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پرتو نور

 حضرت آيت اهلل العظمی خامنه ای در جلسه درس خارج فقه درروز
سه شنبه )89/10/7( در ذيل بحِث موارد استثناء از حكم حرمت 
غيبت، در پاسخ به سؤالی پيرامون صدق غيبت در مواردی چون 
ذکر در نوشته، وبالگ يا ضبط صوت و تصوير و انتقال آن، به نكات 
مهمی در تبيين احكام آن اشاره فرمودند، که نظر به اهميت بحث، 

اين بخش از بيانات معظم له در اختيار عالقمندان قرار می گيرد:
اينی كه اصاًل اين كار ]غیبت[ جايز است يا جايز نیست ولو به قصد اصالح 
باشد، اين را نمیشود به طور مطلق يك چنین چیزی را پابند شد؛ كه ما 
بگوئیم ما چون میخواهیم در امر جامعه اصالح كنیم، پس زيدی را، عمروی 
را يا يك جريانی را به طور مطلق مورد تهاجم قرار بدهیم، غیبت كنیم؛ حاال 
آن كسانی كه اين كارها را میکنند، خیلی اوقات به غیبت هم اكتفاء نمیکنند؛ 
خب، مالحظه میکنید ديگر. گاهی چیزهائی را می آورند كه معلوم نیست حدِّ 
غیبت)1( بر او صادق باشد؛ شايد مصداق تهمت است، مصداق افتراء است، 
مصداق قول به غیر علم است، مصداق سّب و شتم است؛ نمیشود اين را گفت 
كه اگر طرف قصد اصالح دارد، پس بنابراين اين جايز است برای او، نه؛ موارد 

استثناء همان مواردی است كه ]در كتب فقهی[ ذكر شده است.

منتها بايد اين موارد صدق كند، احراز بشود. اين خیلی مهم است. واقعاً 
يکی از چیزهائی كه ما همه مان ]بايد توجه كنیم[، به مردم هم بايد بگوئیم، 
ياد بدهیم كه توجه بکنند اين است كه: به صرف توهم اين كه حاال اين كار 
مصلحت دارد، دستشان را، يا قلمشان را، يا وبالگشان را آزاد نکنند كه هر 
چه به دهنشان آمد، آن را بگويند؛ اينجور نیست، چون وسائل مدرن امروز 
همه مشمول همین حکم است. يعنی خواندن وبالگ هم مثل خواندن 
كاغذ است، كتاب است، نامه است، مثل شنیدن حرف است. استماع غیبت 
شامل همه ی اينها میشود؛ يعنی مالک استماع در اينها وجود دارد مسلّماً. 
شنیدن به گوش خصوصیتی ندارد، خواندن تو نامه هم عین همان است 

كه ما در بحث استماع اين را تأكید كرديم و عرض كرديم.

انسان  چنانچه  اگر  كه  كنید  فرض  است.  جور  همین  هم  دوربین  خب، 
يك خطائی را از كسی ديد، اين را رفت با دوربین ثبت كرد، بعد آمد يك 
جائی نشان داد؛ اين هم همان است ديگر، چه فرقی میکند؟ يعنی بايستی 
واقعاً به اينها توجه كرد. محیط را بايد محیط اخالقی كرد. ما اگر بخواهیم 
جامعه را اصالح بکنیم، اين اصالح فقط به اين نیست كه انسان از افراد 
غیبت بکند. راه های ديگری هم وجود دارد. حاال من غیبت را عرض میکنم. 

فضاًل)2( از تهمت و افتراء و اينها.

بنده يك وقتی به يك مناسبتی در يك صحبت عمومی عرض كردم به 
مردم كه قرآن كريم میفرمايد: »لوال اذ سمعتموه ظن المؤمنون و المؤمنات 
بأنفسهم خیراً«؛)3( يعنی وقتی افك)4( را شنیديد چرا به همديگر حسن ظن 
نداشتید؟ يعنی از اول رد كنید افك را. ]اگر[ آمدند به يك نفری تهمت 
زدند، يك چیزی را گفتند - حاال يا با عنوان تهمت يا به عنوان غیبت - 
چرا قبول میکنید؟ ببینید اين كلمه ی لوالی تحذيريه در قرآن و در كالم 
عرب خیلی معنای وسیعی دارد، فقط معنايش »چرا« نیست، كه ما بگوئیم 
چرا اين كار را نکردی. چرای با تأكید است. يعنی آه، وای، چرا؛ معنای 
»لوال« اين است؛ تحذيريه است. }چرا{ »لوال اذ سمعتموه ظن المؤمنون و 
المؤمنات بأنفسهم ]خیراً[«؛ يعنی چرا به هم ظن نیك نداريد، چرا به هم 
حسن ظن نداريد. تا فوراً كسی آمد، شما بگوئید بله، احتمال درستی اش 
هم اگر بود، آدم به صورت يقین آن را بداند و نقل بکند. اين درست نیست، 
اين ممنوع است. اين چیزی كه امروز مورد ابتالست در جامعه ی ما، از 
همان چیزهائی است كه بايست از همین ادله ی غیبت بفهمیم كه درست 
نیست؛ اين وضعی كه وجود دارد درست نیست. البته انتقاد منطقی، گفتن 
حرف صحیح اينقدر حرفهای آشکار وجود دارد كه انسان اگر ذكر آنها را 
بکند، اصاًل هم غیبت نیست، و میتواند انسان نقد بکند. بله مسلّم است، 
دارد، جريانهای  وجود  ما  جامعه ی  در  و حّقی  امروز يك جريان صحیح 
باطلی هم وجود دارد كه به انواع و اقسام طرق میخواهند جامعه را خراب 
كنند، انقالب را منحرف كنند؛ در اين شکی نیست. آدمهائی هم در رأس 
اين جريانات هستند. چه لزومی دارد كه انسان به اين آدمها تهمت بزند. 
چه لزومی دارد كه غیبت اينها را بکند. حرف آشکار اينقدر دارند؛ همان 
حرفهای آشکار را بیان بکنند، تبیین بکنند، توضیح بدهند، مطلب روشن 
خواهد شد؛ هیچ نیازی به غیبت كردن نیست كه آدم بگويد حاال ما برای 

اصالح مثاًل غیبت میکنیم.

اين تمام  باب غیبت خوانديم،  ادله ای كه در  به نظر من همین  بنابراين 
المراد را به ما نشان میدهد؛ يعنی واقعاً همانی كه بايد بفهمیم از شرع 
مقدس همین را انسان میفهمد و تشخیص میدهد. بايد بر طبق همین 

هم عمل كرد.

پانويس:
1( معنی غیبت، تعريف غیبت

2( تا چه رسد به
3( سوره ی نور، آيه12 

4( تهمت، افترا، نسبت ناروا

حكم غیبت 
با ابزار قلم 
و رسانه های جدید
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درتاريخ تحوالت صنعت حمل ونقل كشورمان، روزهای سرنوشت ساز كم 
نبوده اند. روزهايی كه نقش تعیین كننده ای درانسجام شبکه ی حمل ونقلی 
و بروز و اثربخشی توانمندی های پیدا و پنهان اين صنعت داشته اند و بیست 

ششم آذرماه هزار و سیصد و شصت و يك، از جمله ی چنین روزهايی است.
درگرماگرم جنگ تحمیلی، درآن روز، حدود يك صد فروند كشتی تجاری، 
مملو از بار و مايحتاج مردم، در بندر امام خمینی)ره( ، درانتظار تخلیه ی بارهای 
خود به سر مي بردند. تهديد كشتی های تجاری ازسوی ناوگان نظامی دشمن 
بعثی، شمول بیمه های جنگی كه معموال چندين برابر دوران عادی دريافت 
می شد و همچنین، نگرانی از بروز بحران ناشی از اتمام ذخیره ی كاالهای 
اساسی، مديران نظام ومسئوالن را با چالش های جدی روبه رو كرده بود. 
درهمین ايام، رهبر كبیر انقالب، حضرت امام خمینی)ره( ، درپیامی تاريخی، 
را به مساعدت وياری درامرتخلیه ی هرچه   كامیون داران  سراسر كشور 

سريع تر بار كشتی ها فرا خواندند.
به دنبال صدور اين فرمان، كشورمان شاهد بسیج عمومی وحضوركامیون 
داران در بندر امام شد وصحنه ی كم نظیری ازايثار وفداكاری فعاالن عرصه ی 
حمل ونقل رقم زده شد. پانزده سال پس از آن رويداد، به پیشنهاد وزارت راه 
وترابری و تصويب شورای فرهنگ عمومی كشور، 26 آذرماه در تقويم سالیانه ی 
جمهوری اسالمی ايران، به عنوان »روز ملی حمل ونقل« ثبت و شناخته شد.

حمل ونقل دريايی، يکی از شیوه های حمل ونقلی محسوب می شود كه 
درتجارت بین الملل، از جايگاه شايسته ای برخوردار است. اين شکل از حمل و 
نقل، به دلیل برخورداری از مزيت هايی چون: هزينه ی پايین حمل ، سرعت 
در حمل ونیز، حمل حجم زيادی از كاالها، با استقبال تجارو صاحبان كاال 
روبه رو شده است، به گونه ای كه ساالنه نزديك به شش میلیارد تن انواع كاالها 
از مسیر دريا وتوسط كشتی جابه جا می شوند.تقريبا نزديك به يك سوم اين 
رقم را محموالت نفتی، بیش ازيك سوم آن را كاالهای خشك فله ومابقی را 
محموالت خشك بسته بندی شده وكانتینری تشکیل می دهند. سهم زير 
بخش دريايی، از تجارت بین الملل، حدود نود درصد است و ده درصد مابقی، 

متعلق به ساير شیوه های حمل است.
ونقل صورت  دربخش حمل  كه  فعالیت هايی  فرد  به  منحصر  گستردگی 
می گیرد وهمچنین، تحوالت سريع فن آوری دراين بخش، ارتباط میان آن 
و فرايند توسعه ی اقتصادی- اجتماعی را چنان پیچیده ساخته است كه 
صاحب نظران اقتصادی، ازصنعت حمل ونقل، به عنوان موتور محركه ی 
توسعه ياد می كنند وكارآمدی وتوانمندی آن را زمینه ساز توسعه ی همه 
جانبه ی كشورها می دانند. به اعتقاد كارشناسان، موفقیت های راهبردی در 
زمینه ی رشد وتوسعه ی اقتصادی، مديون سرمايه گذاری های كالن در زير 
ساخت ها وتامین تجهیزات ترابری و نیز، افزايش مهارت های حمل ونقلی، براثر 

آموزش های به روز وكارآمد است.
به  را  نکنند وآن  اين بخش سرمايه گذاری  اساس، جوامعی كه در  براين 

فراموشی بسپارند، كم كم از قافله ی پیشرفت و توسعه به دور خواهند ماند ، 
به گونه ای كه حتی برای رفع نیاز های اولیه خود، نیازمند ارايه ی خدمات ازسوی 

ديگران خواهند بود.
رقابت در بازارهای بین المللی برای كسب سهم بیش تر از تجارت جهانی، 
تولیدكنندگان  بین،  اين  در  می شود.  پیچیده تر  و  فشرده تر  روز به روز 
وصادركنندگانی موفق خواهند شد در میدان باقی بمانند كه با برخورداری از 
فن آوری روز در تولید و بهره گیری صحیح از مديريت علمی بازار در بخش های 
توزيع وحمل ونقل، بتوانند قیمت تمام شده ی كاالهای تولیدی و هزينه های 
تجاری را برای عرضه ی محصوالت استاندارد، كاهش دهند. بر اين اساس، 
تجارت جهانی و حمل ونقل )در انواع مختلف دريايی، زمینی، ريلی و هوايی(، 
دو پديده ی جدا نشدنی از يکديگر هستند. خدمات حمل ونقل مناسب وكارآمد، 
شرط الزم برای انجام تجارت موفق است. درپنجاه سال گذشته، روند رو به 
رشد تجارت جهانی، به طور مستمر تداوم داشته و به موازات آن، خدمات 
حمل ونقل نیز، بهبود يافته و نقش موثر خود را در رونق تجارت جهانی، ايفا 

كرده است.
ما نیز، ناگزير به توسعه ی ظرفیت های حمل ونقلی خود هستیم و از آنجا كه 
ناخواسته برسر چهار راه تجارت جهانی قرار گرفته ايم ومركزثقل بازار مصرف 
دويست میلیون نفری درمنطقه محسوب می شويم، می بايستی از اين فرصت 
خدادادی، نهايت بهره را ببريم و ضمن رونق بازرگانی، قابلیت های پنهان 

كشورمان در عرصه ی حمل ونقل را آشکار سازيم.
برخورداری از 5800 كیلومتر نوار ساحلی، دراختیار داشتن بنادر متعدد و 
بزرگ وكوچك تجاری، همسايگی با كشور هايی كه به دريا راه ندارند، حلقه 
اتصال اروپا به جنوب وجنوب شرق آسیا و... ، همه و همه، امتیازاتی است كه 
بايد ما را وادار به تفکر و اجتناب از تعلل نمايد،كه چرا از ظرفیت های حمل 
ونقلی كه در صورت سرمايه گذاری كارآمد و بهره برداری پايدار، كشورمان را از 

درآمدی معادل درآمدهای نفتی بهره مند خواهد كرد، استفاده نمی كنیم؟ 
از فعاالن اقتصادی و  اين مسئولیت، به صورت آشکار، متوجه ی دو گروه 
صنعتی كشور است. گروه اول: مديران، كارگزاران و پیمانکاران عرصه ی ترابری 
دربخش های دولتی و خصوصی و گروه دوم: تجار، بازرگانان، صاحبان بار 
وسرمايه گذاران عرصه ی تولید و توزيع كاال. ضمن آن كه نقش حمايتی قوای 
اجرايی، قانون گزار و قضايی كشور، در تسهیل روند تجارت و رونق كسب وكار، 

بركسی پوشیده نیست.
اينك زمان آن فرا رسیده، تا با نگاهي دوباره به داشته هايمان و در پي دست يابي 
به نداشته ها، همه ی عوامل موثر در توسعه ی اقتصادي- اجتماعي و در راستاي 
تحقق سند چشم انداز 20 ساله كشور، را گرد هم آوريم و با تشريك مساعي 
استوار بر خرد جمعي در جهت افزايش سهم مان از بازار منطقه اي، بیش از 

پیش بکوشیم.
سردبير

سخن نخست
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سومين اجالس سران کشورهای ساحلی خزر، 
با حضور روسای جمهوری ايران، آذربايجان، 
روسيه،  قزاقستان و ترکمنستان، طي روزهاي 
بيست و ششم و بيست و هفتم آبان ماه سال 
جاري در باکو، پايتخت جمهوری آذربايجان 

برگزار شد. 
بنابرايلن گلزارش، در اين اجلالس، راه های 
توسلعه ي همكاری های اقتصادی، امنيتی و 
فرهنگی ميان کشورهای حاشيه ي خزر، رژيم 
حقوقی آن و مسلايل زيست محيطی دريای 

خزر، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
سلومين نشست سران کشلورهای ساحلی 
دريای خزر، با سخنان »الهام علی اف« در باکو 
آغلاز به کار کرد و رييس جمهوری اسلالمی 

ايران، دومين سخنران اين نشست بود.

تقویت همكاري ها، ممانعت از ورود 
بازیگران خارجی

رييس جمهوری اسلالمی ايران در اجالس 
همكاری هلای  خواسلتار  خلزر،  سلران 
همه جانبله ي کشلورهای سلاحلی دريای 
خزر با يكديگر شلد و بلر ممانعت از ورود 

بازيگران خارجی به اين دريا تاکيد کرد. 
ــومین اجالس  دكتر محمود احمدی نژاد، در س
ــاحلی خزر، طي سخنانی،  ــران كشورهای س س
ناكارآمدی و ناعادالنه بودن نظام های سیاسی و 
اقتصادی كهنه و ارتجاعی بین المللی را در كنار 
ــترش مطالبه ي عدالت و  بیداری ملت ها و گس
احترام، موجب فروپاشی نظم غیرانسانی موجود 
ــت و تصريح كرد:  و جايگزينی نظامی برتر دانس
ــت از وضعیت موجود، راهی جز  »برای برون رف
ــاركت  ــای متعالی و مش ــت به ارزش ه بازگش
عمومی در مديريت جهانی كه خواست همه ي 
ملت های جهان است، وجود ندارد و كشورهای 
ساحلی دريای خزر، با گفت وگو و مشورت های 
ــت اصالح وضعیت  ــد می توانند در جه هدفمن
موجود جهان و بررسی ابعاد انسانی نظم جديد 
و چگونگی مشاركت همه ي كشورها در اين امر 

مهم، برنامه ريزی كنند.«
ــر ضرورت مبارزه ي  ريیس جمهور، همچنین، ب
هماهنگ با عوامل تهديدكننده ي ثبات و امنیت 
دريای خزر و ممانعت از ورود بازيگران خارجی 
به منظور حفظ امنیت و صلح اين دريا از سوی 

كشورهای ساحلی، تأكید كرد.

»دكتر احمدی نژاد«، خاطرنشان كرد: »همکاری های 
اقتصادی كشورهای عضو، با اتکاء به توانمندی ها و 
منابع و پول های ملی، می تواند آسیب پذيری های 
ــی از نظام های اقتصادی بین المللی را كاهش  ناش

داده و فرصت های جديدی را ايجاد كند.«
ــاد  ايج ــتار  خواس ــه  ادام در  ــور،  ريیس جمه
ــه ي  ــتی رانی، اراي ــترک كش ــركت های مش ش
تسهیالت و مشوق های گمركی، افزايش مبادالت 
ــبکه های انتقال، حامل های  بازرگانی، اتصال ش
ــعه ي مناسبات مردمی  انرژی و همچنین، توس
در زمینه های گردشگری، فرهنگی و ورزشی از 

سوی كشورهای ساحلی دريای خزر شد.
»دكتر احمدی نژاد«، همچنین، بر نهايی شدن 
تدوين كامل رژيم حقوقی دريای خزر، با ادامه ي 
نشست های پنج جانبه در سال آينده كه تضمین 
قوی تری برای دست يابی به يك توافق عادالنه و 

پايدار است، تأكید كرد.

 پیشنهادات ایران در اجالس 
همسایگان خزر

رييس جمهوری اسالمی ايران، در سخن رانی 
خود در سومين اجالس سلران کشورهای 
سلاحلی درياي خزر، 6 پيشنهاد فرهنگی، 
اقتصادی و امنيتی، در راسلتای مشلارکت 

عمومی برای مديريت جهانی ارايه کرد. 
ــخنان ريیس جمهور، در سومین  متن كامل س
ــاحلی دريای خزر، به اين  نشست كشورهای س

شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
روسای محترم جمهور، عالیجنابان، 

خانم ها و آقايان؛
ــای فرصت حضور  ــزرگ را برای اعط خداوند ب
ــگزارم. از  ــتان، سپاس در جمع همکاران و دوس
ــتقبال و پذيرايی  ــن اس ــت خوب و حس مديري
ــرادران، به ويژه جناب آقای الهام علی اف  گرم ب

قدردانی می كنم.
عالیجنابان؛

سهم كشورهای ما در تمدن و فرهنگ انسانی، 
برجسته است. بخش مهمی از تعالی و پیشرفت 
ــگ، خالقیت و  ــری، مرهون فرهن جامعه ي بش
ــانی،  تالش مردم ما بوده و اغلب ارزش های انس

در سومین اجالس 
سران كشورهای ساحلی خزر، تأكید شد
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ــه و رفتار ملت های ما متجلی  در باورها، انديش
شده است.

ــی،  اله ــران  پیامب ــه  ب ــان  ايم ــتی،  يگانه پرس
ــتادگی در برابر  ــی، حق طلبی، ايس عدالت خواه
ــاوز، محبت، برادری و صمیمیت،  تبعیض و تج
ــوص مظلومان و  ــه خص ــران، ب ــك به ديگ كم
ــت، میهمان نوازی و  ــی و صداق ــان، پاك محروم
تالش برای عمران و پیشرفت، احترام به علم و 
عالِِم و وفادار بودن به تعهدات، ردپای پررنگی در 
فرهنگ و هنر و آثار انديشمندان و در سنت های 

ملت های ما دارد.
ــانیت و  ــان، ماندگاری انس ــات حقیقی انس حی
ــن ارزش ها معنا و  ــی، با همی زيبايی های واقع
استمرار پیدا می كند. زنده بودن اين ارزش ها در 
منطقه ي ما يك سرمايه بزرگ و بی پايان است 
كه قدر و منزلت آن، بايد مورد شناسايی مجدد 
ــتركات  ــرد. اين عوامل و به همراه مش قرار گی
ــن پیوندهای  ــه ي محکم تري ــی، زمین جغرافیاي
ــط بین ملت های منطقه  تاريخی و تعمیق رواب
ــاخته  و تضمین صلح و امنیت اعضا را فراهم س

و می سازد.
تمام خواسته های مشترک، از جمله: تعیین رژيم 
حقوقی، امنیت، مبارزه با مواد مخدر و بزه كاری 
در دريای خزر و توسعه ي همکاری های اقتصادی 
و فرهنگی و علمی نیز، مبتنی بر همین ارزش ها 

و باورها تأمین خواهد شد.
ــالس تهران و  ــوب در اج ــس از تفاهمات خ پ
تاكنون، شاهد تقويت همکاری های پنج كشور 
در زمینه هايی چون: محیط زيست، همکاری های 
ــی و تعريف زمینه های جديد همکاری در  امنیت

امور اقتصادی، علمی و فرهنگی بوده ايم.
تأكید بر موارد مزبور و تعريف زمینه های جديد 

همکاری ها، به نفع همه خواهد بود.
همکاران عزيز، عالیجنابان؛

ــذر از يك  ــط بین الملل، در حال گ ــروز، محی ام
ــت. از يك سو، ناكارآمدی و  مقطع پرچالش اس
ناعادالنه بودن نظام های سیاسی و اقتصادی كهنه 
و ارتجاعی بین المللی، به اوج خود رسیده است و 
از سوی ديگر، بیداری ملت ها و مطالبه ي عدالت و 
احترام، به سرعت درحال گسترش است. بی ترديد، 
حاصل چنین فرآيندی، فروپاشی نظم غیرانسانی 
ــت. نظام  ــی نظامی برتر اس ــود و جايگزين موج
سلطه، هم به لحاظ نظری، به دلیل بی اعتنايی به 
ارزش های انسانی و الهی و هم به لحاظ عملی به 
دلیل انحصار در مديريت و برقراری مناسبات يك 
ــويه و ظالمانه، در بن بست كامل و در آستانه  س

فروپاشی قرار دارد.
ــرای 11  ــتند، ماج ــا و مصاديق كم نیس مثال ه
سپتامبر و متعاقب آن، اشغال افغانستان و عراق و 
كشته شدن صدها هزار نفر و داستان غمبار اشغال 
ــطین و ظلم های بی مانند و استفاده از زور و  فلس

تهديد در مناسبات، فقط گوشه ای از آن است.
ــذی و بی ارزش و  ــار دارايی های كاغ خلق و انتش
ــت های پیاپی  ــادی و برداش ــاد بحران اقتص ايج
ــری بودجه، تنها  از جیب ملت ها به بهانه ي كس

بخشی از نظام ناعادالنه ي اقتصادی حاكم است.
 دوستان و همکاران عزيز؛

ــت موجود، راهی  ــرای برون رفت از وضعی آيا ب
ــت به ارزش های متعالی و مشاركت  جز بازگش
ــت همه  ــی در مديريت جهانی كه خواس عموم

ملت های جهان است، وجود دارد؟
از اين رو پیشنهاد می كنم:

ــانی،  ــا كه فرهنگ و ارزش های انس 1-  از آن ج
ــتقالل و  ــت از اس ــر صیان ــن عنص مهم تري
ــرافت ملت های ما در برابر هجوم سیاسی  ش
ــت و حفظ و  ــعه طلبانه اس ــی توس و فرهنگ
گسترش اين فرهنگ، مستلزم توجه و اتکاء 
به آن و پاسداری از حريم آن است، توسعه ي 
همکاری های فرهنگی همه جانبه، در دستور 

كار قرار گیرد.
2- گفت وگوها و مشورت های هدفمند در جهت 
ــی ابعاد  اصالح وضعیت موجود جهان و بررس
انسانی نظم جديد و چگونگی مشاركت همه ي 

كشورها در اين امر مهم، برنامه ريزی شود.
ــتی رانی،  ــترک كش ــركت های مش 3- ايجاد ش
ارايه ي تسهیالت و مشوقات گمركی، افزايش 
ــبکه های انتقال  مبادالت بازرگانی، اتصال ش
ــعه ي  ــرژی و همچنین، توس ــای ان حامل ه
ــبات مردمی در زمینه های گردشگری،  مناس

فرهنگی و ورزشی، در دستور قرار گیرد.
ــای خزر، با  ــن كامل رژيم حقوقی دري 4- تدوي
ــه كه تضمین  ــت های پنج جانب ادامه ي نشس
قوی تری برای دست يابی به يك توافق عادالنه 

و پايدار است، در سال آينده، نهايی شود.
ــورهای عضو،  ــای اقتصادی كش 5- همکاری ه
ــا و منابع و پول های  ــکاء به توانمندی ه با ات
ــی از  ــیب پذيری های ناش ملی، می تواند آس
نظام های اقتصادی بین المللی را كاهش داده 

و فرصت های جديدی را ايجاد كند.
6- مبارزه ي هماهنگ با عوامل تهديدكننده ي 
ــای خزر و ممانعت از  ــات و امنیت در دري ثب
ــران خارجی، از عناصر مهم حفظ  ورود بازيگ
امنیت و صلح در اين دريا و در كشورهای ما 

خواهد بود.
ــی دارد تا در  ــران، آمادگ ــالمی اي جمهوری اس
ــام اين بخش ها  ــك برنامه ي منظم، در تم ي

همکاری نمايد.
ــرم برادرم، جناب  ــار ديگر، از میهمان نوازی گ ب
ــور محترم آذربايجان،  الهام علی اف ريیس جمه
قدردانی می كنم و امیدوارم، با همکاری صمیمانه 

اعضا، نتايج خوبی بر اين نشست مترتب باشد.
ــرای همه ي ملت ها صلح و  ــد متعال، ب از خداون

امنیت و رفاه و شادمانی مسألت دارم. 

 امضاي تفاهم نامه امنیتي 
همسایگان خزر

کشلور  پنلج  سلران  اجلالس  سلومين 
سلاحلی خزر، با امضای يادداشلت تفاهم 
همكاری هلای امنيتی دريای خلزر، به کار 

خود پايان داد.

ــد به امضا  ــم كه در15 بن ــت تفاه اين يادداش
ــايل مربوط به امنیت دريای  رسید، كلیه ي مس
خزر و به ويژه امنیت زيست محیطی آن را مورد 
توجه قرار داد و در بخشی از آن مقرر شد، صید 
ــال،  ــان خاوياری از اين دريا، برای پنج س ماهی
منوط به آن كه كارشناسان، حداكثر ظرف مدت 
ــش از توافق را  ــه ماه، راه های اجرای اين بخ س

بررسی و اعالم كنند، ممنوع شود.
ــورهای  ــای كش همچنین، در اين اجالس، روس
ــاحلی، توافق كردند، كارشناسان كشورهای  س

عضو، در يك مدت زمان مشخص، بررسی های 
كارشناسی الزم برای تعیین عرض جغرافیايی و 
حدود حق حاكمیت پنج كشور عضو، از درياي 

خزر را انجام دهند.
ــژاد«، در كنفرانس خبری  ــدی ن ــر احم »دكت
ــور ساحلی كه پس از  ــای جمهور پنج كش روس
پايان اجالس برگزار شد ، با مثبت ارزيابی كردن 
اين اجالس، گفت: »روند همگرايی دريای خزر، 
ــروع و پايه هاي آن، در  ــق آباد ش از اجالس عش
ــو، راه برای تکمیل  ــد و در باك تهران تقويت ش
ــد و به هدف  ــی دريای خزر باز ش ــم حقوق رژي
كشورهای عضو كه پیدا كردن راهی برای حفظ 
ــیه خزر بود،  ــع پايدار همه ملت های حاش مناف

نزديك تر شديم.«
ــه ويژگی  »دكتر احمدی نژاد«، خزر را دارای س

دكتر محمود  احمدی نژاد:
اتکاء  با  عضو،  كشورهای  اقتصادی  همکاری های 
می تواند  ملی،  پول های  و  منابع  و  توانمندی ها  به 
اقتصادی  نظام های  از  ناشی  آسیب پذیری های 
را  و فرصت های جدیدی  داده  كاهش  را  بین المللی 

ایجاد كند.
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برجسته دانست و در تشريح آن ها اظهار داشت: 
ــه دار و عمیق، ثروت  »ارزش های فرهنگی ريش
ــاص خزر، به عنوان يکی  عظیم و جغرافیای خ
ــه ويژگی  ــرق و غرب، س از اهرم های تعادل ش
ــتند كه اهمیت خاصی را به آن  خاص خزر هس

می بخشد.«
در پايان اين اجالس، همچنین، بیانیه مشتركی 

از سوی روسای جمهور پنج كشور منتشر شد.

 نشست خبری رؤساي جمهور 
كشورهاي ساحلی 

رؤساي جمهور 5 کشلور حاشيه ي دريای 
خزر، پلس از پايان اجالس سلوم، در يك 
کنفرانلس خبری، به سلواالت خبرنگاران 

پاسخ گفتند. 
»دكتر محمود احمدی نژاد«، در اين كنفرانس 
ــه ويژگی ممتاز  ــری گفت: »دريای خزر، س خب
دارد. ويژگی اول آن، فرهنگ است و ارزش های 
ــی ای كه در اين منطقه به صورت ويژه و  فرهنگ
برجسته وجود دارد. اخالق انسانی در اين منطقه 
و میان مردمان ساكن در آن موج می زند. ويژگی 
ــت و  ــای عظیم در اين منطقه اس دوم، ثروت ه
ويژگی سوم، جغرافیای كه اين منطقه را شامل 
مي شود كه اهرم تعادل در مناسبات جهانی بین 

شرق و غرب است.«
ــد همکاری ها از  ــت: »رون ــژاد«، گف »احمدی ن
ــق آباد برگزار شد، بسیار  اجالس اول كه در عش
ــران، اين  ــت. در اجالس ته ــوده اس ــازنده ب س
ــد و در اجالس باكو، بنای  همکاری ها تقويت ش
عظیم همکاری و دوستی و هم گرايی در منطقه، 
ــت. فضا برای تکمیل رژيم  پايه گذاری شده اس
ــت و نشست  ــده اس حقوقی دريای خزر، باز ش
ــازمان دهی بسیار  ما در اجالس رم موفق بود. س
ــازنده و اراده ي مثبت توسط  خوب بود و نگاه س

اعضا در بحث ها وجود داشت.« 
ــی، »الهام  ــن كنفرانس مطبوعات ــدای اي در ابت
ــکر از  علی اف«، ريیس جمهور آذربايجان، با تش
ــیه خزر در اين  ــران كشورهای حاش شركت س
ــت: »در اين اجالس، برای اولین بار  اجالس، گف
ــتفاده از منابع زنده ي دريای خزر و  درباره ی اس
حفاظت محیط زيست آن توافق شد و امیدواريم 
ــاير مسايل نیز، حل و فصل  در اجالس بعد، س
ــیه ي خزر، مشتركات  ــورهای حاش شوند. كش

ــاير زمینه ها  ــادی در زمینه ي اقتصادی و س زي
ــل و حامل های  ــد. در زمینه ي حمل و نق دارن
ــم، همکاری های  ــه با ه ــد ك ــرژی، توافق ش ان
ــته باشیم و روابط خود را توسعه  بیش تری داش
دهیم. هم چنین، سند همکاری های امنیتی در 

دريای خزر، به توافق رسید.« 
ــت: »توافق های  ــور آذربايجان، گف ريیس جمه
امروز، مويد حسن هم جواری ماست و امیدوارم 
ــود و  ــه بیش تر تعمیق ش ــط بین ما هرچ رواب
بتوانیم رژيم حقوقی دريای خزر را تعیین كنیم 
ــاير مسايل باقی مانده  و در اجالس آينده، در س

نیز، به توافق برسیم.« 
او خاطرنشان كرد: »در اين اجالس، هم چنین، 
درباره ی برخی مسايل كه پیش تر مطرح نشده 
بود، توافقاتی صورت گرفت كه از جمله ي آن ها، 
ــت  امنیت دريای خزر و نیز، امنیت محیط زيس
ــن اين جا به  ــت. م ــیار مهم اس ــود كه بس آن ب
رسانه ها اعالم می كنم كه توافق شده است كه، 
ــال آينده، ماهیان خاوياری در دريای  تا پنج س
ــای اجرای  ــوند و البته، راه كاره ــزر صید نش خ
ــط  ــه ماه آينده، توس ــن ممنوعیت، ظرف س اي

كارشناسان مشخص می شود.« 
ــاره ی عرض جغرافیايی،  »علی اف«، گفت: »درب
نیز مقرر شد كه كارشناسان، اين موضوع را مورد 
بررسی قرار دهند و در اجالس بعد مطرح شود.« 
»نورسلطان نظربايف«، ريیس جمهور قزاقستان، 
ــس خبري گفت: »مهم ترين  نیز در اين كنفران
ــی دريای خزر  ــاله ي ما، تعیین رژيم حقوق مس
ــادی و ماهی گیری را  ــت و البته، بحث صی اس
هم مورد بررسی قرار داديم. در اين اجالس، در 
ــا در همه ي جهات، بحث و  زمینه ي همکاری ه
تبادل نظر شد. در زمینه ي قاچاق اسلحه و ساير 
موارد نیز، مباحثی مطرح شد. در زمینه ي عرض 
ــد كه كارشناسان  ــخص ش جغرافیايی هم، مش
ــی كنند و به ما ارايه  بین 8 تا 25 مايل را بررس

دهند.« 
»نظربايف«، بر ممنوعیت صید ماهیان خاوياری 
ــه روش اجرای اين  ــت: »البت ــد كرد و گف تاكی
ــی  ــان بررس ــط كارشناس ممنوعیت، بايد توس

شود.« 
ــیه نیز گفت: »ما عالقه مند  ريیس جمهور روس
ــتیم كه دريای خزر، دريای صلح و دوستی  هس
ــد. در اجالس سوم، فضا بسیار دوستانه بود  باش
ــی قرار گرفتند و  ــايل، مورد بررس و همه ي مس
ما به تعیین رژيم حوزه ي دريای خزر نزديك تر 
ــت  ــديم. امیدوارم در آينده به اين مهم دس ش
ــا بايد هرچه زودتر، مرزهای  يابیم. همچنین، م

حاكمیت كشورمان را تعیین كنیم.« 
ــنهاد كرده ايم  »ديمیتري مدودف« گفت: »پیش
كه سازمان همکاری های خزر ايجاد شود. البته، 
موضوعات ديگری نیز، برای بررسی وجود دارند. 
ــت  ــوم، موفقیت های خوبی به دس در اجالس س
آمده است. من پیشنهاد می كنم كه كارشناسان 
ــورهای عضو، بیش تر با هم همکاری كنند و  كش
حداقل، سالی 5 بار با هم مالقات داشته باشند.« 

ــداف«، ريیس جمهور  ــردی محم ــی ب »قربانقل
ــن كنفرانس مطبوعاتی  ــتان، نیز در اي تركمنس
ــت  ــتم اس ــت: »دريای خزر، يك اكوسیس گف
ــل كنیم. اين  ــايل آن را كامال ح ــا بايد مس و م
ــی دارد كه بايد  ــودات زنده ي فراوان دريا، موج
ــورد حفاظت قرار گیرند. از نظر اقتصادی نیز،  م
ــیه ي اين دريا، پتانسیل های  ــورهای حاش كش
ــت  فراوانی برای فعالیت دارند. موضع ما اين اس
ــیه ي دريای خزر، بر  ــورهای حاش كه همه كش
اساس حسن هم جواری، با هم همکاری كنند.« 

بهبود روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی 
با ایران 

رييس جمهور روسليه، در ديلدار با رييس 
جمهوری اسلالمی ايران، خواسلتار اتخاذ 
مواضلع راهبردی مشلترک با ايران شلد 
و گفلت: »روسليه، به دنبال بهبلود روابط 
سياسلی، اقتصادی و حتی نظامی خود، با 

ايران است.« 
ــیه ي  ــدی نژاد«، در حاش ــر محمود احم »دكت
ــومین اجالس سران كشورهای ساحلی خزر،  س
ــی  در ديدار »ديمیتری مدودف«، همتای روس
ــالمی ايران،  خود، با بیان اين كه، جمهوری اس
قادر است نیازهای خود را به راحتی تأمین كند، 
اظهار داشت: »شرايط همسايگی، ايجاب می كند 
ــاس منافع مشترک و  ــیه، براس كه ايران و روس
متقابل، در كنار يکديگر باشند و اين امر، به نفع 

دو كشور و منطقه است.«
ــر بودن  ــه بی تأثی ــاره ب ــس جمهور، با اش ريی
ــت ايران،  ــه ي مل ــم علی ــای تحري قطع نامه ه
خاطرنشان كرد: »دوره ي تحريم و زورگويی به 
ــت و جالب اين است كه پس  ــیده اس پايان رس
از انتشار قطع نامه، رايزنی های برخی كشورهای 
ــرمايه گذاری در ايران،  اروپايی برای افزايش س

افزايش پیدا كرده است.«
ــرايط  ــر احمدی نژاد«، با بیان اين كه، ش »دكت
ــرعت در حال تغییر و تحول است،  جهان به س
ــانی  تصريح كرد: ملت ايران، با اقدامات ضد انس
قدرت های غربی، علیه ي همه ملت های جهان، 
ــرايط كنونی  ــت و معتقديم، در ش ــف اس مخال
ــند،  ــیه در كنار هم باش جهان، اگر ايران و روس
دشمنان در اهداف خود، علیه ي روسیه، ايران و 

منطقه، ناكام خواهند ماند.«
ــنهاد همتای  ــور، همچنین، با پیش ريیس جمه
روسی خود برای تدوين و اتخاذ مواضع مشترک 
ــرد و گفت:  ــی، موافقت ك ــع بین الملل  در مجام
»با تقويت مناسبات دوجانبه و منطقه ای، هر دو 

كشور، سود خواهند برد.«
»ديمیتری مدودف«، ريیس جمهور روسیه نیز، 
ــتار اتخاذ مواضع راهبردی  در اين ديدار خواس
ــترک با ايران شد و گفت: »روسیه به دنبال  مش
ــی، اقتصادی و حتی نظامی  بهبود روابط سیاس

خود با ايران است.«
ــان كرد: »بعد از قطع نامه تحريم،  وی خاطرنش
ــديد تحريم ها علیه ي ايران  عده ای به دنبال تش
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ــیه، به شدت با آن مخالفت كرد و  بودند كه روس
ــل آن ها موضع گرفت و اين اقدام را، به  در مقاب

عنوان وظیفه ي همسايگی انجام داد.«
ــیه، گفت: »روسیه به دنبال  ريیس جمهور روس
ــتمر با ايران  تقويت ارتباط و هماهنگی های مس
است و دو كشور، بايد با نگاه به آينده، در مسیر 

تحکیم پايه های دوستی گام بردارند.«

 تاكید برگسترش همكاری در مقابله 
با افراط گرایی

روسلای جمهور ايلران و ترکمنسلتان، بر 
للزوم حمايلت از مواضع منطقله ای و بين 
المللی يكديگر و نيز، گسترش همكاری در 
زمينه ي مقابله با تروريسلم، افراط گرايی و 

مواد مخدر، تاکيد کردند. 
ــیه ي  ــود احمدی نژاد«  در حاش ــر محم »دكت
ــورهای دريای خزر،  سومین اجالس سران كش
ــتان، افزايش  ــدار ريیس جمهور تركمنس در دي
ــور را، دارای پیام  ــطح همکاری های دو كش س
ــت و گفت: »افزايش  منطقه ای و جهانی دانس
ــور، در همه ي زمینه ها،  و تعمیق روابط دو كش
ــود و  ــرفت و اقتدار دو ملت مي ش موجب پیش
ــه همراه  ــرای دو ملت، ب ــانی ب آينده ي درخش

خواهد داشت.«
وی، با اشاره به اين كه، دو كشور از ديدگاه های 
ــتند، خاطرنشان كرد:  ــتركی برخوردار هس مش
»ايران و تركمنستان، در زمینه ي مبارزه با افراط 
گرايی، تروريسم و مواد مخدر می توانند همکاری 
ــازنده و مفیدی به نفع دو ملت و منطقه،  های س

داشته باشند.«
ــطح مناسبات  ريیس جمهور، با بیان اين كه، س
ــور، با اجرای پروژه های متعدد، در حال  دو كش
ــت، اظهار امیداوری كرد: »حجم  ــترش اس گس
ــق آباد، به سرعت و  تبادالت تجاری تهران و عش
متناسب با ظرفیت های دو كشور، ارتقا پیدا كند.

»دكتر احمدی نژاد«، همچنین، با اشاره به لزوم 
ــاحلی دريای خزر،  ــورهای س همکاری های كش
ــورهای ساحلی دريای خزر،  اظهار داشت: »كش
ــوولیت دارند از منابع و نیز، امنیت اين دريا  مس

صیانت و محافظت كنند.«
ــتان نیز، در اين ديدار، با  ريیس جمهور تركمنس
ــق آباد، بر پايه  ــان اين كه، روابط تهران و عش بی
ــتوار است،  ــتحکم اعتقادی و دينی اس های مس
ــور، از مواضع منطقه ای  ــت: »دو كش اظهار داش
ــرده و مصمم  ــن المللی يکديگر حمايت ك و بی
ــتند برای مبارزه با تروريسم، افراط گرايی و  هس
مواد مخدر، سطح همکاری و هماهنگی های خود 

را گسترش دهند.«
ــاره به موضوع دريای خزر،  وی، همچنین، با اش
ــت و از امکانات  ــتی اس گفت: »خزر دريای دوس
ــورهای  ــت كه كش و منابع فراوانی برخوردار اس
ــتفاده  ــورت بهینه از آن اس ــاحلی، بايد به ص س
ــن حوزه،  ــد همکاری در اي ــد و بدون تردي كنن
ــجم  تر و  ــاحلی را منس ــور س ــی تواند 5 كش  م

متحد تر كند.«

همگرایی، عامل صلح و امنیت منطقه اي 
ــرورت وحدت و  ــاره به ض ــور، با اش ريیس جمه
ــت:  ــورهای منطقه، اظهار داش ــی كش يکپارچگ
»همگرايی كشورهای منطقه، مهم ترين عامل در 

برقراری صلح و تثبیت امنیت است.« 
ــیه ي  ــژاد«، در حاش ــود احمدی ن ــر محم »دكت
ــران كشورهای ساحلی خزر،  سومین اجالس س
در ديدار با »نورسلطان نظربايف«، ريیس جمهور 
ــلطه گران  ــه اقدامات س ــاره ب ــتان، با اش قزاقس
ــای منطقه گفت: ــار بر ملت ه ــرای اعمال فش  ب
»كشورهای مستقل، می توانند با تحکیم و تقويت 
هر چه بیش تر مناسبات و همکاری های دوجانبه 
و منطقه ای، نیازهای خود را به طور كامل تأمین و 

امنیت را برقرار كنند.«
ريیس جمهور، همچنین، با اشاره به اين كه، ايران 
ــتان، ظرفیت های فراوانی برای افزايش  و قزاقس
ــبات دوجانبه و منطقه ای دارند، تسريع در  مناس
ــايی راه های  ــای موجود و شناس اجرای پروژه ه
ــطح همکاری ها را  ــه منظور افزايش س جديد، ب

مورد تأكید قرار داد.
ــتان نیز، در  ــف«، ريیس جمهور قزاقس »نظرباي
ــت های استعماری  ــاره به سیاس اين ديدار، با اش
قدرت های جهانی در منطقه، اظهار داشت: »اين 
ــتعماری، در صدد  ــت های اس قدرت ها با سیاس
ــت و گاز منطقه  ــع عظیم نف ــی به مناب دسترس
هستند و كشورهای اسالمی، بايد با تقويت اتحاد 

و همبستگی خود، از منافع خود صیانت كنند.«
ــالمی ايران و  ــا بیان اين كه، جمهوری اس وی، ب
ــتان، از نظر تاريخی و فرهنگی، اشتراكات  قزاقس
فراوانی با يکديگر دارند، گسترش همکاری های 
دو كشور در بخش های مختلف و نیز، تسريع در 
اجرايی شدن خط راه آهن قزاقستان، تركمنستان 

و ايران را، مورد تأكید قرار داد.
درياي خزر كه به عنوان بزرگ ترين پهنه ي آبي 
محصور جهان محسوب مي شود، با 370 هزار تا 
420 هزار كیلومترمربع مساحت )كه سطح آن، 
ــت(، به دلیل  در مواقع كم آبي و پرآبي متغیر اس
ويژگي هاي منحصر به فرد اقتصادي و سیاسي، از 
جمله مناطقي است كه براي كشورهاي ساحلي 

آن، از اهمیت خاصي برخوردار است. 
ــاحل و 184  ــن درياچه، با 6500 كیلومتر س اي
متر عمق متوسط، نسبت به سطح آب هاي آزاد، 
28 متر پايین تر است و با نام هاي مختلف: خزر، 
كاسپین يا قزوين، مازندران و برخي اسامي ديگر، 

در منابع تاريخي ثبت شده است.
در حالي كه، طبق اعالم برخي منابع، 4 درصد از كل 
منابع نفتي جهان، در دل اين دريا قرار دارد، از لحاظ 
تنوع زيست محیطي نیز، اين درياچه از ويژگي  هاي 
خاصي برخوردار است. ضمن شناسايي 78 گونه ي 
ــگاه 90 درصد از منابع  ــي مختلف در آن، جاي ماه

ماهي هاي خاوياري جهان نیز، محسوب مي شود.
ــالمي ايران، در بخش جنوبي خزر  جمهوري اس
ــه ي اترک، 660  ــتارا تا رودخان و در فاصله ي آس

كیلومتر با خزر ساحل دارد.
درياي خزر كه تا سال 1990 و فروپاشي شوروي 

ــابق، به عنوان درياي ايران و شوروي شناخته  س
مي شد، با اعالم استقالل كشورهاي جديد پس 
از فروپاشي، متعلق به كشورهاي ايران، جمهوري 
ــتان و روسیه  ــتان ، قراقس آذربايجان، تركمنس

شناخته شده است. 
ــران كشوهاي ساحلي خزر،  نخستین نشست س
در ارديبهشت ماه سال 1381، به پیشنهاد »صفر 
مراد نیاز اف«، ريیس جمهوري وقت تركمستان و 
با شركت روساي جمهوري هر پنج كشور ساحلي 

خزر در شهر عشق آباد برگزار شد. 
ــال 1386 در  ــران، در مهر ماه س اجالس دوم س
ــیون  ــه در پي آن، كنوانس ــد ك تهران برگزار ش
ــزر، میان  ــت درياي خ ــت از محیط زيس حفاظ

كشورهاي ساحلي عضو امضا شد. 
كشورهاي ساحلي خزر، در راستاي بررسي راه هاي 
توسعه ي همکاري در اين دريا و نیز، بحث و بررسي 
در خصوص رژيم حقوقي درياي خزر، تاكنون 27 
ــطوح مختلف كارشناسي، معاونان  نشست در س
وزرا، وزيران امورخارجه و سران، در پايتخت هاي 

كشورهاي حاشیه ي خزر برگزار كرده اند. ■
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معاون اول رئیس جمهور در مراسم افتتاح نمایشگاه بزرگ راه و ترابري تصریح كرد؛

تصمیم دولت در افزایش 40 میلیون تني
ترانزیت كشور

نمایش توانمندي فعاالن ترابري كشور درنمایشگاه بزرگ راه و ترابري و صنایع وابسته 

ــاون اول ريیس  ــد رضا رحیمي مع دكتر محم
ــگاه در  ــم افتتاح اين نمايش ــور در مراس جمه
ــه امروز  ــان اينک ــران، با بی ــل مصالي ته مح
ــه وزارت راه در عرصه حمل  ــدن آنچ براي دي
ــته است، جمع شده ايم،  و نقل به نمايش گذاش
ــگاه را محلی برای نشان دادن آنچه كه  نمايش
ــته است، برشمرد و  وجود دارد و به وقوع پیوس
ــت اندركاران وزارت راه و   ضمن قدرداني از دس
ــي ترين محورهاي توسعه  ترابري، يکي از اساس
را سرمايه گذاري در بخش راه و ترابري دانست 
ــه از وضعیت  ــورهايي ك ــي كش ــت: تمام و گف
ــرمايه  ــتند، س اقتصادي مطلوبي برخوردار هس
گذاري هاي زيادي در زمینه راه سازي و حمل 

و نقل انجام داده اند.
وي توسعه زيرساخت ها را يکي از اساسي ترين 
ــت و  ــوری دانس ــعه در هر كش محورهاي توس

اظهارداشت: پیشرفت اقتصادی به فعال سازی 
ــته  ــور وابس ظرفیت های حمل و نقل يك كش
ــدن ظرفیت های  ــا فعال ش ــن ب ــت، بنابراي  اس
ــازی، تحولی بزرگ در بخش اقتصادی را  راه س
ــاهد خواهیم بود كه برای اين منظور دولت  ش
قصد دارد همه استان ها را از طريق راه آهن به 
ــتر الزم برای توسعه  يکديگر متصل كند تا بس

اقتصادی ايجاد شود. 
ــس  ــاون اول ريی ــم، مع ــن مراس ــه اي در ادام
ــه ظرفیت هاي فراوان حمل  ــاره ب جمهور با اش
ــت: در بخش دريايي  ــل دريايي اظهارداش و نق
از سازمان بنادر و دريانوردي خواسته ايم، بندر 
شهید رجايي را به بندر هاب منطقه تبديل كند 
تا اين بندر منشاء حركت همه كشتي ها باشد. 
ــي از  ــب كه يک ــن مطل ــان اي ــا بی ــي ب رحیم
ــف بارترين موارد آن است كه دبي به بندر  تاس

افتتاح نمايشلگاه بزرگ راه و ترابری و صنايع وابسته فرصتی 
شد تا تمامی فعاالن صنعت حمل و نقل کشور اعم از دريايی، 
هوايی، جاده ای و ريلی گردهم آمده و به ارائه دسلتاوردهای 

خود در اين بخش بپردازند. 
اين نمايشلگاه که با حضور محمدرضا رحيمی معاول اول رييس 
جمهلور، حميد بهبهانلی وزيلر راه وترابری، عللي اکبر آقايي 
رييس کميسيون عمران مجلس شورای اسالمی، عطاء اله صدر 
مديرعامل سلازمان بنلادر و دريانلوردی، همچنين جمعی از 
معاونلان و مديلران وزارت راه وترابری آذر ماه سلال جاري، 
افتتاح شلد، شلاهد حضور 70 درصدی بخش خصوصی و 30 

درصدي بخش هاي دولتي بود.
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ــده و كشتي هاي ايراني به سوي  مادر تبديل ش
ــازمان  ــوند، افزود: از س ــن بندر روانه مي ش اي
بنادر تقاضا كرده ايم برای رهايی از اين مساله، 
بنادر شهید رجايی و چابهار را به منظور تبديل 
ــعه  ــدن به هاب منطقه اي، از هر لحاظ توس ش
ــالمي بايد در منطقه از  دهد، چرا كه ايران اس
ــوري چون ايران  ــد، براي كش هر نظر اول باش
ــتن ظرفیت هاي فراوان در حمل و نقل  با داش
ــراي صادرات و  ــت كه ب ــي، زيبنده نیس درياي

ترانزيت از بنادر خارجي استفاده كند. 
ــزار میلیارد  ــن از اختصاص 25 ه وي همچنی
ــیرهاي ريلي و جاده اي  ــعه مس تومان به توس
ــال آينده خبرداد و گفت: 22  كشور طي 3 س
ــعه خطوط  ــارد تومان آن براي توس هزار میلی
ــعه  ــزار میلیارد تومان، براي توس ــي و 3 ه ريل

خطوط جاده اي در نظر گرفته شده است.
ــس جمهور با بیان اينکه دولت  معاون اول ريی
ــترده ای در  ــرمايه گذاری گس ــتانه س در آس
ــازی است، از بخش هاي خصوصی  بخش راه س
و دولتی خواست با مشاركت جدی تر دولت را 
ــاری كنند تا انقالب و تحولی بزرگ در زمینه  ي

راه سازی ايجاد شود.
ــه بعد از انقالب  ــاره به اين مطلب ك وی با اش
ــاي نهم و دهم،  ــالمی و به ويژه در دولت ه اس
ــکل  ــازی ش ــی در زمینه راهس تحوالت اساس
ــت: در دولت نهم و  ــان داش ــت، اذع گرفته اس
ــده  ــاخته ش ــدای دولت دهم، میزان راه س ابت
ــتر از كل راه های  ــر بیش ــا 180 كیلومت تقريب
ــده در دولت هاي قبل بوده است كه  ساخته ش
ــت و بايد به  ــن مقدار هنوز كافی نیس البته اي

شکل جدی تر به آن پرداخته شود.
ــم قدرت های  ــاره به تحري ــی ضمن اش رحیم
ــتکباری در بخش حمل و نقل هوايی علیه  اس
ــت ايران، گفت: به رغم اين تحريم ها، تعداد  مل

صندلی هواپیماهای مورد استفاده، 
ــال های قبل  هم اكنون دو برابر س

از دولت نهم است.
ــرد: در حال  ــح ك وی تصري

ــر، نگهداری و  حاضر تعمی
ساخت قطعات مربوط به 

ــط مهندسین داخلی انجام  ناوگان هوايی توس
ــود كه البته، در اين زمینه نیاز به تالش  می ش
ــای بزرگی انجام  ــتری داريم و بايد كاره بیش

شود. 
معاون اول رئیس جمهور در ادامه به برنامه های 
ــازی و حمل و نقل  آتی دولت در بخش راه س
ــم دارد ايران  ــاره كرد و گفت: دولت تصمی اش
ــت به  ــیا، اروپا و آفريقا اس را كه پلی میان آس
ــا مرتبط كند و از  ــای واقعی به ديگر راه ه معن
ــت فعلي كه در حدود  ــن طريق حجم ترانزي اي
ــد را به 40 میلیون تن  12 میلیون تن می باش

در سال افزايش دهد. 
ــم نیازمند  ــن مه ــام اي ــزود: انج ــی اف رحیم
ــت كه يکی از اين  ــاخت های مناسب اس زيرس
ــق  ــم از طري ــای راه ابريش ــاخت ها، احی زيرس
ــیر، راه  ــت، با احیای اين مس خطوط ريلی اس
ــتان و از آنجا به ايران و  آهن چین به تركمنس
سپس به مرز تركیه و اروپا متصل خواهد شد.

وی ادامه داد: حمل بار در اين مسیر به وسیله 
كشتی دو ماه به طول می انجامد اين در حالی 
ــط راه آهن، به  ــای آن توس ــا احی ــت كه ب اس

میزان قابل توجهی از زمان حمل كاسته 
می شود و حمل و نقل و جابجايی بار طي 

11 روز انجام خواهد شد. 
معاون اول رئیس جمهور در بخش ديگری 

از سخنان خود به قانون هدفمند كردن 
ــاره كرد و گفت: به زودی  يارانه ها اش

ــور اين قانون  با اعالم رئیس جمه
ــرا در خواهد آمد  ــه اج به مرحل

كه اولین نتیجه اجرای آن، 
ــوخت  صرفه جويی س
در بخش حمل و نقل 

است.

ــن قانون را  ــتاورد ديگر اجرای اي رحیمی دس
ــوان كرد و گفت: با  ــع عادالنه يارانه ها عن توزي
صرفه جويی و توزيع عادالنه يارانه ها، اعتبارات 
فراوانی به صندوق توسعه ملی واريز خواهد شد 
ــده ای از اين اعتبارات در بخش  كه بخش عم

حمل و نقل كشور هزينه خواهد شد.
ــاره به اينکه  ــس جمهور با اش ــاون اول رئی مع
ــش حامل های انرژی  ــت هم اكنون در بخ دول
80 هزار میلیارد تومان يارانه می دهد، گفت: با 
اجرای قانون هدفمند سازی يارانه ها اگر نیمی 
ــده و در راه توسعه  از اين مبلغ صرفه جويی ش

 معاون اول رییس جمهور؛
كرده ایم  تقاضا  بنادر  سازمان  از 
را  چابهار  و  رجایی  شهید  بنادر 
به هاب  شدن  تبدیل  منظور   به 
منطقه اي، از هر لحاظ توسعه دهد، 
چرا كه ایران اسالمي باید در منطقه 
از هر نظر اول باشد، براي كشوري 
ظرفیت هاي  داشتن  با  ایران  چون 
فراوان در حمل و نقل دریایي، زیبنده 
نیست كه براي صادرات و ترانزیت 

از بنادر خارجي استفاده كند.
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ــود، شاهد تحولی  ــرفت كشور هزينه ش و پیش
بزرگ در كشور خواهیم بود. 

وزير راه و ترابری نیز در مراسم افتتاح نمايشگاه 
ــته، گفت:  ــری و صنايع وابس ــزرگ راه و تراب ب
ــترده بخش خصوصی در نمايشگاه  حضور گس
ــیار چشمگیر است، به نحوی كه 70 درصد  بس
از شركت كنندگان متعلق به بخش خصوصی و 
تنها 30 درصد از بخش دولتی در اين نمايشگاه 

حضور دارند.
ــم ضمن  ــی در اين مراس ــر حمید بهبهان دكت
ــگاه  ــت اندركاران برپايی نمايش ــکر از دس تش
ــی و دولتی، افزود:  ــم از بخش هاي خصوص اع
ــت نمايش عملکردها،  ــگاه با محوري اين نمايش
ــا وظرفیت ها در حوزه راه و ترابری  توانمندی ه

ــال آينده در سطح  ــده كه امیدواريم س برپا ش
ــترده تری برگزار  ــن المللی و به صورت گس بی

شود.
ــتقبال غیرقابل انتظار مردم  ــه داد: اس وی ادام
ــی مردم به  ــانگر نزديک ــگاه، نش از اين نمايش
ــود و همراهی آنها با دولت در  خدمتگزاران خ

تمام عرصه هاست.
ــرد: من به  ــان ك ــر راه و ترابری خاطر نش وزي
ــن خدمتگزاران مردم  عنوان يکی از كوچکتري
ــدات  ــود را از تولی ــت خ ــا حماي ــن ج از همی
ــه راه و ترابری اعالم می دارم،  ــی در عرص داخل
ــرد در مجموعه وزارت راه از  ــالش خواهیم ك ت
ــای متخصصین داخلی در پروژه ها  توانمندی ه

نهايت بهره را ببريم.

ــم علی اكبر آقايی  همچنین در ادامه اين مراس
ــوراي  ــران مجلس ش ــیون عم ــس كمیس رئی
ــب قانون  ــاره به تصوي ــالمي نیز، ضمن اش اس
ــنامه  ــعه ملي كه هم اكنون اساس صندوق توس
ــالمی مراحل نهايي  ــورای اس آن در مجلس ش
ــت: به منظور  ــي مي كند، اظهارداش خود را ط
ــرک دادن به پروژه هاي عمراني، 20  درصد  تح
ــت و میعانات  ــي از فروش نف ــاي ناش درآمده
گازي، براي اجراي پروژه هاي عمراني در اختیار 
ــش خصوصي قرار مي گیرد، كه با اين اقدام  بخ
ــي در پروژه هاي عمراني حضور  بخش خصوص
بیشتري يافته و پروژه هاي عمراني نیمه تمام و 

تمام شده انتفاعي را خريداري مي كند.
ــد درآمد كل  ــه اينکه 20 درص ــاره ب وی با اش
فروش نفت و میعانات گازي به صندوق توسعه 
ــهیالت اين صندوق را  ــود، تس ملي واريز مي ش
ــت و گفت:  ــه بخش خصوصي دانس منحصر ب
ــل عمومي و مديريت  ــعه حمل و نق قانون توس
ــوخت، مصوبه خط مشي حمل و نقل كشور  س
است، و با حذف يارانه هاي سوخت، امید است 
كه بتوان میزان تلفات سوانح رانندگي را كاهش 

و ايمني جاده ها را افزايش داد. 
ــعه  توس ــارم  چه ــه  برنام در  داد:  ــه  ادام وي 
ــتیم  بخش هاي جامانده اي از حمل و نقل داش
ــال در برنامه پنجم اين  كه بايد در بودجه امس

موضوع پیگیري شود. 
رئیس كمیسیون عمران با اشاره به اينکه اجراي 
ــهیالت خارجي تا 2 هزار  قانون استفاده از تس
ــاي عمراني وزارت  ــارد دالر براي پروژه ه میلی
ــده است، گفت:  راه و ترابري در نظر گرفته ش
ــت تا مبلغ  ــن وزارتخانه مجاز اس همچنین اي
ــهام  ــزار میلیارد تومان از طريق فروش س 5 ه
كارخانجات دولتي نسبت به تأمین بودجه براي 
ــدام كند كه در اين  ــراي پروژه هاي خود اق اج
ــکالت ساختاري حمل  باره بخش مهمي از مش

و نقل، جبران خواهد شد. 
ــك پنجم  ــن صندوق ي ــان اينکه اي ــا بی وي ب
ــش خصوصي  ــور را در اختیار بخ ــد كش درآم
قرار مي دهد، اظهار داشت: وزارت راه و ترابري 
ــت كه تاثیر  ــاخت هاي كشور اس متولي زيرس

زيادي در توسعه اقتصادي دارد. 
ــگاه بزرگ راه و ترابري و صنايع وابسته  نمايش
12 آذرماه به مدت چهار روز در محل مصالي 
ــرد. برپايي  ــي تهران آغاز به كار ك امام خمین
نمايشگاه با حضور تمامي بخش هاي مرتبط با 
حوزه حمل و نقل و 300 شركت دولتی صورت 
ــگاه در  گرفت كه در نوع خود بزرگترين نمايش

حوزه حمل و نقل به شمار می رفت. 
ــي، معرفي  ــي و دولت ــش خصوص ــل بخ تعام
ــدرن مرتبط  ــا و تکنولوژي هاي م توانمندي ه
ــنايي با فرصت هاي  ــوزه راه و ترابري، آش با ح
سرمايه گذاري در حوزه راه و ترابري و معرفي 
ــعه در حوزه  ــه پنجم توس ــاي برنام ظرفیت ه
حمل ونقل، از جمله اهدافي است كه در قالب 
برپايي غرفه و برگزاري سمینارهايي در حاشیه 

نمايشگاه پیگیري شد. ■
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با توجه به جايگاه بخش دريايي در صنعت حمل ونقل كشور و سهم روزافزون 
آن در جابجايي كاالهاي صادراتي، وارداتي و ترانزيتي و نیز تالش دولت براي 
احصاء جايگاه كانوني بنادر جنوبي كشور در منطقه خلیج فارس و درياي 
عمان و توسعه بنادر به عنوان مبادي ورودي و خروجي بار و كاال به كشورمان، 
مناسب دانستیم تا در آستانه روز ملي حمل ونقل، در گفت و گويي اختصاصي، 
از وزير محترم راه و ترابري چگونگي مهم ترين عناوين كاري اين زيربخش 

را جويا شويم.
 آنچه كه در پي مي آيد ماحصل گفت و گو با دكتر حمید بهبهاني، وزير 

راه و ترابري كشورمان مي باشد؛ كه با هم مي خوانیم.

 وزیر راه و ترابري 
در گفت و گوي اختصاصي با بندر و دریا 

■ اهميت صنعت حملل و نقل دريايي در 
زنجيلره ي تأمين کاال را، تا چه اندازه مهم 

مي دانيد؟
ــکل گیري موضوعاتي نظیر:  ــه ش ● با توجه ب
ــارت آزاد و... ، از  ــاد، تج ــدن اقتص ــي ش جهان
ــرار صنايع بر  ــر، اص ــوي ديگ ــو و از س يك س
سرمايه گذاري بر درون مايه هاي تخصصي خود 
ــپاري اموري با مزيت رقابتي كم تر،  و برون س
ــت رقابتي،  ــع داراي مزي ــورها و صناي به كش
ــه در دو دهه ي اخیر،  ــده اند ك همگي باعث ش
میزان رشد تجارت دريايي، بر نرخ رشد اقتصاد 
جهاني، پیشي بگیرد كه اين موضوع، از اهمیت 
ــهیل تولید و تجارت و تاثیر  حمل ونقل در تس
ــر آن بر تعامالت بین المللي، حکايت  انکارناپذي
ــروزه در زنجیره ي  ــارت ديگر، ام ــه عب دارد. ب
ــل و نقل دريايي  ــترده ي تأمین كاال، حم گس
ــوان يکي  ــه عن ــه آن، ب ــته ب ــات وابس و خدم
ــردازش كاال و  ــل تولید و پ ــا و مراح از حلقه ه
ــده و متولیان حمل و نقل  ــات ارزيابي ش خدم
ــعي در هماهنگ  ــي با اقدامات متعدد س درياي
سازي مراحل عملیاتي خود با تقاضاهاي طرح 
شده از سوي كلیه ي فعاالن و ذي نفعان موجود 

در زنجیره ي تأمین دارند. 

■ از بنلادر تجاري، به عنلوان دروازه هاي 
ورودي و خروجلي کاال ياد مي شلود. اين 
دروازه ها در برنامه هاي توسلعه اي، از چه 

جايگاهي برخوردار هستند؟
● به گواهي آمار، هم اكنون بیش از نود درصد 
از واردات و صادرات كشور، از راه بنادر تجاري 
ــود كه اين مهم، نشان  ــور عملیاتي مي ش كش
ــريان هاي  دهنده ي اهمیت بنادر، به عنوان ش
ــت. همین موضوع، به عنوان  حیاتي كشور اس
ــه دلیل مزيت هاي  ــك اصل كلي و آن هم، ب ي
ــي از كرايه ي حمل بار از  ــي و ممتاز ناش رقابت
ــاير مدهاي حمل و  ــه با س راه دريا، در مقايس
نقل كاال، در همه ي كشورهاي داراي مرز آبي، 
ــوي  ــت. از س ــده و قابل تعمیم اس پذيرفته ش
ــوان مبادي ورود  ــه فقط به عن ــر، بنادر، ن ديگ
ــريع  ــروج كاال، بلکه به منزله ي اماكن تس و خ
ــادي و تقويت كننده ي  ــد اقتص ــده ي رش كنن
امنیت ملي، نیز مطرح هستند. به همین دلیل، 

كاركرد بنادر، در پیوستگي شديد و همه جانبه 
با اقتصاد و امنیت كشور قرار دارد. 

به تعبیر ديگر، همان گونه كه پیش از اين نیز، 
ــد، امروزه، بنادر به عنوان يکي  به آن اشاره ش
از حلقه هاي بسیار تأثیرگذار در فرآيند تولید، 
ــژه يافته اند؛ به طوري كه  نقش و جايگاهي وي
ــرمايه گذاري و انجام امور توسعه اي  هر گونه س
ــش كارايي و  ــه نوعي باعث افزاي ــه ب در آن، ك
بهره وري شود، به طريق اولي، موجبات ارتقاي 
ــي در كل زنجیره ي تأمین و  بهره وري و كاراي

تولید كاال را فراهم خواهد آورد. 

■ ميهلن اسلالمي مان، از توانمندي هلاي 
بالقوه و شاياني در بخش دريايي و بندري 
برخلوردار اسلت. بله منظور شلكوفايي 
و بهره بلرداري مطللوب و بهينله از ايلن 

توانمندي ها، چه پيشنهاداتي داريد؟
● جمهوري اسالمي ايران، با دارا بودن 5800 
كیلومتر مرز دريايي )با احتساب سواحل جزاير( 
ــتن بزرگ ترين ناوگان تجاري  و در اختیار داش
ــي در دنیا و  ــومین ناوگان نفت در منطقه و س
ــاني متخصص در  ــروي انس ــورداري از نی برخ
ــیل  همه ي عرصه هاي دريايي، ظرفیت و پتانس
ــناخت  ــي در بخش دريايي دارد كه با ش باالي
ــع چالش هاي احتمالي در  اين ظرفیت ها و رف
اين مسیر، مي تواند روند شکوفايي را بر مبناي 
ــعه و در نهايت، چشم انداز  برنامه ي پنجم توس

1404، تسريع بخشد. 
در اين راستا اجراي بندهاي زير، مي تواند سیر 

صعودي اين روند را سرعت دهد؛
ــف دريايي  ــاي مختل ــي بخش ه 1 - هماهنگ

كشور
ــطح  ــك راهبرد بلندمدت در س ــاذ ي 2 - اتخ
جامعه ي دريايي و اجراي آن، توسط بخش هاي 

ذي ربط
ــد در بخش  ــت گذاري  واح ــال سیاس 3 - اعم
ــاي  ــوازي كاري ه ــري از م ــي و جلوگی درياي

احتمالي
ــاي  ــي در حوزه ه ــدار درياي ــديد اقت 4 - تش
ــي، اقتصادي، صنعتي، علمي، نظامي(،  )سیاس
ــاي  ــکاري در برنامه ه ــاركت و هم از راه مش

منطقه اي و جهاني

5 - تشکیل گروه هاي متخصص دريايي كشور 
و ايجاد كانون هاي تفکر 

ــب و  ــیار مناس بنادر ايران، از موقعیت هاي بس
ــز، اقدامات  ــد. تاكنون نی ــد برخوردارن توانمن
ــه از اين  ــتفاده ي بهین ــه منظور اس فراواني ب
توانمندي ها صورت گرفته است و نیز، در حال 
انجام است. هر چند، در حال حاضر، نمي توان 
گفت كه استفاده ي حداكثري از پتانسیل هاي 
ــت،  ــادر، به عمل آمده اس ــوه و بالفعل بن بالق
ــور عملیاتي كردن  ــا تمام تالش ها، به منظ ام
ــت.  قابلیت هاي موجود در بنادر، در جريان اس
ــا توجه به  ــوان ترانزيتي بنادر، ب ــتفاده از ت اس
ــمال- جنوب،  قرار گرفتن ايران در كريدور ش
ــیع بنادر براي  ــري از پس كرانه ي وس بهره گی
انجام فعالیت هاي تولید ارزش افزوده، استفاده 
ــراي افزايش  ــتراتژيك ايران ب ــت اس از موقعی
افزايش تردد خطوط  ــیپي،  فعالیت هاي ترانش
ــاي  ــعه ي فعالیت ه ــادر و توس ــري در بن الين
مسافري دريايي، از جمله ي موارد مهمي است 
ــتور كار وزارت راه و ترابري  كه همواره در دس
قرار داشته و توجه به آن، حايز اهمیت است. 

ــه خوش بختانه از  ــه اقدامات مهمي ك از جمل
ــته، در بخش هاي دريايي و  ــال گذش چند س
ــروع شده است، مي توان به واگذاري  بندري ش
ــاركت اين بخش  امور به بخش خصوصي و مش
ــاره كرد. به  در عرصه ي فعالیت هاي بندري اش
ــم اقدامات مطلوب و مؤثري كه تا كنون در  رغ
اين زمینه به انجام رسیده است، هنوز هم امور 
ــیار و قابل واگذاري به شركت هاي توانمند  بس
ــود دارد كه توجه به آن،  بايد در  خصوصي وج

دستور كار باشد. 
ــذر بنادر از  ــه دلیل الزام گ ــه موازات آن و ب ب
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ــوم، بايد توجه  خاصي به  نسل دوم به نسل س
سرمايه گذاري صاحبان صنايع و خدمات داراي 
ــي بندري صورت بگیرد  ارزش افزوده در اراض
ــه، نتیجه ي تالش هاي به عمل  كه خوش بختان
ــرمايه گذاري  ــن زمینه، بیان گر س ــده در اي آم
ــش خصوصي  ــارد دالري بخ ــش از دو میلی بی
ــت كه  ــي بندري، تا به امروز بوده اس در اراض
ــم، با توجه به جمیع اقدامات به عمل  امیدواري
ــاهد افزايش  ــك، ش ــده ي نزدي ــده، در آين آم

سرمايه گذاري ها در اين زمینه باشیم.
ــترهاي  ــعه اي و ايجاد بس انجام طرح هاي توس
ــاخت ها و  ــود زيرس ــه منظور بهب ــب، ب مناس
ــايل قابل  ــادر، از ديگر مس ــاخت ها در بن روس
ــت كه در طول برنامه هاي مختلف  اهمیتي اس
توسعه ي پنج ساله ي كشور و علي الخصوص در 
پیش نويس برنامه ي پنجم توسعه، به آن توجه 

ويژه اي شده است. 
ــايلي  ــت نیروهاي متخصص، از جمله مس تربی
ــرار خواهد  ــتور كار ق ــت كه همواره در دس اس
ــت حمل و  ــروزه در صنع ــه ام ــت، چرا ك داش
ــاهد آن هستیم كه ديگر، امکان توسعه   نقل، ش
ــراي ارتقاي ظرفیت  ــخت افزاري ب فیزيکي و س
ــت و صاحبان صنايع،  ــره وري، مقدور نیس و به
ــود را، مرهون  ــش ظرفیت خ ــره وري و افزاي به
ــتند كه در رأس آن،  ــعه ي نرم افزاري هس توس
ــرار دارد. بر همین  ــاني ق ــروي انس آموزش نی
اساس، امروز موضوع تربیت نیروهاي متخصص 
ــازمان بنادر و دريانوردي، جايگاه  و علمي در س
ممتازي را در مجموعه ي وزارت راه و ترابري، به 

خود اختصاص داده است. 

■ ظرفيت فعلي بنادر تجاري و استراتژيك 
کشلورمان چه ميزان اسلت؟ بلا توجه به 
اجراي طرح هاي توسلعه اي، اين ظرفيت، 

تا چه ميزان قابل افزايش است؟
ــادر و ارتقاي ظرفیت  ــازي در بن ● ظرفیت س
ــخ گويي به حجم  ــود، براي پاس عملیاتي موج
روزافزون جابجايي كاال نیز، از اهداف استراتژيکي 
ــازمان بنادر و دريانوردي، در حال  است كه س
ــاي ظرفیت و  ــت. موضوع ارتق پیگیري آن اس
توان عملیاتي بنادر كشور، در برنامه ي چهارم و 
پیش نويس برنامه ي پنجم توسعه، مورد توجه 
قرار گرفته است. اين ظرفیت سازي، در بخش 
كاالهاي عمومي، فله و كانتینري، مدنظر است. 
ــاس پیش نويس برنامه ي پنجم توسعه،  بر اس
ظرفیت اسمي بنادر كشور، از 155 میلیون تن 
كنوني، به 200 میلیون تن، ارتقا خواهد يافت. 
ــش كانتینري، ظرفیت بنادر  همچنین، در بخ
 TEU به 5/7 میلیون ،TEU ــون از 4/4 میلی
ــش خواهد يافت. برنامه ريزي هاي الزم در  افزاي
ــازمان بنادر و  ــورت گرفته و س ــن زمینه ص اي
دريانوردي، با تدوين و اجراي طرح هاي توسعه 
ــور، به دنبال تحقق اهداف  در تمامي بنادر كش

ياد شده در برنامه  ي پنجم است. 
ــافرت هاي دريايي به  ــعه ي مس همچنین، توس
كشورهاي خلیج فارس نیز، از ديگر برنامه هايي 
ــادر و  ــازمان بن ــتور كار س ــه در دس ــت ك اس
دريانوردي قرار دارد و در پیش نويس برنامه ي 
پنجم توسعه نیز، مورد توجه قرار گرفته است. 
ــافري بنادر كشور،  در حال حاضر، ظرفیت مس
ــت كه در برنامه ي  ــال اس 6 میلیون نفر در س
مذكور، پیش بیني شده اين میزان، به 8 میلیون 
نفر افزايش يابد. با توجه به رونق مسافرت هاي 
ــال هاي اخیر در بنادر حاشیه ي  دريايي طي س
ــتعداد ، نیز  ــارس، بهره گیري از اين اس خلیج ف

امري ضروري به نظر مي رسد. 

■ در گذشته، بارها اعالم کرده ايد که بنادر 
جنوب کشلور، بايد نقش بنادر مرکزي را 
عهده دار شوند و نيز، سلهم کشورمان از 
بازار منطقه اي حملل و نقل، افزايش يابد. 
اينلك پس از گذشلت بالغ بر يك سلال، 
بفرماييد در راستاي فرمايشات جنابعالي، 
چه تحولي در بنادر جنوبي کشور رخ داده 

است؟
● افزايش سهم بیش تر از تجارت منطقه اي، به 
ويژه حمل و نقل كانتینري، يکي از اهداف مهم 
ــمار مي آيد.  ــدت اين وزارت خانه به ش و بلندم
بنادر كشور، به علت برخورداري از ظرفیت هاي 
كافي در زمینه هاي مختلف، از جمله كانتینري، 
ــهم بیش تر و حتي تبديل  قابلیت اختصاص س
ــه اي )هاب  ــي منطق ــز كانون ــه مراك ــدن ب ش
ــاس، اقدامات  منطقه اي( را دارند. بر همین اس
ــر، صورت گرفته  ــال هاي اخی متعددي طي س
ــت كه از جمله مي توان به اجراي طرح هاي  اس
ــعه ي بنادر، اتخاذ سیاست هاي تشويقي،  توس

ــن تجهیزات  ــاي بندري، تأمی ــل تعرفه ه تعدي
مدرن و... اشاره كرد. اين مهم، در حال حاضر، 
ــن هدف، با  ــت و اي ــدت بیش تري يافته اس ش
ــود. اقدامات  ــري دنبال مي ش ــت افزون ت جّدي
صورت گرفته در همین راستا، نتايج محسوس 
ــته است كه از آن  و مثبتي را نیز به دنبال داش
جمله، مي توان به افزايش قابل مالحظه  ي آمار 

ترانشیپ كانتینر در بنادر كشور، اشاره كرد.
ــاس آمارهاي موجود، میزان ترانشیپ در  بر اس
ــش ماهه ي نخست سال  ــور، طي ش بنادر كش
ــبت به سال  ــد قابل مالحظه اي نس جاري، رش
ــته و با 5/14 درصد رشد، به 9/1  گذشته داش

میلیون تن، افزايش يافته است. 
ــیپ كاال در بنادر  ــش فعالیت هاي ترانش افزاي
ــاخصه هاي هاب شدن در منطقه  كه يکي از ش
ــمار مي آيد و مي تواند به لحاظ اقتصادي  به ش
نیز، موجبات رونق بنادر را فراهم آورد و باعث 
ــتغال بیش تر در بنادر كشور شود، به  ايجاد اش
عنوان يکي از اهداف استراتژيك سازمان بنادر 

و دريانوردي، در حال پیگیري است. 
ــتیراني دنیا، در  ــال حاضر، 10 خط كش در ح
ــام فعالیت هاي  ــدام به انج ــور ما، اق بنادر كش
ــي گمركي كه به موجب آن  ــیپ )روش ترانش
ــیله  ــارت گمرک از يك وس ــا تحت نظ كااله
ــیله حمل ونقل  حمل و نقل ورودي به يك وس
خروجي)صدور( در حوزه يك دفتر گمركي كه 
ــر در عین حال دفتر گمركي توام براي  آن دفت
ــود(  ــت , انتقال داده مي ش ــدور اس ورود و ص
مي  كنند كه پیش بیني مي شود، در آينده، هم 
در زمینه ي تعداد خطوط و هم حجم ترانشیپ، 

شاهد رشد باشیم.

■  با توجه به حضور کشورمان در چهار راه 
تجارت جهاني، چگونه مي توان ظرفيت هاي 
ترانزيتي موجود را محقق سلاخت؟ نقش 
حملل و نقلل دريايلي در رونلق ترانزيت 

منطقه اي را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
● موقعیت ممتاز جغرافیايي جمهوري اسالمي 
ــیر ترانزيتي  ــرار گرفتن آن، در مس ــران و ق اي
شرق- غرب و شمال- جنوب، قلمرو جغرافیايي 
ــار راه ترانزيتي منطقه  ــران را تبديل به چه اي
كرده است. البته، اين پاسخ، با سوال مورد نظر 
ــار راه تجارت  ــه ي قرار گرفتن در چه در زمین
جهاني منافاتي ندارد و به عبارتي، مي توان ادعا 
كرد، تجارت و ترانزيت، تحت عنوان كلي حمل 
ــکه هستند.  و نقل بین المللي، دو روي يك س
زيرا توسعه ي تجارت، مستلزم رشد حمل و نقل 
ــوب  ــن دو، الزم و ملزوم هم محس ــت و اي اس
ــالمي  ــا جمهوري اس ــر اين مبن ــوند. ب مي ش
ــران، با توجه به موقعیت ژئوپولتیك خود در  اي
منطقه ي استراتژيك خاورمیانه، از ظرفیت هاي 

بااليي در زمینه ي ترانزيت، برخوردار است. 
ــور منطقه ، داراي  ــورمان، با حدود 15 كش كش
مرز مشترک خشکي و دريايي بوده و از قابلیت 
ــت. همچنین،  ــا بهره مند اس ــت به آن ه ترانزي

بسیار  هاي  حلقه  از  یکي  عنوان  به  بنادر  امروزه، 
تأثیرگذار در فرآیند تولید، نقش و جایگاهي ویژه 
یافته اند؛ به طوري كه هر گونه سرمایه گذاري و انجام 
افزایش  امور توسعه اي در آن، كه به نوعي باعث 
كارایي و بهره وري شود، به طریق اولي، موجبات 
ارتقاي بهره وري و كارایي در كل زنجیره ي تأمین و 

تولید كاال را فراهم خواهد آورد.
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كريدورهاي مهمي چون: كريدور شمال- جنوب، 
كريدور تراسیکا، كريدور باستاني جاده ابريشم و 
ــیا، از قلمرو كشورمان عبور  كريدور جنوبي آس
ــازي را از نظر  ــاي ممت ــد كه فرصت ه مي كنن

ترانزيتي، براي ايران فراهم مي  كنند.
ــواحل جنوبي و شمالي  ما بنادر مهمي را در س
كشور داريم كه اين بنادر، ضمن آن كه نقش با 
اهمیتي را در زمینه ي توسعه ي بازرگاني خارجي 
ــتند، در عین حال، از توان ويژه اي  عهده دار هس
ــات ترانزيتي و رفع  نیز، به منظور ارايه ي خدم
ــورهاي واقع در بازارهاي  نیازهاي بازرگاني كش
هدف ترانزيتي، بهره مندند. در اين راستا، بنادر 
 ،Landlocked ايران، به ويژه براي كشورهاي
ــه، قفقاز و  ــیاي میان از جمله در حوزه هاي آس
ــف برخوردار بوده  ــتان، از اهمیتي مضاع افغانس
ــهم زيادي از ترانزيت خارجي اين كشورها  و س
ــت كه صادرات و  را جذب مي كنند. طبیعي اس
ــادر ايران و از راه  ــورها از راه بن واردات اين كش

حمل و نقل دريايي، صورت مي پذيرد. 
ــور بهره گیري از فرصت هاي  بنابر اين، به منظ
ترانزيتي موجود در بازارهاي هدف و بهره گیري 
ــه بیش از  ــور، توج ــرزمیني كش از موقعیت س
ــريع تر طرح  پیش به جايگاه بنادر و اجراي س
ــعه ي آن ها براي  نقش آفريني، به عنوان  توس
ــهم شايسته اي از  بنادر هاب منطقه و جذب س

ترانزيت، امري ضروري است. 

■ بله عقيلده جنابعاللي، چگونله بايلد 
از  کله  را  نقللي  و  حملل  کريدورهلاي 
کشلورمان عبلور مي کنند، فعلال کرد تا 
عالوه بر درآمدزايي، بر توسعه ي اقتصادي، 

اجتماعي ميهن مان نيز، مؤثر باشند؟
ــتري به نام  ــه ترانزيت، در بس ــم ك ● مي دانی
ــن منظور، براي  ــارت رخ مي دهد. به همی تج
ــازي كريدورهاي  ــعه ي ترانزيت و فعال س توس
بین المللي كه از قلمرو جمهوري اسالمي ايران 
ــعه ي تجارت  عبور مي  كنند، پرداختن به توس
بین كشورهاي منطقه، امري ضروري بوده و در 
ــاير نهادهاي بازرگاني  اين راستا، الزم است س
ــور نیز، وظايف ذاتي خود را به عنوان يکي  كش
ــعه ي ترانزيت، بر عهده  ــش نیازهاي توس از پی

بگیرند.
همچنین، بخش عمده اي از فعالیت هاي مربوط 
به ترانزيت، به كمك بخش خصوصي كشور به 
ــن رو، تقويت جايگاه اين  ــد. از اي انجام مي رس
ــهم مناسب در  ــب س بخش نیز، به منظور كس
بازار ترانزيتي منطقه، مهم است. در عین حال، 
ــديداً از روابط  ــعه ي تجارت و ترانزيت، ش توس
ــركاي تجاري تأثیر  ــور با ساير ش خارجي كش
ــت دستگاه  ــتا الزم اس مي پذيرد و در اين راس
ــش بپردازد.  ــي خارجي، به ايفاي نق ديپلماس
ــاخت  هاي مرتبط با حمل و نقل و  وجود زيرس
ترانزيت خارجي، به ويژه در بخش هاي دريايي، 
ــتن تجهیزات  ــاده  اي، ريلي و در اختیار داش ج
ــتريان موثر  ــاوگان مدرن نیز، در جذب مش و ن

ــا و منابع الزم، به  ــت فرصت ه بوده و الزم اس
ــاخت ها فراهم آيند.  ــن اين زيرس منظور تأمی
ــات نرم افزاري، به ويژه در  البته، نبايد از اقدام
ــررات و ارايه ي  ــهیل قوانین و مق زمینه ي تس
ــان ، غافل بود. بنابراين،  ــريع و آس خدمات س
ــل، در توفیق ترانزيت  مجموعه اي از اين عوام
موثرند كه به منظور توسعه    بايستي به صورت 

سیستماتیك، به آن ها پرداخته شود. 

■ چه حجمي از عمليات واردات، صادرات 
توسلط  کشلورمان،  در  کاال  ترانزيلت  و 

کشتي هاي ايراني انجام مي شود؟
ــش از 131 میلیون تن  ــال 1388، بی ● در س
ــده  ــور تخلیه و بارگیري ش ــادر كش كاال در بن
ــت و حدود 10220 فروند كشتي، به بنادر  اس
كشور وارد شده اند كه از اين میزان حدود 15 
درصد كشتي هاي وارده را كشتي هاي ايراني و 
85 درصد ديگر را، كشتي هاي خارجي تشکیل 
ــا، حدود 19/6 میلیون تن  داده اند. بر اين مبن
ــناورهاي ايراني و حدود 111/3  كاال توسط ش
ــط شناورهاي خارجي، از/  میلیون تن نیز، توس

به بنادر ايران حمل شده است.
ــدود 6/9 میلیون  ــه ي ترانزيت نیز، ح در زمین
تن كاالي خارجي، از بنادر كشور ترانزيت شده 
است كه سهم آن، نسبت به كل عملکرد تخلیه 
و بارگیري بنادر كشور، بالغ بر 5/3 درصد است. 
نکته ي مهمي كه بايد مورد توجه قرار گیرد، اين 
است كه بنادر، داراي جايگاه بین المللي هستند 
ــتند.  ــاً داراي كاركرد ملي و محلي نیس و صرف
ــیار باالي ناوگان  ــن، به رغم عملکرد بس بنابراي
ايراني در حمل ونقل دريايي جهان، با تالش هاي 
ــوط معتبر  ــه در زمینه ي جذب خط ــادي ك زي
ــتیراني به بنادر كشور به عمل آمده  است،  كش
در حال حاضر، میزان ورود كشتي هاي خارجي 
به بنادر كشور، از رشد بااليي برخوردار بوده، كه 

شايسته ي تقدير است. 

■ با عنايت به اين که سال جاري، از سوي 
سازمان بنادر و دريانوردي، به عنوان سال 
دريانوردان جمهوري اسالمي ايران ناميده 
شلده اسلت؛ اهميت هدايت ناوگان ملي 
توسلط نيروهاي ايراني را چگونه ارزيابي 

مي کنيد؟ 
با توجه بله اهداف مطروحله در برنامه ي 
پنجلم توسلعه مبنلي بلر تربيلت تعداد 
5000 نفلر نيروي دريانورد طي سلال هاي 
برنامه، توصيه هاي شلما به منظور تشويق 
جوانان در پيوستن به صفوف دريانوردان، 

چيست؟
● جمهوري اسالمي ايران، با دارا بودن جوانان 
ــده در حوزه ي  ــوزش دي ــرده و آم تحصیل ك
ــتن ناوگان تجاري  دريانوردي و در اختیار داش
ــد، از ظرفیت بااليي به منظور  و نفتي قدرتمن
تأمین ثروت انساني دريانورد برخوردار است و 
بر اين مبنا، در برنامه ي پنجم توسعه ، تربیت و 

آموزش 5000 نفر دريانورد در دستور كار قرار 
ــت، كه در اين راستا تسهیل قوانین  گرفته اس
ــوزه ي كار دريانوردي، اعمال  ــررات در ح و مق
ــاي مالیاتي و بیمه اي، منظور كردن  معافیت ه
ــخت و  ــوردي به منزله ي كارهاي س كار دريان
زيان آور و اعمال مشوق هاي الزم براي كاركنان 
ــور به  ــذب جوانان برومند كش ــي، در ج درياي

حوزه ي دريايي، مؤثر خواهد بود. 

■ بلا توجله بله تحريم هلاي وضع شلده 
عليه ي کشلورمان از سلوي نظام سلطه و 
اسلتكباري، ايلن تحريم ها چله ميزان بر 
تلرّدد کاال و ترابلري دريايي ايلران موثر 

بوده است؟

ــا اعمال تحريم و  ــلطه، ب از آن جا كه نظام س
ــر ابعاد مختلف  ــديد ب ايجاد محدوديت هاي ش
ــالش دارد تا  ــور، ت فعالیت هاي اقتصادي كش
ــیر توسعه ي شتابان كشور در فتح قله هاي  مس
ــي در منطقه و جهان را مختل كند، حمل  ترق
ــل و موتور  ــوان عام ــي را به عن ــل درياي و نق
محركه ي مؤثر در روند توسعه ي كشور، نشانه 
ــت و طي قطع نامه هايي كه در طول  گرفته اس
ــته، علیه ي جمهوري اسالمي  سال هاي گذش
ايران صادر كرده، بیش ترين محدوديت ها براي 
ــتیراني اين مرز و  ــل دريايي و كش حمل و نق
بوم ايجاد شده است؛ اما تالش هاي شبانه روزي 
دريانوردان برومند، تمامي ترفندها و تالش هاي 
ــته  ــان را تا كنون ناكام گذاش ــه ي آن مذبوحان
است. با اين وجود، تحريم ها بر زحمات جوانان 
ــزوده و البته، تالش آنان را  نیز  دريانورد ما اف

دو چند كرده است. ■

  در حال حاضر، 10 خط كشتیراني دنیا، در بنادر 
ترانشیپ  فعالیت هاي  انجام  به  اقدام  ما،  كشور 
در  هم  آینده،  در  مي شود  پیش بیني  كه  مي  كنند 
زمینه ي تعداد خطوط و هم حجم ترانشیپ، شاهد 

رشد باشیم. 

مي توان ادعا كرد، تجارت و ترانزیت، تحت عنوان 
كلي حمل و نقل بین المللي، دو روي یك سکه هستند. 
زیرا توسعه ي تجارت، مستلزم رشد حمل و نقل است 

و این دو، الزم و ملزوم هم محسوب مي شوند.
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نهمين همايش بين المللي مهندسي سواحل، 
بنادر وسازه هاي دريايي)ICOPMAS( در 
بيستمين سلال ايجاد خود باحضور بيش از 
700 متخصص و صاحب نظر از سراسر جهان 
طي روزهلاي 10-8 آذرماه در هتل المپيك 

تهران برگزار شد. 
 در افتتاحيله همايلش، وزيلر راه و ترابري 
کشورمان، معاون منطقه اي دبير کل سازمان 
جهانلي دريانلوردي)IMO(و مديلر عامل 

سازمان بنادر و دريانوردي سخنراني کردند.

افتتاحیه همایش
وزير راه و ترابري، اولین سخنران افتتاحیه همايش 
ــاره به اينکه  ــود. وي، با اش نهم ICOPMASب
ــود،  ــور برگزار مي ش همايش هاي زيادي در كش
ــا هیچ يك، ابعاد علمي و قابلیت هاي اجرايي را  ام
توامان مدنظر قرار نمي دهند، گفت: اين همايش، 
همايش دانشگاه- اجرايي است كه هم بعد علمي 
ــگاه ها،  دارد و هم اجرايي. روزي مي گفتند، دانش
ــد و از قابلیت اجرايي برخوردار  تنها حرف مي زنن
نیستند و انتقاد به مجريان نیز اين بود كه علمي 
ــان داد  ــد. اما امروز، اين همايش نش كار نمي كنن
ــود و با صنعت  ــگاه وقتي وارد عرصه ش كه دانش

ــازد،  ــي تعامل خوبي  برقرار س ــت اجراي و مديري
موفقیت هاي مطلوب حاصل مي شود.

دكتر حمید بهبهاني با بیان اينکه عوام، دريا را چاله 
ــد، ادامه داد: امروزه صدها  پر از آب فرض مي كنن
فاكتور مختلف، شناخته شده است اما هنوز از نام و 

تاثیرات  بسیاري از آنها ناآگاهیم. 
ــعه بنادر و به  ــر راه و ترابري در ادامه به توس وزي
طور خاص توسعه بندر چابهار اشاره نمود و گفت: 
ــعه پیش مي رويم و مقام  ــتابان به سمت توس ش
معظم رهبري، به طور مستقیم، پیگیر توسعه اين 
ــتند و توسعه را به نیروي دريايي واگذار  بندر هس

كرده اند.
ــوري مثل ايران  ــاره به اينکه كمتر كش وي با اش
داراي سواحلي با اين وسعت است، گفت: متاسفانه 
ــرازير كردن مردم به سوي  جنگ  تحمیلي در س

مركز كشور، نقش بسیاري داشت. 
بهبهاني تاكید كرد: براي توسعه بنادر، بايد نگرش 
جديدي به كارهاي دانشگاهي داشته باشیم. نبايد 
ــیم رويکرد ما و رسالت  به فکر مقاالت صرف باش
ــرفت كشورهاي ديگر نیست،  ما تالش براي پیش
ما بايد براي توسعه و پیشرفت كشور خود دغدغه 
داشته باشیم و مقاالتي كه از سوي صاحب نظران 
و استادان دانشگاه ها به نگارش در مي آيد، بايد براي 

ايران كاربردي باشد. 
وزير راه و ترابري ، وجود ارتباط علمي و پژوهش گرانه 
با موضوع هاي جديد، شکل گیري كانون هاي علمي 
با هدف تجمیع دانش هاي تجربي و نشر و انتشار 
ــايش  يافته هاي تازه براي حوزه هاي اجرايي و گش
فضا و زمینه اي براي بحث و بررسي،تبادل انديشه 
ــت  ــذاري دانش را از جمله دس ــتراک گ و به اش
آوردهاي اين همايش و از مشخصه هاي موفقیت 

و جايگاه ارزشي آن  معرفي كرد.
وي در پايان سخنان خود گفت: بنادر ضمن آنکه 
ــل و نقل دريايي  ــاز و انجامي براي حم نقطه آغ
ــتند به مثابه مركزيتي براي توسعه تجارت،  هس
صنعت، گردشگري، شیالت، صادرات مجدد، حمل 
ــوژي حمل كاالهاي  ــل چند وجهي و تکنول و نق
ــه و انرژي و  ــتیك مواد اولی خاص، تامین و لجس
ــیمیايي و ايجاد ارزش  نفت و گاز و محصوالت ش
افزوده تلقي مي گردند. به اين ترتیب سخن از بنادر 
ــواحل دريايي سخن از زير ساخت هاي اولیه  و س
ــاختي كه هم، خود سرمايه  ــعه است؛ زير س توس
ــت و هم فرصتي مغتنم براي جذب سرمايه و  اس
سرمايه گذاري و تمام اين ها حاكي از اين است كه 
بندر، براي شکل گیري زمینه هاي توسعه اقتصادي، 

از موقعیتي گرانقدر برخوردار است.

وزیر راه و ترابري، در افتتاحیه نهمین همایش سواحل، بنادر و سازه هاي دریایي
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ــازمان جهاني  ــر كل س ــه اي دبی ــاون منطق مع
ــخنران بعدي همايش، در  دريانوردي )IMO( س
ــاره به اينکه آيمو،62 سال  ــخنراني خود با اش س
پیش، به عنوان سازمان تخصصي و فني، از سوي 
ــازمان ملل متحد ماموريت يافت تا در اجراي  س
ــوط به دريا ها همت گمارد،  قوانین و مقررات مرب
ــد كه خدمات  ــازمان تالش مي كن گفت: اين س
كشتیراني را براي جهان بدون تبعیض انجام دهد و 
در اين راستا تشويق اعضا در اجراي استانداردهاي 
كشتیراني و كاهش آاليندگي ها را نیز جزو دستور 

العمل هاي خود قرار داده است.
ــا  ب  Rene Cornelis Antoine Coenen
اشاره به اينکه از سوي سازمان جهاني دريانوردي، 
تاكنون 52 معاهده به تصويب  رسیده است، گفت: 
بیش از 169 كشور اين قوانین را اجرا مي كنند و 
ــتر،IMO به حمايت و كمك  براي موفقیت بیش

سیاسي كشورهاي عضو نیازمند است. 
ــه معاون منطقه اي IMO به تالش هاي   در ادام
ــازمان در حفاظت از محیط زيست دريايي  اين س
ــه اي را  ــال پیش برنام ــاره كرد و گفت: 2 س اش
 پیش بیني كرديم كه امروز مراحل نهايي خود را 
ــاخص هاي فني و  مي گذراند. اين برنامه كه از ش
زيست محیطي برخوردار است مکانیسمي است 
كه در آن دستورالعمل براي شركت هاي كشتیراني 
به منظور مديريت بهینه مصرف انرژي پیش بیني 

شده است.
وي همچنین از مطالعه امکان سنجي شاخص هاي 
بازار به عنوان اقدام مطالعاتي ديگر سازمان جهاني 
دريانوردي نام برد كه تا سال 2011 میالدي، نهايي 

مي شود. 
ــت محیطي و  ــائل زيس Coenen در مورد مس
قوانین ذخیره سازي كربن كه به منظور جلوگیري 
ــدن درياها تصويب شده است نیز  ــیدي ش از اس
ــال 2006 اعضاي  ــخن گفت و ادامه داد: در س س
ــیدند كه كربن  ــه اين توافق رس پروتکل لندن ب
ــکل از 2007  ــا را ذخیره كنند. اين پروت زير دري
 اجرايي و به يك قانون بین الملل مبدل شده است. 
ــادرات كربن و  ــکل در مورد ص ــاده 6 اين پروت م
ــت و استانداردهايي براي اين  انبارهاي كربني اس

ذخیره سازي  تعريف كرده است. 
وي در ادامه از حضور فعال ايران در سازمان جهاني 
دريانوردي قدرداني كرد و گفت: نماينده سازمان 
ــس دوم  اين  ــوردي مقام نايب ريی ــادر و دريان بن

سازمان بین المللي را به دست آورده است.
ــر بهبود امنیت دريانوردي،  وي در پايان تمركز ب
ــاني، بروز كردن چارچوب اداري  توسعه منابع انس
كشتیراني، به روز كردن نهادهاي دريايي از طريق 
آموزش و ارتقا سطح آموزش، افزايش ظرفیت هاي 
ــازمان جهاني  ملي و منطقه اي را از برنامه هاي س

دريانوردي در سال 2011 میالدي برشمرد. 
مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي نیز در آيین 
گشايش نهمین همايش مهندسي سواحل، بنادر 
و سازه هاي دريايي، درمورد رويکرد همايش مبني 
بر تاثیر تغییرات آب و هوايي و گرمايش زمین بر 
سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي گفت: انسان پس 

از پیدايش دست به دخل و تصرف در طبیعت زد 
و همین دخل و تصرف ناآگاهانه موجب خطراتي 

براي زندگي خود او شده است. 
افزايش گازهاي گلخانه اي، گرم شدن زمین، ذوب 
شدن يخ هاي قطبي، برخي عوارض ناشي از تغییر 

اين تعادل موزون توسط بشر است. 
وي با بیان اينکه واكنش طبیعت در برابر اين دخل 
و تصرف، بسیار سهمگین خواهد بود و بشر توان 
مقابله با آن را ندارد،گفت: هنوز اثرات و ضايعات و 
ــي از سونامي و طوفان هاي حاره  ويراني هاي ناش
ــتان جبران نشده است.  اي و سیل ويرانگر پاكس
بايد براي نجات بشر و كاهش مخاطرات از دخل و 
تصرف نا آگاهانه در طبیعت چاره اي جست و اين 

كار وظیفه متخصصان است.
شايان ذكر است، نمايشگاه دست آوردهاي بخش 
دريايي پس از مراسم افتتاحیه، به دست وزير راه و 

ترابري بازگشايي گرديد.

پانل ها و سخنراني هاي كلیدي همایش
پس از پايان مراسم افتتاحیه، همايش، كار علمي 
خود را با ايراد و ارائه مقاالت، در 3 سالن مجزا، به 

صورت همزمان آغاز كرد.
ــیده به  ــت كه از 444 مقاله رس ــه بیان اس الزم ب
ــاس 8 شاخص مورد ارزيابي،  همايش نهم، بر اس
ــدند، كه 57 فقره  178 خالصه مقاله انتخاب ش
آن ها، مربوط به هیدرودينامیك و مهندسي دريا، 
29 فقره در زمینه ي مديريت سواحل و بنادر،62 
ــي، 3 فقره در  ــازه هاي درياي فقره در زمینه ي س
ــتیراني و 27  زمینه ي آبراهه ها و كانال هاي كش
ــت  ــز، در زمینه ي ايمني و محیط زيس فقره نی
دريايي بوده است. البته از 178 خالصه مقاله هايي 
كه انتخاب شده اند تنها 140 نفر، اصل مقاله خود 
ــال كردند؛ كه از اين تعداد، 90  را به همايش ارس
مقاله به صورت ارائه شفاهي و 40 مقاله به صورت 

پوستر، انتخاب  و در 3 روز همايش ارائه شدند. 
ــورد ارزيابي  ــاخص هايي م ــاس ش  مقاالت، براس
ــرار گرفته اند، كه نوآوري و میزان ارزش علمي و  ق
كاربردي بودن، از مهم ترين آن ها بوده اند. هرمقاله 
نیز، توسط 3 داور، در حوزه ي تخصصي مربوط به 

آن، مورد ارزيابي قرار گرفته است.
در اين همايش، 9 استاد برجسته و متخصص تراز 
اول جهاني در بخش مهندسي دريا، ازدانشگاه هاي 
فلوريدا)اياالت  يوكوهاما)ژاپن(، وسترن)استرالیا(، 
ــتان(، مك مستر  متحده آمريکا(، گالسکو)انگلس
)كانادا( و دانشگاه صنعتي امیركبیر ايران، به منظور 

سخنراني، حضور داشتند.
پروفسورYoshimi Goda، از دانشگاه يوكوهاما 
ژاپن يکي از اساتید برجسته بین المللي بود كه در 
زمینه برنامه ريزي براي حفاظت از سواحل در برابر 
افزايش سطح آب درياها در همايش نهم سخنراني 
كرد. وي كه دكتراي مهندسي خود را از دانشگاه 
ــال 1976 اخذ كرده، به ابالغ چندين  توكیو در س
ــباتی در تحلیل امواج دريا  فرمول و روش محاس
ــت و از صاحب نظران اصلی آيین  دست يافته اس

نامه بین المللی ژاپن محسوب مي شود. 

ــود به ايران  ــور گودا كه براي دومین بار ب پروفس
سفر مي كرد، در موضوع سخنراني خود گفت: آب 
ــه به يك میزان و ثابت نبوده است.  درياها، همیش
25 هزار سال پیش سطح آب دريا ها 60-40 متر 
ــرايط به گونه اي  ــر از حاال بوده؛ اما امروز، ش باالت
است كه گويا اتفاق خاصي نیفتاده است وآب شدن 
ــي از داليل باال آمدن  يخ هاي قطبي مي تواند يک
سطح آب درياها باشد. اين تغییرات،  بر اقتصاد و 

تجارت  و رويکرد آينده تاثیر مي گذارد .
ــتاد برجسته ژاپني با اشاره به تحقیقي كه   اين اس
در كشور  هلند انجام شده است، گفت: اين كشور 
در طرحي ملي استحکام بخشي دايك هاي بندري 
را در دستور كار خود قرار داده است و دولت هلند 
ــال  نیز، براي اين كار 1/5 تا 2 میلیارد يورو در س
هزينه مي كند و حتي پیش بیني كرده اند كه براي 

اين منظور، بايد صندوق حمايتي تعريف شود. 

 وزیر راه و ترابري: 
  این همایش نشان داد كه دانشگاه وقتي وارد عرصه 
شود و با صنعت و مدیریت اجرایي تعامل خوبي  
برقرار سازد، موفقیت هاي مطلوب حاصل مي شود. 

*  *  *
زیر  از  سخن  دریایي  سواحل  و  بنادر  از  سخن 
ساخت هاي اولیه توسعه است؛ زیر ساختي كه هم، 
خود سرمایه است و هم فرصتي مغتنم براي جذب 
سرمایه و سرمایه گذاري و تمام این ها حاكي از این 
است كه بندر، براي شکل گیري زمینه هاي توسعه 

اقتصادي، از موقعیتي گرانقدر برخوردار است. 
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وي به برنامه ريزي كشور ژاپن در اين مورد اشاره 
ــت، بايد يك منطقه حفاظتي  كرد و گفت: نخس
ــتاندارد در هر استان ساحلي  تعريف و منطقه  اس
ــخص شود، تا مردم ساحل نشین، در  اضطرار مش

مواقع اضطرار بتوانند به مناطق ديگر بروند.
ــورcharitha pattiaratchi ، از دانشگاه  پروفس
ــاتید به نام بود كه  ــترالیا، از ديگر اس ــترن اس  وس
ــوع تاثیر تغییرات آب  ــخن راني خود را با موض س
ــه كرد. او كه  ــاحلي ارائ و هوايي بر فرايندهاي س
ــي ساحلي خود را  درجه دكتراي اقیانوس شناس
ــوان سي دريافت  ــال 1985، از دانشگاه س  در س
كرده است، دارای تحقیقات گسترده اي در زمینه 
ــازی عددی پارامترهای دريايی، به ويژه  شبیه س
سونامی است و دبیري علمی چندين همايش بین 
المللی ومسئولیت هماهنگی و همکاری كشورها را 

در كارنامه خود ثبت كرده است.
ــگاه  دانش از   ،Robert G.Dean ــور  پروفس  
ــخنران اصلي همايش  ــداي آمريکا ديگر س فلوري

نهم ICOPMAS بود كه بررسي افزايش سطح 
ــاس آنالیز داده هاي جزر و مدي،  آب درياها بر اس
موضوع سخن راني او را تشکیل مي داد. »پروفسور 
دين« در زمره ي برجسته ترين اساتید مهندسی 
سواحل در جهان است كه دكتراي مهندسي خود 
ــگاه صنعتي ماساچوست دريافت كرده  را از دانش
است. او همچنین، يك فرمول رياضي مختص به 
خود در زمینه رسوب و پارامترهای دريايی را ابداع 

كرده است. 
پروفسورShan Huang ، از دانشگاه گالسکوي 
انگلستان با موضوع سخن راني: رايزرهاي دريايي 
در آب هاي عمیق براي مهندسي دور از ساحل، از 

ديگر سخنرانان كلیدي همايش بود.
ــود را از  ــراي تکنولوژي دريايي خ ــه دكت او، درج
دانشگاه استرايت كاليد انگلستان، در سال 1999 

دريافت كرده است. 
ــگاه مك  ــورMichael J.Risk ، از دانش پروفس
مستر كانادا  نیز، روشهاي نوين مانیتورينگ محیط 
زيست سواحل- ثبت كدگذاري مرجان هاي نرم و 
ــخن راني خود مورد بررسي قرار  صدف ها را، در س
ــه دكتراي  خود را در زمینه بیولوژي  داد. او، درج
ــال 1970 ،  ــگاه كاليف جنوبي در س دريا از دانش

اخذ كرد.
ــگاه يوكوهاماي  ــورJun Sasaki ، از دانش پروفس
ژاپن در زمینه كاربرد مدل هاي شبکه اي نامنظم 
در انتشار امواج سونامي و آب گرفتگي هاي وسیع، 
به ايراد سخنراني پرداخت. او، داراي درجه دكتراي 

مهندسي از دانشگاه توكیو است.
»پروفسور علي اكبر رمضانیانپور« از دانشگاه صنعتي 
امیر كبیر، ديگر سخن ران كلیدي همايش نهم بود 
ــعه پايدار در  ــه با موضوع بتن با دوام براي توس ك
سازه هاي دريايي سخن راني كرد. او، درجه دكتراي 
مهندسي عمران خود را از دانشگاه لیدز انگلستان 
دريافت كرده و سال ها در دانشگاه هاي كانادا و ژاپن 

به تدريس اشتغال داشته است. 
پروفسورLodewijk Jaak Van Schel ، دبیر 
ــي PIANC نیز از ديگر  ــن بین الملل كل انجم
سخن رانان كلیدي بود كه  درباره فعالیت هاي اين 

انجمن به سخنراني پرداخت.
 ،   Rene Cornelis Antoine Coenen
ــازمان جهاني  ــر كل س ــه اي دبی ــاون منطق مع
دريانوردي  نیز، با موضوع »كنوانسیون لندن« ، در 

اين گردهم آيي حضور يافت.
ــي  ــگاه جهان Bjorn Ake Kjerfve  ، از دانش
دريانوردي نیز، از ديگر سخن رانان كلیدي همايش 
بود كه در سخنراني خود، به  معرفي اين دانشگاه 

پرداخت.

رونمایي از اولین دستگاه رباتیک 
زیردریایي ساخت داخل

ــش ــن هماي ــه كار نهمی ــاز ب ــا آغ ــان ب  همزم
ICOPMAS از اولین دستگاه رباتیك پژوهشي 
و تحقیقاتي زير دريايي ساخت داخل با نام كاوشگر 

خلیج فارس رونمايي شد. 
ــتگاه رباتیك اولین دستگاه تحقیقاتي و  اين دس

ــت كه توسط متخصصان  كاوشگر زيردريايي اس
ايراني طراحي و ساخته شده است. 

اين دستگاه با حمايت سازمان بنادر و دريانوردي و 
توسط متخصصین كشور ساخته شده است.

ــتگاه رباتیك زيردريايي با هدف شبیه سازي  دس
ــتي هاي بزرگ بر  ــر نیروي رانش كش میزان تأثی
ــکله ها در زمان پهلودهي و  ــواره و پاي اس روي دي
ــتي ها، بعنوان يك دستگاه تست  جدا شدن كش
ــت متخصصان ايراني طراحي و  غیرمخرب به دس

ساخته شده است. 

رونمایي از اولین الگوي ریاضي شبیه 
سازي  پارامترهاي دریایي

ــن همايش، از اولین مدل رياضي  همچنین، در اي
ــازي هیدرودينامیك دريا و سواحل، كه  شبیه س
ــط متخصصان داخلي طراحي شده بود، نیز  توس

رونمايي شد. 
ــركت نامرود، با بیان  »دكتر منتظري نمین« از ش
اين كه، برخي مي گفتند كه آيا با توجه  به وجود 
الگوهاي هاي ديگر، ضرورتي بر توسعه الگوي جديد 
ــركت ها، مانند آن است  ــت، گفت: عملکرد ش اس
ــون در زمین اجاره اي فعالیت مي كرده و  كه تاكن
نمي توانسته است به تركیب ساختمان  دست بزند 
ــده ايم كه متعلق به  اما اكنون، صاحب چیزي ش
ــت و مي توانیم هر طور كه  خود و در مالکیت ماس
بخواهیم آن را تغییر دهیم. او يادآوري كرد: درتهیه 
ــازمان بنادر و  ــدل رياضي كه متعلق به س اين م
دريانوردي است،از جديد ترين  سیستم هاي سخت 

افزاري و نرم افزاري استفاده شده است.
ــکل لندن ،همچنین  ــوزش در زمینه ي پروت آم
ــي نانو تکنولوژي و كاربرد آن  كارگاه هاي آموزش
ــاد و امواج  ــازه هاي دريايي،مطالعات مدل ب در س
ــواحل استان هرمزگان، كاربرد موثر  آب عمیق س
موج شکن هاي شناور در مهندسي سواحل، پروژه 
طرح توسعه بندر شهید رجايي، پروژه طرح بخش 
دريايي بندر صادراتي ماهشهر و پروژه ي ساخت 
اسکله 150000 تني پاناماكس بندر امام خمیني 
با استفاده از شمع هاي سانتريفیوژ و قطعات پیش 
ــیوه انتقال مرجان ها، از  ــاخته، ساماندهي و ش س
موضوعاتي بود كه در كارگاه هاي آموزشي مجزا در 

همايش نهم به اجرا درآمد.
در اين همايش، سخنراني »دكتر رمضانیان پور«، از 

اهمیت ويژه اي برخوردار بود.
 او كه در موضوع بتن با دوام براي توسعه ي پايدار 
ــخن راني مي كرد، گفت:  در سازه هاي دريايي س
ــازي محیط زيست بسیار سخت است و  شبیه س
هیچ الگويي نمي تواند به صورت قطع، همان باشد 
كه در طبیعت وجود دارد؛ زيرا مشیت قطعي، تنها 
به دست خداوند بزرگ امکان پذير مي شود. با اين 
ــبي، كاري را  وجود، وقتي در همان اندازه هاي نس
انجام مي دهیم، بايد تالش كنیم كه تا حد امکان، 

به مدل حقیقي و طبیعي نزديك باشد. 
 وي، با بیان اينکه پر مصرف ترين ماده دنیا پس از 
آب، سیمان است، گفت: سیمان، ماده اي با حیات 
و همچنین استراتژيك است. تولید آن در سال به 

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردي:
هوا  و  آب  تاثیر  رویکرد  با  همایش،   محورهاي  
دو نکته را یادآوري مي كند، مبني بر اینکه، دانشمندان 
و متخصصان، حالل مشکالت زندگي عصر حاضر و 
آینده هستند و موشکافانه و مسئوالنه تحوالت و 

تغییرات را دنبال مي كنند.
دیگر اینکه در بخش هاي علمي، پژوهشي، اجرائي و 

مدیریتي هنوز كارهاي انجام نشده، بسیار است.
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میزان 6 بیلیون تن و ماركت آن، بالغ بر4 تريلیون 
دالر است.

ــازه نداريم موادي تولید كنیم  ــه داد: ما اج او ادام
كه منجر به آلودگي و تولید سم شود. دستکاري 
ناآگاهانه در طبیعت منجر به بروز شرايطي مي شود 

كه به ما نیز، آسیب رسانده است.
وي با تاكید بر اين كه، تولید سیمان آلودگي زيادي 
دارد؛ گفت: 7 درصدco2 متصاعد شده در جهان، 

متعلق به سیمان است.
ــور« با بیان اينکه بايد مصرف   »دكتر رمضانیان پ
ــیله علم روز بهینه كرد، گفت:  ــیمان را به وس س
ــاخته مي شود. حتي  بتن هاي امروز با دوام باال س
ــا مي تواند به  ــود كه دوام بتن ه پیش بیني مي ش
گونه اي باشد كه تا 1000 سال يك سازه را سرپا 
نگه دارد. بنابراين بايد مصرف سیمان را در ساخت 
ــب كرد به گونه  ــن با علم امروز  بهینه ومتناس بت
اي كه اثرات زيست محیطي آن كم و حتي قابل 

بازيافت باشد.
وي در ادامه به مواد جايگزين در استفاده از سیمان 
براي ساخت بتن اشاره كرد و گفت: 4000-5000 
سال پیش از میالد مسیح پوزالن را به جاي سیمان 
استفاده مي كردند. چرا كه عالوه بر هزينه پايین و 
آلودگي كمتر از خوردگي سازه ها و تاسیسات نیز، 

جلوگیري مي كرد.
ــدان گالدياتورها در يونان قديم، نیروگاه  وي از می
ــهر و برخي تاسیسات بندر شهید رجايي، به  بوش
ــاخت آنها از  ــازه هايي ياد كرد كه در س عنوان س

پوزالن استفاده شده است.
»دكتر رمضانیانپور« سنگ آهك را ماده جايگزين 
ــیمان معرفي كرد كه در كشور ما نیز، به  براي س

سهولت يافت مي شوند.
ــي بسیار ساده  وي، با بیان اينکه، مي توان با روش
ــیاب كرد و با سیمان مخلوط  ــنگ آهك را آس س
نمود، گفت: در جهان از اين شیوه به وفور استفاده 
مي شود، به طوري كه در تهیه بتن، تا 15 درصد و 
حتي در برخي موارد، تا31 در صد، از سنگ آهك 

استفاده مي شود.
ــاخت  او در ادامه، با رد پذيرش هرگونه الگو در س
بتن گفت: استفاده از الگوي كشورهاي ديگر براي 
ساخت بتن، مناسب نیست. چرا كه شرايط اقلیمي 
و جغرافیايي و محیطي هر منطقه، متفاوت است. 
بتن، بايد در خود محیط ساخته شود. وي در ادامه 
ــاخت بتن، سخن گفت كه توسط  از الگويي در س
ــال در  ــجويان، طي 12 س ــي از دانش وي و گروه
ــور تهیه ومدلسازي شده است و ادامه  جنوب كش
داد: پس از 12 سال كار در جنوب، اين مدل آماده 
ــده اما همچنان، داريم روي آن كار مي كنیم تا  ش
ــور به ويژه براي سازه هاي  بهترين نمونه براي كش

جنوب كشور به دست آيد.
وي با تاكید بر اين نکته كه از هر كجا جلوي ضرر 
ــت، گفت: البته از نتايج  ــود، منفعت اس گرفته ش
تحقیقات بايد هم اكنون استفاده كنیم. نبايد معطل 
ــود چرا كه مدل صد درصد  ماند تا الگو تکمیل ش

قطعي كه كامل باشد را نمي توان بدست آورد.

اختتامیه همایش
نهمين همايش مهندسلي سلواحل،بنادر و 
سلازه هاي دريايي، در تاريلخ 10 آذر  به کار 

خود پايان داد.
»علی رضا كبريايی«  دبیر نهمین همايش سواحل، 
ــازه های دريايی درمراسم اختتامیه اين  بنادر و س
همايش، گزارشی از روند برگزاری ارائه كرد كه بر 
اساس آن، طی سه روز 1600 دقیقه مقاله )بدون 
محاسبه زمان هايي كه براي پرسش و پاسخ در نظر 
گرفته شده بود( و 39 مقاله بصورت پوستر، ارايه 

شده است. 
ــر از متخصین  ــوع، 879 نف ــت: در مجم وی گف
كارشناسان و پژوهشگران در اين همايش حضور 
داشتند كه در روز اول همايش، اين تعداد به 455 

نفر رسید. 
ــواحل، بنادر و سازه های  دبیر نهمین همايش س
ــبیه  ــی، از رونمايی از اولین مدل رياضی ش درياي
سازی دريايی و همچنین، اولین دستگاه رباتیك 
ــوان اقدامات و  ــاخت داخل، به عن ــی س زيردرياي

دستاوردهای اين همايش نام برد. 
»كبريايی« همچنین از اعالم آمادگی سازمان بنادرو 
دريانوردی، برای استفاده از نظرات و پژوهش های 
ــر در اين همايش خبر داد و گفت:  محققین حاض
دهمین همايش دو ساالنه سواحل، بنادر و سازه های 

دريايی، در سال 1391 برگزار خواهد شد. 
ــوردی نیز، در  ــادر و دريان ــازمان بن مديرعامل س
مراسم پاياني همايش، از آمادگی اين سازمان برای 
ــای نهمین همايش  ــت آورده اجرايی كردن دس
سواحل، بنادر و سازه های دريايی خبر داد و گفت: 
ــتا از همکاری پژوهشگران اين حوزه  در اين راس

استفبال می كنیم. 
ــم  ــه صدر«، در مراس ــید عطاء ال ــدس س »مهن
ــواحل ، بنادر و  ــش س ــه نهمین هماي اختتامی
ــن همايش در  ــی، برگزاری اي ــازه های درياي س
بیستمین سال برگزاری آن را موفق عنوان كرد و 
گفت : در اين همايش نکات ارزنده ای در خصوص 
سواحل، بنادر و سازه های دريايی و در محورهای 
هیدرودينامیك و مهندسی دريا، مديريت سواحل 
ــتیرانی و محیط  و بنادر، آبراه ها و كانال های كش

زيست دريايی مطرح شد كه بخشی از آن محقق 
شده و بخشی ديگر نیز، در حال تحقق است. 

ــواحل، بنادر و  ــن همايش س ــس عالی نهمی ريی
ــازه های دريايی، گفت:  محورهاي  همايش، با  س
رويکرد تاثیر آب و هوا، دو نکته را يادآوري مي كند، 
ــمندان و متخصصان، حالل  مبني بر اينکه، دانش
ــکالت زندگي عصر حاضر و آينده هستند و  مش
موشکافانه و مسئوالنه تحوالت و تغییرات را دنبال 

مي كنند.  
ــه، در بخش های علمی -  ــا تاكید بر اين ك وي، ب
پژوهشی، اجرايی و مديريتی هنوز كارهاي انجام 
نشده، بسیار است را نکته اي ديگر دانست كه بايد 
به آن پرداخت و در ادامه خواستار ارتباط مستمر 
دبیرخانه دائمی اين همايش با اساتید، پژوهشگران 
ــا مراكز و انجمن های  و همچنین ايجاد ارتباط ب

بین المللی شد. 
ــزود: دبیرخانه دائمی  ــر راه و ترابری اف ــاون وزي مع
ــواحل، بنادر و سازه های دريايی، بايد تا  همايش س
همايش بعدی كه در سال 91 برگزار می شود با فعال 
ــازی كمیته های تخصصی، برگزاری كارگاه های  س
آموزشی، همايش های فرعی و جلسات و همچنین 
ارتباط با سازمان های بین المللی، بازديد از سازه ها را 
در دستور كار خود قرار دهد ونتیجه اين اقدامات را 

در قالب گزارش در سايت همايش منعکس كند. 
ــرد: دبیرخانه ي دايمی همايش  »صدر«، تاكید ك
ــی، بايد نقش  ــازه های درياي ــواحل، بنادر و س س
ــوری خود را در زمینه انتقال دانش، فناوری و  مح

توسعه علمی و اجرايی بخوبی ايفا نمايد. 
ــور نماينده ي  ــخنرانی خود، از حض ــي س وی، ط
ــازمان بین المللی دريانوردی، دبیر كل انجمن  س
ــاتید و پژوهشگران و  زيرساخت های دريايی، اس
ــوی اين همايش  ــن، حامیان مالی و معن همچنی

تشکر كرد.
در پايان، به سخنرانان كلیدي  همايش، لوح يادبود 
و تقديرنامه اهدا شد واز »دكتر مهدي شفیعي فر«، 
ــن  »دكتر محمد جواد كتابداري« و »دكتر محس
ــه در 9 دوره  ــاني ك ــه عنوان كس ــلطانپور«، ب س
برگزاري همايش، بیشترين همکاري را در كمیته 

علمي همايش داشته اند، تقدير به عمل آمد. ■
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»مهندس سيد عطاء اله صدر«، معاون وزير 
راه و ترابری و مدير عامل سازمان بنادر و 
دريانلوردی، به هملراه »مهندس عليرضا 
کبريايي«، مدير کل مهندسلي سلواحل 
و بنادر اين سلازمان، بله اين انگيزه پيش 
از برگلزاري همايش در ميلان خبرنگاران 
حاضر شلدند، تا به عنوان رياسلت عالي 
بله   ،  ICOPMAS همايلش  دبيلر  و 
ارايه ي توضيح بپردازند و به پرسلش هاي 

خبرنگاران، پاسخ گويند.

ــوردي، در  ــان بنادر و دريان ــر عامل سازم مدي
مورد برگزاري اين همايش گفت: »اين همايش 
ــتین  ــه 20 سال از برگزاری نخس دوساالنه ك
ــه ي آخرين  ــل اراي ــذرد، مح دوره ي آن می گ
تجارب  ــوژی،  تکنول ــی،  علم ــای  دست آورده
ــان داخلی و خارجی در  مهندسین و متخصص
ــل و بنادر و  ــا مهندسی دريا و سواح ارتباط ب

مسايل مرتبط با آن ها است.«
ــوع محوری  ــاب موض ــوص انتخ  وی، در خص
ــرات آب و هوايی، گرم  ــش گفت : »تغیی هماي
ــای گلخانه ای،  ــش گازه ــدن زمین و افزاي ش
ــن  ــای زمی ــر پديده ه ــتقیمي ب ــرات مس تأثی
ــوان به اثرات آب  ــه از آن جمله، مي ت دارند ك
ــدن آب درياها و  ــدن يخ های قطبی، باال آم ش
جريان های اقیانوسی بر سواحل و بنادر جهان 
اشاره كرد، كه به رويکردهاي مهندسي، جهت 

مي دهند.«
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی و رياست 
عالی نهمین همايش ICOPMAS ، با اشاره 
ــش، بررسی تحوالت  به اهداف برگزاری هماي
ــرفت های علمی و فنی و دست آوردهای  و پیش
علمی و پژوهشی و ثبت و مستندسازی آن ها، 
ــی متخصصان و ايجاد ارتباط و ايجاد  گردهماي
اتاق فکر برای ارتقاي دانش مهندسی سواحل 
ــمرد  و بنادر را، از جمله ي اهداف همايش برش
ــتر مناسبی برای  ــت : »اين همايش، بس و گف
بهینه سازی طرح های مهندسی و به كارگیری 
ــد در پروژه های  ــا و رويکردهای جدي راه كاره

مهندسی فراهم می كند.« 
ــی اين همايش،  ــت : »هیأت علم »صدر« گف
ــه 33 نفر از اساتید  ــب از 43 نفر است ك مرك
ــر از اساتید ايرانی  ــن داخلی، 2 نف و متخصصی
مقیم خارج از كشور و 8 نفر از اساتید خارجی، 

در آن حضور دارند.«
ــش 5 محور اصلی  ــت« »در اين هماي وی گف

ــا، مديريت  ــی دري ــك و مهندس هیدرودينامی
ــادر، سازه های دريايی، آبراهه ها و  سواحل و بن
ــتیرانی، ايمنی و محیط زيست  كانال های كش
ــرار مي گیرند  ــی، مورد بحث و بررسي ق درياي
ــز، داراي زير  ــن محورها نی ــك از اي ــه هر ي ك
ــوع، 21 زير  ــتند كه در مجم ــي هس محورهاي

عنوان را شامل مي شوند.«
ــن و  ــال متخصصی ــه استقب ــه، ب وی، در ادام
ــاره كرد و  ــناسان، از نهمین همايش اش كارش
ــه دبیرخانه  ــه ي مقاله، ب ــت: »444 خالص گف
ــت كه پس از  ــده اس ICOPMAS ارسال ش
بررسی توسط كمیته ي علمی و هیأت داوران، 
ــه در همايش انتخاب و  ــه برای اراي 178 مقال
ــفاهی و برخي ديگر نیز، به  برخي به صورت ش

صورت پوستر، ارايه می شوند.«
»صدر« گفت : »16 تن از متخصصین خارجی، 
ــا، اسپانیا،  ــادا، هلند، ايتالی ــورهای: كان از كش
ــر، امارات،  ــزی، قطر، مص ــا، مال ــد، امريک سوئ
نیجريه، آلمان، روسیه، ژاپن و استرالیا، به اين 
همايش مقاله ارسال كرده اند و نمايندگان 13 

كشور نیز، در اين همايش حضور دارند.«
وی، از سازمان ها و مؤسسات بین المللی، نظیر: 
ــگاه  سازمان جهاني دريانوردی)IMO(، دانش
ــوردی)WMU(، اتحاديه ي بین  جهاني دريان
ــا )IAPH(،انجمن  ــادر و لنگرگاه ه المللی بن
بین المللي چراغ هاي دريايي))IALA،سازمان 
ــیون  هواشناسي)WMO(،كمیس ــي  جهان
ــتیراني  ــي كنگره هاي كش ــي دايم ــن الملل  بی

ریاست عالي نهمین همایش سواحل، بنادر و سازه هاي دریایي 
در جمع اصحاب رسانه تصریح كرد؛

 ICOPMAS اتاق فکري است 
براي ارتقاي دانش مهندسي دریایي

وسازه هاي  بنادر  سواحل،  المللي  بين  همايش هاي  برگزاري  آغاز  از  سال  بيستمين  در 
بين المللي،  و  ملي  دريايي  سازمان هاي  همكاري  و  مشارکت  با   ،)ICOPMAS(دريايي
نهمين همايش  و خارجي،  و مهندسين مشاور داخلي  پيمانكاران  دانشگاه ها،  ارگان ها، 
بين المللی سواحل، بنادر و سازه های دريايی، با محوريت » تأثير تغييرات آب و هوايی و 
گرمايش زمين بر سواحل، بنادر و سازه های دريايی «و تاکيد بر تقويت همكاري هاي فني 
و تخصصي ميان همه ي کشورها، به خصوص کشورهاي ساحلي منطقه، 8-10 آذر ماه سال 

جاري، درهتل المپيك تهران برگزار شد.

  مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردي: 
تغییرات آب و هوایی، گرم شدن زمین و افزایش 
گازهای گلخانه ای، تأثیرات مستقیمي بر پدیده های 
زمین دارند كه از آن جمله، مي توان به اثرات آب شدن 
باال آمدن آب دریاها و جریان های  یخ های قطبی، 
اقیانوسی بر سواحل و بنادر جهان اشاره كرد، كه به 

رویکردهاي مهندسي، جهت مي دهند.
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)PIANC(، كمیته ي هماهنگي هواشناسي، 
ــت درياي  ــناسي و مراقبت محیط زيس آب ش
ــي  ــان جهان ــزر )CASPCOM(، وسازم خ
ــان  ــوان حامی ــه عن ــي)IHO(، ب هیدروگراف

معنوی اين همايش ياد كرد.
وی گفت: »در اين همايش، از دست آوردهای 
ــه ي  ــورمان در زمین ــی كش ــی و مهندس فن

مهندسی سواحل و بنادر، رونمايی می شود.«
ــدل رياضی  ــن، از تهیه ي م »صدر«، همچنی
ــی خبر داد  ــای درياي ــبیه سازی پارامتره ش
ــط متخصصان  ــار توس ــتین ب ــه براي نخس ك
ــده است. وي، آن را از جمله  ايرانی تدوين ش
ــمرد و  ــش، برش ــن هماي ــاي اي دست آورده
ــدل رياضي، در نهمین همايش   گفت: »اين م

ICOPMAS رونمايی می شود.«
ــا كبريايي«، به  ــدس علیرض همچنین، »مهن
ــن الگوي  ــش، در مورد اي ــوان دبیر هماي عن
ــابه اين الگو، تنها در  رياضي، گفت: »مورد مش
2 كشور جهان موجود است كه خوش بختانه، 
ــران به آن دست يافته و به عنوان رقیب، در  اي

كنار دو كشور ديگر، قرار گرفته است.«
ــا يادآوري اين  ــه، »مهندس صدر« ، ب در ادام
ــه، طرح مديريت يکپارچه ي مناطق ساحلي  ك
ــار آفرين  ــاي اساسي و افتخ ــور، از كاره كش
ــت، آن را، به  ــادر و دريانوردي اس سازمان بن
ــزاري  ــاي برگ ــي از دست آورده ــه ي يک منزل
ــت  ــور دانس ــش ICOPMAS در كش هماي
ــاركت  ــزود: »اين طرح، با همکاري و مش و اف
ــور نقش  18 ارگان، كه در سواحل و بنادر كش
ــتند، طي مدت 4 سال تهیه شد و  آفرين هس

در منطقه، بي نظیر است.« 
ــن مطالعات،  ــه، به كمك اي ــا بیان اين ك او ب
مشخص شده است كه كاربري سواحل چگونه 
ــاس قانون صدور  ــت: »بر اس ــد بود، گف خواه
ــاز و فعالیت  ــراي هرگونه ساخت و س مجوز ب
ــان بنادر و  ــوار ساحلي، به عهده ي سازم در ن

دريانوردي مي باشد.«

 رياست عالی همايش نهم، همچنین، از ارايه ي 
9 سخن رانی كلیدی در همايش نهم خبر داد، 

كه طي 3 روز همايش، ايراد خواهند شد.
و  ــته  برجس ــد  اساتی از  ــان،  سخن ران ــن  اي
ــته ي  ــي در رش ــراز اول جهان ــان ت متخصص
ــگاه هاي  ــتند، كه ازدانش ــي دريا هس مهندس
ــا(، فلوريدا  ــا )ژاپن(، وسترن)استرالی يوكوهام
ــتان(،  )اياالت متحده آمريکا(، گالسکو)انگلس
مك مستر )كانادا(و دانشگاه صنعتي امیركبیر، 

به اين همايش دعوت شده اند.
ــه پرسش هاي  ــدس صدر«، در ادامه، ب »مهن
ــورد  ــه، در م ــخ داد. از جمل ــاران پاس خبرنگ
تصويب كلیات اليحه ي برنامه ي پنجم توسعه 
ــدر و دريا« گفت:  ــه خبرنگار ماهنامه ي »بن ب
ــود،  »آن چه كه االن در مجلس مطرح مي ش
احکام برنامه است و مشخص مي كند كه چه 
وضعیتي در پنج سال آينده پیش روي داريم و 

به چه سمت و سويي بايد حركت كنیم.«
ــه كه درباره ي حمل و  وي، ادامه داد: »آن چ
نقل دريايي، در برنامه ي پنجم كشور گنجانده 
ــه تعرفه را  ــده است، مواد اصلي ومربوط ب ش
ــامل مي شود كه به تصويب رسید. البته، در  ش
ــري در ارتباط با  ــاده ي 105 هم، مورد ديگ م
ــتیم كه تصويب شد.  حمل و نقل دريايي داش
ــر دريايي، در بخش  همچنین، مباحث بیش ت
ــدي كه پیوست ها را در بر مي گیرد، تنظیم  بع
ــان يافتن تصويب  ــس از پاي ــده است كه پ ش
ــوراي  كلیات اليحه، در دستور كار مجلس ش

اسالمي قرار خواهد گرفت.« 
ــواد مندرج در  ــه اين كه، آيا م ــخ ب وي، در پاس
ــول سازمان  ــورد تايید و قب ــت برنامه، م پیوس
ــت: »كارگروهي  ــادر و دريانوردي است؟ گف بن
ــي و تدوين اليحه ي  ــي در زمان بررس تخصص
ــده بود، كه موارد را تحت  برنامه پنجم ايجاد ش
بررسي قرار داده است. برخي مفاد نیز در هريك 
از كمیسیون هاي مجلس كه به موضوع مر بوط 

مي شد، مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.«

»مهندس صدر«، با بیان اين كه، كمیسیون هاي 
ــیون هاي عمران و  ــژه كمیس ــه وي مجلس، ب
اقتصاد، جلسات مختلفي را با كارشناسان، در 
ــف بخش حمل و نقل برگزار  زمینه هاي مختل
ــام موارد مورد نظر  ــت: »تم كردند، اظهار داش
ــل، در بررسي ها مورد  ــان حمل و نق متخصص
ــوان پیوست، در  ــه عن ــرار گرفته و ب ــه ق توج
ــده است كه هم اكنون نیز،  برنامه گنجانده ش
ــوراي اسالمي قرار  ــار مجلس ش  در دستور ك

دارد.«  ■

مهندس صدر:
طرح مدیریت یکپارچه ي مناطق ساحلي كشور، با 
همکاري و مشاركت 18 ارگان، كه در سواحل و بنادر 
كشور نقش آفرین هستند، طي مدت 4 سال تهیه شد 

و در منطقه، بي نظیر است.

مهندس  كبریایي:
مورد مشابه الگوي ریاضی شبیه سازی پارامترهای 
كه  است  موجود  جهان  كشور   2 در  تنها  دریایی 
خوش بختانه، ایران به آن دست یافته و به عنوان 

رقیب، در كنار دو كشور دیگر، قرار گرفته است.
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براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته، قرار 
است ظرفيت ترانزيت کاال از کشور، به 25 
ميليون تن افزايش يابد که الزمه ي تحقق 
مطلوب  زيرساخت هاي  ايجاد  مهم،  اين 
ومناسب و بازيابي و افزايش تقاضاي عبور 

کاالي ترانزيت از کشور است.
اين سخنان، بخشی از اظهارات »دكتر شهريار 
افندی زاده«، معاون وزير راه وترابری و نماينده 
ترانزيت كشور است، كه در  امر  ويژه دولت در 

گفت و گو با خبرنگار بندر و دريا عنوان كرد. 

كشورهايی  ازجمله  ايران،  اسالمی  جمهوری 
موقعیت  در  گرفتن  قرار  لحاظ  به  كه  است 
ترانزيتی  مزايای  از  مناسب،  بسیار  جغرافیايی 
شبکه ي  گسترش  با  و  است  برخوردار  بااليي 
كارآمد،  و  مطمئن  ارتباط  و  نقلي  و   حمل 
افزايش  راستای  در  مزايا  اين  از  می تواند 

درآمدهای ارزی و ارتقای توانمندي استراتژيك 
خود در منطقه، به نحو شايسته، استفاده كند. 
از سويي، در جنوب كشورمان، منطقه ی خلیج 
نفت  تولیدكننده ي  عمده ي  كشورهای  فارس 
جهان را در خود جای داده است. اين منطقه، 
به عنوان قطب انرژی جهان محسوب می شود. 
از سوي ديگر، در شمال ايران نیز، دريای خزر 
كه پل ارتباطی كشورمان با روسیه، قزاقستان، 
مي شود،  محسوب  آذربايجان  و  تركمنستان 
میان  تجارت  رونق  در  مهمی  نقش  می تواند 
اين كشورها ايفا كند. همچنین، ايران، از غرب 
و شرق، با كشورهای عراق، تركیه، پاكستان و 
می توان  عبارتی،  به  است.  همسايه  افغانستان 
 15 با  ايران  اسالمي  جمهوري  ارتباط  گفت: 
خاكی  و  آبی  مرزهای  طريق  از  جهان،  كشور 
نوبه ي خود  به  درعین حال،  و  ايجاد مي شود 
اين  میان  ارتباطی  پل  عنوان  به  تواند  می 
جهان(  مناطق  ساير  و  يکديگر  )با  كشورها 
ايفای نقش كند. اين كشورها جمعیت بزرگی 
زيادی  درآمد  از  و  اند  داده  جای  خود  در  را 
نیز برخوردارند. ارتباط كشورهای آسیای میانه 
رابطه ي  برقراری  همچنین،  و  فارس  خلیج  با 
از  اروپايی  كشورهای  با  آسیا  شرق  تجاری 
به  است؛  به صرفه  مقرون  بسیار  ايران،  مسیر 
نحوی كه بسیاری از اين كشورها به دنبال آن 

هستند تا چنین روابطی را برقرار كنند.
حاكی  ترانزيت،  ارقام  و  آمار  بررسی  هرچند، 
در  ترانزيت  بخش  توسعه ي  صعودی  روند  از 
متناسب  رشد،  اين  اما  است،  اخیر  سال های 
با پتانسیل موجود و جايگاه كشورمان نیست. 
البته، با روان سازی قوانین و مقررات، كاهش 
در  و  ايمنی  افزايش  اداری،  بوروكراسی 
هوشمند  ونقل  حمل  از  استفاده  آن ها،  كنار 
تکنولوژی محور، كه باعث آگاهی صاحبان كاال 
از موقعیت مکانی محموله خواهد شد، زمینه ي 
های  رشد شاخص  نتیجه  در  و  ترانزيت  رشد 
حمل ونقل در كشور فراهم مي شود و درآمد 
نفت  درآمد  جايگزين  را  ترانزيت  از  حاصل 

خواهد كرد.
ولی با دقت در اين آمارها مشاهده می شود كه 
نقش كريدور شرق به غرب در كشور همچنان 
كم رنگ و بی رونق است؛ زيرا جريان ترانزيت 

كاال، عمدتا از مرزهای شمالی و جنوبی كشور، 
دارا  طرفی،  از  است.  گیری  شکل  حال  در 
ورودی  مبادی  مناسب  های  زيرساخت  بودن 
بسیار  آن ها  افزايش سهم  در  كاال،  و خروجی 
موثر است. همان طوری كه مالحظه می شود، 
امکانات  بودن  دارا  دلیل  به  هرمزگان  استان 
برخورداري  و  بارگیری  و  تخلیه  در  مناسب 
از بندر مهمی مانند شهید رجايی، بیش ترين 
خود  به  كشورمان  كاالی  ترانزيت  از  را  سهم 
اختصاص داده است و همه ساله، با تخصیص 
سهم بیش از 34 درصدي، به عنوان فعال ترين 
توجه  است.  بوده  مطرح  كشور،  ترانزيتي  مرز 
به مبادی ورودی و خروجی كاال در  همزمان 
كه  كشور،  غرب  به  شرق  و  جنوب  به  شمال 
به  المللی  بین  كريدورهای  كننده ي  تکمیل 
شمار مي آيند، جايگاه ايران را در اين صنعت، 
مستحکم خواهد كرد و وجود كشور تركیه در 
مرزهای غربی كشور كه قاره ي آسیا را به اروپا 
مانند:  كشورهايی  همچنین،  كند،  می  متصل 
عراق، افغانستان، پاكستان و هند كه به شدت 
اولیه  و  خام  مواد  صادرات  و  واردات  نیازمند 
فعال  در  موجود  های  پتانسیل  از  هستند، 
به غرب كشور، محسوب  كردن كريدور شرق 

می شود.
مقوله ي ترانزيت، طی سال های گذشته، مورد 
توجه ويژه ای قرار گرفته است، به طوري كه 
رشد  شاهد   ،87 سال  به  نسبت   88 سال  در 
20 درصدی در اين بخش هستیم. همچنین، 
سالمت  و  روان سازی  آيین نامه ي  تصويب  با 
ادامه ي  در  و  كشور  از  كاال  خارجی  ترانزيت 
مورد  امر،  اين  كاال،  ترانزيت  كارگروه  تشکیل 

تاكید ويژه ای قرار گرفت. 
به همین منظور، در گفت و گويي اختصاصي 
»دكتر  از  نقل  و  حمل  ملي  روز  مناسبت  به 
ترابري  و  راه  وزير  معاون  افندی زاده«  شهريار 
نقل  و  و حمل  راهداري  مديرعامل سازمان  و 
ويژه  نماينده  سمت  اكنون،  هم  كه  اي  جاده 
دولت در امر ترانزيت كشور را نیز برعهده دارد، 
ابتدا وضعیت ترانزيت كشور و داليل عدم بهره 
به  توجه  با  موقعیت،  اين  از  مناسب  برداري 
پتانسیل ها و ظرفیت های موجود كشورمان 
»آمار  داد:  پاسخ  گونه  اين  كه  را جويا شديم 

25 میلیون تن 
چشم انداز ظرفیت ترانزیت كشور

معاون وزیر راه و ترابري و دبیر كارگروه  ترانزیت كشور 
در گفت و گوي اختصاصي با بندر و دریا

سكینه صارمي
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ترانزيت كاال از كشور و میزان كاالهای عبوری، 
نشان دهنده ي نقش و اهمیت كريدور شمال 
با كامل  ترانزيت كشور است كه  - جنوب در 
شدن زيرساخت های الزم، اين نقش، به مراتب 

پررنگ تر خواهد شد.«
مناسب جغرافیايی كشور  موقعیت  به  كه  وی 
و قرارداشتن در مسیر كريدور شمال - جنوب 
و شرق به غرب اشاره می كرد، اين گونه اظهار 
نظر كرد: »از گذشته های دور، ايران، همواره 
ارتباطي  مسیرهاي  بهترين  از  يکی  عنوان  به 
بین آسیا و اروپا مطرح بوده است؛ به گونه ای 
كه با وجود جاده ي ابريشم، كه بخشی از اين 
محور به اروپا و بخشی ديگر به آفريقا منتهی 
برای  ترانزيتی  مسیر  مناسب ترين  می شود، 

كشور فراهم شده است.«
معاون وزير راه وترابری، همچنین، به تشريح 
اقدامات صورت گرفته طی سال های اخیر در 
ترانزيتي  های  زيرساخت  توسعه ي  راستای 

پرداخت و گفت:
ترانزيت، به  »طی دو سه سال اخیر، مقوله ي 
است؛  شده  تبديل  دولت  نزد  مهم  موضوعی 
به گونه ای كه با نگاه ويژه دولت به اين امر، 
افزايش  ترانزيتي،  بارهاي  عبور  روان سازي 
جاده اي  و  ريلي  شبکه هاي  گسترش  و  تقاضا 
سال های  طی  ترانزيت،  توسعه ي  راستای  در 

گذشته، مورد توجه خاص قرار گرفته است.«
»افندي زاده«، با اذعان براين مطلب كه امروزه، 
اشتغال،  ايجاد  عمده ي:  هدف  سه  با  ترانزيت 
افزايش درآمد و ايجاد روابط سیاسی و اقتصادي با 
كشورها انجام مي شود؛ خاطرنشان كرد: »با توجه 
به موقعیت مناسب كشورمان، از نظر جغرافیايي 
و قرار داشتن در مسیر كريدور شرق به غرب و 
اروپا متصل  به  به خود  به جنوب، خود  شمال 
مي شويم؛ واز آن جا كه ايران از  سمت جنوب و 
از طريق خلیج فارس، مجاورت با آب هاي آزاد 
تازه  )كشورهاي   CIS كشورهای  به  نزديکی  و 
عنوان  به  كه  مركزي(  آسیاي  يافته  استقالل 
بازار  دنبال  به  همواره  و  مطرح  تولید  مراكز 
فروش هستند، و نیز به دلیل وجود بازار مصرف 
كشورهای حاشیه ي خلیج فارس، بر سر شاهراه 

ترانزيت شمال - جنوب كاال قرار دارد.« 
معاون وزير راه و ترابري، يکی ديگر از اقدامات 
اساسی در زمینه ي توسعه ي ترانزيت در كشور 
را ايجاد »تقاضا« برشمرد و گفت: بايد ضمن 
جمله  از  داخلی  ظرفیت هاي  افزايش  و  ايجاد 
شبکه هاي راه و راه آهن و مبادي ورودي، نظیر 
بنادر و پايانه ها، به كمك ارگان های مرتبط با 
امر ترانزيت، به دنبال جذب بازارهاي جديد و 
ايجاد روابط مناسب بازرگاني و اقتصادي بین 

كشورهای مختلف برآيیم.«
»افندي زاده«، ضمن تأكید بر لزوم روان سازي 
»الزم  داشت:  اظهار  كشور،  از  ترانزيت  عبور 
است، عبور ترانزيت، با صرف زمان كم و هزينه 
پايین،  اليه های  در  حتی  و  شود  انجام  پايین 
كه  كارمندانی  نیز،  مرزی  پايانه های  در  يعني 

در اين مراكز فعالیت دارند، منافع  خود را در 
بیابند  ترانزيتي  كاالهای  سريع تر  هرچه  عبور 
و در كاهش زمان عبور كاال، همه ي بخش ها 
فعال باشند؛ يعني كاال به سرعت از پايانه هاي 
و  شده  كشور  راه هاي  شبکه ي  وارد  مرزي، 
عالوه  امر،  اين  شود.  خارج  آن   از  سرعت  به 
زمان  دركاهش  چشمگیری  تاثیر  كه  براين 
دارد، كاهش هزينه های حمل را نیز به دنبال 
دنیای  در  حمل ونقل  كه  زيرا  داشت؛  خواهد 
امروز، به دنبال كاهش زمان و هزينه است و 
تّجار همواره در پي كوتاه ترين زمان و صرف 
كم ترين هزينه، براي جابه جايي كاالهاي خود 

هستند.«
وی، ضمن اشاره به اين كه، با اجراي آيین نامه ي 
كشور،  در  ترانزيتي  كاالي  عبور  روان سازي 
برخي مشکالت در اين  زمینه  برطرف شده اند، 
گفت: »سال گذشته، به منظور تسهیل و روان 
سازی ترانزيت، كارگروهي به رياست وزير راه 
بازرگاني،  وزارت خانه هاي  ترابري و عضويت  و 
راه و  و  دارايي  و  اقتصاد  كشور،  خارجه،  امور 
ترابري و ارگان هاي ديگر، نظیر: اداره ي مرزباني 
و ستاد مبارزه با قاچاق كاال تشکیل شد و دبیر 
حمل  راهداري  سازمان  ريیس  كارگروه،  اين 
مهم ترين  جمله ي  از  كه  بود.  جاده اي  نقل  و 
دست آوردهاي آن می توان، برگزاري جلسات 
گوناگون، و به دنبال آن ها، افزايش 21 درصدی 
از كشور طی سال 1388  ترانزيت كاال  حجم 

)نسبت به سال 1387(، را برشمرد.«
وي، به ايجاد 13 هزار كیلومتر راه ترانزيتی در 
هزار   7 »در حدود  گفت:  و  كرد  اشاره  كشور 
كیلومتر از اين مسافت، بزرگ راه  و شش هزار 
راستای  در  كه  است  اصلي  راه  آن،  كیلومتر 

توسعه ي ترانزيت، اين 6 هزاركیلومتر نیز، بايد 
به بزرگ راه تبديل شود.«

به  اشاره  با  كشور،  ترانزيت  دبیركارگروه 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته توسط كارگروه 
آقاي  ترابري،  و  راه  وزير  رياست  به  ترانزيت 
ظرفیت  افزايش  راستاي  در  بهبهاني  دكتر 
و  كشور  از  تن  میلیون   25 به  كاال  ترانزيت 
ايجاد زيرساخت ها به منظور تحقق اين مهم، 
گسترش  و  تقويت  دنبال  »به  اظهارداشت: 
بررسی های  طی  ترانزيتی،  زيرساخت های 
صورت گرفته، حلقه هاي مفقوده  ي شبکه  ريلي 
نیز، مورد بررسي قرار گرفت و قرار شد كه چهار 
هزار كیلومتر خط آهن، به شبکه هاي ترانزيت 
كشور افزوده شود. تحقق اين اقدامات، توسط 
معاون اول ريیس جمهور ابالغ شده است و در 

انتظار تخصیص بودجه به سرمی برد.«
و  مرزي  پايانه هاي  توسعه ي  به  اشاره  با  وی، 
راستای  در  خصوصي  بخش  توان  از  استفاده 
توسعه ي ترانزيت، اذعان داشت: »همچنین، به 
امکانات  افزايش  ترانزيت،  سازی  روان  منظور 
در  مرزي،  پايانه هاي  در  گمرک  تجهیزات  و 
كه  گونه ای  به  است؛  گرفته  قرار  كار  دستور 
به   )X Ray( ري  ايکس  جديد  دستگاه هاي 

باید ضمن ایجاد و افزایش ظرفیت هاي داخلی از 
ورودي،  مبادي  و  راه آهن  راه و  شبکه هاي  جمله 
نظیر بنادر و پایانه ها، به كمك ارگان های مرتبط 
با امر ترانزیت، به دنبال جذب بازارهاي جدید و 
بین  اقتصادي  و  بازرگاني  مناسب  روابط  ایجاد 

كشورهای مختلف برآییم.
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خريداري  كامیون ها  كنترل  و  بازرسي  منظور 
بدون  بازرسی  از  پس  كامیون ها  تا  شده اند، 
اين  همچنین،  عبور  كنند.  سرعت  به  توقف، 
آمادگي وجود دارد براي 20 گمرک پايانه های 
اين  خصوصی،  بخش  سرمايه ي  با  مرزی، 
تجهیزات خريداری شوند و سازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای، آمادگی دارد با همکاری 
خصوصی،  بخش  گذاری  سرمايه  با  و  گمرک 
امر،  اين  شايد  كند.  نصب  را  دستگاه ها  اين 

بتواند در سالهاي آتي تحقق يابد.«
ريیس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، 
با بیان اين مطلب كه قرار است كنترل  و نظارت 
 GPS كامیون ها پس از عبور از پايانه، از طريق
صورت گیرد، اظهارداشت: »ايجاد شهرک های 
حمل ونقلی، تیر پارک ها در كنار مجتمع هاي 
براي  خاص  )محل هاي  رفاهي   – خدماتي 
مرزی  پايانه های  كنترل  و  كامیون ها(  توقف 
تجهیز  و  تصويربرداری  دوربین های  توسط 
هوشمند،  به سیستم  كشور  جاده های  همه ي 
راستای  در  ديگراقدامات صورت گرفته  از  نیز 

توسعه ي ترانزيت كشور به شمار می رود.«
 22 در  تراسیکا،  كريدور  در  عضويت  وی، 
در  مناسبی  اقدام  را  گذشته  سال  خرداد 
گفت:  و  برشمرد  ترانزيت  گسترش  راستای 
كه  تراسیکا  كريدور  اجالس  هشتمین  »در 
تشکیل  بروكسل  در  و  است  عضو   14 دارای 
با  را  تراسیکا  جنوبی  شاخه ي  توانستیم  شد، 
تعريف  ايران  از خاک جمهوري اسالمي  عبور 
از  و  تركمنستان  به  آسیا،  طريق  از  كه  كنیم 
آن جا به ايران و به سمت تركیه می رود و از 
تركیه به ايران و افغانستان مي رسد و سپس، 
وارد كشورهای CIS می شود. اين اقدامات، به 

عنوان اسناد رسمی تراسیکا ثبت شد.« 
43درصدی  رشد  به  اشاره  با  زاده«،  »افندی 
ترانزيت طی8 ماهه ي سال جاری، با جابه جايی 
با  مقايسه  در  كاال،  تن  500هزار  و  6میلیون 
مدت مشابه سال گذشته، اذعان داشت: »سعي 
بر آن داريم، اين میزان ترانزيت در سال جاری، 
به 10 میلیون تن برسد و برای تحقق اين امر، 
از  مرتبط،  ارگان های  با  الزم  هماهنگی های 
ستاد  گمرک،  آهن،  راه  بنادر،  سازمان  جمله: 
و  خارجه  امور  وزارت  كاال،  قاچاق  با  مبارزه 

بخش خصوصی، صورت گرفته است.«
اشاره  همچنین،  ترابري،  و  راه  وزير  معاون 
كرد: »در ابتدا، به منظور گسترش ترانزيت در 
به  تا  شد،  تشکیل  تخصصی  كمیته ي  كشور، 
صورت نرم افزاری به منظور كاهش زمان سفر 
و به شکل سخت افزاری در يك برنامه ي دراز 

مدت، سهم ترانزيت را افزايش دهیم.«
به  كه  مطلب  اين  بیان  با  »افندي زاده«، 
توسط  كامیون ها  همه ي  تا  آن هستیم  دنبال 
داشت:  اظهار  شوند  رصد   GPS دستگاه های 
ونقلی  حمل  فعال  شركت   600 اكنون  هم 
وجود  كشور  در  كامیون  دستگاه  هزار   20 با 
دارند و تنها، كامیون هايی به اروپا می روند، كه 

مجهز به سیستم GPS باشند.«
كشور، طی  ونقل  رشد حمل  به  اشاره  با  وی، 
سال گذشته، افزود: »هرچند كه انتظار ما بیش 
از اين است، اما امروزه، نگاه ما به جاده، يك نگاه 
علمی است؛ به گونه ای كه با انعقاد قراردادی 
هوشمند  دستگاه   55 هواشناسی،  سازمان  با 
درجه ي  میزان  كنترل  منظور  به  هواشناسی، 
يخ زدگی جاده ها، درجه ي حرارت دما و میزان 
رطوب در گردنه های مهم كشور نصب خواهند 
 VMS تابلو های  از  استفاده  همچنین،  شد. 
راه های  مديريت  مركز  ايجاد  و   VSL يا  و 
دوربین های  طريق  از  جاده ها  كنترل  و  كشور 
اقداماتی  مهم ترين  از جمله  نیز،  تصويربرداری 
است كه توسط سازمان راهداری و حمل ونقل 

جاده ای، صورت گرفته است.«
ريیس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي، با 
بیان اين مطلب كه ترانزيت، نیازمند دست يابی 
به نظر جمعی است، اظهارداشت: »در سازمان 
راهداری، برنامه ي 4 ساله ای تدوين شده است، 
توانمندی های  و  از وضعیت  با آن،  تا متناسب 

موجود، استفاده ي مطلوب و بهینه شود.«
وی، با بیان اين مطلب كه بخش حمل و نقل 
هماهنگی  ايجاد  و  است  غیردولتی  جاده ای، 
افزود:  است،  دشوار  بسیار  بخش ها  اين  بین 
»هماهنگی و همکاری با چندارگان، نیازمند دو 
روش است: ابتدا مديريت واحد، كه با توجه به 
نیست و  امر میسر  اين  ارگان ها،  شرح وظايف 
ديگري، ايجاد كارگروهی ويژه، براي افزايش اين 
تعامالت است كه در امر ترانزيت، اين مهم، انجام 

پذيرفت و كار گروه ترانزيت، تشکیل شد.«
»افندي زاده«، در پاسخ به سطح همکاری ساير 
اظهارداشت:  ترانزيت،  امر  با  مرتبط  ارگان های 
»تعامل در سطح مسوولین، به راحتی صورت می 
گیرد؛ اما در رده های پايین تر، مقاومت هايی مشاهده 
مي شود كه بايد با اقناع، اين مهم عملی شود در 
عرصه ي ترانزيت، سعی كرديم عملکرد پايانه های 
مرزی استان ها، تحت مديريت استانداری ها صورت 
گیرد كه البته، باال رفتن حجم ترانزيت، می تواند 

بیان گر اين هماهنگی ها باشد.«
ريیس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي، 
خارجه،  امور  وزارت  تالش  »با  افزود:  ادامه  در 
مسیر داغستان به چچن كه سال ها بسته بود، 
باز شدن  با  باز شد. در  اين صورت و  باالخره 
مسیر كريدور شمال - جنوب، كاالها از راه هند 
ارسال می  اروپا  به  ايران و روسیه و سپس  به 
شوند، و اين امر، حداقل باعث صرفه جويي 30 تا 

40 درصدي زمان و هزينه ها خواهد شد.« 
معاون وزير راه وترابري در پايان سخنان خود، 
به ايجاد پنجره ي واحد بین ايران و تركیه اشاره 
كرد و گفت: »منظور از پنجره ي واحد، ايجاد 
برای چك كردن  گمرک واحد بین دو كشور 
يکديگر،  قبول  با  دو طرف،  هر  تا  كاالهاست، 
تنها يك بار، نسبت به بازديد كامیون ها اقدام 
با ساير  اين پنجره ي واحد،  كنند. بهتر است، 

كشورهای همسايه نیز، تشکیل شود.« ■

  در ابتدا، به منظور گسترش ترانزیت در كشور 
كمیته ي تخصصی تشکیل شد، تا به صورت نرم 
افزاری به منظور كاهش زمان سفر و به شکل سخت 
افزاری در یك برنامه ي دراز مدت، سهم ترانزیت را 

افزایش دهیم.
*    *    *

به  داغستان  امور خارجه، مسیر  وزارت  با تالش 
چچن كه سال ها بسته بود، باالخره باز شد. در  این 
صورت و با باز شدن مسیر كریدور شمال - جنوب 
كاالها از راه هند به ایران و روسیه و سپس به اروپا 
ارسال می شوند، و این امر، حداقل باعث صرفه جویي 

30 تا 40 درصدي زمان و هزینه ها خواهد شد.
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عصر روز جمعه مورخ بيست و يكم آبان ماه 
سال جاري، آقای صفرعلی اسالميان کوهپايه 
کاردار عهده دار مسئوليت سفارت جمهوری 
اسالمی ايران در انگليس و نمايندگی دايم 
آقای  آيمو،  دبيرکل  با  آيمو  نزد  کشورمان 
وي  کار  دفتر  در  ميتروپولوس  افتيميوس 

ديدار کرد. 
در اين مالقات كوتاه كه به منظور آشنايی طرفین 
برگزار شد، موضوعات مهمی همچون انتخاب دبیر 
كل آينده در نشست بعدی شورای آيمو، نقش 
آفرينی جمهوری اسالمی ايران در مباحث فنی 
و تخصصی آيمو و حضور مؤثر هیأت های ايراني 
صنعت  جايگاه  همچنین  و  آن  نشست هاي  در 
دريانوردی در حمل و نقل بین المللی و به خصوص 
اهمیت روز افزون آن در منطقه ي خلیج فارس 

مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

در اين ديدار تنديس روز جهانی دريانوردی كه 
در مراسم جشن دريانوردی به دريانوردان نمونه ي 
ايراني اهدا شده بود، به رسم يادبود و به نمايندگی 
و  بنادر  سازمان  و  ايران  دريانوردی  جامعه ي  از 

دريانوردی به دبیر كل آيمو اهداء شد. 
وي نیز ضمن ابراز خرسندی از دريافت تنديس، 
طرح روی آن را با شعار سال آيمو با عنوان »سال 

دريانوردان« منطبق دانست و آن را ستود. 
در اين ديدار سید علی موسوی، مسئول بخش 
-Lia رابط  مأمور  عنوان  به  سفارت  )حقوقی 

son Officer(  سفارت به آيمو معرفی گرديد، 
همچنین علی اكبر مرزبان، نمايندۀ ثابت سازمان 
بنادر و دريانوردی و معاون نماينده ي دايم جمهوري 
از  گزارشی  اختصاراً  نیز  آيمو  نزد  ايران  اسالمي 
را  دريانوردی  هفته ي  در  فعالیت های كشورمان 
ارايه نمود كه مورد توجه دبیركل آيمو قرار گرفت.

رسول  مأموريت  پايان  با  می سازد،  نشان  خاطر 
موحديان عطار، سفیر سابق كشورمان در انگلیس، 
معاون وي صفرعلي اسالمیان كوهپايه از مرداد ماه 
سال جاری به عنوان كاردارعهده دار مسئولیت 
سفارت گرديد و همزمان به عنوان نمايندۀ دايم 
كشورمان نزد آيمو معرفی شده است. شايان ذكر 
است مسئولیت آقای اسالمیان كوهپايه تا تعیین 
سفیر جديد كه چند ماهی به طول خواهد انجامید، 

ادامه خواهد داشت. 

در مقر آیمو در شهر لندن صورت گرفت؛

 مالقات كاردار جمهوري اسالمي ایران 
در انگلیس با دبیركل سازمان جهاني دریانوردي

ــه شورای عالی  دكتر حمید بهبهانی كه در جلس
اقیانوس شناسی كشور سخن می گفت، با اشاره به 
اينکه راه آهن چابهار- زاهدان- مشهد نجات دهنده 
شرق ايران است، اظهار داشت: با ايجاد اين كريدور 
بندرعباس به سرخس و تفتان متصل می شود و 
3 راه عبور برای خروج از ايران تعريف می شود كه 
موجب پويايی صنعت و كشاورزی و ارسال نفت و 

گاز به صورت مستقیم می شود. 
دكتر بهبهاني در اين جلسه درباره فعالیت شورای 
عالی اقیانوس شناسی اظهار داشت: اين شورا بايد 
ــود و هیچ كاری درخصوص اقیانوس،  قدرتمند ش

خارج از حیطه اين شورا انجام نشود. 
وزير راه و ترابری يادآور شد: زمانی كه سازمان های 
ديگر در امور مربوط به شورايعالی اقیانوس شناسی 

مداخله می كنند، بايد به آنها تذكر داده شود. 
مهندس سیدعطاءاله صدر، نیز در اين جلسه اظهار 
داشت: متاسفانه در فاصله طوالنی كه شورا فعالیتی 
ــته است، فعالیت های تحقیقاتي، دريايی با  نداش

سردرگمی روبرو شد. 
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي در اين جلسه 
افزود: در اين راستا بايد تالش شود تا تمام فعالیت 
های دريايی مربوطه از جمله موسسات آموزشی- 

تحقیقاتی، عملیاتی، محیط زيست و... در شورايعالی 
اقیانوس شناسی بررسی شود. 

مهندس بهرام صناعی رئیس سازمان هواشناسی 
كشور نیز كه در اين جلسه به عنوان نايب رئیس 
شورای عالی اقیانوس شناسی كشور انتخاب شد، 
اظهار داشت: خوشحالم كه اين توفیق به دست 
ــر بهبهانی، وزير محترم  آمد كه با حمايت دكت
ــورای عالی  ــري، در راستای احیای ش راه و تراب
اقیانوس شناسی كشور، حركتی جديد آغاز  شود 
و امید داريم به نتايج خوب و قابل قبولی دست 

يابیم. 

دیدار وزیر دفاع از بندر امیرآباد

بندر  اقتصادي  ويژه  منطقه  از  دفاع  وزير 
اميرآباد بازديد کرد . 

اين  در   ، امیرآباد  بندر  عمومي  روابط  گزارش  به 
بازديد كه در حاشیه سفر اخیر رئیس جمهور و 
صورت  مازندران  استان  به  دولت  هیأت  اعضاي 
گرفت ، نعیمي مدير منطقه ويژه اقتصادي بندر 
امیرآباد با اشاره به توانايي ها و امکانات اين بندر 
و همچنین میزان سرمايه گذاري هاي انجام شده 
بخش هاي خصوصي و دولتي در منطقه ويژه ، بر 

اهمیت استراتژيکي اين بندر تاكید كرد . 
در ادامه سردار احمد وحیدي وزير دفاع  ضمن اظهار 
رضايت از پیشرفت هاي صورت گرفته در اين بندر، 
بر اهمیت حفظ و حراست از تمامي مرزهاي كشور 
علي الخصوص مرزهاي آبي تاكید و اظهار امیدواري 

كرد با بهره گیري از همت و تالش مضاعف ، در 
آينده اي نه چندان دور شاهد بهره برداري از تمام 

ظرفیت هاي بالقوه كشور اسالمي مان باشیم .
وي تاكید كرد بايد برنامه ريزي ها به گونه اي باشد 
كه بنادر ما ضمن بهره گیري از تجهیزات مدرن و 
به روز دريايي و بندري ، بتواننداز لحاظ ساختاري 
نیز نقش پايلوت را در میان كشورهاي همجوار ايفا 
كنند و به عنوان الگويي براي ديگر بنادر كشورهاي 
همسايه به شمار آيند. وي افزود : پیشرفت هاي 
صورت گرفته كه بعضاً بسیار فراتر از حد انتظار بوده 

، نشانگر مديريت كارآمد است.
وي در پايان با همراهي نعیمي ، در بازديد میداني 
از بندر و پروژه هاي آن، از نزديك با تجهیزات و 
امکانات و وضعیت موجود منطقه ويژه اقتصادي بندر 

امیرآباد آشنا شد .
گفتني است فاز اول اين بندر در سال 1387 به 
دست دكتر محمود احمدي نژاد رياست محترم 
جمهور افتتاح شد و تا امروز شاهد پیشرفت هاي 
بسیاري در زمینه هاي مختلف عمراني و سرمايه 

گذاري و ... بوده است.

تشكیل جلسه شورایعالي اقیانوس شناسي كشور
 به ریاست وزیر راه و ترابري
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■ لطفا در خصوص برگزاري همايش دوساالنه 
بين المللي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي، 

توضيحاتي بيان بفرماييد.
● بیش از 20 سال پیش، در خرداد ماه يك هزار 
و سیصد و شصت و نه، اولین همايش بین المللي 
سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي برگزار شد، اينك 
افتخار داريم كه نهمین دوره همايش را برگزار كنیم. 
نهادينه شدن جايگاه  با  بیست سال،  اين  در طي 
همايش در جوامع علمي ملي و بین المللي، شاهد 
حضور دست اندركاران، مطابق با محورهاي همايش 
در آن بوده ايم و روند روبه رشدي را در جهت غناي 
علمي و تخصصي و انتقال جديدترين دست آوردهاي 
مربوطه در زمان برگزاري همايش، مشاهده مي كنیم.

■ هدف از برگزاري همايش طي 9 دوره چه بوده 
است؟

● هدف اصلي همايش بین المللي سواحل، بنادر 
و سازه هاي دريايي، ارتقاي دانش تخصصي كشور، 
از راه تبادل تجربیات و نظرات با متخصصین به 
نام بین المللي و ايجاد ارتباط و تالش در راستاي 
افزايش سطح علمي آحاد مرتبط، اعم از كارفرمايان، 

مشاورين و پیمانکاران است. 

تا  گذشته،  هاي  دوره  طي  همايش،  اين   ■
علمي-  دست آوردهاي  انتقال  در  ميزان  چه 

مهندسي موفق عمل کرده است؟
مهندسي  زمینه ي  در  تخصص  شدن  نهادينه   ●
سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي در كشور و دست يابي 
به خودكفايي در آن، ثمره ي تالش كلیه ي مسئولین 
نظام، پس از پیروزي انقالب اسالمي، تا به امروز است. 
همايش هاي مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي 
دريايي نیز، در اين مسیر حركت كرده است. يکي 
معتبر  چهره هاي  استقبال  آن،  دست آوردهاي  از 
علمي بین المللي، به منظور ارايه ي مقاله و حضور 

در همايش است. 

■ براي ارتقاي کيفي سطح علمي همايش، چه 
تمهيداتي در نظر گرفته شده است؟

● حضور جمع كثیري از متخصصین دانشگاه هاي 
كشور در هیأت ريیسه ي همايش و عضويت اساتید 
و صاحب نظران برجسته، اعم از داخلي و خارجي در 
كمیته ي علمي، باعث ارتقاي سطح علمي آن شده 
است. در ضمن، هفت سخن راني كلیدي، از سوي 
هفت نفر از اساتید برجسته و تراز اول بین المللي و 

داخلي، در همايش ارايه خواهد شد. 

■ پس از برگزاري هشت دوره از اين همايش، 
آيا حضور کشورهاي خارجي و ارسال مقاالت 
به  از روندي رو  اين کشورها،  از متخصصان 

رشد برخوردار بوده است؟
● يقیناً. همان طور كه عرض كردم، سطح كیفي 
است؛  برخوردار  توجه ايي  قابل  رشد  از  مقاالت، 
به نحوي كه 6 نفر از اساتید به نام از معتبرترين 
كلیدي  سخن رانان  جزو  مرتبط،  دانشگاه هاي 
همايش محسوب مي شوند و مقاالت زيادي نیز، 
واصل  همايش  دبیرخانه ي  به  خارجي،  منشاء  با 
شده است. در ضمن، حمايت معنوي سازمان ها 
جهاني  )سازمان   IMO همچون،  تشکل هايي  و 
دريانوردي(، WMO )سازمان جهاني هواشناسي(، 
 IAPH هیدروگرافي(،  جهاني  )سازمان   IHO
 IALA ،)اتحاديه ي بین المللي بنادر و لنگرگاه ها(
 PIANC ،)انجمن بین المللي چراغ هاي دريايي(
كنگره هاي  دايمي  بین المللي  )كمیسیون 
هماهنگي  )كمیته    Caspcom كشتیراني(، 
درياي  محیط  مراقبت  و  آب شناسي  هواشناسي، 
خزر( و WMU )دانشگاه جهاني دريانوردي( مبین 
استقبال كشورهاي خارجي از اين همايش است. 
شايان ذكر است كه بر اساس برنامه ي تنظیمي، 
قرار است، نايب ريیس سازمان جهاني دريانوردي، 
دبیركل  و  دريانوردي  جهاني  دانشگاه  رياست 

PIANC نیز، در همايش حضور يابند. 

■ در اين همايش، تعامل بين مراجع علمي و 
دانشگاهي با صنعت چگونه است؟

● برگزاري نمايشگاه در حاشیه ي همايش، اين 
امکان را فراهم كرده است؛ ضمن آن كه، تركیب 
هیأت ريیسه و اعضاي كمیته علمي نیز، تلفیقي 
از همکاري و ارتباط صنعت و دانشگاه را نشان 

مي دهد. 

■ در صورت امكان، در ارتباط با دست آوردهاي 
همايش در زمينه ي مديريت سواحل، توضيح 

بيش تري  ارايه نماييد؟
● همان طور كه مي دانید، طول سواحل ايران در 
كیلومتر  حدود 5800  و جنوب، مجموعاً  شمال 
ما  ساحلي،  نوار  میزان  اين  از  برخورداري  است. 
به  دست يابي  راستاي  در  كه  مي كند  مکلف  را 
در   ،»1404 چشم انداز  توسعه ي  »سند  اهداف 
حوزه هاي مختلف فعالیت هاي دريايي، اعم از حمل 
نقل، تجارت، شیالت، نفت و گاز، گردشگري،  و 
در مسیر  غیره،  و  دريايي  زيست، صنايع  محیط 
توسعه ي دريامحور، گام برداريم. تصويب مطالعات 
»مديريت يکپارچه ي مناطق ساحلي«، در شوراي 
از  يکي  كه  ايران،  شهرسازي  و  معماري  عالي 
دست آوردهاي اين همايش محسوب مي شود و با 
محوريت سازمان بنادر و دريانوردي و هجده ارگان 
تهیه شده، ما را قادر ساخته است كه با تبیین و 
تحلیل وضع موجود، تعیین محدوده و مرزبندي 
مناطق ساحلي، طرح مديريت نوار ساحلي، طرح 
مطلوب  كاربري  طرح  محیطي،  زيست  مديريت 
اراضي مناطق ساحلي، چگونگي مشاركت عمومي 
در مسیر دست يابي به اهداف ياد شده، گام هاي 
دقیق تري برداريم. يکي ديگر از دست آوردهاي اين 
همايش، تهیه و تدوين مجموعه ي »ضوابط طراحي 
و معماري ساختمان ها و مستحدثات بندري« است 
كه اين امر، گامي بزرگ در جهت ارتقاي كیفي 

سازه هاي دريايي به شمار مي  آيد. ■

 ICOPMAS قائم مقام ریاست عالي همایش نهم 
در گفت و گو با بندر و دریا

 مهندسي سواحل، بنادر 
و سازه هاي دریایي در كشور 

نهادینه شده است
»يكي از دست آوردهاي همايش ICOPMAS، استقبال چهره هاي 
معتبر علمي بين المللي به منظور ارايه مقاله و حضور در همايش است.«

عبارات فوق، بخشي از سخنان قائم مقام رئيس عالي نهمين همايش 
مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي است که پيش از برگزاري 

همايش و در گفت و گويي کوتاه با خبرنگار بندر و دريا اظهار شد.
مهندس رمضان عربساالري که سرپرستي معاونت فني و مهندسي 

سازمان بنادر و دريانوردي را نيز عهده دار است، با توجه به برخورداري 
کشور از سواحل گسترده، تمامي ذينفعان دريايي را مكلف مي داند به 
منظور دست يابي به اهداف سند توسعه چشم انداز در مسير توسعه 
برگزاري همايش مهندسي  ي دريا محور، قدم بگذارند و ماحصل 
سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي را بر ارتقاي کيفي سازه هاي دريايي 

موثر مي پندارد.

اصغر لک علي آبادي
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مديرعامل  و  ترابری  و  راه  وزير  معاون 
سازمان بنادر و دريانوردی از شناسايی 40 
نقطه در سواحل خليج فارس جهت احداث 

موج شكن های بنادر کوچك خبر داد.
بنابر اين گزارش و به نقل از  روابط عمومی اداره 
كل بنادر و دريانوردی هرمزگان، مهندس سید 
عطاءاله صدر در حاشیه بازديد از موج شکن های 
در دست احداث جزيره قشم در جمع خبرنگاران 
گفت: اين موج شکن ها در راستای خدمات رسانی 
دولت در مناطق محروم احداث می شوند تا مردم 
بتوانند با بهره گیری از آنها به امورمعیشتی خود 

از جمله صیادی و تجارت بپردازند.
سازمان بنادر و دريانوردي اعتباري بالغ بر 800 
اين  توسعه  براي  در سال 89  را  ريال  میلیارد 

موج شکن ها اختصاص داده است.
ريزی  برنامه  بنادر  سازمان  كرد:  اضافه  وی 
جامعی در جهت احداث بنادر بزرگ و كوچك 

در سطح كشور انجام داده است.
مهمترين  جمله  از  كرد:  خاطرنشان  صدر 
توسعه  فاز 2 طرح  احداث،  دردست  پروژه های 
مجتمع بندری شهید رجايی است كه پیش بینی 
به  جاری  سال  تاپايان  آن  از  بخشي  می شود 

بهره برداری برسد.
بنادر و دريانوردی در عین  مديرعامل سازمان 
به  منتهی  ارتباطی  راه های  اهمیت  به  حال 
بندر شهید رجايی اشاره كرد و گفت: با توجه 
و  رجايی  شهید  بندر  توسعه  طرح  اجرای  به 
افزايش ظرفیت آن به 2 برابر، نیاز است ظرفیت 
راه های دسترسی به داخل كشور ارتقا يابد. بر 
اين اساس سازمان بنادر نیز در ساخت بزرگراه 
بندرعباس- سیرجان سرمايه گذاری نموده؛ كه 
 350 بر  بالغ  گذشته  سال  دو  طي  آن  میزان 
میلیارد ريال مي باشد و در سال جاري نیز 50 
میلیارد ريال براي كمك به اين پروژه در نظر 

گرفته شده است. 
وی در عین حال، نقش راه آهن را در كاهش 
بار ترافیکي جاده ها مهم خواند و گفت: در حال 
حاضر حدود 5 درصد از كاالها توسط اين بخش 
حمل می شود كه رقم ناچیزی است و قطعا با 
فعال تر شدن اين بخش، ضمن كمك به كاهش 
مصرف سوخت، از بروز بسیاری از تصادفات در 

جاده های كشور كاسته خواهد شد.
صدر امکان تردد شبانه روزي برای حمل بار را 
كاهش  برای  نیاز  مورد  اقدامات  ديگر  جمله  از 
ترافیك در محورهای منتهی به بندر عنوان كرد 
و افزود: با 24 ساعته شدن گمرک شهید رجايی 
اين امکان بوجود می آيد كه در تمامی ساعات 
شبانه روز امکان تردد میسر شود كه با هماهنگی 

گمرک بزودی اين امر امکانپذير خواهد شد.
نقش  به  ادامه  در  ترابری  و  راه  وزير  معاون 
فعالیت های دريايی در برنامه پنجم توسعه اشاره 
كرد و گفت: با توجه به ظرفیت های بسیار خوبی 
كه در در اين بخش كشور وجود دارد از جمله 
وجود دريا و مناطق ساحلی در شمال و جنوب 
وهمچنین برخورداری از جزاير، بخش دريايی، 

جايگاه ويژه ای دارد.
وی، برنامه ريزی جدی سازمان بنادر را جهت 
حمايت از توسعه بانکرينگ )سوخت رسانی به 
كشتی( يادآور شد و گفت: بر اساس برآوردهای 
انجام شده، در پايان برنامه پنجم توسعه سهم 
 50 به  منطقه  در  پرسود  صنعت  اين  از  ايران 
با سرمايه گذاری هايی  كه  رسید  درصد خواهد 
انجام  مختلف  مناطق  در  خصوصی  بخش  كه 

داده است، اين مهم دست يافتنی است.

 
گام بزرگ دولت در خدمت رساني به مناطق محروم ساحلي
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کلنگ احداث طرح توسعه بندر مسافری 
شهيد ذاکری قشم با حضور مهندس سيد 
ترابری و  و  راه  عطاءاله صدر معاون وزير 
مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردی به 

زمين زده شد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  و  گزارش  اين  بنابر 
اين  هرمزگان،  دريانوردی  و  بنادر  كل  اداره 
طرح با سرمايه گذاری 80 میلیارد ريالی و در 

مدت 18 ماه احداث خواهد شد.
در اين طرح اطاله موج شکن به میزان 300 
انجام  متر  مقدار 500  به  دايك  اجرای  و  متر 
از  استحصال 3/5 هکتار  خواهد شد.همچنین 
اراضی و 227 هزار مترمکعب اليروبی از جمله 
اقداماتی است كه برای احداث اين طرح پیش 

بینی شده است.
در  دريانوردی  و  بنادر  سازمان  عامل  مدير 
اشاره  با  طرح  اين  كلنگ زنی  آيین  حاشیه 
بنادر  ساماندهی  به  سازمان  اين  ويژه  نگاه  به 
ذاكری  شهید  مسافری  بندر  گفت:  مسافری 
بنادر مسافری كشور  از جمله مهمترين  قشم 
بخش  حقانی  شهید  بندر  همراه  به  كه  است 

اعظمی از مسافرتهای دريايی را پذيراست.
با  كرد:  خاطرنشان  صدر  عطاءاله  سید 
توان  بندر،  اين  توسعه  طرح  از  بهره برداری 
خواهد  افزايش  مسافری  شناورهای  پهلودهی 
ظرفیت  افزايش  به  منجر  امر  اين  و  يافت 

مسافری اين بندر خواهد شد.
ذاكری  بندرشهید  زنی  كلنگ  از  پیش  وی 
شهید  مسافری  بندر  ساماندهی  طرح  از 
افزود: فازاول  بازديد كرد و  حقانی بندرعباس 
را  خود  پايانی  مراحل  بندر  اين  ساماندهي 
می گذراند و فاز دوم آن در مراحل بعدی برنامه 

ريزی خواهد شد. 
بندر  ساماندهی  اجرايی  مراحل  است  گفتنی 
مسافری شهید حقانی از سال 87 آغاز شد كه 
اعتبار صرف  برای آن  از 80میلیارد ريال  بیش 
شده است. همچنین با حضور مدير عامل سازمان 
كه  سرسور  معدن  انفجار  دريانوردی،  و  بنادر 
تامین كننده سنگهای موج شکن طرح توسعه 

بندر شهید ذاكری قشم است، انجام شد.
طرح  از  همچنین  وترابری  راه  وزير  معاون 
احداث موج شکن های كوچك در اين جزيره 

بازديد كرد.
موج شکن های ريگو، شیب دراز و سلخ از جمله 
موج شکن هايی هستند كه در اين جزيره در 
باقر  سید  گفته  به  كه  می باشند  ساخت  حال 
موسوی رئیس اداره بنادر و دريانوردی قشم در 
مدت 18 ماه  و با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد 

ريال احداث خواهند شد.
عامل  مدير  صدر  عطاءاله  سید  مهندس 
سازمان بنادر و دريانوردی همچنین با حضور 
كننده  تولید  قشم  مدكندآلوی  كارخانه  در 
نزديك  از  گالس،  فايبر  و  فلزی  شناورهای 
بررسی  را  مسافری  شناورهای  احداث  مراحل 

كرد.
قشم  دريانوردی  و  بنادر  اداره  رئیس  موسوی 
باره گفت: كار احداث 2 فروند شناور  اين  در 
در  را  خود  پايانی  مراحل   A كالس  مسافری 

اين شركت می گذراند.
محل  از  شناورها  اين  كرد:  خاطرنشان  وی 
دريانوردی  و  بنادر  سازمان  شده  اداره  وجوه 
ساخته می شود كه برای احداث هر كدام 550 

میلیون تومان هزينه صرف خواهد شد.

معاون وزير راه و ترابري از ساخت 20 موج 
شكن چند منظوره خبر داد. 

بنابر اين گزارش و به نقل از روابط عمومی اداره 
بنادر و دريانوردی بندرلنگه، معاون وزير راه و 
ترابري و مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي 
در ادامه بازديد از بنادر جنوب و جنوب غربي 

كشور از بندرلنگه بازديد نمود. 
مهندس سید عطاءاله صدر را هیاتي از معاونین و 
مقامات سازمان بنادر و دريانوردي و مدير بندرلنگه 
و معاونین اين بندر و نیز فرماندار شهرستان و مدير 

كل گمركات بندرلنگه همراهي كردند. 
مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي در سفر به 

شهرستان بندرلنگه از ساخت 20 موج شکن چند 
منظوره در استانهای هرمزگان و بوشهر خبر داد.

استان  در  شکن ها  موج  تعداد  صدر  مهندس 
هرمزگان را 13 موج شکن و در استان بوشهر 7 
موج شکن اعالم كرد و افزود: ساخت اين موج 
شکن ها در راستاي محرومیت زدايي در سواحل 
كشور توسط سازمان بنادر و دريانوردي در حال 

انجام است. 
اوايل  از  شکن ها  موج  اين  ساخت  گفت:  وي 
سیدعطاءاله  مهندس  است.  شده  آغاز  امسال 
از  بندر»شناس«  صدر در خصوص موج شکن 
توابع شهرستان بندرلنگه گفت: موج شکن بندر 

خواهد  برداري  بهره  آماده  زودي  به  »شناس« 
بازديد  از  پس  ترابري  و  راه  وزير  شد.  معاون 
اراضي  از طرح توسعه »محوطه سازي  میداني 
غربي« و وضعیت ديوار و كانال كشي مشرف به 
اداره بنادر و دريانوردي بندرلنگه با محله سماچ 
گفت: توسعه اداره بندرلنگه از دو سر، محوطه 
سازي غربي و اطاله موج شکن شرقي در حال 
موج  اطاله  توسعه  طرح  اول  فاز  كه  اجراست 
شکن  با اعتبار 8 میلیارد توماني به زودي آغاز 
مي شود و با اجراي اين دوطرح ظرفیت تخلیه و 
بارگیري در اين بندر از 5/1 میلیون تن به چهار 

میلیون تن افزايش مي يابد.

ساخت 20 موج شکن چند منظوره در هرمزگان و بوشهر

ساماندهی بندر مسافری شهید ذاكری قشم آغاز شد
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امور دريايی سازمان  ايزديان«، معاون  »سعید 
سازمان  از  نمايندگی  به  دريانوردی،  و  بنادر 
بهزادفرد«،  »محسن  و  دريانوردي  و  بنادر 
و  حمل  سرويس های  »شركت  عامل  مدير 
نقل«، كه از شركت های تابع ارتش جمهوري 
اسالمي است، درحضور خبرنگاران، قرارداد به 
و  نجات  و  جو  و  جست  بالگردهای  كارگیری 
را  دريايی  زيست  محیط  آلودگی های  پايش 

امضا كردند.
امور دريايي سازمان  ايزديان«، معاون  »سعید 
با  خبرنگاران،  جمع  در  دريانوردي،  و  بنادر 
بالگرد،  از  استفاده  در  كشور  تجربه   به  اشاره 
اظهار داشت: »با توجه به تعیین خلیج فارس 
و دريای عمان به عنوان منطقه ي ويژه دريايي 
منطقه اي  تعهدات  به  عمل  براي  همچنین،  و 
OPRCو  اجراي كنوانسیون  بین المللي در  و 
منظور  به  بالگردها  اين  از  مارپل،  كنوانسیون 
در  دريايي  زيست  محیط  آلودگي هاي  پايش 
خواهد  استفاده  مان،  حاكمیت  تحت  آب هاي 

شد.«
سازمان  با  قرارداد  طي  كه  اين  بیان  با  وي، 
پايش   براي  هواپیما  فروند  دو  برداري،  نقشه 
بنادر  سازمان  به  سرزمیني  آب هاي  هوايي 
اين  جزيیات  مورد  در  مي دهد،  ارائه  خدمات 
براي  فقط  هواپیماها  »اين  گفت:  قرارداد 
شناسايي مناطق آلوده ي نفتی و عکس برداری 
و همچنین، پايش هوايی استفاده مي شود، اما 

از بالگردهاي جديد، به صورت چند منظوره در 
آلودگي هاي  پايش  و  نجات  جستجو،  راستاي 

زيست محیطي، بهره برداري خواهد شد.«
سال  دو  را  قرارداد  اين  مدت  »ايزديان«، 
كامال  بالگردها  »اين  گفت:  و  كرد  عنوان 
نجات  و  جست وجو  قابلیت  و  هستند  دريايي 
و پروازهاي دريايي در شرايط خاص هوايی را 
دارند و نیاز جست وجو و نجات دريايي را تامین 

مي كنند.« 
معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي، 
 90 حدود  تا  بالگردها،  اين  كه  اين  بیان  با 
درصد اهداف مورد نظر سازمان بنادر را تامین 
از  بیش تري  تشريح جزيیات  به  كرد،  خواهند 
اين قرارداد پرداخت و گفت: »با توجه به اين 
كه، حدود دو هزار كیلومتر ساحل در جنوب 
بالگرد در جنوب  كشور وجود دارد، دو فروند 
كه  بوشهر  در  فروند  يك  شد؛  خواهد  مستقر 
امام  بندر  از  فارس،  خلیج  شمالي  مناطق 
الوان  جزيره ي  جغرافیايي  عرض  تا  خمیني 
نیز،  ديگر  فروند  يك  و  مي دهد  پوشش  را 
عرض  از  كه  مي شود  مستقر  بندرعباس  در 
جغرافیايي جزيره ي الوان تا عرض جغرافیايي 
ديگر  فروند  دربر مي گیرد. يك  را  گوادر  بندر 
نیز در رشت مستقر مي شود كه 700 كیلومتر 
پوشش  را  كشور  شمالي  آب هاي  سواحل 

خواهد داد.« 
پرسش  به  پاسخ  در  »ايزديان«،  ادامه،  در 

قرارداد بکارگیري بالگردهاي جستجو ونجات و پایش آلودگي هاي محیط زیست دریایي بین سازمان 
بنادر و دریانوردي و شركت سرویس هاي حمل و نقل به امضاء رسید

زینب میرزایي
نجات  و  تجسس  بالگرد  فروند  سه  ساخت  كار   1386 سال  در 
شركت  يك  به  دريانوردی  و  بنادر  سازمان  سفارش   به  دريايی 
فرانسوی، به پايان رسید ، اما فرانسوی ها بنا به داليلی، از نصب 
اين  در  شب،  در  ديد  دوربین های  قبیل  از  تجسس،  تجهیزات 
بالگردها خودداری كردند. از اين رو، قرارداد ياد شده فسخ شد 
و سازمان بنادر و دريانوردی، كل مبالغ پرداختی خود، به همراه 
آن،  از  پس  گرفت.  بازپس  شركت  اين  از  را  وارده  خسارت های 
استفاده  بالگردها  اين  ساخت  براي  داخلی  توان  از  تا  شد  سعي 
شود. بر اين اساس، با يك شركت داخلی، قراردادی منعقد شد؛ 
اما از آن جا كه بالگردهای ساخت اين شركت، يك موتوره بود و 
باتوجه به اين كه، طبق قوانین بین المللی، بايد از بالگردهای دو 
موتوره و ويژه در شرايط بحرانی در دريا استفاده شود، اين قرارداد 
امسال،  آذرماه  روزهای  نخستین  در  آن كه،  تا  نشد  اجرايی  نیز 
قراردادي میان سازمان بنادر و دريانوردي و »شركت سرويس هاي 
بالگرد جستجو  حمل و نقل«، به منظور به كارگیري سه فروند 
و نجات و پايش آلودگي هاي محیط زيست دريايي، به مبلغ 50 

میلیارد ريال، منعقد شد. 

سعید ایزدیان؛
در آب هاي جنوب، ناوگان مطلوب دریایي فعال 
است كه بالگردها، اگر به ناوگان تجسس و نجات 
خدمات  ارایه ي  به  منجر  شوند،  افزوده  دریایي 

مطلوبي خواهند شد.
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خبرنگار »بندر و دريا«، در مورد میزان حوادث 
دريايي كه نیازمند امداد و نجات است، گفت: 
ارايه ي  ازجمله  مواردي  كه  سوانح،  »مجموع 
شناورهاي  فني  نواقص  رفع  پزشکي،  خدمات 
دريايي وسوخت رساني اضطراري را نیز شامل 
امسال،  ابتداي  ماهه ي  هفت  مي شود،طي 

حدود 120 مورد بوده است.«
 او در ادامه، اين گونه، سخنان خود را تکمیل 
منظور  يك  به  تنها  بالگردها  اين  از  كه  كرد، 
استفاده نمی شود. جست وجو و نجات، گشت 
كشف،  برای  ماموريتی  صورت  به  كه  هوايی 
پايش و مقابله با آلودگی ها صورت می گیرد، 
گشت دايمی، دسترسی به مناطق دور دست 
همچنین،  و  بحرانی  شرايط  در  خصوص  به 
شناسايی ساخت و سازهای غیر مجاز ساحلی، 
چهار هدفي است كه در اين قرارداد، به دنبال 

دست يابي آن ها هستیم.« 
»ايزديان«، با اشاره به اين كه عملیات جستجو 
و نجات، تنها شامل بالگردها و خدمات هوايي 
و  تجسس  »سیستم  داشت:  اظهار  نیست، 
نیز، در  و كارآمدي  بسیار قوي  نجات دريايي 
درياهاي كشور فعال است؛ با فعالیت ناجي ها 
و شناورهاي فعال، عالوه بر استفاده از بخش 
هوايي به منظور عملیات جستجو و نجات، كه 

براي اولین بار در كشور سامان يافته است، در 
آب هاي جنوب، ناوگان مطلوب دريايي فعال 
و  تجسس  ناوگان  به  اگر  بالگردها،  كه  است 
ارايه ي  به  منجر  شوند،  افزوده  دريايي  نجات 

خدمات مطلوبي خواهند شد.«
معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي، 
تعداد  اين  آيا  كه  پرسش،  اين  به  پاسخ  در 
سازمان  برنامه هاي  اجراي  منظور  به  بالگرد، 
گفت:  است؟  كافي  كشور،  سواحل  طول  در 
متولي  عنوان  به  دريانوردي،  بنادر  »سازمان 
پتانسیل  تا  دارد  دريايي، وظیفه  نقل  و  حمل 
ناوگان  از  حمايت  و  منطقه  كامل  پوشش 

دريايي را افزايش دهد. از اين رو، اين قرار داد، 
به منزله ي مرحله ي اول طرح است و قطعا، در 
اضافه  نظر،  مورد  به ظرفیت هاي  بعد،  مراحل 

خواهد شد.«
عملیات  كه،  اين  بیان  ضمن  »ايزديان«، 
محیط  آلودگي هاي  پايش  و  نجات  جستجو، 
زيست دريايي در كشور، تنها توسط »شركت 
سرويس هاي حمل و نقل« ارايه مي شود، اضافه 
كرد: اين بالگردها، منحصر به فرد هستند و از 
قابلیت پرواز و جست وجو و نجات در شرايط 

خاص هوايي برخوردارند.«
در مراسم انعقاد قرارداد به كارگیري سه فروند 
بالگرد جست وجو و نجات و پايش آلودگي هاي 
»شركت  مديرعامل  دريايي،  زيست  محیط 
طرف  عنوان  به  نقل«،  و  حمل  سرويس هاي 
اظهار  دريانوردي،  و  بنادر  سازمان  قرارداد 
مطلوب  همکاري   سال،   30 از  »بیش  داشت: 
دريانوردي  و  بنادر  سازمان  با  تخصصي،  و 

داشته ايم.« 
كه،  اين  بیان  بهزادفرد«،  با  »محسن 
و  جست وجو  هوايي  و  دريايي  مأموريت هاي 
نحو  به  را  و شمال  درياهاي جنوب  در  نجات 
اين  »ساخت  گفت:  مي كنیم،   اجرا  مطلوب 
شده  بومي  تقريباً  حاضر،  حال  در  بالگردها 

توسط  كه  است  سال   30 از  بیش  زيرا  است؛ 
بهره برداري  و  تعمیر  ايراني،  متخصصان 

مي شوند.«
مناطق  فعالیت در  براي  اين كه،  بیان  با  وي، 
كافي،  میزان  به  قرارداد،  مدت  در  ساحلي 
»مفهوم  داشت:  اظهار  دارد،  وجود  پشتیباني 
همه ي  كه  نیست  اين  بالگرد،  كارگیري  به 
مورد  بالگردها  اين  توسط  دريايي،  بخش هاي 

جست وجو و نجات قرار مي گیرند.« 
شرايط  »اگر  كرد:  خاطرنشان  »بهزادفرد«، 
ايجاب كند، آمار بالگردها را افزايش مي دهیم. 
هم چنین، شناورهاي بالگردها براي، تجسس و 

نجات در درياهاي كشور، كامال آماده و فعال 
نمی  تنهايي  به  بالگردها  اين  البته،  هستند. 
بديهی  و  باشند  موثر  دريايی  نجات  در  توانند 
رسانی،  خدمت  و  امدادی  نیروهای  كه  است 
حمايت  نیز،  را  دريايی  نجات  جست وجو 
خواهند كرد. اين قرارداد، به منزله ي آغاز يك 

عملیات دامنه دار است.« 
»محسن بهزادفرد«، در حاشیه ي مراسم انعقاد 
قرارداد، در پاسخ به اين پرسش خبرنگار »بندر 
و دريا«، كه: اين بالگردها تا چه میزان اختیار 
عمل دارند و اگر در تجسس و نجات با مسايل 
عمل  وارد  مستقیماً  آيا  شوند  روبه رو  امنیتي 
قرارداد،  »اين  كرد:  نشان  شد؟خاطر  خواهند 
آغاز همکاری ما با سازمان بنادر و دريانوردی 
با  است. سازمان بنادر، رو به رشد و متناسب 
نیز،  نیازهای دريانوردان و جامعه دريايی  آن، 
گشت هاي  ما،  بالگردهای  اما  است.  روزافزون 
اين  در  و  انجام مي دهند  نیز  را  متعارف خود 
گشت ها، هر مورد امنیتی را كه مشاهده كنند، 
يا به نزديك ترين شناور اطالع می دهند و يا 
اين كه، بالگرد و شناور نزديك، به منزله ي يك 
شوند.  می  عمل  وارد  باهم  مشترک،  عملیات 
برای سازمان  ما  نمی كند كه  فرقی  بنابراين، 
بنادر و دريانوردی كار كنیم يا نه. با هر موردی 
مشکل  كشور،  امنیت  برای  كه  شويم  روبه رو 
مفهوم   . كرد  خواهیم  برخورد  باشد،  آفرين 
پايش از نظر ما، می تواند قاچاق و يا هر خالف 
آلودگی  موجب  نوعی،  به  كه  باشد  ديگری 
خواهیم  برخورد  آن  با  ما  بنابراين،  مي شود. 

كرد.«

محسن بهزادفرد؛
تقریباً  حاضر،  حال  در  بالگردها  این  ساخت 
بومي شده است؛ زیرا بیش از 30 سال است كه 
توسط متخصصان ایراني، تعمیر و بهره برداري 

مي شوند. 
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در  بفرماييد،  آغاز  در  قادري،  آقاي   ■
حالي که طي ده سال گذشته، هزينه هاي 
آزمون و صدور گواهي نامه ها ي دريانوردي، 
نوعي،  به  و  نداشته   تغييراتي  هيچگونه 
دوره ي ثبات را طي کرده ، اصالحات فعلي، 

ناشي از چه ضرورياتي بوده است ؟
ايران  اسالمي  جمهوري  نام  گرفتن  قرار  با   ●
از   STCW كنوانسیون  سفید  فهرست  در 
 )IMO دريانوردي)  جهاني  سازمان  سوي 
تعويض  و  تطبیق  ضرورت  1379و  سال  در 
الزامات  با  فوري گواهینامه هاي قديمي مطابق 
منظور  به  همچنین،   ،STCW كنوانسیون 
چه  هر  مراجعه ي  جهت  دريانوردان،  تشويق 
گواهینامه  صدور  و  آزمون  مراكز  به  تر  سريع 

و  ممکن  هزينه ي  حداقل   ،1379 سال  در 
حدود يك سال بخشودگي پرداخت هزينه در 
سمت هاي زير 500 سفر هاي نزديك به ساحل 

ابالغ شد و به اجرا درآمد. 
هزينه ها  حداقل  دريافت  هدف،  اين  اساس  بر 
صدور  و  آزمون ها  برگزاري  در  سال   10 طي 
مالک  دريانوردان،  گواهینامه هاي  و  شناسنامه 
عمل بود؛ در حالي كه طي گذشت بیش از ده 
سال، هزينه هاي سازماني عملیات اجرايي آزمون 
و صدور گواهینامه و شناسنامه دريانوردان، به 

شدت افزايش يافته است.
كنوانسیون  جديد  اصالحات  ديگر،  سوي  از 
به  جاري،  سال  ماه  خرداد  در  كه   STCW
از  و  رسید  دريانوردي  تصويب سازمان جهاني 

ابتداي ژانويه 2012 میالدي، الزم االجرا گرديد، 
تغییرات در نظام آموزش و نحوه ي صدور اسناد 
دريانوردان را اجتناب ناپذير كرده است. از اين رو 
با توجه به بررسي هاي كارشناسانه و مقايسه ي 
هزينه ها با فرآيند هاي مشابه در ساير كشورها و 
مراجع داخلي، جداول هزينه هاي قابل دريافت 
پیشنهادي براي برگزاري آزمون ها و همچنین، 
جدول  همراه  به  دريانوردان،  اسناد  صدور 
كارشناسي  كارگروه  درآمد  و  هزينه  مقايسه ي 
معاونت دريايي، به منظور طرح در جلسه هیات 
عامل سازمان بنادر و دريانوردي، ارسال شد و 
بر اساس مصوبه ي اين هیات، از تاريخ 89/6/30 

الزم االجرا گرديد.

چگونگي محاسبه قیمت تمام شده ي 
خدمات در آزمون هاي دریانوردي 

جمهوري اسالمي ايران در سال 1379 در فهرست سفيد کنوانسيون STCW قرار گرفت 
و متعاقب آن کليه مراحل آموزشي دريانوردان، فعاليت مراکز آموزشي دريانوردي، نحوه 
برگزاري آزمون هاي علمي و عملي دريانوردي و همچنين صدور گواهينامه هاي دريانوردي 

منطبق با الزامات اين کنوانسيون انجام مي شود.
اين فرآيند در سال جاري مورد ارزيابي هيأتي اروپايي قرار گرفت تا کليه مراحل مميزي 
شده تاييديه آژانس حمل ونقل اتحاديه اروپا )EMSA( را دريافت نمايد. پس از دريافت 
تاييديه مورد اشاره، از سوي سازمان بنادر و دريانوردي افزايش هزينه هاي مربوط به آزمون 

دريانوردان اعالم و ابالغ گرديد.
دريانوردان، خبرنگار  آزمون  هزينه هاي  افزايش  اي شدن  رسانه  و  اصالحات  اين  پي  در 
ماهنامه ي »بندر و دريا«، در نشست با کارشناسان سازمان بنادر و دريانوردي، پرسش هايي 
را در خصوص چرايي اصالح هزينه هاي مربوط به آزمون و صدور گواهي نامه دريانوردان و 
مالک عمل سازمان بنادر در اين زمينه، مطرح کرد که با پاسخ هاي »محمدرضا قادري«، مدير 

کل استانداردها، آموزش و گواهينامه هاي دريانوردي،به مصاحبه ي خبري مبدل شد.
در اين گفت و گو، البته »نادر پسنده«، به عنوان رييس اداره ي استاندارها و آموزش، نظر ات 
تكميلي و کارشناسي خود را در اختيار ما قرار داد و در ابتداي مصاحبه، درباره ي انواع اسناد 

مربوط به دريانوردان، توضيحاتي را ارايه کرد که در پي مي آيد.

در گفت و گو با مدیر كل استانداردها، آموزش و گواهینامه هاي 
دریانوردي،  سازمان بنادر و دریانوردي بررسي شد؛

ابراهیم زارع

گواهینامه ي شایستگي 
اسنادي هستند كه به عنوان تأيید شايستگي دريانوردان، بعد از طي فرآيند 
آزمون و بررسي مدارک پیش نیاز در اداره ي امتحانات و گواهینامه هاي 
دريانوردي صادر مي شود. اين گواهینامه ها با رعايت الزامات كنوانسیون 
STCW 78 )با اصالحات بعدي( صادر شده اند و داراي ارزش بین المللي 

هستند.

كارت  هاي مهارت  
كنوانسیون الزامات  رعايت  با  كه  است  المللي  بین  اعتبار  با    سندي 

STCW 78 )با اصالحات بعدي( براي دريانوردان شاغل در ِسمت هاي 
غیر از افسري، صادر مي شود و نشان گر تأيید مهارت دريانورد در ِسمت 

درج شده در كارت ياد شده است.

كارت هاي جانبي   
دوره هاي  طي  تأيید  منظور  به  كه  است  المللي  بین  اعتبار  با  سندي 
 STCW 78 آموزشي تکمیلي دريانوردان، مطابق با الزامات كنوانسیون

)با اصالحات بعدي( صادر مي   شود.

شناسنامه ي دریانوردي  
سند هويت دريانوردان با رعايت الزامات كنوانسیون ILO 108 است كه به 
دريانورد، اجازه ي خدمت در دريا را مي دهد. اين سند، به صورت دفترچه اي 
40 صفحه اي همراه با فاكتورهاي امنیتي تهیه شده است. با الحاق كشورمان 
به كنوانسیون ILO 185، به زودي بیش از 180 هزار شناسنامه دريانوردي 
فعلي، با سند هويت جديد دريانوردان كه به صورت يك كارت امنیتي با 

حافظه ي بیومتريك است، تعويض خواهند شد.
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■ با وجود اين، به داليل اصلي و محوري 
اصالح  به  نياز  بر  مبني  کل،  اداره ي  اين 

دريافت هزينه ها، اشاره نكرديد؟
● همان طور كه اشاره شد، محاسبه ي هزينه هاي 
موجود، در 10 سال پیش، تنظیم و به منظور 
تشويق دريانوردان، براي تعويض فوري تمامي 
گواهینامه ها و شیوه آزمون هاي دريانوردي، ارايه 
شده بود. لیکن، با تعويض همه ي گواهینامه هاي 
استقرار شیوه هاي  و  اول  پنج سال  در  قديمي 
استاندارد آزمون هاي دريانوردي و قرار گرفتن 
ايران در فهرست سفید  نام جمهوري اسالمي 
كنوانسیونSTCW كه هزينه هاي فراواني را بر 
دوش سازمان بنادر و دريانوردي گذاشته است، 
هزينه ها  شديد  افزايش  به  توجه  با  همچنین، 
طي ده سال گذشته، وقت آن رسیده بود كه 
اصالح تعرفه هاي ياد شده، در دستور كار قرار 
امر، در حالي است كه بدون تغییر  اين  گیرد. 
ماندن اين تعرفه ها در سال هاي گذشته، منجر 
به كاهش توجه برخي از دريانوردان به اهمیت 
مضاعف  هزينه ي  ايجاد  و  اسناد  اين  نگهداري 

براي سازمان بنادر شده بود. 

■ در اجراي اصالحات جديد، مالک محاسبه 
چه  جديد  هزينه هاي  دريافت  پيشنهاد  و 

بود؟
● در محاسبه ي هزينه هاي جديد، قیمت تمام 
سود،  گرفتن  نظر  در  بدون  خدمات،  شده ي 
همین  به  و  بوده  بنادر  سازمان  اصلي  مالک 
منظور ماتريس كاملي از هزينه هاي مربوط به 
اين خدمات، شامل: مواد خام اولیه، تجهیزات، 
تجهیزات  نگهداري  ممتحنین،  الزحمه ي  حق 
با  همچنین،  شد.  محاسبه  و...  اسناد  حمل  و 
نزديك  دريانوردان  اقتصادي  وضعیت  مراعات 
به ساحل، قیمت تمام شده ي جديد پیشنهاد 

گرديد.

اين  بين  اي  مقايسه  آيا  زمينه،  اين  در   ■
هزينه هاي پيشنهادي و هزينه هاي دريافتي، 
بابت خدمات مشابه در داخل کشور، به عمل 

آمده است؟ 
از  يکي  تحقیقي،  و  میداني  مطالعات  در   ●
هزينه هاي  مقايسه ي  بنادر،  سازمان  معیار ها 
دريافتي بابت خدمات مشابه بوده است؛ مانند: 
هزينه هاي مربوط به آزمون هاي هوانوردي و يا 
دريانوردي،  شناسنامه ي  زيرا  گذرنامه؛  صدور 
كاربرد  با  گذرنامه  با  مشابه  هويتي  سند  يك 
المللي  حساس تر در صنعت حمل و نقل بین 
صدور  هزينه ي  كه،  حالي  در  و  است  دريايي 
است،  تومان  هزار   50 اكنون  هم  گذرنامه، 
دريانوردي  جديد  شناسنامه ي  صدور  هزينه ي 

فقط 25 هزار تومان تصويب شده است.  

■ آيا در خصوص هزينه هاي پيشنهادي و 
هزينه هاي خدمات مشابه در ساير کشورها 

نيز، مقايسه اي صورت گرفته است يا خير؟

صدور  و  آزمون  هزينه هاي  مطالعه ي  بلي،   ●
گواهینامه و شناسنامه ي دريانوردان در بسیاري 
پاكستان،  و  مانند: هند  از كشورهاي هم جوار، 
هزينه هاي  میانگین  بودن  تر  پايین  نشان گر 
كشور ها  ساير  در  موجود  هزينه هاي  از  جديد 
است . به عنوان مثال، هزينه ي آزمون و صدور 
هند،  در  فرمانده  يك  دريانوردي  گواهینامه 
كه،  حالي  در  است  تومان  هزار   150 معادل 
اين  سازمان  برآورد شده ي  هزينه ي جديد  در 
هزينه ي  است.  تومان  هزار   105 فقط  مبلغ، 
كشور هاي  در  دريانوردي  شناسنامه  صدور 
در  و  تومان  هزار  از 50  بیش  مالت،  و  قبرس 
اعالم هزينه هاي جديد براي صدور شناسنامه ي 
اين رقم معادل 25 هزار  ايران،  دريانوردي در 
آزمون هاي  هزينه ي  همچنین،  است.  تومان 
دريانوردي نزديك به ساحل زير 500 ، در هند، 
25 هزار تومان است؛ در حالي كه اين مبلغ، با 
رعايت وضعیت اقتصادي اين قشر از دريانوردان 

كشور، فقط 10 هزار تومان تعیین شده است. 

نحوه ي  در  جديد،  اصالحات  اجراي  با   ■
برگزاري آزمون هاي دريانوردي، چه برنامه هايي 

در دست اقدام داريد؟
● در اين زمینه، طرح كاهش تعداد آزمون هاي 
دريانوردي، از طريق برگزاري برخي از آزمون ها 
با  و  است  اقدام  دست  در  آموزشي،  مراكز  در 
توجه به كاهش تعداد آزمون ها، عالوه بر تسهیل 
و تسريع در پرورش و آموزش دريانورد، جمع 
دريانوردي،  آزمون هاي  شده  تمام  هزينه ي 
كاهش قابل توجه ايي خواهد داشت؛ تا جايي كه 
در ِسمت مهندسي برق و الکترونیك، هزينه ي 
و  شرايط  گرفتن  نظر  در  از  بعد  شده،  تمام 
محاسبه ي هزينه هاي قديمي، نیز كم تر خواهد 
برخي  نزديك،  آينده ي  در  همچنین،  شد. 
ازآزمون ها با استفاده از دستگاه هاي شبیه ساز، 

به صورت عملي، برگزار خواهد شد.  

■ در مورد استقرار سيستم جامع دريايي 
و ادغام پرونده ي شناسنامه ها با پرونده ي 

عنوان  به  دريانوردي،  نامه هاي  گواهي 
اداره ي  در  شده  انجام  اقدامات  از  يكي 
کل استاندارد ها، آموزش و گواهي نامه هاي 

دريانوردي، توضيح دهيد؟ 
● به منظور تسهیل در امور دريانوردان و كاهش 
مدارک دريافتي، پرونده هاي متعدد دريانوردان، 
مربوط به شناسنامه و گواهینامه هاي دريانوردي 
در سطح كشور، جمع آوري و ادغام شد و اين 
جامع  افزار  نرم  يك  پوشش  تحت  مدارک، 
قرار گرفت. به اين ترتیب، به زودي، دريانوردان 
و  امتحانات  ادارات  از  كدام  هر  به  مراجعه  با 
در  دريانوردي كشور، مي توانند  گواهینامه هاي 
درخواست  يا  تجديد  تمديد،  صدور،  خصوص 
اقدام  مركز  به  مراجعه  به  نیاز  بدون  المثني، 
كنند. همچنین، نرم افزار جديد، اين امکان را 
فراهم خواهد ساخت تا پاسخ به استعالم اصالت 
اسناد ايراني، با استفاده از اينترنت، مقدور شود؛ 

اصالحات جدید كنوانسیون STCW كه در خرداد ماه 
سال جاري، به تصویب سازمان جهاني دریانوردي 
رسید و از ابتداي ژانویه 2012 میالدي، الزم االجرا 
گردید، تغییرات در نظام آموزش و نحوه ي صدور 

اسناد دریانوردان را اجتناب ناپذیر كرده است.
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مناسبي  بسیار  تسهیل  شرايط  مهم،  اين  كه 
ناوگان  روي  شاغل  دريانوردان  از  حمايت  در 

خارجي، محسوب خواهد شد.

■ در برنامه ي اصالحي جديد، در خصوص 
حمايت و تسهيل در امور آموزش دريانوردان، 

چه اقداماتي را در دست انجام داريد ؟
به طور فهرست وار، مي توان  اين زمینه،  ● در 

اقدام هاي فوق را برشمرد:

- هدايت و نظارت بر نظام آموزش دريانوردان، 
 STCW 78 كنوانسیون  الزامات  با   مطابق 

)با اصالحات بعدي(؛ 
- صدور مجوز براي بیش از 60 مركز آموزشي، 
جانبي  و  اصلي  آموزش هاي  ارايه ي  منظور  به 

دريانوردان، مطابق با الزامات كنوانسیوني؛
كل  اداره ي  در  كیفیت،  سیستم  استقرار   -
استانداردها، آموزش و گواهینامه هاي دريانوردان 
و همه ي ادارات مرتبط در شش بندر و تمامي 

مراكز آموزش تحت نظارت؛
- موفقیت مستمر در ممیزي هاي بین المللي 
در  ايران  اسالمي  جمهوري  نام  گرفتن  قرار  و 
از سوي   ،STCW فهرست سفید كنوانسیون 

سازماني جهاني دريانوردي )IMO(؛
آموزش هاي  برگزاري  در  تسريع  و  تسهیل   -

مورد نیاز دريانوردان؛
- تسهیل و تسريع در برگزاري آزمون ها و صدور 

اسناد مورد نیاز دريانوردان؛
با  - تسهیل در تايید اصالت اسناد دريانوردان، 

ايجاد ارتباطات بین المللي؛
- تشکیل كارگروه توسعه ي منابع انساني دريانورد، 
به منظور برنامه ريزي براساس بهبود مستمر در 

روند تولید دريانورد شايسته ي ايراني؛
جايگاه  در خصوص  تحقیقات مستمر  انجام   -

دريانوردان ايراني، از نظر شايستگي؛

- حضور مؤثر در مجامع بین المللي، به منظور 
اسالمي  جمهوري  دريانوردي  جايگاه  تقويت 

ايران؛

■ به لحاظ بين المللي، ارزش گواهينامه و 
کارت هاي مهارت و شناسنامه ي دريانوردي 

جمهوري اسالمي ايران را تشريح کنيد؟
● خوشبختانه، با تدابیر به عمل آمده و دقت 
اعمال شده در نحوه ي صدور اسناد دريانوردان، 
تاكنون، هیچ گونه سند جعل شده ي ايراني در 
سطح بین الملل مشاهده نشده است و با اجراي 
ضريب  ارتقاي  و  طرح  اصالح  جديد  پروژه ي 
امنیت اسناد دريانوردان، به زودي گواهینامه هاي 
جديد دريانوردي كه به لحاظ اعتبار و امنیت در 
جامعه ي  اعضاي  براي  هستند،  نظیر  كم  دنیا 

دريانوردي كشور، صادر خواهد شد.

■ و پرسش آخر، اين که، در راستاي اجراي 
اقداماتي  چه  رجوع،  ارباب  تكريم  طرح 

انجام داده ايد؟
اشاره  زير  موارد  به  زمینه، مي توانم  اين  ● در 

كنم:
به منظور  استاندارد و مطلوب،  ايجاد فضاي   -

برگزاري آزمون هاي دريانوردي،
- ايجاد سیستم نوبت دهي هوشمند، به منظور 
در سالن  دريانوردان  امور حضوري  در  تسهیل 

پذيرش،
شماره ي:  به  گويا  تلفن  سیستم  اندازي  راه   -
شبانه روز،  ساعت   24 در  كه   ،84932750
آماده ي پاسخ گويي و دريافت نظرات دريانوردان 

است،
- امکان ثبت درخواست، به صورت غیرحضوري،

- اطالع رساني گسترده، از طريق صفحات اينترنتي 
به دريانوردان،

- ارايه ي كارنامه دريانوردان، از راه سايت اينترنتي،
- كاهش زمان صدور اسناد دريانوردان،

  بدون تغییر ماندن این تعرفه ها در سال هاي گذشته 
منجر به كاهش توجه برخي از دریانوردان به اهمیت 
نگهداري این اسناد و ایجاد هزینه ي مضاعف براي 

سازمان بنادر شده بود. 

در محاسبه ي هزینه هاي جدید، قیمت تمام شده ي 
اصلي  مالك  سود،  گرفتن  نظر  در  بدون  خدمات، 
ماتریس  منظور  همین  به  و  بوده  بنادر  سازمان 
كاملي از هزینه هاي مربوط به این خدمات، شامل: 
مواد خام اولیه، تجهیزات، حق الزحمه ي ممتحنین، 

نگهداري تجهیزات و حمل اسناد و... محاسبه شد.  

ف
کشورردي

نيوزلندسنگاپورهنگ کنگهندايران  سمت

1/050/0005/500/00015/728/4004/070/0005/520/000فرمانده1

3/050/0003/750/00011/761/2004/070/0007/800/000افسر اول2

2/650/0001/125/0008/187/2004/070/0005/460/000افسر دوم3

650/0005/500/0006/065/6004/070/0003/922/500سرمهندس4

2/050/0003/250/0004/746/4004/070/0008/137/500مهندس دوم5

2/050/0001/125/0005/916/0004/070/0003/922/500مهندس سوم6

8/137/500----4/746/400----250/000 /2الکترونیك و مخابرات7

جدول مقايسه اي هزينه برگزاري آزمون و صدور گواهینامه دريانوردي در كشورهاي مختلف

نوع سند محدوديت  تعداد
صدور

گواهینامه و كارت مهارت دريانوردي سفرهاي نامحدود عرشه و مهندسي 16112

گواهینامه و كارت مهارت دريانوردي سفرهاي نزديك به ساحل
)عرشه و مهندسي( 192554

كارت هاي جانبي سفرهاي نامحدود 52150
كارت هاي جانبي سفر هاي نزديك به ساحل 39928

شناسنامه ي دريانوردي --- 184920
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- رويه ي مساعدت آمیز در واكنش به درخواست هاي 
خاص دريانوردان. ■

حامل  كشتی های  فرماندهان  متعاهد،  طرفهای 
پرچم خود را موظف خواهند كرد كه در صورت 
بروز سانحه آلودگی نفتی از نظام نامه های مندرج 
در طرح اضطراری تبعیت كرده و به ويژه اطالعات 
دقیق درباره كشتی و محموله آن كه با اقداماتی 
كه قرار است به موجب ماده 8 اين پروتکل اتخاذ 
شود، مرتبط است را به اطالع مقام های صالح ملی 

برسانند و با اين مقامات همکاری كنند. 
دولت به منظور حفاظت از محیط زيست دريای 
به  منجر  كه  بروز سوانحی  از  و جلوگیری  خزر 
آلودگیهای نفتی در اين منطقه می شود، با امضای 
موقت پروتکل آمادگی، واكنش و همکاری منطقه 
به  الحاق  نفتی  آلودگی  سوانح  با  مبارزه  در  ای 
از محیط زيست  كنوانسیون چارچوب حفاظت 

دريايی دريای خزر موافقت كرد.
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دولت، هیئت وزيران 
بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زيست و 
و  تنظیم  نامه چگونگی  آيین  ماده)2(  دراجرای 
انعقاد توافق های بین المللی مصوب -1371- به 
سازمان حفاظت محیط زيست اجازه داد نسبت به 
امضای موقت »پروتکل آمادگی، واكنش و همکاری 
منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی الحاق 
به كنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زيست 
اثرات  ارزيابی  »پروتکل  و  خزر«  دريای  دريايی 
كنوانسیون  الحاقی  فرامرزی  محیطی  زيست 
چارچوب حفاظت از محیط زيست دريايی دريای 
خزر« كه تايید شده به مهر »دفتر هیئت دولت« 
است، با درج عبارت »منوط به تصويب مقامات 
داخلی« اقدام و مراحل قانونی را تا تصويب نهايی 

پیگیری كند.
بر اساس »پروتکل آمادگی، واكنش و همکاری 
منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی الحاق 
به كنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زيست 

دريای  ساحلی  دولت های  خزر«،  دريای  دريايی 
خزر شامل؛ جمهوری آذربايجان، ايران، قزاقستان، 
روسیه و تركمنستان به عنوان طرف های متعاهد 

اين پروتکل محسوب می شوند.
بر اين اساس، منطقه ای كه اين پروتکل در مورد 
آن اعمال می شود، عبارت از محیط زيست دريايی 
دريای خزر با در نظر گرفتن تغییرات سطح آب 
آن، اراضی ای كه به علت نزديکی به دريا تاثیر 
پذيرفته اند و آلودگی نفتی ناشی از منابع مستقر 

در خشکی است. 
همچنین هدف اين پروتکل تحقق اقدامات ملی به 
منظور آمادگی، واكنش و همکاری برای حفاظت 
از  ناشی  نفتی  آلودگی  قبال  در  خزر  دريای  از 
فعالیتهايی كه در مواد 8 و 9 كنوانسیون و آلودگی 
نفتی ناشی از منابع مستقر در خشکی ذكر شده، 

است.
بر اساس ماده 8 اين پروتکل، هر طرف متعاهد 
ذيربط در راستای نظامهای ملی آمادگی و واكنش 
نسبت به نشت نفت، متعهد می شود كه در صورت 
بروز نشت نفت اقدامهايی از جمله؛ ارزيابی های 
ضروری درخصوص ماهیت، گستره و پیامدهای 
احتمالی سانحه آلودگی نفتی يا حسب مورد، نوع 
و مقدار تقريبی نفت و جهت و سرعت گسترش 
منظور  به  ممکن  عملی  اقدام  هر  نفت،  نشت 
پیشگیری، كاهش و تا حد امکان محو آثار سانحه 
آلودگی نفتی، نظارت بر آلودگی نفتی و مطلع 
ساختن ساير طرف های متعاهد از تحوالت مربوط 
به سانحه آلودگی نفتی اقداماتی كه بعمل آمده يا 
برنامه ريزی شده است و تشويق و حمايت از اجرای 
برنامه دريای خزر برای همکاری منطقه ای برای 
مقابله با آلودگی نفتی در موارد اضطراری، به عمل 

آورد.
همچنین بر اساس ماده 9 اين پروتکل، هر طرف 

تا  آورد  عمل  به  بايد  را  الزم  اقدام های  متعاهد 
اطمینان حاصل كند كه كشتی های حامل پرچم 
آن طرح اضطراری آلودگی نفتی را به گونه ای كه 
مطابق مقررات مربوط بین المللی مورد نیاز است، 

همراه داشته باشد.
فرماندهان كشتی های حامل  متعاهد  هر طرف 
پرچم خود را موظف خواهد كرد كه در صورت 
بروز سانحه آلودگی نفتی از نظامنامه های مندرج 
در طرح اضطراری تبعیت كرده و به ويژه اطالعات 
دقیق درباره كشتی و محموله آن كه با اقداماتی 
كه قرار است به موجب ماده 8 اين پروتکل اتخاذ 
شود، مرتبط است را به اطالع مقامهای صالح ملی 

برسانند و با اين مقامات همکاری كنند.
همچنین هدف از »پروتکل ارزيابی اثرات زيست 
الحاقی كنوانسیون چارچوب  محیطی فرامرزی 
از محیط زيست دريايی دريای خزر«  حفاظت 
پیشگیری، كاهش و مهار آلودگی محیط زيست 
دريايی و اراضی آسیب پذير به علت نزديکی به 
ارتقا  و  آن  زيستی  تنوع  از  نیز حفاظت  و  دريا 
از  حمايت  و  طبیعی  منابع  از  معقول  استفاده 
از طريق اجرای موثر و شفاف  انسانی  سالمتی 
نظام نامه های ارزيابی اثرات زيست محیطی هر 
نوع فعالیت پیشنهادی در قالبی فرامرزی است 
كه ممکن است موجب اثرات چشمگیر زيست 
و  دريايی  زيست  محیط  بر  فرامرزی  محیطی 
همچنین اراضی ای شود كه به علت نزديکی با 

دريا دچار آسیب میشوند.
اين مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول 

رئیس جمهور برای اجرا ابالغ شده است. ■

با موافقت دولت؛

پروتکل همکاری منطقه ای در مبارزه با 
سوانح آلودگی نفتی امضا می شود
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■ مهم ترين اقدامات اتحاديه، در سالی که 9 
ماه از آن گذشته، چه بوده است؟

ــويق  ــدف و برنامه كاری ما، تش ــتین ه ● نخس
ــه، به منظور  ــت در اتحادي ــركت ها به عضوي ش
ــجام و وحدت صنفی بوده و هست.  افزايش انس
ــن مورد، موفق عمل كرده ايم  خوش بختانه در اي
ــته ايم 27 عضو جديد  بپذيريم و تعداد  و توانس
ــه 107 عضو حقیقي و حقوقي  اعضاي خود را ب
برسانیم. در راستای عضو گیری و افزايش انسجام 
ــکالت اعضا را وظیفه ي ذاتی و  گروهی، رفع مش
ــن جهت، تالش  ــود مي دانیم و در اي بنیادی خ
می كنیم. همچنین، بسیاری از اثرات مثبت اين 
ــرای اعضاي اتحاديه، كه برای  اقدامات، نه تنها ب
ــهود است. يکی از اين  كل جامعه ي دريايی مش
ــامان دهی تامین  ــوارد، تالش اتحاديه برای س م

ــناور ها در تعامل با شركت پااليش و  سوخت ش
پخش فراورده های نفتی است، كه دستاوردهايي 
هم به دنبال داشته است. اگر چه تمام مشکالت 
رفع نشده اند، اما برخی مسايل، ازجمله، تأخیرهاي 
زماني در دريافت سوخت، رفع شده است. تامین 
ــتی هايی كه در آب های بین المللی  سوخت كش
ــکالتي بود كه  ــردد می كنند، نیز از ديگر مش ت
سرانجام گرفته است. مشکل ديگر مربوط به ثبت 
شناورها بود به اين صورت كه در گذشته حداكثر 
مبلغ دريافتي براي ثبت شناورهاي بزرگ، حدود 
ــه جديداً معیار دريافت  دو میلیون تومان بود ك
ــده است.  ــناورها، به GT تبديل ش حق ثبت ش
پیش از اين گاه مبلغ به ثبت رساندن يك تانکر 
بزرگ، حدود رقمي برابر با 150 تا 200 میلیون 
تومان مي شده كه اتحاديه، با ارسال نامه هايي به 

ــازمان بنادر و دريانوردی،  وزارت راه و ترابري، س
ــالمي و همچنین، اداره كل  ــوراي اس مجلس ش
ــناد كشور، اين موضوع را مطرح نموده و  ثبت اس
در نظر داريم تا پس از بررسی هاي الزم، موضوع 
طي يك اليحه و با هدف رفع مشکل، به مجلس 
برود. از سوی ديگر، با اجرايی شدن طرح هدفمند 
ــوخت شناورها  كردن يارانه ها چگونگی تامین س

مطرح شد كه نیازمند دقت و مديريت  است.
ــوخت داريم. سوختی كه با  ــه نوع نرخ س  ما س
ــوخت،  ــود. اين س قیمت يارانه ای تامین می ش
ــردد در آب هاي داخلي  ــناورهاي مت مختص ش
ــت كه كاالهای كابوتاژی را حمل می كنند.  اس
قیمت اين سوخت، هر لیتر 16 هزار ريال است. 
ــوخت نیمه يارانه اي، كه طبق ضوابط و قواعد  س
ــتاد مبارزه با قاچاق كاال، به شناورهايي  خاص س

درخواست ما از 
فراكسیون دریایي

گنجاندن موارد متعدد دریایي 
در برنامه پنجم بود

دبیركل اتحادیه ي مالکان كشتي ایران 
در گفت وگو با »بندر و دریا« تصریح كرد؛

روزی كه  صحبت هاي »كاپیتان محمد سمیعی«، دبیر كل اتحاديه ي مالکان كشتی ايران را در محل دبیرخانه اتحاديه مي شنیدم، باور آن سخنان 
برای من كه فعال حوزه ي اطالع رساني هستم، قدري مشکل بود. هنگامی كه »كاپیتان سمیعی« گفت كه، تنها يك ماده ي قانوني برای امور مربوط 
به درياهای سرزمین مان در برنامه ي پنجم توسعه گنجانده شده است، گمان نمی كردم كه شب هنگام نیز، اين خبر از سوی صداو سیما تايید و 
اعالم شود كه تصويب ماده ای مبنی بر انعطاف پذيری تعرفه هاي مربوط به حمل و نقل دريايی و بندرداری، همه ي آن چیزی است كه برای 4 ساله 
آينده ي كشور، در حوزه ي دريا رقم خورده باشد. ياد پیام رياست محترم جمهوری در روز جهانی دريانوردی افتادم كه توصیه ي اكید بر توسعه ي 
دريا محور داشتند. جای تعجب دارد! اين چگونه توسعه ي دريا محوری خواهد بود كه با وجود نقش 92 درصدی حمل ونقل دريايي در واردات و 
بیش از 80 درصدي در صادرات كشور، تنها شايستگي يك ماده ي  قانونی را داشته باشد؟ در حالی كه ماه ها پیش از تدوين برنامه ي پنجم، سازمان 
بنادر و دريانوردی، در يك اقدام مثبت، كه حکايت از مسئولیت پذيري آن دارد، دست به تدوين سندی زد كه حداقل، انتظار می رفت، برنامه ريزان 
كشور، در تدوين برنامه ي پنجم توسعه ي كشور، نیم نگاهی به آن می انداختند. اين انتقاد به خبرنگاران حوزه ي حمل ونقل، به ويژه حمل ونقل 
دريايی نیز، وارد است كه به جای هدر دادن نیرو و توان خود ، بايد به سراغ مسئوالن دولتي، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و اعضاي فراكسیون 

دريايی آن مي رفتند و از آنان مي پرسیدند كه براي توسعه ي دريا محور چه كرده اند؟
 به بهانه ي روز ملي حمل و نقل، به دفتر »كاپیتان محمد سمیعی« دبیر كل اتحا د يه ي مالکان كشتی ايران رفتم تا به اين بهانه با او به گفت وگو 
بنشینم. آن چه در پی می آيد، گزارشی از عملکرد اين اتحاديه است؛ اتحاديه ای كه با 107 عضو، بیش از7 میلیون GT از ظرفیت و تناژ حمل و 

نقلی كشور را به خود اختصاص داده است.
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ــدوده ي آب هاي  ــه در مح ــود ك ــل مي ش تحوي
منطقه اي فعالیت مي كنند. قیمت آن، حدود 89 
هزار ريال است. سوخت ديگر، بین المللي است كه 
قیمت آن، بر اساس قیمت روز سوخت در جهان 
ــود و داراي رقمی حدود 7-6 هزار  تعیین مي ش
ــه نوع نرخ، برای كشتی داران،  ريال است. اين س
ــت. اتحاديه، طی نامه  ــیار مهم و حیاتی اس بس
ــت محترم جمهوري و وزرا ومجلس  ای به رياس
شورای اسالمی، تبعات حذف يارانه  از سوخت را 
اعالم كرد كه خوش بختانه، كمیسیون اقتصادي 
ــازمان بنادر و  ــس، وزارت راه و ترابري و س مجل

دريانوردي، از مفاد اين نامه پشتیباني كردند.

■ تلا جايی که اطالع داريم، پس از تحريم 
شرکت کشتيرانی جمهوری اسالمی ايران 
از سلوی بيمه گران بين الملللی، اتحاديه، 
درصدد رفلع اين مشلكل و ايجاد بيمه ي 
داخلی برآمد. در ملورد اين اقدام توضيح 

دهيد؟
ــرز، براي  ــه ي ايران و الب ــركت هاي بیم ● با ش
ــال در منطقه، به  ــناورهاي فع ــردن ش ــه ك بیم
ــه امیدوارم،  ــت يافته ايم ك توافق هاي اولیه دس
ــود. با  ــه زودی توافق نامه نهايی نیز، منعقد ش ب
ــرارداد، بیش  ــرح و انعقاد ق ــدن اين ط نهايی ش
ــه، بیمه  ــو اتحادي ــك عض ــناور كوچ  از 500 ش
می شوند. البته با بیمه ي مركزی، برای راه اندازي 
كلوپ پي اند آي ايراني نیز، مکاتباتی انجام شده 
است، كه به منزله ي اقدام ديگر اتحاديه به حساب 

مي آيد كه هنوز پیگیر آن هستیم.
 

■ آيلا اتحاديله در جهت تسلهيل قوانين 
مالياتلی و ملوارد گمرکی کله از چالش ها 
و مشلكالت بخش دريايی اسلت، اقدامی 

انجام داده است؟

ــات اتحاديه، در اين زمینه،  ● بله يکی از اقدام
ــت.  ــت مالیاتي برای كشتي هاس ــب معافی كس
ــتقیم  ــاي مس ــون مالیات ه ــاده ي 115 قان م
ــی از آن  ــل از انقالب( حاك ــون مالیات  قب )قان
ــتی، تا 15 سال، از پرداخت  بود كه خريدار كش
ــورد، پس از انقالب  ــت. اين م مالیات معاف اس
ــناورها  ــد كه  برخي مالکان ش لغو و موجب ش
فعالیت شان را متوجه ي آن سوي آب ها بکنند. 
ــتیم، برای پیشگیری از حضور  ما در صدد هس
بیشتر شناورهاي ايراني در آب هاي بیگانه، اين 
ــخ  معافیت ها را دوباره اجرايی نمايیم. البته پاس
ــکیل كارگروهی در  نامه نگاری ها حاكی از تش
وزارت اقتصاد و دارايي دارد كه در حال بازنگری 
ــت. از  ــتقیم اس و اصالح قانون مالیات های مس
وزارت اقتصاد و دارايی خواسته ايم كه به منظور 
بررسی معافیت هاي مربوط به بخش دريايی، از 
اعضاي اتحاديه و كارشناسان دريايی نیز، برای 
حضور در جلسات كارگروه، دعوت به عمل آورد، 
تا ما نیز نظرات كارشناسي خود را به اطالع آنان 
ــانیم. اصالح قانون گمركي نیز، از مواردی  برس
ــت كه با جديّت به دنبال انجام آن هستیم.  اس
ــم پیگیری ها صورت  ــال و نی ــدت يك س به م
ــتیم موافقت با معافیت پرداخت  گرفت تا توانس
ــم. اصالحیه ي  ــتي را دريافت كنی عوارض كش
قانون گمركي، به مجلس شوراي اسالمي رفت. 
در شور اول به تصويب رسید. اما برای شور دوم 
و طرح مجدد در صحن مجلس، مسکوت مانده 
است. اگر چه با اين اصالحیه  همه ي مشکالت 
ــیاري از معضالت حل  ــی رود، اما بس از بین نم
خواهد شد؛  از جمله اين كه، چنانچه به تصويب 
ــد گمركات كشور ديگر از مالکان كشتي ها  برس
برگ سبز طلب نمي كنند و عملکرد كشتي داران 

كشورمان، رونق خواهد گرفت. 
■ در برنامه ي پنجم توسلعه، سندي تدوين 

شد، که به نظر مي رسد شما در گنجاندن آن 
در اليحه ي تصويبي دولت، موفق نبوده ايد؟

ــت، كشور پیشرفت كند، بايد نوع  ● اگر قرار اس
ــود. سازمان بنادر،  ــئوالن، دريا محور ش نگاه مس
ــات مفصلي را با ارگان هاي دريايي برگزار و  جلس
ــندی را نیز، مربوط به بخش دريا در برنامه ي  س
ــنهاداتي هم از  ــعه تدوين كرد. پیش پنجم توس
ــد كه معافیت  ــوي اتحاديه در آن گنجانده ش س
مالیاتي حقوق دريانوردان، خدمت نظام وظیفه ي 
ــوارد ديگر، در جهت  ــیاري از م دريانوردان و بس
ــامل مي شد. اما با  ــازي كار دريايي را ش روان س
ــديم كه در قانون برنامه ي  اين وجود، متوجه ش
پنجم توسعه، تنها يك ماده ي سه خطي به دريا 
ــت. در تکاپو بوديم كه با وكالي  تعلق گرفته اس

ــیون دريايي مجلس رايزني كنیم تا بلکه  فراكس
ــفانه   ــود. اما متاس مواردي به آن اليحه اضافه ش
ــه، ديگر نمی توان  ــد كه در اين مرحل عنوان ش

موردی را به اليحه افزود.
زمانی كه ريیس محترم جمهور در پیام خود به 
ــبت روز جهاني دريانوردي،  توسعه ي دريا  مناس
محور را مورد تاكید قرار دادند، گمان می كرديم 
كه دولت به توسعه دريا محور توجه خاص دارند، 

اما دريغ كه اين توجه كم رنگ نمايان شد.

■ اگلر چه با توضيحات شلما، پاسلخ اين 
پرسش مشخص اسلت؛ اما باز مشتاق آنيم 
که بدانيم،  از ديدگاه شلما،  سهم و جايگاه 

تجارت  عرصه ي  در  قبولي  قابل  رشد  به  اگر 
رسیده ایم، بی شك مدیون بخش دریایی هستیم. 
حمل و نقل دریایی، نقش اول را در رشد اقتصادی 

كشور ایفا مي كند. 
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بخش دريايي در حمل و نقل، کجاست؟ 
ــل بیش از  ــد كه حم ــنیده اي ــايد بارها ش ● ش
ــش از 80 درصد صادرات   ــدواردات و بی 92درص
ــور، از مسیر دريا انجام می شود. همین نکته،  كش
بیان گر آن است كه سهم حمل و نقل دريايی، بايد 
ــود كه در بخش دريا به ما  ــد. انتظار اين ب باال باش
كمك كنند. ما با مسايل و مشکالت زيادی دست 
و پنجه نرم می كنیم . شما می دانید كه  تحريم، 
تا چه حد توانست به ما آسیب برساند. اما به رغم 

آن، با تالش و مديريت كارآمد، توانسته ايم تاكنون 
ــرپاي خود بايستیم. اگر به رشد قابل قبولي در  س
عرصه ي تجارت رسیده ايم، بی شك مديون بخش 
دريايی هستیم. حمل و نقل دريايی، نقش اول را 
در رشد اقتصادی كشور ايفا مي كند. همه به خوبی 
ــل و نقل ريلی، نقش زيادی در  می دانند كه حم
ــار ندارد. هرچند، ناوگان زمینی  تجارت و حمل ب
ــت اما نقش اين بخش نیز،  ــازی اس در حال نوس
ــت. تنها بخش  در تجارت و حمل بار، كم رنگ اس
ــت كه در صف اول قرار دارد و برهمین  دريايي اس

اساس، شايسته ي توجهي ويژه است. 

■ عمده ترين توقعلات صنف دريايی و به 
ويژه مالكان کشتی، از متوليان اين صنعت 

چيست؟
● نخست، قانون دريايی، بايد مورد تجديد نظر قرار 
گیرد و به روز شود. البته،  اطالع دارم كه متولیان 
ــتند. اما  ــه دنبال بازنگری آن هس ــن صنعت، ب اي
كی؟  نواقص بايد برطرف شود. نمی توان با قوانین 
گذشته، در سیستم امروز دنیا كار كرد. كار دريايی، 
فعالیتي بین المللی است و بايد با جهان هماهنگ 
بود.توقع ما اين است كه مسئوالن، به نقش دريا و 
تاثیر آن بر اقتصاد كشور، وقوف يابند و كار دريايی 
را بشناسند. با آن كه در سال 1314، سازمان بیمه 
ــده است، چرا هنوز اين  در اين كشور تأسیس ش
سازمان ، با بیمه ي دريايی بیگانه است؟ بايد همه ي 
بخش ها موازی هم ارتقا يابند. فرهنگ دريايی ما 
ــت. ارگان های خصوصی دريايی  بسیار ضعیف اس
نیز، بايد بايکديگر هماهنگ باشند و رقابت سالم 

داشته باشند. برخی با نفوذ بیش تر در دولت، سعی 
می كنند منابع را به سمت خود جذب كنند. شما 
برويد در خرمشهر محروم و ببینید كه چه تعداد 
شناور به فروش گذاشته شده است. در صورتی كه 

بازار بکر عراق را می توانند پوشش دهند.

■ سلخن از اصالح قوانين دريايی است و 
اين که، با قوانين فعلی نمی توان با جامعه ي 
بيلن المللل رقابت کلرد؟ آيا فراکسليون 
دريايی  مجلس، توانسته است در زمينه ي 

اصالح قوانين موفق عمل کند؟
● حضور رياست فراكسیون دريايي در جامعه ي 
دريايي، بسیار مغتنم است. اما خواسته ي ما از 
ــیون، گنجاندن موارد متعدد دريايی در  فراكس
ــان طور كه عرض  ــه ي پنجم بود، كه هم برنام
كردم، نتوانست موفق عمل كند. شايد در ديگر 
ــد،  بخش های دريايی، كارهايی انجام داده باش

كه بنده اطالع ندارم. 

■ در وضعيتلی کله شلرکت های بلزرگ 
کشتيرانی ما در حصار تحريم هستند، آيا 

از حمايت مناسبي برخوردار مي شوند؟
● بله. در اين ارتباط، به ويژه در بخش هايی كه 
ــب و كار و روند تجارت  پديده ي تحريم، به كس
ــت، دولت و سازمان های  ــیب وارد كرده اس آس
ــد و گره  ــت هم داده ان ــت به دس مربوطه، دس
گشايی كرده اند. خوش بختانه، روند عملکرد كار 
ــركت های بزرگ تحريم شده، كه اتفاقا عضو  ش
اتحاديه نیز هستند، روان و قابل قبول است. ■

نمی توان با قوانین گذشته، در سیستم امروز دنیا 
كار كرد. كار دریایی، فعالیتي بین المللی است و باید 
با جهان هماهنگ بود.توقع ما این است كه مسئوالن، 
به نقش دریا و تاثیر آن بر اقتصاد كشور، وقوف 

یابند و كار دریایی را بشناسند. 
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با  متعددی  گفت وگوهاي  گذشته،  ماه هاي  طی 
تايدواتر خاورمیانه در  طرف های تجاری شركت 
كشورهای سوريه، تركیه و ازبکستان، برای گسترش 
فعالیت های اين شركت در منطقه و  حضور آن در 

مجامع بین المللی، انجام گرفته است.

دیدار و گفت وگو با هیأت سوریه اي
عمومی  روابط  از  نقل  به  و  گزارش  اين  بنابر 
تايدواتر خاورمیانه، هیاتی متشکل از مسئولین 
دريايی  و  بندری  بخش های  و  نقل  و  حمل 
سوريه، در حاشیه ي تشکیل پنجمین كمیته ي 
بین  دريايی  و  بندری  های  همکاری  مشترک 
مديران شركت  و  مديرعامل  با  سوريه  و  ايران 
ضمن  ديدار،  اين  در  كردند.  ديدار  تايدواتر، 
و  رجايی  شهید  بندر  قابلیت های  معرفی 
پیشرفت های آن در زمینه ي عملیات كانتینری 
در سال های اخیر، تجارب موجود جهت ارزيابی 
فعالیت پايانه ي كانتینری بندر طرطوس، تشريح 

گرديد.
»دكتر  كه  جلسه،  اين  در  گزارش،  اين  بنابر 
سوريه؛  نقل  و  حمل  وزير  معاون  عبدالحی«، 
مديركل بنادر سوريه، مديركل بندر طرطوس و 
مديركل شركت های نمايندگی كشتیرانی سوريه 
حضور داشتند،  طرف سوری، عالقه مندی كشور 
خود را برای استفاده از تجربیات و توانمندی های  

شركت تايدواتر خاورمیانه اعالم كرد.

حضور در كنفرانس ساالنه  ي پنبه 
ازبكستان

مديرعامل شركت تايدواتر خاورمیانه، به عنوان يکی 
از نمايندگان ايران در كنفرانس ساالنه ي پنبه در 
ازبکستان شركت كرد. »بهزاد اتابکی«، مديرعامل 
شركت تايدواتر، كه به همراه هیاتی از كشورمان، در 
كنفرانس ساالنه ي پنبه در ازبکستان شركت كرده 
بود، مورد استقبال مقامات ازبکستان قرار گرفت. 
در ديدار مديرعامل شركت تايدواتر با طرف های 
تجاری اين شركت در ازبکستان، عالقه مندی طرف 
ازبکی به تداوم استفاده از كريدور ترانزيتی ايران و 

خدمات شركت تايدواتر در اين زمینه اعالم شد.

دیدار و گفت وگو  با مسئوالن تركیه ای
جمعی از مديران شركت تايدواتر خاورمیانه، اواخر 
شركای  با  تركیه،  به  سفری  در  امسال،  مهرماه 
تجاری ترک و ازبك ديدار كردند. هیاتی متشکل 
از: آقايان »بهزاد اتابکی«، مديرعامل؛ »داوودی«، 
خشك  پايانه های  و  ترانزيت  شركت  مديرعامل 
مدير  جهان«،  چشم  »علیرضا  و  قشم  تايدواتر 
امور كانتینر و لجستیك تايدواتر، با سفر به تركیه، 
مذاكره هايي با طرف های تجاری ترک و ازبك انجام 
دادند. بنابر اين گزارش، در اين ديدارها، راه های 
توسعه ي فعالیت های بندری، دريايی و حمل ونقل 
لجستیك، مورد بررسی طرف های مذاكره كننده 

قرار گرفت. ■

از سوي شركت تایدواتر خاورمیانه صورت مي گیرد؛
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تشكیل كمیته كاري تدوین موافقت نامه همكاریهاي 
ترانزیت بین المللي خلیج فارس و دریاي عمان

شرکت کنندگان در نخستين اجالس چهارجانبه وزراي امورخارجه و حمل و نقل 
جمهوري اسالمي ايران، سلطنتي عمان، جمهوري ترکمنستان و جمهوري ازبكستان 
توافق کردند ، يك کميته کاري براي تدوين موافقت نامه همكاريهاي ترانزيتي بين 
المللي خليج فارس و درياي عمان و بررسي جزييات همكاريها در بخش هاي گمرک، 

حمل و نقل، ترانزيت و سرمايه گذاري مشترک در بخش ترانزيت تشكيل شود. 
نخستین اجالس چهارجانبه وزراي امورخارجه و حمل و نقل جمهوري اسالمي ايران، سلطنتي 

عمان، جمهوري تركمنستان و جمهوري ازبکستان در تهران برگزار شد. 
مقام هاي هر چهار كشور ،توسعه ترانزيت )كاال و انرژي( از عمان به كشورهاي آسیاي میانه از 
مسیر ايران و بالعکس را يکي از ضرروي و طبیعي ترين زمینه هاي همکاري فیمابین دانسته و 
بر لزوم تسهیل و سرعت بخشیدن هرچه بیشتر همکاري ها و سرمايه گذاري مشترک جهت 

توسعه امکانات موجود به منظور كاهش هزينه هاي ترانزيت تاكید كردند. 
شركت كنندگان در اين اجالس همچنین بر ضرورت توسعه زيرساختهاي ريلي در محور بنادر 

جنوب ايران به تركمنستان و ازبکستان ، تاكید كردند. 
وزراي راه چهار كشور در اين اجالس ،راه اندازي قطارهاي برنامه اي در مسیر بندرعباس - 
عشق آباد -تاشکند را مهم ارزيابي كرده و بر اراده خود نسبت به ارايه تسهیالت الزم تاكید 
كردند. توسعه و تجهیز ايستگاه هاي مرزي راه آهن در مرزهاي مشترک و توسعه ظرفیت بنادر 

ايران و عمان نیز مورد تاكید طرف ها قرار گرفت. 

مجلس شوراي اسالمي تصویب كرد:

 افزایش سهم بخش خصوصی از خدمات 
سوخت رسانی به كشتی ها

افزايش خدمات  به  موظف  را  نفت  وزارت   ، اسالمی  نمايندگان مجلس شورای 
سوخت رسانی از طريق بخش غيردولتی به کشتی ها در خليج فارس و دريای 

عمان کردند. 
نمايندگان مجلس شورای اسالمی در ادامه بررسی برنامه پنجم توسعه كشور، بررسی بخش 

نفت و گاز از فصل پنجم اين برنامه را ادامه دادند.
نمايندگان با تصويب ماده 121 مکرر 4 كه به موضوع سوخت رسانی به كشتی ها در حوزه خلیج 
فارس و دريای عمان مربوط می شود ، وزارت نفت را موظف به تدوين و اجرای طرحی جامع 

برای افزايش حداقل 20 درصد سوخت رسانی به كشتی ها توسط بخش خصوصی كردند.
وزارت نفت همچنین مجاز به حمايت از بخش غیردولتی در اين زمینه شد. 

به  ممتنع  و 3رای  مخالف  موافق، 8رای  رای  با 142  كه  مکرر 4  ماده 121  اساس  بر 
تصويب مجلس رسید وزارت نفت مکلف شد به منظور افزايش خدمات سوخت رسانی به 
كشتی ها)بانکرينگ( و خدمات جانبی در خلیج فارس و دريای عمان به میزان ساالنه حداقل 
بیست درصد ازطريق بخش غیردولتی، طرح جامع مربوط را تدوين و اجرا نمايد وزارت نفت 

مجاز است حمايت الزم را از بخش غیردولتی در اين زمینه به عمل آورد.

ازبكستان از طریق ایران به 
آب هاي آزاد مي رسد

معاون  با  ديدار  در  ترابری  و  راه  وزير 
نخست وزير ازبكستان از آغاز عمليات 
احداث راه آهن چابهار- فهرج در آينده 
نزديك خبر داد و گفت: با اين اقدام 
گام مهمی در راستای تكميل کريدور 
اين  شرق برداشته می شود؛با تكميل 
کريدور ازبكستان خواهد توانست به 

آب های آزاد دسترسی پيدا کند.  
حمید بهبهانی وزير راه و ترابری، در حاشیه 
آسیايی همکاری های  مجمع  اجالس 

وزير  نخست  معاون  با  ديدار  در   ACD
ازبکستان از تکمیل كريدور شرق خبر داد 
ازبکستان  كريدور  اين  تکمیل  با  و گفت: 
خواهد توانست به آب های آزاد دسترسی 

پیدا كند. 
افزود: هم  اف،  الیار غنی  با  ديدار  در  وی 
اكنون راه آهن سرخس - مشهد- بافق - 
بندرعباس تا حد زيادی زمینه دسترسی 
آسیای میانه به آب های آزاد را فراهم كرده، 
اما احداث راه آهن چابهار به فهرج و اتصال 
توسعه  در  مطلوبی  تاثیر  سرخس  به  آن 
فارس  و كشورهای حاشیه خلیج  منطقه 

خواهد داشت. 
وزير راه و ترابری خاطرنشان كرد: ريشه های 
فرهنگی مشترک میان ايران و ازبکستان 
سبب شده تا دو كشور دوست و مسلمان 
و  نزديك شوند  يکديگر  به  زيادی  تا حد 
در راستای حفظ منافع طرفین در منطقه 

عمل كنند. 
ايران در  اهمیت  به  اشاره  با  نیز  غنی اف 

ايجاد ارتباط میان كشورهای آسیای میانه 
اينکه  به  توجه  با  گفت:  خارج،  جهان  با 
ازبکستان و ساير كشورهای آسیای میانه 
هیچکدام دسترسی مستقیم به دريا ندارند، 
ايران در  بنادر  از  استفاده  به همین علت 
راستای توسعه ارتباطات بین المللی برای 

آنها امری حیاتی است. 
تکمیل  از  ابراز خرسندی  غنی اف ضمن 
دارای  كريدور  اين  افزود:  شرق  كريدور 
اهمیتی استراتژيك است، زيرا سبب توسعه 
اقتصادی  مختلف  بخش های  روزافزون 

كشورهای منطقه خواهد شد. 
منطقه  در  واقع  كشورهای  است؛  گفتنی 
و  بوده  خشکی  در  محصور  میانه  آسیای 
مهم ترين راه ارتباطی آنها به درياهای آزاد 

از طريق ايران است.

 رفع مشكل كاالهاي متروكه در انبارهاي 
مناطق آزاد و ویژه

مدير کل امور حقوقي گمرک ايران گفت: مرکز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در 
پيش نويس اصالحيه آيين نامه اجرايي اين مناطق تمهيداتي را در نظر گرفته که 

مشكل کاالهاي متروکه در انبارهاي مناطق را برطرف خواهد کرد. 
ابراهیم نقدي، مدير كل امور حقوقي گمرک ايران در واكنش به برخي اظهارات مبني 
بر عدم تصمیم گیري به موقع گمرک در خصوص كاالهاي متروكه در انبارهاي مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادي گفت: بحث ترخیص كاالهاي متروكه از انبارهاي مناطق تجاري-

صنعتي خاليي است كه قانون گذار در تصويب آيین نامه اجرايي اين مناطق به آن توجه 
نکرده است. 

وي ادامه داد: گمرک ايران طي مذاكراتي با اين نهاد به موضوع مرتفع كردن نقص قانوني 
چگونگي تصمیم گیري سازمان هر منطقه دراين خصوص اشاره كرده است. 

نقدي تصريح كرد: خوشبختانه مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در پیش نويس اصالحیه 
اجرايي مناطق، تمهیداتي كه پیش بیني كرده اين مشکل را برطرف خواهد كرد. 

مدير كل امور حقوقي گمرک ايران افزود: خروج كاال از مبادي مناطق آزاد و ويژه يا بايد 
مستند بر قانون باشد يا حکم قضايي، كه در خصوص كاالهاي متروكه با استناد به قانون 

تصمیم گیري مي شود. 
وي گفت: در خصوص كاالهاي رها شده نیز تصمیم گیري با حکم مرجع قضايي انجام خواهد 

شد. 
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تشكیل نهاد تخصصی برای حفاظت از دریاچه ارومیه

تقدیر وزیر راه از برگزاری نهمین همایش 
بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

دکتلر حميد بهبهانی وزير راه و ترابری با اهدای لوح تقدير به مهندس 
سليد عطاء اله صدر مديرعامل سلازمان بنادر و دريانوردی و رياسلت 
 عاللی نهمين همايش بين المللی سلواحل، بنادر و سلازه های دريايی

)ICOPMAS 2010( از برگزاری موفقيت آميز اين همايش قدردانی 
کرد. در متن اين تقديرنامه آمده است :

جناب آقای مهندس سيد عطاء اله صدر
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی و رياست عالی نهمين همايش بين 

المللی سواحل، بنادر و سازه های دريايی 
در بیستمین سال برگزاری همايش دوساالنه بین المللی سواحل، بنادر و سازه 
ــن دوره اين همايش با حمايت  ــای دريايی )ICOPMAS(، بحمداله نهمی ه
ــاركت سازمانها، دانشگاه ها،  ــازمانها و انجمنهای بین المللی و با مش معنوی س
شركتهای مهندسین مشاور و پیمانکاران مرتبط و نیز حضور چهره های مطرح 

علمی داخل و خارج كشور با موفقیت برگزار گرديد.
ــازی و ايجاد  ــت آمده علمی و فنی، بومی س بهره گیری از دانش و تجارب بدس
ــت های ويژه در منطقه خلیج فارس، دريای عمان و دريای خزر در زمینه  فرص
ــازه های دريايی از جمله دستاوردهای ارزنده برگزاری  ــواحل، بنادر و س های س

منظم و پربار همايش دوساالنه ICOPMAS به شمار می رود.
بدين وسیله از تالش های مستمر و تأثیرگذار جنابعالی كه مسئولیت رياست عالی 
اين همايش را عهده دار بوده ايد، تشکر و قدردانی نموده، توفیق روزافزون شما 
را در اعتالء و پیشرفت علم و فناوری و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ايران از خداوند بزرگ خواستارم.
 حمید بهبهانی
وزير راه و ترابری

شركت فن آوران سیراف موفق به اخذ تأییدیه 
كیفیت لویدز شد

شلرکت صنعت دريايي فن آوران سليراف موفق به دريافت تأييديه از 
مؤسسه رده بندي لويدز انگلستان شد. 

به گزارش روابط عمومي، اين تأيیديه در پي بازرسي ممیزان مؤسسه رده بندي 
LR از سیستم كیفي شركت صنعت دريايي فن آوران سیراف صادر شد. 

ــیراف پیش از اين، تأيیديه مؤسسات BV فرانسه و GL آلمان را نیز كسب  س
كرده بود كه با اخذ تأيیديه LR، سیستم كیفي شركت، مورد تأيید قديمي ترين 
و معتبرترين مؤسسه رده بندي جهان نیز قرار گرفت. اين موفقیت در حالي براي 
سیراف به دست آمد كه تقريبا هیچگونه اشکالي از طرف ممیزان لويدز گزارش 

نشد. 
گفتني است، سیراف از 10 سال قبل تأيیديه هاي الزم سیستم كیفي براي ساخت 
تجهیزات دريايي را داشته است، اما در ممیزي اخیر، عالوه بر تأيید سیستم كیفي 
تأمین و ساخت تجهیزات، تأيیديه الزم براي ساخت شناور نیز براي سیراف صادر 

شد.

سرپرست اداره بانكرینگ در شركت ملی پخش 
منصوب شد

معاون مديرعامل شرکت ملی پخش در بازرگانی خارجی، افشين کرمی 
را به سمت سرپرست جديد اداره بانكرينگ منصوب کرد. 

در حکم مجید فیاض خطاب به كرمی آمده است: با عنايت به اهمیت و حساسیت 
وافر عملیات سوخت رسانی به كشتی ها در مناطق مربوطه و آب های بین المللی 
كه دارای تاثیر بهینه در روابط تجاری جهانی است؛ امید است با اتکال به خداوند 
ــال و بهره گیری از توان كاركنان كارآمد و متعهد در انجام وظايف محموله  متع

موفق باشید.

مديرعامل مؤسسه رده بندی ايرانيان 
دبيرخانه  می رسد  نظر  به  گفت: 
تمايلی  دريايی،  صنايع  شورايعالی 
به تعامل با انجمن مهندسی دريايی 

ايران ندارد.
مهندس حسن رضا صفری كه در جلسه 
كمیته خودكفايی تأمین تجهیزات، مواد و 
خدمات فنی - مهندسی انجمن مهندسی 
صنايع  وزارت  محل  در  ايران  دريايی 
»وزارت  اينکه  بیان  با  می گفت؛  سخن 
صنايع و معادن از سه منظر در صنايع 
دريايی مسؤولیت دارد«، افزود: مسؤولیت 
شركت های  فعالیت  به  مربوط  اول، 
كشتی سازی زيرمجموعه وزارت صنايع 
مناسب  فعالیت  كه  ايزوايکوست  مانند 
آنها، می تواند روند حركت صنايع دريايی 

در كشور را تقويت كند.
وی مسؤولیت وزارت صنايع بعنوان متولی 
كلی امر صنعت در كشور و نیز وزير صنايع 
بعنوان دبیر شورايعالی صنايع دريايی را دو 
حوزه  در  وزارتخانه  اين  ديگر  مسؤولیت 
صنايع دريايی دانست.  وی با بیان اينکه 
»تشکیل جلسات مشترک با كمیته های 
تخصصی انجمن مهندسی دريايی نشان 
داد وزارت صنايع به دنبال تقويت فعالیت 
دريايی  صنايع  امر  متولی  بعنوان  خود 
كرد  امیدواری  ابراز  درعین حال،  است«، 
مشابه اين عملکرد در حیطه مسؤولیت 
شورايعالی صنايع دريايی نیز صورت گیرد.

صفری افزود: اين در حالی است كه طی 
چند ماه اخیر، هیچ خبری از شورايعالی 
و  نیست  آن  جلسات  و  دريايی  صنايع 
موضوع حتی  و طرح  پیگیری  علیرغم 
در جلسه انجمن با وزير صنايع، همچنان 
شاهد ركود و توقف فعالیت های اين شورا 

هستیم .
ايران  دريايی  مهندسی  انجمن  بازرس 
همچنین در پاسخ به اظهارات مديرعامل 
تعامل  خواستار  كه  شركت ها  از  يکی 
بیشتر انجمن با شورايعالی صنايع دريايی 

شد؛ گفت: به نظر می رسد تمايلی در اين 
زمینه، در نزد دبیرخانه شورايعالی صنايع 

دريايی وجود ندارد.
انجمن  مديره  هیأت  شد:  يادآور  وی 
مهندسی دريايی در جلسه اخیر خود با 
وزير صنايع كه قبل از دوازدهمین همايش 
صنايع دريايی برگزار شد؛ آمادگی خود را 
برای همکاری با شورايعالی صنايع دريايی 
اقدامی  مقابل،  سوی  از  اما  كرد؛  اعالم 

مشاهده نشد.
صفری در ادامه با اشاره به ضرورت حمايت 
وزارت صنايع از سازندگان تجهیزات دريايی 
گفت: شركت های سازنده اقالم مورد نیاز 
در ساخت كشتی، برای ورود به اين بخش 
نیازمند فعال كردن بخش های تحقیق و 
توسعه و نیز اخذ گواهینامه های مؤسسات 
رده بندی هستند كه اين امر، هزينه هايی 
را در پی دارد. مديرعامل مؤسسه رده بندی 
ايرانیان از وزارت صنايع خواست تا با تهیه 
اين زمینه، هزينه های  دستورالعملی در 
پروژه های  و  رده بندی  گواهینامه  اخذ 
تحقیقاتی سازندگان برای ورود به بخش 

دريايی را متقبل شود. 
طرح  اجرای  به  اشاره  با  همچنین  وی 
سوی  از  دريايی  شركت های  رتبه بندی 
انجمن مهندسی دريايی، خواستار حمايت 
وزارت صنايع از اين طرح شد. به گفته 
صفری، اگر اين دو حمايت از سازندگان 
تجهیزات دريايی صورت گیرد؛ می توان 
نسبت به تکمیل زنجیره تأمین تجهیزات 

ساخت كشتی در كشور امیدوار بود. 

شورایعالي صنایع دریایي تمایلي به تعامل ندارد

تخصصی  سازمان  تشكيل  نيرو  وزير 
را  اروميه  درياچه  از  حفاظت  برای 

خواستار شد. 
مهندس "مجید نامجو" اظهار داشت: درياچه 
ارومیه از اهمیت ويژه ای در كشور برخوردار 
است و بايد در اين زمینه برنامه ها و طرح های 

مناسبی ارايه شود. 
وی با بیان اينکه درياچه ارومیه يك مسئله 
ملی است و بايد همه كشور به آن توجه ويژه 
داشته باشند، گفت: وضعیت كنونی درياچه 

ارومیه به يك نهاد و يا سازمان خاص وابسته 
نیست و همه مسئولیم در جهت بهبود اين 

روند تالش كنیم.
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ایران آسیا را به اروپا متصل مي كند
نقشه راه ترسيم شده برای ايران از طريق 

ريلی، آسيا را به اروپا متصل می کند.
عبدالعلی صاحب محمدی مديرعامل راه آهن 
جمهوری اسالمی ايران، از دسترسی ايران به 
آب های آزاد، اتصال به شبکه زمینی اروپايی 
از طريق ريلی و جاده ای به عنوان موقعیت 
آسیای  اتصال  برای  مناسبی  جغرافیايي 

جنوب شرقی به اروپا نام برد.
خود  موقعیت  با  ايران  اظهارداشت:  وی 
به راحتی قادر است كه ترانزيت كاال را به 
راحتی میان آسیای جنوب شرقی، چین، 
ژاپن، هند، پاكستان، قرقیزستان، قزاقستان 

و حتی روسیه و شرق اروپا برقرار سازد.
به گفته صاحب محمدی، در كريدور شمال- 
جنوب، بندرعباس و چابهار به شمال كشورو 

ازآنجا به اروپا و روسیه متصل می شوند.
را  ريلی  زمینه  در  ايران  نقش  تقويت  وی 
المللی  بین  كريدورهای  تقويت  به  منوط 

كشور عنوان كرد.
مديرعامل شركت راه آهن جمهوري اسالمي 
ايران با اشاره به وجود 5 كريدور در كشور، 

گفت: دراين كريدورها چند حلقه مفقوده 
اين حلقه  يافتن  سامان  با  كه  دارد  وجود 
ها، پیش بینی ما افزايش ترانزيت كاال در 
دهه اول به طور ساالنه 30 تا 40 میلیون 

تن است.
مديرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ايران 
ادامه داد: همچنین دردهه دوم، ترانزيت كاال 
به دو برابرافزايش خواهد يافت كه اين مساله 
اقتصادی  و  سیاسی  برمناسبات  تواند  می 
كشور، اشتغال تولید ناخالص داخلی تاثیر 

گذار باشد.

 استاندار گیالن بر لزوم بهره گیري بیشتر 
از دریاي خزر تاكید كرد

بايد  اينكه  بيان  با  گيالن  استاندار 
سهم استان را از درياي خزر بگيريم، 
بر لزوم بهره گيري بيشتر از مزيتهاي 

درياي خزر تاکيد کرد. 
با  نشستي  در  چابك  قهرماني  اهلل  روح 
صادركنندگان نمونه گیالن كه با حضور 
حمید صافدل معاون كل سازمان توسعه 
به  بايد  گفت:  برگزارشد،  ايران  تجارت 
در  دريا  وجود  از  گذشته  در  كه  اندازه اي 
تمامي  و  ببريم  شده،بهره  غفلت  استان 
زيرساختهاي توسعه و برنامه ريزي هاي خود 

را به آن سمت متمركز و هدايت كنیم. 
وي افزود: در زمان حاضر با برنامه ريزي هاي انجام شده اين كار در استان شروع شده 

است تا بتوان از طريق دريا به ديگر كشورها راه يابیم. 
قهرماني ادامه داد: افزايش ظرفیت تخلیه و بارگیري كاال در بندر و توسعه بنادر و 
گمركات استان گیالن، در كنار ساخت آزاد راه و راه آهن )رشت- قزوين( از ديگر 
اقدامات در دست اجرا براي فراهم كردن زير ساخت هاي مناسب تجارت و صادرات در 

اين استان مي باشد. 
نماينده دولت در گیالن، با اشاره به بازگشايي مسیر )گیالن - داغستان( كه در مذاكرات 
اخیر با مسووالن داغستان مورد توافق قرار گرفت، بیان داشت: بسته بودن اين مسیر از 
سال 1992 تاكنون سبب شده تا با وجود 92 درصد جمعیت مسلمان در آن كشور و 

مشتركات فرهنگي، ارتباطي با داغستان نداشته باشیم. 
قهرماني در همین زمینه افزود: در صورتي كه در داغستان فضاي مناسبي براي ارتباط 
 با ايران وجود دارد و آنان نیز با فراهم كردن زير ساخت هاي تجاري از قبیل ساخت 

موج شکن، آماده برقراري ارتباط تجاري با ايران و گیالن مي باشند. 
وي با اعالم آمادگي كشورها ي حاشیه درياي خزر براي ارتباط با ايران و نیازمندي آنان 
به خدماتي از قبیل خدمات فني، مهندسي و فناوري اطالعات، از صادركنندگان گیالني 

خواست تا از اين فرصت نهايت استفاده را ببرند.

دادگاه انگلیسی به نفع ایران  رأي داد
دادگاه سلطنتی عدالت انگليس با صدور رای به نفع کشتيرانی جمهوری اسالمی 
ايران، باشگاه P&I Steamship Mutual را موظف به انجام تعهدات خود در زمينه 

ايجاد پوشش بيمه ای الزم طبق قراردادهای في مابين کشتيراني و آن کلوپ کرد. 
باشگاه Steamship كه متعاقب اعمال تحريم ها از سوی خزانه داری انگلستان از انجام 
ايران  از شناورهای كشتیرانی جمهوری اسالمی  تعهدات خود و پرداخت خسارت يکی 
خودداری می كرد با رای دادگاه سلطنتی عدالت انگلیس مجبور به پذيرش پرداخت خسارت 

طبق تعهدات خود شد. 
با حکم اين دادگاه كشتی چند منظورهZoorik به ظرفیت 24 هزار تن كه يك سال پیش در 
دهانه رودخانه يانگ تسه چین دچار حادثه شده بود، می تواند از پوشش بیمه ای اين باشگاه 

)كلوپ( استفاده كند. 

رای اين دادگاه در حالی به نفع كشتیرانی جمهوری اسالمی ايران صادر شد كه براساس وضع 
تحريم های سخت گیرانه انگلستان، مديران باشگاه های )كلوپ های( P&I در صورت پرداخت 
هرگونه خسارت به كشتیرانی جمهوری اسالمی ايران بدون تايیديه از خزانه داری انگلیس، با 

جريمه های سنگین و همچنین زندان بلندمدت مواجه می شوند. 
هرچند باشگاه مذكور حق تجديد نظر خواهی از حکم صادره رابراساس قوانین موضوعی 
برای خود حفظ كرده است اما با توجه به قبول پرداخت 50 درصد از رقم تعهدات خود، به 
نظر می رسد عمال درصد كمی را در گرفتن نتیجه در دادگاه استیناف برای خود پیش بینی 

كرده است. 
بر اساس رای صادره ، به رغم اعمال تحريم ها ، كشتیرانی جمهوری اسالمی ايران می تواند 
با اختیارات حاصل از كنوانسیون بین المللی سوخت كشتی ها از پوشش بیمه ای مربوطه تا 

زمان اعتبار پوشش طبق كنوانسیون موضوعی بهره مند شود.

وزارت  دريايي  صنايع  گروه  رييس 
صنايع و معادن گفت: اگر سازندگان 
دريايي  صنايع  نياز  بتوانند  داخلي 
با  حاضريم  کنند؛  تأمين  را  کشور 
حمايت  آن ها  از  تعرفه اي  اهرم هاي 

کنيم. 
مهندس علي اصغر جوادي كه در جلسه 
تجهیزات،  تأمین  خودكفايي  كمیته 
انجمن  مهندسي  فني-  خدمات  و  مواد 
وزارت  محل  در  ايران  دريايي  مهندسي 
حال  در  افزود:  مي گفت؛  سخن  صنايع 
لیست  تکمیل  و  بررسي  حال  در  حاضر 
اقالم قابل ساخت كشتي در داخل كشور 

هستیم.
به گفته وي، تاكنون 40 قلم كاالي قابل 
تولید در داخل كشور شناسايي شده اند 

كه با بررسي هاي بعدي به گمرک معرفي 
خواهند شد. 

از  صنايع  وزارت  در  مسئول  مقام  اين 
تا  خواست  دريايي  مهندسي  انجمن 
تأمین تجهیزات  توان  شركت هاي داراي 
گواهي نامه هاي  صاحب  و  دريايي 
رده بندي را به اين وزارتخانه معرفي كند 

تا اين فهرست، تکمیل شود. 
ابزار  »مهم ترين  كه  اين  بیان  با  وي 
وزارت صنايع براي حمايت از صنعتگران 
تعرفه اي  ابزارهاي  و  اهرم ها  داخلي 
است«، گفت: افزايش نرخ تعرفه گمركي 
نیاز  پیگیري  ماه   6 حدود  به  كاال  هر 
دستیابي  براي  دلیل،  همین  به  و  دارد 
به اهداف سال آينده بايد از هم اكنون 

اقدام كرد.

 تهیه لیست اقالم قابل ساخت كشتي 
در داخل كشور
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 انتصاب نماینده تام االختیار وزارت راه 
در ستاد یارانه ها

راه اندازی سیستم نوبت دهی هوشمند در 
اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردي

دريانوردان،  امور  در  تسهيل  و  رجوع  ارباب  تكريم  طرح  راستای  در 
سيستم نوبت دهی هوشمند اداره امتحانات و گواهينامه های دريانوردي 

سازمان بنادر در بخش پذيرش راه اندازی گرديد. 
اين سیستم عالوه بر نوبت دهی مجزا برای بخش های صدور و آزمون، امکان 
گزارش گیری آماری از تعداد مراجعه كنندگان و مشخص كردن زمان های اوج 
مراجعه را دارد و در عین حال می تواند از طريق يك نمايشگر 46 اينچی، آخرين 
اخبار يا اطالعیه های مهم را در سالن انتظار به نمايش بگذارد. همچنین امکان 
نوبت گیری اينترنتی از طريق اين سیستم وجود دارد كه در آينده نزديك در 

خصوص راه اندازی و بهره برداری از اين امکان اقدام خواهد شد. 

 بنادر سجافي و بحرگان نقش مؤثري 
در اشتغال دارند

فرماندار هنديجان گفت: بنادر سجافي و بحرگان نقش مؤثري در توسعه 
يكي  اظهارداشت:  طباطبايي  سيدجعفر  دارند.  اشتغال  و  گردشگري 
از ويژگي  هاي مهم هنديجان وجود دو بندر سجافي و بحرگان در اين 

شهرستان است. 
وي افزود: اين بنادر داراي ظرفیت هاي بسیار مناسبي در حوزه هاي مختلف اند كه در 
صورت استفاده از آنها مي توان بسیاري از مشکالت شهروندان را رفع كرد.  فرماندار 
هنديجان ادامه داد: يکي از اقدامات مهمي كه در اين خصوص بايد انجام شود 
توسعه اين دو بندر تجاري است. طباطبايي تصريح كرد: قطعاً توسعه بنادر سجافي 

و بحرگان آثار بسیار مثبتي در حوزه اشتغال زايي جوانان هنديجاني دارد. 
وي اضافه كرد: موقعیت جغرافیايي هنديجان زمینه بسیار مناسبي براي تجارت 
و توسعه فعالیت ها در زمینه بارگیري كاال در بندر سجافي را فراهم كرده است. 
فرماندار هنديجان خاطرنشان كرد: توسعه فعالیت هاي تجاري عالوه بر درآمدزايي 

براي شهرستان، مي تواند بسیاري از مشکالت را نیز رفع كند. 
طباطبايي افزود: البته در اين راستا تاكنون پیگیري هاي مختلفي انجام و اقداماتي 
نیز از سوي برخي نهادهاي مرتبط انجام شده است كه نتايج بسیار مناسبي را نیز در 
حوزه تجارت به همراه داشته است.  وي گفت: عالوه بر اين در حوزه گردشگري نیز، 
اين دو بندر مي توان تاثیر بسیار زيادي بر جذب توريست در منطقه داشته باشند. 

فرماندار هنديجان تصريح كرد: با استفاده مناسب از جاذبه هاي توريستي موجود در 
هنديجان مي توان شاهد گسترش صنعت گردشگري كه صنعتي درآمدزا و اشتغال زا 
در منطقه است، بود. طباطبايي با اشاره به رشد و توسعه صادرات كاال در بندر 
سجافي در سال جاري ابراز امیدواري كرد: با تداوم فعالیت و تجارت در اين بندر شاهد 

صادرات روزافزون انواع كاال از اين بندر باشیم.

اين شرکت در سال جاري  از سودآوري  ايران  نفتكش  مديرعامل شرکت ملي 
ميالدي خبر داد و گفت: در شرايطي که اقتصاد جهاني هنوز با بحران و بازار نفت با 

مازاد عرضه روبه رو است دستيابي به سود مالي و اقتصادي جاي خوشحالي دارد. 
مهندس محمدسوري با بیان اين كه تحريم هاي غرب بر ضد ايران تأثیر چنداني بر صنعت 
كشتیراني و ناوگان نفتکش ايران نداشته است، اظهار داشت: ما براي تأمین مالي پروژه هاي 
خود و صادرات نفت هیچ مشکلي نداريم. وي گفت: در حال حاضر اعتبار مالي بیش از سه 

میلیارد دالري در اختیار داريم تا كشتي هاي جديدي سفارش بدهیم. 
سوري از تصمیم شركت ملي نفتکش ايران براي سفارش ساخت 23 فروند نفتکش جديد خبر 
داد و اضافه كرد: با ورود كشتي هاي ساخت داخل، ناوگان نفتکش ما از 46 فروند فعلي به 74 
فروند تا سال 2013 افزايش خواهد يافت. مديرعامل شركت ملي نفتکش تعداد كشتي هايي 
كه نفت خام ايران را ذخیره كرده اند را بالغ بر دو فروند اعالم و تصريح كرد: اين كشتي ها حامل 
نفت بسیار سنگین هستند. وي افزود: البته اين ذخاير نفتي براي همیشه در اين نفتکش ها 
نخواهد ماند چرا كه اين ذخاير به تدريج در حال كاهش است و با افزايش تقاضا در فصل 
زمستان كاهش مي يابد.  سوري با بیان اين كه ذخیره سازي نفت در نفتکش ها هم اكنون بازار 
خوبي ندارد، علت اصلي آن را افزايش نه چندان خوب تقاضا در بازارهاي جهاني عنوان كرد 
و اظهار داشت: پیش بیني مي كرديم میزان مصرف نفت به بیش از 95 میلیون بشکه در روز 
برسد، اين رقم امروز حدود 85 میلیون بشکه است و مازاد عرضه، تأثیر منفي بر بازار خواهد 
داشت. وي در خصوص وضعیت بازار نفت در سال 2011 گفت: فکر مي كنم بازار نفت در سال 

2011 بهتر از سال 2010 خواهد بود ولي اين وضعیت خیلي بهتر نخواهد شد.

 ناوگان ملي نفتكش به 74 فروند كشتي 
افزایش مي یابد

افندی  شهريار  ترابري،  و  راه  وزير 
رئيس سازمان  و  وزير  معاون  زاده، 
را  نقل جاده ای  و  و حمل  راهداری 
به عنوان نماينده تام االختيار وزارت 
عملياتی  ستاد  در  ترابری  و  راه 
هدفمندسازی يارانه ها منصوب کرد. 
حمید بهبهانی در اين حکم با اشاره 
به اهمیت موضوع اظهار داشته است: 
با عنايت به ابالغ قانون هدفمندسازی 
اجرای  زمان  نزديك شدن  و  يارانه ها 
آن و اهمیت برنامه ريزی منسجم به 
شقوق  تمامی  در  رويه  ايجاد  منظور 
ريلی،  جاده ای،  از  اعم  نقلي  و  حمل 
دريايی و هوايی و لزوم هرچه بیشتر 

در راستای ارايه بسته های پیشنهادی 
به  مسئولیت  وترابری،اين  راه  وزارت 
انتظار  و  مي شود  واگذاري  جنابعالي 
تعامل همه  با جديت الزم و  مي رود 
جانبه بستر اجراي مناسب طرح فراهم 

شود. 

 مشاركت كنیا در ترانزیت غالت آسیای میانه 
به بندر امام

استاندار خوزستان از ترانزيت غالت کشورهای آسيای ميانه به بندر امام با 
مشارکت کنيا خبر داد و گفت :غالت اين کشورها از طريق بندر آستاراخان 

روسيه به بندر اميرآباد منتقل و از اين بندر به بندر امام ترانزيت می شود.  
"سید جعفر حجازی" افزود: بزودی توافق نامه سه جانبه با آستاراخان روسیه، خوزستان 
و كنیا برای انتقال و ترانزيت غالت كشورهای آسیای میانه از طريق مسیر ياد شده 
منعقد می شود.  وی حجم ساالنه غالت مازاد كشورهاي آسیای میانه از جمله قزاقستان 
و ازبکستان را 26میلیون تن خواند و افزود:در اين خصوص كشور كنیا با سرمايه گذاری 
400میلیون دالری به ذخیره سازی و نگهداری غالت كشورهای آسیای میانه در بندر 
امام اقدام خواهد كرد.  حجازی بندر امام را حلقه اتصال برای ترانزيت كاال از آفريقا 
به كشورهای آسیای میانه خواند و گفت:برای اين موضوع كريدور جنوب – شمال را 
تعريف كرده ايم و بر اساس آن بنادر استان خوزستان می توانند در اين مسیر تجاری 

ارزشمند، نقش تعیین كننده ای ايفا كند. 
وی استان خوزستان را به لحاظ داشتن زيرساخت های الزم از جمله بنادر، خطوط ريلی، 
شبکه هوايی و جاده ای به منظور جهش و تحول در تجارت خارجی در كشور منحصر 
بفرد خواند و گفت:با تجارت پايدار در خوزستان، اقتصاد استان نیز شاهد يك تحول عمیق 
خواهد شد كه ايجاد اشتغال و ارزآوری از جمله اين تحوالت اقتصادی خواهد بود.  استاندار 
خوزستان در ادامه ظرفیت سازی در بنادر خوزستان به منظور ايفای نقش جديد در 
كريدور شمال - جنوب را ضروری خواند و گفت: با توجه به موقعیت نسبی بنادر استان 
و نزديکی به كشورهای خلیج فارس و آّبهای بین المللی اين قابلیت در بنادر استان وجود 
دارد و همچنان جاذب سرمايه گذاری خارجی هستند. هم اكنون بخش مهمی از مواد 

نفتی عراق از طريق بندر امام ترانزيت می شود.
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درآمد
و  فردي  زندگي  در  نوين  و  جديد  پديده هاي  ظهور  با  ارتباط  در  گاه 
جمعي، اين نکته در ذهن ما شکل مي گیرد كه درباره ي فرهنگ چیزها 
و ابژه ها، اظهار نظر كنیم و يا از خال و نبود آن، گله و بر ضرورت وجود 
فرهنگ  نشیني،  آپارتمان  فرهنگ  رانندگي،  فرهنگ  كنیم.  تأكید  آن، 
ديدن فیلم، فرهنگ كار و...، از جمله موارد و مصداق هايي هستند كه 

گونه هايي از موضوع را بیان مي كنند. 
مجموعه ي اين ارتباط بین »فرهنگ« و »چیزها و ابژه ها«، خاستگاه و 
پايگاه معین و تعريف شده اي دارند، چرا كه در بسیاري از تعريف هاي 
مربوط به فرهنگ، با دقت فراوان، بر وجود اين ارتباط گواهي مي دهند 

كه در ماهیت خود، ضرورت وجود آن را نیز نشان مي دهد.
به عنوان مثال، »میتو آرنولد«، گفته است: فرهنگ، يعني آشنا ساختن 
خودمان با بهترين چیزهايي كه در جهان شناخته شده و يا گفته شده اند 

و اين، يعني شناخت تاريخ روح انسان.
هم چنین، »ادوارد. تي.هال«، فرهنگ را چنین تعريف مي كند: فرهنگ، 
وسیله اي است كه بشر، به منظور ادامه ي حیات خويش، به آن تکامل 
بخشیده است. در زندگي ما، هیچ چیز از تأثیرات فرهنگي عاري نیست. 
و وسیله اي است كه همه ي حوادث  است  تمدن  بناي  فرهنگ، سنگ 

زندگي، از راه آن، جريان مي يابد. 
در تعريف ديگري، »بیتس« و »پالگ«، مي گويند: فرهنگ، نظامي است 
از باورها، ارزش ها، سنت ها، رفتارها و مصنوعات مشترک كه اعضاي يك 
جامعه، آن را مورد استفاده قرار مي دهند تا از عهده ي جهان خود واز 

عهده ي ارتباط متقابل با محیط هاي اجتماعي برآيند. اين تعريف، نه 
فقط دربر گیرنده ي الگوهاي رفتار بلکه دربر گیرنده ي الگوهاي افکار، 

مصنوعات، مهارت ها و فنون نیز است. 
تعريف باال، بیش ترين قلمرو اصلي فرهنگ را شامل مي شود كه بسیاري 
و  تعريف  اين  محتواي  و  ذات  دارند.  توافق  آن  بر  پژوهش گران،  از 

تعريف هايي كه پیش از آن آورده شد، بر سه نکته اصلي تأكید دارند:
الف( باورها، ارزش ها و نگرش ها، 

ب( تجربه ها، نقش ها و تالش هاي فردي و بین فردي، 
ج( روابط مشترک براي برطرف ساختن نیازهاي مشترک.

برآيند اين نکات كلیدي، آن است كه هر مقوله ي اجتماعي، به آداب 
خاصه اي نیاز دارد كه يکي از جمله ي آن ها، فرهنگ است. موضوعي كه 
نیز،  را  قوانین عمومي يك جامعه  براي  مناسب  زيرساخت  است،  قادر 

پشتیباني و حمايت كند. 
به طور كلي، چه در روابط اجتماعي و چه در حوزه ي روابط خصوصي 
اقتصادي، كار و مبادالت تجاري، يك سري  يا عمومي، مثل: روابط  و 
اصول فرهنگي را به كار مي گیريم، تا رفتارمان، بر اساس آن ها شکل و 
معنا يابد. اين همان نکته اي است كه در شرايط فقدان و خالء فرهنگي، 
يا عمومي ما  نبود آن چه مي تواند تسهیل كننده ي روابط خصوصي  از 
باشد، گله مند مي شويم؛ گله اي كه آن را اين طور بیان مي كنیم: بايد 
براي هر كاري، فرهنگ انجام آن را بدانیم. تا فرهنگ اين كار را ندانیم، 
انجام آن براي ما سخت مي شود. به مفهوم ديگر، در نبود فرهنگ، انجام 

يك كار، با مسايل عجیب و متعددي روبه رو مي شود. 

حمید ودادي

به مناسبت 
روز ملي حمل و نقل
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محیط و روابط فرهنگي آن 
براي درک اهمیت محیط در ارتباط با فرهنگ، 
الزم است تا سه فرض اصلي در مورد ارتباطات 
انساني با محیط را مرور كنیم. اول آن كه، هر 
نوع ارتباطي قانون مند است و تحت يك شرايط 
و وضعیت قانون گرا شکل مي گیرد. مردم توقع 
دارند كه الگوهاي رفتاري يا اصولي كه توسط 
حاكم  آنان  ارتباط  بر  تعیین  شده اند،  فرهنگ 

باشد. 
و  قوانین  سري  يك  محیط،  با  ارتباط  در 
كه  دارد  وجود  فرهنگي  اصول  و  مناسبت ها 
به  قبول  قابل  و  مناسب  پاسخ هاي  ايجاد  با 
محرک هاي ارتباطي، امکان برقراري ارتباط را 
پر انگیزه و تسهیل مي سازند و يا آن كه، به طور 

كلي، ايجاد ارتباط را منتفي مي كنند. 
كه  است  اين  ارتباط،  مورد  در  فرضیه  دومین 
محیط ها قوانین مناسب و خاص خود را تعیین 
بین  روابط  چگونگي  آن،  با  همراه  و  مي كنند 
كار،  )مثل: محیط  و محیط  فرد  بین  و  فردي 
ارتباطي را  فضاي مبادله و...( و كاربرد قوانین 

وضع مي كنند. 
سومین فرضیه، اين است كه قوانین و مناسبت ها 
و رفتارهاي فرهنگي، در آن بخش كه به صورت 
عمومي و جزيي وجود دارند، متفاوت هستند 
و در آن بخش كه وجود ندارند، بايد به وجود 
نیاز  با  و فرهنگ سازي، متناسب  آورده شوند 
مي توانند  فرهنگ ها  پذيرد.  صورت  محیط 
موقعیت ها و بافت هاي اجتماعي مشابهي داشته 
باشند؛ اما همین فرهنگ ها قوانین متفاوتي را 
به كار مي گیرند. از اين رو، براي موفق شدن در 
ارتباط با محیط هاي متفاوت اجتماعي، بايستي 
قوانین  با  همراه  محیط ها،  فرهنگي  قوانین 
خاص  محیطي،  هر  در  )كه  محیط ها  عمومي 

همان محیط است( دانسته شوند. 
جدا  امکان  جهاني،  ارتباطات  شرايط  امروزه، 
ارتباطي  كانون هاي  از  بودن  جدا  و  ماندن 
بین المللي و يا به عبارتي، كانون هاي ارتباطي 
موقعیت هاي  است.  كرده  حذف  را  جهان 
باالخره  كه  است  گونه اي  به  جهاني  ارتباطات 
در مواردي خاص و يا عام، كشورها در ارتباط 
تجارت  كه  روابطي  مي گیرند.  قرار  يکديگر  با 
از آن  اولیه اي  و مبادله ي كاال، صورت ساده و 
است. در نتیجه، به كار بردن اين جمله كه هیچ 
نیست،  غیر  از  بي نیاز  كامل  طور  به  كشوري، 
شرايط  كه،  آن  ضمن  است.  درست  گزاره اي 
كنوني ما با چنان ويژگي هاي بديعي، با ارتباطات 
رويارو مي شود كه نشان مي دهد در طول تاريخ، 
كیفیت هاي  چنین  شاهد  ارتباطات،  عرصه ي 
عمیق ارتباطي نبوده است. اين ويژگي  كه در 
همه ي حوزه هاي اقتصادي، تجاري و فرهنگي 
از  تجارت،  عرصه ي  در  است،  مشاهده  قابل 

بیش ترين نشانه ها برخوردار است. 
حال و با اين وصف، مي توان اين نتیجه گیري را 
درست دانست كه: در سپیده دمان عصر تازه اي 
هستیم. عصري همراه با نوآوري هاي شگفت انگیز 

تجاري.  بي سابقه ي  فرصت هاي  و  تکنولوژي 
وضعیتي كه ما را در شرايطي قرار مي دهد تا در 
كنار پرداختن به تکنولوژي و دانش و رفتارهاي 
تولیدي، اقتصادي و تجاري، به موضوع نوزايي 
فرهنگ ها براي پاسخ گفتن به اين شرايط نوين 

نیز دقت كنیم و به آن اهتمام ورزيم. 
روندهاي عمده ي ما در شرايط معاصر، چنین 
به جامعه هاي  را  كه جامعه هاي صنعتي  است 
اطالعاتي، صنايع سخت را به تکنولوژي هاي نرم 
و ظريف، اقتصادهاي ملي را به اقتصاد جهاني، 
تمركز را به مركزيت زدايي، سلسله مراتب را به 
شبکه سازي و انتخاب را به گزينه هاي چندگانه، 

مبدل ساخته است. 
حال به نقش فرهنگ باز مي گرديم. نقشي كه 
با توجه به آن، در مي يابیم كه براي تسهیل و 
كنار آمدن با مسايل نوين و جديدي كه پیش 
روي خود داريم و شتابان در حال برخورد با ما 
هستند، الزم مي نمايد تا همه ي ما از ابزار ضرور 

فرهنگي و قانوني، بهره مند باشیم. 

پیوسته  به هم  بازاري  به صورت  امروز،  دنیاي 
است. بازاري با نمايه اي اقتصادي و فرهنگي كه 
فرهنگ ها را به منظور رونق تولید كاال و خدمت 
و تجارت و  اقتصاد  توسعه ي  براي  و  انديشه  و 
جالب تر آن كه، براي رونق و باز تولید حتي خود 

فرهنگ نیز، به كار مي گیرد. 
بسیار  ايده هايي  چنین  به  پرداختن  امروزه، 
آسان تر از گذشته است؛ چرا كه تکنولوژي، به 
شکل محض و كارا و به طور كامل، در خدمت 

مبادله است. 
حتي  و  جوامع  فعالیت  تمركز  نقطه ي  اكنون، 
شدن،  مستقر  براي  تالش  آن ها،  دل مشغولي 
مستقر ماندن و زيستن در اين فضاست. غیر از 

قابلیتي  كشور،  هر  دریایي  حمل ونقل   قابلیت هاي 
هم در حوزه ي ملي كشورها و هم، تبیین و تعریف 

شده در یك فضاي بین المللي است.
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اين اگر باشد، تراز افراد و جوامع، ترازي منفي 
در امر مبادله خواهد بود و اين، به مثابه ي خروج 
از دايره ي جهاني است؛ ولو آن كه، زمیني ثبت 
به وسعت يك كشور، در تملك فیزيکي  شده 

آن باشد. 
چنین است كه به عنوان مثال، در زمینه ي هنِر 
موسیقي، سینما و عکاسي، گردشگري و صنايع 
تجاري،  جزيیات  و  اقتصادي  كلیات  و  دستي 
از  تا  دارند  كوشش  مختلف،  كشورهاي  مردم 
تبعیت  مشخص  رفتاري  روش  و  فرهنگ  يك 
و پیروي كنند و يا آن كه، تعديل ديدگاه هاي 
متفاوت خود را در برابر مخاطبان خود و با هدف 

برد- برد با دقت تمام، پیاده كنند.
بر پايه ي اين ترجیح فرهنگي و احساس نیاز به 
آن، براي رسیدن به نقاط مشترک فرهنگي كه 
ما را در كنار هم قرار دهد، در اقتصاد نیز، چنین 
انتظاري شکل گرفته است. يعني در اقتصاد نیز، 
چنین است كه نیازمند يك سري نقاط مشترک 
گردشي  اقتصاد،  چرخه ي  تا  هستیم،  رفتاري 
مثبت و مطلوب داشته باشد. به همین دلیل، 
چشم انداز  در  بايد  را  جهاني  اقتصاد  پديده ي 
بین كشورها،  بازرگاني  از مرحله ي  دنیايي كه 
به سوي نوعي نگاه اقتصادي واحد در حركت 

است، جست وجو كرد. 
نکته فوق، تأيید اين معني است كه بازرگاني، 
روح جانانه ي اقتصاد و فرهنگ، منبع تغذيه ي 
نگرش ها،  رفتارها،  تمامي  براي  روح  اين 

حکمت ها و اعتباربخشي هاست. 
نمي توان مدعي آن شد كه در زمینه ي فرهنگ 
و اقتصاد، فرهنگ و تجارت و يا به طور جامع تر، 
در  اجتماعي  اقتصادي-  توسعه ي  و  فرهنگ 
سطح بین المللي و خاصه در كاركرد رشته هاي 
تعاملي مشترک، توجه ايي صورت نگرفته است، 
اما مي توان اين ادعا را داشت كه: توجه اندک به 
آن شده است، به ويژه آن جا كه به معیارهاي 

كاربردي و نظري آن، نیازمند بوده ايم. 

بازرگاني و حمل ونقل
جريان هاي تاريخي بسیاري، چه در قديم و چه 
در شرايط جديد، نشان دهنده ي ارتباط شکلي 
و محتوايي بین بازرگاني و حمل ونقل هستند. 
شکل و اصل موضوع، بر كسي پوشیده نیست، 
اما آن چه در اين میان پوشیده مي ماند، چیستي 
و چگونگي توجه به پديده ي مستقل حمل ونقل، 
منفرد  و شخصیت  منحصر  امر  يك  عنوان  به 
پديده ي  همیشه،  و  ديگر  مفهوم  به  است. 
وضعیت  يك  در  يا  و  بازرگاني  در  حمل ونقل، 

خوش بینانه، با آن ديده شده است. 
نگرش ديدن حمل ونقل در بازرگاني، به مانند 
ناديدن يك فرهنگ مستقل در فرهنگ تجارت 
و به تبع آن، ناديدن آن، در كل فرهنگ جامعه 

است. 
به اقتصاد باز گرديم. در دوره ي مركانتلیست ها 
)قرن 15 و 16 میالدي(، نخستین زمینه هاي 
يك  عنوان  به  نقل  و  حمل  ديدن  مستقل 
مورد  تجارت،  به  دادن  جان  براي  و  سیستم 
توجه قرار گرفت. زمینه ي اين تولید نظري را 
»آدام اسمیت« فراهم آورد. وي در سال 1776 
میالدي، مجموعه ي مباني و قواعد اقتصادي را 
كه تا به آن زمان شناخته شده بود، گردآوري و 

در كتابي به نام »ثروت ملل« منتشر كرد. 
تا پیش از آدام اسمیت، فضاي اروپا، هم آمیخته 
با فضاي تجارت و مبادله بود و در بُعد نظري، 

نظريه ي مركانتلیسم جاري بود. طي اين دوره 
منبع  مركانتلیست ها  نظريه،  اين  مبناي  بر  و 
ثروت را طال، نقره و فلزات گران بها مي دانستند. 
 1492 )از  رنسانس  دوره ي  از  پس  و  واقع  به 
میالدي به بعد( ، ثروت، به مفهوم طال و نقره 
و  اشخاص( كه طال  )يا حتي  و هر كشور  بود 
نقره ي بیش تري داشت، به منزله ي بهره مندي 

از ثروت بیش تر بود. 
با ورود به قرن 16، مركانتلیسم فرانسه، طال و 
به ديگر كشورها  تولید و فروش آن  با  را  نقره 
پرتغال  و  اسپانیا  مركانتلیسم   مي كرد.  تأمین 
نیز، ثروت خود را از راه قاره ي جديد )آمريکا( 
و استخراج معادن طال تأمین مي كردند. در اين 
رويکردي  انگلستان،  كشور  جهت گیري  میان، 
تجاري محور داشت و خواهان تأمین ثروت، از 

راه تجارت بود. 
بازرگاني،  و  تجارت  هدف  با  حمل ونقل  بنیاد 
همان  در  و  شد  طرح ريزي  انگلستان،  توسط 

اوان، پرتغال را نیز همراه خود كرد. 
خاص  موقعیت  و  انگلستان  بودن  جزيره اي 
اروپا و آسیاي قرن 16  حضور سیاسي آن در 
و 17 كه در چشم انداز خود هندوستان را در 
كشور  دو  با  رقابت  محور  بر  و  داشت  تیررس 
به  ورود  براي  كاملي  گرايش  ايتالیا،  و  فرانسه 
آفريقا نیز از خود نشان مي داد، پهنه ي دريا را 
چون آب حیات براي اقتصاد و تجارت به كار 
گرفت. پرتغال نیز، به لحاظ بهره مندي از قدرت 
دريايي، تمايلي جّدي به تجارت دريايي از خود 

نشان داد. 
از قرن 16 میالدي بود كه قوانین دريايي، مباني 
يك قاعده مندي ويژه را براي حمل ونقل طراحي 
كرد؛ قوانیني كه منشأ آن  به قوانین »ژوستي 

نین« باز مي گشت. 
وضع قوانین خاص براي موضوع حمل و نقل، 
آن هم به صورت مستقل از بازرگاني و به عنوان 
صورت  به  تا  شد  سبب  خاص،  موضوع  يك 

  ب�ه منظ�ور ش�کوفا س�اختن و ی�ا ظرفیت افزایي 
قابلیت ها، الزم اس�ت تا بر دو نکته راهبردي تأكید 
ش�ود. اول، حركت بر مسیر مجموعه ي عملکردهاي 
منطبق با روش مندي ها و قاعده مندي هاي بین المللي 
و دوم، ه�م آهنگ�ي رفت�اري ب�ا فرهن�گ دریایي و 

نظام مندي هاي برخاسته از آن فرهنگ.
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در  و  توجه  حمل ونقل  مسأله ي  به  بنیادين، 
چارچوب يك ساختار و سامانه ي واحد، صاحب 

جايگاه منطبق با رسالت و وظايف خود شود. 
تفکیکي اين چنین، بین دو موضوع »تجارت و 
بازرگاني« و »حمل و نقل«، اين امکان را فراهم 

آورد تا مفاهیم زير معنا شوند:
- به زيرساخت هاي حمل ونقلي، صرف نظر از 
بازرگاني دارند، پرداخته  اثري كه بر تجارت و 

شود. 
- سطح سرمايه گذاري در حوزه ي حمل ونقل، 
زيربخش  در  توسعه  شاخص  عنوان  به 

سرمايه گذاري هاي بنیادي مطرح شود. 
حوزه ي  در  سرمايه گذاري  استقالل  بر   -
عملکردهاي  از  تأثیرپذيري  بدون  حمل ونقل، 

تجاري، تأكید شود. 
در  را  حمل ونقل  كالن،  اقتصاد  رويکرد  در   -
مقیاس يك كشور و يا گروهي از كشورها مورد 
توجه قرار دهد و اقتصاد حمل ونقل و مهندسي 
مداري  مانند  به  نقل(،  و  حمل  )مهندسي  آن 
گسترده، بررسي شود. نمونه ي بارز اين رويکرد 
را مي توان در استقرار راه آهن در ايالت متحده 
دور  تا  دور  كه  گسترده  مداري  كرد؛  مشاهده 
در  و  كرد  متصل  يکديگر  به  را  متحده  ايالت 
سطح ملي، با اقتصاد آمريکا و آمريکاي التین 

و از راه دريا با اروپا پیوند خورد. 
ساير  بر  متغیر،  يك  عنوان  به  حمل ونقل،   -
بخش هاي  در  سرمايه گذاري  نظیر:  متغیرها، 
كشاورزي،   انرژي،  معدن،  چون،  هم  خاصي، 

بانك داري و پس انداز و بیمه، اثر گذاشت. 
- حمل و نقل، به وجهي غیرمستقیم، بر موضوع 
رشد و توسعه ي شهري، شهرنشیني، معماري 
حوزه ي  در  سرمايه گذاري  انجام  و  شهري 
زيرساخت هاي شهري، مانند: سدسازي، احداث 

نهرها و فاضالب، اثرگذاشت. 
- و در نهايت، حمل و نقل، در دو حوزه ي خرد 
داد.  قرار  خاص  الگويي  در  را  اقتصاد  كالن،  و 
سازمان  شکل  با  ارتباط  در  كه  خاص  الگويي 
روابط  خود،  به  متعلق  بنگاه هاي  يافتگي 

اقتصادي - اجتماعي ويژه اي را بنا نهاد. 
در بناي جديد، اقتصاد حمل و نقل، جامعه هاي 
حرفه اي، آموزشي، بانکي و پولي و سامانه هاي 
رسمي،  به صورتي  و  داد  را شکل  خود  اداري 
از  دنیايي  به  ورود  و  صنعتي  انقالب  از  پس 
مثابه ي  به  بعد،  به  میالدي   18 قرن  نیمه ي 
تأثیر  تحت  كه  اجتماعي   - اقتصادي  واقعیتي 
شرايط فرهنگي، تاريخ و پیشینه ي خود، رفتار 
صنعت  ويژه  به  انسان ها،  فعالیت  و  سازمان ها 
قرار دارد و از سوي ديگر، بر آن، اثر مي گذارد، 

نمايان شد. 
حمل و نقل را موتور محركه توسعه ي آمريکا، 
بازوي حمايت كننده از صنعت نساجي انگلستان، 
اصلي  شاخص  و  آلمان  صنايع  زيرساخت 
محركه براي صنعت روسیه مي دانند. در كشور 
پهناور هندوستان، حمل و نقل، يك وسیله ي 
تسهیل گر براي حمايت از جامعه هاي صنعتي 

و كشاورزي و جوامع شهري و روستايي است. 
ارزش هايي، صنعت حمل و  مجموعه ي چنین 
نقل را از بعد از رنسانس، خاصه پس از 1570 
میالدي، به وجود يك جامعه ي حرفه اي خاص، 
يعني: صنعت گران و كارآفرينان، وابسته كرد؛ 
جامعه ي حرفه اي و صنعت گري كه در بخش 
حمل و نقل دريايي، كشتي سازي، دريانوردي و 
در بخش حمل ونقل زمیني، ساخت گاري حمل 

بار را بر عهده داشت. 
اين جامعه ي حرفه اي و صنعت گر، پیوسته به 
نوآوري هاي فني پیش رفته تر، دست يافت و با 
زنجیره هاي  تکمیل  بر  ديگر،  بخش هاي  ايجاد 
صنعتي  انقالب  مرحله ي  به  رسیدن  تا  خود، 
افزود. انقالب صنعتي كه اتفاق افتاد، حمل ونقل، 
از اولین سامانه هاي اقتصادي- صنعتي بود كه 

به وجه مستقل، از آن بهره ها گرفت. 
جديد،  صنعتي  بازارهاي  شکل گیري  با 
حمل ونقل، نخستین بنگاهي بود كه ايجاد شد 
نیز،  جديد  تجاري  بازارهاي  شکل گیري  با  و 
اين حمل ونقل بود كه جزو نخستین بنگاه هاي 

اقتصادي- تجاري، به آن ها پاي نهاد. 

حمل ونقل و حمل ونقل دریایي
بنیاد و اساس حمل ونقل دريايي را، در اين كه 
اولین كرجي، كي و كجا در دريا شناور شد، به 
سختي مي توان حدس زد و همین، عاملي است 
كه نشان مي دهد حمل ونقل دريايي، پیشینه اي 

به قدمت درخت و دريا دارد. 
حمل  پیمانه،  و  پركیل  چنین  اين  فضايي  در 
موضوع  شکل گیري  دريايي،  بستر  نقل  و 
با جريان حمل ونقل  و همراه  است  حمل ونقل 
زنجیره اي  مکمل  دريايي،  حمل ونقل  زمیني، 
است كه بر دو سوم سطح كره ي زمین، جاري 

است. 
از  بخشي  دريايي،  حمل ونقل  زنجیره ي 
فعالیت هاي دريايي- بندري را تشکیل مي دهد. 
همه ي  با  دريايي،  حمل ونقل  ديگر،  مفهوم  به 
از جمله ي فعالیت هاي  ابعاد وسیع خود، يکي 

دريايي- بندري محسوب مي شود. 
همان  از  روشن  مصداقي  پهنه اي،  چنین  اين 
اجتماعي،  روابط  كه  است  حرفه اي  جامعه ي 
اقتصادي و فرهنگي و علمي خاص خود را نشان 
يافته هاي  با  حرفه اي،  جامعه ي  اين  مي دهد. 
گذشته،  روندهاي  ادامه ي  در  و  خود  تدريجي 
سر  پشت  با  و  نهاد  بنا  را  فرايندهاي جديدي 
از  كه  صنعتي  پیوسته ي  تحوالت  گذاشتن 
ادامه  كماكان  و  شدند  آغاز  صنعتي  انقالب 
افزوده  آن  علمي  و  فني  ارزش هاي  بر  دارند، 
شد. سامانه ها و تأسیساتي كه به اين شکل برپا 
شدند، به لحاظ عملکرد اجتماعي و ايجاد كنش 
و واكنش هاي رفتاري، به آن جامعه ي حرفه اي 
و صنعت گرا، ابعاد كالن اجتماعي، اقتصادي و 
فرهنگي بخشیدند و به اين ترتیب، هويتي به 

طور كامل اجتماعي را بنیان نهادند. 
امروزه، وقتي سخن از حمل ونقل دريايي مي رود، 

موضوع هاي  از  ديگر  بسیاري  طرح  بي درنگ، 
فرهنگي، اجتماعي، حرفه ايي و علمي نیز، پیش 
و  مستقیم  نحو  به  يا  كه  موضوع هايي  مي آيد. 
يا به وجه غیرمستقیم، در ارتباط با حمل ونقل 

دريايي قرار مي گیرند. 
دريايي  فرهنگ  فرهنگ،  كالن  حوزه ي  در 
است  مشخص  مقوله اي  كشور،  دريانوردي  و 
و  تعريف »بیتس«  بر  با دقت كامل، مبتني  و 

»پالگ« است. 
فرهنگ  يا  و  دريايي  فرهنگ  نام  به  كه  آنچه 
از  است  نظامي  مي شناسیم،  دريا  به  منتسب 
باورها و ارزش ها و رفتارها و مصنوعات مشترک 
كه اعضاي جامعه ي دريايي، اجزاي آن را مورد 
استفاده قرار مي دهند تا از عهده ي محیط خود و 
از عهده ي تقابل با محیط هاي اجتماعي برآيند. 
از  متشکل  محیطي  زمینه اي،  چنین  در 
دريايي  )حمل ونقل  حرفه اي  مختلف  نهادهاي 
صنعت  چندوجهي،  ونقل  حمل  مسافر،  و  بار 
دريايي،  گردشگري  ماهي گیري،  و  شیالت 
صادرات  دريايي،  مرزي-  منطقه اي  تجارت 

پرداختن به حمل ونقل دریایي، به عنوان یك 
هدف عالوه بر تأكید بر قابلیت ها و شناسایي 
دقیق آن ها بازنگري بر پیشینه هاي تاریخي- 

فرهنگي و باز تولید آن ها بر پایه ي شرایط 
روزآمد، از جمله ي مهم ترین شاخص ها و 

راه كارها است.
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مجدد، صنايع كشتي سازي، تعمیر و نگهداري، 
بانکي، بیمه اي و گمركي وابسته، آموزشکده ها، 
موضوع  به  وابسته  دانشگاه هاي  و  هنرستان ها 
دريانوردي و علوم و فنون دريايي، كاوش گري 
دريايي،  كاني شناسي  و  دريايي  منابع  دريايي، 
نهادهاي  دريايي(،  كشاورزي  و  آبزيان  پرورش 
بوروكراتیك )سازمان ها، موسسه ها و شركت هاي 
دريايي و بندري، متولیان امور دريايي و بندري، 
و  بیمه اي  مالي،  بانکي،  متولیان  و  برنامه ريزان 
تأمین  زنجیره ي  كاري،  العمل  حق  خدمات 
كاال از راه دريا، صندوق هاي توسعه و حمايت 
دريايي  سرمايه گذاري هاي  و  دريايي  صنايع  از 
میدان هاي  و  و...(  حقوقي  اداره هاي  بندري،  و 
به  وابسته  زندگي  )جريان  زندگي  مختلف 
و  اقتصاد  گردشگري،  دريايي،   فعالیت هاي 
تجارت مرزي- آبي، حمل و نقل دريايي بار و 
مسافر، ماهي گیري و صیادي، مبادالت تجاري 
وابسته  كار  گروه هاي  دريا،  راه  از  منطقه اي 
بوروكراتیك،  و  حرفه اي  مختلف  نهادهاي  به 
دستگاه هاي اداري- آموزشي شهري، سامانه هاي 
شهري( به وجود آمده است كه همه ي آن ها بر 
اثر رابطه ي مکان )دريا( با میدان هاي اجتماعي، 

فراهم آمده حول محور دريا، پديدار شده اند.
اين نوع زمینه ها و در تمامي كشورها، همپاي 
ايجاد  اجتماعي  محیط   و  بندر  و  ساحل  عمر 

و  هستند  قدمت  داراي  آن،  كنار  در  شده اند 
شده  برده  نام  نهادهاي  كاركرد  به  توجه  با 
بوروكراتیك( و میدان هاي  )نهادهاي حرفه اي، 
كه  داده اند  شکل  را  ويژه اي  فرهنگ  زندگي، 
همه ي روابط اجتماعي و رفتارهاي آن، معطوف 
تجارت دريايي،  بندر،  دريا، ساحل،  كاركرد  به 
سفرهاي  و  مسافرت  و  ماهي گیري  و  صید 

دريايي است. 
داستاني  ادبیات  زمینه اي،  و  فضا  چنین  در 
روابط  و  هنرها  موسیقي،  و  شعر  اسطوره،  و 
اجتماعي درون و برون خانوادگي، حتي پوشش 
از  برخاسته  همه  تغذيه،  و  آشپزي  و  لباس  و 
بندر و كار دريايي  نظم آهنگین دريا، ساحل، 
به  پاي بندي  يعني  ثابت،  هدفي  به  متوجه  و 
سبك هاي توامان كار دريايي، سکونت در كنار 

ساحل و زندگي با درياست. 

دریا، حمل و نقل دریایي و قابلیت هاي 
نهفته: راهبردها

اندرون  در  چنین،  اين  میداني  و  فضا  زمینه، 
خود، برخوردار و بهره مند از قابلیت هاي بسیاري 
اسفنج هاي  چون  هم  كه  قابلیت هايي  است. 
دريايي، اليه اليه، بر هم متراكم هستند و اينك، 
ستون هاي عظیمي را براي كار و زندگي فراهم 
آورده اند. مجموعه اي اين چنین، فراهم آمده از 
اشکال و صورت هايي فزاينده از مقوله هاي كار 
يا  و زندگي هستند كه در دو بخش سنتي و 
صنعتي، در اعالي درجه و در طولي به درازاي 
خلیج فارس و كرانه هاي درياي عمان و درياي 

كاسپین، گسترده اند.
كار  انساني  منابع  وجود  فضا،  و  زمینه  اين  در 
بر  متکي  كه  صنعتي  و  سنتي  حوزه هاي  در 
عنصر آموخته هاي تجربي )براي بخش سنتي( 

و آموخته هاي آكادمیك )براي بخش صنعتي( 
و  سرمايه  و  مالي  اصلي  منابع  وجود  است، 
در  صنعتي  توسعه  براي  قوي  انگیزه هاي 
زيربخش صنايع دريايي، به منزله ي در اختیار 

داشتن سه منبع اصلي براي توسعه است. 
مدرن  تجهیزات  و  امکانات  حاضر،  حال  در 
بار  زمینه ي حمل  در  دريايي  براي حمل ونقل 
و  مصرفي  محصوالت  واسطه اي،  كاالهاي  و 
اولیه ي معدني و كاني،  فرآورده ها  نهايي، مواد 
چنین،  هم  و  گاز  و  نفت  صنعتي،  تولیدات  و 
مناطق  در  فعالیت  براي  سرمايه اي  امکانات 
قابلیتي  فراساحل،  و  نفتي  جزاير  و  عملیاتي 

آشکار در منظر نگاه ماست. 
از سوي ديگر، وجود فرهنگي غني كه سال ها 
سینه به سینه نقل شده و امروزه روز، به عنوان 
است،  رسیده  ما  دست  به  معنوي  سرمايه اي 
ساختن  شکوفا  براي  ارزش مند  پشتوانه ي 
قابلیت هاي مورد اشاره در باال است كه مي تواند 
اين  افزايي  هم  براي  خاص  اجتماعي  حامي 
براي  انگیزش زا  و  فرهنگي  ابزاري  و  قابلیت ها 

بناي ساختمان هاي نوين و جديد باشد. 
اما و در اين میان، سخن از بیان قابلیت ها، به 
مانند سخن از تندي و تیزي نور خورشید در 
چله ي تابستان است و به طور طبیعي، چندان 
كرمان  به  زيره  تا  نیست  هم، كسي عالقه مند 
اصلي  رويکرد  بلکه  قاينات!  به  زعفران  و  ببرد 
سخن، تالش براي برقراري يك ارتباط منطقي 
بین قابلیت هاي نهادينه شده با هدف هاي مورد 
انتظار، به منظور توسعه و فزايندگي در حوزه ي 

حمل و نقل دريايي است. 
بر  كامل  اشراف  زمینه،  اين  در  مهم  نکته ي 
حمل ونقل  قابلیت هاي  كه  است  موضوع  اين 
حوزه ي  در  هم  قابلیتي،  كشور،  هر  دريايي 
در  شده  تعريف  و  تبیین  هم،  و  كشورها  ملي 
در  قابلیت،  اين  است.  بین المللي  فضاي  يك 
مجموعه عملکردي خود، متعلق به يك میدان 
عظیم و بزرگ بین المللي و در ساختار رفتاري، 
پرورده ي يك فرهنگ مشخص است. از اين رو 
و به منظور شکوفا ساختن و يا ظرفیت افزايي 
نکته  دو  بر  تا  است  الزم  قابلیت هايي،  چنین 
مسیر  بر  حركت  اول،  شود.  تأكید  راهبردي 
مجموعه ي عملکردهاي منطبق با روش مندي ها 
و قاعده مندي هاي بین المللي و دوم، هم آهنگي 
نظام مندي هاي  و  دريايي  فرهنگ  با  رفتاري 

برخاسته از آن فرهنگ.
به عنوان مثال، تبیین جايگاه حرفه ي دريانوردي 
در بطن جامعه، مستلزم انجام بسیاري اقدام هاي 
فرهنگي و فرهنگ سازي است. مترادف با اين 
موضوع، توسعه ي اجتماعي در حوزه ي جامعه 
آن  نهادهاي  و  دريايي  نقل  و  حمل  حرفه اي 
چنین  هم  بوروكراتیك(،  حرفه اي،  )نهادهاي 
تعمیم  بر  كه  نحوي  به  سرزمیني،  آمايش 
رويکردها به دريا و فعالیت هاي اقتصادي وابسته 
به آن بپردازد، نیز نیازمند ملزوم هايي است كه 
از  فرهنگي  و  اقتصادي  اجتماعي،  برنامه ريزي 

اعمال دقت به موضوع حمل و نقل دریایي، آن هم 
به وجه مستقل، به مفهوم تبیین شرایطي است كه 
بر اثر آن، امکان توسعه ي نهادهاي بوروكراتیك، آن 
گونه كه هم آمیخته، هم آهنگ و هم راستا با نیازهاي 

حمل و نقل دریایي باشد، فراهم آید.
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جمله ي آن هاست. 
به  دريايي،  به حمل ونقل  پرداختن  نهايت،  در 
عنوان يك هدف، عالوه بر تأكید بر قابلیت ها و 
شناسايي دقیق آن ها، بازنگري بر پیشینه هاي 
پايه ي  بر  آن ها  تولید  باز  و  فرهنگي  تاريخي- 
شرايط روزآمد، از جمله ي مهم ترين شاخص ها 
و راه كارها است. هم زمان با آمايش اجتماعي، 
آمايش فضاي اقتصادي، آن گونه كه امر توسعه 
را در حوزه ي حمل ونقل و به عنوان موضوعي 
با  ارتباط  در  موضوعي  فقط  نه  )و  مستقل 

تجارت( ببیند، نیز از نیازهاي جدي است. 
به طور كلي و همان گونه كه پیش تر مطرح شد، 
حمل و نقل، به عنوان مفهومي مستقل است 
آن،  به  و منطقي  بنیادين  توجه  و  پرداختن  و 

مستلزم منحصر به فرد ديدن آن است. 
را  نقل  و  همیشه، حمل  و  نخست  وهله ي  در 
زيرساختي  يا  و  بازرگاني  و  تجارت  با  مترادف 
براي تحقق آن مي دانیم، اما اين، يك طرز تلقي 
غیرجامع در فضاي توسعه اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي و بیش تر، حامل معناي رشد است. 
آن،  به  پرداختن  و  حمل ونقل  ديدن  مستقل 
به  را  نقل  و  حمل  موضوع  به  توجه  زمینه ي 
نحوي كه آن را در ارتباط با جنبه هاي مختلف، 
انرژي،  مصرف  بازرگاني،  و  تجارت  چون:  هم 
و  حمل  و  راه  صنايع  فن آوري،  كالن،  اقتصاد 
نقل، آموزش و پژوهش، ايمني، بهداشت و حفظ 
توسعه ي  تركیبي،  نقل  و  حمل  محیط زيست، 
شهرنشیني، تأمین خدمات روستايي، كشاورزي 

و... ببیند، فراهم مي آورد. 
حمل  به  پرداختن  حمل ونقل،  بخش  زير  در 
نحو  به  آن،  نیز، مستلزم ديدن  دريايي  نقل  و 
مي تواند  كه  نظري  زمینه اي  است.  مستقل 
براي پرداختن به  اولیه را  زيرساخت راهبردي 

توسعه ي دريامحور، فراهم آورد. 
مستقل ديدن مقوله ي حمل ونقل دريايي نیز، 
به مانند مستقل ديدن مقوله ي كلي حمل و نقل، 
از  بسیاري  به  دسترسي  اساسي  زمینه هاي 
و  اجتماعي  اقتصادي،  توسعه ي  جنبه هاي 

فرهنگي را ايجاد و پشتیباني مي كند. 
مکانیزه و مدرن كردن سازمان ها و ارگان هاي 
امنیت  و  ايمني  جنبه هاي  توسعه ي  دريايي، 
توجه  اعمال  دريايي،  صنايع  توسعه ي  بنادر، 
و  مهندسي سواحل  دريايي،  زيست  به محیط 
بنادر و اعمال مديريت جامع و توسعه ي فرهنگ 
دريايي، آموزش و پژوهش، از جمله ي پرتوهاي 

اين نوع توجه است. 
اعمال دقت به موضوع حمل و نقل دريايي، آن 
هم به وجه مستقل، به مفهوم تبیین شرايطي 
نهادهاي  توسعه ي  امکان  آن،  اثر  بر  كه  است 
بوروكراتیك، آن گونه كه هم آمیخته، هم آهنگ 
و هم راستا با نیازهاي حمل و نقل دريايي باشد، 
توسعه  جريان  ترتیب،   اين  به  و  آيد  فراهم 
مسیري  بر  حركت  بانك ها،  چون  سامانه هايي 
مي شود  سبب  كه  است  فرايندمحور  و  جامع 
عمل  گونه  آن  دقیقاً  بوروكراتیك،  نهادهاي  تا 

كنند، كه فرهنگ و ساز و كارهاي حمل و نقل 
دريايي، آن ها را در مطالبه ي خود دارند. 

موضوع توجه محض و مستقل به حمل و نقل و 
به تبع آن، حمل و نقل دريايي، بر پارامترهاي 
پايدار،  توسعه ي  اصل  و  دارد  تأكید  توسعه گرا 
با  ارتباط  در  پارامترها  اين  كه  مي كند  حکم 
ديده  توسعه،  به  نیازمند  جنبه هاي  تمامي 

شوند.
توسعه ي  تا  مي شود  سبب  چنین،  اين  نگاهي 
حمل و نقل دريايي و تأسیسات و تجهیزات و 
با رشد  ارتباط  در  فقط  نه  آن،  زيرساخت هاي 
حمل و نقل دريايي تدوين شود، بلکه با دقت 
زمینه هاي  از  جامعیتي  با  ارتباط  در  كامل 
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به تبیین درآيد. 
اين نوع نگاه، جاري سازي رويه اي است كه به 
موجب آن، مسايل توسعه، هم چون حلقه هاي 
به هم مرتبط يك زنجیره ديده شوند و گسترشي 
استوار بر اصول توسعه را براي همه ي عناصر به 

هم مرتبط اقتصادي- اجتماعي، فراهم آورند. 

كالم آخر
نقل،  و  حمل  توسعه ي  برنامه ي  طراحي  در 
اعمال  معناي  به  آن،  مفهوم  ديدن  مستقل 
در  است.  توسعه  مفهوم  به  فرايندي  نگاه  يك 
مفهوم توسعه، توسعه افزايي هر مفهوم مستقل، 
آن  جانبه ي  همه ي  ديدن  توسعه اي  معني  به 
است. در همین ارتباط، پرداختن به حمل ونقل 
دريايي و شکوفا ساختن قابلیت هاي آن، مستلزم 
به كار بردن نگاهي مستقل به آن است. الزمه ي 
اين نگاه، استواري بر فرهنگ و زيرساخت هاي 

مرتبط با آن است. 
آينده، گوياي اين واقعیت است كه: ما بیش از 
شرايط معاصر، نیازمند توسعه ي زيرساخت هاي 
دريايي  نقل  و  حمل  ويژه  به  نقلي،  و  حمل 

هستیم. 
طي كردن اين فرايند، ضرورتي انکارناپذير است 
حمل ونقل  ديدن  مستقل  زمینه،  همین  در  و 
دريايي، زمینه اي براي ارايه ي تعريفي جديد از 
حمل و نقل است كه در ارتباط با اقتصاد جامعه، 
بپردازد و هم آن كه،  به آمايش جمعیتي  هم 
آمايش فضاي اقتصادي را با رويکرد دريامحور، 

جّدي تلقي كند. 
فضاي حمل و نقل دريايي، نیازمند شکل گیري 
بسیاري از هم آهنگي ها با جنبه هاي نیازمند به 

توسعه است.
و  مالي  امور  دانشگاهي،  و  آموزشي  جنبه هاي 
اداري  و  بوروكراتیك  سامانه هاي  نگاه  بانکي، 
صنايع به صنعت دريانوردي و صنايع دريايي، 
گمركي،  امور  بندري،  تجهیزات  و  تأسیسات 
چندوجهي  نقل  و  حمل  توسعه ي  و  ترانزيت 
براي پردازش آن، تکمیل زنجیره هاي ارتباطي 
تولیدات  و  كشاورزي  با  دريايي  نقل  و  حمل 
سرمايه گذاري  جذب  زيست،  محیط  صنعتي، 
جمله ي  از  دريامحور،  اقتصادي  آمايش  ملي، 

جنبه هاي عام در اين رويکرد است. ■

پي نوشت ها:
فرهنگ ها،  بین  ارتباط   ،Mathew Arnold  -1
میرحسیني،  و  كیاني  ترجمه:  اِ. سموير؛  تألیف الري 

نشر باز، ص 17.
2-Edward. T. Hall .
3-Bates & Plog .
4-Adam Smith .
5- اولین گروه مهاجران به قاره ي جديد، از دو كشور 

پرتغال و اسپانیا بودند. 
6- ژوستي نین )518-610 میالدي(، امپراطور روم 
در سال 538 میالدي، دستور به تشکیل كمیسیوني 
مجرب  وكالي  و  قضات  و  حقوق دانان  از  مركب 
به  وي،  معاون  و  بونین«  »نِزي  به  آن،  رياست  داد. 
دانشگاه  حقوق  دانشکده  استاد  كه  »تنوفیل«  نام 
وضع  قوانین  موضوع  شد.  سپرده  بود،  قسطنطنیه 
بود  بهره مند  مناسبي  كفايت  از  وي،  زمان  در  شده 
و شامل: مالکیت، فسخ برده داري و قراردادهاي آن، 
چون  هم  آنان،  منافع  رعايت  و  بردگان  جان  تأمین 
مي شد.  مالیات  و  ارث  زمینه هاي  در  آزاد  مردمان 
اين قوانین در بخش ويژه اي، به موضوع حمل و نقل 
بر  نیز  اشاره داشت. اصالح خاصي  دريايي و تجارت 

قوانین ازدواج و طالق در آن زمان، صورت گرفت. 
قوانین ژوستي نین را اساس شکل گیري حقوق مدني 
جديد مي دانند كه در دوره ي رنسانس انجام شد. اين 
مجموعه قوانین، براي زندگي اجتماعي و از آن جمله، 
بود و  ارزش  با  بسیار  نقل دريايي،  و  تجارت و حمل 
براي بازرگانان، شرايط مناسبي را فراهم آورد. دوره ي 
ژوستي نین را، عصر طاليي بیزانس در فراگیري علم 

و دانش مي دانند. 
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تسهیل  خاطر  به  نه  بنادر،  جايگاه  و  اهمیت 
كننده ي حمل و نقل، بلکه به عنوان محل تالقي 
مطرح  نقل  و  حمل  شقوق  از  نوع  چند  يا  دو 
به تبع آن،  با رشد تجارت بین المللي و  است. 
توسعه ي حمل و نقل جهاني، بنادر نیز، توسعه 
درصدد  بنادر  ابتدا،  در  شدند.  مجهز  و  يافته 
آماده سازي زيرساخت، تجهیزات و نیروي انساني 
الزم، براي ارايه ي خدمات مورد نیاز كشتي هاي 
و  تجارت  توسعه ي  با  ادامه،  در  بودند.  ورودي 

دهکده ي  موضوع  طرح  با  و  آن،  شدن  جهاني 
در  بنادر  و  رنگ تر شد  پر  بنادر،  نقش  جهاني، 
پي ارايه ي خدماتي با كیفیت تر و جذب خطوط 

بیش تر كشتیراني  شدند.
با گذر زمان، انقالب كانتینري، تحول عظیمي 
در حمل و نقل دريايي ايجاد كرد؛ به گونه اي 
صاحبان  و  كشتیراني  خطوط  شد،  سبب  كه 
كاال، عالوه بر عوامل هزينه و كیفیت كه پیش 
از اين، از اهمیت زيادي برخوردار بودند، فاكتور 
زمان را به عنوان عامل كلیدي در انتخاب بنادر، 
تا  عامل، سبب شد  اين  دهند.  قرار  نظر  مورد 
الکترونیکي  بنادر، تکنولوژي فن آوري و تبادل 
اطالعات را با عملیات خود تلفیق كنند. اين امر، 
تحول قابل مالحظه اي را در سرعت بخشیدن 
كرد؛  ايجاد  كشتي ها  به  ارايه  قابل  به خدمات 
پنجره ي  الينرو  كشتیراني  تولد  كه  طوري  به 
تحول  روند  اين  داشت.  پي  در  را  عملیاتي 
و  تجارت  شدن  جهاني  پديده ي  با  بنادر،  در 
دهکده ي جهاني شدت پیدا كرد؛ تا جايي كه 
عرصه ي  از  كم كم  يافته،  توسعه  كم تر  بنادر 

رقابت خارج شدند.
در همین ارتباط، »كوفي عنان«، دبیر كل وقت 
سازمان ملل متحد در سال 2000 میالدي، اين 
موانع  رفتن  بین  از   « كه  داشت  اظهار  چنین 
تجارت و جابه جايي سرمايه، پیشرفت هاي كالن 
مستمر  و  تدريجي  كاهش  تکنولوژي،  امر  در 
هزينه هاي حمل، ارتباطات و حضور كامپیوتر، 
زمینه را براي جهاني شدن فراهم ساخته است . 
اين رخداد يکپارچه و همه جانبه، اجتناب ناپذير 
به نظر مي رسد و مقاومت در برابر اين حركت 

جهاني، امکان پذير نیست.« 
واقعیت  با  آقاي كوفي عنان، چندان  اظهار  اين 
سايرين،  از  كندتر  كه  بنادري   . ندارد  مغايرت 
روند  يا  و  كردند  آغاز  را  خود  تحولي  حركت 
آغاز شد، عماًل، عرصه ي  تاخیر  با  تحول آن ها 

خالي  آماده،  پیش  از  رقیبان  براي  را  رقابت 
گذاشتند و براي بازگشت مجدد به بازار رقابت و 
حضور در تجارت جهاني، سرمايه گذاري كالن تر 

و هزينه هاي سرسام آور ي را متحمل شدند. 
تحوالت فوق الذكر، تحول در نسل هاي بنادر را 
در پي داشت . با توجه به تاريخچه ي بنادر و نوع 
خدماتي كه از سوي آن ها به كشتي ها و ديگر 
ذي نفعان ارايه مي شود، بنادر را از نسل اول به 
متنوع تر،  خدمات  ارايه ي  و  سوم  و  دوم  نسل 
متحول ساخت. خدمات در بنادر نسل اول كه 
قبل از دهه ي 60 میالدي در سراسر دنیا فعال 
انبارداري  و  بارگیري  تخلیه،  به  تنها  بوده اند، 
با آغاز انقالب صنعتي و رونق  محدود مي شد. 
گرفتن صادرات صنايع ياد شده، بنادر نسل دوم 
ظهور  بودند،  معروف  نیز  صنعتي  بنادر  به  كه 
دهه ي 60  از  دوم،  نسل  بنادر  فعالیت  كردند. 
میالدي شروع شد و بیش تر، به صنايع و مواد 
خام اختصاص يافت. آغاز انقالب كانتینري در 
اوايل دهه ي هشتاد و انتظارات صاحبان كاال  و 
صادركنندگان براي ارايه ي خدمات ارزش افزوده 
از سوي بنادر، بنادر را به نسل جديد وارد كرد. 
ارزش  ارايه ي خدمات  نسل سوم، ضمن  بنادر 
افزوده، نقش يك حلقه ي پويا در شبکه ي تولید 
و توزيع  را بازي مي  كنند. از ويژگي هاي بنادر 
نسل سوم، مي توان انبارهاي تخصصي جايگزين 
از جرثقیل هاي  انبارهاي چندمنظوره، استفاده 
تخصصي، ايجاد سه عنصر زيرساخت،  روساخت 
كارگیري  به  اطالعات،  الکترونیکي  تبادل  و 
مديريت  مهارت  و  دانش  مدرن،  تجهیزات 
تاسیس  اطالعات،   گسترده  شبکه ي   و 
صنايع سبك ويژه  شركت هاي لجستیکي در 
محوطه هاي بندري،  ايجاد ارزش افزوده  در كاال 

و ... را نام برد. 
با توجه به رقابت موجود بین بنادر، به منظور 
جذب هرچه بیش تر كشتي و كاال و تالش در 

 
 بررسي ضرورت ها و چالش هاي بنادر كانوني

محمدعلي سعیدي پور
معاون طرح و توسعه مجتمع بندري شهید رجایي

بشر از ابتداي تاريخ، نياز ها ي خود را  با تبادل کاال مرتفع ساخته است. انسان ها ابتدا در 
جوامع بسيار کوچك، تبادالت خود را انجام مي دادند؛ ولي با گذشت زمان از وجود کاالها 
و خدمات جديد در فواصل دور، مطلع شدند و تالش کردند که با برقراري ارتباط، از اين 
خدمات و کاالها، براي رفع نيازهاي خود، بهره ببرند. بدون شك، با گذر زمان و گسترده تر 
شدن ارتباطات  و توليد کاالها در مسافت هاي دور دست، ابزارهاي ارتباطي نيز، ايجاد 
و به کار گرفته شدند. از همان ابتداي تاريخ، دريا به عنوان يكي از مهم ترين مسيرهاي 
ارتباطي براي بشر، از جايگاه ويژه اي برخوردار بود و به تبع آن، شناورها و کشتي ها، به 
عنوان بهترين و به صرفه ترين ابزار حمل و نقل حجمي، مورد توجه قرار گرفتند . با گذر 
زمان و افزايش کاال، کشتي ها نيز، بزرگ تر، سريع تر و تخصصي تر شدند. با تخصصي تر 
شدن کشتي ها، بنادر نيز، توسعه يافتند و خود را به منظور پذيرش کشتي هاي بزرگ تر و 

پيشرفته تر، تجهيز کردند. 
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جهت تامین انتظارات خطوط كشتیراني، بنادر 
نیز در تالش هستند تا بتوانند با تامین موارد ياد 
شده، خود را به عنوان بنادر هاب معرفي كنند 
و در اين بازار رقابتي،  گوي سبقت را از رقیبان 

خود بگیرند. 

دالیل و ضرورت تبدیل شدن به هاب 
افزايش رقابت بین بنادر، براي معرفي خود به 
عنوان بنادر هاب ) كانوني( منطقه، به گونه اي 
شتاب پیدا كرده است كه بنادر كم تر توسعه يافته، 
سرمايه گذاري هاي وسیعي را در زيرساخت ها و 
روساخت هاي خود انجام داده اند، تا عرصه را بر 
بنادر بزرگ تر تنگ كنند. با افزايش رقابت بین 
بنادر، شركت هاي بزرگ كشتیراني نیز فرصت 
را غنیمت شمردند و از موضع قدرتمند فعلي 
خود، نهايت استفاده را بردند و در پي درخواست 
پايانه هاي اختصاصي از بنادر برآمدند. بنادر نیز، 
به منظور جذب هرچه بیش تر اين خطوط و در 
اين بازار رقابتي بسیار بي رحم، ناچار به تجهیز 
خود به حوضچه هاي عمیق، خدمات با كیفیت،  
بهره وري باال، تجهیزات نسل جديد و كارآمدتر، 
و  ريل  جمله:  از  تخصصي تر،  ساخت هاي  زير 
كشتیراني  خطوط  درخواست  اساس  بر  جاده، 

شدند. 
تامین  به  قادر  بندري  اين كه،  به محض       
نیازمندي ها و درخواست ها ي خطوط كشتیراني 
دست  از  را  خود  اصلي  مشتريان  فوراً  نشود، 
پايانه  هاي  و  بنادر  اپراتورهاي  داد.  خواهد 
سوي  از  سنگیني  فشار  تحت  كانتینري، 
اين  كه  گونه اي  به  دارند؛  قرار  خود  مشتريان 

افزايش  با  تا  را مجبور ساخته است  آنان  فشار، 
بهره وري و نیز سرمايه گذاري بر روي تجهیزات، 
زير ساخت ها و نیروي انساني، نقش خود را در 
اين  در  تا  كنند  ايفا  تر  قوي  رقابتي  عرصه ي 

بازي، ماندگار  باشند. 
موارد يادشده، اگرچه زمینه را براي ظهور بنادر 
هاب فراهم ساخت، ولي داليل عمده تري براي 
تبديل بنادر به بنادر هاب منطقه وجود دارد كه 

به موارد زير مي توان اشاره كرد: 
روند جهاني شدن بنادر   -

كسب سهم بیش تر از زنجیره ي حمل و نقل   -
منطقه 

گلوگاه هاي  در  بنادر  از  برخي  گرفتن  قرار   -
استراتژيك منطقه 

شبکه ي  به  متصل  غیر  همسايه هاي  وجود   -
حمل و نقل دريايي جهان 

درون  در  اتصال  راه هاي  و  پس كرانه  وجود   -
كشورها و همچنین، وجود بازارهاي بزرگ داخلي 
و  روساخت ها  ساخت ها،  زير  بودن  فراهم   -

نیروي انساني كارآمد در بنادر 
افزوده در  ايجاد ارزش  فراهم بودن زمینه ي   -

كاال 

اولین پیش نیاز، به منظور هاب شدن  
     اگرچه وجود زيرساخت، روساخت، نیروي 
و  استراتژيك  موقعیت  در  گرفتن  قرار  انساني، 
... ، از مشخصه هاي اصلي بنادر هاب محسوب 
آن ها  به  تفصیل  به  ادامه،  در  كه  مي شوند 
به  پیش نیاز،  اولین  ولي  شد،  خواهد  پرداخته 
به  كه  هاب،  بندر  به  بندر  يك  تبديل  منظور 

عنوان عامل تضمین كننده ي جذب كشتي و 
كانتینر بیش تر به بندر به حساب مي آيد، تحول 
بندر از بنادر نسل اول و دوم به بنادر نسل سوم 
است. همان گونه كه پیش از اين نیز، اشاره شد، 
ايجاد  سوم،  نسل  بنادر  اصلي  شاخصه هاي  از 
كه  معني  اين  به  است.  كاال  در  افزوده  ارزش 
اصلي  خدمات  از  فراتر  خدماتي  بتوانند  بنادر، 
انجام  به صورت سنتي  اين  از  پیش  كه  خود، 
انبارهاي  بنادر،  اين  در  كنند.  ارايه  شده،  مي 
لجستیك با بهره برداري از پايانه  هاي اختصاصي 
فعالیت هاي  كارخانجات،  و  صنايع  حضور  با  و 
جديدي را به فعالیت هاي سنتي خود افزوده اند 
. در اين بنادر مراكز تولید، توزيع و شبکه هاي 
راه آهن،   جمله:  از  نقل،   و  حمل  وجهي  چند 
متمركز  نقطه  يك  در   ،  ... و  دريايي  جاده اي، 
شده اند . از جمله ي  فعالیت هايي كه به عنوان 
سوم  نسل  بنادر  در  افزوده  ارزش  فعالیت هاي 
محسوب مي شوند، مي توان به تخلیه و بارگیري 
كاال از / به كانتینر، پالتیزه كردن، تسمه زدن، 
بسته بندي  توزين،  زدن،  برچسب  بسته بندي، 
اشاره كرد.   ... و  مجدد، مونتاژ، توزيع، تفکیك 
كاال  رهگیري  قابلیت  بنادر، همچنین،  اين  در 

با توجه به رقابت موجود بین بنادر، به منظور جذب 
هرچه بیش تر كشتي و كاال و تالش در جهت تامین 
تالش  در  نیز  بنادر  كشتیراني،  خطوط  انتظارات 
هستند تا بتوانند با تامین موارد یاد شده، خود را به 
عنوان بنادر هاب معرفي كنند و در این بازار رقابتي 

 گوي سبقت را از رقیبان خود بگیرند.

81

بندر  و دریا / شماره 175

نگاه ویژه



به صورت دقیق، امکان پذير است و اطالعات به 
هنگام، در مورد موجودي كاال و جابه جايي آن، 

فراهم است. 

حداقل پیش نیازهاي هاب شدن بنادر   
     با توجه به موارد فوق و نظر به اين كه ورود به 
بنادر نسل سوم، به عنوان اولین گام بنادر، به منظور 
تبديل خود به هاب منطقه، تلقي مي شود، فاكتورها 
و پیش نیازهايي وجود دارند كه به صورت عام، به 
منزله ي نیازمندي هاي اولیه ي بنادر در اين زمینه،  
به حساب مي آيند كه عمده ي آن ها به شرح زير 

هستند: 
موقعیت جغرافیايي استراتژيك و منحصر به فرد.  -

 منظور از اين عبارت، قرار گرفتن در موقعیتي 
است كه از نظر جغرافیايي، كم ترين فاصله را از 
مسیر اصلي خطوط كشتیراني بزرگ و مسیر اصلي 

تجارت جهاني داشته باشد.
ظرفیت باال با پشتیباني قابل قبول .  -

مجموعه ي  يك  توسط  عمدتاً  بايد  بنادر،  اين   
توانمند، مانند: دولت و يا موسسات قوي، پشتیباني، 

مديريت و تامین شوند.
نیروي انساني متخصص و كارآمد.  -

 اين نیروي انساني، شامل سطوح مختلف مديريت 
ارشد، میاني و اجرايي است و نیز، منابع انساني 

عملیاتي را شامل مي شود. 
عملیات كارآمد و بهره ور.  -

 عملیات، از لحظه ي دريافت الکترونیکي اطالعات 
كشتي و كاال، قبل از ورود به بندر، تا لحظه ي خروج 
را شامل مي شود كه انتظار مي رود، اين عملیات با 
بهره وري باال و زمان ماندگاري بسیار كوتاه شناور  

)Fast Turnaround( همراه باشد . 

تجهیزاتي كه بتواند پاسخ گوي نیاز نسل هاي   -
جديد كشتي ها باشند.

وجود مراكز يا انبارهاي لجستیکي، به منظور   -
ارايه ي خدمات ارزش افزوده 

وجود منطقه ي آزاد تجاري يا منطقه ي ويژه   -
اقتصادي در بندر 

تعرفه هاي رقابتي و قابل قبول   -
انعطاف پذيري – تجارت در جهان، به صورت   -
روزانه در حال تغییر است؛ از اين رو، بنادر بايد 
آن قدر منعطف باشند كه بتوانند نسبت به اين 

تغییرات، عکس العمل سريع نشان دهند. 
زيربناي الزم به منظور حمل و نقل چند منظوره،   -

با شبکه ي توزيع جاده، راه آهن، ... 
تکنولوژي اطالعات پیشرفته – لزوم وجود زير   -
ساخت هاي ضروري و نیز، نرم افزارهاي تخصصي 
و پیشرفته،  روز، براي تبادل الکترونیکي اطالعات 
و سرعت بخشیدن به فعالیت هاي بندر، از ملزومات 

اين مهم، به حساب مي آيند. 
قوانین و مقررات غیر دست و پاگیر   -

كم ترين تشريفات اداري   -
خدمات گمركي بسیار سريع   -

موارد فوق، از جمله مواردي است كه به صورت 
عمومي، براي تبديل شدن بنادر به هاب منطقه 
تعريف شده اند. با نگاهي به پارامترهاي مورد نظر 
خطوط كشتیراني بزرگ، به منظور انتخاب بنادر 
خود، موارد مشابه زيادي مشاهده مي شود. خطوط 
بزرگ كشتیراني، با توجه به فرصت منحصر به 
فرد تجاري كه در سايه ي رقابت بنادر، براي آن ها 
فراهم شده، عالوه بر انتظارات خود، مبني بر ارايه ي 
خدمات مطلوب با نازل ترين هزينه ها و تعرفه هاي 
بندري، سرعت باالي خدمات براي بازگشت سريع 
كشتي ها )Fast Turnaround( ، عمق كافي 
منظور  به  را  پارامترهايي  پیشرفته،  تجهیزات  و 
انتخاب بنادر خود، تعیین كرده اند كه عمده ترين 

آن ها عبارتند از : 
كم ترين انحراف از مسیرهاي اصلي   -

موقعیت مركزي و استراتژيك در منطقه، براي   -
تغذيه ي بنادر كوچك تر

زيربناي قوي و بهره وري رقابتي با قابلیت تامین   -
اسکله و تجهیزات فوري براي كشتي ها 

كم ترين تشريفات كاغذي و اداري   -
هزينه هاي رقابتي   -

بازارهاي داخلي   -
امکانات پس كرانه، به منظور حمل و نقل چند   -

وجهي كاال

چالش هاي پیش روي بنادر 
     با توجه به موارد ياد شده و در اين بازار رقابتي، 
بازار  ماندن در  براي  را  زيادي  بنادر، چالش هاي 
فعالیت، بقاي خود و در عرصه ي رقابت، در پیش 
رو دارند. نظر به اين كه، يك بندر، محل تالقي دو 
محیط و مركز انتقال كاال از يك شیوه ي حمل و 
نقل به شیوه ديگر است و با عنايت به اين كه،  عصر 
حاضر، عصر جهاني شدن اقتصاد است، بنادر، ناگزير 
به ارايه ي عکس العملي سريع، نسبت به تغییرات 

جهاني و تبديل شدن از بنادر سنتي به مراكز كامل 
تخصصي و اتصال به شبکه ي لجستیك هستند. 
به اين معني كه بنادر، به دلیل تغییرات غیرقابل 
پیش بیني محیطي و روند تغییرات در كشتیراني  
را پیش  زيادي  و صنايع لجستیك، چالش هاي 
رو دارند. بنادري كه خود را در مسیر توسعه قرار 
داده اند بايد به اين چالش ها و پیامدهاي حاصل از 
آن ها توجه  ويژه اي داشته باشند؛ از جمله ي اين 

چالش ها، مي توان به موارد زير اشاره كرد: 
منابع  از  استفاده  و  كارخانجات  جهاني شدن   -

خارجي 
روند جهاني تغییر ساختار شبکه  لجستیك و   -

تغییر مکان جغرافیايي مراكز توزيع 
رشد سريع كرايه ي حمل دريايي، به ويژه در   -

ارتباط با كانتینر
ادغام سیستم هاي هاب و سکوپ، در سیستم   -

كشتیراني جهاني 
افزايش كاالهاي ترانشیپ و رقابت بین بنادر و   -

پايانه ي اپراتورها
پیکر  غول  كانتینري  كشتي هاي  ظهور   -

)سوپرمگا(
ادغام شدن پايانه ي اپراتورهاي بزرگ جهاني و   -

افزايش سهم آن ها از بازار 
تغییر نقش بنادر، در مديريت جهاني شبکه ي   -
تامین و ساختار شبکه ي لجستیك )نسل سوم 

بنادر( 
افزايش كارايي و بهره وري در بنادر   -

افزايش هزينه و موانع توسعه در بنادر   -
به منظور مقابله با چالش هاي ياد شده و پیامدهاي 
حاصل از آن، بنادر سراسر جهان، سعي كرده اند 
تا زير ساخت  هاي فیزيکي خود، به ويژه پايانه هاي 
توسعه  را  آن ها  به  مربوط  امکانات  و  كانتینري 
دهند و مناطق پس كرانه اي خود را از راه ايجاد 
مناطق آزاد )يا ويژه(  تجاري، بگسترانند و امیدوار 
باشند، بتوانند از اين راه، بنادر خود را هاب كنند 
و مراكز بین المللي لجستیك برپا دارند. عالوه بر 
اين، بسیاري از بنادر، اصالحاتي، از قبیل: تغییر 
تعرفه ها، تغییر در ساختار مديريتي خود، بازنگري 
قوانین و مقررات، بهره گیري از آمیزه ي مشاركت 
بخش هاي دولتي و خصوصي و ... را براي مقابله با 

اين چالش ها در نظام خود، ايجاد كرده اند. 

معیارهاي اصلي ارزیابي بنادر 
 در پايان، با توجه به مواردي كه اشاره شد و به 
منظور ارزيابي میزان توانمندي و قابلیت يك بندر، 
براي تبديل شدن به هاب منطقه، بايد از مولفه ها 
و شاخص هاي جهاني نیز، نام برد. اين مولفه ها و 
شاخص ها، كمك مي كنند تا بنادر، دقیقاً حوزه ها و 
وضعیت خود را بررسي و اولويت هاي سرمايه گذاري 
خود را  تعییین كنند. بدون شك، با استفاده از اين 
مولفه ها و شاخص ها، بنادر مي توانند نقاط ضعف 
و قوت خود را شناسايي و برنامه هاي اجرايي يا 
توسعه اي ضروري، جهت تامین نیازمندي هاي اولیه 
را تدوين كنند. عمده ترين مولفه ها و شاخص هاي 

جهاني، به اين شرح اند؛

  نظر به این كه، یك بندر، محل تالقي دو محیط و 
مركز انتقال كاال از یك شیوه ي حمل و نقل به شیوه 
دیگر است و با عنایت به این كه،  عصر حاضر، عصر 
جهاني شدن اقتصاد است، بنادر، ناگزیر به ارایه ي 
عکس العملي سریع، نسبت به تغییرات جهاني و 
تبدیل شدن از بنادر سنتي به مراكز كامل تخصصي 

و اتصال به شبکه ي لجستیك هستند.
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ف
شاخصمولفهردي

موقعیت 1
جغرافیايي

فاصله تا مناطق صنعتي 
فاصله از خطوط كشتیراني اصلي 

موقعیت استراتژيکي نسبت به شبکه ي جهاني 
)Land Locked( اتصال به كشورهاي فاقد مرز دريايي

فاصله با بنادر كوچك منطقه 

ساختار زير 2
بنايي و روبنايي

تعداد اسکله
عمق اسکله 

انواع جرثقیل هاي تخصصي 
مساحت محوطه ها 

اتصاالت جاده اي و ريلي درون بندر 
نظام جامع ترافیکي 

وضعیت آب و 3
هوايي

بارش برف و باران 
طوفان هاي موسمي 

طول شب و روز 
دماي هوا ) سردي و گرمي ( 

4
بزرگي بازار 

مصرف و 
پس كرانه ي بندر

وجود كشورهاي همجوار و بازار قابل اعتماد 
وجود بازار مصرف داخلي 

وجود همسايگان با تولیدات قابل قبول 
وجود تولیدات داخلي صادراتي 

5
عوارض بندري 

و هزينه هاي 
مربوط به آن

عوارض وارده بر كاال 
عوارض وارده بر كشتي 

هزينه هاي انبارداري 
هزينه ي  اجاره زمین 

سیاست هاي جذب سرمايه گذاري 

امکانات 6
پس كرانه اي

وجود ريل و كارآمدي آن 
وجود جاده و كارآمدي آن 

هزينه ي حمل و نقل چند وجهي 
امکانات رديابي كاال

7
ساختار تبادل 

الکترونیکي 
اطالعات

وجود زير ساخت كافي براي تبادل الکترونیکي اطالعات 
وجود نرم افزارهاي تخصصي و عملیاتي 

وجود نیروي انساني كارآمد 
)PCS( وجود سامانه ي جامعه بندر

وجود ارتباط الکترونیکي با گمرک و تبادل اطالعات 
تبادل اطالعات با سازمان هاي حمل و نقل مرتبط 

 )Broadband- WiMak( امکان استفاده از تکنولوژي هاي جديد

خدمات بندري8

سرعت تخلیه و بارگیري 
سرعت حمل و نقل و تحويل كاال 

دسترسي به اطالعات 
ارايه ي خدمات ارزش افزوده 

خدمات پشتیباني 

ف
شاخصمولفهردي

وجود مركز 9
توزيع

وجود مركز توزيع ) شركت لجستیك مادر ( 
گسترش شبکه و دامنه ي توزيع 

اطالعات و تجهیزات شبکه توزيع 

10

سرعت عمل 
گمرک 

 

 وجود سامانه ي تبادل الکترونیکي اطالعات گمرک 
فرآيند امور گمركي 

وجود سکوهاي ارزيابي كاال و كانتینر 
وجود گیت هاي متعدد خروج 

نیروي متخصص و كارآمد 

11

توازن 
كانتینرهاي 

ورودي و 
خروجي 

نرخ كانتینرهاي پر و كانتینرهاي خالي 
نرخ كانتینرهاي صادراتي و وارداتي 

زمان تخلیه و بارگیري كانتینرهاي پر و خالي 

اعتصابات 12
كارگري 

تعداد اعتصابات كارگري 
تناوب اعتصابات كارگري
شدت اعتصابات كارگري

ايمني در بندر13

وجود نظام جامع ايمني 
وجود تیم هاي تخصصي مربوطه 

نرخ وقوع سوانح 
وجود تجهیزات تخصصي مربوطه 
نرخ تلفات جاني، ناشي از سوانح 

نرخ توقفات عملیاتي در اثر سوانح  

83

بندر  و دریا / شماره 175

نگاه ویژه



»دكتر وحید چگینی«، ريیس مؤسسه ی ملّي 
اقیانوس شناسي، در آغاز سخنان خود در مراسم 
افتتاحیه ي عملیات میدانی و و كارگاه آموزشی 
اقیانوس  ملّی  ی  مؤسسه  در  سونامی  پالئو 
شناسی، اظهار داشت: »درياها و اقیانوس ها، دو 
سوم كره ی زمین را در برگرفته و در فعل و 
انفعاالت جّوي، تأثیر به سزايي دارند. اقیانوس 
مواد  اكسیژن،  بزرگ ترين منبع آب،  و درياها، 
غذايی، مواد معدنی و انرژی به شمار می روند و 
می توان اذعان داشت كه اقیانوس ها و درياها، 
بزرگ ترين نقش را در پیشبرد و تداوم حیات 
بشری و همچنین، توسعه ی صنعتی- اقتصادی، 
طی دو قرن گذشته ايفا كرده اند. اين در حالی 

از  برداری  بهره  ضمن  همواره  بشر،  كه  است 
میراث  اين  به  الزم  توجه ي  بدون  منابع،  اين 
به  نسبت  را  توجه  كم ترين  انساني،  گران بهای 
سالمت اقیانوس ها و درياها مبذول داشته است؛ 
در  توجه ای  كم  علت  به  امروزه  كه  به نحوی 
اعصار گذشته نسبت به سالمت محیط زيست و 
اقیانوس ها، چالش های فراوانی درجوامع بشری 

به وجود آمده است.«
ريیس مؤسسه ی ملّی اقیانوس شناسی، با اشاره 
به پديده ی سونامی مخرب 26 دسامبر 2004 
میالدی در جنوب شرق آسیا، كه باعث كشته 
شدن بیش از 220 هزار نفر شد، خاطر نشان 
كرد: »متأسفانه، در خصوص خطر سونامی در 

منطقه ی مکران و كشورهايی كه تحت تأثیر 
اين منطقه قرار دارند، اطالعات كمی در دست 
است و سونامی در منطقه ی مکران می تواند 

اثرات مخربی بر جای گذارد.«
»چگینی«، نقش مؤسسه ی ملّی اقیانوس شناسی 
را در پیشبرد اهداف علمی و پژوهشی كشور، 
ملّي  »مؤسسه ی  گفت:  و  خواند  اهمیت  با 
اقیانوس شناسي، بر اساس موافقت نامه ي وزارت 
 1370 سال  در  فن آوري  و  تحقیقات  علوم، 
علمي- مؤسسه هاي  از  يکي  و  شد  تأسیس 

پژوهشي وابسته به وزارت علوم، به شمار مي آيد 
كه در كنار دانشگاه هاي دريايي، نقش مهمي در 
سیاست هاي كشور ايفا مي كند. اين مؤسسه، با 

در كارگاه آموزشي آمادگي و هشدار در مقابل خطر سونامي بررسي شد؛

منوچهر محمدي

حوادث غير مترقبه ی طبيعی و مخاطرات دريايی، لزوم ايجاد مرکز هشداری که وقايع طبيعی را ازجمله: سونامی، توفان های حاّره ای-
محّلی، کشند قرمز و جريان های شكافنده را به طور مستمر رصد کند و با مطالعه و پژوهش به منظور پيشگيری و مقابله با اين حوادث 
برآيد، هر چه بيش تر در کشور، ضروری به نظر مي رسد. چرا که ايران، با دارا بودن سه توده ی آبی خليج فارس، دريای عمان و دريای 
خزر، از گذشته تا به حال، چالش های زيست محيطی زيادی را پشت سر گذاشته و آسيب های فراوانی را در حوزه ي دريا متحمل شده 
است. در اين راستا، مؤسسه ی مّلی اقيانوس شناسی، بارها در زمينه ی حوادث طبيعی دريايی در کشور، عمليات های ميدانی متعددی را 
برگزار کرده و ضمن آسيب شناسی پديده های طبيعی دريايی توسط کارشناسان و متخصصان مجرب، نتايج آن را در اختيار دستگاه های 

ذي ربط تصميم گير، به منظور اتخاذ راه کار مناسب، قرار داده است. 
پالئو  کارگاه آموزشی  و  يونسكو، عمليات ميدانی   )IOC( اقيانوس شناسی  بين  دولتی  با هّمت کميسيون  اين مؤسسه،  بار هم،  اين 
اقيانوس شناسی،  از مؤسسه ی مّلی  با حضور کارشناسانی  را  سونامی )آمادگی و هشدار در مقابل خطر سونامی در سواحل مكران( 
دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار، مؤسسه ی ژئوفيزيك دانشگاه تهران، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله، 
سازمان هواشناسی، سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني، دانشگاه فردوسی مشهد و اساتيد و پژوهش گرانی از يونسكو، کشورهای 
اندونزی، هند، فرانسه، سوييس و همچنين، با همكاری استانداری های سيستان و بلوچستان و هرمزگان، شهرداری و فرمانداری های 

بندرعباس، جاسك، ميناب و چابهار، به مدت 10 روز در مهرماه سال جاري، برگزار کرد.
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برخورداري از سه ايستگاه تحقیقاتی در شهرهاي 
تحقیقاتي  طرح هاي  چابهار،  و  نوشهر  بوشهر، 

مهمي را در دستور كار دارد.« 
ريیس مؤسسه ی ملّی اقیانوس شناسی، »هشدار 
مخاطرات دريايي« را، از جمله طرح هاي مورد 
افزود:  و  كرد  عنوان  مؤسسه  اين  در  بررسي 
»جنوب كشورمان، از »سونامي« و شمال ايران، 
توسط »جريان هاي شکافنده«، در معرض تهديد 
همکاري  با  مؤسسه،  هم اكنون،  كه  دارند؛  قرار 
يونسکو، سازمان هاي بین المللي و دانشگاه هاي 
داخلي، طرح   هاي مختلفي را با موضوع مخاطرات 

دريايي، در دست بررسي دارد.« 
وي گفت: »سال 1945 میالدي، براثر سونامي 
كشور  داد،  رخ  مکران  سواحل  در  كه  معروفي 
حال  در  كه  شد،  خسارت هايی  دچار  نیز،  ما 
به  آمده،  به دست  نتايج  و  آن هستیم  بررسي 
مؤسسه  ی  ريیس  خواهد شد.«  منتشر  زودی 
ملّي اقیانوس شناسي، ادامه داد: »با مدل سازي و 
جريان سازي دريايي، كه هم اينك در درياهاي 
عمان و خزر در حال انجام است، به بخش دفاعي 

كشور، كمك شاياني می شود.« 
زمین شناسی  از  كه  »شواهدی  داد:  ادامه  وی، 
نشان  است،  آمده  دست  به  رسوب شناسی  و 
می دهد، سونامی كه در سال 1945 كه در گسل 
زيادی  تأثیر  ايران  سواحل  بر  داد،  رخ  مکران 
سمت  به  هرچه  كه  به گونه ای  است؛  گذاشته 
پاكستان نزديك می شويم، ارتفاع موج افزايش 
داشته است. بر اساس اطالعات به دست آمده، 
ارتفاع موج در »پسابندر«، به 10 متر نیز رسیده 

است.« 
به  شناسی،  اقیانوس  ملّی  مؤسسه ی  ريیس 
اشاره  طبیعی  ی  پديده  اين  بیش تر  جزيیات 
كرد و گفت: سونامی در نیمه های شب رخ داده 
است و معموالً 30 دقیقه پس از سونامی امواج به 
سمت ساحل حركت می  كنند. ولی در سونامی 
سال 1945، حدود دو تا سه ساعت بعد، امواج به 
سمت ساحل حركت كردند، كه نشان می دهد، 
پس از زلزله در كف دريا، زمین لغزش نیز، رخ 

داده است.«
وی، امواج وارد شده به ساحل را در سونامی سال 
1945، امواجی بزرگ توصیف كرد و با اشاره به 
فاصله ی زمانی 10 تا 15 دقیقه ای رسیدن امواج 
به ساحل، افزود: »اين واقعه، در اثر پديده ی فرو 
رانش ايجاد مي شود؛ به اين معنا كه صفحه ی 
كه  »اوراسیا«  صفحه ي  سمت  به  اقیانوس هند 
ايران نیز بخشی از آن است، حركت می كند. اين 
حركت، با شیب ماليم صورت می گیرد. از اين 
رو، احتمال وقوع زمین لرزه و سونامی در كشور 

وجود دارد.« 
»دكتر چگینی«، با اشاره به تحقیقات انجام شده 
روی گسل مکران، افزود: »روی سونامی هايی كه 
بود و همچنین،  داده  در سال های گذشته رخ 
محلی  توفان های  چون:  طبیعی،  وقايع  ساير 
با  مشتركی  تحقیقاتی  پروژه ی  گونو،  توفان  و 
مطالعات،  اين  محدوده ی  شد.  انجام  يونسکو 

شامل غرب و شرق چابهار تا مركز پاكستان و 
همچنین، میناب و جاسك است.« 

گفت:  اقیانوس شناسی،  ملّی  مؤسسه ی  ريیس 
»در اين تحقیقات، با استفاده از ابزار ساده، طول 
همچنین،  و  كنیم  می  اندازه گیري  را  موج ها 
سونامي  وقوع  با  تنها  كه  را  بزرگي  سنگ هاي 
مي توانند به اين مکان آورده شده باشند، مورد 

مطالعه قرار می دهیم.« 
وي ادامه داد: »اين مطالعات، قرار بود به صورت 
همزمان در سواحل ايران و پاكستان انجام شود، 
اما به دلیل شرايط خاص پاكستان و همچنین، 
وقوع سیل در اين كشور، توانستیم اين مطالعات 

را تنها در ايران انجام دهیم.« 
»دكتر چگینی«، در خصوص بخشی ازعملیات 
مصاحبه هايی  آن،  طی  كه  سونامی  میدانی 
مختلف  مناطق  در  مسن  افراد  از  حضوری 
ساحلی صورت گرفت، افزود: »بسیاري از افراد 
كهنسال كه با آنها مصاحبه  داشتیم، به خوبي 
اين حادثه را به ياد مي آوردند و جزيیات آن را 
بیان مي كردند. در منطقه ي بندر كنارک، فردي 
بیان كرد كه موج هاي  با محققان  در مصاحبه 
بلندي به ارتفاع 2 متر در زمان نزديك اذان صبح 
به داخل مسجد وارد شد و اين موج هاي بلند، 
شیشه هاي مسجد را شکستند و به برخي از افراد 

داخل مسجد نیز، آسیب رساندند.
از مناطق  اين تحقیقات، در بسیاري  بر اساس 
مورد بازديد، افراد مختلف، اين سونامي را به ياد 
مي آوردند و برخي، امواج اين سونامي را 3 متر 
بیان كردند. در  را 5 متر  برخي ديگر، آن ها  و 
منطقه ی پسا بندر، واقع در منتهي الیه  مرز ايران 
و هم جوار با بندر گواتر، فردي مدعي شد كه 
در زمان وقوع سونامي، امواج، با ارتفاع 13 متر 
بوده  اند و قبل از آن امواج، حدود ساعت 2 نیمه 
شب، زلزله رخ داده و در حدود ساعت 3 تا 4 

صبح، امواج به ساحل رسیده اند.«
به  مربوط  اطالعات  »ما  گفت:  »چگیني«، 
جمع آوري  نیز  را  خزر  درياي  سونامي هاي 
كرده ايم، ولي شاهدي نیافته ايم كه نشان دهد 
اين سونامي ها روي مناطق جنوبي درياي خزر و 

سواحل ايران، تأثیر داشته باشد.«
وي افزود: »تمامي شواهد تاريخي، نشان مي دهند 
كه سونامي هاي  رخ داده در درياي خزر، روي 
منطقه شمالي اين دريا تأثیر گذاشته اند و آثار 
مخّرب آن، تا كشور آذربايجان، ديده شده است. 
اختتامیه ي  مراسم  در  وحید چگینی«،  »دكتر 
عملیات میدانی و كارگاه پژوهشی سونامی كه 
در محل مؤسسه ي ملّی اقیانوس شناسی برگزار 
شد، ضمن اشاره به آثار مخّرب حوادث طبیعی 
ازجمله: سونامی، توفان های حاّره ای و محلی، 
پیامدها  و  قرمز  كشند  و  شکافنده  جريان های 
اقتصادی  مالی،  جانی،  سنگین  خسارت های  و 
با  كه  میالدي،  سال 1980  »در  گفت:  وغیره، 
بود،  مصادف  اسالمي  انقالب  پیروزي  اوايل 
رخ  هرمز  جزيره ی  منطقه ی  در  بزرگ  توفاني 
متخصصان  از  گروهي  دلیل،  همین  به  و  داد 

به استان هرمزگان رفتند و  داخلي و يونسکو، 
اين  اين منطقه را مورد مطالعه قرار دادند. در 
تحقیقات، مشخص شد كه اين توفان به جزيره ي 
هرمز آسیب رسانده است و طبق گفته ي اهالي 
منطقه، حدود 400 نفر بر اثر وقوع اين توفان  

جان خود را از دست داده اند.« 
بر  عالوه  ايران  اين كه  بر  تأكید  با  »چگینی«، 
محلی  ای،  حاّره  توفان های  از  متأثر  سونامی، 
قرمز،  كشند  بازگشت،  دوره ی  با  توفان هايی  و 
جريان های شکافنده و آلودگی های وسیع است، 
اضافه كرد: »الزم است، مركز هشدار مخاطرات 
اين  در  كه  شود  اندازی  راه  كشور  در  دريايی، 

دكتر چگیني؛
كه  معروفي  سونامي  براثر  میالدي،   1945 سال 
دچار  نیز،  ما  كشور  داد،  رخ  مکران  سواحل  در 
خسارت هایی شد، كه در حال بررسي آن هستیم و 

نتایج به دست آمده، به زودی منتشر خواهد شد. 
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ايجاد كارگروه  با  زمینه، ستاد مديريت بحران، 
موافقت  مؤسسه  در  دريايی  مخاطرات  ويژه ي 
كرده و اين كارگروه، متشکل از 10 ارگان دريايی 

است.« 
هشدار  مركز  اندازی  راه  خبر  همچنین،  وی، 
گفت:  و  كرد  اعالم  را  كشور  در  سونامی 
مراحلی  طی  به  نیاز  مركز،  اين  »راه اندازی 
دارد كه در مرحله ی اول، اعضای هیأت امنای 
منطقه ي يك پژوهشی وزارت علوم، با راه اندازی 
اين مركز موافقت كرده است. اين پیشنهاد، براي 
تصويب، بايد به شورای عالی گسترش آموزش 

عالی ارسال شود.« 
»چگینی«، بودجه ي مورد نیاز برای اين فعالیت ها 
و آغاز تحقیقات را، 20 میلیارد تومان اعالم كرد 
و گفت: »اين بودجه، هنوز تأمین نشده است. از 

اين رو، با توجه به مخاطرات دريايی در كشور 
و فعالیت  كشورهای همسايه در راه   اندازی اين 
مراكز، الزم است تا توجه  بیش تری نسبت به اين 

تحقیقات، صورت گیرد.« 
»پروفسور اوكال«، استاد دپارتمان علم جغرافیاي 
دانشگاه نورث وسترن آمريکا و نماينده ی سازمان 
علمي، فرهنگي و آموزشي ملل متحد )يونسکو(، 
پايان مراسم اختتامیه ی عملیات میدانی و  در 
و  فارس  خلیج  در  سونامی  آموزشی  كارگاه 
ملّی  مؤسسه ی  محل  در  كه   ، عمان  دريای 
»پديده ی  گفت:   ، شد  برگزار  اقیانوس شناسی 
فرورانش صفحات تکتونیکي هند و اوراسیا در 
گسل مکران كه ايران هم بخشي از آن است، 

همچنان ادامه دارد.« 
سمت  از  تکتونیکي  »صفحات  افزود:  وی 
عربستان، در حال فروروي به زير اوراسیا است 

كه ايران نیز بخشي از آن است.« 
وي با بیان اين كه پديده ي فرو رانش صفحات 
تکتونیکي بین هرمز و كراچي، در گسل مکران، 
»اين  اظهارداشت:  است،  دادن  رخ  حال  در 
سال  در  لرزه  زمین  بروز  موجب  فرورفتگي، 
1945 و متعاقب آن، وقوع سونامي شده است.«

عملیات  كارگاه  برگزاري  به  اشاره  ضمن  وي، 
اين  »در  گفت:  چابهار،  در  سونامي  میداني 
كارگاه، آثار سونامی 1945 ايران مورد بررسي 
قرار گرفت. البته، هنوز اطالعات كافي براي پاسخ 
با  زلزله ايی مشابه  باز هم  آيا  اين سوال كه  به 
يا محل  و  داد  زلزله ی سال 1945 رخ خواهد 
وقوع آن، به ايران نزديك است يا خیر؟ در دست 
نیست. فعاًل در حال بررسي و مطالعه رسوبات به 
جاي مانده هستیم، تا بتوانیم به پاسخ درستي 

دست يابیم.« 
»اوكال«، گفت: »يك سري مستندات از واقعه ی 
انگلیسي  روزنامه هاي  در   1945 سال  سونامي 
نشان  كه  است  منتشر شده  هند  در  زمان  آن 
مي دهد بر اثر وقوع سونامي و زلزله هزاران نفر 
كشته شده اند. اما اطالعاتي مبني بر اين كه چه 
تعداد بر اثر سونامي و چه تعداد بر اثر زلزله از 
بین رفته اند، در دست نیست. همچنین، نشان 
مي دهد كه ارتفاع موج، به 15 متر نیز رسیده 

بود.« 
اين استاد دانشگاه، افزود: »البته، احتمال وقوع 
بسیار  خلیج فارس،  در  لرزه  زمین  و  سونامي 
كم است؛ زيرا خلیج فارس، به علت عمق كم و 
شرايط اكولوژي خاصي كه دارد، به نظر نمي رسد 
كه سونامي در آن رخ دهد و ما هیچ شاهدي بر 
وقوع سونامي در اين منطقه پیدا نکرديم. خلیج 
وقوع  نگران  آن،  در  كه  نیست  محلي  فارس، 

سونامي باشیم.« 
عملیات  اختتامیه  مراسم  ادامه  در  همچنین 
استان  در  سونامی  آموزشی  كارگاه  و  میدانی 
سیستان و بلوچستان و هرمزگان، »اكو يولیانتو«، 
پژوهش گر مركز تحقیقات جغرافیاي اقیانوسي 
اندونزي نیز گفت: »مطالعات پالئو سونامی در 
رسوبات  روي  بر  میناب  و  جاسك  منطقه ی 

بهتر و  نتايج  به  برای دست يابی  اما  انجام شد. 
قطعی، نیازمند مطالعات بیش تر، نظیر مطالعات 
آزمايشگاهی و تعیین سن، به روش كربن 14 

هستیم. 
با كاربرد اين روش، روي نمونه اي از رسوبات، 
آزمايش انجام می شود و بعد از آن، به طور يقین 
مي توان گفت كه در سال 1945، در منطقه ي 

جاسك و میناب، چه اتفاقي رخ داده است.« 
در  را  گروه  يك  سرپرستي  كه  »يولیانتو« 
عهده  بر  میناب  و  جاسك  پروژه ی  تحقیقات 
مناطق،  اين  اهالي  از  »بسیاري  گفت:  داشت، 
يك توفان بزرگ را در حدود 30 سال پیش به 
ياد مي آوردند و بر اساس اطالعاتي كه اين افراد 
به ما دادند، قايق هاي ماهي  گیري، بر اثر توفان 
زير آب رفته اند. اين توفان ها دوره اي هستند و 
باز مي گردند و به همین دلیل، مطالعه ی آن ها 
توفان ها،  اين  با شناخت  و  اهمیت زيادي دارد 

مي توان خسارات احتمالي را كاهش داد.« 
پژوهشی  معاون  علیزاده«،  حمید  »دكتر 
مؤسسه ی ملّی اقیانوس شناسی، در پايان مراسم، 
با اشاره به اهمیت و توجه به پديده ی سونامی، 
گرفته،  صورت  بررسی های  »با  داشت:  اظهار 
توسط  عمان،  دريای  در  سونامی  سازی  مدل 

كارشناسان اين حوزه در حال انجام است.«
»علیزاده«، با اشاره به محورهای پژوهشی مورد 
بررسی در اين مؤسسه، مخاطرات دريايی، اعم 
از مخاطرات هیدرودينامیکی و مخاطرات زيست 
فن آوری های  همچنین  و  زيستی  و  محیطی 
نوين دريايی و تغییر اقلیم محیط های دريايی و 
پايش مستمر محیط های دريايی را، از جمله ي 
درخصوص  و  كرد  عنوان  پژوهشی  محورهای 
»بررسی  گفت:  پالئوسونامي،  كارگاه   برگزاری 
از  سونامی،  به خصوص  دريايی،  مخاطرات 
فعالیت های اخیر مؤسسه است و در اين زمینه، با 
برگزاری اين گونه كارگاه ها با همکاری كمیسیون 
بین دولتی اقیانوس شناسی، بررسی های الزم در 
خصوص مدل سازی دريای عمان و گسل مکران، 

انجام شده است.«
نیاز  با مدل سازی،  وی، تصريح كرد: »همزمان 
خصوص  در  قديمی  اطالعات  به  دسترسي  به 
سونامی های گذشته وجود دارد و در اين كارگاه، 
مبانی سونامی های گذشته، توسط اساتیدی كه 
تدريس  به مؤسسه معرفی شده اند،  يونسکو  از 

شد. 
»علیزاده«، هدف از برگزاری اين عملیات میدانی 
و كارگاه آموزشی پالئو سونامی را بررسی اثرات 
سونامی های گذشته روی سواحل عنوان كرد و 
گفت: »زمانی كه ارتفاع آب دريا زياد مي شود و 
تا ساحل نیز، پیش روی می كند، مقداری رسوب 
اين  مرور، حجم  به  بر جای می گذارد.  از خود 
از  متمادی،  سالیان  تا  و  زياد مي شود  رسوبات 
بین نمی رود. از اين رو، با نمونه برداری هايی كه 
صورت مي گیرد، سن آن ها سنجیده مي شود و 
امواج  ارتفاع  و  بزرگی  آن ها می توان،  به كمك 

سونامی را محاسبه كرد.« ■

پروفسور اوكان؛
پدیده ی فرورانش صفحات تکتونیکي هند و اوراسیا 
در گسل مکران كه ایران هم بخشي از آن است، همچنان 

ادامه دارد.
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مقدمه
موقعیت  به  توجه  با  خاورمیانه  منطقه ی 
به  همواره  خود،  منحصربه فرد  جغرافیايی 
عنوان يك شاهراه در زمینه ی حمل ونقل بوده 
منطقه،  اين  در  اقتصادی  فعالیت  است. شروع 
با شکل گیری جاده ی ابريشم در قرن اول بعد 
از میالد همراه بود كه تجارت بین اروپا و آسیا 
را امکان پذير می ساخت. با رشد صنايع مختلف 
و شکل گیری  اقتصادی  مختلف  در شاخه های 
اقتصاد جهانی، نیاز به حمل ونقل و استفاده از 
می شود.  بیش تر  روزبه روز  لجستیك،  صنعت 
فعاالن عرصه ی صنعت حمل ونقل، همواره در 
به منظور  جديد  راه كارهای  و  راه ها  يافتن  پی 

افزايش كارآيی و بهره وری خود هستند.
امروزه يکی از مهم ترين عرصه های تجاری جهان، 
وجود  است.  آسیا  و  اروپا  بین قاره های  تجارت 
كشورهايی مانند هند و چین در قاره ی آسیا، 
كه از نیروی انسانی و منابع معدنی ارزان قیمت 
برخوردار هستند و به عنوان قطب های تولیدی 
در جهان محسوب می شوند، در كنار كشورهای 
قاره ی اروپا كه در عرصه ی مصرف بسیاری از 
كاالها سرآمد ساير كشورها به شمار می آيند، 
زمینه ی تجارت وسیع و گسترده ای را به وجود 
خاورمیانه،  منطقه ی  رو،  اين  از  است.  آورده 
قاره،  دو  اين  متصل كننده ی  شاهراه  عنوان  به 
از موقعیت جغرافیايی ممتاز خود در  می تواند 
استفاده های  لجستیك  و  حمل ونقل  زمینه ی 

شايانی كند. 
با  خاورمیانه،  منطقه ی  در  واقع  كشورهای 
سیاست های  اتخاذ  و  مناسب  سرمايه گذاری 
صحیح، ضمن ايجاد زيرساختی مطلوب در هر 
هوايی  و  زمینی  دريايی،  حمل ونقل  مدل  سه 
می توانند از منافع هنگفت و سرشاری بهره مند 

شوند.
موقعیت جغرافیايی بی نظیر و استراتژيك ايران 
به عنوان نقطه ای كلیدی در كريدورهای تجاری 
بین المللی، در صورت حسن توجه و برنامه ريزی 
راه  از  قابل توجهی  ارزی  درآمدهای  مناسب، 
خواهد  ارمغان  به  كشور  برای  كاال  ترانزيت 
قوانین  با  داخلی  قوانین  نبودن  هم راستا  آورد. 
و  گمركی  پیچیده ی  بوروكراسی  بین المللی، 
مانعی  عنوان  به  نادرست،  تدوين سیاست های 
در جهت استفاده از اين سود سرشار محسوب 

شبکه ی  داشتن  دلیل  به  ما  كشور  می شوند. 
و  كارآمد  ناوگان  و  حمل ونقل  گسترده ی 
پرتحرک در مقايسه با كشورهای هم جوار، دارا 
بودن مرز مشترک خشکی و دريايی با 15 كشور 
منطقه و وجود منابع عظیم زيرزمینی در صنعت 
حمل ونقل و ترانزيت كاال در منطقه، از جايگاه 

ويژه ای برخوردار است.

منطقه ی خاورمیانه و فرصتی ممتاز در 
صنعت حمل ونقل و لجستیک

منطقه ی خاورمیانه با قرار گرفتن در مسیر عبور 
جهانی  ديد  از  اروپا،  و  آسیا  ترانزيت  و  كاالها 

دارای سه فرصت استثنايی است:

افزايش  از  حاصل  سود  از  استفاده  الف( 
حجم تجارت و معامالت بين اروپا و آسيا

به  هند،  و  چین  همچون  آسیايی  كشورهای 
در  ارزان،  كار  نیروی  و  منابع  داشتن  دلیل 
تولید  جهت  مکان هايی  به  گذشته  دهه ی 
به طوری  شده اند،  تبديل  ارزان قیمت  كاالهای 
ترجیح  اروپايی  شركت های  از  بسیاری  كه 
نیاز  مورد  كاالهای  از  عظیمی  بخش  داده اند 

كنند.  تولید  آسیايی  كشورهای  در  را  خود 
قاره های  بین  تجارت  حجم  میزان  رو  اين  از 
پیدا  افزايش  چشم گیری  به طور  آسیا،  و  اروپا 
هر  از  بیش  تجارت،  در  رشد  اين  است.  كرده 
چیز در صنعت حمل ونقل و لجستیك نمايان 
هوايی  حمل ونقل  مدل  دو  امروزه  است.  شده 
زمینه ی  در  فعالیت های گسترده ای  دريايی،  و 
جابه جايی كاالهای تولیدی و مواد اولیه در اين 

مسیر انجام می دهند.
ـ  اروپا  هوايی  مسیر  بودن  طوالنی  همچنین 
آسیا، هواپیماها را مجبور به يك توقف میانی 
به منظور سوخت گیری كرده است كه با توجه 
خاورمیانه،  منطقه ی  جغرافیايی  موقعیت  به 
تمامی هواپیماهای عبوری در اين مسیر، مجبور 
هستند در يکی از كشورهای خاورمیانه توقف 
میانی داشته باشند. افزايش ترافیك هوايی در 
اين مسیر بر میزان توقف های میانی افزوده است 
كشورهای  برای  ممتازی  موقعیت  امر،  اين  و 
با  تا  آورده است  فراهم  اين منطقه  موجود در 
ساخت فرودگاه های بزرگ و محوری )هاب( و 
خدمات دهی به هواپیماهای ترانزيتی، از منافع 
قابل توجهی برخوردار شوند. امروزه كشور امارات 

علی رضا كاظمی آسیابر )دانشجوی كارشناسی ارشد حمل ونقل دریایی، دانشكده ی مهندسی دریا، دانشگاه علوم دریایی چابهار(
 امیر سعید نورامین )كارشناس ارشد حمل ونقل دریایی، دانش آموخته ی دانشگاه علوم دریایی چابهار(
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متحده ی عربی، با ساخت فرودگاه های محوری 
توانسته است از اين فرصت ممتاز جغرافیايی، 

نهايت بهره را ببرد.

ب( نقش آفرينی در حمل ونقل دريايی
بخش عظیمی از تجارت و ترانزيت كاال، به دلیل 
مسیرهای  از  هزينه ی حمل ونقل،  بودن  پايین 
دريايی انجام می شود. به طور كلی دو استراتژی 
به منظور بهینه سازی و استفاده ی بهتر از صنعت 

حمل ونقل دريايی به كار گرفته می شود.
در استراتژی  اول، كشتی ها بار و كاال را از بنادر 
مختلف دريافت می كنند و با توجه به صاحبان 
كاال، آن را در بنادر ديگر تخلیه می كنند. اين 
در  بايد  كشتی ها  كه  است  معنی  آن  به  امر 
در  آن چه  نظیر  كنند،  پهلوگیری  بنادر  تمامی 
اروپايی، همچون  بنادر  از  يا برخی  بنادر چین 
جنوا، كپنهاک، هامبورگ انجام می شود. در اين 
و  مسافت  طی  به  مجبور  كشتی ها  استراتژی، 
مصرف سوخت زيادی هستند كه باعث باالرفتن 
هزينه ی حمل ونقل در نهايت، و افزايش هزينه ی 

تمام شده برای كاال می شود.
محوری  بنادر  از  استفاده  دوم،  استراتژی 
اين استراتژی، تمامی  )هاب پورت ها( است. در 
بندر  يك  در  كامیون  يا  ريل  توسط  كاالها 
محوری جمع آوری می شود و كشتی ها به جای 
پهلوگیری در همه ی بنادر، تنها در بنادر اصلی 
انجام می دهند. اين  بارگیری را  عمل تخلیه و 
شیوه كه روزبه روز بر میزان استفاده از آن افزوده 
می شود، تأثیر بسیاری بر كاهش زمان و هزينه ی 
حمل ونقل دارد كه خود باعث كاهش در قیمت 
از  استفاده  امکان  و  می شود  كاال  تمام شده ی 

كشتی های بزرگ تر را مهیا می سازد.
كشورهای خاورمیانه با توجه به موقعیت و مسیر 
عبور كشتی ها از آسیا به اروپا، با ساخت بنادر 
محوری، نظیر: بندر روتردام در اروپا، می توانند 
نقش محوری در حمل ونقل دريايی ايفا كنند كه 
نتیجه ی آن، برخورداری از سود زياد و قابل توجه 
در بخش های مختلف زنجیره ی توزيع و حمل 
كاال، ازجمله: سوخت رسانی به كشتی ها، تخلیه 
بارگیری، حمل ونقل ريلی و جاده ای خواهد  و 
امارات متحده ی  بود. بندر جبل علی در كشور 
كانتینری  بندر  يك  عنوان  به  امروزه  عربی، 
محوری بزرگ در منطقه ی خاورمیانه، توانسته 

است از اين استراتژی استفاده هاي زيادي بکند.

ج( نياز به بنادر چندوجهی در منطقه
ارسال  در  انتخاب  دو  كاال همواره  فرستندگان 
كاال دارند كه تركیبی از زمان و هزينه خواهد 
فاكتورهای  به  حمل ونقل،  مدل  انتخاب  بود. 
مختلفی ازجمله: نوع و ارزش كاال بستگی دارد.

تولیدكنندگان، به طور سنتی، مدل حمل ونقل 
دريايی را بر مدل های ديگر حمل ونقل ترجیح 
به  مجبور  مواقع  از  بسیاری  در  اما  می دهند، 
نوسانات  با  رويارويی  به منظور  انبار  از  استفاده 

بازار و زمان بر بودن عملکرد حمل ونقل دريايی 
هستند. به اين ترتیب، يك تولیدكننده همواره 
و  حمل ونقل  هزينه های  بین  است  مجبور 
بهترين  و  كرده  سنگین  و  سبك  انبارداری، 
گزينه را انتخاب كند. جهت بهینه سازی اين گونه 
هزينه ها، نوع جديدی از حمل ونقل كه تركیبی 
از مدل های حمل ونقل دريايی و هوايی است، 
تحت عنوان شتاب در حركت معرفی شد. در 
اين مدل از حمل ونقل، همواره تركیبی صحیح 
و بهینه از حمل ونقل هوايی و دريايی، به منظور 
مناسب ترين  و  زمان  كم ترين  از  برخورداری 

هزينه  استفاده می شود.
با توجه به فاصله ی زياد آسیا و اروپا، منطقه ی 
خاورمیانه می تواند به داليل زير، مکان مناسبی 

برای تركیب دو مدل هوايی و دريايی باشد:
● در خاورمیانه فرودگاه هايی بزرگ و محوری 
به منظور سوخت گیری و توقف هواپیماها وجود 

دارد.
دريايی  راه های  به  به راحتی  منطقه  اين   ●
نیز  بزرگی  محوری  بنادر  از  و  دارد  دسترسی 

برخوردار است.
تخمین زده می شود كه با اجرای طرح شتاب در 
حركت در مسیر آسیا و اروپا، حدود 5 تا 7 روز 
در زمان حمل كاال صرفه جويی شود و از نظر 
هزينه ای نیز، میزان هزينه تا نصف كاهش يابد.

به منظور  زيرساختی  محدوديت های  اگرچه 
در  چندوجهی  حمل ونقل  جهانی شدن 
نظر  از  منطقه  اين  اما  دارد،  وجود  خاورمیانه 

مکان  بهترين  به منزله ی  جغرافیايی،  موقعیت 
برای استفاده از اين مدل حمل ونقل محسوب 
از  محدودی  تعداد  جهانی،  سطح  در  می شود. 
و  روتردام  لس آنجلس،  بنادر  همچون  بنادر، 
توانسته اند مدل های  كه  دارند  وجود  نیويورک 
تركیب  هم  با  را  هوايی  و  دريايی  حمل ونقل 
كنند. در منطقه ی خاورمیانه نیز، بندر دبی با 
راه  از  كاال  تن   100.000 حدود  ساالنه  حمل 
حمل ونقل تركیبی توانسته بیش ترين سود را به 

خود اختصاص دهد.

 لزوم توجه به صنعت حمل ونقل 
در منطقه ی خاورمیانه

در كنار فرصت های برخواسته از افزايش حجم 
افزايش  اروپا و آسیا و  معامالت و تجارت بین 
برای  خاورمیانه،  از  عبوری  كاالهای  میزان 
به  نقش آفرينی در سطح جهانی و پاسخ گويی 
تقاضاها در سطح بین المللی، برخورداری از يك 
زيرساخت قوی و كارآمد در زمینه ی حمل ونقل 
سیستم  است.  اجتناب ناپذير  لجستیك  و 
تجارت،  اساس  و  پايه  عنوان  به  حمل ونقل 
اثرات بسیار مهمی بر صنايع گوناگون كشورها 
می گذارد كه چهار فاكتور اقتصادی زير، بر اثر 
پیشرفت و سرمايه گذاری كشورها در زمینه ی 
لجستیك و صنعت حمل ونقل به دست می آيد.

● افزايش فعالیت های اقتصادی
● افزايش رقابت صنعتی

● رشد بخش خصوصی و صنعتی
● تولید فرصت های شغلی مناسب

استراتژی برای توسعه ی آتی
اقتصادی  فرصت های  از  خاورمیانه  كشورهای 
برخوردار  سرمايه گذاری  به منظور  يکسانی 
به  توجه  با  بايد  هر كشور  رو،  اين  از  نیستند. 
را  الزم  تصمیم های  خود،  جغرافیايی  موقعیت 
بخش سرمايه گذاری  كدام  در  كه  نمايد  اتخاذ 
كند تا بتواند نقش تأثیرگذارتری داشته باشد. 
عوامل  بايد  كشور،  دولت مردان  راستا  اين  در 
طبیعی،  فاكتورهای  وجود  همچون:  گوناگونی 

88

17
ه 5

مار
 ش

ا /
دری

 و 
در 

بن

مقاله



چگونگی قرار گرفتن در مسیر اصلی حمل ونقل 
نظر  در  را  سرمايه گذاری  محدوديت های  و 
سرمايه گذاری  برای  ترتیب،  اين  به  بگیرند. 
بايد  دولت ها  كشورها،  بلندمدت  و  مناسب 

مراحل زير را طی كنند:
ايفای  به منظور  مناسب  استراتژی  انتخاب   ●

نقش در سطح جهانی
زمینه ی  در  سرمايه گذاری  تمركز   ●

انتخاب شده
جهت  مناسب  قوانین  و  سیاست ها  اتخاذ   ●

حمايت از سرمايه گذاری ها
به منظور  داخلی  قوانین  بهینه سازی   ●
در  موجود  تقاضاهای  به  بهتر  پاسخ گويی 

زمینه ی انتخاب شده
لجستیك  و  حمل ونقل  ناوگان  توسعه ی   ●
بین المللی  ناوگان  با  هماهنگی  جهت  داخلی، 

حمل ونقل

نـتـیجه  گیری
با توجه به موقعیت كلیدی خاورمیانه به عنوان 
تدوين  يقیناً  اروپا،  و  آسیا  ارتباطی  شاهراه 
درآمدهای  افزايش  به  مناسب،  سیاست های 
ارزی كشورهای منطقه و به خصوص ايران منجر 
خواهد شد. توجه به راه كارهای زير برای دست 

يافتن به اين امر ضروری به نظر می رسد: 
● منطقه  ی خاورمیانه با توجه به قرارگرفتن در 
آسیا  و  اروپا  تجارت  و  اصلی حمل ونقل  مسیر 
بسیار  موقعیت های  از  برخورداری  همچنین  و 
منحصربه فردی همچون اتصال سه قاره ی آسیا، 
اروپا و افريقا، وجود بازارهای بسیار مستعد در 
شمال قاره ی آفريقا و آسیای میانه و اتصال به 
كشور بزرگ روسیه، دارای پتانسیل ممتازی در 

زمینه ی سرمايه گذاری در صنعت حمل ونقل و 
لجستیك است.

● كشور ايران به عنوان يکی از كشورهای بزرگ 
و تأثیرگذار در خاورمیانه، با داشتن دو راه آبی 
بزرگ در شمال و جنوب خود، می تواند به منزله ی 
شاهراه اصلی ترانزيت آسیا و اروپا قلمداد شود. 
قرار گرفتن ايران در راه های ترانزيتی بین المللی 
همچون كريدور شمال- جنوب، شرق و غرب، 
كريدور تجاری آسیا و اروپا )تراسیکا( و جاده ی 
ابريشم، مبین اهمیت جغرافیايی اين كشور در 

منطقه است. 
و  حمل ونقل  صنعت  در  سرمايه گذاری   ●
باعث  كشور  هر  در  لجستیك  ناوگان  ارتقای 
اقتصادی  زمینه های  تمامی  در  اقتصادی  رشد 
كلید  حمل ونقل،  گفت:  می توان  می شود. 
محركه ی صنعت در هر كشور است كه در كنار 
رشد اقتصادی، هزاران فرصت شغلی نیز برای 

كشور به ارمغان می آورد.
● كشورهای مختلف در خاورمیانه، با شناسايی 
تدوين  و  خود  جغرافیايی  موقعیت  صحیح 
با  می توانند  بلندمدت،  مناسب  استراتژی  يك 
نقش آفرينی در عرصه ی ترانزيت كاال از آسیا به 

اروپا سود زيادی را نصیب كشور خود كنند.
● وجود نمونه های عینی، مبنی بر به كارگیری 
استراتژی صحیح در صنعت حمل و نقل و سود 
فراوانی كه در پی آن، نصیب كشورهايی مانند: 
سنگاپور، امارات متحده ی عربی، بلژيك و هلند 
دوچندان  را  موضوع  اين  اهمیت  است،  شده 
و  به موقع  شناسايی  با  كشورها  اين  می كند. 
ترانزيت  در  خود  جغرافیايی  موقعیت  صحیح 
درست،  سیاست های  اتخاذ  و  كاال  بین المللی 
توانسته اند به جايگاه شايسته و در خور توجهی 

در اين صنعت دست يابند.
ايران،  ممتاز  موقعیت  به  توجه  با  پايان  در   ●
می توان با اتخاذ يك استراتژی مناسب، همراه 
با جذب سرمايه های داخلی و خارجی به توسعه 
و احیای ناوگان حمل ونقل كشور پرداخت كه 
اولويت آن نیز، بايد تبديل بنادر و فرودگاه های 
كشور به بنادر و فرودگاه های محوری باشد. اين 
اقدام می تواند سرعت رشد اقتصادی در كشور 
را چند برابر كند و بخش عظیمی از مشکالت 

اشتغال در جامعه را مرتفع سازد. ■
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بندر جبل علي
 بهره برداري از اين بندر، درسال 1979 میالدي 
آغاز شد. وسعت آن 134 هزار كیلومتر مربع بوده 
و داراي 67 پست اسکله به طول كلي 15 كیلومتر 
است. عالوه بر برخورداري از پايانه هاي مختلف 
كاال، از2 پايانه ي كانتینري به شرح جدول مقابل 

نیز بهره مند است.
از پايانه ي دوم  الزم به ذكر است، بهره برداري 
كانتینري بندر جبل علي، با ظرفیت 5 میلیون 
است.  آغاز شده  اوايل سال 2009،  TEU، در 
همچنین، ساخت ترمینال سوم كانتینري بندر، 
كه جزو طرح هاي توسعه ي بندر بوده، به علت 
ركود اقتصادي جهان و اثرات مخرب آن بر بندر 
جبل علي، درحال حاضر، به حالت تعلیق درآمده 
به  را منوط  بندر، ساخت آن  است و مسووالن 
منطقه،  كانتینري  بازار  رونق  شرايط  بازگشت 

مي دانند.
براساس آخرين آمار رتبه بندي بنادر كانتینري 
 ،Cargo System مجله ي  توسط  كه  جهان 
عنوان تحت  میالدي،  سال 2010  آگوست   در 
Top 100 Container port 2010 منتشر 
حجم  جهان،  اقتصادي  ركود  سبب  به  شد، 
سال  طي  علي،  جبل  بندر  كانتینري  عملیات 
2009، به میزان TEU 11/124/000 كانتینر 
رسید كه كاهش TEU 703000 )معادل 6/5 
درصد( را نشان مي دهد و باعث نزول يك پله اي 
بندر و كسب عنوان هفتمین بندر برتر كانتینري 
جهان شد. با اين حال، مسووالن بندر، در نظر 

دارند ظرفیت بندر را تا سال 2012 میالدي، به 
میزان 15 میلیون TEU افزايش دهند و تا سال 
2020، تعداد اسکله هاي فعلي را از 67 پست، به 
82 پست اسکله، و تعداد گنتري كرين ها را به 

125 دستگاه برسانند. 
درب هاي ورود و خروج بندر جبل علي، مجهز به 
سامانه ي X – Ray هستند كه عملیات مربوط 
به كاال و كانتینر را به سرعت انجام مي دهند و از 
بازرسي ها و كنترل فیزيکي محموالت، جلوگیري 
كشنده ها  تّردد  سهولت  موجب  و  مي كنند 
مي شوند؛ به نحوي كه معضل ترافیك، به منزله ي 
يکي از چالش هاي مهم بنادر، در آن جا وجود 

ندارد.
آمار تردد شناورها دراين بندر، طي سال 2009، 
فروند   795  – كانتینري  كشتي  فروند   7672
كشتي RO-RO و 1564 فروند كشتي جنرال 
با تردد  برابر  تقريبا  را نشان مي دهد كه  كارگو 
10 هزار فروند، از انواع كشتي است. ترانشیپ در 
بندر جبل علي، سهم 50 درصدي از كل عملیات 
كانتینري را بر عهده دارد و در واقع، يکي از عوامل 
بندر، اين  شعار  مي شود.  محسوب  آن   موفقیت 
 Global Ports, Connecting Global Market
است و اشاره به اين دارد كه: بنادر جهاني، ارتباط 
دهنده ي بازارهاي جهاني هستند. از اين رو است 
كه مسووالن آن بندر، ادعا مي كنند كه 2 میلیون 
خاورمیانه   - میانه  آسیاي  كشورهاي  تجار  نفر 
بندر  راه  از  قاره ي هند،  آفريقا و شبه  - شمال 
جبل علي، كاالهاي خود را مبادله مي كنند. در 

در راستاي استراتژي  وزارت راه و ترابري درخصوص تبديل 
مجتمع بندري شلهيدرجايي به بندر مرکزي و قدرتمند در 
سلواحل شمالي خليج فارس، طي ديداري که ظرف ماه هاي 
گذشته از بندر جبل علي امارات متحده عربي به عمل آمد، 
گلزارش ميدانلي از آخرين تحلوالت و داليلل موفقيت آن 
جمع آوري و تدوين شلد، که به منظور اطالع شلما خواننده 

محترم خالصه ي آن، در ادامه مي آيد:

مقدمه
ــده توسط آنکتاد، در سال 2008 میالدي، به  براساس آمار ارايه  ش
میزان 440 میلیون TEU كانتینر كاال در كل بنادر جهان تخلیه و 
بارگیري شده، كه تعداد 20 میلیون TEU آن، مربوط به عملکرد 

بنادر حوزه ي خلیج فارس و درياي عمان است. 
ــه ي خلیج فارس، به  ــم بازار كانتینري منطق ــه عبارت ديگر، سه ب
ــزان، بندر جبل علي، با  ــود. از اين می میزان 5 درصد برآورد مي ش
حجم عملیات 12 میلیون TEU كانتینر درسال 2008 میالدي به 
عنوان ششمین بندر برتر كانتینري جهان مطرح شده است ) اولین 
بندر كانتینري جهان درحال حاضر، بندر سنگاپور با حجم عملیات 
30 میلیون TEU كانتینر است(. اين واقعیت، درحالي پديدار مي 
ــالدي، مورد بهره برداري قرار  ــود كه اين بندر، درسال 1979 می ش

گرفت و بیش تر از 31 سال از عمر آن نمي گذرد. 
 )DPWORLD(از طرف ديگر، شركت پورت اپراتور دي پي ورلد
ــات تخلیه  ــر، با حجم عملی ــي، در حال حاض ــارات متحده عرب ام
ــه چهارمین پورت اپراتور  ــري 28 میلیون TEU كانتینر، ب وبارگی
ــور جهان و 50  ــده و در رديف 31 كش كانتینري جهان معروف ش

بندر فعال دنیا قرار دارد. 
ــاوره اي ــركت مش ــق ش ــاس تحقی ــت، براس ــر اس ــه ذك  الزم ب

ــر، بودجه اي  ــال حاض ocean shipping consultant، در ح
ــه به منظور  ــورهاي خاورمیان ــادل 46 میلیارد دالر توسط كش مع
ــیار قابل  ساخت و توسعه ي بنادر، در حال هزينه است كه رقم بس
ــورمان كه براساس  ــوولین كش توجه اي به نظر مي رسد و براي مس
ــور )1384-1404(، قرار گرفتن  ــم انداز 20 ساله ي كش سند چش
ــادي – اجتماعي –  ــي ايران در رتبه ي اول اقتص جمهوري اسالم
ــي( را، هدف اين  ــورهاي آسیاي جنوب غرب فرهنگي )در بین كش
ــزون از اندازه اي جلوه كند.  ــه قرار داده اند، بايد مورد توجه اف برنام
ــه ي خلیج فارس در  ــورهاي منطق ــردن اقدامات ساير كش رصد ك
ــیارمهم است  ــاي مربوط به صنعت حمل ونقل دريايي، بس پروژه ه
ــته به نظر مي رسد، تحقیقات marking Bench به نحو  و شايس

مطلوبي به انجام رسد. 

بهزاد الصفي - كارشناس ارشد مدیریت بنادر مجتمع بندري شهید رجایي
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آن بندر، مديريت سازمان هاي گمرک، منطقه ي 
سازمان  يك  توسط  صرفا  بندر،  اداره ي  و  آزاد 
از  برخورداري  واسطه ي  به  كه  مي پذيرد  انجام 
مديريت يکپارچه، باعث افزايش بهره وري بندر، 
به نحو محسوسي شده است. همچنین، ثبات در 
مديريت، يکي ديگر از ويژگي هاي آن بندر است؛ 
به نحوي كه مديريت بندر جبل علي، با گذشت 

بیش از 15 سال، هنوز تغییر نکرده است.
يکي از مزاياي اين بندر، وجود شبکه هاي جاده اي 
چند بانده، متصل به بندر است كه در سال گذشته، 
كنار آن، خط مترويي از شهر دوبي به بندر جبل 
علي، به طول 40 كیلومتر، آغاز به فعالیت كرده، 
و به صورت تمام خودكار و بدون به كارگیري 
اپراتور، با كمك ژاپني ها ساخته شده است. نرخ 
درهم   3 حدود  در  و  ارزان  بسیار  مترو،  بلیت 
است كه نقش مهمي را در تّردد ايمن و سريع 
ايفا مي كند. همچنین، با عنايت به كنوانسیون 
كه   ،Container Safety Convention
اجراي آن بین اعضا، الزم االجرا است؛ در آن بندر، 
مركز تعمیر، شست وشو و قرنطینه ي كانتینر در 
حال فعالیت است، كه خود، باعث ارتقاي اعتبار 
نیاز صاحبان  مورد  ارايه ي خدمات  نیز،  و  بندر 
 Port Clusters كاال و كشتیراني ها در تحقق
مي آيد.  به حساب  بندري  همان خوشه ي  يا  و 
اهمیت  از  گرايي،  علي، مشتري  بندر جبل  در 
وااليي برخوردار است. به عنوان نمونه، مي توان 
به انعطاف قابل مالحظه ي بندر، در شرايط ركود 
اقتصادي و ارايه ي تخفیفات مناسب THC به 
خطوط كشتیراني كانتینري، كه در شرايط مالي 
نامناسبي به سر مي بردند، اشاره كرد. اين بندر، 
مجهز به تعداد قابل توجه اي انبار مناسب است. 
سردخانه ي مجهز بندر كه از ظرفیت بارچیني 
1400 پالت برخوردار است، عمال امکان ارايه ي 
سرويس مناسب به صاحبان كاالهاي سردخانه اي 
كانتینرهاي  محوطه ي  است.  آورده  فراهم  را 
تحت  سامانه اي  به  مجهز  اخیرا  بندر،  يخچالي 
استفاده  با  كه  شده  است   REFCON عنوان 
برودت  درجه ي  مانیتورينگ  امکان   ،GPS از 
كانتینرها را از راه دور و به وسیله سیستم كامال 
رايانه اي مهیا نموده است؛ به طوري كه به محض 
بروز مشکل؛ آالرمي  در اطاق كنترل، به صدا در 

رفع  براي  متخصص،  فرد  آن،  پي  در  و  مي آيد 
عیب  كانتینر، اعزام مي شود. 

منطقه ي آزاد بندر جبل علي 
درسال 1985 میالدي، )25 سال پیش( دولت 
امارات متحده ي عربي، منطقه ي آزاد بندر جبل 
علي را در جوار بندر و با وسعت 49 كیلومترمربع، 
باهدف رونق بیش تر اقتصادي منطقه، پايه گذاري 
اول، 16 شركت  اقدام، در همان سال  اين  كرد. 
خارجي را ترغیب به سرمايه گذاري در آن محل 
كرد و تا سال 1990 میالدي، حضور 300 شركت 
بین المللي در آن منطقه، ثبت شد. در حال حاضر 
) اواخر سال 2010 میالدي(، تعداد 7000 شركت 
تجاري – خدماتي وصنعتي از 119 كشور جهان، 
در آن منطقه فعالیت دارند كه تعداد 3500 شركت 

از اين میان، متعلق به ايرانیان است. 
و  ترين  موفق  عنوان  به  منطقه،  آن  رو،  اين  از 
بین 1700  در  رشد  نرخ  ترين  دارنده ي سريع 
منطقه ي آزاد تجاري- صنعتي جهان، شناخته 
شده و به منزله ي الگويي براي ساير مناطق آزاد 
محسوب مي شود. به عنوان نمونه، منطقه ي آزاد 
بندر كالنگ مالزي، الگوي تمام عیار منطقه ي 
شعار  مي شود.  محسوب  علي  جبل  بندر  آزاد 
 JAFZA Where Else? اين منطقه ي آزاد 
است، كه آن را چنین تفسیر مي كنند: در هیچ 
كجاي دنیا نمي توانید شرايط آسان كسب و كار و 
فعالیت اقتصادي مناسب نظیر منطقه ي آزاد بندر 

جبل علي را شاهد باشید. 
گذاران  با سرمايه  روش،  به 3  منطقه،  آن  در   

قرارداد منعقد مي شود: 

پايانه ي دوم کانتينريپايانه ي اول کانتينري
- وسعت: 1/650/000 متر مربع

TEU 213455 :ظرفیت كانتینري -
پاناماكس  پست  سوپر  دستگاه   33 كرين ها:  گنتري  تعداد   - 

   و 8 دستگاه پست پاناماكس و 9 دستگاه پاناماكس 
- درافت اسکله: بین 11 تا 17 متر

TEU 3530 :ظرفیت كانتینر يخچالي -
- تعداد ترانستینر RTG: 146 دستگاه

- تعداد كشنده ي تك مستر: 446 دستگاه 
- ساير تجهیزات عملیاتي: 63 دستگاه

- وسعت: 1/886/905 متر مربع
TEU 132741 :ظرفیت كانتینري -

- تعداد گنتري كرين ها: 29 دستگاه سوپرپست پاناماكس
- درافت اسکله: 17 متر

TEU 4200 :ظرفیت كانتینر يخچالي -
- تعداد ترانستینر RMG : 60 دستگاه

- تعداد كشنده ي تك مستر: 220 دستگاه
- ساير تجهیزات عملیاتي: 22 دستگاه
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الف – اجاره ي دفاتر كار در برج هاي اداري بسیار 
خوش ساخت، با نرخ تقريبي 500 دالر در سال، 

به ازاي هر متر مربع. 
ب – اجاره ي انبارهاي پیش ساخته، با مساحت 
556 متر مربع و نرخ اجاره ي سالیانه: به میزان 
90 هزار دالر، يا اجاره ي انبارهاي پیش ساخته، 
با مساحت 619 متر مربع و نرخ اجاره ي سالیانه: 

به میزان 102 هزار دالر. 
ج – اجاره ي زمین براي ساخت و ساز تاسیسات 
و انبار شركت ها به ابعاد حدود 5000 متر مربع و 
نرخ اجاره ي سالیانه: 6 دالر به ازاي هرمتر مربع.

الزم به بیان است همه ي امکانات آب – برق – 
خطوط مخابراتي و اينترنتي نیز، در مکان هاي 
ياد شده فراهم آمده است؛ كه بالتبع، هزينه ي 
آن ها نیز، جداگانه محاسبه مي شود. همچنین، 
شركت ها موظفند، به منظور فعالیت هاي خود، 
هزينه ي  از  كه  كنند؛  دريافت  را  مجوزهايي 

جداگانه اي برخوردار است. 
شامل:  شده  ياد  شركت هاي  فعالیت  حوزه ي 
 – لجستیکي  فعالیت هاي   – كاال(  توزيع  مركز 
فعالیت هاي ارزش افزوده ، نظیر بسته بندي مجدد 
همگي  كه  است  جداسازي  و  عالمت گذاري   –
جبل  بندر  فعالیت  كلي  مبحث  قالب  در  آن ها 
علي به عنوان الگوي نسل سوم بنادر جهان، قرار 

مي گیرند. 

استفاده ي فراگیر از IT در بندر جبل علي
 IT نکته ي جالب توجه در مورد كاربرد الف – 
در بندر جبل علي، استفاده ي فراگیر از فن آوري 
E-( اطالعات در گمرک است. گمرک الکترونیکي
CUSTOM(، به نحوي اجرا مي شود كه 80 نوع 
خدمت گمركي را به صاحبان كاال ارايه  كند. طي 
بازديد از سالن خدمات گمرک بندر جبل علي، 
شاهد حضور تعداد كمي از صاحبان كاال و ترخیص 
كاران بودم كه در مقايسه ي آن با سالن گمرک 
بندرشهیدرجايي، بسیار غیرمنتظره جلوه مي نمود. 

البته بعد از بررسي ، متوجه اين نکته شدم كه اغلب 
مراحل گمركي آن بندر توسط اينترنت و از طريق 
در وب  كه   Mirsal 2 عنوان تحت  نرم افزاري، 
 www.dubaitrade.aeسايت اينترنتي به نشاني
در دسترس است، انجام مي شود و حتي به دلیل 
تسريع در عملیات ترخیص و جلوگیري از رسوب 
كاال و كانتینر، صاحبان كاال قبل از ورود كشتي 
به بندر عملیات ترخیص را با ارسال اظهارنامه ي 
سیستم كمك  با  و  گمرک  به   الکترونیکي 
)EDI  )Electronic data interchangeآغاز 
مي كنند. از اين رو، مي توان به علت پايین بودن 
 )dwell time( شاخص مدت توقف كاال و كانتینر
كه بین 3 تا 7 روز است، به ياد آورد كه متاسفانه، 
اين شاخص در بندرشهیدرجايي، طي سال هاي 

گذشته، گاه از میزان 60 روز هم بالغ شده است. 
ب – سیستم رزرواسیون ورود كشنده ها به بندر، 

:e-token تحت عنوان
بندري را در نظر بگیريد كه ورود كشنده ها به 
داخل محوطه ها و پايانه هاي آن بدون هیچ گونه 
ضابطه اي صورت مي گیرد و باعث بروز معضالتي، 
نتیجه،  در  و  تصادفات  شديد-  ترافیك  نظیر: 

كاهش بهره وري مي شود. 
دراين راستا، نرم افزار e-token، دربندر جبل 
علي، به اين صورت عمل مي كند كه: زمان ورود 
تقريبي كشنده را )براساس زمان تقريبي بارگیري 
كانتینر به كشنده( مشخص و به شركت هاي حمل 
ونقل جاده اي اعالم مي كند و كشنده ها براساس 

اين سیستم نوبت دهي، وارد بندر مي شوند. 
جبل  بندر  كانتینري  پايانه ي  افزار  نرم   – ج 
 container terminal عنوان  تحت  علي، 
management system )CTMS، دامنه ي 
وسیعي از خدمات را درخصوص عملیات دقیق 
پهلودهي كشتي ها تحقق مي بخشد؛ به طوري كه 
ديگر نیازي به شیفتینگ و جابه جايي بي مورد از 
اسکله ها را نداشته باشند. اين نرم افزار، همچنین، 
عملیات مربوط به CFS كانتینر - عملکرد بهره 

ور تجهیزات و نیروي انساني – ارايه شاخص هاي 
مديريتي و غیره را نیز، ارايه مي كند. چنان چه 
بندري، مجهز به چنین سامانه اي نباشد، به طور 
موفق  و  معتبر  بندري  نمي تواند  يقین،  و  قطع 

قلمداد شود. 

پورت اپراتور كانتینري امارات متحده 
عربي  

 همان گونه كه اشاره شد، شركت پورت اپراتوري 
حال  در  عربي،  متحده ي  امارات  ورلد  پي  دي 
حاضر، با حجم عملیات تخلیه و بارگیري معادل 
28 میلیون TEU كانتینر، به عنوان چهارمین 
پورت اپراتور كانتینري جهان شناسايي شده است 
و در میان 31 كشور جهان و 50 بندر دنیا، فعال 
داراي  اين شركت كه  محسوب مي شود. هدف 
3000 نفر پرسنل است و اخیرا موفق به دريافت 
موارد  زمینه ي  در   ISO 28000 گواهینامه ي 
افزايش حجم  اپراتوري شده،  پايانه ي  حراستي 
 TEU عملیات كانتینري، به میزان 90 میلیون
كانتینر تا سال 2017 میالدي است. در دنیاي 
كانتینر  يك  حتي  جذب  امروز،  رقابتي  سراپا 
نیز، دشواري هاي خاص خود را دارد؛ چه رسد 
به آن كه هدف، 3 برابر كردن میزان فعالیت و 
پايبندي به برنامه ريزي در اين راستا، تنها طي 7 
سال باشد. اين شركت، طي 6 ماهه ي اول سال 
را  افزايش سود خود  درصد  میزان 16   ،2010
پس از پشت سر گذاشتن دوران ركود اقتصادي، 
گزارش داد كه مبلغ آن، 206 میلیون دالر سود 
خالص است. يکي از اقدامات اين شركت، پس از 
سپري كردن دوران ركود؛ صرفه جويي و كاهش 
هزينه ها به میزان 5 درصد است. گفتني است، 
اپراتور  پورت   2 داراي  عربي،  متحده ي  امارات 
اپراتوري  پورت  شركت  است.  قوي  كانتینري 
گلف تینر )Gulftainer( ، در بندر خورفکان 
و شارجه، با جنبه هاي بین المللي فعالیت دارد و 
در بنادر ام القصر عراق و جزاير كومور نیز، به كار 
خود ادامه مي دهد. اين نکته، مي تواند تجربه اي 
براي پورت اپراتور كانتینري بندر شهید رجايي 
فعالیت هاي خود جنبه ي  به  تا  محسوب شود، 
بین المللي  بدهد و سعي كند به پايانه ي اپراتور 
ساير بنادر جهان و يا حداقل كشورهاي دوست 
و همسايه ي ايران تبديل شود و صرفا، به بندر 

شهید رجايي، دل خوش ننمايد.

وضعیت ایمني در بندر جبل علي
باعنايت به اين كه فعالیت بنادر با جابه جايي كشتي 
و كاالهاي سنگین، همراه است وحجم عظیمي  از 
سرمايه، در قالب كاال در بنادر قرار دارند؛ مقوله ي 
ايمني، جايگاه بسیار مهمي را در بنادر، به خود 
اختصاص مي دهد. در اين راستا، مركز HSE بندر 
جبل علي، با اقتدار كامل عمل مي كند و 2 هدف 

زير را طراحي و پیگیري مي كند:
1 -  به صفر رساندن تعداد حوادث منجر به فوت 

كارگران بندر. 
2 - كاهش سالیانه 20 درصد آمار حوادث منجر 
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به جراحت كارگران بندر .
بايستي  شده،  ياد  اهداف  به  دست يابي  براي 
اقدامات همه جانبه و فراگیري انجام شود كه به 

عنوان نمونه، به ذكر 2 مثال، اكتفا مي شود. 
تاسیسات  وساز  ساخت  عملیات  شروع   – الف 
ساختماني هرشركت سرمايه گذار در آن بندر، 
با نظارت همه جانبه ي مركز HSE آغاز و تداوم 
مي يابد و در پايان، قبل از بهره برداري، شركت ها 
بايستي مجوز مركز HSE را درخصوص رعايت 
مسايل ايمني، از جمله: تجهیز سیستم هاي ضد 
حريق، احداث راه پله هاي فرار اضطراري، تأمین 
دريافت كرده،  را  و...،  نشاني  آتش  سیستم هاي 
تا بتوانند فعالیت خود را رسما آغاز كنند و اين 
ياد  رويکرد، درحالي است كه در همه ي موارد 
بايد  نیز،  بندر  عمران  و  مهندسي  واحد  شده، 

الزامات فني مربوطه را، شديدا كنترل كند. 
ب – ترددكشنده ها در بندر، تابع شرايط خاصي 
است؛ به نحوي كه اگر شیشه ي جلوي كشنده، 
داراي حتي يك ترک معمولي باشد؛ اجازه ي ورود 

به بندر را دريافت نمي كند. 
به  تخصصي،  سايت  وب  داراي   ،HSE مركز 
نشاني اينترنتي www.trakhees.ae بوده، كه 
در آن، همه ي قوانین و مقررات و آيین نامه هاي 
ايمني، بهداشت و محیط زيست درج شده است و 
همه ي شركت هاي فعال در بندر، ملزم به رعايت 

دقیق و همه جانبه ي آن ها هستند. 

شهر دریایي دوبي 
همه ي شركت ها و سازمان هايي كه فعالیت آن ها 
به نحوي مربوط به عملیات كشتیراني و دريانوردي 
شهردريايي  عنوان  تحت  درمنطقه اي،  مي شود، 
دوبي، متمركز شده اند كه 6 فعالیت اصلي را در بر 
مي گیرد: 1- ساخت و تعمیر كشتي 2- بازاريابي 
تجهیزات دريايي 3-مركز تحقیقات دريايي وبندري 
دريايي دانشکده هاي   -5 دريايي  خدمات   -4 

6- مديريت فعالیت هاي دريايي و بندري. درحال 
حاضر، تعداد 5000 شركت در اين شهر دريايي، 

مشغول به كار هستند. به عنوان نمونه، بزرگ ترين 
پايانه ي مسافري دريايي خاورمیانه، دراين منطقه 
واقع شده، كه طي 3 ماه گذشته، به تعداد 27000 
نفر مسافر دريايي، خدمات ارايه كرده است و  به 
 Newcastle دانشگاه  از  شعبه اي  منزله ي 
آوري  فن  ارشد  كارشناسي  دوره ي  كه  انگلیس 
دريايي را ارايه مي دهد، به حساب مي آيد. عالوه 
 ITMMA بر اين، شعبه اي از دانشگاه دريايي
بلژيك نیز قرار است در آن جا فعالیت خود را آغاز 

كند. 

بزرگ ترین فرودگاه جهان در حاشیه ي 
بندر جبل علي 

موفقیت آمیز  عملکردي  از  گاه  آن  بندر،  يك 
برخوردار است كه به نحو مناسبي، به شبکه هاي 
ريلي – جاده اي و هوايي بین المللي متصل باشد؛ 
تا جريان تبادل كاال، در اسرع وقت وبا هزينه ي 
كم تر انجام پذيرد. از اين رو، در راستاي مباحث 
كاال  عرضه ي  زنجیره ي  مديريت  و  لجستیکي 
مرحله ي   ) supply chain management(
اول بزرگ ترين فرودگاه جهان، به نام "المکتوم"، در 
فاصله ي 10 كیلومتري بندرجبل علي، در تابستان 
سال2010 میالدي، مورد بهره برداري قرار گرفت و 
به دنبال آن، بزرگ ترين هواپیماي باري جهان نیز، 
طي مراسم رسمي  و با تبلیغات پرهیاهو، دراين 
فرودگاه به زمین نشست. هزينه ساخت فاز اول 
اين فرودگاه 3 میلیارد دالر شد كه تحت عنوان 
فعالیت   ،Multi Modal Logistic Hub
فرودگاه،  اين  ظرفیت  داد.  خواهد  ادامه  را  خود 
سالیانه 150 میلیون نفر مسافر و 12 میلیون تن 
كاال است كه در سال 2015 میالدي نیز، همه ي 
مراحل ساخت و ساز آن، به اتمام خواهدرسید. در 
آن صورت، داراي 6 باند پرواز، 3 پايانه ي بزرگ 

مسافري و 16 پايانه ي كاال خواهد بود. 
الزم به بیان است كه، اين فرودگاه، تنها بخشي 
 Dubai World Center عظیم  پروژه ي  از 

محسوب مي شود. 

از  هدف  كه  مي شود  يادآور  مجددا  پايان،  در 
ارايه ي اين گزارش، نه، تمجید و برجسته نمايي 
شناخت  كه  عربي،  متحده ي  امارات  بنادر 
استراتژي ها؛ اهداف و عملکرد ساير رقبا و بالتبع، 
ارايه ي پیشنهاد براي انجام اقدامات مناسب در 

بنادر كشور عزيزمان است.
اين كه، در آن بندر، انتقال كاالهاي فاسدشدني و 
حساس دريايي، با سیستم هاي حمل هوايي، در 
كم تر از 4 ساعت انجام مي پذيرد، مي تواند براي 
ما درس هاي آموزنده اي به همراه داشته باشد. در 
حال حاضر، بندر شهید رجايي، پنجاه و دومین 
مي شود،  محسوب  جهان  كانتینري  برتر  بندر 
يك  از  شده،  ياد  موفقیت هاي  به  دست يابي  و 
طرف، باعث افتخار است )چرا كه تا چند سال 
پیش، از جايگاه مناسبي در میان بنادر سرآمد 
دنیا برخوردار نبوده ايم( و از طرف ديگر، همت، 
همدلي و پشتکار همگي ما ايرانیان را مي طلبد، 
تا با تالش و برنامه ريزي همه جانبه و دقیق تر، 
جايگاه بزرگ ترين بندر كانتینري كشورمان را، 

هر چه بیش تر ارتقا دهیم. ■

منابع:
1 - تحقیقات میداني به عمل آمده، در بازديد حضوري 
از بندر جبل علي – پايانه ي كانتینري، سايت لجستیك، 
منطقه ي آزاد جبل علي، گمرک دوبي، فرودگاه المکتوم 

و شهر دريايي دوبي.
2 - مجله ي كارگو سیستم، شماره ي ويژه، تحت عنوان 
مورخ   ،CS Top 100 container port 2010

آگوست 2010 میالدي.
www.dubaitrade.ae - 3 )وب سايت رسمي دولت 

امارات متحده عربي(.
دولت  رسمي  سايت  )وب   www.tejari.com  - 4

امارات متحده عربي(.
آزاد  منطقه ي  در  گذاري  سرمايه  راهنماي  كتاب   - 5

.Jafza , Investor Guide جبل علي، تحت عنوان
.www.dpworld.com - 6

.www.trakhees.ae - 7
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توزیع بار ترافیكي، مهم ترین و 
اثربخش ترین راه حل

بنادر،  سازمان  سرمايه گذاري  اداره ي  ريیس 
با اعالم اين كه: به ازاي هر 106 هزار و 609 
تن تخلیه و بارگیري كاال در بندر شهیدرجايي 
طي سال 1388، يك حادثه ي ترافیکي در اين 
بندر به وقوع مي پیوندد؛ دورنماي ترافیکي بندر 
شهیدرجايي را به جهت بار ترافیکي مازاد ناشي 
بسیار  انجام،  دست  در  توسعه ي  طرح هاي  از 

چالش زا دانست. 
سطح  ارتقاي  براي  حسن زاده«،  »محمدعلي 
ايمني ترافیکي اين بندر و بنادر مشابه آن در 
ايران، راه كار »توزيع بار ترافیکي در زمان، مکان 
و روش حمل« را پیشنهاد داد و اجراي آن را 
گمرک  اداره ي  همکاري  به  مشروط  و  منوط 
در  امور گمركي  ارايه ي خدمات شبانه روزي  و 

سیستم گیت دانست. 
»حسن زاده«، همچنین، براي تبیین چالش هاي 
عنوان  به  شهیدرجايي،  بندر  فراروي  ترافیکي 
مهم ترين و اصلي ترين بندر در اقتصاد كشور، با 

ارايه ي آمار و ارقام، نقش آن را در تولید ناخالص 
داخلي ايران، برجسته ساخت.

بندر  بندري،  امور  تحلیل گر  اين  گفته ي  به 
به  هرمزگان،  استان  در  واقع  شهیدرجايي، 
عنوان تنها بندر نسل سومي در ايران، جايگاه 
ارزشمندي در تولید ناخالص ملي دارد كه در 
اختالل  بروز  يا  ترافیکي  مشکل  ايجاد  صورت 
در چرخه ي لجستیکي آن، به هر دلیلي، روزانه 
بیش از 600 میلیارد ريال، از وابستگي اقتصاد 

كشور به اين بندر ناديده گرفته مي شود. 
آن چه در پي مي آيد، ديدگاه هاي اين كارشناس 
در خصوص »بنادر و سیستم لجستیك بندري«، 
ايران«  اقتصاد  در  شهیدرجايي  بندر  »جايگاه 
و  بندر  داخلي  ترافیکي  حوادث  »بررسي  و 

راه كارهاي ارتقايي آن« است. 

* بنادر و سيستم لجستيك )آمار جهاني(
 5 از  آمده  دست  به  ارقام  و  اعداد  روزها  اين 
شیوه ي معمول حمل و نقل در جهان، حاكي 
و  دريايي  تجارت  فزاينده ي  و  مستمر  رشد  از 

»بندر و دریا«، در نشست با كارشناسان، بررسي كرد بندر  در  توسعه اي  و  عمراني  پروژه هاي  اجراي  موازات  به 
از  بهره برداري  و  هرمزگان  استان  در  واقع  شهيدرجايي، 
مجموعه هاي بزرگ صنعتي و توليدي در اين استان، پديده 
ترافيك بندري و معضل ناشي از جريان بارگيري و تخليه ي 
بندر،  اين  به  منتهي  مسيرهاي  در  خدمات  ارايه ي  و  کاال 
عظيم  مجتمع  اين  در  رقابتي  توان  کاهش  چالش جدي  به 

بندري تبديل شده است. 
کارشناسان امور بندري، در بررسي متغيرهاي تأثيرگذار بر 
افزايش کارايي بندر، پديده ي ترافيك در بندر شهيدرجايي- 
از  مجموعه اي  اثر  بر  را  کشور-  کانتينري  بندر  بزرگ ترين 
به هم پيوسته و دخيل در يكديگر مي دانند که در  عوامل 
نهايت، به کاهش کارايي ساير حلقه هاي زنجيره ي تأمين، از 

جمله: راه هاي ارتباطي بندر با پس کرانه منجر مي شود. 
لحاظ  به  رجايي،  شهيد  بندر  کارشناسان،  اين  تأکيد  بنابر 
برخورداري از سهم 87 درصدي بازار کانتينري، ترانزيت و 
ترانشيپ از يك طرف، و نزديكي مسيرهاي پرتّردد دريايي 
انكارناپذيري در رونق  در خليج فارس از سوي ديگر، نقش 
فارس  خليج  منطقه ي  و  کشور  هرمزگان،  استان  اقتصاد 

دارد. 
دريا«،  و  »بندر  ماهنامه ي  داليل،  اين  شناسايي  منظور  به 
عملكرد  بر  آن  تأثير  و  ترافيك  موضوع  به  پرداختن  ضمن 
بندر، راه کارهاي علمي و عملي برون رفت از اين شرايط رو 

به اضطرار را از کارشناسان اين عرصه، جويا شده است.
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بازرگانان و تولیدكنندگان  استقبال گسترده ي 
ارايه  آمار  مطابق  است.  دريايي  حمل و نقل  از 
از سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل  شده 
)آنکتاد( در سال 2008، بیش از 9 میلیارد تن 
كاال در سطح جهان جابه جا شده است كه در 
اين میان، نزديك به 82 درصد آن، از راه دريا 
به  بنادر،  در  تجاري  به وسیله ي كشتي هاي  و 

دست صاحبانشان رسیده است. 
ريلي  سهم حمل ونقل  سال،  همان  در  آنکتاد، 
از  بیش  را  جاده اي  درصد،   12 به  نزديك  را 
آن،  از  پس  كه  است  كرده  برآورد  درصد   5
حمل ونقل لوله اي با 83 دهم درصد، و هوايي 

با 33 دهم درصد قرار دارند. 
افزايش  پي  در  كه  است  حالي  در  امر،  اين 
گرفتن  اختیار  در  هدف  با  دريايي،  حمل ونقل 
سهم بیش تري از بازار و ارزش افزوده، تغییرات 
كاركرد  و  مديريت  نحوه ي  در  توجه اي  قابل 
بندري ايجاد شده است. به طوري كه امروزه، 
در  اهمیت  را حلقه اي حايز  بنادر  كارشناسان، 

زنجیره و سیستم لجستیك به شمار مي آورند.
لحاظ  از  را  بنادر  كارشناسان،  از  دسته  اين 
مختلفي  گروه هاي  به  كاركرد  و  مديريت  نوع 

دسته بندي مي كنند. 

انواع بنادر 
بنادر نسل اول، تا قبل از سال 1960 میالدي، 
مي دادند.  انجام  را  بارگیري  و  تخلیه  كار  فقط 
بنادر نسل دوم، بین سال هاي 1960 تا 1980 
به وجود آمدند كه به جز تخلیه و بارگیري و 
ايجاد  با  اين دست،  از  جانبي  خدمات  ارايه ي 
را  تولید  افزوده ي  ارزش  تولیدي،  كارخانه هاي 
نیز فراهم كردند. در واقع، با ايجاد بنادر نسل 
برگشت  و  رفت  هزينه ي  كاهش  براي  و  دوم 
مواد اولیه و ايجاد جذابیت هاي الزم، به منظور 
سرمايه گذاران، انواع مناطق آزاد، ويژه، صنعتي 
و غیره، در محدوده ي بنادر و اراضي پس كرانه ي 

آن ها تعريف و طراحي شدند.
و  میالدي   80 دهه ي  از  كه  سوم،  نسل  بنادر 
و  كانتینري  تجارت  جهاني  گسترش   دلیل  به 
حمل ونقل چندوجهي و همچنین، به علت بروز 
نیازهاي رو به رشد تجارت پديد آمدند، اكنون 
تسهیالت  ارايه ي  زمینه ي  در  انفعالي  نقش  از 
در  همکاري  فعال  نقش  به  بندري،  و خدمات 
پروسه ي تجارت جهاني تغییر كاربري داده  اند و 
به سمت تقويت و توسعه ي فعالیت هاي تجاري 
اين  نتیجه  در  كرده اند.  حركت  حمل ونقل  و 
بنادر، به مراكز حمل ونقل و سکوي لجستیکي 

براي تجارت بین المللي تبديل شده اند. 
خدماتي،  انواع  به  بنادر،  مديريتي،  لحاظ  از 
كه  مي شوند  تقسیم  خانه اي  صاحب  و  ابزاري 
و  بارگیري  خدمات  تنها  خدماتي،  بنادر  در 
بارچیني انجام مي گیرد. در بنادر ابزاري، دولت، 
تأسیسات و تجهیزات مربوطه را فراهم مي آورد 
و بخش خصوصي، با استفاده از زيرساخت هاي 
فراهم شده، جايگاه بندر را در رقابت منطقه اي 

و... ، بهبود مي بخشد. 
مديريتي  قراردادي  نیز  صاحب خانه اي،  بنادر 
دست  در  تأسیسات  و  زيرساخت ها  كه  است 
دولت را در بر مي گیرد و طي آن، تجهیزات و 
غیردولتي  بخش  به  قراردادي،  اپراتورها  پورت 

اجاره  داده مي شود.
مهم ترين كاركردهاي بنادر نسل سوم، عبارت اند 
از: تبديل بنادر از مراكز خدمات كااليي به بازار 
به  بندر  عملکرد  محدوده ي  »گسترش  كاال، 
»تقويت  داخلي«،  توزيع  مراكز  و  پس كرانه ها 
حلقه هاي  »تکمیل  بازرگاني«،  فعالیت هاي 
لجستیك و زنجیره ي تأمین كاال«، »استفاده ي 
وسیع از فن آوري اطالعات و روش هاي بازرگاني 
و  شغلي  فرصت هاي  »افزايش  و  الکترونیکي« 

ايجاد ارزش افزوده«.

حمل ونقل دریایي در ایران
تجارت  در  شده  جابه جا  كاالهاي  مجموع  از 
كشور، درسال 1388، سهم حمل ونقل دريايي، 
از نظر وزني، 90 درصد بوده كه به لحاظ ارزش، 
تا 70 درصد قابل محاسبه است. در اين میان، 
بارگیري  و  از تخلیه  بندر شهید رجايي،  سهم 
كانتینر در سال 1388، تقريباً 87 درصد بوده 
بنادر  ساير  در  آن،  باقي مانده ي  كه 13 درصد 

كشور، جابه جا شده است. 

نقش حمل ونقل دریایي 
در تولید  ناخالص داخلي

كشور  اقتصاد  وابستگي  میزان  محاسبه ي  با 
چنان   ،1387 سال  در  دريايي  حمل ونقل  به 
از مخرج كسر حذف كنیم، يعني  را  چه نفت 
نفت،  محاسبه ي  بدون  داخلي  ناخالص  تولید 
به عدد كسري 4/27 مي رسیم. اما اگر نفت و 
به  اضافه كنیم،  اين محاسبه  به  را  پتروشیمي 

عدد 4/47 دست پیدا مي كنیم.

بندر شهيدرجايي و توليد ناخالص داخلي
در حالي كه تولید ناخالص داخلي كشور )با نفت(، 
معادل 8 هزار و 711 میلیارد ريال در روز، طي 
سال 1387 برآورد شده، سهم بندر شهیدرجايي 
از اين میزان، بیش از 7 درصد است كه معادل 

627 میلیارد ريال )روزانه( محاسبه شده است. 
اين، در حالي است كه طي سال 1387، در هر 
روز، میزان تولید ناخالص داخلي كشور، بدون نفت، 
معادل 6 هزار و 567 میلیارد ريال بوده كه سهم 
بندر شهیدرجايي نزديك به 10 درصد معادل 623 

میلیارد ريال به طور روزانه برآورد شده است.

حوادث ترافيكي داخل بندر
در  بندري  حادثه ي  هزار  از  بیش  بررسي  با 
به  95 كشور در سال 2004 میالدي، نزديك 
15 درصد حوادث، به هنگام عملیات تخلیه و 
بارگیري و بیش از 56 درصد آن، در پروسه ي 
حمل ونقل و جابه جايي كاال اتفاق افتاده است 
كه نشان مي دهد، حوادث ترافیکي در همه ي 

دنیا ديده مي شوند.
در بندر شهیدرجايي، مطابق آمار به دست آمده 
در سال 1388، به ازاي هر 106 هزار و 609 تن 
تخلیه و بارگیري، هر هزار و 939 كامیون و هر 
7 ساعت كار گیت، يك حادثه ي ترافیکي رخ 
داده كه براي بندري با جايگاه اقتصادي حساس 
در كشور، اين رويداد، قابل تأمل و بحث برانگیز 

است.
با وجود اين، طرح هاي توسعه اي در دست انجام 
ايجاد  بندر  اين  را در  مازادي  ترافیکي  بار  نیز، 
تخصیص   « از  ناشي  مي تواند  كه  كرد  خواهد 
ساير  به  دسترسي  مسیر  حاشیه ي  اراضي 
اراضي  در  سرمايه گذاران  »جذب  فعالیت ها«، 
پشتیباني موجود« و »تخصیص اراضي 2400 

هکتاري به فعالیت هاي مختلف« باشد. 

راه کارهاي ارتقاي سطح ايمني ترافيكي
اثربخش ترين  و  مهم ترين  ترافیکي،  بار  توزيع 
بندر  ترافیکي  سطح  ارتقاي  براي  راه حل 

شهیدرجايي قلمداد مي شود. 
- توزيع بار ترافیکي در زمان: يك راه كار مؤثر 
و كم هزينه است؛ كه با توجه به ساعت توزيع 
بار و وقوع، حدود 70 درصد حوادث در نوبت 
بار  درصد   30 حدود  كه  است  صبح  )شیفت( 
بر اساس  پیشنهاد مي شود.  بر مي گیرد،  را در 
»طرح ساعات پیك«، عملیات بندري، با در نظر 
گرفتن مشوق هاي بازار محور، به ساعات غیرپیك 
انتقال يابد. به اين صورت كه به رانندگاني كه 
در ساعات پیك، براي تخلیه و بارگیري به بندر 
ترافیکي  هزينه هاي  شارژ  مي كنند،  مراجعه 
مازاد، به عنوان جريمه، تعلق گیرد. همچنین، 
غیرپیك  ساعات  در  كه  رانندگاني  براي  بايد 
مراجعه مي كنند، باز پرداخت هر گونه هزينه ي 

پرداختي يا اعتباردهي، در نظر گرفته شود.
اين موارد و مشوق هاي مطرح شده، در حالي 
شدني و انجام پذير است كه گیت و دروازه ي 24 
انجام خدمات گمركي،  ساعته و گمرک، براي 

آماده باشند.
- توزيع بار ترافیکي در مکان: مطابق اين راه كار، 
بايد مسیرهاي عبور و مرور درون بندر و تّردد 
از چند گیت با دسترسي هاي مختلف طراحي 
شوند. الزمه ي اين كار نیز، انجام امور گمركي 
24 ساعته است. از آن جا كه در همه ي بنادر 
نسل دوم و سوم در جهان، چنین شیوه اي در 
حال انجام است، هرگز قابل درک نیست كه در 
بندر شهیدرجايي، 12 ساعت، يعني 50 درصد 
قابلیت اقتصادي، تعطیل باشد. بنابراين، به نظر 
بندر  در  ويژه  به  گمرک،  مشکل  كه  مي رسد 

شهیدرجايي، بايد به نحوي رفع شود.
مطابق  حمل:  روش  در  ترافیکي  بار  توزيع   -
اين روش، امروزه به منظور توزيع آسان و روان 
كاالهاي زياد و حجیم، مراكزي خارج از مراكز 
دريايي(  بزرگ راه   ( ودريا  در خشکي  را  اصلي 
توزيع شناخته  مراكز  به  كه  نظر مي گیرند  در 

مي شوند. 
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از  ناشي  دريايي،  حمل ونقل  صنعت  در  تحول 
افزايش استفاده از كانتینر، قانون زدايي از بازار 
سوي  به  حركت  قوانین(،  )تسهیل  حمل ونقل 
جهاني شدن هر چه بیش تر اقتصاد و افزايش 
تقاضاي صنايع تولیدي، باعث شده اند، تا بنادر 
بزرگ تجاري، با كمبود فضاي بندري و پديده ي 

ترافیك در محوطه ي بندري روبه رو شوند. 
كاهش  از  جلوگیري  براي  شرايطي،  در چنین 
نارضايتي  از  ممانعت  بندري،  عملیاتي  كارايي 
متقاضیان خدمات بندري و افزايش هزينه هاي 
عملیاتي، استفاده از بنادر خشك، به رويکردي 

مشترک در همه ي دنیا تبديل شده است. 
»عباس  نوبخت« )مدير عملیات كشتیراني راه 
جوكار«  »مجتبي  با  مشترک  طور  به  جنوب( 
نقش  به  بازرگاني(،  مديريت  ارشد  )كارشناس 
حل  در  پس كرانه  توسعه ي  و  خشك  بنادر 
بندر  عملکرد  بهبود  و  بندري  ترافیك  معضل 

شهیدرجايي پرداخته  است.

بندر شهيد رجايي و مشكالت فرارو
در شرايط كنوني، اهم مشکالت منجر به ايجاد 
افزايش  از:  عبارت اند  بنادر،  در  ترافیك  پديده ي 
تصاعدي خدمات بندري، كمبود فضاي بندري، 
ترافیك در محوطه ي بندري، ترافیك در مسیرهاي 

منتهي به بندر و ماندگاري و رسوب كاال. 
در  واقع  شهیدرجايي،  بندر  اين،  وجود  با 
دهانه ي ورودي خلیج فارس و در  ابتداي تنگه 
هرمز، از نظر بین المللي، داراي موقعیتي ممتاز 
در انتقال كاالهاي ترانزيتي به آسیاي میانه و 

اروپا است. 
اين بندر، به عنوان دروازه ي صادرات و واردات 
كانتینر كشور، از نظر عملکرد كانتینري، با حجم 
حدود 2 میلیون و 400 هزار TEU در سال و با 
انجام 90 درصد عملیات كانتینري در كشور، در 

رتبه ي 60 بین بنادر جهان قرار دارد. 
چشم اندازي  تاكنون  چند،  هر  ديگر،  سوي  از 
را ترسیم  بندر  اين  آينده ي  به صورت رسمي، 
تبديل شدن  به نظر مي رسد،  اما  نکرده است، 
به بندر هاب منطقه و دست يابي به جايگاه برتر، 
وجه مشترک ديدگاه هاي اكثر صاحب نظران و 

مسئوالن در مورد آينده ي اين بندر باشد. 

بندر شهيد رجائي و ترافيك
با توجه به اين كه حجم گسترده اي از عملیات 
صادرات و واردات كشور، از راه بندر شهیدرجايي 
به  كاالها  اين  از  درصد   95 و  انجام  مي شود 
وسیله ي ناوگان حمل ونقل جاده اي كشور حمل 
بندرعباس-  احداث  دست  در  آزادراه  مي شود، 
ارتباطي  مسیر  اصلي ترين  عنوان  به  سیرجان، 
شبانه روز،  ساعات  اكثر  در  شهیدرجايي،  بندر 

داراي ترافیك سنگین است. 
از طرفي، تردد اين حجم گسترده از كامیون هاي 
كامیون هاي  شهري،  بین  جاده اي  حمل ونقل 
حمل شهري، اتومبیل هاي اداري و شخصي در 
مسیرهاي منتهي به بندر شهیدرجايي، در كنار 
حجم قابل توجه وسايل نقلیه ي سبك و سنگین 
مرتبط به پااليشگاه بندرعباس و ديگر صنايع 
موجود در منطقه، مانند: كارخانه ي آلومینیوم 
ازدحام  موجب  و...،  هرمزگان  فوالد  المهدي، 
وسايل نقلیه در اين مسیر مي شود كه در نهايت، 
حجم قابل توجه اي از اين ترافیك، به محوطه ي 

داخلي بندر منتقل مي شود.
از  ناشي  مشکالت  دسته بندي  در  كارشناسان 
ترافیك مسیرهاي منتهي به بندر و محوطه ي 
بندري، مواردي چون: »كندي و كاهش كارايي 
عملیات بندري«، »افزايش هزينه هاي عملیاتي«، 
»نارضايتي متقاضیان خدمات بندري«، »تأخیر 
در اجراي طرح هاي توسعه ي بندري«،  »سوانح 
رانندگي« و »افزايش بهاي تمام شده ي كاال« را 

فهرست مي كنند. 

بنادر خشك
جهاني شدن اقتصاد و در پي آن، رونق اقتصادي 
و گسترش حمل ونقل دريايي در دهه هاي اخیر، 
باعث شده است تا حجم گسترده اي از كاالها به 
شرايطي،  چنین  در  شوند.  سرازير  بنادر  سوي 
بنادر با معضل كمبود فضاي بندري و ترافیك 
بندري روبه رو شده اند كه براي برون رفت از اين 
معضل و كاهش ترافیك و جبران كمبود فضاي 
توجه  مورد  خشك«،  »بنادر  راه كار  بندري، 

مسئوالن قرار گرفته است.
در  تركیبي  پايانه اي  خشك،  بندر  واقع،  در 
پس كرانه است كه مي تواند با توجه به شرايط، 

بندر و دریا در نشست با كارشناسان بررسي كرد
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در نزديکي بندر ساحلي و يا كیلومترها دورتر از 
آن استقرار يابد. 

امروزه، بندر خشك، اين گونه توصیف مي شود: 
مجموعه اي تحت مديريت دولت كه به تأسیسات 
زيربنايي و تجهیزات مورد نیاز، و خدمات حمل 
و انبار كردن موقت انواع كاالها را انجام مي دهد 
و همچنین، از انواع سرويس هاي قابل استفاده، 
به منظور ترانزيت كاال از بندر ساحلي، برخوردار 

است. 
مزيت هاي  با  خشك،  بندر  يك  كلي،  طور  به 
رقابتي كامل، شامل امکاناتي چون: دفاتر خدمات 
نمايندگي كشتیراني، دفاتر ارايه دهنده ي خدمات 
حمل ريلي كاال، واسطه هاي حمل زمیني، خدمات 
بسته بندي كاال، خدمات حمل يکپارچه ي كاال، 
رهیابي  كانتینر، خدمات  خدمات شست وشوي 
تحت شبکه ي كاال، خدمات پاک سازي و بهداشت 

محیط، سردخانه و باسکول است.

انواع بنادر خشك
در اين دسته بندي، بنادر خشك، به انواع بندر 
بندر خشك  و  میانه  بندر خشك  خشك دور، 

نزديك تقسیم مي شود.
كیلومتري   21 در  آپرين،  پايانه ي  ايران،  در 
جنوب غرب تهران، با وسعت 700 هکتار ايجاد 
شده است كه در صورت شروع فعالیت رسمي، 
در انواع بنادر خشك دور از ساحل طبقه بندي 
به  سرمايه گذاري هايي  پايانه  اين  در  مي شود. 
و  ايران  اسالمي  جمهوري  راه آهن  وسیله ي 
شركت تايدواتر صورت گرفته، اما تاكنون خبري 
دال بر گشايش رسمي آن، تحت عنوان يك بندر 

خشك به رسانه ها گزارش نشده است. 
نیز  را  سیرجان  اقتصادي  ويژه ي  منطقه ي 
مي توان به نوعي، در انواع بنادر خشك میانه از 

ساحل طبقه بندي كرد. 
منطقه ي ويژه ي اقتصادي سیرجان، با مساحتي 
بالغ بر 1380 هکتار، در 300 كیلومتري بندر 
به  توجه  با  و  است  شده  واقع  شهیدرجايي 
ارتباط ريلي بین بندرعباس و سیرجان و اعمال 
قوانین گمركي در اين مناطق، از جايگاه مهمي 

برخوردار است.
همچنین،  و  هرمزگان  استان  با  هم جواري 
استان هاي فارس، يزد، سیستان و بلوچستان و 
خراسان جنوبي، يکي از مزاياي منطقه ي ويژه ي 
اقتصادي سیرجان به شمار مي آيد كه در صورت 
فراهم سازي زيرساخت هاي الزم، مي تواند نقش 

بااهمیتي به عنوان يك بندر خشك ايفا كند.
اين، در حالي است كه هیچ بندر خشکي، در 
مجاورت بندر شهیدرجايي، با پیش شرط اتصال 
ريلي بندر ساحلي و بندر خشك، وجود ندارد. 

چه بايد كرد؟
توسعه و رونق بخشیدن به بنادر خشك، با اولويت 
حمل ريلي كاال از بندر ساحلي، تجربه اي موفق 
در بسیاري از كشورها به منظور كاهش ترافیك 
و كمبود فضاي بندري بوده است. بندر خشك 
ايزاكا در تانزانیا، بندر خشك ويرجینیا در آمريکا، 
نمونه هاي  زالندنو،  در  پورت  مترو  بندر خشك 

بارزي از انواع بنادر خشك، محسوب مي شوند. 
عنوان  به  سیرجان،  آزاد  منطقه ي  ايران،  در 
چه  آن  اما  شد.  ايجاد  میانه  بندر خشك  يك 
باعث شده است، اين پروژه، موفقیت آمیز نباشد 
و  ترافیکي  بارهاي  سبك سازي  در  نقشي  و 
عدم  به  نکند،  ايفا  بندر شهیدرجايي  عملیاتي 
توجه به الزامات ايجاد بندر خشك، نظیر: دفاتر 
ارايه دهنده ي  و  كشتیراني  نمايندگي  خدمات 
خدمات ريلي، واسطه هاي حمل زمیني و ساير 

مزاياي مرتبط به آن ها برمي گردد. 

ويژه ي  منطقه ي  به  بخشیدن  رونق  بنابراين، 
اقتصادي سیرجان، يك ضرورت پذيرفته شده 
ساحلي  بندر  از  كاال  انتقال  مستلزم  كه  است 
شهیدرجايي به پس كرانه هاي داخلي، با استفاده 

از حمل ونقل ريلي است. 
با اين وجود، براي رونق منطقه ي ويژه ي اقتصادي 

سیرجان، مي توان موارد زير را در نظر گرفت:
به  كاال  حمل  كرايه ي  از  پذيرش  بخشي   -
وسیله ي قطار از بندرعباس به سیرجان، توسط 
اقتصادي  ويژه ي  منطقه ي  شهیدرجايي،  بندر 

سیرجان، راه آهن و خطوط كشتیراني،
- تخفیف در حقوق و عوارض گمركي ترخیص 

كاال،
- توسعه ي صنايع بسته بندي ويژه ي كاالهاي 

صادراتي،
- بهبود امکانات رفاهي- اقامتي.

 
بندر خشك تهران

استان تهران، به عنوان بزرگ ترين بازار مصرف 
بندرعباس،  با  ريلي  ارتباط  و  كشور  تولید  و 
بندر  يك  ايجاد  براي  موقعیت  مناسب ترين 
كه  صورتي  در  مي شود.  قلمداد  دور،  خشك 
تسهیالت  و  معافیت ها  همه ي  آپرين،  پايانه ي 
مي توان  باشد،  راداشته  شهیدرجايي  بندر 
حجم قابل توجه ايي از محصوالت ورودي را به 
ترانزيت  تهران  نهايي  مقصد  به  ريل،  وسیله ي 
كرد و البته كاالهاي صادراتي را در آن بندر دپو، 
بسته بندي و در كانتینر، بارگیري كرد و سپس 

به بندر   ارسال داشت.
كلیه ي  گرفتن  نظر  در  با  مي تواند  پايانه،  اين 
ترافیکي  بار  انتقال  با  خشك،  بنادر  الزامات 
كاهش  در  برجسته اي  نقش  ريل،  به  جاده اي 
ترافیك جاده اي بندر شهیدرجايي داشته باشد.
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رجايي،  شهید  بندر  در  ترافیکي  چالش  علل 
موضوعي است كه »مهدي رستگاري« )كارشناس 
به  خاورمیانه(،  تايدواتر  شركت  بندري  عملیات 
بررسي آن ها پرداخت و راه كارهاي رويارويي با هر 

كدام را نیز، جداگانه ارايه كرد. 
علل  طرح  با  بندري،  عملیات  كارشناس  اين 
پیکربندي چالش ترافیك در هفت مقوله، معتقد 
به  بندر شهیدرجايي،  ترافیك  است كه موضوع 
جهت اهمیت ويژه ي اين بندر در میان 12 بندر 
تجاري اصلي كشور، اهمیت راهبردي در سطح 

ملي دارد. 
»رستگاري«، با تأكید بر اين كه در زمان كنوني، 
ارتقاي سهم و نفوذ بندر شهیدرجايي در بازار بنادر 
منطقه، سرنوشت ساز است، موارد زير را به عنوان 

نتیجه گیري فهرست كرد:
- لزوم همکاري بین بخشي و بین دستگاهي، به 
منظور چاره انديشي و اهتمام و مشاركت  كلیه ي 

طرف هاي ذي نفع در رفع اين چالش، 
پیامدها  مسايل،  چاره انديشي  و  تحلیل  لزوم   -
و  ملي  محلي،  سطوح  در  آن ها  راه كارهاي  و 

منطقه اي،
و  چاره انديشي  در  عمل  سرعت  حفظ  لزوم   -
راه كاريابي براي مسايل مطرح در ذيل چالش ها و 

اجرايیات آن ها. 

بندر شهيدرجايي، شاهرگ حياتي اقتصاد 
کشور

چالش ترافیك در مجتمع بندري شهیدرجايي، 
به داليل بسیاري، از جمله: نقش حیاتي آن به 
عنوان شاهرگ حیاتي اقتصاد كشور، حايز اهمیت 
است. اين، در حالي است كه داليل و علل ديگري، 
چون: »هدف گذاري براي تبديل بندر شهیدرجايي 
تا سال  خلیج فارس  در حوزه ي  كانوني  بندر  به 
1391«، »افزايش عملي ظرفیت«، »توان عملیاتي 
و حجم عملیات اين بندر به بیش از 2 برابر، طي دو 
سال اخیر« و »انتشار خبرهاي حاكي از توسعه ي 
ظرفیت و توان عملیاتي اين بندر، به 2 برابر مقدار 

كنوني، طي 2 سال آينده«، بررسي علل اين چالش 
و لزوم اتخاذ راه كارهايي براي رويارويي با آن ها را 
افزايش  اجتناب ناپذير كرده است؛ به طوري كه 
حجم و تنوع جريان هاي ترافیکي، حوادث و سوانح 
توسعه يافتگي سامانه هاي  و عدم  آن ها  از  ناشي 
مجتمع  حريم  و  محدوده  در  ترافیکي  مديريت 
بندري شهیدرجايي، به يك چالش حیاتي براي ابقا 

و توسعه ي بندر شهیدرجايي تبديل شده است. 

تلقي صنعتي از ترافيك بندري
در بررسي علل چالش ترافیك در بندر شهیدرجايي، 
مي توان هفت حوزه را در نظر آورد كه يکي از آن ها 
در  است.  بندري«  ترافیك  با  صنعتي  »برخورد 
اين زمینه، كاركرد بندر، به منزله ي بستر تمركز 
و  حمل ونقلي  بندري،  خدمات  تولید  واحدهاي 
»جريان  همچنین،  مي شود.  مطرح  لجستیکي 
يافتن ترافیك در بندر، با هدف تولید خدمات در 
محیط بندر«، »لزوم تلقي ترافیك جاري در بندر، 
به عنوان ترافیك صنعتي« و تمايز آن از »ترافیك 
شهري جاده اي« و »لزوم طراحي و تنظیم ترافیك 
بندري، در راستاي مصالح عمومي، الزامات قانوني و 
مقتضیات صنعت« نیز، در اين زمینه مورد بررسي 

قرار مي گیرد. 
اساسي ترين راهبردها در اين زمینه، يعني نگاه 

صنعتي به ترافیك بندري، عبارت اند از: 
- تعريف و به اجرا گذاشتن مقررات ويژه ي ترافیك 

صنعتي،
)شامل:  ترافیك  مديريت  برنامه هاي  ارايه   -
برنامه هاي اجرايي تنظیم ترافیك در شرايط عادي 

و اضطراري(.
- آرايش و تجهیز مسیرهاي ترافیکي با اهداف 

صنعتي ياد شده. 

رويكردهاي  تمايز  و  ترافيك  ناحيه بندي 
ترافيكي

بر اساس اين مقوله، بايد به جريان هاي ترافیك 
و رويکردهاي مديريت آن ها در محدود ه ي بندر، 

شد.  قايل  تمايز  بندر،  حريم  خارجي  حدود  با 
همچنین، الزم است ترافیك پايانه اي با ترافیك 
بین پايانه اي در محدوده ي بندر نیز، تمیز داده 

شود. 
بر مبناي مقوله منطقه بندي ترافیك، »تعیین و 
تشخیص متولي اصلي مديريت ترافیك و حدود 
ترافیکي«، »شناسايي  مناطق  اختیارات وي در 
طرف هاي ذي نفع مديريت ترافیك و تعیین الگوي 
»ناحیه بندي  و  عرصه«  اين  در  آن ها  مشاركت 
مناطق ترافیکي از جهت تمركز ترافیك، تسهیالت 
و زيرساخت ها«، از ديگر امور مرتبط با حوزه ي 

دوم قلمداد مي شود. 

توسعه و بهسازي تسهيالت و زيرساخت ها
در حوزه و مقوله ي سوم، به حريم خارجي بندر و 
برقرار كردن تناسب الزم بین توسعه ي شبکه ي 
حجم  با  شهیدرجايي  بندر  به  منتهي  راه هاي 
ترافیك گذركننده، اعم از جريان هاي حمل ونقل 
و  محلي  ترددهاي  كاري،  سفرهاي  جاده اي، 

حمل ونقل بین شهري، پرداخته مي شود. 
توسعه ي  شتاب  پر  »مسیر  مقوله،  اين  مطابق 
شدن  برابر  چند  و  شهیدرجايي  بندر  فیزيکي 
ترافیك ناشي از افزايش حجم عملیات و جريان هاي 
ترافیکي جانبي آن، طي دو سال آينده«، »افزايش 
تردد در محور جاده اي منتهي به بندر، به دلیل 
جابه جايي پايانه حمل بار بندرعباس به نزديکي 
مجتمع بندري شهیدرجايي« و »افزايش حجم 
غرب  و  مركز  عمومي  توسعه ي  اثر  بر  ترافیك 
در  مطرح  مسايل  جمله  از  هرمزگان«،  استان 

مقوله ي سوم، محسوب مي شوند. 
در بررسي علل چالش ترافیك بندر شهیدرجايي بر 
اساس مقوله ي حريم بیروني بندر، »آثار نامطلوب 
ورود روستاها و اماكن تجاري واقع در مسیر و در 
حريم قانوني جاده«، »نابساماني شديد به همگام 
از شرايط جوي«، »حوادث  ناشي  انسداد جاده، 
جاده اي و يا به هر دلیل ديگر« و »ازدحام ترافیکي 
بر اثر تجمع وسايل نقلیه ي ديزلي در پمپ گازوئیل 

هفت حوزه ترافیك ساز

بندر و دریا در نشست با 
كارشناسان بررسي كرد
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اين محور جاده اي«، به عنوان ديگر عوامل چالش 
ترافیکي بندر شهیدرجايي، قابل بررسي است. 

افزايش  به  عوامل  اين  برآيند  كه  حالي  در 
»ازدحام«، »حوادث جاده اي« و »تأخیر و توقف« 
در اين محور جاده اي مي انجامد؛ احداث جاده ي 
كوتاهي، با احتساب جريان اقتصادي كاال و مسافر، 
استقرار بندر و مراكز صنعتي و پايگاه هاي نظامي،  
در شمار راهبردي ترين محورهاي جاده اي كشور 

به شمار مي آيد.

جاده ي  در  ترافيك  چالش  رفع  چگونگي 
منتهي به بندر شهيدرجايي

از جمله راه كارهاي اساسي براي مسايل ترافیکي 
در جاده ي منتهي به بندر شهیدرجايي، مي توان 
فاصل  حد  در  شهیدرجايي  آزادراه  »احداث  به 
»اصالح  و  تازيان«  سه راه  و  شهیدرجايي  بندر 
نقاط حادثه خیز و يا پر ازدحام و رفع گلوگاه ها 

در اين محور جاده اي« اشاره كرد. 
البته، مي شود به اين فهرست، راه كارهاي ديگري، 
از  بهره برداري  و  ترافیك  مركز  »ايجاد  مثل: 
نوين پايش، كنترل و  سامانه ها و فن آوري هاي 
اطالعات راه« و »افزايش كنترل انتظامي پلیس 
راهور بر ترافیك اين محورجاده اي«را نیز اضافه 

كرد. 
پايانه هاي  احداث  محل  به  توجه  با  همچنین، 
بافت  شهیدرجايي،  بندري  مجتمع  در  دريايي 
تراكم بیش تري  به جنوب  از شمال  تسهیالت، 
يافته و به دنبال آن، مسیرهاي ترافیکي مستقر 
در اماكن جنوبي بندر نیز، بار ترافیکي افزون تري 
تراكم  كه  است  حالي  در  اين،  كرده اند.  پیدا 
گلوگاه هاي  وجود  اماكن،  اين  در  زيرساخت ها 
ناگزير و ضعف در آينده نگري طرح هاي توسعه ي 
بندر، امکان رشد پاياپاي جريان ترافیك با رشد 
ظرفیت و عملیات در مبادي و مقاصد اين مسیرها 

را از بین برده است. 

سامانه ي راه آهن
به عنوان  راه آهن،  در حوزه ي چهارم، سامانه ي 
حمل ونقل  سامانه ي  بر  ترجیحي  جايگزين 
اين راه كار،  جاده اي مطرح است. برخي مزاياي 

عبارت است از:
- فراهم بودن اتصال ريلي بندر شهیدرجايي به 

اكثر مرزها و شهرهاي بزرگ كشور،
- سبك شدن ترافیك جاده اي و حمل چند واحد 

حمل، تحت يك پنجره ي عملیاتي،
عملیاتي  ريسك هاي  چشم گیر  كاهش   -

حمل ونقل و تخلیه و بارگیري،
- كاهش چشم گیر هزينه هاي عملیاتي، مصرف 

سوخت و آاليندگي ّجوي، ناشي از حمل ونقل، 
به  نسبت  سرزمین،  آمايش  در  بارز  مزيت   -

حمل ونقل جاده اي. 
با وجود اين، براي متحول شدن تفکر جاده اي 
در زمینه ي حمل ونقل، بايد شبکه ي ريلي بندر 
شهیدرجايي توسعه يابد و سرعت مسیر ناوگان 
است  الزم  همچنین  كند.  پیدا  افزايش  ريلي 

مسیرهاي بازگشت خطوط راه آهن تکمیل شود و 
مسئوالن راه آهن، نسبت به حمل ونقل ريلي كاال، 

اهتمام بیش تري بورزند. 

 مسايل انساني
فرهنگ  چون:  چالش هايي  پنجم،  حوزه ي  در 
سهل انگاري  خودكامگي،  به  گرايش  و  ترافیك 
در برقراري ايمني، كمبود تسهیالت رفاهي براي 
هوشیاري  كاهش  و  انساني، خستگي  نیروهاي 
بندر،  در محدوده ي  ترافیك  معماري محیط  و 

مطرح است.
در اين زمینه الزم است، »آموزش و اطالع رساني 
فرهنگي براي ترويج فرهنگ ترافیك«، »الزام به 
اجراي آموزش هاي ايمني مؤثر براي رانندگان«، 
»تسهیل در شرايط وحدت كار و بهبود در طراحي 
محیط و وظايف كاري«، »حذف عواملي، چون: 
روزمرگي و تنش در محیط كار« و »توسعه ي 
فضاي سبز«، به عنوان راه كارهاي مطرح در اين 

مقوله، در دستور كار قرار گیرند. 

مسايل انساني و مختص حمل پايانه اي
در اين حوزه نیز، چالش هايي مانند: كمبود نیروي 
انساني واجد صالحیت، افزايش توقعات در بازار 
افزايش احتمالي ورود رانندگان  انساني،  نیروي 
غیرمجاز به ناوگان پايانه اي و الگو شدن محاسبه ي 
بر اساس تعداد دفعات حمل و  راننده  عملکرد 
ايمني و نگهداري  از مقوالتي چون  صرف نظر 
از تجهیزات، مطرح مي شود كه به نظر مي رسد، 
راه كارهايي چون: بازنگري در الگوي محاسبه ي 
انگیزشي  برنامه هاي  اجراي  رانندگان،  عملکرد 
شغلي، به كار بستن روش هاي كنترل اداري در 
مديريت منابع انساني و اجراي برنامه هاي حفظ و 

ارتقاي سالمت رانندگان، مثمرثمر باشد. 
مختص  انساني  مسايل  بخش  در  همچنین، 
حمل ونقل جاده اي نیز، چالش هايي مانند تمايل 
جنوبي  بخش هاي  اقلیمي  شرايط  از  گريز  به 
استان هرمزگان، فعالیت بیش از حد و مجاز در 
طي ساعات شبانه روز و شتاب در عین خستگي 
كه  است  مطرح  سفر،  رساندن  پايان  به  براي 
راه كارهايي چون: »تأمین رفاه و ايجاد جاذبه هاي 
تفريحي در استان هرمزگان«، »افزايش كنترل 
مستقیم و غیرمستقیم جاده اي« و »آموزش و 

اطالع رساني«، پیشنهاد مي شود. 

اصالت بهره وري
محوري:  موضوع  چهار  حوزه ،  اين  در 
انساني«،  و  تجهیزاتي  »توان  »برنامه ريزي«، 
با  »زيرساخت اطالعاتي« و »مديريت فن آوري 
گرايش به اتوماسیون صنعتي«، قابل طرح است 
است، سامانه ي  برنامه ريزي، الزم  كه در بخش 
هماهنگي با مشتريان براي نظام دهي به قرارهاي 
آن ها  عملیاتي  پنجره  و  طراحي  بندر،  و  پايانه 

ايجاد شود. 
تعیین  زيرسامانه ي  كارگیري  به  آن،  بر  افزون 
خط مشي اعزام  كننده در سامانه ي عملیات بندر 

)POS( و سامانه ي عملیات پايانه )TOS( نیز، 
ضرورت مي يابد. 

در بخش توان تجهیزاتي و انساني، بايد با افزايش 
بندري،  عملیات  در  انساني  و  تجهیزاتي  توان 
به نقش  و  آيد  فراهم  ترافیك  بستر روان سازي 
انساني  نیروي  و  دانش  مزيت  تعیین كننده ي 
انساني  نیروي  به  نسبت  ماهر،  و  متخصص 
به  توجه  اين،  وجود  با  شود.  توجه  غیرماهر 
برقراري متناسب بین منابع انساني و تجهیزات 

نیز، ضرورت دارد. 
اطالعاتي،  زيرساخت  بخش  هفتم،  حوزه ي  در 
به  است؛  اهمیت  حايز  و  تعیین كننده  بسیار 

طوري كه: 
تولید،  پشتیباني  براي  نظام مند  بستري   -
آرايش دهي، ثبت و ذخیره سازي، انتقال، بازيابي و 
احیاناً پردازش سودمند داده ها و اطالعات، در كل 

مجموعه ي تولید خدمات بندري ايجاد شود. 
- بر اثر آن، امکان اجراي بسیاري از تراكنش هاي 
اسنادي و كارهاي عملیاتي، بدون الزام به حضور 
فیزيکي و فعالیت حضوري افراد در محل آن ها 
فراهم مي شود. اين امکان، سبب مي شود بسیاري 
از موارد تردد و درنگ افراد ذي نفع در بندر حذف 
شود، كه آثار قابل توجه ايي بر ترافیك وارد شونده 

به بندر، خواهد داشت. 
در بخش گرايش به اتوماسیون صنعتي )مديريت 
مداخله ي  كاهش  چون:  مزايايي،  فن آوري(، 
انساني و كم شدن موارد اشتباه و تخلف انساني، 
افزايش  و  تولید  توجه هزينه هاي  قابل  كاهش 
قابلیت تولید به هنگام خدمات بندري، فراهم 

مي آيد. ■
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با وجود بحران اقتصادي طي سال هاي اخیر هر 
جرثقیل هاي  ساخت  براي  سفارشات  كه  چند 
كاال  بارگیري  و  تخلیه  براي  ساحلي  )گنتري( 

كاهش يافته اما متوقف نشده است. 
بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط »نشريه 
كارگوسیستم« سیستم تعداد جرثقیل هاي سفارش 

داده شده براي سال 2010 بالغ بر 235 دستگاه 
مي باشد. البته اين تعداد نسبت به سال گذشته 39 
درصد كاهش داشته است به اين معنا كه در سال 
گذشته 348 دستگاه بوده است. اين روند نزولي از 
سال 2008 تا كنون با اوج گرفتن ركود اقتصادي 
ادامه يافته است. بر اساس آمار و ارقام موجود تعداد 
جرثقیل هاي سفارش داده شده در سال 2008 بالغ 
بر 430 دستگاه بوده است. البته با وجود وضعیت 
اقتصادي موجود دنیا، كاهش سفارشات و تقاضا 
براي ساخت جرثقیل تخلیه و بارگیري كاال تعجب 
برانگیز نمي باشد. طي سال هاي قبل تقاضا براي 
ساخت اين جرثقیل ها رقم بسیار خوبي را شاهد 

بوده است.
سازندگان گنتري در دنیا اعتقاد دارند كه وضعیت 
در حال بهبود است و با توجه به بهبود عملیات 
كانتینري و رشد نسبي عملکرد بنادر كانتینري، 
تقاضاها مجدداً در حال احیا مي باشد و به نظر 
مي رسد كه طي سال هاي آتي وضعیت به حالت 

قبلي باز گردد. 
با نگاهي به آمار و ارقام ارايه شده توسط »نشريه 
كارگو سیستم« مشاهده مي شود كه طي سال هاي 

گذشته، سال 2008 بیشترين میزان سفارشات 
جرثقیل ساحلي را به خود اختصاص داده است. 
اين امر عمدتاً به خاطر رشد حمل ونقل كانتینري 
در دنیا بود كه به يك باره در سال 2008 به خاطر 
ركود اقتصادي جهاني متوقف گرديد. بر همین 
اساس در سال 2009 و به تبع آن 2010 شاهد 
كاهش تقاضا براي ساخت گنتري ساحلي بوده ايم. 
عمده ترين شركت هاي سازنده تجهیزات بندري 
،Zpmc از؛  عبارتند  كرين  گنتري  جمله   از 
دريافت  اختالف  البته   .Libher Doosan
سفارش بین شركت ZPMC و ساير شركت ها 

وضعیت رو به بهبود است 
بررسي سفارش ساخت تجهیزات بندري در جهان

ترجمه : غالمرضا ماشینچی - سیدمصطفی هاشمی

گنتري هاي سفارش داده شده به شرکتهاي سازنده طي سالهاي مختلف
2010 2009 2008 2007 2006

Doosan 11 22 27 3 6
Terex regiane 4 9 17 19 13
Hyundai samho 4 0 0 0 19
Impsa 5 6 3 18 20
Cargotec/kalmar 4 2 11 9 8
Konecranes 8 15 17 8 4
Liebher 16 28 23 24 32
MHI 4 0 3 4 4
Mitsui 12 17 20 12 7
Paceco espana 8 9 14 7 9
ZPMC 159 276 241 221 217
SPMP - - 47 34 -
DHIDCW - - 7 9 -
Total 234 384 430 368 339
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اين  سفارشات  كه  طوري  به  است.  زياد  بسیار 
شركت از 3 برابر كل سفارشات شركت هاي ديگر 
نیز بیشتر بوده است . در سال 2010 كل میزان 
سفارشات 235 واحد بوده كه 159 دستگاه آن 
متعلق به شركت ZPMC و تنها 76 دستگاه از 
اين رقم مربوط به 12 شركت عمده ديگر بوده 
است. اين موضوع در سال هاي قبل نیز به همین 
منوال است. شركت لیبهر )Libher( نیز دومین 

شركت عمده سازنده تجهیزات بندري است كه 
در سال هاي گذشته بیش ترين آمار سفارشات را 

به خود اختصاص داده است. 
به  گنتري  سفارش  به  اقدام  كه  هم  بنادري 
شركت هاي سازنده داده اند از سراسر دنیا بوده اند. 
با نگاهي به آمار اين بنادر مشاهده مي شود كه 40 
درصد از اين سفارشات مربوط به بنادر آسیايي و 
29 درصد مربوط به بنادر اروپايي اند. سهم بنادر 
آمريکايي و آفريقايي نیز به ترتیب 15 و 8 درصد 
نیز 8  مديترانه  حوزه ي  بنادر  البته  است.  بوده 

درصد از سفارشات را به خود اختصاص داده اند.
با توجه به نقش بنادر چین در حمل ونقل كانتینري 
و به تبع آن  نیاز به تجهیزات، انتظار مي رود كه آمار 
اين بنادر در سفارشات گنتري نسبت به ساير بنادر 
چشم گیرتر باشد. آمار ارائه شده نیز مويد همین 
امر است. از 96 دستگاه گنتري سفارش داده شده 
بنادر آسیايي نزديك به 45 دستگاه آن  توسط 
متعلق به بنادر چیني است كه اين رقم 47 درصد 
از سفارشات آسیا را تشکیل مي دهد. البته با توجه 
به اينکه بنادر چین طي سال هاي اخیر همواره در 
رتبه اول بنادر عمده كانتینري دنیا قرار داشته اند، 
اختصاص چنین سهمي دور از انتظار نمي باشد. به 
نظر مي رسد كه اين روند طي سال هاي آتي نیز 

ادامه يابد.  آسيا  %40

حوزه مديترانه  
%8

آمريكا آفريقا %8
%15

اروپا
%29

% 36

% 35 % 20
% 9

)TEU در سراسر دنیا )میلیون DP World آمار فعالیت

آسيا  10.5

خاورميانه 5.5

آمريكا 2.6

اروپا و آفريقا 10.5

بنادر  عملکرد  منتشره،  ارقام  و  آمار  اساس  بر 
تحت تصدي شركت DP World در سراسر 
 2010 سال  نخست  ماهه  شش  طي  دنیا 
بوده   TEU میلیون   7/23 بر  بالغ  میالدي 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  رقم  اين  است. 
كه  مي دهد  نشان  را  رشد  درصد   16 گذشته 
شركت  اين  عملکرد  وضعیت  بهبود  از  حاكي 
 DP World در سال 2010 مي باشد. شركت
تحت  كه  است  اپراتورهايي  ترمینال  جمله  از 
كاهش  شاهد  اقتصاد  جهاني  بحران  تأثیر 
عملکرد خود بود. بر اساس اعالم مسئولین اين 
شركت عمده رشد در عملکرد اين شركت در 
ترمینال هاي آسیايي تحت تصدي اين شركت 
ترمینال هاي  البته عملکرد  است.  حاصل شده 
اروپايي اين شركت نیز بهبود نسبي نسبت به 
 DP World سال گذشته يافته است. شركت
با افتتاح ترمینال هاي كانتینري در كشورهاي 
توجه  با  را  پاكستان ظرفیت خود  و  پرو، هند 
به تقاضاهاي موجود در تجارت كانتینري ارتقا 
نظر  به  كه  است  ذكر  شايان  است.  بخشیده 
كارشناسان، حمل ونقل كانتینري به تدريج در 

حال خارج شدن از ركود جهاني مي باشد. 

فعالیت درسراسر دنیا
شركت DP World در كلیه ي نقاط دنیا داراي 
ترمینال است. اما بیش ترين فعالیت اين شركت 
در آسیا متمركز است. در حدود 56 درصد از كل 

عملکرد 6 ماهه اين شركت در آسیا متمركز بوده 
كه از اين میزان سهم خاورمیانه نزديك به 20 
درصد و 36 درصد نیز سهم ساير مناطق آسیايي 

به ويژه آسیاي، شرقي بوده است. 
عملکرد اين شركت در آسیا طي 6 ماهه نخست 
سال 2010 جمعاً 16 میلیون TEU اعالم شده 
كه 5/5 میلیون آن، مربوط به خاورمیانه و 5/10 
میلیون TEU نیز مربوط به ساير مناطق آسیايي 

است. 
منطقه اروپا و افريقا مجموعاً 35 درصد از عملکرد 
اختصاص  به خود  اين مدت  در  را  اين شركت 
 DP World داده اند. بر اساس اعالم مسئولین
عملکرد اين شركت طي 6 ماهه ي نخست سال 
2010 در اين دو قاره 5/10 میلیون TEU بوده 
است. منطقه آمريکا نیز نزديك به 9 درصد از 
فعالیت شركت DP World را به خود اختصاص 
داده و عملکرد آن در 6 ماهه ابتداي سال 2010 
برآورد   TEU میلیون بر 6/2  بالغ  قاره  اين  در 

شده است. 

افزایش توان عملیاتي در حوزه آفریقا
اداره  مشاركت  با   DP World شركت 
و  مشترک  قرارداد  يك  طي  الجزيره  بندر 
مشترک،  سرمايه گذاري  شركت  يك  ايجاد 
ترمینال كانتینري اين بندر را در اختیار دارد. 
پايانه ي  مهم ترين  كانتینري  ترمینال  اين 
كه  مي آيد  شمار  به  بندر  اين  در  كانتینري 

را  كانتینري  كاالي  از  درصد   60 به  نزديك 
جابه جا مي كند.

افزايش  به  اقدام   DP World شركت  اخیراً 
سرمايه گذاري در اين ترمینال نموده و با خريد و 
استقرار 2 دستگاه گنتري كرين موبايل ساحلي 
قابل  میزان  به  را  ترمینال  اين  عملیاتي  توان 

توجه اي افزايش داده است. 
اين ترمینال يکي از ترمینال هاي مهم شركت 
اين  است.  آفريقا  حوزه ي  در   DP World
قرارداد  يك  الجزيره  بندر  مقامات  با  شركت 
عملیات  و  راهبري  براي  ساله   30 بلندمدت 
ترمینال مذكور منعقد نموده و در نظر دارد كه 
در آينده نیز با اجراي برنامه هاي سرمايه گذاري 

اقدام به تقويت توان عملیاتي ترمینال نمايد.
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بزر گ ترين کشتی مسافربری جهان در بندر تورکو در فنالند به آب انداخته شد. 
كشتی مسافربری جذابیت دريا )Allure of the Seas( كه 361متر طول و 66 متر عرض 
دارد و ارتفاع آن از سطح دريا نیز به 72 متر می رسد ، قادر است 6320 مسافر و 2100 نفر 
خدمه را با خود حمل كند. كشتی مزبور در كارخانه كشتی سازی فنالندی اس تی اكس 
يوروپ )STX Europe( ساخته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از هلسینکی؛ اين 

كشتی نخستین سفر خود را به ايالت فلوريدای آمريکا آغاز  كرده است. 
شركت رويال كارائیب آمريکا صاحب اصلی بزر گ ترين كشتی مسافری جهان است. كشتی 
فوق دومین كشتی از اين نوع در جهان است كه ساخته شده است. پیش از اين كشتی 
»Oasis of the Seas « ساخته و به آب انداخته شده بود. شركت STX چندی پیش 
به دلیل طراحی و ساخت اين كشتی موفق به دريافت جايزه كیفیت برای طراحی و ساخت 

آن شده بود. 

بزرگ ترین كشتي مسافربري جهان 
به اعتقاد تحليلگران ضعف کنونی بازار به آب انداخته شد

حمل کانتينری ، می تواند به خروج 200 
فروند کشتی از مدار فعاليت تا بهبود 

مجدد سطوح تقاضا، منجر شود. 
در حالی كه در فاصله يك سال پیش، 600 
فروند كشتي كانتینربر غیرفعال وجود داشت 
اين تعداد طی شش ماهه امسال به 120 

فروند كاهش يافت. 
اين در شرايطی است كه با توجه به برنامه 
از  ای  مالحظه  قابل  تعداد  تحويل  ريزی 
كشتی های نوساز به بازار حمل و نقل دريايی 
تعداد  مجدد  افزايش  آينده،  ماه  دو  طی 
كشتی های غیر فعال در آينده بديهی به نظر 

می رسد. 
به اعتقاد تحلیلگران رشد صعودی شاخص 
خريد تولیدات كارخانه ای چین از ماه اكتبر 
و رشد متعادل تر شاخص فرعی سفارش های 
حجم  كاهش  مفهوم  به  جديد،  صارداتی 

صادرات كانتینری طی ماه های آتی است. 
از همین رو شركت های كانتینری به منظور 
حفظ نرخ های كرايه حمل در سطوح فعلی و 
اجتناب از ايجاد ظرفیت مازاد در بازار، ناچار 

به كاهش ظرفیت هستند. 
كاهش سفارش های صادرات از كشور های 
صادر كننده آسیايی از قبیل كره جنوبی، 
تايوان و ژاپن در ماه اكتبر و در مقايسه با 
قبل، موجب كاهش حمل محموالت  ماه 
كانتینری از كشور های عمده منطقه شرق 

دور به غیر از چین شده است. 

احتمال خروج 200 كشتی از ناوگان كانتینری جهان

جديد  خط  راه اندازی  از   APL مقامات 
کشتيرانی توسط اين شرکت خبر دادند. 
شركت كشتیرانی APL سنگاپور به عنوان 
جهان  كشتیرانی  بزرگ  شركت  پنجمین 
يك خط جديد كشتیرانی بین كشورهای 
آسیايی راه اندازی می كند. اين خط جديد 
هفتگی بنادر چین، اندونزی، مالزی، سنگاپور 

و تايلند را به يکديگر متصل خواهد كرد.

برقراري خط جدید كشتیراني بین كشورهاي آسیایي

فصل خوب سفارش كشتي تا سال 2013
شرکت خطوط کشتيرانی تندرو نروژ با ثبت سفارش ساخت دو کشتی جديد 

مسافربری، دو سال آينده را فصل مناسب سفارش ساخت کشتی دانست. 
چند ماه بعد از تحويل گرفتن بزر گ ترين و گرانترين كشتی تفريحی مسافری در خطوط 
كشتیرانی تندرو نروژ، اين شركت اعالم كرد كه قصد دارد دو كشتی مسافری جديد با ظرفیت 

حدود 4000 نفر را برای تحويل گرفتن در آوريل 2013 و 2014 سفارش دهد. 
نروژی ها كشتی قبلی را به مبلغ 2/1 میلیارد يورو سفارش داده اند. 

كی ون شی هان، مدير اجرايی شركت نروژی، دراين باره گفت: عملکرد شركت، اقتصاد در 
حال بهبود و معامالت خوب در كارخانجات كشتی سازی اين زمان را به زمان مناسبی برای 

سفارش تبديل كرده است. 
او ادامه داد: فکر می كنم كه صنعت كشتی سازی در سال های آينده رشد مناسبی را تجربه 

خواهد كرد. 
به گفته وی، اكثر كارشناسان اعتقاد دارند كه تا سال 2013 همه موارد در جهت صحیح خود 
حركت خواهد كرد؛ بنابراين، من فکر می كنم كه اين زمان، زمان خوبی برای سفارش است. 

اين شركت گزارش مالی خود در ربع سوم سال 2010 را در همین روزها منتشر خواهد 
كرد. 

علیرغم اينکه اين دو شناور هم سايز با شناور 2/1 میلیارد دالری و 4100 نفري بنام اپیك 
است؛ ولی ظاهري الغرتر و تراشیده تر از اپیك دارد. 

شی هان ادامه داد: ما ظاهر و شکل كلی اين شناور را به كشتی های سنتی و قديمی تر نزديکتر 

می كنیم. 
اين شركت بعد از روابط مشکل داری كه با شركت STX اروپا در فرانسه سر ساخت كشتی 
اپیك داشت، شناورهای جديد را به كارخانه كشتی سازی Meyer werft GmbH در 

آلمان سفارش می دهد. 
اين سفارش بعنوان نشانه ای از پايان دوران ركود در بازار شناورهای تفريحی مسافری قلمداد 
می شود؛ كما اينکه خطوط مسافری ديگری نیز شناورهايی را در اين چند ماه سفارش 

داده اند.

حجم جابه  جايي کانتينر در بندر آنتورپ 
افزايش يافت. 

حجم جابه جايي كانتینر در بندر آنتورپ 
در سال گذشته میالدي )2010( تاكنون 
گذشته  سال  در  مشابه  مدت  به  نسبت 
19. 4 درصد افزايش يافت. مقامات بندر 
تا پايان سال جاري  انتظار دارند  آنتورپ 
حجم جابه  جايي كاال در اين بندر به 175 
میلیون تن و جابه جايي كانتینر به شش 
میلیون TEU برسد. اين در حالي است 
كه میزان جابه جايي مشتقات نفتي در اين 

بندر در اين مدت با 7. 4 درصد كاهش 
گذشته سال  در  مشابه  مدت  به   نسبت 

17. 6 میلیون تن رسید.

رشد عملكرد كانتینري بندر آنتورپ بلژیک
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شرکت کشتی سازی کاسكو داليان قراردادی به ارزش 87 ميليون دالر امضا 
کرد. 

به موجب اين قرارداد كه بین يارد كشتی سازی كاسکو دالیان و يك شركت مالك 
ارزش 87 میلیون دالر  به  فله بر  امضا شد، كاسکو سه فروند كشتی  كشتی آسیايی 

خواهد ساخت. 
DWT ظرفیت، در سال های 2012 و 2013  با 57 هزار  اين كشتی ها  از  هر يك 

تحويل داده خواهند شد.

مديرعامل شرکت اورگرين در حالی شرکت های کشتيرانی را به عدم عرضه زياد 
ظرفيت های حمل به بازار تشويق می کند که شرکت متبوعش بزودی ساخت 10 

فروند کشتی کانتينری را سفارش خواهد داد. 
آخرين سفارش ارايه شده از سوی شركت اورگرين مربوط به ماه سپتامبر بوده كه شامل 
سفارش 10 فروند كشتی كانتینربر، هر يك به ظرفیت هشت هزار TEU به يارد سامسونگ 

كره جنوبی بوده است. 
Bronson Hsieh توضیحات چندانی در خصوص سفارش های آتی اين شركت نداده اما 
هشدار داده است كه جاذبه فزاينده تجارت در مسیرهای درون آسیا بدون شك منجر به ورود 
رقیبان جديد در مسیرهای بین كشورهای آسیايی خواهد شد كه زمانی از چشم بازيگران 

عمده جهانی بدور مانده بود. 
به گفته مدير عامل شركت اورگرين بین ماه های ژانويه تا سپتامبر حداقل 26 سرويس جديد 
در مسیرهای داخل آسیا ايجاد شده است كه طبق پیش بینی وی تعداد اين سرويس ها در 

سال آينده افزايش خواهد يافت. 
مدير عامل شركت اورگرين افزود: سال بعد سال بزرگی برای تجارت در مسیرهای داخل آسیا 
خواهد بود به مانند شرايطی كه توسط شركت های الينری فعال در مسیرهای تايوان بوجود 

آمده است. 
Hsieh هشدار داد شركت های كشتیرانی بايد احتیاط كنند كه باعث ايجاد مازاد ظرفیت 
نشوند. به گفته وی شركت های كشتیرانی در حال بکارگیری كشتی های بیشتری در مسیرهای 
درون آسیايی هستند و بنادر اين منطقه نیز در حال گسترش هستند تا بتوانند پاسخگوی 

كشتی های بزرگتر باشند. 
Hsieh گفت: 10 كشور بیش از 10 برنامه توسعه ای در بنادر خود به ارزش میلیاردها دالر را 
در حال اجرا دارند، آمار موسسه كالركسون حاكی از افزايش 11. 6 درصدی حجم تجارت در 

مسیرهای داخل آسیا در سال جاری و پس از كاهش هفت درصدی در سال 2009 است. 

 افزایش 11درصدی حجم تجارت در 
مسیرهای دریایی آسیا

سفارش 87 میلیون دالری به كاسكو

NOL رشد 55 درصدي درآمد شركت
ميزان سوددهي شرکت کشتيراني NOL در سال جاري ميالدي افزايش 

يافت. 
بنا به اظهارات مقامات شركت كشتیراني Neptune Orient Line سود 
خالص اين شركت در چهار ماه سوم سال 2010 به 282 میلیون دالر رسید. 
اين در حالي است كه شركت مذكور در مدت مشابه در سال گذشته 139 
با 55 درصد  میلیون دالر ضرر كرده بود. درآمد NOL نیز در اين مدت 

افزايش به 2. 4 میلیارد دالر بالغ شد.

پیشرفت طرح توسعه كانال پاناما

طرح توسعه کانال پاناما با پيشرفت قابل مالحظه اي در حال انجام 
است.

طرح توسعه كانال پاناما كه اقیانوس های آرام و اطلس را به يکديگر متصل 
 Sacyr Vallehermoso می كند از 38 ماه پیش آغاز شده است. شركت
اسپانیا توسعه اين كانال را كه 96 سال از تأسیس آن می گذرد، بر عهده دارد. 
قرار است اين پروژه در سال 2014 میالدي همزمان با صدمین سال احداث 
اين كانال به پايان برسد. با اتمام اين طرح كشتی های پست پاناماكس با 

ظرفیت 12 هزار TEU كانتینر قادر به عبور از اين كانال خواهند بود.

سرمایه گذاري CMA CGM در تركیه
مقامات شرکت کشتيرانی CMA CGM از سرمايه گذاری اين شرکت 

در ترکيه خبردادند.
شركت با  شده  انجام  توافق  موجب  به   CMA CGM كشتیرانی   شركت 

Yilrim Group تركیه در اين شركت ترک سرمايه گذاری خواهد كرد.
 CMA CGM با 500 میلیون دالر سرمايه گذاری معادل 20 درصد از سهام 
كلی اين شركت تركیه اي را در اختیار خواهدگرفت. عالوه بر اين، سه نفراز 10 
نفر اعضای هیئت مديره اين شركت ترک نیز از CMA CGM انتخاب خواهد 
شد. شركت Yilrim Group كه در سال 1963 میالدي در تركیه تاسیس 
شده است در زمینه تجارت سنگ معدن، كشتیرانی، كشتی سازی و مديريت 

بنادر فعالیت دارد.

حضور هلندی ها در توسعه بنادر آفریقا
يك شرکت هلندی توسعه تعدادی از بنادر آفريقايي را به عهده گرفت. 
شركتRoyal Boskalis Westminster هلند به اين منظور سه قرارداد 

امضا كرده كه ارزش اين قراردادها 100 میلیون يورو برآورد شده است. 
به موجب بزر گ ترين قرارداد اين شركت كه شامل مشاركت با شركت صنعت 
نفت و گاز Saipem ايتالیا در نیجريه است دو شركت به اليروبی شمال غرب 

بندر Harcourt و راه اندازی تجهیزات نفتی در اين منطقه خواهند پرداخت. 
موضوع دو قرارداد ديگر اين شركت فعالیت در مراكش و كنگو است كه توسعه 
بندر Harcourt نیجريه ظرف مدت 18 ماه و توسعه بندر طنجه در مراكش 

را شامل می شود. 
شركت Bokalis در كنگو نیز به توسعه بندر Pointe Noire ظرف مدت دو 

سال خواهد پرداخت. 
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1 - تركیبات مواد دیسپرسنت1 
)Dispersants(

ديسپرسنت،  مواد  شیمیايی  تركیبات  اساس 
پراكندگی  افزايش  باعث  كه  است  گونه ای  به 
كشش  كاهش  همراه  به  طبیعی  صورت  به 
خواهد  نفت  و  آب  مولکول های  بین  سطحی 
شد. ساختار حالل در داخل ديسپرسنت، باعث 
كاهش ويسکوزيته سورفکتانت خواهد شد كه 
اين ويژگی نیز، موجب سهولت در اسپری شدن 
مواد ديسپرسنت و همچنین، باعث نفود مواد 
سورفکتانت به داخل لکه های نفتی خواهد شد. 
تركیب  دو  دارای  ديسپرسنت،  شیمیايی  مواد 

اصلی است:
1-1-  سورفکتانت )عامل فعال در سطح( 

)SURFACTANT(
بخشي از مولکول های سطحی كه در ديسپرسنت 
وجود دارند، دارای نوعي قدرت جذب كنندگی 
نفت )اولئوفیلیك( هستند، در حالی كه بخش 
ديگر، میل به جذب آب )هیدروفیلیك( دارند. 
مايعات شوينده ي معمولی نیز، از نوع محصوالتی 
به شمار مي آيند كه دارای عامل فعال در سطح 
هستند. زمانی كه ديسپرسنت، روی لکه ي نفتی 
اسپری می شود، كشش بین نفت و آب كاهش 
می يابد و پیشرفت خوبی در پراكندگی لکه ها به 
وجود می آيد. اين لکه ها در ابعاد مختلف ديده 
شوند، گرچه قطعات بزرگ تر از امکان برگشت 
از  بعضی  اما  برخوردارند،  آب  سطح  به  مجدد 
لکه ها نیز باقی مي مانند. اگر انجام اسپري، به 

منظور ايجاد پراكندگی، با موفقیت توام باشد، 
دقايقی چند پس از اسپری كردن، لکه ها قطعه 
پراكنده  آب  در سطح  آرامی  به  و  شده  قطعه 
خواهند شد و با حركت جريان آب و امواج دريا 
آرام آرام شروع به محو شدن می نمايند، كه در 
اين صورت، ديسپرسنت تاثیر خود را گذاشته 
موثر،  پراكندگی  يك  به  رسیدن  برای  است. 
 µm 70 تا µm 1 اندازه ي ذرات نفت بايد بین
باشند. اگر اندازه ي ذرات نفتی كوچك تر باشند، 
بیش تر آن ها در ستون آب، به صورت معلق باقی 
خواهند ماند و همچنین، قابلیت تجزيه پذيری 

آن ها سريع تر خواهد شد. 
)SOLVENT( 2-1 - عامل حالل

تمام مواد ديسپرسنت، حاوی حالل های مناسب 
هستند كه خاصیت نفوذ آن ها  به داخل اليه های 
مواد نفتی را موجب مي شوند و مانند يك نیروی 

كمکی برای سورفکتانت عمل می كنند. 

2- مكانیسم پراكنده شدن مواد 
دیسپرسنت

صورت  به  آب،  ستون  در  نفتی  آلودگی های 
پراكندگی  میزان  و  می شوند  پراكنده  طبیعی 
مواد نفتی در ستون آب، بستگی به نوع نفت و 
انرژی پراكندگی امواج خواهد داشت. نفت هايی 
كه میزان ويسکوزيته، پايین تری دارند، تمايل به 

پراكندگی به صورت طبیعی خواهند داشت.
2-1-  پراكندگی به صورت طبیعی زمانی اتفاق 
می افتد كه انرژی امواج و باد، بر نیروي كشش 

مریم رسولی، اداره كل ایمنی و حفاظت دریایی
سازمان بنادر و دریانوردی

آلودگی  با  مقابله  روش های  از  يكی 
شدن  آلوده  از  جلوگيری  و  دريا 
از  استفاده  دريايی،  زيست  محيط 
مواد شيميايی ديسپرسنت، به منظور 
آلودگی های  پراکندگی  از  جلوگيری 
روند  ديسپرسنت،  مواد  است.  نفتی 
پراکنده  نفت  قطرات کوچك  تشكيل 
در اليه ي بااليی ستون آب را تسريع 
امولسيون  طبيعی  فرآيند  می کنند. 
توسط  می توان  را  درآب  نفت  شدن 
اسپری مواد ديسپرسنت روی لكه های 
نفتی، از روی کشتی يا هواپيما سرعت 
و  پراکندگی  برای  مواد  اين  بخشيد.از 
از بين بردن لكه های نفتی، به خصوص 
تجهيزات  کارگيری  به  که  هنگامی 
يا  و  نبوده  فراهم  آلودگی  با  مقابله 
نزديك  ساحل  به  سرعت  با  آلودگی 
در  کرد.  استفاده  مي توان  می شود، 
مواد  از  است  بهتر  امكان،  صورت 
به  ولی  نشود،  استفاده  ديسپرسنت 
هر حال، به کارگيری و استفاده از مواد 
ديسپرسنت نيز، محدوديت خاص خود 
و  باد  به جهت  توجه  با  بايد  و  دارد  را 
ميزان  جّوی،  شرايط  امواج،  جريانات 
حساسيت  و  آب  جريان  عمق،گردش 
زيست محيطی منطقه دريايی، به طور 

کاماًل کنترل شده صورت پذيرد.
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سطحی آب و نفت غلبه كند و باعث شکست 
لکه های نفتی به ذرات كوچك تر شود. پس از 
به يکديگر  اين واكنش، لکه های نفتی، مجدداً 
می پیوندند و لکه های نفتی بزرگ تری را تشکیل 
نفتی روی آب  می دهند. ذرات كوچك تر مواد 
به  امواج  وسیله ي  به  مجدداً  می مانند،  باقی 
در  و  شد  خواهند  كشیده  آب  زيرين  سطوح 

داخل ستون آب غوطه ور خواهند ماند.
از  آمده  دست  به  تجربیات  پايه ي  بر   -2-2
 ppm 50 مطالعات، مواد نفتی با غلظت 30 تا
در ستون آب، تا ارتفاع 10 متری، بالفاصله پس 
از استفاده از مواد ديسپرسنت به  غلظت 1 تا 

ppm 10 كاهش پیدا خواهند كرد.
3-2- پديده ي پراكندگی مواد نفتی در دريای 
با امواجی در حدود 10 نات، در حدود  ناآرام، 

m/s 5 است. 

3- روش های استفاده از مواد 
دیسپرسنت

1-3- بهترين راه استفاده از مواد ديسپرسنت 
روی لکه های نفتی، اسپری كردن در كوتاه ترين 
زمان ممکن پس از مشاهده است كه از اين راه، 
طريق قدرت و توانايی پراكندگی لکه ي نفتی از 
بین خواهد رفت. زمانی كه اسپری كردن مواد 
لکه های  معموالً  می گیرد،  صورت  ديسپرسنت 
و  می شوند  تقسیم  كوچك تر  قطعات  به  نفتی 
كرد.  خواهند  شناور حركت  جلوی  قسمت  به 
با  ديسپرسنت  تماس  نامطلوب،  شرايط  در 
آلودگی های نفتی، باعث لخته شدن و به صورت 
رشته ای درآمدن آلودگی های نفتی خواهد شد 
و از پراكندگی مواد ديسپرسنت در ستون آب 

جلوگیری خواهد كرد.
2-3- اسپری كردن مواد ديسپرسنت، بايد تنها 
در يك مسیر انجام گیرد و عملیات نبايد مجدداً 

در همان مسیر انجام پذيرد.
3-3- رقیق كردن بیش از حد مواد ديسپرسنت 
خواهد  ديسپرسنت  مواد  كارايی  كاهش  باعث 
شد. از اين رو، میزان غلظت مواد ديسپرسنت 

نبايد كمتر از 10 درصد باشد.
تاثیر مستقیم مواد  از  باد،  4-3- وزش جريان 
جلوگیری  نفتی  لکه های  روی  ديسپرسنت، 
می كند. به منظور جلوگیری از  هدر رفتن مواد 
ذرات  اندازه ي  باد،  جريان  اثر  بر  ديسپرسنت 
ديسپرسنت، بايد بین 400 تا 700 میکرومتر 
باشد. به منظور افزايش میزان كارايی استفاده 
از مواد ديسپرسنت بايد شرايط جّوي دريا آرام 
باشد. در صورت استفاده از مواد ديسپرسنت در 
مانور  قدرت  كاهش  دلیل  به  طوفانی،  شرايط 
سطح  در  ديسپرسنت  مواد  پراكندگی  شناور، 

دريا به صورت ايده آل انجام نخواهد شد.
5-3- پراكندن مواد ديسپرسنت با كمك شناور، 
نسبت به روش هوايی، از سرعت عمل كم تری 
تحت  كه  منطقه ايي  وسعت  است.  برخوردار 
تاثیر مواد ديسپرسنت قرار می گیرد، در روش 
وسیعی  منطقه ي  بود.  خواهد  بیش تر  هوايی 

توسط روش هوايی، تحت پوشش قرار می گیرد 
می توان  ندرت  به  دريايی،  گره   8 سرعت  )با 

پراكندگی مواد ديسپرسنت را مديريت كرد.(
6-3- در صورت پراكندگی زياد لکه های نفتی و 
دور از هم بودن لکه های نفتی، استفاده از روش 

هوايی ارجحیت خواهد داشت.
7-3- مواد ديسپرسنت، بايد با آلودگی های نفتی 
تماس فیزيکی داشته باشند و روی آلودگی های 
نفتی اسپری شوند. در صورتی كه اندازه ي ذرات 
مواد ديسپرسنت بیش از اندازه بزرگ باشد، امر 
اين مواد به راحتی از روی لکه های نفتی عبور 
كرده و وارد ستون آب مي شوند و در صورتی 
كه اندازه ذرات مواد ديسپرسنت بیش از اندازه 
كوچك باشند، باعث می شود كه مواد ياد شده، 
به وسیله ي وزش باد حركت كنند و به جهات 

مختلف منتقل شوند.

4 -  استفاده از شناور
1-4- اسپری كردن مواد ديسپرسنت از شناور، به 
 )Spray boom( وسیله ي بوم های اسپری كننده
پاشش  از  و  مواد ديسپرسنت صورت می گیرد 
مستقیم مواد ديسپرسنت به طور مستقیم روی 

لکه های نفتی خودداری می شود.
2-4- بر اساس قواعد كلی، اسپری كردن مواد 
در  بايد  نفتی،  آلودگی های  روی  ديسپرسنت 
جهت وزش باد انجام گیرد. زمانی كه از بوم های 
اسپری كننده استفاده می شود، جريان های باد 
قوی می تواند پهنای مواد اسپری كننده، شکل 
اثر  اين  دهند.  تغییر  را  ديسپرسنت  كیفیت  و 
باالتری  فاصله  از  ديسپرسنت  مواد  كه  زمانی 

نسبت به نفت اسپری می شوند، اتفاق می افتد.
با  مقابله  برای  شناور  از  كه  صورتی  در   -4-3
آلودگی نفتی استفاده شود، شرايط باد بايد به 
صورت ماليم، بین 11 تا 21 گره ي دريايی و 
طول امواج دريا نیز، بايد در حدود 1 تا 2 متر 

باشد. 
متداول،  كننده ي  اسپری  بوم های  در   -4-4
برای پمپاژ مواد ديسپرسنت از مخزن اصلی به 
نازل های كه به صورت منظم برای اسپری كردن 
استفاده  است،  شده  تعبیه  ديسپرسنت  مواد 

ديسپرسنت  نوع  اساس  بر  نازل  نوع  می شود. 
تعیین می شود. در اين خصوص، قبل از انجام 
به  نازل ها  آيا  كه  شود  بررسی  بايد  عملیات 

درستی كار می كنند يا خیر؟ 
به  می توانند  كننده  اسپری  واحدهای   -4-5
صورت سّیار و يا به صورت دايمی روی شناور 
نصب شوند. انجام عملیات مقابله با آلودگی های 
از  بايد  ديسپرسنت،  مواد  از  استفاده  و  نفتی 
لبه های لکه نفتی به سمت مركز آلودگی انجام 

گیرد. 
مکانی  در  بايد  كننده  اسپری  بوم های   -4-6
پراكندن  و  پاشش  هنگام  در  كه  بگیرند  قرار 
 ،)bow( امواج سینه  تاثیر  تحت  ديسپرسنت، 
امواجی كه در اثر حركت كشتی در جلوی آن 
تشکیل می شود قرار نگیرند. قرار دادن بوم های 
اسپری كننده در قسمت سینه ي كشتی، باعث 
می شود كشتی سريع تر حركت كند و بیش تر 
)Free board( در سینه ي  آزاد  ارتفاع  بودن 
كشتی باعث می شود كه طول بوم های اسپری 

كننده نیز، بیش تر باشد.
واحد  وسیله ي  به  كردن  اسپری  روش   -4-7
حجم  با  مستقیماً  مختلف،  ابعاد  در  شناور 
ديسپرسنت بستگی دارد. طول بوم كه تجهیزات 
اسپری روی آن قرار می گیرد، بین 10 تا 30 متر 
و حجم مخازن، از 1000 تا 10000 لیتر است.

كننده  اسپری  بوم های  كه  هنگامی  در   -4-8
آتش  شلنگ های  از  باشند،  نداشته  وجود 
نشانی )Fire hose( برای اسپری كردن مواد 
ديسپرسنت به صورت رقیق استفاده می شود؛ 
مواد  موثر  غلظت  آوردن  دست  به  چند  هر 
ديسپرسنت، به دلیل سرعت جريان زياد و هدر 
رفتن مواد ديسپرسنت، معموالً يکی از مشکالت 
متداول است. استفاده از جريان آب فشار قوی 
به صورت  ذرات ديسپرسنت  ايجاد  در  معموالً 
يك اندازه، مشکل خواهد بود. معموالً استفاده 
از   ،)Fire hose( نشانی  آتش  شلنگ های  از 

كارايی چندانی برخوردار نیست. 
9-4- روش اسپری كردن به صورت دستی و به 
كمك پمپ های سیار از نوعی كه در كشاورزی 
كاربرد دارد، می تواند برای قسمت های كوچك 
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روش های اسپری کردن مواد ديسپرسنت به وسيله ي شناور
شکل اول، اسپری كردن مواد ديسپرسنت در خالف جهت باد را 

نشان می دهد:

شکل دوم، موردي خاص را نشان مي دهد.
لکه های نفتی از تعدادی رديف عمود بر باد تشکیل شده است:

در حال حركت كشتی در طول لکه ي نفتی، از سمت خالف باد، 
عملیات پاشیدن ديسپرسنت انجام می گیرد

و محدود، به عنوان مثال: در حاشیه ي اسکله و 
بین كشتی و اسکله و يا جايی كه قايق نتواند 
برود، كاربرد داشته باشد. ماده ي ديسپرسنت،  
بايد قبل از استفاده، به وسیلهي آب دريا رقیق 
شود. پس از اسپری كردن، الزم است روي آن و 

با فشار مناسب، آب پاشیده شود.

5- استفاده از هواپیما 
مواد ديسپرسنت  از  استفاده  در هنگام   -5-1
هواپیما،  وسیله ي  به  آن ها  كردن  پراكنده  و 
ضخامت  میزان  اساسی،  و  مهم  نکته ي 
مواد  كارگیری  به  حجم  است.  نفتی  آلودگی 
میزان  تا 10%   5 در حدود  بايد  ديسپرسنت، 

حجم آلودگی باشد.
2-5- انتخاب نوع هواپیما با توجه به وسعت و 
حجم آلودگی در نظر گرفته می شود و میزان 
مهم ترين  هواپیما،  توسط  محل  به  دسترسی 
عامل است. از دو نوع از هواپیما برای اين كار 

استفاده می شود. 
آفت  پاشیدن  برای  كه  هواپیماهايی   -5-3
استفاده  مورد  مزارع  در  كشاورزی  كش های 

قرار می گیرند. 
پاشیدن  برای  كه  هواپیماهايی   -5-4
ديسپرسنت طراحی شده اند و يا هلیکوپترهايی 
 ،)under slung( آن ها  زير  قسمت  در  كه 
دارد  قرار  آويزان  و  معلق  صورت  به  مخزنی 
كه برای اسپری كردن مواد ديسپرسنت مورد 

استفاده قرار می گیرند.
از  هواپیما  ارتفاع  هوايی،  روش  در   -5-5
سطح دريا بايد در حدود 50 تا 100 پا برای 
هواپیماهای بزرگ تر باشد و سرعت آن ها نیز، 
بايد در حدود 50 تا 150 نات باشد. همچنین، 
سوخت،  مصرف  مقاومت،  مانور،  قدرت  بايد 
مواد  ذخیره  و  بارگیری  گنجايش  و  ظرفیت 

ديسپرسنت در نظر گرفته شود. 
6-5- برای استفاده از مواد ديسپرسنت توسط 
به رقیق كردن مواد ديسپرسنت  نیاز  هواپیما 
نیست. در اين وضعیت، مواد ديسپرسنت بايد 

به صورت خالص مورد استفاده قرار گیرد. 
پايین،  جغرافیايی  عرض های  در   -5-7
است.  دشوار  بسیار  نفتی  لکه های  تشخیص 
توسط  بايد  نفتی  لکه های  هوايی،  اسپری  در 
يك هواپیما به عنوان پرواز دوم و راهنما برای 
استفاده  منطقه  در  نفتی  لکه های  تشخیص 
لکه های  تشخیص  برای  كه  صورتی  در  شود. 
نفتی استفاده از دو پرواز هوايی میسر نباشد، 

هواپیما بايد در ارتفاع پايین تر پرواز كند. 
8-5- در هنگام انجام عملیات، در صورتی كه 

جريان وزش باد آرام باشد، عمل پاشیدن مواد 
به  رسیدن  از  قبل  متر   60 بايد  ديسپرسنت 

لبه ي آلودگی نفتی آغاز شود. 
9-5- برای تشخیص لکه های نفتی روی آب، 
الزم است از بمب های دودزا و يا بويه هايی كه 
از كشتی رها می شوند استفاده شود. بمب های 
مناسب  باد  وزش  جهت  تعیین  برای  دودزا 

هستند. 
10-5- در هنگام به كارگیری مواد ديسپرسنت، 
شود.  تهیه  منطقه  از  كاملی  نقشه ي  بايد 
همچنین، موقعیت جغرافیايی لکه ي نفتی نیز، 

توسط GPS تعیین شود. 

6- محدودیت استفاده از مواد 
دیسپرسنت 

به  در  محدوديت  ايجاد  باعث  زير،  شرايط 
كارگیری مواد ديسپرسنت مي شود. 

1-6- آب های كم عمق با عمق كمتر از 10 متر 
و همچنین، با میزان گردش ضعیف جريان آب 
كه موجب بروز اثرات منفی بر حیات موجودات 

بی تحرک و بسترزی كف دريا خواهد شد.
اطراف و روی آب خنك كننده ها، آب   -6-2
شیرين كن ها، مزارع پرورش ماهی و همچنین، 

آب هايی كه مصارف آشامیدنی دارند.
3-6- پايین تر بودن دماي آب از دمای نقطه ي 

ريزش مواد نفتي. 
تركیبات  دارای  كه  نفتی  مواد  وجود   -6-4

پارافینی بیشتر از 3 درصد هستند.
5-6- مواد ديسپرسنت، روی فضاهايی با میزان 
ويسکوزيته زياد و درصد موم و آسفالتین باال، 
به  قادر  ديسپرسنت،   مواد  دارند.  كم تری  اثر 
پراكنده كردن مواد نفتی با ويسکوزيته، كمتر 
درجه   20 تا   10 در  سانتی استوک   2000 از 
چسبندگی  با  نفت هايی  هستند.  سانتی گراد 
باال و حالت ژل مانند با ويسکوزيته ي بیش از 
5000 سانتی استوک، در برابر ديسپرسنت ها 

مقاوم هستند. 
آب  بد  شرايط  در  ديسپرسنت  مواد  از   -6-6
و هوايی و در صورت وجود بادهايی با سرعت 
بیش از 25 نات و قدرت ديد كم تر از 3 مايل 

دريايی، نمی توان استفاده كرد. 
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نفتی  اليه ي  ضخامت  كه  صورتی  در   -6-7
بین  mµ 04 /0 تا mµ 3/0 باشد، برای از 
از مواد  ديسپرسنت  بین بردن آن نمی توان 

استفاده كرد. 
باعث  ديسپرسنت  مواد  كه  صورتی  در   -6-8
حركت و پیشروی آلودگی های نفتی به سمت 
حفاظت  و  حساس  زيست گاه های  و  مناطق 
شده ي دريايی با ارزش زايشگاهی، پرورشگاهی 
وحش،  حیات  آبزيان،  برای  استراحتگاهی  و 
دارای  نواحی  و  مانگرو  دريايی،  پرندگان 
از آن ها در  صخره های مرجانی شود، استفاده 
نفتی  آلودگی های  با  مقابله  روش های  اولويت 

نخواهد بود. 

7- اقدامات ایمنی و موارد احتیاطی 
استفاده از مواد دیسپرسنت

اسپری  عملیات  درگیر  كه  افرادی  كلیه ي   )1
خطرات  با  بايد  هستند،  ديسپرسنت  كردن 
باشند.  داشته  آشنايی  ديسپرسنت  محلول 
زمینه ي  در  كافی  تجربه  فاقد  كه  پرسنلی 
ديسپرسنت  مواد  استفاده  مورد  تجهیزات 
در  ابتدايی  و  الزم  آموزش های  بايد  هستند، 
با  كامل  آشنايی  و  گذرانده  را  زمینه ها  تمام 

تجهیزات مورد كاربري داشته باشند.
هنگام  در  درگیر،  پرسنل  و  افراد  كلیه ي   )2
نبايستی  وسايل حفاظت شخصی،  از  استفاده 
با  افراد  شوند.  محدوديتی  گونه  هیچ  دچار 
به  و  روز،  دو  مدت  به  ساالنه  بايد  تجربه ي 
صورت بازآموزی،  كلیه ي موارد عملی گذشته 
و جديد را مرور كرده و در رابطه با نحوه ي به 
كارگیری تجهیزات، در روز سوم تمرين عملی 
به  مربوط  اضطراری  مراحل  تمامی  و  داشته 

عملیات را نیز مرور كنند.
و سوزش  خارش  باعث  ديسپرسنت،  مواد   )3
بنابراين،  شد.  خواهند  بینی  مخاط  و  چشم 
بايد  بینی  و  چشم  با  تركیبات  اين  تماس  از 
در  مواد  اين  معلق  ذرات  و  شود  خودداری 

هنگام انجام عملیات نبايد استنشاق شود .
4( چه در روش هوايی و چه در روش استفاده 
از شناور، بسیار مهم است كه كلیه ي پرسنل 
در  و  باشند  كافی  تجربه ي  دارای  درگیر، 
و  تجهیزات  به  مربوط  نکات  كاربرد  زمینه ي 
استفاده آن ها قبل از آغاز هر عملیات، همه ي 

افراد مجدداً توجیه شوند. 
ايمنی،  كفش  شامل:  ايمنی،  تجهیزات   )5
پیش  ايمنی،  كاله  دستکش،  نجات،  جلیقه ي 
بند مخصوص، ماسك صورت، عینك ايمنی و 
ساير تجهیزات الزم، بايد برای كاركنان درگیر 

در عملیات، فراهم شود.
كار  سرو  ديسپرسنت  مواد  با  كه  افرادی   )6
تن  بر  مناسب  پوششی  تجهیزات  بايد  دارند، 
مورد  دستکش های  است،  بهتر  باشند.  داشته 
استفاده، از جنس الستیك نیتريل باشند و از 
جنس التکس نباشند. در هنگام برخورد ذرات، 
از  برای جلوگیری  مناسب  ماسك های  از  بايد 

استفاده  هوا  در  شده  منتشر  ذرات  برخورد 
شود.

مواد ديسپرسنت، ممکن است  از  استفاده   )7
ايجاد  و  كشتی  كف  سطوح  شدن  لیز  باعث 
شرايط خطرناک براي كاركنان كشتي شود كه 
موارد ايمنی در هنگام استفاده از آن ها بايد در 

نظر گرفته شود. 
8( مواد ديسپرسنت، اغلب مواد قابل اشتعال 
 60 باالی  آن ها  اشتعال  نقطه ي  و  هستند 
اشتعال  صورت  در  است.  سانتی گراد  درجه ي 
كردن  خاموش  برای  ديسپرسنت،  مواد  كه 
خشك،  شیمیايی  مواد  كف،  از  بايد  آتش، 
 )water fog( دی اكسید كربن و يا واترفاگ
به  كوچك،  آتش های  مورد  در  شود.  استفاده 
كارگیري ماسه يا خاک نیز مناسب است. در 
استفاده  باال  فشار  با  آب  از  نبايد  اين شرايط، 

شود.
مواد  اشتعال  نقطه ي  كه  صورتی  در   )9
ديسپرسنت از حداقل درجه ي حرارت محیط 
پايین تر باشد، بايد اقدامات الزم براي جلوگیری 
از پیدايش مخلوط قابل انفجار بخار و هوا در 
لوله  انتهای  در  يا  و  شود  انجام  مخزن  داخل 
و تهويه كه در فضای  آزاد قرار دارد دستگاه 

شعله خفه كن نصب كرد. 
مايعات  آن،  در  كه  انبارهايی  و  مخازن   )10
وسیله ي  به  بايد  دارند،  وجود  اشتعال  قابل 
ديوار يا خاک ريزهای غیرقابل نفوذ، كه دارای 
مايع  تمام  گنجايش  برای  متناسب  ظرفیت 
شوند  ساخته  شکلی  به  نیز  و  محصور  باشد، 
كه مايعات مزبور، در نتیجه ي حريق يا انفجار 
نتوانند به هیچ وجه از محوطه ي محصور شده، 

خارج و در اطراف پخش شوند. 
ديسپرسنت،  مواد  نگهداری  انبار  هوای   )11
بايد به طور متناسب در فواصل زمانی، حداقل 
قرار  كنترل  و  آزمايش  مورد  بار،  يك  سالی 
گیرد تا اطمینان حاصل شود كه غلظت مواد 
خطرناک منتشر شده در هوای محیط، از حد 

مجاز تجاوز ننمايد.
12( نگهداری و ذخیره ي مايعات قابل اشتعال 
درجه ي   21 از  كمتر  اشتعال  نقطه ي  با 
لیتر   18 به  بايد  كار،  محل  در  سانتی گراد 
سربسته  مخصوص  ظروف  در  فقط  و  محدود 
حفاظت شوند. اين گونه مواد بايد دور از منابع 

جرقه زا نگهداری شوند.
بشکه های  روی  موجود  برچسب های   )13

ديسپرسنت، بايد حاوی اطالعات زير باشند:
نام تجاری ماده ي شیمیايی، نام ژنريك ماده ي 
شركت  تلفن  شماره ي  و  آدرس  شیمیايی، 
سازنده، عالمت خطر، تشريح خطرات مرتبط 

با استفاده از ماده ي شیمیايی. 

پي نوشت:
1- مواد شیمیايي پخش كننده نفت كه براي كاهش 
ضخامت اليه نفتي از طريق پخش نفت در محیط هاي 

آبي مورد استفاده قرار مي گیرد.

مراجع:
1- Further information on chemical dis-

persants is available in Technical Infor-
mation Paper No. 4: The Use of Chem-
ical Dispersants to Treat Oil Spills

2- www.Cedre.fr
Using Dispersant to Treat oil Slicks at 

sea Airbone and shipborne Treatment 
Operational Treatment

3-http://www.epa.gov/bpspill/disper-
sants.html

4- Guide line for use of dispersant 
   http://www.iosc.org/papers/00917.pdf

5- www.amsa.gov.au/.../dispersants
6- Guideline for dispersant use .
     www.cleancaribbean.org

روش های اسپری کردن مواد ديسپرسنت 
به وسيله ي هواپيما

شكل اول، رويكرد استاندارد: روش ارجح، در جهت يا خالف جهت 
اين است كه مواد دودزا، كمك  اين روش  باد است. نکته ي مهم در 

شايانی در مشخص نمودن لکه و تعیین جهت باد خواهند داشت.

شكل دوم، مورد خاص: اگر لکه ي نفتی باريك وعمود بر جهت باد 
باشد،شیوه ارجح پرواز به دفعات متعدد در جهت باد است. 

و يا در صورت امکان، پرواز در طول لکه نفتی با در نظر داشتن اين مورد 
كه باد، ديسپرسنت را به اطراف پراكنده می كند.
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سواحل و اهمیت آن ها
مناطق ساحلي، به دلیل برخورداري از انواع منابع 
داراي  آن ها،  در  موجود  طبیعي  غیر  و  طبیعي 
و  اجتماعي  اقتصادي،  باالي  اهمیت  و  ارزش 
زيست محیطي هستند. منابع ساحلي، از چنان 
ارزش اقتصادي بااليي برخوردارند كه در برخي 
از موارد، اقتصاد كشورها و جوامع، به شدت به 
محیطي،  زيست  نظر  از  مي شود.  وابسته  آن ها 
مناطق ساحلي به دلیل دارا بودن اكوسیستم هاي 
مولد و حساس، از اهمیت و ارزش فوق العاده اي 
برخوردارند. به استناد آمار ارايه شده، نزديك به 
 100 فاصله ي  در  جهان،  جمعیت  درصد   39
كیلومتري از سواحل زندگي مي كنند. همچنین 
در اين مناطق، انواع متعددی از كاربری ها وجود 
دارند. در يك تقسیم بندی كلی، می توان آن ها 
را به چهار دسته تقسیم بندی كرد]4[. اين چهار 

دسته عبارتند از:
صیادی،  و  صید  شامل:  منابع،  استخراج   -  1

جنگل داری، نفت و گاز، معدن.
بنادر،  نقل،  و  حمل  شامل:  زيرساخت ها،   -  2

اسکله ها، دفاع و حفاظت ساحلی.
3 -  پديده ي توريسم و تأمین اوقات فراغت.

4 -  حفاظت و نگهداری از تنوع زيستی.
و  ساحلي  برمناطق  جمعیت  روزافزون  فشار 
توسعه ي ناموزون آنها از يك سو و كمبود منابع 
طبیعي در اين نواحی حساس از سوي ديگر، باعث 
ايجاد روند فزاينده ي كاهش يا تخريب منابع و 
آلودگي محیط زيست در مناطق ساحلي جهان 
شده است. مشکالت مناطق ساحلي در كشورهاي 
مختلف جهان، كم و بیش باهم مشابهند. مهم ترين 

اين مشکالت را مي توان به صورت زير برشمرد: 
- تمركز جمعیت در نوار ساحلي و ساخت و ساز 

بي رويه در اين مناطق .
- آلودگي محیط زيست در مناطق ساحلي در 

بخش خشکي و بخش دريا .
دريا،  آمدن آب  باال  نظیر  - مخاطرات محیطي 

فرسايش سواحل، طوفان و نظاير آن .
- كاهش تنوع زيستي در مناطق ساحلي و اتالف 

منابع طبیعي.
- تضاد میان فعالیت ها، بخشي نگري در اجراي 

طرح هاي توسعه و ناهماهنگي هاي اداري. 
با توجه به ابعاد جهاني مشکالت مناطق ساحلي 

و اهمیت آن ها، سازمان ملل متحد در كنفرانس 
به  موسوم  توسعه،  و  زيست  محیط  بین المللي 
در  كه   )Earth Summit( زمین«  »اجالس 
سال 1992 در ريودوژانیرو برگزار شد، بخشي از 
دستور كار شماره ي 21 خود را به بررسي و ارايه ي 
راه  كارهايي جهت حل مشکالت مناطق ساحلي 

اختصاص داد ]3[.

محدوده مورد مطالعه
محدوده ي ساحلی كه در اين تحقیق مورد مطالعه 
قرار خواهد، گرفت از دماغه ي »خلیج نای بند«، 
استان  بوشهر)مرز  استان  الیه شرقی  منتهی  در 
هرمزگان( آغاز مي شود و پس از عبور از منطقه ي 
ويژه ي اقتصادي و انرژي پارس جنوبی)عسلويه( و 
بنادری همچون: شیرينو، طاهری و كنگان، به بندر 
صیادی »دير« می رسد. در اين منطقه، پارک ملی 
نای بند و بنادر و تاسیسات پتروشیمی منطقه ي 
گرفته اند.  قرار  جنوبی  پارس  اقتصادی  ويژه ي 
پارس جنوبی  انرژی  ويژه  قرار گرفتن منطقه ي 
و خلیج نای بند، به عنوان يکی از نقاط حساس 
محیط زيستی سواحل كشور، از نکات قابل توجه 
در انتخاب اين منطقه برای انجام تحقیق به شمار 
فعالیت های  از  ناشی  تاثیر  شك،  بدون  مي رود. 
انسانی در اين محدوده، موجبات ايجاد تغییرات 
شديد در اكوسیستم منطقه و به ويژه در خط 

پایش تغییرات خطوط 
ساحلی با استفاده 

GIS و RS از
مطالعه موردی: بخشی از سواحل استان بوشهر

علي كوروش نیا
كارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات
كارشناس اداره ي آموزش سازمان بنادر و دریانوردي

دورکاوی )RS( و سيستم اطالعات جغرافيايی)GIS(، به منظور 
تأمين راحتی کار، سرعت باال و هزينه ي کم، در مقايسه با ساير 
روش ها، امروزه به صورت ابزار قدرتمندي در دست متخصصين 
و دانشمندان علوم مختلف، راه گشای مسايل عديده در جهان 

هستی شده است. 
از جمله ي کاربردهای اين علوم، بهره گيری از آن ها در انجام 
مطالعات و پژوهش ها در مناطق ساحلی است. به نحوي که به 
گواه تجارب گذشته، آسان ترين و کم هزينه ترين روش برای 
انجام اين گونه مطالعات، بهره گيری از علم سنجش از راه دور و 
استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايی است. واقعيت آن است 
که در چند دهه ي اخير، حرکتی سريع در جهت به کارگيری 
ماهواره ايی  تصاوير  خصوص  به  دور،  راه  از  سنجش  اطالعات 
نياز در مناطق ساحلی صورت  برای استخراج داده های مورد 
ويژه ي  خصوصيات  دليل  به  ماهواره ايی  تصاوير  است.  گرفته 
خود، از قبيل تكراری بودن، رقومی بودن و غيره، اين امكان 
و  تهيه  روند  بتوانند  پژوهش گران  که  اند  آورده  وجود  به  را 
نياز در علوم کاربردی  نقشه های مورد  انواع  به هنگام سازی 
امر،  مسئولين  و  کارشناسان  بخشند.  تسريع  را  مهندسی  و 
اطالعات  و سيستم  راه دور  از  کارگيری سنجش  به  از طريق 
توانند  می  مديريت ساحل،  و  مهندسی  مقوله  در  جغرافيايی 
ضمن مشخص نمودن تغييرات اين مناطق در گذر زمان، آثار 
ناشی از فعاليت های انسانی را به منظور جلوگيری از تخريب 
منابع طبيعی و نيز هدر رفت سرمايه های اقتصادی تعيين کنند 
و راه کارهای الزم به منظور کاهش اثرات سوء و باليای مبتال در 
اين مناطق را کاهش دهند. در اين مقاله که برگرفته از پايان 
نامه ي کارشناسي ارشد نگارنده در رشته ي سنجش از راه دور 
و سيستم اطالعات جغرافيايي است، تغييرات خطوط ساحلي 
در محدوده ي »خليج ناي بند« تا »بندر دير«، مورد بررسي قرار 

خواهد گرفت.
شکل 1 - موقعیت محدوده ي مورد 
مطالعه روی موزايیك تصاوير لندست

مقاله برگزیده جهت ارایه در یازدهمین همایش بین المللي
علوم ساحلي و اقیانوسي )لهستان - ماه مي 2011(
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ساحلی است كه موضوع اصلی تحقیق حاضر است. 
در شکل زير، موقعیت محدوده ي مورد نظر، روی 

موزايیك تصاوير ماهواره ايی مشخص شده است.

داده هاي مورد استفاده
در اين تحقیق، از داده هاي زير استفاده شده است:
● يك شیت تصوير سنجنده +ETM مربوط به 

سال 2005.
● دو شیت تصوير سنجنده +ETM مربوط به 

سال 2000.
به  مربوط   TM سنجنده  تصوير  شیت  دو   ●

سال های دهه ي 1990.
از اين رو، در اين بخش به معرفي سری ماهواره 
مختلف  سنجنده هاي  ويژگی های  و  لندست 

استفاده شده در آن مي پردازيم:
ــواره ي ــال 1972، ماه ــوالی س ــاه ج  در 22 م
)Earth Resources Technology Satellite( 1ERTS

اولین ماهواره ايي بود كه در قالب برنامه ي فضايی 
ــده)NASA( و به  ــازمان فضايی اياالت متح س
منظور استفاده در مطالعات منابع طبیعی زمین 
و حفاظت از محیط زيست، به فضا پرتاب شد. اين 
ماهواره بعدها به لندست 1 تغییر نام پیدا كرد. تا 
ــری در مدار قرار گرفته  كنون 7 ماهواره از اين س

است كه آخرين آن ها لندست 7 نام دارد.
مدار  از  خروج  و  پرتاب  تاريخ   ،1 جدول  در 
ماهواره های مختلف اين سری درج شده است. 

از مجموع هفت ماهواره ي اين سری، ماهواره هاي 
لندست 5 و 7، فعال هستند.

مشخصات باندی سنجنده های 
TM و ETM+

علوم  متخصصین  افزون  روز  نیاز  حقیقت،  در 
زمینی و منابع طبیعی به تصاوير با قدرت تفکیك 
مکانی و طیفی باالتر، مهندسین علوم فضايی را بر 
آن داشت تا در شماره های متأخر ماهواره لندست، 
سنجنده های با قدرت باالتر را تولید كنند و به 
كلی  مشخصات   ،)4-3( جدول  در  آورند.  كار 
سنجنده های به كار رفته در ماهواره سری لندست 

و سیر تکوين اين سری، آورده شده است.
مکاني  تفکیك  قدرت  همچنین، در جدول -3 
 ETM+ و TM باندهاي مختلف سنجنده هاي

مورد مقايسه قرار گرفته است. 
جدول -4پهناي باند هر كدام از اين دو سنجنده 
را مقايسه می كند. باند يك اين سنجنده، قابلیت 
آنالیز  براي  و  دارد  را  آب  در  نفوذ  بیش ترين 
خصوصیات كاربري زمین، مي تواند مورد استفاده 
قرار گیرد. عالوه بر اين، براي آنالیز خصوصیات 
باند  است.  مناسب  نیز  گیاهي  پوشش  و  خاک 
دو، به طور ويژه به منظور انعکاس زياد پوشش 
گیاهي در باند سبز كه بین دو كانال طیفي جذب 
اين  از  است.  شده  طراحي  دارد،  قرار  كلروفیل 
توان اطالعاتي را در خصوص درجه ي  باند مي 

حاصل خیزي زمین استخراج كرد]1 [.
متمايز  براي  مالحظه ايي  قابل  توان  سوم،  باند 
نواحي  از  گیاهي  پوشش  داراي  نواحي  ساختن 
از  از طرف ديگر،  داراست.  فاقد پوشش گیاهي 
توانايي قابل قبولي نیز، براي شناخت و مطالعه 
از  يکي  چون  است.  برخوردار  گیاهي  پوشش 
سوم  باند  پهناي  در  كلروفیل  جذب  باندهاي 
قرار گرفته است، مي توان از آن براي تشخیص 
اختالف بین گیاهان از نقطه نظر مقدار كلروفیل 
نیز بهره برد. باند چهارم اين سنجنده، به منظور 
مطالعه ي میزان پوشش گیاهي، بسیار كارآمد است 
و به همین دلیل در شاخص مشهوري همچون 
“شاخص پوشش گیاهی” )NDVI(، به كار گرفته 
شده است ]2[. چون آب به شدت طول موج هاي 
مادون قرمز را نسبت به طول موج ها مرئي جذب 
مي كند، از اين رو، اين باند توانايي بسیاری براي 
تهیه ي نقشه خطوط ساحلي دارد. از طرف ديگر، 
اين باند براي متمايز ساختن پوشش هاي گیاهي 
از  نیز،  آن ها  برگ  در  موجود  آب  نظر  نقطه  از 
توانايي هاي زيادي برخوردار است. باند پنج نیز، 
براي جداسازي  قرمز است؛  مادون  باند  كه يك 
ابر از برف، و همین طور امکان تشخیص مرتع از 
انواع درختان پهن برگ، كاربرد دارد. اين باند در 
كنار باند چهار، كمك فراواني به تشخیص رطوبت 
خاک و نیز جداسازي خطوط ساحلي مي كند. باند 
ششم اين سنجنده، براي تهیه ي نقشه ي حرارتي 
به كار مي رود. باند هفتم، براي تهیه ي نقشه هاي 
از  دارد. همچنین  زيادي  كاربرد  زمین شناسي، 
و  انواع سنگ و صخره  براي تشخیص  باند  اين 
نیز، تهیه نقشه ي حرارتي آب استفاده مي شود. از 
اين باند، براي تجزيه و تحلیل پوشش گیاهي و 
رطوبت خاک نیز بهره مي گیرند. در نهايت، باند 
پانکروماتیك كه خاص سنجنده +ETM است، به 
دلیل قدرت تفکیك نسبتا باالي خود )15 متر(، 
براي نقشه برداري و استخراج مرزها و لبه ها كاربرد 

فراوانی دارد.

روش های متداول تعیین خطوط ساحلی 
از تصاویر اپتیكی

در يك تقسیم بندی كلی می توان به دو روش 
اصلی برای استخراج خطوط ساحلی از تصاوير 

ف
سنجنده های مرتبطتاريخ خروج از مدارتاريخ پرتابشماره ي ماهوارهردي

1972/07/221978/01/06MSS & RBVلندست 11

1975/01/221982/05/25MSS & RBVلندست 22

1978/03/051983/03/31MSS & RBVلندست 33

1982/07/161993/08MSS & TMلندست 44

MSS & TM-1984/03/01لندست 55

در مدار قرار نگرفت و 1993/10/05لندست 66
ETMسقوط كرد

+ETM-1999/04/15لندست 77

ETM+[5[ جدول  2- مشخصات كلي سنجنده

Sensor

Satellite Sensor Spectral Range Band #s Scene Size Pixel Res

L 1-4 MSS multi-spectral 0.5 - 1.1 µm 1، 2، 3، 4

185 X 185 km

60 meter

L 4-5 TM multi-spectral 0.45 - 2.35 µm 1، 2، 3، 4، 5، 7 30 meter

L 4-5 TM thermal 10.40 - 12.50 µm 6 120 meter

L 7 ETM+ multi-spectral 0.450 - 2.35 µm 1، 2، 3، 4، 5، 7 30 meter

L 7 ETM+ thermal 10.40 – 12.50 µm 1.6، 2.6 60 meter

L 7 Panchromatic 0.52-0.90 µm 8 15 meter

جدول 1 - اطالعات كلي ماهواره هاي لندست
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هوايی اشاره كرد:
تجربه،  بر  مبتنی  كه  چشمی  ديد  روش  الف( 
تخصص و مهارت كارشناس مربوطه است. اين 
شیوه به لحاظ دقت، معموال دارای نتايج بهتری 
هزينه ي  و  بوده  كندتر  مقابل،  درطرف  و  است 

بیش تری را به دنبال خواهد داشت.
قبلی،  روش  به  نسبت  اتوماتیك،  روش  ب( 
وابستگی بیش تری به كامپیوتر و دقت آن، بسته 
به الگوريتم به كار گرفته شده، نرم افزار به كار 
رفته و البته داده های مورد استفاده متفاوت دارد. 
اين گونه روش ها در مقايسه با شیوه ي قبلی، دارای 
سرعت بیشتري هستند و معموال هزينه ي كم تری 

را  دارند.
روش  توان  می  مواقع  برخی  است،  ذكر  شايان 

سومی به نام “روش نیمه اتوماتیك” را به دو روش 
باال اضافه كرد كه در واقع يك شیوه بینابین است 
و تالش می شود مزايای دو روش، مورد نظر قرار 

گیرد.
روش ديد چشمی: در اين شیوه، پس از تهیه ي 
ابتدا  مطالعاتی،  پروژه ي  در  نیاز  مورد  داده های 
تصحیحات الزم به لحاظ راديومتريك و هندسی 
روی تصاوير و داده ها انجام می گیرد. در مرحله ي 
بعد، تصاوير تصحیح شده با توجه به گستردگی، 
جغرافیايی  موقعیت  نیز  و  شکلی  مشخصات 
 ،)GeoReference( مرجع  زمین  منطقه ي 
ژئورفرنس می شوند. در مرحله ي بعد، كارشناس 
بر تجربه ي شخصی و ديدگاه  با تکیه  ذی ربط، 
خود، نسبت به خط ساحل، اقدام به ترسیم آن 
اين  روی تصوير رمین مرجح شده مي كند. در 
شیوه، می توان برای بارز نمودن محل برخورد دو 
محیط آب و خشکی، از تركیب های رنگی مختلف 
و نیز تركیب رنگی كاذب استفاده كرد. در نهايت، 
خط ترسیم شده با استفاده از نرم افزار مورد نظر، 
GIS ready مي شود تا قابل استفاده در محیط 
سیستم اطالعات جغرافیايی باشد و امکان تجزيه 

و تحلیل بر روی آن میسر شود.
اين شیوه  ي استخراج خطوط ساحلی در كشور 
 )Monitoring(ما، در پروژه ايي همچون پايش
و شبیه سازی )Modeling( سواحل كشور كه 
اجرا دارد،  بنادر و دريانوردی در دست  سازمان 
مورد استفاده است. در عین حال، در مطالعاتی 
كه مقیاس هايی كوچك تر دارند و در آن ها سرعت 
تعیین حدود ساحلی، دارای اهمیت بااليی است، 
استفاده از اين شیوه در دستور كار قرار نمی گیرد. 
همچنین، وجود خطاهای انسانی، كندی كار، نیاز 
به استفاده از داده هايی با قدرت تفکیك مکانی باال 
و در نتیجه افزايش هزينه های پروژه، همگی از 

معايب اين شیوه به شمار مي آيند كه در هنگام 
انتخاب روش مطالعه، بايد به آن ها توجه كرد. در 
شکل 2، مراحل انجام روش چشمی نمايش داده 

شده است.
روش های  در  كار  اساس  اتوماتيك:  روش 
امواج  بازتابش  میزان  اختالف  بر  اتوماتیك، 
خشکی  و  آب  محیط  دو  در  الکترومغناطیس 
انرژی  دانیم،  می  كه  گونه  همان  است.  استوار 
قرمز  مادون  محدوده ي  در  الکترومغناطیس 
محیط  در   ،)NEAR INFRARED(نزديك
در حدود صفر  و  كم  بسیار  بازتابش  دارای  آب 
است. از اين رو، خط ساحلی را می توان صرفا 
از طريق پردازش اتوماتیك تصوير حاصل از اين 
برای  امروزه  لیکن  شناخت.  طیفی  محدوده ي 
باال بردن دقت كار، معموال از تركیب روش های 
مختلف و دخالت دادن ديگر پارامترهای موثر در 

استخراج خطوط ساحلی استفاده می شود.

روش به كار رفته در تحقیق، به منظور 
استخراج خط ساحلی

چنان چه در پیش از اين آمد، روش های مختلفی 
برای تعیین خطوط ساحلي در سنجش از راه دور، 
به كار می رود كه بسته به شرايط و نقاط ضعف 
و قوت آن ها، توسط متخصصین، مورد استفاده 
قرار مي گیرند. در عین حال، با توجه به شرايط 
منطقه ي مورد مطالعه و وجود نقاط كم عمق و نیز 
پوشش گیاهی جنگل های مانگرو در بخش هايی 
از آن، در مطالعه از يك روش تركیبی بهره گرفته 

شده است كه در ادامه تشريح خواهد شد.
ــه های  ــتفاده از نقش در ابتدای امر، تصاوير با اس
ــه برداری،  ــازمان نقش ــی 1:25000 س توپوگراف
ــی قرار گرفت. در مرحله ي  مورد تصحیح هندس
ــتفاده در بازه های زمانی  ــورد اس ــد، تصاوير م بع
ــورد نیاز در اين  ــف برای تولید دو تصوير م مختل
ــیم  ــد. برای ترس ــورد پردازش واقع ش مرحله م
ــماره ي 1، از نسبت باندی استفاده شد؛  تصوير ش
ــروط ــه از طريق اعمال هم زمان ش ــه نحوی ك  ب
 ،&Band2/Band4/Band2/Band5
تصوير باينری شماره ي 1 به دست آمد. همچنین، 
ــماره ي 2، با انجام عمل آستانه گذاری  تصوير ش
ــق ابزار  ــه از طري ــر ك ــتوگرام روی تصاوي هیس

            سنجنده   
+TMETMشماره ي باند

Band 1450 - 520450 - 515
Band 2520 - 600625 - 600
Band 3630 - 690630 - 690
Band 4760 - 900760 - 900
Band 51550 - 17501550 - 1750
Band 610400 - 1250010400 - 12500
Band 72080 - 23502090 - 2350

Panchromatic No520 - 900

ETM+ و TM جدول 4 - مقايسه ي پهنای باند دو سنجنده ي

      باند   
سنجنده

1234567Panchromatic

TM30m30m30m30m30m120m30mNO

ETM+30m30m30m30m30m60m30mYES
ETM+ و TM جدول 3 - مقايسه ي قدرت تفکیك مکاني باندهاي مختلف سنجنده هاي

شکل2- مراحل انجام روش چشمی

شکل3- فلوچارت روش انجام تحقیق
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ــه در SPATIAL ANALIST منوی  مربوط
 ARC ــزار  اف ــرم  ن در   ARCTOOLBOX
ــیم شد. در اين  GIS V9.3 صورت گرفت، ترس
ــايان ذكر است كه به منظور افزايش  خصوص، ش
دقت كار در ابتدا، 10 كالس برای تصوير تولیدی 
تعريف شد و در نهايت، جداسازی دو كالس اصلی 
ــودن  ــکی، از روش RECLASS نم آب و خش
تصوير به دست آمده، صورت گرفت. در مرحله ي 
ــب نتايج دقیق تر، دو تصوير  بعد و به منظور كس
ــده، در هم ضرب و تصوير شماره ي 3  حاصل ش
 تولید شد. در مرحله ي آخر نیز، با انجام عملیات

RASTER TO VECTOR، خط ساحلی از 
ــماره ي 3 استخراج شد. اين مراحل در  تصوير ش

شکل شماره ي 3 مشخص شده است.

نتایج 
با توجه به ماهیت دو وجهي تحقیق انجام گرفته 
و نگاه آن به دو موضوع استفاده از سنجش از راه 
اول(  جغرافیايي)وجه  اطالعات  سیستم  و  دور 
برای استخراج خطوط ساحل)جنبه دوم(، نتايج 
خواهد  ارايه  بخش  دو  در  تحقیق  يافته هاي  و 
از راه  شد. بخش اول، به بحث كاربرد سنجش 
دور و GIS در مطالعات از اين دست مي پردازد 
و در بخش دوم، به بررسي روند تغییرات خطوط 
ساحلي در منطقه ي مورد مطالعه اشاره خواهد 

داشت.
بخش اول:

مطالعات  رغم  به  كه  است  آن  امر  واقعیت   .1
بسیاري كه در زمینه ي كاربرد سنجش از راه دور 
و GIS در مهندسي ساحل انجام گرفته است و 
با وجود روش هاي مختلف اتوماتیکي و كامپیوتري 
تصاوير  از  ساحل  خط  استخراج  منظور  به  كه 
ماهواره ايي به كار رفته است، حداقل در مناطقي 
كه ساحل داراي شیب ماليم است، تاكنون روشي 
كه بتواند دقتي در حدود روش هاي چشمي در 
پي داشته باشد، ارايه نشده است. در عین حال، در 
مقیاس هاي كاري كوچك)با دقت 1:100،000 و 
كوچك تر( و به خصوص در مواقعي كه منطقه ي 
و  است  وسیعي  گستره ي  شامل  مطالعه،  مورد 

همچنین در مناطقي كه ساحل، حالت صخره ايي 
و پرتگاهي دارد)حتي براي مقیاس هاي بزرگ(، 
همانند: سواحل جنوب شرقي كشور، به كارگیري 
روش هاي رايج در سنجش از راه دور مي تواند 
جاي گزين مناسبي براي روش ديد چشمي و يا 

كار میداني باشد.
2. چنان چه در بخش هاي قبلي تحقیق عنوان 
اتوماتیك  مختلف  روش هاي  كارگیري  به  شد، 
به  ماهواره ايي،  تصاوير  از  ساحل  استخراج خط 
اگر  به خصوص  است؛  داراي مشکالتي  تنهايي 
محدوده ي مطالعه متشکل از سواحل كم عمق 
با شیب كند و ماليم باشد. لیکن استفاده از روش 
پیشنهادي در اين تحقیق، مي تواند با دقت نسبتا 
مناسبي)بسته به مقیاس مطالعه( و با حداقل خطا 

مورد استفاده قرار گیرد.
3. در اين مطالعه تالش شد تا روش های رايج 
تعیین خطوط ساحلی برای منطقه ي مطالعه به 
اجرا درآيد. در عین حال، نکته ي قابل توجه از 
نظر نگارنده، اين است كه: در تمامی اين روش ها و 
البته در روش پیشنهادی تحقیق، مؤثرترين عامل 
تعیین كننده در دقت نتايج، قدرت تفکیك مکانی 
داده های مورد استفاده بوده و متد مورد استفاده در 
درجه بعدی اهمیت قرار دارد. بنابراين، مهم ترين 
كارگیری  به  دست،  اين  از  مطالعات  در  مسأله 
داده های با قدرت تفکیك مکانی و قدرت تفکیك 

طیفی باالتر است.
بخش دوم: 

خطوط  تغییرات  ساحل،  مهندسی  ديدگاه  از 
ساحلی كه ناشی از فرسايش و رسوب گذاری در 
است،  مطالعه  محدوده ي  ساحلی  مناطق  طول 
در برخی مناطق بسیار شديد بوده كه ناشی از 
فعالیت های انسانی در اين نواحی است. به طور 
كلی، هرگونه ساخت و ساز در سواحل، منجر به 
تغییر نرخ فرسايش و رسوب گذاری در اين مناطق 
باعث  تغییر  اين  نقاط،  برخی  در  كه  می شود 
نقاط  برخی  مقابل، در  و در  پس روی - ساحل 
ديگر، شرايط برای رسوب گذاری و پیش روی - 
ساحل پديد می آيد. اين اصل كلی در منطقه ي 
مورد مطالعه كه به دلیل وجود منابع نفت و گاز 

در نزديکی آن و نیز بنادر متعدد شیالتی در آن، 
متاثر از سازه های انسان ساز شده، به طور ويژه قابل 

مشاهده است.
با توجه به وجود منطقه ي پارس جنوبی و احداث 
اين  محدوده،  اين  در  بسیار  ساحلی  سازه های 
منطقه دارای بیش ترين تغییر در خط ساحلی، در 
مقايسه با ديگر بخش ها بوده است. اين تغییرات، 
با روند ماليم تري در مناطق اطراف “بندر دير”، در 
بخش غربی محدوده ي مطالعه و نیز بنادر كنگان، 

اختر، پرک و شیرينو قابل مشاهده است.
در  ساحلی  خط  تغییرات  رژيم  ديگر،  طرف  از 
از  الیه شرقی محدوده ي مطالعه، يعنی  منتهی 
دماغه “خلیج نای بند” تا مرز استان هرمزگان، 
بسیار كند و بطئی بوده و دارای كم ترين تغییرات 

است. ■

منابع و ماخذ:
ساحلي  خطوط  مانیتورينگ   “ قربانعلی،  علی   ]1[
درياچه ي ارومیه با استفاده از يك روش نیمه اتوماتیك 
دانشگاه خواجه  ارشد،  كارشناس  نامه،  پايان   ،“ جديد 

نصیرالدين طوسی،1385. 
]2[ سام خالقی، “پايش تغییرات خط ساحلی دريای 
خزر با استفاده از تصاوی ماهواره ايی در سه دهه ي اخیر”، 

پايان نامه ي كارشناس ارشد، دانشگاه تبريز،1385.
]3[ مهندسین مشاور سازه پردازی ايران، “گزارش تعريف 
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طرح مديريت يکپارچه ي مناطق ساحلی كشور، سازمان 

بنادر و دريانوردی، 1384.
]4[ مهندسین مشاور سازه پردازی ايران، “ مطالعه و 
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[5[ ftp.glcf.umd.edu/index.shtml
[6[ Tran Thi Van, Trinh Thi Binh, 
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TO SERVE SUSTAINABLE MAN-
AGEMENT OF COASTAL ZONE IN 
CUU LONG ESTUARY”, International 
Symposium on Geoinformatics for Spa-
tial Infrastructure Development in Earth 
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■ تأثير حمل و نقل زميني به عنوان يكي از 
شاخص هاي پيشرفت کشور، بر اقتصاد ملي 

را چگونه ارزيابي مي کنيد ؟
● حمل و نقل، به عنوان عامل مهمي در دسترسي 
مناسب به مراكز جمعیتي، كشاورزي، صنعتي، 
تجاري و فرهنگي، همواره مورد توجه بوده است، 
اين صنعت در ايران، با توجه به قرار گرفتن در 
مركز، بخش عظیمي از مبادالت تجاري جهان از 
شرق آسیا تا غرب اروپا، از خلیج فارس تا آسیاي 
میانه و قفقاز، از اهمیت ويژه اي برخوردار است. 

افتتاح آزادراه پل زال –خرم آباد، به عنوان يکي 
از شاخص هاي مهم توسعه ي اقتصادي در مركز و 
جنوب ايران و به منزله ي يکي از طرح هاي بزرگ 

وزارت راه و ترابري، مي تواند با امکان دسترسي 
آسان  تر به جنوب ايران و رسیدن به آب هاي آزاد، 
تاثیر فراواني بر اقتصاد كشور داشته باشد. اين آزاد 
راه، با قرار گرفتن در مسیر حمل و نقلي كاال از بنادر 
استان خوزستان به مراكز جمعیتي و صنعتي غرب 
كشور، ضمن كوتاه كردن 60 كیلومتر مسیر، با 
حذف موانع طبیعي و محدوديت هاي مسیر كنوني، 
توانسته است ضمن ارتقاي ايمني، سرعت انتقال 

كاال را با صرفه جويي 100 دقیقه اي افزايش دهد.

■ با توجه به بهره برداري از آزاد راه خرم آباد 
بر  را  آن  تاثير  مسير،  کاهش  و  زال  پل   -
عملكرد مجتمع بندري امام خميني، چگونه 

درگفت وگو با مدیرکل بنادرودریانوردی خوزستان

افتتاح آزاد راه خرم آباد- پل زال

سمیه گوران

اقتصادي،  توسعه ي  زيرساخت  به عنوان  نقل،  و  صنعت حمل 
اجتماعي، سياسي و فرهنگي جوامع مطرح است. برخورداري 
و کم هزينه، يك مزيت  ايمن  نقل سريع،  و  از سيستم حمل 
کشورها  که  مي شود  محسوب  المللي  بين  تجارت  در  رقابتي 
سعي مي کنند با فراهم ساختن زيرساخت هاي الزم، حداکثر 
بهره برداري از اين مزيت را در عرضه محصوالت خود و يا ثروت 
باشند.  داشته  کشور ها  ساير  کاالي  ترانزيت  محل  از  حاصل 
با  و  جغرافيايي  استراتژيك  موقعيت  در  قرارداشتن  با  ايران، 
برخورداري از توانايي هاي بالقوه ي فراوان در زمينه ي حمل و 
نقل )حمل و نقل چند وجهي(، به عنوان پل ارتباطي شرق و 
غرب و شمال -جنوب مطرح بوده و از دير باز، به عنوان مسير 
مطمئن نقل و انتقال کاال شناخته شده است. در سال هاي اخير، 
به منظور بالفعل سازي اين توانايي ها و بهره برداري حداکثري از 
ظرفيت هاي حمل و نقل کشور، توسعه ي زيرساخت ها متناسب 
با نيازهاي حمل و نقلي جهان، مورد توجه مسئولين قرار گرفته 

است. 
مسير  مناسب ترين  و  ارزان ترين  جنوب،  ل  شمال  کريدور 
جابه جايي کاال بين آسيا و اروپا است. با افتتاح آزاد راه خرم 
آباد - پل زال، مسير دسترسي بندر امام خميني به مهم ترين 
کيلومتر   60 کشور،  مرکز  و  غرب  جمعيتي  و  صنعتي  مراکز 
امام  بندر  محور  راه،  آزاد  اين  از  بهره برداري  با  شد،  کوتاه تر 
خميني – تهران- تبريز- بازرگان، به عنوان کوتاه ترين مسير 
زميني بين بندر امام و همسايگان غربي و شرقي درياي خزر و 
ترکيه محسوب مي شود. اين اقدام، تاثير فراواني در بهره برداري 
از ظرفيت کامل بندر امام خميني، به عنوان دومين بندر بزرگ 

کشورمان در شمال خليج فارس خواهد گذاشت.
به همين بهانه در فرصتي کوتاه با »ابراهيم ايدني«، مدير کل 
بنادر و دريانوردي استان خوزستان، در خصوص نقش و تاثير 
آزاد راه خرم آباد - پل زال بر کريدور شمال – جنوب و مسير 
دسترسي بندرامام خميني به نقاط کليدي کشور، به گفت وگو 

نشستيم. 
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ارزيابي مي کنيد ؟
گرفتن  قرار  لحاظ  به  استان خوزستان،  بنادر   ●
در موقعیت ممتاز جغرافیايي، با نزديکي به بیش 
از 70 درصد مراكز صنعتي و جمعیتي كشور، از 
دير باز مورد توجه صاحبان صنعت و بازرگانان بوده 
و با جذب سهم قابل توجه اي از جابه جايي كاال از 
راه دريا، خصوصاً در زمینه ي حمل ونقل كاالهاي 
ي  زنجیره  در  مهمي  نقش  توانسته  استراتژيك، 
تامین كاال و مبادالت تجاري ايفا كند. افتتاح اين 
آزاد راه و كوتاه شدن مسیر دسترسي بندر امام 
خمیني به مراكز اصلي صنعتي و جمعیتي كشور را، 
از جوانب گوناگون مي توان مورد برررسي قرار داد.

انتخاب  علل  مهم ترين  از  يکي  انتقال،  هزينه ي 
از  متاثر  كه  است  كاال  نقل  و  حمل  مسیر هاي 
فاصله ي مبدأ و مقصد و نوع وسیله ي حمل است. 
با توجه به اين كه، بیش از 85 درصد حمل و نقل 
داخلي كشور، از مسیر جاده اي صورت مي گیرد، 
مسیرهاي  سازي  استاندارد  يا  و  فواصل  كاهش 
حمل، با كاهش درمصرف سوخت و صرفه جويي 
در زمان، مي تواند نقش مهمي در كاهش هزينه ي 
حمل داشته باشد.در حال حاضر، ساالنه بیش از 
30 میلیون تن كاال و با تردد بیش از 2 میلیون 
كامیون و كشنده، از راه بنادر استان خوزستان به 
كشور وارد ويا از كشور خارج مي شود كه بیش از 
80 درصد حمل آن، از راه جاده  و از مسیر كنوني 
انديمشك-پل دختر - خرم آباد صورت مي پذيرد.

كوتاه شدن مسیر، منجر به كاهش كرايه ي حمل 
كامیون و كاال و در مجموع، باعث كاهش قیمت 

تمام شده ي كاال در بندرامام خمیني خواهد شد.
عامل مهم ديگر در انتخاب مسیر حمل و نقل 
كاال، بُعد زماني آن است.در شرايط بسیار متغیر 
تجارت جهاني، توانايي تامین به موقع مواد اولیه و 
همچنین تحويل به موقع كاال و خدمات تولیدي 
به مصرف كننده، مهم ترين دغدغه ي شركت ها 
محسوب مي شود كه بقاي آن ها در بازار رقابتي، 
در گرو آن است. در اين راستا شركت ها به دنبال 
خدمات  و  كاال  انتقال  راه  سريع ترين  انتخاب 
هستند. با بهره برداري از آزاد راه پل زال- خرم 
آباد، بیش از 100 دقیقه صرفه جويي زمان در 
هر سفر، صورت خواهد گرفت؛ كه خود مي تواند 
جذابیت انتخاب بنادر خوزستان را به عنوان مرز 

تجاري مورد نظر صاحبان كاال، دوچندان كند.
عامل مهم ديگر در انتخاب مسیر حمل و نقل، 
كاال،  توجه صاحب  مورد  كه  است  ايمني سفر 
صاحبان  و  رانندگان  نقل،  و  شركت هاي حمل 
با حذف  ياد شده،  راه  آزاد  است.  نقلیه  وسايط 
ضمن  كنوني،  مسیر  محدوديت هاي  و  موانع 
را  سوانح  كاهش  سفر،  ايمني  ضريب  افزايش 
نیز، در پي خواهد داشت. از اين رو، پیش بیني 
مي شود اين عامل هم، مشوق خوبي براي افزايش 

تجارت از طريق بنادر استان خوزستان باشد.

■ هم اکنون، بندر امام خميني، از نظر تخليه 
و بارگيري، چه آماري را ثبت کرده است؟

● در 7 ماهه ي نخست امسال، میزان 21 میلیون 

و 254 هزار تن كاالي نفتي و غیر نفتي در بندر 
كه  است  شده  بارگیري  و  تخلیه  خمیني  امام 
نسبت به مدت مشابه در سال 1388 از 7 درصد 

رشد برخوردار بوده است.
از مجموع تخلیه و بارگیري صورت گرفته در بندر 
امام خمیني، تخلیه و بارگیري غیرنفتي، با 3 درصد 
رشد، به میزان 14 میلیون و 588 هزار تن و تخلیه 
و بارگیري نفتي نیز در اين بندر، با 16 درصد رشد، 

به 6 میلیون و 665 هزار تن رسیده است.
 در سال جاري، رشد چشمگیر ترانزيت كاالهاي 
نفتي كشور عراق را در بندر امام شاهد بوده ايم؛ 
به طوري كه، در 7 ماهه ي نخست امسال، میزان 
722 هزار و 822 تن از اين نوع كاال با رشد 265 
درصدي، در بندر امام خمیني تخلیه و بارگیري 
كاالهاي  بر  مترتب  تخفیف  از  كه  است،  شده 

ترانزيت خارجي برخوردار شده اند.

■ ميزان تخفيفات سود بازرگاني کاالهاي 
وارداتي بنادر استان، به چه ميزان است ؟

● ما ايجاد شرايط ويژه و اعطاي تسهیالت خاص، 
به صاحبان كاال را باور داريم. در حال حاضر، با 
تالش هاي انجام شده، كاالهاي وارداتي به بندر 
امام خمیني از 10 درصد تخفیف در سود بازرگاني 
برخوردار هستند، در بندر خرمشهر نیز، كاالهاي 
وارداتي، از 25 درصد تخفیف سود بازرگاني و در 
بندر آبادان و چوئبده نیز، كاالهاي وارداتي، از 20 

درصد تخفیف سود بازرگاني برخوردار هستند.

خوزستان  استان  بنادر  ساير  فعاليت   ■
چگونه  امسال،  نخست  ماهه ي   7 در  را 

ارزيابي مي کنيد؟ 
● تخلیه و بارگیري انواع كاال در بندر خرمشهر، 
در 7 ماهه ي نخست امسال، با 25 درصد رشد، به 
میزان 787 هزار و 123 تن رسیده است، در بنادر 
آبادان، چوئبده و اروند كنار، در 7 ماهه ي نخست 

سال جاري، تخلیه و بارگیري انواع كاال با 14 درصد 
رشد، به 46 هزار و 700 تن افزايش يافته است.

خوزستان  بنادر  کانتينري  فعاليت هاي   ■
از ابتداي سال تا کنون، به چه نحوي بوده 

است؟ 
● با توجه به اهمیت جابه جايي كاالها به صورت 
كانتینري در جهان، توسعه ي ظرفیت تخلیه و 
بارگیري كانتینري، در دستور كار اداره كل بنادر 
و دريانوردي خوزستان قرار دارد، به طوري كه در 
حال حاضر، با رشد 43 درصدي تخلیه و بارگیري 

كانتینري، در بنادر خوزستان رو به رو بوده ايم.
از ابتداي سال جاري تا پايان مهر ماه، میزان 141 
هزار و TEU 901 كانتینر در بندر امام خمیني 
و بندر خرمشهر، به عنوان دو بندر مهم كانتینري 
كشور، با 43 درصد رشد، نسبت به مدت مشابه 

در سال قبل، تخلیه و بارگیري شده است.
بندر امام خمیني، با برخورداري از پايانه ي مجهز 
كانتینري با ظرفیت جابه جايي ساالنه 700 هزار 
TEU كانتینر، در 7 ماهه ي نخست امسال، با 
رشد 43 درصدي، 87 هزار TEU 496 كانتینر 

را تخلیه و بارگیري كرده است.
و  تخلیه  نیز،  خرمشهر  بندر  در  مدت،  اين  در 
ماهه ي نخست سال  كانتینري، در 7  بارگیري 
 405 هزار   54 به  رشد،  درصد   43 با  جاري، 

TEU كانتینر رسیده است. ■

این آزاد راه، با قرار گرفتن در مسیر حمل و نقلي كاال از 
بنادر استان خوزستان به مراكز جمعیتي و صنعتي 
غرب كشور، ضمن كوتاه كردن 60 كیلومتر مسیر، با 
حذف موانع طبیعي و محدودیت هاي مسیر كنوني 
توانسته است ضمن ارتقاي ایمني، سرعت انتقال كاال 

را با صرفه جویي 100 دقیقه اي افزایش دهد.
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چهارمين همايش جامعه ي دريايی و بندری 
بوشهر، با حضور جمع کثيری از مديران و 
و  فرهنگی  در مجتمع  اين عرصه،  فعاالن 

هنری استان بوشهر برگزار شد.

حركت رو به تعالي همایش
سازمان  مديرعامل  و  وترابری  راه  وزير  معاون 
برگزاری  مناسبت  به  دريانوردی،  و  بنادر 
بندری  و  دريايی  جامعه  همايش  چهارمین 

بوشهر، پیامی صادر كرد.
پیام،  اين  در  صدر«،  عطاءاله  سید  »مهندس 
بندر بوشهر را يکی از دروازه های اصلی واردات 
و صادرات كشور خواند و تاكید كرد، بهره گیری 
از خرد جمعی، آينده ای روشن را برای رونق و 

توسعه اقتصادی اين بندر رقم خواهد زد.

متن كامل پیام به اين شرح است:
»همايش جامعه ي دريايی و بندری بوشهر، در 
حالی وارد چهارمین سال حیات خود می شود 
و  توسعه  طرح های  اجرای  با  بوشهر  بندر  كه 
ارتقاي ظرفیت آن، به عنوان يکی از قطب های 
مورد  دريايی كشور،  نقل  و  و حمل  اقتصادی 
توجه است. اين بندر، با اتصال به شبکه ي راه 
آهن سراسری و آزادراهی، يکی از دروازه های 
خواهد  شمار  به  صادرات  و  واردات  اصلی 
رفت. در همین راستا، الی روبی بندر، احداث 
افتتاح  كانتینري،  پايانه ي  و  اسکله های جديد 
اسکله ي كوثر، پايانه ي صادرات مشتقات نفتی، 
برج كنترل بندر بوشهر، پايانه ي بندری میوه 
و مواد غذايی و چندين طرح بزرگ ديگر، تنها 
فعالیت های صورت گرفته است كه  از  بخشی 
بندر بوشهر را به قطب مهمی در حوزه ي حمل 
بی شك،  و  كرد  خواهد  تبديل  دريايی  نقل  و 
دست يابی به موفقیت های بیش تر در آينده، با 
هم فکری و همت و كار مضاعف، محقق خواهد 

شد.
در اين میان، برگزاری همايش جامعه ي دريايی 
و بندری و تقدير از فعاالن و پیش كسوتان اين 
رقابت  فضای  و  انگیزه  ايجاد  بر  عالوه  حوزه، 
و  تجارت  و  گذاری  سرمايه  حوزه ي  در  سالم 
و   آرا  تضارب  بسترساز  دريايی،  نقل  و  حمل 
طرح ايده های جديد در بین فعاالن اين بخش 

خواهد شد و يقیناً بهره گیری از خرد جمعی، 
آينده ای روشن برای رونق و توسعه ي اقتصادی 

بندر بوشهر، رقم خواهد زد.
و  برپاكنندگان  از  تشکر  ضمن  جانب،  اين 
دارم،  آن  امید  اين همايش،  برگزاری  حامیان 
الگويی  معرفی  ضمن  ساالنه،  همايش  اين 
مناسب از يك سازمان مردم نهاد در زمینه ي 
قوت  و  توان  با  بندری،  و  دريايی  فعالیت های 
خود  تعالی  به  رو  حركت  به  بیش تر،  چه  هر 
ادامه دهد و پلی مستحکم در برقراری ارتباط 
مؤثر و سازنده، بین بخش های مختلف دولتی 

و خصوصی باشد.«

خروج بندر بوشهر از بن بست
مديركل بنادر و دريانوردی استان بوشهر، طی 
 12 بهره برداری  از  همايش،  اين  در  سخنانی 
پرو ژه بندری، در ابتدای آذر ماه سال جاری در 

بنادر اين استان خبر داد.
بهره برداری  »جهت  گفت:  راستاد«  »محمد 
از اين تعداد پروژه، بالغ بر 600 میلیارد ريال 

سرمايه گذاری انجام گرفته است.«
وی اظهارداشت: »بهره برداری از جرثقیل های 
عظیم دروازه ای )گنتری كرين(، محوطه سازی 
است  پرو  ژه هايی  مهم ترين  از  كوثر،  اسکله  و 

كه آماده ي بهره برداری هستند.«
اوايل آذرماه  در  »همچنین،  افزود:  »راستاد« 
مسیر  احداث  اجرايی  عملیات  جاری،  سال 
شد  خواهد  آغاز  نگین  جزيره ي  به  دسترسی 
بن  از  بوشهر  بندر  آن،  از  برداری  بهره  با  كه 

بست خارج می شود.«
بوشهر،  استان  دريانوردی  و  بنادر  مديركل 
خاطرنشان كرد: »با توسعه ي پس كرانه ي اين 
بندر در جزيره نگین، ظرفیت بندر بوشهر كه 
باز هم  بعد از طرح توسعه دو برابر شده بود، 

افزايش خواهد يافت.«
پروژه،  اين  پايانی  »مراحل  اظهارداشت:  وی 
نیز، مشخص  پیمانکار  آن  و  اتمام رسیده  به 
شده است كه با بهره برداری از پروژه، مرحله ي 
جديد طرح توسعه ي بندر بوشهر در اين جزيره، 

آغاز خواهد شد.«
بوشهر،  استان  دريانوردی  و  بنادر  مديركل 
از پرو ژه های بندر  تاكید كرد: »با بهره برداری 

مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردي در پیامي به 
چهارمین همایش جامعه ي دریایی و بندری بوشهر 

آینده روشن بنادر
با همفکري، همت و كار مضاعف 

محقق خواهد شد
مهدي ابوالحسني
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فعالیت ها  از  تازه ای  آغاز فصل  بوشهر، شاهد 
در زمینه ي تخلیه و بارگیری، به ويژه در بخش 

كانتینري خواهیم بود.«
خود،  از سخنان  ديگري  بخش  در  »راستاد«، 
و  دريايی  جامعه ي  »وجود  اظهارداشت: 
بندری در بوشهر، نقش به سزايی در زمینه ي 
اين  و  است  داشته  بندر  رونق  و  اشتغال زايي 
فعاالن  توانسته،   اخیر،  سال  چند  در  جامعه 

خود را به خوبي معرفي كند.«
بندري در همه  وی خاطرنشان كرد: »جوامع 
جای دنیا به صورت غیررسمي فعالیت مي كنند 
توسعه ي  در  آن  واهمیت  ضرورت  دلیل  به  و 
و  فرهنگي  ساختار  داراي  كشورها،  اقتصادي 

مهمي هستند.«
بوشهر،  استان  دريانوردی  و  بنادر  مديركل 
تاكید كرد: »مردم، بخش گسترده اي از جامعه 
در  كه  مي دهند  تشکیل  را  بندري  و  دريايي 

توسعه، تاثیر مستقیم و به سزايي دارند.«

واگذاري تصدي گري ها به 
تشكل های مردم نهاد

استان  معادن  و  صنايع  بازرگاني،  اتاق  ريیس 
اساس  »بر  اين همايش گفت:  در  نیز،  بوشهر 
مستندات موجود، در گذشته، بخش عمده ي 
فعالیت ها در بندر بوشهر، به صورت مردم نهاد 
بوده و در زندگي مردم، نقش تعیین كننده اي 

داشته است.«
وي اظهار داشت: »بوشهر، سابقه ي درخشاني 
عمده ي  بخش  و  دارد  دريايي  فعالیت هاي  در 
استان هاي  از  برخي  در  بندري  فعالیت هاي 
هم جوار نیز، به دست شهروندان بوشهري كه 
شده  زده  رقم  بوده اند،  ساكن  مناطق  آن  در 

است.«
»سیدحسین معروف«، اضافه كرد: »پس كرانه ي 
بندر بوشهر، در توسعه ي فعالیت هاي تجاري و 
اقتصادي، در گذشته تاثیر به سزايي داشته و 
فعالیت  به  عالقه مند  بسیاري  تاجران  و  دارد 

تجاري در اين بندر هستند.«
مردم  تشکل های  از  حمايت  بر  تاكید  با  وي، 
نهاد در حوزه ي فعالیت های دريايی و بندری 
نهاد، در  ايجاد تشکل هاي مردم  گفت: »تفکر 
ابتداي فعالیت، بر مبناي اين كه: »نمي توانیم 
و موفق نمی شويم«، انديشه ي مناسبي نبود و 
اين  فعالیت  نوع  تاريخی،  اساس مستندات  بر 
بازرگاني  اتاق  تشکل ها در بندر بوشهر كه در 
آن ها  تدوين  حال  در  و  است  موجود  نیز، 
آن ها  تاثیرگذار  نقش  نشان دهنده ي  هستیم، 
در اقتصاد بوشهر و تامین معیشت بندرنشینان 

است.«
استان  معادن  و  صنايع  بازرگاني،  اتاق  ريیس 
بوشهر، اظهار داشت: »ادامه فعالیت  تشکل هاي 
مردم نهاد، منوط به عضو گیري و در آمد زايي 
دوام  و  معیشت  بتوانند  كم،  دست  كه  است 

خود را تامین كنند.«
»معروف«، اضافه كرد: »برخي از تصدي ها در 

بندر بوشهر، قابل واگذاري به جامعه ي دريايی 
و بندری است، كه از مسوالن بندر تقاضا داريم، 
با اهتمام سازمان بنادر و دريانوردي ،واگذاري 
بخشی از تصدی گری هاي مربوط به اين تشکل 

مردم نهاد را پیگیری كنند.«

تالش براي رسیدن به دوران طالیی
عضو هیات مديره ي جامعه ي بندري و دريايي 
»حیات  گفت:  همايش  اين  در  نیز  بوشهر 
از  اقتصادي و زندگي در بندر بوشهر، همواره 
با  و  است  شده  تامین  دريانوردي  و  دريا  راه 
تالش در اين عرصه، توانسته ايم از قابلیت هاي 

بیش تري برخوردار شويم.«
»سیامك احمدي«، افزود: »بندر بوشهر، عالوه 
فرهنگ  حوزه ي  در  اقتصادي،  فعالیت هاي  بر 
نیز، پیشگام بوده است؛ به نحوي كه برخي از 
كشورهاي همسايه، تحت تاثیر فرهنگ بومي 

اين منطقه قرار گرفته اند.«
حال  در  بوشهر  بندر  كه،  اين  بیان  با  وي 
اظهار  است،  خود  طاليی  دوران  به  رسیدن 
نیازمند  مهم،  اين  در  تسريع  »براي  داشت: 
چه  هر  بتوانیم  تا  هستیم  هفکری  و  همدلی 
بهتر، از ظرفیت ها و توان بخش هاي دولتی و 

خصوصی بهره گیري كنیم.«
بندري  »جامعه ي  كرد:  اضافه  »احمدي« 
و  است  نهاد  مردم  تشکل  يك  دريايي،  و 
نحوه ي  به  نهاد،  اين  موفقیت  و  شکل گیري 
وابسته  دولتي  و  میان بخش خصوصي  تعامل 

است.«
همايش،  اين  پايانی  بخش  در  است،  گفتنی 
پیش كسوتان  و  فعاالن  از  نفر   50 از  بیش 
عرصه ي دريايی و بندری، با اهدای تنديس و 

لوح سپاس، مورد تقدير قرار گرفتند. ■

برگزاری همایش جامعه ي دریایی و بندری و تقدیر 
از فعاالن و پیش كسوتان این حوزه، عالوه بر ایجاد 
سرمایه  حوزه ي  در  سالم  رقابت  فضای  و  انگیزه 
دریایی، بسترساز  نقل  و  تجارت و حمل  و  گذاری 
تضارب آرا و  طرح ایده های جدید در بین فعاالن این 

بخش خواهد شد. 

جوامع بندري در همه جای دنیا به صورت غیررسمي 
فعالیت مي كنند و به دلیل ضرورت واهمیت آن در 
توسعه ي اقتصادي كشورها، داراي ساختار فرهنگي 

و مهمي هستند.
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»با آماده شدن زيرساخت هاي بندري چابهار، 
اين بندر، نقش بزرگ ترين پايانه اقتصادي در 

شرق کشور را ايفا خواهد کرد.«
که  است  مطالبي  از  بخشي  جمالت،  اين 
بندری  عمليات  معاون  هراتی«،  »رمضان 
اداره کل بنادر و دريانوردي استان سيستان 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  بلوچستان،  و 
بندرودريا عنوان کرد و به تشريح  عملكرد 
توسط  شده  انجام  اقدامات  مهم ترين  و 

معاونت متبوعه خود پرداخت. 
وي، در ابتدا با گذري بر پیشینه ي بندر چابهار 
كه دارای قدمتي 2 هزار ساله است، نقش اين 
بندر در تعامالت تجاري و اقتصادي را پر اهمیت 
دانست و گفت: »با توجه به قدمت ديرينه ي بندر 
چابهار، میزان عملکرد آن در حال حاضر، ناچیز 
است؛ هر چند، طی سال های اخیر، سه ويژگي 
كوتاه ترين  و  هزينه ترين  كم  سريع ترين،  مهم 
 راه به آب هاي آزاد و بین المللي، منجر به جلب 

سرمايه گذاران به اين بندر شده است.«
وی، با بیان اين مطلب، كه اهداف اداره كل بنادر 
مبناي  بر  بلوچستان،  و  سیستان  دريانوردي  و 
سیاست هاي كالن سازمان بنادر تعیین می شود، 
اظهارداشت: » از لحاظ اقدامات اداره ي كل در 
سال 1389، يکي از مهم ترين آنها، سامان دهي 
ايمني شناورهاي كنوانسیوني و غیركنوانسیوني، 
طور  به  كه  است  سنتي  شناورهاي  خصوصاً 

مستمر، دنبال می شود.«
وی افزود: »با صراحت اذعان می كنم كه در بندر 
به آب هاي  تردد تمام شناورها خصوصاً  چابهار، 
آزاد و كشورهاي همسايه را تحت كنترل داريم 

ويژه،  سیستم هايي  كارگیري  به  و  طراحي  با  و 
قوانین  همه ي  بندر،  به  شناور  ورود  محض  به 
كنوانسیوني و غیركنوانسیوني، خصوصاً در زمینه ي 

آلودگي، توسط كارشناسان اعمال مي شود.«
»هراتی«، به ايجاد دفتر بازرسي، ايمني و كنترل 
شناورها در شهرستان كنارک اشاره كرد و گفت: 
»اين اقدام، با هدف تکريم ارباب رجوع و تامین 
كنارک  اسکله  در  شناور،  صاحبان  حال  رفاه 
ايجاد شده و با تجهیزات موجود، همه ي مراحل 
بازرسي و كنترل شناورها، در همان اسکله صورت 

مي گیرد.«
معاون عملیات بندری اداره كل بنادر و دريانوردي 
و  تدوين  تهیه،  بلوچستان،  و  سیستان  استان 
بازنگري در طرح استاني مقابله با آلودگي نفتي، 
تدوين طرح مديريت پسماند، طرح سوخت رساني 
به شناورهاي سنتي، اجراي طرح پژوهشي در 
خصوص پايش و اندازه گیري آلودگي آب دريا 
و  در حوضچه  سنگین  عناصر  و  نفتي  مواد  به 
به  علمي  جلسات  برگزاري  اسکله ها،  كلیه ي 
خدمه ي  تخصصي  دانش  سطح  ارتقاي  منظور 
شناورهاي سنتي، تالش در جهت استقرار مفاد 
 )ISO 14001( استانداردهاي زيست محیطي
در سطح بندر و پیگیري دريافت تجهیزات مبارزه 
با آلودگي را، از جمله اقدامات اساسی در راستای 
حفظ محیط زيست دريايي، توسط اين اداره ي 

كل برشمرد. 
بخش  در  گرفته  اقدامات صورت  ديگر  به  وی، 
افزود:  و  كرد  اشاره  گذاري  سرمايه  و   بازاريابي 
متقاضیان  استقبال  شاهد  طرح،  دريافت  »با 
انبار،  سیلو،  ساخت  زمینه   در  سرمايه گذاري 
مخازن روغن، مخازن ذخیره فرآورده هاي نفتي، 
سوخت رساني به كشتي هاي عبوري و ساخت 
كلیه ي  به  رسیدگي  با  كه  ايم  بوده  شناورها 
طرح ها و درخواست  سرمايه گذاران و همچنین 
تسهیالت  دريافت  متقاضي  طرح هاي  معرفي 
به  استان،  و سرمايه گذاري  اشتغال  كارگروه  به 
منظور دريافت تسهیالت و همچنین، متقاضیان 
دريافت تسهیالت ساخت شناور به سازمان بنادر 

و دريانوردي، براي استفاده از تسهیالت مالي از 
محل وجوه اداره شده، اين روند در حال پیگیري 

و اجرا است.«
كل  اداره ي  كه  مطلب،  اين  بیان  با  »هراتی«، 
بنادر و دريانوردي استان سیستان و بلوچستان، 
به دنبال طرح هاي درآمدزا و داراي ارزش افزوده 
اين  »از  داشت:  اظهار  است،  چابهار  بندر  برای 
تعداد، 29 طرح، از سرمايه گذاران دريافت شده 
است كه 16 طرح تايید و 13 طرح ديگر در دست 
بررسي است كه از مهم ترين آن ها مي توان به 

طرح بانکرينگ سیمان خاش اشاره كرد.« 
معاون عملیات بندری اداره كل بنادر و دريانوردي 
داشت:  اذعان   ، بلوچستان  و  سیستان   استان 
مركز  در  همايشي  گذشته،  سال  ماه  بهمن  »در 
استان تحت عنوان سواحل و بنادر برگزار شد، كه 
از مهم ترين دستاوردهاي اين همايش، می توان به 
آگاهي يافتن مديران ارشد استاني از جايگاه سازمان 
بنادر در توسعه ي ملي و آباداني مناطق ساحلي و 
همچنین، جلوگیري از آلودگي دريايي و ممانعت از 
تخريب سواحل و مخاطرات احتمالي و اجراي مفاد 

كنوانسیون هاي  مربوطه، اشاره كرد.« 
وی ادامه داد: »در همین راستا، نشست  بررسي 
 طرح مديريت يکپارچه ي مناطق ساحلي كشور، 
با حضور استاندار، معاون وزير مسکن و شهرسازي 
سال  ماه  خرداد  در  استاني،  مديران  همه ي  و 
جاري، در بندر چابهار برگزار شد و اين، در حالی 
است كه ارايه ي طرح ياد شده به مديران ارشد 
استان و كشور، طبق ماده ي 63، كمك مي كند تا 
به منظور توسعه پايدار، كلیه ي ساخت و سازهاي 

ساحلي با نظارت سازمان بنادر صورت گیرد.«
اداره ي كل، در بخش  فعالیت هاي  به  »هراتی«، 
صدور گواهینامه هاي شايستگي و برگزاري امتحانات 
اشاره كرد و گفت: »همه ي گواهینامه هايي كه در 
اين اداره ي كل صادر مي شوند، در دو سطح تجاري 
در رده ي كم تر ازGT 500 ، و گواهینامه هاي زير 
GT 3000 قرار دارند؛ و در كنار آن، به منظور 
صدور گواهینامه، دو شركت تالشگر گوهر چابهار 
و درياگستر تیس، تأسیس شده اند كه براي ارتقاي 

معاون عملیات بندري چابهاردرگفت وگوبا بندرودریا عنوان كرد:
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و  بريس  چابهار،  بندر  سه  در  صیادان  آموزش 
كنارک، مراكز آموزشي ويژه اي را داير كرده اند؛ و 
در بخش تعیین سالمت نیز، براي ملوانان تجاري 
و صیادي، دو پزشك در كنارک و چابهار، به كار 
مشغول هستند تا ملوانان و خدمه ي آنان، براي 
دريافت گواهي سالمت پزشکي، به آنان مراجعه 

كنند.«
 ،1388 سال  پايان  تا  »همچنین،  افزود:  وی 
تعداد دوهزار پرونده ي متقاضیان صدور مدرک 
به  اقدام  رده،   12 در  و  بررسي  را  دريانوردي 
و  تجاري  هاي  بخش  در  دريانوردان  آموزش 
صدور  دوره ي   34 همچنین،  كرده ايم.  صیادي 
دريانوردي  آموزشي  هاي  كالس  جهت  مجوز 
فقره  و 1600  و كنترل،  بازرسي  و 17 دوره ي 

مدرک پزشکي مورد بررسي قرار گرفته است.«
معاون عملیات بندری اداره كل بنادر و دريانوردي 
سیستان و بلوچستان، با اشاره به قابلیت هاي 
منحصر به فرد دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي 
بنادر و دريانوردي، پیشنهاد  به سازمان  چابهار 
داد: با توجه به اين كه، تقريباً 70 درصد از افسران 
تأمین  دانشگاه  اين  از  كشور،  تجاري  ناوگان 
مي شوند و دانشجويان پس از فارغ التحصیلي، براي 
انجام امتحانات دوره ي شايستگي خود كه شامل 
8 بخش است، در تهران، با صرف هزينه ي زياد، 
مجدداً امتحان مي دهند؛ مي توان با حفظ حرمت 
و رعايت قوانین، اختیار برگزاري امتحانات را به 
اداره كل بنادر و دريانوردي سیستان و بلوچستان 
واگذار نمود؛ كه اين اقدام خود در پیشبرد اهداف 

بندر چابهار كمك بزرگي خواهد بود.«
وی، با اشاره به نیازمندی بخش شیالت كشور به 
30 هزار نفر پرسنل دريانورد، اظهارداشت: »در 
حال حاضر، اكثر كاركنان و خدمه ي شناورهاي 
صیادي ما را اتباع خارجي تشکیل می دهند كه 

به صورت غیرقانوني، مشغول به كار هستند.«
وی، عدم استقبال افراد بومی و ساحل نشین از 
كار بر روي شناورها را ناكافی بودن حقوق و مزايا 
دانست و گفت: »اين، در حالی است كه صیادان 
از سال را به دلیل گذران فصل  منطقه، 3 ماه 

مونسون، بیکارند.«
معاون عملیات بندری اداره كل بنادر و دريانوردي 
سیستان و بلوچستان همچنین، پیشنهاد تشکیل 
اين  در   « گفت:  و  كرد  مطرح  را  اتحاديه اي 

صیادی،  شناورهای  در  فعال  نیروهای  راستا، 
تحت پوشش قرار مي گیرند و اين اقدام نه تنها 
باعث می شود صنعت دريانوردي، در زمینه هاي 
صیادي و تجاري، نیروهاي خود را از اين اتحاديه 
تأمین كند، بلکه منجر به ايجاد امنیت شغلي 

براي كاركنان شاغل نیز، خواهد شد.«
وی، در مورد داليل عدم توسعه ي بندر چابهار 
توجه  با  چابهار،  بندر  »نقش  اظهارداشت:  نیز 
تجاري،  تعامالت  در  آن  تاريخي  پیشینه ي   به 
منطقه اي و بین المللي، بر كسي پوشیده نیست. 
بندر چابهار، گذرگاه تجارت جهاني بوده است كه 
از چین شروع مي شده و به پهنه ي آسیاي جنوب 
شرقي، هندوستان، پاكستان و چابهار مي رسیده 
است؛ اما متأسفانه، اين گذرگاه اقتصادي، بعد از 

مدتي از رونق افتاده است.«
»هراتی«، با بیان اين كه، بندر چابهار به عنوان 
راهگذر اقتصادي كشورهاي منطقه به حساب مي 
آيد، افزود: »مي توان در بُعد ملي، از بندر چابهار 
به عنوان محور توسعه ي شرق كشور ياد كرد و 
در بُعد فرا ملي نیز، آن را به عنوان پل ارتباطي 
با كشورهاي آسیاي میانه و جنوب شرق آسیا 
از محدوده ي  بودن  دلیل خارج  به  كه  دانست، 
خلیج فارس و تنگه ي هرمز، و نزديك ترين بندر 
به آب هاي آزاد و بین المللي، از جايگاه ويژه اي 

برخوردار است.«
 وی، با بیان اين مطلب، كه سیستان و بلوچستان 
داراي حدود 600 كیلومتر مرز آبي است و بندر 
 ، افغانستان  كشورهاي  با  كمي  فاصله  چابهار 
پاكستان و آسیاي میانه دارد، اذعان داشت: »بندر 
چابهار، مشروط به آماده شدن زيرساخت ها، مي 
تواند نقش بزرگ ترين پايانه اقتصادي در شرق 
كشور را ايفا نمايد. اين موضوع، يکی از مهم ترين 
دغدغه هاي فکري دولت مردان هم به شمار می 

رود كه امیدواريم، هر چه زودتر تحقق يابد.«
معاون عملیات بندری اداره كل بنادر و دريانوردي 
سیستان و بلوچستان، با تصريح اين كه در كشور 
پهناور ايران، از مجموع 11 بندر مهم، 4 بندر در 
شمال و 7 بندر در جنوب قرار دارد، خطاب به 
مسووالن بندري و دريايي اظهارداشت: اگر میزان 
عملیات واردات و صادرات كشور را به 11 قسمت 
يازدهم  يك  چابهار،  بندر  سهم  كنیم،  تقسیم 
واردات  براي  است؛ پس چرا يك درصد كاالها 

و صادرات به اين بندر اختصاص نمی يابد؟ در 
حالی كه 3 يا 4 درصد صادرات و واردات كاالبه 
بندر  وسهم  مي كند  پیدا  اختصاص  بنادر  ساير 
چابهار، از اين تجارت، بسیار اندک و ناچیز است. 
توجه به اين امر، اقتصاد استان و منطقه را متحول 
مي كند و رشد و شکوفايی اين بخش از كشور را 

در پی خواهد داشت.«
حال  در  را  چابهار  بندر  عملیاتي  ظرفیت  وی، 
و  كرد  عنوان  سال  در  تن  میلیون  حاضر، 2/5 
امکانات زيرساختي،  گفت: »با توجه به همه ي 
همچنان نتوانسته ايم به نحو احسن، از ظرفیت 
نگاه  زيرا  كنیم؛  استفاده  چابهار،  بندر  هاي 
اساسي،  كاالهاي  بخش  در  ويژه  به  مسئولین، 

نگاهي حمايتي نیست.«
وی، در خصوص رونق بندر چابهار، پیشنهاد كرد: 
بايد گام های جدي در زمینه ي واردات  »دولت 
كاالهاي اساسي، از قبیل: كود شیمیايي و شکر، 
براي مصرف سه استان خراسان جنوبي، كرمان و 
سیستان و بلوچستان، از راه بندر چابهار بردارد؛ 
چرا كه اين امر، منجر به ايجاد تمايل در تّجار 
و سرمايه گذاران برای عبور دادن كاالهايشان از 
اين بندر مي شود. نگاه تّجار، همواره معطوف به 

اقدامات و عملکرد بخش دولتي است.«
معاون عملیات بندری اداره كل بنادر و دريانوردي 
سیستان و بلوچستان، در پايان با انتقاد از عدم 
بندر  براي  مناسب  بازاريابی  و  تبلیغات صحیح 
شناسايي  و  بندر  معرفي  »براي  افزود:  چابهار 
قابلیت هاي آن، تا كنون اقدامات اساسی صورت 
نگرفته است و رسانه ها نتوانسته اند مخاطرات فصل 
مونسون را از ذهن مخاطبان خود پاک كنند؛ در 
حالي كه اين بندر، هم اكنون از حوضچه اي آرام 
برخوردار است و پذيراي كشتي هايي با ظرفیت 

50 هزار تن مي باشد.« ■

مي توان در ُبعد ملي، از بندر چابهار به عنوان محور 
توسعه ي شرق كشور یاد كرد و در ُبعد فرا ملي نیز، 
آن را به عنوان پل ارتباطي با كشورهاي آسیاي میانه 
و جنوب شرق آسیا دانست، كه به دلیل خارج بودن از 
محدوده ي خلیج فارس و تنگه ي هرمز، و نزدیك ترین 
بندر به آب هاي آزاد و بین المللي، از جایگاه ویژه اي 

برخوردار است.
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معاون سابق مهندسي و عمران اداره ي كل بنادر 
با خبرنگار  و دريانوردي هرمزگان در گفت وگو 
بندر و دريا، در خصوص اهمیت و جايگاه بنادر 
رجايي،  بندري شهید  مجتمع  استان، خصوصاً 
گفت: »مجتمع بندري شهید رجايي، در فضايي 
از 27  برخورداري  و  هکتار  مساحت 2400  به 
پست انواع اسکله ها در دو حوضچه ي اصلي، با 
كاربري هاي متنوع، نظیر: كانتینري، كارگو، فله، 
مواد نفتي، مواد اولیه روغن نباتي، مواد معدني 
اتصال  خطوط  از  بهره مندي  با  همچنین،  و...، 
شبکه ي ملي ريلي، سالیانه بیش از 50 درصد از 
حجم صادرات و واردات كاالهاي جابه جا شده و 
نزديك به 90 درصد از عملیات كانتینري كشور 
را به خود اختصاص داده است و اين در حالي 
است كه با تکمیل حوضچه هاي دوم و سوم به 

با ظرفیت  كانتینري كشور  پايانه ي  مدرن ترين 
اسمي ساالنه 6 میلیون TEU و با اعتباري بالغ 
بر 200 میلیون دالر، 310 میلیون يورو و 300 

میلیارد تومان، تجهیز خواهد شد. 
»رحیم ناصري فخر«، اضافه كرد: »در ضلع شرقي 
خلیج فارس  بندر  شهیدرجايي،  بندري  مجتمع 
قرار دارد كه با دارا بودن 9 پست اسکله با آبخور 
-8 متر، پذيراي شناورهاي با ظرفیت 10 هزار 
تن، به منظور بانکرينگ، صادرات و ترانزيت مواد 

نفتي و معدني است.«
وي افزود: »ظرفیت كل بنادر تجاري كشور، در 
حال حاضر، حدود 130 میلیون تن كاال در سال 
است كه بنادر استان، با حدود 80 میلیون تن، 
اختصاص  به خود  را  حدود 60 درصد ظرفیت 
داده اند. در اين میان، مجتمع بندري شهیدرجايي، 
با ظرفیت 55 میلیون تن، با برخورداري از حدود 
7500 متر اسکله با عمق آبخور مناسب، آمادگي 
پهلوگیري كشتي هايي با آبخور 17 متر را دارد 
كه اين میزان آبخور، براي پهلوگیري كشتي هاي 
 TEU 14000 نسل هفتم كانتینري، با ظرفیت

و تناژ 145000 تن، بسیار مناسب است.«
در  استان  مهم  جايگاه  به  حال،  عین  در  وي، 
اقتصاد كشور نیز اشاره كرد و ادامه داد: »استان 
هرمزگان، با حدود 2237 كیلومتر نوار ساحلي 
و 658  اصلي  كیلومتر سرزمین  )شامل 1579 
نیز،  و  جزيره   14 داشتن  و  جزاير(  كیلومتر 
و  هرمز  استراتژيك  و  حساس  بسیار  تنگه ي 
برخورداري از بخش عمده اي از آب راهه  هاي قابل 

تردد كشتیراني در خلیج فارس و درياي عمان، 
بي گمان موقعیت و نقش منحصر به فردي در 

منطقه ايفا مي كند.«
كل  اداره ي  عمران  و  مهندسي  سابق  معاون 
گفت وگو  اين  در  هرمزگان  دريانوردي  و  بنادر 
خاطرنشان كرد: »استان هرمزگان، با دارا بودن 
بیش از 64 بندر بزرگ و كوچك )مشتمل بر 10 
 بندر تجاري، 11 بندر صیادي، 10 بندر صنعتي، 
4 بندر مواد نفتي، 3 بندر كاالهاي متفرقه، 13 
بندر چند منظوره و 2 بندر مسافري( و مناطق 
ويژه و آزاد اقتصادي، يکي از فعال ترين و مهم ترين 

استان هاي ساحلي كشور محسوب مي شود.«
توسعه ي  و  ايجاد  به  توجه  ضرورت  بر  وي، 
گفت:  و  كرد  تأكید  بندري   زيرساخت هاي 
و  تخلیه  فعالیت هاي  آمار  رشد  به  توجه  »با 
بارگیري، استقبال روزافزون بخش خصوصي به 
منظور مشاركت و سرمايه گذاري در فعالیت هاي 
بندري و نفتي، ضرورت تکمیل، توسعه و احداث 
در  تسريع  و  سهولت  براي  زيربنايي  تأسیسات 
دقیق  برنامه ريزي  لزوم  عملیاتي،  فعالیت هاي 
در جهت توسعه ي فعالیت هاي بندري در جاي 
جاي استان، براي كمك به رونق هر چه بیش تر 
اين مناطق، ضروري به نظر مي آمد كه بر اين 
اساس، با پیگیري هاي اداره ي كل و حمايت هاي 
همه جانبه ي مديرعامل سازمان بنادر، اعتباري تا 
سقف 320 میلیارد ريال به اين منظور اختصاص 

يافت.«
احداث  طرح  اعتبارات  محل  »از  افزود:  وي 

نمادي دیگر از خدمت رساني به مردم ساحل نشین

اجراي 440 میلیارد ریال پروژه عمراني 
در بنادر هرمزگان

شرح  راستاي  در  هرمزگان،  استان  دريانوردي  و  بنادر  کل  اداره ي 
جمهوري  قانون  در  مندرج  خود،  حاکميتي  اختيارات  و  وظايف 
اسالمي، موظف به: »ايجاد، تكميل و توسعه ي ساختمان ها، تأسيسات 
تجهيزات  و  وسايل  و  بازرگاني  دريايي  و  بندري  تعميرگاه هاي  و 
اجازه ي  »صدور  طرفي،  از  و  است  آن ها  از  بهره برداري  و  مربوطه 
تأسيس اسكله و ساير تأسيسات و تجهيزات، ضمن تصويب طرح 
مربوطه، با داشتن حق نظارت در اجراي بهره برداري- صدور اجازه ي 
تأسيس دفتر، خانه ي ملوانان، رستوران، انبار و ساير تأسيسات الزم، 
به درخواست متقاضيان صالحيت دار، سازمان مي تواند با توجه به 
امكانات خود در بنادر، زميني براي تأسيسات مزبور، از طريق اجاره 
منظور  به  که  است  اختياراتي  جمله  از  باال،  موارد  نمايد«.  واگذار 
حاکميتي  عملكرد  حيطه ي  در  کشور،  اقتصاد  شكوفايي  و  توسعه 

سازمان بنادر و دريانوردي قرار دارد. 
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موج شکن )بنادر كوچك( نیز، در سال 1389، 
درصد   19 )معادل  ريال  میلیارد   119 مبلغ 
شهیدرجايي  بندر  به  مربوطه(  اعتبارات  كل 
تعريف  پروژه ي  قالب 8  تا در  يافت،  تخصیص 
مجموع  اساس،  اين  بر  كه  شود؛  هزينه  شده، 
 440 قريب   ،1389 سال  تصويبي  اعتبارات 

میلیارد ريال برآورد مي شود.«
»ناصري فخر«، به پروژه هاي مهم اين اداره ي كل 
اشاره كرد و افزود: »نوسازي، بازسازي و احداث 
راه آهن پشتیباني و خطوط راه آهن داخلي بندر 
شهیدرجايي به طول 16 كیلومتر،  با اعتباري 
بالغ بر 140 میلیارد ريال، كه طي برنامه ريزي 
مورد  جاري،  سال  پايان  تا  است،  شده  انجام 
توسعه ي سوم  گرفت،  قرار خواهد  بهره برداري 
اراضي پشتیباني، احداث شانتینگ يارد ريلي، 
و الي روبي  ضربه گیرها  تعويض  محوطه سازي، 
بندر خلیج فارس، نوسازي خطوط 4 و 8 ريل 
اساسي  تعمیرات  اجراي  و  مطالعه  راه آهن، 
فوندانسیون   احداث  دريايي،   چراغ   دكل هاي 
اساسي  بازسازي  و  استان  سطح  در  بیکن ها 
شهید  بندري  مجتمع   20 تا   4 اسکله هاي 
رجايي، از جمله ي مهم ترين پروژه هاي در دست 

اقدام اين اداره ي كل در سال جاري است.«
مهم ترين  جمله ي  »از  كرد:  نشان  خاطر  وي 
فعالیت هاي مطالعاتي كه نتايج آن پس از اجرا 
بر  زيادي  تأثیر  شده،  تعريف  طرح هاي  شدن 
رشد اقتصادي منطقه در ابعاد تجاري، مسافري 
به  مي توان  گذاشت،  خواهد  گردشگري  و 
مطالعات ايجاد بنادر خمیر، شیوء، تیاب، هرمز 
و همچنین، مطالعات تکمیلي اسکله هاي شهید 

حقاني و ذاكري اشاره كرد.«
به  خود،  سخنان  از  ديگري  بخش  در  وي 
شهید  بندري  مجتمع  توسعه ي  چشم انداز 
رجايي اشاره كرد و گفت: از جمله ي اقداماتي 
بالقوه ي  توانايي هاي  و  نقش  مي تواند  كه 
مجتمع بندري شهید رجايي را در عرصه هاي 
دو خطه  نمايد،  چندان  دو  بین المللي،  و  ملي 
افزايش  و  بندرعباس  بافق-  راه آهن  كردن 
از  ريلي،  ناوگان  توسط  كاال  جابه جايي  سهم 
7 درصد كنوني به بیش از 25 درصد، اجراي 
بندري  مجتمع  در  ريلي  يارد  شانتینگ  طرح 
شهید رجايي با سرمايه گذاري بخش خصوصي 
با اعتباري در حدود 20 میلیون دالر، تکمیل 
بزرگ راه بندرعباس- سیرجان و تبديل آن به 
آزادراه كه در حال حاضر، توانايي سرويس دهي 
را  كاال  تن  میلیون   20 از  بیش  جابه جايي  و 
پوشش مي دهد، الحاق اراضي 2400 هکتاري از 
زمین هاي مورد نیاز ضلع شمالي مجتمع به بندر، 
به منظور سهولت انجام و پشتیباني طرح هاي 
توسعه ي آتي و ايجاد زيرساخت هاي مورد نیاز، 
بخش خصوصي،  سرمايه گذاران  جذب  براي 
جهت انجام فعالیت هاي بندري و دريايي است 
كه میزان مشاركت سرمايه گذاران، تاكنون بالغ 
بر 600 میلیارد تومان، در زمینه هاي گوناگون 

عملیاتي، برآورد شده است.«

تعمیر  اهمیت  به  اشاره  با  فخر«،  »ناصري 
كه  رجايي  شهید  بندري  مجتمع  اسکله هاي 
كرد:  اضافه  رسید،  اتمام  به  جاري  سال  طي 
»اسکله هاي بتني اين بندر، با قدمت بهره برداري 
عملیاتي و مداوم بیش از 27 سال، از سرمايه هاي 
ثابت مجتمع بندري محسوب مي شوند كه در 
در  قرارگیري  و  عملیاتي  فعالیت  دوره ي  طي 
شرايطي محیطي و جّوي بسیار شديد خورنده، 
نقش بسیار ارزشمندي را در افزايش نوع فعالیت 

آمار تخلیه و بارگیري بندري ايفا كرده اند.«
پهلوگیري  و  تردد  »ترافیك  داد:  ادامه  وي 
شناورها در اسکله ها، عدم اجراي اصولي و كیفي 
تکنولوژي در مراحل اولیه ي ساخت تأسیسات، 
فقدان سیستم نگهداري مدرن، عدم بهره برداري 
استقرار سازه  اصولي، شرايط محیطي و جّوي 
و...، از جمله ي عوامل مهمي هستند كه در طول 
مدت بهره برداري، باعث كاهش استحکام سازه 
شده، به طوري كه آثار مخرب ناشي از خوردگي 
منظر  در  نامطلوبي  بسیار  تأثیر  خرابي ها،  و 
امر پهلوگیري شناورها  ايجاد نموده و  عمومي 

را با ريسك فراواني روبه رو كرده بود.«
وي افزود: »از اين رو، مطالعات تعمیرات اساسي 
اسکله در يك بازه ي زماني مشخص، دستور كار 
واحد قرار گرفت و پس از ارزيابي هاي میداني، 
طرح  ارايه ي  به  منجر  آزمايشگاهي،  و  فني 
بهینه اي شد كه با توجه به محدوديت  اعتباري 
اجرا  به مرحله ي  كوتاه،  زماني  در چند مقطع 
رسید و در نهايت، با تأمین اعتبار الزم در يك 
مورد  بندر،  اسکله هاي  كل  ساله،  سه  دوره ي 

تعمیرات اساسي قرار گرفت.«
وي، در خصوص اثرات تعمیرات اساسي اسکله ها 
تصريح كرد: »با اين اقدام مؤثر، ضمن ارزش هاي 
سرمايه اي، دوام و افزايش طول عمر مفید سازه، 
و  تخلیه  عملیات  و  پهلوگیري شناورها  ايمني 
بارگیري، نماي ظاهري اسکله ها نیز، به شکل 
بسیار مطلوبي سامان دهي شد و از طرف ديگر، 
جسارت ريسك فعالیت هاي اجرايي متخصصین 
داخلي در اجراي تعمیرات سازه هاي دريايي كه 
تاكنون در سطح كشور كم سابقه بوده، به اكران 

گذاشته شد.«
معاون سابق مهندسي و عمران اداره ي كل بنادر 
و دريانوردي هرمزگان، در گفت وگو با خبرنگار 
بندر و دريا در بخش ديگري از سخنان خود، 
معاونت  توسط  شده  انجام  اقدامات  ساير  به 
فعالیت  »عملکرد  افزود:  و  كرد  اشاره  خود 
و  وسیع  بسیار  سطح  در  بندري،  عملیات 
گسترده ي مجتمع بندري و استقبال چشمگیر 
بخش خصوصي و شركت هاي سرمايه گذار در 
اراضي پشتیباني 150  فعالیت هاي بندري، در 
و 200 هکتاري و بندر خلیج فارس، عدم اتمام 
حجم  افزايش  زيربنايي،  تأسیسات  پروژه هاي 
در  بارگیري  و  تخلیه  میزان  و  ساالنه  فعالیت 
مجتمع بندري شهیدرجايي، احداث و تکمیل 
به  به منظور سرويس دهي منظم  زيرساخت ها 
خیل عظیم مشتريان را بیش از هر زمان ديگري 

ضروري كرده است.«
وي گفت: در اين راستا، واحد مهندسي و عمران، 
با تعريف حدود 45 پروژه در بخش مطالعات، 
و  جديد  اجرايي  پروژه هاي  اساسي،  تعمیرات 
اعتباري  اولیه ي  پیش بیني  با  كه  و...،  ادامه دار 
در حدود 263.417 میلیون ريال، فعالیت سال 
1388 خود را در سطح بندر آغاز كرد و با اجراي 
پروژه هاي عمده و اساسي مشروحه، با توجه به 
محدوديت هاي اعتباري و عدم تخصیص و ابالغ 
به موقع اعتبارات مورد نیاز پروژه ها، در نهايت، 
در پايان سال مالي، موفق به جذب 339.819 
تخصیص  و  تعیین  اعتبارات  از  ريال  میلیون 

يافته، شد.«

وي، يکي از وظايف اين اداره ي كل را نظارت و 
صدور مجوز ساخت و سازهاي ساحلي در استان 
و  اقدامات  »با  افزود:  و  كرد  عنوان  هرمزگان 
برنامه ريزي هاي بسیار خوبي كه انجام پذيرفته، 
نظارت بر روند ساخت و سازهاي ساحلي افزايش 
يافته است و ضمن هماهنگي با دستگاه قضايي، 
از انجام هر گونه ساخت و ساز فاقد مجوز در 

سطح سواحل استان، جلوگیري مي شود.« ■

نوسازي، بازسازي و احداث راه آهن پشتیباني و 
خطوط راه آهن داخلي بندر شهیدرجایي به طول 
میلیارد   140 بر  بالغ  اعتباري  با  كیلومتر،    16
است،  شده  انجام  برنامه ریزي  طي  كه   ریال، 
قرار  بهره برداري  مورد  جاري،  سال  پایان  تا 

خواهد گرفت.
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دیدار سفرا و پژوهشگران خارجی از 
مجتمع بندری شهید رجایی

مجتمع بندری شهید رجایی؛ 

دانشگاه بزرگ تجارت ایران

جمعی از مديران ارشد سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران، از مجتمع 
بندری شهيد رجايی بازديد کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره كل بنادر و دريانوردی هرمزگان، در اين ديدار، مديران صدا و 
سیما با حضور در بخش های مختلف بزرگترين بندر تجاری و بازرگانی كشور، از نزديك با 

فعالیت های انجام شده در اين بندر آشنا شدند.
مدير كل بنادر و دريانوردی هرمزگان در ديدار با مديران صدا وسیما ضمن خوش آمدگويی 

به آنها از بندر شهید رجايی به عنوان دروازه اقتصاد كشور ياد كرد .
علی اكبر صفايی گفت : در استان هرمزگان 70 بندر وجود دارد كه در بخش های تجاری، 
صیادی، مسافری و... مشغول به كار هستند. وی ايمنی، امینت و حفظ محیط زيست دريايی 
را از جمله مهمترين وظايف سازمان بنادر و دريانوردی نام برد و گفت: در حوزه دريا بیش از 
44 كنوانسیون و مقرره بین المللی وجود دارد كه جمهوری اسالمی ايران در 23 كنوانسیون 

آن عضو می باشد .
وی به برنامه های دردست اقدام اين اداره كل اشاره كرد و افزود : با برنامه ريزی صورت گرفته، 
بندر شهید رجايی در حال حركت به سمت بنادر نسل سوم می باشد كه طی آن توجه جدی 
به ايجاد ارزش افزوده در اين بندر مهم، خواهد شد كه ضمن ايجاد اشتغال، موجبات صادرات 

مجدد كاال فراهم خواهد شد.
صفايی خاطرنشان كرد : با بهره برداری از طرح توسعه بندر شهید رجايی امکان پهلوگیری 
بزرگترين كشتی های كانتینری دنیا در اين بندر فراهم شد و همین امر موجب رونق ترانشیپ 

در اين بندر گرديد كه تالش می كنیم با طرحهای بسیاری كه در دست اقدام داريم اين بندر 
به بندر هاب )HUB( منطقه تبديل شود.

وی توجه جدی به جستجو و نجات دريايی را از جمله برنامه های سازمان بنادر و دريانوردی 
عنوان كرد و افزود : در حال حاضر، اين بخش با پیشرفته ترين تجهیزات و شناورها، در 

كوتاهترين زمان ممکن به ياری حادثه ديدگان در دريا می شتابد .

جمعی از سفرا و پژوهشگران خارجی 
شرکت کننده در بيستمين همايش 
مجتمع  از  فارس  خليج  بين المللی 

بندری شهيد رجايی بازديد کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره كل بنادر 
و دريانوردی هرمزگان، علی اكبر صفايی 
مدير كل بنادر و دريانوردی هرمزگان در 
حاشیه اين بازديد با اشاره به اينکه، بندر 

شهید رجايی بزرگترين و مهمترين بندر تجاری و بازرگانی كشور محسوب می شود، افزود: 
حدود 90 درصد عملیات كانتینری و بیش از 50 درصد تخلیه و بارگیری كاال از اين بندر 

انجام می شود.
وی ظرفیت فعلی اين بندر در بخش كانتینری را بیش از 3 میلیون TEU عنوان كرد و 
افزود : با بهره برداری از فاز دوم طرح توسعه، ظرفیت اين بندر مهم و استراتژيك به 6 میلیون 

TEU افزايش خواهد يافت.
صفايی ارتقای 10 پله ای اين بندر میان بنادر بزرگ كانتینری دنیا و دستیابی به رتبه پنجاهم 
در سال گذشته میالدی را نشان از برنامه ريزی جامع در راستای تبديل اين بندر به بندر هاب 
)HUB( منطقه ياد كرد و گفت: اين بندر در حال حاضر با بیش از 80 كشور دنیا در ارتباط 

است و 30 خط كشتیرانی در آن تردد می كنند.
وی ظرفیت پهلودهی به بزرگترين كشتی های كانتینری دنیا را از جمله منحصر به فرد ترين 
و كم نظیرترين مزيت های اين بندر عنوان و خاطرنشان كرد : با الحاق 2400 هکتار به اراضی 
بندر شهید رجايی، افق جديدی در اين بندر به وجود می آيد و طی آن بندر شهید رجايی با 

شتاب به سمت بنادر نسل سوم گام برمی دارد.
مدير كل بنادر و دريانوردی هرمزگان، بهره گیری از نیروی انسانی مجرب، استفاده از تجهیزات 
به روز و مدرن بندری، استقرار نرم افزارهای تخصصی و دريافت گواهینامه های مديريتی در 

بخش های مختلف را از جمله توانايی های خاص اين بندر ذكر كرد.
وی در عین حال از بنادر به عنوان محلی مطمئن برای سرمايه گذاری نام برد و افزود : طی 
سال های اخیر سرمايه گذاری خارجی در اين بندر افزايش چشمگیری داشته است و در حال 

حاضر نیز سرمايه گذاران زيادی برای سرمايه گذاری اعالم امادگی نموده اند.
از كشورهای  پژوهشگرانی  و همچنین  مالی  و  غنا  بازديد سفرای  اين  در  است  گفتنی 
اروپايی،  آفريقايی و آسیايی حضور داشتند كه از نزديك با توانمندی های بندر شهید رجايی 

آشنا شدند.

بندری  مجتمع  آموزش  اداره  رئيس 
دوره   70 برگزاری  از  رجايی  شهيد 

آموزشی در اين بندر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل بنادر و 
دريانوردی هرمزگان، محمود صابری گفت: 
از ابتدای امسال تاكنون 70 دوره آموزشی 
تخصصی و عمومی در مركز آموزش مجتمع 

بندری شهید رجايی برگزار شده است.
وی به برنامه ريزی جدی اين اداره كل در 
جهت تربیت و افزايش سطح دانش نیروی 
انسانی شاغل در بندر شهید رجايی اشاره 
كرد و افزود : »با توجه به اين كه مجتمع 
بندری شهید رجايی دروازه طاليی كشور 
تجارت،  انديشمندان  می شود،  محسوب 
روح زنده تجارت را در آن می بینند و به 
مثابه دانشگاه به آن می نگرند كه بر همین 
اساس با تاكید مدير كل   بنادر و دريانوردی 
هرمزگان، برنامه ريزی های اساسی در اين 

راستا انجام پذيرفته است."
با  بلندمدت  دوره های  برگزاری  از  صابری 
و  داد  خبر  عالی  آموزش  مراكز  همکاری 

افزود : در اين راستا برنامه ريزی هايی برای 
و  هرمزگان  دانشگاه  با  نامه  تفاهم  انعقاد 
صورت  كاربردی  علمی  جامع  دانشگاه 
پذيرفته كه بتوان از ظرفیت آنها در راستای 
ارتقای سطح علمی اين بندر استفاده نمود. 
بندری  مجتمع  آموزش  اداره  رئیس 
از نصب و استقرار سیستم  شهید رجايی 
اقدامات  از  يکی  عنوان  به   GMDSS
ارزشمند ياد كرد و افزود: طی سال جاری 
بار  اولین  برای  زيادی  دوره های تخصصی 
در اين مركز برگزار شده كه از جمله آنها 
می توان به برگزاری دوره آشنايی با تخلیه 
و بارگیری مواد نفتی در 3 سطح مختلف 

نام برد.
برنامه  در  كرد:  تصريح  پايان  در  صابری 
شهید  بندر  برای  كه  ساله  استراتژيك 5 
رجايی در حال تدوين است ، آموزش يکی 
از مهم ترين اركان را به خود اختصاص داده، 
كه با برنامه هايی كه در دست اقدام داريم 
تالش می كنیم جايگاه و سطح مركز آموزش 

را به اندازه های دانشگاهي ارتقا دهیم.

دیدار مدیران صداوسیما از مجتمع بندری شهید رجایی
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راه اندازي سامانه پیامک اخبار هواشناسي 
دریایي در هرمزگان

مسئول مرکز هماهنگي و نجات دريايي اداره کل بنادر و دريانوردي 
در  دريايي  هواشناسي  اخبار  پيامك  سامانه  راه اندازي  از  هرمزگان 

هرمزگان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل بنادر و دريانوردي هرمزگان،  صالح فاخری 
گفت: از اين پس، مسافران و بهره برداران از دريا می توانند با ارسال پیامك به 

شماره 09171581813 از اخبار هواشناسی بهره مند گردند.
وی گفت: با ارسال عدد يك، اخبار مربوط به غرب هرمزگان شامل بندر لنگه، 

جزاير كیش، سیری، الوان و ابوموسی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
فاخري خاطرنشان كرد: همچنین با ارسال عدد 2، اخبار هواشناسی مركز استان 
شامل، بندرعباس و قشم منعکس می شود و با ارسال عدد 3 نیز اخبار هواشناسی 

شرق هرمزگان شامل میناب و جاسك به اطالع هموطنان عزيز خواهد رسید.
وي افزود: اين اقدام در راستای افزايش خدمات رسانی به مردم انجام می شود 
و طی آن مسافران دريايی با اطالع از شرايط جوی از سفر مطلوبتری بهره مند 

خواهند شد.
مسئول مركز هماهنگي و نجات دريايي اداره كل بنادر و دريانوردي هرمزگان 
كاهش سوانح دريايی را از جمله مهمترين اهداف راه اندازی اين سامانه عنوان 

كرد.

 دریافت گواهینامه مدیریت امنیت اطالعات 
توسط اداره كل بنادر و دریانوردی هرمزگان

از ابتدای امسال تاكنون

54 میلیون تن كاال در بنادر هرمزگان تخلیه 
و بارگیری شد

مديرکل بنادر و دريانوردی هرمزگان از افزايش 12 درصدی تخليه و 
بارگيری کاال از بنادر استان طی 7 ماهه امسال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره كل بنادر و دريانوردی هرمزگان ، علی اكبر صفايی 
گفت: از ابتدای امسال تاكنون 54 میلیون و 270 هزار و 641 تن كاال در بنادر 
استان هرمزگان تخلیه و بارگیری شد كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 
12 درصد رشد نشان می دهد. وی اضافه كرد: از اين میزان حجم عملیات ، 32 
میلیون و 622 هزار و 190 تن غیرنفتی و مابقی نفتی بوده است كه به ترتیب 
21 و 2 درصد افزايش داشته است. صفايی به افزايش صادرات كاالهای غیرنفتی 
از بنادر استان اشاره كرد و افزود: طی مدت ذكر شده ، 12 میلیون و 99 هزار و 
54 تن كاالی غیرنفتی به خارج از كشور صادر شد كه 48 درصد افزايش نشان 

می دهد.
وی از افزايش 33 درصدی ترانزيت اين مواد خبر داد و میزان آن را يك میلیون و 
259 هزار و 635 تن اعالم كرد.صفايی خاطرنشان كرد: همچنین واردات كاالهای 
غیر از رشد 4 درصدی در مقايسه با مدت مشابه سال قبل برخوردار بود كه به رقم 

11 میلیون و 245 هزار و 706 تن رسید.
وی گفت: كاپوتاژ اين مواد در اين مدت به 6 میلیون و 132 هزار و 481 تن رسید 
كه از رشد 26 درصدی برخوردار می باشد.مديركل بنادر و دريانوردی هرمزگان 
در عین حال اظهار داشت: طی اين مدت آمار صادرات مواد نفتی از اين بنادر با 
افزايش 12 درصدی روبرو بوده است به طوری كه به رقم 8 میلیون و 54 هزار و 
115 تن رسید. وی میزان ترانزيت مواد نفتی را 74 هزار و 110 تن اعالم كرد و 

افزود: ترانزيت اين مواد نسبت به سال گذشته 113 درصد افزايش يافته است. 
صفايی گفت: همچنین تخلیه و بارگیری كانتینر نیز طی7 ماهه نخست امسال با 
3/14 درصد رشد روبرو بود به طوری كه طی اين مدت يك میلیون و 419 هزار 
و TEU 864 كانتینر در بنادر استان عملیات صورت گرفت كه عمده آنها در بندر 

شهید رجايی انجام شد.
وی آمار مسافران جابه جا شده در بنادر مسافری استان را 3 میلیون و 635 هزار 

و 429 نفر اعالم كرد.
مدير كل بنادر و دريانوردی هرمزگان گفت: طی اين مدت 848 هزار و 67 
دستگاه كامیون و 24 هزار و 201 دستگاه واگن قطار در بنادر استان تردد كردند 

كه به ترتیب 8 و 15 درصد رشد نشان می دهد.

بنادر و  اداره کل  معاون طرح و توسعه 
دريانوردی هرمزگان از دريافت گواهينامه 

ISMS:27001-2005 خبرداد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل بنادر و 
دريانوردی هرمزگان، محمد علی سعیدی 
و  اولین  به عنوان  باره گفت:  اين  پور در 
استان  سطح  در  اجرايی  دستگاه  تنها 
دريانوردی  و  بنادر  كل  اداره  هرمزگان، 
گواهینامه  دريافت  به  موفق  هرمزگان 
در   )ISMS( اطالعات  امنیت  مديريت 
قالب استاندارد 27001 از شركت معتبر 
DNV شد اين درحالی است كه كم تر از 
10 سازمان و موسسه در كل كشور موفق 

به دريافت گواهینامه مذكور شده اند.
وی گفت: با توجه به اين كه در دهه های 
به  بروز  روز  سازمان ها  وابستگی  اخیر 
سیستم ها و سرويس های IT بیشتر شده 
است و همواره امنیت اطالعات هر سازمان 
منظور  به  سرويس ها  برقراری  آن  پیرو 
اصلی  دغدغه های  از  كار  و  كسب  تداوم 

مديران بوده است.
و  بنادر  كل  اداره  توسعه  و  طرح  معاون 
اهمیت  كرد:  اضافه  هرمزگان  دريانوردی 
اين امر در اين است كه اطالعات يکی از 
است  سازمان ها  دارايی های  باارزش ترين 
حیاتی  بسیار  ازموضوعات  آن  امنیت  كه 

تلقی می گردد.
سعیدی پور در خصوص مزايای استفاده 
تداوم  از  اطمینان  گفت:  سیستم  اين  از 
از طريق  و كاهش صدمات  كار  و  كسب 
ايمن ساختن اطالعات و كاهش تهديدها، 

با استاندارد امنیت  اطمینان از سازگاری 
جلب  داده ها،  از  محافظت  و  اطالعات 
تجاری،  شركای  و  مشتريان  اعتماد 
سازمان ها،  ساير  با  بهتر  رقابت  امکان 
ايجاد مديريت فعال و پويا در پیاده سازی 
طرح های امنیتی و رفع مشکالت امنیتی 
در حوزه خدمات فناوری اطالعات از جمله 
مديريت  استقرار  مزيت های  مهم ترين 

امنیت اطالعات )ISMS( می باشد.
وی افزود: مطالعات مقدماتی و نیازسنجی 
اين طرح از سال 87 شروع و استقرار آن 
از اوايل سال گذشته و در ابتدای امسال به 

پايان رسید و آماده ممیزی شد.
و  بنادر  كل  اداره  توسعه  و  طرح  معاون 
دريانوردی هرمزگان اضافه كرد: در تیرماه 
فرآيند پیش ممیزی را پشت سرگذاشتیم 
توسط  استاندارد  اين  ممیزی  مرحله  و 
ماه  آبان  اوايل  DNV در  معتبر  شركت 
اصالحات  از  پس  كه  شد  انجام  امسال 
گواهینامه  اخذ  به  موفق   ، شده  انجام 

مذكور شديم.

 نقش بندر امام خمینی درمحور ترانزیتی 
شمال – جنوب پررنگ تر می شود 

با سرمايه گذاری 300 ميليون دالری 
بخش خصوصلی کنيايی و ايرانی در 
زمينله ی ذخيره سلازی و ترانزيت 
غالت کشلورهای آسليانه ميانه در 
بنلدر املام خمينی، نقلش اين بندر 
در مسلير ترانزيتی شلمال - جنوب 
و دسترسلی به آب هلای بين المللی 
جهت کشلور هلای آسليای ميانه و 

قفقاز تقويت خواهد شد. 
ــی، ابراهیم ايدنی  ــزارش روابط عموم به گ
ــتان  ــوردی اس ــادر و دريان ــر كل بن مدي
خوزستان ضمن اعالم اين خبر افزود : طی 
قرارداد سرمايه گذاری مشترک دو شركت 
ــی و خارجی به منظور ترانزيت غالت  ايران
ــیای میانه كه بالغ بر  ــورهای آس مازاد كش
300 میلیون تن است، زمینه ی بهره برداری 
ــاعد در بندر  ــاخت های مس بهینه از زيرس

ــی به شبکه ی  امام خمینی نظیر دسترس
ــری خطوط ريلی، اسکله های با آب  سراس
خور مناسب جهت پهلوگیری كشتی های 
اقیانوس پیما و تجهیزات پیشرفته و پرقدرت 

تخلیه و بارگیری فراهم می آيد.
ــیر  ــاره به عبور مس ــم ايدنی با اش ابراهی
ــادر  ــوب از بن جن ــمال –  ــی ش ترانزيت
خوزستان تصريح كرد: بندر امام خمینی 
ــیر بازرگانی از  ــدن در اين مس با واقع ش
ــرمايه گذاری  ــاال در جذب س ــی ب تواناي
ــادرات مجدد كاال با  جهت ترانزيت و ص
ــت و با انعقاد  ارزش افزوده برخوردار اس
ــدت و بلند مدت  ــای میان م ــرار داده ق
اجاره اراضی پشتیبانی در مجتمع بندری 
ــاعد جهت  ــی زمینه ی مس ــام خمین ام
ــرمايه گذاران داخلی و خارجی  فعالیت س

را فراهم آورده است.
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 خودكفایی در تولید و تعمیر چیلر 
درمجتمع بندری شهید رجایی

کارشناسان و مهندسان اداره کل بنادر و دريانوردی هرمزگان پس از ماهها 
تالش ، موفق شدند به تكنولوژی توليد و تعمير چيلر و تهويه دست يابند.

برق  اداره  رئیس   ، هرمزگان  دريانوردی  و  بنادر  كل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
اين  از  : پیش  باره گفت  اين  بنادر و دريانوردی هرمزگان در  اداره كل  تاسیسات  و 
برای هر گونه تعمیرات و يا خريد اين گونه دستگاهها، مجبور به صرف هزينه زيادی 
ازطريق بخش خصوصی بوديم كه با تالش پرسنل اين اداره كل ، هم اكنون به دانش 

و تکنولوژی ساخت و تعمیر اين دستگاهها دست يافته ايم.
رحمان شهروزی از كاهش قابل توجه هزينه ها به عنوان مزيت اين طرح ياد كرد و 
افزود : از جمله اقدامات اساسی ، ساخت چیلر 180 تنی كانتین غذاخوری بندر شهید 
رجايی بود كه بدون استفاده از خدمات مشاور ، توانستیم 3 ماه زودتر از زمانی كه 

كارخانه ها تحويل می دهند اين دستگاه را ساخته و نصب نمايیم.
اين  و  ايم  كرده  تومان صرفه جويی  میلیون  دستگاه 60  اين  احداث  با   : گفت  وی 

دستگاه خوشبختانه بدون هر گونه مشکلی مشغول به كار است .
شهروزی اضافه كرد : همچنین تهويه سالن هادی مهمانسرای بندر شهید رجايی نیز 
كه دچار فرسودگی شده بود ، با تالش همکاران اين اداره مورد تعمیرات اساسی قرار 

گرفت .

گسترش روابط اقتصادي بین بندر امام خمیني و 
بندر بجایاي الجزایر

مدیر كل بنادر و دریانوردی هرمزگان تاكید كرد:

توجه جدی به مسائل زیست محیطی 
در بندرشهید رجایی

در مراسلمی ، 400 اصله نهال در بندر 
شهيد رجايی کاشته شد.

ــی اداره كل بنادر  به گزارش روابط عموم
و دريانوردی هرمزگان ، مدير كل بنادر و 
دريانوردی هرمزگان به لزوم توجه جدی 
ــاره كرد و افزود : بندر  ــبز اش به فضای س
ــادر بزرگ دنیا  ــهید رجايی به مانند بن ش
ــائل  توجه جدی به مباحث مربوط به مس
ــت محیطی و طبیعت دارد و در اين  زيس
ــیاری را در دست اجرا  راه برنامه های بس

دارد.
ــت  علی اكبر صفايی گفت : در كنار كاش
ــدر، كار مهم  ــه نهال در اين بن 400 اصل
ــاس  ــر بنايی را آغاز كرديم كه بر اس و زي
ــبز بندر را در اختیار  آن طراحی فضای س
ــن بندر از  ــرار خواهیم داد تا اي ــاور ق مش
ــی در اين بخش برخوردار  وضعیت مطلوب

باشد.
ــرل آلودگی  ــرد: كنت ــان ك وی خاطرنش
ــرای قوانین و  ــتی ها با اج ــی از كش ناش
ــی كه در اين  ــیون های بین الملل كنوانس
ــیت  ــا دقت و حساس ــرار دارد ب بخش ق
ــا ضمن حفاظت  ــود ت خاصی انجام می ش
ــب و پاک  ــت، فضای مناس از محیط زيس

جهت فعالیت در بنادر فراهم شود.
صفايی از كنوانسیون های مارپل، آب توازن 
ــا به عنوان  ــتی و مقابله با آلودگی ه كش
ــیون های بین المللی نام  مهمترين كنوانس
برد كه در اين بندر با جديت در حال اجرا 

می باشد.
ــوردی هرمزگان  ــر كل بنادر و دريان  مدي
ــکی  ــه كرد: همچنین در بخش خش اضاف
ــوده و قديمی  ــای فرس از ورود كامیون ه
ــود و در  ــل بندر جلوگیری می ش به داخ
ــط كامیون هايی می توانند  حال حاضر فق
ــه  ــد ك ــت نماين ــدر فعالی ــطح بن در س
ــتاندارد های الزم را دارا بوده و آلودگی  اس

ايجاد نمی كنند.
ــه كمبود آب در  ــی گفت: با توجه ب صفاي
استان، تالش می كنیم از آب تصفیه خانه 
ــتفاده نمايیم و  ــه بهترين نحو اس بندر ب
ــبز و زيبا در بندر  ــن ايجاد فضای س ضم
شهید رجايی، آرامش روانی مناسب برای 

كاركنان را فراهم آوريم.
وی ابراز امیدواری كرد : با به ثمر نشستن 
نهال های كاشته شده، در سال های آينده 
ــری را در بندر  ــای دل انگیز تر و زيبات فض

شاهد خواهیم بود.

استان  دريانوردي  و  بنادر  کل  مدير 
خوزستان از گسترش روابط اقتصادي 
بندر امام خميني و بندر بجاياي الجزاير 
به دنبال امضاي تفاهم نامه ي خواهر 

خواندگي خبر داد.
به گزارش روابط عمومي، ابراهیم ايدني مدير 
كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان در 
خصوص امضاي تفاهم نامه ي خواهر خواندگي 
بین بندر امام خمیني و بندر بجاياي الجزاير به 
دنبال سفر اخیر مقامات كشور الجزاير به ايران 
گفت: اين تفاهم نامه به منظورگسترش روابط 

اقتصادي و در راستاي تقويت و توسعه ي همکاري هاي منطقه اي و بین المللي و به منظور ايجاد 
زمینه هاي الزم براي افزايش تردد بین بنادر دو كشور به امضاء رسیده است.

ابراهیم ايدني در ادامه خاطر نشان كرد: به موجب اين تفاهم نامه دو بندر توافق نمودند 
كلیه منابع و امکانات خود را براي دستیابي به اهدافي چون؛ استفاده از ظرفیت هاي دو بندر، 
هماهنگ ساختن فعالیت هاي بندري و كشتیراني تجاري، توسعه ي تجارت دريايي بین دو 
بندر، سرمايه گذاري در پروژه  اي بندري و دريايي، همکاري بر اساس عمل متقابل و منافع 
مشترک در زمینه هاي آموزش فعالیت هاي بندري و تکنولوژي و عملیات بندري، حفاظت از 
محیط زيست دريايي و استاندارد نمودن شرايط نیروي كار در بندر، تبادل تجارب و تخصص 
در زمینه مهندسي سواحل و بنادر وايجاد بانکهاي تخصصي اطالعات و تکنولوژي اطالعات 

به كار گیرند.
وي همچنین از تبادل اطالعات در زمینه هاي جابه جايي كاال، پروژه هاي زير ساختي بندري 
و مطالعات مربوط به بازاريابي عمومي در مورد افزايش جابه جايي كاال در دو بندر به موجب 

تفاهم نامه خواهر خواندگي بندر بجاياي الجزاير و بندر امام خمیني خبر داد. 

معاون طرح و توسعه اداره کل بنادر و دريانوردی هرمزگان از ارايه اينترنت 
رايگان به کشتی ها در بندر شهيد رجايی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره كل بنادر و دريانوردی هرمزگان، محمد علی سعیدی 
پور در اين باره گفت: در راستای تکريم ارباب رجوع و افزايش رضايت مندی مشتريان 
و همچنین ارتقای سطح خدمات، اينترنت رايگان به كشتی ها در بندر شهید رجايی 

ارايه می شود.
وی خاطرنشان كرد: با توجه به نیاز كشتی ها جهت برقراری ارتباط برای رفع نیازها 
، اقدام به ايجاد زيرساخت های الزم در جهت ارايه اين خدمات به كشتی ها نموديم 
كه بر اساس آن برای كشتی هايی كه وارد اين بندر می شوند كارت اينترنت تعلق 

می گیرد.
وی گفت: اقدام قابل توجه در ارايه اين كارت ها اين بود كه در طراحی آنها از طرح 
خلیج فارس استفاده كرديم تا از اين طريق بتوانیم، حقانیت اين بخش را به جهانیان 

نشان دهیم.
سعیدی پور اضافه كرد: مدت زمان استفاده از اين كارت 10 ساعت درنظر گرفته شده 
است و در صورتی كه كشتی مدت زمان طوالنی تری در بندر بماند با هماهنگی امور 

دريايی ، كارت بیشتری در اختیارش قرار می گیرد.
وی از ابراز رضايت كاپیتان های كشتی از خدمات ارايه شده خبر داد و افزود: بر اساس 
نظرسنجی انجام شده، اين طرح مورد استقبال و رضايت آنها واقع شده كه در تالش 

هستیم بتوانیم با برنامه ريزی اين بخش را تقويت نمايیم.
معاون طرح و توسعه اداره كل بنادر و دريانوردی هرمزگان در عین حال از برنامه ريزی 
اين اداره كل در راستای فراهم آوردن خدمات مورد نیاز كشتی های وارد شده به اين 

بندر در جهت افزايش رضايت مندی آنها خبر داد.

حركتی جدید در راستای افزایش رضایت مندی مشتریان:

 ارایه اینترنت رایگان به كشتی ها 
در بندر شهید رجایی

17
ه 5

مار
 ش

ا /
دری

 و 
در 

بن

122

رویدادهاي بنادر كشور



رشد عملیات كانتینري در بنادر خوزستان  فرماندار بندرعباس از طرح های تسهیالتی 
در مجتمع بندری شهید رجایی بازدید كرد

فرماندار بندرعباس به همراه هياتی از طرح های تسهيالتی مجتمع بندری شهيد 
رجايی بازديد کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره كل بنادر و دريانوردی هرمزگان، امینی زاده فرماندار بندرعباس 
به همراه جمعی از مديران استانی از طرح های تسهیالتی مجتمع بندری شهید رجايی، 

بازديد به عمل آورد.
اين طرح ها شامل مخازن نگهداری و ترانزيت مواد نفتی شركت هرمز انرژی با تسهیالت 
دريافتی 45.000 میلیون ريال ،طرح محوطه سازی ترمینال اختصاصی شركت كاوه با 
تسهیالت دريافتی 10.000 میلیون ريال،طرح احداث ترمینال اختصاصی كانتینری شركت 
سی دلف با تسهیالت دريافتی 58.000 میلیون ريال به مساحت 13 هکتار و همچنین طرح 
خريد تجهیزات ويژه بندری شركت سی دلف با تسهیالت 75.000 میلیون ريال مي باشد و 
عملکرد بندر شهیدرجايي در مديريت طرح ها و جذب تسهیالت مربوطه موفق ارزيابي شده 

است.
اله مراد عفیفی پور معاون دريايی وبندری اداره كل بنادر و دريانوردی هرمزگان نیز با  اشاره 
به نقش برجسته بندر شهید رجايی در حمل ونقل كشور و لزوم حمايت از سرمايه گذاری های 
انجام شده، بندر شهید رجايی را محل مطمئنی برای سرمايه گذاری بر شمرد و گفت: "كمیته 
نظارت بر طرح های تسهیالتی، اين گونه طرح ها را تا تحقق كامل اهداف پیش بینی شده 

پیگیری و نظارت خواهد نمود".

طي مراسمي كه به منظور تجلیل از خادمان 
استانداري  در  غیرنفتي  صادرات  توسعه 
خوزستان برگزار شد؛ سید جعفر حجازي 
استاندار خوزستان و رئیس كارگروه توسعه 
مدير  ايدني  ابراهیم  از  نفتي  غیر  صادرات 
كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان به 
عنوان خادم نمونه استاني در حوزه صادرات 

غیرنفتي تقدير كرد. 
بنادر  كل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
به  توجه  با  خوزستان؛  استان  ودريانوردي 
اينکه صادرات غیر نفتي به عنوان يکي از 
اركان اقتصاد كشور همواره نقش قابل توجهي 
در رشد و توسعه ي اقتصاد ملي داشته است، 
مسئولین اين اداره كل در سايه تاكیدات مقام 
عظماي واليت در سال » همت مضاعف، 
كار مضاعف« با بهره گیري از حداكثر توان 
و تجارب خود در پیشبرد اهداف اقتصادي 
در  ايران  اسالمي  جمهوري  مقدس  نظام 
قطب  عنوان  به  زر خیز خوزستان،  استان 

بزرگ اقتصادي كشور بهره مي گیرند. 
امسال  نخست  ماهه   7 در  است؛  گفتني 
بارگیري غیرنفتي در بنادر استان خوزستان 
با 44 درصد رشد نسبت به مدت مشابه در 
سال گذشته به 6 میلیون و 326 هزار تن 

رسیده است.

 مدیر كل بنادر و دریانوردي خوزستان
 خادم نمونه استاني در حوزه صادرات غیرنفتي شد

تخليه  امسال  نخست  ماه   7 در 
بنادر  در  کانتينري  بارگيري  و 
رشد  درصد   43 از  خوزستان 

برخوردار بوده است. 
به گزارش روابط عمومي؛ ابراهیم ايدني، 
استان  دريانوردي  و  بنادر  كل  مدير 
خوزستان گفت: در 7ماهه نخست امسال، 
تخلیه و بارگیري كاالهاي كانتینري در 
بنادر امام خمیني و خرمشهر با 43رصد 
رشد، به 141 هزار و TEU 901 كانتینر 

رسید. 
وي گفت ؛ از اين رقم میزان 87 هزار 
درصد   43 با  كانتینر   TEU  496 و 
رشد نسبت به 7 ماهه نخست درسال 
قبل مربوط به عملیات كانتینري صورت 
گرفته در ترمینال كانتینري بندر امام 
خمیني مي باشد. ايدني در ادامه با اشاره 
به اينکه بندر امام خمیني با برخورداري 
از پايانه مجهز كانتینري ظرفیت جابه 
جايي ساالنه 700 هزار TEU كانتینر 
ترمینال  كرد:  نشان  خاطر  دارد،  را 
كانتینري بندر امام با مجموع 32 هکتار 
اراضي، داراي 4 دستگاه گنتري كرين، 
5 پست اسکله اختصاصي، يك باب انبار 

CFS مي باشد. 
وي در خصوص ساير تجهیزات تخصصي 
امام  بندر  كانتینري  بارگیري  و  تخلیه 
خمیني به 4 دستگاه گنتري كرين 40 
تن، 3 دستگاه جرثقیل ساحلي 100 تن، 
5 دستگاه RTG، 30 دستگاه لیفتراک، 
3 دستگاه ريچ استکر و 35 دستگاه كفي 

و كشنده اشاره كرد. 
استان  دريانوردي  و  بنادر  كل  مدير 
خوزستان در ادامه از رشد 43 درصدي 
عملیات كانتینري در بندر خرمشهر تا 
پايان مهر ماه امسال خبر داد و گفت: در 
اين مدت 54 هزار و TEU 405 كانتینر 
در بندر خرمشهر تخلیه و بارگیري شد. 
گفتني است؛ افزايش ضريب ايمني كاال از 
نظر سرقت و صدمه به محموالت، افزايش 
بارگیري، صرفه جويي  و  تخلیه  سرعت 
در زمان حمل، كاهش هزينه تخلیه و 
بارگیري، باز نشدن درب كانتینر از مبدا 
تا مقصد، استقرار تناژ قابل توجهي از كاال 
در يك كانتینر، سهولت در چیدمان و 
استفاده بهینه از فضا در محل تخلیه و 
بارگیري به عنوان مهمترين مزاياي اين 

نوع از حمل و نقل مي باشد.

معاون جدید مهندسی و عمرانی اداره كل 
بنادر و دریانوردی هرمزگان منصوب شد

طی مراسمی در مجتمع بندری شهيد رجايی، معاون جديد مهندسی و 
عمران اداره کل بنادر و دريانوردی هرمزگان منصوب شد. 

به گزارش روابط عمومی اداره كل بنادر و دريانوردی هرمزگان، علی اكبر صفايی 
مدير كل بنادر و دريانوردی هرمزگان در اين مراسم با اشاره به حجم انبوه ساخت و 
سازهای عمرانی در بخش بندری در سراسر استان گفت: در راستای خدمت رسانی 
به مناطق محروم و برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی، در نقاط مختلف استان، 

طرحهای كوچك و بزرگ بندری و دريايی در دست اجرا می باشد.
وی به اهمیت احداث موج شکن های كوچك اشاره كرد و افزود: اين موج شکن ها 
بر اساس يك افق بلند مدت احداث می شوند كه به طور جدی معیشت مردم اين 
مناطق را تحت تاثیر قرار خواهند داد. وی در عین حال از آغاز عملیات اجرايی 15 
بندر در سطح استان خبر داد و گفت: طرح های عمرانی بسیاری در سراسر استان 
در دست اجرا می باشد كه با بهره برداری از آن بخش زيادی از مردم استان از اين 
طرح ها بهره مند می شوند كه نشان دهنده ي وسعت خدمات ارائه شده به مردم 
توسط اين اداره كل می باشد. وی از اجرای فاز سوم طرح توسعه مجتمع بندری 
شهید رجايی، نوسازي، بازسازي واحداث راه آهن پشتیباني و خطوط راه آهن داخلي 
بندرشهید رجايی،توسعه سوم اراضي پشتیباني، احداث شانتینگ يارد ريلي، محوطه 
سازي، تعويض ضربه گیرها و اليروبي بندر خلیج فارس و بازسازي اساسي اسکله هاي 
4 تا 20 مجتمع بندري شهیدرجايي به عنوان مهمترين پروژه های در دست اقدام 

اين اداره كل در سال جاری خبر داد.
عباس كمالی معاون جديد مهندسی و عمران اداره كل بنادر و دريانوردی هرمزگان 
نیز در اين مراسم بر همدلی بیشتر جهت تحقق اهداف سازمانی تاكید كرد. وی 
سرعت  بخشیدن به اجرای پروژه ها را از جمله اولويت هاي كاری خود عنوان كرد و 
گفت: در بخش بهینه سازی مصرف انرژی با توجه به هدفمند كردن يارانه ها نیازمند 
برنامه ريزی و مديريت بیشتر خواهیم بود. رحیم ناصری فخر معاون سابق مهندسی 
و عمران اداره كل بنادر و دريانوردی هرمزگان نیز كه بیش از 3 سال عهده دار اين 
سمت بود در اين مراسم افزايش فعالیت های عمرانی بندر در سطح استان را نشان 

از جديت دولت در محرومیت زدايی از مناطق محروم خواند.
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الیروبي 890 هزار متر مكعب از كانال خورموسي

از ابتداي سال جاري تا پايان مهر ماه، ميزان 890 هزار و 180 متر مكعب از کانال 
خورموسي در مسير دسترسي به بندر امام خميني اليروبي شد. 

به گزارش روابط عمومي، علیرضا خجسته معاون دريايي و بندري اداره كل بنادر و دريانوردي 
استان خوزستان با اشاره به اينکه حمل و نقل دريايي سودمند ترين و با صرفه ترين راه 
جابه جايي كاال در دنیا است از تأمین بستر مناسب كشتیراني و به ويژه توجه به اليروبي به 

عنوان امري اجتناب ناپذير ياد كرد. 
وي بر نگاه صاحبان كاال در ورود و خروج كاال به بنادر با هزينه ي كمتر تاكید كرد و به استفاده 
از كشتي هاي سايز باال مانند پاناماكس و كیپ سايز با تفاوت 8 دالر ي در هر تن، به عنوان 

يکي از مهم ترين راه هاي كاهش هزينه هاي حمل و نقل دريايي اشاره كرد. 
مهندس خجسته با اشاره به كاهش هزينه هاي حمل و نقل و حفظ توانايي رقابت با ساير بنادر 
جهان درزمینه جذب كشتي هاي سايز بزرگ و افزايش درآمدهاي بندري، خاطر نشان كرد: با 
توجه به اهمیت موضوع، اليروبي كانال خورموسي و افزايش عمق آن، زمینه را براي پذيرش 
كشتي هاي بزرگ تر فراهم نموده و اين امر كاهش تعرفه حمل كاال و به تبع آن كاهش قیمت 

تمام شده آن را به همراه دارد. 
وي در ادامه در بیان تجهیزات و امکانات موجود در بندر براي انجام عملیات اليروبي، گفت:  
ناوگان اليروبي بندرامام خمیني شامل 2 فروند كشتي اليروب هاپرساكشن )بستان و هويزه(، 
3 فروند اليروب چنگکي )دزفول، فالخن و منصور( و 2 فروند بارج الي كش )نصیر1 و 
نصیر2( مي باشد كه با 1616 ساعت كار مفید، از ابتداي سال جاري تا كنون بیش از 890 

هزار مترمکعب از كانال خورموسي را اليروبي كرده اند. 
گفتني است؛ ناوگان اليروبي بندر امام خمیني به عنوان مجهزترين ناوگان اليروبي بنادر 

كشور، سهم به سزايي در اليروبي آبراه هاي دسترسي به بنادر جنوبي ايران را دارد.

 آموزش ناخداهاي شناورهاي سنتي  
در بنادر خوزستان

تخليه و بارگيری انواع کاالهای نفتی در 
بندر امام خمينی تا پايان مهر ماه سال 

جاري 16 درصد رشد داشت. 
به گزارش روابط عمومي، علیرضا خجسته 
و  بنادر  كل  اداره  بندري  و  دريايي  معاون 
دريانوردي استان خوزستان با اعالم اين خبر 
گفت: تخلیه و بارگیري كاالی نفتی در بندر 
امام خمینی در 7 ماه نخست امسال با 16 
درصد رشد به 6 میلیون و 665 هزار و 827 

تن رسید.
وي با بیان اين كه ورود و خروج كشتی های 
نفتکش با 20 درصد رشد نسبت به 7 ماه 

نخست سال گذشته به 186 فروند رسیده 
است، گفت: از كل میزان تخلیه و بارگیری 
نفتی صورت گرفته، میزان 6 میلیون و 222 
هزار و 488 تن مربوط به بارگیري می باشد 
كه تا پايان مهر ماه امسال، نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته 18 درصد رشد داشته 

است.
وی همچنین از تخلیه 443 هزار و 339 تن 
اقالم نفتی در اسکله هاي مجتمع بندري 

امام خمیني خبر داد. 
وي در ادامه به رشد 265 درصدي ترانزيت 
نفتي از بندر امام خمیني اشاره كرد و گفت: 
از ابتداي سال تا كنون میزان 722 هزار و 
822 تن كاالي نفتي از بندر امام خمیني به 

ساير نقاط جهان ترانزيت شد. 
عنوان  به  امام خمیني  بندر  است  گفتني 
دومین بندر مهم كشور از نظر نقش موثر در 
اقتصاد ملي و تجارت خارجي با بهره گیري 
از پتانسیل هاي مناسب پسکرانه اي جاده اي، 
جهت  مناسبي  امکانات  هوايي  و  ريلي 
توسعه ي ترانزيت براي كشورهاي همسايه 
در محور هاي غربي و شمال غربي فراهم 

آورده است.

 بیش از6 میلیون تن كاالی نفتی در 
بندر امام خمینی تخلیه و بارگیری شد

طی  7 ماهه نخست امسال:

صادارت غیرنفتی از بندر شهید رجایی 57 
درصد افزایش یافت

مدير کل بنادر و دريانوردی هرمزگان گفت: در 7 ماهه سالجاری 11 ميليون و 
278 هزار و281 تن کاالی غير نفتی از مجتمع بندری شهيد رجايی به خارج 

از کشور صادرشد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل بنادر و دريانوردی هرمزگان، علی اكبر صفايی اضافه كرد: 

اين میزان در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از رشد 57 درصدی برخوردار بوده است.
وی در عین حال كل میزان تخلیه و بارگیری كاال در اين بندر را 39 میلیون و 839 هزار 

و 688 تن عنوان كرد و از رشد 9 درصدی اين آمار نسبت به سال گذشته خبرداد.
مدير كل بنادر و دريانوردی هرمزگان با اشاره به افزايش 5 درصدی واردات كاالهای غیر 

نفتی از اين بندر میزان آن را 10 میلیون و 781 هزار و 536 تن عنوان كرد .
وی در عین حال از رشد 33 درصدی ترانزيت كاالهای غیر نفتی از طريق اين بندر خبر 
داد و گفت: طی اين مدت يك میلیون و 121 هزار و 571 تن كاالی غیر نفتی از طريق 

اين بندر ترانزيت شده است.
صفايی با اشاره به عملکرد تخلیه و بارگیری مواد نفتی در اين بندر گفت: طی 7 ماهه 
گذشته ، 14 میلیون و 662 هزار و 96 تن مواد نفتی از طريق اين بندر تخلیه و بارگیری 

شد كه با كاهش8  درصدی روبرو بوده است.
وی میزان ترانزيت اين مواد را در اين بندر 72 هزار و 907 تن عنوان كرد كه در مقايسه 

با مدت مشابه سال گذشته 124درصد رشد يافته است.
مديركل بنادر و دريانوردی هرمزگان با اشاره به كاهش واردات مواد نفتی از اين بندر 
گفت: آمار واردات مواد نفتی نیز طی اين مدت به رقم يك میلیون و 440 هزار و 238 

تن رسید كه 49 درصدكاهش يافته است.
وی افزود: عملیات كانتینری بندر شهید رجايی در اين مدت به رقم قابل توجه يك 
میلیون و 419 هزار و TEU 108 رسید كه رشد 14 درصدی در مقايسه با مدت 

مشابه سال قبل دارا می باشد.

براي  الزامات کنوانسيون سوالس  با قوانين و مقررات راديويي و  دوره آشنايي 
ناخداهاي شناورهاي سنتي بندر خرمشهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي، علیرضا خجسته، معاون دريايي و بندري اداره كل بنادر و دريانوردي 
استان خوزستان با اعالم اين خبرگفت : به منظور  ارتقاء و ترويج فرهنگ استفاده بهینه و 
مناسب از بي سیم هاي دريايي بويژه در بین دريانوردان سنتي يك دوره آموزشي دو روزه 
آشنايي با مقررات و قوانین راديويي و الزامات كنواسیون سوالس با حضور ناخدايان شناورهاي 

سنتي در بندر خرمشهر برگزار گرديد. 
وي خاطر نشان كرد؛  در اين دوره ضمن تشريح مقررات و قوانین كار با بي سیم هاي دريايي، 
با  آشنايي  توزيع جزوه و سي دي، مطالبي در خصوص  و  الزامات سوالس  و  فركانس ها 
مراكز  نجات دريايي استان و منطقه، نحوه ي صحیح اطالع رساني در هنگام بروز سانحه، 
برقراري كشیك و پركردن LOG BOOK، نحوه ي باز كردن اليف رفت و نحوه ي استفاده 
از تجهیزات موجود در اليف رفت جهت بقاء در دريا در هنگام بروز حوادث احتمالي آموزش 
داده شد.  خجسته در ادامه از برگزاري دوره هاي مشابه جهت ناخداهاي شناورهاي سنتي 

بنادر چوئبده و سجافي در آينده ي نزديك خبر داد. 
گفتني است مركز جستجو و نجات دريايي بندر امام خمیني از ابتداي سال جاري تا كنون 
موفق به نجات جان 57 نفر حادثه ديده ناشي از حوادث دريايي در آب هاي خلیج فارس 

شده است. 

17
ه 5

مار
 ش

ا /
دری

 و 
در 

بن

124

رویدادهاي بنادر كشور



ارتقای ایمنی در بخش تعمیر و نگهداری 
تجهیزات دریایی بندر امام خمینی

  اقدامات جديدی در راستاي فرهنگ سازي اجراي فرايندهاي ايمن 
در بخش تعمير و نگهداري تجهيزات دريايي در سطح اداره کل بنادر و 

دريانوردي استان خوزستان صورت پذيرفت.
 مسعود باقر خانی، معاون فني و نگهداري اداره كل بنادر و دريانوردی استان 
خوزستان با اعالم اين خبر افزود: ارسال پیامك هاي ايمني به كلیه كاركنان در گیر 
 ،HSE در فرايندهاي مخاطره آمیز در شركت های خصوصي واعضاي كمیته ی
برگزاري مسابقات ايمني و معرفي افسر ايمني برتر به صورت ماهیانه، بازديدهاي 
غیر مترقبه از فرايندهاي كارگاهي، برگزاري آموزش هاي تخصصي ايمني و انتشار 
نشريه ی ايمني درسطح مجتمع بندری امام خمینی از مجموعه اقدامات اين 
واحداست كه با هدف فرهنگ سازي و اجراي كلیه نکات ايمني، سالمت، بهداشت 
و حفاظت از محیط زيست در بخش نگهداري و تعمیر تجهیزات دريايي انجام مي 
پذيرد.  معاون فنی و نگهداری اداره كل بنادر و دريانوردی استان خوزستان در 
تشريح وظايف اداره تعمیر و نگهداري تجهیزات دريايي افزود: اين بخش متولي 
كلیه فرايندهاي مربوط به نگهداشت تجهیزات دريايي اعم از 36 فروند شناور، 100 
فروند عالئم كمك ناوبري )بويه، بیکن و قايق نوراني( و مجتمع داک سرسره بندر 
امام خمیني است و كلیه اين عملیات ها داراي ريسك ها و hazard هاي بسیاري 
بوده كه با كنترل اين ريسك ها و به كارگیري نیروهاي كار آمد و متخصص در اين 
امر بر كلیه ی فرايندها نظارت مستمر صورت مي پذيرد و به دنبال اين اقدامات 
اين اداره موفق شده است طی سال هاي اخیر همواره به عنوان يکي از ادارات برتر 

در سطح بنادر استان خوزستان معرفي گردد.
وی در تشريح برنامه هاي آتی اين واحد كه بارويکرد حفظ و ارتقاء بهره برداري 
ايمن از تجهیزات دريايي طراحي مي گردد، اظهار داشت: به كار گیري نرم افزار ها 
وتجهیزات مدرن نگهداشت وپايش وضعیت آاليندگي ماشین آالت در راستاي 
كاهش اثرات مخرب بر محیط زيست و كاهش خطرات ناشي از فرايند ها توسط 
مركز HSE تجهیزات دريايي از جمله اين برنامه هاست كه منجر به كسب 

ركورد هاي موفقیت آمیز در روزهاي بدون حادثه خواهد شد.

رشد 48 درصدي بارگیري كاالهاي تجاري در 
بندر امام خمیني

  در 7 ماهه نخست امسال بارگيري انواع کاالي تجاري در بندر امام 
خميني با 48 درصد رشد به 5 ميليون و 979 هزار تن رسيد. 

استان  دريانوردي  و  بنادر  مدير كل  ايدني  ابراهیم  روابط عمومي،  گزارش  به 
خوزستان گفت: در 7 ماهه نخست امسال با رشد 9 درصدي، تعداد 851 فروند 
كشتي تجاري به بندر امام خمیني وارد  شد. وي ادامه داد؛ در اين مدت میزان 
14 میلیون و 588 هزار تن كاالي تجاري با 3 درصد رشد نسبت به 7 ماهه 
نخست سال گذشته در بندر امام خمیني تخلیه و بارگیري شد كه از اين میزان 5 
میلیون و 979 هزار تن آن مربوط به بارگیري و میزان 8 میلیون و 609 هزار تن 

آن مربوط به تخلیه مي باشد. 
مهندس ايدني در بیان عمده ترين كاالهاي تخلیه شده در بندر امام خمیني  به؛ 

غالت، كود، شکر، روغن، ذغال كك، آهن آالت و كاالهاي كانتینري اشاره كرد. 
وي در ادامه از بارگیري كاالهايي چون گوگرد، مواد شیمیايي، خاک معدني، غالت 

و آهن آالت در 7 ماهه نخست سال جاري خبرداد. 
ايدني در ادامه از افزايش 19 درصدي عملیات حمل ونقل ريلي در بندر امام 
خمیني در اين مدت خبر داد و خاطر نشان كرد: در 7 ماهه نخست امسال 7 
هزار و 786  فروند واگن در بندر امام خمیني با رشد 27 درصدي تناژ میزان 438 
هزار و 631 تن انواع كاال را به اقصي نقاط كشور ارسال كردند.  مدير كل بنادر و 
دريانوردي استان خوزستان در ادامه از افزايش 21 درصدي تخلیه و بارگیري غیر 
نفتي در بندر خرمشهر خبر داد و گفت: در 7 ماهه نخست امسال میزان 765 هزار 
و 343 تن انواع كاالي غیر نفتي در بندر خرمشهر تخلیه و بارگیري شد.  ابراهیم 
ايدني همچنین به رشد 28 درصدي تخلیه و بارگیري كاالهاي غیر نفتي در بنادر 
آبادان، چوئبده و اروند كنار اشاره كرد و گفت: تا پايان مهر ماه امسال میزان 4 هزار 

و 159 تن انواع كاالي غیر نفتي در اين بندر تخلیه و بارگیري شد.

بارگیري بیش از 3 میلیون تن مواد شیمیایي از 
بندر امام خمیني

 3 از  بيش  امسال  نخست  ماهه   8 در 
کاالي  انواع  تن  هزار   355 و  ميليون 
شيميايي از بندر امام خميني به ساير 

نقاط دنيا ارسال شده است. 
خجسته  علیرضا  عمومي،  روابط  گزارش  به 
و  بنادر  كل  اداره  بندري  و  دريايي  معاون 
دريانوردي استان خوزستان با اعالم اين خبر 
گفت: در 8 ماهه نخست سال جاري میزان 7 
میلیون و 529 هزار و 292 تن انواع كاالي 
نفتي با 21 درصد رشد نسبت به مدت مشابه 
در سال قبل در بندر امام خمیني تخلیه و 

بارگیري شده است.  
وي در ادامه با تاكید بر همجواري بندر امام 
خمیني با صنايع بزرگ پتروشیمي گفت: در 
8 ماهه نخست سال جاري بیش از 7 میلیون 
و 43 هزار و 295 تن انواع كاالي نفتي در 
بندر امام خمیني بارگیري و به ساير كشورها 
ارسال شده است.   مهندس خجسته در ادامه 
با تاكید بر رشد 23 درصدي ورود و خروج 
كشتي هاي نفتي، به تردد213 فروند كشتي 
نفتي در 8 ماهه نخست سال جاري اشاره 
كرد و از تخلیه 485 هزار و 997 تن انواع 
كاالهاي نفتي در بندر امام خمیني  خبر داد.  
وي در ادامه به رشد 219 درصدي ترانزيت 

سال  نخست  ماهه   8 در  عراقي  كاالهاي 
جاري، گفت: در اين مدت 804 هزار و 163 
تن كاالي نفتي از بندر امام خمیني توسط54 
فروند كشتي با 80 درصد رشد نسبت به مدت 

مشابه در سال قبل ترانزيت شده است.  
عنوان  به  خمیني  امام  بندر  است  گفتني 
دومین بندر مهم كشور از نظر نقش موثر در 
اقتصاد ملي و تجارت خارجي با بهره گیري 
از پتانسیل هاي مناسب پسکرانه اي جاده اي، 
ريلي و هوايي امکانات مناسبي جهت توسعه ي 
ترانزيت براي كشورهاي همسايه در محورهاي 

غربي و شمال غربي فراهم آورده است.

پروژه ردیابي كاال و كامیون  در بندر امام خمیني 
به بهره برداري مي رسد

بلا توجله بله رونلد رو بله روشلد 
تكنولوژي هاي مرتبط با رديابي کاال 
و کاميون هلا، همچنين تكنولوژي و

RTLS  در بنادر و به منظور آزمايش 
تكنولوژي هاي ارزان تلر و به روزتر، 
قرارداد جديلد رديابي کاميون ها از 
  GPS – RFIDطريلق تكنوللوژي
بين اداره کل و شلرکت شبكه افزار 

منعقد گرديد. 
ــعید بزاز، معاون طرح و توسعه ي  سید س
اداره كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان 
ــعه  با اعالم اين خبر گفت: با توجه به توس
ــیر هاي رديابي كامیون ها در بندر امام  مس
 ،RTLS خمیني همزمان با اجراي پروژه ي
پروژه GPS- RFID در مقیاس كوچك 

در بندر امام خمیني اجرا مي گردد. 
ــروع عملیات  ــاره به ش وي در ادامه با اش
 RTLS)Real  ــزات اجرايي نصب تجهی
ــت: با  Time Locating system( گف
ــروژه اجرايي رديابي كامیون ها  توجه به پ
ــي بالدرنگ  ــتم مکان ياب از طريق سیس
)RTLS(، عملیات آماده سازي بستر الزم 
جهت جايگزاري فوندانسیون هاي بتني و 
پايه هاي فلزي مربوط به تجهیزات وايرلس 

در بندرامام خمیني آغاز شد. 
سید سعید بزاز در ادامه با اشاره به استفاده 
از توان بخش خصوصي در اجراي اين پروژه 
از عملیاتي شدن پروژه رديابي كامیون ها 
ــوژي RTLS در بندر امام  از طريق تکنول

خمیني تا پايان سال جاري خبر داد.
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مجوز تغییر كاربري شناورهاي صیادي به باري توسط 
سازمان بنادر و دریانوردي صادر شد

مديرکل بنادر و دريانوردي سيستان و بلوچستان از اعالم تغيير کاربري شناورهاي 
صيادي به باري طبق مجوز و دستورالعمل سازمان بنادر و دريانوردي خبر داد. 

به گزارش روابط عمومي اداره كل بنادر و دريانوردي سیستان و بلوچستان، رضواني افزود: با 
توجه به نیازهاي متعدد تالشگران دريايي و گسترش فعالیت آنان به عنوان يك عامل توانمند و 
برخي از بحران هاي كنوني از قبیل دزدي هاي دريايي در آبهاي دور، پیرو مذاكرات كارشناسي 
متعدد و ارايه طرح از سوي اداره كل بنادرو دريانوردی استان سیستان و بلوچستان و ساير 
بنادر جنوبي، تغییر كاربري شناورهاي صیادي به باري به تصويب هیأت عامل سازمان بنادر 
و دريانوردي رسید. وي در ادامه افزود؛ از اين پس آن دسته از مالکان موتورلنج هاي صیادي 
كه داراي شرايطي از قبیل ظرفیت ناخالص شناور GT 120 بوده و مايل به تغییر كاربري 
شناورهاي خود به  باري هستند، با مراجعه به سازمان شیالت ايران نسبت به ابطال مجوز صید 
شناور خود اقدام نموده و سپس تحت نظارت مؤسسات رده بندي، اقدام به اصالح ساختار كلي 
شناور براساس الزامات شناورهاي باري و تقويت موتور اصلي و نصب كلیه تجهیزات ايمني و 

ناوبري شناورها نمايند.
رضواني در ادامه اظهار داشت: سپس با ارائه تعهد محضري مبني بر عدم درخواست مجدد 
تغییر كاربري شناور از باري به صیادي، به ادارات ثبت شناوران سازمان بنادر مستقر در 
استان هاي ساحلي كشور مراجعه نموده و گواهینامه ثبت شناور خود را با كاربري جديد 

دريافت نمايند.

درصدي   140 رشد  از  بلوچستان  و  دريانوردي سيستان  و  بنادر  مديرکل 
عمليات کانتينري در هفت ماهه نخست امسال در بندر چابهار خبر داد. 

به گزارش روابط عمومي اداره كل بنادر و درياوردي سیستان و بلوچستان، سیاوش 
رضواني افزود؛ طي اين مدت با ورود 36 فروند كشتي به بندر چابهار معادل 927 
هزار و 335 تن كاالي نفتي و غیرنفتي تخلیه و بارگیري شده كه از اين مقدار 188 

هزار و 461 تن كاالي نفتي و 738 هزار و 874 تن كاالي غیر نفتي است .
 TEU 500 افزود: در هفت ماهه نخست سال جاري حدود 11 هزار و رضواني 
كانتینر در بندر چابهار تخلیه شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از رشد 

140 درصدي برخوردار است.
مديركل بنادر و دريانوردي سیستان و بلوچستان در ادامه گفت: در بندر چابهار 
عالوه بر عملیات كانتینري، بارگیري كاالهاي صادراتي در هفت ماهه نخست سال 
جاري با رشد قابل توجهي مواجه بوده به طوري كه از هزار و 435 تن در هفت ماه 
اول سال 88 اين رقم به 24 هزار و 252 تن در سال جاري رسیده كه اين خود 
بیانگر رشد 16 برابري صادرات كه عمدتاً سیمان، گوگرد، حبوبات، آرد، شن و ماسه 

به مقصد كشورهاي عمان، عراق، امارات، سومالي و پاكستان است. 
رضواني اظهار داشت: اعطاي معافیت هاي گمركي، تخفیف در هزينه هاي علمیاتي، 
بهبود وضعیت جاده اي استان، تقويت  رفع موانع ترخیص و تحويل سريع كاال، 
ناوگان جاده اي، برقراري روابط مناسب كاري بین دستگاه هاي مختلف از قبیل: 
از  ها  تخلیه كشتي  نوبت  انتظار  نداشتن  مهم تر  از همه  و  آزاد  منطقه  و  گمرک 
مهمترين عوامل افزايش سرعت در تخلیه و بارگیري كاال در اين بندر است. وي 
گفت: عمده كاالها از قبیل: قطعات يدكي خودرو، لوازم خانگي، صوتي و تصويري، 
از كشورهاي  انواع منسوجات، خودروي سواري به صورت كانتینري  مواد غذايي، 
حوزه خلیج فارس و جنوب شرق آسیا و اروپا، پس از ترانشیب به بندرعباس، در 

بندر چابهار تخلیه  مي شود.
چابهار  بین  برقراري خطوط مستقیم كشتیراني  كه  يادآور شد  رضواني  ادامه  در 
كاهش  به  توجهي  قابل  تواند كمك  مي  آسیا  و جنوب شرق  و كشورهاي شرق 

هزينه هاي حمل و نقل، زمان سفر و تقسیم ترافیك بین بنادر جنوب كشور نمايد.

 رشد 140 درصدي عملیات كانتینري 
در بندر چابهار

در سیزدهمین اجالس كمیسیون مشترك ایران و عمان تأكید شد؛

توسعه ي همكاري ها و تقویت مبادالت بازرگاني
در راستاي تقويت همكاري هاي دوجانبه ي جمهوري 
اسالمي ايران و سلطنتي عمان، سيزدهمين اجالس 
کميسيون مشترک ايران و عمان با موضوعات مختلف 

اقتصادي، صنعتي و فرهنگي برگزار شد. 
بنابر اين گزارش و به نقل از  مديركل بنادر و دريانوردي 
سیستان و بلوچستان، در اين اجالس كه به دعوت مقبول 
بن علي بن سلطان، پادشاه عمان تشکیل گرديد و »منوچهر 
متکي« وزير امورخارجه كشورمان رياست هیأت ايراني را 
بر عهده داشت، طرفین به منظور افزايش سطح مبادالت 

بازرگاني بر ضرورت توسعه و تقويت همکاري ها و رفع كلیه موانع و بهره برداري از فرصت هاي 
موجود تأكید ورزيدند. 

اين گزارش مي افزايد؛ در اجالس مزبور، »سیاوش رضواني« مديركل بنادر و دريانوردي 
سیستان و بلوچستان كه به همراه هیأت ايراني به عمان سفر كرده بود، به تشريح اقدامات 
انجام گرفته در بندر چابهار پرداخت و گزارشي از آخرين وضعیت طرح توسعه ي اين بندر، 
فرصت هاي سرمايه گذاري و همچنین جايگاه بندر چابهار به عنوان حلقه ي ارتباطي كشورهاي 
آسیاي میانه با آب هاي آزاد بین المللي ارايه نمود. مديركل بنادر و دريانوردي سیستان و 
بلوچستان در حاشیه اجالس كمیسیون مشترک ايران و عمان گفت؛ در جريان اين اجالس 
طرفین بر سر راه اندازي خطوط مشترک كشتیراني توسط بخش خصوصي فعال تأكید كردند 
و براي همکاري متقابل به منظور صدور كاالهاي عماني و ترانزيت اين كاالها از مسیر بندر 

چابهار به كشورهاي آسیاي میانه و افغانستان به توافق رسیدند.

استاندار آستراخان روسیه در رأس هیاتی از 
تاسیسات بندر انزلی دیدن كرد

بندری،  تاسيسات  از  بلندپايه  هياتی  رأس  در  روسيه  آستراخان  استاندار 
اسكله ها و موج شكن های شهرستان ساحلی انزلی ديدن کرد. 

الکساندر ژيلکین در اين ديدار با اشاره به سابقه ديرينه همکاری های اقتصادی فی 
مابین اظهار داشت: از 20 سال گذشته، روابط نوينی بین ايران و آستراخان ايجاد شده 
و تبادل كاال بین آستراخان و انزلی پیشرفت داشته است. وی افزود: امروزه گردش 
كاال بین بنادر آستراخان و انزلی به پنج میلیون تن رسیده كه در مقايسه با سال های 

پیش دو برابر شده است. 
ژيلیکین هدفش از اين سفر را ارتقای همکاری های فی مابین و رفع مشکالت احتمالی 
موجود بر سر راه اين همکاری ها، به ويژه در زمینه اقتصادی عنوان كرد.  وی همچنین 
وضعیت بندر انزلی را موجب شگفتی خواند و گفت: ما نیز به دنبال ارتقای بنادر خود 

هستیم. 
وضعیت  و  ظرفیت ها  ارائه  به  ديدار  اين  در  نیز  گیالن  دريانوردی  و  بنادر  مديركل 
موجود بندر انزلی پرداخت و بیان داشت: بندر انزلی با 11 پست اسکله سال گذشته 
فرهاد منتصر  است.   بارگیری كرده  و  تخیله  را  میلیون و 650 هزار تن كاال  شش 
كوهساری با اشاره به پهلوگیری دو هزار و 41 فروند كشتی در سال گذشته در اين 
بندر خاطرنشان كرد: از نظر پهلوگیری كشتی، 31 درصد و از نظر تخلیه و بارگیری 

كاال 32 درصد رشد داشته ايم.

 ارائه خدمات یدك كشی به 440 كشتی 
در بندر انزلی

شرکت تايدواتر خاورميانه طی مهرماه امسال به 216 فروند کشتی در بندر 
انزلی خدمات يدک کشی ارائه داد.

به گزارش روابط عمومی شركت تايدواتر به نقل از ناحیه گیالن، طی مهرماه امسال 
اين شركت به 216 فروند كشتی ورودی و 224 فروند كشتی خروجی از بندر انزلی 
خدمات يدک كشی ارائه داد. همچنین به 96 فروند كشتی نیز خدمات يدک كشی 

برای جابجايی در اسکله ها ارائه شد.
در همین مدت 80 هزار متر مکعب اليروبی توسط اليروب های شركت تايدواتر در 
ناحیه گیالن انجام شده است. اليروب ياسین تايدواتر44550 متر مکعب و اليروب 
انجام  منطقه  اين  در  اليروبی  مکعب  متر   35300 نیز  شركت  اين  رشیدي  شهید 

دادند.
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بازنگري طرح جستجو و نجات دریایي و مقابله با 
آلودگي دریا در بندر چابهار

جلسه بازنگري طرح جستجو و نجات دريايي و طرح آمادگي مقابله و همكاري در 
برابر آلودگي نفتي با حضور نمايندگاني از کشتيراني جنوب- خط، اداره کل شيالت، 
مرکز بهداشت شهرستان، شهرداري، هواشناسي، فرمانداري، فرودگاه، منطقه آزاد، 
اتحاديه صيادان، حفاظت محيط زيست، پايگاه درياباني، شرکت ملي نفتكش، 
منطقه سوم ارتش و واحد ايمني اداره کل بنادر و دريانوردي سيستان و بلوچستان 
با هدف حفظ محيط زيست دريايي و تعيين درياي عمان و خليج فارس به عنوان 

منطقه حساس دريايي در سالن کنفرانس شهيد کالنتري چابهار برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل بنادر و دريانوردي سیستان و بلوچستان، در اين جلسه 
حمید مهربان كارشناس اداره ايمني و حفاظت دريايي به عنوان نماينده اداره كل ضمن 
تشريح اقدامات صورت گرفته توسط اداره كل بنادر و دريانوردي سیستان و بلوچستان، در 
بخش حفاظت از دريا، با ارايه آمار تردد كشتي هاي باري و نفتکش، بر لزوم مبارزه با آلودگي 
نفتي و به روز نمودن آن تأكید كرد و افزود: براي اجراي اين طرح همه ارگان هاي مشاركت 

كننده بايد به وظايف محوله خود توجه داشته باشند.
در ادامه علي خاوري، كارشناس جستجو و نجات دريايي ضمن تأكید بر بازنگري طرح استاني 
جستجو و نجات دريايي با ارايه آماري از تعداد سوانح ايجاد شده، همکاري بیش از پیش در 
طرح مذكور را يادآور شد، وي به كلیاتي از كنوانسیون SAR و زمان الحاق ايران به آن اشاره 
كرد. خاوري با تأكید بر الزام كلیه سازمان ها به همکاري در زمینه جستجو و نجات دريايي 
با سازمان بنادر و دريانوردي، به تشريح وظايف ارگان ها در طرح مذكور پرداخت و از كلیه 
اعضاء خواست تا پس از مطالعه وظايف محوله، در جهت به روز نمودن آن و اعالم امکانات و 

تجهیزات قابل ارائه در عملیات جستجو و نجات دريايي اقدام نمايند.
  خاوري گفت : از آنجايي كه سوانح انساني همگام با رشد صنعتي كشور در حال افزايش است، 
اداره كل بنادر و دريانوردي استان سیستان و بلوچستان به عنوان اصلي ترين اداره در حوزه 
درياي عمان با امکانات آموزشي، عملیاتي و مخابراتي همچنان به تالش هاي خود در جهت 

نیل به اهداف جستجو و نجات دريايي و اشاعه فرهنگ ايمني ادامه مي دهد.

در بندر امیرآباد برگزار شد:

دومین گردهمایي مسئوالن و كارشناسان 
پایانه هاي نفتي بنادر كشور

با توجه به لزوم بررسي مداوم و کنترل وضعيت جاري پايانه هاي نفتي 
بندري کشور و همچنين تبادل نظر در خصوص نحوه ي ساماندهي ايمني 
آنها، دومين گردهمايي مسئوالن و کارشناسان پايانه هاي نفتي بنادر 

کشور در منطقه ويژه اقتصادي بندر اميرآباد برگزار شد.
در اين همايش كه 18 الي 19 آبان ماه سال جاري در محل برج كنترل بندر 
امیرآباد )شهید هاشمي نژاد( برگزار گرديد، عالوه بر جلیل اسالمي مديركل امور 
بندري سازمان بنادر و دريانوردي، معاونین دريايي و بندري بنادر كل كشور و 
كارشناسان مرتبط، ريیس اداره استانداردها ي سازمان بنادر و همچنین مديرعامل 

شركت IESCO حضور داشتند.
در روز اول اين همايش سیدعلي نعیمي مدير بندر و منطقه ويژه اقتصادي امیرآباد 
ضمن خوش آمدگويي و ارايه نمايي كلي از بندر امیرآباد، جلسه را آغاز كرد و در 
ادامه غالمرضا ماشینچي ريیس اداره استانداردهاي ايمني بندري سازمان بنادر 
با برشمردن نکات پراهمیت، بر لزوم برگزاري اين گردهمايي، تاكید كرد. پس 
از آن خراساني كیا دبیر جلسه با ارائه و برسي گزارش اولین گردهمايي ادامه كار 
را به معاونت هاي دريايي و بندري بنادر كشور سپرد تا با بهره گیري از تصاوير و 
اطالعات، وضعیت كلي بنادر و اقدامات انجام شده را توضیح دهند. پس از آن نیز 
جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد. طبق برنامه پیش بیني شده، مدعوين پس از 
گردهمايي روز اول از تجهیزات و تاسیسات پايانه نفتي بندر نکا بازديد نموده و از 

نزديك با اين پايانه نفتي بزرگ در شمال كشور آشنا شدند. 
در روز دوم همايش نیز جلیل اسالمي مدير كل امور بندري سازمان بنادر و 
دريانوردي، علیرضا نوري مجري طرح ساماندهي و توسعه بنادر نفتي و داريوش 
امیريگانه مديرعامل شركت IESCO با بررسي حساسیت هاي پايانه هاي نفتي و 
چگونگي طرح هاي ساماندهي آنها و ارائه طرح هاي مطالعاتي به جمع بندي مطالب 
پرداختند. در پايان پس از نتیجه گیري و صدور قطعنامه گردهمايي توسط ريیس 
اداره استانداردهاي ايمني بندري سازمان بنادر، اين همايش به كار خود پايان داد. 

اهم مصوبات گردهمايي:
- مقرر شد اقدامات الزم در خصوص رفع نواقص موجود در پايانه هاي نفتي بنادر 

كشور با پیگیري هاي الزم توسط سازمان و بنادر تابعه انجام پذيرد. 
- مقرر شد با توجه به اهمیت منطقه ويژه اقتصادي بندر امیرآباد و با عنايت به 
زيرساخت هاي نفتي در حال ساخت در اين بندر، سازمان بنادر و دريانوردي نگاه ويژه 
اي به منطقه داشته باشد تا پروژه ها به صورت كامال اصولي و با نزديکي هرچه بیشتر 

با استانداردهاي جهاني ساخته شوند.
- همچنین مقرر شد مجري طرح ساماندهي بنادر نفتي ايران، به منظور ارتقاء 
ايمني تخلیه مشتقات نفتي، همکاري هاي الزم را با بنادر، خصوصا بندر امیرآباد 

به عمل آورد.

پاكسازی ساحل بندر شهید كالنتری از شناورهای 
مغروق به گل نشسته

مدير کل بنادر و دريانوردی سيستان و بلوچستان از پاکسازی ساحل بندر 
شهيد کالنتری چابهار خبر داد.

 به گزارش روابط عمومي اداره كل بنادر و دريانوردي سیستان و بلوچستان، سیاوش 
رضواني افزود: طوفان های فصلی و بدنه ضعیف و شکننده موتور لنج های سنتی، باعث 
شده است تا در طول سنوات گذشته تعداد 12 فروند موتور لنج مستعمل، ساحل بندر 
شهید كالنتری را اشغال كرده و بهره برداری از آن را نا ممکن سازد، به همین منظور، با 
هدف مبارزه با آلودگی، و پاكسازی ساحل از شناورهای مغروق و به گل نشسته، اين اداره 
كل از طريق قانوني و انجام مکاتبه با دادگستری شهرستان چابهار و درج آگهی در روز 
نامه های رسمی كشور، اقدام به شناسايی مالکین شناورها نمود. رضواني در ادامه افزود؛ به 
علت عدم مراجعه اشخاص حقیقی و حقوقی، شناورهای مذكور بالصاحب تشخیص داده 
شد و طی صورتجلسه ای در اختیار ستاد اجرايی فرمان حضرت امام خمینی قرار گرفت 
كه ستاد مذكور نیز طبق اصل 49 قانون اساسی طبق رأي دادگاه اقدام به واگذاری اين 
شناورها به افراد متقاضی نموده است كه در حال حاضر نیز مالکان جديد در حال انتقال 

و خروج آنها از ساحل بندر می باشند.
 رضوانی اظهار داشت: بی ترديد پاكسازی اين ساحل، نقش به سزايی درارتقاء شاخص های 

بهداشتی و زيست محیطی و همچنین افزايش بهره وری بندر خواهد داشت.
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افزایش سیصد درصدي ترانزیت مشتقات نفتي از 
بندر امیرآباد در هشت ماه گذشته

آغاز صادرات مواد معدنی از بندر شهید باهنر
مدير بندر شهيد باهنر از آغاز صادرات مواد معدنی از 

اين بندر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل بنادر و دريانوردی هرمزگان، 
مجید امینی در اين باره گفت: در راستای استفاده از ظرفیت 
بندر شهید باهنر، با بازاريابی كه انجام گرفت، برای نخستین بار 
صادرات مواد معدنی از اين بندر آغاز شد. وی گفت: به همین 
منظور، اولین محموله فله كلینکر به ظرفیت 10 هزار تن در 
محوطه در نظر گرفته شده در بندر شهید باهنر تخلیه شد كه 

به مقصد كشور عراق بارگیری خواهد شد.
امینی اضافه كرد: با برنامه ريزی انجام شده قراردادی با شركت صادر كننده منعقد می شود  كه 

بر اين اساس بیش از 100 هزار تن از اين محوله به خارج از كشور صادر گردد.
وی به ظرفیت های بندر شهید باهنر اشاره كرد و گفت: اين بندر قابلیت پهلوگیری كشتی 
های اقیانوس پیما با آبخور 5/10 متر را دارا مي باشد. مدير بندر شهید باهنر اضافه كرد: با 
توجه به جايگاه اين بندر، در تالش برای استفاده حداكثری از ظرفیت اين بندر می باشیم كه 
طی آن در كمیته بازاريابی تصمیمات بسیار خوبی اخذ شد كه امیدواريم بتوانیم با اجرايی 
شدن اين برنامه ها  شاهد توسعه و رشد فعالیت ها در اين بندر بزرگ و بین المللی باشیم. 
امینی به عملکرد نیمه نخست امسال بندر شهید باهنر اشاره كرد و افزود: در 6 ماهه گذشته 
بیش از 900 هزار تن كاال در اين بندر تخلیه و بارگیری شد كه از اين میزان 690 هزار تن 
غیرنفتی و مابقی نفتی می باشد. وی گفت: طی اين مدت 35 هزار تن كاالی غیرنفتی از اين 

بندر ترانزيت شد كه 78 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافته است.

مانور مدیریت عملیات شرایط اضطراری در 
حوادث آتش سوزی در بندر خرمشهر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل بندر و دريانوردی خرمشهر، عادل دريس 
گفت : درراستای ارتقاء سطح کّمی و کيفی کارکنان اداره ايمنی و آتشنشانی 
، مانور مديريت عمليات شرايط اضطراری در حوادث آتش سوزی در بندر 

خرمشهر برگزار شد.
مديركل بندر و دريانوردی خرمشهراضافه كرد: اين مانور به منظور ارتقاء سطح دانش 
فّنی، مهارت و توان عملیاتی پرسنل و ايجاد هماهنگی میان كلیه ی واحدهای عملیاتی 
ايستگاه های آتش نشانی در بندر خرمشهر برگزار گرديد. وی يکی ديگر از اهداف اين 
مانور را ارتقاء توان عملیاتی نیروهای آتشنشانی بندر، هنگام بروز آتش سوزی و حوادث 
احتمالی در شناورهای پهلو گرفته در كنار اسکله ها ذكر كرد و ادامه داد : اين مانور با 
جديدترين متدها ، با استفاده از روشها و تجهیزات استاندارد  در راستای اجرای عملیات 
آبرسانی به محّل حادثه ، ارزيابی توان ، دانش وتخصص فرمانده و پرسنل عملیاتی ايستگاه 
های آتش نشانی برگزار گرديده است كه با مشاركت واحدهای مختلف مرتبط بندری و 
دريائی در امر اطفاء حريق در زمان وقوع حوادث صورت پذيرفت. مديركل بندر خرمشهر 
در پايان اين مانور ضمن تشکر و قدردانی از اداره ايمنی و آتشنشانی و پرسنل زحمتکش 
آن ،تصريح كرد : با توجه به وجود نیروی جوان در اداره ايمنی و آتشنشانی بايد با تالش 
، تحّرک ، نشاط و نیروی مضاعف جوانی آماده مقابله با هرگونه حوادث احتمالی باشید. 
وی همچنین ابراز امیدواری نمود بتوانیم با برگزاری اين گونه مانورها در راستای آمادگی 
هرچه بیشتر  سطح كّمی و كیفی فعالیت های اداره ايمنی و آتشنشانی بندر خرمشهرگام 

های موثرتری برداريم. 

تلا پايان آبلان ماه سلالجاري حدود 
يك ميليون و چهارصد هزار تن کاال 
در بنلدر اميرآباد تخليله و بارگيري 
شلد که در مقايسه با سلال گذشته 
حدود بيسلت درصد افزايش نشلان 

مي دهد. 
همچنین آمار نشانگر اين است كه در 8 ماه 
گذشته 420 فروند كشتي وارد اين بندر شده 
و در اين بخش هم بندر امیرآباد افزايش 20 

درصدي عملیات مواجه بوده است.
الزم به ذكر است صادرات كاال از اين بندر با 
میزان حدود 546 هزار تن تا پايان آبان ماه، 
روندي افزايشي و بي سابقه  را طي نموده و 
انتظار مي رود تا پايان سال تا يك میلیون تن 

افزايش يابد.
همچنین ترانزيت مشتقات نفتي از اين بندر 
ــبت به هشت ماه سال گذشته رشد  نیز نس

300 درصدي را تجربه نموده است.

تمایل سرمایه گذاران افغان به ترانزیت مواد نفتي 
از بندر امیرآباد   

هفتم دي ماه سال جاری، منطقه ويژه اقتصادي بندر اميرآباد )شهيد هاشمي نژاد( 
ميزبان گروهي از سرمايه گذاران کشور افغانستان بود که با توجه به موقعيت ممتاز 
و امكانات به روز و اراضي پشتيباني وسيع اين بندر، عالقه مند به سرمايه گذاري و 

ايجاد زيرساخت براي ترانزيت انواع مشتقات نفتي به کشور خود بودند .
نعیمي مدير بندر و منطقه ويژه اقتصادي امیرآباد ضمن برشمردن امکانات و مزاياي اين بندر 
اعالم كرد : عالوه بر مرزهاي مشترک كه با افغانستان داريم ، فرهنگ و زبان و مشاهیر و 
بسیاري موارد مشترک ديگري را مي توان بین دو كشور مثال زد و همین امر باعث شده با 

افغانستان فراتر از يك كشور دوست و همسايه ارتباط داشته باشیم .
گفتني است ادامه مذاكرات و برنامه ريزي تخصصي براي آغاز فعالیت ترانزيتي به جلسات 

بعدي موكول شد .

كشف سوخت قاچاق ازسه فروند موتورلنج 
دربندرسجافي 

فروند  سه  از  بازرسي  درپي  جاري  سال  درآذرماه  بندرسجافي  گارد  ماموران    
موتورلنج ، مقاديري سوخت قاچاق کشف نمودند. 

سربندرداريکم رحیم دشتي نژاد فرمانده گارد و انتظامات اداره كل بنادر و دريانوردی استان 
خوزستان - بندرامام خمیني)ره( با بیان اين مطلب افزود : ماموران گارد با توجه به فراگیري 
آموزش ها وتکنیك هاي الزم دربازرسي از سه فروند موتورلنج موفق شدند با هوشیاري، مقدار 

7860 لیتر سوخت قاچاق جاسازي شده در جداره كاذب شناورها را كشف نمايند. 
وي درادامه گفت : پس ازتشکیل پرونده وتحقیقات مقدماتي، متهمین به مراجع قضايي 

معرفي شدند . 
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 برگزاري دوره هاي آموزش ایمني براي خنكاران 
در مجتمع بندري امام خمیني

  در راستاي ارتقاء سطح ايمني و کاهش حوادث مرتبط  با عمليات خنكاري کارگران 
خنكار مجتمع بندري امام خميني آموزش مي بينند.

به گزارش روابط عمومي، سید سعید بزاز معاون طرح و توسعه اداره كل بنادر و دريانوردي 
استان خوزستان گفت: در اين خصوص تاكنون 26 دوره آموزشي تحت عنوان اصول ايمني 
تخلیه وبارگیري انواع مواد وكاال و اصول ايمني كار بر روي شناورها  توسط اداره آموزش واحد 

طرح وتوسعه وبا همکاري  مركز HSE  و واحد دريايي و بندري اداره كل  برگزار گرديد . 
وي گفت: در اين دوره ها بیش از 750 نفر از خنکاران  شركت نموده اند و به كلیه فراگیران 

در پايان دوره ها گواهینامه شركت در دوره اعطا گرديد. 
گفتني است كه اين دوره ها به صورت رايگان براي كارگران خن كار برگزار مي گردد و كلیه هزينه 

هاي دوره هاي فوق الذكر توسط اداره كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان تامین مي گردد.

جهت آشنایي بیشتر با ظرفیت هاي بندر خرمشهر:

معاون وزیر و رییس سازمان حج و زیارت كشور از 
پایانه مسافربري بندر خرمشهر بازدید كرد

  به گزارش روابط عمومی اداره کل بندر و دريانوردی خرمشهر، عادل دريس گفت : 
علی ليالی معاون وزير و رئيس سازمان حج و زيارت کشور از پايانه مسافر بری  بندر 

خرمشهر بازديد کرد. 
مدير كل بندر و دريانوردی خرمشهر ادامه داد : اين بازديد به جهت آشنايی با پتانسیل های 
بندر خرمشهر در راستای بررسی موضوع جابجايی زائرين دوكشور ايران و عراق انجام گرديد.

مهندس دريس درباره انتقال زائرين دو كشور گفت : همه ساله خیل عظیم زائران عتبات عالیات از 
كشورمان به عراق و بالعکس زائرين عراقی آقا علی بن موسی الرضا )ع( و حضرت فاطمه معصومه 
)س( به ايران عزيمت می نمايند كه بنادر خرمشهر و بصره می توانند بعنوان تامین كننده نیازهای 

زائرين دو كشور ايفای نقش نمايند  تا از طريق دريا  زود تر و ايمن تر به مقصد خود برسند.
وی درباره مسیر دريايی ايران  و عراق گفت : با توجه به نزديکی بندر خرمشهر به كشور عراق و 
مسافت بسیار كوتاه دريايی اين بندر با بنادر عراق و استفاده از تسهیالت و ظرفیت های موجود 
، اين شاهراه می تواندموجب تسهیل ورود و خروج زائرين هر دو كشور شود. مديركل بندر 
خرمشهر درباره پايانه مسافربری اين بندر گفت : پايانه مسافربری خلیج فارس با دارا بودن دو 
پست اسکله اختصاصی ، قادر است  همزمان دو فروند شناور مسافربری را پهلو دهی نمايد تا 
روزانه يك هزارو 200 نفر مسافر  جابجا شوند وامروزه  اين  ظرفیت باال توانسته بندر خرمشهر 

را بعنوان بزرگ ترين و مجهزترين پايانه مسافربری دريايی منطقه معرفی نمايد.

 نخستین بندر ایرانی برخوردار از تجهیزات 
دریافت و بازیافت فاضالب از شناورها

معاون عملیات اداره كل بندر و دریانوردی خرمشهر خبر داد:

صنعت دریانوردی اولین بانوان ملوان ایرانی 
خود راشناخت

به گزارش روابط عمومی اداره کل بندر و دريانوردی خرمشهر ، شاهين 
ترکپور افزود:  دوره ملوانی شناورهای زير 500 تن بانوان در بندر خرمشهر 

با موفقيت برگزار شد.
معاون عملیات اداره كل بندر و دريانوردی خرمشهر در جلسه اختتامیه اين دوره 
در جمع اولین بانوان ملوان ايران در خصوص اهمیت حضور بانوان در صنعت 
دريانوردی گفت: حضور بانوان دانشجو و محقق در اين دوره باعث مسرت و 
مباهات ايران اسالمی می باشد زيرا بانوان امروزه در ايران ثابت كردنده اند آنقدر 
آزاد هستند كه بتوانند تمامی عرصه های علمی و پژوهشی را با الگو پذيری از 
مضامین پاک اسالمی بپیمايند و بعنوان فعالین عرصه تالش و سازندگی كشور 

ايفای نقش نمايند .
تركپور حضور 15 نفراز دانشجويان مقطع كارشناسی ارشد ) رشته های دريايی 
دانشگاه علوم تحقیقات تهران( در اين دوره را ، نشان از عظم جدی بانوان در 

راستای رسیدن به جايگاه واقعی و مورد نیاز اين مرز و بوم دانست .
وی ادامه داد : همگان درمنطقه و جهان شاهد رشد و شکوفايی روز افزون بانوان 
ايرانی هستند بطوری كه بانوان ايرانی با توجه به عرق میهن پرستی هر روز 
افتخاری جديد می آفرينند و امروز نیز در صنعت دريانوردی، توانسته اند خود را 
بعنوان سدشکنان اين عرصه در منطقه معرفی كنند. و امید است در آينده نزديك 
شاهد استخدام بانوان دريانورد بر روی كشتی های مسافربری باشیم، همچنان كه 

در صنعت هواپیمايی از وجود بانوان استفاده بهینه می گردد. 
تركپور ضمن قدردانی از مديركل ، معاونین و پرسنل اداره كل بندر و دريانوردی 
خرمشهر، در همکاری صمیمانه جهت برگزاری اولین دوره آموزش ملوانی به بانوان 
ايرانی گفت : امید است در تمامی نقاط ايران بتوان شاهد برگزاری اين چنین دوره 
های كارآموزی وبرای حضور بانوان شايسته در جايگاههای مورد نیاز دريانوردی 

اين مرز و بوم باشیم .

برای اولین بار در منطقه ی جنوب غرب استان خوزستان برگزار شد:

دوره آشنایی و اصول نگهبانی بیسیم های 
دریایی در اداره كل بندر و دریانوردی خرمشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل بندر 
و دريانوردی خرمشهر، عادل دريس 
گفت: از آنجا که صنعت الكترونيك روز 
به روز در حال گسترش است ، جهت 
هماهنگی بيشتر و تدوين استاندارد 
های مربوطه ، اين اداره کل برای اولين 
بار در منطقه ی جنوب غرب استان 
دوره  برگزاری  به  تصميم  خوزستان 

آشنايی و اصول نگهبانی بيسيم های دريايی را نمود.
دريس ادامه داد : اداره كل بندر و دريانوردی خرمشهر در تاريخ 89/7/10 اقدام 
به برگزاری دوره آشنايی و اصول نگهبانی بیسیم های دريايی كرد تا دريانوردان 
منطقه اروند ، آبادان، چوئبده، خرمشهر و شناورهای مستقر در اين بنادر را آموزش 

دهد.
مديركل بندر و دريانوردی خرمشهر درباره اهداف اين دوره آموزشی گفت : از 
مهمترين اهداف اين دوره آموزشی می توان به كاهش سوانح دريايی و نجات جان 
افراد در مواقع اضطرار و همچنین چگونگی ارسال و دريافت پیام اضطرار از طريق 
دستگاه)VHF/DFC ( اشاره كرد. كه دريانوردان برای آموزش عملی تمرين 

خود را در كارگاه آموزشی ادامه دادند . 
مهندس دريس يادآور شد : اين دوره با جديدترين متد و وسايل كمك آموزشی به 
صورت سمعی، بصری و نوشتاری در قالب پاور پوينت توسط كارشناسان اداره امور 
دريايی بندر خرمشهر برگزار شد تا بتوانیم از اين طريق جان دريانوردان را بعنوان 

سرمايه های صنعت دريانوردی ايمن نگاه داريم.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بندر 
و دريانوردی خرمشلهر، شاهين ترک 
پور گفت: بندر خرمشلهر در راستای 
ايمنلی و حفاظلت از محيط زيسلت 
دريايی و اجرايی ساختن کنوانسيون 
بيلن الملللی مارپلل اقدام بله ايجاد 
تسلهيالت دريافت و تصفيه فاضالب 
بهداشلتی )خاکسلتری( از شناورها 

متردد دربندر خرمشهر نمود.
ــازمان  وی ادامه داد: باتوجه به نگاه ويژه س
ــر و اقدامات  ــادر و دريانوردی به اين ام بن
ــرا و نصب تجهیزات  ــورت گرفته، با اج ص
ــناورها،  ــت و بازيافت فاضالب از ش درياف
ــط مواد مايع سمی به  كنترل آلودگی توس
صورت فلّه و جلوگیری از آلودگی ها توسط 
ــده و مرتبط با  ــته بندی ش مواد مضر بس
ــی در وارد آوردن  كاالهای خطرناک درياي

ــت جلوگیری  ــان و ضرر به محیط زيس زي
بعمل خواهد آمد.

ــرد: اداره كل بندر و  ــح ك ــرک پور تصري ت
ــهر در اجرای حفاظت از  دريانوردی خرمش
محیط زيست و مقابله با آلودگی های دريايی 
جز ء بنادر فّعال در كشور محسوب می شود 
و در جهت عملی سازی تمامی قوانین زيست 
محیطی تالش و پیگیری بی وقفه ای را در 

دستور كار خود قرار داده است.
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افزایش 43 درصدی صادرات كاال 
در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه

به گزارش روابط عمومی، مدير اداره  بنادر و دريانوردی 
بندرلنگه با بيان اين مطلب گفت: طی 7 ماهه نخست 
سال 1389 ميزان 623 هزار و پانصد و بيست و هشت 
تن کاال در بندرلنگه تخليه و بارگيری شده است که در 
اين ميان سهم صادرات 196 هزار و صد و سی و چهار 
تن بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد 

چشمگير 43 درصدی  را در برداشت.
»اسماعیل مکی زاده« افزود: اهم كاالهای صادراتی كه به بازار تجارت آزاد كشورهای حوزه 
خلیج فارس ارسال می گردد، شامل؛ میوه و تره بار ، خشکبار ، مواد معدنی و مصالح 

ساختمانی می باشد.
»مکی زاده« در ادامه با اشاره به افزايش 29 درصدی ترانزيت كاال از اين بندر، اين كاال ها را 
عمدتاً الستیك، پالستیك، لوازم خانگی و خودرو بیان نمود و افزود: در سه ماه آغازين امسال 
شـاهد افزايش صادرات و ترانزيت كاال بوده ايم كه پیش بینی ها خبر از افزايش اين ارقام در 

ماه های آتی مي دهد .
مدير اداره بنادر و دريانوردی بندرلنگه با اشاره به افزايش تردد مسافر در اين بندر گفت: تردد 
مسافری نیز با جابه جايی پنجاه و يك هزار و هشتصد و نود و نه نفر  از رشد 27 درصدي 

برخوردار بوده است.

نخستین همایش پوششهای ضد خزه در بندر 
خرمشهر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل بندر و دريانوردی خرمشهر ، محمد حسين 
عالئی گفت: بندر خرمشهر نخستين همايش پوششهای ضد خزه را در سالن 

آمفی تئاتر اداره کل بندر و دريانوردی خرمشهر برگزار نمود.
مدير روابط عمومی اداره كل بندر و دريانوردی خرمشهر هدف از برگزاری اين همايش 
به مصوبه  توجه  با  دريانوردی  اجرای كنوانسیونهای  تسريع  و  راستای تسهیل  را در 
جديد مجلس شورای اسالمی در خصوص الحاق به كنوانسیون پوششهای ضد خزه 
)ANTI FOULING SYSTEM( اعالم كرد و گفت :در اين همايش كه جهت 
آشنايی بیشتر مالکین شناورها، تعمیرگاههای كشتی و كشتی سازی ها با كنوانسیون 
از مراكز علمی و مطالعاتی و صنعتی  برگزار گرديد سخنرانانی  پوششهای ضد خزه 

حضور داشتند.
عالئی ادامه داد: در اين همايش درباره مسائل زيست محیطی و ديدگاه مجامع بین 
المللی اين نوع پوشش دريايی بمنظور كاهش يا حذف اثرات نامطلوب ناشی بر محیط 

زيست دريايی و سالمت انسان سخنرانی شد.
دريانوردی  و  بندر  كل  اداره  دريائی  حفاظت  و  ايمنی  قسمت  اخیر  اقدامات  از  وی 
خرمشهر در برگزاری اينگونه همايش ها و دوره های آموزشی برای شاغلین صنعت 

دريانوردی تقدير و تشکر كرد.
صنعت  كاران  اندر  دست  سوی  از  خوبی  استقبال  با  همايش  اين  است  ذكر  شايان 

كشتیرانی و كشتی سازی منطقه مواجه شد.

برگزاری دوره آموزشی پریماورادر بندر خرمشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل بندر و دريانوردی خرمشهر، صالح کوثری 
زاده گفت: به منظور ارتقاء علمی کارشناسان پروژهها و پرسنل اين اداره کل،  

دوره آموزشی نرم افزارپريماورا برگزار شد.
معاون فنی و مهندسی اداره كل بندر و دريانوردی خرمشهر در باره اين دوره آموزشی 
ادامه داد :استفاده ازنرم افزار های باتوانايی باال در مديريت وكنترل پروژه نقش مهم 
از اين رو كنترل ومديريت پروژه ، اهدافی چون دستیابی به  ايفامی كند  واساسی را 
خواسته های كارفرما از يك پروژه ، كیفیت باالی خدمت ويا محصول ارائه شده وكنترل 
ومديريت زمان، از جمله مواردی است كه با استفاده از اين دوره آموزشی می توان زمان 

را در اختیار داشت.
از نسخ  كوثری زاده تصريح كرد: پريماورا)PRIMAVERA( ويرايش 6كه تركیبی 
ديگراين نرم افزار است دارای كاربردهايی چون؛ كنترل قراردارد ،حسابرسی وكنترل 

پروژه را به دست می گیرد.
وی در باره خصوصیات  نرم افزارهای پريماورا اظهار داشت: امروزه پريماورا در سازمانهای 
بزرگ و كلیه صنايع بهعنوان ابزار مديريت پروژه و سبد پروژه ها مورد استفاده قرار می 
گیرد. اين نرم افزار بصورت سازمانی، پروژه ها را برنامه ريزی و كنترل می نمايد.  شايد 
تعداد افرادآشنا با جزئیات كاربردی نرم افزارمذكور درايران بسیارمحدود وناكافی باشد 
و بايد به همین دلیل استفاده كاربردی از اين نرم افزار شناخته شده ودرعرصه مديريت 
پروژه های واحد فنی ومهندسی بکار گرفته شود . ايشان برگزاری 40 ساعته اين دوره و 
استفاده از استاد دكترسبزه پرور، مولف كتاب مرجع كنترل پروژه را در راستای برگزاری 
اين دوره با بهترين كیفیت ممکن اعالم نمود وی در پايان دستیافت  دوره اول را ،آموزش 
15نفرازنیروهای كارفرما ودستگاه نظارت اعالم و ابراز امیدواری نمود بتوان با برگزاری 
اين گونه دوره های آموزشی گامی موثردرراستای ارتقاءو رشد مديريت پروژه ها وكیفیت 

آن برداشته شود.

افزایش 43 درصدي عملیات تخلیه و بارگیری 
كاالی كانتینری در بندر خرمشهر

دريس  عادل  عمومي  روابط  گزارش  به 
خرمشهر  دريانوردي  و  بندر  مديرکل 
گفت: در شش ماهه نخست امسال 765 
بندر خرمشهر  هزار و 343 تن کاال در 

تخليه و يا بارگيري شده است.
خرمشهر  دريانوردي  و  بندر  اداره  كل  مدير 
بارگیري  و  تخلیه  كاالي  میزان  اين  افزود: 
شده در مقايسه با مّدت مشابه سال قبل 21 

درصد افزايش را نشان مي دهد.
 43 با  كانتینر   TEU  405 و  هزار   54 ياد شده  مدت  در  داشت:  اظهار  دريس 
درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته در اين بندر تخلیه و بارگیري 

شده است.
او تصريح كرد: همچنین 18 هزار و 399 مسافر با 10 درصد افزايش تردد نسبت 

به مشابه سال قبل از طريق بندر خرمشهر تردد نموده اند.
وي تعداد كل كشتي هاي ورودي باالي هزار تن  به اين بندر را 206 فروند عنوان 
كرد و گفت: اين تعداد شناور ورودي در مقايسه با مدت مشابه پارسال 60 درصد 

افزايش را نشان مي دهد.
دريس افزود: طي مدت مذكور 167 فروند كشتي كانتینري و 39 فروند كشتي 
سال  مشابه  مدت  با  مقايسه  در  افزايش  درصد  و 105   54 با  ترتیب  به  تجاري 

گذشته به اين بندر وارد و يا از آن خارج شده اند.
او همچنین حجم كاالي ترانزيت شده داخلي را 9 هزار و744 تن  و كاالي ترانزيت 

شده خارجي را 31 هزار و 263 تن ذكر كرد.
به گفته ي وي كاالهاي ترانزيت شده داخلي و خارجي در مقايسه با مدت مشابه 

پارسال به ترتیب 330 و 242 درصد افزايش را نشان مي دهد.
ورود  خودروهاي  تخلیه ي  حجم  پايان  در  خرمشهر  دريانوردي  و  بندر  مديركل 
قطعي و موقت را در مدت ياد شده يك هزار و 20 دستگاه عنوان كرد و گفت: اين 
میزان تخلیه ي خودرو در مقايسه با مدت مشابه سال قبل در بخش خودروهاي 
ورود قطعي 150 و در بخش خوردوهاي ورود موقت 195 درصد افزايش را نشان 

مي دهد.
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گواهینامه صالحیت بین المللي توسط 
آزمایشگاه مرجعان خاتم بندرلنگه اخذ شد

آزمايشگاه مرجعان خاتم بندرلنگه براي دومين بار موفق به دريافت پروانه 
تاييد صالحيت بين المللي براساس استاندارد IEC 17025 /ISO از شرکت 
آلماني DAKKS شد، اين گواهينامه جزء معدود گواهينامه هاي تاييد شده 

بين المللي است که در سراسر دنيا پذيرفته و اجرايي شده است. 
با تالش هاي اداره بنادر و دريانوردي بندرلنگه، آزمايشگاه اندازه گیري مايکوتوكسین ها 
در مواد غذايي با نام مرجعان خاتم در نخستین روزهای شهريور ماه سال جاري در 

فضاي بندري و جنب ساختمان مركزي اين اداره راه اندازي گرديد.

در پي انعقاد اين قرارداد كه در جهت طرح تکريم ارباب رجوع و استقرار سیستم 
پنجره واحد انجام پذيرفت، آزمايشگاه اندازه گیري سموم قارچ در نزديك ترين 
مسافت ممکن نسبت به محل تخلیه كاالهاي وارداتي قرار گرفت، ضمن آنکه متعهد 
گرديد زمان پاسخگويي نمونه ها را از 72 ساعت به 24 ساعت كاهش دهد كه در 

نوع خود يك ركود ملي مي باشد.
مهرماه سال جاري اين آزمايشگاه میزبان بازرسان شركت DAKKS آلمان براي 
تمديد پروانه تايید صالحیت خود بود. دو كارشناس آلماني طي سه روز بازرسي 
و كنترل سخت گیرانه و پس از برگزاري آزمون مهارت، آزمايشگاه مرجعان خاتم 
را شايسته اخذ اين گواهینامه بین المللي دانستند.  گفتني است: مايکوتوكسین ها 
سموم قارچي هستند كه در اجزاي مواد خوراكي مانند گوشت، شیر، تخم مرغ و نیز 
غالت مانند ذرت، جو، گندم و... به وجود مي آيند و سالمت انسان و حیوان را تهديد 
مي كنند. اين سموم با كاهش مصرف خوراكي بدن و نیز كاهش جذب مواد معدني 
و با تغییر در سیستم هاي درون ريز و برون ريز و نتیجتاً سركوب سیستم ايمني بدن 

خطر قابل مالحظه اي براي سالمت انسان محسوب مي شوند.

 رشد صد در صدي ترانزیت مواد نفتي 
در بندر نوشهر

 حجم مبادالت تجاري ونفتي در اداره كل بنادر و دريانوردي استان مازندران به 
رقم هشتصد و پنجاه و سه هزار و پانصد و هشتاد ) 853580 ( تن رسید، اين 
میزان مبادالت تجاري توسط 314 فروند كشتي تجاري و نفتي انجام شده است. 
عمده كاالهاي وارداتي به بندر نوشهر، مواد شیمیايي و نفتي، آهن آالت، كاغذ و 
مقوا، غالت وچوب و تخته بوده و همچنین كاالهاي صادراتي نیز شامل محصوالت 

دامي و گیاهي، خشکبار و كاالهاي سوپر ماركتي میباشد.
شايان ذكر است ترانزيت مواد نفتي در هشت ماهه سال جاري نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 100 درصد رشد داشته است.

تمدید گواهینامه سیستم مدیریت یكپارچه 
دراداره كل بنادرودریانوردي استان مازندران

با انجام اولین دوره ممیزي مراقبتي سیستم مديريت يکپارچه )IMS( مبني 
و   ISO14001:2004 و   OHSAS18001:2007 استاندارد  سه  بر 
ISO9001:2008  گواهینامه IMS بندرنوشهر باموفقیت وبدون عدم انطباق 

توسط شركت گواهینامه دهنده معتبر )MIC( تمديد گرديد.
از اهداف سیستم فوق مي توان به مشتري گرايي و ارتقاي سطح كیفیت خدمات 
و افزايش میزان پاسخگويي، افزايش ظرفیت و توان عملیاتي از طريق تأمین 
زيرساخت هاي مناسب و نیروي انساني ، ارتقاي بهره وري، حذف و يا كاهش 

ريسك خطرات ناشي از عملیات تخلیه و بارگیري و ... اشاره كرد.

 مانور عملیاتي مدیریت شرایط اضطرار
در بندر آبادان برگزار شد

با توجه به مصوبه کميته ايمني سازمان بنادر و دريانوردي، مانور عملياتي 
مديريت در شرايط  اضطراري ) حوادث آتش سوزي( توسط واحد ايمني 
دريايي  مرتبط  واحدهاي  کليه  همكاري  با  بندرآبادان  نشاني  وآتش 

وبندري برگزار گرديد.
منظور  به  مانور  اين  آبادان،  دريانوردي  و  بندر  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به   
بروز حريق و حوادث احتمالي  نیروهاي آتش نشان هنگام  ارتقاء توان عملیاتي 
با آخرين متدهاي  درشناورهاي پهلوگرفته دركناراسکله هاي عملیاتي، آشنايي 
استاندارد بین المللي، استفاده از روش ها و تجهیزات مناسب جهت اجراي عملیات 
آبرساني به محل حادثه، ارزيابي توان و دانش تخصصي فرماندهان آتش نشاني و 
همچنین مشاركت واحدهاي مختلف و مرتبط دريايي و بندري وآشنايي مسئولین 

امر و ديگر دست اندركاران  درامر اطفاء حريق دربندرآبادان برگزارگرديد.

سخنراني مدیر اداره بنادر و دریانوردي آبادان در 
نماز جمعه این شهر 

روزجمعه 16 مهرماه سال جاري، مدير اداره بنادر و دريانوردي آبادان به مناسبت 
هفته دريانوردي سخنران پيش ازخطبه هاي نمازجمعه آبادان بود. 

به گزارش روابط عمومي اداره بنادر و دريانوردي آبادان، سیاوش خدابخشي درحضور پرشور 
نمازگزاران با تبريك هفته دريانوردي وگرامي داشت هفته دفاع مقدس، مقدمه ي سخنان 
خود را به احاديث و روايات مختلف پیرامون اهمیت دريا و مقوله ي دريانوردي در اسالم 
اختصاص داد . سپس با ارائه ي گزارشي جامع ازعملکرد دوساله ي بنادر و دريانوردي آبادان 

به پیشرفت هاي بدست آمده در طي اين مدت اشاره كرد.
مدير اداره بنادر و دريانوردي آبادان با برشمردن مزيت هاي بندر آبادان و ارائه ي فهرستي 
اجمالي ازطرح هاي دردست اجرا و مطالعه، به نمازگزاران نويد روزهاي خوب درآينده اي 

نه چندان دور داد.
درپايان خطبه هاي نمازجمعه ، خطیب و امام جمعه موقت شهرستان آبادان حجه االسالم 
والمسلمین حاج آقا رجبي از مدير اداره بنادر و دريانوردي آبادان بخاطرحضور در بین 
نمازگزاران و ارائه ي گزارش به مردم تشکر كرد و از ساير مسئوالن اين شهر خواستار الگو 

قراردادن اين حركت جهت پاسخگويي وخدمت  رساني مناسب به مردم  شد.
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شهر شناور
دلیل  به  سو،  يك  از  كه  ندارد  وجود  ترديدی 
تغییرات آب وهوايی و گرم شدن كره ي زمین 
)و احتمال ذوب شدن كوه هاي يخي قطب هاي 
بخش هاي  رفتن  آب  زير  به  و  وجنوب  شمال 
عمده اي از اين كره خاكي( و ازسوي ديگر، به 
راه حل های  علت رشد سريع جمعیت جهان، 
ديگر،  شهری  طراحی  درحوزه ي  متعارف 
جّدی  هاي  چالش  پاسخ گوي  اين،  از  بیش 
بود  نخواهد  افرادی  اسکان  و  محیطي  زيست 
و  سنتی  معماری  از  غیر  را  ديگری  رويای  كه 
متعارف، در سر می پرورانند. به همین منظور، 
دارند  بر آن  و معماران، سعي  طراحان شهری 
غیر  طرح های  چالش،  اين  به  واكنش  در  تا 
 متعارفی ارايه دهند كه ازآن جمله می توان به

»وينسنت كالبو«1 اشاره كرد. 
نام  اين طراح  پد«2، توسط  شهر شناور »لیلی 
ارايه  به هنر معماری(  )و آشنا  بلژيکي  آشناي 
كامال  برای ساخت شهری  است؛ طرحی  شده 
مستقل و شناور، با هدف فراهم آوردن پناهگاهی 
برای افرادی كه از تغییرات آب وهوايی كره ي 
زمین به ستوه مي آيند. هدفی كه با اين طرح 

می  دنبال  بديع  حال  درعین  اما  غیرمتعارف 
شود، به خودی خود، ستودنی است، اما طراحی 
انگیز  شگفت  و  محسوس  ای  پديده  »كالبو«، 

است كه تصورما را تسخیر كرده است.
مدينه ي  يا  اتیوپیا  شناور،  سبز  شهر  پد،  لیلی 
هماهنگی  از  برخوردار  و  شناور  فاضله اي 
زيستی است، كه از درون درياها سبز می شود، 
لیلی پد،  شهرپناهگاه، شهرآرزوها، شهر شناور 
راه حلی برای مقابله با گرم شدن هوا است. اين 
همه، عناوين و مفاهیمی هستند كه برای بیان 
و تشريح اين نوع شهرهای غیر متعارف، به كار 

برده مي شوند.
مفهوم هماهنگی زيستی، به روشنی از ساختار 
بر مي آيد. در طراحی  اين نوع شهرها  طراحی 
است،  نیلوفرآبی  شبیه  كه  پد،  لیلی  ساخت  و 
سکنه ي  برای  آلودگی  میزان  رساندن  صفر  به 
هدف  عنوان  به  اقیانوس،  در  شناور  شهر  اين 
دنبال می شود. اين پروژه، با به كارگیري برخي 
فن آوري ها )انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژي 
هم  كه  بود  خواهد  قادر  جزرومدي(  كشنديا 
انرژی مورد نیاز شهر را تولید كند و هم، ضمن 
را  آن ها  در جوزمین،  موجود  گازهاي  پردازش 
در بدنه ا ي از جنس تیتانیوم دی اكسید جذب 

كند.
اين شهر به گونه ای طراحی شده است كه به 
طور تقريبی، مي تواند حدود 50 هزار نفر را در 
خود جای دهد. يك چشم انداز تركیبی- زمینی 
سه  و  تاالب  يك  با  )كه  بشر  دست  ساخته ي 
برآمدگی مصنوعی فراهم آمده است( محیطی 
متفاوت و چشم نواز را ايجاد می كند.قراراست 
هر لیلی پد، هم نزديك ساحل و هم به صورت 
شناوردر اطراف يك اقیانوس )كه ازخط استوا تا 

درياهای شمالی امتداد می يابد( احداث شود.
ای  آينده  در  پروژه  اين  كه  رسد  نمی  نظر  به 
وجودندارد  ترديدی  اما  درآيد،  اجرا  به  نزديك 
تحقق  شاهد  دور،  چندان  نه  ای  درآينده  كه 
بود. خواهیم  پد  لیلی  شبیه   طراحی هايی 

اين شاهکار معماری، از راه حل هايي خالق الهام 
می گیرد كه به نوعی ممکن است، راه حل واقعی 
انسان برای مقابله با شرايط حاصل از تغییرات 

آب وهوايي كره ي زمین تلقي مي شود. 

 
شاهکار معماري دریایی در آینده

مترجم؛ نوروز محمدخاني

در مورد جزيره های مصنوعي که هم اکنون عمليات ساخت 
آنها در شهر دوبی آغاز شده است، بسيار شنيده ايد، اما اخيراً 
به  که  کالبو«،  »وينسنت  توسط  زمينه  دراين  جديدي  تحول 
هنرمعماری اشتغال دارد، صورت گرفته است که ماحصل آن، 
وجود  ضرورت  با  هرگز  که  شهری  شناوراست؛  شهری  ابداع 

زمين برای ساخت، روبه رو نخواهدشد.
 »شهر شناور«، از همه ي فن آوري  های سبز امروز، فن آوری هاي 
زيست  اثرات مخرب  بدون هرگونه  زيست،  دوست دار محيط 
آفتابی(  و  بادی  ژنراتورهای خورشيدی،  از  )استفاده  محيطی 
سود می برد وميزان آلودگی آن، برای سكنه صفر خواهدبود. 
انتظارنداشته باشيد که هيچ يك از اين شهرهای آبی را به زودی 
مشاهده کنيد، اما تعجب نكنيد اگر مانندشهرهای جزيره ای در 
دبی )اگر طی ده سال آينده( ، در شرايط واقعی آينده شاهد 

توسعه و ساخت چنين اماکني نيز در اقيانوس ها شديد.
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مصون از فجایع
اكنون سال 2100 میالدي است. انسان ها كنترل 
آلودگی های ناشی از احتراق گازهای دی اكسید 
پناهنده ي  میلیون ها  ندارند.  را دراختیار  كربن 
اكولوژيکي، هم اكنون، ادامه ي زندگي خود را 
در شرايط زيستي متعارف، غیرممکن می يابند. 
اما جای ديگری نیز، برای گريختن و پناه بردن 
وجود  امکان  اين  البته،  نیست.  دسترس  در   ،
را  بشر ساخت شهرهاي شناور  اگر  مي داشت، 

پیش بینی می كرد.
لیلی پد، زايیده ي ذهن خالق »وينسنت كالبو« 
شهری  از  جاه طلبانه  و  العاده  خارق  طرحی 
ديده  را  طرح  اگر  می شود.  محسوب  مستقل 
باشید، كمی شبیه فضاپیمای »اكسیوم«3 است، 
انسان ها  كه  امکاناتی  همه ي  با  عظیم  شهری 
برای زندگی در شرايطی دشوار به لحاظ زيست 

محیطی، به آن ها نیاز دارند. 
اين شهر، اندكی به شاهکارمعماری، كه ممکن 
است درساحل دبی ساخته شود، شباهت دارد. 
در عین حال، آفريننده های »لیلی پد«، براين 
باورند كه هرشهری كه در كرانه ي دوبی يا دور 
است،  شده  احداث  اكنون  هم  آن،  كرانه ي  از 
احتماال در آينده )تا سال 2100( زيرآب خواهد 
رفت. با اين وجود، بدون توجه به حجم كوه های 
يخی قطبی كه به دلیل گرمای كره زمین ذوب 
خواهند شد، يك »دژ شناور«4 درون آب، از اين 
پديده مصون خواهد بود، زيرا اين سازه كه نوعي 
شاهکار معماري است، در هرشرايط، سر از آب 
جزيره های  به  تاكنون  آيا  آورد.  خواهد  بیرون 
مرجانی كه درون آب غوطه ورند، نگاه كرده ايد؟ 
مشکلی وجود ندارد. يك لیلی پد به آن اضافه 

كنید؛ يك جزيره ي مرجانی لحظه ای.
لیلی پدها از مزيتی ديگر نیز برخوردارند. يك 
يا  دبی، هنگ كنگ  درسواحل  پد  لیلی  دو  يا 
موناكو بسازيد )غوطه ور يا غیر غوطه ور( ؛ آن 
گاه می توانید مساحت كشور يا قلمرو پادشاهی 
پد،  لیلی  شهر  دهید.هر  افزايش  رابسیار  خود 
همراه  )به  نفر  هزار  اسکان حدود 50  به  قادر 
گیاهان و حیوانات( است. اين شهرهای بی نظیر 
و غیرمتعارف، از درياچه ها و كوه ها، مدارس و 

امکانات تفريحی ورفاهی نیز برخوردارند. 
شهرهای شناور دريايی، با الهام از لیلی پد بزرگ 
»آريزونا ويکتوريا رجیا«5، به گونه ای طراحی 
شده است تا از »تیتانیوم دي اكسید«6 ساخته 
شود و بتواند آلودگی هوا را جذب كند. اين شهر 
بی نظیر، همچنین، فاقد كربن است، خودكفا و 

كامال قابل بازيافت است. ايده ي جالبی است.

تركیبی از فن آوری های پیشرفته 
باتركیبی از فن آورهای بسیار پیچیده ي جهان 
گیاه  دانش  بر  مبتني  رويکردی  از  استفاده  و 
شناسی وعلوم دريايی، نوعی دهکده ي متراكم، 
يك  شعاع  به  درآب،  شناور  نیلوفر  از  الهام  با 
كیلومتر، قراراست در آب های دبی نمايان شود. 
پروژه، تحت عنوان »پروژه ي شناور سبز«7،  اين 

يك  ايجاد  كه  است  آينده  به  مربوط  ای  پروژه 
برج بلند 3300متری را آراسته به يك مزرعه ي 
عمودی قرارداده شده روی سازه ای بتونی شناور 
درآب به قطر سه كیلومتر، شامل می شود. بعضی 
از دانشمندان، مهندسان و سرمايه گذاران مالی 
ژاپنی، درسال 2005میالدی، تالش مشتركي را 
برای ايجاد شهری سبز و سازگار به لحاظ زيست 
محیطی )نتیجه ي ايده ي شركت تجاری شیمیزو8 
ژاپن( ، كه بتوان در آن نفس كشید، را آغاز كردند.

پروژه ي شهرشناور سبز، در منطقه ای استوايی با 
نور كافي خورشید و حداقل تاثیر ناشی از گردباد 
و ساير طوفان های مشابه، از انرژی خورشیدی، 
دمايی،  تغییرات  و  پايین  با سرعت  باد  ورزش 
خواهد  را  استفاده  حداكثر  انرژي  كسب  برای 
كرد، آغاز خواهد شد. آلیاژهای بسیار سبك از 
به  قدرتی شگرف  دريا  آب  در  موجود  منیزيم 
سازه برج، عاريت خواهدداد. هرطبقه ي جديد 
شود(  می  ايجاد  همکف  طبقه ي  در  )كه  برج 
به درون دريا رانده خواهدشد.گیاهان استوايی، 
همگی  دام،  پرورش  مزارع  و  ذرت  مزارع 
شکل  را  بزرگ  بسیار  مدّور  مقر  يا  پست  يك 

 

می دهند كه از روی يك پل شناور موقت 7000 

تنی، سربیرون خواهد آورد.

ابعاد شهر سبز و باشكوه
● شهر درآسمان: يك منطقه ي مسکونی با 

30هزار سکنه
بدون وزش باد شديد و با دمايی حدود 26-28 
درجه ي سانتی گراد، منطقه ي 700 تا 1000 

متري باالی خط استوا
● کناردريا: ناحیه ي مسکونی با 10هزارنفرسکنه

خانه های شهری غیر مرتفع كناردريابا پل های 
معلق موقت، مملو از ماهی و حلزون.

● برج: يك ناحیه ي كاری برای 10هزار نفر
ترين  پیچیده  از  تركیبی  شاهد  جا  اين  در 
خواهیم  معماری  و  مهندسی  دانش  جلوه های 
بود كه تالش خواهند كرد طبیعت9 و فن آوری 

را در هم آمیزند.
نوعی  اثر  بر  زيستی،  تنوع  ● جنگل زمينی: 

تركیب جنگل و مزرعه
و  آبی  منابع  آبی،  راه های  مزارع،  جنگل، 
چمنزارها به انسان ها اجازه خواهنددادبا طبیعت 
كشاورزی  فعالیت های  به  و  باشند  درتماس 

مبادرت ورزند. 
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● جنگل دريايی: تنوع زيستی در آب های ساحلی
تکنیك های  از  استفاده  برای  ويژه  توصیه ي  با 
تصفیه ي آب و بهبود تنوع زيستی مناطق كم 
آب، اين ناحیه بايد با دقت هرچه تمام تر برای 
خزه ي  برداری  بهره  و  كشت  وبرای  تنان  نرم 

دريايی مورد مطالعه قرارگیرد. 

دژي شناور براي پناهندگان اكولوژیكي
از هنر معماري است  لیلي پد، جلوه اي جديد 
و معرف تالش جديد طراحان فعال در همه ي 
عرصه هاي خالق و به وسعت جغرافیاي سراسر 

زمین مي باشد.
درحال  زمین  كره ي  كه  ندارد  وجود  ترديدي 
ذوب  درحال  يخي  كوه هاي  است،  شدن  گرم 
شدن هستند و سطح آب دريا ها و اقیانوس ها 
بین  علمي  جامعه ي  است.  آمدن  باال  حال  در 
المللي، براين باور است كه افزايش هر يك درجه 
سانتي گراد، باعث باالآمدن آب به میزان يك 
متر خواهد شد، كه اين امر، منجر به ازدست 
رفتن حجم قابل مالحظه اي از زمین و جابه جا 
شدن میلیون ها نفر دراقصي نقاط جهان خواهد 
معمار  طراحان  )از  كالبو«  »وينسنت  شد. 
عنوان  تحت  پیشنهادي  ارايه ي  با   ، بلژيکي( 
براي  شناور  دژي   ،  )LILYPAD( پد  لیلي 
چالش  اين  به  محیطي،9  زيست  پناهندگان 

انکارناپذير واكنش نشان مي دهد.
لیلي پد، توسط »كالبو«، به عنوان طرح اولیه ي 
شهري خاكي – آبي و خودكفا ارايه شده است. 
راه حلي كاربردي براي مشکل باالآمدن سطح 
آب درياها واقیانوس ها به دلیل گرم شدن كره 

زمین.
طرح  نوعي  )ماحصل  گزينه اي  هم  پد،  لیلي 
معماري شگفت انگیز و جاه طلبانه( براي اسکان 
انسان هايي است كه به دلیل روابط بین خشکي/ 
آبي، بي خانمان شده اند و هم انرژي پايدار براي 

مناطق توسعه يافته را تولید مي كند. 
لیلي پد، يك شهر آبي – خاكي واقعي )نیمي در 

خاک نیمي در آب( ، ضمن برخورداري از قابلیت 
اسکان 50 هزار نفر سکنه، قادر به ارايه ي تنوع 
زيستي براي رشد ونمو گل ها وگیاهان پیرامون 
يك تاالب مركزي، شامل: آب سبك و سیستم 
جمع آوري آب باران و تصفیه ي آن براي تامین 
آب شرب است. اين تاالب مصنوعي، كامال درآب 
غوطه ور است و به عنوان نوعي باالست، باعث 
ايجاد تعادل شهر مي شود. اين تاالب، ساكنان 
شهر را قادر مي سازد در اعماق آب هاي اقیانوسي 
زندگي كنند. اين برنامه ي چند منظوره، بر سه 
لنگرگاه تفريحي ساحلي و سه كوه اختصاص يافته 
براي كار، خريد و تفريح، تدارک ديده شده است. 
كل مجموعه، توسط اليه اي از خانه هاي گیاهي 
در باغ هاي معلق پوشیده شده است و با شبکه اي 
نمايي  از  برخوردار  روهاي  پیاده  و  خیابان ها  از 
ارگانیك، به هم متصل هستند. ايجاد نوعي زندگي 
مسالمت آمیز و هماهنگ بین انسان و طبیعت، با 
استفاده از شیوه هاي جديد زندگي دريايي میان 

فرهنگي به عنوان هدف، دنبال مي شود.

وینسنت كالبو
 23 كالبو  وينسنت  میالدي،   2000 درسال 
ساله، موفق به دريافت جايزه ي ممتاز معماري 
رنه سرور10، براي دفاع از پروژه ي پايان نامه ي 
فارغ التحصیلي خود از انستیتو ويکتور هورتا11، 
واقع در شهر بروكسل شد. پروژه ي او، متاموزه ي 

هنرها و تمدن هاي اسکه برانلي12 نام داشت.
گنجینه اي  داشتن  دراختیار  لطف  به  سپس 
همه ي  به  )كه  داوينچي«  »لئوناردو  نام  با 
در  گرفت  تصمیم  دارد(  تعلق  اروپايي  جوامع 
همکاري  سال  دو  طي  و  كند  زندگي  پاريس 
با آژانس هايي كه وي را مجذوب خود كردند، 
تخیل  قوه ي  و  العاده  خارق  ايده هاي  توانست 

فضايي خود را توسعه دهد.
و  كرد  شركت  مسابقه اي  در   ،2001 سال  در 
ناپلئون  معماري  نفیس  جايزه ي  شد  موفق 
گادشارل13، متعلق به آكادمي سلطنتي هنرهاي 

به  دست يابي  خاطر  به   ، را  بروكسل14  زيباي 
تحت  محیطي،  زيست  پروژه ي  در  موفقیت 
50هزار  با  آبي  شهري  پذيري  انعطاف  عنوان: 
كند.  خود  آن  از  را  خودكفا15  تماماً  سکنه ي 
قدرت  پويا،  ايده هاي  از  همزمان  ژوري،  هیأت 
تحلیل و غناي علمي طرح هاي كالبو بر پايه ي 

دانش معماري، تجلیل به عمل آورد. 
رقابت  فینالیست  عنوان  به  سال 2005،  در  او 
نوين16 شناخته شد و جايزه  لذت هاي معماري 
بهترين  از  ارايه ي 12 طرح  به خاطر  را  نخست 
طرح هاي معماري در جامعه ي فرانسوي بلژيك17 
كره اي  چاپ  شركت  سال،  كرد.درهمان  كسب 
دامدي18، نخستین ويژه نگاشت اين شركت را به 
اين معمار 28 ساله ي بلژيکي )با پرداختن به شرح 
حالي از وي، جوايز و پروژه هاي به نمايش درآمده ي 
او و طرح هاي بي نظیرش در سطح جهان و حضور 

در رقابت هاي بین المللي( اختصاص داد.
از آن تاريخ به بعد، وينسنت كالبو، چهارچوب 
فکر و فعالیت هاي حرفه اي خود را در عرصه ي 
معماري نوين، به تالشي مستمر براي تحول و 
از  توسعه ي طوالني مدت شهر دريايي جديد، 
راه رويکردهاي تجربي و واقع گرايانه براي نوعي 
زيست شناسي  از  تركیبي  با  معماري  پژوهش 
وفن آوري هاي اطالع رساني و ارتباطات، محدود 

كرده است.
منبع: اينترنت

پي نوشت:
1. Vincent Callebaut
2. Lily pad
3. Axiom Wall-E
4. Acropolis
5. Amazonia Victoria Regia
6. titanium dioxide
7. Project Green Float
8. Shimizu Corporation
9. A Floating Acropolis for Eco-

logical Refugees
10. Great Architecture Prize René 

Serrure
11. Institute Victor Horta
12. Meta museum of Arts and Civi-

lizations Quay Branly
13. Grand Architecture Prize Na-

poléon Godecharle
14. Académie Royale des Beaux-

Arts of Brussels
15. Elasticity, an aquatic city of 

50000 inhabitants entirely au-
tonomous

16. New Architecture Pleasures
17. Architecture in the French 

Community of Belgium
18. Edition Company Damdi
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يك  به  مربوط  اسرار  شناسان،  باستان 
اند  کرده  کشف  را  ايرانی  دريايي  ناوگان 
که 2500 سال پيش، در خليج يونان غرق 

شده است.
يونانی،  شناسان  باستان  از  متشکل  گروهی 
كاوش  دوره ي  دومین  آمريکايی،  و  كانادايی 
خود را برای به دست آوردن اشیای موجود در 
به  ناوگان جنگی داريوش،  فروند كشتی   300
پايان رسانده اند. اين ناوگان دريايی كه توسط 
داريوش، پادشاه هخامنشی، برای حمله به يونان 
گسیل شده بود، پیش از رسیدن به خاک يونان، 

بر اثر طوفان نابود شد.
از  يا 493 پیش  اين كشتی ها در سال 492 
جزيره  ي  شبه  در  توفان  وقوع  اثر  در  میالد، 
آتوس، واقع در شمال يونان، غرق شده اند. در 
به ماجرای  يونانی،  نوشته های هرودوت، مورخ 
ايران در سال 492  ناوگان دريايی  غرق شدن 
پیش از میالد، اشاره شده است. اولین نشانه های 
وجود اين كشتی ها در عمق آب های خلیج، دو 

كالهخود برنزی بود كه در سال 1999 میالدي، 
توسط ماهی گیران بومي كشف شدند.

 اين باستان شناسان، در دو سفر گذشته ي خود 
بر  مبنی  ژوئن، شواهدی  و  اكتبر  های  ماه  در 
وجود 7 فروند كشتی را يافتند. تاكنون، باستان 
شناسان، با استفاده از يك روبوت كنترل از راه 
دور، تا عمق 600 متری آب دريا پايین رفته اند 
و مساحتی معادل 150 كیلومتر از بستر دريا را 

كاوش كرده اند.
از جمله ي يافته های آن ها، می توان به چندين 
از  مايعات،  حمل  برای  كه  كرد  اشاره  كوزه 
آنها استفاده می شده و پیکان برنزی يك نیزه 
است.  مانده  محفوظ  ها  كوزه  از  يکی  در   كه 
لويیزويل  دانشگاه  از  ِهیل«،  جان  »پروفسور 
كنتاكی، می گويد »اگر چیزی به نظرمان جالب 
و باارزش برسد، حتماً با زيردريايی های دونفره، 

برای چك كردن آن، به زير آب می رويم.«
كشتی جنگی كالسیك يونانی ها كه پس از نبرد 
باعث  میالد،  از  پیش  سال 480  در  ساالمیس 

چیره گي آن ها بر كشورهای ديگر شد، عالوه بر 
بادبان در هر طرف، دارای سه رديف پارو بوده، 37 
متر طول داشت، و كناره های آن با برنز پوشانده 
شده بود. با احتساب شش رديف پارو، هر كشتی 
يونانی، 170 نفر پاروزن داشته، كه باعث می شده 
است، كشتی بتواند با سرعت 10 گره دريايی، 

خود را به ناوهای چوبی دشمن بکوبد.
به  آينده،  سال  در  شناسی،  باستان  گروه  اين 
اعماق پايین تر دريا خواهند رفت و در سال های 
آتی، در جنوب اين محوطه، به چهار ناحیه ي 
ديگر دريايي سركشي خواهد كرد، كه آخرين 
آن ها در جزيره ي ساالمیس يونان، محل شکست 
ناوگان ايراني به رهبری كوروش، پسر داريوش، 

در سال 480 پیش از میالد، خواهد بود.
ناوگان دريايی داريوش،  در جريان غرق شدن 
باختند.  جان  ايرانی  سرباز  هزار   20 حدود 
بزرگ،  اين حمله ي  با  تا  بود  امیدوار  داريوش، 

كل خاک يونان را تصرف كند. 
منبع: اينترنت

راز شکست ناوگان نظامی دریایی 
هخامنشیان آشکارمی شود
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سال  ماه  فروردين  در  بهمنی،  محمدعلی     
كودكی  آمد.  دنیا  به  دزفول  شهر  در   ،1321
بندرعباس  و  كرج  تهران،  در  نوجوانی اش  و 
گذشت و مدتی در چاپ خانه های تهران به كار 
مشغول شد، كه آشنايي با فريدون مشیري را 
با  شايد  البته  نیز،  بهمنی  شعر  داشت.  پي  در 
خود او متولد شده باشد؛ گرچه بسیاری بر اين 
عقیده اند كه او، غزل هايش را وامدار سبك و 
سیاق نیما مي داند. نخستین شعر از او، در سال 
1330، يعنی زمانی كه تنها 9 سال داشت، به 

چاپ رسید.
راديو  با  مدتی  مشهور،  سرای  غزل  شاعر  اين 
همکاری كرد و سپس به شغل آزاد روی آورد. 
بندرعباس  بهمنی، ساكن  اوايل دهه ی 50،  از 
انقالب اسالمي، به تهران  از پیروزی  شد. پس 
بندرعباس  به  در سال 1363  آمد ولي مجدداً 

بازگشت. 
بهمنی، عالوه بر حضور فعال در جشنواره های 
وزارت  شعر  شورای  در  عضويت  شعر،  متعدد 

كارنامه ی  در  نیز،  را  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
ترانه های  و  يادمانی  به  غزل های  دارد.  خود 
زيبای بهمنی، همواره مورد توجه عالقه مندان 

شعر و موسیقی معاصر بوده اند.

 با همه ی بی سر و سامانی ام 
باز به دنبال پريشانی ام

... 
 ماهی برگشته ز دريا شدم 
 تا که بگيری و بميرانی ام 

 خوب ترين حادثه می دانمت
 خوب ترين حادثه می دانی ام؟ 

 حرف بزن! ابر مرا باز کن
 دير زمانی است که بارانی ام 

 حرف بزن، حرف بزن، سال هاست 
تشنه ی يك صحبت طوالنی ام

است  جاندار  موجودی  چون  شعر  او،  برای 
تشکیل  را  آن  لباس های  قالب،  و  شکل  كه 

معرفي یك شاعر دریایي )12(

 
)محمد علي بهمني(

احمدرضا زریو

من از تبار غزل های سهل و ممتنع ام
که هر که گوش سپرده است، از برم کرده است

از آب های جهان سهم بی کرانگی ام 
جزيره ای است که در خود شناورم کرده است

جزيره ای که تويی ابتدای اقيانوس
و انتهای زمينی که »شاعرم« کرده است.
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مي دهند و به آن شخصیت مي بخشند. با اين 
همه، محمدعلی بهمنی، شیفته ی غزل است 
سرودن.  غزل  و  خواندن  غزل  و  گفتن  غزل  و 
بی  امروز،  تنها در شعر  نه  او می گويد: »غزل، 
ای  ويژه  جايگاه  فرداها  تمام  شعر  در  ترديد 
خواهد داشت. غزل، هستی ايرانی است و خواهد 
امانت  اين  اين است كه  است،  آنچه مهم  بود. 
حساس را به نسل های آينده تحويل دهیم«. به 
رغم وسعت اين عالقه به غزل گفتن، بهمنی، 
: » قالب  هرگز غزل را قالب نمی بندد؛ چون 
يعنی محدوديت و هنر را نمی توان محدود كرد 
و به خاطر اين حرفم، بارها مورد اصابت تهمت 
ها قرار گرفته ام.« در ديدگاه محمدعلی بهمنی، 
غزل، شکلي است كه می تواند با روزگار خود و 

با شرايط جديد، تغییر كند. 
به  موفق   ،1378 سال  در  بهمنی،  محمدعلی 
عنوان  به  مهر«،  خورشید  »تنديس  دريافت 
سال 1385،  در  شد،  ايران  غزل سرای  برترين 
عنوان  به  ماندگار،  چهره هاي  ستاد  سوي  از 
سال  در  و  شد  معرفي  ماندگار«  »چهره ي 
1387، در هفدهمین كنگره ي سراسري شعر 
دفاع مقدس، از او به عنوان مروج گونه هايي از 

اين نوع شعر، تقدير به عمل آمد. 
اگر چه بهمنی، قالب های ديگری، مثل: نیمايی، 
سپید و ترانه را نیز تجربه كرده و گاه آثار موفقی 
در اين قالب ها سروده است، اما قالب شاخص 
شعري او غزل است. از اين رو، اگر كارنامه اش 
را  او  بخواهیم  كه  آن  از  بیش  كنیم،  مرور  را 
»سپیدسرا« يا »ترانه سرا« بخوانیم، از اين شاعر 
می كنیم.  ياد  عیار  تمام  غزل سرايی  عنوان   به 
او در عالم غزل، به جهان امروز بی توجه نیست 
نسلی است كه سعی  به منزله ي غزل سراي  و 
دارد، خود را به رودخانه ی پر آب »نیما« متصل 
سازد كه اين رودخانه وصل به درياست و دريا 

مخاطب بهمنی است:

دريا و من، چقدر شبيه ايم اگر چه باز
من سخت بی قرارم و او بی قرار نيست

با او چه خوب می شود از حال خويش گفت
دريا که از اهالی اين روزگار نيست

 صمیمت، سادگی و طنز، اجزای اصلی غزل های 
بهمنی را تشکیل مي دهند. كلمات در شعر او، 
شعر  خوش تراش اند.  و  خورده  صیقل  كاماًل 
و  صراحت  از  سرشار  خودش،  مثل  بهمنی، 
و  روان شعر می گويد  بسیار  او  است.  شفافیت 
لطمه ای  انديشه ورزی، هرگز  و  مضمون پردازی 
به شعريت آثارش نمی زنند. احاطه ی او به زبان 
عامیانه و اصطالحات كوچه و بازار و نیز، شناخت 
اسطوره ها و متون كهن، لحظاتی ماندگار و به 

يادماندنی در شعر او به وجود آورده است. 
بهمنی اگر چه غزل عاشقانه فراوان سروده، اما 
هرگز در دام مضامین سطحی، رمانتیك و پر زرق 
و برق مرسوم اين قالب نیفتاده است. رگه های 
غیرت و اصالت در غزل های بهمنی، او را به يکی 

از مطرح ترين شاعران معاصر ايران تبديل كرده 
است. بسیاری از غزل سرايان معاصر، از پیروان 

مکتب غزل او به حساب می آيند.
از:  عبارتند  وی،  اشعار  مجموعه  از   برخی 
باغ الل )1350(، در بی وزنی )1351(، عامیانه 
ها )1355(، گیسو، كاله، كفتر )1356(، گاهی 
غزل   ،)1369( می شود  تنگ  خودم  برای  دلم 
)1377(، عشق است )1378(، شاعر شنیدنی 
آب  )1379(،كاسه ي  نیستان   ،)1377( است 
ديوژن، امانم بده )1380(، اين خانه واژه های 
نسوزی دارد )1382(، من زنده ام هنوز و غزل 

فکر مي كنم )1388(. 
نام » محمد علی بهمنی«، مخاطب شعر امروز 
دريايی  شاعری  صمیمی  و  صاف  دنیای  به  را 
ارزنده  شاعر  اين  اشعار  در  كند،  می  رهنمون 
بیگانه نیست،  واژه اي  تنها  نه  كشورمان، دريا 
بلکه خروش امواج دلدادگي، نجواهاي پراحساس 
و زمزمه هاي مداوم با دريا در حضور ناب ترين 
كلمات دلنشین، او را در زمره ي دريايي ترين 

شاعران اين مرز پر گوهر قرار داده است.

 خوش به حال من و دريا و غروب و خورشيد 
  و چه بی ذوق جهانی که مرا با تو نديد 

 رشته ای جنس همان رشته که بر گردن توست 
 چه سروقت مرا هم به سر وعده کشيد 
 به کف و ماسه که ناياب ترين مرجان ها 

  تپش تب زده ی نبض مرا می فهميد 
 آسمان، روشنی اش را همه بر چشم تو داد 
 مثل خورشيد که خود را به دل من بخشيد 

  ما به انداز ه ي هم، سهم ز دريا برديم 
 هيچ کس مثل تو و من به تفاهم نرسيد 

 خواستی شعر بخوانم، دهنم شيرين شد 
 ماه، طعم غزلم را ز نگاه تو چشيد 

 من که حتی پی پژواک خودم می گردم 
آخرين زمزمه ام را همه ی شهر شنيد 

»خواهرم دريا«، به عنوان دريايي ترين شعر او، از 
زيباترين آثار اين غزل سراي معاصر است كه جزو 

معروف ترين اشعار وي نیز، محسوب مي شود. 
داستان سرودن اين غزل، به دوستي محمدعلي 
بهمني با زنده ياد »ناصر عبداللهي«، خواننده ي 
فقید كشورمان بر مي گردد كه در جاي خود، 
خواندني است. بهمني، خود در جايي نقل مي 
با ناصر عبداللهي در  كند: »مدتی بود كه زياد 
ارتباط نبودم و تنها گاه گاهی از حال هم با خبر 
می شديم. روزی او تلفن زد كه : دريا خواهره، 
با  ناصر  كه  گمانم  به  من  دريا؟.  بريم  می يای 
خواهرش به دريا می رود و مرا نیز دعوت كرده 
است، قبول كردم. وقتی رفتم، ديدم تنهاست و 
بعد برای من توضیح داد كه اين يك اصطالح در 
فرهنگ بندری ها است و به حالتی از دريا اطالق 
مي  شود. او رفت و من ماندم با ساحل دريايی كه 
خواهر بود. آن حال و هوای با ناصر و دريا بودن، 
منجر به سرودن اين غزل شد. غزلی كه همیشه 

با ياد ناصر عبداللهي همراه خواهد بود.«:
 

 دريا شده ست خواهر و من هم برادرش 
 شاعرتر از هميشه نشستم برابرش 

 خواهر سالم! با غزلی نيمه آمدم 
 تا با شما قشنگ شود نيم ديگرش 

 می خواهم اعتراف کنم، هر غزل که ما 
 با هم سروده ايم، جهان کرده از برش ...

 با خود ببر مرا که نپوسد در اين سكون 
 شعری که دوست داشتی از خود رهاترش 

 دريا سكوت کرده و من حرف ميزنم 
 حس می کنم که راه نبردم به باورش 

 دريا! منم! هم او که به تعداد موج هات 
 با هر غروب خورده بر اين صخره ها سرش...

 دريا سكوت کرده و من بغض کرده ام
بغض برادرانه ای از قهر خواهرش
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بزرگ ترین پل آبی جهان
پل آبی »ماجه بورگ« بزرگ ترين پل آبی قابل كشتیرانی جهان درنزديکی شهر ماجه بورگ )آلمان( 

واقع شده است.
اين پل آبی به طول 918 متر يك شاهکار مهندسی است و دوكانال كشتیرانی آلمان )كانال البی  هاول و 

كانال مید لند( و هم يك گذرگاه كشتیرانی روی رودخانه« البی« را فراهم می آورد. 
عملیات احداث اين پل آبی در سال 1930 میالدی آغاز شد اما به دلیل جنگ جهانی دوم و متعاقب آن 
جدايی آلمان به دو بخش غربی و شرقي، كار ساخت پل تا سال 1997 میالدي به حالت تعلیق درآمد. اين 
پل آبی سرانجام در سال 2003 میالدي كامل شد. كانال پل 34 متر عرض و 4.25 متر عمق دارد و به 

كرجی ها امکان می دهد بارهايي تا وزن بیش از 1350 متريك تن را حمل كنند.

بلندترین پل قابل كشتیرانی جهان
 پل آبی »پونت سیسلیت« در ولز شمالی، بلند ترين پل آبی قابل كشتیرانی در جهان محسوب می شود. 
اين پل آبی بسیار بلند كه درسال 1805 میالدي ساخته شده است و از آن با عنوان »راه آبی در آسمان«  
ياد می شود به »كانال النگولن« اجازه می دهد بر روی دره رودخانه »ديی« با ارتفاع 126 فوت )حدود 
39متر( از روی زمین عبوركند. اين پل آبی توسط توماس تلفورد طراحی و بالفاصله از آن به عنوان نوعی 

شاهکار مهندسی يادشد.
ازآنجايی كه اين ارتفاع به اندازه كافی ترسناک نیست، تنها طرف قابل پیاده روی عابران پیاده با نرده آهنی 

حفاظت می شود.

پل های آبی قابل كشتیرانی
پل آبی از جنس فوالد »بريار« به طول 662 متر كه كانال جانبی »لوار« را از روی رودخانه »لوار« عبور 
می دهد، درسال 1896 میالدي ساخته شد و تا قرن بیست ويکم به عنوان طوالنی ترين پل آبی قابل 

كشتیرانی جهان باقی ماند كه بعدها پل آبی »ماجه بورگ«  اين عنوان را دراختیار گرفت.
پل های آبی جديد مانند سه پل آبی روی كانال »می دی« از عرشه های سنگی و آجری برخوردار بودند، 
طوالنی ترين طاق به طول 18.3 متربه پل آبی »سسی« تعلق داشت كه در سال 1690 میالدي ساخته 
شده بود. با اين وجود وزن سازه برای پشتیبانی حداقل موج با استفاده از خاک رس يا ساير الينینگ ها 
)درزگیر( برای ضد آب ساختن پل آبی، اينگونه سازه ها را بدتركیب می ساخت و در سال 1796 میالدي 
برای نخستین بار پل آبی بزرگي ازجنس چدن توسط »توماس تلفورد« در »الدن آن ترن« روی كانال 
»شروزبری« ساخته شد. اين پل آبی با 57 متر طول درامتداد سه تیر میانی قرار داشت. تلفورد طی ده سال 
پل آبی »پونت سیسیلت« را دركانال »النگولن« روی رودخانه ديی )كه پروژه ای جاه طبانه تر محسوب 
می شد( به طول307 متر به پايان رساند. متعاقب آن پل های آبی ديگري ازجنس چدن  ساخته شد كه 
از آن جمله می توان به پل آبی »استانلی فری« اشاره كرد كه در سال 1839 میالدي باطراحی جديد 

عرشه به طول 50 متر ساخته شد.

پل های آبی قابل كشتیرانی حایز اهمیت
پل آبی تك تاق »هولمز« )ساخته بنجامین اوترام( ، اين پل  به طول 44 فوت نخستین بار روی كانال 

»دربی« به عنوان نخستین پل آبی قابل كشتیرانی جهان از جنس چدن ساخته شد.
»الدن آن ترم« روی كانال شروزبری، گاهی اوقات از اين پل به عنوان نخستن پل آبی قابل كشتیرانی 

درمقیاس بزرگ درجهان )ازجنس چدن( ياد می شود.
پل آبی پونت سیسلت )307متر( كه كانال النگولن را روی رودخانه ديی در ولز شمالی ايجاد می كند. اين 

پل آبی توسط توماس تلفورد طراحی و درسال 1805 میالدي مورد بهره برداری قرارگرفت.
كانال »يونیون« در اسکاتلند از پل های آبی بیشماری، شامل پل آبی« اسلیت فورد« ، كانال روی رودخانه 
»واترآو لیت« ، پل آبی »آلموند«  روی رودخانه آلموند در »راتو« و مهم تر از همه پل آبی »آون«  روی رودخانه 

آون، برخوردار می باشد. پل آبی آون دومین پل به لحاظ طول در كشور انگلیس محسوب می شود. 
پل آبی بريار )1896( نزديك »شاتیون سور لوار« واقع در كشور فرانسه كه از فوالد ساخته شده است و به 

طول 662متر، سال ها به عنوان طوالنی ترين كانال آبی درجهان به شمار می رفته است.
پل آبی كاجه بورگ در آلمان)2003( تقريبا به طول يك كیلومتر ، طوالنی ترين پل آبی اروپا محسوب 

می شود.■

 
شاهکار مهندسي حمل و نقل

که  آبی، سازه پل هايي هستند  پل های 
کانال های آبی قابل کشتيرانی را از روی 
رودخانه ها، دره ها، ريل ها يا جاده ها عبور 
با توجه به  می دهند. پل های آبی عمدتاً 
اندازه و مقطع عرضی بزرگتر در مقايسه با 
کانال های تامين آب، باز شناخته می شوند. 
اگرچه ازکانال های انتقال آب عهد باستان 
گاهی اوقات به عنوان راه آبی برای حمل 
ونقل استفاده می شد، اما اينگونه کانال ها تا 
قرن هفدهم )که مشكالت مربوط به ارتفاع 
کانال ها حل شد و استفاده از سيستم های 
مدرن به تدريج آغاز گرديد( مورد استفاده 

عمومی قرارنمي گرفت.
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