جريان آب گرم قدرتمندی در اعماق اقيانوس اطلس 
و  است  نياگارا  آبشار  از  پرانرژی تر  برابر،  هزار   21 كه  است 
دانشمندان قصد دارند با ساخت توربين هايی منحصربه فرد، اين 

انرژی عظيم را از اعماق اقيانوس استحصال كنند.

■  ترجمه از: ابوالفضل كریمي

توليد برق از عمق هزار متری اقيانوس

مهندسان دانشگاه علوم هوانوردی امبری- ريدل، واقع 
در آمريکا، در حال به پايان رساندن مراحل طراحی 
سری جديدی از توربین ها هستند که می توانند انرژی  
فراوان جريان های خلیجی )گلف استريم( را که در 
عمق اقیانوس اطلس در جريان است، مهار کرده و 
از آن برای تولید برق استفاده کنند. گلف استريم، 
يك جريان اقیانوسی گرم و قوی است که در اقیانوس 
اطلس جريان دارد، شروع حرکت آن از خلیج مکزيك 
است و تا نزديکی سواحل اياالت متحده آمريکا حرکت 

می کند تا به اقیانوس اطلس برسد.
اين جريان زيرآبی تقريبا 21 هزار برابر آبشار نیاگارا 
انرژی دارد و بر اساس تخمین ها می تواند يك سوم 
نیاز الکتريکی فلوريدا را تامین کند. »پروفسور وايت« 
در اين باره می گويد: »نیروی گلف استريم می تواند 

برای تامین برق بیش از يك میلیون خانه در فلوريدا 
مورد استفاده قرار گیرد. البته برای استفاده از اين 
انرژی، بايد توربین هايی در عمق 1200 متری سطح 
اقیانوس و در شرايط متغیر و آشفته زير آب نصب 

شوند« 
صنعت انرژی دريايی هم با ايده ي استفاده از حرکات 
که  شده  ايجاد  جهان  سراسر  در  آب  جريان های 
استفاده از امواج اقیانوس ها و جريان های اقیانوسی، 
مانند گلف استريم، از مهم ترين هدف های مورد نظر 
محققان است. دانشمندان، معموال بهترين راه برای 
استفاده از اين انرژی ها را ساخت توربین های بزرگ و 
قرار دادن آن در عمق اقیانوس می دانند. اما طبیعت 
گلف استريم، به گونه ای است که برای استفاده از آن، 

دشواری های زياد و کامال متفاوتی وجود دارد.

با وجود آن که گلف استريم در بین دو جزيره محدود 
شده، نرخ جريان و محل قرارگیری اوج شدت جريان 
بر اساس تغییرات آب وهوايی و فصلی متغیر است. 
بر همین اساس »پروفسور وايت« و گروه همراهش، 
راه حل استفاده از انرژی اين امواج را به کارگیري 
جمعی«  »خرد  به  موسوم  خودکار،  توربین های 
می دانند که می تواند مانند گروهی از ماهی ها که به 
جست وجوی غذا می پردازند، در بین امواج اقیانوس 

حرکت کنند.
“خرد جمعی« می تواند دو هدف عمده را تامین کند: 
اول، پیدا کردن موقعیت مناسب در گلف استريم که 
بتوان حداکثر انرژی مورد نیاز از امواج را به دست آورد 
و دوم، يافتن جهت و زاويه ای که حداکثر کارايی را به 

همراه داشته باشد.
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■ تفکر فعلی
اين  تأمین  منظور  به  الگويی  حاضر،  حال  در 
اهداف، در حال ساخت است که قرار است تا 18 

ماه آينده کامل شود.
با  را  خود  توربین های  دارند  تصمیم  گروه،  اين 
حس گرهايی تجهیز کنند که می توانند تغییرات 
هیدرودينامیکی آب را تشخص دهند. هم چنین، 
آن ها  واسطه  به  که  شده  طراحی  مکانیسم هايی 
بگويند  سخن  يکديگر  با  می توانند  توربین ها 
ديگر  اختیار  در  را  خود  موقعیت  اطالعات  و 

توربین ها قرار دهند.
از  استفاده  با  است  ممکن  مجموعه  اين  کل 
البته  اقیانوس متصل شود که  به کف  لنگرهايی 
به آن ها قابلیت حرکت در فضای محدودی داده 
می شود و يا اين توربین ها به يك پلت فورم قابل 
حمل متصل می شوند که می تواند نیروی حاصل 
انرژی  کند.  منتقل  استفاده  برای  و  تنظیم  را 
تامین شده از تمام توربین ها در يك خط انتقالی 
متمرکز شده و با استفاده از خطوط ولتاژ باال به 

ايستگا ه های فرعی فرستاده می شوند.
معتقدند:  همراهش  گروه  و  وايت«  “پروفسور 
راه حل پیشنهادی آن ها نسبت به ديگر انرژی های 
تجديدپذير، مانند توربین های بادی، فوايد زيادی 
نادری  مکان های  در  بادی  منابع  بهترين  دارد. 
آن ها،  از  حاصل  انرژی  انتقال  که  گرفته اند  قرار 
اما  دارد.  را  خود  خاص  مشکالت  و  هزينه ها 
توربین های آبی که داخل رودخانه ها و اقیانوس ها 
قرار می گیرند، به طور دايم به منابع تامین انرژی 

خود که جريان های آبی باشند، دسترسی دارند.
يك دسته ي 30 تا 50 تايی از توربین های آبی، 
استريم  گلف  از  مناسب  محل  يك  در  می توانند 
بین 15 تا 20 میلیون وات انرژی الکتريکی تولید 

کنند که برای 6 تا 8 هزار خانه کافی است.

■ امکان پذیر بودن
اين طرح  به  از کارشناسان نسبت  البته تعدادی 
هنوز  مثال،  برای  کرده اند.  مطرح  را  شك هايی 
متغیرها و شرايط استفاده از اين طرح به خوبی 

شناخته نشده است.
“پیتر فرائنکل«، مدير تکنیکی شرکت انرژی های 

آبی انگلستان، با اين نظريه موافق است. او در اين 
اين روش، آن  مورد می گويد: »مهم ترين اشکال 
بايد  نمی رسد.  نظر  به  عملیاتی  خیلی  که  است 
تالش های بسیاری برای استخراج انرژی از گلف 
استريم صورت بگیرد که ثابت کردن و قرار دادن 
توربین ها در عمق اقیانوس، بخشی از آن هاست. 
چگونه ممکن است ما بتوانیم حفره هايی به عمق 
300 متر در کف اقیانوس برای ثابت کردن اين 

توربین ها حفر کنیم؟«
پرسش ديگری که مطرح می شود، اين است که: 
آيا اصال توربین ها نیاز به حرکت کردن دارند يا 

خیر؟
در  کوئین مری  دانشگاه  استاد  الون«،  “کريس 
بهترين  »مکان  می گويد:  مورد  اين  در  لندن، 
پیش بینی  قابل  آسانی  به  اقیانوسی،  جريان های 
اين  روزانه ي  دادن  حرکت  برای  تالش  و  است 

توربین ها، فوايد زيادی با خود به همراه ندارد.«
با اين حال، »پروفسور وايت« و همکارانش، هنوز 
هم بر نظريه ي  خود پافشاری می کنند. به گفته 

اقیانوسی،  جريان های  مناسب  »مکان های  آنان: 
جابه جا  کیلومتر   1 به  نزديك  فواصلی  تا  گاهی 
مکان،  توربین ها در يك  ثابت کردن  و  می شوند 
محدود  را  امواج  اين  از  بهینه  استفاده  امکان 
می کند. حتی اگر مکان اين امواج تغییر نداشته 
جابه جا  قطع  طور  به  آن ها  جريان  جهت  باشد، 
اين  جهت  بايد  ما  دلیل،  همین  به  می شود. 

توربین ها را برای کارايی بهینه تغییر بدهیم.«
از  استفاده  راه  بر سر  ديگری هم  البته مشکالت 
توربین ها وجود دارد که تاثیر آن بر حیات زير آب، 
يك نمونه از آن هاست. يك راه برای برطرف کردن 
از مکانیسم های هوشمندی  استفاده  اين مشکل، 
است که در هنگام حرکت موجودات در بستر دريا، 
توربین ها را خاموش می کند و يا کل مجموعه را 
از مسیر اين موجودات به کنار می برد. به هر حال، 
اين گروه در حال ساختن الگويي نمونه برای اين 
 2012 سال  تا  می رود  انتظار  که  توربین هاست 

میالدي، آزمايش ها روي آن آغاز شود.
منبع: خبرگزاری رويترز
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را  مضاعف  كار  و  همت  منشاء   
رزمندگان اسالم در فتح خرمشهر ودر 
سوم خرداد 61 به نمايش گذاشتند تا 

ما آن را الگوی خود قرار دهيم.   
در  دريانوردی خرمشهر  و  بندر  مديرکل 
گفت وگو با خبرنگار ما گفت: جايگاه ويژه 
اين  ارزشهای دفاع مقدس،  خرمشهر در 
شهر را نماد جسارت و رشادت ملت ايران 

معرفی کرده است.
و  بنادر  سازمان  داد:  ادامه  دريس  عادل 
دريانوردی ، بازسازی اين بندر را پس از 
جنگ، تداوم تکامل و حرکت رو به جلو 
به  اشاره  با  وی   . دانست  اسالمی  میهن 
بازسازی کامل بندر خرمشهر عنوان نمود،  
در حال حاضر به جرات میتوان گفت که 

کلیه زيرساخت های قبل از جنگ بازسازی 
زير  از  برخی  ساخت  کیفیت  حتی  و 
ساخت ها به مراتب بهتر از قبل از جنگ 

مي  باشد.
بندر  انداز  چشم  کرد:  اضافه  دريس 
خرمشهر را می توان  با توجه به استقرار در 
منطقه آزاد اروند و همجواری با کشور عراق 
بسیار مثبت ارزيابی کرد و با همت مستمر 
مسئوالن محلی تعامل مثبت سازمان ها و 
نهادهای مستقر در منطقه شاهد رونق روز 
افزون اين بندر و بهره گیری مطلوب از 

فرصت های پیش رو باشیم.
وی با اشاره به مشکالت کشور عراق در 
محموله ها،  بارگیری  و  تخلیه  و  حمل 
مشکل مذکور را فرصت بزرگی دانست 

ساخت های  زير  به  توجه  با  گفت:  و 
امکان  و  خرمشهر  بندر  در  موجود 
زمینی  گذرگاه  طريق  از  کاال  ترانزيت 
شلمچه، چنانچه غنیمت شمرده شود 
با هماهنگی و تعامل مثبت سازمانهای 
ای  منطقه  و  ملی  سطح  در  مربوطه 
عالوه بر ايجاد مزيت دايمی برای بندر 
منافع  منطقه،  شکوفائی  و  خرمشهر 
ملی کشورمان را در بازار بزرگ و رو به 

توسعه عراق افزايش خواهد داد.    
وی هفته دولت  را  بعنوان يك فرصت  
مناسب برای بیان عملکرد وخدمات انجام 
شده در اختیار مسووالن ذکر کرد وافزود: 
شرط الزم در حمايت از دولت را، همانا 
آگاهی رسانی از عملکرد دولت خدمت گذار 

و عدالت محور می دانم.
خرمشهر  دريانوردی  و  بندر  مديرکل 
گفت:  کاال  کانتینری  حمل ونقل  درباره 
حمل ونقل کانتینری به سرعت در بنادر 
کشورهای مختلف جهان گسترش يافته و 
در ايران نیز توسعه حمل ونقل کانتینری 
در بنادر جنوبی و شمالی به صورت جدی 
موردتوجه قرارگرفته است که امید است با 
سرمايه گذاری مناسب و ادامه اين روند در 
خرمشهر و با استفاده از امتیازات قانونی 
منطقه آزاد اروند و موقعیت منحصر به 
عنوان  به  شلمچه،  تجاری  گذرگاه  فرد، 
عراق  کشور  به  ترانزيت  اصلی  عامل 
را به خود  اين کشور  بازار  باقی مانده و 

اختصاص دهیم.

از  خارج  مقیم  ايرانیان  بزرگ  همايش  پايان  در 
کشور که با حضور نخبگان و متخصصان ايرانی در 
و  فرهنگی  آموزشی،  و  علمی  حوزه های مختلف 
هنری، اقتصادی و بازرگانی از کشورهای مختلف 
ايرانیان مقیم خارج  و در راستای تسهیل ارتباط 
با  عزيزان  اين  آشنايی  و  عزيز  ايران  با  کشور  از 

پژوهشی،  علمی،  مراکز  ظرفیتهای  و  امکانات 
صنعتی، فرهنگی و هنری برگزار شد؛  گروهي از 
رياست محترم جمهور  با  از ديدار  میهمانان پس 
برنامه هاي  ادامه  و در  احمدي نژاد  دکتر محمود 
در نظر گرفته شده ، راهي استان مازندران شده 
بازديد  امیرآباد  بندر  اقتصادي  ويژه  منطقه  از  و 

کردند.
مسئوالن  از  جمعي  همراه  به  که  بازديد  اين  در 
استاني صورت گرفت میهمانان با امکانات و مزايا و 
صنايع فعال در اين منطقه  از نزديك آشنا شدند. 

نعیمي، مدير بندر در سخناني ضمن خوش آمد گويي، 
با  را  میهمانان  بندر،  وضعیت  از  اطالعاتي  ارايه  با 
بندر و منطقه ويژه اقتصادي امیرآباد آشنا نمود و در 
ادامه میهمانان هنگام بازديد میداني از بندر، اسکله 
ها و کارخانجات احداث شده در منطقه ويژه ضمن 
از پیشرفت هاي حاصل شده در کشور  ابراز رضايت 
تولیدي،  و  دريايي  و  بندري  تجهیزات  زمینه  در 

ابراز  و  اعالم  سرمايه گذاري  به  را  خود  عالقه مندي 
نقطه ي  همايش ها  و  بازديدها  اين  کردند  امیدواري 
ايرانیان  سرمايه  بیشتر  هرچه  ورود  براي  عطفي 

خارج از کشور به داخل باشد.
فرزانه، معاون عمراني استانداري مازندران نیز ضمن 
و  عمراني  های  پروژه  پیشرفت  از  خرسندي  ابراز 
امیرآباد   بندر  مخصوصا  کشور  در  گذاري  سرمايه 
تعامل هرچه  ايرانیان مقیم خارج کشور خواست  از 
هر  و  باشند  داشته  خود  اسالمي  کشور  با  بیشتري 
افتخار  باعث  شود  حاصل  کشور  براي  که  توفیقي 
همه ي ايرانیان چه در داخل و چه در خارج از مرزها 

خواهد بود. 
شده  احداث  پروژه هاي  از  بازديد  اين  در  میهمانان 
تولید  توسط بخش خصوصي همچون کارخانه گچ، 
میلگرد، سورتینگ میوه و سبزي، سیلوي غالت و... 
تسهیالت  و  مزايا  با  حضوري  بصورت  و  بازديد  نیز 

ارائه شده به سرمايه گذاران آشنا شدند.

بازدید ایرانيان مقيم خارج از كشور از مزایا و امکانات بندر اميرآباد

كل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به   
استان خوزستان  و دريانوردی  بنادر 
امام  بندر  انواع كاال در  ؛ جابه جايی 
خمينی در 5 ماهه نخست سال جاری 

توسط  خطوط ريلی افزايش داشت . 
استان  دريانوردی  و  بنادر  کل  مدير 
 16 افزايش  به  اشاره  با  خوزستان 
درصدی ورود و خروج واگن گفت: در 
هزار  تعداد6  امسال  نخست  ماه   5 در 
و  تخلیه  جهت  واگن  دستگاه   939 و 
بارگیری انواع کاال به بندر امام خمینی 

وارد و يا از آن خارج شده است.

اين  در  گفت:  درادامه  ايدني  ابراهیم 
تن   289 و  هزار   397 میزان  مدت 
کاال با 26 درصد رشد نسبت به مدت 
ناوگان  توسط  گذشته  سال  در  مشابه 
حمل ونقل ريلی از بندر امام خمینی به 

ساير نقاط کشور ارسال شده است . 
کیلومتر   120 وجود  بر  تاکید  با  وی 
بندری  مجتمع  در  داخلی  آهن  راه 
ريلی  خطوط  توسعه  از  خمینی  امام 
به عنوان يکی از رويکردهای اداره کل 

بنادر و دريانوردی ياد کرد. 
به  اشاره  با  ادامه  در  ايدني  مهندس 

کاهش میانگین ساعات انتظار کشتی ها 
ساعات  کاهش  با  گفت:  مدت  اين  در 
انتظار کشتی ها از 9 روز در 5 ماه نخست 

سال گذشته به 3.7 روز در مدت مشابه 
امسال سرعت عملیات تخلیه و بارگیری 

در اين بندر رشد يافت . 

حمل ونقل ریلی در بندر امام خمينی افزایش یافت

مدیركل بندر و دریانوردی خرمشهر:
ارایه عملکردها  شرط الزم در حمایت از دولت  خدمتگزار است
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صادرات اولين محموله قيرپاالیشگاه 
آبادان از بندر خرمشهر

مدير كل اداره بندر و دريانوردی خرمشهر گفت: اولين محموله 
صادرات قير شركت پااليش نفت آبادان به كشور بنگالدش، 

توسط شركت نفت پاسارگاد به بندر خرمشهر تحويل شد. 
 عادل دريس در باره ارزش تناژی اين محموله به روابط عمومی اداره 
کل بندر و دريانوردی خرمشهر گفت: اين محموله به میزان 1000 
تن و در قالب 52 کانتینر 20 فوتی بارگیر ی شده است و قرار است 

به کشور بنگالدش صادر شود.
دريس ادامه داد: ترمینال کانتینری بندرخرمشهر در نظر دارد در 
راستای استفاده از زمان و امکانات بهینه در باب صادرات، اقدام به 
خريد تجهیزات مدرن و مخصوص بارگیری بشکه نموده و آمادگی و 
توانايی خود را در اين جهت افزايش دهد تا ظرفیت صادرات اين نوع 

از کاالها را باال ببرد.
وی درباره کشورهای صادر کننده قیردر جهان وموقعیت جهانی ايران 
نسبت به میزان صادرات اين فرآورده نفتی گفت: رقیب ايران در منطقه 
خلیج فارس، کشور بحرين است و در خاور دور نیز سنگاپور و کره جنوبی 
می باشد ولی ايران رتبه نخست تولید، توزيع و حضور فعال در بازارهای 
جهانی از جمله: منطقه خلیج فارس و برخی کشورهای آفريقايي و چین 

را به خود اختصاص داده است.
وی در پايان میزان صادرات جهانی را ساالنه 100 میلیون تن قیر اعالم 

کرد و سهم ايران در اين میان را 4 میلیون تن برشمرد.
الزم به ذکر است اداره کل بندر و دريانوردی خرمشهر به عنوان 
دومین بندر کانتینری کشور، صادرات محصوالت کربورسیلیم و خرما 

را نیز در دست خود دارد.

نوسازی عالئم كمك ناوبری 
در آبراه خورموسی

به گزارش روابط عمومي اداره كل بنادر و دريانوردي استان 
خوزستان، به منظور نوسازی لنگرهای عالئم كمك ناوبری 
مستقر در آبراه خورموسی،  15عدد لنگر چدني قارچي شكل 

در مجتمع بندری امام خمينی ساخته شد. 
معاون فني و نگهداري اداره کل بنادر و دريانوردي استان خوزستان 
در اين خصوص گفت: اين لنگرها هر کدام 4 تن وزن دارد و طی 
مدت 4 ماه و با اعتباري نزديك به هشتصد میلیون ريال  در مجتمع 

بندری امام خمینی  ساخته شد. 
مسعود باقرخانی در تبیین ويژگی های اين  لنگرها که صددر صد با 
بهره گیری از توان متخصصان داخلی ساخته شده، افزود: اين  لنگرها  
از جنس چدن سازگار با شرايط اقلیمی در  منطقه دريايي خورموسي 
است که به صورت کامال بهینه و براساس استانداردهاي روز طراحي 

وقابلیت رقابت با انواع خارجي خود را دارد. 
وی همچنین اظهار داشت: کلیه مراحل طراحي، آنالیز مواد و ساخت  
براساس استاندارهاي موسسه رده بندي آسیا و با نظارت مستقیم 
بازرس موسسه انجام گرفته که درپايان نیز گواهینامه هاي الزم صادر 
گرديده است، باقرخاني افزود؛ طراحي قارچي شکل لنگرها به نحوی 
است که بیشترين چسبندگي با بستر گلي منطقه خورموسي را ايجاد 
و از جابجايي بويه ها دراثر جريانات شديد آب و هوايي جلوگیري 

می کند . 
گفتني است؛ اداره کل بنادر و دريانوردی استان خوزستان طي سال 
هاي اخیر  نوسازي عالئم کمك ناوبري مستقردر آبراه خورموسي 
را دنبال مي کند  و از اين رهگذر  30 فروند بويه جديد به همراه 
متعلقات مورد نیاز در اين منطقه به بهره برداري رسیده تا سطح  
ايمني آبراه  استراتژيك خورموسی در مسیر دسترسي به بندر امام 

خمیني بیش از پیش تقويت گردد. 
   

بازدید سرمایه گذاران تایلندی 
از مجتمع بندری شهيد رجایی

دیدار مدیر توسعه تجارت خارجي 
استانبول تركيه از بندر انزلي

 ALBA اقتصادي  گروه  تجارت خارجي  توسعه  مدير  ارجمند سالمت  آقاي 
YRAK استانبول تركيه به همراه علي تكين نماينده شركت مذكور در ايران با 

مديركل بنادر و دريانوردي استان گيالن ديدار و گفتگو نمودند.
برابر گزارش فوق در اين ديدارکه آقاي اصغراماني از مديران شرکت گروه تجارت 
و توسعه اقتصادي کاسپین )منطقه آزاد بندر انزلي( نیز آنان را همراهي مي نمود 
در ابتدا مهندس کوهساري توضیحاتي را در خصوص عملکرد، تجهیزات موجود،  
میزان تخلیه و بارگیري و طرح توسعه بندر انزلي و ساخت بنادر چمخاله و آستارا 

توسط بخش خصوصي ارايه کرد.
میهمان ياد شده هدف از اين بازديد را مشارکت در بخش توسعه بندر انزلي اعالم 
ارايه توضیحاتي در خصوص فعالیت شرکت خود در بندر ترابوزان  نمود و ضمن 
برنامه هاي طرح  از  ترکیه، عالقه  مندي شديد خود را جهت مشارکت در بخشي 
توسعه بندر انزلي اعالم نمود مدير کل بنادر و دريانوردي استان گیالن نیز سرمايه 
گذاري در بخش ترمینال مسافري را به میهمانان پیشنهاد نمود. شايان ذکر است 
سرمايه گذاران ترکیه اي از طرح توسعه بندر و تاالب بندر انزلي نیز بازديد نمودند. 
در پايان نیز میهمانان ياد شده از مهندس کوهساري جهت بازديد از بندر ترابوزان 
ترکیه دعوت بعمل آوردند تا از تجارب وي در توسعه بندر انزلي در خصوص بندر 

ترابوزان استفاده نمايند.

جمعی از سرمايه گذاران و فعاالن بخش 
بندری  مجتمع  از  تايلند   خصوصی 

شهيد رجايی بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و 
دريانوردی هرمزگان، دبیر کل شورای عالی 
سرمايه گذاری تايلند در حاشیه اين بازديد، 
ايجاد شده در مجتمع  زير ساخت های 

بندری شهیدرجايی را ستود.
بازديد  اين  در  سیبنروانگ  آتچاکا  خانم 
بخش  سرمايه گذاران  عالقه مندی  از 
خصوصی اين کشور جهت سرمايه گذاری 

در حوزه های بندری استان خبر داد.
وی ابراز امیدواری کرد با توجه به ارتباط 
دوستانه ايران و تايلند، زمینه حضور هر چه 
بیشتر بخش خصوصی اين کشور در بخش 

های مختلف اين استان فراهم شود.
در اين ديدار مدير کل بنادر و دريانوردی 
هرمزگان با اشاره به جايگاه مجتمع بندری 

شهید رجايی گفت: اين بندر بیش از 87 
درصد عملیات کانتینری و نزديك به 60 
انجام  را  کشور  وبارگیری  تخلیه  درصد 
می دهد که از اين جهت بزرگ ترين بندر 
تجاری و بازرگانی کشور محسوب می شود.
علی اکبر صفايی با اشاره به ارتقای 10 پله ای 
اين بندر در میان بنادر بزرگ کانتینری 
دنیا و  رسیدن به رتبه پنجاهم گفت: اين 
موفقیت در حالی به وقوع پیوست که در 
بسیاری از بنادر بزرگ دنیا با کاهش شديد 

عملیات کانتینری روبه رو بوده ايم.
با برنامه ريزی و  صفايی خاطرنشان کرد: 
اقدامات انجام شده طی سالیان اخیر، امکان 
پهلوگیری کشتی های با آبخورباال و توان 
جابه جايی 14 هزار TEU کانتینر در اين 
بندر فراهم شد و اين بندر در شمار محدود 
بنادری قرار گرفت که امکان پهلوگیری اين 

کشتی ها را دارا می باشد.
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اسـتاندار هرمـزگان در راس هيأتی 
متشـكل از مديران اقتصادی استان 
از سرمايه گذاری های نفتی انجام شده 
در بندر خليج فارس واقع در مجتمع 

بندری شهيد رجايی بازديد كرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و 
دريانوردی هرمزگان، حسین هاشمی تختی 
که به همراه معاونین برنامه ريزی و عمرانی و 
همچنینی تعدادی از سرپرستان بانك های 
استان حضور يافت، ابتدا از مخازن در حال 
ساخت شرکت پارس پترولیوم  و سپس ار 
سايت شرکت بناگسترکرانه بازديد کرد و 
از نزديك با مشکالت سرمايه گذاران نفتی 

آشنا شد.
ــوردی هرمزگان  ــرکل بنادر و دريان مدي
ــیه اين بازديد، از سايت شرکت  در حاش
ــوان بزرگ ترين  ــوم به عن پارس پترولی
ــايت در حال احداث مجتمع بندری  س

ــرکت  ــرد واز ش ــام ب ــی ن ــهید رجاي ش
بناگستر کرانه نیز به عنوان اولین شرکت 
ــرد که در بخش  ــش خصوصی ياد ک بخ
سوخت رسانی به کشتی ها سرمايه گذاری 

کرده است.
علی اکبر صفايی گفت: با تالش هايی که 
انجام شده سهم ايران از صنعت بانکرينگ 
ــال  ــه از رقمی در حدود صفر در س منطق
ــال  85 به رقم قابل توجه 25 درصد در س
ــت. وی اضافه کرد: با  ــته رسیده اس گذش
توجه به تاکیدات رياست محترم جمهور و 
همچنین پتانسیل های موجود در منطقه، 
ــتیابی به سهم 50  هدف گذاری برای دس
درصدی بانکرينگ منطقه انجام شده است 
که امیدواريم با سرمايه گذاری بسیار خوبی 
ــت به اين مهم دست  که در حال انجام اس

يابیم.
ــت بانکرينگ،  ــزود: رونق صنع صفايی اف

ــام نفتی،  ــادرات مواد خ ــه با ص درمقايس
ــای عمده ای دارد که از جمله آنها  مزيت ه
می توان به اشتغال زايي، محرومیت زدايی، 
تولید ارزش افزوده، رونق اقتصادی و اعمال 

حاکمیت منطقه اي اشاره کرد.
حسین هاشمی تختی دست يابی به اهداف 
ــش را با توجه به  ــده در اين بخ تعیین ش
ظرفیت های موجود، دور از انتظار ندانست 
و بر برنامه ريزی گسترده برای رونق هر چه 

بیشتر اين بخش تاکید کرد.

ــزگان از مخازن  ــتاندار هرم همچنین اس
ــرکت های هرمز انرژی و نفت پاسارگاد  ش
ــرمايه  ــز بازديد نمود ودر مجموع از س نی
ــده در بندر  ــام ش ــی انج ــای نفت گذاريه
ــرد و از  ــندی ک ــهیدرجايی ابراز خرس ش
ــت  ــر در اين بازديد خواس ــران حاض مدي
ــکالت و موانع  ــکیل کارگروهی مش با تش
موجود بر سر راه اين صنعت را شناسايی و 
با ارايه ي راه کارهايی به توسعه و تقويت اين 

صنعت مهم  کمك نمايند.

جلسه بررسي و نهايي كردن مطالعات 
يكپارچه سازي مناطق ساحلي كشور 
تير ماه سـال جاري بـا حضور معاون 
وزير مسـكن و شهرسـازي، معاون 
عمراني اسـتاندار و سـاير مسئولين 
اسـتاني، محلي و سـازماني در بندر 

نوشهر برگزار شد. 
ــکن  میرمحمد غراوي معاون وزير مس
ــازي در اين جلسه گفت: در  و شهرس

طرح مديريت يکپارچه مناطق ساحلي 
ــور تمامي ويژگي هاي استقرار هر  کش
نوع فعالیت و طرح عمراني در مناطق 

ساحلي ديده شده است.
ــوم و  ــه برنامه س ــاره ب ــراوي با اش غ
ــعه اقتصادي  ماده63 برنامه چهام توس
ــور گفت:  ــي و فرهنگي کش - اجتماع
ــازي،  اجراي طرح مديريت يکپارچه س
از  ــري  جلوگی در  ــزايي  بس ــت  اهمی

آلودگي و تخريب سواحل دارد. 
ــرد، طرح مديريت  ــان ک وي خاطر نش
ــازي مناطق ساحلي کشور  يکپارچه س
ــتگاه هاي  ــال 84 با همکاري دس از س
ــادر و  ــازمان بن ــه س ــي از جمل متول
ــاوران طرح  دريانوردي و مجموعه مش

آغاز شد. 
ــرد، اين طرح  ــدواري ک ــراز امی وي اب
ــکالت  ــل مش ــر ح ب ــالوه  ــد ع بتوان
ــاحلي در يکپارچه  گوناگون مناطق س
ــي و غیردولتي  ــازي نهادهاي دولت س
ــدار از ظرفیت هاي  ــرداري پاي و بهره ب
اقتصادي و زيست محیطي کشور مفید 
باشد. معاون وزير مسکن و شهرسازي 
ــتاوردهاي طرح را تبیین  از جمله دس
ــواحل  و تحلیل وضعیت موجود در س
ــور – تعیین محدوده و مرزبندي  کش

ــور – مالحظات  ــاحلي کش مناطق س
ــواحل کشور –  ــي و امنیتي س سیاس
ــور  ــاحلي کش ــه مديريت نوار س برنام
ــواحل  ــت محیطي س – مديريت زيس
کشور و کاربري مطلوب اراضي مناطق 

ساحلي کشور عنوان کرد. 
ــه معرفي طرح در  غراوي افزود: جلس
استان مازندران با حضور دستگاه هاي 
متولي در بندر نوشهر فرصت مناسبي 
است تا ازنقطه نظرات مسئولین استاني 
بهره مند شويم . معاون وزير مسکن و 
ــرد؛ در اين طرح  ــازي تاکید ک شهرس
استقرار فعالیتهاي مختلف در سواحل 
در ابعاد گوناگون از جمله رعايت حريم 
ــاس  دريا – محل اجراي پروژه ها بر اس
ــازه ها ديده شده  استانداردها و نوع س

است.

معاونت فني مهندسي اداه كل بندر و دریانوردي خرمشهر:
با توسعه بندر خرمشهر نيازهاي روز كشور عراق را برطرف مي كنيم

بررسي مطالعات یکپارچه سازي مناطق ساحلي كشور 
در بندر نوشهر

بازدید استاندار هرمزگان 
از سرمایه گذاری  های نفتی انجام شده در 

مجتمع بندری شهيد رجایی

و  نزديك ترين  امن ترين،  خرمشهر،  بندر 
مهم ترين بندر صادراتي با امکانات ترانزيتي 

و منطقه آزاد به کشور عراق است.
و  بندر  کل  اداره  مهندسي  فني،   معاون 
گرامیداشت  ضمن  خرمشهر  دريانوردي 
ياد و خاطره شهداي دولت در گفت وگو با 
خبرنگار ما گفت: منطقه آزاد اروند با همکاري 
اين اداره کل به دنبال طرح هاي توسعه بندر 
خرمشهر مي باشد که اين روند به خوبي در 

حال پیگیري است. 
به  توجه  با  داد:  ادامه  کوثرزاده  صالح 
زيرساخت هاي آماده شده در بندر خرمشهر، 
منطقه آزاد با سرمايه گذاري يك میلیارد توماني 
به دنبال طرح توسعه اين بندر مي باشد که با 
اجراي طرح توسعه بندر مي توانیم صادرات کاال 
را از اين بندر به کشور عراق به حالت ترانزيت 
)کانتینري( تبديل کنیم و در اين حالت از 

صادرات )فله اي( بکاهیم.

کوثري زاده تصريح کرد: اين بندر آمادگي دارد 
با استفاده از توانمندي هاي بخش خصوصي 
و بر اساس اصل 44، امکانات و مزاياي قابل 
جهت  بخش خصوصي  به  را  سرمايه گذاري 
رونق بیشتر بندر خرمشهر، واگذار نمايد. از 
جمله اين طرح ها مي توان به پروژه احداث 
 EPCF پس کرانه اسکله هاي 2 تا 7 به روش
و بازسازي اسکله هاي چهار پست به روش 

BOT نام برد. 

وي در پايان، وضعیت فني و مهندسي شامل 
تجهیزات  تأسیساتي،  عمراني،  بخش هاي 
خشکي و دريايي و مخابرات و الکترونیك 
اداره کل بندر و دريانوردي خرمشهر را رو 
به رشد و ممتاز دانست و از بخش خصوصي 
به عنوان تسهیل کننده روند خصوصي سازي 
در کشور خواست، فرصت را غنیمت شمرده 
و برنامه سرمايه گذاري خود را براي ورود به 

بازار عراق تبیین نمايد. 
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با حضور مدرسينی از موسسه لجستيك جهانی:
دوره آموزشی در بندر شهيد رجایی 

برگزار شد
مؤسسه  از  مدرسينی  حضور  با  روزه  دو  آموزشی  همايش 

لجستيك جهانی در مجتمع بندری شهيد رجايی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دريانوردی هرمزگان ، اين 
دوره آموزشی که اداره آموزش بندر شهید رجايی با همکاری انجمن 
کشتیرانی برگزار نمود ، توسط “کايرن رينگ “ از ايرلند" و  تیم ماهود  
از انگلستان 3 مبحث مهم “توسعه پارک های لجستیك “، “توسعه 
عملکرد  کیفیت  ارزيابی  “شاخص های  و  بندری”  جامع  سیستم 
پايانه های کانتینری” آموزش داده شد. گفتنی است اين دوره که در 
راستای سلسله دوره های آموزشی در جهت تبديل بندر شهیدرجايی 
به بنادر کانونی )HUB ( برگزار شد با استقبال مديران و کارشناسان 

بندری و دريايی شرکتهای بخش خصوصی نیز روبه رو شد.
اداره کل بنادر و دريانوردی هرمزگان بر اساس يك برنامه ريزی جامع 
در جهت آموزش نیروهای شاغل در بنادر استان، خصوصاً در بندر 
شهیدرجايی درصدد است که اين آموزش ها مطابق با نیازهای روز و 
منطبق بر جديدترين روش ها بوده و سبب ارتقای مهارت افراد و در 
نهايت افزايش سطح خدمات در سطح بنادر گردد. همچنین با توجه 
به پروژه مطالعاتی “ نیازسنجی و تدوين برنامه آموزشی پرسنل بندر 
شهید رجايی برای 5 سال آينده “ که اخیرا در اين بندر انجام شده 
است، اين پروژه می تواند با تعیین اولويت های آموزشی برای تك تك 

پرسنل، بهترين نتیجه را برای پرسنل و مديريت بندر داشته باشد. 

برگزاری جلسات همکاری اداره كل 
بندر و دریانوردی خرمشهر با سازمان 

محيط زیست
به منظور حفاظت از محيط زيست و اجرای قوانين، خط مشی 
سازمان بنادر و دريانوردی حفاظت و اجرای قوانين داخلی و 
كنوانسيون های بين المللی در زمينه محيط زيست می باشد.

عادل دريس مدير کل بندر و دريانوردی خرمشهر با اعالم اين مطلب 
گفت: رودخانه های کارون و اروند بعنوان منطقة مهم اکولوژی و 
حساس در زمینه زيست محیطی هستند که با توجه به قرار گرفتن 
بسیاری از خورها، تاالب ها و مزارع و نخلستان ها در حاشیه آنها و 
نیاز به حفظ و حراست از اين موهبت های خدادادی، اين اداره کل را 

مصمم به تدبیر و اجرای برنامه هايی در اين زمینه نموده است.
و  بنادر  سازمان  مشی  خط  به  توجه  با  داد:  ادامه  دريس  عادل 
دريانوردی نسبت به حفاظت از محیط زيست و اجرای قوانین داخلی 
و کنوانسیون های بین المللی، اين اداره کل جلسات و نشست هايی را 
در راستای عمل به مسئولیت نمايندگی سازمان جهانی دريانوردی 

با ارگان ها و نهادهای مرتبط برگزار نموده است. 
دريس اضافه کرد: از جمله اين تعامالت،  برگزاری چند جلسه با 
مسئولین سازمان محیط زيست شهرستانهای خرمشهر و آبادان و 
همچنین استان خوزستان بوده است.  وی از ديگر اهداف برگزاری 
اين جلسات را بازديد هدفمند و دو جانبه در جهت ارزيابی و شناخت 
هر چه بیشتر استعدادها و امکانات هر دو سازمان برای مهیا نمودن 
بسترهای حفاظت از محیط زيست دريايی و زيست بومي منطقه 

ذکر کرد که نتايج ارزشمندی را در پی داشته است. 
مديرکل بندر و دريانوردی خرمشهر حضور رؤسای سازمان محیط 
اين  نمايندگان  اتفاق  به  آبادان  زيست شهرستانهای خرمشهر و 
سازمان در استان خوزستان را نشان از عزم جدی مسئولین در 
راستای تعامل و همکاری در زمینه های مختلف زيست محیطی 
دانست و گفت: در اين جلسات مقرر گرديد با استفاده از تمامی 
امکانات، تحقیقات و مطالعات گسترده ای در زمینه شناخت اکولوژی 

و خطرات مهم تهديد کننده محیط زيست منطقه صورت پذيرد.

بيش از 9 ميليارد تومان اعتبار در طرح توسعه 
بندر لنگه پيش بيني شده است

مالی،  معاونت  برنامه های  مهم ترين 
بهينه سازی  منابع،  كنترل  اداری 
،وصول  منابع  تجهيز  درآمد ها، 
بودجه  اساس  بر  كنترل  مطالبات، 
بر  هزينه ها  وتنظيم  شده  ترسيم 
راستای  در  مصوب  بودجه  اساس 
بهره وری اداره كل ادامه مي يابد.      

و  بندر  کل  اداره  مالی  اداری،  معاون 
و  اهمیت  باره  خرمشهردر  دريانوردی 
جايگاه اين معاونت به خبرنگار بندر و دريا 
گفت: اين معاونت دارای دو جايگاه مهم 
درون سازمانی و برون سازمانی مي باشد 
که برای بررسی اين ابعاد با توجه به افق 
سازمان  اينکه  و  کشور  وجايگاه  متعالی 
بخش  اصلی  مرجع  ودريانوردی  بنادر 
دريايی کشور در شاخص های کمی وکیفی 
معاونت  اساسی  نقش  مي شود،  شناخته 

مالی، اداری را بهتر مشخص مي کند.
اقبال زائر سلیمانی ادامه داد : با توجه به 
ضرورت های ذکر شده دربحث ساختارها 
و اقتضائات زمانی با نگرش علمی و روز 
دنیا، کلیه برنامه ها بايد براساس بودجه و 
نحوه مديريت و منابع مورد بازنگری قرار 
می گیرد که اين موارد جزء مديريت اين 

معاونت محسوب مي شود.

اين  اجرايی  برنامه های  سلیمانی  زائر 
معاونت را ساماندهی نظام مديريت منابع 
منابع  راهبردی  سند  وتدوين  انسانی 
انسانی ،توجه به جذب نیروهای انسانی، 
ودر  آنها  سازی  توانمند  نیرو ها،  حفظ 
از مواردی  را  نیروها  از  نهايت پشتیبانی 
ذکر کرد که در بحث منابع انسانی بايد 

مورد توجه قرار گیرد. 
ساماندهی  در  را  معاونت  اين  نقش  وی 
از  نظام مديريت مالی سازمان واستفاده 
مکانیزم های تأمین منابع مالی با توجه به 
کمبود منابع مالی مخصوصا در ماه های 
با دانش و استفاده از  پايانی سال کاری 
تجربیات روز دانست و لزوم برنامه ريزی 
جدی وايجاد توازن میان واحدهای مالی 

وبرنامه ريزی را ضروری دانست.
و  بندر  کل  اداره  مالی  اداری،  معاون   
دريانوردی خرمشهر، شناسايی کانون های 
وستاد  بنادر  تجربیات  تبادل  درآمدزا، 
توانمندی های  از  بهره گیری  وهمچنین 
فرمت  در  بازنگری  طريق  از  سازمان 
قراردادهای آتی ،جهت رفع مشکالت را از 
جمله برنامه های تأثیرگذار در روند اجرايی 
اين معاونت ذکر کرد که در جهت افزايش 
بهره وری در اداره کل سودمند بوده است. 

مدير اداره بندر و دريانوردی بندرلنگه 
از اغاز طرح توسعه بندرلنگه خبر داد.

اين مطلب   بیان  با  "اسماعیل مکی زاده" 
گفت: محوطه سازی غربی در راستای طرح 
توسعه بندرلنگه بزودی آغاز می شود که با 
بهره برداری از اين طرح، اين بندر دارای 

محوطه اختصاصی کانتینري خواهد شد.
وی گفت: مناقصه بخشي از اين طرح که 
و  آسفالت سازي  ديوار کشي،  به  مربوط 
کانال کشي است، برگزار شده که توسط 

پیمانکاران در حال انجام است.
لنگه  بندر  دريانوردي  و  بندر  اداره  مدير 
برای  گذشته  سال  در  کرد:  نشان  خاطر 
نخستین بار و  با بهره گیری از تخفیفات 
20 در صدی ترانزيت داخلی و با استفاده 
 TEU  1400 از جرثقیل های 60 تنی
در  که  شد  تخلیه  بندرلنگه  در  کانتینر 
و  بندر  اين  توسعه  طرح  اجرای  صورت 
ايجاد خط کانتینري که به عنوان مهم ترين 
هدف، در حال پیگیري است، اين میزان 

افزايش خواهد يافت.
وی با اشاره به انجام مطالعات طرح توسعه 

بندرلنگه توسط مشاور طرح گفت : برای 
طرح توسعه اين بندر در مطالعات انجام 
اعتبار  تومان  میلیارد   9 از  بیش  شده، 

پیش بینی شده است.
در  بندر  اين  توسعه  طرح  وي  گفته  به 
گام بعدي با توسعه دريايی ادامه مي يابد 
که بر اساس آن عملیات اطاله موج شکن 
و جمع آوری موج شکن قديمی در روند 

اجرايی قرار مي گیرد.
اين مقام مسئول،  اطاله موج شکن را در 
جهت افزايش ضريب عملیاتی و تسهیل 
تردد شناورهاي بندر دانست  و اين امر را 
عاملي در جهت افزايش فعالیت های تخلیه 
و بارگیری  و نتیجتاً رشد عملکردي بندر 

برشمرد.

معاون اداری، مالی اداره كل بندر و دریانوردی خرمشهر:
افزایش بهره وری، با استفاده از علم و تجربيات 

روز محقق شد
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تخليه و بارگيری انواع كاالهای نفتی 
در بندر امام خمينی تا پايان مرداد ماه 

10 درصد رشد داشت. 
به گزارش روابط عمومي اداره کل بنادر و 
دريانوردي استان خوزستان، مدير کل بنادر 
و دريانوردي استان خوزستان با اعالم اين 
خبر گفت: تخلیه و بارگیري کاالی نفتی 
نخست  ماه  در 5  خمینی  امام  بندر  در 
امسال به 4 میلیون و 574 هزار و 858 

تن رسید. 
ابراهیم ايدني با بیان اين که ورود و خروج 
رشد  درصد   43 با  نفتکش  کشتی های 
نسبت به 5 ماه نخست سال گذشته به 
کل  از  گفت:  است،  رسیده  فروند   147
صورت  نفتی  بارگیری  و  تخلیه  میزان 
گرفته، میزان 421 هزار و 578 تن مربوط 
به تخلیه می باشد که تا پايان مرداد ماه 
سال  در  مشابه  مدت  به  نسبت  امسال، 

گذشته 30 درصد رشد داشته است. 
وی همچنین از بارگیري 4 میلیون و 153 
هزار و 280 تن اقالم نفتی با 9 درصد رشد 
نسبت به 5 ماه نخست سال گذشته خبر 

داد. 
مهندس ايدني با اشاره به اين که در اين 
مدت 595 فروند کشتی تجاری در اين 
بندر پهلو گرفته است، خاطر نشان کرد: 
تناژ کل کاالها و اقالم غیر نفتی تخلیه 
امام خمینی 9  بندر  در  شده  بارگیری  و 
میلیون و 848 هزار و 406 تن می باشد 
که از اين میزان 4 میلیون و 111 هزار و 
27 تن با 35 درصد رشد نسبت به 5 ماهه 
نخست سال قبل به مقصد ساير کشورها 
بارگیري و 5 میلیون و 737 هزار و 379 
تن نیز در بندر امام خمیني تخلیه شده 

است. 
استان  دريانوردي  و  بنادر  کل  مدير 

و  تخلیه  میزان  خصوص  در  خوزستان 
بارگیری انواع کاالي نفتي و غیرنفتي در 
بندرخرمشهر گفت: تخلیه و بارگیري انواع 
کاال در اين بندر با افزايش 35 درصدي از 
381 هزار و 801 تن در 5 ماهه نخست 
سال گذشته به 513 هزار و 696 تن در 

مدت مشابه سال جاري رسید.
و  تخلیه  گفت:  ادامه  در  ايدني  ابراهیم 

بارگیري انواع کاالي نفتي و غیرنفتي در 
بندر آبادان با افزايش 13 درصدي نسبت 
به 5 ماهه نخست سال قبل از 29 هزار و 

587 تن به 33 هزار و 436 تن رسید.
وي در پايان از جابه جايي 16 هزار و 105 
نفر مسافر در 5 ماهه نخست امسال از بندر 
خرمشهر و آبادان به ساير کشورهاي حوزه 

خلیج فارس خبر داد.

بيش از4 ميليون تن كاالی نفتی در بندر امام خمينی تخليه و بارگيری شد

عملکرد چهار ماهه اداره كل بنادر و دریانوردي استان مازندران
رشد بيست درصدي واردات تجاري در بندر نوشهر
حجم مبادالت تجاري و نفتي در اداره كل بنادر و دريانوردي استان مازندران 

به رقم پانصد و چهل هزار و صد و شصت و دو )540.162( تن رسيد.
 عمده کاالهاي وارداتي به بندر نوشهر، آهن آالت، چوب و تخته، غالت، مواد شیمیايي 
ــامل محصوالت دامي و گیاهي،  و کاغذ و مقوا بوده و همچنین کاالهاي صادراتي ش
خشکبار و کاالهاي سوپر مارکتي میباشد . شايان ذکر است واردات تجاري در چهار 

ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد رشد داشته است.

به گزارش روابط عمومی اداره  بندر و دريانوردی بندرلنگه، مديراين اداره گفت: طی 5 
ماهه نخست سال 1389 میزان 428 هزار و پنجاه و هفت تن کاال  در بندرلنگه تخلیه 
و بارگیری شده است که در اين میان سهم صادرات 138 هزار و چهارصد و هفتاد و 
شش تن بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد چشمگیر 55 درصدی  را 

در برداشت.
مکی زاده با اعالم شروع تبادالت میان ايران و قطر در زمینه صادرات شن و ماسه از ايران  
گفت: اهم کاالهای صادراتی که به بازار کشورهای حوزه خلیج فارس ارسال می گردد شامل 

میوه و تره بار، خشکبار، مواد معدنی و مصالح ساختمانی می باشد.
اسماعیل مکی زاده در ادامه با اشاره به افزايش 31 درصدی ترانزيت کاال از اين بندر، اين 
کاالها را عمدتاً الستیك، پالستیك، لوازم خانگی و خودرو بیان نمود و افزود: در سه ماه 

آغازين امسال شـاهد افزايش صادرات و ترانزيت کاال بوده ايم .
مدير اداره بندر و دريانوردی بندرلنگه با اشاره به افزايش تردد مسافر در اين بندر 
گفت: تردد مسافری با جابه جايی چهل و دو هزار و يکصد و چهارده نفر  از رشد 
20 درصدي برخوردار شد که با 8 درصد سود نسبت به ماه  گذشته پیشرفت قابل 

مالحظه داشت.

مدير كل بنادر و دريانوردی هرمزگان از 
رشد ترانزيت غيرنفتی در بنادر استان 

طی 4 ماهه نخست امسال خبر داد.
بنادر  اداره کل  به گزارش روابط عمومی 
و دريانوردی هرمزگان ، علی اکبر صفايی 
و 380  هزار  اين مدت 711  گفت: طی 
تن کاالی غیرنفتی از بنادر استان ترانزيت 
صورت گرفت که اين رقم در مقايسه با 
رشد  درصد  قبل 54  سال  مشابه  مدت 

نشان می دهد.
وی در عین حال از رشد چشمگیر صادرات 
غیرنفتی از بنادر استان خبر داد و افزود : در 
اين مدت ، 6 میلیون و 800 هزار و 791 

تن کاالی غیر نفتی از طريق بنادر استان 
به خارج از کشور صادر شد که رشد 65 

درصدی را نشان می دهد.
صفايی گفت: میزان واردات غیرنفتی نیز 
طی اين مدت به 6 میلیون و 466 هزار و 
793 تن رسید که 6 درصد افزايش يافته 

است.
مدير کل بنادر و دريانوردی هرمزگان به 
رشد 26 درصدی ترانشیپ اشاره کرد و 
میزان آن را يك میلیون و 192 هزار و 

762 تن عنوان کرد.
وی کل میزان تخلیه و بارگیری کاال در 
بنادر استان را 30 میلیون و 797 هزار و 

742 تن اعالم و اضافه کرد: اين رقم نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، از 15 درصد رشد 

برخوردار بوده است.
صفايی گفت: از اين میزان عملیات انجام 
و 118  هزار  و 788  میلیون   18 ، شده 
تن مربوط به کاالی غیر نفتی و مابقی را 
مواد نفتی تشکیل داده است که به ترتیب 
31 درصد رشد و 2 درصد کاهش نشان 

می دهد.
وی در بخش ديگری از سخنان خود از 
کاهش 21 درصدی واردات نفتی طی اين 
مدت خبر داد و گفت: طی اين مدت يك 
میلیون و 171 هزار و 430 تن مواد نفتی 

وارد کشور شد. وی آمار صادرات نفتی  را 
4 میلیون و 718 هزار و 573 تن عنوان 
اين رقم 4 درصد در  و خاطرنشان کرد: 
مقايسه با 4 ماهه نخست سال قبل افزايش 

يافته است.
وی در خصوص آمار مسافران جابه جا شده 
در بنادر مسافری استان در 4 ماهه اول 
سال جاری گفت: طی اين مدت 2 میلیون 
و 669 هزار و 385 مسافر از طريق بنادر 
مسافری استان جابجا شدند که اين تعداد 
از 4 درصد کاهش برخوردار بوده است. وی 
گفت: عمده مسافران در مسیر بندرعباس 

به قشم و بلعکس جابه جا شده اند.

رشد 54 درصدی ترانزیت غيرنفتی از بنادر هرمزگان

افزایش 55 درصدی صادرات كاال از بندرلنگه
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رشد بي سابقه تخليه و بارگيری در 
بندراميرآباد

منطقه ويژه اقتصادی بندر اميرآباد درچهار ماهه اول سال 
جاري با ورود233 فروند كشتي، سال پر رونقي را آغاز نموده 
است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 53 درصد افزايش 

را نشان مي دهد. 
مسئول روابط عمومي بندر امیرآباد ضمن اعالم اين خبر اضافه کرد: 
با توجه به اينکه سال گذشته نیز نسبت به مدت مشابه در سال 
87 افزايش 60 درصدي را در تخلیه و بارگیري کشتي ها داشته ايم، 
مي توان گفت در دو سال گذشته رشد بي سابقه اي را در زمینه 
خدمات دهي دريايي و بندري تجربه کرده ايم که امیدواريم بتوانیم با 
توسعه منابع و استفاده از پتانسیل هاي بالقوه اي که در اين بندر وجود 

دارد، اين روند رو به رشد را همچنان ارتقا دهیم.
به گفته ي اسعدي در چهارماهه نخست امسال جمع کاالي تخلیه و 
بارگیری شده در بندر 783.671 تن بوده که در مقايسه با چهار ماهه 

اول سال گذشته 46 درصد رشد داشته است.
بنابر همین گزارش بررسي آماري حاکي از جابه جايي 750.307 
تن کاال توسط 40.473 دستگاه کامیون بوده که از نظر تعداد و 
تناژ کامیون به ترتیب 55 و 56 درصد افزايش داشته است. 41 
درصد از کاالهاي وارداتي به صورت يکسره و 59 درصد ديگر نیز 
به صورت غیريکسره به مقاصد خود حمل شده اند. گفتني است در 
مدت چهارماه ابتداي امسال، پايانه نفتي نکا نیز به میزان 728.747 
تن، تخلیه و بارگیري و ترانزيت انواع مواد نفتي و غیرنفتي را داشته 

است.

جابه جایي كاالهاي كانتينري در بنادر 
خوزستان افزایش یافت

  به گزارش روابط عمومي اداره كل بنادر و دريانوردي استان 
بارگيري  و  تخليه  امسال  نخست  ماهه   5 در  خوزستان؛ 
كاالهاي كانتينري در بنادر خوزستان با 46 درصد رشد، به 

98 هزار و TEU 805 كانتينر رسيد. 

استان  دريانوردي  و  بنادر  کل  اداره  بندري  و  دريايي  معاون 
خوزستان با بیان اينکه بندر امام خمیني با برخورداري از پايانه 
 TEUهزار  700 ساالنه  جايي  جابه  ظرفیت  کانتینري  مجهز 
کانتینر را دارد گفت: در 5 ماهه نخست امسال جابه جايي اين 
نوع کاال در بندر امام خمیني با 37 درصد رشد به 61 هزار و166 

TEU کانتینر  رسید.
علیرضا خجسته در خصوص تجهیزات ويژه تخلیه و بارگیري کانتینر 
در بندر امام خمیني اظهار داشت: اين بندر داراي 4 دستگاه گنتري 
کرين، 5 پست اسکله اختصاصي، يك باب انبار CFS، 16 هکتار 
محوطه کانتینري، 3 هکتار محوطه بارانداز و ساير تجهیزات تخصصي 

تخلیه و بارگیري کانتینر است. 
وي همچنین به رشد 8 درصدي واردات و صادرات کانتینر در بندر 
خرمشهر اشاره کرد و گفت : جابه جايي کاالهاي کانتینري در دومین 
 TEU 639 بندر کانتینري استان با 63 درصد رشد به 37 هزار و

کانتینر رسید.  
  

دريانوردی  و  بندر  اداره  كل  مدير 
محموله  اولين  گفت:  خرمشهر 
نفت  پااليش  شركت  قير  صادرات 
توسط  بنگالدش،  كشور  به  آبادان 
بندر  به  پاسارگاد  نفت  شركت 

خرمشهر تحويل شد. 
اين  تناژی  ارزش  باره  در  دريس  عادل   
محموله به روابط عمومی اداره کل بندر 
و دريانوردی خرمشهر گفت: اين محموله 
 52 قالب  در  و  تن   1000 میزان  به 
کانتینر 20 فوتی بارگیر ی شده است و 
قرار است به کشور بنگالدش صادر شود.

کانتینری  ترمینال  داد:  ادامه  دريس 
راستای  در  دارد  نظر  در  بندرخرمشهر 
در  بهینه  امکانات  و  زمان  از  استفاده 
به خريد تجهیزات  اقدام  باب صادرات، 
مدرن و مخصوص بارگیری بشکه نموده 
و آمادگی و توانايی خود را در اين جهت 
افزايش دهد تا ظرفیت صادرات اين نوع 

از کاالها را باال ببرد.

کننده  صادر  کشورهای  درباره  وی 
ايران  جهانی  وموقعیت  جهان  قیردر 
فرآورده  اين  صادرات  میزان  به  نسبت 
منطقه  در  ايران  رقیب  گفت:  نفتی 
در  و  است  بحرين  کشور  فارس  خلیج 
کره جنوبی  و  سنگاپور  نیز  دور  خاور 
ايران رتبه نخست تولید،  می باشد ولی 
توزيع و حضور فعال در بازارهای جهانی 
برخی  و  فارس  منطقه خلیج  از جمله: 
به خود  را  آفريقايي و چین  کشورهای 

اختصاص داده است.
پايان میزان صادرات جهانی را  وی در 
ساالنه 100 میلیون تن قیر اعالم کرد 
و سهم ايران در اين میان را 4 میلیون 

تن برشمرد.
بندر  کل  اداره  است  ذکر  به  الزم 
عنوان  به  خرمشهر  دريانوردی  و 
صادرات  کشور  کانتینری  بندر  دومین 
نیز  را  خرما  و  کربورسیلیم  محصوالت 

در دست خود دارد.

صادرات اولين محموله قيرپاالیشگاه آبادان 
از بندر خرمشهر

حضور  با  روزه  دو  آموزشی  همايش 
لجستيك  مؤسسه  از  مدرسينی 
شهيد  بندری  مجتمع  در  جهانی 

رجايی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و 
دريانوردی هرمزگان ، اين دوره آموزشی که 
اداره آموزش بندر شهید رجايی با همکاری 
توسط   ، نمود  برگزار  کشتیرانی  انجمن 
“کايرن رينگ “ از ايرلند و “ تیم ماهود” از 
انگلستان 3 مبحث مهم “توسعه پارک های 
لجستیك “، “توسعه سیستم جامع بندری” 
عملکرد  کیفیت  ارزيابی  “شاخص های  و 

پايانه های کانتینری” آموزش داده شد.
راستای  در  که  دوره  اين  است  گفتنی 
سلسله دوره های آموزشی در جهت تبديل 
 ) HUB( بندر شهیدرجايی به بنادر کانونی
برگزار شد با استقبال مديران و کارشناسان 

بندری و دريايی شرکتهای بخش خصوصی 
نیز روبه رو شد.

بر  دريانوردی هرمزگان  و  بنادر  اداره کل 
جهت  در  جامع  برنامه ريزی  يك  اساس 
استان  بنادر  در  شاغل  نیروهای  آموزش 
درصدد  شهیدرجايی  بندر  در  خصوصاً 
است که اين آموزش ها مطابق با نیازهای 
روز و منطبق بر جديدترين روش ها بوده 
نهايت  در  و  افراد  مهارت  ارتقای  و سبب 
افزايش سطح خدمات در سطح بنادر گردد. 
 “ مطالعاتی  پروژه  به  توجه  با  همچنین 
نیازسنجی و تدوين برنامه آموزشی پرسنل 
بندر شهید رجايی برای 5 سال آينده “ که 
اين  است،  انجام شده  بندر  اين  در  اخیرا 
پروژه می تواند با تعیین اولويت های آموزشی 
برای تك تك پرسنل، بهترين نتیجه را برای 

پرسنل و مديريت بندر داشته باشد. 

با حضور مدرسينی از موسسه لجستيك جهانی
دوره آموزشی در بندر شهيد رجایی برگزار شد
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