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همزمان با افزايش روزافزون تقاضاي حمل بار توسط كانتینر ونیز توجه 
تامین  كاال،علیرغم  جايي  جابه  هاي  سیستم  كانتینري شدن  به  جدي 
زيرساخت هاي مناسب وانجام پشتیباني هاي الزم، بسیاري ازبنادر جهان 

به تاسي از اين شیوه، اينك با چالش هاي عمده اي مواجه اند.
امروزه ديگر، كشتي هاي بزرگ اقیانوس پیما متعلق به الينرهاي جهاني، 
خود به تنهايي حامل هزاران كانتینر مملو از باراند، كه بايد دراولین فرصت 

تخلیه وبا كمترين هزينه به بازارهاي هدف انتقال يابند.
كمبود فضاي كافي دپوي كانتینر در ترمینال هاي بندري، هرچند مشکل 
اصلي بنادر تجاري به حساب مي آيد، اما بروز ترافیك فشرده مربوط به 
تردد وسائط نقلیه سنگین در مسیرهاي ورودي وخروجي بنادر، معضل 
ديگري است كه عالوه بر كند نمودن جريان عادي جابه جايي بار، سالمت 

زيست محیطي بنادر ومناطق حاشیه را نیز به شماره انداخته است.
از سوي ديگر، بنادر جديد كه وسعت اراضي شان را با توسل به روش هاي 
با  تامین مي كنند، درآينده كاري خود  از دريا  سنتي استحصال زمین 
مصائب زيست محیطي ديگري مواجه مي شوند كه شايد ادامه فعالیت 
آنها را غیر اقتصادي نشان دهد، هرچند كه ديگر اين شیوه ها هم مرسوم 

نمي باشد .
براي كشوري چون ايران كه تالش دارد تا درآينده اي نزديك، بزرگ ترين 
بنادر جنوبي خود را به هاب منطقه اي مبدل كند، و ضمن پذيرش خطوط 
كشتیراني بین المللي، بارهاي ترانشیپي وترانزيتي انبوهي را سرويس دهي 
نمايد، پیش بیني تمهیدات الزم در جهت تسهیل وتسريع روند جابه جايي 

بار، ضروري به نظر مي رسد.
فاصله دوهزاركیلومتري مرزهاي شمالي وجنوبي جمهوري اسالمي ايران، 
تقاضاي روزافزون همسايگان سواحل جنوبي خلیج فارس، شبه قاره هند 
وآسیاي دور، براي عبور محموله هاي تجاري خود از خاک سرزمیني مان 
و همچنین دستیابي كشورهاي مشترک المنافع وحوزه قفقاز به آبهاي 
آزاد از مسیرايران، مزيت هاي منحصر به فردي است كه در صورت توجه 

شايسته، فرصت هاي تاريخي را در اختیار قرار مي دهد.
بر اين اساس، با تصمیم نمايندگان ويژه ريیس جمهور دركارگروه توسعه 
وحمل ونقل عمومي ومديريت مصرف سوخت در اواخر سال گذشته، وزارت 
راه وترابري موظف گرديد: با مشاركت وزارت خانه هاي بازرگاني، صنايع 
ومعادن، اقتصاد ودارايي، نفت وتعاون، درگاه ملي وبازارگاه الکترونیکي بار 
را ايجاد ونسبت به احداث »بنادر خشك« )پايانه هاي تركیبي بار( وسامانه 
هاي حمل ونقل تركیبي به منظور جابه جايي بارهاي حجیم وسنگین، 

اقدام نمايد.
هاي  وزرات خانه  ابالغ شد،  تصمیم  اين  پي  در  كه  ديگري  مصوبه ي 
اقتصاد ودارايي، صنايع وبازرگاني را به ترتیب موظف نمود تا درجهت 

روان سازي امور صادراتي، وارداتي وترانزيتي كشور، گمركات را در »بنادر 
خشك« مستقر، مجوز ها ي الزم به منظور احداث واستقرار واحد هاي 
پشتیباني كننده را در »بنادر خشك«، صادر و تجار و صاحبان كاال را 
به جهت ثبت سفارش ها، انبارداري واستفاده از بنادر خشك شناسايي 

وترغیب نمايند.
 دراين راستا حتي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي نیز پس ازبررسي 
ازاين  صحیح  بادرک  اقتصادي-اجتماعي،  توسعه  پنجم  برنامه  جزئیات 
موضوع، دولت را مجاز دانستند به منظور بهره برداري بهینه از ظرفیت ها 
وموقعیت جغرافیايي كشورمان، از ايجاد پارک هاي لجستیك وگسترش 

»بنادرخشك« حمايت كند.
همراه  به  قانوني،  مناسب  سازوكارهاي  وارايه  ها  تصمیم  اين  اتخاذ   با 
سرمايه گذاري بخش هاي دولتي، تعاوني وخصوصي ونیز پوشش مطلوب 
گمركي، نقاطي كه پیش از اين درجغرافیاي اقتصادي كشورمان پراكنده 
بوده وتقريبا از زير ساخت هاي مناسبي هم برخوردارند، منبعد مي توانند 

ايفاگر نقش جديدي تحت عنوان »بنادر خشك« شوند.
ايجاد  بنادر ساحلي  از  انگیزه حمايت  با  )بنادرخشك( كه  پايانه ها  اين 
مي شوند ضمن برخورداري از تجهیزات مناسب تخلیه وبارگیري كانتینري 
از امکان دسترسي به شبکه هاي حمل ونقلي ريلي وجاده اي نیزبرخوردارند 

وكلیه خدمات رايج در بنادر ساحلي را به خوبي ارايه مي دهند. 
اينچنین بر  اندازي »بنادر خشك« را مي توان  مزيت هاي احداث وراه 

شمرد:
- ظرفیت بنادر ساحلي را افزايش مي دهند.

- موجب ارتقاي بهره وري در بنادر ساحلي مي گردند.
- ترافیك بنادر وشهرهاي بندري را كاهش مي دهند.

- از تصادفات بیشمار جاده اي وتلفات جاني ومالي اين حوادث مي كاهند.
- باعث كاهش هزينه هاي ناشي از حفاظت وترمیم جاده ها مي شوند.

- از افزايش آلودگي هاي زيست محیطي جلوگیري مي كنند.
- دركاهش مصرف سوخت وهزينه هاي حمل ونقلي اثر چشمگیري دارند.

- به عنوان انبار ذخیره ونگهداري باردرزمان هاي طوالني عمل مي كنند. 
- دسترسي بنادر ساحلي به مناطق پس كرانه اي را افزايش مي دهند.

نتايج مطالعات اقتصادي نشان مي دهد، پاسخ گويي به نیاز هاي بیشمار حمل 
ونقلي، افزايش ظرفیت بنادر بزرگ تجاري و همچنین كسب سهم بیشتر از 
بازارمنطقه اي، تنها با انتخاب گزينه »بنادرخشك« میسراست، انتخابي كه 
بستر قانوني آن فراهم شده و تنها با تشريك مساعي همه ذينفعان و عبور از 

تعصبات سازماني آنها، صورت اجرايي به خود مي گیرد. ■
سردبير
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با حضور رئيس جمهور؛

عمليات احداث خط آهن  چابهار- مشهد آغاز شد

عمليات اجرايی احداث خط آهن چابهار - 
مشهد طي مراسمي با حضور دکتر محمود 

احمدي نژاد آغاز شد.
آزاد  منطقه  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
تجاری - صنعتی چابهار، در جريان سفررئیس 
اول  قطعه  عملیات  احداث  جمهور  به  چابهار، 
خط آهن چابهار - زاهدان - مشهد از چابهار به 
زاهدان به طول 570 كیلومتر كه مصوب  سفر 
دوم هیئت دولت به سیستان و بلوچستان است، 

آغاز شد. 
در مراسم اجراي اين پروژه در منطقه آزادچابهار، 
دكتر محمود احمدي نژاد رئیس جمهور، دكتر 
حمید بهبهاني وزير راه و ترابري، سیدمجتبي 
و  رئیس جمهور  ارشد  دستیار  ثمره هاشمي 
سردار رستم قاسمي فرمانده قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبیا و چند نفر از مسئوالن محلي حضور 

داشتند.

اين خط ريلي كه پیمانکار آن قرارگاه سازندگي 
و  آغاز  »چابهار«  از  است،  خاتم االنبیاء)ص( 
»زاهدان«،  »خاش«،  »ايرانشهر«،  از  عبور  با 
»نهبندان«، »بیرجند«، »قاين« و »گناباد« از 
ايستگاه »كالشور« در حوزه شهرستان  طريق 
مشهد   - بافق  راه آهن  به  حیدريه«  »تربت 
طرح،  اين  از  بهره  برداري  با  و  مي شود  متصل  
سیستان و بلوچستان از چند مسیر به راه آهن 
كشور  چندين  و  اسالمي  جمهوري  سراسري 

همسايه ايران متصل خواهد شد.
خط آهن چابهار - مشهد 1350 كیلومتر طول، 
11 كیلومتر پل و 12 كیلومتر تونل دارد و 3 
میلیارد يورو اعتبار براي آن  در نظر گرفته شده 
تأمین  دولتي  كارخانجات  فروش  طريق   كه  از 

مي شود.
 حجم خاكبرداري اين پروژه 44 میلیون متر مکعب و 
حجم خاک ريزي آن 40 میلیون متر مکعب است. 

طراحي سرعت براي قطارهاي مسافربري در اين 
طرح 160 كیلومتر در ساعت  و  براي قطارهاي 
بیني  پیش  در ساعت  كیلومتر  نیز 120  باري 
شده است كه به اين ترتیب مسیر ريلي زاهدان 
- مشهد حداكثر در مدت زمان 13 ساعت طي 

خواهد شد.
 قطار مسیر چابهار - مشهد مي تواند سالیانه بین 
3  تا 3 هزار و 500 تن بار را جابه جا كند كه اين 
امر موجب پهلوگیري كشتي هايي با تناژ باال در  

بندر چابهار مي شود. 
دكتر حمید بهبهاني وزير راه و ترابري پیش از 
اين، راه آهن چابهار-زاهدان-مشهد را نجات دهنده 
اين  ايجاد  با  بود:  گفته  و  خوانده  ايران  شرق 
كريدور، بندرعباس به سرخس و تفتان متصل  و 
سه راه عبور براي خروج از ايران تعريف مي شود 
كه موجب پويايي صنعت و كشاورزي و ارسال 

نفت و گاز به صورت مستقیم است.■
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رشد  از  کشور،  ترانزيت  که  صورتي  در 
ترانزيت  باشد، حجم  20درصدي برخوردار 
از ايران، به 70 ميليون تن در آينده افزايش 

خواهد يافت.
عبارات باال، گزيده اي از مطالب عنوان شده از 
سوي »محمدرضا رحیمي«، معاون اول ريیس 
مسیر  در  »ترانزيت  همايش  در  جمهوري 
و  فرصت ها  معرفي  هدف  با  كه  است  توسعه« 
ايران  اسالمي  جمهوري  ترانزيتي  ظرفیت هاي 
توسعه ي  مهم  محورهاي  از  يکي  عنوان  به  و 
اقتصادي، اجتماعي و سیاسي كشور، 29 آذرماه 

سال جاري در تهران برگزار شد. 
معاون اول ريیس جمهور، در اين همايش و در 
كشور  باالي  ظرفیت  به  خود،  سخنان  ابتداي 
براي توسعه ي ترانزيت اشاره كرد و اظهارداشت: 
»خداوند، اين كشور را طوري خلق كرده كه انگار 
مركز عالم است و نقطه اتصال قاره ها به يکديگر به 
شمار مي رود؛ به گونه اي كه ايران، درياهاي شمال 
و جنوب را به هم متصل مي كند و بنادر جنوبي و 
شمالي را به هم پیوند مي دهد و همه ي كشورها 

نیازمند عبور از ايران هستند.« 
منابع سوختي  درصد  كه 60  اين  بیان  با  وي، 
جهان در جنوب ايران قرار دارد و ايران از منابع 
معدني بسیار غني برخوردار است، افزود: »بخش 
عمده ي انرژي جهان در كشورهاي شمال ايران 
قرار دارد و عمده ي نفت و گاز دنیا نیز، درداخل و 

اطراف كشورمان تولید مي شود.« 
رحیمي افزود: »خداوند، تمامي نعمت هاي دنیا را 
در اختیار مسلمان ها قرار داده است؛ اما به خاطر 
شرايط قبلي، انديشه ي استفاده از اين موقعیت 
جغرافیايي مناسب، بي توجه مانده بود. به همین 
از تمامي كشورهاي همسايه  براي  بايد  منظور، 
حضور در اين همايش دعوت مي شد تا موقعیت 
مناسب جغرافیايي كشورمان از نظر ترانزيت به 

آنها معرفي شود.« 
برگزاري  به  اشاره  با  ريیس جمهور،  اول  معاون 
جلسه ي كارگروه ترانزيت طي هر هفته، اظهار 
اين جلسه، ريیس  بررسي هاي  از  داشت: »پس 
سازمان راهداري، به عنوان نماينده ي ويژه دولت 
در ترانزيت معرفي شد. همچنین، در بررسي هاي 
از  اين كارگروه مشخص شد كه مي توان بیش 
درآمدهاي نفتي، از طريق ترانزيت درآمد حاصل 

كرد.« 
وي با اعالم اين مطلب كه در راستاي توسعه ي 
ترانزيت، تجهیز گمركات و توسعه ي پايانه هاي 
برخي  اما  است  آغاز شده  نیز،  بندري  و  مرزي 
مديران،  برخي  درک  عدم  دلیل  به  مواقع 
فعالیت ها به كندي انجام مي شود، پیشنهاد كرد: 
بايد  ترانزيت،  امر  در  دولت  ويژه ي  »نماينده ي 
در تمامي كشورها به دنبال معرفي ظرفیت هاي 
ترانزيتي ايران باشد و به جذب مشتري در اين  

حوزه بپردازد.«
»رحیمي«، با اذعان بر اين كه مي توان دو برابر 
درآمد نفت را از محل ترانزيت كسب كرد، اظهار 
داشت: »قطعاً میزان جابه جايي كاالهاي ترانزيتي 
تن  میلیون  به 10  پايان سال جاري،  تا  كشور 
افزايش مي يابد و اگر بتوانیم هر سال اين رقم را 
20 درصد افزايش دهیم، قطعا به رقم 70 میلیون 
تن جابه جايي كاالهاي ترانزيتي دست خواهیم 
يافت. اين در حالي است كه در گذشته، میزان 
دو  يکي  كشورمان،  از  ترانزيتي  كاالهاي  عبور 

میلیون تن، آن هم با مشقت بوده است.« 
معاون اول ريیس جمهوري، با تاكید بر راه اندازي 
ترانزيت و همکاري همه ي نهادها براي  نهضت 
تحرک هرچه بیش تر اين نهضت، گفت: »دو برابر 
درآمد نفت را مي توانیم از راه ترانزيت كسب كنیم 
اما تاكنون از اين موقعیت بسیار ارزشمند استفاده 
در  نشده  انجام  اقدامات  جبران  براي  نکرده ايم. 
حال  در  كشور  جاده هاي  اكنون  هم  گذشته، 

تعريض و دوبانده شدن است و شبکه ريلي هم 
در حال توسعه. به اين منظور تصمیم گرفته ايم 
براي  تومان  اول، 24 هزار میلیارد  در مرحله ي 

شبکه ي ريلي و ديگر راه ها هزينه كنیم.« 
وي با اشاره به اختصاص بودجه ي ياد شده براي 
توسعه ي شبکه ي ريلي و ديگر راه ها، گفت: »كل 
هزار   117 كشور،  عمراني  و  جاري  بودجه ي 
میلیارد تومان است كه 93 هزار میلیارد تومان 
ادامه  روال  اين  اگر  كه  است  جاري  بودجه  آن 
به  بايد  استخراج مي شد،  نفت  مي يافت، هرچه 

هزينه ي جاري تبديل مي  كرديم.« 
معاون اول ريیس جمهور، ايجاد اشتغال، برقراري 
ارتباط با كشورهاي مختلف، به ويژه كشورهاي 
جمله  از  را،  فراوان  درآمدزايي  و  همسايه 
مزيت هاي فعال سازي ترانزيت برشمرد و گفت: 
»امروزه تحول بزرگي در ترانزيت كشور در حال 
شکل گیري است و دولت، سرمايه گذاري هاي 
فراواني در اين بخش انجام داده كه امیدواريم در 
آينده ي نزديك، شاهد رشد و پیشرفت چشمگیر 

در اين بخش باشیم.« 
معاون اول ريیس جمهور، با بیان اين كه سازمان 
بنادر مکلف شده است بندر شهید رجايي را ظرف 
مدت كوتاهي به هاب منطقه تبديل كند، گفت: 
»چرا اجناس مان در كشورهاي همسايه تخلیه و 

معاون اول رييس جمهور، با اشاره به 
ظرفيت هاي ترانزيتي كشور خواستار شد؛
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سپس به ايران صادرات مجدد مي شود؟ اين امر، 
براي ايران افت دارد.«

مالي  منابع  حاضر،  حال  »در  افزود:  »رحیمي« 
عنوان  به  خارجي  بانك هاي  برخي  در  ايران 
كشورهاي امن نگهداري مي شود و آن ها در ازاي 
نقدينگي موجود، سه تا هفت برابر تسهیالت براي 

توسعه در اختیار ما قرار مي دهند.« 
با  ريلي  مسیر   12 اخیرا،  كه  اين  بیان  با  وي 
اجرا  منظور  به  تومان  میلیارد  هزار   12 مبلغ 
داشت:  اظهار  است،  شده  ابالغ  راه  وزارت   به 
»تا پايان سال جاري، اين رقم به 24 هزار میلیارد 
تومان افزايش مي يابد كه همین مقدار نیز، در 

پارس جنوبي سرمايه گذاري شده است.« 
ديگري  بخش  در  جمهور،  ريیس  اول  معاون 
مراسم  حاشیه ي  در  بار  اين  كه  سخنانش  از 
اظهارداشت:  شد،  ايراد  خبرنگاران  جمع  در   و 
»در بخش زيرساخت شبکه هاي ريلي، جاده  اي، 
بنادر و پايانه ها، بايد 22 هزار میلیارد تومان هزينه 
و شمال  و جنوب  و غرب  بتوان شرق  تا  شود، 
يکديگر  به  راه آهن  شبکه ي  طريق  از  را  كشور 
متصل كرد و میزان ترانزيت را كه تا قبل از دولت 
نهم، ساالنه 2 الي 3 میلیون تن بود و هم اكنون 
به 10 میلیون تن افزايش يافته است، در مراحل 
بعدي به 40 میلیون تن و در آينده به 70 میلیون 

تن در سال افزايش دهیم.« 
شاهد  آينده  در  كه  مطلب  اين  بیان  با  وي 
به  هوايي  و  دريايي  ريلي،  شکوفايي شبکه هاي 
گونه اي خواهیم بود كه با گذشته قابل مقايسه 
جغرافیايي،  نظر  از  »ايران  افزود:  بود،  نخواهند 
موقعیت ممتازي در ترانزيت دارد و مانند پلي 
است كه مي تواند قاره هاي آسیا، اروپا و آفريقا را 

به هم متصل كند.«
»رحیمي«، با تأكید بر اين مطلب كه دولت دهم، 
توجه ويژه اي به توسعه ترانزيت دارد، گفت: »با 
مي توانیم  ايران،  جغرافیايي  موقعیت  به  توجه 
مركز ثقل جابه جايي منابع انرژي و محصوالت 
كشاورزي دنیا باشیم و شرق و غرب و جنوب و 
شمال را از طريق كريدور هاي مختلف به يکديگر 
متصل كنیم كه اين اتفاق، موجب تحول اساسي 

در ترانزيت كشور مي شود.«

مدل ترانزیتي ایران در دنيا بي نظير است
»دكتر حمید بهبهاني«، وزير راه و ترابري نیز، در 
ادامه ي اين مراسم به جايگاه ترانزيت در كشور 
اشاره كرد و با تاكید بر اين كه، آن چه در بخش 
كنیم،  جبران  بايد  را  داده ايم  از دست  ترانزيت 
مختص  فقط  ترانزيتي مان  »مزيت هاي  گفت:  
زمین نیست و تمام مدل هاي ترانزيتي كشور ما 

در دنیا بي نظیر است.« 
وي با بیان اين كه در ترانزيت هوايي، امکانات 
زيادي را از دست داده ايم، اظهار داشت: »ايران 
از ترانزيت هوايي بي نصیب است؛ در صورتي كه 
كوتاه ترين فاصله و كم ترين مصرف سوخت در 
ترانزيت كاالي منطقه از مسیر هوايي، متعلق به 
ايران است. به عنوان مثال، از كشور بالروس كه 

مساحت آن 8 برابر از ايران كم تر است، ساالنه 
حالي  در  مي كند،  عبور  ترانزيتي  پرواز   1000
كه در ايران، ساالنه 250 عبور هوايي ترانزيتي 

داريم.« 
»بهبهاني«، توجه ريیس جمهوري و معاون اول 
به توسعه ي حمل ونقل در همه شقوق  را  وي 
اين حمايت ها  مورد اشاره قرار داد و گفت: »با 
دست  خوبي  بسیار  پیشرفت هاي  به  مي توان 

يافت.«
اين كه در مورد  به  اشاره  با  ترابري،  راه و  وزير 
استفاده از حمل و نقل دريايي و ترانزيت دريايي، 
داشت:  اظهار  بود،  خواب  در  كشور  سال   25
»منطقه ي بندري بسیار كوچکي در امارات، به 
بزرگ ترين منطقه ي تجاري بندري دنیا تبديل 
شده است و كشتي هاي ايراني، با وجود 7 بندر 
فعال در جنوب كشور، چرا بايد به سمت امارات 

براي تخلیه كاال بروند؟«
وزير راه و ترابري، با بیان اين كه در حال بر هم 
به همین  امارات هستیم و  بنادر  زدن موقعیت 
بايد هرچه سريع تر  بندر شهید رجايي  منظور، 
توسعه يابد، افزود: بنادر را وزارت راه و ترابري اداره 
مي كند، اما اداره كشتیراني، در حیطه ي اختیارات 
وزارت راه نیست؛ در حالي كه كشتیراني نیز بايد 
جزو زيرمجموعه هاي وزارت راه و ترابري باشد.« 

اگر  كه  مطلب  اين  بیان  با  ترابري،  و  راه  وزير 
متحد  دريانوردي  و  بنادر  سازمان  و  كشتیراني 
شوند، مي توان بنادر ايران را به هاب منطقه تبديل 
نیز، بسیار ضعیف  كرد، گفت: » در درياي خزر 

هستیم و از كشتي هاي متردد در اين دريا، 90 
فروند متعلق به روسیه و تنها 10 كشتي متعلق 
به ايران است كه بايد همت كرده و اين موقعیت را 
تغییر دهیم. حمل و نقل دريايي براي جابه جايي 
مسافر بین بنادري نظیر انزلي و امیرآباد، مي تواند 
با كم ترين هزينه  صورت بگیرد؛ اما متاسفانه، ما 
را از كودكي از آب ترسانده اند. اين در حالي است 
كه در تمامي دنیا، شهرهاي توسعه يافته در كنار 

معاون اول رييس جمهور:
بايد  ترانزيت،  امر  در  دولت  ويژه ي  »نماينده ي 
ظرفيت هاي  معرفي  دنبال  به  كشورها  تمامي  در 
اين   در  مشتري  جذب  به  و  باشد  ايران  ترانزيتي 

حوزه بپردازد.«
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بنادر هستند، اما در ايران، اين امر محقق نشده 
است.«

وزير راه و ترابري، در بخش ديگري از سخنانش 
افزود: »دولت هاي قبلي، در بخش ريلي، آن چنان 
حساس نبودند. شبکه ي ريلي به ويژه در دولت 
دهم پويا شد كه به همت مسووالن، با توسعه ي 
راه آهن، كشاورزي و صنعت نیز توسعه مي يابد 
كه در اين راستا راه آهن چابهار به عنوان كريدور 
ترانزيتي شرق كشور كلنگ زني شد؛ تا چابهار را 
به سرخس، افغانستان و كويته متصل  كند و طبق 
وعده ي داده شده، ظرف سه سال آينده، ساخت 

مسیر چابهار تا زاهدان را تمام مي كنند.« 
 – خرمشهر  راه آهن  اتصال  »براي  افزود:  وي 
شلمچه به منظور ترانزيت بار به كشور عراق، بیش 
از دو بار با وزير راه اين كشور مذاكره كرده ايم 
كه با هزينه ي خودمان شلمچه را به بصره متصل 

كنیم، اما هنوز پاسخي نداده اند.« 

وزير راه و ترابري، با اشاره به بازسازي راه ريلي 
ابريشم، گفت:  »قراردادي بین رؤساي جمهور 
كه  بسته شده  درياي خزر  در شرق  3 كشور 
به  بركت  از  و  بركت  به  قزاقستان  از  راه آهن 
اينچه برون و سپس به گرگان متصل شود كه 
در  بندرعباس،  به  ريلي  آن شبکه ي  اتصال  با 
زمان كوتاه و با هزينه بسیار كم، ترانزيت برقرار 

خواهد شد.« 
اواسط  تا  انقالب  ابتداي  از  كه  اين  بیان  با  وي 
دولت دهم، پنج هزار كیلومتر راه آهن ساخته شده 
است، گفت:  »در حال حاضر، چهار هزار كیلومتر 
راه آهن در حال ساخت است كه از 5 تا 90 درصد 

پیشرفت فیزيکي دارد كه دولت يازدهم، ثمره ي 
زيرسازي امروز دولت دهم را خواهد برد.«

حال  كرد:  »در  تصريح  همچنین،  »بهبهاني«، 
استفاده  جاده هايمان  از  بي رحمانه  حاضر، 
مي كنیم و جاده اي كه بايد 20 سال عمر كند، 
دو ساله از پاي در مي آيد كه علت آن نیز، سوخت 

ارزان است.« 
وزير راه و ترابري، با بیان اين كه سهم ريل در 
جابه جايي بار، 10 درصد و سهم جاده، 90 درصد 
است، ابراز داشت:  »با اجراي قانون هدفمند كردن 
يارانه ها، تعادل در استفاده از مدل هاي حمل و 
نقلي ايجاد مي شود و ترانزيت به سمت استفاده از 

ريل پیش خواهد رفت.«
»بهبهاني« گفت: »تا قبل از دولت نهم، هزار و 
500 كیلومتر آزاد راه در كشور ساخته شده بود 
كه از دولت نهم تاكنون، دو هزار و 800 كیلومتر 
آزادراه در حال كار يا كلنگ زني است. همچنین، 
حال  در  آهن  گذشته، خط  سال  برابر 30   10

ساخت است.« 
نفت،  معادل  ترانزيت،  كه  اين  بر  تاكید  با  وي 
براي كشور درآمدزا است، گفت: » ترانزيت، بدون 
قابل  مختلف،  ارگان هاي  هم فکري  و  همدلي 
خارجه،  امور  وزارت  بايد  و  نیست  بهره برداري 
و  انتظامي  نیروي  ترابري، گمرک،  و  راه  وزارت 
... همکاري داشته باشند و به صورت واحد عمل 
كنند. »بهبهاني«، تصريح كرد:  »پس از هدفمندي 
يارانه ها، روان سازي امور بانکي و گمركي صورت 
مي گیرد كه ترانزيت را در حد اشتغال زا روان كند 
و از فرصت هاي طاليي كشورمان استفاده كنیم، 
در اين زمینه، بخش خصوصي، نیروي محركه ي 

توسعه ترانزيت خواهد بود.« 

توجه دیگران را به ترانزیت معطوف 
مي كنيم

شهريار  »دكتر  نیز،  مراسم  اين  ادامه ي  در 
ريیس  و  راه وترابري  وزير  معاون  افندي زاده«، 
سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي، همچنین، 
به عنوان نماينده ي ويژه دولت در امر ترانزيت، به 
موقعیت جمهوري اسالمي ايران با برخورداري از 
مهم ترين كريدورهای جهان در بخش ترانزيت 
پرداخت و گفت: »برای توسعه ي آن، از تمامی 

ظرفیت ها استفاده خواهیم كرد.«
قانون هدفمندسازی  افزود: »اجرايی شدن  وي 
يارانه ها در هفته ي حمل و نقل را به فال نیك 
مي گیريم و تمامی توان خود را برای توسعه ي 
كار  به  ترانزيت  خصوصا  حمل ونقل،  بخش 

خواهیم بست.« 
معاون وزير راه، با اشاره به اين مطلب كه كاهش 
هزينه ها، كاهش مدت زمان انجام امور، افزايش 
برنامه هاي  سرلوحه ي  ايمنی،  و  عبور  كیفیت 
بخش حمل ونقل قرار دارد، اظهارامیدواري كرد: 
»در توسعه ي ظرفیت ها، از تمامی توان بخش های 

مختلف به نحو احسن بهره مند شويم.« 
نماينده ي ويژه ي دولت در امر ترانزيت، با بیان 
اين مطلب كه تمام همت خود را برای افزايش 
جابه جايی كاال دركشور با توسعه ي پايانه ها، بنادر 
و خطوط ريلی به كار خواهیم بست، افزود: »در 
ترانزيت  دربخش  كه  كارشناسی  كارگروه های 
تشکیل شد، قرار بر اين است، تا 2 سال آينده، 
ظرفیت ترانزيت كاال به 25 میلیون تن برسد و 
دورنمای آن، 70 میلیون تن ترسیم شده است.«

ايکس  خريد  »با  داشت:  اظهار  زاده«،  »افندی 
ری و نصب آن در گمركات برای كاهش زمان 
بازرسی و توسعه ي شبکه ي ريلی و همچنین، 
كاهش مدت زمان توقف در پايانه ها و افزايش 
بزرگ راه ها و همچنین، بازبینی در تعرفه ها، قصد 
ايران  ترانزيت  به بخش  را  توجه ديگران  داريم 

معطوف كنیم.«
در  به ويژه  دست اندركاران،  تمامی  تمايل  وی، 
وزارت امور خارجه را برای افزايش تبادالت بین 
دربخش  مفقوده  و شناسايی حلقه های  المللی 
باز گذاشتن  افزود: »با  ترانزيت خواستار شد و 
معضالت  كاهش  و  خصوصی  بخش  دست 
سرمايه گذاری خارجی و داخلی،  همت خود 
را برای توسعه ي تمامی زيربخش ها خصوصا در 
بخش ريلی، دريايی و جاده ای به كار بسته ايم، 
ظرفیت ها  توسعه ي  برای  مناسب  شرايط  تا 
ايجاد  بیش  از  بیش  كشور،  ترانزيت  بخش  در 

شود.«
شايان ذكر است، در پايان اين مراسم، از تمبر 
يادبود همايش ترانزيت در مسیر توسعه رونمايي 

شد.■

وزير راه و ترابري:
به  امارات،  در  كوچكي  بسيار  بندري  منطقه ي 
بزرگ ترين منطقه ي تجاري بندري دنيا تبديل شده 
است و كشتي هاي ايراني، با وجود 7 بندر فعال در 
جنوب كشور، چرا بايد به سمت امارات براي تخليه 

كاال بروند؟
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در  بوشهر  مردم  نماينده ي  كه  مراسم  اين  در 
مسئوالن  از  جمعی  و  اسالمی  شورای  مجلس 
داشتند، »مهندس  نیز حضور  استانی  و  محلی 
بوشهر  كه،  اين  بیان  با  صدر«،  عطاءاله  سید 
يکي از شهر هاي كهن كشور است،  جايگاه بندر 
بوشهر به لحاظ موقعیت و نقش آن در توسعه ي 
اقتصادی كشور را ويژه دانست و اظهار داشت : 
»در استان بوشهر، مهم ترين ذخاير نفت و گاز، در 
جزيره ي خارک و عسلويه وجود دارد و انرژی و 
رآكتور هسته ای در اين استان قرار دارند، بنابراين، 
استان بوشهر، يك نقطه ي استراتژيك در توسعه 

اقتصادی كشور محسوب می شود.«
كه  اين  بر  تأكید  با  ترابری،  و  راه  وزير  معاون 
بندر  كه  مي كند  اقتضا  بوشهر  استان  موقعیت 
بوشهر، نقش باالتری داشته باشد، سرمايه گذاری در 
بندر بوشهر را حايز اولويت دانست و در خصوص 
بندر،  اين  در  شده  انجام  سرمايه گذاری های 
دريانوردی،  و  بنادر  »سازمان  كرد:  خاطرنشان 
طی چهار سال گذشته بیش از 500 میلیارد تومان 
در مجموعه ي استان بوشهر، به منظور توسعه ي 
فعالیت های بندری و دريايی سرمايه گذاری كرده 

است.«
به گفته ي مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی، 
ظرفیت بنادر بوشهر، چه از نظر فیزيکی و چه از 
نظر تجهیزات و میزان تخلیه و بارگیری، نسبت 
اين  كه  داده شده،  افزايش  برابر  گذشته، 2  به 
ايران سابقه  بنادر  از  در هیچ يك  میزان رشد، 

ندارد.
»مهندس صدر«، خاطرنشان كرد: »بندر بوشهر، 
دومین بندر كشور از نظر تخلیه و بارگیري كانتینر 
در كشور است و از نظر موقعیت استراتژيك، به 

عنوان مهم ترين بندر ايران قلمداد مي شود.«
سال های  در  كه  اين  به  توجه  »با  گفت:  وی 
آينده، استان بوشهر به خط آهن متصل می شود، 
موقعیت اين بندر، می تواند در توسعه ي اقتصادی 

اين استان و كشور، نقش مهمی ايفا كند.«
مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي، در بخش 
ديگري از سخنان خود با اشاره به ضرورت اجراي 
بازرگاني كشور گفت: »سازمان  بنادر  توسعه ي 
بنادر و دريانوردي، در راستاي تحقق توسعه ي 
كه  داده  انجام  موثري  اقدامات  دريامحور، 
سامان دهي سواحل كشور و بازگرداندن مردم به 

سواحل و روستاهاي ساحلي، از جمله طرح هاي 
دردست انجام اين سازمان است.«

از  »يکي  افزود:  صدر«  سیدعطاءاله  »مهندس 
مطالعه  شده،  انجام  ارتباط  دراين  كه  كارهايي 
كل سواحل شمالي و جنوبي كشور تحت عنوان 
»مديريت يکپارچه ي مناطق ساحلي« است. بر 
تمام مناطق ساحلي  نقشه ي  اين طرح،  اساس 
كشور با مقیاس يك بیست و پنج هزارم تهیه شده 
و كاربري تمام اين نقاط مبني بر اين كه كجا ها 
مسکوني، صنعتي،  آبزي پروري،  گردشگري و 

غیره باشد، تعیین شده است.«
فعالیت هاي  وترابري،«توسعه ي  راه  وزير  معاون 
در  منظوره  بنادر كوچك چند  ايجاد  و  بندري 
سواحل جنوبي كشور«را از ديگر برنامه هاي در 
دست اجراي سازمان بنادر و دريانوردي برشمرد 
از 300  راستا، بیش  و توضیح داد: »در همین 
نقطه براي ايجاد بنادر كوچك شناسايي شده كه 
در واقع در هر شهر و روستاي ساحلي، يك بندر 

كوچك چند منظوره ايجاد مي شود.«
مديرعامل سازمان بنادر، با اعالم اين كه، نقشه ي 
بنادر كشور وجود  راه مشخصي براي توسعه ي 
دارد،  گفت: »بنادر ايران بايد نقش هاب منطقه 

)بندر كانوني( را پیدا كنند.«
سهم  بايد  كشور  بنادر  »صدر«،  گفته ي  به 
آورند  دست  به  را  منطقه  اقتصاد  از  بیش تري 
توسعه ي  بر  مبني  تصمیماتي  زمینه،  دراين  و 
ترانشیپمنت از بنادر ايران به تصويب رسیده كه 
بر اساس آن، هر كااليي كه از طريق بنادر كشور 
ترانشیپ شود، از معافیت سود بازرگاني 20 تا 25 

درصد برخوردار خواهد شد.«

بازگشت به دوران طالیي
»محمد راستاد«، مدير كل بنادر استان بوشهر،  
نیز در اين مراسم از رشد كم نظیر اين بندر به 
لحاظ جذب ترافیك بندري در بین بنادر ايران و 
حتي بنادر منطقه خبر داد و افزايش 2 برابري 
عملیات بندري و توسعه ي زير ساخت ها در اين 
بندر را نیمه راه بازگشت به دوران طاليي بندر 

بوشهر دانست.
مدير كل بندر بوشهر، با بیان اين كه با اجراي 
طرح توسعه در بندر بوشهر،  ظرف مدت كوتاهي 
بندر،  اين  تاريخ  طول  در  كشتي  ترين  بزرگ 

رونمايي از اولين سرمايه گذاري بخش خصوصي در خريد تجهيزات بندري 
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي: 

سهم بيش تري از اقتصاد منطقه
 را مي خواهيم

سازمان  مديرعامل  سفر  تازه ترين  در 
از 2  بهره برداري  بوشهر،  استان  به  بنادر 
دستگاه جرثقيل گنتري کرين، موسوم به 
جرثقيل هاي دروازه اي که براي اولين بار با 
سرمايه گذاري بخش خصوصي خريداري 

شده است، آغاز شد.
دريا«  و  »بندر  خبرنگار  گزارش  به   
جرثقيل هاي جديد، به ارزش 200ميليارد 
بنياد  »شرکت  گذاري  سرمايه  با  و  ريال 
کدام،  هر  که  است  شده  تهيه  بارانداز« 
در  کانتينر  تا40   25 بارگيري  ظرفيت 

ساعت را دارند.
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی، در 
مراسم آغاز به کار و بهره برداري از گنتري 
10پروژه ي  و  بندري  جديد  کرين هاي 
از  بوشهر،  بندر  در  عمراني  و  توسعه اي 
سرمايه گذاري 500 ميليارد توماني سازمان 
بنادر و دريانوردي طي چند سال اخير در 

بنادر استان بوشهر خبر داد.

ابراهيم زارع
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موفق به پهلوگیري در آن شده است، گفت : »از 
نظر تحقق اهداف كّمي سند توسعه ي زيربخش 
حمل و نقل دريايي در برنامه ي چهارم در رابطه 
با ترافیك كانتینري، با 146 درصد تحقق در سال 

پايان برنامه، دست آورد بزرگي داشته ايم.«
»راستاد«، با بیان اين كه طي 8 ماه گذشته در 
بندر بوشهر، رشد 52 درصدي به لحاظ جذب 
بیان گر  را  آن  شده،  حاصل  كانتینري  ترافیك 
جايگاه بسیار مهم اين بندر در بین بنادر كشور 

دانست.
به گفته اين مديركل، طول اسکله ي بندر بوشهر، 
مدت زمان پذيرش كشتي ها از نظر تناژ و آبخور و 
ظرفیت بندر، به بیش از 2 برابر ارتقا يافته است.

به گزارش »بندر و دريا«، شاخص ترين پروژه ي 
بندر بوشهر، بهره برداری از دو دستگاه جرثقیل  
گنتری كرين است كه به گفته ي »راستاد«، سبب 
رشد ترافیك كانتینري و ارتقاي رتبه اين بندر از 
جايگاه چهارم به رتبه ي دوم بنادر كانتینري، بعد 

از بندر شهید رجايي خواهد شد.
بر پايه اين گزارش،  بهره برداری از اسکله ي كوثر 
بندر بوشهر، با اعتبار 200 میلیارد ريال به طول 
615 متر، از ديگر پروژه هاي اين بندر است كه 
عملیات اجرايي آن از سال 1385 آغاز شده است 
كه شامل: اسکله ي شمع فلزی و عرشه بتنی با 
تیرها و دال های پیش ساخته است و ظرفیت 

پهلوگیری شناورهای پنج هزار تنی را دارد .
الی روبی  شامل:  افتتاحی،  پروژه های  ديگر 
بوشهر،  بندر  كوثر  اسکله ي  مقابل  محدوده ي 
تکمیل پروژه ي بخش خصوصی شیمی پااليش، 
ساختمان های  گناوه،  بندر  قضايی  انبار  احداث 
آتش نشانی بندرهای بوشهر و ديلم، اسکله های 
و  عسلويه  بوشهر،  بندرهای  در  ناجی  شناور 
خارک، خريد تجهیزات كانتینری بندر بوشهر و 
تکمیل تجهیزات مقابله با آلودگی دريايی در بندر 

بوشهر است.
بوشهر،  استان  دريانوردی  و  بنادر  مديركل 
پروژه ي  اجرايی  »عملیات  گفت:  همچنین 
دسترسی به جزيره ي نگین، كه گامی در جهت 
خارج شدن بندر بوشهر از بن بست است، با 40 
میلیارد ريال اعتبار آغاز شده و با توجه به توسعه ي 
پس كرانه ای كه بوشهر پیدا خواهد كرد، ظرفیت 

فعالیت ها را به دو برابر افزايش مي دهد.« 
»راستاد« گفت: »عملیات اجرايی الی روبی بندر 
 22 با  نیز،  خارک  جزيره ي  مرواريد  تداركاتی 

میلیارد ريال اعتبارآغاز شد.«
اين  اجراي  »با  كرد:  نشان  خاطر  »راستاد« 
پروژه ها و احیاي نقش تاريخي بندر بوشهر در 
نظر  به  فارس،   دريايي در خلیج  نقل  و  حمل 
مي رسد كه اين بندر، نیمه راه بازگشت به دوران 

طاليي را طي كرده باشد.«

 سرمایه گذاري 124 ميليارد توماني
 بخش خصوصي در بوشهر

اين  در  نیز  بارانداز  بنیاد  شركت  عامل  مدير 
مراسم، از سرمايه گذاري 124 میلیارد توماني 

اين شركت در توسعه بندر بوشهر خبر داد.
»مجتبي دلگشايي«، سرمايه گذاري بنیاد بارانداز 
سیاست هاي  راستاي  در  را  بوشهر  بندر  در 
خصوصي سازي سازمان بنادر دانست، تا براساس 
آن، بندر بوشهر به پايانه ي كانتینري استاندارد 
ارايه ي خدمات  بین المللي  معیار هاي  اساس  بر 

بندري تبديل شود.
به گفته ي »دلگشايي«، تامین تجهیزات بندري 
توسط بخش خصوصي، در حالي در بندر بوشهر 
محقق شد، كه محدوديت هاي ناشي از تحريم در 
تهیه ي تجهیزات استراتژيك كشور وجود داشت.

مديرعامل شركت بنیاد بارانداز،  حجم سرمايه 
 112 را  بوشهر  بندر  در  شركت  اين  گذاري 
میلیارد تومان در تکمیل زير ساخت ها دانست، 
كه ظرف 6 ماه آينده، تجهیزات در دست خريد، 
شامل: 4 دستگاه جرثقیل كانتینري محوطه اي،  
4 دستگاه ريچ استاكر و 36 دستگاه ترانس تینر 

نیز، به اين آمار اضافه خواهد شد.
بارانداز،  بنیاد  شركت  »دلگشايي«،  گفته ي  به 
در مجموع در بخش خريد تجهیزات،  تکمیل 
میلیارد  روبناها، 124  توسعه ي  و  زيرساخت ها 

تومان سرمايه گذاري كرده است.  

بازدید از بنادر كوچک
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی، همچنین 
توسعه  راستای  در  بوشهر،  استان  به  سفر  در 
موج  احداث  و  سواحل  در  بندري  فعالیت هاي 
شکن های چند منظوره در بنادر كوچك، از بنادر 
نیز  عسلويه  و  دير  بوالخیر،  گناوه،  ديلم،  ريگ، 

بازديد كرد.
در اين برنامه كه معاون عمراني استانداري بوشهر 
را همراهی  نیز، »مهندس سید عطاءاله صدر« 
دقت  از  بوشهری،  مردم ساحل نشین  كرد،  می 
نظر مسئوالن سازمان بنادر در سامان دهی بنادر 
كوچك و رفاه حال مناطق محروم، تقدير و تشکر 

كردند.■
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استانداري  عمراني  معاون  که  سفري  در 
از  جمعي  و  مجلس  نمايندگان  بوشهر، 
مسئوالن محلي، مديرعامل سازمان بنادر 
و دريانوردي را همراهي مي کردند، عمليات 
اجرايی احداث بازوي دوم موج شكن بندر 
بوالخير و موج شكن بندر دير، با اعتباري 

بالغ بر 100 ميليارد ريال آغاز شد. 
موج شکن  احداث  ما،  خبرنگار  گزارش  به 
بوالخیر، پروژه اي است كه به انتظار 30 ساله ي 
مردم بوالخیر و روستاهای اطراف پايان داده و 
به لحاظ اقتصادی نیز، به منظور كاربری 206 

شناور و 13 روستا، بسیار حايز اهمیت است.
افتتاح  مراسم  در  بنادر،  سازمان  مديرعامل 
احداث  كار  به  آغاز  و  بوالخیر  بندر  موج شکن 
مناطق  توسعه ي  موج شکن،  اين  دوم  بازوی 
اين  اجرای  در دست  برنامه های  از  را  ساحلی 
»سواحل   : كرد  تصريح  و  برشمرد  سازمان 
برنامه هاي  اجراي  دلیل  به  كشور،  گسترده ي 
كه  است  شده  سکنه  از  خالی  گذشته،  غلط 
صدديم  در  مناطق،  اين  تجهیز  و  توسعه  با 
رشد  با  و  بازگردانیم  سواحل  اين  به  را  مردم 
اقتصاد، سهم  خود را در منطقه و جهان افزايش 

بدهیم.«
اين كه سیاست كلي  بیان  با  راه،  معاون وزير 
نوار  توسعه ي  ايران،  اسالمي  جمهوري  نظام 
ساحلي كشور است، گفت: »هر چه به سمت 
توسعه دريا پیش برويم، اين امر موجب افزايش 

اقتدار و رونق اقتصادي كشور مي شود.«
بوالخیر  بندر  صدر«،  عطاء اله  سید  »مهندس 
توسعه  برای  باال  با ظرفیت  و  مهم  نقاط  از  را 
دانست كه بايد بیش از اين، توسعه و پیشرفت 
كند. به گفته ي مديرعامل سازمان بنادر: »در 
هر 10 كیلو متر در سواحل جنوبی كشور، يك 
منظوره  چند  كوچك  بندر  يك  و  شکن  موج 
در  منظور،  همین  به  كه  شد  خواهد  احداث 
تمام سواحل كشور، 300 نقطه شناسايی شده 

است.«
سازمان  مديرعامل  همچنین،  بازديد،  اين  در 
تلخ  از روستاهاي جائینگ، عامري، چاه  بنادر 
شمالي و بخش دلوار ديدن كرد و مقرر شد تا 
بر اساس طرح مطالعاتي، در اين سواحل نیز، 

موج شکن چند منظوره احداث شود. 

افزایش 30 برابری سرمایه گذاری های 
بندری دردولت نهم و دهم

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی، در جمع 
استان  رسانه های  نمايندگان  و  خبرنگاران 

بنادر  در  سرمايه گذاری  »حجم  گفت:  بوشهر 
افزايش  برابر  دهم،30  و  نهم  دولت  در  كشور 

داشته و رو به رشد است.«
با  ارتباط  در  اله صدر«،  عطاء  »مهندس سید 
در  دهم  و  نهم  دولت  گذاری  سرمايه  حجم 
حوزه بنادر كشور و مقايسه ي آن با دولت های 
سابق، تصريح كرد: »مجموع سرمايه گذاری در 
بنادر توسط منابع داخلی دولت، 300 میلیارد 
تومان  میلیارد  هزار   15 اگر  و  بوده  تومان 
سرمايه گذاری شركت های خصوصی را هم به 
قابل توجه اي روبه رو  با رقم  آن اضافه كنیم، 

خواهیم شد.«
معاون وزير راه و ترابری، بیان داشت: »با اين 
میزان، به راحتی می توانید میزان سرمايه گذاری 
در بنادر را با دولت های سابق و حتی قبل از 

انقالب تاكنون مقايسه كنید.«
وی، در ارتباط با تحريم ها و چگونگی تهیه و 
تامین تجهیزات بندری، گفت: »به رغم اعمال 
ايران،  علیه ي  جانبه  يك  اقدامات  و  تحريم ها 
سال های  با  مقايسه  در  امسال  ماه  هشت  در 
گذشته، در زمینه ي صادرات كاالهای غیرنفتی، 

15 درصد رشد داشته ايم.«
است  اين  رشد،  اصلی  »علت  افزود:  »صدر«، 
ايران، كشورهايی  تجاری  اصلی  كه طرف های 

هستند كه هیچ هم پیمانی با آمريکا ندارند.«
معاون وزير راه، در ادامه تصريح كرد: »میزان 
تخلیه و بارگیری كاال در بنادر كشور در هشت 
ماهه ي امسال، 91 میلیون تن بوده كه 15 الی 

16 درصد رشد داشته است.«
»از  داشت:  اظهار  صدر«،  اله  عطاء  »سید 

درصد   93 كشور،  واردات  و  صادرات  مجموع 
بخش  كه  می گیرد  صورت  دريا  طريق  از  آن، 
به  مربوط  واردات،  و  صادرات  اين  عمده ي 

استان بوشهر است.« 
وی افزود: »در سفر به استان بوشهر، به عنوان 
مهم ترين اقدام توسعه اي، دو دستگاه گنتری 
به  خصوصي  بخش  گذاري  سرمايه  با  كرين 
اجرايی  مرحله  به  تومان  میلیارد   18 مبلغ 
كانتینري  بارگیري  ظرفیت  كه  است  رسیده 

بندر بوشهر را ارتقا مي دهد.«

وی گفت: »عالوه بر اين، تجهیزات ديگری هم 
به بندر بوشهر اضافه كرده ايم كه در مجموع، 
در گام اول سرمايه گذاری ها، 20 میلیارد تومان 

اعتبار در اين بخش هزينه شده است.«
مديرعامل سازمان بنادرو دريانوردی افزود: »اين 
اين سرمايه گذاری ها،  مرحله ي  آخرين  تا  رقم 

به 120 میلیارد تومان می رسد.« ■

مدير عامل سازمان بنادر در جمع ساحل نشينان بوالخير:

مردم را به سواحل بر مي گردانيم

مديرعامل سازمان بنادر:
سواحل گسترده ي كشور، به دليل اجراي برنامه هاي 
غلط گذشته، خالی از سكنه شده است كه با توسعه 
اين  به  را  مردم  صدديم  در  مناطق،  اين  تجهيز  و 
سواحل بازگردانيم و با رشد اقتصاد، سهم  خود را 

در منطقه و جهان افزايش بدهيم.
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HSE؛ شاخص توسعه و هدف محوري
مهندس سیدعطاءاله صدر، مديرعامل سازمان 
اين  به كار  آغاز  و دريانوردي، در مراسم  بنادر 
دوره ي آموزشي، HSE را نه تنها به عنوان يك 
شاخص توسعه بلکه به عنوان يك هدف كیفي 
و محوري برشمرد و افزود: »اگر هدف، ارتقاي 
باشد،  بندري  محیط زيست  و  بهداشت  ايمني، 
ساير طرح هاي توسعه اي نیز همسو با آن قرار 

مي گیرد.«
معاون وزير راه و ترابري در ادامه تبیین كرد: با 
اين رويکرد دو هدف محقق مي شود؛ اول اين 
كه شاخص هاي HSE كه بسیار مهم و حیاتي 
است ارتقا مي يابد، همچنین برنامه ها و طرح هاي 
شاخص هاي  با  مغايرتي  گونه  هیچ  توسعه اي 

HSE نخواهد داشت. 

كشتي ها، بنادر با ایمني باالتر را انتخاب 
مي كنند

 ،HSE در مراسم آغاز به كار دوره ي آموزشي
اقتصادي  ويژه  مناطق  و  بندري  امور  معاون 
درباره  دوم،  سخنران  عنوان  به  بنادر  سازمان 
و  بهداشت  ايمني،  مديريت  سیستم  اهمیت 
دريانوردي  و  بنادر  سازمان  در  زيست  محیط 
سخن گفت و استقرار اين سیستم در سازمان 
قانوني  الزامات  لحاظ  به  را  دريانوردي  و  بنادر 
ملي  و  بین المللي  كنوانسیون هاي  اجرايي  و 

اجتناب ناپذير دانست. 
محسن صادقي فر با بیان اين كه سازمان بنادر 
و دريانوردي مديريت 11 بندر اصلي تجاري با 
از  دارد،  عهده  بر  را  تن  میلیون  ظرفیت 150 
به 200  بازرگاني كشور  بنادر  افزايش ظرفیت 
میلیون تن تا پايان برنامه ي پنجم توسعه خبر 
داد و گفت: در سال گذشته 130 میلیون تن 
كه  شد  بارگیري  و  تخلیه  ايران  بنادر  در  كاال 
90 درصد صادرات و 84 درصد واردات كشور 

را شامل مي شود. 
وي اضافه كرد: در طول سال میلیون ها كامیون ، 
1500 شناور بزرگ تجاري، 20 هزار لنج و 7 
میلیون مسافر و تعداد زيادي از افراد و كاركنان 
در محوطه بنادر تردد مي كنند و افزون بر آن، 

میلیاردها ريال سرمايه در بنادر وجود دارد. 
اقتصادي  ويژه ي  مناطق  و  بندري  امور  معاون 
تعداد  اين  كه  اين  اعالم  با  بنادر  سازمان 
عملیات توسط 700 شركت تخلیه و بارگیري و 
نمايندگي كشتیراني و 26 ترمینال اپراتور اصلي 

بنادر انجام مي گیرد، نتیجه گیري كرد: با توجه 
در  استراتژيك  و  زياد  بسیار  عملیات  انجام  به 
بنادر و چرخش میلیاردها ريال سرمايه، اهتمام 
به ايمني در بنادر از اهمیت به سزايي برخوردار 

است. 
ادامه ي  در  بنادر  مقام مسئول در سازمان  اين 
به  بنادر  قانوني سازمان  الزامات  به  سخنان اش 
عنوان مرجع دريايي كشور اشاره و تأكید كرد: 
اجرايي نمودن كنوانسیون ها و مقررات بین المللي 
از جمله كنوانسیون سوالس )SOLAS(،  سار 
و   )IMDG( خطرناک  كاالهاي  و   )SAR(
آيین نامه هاي  و  ملي  قوانین  اجراي  همچنین 
دريانوردي  و  بنادر  وظايف سازمان  از  سازمان، 

قلمداد مي شود. 
صادقي فر با تأكید بر الزامات بازار جهت استقرار 
سیستم مديريت HSE در سازمان بنادر، اظهار 
داشت: ما در منطقه ي رقابتي قرار گرفته ايم و 
كشتي ها بندري را انتخاب مي كنند كه خدمات 
خدمات  از  و  باشد  ايمن تر  دهد،  ارايه  بهتري 
برخوردار  باالتري  باايمني  بارگیري  و  تخلیه 

باشد. 
بنادر،  سازمان  بندري  امور  معاون  گفته ي  به 
استقرار سیستم مديريت HSE تأثیر بسزايي در 
حفظ مشتريان موجود، و جلب مشتريان جديد 
بازارهاي  از  كشور  بنادر  بازار  سهم  افزايش  و 
ترانزيت و ترانشیپ دارد كه اين سازمان در اين 

راستا اقداماتي را نیز انجام داده است. 
وي در تبیین الزامات تشکیالتي تأمین ايمني، 
اقدامات  به  بنادر  در  و محیط زيست  بهداشت 

اولويت هاي استقرار ايمني در بنادر

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي: 

محيط  و  بهداشت  ايمني،  تخصصي  آموزش  دوره ي  اولين 
زيست موسوم به HSE با همكاري آکادمي فني علوم دريايي 
ايتاليا و   ICOH تأييد استانداردهاي  ايتاليا و تحت نظارت و 
و  بنادر  سازمان  اجتماعات  سالن  در  انگلستان   NEBOSH

دريانوردي برگزار شد.  
در اين دوره آموزشي که به مدت يك هفته به طول انجاميد80 
بنادر  سازمان   HSE مسئوالن  و  کارشناسان  مديران،  از  نفر 
آن  در  بنادر  در  فعال  قرارداد  طرف  شرکت هاي  از  نفر   75 و 
»مباني  بخش  هشت  در  آموزشي  مطالب  و  داشتند  حضور 
ايمني  »سازمان دهي  گذاري«،  »سياست  بهداشت«،  و  ايمني 
»ارزيابي  بهداشت«،  و  ايمني  فرهنگ  »ارتقاي  بهداشت«،  و 
خطر«، »اصول کنترل«، »نظارت، بازبيني و مميزي« و »بررسي 

سوانح و حوادث، ثبت و گزارش« ارايه شد.
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انجام شده توسط سازمان بنادر در اين خصوص 
اشاره كرد و توضیح داد: از حیث تشکیالتي در 
سازمان بنادر، اداره ي كل امور بندري در بخش 
حفاظت  و  ايمني  كل  اداره ي  كشتي،  و  كاال 
دريايي،  امور  بخش  در  دريايي  محیط زيست 
نگهداري كانال و حفظ ايمني آن و اداره ي كل 
امور اداري در بخش بهداشت و ايمني محیط 
كار و بهداشت محیط و سالمت جان انسان ها 

فعالیت مي كند. 
سازمان  در  مسئول  كارشناس  اين  گفته ي  به 
بنادر، در بنادر بزرگ تجاري كشور مراكز ايمني 
بهداشت تشکیل شده و در بسیاري از بنادر هم 

مراكز HSE در شرف تأسیس است. 
صادقي فر در خصوص وضعیت شركت هاي طرف 
الزامات  اجراي  و  تشکیالتي  حیث  از  قرارداد 
گفت: براي شركت هاي طرف قرارداد با سازمان 
بنادر نیز از طريق مصوبات هیأت عامل سازمان، 
دستور كارهايي تدوين مي شود. ضمن اين كه 
فضا در بنادر و در بین شركت ها بسیار رقابتي 
است و چنان چه شركتي نتواند خدمات مطلوبي 
را ارايه دهد، قطعاً مشتريانش را از دست خواهد 

داد.
با  از سخنان خود  ديگري  در بخش  صادقي فر 
اشاره به اقدامات فرهنگي صورت گرفته جهت 
موضوعات  با  كتب  انتشار  از   ،HSE ارتقاي 
 17 برگزاري  محیط زيست،  و  بهداشت  ايمني، 
همايش  دوره   4 و  سازمان  گردهمايي  دوره 

دستورالعمل هاي  تدوين  بنادر،  در  ايمني  ملي 
مستمر  برگزاري   ،HSE موضوعات  با  مرتبط 
نفتي  پايانه هاي  مسئوالن  گردهمايي هاي 
تخصصي  آموزشي  دوره هاي  برگزاري  و  بنادر 
و محیط زيست  بهداشت  ايمني،  با موضوعات 

خبر داد.
و  اجرايي  اقدامات  خصوص  در  همچنین  وي 
وضعیت  توسعه  جهت  آمده  عمل  به  عملیاتي 
گواهي نامه هاي  صدور  چون:  مواردي   ،HSE
تجهیزات،  اپراتوري  و  بندري  تجهیزات  ايمني 
وضعیت  و  نفتي  پايانه هاي  ايمني  ساماندهي 
مديريت  سیستم  استقرار  بنادر،  آتش نشاني 
و  تدوين  و  بنادر  در   )IMS( ايمني  يکپارچه 
به حوادث  اجراي دستورالعمل نحوه رسیدگي 

بندري را فهرست كرد. 
اعالم  با  بنادر  سازمان  بندري  امور  معاون 
كاهش چشمگیر حوادث در بنادر طي 5 سال 
گذشته، آن را ناشي از دقت عمل شركت ها و 
درست  اجراي  در  بنادر  سازمان  ايمني  مراكز 
محیط  و  بهداشت  ايمني،  دستورالعمل هاي 

زيست دانست. 
محسن صادقي فر هدف عالي سازمان بنادر در 
 HSE تخصصي  آموزشي  دوره هاي  برگزاري 
و  بهداشت  ايمني،  استقرار ساختار مديريت  را 
محیط زيست بنادر، شركت هاي طرف قرارداد و 
ستاد و تبديل سازمان بنادر به سازمان پیشرو در 
موضوعات HSE در بین بنادر همتراز برشمرد. 

سيدعطاءاله صدر:
بهداشت و محيط زيست  ايمني،  ارتقاي  اگر هدف، 
بندري باشد، ساير طرح هاي توسعه اي نيز همسو 

با آن قرار مي گيرد.

محسن صادقي فر:
با توجه به انجام عمليات بسيار زياد و استراتژيك 
در بنادر و چرخش ميلياردها ريال سرمايه، اهتمام 
اهميت به سزايي برخوردار  از  بنادر  ايمني در  به 

است.

نگاه علمي به مقوله ي  ايمني در بنادر

HSEمصاحبه كوتاه بندر و دريا با مديركل امور بندري در حاشيه ي آموزش تخصصي

ملي  همايش  دوره ي  چهار  برگزاري  با 
ايمني در بنادر و برپايي گردهمايي هاي 
فرهنگي  اقدامات  و همچنين  تخصصي 
کارشناسي  بخش  غالب  زمينه،  اين  در 
نظام  استقرار  بر ضرورت  بنادر  سازمان 
کشور  بازرگاني  بزرگ  بنادر  در   HSE
تأکيد دارند و آموزش تخصصي در اين 
هدف  به  رسيدن  بر  ميان  راه  را  زمينه 

»بندر ايمن، مشتري بيشتر« مي دانند. 
آموزشي  دوره ي  برگزاري  حاشيه ي  در 
تخصصي ايمني، بهداشت و محيط زيست 
امور  مديرکل  اسالمي،  جليل  با  بنادر، 
کوتاهي  مصاحبه  بنادر  سازمان  بندري 
در  را  او  کارشناسي  نظر  و  داديم  انجام 
در   HSE نظام  وجود  اهميت  خصوص 

بنادر جويا شديم.

به عنوان دانش آموخته ي مديريت بندري 
در سطح عالي، توجه به ايمني در بنادر را 

ناشي از چه فاکتورهايي مي دانيد؟
شدن  جهاني  تأثیر  امروز  دنیاي  در  اسالمي: 
اطالعات  فن آوري  روزمره  گسترش  و  اقتصاد 
به عنوان دو فاكتور اصلي در كاهش هزينه ها 
افزايش تجارت بین المللي بر كسي پوشیده  و 

نیست. نقش بنادر به عنوان يکي از حلقه هاي 
 Supply Chain( رابط زنجیره ي تأمین كاال
Management( چنان حیاتي است كه رشد 
و توسعه ي ساير بخش هاي وابسته به حمل ونقل 
دريايي به نحوه فعالیت بندر بستگي دارد. اين 
موضوع به دلیل نقش اقتصادي بنادر در جلب 
سرمايه هاي خارجي، كسب درآمدهاي ارزي و 

ريالي، افزايش توان رقابتي شركت هاي تولیدي 
و  حمل  هزينه هاي  كمي  واسطه ي  به  كشور 
نقل، اشتغال زايي و كمك به توسعه ي منطقه اي 

و ملي اهمیتي دوچندان پیدا مي كند. 
در  كشورها  بین  فشرده اي  رقابت  رو  اين  از 
جلب شركت هاي كشتیراني و صاحبان كاال در 
جريان است. به همین دلیل سه اصل حداقل 
حداكثر  و  هزينه  حداقل  كاال،  ترانزيت  زمان 
معیارهاي  عنوان  به  همواره  ايمني،  سطح 
خطوط  توسط  كاال  ترانزيت  مسیر  انتخاب 

كشتیراني مدنظر قرار مي گیرند.

را  هزينه  و  زمان  عالي  جناب  عبارتي  به 
وابسته به فاکتور ايمني مي دانيد؛

اسالمي: آن چه نیاز به توصیف ندارد اين است 
كه حداقل زمان و هزينه تنها در صورتي مزيت 
و مالک عمل خواهند بود كه توأم با ايمني در 
چرا  باشند،  كاال  و  كشتي  به  خدمات  ارايه ي 
كشتي  به  آسیب  يا  حادثه  گونه  هر  بروز  كه 
افزايش هزينه تمام شده و  و يا كاال موجبات 
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همچنین اطاله زمان ترانزيت كاال خواهد شد. 
در نتیجه عدم رعايت مقررات و استانداردهاي 
ايمني و وقوع حوادث عالوه بر ايجاد افت كمي 
منجر  بهره وري،  كاهش  و  خدمات  كیفي  و 
در  اجتماعي  و  رواني  جسمي،  آسیب هاي  به 
جامعه خواهد شد. هزينه هاي ناشي از حوادث 
شدت  به  را  كشور  ملي  اقتصاد  مي تواند  نیز 

تحت تأثیر قرار دهد. 
هزينه هاي مراقبت درماني، پرداخت غرامت به 
افراد حادثه ديده و میزان ضرر و زياني كه به 
وارد  كشور  در  تولید  و  زيست  محیط  جامعه، 

مي شود، بر هیچ كس پوشیده نیست. 

چگونه  را  بنادر  در  ايمني  مقدمه،  اين  با 
حايز اهميت مي دانيد؟

اسالمي: كار در بنادر به دلیل تنوع و فراواني 
وارداتي  كاالهاي  تنوع  و  گستردگي  مشاغل، 
از كار در ساير بخش هاي  و صادراتي، متمايز 
بروز  بااليي جهت  پتانسیل  از  و  صنعتي است 
مخاطرات  كنترل  لذا  است.  برخوردار  حوادث 
بنادر بسیار  از كار در  ناشي  زيان آور  و عوامل 
حايز اهمیت و مستلزم نگاه علمي و جدي به 

مقوله ايمني است. 

به نظر مي رسد به جهت ضرورت استقرار 
به  بنادر  سازمان  بنادر،  در  ايمني  نظام 
اجماع کلي و درك صحيح در اين زمينه 

رسيده باشد؟
اسالمي: سازمان بنادر و دريانوردي در راستاي 
همسويي با سیاست هاي كالن نظام در خصوص 
به  بنادر  در  شاغل  انساني  نیروي  از  صیانت 
اصلي ترين  از  و  پايدار  توسعه ي  هدف  عنوان 
رقابتي  توان  ارتقاي  كشور،  ملي  سرمايه هاي 
شركت هاي تولیدي در عرصه ي رقابت جهاني، 
حذف وابستگي به بنادر كشورهاي همجوار در 
زمینه ي تخلیه و بارگیري كاالهاي قابل حمل 
از طريق دريا، توجه ويژه اي را به HSE بنادر 

لحاظ نموده است. 
درصدي   90 وابستگي  لحاظ  به  است  بديهي 
كشور در صادرات و واردات به بنادر، هر گونه 
ارايه در  قابل  ارتقاي كیفي در سطح خدمات 
جاي  بر  كلي  در سطح  سزايي  به  نقش  بنادر 

خواهد گذاشت. 
شركت هاي  كشتیراني،  شركت هاي  استقبال 
دهنده  ارايه  شركت هاي  بارگیري،  و  تخلیه 
خدمات دريايي و ساير مؤسسات از اين سمینار 
درک  از  حاكي  ايمني  موضوعات  و  آموزشي 
بنادر و دريانوردي  به موقع سازمان  و  صحیح 
از مديريت ايمني، بهداشت و محیط زيست در 

بنادر است. 
اين سمینار  در  علمي الزم  تعامل  داريم  امید 
آموزشي بتواند نتايج و اثرات مثبتي در ارتقاي 
سطح ايمني، بهداشت و محیط زيست بنادر به 

دنبال داشته باشد. ■

 HSE آموزش
به منزله ي وظيفه ي انساني

يادداشتي برضرورت صيانت ازايمني نيروي كار

از آن جا كه كلیه ي اعضاي جامعه ي بندری، در ارتقاي سطح ايمنی بنادر، به ايفای نقش 
می پردازند، اعتالی وضعیت ايمنی، بهداشت و محیط زيست آن ها اثر مستقیمی بر افزايش 
با پیشرفت های علمی  انتقال تجربیات موفق و دانش مطابق  بنادر دارد و  ايمنی  كارآيی و 

روز دنیا، می تواند در نهايت، به اعتالی HSE كلیه ي بنادر منجرشود.
بهداشت،  ايمنی،  يکپارچه ي  مديريت  سیستم  نظیر:  مديريتی،  نوين  نظام های  از  استفاده 
محیط زيست و كیفیت )IMS(، كه به صورت جامع، موضوعات مرتبط را در سازمان، تحت 
كنترل و مديريت قرار می دهد و همچنین، به كار گیری ابزارهای مديريتی، نظیر 5S كه 
اقدامات  جمله  از  می كند،  كمك   )HOUSE KEEPING( كار  محیط  وترتیب  نظم  به 

مديريتی است كه مورد استفاده شركت ها قرار می گیرند.
افزون بر اقدامات مديريتی، شركت های پیشرو در اين زمینه، نسبت به انجام عملکردهاي 
عملیاتی به منظور ايمن سازی محوطه های تحت اختیار خود نیز، اقدام مي كنند كه برخی 
از آن ها عبارت اند از: استفاده از تجهیزات ايمنی با توجه به نوع و وسعت عملیات، چیدمان 
منظم كاالها در محوطه های تحت اختیار، انجام عملیات تخلیه وبارگیری كاالهای خطرناک، 
مطابق با كد ها و استانداردهای بین المللی، از جمله IMDG CODE، استفاده از عاليم 
هشدار دهنده و اخطار دهنده در محوطه های عملیاتی و بهره گیري از ساير استانداردهای 

مناسب در طراحی محوطه ها، انبارها و مخازن نگهداری كاال و محصوالت..
از  استفاده  و  كاركنان  آموزش  به  می توان  راستا،  اين  در  آمده  عمل  به  اقدامات  ديگر  از 
برگزاری  كه  كرد  اشاره  ايمنی  و  اجرايی  عملیات  ارتقاي سطح  جهت  در  مجرب  كاركنان 
عملیاتی  مانورهای  اجرای  و  كاربردی  زمینه های  با  مختلف  آموزشی  دوره های  و  جلسات 
كارگیري  به  روند  در  موفقیت  عامل  ترين  كلیدی  عنوان  به  كاركنان،  آمادگی  منظور  به 
موارد ايمنی، بهداشت و محیط زيست بنادر محسوب مي شود. از آن جا كه منابع انسانی، از 
مهم ترين پشتوانه های توسعه ي پايدار به شمار می آيد، صیانت از سالمت و ايمنی نیروهای 
نیز، مورد  قانونی  الزام  به عنوان يك  بلکه  انسانی محسوب می شود،  تنها وظیفه ي  نه  كار، 

توجه است.
بی شك، يکی از راه های دست يابی به محیطی ايمن و سالم در بنادر، آشنا شدن مديران، 
برگزاری  كه  است  بحث  مورد  مقوله های  با  بندري،  امور  دست اندركاران  و  كارشناسان 
اين  از  است.  زمینه  اين  قابل تصور در  اقدامات  ترين  از مهم  آموزشی،  دوره های تخصصی 
عملیاتی  اقدامات  اجرای  با  زمان  هم  دارد،  بندری، سعی  ايمنی  استانداردهای  اداره ي  رو، 
در خصوص سامان دهی موضوعات مورد نظر، توجه ويژه ای نیز، به مقوله ي آموزش داشته 
باشد كه اجرای دوره ي آموزش مديريت ايمنی، بهداشت و محیط زيست بنادر تحت نظارت 
اعضاي  و  كارشناسان  مديران،  حضور  و   ICOH و   NEBOSH استانداردهای  تأيید  و 
تصمیم ساز و تصمیم گیرنده ي سازمان بنادر و بیش از 40 شركت خصوصی طرف قرارداد، 

تأيیدی بر اين ادعا است.
علمی  مطالب  فراگیری  منظور  به  مناسب  بستر سازی  ياد شده، ضمن  دوره ي  برگزاری  با 
هم فکري  و  تعامل  ايجاد  جهت  نیز،  مساعدي  زمینه ي  دنیا،  روز  استانداردهای  با  مطابق 
زمینه های  آينده،  بر آن است، در  ايجاد شد كه سعي  و متخصصین مرتبط،  صاحب نظران 

همکاری گسترده تری با شركت های خصوصی در زمینه ي امور مرتبط فراهم آيد.
دريانوردي،  و  بنادر  سازمان  عامل  مدير  جانبه ي  همه  به حمايت های  عنايت  با  است  امید 
معاونت امور بندری و مناطق ويژه و همچنین، مدير كل امور بندری، نسبت به موضوعات 
و موارد ياد شده، شاهد شکوفايی و رشد بیش از پیش فعالیت های مربوط به رعايت اصول 
بنادر و شركت های خصوصی طرف قرار داد  ايمني و بهداشت كاري در مجموعه سازمان، 

باشیم.■

غالم رضا ماشين چي
 رييس اداره ي امور بندري و ايمني سازمان بنادر و دريانوردي
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سالن تجاري پايانه مرزي شملچه با حضور 
معاون وزير راه و ترابري و رئيس سازمان 
استاندار  نقل جاده اي،  و  و حمل  راهداري 
در  منطقه  مردم  نمايندگان  و  خوزستان 
مورد  و  افتتاح  اسالمي،  شوراي  مجلس 

بهره برداري قرار گرفت.
و  راهداري  سازمان  عمومي  رو ابط  گزارش  به 
معاون  افندي زاده  دكتر  جاده اي  نقل  و  حمل 
وزير راه و ترابري و رئیس اين سازمان در مراسم 
از  يکي  را  ترانزيت  پايانه،  اين  از  بهره برداري 
اقتصادي در كشور و  ظرفیت هاي مهم توسعه 
در كانون توجه دولت و وزارت راه و ترابري و 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي دانست 
بخش  در  مرزي  پايانه هاي  داشت؛  اظهار  و 
محوري  برنامه هاي  از  يکي  مسافري  و  تجاري 
براي روان سازي ترانزيت است كه در اين زمینه 
سالن تجاري پايانه مرزي شلمچه به عنوان يکي 
قرار  كار  در دستور  مهم سازمان  برنامه هاي  از 
گرفت و در موعد مقرر تکمیل شد و اكنون به 
مرحله بهره برداري رسیده است. اين پايانه كه 
به لحاظ حرمت ارزشمند خاک منطقه، يادآور 
و  مقدس  دفاع  دوران  سال  هشت  خاطرات 
ايستادگي و مقاومت هاي دلیرانه مردم منطقه و 

كشور می باشد، از جايگاه ويژه اي برخوردار است.
افزود: به پاس ارزش كم نظیر اين منطقه،  وي 
به زودي طرح جديد پايانه مسافري كار خود را 
آغاز مي كند تا ضمن پاسخ به رشادت هاي انجام  
مشتاق  زائران  خاطر  آرامش  موجبات  يافته، 
عتبات عالیه كه از اين مسیر به كشور همسايه 
عراق سفر مي نمايند، فراهم سازد و بدون شك با 
ايجاد ساز و كار و ابزار و ادوات الزم در اين سالن 
كه از امروز در خدمت تجار و صاحبان ترانزيت 
خواهد بود به زودي شاهد شکوفايي اقتصاد و 
تجارتي روزافزون و افزايش چشمگیر مبادالت 

منطقه اي دو كشور ايران و عراق خواهیم بود.
موقعیت  به  اشاره  با  ترابري  و  راه  وزير  معاون 
به  ايران  ويژه ي  جغرافیايي جمهوري اسالمي 

موقعیت  اروپا،  و  كريدور  آسیا  بهترين  عنوان 
به  آسان  و دسترسي  جنوب   – كريدور شمال 
آبهاي آزاد كه امروز مورد نیاز كشورهاي عضو 
موهبت هاي  از  را  موقعیت   اين  CIS مي باشد، 
بزرگ الهي دانست و با تأكید بر استفاده هرچه 
بیشتر از اين فرصت ها اظهار داشت: روند رو به  
آنجا كه  از  و  ترانزيت رضايت بخش است  رشد 
جمهوري اسالمي ايران در سال 87 به عضويت 
اين  در  كشور   14 و  درآمده  تراسیکا  رسمي 
هم اكنون  امکان  اين  مي باشند،  عضو  كريدور 
فراهم است كه با تکمیل باقي مانده زيرساخت ها، 

عملیات ترانزيت با سهولت انجام شود.
وي از اين زيرساخت ها كه از جمله آنها تسريع 
در ساخت 4000 كیلومتر راه  ريلي كه در برنامه 
راه هاي  مرزي،  پايانه هاي  بنادر،  توسعه  است، 
راه هاي  از  ديگري  بخش  تبديل  دسترسي، 
برنامه  يك  با  همگي  كه  بزرگراه  به  ترانزيتي 
مدون در دست اجرا مي باشند به عنوان عامل 
تسريع كننده ترانزيت ياد كرد و ابراز امیدواري 
كرد كه در آينده گام هاي بزرگتري برداشته شود 
نیز  را  جديدتري  ظرفیت هاي  شك  بدون  كه 

شناسايي و جهت استفاده ارايه خواهد نمود.
رئیس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
در  مستقر  دستگاه هاي  بین  در  حاكم  تعامل 
پايانه هاي مرزي را مناسب دانست و توسعه اين 
هماهنگي را زمینه ساز هرچه بیشتر تسهیل و 
روان سازي ترانزيت در مبادي ورودي و خروجي 

مرزها خواند.
خود  سخنان  از  بخشي  در  افندي زاده  دكتر 
يارانه ها  ارزشمند هدفمندسازي  و  بزرگ  طرح 
در بخش حمل و نقل بويژه در حوزه جاده اي 
اعالم  و  كرد  ارزيابي  مثبت  و  مؤثر  بسیار  را 
در  فعاالن  تمامي  طرح  شروع  زمان  از  داشت: 
و  حمل  شركتهاي  تشکل ها،  و  اصناف  بخش 
نقل، رانندگان تالشگر باالخص مردم قدرشناس 
همراهي و همکاري جدي و ويژه اي را داشتند 
كه جاي تقدير و تشکر دارد، چرا كه همه آنها 

حذف  هستند،  مطلع  طرح  اجراي  مزاياي  از 
يکسر خالي در حمل و نقل كاال، استفاده كامل 
از ظرفیت حمل و نقل مسافر، برنامه اي شدن 
سفرها و مديريت ايده آل بر بخش حمل و نقل 

را مي توان نام برد.
حضور  با  مراسم  اين  گزارش  اين  براساس 
رئیس و جمعي از اعضاء كمیسیون امنیت ملي 
اسالمي،  شوراي  مجلس  خارجي  سیاست  و 
امام جمعه منطقه و جمع كثیري از مسئوالن 
محلي و انتظامي و مردم برگزار گرديد كه دكتر 
امنیت  كمیسیون  رئیس  بروجردي  عالءالدين 
نماينده  مطورزاده  خارجي،  سیاست  و  ملي 
آبادان  مردم  نماينده  موسوي  خرمشهر،  مردم 
حجازي  دكتر  و  اسالمي  شوراي  مجلس  در 
استاندار خوزستان كه در مراسم حضور داشتند، 
سخناني در باب جايگاه جمهوري اسالمي ايران 
و لزوم هوشیاري بیش از پیش مردم در مقابل 

دسیسه هاي احتمالي را مطرح كردند. 
مهندس  مراسم  اين  ابتداي  در  همچنین 
دغاغله مديركل حمل و نقل و پايانه هاي استان 
خوزستان گزارشي از روند توسعه پايانه مرزي 
جامع  طرح  داشت:  اظهار  و  كرد  ارائه  شلمچه 
پايانه مرزي شلمچه در سال 1384 به تصويب 
فاز احداث  اجرايي آن در دو  رسید و عملیات 
ساختمان هاي مسافري و تجاري و محوطه سازي 
آغاز شد كه ساختمان  مسافري با زيربنايي در 
حدود 1300 مترمربع در دو كريدور جداگانه با 
امکانات و تأسیسات رفاهي براي مسافرين مورد 
بهره برداري قرار گرفته است و عملیات اجرايي 
محوطه  و  تجاري  ساختمان  شامل  دوم  فاز 
با  و  آغاز   1386 سال  اواخر  در  نیز  پیراموني 
مورد  امروز  و  تکمیل  مترمربع  زيربناي 1200 

بهره برداري قرار مي گیرد. ■

با افتتاح پايانه مرزي شلمچه در استان خوزستان

دروازه تجاري ديگري 
در مرزهاي كشور 
گشوده شد
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تهران  اتاق  حمايت  از  اسحاق  آل  يحيی 
هلدينگ های  و  شرکت ها  تأسيس  برای 

حمل ونقل با محوريت تشكل ها خبر داد.
در مراسم تجلیل از پیشکسوتان صنعت حمل ونقل 
مراسم  اين  شد.  تقدير  حوزه  اين  فعال   30 از 
درآستانه 26 آذرماه روز ملی حمل ونقل به همت 
اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تهران در سالن 
كنفرانس اتاق ايران برگزار شد و طی آن 30 فعال 
و پیشکسوت صنعت حمل ونقل معرفی و از آنان 
تهران،  اتاق  ايران،ريیس  اتاق  ريیس  تقدير شد. 

دبیركل اتاق تهران، ريیس شورای بانوان بازرگان 
اتاق تهران و جمعی از فعاالن اقتصادی و صاحبان 

صنعت حمل ونقل در اين مراسم حضور داشتند.

دعوت فعاالن بخش حمل و نقل به 
راه اندازی هلدینگ

ريیس اتاق تهران در اين مراسم خواستار تأسیس 
و راه اندازی هلدينگ های بزرگ حمل ونقل شد. 
يحیی  آل اسحاق كه در اين مراسم،بزرگان صنعت 
حمل ونقل را يك جا زير يك سقف جمع می ديد، 
از حمايت اتاق تهران برای تأسیس شركت ها و 
هلدينگ های حمل ونقل با محوريت تشکل ها خبر 
داد و تأكید كرد كه در راستای سیاست های اصل 
44 قانون اساسی و واگذاری ها، بخش خصوصی 
بايد ظرفیت تحويل گرفتن امور را ايجاد كند. او 
با بیان اينکه اراده اجرايی و حاكمیتی كشور بر 
واگذاری امور به بخش خصوصی شکل گرفته است، 
 44 اصل  ابالغی  سیاست های  »براساس  گفت: 
ريلی،  حمل ونقل  بخش های  مديريت  قراراست 
زمینی، هوايی و دريايی به افسران و فعاالن اين 
بخش واگذار شود. هرچند فرايند اين واگذاری ها 
هنوز كامل نیست اما بخش خصوصی و صاحبان 
صنعت حمل ونقل بايد در اين مسیر جدی بوده و 

موانع را برطرف كند.
فعاالن  عزم  بر  تأكید  با  تهران  اتاق  »ريیس 
روند  پیگیری  در  بخش خصوصی  و  اقتصادی 

با  واگذاری ها تصريح كرد كه »بخش خصوصی 
برای  را  بايد حمايت های الزم  »فشار درمانی« 
فراهم  بخش  اين  صاحبان  به  امور  واگذاری 
كند.« آل اسحاق اما فعاالن اقتصادی را نیز به 
تالش و جديت در اين مسیر دعوت كرد و از 
صاحبان بخش حمل ونقل خواست برای تشکیل 

هلدينگ ها و نهادهای قدرتمند اقدام كنند. 
بر  خود  سخنان  ادامه  در  تهران  اتاق  ريیس 
حوزه  در  بخش خصوصی  باالی  توانمندی 
حمل ونقل تأكید كرد و گفت: »در زمان جنگ 
صورت  به  كه  ايران  كشتی   7 هر  از  تحمیلی 
فروند  يك  می شدند  كشور  بنادر  وارد  كاروانی 
در اثر حمالت دشمن از گردونه خارج می شد 
با اين وجود، كشتیرانی جمهوری اسالمی ايران 

سربلند از آن كارزار بیرون آمد.«
از سخنان خود  او همچنین در بخش ديگری 
در مراسم تجلیل از پیشکسوتان صنعت حمل و 
نقل، به موقعیت جغرافیايی ايران در منطقه اشاره 
كرد و افزود: »دروازه های ايران راه ارتباطی 200 
میلیون نفر از ساكنان منطقه است و ما بايد از 

اين فرصت استفاده های بهتری ببريم.« 
به گفته آل اسحاق، كشور عراق فرصتی اقتصادی 
برای بخش حمل و نقل به وجود آورده است و 
حمايت  سايه  در  می توانند  بخش  اين  فعاالن 
دولت های دوطرف در زمینه حمل ونقل هوايی 

و زمینی نقش آفرينی كنند. ■

رييس اتاق بازرگانی تهران خواستار شد؛

هلدينگ های حمل ونقل راه اندازی شود

مديرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ايران خبر داد؛

 اختصاص 700 هكتار زمين براي توسعه 
حمل و نقل تركيبي در بندر خشك  آپرين

به  اشاره  ضمن  ترابري  و  راه  معاون  وزير 
توسعه  براي  زمين  هكتار   700 اختصاص 
آپرين،  خشك   بندر  ترکيبي  حمل و نقل 
گفت: حداقل  300 متقاضي بخش خصوصي 
مي توانند در محل مذکور مستقر شوند و به 

فعاليت هاي حمل و نقل ترکيبي بپردازند. 
توسعه  مورد  در  صاحب محمدي  عبدالعلي 
حمل و نقل تركیبي و اتصال بنادر به راه آهن، 
با همکاری سازمان بنادر و  اظهار داشت: اخیرا 
دريانوردي در بندر شهید رجايي اقدامات جديدي 

را آغاز كرده ايم .
ارتقاء  شامل  اقدامات  اين  داد:  ادامه  وي 
فعالیت هايي كه در گذشته انجام مي شده نظیر 
احداث شانتینگ يارد، بهبود وضعیت مركز حمل 

بندر و احداث خطوط ريلي در  سوخت در آن 
مجموعه بندر شهید رجايي است تا به دنبال آن 

حمل و نقل كاال تسهیل شود.
توسعه  راستاي  در  كرد:  اضافه  صاحب محمدي 
حمل و نقل تركیبي در بندر شهید رجايي با در 
نظر گرفتن پروژه واگن برگردان و امکان افزايش 
 150 حدود  تا  معدني،  مواد  صادرات  ظرفیت 

میلیارد تومان سرمايه گذاري الزم است. 
كرد: همچنین  اضافه  ترابري  و  راه  وزير  معاون 
قرار  كه  مقاصدي  در  بنادر خشك  ايجاد  قصد 
است بار تحويل شود، داريم؛ در اين باره در بندر 
آپرين مطالعات آغاز شده است و بخش خصوصي 

مي تواند در اين بندر سرمايه گذاري كند. 
صاحب محمدي خاطرنشان كرد: تالش كرده ايم 
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نماينده ويژه دولت در امر ترانزيت اعالم كرد؛

تشكيل كميته اي براي توسعه حمل و نقل تركيبي 
در بندر چابهار

معاون وزير راه گفت: به منظور گس�ترش 
حم�ل و نق�ل ترکيب�ي در بن�در چابهار، 
و  ش�ده  تش�كيل  جداگان�ه  کميت�ه اي 
چگونگي افزوده شدن پس کرانه ها به اين 
بندر، اتصال به خطوط ريلي و ورود کاال به 
کشور از طريق اين بندر بررسي مي شود.

ــا تأكید بر ضرورت  ــهريار افندي زاده  ب  دكتر ش
ــعه ترانزيت در كشور، اظهارداشت: هزينه  توس
ــن و كیفیت عبور  ــیر ايم پايین،  زمان كم، مس
ــبي براي صاحبان كاال است  كاال، پارامتر مناس
ــتفاده  ــه از كريدور هاي بین المللي ايران اس ك

كنند. 
ــعه  ــان اين كه در برنامه چهارم توس وي با بی
ــده بود 7 میلیون تن جابه جايي كاالي  مقرر ش
ترانزيتي در كشور صورت گیرد، اظهار داشت: 

اين رقم در سال 1388 محقق شده است. 
ــاره به اينکه  ــر راه و ترابري با اش ــاون وزي مع
بندرعباس، سرخس و پايانه باشماخ، بیشترين 
ــتند،  ــور دارا هس ــش را در امر ترانزيت كش نق
ــترين رشد ترانزيت با  ــال 88 بیش گفت: در س
ــد كه  ــم 8 میلیون تن جابه جايي محقق ش رق
ــبت به سال 87،  حدود 20 درصد  اين رقم نس

رشد داشته است. 
ــر ترانزيت با تأكید  ــده ويژه دولت در ام نماين
ــي كاالي ترانزيتي تا پايان  ــه جابه جاي بر اينک
ــال جاري به حدود 10 میلیون تن افزايش  س
مي يابد، به لزوم فعال كردن پايانه هاي مرزي و 
ــور براي توسعه ترانزيت اشاره كرد و  بنادر كش
افزود: 2 مصوبه در اين باره تصويب و به معاونت 
راهبردي رياست  جمهوري ابالغ شد كه شامل 
خريد دستگاه ايکس ري و نصب آن در گمرک 
براي كاهش زمان بازرسي و اختصاص 12 هزار 

میلیارد تومان از سال 1390 براي توسعه ريلي 
كشور است. 

ــال  ــرد: مبلغ مذكور از س ــان ك وي خاطرنش
1390 ظرف سه سال براي توسعه ريلي كشور 
در نظر گرفته مي شود و 2 هزار و 700 میلیارد 
تومان نیز براي تبديل راه هاي اصلي به بزرگراه 
ــات مذكور ابالغ  ــاص مي يابد كه مصوب اختص
ــال هاي 1390، 1391 و  ــده و در بودجه س ش

1392 اجرا مي شود. 
 ريیس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
ــك در كشور، به  ــاره به ايجاد بنادر خش با اش

لزوم توسعه حمل و نقل تركیبي تأكید كرد. 
ــازمان راهداري و حمل  وي در مورد تعامل س
ــالمي  ــاده اي با راه آهن جمهوري اس و نقل ج
ايران و سازمان بنادر و دريانوردي، براي انجام 
حمل و نقل تركیبي، اظهارداشت: در جلسات 
ــازمان هاي  ــي س ــت از تمام ــروه ترانزي كارگ
ــري براي حضور  ــه  وزارت راه و تراب زير مجموع

و ارائه خدمات دعوت مي شود. 
ــدي زاده ادامه داد: يکي از موضوعات اصلي  افن
در رابطه با توسعه حمل و نقل تركیبي، توسعه 
ــاره كمیته اي  ــت كه در اين ب ــدر چابهار اس بن
جداگانه تشکیل شده و چگونگي افزوده شدن 
ــال به خطوط  ــا به اين بندر، اتص پس كرانه ه
ــور از طريق اين بندر  ريلي و ورود كاال به كش

بررسي مي شود. 
ــاره  ــژه دولت در امر ترانزيت با اش نماينده وي
ــش از 34 درصد  ــاس با بی ــه اينکه بندر عب ب
جابه جايي كاالي كشور، مهمترين مبدا ورودي 
ــت: البته  ــت، گف ــران در بخش ترانزيت اس اي

توسعه ترانزيت نیازمند زمان است.■

كااليي كه از خارج كشور وارد مي شود به جاي 
آن كه در بندر شهید رجايي تحويل مشتري شده 
و سپس از طريق جاده به مقصد موردنظر حمل 
شود، بدون آنکه مشتري دخالتي داشته باشد، آن 
كاال از بندر شهید رجايي به بندر خشك آپرين 
انتقال پیدا كند و همان جا كاال به طرف خريدار 

و سفارش دهنده، تحويل شود. 
 مديرعامل راه آهن جمهوري اسالمي ايران توضیح 
داد: اين مورد موجب مي شود سرعت انتقال بار 
دنبال آن  به  و  و هزينه هاي حمل  بیشتر شده 

 زمان تحويل كاال نیز كاهش يابد. 
در  اينکه  بیان  ترابري ضمن  و  راه  وزير   معاون 
منطقه آپرين به رقم بااليي براي سرمايه گذاري 
نیاز داريم، تصريح كرد: راه آهن جمهوري اسالمي 

ايران 700 هکتار زمین براي اجراي اين پروژه در 
نظر گرفته است. 

هم اكنون  اينکه  بیان  ضمن  صاحب محمدي 
طراحي پروژه در حال انجام است، توضیح داد: 
حداقل  300 متقاضي بخش خصوصي مي توانند 
در محل مذكور مستقر شوند و به فعالیت هاي 

حمل و نقل تركیبي بپردازند. 
ايران  اسالمي  جمهوري  راه آهن   مديرعامل 
آپرين  منطقه  در  نیز  گمرک  كرد:  خاطرنشان 
ايجاد خواهد شد  تسهیالتي  و  مستقر مي شود 
كه بخش خصوصي نیز با توجیه مالي مطلوب 

مواجه باشد. 
حجم  كرد:  تصريح  ترابري  و  راه  وزير  معاون 
سرمايه گذاري الزم براي احداث و توسعه منطقه 

آپرين باالي 1000 میلیارد تومان در اين زمینه 
خواهد بود كه در سال هاي آينده قابل افزايش 

است. ■
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درآمد شرکت کشتيراني جمهوري اسالمي 
ايران، از 712 ميليون دالر، به يك ميليارد 
افزايش  ماهه ي سال جاري  در هشت  دالر 
اين  دست يابي  بيان گر  که  است  يافته 
شرکت به سقف درآمد تقريبي 300 ميليون 

دالري است. 
اظهارات »محمدحسین  از  بخشي  باال،  مطلب 
مديرعامل  و  مديره  هیات  ريیس  داجمر«، 
ايران  اسالمي  جمهوري  كشتیراني  شركت 
است كه در هفته ي دوم دي ماه سال جاري، 
 در نشست خبري با اصحاب رسانه عنوان كرد. 
عملکرد  تشريح  به  ابتدا،  نشست  اين  در  وي 
جاري  سال  ماهه ي   8 در  خود  متبوع  شركت 
پرداخت و سپس، وضعیت ناوگان دريايي اين 
شركت و نوسانات موجود در اقتصاد جهاني طي 

سال هاي اخیر را تشريح كرد.
وي كه از جابه جايي 27 میلیون تن بار، با رشد 
25 درصدي طي مدت يادشده نسبت به مدت 

مشابه سال قبل خبر مي داد، گفت: »با توجه 
به رشد شاخص ها، كرايه ي حمل دريافتي نیز، 
40.5 درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته 

است.«
افزايش درآمد شركت  از  »داجمر«، همچنین، 
 712 از  ايران،  اسالمي  جمهوري  كشتیراني 
میلیون به يك میلیارد دالر در هشت ماهه ي 
سال جاري سخن گفت و يادآور شد: »در بخش 
نیز،  صادرات  بخش  در  و  درصد   4/5 واردات، 
شده  ياد  مدت  طي  درصدي،   73 رشد  شاهد 
بوده ايم ضمن اينکه حمل و نقل بین المللي از 
رشد 21 درصدي برخوردار بوده است. همچنین، 
الزم به ذكر است كه با وجود تحريم ها، صادرات 
افزايش يافته و مشتريان جديدي براي  كشور 
ايراني در دنیا پیدا شده اند؛ به  خريد كاالهاي 
گونه اي كه صادرات، از رقم 3/8 میلیون به 6/5 
میلیون تن افزايش يافته است و اين ارقام، از 

نظر وزني، 50 درصد رشد را نشان مي دهد.«
مديرعامل شركت كشتیراني جمهوري اسالمي، 
با بیان اين كه، از اين 21 درصد حمل و نقل 
كشتي هاي  به  مربوط  درصد   15 المللي،  بین 
كانتینر  »در خط  داشت:  اظهار  است،  اي  فله 
آسیا، 22/5 درصد و در خط كانتینر اروپا، 23 
ياد شده را  درصد رشد حمل كاال، طي مدت 

شاهد بوده ايم.«
وي در ادامه اظهارات خود، به تبیین وضعیت 
اسالمي  جمهوري  كشتیراني  دريايي  ناوگان 
ايران پرداخت و گفت: »اين شركت، در ابتداي 
با  فروند كشتي  از 161  سال 2010 میالدي، 
ظرفیتي در حدود 5/4 میلیون تن كاال برخوردار 
بود؛ ضمن اين كه متوسط سن ناوگان نیز، در 
حدود 13/7 سال بود. اما اكنون، تعداد ناوگان 
به  ايران،  اسالمي  شركت كشتیراني جمهوري 
میلیون  پنج  با ظرفیتي در حدود  فروند   160
سال   13/2 سن  متوسط  با  تن،  هزار   536 و 

رسیده است.«
17فروند  سازي  خارج  به  اشاره  با  »داجمر«، 
كشتي فرسوده از ناوگان و جايگزيني 16 فروند 

كشتي نو، طي سال گذشته، اظهارداشت: 
»در سال 2011 میالدي، نیز پنج فروند كشتي 
ناوگان كشتیراني  به  با ظرفیت 290 هزار تن 

ملحق خواهد شد.«

اقتصاد  در  موجود  نوسانات  به  ادامه،  در  وي 
نیمه ي  »از  شد:  يادآور  و  كرد  اشاره  جهاني 
بحران  با  اقتصاد جهاني  میالدي،  سال 2008 
كه  گونه اي  به  شد؛  روبه رو  شديدي  افت  و 
 2009 سال  در  جهان  داخلي  ناخالص  تولید 
اين  اما  يافت.  كاهش  درصد  دهم   9 میالدي، 
بهبود  به  رو    ،2010 سال  ابتداي  از  وضع، 
داخلي  ناخالص  تولید  كه  نحوي  به  گذاشت؛ 
جهان، 4/8درصد رشد يافت. البته اين روند در 
اي  گونه  به  بود؛  مشهود  نیز  تولیدات صنعتي 
كه در نیمه ي سال 2008، میزان رشد تولیدات 
صنعتي، 2/4 درصد بود كه با بهبود اوضاع، اين 

رقم به شش درصد رسید.«
به گفته ي مديرعامل شركت كشتیراني جمهوري 
اسالمي ايران: »براساس پیش بیني هاي صورت 
درصد   4/2  ،2011 سال  در   GDP گرفته، 

افزايش خواهد يافت.«
»داجمر«، با اشاره به اين كه شاخص كرايه ي 
رقم 11  به  نیمه ي سال 2008،  در  بار  حمل 
هزار و bdi 700  رسیده بود، گفت: »با وقوع 
 bdi 750 بحران جهاني، اين شاخص به سطح
سقوط كرد، ولي در سال 2009،  800 و در 
ابتداي سال 2010، به سه هزار و 100 واحد 

رسید.«
مديرعامل شركت كشتیراني جمهوري اسالمي 
ايران، افزود: »اين شاخص در اوايل سال جاري، 
به يك هزار و 720 واحد رسید و بعد از افزايش 
به رقم چهار هزار و 156 واحدي، مجددا كاهش 
يافت. در حال حاضر، شاخص كرايه ي حمل بار، 

يك هزار و bdi 795 است.«
الزم به يادآوري است كه چندي پیش، وزير راه 
و ترابري، در خصوص رونق بنادر كشور، راهکار 
اين  مجموعه  زير  در  كشتیراني  گرفتن  قرار 
وزارت خانه را پیشنهاد كرده بود كه »داجمر«، 
با توجه به اظهارات وزير راه، ابراز داشت: »در 
ملي  مديريت شركت  قرار شد  انقالب،  ابتداي 
مديريت  و  نفت  وزارت  اختیار  در  نفتکش، 
كشتیراني جمهوري اسالمي، در اختیار وزارت 
بازرگاني قرار گیرد. اما از آن جا كه سهام داران 
تعیین  را  مديرعامل  شركت،  مديره  هیات  و 
تنها  بازرگاني،  وزارت  اكنون،  هم  كنند،  مي 
دارد  اختیار  در  را  20 درصد سهام كشتیراني 

مديرعامل كشتيراني جمهوري اسالمي در نشست رسانه اي خبر داد؛

افزايش 300 ميليون دالري درآمد شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
سكينه صارمي
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و با اين حساب، نمي توان كشتیراني جمهوري 
خاصي  وزارت خانه ي  به  وابسته  را  اسالمي 
دولت،  چه  چنان   طرفي،  از  آورد.  حساب  به 
اسالمي  جمهوري  كشتیراني  در  سهمي  هیچ 
تابع  را  خود  هم،  باز  ما  اما  باشد،  نداشته  هم 
ترابري  و  راه  وزارت  كالن  سیاست گذاري  هاي 

مي دانیم. »
بر  يارانه ها  هدفمندي  تاثیر  خصوص  در  وي، 
حمل ونقل دريايي، با اشاره به اين مهم كه از  
نقل دريايي،  نرخ سوخت حمل و  دهه ي 70، 
اين  »از  اظهارداشت:  است؛  شده  المللي  بین 
آزاد  از سوخت  كشتیراني،  كه  سال هاست  رو، 
سوخت،  قیمت  افزايش  و  كند  مي  استفاده 
بار و مسافر  ممکن است تنها در بخش حمل 

در آب هاي داخلي تاثیرگذار باشد.«

رشد 19 درصدي ترانشيپ كاال 
مديرعامل شركت كشتیراني جمهوري اسالمي 
در  كاال  ترانشیپ  درصدي   19 رشد  از  ايران، 
بنادر ايران خبر داد و افزود: »به رغم اين كه، 
ترانشیپ كاال به بندرعباس، 44 درصد كاهش 
داشته؛ اما میزان ترانشیپ كاال از بندرعباس به 
يافته است؛ به گونه  افزايش  بنادر كشور  ساير 
سه  رشد  شاهد  شده،  ياد  مدت  طي  كه  اي 
برابري سهم بندر عسلويه، همچنین، رشد 117 
ترانشیپ  در  امام خمیني  بندر  درصدي سهم 

كاال از بندرعباس به اين بنادر بوده ايم.« 
در  موجود  ظرفیت هاي  به  اشاره  با  وي، 
حاضر،  زمان  »در  داشت:  اظهار  بنادر،  اين 
كشتي هاي بزرگ در اين بنادر تردد مي كنند، 
آهن  خط  طريق  از  امام،  بندر  كه  اين  ضمن 
ولي  است؛  نزديکتر  مركز  به  كیلومتر،   500
بندرعباس  از  بنابه عادت خود،  كاال،  صاحبان 

استفاده مي كنند.«
نقل دريايي  »داجمر«، علت پیشرفت حمل و 
در  موقع  به  گذاري هاي  سرمايه  به  وابسته  را 
توسعه ي حمل  كه،  اين  بیان  با  و  دانست  آن 
و نقل دريايي و كشتیراني جمهوري اسالمي، 
هیچ اتکايي به منابع ارزي نداشته است، افزود: 
توسعه ي  منظور  به  كه  بانك هايي  »معموالً 
تاسیس  پیشنهاد  كنند،  مي  كار  ما  با  ناوگان، 
آن  از  تا  دهند  مي  را  مستقل  شركت هايي 
كه  اين  ضمن  شود؛  استفاده  رهن  عنوان  به 
اطالعات مربوط به عملکرد و توسعه ي ناوگان 
بانك هاي  نزد  بوده  و  باز  اين شركت، همواره 

مختلف وجود دارد.«
 وي، با نفي ادعاهاي غربي ها مبني بر راه اندازي 
از  فرار  براي  متعدد  نقل  و  حمل  شركت هاي 
تحريم ها، اظهار داشت: »اغلب اين شركت ها، قبل از 
برقراري تحريم تاسیس شده اند.« وي در خصوص 
تحريم هايي كه علیه ي كشتي هاي ايراني اعمال مي 
شود، اين گونه پاسخ داد: موسسات حمل و نقل، 
هیچ مسئولیتي درباره ي بازرسي هاي كاال ندارند و 
معموال بازرسي كاال در گمركات و مبادي ورودي و 

مقاصد انجام مي شود.«

مديرعامل شركت كشتیراني جمهوري اسالمي 
ايران، با بیان اين كه، سررسید اغلب وام هايي 
ناوگان به اين  كه بانك هاي غربي براي خريد 
شركت داده بودند، 12 ساله بوده است، گفت: 
يا  دو  تنها  گذشت  با  كه  است  درحالي  »اين 
سه سال، اين بانك ها كل مبلغ قرارداد را از ما 
مطالبه كرده اند؛ كه با استفاده از منابع داخلي، 
و  كرده ايم  پرداخت  را  وام ها  اين  از  بسیاري 

توطئه ي آن ها را ناكارآمد ساخته ايم.«
»داجمر«، با اشاره به توقیف سه فروند كشتي 
ايراني در آ ب هاي سنگاپور، گفت: »اين كشتي ها 
توسط يك بانك فرانسوي، به اين بهانه توقیف 
شدند كه در مدتي كه كشتي در رهن آن ها قرار 

دارد، بايد بیمه ي معتبر داشته باشد.«
به دنبال ممانعت  اقدام،  اضافه كرد: »اين  وي 
انگلیس از بیمه كردن كشتي هاي ايراني رخ داد 
صدور  با  دولت  ممکن،  مدت  كوتاه ترين  در  و 
يك سپرده ي يك میلیارد دالري، بیمه ي اين 
P&I معلم،  بیمه ي  و  تامین كرد  را  كشتي ها 
بیمه ي  شركت هاي  از  كنسرسیومي  با  همراه 
داخلي، بیمه ي اين كشتي ها را برعهده گرفت. 
معلم،   P&I بیمه ي  كه  است  حالي  در  اين 
جزو معتبر ترين بیمه هاي جهان محسوب مي 

شود.«
مديرعامل شركت كشتیراني جمهوري اسالمي 
ايران در ادامه افزود: »با وجود پشتوانه ي بااليي 
اين  بود،  داده  اختصاص  كار  اين  به  دولت  كه 
بانك ها از قبول آن امتناع كردند و از اين رو، 
را  بانك ها  اين  رهن  دالر  میلیون  مبلغ200 

پرداخت كرديم.«
وي، با بیان اين كه در زمان حاضر، دو كشتي 
است،  آلماني  بانك هاي  توقیف  در  هم  ديگر 

كنگ  هنگ  و  مالتا  در  كشتي ها  »اين  افزود: 
توقیف شده اند و كشتیراني جمهوري اسالمي، 
پرداخت  براي  داخلي  منابع  تامین  دنبال  به 

280 میلیون دالر قرارداد اين بانك هاست.«
كشتیراني  كه  مطلب  اين  بیان  با  »داجمر«، 
توقیف  توطئه ي  ايران،  اسالمي  جمهوري 
بنادر  در  ايران  ملي  ناوگان  كشتی های 
منابع  از  وام ها  بازپرداخت  با  را  مختلف جهان 
داخلي، خنثي كرد، گفت: »غربي ها خود را از 
ظرفیت هاي جمهوري اسالمي محروم مي كنند 
و ايران، با جايگزين كردن بانك هاي داخلي و 

شرقي، كار خود را به پیش مي برد.«
ايران،  مديرعامل كشتیراني جمهوري اسالمي 
فروند   40 ورود  از  خود،   سخنان  ادامه ي  در 
كشتي جديد به ناوگان دريايي اين شركت تا 
افزود: »تعداد كاركنان  و  سال 2014 خبرداد 
خارجي فعال در ناوگان تجاري كشور در ابتداي 
انقالب، 85 درصد بود؛ اما امروزه اين رقم، به 
بیني پیش  كه  است  يافته  كاهش  درصد   15 

درصد   7 به  میزان  اين  آينده،  در  شود  مي 
كاهش يابد.«

توقف خط كانتينری به اروپا 
ايران،  اسالمي  مديرعامل كشتیراني جمهوري 
جنرال  و  كانتینری  خط  توقف  از  همچنین، 
ماه  دو  »از  گفت:  و  داد  خبر  اروپا  به  كارگو 
پیش، ديگر كشتي هاي ايراني به آب هاي اروپا 
كنند،  مي  تردد  مديترانه  تا  تنها  و  روند  نمي 
اين  توقف  جبران  برای  ديگری  خطوط  ما 
را در  خط، جايگزين كرده و كشتی های خود 
از گذشته فعال  منطقه ي آسیا و آفريقا، بیش 

كرده ايم.« ■
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جمعي صميمي
در ابتداي نشست، » محمد سمیعي«، دبیر كل 
سخناني  طي  ايران،  كشتي  مالکان  اتحاديه ي 
ضمن اعالم دستور جلسه، گفت: »گردهم آوردن 
اين تعداد از اعضا، بسیار مشکل بود، زيرا همه 
و  دغدغه ها  چه  اتحاديه،  اعضاي  كه  مي دانیم 
عضو   97 از  خوش بختانه،  دارند.  مشغله هايي 
)اتحاديه(، 57 عضو، به اضافه ي 8 نمايندگي، در 
اين جلسه حضور دارند و خوش حالیم كه تعداد 

حاضر،  مي تواند جلسه را به رسمیت برساند.« 
» سمیعي«، با تأكید بر اين مطلب كه هم زمان 
میهمانان  به  مکتوب،  طور  به  مجمع،  گزارش 
ارايه  چه  »آن  افزود:  است،  تحويل شده  حاضر 
شده،  در بردارنده ي گزارش فعالیت اتحاديه در 
طول سال گذشته، به عالوه ي گزارش 9 ماه سال 
جاري است. پیش از هر سخن، الزم است از تك 
تك اعضا و نمايندگي هايي كه كارشناسان خود را 
به جلسات ما اعزام كردند، تشکر كنم و بگويم، 
حاصل اين تالش، چیزي جز پي گیري دبیرخانه  
براي به ثمر رساندن مساعي جمعي اتحاديه نبوده 

است.«
ضمن  خود،  سخنان  پايان  در  سمیعي«،   «
دعوت از افراد مستعد و عالقه مند به شركت در 
كارگروه هاي مختلف اتحاديه، به پي گیري مستقل 
مشکالت توسط اعضا اشاره كرد و گفت: »برخي 
از اعضا براي حل مشکالت خود، مدت ها وقت 
صرف مي كنند و پس از 2 يا 3 ماه پي گیري و به 
نتیجه نرسیدن، به اتحاديه مراجعه مي كنند؛ در 
حالي كه اين مشکالت، بسیار زودتر و راحت تر، 
از طريق اتحاديه قابل پي گیري و مرتفع شدن 

است.«  

چالش هاي اساسي 
شركت  مديرعامل  داجمر«،  »محمدحسین 
كشتیراني جمهوري اسالمي و ريیس اتحاديه ي 
مالکان كشتي ايران، طي سخناني ضمن ارايه ي 
گزارش عملکرد سال 1388 اتحاديه و اشاره به 
حضور مستمر كارشناسان  و صاحبان شناورها 
اتحاديه،  گانه  هفت  كارگروه هاي  جلسات  در 
گفت: »در شرايط كنوني ناوگان تجاري ايران با 
چالش هايي چون: بحران جهاني اقتصادي از يك 
سو و تحريم هاي نوشته و نانوشته ي اعمال شده 
درايت  با  يقیناً  كه  است  روبه رو  ديگر،  از سوي 
و پشتکار شما عزيزان، اين مرحله را پشت سر 

مي گذاريم و ضمن پیدا كردن راهکارها و اتخاذ 
دورانديشي هاي مناسب، ناوگان تجاري خود را به 

سر منزل مقصود خواهیم رساند.«
ادامه ي  در  كه  مطلب  اين  بیان  با  »داجمر«، 
سیاست هاي  اجراي  و  يارانه ها  كردن  هدفمند 
دولت، قیمت سوخت واگذاري به شناورها نیز، 
تحت تأثیر قرار گرفته و رفته رفته در سال هاي 
آينده، به قیمت هاي واقعي خود نزديك مي شود، 
افزود: »از آن جا كه حدود 44 درصد هزينه تمام 
شده ي يك شناور، مربوط به سوخت مصرفي آن 
است، در نتیجه، قیمت سوخت شناورها، فاكتور 
شده  تمام  هزينه هاي  كل  در  تعیین كننده اي 
محسوب مي شود و هرگونه تغییر در اين فاكتور،  
نقشي اساسي در ادامه ي حیات كشتي راني ها و 

مالکان شناورها خواهد داشت.«
با اظهار  ايران،  اتحاديه ي مالکان كشتي  ريیس 
قیمت  افزايش  از  ناشي  تورِم  اثرات  از  نگراني 
ارايه ي  و  گرفته  صورت  اقدامات  به  سوخت،  
راهکارهاي احتمالي به منظور كاهش تبعات اين 
افزايش قیمت توسط اتحاديه اشاره كرد و گفت: 
»اتحاديه ي مالکان كشتي،  به منظور جلوگیري از 
تبعات ناشي از اين امر و حمايت از كشتي راني ها و 
مالکان كشتي هاي ايراني، با پي گیري و مکاتبات 
مستمر با رياست محترم جمهور، وزيران و مقامات 
از  حمايت  درخواست  گذاري،  قانون  و  اجرايي 
كشتي راني ها  شامل:  دريايي،  حمل ونقل  بخش 
و مالکان كشتي را به صورت تصحیح و تدوين 
آيین نامه ي مربوط به بسته ي سیاستي - حمايتي 
را  يارانه ها  هدفمندسازي  قانون  در  حمل ونقل 

كرده است.« 
»داجمر«، در ادامه ي سخنان خود، با بیان اين 
مطلب كه اين موارد، شامل: معافیت كشتي راني ها 
و مالکان شناورهاي ايراني ازپرداخت مالیات تا رفع 
بحران اقتصادي و شرايط تحريم كنوني و پیشنهاد 
اخذ مالیات بر اساس تناژ بعد از خاتمه ي بحران 
اقتصادي و رفع تحريم ها در شرايط عادي است، 
افزود: »ارايه ي تخفیف 50 درصدي در تعرفه هاي 
بندري براي شناورهاي تحت مالکیت ايران، طي 
تعرفه هاي  به  توجه  با  توسعه،  برنامه ي 5 ساله 
خدماتي دريافتي از كشتي راني ها و مالکان كشتي 
خلیج فارس صورت  و  خزر  درياي  منطقه ي  در 

گرفته است.«
ريیس اتحاديه ، با تأكید بر اعطاي تسهیالت بانکي 
خريد  براي  متقاضي،  مالکان  به  كم  بهره ي  با 

مسعود عباس زاده

مجمع عمومي عادي اتحاديه ي مالكان كشتي ايران برگزار شد

تحريم اقتصادي و هدفمندسازي يارانه ها؛ 

 

مجمع عمومي عادي ساليانه اتحاديه مالكان کشتي ايران، سه 
شنبه 7 دي ماه 1389،  در محل آمفي تئاتر ساختمان شماره 2 

شرکت ملي نفتكش ايران برگزار شد.
و  اقتصادي  تحريم  جمله:  از  صنفي  مشكالت  و  دغدغه ها 
هدفمند سازي يارانه ها، بخش اعظمي از مباحث اين مجمع را 
به خود اختصاص داد. تشكيل کلوپ بيمه اي P&I به منظور 
تضمين امور بيمه اي کشتي ها و پوشش کامل نيروي انساني 
و تجهيزات دريانوردي، به عنوان ساز و کار اصلي جهت بهينه 
نهاد  اين سازمان مردم  ارتقاي سطح کارايي اعضاي  و  سازي 
در  اتحاديه  عملكرد  گزارش  ارايه  داشت.  قرار  مدنظر  نيز 
سال 89-1388 توسط هيات مديره، اعالم برنامه ها و قرائت 
گزارش ترازنامه و بودجه سال آينده توسط خزانه دار، تصويب 
صورت هاي مالي،  انتخاب بازرس اصلي و علي البدل و روزنامه 
کثير االنتشار از جمله تصميمات متخذه در اين دوره از مجمع 

اتحاديه مالكان کشتي ايران بود.
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تسهیالت  گونه  اين  كردن  عملیاتي  و  كشتي 
در بانك هاي ايراني، به ارايه ي تسهیالت بندري 
ساير  با  قیاس  در  ايراني  شناورهاي  مالکان  به 
براي  اساسي  راهکاري  عنوان  به  كشتي راني ها 
از بحران فعلي اشاره كرد و چنین اظهار  گريز 
بازرگاني  داشت: »حذف حقوق گمركي و سود 
از كشتي هاي خريداري شده و معافیت مالیاتي 
منظور  به  ايراني،  دريانوردان  دستمزد  و  حقوق 
جذابیت بیش تر كار در دريا، راهکار ديگري است 

كه مي توان در اين خصوص ارايه كرد.«
اختصاص  دادن  جلوه  پراهمیت  با  »داجمر«، 
سوخت يارانه اي به شناورها با توجه به استهالک 
موتور آن ها طبق دستورالعمل آيمو و پیشگیري 
از موارد اضطراري يا پیش بیني نشده دريانوردي، 
گفت: »توجه به اين امور مي تواند تاخیر زماني 
ماموريت هاي دريانوردي را به حداقل رسانده و 
باعث ارتقاي كیفي صنعت بندري و دريايي كشور 

شود.«
وي ضمن تاكید بر معافیت مالکان شناورها از 
مورد  اقالم  گمركي  عوارض  و  حقوق  پرداخت 
نیاز خود، خواستار پي گیري و اخذ مبالغ اضافي 
حق بیمه دريافتي توسط سازمان تامین اجتماعي 
از مالکان شناورها شد و در اين خصوص اظهار 
تامین  قانون   28 ي  ماده  اساس  »بر  داشت: 
اجتماعي و اعمال بخش نامه ي داخلي سازمان 
تامین اجتماعي در ادامه ي آن، مالکان شناورها 
به عنوان كارفرما مجبور هستند به جاي پرداخت 
30 درصد درآمد فعلي كاركنان خود به عنوان حق 
بیمه و بازنشستگي، تا حدود 3 برابر يعني معادل 
90 درصد درآمد آنان را تحت همین عنوان، به 
ادارات كل تامین اجتماعي پرداخت نمايند كه 
در صورت مرتفع شدن اين مشکل، انگیزه زيادي 

براي جامعه دريانوردي ايجاد خواهد شد. 
وي در ادامه ي سخنانش، گفت: »بررسي ارايه ي 
از  خارجي  رقیب  كشتیراني هاي  به  تسهیالت 
از  فهرستي  ارايه ي  و  هم جوار  كشورهاي  طرف 
مسئول، جهت  مقامات  به  تسهیالت  گونه  اين 
خنثي كردن اين اقدامات با واگذاري تسهیالت 
تجاري  ناوگان  رقابت پذيري  منظور  به  مشابه،  
ايراني و پیشي گرفتن در مناقصات بین المللي، 
مي تواند تا حدود زيادي، مشکالت اعضاي اتحاديه 
را حل كند.« عالوه بر اين، »داجمر«، خواستار در 

نظر گرفتن فعالیت شركت هاي كشتیراني، اعم از 
بخش هاي دولتي و خصوصي، به دلیل ارزآوري با 
عنوان صدور خدمات و بهره مندي آن ها از جوايز 
سیاست هاي  به  توجه  با  صادراتي،  يارانه هاي  و 

ابالغي اصل 44 قانون اساسي شد. 
انجام  اقدامات  به  خود،  سخنان  ادامه ي  در  او 
ايران  كشتي  مالکان  اتحاديه ي  توسط  گرفته 
جبران  منظور  به  »پي گیري  گفت:  و  پرداخت 
كمبود كاركنان شناورها بر اساس ماده ي 9 قانون 
نظام وظیفه و برداشتن محدوديت هاي مکاني و 
گسترش آن براي كار بر روي كلیه ي شناورهاي 
ايراني و رفع محدوديت نیرو، پیش بیني اقدامات 
انجام شده در رابطه با تأسیس كلوپ پي اند آي 
)P&I( ايراني با توجه به تحريم هاي يك جانبه ي 
اعمال شده توسط برخي از كشورها و خارج شدن 
شناورهاي ايراني از پوشش بیمه اي خارجي، از 

جمله اقدامات اين اتحاديه محسوب مي شود.« 
وي، ساير اقدامات انجام شده را شامل: پي گیري 
تعديل مبالغ گزاف دريافتي در مبادي رسمي مورد 
تأيید سازمان بنادر و دريانوردي بابت حق الثبت 
كشتي ها با توجه به قانون دريايي ايران و امضاي 
تفاهم نامه  با پلیس مهاجرت و گذرنامه ي ناجا در 
رابطه با اخذ رواديد و اقامت 6 ماهه ي دريانوردان 
خارجي روي شناورها با توجه به معاهده ي 108 
ژنو و اصالحات بعدي آن، به خصوص در مورد 
مالکان شناورها و كشتیراني هايي كه در تهران 
افزود:  و  دانست  هستند،   مركزي  دفتر  فاقد 
چگونگي  ملت،  بانك  از  دريافتي  »تسهیالت 
بازپرداخت بدهي هاي معوقه ي مالکان شناورهاي 
استفاده كننده از وجوه اعطايي و تأسیس شوراي 
حل اختالف دريايي در محل اتحاديه ي مالکان 
كشتي ايران، با توجه به نیاز مبرم و خأل موجود 
كه  است  اقداماتي  از  دريايي،   دادگاه هاي  در 

اتحاديه  توانسته در اين مدت اجرايي كند.«
ريیس اتحاديه ي مالکان كشتي ايران، پي گیري 
خريد مکاني براي دبیرخانه ي اتحاديه، را از ديگر 

اقدامات مورد نظر برشمرد. 

كلوپي، از جنس اتحادیه
»غالمحسین گلپرور«، عضو هیأت مديره  و ريیس 
كمیته ي بیمه ي اتحاديه ي مالکان كشتي ايران، در 
ادامه طي سخناني، با اشاره به تحريم غرب علیه ي  

كشتي داري و كشتیراني در ايران، گفت: »آمريکا 
و اروپا با اعمال نظرهاي خود به شوراي امنیت 
اخیر، قصد  پنج سال  سازمان ملل متحد، طي 
لطمه زدن به صنعت كشتي داري و كشتیراني 
ايران را داشته اند كه به رغم همه ي تالش هاي 
آنان، اين صنعت، روز به روز مسیر بهتري را براي 
به بخش هاي تجاري،  ارايه ي خدمات  و  توسعه 
طي  مرتبط،  بخش هاي  ساير  و  نفتي  صنعتي، 

كرده است.« 
وي با بیان اين مطلب كه، از حدود يك سال قبل، 
براي تضعیف بیش تر صنعت حمل و نقل دريايي 
متقابل  بیمه هاي  حذف  درصدد  غرب  كشور، 
اين  در  را  خود  سرويس  و  برآمد  )پي. اند.آي( 
خصوص به روي ما بست، افزود: »ابتدا ارايه اين 
سرويس به كشتیراني جمهوري اسالمي حذف 
شد و سپس، بسیاري از شركت هاي ايراني و حتي 
شركت هايي كه از نظر راهبردي )استراتژيکي( به 
به  مي دادند،  سرويس  ايران  اسالمي  جمهوري 
صورت هوشمند، مورد تحريم بیمه اي پي. اند.آي 

قرار گرفتند.«
حاضر،  حال  در  كه  اين  بر  تأكید  با  »گلپرور«، 
سرويس  جهان  سطح  در  بیمه اي  شركت   16
بیمه ي پي. اند.آي ارايه مي دهند كه 13 شركت 
و  آمريکا  دانمارک،  نروژ،  برمودا،  انگلستان،  در 
بعضاً در ژاپن قرار دارند، اظهار داشت: »با قطع 
تردد  از  بايد  قاعدتاً  بین المللي،  سرويس  اين 
بودند،  ايراني  مالکیت  داراي  كه  كشتي هايي 
كه  نقلیه اي  وسیله ي  مانند  مي شد-  جلوگیري 
بیمه شخص ثالث ندارد- كه كشتیراني جمهوري 
اسالمي،  براي جلوگیري از تعمیم اين تحريم 
به ساير كشتي هاي ايراني، درصدد اتخاذ تدبیر 

برآمد.«
به  اشاره  اتحاديه،با  بیمه ي  كمیته ي  ريیس 
سبب  به  كوچك،  شناورهاي  كم تر  مشکالت 
پوشش توسط بیمه گران داخلي، گفت: »مشکل 
اصلي، در ارتباط با شناورهاي بزرگي بود كه در 
طبیعتاً  كه  مي كردند  تردد  بین المللي  آب هاي 
كشتیراني  تحريم  راستاي  در  داشت  امکان 

جمهوري اسالمي، مورد تحريم قرار گیرند.«
هنوز  كه  اين  از  خشنودي  اظهار  با  »گلپرور«، 
شركت ملي نفتکش ايران، تحت اين تحريم قرار 
نگرفته است، افزود: »در نهايت، تصمیم گرفتیم 
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و   )IG GROUP( گروپ  جي  آي  جاي  به 
ساير بیمه گران P&I، يك شركت بیمه گر روسي 
را انتخاب كنیم كه با استمرار فشار تحريم، اين 

بیمه گر نیز، كنار كشید.«
وي با بیان تاريخچه اي از تأسیس بیمه ي معلم 
كه متشکل از كنسرسیومي از 16 شركت بیمه 
بود، اظهار داشت: طي 10 ماه اخیر، بیمه ي معلم، 
فعالیت بیمه ي پي .اند.آي خود را شروع كرد و پس 
از ساختارسازي و سازمان دهي و تدوين كتابچه ي 
 Blou( بلوكارت  و   )Policy Book(بیمه اي
Card(، مورد تأيید كشورهايي مانند: انگلستان، 
آلمان، هنگ كنگ، مالتا و ژاپن و بسیاري ديگر 
از كشورها قرار گرفت و پس از صدور سي اِي سي 
)CAC( آن، خطوط كشتیراني ايراني، به فعالیت 

خود ادامه دادند.«
ريیس كمیته ي بیمه ي اتحاديه، در ادامه ي سخنان 
خود، با اشاره به اين مطلب كه پس از پي گیري 
مذاكرات  كارگروه ها،  قالب  در  اتحاديه  اعضاي 
مركزي  بیمه ي  و  البرز  ايران،  بیمه ي  با  زيادي 
در خصوص پوشش مناسب بیمه اي انجام گرفته 
است، گفت: »اين مذاكرات، همچنان ادامه دارد؛ 
ولي به نظر مي رسد بیمه گران ايراني، كم تر به اين 
نوع بیمه و جزيیات آن توجه دارند و متأسفانه، با 
كاهش تعهد خود كه توأم با تعرفه هاي غیرمعقول 
است، هنوز پس از يك سال، نتوانسته ايم تمام 

نیازهاي مورد نظر را پوشش بدهیم.«
با اظهار تأسف از عدم برآورده شدن تمام  وي، 
نیازهاي بیمه اي اعضاي اتحاديه و انتقاد از عدم 
تعهد و پاسخ  گويي بیمه گران داخلي،  از تأسیس 
بیمه ي پي. اند.آي، توسط خود اتحاديه خبر داد 
افزود: »اين بیمه، مانند بیمه ي معلم، كه به  و 
صورت فیکس ري )FIXRAY(،  قابل تجزيه 
و ساختارسازي است، فعالیت نخواهد كرد و به 
شکل غیرانتفاعي، استاندارد و مورد حمايت ساير 
بیمه گرها از نظر بیمه ي اتکايي و ساير خدمات 

بیمه اي خواهد بود.«
اتکايي  پوشش  جزيیات  به  اشاره  با  »گلپرور«، 

»اين  داشت:  اظهار  اتحاديه،  پي. اند.آي  بیمه ي 
موچوآل  يا  تعاوني  شکل  به  بیمه اي،  كلوپ 
)MUTUAL( اداره مي شود. يعني به اين نحو 
كه همکاران و اعضا، با گذاشتن كشتي، سرمايه ي 
اولیه خود را مي خرند و ساير خدمات به صورت 
اتکايي از ساير بیمه ها خريداري مي شود. پس به 
اين نحو، كلوپ بیمه ي پي. اند.آي اتحاديه ، كاماًل 
غیرانتفاعي است  و در صورت اضافه آمدن مبالغ، 
مربوطه  بیمه ي  رزرو  قسمت  در  حاصل،  پول 
منظور مي شود و در صورت كمبود، مبالغ مورد 

نیاز، به اعضا اعالم و وصول خواهد شد.«
اين  بیان  با  اتحاديه،  بیمه ي  كمیته ي  ريیس 
پي. اند. بیمه هاي  حاضر،  حال  در  كه،  مطلب 

تا 250   200 بر  بالغ  سرمايه اي  با  بزرگ،  آي 
را  فروند كشتي  هزار  تا 15  دالر، 12  میلیون 
پوشش مي دهند، خاطرنشان كرد: » شايد در 
آغاز نتوانیم نیازها را به طور كامل برآورده كنیم، 
اما اين اقدام، قدم خوبي است كه بايد به فال 

نیك گرفته شود.«
ماه هاي  در  كه  خبر  اين  اعالم  با  »گلپرور«، 
تحريم  فهرست  در  نیز،  معلم  بیمه  گذشته، 
غربي ها قرار گرفته است، پیش بیني كرد كه طي 
ماه هاي آتي، كار با اين بیمه نیز با مشکل رو به رو 
شود. وي، روند تشکیل كلوپ بیمه ي پي. اند.آي 
اتحاديه و تأيید آن توسط بیمه ي مركزي ايران را 
رضايت بخش خواند و گفت: » پس از اخذ مجوز از 
شركت بیمه ي مركزي ايران، قرار است شركتي را 
در كیش ثبت كنیم تا آن شركت بتواند عالوه بر 
برآوردن نیاز اعضا، با ايجاد كلوپ بیمه اي پي .اند.

آي ديگري، در سطح بین الملل، به ساير شناورها 
و شركت هاي كشتیراني، خدمات بیمه اي مناسب 

را ارايه بدهد.«

روند تشكيل بيمه پي اند آي
كه  وحداني«،  اله  »نصرت  جلسه،  ادامه ي  در 
مسئولیت تأسیس بیمه ي پي. اند.آي اتحاديه  را 
بر عهده دارد، طي گزارشي، با بیان روند تشکیل 

و جزيیات مربوط به اين بیمه، گفت: »با توجه 
به شرايط فعلي، ضرورت تشکیل چنین كلوپ 
از  بسیاري  چند  هر  مي شد.  احساس  بیمه اي 
از سال ها  ما،  از  با GDP بسیار كم تر  كشورها 

قبل، چنین بیمه اي را تأسیس كرده اند.« 
مسئول تأسیس كلوپ پي. اند.آي اتحاديه، با بیان 
استاندارد  اين پي. اند.آي، كاماًل  اين مطلب كه، 
خواهد بود و اساس نامه ي اولیه ي آن، با اقتباس 
از اساس نامه ي سه شركت: استیم شیپ ، نورث 
آو انگلند و كلوپ پي. اند.آي اسالمي تدوين شده 
را  كاملي  كلوپ  شکل  امر،  »اين  افزود:  است، 

خواهد داشت كه صرفاً جنبه ي بیمه اي ندارد. 
»وحداني«، با بیان طرح توجیهي كلوپ پي. اند.
آي كه به بیمه مركزي ايران ارايه شده است، از 
نحوه ي كار شركت هاي موجود بیمه اي در ايران 
به  محدود  آن ها  »عملکرد  گفت:  و  كرد  انتقاد 
بیمه ي شخص ثالث و اتومبیل شده است و در 
از آنها پي. اند.آي كار نیستند.«  واقع، هیچ يك 
پي .اند. كلوپ  جزيیات  ساير  خصوص  در  وي 
پي. اند.آي،  »اين  كرد:  خاطرنشان  اتحاديه،  آي 
سعي كرده توانمندي ايران، كاركنان كشتیراني 
منطقه  نیازهاي  ساير  و  ايراني  كشتي داري  و 
از  آن،   GDP میزان  و  دهد  قرار  مدنظر   را 

پي. اند.آي هاي آمريکايي نیز بیش تر است.« 
همچنین در اين نشست، »محمدتقي روشنايي«، 
آن،  خزانه دار  و  اتحاديه  مديره ي  هیأت  عضو 
گزارش مالي سال 1388، منتهي به هشت ماه، 
مورخ 30 آبان ماه 1389 را ارايه داد و خواستار 
افزايش مبلغ حق عضويت اعضا، به منظور پوشش 

هزينه هاي آينده ي اتحاديه شد. 
به  كه  مربوطه،  مالي  ترازنامه ي  اين جلسه،  در 
اتحاديه  بازرس  و  دبیركل  مديره،  هیئت  تأيید 
روزنامه ي  و  تصويب  آرا  اكثريت  با  بود،  رسیده 
اقتصاد پويا، به عنوان روزنامه ي رسمي اتحاديه،   

انتخاب شد. 
در ادامه ،  با اعالم اسامي دو نامزد بازرسي اتحاديه، 
به نام هاي »علي پور امیني« و »عبداالمیر برازنده«، 
با توجه به غیبت »عبداله نائیني«، بازرس قبلي 

اتحاديه ، نامزدي وي باطل اعالم گرديد. 
رأي گیري  بازرسي،  نامزدهاي  معرفي  از  پس 
مخفي با برگ رأي به عمل آمد كه از جمع 50 
شركت كننده و با 3 رأي باطل، »آقاي علي پور 
مقابل 22 رأي آورده ي  رأي، در  با 24  امیني«، 
بازرس  عنوان  به  برازنده«،  عبداالمیر  »آقاي 

اتحاديه انتخاب شد. 
كشتي  مالکان  »اتحاديه ي  است،  ذكر  شايان 
آغاز  از سال 1382  را  فعالیت خود  ايران«، كه 
عضو   101 داشتن  با  حاضر،  حال  در  كرده، 
حقیقي و حقوقي، شامل 64 شركت كشتیراني 
و 37 مالك كشتي، مالکیت بیش از 500 فروند 
انواع  و  پیما، مسافربر  اقیانوس  كشتي ساحلي، 
با   )GRT( ناخالص  تناژ  و  شناورهاي خدماتي 
ظرفیت اسمي 7 میلیون تن، به عنوان يکي از 
بزرگ ترين موسسات مردم نهاد دريايي در سطح 

منطقه شناخته شده است. ■
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توجه  با  تايدواتر  شرکت  ارشد  مديران 
بندر  فعاليت های  رونق  بر  دولت  تاکيد  به 
با  استراتژيكی  مذاکرات  شهيدرجايی، 
گذاری  برای سرمايه  عمان  دولت  مقامات 
مسقط  و  سالله  صحار،  بنادر  در  حضور  و 
به  رجايی  شهيد  بندر  تبديل  منظور  به 
بندر هاب در منطقه خليج فارس و افزايش 
حجم کانتينرهای ترانشيپی به بنادر ايران 
بنادر  انحصار  شكستن  ديگر  سوی  از  و 

امارات در حوزه ترانشيپ انجام دادند.
تايدواتر  شركت  عمومی  روابط  گزارش  به 
شركت  مديرعامل  اتابکی  بهزاد  خاورمیانه، 
تايدواتر با اعالم اين خبر تصريح كرد: در سفر 
به عمان، مذاكرات مهمی با مقامات دولتی اين 
به  تايدواتر  شركت  حضور  خصوص  در  كشور 
اپراتور  پورت  معتبرترين  و  بزرگ ترين  عنوان 
بنادر كشورمان در بنادر عمان برگزار و طی آن 
مشترک  سرمايه گذاری های  و  همکاری  نحوه 

بین ايران و عمان بررسی شد.
وی تصريح كرد در ديدار مديران ارشد شركت 
بازرگانی  وزير  سلطان  علی  مقبول  با  تايداتر 
و  فعالیت ها  تشريح  ضمن  عمان،  صنايع  و 
و  شهیدرجايی  بندر  در  تايدواتر  دستاوردهای 
ساير بنادر كشورمان راه های همکاری دو طرف 
در خصوص حضور تايدواتر در بنادر استراتژيك 
صحار و سالله بررسی و با استقبال طرف عمانی 
امضا  به  اين خصوص  در  ای  توافقنامه  بزودی 

خواهد رسید.
مديرعامل شركت تايدواتر از مذاكرات مستقیم با 
سعید بن حمدون ال مرصی مديرعامل سازمان 

خصوص  در  عمان  كشور  دريانوردی  و  بنادر 
سرمايه گذاری تايدواتر در بنادر اين كشور خبر 
داد و افزود: در اين ديدار طرف عمانی با بیان 
اينکه شناخت خوبی از توانايی ها و ظرفیت های 
تايدواتر دارد بر فعالیت مشترک با شركت های 
عمانی تاكید كرد و خواستار همکاری تايدواتر با 

پورت اپراتورهای بنادر عمان شد.
اتابکی در ادامه از مالقات با رئیس مناطق آزاد 
سالله  و  صحار  بنادر  عالیرتبه  مديران  و  عمان 
خبر داد و گفت: در اين ديدارها راه های انتقال 
به  عمان  بنادر  طريق  از  ترانشیپی  كانتینرهای 
سمت بندر شهید رجايی بررسی و توافقات خوبی 

در اين خصوص بین طرفین صورت گرفت.
در  خاورمیانه  تايدواتر  شركت  مديرعامل 
خصوص مزيت های حضور ايران در بنادر عمان 
تاكید كرد: كشور عمان بخاطر قرار گرفتن در 
حاشیه دريای عمان و اقیانوس هند همواره از 
مزيت جغرافیايی مناسبی برای مبادالت تجاری 
و دريايی در منطقه خلیج فارس برخوردار بوده 
كه اين مزيت ها را نمی توان در مورد كاالهای 

تجاری ايران ناديده گرفت.
وی با اشاره به اينکه عمان يکی از مراكز صدور 
آيد،  می  به حساب  منطقه  در  ايرانی  كاالهای 
افزود: با عنايت به سرمايه گذاری های جديدی 
كه كشور عمان برای ساخت بندر صحار در دهانه 
داده  انجام  هرمز  تنگه  و  فارس  خلیج  ورودی 
است و برنامه های متعددی برای حضور بخش 
خصوصی داخلی و خارجی در اين بندر در نظر 
گرفته است، مذاكرات بین تايدواتر و مسئوالن 
پر  حضور  به  تواند  می  عمان  دولت  عالیرتبه 

قدرت كشورمان در اين بندر استراتژيك منجر 
شود.

اتابکی با بیان اينکه بندر صحار با وسعتی بالغ 
همکاری شركت  با  تواند  می  هکتار  بر 4800 
تايدواتر به يك بندر نسل سوم در منطقه تبديل 
شود، ادامه داد: هدف تايدواتر از حضور در اين 
رقیب  آينده  در  تواند  استراتژيك كه می  بندر 
سرسختی برای بندر جبل علی به حساب بیايد، 
در اختیار گرفتن فعالیت های بندری و لجستیکی 
به منظور افزايش كانتینرهای ترانشیپی به بندر 

شهید رجايی است.
وی افزود: در اختیار گرفتن تعدادی از اسکله های 
كانتینری  ترمینال  ساخت  برای  صحار  بندر 
به  نیاز  مورد  محوطه های  مدت  بلند  اجاره  و 
از  لجستیك  پارک  ايجاد  برای   BOT صورت 
ديگر اهداف شركت تايدواتر در اين بندر خواهد 

بود.
مديرعامل شركت تايدواتر به اهداف دولت عمان 
برای رقابت بندر صحار با بندر جبل علی امارات 
بندر  تجاری  فعالیت های  انتقال  همچنین  و 
مسقط به اين بندر در آينده نزديك اشاره كرد 
و افزود: با اين اقدام تايدواتر، ضمن آنکه اهداف 
دولت جمهوری اسالمی ايران برای تبديل بندر 
شهید رجايی به يك بندر نسل سوم و هاب در 
تبديل  ديگر  سوی  از  و  فارس  خلیج  منطقه 
كانتینر در منطقه  ترانشیپ  اصلی  بندر  به  آن 
برآورده خواهد شد، بنادر كشور امارات نیز در 
سايه بندر شهید رجايی قرار خواهند گرفت و 
تحريم های يکجانبه دولت های غربی با شکست 

روبرو خواهد شد.■

به منظور شكست انحصار بنادر امارات صورت گرفت؛

 مذاكرات استراتژيك تايدواتر برای حضور در 
بندر صحار عمان
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منوچهر تاتینا در تشريح طرح سامان دهي اسکله ها 
و ترمینال هاي مسافري دريايي از مطالعات انجام 
شده و چگونگي اجراي اين طرح در سازمان بنادر 
و دريانوردي آغاز كرد و به سؤاالت خبرنگار بندر 

و دريا پاسخ داد.

متولي گردشگري نيستيم ولي مسئول 
اصلي دریا هستيم

تاتینا سازمان بنادر را متولي حمل و نقل دريايي 
و مرجع حاكمیتي دريا دانست كه بنا بر تأكیدات 
مسافري  نقل  و  حمل  سازمان،  اين  مديرعامل 
و  شود  ساماندهي  منظر  چند  از  بايد  دريايي 

توسعه يابد: 
مسافري  نقل  و  حمل  وضعیت  كه  اين  اول   -
دريايي كشور شناسايي و امکانات و توانمندي اين 
ارزيابي  شیوه حمل و نقل در شمال و جنوب، 

شود. 
- تأثیر اقتصادي حمل و نقل مسافري بر اقتصاد 

منطقه، سازمان بنادر و كشور بررسي شود. 
- بحث فرهنگي و نگاه فرهنگي به اين مسئله 

چگونه باشد. 
از  اعم  دريايي  مسافر  نقل  و  حمل  ملزومات   -
اسکله، ترمینال، تجهیزات، مسافر، پسکرانه ها و 
شناور و ساير امکانات، مورد ارزيابي و بررسي قرار 

گیرند.
به گفته ي تاتینا و بنابر اظهارات مهندس عطاء 
اله صدر، اقتصاد دريا تنها در بخش كاال و تجارت 
بازرگاني ديده شده و در جنبه هاي  و مبادالت 
مسافرت دريايي و گردشگري دريايي مورد خاصي 
لحاظ نشده است. اين در حالي است كه سازمان 
بنادر متولي توريسم و گردشگري نیست ولي به 
لحاظ حاكمیتي، مرجع مسائل دريا و حاكمیت بر 
دريا است. از اين رو بايد اقتصاد دريا و نقش آن 

در اقتصاد كشور احراز شود. 

انتخاب مشاور و آغاز مطالعات
مجري طرح سامان دهي اسکله ها و ترمینال هاي 
مسافري، در ادامه از انتخاب مشاور و شناسايي 
جنوب،  و  شمال  در  دريايي  مسافري  وضعیت 
به عنوان مراحل بعدي اجراي اين طرح، سخن 
گفت و اظهار داشت: مشاور اين طرح در مرحله ي 
اول، به شناخت وضعیت مسافرت هاي دريايي از 

شقوق مختلف به لحاظ اسکله، ترمینال، مسافر 
كدام،  هر  بندي  با سطح  و  كرد  اقدام  شناور  و 
تعیین كرد كه كجا و چگونه، چه شناور، اسکله 
و ترمینالي ساخته شود. مشاور همچنین در اين 
مرحله، مسیرها را نیز تعريف و ترمینال ها را هم 

سطح بندي كرد. 
تاتینا در تعريف سطح بندي گفت: سطح يك، 
به مناطقي اطالق مي شود كه بیش ترين تردد را 
دارند، مثل حقاني و ذاكري و بوشهر و خارک 
كه كاركنان صنعت نفت و خانواده هايشان در اين 
بین تردد دارند. در سطح دو و در سطح سه، مانند 
بعضي از جزاير، كه تردد عمومي كم و يا نظامیان 

در آن رفت و آمد مي كنند. 
مطالعات  و  اقدامات  مشاور،  گزارش  پايان  در 
فیزيکي براي ساخت توسط سازمان بنادر آغاز 

شد.

اقدامات ضربتي
عملیات  بنادر شروع  مقام مسئول سازمان  اين 
ساخت و ساز در حوزه ي حمل و نقل مسافري 
را  اولیه  وضعیت  از  خروج  جهت  به  دريايي 
»اقدامات ضربتي« نامید كه از جمله آن مي توان 
به نصب اسکله شناور در بنادر حقاني و ذاكري 
در استان هرمزگان و همچنین فراهم آوردن میز، 

صندلي و سايبان اشاره كرد. 

آغاز طرح ساماندهي
منوچهر تاتینا آغاز طرح ساماندهي حمل و نقل 
مسافري دريايي كشور را بر اساس طرح جامع و 
كلي دانست و در توضیح بنادر كشور به لحاظ 
از  برخورداري  و  دريايي  مسافرت هاي  انجام 
وضعیت  تشريح  به  دريايي،  سفرهاي  امکانات 

كنوني بنادر پرداخت:
استان خوزستان )بنادر خرمشهر و آبادان(

و  ترمینال ها  ساماندهي  مجري  اظهارات  بنابر 
اسکله هاي مسافري، در بندر خرمشهر كار ساخت 
اتمام  به  تجهیزات  تمام  با  بزرگ  ترمینال  يك 
رسیده كه در حال حاضر در دست بهره برداري 
است. در اين بندر، تجهیزات ايکس ري و كنترلي 
نصب شده و زيباسازي محیط اطراف و اليروبي 

اسکله انجام شده است. 
به گفته ي تاتینا در بندر خرمشهر پرونده مسافري 

تشريح روند ساماندهي حمل و نقل مسافري دريايي در گفت وگو با مجري اين طرح

 

»از دوره ي مادها تاکنون چنين اتفاقي 
که  بود  جمله اي  اين  بود.«  نيفتاده 
و  ترمينال ها  ساماندهي  طرح  مجري 
به  توجه دهي  در  مسافري  اسكله هاي 
اقدامات انجام شده- و البته استاندارد- 
دست  دريايي  مسافرت هاي  حمل ونقل 
کم طي چهار سال گذشته بيان کرد و 
در گفت وگوي 2 ساعته با بندر و دريا، از 
سياست هاي کلي حمل و نقل مسافري 
دريانوردي  و  بنادر  در سازمان  دريايي 

سخن گفت.

ابراهيم زارع
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بسته شده و با فراهم آوردن شناورهاي بزرگ و 
انجام  همسايه  كشورهاي  به  تردد  مناسب، 

مي گیرد. 
وضعیت  اين،  از  پیش  تا  آبادان،  در  افزود:  وي 
بسیار نابسامان و بغرنجي وجود داشت. از اين رو 
در اقدام ضربتي، اسکله قديمي اين بندر را ترمیم 
و تعمیر كرديم و به موازات آن، ساخت اسکله 
پیمانکار  انتخاب  و  مناقصه  انجام  با  نیز  جديد 
در دست اجرا است. اين اسکله به عنوان اسکله 
مسافري اختصاصي بندر آبادان تا يك سال آينده 

به بهره برداري مي رسد. 
به گفته ي تاتینا، ترمینال مسافري اين بندر نیز 
با ظرفیت 500 نفر مسافر و به طور استاندارد، 
توسط بخش خصوصي و با نظارت سازمان بنادر 
ساخته شده و به بهره برداري رسیده است. در اين 
كنترلي  و  ايکس ري  ترمینال هم دستگاه هاي 

نصب شده است.
استان بوشهر 

)جزیره خارك، بندر گناوه و بندر بوشهر(
دريايي  مسافرت هاي  سامان دهي  طرح  مجري 
سازمان بنادر در خصوص وضعیت بندر بوشهر 
اسکله  ساخت  امکان سنجي  مطالعات  گفت: 
مسافري در داخل بندر بوشهر، به نتیجه منفي 
رسید. با وجود اين به بخش خصوصي اعالم شد 
كه در صورت ساخت اسکله مسافري و تفريحي، 
سازمان بنادر وام با بهره ي صفر درصد اعطا خواهد 
كرد، چرا كه سواحل بندر بوشهر براي تفريح و 
مناسبي  ظرفیت هاي  داراي  دريايي  گردشگري 
و گردشگري  قايقراني  براي  اسکله اي  اما  است، 

دريايي در اختیار ندارد. 
اظهار  نیز  خارک  جزيره  درباره  تاتینا  منوچهر 
تردد  مشکل  حل  براي  جزيره  اين  در  داشت: 
مردم، تصمیم گرفته شد با توجه به وضعیت آب 
و هوايي استان بوشهر، اسکله و ترمینال ساخته 

شود. 
وي اضافه كرد: ترمینال مسافري جزيره خارک، 

حدود 80 درصد پیشرفت فیزيکي دارد كه حدود 
و  مي شود  پروژه  اين  هزينه  تومان  میلیارد   4
ساخت اسکله آن نیز حدود 90 درصد انجام شده 
كه امیدواريم در دهه ي فجر امسال افتتاح  شود. 

بندر  حوضچه  اليروبي  گفت:  همچنین  تاتینا 
مسافري نیز با اعتبار 2 میلیارد تومان آغاز شده 
كه به نظر مي رسد در 6 ماه آينده به پايان برسد.

وي افزود: در خصوص شناور مسافري هم وزارت 
نفت شناوري را اجاره كرده است و سازمان بنادر 
نیز به استانداري بوشهر و بخش خصوصي اعالم 
كرده كه بخشي از هزينه ي شناور مسافري را از 
محل وجوه اداره شده با بهره  صفر درصد تأمین 

مي كند. 
به گفته ي تاتینا در بندر گناوه، اسکله مسافري 
در  است.  بهره برداري رسیده  به  و  ساخته شده 
كنار اين طرح، ساخت ترمینال بزرگ مسافري 
هم طراحي شده كه حدود 78 درصد پیشرفت 
سال  فجر  دهه ي  تا  امیدواريم  و  دارد  فیزيکي 

جاري به بهره برداري برسد. 
دست  در  پروژه هاي  اتمام  با  كرد:  تأكید  وي 
احداث در بندر بوشهر، حدود 90 درصد مشکالت 

مسافري دريايي بوشهر رفع مي شود. 
ساخت موج شكن هاي كوچک

موج شکن هاي  ساخت  طرح  به  ادامه  در  تاتینا 
در سواحل  از جمله  در سواحل كشور  كوچك 
استان هاي بوشهر و هرمزگان اشاره كرد و گفت: 
اين موج شکن ها زمینه ي رونق گردشگري دريايي 
و فعالیت هاي تجاري را براي مردم مناطق محروم 

فراهم مي كند. 
استان هرمزگان )بنادر لنگه، پهل و الفت، 

باهنر، حقاني و ذاكري(
مسافري  نقل  و  حمل  وضعیت  درباره ي  تاتینا 
در استان هرمزگان، شرايط بندر لنگه به جهت 
تردد مسافران دريايي را خطرناک توصیف كرد و 
اظهار داشت؛ مطالعات تغییر شرايط در اين بندر 
انجام گرفته و با انتخاب پیمانکار، اجراي طرح 

در دو مرحله آغاز شده است.
با  موج شکن  ابتدا  لنگه  در  تاتینا،  گفته ي  به 
اعتباري حدود 9 میلیارد تومان اصالح مي شود 
و سپس براي ساخت اسکله و تعیین مسیر مجزا 

براي ورود مسافر، اقدام خواهد شد.
فاز  پهل و الفت، مطالعات  بندر  افزود: در  وي 
آنجايیکه  از  بندر  اين  در  گرفت.  انجام  يك 
جابه جا  شان  نقلیه  وسايل  همراه  به  مسافران 
مي شوند، با درخواست منطقه آزاد، انجام پروژه  
اسکله  باري  بخش  شد.  سپرده  منطقه   اين  به 
پهل و الفت توسط منطقه آزاد ساخته شده و 

امیدواريم بخش مسافري آن نیز ساخته شود..
به گفته ي مجري طرح سامان دهي اسکله هاي 
مسافري، در بندر شهید باهنر، ترمینال اين بندر 
اصالح و سامان دهي شد. در اين بندر 2 ترمینال 
براي سفرهاي داخلي و خارجي احداث شده كه 
هر دو ترمینال به تجهیزات كنترلي و ايکس ري 
و گرمايشي  به سیستم سرمايشي  و همچنین 
مجهز است. در واقع ترمینال هاي مسافري بندر 
شهید باهنر به روز و مدرن است و هیچ مشکلي 

ندارند. 
تاتینا درباره ي آخرين وضعیت اسکله مسافري 
شهیدباهنر اظهار داشت: تاكنون 3 پست اسکله 
مسافري براي اين بندر ساخته شده كه آخرين 
نیز  آن  پیمانکار  و  رفته  مناقصه  به  هم  اسکله 
سال  اسکله  اين  ساخت  است.  شده  انتخاب 
آينده به پايان مي رسد كه با اتمام آن، پرونده 
ترمینال و اسکله مسافري شهید باهنر هم بسته 

مي شود.
حقاني، مهم ترین بندر مسافري كشور

بندر  خود  سخنان  ادامه ي  در  تاتینا  منوچهر 
را  هرمزگان  استان  در  حقاني  شهید  مسافري 
مهم ترين بندر مسافري و مستقل كشور نام برد 
و اضافه كرد: براي اين بندر كه در داخل شهر 
بندرعباس قرار دارد، با دراختیار گرفتن اراضي 
مربوطه، انجام مناقصه و انتخاب پیمانکار، بالغ 
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بر 98 درصد كار اجرايي احداث آن انجام شده 
است. 

به گفته ي اين مقام مسئول در سازمان بنادر، 
تا پیش از اين در بندر حقاني به جهت صعوبت 
شده  نصب  شناور  اسکله ي  دو  مسافران،  تردد 

بود.
بندر  در  جامع  طرح  اجراي  از  همچنین  وي 
اين  اساس  بر  كرد:  تشريح  و  داد  خبر  حقاني 
طرح، در بندر حقاني هم بخش مسافري و هم 

بخش تفريحي راه اندازي خواهد شد. 
با  مسافري  اسکله ي  ساخت  از  ادامه  در  تاتینا 
پیشرفت 98 درصدي خبر داد كه بیش از 13 
میلیارد تومان هزينه داشته كه هم زمان امکان 
فراهم  بندر  اين  در  را  شناور   40 پهلوگیري 

مي سازد.
تاتینا با تاكید بر لزوم احداث جاده هاي دسترسي 
در بندر حقاني اظهار داشت كه تا كنون 2 جاده 
افزون بر  دسترسي در آن بندر احداث شده و 
اين، ساخت موج شکن، دايك ها، شمع كوبي و 

اليروبي بندر نیز انجام گرفته است.
مهم ترین بندر مسافري در قشم

جزيره  مسافري  بندر  مهم ترين  ذاكري،  بندر 
قشم است كه اخیراً كلنگ ساخت و توسعه آن 
توسط مديرعامل محترم سازمان بنادر به زمین 
زده شد. تاتینا در خصوص اين بندر بیان داشت: 
طول  دارد.  مسافري  كاربري  صرفاً  بندر  اين 
موج شکن اين بندر 300 متر است و 3/5 هکتار 
الي روبي،  برآورد  با  و  دارد  اراضي  استحصال 
تومان  میلیارد  به حدود 8  و دايك،  موج شکن 

هزينه نیاز دارد. 
وي اضافه كرد: در بخش دوم، محوطه سازي و 
ساخت اسکله صورت مي گیرد كه توسط منطقه 
هزينه  درصد  انجام خواهد شد. 50  قشم  آزاد 
توسط سازمان بنادر و 50 درصد ديگر توسط 

منطقه آزاد تامین مي گردد. 
به گفته ي تاتینا پروژه ي ذاكري در مدت زمان 
ساخته  االنبیا  خاتم  قرارگاه  توسط  و  ماه   18

خواهد شد. 
استان سيستان و بلوچستان

 وي درباره ي وضعیت بنادر مسافري در سواحل 
درياي عمان از موافقت اولیه  بین سازمان بنادر 
و استانداري سیستان و بلوچستان جهت انجام 

مطالعات خبر داد كه در اين زمینه توافق شد 
فني  دانش  و  استان  توسط  پروژه  مالي  منابع 

توسط سازمان بنادر فراهم شود.
تعيين كاربري جزایر

در  ايران  جزاير  تاتینا،  منوچهر  گفته  ي  به 
و  تفريحي  شیالتي،  نظامي،  جزاير  به  جنوب، 
جزاير زيست محیطي دسته بندي مي شوند. وي 
اين را هم اضافه كرد كه 22 جزيره در سواحل 
جنبه هاي  كه  دارد  وجود  خلیج فارس  ايراني 
توريستي و تفريحي كم تر در اين جزاير ديده 
بسیار  استعداد  جزاير  اين  كه  حالي  در  شده، 
زيادي براي ايجاد اشتغال و سرمايه گذاري در 
گردشگري  و  مسافري  نقل  و  حمل  زمینه ي 

دريايي دارند. 
مسافرت دریایي در آب هاي خزر

مجري طرح سامان دهي اسکله ها و ترمینال هاي 
اين  از  ديگري  بخش  در  دريايي  مسافري 
در شمال  مسافري  بنادر  وضعیت  به  گفت وگو 
كشور و در سواحل ايراني درياي خزر پرداخت 
و گفت: در مطالعات انجام گرفته توسط مشاور 
شناسايي شد.  منطقه  اين  پتانسیل هاي  طرح، 
بر اساس اين مطالعات، در سواحل شمالي، به 
جهت اين كه تراكم جمعیتي بسیار زياد است و 
اراضي توسط نهادهاي دولتي و عمومي تملك 
شده، با محدوديت مواجه هستیم؛ با اين حال 
در مناطقي مثل بندر امیرآباد، انزلي، آستارا و 
بندر گز، نقاط بکري براي توسعه ي حمل ونقل 
كه  دارد  وجود  گردشگري  و  دريايي  مسافري 

قابل توسعه است.
رويکرد  دو  اتخاذ  از  ادامه  در  همچنین  وي 
با  دريايي  سفرهاي  و  ساحلي  گردشگري 

كشورهاي همسايه در شمال ايران خبر داد. 
استان گيالن )بنادر انزلي، چمخاله و 

كياشهر(
انزلي  تاتینا، ساخت ترمینال مسافري در بندر 
را رو به اتمام دانست كه در دهه ي فجر امسال 
اسکله ي مسافري  افتتاح مي شود. در خصوص 
شده.  انجام  آن  اعتبار  تأمین  و  جانمايي  هم، 
به  آينده  سال  اوايل  مسافري  اسکله ي  ساخت 
مناقصه گذاشته مي شود. با وجود اين در حال 
حاضر براي پهلودهي شناورهاي بزرگ مسافري 

در اين بندر مشکلي وجود ندارد. 

به گفته ي وي در بندر چمخاله، 2 پست اسکله 
شناور نصب شده كه باعث رضايت خاطر مردم 
منطقه شده. در همین راستا مطالعاتي توسط 
در  بنادر  سازمان  عمران  مهندسي  كل  اداره ي 
زيبايي  جهت  به  كه  چرا  است؛  انجام  دست 
با  رودخانه  دو  به  دسترسي  چمخاله،  منطقه 
عمق مناسب و جنگل هاي زيبا و حوضچه هاي 
مفرح، رونق توريسم دريايي در اين منطقه دور 

از ذهن نیست. 
مسافري  اسکله هاي  سامان دهي  طرح  مجري 
در خصوص بندر كیاشهر كه در حال حاضر در 
دست شیالت است، گفت: سازمان بنادر آمادگي 
دارد، بخشي از اين بندر را براي كاربرد تفريحي 
و توريستي با نصب اسکله توسعه بدهد و يا اين 
توريسم  سازمان جهت  اين  منابع  محل  از  كه 

دريايي وام واگذار نمايیم. 
استان مازندران 

)بنادر نوشهر، فریدونكنار و اميرآباد(
به گفته ي تاتینا در بندر نوشهر در غرب استان 
مازندران، موافقت براي ساخت اسکله مسافري 
اعتبار شد كه  تأمین  براي بخشي هم  و  اعالم 
ترمینال  و  اسکله  ساخت  امسال  بودجه ي  در 
مسافري در اين بندر تعريف شده است و پروژه ي 

ساخت پس از اتمام مطالعات آغاز مي  شود.
وي اضافه كرد: در بندر فريدونکنار كه گوشه ي 
شرقي آن آزاد است براي ساخت اسکله مناسب 
ديده شد و موافقت سازمان بنادر براي اسکله ي 
مسافري اعالم گرديد، اعتبار اين پروژه هم در 
بودجه امسال ديده شده كه از طريق اداره ي كل 

بنادر استان مازندران در حال پیگیري است.
مجري طرح ساخت اسکله و ترمینال مسافري 
سازمان بنادر همچنین از موافقت براي توسعه ي 
حمل و نقل مسافري دريايي در بندر امیرآباد 
)شرق مازندران( خبر داد كه مشاور طرح پس 
از اعالم مکان مناسب و جانمايي طرح، در حال 
اجراي مطالعات است كه بعد از انجام مطالعات 

اين پروژه نیز به مناقصه گذاشته مي شود.
استان گلستان )بندر گز(

در استان گلستان با جذب و حضور سرمايه گذار 
بندر  مسافري  بخش  استانداري،  با همکاري  و 
گز كه به اسکله و ترمینال مجهز است، توسعه 

خواهد يافت. 
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وجوه اداره شده و حمایت از ساخت 
شناورهاي مسافري استاندارد

به موازات ساخت و تجهیز اسکله و ترمینال هاي 
ناايمن  شناورهاي  تعويض  دريايي،  مسافري 
مسافري از ديگر اقدامات سازمان بنادر در بخش 
فراهم آوري زيرساخت ها بوده است. منوچهر تاتینا 
با بیان اين جمله در توضیح اين مبحث اظهار 
كشتي هاي  بیش تر  شناور،  چند  جز  به  داشت: 
مسافري غیرايمن و از جنس فايبرگالس بودند 
كه سازمان بنادر از محل وجوه اداره شده خود 
و با اعطاي وام با بهره ي صفر درصد، نسبت به 
ساخت و جايگزيني شناورهاي مدرن و استاندارد 

دريايي با شناورهاي ناايمن اقدام كرد. 
بخش  بنادر،  سازمان  حمايت  با  افزود:  وي 
و  قشم  جزيره  در  منظور  همین  به  خصوصي 
كیش دو كارگاه مناسب ساخت شناور مسافري 
راه اندازي كرد كه با ساخت شناورهاي بزرگ، به 
تدريج شناورهاي كوچك خطرزا از خطوط حمل 

و نقل دريايي خارج خواهند شد. 
به گفته ي تاتینا در حال حاضر در بنادر حقاني و 
ذاكري حدود 19 شناور بزرگ با ظرفیت 40 تا 
150 نفر در حال تردد هستند كه چنین امکاناتي 
در طول تاريخ سازمان بنادر سابقه نداشته است. 
بنابر تأكید اين مقام مسئول در سازمان بنادر، 
الزامي شدن استفاده از جلیقه ي نجات در هر سفر 
تعداد  استاندارد  دريايي، رعايت سرعت مجاز و 
مسافران، باعث ايمن شدن ترددهاي دريايي به 
ويژه در روزهاي اوج سفرهاي دريايي شده است. 

كميته »حمد« و برنامه ي جامع حمل ونقل 
مسافري دریایي

به  موسوم  كمیته اي  تشکیل  از  ادامه  در  تاتینا 
»حمد« توسط مهندس سیدعطاءاله صدر خبر 
داد كه در اين كمیته، افراد صاحب نظر درباره ي 
چگونگي توسعه ي حمل و نقل مسافري دريايي، 
موانع و محدوديت هاي اين طرح، ديدگاه هايشان 
را در اختیار سازمان بنادر قرار دادند كه نتیجه ي 
تئوريك اين كمیته، تصويب سیاست هاي كلي 

حمل و نقل مسافري دريايي در 14 بند است.
به گفته ي وي، با انتخاب دانشگاه صنعتي شريف 
به عنوان مشاور در طرح »حمد« جهت تبديل 
اين  مدون،  و  جامع  برنامه  به  سیاست ها  اين 
دانشگاه به 3 روش تطبیقي، خبرگي و میداني 

اقدام كرد. 
بخش  در  تاتینا،  منوچهر  اظهارات  پايه ي  بر 
شاخص  چند  اساس  بر  ايران  كشور  تطبیقي، 
كلیدي با كشورهاي مشابه مقايسه شد كه اين 

شاخص ها عبارت اند از:
- نسبت طول سواحل دريايي به مرز خشکي؛

- سرانه ي تولید ناخالص داخلي؛
- جمعیت؛

وي در ادامه با اعالم نتیجه ي مطالعات دانشگاه 
صنعتي شريف در خصوص طرح »حمد« 1404، 
گفت: در سال 1404 نزديك به 7/58 میلیون 
سهم  كه  داشت  خواهیم  دريايي  مسافر  نفر 

تعداد مسافران كشتي هاي بزرگ، يك میلیون و 
900 هزار نفر ديده شده است. همچنین تعداد 
كشتي هاي استاندارد از 40 تا 150 نفره، به حدود 

146 فروند بايد برسد.
به گفته ي تاتینا و بنابر نتايج مطالعات دانشگاه 
در  انساني شاغل  نیروي  تعداد  صنعتي شريف، 
برآورد  نفر  هزار  دريايي، 344  مسافري  صنعت 
شده و تعداد بنادر مسافري نیز حدود 93 بندر 

تخمین زده شده است.
مجري طرح سامان دهي ترمینال ها و اسکله هاي 
مسافري با بیان اين كه دست يابي به تکنولوژي 
دريايي در مطالعات دانشگاه صنعتي شريف ديده 
شده، تبديل سیاست هاي كلي طرح »حمد« به 
3 برنامه 5 ساله كه برنامه 5 ساله اول آن از سال 
آينده آغاز مي شود را به عنوان يکي از اقدامات 
حايز اهمیت بر شمرد و اضافه كرد: مطابق اين 
برنامه ها، پیش بیني شده كه در هر سال چه تعداد 
مسافر بايد داشته باشیم، براي ايمني چه اقداماتي 
نیاز  زيرساخت  میزان  به چه  دهیم،  انجام  بايد 
داريم و براي توسعه ناوگان حمل و نقل مسافر 

دريايي چه راه كاري بینديشیم.

تصویر 1404 حمل و نقل مسافر دریایي
به گزارش بندر و دريا، در يك نگرش محتاطانه 
مي توان تعداد مسافران دريايي كشور را میانگین 
نتايج تطبیقي، خبرگي و میداني در نظر گرفت و 
بدين طريق تعداد مسافر دريايي در سال 1404 
برابر 7/58 میلیون نفر، معادل  هجري شمسي 
3/29 میلیون نفر- سفر، قابل تصور است. بر اين 
اساس مقادير شاخص هاي تصويركننده حمل و 
نقل در سال 1404 هجري شمسي در جدول 

فوق قابل مشاهده مي باشد. 
سال 1404 هجري شمسي،  در  اساس  اين  بر 
بسیاري از نقاط پرجاذبه گردشگري و مسافري 
و  خزر  درياي  سواحل  در  خصوص  به  دريايي 
سواحل و جزاير جنوبي كشور با همکاري دولت 
زيربنايي  امکانات  به  مجهز  خصوصي  بخش  و 
با  منطبق  مسافري  نقل  و  حمل  ناوگان  و 
استانداردهاي جهاني خواهد بود. به طوري كه 
هموطنان عزيز و گردشگران خارجي عالقه مند به 
سفرهاي دريايي بتوانند سفرهاي منظم، راحت، 

امن و خاطره انگیزي را تجربه كنند. ■

جدول مقادير شاخص هاي کليدي حمل ونقل مسافري دريايي در سال 1404 هجري شمسي

مقدارواحدشرح شاخصرديف

7/58میلیون نفرتعداد مسافران دريايي1

3/29میلیون نفر- سفرتعداد سفرهاي دريايي2

1912هزار نفرتعداد مسافران كشتي هاي تفريحي بزرگ3

144فروندتعداد كشتي هاي مسافري استاندارد4

344هزار نفرتعداد نیروي انساني شاغل در صنعت حمل ونقل مسافري دريايي5

93بندرتعداد بنادر مسافري استاندارد6

106سانحهحداكثر تعداد سانحه دريايي قابل قبول7

سياست هاي كلي 
حمل و نقل مسافري دریایي

سیاست هاي كلي حمل و نقل مسافري دريايي به شرح زير توسط 
هیأت عامل سازمان بنادر و دريانوردي تصويب شد: 

1- اعمال حاكمیت، نظارت و كنترل بر حمل و نقل مسافري دريايي 
به منظور ارتقاي سطح ايمني، رفاه، رضايت مندي و رعايت حقوق 

مسافران دريايي از مبداء تا مقصد. 
2- ارتقاي سطح فرهنگ عمومي در زمینه ي سفرهاي دريايي.

استفاده  و  خارجي  و  داخلي  سرمايه گذاري  و  مشاركت  جلب   -3
و  توسعه  در  غیردولتي  بخش  مشاركت  و  منابع  از  حداكثري 
بهره برداري از زيرساخت ها و ناوگان مسافري دريايي مورد نیاز به 
منظور ارتقاي سهم بازار حمل و نقل مسافري دريايي در راستاي 

تحقق چشم انداز طرح حمد 1404.
4- ايجاد زمینه هاي الزم جهت تأمین منابع خودگردان غیردولتي به 

منظور توسعه ي حمل و نقل مسافري دريايي.
5- ارايه ي تسهیالت الزم از محل اعتبارات وجوه اداره شده به بخش 

غیردولتي به منظور توسعه ي حمل و نقل مسافري دريايي.
مسافري  نقل  و  حمل  آماري  اطالعات  تمركز  و  سامان دهي   -6

دريايي.
بین المللي  و  منطقه اي  موافقت نامه هاي  و  مناسبات  گسترش   -7

حمل و نقل مسافري دريايي.
8- ايجاد بسترهاي الزم براي گسترش حمل و نقل مسافري ساحلي 
انرژي و كاهش حوادث حمل  به منظور صرفه جويي در مصرف 

و نقل زمیني. 
در  پیشرفته  فن آوري هاي  انتقال  براي  الزم  زمینه هاي  ايجاد   -9

صنعت حمل و نقل مسافري دريايي.
و  جهانگردي  ايرانگردي،  امر  در  ذي ربط  مراجع  ترغیب   -10
گردشگري دريايي به منظور ايجاد و گسترش پارک ها و طرح هاي 

تفريحي و گردشگري دريايي.
11- حمايت از صنايع وابسته به حمل و نقل مسافري دريايي، اعم 

از ناوگان، تجهیزات و ملزومات ايمني. 
و  تقاضا  میزان  با  متناسب  مسافري  شناورهاي  الگوسازي   -12
شاخص هاي دريايي براي مسیرهاي مختلف در شمال و جنوب 

كشور.
13- حمايت از نهادهاي غیردولتي حمل و نقل مسافري دريايي.

و  شركت ها  فعالیت  و  تأسیس  براي  الزم  زمینه هاي  ايجاد   -14
آژانس هاي خدمات حمل و نقل مسافري دريايي.
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● به عنوان کارشناس و صاحب نظر حوزه ي 
خصوص  در  شما  ارزيابي  نقل،  و  حمل 
حمل ونقل مسافري دريايي و تحوالت صورت 

گرفته در اين حوزه چيست؟ 
مباحث  تحلیل  راه  از  مبحث،  اين  به  ورود   ■
كشور ها  كالن  برنامه ريزی های  نیز  و  اقتصادی 
آن،  با  مرتبط  المللی  بین  موضوعات  به  نگاه  و 
امکان پذير است. همان گونه كه مطلع هستید، 
موضوع حمل ونقل مسافري دريايی، ارتباط بسیار 
نزديکی با مقوله ي گردشگری دارد. گردشگری، 
شامل دو بخش داخلی و خارجی است كه به آن 
به طور خالصه  اطالق مي شود.  نیز  »توريسم« 
می توان گفت، افزايـش درآمد سرانه در هر كشور، 
باعث رشد سطح تقاضاي توريـسم مي شود و اين 
ناخالص  تولیـد  سطح  ارتقاي  موجب  نیز،  امر 
داخـلي خواهد شد. اقتصاددانان معتقدند، ايـن 
چرخه، باعث كاهش فقـر و رشد در جامعـه ي 
نشان  آمـارها  ديگر،  سوی  از  مي  شود.  انساني 
دهنده ي ايـن واقعیت هستند كه، وقتي رشدتولید 
ناخالص داخلي در حدود 5/3 درصد باشد، رشد 
بود.  خواهد  معادل3/1برابرآن  تقريبا  توريسم، 
در  توريسم  معموال  گفت،  مي توان  بنابراين، 
زمره ي فعالیت هاي اقتصادي قرار مي گیرد و نرخ 
رشد آن، به عنوان صادرات محسوب مي شود؛ به 
طوري كه اغلب، نرخ رشد آن، بیش تر از نرخ رشد

GDP است.
با وجود اين، در توسعه ي توريسم، ارتباط زيادي 
عنوان  به  مسافر،  حمل ونقل  بخش  درآمد  بین 
گردشگر يا توريست، با تولید ناخالص ملی وجود 

دارد.
توريسم  توسعه ي  در  كه  داشت  توجه  بايد 
داراي  مختلف،  مناطق  و  كشورها  المللي،  بین 
توانمندي  هاي متفاوتي هستند. لیکن برنامه ريزي ها 
مي توانند درتوسعه ی اين زير بخش اقتصادی و 

حمل ونقل مسافردريايی، موثر باشند.
بنابر اين، طی سال های اخیر، در سازمان بنادر و 
دريانوردی، توجه ي ويژه ای به اين موضوع شده 
است، كه در اين جا از بیان جزيیات آن خود داری 
می شود؛ چرا كه اين مهم، بايد از سوی مديران 

مسئول آن سازمان، ارايه شود.

● در حال حاضر، حمل ونقل مسافری، برای 
توسعه به چه زير ساختاری نياز دارد؟ 

■ در كشور ما به علت موقعیت خاص جغرافیايی 
و با توجه به امکان دسترسي به آب هاي آزاد و 
درياها و براي استفاده ي بهینه از آن مواهب، از 

بزرگ ساخته  و  انواع شناورهاي كوچك  ديرباز 
شده و به منظور رونق بخشیدن به امور تجاري- 
نظامي و مسافري، مورد بهره برداري قرار گرفته اند. 
اما براساس آخرين مطالعات انجام شده در طرح 
نوردی، طول  بنادر و دريا  ICZM در سازمان 
سواحل ايران، حدود 5800 كیلومتر برآورد شده، 
كه شامل: سواحل شمال و جنوب و جزاير است.

بنابراين، با توجه به اين مزيت جغرافیايی، صرف 
نظر از ساير مزيت های موجود، بايستی به حمل 
ونقل مسافري دريايي، به منزله ي يکي از مهم-
ويژه اي  توجه ي  دريا،  اقتصاد  بخش هاي  ترين 
داشت. اقتصاد دريا، داراي ابعاد مختلفي است كه 
در حال حاضر، توجه بسیاري كشورها را به  خود 

جلب نموده است.
اختیار  در  زمینه  اين  در  كه  را  قابلیت هايي  اگر 
نیز،  و  كنیم  شناسايي  دقیق  به  گونه  اي  داريم، 
ظرفیت هاي موجود و قابل دسترسي كه بخش 
كوچك تري از آن قابلیت ها را تشکیل مي دهند، 
به طور مناسب و مطلوب طراحي و ايجاد شود 
اصلي  ويژگي  گیرند،  قرار  بهره  برداري  مورد  و 
پايداري، ماندگاري و توسعه را با خود به همراه 

خواهند داشت. 

● دست يابی به اين اهداف، با چه راه کارهايی 
تسريع می شود؟

زير  عنوان  به  را  زير  محورهای  مي توان   ■
ساخت های اصلی توسعه ی حمل ونقل مسافري 

دريايی بر شمرد :
- توجه به رشد درون زا در اقتصاد دريا،

حمل  اقتصادي  زيربخش   در  كیفیت  ارتقاي   -
ونقل مسافري دريايي، 

- تسريع در دست يابي به اهداف مندرج در سند 
چشم انداز حمل ونقل دريايی. 

● درمقام مشاور سازمان بنادر و دريانوردي، 
به منظور پيشبرد اهداف سازمان، در زمينه ي 
چه  دريايي،  مسافري  حمل ونقل  توسعه ي 

راه کار هايي را پيشنهاد مي کنيد؟
نظر مي رسد، سند چشم  به  زمینه،  اين  در   ■
بنادر،  سازمان  در  كه  دريايی،  سفرهای  انداز 
تحت عنوان »تصوير طرح حمد 1404« تدوين 
با  اجرايی  برنامه های  به  است،  شده  تصويب  و 
رويکردی واقع گرايانه تبديل و منابع مورد نیاز 
آن، از راه جذب همه ي ذي نفعان و نیز، سپردن 
امور اجرايی و غیرحاكمیتی به بخش خصوصی، 

تامین شود. ■

»علی اکبر سعيدی کيا«، دانش آموخته ي 
رشته ي  در  شريف  صنعتی  دانشگاه 
دهه  يك  به  نزديك  صنايع،  مهندسی 
در  مشاور  مهندس  عنوان  به  که  است 
زمينه ي صنعت حمل ونقل و خودروسازي 
فعاليت دارد. يكی از حوزه های فعاليتي 
او، توجه جّدی به مسافرت هاي دريايي 

در صنعت حمل ونقل کشور است.
خبرنگار  با  مصاحبه  در  کيا«  »سعيدي 
کارشناسي خود  نظرات  دريا«  و  »بندر 
را در خصوص رونق حمل ونقل مسافري 
ارايه  اينچنين  دريايي  گردشگري  و 

مي کند.

بايد به برنامه اي اجرايي تبديل شود

مشاور سازمان 
بنادر و دريانوردي 
در حمل ونقل مسافري:
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پس  شده  اعالم  رسمی  آمارهای  اساس  بر 
 120 تعداد   ،1389 سال  نوروز  تعطیالت  از 
استان  كه  پذيرفت  انجام  سفر  نفر،  میلیون 
و  قشم  آزاد  منطقه ي   2 داشتن  با  هرمزگان 
كیش، به عنوان چهارمین استان، مورد بازديد 
سامان دهی  طرح  راستا،  اين  در  گرفت.  قرار 
توسط   ،1389 نوروز  مسافری  شناورهای 
اداره ي كل بنادر ودريانوردی استان هرمزگان، 
 ،1389/1/15 الی   1388/12/25 تاريخ  از 
همکاری  با  و  استان  مسافری  بنادر  كلیه  در 
آزاد  مناطق  نظیر:  مربوطه،  ارگان های  همه ي 
هالل  پزشکی،  علوم  قشم،دانشگاه  و  كیش 
كشتیرانی  تعاونی های  و  شركت ها  احمر، 
مسافري، نیروی انتظامی، گمرک، استانداری، 
فرمانداری، شهرداری و ساير سازمان ها به اجرا 
درآمد . اجرای اين طرح، از ماه ها قبل برنامه 

نظیر:  اقداماتی  آن،  در  كه  بود  شده  ريزی 
هماهنگی های الزم بین سازمانهای مختلف - 
و  موتور  وضعیت  كنترل  بدنه،  زيرآبی  بازديد 
افسران  توسط  دستگاه های مخابراتی شناورها 
 - بندی  رده  موسسات  و  بندر  اداره ي   PSC
تجهیز پايانه هاي مسافری و اسکله های مربوطه 

به عمل آمد. 
انجام  با  ناجی،  شناورهای  طرح،  دراين 
 1000 طول  در  ساعته   24 ماموريت های 
كیلومتر نوار ساحلی و نیز در سطح 14 جزيره ي 
منظور  به  ای  مالحظه  قابل  اقدامات  استان، 
مسافری  شناورهای  تردد  ايمن  شرايط  تامین 
 Maritime rescue مركز   دادند.   انجام 
و   Coordination Center)MRCC(
به    ،Coast Radio Station )CRS( نیز 
بروز  احتمال  و  منطقه  جّوی  شرايط  دقت 

ابالغ  با  و  بررسی  را   ... و  دريايی  طوفان هاي 
وقوع  از  پیشگیرانه،  ايمنی  دستورالعمل های 

حوادث احتمالی جلوگیری به عمل آوردند. 
تعداد  يادشده  مدت  طی  است،  ذكر  به  الزم 
دستگاه  و170/000  مسافر   570/1/000
در  سفركشتی   16000 وسیله ي  به  خودرو، 
19 مسیر بین بنادر مسافری زير جابه جا شدند 
)رشد 10 درصدی نسبت به سال گذشته(. اين 
مهم در حالی انجام پذيرفت كه خوش بختانه، با 
اقدامات مناسب صورت گرفته و تالش همه ي 
حادثه ي  گونه  هیچ  مربوطه،  اندركاران  دست 

ناگواري اتفاق نیفتاد.
مايل   12  ( قشم  جزيره    – عباس  بندر   -1

دريايی(
بندر  غرب  كیلومتری   55 )در  پهل  بندر   -2

عباس( – بندر الفت )در جزيره ي قشم( 

 

تحليل سفرهاي دريايي 
در سواحل شمالي خليج فارس طی 

نوروز1389
بهزاد الصفی

اداره ي کل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان

توجه  که  است  دريا  اقتصاد  بخش های  مهم ترين  از  يكی  دريايی  مسافری  حمل ونقل 
منظور  به  راستا،  اين  در  است.  کرده  به خود جلب  در گذشته  را  از کشورها  بسياری 
اعمال حاکميت در حمل ونقل دريايي مسافری و نظارت و کنترل بر تردد ايمن، ارتقاء 
سطح ايمني، رفاه، رضايت مندي و رعايت حقوق مسافران دريايي از مبدأ تا مقصد ونيز 
افزايش سطح فرهنگ عمومي در زمينه ي سفرهاي دريايي، طرح حمد 1404 )حمل ونقل 
مسافر دريايی( طراحي و تدوين شده است. اين طرح، به منظور ارايه ي سيستمی بهينه، 
فراگير، پويا و انعطاف پذير و بر اساس بهبود وضع موجود دربخش مسافری، در راستای 
هدف  که  است،  اجرا  حال  در  ايران  اسالمی  جمهوری  اقتصادی-اجتماعی  توسعه ي 
آن، تهيه ي برنامه ای مشتمل بر مجموعه ي اقدامات مبتنی بر خط مشی کلی هدايت 
حمل ونقل دريايی در بخش مسافری کشور، که در پرتو ضرورت ها، اولويت ها، مكانيزم ها 

به عنوان يك کشور دريايی  نوار ساحلی،  از 5800 کيلومتر  برخورداري بيش  با  ايران،  تعيين می شود.  و ساير مولفه های موثر 
شناخته شده ولی متاسفانه، سفر دريايی در اجتماع ما، مورد غفلت مانده است؛ به نحوی که از هر 12 نفر، صرفا يك نفر به سفر 
دريايی مبادرت مي ورزد ) 6 ميليون سفر دريايی در سال(. در حالی که اين نسبت در اروپا، تقريبا به ازای کل جمعيت آن ها برآورد 
 مي شود. نكته ي بسيار مهم در زمينه ي سفرهای دريايی، موضوع ايمنی است. بر اساس آمارهای اعالم شده توسط مجله ي معتبر

Ship & Shipping )فوريه 2010(، طی 12 سال اخير، در حدود 17 هزار نفر مسافر، جان خود را بر اثر سوانح دريايی کشتی های 
مسافری از دست داده اند که يكی از دردناك ترين آن ها، حادثه ي جان باختن 1000 نفر از حجاج خانه ي خدا در راه بازگشت از بندر 

جده  )عربستان سعودی( به بندر سفاگا )مصر( در دريای سرخ، در سال 2006 ميالدي بود.
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1800متر )1 مايل دريايی(
مايل   91  ( كیش  جزيره ي   – لنگه  بندر   -3

دريايی (
جزيره ي كیش ) 19 مايل  4- بندر چارک – 

دريايی (
جزيره ي كیش ) 10 مايل  5- بندر آفتاب – 

دريايی (
بنادر  تا  عباس  بندر  شهر  فاصله ي   : توضیح 
ترتیب: 170، 250  به  آفتاب،  و  لنگه، چارک 

و 280 كیلومتر است.
می دهد  نشان  شده،  انجام  آماری  تحلیل های 
سفرهاي  انجام  به  زيادی  تمايل  ايراني ها،  كه 
و  پهل  بنادر  راستا،  اين  در  و  دارند  دريايی 
به  اصلی  سرزمین  ارتباط دهنده ي  كه  الفت 
جزيره قشم هستند، به عنوان فعال ترين و پر 
ازدحام ترين بنادر مسافری قلمداد می شوند؛ به 
نحوی كه در حدود 80 درصد سفرهای دريايی 
نوروزی استان هرمزگان، از اين طريق به انجام 
رسید كه نشان گر لزوم سرمايه گذاری و توجه 

بیش تر به اين بنادر است.
 باعنايت به قول ريیس جمهور محترم،  مبنی 
بر ساخت پل بین بندر پهل و بندر الفت )تا 
ايشان(،  جمهوری  رياست  دوم  دوره ي  پايان 
كه كوتاه ترين مسیر بین سرزمین اصلی و آن 
 1800 آن،  طول  و  مي شود  محسوب  جزيره 
متر است، امیدواريم تردد در اين مسیر مهم، 
با ايمنی و سهولت كامل انجام پذيرد؛ هرچند 
اجتماعی  اقتصادی،  جنبه های  از  مالحظاتی 
اثرات  زمینه ي  در  قبل  سالیان  از  سیاسی  و 

ساخت اين پل، وجود داشته و مطرح است.
با توجه به مطالب ياد شده، ارزيابی طرح تردد 
شناورهای مسافری در نوروز 1389 و اقدامات 
با  تا  می رسد؛  نظر  به  ضروری  آمده،  عمل  به 

و  فرصت ها   - ضعف   – قوت  نقاط  تحلیل 
تهديدها، بتوان تصوير واضحی از ابعاد اجرايی 
اين طرح را مد نظر قرارداد. امید آن كه بتوان 
در سال های آتی و با استفاده از تجربیات فرا 
كشور  دريايی  سفرهای  ايمنی  ضريب  گرفته، 

را ارتقا داد.

نقاط قوت 
سامان دهی  طرح  اجرای  و  ريزی  برنامه   -1
توسط  نوروز 1389  تردد شناورهای مسافری 
سازمان بنادر و دريانوردی و با همکاری كلیه ي 
در  و خصوصی  دولتی  ارگان های  و  سازمان ها 

سطح كشور.
ونجات  جست وجو  هماهنگی  مركز  وجود   -2
دريايی MRCC و ارايه ي خدمات به صورت 
شرايط  آوردن  فراهم  نتیجه،  ودر  ساعته   24

ايمنی سفر دريايی .
3- به كارگیری 362 فروند انواع شناور مسافری 

ايمن با ظرفیت بیش از 30 هزار صندلی.
در  االحداث  جديد  رمپ  از  برداری  بهره   -4
كه  ريال  میلیارد   3 هزينه ي  با  لنگه،  بندر 
RO- RO را  عملیات پهلوگیری كشتی های 
انتقال  امکان  نتیجه،  در  و  ساخت  امکان پذير 
جزيره ي  به  لنگه  بندر  از  مسافرين  خودرو 

كیش، با شرايط ايمن فراهم شد.
جايگاه   3 از  برداری  بهره  و  ساخت   -5
پهلوگیری شناورهای مسافری جديد در بندر 
شهید حقانی طی مدت 25 روز كه نقش قابل 
مالحظه ای در افزايش ايمنی تردد مسافرين و 

كاهش ازدحام و صف مسافرين داشته است.
شناورهای  حمل  ناوگان  ظرفیت  افزايش   -6
جديد  كشتی  فروند  چند  الحاق  با  مسافری، 

درايام نوروز به ناوگان موجود .

7- به كارگیری يك فروند هواپیمای شناسايی 
در  خلیج فارس،  فراز  بر  هوايی  گشت  انجام 
دريايی  نجات  و  تجسس  عملیات  راستای 
سفرهای  ايمنی  ضريب  افزايش  و   )  SAR  (

دريايی.
به  احمر  هالل  گر  امداد  نیروهای  حضور   -8
در  رسانی  امداد  ويژه ي  شناورهای  همراه 

همه ي پايانه هاي مسافری دريايی .
9- پاک سازی مسیر تردد شناورهای مسافری 
در مسیر بندرعباس – قشم از وجود شناورهای 
شناورهای  توسط  معیوب،  و  لنگرانداخته 

.SAR
دريايی  درمسیر  حجاز  كشتی  استقرار   -10
بندرعباس - قشم، به عنوان فرمانده در صحنه، 
ارتفاع  وهوايي،  آب  شرايط  بررسی  منظور  به 
امواج، سرعت باد و ... و گزارش آنالين به مركز 
اقدامات  انجام  و  بندرعباس  دريايی  كنترل 

ضروري. 
11- اطالع رسانی گسترده ي بندر شهید باهنر 
بلیط  فروش  جايگاه های  احداث  زمینه ي  در 
تردد  شناور های  نوع  و  مسافری  اسکله های 

كننده و امثال آن در سطح شهرو بندر. 
به  مسافری  كشتی هاي  بلیط  فروش   -12
صورت اينترنتی، توسط برخی از كشتیرانی ها 
مثل: كشتیرانی والفجر براي كشتی زمرد و در 

مسیر بندر شهید باهنر – جزيره ي قشم.
گارد  مناسب  عملکرد  تبیین  و  توجیه   -13
و  نظم  برقراری  و  ايمنی  زمینه ي  در  بنادر، 

انضباط.
14- ارسال گزارش هاي هواشناسی، آمار تردد 
كوتاه  پیام  طريق  از  ايمنی،  اطالعات  ساير  و 

)SMS ( به تلفن همراه مسوولین مربوطه .
15- ممنوعیت تردد قايق های تشتی در مسیر 
از شناورهای  بندر چارک به كیش و استفاده 

ايمن و استاندارد.
بر  مبني  اجباری  كالس های  برگزاری   -16
چگونگی تردد ايمن در جزيره ي كیش، توسط 
رانندگان  براي  كیش  آزاد  منطقه ي  سازمان 
خودروهای مسافر در بندر كیش، از آغاز ورود 

آنان به صورت رايگان.
مسافرين  نظرسنجی  فرم های  توزيع   -17
دريايی و اخذ نقطه نظرات و پیشنهادات آنان 

در راستای تحقق اهداف. 
مطلوب  اقدامات  انجام  برنامه ريزی و   -18
كیش،  و  قشم  آزاد  مناطق  سازمان های 
ايمنی  و  رفاهی  شرايط  آوردن  فراهم  در 
جلیقه ي   1500 اعطای  مانند:  دريانوردی، 
نجات )life jacket ( به شناورهای مسافری 

ترددكننده در مسیر بندرعباس – قشم .
از  برخی  پرثمر  و  توجه  قابل  تالش    -19
نوروزی  دريايی  سفرهای  با  مرتبط  كاركنان 
در جهت فراهم آوردن شرايط ايمن و آسوده 

مبني بر خدمت رساني  به مردم.
و  بندرپهل  مسیر  در  شناور   25 وجود   -20
بندرالفت، به طور 24 ساعته كه باعث تسهیل 
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بین  نوروزی  مسافرين  خودروهای  تردد  در 
سرزمین اصلی و جزيره قشم شده است. 

گیری  آمار  سیستم  از  برخورداري   -21
به  لحظه  گزارش  و  دريايی  سفرهای  دقیق 
منظور  به  مربوطه،  مسئولین  به  آن  لحظه ي 
انجام  نهايت،  اخذ تصمیم های مديريتی و در 

تحلیل ها و بررسي هاي كارشناسانه.

نقاط ضعف 
مسافران  مجاز  ظرفیت  از  بیش تر  حمل   -1

)over loading( روي برخی از شناورها. 
مشکل  و  چارک  بندر  الی روبی  عدم   -2
را  شناورها  تردد  كه  آن،  اسکله های  عمق 
متعاقباً  و  ساخته  همراه  محدوديت هايی  با 
برنامه ي  تحقق  زمینه ي  در  نیز،  را  مشکالتی 

تردد مسافرين به وجود آورده بود .
سايت  وب  در  كافی  اطالعات  درج  عدم   -3
سازمان های مرتبط با سفرهای دريايی نوروزی 

و نکات ايمنی مورد نیاز مردم .
مشکالت  تعارضات،  برخی  بروز   -4
سازمان های  مسوولین  بین  وناهماهنگی ها 

مختلف در پايانه هاي مسافری دريايی . 
مسافرين  تردد  مسیر  كردن  عدم محصور   -5
جلوگیری  منظور  به  اسکله،  پای  تا  پايانه  از 
از  برخی  در  دريا  در  افراد  احتمالی  از سقوط 

بنادر.
6- تردد برخی از شناورهای غیرمجاز، در هنگام 

طوفانی بودن دريا و احتمال بروز سانحه .
در  رسانی  اطالع  گونه سیستم  هیچ  نبود   -7
مبادي وروی برخی از بنادر، در هنگام تعطیلی 
نتیجه،  در  و  هوا  و  آب  بدی  علت  به  اسکله، 

سردرگمي مسافران. 
سازمان های  از  برخی  موثر  اقدام  عدم   -8
شناورهای  تردد  درخصوص  مرتبط  مسئول 
ماهیگیری  قايق های  نیز  و  غیرمجاز  مسافری 

كه اقدام به جابه جايی مسافر می كنند.
داخل  به  مسافران  ورود  اجازه ي  عدم   -9
محوطه ي بندر آفتاب پس از تاريکی هوا، كه 

باعث بروز مشکالتی برای مسافران شده بود.

-10 نبود تجهیزاتی مانند، جرثقیل در برخی 
از پايانه هاي مسافری كه در شرايط اضطراری، 

بتوان از آن ها استفاده كرد.
تجهیزات سیستم  و  تابلوها  تعداد  11-كمبود 
صوتی كارا، به منظور اطالع رساني موارد ايمنی، 

در برخی از پايانه هاي مسافری دريايی .
برخی  در  غريق  نجات  افراد  وجود  عدم   -12
تحقق  براي  دريايی،  مسافری  پايانه هاي  از 

عملیات امداد ونجات در مواقع مورد نیاز.
پايانه هاي  از  برخی  نامناسب  وضعیت   -13

مسافری دريايی، از لحاظ بهداشتی.
14- وجود تعدادی صندلی مستهلك در برخی 
از شناورها كه تصوير نامناسبی از حمل ونقل 
تداعی  مسافران  ذهن  در  را  دريايی  مسافری 

می كرد. 
شناورها  تردد  زمانی  جدول  درج  عدم   -15
در  مسافرين  سردرگمی  و   )time table(

برخی پايانه هاي مسافری دريايی .
16- نبود بويه يا عالمت در حوالی دكل برق 
و  الفت  به  پهل  بندر  مسیر  در  قوی،  فشار 
در  مخصوصا  آن،  با  شناورها  برخورد  احتمال 

اوقات شبانه.
در  مناسب  مراقبت  برج  ساختمان  نبود   -17
بندر الفت، به رغم تردد زياد شناورها به طور 

24 ساعته.
18- عدم وجود فندر و بوالرد در اسکله های 
اسکله های  وجود  نیز،  و  والفت  پهل  بنادر 
را  از شناورها  سنگی كه ورود وخروج خودرو 

با مشکل همراه كرده بود.
كاركنان  بلندمدت  كاری  نوبت هاي   -19
عملیاتی برخی اسکله های مسافری و متعاقبا، 

احتمال بروز خطای انسانی و وقوع حادثه. 
بارگیری  مجاز  حد  تعداد  رعايت  عدم   -20
لندينگ  شناورهای  از  برخی  خودروتوسط 

كرافت. 

فرصت ها 
1- پرداخت وجوه اداره شده ي سازمان بنادر و 
دريانوردی به شركت ها و شناورهای مسافری و 
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در سرويس قرار گرفتن شناورهای مناسب، كه 
غیراستاندارد  مسافری  قايق های  حذف  امکان 

را فراهم می سازد.
2- وجود دانشکده ي علمی- كاربردی دريايی 
وبندری در بندرعباس و وجود جوانان مشتاق، 
كه می توان رشته هايی را در زمینه ي پايانه هاي 
مسافری دريايی با تاكید بر ايمنی، راه اندازی 

كرد. 
سازمان  مناسب  همکاری  زمینه ي  وجود   -3
دريايی،  ارگان های  و ساير  دريانوردی  و  بنادر 

در خصوص ارتقای مسايل ايمنی.
4- امکان فراهم آوردن هر چه بیش تر ترددهاي 
جزيره ي   – بندرعباس  ايمن، درمسیر  دريايی 
و  هندورابی  به  كیش  جزيره ي  نیز،  و  هرمز 

جذب مسافر و توريست بیش تر.
به  مشتاق  نوروزی  مسافرين  ورود   -5
آشنايی  امکان  و  باهنر  و  بنادرشهیدرجايی 

بیش تر مردم با مباحث دريايی وبندری . 
6- وجود ship yard های ساخت شناورهای 
با  كیش  و  قشم  جزاير  در  ايمن  مسافری 

همکاری شركت های معتبر.
دارای  و  تر  ايمن  جديد  شناورهای  ورود   -7
ونقل  ناوگان حمل  به  بیش تر  رفاهی  امکانات 
عمومی  استقبال  امکان  كه  دريايی،  مسافری 

هم وطنان را به همراه دارد. 
جوار  در  دريايی  موزه های  ساخت  امکان   -8
پايانه هاي مسافری دريايی، با عنايت به استقبال 

زياد هموطنان از انجام سفرهای دريايی.
 

تهدیدها 
با  ايمن  استاندارد  شناورهای  جايگزينی   -1
استاندارد  از  فعلی كه  از شناورهای  آن دسته 

ايمنی كم تری برخوردار هستند.
بین  غیرمجاز  مسافری  قايق های  تردد   -2
شرايط  از  كه  قشم،  جزيره ي  و  بندرعباس 

ناايمنی برخوردارند.
غیرمجاز،  قايق های  پايین  كرايه ي  نرخ   -3
ايمنی  ضريب  و  شده  مسافر  جذب  باعث  كه 

سفرهاي دريايی را كاهش می دهد .
تريلرهای حامل مواد  به گاه  بارگیری گاه   -4
حامل  تانکرهای  يا  و  اشتعال  قابل  سوختی 
گاز، به همراه ساير خودروها با مسافرين روی 

لندينگ كرافت ها.
5- پخش شايعه ي كذب فوت سرنشینان يك 
بندر  در  دريا  به  سقوط  سانحه ي  در  خودرو 
دريايی  سفر  از  مردم  دلهره ي  باعث  كه  پهل، 

شده بود.
در  غیرمجاز  قايق های  بودن  فعال   -6
جذب  منظور  به  قشم،  بندرشهیدذاكری 
مسافران نوروزی، كه دارای كاالی زياد بودند 
و گمرک از آن ها برگ سبز گمركی درخواست 

كرده بود.
7- عدم آشنايی مسافران از خطرات تردد در 
آنان  اصرار  و  هوا  و  آب  بدی  هنگام  در  دريا 
بر انجام سفر و در نتیجه، بروزمشکالتی چند، 

برای پايانه هاي مسافری دريايی .
در  مسافری  شناورهای  تصادم  احتمال   -8
شهید  اسکله  شکن  موج  از  خارج  محوطه ي 
ذاكری، به علت ترافیك زياد، نامشخص بودن 

مسیر تردد و سرعت غیرمجاز .
مسافرين  حد  از  بیش  شلوغی  و  ازدحام   -9
نوروزی در جزيره ي قشم درايام نوروز و بالتبع، 
باعث  احتماال  كه  مشکالتی  و  كاستی ها  بروز 
سفرهای  از  مردم  عمومی  استقبال  كاهش 
طی  خارجی  سفرهای  انجام  يا  و  دريايی 

سال های آينده خواهد شد. 
فالکون  مسافری  اتوبوس  غرق  سانحه ي   -10
كشته  و  گناوه  به  خارگ  جزيره ي  مسیر  در 
حذر  و  ترديد  احتمال  كه  مسافر،  چند  شدن 
به وجود  از مردم  را در برخی  از سفر دريايی 

آورد. )متاسفانه، عامه ي مردم، وقتی با مواهب 
دريا آشنا می شوند كه از بروز حادثه ي دريايی 

آگاه شده باشند(.

پيشنهادات 
1- رفع معضالتی كه در بخش نقاط ضعف، به 

آن ها اشاره شد.
2- انجام هماهنگی و اقدامات الزم در خصوص 
سفرهای دريايی نوروزی، از حداقل 6 ماه قبل، 
برای  كافی  فرصت  از  برخورداري  منظور  به 

عملیاتی كردن آن ها.
نظیر:  عملیاتی،  شاخص های  تدوين   -3
محاسبه ي زمان انتظار مسافر، شناور، توقف در 

عملیات، ضريب اشغال اسکله و مانند آن ها.
انجام  از  مردم  توجه  قابل  استقبال   -4
آوردن  فراهم  منظور  به  دريايی،   سفرهای 
تا  به منزله ي فرصتي است  شرايط مناسب تر، 
مديران ارگان های دريايی كشور )اعم از بخش 
مسافری  پايانه ي  چند  از  دولتی(  و  خصوصی 
دريايی معتبر دنیا بازديد كنند و الگو برداری 
مناسبی ) Bench marking ( انجام دهند 
و باتوجه به فرهنگ و مقتضیات دينی كشور، 

آن را پیاده سازی و اجرا كنند. 
برخورداري  و  عملیاتی  ريزی  برنامه   -5
منظور  به  استراتژيك،  مديريت  ديدگاه  از 
ايمن  غیر  مسافری  قايق های  تردد  ممنوعیت 
در بلند مدت و يافتن راهکارهايی براي اشتغال 
صاحبان آن ها در ساير عرصه های دريايی و يا 

تشکیل تعاونی های مربوطه.
فرهنگ  اشاعه ي  كمیته ي  شدن  تر  فعال   -6
به  دريانوردی،  و  بنادر  سازمان  دريايی 
و  دريا  مباحث  با  جامعه  آشناسازي  منظور 

دريانوردی.
فعالیت  ممنوعیت  قانون  مجدد  بررسی   -7
به  كاپوتاژ،  عملیات  در  خارجی  ی  شناورها 
منظور امکان بهره گیری از شناورهای مسافری 
تقاضا  سطح  كه  نوروز،  ايام  در  ايمن  خارجی 

برای سفر دريايی باال است.
تجسس،  عملیات  ملی  مانورهای  برگزاری   -8
امداد و نجات و اطفای حريق شناورهای مسافری، 

به منظور آمادگی قبلی سازمان های مرتبط.
9- ارتقای گردشگری دريايی ايمن در كشور، 
كه متاسفانه، ايران در اين زمینه  در جهان، از 

جايگاه بلندمرتبه اي برخوردار نیست. ■

 منابع: 
1- مجله ي ship and shipping - فوريه ي سال 2010 – 
. when will we ever learn? : صفحه ي 16، تحت عنوان

آدرس  به  دريانوردی  و  بنادر  سازمان  رسمی  سايت  وب   -2
.www.pmo.ir :اينترنتی

3-كمیته راهبری ايمنی، بهداشت و محیط زيست اداره ي كل 
بنادر و دريانوردی استان هرمزگان.

 maritime casualties investigation 4-كمیته ي 
مستقر در بندر شهید رجايی.

5- مركز بررسی سوانح دريايی به آدرس اينترنتی:
. www.maib.gov 
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 در آغاز اين نشست، »علي زائر انگالي«، مدير 
كل برنامه ريزی و هماهنگی اقتصادی استانداری 
بوشهر، با خاطر نشان كردن ركود اقتصاد جهانی، 
به كاهش رونق تجارت در دنیا اشاره كرد و گفت: 
»با برگزاری اين نوع نشست ها و به دنبال بررسی 
و تحلیل زوايای فرصت ها، تهديدها و شناسايی 
مشکالت صاحبان كاال و تجار، امید است شاهد 

رونق صادرات در كشور باشیم.«
»زائر«، عدم امکان مبادله ي وجوه، عدم حمايت 
سیستم بانکی و نبود امکان گشايش اعتبارات 
اسنادی را از مشکالت عمده ي تجار عنوان كرد 

و در خصوص پروژه ی مشترک شركت تعاوني 
گفت:  چاينامکس،  با شركت  گناوه  بندرسازان 
»طبق اين پروژه كه در چند مرحله اجرا خواهد 
شد، طرف چینی قرار است مواد اولیه ي مورد 
را  كشور  و  بوشهر  كارخانجات  و  صنايع  نیاز 
تأمین و از طريق بندر گناوه، وارد كشور كند.«

تولید  به  كمك  را  اقدام  اين  از  هدف  »زائر«، 
افزود:  و  كرد  عنوان  كشور  مجدد  صادرات  و 
»طبق توافقات ، ضمن وارد كردن مواد اولیه و 
فروش محصوالت چیني، اين امکان وجود دارد 
از  ناشی  مشکالت  رفع  در  كاال،  صاحبان  با  تا 

عدم امکان انتقال وجوه و مواردی چون تأمین 
فاينانس، نیز همکاری شود.« 

اقتصادی  هماهنگی  و  برنامه ريزی  كل  مدير 
به  توجه  »با  كرد:  اضافه  بوشهر،  استانداری 
تالش  واردات،  مديريت  در  دولت  سیاست 
كارخانجاتی  و  صنايع  اولیه ي  مواد  تا  می شود 
كه به دلیل شرايط بین المللی، با مشکل روبه رو 
درآمده اند،  تعطیل  حال  به  بعضاً  يا  و  شده اند 
توسط شركت چاينا ماكس، تأمین و در مقابل، 
از  به چین،  ايرانی  امکان صادرات محصوالت     

طريق اين شركت فراهم شود.« 

در نشست مشترك اتاق بازرگاني چين و تعاوني بندرسازان گناوه عنوان شد؛

با سرمايه گذاری چيني ها 

منوچهر محمدي

ارايه ی  به  نياز  و  جهان  در  تقاضا  و  عرضه  روز افزون  رشد  با 
تأمين  رويكرد  با  تجار  و  سرمايه  صاحبان  به  بهتر  خدمات 
دنيا،  نقاط  اغلب  در  سوم  نسل  بنادر  ساخت  بازار،  انتظارات 
مورد توجه قرار گرفته است. در سال های گذشته نيز، با توجه 
به گسترش روابط تجاری و اقتصادی، ايجاد بندر نسل سومی، 
مورد  نيز  ايران  در  جهاني،  بازارهاي  به  دسترسي  به منظور 
مطالعه و اجرا قرار گرفته است. از اين روي استان بوشهر، با 
بيش از 12  بندر فّعال، سه منطقه ی ويژه ي اقتصادی، موقعيت 
مناسب راهبردی و برخورداري از قابليت های فراوان براي انجام 
سرمايه گذاري هاي  جذب  و  تجاری  و  اقتصادي  فعاليت  هاي 
خارجي، انتخاب شد و مذاکره با سرمايه گذاران خارجي آغاز 
و از بين نمايندگان متعدد، با کشور چين، برای ساخت بندري 

متناسب با شرايط اقليمي و منطبق با تكنولوژي روز دنيا در 
اين استان، توافق اوليه حاصل شد. 

مقامات دو کشور پس از مذاکره های متعدد، به منظور دست يابی 
به جمع بندی نهايی و تشريح زوايای همكاری، »نشست بررسی 
و تشريح جزييات روابط تجاری مشترك اتاق بازرگانی چين و 
شرکت تعاوني بندرسازان گناوه« را اوايل آذرماه سال جاري با 
و تنی  بازرگانان، سرمايه گذاران  از صاحبان کاال،  برخي  حضور 
چند از مقامات و مسوولين استاني، ازجمله: مدير کل برنامه ريزی 
و هماهنگی اقتصادی استانداری بوشهر، مديرعامل شرکت تعاوني 
بندر سازان گناوه، رييس سازمان صنايع و معادن استان بوشهر، 
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن کشور چين در خاورميانه و 

هيأت همراه،  در محل اتاق تعاون تهران، برگزار کردند. 
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»عبدالحسین خدری«، مديرعامل شركت تعاوني 
بندر سازان گناوه، سخن ران دوم اين نشست، در 
ابتدای سخنان خود، ضمن معرفی بندر گناوه، 
بیان  و  كشور  سنتی  بندر  بزرگ ترين  به عنوان 
اهمیت اين بندر در پیشرفت اقتصادی و تجاری 
بیان  همچنین،  و  منطقه ای   و  ملّی  در سطح 
تأمین  در  مشترک  همکاری  اين  مثبت  اثرات 
و  بازاريابی  به  و كمك  استان  كارخانجات  نیاز 
صادرات در استان بوشهر، گفت: »اين بندر، از 
شده  واگذار  خصوصی  بخش  به   ،1385 سال 
است. پس از تحويل بندر گناوه، مسیر اقتصادی 
و تجارت در اين بندر، با رشد چشم گیری روبرو 
و  بنادر  سازمان  حمايت  با  طوری كه  به  شد، 
بندر  اين  در  را  زيرساخت هايی  دريانوردی، 
را  بندر  اين  عملیات  توانستیم  و  كرديم  ايجاد 
از كاالهای ملوانی و ته لنجی به سوي كاالهای 

تجاری سوق دهیم.« 

وی، به آمار تخلیه و بارگیری كاالهای تجاری 
در بندر گناوه اشاره كرد و گفت : »میزان تخلیه 
و بارگیری كاالی تجاری در اين بندر، از شش 
هزار تن در سال 1384، به 100 هزار تن در 
شش ماه اول سال جاری رسیده، كه اين امر، 
حکايت از رشد فعالیت های تجاری در اين بندر 

دارد.« 
تعاوني  شركت  هدف  مهم ترين  »خدری«، 
يك  به  بندر،  اين  تبديل  را،  گناوه  بندر سازان 
افزود:  و  كرد  عنوان  موفق  سومی  نسل  بندر 
هکتار   35 در  گناوه،  بندر  توسعه ی  »پروژه  ی 
پیش بینی  تجهیزات،  و  بخش سويل  دو  در  و 
می شود، ضمن  اجرا  آن،  طبق  كه  است  شده 
آن كه، به زودی اسکله ی كانتینری اين بندر 
نیز، به بهره برداری می رسد. »خدری«، با بیان 
 55 وسعت  در  گناوه،  سوم  نسل  بندر  اين كه 
هکتار احداث خواهد شد، تصريح كرد: »تبديل 
مشاركت  با  سوم،  نسل  بندر  به  گناوه  بندر 
دالر  میلیون   50 به  چینی،  سرمايه گذاران 

اعتبار نیاز دارد.« 
 مديرعامل شركت تعاوني بندر سازان گناوه، با 
اشاره به اسکله ی صادرات سیمان بندر گناوه، در 
پاسخ به پرسش يکی از صاحبان كاال، پیرامون 
انبار مواد پتروشیمی  امکان تخلیه، بارگیری و 
در بندر گناوه، گفت: »هر چند در شرايط فعلی 
اين امکان در بندر گناوه وجود ندارد، اما می توان 
به شکلی  استفاده كرد؛  ديگر  بنادر  از ظرفیت 
كه اين مواد، در ابتدا وارد بنادر اطراف شده و 
سپس به وسیله ي كشتی، در بندر گناوه تخلیه 

شوند.« 
شركت  با  همکاری  خصوص  در  »خدری«، 
بندر  در  چین  چايناماكس  سرمايه گذاری 
گناوه، با بیان اين كه، هدف ما به عنوان بخش 
در  شده  پیش بینی  اهداف  تحقق  خصوصی، 
سند چشم انداز و دست يابی به رشد اقتصادی 
با شركت هايی  است، گفت: »پس از گفت وگو 
از تركیه، اتريش، كره جنوبی و ايتالیا و بررسی  
الگوهای رايج اقتصادی جهان، سرانجام با اين 
رو،  اين  از  رسیديم.  تفاهم  به  چینی،  شركت 
احداث  در  شركت  اين  اولیه،  توافقات  طبق 
در  همچنین،  و  گناوه  بندر  زير ساخت هاي 
اين  در  كاال  پردازش  و  فرآوری  صنايع  ايجاد 

بندر، همکاری خواهد كرد.«
از  پس  چینی  طرف  اين كه  به  اشاره  با  وی، 
اعالم مواد اولیه ي مورد نیاز صنايع كشور، اين 
مواد را از راه بندر گناوه وارد و تحويل صاحبان 
كاال خواهد داد، گفت : »طبق توافقات اولیه كه 
اين  با  است،  گرفته  صورت  چینی  شركت  با 
مواردی  و  اولیه  مواد  واردات  مسیر  همکاری، 
چون تبادالت پولی، نسبت به قبل، آسان تر و 
گسترش  به  موارد،  مابقی  شد.  خواهد  روان  تر 
شرايط  تسهیل  و  چینی  شركت  با  تجارت 
تجارت، به حمايت های دولت و بانك های كشور 
بستگی دارد كه امیدواريم اين مهم، نیز محقق 

شود.« 

تعاوني  شركت  اين كه،  بیان  با  »خدری«، 
بندرسازان گناوه، وارد مباحث بازرگانی و خريد 
و فروش شركت چايناماكس نخواهد شد و تنها 
در بخش ارايه ي خدمات بندری، با اين شركت 
اين همکاری،  همکاری خواهد كرد، گفت : »با 
كشور،  صادرات  توسعه ی  در  گناوه  بندر  نقش 
خطوط  اولیه  مواد  تأمین كننده  به  و  پررنگ تر 
تولید كارخانجات چین تبديل خواهد شد. از راه 
اين سرمايه گذاری مشترک، بندر گناوه به عنوان 
بازار  پوشش  منظور  به  ترانزيتی  پايگاه  يك 

كشورهای CIS و عراق، عمل خواهد كرد.«
گناوه،  بندر سازان  تعاوني  شركت  مديرعامل 
پرسش  به  پاسخ  در  نشست،  اين  خالل  در 
خبرنگار »بندر دريا« در خصوص میزان و حجم 
اظهار  گناوه،  بندر  در  چینی ها  سرمايه گذاری 
داشت: »حجم اين سرمايه گذاری، بسته به نیاز، 
متفاوت خواهد بود و با گذشت زمان و حصول 
افزايش  سرمايه گذاری  اين  نظر،  مورد  نتايج 

خواهد يافت.« 
تا  را  گناوه  بندر  در  سرمايه گذاری  شروع  وی، 
پايان سال جاری عنوان كرد و افزود: »گفت وگو 
بندر  تبديل  به منظور  چینی،  سرمايه گذاران  با 
گناوه به بندر نسل سوم، در مراحل نهايی است 
زيرساخت  های  كردن  فراهم  مشغول  نیز  ما  و 
بندری و بسترهاي قانونی برای شروع عملیات 
هستیم.«  سوم  نسل  بندر  به  بندر  اين   تبديل 
»خدري«، بندر گناوه را، بندري غیركنوانسیوني 
برشمرد و گفت: »كانتینرهاي خطوط همکار، از 
بنادر هاب منطقه، به ويژه بندر جبل علي، وارد 

بندر گناوه خواهند شد.« 
وی اضافه كرد: »با هماهنگي هاي انجام شده با 
شركت چاينا ماكس، قرار است خطوط كشتیراني، 
نظیر چاينا شیپینگ )چین ( ، OOCL  )چین( ، 
اورگرين  )تايوان ( ، يانگ مینگ )چین ( و...،  در 

اين بندر نیز، فعالیت داشته باشند.«
گناوه،  بندرسازان  تعاوني  شركت  مديرعامل 
اضافه كرد: »مابقي موارد، به گسترش تجارت 
با اين شركت چیني و تسهیل شرايط تجارت و 
همچنین حمايت هاي دولتي و بانك هاي كشور 
بستگي دارد كه امیدواريم اين مهم، نیز محقق 

شود.« 
»اسماعیل مرحمتی«، ريیس سازمان صنايع و 
معادن استان بوشهر نیز، در اين نشست گفت: 
در  بوشهر  استان  مناسب  جايگاه  به  توجه  »با 
عرصه های تجاری و اقتصادي كشور و همچنین، 
تجاري،  و  اقلیمي  پتانسیل هاي  از  برخورداری 
بندر گناوه مي تواند توسعه  و رونق تجارت كشور 

و منطقه را سبب شود.«
براي  تقاضاها  افزايش  به  اشاره  با  وی،   
سرمايه گذاري در استان بوشهر، گفت: »استان 
سرمايه گذاري هاي  جذب  لحاظ  به  بوشهر، 
اختیار  در  را  كشوري  هفتم  رتبه ي  خارجي، 

دارد.«
بوشهر،  استان  معادن  و  ريیس سازمان صنايع 
در  كه  مطلوبي  تعامالت  به  عنايت  »با  افزود: 

خدری:
تبديل بندر گناوه به بندر نسل سوم، با مشاركت 
سرمايه گذاران چينی، به 50 ميليون دالر اعتبار نياز 

دارد.
* * *

توسعه ی  در  گناوه  بندر  نقش  همكاری،  اين  با 
تأمين كننده مواد  به  صادرات كشور، پررنگ تر و 
اوليه خطوط توليد كارخانجات چين تبديل خواهد 
شد. از راه اين سرمايه گذاری مشترك، بندر گناوه 
پوشش  منظور  به  ترانزيتی  پايگاه  يك  به عنوان 

بازار كشورهای CIS و عراق، عمل خواهد كرد.
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نشست با چینی ها به دست آمده  است و با توجه 
به قابلیت هاي اقلیمي استان بوشهر و همچنین، 
حمايت از بخش خصوصي توسط دولت و تأمین 
مواد اولیه ي مورد نیاز صنايع و كارخانجات استان 
بوشهر و كشور، امیدواريم شاهد دست آوردهای 

افتخارآمیز در حوزه ی بازرگاني كشور باشیم.«
در  چین  بازرگانی  اتاق  مديرعامل  »لی ژائو«، 
معرفی  منظور  به  نشست،  اين  در  خاورمیانه، 
گفت:   ،)Chinamax( چاينامکس  شركت 
توسعه ی  مركز  به عنوان  چاينا ماكس،  »گروه 
خاورمیانه  در  چین  سرمايه گذاری  و  تجارت 
بازرگانی  وزارت  به  وابسته  و  مي كند  عمل 
ديرينه  رابطه ی  به  اشاره  با  است.« وي،  چین 
ارزيابی  مثبت  با  و  چین  و  ايران  عمیق  و 
در  حضور  از  هدف  سرمايه گذاری،  اين  كردن 
ايجاد صنايع مختلف تجاری و  را،  بندر گناوه 
تولیدی و همچنین، توسعه ی اين بندر عنوان 
مورد  اولیه ي  مواد  داريم،  و گفت: »قصد  كرد 
نیاز ايران را از چین تهیه و محصوالت تولیدی 
خود را از راه بندر گناوه به ايران عرضه كنیم. 
متقاعد  را  چینی  شركت های  می خواهیم  ما 
كنیم تا به بندر گناوه در استان بوشهر بیايند و 
محصوالت تولیدی خود را براي عرضه در بازار 
افزود: »شركت های  ايران، معرفی كنند.« وی 
به  را  بندر  اين  در  فعالیت  متعددی،  چینی 
بازديد  از  پس  نیز  ما  و  كردند  پیشنهاد  ما 
مستعد  را  گناوه  بندر  خود،  بررسی های  و 
فعالیت های تجاری و اقتصادی يافتیم.« وی در 
ايراني،  ديگر  بنادر  در  خصوص سرمايه گذاری 
گفت: »پس از بررسی بازارهای ايران و حصول 
اطمینان، سرمايه گذاری در بنادر ديگر را نیز، 

مورد توجه قرار خواهیم داد.«
ريیس اتاق بازرگانی چین در خاورمیانه، با اشاره 
شارجه  ی  در  چاينامکس  شركت  فعالیت  به 
فعالیت  »زمینه ی  داشت:  اظهار  امارات، 
چاينامکس، جهانی كردن صنايع و شركت های 
پیمان های  عقد  با  دارد  تالش  و  است  چینی 
خواهر خواندگی در بسیاری از كشورها، تولیدات 
و محصوالت خود را به بازارهای جهانی، عرضه 

كند.«
وی افزود: »در صدد هستیم تا با ايجاد امکانات 
متعدد، زمینه ی حضور شر كت ها و سرمايه گذاران 

را در قالب فاينانس نیز فراهم كنیم.« 
خاورمیانه،  در  چین  بازرگانی  اتاق  ريیس 
موضوع تحريم های ايران را يکی از دغدغه هاي 
گفت:  و  دانست  ايران  در  حضور  برای  خود 
در  حضور  و  بندر  اين  ايجاد  با  »می خواهیم 
اولیه  مواد  به  ايرانی  تولیدكنندگان  نیاز  گناوه، 

را در مرحله ي اول مرتفع كنیم.« 
فعالیت های  بسترسازی  بر  تأكید  ضمن  وی، 
تجاری و اقتصادی، با اشاره به تحريم ها علیه ي 
كه  تحريمی  به شرايط  توجه  »با  گفت:  ايران، 
ايران در آن قرار دارد و همچنین، مشکل حضور 
فکر می كنم  ايران،  بازار  در  شركت های چینی 
تقويت  به  می تواند  پروژه،  اين  فّعال  شدن  كه 

صنايع چین و ايران و تأمین منافع مشترک هر 
دو طرف كمك كند.«

مناسب  زمینه هاي  »ايجاد  گفت:  »لی ژائو«، 
براي برقراري ارتباط مستقیم بین كارخانجات، 
اهداف  از  سرمايه گذاران و صنايع چیني، يکي 
اصلي گروه چاينامکس است كه اين هدف نیز، 
شامل: ايجاد پروژه ی بندر گناوه در جنوب ايران 

مي شود. 
 18 گذشته،  سال هاي  طي  چاينامکس،  گروه 
امارات  در شارجه ي   CCSF برند  با  نمايشگاه 
برگزار كرده اند كه بازديد حدود 400 هزار نفر 
طي 10 سال گذشته و گردش مالي 4.5 میلیارد 
دالري اين گروه طي پنج سال گذشته را در پي 

داشته است.«
اولیه ي مورد  تأمین مواد  اين كه،  بیان  با  وی، 
نیاز صنايع چین از ايران و تهیه ي مواد اولیه و 
محصوالت مورد نیاز بازار ايران از چین، اهدافي 
است كه گروه چاينامکس با مشاركت در پروژه ي 
تصريح  است،  آن  دنبال  به  گناوه  بندر  ايجاد 
برخورداري  براي  امکاناتي  آوردن  كرد: »فراهم 
صنايع چیني از پیشتیباني سرمايه هاي خارجي 
اولیه  مواد  تأمین  و  تولید  در  سرمايه گذاري  و 
مشاركت  از  چاينامکس  گروه  اهداف  ديگر  از 
كه  كشورهاست  ديگر  اجرايي  پروژه هاي  در 
امیدواريم، پروژه ی بندر جديد گناوه هم يکي 

از آن ها باشد.«
»بندر  پرسش خبرنگار  به  پاسخ  در  »لی ژائو«، 
حاضر،  حال  در  اين كه  خصوص  در  دريا«،  و 
دارد  نماينده  كشورهايی  چه  در  چاينامکس 
حاضر،  حال  »در  گفت:  می كند،  فعالیت  و 
شركت   8 و  اداری  دپارتمان   8 چاينامکس،  
امارات  در  و  می كند  مديريت  را  نمايندگي 
هنگ  تايلند،  هلند،  آمريکا،  عربی،  متحده ي 
داير  را  نمايندگی هايی  انگلیس،  لبنان،  كنگ، 

كرده است.«
وی، همچنین، در اين مورد، كه تأثیر پروژه ی 
پیشرفت  در  گناوه  سوم  نسل  بندر  ساخت 
اندازه  چه  تا  منطقه  اقتصادی  و  تجاری  روابط 
سرمايه گذاری  جديد  »پروژه ی  گفت:  است، 
نسل  بندر  يك  ايجاد  هدف  با  چاينامکس، 
سومي در گناوه است كه به زودی اين بندر با 
سرمايه گذاری مشترک، به يك پايگاه ترانزيتی 
و   CIS كشورهای  بازار  پوشش  جهت  مهم، 
عراق، با استفاده از مزايای نسبی استان بوشهر، 
به خصوص در تأمین مواد اولیه ي خطوط تولید 

كارخانجات چین، تبديل خواهد شد.« 
اتاق  كه،  پرسش  اين  به  پاسخ  در  »لی ژائو«، 
خلیج فارس  منطقه ی  در  چین،  بازرگاني 
پرسنل  و  مجموعه  زير  چقدر  خاورمیانه،  و 
منطقه ی  در  بازرگاني چین  »اتاق  دارد، گفت: 
چاينامکس  و شركت  خاورمیانه  و  خلیج فارس 
هزار   4 بر  بالغ  آن،  زيرمجموعه ي  به عنوان 
شركت در خارج از كشور چین و بیش از 300 
هزار نفر نیروي كار در منطقه ی خلیج فارس و 

خاورمیانه را تحت پوشش خود دارد.«

فعاليت های  و  تأسيس  سوابق  تاريخچه، 
توسعه ی  و  سرمايه گذاری  مرکز  اجرايی 

 »Chinamax« بازرگانی چين
اسبق  مركز  میالدي،   2000 سال  آوريل  اول 
در  چین  بازرگانی  توسعه ي  و  سرمايه گذاری 
خاورمیانه و مركز همايش محصوالت ماشینی و 
الکترونیکی چین، اداراتی را در شارجه تأسیس 
پروژه ی  يك  اقدام،  اين  كه  جا  آن  از  كردند. 
مشاركتی میان دولت چین و امارات متحده عربی 
)UEA( محسوب مي شود، تکمیل مركز همايش 
محصوالت ماشینی و الکترونیکی چین، منجر به 
بازرگانی  توسعه ی  و  مركز سرمايه گذاری  ايجاد 
توسعه ی  مركز  شد.   ،)Chinamax( چین، 
بازرگانی و سرمايه گذاری چین   چاينامکس، يك 
شركت بین المللی وابسته به وزارت بازرگانی چین 
خارجی  امور  مديريت  مركز  به عنوان  كه  است 
در  می آيد.  حساب  به  خلق چین،  جمهوری 
بزرگ ترين سازه ی تجاری و  اين شركت،  واقع، 
اقتصادی در خاورمیانه، با هدف تأمین مواد اولیه و 
محصوالت مورد نیاز چین، ايجاد بازارهاي متعدد 
و استراتژی جهانی سازی شركت های چینی است. 
هدف اصلی اين مركز ايجاد پلت فرم، بازارهای 
سودآور برای شركت ها و ارايه ي خدمات بهینه، 
با تشکیل شركت های چند ملیتی در زمینه ی 
لجستیك،  كاال،  توزيع  سرمايه گذاری،  مديريت 
بین المللی  نمايشگاه های  و  پروژه   توسعه ی 
سال هاي  گذشت  از  پس  است.  و...  بازرگانی 
توسعه ، چاينامکس، به لحاظ دارا بودن كیفیت 
اعتبار  كارآمد،  سرويس های  و  خدمات  و  عالی 
بازرگانی و برخورداري از پیشرفت سريع، مورد 
تحسین و تشويق عموم شركت ها و دولت های 
خارجی و دولت چین قرار گرفته و به تدريج، در 
نواحی خلیج فارس و حتی خاورمیانه، به عنوان 

تجاری معتبر و مشهوري، دست يافته است. ■
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FPSO امضای قرارداد ساخت شناور
توسط ایران

بهره برداری،  عمليات  انجام  برای   FPSO شناور  ساخت  قرارداد 
فرآورش، ذخيره و تخليه نفت خام در اليه نفتی پارس جنوبی، ماه 

آينده امضاء می شود.
مجری طرح توسعه اليه نفتی پارس جنوبی در شركت نفت وگاز پارس با 
اعالم اين خبر گفت: زمان الزم برای ساخت اين شناور حدود 23 ماه خواهد 
بود. پیش تر برای اجاره FPSO با يك شركت نروژی قرارداد امضاء كرده 
بوديم كه به دلیل ورشکسته شدن اين شركت، مجبور به برگزاری مناقصه 

مجدد شديم. 
محسن سلیمانی فر همچنین اعالم كرد: براساس برنامه زمان بندی قرار است 
تولید اولیه از اليه نفتی پارس جنوبی به میزان 13 هزار بشکه در نوامبر 
2012 )آذر 1391( محقق شود. گفتنی است، طرح  توسعه  اليه  نفتی  میدان  
گازی  پارس  جنوبی  در اسفند 1383 به  شركت پتروايران  واگذار شده است.

حمل ونقل  و  راهداری  سازمان  رئيس 
کشور  مسئوالن  با  ديدار  در  جاده ای 
حمل ونقلی  روابط  توسعه  بر  قرقيزستان، 

فيمابين تاکيد کرد.
دكتر شهريار افندی زاده در اين ديدار، موقعیت 
ويژه و ممتاز جمهوری  اسالمی ايران در زمینه 
ترانزيت را يادآور شد و گفت: جمهوری اسالمی 
ايران و قرقیزستان از اعضای كريدور تراسیکا 
فعالیت  همچنین  هستند،  جنوب  و  شمال  و 
هر دو كشور در اكو، نشان از پتانسیل باال در 

زمینه حمل و نقل دارد.
راه  كیلومتر  هزار   80 دارای  ايران  افزود:  وی 
اصلی و ترانزيت، 9000 كیلومتر شبکه ريلی و 
بیش از 5800 كیلومتر ساحل در كرانه دريای 
خزر،خلیج فارس و دريای عمان است كه افزايش 
شبکه ريلی كشور به 25 هزار كیلومتر دربرنامه 

ودستوركار وزارت راه و ترابری قرار دارد.
به احداث  ترانزيت  امر  نماينده ويژه دولت در 
مسیر  در  كیفیت  با  و  استاندارد  راه های 
كريدورهای ترانزيتی كشور اشاره كرد و گفت: 
جمهوری اسالمی ايران بهترين و مناسب ترين 
نقطه بین آسیا و اروپا در امر جابه جايی مسافر 
پل  می شود،  محسوب  ترانزيتی  كاالهای  و 
كشور  به  دسترسی  برای  مناسبی  ارتباطی 
چین است و همچنین درحال حاضر از طريق 
بین  ريلی  خوب  ارتباط  برقراری  امکان  ايران 

كشورهای همسايه فراهم است.
انعقاد موافقتنامه  با استنادبه  افندی زاده  دكتر 
حمل و نقل میان ايران و قرقیزستان در سال 
اسالمی  كرد: جمهوری  تصريح  1372شمسی 
ايران در حال ايجاد ظرفیت الزم برای ترانزيت 
كشور  قلمرو  از  كاال  تن  میلیون   15 ساالنه 

اين رقم در سال قبل هفت میلیون  است كه 
تن بوده و در سال جاری رشد بسیار خوبی را 

داشته است.
وی افزود: اين اعتقاد در كشور ما وجود دارد 
ارتباطات و تعامالت حمل  برقراری  امکان  كه 
و نقلی مناسب میان دو كشور وجود دارد و ما 
عالقمند به عبور كاالهای قرقیزستان از خاک 

ايران هستیم.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
افزود: طی سال گذشته 275 دستگاه كامیون 
ايران  اسالمی  جمهوری  از  بار  حمل  به  اقدام 
 112 حدود  و  كرده اند  قرقیزستان  كشور  به 
كامیون حامل بارنیز از آن كشور به ايران وارد 
شده است كه مطمئناً توسعه مناسبات، منجر 
به افزايش حجم آمار مذكور و رونق ترانزيت و 

اقتصاد دو كشور می شود.
وی بر برگزاری اجالس دوجانبه و يا چندجانبه 
وديگر نشست ها به منظورتوسعه روابط ترانزيتی 

و حمل ونقل دو كشور تاكید كرد.
ديدار  اين  در  نیز  قرقیزستان  كشور  نماينده 
اظهار داشت: قرقیزستان دارای راه های مناسبی 
است اما به دلیل دسترسی نداشتن اين كشور 
خروجی  ترانزيت  زمینه  در  آزاد،  آب های  به 
فعالیت قابل توجهی نداشته و تماس با آب های 
آزاد برای اين كشور از اهمیت ويژه ای برخوردار 
است كه با توسعه مناسبات با جمهوری اسالمی 
ايران و افزايش حجم مبادالت از طريق خاک 

ايران، اين امکان فراهم می شود.
و  نقلی  و  حمل  مناسبات  توسعه  بر  وی 
ترانزيتی دو كشور ايران و قرقیزستان با توجه 
به موقعیت های طاليی جمهوری اسالمی ايران 

در امر ترانزيت تاكید كرد.

دسترسی قرقيزستان به آب های آزاد از طریق ایران

تاسيس انجمن تخصصی صنایع فراساحل ایران
انجمن تخصصی فراساحل ايران با هدف اصلی گسترش همكاری و 
تبادل اطالعات و تجارب ميان شرکت های فعال در عرصه فراساحل 

به زودی تأسيس می شود. 
نخستین نشست هم انديشی شركت های عالقه مند برای عضويت در اين 
ايران  دريايی  تأسیسات  ساخت  و  مهندسی  شركت  در  تخصصی  انجمن 

برگزار شد.
ساخت  و  مهندسی  شركت  سوی  از  تخصصی  تشکل  اين  تشکیل  ايده 
تأسیسات دريايی ايران مطرح شده است و هم اكنون اقدام های مقدماتی 
برای ثبت اين تشکل صنفی از سوی سه شركت تأسیسات دريايی، صدرا 

و ايزوايکو به عنوان بنیانگذاران انجمن دنبال می شود.

اليحه الحاق ايران به کنوانسيون کيوتو در مورد ساده و هماهنگ 
تصويب  به  اسالمي  شوراي  مجلس  در  گمرکی  تشريفات  سازی 

رسيد. 
نمايندگان مجلس با اكثريت آراء )139 رای موافق، يك رای مخالف، 2 رای 
ممتنع( اليحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ايران به كنوانسیون تجديدنظر 
شده كیوتو در مورد ساده و هماهنگ سازی تشريفات گمركی را به تصويب 

رساندند. 
در مقدمه اين اليحه آمده است: اجرای برنامه هايی به منظور نوين سازی 
مستمر رويه ها و تشريفات گمركی و در نتیجه افزايش كارايی و اثربخشی، 
پايدار و  بینی،  قابل پیش  اعمال رويه ها و تشريفات گمركی به شیوه ای 
شفاف، ارائه كلیه اطالعات ضروری در مورد قوانین، مقررات، دستورالعمل های 
اجرايی، رويه ها و تشريفات گمركی به طرف های ذی نفع، كاربرد فنون جديد 
مانند مديريت خطر و كنترل براساس بازبینی و حداكثر استفاده از فناوری 
اطالعات، همکاری با ديگر مقامات ملی، گمركات و جوامع تجاری در صورت 
اقتضاء، اجراي معیارهای بین المللی مربوطه، ارائه فرآيندهای سهل الحصول 
رسیدگی اداری و قضايی به طرف های تحت تاثیر است. اين اليحه متشکل 

از 10 فصل است.

تصویب الحاق ایران به كنوانسيون كيوتو

فرصت هاي  همايش  چهارهمين  در  گفت:  سازي  کشتي  ويژه  منطقه  اجرايي  معاون 
صنايع  در  گذاري  سرمايه  براي  را  خود  تمايل  گذاران  سرمايه  ايران،  گذاري  سرمايه 

فراساحل منطقه ويژه کشتي سازي اعالم کردند.
پژمان بهزاد پور معاون اجرايي منطقه ويژه اقتصادي كشتي سازي، در تشريح دستاوردهاي حضور 
اين منطقه در چهارهمین همايش بین المللي فرصت هاي سرمايه گذاري ايران گفت: بسته هاي 
سرمايه گذاري اين منطقه با لحاظ كردن آخرين تغییرات و فرصت هاي سرمايه گذاري جديد در 
منطقه ويژه كشتي سازي در همايش ارايه شد و مورد استقبال سرمايه گذاران خارجي قرار گرفت.

وي ادامه داد: سرمايه گذاراني از هنگ كنگ، نروژ، روسیه، چین و سويیس از جمله كشورهايي 
بودند كه مذاكرات خود براي سرمايه گذاري در اين منطقه آغاز كرده اند.

بهزاد پور تصريح كرد: براساس رايزني هاي صورت گرفته سرمايه گذاران روسي و چیني به منظور 
بازديد خواهند  اين منطقه  از  ويژه كشتي سازي  با فرصت هاي سرمايه گذاري منطقه  آشنايي 

كرد.
معاون اجرايي منطقه ويژه كشتي سازي خلیج فارس افزود: نروژي ها اعالم كرده اند كه در صورت 

حضور در منطقه در حوزه صنايع فراساحل و ساخت سازه هاي دريايي متمركز خواهند شد.
وي گفت: سرمايه گذاران روسي و چیني خواهان احداث كارخانه در زمینه هاي مختلف در اين 

منطقه هستند.

ابراز تمایل روس ها و چيني ها براي سرمایه گذاري 
در منطقه ویژه كشتي سازي
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آمادگی ایران برای همكاری با كره در توسعه بنادر
س�فير کره جنوبی در دي�دار با وزير راه 
و تراب�ری ايران بر آمادگی کش�ور خود 
برای س�رمايه گ�ذاری در پروژه های راه 
و تراب�ری به ويژه در ح�وزه ريلی تأکيد 

کرد. 
پارک جه هیون با بیان اينکه »سئول درصدد 
افزايش واردات نفت از ايران است«، ادامه داد: 
ــايه آن مي  تواند بازار  ــور همس ايران و 15 كش

خوبي براي محصوالت كره جنوبي باشد . 
سفیر كره جنوبي با تأكید بر ضرورت گسترش 
ــت: در  ــور، اظهار داش روابط اقتصادي دو كش
ــور  حال حاضر حجم مبادالت تجاري دو كش
ــه مي تواند با  ــد ك به 10 میلیارد دالر مي رس
گسترش روابط به ويژه در زمینه حمل و نقلي 

گسترش يابد. 
وي تاكید كرد: هیچ مانعي براي حضور شركت هاي 
كره اي در ايران وجود ندارد و شركت هاي كره اي 
داراي مزيت هايي در زمینه تکنولوژي، دانش روز 

و قیمت هاي رقابتي هستند. 
ــه اطالعات  ــتار ارائ ــفیر كره جنوبي خواس س
ــرمايه گذاري وزارت راه و  ــاي آماده س پروژه ه

ترابري شد. 
ــر حمید بهبهاني با  ــه اين ديدار، دكت در ادام
ــي كامل وزارت راه و ترابري براي  اعالم آمادگ
ــي، گفت: در  ــرمايه گذاران خارج ــرش س پذي
بخش هاي مختلف حمل و نقلي از جمله بخش 
ــعه بنادرآماده   ــاخت آزادراه ها، توس ــي، س ريل

همکاري هستیم. 
وزير راه و ترابري يادآور شد: وجود صلح و ثبات 
و منابع الزم براي بازگشت سرمايه از موارد مورد 

توجه سرمايه گذاران خارجي است. 
ــتره وزارت راه و ترابري  ــاره به گس وي با اش
ــقوق حمل ونقل، اظهار داشت:  در تمامي ش
ــازي،  ــامل زيرس 10 هزار كیلومتر راه آهن ش
ــتم هاي الکترونیکي، واگن  ريل گذاري، سیس

و لکوموتیو آماده سرمايه گذاري است.

 رشد 171 درصدي ترانشيپ كاال توسط 
كشتيراني جمهوري اسالمي ایران

 171 با  ايران  بنادر  در  ايران  اسالمي  جمهوري  کشتيراني  توسط  کاال  ترانشيپ 
درصد افزايش همراه شد. 

ترانشیپ كاال توسط كشتیراني جمهوري اسالمي ايران در بنادر ايران با وجود سرويس هاي 
مستقیم و منظم به برخي از بنادر ايران كه پیش از اين نیز عملیات ترانشیپ در آنها انجام 

مي شد 171 درصد افزايش يافت. 
توسط  كانتینر   TEU هزار   373 تاكنون  جاري  سال  ابتداي  از  گزارش،  اين  براساس 
كشتیراني جمهوري اسالمي ايران در بنادر عباس، امام و عسلويه ترانشیپ شده كه اين رقم 

از مجموع 605 هزار TEU كانتینر عملکرد اين شركت در كل بنادر كشور است. 
ايران جزء سیاست هاي راهبردي كشتیراني جمهوري  از بنادر  از آنجا كه ترانشیپ كاال 
اسالمي ايران است اين شركت در كنار استفاده از امکانات بندر شهید رجايي تحقق اين 
مهم را در بندر امام نیز مورد توجه قرار داده است به طوري كه ترانشیپ كاال در اين بندر 

در سال جاري در مقايسه با سال گذشته رشدي 217 درصدي را تجربه كرد. 
در اين راستا كشتیراني جمهوري اسالمي ايران با توجه به سیاست جلوگیري از ازدحام كاال 
در يك بندر و نیز امکان دسترسي به شبکه حمل و نقل جاده اي و مراكز مصرف و همچنین 
افزايش كیفیت خدمات ترانشیپ كاال، بندر امام را به عنوان بندر هاب خود در نظر گرفته 

است به نحوي كه در حال حاضر عمده ترانشیپ اين شركت از اين بندر انجام مي شود. 
به اعتقاد كارشناسان اين اقدام كشتیراني جمهوري اسالمي ايران نه تنها موجب استفاده از 
ظرفیت هاي بال استفاده ديگر بنادر كشور به جزء بندرشهیدرجايي خواهد شد بلکه موجب 

كاهش قیمت تمام شده در حمل و نقل و ترانشیپ كاال مي شود.

تجهيز گمرك بوشهر 
به دستگاه ایكس ري كانتينري

مديرکل گمرك بوشهر گفت: در راستاي تسريع و مكانيزه کردن 
فعاليت هاي گمرکي، گمرك بوشهر به دستگاه پيشرفته ايكس  

ري کانتينري مجهز مي شود. 
ابوالفضل اكبرپور با بیان اينکه مراحل ثبت سفارش اين دستگاه انجام 
دستگاه  اين  خريد  جهت  نیاز  مورد  اعتبار  داشت:  اظهار  است،  شده 
كه  است  شده  تامین  بوشهر  استانداری  و  ايران  گمرک  همکاری  با 

امیدواريم در سال آينده نصب و به بهره برداری برسد.
رسیدن خطاها  به حداقل  گمركی،  فعالیت های  در  تسريع  افزود:  وی 
و امکان بازديد از كلیه كانتینرها از مهمترين ويژگی های اين دستگاه 

بشمار می رود.
گفت:  دستگاه  اين  نصب  مکان  با  ارتباط  در  بوشهر  گمرک  مديركل 
جانمايی و محل نصب اين دستگاه توسط كارشناسان گمرک ايران با 
همکاری كارشناسان اداره كل بنادر و دريانوردی استان بوشهر تعیین 

می شود.

ترانزیت خودرو از منطقه ویژه اقتصادی 
بندر اميرآباد به روسيه

طرح ترانزيت خودرو از منطقه ويژه اقتصادی اميرآباد به بنادر 
روسيه به خصوص بندر آليا در آستاراخان در حال کارشناسی 

است و به زودی عملياتی می شود. 
ضمن  امیرآباد  اقتصادی  ويژه  منطقه  و  بندر  مدير  نعیمی  علی  سید 
اعالم اين خبر، در تشريح دستاوردهای سفر هیات ايرانی به آستاراخان 
جنوبی  بنادر  از  خودرو  ترانزيت  طرح  كارشناسی  ابعاد  گفت:  روسیه 
كشور به بندر امیرآباد و از اين منطقه به بنادر آستاراخان در اين سفر 

طی مذاكره با مسووالن بندر آلیا مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در خصوص ترانزيت سوخت، غالت و دام نیز با سرمايه 
قابلیت های  و  فرصت ها  و  شد  برگزار  جلساتی  روسی  تجار  و  گذاران 

منطقه ويژه امیرآباد با تحقق اين نوع سرمايه گذاری ها معرفی شد.
نعیمی تصريح كرد: موضوعاتی در حوزه حمل و نقل دريايی و اليروبی 
مقامات دريايی آستاراخان مورد  با  آبراه های شمالی در ساير ديدارها 

تاكید قرار گرفت.
مدير بندر و منطقه ويژه اقتصادی امیرآباد افزود: گسترش تعامل با تجار 

ايرانی آستاراخان و شركت های كشتی رانی اين استان ارزيابی شد.
وی گفت: بنادر آستاراخان از ظرفیت های بسیار مناسبی جهت توسعه 

روابط اقتصادی با بنادر شمالی كشور برخوردار است.

رایزنی صدرا برای حضور 
در بخش نفت  و گاز عراق

در  حضور  با  )صدرا(  ايران  دريايی  صنعتی  شرکت  مديران 
شرکت  های  مديران  با  مذاکراتی  بصره،  بين المللی  نمايشگاه 

عراقی برای حضور در پروژه  های اين کشور انجام دادند.
در مذاكرات هیأت اعزامی صدرا با مديران شركت دولتی نفت جنوب و 
گاز جنوب عراق، مهندس خواجه نژاد مدير بازاريابی و مناقصه اي شركت 
و  كرد  ارايه  اين شركت  فعالیت  های  و  توانمندی  ها  از  گزارشی  صدرا، 

راه  های همکاری فی مابین در حوزه ي نفت و گاز بررسی شد.
مديران شركت  های عراقی نیز در اين مذاكرات ضمن ابراز عالقه مندی 
باسابقه  و  توانمند  مجموعه ای  را  صدرا  شركت  ايران،  با  همکاری  به 
دانستند و خواستار مذاكرات مديران ارشد دو شركت جهت همکاری   

شدند.
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مديرعامل يك شرکت آلمانی برای گرفتن 
موافقت ه�ا و مس�اعدت های الزم جه�ت 
احداث پارك لجستيكی بندر شهيد رجايی 
با مديران ارشد هرمزگان وارد مذاکره شد. 
ــركت آلمانی و سعید صادقی  مديرعامل يك ش
معاون اداری مالی شركت سرمايه گذاری غدير 
ــتانداری هرمزگان حضور يافتند تا برای  در اس
ــهید رجايی  ــتیکی بندر ش احداث پارک لجس
ــاعدت های الزم را از مديران  ــا و مس موافقت ه

ارشد استان اخذ كنند.
ــزگان در  ــتاندار هرم ــه ريزی اس ــاون برنام  مع
ــتانداری  ــه ای كه با همین موضوع در اس جلس
ــت با احداث اين  ــد ضمن اعالم موافق برگزار ش
پارک گفت: مسئوالن برای رفع موانع اين طرح 
ــی الزم را دارند و هیچ محدوديتی از نظر  آمادگ

توسعه اراضی بندر وجود ندارد.
ــاس را نبايد به  ــق افزود: بندرعب عبدالرضا ناط
ــور نگاه كرد بلکه  عنوان مبدا يا ورودی يك كش
اين بندر با موقعیتی كه در جهان دارد می تواند 

تمامی كشورهای منطقه را پوشش دهد.
ــت: در راستای ارتقای بندر شهید  وی بیان داش
رجايی به بنادر نسل سوم و همگامی با پیشرفت 
ــش و فناوری، احداث و راه اندازی اين پارک  دان

ضروری است.
معاون برنامه ريزی استاندار هرمزگان صرفه جويی 
ــوخت را از مزيتهای مهم اين طرح  چشمگیر س
ــت: به جای اينکه كاالها  عنوان كرد و بیان داش
به صورت كانتینری به مركز كشور ترانزيت شده 
ــتان ها  ــا دوباره به بندرعباس و ديگر اس و از آنج
ارسال شود اين توزيع با مركزيت بندرعباس و در 

محوله های كوچك تر انجام می شود.

ــتیکی  ــح كرد: با ايجاد پارک لجس ناطق تصري
ــد ترانزيت های  ــی، 60 درص ــهید رجاي بندر ش
كانتینری داخل كشور كاهش می يابد و كاالها 

از بندرعباس طرح توزيع می گیرند.
وی خاطرنشان كرد: در تجارت لزوم انجام كار 
ــی كاال در كوتاه ترين زمان ممکن، از  و جابجاي
ــت و احداث اين  اهمیت ويژه ای برخوردار اس

پارک نقش مستقیمی در مديريت زمان دارد.
ــتاندار هرمزگان با اشاره  معاون برنامه ريزی اس
به ديدگاه دولت در خصوص واگذاری بنگاه های 
ــت:  ــه بخش خصوصی، اظهار داش اقتصادی ب
ــوان خود برای  ــا اين ديدگاه از تمام ت دولت ب
ــتفاده می كند  ــتیبانی بخش خصوصی اس پش
ــئوالن استان هرمزگان  ــتا مس و در همین راس
ــی به روند پیشرفت استان،  برای سرعت بخش
ــهید رجايی و در نهايت كشور آمادگی  بندر ش

هرگونه مساعدتی را دارند.

مذاكره یک شركت آلمانی برای احداث پارك لجستيكی 
بندر شهيدرجایی

به  سفر  طی  اسالمي  شوراي  مجلس  اقتصادی  کميسيون  اعضای 
خصوصی  بندر  اولين  عنوان  به  آفتاب  بندر  از  کيش،  آزاد  منطقه 
کشور بازديد و بر نقش اين بندر در توسعه گردشگری جزيره تاکيد 

کردند.
اعضای كمیسیون اقتصادی مجلس به منظور بررسی مواد اليحه گمركی 
به كیش سفر كردند و طی سفر به اين جزيره از ساير پروژه های عمرانی، 
خدماتی، گردشگری و توسعه ای منطقه آزاد كیش بازديد داشتند. آشنايی با 
بندر آفتاب به عنوان اولین بندر خصوصی كشور يکی از مهمترين برنامه های 

سفر اين كمیسیون به جزيره كیش به شمار می رفت.

نقش بندر آفتاب در توسعه گردشگری 
جزیره كيش

اختصاص هزار ميليارد ریال اعتبار به بندراميرآباد
دولت در راستای تجهيز فرودگاه ها و بهسازی 
راه ها با اختصاص اعتبار به پروژه های فرودگاهی 

و راه سازی استان مازندران موافقت کرد.
هیئت وزيران در سومین دور سفرهای استانی 
شد،  تشکیل  مازندران  استان  مركز  در  كه 
برنامه ريزی  معاونت  و  ترابری  و  راه  وزارت 
موظف  را  جمهور  رئیس  راهبردی  نظارت  و 
و  قوانین  رعايت  و  استانداری  همکاری  با  كرد 
ريال  میلیارد  هزار  يك  مبلغ  مربوط،  مقررات 
برای تسريع در تکمیل و توسعه بندر امیر آباد از 
محل منابع سازمان بنادر و دريانوردی يا فروش 
اوراق مشاركت طی سال های 1389 تا 1391 

اختصاص يابد. 
بر اساس اين مصوبه، اعمال تخفیف در تعرفه 
حمل كاالهای بارگیری شده از طريق راه آهن 
در بندر امیر آباد پس از طی مراحل قانونی طی 
دستگاه  سه  خريد   ،1390 و   1389 سال های 
امیرآباد  بندر  برای  خودروی سواری كمك دار 

طی سال های 1389 و 1390 و اختصاص مبلغ 
250 میلیارد ريال برای احداث بندر خشك در 
هکتار   200 تحويل  از  پس  نوشهر  كمربندی 
اراضی  از  كشاورزی  جهاد  وزارت  توسط  زمین 
منابع طبیعی واقع در جنوب كمربندی نوشهر 
وظايف  ديگر  از  دريانوردی  و  بنادر  سازمان  به 
و  برنامه ريزی  معاونت  و  ترابری  و  راه  وزارت 

نظارت راهبردی رئیس جمهور است.

رضایت از كشتي ساخت داخل ایران-اراك 

يك مقام ارشد کشتيرانی جمهوری اسالمی با اعالم رضايت اين 
شرکت از عملكرد اولين کشتی اقيانوس پيمای ساخت داخل، از 

سفرهای اين کشتی به بنادر آسيايی و اروپايی خبر داد. 
مدير دفتر برنامه ريزی راهبردی و امور بین الملل كشتیرانی جمهوری 
اسالمی درباره روند فعالیت كشتی ايران-اراک طی شش ماه گذشته، 
گفت: اين كشتی در بخش حمل كانتینری شركت مشغول فعالیت است 
و نه تنها، هیچگونه مشکل فنی و يا عملیاتی نداشته؛ بلکه از شرايط 

بسیار خوبی از نظر موتور و بدنه برخوردار است. 
علی عزتی تصريح كرد: در واقع برخالف برخی ذهنیت ها كه وجود داشت، 
مبنی بر اينکه اين كشتی ممکن است دارای مشکالتی باشد؛ ما فعالیت آن 
را طبق نرم می بینیم و مثل بقیه كشتی های Sister كه در يارد آلمانی 
ساخته شده اند، فعالیت می كند و مشکل خاص و قابل تأملی در مورد آن، 

وجود ندارد.
وی درباره حوزه فعالیت كشتی ايران-اراک گفت: اين كشتی اغلب در 
بنادر آسیايی تردد دارد. البته، يك سفر هم به سمت اروپا داشت. اما در 
حال حاضر، در خطوط آسیايی ما و بین بنادر هنگ كنگ، سنگاپور، 

چین، مالزی و ايران تردد دارد.
اين مقام مسؤول در كشتیرانی جمهوری اسالمی همچنین با بیان اينکه 
»اين شركت در سال جاري میالدی قرار است 7 فروند كشتی جديد 
جمعا به ظرفیت 340 هزارتن )Dwt( را تحويل گیری كند«، گفت: در 
اين میان، دو كشتی در حال ساخت در ايزوايکو داريم كه تحويل حداقل 

يك فروند از آن را برای سال 2011 در نظر گرفته ايم. 
وی افزود: در سال جاري، همچنین از چین يك كشتی حمل نگله های 
سنگین را تحويل خواهیم گرفت و بقیه كشتی ها از كره جنوبی خواهند بود.

و  مطالعه  از  همچنین  اسالمی  جمهوری  كشتیرانی  ارشد  مقام  اين 
راه اندازی خطوط جديد حمل و توسعه خطوط فعلی اين شركت خبر 
داد و گفت: بطور مشخص در اين زمینه می توان به راه اندازی خط جديد 
كانتینری خلیج فارس به سواحل شرق آفريقا اشاره كرد كه اواخر آبان ماه 

و با همکاری سازمان توسعه تجارت راه اندازی شده است.
و  كارائیب  به حوزه دريای  ارائه سرويس های حمل ونقلی  افزود:  عزتی 
آمريکای التین از جمله موارد ديگری است كه در ماه های اخیر به آن 

توجه و به اجرا گذاشته شده است.
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همكاری علمی ایران و آذربایجان برای 
استفاده از منابع آبی دریای خزر

همكاری  زمينه  در  تفاهم  يادداشت  دو  آذربايجان  و  ايران   
مشترك برای بهره برداری بهينه از منابع آبی دريای خزر به امضا 

رساندند.
ريیس  رياحی  محمد  روزه  پنج  سفر  جريان  در  تفاهم ها  يادداشت  اين 
تحقیقات  مركز  ريیس  خوشروان  همايون  و  ايران  آب  تحقیقات  مركز 

دريای خزر به باكو امضا شده است.

شمارش معكوس برای بهره برداری از 
اسكله های جدید در بندر ماهشهر

معاون وزير نفت با اشاره به بهره برداری از طرح توسعه اسكله های 
صادراتی منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی، گفت: با راه اندازی اين 
ماهشهر  بندر  از  پتروشيمی  محصوالت  صادرات  ظرفيت  پروژه 

ساالنه 2 ميليون تن افزايش می يابد.
بهره برداری  برای  معکوس  شمارش  آغاز  به  اشاره  با  بیات  عبدالحسین 
اقتصادی  ويژه  منطقه  در  پتروشیمی  محصوالت  صدور  دوم  اسکله  از 
پتروشیمی، افزود: با راه اندازی اين پروژه ظرفیت صادرات انواع محصوالت 
افزايش  تن  میلیون   2 ساالنه  ماهشهر  بندر  از  پتروشیمی  و  شیمیايی 

می يابد.
امکان  ماهشهر  بندر  اسکله های  توسعه  راه اندازی طرح  با  وی،  گفته  به 
صنعتی  منطقه  اين  در  تن  هزار   45 ظرفیت  با  كشتی هايی  پهلوگیری 

فراهم می شود.
 در حال حاضر، اجرای اين طرح در منطقه ويژه اقتصادی پتروشیمی از 
پیشرفت 75 درصدی برخوردار بوده و پیش بینی می شود تا اسفند ماه 

امسال اين پروژه در مدار بهره برداری قرار بگیرد.

معرفي مزیت هاي منطقه ویژه سرخس به 
كشورهاي همسایه

مدل  براساس  گفت:  سرخس  اقتصادي  ويژه  منطقه  عامل  مدير 
اقتصادي که اين منطقه به وزارت امور خارجه ارايه داده، سفراي 
سرمايه  فرصت هاي  معرفي  به  نسبت   cis کشورهاي  در  ايران 

گذاري اين منطقه اقدام خواهند کرد.
محمد مهدي مروج الشريعه مدير عامل منطقه ويژه اقتصادي سرخس،  
با بیان اين مطلب افزود: منطقه ويژه سرخس به منظور جذب سرمايه 
گذاران از كشورهاي cis مدل اقتصادي را به وزارت امور خارجه ارايه داده 
cis نسبت به معرفي  ايران در كشورهاي  است كه بر طبق آن سفراي 

فرصت هاي سرمايه گذاري اين منطقه اقدام خواهند كرد. 
وي تصريح كرد: جذب سرمايه گذاري ها به منظور توسعه بازار دوستي 
با اولويت حضور برندهاي خارجي مورد تايید وزارت بازرگاني و برند هاي 
داخلي معروف و صاحب نام، از مهم ترين محورهاي اين مدل اقتصادي 

به شمار مي آيد. 
مروج الشريعه گفت: بازار دوستي امکان عرضه كاال ها به صورت نمايشگاهي 
را فراهم مي كند و بر اين اساس گروه خريداران و بازديدكنندگان مي توانند 

كاالهاي خريداري شده را در مرز تحويل بگیرند. 
مدير عامل منطقه ويژه اقتصادي سرخس ادامه داد: به ازاي هر هزار دالر 

خريد در غالب تجارت چمداني اين تسهیالت به عموم ارايه مي شود. 
وي تصريح كرد: اين مزيت عاملي خواهد بود تا حضور تورهاي گردشگري 
از آسیاي میانه به قصد خريد و بازديد از جاذبه هاي توريستي خراسان 

رضوي افزايش يابد.

اجرایی شدن پروژه شهر صنعتی دریایی 
در منطقه آزاد اروند

معاون عمراني سازمان منطقه آزاد اروند گفت: پروژه شهر صنعتی دريايی يكی از 
به  اميدواريم  که  اروند است  آزاد  کار سازمان منطقه  و در دستور  پروژه های مهم 

زودی اجرايی شود.
افزود: صنايع  اين مطلب  بیان  با  اروند  آزاد  منطقه  معاون عمراني سازمان  ايروانی،  احسان 
كشتی سازی، صنايع وابسته به دريا و صنايع مرتبط با سوخت كشتی ها يکی از ويژگی های 
افزايش  را  منطقه  اين  در  دريايی  گردشگری  اهمیت  كه  است  دريايی  صنعتی  شهر  مهم 

می دهد.
وی ادامه داد: در اين راستا از چندی پیش شهر صنعتی دريايی در منطقه آزاد اروند برنامه 
ريزی شده است كه در حال حاضر تامین اراضی آن انجام شده و می تواند با بنادر خرمشهر 

و آبادان مرتبط شود.
ايروانی افزود: بسته های مختلفی در صنايع دريايی منطقه آزاد اروند در دست بررسی قرار 
دارد اما چون به ارگان های ديگر نیز وابسته است نیاز به تعامل و دور انديشی بیشتری دارد.

نظر گرفته شده است كه  اروند در  آزاد  وی گفت: زون های مختلف گردشگری در منطقه 
شامل گردشگری فرهنگ جنگ، گردشگری روستايی و گردشگری صنعتی است.

معاون عمراني سازمان منطقه آزاد اروند اضافه كرد: همچنین وجود حدود 45 گونه پرنده و 
حدود 8 نوع بنای تاريخی در اين منطقه، اين ظرفیت را فراهم كرده است كه بتوانیم پذيرای 

گردشگران با ساليق مختلف باشیم.

استان  گمرکات  ناظر  اعالم  اساس  بر 
هرمزگان ساعت فعاليت درب های خروج 
گمرك شهيد رجايی به صورت 24 ساعته 
افزايش يافت. بر اين اساس كلیه شركت های 
همچنین  و  نقل  و  حمل  بخش  در  فعال 
كامیون های حامل كاال می توانند از مبدأ بندر 
شهیدرجايی يا بالعکس به صورت 24 ساعته در 
شبانه روز نسبت به حمل و نقل و جابه جايی 
كاال مبادرت نمايند. خاطرنشان می سازد اين 
اقدام با برگزاری نشست های مديريتی مديران 
و  گمرک  و  دريانوردی  و  بنادر  سازمان  ارشد 

پیگیری های اداره كل بنادر و دريانوردی استان 
هرمزگان و ناظر گمركات استان محقق شده و 
منجر به تسريع در ترخیص و حمل و نقل كاال 

خواهد شد.

24 ساعته شدن فعاليت درب خروج گمرك 
بندر شهيد رجایی

 موقعيت استراتژیک منطقه ویژه یزد 
برای تبدیل به اولين بندر خشک كشور

 5 در  يزد  اقتصادي  ويژه  منطقه  داشتن  قرار  گفت:  يزد  اقتصادي  ويژه  منطقه  مدير 
کريدور اصلي ريلي کشور موقعيت اين منطقه در تبديل شدن به اولين بندر خشك 

ايران را تاکيد مي کند.
مجید حسن پور دهنوي مدير منطقه ويژه اقتصادي يزد،  با بیان اين مطلب افزود: قرار گرفتن 
منطقه ويژه اقتصادي يزد در 5 مسیر ريلي كشور نقش اين منطقه در توسعه ترانزيت، ترانشیب 

و نگهداري كاالها را مورد تاكید قرار مي دهد.
وي تصريح كرد: همچنین با توجه به موقعیت خاص ايران در ترانزيت، منطقه ويژه اقتصادي يزد 

در مسیر تمام كريدور هاي بین المللي قرار دارد.
دهنوي گفت: بهره مندي منطقه ويژه اقتصادي يزد از اين موقعیت ها باعث شده تا راه اندازي بندر 

خشك در اين منطقه مورد توجه قرار گیرد.
مدير منطقه ويژه اقتصادي يزد ادامه داد: فعالیت هاي اين منطقه با هدف ترانزيت، ترانشیب، صادرات 
مجدد، نگهداري و انبار و دپوي كاال عام شده و تا كنون اين منطقه نقش به سزايي در توسعه صادرات 
و تجارت كشور ايفا كرده است. وي گفت: مجاورت با خط ريلي سراسري كشور، فرودگاه بین المللي 
يزد، جاده دوبانده ترانزيت تهران-بندرعباس، مجاورت با شهر يزد، اداره كل گمرک استان يزد, مجتمع 
انبارهاي عمومي، مجتمع هاي صنايع دفاع و صنايع الستیك يزد و شهرک صنعتي يزد با حدود 700 

واحد صنعتي فعال فرصت بسیار مناسبي را جهت جهش اقتصادي اين منطقه فراهم كرده است.
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الزم االجرا شدن آیين نامه روش تست 
تجهيزات در مقابل آتش

 بر اساس اصالحيه کنوانسيون SOLAS )مصوب اجالس 88 کميته 
ايمنی دريانوردی، متن آيين نامه روش تست تجهيزات در مقابل آتش 

FTP Code 2010 از اول جوالی 2012 ميالدی اجباری می شود.
سید علی استیری مدير كل سازمان های تخصصی و بین المللی سازمان بنادر با 
اعالم اين مطلب گفت: اين آيین نامه حاوی الزامات بین المللی برای تست های 
آزمايشگاهی، تأيید نوع محصول )Type Approval( و روشهای تست برای 

محصوالت نام برده شده در بخش II-2 كنوانسیون SOLAS می باشد.
آيین نامه مذكور در سال 1996 توسط كمیته MSC تصويب شده بود كه 

متن بازنگری شده آن مطابق اين مصوبه اجباری گرديده است.
استیری گفت: آئین نامه فوق االشاره حاوی، آزمايش برای اطمینان از غیر 
قابل اشتعال بودن، آزمايش های اطمینان از دودزايی و سمی بودن، آزمايش 
بخش های كالس A، B و F، آزمايش سیستم كنترل درب های ضد آتش، 
پارچه ای كه در  آزمايش میزان اشتعال زايی كف پوش ها، آزمايش مواد 
سطوح عمودی بکار برده می شوند، آزمايش تجهیزات، مبلمان دكوراسیون 
آزمايش  خواب ها،  تخت  در  استفاده  مورد  موارد  كلیه  آزمايش  داخلی، 
تجهیزات حساس در مقابل آتش به كار برده شده در شناورهای تندرو و 

آزمايش بخش های مقاوم در مقابل آتش در شناورهای تندرو می باشد.
اين آئین نامه حاوی ضمائمی برای تجهیزاتی است كه ممکن است بدون 
 FTP Code آزمايش تأيید و يا رعايت الزامات و متدولوژی آزمايش مطابق با

نصب گردند.

ساخت ترمينال كانتينري در منطقه ویژه 
اقتصادي بوشهر

به گفته مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي بوشهر به منظور مرتفع کردن 
مشكالت دپوي کاالهاي منطقه ويژه اقتصادي بوشهر بزودي در بندر 

بوشهر ترمينال کانتينري احداث خواهد شد.
سیامك احمدي، مدير عامل منطقه ويژه اقتصادي بوشهر با اعالم اين خبر اظهار 
داشت: با تامین زيرساخت هاي مناسب، ساخت پايانه كانتینري جهت مرتفع 
كردن نیازهاي دپوي كاالهاي منطقه ويژه اقتصادي بوشهر با روز افزون شدن 
تقاضاي استفاده از كانتینر براي حمل و نقل ايمن انواع كاالها بیش از پیش 
احساس مي شد. وی تصريح كرد: از جمله بهترين زيرساخت هايی كه امروز با 
توسعه و پیشرفت حمل و نقل در دنیا نیاز به آن بیشتر شده است، ايجاد بنادر 
خشك دپوی كانتینر است كه با هدف پشتیبانی از بنادر كانتینری و ترمینال های 
بندری ايجاد می شوند. احمدی گفت: در اين راستا منطقه ويژه اقتصادی بوشهر 
30 هکتار زمین جهت احداث پايانه كانتینری در بندر بوشهر به سرمايه گذاران 
بخش خصوصی واگذار خواهد كرد، در حال حاضر مطالعات اولیه اين طرح انجام 
شده است و امیدواريم تا سال آينده به بهره برداری برسد. وی ادامه داد: اهمیت 
اين نوع پايانه ها در كشور ما با در نظر گرفتن فاصله 2 هزار كیلومتری مرزهای 
شمالی و جنوبی كشور در كنار تقاضای روز افزون كشورهای مشترک المنافع برای 

عبور كاالهای خود از خاک ايران به خوبی هويدا است.

راه اندازی خطوط كشتيرانی جدید برای استفاده از 
ظرفيت های بندر چابهار

مدير عامل  سازمان منطقه آزاد تجاری-
صنعتي چابهار گفت: براي آنكه بتوانيم از 
برداري  بهره  کشور  اسكله هاي  ظرفيت 
کشتيراني  خطوط  است  ضروري  کنيم 

جديدي راه اندازي شود.
اظهار  مطلب   اين  بیان  با  رحیمي،  سعید 
داشت: تاكنون سرمايه گذاري هاي كالني در 
چابهار  كالنتري  و  بهشتي  شهید  اسکله هاي 
براي  راه  بهترين  كه  است  گرفته  صورت 
بهره برداري بیشتر از اين اسکله ها راه اندازي 

خطوط كشتیراني به اقصي نقاط دنیا است.
وي سازمان بنادر و دريانوردي و شركت هاي 
اندازي  راه  متولي  را  كشتیراني  مختلف 
بیان  و  دانست  جديد  كشتیراني  خطوط 
داشت: سازمان هاي متولي راه اندازي خطوط 
كشتیراني بايد عزم خود را در اين مسیر جزم 
كنند چراكه بنادر ما زماني زنده هستند كه 

محل تردد كشتي هاي مختلف باشند.
مدير عامل سازمان منطقه آزاد چابهار تغییر 

انرژي را در جذب سرمايه  قیمت حامل هاي 
گذاران به مناطق آزاد و ساير بخش هاي كشور 
جديد  شرايط  ايجاد  با  افزود:  و  خواند  مفید 
فعالیت هاي تجاري و صنعتي به معني واقعي، 
معقول بوده و موفقیت بیشتري نیز در پیش 

رو قرار خواهد داشت.

مدیركل جدید ترانزیت و تعرفه سازمان بنادر 
و دریانوردی منصوب شد

عطاء  سيد  سوی  از  حكمی  موجب  به 
و  ترابری  و  راه  وزير  معاون  صدر،  اله 
دريانوردی،  و  بنادر  سازمان  مديرعامل 
کل  مدير  عنوان  به  عبداللهی  سعداله 

ترانزيت و تعرفه سازمان معرفی شد.
اتکال  با  امید است   : اين حکم آمده است  در 
همکاری  از  گیری  بهره  و  متعال  خداوند  به 
متخصصین با تجربه و صاحب نظر و هماهنگی 
تابعه سازمان در  بنادر  و  واحدهای مختلف  با 
جهت توسعه ترانزيت و ترانشیپمنت از طريق 
بنادر بازرگانی كشور با توجه به موقعیت ممتاز 
وجود  و  منطقه  در  ايران  اسالمی  جمهوری 
در  شرق  محور  و  جنوب   – شمال  كريدور 
نسبت  زير  موارد  به  عنايت  با  سرزمین،  پهنه 
موفق  سازمان  های  برنامه  و  اهداف  تحقق  به 

و مويد باشید.
برنامه مدار جهت توسعه  اعمال مديريت    -1
ترانزيت و ترانشیپمنت از طريق بنادر بازرگانی 
قابلیتهای مذكور در مقدمه  با توجه به  كشور 
در  كشور  بنادر  بازار  سهم  توسعه  رويکرد  با 

منطقه
2- اعمال سیستم تعرفه گذاری انعطاف پذير 
و  تقاضا  و  عرضه  شرايط  با  متناسب  پويا  و 

قابلیتهای بنادر و بازار رقابتی در منطقه
اعمال  در  رويه  وحدت  و  سازی  شفاف    -3

تعرفه در كلیه بنادر
4-  ايجاد زمینه های الزم جهت توسعه روابط 
و همکاريهای بین المللی با كشورهای هدف در 

چارچوب سیاستهای ابالغی
5-  اتخاذ تدابیر الزم جهت پیگیری و اجرای 
بین  های  نامه  موافقت  و  ها  تفاهمنامه  مفاد 
در  هدف  كشورهای  با  شده  مبادله  المللی 

مجموعه سازمان
افزايش  جهت  الزم  های  زمینه  ايجاد    -6
حجم ترانزيت و ترانشیپمنت از بنادر بازرگانی 
در  كشور  بنادر  بازار  سهم  افزايش  منظور  به 

منطقه
به  در جهت حركت  و هماهنگی  پیگیری   -7
و  كاال  جذب  و  سوم  نسل  بنادر  ايجاد  سمت 
به  منطقه  ترانشیپی  و  ترانزيتی  كانتینرهای 
بنادر كشور با مشاركت و همکاری نمايندگان 
و  انجمنها  كشتیرانی،  خطوط  كاال،  صاحبان 
سازمانهای مردم نهاد در حمل و نقل و ترانزيت، 

اتاقهای بازرگانی و ساير مراجع ذيربط.
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مدیرعامل كشتيرانی جمهوری اسالمی ایران دربين 
مدیران قدرتمند دریایی جهان

نام مدير عامل کشتيرانی جمهوری اسالمی 
ايران در کتاب 100 مدير پر نفوذ و قدرتمند 

صنعت کشتيرانی جهان ثبت شد.
موسسه لويدزلیست به تازگي كتابي با عنوان 
100 فرد برتر صنعت كشتیراني جهان در سال 
2010 منتشر كرده كه در آن از پرنفوذترين و 
قدرتمندترين افراد اين صنعت در سال 2010 

نام برده شده است .
»محمدحسین داجمر« رئیس هیئت مديره و 
مديرعامل كشتیراني جمهوري اسالمي ايران 
از جمله كسانی است كه نام وی به عنوان يکی 
افراد صنعت  نفوذترين و قدرتمندترين  پر  از 
كشتیراني جهان در سال 2010در اين كتاب 

ثبت شده است.
لويدز لیست در اين كتاب با بیان اينکه اعتبار 

و برتري تنها از جايگاه قدرت ريشه نمي گیرد 
و چگونگي مواجه در برابر مشکالت نیز نشان 
دهنده برتري افراد است، نوشته است: كمتر 
مديری همچون داجمر می تواند در مواجه با 
آشفتگي هاي اخیر بازار حمل و نقل دريايی به 
ويژه بازار كانتینري تدابیر الزم را اتخاذ كند .

به نوشته لويدز لیست اين در حالی است كه 
كشتیرانی جمهوری اسالمی ايران در طوفان 
سیاسي حاكم همواره هدف تحريمات اعمال 
اروپا،  اتحاديه  ملل،  سازمان  سوي  از  شده 

آمريکا و انگلیس بوده است.
لويدزلیست چندی پیش مديرعامل كشتیرانی 
چهره  عنوان  به  را  ايران  اسالمی  جمهوری 
برجسته و خبرساز صنعت كشتیرانی در سال 

2010 انتخاب كرد.

تدوین استراتژی توسعه 
صنایع دریایی كشور

مع�اون برنامه ريزي، توس�عه و فن�اوري وزارت صنايع و معادن از 
تدوين استراتژي توسعه صنايع منتخب و مهم در قالب »الزامات«  

سند استراتژي توسعه صنعتي خبر داد.
ــتراتژي توسعه صنايع  ــن حاتم«  با بیان میزان اهمیت تدوين اس »محس
ــت هاي توسعه اي  ــت ها تصريح كرد: سیاس منتخب و مهم و تدوين پیوس
ــتغال نقش  بخش هاي منتخب كه از نظر ارزش افزوده بخش صنعت و اش
ــي به عنوان بخش  ــز تدوين برنامه هاي عملیات ــي ايفا مي كنند و نی مهم
»الزامات« از حدود 3 سال پیش و هم زمان با ابالغ سند استراتژي توسعه 

صنعتي در قالب كارگروه صنايع و معادن آغاز شده است.
ــتراتژي صنايع غذايي،  ــمردن صنايع منتخب و مهم افزود: اس وي با برش
پتروشیمي، شیمیايي، نساجي و پوشاک، ساخت و ساز و مسکن، ماشین 
ــازي، دريايي، ريلي، هوايي، الکتريکي و  ــازي و نیرو محركه، خودروس س
ــوازم خانگي، صنايع نوين، معدن و صنايع  ــزي، مخابرات و ارتباطات، ل فل
ــند  ــتهاي س ــده و در پیوس ــوالد، مس و آلومینیوم تدوين ش ــي، ف معدن

استراتژي توسعه صنعتي آمده است.
وي با تبیین پیوست هاي سند استراتژي توسعه صنعتي گفت :  راهکارهاي 
ــات« و بخش هايي كه نیاز به  ــیدن به اهداف دربخش »الزام عملیاتي رس
ــتگاه ها دارد در بخش »ملزومات« سند آورده شده  ــاير دس هماهنگي س
ــند، قابلیت اجرايي پیدا مي كند و ساير دستگاه ها  ــت و با تصويب س اس

موظف به همکاري و اجرا در اين زمینه هستند.

تایدواتر در فهرست جدید 
30 شركت بزرگ بورس

بازنگ�ری معاونت مطالعات اقتصادي و توس�عه ب�ازار بورس اوراق 
 به�ادار در وضعي�ت ش�رکت هاي مش�مول ش�اخص 30 ش�رکت 
)TEFIX 30( در سه ماهه سوم 89  موجب شد، شرکت تايدواتر 

به ترکيب جديد اين فهرست  اضافه شود.
ــه، در دوره جاري  ــركت تايدواتر خاورمیان ــط عمومی ش ــه گزارش رواب ب
شركت هاي فوالد خراسان، بانك سینا، صنعتي دريايي ايران، سرمايه گذاري 
رنا و توسعه معادن روي از فهرست 30 شركت بزرگ واجد شرايط، حذف 
ــعه صنايع بهشهر، سرمايه گذاري ملي  ــركت هاي حفاري شمال، توس و ش
ــمول اين  ــركت هاي مش ــفو به ش ايران، تايدواتر خاورمیانه و ايران ترانس

شاخص اضافه شد.
ــت كه به صورت میانگین وزني  ــركت بزرگ، شاخصي اس شاخص 30 ش
ــده و عملکرد 30 شركت بزرگ  ــاس سهام شناور آزاد محاسبه ش و براس

پذيرفته شده در بورس تهران را اندازه گیري مي كند.
از سوي ديگر انتخاب شركت ها براساس ارزش بازار و معیارهاي نقدشوندگي 
ــود و اين شاخص سهام 30 شركت از میان 100 شركت بزرگ  انجام مي ش
ــته  ــورس تهران كه حداقل 3 ماه از پذيرش و معامله آنها در بورس گذش ب
ــش از 25 درصد  ــته بی ــه معامالت آن در 6 ماه گذش ــد، ارزش ماهان باش
ــركت بزرگ در همان دوره باشد و  میانگین ارزش ماهانه معامالت 100 ش

درصد سهام شناور آن كمتر از 10 درصد نباشد را شامل مي  شود.

آمادگی ایدرو برای حمایت از 
پروژه های های تک در بخش دریایی

ايران  صنايع  نوسازی  و  گسترش  سازمان  نوين  صنايع  معاون 
و  پژوهشی  پروژه های  از  حمايت  برای  معاونت  اين  آمادگی  از 

صنعتی های تك در بخش دريايی خبر داد.
مهرداد صباغی گفت: صنايع كشتی سازی و فراساحل بطور كلی جزو صنايع 
نوين محسوب نمی شوند؛ اما در صورتی كه پروژه هايی در بخش های تك در 

اين صنايع تعريف شود، در اين چارچوب قرار خواهند گرفت.

استاندار خوزستان گفت: مشكل سوخت لنج داران و صيادان خوزستان برطرف شده و 
جای نگرانی وجود ندارد.

سیدجعفر حجازی افزود: در نشست كارگروه هدفمندسازی يارانه های اين استان، موضوع تامین 
سوخت لنج داران و صیادان خوزستانی و راهکارهای متناسب با اجرای قانون هدفمندی يارانه ها 

برای تامین سوخت شناورها و لنج های استان خوزستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی گفت :هم اكنون مشکل خاصی در تامین سوخت لنج ها و شناورها وجود ندارد و شركت 
پخش فراورده های نفتی منطقه آبادان موظف است سوخت مورد نیاز شناورها را بر اساس سهمیه 

اعالم شده در اختیار شناورهای صیادی،  تجاری و مسافری قرار دهد.
استاندار خوزستان میزان سهمیه و بهای سوخت را اعالم نکرد ولی گفت:قیمت سوخت به گونه 

ای خواهد بود كه شناورها بتوانند بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند.
شايان ذكر است، بیش سه هزار فروند شناور،  لنج و قايق صیادی در بنادر و آبهای جنوبی 

خوزستان فعال است.

عدم نگرانی برای تأمين سوخت شناورها در خوزستان

 برگزاری چهاردهمين آزمون تخصصي 
حمل و نقل بين المللي كاال 

چهاردهمين آزمون تخصصي متقاضيان تاسيس شرکت هاي حمل و نقل بين المللي 
کاال در استان تهران، ششم اسفندماه سال جاري برگزار مي شود.

به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان تهران اين آزمون در روز جمعه 
89/12/6 راس ساعت 9 صبح در محل مجتمع فرهنگي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده 
اي واقع در خیابان ولیعصر باالتر از چهار راه پارک وي، خیابان شهید فیاضي )فرشته(، خیابان 

تختي، نبش كوچه هفتم برگزار مي شود.
داوطلبان براي دريافت كارت حضور در جلسه مي بايست در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه 
4 و 5 اسفندماه از ساعت 8 الي 15 با در دست داشتن كارت شناسايي معتبر و فیش واريزي 
به مبلغ 150000 ريال به حساب شماره 39128713  نزد بانك تجارت شعبه محموديه 
به نام تعاوني اعتبار كاركنان سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي )قابل پرداخت در 
كلیه شعب( به نشاني خیابان ولیعصر باالتر از چهار راه طالقاني، خیابان دمشق، پالک 17 

مراجعه كنند.
گفتني است: مردودين آزمون پايه در دوره قبلي و آن دسته از متقاضیاني كه الزاماً مي بايست 
در آزمون پايه نیز شركت كنند از تاريخ 89/10/12 لغايت 89/10/30 با مراجعه به سايت 

www.rmto.ir براي ثبت نام در دومین دوره اين آزمون اقدام كنند.
شايان ذكر است آزمون پايه در مورخ 89/11/15 برگزار مي شود. محل برگزاري آن نیز متعاقبا 

اعالم خواهد شد.
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تعریف لجستيک
ــد زنجیره اي  ــي از فراين ــتیك، آن بخش »لجس
ــار كردن موثر و  ــت كه انتقال و انب تداركات اس
كاراي كاالها و خدمات و اطالعات مربوطه را به 
منظور برآورده كردن نیاز مصرف كننده از مبدا 

به مقصد، برنامه ريزي، اجرا و كنترل مي كند.«
ــداف عمده ي  ــوق و اه ــه تعريف ف ــه ب با توج
لجستیك كه شامل واكنش سريع، حداقل سازي 
ــازي موجودي انبار، ادغام  ــان ها، حداقل س نوس
ــتیباني براي  ــت، و ارايه پش ــا، كیفی محموله ه
ــش مهم بنادر  ــت، نق دوره ي عمر محصول اس

خشك در زنجیره تداركات مشخص مي  شود.

ضرورت و راه كار
عملکرد كانتینري بندر شهید رجايي، به عنوان 
ــال  ــور، در س ــن بندر كانتینري كش بزرگ تري
ــت  ــالدي از مرز دو میلیون و دويس 2009 می
ــن بندر را به  ــر رفت و رتبه ي اي ــو فرات تي اي ي
ــدر كانتینري دنیا ارتقا داد.  پنجاه و يکمین بن
ــد سال هاي اخیر اين بندر  با توجه به روند رش
ــه همراه با  ــو ك ــد تخمیني آن از يك س و رون
ــاي كانتینري بندر  ــعه ي فیزيکي پايانه ه توس
)مرحله اي اول با رقم سه میلیون تي اي يو  كه 
ــت و مرحله ي دوم،  ــیده اس به بهره برداري رس
ــا 5/6 میلیون تي اي يو،  ــا ارقامي همچون 5 ت ب
ــت.( مي باشد، موجب افزايش  در حال اجرا اس
عملیات حمل و نقل داخلي كانتینري از سويي 

ديگر مي  شود. 
از آن جا كه مدت زمان حضور كانتینرها در بندر 
شهید رجايي، باالتر از مقادير استاندارد است )در 
ــتاندارد( و  حدود 25 روز در مقابل 3 تا 5 روز اس
ــاختار همچنان سنتي حمل و نقل  با توجه به س
ــش از 90 درصد  ــور كه بی داخلي كانتینري كش
ــرد و اغلب  ــاده اي صورت مي گی ــیر ج آن از مس
ــر خالي انجام مي شود )هر  نیز به صورت يك س

ــد كه آمار دقیقي در اين زمینه وجود ندارد.(  چن
ــوخت  ــن، با توجه به مصرف باالي س و همچنی
كه آلودگي هاي زيست محیطي بیش تر و تراكم 
ــك جاده اي و تصادفات را موجب مي گردد،  ترافی
يکي از راه كارهاي موجود در اين زمینه كه داراي 
تجربیات موفقیت آمیز در بعضي از كشورها است، 
ــتیك ــك يا بنادر داخلي لجس  ايجاد بنادر خش

)Inland Logistics Port( است. 

مفهوم و معناي بندر خشک
ــاحلي  ــه امروزه بنادر س ــکلي ك مهم ترين مش
ــتفاده از كانتینر در  ــريع اس ــد س به علت رش
حمل ونقل دريايي با آن روبه رو هستند، فقدان 
ــازي و همچنین،  فضاي كافي به منظور انبارس
ــي مطلوب به مقاصد كاال به علت  عدم دسترس
ــیوه  هاي سنتي انتقال كاال است.  استفاده از ش
شیوه  هاي سنتي انتقال كاال از بنادر، تاكنون به 
اين شکل بوده اند كه جريان انتقال كاال در بین 
ــف كاال، در تعداد زيادي  ــادر و مقاصد مختل بن
جاده و چند خط راه آهن منتهي به بنادر وجود 

داشته است. 
افزايش استفاده از كانتینر در حمل نقل دريايي 

نادر عربشاهي، دکتراي سازه هاي هيدروليكي
سيد احسان دادور، کارشناس ارشد برنامه ريزي حمل و نقل
محمد تنظيفي، کارشناس ارشد برنامه ريزي حمل و نقل

اقتصاد و  نيز، نقش عمده اي در  امروز  تا  اواسط دهه ي 1950 ميالدي به عرصه ي حمل ونقل کاال وارد شد و  کانتينر در 
تجارت بين المللي را به علت ويژگی های منحصر به فرد خود، بر عهده گرفته است. در بيست سال گذشته، ميزان رشد 

استفاده از کانتينر، شدت يافته است، به طوري که ميزان حجم ترافيك آن، در بين سال هاي 1990 تا 1998، دو برابر 
شد و به ميزان 175.000.000 تي اي يو )کانتينر 20 فوتی استاندارد( رسيد. اين روند، همچنان ادامه دارد و با توجه 

به رشد ابعاد کشتي هاي بزرگ حامل کانتينر که قابليت جابه جايي 15000 -12000 تي اي يو را دارند، عالوه بر 
تداوم افزايش ميزان حمل ونقل کانتينري در دنيا، لزوم به کارگيري تمهيدات مناسب به منظور رويارويي با 

کاالهاي بسياري که در بنادر جابه جا مي شود و امور مربوط به تخليه، بارگيري، گمرك و همچنين ارسال 
آن ها به مراکز توليد و جذب کاال را مشخص مي کند. نمونه اي از اين تمهيدات موفق، “بنادر خشك” 

هستند.
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از يك سو و رشد قابل توجه كشتي هاي بسیار 
ــر، باعث  ــوي ديگ ــزرگ حامل كانتینر از س ب
ــزان كاال در بنادر و  ــه می ــل توج ــش قاب افزاي
ــدن ترافیك در بنادر و  ــه به وجود آم در نتیج
مسیرهاي منتهي به بنادر و همچنین، كمبود 
ــه، بارگیري و  ــب به منظور تخلی فضاي مناس
ــت. توسعه ي  ــده اس ــازي كانتینرها ش انبارس
ــد و افزايش میزان  ــات، صنايع جدي كارخانج
ــاي كاالي مرتبط با حمل ونقل  ــه و تقاض عرض
ــترش بندر و  ــه گس ــب نیاز ب ــي، موج درياي
مسیرهاي انتقال كاال به بنادر مي  شود، كه اين 
ــك كاال و كاهش فضا  ــود افزايش ترافی امر خ
ــازي  ــي آورد و در نتیجه لزوم نوس را فراهم م
بنادر و ساختار دسترسي به پس كرانه احساس 
مي شود. بر اساس تحقیقات انجام گرفته، يك 
ــه ي جديد و ايده آل، عالوه بر خصوصیات  پايان
ــازمان دهي  ــد داراي س ــب، باي فیزيکي مناس
مناسب در ارايه ي خدمات مختلف و هماهنگ 
ــد. خصوصیات  ــا خصوصیات فیزيکي آن باش ب
ــت در  ــه  جديد ممکن اس ــي يك پايان فیزيک
ــي قرار گیرد  وضعیت هاي مختلفي مورد بررس
ــن، نزديکي به بندر  ــته به ارزش زمی كه وابس
ــذب كاال، موقعیت  ــز اصلي تولید و ج يا مراك
ــاخت هاي ريلي  ــه زيرس ب ــبت  قرارگیري نس
ــبکه ي  ــي به ش ــزان دسترس ــن، می و همچنی
ــر و  ــدگاه كل نگ ــن دي ــت. اي ــي اس بزرگ راه
ــي،  ــاي تركیب ــتراتژيك پايانه ه ــعه ي اس توس
ــوان »بندر  ــدي با عن ــر مفهوم جدي ــت ب دالل
ــه اي از تعريف آن، به  ــك« دارند كه نمون خش

ــت: ــرح زير اس ش
ــي در  ــه ي تركیب ــك پايان ــك، ي ــدر خش »بن
پس كرانه است كه به يك يا چند بندر ساحلي، 

ــل و نقلي با  ــیوه ي حم ــتفاده از يك ش ــا اس ب
ظرفیت باال )معموال قطارهاي برنامه اي( متصل 
ــت. تجهیزات الزم و كافي براي رويارويي با  اس
ترافیك ناشي از چندين شیوه  حمل ونقل، اعم 
از جاده اي، ريلي و هوايي در آن در نظر گرفته 
ــده اند و مشتريان مي توانند كاالهاي شان را  ش
ــیوه  هاي مختلف به آن ارسال  ــتفاده از ش با اس

كنند و يا از آن تحويل گیرند.« 
تعريف ديگري كه از سوي UNCTAD ارايه 

شده است، به صورت زير است:
»بنادر خشك در نقاط داخلي كشور نسبت به 
ــاحلي قرار دارند ولیکن داراي ارتباط  بنادر س
مستقیم با بندر و يا بنادر ساحلي هستند و در 
زمینه ي جابه جايي بین المللي كاالها در ارتباط 
با مقاصد كاالهاي وارداتي و يا مبادي كاالهاي 
ــند.بنادر خشك در كشورهاي  صادراتي مي باش
ــاحل و همچنین محصور در خشکي،  داراي س
ــن در تمامي آنها  ــوند ولیک به كار گرفته مي ش
شیوه هاي حمل و نقل زمیني، موجب دسترسي 

آن ها به بنادر ساحلي مي شود.«
ــنتي  عالوه بر خدمات پايه ای كه پايانه هاي س
كاال در پس كرانه ارايه مي دهند، خدماتي نظیر: 
انبارسازي كاال، نگهداري از كانتینرهاي خالي، 
ــي و ترخیص  ــر، امور گمرك ــرات كانتین تعمی
ــك ارايه  ــز، در بنادر خش ــتیباني كاال نی و پش
ــك  ــي به بندر خش ــوند. میزان دسترس مي ش
ــاده اي و  ــط هاي ج ــن، كیفیت واس و همچنی
ــخص  ــزان عملکرد يك پايانه را مش ريلي، می
ــازند. در نتیجه، اين امر بسیار مهم است  مي س
كه حمل ونقل قابل اطمینان و برنامه ريزي شده 
ــاحلي و بندر خشك وجود داشته  میان بندر س

باشد. 

اهداف اجراي بنادر خشک
مهم ترين اهداف اجراي بنادر خشك را می توان 

در موارد زير خالصه كرد:
ــدر در يك منطقه داخلي  - افزايش خدمات بن

كشور،
ــتفاده از اراضي  ــاز به اس ــش تقاضاي نی - كاه

حاشیه ي ساحل،
- افزايش كارايي حمل ونقل،

ــط با  ــاخت هاي مرتب ــت زيرس ــود وضعی - بهب
حمل ونقل،

- بهبود وضعیت مالي و اقتصادي،
ــتقیم كشورهاي  ــرمايه گذاري مس - افزايش س

خارجي،
ــعه ي اقتصادي و يکپارچه سازي  - تسريع توس

لجستیکي مناطق داخلي كشور،
- بهبود فرايند توسعه ي پايدار، 

- كاهش آثار زيست محیطي.

طبقه بندي بنادر خشک
با توجه به موقعیت قرارگیري و خدماتي كه ارايه 
مي  شوند، بنادر خشك به سه دسته بنادر خشك 
ــاحل )بندر خشك ايساكا )Isaka( در  دور از س
تانزانیا(، با فاصله متوسط از ساحل )بندر خشك 
ــکا(، و نزديك  ــا )Virginia( در آمري ويرجینی
ــك انفیلد )Enfield( در  به ساحل )بندر خش

استرالیا( تقسیم مي شوند.

تاثيرات اجراي بنادر خشک
ــك  ــن مزايايي كه از اجراي بنادر خش مهم تري
ــارات زير  ــوان در عب ــوند را می ت حاصل می ش

برشمرد:
- كاهش كلي هزينه هاي حمل ونقل،
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- ترغیب به استفاده از راه آهن به جاي استفاده 
ــارت به محیط  از جاده و در نتیجه كاهش خس

زيست،
- تقويت وضعیت بنادر در زنجیره هاي حمل ونقل،

- تقويت راه كارهاي تركیبي حمل ونقل،
- افزايش جريان هاي كاال،

- كاربري بهینه از ظرفیت هاي موجود،
ــي گران قیمت در  ــش نیاز به خريد اراض - كاه

نواحي شهري حاشیه ي بندري،
ــال كاهش قابل توجه گره هاي ترافیکي  - احتم
ــه علت انتقال  ــهري و دروازه اي، ب ــر ش در معاب

شیوه ي  حمل ونقل جاده اي به ريلي،
ــايل مرتبط با  ــکالت ناشي از مس - كاهش مش

محیط زيست در شهرهاي ساحلي،
- يکپارچگي محوطه هاي بندري با شهرها،

- بهبود در جريان ثبت داده ها و جمع آوري آمار 
و اطالعات،

- افزايش قابلیت برنامه ريزي و زمان بندي ارسال 
و حمل كاال،

ــاد  ــور و ايج ــي كش ــي داخل ــعه ي نواح - توس
فرصت هاي مختلف شغلي، به ويژه در كشورهاي 

توسعه نیافته، 
ــرعت مراحل گمركي براي  - احتمال افزايش س
ــیله ي احداث بنادر  ــده به وس كاالهاي حمل ش

خشك مجهز به خدمات گمركي.

یک بندر خشک نمونه
ــیاري، بنادر  ــورهاي بس در حال حاضر، در كش
ــده اند و نقش مهمي در بهبود و  خشك اجرا ش
توسعه وضعیت حمل ونقل كاال و به ويژه كاالي 
كانتینري يافته اند. در كشورهاي آمريکا، برزيل 
ــپانیا، ايتالیا، آلمان،  ــادا در قاره آمريکا، اس و كان
بلژيك، جمهوري چك، دانمارک، سوئد، فرانسه، 
ــترالیا و نیوزيلند در  ــد و هلند در اروپا، اس فنالن
ــتان،  ــیه، امارات متحده ي عربي، پاكس اقیانوس
فیلیپین، كامبوج و هندوستان در آسیا و تانزانیا، 
ــواع مختلفي از  ــا در آفريقا، ان ــوازيلند و غن س
ــده اند. يکي از منافع بنادر  بنادر خشك اجرا ش
خشك، امکان توسعه ي حمل ونقل دريايي كاال 
براي كشورهايي است كه دسترسي مستقیم به 
ــوتو  ــور لس  دريا ندارند. به عنوان نمونه، در كش
ــور  ــه طور كامل درون كش ــه ب )Lesotho( ك

آفريقاي جنوبي قرار دارد، در برنامه هاي توسعه ي 
حمل ونقل كاال، طرح ايجاد بندر خشك مد نظر 

قرار گرفته است. 
ــه، مهم ترين  ــام گرفت ــاس مطالعات انج بر اس
ويژگي هاي ساختاري، سخت افزاري و نرم افزاري 

يك بندر خشك نمونه به صورت زير است:
ــیوه ي  ــي تركیبي )حداقل دو ش ــه داخل - پايان
ــل( و داراي فواصل مختلف  مختلف حمل و نق

با بندر يا بنادر ساحلي،
ــا چند بندر  ــي برنامه اي با يك ي ــاط ريل - ارتب

ساحلي )حداقل يك بار در روز(،
- دسترسي مناسب به نقاط جذب و تولید كاال،

ــا حمل و نقل،  ــايل مرتبط ب ــزات و وس - تجهی
ــرات  ــداري و تعمی ــارش، نگه ــي، انب جابه جاي
كانتینرهاي پر و خالي و همچنین، انتقال میان 

شیوه هاي مختلف حمل و نقل،
- ارايه خدمات حمل و نقل تركیبي كانتینري، 
ــاير اسناد و مدارک  ــتفاده از بارنامه ها و س با اس

مرتبط،
- ارايه خدمات گمركي و ترخیص كاال،

ــش زمان/هزينه ي حمل )حتي در بعضي  - كاه
موارد، در فواصل بسیار كوتاه هم مشاهده شده 

است.(،
- مالکیت و فعالیت آن ها در اغلب موارد به بنادر 
ساحلي، شركت هاي دولتي و خصوصي راه آهن و 

شهرداري شهر مجاور واگذار شده است،
- ساير خدمات مرتبط كه موجب ارزش افزوده 

كاال شود، 
- داراي بازار جذب/تولید كاالهاي كانتینري در 

منطقه.

تجربيات داخلي
ــك فعالي وجود  ــران، هیچ گونه بندر خش در اي
ــال مي  ايران  ــه راه          آهن جمهوري اس ــدارد. البت ن
ــبکه ي  ــئولیت اداره و بهره برداري از ش كه مس
ــور را به عهده دارد، عال وه بر استفاده  ريلي كش
ــادر براي تبادل كاال  از  ــتقر در بن از امکانات مس
ــه مركز آپرين، شهید مطهري و  دريا به ريل، س
ــرخس را در محل  ايستگاه هاي راه       آهن، براي  س
ــادل كاال  از جاده به ريل و برعکس در اختیار  تب

گرفته است.

پایانه آپرین
مدت هاست كه نام ايستگاه آپرين و شركت فعال 
ــر خاورمیانه در مطبوعات  در آن، يعني تايدوات
ــري دال بر  ــا تاكنون خب ــد، ام ــکاس مي ياب انع
ــايش رسمي آن تحت عنوان بندر خشك با  گش
ارايه ي كلیه ي خدمات يك بندر خشك مشاهده 
ــن در 21  ــه ي مركزي آپري ــت. پايان ــده اس نش
ــري جنوب غرب تهران، در محل تقاطع  كیلومت
محورهاي شرق- غرب و شمال- جنوب راه آهن 
ــده است و به چندين بزرگراه دسترسي  واقع ش
دارد. محوطه ي مركز تبادل كاال ي آپرين، 700 
ــعت دارد و احداث 110 انبار و پايانه  هکتار وس
ــده كه احداث  ــري در آن پیش بیني ش كانتین

آن ها، هنوز كامل نشده است. 
پايانه ي آپرين، به عنوان يك بندر خشك، امکان 
بالقوه ي تغذيه بازار مصرف شهر تهران و مناطق 
صنعتي اطراف آن را دارد. پايانه ي آپرين كه در 
ــروع فعالیت رسمي اش در انواع بنادر  صورت ش
خشك دور از ساحل طبقه بندي مي شود، داراي 
ــود. در صورت  ــل توجه ايي خواهد ب ــع قاب مناف
ــس از تخلیه و  ــرک، كاالها پ ــي با گم هماهنگ
بارگیري در بنادر امام و شهید رجايي، از طريق 

58

17
ه 6

مار
 ش

ا /
دری

 و 
در 

بن

مقاله ویژه



ــد و  ــن به مقصد آپرين حمل خواهند ش راه آه
ــراي دريافت كاالهاي  صاحبان كاال مي توانند ب

خود، مستقیما به پايانه ي آپرين مراجعه كنند.

پایانه شهيد مطهري
ايستگاه شهید مطهري، در 36 كیلومتري جنوب 
ــهر مشهد، در محل انشعاب راه       آهن مشهد از  ش
ــبکه ي  ــرخس- رازي قرار دارد و به ش محور س
بزرگ راهي دسترسي دارد. مساحت محدوده ي 
ايستگاه شهید مطهري، حدود 190 هکتار است. 
ــط  ــتگاه مطهري، توس ــا و تجهیزات ايس انباره
ــود. امکان تخلیه و  بخش خصوصي اداره مي ش
بارگیري انواع واگن مسقف، لبه بلند، لبه كوتاه، 
مخزن دار و فله بر در ايستگاه وجود دارد. میزان 
تخلیه ي بار ايستگاه در سال 1385، برابر 525 
ــادرات 10/8 هزار تن بوده  ــزار تن و حجم ص ه
است. در ايستگاه مطهري، تشکیال ت گمرک نیز 

مستقر است.

پایانه  سرخس
ــرخس، در 170 كیلومتري شمال  ــتگاه س ايس
ــهد و 15 كیلومتري شهر سرخس،  ــرق مش ش

در نقطه ي مرزي ايران و تركمنستان قرار دارد. 
دسترسي مناسب به شبکه بزرگ راهي، شرايط 
ــه وجود آورده  ــبي را براي ترانزيت كاال  ب مناس
ــت؛ به طوري كه بالغ بر 88 درصد ترانزيت  اس
ــود.  ــتگاه مزبور انجام مي ش ــور از ايس ريلي كش
ــرخس، مجهز به پايگاه كانتینري  ــتگاه س ايس
ــت.  ــار فضاي باز براي ذخیره كاال س و 42 هکت
ــتگاه  ــوزن بندي ايس ــه ي خطوط و س مجموع
ــامل 36 كیلومتر خط معمولي، 8  ــرخس، ش س
كیلومتر خط عريض، 19 دستگاه سوزن عريض 

و 72 دستگاه سوزن معمولي است.

مشكالت گمركي داخلي
سال هاست كه در پايانه ي )بندر خشك( آپرين، 
مساله ي استقرار ايستگاه گمرک، مورد مذاكره 
ــده است. با  ــت و تاكنون اين امر، محقق نش اس
توجه به اين كه ارايه ي خدمات گمركي، يکي از 
اركان وجودي وضعیت پايه براي بنادر خشك به 
شمار مي رود، بهره برداري واقعي و عملکرد قابل 
قبول پايانه ي آپرين، به عنوان يك بندر خشك، 
وابسته به آن است. همچنین، وضعیتي براي دو 
پايانه ي كشتیراني جنوب-خط ايران در حوالي 
تهران )رباط كريم و چهاردانگه( نیز وجود دارد 
كه عمال نقش آن ها را در حد دپو و انبار كانتینر 

تقلیل داده است.
از سويي ديگر، بعضي از مشکالت گمركي حتي 
ــتگاه گمرک نیز  در پايانه هاي داخلي داراي ايس
وجود دارد. براي مثال، به  رغم استقرار ايستگاه 
ــیرجان كه  گمرک در منطقه ويژه اقتصادي س
ــهید رجايي و  ــايه براي بندر ش به نوعي بندر س
ــوب مي شود، صادر كردن  دپويي براي آن محس
كاالهاي سولفوري كه در كلیه ي مبادي از سوي 
ــاص به واحد  ــت، به طور خ گمرک بالمانع اس

سیرجان، عمال انجام نمي گیرد.

بازارهاي جذب و توليد كاال
ايران، داراي موقعیت مناسبي از نظر دسترسي 
ــعه ي بنادر  ــت كه توس به بازارهاي مختلف اس
ــش مقادير كاالهاي  ــك و در پي آن، افزاي خش
ــجم تر را توجیه  ــاختار منس ترانزيتي، تحت س
مي نمايد. جمعیت و وسعت ايران خود به عنوان 
ــك،  ــبي در زمینه خدمات بنادر خش بازار مناس
بدون توجه به كشورهاي همسايه و منطقه تلقي 

مي شود.
ــوع 30  ــور از مجم ــاورت 8 كش ــران، در مج اي
كشور محصور در خشکي قرار دارد )افغانستان، 
ــتان، آذربايجان، تاجیکستان،  ارمنستان، ازبکس
ــتان و قزاقستان( و رونق  ــتان، قرقیزس تركمنس
ــوف به صادرات مواد خام  بازار اغلب آن ها معط
ــاي ايران انجام  ــت، كه مي تواند از كريدوره اس
ــك، مي توانند نقش واسطه اي  گیرد و بنادر خش
ــته  ــن فرايند بر عهده داش ــگ در انجام اي پررن
باشند. عالوه بر آن ها، روسیه و حتي كشورهاي 
ــوان بازارهاي  ــمال اروپا نیز مي توانند به عن ش
بالقوه ي توسعه ي حمل و نقل و لجستیك كشور 

ــه طور خاص مد  ــك ب به طور عام و بنادر خش
نظر قرار گیرند. وضعیت استراتژيك و موقعیت 
مهم لجستیك ايران، قابل مقايسه با كشورهاي 
ــه ويژه امارات متحده ي  جنوبي خلیج فارس )ب
عربي و عمان( است كه به  رغم فقدان بازارهاي 
ــران، داراي بنادري با  ــون اي ــترده اي همچ گس

عملکرد به مراتب بهتر از ايران هستند.

نتيجه گيري
ــا در دنیا به  ــردد اكثر كااله ــروزه، همچنان ت ام
ــام مي گیرد. از  ــیله ي حمل ونقل دريايي انج وس
ــويي ديگر، استفاده از كانتینر نیز، در كل دنیا  س
ــت. همچنین، با  افزايش قابل توجه ايي يافته اس
ــعه ي بنادر و قابلیت پهلوگیري كشتي هاي  توس
ــزرگ حامل كانتینر، حجم قابل اعتنايي از كاال  ب
ــود. مفهوم بنادر خشك  ــرازير مي ش به بنادر س
ــداف انتخاب و مزاياي مختلف  كه با توجه به اه
ــکالت  ــبي در رويارويي با مش ــکار مناس آن، راه
ــي از تراكم ترافیك بنادر و همچنین ارايه ي  ناش
ــاب  ــدر در خارج از آن به حس ــاير خدمات بن س
ــه منظور ارتقاي  ــد، گزينه ي قابل قبولي ب مي آي
ــور، در مقايسه با  ــطح حمل ونقل دريايي كش س
كشورهاي همسايه است و از سويي ديگر، موجب 
ــرمايه گذاري در بخش حمل ونقل  ــعه  و س توس
ريلي خواهد شد. مزاياي ديگر آن، نظیر: تاثیرات 
زيست محیطي نیز، مفید فايده خواهد بود. اصوالً 
ايجاد بنادر خشك، به كاهش فاصله ي موجود در 
بین شیوه هاي حمل ونقل جاده اي و ريلي منجر 

مي شود. 
بنادر خشك، نقش مهمي در توسعه ي لجستیك، 
ــه ي قرارگیري آن ايفا  ــل كاال و منطق حمل ونق

مي كند.
اگرچه ايجاد بندر خشك در پس كرانه ي يك يا 
چندين بندر ساحلي مي تواند مزاياي متعددي را 
براي فعالین مرتبط در پي داشته باشد، اما نبايد 
در زمینه ي مزاياي آن اغراق شود؛ زيرا عملکرد 
آن وابسته به زيرساخت هاي موجود، ساختارهاي 
سازماني، مقررات، ملزومات و وضعیت مشتريان 

و صاحبان كاال است.
ــیر اجرايي بنادر خشك  نکات مهمي كه در مس
در كشور مطرح هستند، شامل: تدوين مقررات 
جامع، انتخاب نوع مناسب از بنادر خشك، ارايه ي 
خدمات رفاهي و تفريحي، مسايل مهم مرتبط با 
ــئولین و نهادهاي دولتي، مشاركت  حمايت مس
ــرمايه گذاري بخش هاي دولتي و خصوصي،  و س
هماهنگي در میان نهادهاي مختلف در زمینه ي 
سیاست گذاري در ابعاد محلي، منطقه اي و ملي، 
ــگ به منظور  ــه ي بانك هاي آماري هماهن تهی
انجام فرايندهاي تصمیم گیري و مکان يابي، رفع 
مشکالت اداري و بوروكراسي، بازنگري مقررات 
ــي و تصويب  ــري برخ ــذف و بازنگ ــود، ح موج
مقررات جديد مي شود. بديهي است كه توجه به 
موارد ياد شده و اجرا نمودن آن ها موجب تسريع 
روند ايجاد بنادر خشك و همچنین، حمل ونقل 

تركیبي در كشور خواهد شد.■
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● در ابتدا خواهشمندم، اشاره اي به اهميت 
راه اندازي بنادر خش�ك در کش�ور داشته 
باش�يد و بفرماييد، اصوالً راه اندازي چنين 
بنادري، چه اندازه مي تواند نيازهاي حمل و 

نقلي کشور را مرتفع سازد؟
ــیار خوب و در عین  ــش بس حاج ابراهیمي: پرس
ــت. اولین نکته در اين مورد، آن  حال، مهمي اس
ــك، در راستاي اهداف اصلي  است كه بنادر خش
ــور در همه حوزه ها  ــاختهاي كش ازايجاد زيرس
ــوب  ــوزه ي بنادر و دريانوردي محس باالخص ح

مي شود. 
ــأله را بايد اين گونه بیان كرد كه در واقع هر  مس
كشوري ، در درجه ي اول، اولويت  هاي اقتصادي 
ــاص مي دهد. اين  ــود را به حمل و نقل اختص خ
ــدام، براي هر نوع جابه جايي و نقل و انتقال به  اق
عنوان يك زيرساخت مطرح است. در اين حركت 
ــي و  ــعه ي سیاس ــزرگ اقتصادي، بالتبع، توس ب

فرهنگي، همزمان مدنظر قرار مي گیرد.
ــعه ي  با توجه به روش هاي امروزي، موضوع توس
ــادي، ما را به عملیات حمل و نقل تركیبي  اقتص
و كانتینري رهنمون مي سازد كه طي دهه ي 60 
قرن بیستم میالدي در اروپا و آمريکا آغاز شد. در 
دهه ي 70 ، به آسیا رسید و در دهه ي 80 نیز، به 
توسعه و استانداردهاي علمي خود دست يافت و 
در حال حاضر، )در دهه ي اول قرن بیست و يکم 
میالدي(، مبحث لجستیك پیشرفته، جايگزين 
ــت. هم اكنون،  ــده اس ــتیك مقدماتي ش لجس
ــرفته، جايگاه ويژه اي در مباحث  لجستیك پیش

زنجیره ي تأمین كاال يافته است. 
زماني كه در عرصه ي لجستیك، موضوع يکپارچه سازي 
ــد؛  يا Unitization يا Integration مطرح ش
ــتیك و صنايع كار  ــاني كه در حوزه ي لجس كس
ــدند اين يکپارچه سازي، از  مي كردند، متوجه ش
طريق شیوه هاي حمل و نقل تركیبي يا كانتینري 
امکان پذير است؛ يعني در راستاي همین زنجیره ي 
تأمین كاال، تفکر كانتینريزه كردن به وجود آمد. 

همان گونه كه مي دانید، آقاي مك لین در شركت 
ــیلند )SEA LAND(، قصد داشت يك نیم  س
ــد. بنابراين،  ــه يك كانتینر تبديل كن يدک را ب
جك نیم يدک و اكسل آن را بايد برمي داشت تا 
وسیله ي مورد نظر، به يك اتاقك تبديل شود كه 
ــتون هاي آن، حتي چندين  در صورت تقويت س

ــرار داد و در صورت  ــد روي هم ق اتاقك را مي ش
ــتفاده از ديواره هاي فلزي  محافظت اتاقك، با اس

و .......
 اين اتفاق، به صورت حمل و نقل كانتینري بروز 
گرديدو ناگزير به پذيرش استانداردهاي ايزو شد؛ 
تا تمام شركت هاي حمل و نقلي كه از سامانه ي 
حمل ونقل تركیبي و كانتینري تبعیت مي كردند- 
به خصوص شركت هاي كشتیراني و امور بندري 
ــاده اي - ،  ــل و نقل ريلي و ج ــس از آن، حم و پ

شیوه هاي حمل خود را استانداردسازي كنند.
ــتکه حمل و نقل جاده اي و ريلي در  پر واضح اس
بنادر خشك ساماندهي میشوند و بهبود عملیات 
ــعه متوازن اين بنادر بستگي  ــتیك به توس لجس

دارد. 
ــه  ــیك و علمي، س ــا از منظر مديريت كالس ام
ــرورت  ايجاد بنادر  ــوع مهم در زمینه ي ض موض
خشك، مد نظر است: مديريت، استانداردسازي و 
حمل و نقل. مديريت كالسیك و علمي با نگرش 
سیستمي كه در دهه هاي پاياني قرن 20 میالدي 
ــردن كارها بود.  ــان ك به وجود آمد، در صدد آس
ــه اصل مهم داشت:  ــامانه ي مديريتي، س اين س
يکي ساده سازي  )SIMPLIFY (  كارها بود. در 
واقع، مدير قوي و مسلط به كار، به جاي پیچیده 
ــردن كار همکاران  ــان ك كردن امور، درصدد آس

خود برمي آيد. 
بعد از دهه هاي هفتاد و هشتاد قرن بیستم میالدي، 
 )STANDARDIZATION( موضوع استانداردسازي
-GLOBALIZ )با رويکرد به جهاني سازي 
TION( در عرصه ي اقتصاد بین الملل كه ناشي 
از حمل و نقل و لجستیك بین الملل بود، مطرح 

شد.
ــازي، اين است كه هر  ويژگي  اصلي استانداردس
ــه نیازهاي خود نمي تواند  ــي آن را با توجه ب كس
ــر، در عرصه ي اقتصاد  ــد؛ كه اين ام طراحي كن
بین الملل، توانسته نیاز جهاني را مدنظر قرار دهد. 
-SI ــازي ــان  س ــه مؤلفه ي آس  با توجه به س
STANDAR ــازي - PLIFY، استانداردس
UNITIZ ــازي- IZATION و يکپارچه س

TION، لجستیك و زنجیره ي تأمین كاال، عماًل 
ــتم میالدي، به  ــاي 70 و 80 قرن بیس در دهه ه

طور جدي وارد عرصه تجارت و بازار شد. 
● در اين جا اين س�وال مطرح مي ش�ود که 

رييس كميته پژوهش انجمن لجستيك ايران عنوان كرد

بنادر خشك، مديريت نوين هولدينگ كشور 
را نهادينه مي سازند

بندر خشك چيست؟ و تفاوت آن با پايانه هاي حمل و نقلي که 
پيش از اين نيز در کشورمان وجود داشته، چه مي باشد؟ آيا اساسًا 
راه اندازي اين مناطق مي تواند توانمندي هاي بالقوه کشورمان 
در حوزه حمل و نقل و ترانزيت را بالفعل نمايد؟ آيا مي بايست به 
اين بنادر به عنوان يك فرصت نگريست؟ در اين صورت چگونه 
رفتار کنيم که اين فرصت نيز از دست مان نرود؟ اين پرسش ها 
و بسياري از سواالت ديگر که تا کنون بدون پاسخ مانده، با ذکر 

»بنادر خشك« در ذهن تداعي مي شوند.
اين مناطق که در کشورمان از طراوت و تازه گي برخوردارند، اگر 
که، به گونه اي مناسب مورد دقت و توجه قرار نگيرند، پر واضح 
است که نيامده، فرسوده خواهند شد و کارايي بايسته و شايسته 

خود را نخواهند داشت.
اين بار براي شناخت بهتر موضوع و بررسي شرايط بنادر خشك 
براي اجرا در مناطق درون ساحلي کشورمان، پاي صحبت هاي 
»رييس کميته پژوهش انجمن لجستيك ايران« نشسته ايم. »دکتر 
عباس حاج ابراهيمي« معتقد است که: »غالب مردم، اطالعي از نوع و 
کاربرد بنادر خشك ندارند و مسئوالن نيز با مفاهيم آن آشنا نيستند. 
اين نقيصه که تنها با اطالع رساني و فرهنگ سازي جبران مي شود، 

مسئوليت رسانه ها و نشريات تخصصي را دو چندان مي کند«. 
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لجس�تيك چيس�ت و بزرگ ترين اس�تاد 
لجستيك کيست؟

حاج ابراهیمي: شخصاً معتقدم، كسي كه نه اندام 
ــت و نه قدرت و تجهیزات  ــپارتاكوس را داش اس
ــناخت خوبي كه از  ــا را، اما با ش ــي بريتانی نظام
مفهوم لجستیك داشت، توانست در مقابل بريتانیا 
و شايد تمام اروپا بايستد، شخص ناپلئون بناپارات 
بود)يعني افسر لجستیك ارتش فرانسه(. مي دانیم 
كه كشورهاي بزرگ و قدرتمند، بخش اعظمي از 
بودجه هاي خود را در زمان و مکان هاي مختلف، 
ــتیك اختصاص  ــه عملکردهاي نظامي و لجس ب

مي دهند. 
ــط آمريکايي ها تکرار شد.  اين تجربه مجدداً توس
به اين نحو كه آنان تجارب خود در دوران جنگ 
دوم جهاني و لجستیك موفق در منطقه ي شرق 
آسیا و اروپا را پس از پیروزي در سال هاي 1944 
ــه ي تجارت و بازار  ــالدي، وارد عرص و 1945 می
كردند كه بخش اعظمي از آن، عملیات لجستیك 

و حمل و نقل است. 
ــي در  ــرمايه گذاري مطلوب ــر، س ــال حاض در ح
ــي  ــه و در مراكز تحقیقاتي و پژوهش ــن عرص اي
ــرد و اين امر، به انجمن هاي علمي  انجام مي پذي
ــت. مديريت  ــري يافته اس ــز، تس ــي نی و صنعت
ــود كه در  ــاق جديدي ب ــز، اتف ــايبرنتیك نی س
ــداي دهه ي  ــي، در ابت ــتیك علم عرصه ي لجس
ــت و يکم میالدي رخ داد. مديريت  اول قرن بیس
ــايبرنتیك، داراي سه مولفه ي هوشمندسازي س

ــازي  ــبیه س ــازي و ش SMARTING ،مدلس
MODELING&SIMULATION

ــد.  ــرل از راه دور ROBOTING میباش و كنت
مهندسي ارزش و مديريت آن بصورتي انعطاف پذير 
ــه در صورت لزوم،  ــازمان را طراحي میکند ك س
ــیر براي رسیدن به هدف سازمان  انحراف از مس
توجیه داشته باشد.در زنجیره چابك و زنجیره ناب 
تحولي بصورت JIT )JUST IN TIME(      و

LEAN MANAGEMENT   شعار اصلي 
اين شیوه ي مديريتي است كه بسادگي و روشني 

زير بیان میگردد:
 RIGHT THING و RIGHT AMOUNT

وRIGHT TIME وRIGHT PLACE يعني: 
در يك مکان و زمان صحیح، يك محصول و كاالي 
صحیح و مبلغ صحیح، شما را به اهدافتان مي رساند. 
ــامانه اي هوشمند برخوردار بود، تا به  پس بايد از س
نقطه ي بهینه در يك معادله ي چند مجهولي دست 

يافت. 
ــد كه  ــه ديگر قضیه، اين مهم مطرح ش در وجه
پس از داشتن سامانه ي هوشمند، بايد به پديده ي 
 )SIMULATION( ــازي مدلینگ و شبیه س
ــازي هر آن چه مورد  توسل جست و به شبیه س
نظر است، پرداخت. يعني از ديدگاه ماكروسکوپي 
و نگاه از فضا و باال برخوردار بود تا بتوان پديده اي 
ــرار دادو آثار  ــي ق را كه رخ مي دهد، مورد بررس
آنرا بر ديگر اعضا اين مجموعه وبلعکس بصورت 
شبکه اي نگريست. در اين هنگام، ابعاد و اندازه ي 
ــتیك  ــرمايه گذاري در عرصه ي لجس هر نوع س
ــد كنترل از  ــت، باي ــود و در نهاي ــان مي ش نماي
ــرد و  ــرار گی ــر ق راه دور )ROBOTIC( مدنظ
 E-COMMERCE ــق ــه از طري هر آنچه ك
, E - T R A N S P O R T A T I O N , E -
BANKING,E-INSURANCE,E-
LEARNING صورت میپذيرد قابل دسترسي 

باشد. 

● پي آمدهاي ديگر مديريت سايبرنتيك در 
عرصه ي لجستيك علمي چه بود؟

ــرل از راه دور يا  ــده ي كنت ــاج ابراهیمي: پدي ح
ــارت الکترونیکي  ــوي  تج ــك، ما را به س روبوتی
ــل و نقل  ــت  حم )E Commerce( و در نهاي
ــي )E Transportation( رهنمون  الکترونیک

مي سازد. 
ــرفت لجستیك از دو بُعد علم  اگر به مسیر پیش
ــیم  و دانش مديريت و هنر و مهارت آن بیانديش
ــري را از  ــل و نقل كانتین ــازي، حم استانداردس
ــه  ــل اول( ب ــرن بیستم)نس ــه ي 60 و 70 ق ده
ــل هفتم(به آن  ــه كه دراوايل اين هزاره) نس آنچ
ــت. در واقع، حمل  ــت يافته ايم ، رسانده اس دس
ــد  و نقل تركیبي يا كانتینري، بايد به جايي برس
ــام مناطق و  ــود را بر تم ــرات مثبت خ كه تأثی

فرامناطق، به صورت بین المللي بر جاي بگذارد. 
ــرفت هاي ناشي از حمل و نقل  يکي از آثار و پیش
 DRY( تركیبي و كانتینري، پديده ي بندرخشك

PORT( است. 
بايد قبول كنیم كه چنین سامانه اي در درون خود، 
ــتاندارد در حال  وقتي با دو فرآيند: مديريت و اس
ــد و به روز شدن، روبه رو است، ديگر پذيراي  رش
ــد و توسعه ي حمل و  ــأله نیست كه رش اين مس
نقل تركیبي و كانتینري، صرفاً به معناي افزايش 
كشتي هاي كانتینربر و بنادر كانتینري باشد، بلکه 
مفاهیم بین المللي، چون بندر خشك است كه به 

عرصه ي حمل  ونقل جهاني وارد شده است.
ــال هاي اخیر، شنیده باشید كه در  شايد طي س
ــتیکي، ودهکده  بار  جهان، شهرها و مراكز لجس
ــاد  ايج  … و   )FREIGHT VILLAGE(
شده اند؛ اين  همه، حاصل و نتیجه ي حمل و نقل 
ــد  ــت كه روز به روز، رش تركیبي و كانتینري اس
ــران، منطقه ي  ــت. مثالً در اي و تکامل يافته اس
ــهر لجستیکي باشد؛  آزاد كیش، مي تواند يك ش
ــهر لجستیکي، دو اقدام اصلي  چرا كه در يك ش
صورت مي پذيرد: توريسم و تجارت. يعني در يك 
ــتیك، همه ي ابزارها، امکانات، راه ها و  شهر لجس
برنامه ريزي ها بايد براي توسعه ي صنعت توريسم 
ــگري به كار رود و تجارتي هم  و فرهنگ و گردش
ــت،  ــم مدنظر اس كه در خصوص صنعت توريس
ــت.  ــي و مدرن و قوي اس ــرده فروش تجارت خ
بنابراين، براي توسعه ي اين صنعت، مراكز خريد 
)SHOPPING CENTER(، جاده ها، ويالها 

راهبردهاي  برآوردن  نيازمند  وقتي  ما  ايران،  در 
كوتاه مدت و ميان مدت هستيم، بودجه هاي هنگفتي 
را به آن ها اختصاص مي دهيم؛ در حالي كه راهبرد 
بلندمدت ما، به خصوص در زمينه ي لجستيك و 
توسعه ي حمل و نقل جاده اي و ريلي در كنار ايجاد 
سرمايه گذاري هايي  چنين  نيازمند  خشك،  بنادر 

است. 
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ــگري، طوري هماهنگ مي شوند،  و مراكز گردش
كه بتوان به اهداف اين نوع تجارت رهنمون شد؛ 
قطعاً، كااليي كه بايد وارد چنین شهر لجستیکي 
شود، بدون وجود واسطه هاي زياد و با هماهنگي 
و برنامه ريزي، به مراكز خريد و انبارهاي مربوطه 
)WAREHOUSE( ارسال مي شود. اين امر، 
دقیقاً كاري است كه در  دبي، به عنوان يك شهر 

لجستیك بسیار مدرن، انجام مي دهند. 
ــتیکي، مثل: قشم و جبل علي كه  در مراكز لجس
ــر چند امکانات  ــتند- ه به همديگر نزديك هس
منطقه ي آزاد جبل علي، فاصله زيادي با منطقه ي 
ــم دارد- نبايد صرفاً از ديدگاه توريسم و  آزاد قش
اكوتوريسم مدنظر قرار گیرند. قشم، به عنوان يك 
مركز لجستیکي، كاماًل قابل تجهیز و برنامه ريزي 
ــي به بندرعباس كه  ــت؛ اوالً، به جهت نزديک اس
ــك پل قابل  ــري آن، با ي ــه ي 18 كیلومت فاصل
اتصال است و مي تواند به عنوان يك بندر كمکي 
)AUXILLIARY PORT( مورد بهره برداري 
ــار ترانزيتي و لجستیکي، از روي  قرار گیرد تا فش

بندرعباس برداشته شود.
ضمناً از ديدگاه صنعت و بازرگاني نیز، مي توان 
به منظر چنین مناطق لجستیکي نگاه كرد؛ زيرا 
ــد صنايع با رويکرد  چنین مکان هايي براي رش
سرمايه گذاري در آن، عالوه بر عهده داري نقش 
 )RE-EXPORT( مؤثر در امر صادرات مجدد
ــي كاالهاي نیمه  ــد در صنايع تبديل ، مي توانن
ــرمايه گذاري  تمام يا مونتاژي )CKD( نیز، س
ــرازير  ــار خارجي را به چنین مناطقي س و تج
كند. تحقق چنین امري، نیازمند حضور عمده 
ــان WHOLESALER و واسطه هاي  فروش
ــارداري و دپوي  ــي و امکانات انب ــده فروش عم
ــن كاالها  ــه حتماً اي ــد ك عمده كاالها میباش
ــاي حمل تركیبي  ــط كانتینر و با روش ه توس
ــه، بايد  ــوند. در نتیج ــري جابه جا ش و كانتین
ــي و كانتینري در  ــگ حمل و نقل تركیب فرهن
قشم نهادينه شود. پس نتیجه مي گیريم، قشم 
ــیل هاي  ــتن ظرفیت ها و پتانس ــود داش با وج
ــتیکي،  فراوان، نمي تواند مانند يك مركز لجس

ــته  ــازنده اي در میان مناطق آزاد داش نقش س
باشد. 

● اش�اره اي ب�ه وضعي�ت بن�در جبل علي 
داش�تيد. ح�دود 30 س�ال پي�ش، بن�در 
جبل علي، در س�واحل جنوبي خليج فارس، 
موقعي�ت خود را به عنوان يك بندر تثبيت 
ک�رد و پ�س از آن، ب�ه عن�وان ي�ك مرکز 
لجستيك اتصال دهنده ي حمل و نقل هوايي 
و دريايي شناخته شد. در اين زمينه توضيح 

بيش تري بدهيد ؟
ــم، تبديل اين منطقه  ــاج ابراهیمي: بايد بگوي ح
ــتیك هوايي و دريايي، بسیار  به يك مركز لجس
ــه بود. اما با توجه به حضور و امرار معاش  پرهزين
ــلمان در منطقه  ــر 700 میلیون نفر مس ــغ ب بال
ــي كه در  ــم واردات و صادرات ــه و حج خاورمیان
منطقه خلیج فارس وجود داشت، سرمايه گذاري 

كامالً معقولي به نظر مي رسید. 
ــیار  ــل از ورود به اين مبحث، بايد نکته ي بس قب
ــیم و  ــیار نباش ــي را يادآوري كنم. اگرهوش مهم
ــي خود را  ــور ترانزيتي و حمل و نقل ــادر و ام بن
ــد كه به شدت، از  مديريت نکنیم، روزي مي رس
ــي عقب خواهیم ماند  بنادرمنطقه نظیر جبل عل
ــتي هاي بزرگ در بنادر  و به جاي پهلوگیري  كش
ايران، چنین كشتي هايي در آن جا پهلو خواهند 
گرفت. چون برنامه ريزي آن ها، بر مبنا و در صدد 
ــاد موازنه واردات و صادرات و در پیش گیري  ايج
ــق بنادر دريايي  ــادرات مجدد از طري رويکرد ص
ــركت هاي صاحب نامي در  ــت.  ش ــك اس وخش
ــا را تبديل به پیمانکار  منطقه وجود دارند كه م
دست دوم در لجستیك منطقه كرده اند. اين امر، 
باعث شد كه آن ها به راحتي، در سیاست گذاري و 
راهبردهاي فعالیتهاي منطقه ايفاي نقش كنند و 

امور لجستیکي ما را تحت تأثیر خود قرار دهند.
ــود كالن و  ــل اين نوع مديريت- منهاي س حاص
بزرگي كه براي شركت هاي كشتیراني منطقه و 
مالکین آنها در بر داشت- ضربه ي بسیار سنگیني 
ــد. اين اقدام، بخش  ــور ما وارد ش بود كه به كش

ــتیراني ما را تحت تأثیر قرار داد و  خصوصي كش
ــرمايه گذاري در تولید و ساخت كشتي، ايجاد  س
ابرپايانه هاي دريايي و ساير موارد را به شدت دچار 
اختالل كرد. اين مهم را بايد مورد بازنگري جدي 

قرار دهیم.

● آيا اتفاقي که براي ايران افتاد، براي ساير 
کشورهاي همسايه در منطقه ي خليج فارس 

هم روي داده است؟
ــورها  حاج ابراهیمي: اين امر، نه تنها در اين كش
رخ نداد، بلکه آن ها بر اثر آن ، در بخش خصوصي 
كشتیراني خود سرمايه گذاري  هاي بسیار مطلوبي 

كردند. 
ــي  به هر حال، آن ها عالوه بر جلو افتادن و پیش
گرفتن از ايران، شرايط منطقه را طوري رقم زدند 
ــراي حمايت از هاب  ــزم طرفهاي خودي ب كه ع

شدن و مگاپورت بودن ديگر جزم نیست. 
ــك  ــا، براي ما ضرورت ايجاد بنادر خش در اين ج
)DRY PORT( مطرح مي شود. امارات متحده 
ــامل 7 شیخ نشین است، گرچه با يك  عربي، ش
ــناخته شده  ــي در جهان ش پرچم و رويه سیاس
ــت، اما درآمد و مخارج هر شیخ نشین، جداي  اس
ــوب مي شود و اقتصاد آن ها)بجز  از ديگري محس
ابوظبي( بستگي تام به تجارت، كشتیراني و حمل 
ــه ايران،  ــگري دارد. در حالي  ك ــل و گردش ونق
عالوه بر امکانات دريايي، داراي بخش هاي ديگر 
ــت و مثاًل پديده ي بندر خشك، به  اقتصادي اس
صورت كامال حرفه اي و كارشناسي، مي تواند اين 

عقب ماندگي ها را جبران كند. 
ــدي در منطقه ي  ــوع جدي ــك، موض بندر خش
ــا و آمريکا  ــه در اروپ ــت- گرچ ــارس اس خلیج ف
ــت و از سال ها قبل، بنادر  پديده ي جديدي نیس
ــك در آن مناطق ايجاد شده است- حداقل  خش
ــه در فرصت به وجود  ــاي خوش حالي دارد ك ج
آمده عقب نیستیم، كه خود مي تواند فضا وبستر 
ــهیدرجايي و در  ــعه اي الزم را براي بندر ش توس
صورت راه اندازي هر چه سريع تر، زمینه ي احداث 
راه آهن براي بندر چابهار را فراهم سازد. در واقع، 
ــاي ترانزيتي  ــه صادرات و فض ــورهايي كه ب كش
ايران نیاز دارند، مي توانند از مزاياي بندر خشك 
ــن بهره مندي، جذب  ــوند و تبعات اي بهره مند ش
سرمايه و توسعه ي فضاي كسب و كار و اشتغال 
و كارآفريني خواهد بود. مثاًل، پنبه ي موجود در 
كشورهاي آسیاي میانه، از قبیل ازبکستان را در 
نظر بگیريد، كه در حال حاضر، از راه بندر عباس 
ــود؛ كه در صورت سامان دهي بنادر  صادر مي ش
ــك، بخشي از عملیات لجستیك، گمركي و  خش
ــت و  حتي بانکي آن قابل اجرا در اين مناطق اس

مي تواند بسیاري از معضالت را كاهش دهد.
ــیه و  ــورهاي روس مثال ديگر، صادرات غالت كش
ــورهاي حوزه ي جنوبي خلیج  ــتان به كش قزاقس
ــر، 10 میلیون تن  ــت كه در حال حاض فارس اس
ــاي 2015 و 2020  ــال ه ــود و تا س برآورد مي ش
ــه 15 و بیش از20 میلیون  ــالدي، به ترتیب: ب می
تن خواهد رسید؛ مسیر سنتي ترانزيت كاالي فوق 
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به ترتیب: قزاقستان، روسیه، اكراين، درياي سیاه، 
درياي مديترانه، درياي سرخ، اقیانوس هند، درياي 
ــت. در حال حاضر، حمل  عمان و خلیج فارس اس
و جابه جايي در اين مسیر، ارزان است، اما سرعت 
ــال آن، به اندازه ي مسیر ريلي و جاده اي ايران  ارس
نیست. در نتیجه، اين مسیر، به عنوان يك متغیر 
ــردي، مي تواند مدنظر ترانزيت غالت  مهم و راهب
ــتان قرار گیرد كه چنین اتفاقي،  روسیه و قزاقس
ــت. مسايل كشورهاي  چندين مزيت خواهد داش
ــابق كه هر آن  ــترک المنافع عضو شوروي س مش
ــت آن ها را به سوي مناقشه سوق دهد  ممکن اس
ــاي آن در قالب  ــا تهديدات منطقه اي و پیامده ي
ــفر و همچنین، معضل  ــدن تنگه ي بس بسته ش
ــرخ، از جمله  دزدان دريايي در منطقه ي درياي س
دغدغه هايي است كه فرصت هاي ترانزيتي غالت 
آسیاي میانه را از مسیر فعلي به چالش مي كشاند. 
ــاده، مي بینیم در صورت  پس، در اين معادله ي س
ــك و ايجاد راه هاي مراسالتي  تأسیس بنادر خش
ــاي مدنظر در  ــیلويي و دپوي كااله و امکانات س
بازارهاي هدف، مي توان اين كاالها را با تناژ باال در 
كانتینرهاي خالي بنادري چون چابهار- كه عمدتاً 
ــاي وارداتي،  ــه ي كانتینرهاي كااله پس از تخلی
كانتینرها خالي بر مي گردند- كشتي هاي كانتینربر 
ــربار حركت دهیم و با ايجاد حمل  و فله بر را دو س
و نقل تركیبي و كانتینري، اقتصاد منطقه را ارتقا 

داده و شکوفا سازيم. 

● چه الگويي را براي احداث بنادر خش�ك 
در کشورمان مناسب مي دانيد؟

حاج ابراهیمي: اين نکته ي بسیار مهمي است. در 
ــده ي عربي، در فاصله ي  حال حاضر، امارات متح
ــدود 40 كیلومتري جبل علي، بندر خلیفه را با  ح
ــرمايه ي اولیه اي بالغ بر 7 میلیارد دالر، تجهیز  س
مي كند. اين اتفاق، فاصله ي برنامه ريزي و مديريت 
ما را با آن ها بیش از پیش خواهد كرد. پس، برتري 
ــبي ايران با 2800 كیلومتر ارتباط جاده اي و  نس
دريايي و بعبارتي 5800 كیلومتر  خط ساحلي و 
اقلیم و سرزمین پهناور اصلي كه در آن شهرک هاي 
صنعتي و مراكز صادراتي و وارداتي و تمركز مراكز 
حمل و نقلي وجود دارد، بايد نگاه ما به بنادر خشك 
ــعه  ــعه مندانه  ارتقا دهد.توس را، به نوعي نگاه توس
متوازن با خوشه هاي صنعتي و استفاده از مناطق 
ــادي و توجه به آنچه كه آمايش  آزاد و ويژه اقتص
ــرزمین مینامند دست يافتني است ، اگر بنادر  س

خشك را بدرستي شناخته و مديريت نمايیم.
ــورهاي حاشیه ي جنوبي  بايد توجه كرد كه كش
ــرزمیني  ــارس داراي عرض و عمق س ــج ف خلی
نیستند و سرزمین اصلي آن ها در حاشیه و كناره 

واقع شده است. 
ــرزمیني ما، با توجه به  ــن، نگاه آمايش س بنابراي
ــابه نگاه آمايش سرزمیني  مزيت فعلي، بايد مش
هندي ها و چیني ها باشد. شايد بپرسید، چرا اين 
ــا در ايجاد بنادر  ــور، به منزله ي الگوي م دو كش
خشك هستند؟ در پاسخ بايد گفت: هند، اقتصاد 
چهارم جهان را به خود اختصاص داده و چین نیز، 

احتماالً تا پايان سال 2015 میالدي، اقتصاد اول 
جهان خواهد بود. از سويي، اين دو كشور شرايط 
جغرافیايي و اقلیمي نظیر ايران دارند؛ از اين رو، 
ــك كرده اند.  ــه  ويژه اي به احداث بنادر خش توج
هند و چین، داراي مرزهاي آبي بسیار گسترده اي 
هستند، ولي هزينه ساخت و تجهیز بنادر براي اين 
كشورها بسیار سنگین است. از سوي ديگر، الزم 
نیست همه ي تجار، سرمايه گذاران و كارآفرينان 
ــرا اين امر، باعث گراني  ــوند؛ زي در بنادر جمع ش
و بروز مشکالت خاص مي شود. هندي ها 8 سال 
پیش، مطالعات بسیار گسترده اي را در سرزمین 
ــدند كه نیازي به  ــاز كردند و متوجه ش خود آغ
ــده ي خود به 50  ــل 15 بندر دريايي و عم تبدي
ــت به جاي نگاه  بندر در آينده، ندارند و بهتر اس
ــور خود را  ــعه ي بنادر، دههانقطه از كش به توس
ــد. از منظر فضايي،  ــايي و مکان يابي كنن شناس
ــتفاده از روش هاي اكولوژي لجستیك  ضمن اس
ــاي فقرزدايي و  ــرار دادن جنبه ه ــا مد نظر ق و ب
جغرافیاي سیاسي )ژئوپلتیك( اين امر، با تأسیس 
ــعه ي  ــك، توزيع ثروت و اقتصاد، توس بنادر خش
ــاير مسايل اجتماعي، شکل بهنجار و  صنايع و س

طبیعي خود را به دست خواهد آورد.
بنادر خشك، در اين نوع نگاه، عالوه بر عهده داري 
ــخت افزاري از يك بندر  مسئولیت پشتیباني س
ــتند؛  دريايي، از مزاياي ديگري نیز برخوردار هس
ــتقیم، اصالح زيرساخت هايي چون:  به طور مس

توسعه ي جاده  و راه آهن. 

● ويژگي هاي بارز بنادر خشك چيست؟
سه دسته اصلي آنها کدامند؟

حاج ابراهیمي : بنادر خشك ساحلي )تا شعاع 25 
الي 30 كیلومتر از ساحل( 

ــعاع 250 الي  ــك میان ساحل ) تا ش بنادر خش
300 كیلومتر از ساحل(

ــاحل ) با شعاع بیش از میان  ــك فراس بنادر خش
ساحل و بطور متوسط بیش از 500 كیلومتر (

در اين مورد بايد گفت، اين بنادر، جمعیت زيادي 
ــد و با ايجاد  ــود جاي مي دهن ــون خ را در پیرام
ــیار باال، واردات، صادرات و احداث  كارآفريني بس
ــه راحتي قابل  ــي در آن ها ب ــركت هاي صنعت ش
ــت. اين بنادر، به طور مستقیم،  ــکل گیري اس ش
باعث توسعه ي راه آهن و حمل و نقل ريلي شده 
ــتیك  و عالوه بر آن، حمل و نقل جاده اي و لجس
تركیبي و كانتینري را توسعه مي دهند. اين نوع 
ــراه، مي توانند از آن  ــود آب ــادر، در صورت وج بن
ــور ما، چنین زمینه و  بهره مند شوند كه در كش

امکاني وجود ندارد. 
ــار  ــر ب ــل دو س  E.Transportation ، حم
ــا و رانندگان  ــري، عدم معطلي كامیون ه كانتین
آن ها، از ديگر ويژگي هاي اين نوع بنادر محسوب 

مي شوند. 
ــك، مي توانند به  ــت اندركار بنادر خش افراد دس
ــورت تمام وقت، همه ي كانتینرهاي ورودي و  ص
ــل و نقل جاده اي و ريلي  نوع آن ها، خطوط حم
ــايي  ــركت هاي حمل و نقل را شناس و مالکان ش

ــتعالم قیمت از آنان در امر واردات و  كنند و با اس
صادرات، نهايت هماهنگي را به وجود آورند. 

ــتقیم، زمینه ي حمل كاال  ــر، به طور مس اين ام
-Trans Shi )توسط وسیله اي به وسیله  ديگر 
ــا بنادر هدف را ايجاد مي كند. در واقع،  ment( ت
ــي، پلمپ كامیون  ــريفات گمرك پس از طي تش
ــاز، كاال با همان  ــناد حمل مورد نی و تهیه ي اس
ــود و با  كامیوني كه كانتینر را آورده، حمل مي ش
اين برنامه ريزي و مديريت منسجم، صرفه جويي 
سرشاري در هزينه ها به وجود مي آيد. اين اقدام، 
ــازي يارانه ها  در اين مقطع زماني كه هدفمندس
ــمگیر زمان و  ــت، باعث كاهش چش ــر اس مدنظ
ــود و مي تواند  ــده ي كاال مي ش هزينه ي تمام ش
ــطح اين تحول اقتصادي را تا حد بسیار قابل  س
توجه اي ارتقا بخشد. عالوه بر اين، هزينه هاي حق 
توقف )دموراژ( ، به صاحب كاال تحمیل نمي شود و 

هزينه هاي انبارداري را نیز، به حداقل مي رساند.

● ب�ا توجه ب�ه تعريفي ک�ه از ان�واع بنادر 
خش�ك مي ش�ود، اين بنادر هر يك از چه 

مزايايي برخوردارند؟
ــركت هاي حمل  ــاج ابراهیمي : ايجاد دفاتر ش ح
ــركت هاي صادراتي و وارداتي و تسريع  و نقل، ش
ــال خرده بار )گروپاژ( و كاهش هزينه هاي  در ارس
ــاحل و حضور  ــك دور از س حمل در بنادر خش
ــان  ــي و عمده فروش ــطه هاي عمده فروش واس
ــعه  ــان و توس ــاري و نمايندگان عمده فروش تج
كانالهاي توزيع و نهايتا مديريت توزيع فیزيکي، 
ــت. تلفیق كارهاي  ــن نوع بنادر اس از مزاياي اي
ــترک براي مقاصد مشترک، در چنین بنادر  مش
ــکي، قابل برنامه ريزي و بهره برداري است.پر  خش

بسياري از عمليات حمل و نقلي، در عرصه ي بندر 
خشك، چنان تطبيق پذيري پيدا مي كنند كه تأثيرات 
است.  مسلم  شده  تمام  قيمت هاي  كاهش  بر  آن، 
تجميع شركت هاي حمل و نقل، پخش و فروش و 
طراحي متمركز براي ارسال و توليد نامتمركز، از 
ويژگي هاي اصلي هماهنگي و يكپارچگي و مديريت 

امور بنادر خشك هستند.
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ــتکه خطوط ريلي بیشترين تاثیر را در  واضح اس
بنادر خشك فراساحل دارند. 

بنادر خشك میان ساحل، عمدتاً اهداف دسترسي 
ــاده اي را مدنظر قرار داده و خلوت كردن  بهتر ج
ــب كانتینرها، انجام  بنادر دريايي با دپوي مناس
ــعه ي  ــف اداري و فني، ايجاد تجهیزات اش وظاي
ايکس )X-RAY( براي بارهاي ترانزيتي و انجام 

تشريفات گمركي را در خود جاي مي دهند.
بنادر خشك ساحلي، صد درصد بنادركمکي بوده 
و محل انبار كانتینرهاي دريايي وداراي محوطه 
ــتند.تفکیك و تركیب بار از  اي نظیر CFS  هس
ــت.بالتبع مکان  ــي اينگونه بنادر اس وظايف اصل
مناسبي نیز براي حمل و نقل تركیبي دريايي و 
هوايي يا دريايي و زمیني نیز میباشد.  گران بودن 
قیمت زمین در حاشیه بنادر، ضرورت ايجاد بنادر 
ــاحل را ايجاب كرده است  ــك نزديك به س خش
ــون: كاهش آلودگي  ــاي ديگري، چ و داراي مزاي
ــوا، كاهش عملیات انبارداري و محل نگهداري  ه
ــوبي و كاالهاي متروكه و باعث  كانتینرهاي رس
ــهیل حمل و نقل در بنادر  كاهش ترافیك و تس

هستند. 
ــت محیطي در بنادر و دريا و  كاهش اثرات زيس
نگهداري كاالهاي عمومي يا كاالهاي كم ارزش،از 
خطرناک، يخچالي، ترافیکي و سنگین و ويژه، از 
مزاياي ديگر بندر خشك نزديك به ساحل است 
كه سرمايه گذاري مستمر در بنادر را تا حد قابل 

مالحظه اي تعديل مي كند. 
ــر روي كارهاي تخصصي  ــالوه بر اين تمركز ب ع
ــل: الي روبي، افزايش پهلوگیري  و فني بندر، مث
ــکله و ساخت موج شکن  كشتي ها، توسعه ي اس
ــاي چنین بنادر  ــق آب، جزو مزاي و افزايش عم
خشکي محسوب مي شود.يعني بنادر دريايي به 
فعالیتهاي تخصصي خود معطوف میشوند تا ديگر 

بخشها.

● عمده ترين چالش هاي کش�ورمان در راه 
اندازي بنادر خشك چيست؟

ــفانه، برخي از مسئوالن و  حاج ابراهیمي : متأس
ــوع و كاربرد بنادر  ــردم، اطالعي در خصوص ن م
ــي تدريس در  ــکل، ط ــك ندارند. اين مش خش
كالس هاي دانشگاهي هم مشهود است؛ به طوري 
ــجويان رشته ي حمل و  كه مثالً، 90 درصد دانش
ــك( را با دراي  نقل، فرق دراي پورت )بندر خش
داک نمي دانند. به هر حال، چنین پديده هايي در 
قالب اطالع رساني و فرهنگ سازي توسط برخي 
ــنجي  ــي قابل معرفي و نیازس ــريات تخصص نش

است.
ــه،  ــراق، تركی ــران، ع ــل: اي ــورهايي مث در كش
ــايگان شمالي ما،  ــتان، پاكستان و همس افغانس
ــتیم كه با پیشروي در عمق اقلیم  شاهد آن هس
ــرزمین، نیاز به حمل و نقل ريلي و جاده اي  و س
نیز، بیش تر مي شود. با توجه به جايگاه ويژه اي كه 
ــورهاي عضو سازمان  ايران قصد دارد در بین كش
همکاري هاي اقتصادي، اكو كسب كند، يا در افق 
ــت يابد، در صورت  ــم انداز 1404 به آن دس چش

تعريف شدن اين مقاصد به عنوان هدف، عملیاتي 
شدن امور لجستیك و برآوردن الزامات اصلي آن، 
ــك را بسیار مهم و ويژه  وجود پديده ي بندر خش

جلوه مي دهد. 
ــد برآوردن راهبردهاي  در ايران، ما وقتي نیازمن
ــتیم، بودجه هاي  ــدت و میان مدت هس كوتاه م
هنگفتي را به آن ها اختصاص مي دهیم؛ در حالي 
ــه راهبرد بلندمدت ما، به خصوص در زمینه ي  ك
ــعه ي حمل و نقل جاده اي و  ــتیك و توس لجس
ريلي در كنار ايجاد بنادر خشك، نیازمند چنین 

سرمايه گذاري هايي است. 
-VALUE MA )در مبحث مديريت ارزش 

ــازي  AGEMENT( كه پديده ي ))هدفمندس
ــوب مي گنجد، بايد  ــا(( نیز، در آن چارچ يارانه ه
ــت آن و  يادآوري كنم كه در صورت اجراي درس
كاهش هزينه ي تمام شده- كه بخش اعظمي از 
ــش هزينه مي تواند در هزينه هاي حمل  اين كاه
ــدام را در  ــود- مي توان اين اق و نقلي متجلي ش
ــوص حمل و نقل  ــیاري از بخش ها، به خص بس
تركیبي و كانتینري، از يك تهديد به يك فرصت 

تبديل كرد. 
ــت ارزش به ما مي گويد، چگونه  در واقع، مديري
ــیس و تجهیز  ــش اعظمي از هزينه هاي تأس بخ
ــك اختصاص دهیم تا بعداً  بنادر را به بندر خش
ــرمايه گذاري هنگفت در امور  ديگر نیاز به باز س

بندري و دريانوردي نباشد. 

● چه فعاليت هاي پژوهشي در اين خصوص 
صورت گرفته و چه واکنش هايي را برانگيخته 

است؟
ــوع در ايران، پديده ي  حاج ابراهیمي : اين موض

بسیار جديدي بوده و كار خاصي روي آن صورت 
نگرفته است. 

براي اولین بار، شاهد آن هستیم كه پژوهشکده ي 
ــل و نقل وزارت راه و ترابري، بین پروژه هايي  حم
ــال به پژوهش گران پیشنهاد مي دهد،  كه هر س
ــم الزامات احداث بنادر  مبحثي با عنوان: »تنظی
ــور« را گنجانده است. بسیاري به  خشك در كش
اين موضوع عالقه مندند و عده اي نیز، مخالف آن 
هستند و به تجارب كم بازده در منطقه ي آپرين 

اشاره مي كنند. 
ــي، برنامه ريزي و  ــواب آن ها، مکان ياب بايد در ج
مديريت وتجهیزات و سرمايه گذاري را به عنوان 
ــرح كرد. الزم به  ــل  موثر موفقیت پروژه  ط عوام
يادآوري است كه آپرين، منطقه ي بسیار مناسبي 
ــاي مهرآباد،  ــراي هماهنگي فعالیت فرودگاه ه ب
ــود. در  امام خمیني و گمرک جنوب تلقي مي ش
ــك،  ــرخس، ايجاد بندر خش ــي مانند س مناطق
ــورهاي  مي تواند موقعیت خوبي براي ايران و كش
منطقه آسیاي میانه و مركزي ايجاد كند. ايستگاه 
شهید مطهري در 45 كیلومتري مشهد، موقعیت 
ــك دارد تا به عنوان  خاصي براي ايجاد بندر خش
 )COORDINATOR( ــده ي هماهنگ كنن
ــل و نقل ريلي ايران با منطقه ي  راهبردهاي حم
ــود را عهده دار  ــیاي میانه و مركزي، نقش خ آس
شود. بندر خشك پیام در منطقه ي فرودگاه پیام 
ــه دارد، مي تواند  ــه 60 كیلومتر با تهران فاصل ك
ــل و نقل تركیبي هوايي و جاده اي و  فرصت حم
ــه ي 10 كیلومتري با  ــي را با توجه به  فاصل ريل

راه آهن فراهم آورد. 
ــلفچگان، نقطه ي اصلي غرب، شرق،  ــه راه س س
ــمال و جنوب قديم بوده است و با نزديکي به  ش
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ــك  ــتان قم، مي تواند به عنوان يك بندر خش اس
معین و بسیار قوي عمل كند. 

ــتان را براي تأسیس  ــور هم، چند اس وزارت كش
بندر خشك مد نظر قرار داده و بودجه هايي هم به 
آنها اختصاص داده است. اين مناطق، به شاه راه ها 

و مراكز صنعتي اصلي كشور نزديك هستند. 
ــز، ابعاد  ــك نی ــي بنادر خش ــث مکان ياب در بح
ــود  ــد: وج ــود، مانن ــات موج ــادي و امکان اقتص
ــركات، بانك و بیمه و  ــهرک هاي صنعتي، گم ش
امکانات صادراتي و وارداتي، بسیار مهم است. البته 
در حال حاضر، شاهد نوعي ناهماهنگي بین بخش 
هاي تجاري، گمرک، بانك، بیمه، راه و ترابري و 

ساير بخش ها هستیم. 
ــود اصرار كند و  ــنتي خ گمرک نبايد بر نقش س
ــوله ها و انبارهاي موجود،  مي تواند با واگذاري س
مکان خود را تغییر دهد و نسبت به بهبود عملکرد 
و كیفیت حمل و نقل با جابه جايي امور گمركي 
همت گمارد؛ چرا كه در كشورهاي توسعه يافته 
ــايت ها، مراكز و پايانه هاي  ــعه، س يا در حال توس

بزرگ، گمرک را در دل خود جاي داده اند. 
ــه، نگاه خرد  ــفانه، نگاه غالب در اين زمین متأس
ــاماني  امر  ــت و حاصل آن، نابس ــره اي اس و جزي
ترانزيت، با توجه به وجود 14 متولي و عدم تعامل 
مؤثر بین آنان است، به طوري كه حتي بسیاري 

از فرصت ها را سوزانده است. 

● س�رمايه گذاري دولتي يا سرمايه گذاري 
خصوصي؛ ک�دام يك در امر اح�داث بنادر 

خشك اولويت دارند؟
حاج ابراهیمي : به دلیل ناشناخته بودن فعالیت 
بنادر خشك، نیازمند حمايت دولت هستیم. مثاًل، 

ــرمايه گذاري وزارت اقتصاد و  طبق نظر معاون س
ــرمايه  توسط دولت آورده  دارايي، بايد نیمي از س
ــراي آوردن نیم ديگر  ــل زمینه ب ــود، تا حداق ش
ــط بخش خصوصي، مهیا شود. با  ــرمايه توس س
ــیاري  ــاره دادن غرفه ها، واگذاري زمین و بس اج
ديگر از روش ها، مي توان سرمايه ي الزم را جذب 
ــب و كار به وجود  كرد. در اين هنگام، فضاي كس
ــطح امنیت  مي آيد و هم زمان با آن، با ارتقاي س
اجتماعي و سرمايه گذاري، اين امر محقق خواهد 
ــد. در ايران، ايده براي انجام كار، زياد است؛ و  ش
ــتند. برگزاري  ــیاري از اين فرضیه ها بکر هس بس
همايش هاي ملي، ارايه ي تحقیقات كاربردي در 
دانشگاه ها، همکاري و تعامل انجمن هاي علمي، 
ــريع تحقق  ــي و صاحب نظران، همه در تس صنف
طرح و توسعه ي بندر خشك در قالب پروژه هاي 

علمي و عملیاتي مؤثر خواهند بود. 

● ک�دام ارگان ها در احداث بنادر خش�ك، 
ايفاگر نقش اصلي هستند ؟

ــاج ابراهیمي : وزارت خانه هاي راه و ترابري و  ح
ــتقیما و اقتصاد و دارايي نیز در اين  بازرگاني مس

زمینه نقش اصلي را بر عهده دارند. 
ــك،  ــور تحقق امور مربوط به بنادر خش به منظ
ــد تیمي با حضور اين دو وزارت خانه و وزارت  باي
اقتصاد و دارايي، جهت ارايه ي مباحث مالیاتي و 
ــاورزي  گمركي، بانك و بیمه و وزارت جهاد كش
ــود تا مثاًل، موضوع صادرات غالت و  ــکیل ش تش
ــه پیچیدگي هاي بخش  ــاورزي ك كاالهاي كش
صنعت را ندارد و مي تواند از جنبه ي حمايتي بندر 
خشك برخوردار باشد، بررسي شود و راهکارهاي 
ــد و بازارهاي تخصصي در بخش  الزم فراهم آين
ــي و خرده فروشي، به منظور حذف  عمده فروش
واسطه هاي خارج از كانال توزيع و كاهش قیمت 
ــد يانظیرايجاد  ــده آن ها را به كار ببندن تمام ش
ــوال، كه قباًل  ــاه نیز به همین من ــازار گل و گی ب
ــور داشته ايم، بتواند  تجربه ي خوبي از آن در كش
جايگاه خود را در  بندر خشك به دست آورد. در 
زمینه ي بندر خشك، مباحث تخصصي تري هم 
مطرح مي شوند؛ چون نگاه لجستیکي نیز؛ بر آن 
ــت و عملیاتي كردن روش هاي حمل و  حاكم اس
انبارداري و رساندن كاال به دست مصرف كننده، 
ــب و راه اندازي و خدمات  كاهش هزينه هاي نص
ــعه ي  ــت. توس پس از فروش، بیش تر مدنظر اس
ــك، صرفاً به منظور اتصال بندر اصلي  بنادر خش
با ريل و جاده و حمل و نقل مركب و كانتینري و 

جابه جايي كاال با جرثقیل نیست. 
ــیاري از عملیات حمل و نقلي، در عرصه ي  بس
بندر خشك، چنان تطبیق پذيري پیدا مي كنند 
كه تأثیرات آن، بر كاهش قیمت هاي تمام شده 
ــت. تجمیع شركت هاي حمل و نقل،  مسلم اس
پخش و فروش و طراحي متمركز براي ارسال و 
تولید نامتمركز، از ويژگي هاي اصلي هماهنگي 
ــك  ــت امور بنادر خش ــي و مديري و يکپارچگ

هستند. 
در كارگروهي كه براي بنادر خشك در نظر گرفته 

مي شود، انجمن هاي صنفي مي توانند اعضاي خود 
را با مزاياي آن آشنا سازند. 

ــاس اصل 44 قانون  ــك بر اس مديران بنادر خش
ــت  ــداز 1404 میبايس ــم ان ــي و افق چش اساس
بخش خصوصي باشد. بخش خصوصي به خاطر 
ــا، آن را اداره و  ــوددهي به اعض محتواي كار و س
ــي، صرفاً در  ــت خواهد كرد و بخش دولت مديري
ــتادي و امور بازرسي قانوني آن،  اجرا و نظارت س

مشاركت میکند. 

● مديري�ت اين بنادر در آينده چگونه بايد 
صورت بگيرد تا بيشتراثربخش باشد؟

ــايل، عارضه يابي، حل  حاج ابراهیمي : طرح مس
مشکالت، سهمیه بندي ،اعتبارسنجي شركتها و 
روشنگري وظايف  وزارت خانه ها، مديريت زمان، 
ــکان اداره كردن در دوره هاي مختلف،  مقدار و م
در آينده مديريتي را حاكم بر بنادر خشك خواهد 
ــركت هاي  ــط بخش خصوصي و ش كرد كه توس
ــي و عملیاتي  ــکل هولدينگ، اجراي ديگر، به ش
ــد منافع  ــك باي ــد. متولي بنادر خش خواهد ش
شركت هاي زيرمجموعه را مدنظر قرار دهد و اگر 
اين بنادر در مسیر و با نظارت انجمن هاي صنفي 
هدايت شوند، مي توانند برنامه ريزي هاي مختلفي 
را سازمان دهي كنند. هولدينگ ها در امور بانکي 
ــارات، طراحي راهبردهاي مختلف،  و جذب اعتب
ــت  و خدمات، حمل  ــاورزي، توريس صنايع، كش
ــه، كلیه ي بخش ها تخصصي تر و  و نقل و خالص
قوي تر از بخش دولتي، امور بنادر خشك را اداره 

و مديريت نمايند. 
ــري از دامپینگ، بايد هولدينگ ها  براي جلوگی
ــي قرار  ــن تخصصي صنف ــر يك انجم زير چت
ــد تا در درازمدت، منافع  آن ها به هم گره  بگیرن
نخورد. در اين صورت، اين انجمن براي حصول 
ــا حمايت و به آنان  ــه منافع درازمدت، از اعض ب
ــاغل مختلف در اين  ــاني  كند، تا مش اطالع رس
ــتر عمومي، فعالیت بهینه ي خود را داشته  بس
ــند.حضور بنگاه هاي اقتصادي كوچکتر نیز  باش
كه در درون اتحاديه ها فعالیت نمايند و تثبیت 
ــات اينگونه بنادر  ــا از الزام ــط آنه قیمتها توس
ــتن از وظايف پايانه ها در  ــك هستند.كاس خش
ــركتهاي باربري و مسئولیت  امر باريابي براي ش
خواستن از شركتهاي داخلي نیز از جمله مسايل 
میباشد.  طراحي اين امر، كار ساده اي نیست و 
ــش دولتي و خصوصي، با تعامل  بايد هر دو بخ
ــت يابند.  ــر در اين زمینه، به اين مهم دس مؤث
بندر خشك، براي هر نوع حرفه و شغلي، بستر 
رشد و فعالیت دارد و مجموعه اي از هم انديشي، 
ــعه ي بهینه و ارتقاي  ــد و توس هم افزايي و رش

اهداف، در آن محقق مي شود. 
ــي ديگر،از نگاه اقتصاد  ــت كه در گزارش امید اس
ــك و  ــي امکانات بنادر خش حمل و نقل به بررس
مديريت آن پرداخته شود.رويکرد سود – هزينه 
با مطالعات و تحقیقات و برنامه ريزي ها و نظارت 
ــروژه  امکان پذير خواهد بود و عملي  و كنترل پ

خواهد شد.■
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اندازي  راه  و  احداث  بفرماييد،  ابتدا  در   ●
پايانه  فعاليت  به  بنادر خشك، چه کمكي 

هاي دريايي مي کند؟
آبايي: بر اساس تصمیم نمايندگان ويژه رياست 
و  حمل  توسعه  كارگروه  در  جمهوري  محترم 
كه   ، سوخت  مصرف  مديريت  و  عمومی  نقل 
شهید  بندر  در  جاري  سال  اوايل  نشست  در 
رجايي ابالغ شد، يکي از درخواست هاي اصلي، 
بود.  بنادر خشك  يا  تركیبي  پايانه هاي  احداث 
بنادر  سازمان  طرف  از  اولیه  درخواست  البته 
و دريانوردي مطرح شد. علت آن هم، گرايش 
نقل،  و  حمل  موضوع  ترين  اصلي  به  سازمان، 
يعني حمل و نقل كانتینري است. با توجه به 
گنجايش و ظرفیت كانتینرها، كه حمل سريع و 
آسان را در پي دارند و استفاده فزاينده ي از آن ها 
در حمل و نقل بار و كاال، كشتیراني ها در صدد 
هستند، زمینه ي حمل ظرفیت هاي بیشتري از 
بارهاي كانتینري را ايجاد نموده و از اين روش 
به نحو احسن استفاده كنند.مسلماً ارائه هرگونه 
تسهیالت، منجر به تغییر در ماهیت كاري مي 
پیشرفته، وسعت  و  استراتژيك  شود. تجهیزات 
فضاي كاري، تخلیه ي كانتینرها در مدت زمان 
كم، ارايه ي خدمات با توجه به محدود بودن بنادر 
از لحاظ پس كرانه اي، از اين دست تغییرات بود. 
از طرف ديگر، بنادر، عالوه بر تخلیه و بارگیري 

و  پردازش  براي  محل هايي  به  كاال،  توزيع  و 
تولید ارزش افزوده و البته نقش آفريني جديد 
اين مسايل  اند.  در لجستیك كاال تبديل شده 
با دو رويکرد مختلف روبه رو شده است؛ اول : 
نیاز به ظرفیت هاي زياد انبارداري براي نگهداري 
كانتینرهايي كه توسط كشتي ها وارد مي شوند 
و دوم  : تامین شرايط جذب سرمايه گذاري در 

فعالیت هاي درون مرزي.
عرصه  ي  در  ملي  جايگاه  يك  عنوان  به  بنادر 
مي  آفريني  نقش  تجاري،  و  اقتصادي  توسعه 
در  كشور  موقعیت  با  بنادر  موقعیت  كنند. 
تجارت بین المللي، رابطه تنگاتنگي دارد. براي 
مثل:  دستگاه هايي  بنادر،  فیزيکي  توسعه ي 
گمرک، استاندارد، نیروي انتظامي و... و از باب 
غیر فیزيکي نیز،  ساختارهاي حمل و نقلي، بايد 
پاسخ گو باشند. گیت هاي نظارتي در رويارويي با 
اي و شهرهايي  امکانات جاده  قاچاق،  پديده ي 
كه در مسیر قرار دارند و مسايلي از اين دست، 
باعث شد تا دنیا به سمت رويکردي به نام احداث 
بنادر خشك برود. اين پديده، به منزله ي پايانه ي 
بزرگ چند وجهي، در پس كرانه بنادر ساحلي، 
راه  ترين  عمده  میان  اين  در  مي شود.  معرفي 
ارتباطي میان بندر خشك و بندر دريايي، ريل 
نقل  و  حمل  عنوان  به  ريل،  از  استفاده  است. 

تركیبي در پس كرانه مطرح است. 

راهبردي،  توسعه ي  و  نگر  كالن  ديدگاه  در   
در حمل و نقل تركیبي است كه، مفهوم بندر 
خشك نمود پیدا مي كند؛ به اين صورت كه:« 
كرانه  پس  در  تركیبي  اي  پايانه  خشك،  بندر 
شود.  مي  متصل  ساحلي  بنادر  به  كه  است 
تردد  با  رويارويي  براي  كافي  و  الزم  تجهیزات 
از:  اعم  نقل،  و  از چندين شیوه ي حمل  ناشي 
نظر گرفته  ريلي و هوايي در آن در  اي،  جاده 
شده است كه مشتريان مي توانند كاالهاي خود 
را با استفاده از اين شیوه ها و از طريق آن ارسال 

كنند يا از آن تحويل بگیرند.«
با  اقدامات مرتبط  پايانه هاي سنتي، همه ي  در 
خروج كاال از گمرک، توسط صاحب كاال در همان 
محدوده، انجام مي گرفت. بوروكراسي اداري و 
اخذ مجوزها باعث ماندگاري كاال و رسوب آن 
در بنادر مي شد و در نتیجه، ظرفیت ها و به 
تبع آن عملکردها كاهش مي يافت. براي بهبود 
وضعیت و سامان دهي حمل و نقل و نظارت بر 
سیستم هاي كنترلي، همه ي اين مراحل به جاي 
ديگري منتقل شد تا كارها با فراغ بال انجام شود 
و صاحب كاال، از تسهیالت بیش تري نسبت به 

يك بندر دريايي برخوردار گردد.
با  و  بیش تر  و هوشیاري  با دقت  بنادر خشك، 
هدف بهبود وضعیت ناشي از انتقال سريع كاالها 
سامان دهي شدند. تمركز بر ايمني و كنترل در 

درگفت گوبا مديركل امور مناطق، بازاريابي و 
سرمايه گذاري سازمان بنادر و دريانوردي

محسوب  گمنامي  بنادر  علمي،  تعاريف  از  نظر  صرف   ، کشورمان  در  خشك  بنادر 
مي شوند که تا کنون، جايگاه معتبر و مشخصي نيافته اند. دانستني ها در مورد بنادر 
خشك، حتي براي اهالي حمل و نقل نيز تنها در حد اطالعات جسته و گريخته اي 
است؛ هرچند کساني هم يافت مي شوند که ايجاد و راه اندازي اين مناطق، دغدغه 

حرفه اي شان محسوب مي شود. 
تجارب جهاني و مطالعات و بررسي در ابعاد ملي، اين نكته را به اثبات رسانده که اگر 
بنادر خشك، با حمايت تمامي ذينفعان آن فعال شوند قطعًا بر روان سازي سيستم 
حمل و نقلي و توسعه ي امور ترانزيتي کشورمان موثر خواهند بود. از اين رواست که 
نمايندگان ويژه رييس جمهوري در کارگروه توسعه ي حمل و نقل عمومي و مديريت 
بنادر  يا  ترکيبي  پايانه هاي  احداث  خواستار   ، گذشته  سال  اواخر  سوخت،  مصرف 
از  را،  تا دراين شماره خوانندگان محترم  برآن داشت  را  ما  ابالغيه،  اين  مربوطه شدند.  تمامي سازمان هاي  با همكاري  خشك 

چگونگي راه اندازي بنادر خشك در کشور، بيشترمطلع کنيم.
آنچه که در ادامه مي خوانيد، گفت وگو با  »دکتر حميدرضا آبايي«، مدير کل امور مناطق، بازاريابي و سرمايه گذاري سازمان بنادر 
و دريانوردي است که پيرامون بنادر خشك و چگونگي اثرگذاري اين مناطق در کاهش مشكالت بنادر ساحلي، بعمل آمده است.
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بنادر خشك زياد است. در اين بین، حمل و نقل 
ريلي براي جلوگیري از قاچاق كاال، حمل سريع 
كاالهاي كانتینري، امنیت و ايمني باال و حمل 
بسیاري  اهمیت  از  وسنگین،  حجیم  كاالهاي 

برخوردار است.

● درايجاد بنادر خشك، چه اهدافي پيش 
بيني شده است؟

كارآيي  افزايش  بندري،  افزايش خدمات  آبايي: 
و بهره وري، بهبود وضعیت زيرساخت ها - كه 
اي،  ريلي و جاده  نقل  و  باعث مي شود حمل 
ارتقاء  دريايي  نقل  و  با حمل  متناسب  را  خود 
دهند، انتقال عملیات از بندر به پس كرانه كه در 
بهبود وضعیت اقتصادي كشور تاثیر گذار است 
و مهم تر، چون فعالیتي بین المللي است، امکان 
جذب سرمايه گذاري خارجي را نیز فراهم مي 
كند. بهبود فرايند توسعه پايدار از ديگر اهداف 
دغدغه هاي  ترين  اصلي  از  يکي  و  توجه  قابل 
سازي  يکپارچه  اقتصادي،  توسعه   است.  كشور 
فرايندها،  اين  در  تسريع  و  لجستیکي  مناطق 
همگي باعث بهبود  فرايند توسعه ي پايدار مي 

شوند.
عنوان  تحت  آن  از  كه  اهدافي  ترين  ارجح  از 
»بنادر سبز« ياد مي شود، اثرات زيست محیطي 
اين مناطق است و آثار مخرب زيست محیطي، 
كه به شدت كاهش مي يابد. البته همه ي اين 
و   نظارتي  نیازمند همکاري سازمان هاي  موارد، 

مرتبط است.

دولت  ازصدورابالغيه هاي  شما  ارزيابي   ●
مبني بر راه اندازي بنادر خشك چيست ؟ 
هم اکنون چه نقاطي با ظرفيت هاي بنادر 

خشك در کشورمان فعال هستند؟
آبايي: اصلي ترين موضوعي كه در سیاست كلي و 
ابالغیه هاي دولت وجود دارد،  هاب شدن مجتمع 
بندري شهید رجايي است. بندر شهید رجايي، 
با توجه به تسهیالت قانوني و شرايطي كه براي 
آن در نظر گرفته شده است، توانسته نقش خود 
را به عنوان يکي از اصلي ترين مناطق ويژه ي 
اقتصادي ايفا كند. براي تحقق اين امر، نیاز به 
كارهايي  ترين  عمده  بود.  فراوان  پي گیري هاي 
كه در اين زمینه انجام شد، تعريف پس كرانه ها 
در بندر شهید رجايي است. ازطرفي، تالش بر 
اين بود كه كل هزينه ي حمل و نقل، به صاحب 
كاال يا به شبکه ي حمل و نقلي تحمیل نشود. به 
همین دلیل، بايد نقاطي به عنوان نقاط اصلي 
توزيع كاال در كشور شناخته مي شد. اولین شهر 
پس از بندر عباس، سیرجان است. سیرجان به 
عنوان يکي از قديمي ترين و فعالترين مناطق 
است  در كشور شناخته شده  اقتصادي  ويژه ي 
كه جذب سرمايه گذاري و بستر هاي مناسبي 
در خصوص نگهداري كاال و ايجاد صنايع ارزش 

افزوده و تولیدي در آن وجود دارد.
به عنوان دومین نقطه براي توزيع كاال، محلي 
در استان تهران در نظر گرفته شد كه هم داراي 

به  امکانات ريلي است و هم به جهت نزديکي 
پايتخت، توزيع كاال از طريق آن مناسب صورت 
مي گیرد. محل پیشنهادي، منطقه ي آپرين بود. 
با توجه به اين كه آپرين از زيرساخت هاي ريلي 
برخوردار است و در تقاطع شرق و غرب و شمال 
تمامي  به  واقع شده،  آهن  راه  و جنوب شبکه 
نقاط دسترسي دارد. همه ي شرايط براي ايجاد 

يك بندر خشك، مهیا است.
ايجاد  موضوع  نیز،  سامان دهي  خصوص  در 
شرايطي براي انتقال كاال از بندر شهید رجايي به 
مناطق اصلي و طي مراحل قانوني، بدون افزايش 
هزينه براي صاحبان كاال مطرح بود. عمده ترين 
به  بودند؛  وارداتي  كاالهاي  ما،  مدنظر  كاالهاي 
بايد  وارداتي،  كاالهاي  انتقال  در  كه  اين  دلیل 
زمان،  مدت  تغییر  و  شود  طي  قانوني  مراحل 
كمي منعطف تر است.بر اين اساس، با مسئولین 
مذاكره  وارد  سیرجان  اقتصادي  ويژه  منطقه ي 
شديم.ما براين اعتقاديم، تا بر حسب قوانین و 
منطقه  دو  بین  اقتصادي  ويژه  مناطق  مقررات 
عمل كنیم و با استفاده از تضامیني كه مديريت 
تجاري-بازرگاني  مبادله ي  خصوص  در  منطقه 
از شرايطي كه راه آهن و گمرک  با استفاده  و 
دستگاه هاي  ساير  و  ايران  اسالمي  جمهوري 
مي  فراهم  انتظامي  نیروي  مخصوصا  نظارتي، 
ويژه ي  منطقه ي  بین  كاال  مبادله ي  اين  كنند، 
ويژه ي  منطقه ي  و  رجايي  شهید  اقتصادي 

اقتصادي سیرجان انجام شود.
مساعدي  قول هاي  به  توجه  با  هنوز  متاسفانه، 
كه از طرف مسئولین داده شده است، به دلیل 
اجازه ي  مقررات،  و  قوانین  در  مطرح  مشکالت 
هنوز  و  است  نشده  داده  ما  به  ترانزيتي  حمل 
به آن،  قبلي كه  رويه هاي  ايم حسب  نتوانسته 

عنوان ترانزيت اداري مي دادند، عمل كنیم.
را  نیاز  مورد  كانتینر هاي  و  كاال ها  گذشته،  در 
شهید  بندر  از  گمرک،  موافقت  و  هماهنگي  با 
داديم،  مي  انتقال  سیرجان  منطقه  به  رجايي 
اما از زماني كه منطقه ي ويژه ي اقتصادي بندر 
شهید رجايي، به صورت كامال مجزا و مشخص 
طرح  با  ايران  گمرک  متاسفانه،  شد،  اجرايي 
اين مسئله كه ديگر مشمول قوانین و مقررات 
با ترانزيت اداري و اجازه ي  گمركي نمي شود، 
حمل كانتینر از منطقه ي ويژه ي اقتصادي بندر 
شهید رجايي به ساير مناطق و گمركات، بدون 
حضور صاحب كاال و تنها با درخواست مديريت 
منطقه موافقت نمي كند. اين معضل، همچنان 
تجاري  مبادالت  يا  اداري  ترانزيت  در خصوص 

فیمابین مناطق وجود دارد.
اين معضل، در ارتباط با آپرين هم ديده مي شود؛ 
هرچند، در منطقه ي ويژه ي اقتصادي بندر شهید 
حاكم  ويژه  مناطق   مقررات  و  قوانین  رجايي، 
است، اما با ارسال بار به آپرين كه يك محدوده ي 

گمركي است، قوانین و مقررات تغییر مي كند.
مقدمات  مشکالت،  و  مسايل  همه ي  رغم  به 
صنعتي  بزرگ  شركت هاي  تا  شد؛  فراهم  كار 
اين  از  بتوانند  خودروسازان،  مثل  تهران،  در 

نیازي  به دلیل آن كه  موقعیت استفاده كنند؛ 
به تسهیالت  منطقه ي ويژه ندارند، ولي قوانین 
و مقررات داخل كشور و عدم همکاری دستگاه 
هاي نظارتي،  تاكنون مانع از عملیاتی شدن اين 

كار شده است.

● در دريافت خدمات اززيربخش ريلي، با 
چه مشكالتي روبه رو هستيد ؟ آيا راه آهن، 

پاسخ گوست؟
آبايي: بحث اصلي حمل و نقل در بخش ريلي، 
اعالم ظرفیت از طرف راه آهن است. خوش بختانه، 
قول هايي داده شده و حتي معاونت فني منطقه ي 
جنوب راه آهن، كه در سیرجان مستقر است، 
قرار است در جهت افزايش خطوط حمل و نقلي 
بین سیرجان و منطقه ي ويژه ي اقتصادي بندر 
شهید رجايي و دو بانده شدن خطوط ريلي، گام 

براي بهبود وضعيت و سامان دهي حمل و نقل و 
به  نظارت بر سيستم هاي كنترلي، همه ي مراحل 
جاي ديگري منتقل شد تا كارها با فراغ بال انجام 
شود و صاحب كاال، از تسهيالت بيش تري نسبت به 

يك بندر دريايي برخوردار گردد.
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بردارند. منطقه ي ويژه ي سیرجان، هماهنگي هاي 
الزم را با راه آهن جمهوري اسالمي انجام داده، 
تا در جهت افزايش و تسريع عملکرد اين شیوه 

حمل و نقل، تسهیالتي در نظر گرفته شود.
مبحث ديگر، كرايه ي حمل يا پس كرايه اي است 
كه بايد هنگام رجوع صاحب كاال، اخذ شود. در 
نبودن راه  بیگانه  به  با توجه  اين خصوص هم، 
آهن با موضوع ترانزيت اداري، سیستم پس كرانه 
اي را در حمل و نقل در نظر گرفته است. در 
اين راستا، توافقاتي بین منطقه ي ويژه اقتصادي 
سیرجان، گمرک و راه آهن جمهوري اسالمي 
راه  نويدبخش  تواند  مي  كه  گرفته  انجام  ايران 
اندازي آن باشد. البته، تحقق همه ي موارد ياد 
شده، مستلزم اين است كه دستگاه هاي نظارتي 
و حمايتي درخصوص تامین بودجه  و هزينه هايي 
به  دارد،  نیاز  خشك  بندر  يك  راه اندازي  كه 

سازمان هاي ذي ربط كمك كنند.
متولیان بنادر خشك نیز، بايد به قوانین و مقررات 
توجه كنند و شرايط الزم را فراهم آورند تا در 
اين اقدام، منافع نهادها و سازمان هاي مشترک 
نظرگرفته شود. حق و حقوق صاحب كاال،  در 
شركت هاي كشتیراني، گمرک از باب نظارتي، 
استاندارد، قرنطینه و... بايد در اين زمینه رعايت 
شود. سازمان بنادر، از اين موضوع بسیار حمايت 
تغییر  كه  است  رسیده  باور  اين  به  و  مي كند 
نسل بنادر، مخصوصا بندر شهید رجايي، يکي 
از الزامات  هاب شدن در منطقه است، از اين رو، 

آن را در دستور كارهاي خود قرار داده ايم.

چه  تا  خصوصي  بخش  اموربه  واگذاري   ●
حد مي تواند مطرح باشد؟

آبايي: مديريت هر گونه فعالیت تخلیه، بارگیري 
به  تصدي گري،  عنوان  به  كانتینر،  انبارداري  و 
بخش خصوصي واگذار مي شود. به دلیل اين كه، 
براي بخش دولتي مقرون به صرفه نیست. زيرا 
اين اقدامات، نیازمند صرف هزينه اضافی ، زمان 
بسیار زياد و عهده داري مسئولیت هاي سنگین 
است كه بخش خصوصي، به راحتي مي تواند هم  

آن را كاهش دهد و هم مديريت كند.

● بعضي از بنادردريايي، از سوي محيط هاي 
شهري محاصره شده اند و امكان توسعه ي 
بندر وجود ندارد؛ آيا احداث بنادر خشك 
مي تواند راه حلي براي استمرار فعاليت ها 

و توسعه ي عملياتي اين بنادر باشد؟
آبايي: بله. يکي از اهدافي كه بنادر خشك مد نظر 
دارند، ايجاد ظرفیت هاي اضافه براي بنادر ساحلي 
است.  براي مثال، در خصوص بندر نوشهر كه در 
يك محدوده شهري قرار گرفته، طرحي را پیشنهاد 
كرده ايم، مبني بر اين كه از اراضي اطراف شهر، نه 
به عنوان بندر خشك، بلکه به عنوان يك پس كرانه 
استفاده شود. در بندر خشك برخورداري از حمل 
و نقل ريلي و مركز توزيع بار، اهمیت به سزايي 
دارد؛ اما اراضي پس كرانه را مي توان نزديك بنادر 
در نظر گرفت تا باعث افزايش ظرفیت بندر شوند. 
هرچه كانتینر و كاال در بنادر، كم تر بماند، ظرفیت 
عملیاتي، افزايش پیدا مي كند. اگر بتوانیم براي 
پذيرش كشتي ها اقدامات موثري انجام دهیم و 
در جهت رشد تخلیه و بارگیري همت گماريم و 
شاخص ها را بهبود دهیم، باعث فعال تر شدن بنادر 

مي شويم.

مانند  نيز،  طرح  اين  اجرايي  روند  در   ●
حرکت  کندي  ديگر،  طرح  هاي  از  برخي 
ديده مي شود؟ داليل اين کندي را در چه 

مي دانيد؟
آبايي: به صورت كلي، برخي عوامل باعث كندي 
اجراي بنادر خشك در كشور مي شوند؛ مانند: 
در سطوح  بین سیاست گذاران  نبود هماهنگي 
كشوري، نبود هماهنگي بین بخش هاي مرتبط 
در كار، فقدان هماهنگي بین بخش هاي حمل 
و نقل كشور، وجود كاغذ بازي اداري و تداخل 
به  بخش خصوصي  تمايل  عدم  بخشي،  منافع 
تازه گي  به دلیل  اين طرح  سرمايه گذاري در 
كار و هزينه هاي باالي تجهیزات. همچنین، شايد 
از مهم ترين علل ُكندي در روند همه ي  يکي 
پروژه ها، تغییرات پیاپي در سیاست ها و تصمیم 

گیري هاي مديريتي هر بخش است.

● در پايان، اگر توصيه يا پيشنهاد خاصي 
داريد، بفرماييد؟

آبايي، پیشنهاد بنده، مربوط به منطقه ي ويژه ي 

فعال  مناطق  از  منطقه،  اين  است.  سرخس 
منطقه ي  از  بازديدي  اخیرا  مي شد.  محسوب 
فعالیت  قرار شد،   كه  داشتیم  ويژه ي سرخس 
حمل و نقلي آن در منطقه مرزي و بین ايران 
و كشورهاي شرق درياي خزر، محدوده قفقاز و 
آسیاي میانه بیشتر شود.  ما در مرز تركمنستان 
قرقیزستان،  براي  را  امکان  اين  توانیم  هم، مي 
از  تا  كنیم،  فراهم  تاجیکستان  و  قزاقستان 
توانمندي هاي كشورمان به عنوان مرز ترانزيتي، 
به خوبي استفاده شود. براي ما راه اندازي بندر 
مي  مهم  سرخس  ويژه ي  منطقه ي  در  خشك 
باشد. منطقه ي سرخس، به عنوان يکي از بنادر 
خشك، با توجه به ارتباط ريلي كه با بندر شهید 
ترانزيتي،  كاالهاي  زمینه ي  در  دارد،  رجايي 
نفت  براي  مخصوصا  مي كند؛  ايفا  مهمي  نقش 
براي كاالهاي  اين منطقه  نفتي.  و فرآورده هاي 
ترانزيتي كشورهاي منطقه و عبور اين كاالها از 
كشور ما، نقش با اهمیتي دارد. اگر اين منطقه را 
در حوزه ي ترانزيت فعال كنیم و شرايط كشور به 
سمتي برود كه میزان ترانزيت، به 30 میلیون تن 
در سال برسد، منطقه ي ويژه ي سرخس، مي تواند 
مطلوب  بسیار  شرايط  داراي  مناطق  از  يکي 
باشد، با توجه به اين كه در حال حاضر، بیش 
از 80 درصد حمل و نقل ترانزيتي ريلي ما، از 
اين منطقه مي گذرد، نويد بخش آينده خوب آن 
است. بر اين اساس، باتوجه به وجود زيرساخت ها 
و فرودگاه بین المللي، منطقه بسیار بزرگي در 
سازمان  مي گیرد.  قرار  سرمايه گذاران  اختیار 
مسئول اين منطقه، آستان قدس رضوي است كه 
مي تواند در زمینه ي مالي، كمك هاي بسیاري 
ارايه دهد؛ البته به شرطي كه شرايط فراهم شود.
در  مطلوبي  هاي  گذاري  سرمايه  كنون،  تا   
سرخس انجام شده، ولي به دلیل عدم بازدهي 
مناسب براي سازمان مسئول و سرمايه گذاران، 
به  است.  نداشته  بر  در  قبولي  قابل  دلگرمي 
سرخس  اقتصادي  ويژه ي  منطقه ي  بنده،  نظر 
و منطقه ي ويژه ي اقتصادي شهید رجايي، مي 
نقش  ترانزيتي،  خشك  بنادر  ايجاد  در  توانند 

بسیار مهمي ايفا كنند.

● سخن آخر
نکات مهمي در  اينکه؛  اما سخن آخر  و  آبايي: 
مسیر اجرايي بنادر خشك كشور مطرح هستند، 
مانند؛ تدوين مقررات جامع، انتخاب نوع مناسبي 
از بنادر خشك، ارايه خدمات رفاهي و تفريحي در 
اين مناطق ، جلب حمايت مسئولین و نهادهاي 
دولتي، ايجاد زمینه هاي مناسب جهت جذب و 
مشاركت سرمايه گذاري بخش هاي غیر دولتي 
، هماهنگي نهادهاي مختلف در زمینه سیاست 
گزاري در ابعاد محلي، منطقه اي و ملي و رفع 

مسايل و مشکالت اداري و ديوان ساالري.
و  فوق  موارد  به  جدی  توجه  كه  است  بديهي 
اجراي عاجل آن ها موجب تسريع در روند ايجاد 
در  توانمندی كشور  از  استفاده  و  بنادر خشك 

حمل و نقل تركیبي مي گردد.■

تمركز بر ايمني و كنترل در بنادر خشك زياد است. 
از  براي جلوگيري  ريلي  نقل  و  بين، حمل  اين  در 
قاچاق كاال، حمل سريع كاالهاي كانتينري، امنيت و 
ايمني باال و حمل كاالهاي حجيم وسنگين، از اهميت 

بسياري برخوردار است.
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ايران، جايی در  كانون اتصال خطوط راه آهن 
منطقه ای  تهران،  غرب  جنوب  كیلومتری   27
است به نام آپرين كه نخستین تجربه ي ايجاد 
بنادر خشك در كشورمان را از سرگذرانده است. 
اگرچه موضوع بنادر خشك، از مباحث تازه در 
كشور محسوب مي شود، اما شواهد نشان می دهد 
كه پیشینه ي توجه به موقعیت ترانزيتی آپرين، 
به سال ها قبل برمی گردد؛ زمانی كه مطالعات 
بار و مسافر،  و طرح جامع ترافیك حمل و نقل 
آپرين را به عنوان يك كانون برای مبادله كاال 
پیشنهاد داده بود. كارشناسان حوزه ي حمل و 
منحصربه  ويژگی های  با  مکانی  را  آپرين  نقل، 
به  شرق  ريلی  مسیرهای  تمام  می دانند.  فرد 
و  غرب  شمال  نیز  و  جنوب  به  شمال  غرب، 
شمال شرق به جنوب، از طريق آپرين به هم 
اتصال  كانون  آپرين  واقع،  در  می شوند.  وصل 
كشور  ای  جاده  و  ريلی،  مختلف  مسیرهاي 
است. چراكه عالوه بر داشتن 13 خط اصلی راه 
آهن، امکان دسترسی مطلوب به بزرگ راه هاي 
تهران- قم و تهران- ساوه را هم دارد. فاصله ي 
تنها 3  ساوه   – تهران  بزرگ راه  تا  منطقه  اين 
كیلومتر است. از آنجا كه 40 درصد محصوالت 
صنعتی كشور، در استان تهران تولید مي شود، 
و بنا به قولی، 74 درصد كاالهای وارداتی كشور 
نیز، به مقصد تهران بارگیری می شود؛ دسترسی 
و  ريلی  اصلی  مسیرهای  به  آپرين  زمان  هم 
جاده ای، خصوصیتی است كه احتماالً در ساير 
عالوه  به  مزيت،  اين  ندارد.  وجود  ايران  نقاط 
جغرافیايي  و  اقتصادي  استراتژيك  موقعیت 
ويژه  ايران برای اتصال كشورهاي آسیاي میانه 
به  فارس  خلیج  حوزه ي  و  قفقاز  منطقه ي  و 
يکديگر، آپرين را به عنوان حلقه ي اتصال بنادر 
جنوبي و شمالي و ايفاگر نقش بسیار مهمي در 
ترانزيتي مطرح كرده است.  هلدينگ كاالهاي 
نیستند.  آپرين  مزيت های  تنها  همه،  اين   اما 
آن  بار  پذيرش  توان  آپرين،  عمده ي  مزيت 
است. 3 خط از خطوط آهن ايستگاه آپرين به 
تخلیه و بارگیري اختصاص دارند؛ ضمن اين كه 
براي بارگیري و تخلیه ي خطوط نیز، مجهز به 
جرثقیل ريلي است. فضای در اختیار ايستگاه 

آپرين، مساحتی بیش از 700 هکتار است كه 
به  بار  دپوی  و  پذيرش  برای  مناسبی  وسعت 
حساب می آيد. اين مزيت ها آپرين را به مکانی 
انتخاب  به منزله ي نخستین  تا  تبديل ساخت 
برای ايجاد اولین بندر خشك كشور مورد توجه 
از  خشك،  بندر  تاسیس  اليحه ي  گیرد.  قرار 
تصويب هیات دولت گذشت و كنسرسیومی   از 
گمرگ، راه آهن، كشتیرانی و شركت انبارهای 
عمومی تشکیل شد و عملیات اجرايی را به يك 
نام  به  نقل،  و  حمل  حوزه ي  در  فعال  شركت 
»تايدواتر خاورمیانه« سپرد. تايدواتر، در نیمه ي 
اول سال 1386، مطالعات و بررسي هاي فني، 
خشك  بندر  راه اندازی  عملیاتي  و  اقتصادي 
سال  ابتدای  از  و  رساند  انجام  به  را  آپرين  در 
1387، به طور آزمايشی، وارد مرحله ي اجرايی 

آن شد. 
مانند:  تجهیزاتي،  خريد  با  ابتدا  شركت،  اين   
و  تراک  لیفت  انواع  سايدلیفت ،  ريچ استاكر، 
جرثقیل ، باسکول ، دستگاه شست و شو كانتینر 
و با سرمايه گذاري بیش از بیست میلیارد ريال، 
فعالیت خود را در اين منطقه آغاز كرد. فضاي 
آپرين  منطقه ي  در  شركت  اين  استفاده  مورد 
پیش  نیز  تا 40 هکتار  آن  افزايش  قابلیت  كه 
بیني شده، در مرحله ي اول، هفت هکتار بود . 
قرار اين بود كه حداقل دو بندر خشك ديگر در 
مبادي مرزهاي شمال شرقي و غرب كشور راه 
اندازی شود، تا پس از توسعه و تجهیز آپرين ، 
اتصال آن ها به آپرين و بنادر شمالي و جنوبي 
انتظار می رفت كه  كشور آغاز شود. همچنین، 
شركت های دولتی و خصوصی فعال در حوزه ي 
آپرين،  در  خود  با حضور  كشور،  نقل  و  حمل 
رونق بخش فعالیت های اين منطقه باشند. يك 
براي گسترش و  نیز،  تركیه  ايران و  بعد،  سال 
توسعه ي ترانزيت كاال از راه حمل و نقل ريلي 
و جاده اي و ايجاد پارک هاي لجستیك مشترک 
در بنادر خشك دو كشور، پروتکل همکاري امضا 
كردند. به نظر می رسید همه چیز آماده است، تا 
رويای احداث نخستین بندر خشك ايران به طور 
كامل در آپرين، جامه ي تحقق بپوشد؛ اما هنوز 
جای يك ركن اساسی بنادر خشك خالی بود: 

گمرک. اگرچه بنا به روايت علیرضا چشم جهان، 
مدير امور كانتینر و لجستیك تايدواتر، بر اساس 
مصوبه ای در بهمن 1386 قرار بود گمرک در 
آپرين مستقر شود، اما اين اتفاق تا به امروز رخ 
نداده است. آپرين، بدون گمرک، در انجام آن 
ناتوان  می رود،  انتظار  خشك  بندر  يك  از  چه 
محل  بايد  خشك،  بنادر  تعريف،  به  بنا  است. 
ترخیص كاال هم باشند؛ امری كه بدون استقرار 
گمرک مقدور نیست. عمده ي فعالیت های بندر 
خشك آپرين، آن گونه كه در وب سايت شركت 
بهره بردار اين ايستگاه آمده است، شامل: تخلیه 
و بارگیري كانتینرهاي خالي، دپوي كانتینر هاي 
كانتینري،  پايانه ي  محوطه ي  در  پر  و  خالي 
ارسال كانتینرهاي خاص توسط ريل و كامیون 
به  كانتینر خالي  واگذاري  بنادر كل كشور،  به 
به منظور صادرات، شست وشوي  صاحبان كاال 
و  كاال  توزين  كانتینر،  تعمیرات  كانتینر، 
ارايه  و  نگهداري كانتینرهاي يخچالي  كانتینر، 
جهان،  چشم  می شود.  مانیتورينگ،  خدمات 
فعال  وقت  آپرين، هیچ  می گويد:»بندر خشك 
نخواهد شد، مگر آن كه از منظر منافع ملی به 

آن نگريسته شود.«  ■

آپرين 
تجربه ي ايرانی 

ايجاد بندر خشك

69

بندر  و دریا / شماره 176

نگاه ویژه



قرابت انبارهاي عمومي با بنادر خشک
هستند  مکان هايي  جزو  عمومي،  »انبارهاي 
را  واژه ي »بندر خشك«  به آن ها  كه مي توان 
داخل  در  عمومي،  انبارهاي  كرد.  اطالق  نیز 
قرابت  داراي  و  بنادر  از  دور  اصلي،  سرزمین 

كاماًل كاري با بنادر خشك هستند.« 
و  مأموريت ها  اين مطلب،  بیان  با  »محبوبي«، 
وظايف كلي انبارهاي عمومي وخدمات گمركي 
دريانوردي  و  بنادر  سازمان  مشابه  را  ايران 
بنادر  سازمان  وظايف  »البته،  گفت:  و  دانست 
و دريانوردي، به لحاظ قانوني، اعمال مي شود، 
اما وظیفه شركت  انبارهاي عمومي در ارتباط 
با قرارداد با گمركات كشور، تبیین و عملیاتي 

مي شود.« 
خدمات  ارايه ي  در  شركت  اين  نقش  بر  وي 
بیان  با  و  كرد  تأكید  خشك  بنادر  كااليي 
افزود:  كشور،  گمركات  با  آن  ديگر  تعامالت 
با  »وظايف حاكمیتي و غیرحاكمیتي گمرک، 
بارگیري و  امور تخلیه،  اين شركت در  حضور 

صدور سند قبض انبار انجام مي پذيرد.« 
انبارهاي عمومي وخدمات  مدير عامل شركت 
اين  كه  مطلب  اين  بیان  با  ايران،  گمركي 
گمركي  نقطه ي   90 از  نقطه   17 در  شركت 
كشور حضور دارد، خاطرنشان كرد: »نگهداري 
برابر  در  كاالها  ايمني  كاالها،  از  حفاظت  و 
از  حفاظت  و  آتش سوزي  چون  خطراتي 
وظايف  از  كشور،  گمركات  عمومي  فضاهاي 

اين شركت در بنادر خشك با رويکرد به امور 
گمركي خواهد بود.« 

تغيير ساختار حمل و نقلي از فله تا 
كانتينر

»محمدسعید محبوبي«، به نقش پررنگ راه آهن 
و حمل و نقل ريلي در ايجاد و راه اندازي بنادر 
اظهار  خصوص  اين  در  و  كرد  اشاره  خشك 
مسئوالن  ويژه ي  توجه  اصلي  »علت  داشت: 
حمل  ساختار  تغییر  خشك،  بندر  موضوع  به 
 GENERAL( فله اي  و  انباشته  از  نقلي  و 
امر،  اين  است.  كانتینري  به   )CARGO
كرده  ايجاد  نقل  و  حمل  صنعت  در  جهشي 
كه تجلي اصلي اش در بنادر و كشتیراني قابل 

مشاهده است.« 
به كانتینري  فله  از  بار  نوع  »محبوبي«، تغییر 
نقل  و  حمل  صنعت  شدن  كانتینريزه  و 
و  بنادر  در  محدوديت  بروز  باعث  را  دريايي 
بر نقش پر  تأكید  با  امور كشتیراني دانست و 
آن،  توسعه ي  در  بنادر خشك  انبارداري  رنگ 
لحاظ محدوديت هايي كه در  به  گفت: »بنادر 
كانتینري  عملیات  براي  مناسب  فضاي  كسب 
دارند و با توجه به گراني و محدوديت زمین، 
نمي توانند انبارهاي مورد نیاز را تأمین كنند و 
اين امر، هزينه ي تخلیه و بارگیري و انبارداري 

كانتینري را به شدت افزايش مي دهد.« 
وخدمات  عمومي  انبارهاي  شركت  مديرعامل 

گمركي ايران ، با انتقاد از حمل بارهاي كانتینري 
با كامیون به جاي قطار، افزود: »محدوديت هاي 
بارگیري  از قبیل: تخلیه و  حمل و نقل ريلي، 
بنادر،  از  بار  بودن هزينه حمل و خروج  باال  و 
كامیون  از  استفاده  براي  را  فعلي  شرايط 
قانون  اجراي  كه  حالي  در  است؛  كرده  فراهم 
هدفمندسازي يارانه ها و افزايش قیمت سوخت، 
مي تواند در كنار تسهیالت قانوني صنعت حمل 
و نقل ريلي، ترجیح استفاده از قطار را به جاي 

كامیون، به يك فرهنگ تبديل كند.« 
بودن  خطه  دو  عدم  كاال،  رسیدن  دير  وي، 
بُعد  و  راه آهن  مراسالتي  خطوط  از  برخي 
ايستگاه هاي  تا  بنادر خشك  از  مسافت بعضي 
صنعت  فعلي  چالش هاي  عنوان  به  را  راه آهن 
حمل و نقل ريلي در توسعه ي زيرساخت هاي 
بنادر خشك كشور عنوان كرد و اظهار داشت: 
راه آهن، طوري طراحي  باري  پايانه هاي  »بايد 
منظم  حركت  ضمن  كه  شوند  برنامه ريزي  و 
در  باري  لکوموتیوهاي  شده  بندي  وزمان 
برنامه اي  با  كاالها  ونقلي،  حمل  مسیرهاي 
منسجم و طبق جدول زمان بندي شده از بنادر 

ساحلي به بنادر خشك انتقال يابند.«

 عزم جزم دست اندركاران صنعت حمل و 
نقل ریلي

توسعه  بر  راه آهن،  بلندپايه ي  »مسئوالن 
نقل  و  حمل  صنعت  زيرساخت  گسترش  و 

شرکت انبارهاي عمومي وخدمات گمرکي ايران ، در سال 1340 تأسيس و درست يازده 
سال بعد، در سال 1351، قراردادي با گمرك ايران منعقد کرد تا انبارهاي غرب تهران 
ارتباط  واسطه  به  که  سازمان  اين  کند.  فعال  گمرك،  نظارت  تحت  را  شهريار  و 
مستقيم با بازرگانان، تّجار و صاحبان بار تأسيس شده بود، در سال 1359، طي 
امور خود دست زد و در  به توسعه ي  انقالب اسالمي،  مصوبه ي شوراي عالي 
سال 1378، بر اساس تصميم دولت وقت، به عنوان پرداخت بخشي از ديون 
دولت به صندوق هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي، به صندوق بازنشستگي 
اداره  خصوصي  کاماًل  صورت  به  تاکنون،  زمان  آن  از  و  شد  واگذار  کشوري 

مي شود. 
به گفته ي مديرعامل اين شرکت ، در حال حاضر، شرکت انبارهاي عمومي 
در 17 نقطه ي مرزي و گمرکي کشور مستقر و به ارايه خدمات مشغول 
از سوي  ارايه  با خدمات قابل  به نوعي شايد  است، خدماتي که 

بنادر خشك شباهت هايي داشته باشد. 
آن چه که در ادامه مي خوانيد، ماحصل گفت وگو با » محمدسعيد 
محبوبي«، مديرعامل شرکت انبارهاي عمومي وخدمات گمرکي 
و  ايجاد  روند  در  سازمان  اين  تاثير  و  نقش  پيرامون   ، ايران 

راه اندازي بنادر خشك است.

در گفت و گو با مديرعامل شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران

گره  كور بنادر خشك باز مي شود
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ريلي در راه اندازي بنادر خشك تأكید دارند و 
عزمشان جزم است.« 

»محمدسعید محبوبي«، با بیان مطلب باال، از 
رصد  امکان  و  ريلي  نقل  و  حمل  بودن  ايمن 
بهتر كاال توسط صاحبان آن، به عنوان مزاياي 
افزود:  و  كرد  ياد  روش  اين  از  استفاده  اصلي 
»در اين خصوص اولین پروژه ي موفق، در قالب 
اجرا  آپرين  خشك  بندر  يا  لجستیك  پارک 
با دست اندركاران  ارتباط،  اين  در  خواهد شد. 
صنعت ريلي به توافق رسیده ايم كه روزانه 3 تا 
5 قطار، با برنامه ريزي قبلي، كاالهاي مختلف 
را از بنادر ساحلي به بندر خشك آپرين حمل 
كنند و توافق ديگر ما در صورت دو خطه شدن 
ارسال  زمان  كاهش  بعدي،  برنامه ريزي هاي  و 

كاال از 5 تا 7 روز، به 3 روز، خواهد بود.«
متولي   ، عمومي  انبارهاي  شركت  مديرعامل 
عنوان  شركت  اين  را  آپرين  لجستیك  پارک 
ما  »اطالعات  گفت:  خصوص  اين  در  و  كرد 
زمینه،  اين  در  و  است  روزتر  به  ديگران  از 
اول  مرحله ي  جاري،  سال  پايان  تا  امیدواريم 

آن را راه اندازي كنیم.« 
وي، به منطقي بودن باور آپرين به عنوان يك 
»برآوردهاي  افزود:  و  كرد  تأكید  بندر خشك 
در  مي دهد،  نشان  اخیر  سال هاي  طي  اولیه 
نقلي  و  حمل  زيرساخت هاي  تکمیل  صورت 
آپرين،  خشك  بندر  در  كاال  دپوي  و  مناسب 
مصرف  در  دالر  میلیون   60 تا سقف  مي توان 
سوخت ساالنه صرفه جويي كرد و اثر مثبت اين 
امر در هزينه ي تمام شده ي كاالهاي مربوطه، 
باعث شده است تا مسئوالن و دست اندركاران 
براي  مضاعفي  انگیزه ي  خشك،  بنادر  امور 

باشند.  داشته  جايي  چنین  به  آپرين  تبديل 
ضمناً، براي تأسیس گمرک در پارک لجستیك 
آپرين نیز، متولي امور گمركي كشور، موافقت 

اولیه خود را اعالم نموده است .«

بنادر خشک و كاهش هزینه تمام شده كاال
به  تأثیر  آپرين،  مانند  بنادر خشکي،  راه اندازي 
سزايي در كاهش هزينه هاي تمام شده ي كاال 
و تسهیل سامانه ي حمل و نقل كشور خواهد 

داشت. 
»محبوبي«، در اين خصوص مثال هاي زيادي را 
بیان داشت و خاطرنشان كرد: »بنادر خشك يا 
پارک هاي لجستیك، در مناطق خاصي تعريف 
آن ها محدوديت هايي مترتب  براي  شده اند كه 
با توجه  اين مناطق،  تأثیرات  اين رو،  از  است؛ 
به محدوده ي خاص آن ها، قابل ارزيابي است. 
مثاًل، منطقه ي گمركي در 20 كیلومتري تبريز 
و با قدمتي 40 ساله، يك بندر خشك محسوب 
مي شود. اتصال به خط آهن مركزي و سراسري و 
جاده ي ترانزيتي تبريز به بازرگان و وجود حدود 
300 هکتار زمین و حدود 100 هزار مترمربع 
انبار و بارانداز به عنوان يك مزيت و همچنین، 
پوشش منطقه ي صنعتي تبريز با تراكم صنعتي 
و جمعیتي باال، باعث افزايش مصرف و تقاضاي 
اين  وجود  رو،  اين  از  است.  شده  كاال  عمومي 
منطقه با امکانات ياد شده، آن را خود به خود به 

بندر خشك مؤثري تبديل كرده است.
مي تواند  سهالن،  خشك  بندر  ديگر،  طرف  از 
كاالهاي  ترانزيتي  و  انباري  پوشش  بر  عالوه 
از  ارسالي  كاالهاي  دريايي،  بنادر  از  وارداتي 
تركیه و ساير كشورهاي همسايه ي آذربايجان 

شرقي و غربي را نیز پوشش دهد.« 

اهتمام در همراهي با بنادر خشک
دست اندركار  مسئوالن  همه ي  اول،  نگاه  »در 
راه اندازي بنادر خشك، موافق اين امر هستند؛ 
قوانین،  و  مقررات  برخي  شايد  عمل،  در  اما 
جلوي كار آنان را مي گیرد و از اين به بعد، بايد 
توان  و  اهتمام  مربوطه چقدر  مسئول  كه  ديد 
مديريتي براي همراهي كردن بخش تحت امر 

خود را دارد.« 
نقش  به  باال،  مطلب  بر  تأكید  با  »محبوبي«، 
بخش خصوصي در راه اندازي بنادر خشك اشاره 
كرد و گفت: »تضمین حضور بخش خصوصي 
در راه اندازي بنادر خشك، تأكید مقامات عالي، 
جمهوري،  رياست  محترم  اول  معاون  چون: 
از  است.  مربوطه  كارگروه هاي  چهارچوب  در 
مثل  زيرساخت ها،  سازي  فراهم  ديگر،  سوي 
تهیه ي زمین بنادر خشك كه عمدتاً در دست 
ارگان هاي دولتي است، بسیار هزينه بر و گران 
است كه میزان تمايل ارگان هاي ذي ربط در اين 
اين  به  ورود بخش خصوصي  بر چگونگي  امر، 

عرصه، تأثیر مستقیم دارد.« 
كاهش  و  بودن  اقتصادي  جنبه هاي  به  وي، 
هدف  مناطق  در  شده  ارايه  خدمات  هزينه ي 
اين  در  و  كرد  اشاره  خشك  بنادر  راه اندازي 

خصوص افزود: »مثاًل در يکي از نقاط هدف ما 
كه در يزد بوده و در آن جا مستقر هستیم، فاصله 
تا خط  آهن، 8 كیلومتر است كه ريل گذاري  و 
اتصال آن، در حدود 80 میلیارد ريال هزينه در 
بر خواهد داشت و در صورت قرار گرفتن چنین 
چنین  راه آهن،  ايستگاه  درجوار  خشکي  بنادر 
اين،  بر  عالوه  شد.  خواهند  حذف  هزينه هايي 
مثاًل در منطقه ي ويژه اقتصادي  سیرجان كه 
حدود 250 كیلومتر با بندرعباس فاصله دارد و 
مي تواند به عنوان يکي از بهترين نقاط پوشش 
باشد،  نقش  ايفاگر  خشك،  بندر  قالب  در  آن 
عدم ايجاد امکانات و هزينه ي مضاعف تخلیه و 
بارگیري، باعث تمايل كم صاحبان كاال به ارسال 

كاالهايشان به چنین مناطقي شده است. 
مطرح  موانع  شدن  مرتفع  كنار  در  امیدواريم 
و  معرفي  خصوص  در  سازي  فرهنگ  شده، 
استفاده  براي  كاال  صاحبان  نزد  اعتماد  ايجاد 
از امکاناتي چنین صورت پذيرد و اين فرهنگ 

نهادينه شود.■ 

و  طراحي  طوري  راه آهن،  باري  پايانه هاي  بايد 
برنامه ريزي شوند كه ضمن حركت منظم وزمان 
بندي شده لكوموتيوهاي باري در مسيرهاي حمل 
برنامه اي منسجم و طبق جدول  با  كاالها  ونقلي، 
بنادر خشك  به  بنادر ساحلي  از  زمان بندي شده 

انتقال يابند.
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اهميت  ميزان  چه  خشك  بنادر  ايجاد   ●
دارد و وجود اينگونه مناطق تا چه اندازه 
را  نقلی کشور  و  می تواند مشكالت حمل 

مرتفع کند؟
چشم جهان: اگر به ساختار حمل ونقل با دقت 
اين  اصلی  كاركرد  كه  درمي يابیم  كنیم،  نگاه 
صنعت، مبتني بر چهار محور: سرعت،  ايمنی،  
هزينه  و قابلیت آسان تلفیق شیوه های مختلف 
حمل استوار است. حمل ونقل در دنیا در ابتدا 
با شیوه اي ساده  انجام مي گرفت، يعنی تنها 
وقتی  اما  می كرد،  وصل  هم  به  را  نقطه  دو 
نیازهای بشر رشد كرد و تجارت، جايگاه خود 
را به عنوان عامل اصلی مراودات داخلی و بین 
المللی به دست آورد، حمل و نقل، نقش نیروی 
محركه ي تجارت و صنعت را در دنیا پیدا كرد. 
به مرور زمان، اين نیروی محركه، بايد عملکرد 
جابه جايی  زمان  در  بشر  نیازهای  با  را  خود 
تنها  ديگر  حاضر،  قرن  در  می داد.  تطبیق  بار 
از ظرفیت های بندري، مطرح نیست.  استفاده 
برای  كرانه ای  پس  امکانات  از  بتوانیم  بايد  ما 
توسعه ي حمل و نقل و پاسخ گويی به نیازهای 
ملی و منطقه ای نیزاستفاده كنیم. در گذشته 
نگهداري  همانجا  در  و  وارد  بنادر  به  كاالها 
نگهداری  محل  در  تمركز  اين  كه  مي شدند 
تحمیل  باعث  بندری  های  محوطه  در  كاالها 
گسترش  و  ايجاد  برای  زيادی،  های  هزينه 
ديگر  سوی  از  و  می شد  بندري  محوطه های 
كارايی و كارآمدی بنادر را متاثر می كرد. چون 
هربار كه ازدحام كاال در بنادر بیش تر می شد، 
طبیعتاً سطح كارآمدی بنادر نیز پايین می آمد، 
و از آن رو، هزينه های حمل  نقل،  بیش تر و 
فشار بر اقتصادي ملی افزايش می يافت. وجود 
بنادر  امور  متولیان  تا  شد  باعث  وضعیت  اين 
فکر  به  مختلف  كشورهای  در  نقل  و  حمل  و 
انجام كاری بیافتند كه امکانات پس كرانه ای، 

كمك رسان بنادر باشند. 
بنادر  مبدا  از  نقل  و  دو شیوه حمل  با  امروزه 
روبرو هستیم،  يکي شیوه سنتی اتصال بنادر 
به نقاط نهايی مصرف كاال است. در اين شیوه، 
محموالت ورودی بايد آنقدر در بندر بمانند تا 
صاحبان كاال به بندر مراجعه و كاالی خود را 
ترخیص نمايند و به شهر مورد نظرشان ببرند. 

نیست  نیازي  ديگر  مدرن،  حمل ونقل  در  اما 
بلکه  بمانند،  انتظار صاحبان كاال  بنادر در  كه 
شیوه ای در پیش گرفته می شود كه بار پس از 
مدت كوتاهی از بندر خارج و به امکانات پس 
كرانه ای منتقل و در آن جا عملیات ترخیص 
در زمان مورد درخواست صاحب بار انجام شود. 
اين نقاط كه به Dry port ياICD و يا بنادر 
چنین  نتیجه ي  در  هستند،  معروف  خشك 
پاسخ گوی  بتوانند  تا  آمده اند  پديد  تفکری 
و  بنادر  بین  وسیع  حجم  در  كااليی  ارتباط 
كاال،  صاحبان  آن جا،  در  و  باشند  پس كرانه ها 
بتوانند نسبت به نگهداری و ترخیص كاالهای 

شان اقدام كنند. 
طبیعی است كه در اثر به كارگیري اين روش، 
در  تاخیر  و  توقف  ازدحام،  قربانی  بنادر  ديگر 
در  امروزه  نمی شوند.  كاالها  و خروج  ترخیص 
دنیا، سه گونه تجربه برای ايجاد بنادر خشك 
فواصل  با  بنادر خشك،  نوع،  يك  دارد.  وجود 
كوتاه نسبت به بنادر دريايي است. اين فواصل، 
در  مي شود.  شامل  را  كیلومتر   300 تا   30 از 
ايران منطقه ويژه اقتصادی سیرجان می تواند 
رجايی  شهید  بندر  برای  را  جايگاهی  چنین 
با  خشك  بنادر  ديگر،  گونه ي  باشد.  داشته 
برخورداري از فواصل متوسط از بنادر دريايی 
اين  را در  اصفهان  و  يزد  است. مثال گمركات 
در  كه  آن  ضمن  كرد،   تعريف  می توان  رده 
برای  می توانند  و  دارند  قرار  كشور  مركزيت 
توزيع كاال در داخل كشور مورد استفاده قرار 
گیرند. گونه ي سوم، بنادر خشك با فواصل دور 
)غرب  تهران  گمركات  برای  ايران  در  است،  
را  نقشی  چنین  می توان  آپرين  و  شهريار(  و 

متصور بود. 

وجود  بين  اين  در  هم  ديگری  ديدگاه   ●
آيا  است:  نهفته  پرسش  اين  در  که  دارد 
فقط  که  می کنيم  ايجاد  را  خشك  بنادر 
تراکم کاال در بندر را کاهش دهيم؟ يا آن 
که می خواهيم مزايای ديگری هم از آن به 

دست آوريم؟ 
چشم جهان: يکی از موضوعات بسیار مهمی كه 
در زمینه ي ايجاد بنادر خشك در سراسر دنیا 
است.  ملی  امنیت  توسعه ي  می شود،  رعايت 

مدير امور كانتينر و لجستيك 
شركت تايدواتر خاورميانه در گفت وگو با بندر و دريا

با توجه به اينكه تهران يكی از پر ترافيك ترين نقاط داخلي 
کشور محسوب مي شود، ايده ايجاد نخستين بندر خشك ويژه 
عمليات کانتينري در نيمه دوم سال 86، در محل ايستگاه راه 
آهن باري آپرين )که تحت مالكيت راه آهن جمهوري اسالمي 

ايران قرار دارد( شكل گرفت.
اين منطقه با مساحتی تقريبا معادل 700 هكتار که در جنوب 
پايتخت و در حدفاصل بزرگراه خليج فارس و بزرگراه تهران-

ساوه قرار دارد، به زودي با سرمايه گذاري بخش هاي دولتي و 
خصوصي و با برخورداري از پوشش مناسب گمرکي به پايانه اي 

منحصر به فرد با امكانات مطلوب مبدل مي شود.
نيز که صاحب تجربه طوالنی در  واتر خاورميانه  تايد  شرکت 
زمينه راهبری پايانه های بندری کشور است، از مدت ها قبل با 
انجام سرمايه گذاري محدود و استقرار تجهيزات ويژه عمليات 
کانتينری، حضور خود را در اين منطقه اعالم و فعاليت اش را 

رسماً آغاز نمود.
امور  مدير  جهان،  چشم  عليرضا  مهندس  با  گو  و  گفت  در 
کانتينر و لجستيك شرکت تايدواتر خاورميانه ، ضمن بررسي 
ضرورت هاي راه اندازي بنادر خشك در کشورمان و نيز واکاوي 
داليل کندي تحرکات مربوط به اين طرح، از چگونگي سرمايه 
گذاري شرکت متبوع وي در منطقه آپرين و قابليت هاي اين 
منطقه جويا شويم. آنچه که در ادامه مي خوانيد ، ماحصل اين 

گفت و گو است: 
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كشور  نقطه ي  سه  يا  دو  در  تنها  كاال،  وقتی 
متمركز می شود، هر اتفاقی می تواند به راحتی 
زمین گیر  را  آن  و  مختل  را  حمل ونقل  روند 
كند؛ ولی وقتی نقاط تجمع كاالها در سراسر 
شکل  اختالل  اين  باشند،  شده  توزيع  كشور 
پیدا نمی كند. دومین نکته، توسعه ي اشتغال 
است: يعنی شرايطی ايجاد می شود كه اشتغال 
به صورت پايدار در نقاط مختلف كشور توسعه 
به  بتوانند  منطقه،  هر  بومی  نیروهای  و  يابد 
ترخیص  كارگر،  كارشناس،  كارمند،  عنوان 
كار  به   ... و  جرثقیل  اپراتور  و  راننده  و  كار 
زمان  مدت  تقلیل  سوم،  مورد  شوند.  مشغول 
انجام فرآيندهاي گمركی است. وقتی ترخیص 
بندر  چند  در  كشور،  كاالهای  همه ي  نهايی 
بسیار سنگینی روی  انجام شود، فشار  معدود 
وارد می آيد.  امور گمركي  گمرک و متصديان 
استفاده  خشك  بنادر  از  وقتی  كه  حالی  در 
مطلب  می گردد.  توزيع  كار  حجم  می شود، 
ديگر، فراهم شدن زمینه افزايش نقش سیستم 
های حمل ونقل ريلی برای نقل و انتقال كاالها 
بین بنادر دريايی و بنادر خشك است. استفاده 
از راه آهن، می تواند مزيت های اقتصاد ناشی 
از مقیاس را تبیین كند. در واقع در شبکه ي  
بین  وسیع،  حجم  در  كاال  ريلی،  حمل ونقل 
بندر ساحلي و بنادر خشك مبادله می شود و 
از آن جا، صاحبان كاال، مي توانند با استفاده از 
در  را  خود  كاالهاي  ای،   جاده  نقلیه  وسائط 
شبکه ي مويرگی بازار توزيع  كنند. استفاده از 
راه آهن،  يعنی صرفه جويی در سوخت، كاهش 
حوادث جاده ای، تقلیل آلودگی محیط زيست 

و در نهايت، منفعت رساني به اقتصاد ملی. 
می دانیم كه ضريب مصرف سوخت در راه آهن 
است.  شش  به  يك  حداقل  جاده  به  نسبت 
سازی  هدفمند  اجرای  راستای  در  هم  االن 
اهمیت  از  موضوع،  اين  به  پرداختن  يارانه ها، 
هزينه  زيرا  است؛  شده  برخوردار  زيادي 
تقريبا نصف حمل ونقل  االن  ريلی،  حمل ونقل 
كه  ؛  دارد  هزينه  كاال  صاحبان  برای  جاده ای 
تفاوتي محسوس است. مزيت قابل توجه ديگر 
فرصت هاي  ايجاد  خشك،  بنادر  با  رابطه  در 

ما  در كشور  به خصوص  است؛  سرمايه گذاری 
كه درصدد آنیم تا برای حضور بخش خصوصی 
اساسی،  قانون   44 اصل  اجراي  راستای  در  و 

فرصت سازی كنیم. 
مي توان  خشك،  بنادر  ايجاد  با  بنابراين، 
فرصت هايی را ايجاد كرد كه بخش خصوصی، 
صرفاً به سرمايه گذاری در داخل بنادر مبادرت 
نورزد و توقعات به سازمان بنادر و دريانوردی 
بتواند  خصوصی  بخش  بلکه  نشود؛  محدود 
اقتصادی و  ويژه  را در مناطق  سرمايه ي خود 
گمركی داخل كشور نیز، به امور پايانه سازی و 
تدارک امکانات و تجهیزات مورد نیاز اختصاص 
مبادالت  در  نقش  ايفای  ديگر،  مطلب  دهد. 
بنادر خشك،  از  يعنی  است.  كاالها  منطقه ای 
محموالت  عبور  روند  بهبود  برای  می توان 
منطقه ای از قلمرو كشورمان استفاده كرد. ما 
نقاط بسیار مساعد و مطلوبي در كشور داريم؛ 
و  شرق  شمال  در  سرخس  مرزی  نقطه  مثل 
كه  می دانید  غرب.  شمال  در  در  سهالن  يا 
شبکه ريلی ايران، به راه آهن كشورهای حوزه 
غرب دريای خزر وصل نیست و تنها از طريق 
خزر  دريای  شرقی  های  سرزمین  به  سرخس 
به طور  راه آهن  اين وجود،  با  متصل میشود. 
سهالن  و  سرخس  به  را  بندرعباس  مناسبی 
ترانزيتی  كاالهای  بنابراين،  مي كند.  وصل 
در حجم  و  راه آهن   از  استفاده  با  مي توان  را 
وسیع، به پايانه های ريلی – كانتینری سرخس 
و سهالن منتقل كرد و از آن جا با ناوگان جاده 
خزر  دريای  شرق  و  غرب  كشورهای  به  ای 
انتقال داد؛ ايده اي كه سال هاست مورد توجه 
نقاط را آن  اين  ايم  نتوانسته  اما هنوز  است،  
طور كه بايد به هم وصل كنیم و شبکه اي فعال 

و كارآمد تشکیل دهیم. 

● به فوايد و اثربخشی ايجاد بنادر خشك 
اشاره کرديد. به نظر مي رسد يك بخش از 
آن اثربخشي، به روان سازی امور بندری 
برمی گردد و بخش ديگر، مسايل حمل و 
مي شود  شامل  را  کشور  درون  در  نقلی 
که صرفه جويی سوخت، تقليل هزينه ها، 

ايمنی و  کاهش آلودگی محيط زيست را 
بندرهايي  در سواحل کشور،  دارد.  درپی 
شهرها  محاصره ي  در  که  مي شوند  ديده 
چه  خشك،  بنادر  ايجاد  شده اند.  واقع 

کمكی به اين دسته از بنادر می کند؟
اشاره  ابتدا،  در  كه  همان طور  جهان:  چشم 
همه ي  رويارويي  چالش های  از  يکی  كردم، 
است.  آن ها  اراضی  توسعه ي  موضوع  بنادر، 
شهرها  توسط  كه  دنیا  بنادر  از  بسیاری  در 
محصور هستند، گسترش بنادر، مستلزم صرف 
هزينه های بسیار سنگین است و گاهی اوقات 
بنادر  ايجاد  قطعاً  است.  غیرممکن  اساساً  نیز، 
خشك، كمك می كند كه با كوتاه نمودن مدت 
بتوان  دريايی،  بنادر  در  محموالت  ماندگاری 
كاالها را در يك فاصله ي زمانی كوتاه، از بنادر 
كشور  قلمرو  داخل  خشك  بنادر  به  دريايی 
منتقل نمود و به جای صرف سرمايه ي سنگین 
برای گسترش محدوده اراضی بنادر از راه رفع 
معارض و احیای زمین، آن را صرف ايجاد بنادر 
خشك و شبکه ي اتصال بنادر دريايی به بنادر 

خشك كنیم. 
اياالت  مثل  دنیا،  كشورهای  از  بسیاری  در 
متحده آمريکا، اسپانیا،  آلمان،  هلند،  برزيل، 
امکاناتی  از  استفاده  با  هند،   و  كره ي جنوبی 
ايجاد  آهن  راه  شبکه  و  كرانه ها  پس  در  كه 
كرده اند، از دغدغه هاي شان در مورد توسعه ي 
همواره  البته  كاسته اند.  دريايی  بنادر  اراضی 
افزايش طول و عمق اسکله ها مطرح بوده ولی 
توسعه محوطه ها با چالش كمتری برای آنها 
همه ي  از  ايران،  ما  كشور  است.  بوده  همراه 
توانمندي های الزم برخوردار است و تنها بايد 

 فرهنگ غالب در اذهان صاحبان كاال در ايران، هنوز 
اين است كه: »برويم بندر و در آن جا بار را ترخيص 
كنيم.« زيرا ما هنوز نتوانسته ايم امتيازاتی را برای 
صاحبان بار تعريف كنيم، مبني بر اين كه اگر بنادر 
خشك ايجاد شوند، چه مزيت هايی برای آنان در بر 

خواهد داشت.
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از  هماهنگ  استفاده  كه  كرد  ايجاد  شبکه ای 
بنادر  و  جاده ای  ريلی،  بندری،  زيرساختهاي 

خشك را فراهم كند. 

● مشكل کجاست که اين شبكه ها تا االن 
ايجاد نشده اند؟

است  اين  واقعیت  ببینید!  جهان:  چشم 
در  آن  مزايای  و  آثار  و  كار  اين  فرهنگ  كه 
كشور، يا شناخته شده نیست و يا طول عمر 
مديريت مديرانی كه در اين بخش به شناخت 
می رسند، آن قدر نیست كه بتوانند اين مهم را 
به نتیجه برسانند. ما مناطق گمركی در داخل 
بیش  به  شان  تاسیس  تاريخ  كه  داريم  كشور 
واقعیت  اين  برمی گردد.  پیش  سال  چهل  از 
از  شبکه  اين  تشکیل  تفکر  كه  می دهد  نشان 
تهران  جنوب  به  است.  داشته  وجود  هم  قبل 
بزرگي  بسیار  پايانه ي  راه آهن،  كه  كنید  نگاه 
پايانه، سال ها  اين  دارد. طراحی  آپرين  نام  به 
نشان گر  خود،  كه  است،  گرفته  صورت  پیش 
را  فشار  كه  نقاطی  ايجاد  تفکر  كه  است  آن 
داشته  وجود  كشور  در  بردارند،  بنادر  روی  از 
است. اما فرهنگ استفاده از بنادر خشك، هنوز 
اذهان  در  غالب  فرهنگ  است.  نگرفته  شکل 
كه:  است  اين  هنوز  ايران،  در  كاال  صاحبان 

»برويم بندر و در آن جا بار را ترخیص كنیم.« 
برای  را  امتیازاتی  نتوانسته ايم  هنوز  ما  زيرا 
صاحبان بار تعريف كنیم، مبني بر اين كه اگر 
مزيت هايی  چه  كنند،  استفاده  ازبنادر خشك 
فقط  كار،  اين  داشت. شايد  آنان خواهد  برای 
بنابراين،  نیايد.  بر  خصوصی  بخش  دست  از 
بخش دولتی نیز، بايد در اين زمینه پشتیبانی 
كند. اين وظیفه، تنها بر عهده ي سازمان بنادر 
در  كاال  صاحبان  چون  نیست؛  دريانوردی  و 
رابطه با محموالت شان،  تنها با سازمان بنادر 
و دريانوردی طرف نیستند؛ سازمان هايی چون: 
گمرک، بانك ها، راه آهن،  قرنطینه، استاندارد، 
امر  اين  در  انتظامی،  نیروی  حتی  و...  بیمه ها 
مکانیزمي  برخوردار  از  بايد  ما  تأثیرگذارند. 
باشیم كه اقدامات موثر و دامنه داري را در اين 
زمینه انجام دهد. اين امر، بايد در كشور به يك 
حركت عمومي تبديل شود و از سوی مسئولین 
حمايت گردد. اگر اين كار نشود، سازمان بنادر 
و دريانوردی و بخش خصوصی فعال در بنادر 
انجام  را  كار  اين  تنهايی  به  نمی توانند  كشور، 
بدهند. همچنان كه تاكنون، راه آهن  و گمرک 
هم نتوانسته اند به تنهايی اين كار را به انجام 
و  باشد  داشته  متولی  بايد  كار،  اين  برسانند. 
خود  گذاری های  سیاست  بايد  متولی،  اين 
ظرفیت های  از  بتوان  كه  ببرد  سمتی  به  را 
بنادر خشك در كشور نهايت استفاده را كرد. 
حمل ونقل  مورد  در  توجه  قابل  نکته ي  يك 
كانتینری، اين است كه: 74 درصد كانتینرهای 
بندرعباس  در  كه  وارداتی  محموالت  حامل 
داده  تحويل  جاده ای  حمل ونقل  سیستم  به 
مي كنند.  حركت  تهران  مقصد  به  می شوند، 
اين واقعیت يك هشدار جدی در مورد حمل 
مقدار  چون  است؛  كشور  در  مضاعف  نقل  و 
74 درصد كل  واقعاً  تهران،  در  كاالها  مصرف 
نیاز كشور نیست. در واقع، اين میزان كاال ابتدا 
به تهران می آيد و دوباره از تهران به ساير نقاط 
كشور حمل و توزيع می شود. در حالی كه اگر 
مزيت ها و امتیازاتي برای صاحبان كاال در نظر 
گرفته شود، همان زمان كه كاال به بندر می آيد، 
كاالی مورد نیاز اصفهان يا شیراز و ... به همین 
نیاز نیست كه  شهرها منتقل می شود و ديگر 
به تهران بیايد. پايانه های لجستیکی، با همین 

ديدگاه، در بنادر خشك شکل می گیرند.
در اين خصوص كه چه بايد كرد؟ بايد بگويم: 
اوالً، شناخت مسوولین را بايد به يك تراز واحد 
برسانیم. دوم اين كه، امتیازاتی را برای صاحبان 
از  آنان احساس كنند  تا  بگیريم،  كاال در نظر 
محل استفاده از بنادر خشك، منتفع می شوند. 
ملی  اقتصاد  انتفاع  نهايت،  در  آن ها،  انتفاع 
است. نکته ي سوم اين كه، تعابیر سازمان های 
يعنی؛  است  نقطه ای  شکل  به  منعفت،  از  ما 
راه آهن، منفعت خودش را می سنجد، گمرک، 
منفعت خودش را و سیستم جاده ای هم فقط 
نفع خودش را می بیند و در نظر مي گیرد. در 
قالب  در  منافع  اين  تجمیع  به  بايد  كه  حالی 

ظرفی واحد فکر كرد. يعنی متولی كار، مسیر 
عملکرد را به سمتی سوق دهد كه منافع اين 
همديگر  با  ملی،  منافع  راستای  در  سازمان ها 
در  منفعت ها  اين  جمع  حاصل  و  شود  جمع 
محاسبات و عملکردها ديده شود. تجربه نشان 
داده است كه، هرگاه منافع سازمان های متولی 
اثر كلی آن سنجیده شد،  با هم تلفیق شد و 
انجام  به  را  آن گاه مي توان يك عملکرد ملی 
كه  كااليی  حداكثر  حاضر،  حال  در  رسانید. 
وارد  ترانزيت داخلی،  به عنوان  بندرعباس،  به 
نیست.  درصد  پنج  چهار،  از  بیش تر  می شود، 
كاال  صاحبان  درصد  پنج  تا  چهار  فقط  چرا 
داخل كشور  به  را  كاالهای خود  دارند  تمايل 
خاصی  منفعت  می كنند  حس  چون  بیاورند؟ 
نصیب شان نمی شود. اين واقعیت بايد نهادينه 
شود كه در صورت تحقق منافع صاحبان كاال، 

منافع ملی نیز تأمین خواهد شد.

و رسمي  اسمی  متولی  ● در حال حاضر، 
ايجاد بنادر خشك کدام نهاد است؟ 

چشم جهان: ببینید! همه سازمان های مربوط 
باشند؛  اجرای آن  بايد متولی  اين موضوع،  به 
تحت  هستیم،  روبه رو  مشخصي  موضوع  با  ما 
يك  يعنی  خشك.  بنادر  سامان دهی  عنوان: 
جريان  اين  در  بايد  فراسازمانی  مجموعه ي 
حضور داشته باشد، كه مساله را از منظر منافع 
اگر  امروز،  بگیرد.  تصمیم  و  كند  تحلیل  ملی 
كند،  تحلیل  را  مساله  راه آهن،   باشد،  قرار 
قرار  خود  نخست  اولويت  در  را  خود  منفعت 
بخواهد  اگر گمرک هم  مي دهد؛ همچنان كه 
مقدم  را  خودش  منفعت  كند،  تحلیل  را  آن 
مرجع  بنابراين،  ديد.  خواهد  مسائل  ساير  بر 
باالتری بايد در اين جريان حضور داشته باشد 
منافع  اين  می توان  چگونه  كه  كند  بررسي  و 
متوازن  مختلف  سازمان های  بین  را  مختلف 
نصیب كشور  نهايي،  منفعت  كل،  در  كه  كرد 
شود. وقتی يك كانتینر، از سیستم حمل ونقل 
منتقل  ريلی  حمل ونقل  سیستم  به  جاده ای 
را  سوخت  لیتر   500 صرفه جويي  مي شود، 
كار،  اين  است؛  كرده  محقق  مملکت  براي 
عملکردي ملی است و چون منفعت ملی دارد، 
بايد با نگاه ملی به آن نگريست. البته تشکیل 
عالیه  مقامات  نظارت  با  حمل ونقل  كارگروه 
ايجاد  زمینه  اين  در  را  امیدواری هايی  دولتی، 

كرده است.      

ايجاد  فرهنگ  فقدان  عوامل  از  يكی   ●
بنادر خشك، شايد اين باشد که مطالعه و 
بررسی علمی و دقيقي، روی اين موضوع، 
انجام نشده است. البته مراکزی به صورت 
انفرادی در اين باره مطالعاتی داشته اند؛ 
اما به عنوان يك استراتژی با ابعاد زمانی 
آيا  است.  نشده  کار  آن  روی  مشخص، 
از داليل عدم سرعت  اين نقيصه را يكی 
مناسب در ايجاد بنادر خشك نمی دانيد؟ 

توسعه ي  موضوع  به  انداز 1404،  چشم  سند  در 
بنادر خشك و مكان هايی در داخل كشور كه بتوانند 
به عرضه خدمات لجستيكی بپردازند، اشاره شده 
است. خوش بختانه، در حال حاضر، زيرساخت اين 
كار مهياست، اما آن چه بيش تر مانع انجام كار است، 
بخش های نرم افزاری، سياست گذاری و هماهنگی 

است.
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اشاره ای  باالدستي،  اسناد  در  آيا  اساسًا 
بنادر خشك شده  اندازی  راه  موضوع  به 

است؟ 
به   ،1404 انداز  چشم  سند  در  جهان:  چشم 
مکان هايی  و  خشك  بنادر  توسعه ي  موضوع 
به عرضه خدمات  بتوانند  كه  داخل كشور  در 
است.  شده  اشاره  بپردازند،  لجستیکی 
اين  زيرساخت  حاضر،  حال  در  خوش بختانه، 
كار مهیااست، اما آن چه بیش تر مانع انجام كار 
بخش های  در  كه  است  هايی  نقص  مي شود، 
افزاری و سیاست گذاری كار وجود دارد.  نرم 
توسعه ي بنادر خشك، بايد به طور هماهنگ و 
با توجه به همه ي جوانب انجام پذيرد، به طوري 
كه يك سازمان نتواند بگويد، چون من از اين 
كار سودی نمی برم، پس اين موضوع برايم مهم 
نیست. بايد برای اين معضل، راهی پیدا كرد. 
منافع  كردن  جمع  برای  واحدی  ظرف  بايد 
ذی ربط،  سازمان های  كه  باشیم  داشته  ملي 
خوش بختانه،  شوند.  منتفع  تجمیع،  محل  از 
گرفته،  انجام  مطلوبي  اقدامات  زمینه،  اين  در 
مورد  كه  سرعتی  با  آن،  رشد  سرعت  ولی 
انتظار است،  هم خوان نبوده . مسايل ديگری 
هم در اين میان وجود دارند. مثاًل اگر راه آهن 
می خواهد در بخش حمل و نقل تركیبی فعالیت 
كند، بايد سرعت عمل خود را با نیاز صاحبان 
كاال تطبیق بدهد. در حال حاضر در بسیاری 
از كشورهای دنیا، در بخش كانتینری - كه كم 
تبديل می شود-  غالب  به حمل ونقل  دارد  كم 
رفتاری كه با قطارهاي كانتینربر دارند، همان 
رفتاری است كه با قطارهاي مسافربری نشان 
می دهند. پس سرعت بخشیدن به حمل ونقل 
بسیار  كانتینری،  بخش  در  به خصوص  ريلی، 
حايز اهمیت است. نکته ي ديگر، تفاوت نرخی 
است كه راه آهن  برای حمل  كاالهای ترانزيت 
كاالی  راه آهن،   مي كند.  دريافت  خارجی 
ريلی  شبکه ي  طريق  از  را  خارجی  ترانزيتی 
كشور، حدود سه برابر گران تر از كاالی داخلی 
حمل می كند!! بنابراين، نتیجه اين می شود كه 
اكثر شركت های حمل و نقل بین المللی فعال، 
و  باشند  از سیستم جاده ای  استفاده  متقاضی 
اين موضوع مزيت استفاده از بنادر خشك مرزی 
را از بین می برد. حتی در ايام تعطیالت هم كه 
در جاده های كشور  ها  كامیون  مرور  و  عبور 
حاضرند  كاال  صاحبان  اكثر  می شود،  محدود 
بماند،   تا  بگذارند  بنادر  در  را  شان  محموالت 
ولی حمل اش را به راه آهن نسپارند. اين رويه 
سالهاست كه ادامه دارد ولی مسئولین راه آهن 
با وجود دريافت مستمر اين بازخوردها حاضر 
نشده اند در سیاستهای شان برای اصالح نرخ 
و سرعت بخشیدن به حمل بار در شبکه ريلی 

تجديد نظر كنند.

● به نظر می رسد، کارگروه حمل ونقل که 
شما به آن اشاره کرديد، تاکنون نتوانسته 
هماهنگ  يكديگر  با  را  سازمان ها  است 

و  خواسته ها  که  دهد  تشخيص  و  کند 
يك  آن ها  منافع  تا  چيست،  نيازهايشان 
کاسه شود. برای مثال، مصوبه ای مربوط به 
سال 1388 موجود است، که بايد امسال 
اجرايی می شد؛ اما متاسفانه، تاکنون اقدام 
در  هر سازمان  و  نگرفته  انجام  مشهودي 
مصوبه،  آن  اجرای  عدم  چرايی  به  پاسخ 
مشكالت خود را مطرح می کند. آيا نبايد 

تغييری در اين رويه ايجاد شود؟ 
است،  درست  كامال  شما  حرف  جهان:  چشم 
مسئول  مراجع  گرايانه  سازمان  تفکرات  چون 
اجرای مصوبات، اجازه ي خروج از تفکر نقطه ای 
و جزيره ای و حركت در راستای منافع جمعی 
مصوبات  كه  است  همین  برای  نمی دهد.   را 
اين كارگروه ها در بخش حمل و نقل، بیش تر 
صادر  مصوبه  است.  كرده  پیدا  شعاری  حالت 
می شود، ولی هر سازمانی بهانه ای می آورد و 
كار به نتیجه نمی رسد يا اصال بودجه اي به 
آن تخصیص نمی يابد. چگونگي اجراي آن را 
تصويب،  از  پس  كه،  اين  يا  نمی كنند.  معلوم 
اقتصادی  و  مالی  مدل  الگوي  تهیه ي  برای 
منطقه  همین  برای  می خورد.  گره  كار  دوباره 
آپرين،  ابالغ رسمی دولت به گمرک را داريم 
كه در  سال 86 ايشان را مکلف به حضور در 
پايانه آپرين كرده است ولی باگذشت 3 سال 

هنوز از اجرای آن خبری نیست.

است؟  چگونه  آپرين  از  شما  توصيف   ●
قابليت  واقعي  معناي  به  منطقه  اين  آيا 

پذيرش نقش بنادر خشك را دارد؟
مستقیم  اتصال  خاطر  به  آپرين،  جهان:  چشم 
فرصت  می تواند  بندرشهیدرجايی،  به  ريلی 
و  رفت  صورت  به  را  كانتینرها  سريع  انتقال 
از  برگشت فراهم آورد؛ در حالی كه هیچ يك 
و  شهريار  گمرگ  مثل:  تهران،  ديگر  گمركات 
غرب، اين امکان را ندارند؛ چون درون محوطه 
شهري قرار دارند و ارتباط ريلی آنها بسیار كند و 
نامناسب است. با اين وجود، استقرار گمرک در 
آپرين ضروري بود. همانطور كه گفتم مصوبه ای 
در سال 86  گمرک را مکلف می كرد تا در آپرين 
اجرايي  تاكنون  مصوبه،  اين  ولی  شود.  مستقر 
حتما  چیست؟!  اش  داليل  حاال  است.  نشده 
را  اين  اما  دارند.  توضیحاتی  گمرک  مسوولین 
می توانم بگويم كه عدم اجرای اين مصوبه، قطعاً 
به منافع ملی ضرر می زند. مهم اين نیست كه 
در آن جا تايدواتر باشد يا نباشد، مهم اين است 
كه آپرين كار كند. تايدواتر خاورمیانه،  مثل يك 
پیش قراول جلو رفته و كار را شروع كرده است؛ 
و  بگیرند  زمین  بیايند  ديگران هم می خواهند 
كار كنند. آن جا برای همه جا هست و كسی 

بیکار نحواهد ماند. 
آپرين، در واقع چهار راه ريلي در جنوب تهران 
به غرب، شمال  تمام مسیرهای شرق  و  است 
و همین طور شمال غرب و شمال  به جنوب 
شرق به جنوب، از طريق آن به يکديگر وصل 

مسیرهاي  اتصال  كانون  واقع،  در  می شوند؛ 
مختلف ريلی و جاده ای كشور است. يك مزيت 
و  است  آن  بودن  اصلی  تقاطع  همین  آپرين، 
مزيت ديگرش،  توان پذيرش بار است. در آن 
جا قطارهای باری، در جهات مختلف می توانند 
به هم مرتبط شوند و از قطاري به قطار ديگر 
جابجايی  بالعکس  و  كامیون  به  قطار  از  و 
و  تهران  بین  می توانیم  ما  شود.  انجام  بارها 
بندرعباس، چنین كاری را انجام دهیم. آپرين، 
موقعیت منحصربه فردي دارد؛ جايی است كه 
و طرح  مطالعات  است.  مطالعه شده  آن  روی 
جامعی كه در ترافیك حمل و نقل بار و مسافر 
در كشور انجام شده، آپرين را به عنوان كانون 
مهم  نکته ي  است.  كرده  پیشنهاد  كاال  مبادله 
آمد  و  رفت  از  ای  عمده  بخش  كه  است  اين 
قطارهای مانوری به داخل شهر تهران را قطع 
می كند و ديگر نیازی نیست كه برای توزيع بار 
بروند.  شهر  درون  به  مختلف  مناطق  بین  در 
البته در اين فرصت، از خطوط كشتیرانی كه 
االن  می كنم.  تشکر  كردند،  استفاده  آپرين  از 
12 شركت كشتیرانی، از آپرين برای نگهداری،  
خود  خالی  كانتینرهای  نقل  و  و حمل  توزيع 
آن جا  در  روزی گمرک  اگر  استفاده می كنند. 
برای  كشتیرانی،  خطوط  همین  شود،  مستقر 
كانتینرهای پرشان هم،  از اين منطقه استفاده 
خواهند كرد. اين 12 شركت،  با تالش شركت 
تايدواتر و با ارايه ي امتیازات مختلف و تخفیف، 

حضور يافته اند. 

صحبت  اگر  گفت وگو،  اين  پايان  در   ●
خاصي داريد، بفرماييد؟

چشم جهان: الزم می دانم از توجه شما به اين 
موضوع تشکر كنم. امیدوارم در ساير سازمان ها 
باشد.  داشته  وجود  نوگرايانه  نگاه  همین  هم 
امروز، اگر سازمان بنادر و دريانوردی به دنبال 
در  است،  بنادر خشك  اندازی  راه  ايده  تحقق 
خود  منعفت  از  واقعی،  طور  به  دارد  حقیقت، 
چون  می كند؛  پوشی  چشم  دريايی،  بنادر  در 
به اين بلوغ فکري و عملکردي رسیده است كه 
است.  باالتر  سازمانی  منفعت  از  ملی،  منفعت 
سازمان های  از   خیلی  در  متاسفانه،  ما  ولی 
كنند،   همکاری  رابطه  اين  در  بايد  كه  ذيربط 
چنین شدت عالقه اي را در جهت تحقق منافع 

ملي نمی بینیم. ■
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● در ابت�دا بفرمايي�د پيش ني�از هاي راه 
اندازي بنادر خشك کدام اند؟ اين بنادردر 
ص�ورت ايجاد، از چه محاس�ني برخوردار 

خواهند بود؟ 
ــك  ــي مقوله بنادر خش ــور: از زمان تیموري پ
ــرار گرفت  ــت آن مورد توجه ق ــرح و اهمی مط
ــد. در آن زمان،  ــه حمل كاالها كانتینري ش ك
ــي فراتر از محوطه هاي بندري،  ارا يه ي خدمات
ــا صاحبان كاال  ــون توجه قرار گرفت؛ ت در كان
ــرعت بخشیدن به ارسال  از اين امکان براي س
ــتفاده كنند و به تبع آن  محموله هاي خود اس
نیز، حمل كانتینري و ارايه ي خدمات به مراكز 

اقتصادي مطرح شد. 
ــورداري از بنادر  ــت خاص ايران در برخ موقعی
دريايي نسبت به كشورهاي اطراف كه محصور 
در خشکي هستند، ضرورت ايجاد بنادر خشك 
ــك، مي  ــته تر كرد؛ چرا كه بنادر خش را برجس
توانند در افزايش بخشي از ظرفیت هاي بندري 
ــه صاحبان  ــد ارايه ي خدمات ب ــهیل رون و تس
ــورهاي  ــور و چه براي كش كاال، در داخل كش
ــته باشند. بنادر  ــزايي داش هم جوار، نقش به س
ــك، مي توانند به عنوان نقاط استراتژيك،  خش
ــورهاي محصور  از جايگاه ويژه اي در بین كش
خشکي و همسايه برخوردار باشند. اين ويژگي 
ــك  ــیاري از مزاياي ديگري كه بنادر خش و بس
ــعه ي اين گونه بنادر را  دارا هستند، طرح توس

ضروري مي سازد. 
ــوان براي  ــاي ديگري كه مي ت ــه مزاي از جمل
ــت كه در  ــي اس ــمرد، نقش ــك برش بنادر خش
كاهش ترافیك كانتینري بنادر دارند. عالوه بر 
ــك، در كاهش ترافیك مرزهاي  اين، بنادر خش
ــتند.  عبوري و افزايش ظرفیت ها نیز مؤثر هس
ــنتي خارج و خدمات  ــر بنادر ما از حالت س اگ
ــتیکي نیز، از  مورد نیاز مراكز و پايانه هاي لجس
ــات در منطقه اي ديگر  ــدر جدا و اين خدم بن
ــك ظرفیت بنادر، به سمت  ــود، بي ش ارايه ش
عملیات سوق مي يابد و منجر به سرعت بخشي 
ــد. هنگامي كه  فعالیت هاي عملیاتي خواهد ش

بنادر خشك به مراكز اقتصادي و صنعتي كشور 
ــوري از مرزها، به  ــند، كاالهاي عب نزديك باش
نزديك ترين پايانه ها انتقال مي يابند و خدمات 
مورد نیاز، به صاحبان كاال ارايه مي شوند. بنادر 
ــك، به منزله ي مراكز اقتصادي، به شدت  خش
ــدي از خدمات  ــتیباني و بهره من ــد پش نیازمن
لجستیك هستند. ايجاد شبکه هاي لجستیکي 
قوي، مي تواند به تقويت بنادر خشك بینجامد. 
كاهش هزينه ها وافزايش ظرفیت ها و همچنین، 
باالرفتن سرعت ارايه ي خدمات، از ديگر مزايا و 

محاسن احداث بنادر خشك خواهد بود. 

● سهم فعاالن حمل و نقلي در ايجاد، رونق 
و توسعه ي بنادر خشك، چه ميزان است؟

ــك، اتصال  تیموري پور: از نیاز هاي بنادر خش
به همه ي شبکه هاي حمل و نقلي، يعني: ريل، 
ــت. با ايجاد اين راه هاي  جاده و حتي هوايي اس
ــرويس ها را ارايه  ارتباطي، مي توان بهترين س
ــراي بارگیري واگن ها،  ــور بايد ب داد. بنادر كش
سیستم هاي قوي داشته باشند، تا پس از ورود 
ــتقیما در آن جا تخلیه و يا  ــن ها، كاال مس واگ

بارگیري شود. 
ــوان نقاط توزيع بار،  ــك را به عن گاه بندر خش
ــي آن را به  ــي آوريم و زمان ــور م به مركز كش
ــم تا به  ــال مي دهی ــرزي انتق ــاي م حیطه ه
ــرويس دهد. ايجاد پايانه ي  ــوري ديگر س كش
ــود بهترين بهره وري را  ــك، باعث مي ش خش
ــته  ــاي ناوگان  حمل و نقلي داش از ظرفیت ه
ــیم. در حال حاضر، از ظرفیت هاي ناوگان  باش
ــل نمي آيد؛  ــبي بعم ريلي بهره برداري مناس
ــه بیش تر  ــاده اي ك ــل و نقل ج ــي از حم حت
ــوررا برعهده دارد نیز،  ظرفیت حمل داخل كش
ــره برداري  ــود. به ــتفاده ي مطلوبي نمي ش اس
ــت كه در مسیرهاي طوالني،  مطلوب، اين اس
ــب، مثل:  ــیله ي تجهیزات مناس كاال را به وس
واگن، حمل كنیم و در مسافت هاي كوتاه مانند 
ــتان ها، از كامیون استفاده  ــطح اس توزيع در س
شود.. در غیر اين صورت، ممکن است عملکرد 

در گفت و گو با مديرعامل 
شركت حمل و نقل تركيبي كشتيراني

شرکت حمل و نقل ترکيبي کشتيراني جمهوري اسالمي ايران، 
در سال 1383 با مشارکت کشتيراني جمهوري اسالمي و راه آهن 
جمهوري اسالمي ايران، به منظور متمرکز نمودن ارايه خدمات 
حمل و نقل گروه کشتيراني به صاحبان کاال و در راستاي تكميل 
نقل چند وجهي تاسيس شد.  تامين و توسعه حمل و  زنجيره 
تشكيل شبكه ي لجستيكي و ارايه ي خدمات جانبي به تجار و 
صاحبان بار ، توسعه ي فعاليت هاي حمل و نقلي با استفاده ازشيوه 
هاي ريلي، جاده اي و هوايي و ارايه خدمات به بنادر، انبارهاي 

عمومي و...، از اهداف ديگراين شرکت به شمار مي رود.
در سال 1388، بنا به تصميم شرکت کشتيراني، فعاليت اين شرکت 
که بر پايه حمل و نقل ريلي استوار بود، با بخش لجستيك زميني 

ادغام شد تا ساختار منسجم تري بيابد. 
جالب آن که اخيراً، راه آهن جمهوري اسالمي ايران، در راستاي 
تحقق اصل 44 قانون اساسي، سهام خود را به بخش خصوصي 
واگذار کرده و به دنبال آن، اين بخش نيز سهام دار شرکت مزبور 

شده است. 
در گفت و گو با » کاپيتان خشايار تيموري پور« مديرعامل اين 
شرکت، که عالوه بر پيشينه دريانوردی ، سابقه مديريت لجستيك 
را نيزبا خود به همراه دارد، به چگونگي ايجاد بنادر خشك  و 

اثربخشي اين پايانه ها بر سيستم حمل ونقلي کشور پرداختيم .
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ــاً صرفه اقتصادي  ــاري انجام گیرد، اما قطع تج
ــال حاضر  ــت. ناوگاني كه در ح ــد داش نخواه
ــش الزم براي ارايه ي  ــار داريم، از كش در اختی
ــتند؛ هر چند به راحتي  خدمات برخوردار نیس
مي توانند سرويس دهي مناسبي داشته باشند، 
ــي توانیم بهترين بهره را از ناوگان  موجود  ما م
 Door to Door ببريم. براي مثال، سرويس
كه در حال حاضر، مورد نیاز خدمات كانتینري 
است را بهینه سازي كنیم. اگركاالها در مراكز 
تخلیه و بارگیري و در صورت وجود كارخانه ها، 
ــوند، طبیعتاً از  ــان اماكن، كانتینري ش در هم
استاندارد حمل باالتري برخوردار خواهند بود؛ 
ــود و از آن جا  تا اين كه كااليي به بندر برده ش
ــود. حتي  ــتانداردهاي بندر، كانتینري ش با اس
ممکن است اين استاندارد، استاندارد مورد نظر 
ــد و میزان  كارخانه ي تولیدكننده ي كاال نباش
صادرات آن را كاهش دهد. بنادر خشك داخل 
كشور، اين امکان را بوجود مي آورند كه مراكز 
ــا كار خود را انجام دهند  تولیدي، در همان ج
و با استانداردهاي مورد نظر خود، كاال را صادر 

كنند. 
البته وضعیت واردات كاال نیز، به همین صورت 
است. وجود يك انبار مي تواند هزينه ها را بسیار 
ــود، بار را  پايین بیاورد، يعني خدمات انجام ش
بسته بندي كنند و به موقع از محوطه كارخانه 
ــود تا خواب سرمايه نداشته باشیم.  ترخیص ش
موضوع مهم ديگر كه مورد توجه است، مصرف 
ــت. حمل جاده اي، مصرف  ــت انرژي اس درس
ــدارد، در حالي  ــه دنبال ن ــتي از انرژي ب درس
ــتم هاي ريلي، براي اتصال  كه استفاده از سیس
بنادر به پايانه هاي خشك در مسافت هاي زياد، 
مي تواند موجب صرفه جويي در مصرف انرژي 

شود.

● زيرس�اخت  ها در ايجاد بنادر خش�ك، 
بايد از چه وضعيتي برخوردار باشند؟

ــك، بايد  ــور:  براي ايجاد بنادر خش تیموري پ
ــاخت هاي الزم ايجاد شوند.  دقت كرد تا زيرس
اگر كاركرد بنادر خشك، به منظور ارسال كاال 
به كشورهاي هم جوار باشد، حتما بايد شرايطي 
ــه بهترين وجه  ــه وجود آورد كه از آن ها ب را ب
ــود و توجیه پذير باشند. وجود  بهره برداري ش

ــب، تجهیزات تخلیه و بارگیري  انبارهاي مناس
ــي تواند ارزش افزوده  ــه ي خدماتي كه م و اراي
ــبکه هاي  ــال  چندجانبه به ش ــد كند، اتص تولی
ــا توجه به اين  ــل و نقلي، حضور گمرک ب حم
كه داخل كشور قرار دارد و مي تواند بر اساس 
ــود، از جمله  نیازهاي موجود گمركي تجهیز ش
ــتند كه مي توان به آن ها  زيرساخت هايي هس
ــاس، بندري  ــراي مثال، بندر عب ــاره كرد. ب اش
ــاخت هاي الزم بندري را  مجهز است كه زيرس
ــك هم، بايد با همان نگرش  دارد. در بنادر خش
به بندر ساحلي، زيرساخت هاي الزم را به وجود 
آورد؛ يعني اگر مي خواهیم بنادر خشك كشور 
ــد كنند و شبکه ي لجستیکي تقويت شود،  رش
بايد برخي كارهاي خاص انجام پذيرند و طرح 

جامع احداث آن ها را در دست داشت. 

● ب�ه چ�ه داليل�ي، آهنگ س�اخت و راه 
اندازي بنادر خشك ضعيف است؟

ــکل اينجا است كه هنوز نوع  تیموري پور: مش
ــر اقتصاد ما  ــرش قوانین و مقررات حاكم ب نگ
سنتي است. بنادر خشك، نه تنها هنوز جايگاه 
ــد بلکه هیچ  ــدا نکرده ان ــود را پی ــته خ شايس
تفاوتي با بنادر دريايي ندارند. متاسفانه كندي 
روند ارايه ي خدمات، يکي از داليل عدم رغبت 
ــك  ــراي حضور در بنادر خش ــان كاال ب صاحب
ــن و مقرراتي بر  ــر، قوانی ــت. در حال حاض اس
فضاي انتقال كاال از مرزها و بنادر كشور حاكم 
هستند، كه بر اساس و منطبق با استانداردهاي 
بین المللي نیستند و نیازمند بازنگري، اصالح و 

روان سازي هستند.
ــن، يکي از عوامل كندي، همین قوانین   بنابراي
و مقررات است. قوانین دست و پاگیر و سخت 
و همچنین، وجود سازمان هاي مختلف نظارتي 
ــن خاص خود عمل  ــاس قوانی كه هريك بر اس
ــد و اين قوانین نیز، با يکديگر منطبق  مي كنن
ــن مختلف و  ــتند و منجر به صدور فرامی نیس
ــت. در  ــده اس در نتیجه، كندي روند كارها ش
كشورهايي مانند آلمان كه از حمل ونقل ريلي 
ــال، باري كه در  ــره مي برند، براي مث قوي به
بندر هامبورگ تخلیه مي شود، ظرف مدت 24 
ساعت بعد، در اولین بندر خشك و به مدت 48 
ــاعت در اغلب نقاط اروپايي تخلیه مي شود.  س

ــررات حاكم بر آن جا، روان  يعني قوانین و مق
ــك ايران، بايد به  سازي شده است. بنادر خش
ــي از سیستم حمل و نقلي تلقي  منزله ي بخش
ــوند. مسئله ي بعد، فرهنگ سازي اين مقوله  ش
ــي دارد. با  ــت كه نیاز به حمايت هاي دولت اس
اصالح قوانین و مقررات، دولت بايد در گام بعد، 
ــوق هاي الزم، فرهنگ سازي كند  با ايجاد مش

در حال حاضر، قوانين و مقرراتي بر فضاي انتقال 
كاال از مرزها و بنادر كشور حاكم هستند، كه بر 
اساس و منطبق با استانداردهاي بين المللي نيستند 

و نيازمند بازنگري، اصالح و روان سازي هستند.
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ــتیاق صاحبان كاال بیفزايد تا در مراكز  و به اش
اقتصادي كشور سرمايه گذاري كنند.در ايجاد 
ــد،  ــش خصوصي بايد دخیل باش پايانه ها، بخ
ــرمايه  ــي تواند عالوه بر س ــون اين بخش م چ
ــب، استاندارد باالتري را نیز، ارايه  گذاري مناس
ــم فراهم كند. براي  ــزات مورد نیاز را ه وتجهی
ــرمايه گذاري،  ــك، جذب س ــاد بنادر خش ايج
ــکاري بخش هاي  ــاخت ها و هم ــاد زير س ايج
ــه الزمه و پیش نیاز  ــت ك مختلف، ضروري اس
ــت كه همه ي  همه ي اين اقدامات نیز، اين اس
بخش ها به اهمیت و جايگاه باالي بنادر خشك 

واقف شوند. 

● ارزيابي ش�ما از وضعي�ت موجود بنادر 
خشك در کشور چيست؟

تیموري پور: شركت كشتیراني، از سال 1384، 
ــاي مختلف براي  ــت خود را با طرح ه درخواس
ــن ارايه داد. مراحل طي  راه اندازي پايانه آپري
ــت. به  ــه ي نهايي در پي نداش ــد، اما نتیج ش
همین جهت، راه آهن جمهوري اسالمي ايران، 
ــي جامع بر آمد، تا  ــدد پیاده كردن طرح درص
ــركت ها براي سرمايه گذاري  ــرايط حضور ش ش
وانجام فعالیت فراهم آيد. در صورت آماده شدن 
طرح، ما آماده ي حضور در اين عرصه هستیم. 
ــال، اين طرح آماده شود،  امیدواريم تا پايان س
ــت به  و هر زمان كه راه آهن اعالم كند، ما دس
ــد. د رحقیقت، شركت حمل و  كار خواهیم ش
ــبکه ي حمل و  نقل تركیبي، براي كمك به ش
نقل داخلي و شبکه ي لجستیك، در اين عرصه 

گام نهاد. 
ــور، در منطقه ي  ــمال غرب كش  طرحي، در ش
مراغه در دست اقدام است كه به منظور تأمین 
ــوخت و كاالهاي ترانزيتي نزديك به شمال  س
ــود. ما در پي آن هستیم تا  عراق اجرايي مي ش
فعالیتي رادر آن منطقه آغاز كنیم كه امیدواريم 

تا پايان سال، اين پايانه نیز راه اندازي شود.
مورد بعد، منطقه ي ويژه ي اقتصادي سرخس، 
ــت. با توجه به  واقع در نقطه ي صفر مرزي اس
ــیاي  ــورهاي آس ــت مرزهاي عبوري كش اهمی
ــرمايه گذاري ها و خدمات  میانه ، الزم است س
ــود، تا تّجار به بهترين شکل  مورد نیاز مهیا ش
ــر چند ايجاد  ــتفاده كنند. ه از اين منطقه اس
ــك، گام مثبتي به شمار مي آيد، اما  بنادر خش
تقويت و رشد بنادر براي يافتن جايگاه مناسب، 

از اهمیت به سزايي برخوردار است. 

● با توجه به برخي گاليه ها، آيا نرخ  حمل 
بار توس�ط راه آهن در حوزه داخلي نياز به 

بازنگري ندارد؟
ــركتي عالوه بر ايفاي نقش  تیموري پور: هر ش
موثر در بازار، سعي مي كند هزينه هاي خود را 
نیز تامین كند. هم اكنون، به دلیل هزينه هاي 
باالي تعمیر و نگهداري خطوط، كمبود كشش 
ــرعت  ــاخت هاي ريلي، س ــکالت زير س و مش
ــت، و اين امر،  ــن اس ــل ريلي پايی ــل و نق حم

ــراي تامین هزينه ها  ــث باالرفتن تعرفه ها ب باع
ــت. طبق قانون حق دسترسي آزاد،  ــده اس ش
ــخیص، براي تعديل تعرفه ها  دولت پس از تش
مي تواند هزينه هاي تعمیر و نگهداري خطوط 
ــود. اگر چنین شرايطي  را خود راساً متقبل ش
ــود،هزينه ها كاهش  ــن محقق ش ــراي راه آه ب
ــن صورت  ــرد. در اي ــد ك ــمگیري خواهن چش
ــش  ــا و تعرفه ها تعديل ودر بخش  كش هزينه ه
ــاخت ها، سرمايه گذاري هاي مورد نیاز،  و زير س
ــرايط كنوني، كاهش  انجام مي شود. اما در ش

هزينه ها مقدور نمي باشد. 

● در اح�داث و راه اندازي بنادر خش�ك، 
ب�ا توجه به دخالت س�ازمان هاي مختلف، 
ضرورت وج�ود مقام و مرجع باال دس�تي 
احس�اس مي ش�ود تا نظ�ارت و مديريت 
اي�ن بخ�ش را برعه�ده بگيرد، نظر ش�ما 

چيست؟
تیموري پور: وجود متولي، يك ضرورت است. 
ــن موضوع در  ــه، در وزارت راه، اي خوش بختان
ــت. درصورت تشکیل  ــدن اس حال نهادينه ش
ــکاري  راه، هم وزارت  ــت در  ترانزي ــت  معاون
ــد. در  ــاي مختلف، نهادينه خواهد ش ارگان ه
ــور  حال حاضر، كمیته ي ترانزيت در تمام كش
ــذاري را انجام مي دهد و به  فعالیت هاي اثرگ
دنبال آن نیز، هماهنگي هاي مناسبي به وجود 
ــن و مقررات  ــه همگن نبودن قوانی آمده، البت
ــکالت متعددي  ــازمان هاي مختلف، مش در س
ــازي قوانین و  ــت. روان س ــاد كرده اس را ايج
ــور است  برخورداري از متولي، هم به نفع كش
ــن بردن موانع، زمان و هزينه هاي  وهم با از بی

اضافي كاهش مي يابد. 

● به نظر ش�ما، با وجود عدم رش�د بنادر 
خشك، بخش خصوصي هنوز هم راغب به 

سرمايه گذاري در اين مناطق است ؟ 
ــاي اقتصادي،  ــق فعالیت ه ــوري پور: رون تیم
فعالیت توجیه پذير سرمايه گذاران را به همراه 
ــرمايه گذاري در بندر  دارد. در حال حاضر، س
ــط بخش خصوصي انجام  ــهید رجايي، توس ش
مي شود. عملیات و پس كرانه هاي بندر شهید 
رجايي، در اختیار بخش خصوصي است. وجود 
موانع در بنادر يا مناطق ويژه ي اقتصادي و عدم 
بهره برداري از آن ها نبايد رغبت سرمايه گذاري 
ــد يا ارس،  ــق آزاد ارون ــرد. مناط ــن بب را از بی
ــه به موقعیت هاي  ــتند كه با توج مناطقي هس
ــته  ــد بااليي داش ــتراتژيك، مي توانند رش اس
ــه ي آزاد ارس،  ــال، در منطق ــند. براي مث باش
ــرمايه گذاري هاي خوبي انجام شده است و  س
ــره برداري باالتري  در صورت توجیه طرح، به

حاصل مي شود. 
ــه  ــازي و توجی ــورت روان س ــن، در ص بنابراي
ــادي، بخش هاي خصوصي وارد عمل مي  اقتص
ــرمايه هاي  ــوند، تا با جلب منافع و جذب س ش

مختلف، در اين زمینه فعالیت كند.■

براي ايجاد بنادر خشك، جذب سرمايه گذاري، ايجاد 
زير ساخت ها و همكاري بخش هاي مختلف، ضروري 
است كه الزمه و پيش نياز همه ي اين اقدامات نيز، 
اين است كه همه ي بخش ها به اهميت و جايگاه باالي 

بنادر خشك واقف شوند.
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● به عنوان کارشناس حمل و نقل ريلي، چه 
شرايطي را براي ايجاد بنادر خشك متصور 

هستيد؟
كالنتري : حركت در راستاي ايجاد و راه اندازي 
بنادر خشك، حركتي زنجیره اي است. در اين 
حركت، حلقه هاي زنجیره بايد در كنار هم و با 
هماهنگي هم، رفتار كنند و ارتباط تنگاتنگي با 
يکديگر داشته باشند تا بتوانند وظايف خود را به 
خوبي انجام دهند. همکاري راه آهن، به عنوان 
يکي از حلقه هاي اين زنجیره، كامال مشهود است. 
سرمايه گذاري در بنادر خشك، برگشت سرمايه ي 
مطلوبي به دنبال دارد. در كشورهايي مانند: هند 
و تركیه، اين فرآيند انجام شده و موفقیت آمیز 
هم بوده است. بنادر خشك، محل خوبي براي 
سرمايه گذاري و حتي ايجاد ارزش افزوده بیشتر 

خواهند بود. 
راه آهن، متولي حمل ونقل ريلي است و متولي 

ايجاد بنادر خشك نیست، اما انکار هم نمي توان 
بنادر  توسعه ي  و  ايجاد  خواستار  اگر  كه  كرد، 
خشك هستیم، همکاري مشترک، از ملزومات آن 
است. بر اين اساس، بايد زنجیروار حركت كرده، 
نیازهاي اين طرح را شناسايي و براي تکمیل و راه 
اندازي اين بنادر به جلو حركت كنیم و با توجه 
به توسعه شبکه حمل ونقل ريلي، نقاط جديدي را 

نیز در كشور تحت پوشش قرار دهیم. 

● به رغم انتظاري که از راه آهن براي حمل  
بار وجود دارد، چرا آنگونه که بايد از پذيرش 

اين مهم استقبال نمي شود؟
بنادر خشك،  موضوع  از  نظر  : صرف  كالنتري 
بسیار  كشور،  بار  حمل ونقل  در  آهن  راه  سهم 
زمینه  اين  نیز در  پايین است. داليل متعددي 
وجود دارد. يکي از داليل، باال بودن هزينه هاي 
جاده اي  حمل ونقل  به  نسبت  ريلي  حمل ونقل 

است. در حمل ونقل جاده اي، هزينه هاي ساخت، 
در  است؛  دولت  عهده ي  بر  نگهداري  و  تعمیر 
حالي كه راه آهن، هم از اين جهت و هم از نظر 
تامین ناوگان، كه هم اكنون در مرحله ي واگذاري 
مي شود.  متحمل  را  بسیاري  هزينه هاي  است، 
طبیعي است كه با افزايش هزينه ها قدرت رقابت 
يابد. دلیل ديگر، زمان حمل است.  نیز كاهش 
بلکه  نیست؛  بار  تنها حمل  آهن،  راه  وظیفه ي 
يك فعالیت مختلط، يعني حمل بار و مسافر را با 
هم انجام مي دهد. با توجه به توقعي كه مردم از 
حمل ونقل ريلي دارند و از آن استقبال كرده اند، 
تعداد قطار هاي مسافري ما زياد شده و بخشي از 
فعالیت راه آهن، به جابه جايي مسافر معطوف 
مي شود. حركت قطارهاي مسافري طبق برنامه، 
اهمیت اين بخش از وظايف راه آهن را بیشتر 
نشان مي دهد. ما سعي مي كنیم در بخش بار 
نیز، به اين صورت عمل كنیم؛ به اين ترتیب كه 

 راه آهن بر سر 
دو راهي انتخاب 

بار يا مسافر
سارا ميرزايي

بررسي چالش هاي
 حمل بار توسط راه آهن

درگفت وگوبا 
 يك كارشناس 

حمل ونقل ريلي كشور

همه ي ما در طول عمر خود، شايد براي يك بار هم که شده مسافر قطار بوده ايم وخاطره اي خوش را از آن سفر در ذهن داريم. براي 
خيلي ها قطار با آن لوکوموتيووواگن هاي کوچكش شايد، تنها وسيله اي براي جابجايي مسافر باشد ، غافل از آنكه در بسياري از نقاط 

دنيا بارهاي بزرگ وحجيم توسط همين لوکوموتيو وواگن هاي کوچك، حتي در مسيرهاي بسيار طوالني، به راحتي حمل مي شوند.
در حال حاضر بخش کوچكي از مسئوليت نقل وانتقال بارهاي سنگين کشورمان بر عهده ي حمل ونقل ريلي است ، در حاليكه به 

جرات مي توان گفت، اين بخش از وظايف راه آهن مي تواند جايگاه برجسته اي در صنعت حمل ونقل وتوسعه اقتصادي کشور برايش 
تعيين کند، به شرط آن که اهتمام و توجه بيشتري نسبت به حمل بار نشان داده شود.

با توجه به تاثير مستقيم حمل ونقل ريلي در ايجاد وراه اندازي بنادر خشك واتصال کليه باراندازهاي کشور به شبكه ريلي، در گفت 
وگو با »هاشم کالنتري« يكي از کارشناسان اين زيربخش و »رييس گروه بهره برداري مرکز تحقيقات راه آهن جمهوري اسالمي ايران« 
به بررسي مهم ترين چالش هاي حمل و نقل ريلي کشورمان در زمينه جابجايي بار و چگونگي ايفاي نقش آن درطراحي واجراي بنادر 

خشك پرداختيم.

79

بندر  و دریا / شماره 176

گفت و گوي ویژه



ظرفیتي را به جابه جايي مسافر و مابقي را به 
حمل بار اختصاص دهیم. 

دلیل ديگر، توسعه در حوزه ي پايانه ها و امکانات 
و تجهیزاتي است كه، بايد به عنوان پشتیبان در 
اين پايانه ها مستقر شود. در پس كرانه ها، نیاز به 
احداث محوطه ي مانور، تامین تجهیزات تخلیه، 
مانوري  لوكوموتیوهاي  و  بار  حمل  هاي  واگن 
با سرعت بیش تري  اين حالت، قطار  داريم. در 
در زمینه ي تخلیه و بارگیري، عمل مي كند. اين 
فرآيند مشترک، بايد ايجاد شود كه متاسفانه، تا 
كنون صورت نگرفته است. در نتیجه، سهم ما در 
اين بخش كم است؛ هرچند، مشتري خود براي 
گیرد،  مي  تصمیم  بارش  حمل  وسیله  انتخاب 
منتهي ما نیز در پي ايجاد شرايطي هستیم تا 

قابلیت هاي رقابتي خود را نشان دهیم. 

● قوانين و مقررات مرتبط با اين موضوع چه 
شرايطي دارند؟

محدوديت هايي  مورد،  اين  در   : كالنتري 
بايد  ابتدا  محدوديت ها،  رفع  براي  دارد.  وجود 
مهیا كنیم. در صورت  را  زيرساخت ها  و  زمینه 
استفاده  نمي توان  زيرساخت ها،  نبودن  فراهم 
مشتريان  به  را  ريلي  يا  تركیبي  حمل ونقل  از 

آپرين،  منطقه ي  در  مثال،  براي  كرد.  اجبار  
گمرک استقرار كم رنگي  دارد و با وجود امکانات 
بارگیري،  و  تخلیه  فعالیت هاي  براي  نیاز  مورد 
زيرساخت هاي الزم فراهم نشده است. در شبکه 
تنها  كه  است  گونه اي  به  شرايط  حمل ونقل؛ 
بخشي از ظرفیت هاي موجود مورد بهره برداري 
قرار مي گیرد و براي بخشي از آن، تقاضايي وجود 
ندارد. در صورت راه اندازي حمل ونقل تركیبي و 
به خصوص كانتینري، مي توانیم از ظرفیت هاي 
بدون استفاده، به بهترين وجه بهره برداري كنیم. 
سهم ما در حمل ونقل كانتینري، زير 5 درصد 
است و داليل آن، به مواردي كه ذكر شد، مربوط 

مي شود.

با  فعاليت بخش خصوصي در مشارکت   ●
راه آهن، به چه ميزان و در چه قسمت هايي 

است ؟
و  بازده  پر  پروژه هاي  اكنون،  هم   : كالنتري 
تاثیرگذار بر توسعه ي حمل ونقل ريلي شناسايي 
عنوان  به  شبکه،  در  گلوگاه هايي  است.  شده 
زيرساخت وجود دارد. ازجمله، مي توان به احداث 
افزايش ظرفیت  به  خطوط دوم اشاره كرد، كه 
در  كرد.  خواهد  توجه ايي  قابل  كمك  شبکه، 
صورت  در  تشکیالتي،  ايستگاه هاي  از  برخي 
سرمايه گذاري می توان امکانات بنادر خشك را 
در مبدا و يا مقصد بار ايجاد نمود. براي نمونه، در 
پايانه ي آپرين و مناطق اصفهان، سیرجان، شهید 
مطهري، ايستگاه هايي با اين قابلیت وجود دارند 
و در صورت ارايه ي سرويس مناسب در تامین 
و  انتظامي  نیروي  گمرک،  انبارداري،  امکانات 
موارد مشابه، مي توان روند اين عملکرد را بهبود 
بخشید، تا بخش خصوصي نیز در زمینه ي تامین 
كند.  سرمايه گذاري  گلوگاه ها  رفع  و  ناوگان 
و  خصوصي  بخش  سرمايه گذاري هاي  عمده ي 

شركت هاي حمل و نقلي، در خطوط فرعي بوده 
و ما در حوزه ي زير ساخت ها در خطوط اصلي 
سرمايه گذار  است،  كیلومتر   9500 حدود  كه 
نداشته ايم؛ دلیل آن هم سرمايه بر بودن تهیه زير 
ساخت ها است؛ ضمن اين كه قوانین و مقررات 
را  اجازه  اين  نیز،  اصلي  زمینه ي خطوط  در  ما 
نمي دهند تا مالکیت خطوط اصلي را به بخش 
و  تعمیر  حوزه هاي  در  كنیم.  واگذار  خصوصي 
آهن،  راه  سیگنالینگ  سیستم هاي  و  نگهداري 
مشاركت  و  بوده  آفرين  نقش  خصوصي  بخش 
خوبي هم داشته است. از طرفي، 3000 تا 4000 
مسیرهاي  و  دارد  وجود  فرعي  خط  كیلومتر 
از  كمتر  معموالً  كه  معدن  يا  كارخانه  تا  كوتاه 
با سرمايه گذاري بخش   ، كیلومتر هستند،   30

خصوصي ايجاد شده است. 

براي  را  اقداماتي  چه  کنون  تا  آهن  راه   ● 
راه اندازي بنادر خشك انجام داده است؟

اين زمینه شروع شده،  : مطالعات در  كالنتري 
جهت تعیین نقاط بهینه با همکاري پژوهشکده ي 
حمل ونقل، پروژه اي تعريف كرده ايم كه هنوز در 
مراحل اولیه قرار دارد. مركز تحقیقات راه آهن، 
به عنوان بازوي مشاوره اي مدير عامل راه آهن، 
مطالعاتي را در اين زمینه آغاز كرده است. شركت 
در  سرمايه گذاري  متقاضي  عمومي،  انبارهاي 
ايستگاه آپرين است. در مرحله ي اول، محوطه 
اي وسیع براي سرمايه گذاري در حوزه ي انبارها 
و استقرار گمرک پیش بیني شده و موافقت هاي 
اولیه، حاصل شده است. در مورد رفع گلوگاه ها 
و  بودجه اي  بحث هاي  جديد،  ناوگان  ورود  و 
اعتباري مي تواند موثر باشد. با تمامي اين شرايط، 
يا  تركیبي  متقاضي حمل  اگر  حاضر،  حال  در 
كانتینري با ريل وجود داشته باشد، قطعا راه آهن 
استقبال خواهد كرد. ما در بسیاري از مسیرها، 

حركت در راستاي ايجاد و راه اندازي بنادر خشك، 
حركتي زنجيره اي است. در اين حركت، حلقه هاي 
زنجيره بايد در كنار هم و با هماهنگي هم، رفتار 
كنند و ارتباط تنگاتنگي با يكديگر داشته باشند تا 

بتوانند وظايف خود را به خوبي انجام دهند.
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از ظرفیت هاي قابل توجه اي برخوردار هستیم و 
آمادگي خود را در اين زمینه اعالم مي كنیم.

● در حوزه ي بار، راه آهن چه ميزان فعاليت 
داشته است؟

كالنتري : تا به حال حدود 70 درصد بارهاي راه 
بارهاي  است.  بوده  بارهاي معدني  نوع  از  آهن، 
معدني، به كارخانه هاي ذوب آهن اصفهان ، فوالد 
اما  مي شوند؛  حمل  خوزستان  فوالد  و  مباركه 
متاسفانه، واگن ها يا خالي بر مي گردند، يا بايد 
چند روز براي حمل بار منتظر بمانند. در صورتي 
كه براي اين واگن ها بار وجود داشته باشد، حمل 
بارهاي معدني، براي راه آهن به صرفه تر خواهد 
ظرفیت  همین  با  را  خود  عملکرد  چون  بود؛ 
فعلي، 2 برابر مي كند. بايد هماهنگي بین نوع 
واگن ها، سرويس راه آهن و متقاضیان ايجاد شود. 
بازاريابي  شركت هاي حمل و نقلي، در حوزه ي 
خود، بايد پي گیر باشند، چون راه آهن، مسئولیت 
اشغال  دارد.  عهده  بر  را  مختلط  حمل ونقلي 
مسافر،  حمل  عنوان  به  ها  ظرفیت  از  بخشي 
باعث جلوگیري از انجام تعهدات در حوزه ي بار 
مي شود. در محور تهران - شمال، حجم بار حمل 
شده توسط راه آهن فوق العاده كم است به رغم 
اين كه به بندر امیرآباد، گرگان و بندر تركمن 
وصل هستیم، عمال باري براي حمل، به سوي راه 
آهن نمي آيد. محورهاي شمالي كشور، به مناطق 
توريستي ختم مي شوند و عمدتا استانداري ها 
تمايل دارند انتقال بار توسط راه آهن وجابجايي 
توريست از مسیر جاده اي صورت گیرد، تا درآمد 
ايجاد شود. البته متقاضي وجود دارد، اما مشکل 

جاري، هزينه هاي باالي راه آهن است. 

● آيا راه آهن، به ضرورت بنادر خشك باور 
دارد؟ يا چون اولويت اول حمل مسافر است 
يا بازار محصوالت معدني را در دست دارد، 

به اين بخش توجه کافي ندارد؟
كالنتري : در حدود 70 درصد از درآمدهاي راه 
از  شبکه،  از  كیلومتر  از 2500  كم تر  در  آهن، 
طريق حمل محموالت معادني حاصل مي شود 
كه در 3 ناحیه ي اصفهان، يزد و هرمز گان قرار 
دارند. نواحي جنوبي كشور، اهواز ، لرستان ، اراک 
تامین  لحاظ  از  كشور  شرق  در  خراسان  نیز  و 
درآمدهاي راه آهن، در مراحل بعدي قرار دارند. 
با وجود ظرفیت هاي خالي، استفاده ي بهینه از 
ضرورت  شبکه،  يك  كل  در  ظرفیت ها  همه ي 
دارد. براي مثال، در مسیر تبريز به جلفا كه خط 
برقي نسبتا خوبي دارد، در سال هاي قبل، بیش 
از 3 میلیون تن بار جابجا  شده است. اين طور 
نیست كه راه آهن، از كل شبکه درآمد خوبي 
را كسب مي كند. در آمدي كه راه آهن در يك 
بخش كسب كرده، براي تعمیر و نگهداري كل 
شبکه هزينه مي شود. اين هزينه ها، هزينه هاي 
سرباري هستند كه راه آهن سعي در كاهش آن ها 
دارد. در حوزه ي مسافري، دولت يارانه مي دهد و 
اگر كمك هاي مستقیم دولت در سنوات گذشته 

صورت نمي گرفت، عملکرد حوزه ي مسافري راه 
آهن نیز مقرون به صرفه نبود. عالوه بر اين، راه 
آهن بخش عمده اي از لوكوموتیو ها و كشنده ها را 
به صورت رايگان در اختیار بخش مسافري قرار 

داده است. 
حمل مسافر، نه تنها سود ده نیست، بلکه بخش 
آهن، مجددا صرف  راه  آمدهاي  در  از  عمده اي 

هزينه هاي جابه جايي مسافر مي شود. 
بنا به خواست مسئولین، تعداد قطارهاي مسافري 
زياد شده است تا بخش عمده اي از ظرفیت راه 
آهن، معطوف به جابه جايي مسافر شود؛ در حالي 
كه، عالقمند هستیم در حوزه ترانزيت مسیرهايي 
مثل مسیر زاهدان- میرجاوه و كرمان- زاهدان 
راه اندازي شوند، تا جابه جايي بار داشته باشیم. 
گذشته از اين ها، مسیر كريدورهاي سرخس- 
رازي و سرخس- جلفا در اختیار راه آهن است. 
مسیر خرمشهر به شلمچه نیز راه اندازي شده 
است. در بندرعباس و بندر شهید رجايي، هرچند 
سهم راه آهن اندک است، اما حجم قابل توجه ايي 
صورت  آهن  راه  توسط  بارها،  جايي  جابه  از 
مي گیرد. در منطقه ويژه اقتصادي بندر امیر آباد، 
حمل ونقل تركیبي انجام مي شود. در منطقه ي 
راه آهن هر چند  تركیبي توسط  آپرين، حمل 
محدود، اما به صورت عملیاتي انجام مي شود. 
تقاضاهاي مشتريان، كوتاه كردن  از  البته يکي 
زمان سفر است. دلیل كوتاه نبودن زمان  سفر نیز، 
عدم وجود يك شبکه ي همگن است. براي مثال، 
اگر در محور بافق به بندر عباس، 10 میلیون تن 
ظرفیت داريم، اين میزان در برخي از مسیرهاي 
شبکه به 3 و يا 5 میلیون تن مي رسد. در مسیر 
اهواز به بندر امام، حدود 10 میلیون تن ظرفیت 
داريم كه در لرستان اين ظرفیت به 3 میلیون تن 
كاهش پیدا مي كند. ما بايد بار را ازمسیر 200 
كیلومتري كه فقط در 60 كیلومتر آن تونل وجود 
دارد، عبور دهیم. اگر موضوع حمل ونقل تركیبي 
عملي شود، چه بسا در مسیرهايي مانند اهواز- 
امام، كه مسیري يك دست است و هیچ  بندر 
فرازي در آن وجود ندارد، بتوان با يك لوكوموتیو 
، 6000 تن بار را جابه جا كرد و از آن به بعد، 
بارها را به صورت تركیبي حمل نمود. هزينه هاي 
راه آهن، بسیار باالست و با انجام اين فعالیت ها، 
مي توان بخشي از هزينه ها را كاهش و از ظرفیت 

شبکه به نحو مناسبي بهره برداری نمود.

● آيا راه آهن در پي آن است تا باکاهش 
حمايت  شبكه  اين  مشتريان  از  تعرهه ها، 

کند؟
كالنتري : ما مايل به كاهش هزينه ها هستیم؛ 
اجباري تعمیر  اين است كه هزينه   واقعیت  اما 
مقابل  از شبکه در  نگهداري 9500 كیلومتر  و 
اي،  جاده  نقل  و  در حمل  كه  دارد  وجود  مان 
راه  مي شود.  تامین  دولت  توسط  هزينه ها  اين 
آهن از كمك  ساير بخش ها، مثل: راهنمايي و 
رانندگي، هالل احمر يا اورژانس برخوردار نیست. 
اگر معادل هزينه اي كه به حمل ونقل جاده اي 

اختصاص  هم  آهن  راه  به  مي دهند،  اختصاص 
يابد، قطعا اين بخش هم توانايي ارتقاي كّمي و 
كیّفي خود را پیدا مي كند. استفاده از راه آهن، 
معادل صرفه جويي در مصرف سوخت است، در 
حالي كه بخش جاده اي تا به حال از سوخت 
رايگان استفاده مي كرد. در مورد وقوع سوانح و 
بروز چالش هاي زيست محیطي، مزيت راه آهن 
روشن است و در مقايسه با حمل جاده اي عمال 
هیچ گونه هزينه اي بر جامعه تحمیل نمي كند 
طي  است.  نگرفته  يارانه اي  نیز،  بابت  اين  از  و 
در  سال 1385،  در  كه  مطالعاتي  و  محاسبات 
زمینه ي صرفه جويي هايي كه در همین سه قسم، 
تصادفات جاده اي، مصرف سوخت و هزينه هاي 
زيست محیطي صورت گرفته است، نشان  داده 
شده كه حدود 2500میلیارد تومان صرفه جويي، 
است.  گرفته  انجام  آهن  راه  عملکرد  دلیل  به 
اين در حالي است كه در همان سال درآمد راه 
آهن، حدود 400 میلیارد تومان بوده است. براي 
مثال، ما در آن سال، 20 میلیارد تن-كیلومتر بار 
را جابه جا و حمل كرده ايم و به جابه جايي 15 
میلیارد نفر-كیلومتر مسافر همت گمارده ايم. اگر 
همین عملکرد به بخش جاده اي منتقل مي شد، 
2500 میلیارد تومان هزينه ي بیش تر بر جامعه 

تحمیل مي كرد. 
لذا، اگر گفته مي شود راه آهن در اولويت است، 
براي  بايد  هم  را  ويژه اي  سرمايه گذاري  پس 
عملکرد راه آهن اختصاص داد. در گلوگاه ها، در 
مسیرهايي كه از شیب و فراز برخوردار هستند، 
احداث خط دوم، مي تواند هزينه ها را پوشش دهد. 
اگر مبالغ ناشي از اين صرفه جويي ها به خود راه 
آهن اختصاص يابد، به نظر مي رسد همه ي اين 

مشکالت به آساني برطرف خواهد شد.■
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● س�ابقه ي توجه به موضوع بنادر خشك 
در دني�ا و در کش�ور ما، به چ�ه زمانی باز 

می گردد؟ 
ــال  ــد! كانتینر از حدود 60 س ــور: ببین جعفرپ
ــد و  ــش وارد صنعت جهاني حمل و نقل ش پی
ــد خود را به صورت تصاعدی پیموده است.  رش
ــاهد جابه جايی كانتینر  در حال حاضر، دنیا ش
ــتی های  ــیار بزرگ با كش ــم هاي بس در حج
ــن حجم از انتقال  ــت. اي 15 هزار كانتینری اس
ــبب شد  ــاحلي، س ناگهانی كانتینر به بنادر س
ــن پايانه  ــدری و گمركی در اي ــه عملیات بن ك
ــود. بنابراين، موضوع  ــواري مواجه ش ها با دش
ــك كم كم جدي شد ودر واكنش به  بنادر خش
ــراي حمل ونقل دريايي،  وضعیت بوجودآمده ب
ــاهد توجه جدي به اين  ــال اخیر، ش طي ده س
ــتیم . امروزه بنادر خشك، عالوه بر  موضوع هس
ــعه يافته، در كشورهايی مثل:  ــورهای توس كش
ــتان هم ايجاد شده  ــودان، جیبوتی و پاكس س
ــای دور از بندر در  ــت. عموماً ايجاد يك فض اس
ــرزمینی برای انجام عملیات نرم  داخل خاک س
افزاری، گمركی، انبارداری و عملیات توزيعی با 
استفاده از حمل و نقل تركیبی را، بندر خشك 

تعريف می كنند. 
ــال 1385 ، كارشناسان اسکاپ، از طرف  در س
ــك دوره ي  ــران آمدند و ي ــازمان ملل به اي س
ــه روزه را برگزار كردند و هم زمان  آموزشی س

ــك، به عنوان يکی از  موضوع احداث بنادر خش
ــعه در كشورهای  ــتراتژی های اساسی توس اس
آسیايی مطرح شد. در اين جلسات، نمايندگان 
ــورهای مختلف منطقه هم حضور داشتند  كش
ــوزه ي حمل و نقل  ــت های خود در ح و فعالی
ــورها در حال  ــف كردند. اغلب اين كش را توصی
ــك بودند.  ــه ريزی و راه اندازي بنادر خش برنام
می توان گفت كه در يك رويکرد جديد و نسبتاً 
ــر در چارچوب پروتکل  ــرا و از همه مهم ت همگ
ــك به  های حمل و نقل بین المللی، بنادر خش
عنوان راه حلی برای كم كردن فشارها از بنادر 

دريايی، مورد توجه قرار گرفتند. 

● گفته می ش�ود که مطالع�ات مربوط به 
حمل و نقل در س�ال ه�اي خيلي دور هم 
به ايجاد مناطقی ش�بيه بنادر خش�ك در 

کشورمان اشاره داشته اند؟
جعفرپور: در دهه ي 50 در ايران، مطالعه ي جامع 
ــه ي اديبی- هريس  ــادر، تحت عنوان مطالع بن
ــه، به مناطقی  ــه در اين مطالع انجام گرفت ك
ــات تکمیلی  ــرای انجام عملی ــکی كه ب در خش
ــاره شده، ولی اصطالح  ــب اند، اش بندری مناس
بندر خشك، به اين مناطق اطالق نشده، ضمن 
ــن كه  به جنبه ترانزيتی قضیه بیش تر توجه  اي
شده بود. در حالی كه  در مبحث بنادر خشك، 
ــرزمین هم مورد توجه  توزيع كاال در داخل س

است و بنا است كه اين توزيع از طريق تركیب 
ــی و جاده ای و  ــیوه هاي حمل دريايی، ريل ش
حتی هوايی انجام گیرد. بر اين اساس است كه 
طبق پیشنهاد كمیسیون عمران مجلس شوراي 
اسالمي، در برنامه ي پنجم آورده شده است كه 
سه منطقه ي آپرين، سرخس و بازرگان، بايد تا 

پايان برنامه، به بهره برداری برسند. 

● از منظ�ری کالن، فواي�د و منفعت های 
بنادر خشك، شامل چه مواردي است؟

ــه بنادر  ــکالتی ك ــازه دهید مش ــور: اج جعفرپ
ــتند را برشماريم، تا  دريايی ما با آن روبه رو هس
ــن ايجاد بنادر خشك، بیش تر  از اين راه، محاس
محرز شود. ما االن در بنادر دريايي كشور، فضا 
ــال جاري در نظر  ــم داريم. برای مثال، در س ك
داشتیم از فضای موجود در بندر شهید رجايی 
ــتفاده  ــعه ي حمل و نقل تركیبی اس برای توس
ــه در اين  ــد ك ــی، برايمان اثبات ش ــم؛ ول كنی
بندر، فضای الزم برای احداث خط آهن جديد 
ــن آوري و امکانات  ــکله ها، با توجه به ف دراس
ــادر دريايي  ــدارد. درواقع، بن ــود، وجود ن موج
ــرای انبارداری و مانور  ــور، از فضای كافی ب كش
ناوگان حمل و نقل تركیبی برخوردار نیستند. 

ــرخ خدمات  ــن اين كه ن ــاله ي ديگر، ضم مس
بندری، در حال افزايش است ، تبادل كاال، هم 
ــه و هم در حوزه ي  ــش  ترانزيتی منطق در بخ

در گفت و گو با مسوول برنامه و بودجه و سياست گذاري 
راهبردي ستاد حمل ونقل و سوخت كشور

   بسيارند بيماري هايي که تنها با پيچاندن يك نسخه به سرعت درمان مي شوند، 
البته به شرط آنكه سطر به سطر نسخه طبيب به درستي عمل شود وتلخي شفابخش 

ودرد ناشي از تزريق به راحتي پذيرفته شود.
شايد ايجاد وراه اندازي بنادرخشك درکشورمان هم از آن دسته موضوعاتي است 
که نيازمند صدور دستورالعمل واحدي باشد، تا با اجراي بند بند آن، برخي چالش 
هاي موجود رفع شود. مشكالتي که به مرور از سالمت پيكره صنعت حمل ونقل 

مي کاهد،آن را فرسوده مي کند وبر عوارض ناشي از بي برنامه گي مي افزايد.
براي موشكافي اين موضوع، بهتر دانستيم تا درنشست با يكي از کارشناسان 

حوزه حمل ونقل،با وي به گفت وگو بنشينيم .
امير جعفرپور، مديربرنامه و بودجه ومشاور ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت 
با  خود  دکترای  دانشنامه  که  ونقل  حمل  حوزه  کارشناس  اين  است.  کشور؛ 
موضوع تدوين الگوي مديريت راهبردی حمل و نقل کشوررا درسال آينده ارايه 
خواهد نمود، طی آن، چگونگي ايجاد و راه اندازي بنادر خشك درکشورمان را 

مورد مطالعه قرار داده است. 

حسين ميرزايي
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ــیر صعودی يافته  ــور، س صادرات و واردات كش
ــت. در محوطه هاي بندري، شاهد ازدحام و  اس
ترافیك شديد كامیون ها هستیم. اين ازدحام، 
ــت و هم به  ــکل زا اس ــم از لحاظ ايمني مش ه
دلیل وقوع تأخیرها، تزاحم هايی در فضای بندر 
ــیرهای  ايجاد می كند. مورد ديگر، ترافیك مس
منتهی به بندر است. اگر به بنادر امام خمینی، 
ــهیدرجايی و حتی انزلی سري بزنید، بعضی  ش
ــون را می  ــای طويلی از كامی ــات، صف ه اوق
ــور كامل  ــاده را به ط ــك خط ج ــد كه ي بینی
ــث بند آمدن رفت  ــغال كرده اند و حتي باع اش
ــن كه، بنادر ما  ــده اند. نکته ي ديگر اي و آمد ش
ــاهد رسوب  به عنوان نقطه ي تبادل كاال، گاه ش
كاال هستند. صاحبان كاال بنادر را بهترين محل 
ــار كاالی خود مي دانند. حتی به رغم  براي انب
ــادر برای كاهش  ــش تعرفه ها و تدابیر بن افزاي
ــه، ماندگاري  ــاهديم ك ــوب كاال، باز هم ش رس
ــراي صاحبان آن  ــادر، هنوز ب ــار بن كاال در انب
مطلوبیت دارد. مشکالتی كه برشمردم، ايجاب 
ــرای حل آن ها از تدبیر ويژه ای  می كنند كه ب
ــود. وقتی بنادر  ــك استفاده ش به نام بندر خش
ــر نمايندگی  ــك را با امکاناتی نظیر: دفات خش
ــتیرانی، ريلی و جاده ای، خدمات  خطوط كش
ــته بندی بار، خدمات مونتاژ و پیش فروش  بس
كاال و بسیاری خدمات ديگر ايجاد  كرديم، می 
ــیع، تا چندين  ــیار وس توانیم از يك فضای بس
ــترش بعدی را  ــك بندر كه قابلیت گس برابر ي
ــويم؛ می توانیم  ــد، برخوردار ش هم داشته باش
ــه خاطر  ــدری نوين را ب ــات بن ــای خدم تقاض
ــدن آن در بندر  ــته ي كاال و نمان جريان پیوس
ــیم. با  ــخ گو باش ــك پاس دريايی، در بنادر خش
ايجاد بنادر خشك، می توانیم ترافیك و ازدحام 
ــی را از بین ببريم و در  ــود در بنادر درياي موج
ــیرهای منتهی به بندر هم، ديگر شاهد به  مس

وجود آمدن ترافیك كامیون ها نخواهیم بود. با 
ــك، ديگر با مشکل رسوب كاال  ايجاد بنادر خش
در بنادر دريايی روبه رو نخواهیم شد؛ زيرا ديگر 
ــود. در كشورهايی  كااليی در بنادر انبار نمي ش
كه از بندر خشك برخوردارند، شاهد كم شدن 
مساحت بنادر دريايی هم هستیم؛ چون فضای 
ــیعی برای انبار كاال مورد نیاز نیست؛ از اين  وس
ــیاحتی و  ــابق را به فضاهای س رو، انبارهای س
اداری- تجاری تبديل می كنند. در اغلب بنادر، 
ــیه ي آن ها،  با توجه به زمین های آبرفتی حاش
ــترش شهر را  ــاز و گس ــاخت و س كه امکان س
محدود می كنند، كوچك شدن فضای عملیات 
بندری، به توسعه ي فضاهای شهری می انجامد 
ــته  ــاحلی هم كاس و از میزان آاليندگی نوار س
ــود. در بعضی از كشورها، مناطقی كه به  می ش
ــوند،  ــك در نظر گرفته مي ش عنوان بندر خش
ــکل گیری مناطق صنعتی نیز بودند؛  عامل ش
يعنی مواد اولیه در بنادر خشك مستقیماً وارد 
خط تولید می شود. در هند، 4 و در پاكستان 3 
بندر خشك وجود دارد كه همه ي آن ها تبديل 
به مناطق صنعتی شده اند. وجود بنادر خشك، 
ــاد مناطق صنعتی- تجاری عمده اي  باعث ايج
ــا ورود كاال به اين  ــود. ب در اطراف آن ها می ش
ــل تبديل و  ــل فاصله، به مح ــق، با حداق مناط
ــور شده يا به  فرآوری حمل، و وارد بازار آن كش

خارج از كشور صادر می شود. 

● آي�ا ب�ه ص�ورت عين�ی و جزيی تر هم، 
منفعت های اقتصادی ناشی از ايجاد بنادر 

خشك بررسی شده است؟
جعفرپور: در كشور ما مطالعات بنادر خشك در 
ــازمان  قالب مطالعات جامع و مطالعات اخیر س
ــوردي و راه آهن، در حد مطلوبي  بنادر و دريان
صورت گرفته است. بنده، عدد و رقم خاصی در 

خصوص اين كه بنادر خشك، چه تغییراتی در 
ــاد، ايمنی و موضوعات متعدد ديگر ايجاد  اقتص
می كنند، در اختیار ندارم؛ اما به طور كلی می 
ــهم حمل و نقل ريلی در  توان گفت: افزايش س
ــار، يکی از مهم ترين منفعت هايی  جابه جايی ب
ــك متصور  ــس از ايجاد بنادر خش ــت كه پ اس
است. می دانید كه هر قطار باری، جايگزين 40 
ــتگاه كامیون و باعث كاهش عبور كامیون  دس
ــاالی حمل و  ــهم ب ــود. با توجه به س ها می ش
ــاده ای،  ــور در تصادفات ج ــنگین كش نقل س
ــیب  ــهم حمل و نقل ريلی، طبعاً آس افزايش س
ــی از تصادفات را  ــانی و اقتصادی ناش های انس
كاهش می دهد. اين تغییر، مطمئناً بیش از 10 
درصد از تصادفات جاده ای می كاهد. به عبارت 
ــی حمل و نقل  ــر، هر يك درصد جابه جاي ديگ
ــاده ای به ريلی، به همان میزان می تواند در  ج
كاهش تصادفات جاده ای موثر باشد. هرچه بار 
كم تر از طريق جاده منتقل شود، آسیبی كه به 
ــازی جاده وارد می شود هم، كم تر خواهد  روس
ــاخت های جاده  ــماری از پل ها و زيرس بود. ش
ــیار زيادی دارند و فشار  ــور ما عمر بس ای كش
ــودگي زودتر آن ها می  بیش از حد، باعث فرس
ــود. بنابراين، برداشتن اين بار و گذاشتن آن  ش
بر دوش حمل و نقل ريلی، به كاهش اضمحالل 
ــاخت ها و زيرساخت های جاده اي كمك  روس
ــیب های  ــوع ديگر، كاهش آس ــی كند. موض م

شوراي  مجلس  عمران  كميسيون  پيشنهاد  طبق 
اسالمي، در برنامه ي پنجم آورده شده است كه 
تا  بايد  سه منطقه ي آپرين، سرخس و بازرگان، 

پايان برنامه، به بهره برداری برسند.
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ــت. حمل و نقل جاده ای،  ــت محیطی اس زيس
چندين برابر حمل و نقل ريلی، سوخت مصرف 
می كند و آلودگی بیش تری نیز به  دنبال دارد. 
ــك،  ــد، پس از ايجاد بنادر خش به نظر می رس
هزينه های كلی حمل و نقل كاهش پیدا كند؛ 
ــادر را كاهش مي دهد.  ــوب كاال در بن چون رس
ــك، به مراتب هزينه ي  انبارداری در بنادر خش
ــبت به انبارداری بنادر دريايی دارد.  كم تری نس
ــك،  ــورهای صاحب بنادر خش ــی كش در بعض
هزينه های حمل و نقل كاال تا ده درصد هزينه 
ــك كاهش يافته  ــای قبل از ايجاد بنادر خش ه
ــت. پیش بینی من برای ايران، بیش از اين  اس
ــت. با توجه به هدفمندسازی يارانه ها  رقم اس
ــوخت در كشورمان، با ايجاد  و افزايش بهای س
ــدم افزايش قیمت  ــك، می توانیم ع بنادر خش
كاال را در مقايسه با قبل از هدفمندسازی انتظار 
داشته باشیم. ايجاد بنادر خشك، مشخصاً باعث 
ــهید رجايی و امام خمینی می  تقويت بنادر ش
ــی و عدم توان  ــود؛ چون فقدان ظرفیت كاف ش
ــتی  ــخ گويی، يکی از داليل حضور كش در پاس
ــورهای حاشیه ي جنوبی خلیج  ها در بنادر كش
ــادر ما بیش تر  ــی ظرفیت بن ــت. وقت فارس اس
شود، طبیعتاً مراجعه هم بیش تر می شود. يك 
ــعه ي مناطق مركزی كشور به  بحث ديگر، توس
واسطه ي ايجاد بنادر خشك است. اگر امروز در 
ــد هستیم، آن را  منطقه ي سیرجان شاهد رش
ــژه اقتصادی در آن  ــون ايجاد منطقه ي وي مره
جا می دانیم. اگر بندر خشك آپرين فعال شود، 
ــه ي بیابانی بین تهران – قم ارتقا خواهد  منطق
ــغل ايجاد  ــايد برای 30 هزار نفر، ش يافت و ش

كند.

● ظاهراً دو کارکرد متفاوت از بنادر خشك 
انتظار می رود. يكی، اثرگذاري بر ترانزيت 
و دومی، رفع نياز کشور در توزيع کاالهای 
وارداتی و جم�ع آوری کاالهای صادراتی. 
در کش�ور ما، تاکيد بر کدام يك از اين دو 

کارکرد بيش تر است؟ 
ــران، وزن رويکرد ترانزيتی، به  جعفرپور: در اي
ــرزمین های محاصره شده  ــطه ي وجود س واس
ــکی كه در همسايگی ما هستند، بسیار  در خش
ــت. قرار گرفتن ايران در كريدور شرق به  باالس
ــد كه تدابیر ما بیش تر به  غرب، ايجاب می كن
ــور هدايت  ــمت ترانزيت و خروج كاال از كش س
ــود؛ منتها در نظر بگیريد كه ايران می تواند  ش
ــوب شود. امروزه  به يك نقطه تبديل هم محس
كاالهای بسیاری، در مسیر يا در نزديکی بنادر 
ــوند. بنابراين،  ــرآوری و توزيع می ش مقصد، ف
ــاً در ايران، يك  ــش بینی می كنم كه نهايت پی
رويکرد تركیبی در خصوص بنادر خشك شکل 
ــوع ترانزيت مورد توجه  بگیرد؛ يعنی هم موض
ــرآوری و توزيع  ــث تبديل و ف ــد و هم بح باش
ــال های اول راه  ــرزمینی. اما مطئمناً در س س
ــك، جنبه صادرات و واردات  اندازی بنادر خش
ــود. در واقع،  ــر خواهد ب ــر رنگ ت كاال در آن، پ
بنادر خشك به عنوان يك پايانه ي انتقال كاال، 
ــرای توزيع آن در  ــادرات و چه ب ــه برای ص چ
ــور، مورد توجه است. فکر می كنم ساختار  كش
ستاره ای حمل و نقل كشور و قرار گرفتن بندر 
خشك آپرين در راس اين ستاره، چنین نقشی 
را خواه ناخواه برای آن ايجاد می كند. اما قطعاً 
برای سرخس و بازرگان، جنبه ي بین المللی و 

ترانزيت، بیش تر لحاظ خواهد شد. 

● ظاهراً همه بر ضرورت ايجاد بنادر خشك 
در کش�ور تاکيد دارند؛ اما عملياتی شدن 
اين موضوع، با تاخير روبه رو بوده است. به 

نظر شما راهكارهای اجرايی چيست؟
ــه سازمان درون  ــويی س جعفرپور: عدم هم س
ــاده ای،  ــل و نقل ج ــامل: حم وزارت راه، ش
ــادر در خصوص ايجاد  ــازمان بن راه آهن و س
ــك، باعث ورود دولت به اين عرصه  بنادر خش
ــال جاری شد.  برای حل اختالفات در اوايل س

ــده و  درون وزارت راه، اين اختالفات حل نش
كارگروه حمل و نقل وساطت كرد تا عدم هم 
ــازمان ها كاهش  ــويی و ناهماهنگی اين س س
ــس، حضور  ــا از اين پ ــد. مطمئناً م ــدا كن پی
ــه در ايجاد و  ــای ديگری را هم ك ــتگاه ه دس
بهره برداري از بنادر خشك نقش دارند، نظیر: 
ــروی انتظامی، بیش تر  ــرک، بازرگانی و نی گم
ــه هماهنگی  ــد. بگذاريد بگويم ك خواهیم دي
ــت ايجاد  ــرط اول موفقی ــت گذاران، ش سیاس
بنادر خشك در كشور است. در كنار اين مهم، 
ــي قدرتمند و برخط  ــامانه الکترونیک وجود س
ــي اداري ، از پیش شرط  برای حذف بروكراس
ــه در صورت عدم وجود  ــت ك های ديگری اس
آن، ناگزيريم انتظارات خودمان از بنادر خشك 
ــاال نبريم. موضوع مهم ديگر، كه از  را خیلی ب
ــوب مي شود، پورتال  مصوبات دولت هم محس
يا درگاه ملی بار است كه اگر راه اندازی شود، 
ــك خواهیم  ــاهد موفقیت بنادر خش ــاً ش قطع
ــم، يکی  ــش خصوصی ه ــه بخ ــود. توجه ب ب
ــك قلمداد  ــر از نیازهای ايجاد بنادر خش ديگ
ــورهای  ــود. علت عمده ي موفقیت كش می ش
ــپردن تمامی امور  ــك، س ــب بنادر خش صاح
ــت. موضوع  ــادر به بخش خصوصی اس اين بن
ــکل  ــك را با مش ــری كه ايجاد بنادر خش ديگ
ــای يك جانبه ي  ــی كند، حمايت ه مواجه م
ــت. اگر  دولت از يك زيربخش حمل و نقل اس
ــت، تعادلی را در بین زيربخش های حمل  دول

بنادر  كشور،  سوخت  و  نقل  و  حمل  ستاد  برای 
خشك، يك امر كليدی است؛ چراكه بنادر خشك، 
سه هدف ستاد، شامل: افزايش سهم حمل و نقل 
ريلی، افزايش ايمنی و كاهش مصرف سوخت را 

توأمان تامين می كند. 
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و نقلی كشور برقرار كند، به نحوی كه هر يك 
ــگاه خود ايفای نقش كند، تاثیر مهمی  در جاي
ــاي خواهد  ــك به ج ــت بنادر خش در موفقی
گذاشت. بعد از اين است كه بايد بخش حمل 
ــی را با گمرک و بازرگانی هماهنگ كرد.  و نقل
ــای حمل و نقل و  ــن هماهنگی زيربخش ه اي
ــازمان  هماهنگی حمل و نقل به طور عام با س
ــل موفقیت  ــی، از مهم ترين عوام ــاي بیرون ه

ــود.  ــوب می ش ــك محس بنادر خش

● مصوب�ه ي کارگروه حم�ل و نقل، وزارت 
راه را مكلف کرده که تا پايان امسال، بنادر 
خش�ك را ايجاد و به بهره برداری برساند. 
پيش بينی شما از آينده چيست؟ آيا ايجاد 
بنادر خش�ك، رويايی است که تحقق آن 

سال ها زمان خواهد برد؟
ــر گرفتن يك فرصت  ــور: ببینید! در نظ جعفرپ
ــه بندر خشك، شايد  ــاله برای ايجاد س يك س
ــار و  ــدري خوش بینانه و مبتنی بر ايجاد فش ق
ــد. ايجاد  ــتگاه های مرتبط باش اضطرار در دس
ــاندن بنادر خشك، قطعاً طی  و به ظرفیت رس
برنامه ي پنجم توسعه قابل تحقق است. واقعی 
ــور، مجموعه ي  ــوخت در كش ــدن قیمت س ش
ــار خواهد كرد برای  ــور را ناچ حمل و نقل كش
ــدن و كاهش هزينه ها اقدام كند و  بهره ور ش
ــك، يکی از مهم ترين راه های  ايجاد بنادر خش

كاهش هزينه های حمل و نقل است. 

● نقش و نظر س�تاد مديريت حمل و نقل 
و س�وخت کش�ور در ايجاد بنادر خش�ك 

چيست؟
جعفرپور: ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت، 
ــر قانون  ــده و نظارت ب ــگ كنن ــش هماهن نق
ــوخت را بر عهده  ــل و نقل و س ــت حم مديري
دارد. با توجه به اين كه، يکی از مهم ترين مفاد 
ــاره ي حمل ونقل  ــن قانون درب ــاده ي يك اي م
ــل ريلی و ايجاد  ــعه ي حمل و نق تركیبی، توس
ــك در سطح كشور  پايانه هايی نظیر بنادر خش
ــايل  ــتاد، بدون اين كه وارد مس ــت؛ اين س اس
ــود، نقش پايش را در اين  اجرايی و عملیاتی ش
ــال گذشته،  حوزه بر عهده دارد. برای مثال، س
ــی كرد و  ــتاد اجرای اين قانون، آن را بررس س
ــاط تالقی  ــد كه خالءهايی در نق ــاهده ش مش
ــی و جاده ای وجود  ــل و نقل ريلی ، درياي حم
ــركت  ــدا از مجموعه ي وزارت راه و ش دارد. ابت
های وابسته خواسته شد كه در اين باره توضیح 
ــپس با توجه به حضور چند دستگاه  دهند. س
ــف ديد برای هماهنگی  مختلف ، خود را موظ
ــوع حمل و نقل،  ــتگاه های مرتبط با موض دس
ــت  ــود و اوايل ارديبهش ــه اين عرصه وارد ش ب
ــی دو روز در مجتمع بندري  ــاتی ط ماه، جلس
ــد كه منجر به صدور  ــهید رجايی برگزار ش ش
ــعه ي بندر  مصوبه ي هیات دولت مبنی بر توس
ــك و توسعه ي  ــهید رجايی، ايجاد بندر خش ش
ــاز هم در  ــتاد، ب ــد. س ــل ريلی ش ــل و نق حم

ــرای مصوبات را پی گیری  آينده ي نزديك، اج
ــد كرد؛ ضمن اين كه اختصاص بودجه ي  خواه
ــا تاخیر صورت  ــن مصوبات كه گاه ب اجرای اي
ــتاد حمل  ــود. برای س می گیرد ، دنبال مي ش
ــوخت كشور، بنادر خشك، يك امر  و نقل و س
ــت؛ چراكه بنادر خشك، سه هدف  كلیدی اس
ــتاد، شامل: افزايش سهم حمل و نقل ريلی،  س
ــوخت را  ــی و كاهش مصرف س ــش ايمن افزاي

توأمان تامین می كند. 

● در پايان، اگر حرف ناگفته ای باقی مانده 
است، بفرماييد؟ 

جعفرپور: بخش حمل و نقل در كشور ما مهجور 
ــیاری، اصاًل به منزله ي  ــت. حتی از نظر بس اس
بخش تلقی نمی شود و حمل و نقل را در كنار 
ــارداری و ارتباطات، زير مجموعه ي خدمات  انب
ــه موقعیت  ــه با توجه ب ــد. در حالی ك می دانن
ــای آتی برای  ــا در منطقه و برنامه ه ــور م كش
ــب  ايجاد وزارت حمل و نقل و ارتباطات، مناس
ــوان يك بخش  ــل و نقل، به عن ــت كه حم اس
اقتصادی در كنار صنعت، خدمات و كشاورزی 
ــما در جلساتی كه با  ــود. امیدوارم ش مطرح ش
ــور برگزار می كنید،  خبرگان حمل و نقل كش
ــه مديران و  ــد و توج ــن موضوع بپردازي ــه اي ب
ــور را به اين سمت سوق  ــت گذاران كش سیاس
ــه به حمل و نقل، به عنوان يك بخش  دهید ك

باالدستی نگاه كنند. ■
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هدف گذاری كشتی سازی دوو برای سود 
یازده ميليارد دالری

قراردادی  انعقاد  و  برای دريافت سفارش  شرکت کشتی سازی دوو 
بالغ بر 11 ميليارد دالر در سال 2011 برنامه ريزی کرده است.

گزارش های  كه  دوو  شركت  سخنگوهای  از  يکی  اخیر  سخنان  اساس  بر 
تأيید می كند، شركت كشتی سازی و صنايع  را  غیررسمی برخی رسانه ها 
دريايی دوو كه دومین كشتی ساز بزرگ دنیاست، برای دستیابي به سودي 

معادل 11 میلیارد دالر در سال 2011 هدفگذاری كرده است.

ربوده شدن یک كشتی آلمانی 
در نزدیكی عمان

يك کشتي باري آلماني که از امارات متحده عربي به سمت يونان 
از سوي دزدان دريايي سومالي در نزديك سواحل  بود  در حرکت 

عمان ربوده شد. 
آلماني MV EMS River در  اعالم كرد كشتي  اروپايي  نیروي دريايي 
حدود 175 مايل دريايي شمال شرق بندر صالله عمان به تصرف دزدان 

دريايي درآمد.

ساخت ترمينال مخصوص LNG در مالزي
اين کشور  LNG در  از ساخت يك ترمينال جديد  مقامات مالزي 

خبر دادند. 
شركت ملي نفت Petronas مالزي، قصد دارد اين ترمینال را در سواحل 
غربي اين كشور در بندر Sungai Udang در ماالكا راه اندازي كند. حداكثر 
ظرفیت اين ترمینال برابر 3,8 تن متريك در سال خواهد بود. انتظار مي رود 

اين پروژه در سال 2012 میالدي به بهره برداري برسد.

تغييرروبه رشد در صادرات 
دو بندر اصلي آمریكا 

با گذشت قريب به سه سال از بحران اخير، 
در  آمريكا  اصلي  بندر  دو  صادرات  حجم 
بحران  از  پيش  وضعيت  به  بازگشت  حال 

اقتصادي است.
سوي  از  آمريکايي  كاالهاي  تقاضاي  افزايش 
كشورهاي در حال توسعه از جمله چین، هند، 
اندونزي و مالزي موجب شده تا وضعیت صادرات 
از بنادر لس آنجلس و النگ بیچ آمريکا به وضعیت 

پیش از بحران اقتصادي نزديك شود.
بنادر  كه  است  آن  از  حاكي  موجود  آمارهاي 
میلیون   2,8 گذشته  اكتبر  ماه  طي  مذكور 
اند كه نسبت  نموده  كانتینر حاوي كاال صادر 

به همین دور ه در سال قبل 20 درصد افزايش 
بیني  پیش  روند،  اين  ادامه  با   نشان مي دهد. 
میالدي  سال  پايان  تا  بندر  اين  كه  شود  مي 
موفق به صادرات 3.4 میلیون كانتینر باشند كه 
میلیون  میزان در سال 2008 حدود 3.5  اين 

كانتینر بوده است.
كارشناسان معتقدند كه بهبود وضعیت زندگي 
قشر متوسط جوامع كشورهاي در حال توسعه 
از جمله چین، هند، اندونزي، سنگاپور و مالزي 
موجب شده است تا تقاضاي مصرف كنندگان 
افزايش  آمريکايي  كاالهاي  براي  كشورها  اين 

يابد.

به اعتقاد کارشناسان با افتتاح تاسيسات حوضچه ساخت و تعمير کشتی در 
منطقه صنعتی بندر راس الفان قطر، مزيت های رقابتی صنايع کشتی سازی 
و تعميرات دريايی ايران در منطقه خليج فارس با تهديد جدی روبرو می شود.

تاسیسات حوضچه ساخت و تعمیر كشتی در منطقه صنعتی بندر راس الفان قطر با 
110 هکتار مساحت و در اختیار داشتن هشت كیلومتر از ساحل دريا، شامل؛ تاسیسات 
زيربنايی از جمله حوضچه خشك، اسکله های شناور، شش پست اسکله به طول 2.4 

كیلومتر و تعدادی كارگاه خدماتی مرتبط افتتاح شد.
بنابر اين گزارش، در اختیار داشتن بخش های تعمیر و نگهداری كشتی های بزرگ در 
مقیاس كشتی های حمل LNG و نفت خام،  وجود مركز تعمیر و نگهداری كشتی های 
متوسط با حجم 20 تا 80 هزار تن، امکان ساخت و نگهداری تجهیزات دريايی و صنايع 
وابسته، ساخت كشتی های تجاری، نظامی و تفريحی با طول 120 متر و حجم 50 هزار 
تن،  امکان ساخت چهار فروند كشتی 120 متری به طور همزمان،  نگهداری وتعمیرات 
كشتی های كوچك با قابلیت حمل بار زير 20 هزار تن كه در سال 2012 میالدی، به 
بهره برداری می رسد و بخش ساخت و نگهداری قايق های تفريحی و تجاری از جنس 
فايبرگالس كه هدف استراتژيك سازنده محسوب می شود، از مهم ترين مزيت های اين 

مجتمع كشتی سازی جديد در منطقه خلیج فارس به شمار می آيد.
پروژه فوق يکی از پروژه های مهم و استراتژيك دولت قطر بوده و در نوع خود در منطقه 

خلیج فارس بی نظیر است.

اين پروژه با هدف توسعه بندر راس الفان و كمك به بخش های ديگر از جمله توسعه و 
افزايش صادرات گاز كشور قطر ساخته شده است.

قطر در نظر دارد تعمیر و نگهداری 54 فروند كشتی حمل LNG با ظرفیت 266 هزار 
تن كه قرار است در مالکیت شركت ناقالت قطر فعال شوند را از طريق صنايع دريايی 

خود به انجام برساند.
هم اكنون قرارداد ساخت 19 فروند از اين كشتی ها به امضا رسیده است.

اين در حالی است كه به اعتقاد كارشناسان و فعاالن دريايی، افتتاح تاسیسات حوضچه 
ساخت و تعمیر كشتی در منطقه صنعتی بندر راس الفان قطر مزيت های رقابتی صنايع 
كشتی سازی و تعمیرات دريايی ايران در منطقه خلیج فارس را تحت تاثیر قرار خواهد 

داد و حتی با تهديد جدی روبرو خواهد كرد.

قطر رقيب جدید صنایع كشتی سازی ایران

شانگهاي پر ترافيک ترین بندر جهان در سال 2010 ميالدی
سال  در  شد  موفق  چين  شانگهاي  بندر 
پشت  با  بار  نخستين  براي  ميالدي   2010
سر گذاشتن سنگاپور، به شلوغ ترين و پر 

ترافيك ترين بندر جهان تبديل شود. 
 2010 سال  در  جهان  اقتصادي  رونق  و  رشد 
تجاري چین  مبادالت  افزايش  در  زيادي  تاثیر 
افزايش حمل و نقل و  با كشورهاي مختلف و 
چین  شانگهاي  بندر  از  بار  و  مسافر  جابجايي 

داشته است.
سال  در  شانگهاي  بندر  گزارش  اين  اساس  بر 
2010 بیش از 29,05 میلیون تن كانتینر 20 
فوتي را بار گیري و تخلیه كرده است كه اين 
رقم 500 هزار تن از بندر سنگاپور بیشتر است.

برگزاري  اقتصادي،  كارشناسان  اعتقاد  به 
تاثیر  نیز  شانگهاي   2010 اكسپو  نمايشگاه 
زيادي در افزايش مبادالت تجاري اين منطقه 

داشته است . میزان كل كاالهاي حمل شده از 
طريق بندر شانگهاي در سال 2010 به بیش از 
650 میلیون تن رسیده است. اين رقم در سال 

2009 به 590 میلیون تن رسیده بود.
ظرفیت بندر شانگهاي طي سالهاي اخیر دو برابر 
افزايش يافته و بحران مالي جهان تاثیر چنداني 
بر ترانزيت و جابجايي كاال از اين بندر نداشته 

است.
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ایران دومين بازار صادرات مجدد بارهای امارات

ممنوعيت ورود كشتی به یاردهای اوراق بنگالدش
ورود کشتی های اسقاطی به ياردهای اوراق بنگالدش ممنوع شد.

شورای عالی بنگالدش ورود كشتی های اسقاطی را به ياردهای اوراق اين كشور ممنوع كرد. 
به دنبال شکايت انجمن وكالی محیط زيست بنگالدش،  دولت اين كشور تصمیم گرفت اين 

ممنوعیت را به مدت سه ماه اجرا كند.
عالوه بر اين قرار است كمیته جديدی تشکیل شود كه در آن وضعیت كشتی ها به لحاظ محیط 

زيستی به هنگام اوراق مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

سرمایه گذاری 31 شركت 
در یک بندر هندی

 Vizhinjam بندر  از سرمايه گذاری شرکت های مختلف در  هند 
در اين کشور خبر داد.

 Vizhinjam دولت هند از 31 شركت كه نسبت به سرمايه گذاری در بندر
اين كشور اعالم آمادگی كرده بودند، دعوت به عمل آورد.

 Essar، ،از جمله اين شركت ها می توان به شركت های كشتیرانی هند
Mundra Port و بندر بارسلونا اشاره كرد.

اخراج 400 تن ازكارگران 
كشتی سازی هانجين

شرکت کشتی سازی هانجين قصد دارد تعدادی از کارگران خود را 
اخراج کند. 

شركت كشتی سازی هانجین كره جنوبی قصد دارد هم زمان با آغاز سال 
میالدی 400 كارگر خود را اخراج كند. اين اقدام كه با مخالفت كارگران 
اين شركت مواجه شده تا ماه فوريه سال جاری میالدی به اجرا در خواهد 
آمد.مقامات شركت كشتی سازی هانجین ادعا می كنند از آنجا كه ظرف 
مدت دو سال گذشته هیچ سفارش بزرگ  و جديدی دريافت نکرده اند،  از 
اين رو در نیمه نخست سال جاری میالدی با مشکل مواجه خواهند شد. 

سرمایه گذاری 800 ميليون دالری سوریه 
در بخش دریایی

سوريه تا سال 2015 ميالدی معادل 800 ميليون دالر در بخش های 
بندری و دريانوردی خود سرمايه گذاری می کند.

كانتینری  ترمینال  توسعه  در  اعتبار  میزان  اين  اين كشور  تصمیم  طبق 
احداث  چون  مواردی  و  جديد  كشتی های  ساخت  الذقیه،سفارش  بندر 

حوضچه های خشك سرمايه گذاری خواهد شد.
به 2,5 میلیون  بندر الذقیه در سال 2015  پروژه، ظرفیت  اين  اتمام  با 
TEU در سال خواهد رسید. مقامات سوری انتظار دارند با توسعه بندر 
الذقیه بخش قابل توجهی از نقل و انتقال كاال به عراق از طريق اين بندر 

انجام شود.

خرید سهام بندر ویتنامی توسط تایلند
يك شرکت تايلندی سهام بندر بزرگ ويتنام را خريداری می کند. 

 Phu قصد دارد در بندر )TTA( تايلند Thoresen شركت كشتیرانی
My ويتنام سرمايه گذاری كند.  اين بندر بزرگ ترين بندر ويتنام است كه 

در آب های عمیق قرار دارد. 
TTA قرار است 20 درصد از سهام اين بندر را خريداری كند. ساالنه بیش 
 TTA .از شش میلیون تن كاالی فله خشك در اين بندر جابه جا می شود

برای خريد سهام اين بندر 12 میلیون دالر سرمايه گذاری خواهد كرد.

راه اندازی نخستين شركت كشتيرانی 
بالروس

نخستين شرکت کشتيرانی بالروس راه اندازی شد. 
نخستین شركت كشتیرانی اين كشور با نام Belmorflot فعالیت خود را 
آغاز كرد. برای شروع فعالیت اين شركت 100 میلیون دالر سرمايه گذاری 
شده است. قرار است پنج فروند كشتی به سفارش اين شركت در ياردهای 
كشورهای  از جمله  بالروس  شود.  ساخته  كرواسی  و  كشتی سازی چین 

محصور در خشکی است.

ساخت پنجمين ترمينال كشتی های كروزدر انگليس

پنجمين ترمينال کشتي هاي کروز انگليس 
در بندر ساوت همپتون راه اندازي مي شود. 
اين ترمینال هم اكنون در حال ساخت است 
برداري  بهره  به  میالدی   2013 سال  در  و 
 46.31 ترمینال  اين  ساخت  رسید.  خواهد 

میلیون دالر هزينه در بر داشته است. 

كه  است  اي  گونه  به  ترمینال  اين  طراحي 
به  قادر  كروزجهان  كشتي هاي  ترين  بزرگ 
سال  آغاز  از  بود.  خواهند  آن  در  پهلوگیري 
كشتي  فروند   300 تاكنون  میالدي  جاري 
پهلو  همپتون  ساوت  بندر  در  مسافربري 

گرفته اند.

سازمان گمرك امارات اعالم کرد؛ حجم مبادالت تجاري خارجي امارات در 9 ماه 
نخست 2010 به بيش از 540.5 ميليارد درهم معادل 147.2 ميليارد دالر رسيد. 

اين رقم در مدت مشابه سال گذشته 486,4 میلیارد درهم گزارش شده بود . میزان صادرات 
امارات در اين مدت بدون احتساب نفت با 39 درصد افزايش به 61,8 میلیارد درهم رسیده 

است . اين رقم در مدت مشابه سال قبل 44,4 میلیارد درهم اعالم شده بود .
میزان صادرات مجدد امارات نیز در اين مدت 19 درصد و میزان واردات نیز 5 درصد رشد 
داشته است . پیش بیني مي شود رشد اقتصادي امارات در سال 2010 به كمتر از 2,3 درصد 

و در سال 2011 به 3,6 درصد برسد .
در ماه سپتامبر هند، چین و آمريکا مهمترين صادر كنندگان كاال به امارات بودند . هند، 
ايران، عراق، افغانستان، بحرين، هنگ كنگ، قطر، كويت، بلژيك و عربستان نیز مهمترين 
از 11,9  اين كشورها مجموعا بیش   . امارات به شمار مي روند  مقصدهاي صادرات مجدد 
میلیارد درهم از صادرات مجدد امارات را تشکیل مي دهند كه اين رقم معادل 76 درصد كل 

صادرات مجدد امارات بوده است .
پیش بیني مي شود حجم صادرات مجدد امارات در سال 2011 به علت افزايش رشد و رونق 

اقتصادي جهان و افزايش تقاضاي نفت در آسیا رشد چشمگیري داشته باشد .
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راه اندازی خط كشتيرانی بين 
چين و دریای سرخ

OOCL خط جديد کشتيرانی بين چين و دريای سرخ راه اندازی 
می کند. 

اين خط جديد كشتیرانی قرار است بین خاور دور و دريای سرخ راه اندازی 
فینگجو، شیامن، شکو، سنگاپور، جده،  بنادر شانگهای،  از  اين خط  شود. 
Sokhna، يانتیان عبور خواهد كرد. تعداد كشتی های عبوری از اين خط و 

ظرفیت آنها هنوز مشخص نیست.

ركورد جدید جابه جایی كاال در بنادر كره جنوبی
 حجم تخليه و بارگيری کاال در بنادر کره جنوبی در ماه نوامبر سال گذشته ميالدی رکورد 

جديدی را برجای گذاشت..
میزان تخلیه و بارگیری كاال در بنادر اين كشور در ماه نوامبر سال جاری میالدی با 13,5 درصد 

افزايش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به 106,79 میلیون تن رسید. 
به موجب ارقام اعالم شده از سوی وزارت حمل ونقل كره جنوبی، حجم جابجايی كانتینر در بنادر 
اين كشور در طی اين مدت نیز با 10,3 درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به 1,65 

میلیون TEU بالغ شد. 
میزان جابه جايی كانتینر در بندر بوسان در طی اين مدت با 74 درصد افزايش به 1,21 میلیون 

TEU رسید.

رشد 10 درصدی جابه جایی كاال 
در بنادر عربستان

عربستان  بنادر  در  کاال  جابه جايی  حجم 
افزايش يافت. 

حجم جابجايی كاال در بنادر بزرگ اين كشور 
در ماه اكتبر سال جاری میالدی با 9.8 درصد 
افزايش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 

به 13.5 میلیون تن رسید.
همچنین میزان واردات به هشت بندر بزرگ اين 
كشور در طی اين مدت با 9.9 درصد افزايش به 
5.5 میلیون تن و میزان صادرات از اين بنادر با 

9.7 درصد افزايش به 7.9 میلیون تن بالغ شد. 
بنادر  در  كشتی  فروند  هزار   12 حدود  ساالنه 

عربستان پهلوگیری می گیرند.

استقبال 500 دریانورد در اسارت 
از سال جدید

عذرخواهی دانشگاه آكسفورد 
از جعل نام خليج فارس

جای  به  جعلی  واژه  کاربرد  دليل  به  انگليس  آکسفورد  دانشگاه   
دانشگاه،   اين  انتشارات  کتاب های  از  يكی  در  فارس  خليج 

عذرخواهی کرد. 
لندن گفت: در پی  ايران در  رايزن فرهنگی جمهوری اسالمی  »حلمی« 
به جای خلیج  نام جعلی  از  استفاده  برای  آكسفورد  دانشگاه  به  اعتراض 
دانشگاه،   اين  انتشارات  مركز  زبان  آموزش  كتاب های  از  يکی  در  فارس 
مركز ارتباطات دانشگاه مذكور ضمن عذرخواهی از اين اقدام، قول داد اين 
اشتباه در چاپ های بعدی كتاب ستاره درخشان از انتشارات اين دانشگاه 

اصالح و از نام صحیح خلیح فارس استفاده شود.

بيش  آغاز شد که  سال ميالدی در حالی 
از 500 دريانورد در گروگان دزدان دريايي 

قرار دارند.
تعداد زيادي از اين دريانوردان ماه هاي زيادي 
اغلب  و  هستند  دزدان  اسارت  در  كه  است 

شرايط نامساعدي را مي گذرانند.

اينکه  به  توجه  با  بین المللی  فعاالن  گفته  به 
ايام  در  حتی  دريانوردان  از  زيادي  تعداد 
انجام  مشغول  درياها  در  نیز  سال  تعطیالت 
وظايف خود هستند، جامعه بین المللي بايد به 
می  تهديد  را  دريانوردان  كه  دريايي  خطرات 

كند، توجه بیشتري داشته باشد.

سرمایه گذاري صد ميليون دالري عراق در خرید كشتي

عراق براي خريد کشتي 100 ميليون دالر 
سرمايه گذاري مي کند. 

اين 100 میلیون دالر به منظور خريد 9 فروند 
كشتي سرمايه گذاري خواهد شد.

يکي از اين كشتي  ها مسافري و مابقي كه باري 
است بین 15 تا 20 هزار تن ظرفیت دارد.

به منظور  باري  از كشتي هاي  دارد  عراق قصد 

واردات موادغذايي به اين كشور استفاده كند.
نام ياردهاي سازنده اين كشتي ها و قراردادهاي 

آنها هنوز اعالم شده است.
؛  ناوگان دريايي  افزايش  مقامات عراقي به جز 
برنامه هايي را براي توسعه بنادر خود در دستور 
از  اند كه احداث بندر بزرگ فاو  كار قرار داده 

جمله اين برنامه ها است.

نماینده سازمان ملل از مجازات نشدن 
دزدان دریایی ابراز تاسف كرد

سازمان  فرستاده  و  فرانسه  نماينده    )Jack Lang( النگ  جك 
دزدان  نشدن  مجازات  از  دريايی  دزدی  با  مبارزه  امور  در  ملل 

دريايی بازداشت شده در اقيانوس هند ابراز تاسف کرد. 
النگ در گفتگويی با روزنامه نگاران در واشنگتن اعالم كرد؛ برغم تالش 
هايی كه برخی از كشورها برای رسیدگی قضايی به موضوع دزدی دريايی 
در سطح جهان به عمل آورده اند، از ده نفر دزد دريايی كه در اقیانوس 
هند بازداشت شده بودند، نه نفر آزاد شدند. النگ كه قرار است گزارش 
خود را به بان كی مون، دبیركل سازمان ملل متحد تحويل بدهد، تصريح 

كرد اين مجازات نشدن، تشويقی است برای دزدان دريايی.

سرمایه گذاری در صنعت كشتيرانی و 
بندری هند

کشور  اين  کشتيرانی  بخش  در  روپيه  تريليون  پنج  هند  دولت 
سرمايه گذاری می کند. 

به موجب سیاست گذاری های جديد هند تا سال 2020 میالدی پنج 
بندری هند سرمايه گذاری می  و  در صنعت كشتیرانی  روپیه  تريلیون 
در  آن  بقیه  و  بنادر  روپیه در بخش  تريلیون  پنج  از  تريلیون  شود. سه 

بخش كشتیرانی سرمايه گذاری خواهد شد.
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 شكست تحریم هاي آمریكا عليه 
كشتيراني جمهوری اسالمی ایران

در  اقتصادي  و  مالي  معتبر  روزنامه  يك 
آمريكا  تحريم هاي  که  داد  گزارش  اروپا 
تاثير  ايران  کشتيراني  شرکت  عليه 
چنداني بر فعاليت ايران نگذاشته و منجر 

به افزايش 40 درصدي سود شده است.
تشريح  از  پس  گزارشي  در  تايمز  فاينشنال 
فشار  آوردن  وارد  براي  آمريکا  تالش هاي 
جمهوری  كشتي راني  شركت  به  حداكثري 
آمريکايي  »مقامات  نوشت:  ايران،  اسالمی 
هنوز  تحريم ها  كه  رسیده اند  نتیجه  اين  به 
داشت  نظر  در  واشنگتن  كه  اصلي  هدف  به 
ايران  هسته اي  برنامه  كردن  متوقف  يعني 

نرسیده اند«.
»مسئوالن  داد:  ادامه  انگلیسي  روزنامه  اين 
از  مي گويند  ايران  كشتیراني  خطوط 

160شناور اين خطوط كمتر از 12 شناور با 
مشکالت مالي روبرو شده اند و درآمد اين گروه 
در 8 ماه منتهي به مارس سال گذشته، 40 

درصد افزايش يافته است«.
فاينشنال تايمز در پايان نوشت: » كشتیراني 
اكنون  مي گويد،  ايران  اسالمی  جمهوری 
و  عربي  متحده  امارات  چین،  با  تجارت  بر 
آفريقا  و  التین  آمريکاي  آسیايي،  كشورهاي 

تمركز كرده است.
فارس  خلیج  منطقه  در  كشتیراني  مسئوالن 
جمهوري  كشتیراني  خطوط  مي گويند  نیز 
به تجارت فعال در سراسر  اسالمي همچنان 
اين منطقه ادامه مي دهند و حجم چشمگیري 
از كاال را از طريق بندر جبل علي دوبي منتقل 

مي كند«.

رشد یازده درصدي عمليات كانتينري 
بنادر هند

مقامات هند از افزايش حجم جابجايي کانتينر در بنادر اين کشور 
خبر دادند. 

اصلي  بنادر  در  كانتینر  میزان جابجايي  مقامات هندي،  اظهارات  بنابه 
اين كشور از ماه آوريل تا دسامبر 2010 نسبت به مدت مشابه در سال 

2009میالدي 11 درصد افزايش داشته است. 
حجم كلي جابجايي كانتینر در بنادر هند در چهار ماه پاياني سال 2010 

از 5,04 میلیون TEU به 5,59 میلیون TEU رسید. 
بندر  بزرگ ترين  نهرو،  لعل  جواهر  بندر  در  كانتینر  جابجايي  میزان 
كانتینري هند، در اين مدت با هفت درصد افزايش از 3 میلیون به 3,2 

میلیون TEU بالغ شد.

ورود دو كشتي جدید به خط كانتينري 
آسيایي- اروپایي مرسک

شرکت  کشتيراني مرسك دو کشتي کانتينربر با ظرفيت 13092 
TEU را به سرويس آسيا- اروپاي خود اضافه مي کند. 

كشتیراني  مرسك دانمارک اعالم كرد كه دو كشتي جديد با ظرفیت 
 Maersk و   Maersk Edmond هاي  نام  به  را   TEU  13092
اروپا –)AE-7( براي  ناوگان اش در سرويس آسیا-  Erving  را به 
جايگزيني دو شناورTEU 9500 به نام هاي Maersk Edmond و 

Maersk Erving اضافه خواهد كرد. 
سرويس AE-7 در ابتدا در سال هاي 2008- 2007 تاسیس شد و 
قرار بود 8 شناور كالس E با ظرفیت TEU 15200 داشته باشد، ولی 
با ظرفیت TEU14070،  با ظرفیت ترين سرويس مارسك در هفته 
بود. با اين حال، اين سرويس با رقیبی جدی به نام سرويس SILK از 
خطوط MSC مواجه شده كه ظرفیت TEU 13926 در هفته را دارد. 
با اضافه شدن اين دو شناور جديد به سرويس AE-7 ، اين سرويس 
از مارس 2011 با ظرفیت TEU 14778 در هفته به فعالیت هايش 

ادامه می دهد.

ژاپن در یک ماه 24 كشتی تحویل داد
ژاپن  در  ميالدی  گذشته  نوامبر سال  ماه  در  فروند کشتی   24

تحويل داده شد. 
بنا به آمارهای ارائه شده از سوی وزارت حمل ونقل و گردشگری ژاپن، 
در ماه نوامبر 2010 میالدی 24 فروند كشتی در 52 يارد كشتی سازی 
بزرگ اين كشور ساخته و تحويل داده شد. ارزش اين كشتی ها معادل 
1.3 میلیارد دالر برآورد شده است. عالوه براين ساخت 33 فروند كشتی 
معادل1.56 میلیون تن نیز در اين ماه آغاز شد. كشتی های تحويل داده 
شده شامل سه فروند كشتی حمل كاالهای عمومی، 10 فروند فله بر، 
، يك كشتی حمل مواد  فروند  فروند كشتی حمل خودرو، چهار  يك 
شیمیايی و يك فروند از نوع ديگر LPG كشتی حمل ذغال سنگ، سه 

فروند كشتی حمل نفت خام، يك فروند كشتی حمل بوده است.

رشد عمليات كانتينری بندر كالنگ مالزی
ميزان تخليه و بارگيری کانتينر در بندر کالنگ مالزی در سال 

2010 افزايش يافت. 
حجم تخلیه و بارگیری كانتینر در اين بندر در سال 2010 با 21 درصد 
 TEU افزايش نسبت به سال 2009 میالدی از 7.9 به 8.9 میلیون
در شركت كشتیرانی CMA CGM با داشتن سهم 20 درصدی از 
تخلیه و بارگیری كانتینر، از جمله شركت های مطرح فعال در اين بندر 
است. انتظار می رود رشد عملیات كانتینری كالنگ در سال 2011 به 

13 درصد برسد.

تجدید حيات كشتي سازي فرانسه با سفارش های جدید
کنترل  تحت  که  اروپا   STX شرکت 
دارد؛  قرار  جنوبی  کره   STX شرکت 
اعالم کرد که سفارش ساخت يك کشتی 
اين  را دريافت کرده که  لوکس تفريحی 
کشتی قرار است در کارخانه کشتی سازی 

STX فرانسه ساخته شود. 
شركت STX اروپا مبلغ اين قرارداد را فاش 
به  قرارداد  اين  كه  كرده  اعالم  ولی  نکرده؛ 
در  كار  نفر  ساعت  میلیون  نیم  و  دو  حدود 

كارخانه فرانسوی احتیاج دارد. 
نام   2 اروپا  كه  تفريحی  كشتی  اين  ساخت 
می شود  میالدي شروع  از سال 2011  دارد؛ 

و در سال 2013 تحويل خواهد شد. 
ساخت اين كشتی توسط گروه TUI آلمان 
توريستی  شركت های  بزرگترين  از  يکی  كه 
اروپا و سهامدار عمده شركت كشتیرانی هاپاگ 

لويد است؛ سفارش شده است. 
سفارش ساخت اين كشتی به STX فرانسه 

شدن  كند  كه  می گیرد  انجام  درحالی 
فعالیت های اين شركت از سال 2008 باعث 
داوطلبانه  متوقف شدن موقتی آن و جدايی 

235 نفر از كاركنانش شده بود. 
از  فرانسه   STX فعالیت های  حال،  اين  با 
سال گذشته و با گرفتن 2 سفارش جديد از 
 GNMTC و MSC شركت های كشتیرانی

مجددا آغاز شده است.
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مقدمه
درسال 1990میالدي، محقق انگلیسي “پروفسور 
آنتوني برسفورد” )Anthony Beresford( و 
 ،)RD Dubey( ”محقق هندي “ار دي ديوبي
كتاب راهنمايي را با عنوان “مديريت و راهبري 
بنادر خشك” منتشر كردند. دراين راهنما، آنان 
به برخي ابعاد گوناگون اشاره كردند كه بايد قبل 
از اقدام به ايجاد بندر خشك، مد نظر قرار گیرد. 
اين ابعاد )مرتبط با ناحیه اي كه قرار است در آن 
يك بندر خشك احداث شود( شاخص هاي زير را 

در بر مي گیرند:
- نوع امکانات و تسهیالتي كه مشتريان به آن ها 

نیاز خواهند داشت،
- حجم اولیه ي بار يا كاال،

- حجم تخمین زده شده ي كاال براي يك افق 
ده ساله،

و  تجزيه  بیان شده،  نکته  به نخستین  توجه  با 
است  داده  نشان  ارسالي،  پرسش نامه ي  تحلیل 
كه از ديد مشتريان، قابلیت دسترسي به خدمات 
ويژه در بندر خشك و امکان انجام امور مربوط 
اهمیت  از  مکان،  درهمان  گمركي  ترخیص  به 
اما در مجموع، مي توان  خاصي برخوردار است. 
چنین نتیجه گیري كرد كه بندر خشك، بايد 
تقريبا همه ي خدمات دردسترس و موجود در 
بنادر دريايي را به منظور تامین نیازهاي مشتريان، 

عرضه كند.

و  تجزيه  چنین  سوم،  و  دوم  نکات  به  توجه  با 
تحلیلي را مي توان با بررسي ساختار فعلي و پیش 
بیني نحوه ي تاثیر پذيري حجم برآوردشده ي كاال 

در آينده، از نتايج سال هاي قبل به عمل آورد.
“برسفورد” و “ديوبي”، با توجه به عوامل موثر در 
تعیین محل احداث بندر خشك، موارد زير را در 

قالب فهرستي ارايه داده اند: 
- جريان هاي ترافیکي بین مراكز تولید، مصرف 

و بنادر.
- زيرساخت هاي حمل ونقلي در مجاورت محل.

- شیوه هاي حمل ونقلي دردسترس و ظرفیت هاي 
شبکه.

- خدمات مرتبط با حمل ونقل كمکي موجود در 
مجاورت محل.

- كاهش احتمالي در تن- كیلومتر در حمل ونقل 
جاده اي، با معرفي بندر خشك.

- عملکرد هاي جاري بندر خشك، مانند: حمل 
كانتینري  واگن هاي  ذخیره ي  اي،  جاده  ونقل 
خالي، ترخیص گمركي كاالهاي انتقال يافته و 

غیره.
- گستره توسعه ي مکان اجراي پروژه در آينده.

بیش تر  خشك  بنادر  احداث  روند  آغاز  از  قبل 
دادن  قرار  مدنظر  بالتیك،  درياي  منطقه ي  در 
بنادر  وتوسعه ي  ساخت  نیز،  و  توصیه ها  اين 
خشك براساس ديدگاه هاي علمي  تايید شده در 
خصوص چگونگي اجراي اين مرحله از توسعه، تا 

میزان زيادي مؤثر خواهد بود. يك بندر خشك، 
احداث شده ي  مركز  يك  قبل،  از  است  ممکن 
حمل ونقلي باشد كه با ارايه ي برخي امکانات و 
انبارداري و  تسهیالت، مانند: ترخیص گمركي، 
ساير امور لنگرگاهي، آن را به عنوان يك بندر 

خشك مد نظر قراردهد. 

محتواي مطالعه ي امكان سنجي
برخي از ايده هاي نهفته در اجراي يك مطالعه ي 
امکان سنجي، براين رويکرد استوار است كه بازار، 
همواره در شرايط بهینه قرار ندارد؛ شاخصي كه 
باور  را  نئوكالسیك، آن  اقتصاددانان  از  بسیاري 
دارند. بنابراين، اغلب، يافتن راه حل هاي بهتر و 
اثر بخش تر امکان پذير خواهدبود. اين شاخص 

در حوزه ي حمل ونقل كاال نیز، كاربردي است.
مطالعه ي امکان سنجي در زمینه ي بندر خشك، 

بايد بر شاخص هاي زير تمركز يابد:
براساس  راه حل  بهترين  يا شناسايي  تعیین   -

شرايط/طراحي بازارموجود. 
- آيا ايجاد ارزش افزوده، با توسعه ي بندر خشك 

در منطقه ي مورد نظر، امکان پذير است؟
مکان يابي “بهترين گزينه ها” به لحاظ برخورداري 
از توانمندي هاي فني و به اين منظور، مد نظر 

قراردادن قابلیت هاي توسعه ي فني.
و  اداري  شرايط  موقعیت  تعیین  يا  يابي  مکان 
بندر  پروژه ي  توسعه ي  اجراو  از  كه  اقتصادي 

امكان سنجي عملكرد بنادر خشك در منطقه ي درياي بالتيك

 
بالتيك  بنادر خشك در منطقه ي درياي  امكان سنجي در زمينه ي عملكرد  به مطالعه ي  مقاله،  اين 
اختصاص دارد. در اين زمينه، نكات اصلي )که مطالعه ي امكان سنجي برآن تمرکز خواهديافت( شناسايي 
مي شوند. در ادامه گام هاي حايز اهميت در مطالعه ي امكان سنجي، به اختصار تشريح مي شوند. در 
دومين بخش اين مقاله، امكان معرفي مقوله ي بندر خشك )بر پايه ي نتايج حاصل از پرسش نامه اي 
که براي راهبران حمل ونقل در منطقه ي درياي بالتيك ارسال شده است(، تجزيه و تحليل خواهد شد.
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خشك ممانعت به عمل مي آورند.
قوانین  با  مرتبط  واقدامات  تمهیدات  طراحي 
روي  پیش  از  را  موانع  كه  دولتي،  ومقررات 
برمي دارند. اين امر، ممکن است شاخص هاي زير 
رادربر گیرد: ساختار مالیاتي، كمك هاي اعطايي 
بالعوض به بنادر خشك، مساعدت فني، معرفي 

ICT و غیره.
بندر خشك،  امکان سنجي  مطالعه ي  بنابراين، 
نیازمند برداشتن برخي گام هاي مقدماتي است؛ 
تا ساختار آن به بهترين و جامع ترين روش شکل 

گیرد.
 نخستین گام، عبارت است از تعیین آن چه كه 
بايد مطالعه شود. در كل، همواره دو يابیش از 
دو گزينه وجود خواهدداشت، كه بايد تجزيه و 
تحلیل شوند. در اين مورد خاص، توسعه ي يك 
مستمر  توسعه ي  و  رشد  برابر  در  بندر خشك 
مناطق جابه جايي كاال در محل باراندازيا لنگرگاه، 

ممکن است از گزينه هاي مورد نظر باشد.
اين كه، اين مطالعه ي امکان سنجي، براي چه 
كسي يا چه نهادي بايد انجام شود، نیز نکته ي 
به چشم  فرصت  اين جا، سه  در  است.  مهمي 

مي خورد.
شركت  يك  براي  سنجي  امکان  1(مطالعه ي 
مشخص، كه معموال مرتبط با نوعي مطالعه ي 

امکان سنجي اقتصادي-تجاري است.
2(مطالعه ي امکان سنجي براي كل جامعه، كه 
معموال مرتبط با نوعي مطالعه ي امکان سنجي 

اقتصادي - اجتماعي است.
3(مطالعه امکان سنجي براي ساير سازمان ها.

 با توجه به توسعه ي مقوله ي بندر خشك، اجراي 
اقتصادي- بخش  در  سنجي  امکان  مطالعه ي 

اجتماعي و  اقتصادي-  تجاري و هم در بخش 
مد نظر قراردادن ابعاد بیش تر در فرآيند آنالیز، 

ممکن است ايده ي مطلوبي به شمار رود.

پرسش، چرا بايد مطالعه ي امکان سنجي انجام 
كه  مي شود،  روبه رو  مشکالت  برخي  با  شود؟ 
در روند توسعه ي بندر خشك، بايد آنها راحل 
كرد. در اين خصوص، شايد شاخص هايي چون: 
مشکالت ترافیکي، زيست محیطي و مشکالت 
مرتبط با كمبود جا وفضا و غیره، مد نظر قرار 

گیرند.
اثرات  به  پرداختن  زمان،  طرح  زمینه ي  در   
طوالني مدت و كوتاه مدت پروژه، اغلب ايده ي  
مناسبي به نظر مي رسد. به اين ترتیب، بیش تر 

اثرات مورد انتظار، مد نظر قرار خواهند گرفت.
تجزيه  با  امکان سنجي  مطالعه ي  در  دوم  گام 
مي يابد.  ارتباط   Diamond E تحلیل  و 
شناسايي  از  است  عبارت  بررسي،  اين  هدف 
امکان  مطالعه ي  كه  پروژه  يك  پیامدهاي  نوع 

سنجي، بايد برآن ها تمركز يابد.

منابع سازماني و طبيعي
براي عملیاتي شدن يك بندر خشك، دردسترس 
بودن كارگران ماهر و دانش و آگاهي مورد نیاز، 
حايز اهمیت است. در اين جا بايد به اين نکته 
اشاره كرد كه مردم يا كاركنان برخوردار از دانش 
و آگاهي مربوط به كار در يك مركز حمل ونقلي 
و لجستیکي، از توانايي هاي الزم براي كاركردن 
در يك بندر خشك نیز، برخوردار هستند؛ زيرا 
براي كاركردن دريك بندر خشك، به كارگیري 

قابلیت ها و مهارت هاي مشابه، ضروري است.

اهداف سازماني
صورت  به  بايد  سنجي،  امکان  مطالعه ي  يك 
پروژه  گذار  سرمايه  مدنظر  اهداف  بر  طبیعي، 
چون:  مولفه هايي  اهداف،  اين  اگر  يابد.  تمركز 
به حداقل رساندن عملکرد حمل ونقل، تأمین 
ايجاد  اثربخش،  ونقلي  حمل  زنجیره هاي 

و  محیطي  زيست  پايداري  شغلي،  فرصت هاي 
غیره را در بر گیرد، درنتیجه، مطالعه ي امکان 
سنجي، بايد به طور طبیعي بر اثرات موجود در 
اين حوزه ها تمركز يابد. هدف سازماني ممکن 
دوره  در  افزوده  ارزش  نوعي  ايجاد  در  است، 
اي كوتاه مدت نمود يابد؛ اگر اين گونه باشد، 

درنتیجه بايدبه اين شاخص توجه كرد.

منابع مالي
قبل از طراحي يك مطالعه ي امکان سنجي، بايد 
نوعي طرح مقدماتي از فرصت ها ومشکالت مالي 
در منطقه مورد نظر، مورد تجزيه و تحلیل قرار 
گیرد. همان طور كه پیش تر بیان شد، بخشي 
میزان  آنالیز  در  هم  است  ممکن  طرح،  آن  از 
كاالها در مرحله ي حاضر و هم در برآورد میزان 
كاالها در آينده با عبور از منطقه، نمود يابد. به 
داد  پاسخ  پرسش  اين  به  مي توان  ترتیب،  اين 
به شرايط موجود و شرايط پیش  توجه  با  كه: 
بیني شده درآينده، آيا ايجاد بندري جديد )بندر 

خشك(، ضروري به نظر مي آيد يا خیر؟

راهبرد مطالعه ي امكان سنجي
دروني،  روابط  در  شده  تبیین  گام هاي  همه ي 
اين اطمینان را ايجاد خواهند كرد كه راهبردي 
تدوين  سنجي  امکان  مطالعه ي  تکمیل  براي 
بايد  سنجي،  امکان  مطالعه ي  هر  خواهدشد. 
يابد.  اختصاص  خاص  اي  مقوله  يا  موضوع  به 
نوع  در  سنجي،  امکان  مطالعه ي  هر  بنابراين، 

خود، منحصر به فرد خواهدبود.
درخالل اجراي مطالعه ي امکان سنجي )از منظر 
اقتصاد كالن(، برآوردي از مزاياي ايجاد فرصت 
شغلي مرتبط با اجراي يك پروژه ي بندر خشك، 
ايده اي مطلوب به نظر مي رسد. به عالوه، نوعي 
برآورد از مزاياي مرتبط با امور زيست محیطي نیز، 
قابل توجه است. در بسیاري از موارد، يك بندر 
خشك به احتمال زياد، كیلومتر ها مسافت پیموده 
شده توسط خودروهاي سنگین را كاهش خواهد 
داد و درنتیجه، نوعي مزيت زيست محیطي براي 
آن محیط )جايي كه براي اجراي پروژه معرفي 

خواهدشد( به همراه خواهد داشت. ■
منبع: اينترنت

 گام سوم گام دوم گام اول

چه چیزي بايد مطالعه شود؟ 
)گزينه ها(

براي چه كسي بايد مطالعه شود؟
چرابايد مطالعه شود؟

از چه افق زماني بايد استفاده شود؟

چگونه بايد مطالعه شود؟
)تجزيه و تحلیل 
)E Diamond

اجراي مطالعه ي امکان 
سنجي
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ــتان و  ــعه ي حمل ونقل تركیبي، در پاكس توس
ــیايي صاحب نام، با تاثیري  ساير كشورهاي آس
ــیار درخور اهمیت، بر نقش آتي بنادر همراه  بس
ــنتي بنادر، مانند:  ــد و فعالیت هاي س خواهدش
ــازي، ترخیص گمركي،  جابه جايي بار، ذخیره س
ــع يا جمع  ــدي،  توزي ــازمان دهي، طبقه بن س
ــج به مراكز فرابندري نزديك  آوري بار، به تدري
ــه مناطق تولید و مصرف، انتقال خواهد يافت.  ب
ــاط انتقال صرف بین  بنادر، ضمن تبديل به نق
ــي، از عملکرد هاي  ــل زمیني و درياي حمل ونق
سنتي وقت گیر و اشغال كننده فضا رها خواهند 
شد و ظرفیت هاي كلي آن ها نیز، بسیار افزايش 
ــتلزم   نوعي تجديد  خواهديافت. اين روند، مس
ــي،  بنادر  ــازي بنادر درياي ــازمان و نوين س س
ــل ارتباط  ــاحلي و حمل ونق ــك درون س خش
ــورت هماهنگ  ــاحلي )به ص دهنده ي درون س

وموازي( است.
ــال گذشته  ــت س بندر كراچي، در نیمه ي نخس
میالدي، teu 1.468000 كانتینر جابه جا كرده 
ــون teu  آن از / به  ــت كه نزديك به 1 میلی اس
ــت.  ــاحلي انتقال يافته اس مبدا/مقصد درون س
برخالف تمامي مباني منطقي و اصول اقتصادي،  
ــن كانتینرها در ناحیه ي بندري، از  90درصد اي
محموله پر يا خالي مي شوند و محتويات آن ها 
ــاحلي، به عنوان محموله هاي  به نقاط درون س
مرسوم بار فله حمل  مي شود. اين كار، ظرفیت 
كل بندر را به شدت محدود مي كند و درنتیجه، 

ــه منظور  ــي بندر ب ــت و كاراي ــزان قابلی از می
پاسخ گويي به افزايش حجم بار، بسیار مي كاهد. 
ــکله ي شرقي بندر كراچي  )كه  ظرفیت كل  اس
ــراردارد(، از نظر  ــم اكنون مورد بهره برداري ق ه
ــدود 7 میلیون تن  ــك، ازح جابه جايي بار خش
ــا اين وجود، اگر اين  ــال، فراتر نمي رود. ب در س
میزان ظرفیت، به خوبي برنامه ريزي و راهبري 
ــت به بیش از 20 میلیون تن   ــود، ممکن اس ش
ــا 20 برابر  ــال) يعني تقريب ــري در س باركانتین

ظرفیت كل كانتینري( افزايش يابد.
ــزي دراز مدت و  ــه ري ــتلزم برنام ــن امر، مس اي
ــي ) با تمركز  ــي در كراچ ــاي مکان ياب طرح ه
ــري بارانداز  ــي فعالیت هاي آتي كانتین بر تمام
شرقي( است، كه زمینه ي جابه جايي باقیمانده ي 
ــراي بارانداز  ــوم را ب ــك مرس بارهاي نیمه خش
ــاي نفتي را نیز،  ــرقي و جابه جايي محموله ه ش
ــم  ــه ي كیماري)Keamari( فراه ناحی ــراي   ب
ــاخص هاي  ــت كه ش مي آورد. الزم به ذكر اس
ــدت وطرح هاي  ــزي درازم ــده )برنامه ري يادش
ــاير كشورهاي فعال در عرصه  مکان يابي( به س
ــتیراني و عالقمند به توسعه ي بنادر خشك  كش

نیز، قابل تعمیم است.
ــفانه، ايده هاي ارايه شده در اين زمینه،    متاس
ــا درمورد ايجاد  ــیار متفاوت از يکديگرند. ام بس
ــاركت بخش خصوصي،  انگیزه براي جذب مش
ــعه ي پايانه هاي كانتینري در نقاط  باهدف توس
ــتراک نظر وجود  مختلف و پراكنده در بندر، اش

نگاهي به ايجاد بنادر خشك در پاكستان

رالف دي. اوسمرس

بندر خشك، نوعي پايانه درون ساحلي 
ترکيبي اس�ت که به طور مستقيم، به 
وس�يله ي جاده ي�ا خط آه�ن، به يك 
بن�در درياي�ي متص�ل مي ش�ود و به 
منزل�ه ي مرکز جابه جاي�ي و انتقال بار 
دريايي به مقصد هاي درون س�احلي، 

عمل مي کند.
تدري�ج  ب�ه  ترکيب�ي،  ونق�ل  حم�ل 
جايگزي�ن حم�ل ونق�ل و روش ه�اي 
سنتي بازرگاني حتي در کشوري مانند 
پاکستان مي شود؛ هرچند اگر بگوييم 
که پاکستان در اين زمينه درراس قرار 
دارد، س�خني به گزاف گفته ايم.با اين 
وجود، نوعي آگاهي فزاينده از مزاياي 
به روز کردن بازرگاني و فن آوري حمل 
ونقل در اين کشور به چشم مي خورد. 
اين امر، هم بازنگري قوانين، فرآيندها 
و مستندسازي و هم بازسازي و مدرن 
و  تجهي�زات  زيرس�اخت ها،  س�ازي 
س�ازمان دهي فعاليت هاي حمل ونقلي 

را در بر مي گيرد.
برنامه ي حمل ونقل ترکيبي و تسهيل 
تجارت، از س�ال ها پيش با مش�ارکت 
فعاالنه و هم�ه جانبه ي بيش، از صدها 
نفر فعال در عرصه  هاي بازرگاني وحمل 
ونق�ل از بخش هاي خصوصي و دولتي، 
م�ورد مطالعه و بررس�ي ق�رار گرفته 

است.
ب�دون ارزيابي اهميت اصالحات اداري 
)تشكيالت و سازمان اداري حمل ونقل 
دريايي و همه ي زيرش�اخه هاي مرتبط 
ب�ا اي�ن صنعت بس�يار مه�م وحياتي 
دراقصي نقاط جهان(، من دراينجا فقط 
به ابع�اد فيزيكي و س�ازماني برنامه ي 

يادشده مي پردازم.
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ــاركت بخش  ــورد اهمیت جذب مش دارد. در م
ــف،  ترديدي  ــاي مختل ــي در حوزه ه خصوص
ــرايط خاص حاكم  وجود ندارد،  اما با توجه به ش
ــن رويکرد  ــور، اي ــتان و بنادر اين كش بر پاكس
)يعني توسعه ي پايانه هاي كانتینري بخش هاي 
مختلف بندر(، همه ي  طرح هاي مربوط به ايجاد 
ــوزه ي حمل ونقل درون  ــازماني كارآمد درح س
ساحلي كانتینري را به شرط ايجاد حمل ونقل 

تركیبي، عقیم خواهد گذاشت.
ــت، ايده ي ارايه شده، به نظر  شايد درنگاه نخس
ــده  ــد، اما تبديل باراندازهاي يادش منطقي برس
ــت يابي  ــه پايانه هاي كانتینري، به منظور دس ب
ــده خواهد بود؛ زيرا  ــه اين هدف، كامال بي فاي ب
ــت باراندازها در  ــترس پش فضاي كافي در دس
اختیار نیست. براي پايانه هاي كانتینري مدرن، 
ــت كم به 300 متر فضاي پشت اسکله نیاز  دس
خواهدبود، درحالي كه دربندر كراچي، تنها يك 
ــکله هاي موجود، از اين  بارانداز ازمجموعه ي اس

فضا برخورداراست.
ــده كه به عنوان نوعي  ــاخص يادش بنابراين، ش
ضرورت مبتني بر استاندارد توسعه ي پايانه هاي 
كانتینري و درنتیجه فراهم آمدن زمینه ي اجراي 
بنادر خشك به نظر مي آيد، درآينده  به منزله ي 
نوعي مانع پیش روي پیشرفت و توسعه ي رويکرد 
يادشده متجلي خواهد شد. همان گونه كه قبال 
بیان شد، تهیه و اجراي طرحي دراز مدت،  شامل 
مکان يابي درست، براي توسعه ي بنادر برخوردار 

از شاخص يادشده، الزامي است.  
ــور ها) به ويژه كشورهاي آسیايي(،  در اغلب كش
داليل اصلي تاخیر در  توسعه  همراه با روش هاي 
ــد در فقدان  ــل ونقل را باي ــدرن وكارآمد حم م
ــب در بنادر دريايي و  تسهیالت و امکانات مناس
ــك و فقدان تجهیزات كافي و ضروري  بنادر خش
ــت وجو  براي حمل ونقل زمیني كانتینرها جس
ــکالت مربوط به  ــور پاكستان، مش كرد. در كش
ــهیالت و امکانات بنادر دريايي را مي توان با  تس
ــرق بندر كراچي به زمینه ي  تخصیص بارانداز ش

توسعه ي پايانه هاي كانتینري حل كرد.  
هم اكنون، پاكستان از 15 بندر خشك برخوردار 
ــك الهور، قديمي ترين ومهم  است و بندر خش

ــك  اين كشورمحسوب مي شود.  ترين بندرخش
ــك پاكستان، عبارتند از: پیشاور،  ساير بنادرخش
ــیالکوت، فیصل آباد، موتان، كواتا و  راولپندي، س

حیدرآباد.
ــك الهور،  با برخورداري از 85درصد  بندر خش
ــتان،  درسال 1974  ظرفیت بنادر خشك پاكس
ــي كاالهاي ريلي  ــالدي، در محل دپوي فعل می
ــلوغ و  ــدر، در ناحیه ايي ش ــد. اين بن احداث ش
پرجمعیت، نزديك مركز شهر)با راه دسترسي كم 
ــراردارد. چیدمان عمومي اين بندربراي  عرض( ق
ــب نیست.  جابه جايي قطارهاي كانتینري، مناس
ــت و با  ــت كل بندر، teu 1.520.000 اس ظرفی
ــاي موجود، امکان افزايش  توجه به محدوديت ه

بندر خشك الهور بسیار دور به نظر مي رسد. 
ــوم  ــك براي جابه جايي بارهاي مرس بنادر خش
ــك، معموال با مشکل روبه رو نخواهند  فله ي خش
شد، اما درزمینه ي جابه جايي  بارهاي كانتینري، 
ــارج از  ــي خ ــايرمقدمات در محل هاي ــد  س باي
ــات الزم  ــم آيد و اقدام ــهري فراه منطقه ي ش
ــورت گیرد. براي مثال، در بندر الهور اين كار  ص
ــمال و هم در جنوب)ياهردو(  اين  بايد هم در ش
شهركه به خطوط آهن و جاده ايي متصل است، 
ــت كه بنادر خشك، الزاما  ــود. الزم نیس انجام ش
ــد. در واقع به لحاظ  در تملك بخش دولتي باش
محدوديت هاي مالي دولت ها چه بسا بهتر است 
زمینه ي مشاركت جدي بخش خصوصي در اين 

حوزه فراهم آيد.     
ــك به گنتري كرين هاي ريلي  تجهیز بنادر خش
با قابلیت جابه جايي قطارهاي كانتینري در مدت 
ــه فراهم آوردن عرصه ي  زمان معقول و درنتیج
الزم دور زدن قطار و طي ادامه ي مسیر به مبدا، 
به منزله ي ضرورتي انکار ناپذير محسوب مي شود 
)براي مثال: در پاكستان مسیر كانتینر هاي ريلي 
ــه الهور و از آن جا به كراچي(. دفتر  از كراچي ب
عملیات ريلي ) دفتر مديريت آن( درحوزه ي بنادر 
خشك بايد نزديك به دفاتر گمرک و ايستگاه بار 

كانتینري و فعالیت هاي مرتبط با آن باشد. 
به گفته ي كارشناسان، طي ده سال آينده، حجم 
ــادر دريايي  و بنادر  ــادالت كانتینري بین بن مب
خشك رشد قابل توجه ايي خواهد يافت. باتوجه 

به فاصله ي زياد بین بنادر دريايي و بنادر خشك، 
ــادر دريايي به بنادر  انتقال كانتینرها از محل بن
ــك از طريق ريل، به لحاظ اقتصادي مقرون  خش
ــر خواهدبود. اين رويکرد به آن معني  به صرفه ت
است كه تا آن هنگام، افزايش ظرفیت هاي ريلي 
)براي مثال در پاكستان حدود 12 دستگاه قطار 
ــیر تردد خواهند  ــري در روز بین دو مس كانتین
ــد.  كرد( به ضرورتي انکارناپذير تبديل خواهدش
ــا توجه به  ــن نیازهاي حمل ونقلي ب ــراي تامی ب
ــده )براي مثال در پاكستان(،  به  ــاخص يادش ش
حدود 60 لکوموتیو و 2100 واگن كانتینري نیاز 

خواهدبود.
ــركت هاي راه آهن  ــود ندارد كه ش ترديدي وج
ــورهاي مختلف آسیايي، به دلیل  دولتي در كش
ــور خواهند بود براي  محدوديت هاي مالي، مجب
تامین اين نیاز، قراردادهايي را با راهبران قطارهاي 
ــري در بخش خصوصي منعقد كنند. اين  كانتین
ــاركت  رويکرد، به رغم فراهم آوردن زمینه ي مش
ــتلزم پرداخت  ــاز مس ــي، در آغ ــش خصوص بخ
هزينه ي سنگین سرمايه گذاري به منظور احداث 
خطوط ريلي جديد و درنهايت، ايجاد درآمدهاي 
جديد براي شركت هاي ريلي دولتي خواهد بود. 

ــراي تامین نیازهاي  ــتان(، ب ــاز )در پاكس در آغ
روزمره ي حمل ونقلي،  عزيمت در هردو مسیر، 
يعني از بندر دريايي به بندر خشك و بالعکس، 
ــركت ريلي كانتینري به 51 لکوموتیو و  يك ش
180 واگن ريلي كانتینري نیاز دارد كه هزينه ي 
ــرمايه گذاري آن در كل، به حدود 25 تا 30  س
ــوان در هر  ــود. اگر بت ــون يورو بالغ مي ش میلی
ــت يافت،  ــت دس ــفر رفت و برگش روز، به 4 س
ــرمايه گذاري ممکن است داراي توجیه  اين س

اقتصادي باشد. 
ــت  ــتان بايد زمان رفت و برگش ــن پاكس راه آه
قطارهاي كانتینري بین كراچي و الهور را 24 تا 
30 ساعت تضمین كند. تحقق اين امر، مستلزم 
دوخطه كردن حدود 350 كیلومتر خط اتصالي 
در اين مسیر است. صورت پذيري اين كار دراين 
ــابه در ديگر كشورهاي  ــرايط مش ــور و با ش كش

منطقه، الزامي است. ■
منبع: اينترنت
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بندر خشک كمبوجيه )آسياي دور(
سرمايه  نوعي  كمبوجیه،  خشك  بندر  ايجاد 
گذاري مشترک بین CWT1، شركت تابعه ي 
آن، يعني شركت كمسین2 و PAS محسوب 

مي شود.

ارایه خدمات
و  دريايي  بخش  برخدمات  عالوه   PAS
بي شمار  خدمات  بار،  ذخیره ي  و  جابه جايي 
ديگري نیز براي مشتريان خود فراهم مي آورد. 
بندر  عنوان:  تحت  را  ديگري  شعبه ي   ،PAS
است  كرده  ايجاد   CWT كمبوجیه  خشك 
پن3و  پنوم  پايتخت   - شهر  درمجاورت  كه 
ريلي  خط  و   4 شماره ي  بزرگ راه  درنزديکي 
از  بار  ونقل  حمل  براي  كه  است،   قرارگرفته 
و  برعکس  و  كمبوجیه  بندر خشك  به   PAS
همچنین، به منظور ايجاد شرايط مناسب براي 
مشتريان، جهت ذخیره،  جابه جايي وتوزيع بار 
از  كمبوجیه،  نشین  سلطان  ازطريق  بازار  در 

موقعیت و فرصتي ايده ال برخوردار است.
بندر خشك كمبوجیه، داراي مساحتي معادل 
ساختمان  انبار،  محوطه،  شامل:  هکتار،   19
اداري و برخي ماشین آالت براي تامین نیازهاي 
در  واقع  خشك،  بندر  اين  است.  مشتريان 
مجاورت شهر پنوم پن، خدمات درون ساحلي 
و  كانتینري  بار  ايستگاه  )شامل:  خشك  بندر 

خدمات حمل ونقل( را فراهم مي آورد.

بندر خشک الهور4  )آسيا(
خشك  بندر  نخستین  الهور،  خشك  بندر 
میالدي،   1973 سال  از  كه  است  پاكستان 
توسط راه آهن پاكستان5 احداث و مديريت مي 
شود. درحال حاضر، بندر خشك تحت مديريت 

راه آهن پاكستان مورد استفاده قراردارند:
· بندر خشك الهور؛

· بندر خشك كراچي؛
· بندر خشك كوئتا6؛
· بندر خشك پیشاور؛
· بندر خشك مولتان؛

· بندر خشك راولپندي؛
بندر خشك الهور، در سال 1973 ايجاد شده 
عنوان  به  اصل،  در  خشك،  بندر  اين  است. 

وارداتي  كاالهاي  و  زمیني  گمرک  ايستگاه 
كاالهاي  و  مي شدند(  بندر  اين  وارد  كه   (
صادر  وپاكستان  هند  به  اساسا  )كه  صادراتي 
مي شدند( تأسیس و معرفي شد. به دنبال آن، 
با توسعه ي تجارت وصنعت و درنتیجه، توقف 
از جنگ 1965  با هند، پس  مبادالت تجاري 
تّجارمحلي  روي  پیش  مشکالت  دلیل  به  و 
موگالپورا  زمیني  گمرک  ايستگاه  پنجاب،  
يعني  شد؛  تبديل  اي خشك  اسکله  به  الهور 
بندري درون سرزمیني براي واردات و صادرات 
كاالهايي كه از مسیر هاي دريايي به آن منطقه 
به  اين رو، مركز يادشده،  از  انتقال مي يافتند. 
و  تخلیه   بارگیري،  تجهیزات  به  مجهز  بندري 
انتقال بار به شیوه ي حمل ونقل تركیبي مبدل 
خط  مسیر  از  صرفا  درآغاز،  بار،  انتقال  شد. 
آهن انجام مي شد؛ اما به دنبال آن، اين مركز، 
ارتش  ملي  لجستیك  محل  به  توسعه،  ضمن 
پاكستان7 تبديل شد و سپس، به مركز استقرار 
تغییريافت.  خصوصي  ونقل  حمل  شركت هاي 
در اين منطقه، راه آهن پاكستان، متولي تخلیه 

و بارگیري كاالهاي وارداتي وصادراتي است.

ارایه خدمات
وسیله ي  به  و  كشوروارد  درون  به  كاالها 
واگن هاي ريلي يا از مسیر جاده اي، از كراچي 
فرش هاي  مي شوند.پوشاک،  حمل  الهور  به 
و كاالهاي ورزشي،  پشمي، محصوالت چرمي 
بندر  اين  از  صادرات  اصلي  اقالم  ازجمله 
به سیاست  توجه  خشك محسوب مي شوند.با 
دولت پاكستان، به منظور تشويق بازرگانان به 
صادرات، ايستگاه صادرات گمرک نیز، ازحقوق 
كاسته  توجه اي  قابل  حّد  تا  خود،  گمركي 

است. 

بندر خشک ایزاكا8  )آفریقا(
كانتینري  پايانه ي  نوعي  ايزاكا،  خشك  بندر 
درون ساحلي است كه در سال 1999 میالدي، 
تبديل  يافت.  دست  خشك  بندر  جايگاه  به 
كه  است  معني  آن  به  خشك،  بندر  به  ايزاكا 
همه ي مستندات گمركي، ممکن است به جاي 
ايزاكا،  شود.  انجام  ايزاكا  در  دارالسالم9،  بندر 
ايستگاه  يك  میالدي،  هشتاد  دهه ي  اواخر  تا 

راه آهن به شمار مي رفت، كه از آن تاريخ به 
مركز  نوعي  به  و  يافت  توسعه  تدريج  به  بعد، 
ترافیك  افزايش حجم  دلیل  )به  فعال  تجاري 
در بزرگ راه رواندا10( تبديل شد. ازسال 1999 
ايزاكا، به طور بي واسطه، درگیرترافیك واردات 
وصادرات است. ويژگي هاي اصلي بندر خشك 

ايزاكا، به قرار زير است:
- نوعي بندر خشك )درون ساحلي( محسوب 

مي شود.
پايانه هاي  شامل  ايزاكا،  آهن  راه  ايستگاه   -

مسافري و باري است.
بندر خشك ايزاكا، نوعي ابزار كارآمد ترافیك 
بار به رواندا و شمال شرق جمهوري دمکراتیك 
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كنگو را فراهم مي آورد. ايزاكا، يکي از خطوط 
در  واقع  رواندا،  از  به/  ونقل  حمل  كلیدي 
محسوب  تابورا  و  موانزا11  بین   TRC خط 
توسط  ايزاكا،  كانتینري  پايانه ي  مي شود. 
 ،TRC مي شود.  راهبري  و  مديريت   TRC
كاال  تن  میلیون-   5/1 جابه جايي  ظرفیت  از 
ايزاكا  خشك  بندر  است.  برخوردار  درسال 
واقع شده است،  كه در منطقه ي شینیانگا12 
جمهوري  و  بروندي  رواندا،  مقصد  به  باررا 

دمکراتیك كنگو جابه جا مي كند.

ارایه خدمات
بندر خشك ايزاكا، امنیت و ايمني بار، ترخیص 

واگن هاي  تخصیص  كاال،  تر  راحت  و  سريع 
هزينه هاي  ترانزيت،  تر  سريع  زمان  دلخواه، 
يافته ي  كاهش  هزينه هاي  ونقل،  پايین حمل 
دموراژ )خسارت معطلي در بندر يا ايستگاه راه 
آهن( و اثربخشي و صرفه جويي در هزينه ها را 

تضمین مي كند.
بندر خشك ايزاكا، هم بارهاي كانتینري و هم 
بارهاي فله ي خشك غیر كانتینري را جابه جا 
مي كند.اين بندر، از دو انبار ترانزيت، هر يك به 
ظرفیت 7000 میلیون تن ذخیره ي بار ساالنه 
برخوردار است كه مي تواند 42583 میلیون تن 
بار را در طول سال جابه جا كند. دو خط ريلي، 
منطقه  اين  در  واگن،  به ظرفیت 22  يك  هر 

ارايه  را  محوطه  درون  خدماتي  سرويس هاي 
مي دهند. ■

منبع: اينترنت
پانوشت:

1  Cambodia Cwt Dry Port
2  Camsin Corporation Pte Ltd
3 Phnom Penh
4 Moghalpura Dry Port Lahore
5 Pakistan Railways
6 Quetta
7 National Logistic cell of Pakistan Army
8 Isaka Dry Port
9 Dar es Salaam Port
10 Rwanda
11 Mwanza 
12 Shinyanga
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بندر خشک ریودوژانيرو1
مساحت كل بندر: 11700مترمربع

مساحت انبار: 8500 متر مربع
فضايي كه دماي محیط آن كنترل شده است : 

1400متر مربع
واقع  استراتژيك،  محلي  در  خشك،  بندر  اين 
در ريودوژانیرو، در همسايگي سائو كريستووائو2 
)در فاصله ي 12 كیلومتري فرودگاه بین المللي 
خشك،  بندر  اين  پايانه ي  قراردارد.  گالئوا3( 
بندر  يك  سازي  ذخیره  قابلیت هاي  همه ي  از 
خشك، به همراه خدمات اختصاصي ترانسفر بار 

از طريق DTA-E برخوردار است.
اين بندر، داراي امکاناتي چون: منطقه ي كنترل 
شده ي آب وهوايي، به همراه سردخانه و كاركنان 

آموزش ديده است.

خدمات ارایه شده
- ذخیره سازي و جابه جايي بار

- توزين بار
- تامین انرژي براي كانتینرهاي يخچال دار

- بازيافت نمونه
- الک ومهر كردن محموله

- بسته بندي و بازكردن بسته بندي
- عالمت گذاري و برچسب گذاري)نصب اتیکت( 

بر درخواست خريدار خارجي
- انبارتضمین شده

- استرداد حقوق گمركي
- رژيم صادرات كاالهاي داراي گواهي انبارداري 

 DAC/DUB-تضمین شده
- ترخیص كاال

- اعالمیه ي ترانزيت تضمین شده

بندر خشک ریسند4
مساحت كل بندر: 234000 متر مربع

مساحت انبار: 6700 متر مربع
دره  ريسند،RJ،در  در  )واقع  خشك  بندر  اين 
پارايبا5(،  فعالیت اش را از ماه ژوئن سال 2001 
امور گمركي، هم در  با هدف تسهیل  میالدي، 
بخش واردات و هم در بخش صادرات؛ كاهش 
توزيع  روند  در  تسريع  و  مشتري  هزينه هاي 
محصوالت تجاري)با ارايه ي نوعي محیط يا فضاي 

متفاوت ذخیره ي بار( آغاز كرد.
بندرخشك يادشده، همه ي زيرساخت هاي الزم 
اختیار  در  را  مکان  يك  در  كاال  ترخیص  براي 
وزرات  ايالتي،  و  فدرال  درآمد6  وزارت  دارد: 
بهداشت و وزارت كشاورزي. اين بندر، همچنین، 
از گواهینامه ي بهره برداري محصوالت شیمیايي با 
موضوع كنترل و بازرسي پلیس فدرال برخوردار 

است.
معین  فواصل  در  خشك  بندر  اين  قرارگرفتن 
)بیش ترين مساحت آن در منطقه ي جنوب شرقي 
است( نسبت به ساير مراكز مهم كشور، از ديگر 
مزيت هاي آن به شمار مي رود: 130 كیلومتر 
از ريودوژانیرو، 150 كیلومتر از میناس گرايس، 
170 كیلومتر از سائو خوزه دوس كامپوس، 260 
كیلومتر از فرودگاه گوارولوس7، 290 كیلومتر از 
سانتوس9،  بندر  از  كیلومتر  پائولو8، 360  سائو 
380 كیلومتر از كامپیناس)ويراكوپوس( و 450 

كیلومتر از بلو هوريزانته.
در  قرارگرفتن  با  خشك،  بندر  اين  عالوه،  به 
 AMAM10 به  نزديك  استراتژيك  ناحیه ي 
زمینه ي  نگراس(،  آگاالس  نظامي  )آكادمي 
برزيل  ارتش  توسط  كه  باري  ترخیص  تسهیل 

كنترل مي شود، را فراهم مي آورد.

خدمات ارایه شده؛
- ذخیره سازي و جابه جايي بار

- توزين بار
- تامین انرژي براي كانتینرهاي يخچال دار

- بازيافت نمونه
- الک ومهر كردن محموله

- بسته بندي و بازكردن بسته بندي
- عالمت گذاري و برچسب گذاري)نصب اتیکت( 

بر درخواست خريدار خارجي
- انبارتضمین شده

- استرداد حقوق گمركي
- رژيم صادرات كاالهاي داراي گواهي انبارداري 

 DAC/DUB-تضمین شده
- ترخیص كاال

- اعالمیه ي ترانزيت تضمین شده

بندر خشك جويز دي فورا11
مساحت كل بندر: 165 هزار متر مربع

مساحت انبار: 10000متر مربع
اين بندر خشك واقع در جويز دي فورا، از فضاي 
به مساحت 165 هزار مترمربع  قابل دسترسي 
براي ذخیره ي بار )كه ده هزار متر آن سرپوشیده 
است( و يك مسیر ريلي انحرافي به طول 600 

متر برخوردار است.
اين بندر، در اصل، براي تامین و ارايه ي خدمات 
لجستیکي به صنعت خودروسازي در ريودو ژانیرو 
و مناطق میناس گرايس اختصاص يافت. عالوه 
نیمه  صورت  به  بندر،  اين  يادشده،  فعالیت  بر 
لجستیك12واقع  توزيع  مركز  )باهمکاري  وقت 
در ناحیه ي كونتیگواس(، در قالب نوعي سرمايه 
گذاري مشترک بین مالتي ترمینايس و شنکر 
اينترناشنال13، يکي از بزرگ ترين شركت هاي 
حمل نقل بار در جهان( به شركت مرسدس بنز 

آلمان خدمات ارايه مي دهد.

خدمات ارایه شده
- ذخیره سازي و جابه جايي بار

- توزين بار
- تامین انرژي براي كانتینرهاي يخچال دار

- بازيافت نمونه
- الک ومهر كردن محموله

- بسته بندي و بازكردن بسته بندي
- عالمت گذاري و برچسب گذاري)نصب اتیکت( 

بر درخواست خريدار خارجي
- انبارتضمین شده

- استرداد حقوق گمركي
- رژيم صادرات كاالهاي داراي گواهي انبارداري 

 DAC/DUB-تضمین شده
- ترخیص كاال

- اعالمیه ي ترانزيت تضمین شده. ■
منبع: اينترنت

پا نوشت:
1. Rio de Janeiro
2. São Cristovão
3. Galeão International Airport
4. Resende
5. Paraíba Valley
6. Revenue Ministry
7. Guarulhos Airport
8. São Paulo
9. Port of Santos
10. Academia Militar das Agulhas Ne-
gras
11. Juiz de Fora
12. Logistics Distribution Center
13. Schenker International

بنادر خشك در برزيل
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ضمن تقدير از تالش تمامي فرهيختگاني که براي ماهنامه ي »بندر و دريا« مقاالت تاليفي و ترجمه اي خود را ارسال مي دارند، 
درخواست مي شود نكات زير را حتمًا مد نظر قرار دهند؛

- موضوع مقاالت، در ارتباط مستقیم با جنبه هاي مختلف امور بندري و دريايي باشد.
- مقاالت ارسالي پیش از اين در نشريه ي ديگري چاپ نشده باشند.

- مقاالت، بايستي داراي چکیده اي گويا و منابع و مراجع مستدل باشند. باعث امتنان خواهد بود، اگر چکیده ي انگلیسي مقاالت ترجمه شده نیز ارسال شود.
- اگر مقاالت داراي جدول، عکس،نمودار و ....... باشند، الزم است از كیفیتي مناسب جهت چاپ در ماهنامه برخوردار باشند.
- تا حد امکان، از نگارشي سلیس و واژگان فارسي استفاده شود و براي واژگان معادل، ترجمه ي انگلیسي آن نیز بیان شود.

- مقاالت، حداكثر در 10 صفحه ي A4  ) با فونت 12  و در هر صفحه حداكثر 24 خط (  تايپ و ارسال شوند.
-فايل pdf، word و تصاوير مرتبط با مقاله،  بر روي سي دي ارائه شود. الزم است نسخه ي پرينت شده از مقاله كه حاوي تصاوير و نمودار باشد، نیز به همراه سي  دي ارسال شود.

- مشخصات كامل نگارنده، شامل: نام و نام خانوادگي، میزان تحصیالت، شماره ي تلفن ثابت و همراه، پست الکترونیکي، نشاني و ...... در انتهاي مقاله آورده شود.
- مقاالت ترجمه اي بايد به پیوست رونوشتي از متن انگلیسي ارسال شوند.  

- مقاالت رسیده، مورد داوري نشريه قرار مي گیرند و در صورت تايید، به چاپ مي  رسند.
- كلیه ي مقاالت، بايستي در نوبت ترتیب انتشار نشريه قرار گیرند.

- ماهنامه، در تايید، عدم تايید و ويراستاري مقاالت ارسالي، مختار است.
- صحت كلیه ي مطالب مندرج در مقاله و كلیه عواقب مالي و مدني آن، به عهده ي نويسنده ي مقاله خواهد بود.

نشاني: تهران- صندوق پستي 3713- 15875
تلفن:   9-88542698            نمابر:  88542700

bandar_o_darya@yahoo.com :پست الكترونيك

قابل توجه صاحبان قلم
چگونگي ارسال مقاله جهت درج در ماهنامه ي علمی- تحقيقاتی »بندر و دريا«



احجام تجارت جهاني از راه دریا
در سال 2008 میالدي، مجموع احجام تجارت 
تن  میلیارد   8.300 دريا  راه  از  بین المللي 
كم تر  رقم،  اين  از  ايران  بنادر  سهم  كه  بوده، 
از 3 صدم درصد برآورد شده است. در بخش 
ناوگان تجاري و نفتي نیز، اين سهم، به ترتیب 
0/37 درصد و 5/1 درصد و سهم بنادر ايران 
بنادر موجود در  از مجموع عملیات كانتینري 
بوده  درصد   9 حدود  نیز،  خلیج فارس  منطقه 
از میزان عملیات  ايران  است. همچنین، سهم 
از نیم درصد  كانتینري در بنادر جهان، كم تر 
ناچیزي  سهم  مجموع،  در  كه  بوده،  درصد 

است.
و  منطقه  در  ايران  بنادر  فعلي  جايگاه  گرچه 
و  نیست  قبول  قابل  مجموع، چندان  در  دنیا، 
اين بخش صورت  با توجه به تحوالتي كه در 
جايگاه  از  كشورها،  ساير  به  نسبت  مي گیرد، 
صورت  در  ولي  است،  برخوردار  پايین تري 
در  توسعه اي، مي تواند  برنامه هاي  در  موفقیت 
بازارهاي رقابتي، عملکرد قابل قبول و مطلوبي 

داشته باشد.

جایگاه فعلي بنادر ایران
سهم خاورمیانه از مجموع حمل و نقل كانتینري 
جهان در سال 2008، به میزان 5 درصد است 
و بندر شهیدرجايي، با سهم 0/5 )نیم درصد(، 
از نظر حجم عملیات كانتینري، در رديف 100 
بندر برتر دنیا قرار دارد. واقعیت اين است كه، 
بنادر ايران براي افزايش قدرت رقابت خود در 
نسل  بنادر  با  هم سويي  جز  چاره اي  منطقه، 
نمي شود، مگر  اين مهم، محقق  و  ندارند  سوم 
بنادر  سازمان  توسط  بنادر،  كارايي  افزايش  با 

و از راه: تأمین و توسعه ي تجهیزات عملیاتي، 
روش هاي  بهبود  ساده سازي،  زدايي،  مقررات 
تفويض  و  تمركززدايي  خدماتي،  و  عملیاتي 
اختیار به بنادر، خصوصي سازي و به كارگیري 

فن آوري اطالعات در بنادر. 
با توجه به مندرجات جدول شماره يك، بنادر 
به  واردات،  و  صادرات  هزينه ي  نظر  از  ايران، 
از  و  حد  باالترين  در  كانتینر،  واحد  هر  ازاي 
نظر كیفیت حمل ونقل، زيرساخت ها، رويه هاي 
مرزي و كارايي گمرک نیز، در پايین ترين حد، 
نسبت به ساير كشورهاي منطقه قرار دارند. اين 
نسبت، به هیچ وجه براي رقابت در بازار جهاني 
ايجاد  منظور  به  و  نیست  مناسب  منطقه اي  و 
تعادل و همسويي با بنادر نسل سوم )و منطقه(، 

بايد تالش هاي زيادي صورت پذيرد.
بندر مهم در جنوب و شمال  داراي 11  ايران 
چابهار،  بوشهر،  امام،  بنادر  شامل:  كشور، 
شهیدرجايي، لنگه، باهنر، آبادان و خرمشهر در 
جنوب و بنادر انزلي، نوشهر و امیرآباد در شمال 
است و در اهداف سند چشم انداز و برنامه هاي 
كه  است  شده  پیش بیني  كشور،  توسعه اي 
بازرگاني  بنادر  عملیات  در سال 1394، حجم 
كشور، به حدود 160 میلیون تن افزايش  يابد 
به صورت  اين مقدار، حدود 47 درصد،  از  كه 
در  بنادر  ما،  كشور  در  بود.  خواهد  كانتینري 
براي  )محلي  سنتي،  حالت  از  گذار  مرحله ي 
بارانداز كاال(، به سمت نسل دوم، )ايفاي نقش 
توزيع و پردازش كاال( قرار دارند. اصالح وظايف 
و نقش بنادر، نیازمند تغییر شرايطي است كه 
اقتصادي  برنامه ريزي ها و تصمیمات كالن  گاه 
و  مقام ها  اختیار  از  خارج  و  مي شود  شامل  را 
مسئوالن بندري است. از طرفي، همه ي بنادر، 

از نظر جغرافیايي، شرايط تبديل شدن به يك 
بازار يا قطب توزيع منطقه اي را ندارند، از اين 
به  آن ها  تبديل شدن  امکان  است،  ممکن  رو، 
بنادر نسل سوم، به علت محدوديت هاي طبیعي، 
وجود نداشته باشد. هر چند در سال هاي اخیر، 
كارهاي بزرگي در زمینه ي ساخت اسکله، بارانداز 
و تجهیز بنادر و همچنین، تکمیل زيرساخت ها 
در بنادر كشور صورت گرفته است و واگذاري 
به  بارگیري،  و  فعالیت هاي تخلیه  اعظم  بخش 
بخش خصوصي، از جمله اقدامات اساسي براي 
گذر از كاركرد سنتي بنادر، به بنادر نسل دوم 
بوده است؛ اما تغییر نسل بنادر از نوع اول كه 
بارانداز كاال را دارند به نسل دوم و  تنها حکم 

سوم، ملزوماتي را مي طلبد. 
خوش بختانه، بنادر، از جمله مناطقي در ايران 
محسوب مي شوند كه در سال هاي اخیر، اقدامات 
به جا و مطلوبي براي توسعه ي آنها انجام شده 

بنادر نسل سوم، از دهه ي 80 ميالدي و به دليل گسترش جهاني تجارت کانتينري 
و حمل ونقل چند وجهي و همچنين، نيازهاي رو به رشد تجارت جهاني، پا به 
عرصه ي ظهور گذاشتند. براي کاهش قيمت تمام شده ي کاال به جاي انتقال کاال 
به مراکز توليد در مرکز کشور، فرايند توليد و صادرات مجدد کاال در بنادر نسل 
سوم انجام مي شود. اين نوع بنادر که صنايع مرتبط را در خود جاي مي دهند، 
باعث توسعه ي صادرات کشور نيز مي شوند؛ چرا که، هزينه هاي گمرکي در توليد 
آن حذف مي شود. در ايران نيز، بر اساس طرح جامع بنادر بازرگاني کشور، دو 
بندر اصلي در جنوب، يعنی بنادر شهيدرجايي و امام خميني و بندر اميرآباد در 

شمال کشور، تا سال 1394، به بنادر نسل سوم تبديل مي شوند.

خيبرهاشمي، مجتمع بندري شهيد رجايي
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تا  هنوز  مي رسد  نظر  به  حال،  اين  با  است. 
رسیدن به شرايط مناسب براي رقابت با بنادر 
نوين جهاني، مانند: جبل علي، فاصله ي بسیاري 
دارند. شايد هنوز هم يکي از دغدغه هاي مديران 
تخلیه  عملیات  حجم  بردن  باال  ايران،  بنادر 
بارگیري )تفکر جاري در دنیا در نسل اول(  و 
است، در حالي كه اغلب بنادر كشور، در سطح 
بنادر نسل دوم قرار دارند و بايد با باال بردن نرخ 
بهره وري )Urillzation rate(، به سرعت به 

سمت بنادر نسل سوم، حركت كنیم.

تاریخچه ي نسل هاي بنادر 
قبل از سال 1960 میالدي، بنادر، تنها وظايف 
سنتي ساده اي را به عنوان نقاط انتقال بین دريا 
و خشکي، بر عهده داشتند كه مهم ترين آن ها 
تخلیه و بارگیري كاال در اسکله ها و برعکس بود. 
اين بنادر، ابتدا قادر به تأمین اهداف ملي، يعني 

تسهیل تجارت و بازرگاني خارجي كشورها بودند؛ 
اما اغلب آن ها به علت عوايد ناچیز حاصله، قادر 
به برگرداندن سرمايه گذاري هاي هنگفت انجام 
جاري  هزينه هاي  تأمین  براي  و  نبودند  شده 
خود، محتاج استفاده از بودجه ي ساالنه دولت ها 
بودند. بنادر، در چنین حالتي، به موازات عملکرد 
در  دريايي،  دروازه هاي  عنوان  به  خود،  اصلي 
عرصه ي مبادالت خارجي، تبديل به بنگاه هاي 
بزرگ زيان ده و ناكارآمد توسط دولت  شدند. در 
اين شرايط، بنادر نسل اول، با عملکرد سنتي، از 
گردونه ي رقابت خارج شدند و بنادر نسل دوم 
ظهور  میالدي   1980 تا   1960 سال هاي  در 

كردند. 
در بنادر نسل دوم، ايفاي نقش توزيع و پردازش 
افزوده شد و صنايع  بنادر  به كاركرد  نیز،  كاال 
مربوط به كشتي راني، در اطراف بنادر استقرار 
يافتند. به اين ترتیب، محدوده ي بندري، به نحو 

چشم گیري گسترش يافت و ديدگاه دولتي حاكم 
و  مرز محدوده ي گمركي  از  بندر،  مديريت  بر 
بارانداز صرف كاال، به محیط خدماتي و صنعتي، 
در  شد.  تبديل  افزوده  ارزش  ايجاد  قابلیت  با 
سودآوري  ضمن  توانستند  بنادر  شرايط،  اين 
يا  توسعه  قطب هاي  عنوان  به  كارآمدي،  و 
افزايش  با  و  عمل  منطقه اي  رشد  موتورهاي 
درآمدها،  مجدد  توزيع  و  اشتغال زايي  قدرت 
كنند.  تأمین  را  منطقه اي  توسعه ي  اهداف 
پس كرانه هاي بندري نیز، به طور چشم گیري، 
درگیر  بندري،  جديد  كاركردهاي  تأثیر  تحت 
به  مربوط  غیرمستقیم  و  مستقیم  فعالیت هاي 
بازرگاني  كارگزاران  بنادر،  اين  در  بنادر شدند. 
مستقیم،  طور  به  كاال  صاحبان  و  حمل ونقل 
به ايفاي نقش پرداختند و ارتباطات تجاري و 

خدمات، گسترش يافت. 
از سال 1980، با توسعه ي حمل ونقل كانتینري و 
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ظهور سیستم جديد چندوجهي، بنادر نسل سوم 
ظهور كردند. اين بنادر، از مراكز خدمات كااليي، 
تبديل به بازار كاال شدند. محدوده ي عملکردي 
بنادر نسل سوم، از بندر و محدوده هاي همجوار، 
به پس كرانه ها و مراكز توزيع داخلي گسترش 
بنادر نسل دوم،  با  بنادر  اين  يافت. وجه تمايز 
تقويت كاركردهاي بازرگاني در كنار كاركردهاي 
فن آوري  از  استفاده  است.  صنعتي  و  خدماتي 
در  الکترونیکي  بازرگاني  روش هاي  و  اطالعات 
قرار  استفاده  مورد  وسیع  طور  به  بنادر،  اين 
ايجاد  و  اشتغال زايي  قدرت  از  بنادر،  و  گرفت 
ارزش افزوده ي بسیار بیش تري برخوردار شدند. 

مقایسه ي ویژگي هاي بنادر نسل اول تا سوم
میزان  ترافیك،  حجم  بندري،  موقعیت 
بازدهي  توسعه ي منطقه اي،  توان  اشتغال زايي، 
را،  مالي  تأمین  و  خودكفايي  سرمايه گذاري ها، 
مي توان بخشي از معیارهاي مقايسه اي برشمرد. 
مهم  جغرافیايي  موقعیت  سوم،  نسل  بنادر  در 
احساس  تولیدكننده  كه  جا  هر  در  و  نیست 
كند بايد كااليش جابه جا شود، بدون توجه به 
مالحظات و محدوديت هايي كه در حال حاضر 
در بنادر كشور وجود دارند، مي تواند از راه اين 

اراضي  در  كند.  جابه جا  را  خود  كاالي  بنادر، 
سوم،  نسل  بنادر   )hinterland( پشتیباني 
به  مانند: كشتي سازي، سوخت رساني  صنايعي 
كشتي ها، كارخانجات تأمین آذوقه ي دريانوردان 
احداث  است،  مرتبط  بندر  با  نحوي  به  كه  و... 
مي شود. با توجه به اين كه، هر نسل، نیازمند 
تحوالت  نوع  به  بسته  خود،  خاص  ملزومات 
جهاني است، ويژگي بنادر نسل سوم، اين است 
كه از قابلیت انطباق با تعهدات تجارت دريايي 
نسل  بنادر  ديگر،  عبارت  به  هستند.  برخوردار 
سوم، از لحاظ مديريتي، افزايش حجم عملیات 
محاسبه ي  با  و  مي نگرند  ديگري  نگاه  با  را 
و...،  اسکله ها  اشتغال  ضريب  تايم،  سرويس 
output خود را در مقايسه با input به كار 
امکانات  از  و  مي كنند  تحلیل  و  تجزيه  برده، 
موجود )اعم از تجهیزات، نیروي انساني و ساير 

منابع(، بیش ترين بهره  را مي برند. 
با تغییر كاركرد بنادر و تبديل آن ها از بارانداز 
براي  محل هايي  و  كاال  بازار  به  صرف،  انبار  و 
پردازش، فرآوري، تغییر، تبديل، توزيع و ترانزيت 
كاال و فعالیت هاي خدماتي، صنعتي و بازرگاني، 
امروزه اهمیت آن ها در اقتصاد جهاني، دو چندان 
شده است. به عبارت ديگر، تغییر كاركردها و 

وظايف بنادر از بارانداز به بازار كاال، يك رويکرد 
براي  سويي،  از  و  مي شود  محسوب  بازرگاني 
مي كند  منافع  ايجاد  منطقه اي،  و  ملي  اقتصاد 
از طرف ديگر، شرايط حفظ موقعیت كشور  و 
را در شبکه ي حمل ونقل و تجارت و همچنین، 
ايجاد ارزش افزوده و توسعه ي اقتصادي كشور، 

فراهم مي سازد. 
فیزيکي  بنادر، مشخصات  نسل هاي  در همه ي 
مورد نیاز، از قبیل: اسکله ها و باراندازها، تجهیزات 
از  استفاده  الکترونیکي،  جامع  طرح  مناسب، 
دوربین هاي مداربسته، سیستم كنترل ترافیك 
VTS )تحت پوشش  رادار قرار گرفتن كشتي ها 
تقريباً  و...،  ماهر  انساني  نیروي  آب راهه ها(،  در 
نسل  بنادر  الزامات  جمله  از  اما  است؛  يکسان 
حال  در  نیز،  ايران  در  آن  مقدمات  كه  سوم 
انجام است، مي توان به ايجاد هماهنگي مناسب 
به عبارت ديگر،  اشاره كرد.  در لجستیك كاال 
براي صاحب  را  زير  نتايج  بايد  اين هماهنگي، 
باشد.  داشته  بندر  از  خدمات  گیرنده  يا   كاال 
باشد.  باال  كاال  لجستیك  سرعت   )1 
بندر،  در  )كه  خدمات  شده ي  تمام  قیمت   )2
اين  و  باشد  كم  ارايه مي شود(  كاال  به صاحب 
قیمت، براي ارايه در بازار مصرف، مشتري پسند 

باشد. 
كه  اين  به  توجه  با  كارشناسان،  تأيید  به 
محدوده ي عملکردي بنادر نسل سوم يا نوين، 
از بنادر و محدوده هاي همجوار به پس كرانه ها و 
مراكز توزيع داخلي گسترش يافته است، بنادري 
انزلي كه در نزديکي مناطق پرجمعیت  مانند، 
كشورهاي  نفري  میلیون   300 )بازار  مصرفي 
آسیاي میانه( واقع شده  است، از شرايط مناسبي 
كشور  اقتصاد  بر  تأثیرگذاري  و  موفقیت  براي 

برخوردار است.

نگرش، استراتژي و خط مشي توسعه ي بنادر
نسل  بنادر  اپراتورهاي  و  مديران  برنامه ريزان، 
سوم، نگرش و درک متفاوت و جديدي از نوع 
فعالیت و توسعه ي اين بنادر دارند. آنان، بندر 
را به عنوان مجتمع پويا و در حال پیشرفت در 
يك مجموعه ي پیچیده از شبکه ي تولید، پخش 
و توزيع بین المللي كاال و خدمات مي بینند. بر 
اين  مديران،  ديدگاه  و  تلقي  تفکر،  اين  اساس 
ارايه ي  بر  مبتني  انفعالي  نقش  بنادر،  از  نسل 
فعال  نقش  به  را  خود  خدماتي  و  تسهیالت 
مبتني بر همکاري در پروسه ي تجارت جهاني، 
تغییر داده اند. سال هاي سال، مديران و كارگزاران 
بنادر، عادت داشتند منتظر ورود كشتي و كاال 
كشتي  كجا  هر  كه  داشتند  باور  زيرا  بمانند، 
اما  به آن جا خواهد رفت؛  نیز،  بار و كاال  برود، 
اكنون دريافته اند كه حركت و گردش كاال بسیار 
اين  از  است.  شده  گذشته  از  وسیع تر  و  فراتر 
رو، تالش مي كنند، آن را به دست آورند و نگه 
دارند. بي ترديد، اين تالش ها تقويت و توسعه ي 
فعالیت هاي تجاري و حمل ونقل را در پي دارد، 
كه در نهايت، به مساعي مبتني بر بازاريابي و هر 

جدول شماره يك - وضعيت ايران در بين کشورهاي منطقه

کارايي گمرك و 
رويه هاي مرزي

کيفيت حمل ونقل 
IT و زيرساخت

هزينه ي واردات، 
به ازاي هر 

کانتينر )به دالر(

هزينه ي صادرات، 
به ازاي هر کانتينر 

)به دالر(
سال 2006 تا 

سال 2008
2,50 2,44 1,656 1,011 ايران

2.71 2.86 1,037 821 عمان

3.4 3.40 845 805 بحرين

2.72 2.95 678 681 عربستان

3.52 3.80 587 618 امارات
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چه واقعي تر كردن ارزش افزوده ي كاال منتهي 
خواهد شد. در نتیجه ي اين تالش ها، بنادر به 
براي تجارت  مراكز حمل  و سکوي لجستیکي 

بین الملل تبديل شده اند.

فعاليت ها و خدمات بنادر نسل سوم
1( خدمات معمول و سنتي: مفهوم بنادر نسل 
سوم، به اين معني نیست كه فعالیت هاي بنادر 
نسل اول و دوم در اين بنادر، متوقف شده است؛ 
معمول  و  طبیعي  فعالیت هاي  واقع،  در  بلکه 
به  همچنان  بارگیري،  و  تخلیه  مانند:  بنادر، 
عنوان استخوان بندي اصلي فعالیت اين بنادر 
باقي مانده و خواهد ماند، اما با اين تفاوت كه در 
بنادر نسل سوم، عالوه بر فعالیت هاي معمول، 
نیز،  كاال  و پخش  توزيع  و  لجستیکي  خدمات 
اين،  بر  اضافه  ارايه مي شود.  بندر  به مشتريان 
معمول  و  سنتي  سوم، خدمات  نسل  بنادر  در 
بنادر، با ابزارهاي مدرن و مديريت علمي، همراه 
با سیستم هاي الکترونیکي و فن آوري اطالعات 
و ارتباطات، كنترل و راهبري مي شوند. تخلیه، 
بارگیري، توزيع و پخش كاال، با توزيع و پخش 
اطالعات انجام مي پذيرد و زيرساخت هاي بندر، 
با توجه و اهمیت يکسان به تسهیالت پروسه ي 

اطالعات، طراحي و ساخته مي شوند.
نوع خدمات  2( خدمات فني و صنعتي: دو 
صنعتي در بنادر نسل سوم وجود دارند. نخست، 
كشتي ها،  به  مربوط  صنعتي  و  فني  خدمات 
مانند: صنايع تعمیر كشتي و ساير خدمات فني 
اين  است.  كشتي ها  به  مربوط  كه  مهندسي  و 
خدمات، اهمیت زيادي براي بنادر مدرن از نقطه 
نظر بازاريابي دارند، تا بهره وري باال را تضمین 
كنند و اعتبار بندر را از لحاظ كاهش خطرات 
اقتصادي و فني، براي مشتريان، افزايش دهند. 

نوع دوم خدمات، خدمات فني و صنعتي مربوط 
به كاال است. هدف بندر در تأمین صنايع مرتبط 
تأسیس  به منظور  به سايرين،  اجازه  يا  با كاال 
و راه اندازي چنین صنايعي در محوطه ي بندر، 
اين است كه ورود و خروج كاال در بندر و نیز، 
ارزش افزوده ي آن ها را افزايش دهد. به عنوان 
مثال، در گذشته به دلیل ايجاد آسیب ناشي از 
تصادم، ناچار، كشتي را به منظور تعمیرات، به 
تعمیر، معطل  براي  دبي مي فرستادند و روزها 
مي شدند؛ در حالي كه اگر امکان تعمیر كشتي 
تخلیه  با  بندرعباس وجود داشت، همزمان  در 
انجام  نیز،  آن  تعمیرات  كشتي،  بارگیري  يا 
ارز،  از خروج  بر جلوگیري  تا عالوه  مي گرفت، 
كشتي نیز از كار بیکار نشود. بايد توجه داشت 
با توجه به قیمت  كه در كشتیراني هاي الينر، 
باالي كشتي هاي كانتینري و نیز، ارزش باالي 
كاالهايي كه با آن حمل مي شوند و همچنین، 
با توجه به اين كه در حال حاضر، حمل ونقل به 
تأخیر  است،  تولید  پروسه ي  از  قسمتي  عنوان 
كشتیراني،  خط  آن  براي  كشتي  روزه ي  چند 
براي  نیز،  و  كشتیراني  خط  آن  مشتريان 
مصرف كنندگان، به منزله ي يك فاجعه  محسوب 

مي شود و تأثیرات زيادي بر قیمت تمام شده ي 
در  الزم  خدمات  نبود  گذاشت.  خواهد  كاال 
بندر  در  كانتینر  تعمیر  و  شست وشو  زمینه ي 
شهیدرجايي، با جابه جايي قريب به دو میلیون 
TEU كانتینر در سال، مي تواند به عنوان يك 

نقطه ضعف جدي مطرح شود.

نتيجه گيري
1 - بنادر، تابع اقتصاد و تجارت هستند و براي 
سرعت گرفتن در تجارت جهاني، بايد با تحوالت 
سريع دنیاي تجارت، خود را وفق دهند. بايد سعي 
شود تا سال 2014 میالدي، تجارت كانتینري 
در ايران، به چند برابر میزان كنوني خود برسد 
و هدف و وظیفه ي مديران بنادر كشور، تولید 
قرار  مدنظر  تجارت،  در  و  باشد  افزوده   ارزش 
گیرد و پیش رفت همه ي زيرساخت ها نیز، همراه 

با تحوالت تجاري صورت پذيرد. 
ظرفیت  لحاظ  به  حاضر،  حال  در  ايران،  بنادر 
واگذاري  و  ندارند  مشکلي  بارگیري،  و  توسعه 
امور به بخش خصوصي، موجب سرعت تخلیه 
فعلي  جايگاه  اما  است؛  شده  نیز  بارگیري  و 
مجموع،  در  جهان،  و  منطقه  در  كشور  بنادر 
غیرقابل قبول است و بايد برنامه هاي توسعه اي 
در  تا  درآورد،  اجرا  مرحله  به  با دقت،  را  بنادر 
در  قبولي  قابل  و  مطلوب  عملکرد  آن صورت، 
بنادر  در  گذارند.  جاي  به  خود  از  رقابتي  بازار 
نسل سوم، فعالیت هاي لجستیك، بسته بندي و 
راستاي  )در  ويژه اي  جايگاه  از  تبديلي،  صنايع 
كاهش قیمت تمام شده ي كاال و امکان صادرات 
همه ي  و  است  برخوردار  وارداتي(  مواد  مجدد 
مثاًل،  دارد.  بر  در  را  افزوده  ارزش  فعالیت های 
احداث كارخانه ي تصفیه شکر خام در بندر امام 
محموله هاي  بیش تر  عبور  لحاظ  به  خمیني، 
مزارع  به  نزديکي  و  بندر  آن  از  كشور  غلّه ي 
حالت  بهترين  خوزستان،  در  نیشکر  كشت 

تجاري را دارد. 
تنها  بندري،  لجستیك  مراكز  توسعه ي   -  2
راه كار برون رفت بنادر از وضعیت عقب ماندگي 
و كم تحركي محسوب مي شود و ايجاد ظرفیت 
بیش تر در بنادر كشور، از وظايف اصلي سازمان 
بنادر و دريانوردي، به عنوان متولي حمل و نقل 
بازرگاني  بنادر  كنوني  ظرفیت  است.  دريايي 
شده  برآورد  تن،  میلیون   120 ساالنه  ايران، 
توسعه،  چهارم  برنامه ي  اساس  بر  كه  است، 
اين ظرفیت، بايد به 150 میلیون تن در سال 
توسعه ي  براي  اساس،  اين  بر  يابد.  افزايش 
بنادر كشور، انجام اقداماتي به منظور توسعه ي 
نوين  تجهیزات  از  بنادر  برخورداری  فیزيکي، 
ناوبري،  كمك  و  مخابراتي  و  دريايي  بندري، 
و  كاري  فرآيندهاي  اصالح  و  مديريت  بهبود 
بخش  پیش  از  بیش  سرمايه گذاري  و  حضور 

خصوصي، الزامي است. 
شايد به دلیل ايجاد برخي زيرساخت ها در بنادر 
كشور و سرمايه گذاري هاي انجام شده در بخش 
حمل ونقل دريايي، بیش از نیمي از ترانزيت كاال 

اما  مي گیرد،  صورت  آبي  راه هاي  از  كشور،  در 
برآوردها نشان مي دهد، قابلیت ترانزيت كاالهاي 
 20 ايران،  قلمرو  از  ترانزيتي  هدف  كشورهاي 
ساالنه  اكنون،  كه  است  سال  در  تن  میلیون 
حدود 11 میلیون تن آن از مسیر ايران ترانزيت 
مي شود. اين در حالي است كه بر اساس مطالعات 
انجام شده، تا سال 1394، ظرفیت ترانزيتي بنادر 
كشور در بخش كاالهاي غیرنفتي، بايد به 30 
میلیون تن برسد و بر آن اساس، برنامه ريزي هاي 

گسترده اي بايد انجام شود.
اين امر، نیازمند تسهیالت فیزيکي يا تسهیالت 
قانوني  تسهیالت  و  بنادر  روبنايي  و  زيربنايي 
به  بنادر،  اصلي  فعالیت هاي  است.  )مقرراتي( 
عنوان مراكز لجستیك كشور، شامل: انبارداري، 
توزيع و جور كردن كاال، محلي سازي و مشتري 
مونتاژ،  اضافي،  اجزاي  تأمین  كردن،  پسند 
تعمیرات، كنترل كیفیت، نصب و آموزش است 
ارزش  زاويه ي  از  بايد  سوم،  نسل  بنادر  در  كه 

افزوده به آن ها توجه كرد. 
تا سال  و دريانوردي،  بنادر  3 - چون سازمان 
1394، برنامه ي توسعه ي بنادر را در قالب طرح 
جامع دنبال مي كند و ضمن آن كه ظرفیت هاي 
مورد نیاز را بر اساس نتايج مطالعات اين طرح 
ايجاد و به صورت مستمر، شرايط بازار، وضعیت 
واردات، صادرات، ترانزيت و ترانشیپ را بررسي 
تغییر  با  متناسب  كه  را  اصالحاتي  هرگونه  و 
شرايط در طرح جامع بنادر ضروري باشد، را نیز 
اعمال و برنامه هاي توسعه ي بنادر را، بازنگري، 
اصالح و تکمیل مي كند؛ از اين رو، تبديل بنادر 
شهیدرجايي، امام، امیرآباد و چابهار به بنادر نسل 
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سوم، در بلند مدت و با هماهنگي دستگاه هاي 
مرتبط در استان ها، از برنامه ها و اولويت هاي اين 

سازمان محسوب مي شود. 
4 - با توجه به اين كه، نوع جابه جايي كاال در دنیا، 
به جابه جايي با كانتینر تغییر پیدا كرده است و با 
وجود سرمايه گذاري قابل توجه بخش خصوصي 
در امور بندري، برنامه ريزي هاي آتي، بنادر شاهد 
افزايش كیفیت و سرعت جابه جايي كانتینر در 
به  توجه  با  نیز،  ايران  در  بود.  خواهد  كشورها 
تحوالت جهاني و اجراي طرح جامع توسعه ي 
امکانات پايانه هاي بندري، بندر شهیدرجايي، به 
قطب كانتینري ايران تبديل خواهد شد. از اين 
رو، بندر شهیدرجايي، براي تبديل به بندر نسل 

سوم، از اولويت اول برخوردار است. 

پيشنهادات
در  دولت  هزينه هاي  بودن  باال  به  توجه  با   -1
حال حاضر، چاره اي جز روي آوردن به بخش 
كشور،  بنادر  كه  جا  آن  از  و  نیست  خصوصي 
محلي امن براي سرمايه گذاري بخش خصوصي 
محسوب مي شود، الزم است ارايه ي تسهیالت و 

مقررات زدايي در بنادر به نحوي صورت پذيرد، 
افزايش  را  بنادر  در  سرمايه گذاري  ظرفیت  كه 
اكنون، جايگاه سرمايه گذاري صنايع  دهد. هم 
دريايي و سهم آن در صنعت كشور، مشخص 
نیست و چشم انداز روشني، براي فرداي صنايع 
دريايي كشور وجود ندارد. در حال حاضر، معلوم 
نیست اين صنعت را بايد به چه نقطه اي رساند 
و با چه اعتباري، آن را سامان بخشید. از ديگر 
اقدامات سازمان بنادر و دريانوردي، شناسايي و 
معرفي اولويت هاي سرمايه گذاري در بنادر است، 
معرفي  براي  گسترده اي  اطالع رساني  بايد  كه 

فرصت هاي موجود صورت گیرد. 
تعرفه ي  در  بازنگري  مي رود،  انتظار   -2
فعالیت هاي بندري، از ديگر برنامه هاي در دست 
اجراي دولت )سازمان بنادر( باشد و جهت گیري 
كلي در بنادر نیز، شامل: افزايش، رونق تجاري 
ايجاد  براي  تجاري  مراكز  به  بنادر  تبديل  و 
بنادر  سازمان  مالي  منابع  است.  افزوده  ارزش 
و دريانوردي، به تنهايي، كفاف توسعه ي بنادر 
را نمي دهد و براي آن كه در اجراي طرح هاي 
توسعه ي بنادر، مشکلي پیش نیايد و از رقباي 

مورد  منابع  بايد  نمانیم،  عقب  منطقه اي خود، 
نیاز، چه از طريق دولت و چه از طريق بخش 
گیرد.  قرار  سازمان  اين  اختیار  در  خصوصي، 
توسعه ي بنادر كشور، هم از نظر زيرساخت ها و 
هم از نظر تجهیزات، به سرعت در حال پیگیري 
است و اين كار، بیش تر توسط بخش خصوصي 
براي  خصوصي  بخش  قدر،  هر  مي شود.  انجام 
حضور در بخش دريايي و بندري، توان داشته 
باشد، بنادر نیز، بايد با كاهش مشکالت دست و 
پاگیر قانوني، بتوانند از قابلیت ها و توانمندي هاي 

موجود استقبال كنند و آن ها را به كار گیرند. 
از  شهیدرجايي،  بندر  كه،  اين  به  اشاره  با   -3
مجهز  الزم  ابزار  مدرن ترين  به  تجهیزات،  نظر 
است، هدف مهم و سیاست هاي راهبردي بخش 
بنادر  از  گذر  بندر،  اين  در  دريايي  حمل ونقل 
نسل دوم به نسل سوم است. براي رسیدن به 
اين هدف، توجه خاص به بخش دريايي كشور، 
يك ضرورت محسوب مي شود كه متولیان امر، 
بايد آن را در نظر داشته باشند. به هیچ عنوان، 
مردان  دولت  اولیه ي  هدف  نبايد  درآمدزايي، 
قبیل:  از  زيرساخت هاي الزم،  و  باشد  بنادر  در 
امکانات، برق، آب، مخابرات  راه هاي دسترسي، 
و IT در بنادر، بايد توسط دولت فراهم شود، تا 
بخش خصوصي، نیز براي سرمايه گذاري ترغیب 
شود. سازمان بنادر، با تأمین اعتبارات مورد نیاز، 
بايد به سرعت در حال فراهم كردن زيرساخت ها، 
به منظور تبديل به بنادر نسل سوم باشد، تا با 
اين اقدامات، مجموعه اي از فعالیت ها و صنايع 
براي  بگیرند.  شکل  بنادر  كنار  در  لجستیك، 
احداث زيربناهاي بندري، از قبیل: اسکله، موج 
شکن، حوضچه، كانال و الي روبي، توانمندي هاي 
دولت، بايد به كمك سازمان بنادر بیايد و از سوي 
ديگر، مشابه بسیاري از كشورها، احداث و تکمیل 
و  اماكن  بارانداز،  محوطه،  انبار،  نظیر:  روبناها 
تأسیس تجهیزات نیز، با حضور و سرمايه گذاري 

بخش خصوصي انجام شود. 
4- اقداماتي نظیر، پردازش كاال و فعالیت هاي 
بازرگاني مربوط به بنادر، بايد در پس كرانه هاي 
بندر تحقق يابند. آن چه در پس كرانه ها مهم 
است و بايد به آن توجه شود، ايجاد زيرساخت  
خود،  بخش خصوصي،  آن،  از  پس  زيرا  است؛ 
خط تولید را ايجاد خواهد كرد. به عنوان مثال، 
مناسبي  پس كرانه ي  انزلي،  آزاد  منطقه ي 
جديد  نسل  بنادر  جانبي  فعالیت هاي  براي 
با  بايد  نیز،  توافقاتي  آن،  بر  عالوه  بود.  خواهد 
تا  گیرد،  صورت  ساحلي  استان هاي  مقامات 
تسهیالت  از  بتوانند  بنادر،  در  سرمايه گذاران 
بانکي به منظور سرمايه گذاري، استفاده كنند. 
از  توجه اي  قابل  تعداد  اخیر،  سال  چند  در 
شده اند  موفق  خصوصي،  بخش  سرمايه گذاران 
از  ساحلي،  استان هاي  مقامات  همکاري  با 
تسهیالت بانکي بهره مند شوند، كه نتايج مفید و 

مؤثري را به دنبال داشته است.■
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سیستم شناسايي اتوماتیك شناورها )AIS( از 
جمله تجهیزات نوين راديويي محسوب مي شوند 
كه به منظور افزايش ايمني دريانوردي، طراحي 
الزامي  مشمول،  شناورهاي  روي  آن  نصب  و 
فصل  از   19 مقرره ي  اساس  بر  است.  شده 
دريا  اشخاص در  نجات جان   پنجم كنوانسیون 
 GT 300 كلیه ي شناورهاي با تناژ  ،)SOLAS(
اقدام  بین المللي  انجام سفرهاي  به  كه  باالتر  و 
مي كنند و همچنین، شناورهاي باري با تناژ باالتر 
از GT 500 و كلیه ي شناورهاي مسافري، بايد 

تاكنون به سیستم AIS مجهز شده باشند. 
وظیفه ي اصلي اين سیستم، تبادل اطالعات میان 
با يکديگر و ايستگاه ساحلي مخابرات  شناورها 
دريايي است. از آن جا كه سیستم AIS، مجهز به 
GPS است، مي تواند توسط يك واحد پردازنده، 
پیام هايي از قبیل: موقعیت دقیق شناور، اطالعات 
ثابت )Static(، اطالعات متغیر )Dynamic( و 

اطالعات مربوط به سفر دريايي را دسته بندي و 
 VHF به صورت ديجیتال، از طريق فرستنده ي
دستگاه، ارسال كند. از مزاياي نصب اين سیستم، 

مي توان موارد زير را برشمرد:
- سهولت بیش تر در شناسايي شناورها

- سهولت در رهگیري شناورهاي سطحي
- مبادله ي اطالعات ضروري میان كشتي ها بدون 

دخالت انسان و به طور خودكار
 VHF كاهش ترافیك روي باندهاي -

- افزايش اطالعات فرمانده و افسران نگهبان پل 
فرماندهي از وضعیت پیراموني خود

 AIS عالوه بر پیام هاي فوق كه از سرويس هاي
اين  در  نیز،  ديگري  پیام هاي  مي آيد،  به دست 
سیستم، به طور اختیاري تعبیه شده است كه 
اين  مي شود.  اطالق  باينري  پیام هاي  آن ها  به 
براي  را  بیش تر  اطالعات  به  دسترسي  پیام ها 
كاربران، امکان پذير مي سازند. ساختار اين پیام ها 

مطابق جدول مقابل، دستخوش تغییراتي شده، 
كه در هشتاد و هفتمین اجالس كمیته ي ايمني 
دريانوري )MSC( به تصويب رسیده است و از 
اول ژانويه سال 2013 میالدي، به طور فراگیر 

اعمال مي شود.
ايران،  اسالمي  در جمهوري  دريانوردي  صنعت 
از  ساحلي،  نوار  كیلومتر   5800 از  بیش  با 
بنادر و  اهمیت فراواني برخوردار است. سازمان 
دريانوردي، به عنوان مرجع دريايي كشور، همواره 
به مقوله ي ايمني دريانوردي، توجه فراواني داشته 
و بر پیاده سازي و اجراي صحیح قوانین و مقررات 
كرده  نظارت  و  مديريت  كشور  در  بین المللي 

است. 
هم اكنون و در راستاي انجام تعهدات بین المللي 
تحت  آب هاي  در  دريانوردي  ايمني  ارتقاي  و 
حاكمیت، همه ي شناورهاي تحت پرچم مشمول 
و همچنین، ايستگاه هاي ساحلي مخابرات دريايي 
اصلي و مراكز كنترل ترافیك، داراي تجهیزات 

الزم هستند.
اداره ي ارتباطات دريايي، با آينده نگري مناسب 
در اين زمینه و انجام برنامه ريزي هاي كالن در 
بخش آماده سازي زيرساخت هاي مخابراتي مورد 
ساحلي  ايستگاه هاي  تأسیس  همچون:  نیاز، 
پوشش  تکمیل  منظور  به  دريايي،  مخابرات 
سويي  از  حاكمیت  تحت  آب هاي  راديويي 
تدوين  قبیل  از  الزم  جانبي  اقدامات  انجام  و 
دستورالعمل ها و روش هاي اجرايي در اين زمینه 
داده  انجام  را  مؤثري  اقدامات  ديگر،  سوي  از 
است. همچنین، با فرهنگ سازي و اطالع رساني 
به شركت ها و مالکان شناورها نسبت به آخرين 
دريايي،  ارتباطات  تکنولوژي  دست آوردهاي 
صنعت  پیشگامان  از  همواره  مي كند،  تالش 

دريانوردي باشد. 
در حال حاضر، مي توان اعالم كرد كه تعداد 12 
دستگاه از سیستم AIS در ايستگاه هاي ساحلي 
مخابرات دريايي، مورد بهره برداري قرار گرفته و 
14 دستگاه ديگر نیز، در حال نصب و راه اندازي 
است. امید است كه با پیاده سازي كامل اين طرح، 
سواحلي  نوار  تمام  دور،  چندان  نه  آينده اي  در 
كشور عزيزمان تحت پوشش سیستم AIS قرار 
اين وسیله، گام ديگري در راستاي  به  تا  گیرد 
ارتقاي ايمني دريانوردي كشور برداشته شود. ■

AIS تعدادي از پيام هاي باينري جديد در سيستم

توضيحات نام پيام

پیام جديد Clearance time to enter port )فاصله ي زماني تا ورود به بندر(

پیام جديد Marine traffic signal)سیگنال ترافیك دريايي(

پیام جديد Berthing data )اطالعات پهلوگیري(

پیام جديد Weather observation report from ship )گزارش وضعیت جوي توسط شناور(

پیام جديد Area notice-broadcast )اخطارهاي منطقه اي- پخش عمومي(

پیام جديد Area notice- addressed)اخطارهاي منطقه اي- پخش خصوصي(

پیام جديد Extended ship static and voyage-related data
)اطالعات توسعه يافته ي ثابت شناور و متغیر سفر( 

پیام جديد Dangerous cargo indication )نشان گر محموله ي خطرناک(

پیام جديد Environmental)اطالعات محیطي(

پیام جديد Route information – broadcast)اطالعات مسیر- پخش عمومي( 

پیام جديد Route information – addressed)اطالعات مسیر- پخش خصوصي( 

پیام جديد Text description- broadcast)توضیحات متني- پخش عمومي( 

پیام جديد Text description- addressed )توضیحات متني- پخش خصوصي( 

پیام جديد Meteorological and Hydrographic data )داده هاي هواشناسي/ آبنگاري(

پیام جديد Tidal window )نشان گر جذر و مد(

ويرايش پيام هاي باينري در 

سيستم شناسايي اتوماتيك
 شناورها 

اداره ي کل امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي )اداره ي ارتباطات دريايي(
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1.كاربرد ICT در بنادر
ــاي مختلف حمل  ــه الگوه ــه به مطالع با توج
ــی های  ــورهای مختلف و بررس ــل در كش و نق
ــده در بنادر كشور، در مقاله حاضر، به  انجام ش
ــه  كارگیری فن آوری های نوين در بنادر، به س

دسته تقسیم مي شود:
1.كاربردهای عمومی 

2.كاربردهای درون سازمانی 
3.كاربردهای بین سازمان

1.1.کاربردهای عمومی 
ــه كارگیری  ــای عمومی ب ــور از كاربرده منظ
ــادر و حمل و نقل،  ــن در بن ــای نوي فن آوری ه
همانند به كارگیری اين ابزار در ساير بخش ها 
ــت، كاربردهای  ــوان گف ــت. در واقع می ت اس
ــی ندارند و در هر  ــی، تنها جنبه ي درياي عموم
ــت به كار گرفته  صنعت ديگری نیز، ممکن اس

شوند. مانند: 
- استفاده از بانك های اطالعاتی
- سیستم های يکپارچه ي مالي

- سیستم مکاتبات اداري، )بدون كاغذ(
- سیستم جامع اداري

- سیستم مديريت روابط مشتريان
- وب سايت سازمانی 

- طرح ويديو كنفرانس
- ايجاد زيرساخت های ارتباطي فن آوری 

ــمینارهای  ــی و س - برگزاری دوره های آموزش
الکترونیکی 

- سیستم آمار عملیات الکترونیکی 
- EDI يا انتقال الکترونیکی داده ها، به منزله ي 

ــیله ي  ــناد به وس ــل و انتقال اطالعات و اس نق
ــناخته  ــتاندارد ش ــاس يك اس كامپیوتر، بر اس
ــده ي بین المللی است. اين استاندارد، عالوه  ش
ــدی نیز در  ــال اطالعات، قواع ــان انتق بر جري
ــناد واطالعات قابل نقل  ــاط با محتوای اس ارتب
ــرد EDI در  ــی كند. كارب ــال تدوين م و انتق
دريانوردی و كشتیرانی، رد و بدل نمودن اسناد 
و اطالعات مختلف بین موسسات دريانوردی و 

همچنین، بین كشتی وخشکی است.

1.2.کاربردهای درون سازمانی 
ــازمانی، مواردي  منظور از كاربردهای درون س
ــی و بندري، كاربرد  ــتند كه در امور درياي هس
ــوب  خاص دارند و مختص همین بخش محس

مي شوند؛ مانند: 

سيستم شناسایی خودكار )AIS(؛ 
ــتی ها، امکان  ــايی خودكار كش سیستم شناس
ــناورها را برای ساير  ــايی و نظارت بر ش شناس
ــاحلی )در مناطق  ــناورها و ايستگاه های س ش
ــتی هايی  ــش( فراهم می آورد. كش تحت پوش
ــور دايمی  ــتند، به ط ــه AIS مجهز هس كه ب
ــبت به  ــرعت نس ــیر و س ــی نظیر: مس اطالعات
زمین و جهت حركت خود را مخابره می كنند 
ــتی ها را نیز، دريافت می  و اطالعات ساير كش
ــناورهايی می توانند هنگامی  نمايند. چنین ش
كه به هم نزديك می شوند، بدون وابستگی به 
ــاحلی، يکديگر را شناسايی و دنبال  ايستگاه س
ــتگاه های ساحلی نیز، در محدوده ي  كنند. ايس
ــات را دريافت  ــش خود، اين اطالع تحت پوش

محمدرضا امامي، علي امرايي

رشد و توسعه ي اقتصادی کشورها در گرو مبادالت تجاری 
المللی،  بين  سازمان های  و  دولت ها  است.  فراملی  و  ملی 
تالش مي کنند تا از راه کاهش تعرفه ها و آزاد سازی صادرات، 
که  عواملي  از  يكی  دهند.  گسترش  را  المللی  بين  تجارت 
باعث افزايش قابل مالحظه ي حجم تجارت می شود،  انجام 

سريع و کم هزينه ي مبادالت تجاری است. 
امروزه، به کارگيری فن آوری اطالعاتی و ارتباطی )ICT( در 
برنامه ريزی و کنترل دقيق و به موقع عمليات و مديريت بنادر 
يك امر ضروری و حياتی می شود. استفاده از ICT در بنادر، 
باعث آسان سازی فرآيندهای تجاری، کاهش زمان و هزينه 
و کاهش خطای انسانی می شود. قبل از به کارگيری فن آوری  
اطالعاتی و ارتباطی در مديريت بنادر، الزم است به منظور 
اطمينان از حصول دست يابی به اهداف و برنامه های تعيين 
شده ی مسئولين و دست اندرکاران و اطمينان از هماهنگی 
روندهای آتی برای رويارويي با تقاضاهای محيطی، بسياری 
از عناصر اجرايی، مالی و فن آوری سازمان، مورد مطالعه و 

ارزيابی دقيق قرار گيرند. 
امروزه، نه تنها بنادر بزرگ )بنادر بسيار مكانيزه(، بلكه بنادر 
کوچك و متوسط نيز به اين آگاهی رسيده اند که بهره وری و 
کيفيت عمليات و خدمات بندري، به طور مستقيم، به سرعت 

و دقت انجام کارهای فيزيكی و اداری وابسته است.
پرسرعت  دريايی  نقل  و  به حمل  برای دست يابی  بنابراين، 
به اطمينان سازمانی بيش تر در زنجيره تامين،   و دستيابي 
الزم است در پارامترهای کسب و کار، تغييراتي متناسب با 
فن آوری های نوين ايجاد شود و زمينه ي بهبود مديريت کاال 
و پذيرش شرايط مختلف حمل و نقل از نظر زيرساخت ها و 

تجهيزات فراهم آيد. 
سرمايه گذاری در تكنولوژی هوشمند و خالق، گام اساسی 
فن آوری  است.  رقابت  تضمين  و  بازار  تقاضاي  رفع  در 
به  دستيابي  در  حياتی  ابزار  يك  ارتباطات،  و  اطالعات 
کار داخلی  و  توجه در روش های کسب  قابل  پيشرفت های 

و خارجی است.
بنادرتجاري  در  نوين  تكنولوژی هاي  و  فنون  از  گيري  بهره 
بزرگ دنيا در چند دهه ي اخير، ثمرات بسياري را به ارمغان 
آورده است . بنادر، به لحاظ نقش اساسي خود در زنجيره ي 
تأمين، همواره مورد توجه بوده اند . افزايش سرعت و کاهش 
زمان انجام، از مشخصه هاي مهم بنادر توسعه يافته و طراز 

اول جهان است. 

قسمت اول
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ــا در نظارت و  ــد كه می تواند به آن ه می كنن
مديريت ترافیك كمك كند.

ــتگاه AIS،  دارای سه قسمت مجزا است:  دس
ــده ي ماهواره ای GPS، يك  يك دريافت كنن

.VHF پردازنده و يك فرستنده و گیرنده ي

 سيستم چارت الكترونيك )ECDIS(؛
ــط يك دستگاه   اگر چارت های كاغذی را توس
ــکنر وارد كامپیوتر كنیم، شکل ساده ای از  اس
چارت های الکترونیك خواهیم داشت. در شکل 
تکامل يافته، چارت های الکترونیك، قابلیت های 

بسیار پیشرفته ای را در اختیار می گذارند.
 .ENC و RCDS :چارت های الکترونیك دو نوعند
چارت RCDS، با افزودن قابلیت هايی همچون: 
ــودكار  ــده، نمايش خ ــیر طی ش ــش مس نماي
موقعیت كنونی و...،  يك نقشه، اسکن شده در 

يك سیستم نرم افزاری پديد می آورد. 
ــتفاده از  ــك ENC با اس ــای الکترونی  چارت ه
ــد. در اين  ــه وجود می آين ــه های برداری ب نقش
ــدی از قبیل: امکان  ــتم، قابلیت ها ی جدي سیس
بزرگ نمايی تا حد دلخواه، نمايش خودكار عاليم 
اخطار، شناسايی هوشمند اجزای نقشه و گزارش 
گیری از آن ها، نمايش اجزای مختلف در اليه های 
مختلف و امکان حذف و اضافه اليه های اطالعاتی، 
مکان يابی خودكار،پیش بینی مسیر حركت در 
ــت با حركت  ــه ي نمايش هم جه ــده، صفح آين

كشتی و... در اختیار قرار می گیرند.

VTS و VTMIS؛
ــت برای ارايه ي خدمات   VTS سیستمی اس

ــناورها به منظور ارتقای ايمنی،  ترافیکی به ش
ــت محیط  ــری و حفاظ ــی ناوب ــش كاراي افزاي
ــده ي  ــت دريايی در محدوده ي تعريف ش زيس
ــت در  ــش. اين خدمات، ممکن اس تحت پوش
ــانی«، »كمك ناوبری«  سه سطح: »اطالع رس

و »سازماندهی ترافیك« ارايه شوند. 
ــری، VTS اين  ــن قابلیت های بص ــار اي در كن
ــیاری از فعالیت های  ــکان را می دهد كه بس ام
ــك دريايی به صورت  ــه كنترل ترافی مربوط ب
ــوند. به عنوان نمونه، سیستم  خودكار انجام ش
ــتی به يك  ــورت ورود هر كش ــد در ص می توان
محدوده ي خاص، زنگ خطر را به صدا درآورد. 
ــتی، بیش از  ــا چند كش ــر دو ي ــن، اگ همچنی
ــه يکديگر  ــخص )قابل تعريف( ب ــدازه ي مش ان
نزديك شوند، اين سیستم، موضوع را تشخیص 
ــده را  ــی از پیش تعريف ش ــدام كنترل داده، اق
انجام می دهد. به واسطه ي همین قابلیت های 
ــتم در مديريت  اطالعاتی و توانايی باالی سیس
ــه امروزه،  ــت ك ــره گیری از اطالعات اس و به
ــه جای VTS به كار برده  عبارت VTMIS ب

می شود.

راهنمایی كشتی؛
 از ديرباز راهنمايی كشتی ها مرسوم بوده است. 
ــر آبراهه ای  ــت كه ه اين امر، به آن دلیل اس
ــه ای از دنیا، شرايط خاص خود را  در هر گوش
دارد و دريانوردان نمی توانند از شرايط همه ي 
ــی كنند، به  ــه از آن ها عبور م ــی ك آبراهه هاي
ــند كه همواره كشتی خود  اندازه ای مطلع باش
ــالمت از آنها عبور دهند. برای عبور از  را به س

ــا راهنما به اطالعاتی از  ــك آبراهه، فرمانده ي ي
ــاير كشتی هاي در حال  قبیل: عمق آبراهه، س
عبور و موانع پیش روی خود نیاز دارند، بعضی 
ــز كنترل و بعضی نیز  ــن اطالعات، از مرك از اي

روی كشتی به دست می آيد.

هشدار به دریا نوردان؛ 
ــه صورت  ــته فقط ب ــدارهای كه در گذش هش
ــیدند، امروزه بر روی  ــذی به چاپ می رس كاغ
ــازمان های مديريت  ــر س ــای وب اكث پايگاه ه
ــورها قرار می  ــی و يا مديريت بنادر كش درياي

گیرند و به هنگام می شوند.

ACIS؛
 ACIS، يك سیستم پیشرفته ي عملیات كاال 
ــتم كه  ــت. هدف از به كارگیری اين سیس اس
 UNCTAD ــط مانند ASYCUDA، توس
ــفافیت و كارايی  ــت، افزايش ش تهیه شده اس
ــه ي اطالعات و  ــل از راه اراي ــش حمل ونق بخ
ــتم، عالوه بر  ــت. اين سیس ــات مالی اس عملی
ــانی در  ــی كاالها و تجهیزات و اطالع رس ردياب
مورد آن ها، به كارگزاران حمل ونقل، با ارايه ي 
ــاخص های عملکردي، در  آمارهای منظم و ش
ــازی نواقص، به مديريت حمل ونقل  برطرف س
ــت از  كمك می كند. ACIS، مجموعه ای اس
ــد نرم افزار كه زيربخش های مختلف حمل  چن
ــن و بنادر را در بر می  ــل، همچون: راه آه و نق
ــتم،  ــه بنادر اين سیس ــرد. بخش مربوط ب گی

Port Tracker نام دارد.

Port Tracker؛
ــن المللی ــتانداردهای بی ــتفاده از اس ــا اس   ب
ــا و بندر و  ــن دري ــاط بی ADIFACT،  ارتب
ــور دريايی، برنامه  ــای آن، از قبیل: ام بخش ه
ــاب، انتقال و  ــکله، صدور صورت حس ريزی اس
ــای متفرقه،  ــت، كنترل كااله دريافت مانیفس
ــدر، پايانه های  ــروج بن ــای ورود و خ دروازه ه
ــداری تجهیزات، از  ــری و تعمیر و نگه كانتین
ــود و تاثیر  ــی و مالی تامین مي ش ــر عملیات نظ
ــازی روش های جاری  ــزايی در بهینه س به س
دارد. در اين سیستم مديريت، رزرو اسکله ها و 
انبارها، رديابی حركت كشتی ها، ثبت خدمات 
ــتی ها و همچنین، عملیات  ــده به كش ارايه ش
تخلیه و بارگیری، تحت نظارت قرار می گیرد. 

مدیریت پایانه ها؛ 
ــتم های  ــا ارايه ي سیس ــن آوری اطالعات، ب  ف
ــن معضل را  ــت اي ــته اس ــزاری توانس ــرم اف ن
ــرفته  ــادر حل كند. نرم افزارهای پیش برای بن
ــون:  ــی، همچ ــور مختلف ــه ، ام ــت پايان مديري
مديريت اختصاص اسکله به كشتی ها، مديريت 
ــا،  ــداری كاال در انباره ــا و نگه ــص فض تخصی
ــع و تجهیزات و... را به  مديريت تخصیص مناب

بهترين شکل ارايه می كنند.
ــزاری با اپراتورها از  ــتم نرم اف ارتباط اين سیس
راه كامپیوترهای كوچك دستی برقرار می شود. 
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اين كامپیوترها به صورت بی سیم، به شبکه ي 
ــد و اپراتور، فرامین  ــی پايانه متصل ان اطالعات
ــتگاه ها  ــات را از روی همین دس ــام عملی انج
دريافت و سپس اجرا می كند. به عنوان مثال، 
ــتکر، با مشاهده ي شماره ي  يك اپراتور ريچ اس
ــر صفحه ي  ــتقرار آن ها ب ــا و كد اس كانتینره
نمايش كامپیوتر دستی خود، متوجه می شود 
ــپس با  ــك كانتینر را بلند كند و س ــه بايد ي ك
مشاهده ي كد ديگری كه نشان دهنده ي محل 
ــت، پی می برد كه بايد آن كانتینر را  جديد اس
ــرار دهد. انجام هر بخش  در محل مورد نظر ق
ــیله ي همین دستگاه ها، به  عملیات نیز، به وس

سیستم گزارش می شود.
ــوش مصنوعی و  ــای ه ــه تکنیك ه ــکا ب ــا ات ب
ــتم نرم افزاری، به  ــبات پیشرفته، سیس محاس
ــده كه تعداد جابه جايی ها  گونه ای طراحی ش

ــد و در نتیجه، در كل  ــل ممکن برس به حداق
فرايند و تخلیه و بارگیری و ذخیره سازی انبار، 
ــی در مصرف زمان و انرژی به  بیش ترين كاراي

دست آيد. 
ــرفته ي مديريت پايانه، عالوه بر  ــتم پیش سیس
ــری، همچون: صدور  ــاال، خدمات ديگ موارد ب
ــاب برای صاحبان كاال و كشتی ها،  صورت حس
ــط  ــی و پی گیری همزمان عملیات توس ردياب
ــتم  صاحبان كاال و گزارش میزان كارايی سیس

را نیز ارايه می كنند.

پایانه های كانتينری هوشمند؛
ــه كارگیری فن آوری  ــای كانتینری، با ب  پايانه ه
AEI- ــايی و هدايت خودكار تجهیزات يا شناس
ــتم حذف كرده اند.  ــا را از سیس AGV، اپراتوره
ــه ي كارها به صورت  ــن پايانه ها، تقريبا هم در اي
روباتیك انجام می شوند و تنها نظارت و كنترل بر 
عهده ي مديريت است. به اين ترتیب، خصوصیات 
فردی اپراتورها كه باعث خطا، كندی و گاه توقف 
ــتم حذف می شود.  ــود، از سیس فعالیت ها می ش
درعین حال، هزينه های انجام عملیات، كاهش می 
 يابد و بهره وری سیستم به باالترين سطح ممکن 

می رسد.
ــتفاده از  ــودكار تجهیزات، با اس ــايی خ شناس
ــود.  ــای مختلفی می تواند عملیاتی ش روش ه
)Tag( يکی از اين روش ها استفاده از برچسب

ــت كه روی تجهیزات نصب  های مخصوص اس
ــوند. اين برچسب های الکترونیك، عالوه  می ش
ــزات در خود  ــه درباره ي تجهی بر اطالعاتی ك
دارند، به يك فرستنده ي راديويی نیز مجهزند 
ــاط برقرار  ــتم ارتب ــیله، با سیس ــه اين وس  و ب

می كنند.
ــه منظور رديابی  ــب ها می توان ب از همین برچس
كانتینرها و همچنین، بررسی و گزارش گیری از 
موجودی محوطه ي انبار كانتینری استفاده كرد. 
ــت و در  ــبتا پر هزينه اس البته اين فن آوری، نس

برخی موارد، با ساير روش ها جايگزين می شود.
ــیوه  ــايی تجهیزات و كانتینرها ش برای شناس
ــر تکنیك  ــی رود كه ب ــز به كار م ــری نی  ديگ
نرم افزاری OCR يا تشخیص نوری كاراكترها 
ــردازش يك  ــن فن آوری، با پ ــت. اي مبتنی اس
ــی آن را به كاراكترهای  ــر، اطالعات متن تصوي
قابل تشخیص توسط كامپیوتر تبديل می كند. 
برای استفاده از OCR در شناسايی تجهیزات، 
تصويری از تجهیزات يا كانتینر مورد نظر تهیه 
ــود تا نرم افزار مجهز  ــتم داده می ش و به سیس
به OCR،  شماره ي سريال درج شده روی آن 

را تشخیص دهد.
ــتم تصوير  ــن آوری معموال با يك سیس ــن ف اي
برداری مداربسته )CCTV( تلفیق می شود تا 
به وسیله ي آن، تجهیزات وكانتینرهای در حال 
ــط  عبور از دروازه های ورودی و خروجی، توس
سیستم بررسی و شناسايی شوند و آمار مربوط 
ــه نرم افزارهای مورد نظر  به آن، بدون وقفه، ب
ــود. برای كنترل )گمركی و امنیتی( منتقل ش

تردد كاالها و وسايل نقلیه در درب های ورودي 
ــا و محوطه های بندری نیز،  و خروجي پايانه ه
ــب CCTV و OCR با نرم افزارهای  از تركی

كنترلی و مديريتی مناسب استفاده می شود.

كنترل هوشمند امنيت كانتينر ها؛
ــه در كنترل  ــای جديد ك ــی از فن آوری ه  يک
ــل ونقل  ــت كانتینرها در حم ــمند امنی هوش
ــی رود، مهر وموم الکترونیك  دريايی به كار م
ــت. اين وسیله، يك فرستنده ي  با E-Seal اس
ــرل هر كانتینر  ــت كه پس از كنت راديويی اس
توسط ماموران مربوطه، روی آن نصب می گردد. 
ــیر،  از آن پس، كانتینر مورد نظر در طول مس
در تقاطع ها و تغییر محل ها از زير دستگاه های 
ــی مهر  ــرل كننده عبور می كند و با بررس كنت
ــك، اطالعاتی در مورد محموله  و موم الکترونی
ارسال می شود. به عالوه، در صورت دستکاری 
ــدن اين مهر و موم الکترونیك كه به معنی  ش
ــت،  ــر در محتويات كانتینر اس ــال تغیی احتم

موضوع به سیستم گزارش می شود. 
ــريع ترخیص  ــی تواند در تس ــتم، م اين سیس
ــه نیاز به كنترل  ــد، چرا ك كاالها نیز موثر باش
ــد و از حجم كاغذ  ــی را كاهش می ده گمرك

بازی در زنجیره ي حمل و نقل نیز می كاهد.

كنترل و بازرسی كشتی ها؛
ــم  ــور مه ــتی ها از ام ــرل كش ــی وكنت  بازرس
ــادر و دريانوردی  ــت بن ــی در مديري حاكمیت
ــان بايد با حضور در  ــمار می رود. بازرس به ش
ــرايط كشتی و  ــی، ش ــتی های مورد بازرس كش
ــررات مختلف  ــا قوانین و مق ــان آن را ب كاركن
ــد. در عین حال،  ــق دهن IMO و ILO تطبی
ــه قوانین و  ــورها ب ــدم الحاق كش ــاق يا ع الح
مقررات و كنوانسیون های بین المللی، الزامات 
قانونی متفاوتی برای مناطق و شرايط مختلف 
)حتی در يك كشور( ايجاد می كند. به عالوه، 
ــورهای  اين امکان وجود دارد كه بعضی از كش
ــس از تصويب  ــیون، حتی پ عضو يك كنوانس
ــای جديد آن، به اين نگارش ها ملحق  نگارش ه
ــرايط دشوار و نسبتاً  ــوند. به اين ترتیب، ش نش
ــی انطباق كشتی ها با  پیچیده ای در راه بررس

قوانین ومقررات پديد خواهد آمد.
برای رفع اين مشکل، فن آوری اطالعات، به كمك 
ــت. بازرسان می توانند با مجهز  بازرسان آمده اس
ــدن به كامپیوتر، كتاب و  نرم افزار مربوطه،  ش
ــا نگارش های  ــررات را ب ــه ي قوانین و مق كلی
مختلف در اختیار داشته باشند و در كوتاه ترين 
ــر را از آن  ــورد نظ ــن، اطالعات م ــان ممک زم
ــتخراج كنند و با وضعیت كشتی مورد نظر  اس

مطابقت دهند.

كارت شناسایی هوشمند برای دریانوردان؛
ــازمان جهانی  ــاس كنوانسیون 185 س  بر اس
ــو، موظفند برای  ــور های عض كار )ILO(، كش
ــمند  ــايی هوش دريانوردان خود، مدرک شناس
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ــايی، مشتمل بر  صادر كنند. اين مدرک شناس
ــده روی يك  ــه ای از اطالعات ثبت ش مجموع
ــاختار حافظه ای است كه بر روي يك كارت  س
ــب، فن آوری  ــرار دارد. به اين ترتی ــتاندارد ق اس
ــت در تجارت و بانك داری  كارت كه مدت هاس
ــوردی نیز راه  ــای دريان ــه دنی ــرد دارد، ب  كارب

می يابد.

مهار خودكار كشتی؛
ــتی های مدرن، از سیستم هوشمندی   در كش
ــتفاده   به نام Self Tensioned Winch اس
ــا به يك  ــتم، طناب ه ــود. در اين سیس می ش
ــتند كه برای آن، بسته به  حس گر متصل هس
ــش  ــتی، كش نوع طناب و اندازه و ظرفیت كش
خاصی تعريف شده است با استفاده از يك نرم 
ــاده و با اتکا به حس گرها، با كشیدن يا  افزار س
ــدن هر يك از طناب ها، همواره كلیه ي  رها ش
طناب ها با اين میزان نیرو تحت فشار قرار می 
ــی از  ــانات ناش ــد؛ در نتیجه، به رغم نوس گیرن
جزر و مد دريا و تخلیه و بارگیری كاال، كشتی 
همیشه به طور هوشمند در محل خود )متصل 

به اسکله( باقی می ماند.
ــتی  اما روش بهتری هم برای مهار خودكار كش
وجود دارد كه درآن، نیازی به استفاده از طناب 
ــتك به بدنه ي  ــت. در اين شیوه، يك بالش نیس
ــبد و با مکش هوا و ايجاد خال،  كشتی می چس
ــکله متصل نگه می دارد. اين  ــتی را به اس كش
ــتك، می تواند هم گام با حركت كشتی در  بالش
اثر جزر و مد يا تخلیه و بارگیری، به باال و پايین 

و حتی به عقب و جلو حركت كند.

ارتباطات دریایی؛
 ارتباطات دريايی، از گذشته ها ي دور تا كنون، به 
شکل های مختلف، مانند: برقراری ارتباط صوتی 
ــتی از طريق بوق، ارتباط تصويری،  بین دو كش
ــبز رنگ در سمت راست كشتی  وجود چراغ س
ــمت چپ و همچنین،  و چراغ قرمز رنگ در س
چراغ های دريايی و ارتباطات راديويی، به انجام 

می رسیده است.
ــر ارتباط  ــکل های برت ــا اين وجود، يکی از ش ب
ــت كه می تواند  ــی، ارتباط ماهواره ای اس درياي
ــرار دهد.  ــش ق ــت پوش ــان را تح ــر جه سراس
ــته  ماهواره ها انواع مختلفی دارند. يك نوع دس
ــاس فاصله آن ها از سطح  بندی ماهواره ها بر اس
زمین است. بر اين اساس، ماهواره ها به سه نوع: 
 MEO ،) ــبت به زمین LEO )مدار پايین نس
ــبت به زمین( و GEO )مدار  )مدارمتوسط نس

زمین( تقسیم می شوند.
LEO به ماهواره ای گفته می شود كه در فاصله 
ای كم تر از 1000 كیلومتر از سطح زمین باشد. 
ماهواره های MEO، در فاصله ای بین 1000 تا 
35860 كیلومتر از سطح زمین قرار می گیرند. 
در حالی كه ماهواره های LEO و MEO نسبت 
ــتند، GEO ها نسبت به  به زمین متحرک هس

زمین ثابت به نظر می رسند.

ــتم های ماهواره ای مورد استفاده  يکی از سیس
دارد.  ــام  ن  INMARSAT ــوردی،  دريان در 
اينمارست، در اصل نام سازمانی است كه توسط 
ــازمان جهانی دريانوردی، به  كشورهای عضو س
عنوان »سازمان جهانی ماهواره دريايی« تاسیس 

شده است.
ــط اين  ــده توس ــواره ای تولید ش ــتم ماه سیس
ــازمان كه به همین نام شناخته می شود، در  س
حال حاضر، مشتمل بر 11 ماهواره GEO است 
و خدمات مختلفی، از قبیل: تماس تلفنی راه دور 
برای ارتباط شخصی دريانوردان، ارسال و دريافت 
فکس، اتصال به اينترنت و ارسال اطالعات مربوط 

به فوريت های دريايی را ارايه می كند. 
با اتکا به پوشش دايمی و فراگیر اين سیستم و به 
واسطه فن آوری پیشرفته ي اطالعات و ارتباطات، 
ــق )غیر از قطب هاي  ــوردان در اكثر مناط دريان
ــمال و جنوب(،  می توانند با هزينه ي معقول  ش
با خانواده ي خود ارتباط برقرار كرده، از شبکه ي 
جهانی وب نیز، با پهناوری باندی در حدود 128 
كیلوبايت در ثانیه استفاده كنند. اين پهنای باند، 
ــد برای دريافت انواع اطالعات، از قبیل:  می توان
هشدارهای دريايی، تغییر چارت های دريايی و يا 
هر گونه نیاز اطالعاتی ديگر به كار گرفته شود.
COSPAS- ،يکی ديگر از ماهواره های دريايی

SARSAT است كه در تجسس و نجات دريايی 
كاربرد دارد. GPS نیز، از ماهواره هايی است كه 
ــرد دريايی دارد و از آن برای موقیعت يابی  كارب

استفاده می شود.

مكان یابی؛
 سیستم GPS، تنها با اتکا به ماهواره ها، با دقتی 
ــدود 100 متر برای اقیانوس ها و درياهای  در ح
ــتی ها از  ــرای عبور كش ــت. ب ــب اس دور مناس
تنگه ها و آبراهه های دارای شرايط خاص، مانند 
ــه دقت باالتری نیاز  ــی كم عمق، معموالً ب نواح
ــت. برای اين منظور، فن آوری ديگری به نام  اس
D-GPS به كار گرفته می شود. در اين سیستم 
ــتگاه های زمینی كه موقعیت  ــتفاده از ايس با اس
ــت مطلق(  ــیار دقیق )دق ــه صورت بس آن ها ب
مشخص است، خطایGPS سنجیده می شود 
ــپس اين خطا در قالب اطالعات ديجیتالی،  وس

ــتی هايی كه  از طريق امواج راديويی، برای كش
ــتند، ارسال  ــتم D-GPS مجهز هس به سیس

مي شود. 
فن آوری GPS،  چنان كه پیش تر نیز اشاره شد، 
ــت و در  ــتم AIS اس يکی ازاجزای اصلی سیس
ــیاری از روش های متداول ناوبری نیز، كاربرد  بس
ــن مکان دقیق  ــن در تعیی دارد. GPS، همچنی
كشتی، كنترل عبور كشتی از آبراهه ها و مناطق 
ــرعت دقیق حركت كشتی،  كم عمق، تعیین س
يادآوری نقاط تغییر مسیر، كنترل مسیر حركت 
و هشدار در صورت انحراف كشتی از مسیر تعیین 
شده، تجسس و نجات دريايی، رديابی كانتینرها و 

بسیاری از موارد ديگر، كاربرد دارد. 

آماده سازی مراكز فرماندهی فوریت ها؛
ــازی كامپیوتری، می توان  ــبیه س  به كمك ش
پیچیده ترين شرايط را كه همزمان مشتمل بر 
ــتفاده  ــد را ايجاد كرد. در اس وقايع مختلف باش
ــوع به وقايع  ــی توان با رج ــن فن آوری، م از اي
ــرايط واقعی( و تعريف سناريوهای  ــته )ش گذش
مشابه آن ها، محیط تمرينی- آموزشی را هر چه 
ــرد. در عین حال،  بیش تر به واقعیت نزديك ك
اين امکان وجود دارد كه سناريوها را به صورت 
مرحله ای، پیچیده تر و دشوارتر نمود تا توانايی  
آموزش گیرندگان، به تدريج تقويت شود. البته 
ــت كه بعضی از شرايط واقعی،  بايد در نظر داش
ــا ارگان های  ــای ارتباطی ب ــد: هماهنگی ه  مانن
ذی ربط، در سیستم شبیه سازی شده به راحتی 

قابل پیاده سازی نیستند.
ــن آوری اطالعات در آموزش  ــالوه بر كاربرد ف ع
كاركنان شاغل در چنین مراكزی، بسته به نوع 
حادثه، نرم افزارهای مخصوص، كمك شايانی به 
مديريت فرايند مقابله با فوريت هاي پیش آمده 
ــد. نرم افزارهای خاصي وجود دارند كه  می كنن
به طور تخصصی، برای شرايط اضطراری دريايی 
تهیه شده اند و به مراكز كنترل فوريت ها كمك 
می كنند تا در زمان مناسب پاسخ گو باشند، از 
ــرايط خطرناک جلوگیری  توسعه و گسترش ش
ــیب های حاصل شده را تا حد  كنند و دامنه آس

امکان محدود سازند.■
)ادامه دارد(
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بررسي سوابق، حاكي از آن است كه با وجود عام 
بودن مفهوم »رفتار غیرمنصفانه با دريانوردان«، به 
منزله ي تنها يکي از مصاديق رفتار غیرمنصفانه، 
يعني عدم رعايت تشريفات قضايي در برخورد با 
خدمه ي كشتي هايي كه در معرض اتهام ايجاد 
سوانح آلودگي دريايي هستند و ابعاد حقوقي آن، 
ذيل عنوان مزبور، موردبحث و بررسي كمیته ي 

حقوقي قرار مي گیرد. 
توضیح آن كه، تجربه نشان داده است كه پس 
از وقوع سوانح مزبور، مقامات صالحیت دار دولت 
حاكم بر بندر، موازين قضايي و دادرسي عادالنه 
را در برخورد با آن دسته از خدمه ي كشتي هاي 
يا  مستقیم  شركت  اتهام  معرض  در  كه  مزبور 
غیرمستقیم آلودگي دريايي هستند، درخصوص 
بازداشت  و  بازجويي  نحوه ي  قبیل:  از  اموري 
خدمه ي مزبور، رعايت نمي  كنند. رعايت نکردن 
حقوق بنیادي خدمه  در اين قبیل موارد، به »رفتار 
براي  و  دريانوردان« موسوم شده  با  غیرمنصفانه 
رفع مشکل يادشده در اجالس هاي پیشین كمیته 
حقوقي، قطع نامه هايي، تنظیم و به تصويب مجمع 
سازمان جهاني دريانوردي نیز رسیده است. بر اين 
اساس عنوان »رفتار غیرمنصفانه با دريانوردان«، 
در دستور كار اجالس هاي اخیر كمیته ي حقوقي، 
و  حقوقي  گوناگون  ابعاد  بررسي  به  ناظر  صرفاً 
قضايي عدم رعايت حقوق دريانوردان پس از بروز 
سوانح آلودگي دريايي مي  شود. به رغم محدوديت 
با  غیرمنصفانه  عنوان »برخورد  اموري كه تحت 
دريانوردان« در كمیته ي حقوقي، قابل طرح است، 
هیأت اعزامي جمهوري اسالمي ايران در اجالس 
94 كمیته ي حقوقي، موضوع رفتار تبعیض آمیز با 
دريانوردان تابع برخي از كشورهاي مسلمان، از جمله 
ايران، توسط برخي از كشورها )عمدتاً كشورهاي 
 اروپايي( از حیث امتناع از ايجاد امکان استفاده از 
Shore Leave براي دريانوردان مزبور را، در قالب 
يك بیانیه ي عمومي مطرح ساخت و با برجسته 
كردن مشکل مزبور و تبعات آن براي دريانوردان 
و ايمني كشتیراني تجاري، عماًل اين موضوع را 
با  غیرمنصفانه  رفتار  مصاديق  از  يکي  عنوان  به 
دريانوردان، وارد گفتمان جاري كمیته ي حقوقي 
 ،BIMCO گزارش  در  اساس،  برهمین  كرد. 

دريانوردان  با  غیرمنصفانه  برخورد  موارد  از 
اخیر  اجالس  به  مختلف  كشورهاي  بنادر   در 
اعطاي  از  امتناع  استمرار   ،)LEG 97/6 )سند 
Shore Leave به دريانوردان در برخي از بنادر 
برخورد   « مصاديق  از  يکي  عنوان  به  خارجي، 
غیرمنصفانه با دريانوردان« ياد شده بود. با استناد 
به مفاد سند مزبور و به منظور پیگیري اقدامات 
قبلي انجام شده در زمینه ي طرح موضوع رفتار 
تبعیض آمیز با برخي از دريانوردان از نظر ملیت 
معضل  يك  عنوان  به  آنان،  مذهبي  باورهاي  يا 
از   ،)LEG 97/6/2( بین المللي، سند شماره ي 
سوي ايران به اجالس اخیر كمیته ي حقوقي ارايه 

شد.
نمايندگي  هيأت  توسط  شده  قرائت  متن 
ايران در نود و هفتمين  جمهوري اسالمي 

IMO اجالس کميته ي حقوقي
درخصوص   ،LEG 97/6/2 سند شماره ي 
دريانوردان  با  آميز  تبعيض  رفتار  موضوع 
کشورهاي  از  برخي  دريانوردان  و  ايراني 
مسلمان، از طرف جمهوري اسالمي ايران به 
نود و هفتمين اجالس کميته ي حقوقي ارايه 
شد. متني که ترجمه ي فارسي آن، تقديم 
مي شود، نوشتاري است که در مقام ارايه و 
دفاع از مفاد سند يادشده، در نود و هفتمين 

اجالس کميته حقوقي، قرائت شده است.
اين   LEG 97/6/2 شماره ي  سند  »موضوع 
هیأت، مربوط به اعالم 6 مورد رفتار غیرمنصفانه 
با تعدادي از دريانوردان ايراني در برخي از بنادر 
خارجي در سال گذشته است كه حاكي از محروم 
شدن دريانوردان يادشده از استفاده از مرخصي 
ساحلي و خدمات و تسهیالت رفاهي و درماني 

در بنادر و مناطق ساحلي مزبور شده است.
تقريباً در قريب به اتفاق موارد يادشده، تعدادي 
از دريانوردان بیمار، در حال تحمل درد و رنج 
ناشي از بیماري، صرفاً به خاطر ملیت يا عاليق 
مرخصي  از  استفاده  امکان  از  خود،  مذهبي 
ساحلي و تسهیالت رفاهي و درماني مورد نیاز، 

محروم شده اند.
ما واقعاً نمي دانیم چگونه مي توان اين گونه رفتار 
غیرانساني و بي رحمانه با گروهي از انسان هاي 

پيشگيري از رفتار غيرمنصفانه 
با دريانوردان

ارايه ي سند جمهوري اسالمي ايران 
در نود و هفتمين اجالس كميته ي حقوقي سازمان بين المللي دريانوردي

نود و هفتمين اجالس کميته ي حقوقي IMO، از تاريخ 24 تا 28 
بين  المللي  نوامبر 2010(، در مقر سازمان  تا 19  آبان 1389 )15 

دريانوردي برگزار شد.
ششمين دستور کار اجالس مزبور، تحت عنوان »رفتار غيرمنصفانه با 
دريانوردان«، به ويژه باتوجه به نام گذاري سال 2010 ميالدي به عنوان 
»سال دريانوردان«، يكي از مهم ترين دستورکارهاي اجالس اخير 
بود. به همين مناسبت و باتوجه به پيشينه ي اقدامات قبلي سازمان 
بنادر و دريانوردي، در طرح مشكالت دريانوردان ايراني و دريانوردان 
ساير کشورهاي مسلمان در زمينه رفتار تبعيض آميز مقامات بندري 
برخي از کشورهاي خارجي با دريانوردان مزبور، و به منظور پيگيري 
اقدامات يادشده، سند شماره ي LEG 97/6/2، از سوي جمهوري 
اسالمي ايران، در نود و هفتمين اجالس کميته ي حقوقي IMO ارايه 
شد. باتوجه به اهميت موضوع و دست آوردهاي اقدام اخير، گزارش 
ارا يه ي سند مزبور به خوانندگان محترم و جامعه ي درياييان، به ويژه 

دريانوردان عزيز کشورمان، تقديم مي  شود.

اداره کل سازمان هاي تخصصي و بين المللي سازمان بنادر و دريانوردي
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گرفته  قرار  مهري  بي  مورد  غالباً  كه  رنج ديده 
اند، را توصیف كرد؟ در واقع، اين داستان تلخ 
كه  چه  آن  بر  است  تأكیدي  ناامیدكننده،  و 
 ،LEG 97/6 شماره ي  سند  در  درستي  به 
تقديمي از سوي BIMCO، به آن اشاره شده 
است؛ آن جا كه مي گويد: »... كثیري از )خدمه( 
انجام  تحقیقات  )حسب  تجاري  كشتي هاي 
شده(، به اشکال گوناگوني از رفتار غیرمنصفانه، 
به ويژه محرومیت از Shore leave،  به رغم 

داشتن ويزاي معتبر، مبتال شده اند«
باتوجه به استمرار رفتار غیرمنصفانه مزبور، به 
اين وسیله،  به  اين هیأت،  شرحي كه گذشت، 
نگراني عمیق خود را از محروم شدن غیرموجه و 
غیرعادالنه دريانوردان ايراني از امکان استفاده از 
مرخصي ساحلي و خدمات و تسهیالت بندري و 

ساحلي، اعالم مي دارد.
شگفتا، در چنین شرايطي، ما چگونه مي توانیم 
ُمبلغ شعار IMO در سال جاري، يعني: توصيه 
در رفتن به دريا و انتخاب حرفه دريانوردي 
در  چگونه  باشيم؟!  خود  جوانان  ميان  در 
انتظار  توان  مي  حتي  شرايطي،  چنين 
گوش  فراخوان  اين  به  جوانان  که  داشت 
بسپارند، چه رسد به آن که به آن، پاسخ 

مثبت بدهند!؟
دوستان و هیأت هاي محترم! 

همان گونه كه مستحضريد و اين هیأت، بیش تر 
در  شده  بیان  خود،  عمومي  بیانیه ي  طي  نیز، 
سند )LEG 94/12 annex 10(، اعالم كرده 
 Shore( است، امکان استفاده از مرخصي ساحلي
Leave( براي دريانوردان در بنادر خارجي، هم 
از حیث رعايت حقوق بنیادي دريانوردان و هم از 
جهت ايمني كشتیراني، داراي اهمیت فوق العاده 
است. براين اساس، استمرار رفتار غیرمنصفانه با 
برخي از دريانوردان، به قصد محروم كردن آنان 
در استفاده از مرخصي ساحلي و خدمات درماني 
و رفاهي موردنیاز در بنادر خارجي، آن هم صرفاً 
به خاطر ملیت يا باورهاي مذهبي، به هیچ وجه، 

قابل توجیه نیست.
از اين رو، از نظر اين هیأت، سالي كه به نام   
مناسب ترين  است،  شده  مزين  »دريانوردان« 
معضل  اين  رفع  منظور  به  اقدام  براي  زمان 

از  دريانوردان  بهره مندي  امکان  شناسايي  و 
قبیل:  از  بنادر خارجي،  در  موردنیاز  تسهیالت 
»حق«،  يك  عنوان  به   ،Shore Leave
آنان  باورهاي مذهبي  يا  و  از ملیت  نظر  صرف 
محسوب مي شود؛ »حقي« كه بايد توسط حقوق 
لزوم، خألهاي  بین الملل، تضمین و در صورت 

حقوقي موجود آن، تکمیل شود.
 و اّما كالم آخر- دوستان! 

بايد از تجربیات گذشته، عبرت آموخت. همان طور 
كه همه مي دانید، ضرورت هاي تجاري و عملي، 
در گذشته، باعث شناسايي »حقي« تحت عنوان 
»حق عبور بي ضرر« براي كشتي هاي خارجي 
است.  شده  كشورها  ساير  سرزمیني  درياي  در 
انساني  با حفظ كرامت  آيا ضرورت هاي مرتبط 
و حمايت از حقوق بنیادي دريانوردان و ايمني 
»حق  مثالً  تواند حقي مشابه،  نمي  كشتیراني، 
را  خارجي«  بنادر  به  دريانوردان  ضرر  بي  ورود 

توجیه نمايد؟
باتوجه به مجموع نکات پیش گفته، به نظر مي رسد 
مناسب باشد كه با شناسايي رفتار تبعیض آمیز با 
دريانوردان در زمینه ي Shore Leave، به عنوان 
يك معضل بین المللي، دبیرخانه ي IMO، البته 
ذي ربط،  بین المللي  نهادهاي  ساير  همکاري  با 
را  موردبحث  موضوع  با  مرتبط  اسناد  كلیه ي 
گردآوري كند و موردبررسي قرار دهد و سپس، 
بررسي  و  بحث  منظور  به  را  خود  يافته هاي 
مشکالت  رفع  براي  مقتضي  تصمیم  اتخاذ  و 

موجود، به كمیته ي حقوقي گزارش نمايد.
واکنش کميته ي حقوقي، در قبال سند ارايه 

شده از سوي جمهوري اسالمي ايران
پس از ارايه ي سند مزبور، تعداد قابل توجه ايي 
از اعضاي هیأت هاي حاضر در اجالس، نسبت به 
مفاد سند يادشده، اعالم نظر كردند. اين اعضا، 
بر اهمیت شناسايي Shore Leave، به عنوان 
يك حق براي دريانوردان، تأكید كردند و رفتار 
يا  ملیت  خاطر  به  دريانوردان،  با  تبعیض آمیز 
به  را   Shore Leave آنان در موضوع مذهب 
منزله ي يکي از مشکالت و نگراني هاي موجود 
دادند.  قرار  موردتأيید  المللي،  بین  سطح  در 
از هیأت ها )عمدتاً هیأت هاي نمايندگي  برخي 
كشورهاي اروپايي( نیز، به اهمیت ايجاد برقراري 

موازنه بین امنیت كشورهاي ساحلي و موضوع 
دريانوردان  توسط   Shore Leave از  استفاده 

اشاره كردند.
در نهايت، رياست اجالس، به منزله ي جمع بندي 
اعالم  گفت وگوها،  اين  در  شده  انجام  مباحث 
رفتار  مشکل  هیأت ها،  اعضاي  اكثر  كه  كرد 
در  مذكور  دريانوردان،  از  برخي  با  تبعیض آمیز 
تأيید  مورد  را  ايران  سوي  از  شده  ارايه  سند 
قرار دادند و با تلقي Shore Leave، به عنوان 
غلبه ي  نیز،  و  امتیاز،  يك  نه صرفاً  و  يك حق 
مالحظات،  ساير  به  نسبت  انساني  مالحظات 
به  بیمار  دريانوردان  امکان دست يابي  مورد  در 
بنادر خارجي،  در  و تسهیالت درماني  امکانات 

موافقت خود را اعالم كردند.
در مورد پیشنهاد ايران نیز، رياست اجالس، باتوجه 
به اين كه موضوع Shore Leave در كمیته هاي 
به  منتهي  اخیراً  بوده و  و MSC مطرح   FAL
است  زمینه شده  اين  در  بخش نامه هايي  صدور 
 ،)FAL.3/Circ.201, MSC.1/C, 1342(
به دبیر كمیته حقوقي مأموريت داد كه ضمن 
جلب توجه ي كمیته هاي FAL و MSC به مفاد 
اسناد بین المللي مرتبط با رفتار تبعیض آمیز در 
مورد موضوع Shore Leave و مفاد بخش هاي 
ذي ربط گزارش اجالس اخیر كمیته ي حقوقي، 
كمیته ي  دو  دبیران  با  مشترک  صورت  به 
فوق الذكر، موضوع يادشده را مورد بررسي قرار 
دهند و براي رفع اين مشکل، تمهیدات الزم را 

به عمل آورند.
باتوجه به مراتب فوق، بدون هیچ گونه اغراقي، 
بايد اشاره كرد كه اهداف موردنظر در سند ارايه 
شده توسط هیأت نمايندگي جمهوري اسالمي 
ايران در اجالس اخیر كمیته ي حقوقي يعني: اول 
تأيید مشکالت موجود در مورد رفتار تبعیض آمیز 
با دريانوردان تابع كشورهاي مسلمان در زمینه ي 
Shore Leave، به عنوان يك معضل بین المللي، 
يك  عنوان  به   ،Shore Leave دوم شناسايي 
حق و نه صرفاً يك امتیاز براي دريانوردان كه با 
تکلیف بین المللي دولت ها در ترتیب اثربخشیدن 
به حق يادشده مالزمه دارند و سوم قرار گرفتن 
موضوع يادشده در دستور كار كمیته هاي مربوط 

IMO، محقق شد.■
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HNS كنوانسيون
برای  غرامت  پرداخت  و  مسئولیت  به  راجع  المللی  بین  كنوانسیون 
خسارات مربوط به حمل مواد خطرناک و سمی از راه دريا، مصوب سال 
و  مکفی  سريع،  جبران  از  تا  است  در صدد   ،)HNS(1 میالدی   1996
مؤثر خسارات وارده به اشخاص و اموال، هزينه های پاک سازی، اقدامات 
بازسازی و زيان های اقتصادی ناشی از حمل و نقل دريايی مواد خطرناک 

و سمی، اطمینان حاصل كند.

چارچوب حقوقی
كنوانسیون HNS، توسط يك كنفرانس بین المللی ترتیب يافته از سوي 
سازمان بین المللی دريانوردی )آيمو(، در شهر لندن و در ماه می سال 
1996 میالدی، به تصويب رسید. اين كنوانسیون، بر الگوي بسیار موفق 
 Civil Liability and( صندوق  و  مدنی  مسئولیت  كنوانسیون های 
Fund Conventions( كه خسارت های آلودگی ناشی از لکه های نفتی 

سنگین كشتی های تانکری را تحت پوشش قرار می دهد، استوار است. 
يك    ،HNS كنوانسیون  نفتی،  آلودگی  خسارت  اولیه ي  رژيم  همانند 
سیستم دو اليه ای را برای جبران خسارت ها، در صورت بروز حادثه در 
دريا و مواد خطرناک و سمی نظیر مواد شیمیايی، پی ريزی خواهد نمود. 
اليه ي اول، جبران خسارت ها توسط بیمه ي اجباری صورت گرفته از سوی 
مالکان كشتی ها كه قادر به محدود سازی مسئولیت هاي خود هستند، 
تحث پوشش قرار خواهد گرفت. در اين موارد و در جايی كه بیمه ي مزبور، 
حادثه ای را به طور كامل پوشش ندهد و يا برای دعوای حقوقی ناكافی 
باشد، اليه ي دوم جبران خسارت، از طرف يك صندوق پرداخت خواهد 
شد؛ صندوقی كه از مشاركت دريافت كنندگان HNS ايجاد خواهد شد2. 
 HNS میزان  اساس  بر  نقدی(،  مبالغ  قالب  )در  مشاركت های صندوق 

دريافتی در هر دولت عضو و در سال قبل، محاسبه و تعیین خواهد شد.
تا سال 2009 میالدی، كنوانسیون HNS، همچنان به دلیل عدم كفايت 
تعداد دولت های عضو، به اجرا در نیامد. دومین كنفرانس بین المللی برگزار 
شده در ماه آوريل سال 2010 میالدی )ارديبهشت ماه سال 1389 ه.ش(، 
پروتکلی را نسبت به كنوانسیون HNS تصويب كرد كه برای حل و فصل 
مشکالت عملی طراحی شد؛ مشکالتی كه بسیاری از دولت ها را از پذيرش 
كنوانسیون اولیه منع كرده بود. هر زمانی كه پروتکل HNS 2010 به 
اجرا در آيد، كنوانسیون سال 1996 میالدی، آن گونه كه توسط پروتکل 

سال 2010 میالدی اصالح شد، چنین نامیده خواهد شد:
برای  غرامت  پرداخت  و  مسئولیت  به  راجع  المللی  بین  كنوانسیون   «
خسارت مرتبط با حمل مواد خطرناک و سمی از راه دريا، سال 2010 

)HNS Convention 2010( »میالدی

مواد خطرناك و سمی کدامند؟
 ،HNS بیان شده در كنوانسیون )HNS(3 تعريف مواد خطرناک و سمی
مبتنی بر فهرست مجزای مواد مشخص شده در كنوانسیون ها و كدهای 
و  دريانوردی  ايمنی  از  اطمینان  با هدف حصول  كه  است  آيمو  متعدد 

نمايان گر طیف وسیعی   ،HNS .آلودگی، تهیه شده است از  جلوگیری 
از مواد شیمیايی با ويژگی ها و خطرات متفاوت است كه هر دو كاالی 
در  توانند  می  فله،  كاالهای  مي شود.  شامل  را  شده  بندی  بسته  و  فله 
غیرپايدار  و  مقاوم  و  پايدار  نفت  نوع  دو  هر  شامل  مايع،  و  جامد  قالب 
)Persistent and Non-persistent Oil( و گازهای مايع شده از 
قبیل گاز مايع طبیعی)ال ان جی( و گاز مايع پترول )ال پی جی( باشند. 
مواد با خطر كم تر از قبیل: زغال سنگ و آهن، به كلی از شمول كنوانسیون 
HNS خارج و مستثنی شدند. تعداد زيادی از مواد وجود دارند كه توسط 
كنوانسیون، تحت پوشش قرار گرفتند. كد بین المللی كاالهای خطرناک 
پوشش  تحت  از كدهای  يکی  تنها  بیان گر   ،)IMDG Code( دريايی 
كنوانسیون است كه صدها مواد را، كه می توانند به هنگام حمل در فرم 

بسته بندی شده خطرناک باشند، احصا نموده است. 

چه ميزان غرامت، قابل تحصيل خواهد بود؟
در جايی كه خسارتی توسط HNS، به صورت عمده و فله ای اتفاق بیافتد، 
مالك كشتی، معموال قادر خواهد بود كه مسئولیت مالی خود را تا مبلغی 
 )Special Drawing Rights-SDR( میلیون  صد  يك  تا  ده  بین 
صندوق بین المللی پول )تقريبا پانزده تا يك صد و پنجاه میلیون دالر 
آمريکا(، بسته به میزان تناژ ناخالص كشتی، محدود كند. در جايی كه 
خسارت توسط HNS، در شکل بسته بندی شده ايجاد شده باشد، حداكثر 
مسئولیت برای مالك كشتی، يك صد و پانزده میلیون SDR )تقريبا يکصد 
و هفتاد و پنج میلیون دالر آمريکا( است. صندوق HNS اليه ي اضافی 
غرامت را حداكثر تا دويست و پنجاه میلیون SDR )تقريبا سیصد و هشتاد 
میلیون دالر آمريکا(، مشتمل بر هر مبلغی كه از سوی مالك كشتی و يا 

بیمه گر آن پرداخته شده، مقرر و پرداخت خواهد كرد.4

اين کنوانسيون، تحت پوشش قرار  چه نوع خسارت هايی توسط 
خواهند گرفت؟ 

كنوانسیون HNS، خسارت های واقع در سرزمین و يا دريای سرزمینی 
همچنین  كنوانسیون  دهد.  می  پوشش  را  كنوانسیون  عضو  دولت 
خسارت های آلودگی واقع در منطقه ي اقتصادی انحصاری )EEZ( دولت 
عضو و يا منطقه ي هم طراز آن و خسارت )غیر از خسارت آلودگی( ايجاد 
شده توسط HNS حمل شده بر روی كشتی ثبت شده تحت پرچم دولت 
عضو خارج از دريای سرزمینی هر دولتی را تحت پوشش قرار می دهد. 

انواع خسارت های زير، تحت پوشش قرار خواهند گرفت:
از  يا خارج  يا صدمه ي شخصی روی كشتی و  از دست دادن جان و   -

كشتی حامل HNS؛
- از دست دادن اموال و يا خسارت وارده به آن ها در خارج از كشتی؛

عرصه های  در  مثال  طور  به  آلودگی  از  ناشی  اقتصادی  خسارت های   -
ماهی گیری، درياپروری و توريسم؛

- هزينه های اقدامات پیشگیرانه، مانند: فعالیت های پاک سازی در دريا و 
خشکی؛

مسئوليت و پرداخت غرامت برای خسارات مربوط 
به حمل مواد خطرناك و سمی از راه دريا 

مترجم: علی اکبر مرزبان، نماينده ي ثابت سازمان بنادر و دريانوردی در آيمو
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- هزينه های مربوط به اقدامات معقول برای بازيافت محیط زيست.
ــی از  ــارت های آلودگی نفتی ناش ــه خس ــبت ب ــیون HNS، نس كنوانس
تانکرهای نفتی، آن گونه كه در كنوانسیون بین المللی راجع به مسئولیت 
ــی )CLC Convention( تعريف  ــی نفت ــارت آلودگ ــی برای خس مدن
ــیون سوخت  ــارت هايی كه توسط كنوانس ــت و همچنین، خس ــده اس  ش
)Bunker Convention( تحت پوشش قرار گرفتند، اعمال نمی شود. 
ــارت های ناشی از مود راديو اكتیو نیز مستثنی شده اند. دعاوی تحت  خس
ــط دولت های عضو  ــاس شاخص هايی كه توس ــیون HNS، بر اس كنوانس

صندوق HNS تعیین خواهد شد، مورد ارزيابی قرار خواهند گرفت.

 مالک كشتی
تحت كنوانسیون HNS، مالك كشتی برای هرگونه خسارت ايجاد شده 
توسط HNS، مسئولیت مطلق خواهد داشت؛ به اين معنا كه مالك كشتی، 
حتی در صورتی كه از ناحیه ي كشتی و يا كروی آن، بدون تقصیر باشد، 
مسئول خواهد بود. مالك كشتی، متعهد خواهد بود كه تحت كنوانسیون، 

تسهیالت بیمه ي الزم برای پوشش مسئولیت خود را تأمین كند.

HNS صندوق
صندوق HNS، به محض به اجرا در آمدن كنوانسیون HNS، تأسیس 
خواهد شد. دولت هايی كه پروتکل HNS سال 2010 میالدی را مورد 
 ،HNS خواهند شد. صندوق HNS پذيرش قرارمی دهند، عضو صندوق
مرحله ي دوم جبران خسارت را مقرر خواهد داشت و توسط يك دبیرخانه 
و يك مدير، اداره خواهد شد. انتظار می رود، صندوق HNS، عملکردي 
 IOPC( مشابه صندوق بین المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی
Fund( داشته باشد و توسط يك مجمع متشکل از نمايندگان دولت های 
عضو خود، مديريت شود. صندوق HNS، همچنین، دارای يك كمیته 
برای پرداختن به دعاوی جبران خسارت خواهد شد؛ كمیته ای كه شبیه 

كمیته ي اجرايی صندوق IOPC خواهد بود.

HNS تأمين مالی صندوق
كنندگان  دريافت  سوی  از  پرداختی  سهم های  توسط   ،HNS صندوق 
 ،LNG و در بعضی موارد، مالك/صاحب حقوقی و قانونی كاالی HNS
كه از راه دريا به بنادر و پايانه های دولت های عضو حمل و نقل شدند، 

تأمین مالی خواهد شد. 
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جدول زمانی: از زمان تصویب تا اجرا
در سطح بين المللی

- پروتکل HNS،  مصوب ماه آوريل سال 2010 میالدی
- مفتوح برای امضا، از اول ماه نوامبر سال 2010 میالدی، الی سی و يکم 

ماه اكتبر سال 2011 میالدی
- كنوانسیون HNS، پس از گذشت هجده ماه، از تاريخی اجرا خواهد 

شد كه :
● اوال، دوازده دولت به عضويت آن درآيند؛

● ثانیا، چهار عضو از اين دوازده دولت، دارنده ي حداقل دو میلیون تناژ 
ناخالص كشتیرانی باشند؛

● ثالثا، حجم كاالی مشمول مشاركت برای حساب عمومی اين دولت ها، 
حداقل چهل میلیون تن باشد. 

در سطح ملی 
عمل  به  كنوانسیون  اجرای  برای  را  زير  اقدامات  بايد  عضو،  دولت های 

آورند:
- تهیه ي مقررات ملی؛

- تعیین و تجويز مقامات كنترلی و نظارتی؛
- اجرای كنوانسیون در قانون ملی.

 IOPC نقش صندوق های
 ”Fund “ مسئول اجرای مقررات كنوانسیون های  ،IOPC صندوق های
مديريت  زمینه ي  در  سازمان  اين  طوالنی  تجارب  به  توجه  با  هستند. 
بین  نفتی و طی درخواست كنفرانس  آلودگی  سیستم جبران خسارت 
 IOPC را به تصويب رساند، دبیرخانه ي HNS المللی، كه كنوانسیون
و   HNS Fund تأسیس  در  را  آيمو  دبیرخانه ي  شد،  موظف   Fund

 )HNS Assembly( آماده سازی برای برگزاری اولین نشست مجمع
ياری رساند.

الزامات گزارش گری
پذيرش  هنگام  به  دولت ها  كنوانسیون،  شدن  اجرايی  از  قبل  حتی 
كنوانسیون، متعهد می شوند كه به طور سالیانه، مجموع كاالهای مشمول 
مشاركت )Contributing Cargo( را برای هر حساب و نوع كاال، كه 
در آن كشور در سال قبل دريافت شده است، گزارش كنند. قصور در 
انطباق با الزامات گزارش گری، می تواند منجر به تعلیق وضعیت دولت 

طرف قرارداد و يا خودداری از پرداخت غرامت مربوط به آن دولت شود.

اطالعات اضافی
براي دريافت اطالعات بیش تر درباره ي كنوانسیون HNS و پروتکل سال 
 www.hnsconvention.org 2010 میالدی، می توان به درگاه اينترنتي

مراجعه كرد. ■

پانوشت:
1. “The International Convention on Liability and Compensation for Damage 
in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 
1996 (HNS Convention)”.
2. “Contributions from Receivers of HNS”.
3. “ Hazardous and Noxious Substances- HNS” 
4. The unit of account in the treaty instrument is the Special Drawing Rights 
(SDR) as defined by International Monetary Fund. Conversion of currencies 
has been made on the basis of the rates at 1 September 2010 (on that day 1 
SDR= £0.983971 or US$ 1.514720).

پوند  آمريکا،  مهم، شامل: دالر  و  رايج  ارزهای  از  )SDR( سبدی  برداشت، مخصوص   حق 
ابداع شده است و در  المللی پول،  انگلیس، يورو و ين ژاپن است كه از سوی صندوق بین 

محاسبات مورد استفاده قرار می گیرد.
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بندر  و دریا / شماره 176

جایگاه اقتصادي بنادر
ــتاب توسعه ي اقتصادی در دنیای امروز، تاثیر جهانی  با توجه به روند پر ش
ــترش روزمر ه ي فن آوری اطالعات، به عنوان دو عامل  شدن اقتصاد و گس
ــیده  ــی پوش اصلی در كاهش هزينه ها و افزايش تجارت بین المللی بر كس
ــی از حلقه های رابط  ــادر نیز، به عنوان يک ــت. در اين میان، نقش بن نیس
زنجیره ي تامین كاال  )supply chain management(، چنان حیاتی 
است كه رشد و توسعه ي ساير بخش های وابسته به حمل و نقل دريايی، به 
نحوه ي فعالیت بنادر بستگی دارد. اين موضوع، به دلیل نقش اقتصادی بنادر 
در جلب سرمايه های خارجی، كسب در آمدهای ارزی و ريالی، افزايش توان 
رقابتی شركت های تولیدی كشور به واسطه ي پارامترهای كّمی هزينه های 
حمل و نقل، اشتغال زايی و كمك به توسعه ي منطقه ای و ملی، اهمیتی 

دو چندان پیدا می كند. 

نقش راهبردي بنادر
موقعیت ممتاز جغرافیايی ايران، از لحاظ مقام دريايی در دو كرانه ي دريايی 
– بندری شمالی و جنوبی و موقعیت راهبردی آن در سیاست های اقتصادی 
ــتم حمل و نقل دريايی، ريلی و جاده  ــاس، سیس - منطقه ای، كه بر آن اس
ــور های همسايه و ساير  ــود و وجود منافع متقابل با كش ای معنا دار می ش
طرف های تجاری در اروپا، آسیا و آفريقا كه از راه دريا و حمل و نقل دريايی 
میسر مي شود، همچنین، وجود مزيت های توجیهی، حاصل از تجارت، كه 
بر پايه ي صنعت حمل و نقل دريايی فراهم است، نشان می دهد كه تکوين 
ــان عرصه های اقتصادی و  ــعه، به لحاظ تطابق نهادی می فرآيندهای توس
تجاری با دريا، امری قطعی است. بنابراين، تکوين فرآيند توسعه، بدون اتکا 
ــر محوريت دريا و دريانوردی ايمن، به منزله ي ناديده گرفتن نیاز تجارت  ب
ــده و در چارچوب استقرار نظام توسعه، به  به حمل  و نقل دريايی تلقی ش
مفهوم كم رنگ ديدن قابلیت ها، منابع طبیعی و ظرفیت های جغرافیايی - 

اقتصادی كشور و منطقه، تفسیر و بیان می شود. 
ــريع تر و مطمئن تر كاال  ــاز به حمل و نقل س ــای جديد تجارت، نی الگوه
ــه در هر نقطه ي  ــع عمده در حمل و نقل ك ــته دارند. مان ــبت به گذش نس

ــت، مسأله ي به كارگیري روش ها و ابزار حمل است، كه  ارتباطی مطرح اس
می تواند موجب تأخیر و افزايش و يا سرعت بخشیدن و كاهش هزينه در 
كل زنجیره ي حمل و نقل كاال شود. عالوه بر اين، هرگونه جا به جايی كاال، 
ــیب ديدن آن را نیز به دنبال دارد، كه می توان از راه  ــك آس خطر و ريس
گروه بندی كاال در واحدهای بار، از شدت آن كاست. يکی از اشکال چنین 
تمهیدي، كانتینری سازی حمل كاال است و آن، به اين معناست كه كاالها 
ــتفاده از اين روش، چند  ــوند. با اس براي حمل، در يك كانتینر بارگیری ش
وجهی سازی حمل و نقل خارجی، با ايمنی باال و سرعت بیش تر در سطح 

گسترده نیز، میسر شده است. 
ــتی های  ــن مقاله، نقش مؤثر خدمات دريايی و بندری در جذب كش در اي
ــهیدرجايي را می توان به مسئولین و دست اندر كاران  كانتینری به بندر ش
يادآور شد و اطمینان و يقین مسلم حاصل كرد كه خدمات، هزينه نیست؛ 
بلکه نوعي سرمايه گذاری است كه نیاز به دعوت از سرمايه گذاران ندارد و 

مشتريان و ذی نفعان خود را خواهد يافت.
صنعت كشتیرانی گاه به علت ايمنی و عملکرد زيست محیطی پايین، مورد 
حمله قرار می گیرد و انتقادات و ايرادات زيادی را متحمل مي شود. حمل 
ــردازد؛ زيرا كه از  ــه ي ايمنی باالتر را بپ ــد، بايد بتواند هزين ــل كار آم و نق
ــتی  و كاال  برای انتخاب وسیله ي  مهم ترين معیار های مد نظر صاحبان كش
ــالم بودن دارايی خود، و از طرف ديگر،  حمل  محموله ي خود، ايمني و س
اجتناب از پرداخت خسارت سنگین ناشی از خرابی يا نقص فنی و حوادث 

جانی و مالی ناشی از عدم رعايت موارد ايمنی است. 
ــتقیم يك كشور در  ــتیرانی، نماينده ي مس ــركت های كش از آن جا كه ش
جذب خطوط كشتي راني خارجی و حتی داخلی به بنادر داخلی محسوب 
ــرويس های الزم و به موقع  ــوند و نقش آن ها در ارايه ي خدمات و س مي ش
ــت، بايد صالحیت عملکرد و  ــتی ها و صاحبان كاال، بسیار موثر اس به كش
ــادر و دريانوردی، به عنوان  ــازمان بن ــط س كارايی و توانايی های آن ها توس

مرجع صالحیت دار،  تايید شود. 
بندر، همواره يك نقش راهبردی در توسعه ي تجارت داخلی و بین المللی 
ــورها، خواه توسعه يافته ، خواه در حال توسعه، ايفا می كند. در دنیايی  كش

 
 

نقش خدمات دريايی و بندری، در بازاريابي كشتی های كانتينری 

اکبرجعفری، بندر شهيد باهنر

ميانگين رشد تجارت کانتينری، تا پايان سال 2010 ميالدی، به ميزان 5/7  درصد برآورد شده بود. 
طبق بررسی های به عمل آمده، انتظار می رود: سهم آسيا از صادرات کاالهای کانتينری، از 55درصد 
کل جهان در سال 2002، به 64 درصد در سال 2015 ميالدی برسد و سهم واردات کاالهای کانتينری 

نيز، از 46، به 53 درصد، افزايش يابد.
مجتمع بندری شهيد رجايی، به عنوان بزرگ ترين بندر کانتينری کشور، 90 درصد از کل عمليات 
کانتينری و 60 درصد عمليات غير نفتی بنادر ايران را در اختيار دارد. ارتباط 30 خط بزرگ کشتيرانی 
و  ملی  استاندارد های  اجرای  قالب  در  سواحل  و  آب راه ها  و  دريانوردی  ايمنی  بندر،  اين  با  الينر 
شناسايی  سيستم   ،)VTS( دريايی  ترافيك  کنترل  سيستم  استقرار  المللی،  بين  کنوانسيون های 
خودکار شناورها )AIS(، سالم سازی محيط کار با تقويت و توسعه ي نقش IT  در فرآيند ها، استقرار 
مديريت يكپارچه ) IMS(، همگی داللت بر ارتقاي سطح خدمات مطلوب و افزايش سطح رضايت 
مندي مشتريان دارند.  اين تالش ها و زحمات بی وقفه، تا حدی توانسته است، نسبت به موقعيت و 

جايگاه واقعی اين بندر، حق تكليف را ادا کند.

مقاله



كه به سرعت در حال جهانی شدن است و فاصله ها به طور مجازی كم می 
شوند، بنادر نقش فعال تری در حفظ و رشد اقتصادی كشور بر عهده دارند. 
در دنیای جديد، بنادر، يك صنعت و عامل مثبت در حمل و نقل محسوب 
ــوند و در تکمیل مديريت زنجیره ي تامین، قرار می گیرند. بنابراين،  مي ش
ــاخت ها و تاسیسات به  امروزه بنادر، فراتر از بارانداز ها يا مجموعه ي زير س

حساب مي آيند. 
حمل و نقل دريايی، يکی از نتايج حاصل از تجارت بین المللی است و هر 
گونه تغییر در تجارت بین المللی، بدون توجه به موضوع حمل نقل، امکان 
پذير نیست. به منظور تامین يك تجارت موفق، ارايه ي خدمات مناسب و به 
هنگام به مشتريان، بسیار ضروری به نظر مي رسد و سازمان خدمات دهنده 
ــتريان، اعم از  ــهیالت، بايد بتواند نیاز  مش و فراهم كننده ي امکانات و تس
فعلی و آتی را شناسايی و هم پای رقیبان خود در ديگر نقاط جهان، نسبت 
ــود، اقدام كند. از اين  ــدن و آموزش مجموعه ي خ به آمادگی  و تجهیز ش
رو، خدمات تجاری، به سه دلیل عمده، مورد استفاده ي مشتريان قرار می 
گیرند:  نخست، سازمان های خدماتی، اغلب تخصص هايی را ارايه می دهند 
ــركت ها و افراد متفرقه، فاقد آن ها هستند. دوم، سازمان های  كه بیش تر ش
خدماتی، به مشتريان اجازه می دهند تا با توجه به تغییرات سريع تکنولوژی 
ــوم، استفاده  ــان را به روز نگهدارند  و س در خارج از تخصص آن ها، خودش
ــتريان، انعطاف پذيری بیشتری  ــازمان های خدماتی، به بعضی از مش از س

می دهند و آنان می توانند هزينه های ثابت خود را كاهش دهند. 

ــور اصلی كلیه فعالیت های يك  ــول يا خدمات بندری و دريايی، مح محص
ــود و دلیل اين كه چرا يك بندر، برای جا به  ــوب مي ش بندر دريايی محس
ــود،  ــرمايه گذاری جديد انتخاب می ش ــخص و يا س جايی يا ترافیك مش
ــت كه بندر می تواند ارايه كند. بنابراين، دانش بازاريابی در  پیشنهادی اس
مورد ويژگی های بندر، در زمینه های مرتبط با كشتیرانی، فنی، بازرگانی  و 

پشتیبانی بسیار مهم است. 
ــف و قوت بندر، نه تنها در يك  ــئولین بندر بايد از نقاط ضع مديران و مس
زمان، بلکه به طور مستمر، آگاه باشند. اين امر، مستلزم تحصیالت و آموزش 
ــت. بندر، به عنوان يك تولید كننده ي  ــتمر در واحد بازاريابی بندر اس مس
ــت كه خدمات گوناگون می فروشد و در نتیجه، موجد هزينه  محصول اس

و منافع است. 
در اين مقاله، با طراحی 5 فرضیه )عواملی را كه می توان به عنوان فاكتور های 
ــت(، به مطالعه موضوع  ــتی های كانتینری دانس موثر و مفید در جذب كش

پرداخته شده است. 
1- گسترش و توسعه ي محوطه ي فیزيکی بندر شهید رجايی، 

2- سرمايه گذاری بخش دولتی و خصوصی، نسبت به استقرار تجهیزات و 
امکانات پیشرفته ي تخلیه و بارگیری، 
3- گسترش راه های زمینی و ريلی، 

4- هماهنگی وتعامل سازمان های مرتبط در امر محموله های ترانزيتی، 
5- كاهش زمان انتظار در لنگرگاه، 

مهم ترين خدماتی كه توسط يك بندر ارايه می شود، عبارتند از :
- گذرگاه بندری 
- صنايع جانبی 
- تعمیر كشتی 

- مهندسی در زمینه ي بندر 
ــای دريايی و  ــا بازرگانی بین المللی، فعالیت ه ــاد خدمات مرتبط ب - ايج

تجاري 
- تعلیم و تربیت در زمینه ي دريايی و بندری 

محصول گذرگاه بندری، كلیه ي خدماتی است كه انتقال كاال يا افراد را از 
يك وسیله ي حمل در ساحل به يك وسیله ي حمل و نقل دريايی ديگر، كه 

با استفاده از تجهیزات  ويژه انجام می شود، ممکن می سازد. 
خدمات يك محصول، هر چند قابل لمس و رؤيت نیست و در پاره ای مواقع 
ــت اندركاران به دور مي ماند و از ديد پايین به آن  ــئولین و دس از ديد مس
نگريسته می شود، ولی تاثیر آن، بر همه ي ابعاد يك سیستم، سايه می افکند 
ــود و در صورت از دست  ــبب می ش ــد يا ركود آن را در دراز مدت س و رش
ــودن و عدم نمايش و عرضه ي  ــوس ب ــازار خدمات، به دلیل نامحس دادن ب
ــركت در نمايشگاه و همچنین، رقابت شديد  آن به صورت فیزيکی و يا ش
سازمان های خدماتی در كسب  بازار و ايجاد وفاداری در مشتری، به دست 
آوردن مجدد بازار خدمات، بسیار سخت و هزينه ساز و در اغلب مواقع، غیر 

ممکن به نظر مي رسد. 
ــعه ي روز افزون تجارت الکترونیك  ــد تکنولوژی اطالعات ) IT(، توس رش
)E-commerc( و تبادل الکترونیکی اطالعات )EDI(، افزايش اندازه ي 
كشتی های كانتینری، افزايش آبخور كشتی ها، تجهیز كشتی ها به تکنولوژی 
روز، اهمیت سرعت و سهولت تخلیه و بارگیری كاال، كاهش زمان توقف در 
لنگر گاه و اسکله، امکان رديابی كانتینر تا مقصد، تجهیزات تخلیه و بارگیری 
ــارت به كاال و  مکانیزه به منظور تخلیه و بارگیری صحیح كاال و عدم خس
ــیون های بین المللی دريايی،  جذب كشتی های  ــتی و اجرای كنوانس كش
ــدت تحت الشعاع قرار داده است. همین عوامل  كانتینری در بنادر را، به ش
و معیار های مورد نظر مالکان، كاپیتان كشتی ها، صاحبان كاال، شركت های 
كشتیرانی، ترخیص كاران و شركت های حمل و نقل داخلی و بین المللی، 
ــی توانند توجیه كننده ي اعمال تغییر، جايگزيني و به روز نمودن دانش  م
در اپراتور ها و تجهیزات عملیاتی و نرم افزار های مورد استفاده، براي جذب 

بیش تر كشتی های كانتینری باشند.  
ــتی های كانتینری به بندر را تحت  هر چند كه عوامل متعددی، جذب كش
ــرايط موجود و به اقتضای  تاثیر قرار می دهند و در هر دوره، با توجه به ش
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ــه منصه ي ظهور  ــا، به طور متفاوتي ب ــرايط رقب ــتری  و ش نیازمندی مش
ــته  ــال اخیر، توانس ــند، ولی از میان عوامل عمده اي كه در چند س مي رس
ــبتاً رضايت بخش به اين امر، ايفا  ــت يابی نس نقش موثر و مفیدی در دس
كنند، موارد زير  را می توان بیان كرد كه از ديدگاه شركت های كشتیرانی، 
ــركت های حمل و نقل، ترخیص كاران، صاحبان كاال و ديگر ذی نفعان  ش

اظهار شده است:
ــاً عرف نامیده  ــد و مقررات غیر قانونی، كه عمدت ــريفات زاي 1- حذف تش

می شوند. 
2- مجهز شدن به تجهیزات مدرن مورد نیاز.

3- افزايش محوطه های فیزيکی براي تخلیه ي كاال.
ــل كار، از راه نرم  ــان در مراح ــلیقه ي كاركن ــدود كردن اعمال س 4- مح

افزاری.
5- آموزش مستمر نیروی انسانی و ارتقاي تخصص و مهارت آنان. 

.CD 6- گسترش سیستم اطالع رسانی از راه سايت، بولتن و
7- امکان ارسال الکترونیکی اسناد و مدارک به واحد های مربوط. 

مأموریت و اهداف بندر
ــب چشم انداز و  ــیر حركت بندر را بر حس بیانه ي مأموريت، راهنما و مس
ــاس الگوي اشريج )Ashridge(، بیانیه ي  اهداف آن، بیان می كند. بر اس
ــتمل بر چهار عنصر هدف، راهبرد، ارزش و خط مشی است.  مأموريت، مش
عنصر »هدف« فلسفه ي وجودی بندر را توضیح می دهد. »راهبرد«، جايگاه 

رقابتی و شايستگی ممتاز آن را بیان می كند. 
»ارزش ها« مطرح می كنند: چرا بندر بايد باشد و »خط مشی«، نظاره گر 
ــت ها و الگوهای رفتاری است كه شايستگی ممتاز و سیستم ارزش  سیاس

بندر، بر آن استوار است. اين عناصر، در شکل زير، نشان داده شده است:

الگوي بيانيه ي مأموریت اشریج
در اين مقاله، توسعه و ارتقاي بندر، به منظور جذب كشتي هاي كانتینری 

در بندر شهید رجايی، به عنوان مأموريت بندر، در نظر گرفته می شود.
اهداف يك بندر، به بیانیه ي مأموريت، روش و نوع برخورد آن با مأموريت 
ــه منطقه ي ديگر، متفاوت  ــتگی دارد و از يك منطقه ي جغرافیايی ب بس
ــت. اهداف بندر، نه تنها از مأموريت و بازار منطقه اي متأثر می شود،  اس
بلکه به ذی نفعان بندری يا نهادهايی كه در فضای سازمانی بندر فعالیت 
ــتگی دارد كه نقش مهمی را در تعیین اهداف بندر ايفا  می كنند نیز بس

می كنند. 
قابل توجه است كه در تعريف اهداف بندر، مواقعی كه انتخاب پروژه ي بندر 
ــت، بايد اهداف تجارت، نسبت به  ــاركت بخش خصوصی اس بر پايه ي مش

جنبه ي اجتماعی، پررنگ تر باشد.

 تعریف خدمات
ــت از: هر گونه فعالیت يا  طبق تعريف كوتلر )1997(، خدمت، عبارت اس
ــرف به طرف ديگر، موجب  ــه در حین ارايه ي از جانب يك ط منفعتی ك
ــد. به طور  ــود و در ذات خود، غیر ملموس باش مالکیت چیز جديدی نش

كلی، خدمات را می توان با چهار ويژگی مشخص كرد:
1- غیرملموس بودن 

2- تولیدو مصرف همزمان
3- ناهمگنی و ناهمسانی 

4- گذرايی 
منظور از غیرملموس بودن، آن است كه، خدمات دارای وزن، طول، عرض، 
ــتند. در واقع، خدمات از حیث وجودی، مادی  ارتفاع، بو، مزه و غیره نیس
ــوند  و آن ها را می توان به عنوان نوعی تجربه به حساب  محسوب نمي ش
ــش دارايی های فیزيکی  ــر اين كه، خريد خدمات، موجب افزاي آورد. ديگ

طرف خريدار نمی شود.
ــتری به طور  ــرف، همزمان ايجاب می كند كه، مش ــوع تولید و مص موض
ــد. در اين مقوله،  ــته باش ــان، در محل تولید خدمات حضور داش همزم

ــته و تا حدودی نیز، در تولید خدمات نقش  ــتری، نقش دوگانه داش مش
دارد. مثال خوب در اين مورد، سیستم تعقیب و ره يابی كانتینر است كه 
برای اين كار، الزم است، مشتری اطالعات مختص به محموله ي خود را 
از راه شبکه ي اينترنت، به عامل حمل و نقل منتقل نمايد، تا به اطالعاتی 

در مورد وضعیت و محل فعلی محموله ي خود، دسترسی پیدا كند.
ــتری در فرآيند تولید خدمات،  ــاركت مش در مورد ناهمگنی، به دلیل مش
ــت، چرا كه مشتری، خود،  ــازی آن ها اغلب كار مشکلی اس ــتاندارد س اس
ــتريان در اين فرآيند،  بر كیفیت خدمات تأثیر می گذارد. الزام حضور مش

مبین مهم بودن عامل زمان است.
ــه، امکان انبارش آن  ــت ك ــي گذرايی خدمات، بیان كننده ي آن اس ويژگ
وجود ندارد و اين امر، اهمیت مديريت ظرفیت را افزايش می دهد. مديريت 
ــی تواند ظرفیت خدمات  ــای خدمات، در حالت آرمانی، م ــه و تقاض عرض
ــتفاده و بدون تقاضا را به حداقل برساند و اين موضوع، در دوره های  بالاس

زمانی پر اشتغال و كم اشتغال، معتبر است.
پايانه ي كانتینری، يك موقعیت جغرافیايی است كه در آن، حمل كانتینر 
ــور از روش حمل، حمل با  ــه روش ديگر تغییر می كند. منظ ــی ب از روش
ــتی، كامیون يا قطار است و از نقطه نظر پايانه ي كانتینری، تجهیزات  كش
خارجی محسوب می شوند. از سوی ديگر، تجهیزات داخلی، برای حمل و 
نقل داخلی كانتینر و جابه جايی كانتینرها از تجهیزات داخلی به خارجی و 

بالعکس استفاده می شوند.
ــهید رجايی، با مساحتی بالغ بر 1/200/000  پايانه های كانتینری بندر ش
ــت صفافی و نگهداری بیش از 52/000  ــامل 2 پايانه با ظرفی مترمربع، ش
TEU  كانتینر، قادر است، ساالنه TEU 2/000/000، عملیات كانتینری 

داشته باشد.
ــت و  ــن ترمینال، دارای 32/2 هکتار محوطه ي اختصاصی كانتینر اس اي
همچنین، محوطه ای به مساحت 65 هکتار اراضی پشتیبانی را در اختیار 
ــهید رجايی، طی  ــعه ي پايانه ي كانتینری بندر ش دارد كه در طرح توس
ــد و  ــعه ي حوضچه هاي 2و3 آغاز ش ــه ي همزمان، با طرح توس دو مرحل
ــماره ي 1، در مرحله ي  ــرفت خود را ادامه داد. پايانه ي كانتینری ش پیش
ــکله با  ــه ي بندر، به میزان 1000 متر اس ــعه ي حوضچ اول، همراه توس

الگوي بيانيه ي مأموريت اشريج
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ــل هفتم تا  ــتی های كانتینری نس ــور 17 متر و توان پهلودهی كش آبخ
ــتقرار 8 دستگاه  ــید كه با اس ظرفیت 145 هزار تن، به بهره برداری رس
ــتي هاي وارد  ــانی به كش ــری كرين پاناما گذر، در حال خدمات رس گنت

شده است.
ــکله و  ــامل: 2020 متر اس ــعه ي حوضچه، ش ــرح توس ــه ي دوم ط مرحل
ــت كه در راستای آن، طرح  ــت يابی به 65 هکتار اراضی پس كرانه اس دس
ساخت و احداث پايانه ي 2 كانتینري نیز، آغاز شده است و عملیات اجرايی 
ــرفت توسعه ي حوضچه، به پیش می رود، به طوري كه،  آن، موازی با پیش
ــط اپراتور بندر )شركت تايدواتر( به  هم اكنون، مرحله ي 1 اين پايانه توس
ــیده است و توان رقابتی بندر در افزايش جذب كشتی های  بهره داری رس
كانتینری را، بیش از پیش ارتقا داده و مجموع ظرفیت عملیات كانتینری 
ــش داده و همچنین، با  ــا حداكثر 3/3 میلیون TEU افزاي ــن بندر را ت اي
ــعه ي حوضچه، امکان پذيرش آخرين نسل كشتی، از  پیشرفت طرح توس

كشتی های كانتینری در اين بندر، فراهم شده است.
ــازمان بنادر و دريانوردی برای  ــرمايه گذاری 450 میلیارد تومانی س س
ــی از اقدامات  ــعه ي حوضچه ي بندر، يک ــاخت اين پايانه و طرح توس س
ــت كامل، با  ــرايط ظرفی ــه با اجرای كامل آن ها و در ش ــت ك مهمی اس
استفاده از 850 متر اسکله با عمق آبخور 17 متر، بهره گیری از 65 هکتار 
محوطه ي كانتینری، 8 دستگاه گنتری كرين سوپر پست پاناماكس، 18 
ــاير تجهیزات مدرن مربوطه، مجموع ظرفیت  ــتگاه ترانس تینر و س دس
ــید. اين  ــهید رجايی، به 6/3 میلیون TEU خواهد رس كانتینر بندر ش

طرح، قرار است در سال 1390، به بهره برداری برسد.

كانتينر
پيشينه ي استفاده از کانتينر

ــر دنیا جابه جا مي شوند، از لحاظ وسعت و بزرگی  كاالهايی كه در سرتاس
ــیمیايی و وضعیت حمل و نقل،  ــخصات ش ــکل، اندازه، وزن، دما، مش ش
ــخصات فیزيکی و لجستیکی، از قبیل:  ــتند. عالوه بر آن، مش متفاوت هس
ــی در انتخاب نوع  ــل، نقش مهم ــان حمل و نق ــه و زم ارزش كاال، هزين
وسیله ي حمل و نقل ايفا می كنند. به دلیل وجود تفاوت میان كاالها و به 
منظور حمل و نقل مؤثر و كارآمد، حمل كاال، نیاز به يکسان سازی دارد. 
ــان سازی و يکپارچه سازی  كانتینر، در حقیقت، يك روش عام برای يکس
ــازی، كاال می تواند سهل تر، سريع تر و با هزينه ي  ــت. با يکسان س كاال اس

كم تر جابه جا شود.
اولین بار، در سال 1920 میالدی، از كانتینر در حمل و نقل ريلی آمريکا 
ــتفاده از اين جعبه ي فلزی، به دلیل مزايای حمل  ــتفاده شد. بعدها اس اس
و نقل Door-to-Door )حمل يکسره ي كانتینر( و امتیازهای حمل و 

ــتم حمل ونقل جاده ای به وسیله ي  نقل جاده ای Piggy-Back )سیس
ــطح(، در آمريکا افزايش بیش تری يافت و در بخش هايی  كامیون های مس
از اروپا نیز معمول شد. پس از جنگ جهانی دوم، در پی افزايش تولیدات 
ــبك و لزوم محافظت از آن ها در حمل و نقل  صنعتی، افزايش كاالهای س
زمینی و دريايی، استفاده از كانتینر، در اغلب كشورهای صنعتی، از جمله 

ژاپن متداول شد.
ــتفاده از كانتینر برای حمل و نقل كاال به  از اواخر دهه ي 60 میالدی، اس
شدت افزايش يافت. به طوری كه تا دهه ي 90 میالدی، نرخ رشد  حمل 
ــالیانه 10 درصد بوده كه اين رشد، همچنان در حال  و نقل كانتینری، س
افزايش است. در سال 2000 میالدی، حجم تبادل كانتینر در جهان، 230 
ــود، اين رقم، به حدود  ــون TEU كانتینر بود كه پیش بینی می ش میلی
ــال 2015 میالدی برسد. اين  505 الی 610 میلیون TEU كانتینر در س
ــال آينده  ــد 140 الی 190 درصدی در طول 15 س افزايش، به معنی رش

است.

مزایا و معایب حمل كاال با كانتينر
الف( مزايا

1- امکان حمل تركیبی كاال.
2- امکان سرويس از تولید به مصرف.

3- استفاده از همه ي ظرفیت وسیله ي حمل.
4- كاهش زمان تخلیه و بارگیری.

5- صرفه جويی در هزينه های بسته بندی.
6- ايمنی بیش تر برای كاال و كاهش صدمات وارده به كاال.

7- كاهش هزينه ي بیمه.
8- صرفه جويی در وقت و نیروی انسانی.

9- كاهش كنترل های مرزی.
10- كاهش توقف كشتی ها در بنادر.

11- افزايش میزان زمان بهره برداری كشتی.
12- جلوگیری از سرقت محموالت.

13- افزايش بهره برداری از امکانات و تجهیزات و باراندازهای بندری.

ب( معایب
ــبت به هم  ــی كه صادرات و واردات، نس ــت كانتینر خالی، وقت 1- برگش

متوازن نیستند.
2- مقرون به صرفه نبودن، در مواقعی كه محموله، كم تر از ظرفیت كانتینر 

باشد.
3- نیاز به سرمايه گذاری هنگفت در پايانه های تخلیه و بارگیری.
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4- تعهدات مالی يا بیمه ای برای برگشت كانتینر به پايانه ي مربوطه.
پيش بيني ظرفيت بندري

برنامه ريزي ظرفيت، به عنوان ابزاري راهبردی 
ــب در برنامه ريزي  برنامه ريزي ظرفیت، يکي از ابزارهاي راهبردي مناس
بندري به شمار مي رود. به دلیل در برگرفتن عوامل عرضه و تقاضا كه در 
 ،)BCG( شکل زير، نشان داده شده است، ماتريس گروه مشاوران بوستون
براي ارزيابي برنامه ريزي ظرفیت بندر، به كار برده مي شود كه داراي سه 
ــت. چنانچه برنامه ريزي ظرفیت،  ــد تقاضا، عرضه و ظرفیت بندري اس بع
ــد، بندر، در موقعیت سگ قرار دارد و  ــتا با عرضه و تقاضاي ثابت باش ايس

هیچ يك از مزيت هاي برنامه ريزي را ندارد.
ــتا  ــند و برنامه ريزي ظرفیت، ايس اما اگر عرضه و تقاضا هر دو متغیر باش
ــد، بندر در وضعیت با عالمت سوال )؟( قرار مي گیرد. زيرا با ظرفیت  باش
ايستا و عرضه ي تقاضاي متغیر، عالوه بر از دست دادن بازار، سودآوري را 

نیز از بین خواهد برد.
ــد، بندر به  چنانچه ظرفیت برنامه ريزي با عرضه و تقاضاي ثابت، پويا باش
موقعیت گاومیش ماتريس BCG دست مي يابد. زيرا با به كارگیري برنامه 
ــود خود را به دست آورد و اگر همه ي سه  ريزي ظرفیت پويا مي تواند س
ــند، بندر واقعاً يك ستاره بوده و با عرضه و تقاضاي متغیر  عامل، پويا باش
و همچنین، برنامه ريزي پوياي ظرفیت، بندر، نه تنها سودآور خواهد بود 
بلکه، سهم بازار با مزيت رقابتي را نیز، نسبت به ساير بنادر افزايش خواهد 
ــوب مي شود، كه هر بندر،  داد. اين وضعیت، بهترين وضعیت ممکن محس

در پي دست يابي به آن است.

عوامل موفقيت بندر شهيد رجایي 
1- موقعيت جغرافيايي در جذب خطوط الينر کشتيراني 

ــتي هاي الينر از دهانه ي تنگه هرمز تا بندرعباس، تقريباً 80  فاصله ي كش
كیلومتر و از تنگه ي هرمز به بندر جبل علي، تقريباً 230 كیلومتر است 
كه در يك رفت و برگشت، كشتي هاي الينر، بايد 300 كیلومتر مسافت 
ــبت به بندرعباس را طي كنند. اين، به معناي آن است كه،  اضافي نس
ــتیراني الينر، 300 كیلومتر صرفه جويي )رفت و برگشت(  خطوط كش
دارند. مقايسه ي هزينه اي، برحسب تن كیلومتر مسافت، پاسخ روشني 
به اين موضوع است كه ورود به بندرعباس براي خطوط الينر، به لحاظ 

Transit Time، مقبولیت بیش تري دارد.
2- جذب بازار ترانشيپ منطقه 

واقعیتي كه در ارتباط با ترانشیپ منطقه وجود دارد، اين است كه: جذب 
ــیپ، در يك محیط كاماًل رقابتي شکل مي  سهم بیش تر از بازار ترانش
گیرد. بايد خاطر نشان كرد، شدت رقابت در يك صنعت را نمي توان به 
تصادف و يا به بدشانسي ربط داد، بلکه رقابت در يك صنعت، ريشه در 
ساختار رقابتي آن صنعت و تحلیل نیروهاي پیش برنده ي رقابت دارد.

از اين رو، براي ايجاد موقعیت پايدار و پیشي گرفتن از بندر جبل علي در 
زمینه ي ترانشیپ، اصوالً بايد سه استراتژي رقابتي را در نظر گرفت:

● پیشرو بودن دركاهش هزينه ها 
● تمايز در محصول يا خدمات 

● تمركز در تولید يا بازار
3-  ايجاد تس�هيالت الزم، به منظور جذب و افزايش س�هم بازار 

ترانزيت 

نتيجه گيری
ناوگان دريايي ايران، از لحاظ ظرفیت تخلیه و بارگیري، در جايگاه نوزدهم 
ــز، در بین بنادر منطقه،  ــا و از نظر ظرفیت فعالیت هاي  كانتینري نی دنی
ــايه ي بندر جبل علي امارات،   در رتبه ي پنجم قرار دارد.  با وجود اين، س
ــت.  سازمان بنادر و دريا  ــهید رجايي افکنده شده اس همچنان بر بندر ش
نوردي، طرح توسعه ي بندر شهید رجايي را، به عنوان اولويت اول تعريف 
ــت كه، براي كنار زدن بندر جبل علي  در بلند مدت،  كرده  و معتقد اس
ــرمايه گذاري كالن در اين بندر است كه  فقط يك راه وجود دارد و آن، س

ــاي فوق العاده ي دولت، به  ــتراتژيك آن، با حمايت ه به دلیل موقعیت اس
شدت در حال توسعه و پیشرفت فیزيکي است.  در گذشته تنها 30 درصد 
ــد كه هم اكنون، اين آمار به  ــتي هاي وارده، الينر و بقیه فیدر بوده ان كش
عکس خود تغییر يافته است و كشتي ها انگیزه ي بیش تري براي پهلوگیري 
ــوري كه در حال حاضر، 30 خط بزرگ  ــن بندر پیدا كرده اند؛ به ط در اي
ــهید رجايي را به عنوان هاب   ــتیراني دنیا، به صورت مستقیم، بندر ش كش
منطقه انتخاب كرده اند و سرويس دهي كشتي ها از 7/5 روز، به نصف روز 

كاهش يافته است.
ــتیراني و  ــركت هاي كش ــبکه ي ارتباطي با اداره ي گمرک، ش ــراري ش برق
پايانه هاي حمل ونقل،  از راه به كارگیري تجهیزات و فن آوري هاي نوين و 
گسترش فرهنگ  استفاده از فن آوري  اطالعات  و افزايش توانمندي نیروي 
ــت؛ به طوري  كه  در اغلب  ــاني، هماهنگي و تعامل را بیش تر كرده اس انس
موارد، نیاز به حضور فیزيکي مشتري وجود ندارد و ارايه ي مدارک و اسناد، به 

وسیله ي سیستم تبادل الکترونیکي اطالعات )EDI( صورت مي گیرد. 

ــانی وانطباق مطلوب اقدامات و  دريك نتیجه گیری كلی، می توان همپوش
فعالیت های اداره ي كل بنادر ودريانوردی استان هرمزگان را با فرضیه ها و 

نتايج حاصل، مشاهده كرد و موارد زير را مورد توجه قرار داد: 
 teu 14000 ــتی های كانتینری با اندازه ي بزرگ و ظرفیت 1- ورود كش

به بندر شهید رجايی. 
2- ارتقاي بندر شهید رجايی به رتبه ي 51 بنادر كانتینری جهان، در سال 

2009 میالدي.
ــیپ كانتینر به میزان 63  ــهید رجايی از ترانش ــهم بندر ش 3- افزايش س

درصد.
4- افزايش سهم بندر شهید رجايی از ترانزيت كاال.

ــتی های  ــتیرانی دنیا برای اعزام كش 5- انعقاد قرارداد 30 الينر بزرگ كش
خود به اين بندر. 

6- تبديل شدن به هاب منطقه.
7- اشتیاق و تمايل بیش تر كاپیتان كشتی های خارجی برای ورود به اين 

بندر، نسبت به گذشته.■

ماتریس گروه مشاوران بوستون
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از ديرباز، اصلي ترين روش تجارت بین كشورها محسوب  سفر دريايي، 
مي شده و همواره نیز، توأم با خطر بوده است. بروز اين خطرات، طبعاً باعث 
ورود خسارت و ضرر و زيان به اشخاص ثالث مي شده و مالك كشتي نیز، 
درصورت مقصر بودن، موظف به جبران خسارت زيان ديدگان بوده است. با 
اين حال، حجم و ارزش باالي كاالهايي كه توسط كشتي جابه جا مي شد، 
به گونه اي بود كه بعضاً  اگر قرار بود خسارات وارده، به طور كامل جبران 
شود مالك كشتي، كاماًل از هستي ساقط مي شد؛ زيرا میزان خسارات، 
 ممکن بود به چند برابر ارزش كشتي و كل دارايي مالك كشتي بالغ شود. 
با چنین  از رويارويي  از سويي، اگر قرار بود اشخاص به خاطر اجتناب 
خطراتي، حمل كاالها از راه دريا را ناديده بگیرند، در عمل، معنايي جز 
اختالل در امر تجارت بین الملل و در واقع، مفهومي جز تعطیلي خطوط 
كشتیراني بازرگاني نداشت. بر اين اساس، به منظور حمايت از مالکان 
كشتي ها و تضمین تداوم صنعت كشتیراني بازرگاني، دو موضوع »بیمه ي 
دريايي« و »تحديد مسؤولیت مالکان كشتي«، در عرصه ي حقوق دريايي 
تحديد  اما  نیست.  حاضر  متن  موضوع  دريايي«،  »بیمه ي  آمد.  پديد 
مسؤولیت، يکي از نهاده ها و ويژگي هاي كشتیراني تجاري است كه به 
موجب آن، مالك كشتي، درصورتي كه موجب بروز خسارتي شود كه 
ناشي از عمد وي نباشد،  تا سقف مشخصي، مسؤولیت جبران خسارت را 
برعهده دارد و البته، اگر بخواهد از مزيت تحديد مسؤولیت بهره مند شود، 
بايد ضوابطي وجود داشته باشد و تسهیالتي فراهم شود، از جمله: صندوقي 

به منظور تحديد مسؤولیت نزد مرجع قضايي تأسیس شود و ....
به لحاظ طبع بین  المللي صنعت كشتیراني، فکر تدوين مقررات يك شکل 
در عرصه ي تحديد مسؤولیت، از گذشته وجود داشته است. در سال 1924 
میالدي، كنوانسیون بین المللي، براي يکسان سازي قواعد خاص مربوط به 
تحديد مسؤولیت مالکین شناورهاي درياپیما به تصويب رسید. در سال 
1957، كنوانسیون ديگري به تصويب رسید كه عمالً جايگزين كنوانسیون 
1924 شد. در سال 1979 نیز، پروتکلي به منظور الحاق به كنوانسیون 
1957 تصويب شد. مجلس قانون گذاري ايران، در سال 1344، اجازه ي 
حدود  اكنون،  و  كرد  صادر  1957را  كنوانسیون  به  ايران  دولت  الحاق 

45سال است كه دولت ايران به كنوانسیون 1957، ملحق شده است.
بین المللي  سازمان  نیز،   1957 از  بعد  سال هاي  طي  در  حال،  اين  با 
دريانوردي )IMO(، تالش هايي براي تدوين كنوانسیون تحديد مسؤولیت 
انجام داد. )هیچ يك از كنوانسیون هاي 1924، 1957 و پروتکل 1979، 
در IMO تصويب نشده اند( كنوانسیون در مورد تحديد مسؤولیت براي 
دعاوي دريايي )معروف به LLMC(، در سال 1976، در IMO تصويب 
شد. به اين كنوانسیون، پروتکلي نیز، در سال 1996 الحاق شده است. 
كنوانسیون 1976، تاكنون توسط 52 كشور و پروتکل آن، توسط 38 

كشور، موردالحاق قرار گرفته است.
در كنوانسیون 1976، ضمن برشمردن اشخاصي كه حق تحديد مسؤولیت 
دارند، دعاوي مشمول تحديد مسؤولیت، دعاوي مستثنا از تحديد مسؤولیت 
از حق تحديد مسؤولیت  رفتاري كه درصورت وجود آن ها، اشخاص  و 
دعاوي  در  مسؤولیت  مقادير  است.  شده  نمي شوند،  مشخص  برخوردار 
مختلف، وظیفه ي شخص مسؤول بر تشکیل صندوق تحديد مسؤولیت 
و چگونگي توزيع وجه صندوق در بین زيان ديدگان، از موارد ديگري است 
كه در كنوانسیون مشخص شده است. جزيیات اين موارد و ساير مطالب 

كنوانسیون، با مطالعه ي متن كنوانسیون، قابل درک است.
با الحاق به كنوانسیون، مالکین كشتي هاي ايراني، درصورت طرح دعوي 
معاهده،  طرف  ديگر  كشورهاي  در  ايراني  كشتي هاي  يا  آنان  علیه ي 
مي توانند با استناد به كنوانسیون و انجام وظايف مقرر در كنوانسیون، از 
مزاياي تحديد مسؤولیت برخوردار شوند. اين كنوانسیون، در حال حاضر، 
به منظور تصمیم گیري درخصوص الحاق، تحت بررسي سازمان بنادر و 

دريانوردي قرار دارد.

معرفي يك كنوانسيون بين المللي

 تحديد مسؤوليت
براي دعاوي دريايي

كنوانسيون در مورد تحدید مسؤوليت 
براي دعاوي دریایي
مصوب 1976 ميالدي 
)1355 هجري شمسي(

دولت هاي متعاهد به اين كنوانسیون با تشخیص 
مطلوبیت تعیین قواعدي يکسان مربوط به تحديد 
مسؤولیت دعاوي دريايي از طريق توافق، تصمیم 
گرفته اند، به اين منظور، كنوانسیوني منعقد كنند 

و در اين باره، به صورت زير توافق كرده اند :
فصل -1 حق تحدید

ماده ي 1
اشخاص محق به محدودکردن مسؤوليت

1- مالکین كشتي و نجات دهندگان، به نحوي كه 
در ادامه تعريف شده اند، مي توانند مسئولیت شان 
را وفق قواعد اين كنوانسیون، براي دعاوي دريايي 

يادشده در ماده ي 2 محدود كنند.
مالك،  يعني:  كشتي«،  »مالك  اصطالح   -2
كشتي  يك  بهره بردار  و  مدير  اجاره كننده، 

درياپیما.
ارايه  شخص  هر  يعني:  دهنده«،  »نجات   -3
دهنده ي خدمات، در ارتباط مستقیم با عملیات 
در  يادشده  عملیات  نجات«،  »عملیات  نجات. 
جزءهاي )ت(، )ث( و )ج( بند 1 ماده ي 2 را نیز 

شامل مي شود.
 ،2 ماده ي   در  مقرر  دعاوي  از  يك  هر  اگر   -4
علیه ي هر شخصي اقامه شود كه مالك كشتي 
يا نجات دهنده براي فعل، مسامحه يا تقصیر، آن 
شخص باشد؛ چنین شخصي، محق است خود 
را از تحديد مسؤولیت مقرر در اين كنوانسیون، 

بهره مند سازد.
5- در اين كنوانسیون، مسؤولیت مالك كشتي، 
شامل: مسؤولیت دعوي اقامه شده علیه ي خود 

كشتي نیز خواهد شد.
تحديد  مشمول  دعاوي  مسؤولیت  بیمه گر،   -6
حق  كنوانسیون،  اين  قواعد  وفق  مسؤولیت، 
بهره مندي از منافع اين كنوانسیون را به همان 

میزان خود بیمه گزار دارد.
پذيرش  تحديد مسؤولیت،  به  استناد  7- عمل 

مسؤولیت را ايجاب نمي كند.

ماده ي 2
دعاوي مشمول تحديد

مبناي  زير،  دعاوي   ،4 و   3 مواد  رعايت  با   -1
مسؤولیت هرچه باشد، مشمول تحديد مسؤولیت 

خواهند بود :
يا  دادن جان  از دست  به  مربوط  دعاوي  )الف( 
وارد آمدن جراحت شخصي يا تلف يا خسارت 
به اموال )شامل: خسارت به تجهیزات لنگرگاهي، 
ناوبري(،  كمك  وسايل  و  آبراه ها  و  حوضچه ها 
كه در كشتي يا در رابطه ي مستقیم با عملیات 
كشتي و يا عملیات نجات روي دهد و ضرر و زيان 

تبعي ناشي از اين موارد ؛
)ب( دعاوي مربوط به ضرر و زيان ناشي از تأخیر 
در حمل كاال، مسافرين يا بار آنها از طريق دريا ؛

)پ( دعاوي مربوط به ساير ضرر و زيان هاي ناشي 
از نقض حقوقي، غیر از حقوق قراردادي كه در 
ارتباط مستقیم با بهره برداري از كشتي يا عملیات 

نجات روي مي دهد؛
)ت( دعاوي مربوط به باالآوردن، انتقال، منهدم 
كردن يا بي خطر كردن كشتي اي كه غرق شده، 
تبديل به الشه شده، به گل نشسته يا از آن اعراض 
شده، كه شامل: هر چیزي كه در چنین كشتي اي 

وجود دارد يا وجود داشته است، نیز مي شود؛
يا  منهدم كردن  انتقال،  به  مربوط  دعاوي  )ث( 

بي خطر كردن كاالي كشتي مزبور؛
)ج( دعاوي شخصي غیر از شخص مسؤول، در 
مورد اقدامات متخذه به منظور دفع يا تقلیل ضرر 
و زيان براي چیزي كه شخص مسؤول مي تواند 
مسؤولیتش را وفق اين كنوانسیون محدود كند و 

ضرر و زيان بعدي ناشي از چنین اقداماتي ؛
2- دعاوي بیان شده در بند 1، حتي اگر از راه 
اقامه ي دعواي ثانوي يا جبران خسارت به موجب 
قرارداد يا به نحو ديگر اقامه شده باشد، مشمول 
اين حال، دعاوي  با  تحديد مسؤولیت مي شود. 
يادشده در جزءهاي )ت(، )ث( و )ج( ماده ي 1، تا 
حدي كه اين دعاوي مربوط به اجرت به موجب 
مشمول  باشند،  مسؤول  شخص  با  قراردادي 

تحديد مسؤولیت نمي شوند.

عباس توازني زاده - سعيد رضوي - داود شريفي
اداره کل سازمان هاي تخصصي و بين المللي سازمان بنادر و دريانوردي
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ماده ي 3
دعاوي مستثنا از تحديد

قواعد اين كنوانسیون، نسبت به موارد زير اعمال نمي شود :
)الف( دعاوي براي نجات يا حق السهم در خسارت مشترک ؛

)ب( دعاوي براي خسارت آلودگي نفتي، به معني مذكور، در كنوانسیون 
نوامبر   29 مورخ  نفتي،  آلودگي  خسارت  مدني  مسؤولیت  بین المللي 
1969 )1384/9/8(، يا هر اصالحیه يا پروتکل آن كه الزم االجرا باشد ؛

)پ( دعاوي مشمول هر كنوانسیون بین المللي يا قوانین و مقررات ملي 
خسارات  مسؤولیت  تحديد  ممنوعیت  يا  مسؤولیت  تحديد  بر  حاكم 

اتمي؛
)ت( دعاوي علیه ي مالك يك كشتي اتمي، براي خسارات اتمي ؛

يا نجات دهنده كه وظايف شان  )ث( دعاوي مستخدمان مالك كشتي 
مرتبط با كشتي يا عملیات نجات است كه شامل: دعاوي ورثه ي آنان، 
نیز  دارند  را  اشخاصي كه حق طرح چنین دعاوي اي  يا ساير  بستگان 
مي شود؛ اگر به موجب قوانین و مقررات حاكم بر قرارداد خدمت بین 
يا  كشتي  مالك  مستخدماني،  چنین  و  نجات دهنده،  يا  كشتي  مالك 
دعاوي اي  چنین  رابطه  در  مسؤولیتش  تحديد  بر  محق  نجات دهنده 
به تحديد  تنها مجاز  او توسط چنین قوانین و مقرراتي،  اگر  يا  نباشد، 

مسؤولیتش تا میزاني بیش از میزان مقرر در ماده ي 6 باشد.

ماده ي 4
رفتار مانع از تحديد

ثابت  اگر  از حق تحديد مسؤولیتش برخوردار نیست،  شخص مسؤول، 
شود كه ضرر و زيان، از فعل يا ترک فعل شخصي وي كه با قصد ايجاد 
چنین ضرر و زياني ارتکاب يافته، ناشي شده يا ارتکاب فعل يا ترک فعل 
شخصي وي، از روي بي احتیاطي يا علم به اين كه مي توانسته است به 

چنان ضرر و زياني منتج شود، ارتکاب يافته باشد.

ماده ي 5
دعاوي متقابل

در مواردي كه شخصي كه محق بر تحديد مسؤولیت، به موجب قواعد 
اين كنوانسیون است، دعوايي علیه ي خواهان داشته باشد كه ناشي از 
همان واقعه باشد، مطالبات مربوط آنان، در مقابل يکديگر، تهاتر مي شود 
و مقررات اين كنوانسیون، تنها نسبت به مازاد- اگر وجود داشته باشد- 

قابل اعمال خواهد بود.

فصل 2- حدود مسؤوليت
ماده ي 6

حدود عمومي
1- حدود مسؤولیت براي دعاوي اي غیر از موارد بیان شده در ماده ي 7، 

كه در هر واقعه ي معیني ايجاد مي شود، به نحو زير محاسبه مي شود :
)الف( در مورد دعاوي از دست دادن جان يا جراحت شخصي :

از 500  براي كشتي اي كه ظرفیت آن،  )1( 333/000 واحد محاسبه 
تن بیش تر نباشد

)2( براي كشتي اي با ظرفیت بیش تر از آن، مقادير زير به اضافه ي آن 
در بند )1( بیان شد :

از 501 تا 3/000 تن، 500 واحد محاسبه براي هر تن؛
از 3/001 تا 30/000 تن، 333 واحد محاسبه براي هر تن؛

از 30/001 تا 70/000 تن، 250 واحد محاسبه براي هر تن؛
بیش تر از 70/000 تن، 167 واحد محاسبه براي هر تن.

)ب( در مورد هر دعواي ديگر :
)1( 167/000 واحد محاسبه براي كشتي اي كه ظرفیت آن از 500 تن 

بیش تر نباشد؛
)2( براي كشتي اي با ظرفیت بیش تر از آن، مقادير زير به اضافه ي آن چه 

در بند )1(  بیان شد :

از 501 تا 30/000 تن، 167 واحد محاسبه براي هر تن؛
از 30/001 تا 70/000 تن، 125 واحد محاسبه براي هر تن؛ و

بیش تر از 70/000 تن، 83 واحد محاسبه براي هر تن
 ،)1( بند  )الف(  جزء  وفق  شده  محاسبه  میزان  كه  مواردي  در   -2
براي پرداخت دعاوي ياد شده در آن جزء به طور كامل، كافي نباشد، 
مقدار محاسبه شده وفق جزء )ب( بند )1( براي پرداخت مابه التفاوت 
وصول  قابل   ،)1( بند  )الف(  جزء  مشمول  مطالبات  نشده ي  پرداخت 
قابلیت  نظر  از  نشده اي،  پرداخت  مابه التفاوت  چنین  و  بود  خواهد 
با دعاوي يادشده در ذيل جزء )ب( بند )1(، در يك رديف  تقويمي، 

قرار مي گیرد.
3- با اين حال، بدون لطمه به حق دعاوي از دست دادن جان يا جراحات 
شخصي بر طبق بند 2، يك دولت متعاهد مي تواند در مقررات ملي اش 
مقرر دارد كه دعاوي در مورد خسارت به تجهیزات لنگرگاهي، حوضچه 
و آبراهه ها و وسايل كمك ناوبري، چنین تقدمي را بر ساير دعاوي ذيل 
مقرر  مزبور  مقررات  و  قوانین  توسط  كه  نحوي  به   ،)1( بند  )ب(  جزء 

مي شود، خواهد داشت.
4- حدود مسؤولیت براي هر نجات دهنده اي كه از هیچ گونه كشتي اي 
براي عملیات استفاده نمي كند يا در مورد هر نجات دهنده اي كه تنها 
او خدمات  يا در مورد آن چه كه  انجام مي دهد  روي كشتي، عملیات 
محاسبه  تن   1500 ظرفیت  برمبناي  مي دهد،  انجام  برايش  را  نجات 

مي شود.
محاسبه  ناخالص  ظرفیت  كشتي،  ظرفیت  كنوانسیون،  اين  نظر  از   -5
شده طبق قواعد اندازه گیري ظرفیت مندرج در ضمیمه ي 1 كنوانسیون 
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بین المللي در مورد ظرفیت كشتي ها- مصوب 1969 )1348( است.
ماده ي 7

حد براي دعاوي مسافر
1- در مورد دعاوي ناشي از هر واقعه ي معین كه به از دست دادن جان 
مسافرين كشتي يا جراحت شخصي آنان منجر مي شود، حد مسؤولیت 
تعداد  در  ضرب  محاسبه  واحد   46/666 میزان  به  كشتي،  آن  مالك 
مسافريني است كه كشتي طبق گواهینامه اش مجاز به حمل است، كه 
در هر حال، اين میزان، بیش از 25 میلیون واحد محاسبه نخواهد بود.

2- از نظر اين ماده، »دعاوي از دست دادن جان مسافرين يا ورود جراحات 
شخصي به مسافرين يك كشتي«، يعني: هر دعوايي كه توسط شخص 
حمل شده در آن كشتي يا از طرف او، )با رعايت موارد زير( اقامه مي شود:

)الف( به موجب يك قرارداد حمل مسافر، يا 
يا  نقلیه  با رضايت متصدي حمل، همراه يك وسیله ي  )ب( كسي كه 

حیوانات زنده اي است كه تحت  پوشش يك قرارداد حمل كاال هستند،

ماده ي 8
واحد محاسبه

به  ويژه«،  برداشت  و 7 »حق   6 مواد  در  يادشده  واحد محاسبه ي   -1
ياد  مقادير  است.  پول«  بین المللي  »صندوق  توسط  شده  تعريف  نحو 
شده در مواد 6 و 7، بايد به پول رايج ملي كشوري كه در آن جا تحديد 
]مسؤولیت[ موردتقاضاست، براساس ارزش آن پول رايج در تاريخي كه 
صندوق تحديد بايد تشکیل شده باشد، پرداخت صورت گرفته باشد يا 
تضمیني ارايه شده باشد كه به موجب قوانین و مقررات آن كشور، معادل 
چنین پرداختي باشد، تبديل شود. ارزش پول ملي هر دولت متعاهدي 
برداشت  قراردادن حق  مبنا  با  است،  پول  بین المللي  كه عضو صندوق 
بین المللي پول كه در  ارزيابي مورداستفاده، صندوق  ويژه، طبق روش 
تاريخ موردنظر براي عملیات و معامالت آن معمول است، محاسبه خواهد 
شد. ارزش پول ملي هر دولت متعاهدي كه عضو صندوق بین المللي پول 
نیست، در مقايسه با حق پرداخت ويژه، مطابق روش تعیین شده توسط 

آن دولت محاسبه خواهد شد.
2- با اين حال، آن دولت هايي كه عضو صندوق بین المللي پول نیستند 
در  مي توانند  نمي دهد،  را   1 بند  مقررات  اعمال  اجازه ي  مقرراتشان  و 
يا در  تأيید  يا  امضا، بدون حق تحفظ در مورد تصويب، پذيرش  زمان 
زمان تصويب، پذيرش، تأيید يا الحاق يا در هر زماني بعد از موارد مزبور، 
بايد در  اين كنوانسیون كه  اعالم نمايند كه حدود مسؤولیت مقرر در 

سرزمین هاي آن ها اعمال  شود، به ترتیب زير تعیین مي شود:
)الف( در مورد جزء )الف( بند )1( ماده ي 6، به میزان زير:

)1( 5 میلیون واحد پولي براي كشتي اي كه ظرفیت آن كم تر از 500 
تن باشد.

)2( براي كشتي اي با ظرفیت بیش تر از آن، مقادير زير به اضافه ي آن چه 

در بند )1( بیان شد:
از 501 تا 3/000 تن، 7/500 واحد پولي براي هر تن؛

از 3/001 تا 30/000 تن، 5/000 واحد پولي براي هر تن؛
از 30/001 تا 70/000 تن، 3/750 واحد پولي براي هر تن؛ و

بیش تر از 70/000 تن، 2/500 واحد پولي براي هر تن.
)ب( در مورد جزء )ب( بند )1( ماده ي 6، به میزان زير :

)1( 25 میلیون واحد پولي براي كشتي اي با ظرفیت كم تر از 500 تن
)2( براي كشتي اي با ظرفیت بیش تر از آن، مقادير زير به اضافه ي آن 

چه در بند )1( بیان شده است :
از 501 تا 30/000 تن، 2/500 واحد پولي براي هر تن؛

از 30/001 تا 70/000 تن، 1/850 واحد پولي ؛ براي هر تن؛ و
بیش از 70/000 تن، 1/250 واحد پولي براي هر تن.

)پ( در مورد بند 1 ماده ي 7، میزان 70/000 واحد پولي ضرب در تعداد 
اما به  مسافريني كه كشتي، مجاز به حمل، طبق گواهینامه اش است، 

375 میلیون واحد پولي نمي رسد.
بندهاي 2 و 3 ماده ي 6، به ترتیب به جزءهاي )الف( و )ب( اين بند 

اعمال مي شود.
3- واحد پولي يادشده در بند 2، معادل است با شصت و پنج و نیم میلي 
گرم طال با عیار نهصد در هزار. تبديل مقادير يادشده در بند 2، به پول 

ملي، براساس قوانین و مقررات دولت مربوط انجام خواهد گرفت.
4- محاسبه يادشده در جمله ي آخر بند 1 و تبديل مذكور در بند 3، 
به چنان روشي عمل خواهد شد كه تا حد امکان، در پول رايج دولت 
به   ،7 و   6 مواد  در  مذكور  مقادير  واقعي  ارزش  نشانگر همان  متعاهد، 
نحوي كه در شکل واحد محاسبه بیان شده، باشد. دولت هاي متعاهد، 
بايد روش محاسبه در تعاقب بند 1، يا نتیجه ي تبديل بیان شده در بند 
3 را حسب مورد، در زمان امضاء بدون شرط تصويب، پذيرش يا تأيید، 
يا هنگام تسلیم سند مذكور در ماده 16 و هر زمان كه تغییر ديگري رخ 

دهد، به امین اسناد اطالع دهند.

ماده ي 9
جمع دعاوي

1- حدود مسؤولیت تعیین شده وفق ماده ي 6 به مجموع همه ي دعاوي 
كه از هر واقعه ي معیني ناشي خواهد شد، به صورت زير اعمال مي شود 

:
هر  و   1 ماده ي   2 بند  در  بیان شده  اشخاص  يا  علیه ي شخص  )الف( 
اشخاص  يا  شخص  آن  او،  تقصیر  يا  مسامحه  فعل،  براي  كه  شخصي 

مسؤول هستند؛ يا 
)ب( علیه ي مالك كشتي اي كه از آن كشتي، خدمات نجات ارايه مي شود 
و نجات دهنده يا نجات دهندگاني كه از چنین كشتي اي عملیات انجام 
مي دهند و هر شخصي كه براي فعل، مسامحه يا تقصیر او، آن شخص 

يا اشخاص مسؤول هستند.
)پ( علیه ي نجات دهنده يا نجات دهندگاني كه از يك كشتي، عملیات 
انجام مي دهند  يا كساني كه فقط در كشتي عملیات  نمي دهند  انجام 
هر  و  گرفته  انجام  نجات  آن خدمات  به  نسبت  آن چه  با  رابطه  در  يا 
اشخاص  يا  شخص  آن  او،  تقصیر  يا  مسامحه  فعل،  براي  كه  شخصي 

مسؤول هستند.
2- حدود مسؤولیت معین شده طبق ماده ي 7، به مجموع تمام دعاوي 
موضوع آن ماده كه ممکن است در هر واقعه ي معیني ايجاد شده باشد، 
به طرفیت شخص يا اشخاص بیان شده در بند 2 ماده ي 1، در رابطه 
با كشتي ياد شده در ماده ي 7 و هر شخصي كه براي فعل، مسامحه يا 

تقصیر او، آن شخص يا اشخاص مسؤول هستند، اعمال مي شود.

ماده ي 10
تحديد مسؤوليت بدون تشكيل صندوق تحديد

1- به  رغم تشکیل نشدن صندوق تحديد به نحو يادشده در ماده ي 11، 
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تحديد مسؤولیت، مي تواند مورداستناد قرار گیرد. با اين حال، يك دولت 
در  دعوايي  وقتي  كه  دارد  مقرر  ملي اش  مقررات  در  مي تواند  متعاهد، 
دادگاه هاي آن كشور، براي اجراي مطالبه ي مشمول، تحديد اقامه مي شود، 
شخص مسؤول، تنها درصورتي مي تواند به حق تحديد مسؤولیت استناد 
كند كه صندوق تحديد وفق مفاد اين كنوانسیون تشکیل شده باشد يا در 

زمان استناد به حق تحديد مسؤولیت ايجاد شود.
2- اگر تحديد مسؤولیت، بدون ايجاد صندوق تحديد، مورد استناد قرار 
گیرد، مقررات ماده ي 12، به ترتیب ]بیان شده در ماده ي 12[ اعمال 

مي شود.
ملي  مقررات  براساس  ماده،  اين  قواعد  از  ناشي  اجرايي  تشريفات   -3
دولت متعاهدي كه دعوا در آن جا اقامه شده، مورد تصمیم گیري واقع 

مي شود.

فصل 3- صندوق تحدید
ماده ي 11

ايجاد صندوق
1- هر شخصي كه مسؤولیت او مورد ادعاست، مي تواند در رابطه با دعاوي 
مشمول تحديد، صندوقي نزد دادگاه يا مرجع صالح ديگر در هر كشور 
متعاهدي كه در آن جا جريان رسیدگي برقرار شده، تشکیل دهد. صندوق 
مزبور، به مبلغ چنان مقادير بیان شده، در مواد 6 و 7 به همراه سود آن 
– آن گونه كه در مورد دعاوي اي كه شخص مزبور براي آن ها ممکن است 
مسؤول باشد، قابل اعمال است - از تاريخ وقوع حادثه ي منجر به مسؤولیت 
تا تاريخ ايجاد صندوق، بايد تشکیل  شود. هر صندوقي كه به اين شکل 
ايجاد شود، تنها براي پرداخت در دعاوي اي كه درخصوص آن ها، تحديد 

مسؤولیت مي تواند مورداستناد قرار گیرد، قابل مراجعه خواهد بود.
2- يك صندوق، مي تواند خواه از طريق توديع مبلغ معین، خواه از طريق 
ارايه ي تضمین قابل قبول به موجب قوانین و مقررات دولت متعاهدي كه 
صندوق در آن جا ايجاد شده و اين تضمین از سوي دادگاه يا ديگر مقام 

صالح كافي محسوب شده، تشکیل شود.
3- صندوقي كه توسط يکي از اشخاص يادشده در جزءهاي )الف(، )ب( 
يا )پ( بند 1 يا بند 2 ماده ي 9 يا بیمه گر او ايجاد شده، در حکم تشکیل 
توسط تمام اشخاص ياد شده در جزءهاي )الف(،  )ب( يا )پ( بند 1 يا بند 

2، تلقي خواهد شد.

ماده ي 12
توزيع وجه صندوق

1- ]وجه[ صندوق، با رعايت مفاد بندهاي 1، 2 و 3 ماده ي 6 و ماده ي 7 
بین خواهان ها به نسبت سهم دعاوي اثبات شده ي آنان علیه ي صندوق، 

توزيع مي شود.
2- اگر پیش از توزيع وجه صندوق، شخص مسؤول يا بیمه گر او، دعاوي 
تا میزان پرداخت  علیه ي صندوق را حل و فصل كند، چنین شخصي، 
شده، از طريق حق قايم مقامي، حقوقي را كه شخصي كه به اين شکل، 
بهره مند  كنوانسیون  اين  موجب  به  مي توانسته  شده،  جبران  خسارتش 

شود، به دست مي آورد.
3- حق قايم مقامي مقرر در بند 2 - تنها تا محدوده اي كه چنین قايم 
مقامي اي به موجب مقررات ملي قابل اعمال، مجاز دانسته شده - مي تواند 
توسط اشخاصي غیر از اشخاص ياد شده نیز، نسبت به هر میزان غرامتي 

كه آنان ممکن است پرداخت كرده باشند، اعمال شود.
4- درصورتي كه شخص مسؤول يا هر شخص ديگري، اثبات كند كه او 
در تاريخي مؤخر، مجبور به پرداخت تمام يا بخشي از چنین میزاني از 
غرامت - كه در رابطه با آن چنین شخصي مي توانسته حق قايم مقامي 
را در اجراي بندهاي 2 و 3 به دست آورد اما غرامت، قبل از تقسیم وجه 
يا مرجع صالح ديگر  بود، دادگاه  صندوق پرداخت شده است - خواهد 
كشوري كه صندوق در آن جا ايجاد شده، مي تواند دستور دهد كه موقتاً 
مبلغي كافي كنار گذاشته شود تا چنین شخصي را قادر سازد، در آن تاريخ 

مؤخر، دعوي خود را علیه ي صندوق به اجرا گذارد.

ماده ي 13
ممنوعيت از ساير اقدامات

1- در مواردي كه صندوق تحديدي وفق ماده ي 11 تشکیل شد، هر 
شخصي كه دعوايي به طرفیت صندوق مطرح كرده باشد، از اعمال هر 
كه  دارايي هاي شخصي  ساير  علیه ي  دعوايي  با چنین  رابطه  در  حقي 
صندوق توسط او يا به نمايندگي از طرف او تشکیل شده، ممنوع است.

هر  شد،  ايجاد   11 ماده ي  وفق  تحديدي  صندوق  كه  اين  از  پس   -2
كشتي يا ساير اموال شخصي كه صندوق مزبور، از طرف او تشکیل شده، 
در قلمرو تحت صالحیت كشور متعاهدي كه دعوايي علیه ي صندوق، 
ممکن است در آن طرح شود، توقیف شده يا ضبط شود يا هر تضمیني 
مراجع  ساير  يا  دادگاه  حکم  موجب  به  است  ممکن  باشد،  شده  داده 
آزادسازي اي،  چنین  حال،  اين  با  شود.  آزاد  دولتي،  چنین  ذي صالح 
همواره درصورتي مورد حکم قرار مي گیرد كه صندوق تحديد در يکي از 

محل هاي زير ايجاد شده باشد :
)الف( در بندري كه واقعه رخ داده است، يا اگر واقعه در خارج از بندر 

رخ داده است، در اولین بندر ورود پس از واقعه ؛ يا
)ب( در مورد دعاوي از دست دادن جان يا ورود جراحات شخصي، در 

بندر محل پیاده شدن؛ يا 
)پ( در مورد خسارت به كاال؛ در بندر تخلیه؛ يا 

)ت( در كشوري كه توقیف انجام شده است.
خواهان  كه  مي شود  اعمال  درصورتي  تنها   ،2 و   1 بندهاي  قواعد   -3
بتواند دعوايي را به طرفیت صندوق نزد دادگاه اداره كننده ي آن صندوق، 
اقامه كند و وجه صندوق عماًل قابل دسترس بوده و بدون مانع در مورد 

آن دعوا قابل انتقال باشد.

ماده ي 14
قوانين و مقررات حاکم 

با رعايت مفاد اين فصل، قواعد مرتبط با تشکیل و توزيع يك صندوق 
تحديد و كلیه ي قواعد راجع به تشريفات مرتبط با آن، تحت حکومت 
قوانین و مقررات كشور متعاهدي كه صندوق در آن تشکیل شود، قرار 

خواهد داشت.

فصل 4
ماده ي 15

قلمرو اعمال
 ،1 ماده ي  در  شده،  ياد  شخص  هر  كه  هنگامي  كنوانسیون،  اين   -1
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در پي تحديد مسؤولیت خود، نزد دادگاه يك دولت متعاهد يا در پي 
تحصیل آزادسازي يك كشتي يا مال ديگر يا رفع اثر از هرگونه تضمین 
ارايه  شده در قلمرو صالحیت چنین دولتي است، اعمال مي شود. با اين 
حال، هر دولت متعاهدي، مي تواند كاًل يا جزئاً، هر شخص ياد شده در 
ماده ي 1 را كه در زمان استناد به قواعد اين كنوانسیون نزد دادگاه آن 
دولت، محل اقامت دائمي اش در دولتي متعاهد نیست، يا محل اصلي 
فعالیت تجاري او در كشوري متعاهد نیست يا هر كشتي اي كه در رابطه 
با آن، حق تحديد مسؤولیت مورداستناد قرار مي گیرد يا آزادسازي آن 
مورد تقاضاست و در زمان مشخص شده در باال، پرچم آن دولت متعاهد را 

برمي افرازد، كاًل يا جزئاً، از شمول اعمال اين كنوانسیون مستثنا كند.
2- يك دولت متعاهد، مي تواند از طريق مقررات خاص در قوانین و مقررات 
ملي، نظام تحديد مسؤولیتي را تنظیم كند كه به شناورهايي كه داراي 

شرايط زير باشند، اعمال  شود :
)الف( طبق قوانین و مقررات آن دولت، كشتي هايي كه براي دريانوردي در 

آبراهه هاي درون سرزمیني درنظر گرفته شده اند؛
)ب( كشتي هاي كم تر از 300 تن

دولت متعاهدي كه از گزينه ي مقرر در اين بند استفاده مي كند، بايد امین 
اسناد را از حدود مسؤولیت تصويب شده در قوانین و مقررات ملي خود، يا 

اين موضوع كه قوانین و مقرراتي وجود ندارد، آگاه كند.
3- يك دولت متعاهد مي تواند از طريق مقررات خاص در قوانین ملي، 
نظام تحديد مسؤولیتي را تنظیم كند كه به دعاوي ناشي از مواردي اعمال 
شود كه آن موارد، به هیچ وجه، منافع اشخاص تبعه ي دولت هاي متعاهد 

ديگر را در بر نمي گیرد.
4- دادگاه هاي يك دولت متعاهد ]در موارد زير[، اين كنوانسیون را در 
مورد كشتي هايي كه براي حفاري ساخته يا سازوار شده، يا مشغول حفاري 

هستند، اعمال نمي كنند :
)الف( اگر آن دولت، به موجب قوانین و مقررات ملي خود، حد باالتري از 
مسؤولیت نسبت به آن چه به نحو ديگر در ماده ي 6 مقرر شده، تعیین 

كرده باشد.
)ب( اگر آن دولت، عضو يك كنوانسیون بین المللي باشد كه نظام مسؤولیت 

در مورد چنین كشتي هايي را تنظیم مي كند.
درخصوص موردي كه جزء )الف( نسبت به آن اعمال مي شود، آن دولت 

متعاهد، تبعاً امین اسناد را مطلع مي كند.
5- اين كنوانسیون، نسبت به موارد زير اعمال نمي شود:

)الف( وسايل نقلیه اي كه بر روي بالشتك هاي بادي حركت مي كنند.
)ب( سکوهاي شناور ساخته شده به منظور اكتشاف و استخراج منابع 

طبیعي بستر يا زيربستر دريا

فصل 5 - مقررات نهایي
ماده ي 16

امضا، تصويب و الحاق
دسامبر  تا 31   )1355/11/12( فوريه 1997  از 1  كنوانسیون،  اين   -1
1977 )1356/10/10( در مقر سازمان مشورتي دريايي بین الدولي )كه 
از اين پس تحت عنوان »سازمان« از آن ياد مي شود(، براي امضا توسط 

همه ي دولت ها و پس از آن، براي الحاق، مفتوح خواهد بود.
2- كلیه ي دولت ها مي توانند به وسیله ي يکي از راه هاي زير، متعاهد به 

اين كنوانسیون شوند :
)الف( امضا بدون شرط تصويب، پذيرش يا تأيید ؛ يا

تصويب،  آن،  متعاقب  و  تأيید  يا  پذيرش  تصويب،  به  منوط  امضا  )ب( 
پذيرش يا تأيید؛ يا

)ج( الحاق
3- تصويب، پذيرش، تأيید يا الحاق با توديع سندي رسمي، دال بر اين امر، 
نزد دبیركل سازمان )كه از اين پس تحت عنوان »دبیركل« ياد مي شود( 

واجد اثر مي شود.

ماده ي 17
الزم االجرا شدن

1- اين كنوانسیون، در اولین روز ماه يك سال پس از تاريخي كه در آن 
تاريخ، 12 دولت،  خواه آن را بدون شرط تصويب، پذيرش يا تأيید امضا 
را  الحاق  يا  تأيید  پذيرش،  براي تصويب،  اسناد الزم  باشند، خواه  كرده 

توديع كرده باشند، الزم االجرا مي شود.
2- براي دولتي كه پس از تحقق شرايط الزم االجرا شدن كنوانسیون، اما 
قبل از الزم االجرا شدن آن، سند تصويب، پذيرش، تايید يا الحاق به اين 
كنوانسیون را توديع مي كند، يا بدون شرط تصويب، پذيرش يا تأيید آن 
را امضا مي كند، آن تصويب، پذيرش، تايید يا الحاق يا امضا بدون شرط 
تصويب، پذيرش يا تأيید، در تاريخ الزم االجرا شدن كنوانسیون يا در اولین 
روز ماه پس از نودمین روز پس از تاريخ امضا يا توديع سند، تاريخ هر كدام 

مؤخر باشد، واجد اثر مي شود.
مي شود،  كنوانسیون  اين  به  متعاهد  متعاقباً،  كه  دولتي  هر  براي   -3
كنوانسیون، در اولین روز ماه، پس از انقضاي 90روز بعد از تاريخي كه 

چنین دولتي سند خود را توديع مي كند، الزم االجرا مي شود.
4- از جنبه ي روابط بین دولت هايي كه اين كنوانسیون را تصويب كنند، 
بپذيرند يا تأيید كنند يا به آن ملحق شوند، اين كنوانسیون، جايگزين و 
ملغي كننده ي كنوانسیون بین المللي مربوط به تحديد مسؤولیت مالکان 
كشتي هاي درياپیما، تصويب شده در بروكسل در تاريخ 10 اكتبر 1957 
)1336/7/18( و كنوانسیون بین المللي يکسان سازي قواعد خاص مربوط 
به تحديد مسؤولیت مالکان شناورهاي درياپیما، امضا شده در بروكسل در 

تاريخ 1924/8/25 )1303/6/3( است.

ماده ي 18
تحفظ ها

1-  هر دولتي در زمان امضا، تصويب، پذيرش، تأيید يا الحاق، مي تواند در 
مورد حق استثنانمودن اعمال بندهاي فرعي )ت( و )ث( ماده ي 1، اعالم 
حق تحفظ كند. تحفظ ديگري نسبت به مقررات ماهوي اين كنوانسیون، 

مجاز نیست.
2- تحفظ  هاي اعالم شده به هنگام امضا، بايد در زمان تصويب، پذيرش يا  

تأيید، موردتصديق قرار گیرند.
3- هر دولتي كه تحفظي نسبت به اين كنوانسیون به عمل آورده باشد، 
مي تواند در هر زماني، به وسیله ي اعالمیه اي خطاب به دبیركل، از آن 
صرف نظر كند. چنین صرف نظري، در تاريخي كه اعالمیه دريافت شده، 
از يك  باشد كه صرف نظر  اين  از  اعالمیه حاكي  اگر  اثر مي شود.  واجد 
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تحفظ، در تاريخ معین شده در اعالمیه ، واجد اثر مي شود و چنین تاريخي، 
ديرتر از تاريخ دريافت اعالمیه توسط دبیركل باشد، صرف نظر كردن در 

چنین تاريخ مؤخري، واجد اثر مي شود.

ماده ي 19
انصراف

1- اين كنوانسیون، در هر زماني بعد از يك سال از تاريخي كه كنوانسیون 
براي دولت متعاهدي الزم االجرا شده، مي تواند توسط آن دولت متعاهد، 

موردانصراف قرار گیرد.
2- انصراف با توديع سندي نزد دبیركل، واجد اثر مي شود.

3- انصراف در اولین روز ماه، بعد از سپري شدن يك سال از تاريخ توديع 
سند، يا بعد از دوره اي طوالني تر كه ممکن است در سند بیان شده باشد، 

واجد اثر مي شود.

ماده ي 20
بازنگري و اصالح

به  مي تواند  كنوانسیون،  اين  اصالح  يا  بازنگري  منظور  به  1-كنفرانسي 
وسیله ي سازمان برگزار شود.

براي  كنوانسیون،  اين  به  متعاهد  دولت هاي  از  كنفرانسي  سازمان،   -2
بازنگري يا اصالح آن، بنا به تقاضاي تعدادي از دولت هاي متعاهد كه كم تر 

از يك سوم اين دولت هاي عضو نباشد، تشکیل مي دهد.
هر  كنوانسیون،  اين  به  اصالحیه اي  شدن  الزم االجرا  تاريخ  از  بعد   -3
سندي كه جهت تصويب، پذيرش، تأيید يا الحاق توديع شود، چنین فرض 
مي شود كه نسبت به كنوانسیون اصالح شده، توديع شده است، مگر اين 

كه خالف آن در سند تصريح شود.

ماده ي 21
بازنگري مقادير تحديد و واحد محاسبه يا واحد پولي

به  تنها  را  كنفرانسي  مي تواند  سازمان   ،20 ماده ي  مفاد  وجود  با   -1
منظور تغییر مقادير مشخص شده در مواد 6 و 7 و بند 2 ماده ي 8 يا 
جايگزين  كردن واحدهاي ديگري با يك يا هر دو واحد تعريف شده در 
بندهاي 1 و 2 ماده ي 8 وفق بندهاي 2 و 3 اين ماده برگزار كند. تغییر 
مقادير، تنها زماني انجام خواهد شد كه ارزش مقادير مزبور، به میزان 

قابل مالحظه اي تغییر كرده باشند.
از دولت هاي  تعدادي  تقاضاي  را حسب  2- سازمان، چنین كنفرانسي 

متعاهد كه كم تر از يك سوم دولت هاي عضو نباشند، برگزار مي كند.
3- تصمیم به تغییر مقادير يا جايگزيني واحدهاي محاسبه با واحدي 

رأي  و  حاضر  متعاهد  دولت هاي  سوم  دو  اكثريت  وسیله ي  به  ديگر، 
دهنده در چنین كنفرانسي، اتخاذ مي شود.

4- هر دولتي كه سند خود مبني بر تصويب، پذيرش، تأيید يا الحاق 
به كنوانسیون را بعد از الزم االجراشدن اصالحیه توديع كند، كنوانسیون 

اصالح شده را اعمال مي كند.

ماده ي 22
توديع

1- اين كنوانسیون، نزد دبیركل توديع مي شود.
2- دبیر كل بايد :

)الف( نسخه هاي مصّدق اين كنوانسیون را به همه ي دولت هايي كه به 
حضور در كنفرانس تحديد مسؤولیت دعاوي دريايي دعوت شده بودند و 

به هر دولت ديگري كه به اين كنوانسیون ملحق شده، ارسال كند.
يا به آن  )ب( به همه ي دولت هايي كه اين كنوانسیون را امضاء كرده 

ملحق شده اند، موارد زير را اطالع دهد :
)1( هر امضاي جديد و هر توديع سند و هر مورد تحفظ نسبت به آن، 

به همراه تاريخ اين موارد.
)2( تاريخ الزم االجرا شدن اين كنوانسیون يا هر اصالحیه ي آن.

)3( هر مورد انصراف از اين كنوانسیون و تاريخي كه انصراف واجد اثر 
مي شود.

)4( هر اصالحیه ي مصوب، منطبق با مواد 20 و 21 .
)5( هر اعالمیه ي صادرشده به موجب هر يك از مواد كنوانسیون.

3- به محض الزم االجرا شدن اين كنوانسیون، يك نسخه صحیح تأيید 
شده ي آن، توسط دبیركل، به دبیرخانه ي سازمان ملل متحد، به منظور 
ارسال  متحد،  ملل  سازمان  منشور   102 ماده ي  وفق  انتشار  و  ثبت 

مي شود.

ماده ي 23 
زبان ها

انگلیسي،  زبان هاي  به   - واحد  اصلي  نسخه ي  يك  در  كنوانسیون  اين 
فرانسوي، روسي و اسپانیايي كه همه متون از اعتبار يکسان برخوردارند 

– تجسم مي يابد.
انجام يافته در لندن، به تاريخ نوزدهمین روز نوامبر يك هزار و سیصد و 

هفتاد و هفت )بیست و هشتم آبان يك هزار و سیصد و پنجاه و شش(
در تأيید مراتب فوق، امضاكنندگان زير كه به طور مقتضي به منظور درج 

امضا مجاز شده  اند، اين كنوانسیون را امضا نموده اند*.■
* امضاءها حذف شده است.
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بنادر و دريانوردي در نشست بررسي  امور دريايي سازمان  معاون 
فروند  دو  واگذاري  از  بوشهر،  استان  بنادر  مشكالت  و   مسائل 

يدك کش به بنادر بوشهر و عسلويه خبر داد.
از  متشکل  هیئتي  راس  در  كه  ايزديان  سعید  عمومي،  روابط  گزارش  به 
مديران كل حوزه معاونت دريايي سازمان بنادر و دريانوردي به بوشهر سفر 
كرده بود، در اين خصوص گفت: از اين شناورها يك فروند در آينده نزديك 
در اختیار بندر بوشهر قرار خواهد گرفت و در خصوص بندر عسلويه نیز 
جهت اجاره يك فروند يدک كش 4400 اسب بخار در كوتاه مدت اقدام 

خواهیم كرد تا پس از تصويب در هیئت عامل و بررسي گزينه هاي مختلف 
يدک كش مناسب براي بندر عسلويه خريداري شود.

مديركل بنادر و دريانوردي استان بوشهر نیز در اين نشست گفت: علیرغم 
انجام طرح هاي توسعه اي عظیم و افزايش دو برابري ظرفیت در بندر بوشهر 

با كمبود شناورهاي يدک كش در اين بندر روبرو هستیم.
محمد راستاد همچنین با اشاره به ترافیك سنگین كشتي ها در بندر عسلويه اضافه 
كرد: در بندر عسلويه براي حفظ اقتدار و حاكمیت سازمان بنادر و دريانوردي كه 
بر اساس نص صريح قانون به اين سازمان تفويض شده است، وجود شناورها و 

تجهیزات خدماتي از جمله يدک كش هاي پرقدرت ضروري است.

 افزایش دو فروند یدك كش به 
ناوگان خدماتي بنادر استان بوشهر 

آزمایش نرم افزار جامع مدیریت و كنترل ترمينال كانتينر 
در بندر شهيد رجایی 

و  بنادر  کل  اداره  توسعه  و  طرح  معاون 
دريانوردی هرمزگان گفت : برای نخستين بار 
در کشور نرم افزار مديريت و کنترل ترمينال 
کانتينر )CCS( به شيوه سرويس گرا در بندر 

شهيد رجايی راه اندازی می شود.
به گزارش روابط عمومی، محمد علی سعیدی 
پور گفت: اين سیستم وظیفه نظارت و كنترل 
شهیدرجايی  بندر  در  كانتینری  عملیات  كلیه 
را برعهده دارد كه عالوه بر رفع نیازمندی های 
نظارتی بندر، برخی از عملیات اداره امور كانتینر، 
اداره آمار و فناوری اطالعات و اداره امور مالی را 

به صورت يکپارچه انجام می دهد.
كشتیرانی،  شركت های  مديران،  افزود:  وی 
ترمینال  شركت های  اپراتور،  پورت  گمرک، 
فناوری  و  مالی  كانتینر،  امور  ادارات  اپراتور، 
سیستم  اين  از  بهره برداران  جمله  از  اطالعات 

خواهند بود.
رضايت  و  خدمات  سطح  افزايش  پور  سعیدی 
و سرعت  تردد ها  و  هزينه ها  كاهش  مشتريان، 
از  را  بارگیری  و  تخلیه  عملیات  به  بخشیدن 

جمله اهداف راه اندازی اين سیستم ياد كرد.
معاون طرح و توسعه اداره كل بنادر و دريانوردی 
هرمزگان خاطرنشان كرد: همه مراحل مشاوره، 
طراحی و ساخت اين نرم افزار توسط مهندسان 

و كارشناسان ايرانی انجام شده است.
برای طراحی و ساخت  اعتبار هزينه شده  وی 
اين نرم افزار را حدود 4 میلیارد ريال عنوان كرد 
و گفت: پیش بینی می شود پس از تست اين نرم 
افزار، تا پیش از پايان سال جاری بهره برداری 

نهايی آغاز شود.

بازدید وزیر ارتباطات بين الملل و اقتصاد خارجی آستراخان روسيه از بندر شهيد رجایی

وزير ارتباطات بين الملل و اقتصاد خارجی آستراخان روسيه در راس هيئتی از 
مجتمع بندری شهيد رجايی بازديد کردند.

وزارت  نماينده  اين ديدار  را در  آفاناسیف«  الکساندرويچ  روابط عمومی، »  به گزارش 
امور خارجه فدراسیون روسیه در آستراخان، رئیس دپارتمان حمل  نقل بنادر وزارت 
صنايع، ترابری و منابع طبیعی آستراخان، كنسولیار سركنسولگری فدراسیون روسیه در 
رشت، رئیس بخش بین الملل وزارت ارتباطات بین الملل و اقتصاد خارجی آستراخان و 

ديپلمات سفارت روسیه در ايران همراهی می كردند.
معاون طرح و توسعه اداره كل بنادر و دريانوردی هرمزگان در اين بازديد به جايگاه مهم 
و استراتژيك بندر شهید رجايی در منطقه اشاره كرد و گفت: اين بندر87 درصد عملیات 
كانتینری و حدود 60 درصد صادرات و واردات كشور را عهده دار است و از اين بابت به 

عنوان دروازه طاليی اقتصاد ايران شناخته می شود.
محمد علی سعیدی پور حجم عملیات انجام شده در بنادر استان را طی سال گذشته 
بیش از 80 میلیون تن عنوان كرد و پیش بینی كرد در سال جاری اين رقم 10 درصد 

افزايش يابد.
وی گفت بهره گیری از بیش از 2 هزار و 237  كیلومتر مرز آبی، 14 جزيره مهم و 70 

بندر، جايگاه اين استان را در بخش حمل و نقل دريايی ممتاز كرده است.
سعیدی پور در عین حال قرار گرفتن اين بندر را در مسیر كريدور شمال – جنوب، از 

ظرفیت های مهم بندر شهید رجايی عنوان كرد.

وزير ارتباطات بین الملل و اقتصاد خارجی آستراخان روسیه نیز در اين ديدار هدف 
از حضور خود در بندر شهید رجايی را بازديد از امکانات اين بندر در جهت گسترش 

همکاری های دو جانبه عنوان كرد.
»دنیس الکساندرويچ آفاناسئف« گفت: جهت توسعه روابط، برنامه ريزی صورت گرفته تا 
بتوانیم در بخش حمل و نقل كاال، همکاری های دوجانبه را بیش از پیش توسعه دهیم.

وی خاطرنشان كرد: يکی از طرح ها، ترانزيت گوگرد از روسیه به كشورهای حاشیه خلیج 
فارس و خاورمیانه از طريق بندر شهید رجايی است كه اين برنامه در راستای بهره گیری 

بیشتر از كريدور شمال – جنوب می باشد.

بزرگترين  بندری   و  دريايی  عمليات  معاون 
بندرآزاد کشور اظهارداشت: اداره کل بندر و 
دريانوردی خرمشهر با انعقاد قراردادی هفت 
ماهه،  مقدار شصت و هشت هزارو 600 متر 
مكعب  از محل تالقی کارون و اروند رود را جهت 

اليروبی به پيمانكار واجد شرايط  تحويل داد .
وی اضافه كرد : عملیات اجرايی اين اليروبی از 
دهم آبان ماه سال جاری  تحت نظارت ايمنی و 
حفاظت دريايی بندر خرمشهر آغاز شده و نحوه 
به صورت  پیشین  پروژه های  مانند  آن  اليروبی 

»اليروبی ساحلی« انجام خواهد شد.
شايان ذكر است، با انجام اين عملیات، ضريب ايمنی 
در پهلودهی و جداسازی شناورها به اسکله 235 

متری خانیان افزايش چشمگیری خواهد يافت.

الیروبی نقطه تالقی كارون به اروند رود
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 بازدید مشاور مقام معظم رهبری 
از مجتمع بندری شهيد رجایی

سردار رحيم صفوی مشاور مقام معظم رهبری از مجتمع بندری شهيدرجايی 
بازديد کرد.

به گزارش روابط عمومی، سردار صفوی به همراه 60 تن از دانشجويان دانشگاه دافوس 
با قابلیت ها و  )علوم انتظامی( ضمن بازديد از بخش های مختلف بندر شهید رجايی،  

ظرفیت های بزرگترين بندر تجاری بازرگانی كشور آشنا شدند.
مدير كل بنادر و دريانوردی هرمزگان با ارايه گزارشی در اين بازديد،  وجود 70 بندر، 
14 جزيره و 2 هزار و 237 كیلومتر مرز آبی را از جمله مهمترين ظرفیت های استان 

هرمزگان نام برد.
علی اكبر صفايی با اشاره به جايگاه سازمان بنادر در مباحث مربوط به دريا وبندر افزود: 
سازمان بنادر و دريانوردی متولی مباحث مربوط به دريا و بندر در كشور است و طی آن 
وظايف حاكمیتی و اجرايی بسیاری برعهده دارد كه از آن جمله می توان به حفظ ايمنی، 

محیط زيست و امینت بنادر و همچنین جستجو و نجات دريايی اشاره كرد.
وی وجود زيرساخت های IT در بنادر استان را قابل توجه خواند و گفت : بخش زيادی از 

امور بندری و دريايی در سطح بنادر استان، خصوصا در بندر شهید رجايی با بهره گیری 
از زيرساختهايی كه در بخش IT فراهم شده، انجام می شود كه اين امر منجر به ارتقای 

سطح خدمات، كاهش قیمت تمام شده و افزايش سطح رضايت مشتريان شده است.
صفايی اضافه كرد : 63 درصد فعالیت های تخلیه و بارگیری مواد نفتی و غیرنفتی،  84 
هرمزگان صورت  بنادر  از  دريايی  مسافرت های  درصد  و 97  كانتینری  عملیات  درصد 

می پذيرد كه نشان از جايگاه منحصر به فرد بنادر استان دارد.
در  خصوصی  بخش  گذاری  سرمايه  رشد  به  خود  سخنان  از  ديگری  بخش  در  وی 
تومان  میلیارد   450 از  بیش  حاضر  حال  در  كرد:  تصريح  و  اشاره  شهیدرجايی  بندر 
سرمايه گذاری از سوی بخش خصوصی داخلی و خارجی اعالم آمادگی شده است كه در 

شرايط مذاكره قرار دارد.
صفايی گفت : همچنین در حال انجام مذاكره با يك شركت آلمانی جهت سرمايه گذاری 
در بخش لجستیك بندر شهید رجايی می باشیم . وی خاطرنشان كرد : اين بندر با بهره 

گیری از 30 خط الينری با بیش از 80 بندر بزرگ دنیا ارتباط مستقیم دارد.
وی در عین حال در خصوص تاثیر تحريم ها بر عملکرد اين بندر گفت: آمارها گواه اين 
اكثر فعالیت ها  با رشد عملیات در  بلکه  تاثیر منفی نگذاشته  تنها  نه  موضوع است كه 

روبه رو بوده ايم كه نشان از بی تاثیر بودن تحريم ها بر عملکرد اين بندر دارد.
صفايی افزود: همچنین هدفمند كردن يارانه ها منجر به اصالح و و اقعی شدن تعرفه ها 
شده و معتقديم اين امر قادر به رشد و توسعه صنعت حمل و نقل در تمامی بخش های 
آن خواهد شد كه با توجه به اهمیت حمل و نقل در اقتصاد، تاثیر بسزايی بر رشد اين 

بخش خواهد گذاشت.

70 ميليون تن كاال در بنادر هرمزگان 
تخليه و بارگيری شد

بنادر و دريانوردی هرمزگان گفت: در 9 ماهه گذشته،  مديرکل 
69 ميلون و 815 هزار و 797 تن کاال در بنادر هرمزگان تخليه و 
بارگيری شد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 9 درصد رشد 

نشان می دهد.
به گزارش روابط عمومی، علی اكبر صفايی افزود : از اين میزان كاال،  42 
میلیون و 507 هزار و 363 تن غیر نفتی و 27 میلیون و308  هزار و 434 

تن نفتی بوده است.
وی خاطرنشان كرد: در اين مدت همچنین 16 میلیون و 369  هزار و 
729 تن كاالی غیر نفتی به خارج از كشور صادر شد كه اين رقم نسبت 
به مدت مشابه سال قبل )11 میلیون و 33 هزار و 376 تن( افزايش 48 

درصدی را نشان می دهد.
صفايی اضافه كرد : میزان واردات مواد غیر نفتی نیز در اين مدت رشد 3 
درصدی را نشان می دهد به طوری كه از 14 میلیون و 73 هزار و 630 
تن در سال گذشته به 14 میلیون و 445 هزار و 731 تن در سال جاری 

رسیده است .
وی به رشد چشمگیر میزان ترانزيت از بنادر استان اشاره كرد و گفت : 
میزان ترانزيت كاالهای غیر نفتی نیز با 35 درصد افزايش از يك میلیون 
و 244 هزار و 79 تن در سال 88 به يك میلیون و 679 هزار و 9 تن در 

سال جاری رسیده است.
صفايی در ادامه گفت: میزان ترانشیپ كاال نیز در 9 ماهه گذشته به رقم 2 

میلیون و 127 هزار و 753 تن رسید .
مدير كل بنادر و دريانوردی هرمزگان به عملیات انجام شده در بخش مواد 
نفتی اشاره كرد و گفت : در بخش واردات كاالهای نفتی 60 درصد كاهش 
داشتیم به طوری كه در اين مدت يك میلیون و 714 هزار و 674 تن 

كاالی نفتی از طريق بنادر استان وارد كشور شد.
وی میزان ترانزيت مواد نفتی را در اين مدت 93 هزار و 721 تن عنوان 
كرد. صفايی همچنین گفت: در اين مدت، يك میلیون و 809 هزار و  
TEU19 كانتینر در بنادر استان هرمزگان تخلیه و بارگیری شد كه از 
رشد 8 درصدی برخوردار بوده است. وی به عملکرد بنادر مسافری استان 
اشاره كرد و افزود : در 9 ماه  امسال،  4 میلیون و 525 هزار و 485 هزار 
نفر مسافر نیز از طريق بنادر مسافری استان جابه جا شدند كه در مقايسه 

با مدت مشابه سال گذشته يك درصد كاهش نشان می دهد.

رشد 45 درصدي جابه جایي كانتينر در 
بنادر خوزستان

163 هزار و TEU 638 کانتينر تا پايان آبان ماه سال جاري با 45 
درصد رشد در بنادر خوزستان تخليه و بارگيري شد. 

در  خوزستان  دريانوردي  و  بنادر  كل  مدير  عمومي،  روابط  گزارش  به 
اين خصوص گفت : اين میزان تخلیه و بارگیري كانتینري در بندر امام 

خمیني و بندر خرمشهر انجام شد. 
ابراهیم ايدني اظهار داشت : تا پايان آبان ماه امسال 102 هزار و 347 
TEU كانتینر در بندر امام خمیني با 50 درصد رشد نسبت به مدت 

مشابه در سال گذشته تخلیه و بارگیري شد. 
وي در ادامه از رشد 37 درصدي عملیات كانتینري در بندر خرمشهر 
تا پايان آبان ماه امسال خبر داد و گفت: در اين مدت 61 هزار و 291 

TEU كانتینر در بندر خرمشهر تخلیه و بارگیري شد.
ايدني در ادامه از افزايش ضريب ايمني كاال از نظر سرقت و صدمه به 
محموالت، افزايش سرعت تخلیه و بارگیري، صرفه جويي 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 ياد كرد.
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 تعامل نزدیک بخش خصوصی و دولتی 
در جهت توسعه ترانشيپ

در نشست مشترکی که ميان معاون دريايی و بندری اداره کل بنادر 
با  بندری  و  دريايی  واحد  ادارات  روسای  و  هرمزگان  دريانوردی  و 
خطوط کشتيرانی انجام شد بر تعامل هر چه بيشتر بخش خصوصی 

و دولتی در جهت تقويت و توسعه ترانشيپ تاکيد شد.
به گزارش روابط عمومی، در اين نشست كه برای نخستین بار برگزار شد، 
مديران و كارشناسان خطوط كشتیرانی موانع سد راه استفاده حداكثری از 

ظرفیت مجتمع بندری شهید رجايی را بیان كردند.
در اين نشست،  معاون دريايی و بندری اداره كل بنادر و دريانوردی هرمزگان 
نیز با اشاره به نقش بندر شهید رجايی در اقتصاد ملی و منطقه ای، بر بهره 
گیری از تمامی ظرفیت ها در جهت ارتقای سطح خدمات در اين بندر تاكید 

كرد.
اله مراد عفیفی پور در عین حال، افزايش بهره وری در بندر را مهم ارزيابی 
رشد  در جهت  كشتیرانی  بیشتر خطوط  هماهنگی  و  همکاری  بر  و  كرد 

جايگاه اين بندر تاكید كرد.
وی از رشد ترانشیپ به عنوان عامل مهم در بهره گیری از حداكثر ظرفیت 
بندر شهید رجايی نام برد و گفت : بايد با تالش و برنامه ريزی، موانع سد  راه 

ترانشیپ برداشته شود.
گفتنی است در اين نشست،  تصمیماتی در جهت ارتقای سطح خدمات 
بیشتر میان بخش  اخذ شد و مقرر گرديد جهت هماهنگی  بندر  اين  در 

خصوصی و دولتی، جلسات متناوب برگزار شود.

تصميمات جدید برای حركت شتابان بندر شهيد رجایی به سمت هاب منطقه
مدير کل بنادر و دريانوردی هرمزگان از اتخاذ تصميمات جديد برای سرعت 
بندر هاب  به  دستيابی  برای  رجايی  شهيد  بندر  شتابان  حرکت  به  بخشيدن 

منطقه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل بنادر و دريانوردی هرمزگان، علی اكبر صفايی در 
نشست خبری مديران كل عضو شورای حمل و نقل استان با اشاره به مصوبات سفر 
معاون اول رئیس جمهور به اين بندردر اوايل امسال گفت: عالوه بر تصمیمات اتخاذ شده 
در آن سفر، مصوبات جديدی اخذ گرديد كه با اجرای آن سرعت رشد و حركت شتابان 

اين بندر برای حركت به سمت بندر »هاب« منطقه افزايش خواهد يافت.
وی گفت: تا پیش از اين كاالهايی كه از بنادر خارجی وارد بنادر كوچك می شد مشمول 
20 درصد معافیت سود بازرگانی می گرديد كه بر اساس مصوبه جديد در صورتی كه اين 
كاالها از طريق بندر شهید رجايی ترانشیپ شود مشمول معافیت سود بازرگانی خواهد 
شد.صفايی پیش بینی كرد: با اجرای اين مصوبه ساالنه 150 تا 200 هزار TEUكانتینر 

به عملیات بندر شهید رجايی افزوده شود.
وی در عین حال از تفويض اختیار وضع تعرفه رقابتی به سازمان بنادر خبر داد و افزود: 
در بنادر بزرگ دنیا مدير بندر اختیار دارد با خطوط كشتیرانی و ساير مشتريان بندر بر 
سر تعرفه مذاكره نمايد كه با تفويض اختیار اين موضوع به سازمان بنادر، گام مهم در 

جهت دستیابی به اهداف تعیین شده برداشته می شود.
مدير كل بنادر و دريانوردی هرمزگان گفت: همچنین مقرر شده شعب مستقل بانك ها 

جهت فعالیت های ارزی ايجاد شود كه تاكنون بانك صادرات اعالم آمادگی كرده و ساير 
بانکها نیز در حال بررسی اقدام می باشند.

وی خاطرنشان كرد: ايجاد شعب بیمه های دريايی با اختیار تام، نیز از ديگر اقداماتی 
است كه با اجرايی شدن آن، حركت به سمت بنادر نسل سوم و هاب منطقه بیش از 

پیش امکان پذير خواهد شد.
مديركل بنادر و دريانوردی هرمزگان اضافه كرد: بندر شهید رجايی از بهتريت موقعیت 
برای تبديل شدن به بنادر نسل سوم و هاب منطقه برخوردار است كه در اين زمینه، 
حمايت های بسیاری از سوی دولت صورت گرفته تا بتوانیم، با بهره گیری از اين حمايت ها 

از ظرفیت های ايجاد شده در اين بندر به بهترين نحو استفاده نمايیم.

منطقه ويژه اقتصادی بندر اميرآباد در شش 
فروند  ورود402  با  جاري  گذشته سال  ماه 
کشتي، نسبت به مدت مشابه سال قبل 23 

درصد افزايش ورود کشتي داشته است. 
به گزارش روابط عمومي، پس از گذشت 9 ماه 
از سال 89 مجموع كاالي تخلیه و بارگیری شده 
در بندر 1560659 تن است كه در مقايسه با 
مدت مشابه سال گذشته 21 درصد رشد داشته، 
ضمن اين كه در اين مدت رشد 247 درصدي 
بارگیري كشتي حاكي از افزايش صادرات از اين 

مبدا مي باشد.
از  حاكي  آماري  بررسي  گزارش،  همین  بنابر 
 79881 توسط  كاال  تن   1484284 جابجايي 
تناژ  و  تعداد  نظر  از  كه  بوده  كامیون  دستگاه 
افزايش  درصد   18 و   22 ترتیب  به  كامیون 

داشته است.
 56 و  يکسره  صورت  به  كاالها  از  درصد   44  

درصد نیز به صورت غیر يکسره به مقاصد خود 
حمل شده اند. گفتني است در اين 9 ماه، پايانه 
تخلیه  تن،   842723 میزان  به  نیز  نکا  نفتي 

كشتي را به ثبت رسانده است.

افزایش 23 درصدی ورود كشتی ها به بندراميرآباد 

رشد 100 درصدي ترانزیت كاالهاي تجاري دربندرنوشهر
اداره کل  در  نفتي  و  تجاري  مبادالت  حجم 
بنادر و دريانوردي استان مازندران درنه ماهه 
سال جاري به رقم نهصد و هفتاد و نه هزار و 

ششصد و پنجاه و پنج )979655( تن رسيد. 
مبادالت  میزان  اين  عمومی،  روابط  گزارش  به 
تجاري توسط 357 فروند كشتي تجاري و نفتي 
انجام شده است. عمده كاالهاي وارداتي به بندر 
نوشهر، آهن آالت، كاغذ و مقوا – غالت – چوب 
و تخته و مواد شیمیايي و نفتي بوده و همچنین 
دامي  نیز شامل؛ محصوالت  كاالهاي صادراتي 
ماركتي  سوپر  كاالهاي  و  خشکبار  گیاهي،  و 

مي باشد. 
شايان ذكر است، ترانزيت كاالي تجاري در نه 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  جاري  سال  ماهه 

گذشته 100 درصد رشد داشته است.
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مميزي گواهينامه هاي امنيت اطالعات 
دربندرامام خمينی 

 )ISMS( اطالعات  امنيت  گواهينامه هاي  دوم  ساله  سه  مميزي 
اداره کل بنادر و دريانوردي استان خوزستان آغاز شد. 

به گزارش روابط عمومي، سید سعید بزاز معاون طرح و توسعه ي اداره كل 
بنادر و دريانوردي استان خوزستان با اعالم اين خبر گفت: اين ممیزي  به 
منظور اخذ دومین مدرک بین المللي  ISO – 27001 برگزار مي گردد. 
وي در ادامه خاطر نشان كرد: با توجه به اتمام دوره 3 ساله مربوط به 
اولین مدرک ISMS  اداره كل، اين ممیزي جهت اخذ دومین گواهینامه 

و توسط سر ممیز بین المللي شركت DNV  برگزار خواهد شد. 
اداره  اين  انجام ممیزي فوق،   شايان ذكر است، در صورت موفقیت در 
 IT در كلیه فرآيندهاي ISO -27001 كل خواهد توانست گواهینامه

را دريافت نمايد.

استقرار سيستم شبيه ساز مانور با كشتي 
در بندر امام 

ساخت فضاي آموزش دريانوردي سميالتور در اداره امتحانات و 
دريانوردي بندر امام خميني آغاز شد.

به گزارش روابط عمومي، سید سعید بزاز، معاون طرح و توسعه اداره كل 
بنادر و دريانوردي استان خوزستان گفت: با توجه به مجوز صادر شده از 
سوي سازمان بنادر جهت ساخت و راه اندازي فضاي آموزشي سمیالتور در 
اداره امتحانات استان خوزستان، ساخت فضاي مربوطه به مساحت 200 

متر مربع در مردادماه، آغاز گرديد. 
وي در ادامه با اشاره به اين كه، پیشرفت ساخت فضاي مذكور تا مرحله 
اسکلت فلزي انجام شده است، گفت: استقرار سیستم شبیه ساز مانور با 
كشتي )سمیالتور( در بندر امام خمیني، به عنوان اولین بندر دركشور پس 

از سازمان مركزي خواهد بود. 
آموزشي  مراكز  تجهیزات  و  سیستم ها  كلیه  ممیزي  از  ادامه  در  بزاز 
دريانوردي استان خوزستان خبر داد و گفت :با توجه به ممیزي و بازرسي 
ساالنه مراكز آموزشي استان توسط تیم اداره كل استانداردهاي سازمان 
و  امتحانات  اداره  توسط  مراكز  اين  تجهیزات  و  سیستم ها  كلیه  بنادر، 

گواهینامه هاي دريانوردي ممیزي شد. 
 وي در ادامه خاطر نشان كرد، اين ممیزي به منظور پیگیري رفع عدم 
انطباق هاي گزارش سال گذشته و آمادگي مراكز آموزشي تحت نظارت 

صورت گرفته است.

افزایش توان عملياتی بندر خرمشهر
توان  تراك،  ريچ  دستگاه   1 و  استاکر  ريچ  دستگاه   2 خريد  با 

عملياتی بندر خرمشهر افزايش يافت.
به گزارش روابط عمومی، معاون دريايی بندری اداره كل بندر و دريانوردی 
خرمشهر گفت: شركت كشتیرانی جنوب با سرمايه گذاری جديد در بخش 
كانتینری، عملیات تخلیه و بارگیری درون كانتینری ترمینال اين بندر را 

افزايش داد.
شاهین تركپور ادامه داد: 2 دستگاه ريچ استاكر 45 تنی فانتوزی ساخت 
كشور ايتالیا مدل 2010 با ارزش تقريبی 721000 يورو در راستای انجام 
عملیات تخلیه و بارگیری و جابجايی كانتینر در محوطه های كانتینری و 
1 دستگاه ريچ تراک ساخت كشور فنالند با ارزش تقريبی 216500 يورو 
و  كانتینر(  )بارگیری محموله های درون  استاف  و   CFS جهت عملیات 
استريپ )تخلیه بار كانتینر( محمو له های ويژه درون كانتینری خريداری 

شده است.
وی اظهار داشت: اين دستگاه ها در راستای افزايش توان عملیاتی بندر 
خرمشهر و اتالف كمتر زمان جابه جايی محموله ها توسط بخش خصوصی 

فعال در اين بندر خريداری شده است.

رشد 19 درصدي تخليه و بارگيري مواد نفتي 
دربندر امام خميني

 در 9 ماه نخست امسال تخليه و بارگيري انواع کاالهاي نفتي در بندر امام خميني با 19 
درصد رشد به 8 ميليون و 227 هزار تن رسيد. 

به گزارش روابط عمومي، علیرضا خجسته معاون دريايي و بندري اداره كل بنادر و دريانوردي 
استان خوزستان با اعالم اين خبر گفت : تا پايان آذر ماه سال جاري تعداد 225 فروند كشتي 
نفتي به بندر امام خمیني با 13 درصد رشد وارد شدند و میزان 8 میلیون و 227 هزار و 182 تن 

انواع كاالي نفتي با 19 درصد رشد در اين بندر تخلیه و بارگیري شد. 
وي خاطر نشان كرد :از اين رقم میزان 7 میلیون و 739 هزار و 179 تن كاالي نفتي با 22 درصد 

رشد در بندر امام خمیني بارگیري و به ساير نقاط دنیا ارسال شد. 
خجسته در ادامه از تخلیه 488 هزار تن انواع كاالهاي نفتي در اين بندر خبر داد. 

وي در ادامه به همجواري بندر امام خمیني با بزرگترين مجتمع هاي پتروشیمي اشاره كرد و گفت 
: از ابتداي سال جاري تا پايان آذر ماه میزان 3 میلیون و 906 هزار تن انواع محصوالت شیمیايي 

و پتروشیمي از بندر امام خمیني به مقصد ساير نقاط دنیا بارگیري شد. 
معاون دريايي و بندري اداره كل بنادر و دريانوردي خوزستان در ادامه بر بهره گیري ترمینال 
كانتینري بندر امام خمیني از پیشرفته ترين تجهیزات ويژه تخلیه و بارگیري كانتینري تاكید 
كرد و گفت : تا پايان آذر ماه امسال تخلیه و بارگیري كانتینري در بندر امام خمیني با رشد 46 

درصدي به 110 هزار و TEU 304 كانتینر رسید.

شناورسازی چهارمين مغروقه دوران دفاع مقدس 
دربندرخرمشهر

خرمشهر،  بندر  بندری  دريايی-  معاون 
کار  و  همت  سال  در  کل  اداره  اين  گفت: 
مضاعف، در آذرماه سال جاری، يكی ديگر 
دفاع  دوران  در  بندر  مغروقه  بارج های  از 

مقدس را شناورسازی کرد.
به گزارش روابط عمومی، شاهین تركپور، نسبت 
مغروقه های  شناورسازی  موفق  روند  ادامه  به 
در  كه  بارج  اين  داشت:  اظهار  خرمشهر  بندر 
دارای  بود  شده  غرق  تحمیلی  جنگ  دوران 
ابعاد 2×10×30 متر می باشد كه در كنار اسکله 

خانیان در گل و الی فرو رفته بود. 

وی ادامه داد : عملیات شناور سازی اين بارج 
شناسايی  و  مناقصه  تشريفات  انجام  از  پس 
و  گلشويی  اليروبی،  بخش  سه  در  پیمانکار 
شناورسازی به مدت 3 ماه، با نظارت قسمت 

ايمنی و حفاظت دريايی انجام گرديد.
وی تصريح كرد: اين بندر دريکسال گذشته 
اسکله های  از  بهینه  استفاده  راستای  در  و 
مغروقه،  اين  شناورسازی  با  توانست  بندر 
از  را  خرمشهر  بندر  در  مغروقه  چهارمین 
دريانوردی،  و  بنادر  سازمان  اعتبارات  محل 

شناورسازی نمايد.

تخليه وبارگيری بيش از پنج ميليون تن كاال 
در بندرانزلی طی 9ماه 

در 9 ماهه امسال 5 ميليون و 411 هزار و 637 تن کاال در بندرانزلي تخليه و بارگيري 
شده است که اين ميزان تخليه و بارگيري نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد4/4 

درصدي را نشان مي دهد.
به گزارش روابط عمومی، فرهاد منتصر كوهساري با اشاره به پهلوگیري 1747 فروند كشتي در 
اين مدت، افزود: اين میزان نسبت به 1602 فروند كشتي كه در همین مدت در سال قبل در 

بندرانزلي پهلو گرفته بود 1/9 درصد افزايش يافته است.
مديركل بنادر و دريانوردی استان گیالن همچنین، اضافه كرد در همین مدت 228515 دستگاه 

كامیون و تانکر، كاالهاي بارگیري شده را به مبادي مختلف حمل نمودند.
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ريالي  ميليارد  سرمايه گذاري 17  با 
بخش خصوصي تعداد 29 دستگاه هاپر 
تخليه غالت استاندارد در بندر امام 

خميني به بهره برداري رسيد. 
علیرضا  عمومي،  روابط  گزارش  به 
بندري  و  دريايي  معاون  خجسته 
استان  دريانوردي  و  بنادر  كل  اداره 
 : گفت  خبر  اين  اعالم  با  خوزستان 
ضريب  افزايش  منظور  به  پروژه  اين 
محموالت  تخلیه  عملیات  ايمني 
فله ي خشك و غالت و افزايش بهره 
امور  اداره  كار  دستور  در  بندر،  وري 

بندري قرار گرفت. 
دستگاه  اينکه هاپر  به  اشاره  با  وي   
ويژه تخلیه كاالي فله خشك و غالت 
اين  در  گفت:  باشد،  مي  كشتي  از 
پروژه 24 دستگاه هاپر جديد ساخته 
و 5 دستگاه از هاپرهاي قديمي تعمیر 
و اصالح و 13 دستگاه هاپر نیز از رده 

خارج شدند. 
علیرضا خجسته با اشاره به اين كه در 34 پست اسکله ي فعال در بندر امام خمیني عملیات 
تخلیه و بارگیري كاال انجام مي گیرد، گفت؛ از اين اسکله ها 22 اسکله قابلیت تخلیه و بارگیري 
كاالي فله ي خشك و غالت را دارند كه در 9 ماهه نخست امسال میزان 7 میلیون و 853 هزار 

تن كاالي فله ي خشك و غالت در آنها تخلیه شده است. 
معاون دريايي و بندري اداره كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان در ادامه از ؛ گندم، ذرت، 
به عنوان كاالهاي  برنج، شکر خام و پودر آهن  آلومینیوم، خاک معدني،   جو، سويا، كود، پودر 

فله ي خشك تخلیه شده در بندر طی 9 ماهه ابتدای سال جاری ياد كرد. 
خجسته همچنین از اصالح و بهبود پلکان جايگاه استقرار كارگران تخلیه دريچه ها، نصب شبرنگ 
بهینه سازي  در  گرفته  اقدامات صورت  عمده  عنوان  به  آژي ر  و  بسته  مدار  دوربین  گردان  چراغ 

تجهیزات تخلیه غالت و كاالي فله ي جامد خبر داد.

برگزاری همایش رؤسا و كارشناسان 
مخابرات بنادر كشور در بندر شهيد رجایی

همايش دو روزه روسا و کارشناسان مخابرات بنادر کشور در بندر 
شهيد رجايی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، در اين همايش شاخص های عملکردی، تجهیزات، 
نیروی انسانی، كمبودها، چالش ها و راهکارهای پیشنهادی مورد بررسی قرار 

گرفت.
معاون فنی و نگهداری اداره كل بنادر و دريانوردی هرمزگان در اين باره 
گفت : توسعه ارتباطات و پیشرفت در فناوری اطالعات به ويژه در بخش های 
ICT، IT، اينترنت و فراگیری پوشش ارتباطی از اهداف سازمان بنادر است 

كه از الزامات وضرورت های توسعه پايدار و همه  جانبه است.
محمدرضا پوررجبی اضافه كرد : ايجاد تحول در يك سیستم، بدون توجه 
به ساختاری اثربخش كه متناسب با ماموريت، اهداف و شرايط محیطی و 
درونی آن ها باشد، امکان پذير نبوده و اين امر ضمن عدم تحقق اهداف مورد 

نظر، فاقد اثر بخشی الزم خواهد بود.
در پايان اين همايش، تصمیماتی در راستای ارتقای تجهیزات مخابراتی بنادر 
اندازی شبکه های پشتیبان برای  كشور اتخاذ و مقرر شد، در راستای راه 
مواقع بحرانی و حوادث، تکمیل و توسعه زير ساخت های ارتباطی، استفاده 
از شبکه های فیبرنوری به منظور تسهیل ترافیك، توسعه و تجهیز شبکه های 
هوشمند مخابراتی و عرضه سرويس های جديد و ممانعت از موازی كاری و 
صرفه جويی در هزينه ها و متمركز نمودن نیروی انسانی بنادر، ضمن ايجاد 
كمیته فنی مخابرات، استراتژی خود را در اين بخش تدوين و پس از تايید 

مديريت بنادر به سازمان مركزی گزارش نمايد .

بهينه سازي تجهيزات تخليه ي كاالي فله ي خشک 
و غالت در بندر امام 

با  مقابله  براي  آمادگي  آموزشي  دوره 
آلودگي در درياي خزر جهت کارشناسان 
سازمان  بازرسي  و  کنترل  و  دريا  آلودگي 
هفته  يك  مدت  به  بنادرتابعه،  و  مرکزي 
استان  بنادرودريانوردي  اداره کل  درمحل 

مازندران )بندر نوشهر( برگزار گرديد.  
ــنايي با پروتکل  ــه گزارش روابط عمومی، آش ب
اي  ــه  منطق ــکاري  هم و  ــه  مقابل ــي،  آمادگ

ــه آلودگي در  ــوانح منجر ب ــا س ــه ب در مواجه
ــباهت هاي ER با  درياي خزرER، مقايسه ش
كنوانسیونOPRC، تدابیر عملیاتي و رويه هاي 
مقابله با سوانح منجر به آلودگي در درياي خزر، 
بررسي وضعیت كشورهاي حاشیه درياي خزر 
ــاي منطقه اي، موضوعاتي بود كه  و همکاري ه
توسط مدرسین مربوطه در اين دوره آموزشي، 

ارايه گرديد.

برگزاری دوره آموزشي مقابله با آلودگي دریاي خزر برگزاری دوره آموزشی كار با 
خاموش كننده های دستی 

با توجه به اهميت آموزش درخصوص پيشگيري از اتفاقات و حوادث، 
واحد آتش نشاني بندرلنگه با برنامه ريزي از پيش تعيين شده، آموزش 

تمامي نفرات شاغل در سطح بندر را در برنامه کاري خود قرار داد.
به گزارش روابط عمومی، جهت نیل به اين هدف و پس از آموزش پرسنل 
از  استفاده  نحوه  آموزش  عمومي،  انبارهاي  شركت  و  انتظامات  و  گارد 
كامال  در محیطي  و  عملي  و  تئوري  به صورت  خاموش كننده هاي دستي 

طبیعي و واقعي جهت 15 نفر از پرسنل اداري برگزار گرديد. 
پس از برگزاري كالس تئوري و با استفاده از وسايل كمك آموزشي، افراد با 
پوشش كاماًل ايمن شامل؛ كاله، كفش، دستکش و ژاكت ضد آتش به وسیله ي 

خاموش كننده دستي و همچنین لوله آب، به مقابله با حريق پرداختند.
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تخليه و بارگيري بيش از 25 ميليون تن كاال 
در بنادر خوزستان

از ابتداي سال جاري تا پايان آبان ماه امسال 
کاالي  تن  و 294  هزار  و 47  ميليون   25
نفتی و غير نفتی در بنادر خوزستان تخليه 

و بارگيري شد. 
به گزارش روابط عمومي، ابراهیم ايدني مدير كل 
بنادر و دريانوردي استان خوزستان با اعالم اين 
خبر به رشد 9 درصدي تخلیه و بارگیری در بنادر 
خوزستان در 8 ماهه نخست سال جاري نسبت 

به مدت مشابه در سال قبل اشاره كرد. 
امسال  نخست  ماه  در 8  گفت:  ايدنی  ابراهیم 
1181 فروند كشتي نفتي و غیر نفتي به بندر 
امام خمیني وارد و يا از آن خارج شدند و میزان 
24 میلیون و95 هزار و 33 تن انواع كاالي نفتي 

و غیرنفتي را تخلیه و بارگیري كردند. 
و  ورود  درصدي   4 افزايش  به  اشاره  با  ايدنی 
خروج كاالهاي غیرنفتي در بندرامام خمیني در 
8 ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال 
گذشته، از تخلیه و بارگیری 16 میلیون و 565 
هزار و 741 تن كاالي غیر نفتي با 4 درصد رشد 
نسبت به 8 ماهه سال قبل در اين بندر خبر داد 
و گفت : در اين مدت 7 میلیون و 529 هزار و 
292 تن كاالي نفتي با 21 درصد رشد نسبت 
به مدت مشابه در سال قبل در اين بندر تخلیه 

و بارگیري شد. 
وي در ادامه گفت: تا پايان آبان ماه امسال، میزان 
899 هزار و 105 تن كاالي نفتي و غیر نفتي 
تخلیه و  بندر خرمشهر  با 21 درصد رشد در 

بارگیري شد. 
مدت  اين  كرد:  نشان  خاطر  ادامه  در  ايدني 
53 هزار و 156 تن كاالي نفتي و غیرنفتي با 
17درصد رشد نسبت به 8 ماهه سال گذشته در 

بندر آبادان تخلیه و بارگیري شد. 
ابراهیم ايدنی در ادامه خاطر نشان كرد: در 8 ماه 
نخست امسال 24 هزار و 857 نفر مسافر میان 
اسکله های مسافربری بنادر آبادان و خرمشهر و 

كشورهاي حاشیه خلیج فارس جابه جا شدند.

 سنجش ميزان رضایت مندي مشتریان 
بندرامام خمينی

نيازها و ميزان رضايتمندي مشتريان اداره کل بنادر ودريانوردي استان 
خوزستان در قالب يك طرح پژوهشي مورد بررسي قرار گرفت. 

به گزارش روابط عمومي، سید سعید بزاز معاون طرح و توسعه اداره كل بنادر و 
دريانوردي استان خوزستان با اعالم اين خبر افزود: اين طرح پژوهشي در راستاي 
شناسايي نیازهاي مشتريان اداره كل و بررسي میزان رضايت مشتريان از ارائه 

خدمات به تصويب رسید. 
 وي با اشاره به اينکه انجام اين طرح با مشاركت جهاد دانشگاهي استان خوزستان 
صورت گرفته است، خاطر نشان كرد: از ويژگي هاي عمده اين پروژه، تمركز بر 
شناخت نیازهاي مشتريان و همچنین استفاده از كارشناسان اداره كل بعنوان 

همکار طرح در پروژه، مي توان نام برد. 
سید سعید بزاز در ادامه با تاكید بر اين كه اين طرح پژوهشي  به منظور هدف 
گذاري در ارتقاء كیفي خدمات انجام گرفته است، گفت: در اين پروژه 7 گروه 
از مشتريان عمده اداره كل بعنوان جامعه هدف انتخاب و با استفاده از شیوه 
مصاحبه و پرسشنامه، نیازها و سطح رضايت مشتريان از خدمات موجود، مورد 

سنجش قرارگرفته اند. 
همچنین میزان نارضايتي مشتريان و انتظارات ايشان بعنوان خدمت گیرنده 

مشخص و در دستور كار مبادي ذيربط جهت برنامه ريزي قرار گرفت. 

امكان پرداخت الكترونيک در بندر بوشهر 
معاون طرح و توسعه اداره کل بنادر و دريانوردي استان بوشهر از عملياتي 

شدن ماژول پرداخت الكترونيكي Gcoms در بندر بوشهر خبر داد.
به گزارش روابط عمومي، خوشبختي با اشاره به پیاده سازی سیستم جامع 
مکانیزه Gcoms در ترمینال های كاالي عمومی بندر بوشهر از تیرماه سال 
1387 گفت: از همان زمان تالش گرديد تا بمنظور تسهیل امور مشتريان بندر،از 
قابلیت های بالقوه اين سیستم حداكثر استفاده صورت گیرد كه خوشبختانه در 

اين مدت گام های مثبتی بسیاري برداشته شده است.
 وي خاطرنشان كرد: در اين راستا پس از پیاده سازی قابلیت توزين الکترونیکی 
در باسکول های بندر از طريق اين سیستم، و پس از پیگیری های بسیار و رفع 
موانع مختلف با هماهنگی سازمان بنادر ودريانوردي، بانك ملی ايران و شركت 
رهیاب رايانه گستر و با نصب Pcpos )كارت خوان( كه مستقیماَ با نرم افزار 
Gcoms تبادل اطالعات دارد، قابلیت پرداخت الکترونیکی صورتحساب های كاال 

برای مشتريان فراهم شد. 
خوشبختي با تاكید بر اينکه در گام بعدي تعداد كارت خوان ها افزايش پیدا 
خواهد كرد، اضافه كرد: اقدام ديگري كه بايد در اين زمینه صورت گیرد اين است 
كه اين قابلیت می بايست از طريق سیستم مکانیزه ترمینال كانتینری مربوط به 
اپراتور ترمینال بندر )BCTS( نیز برای مشتريان فراهم گردد كه اين موضوع نیز 

با جديت پیگیری شده و اقدامات الزم در اين راستا در دست پیگیری است.

پيشرفت نود درصدي پروژه اسكله صادرات 
كاالي عمومي بندر گناوه

پس از راه اندازی سيستم کنترل ترافيك دريايی )vts( در واپسين روزهای تير ماه 
89 در اداره بنادر و دريانوردی بندر لنگه که از سال 1387 آغاز شده بود، دوره 

آموزشي کاربری اين سيستم در مرکز آموزش اين اداره بندرلنگه برگزار شد.
اين درحالی است كه پیش تر با توجه به مسیر پرترافیك و خط بین المللی دريايی مابین 
بندرلنگه ـ جزاير فارور و كیش، لزوم برخورداری اين بنادر از سیستم VTS سنجیده شد و 
با سفر هیئتی متشکل از كارشناسان اداره كل تامین و نگهداری سامان بنادر و دريانوردی 
و نیز كارشناسان شركت سوفرلوگ، پس از انجام تست های عملیاتی SAT و عملکردی 
VTS در سه سايت اصلی )لنگه - فارور - كیش( و سايت های فرعی، راه اندازی اين سیستم 

محقق شده بود.
در اين دوره آموزشي كه با حضور كاركنان بنادر هرمزگان، گیالن و بندر لنگه، مجموعاً 13 
نفر شركت كردند، اپراتورها و متصديان آينده VTS زير نظر استاد فرانسوي آقاي جان كلود 
گونستانتین و نیکالس سوالير به فراگیري آخرين روشهاي كابردي كنترل ترافیك دريايي 

)VTS( پرداختند. 
گفتنی است سیستم كنترل ترافیك VTS عبارت است از؛ سیستم كنترل و مانیتورينگ 
كاهش  و  جلوگیری  برای  پرترافیك  وكانال های  شلوغ  مسیرهای  در  كه  دريايی  ترافیك 

تصادفات احتمالی كاربرد دارد.

برگزار دوره آموزشي كنترل ترافيک دریایی 
در بندر لنگه

رئيس اداره بندر و دريانوردي گناوه 
از پيشرفت 90 درصدي عمليات 
کاالي  صادرات  اسكله  اجرايي 

عمومي در بندر گناوه خبر داد.
محمد  عمومي،  روابط  گزارش  به 
متر   68 اسکله  اين  گفت:  فاتحی 
طول و 10 متر عرض دارد و مجهز 
به يك رمپ 6 متري است. وي ادامه 
داد: شناورهاي با ظرفیت 1500 تن و 
آبخور 4 متر امکان پهلوگیري در اين 

اسکله را خواهند داشت.
فاتحي اظهار داشت: براي احداث اين 

اسکله كه عملیات اجرايي آن از اواخر 
خرداد ماه سال جاری آغاز شده، 20 
توسط  ريال سرمايه گذاري  میلیارد 

بخش خصوصي صورت گرفته است.
ريیس اداره بندر و دريانوردي گناوه با 
اشاره به زمان افتتاح اين اسکله گفت: 
بندر  عمومي  كاالي  صادرات  اسکله 
گناوه،بهمن امسال به بهره برداری مي 
رسد و با آغاز بکار آن در آينده نزديك 
شاهد رونق چشمگیر صادرات كاال از 
به كشورهای حوزه خلیج  بندر  اين 

فارس خواهیم بود.
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سيس�تم تب�ادل الكترونيك�ي اطالع�ات 
کاالهاي کانتينري در بنادر امام و خرمشهر 

نصب و راه اندازي گرديد. 
ــعید  ــید س ــط عمومي،  س ــزارش رواب ــه گ ب
ــعه اداره كل بنادر  ــرح و توس ــاون ط بزاز، مع
ــت: در  ــتان گف ــتان خوزس ــوردي اس و دريان
ــهیل در فرآيند عملیات و چرخه  ــتاي تس راس
ــتان  حمل و نقل كاالي كانتینري در بنادر اس
خوزستان، سیستم تبادل الکترونیکي اطالعات 
ــهر نصب و  كاالي كانتینري بنادر امام و خرمش

راه اندازي گرديد. 
وي خاطر نشان كرد؛ براساس قابلیت هاي سیستم 
-Notice A  فوق، هم اكنون اطالعات مرتبط با

rival و مانیفست كشتي هاي كانتینري به صورت 
كامالً الکترونیکي و مطابق با استانداردهاي بین 

المللي، مبادله مي شود. 
ــان كرد؛  ــعید بزاز در ادامه خاطر نش ــید س س
ــتم فوق با همت و تالش كلیه  راه اندازي سیس

ــامل؛ اداره كل بنادر  ــاي جامعه بندری ش اعض
ــتان، گمرک بندر  ــتان خوزس و دريانوردي اس
ــتیراني مستقر در بندر امام و  امام، خطوط كش

ترمینال كانتینري اين بندر، صورت پذيرفت.

راه اندازي مانيفست الكترونيک  كاالهاي كانتينري

بازدید هيات ژاپني از بندر امام خمينی 

دبير دوم سفارتخانه ژاپن و هيات همراه به منظور آشنايی و ارزيابی 
ظرفيت های اقتصادی و بازرگانی استان خوزستان، از مجتمع بندری 
امام خمينی بازديد و با مدير کل بنادر و دريانوردی استان خوزستان 

ديدار کردند.
به گزارش روابط عمومی، ابراهیم ايدنی، مدير كل بنادر و دريانوردی استان 
در  خوزستان  بنادر  توانمندهای  به  اشاره  ضمن  ديدار  اين  در  خوزستان 
صادرات و واردات كاال و تأمین نیاز كشور به كاال های اساسی، اين بندر را 
به لحاظ برخورداری از مزيت هايی نظیر نزديکی به مراكز بزرگ جمعیتی و 
صنعتی كشور و قرار گرفتن در مسیر ترانزيتی شمال – جنوب كه زمینه ی 
مساعد برای ترانزيت كشورهای آسیانه میانه و قفقاز را فراهم می كند، دارای 

موقعیتی كم نظیر برای سرمايه گذاری معرفی كرد. 
با اشاره به نزديکی بنادر خوزستان به كشور عراق و حجم  وی همچنین 
مبادالت بسیار باال با اين كشور از طريق مرز خشکی، افزود: بندر امام خمینی  
موفق شده است به عنوان بندری با زيرساخت های توانمند و مجهز، نقش 

مهمی را در ترانزيت فرآورده های نفتی عراق ايفا كند. 
ابراهیم ايدنی همچنین همجواری اين مجتمع بندری با كشورهای حاشیه 
خلیج فارس از جمله عربستان و قطر را از فرصت های اقتصادی بسیار مساعد 

برای گسترش بیش از پیش مبادالت بازرگانی برشمرد. 
طی اين ديدار دبیر دوم و كارشناس بخش اقتصادی سفارتخانه ژاپن با اشاره 
به مشاهدات خود از استان خوزستان، بندر امام را از جمله بنادر بزرگ ايران 
عنوان كرد و افزود: موقعیت ويژه و ممتاز بندر امام خمینی، بستر مساعدی 

جهت گسترش ترانزيت با ديگر كشورهای خاورمیانه فراهم آورده است.
امام  بندری  مجتمع  از  بازديد  در جريان  ژاپنی  هیأت  است،  ذكر  شايان   
خمینی، از بخش های مختلف بندر، از جمله؛ اسکله های ترانزيت فرآورده های 

نفتی، پايانه كاالهای كانتینری و پايانه غالت، ديدن كردند.

بازدید هيأت روسی از بندر خرمشهر

وزير  رياست  به  روسيه  کشور  از  هيأتی 
ارتباطات بين الملل و اقتصاد خارجی آستارا 
خان از بندر خرمشهر بازديد به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی، در بازديد »الکساندرويچ 
اقتصاد  و  بین الملل  ارتباطات  وزير  آفاناسیف« 
»علی  كه  همراه  هیأت  و  خان  آستارا  خارجی 
منطقه  سازمان  مديرعامل  پرهیزكار«  اصغر 
و  بندر  مديركل  دريس«  »عادل  و  اروند  آزاد 
دريانوردی خرمشهر و تنی چند از مديران بخش 
خصوصی نیز حضور داشتند مبادالت بازرگانی 
اين كشور و بندر خرمشهر مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت . 
عادل دريس در اين بازديد بر واقع شدن بندر 
خرمشهر در منطقه آزاد اروند و بهره مندی از 
مزايای آن به منظور سرمايه گذاری اشاره كرد 

و گفت: بندر خرمشهر مناسب ترين نقطه جهت 
ترانزيت كاال به كشورهای آسیای میانه و قفقاز 

است.
كه  آقاناسیف  الکساندرويچ  ديدار  اين  ادامه  در 
داشت،  برعهده  را  روسی  هیئت  سرپرستی 
ابراز امیدواری كرد، با توجه به مزيت های بندر 
فارس  خلیج  مسیر  از  كاال  ترانزيت  خرمشهر، 

منجر به افزايش مبادالت بازرگانی شود.

بازدید رئيس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی 
مجلس ازبندرخرمشهر

سياست  و  ملی  امنيت  کميسيون  رييس 
اين  اعضای  همراه  به  مجلس  خارجی 
کميسيون و تنی چند از نمايندگان مجلس 

از بندر خرمشهر بازديد به عمل آوردند.

كه  بازديد  اين  در  عمومی،  روابط  گزارش  به 
دريانوردی  و  بنادر  كل  مدير  ايدنی،  ابراهیم 
استان خوزستان، سعید دريس، مدير كل بندر 
و دريانوردی خرمشهر و حمید پرهیزكار، مدير 
عامل سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند 
خصوص  در  گزارش هايی  داشتند  حضور  نیز 
از جنگ  بعد  بندر خرمشهر،  رشد  به  رو  روند 

تحمیلی ارائه گرديد.
اين گزارش می افزايد؛ دكتر بروجردی و هیأت 
همراه پس از بازديد از بندر خرمشهر با استفاده 
رود  اروند  مرزی  نوار  از  فارس  خلیج  شناور  از 

بازديد و در اسکله بندر آبادان پیاده شدند.

به گزارش روابط عمومی بندرلنگه، مدير اداره بنادر و دريانوردی با 
بيان اين مطلب گفت: طی 8 ماهه نخست سال 1389 ميزان 734 
هزار و چهل تن کاال در بندرلنگه تخليه و بارگيری شده است که در 
اين ميان سهم صادرات 222 هزار و پانصدو سی و يك تن بود که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد چشمگير 38 درصدی را 

در برداشت.
اسماعیل مکی زاده افزود: اهم كاالهای صادراتی كه به بازار آزاد كشورهای 
مواد  بار، خشکبار،  تره  و  میوه  ارسال می گردد، شامل  فارس  حوزه خلیج 

معدنی و مصالح ساختمانی می باشد.
وی با اشاره به كاهش 22 درصدی واردات به اين بندرو بنادر تابعه، میزان 

آن را 304 هزار و پانصد و هشتاد و دو تن اعالم كرد.
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 معرفی 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 می دهد.
مدير اداره بنادر و دريانوردی بندرلنگه با اشاره به افزايش تردد مسافر در اين 
بندر گفت: تردد مسافری با جابه جايی 55 هزار و چهارصد و نود و يك نفر، 
از باالترين میزان افزايش از ابتدای سال تا كنون، يعنی رشد 30 درصدي 

جابه جايی برخورداربوده است.

افزایش 38 درصدی صادرات بار از بندرلنگه
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ارتقاء توان شركت های كارگزار خدمات 
فنی دربندرامام

در راستاي افزايش آماده به کاري شناورها، شرکت هاي بهره بردار 
تجهيزات دريايي بخش خصوصی، توانايی تأمين قطعات استراتژيك 

و ملزومات فني را در مجتمع بندری امام خمينی به دست آوردند. 
ودريانوردي  بنادر  كل  اداره  نگهداري  و  فني  معاون  خاني،  باقر  مسعود 
استان خوزستان با اعالم اين خبر افزود: طي يك برنامه ريزي مناسب 
قطعات ياد شده از شركت هاي اصلي به خصوص در بخش موتوري تأمین 
گرديده تا در مواقع لزوم  سريعاً نسبت به انجام تعمیرات و آماده به كاري 
شناور اقدام گردد و از طوالني شدن خارج از سرويِسي تجهیزات دريايي 

جلوگیري شود.
معاون فنی و نگهداری اداره كل بنادر و دريانوردی استان خوزستان بهره 
مندي از تخصص نیروي انساني ورزيده و آشنا به دانش روز در زمینه ی 
راهبري ونگهداري را يکي از عوامل بهره ور نمودن تجهیزات استراتژيك 
اداره كل ضمن  اين  ونگهداري  واحد فني   : افزود  و  دريايي عنوان كرد 
بازنگري در شرايط قرارداد، بهینه سازي تركیب نیروي انساني شركت هاي 
مجري قراردادهاي تجهیزات دريايي و نیاز سنجی بر اساس الزامات فني 
انجام داده  ارزنده ای در اين زمینه  اقدامات  و خدماتي جهت شناور ها، 

است. 
شايان ذكر است؛ اداره كل بنادر و دريانوردی استان خوزستان در بخش 
تجهیزات دريايي از خدمات 5 شركت كارگزار در 7 پیمان مجزا استفاده 
اشاره شده شامل  اقدامات اصالحي  انجام  با  نموده كه در سال گذشته 
بازنگري اساسي در بخش فني قراردادها،به كار گیري نیروهاي متخصص، 
كنترل روزانه پروژه ها و ارائه مشاوره هاي فني طی 6 ماهه نخست سال نیز 
شاهد افزايش آماده به كاري شناورها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

بوده است. 

 مالقات قائم مقام سفارت اوگاندا با 
فعاالن اقتصادی خرمشهر

قائم مقام سفارت اوگاندا در بازديد از جنوب خوزستان با ظرفيت ها 
و توانمندی های بندر خرمشهر آشنا شد.

به گزارش روابط عمومی، »گرشوم ماسیکو« در اين بازديد موقعیت بندر 
خرمشهر را با توجه به نزديکی آن به كشورهای عراق و كويت منحصر به 

فرد و برجسته ارزيابی كرد.
 در ادامه اين ديدار مدير كل بندر و دريانوردی خرمشهر كه وی را رؤسای 
اتاق بازرگانی و اداره بازرگانی همراهی می كردند، ضمن تشريح آخرين 
وضعیت اين بندر، نحوه سرمايه گذاری و موقعیت جغرافیايی بندر، گفت: 
بندر خرمشهر دارای زير ساخت های مناسبی جهت سرمايه گذاری تجار و 
بازرگانان خارجی می باشد، اين بندر با قرار گرفتن در منطقه آزاد اروند 
و در مجاورت كشور عراق و بهره مندی از راه های آبی به خلیج فارس از 

امتیازات برجسته ای برای تجارت و بازرگانی برخودار است.
قابل ذكر است، قائم مقام سفارت اوگاندا در محل سالن اجتماعات اداره 
كل بندر و دريانوردی خرمشهر طی نشستی با فعاالن اقتصادی خرمشهر، 

با آنان مالقات و گفت  وگو كرد.

بازدید هيأت روسی از مجتمع بندری امام خمينی 
ارتباطات  وزير  رياست  به  روسی  هيأتی 
آستراخان  خارجی  اقتصاد  و  الملل  بين 
توانمندهای  بررسی  و  آشنايی  منظور  به 
اقتصادی و بازرگانی بندر امام خمينی، از 

اين مجتمع بندری بازديد کرد.
به گزارش روابط عمومی، الکساندرويچ آفاناسیف 
وزارت  نماينده  از  مركب  هیأتی  رأس  در 
امورخارجه فدراسیون روسیه، ريیس دپارتمان 
حمل و نقل و بنادر آستراخان و رئیس بخش 
بین الملل وزارت ارتباطات بین الملل و اقتصاد 
خارجی آستراخان ضمن بازديد از بخش های 
مختلف مجتمع بندری امام خمینی از جمله؛ 
با  پشتیبانی،  اراضی  و  تنی  هزار  اسکله 150 
مدير كل بنادر و دريانوردی استان خوزستان، 

ديدار و گفت وگو كرد.
معرفی  ضمن  ايدنی  ابراهیم  ديدار  اين  طی 
مجتمع  مختلف  ودستاوردهای  توانمندی 
عملیاتی،  بخش های  در  خمینی  امام  بندری 
با  همجواری  همچنین  و  گذاری  سرمايه 
در  موفقیت  و  پتروشیمی  بزرگ  مجتمع های 
اخذ گواهی نامه های كیفیت مديريت جهانی، 
مسیر  در  شدن  واقع  لحاظ  به  را  بندر  اين 
ترانزيتی شمال – جنوب، برخوردار از جايگاه 
به  روسیه،  با  همکاری  جهت  مناسبی  بسیار 

ويژه بندر آستراخان عنوان كرد.

استان خوزستان  دريانوردی  و  بنادر  مديركل 
با اشاره به مزيت های منحصر به فرد مجتمع 
بندری امام خمینی از جمله دسترسی اين بندر 
به راه آهن سراسری، بزرگراه های مواصالتی و 
آمادگی  المللی،  بین  آزاد  آب های  همچنین 
بندر امام خمینی را جهت همکاری در زمینه ی 

سرمايه گذاری خارجی اعالم كرد. 
امیدواری  اظهار  نیز  روسی  هیأت  سرپرست 
امکانات  و  توانمندی ها  اين  به  توجه  با  كرد؛ 
امام خمینی كه  بندر  فوق العاده ی موجود در 
آن را به شاهراه مبادالتی جهت اتصال و توسعه 
كرده،  مبدل  آفريقايی  كشورهای  با  بازرگانی 
گسترش  جهت  را  آستراخان  بندر  آمادگی 
همکاری در زمینه ی مبادالت بازرگانی با اين 

مجتمع بندری اعالم نمود.

تقویت نقش بندر امام خمينی درمحور ترانزیتی 
شمال – جنوب

با سرمايه گذاری 300 ميليون دالری 
در  ايرانی  و  کنيايی  خصوصی  بخش 
ترانزيت  و  سازی  ذخيره  زمينه ی 
در  ميانه  آسيانه  کشورهای  غالت 
بندر  اين  نقش  خمينی،  امام  بندر 
جنوب   - شمال  ترانزيتی  مسير  در 
بين المللی  آب های  به  دسترسی  و 
و  ميانه  آسيای  کشورهای  جهت 

قفقاز تقويت خواهد شد. 
به گزارش روابط عمومی، ابراهیم ايدنی، 
استان  دريانوردی  و  بنادر  كل  مدير 
افزود:  خبر  اين  اعالم  ضمن  خوزستان 
دو  مشترک  سرمايه گذاری  قرارداد  طی 
شركت ايرانی و خارجی به منظور ترانزيت 
كه  میانه  آسیای  كشورهای  مازاد  غالت 
زمینه ی  است،  تن  میلیون   300 بر  بالغ 
زيرساخت های  از  بهینه  بهره برداری 
نظیر  خمینی  امام  بندر  در  مساعد 
خطوط  سراسری  شبکه ی  به  دسترسی 
مناسب  خور  آب  با  اسکله های  ريلی، 
جهت پهلو گیری كشتی های اقیانوس پیما 
و تجهیزات پیشرفته و پرقدرت تخلیه و 

بارگیری فراهم می آيد. 

مسیر  عبور  به  اشاره  با  ايدنی  ابراهیم 
بنادر  از  جنوب   – شمال  ترانزيتی 
خوزستان تصريح كرد: بندر امام خمینی 
با واقع شدن در اين مسیر از توانايی باال 
ترانزيت  جهت  سرمايه گذاری  جذب  در 
افزوده  ارزش  با  كاال  مجدد  صادرات  و 
دادهای  قرار  انعقاد  با  و  است  برخوردار 
اراضی  اجاره  بلندمدت،  و  مدت  میان 
پشتیبانی در مجتمع بندری امام خمینی، 
فعالیت سرمايه گذاران داخلی و  زمینه ی 

خارجی را فراهم آورده است.

131

بندر  و دریا / شماره 176

رویدادهاي بنادر كشور



انجام اولين تمرین نجات آدم به دریا 
دربندرخرمشهر

يكی از حوادث دريايی، سقوط خدمه يا مسافرين به داليل مختلف از 
کشتی به دريا در زمان حرکت می باشد.

به گزارش روابط عمومی، رئیس امور دريايی بندر خرمشهر ضمن بیان مطلب 
فوق، گفت: بر همین اساس اين اداره كل با برنامه ريزی و ايجاد تمرينات 
مختلف در راستای نجات جان انسان، گام عملی و مطمئن برداشت تا بتواند از 

اين طريق محیطی ايمن تر را برای مسافرين و خدمه كشتی ها مهیا سازد.
علیرضا رهبر با اعالم اينکه؛انجام تمرينات دوره ای و نحوه نجات جان آدم به 
دريا روی كشتی ها از وظايف فرمانده كشتی می باشد، اظهار داشت : انجام 

تمرين آدم به دريا می تواند در زمان اجرا در درياها بسیار تأثیرگذار باشد.
وی تصريح كرد: بر اين اساس و در راستای نیل به اهداف اداره كل بندر و 
دريانوردی خرمشهردر سال 89 و در راستای ارتقاء ايمنی و فرهنگ دريايی، 
 )MOB( اداره امور دريايی اقدام به برگزاری تمرين ونحوه نجات آدم به دريا
با استفاده از يدک كش خلیج فارس يك و ناجی4 با حضور جمع كثیری از 

پرسنل شناورهای مستقل نمود. 
وی در پايان مهمترين موارد ذكر شده در اين تمرينات را به شرح زير اعالم 

كرد؛
1- شناخت و نحوه استفاده از وسايل نجات گروهی و فردی؛

2- آشنايی با چرخش های ويلیامسون و اندرسون جهت نجات آدم به دريا؛
3- آشنايی با عالئم اخباری و چگونگی استفاده از آن ها؛

4- آشنايی با چگونگی ثبت تمرينات دوره ای در دفاتر تمرين و دفتر ثبت 
وقايع روزانه؛

مخابرات  راهبردي  کميته  جلسه  سومين 
دريايي استان مازندران با حضور رئيس اداره 
ارتباطات دريايي سازمان بنادر و دريانوردي، 
اميرآباد،  بندر  دريايي  امور  اداره  رئيس 
مسئولين و کارشناسان مخابرات و ارتباطات 
دريايي سازمان و بنادر اميرآباد، نوشهر وگز 
شيالت  کل  ادارات  نمايندگان  همچنين  و 
استان مازندران، فرماندهي حفاظت منابع 
آبزيان استان،مديريت امور ماهيان خاوياري 
استان، فرماندهي درياباني استان، شرکت 
نفتي  پايانه  شرکت  خزر،  نفت  مهندسي 
مورخه  در  و شرکت حفاري شمال،  شمال 
89/10/8 در محل ساختمان دريايي و بندري 
بندر اميرآباد به منظور بررسي و تبادل نظر 
مذکور  کميته  کارهاي  دستور  خصوص  در 

برگزار گرديد.
در ابتداي جلسه، طالبي رئیس اداره امور دريايي 
بندر امیرآباد ضمن خوش آمدگويي به شركت 
كنندگان در جلسه، به اهمیت موضوع افزايش 
تعامالت في مابین ارگان هاي دريايي استان در 
از  جلوگیري  و  دريانوردي  ايمني  ارتقاء  جهت 
بروز حوادث دريايي در محدوده آب هاي استان 
پرداخت. همچنین وی به پوشش كامل راديويي 
در منطقه A1 دريايي ) باند VHF( محدوده 
تحت پوشش اين بندر توسط ايستگاه هاي ساحلي 

مخابرات دريايي بنادر امیرآباد و نکاء اشاره نمود.
در ادامه سعید خورسندي ريیس اداره ارتباطات 
دريايي سازمان مركزي به تشريح اهداف، چارچوب 
كلي، اقدامات و دستور كار هاي كمیته راهبردي 
صدري  همچنین  پرداخت.  دريايي  مخابرات 
مسئول مخابرات و ارتباطات دريايي بندر نوشهر 
به ارايه گزارش در خصوص مصوبات دومین جلسه 

كمیته پرداخت.
سپس جعفر رحیمي مسئول مخابرات و ارتباطات 
به تشريح دستور كار هاي  امیرآباد  بندر  دريايي 
كمیته راهبردي مخابرات دريايي استان مازندران 
و موضوعات قابل طرح در سومین جلسه كمیته 

مذكور به شرح ذيل پرداخت:
1. ايجاد وحدت رويه و هماهنگی هر چه بیشتر در 
ورود و خروج شناور های ارگان های غیروابسته از 

دهانه ورودی بندر با مراكز كنترل ترافیك؛
2. رعايت قوانین مکالمات راديويی و ايجاد سکوت 

راديويی بخصوص بر روی كانال 16؛
3. رعايت بهره برداری صحیح و مناسب از طیف 

فركانس دريايی؛
راديويی  ايستگاه های  از  ای  دوره  بازديد   .4
غیروابسته با حضور نمايندگان ارگان های مربوطه و 
ارسال نتايج بازديد بعمل آمده به ارگان هاي ذيربط 

جهت رفع مشکالت؛
5. نظارت بر استفاده صحیح از طیف فركانس 
دريايی و جلوگیری از استفاده غیرمجاز ايستگاه  های 

راديويی از فركانس دريايی؛

6. همکاری در زمینه ساماندهی تجهیزات مخابراتی 
در  غیروابسته  ارگان های  راديويی  ايستگاه های 

استان؛
در  شاغل  نفرات  كامل  اطالعات  ارسال   .7
ايستگاه هاي راديويي ارگان هاي دريايي غیر وابسته 
استان هاي مازندران و گلستان به بندر امیرآباد 
دوره هاي  برگزاري  جهت  ريزی  برنامه  جهت 

آموزشي؛
8. بهره گیری از امکانات موجود در بنادر تحت 
پوشش )مديريت( طرفین به هنگام وقوع حوادث 

دريايی؛
سازی  فرهنگ  بمنظور  الزم  اقدامات  انجام   .9
اساس  بر  شناورها  ايمنی  افزايش  زمینه  در 
كنوانسیون های ملی و بین المللی از طريق آموزش 
پرسنل )برگزاری دوره آموزشی، سمینار و كارگاه 

آموزشی، پخش بروشور و نصب تابلو(؛
تجهیز  خصوص  در  الزم  اقدامات  انجام   .10

قايق های صیادی به بی سیم واكی تاكی؛
11. ارسال مجدد دستورالعمل بهره برداري و نصب 

تجهیزات راديويي به ارگان هاي دريايي؛
12. ضرورت همکاری شناور های ارگان هاي دريايي 
غیروابسته در راستای انعکاس اطالعات مرتبط با 

ايمنی دريانوردی به مبادی ذی ربط در بنادر ؛
و  مخابراتی  تجهیزات  نصب  پیگیري   .13
ارگان هاي  شناور های  روی  بر  ناوبری  كمك 
استاندارد هاي  اساس  بر  غیروابسته  دريايي 

ملي و بین المللي؛ 
 )VOS( داوطلب  شناور های  اسامی  اعالم   .14
جهت معرفي به اداره كل هواشناسي استان به 

منظور ارتقاء  پیش بیني هواشناسي دريايي؛
15. اعالم مناطق و مسیر های پرتردد شناور هاي 
تحت پوشش ارگان هاي دريايي غیروابسته جهت 
طرح در كمیته راهبردي هواشناسي شمال كشور 

به منظور ارتقاء ايمني دريانوردي؛
دريانوردی  ايمنی  كارگروه  تشکیل  بررسي   .16
به منظور ارتقاء كیفی نصب تجهیزات راديويی 

شناور های غیر كنوانسیونی؛
17. پیگیري پخش وضعیت هواشناسی دريايی 
و اخطاريه  های مربوطه از طريق صدا و سیمای 

استان؛
18. بررسي فرمت پیام هاي كوتاه هواشناسي ) 
SMS  ( و اعالم نظر جهت طرح در جلسه آتي 

كمیته؛
19. انجام هماهنگی های الزم بمنظور بازديد از 

سکو هاي حفاري در محدوده آب هاي استان؛ 
20. پیگیري ساخت برج كنترل ترافیك بندر نکاء 
بعنوان ساختمان مرجع دريايي در راستاي ممیزي 

IMO؛
سال  نشست  سومین  كمیته  اين  نهايت  در  و 
89 خود را ضمن تصويب20 مصوبه در راستاي 
ارتقاي ايمني دريانوردي در محدوده آب هاي تحت 

پوشش استان مازندران، به پايان رسانید.

برگزاری جلسه كميته راهبردي مخابرات 
دریایي مازندران 

جذب سرمایه گذاري به منظور راه اندازی خط 
كشتيرانی ایران وعمان 

مدير کل بنادر و دريانوردی سيستان و بلوچستان گفت: برنامه جذب 
سرمايه گذاري برای راه اندازی خط کشتيرانی بين بنادرچابهار و صحار 

عمان آغاز شده است.
سیاوش رضوانی مدير كل بنادر و دريانوردی سیستان و بلوچستان ضمن بیان 
اين مطلب افزود: چندی پیش تفاهم نامه اداره كل بنادر و دريانوردی سیستان 
و بلوچستان با عمان به منظور توسعه حمل و نقل دريايی و راه اندازی خطوط 

كشتیرانی مشترک به امضا رسید.
وی تصريح كرد: در اين راستا برنامه های اين اداره كل جهت جذب سرمايه گذاری های 

بخش خصوصی در زمینه ترانزيت و ترانشیب كاال آغاز شده است.
رضوانی گفت: همچنین اداره كل بنادر و دريانوردی سیستان و بلوچستان از 
سرمايه گذاران داخلی برای سرمايه گذاری در تأسیس شركت كشتیرانی ايران 

و عمان دعوت می كند.
اصلی  مقصد  داد:  ادامه  بلوچستان  و  دريانوردی سیستان  و  بنادر  مديركل 

ترانزيت كاال از بندر چابهار عراق، افغانستان و كشورهای آسیای میانه است.
وی تصريح كرد: كاالهای اصلی برای ترانزيت و ترانشیب از اين مسیر غالت، جو 
و سوخت است كه با توجه به گسترش بازار كاالهای مذكور در كشور افغانستان 

می تواند فرصت بسیار مناسب و پربازدهی برای سرمايه گذاری باشد.
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تبيين دستاوردهاي فاز دوم پروژه ملي 
پایش و مطالعات شبيه سازي سواحل 

كشور در بوشهر
در نشستي با حضور مديرکل مهندسي سواحل و بنادر سازمان 
بنادر و دريانوردي، مديران ارشد استان بوشهر و مشاوران داخلي 
و خارجي دستاوردهاي فاز دوم پروژه ملي پايش و مطالعات شبيه 

سازي سواحل کشور در استان بوشهر تبيين شد.
به گزارش روابط عمومي، مديركل مهندسي سواحل و بنادر سازمان بنادر 
و دريانوردي در حاشیه اين نشست گفت: اين گردهمايي با توجه به اتمام 

فاز دوم اين پروژه ملي و جهت ارائه دستاوردهاي آن تشکیل شده است.
علیرضا كبريايي اضافه كرد: محدوده فاز دوم اين پروژه از سواحل خلیج 

نايبند تا بندر دير را بر مي گیرد.
نیز در سواحل استان بوشهر  اين پروژه  اينکه فاز سوم  به  با اشاره  وي 
اجرا مي شود افزود: گستره فاز سوم پروژه، سواحل الور ساحلي تا بندر 
ديلم را شامل مي شود. كبريايي تهیه و تامین اطالعات هیدرودينامیك و 
مورفولوژيك جهت استفاده در پروژه هاي طرح مديريت يکپارچه مناطق 
ساحلي كشور و طرح جامع بنادر بازرگاني كشور را يکي از اهداف مهم اين 
پروژه خواند و در ادامه گفت: اندازه گیري پارامترهاي دريايي، مطالعات 
هیدرودينامیك، تحلیل تغییرات خطوط ساحلي، طراحي بهینه سازه هاي 

دريايي و انتقال رسوب از ديگر دستاوردهاي مهم اين طرح ملي است.
 مديركل مهندسي سواحل و بنادر سازمان بنادر و دريانوردي در پايان به 
توسعه و بومي سازي مدل رياضي براي شبیه سازي امواج اشاره كرد و 
گفت: پیش از اين براي شبیه سازي سواحل كشور از مدل هاي رياضي 
خارجي استفاده مي شد كه به همت متخصصان داخلي در اين پروژه اين 

نیاز به طور كامل رفع شده است.

عبور بندر بوشهر درتخليه و بارگيري 
كانتينر از مرز 150000دستگاه

بندر  نزديك شدن  از  بنادر و دريانوردي استان بوشهر  مديرکل 
بوشهر به حدنصابي جديد در تخليه و بارگيري کانتينر خبر داد.

امسال  ماهه  نه  در  گفت:  راستاد  محمد  عمومي،  روابط  گزارش  به 
كه  شده  بارگیري  و  تخلیه  بوشهر  بندر  در   TEU  216 و  147هزار 

نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدي 50درصدي داشته است.
وي با بیان اينکه بندر بوشهر دومین بندر كشور از لحاظ حجم تخلیه 
و بارگیري كاالهاي كانتینري است،خاطرنشان كرد: اين نخستین باري 
است كه بندر بوشهر در بازه زماني نه ماهه به چنین ركوردي دست 

يافته و رقم به دست آمده با كل عملکرد سال 88 برابري مي كند.
راستاد همچنین رشد 17درصدي جابجايي كاال در بندر بوشهر را مورد 
توجه قرار داد و افزود: طي نه ماهه امسال 3میلیون و 33هزار و 839 
تن كاال در اين بندر تخلیه و بارگیري شده كه كاالهاي غیرنفتي با يك 
میلیون و 834هزار و 760 تن 21درصد و كاالهاي نفتي با يك میلیون 
و 199هزار و 79 تن 11درصد رشد داشته اند. وي با اشاره به صادرات 
423هزار و 960 تن كاالهاي غیرنفتي از بندر بوشهر و رشد 33درصدي 
در اين خصوص گفت: بخش عمده اي از اين كاالها به كشورهاي حاشیه 
خلیج فارس صادر شده اند كه كشور كويت با 156هزار و 340 تن رتبه 

اول را در خصوص جذب اين كاالهاي صادراتي ار آن خود كرده است.

برگزاري گردهمایي سرمایه گذاري و امور مناطق ویژه و 
آزاد بنادر كشور به ميزباني بندر بوشهر

سرمايه  کارگروه  گردهمايي  چهارمين 
بنادر  آزاد  و  ويژه  مناطق  امور  و  گذاري 

کشور در بندر بوشهر برگزار شد. 
امور  مديركل  عمومي،  روابط  گزارش  به 
سازمان  گذاري  سرمايه  و  بازاريابي  مناطق، 
بنادر و دريانوردي در حاشیه اين گردهمايي 
گفت: تبیین سیاست هاي كلي سازمان بنادر و 
دريانوردي در خصوص سرمايه گذاري و ايجاد 
رويه واحد در بنادر يکي از اهداف اصلي اين 

گردهمايي ساالنه است.
برگزاري  روز  سه  در  افزود:  آبائي  حمیدرضا 
و  اجرايي  مشکالت  موانع،  گردهمايي،  اين 
بنادر  در  گذاري  سرمايه  فراروي  چالش هاي 
و  بحث  آن  از  رفت  برون  براي  و  و  بررسي 

تبادل نظر قرار گرفت.
متعدد  كارگروه هاي  تشکیل  بر  تاكید  با  وي 
تخصصي در اين گردهمايي خاطرنشان كرد: 
در اين كارگروه ها مسائل به صورت تخصصي 

تفکیك شده و پس از تبادل نظر و بحث هاي 
كارشناسي، مصوبات هر يك از كارگروه ها در 

كارگروه اصلي بررسي شد. 
آبائي با اشاره به اينکه اين نخستین بار است 
بین  مشترک  صورت  به  گردهمايي  اين  كه 
واحدهاي مختلف و با هدف ايجاد رويه واحد 
كه  آنجا  از  كرد:  برگزار مي شود خاطرنشان 
مباحث مربوط به امور مناطق ويژه و آزاد و 
رويه هاي اجرايي آن رابطه مستقیمي با جذب 
سرمايه گذاري دارد اين تصمیم اتخاذ و اجرا 

شده است.
سرمايه  و  بازاريابي  مناطق،  امور  مديركل   
گذاري سازمان بنادر و دريانوردي ادامه داد: 
ادارات  روساي  بندري،  و  دريايي  معاونین 
بنادر  حقوقي  و  گارد  مالي،  بندري،امور  امور 
گذاري  مناطق، سرمايه  امور  ادارات  و  كشور 
و تعرفه سازمان بنادر از شركت كنندگان اين 

گردهمايي بودند.

رشد 147 درصدی تخليه و بارگيری كانتينر 
در بندر چابهار

ماهه   9 در   : گفت  بلوچستان  و  سيستان  استان  دريانوردی  و  بنادر  مديرکل 
نخست امسال با ورود 95 فروند کشتی نفتی و غيرنفتی يك ميليون و 85 هزار 

و 761 تن کاالی نفتی و غيرنفتی تخليه و بارگيری شد.
سیاوش رضوانی افزود: عملیات تخلیه و بارگیری كانتینری در بندر چابهار در 9 ماهه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 147 درصدی از مرز 12 هزار و 

TEU 524 كانتینر گذشت.
وی اظهار داشت: بندر چابهار در بخش صادرات سیمان بیش از 9 برابر افزايش به میزان 
از استان سیستان و بلوچستان شركت  40 هزار تن صادرات سیمان داشته كه عمدتاً 
سیمان خاش برای كشورهای حوزه خلیج فارس يمن، عمان، عراق و پاكستان و افغانستان 

صادرات داشته ايم.
مديركل بنادر و دريانوردی عمده كاالهای صادراتی از بندر چابهار را آب معدنی، سیمان، 
گوگرد به حوزه خلیج فارس و واردات را كود شیمیايی و كال های كانتینری عنوان كرد.

رضوانی اظهار داشت : ما با توجه به رايزنی هايی كه با بخش خصوصی برای ايجاد خط 
كشتیرانی انجام داده ايم توانستیم ظرفیت اين بندر را در بخش صادرات از 2 هزار تن به 

8 هزار تن در ماه ارتقاء بدهیم.
وی افزود: امیدواريم در صورت افتتاح فاز اول طرح توسعه بندر شهید بهشتی دردو سال 
بازار كشورهای منطقه CIS را در حمايت خود درآوريم و اين امر میسر   آتی بتوانیم 
نمی شود مگر با كمك هاي دولت و فعالیت های بخش خصوصی خصوصاً سرمايه گذاران 

اين استان و استان های همجوار كه بايد صورت  پذيرد. 
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● مديريت بندري در نزديكي کشور عراق، اين ويژگي را چگونه 
تحليل مي کنيد؟

دريس: به رغم بروز مسائل جنگ و افول كاركرد اقتصادي بندر خرمشهر 
ــترک بین دو   ــتقرار در آبراه مش طي مدتي كوتاه، اين بندر به جهت اس
كشور همسايه، اهمیت ويژه اي داشته و نه تنها هیچگاه كاركرد اقتصادي 

خود را از دست نداده، بلکه منزلت اقتصادي آن همیشه پابرجا است.  
نزديکي به عراق، چشم انداز مثبتي براي بندر خرمشهر قلمداد مي شود. 
كشور عراق به دلیل منابع غني نفتي، به صورت بالقوه يکي از كشورهاي 
ــیل هاي  عراق و بازسازي اقتصادي  ثروتمند منطقه است. مسلماً پتانس
ــون و رونق خاصي را به  ــور، معادالت اقتصادي منطقه را دگرگ اين كش
ــور  ما را تحت   ــي آورد و قطعاً نوار غربي و جنوب غربي كش ــان م ارمغ
ــعاع خود قرار خواهد داد كه در  اين میان شهرهاي بندري آبادان و  الش

خرمشهر جايگاه ويژه اي را خواهند داشت. 
در حال حاضر اهمیت بندر خرمشهر در حوزه حمل و نقل كاال به عراق 
ــت و ظرفیت هاي مناسب اين بندر، دريافت سهم مطلوب  روز افزون اس

از بازار حمل و نقل كاال و اقتصاد عراق را نويد مي دهد.

● بر اين اس�اس، بندر خرمش�هر از حيث صادرات و واردات چه 
عملكردي در سال گذشته داشته است؟

ــاي وارداتي بوده و  ــرد بنادر ايران متکي به كااله ــس: معموالً عملک دري
ــري بیش از كاالهاي صادراتي  ــهم كاالهاي وارداتي در تخلیه و بارگی س
ــت. بندر خرمشهر از اين حیث برخالف ساير بنادر جايگاه ويژه اي را  اس
دارد؛ چرا كه طي سال هاي گذشته سهم صادرات بندر خرمشهر هیچ گاه 
ــهم صادرات  ــال ها حتي س ــد كمتر نبوده و در برخي  از س از 50 درص
ــت. به طور مثال آمار عملکرد بندر خرمشهر در  بیش از  واردات بوده اس
ــت كه از مجموع يك میلیون و 200 هزار تن  ــال 88 بیانگر  اين اس س
ــهر، حداقل 600 هزار تن صادرات از اين  واردات و صادرات بندر خرمش
ــال گذشته 550 هزار   بندر صورت گرفته، در حالي كه تناژ واردات در س

تن بوده است. 
كاالهاي  صادراتي از بندر خرمشهر عمدتاً به كشورهاي عراق و كويت و 
بعضاً امارات متحده عربي ارسال مي گردد. نکته قابل توجه در صادرات، 
ــهر به كشور عراق است. به طور مثال در سال  رونق صادرات بندر خرمش
ــناور به مقصد اين كشور  بارگیري شده و در مجموع  ــته 1897 ش گذش
ــامل مصالح ساختماني، آهن  آالت، مواد  غذايي و  212 هزار تن كاال ش

میوه و تره بار از طريق اين بندر به كشور عراق صادر شده است. 

● مردم خرمشهر چگونه از رونق بندر منتفع مي شوند ؟
ــوال بايد جايگاه بندر خرمشهر در منطقه  ــخ به اين س دريس: براي پاس
ــناخته شود،  ــود.  چرا كه اگر اين جايگاه به خوبي ش آزاد اروند تبیین ش

دورنماي بندر خرمشهر در گفت و گو با مدير كل اين بندر 

زهرا ملحاوی بندر خرمشهر از اين حيث که در نوار مرزي با کشور عراق قرار دارد، به گواه تاريخ، 
موقعيت اقتصادي مهمي براي ايران محسوب مي شود. 

اخيراً نيز با هدف برطرف سازي تنگناهاي ترانزيتي و تسهيل در فرايند ترانزيت کاال به 
عراق، گذرگاه شلمچه در مرز دو کشور افتتاح شده است که فرصتي منحصر بفرد در 

ارائه خدمات کاال به عراق قلمداد مي شود.
بندر خرمشهر صورت داديم، عادل  با مدير کل  بهانه، گفت و گوي کوتاهي  به همين 
دريس ضمن آنكه نزديكي به کشور عراق را مثبت ارزيابي مي کند، راه اندازي پايانه 
مرزي شلمچه را نيز براي ايجاد رونق در استان خوزستان و حتي دستيابي به منافع 

ملي و رقابت منطقه اي منحصر بفرد مي داند. 
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ــرد آن براي  ــادي اين بندر و كارك نقش اقتص
شهر خرمشهر و حتي آبادان مشخص مي شود. 
ــتقرار، منطقه آزاد  ــالع داريد كه از نظر اس اط
اروند از ساحل شمالي اروند شروع و در امتداد 
اين رودخانه ادامه و تا بندر آبادان را شامل مي 
ــهرهاي  ــود. در واقع بخش هاي مهمي از ش ش
ــهرک هاي  ــي ش ــهر را و حت ــادان و خرمش آب

صنعتي اين دو شهر را در بر مي گیرد. 
ــت، كانون هاي  ــه از نظـر درجه اهمی چنانچ
ــه را رتبه  ــتقـر در اين  منطق اقتصـادي مس
ــتي  ــدي كنیم و جايگاه هر يك را به درس بن
ــي توان گفت،  ــخص نمايیم، به جديت م مش
ــور محركه و قلب   ــهر نقش موت بندر خرمش
ــه آزاد  اروند را ايفا مي كند.  اقتصادي منطق
ــازمان منطقه آزاد  چرا كه كلیه درآمدهاي س
ــي از كاالهايي است كه  ــتقیمٌا ناش اروند مس
ــود و 15 درصد   ــي ش ــهر م وارد بندرخرمش
ــن كاالها به  ــد گمركي اي ارزش CIF  درآم
ــاب منطقه آزاد اروند واريز مي شود. اين  حس
ــت مگر با اتخاذ تمهیدات و  ــده اس محقق نش
ــاخت هايي كه  ــام فعالیتها و اجراي  زيرس انج
در بندر خرمشهر وجود دارد. در واقع عملیات 
ــهر  ــادي كه در بندر خرمش ــي و اقتص فیزيک
صورت مي گیرد، امکان درآمدزايي مطلوب را 
ــت. لذا مي  براي منطقه آزاد فراهم نموده اس
ــوان گفت كه تاثیر عمده اقتصادي اين بندر  ت
ــهر خرمشهر و منطقه  آزاد ناشي از دو  در  ش

ــت : كاركرد ويژه بندر اس
1 - درآمد مستقیم منطقه آزاد كه از  كاالهاي 

وارداتي بندر خرمشهر ناشي  مي شود.
ــتغال مستقیم و غیر مستقیم اين بندر  2 - اش
ــهر خرمشهر در بر  كه نقش  حیاتي را براي ش

دارد. 

● اخي�راً پايان�ه ش�لمچه به عن�وان مرز 

ترانزيتی با کشور عراق با حضور مسئوالن 
ارشد کش�ور راه اندازي شده است، تأثير 
فعالي�ت اين گ�ذرگاه ب�ر عملك�رد بندر 

خرمشهر را چگونه ارزيابی مي کنيد؟
دريس: گذرگاه شلمچه چندين سال است كه 
 در زمینه حمل كاال به عراق فعال است و يکی از 
ــال كاال به  ــور برای ارس گذرگاه های مهم كش
عراق است. ولی فعالیت اين گذرگاه تا به حال 
ــی بوده و به دلیل  ــدود به كاال های صادرات مح
ــکالت خاصی كه قباًل وجود داشت، امکان  مش
ــم نبود.  ــای ترانزيتی فراه ــال محموله ه ارس
ــئولین موانع موجود  خوشبختانه به همت مس
ــرف و ترانزيت خارجی كاال نیز به كاركرد  برط

اين گذر گاه افزوده شد. 
ــه، اين اتفاق اهمیت  ــرايط منطق با توجه به ش
ــل كاال به عراق  ــل و نق ــی در بازار حم فراوان
ــود ظرفیت بنادر عراق و تنگناهای  دارد و كمب
مسیر ارسال كاال به اين كشور، فرصتی را برای 
ــت.  پیگیری منافع ملی ايران فراهم آورده اس
ــا توجه به ظرفیت های مطلوب  به طوري كه ب
بنادر ايران، ساماندهی مسیرهای ارسال كاال به 
عراق می تواند پیگیری اين منافع را تسهیل و 
ــورمان در اين بازار را تثبیت  جايگاه واقعی كش

نمايد.
ــلمچه به بنادر  در اين میان نزديکی گذرگاه ش
ــی را برای اين  ــهر فرصت مطلوب امام و خرمش
ــا توجه به ظرفیت های  بنادر ايجاد كرده كه ب
ــاير مسیرهای  ــه با س مطلوب آن ها در مقايس
ــراق، مزيت  ــه ع ــال كاال ب ــی ارس ــن الملل بی
ــات كاال به  ــردی در ارائه خدم ــه ف منحصر ب
ــود. البته  ــا ايجاد می ش ــور م  عراق برای كش
ــازمان های محلی بايد اين فرصت را مغتنم  س
ــرايط مطلوب در گذرگاه  ــته و با ايجاد ش دانس
شلمچه و تسهیل جدی در فرآيند های ترانزيت 

كاال، نهايت بهره را ببرند. ■

كمبود ظرفيت بنادر عراق و تنگناهای مسير ارسال 
كاال به اين كشور، فرصتی را برای پيگيری منافع 
ملی ايران فراهم آورده است. به طوري كه با توجه 
ساماندهی  ايران،  بنادر  مطلوب  ظرفيت های  به 
مسيرهای ارسال كاال به عراق می تواند پيگيری اين 
منافع را تسهيل و جايگاه واقعی كشورمان در اين 

بازار را تثبيت نمايد.
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بندر  اقتصادی  ويژه ي  منطقه ي  مدير 
اميرآباد در نشست خبری خود با اصحاب 
در  بندر  اين  موقعيت  به  اشاره  با  رسانه 
اتصال  و  ترانزيتي شمال- جنوب  کريدور 
آن به شبكه ي ريلی کشور، بر منحصر به 
اين  بندری  و  بودن تجهيزات دريايی  فرد 

منطقه تأکيد کرد. 
سیدعلی نعیمی با بیان اين كه بندر امیرآباد به 
عنوان بندر پیش رو و پايلوت در زمینه ي غالت 
از  برخورداری  به  توجه  با  گفت:  شده،  معرفی 
اسکله ي رو- رو غیر ريلی، در آينده ای نزديك 
در زمینه ي گوشت و دام زنده نیز شاهد فعالیت 
گسترده ای به عنوان پايلوت بنادر كشور خواهیم 

بود. 
وی هم چنین از مذاكرات برای اخذ مجوز برگزاری 
مزايده ي انتخاب اپراتور دوم تخلیه و بارگیری كاال 
در بندر امیرآباد خبر داد و گفت: ايجاد فضای 
كیفیت  افزون  روز  افزايش  بر  عالوه  رقابتی 
خدمات، می تواند در اين منطقه، رونق اقتصادی و 

سرعت بیش تری به ارايه ي خدمات دهد. 
در  بومی  نیروهای  اشتغال  زمینه ي  در  نعیمی 
بندر امیرآباد اظهار داشت: در حال حاضر 1037 
نفر به صورت مستقیم در اين بندر و منطقه ي 
ويژه اشتغال دارند و به میزان دو برابر اين تعداد 
نیز به صورت غیر مستقیم به فعالیت مشغولند. 
وی گفت: البته با توجه به افزايش اراضی بندری 
اجرای  در صورت  هکتار،  و شصت  هزار  دو  به 
اين مصوبه نیروهای بسیار زيادی در اين منطقه 

مشغول به كار خواهند شد. 
امیرآباد  بندر  اقتصادی  ويژه ي  منطقه ي  مدير 
نه  را  امر  اين  اقتصادی  تأثیر  ما  داشت:  اظهار 
تنها برای مردم منطقه كه برای مردم استان نیز 
بسیار مثبت ارزيابی كرده ايم و به همین دلیل 
در حال امکان سنجی ايجاد يك شهرک بندری 

در جوار بندر امیرآباد هستیم. 
بهشهر  مردم  اين كه  به  توجه  با  افزود:  وی 
علی رغم پويايی باال، همواره از امکانات كمی در 
بحث اشتغال برخوردار بوده اند، جذب نیروی كار 
بومی اين منطقه را در رأس اولويت های اشتغال 

قرار داده ايم. 
و  امیرآباد  بندر  آينده ي  درباره ي  نعیمی 
برنامه ريزی های انجام شده براي توسعه ي آتی 
اين بندر گفت: برنامه ريزی ما برای اين منطقه 
شامل چند مرحله می شود كه توسعه ي اراضی 
پشتیبانی تا 2060 هکتار، توسعه ي فعالیت های 
منطقه ي ويژه، تکمیل فاز اول و اجرای فازهای 

دوم و سوم از جمله ي اين موارد است. 
تعداد  رسیدن  ضمن  اقدام  اين  با  گفت:  وی 
اسکله ها به 34 پست، می توانیم به ركورد 15 

میلیون تن بار و كاال در سال برسیم. 
نعیمی به وضعیت سرمايه گذاری ها در منطقه ي 
ويژه ي اقتصادی بندر امیرآباد اشاره كرد و افزود: 
با توجه به موقعیت بندر امیرآباد و مصوبه های 
دولت در سفرهای استانی خود مبنی بر تکمیل 
شمال-  بین المللی  كريدور  مسیر  راه اندازی  و 
آينده ي  برای  خوبی  بسیار  چشم انداز  جنوب، 

اين منطقه ديده می شود. 
امیرآباد  بندر  اقتصادی  ويژه ي  منطقه ي  مدير 
گفت: از هم اكنون شركت های داخلی و خارجی 
متقاضی  سرمايه گذاری  زمینه ي  در  زيادی 
هستند كه برای نمونه می توان به شركت روسی 
متقاضی سرمايه گذاری در زون نفتی و احداث 
اسکله ي دلفین، شركت چینی متقاضی در امور 

متقاضی  افغانی  شركت  صنعتی،  و  خدماتی 
فعالیت در امور مرتبط با فوالد و سوخت، شركت 
و  خدماتی  و  غذايی  صنايع  متقاضی  تركیه ای 
در  سرمايه گذاری  متقاضی  ايرانی  شركت های 
دلفین  اسکله ي  و ساخت  كانتینری  محوطه ي 

اشاره كرد. 
شمال  بنادر  كم  آبخور  به  توجه  با  گفت:  وی 
با مشکل  باال  به  كشور، كشتی های 6000 تن 
پهلوگیری مواجه هستند كه با احداث اسکله های 
دلفین می توان كشتی های 9000 تا 11000 تن 

را نیز پذيرش نمود. 
منطقه ي  درآمد  اختصاص  خصوص  در  وی 
منطقه  اين  به  امیرآباد  بندر  اقتصادی  ويژه ي 
كشور  بنادر  از  حاصل  درآمد  داشت:  اظهار 
دريانوردی  و  بنادر  سازمان  حساب  به  همگی 
واريز می شود و ما بر اساس درآمد كسب شده 
و  پروژه ها  برای  اعتباراتی  می توانیم  بندر  در 
كه  كنیم  درخواست  و...  عمرانی  برنامه های 
توسعه ي  و  عمرانی  پروژه های  برای  معموالً 
زيرساخت ها و خريد تجهیزات به روز، سازمان 
را  شده  انجام  هزينه های  دريانوردی  و  بنادر 

تأمین می نمايد. 
مدير منطقه ي ويژه ي اقتصادی بندر امیرآباد در 
مورد تأخیرات موجود در ساخت اسکله ي رو- رو 
ريلی نیز گفت: با توجه به اين كه اين پروژه از ابتدا 
در دست معاونت ساخت و توسعه ي راه های وزارت 
راه و ترابری بوده و به تازگی به سازمان بنادر محول 
اسکله های  بررسی  دلیل  به  آن  تأخیرات   شده، 
رو-رو ريلی بنادر كشورهای ديگر از لحاظ هماهنگ 
بودن ريل و نوع واگن و ظرفیت تناژ بوده و چندي 
پیش نیز كارشناسانی را برای بررسی تخصصی 
وضعیت و ظرفیت ريل ها به كشورهای حاشیه ي 
با تکمیل  به زودی  دريای خزر فرستاده ايم، كه 
طبیعی  روال  در  پروژه  اين  تخصصی،  اطالعات 

ساخت عمرانی قرار خواهد گرفت. ■

مدير منطقه ويژه اقتصادی بندر اميرآباد خبر داد؛

اپراتور دوم بندر اميرآباد 
انتخاب می شود
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ــومالي هستید  فرض كنید، از دزدان دريايي س
كه سوار بر قايق هاي تندرو درآب هاي اقیانوس 
ــتي هاي  ــت وجوي تانکر ها يا كش هند، در جس
ــو جوالن  ــو به آن س ــدرو، از اين س ــاري كن ب
مي دهید يا از قاچاق چیان مواد مخدر امريکاي 
جنوبي هستید كه با امنیت و آرامش كامل، در 
امتداد درياي كارايیب به سوي نواحي جنوبي، 
محموله هاي كوكايین حمل مي كنید. دراختیار 

ــتن قايق هاي تندرو با سرعت 30-40  داش
گره دريايي و مجهز به سالح هاي سبك و 
اين باور كه كشتي هاي جنگي كوچك، 
قادر به تعقیب آن در آب هاي نزديك 
ــاس امنیت و  ــاحل نیستند، احس س
ــما ايجاد  ــش مضاعفي را در ش آرام
ــما  ــي به ش ــه احساس مي كند.اماچ
ــت مي دهد، وقتي مشاهده كنید  دس
ــناوري جديد با  ــت، ش كه از دوردس

ــره دريايي كه  ــرعت بیش از 50 گ س
ــلیك گلوله هاي توپ دو میلي  قادر به ش

متري يا موشك هايي با برد كوتاه از فاصله 
24 مايلي است، به شما نزديك مي شود؟ 

ــناور يادشده، يکي از دو طرح جديد ساخت  ش
تولید شناورهاي جنگي، براي مقابله با دزدهاي  
دريايي و قاچاقچیان مواد مخدراست كه نیروي 
ــتي جنگي  ــي امريکا از آن با عنوان كش درياي
ــاحلي LCS(1( ياد مي كند؛ شناورهايي كه  س
ــردد در جزومد پايین و باال با قابلیت  قادر به ت
ــتند. طرح هاي  ــردد درآب هاي كم عمق هس ت
يادشده، بي ترديد، تحولي در تولید شناورهاي 
ــي و هم در  ــه ي طراح ــم در زمین ــي، ه جنگ
ــوب  عرصه ي توانايي در انجام مانورهايي محس
ــي رويا به نظر  ــش از اين، نوع ــود كه پی مي ش

ــان، قابلیت اصلي اين  مي آمد. از ديد كارشناس
ــي آن ها به آب هاي  ــتي ها، در دسترس نوع كش
ــود. كشتي هاي  ــیار كم عمق خالصه مي ش بس
ــره دريايي  ــرعتي حدود 50 گ ــده، از س يادش

برخوردار خواهندبود. 

ــي  طراح ــتین  )بر اساس توضیحات نخس
ــاهده  ــه در باال مش ــده و تصويري ك ــه ش اراي
ــده نگرانه ي تولید  ــد(، از طرح هاي آين مي كنی
قايق هاي تندرو جنگي، متعلق به شركت جنرال 
ــه ي  ــر پايه طرح هاي موسس ــس2 )ب داينامیک
اوستال استرالیا3( و تجربه ي ساخت شناورهاي 
مشابه، مانند: شناورهاي حمل ونقلي و جنگي 
ــدرو( متعلق به  ــناورهاي تن TSV/HSV )ش
موسسه ي وست پك اكسپرس4 نیروي دريايي 

اياالت متحده الهام گرفته است. طرح اوستال، 
ــل اي ال5 اجرا  ــازي موباي ــتي س در مركز كش
مي شود. بدنه و روسازه آن، از جنس آلومینیوم 
ــت؛ اما طراحي شناور تندرو،  با آلیاژ دريايي اس
مستلزم در نظر گرفتن گزينه هاي اضافي براي 

حفظ ثبات شناور در شرايط جنگي است. 
ــط  ــاخت دومین طرح، توس روند طراحي و س
ــود و  ــد مارتین6 هدايت مي ش ــركت الكهی ش
نشان گر طراحي نوعي شناور تندرو تك بدنه، 
ــت  ــاس طرح هاي فینکانتیري7 اس براس
ــس- آتالنتیك  ــرعت تران كه ركورد س
ــت. در  ــته اس را از خود بر جاي گذاش
ــدرو، از نوعي  ــناور تن طراحي اين ش
ــازه ازجنس  ــوالدي و روس بدنه ي ف
ــد؛ هر  ــتفاده خواهدش آلومینیوم اس
چند درطرح اولیه ي الكهید، به دلیل 
اضافي سیستم  ازتجهیزات  ــتفاده  اس
ــتمر حاوي  ــاي مس ــش، گزارش ه ران
نگراني هايي مرتبط با سنگین بودن شناور 
وقابلیت هاي مانور در شرايط تعقیب وگريز 

شنیده شده است. 
ــي، برخي  ــر دو طراح ــد ه ــفانه در رون متاس
نگراني ها و پرسش ها به اذهان متبادر مي شود، 
مبني بر اين كه، آيا شناور هاي يادشده به واقع، 

الزامات نیروي دريايي را تامین مي كنند؟ ■
منبع: اينترنت

پانوشت:
1. Littoral Combat Ship
2. General Dynamics
3. Austal of Australia
4. Westpac Express
5. Mobile, AL
6. Lockheed Martin
7.Fincantieri

تكنولوژي جديد براي مقابله با دزدان دريايي
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بین المللی  اتحاديه ی  سخن گوی  گفته ی  به 
)اتحاديه ی صنعت  خطوط كشتیرانی مسافری 
در  كروز  كشتیرانی  صنعت  كروز(،  كشتیرانی 
پیشرفت  و  مستمر  رشدی  شمالی  آمريکای 
آسیب های  رغم  به  و  است  داشته  محسوسی 
اقتصاد در سال 2009  از بحران جهانی  ناشی 
شرايط  آن،  متعاقب  چالش های  و  میالدی 

مطلوبی را تجربه می كند.   
اعضای اتحاديه ی بین المللی خطوط كشتیرانی 
مسافری )CLIA(، با بهره گیری از شاخص هايی 
جديد،  مسافری  كشتی های  عملکرد  چون 
فعالیت های جاری در بنادر و ايجاد مقصدهای 
جديد و دسترسی به تجربیات نوين و بديع در 
ساخت عرشه ی كشتی ها و با تکیه بر استقبال 
فراگیر و همه جانبه ی مردم از سفرهای دريايی 
ادعا  مدرن،  مسافری  كشتی های  از  استفاده  با 
ارائه ی خدمات خود،  به  می كنند كه هم چنان 
به ويژه در ايام تعطیالت و با قیمت های متنوع، 

ادامه خواهند داد.
ريیس   ،)TerryL.Dale( ديل«  ال.  »تری 
مورد  اين  در   ،CLIA اجرايی  ارشد  مدير  و 
 ،2009 سال  كه  نیست  می گويد:«ترديدی 
هم  اطمینان،  عدم  و  ترديد  از  آكنده  سالی 
صنايع  ساير  برای  هم  و   CLIA اعضای  برای 
كشتی سازی  صنعت  با  غیرمرتبط  و  مرتبط 
وجود،  اين  با  است.  آن ها  مصرف كنندگان  و 
رغم  به  كه  دارند  يقین   ،CLIA اعضای 
چالش های موجود و حتی در صورت شديدتر 
و جدی تر شدن اين چالش ها، اين روند رو به 

رشد، هم چنان ادامه خواهد يافت. 
بر  مبتنی  است  واقع كشتی سازی، صنعتی  در 
برنامه های آينده نگرانه و رشد آتی سرمايه گذاری، 
برای  ارائه شده  توجه سفارش های  قابل  تعداد 
 2012 سال  تا  جديد  كشتی های  ساخت 
میالدی، از يك سو، مؤيد اين حقیقت است و 
اقتصادی  احیای  و  بازسازی  از سوی ديگر، در 
خواهد  مثبت  مشاركتی  عضو،  كشورهای 
داشت. تنوع قابل توجه و گوناگونی كشتی های 
ساخت شركت كروز، فرصت منحصر به فردی 
تعطیالت  تا  قرار می دهد،  اختیار مشتريان  در 
رويايی خود را متناسب با دارايی شان، حتی در 

انتظار  ما  كنند.  تجربه  نیز  اقتصادی  بد  اوضاع 
و  اروپايی  شمالی،  آمريکای  شهروندان  داريم 
ديگر مسافران از اقصی نقاط جهان، واكنش های 

مثبت از خود نشان دهند.«

رشد صنعت كشتيرانی مسافری 
و تأثير اقتصادی

آن،  در  كه  دوره ايی  تاكنون،   1980 سال  از 
همراه  به  درون مرزی  اقتصادی  بحران های 
بحران های بین المللی، به دفعات رخ داده است، 
كشتیرانی  صنعت  سالیانه ی  رشد  میانگین 
مسافری در آمريکای شمالی، از نرخ ثابت 7/4 
درصد، برخوردار بوده است. برآوردهای آماری، 
از جابه جايی بیش از 13/2 میلیون نفر مسافر 
دريايي در سال 2008 میالدی حکايت داشت 
كه اين رقم در مقايسه با رقم جابه جا شده در 
سال 2007، افزايش عملکرد اين صنعت را نشان 
نفری،  میلیون   7/2 شمار  به  توجه  با  می داد. 
 CLIA مسافر جابه جا شده در كشورهای عضو
در سال 2000، حجم ساالنه ی جابه جايی مسافر 
يافته  افزايش  طی 8 سال گذشته، 79 درصد 
است. به گفته ی مسؤوالن كشورهای آمريکای 
شمالی، تعداد 10/15 میلیون نفر مسافر، طی 
جابه جا  كروز  كشتی های  توسط   ،2007 سال 
نیز،  بین المللی  مسافران  تعداد  و  شده اند 
طول  در  است.  افزايش  حال  در  سال  به  سال 
خطوط  میالدی،   2008 سال  سوم  ماه ی  سه 
كشتیرانی در كشورهای عضو CLIA، واقع در 
افزايشی  بین المللی مسافر،  حوزه ی حمل ونقل 
برآوردهای  و  است  داده  نشان  را  درصدی   30
 3/05 جابه جايی  از  نیز،  سال  پايان  در  آماری 
كه  داشت  مسافر خارجی حکايت  نفر  میلیون 
كشتیرانی  شركت های  به  آن ها،  درصد   23
براساس  دارند.  تعلق   CLIA عضو  مسافری 
برآوردهای تخمینی مسؤوالن CLIA، در سال 
2009 میالدی، حدود 13/5 میلیون نفر )معادل 
افزايش نرخ 2/3 درصدی(، با كشتی های كروز 

مسافرت خواهند كرد.
مسافري  كشتیراني  صنعت  تالش  هم زمان، 
آمريکاي شمالي براي حضوري مؤثر در عرصه ی 
در  درصدي   6 نرخ  به  دست يابی  )با  اقتصادی 

براساس  دارد.  ادامه  هم چنان  اقتصادي(  رشد 
حمل ونقل  صنعت  عملکرد  آماری،  برآوردهاي 
دريايي مسافری در سال 2007 میالدي، حدود 
اياالت  اقتصاد  براي  درآمد،  دالر  میلیارد   38
يادشده  است. صنعت  داشته  همراه  به  متحده 
با توسعه ی تجاري، همواره با ايجاد فرصت هاي 
شغلي )با بیش از 350 هزار فرصت شغلي، تنها 
در آمريکا در سال 2007 میالدي( همراه است. 
اياالت متحده، در سال  هزينه كرد مستقیم در 
و خدمات،  كاال  جابه جايی  زمینه ی  در   2007
افزايشي 5/9 درصدي در  )با  18 میلیارد دالر 

مقايسه با سال 2006( بوده است.
مركز  سوي  از  شده  منتشر  اطالعات  براساس 
اطالعات آمار كشتیراني كروز، در CLIA و در 
آمريکايي  نفر  میلیون   34 حدود    ،2008 سال 
طي سه سال آينده در نظر دارند با كشتي هاي 
از  درصد   94 از  بیش  كنند.  سفر  مسافري 
سفرشان  تجارب  كروز،  كشتي هاي  مسافران 
را رضايت بخش و 44 درصد نیز، آن را بسیار 
رضايت بخش ارزيابي كردند؛ سفري كه به بهترين 
شکل، نیازها و انتظارات مسافران )حتي فراتر از 
آن( را برآورده كرده است. اگرچه بحران جهاني 

وضعيت مطلوب اقتصادی 
به رغم آسيب های ناشی از بحران مالی
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اقتصاد، ممکن است بر اهداف و مقاصد مسافران، 
تأثیر منفي بگذارد، اما اين آمار و ارقام، به صنعت 
كروز اطمینان مي دهد كه تقاضا براي سفر دريايي 
مسافران، هم چنان ارائه خواهد شد و اين میزان 

تقاضاها، بیش از پیش، افزايش خواهد يافت.

كشتي هاي جدید
تا پايان سال 2009، ناوگان، CLIA 14 فروند 
شناور جديد به ارزش 4/8 میلیارد دالر )از شناور 
با ظرفیت 82 نفر مسافر گرفته تا شناور دارای 
ظرفیت 5400 نفر مسافر( تحويل خواهد گرفت. 
اين اتحاديه، فرصت آن را خواهد داشت تا انواع 
ازجمله  جديد  تجربیات  با  را  خدمات  جديد، 
سفرهاي ساحلي و رودخانه ای،  برنامه ی سفر در 
حوزه ی كارايیب، سفرهاي اروپايي و مسافرت به 

ديگر نقاط جهان، ارائه دهد.
 ،CLIA با افزوده شدن اين شناورها به ناوگان
تعداد سه فروند از اين شناورها، ناوگان ياد شده 
را براي پیوستن به ساير شركت های مسافربری 
ترک خواهند كرد. تعداد تخت خواب های موجود 
در خوابگاه ناوگان CLIA، تا پايان سال 2009 
میالدي، با افزايش 6/5 درصدي، به 18.081 تخت 
افزايش خواهد يافت. با توجه به تحويل شناورهاي 

كشتیراني  خطوط  ظرفیت  جديد، 
مسافري عضو CLIA، 4/8 درصد افزايش 

مي يابد.

رشد بازار
 2009 سال  در  مسافری  كشتیرانی  صنعت 
جهاني  توسعه ی  و  تنوع  ايجاد  شاهد  میالدی، 
خدمات حمل ونقل دريايي مسافربری بوده است. 
در شرايطي كه خطوط دريايي مسافربري كارايیب، 
آالسکا و اروپا، هم چنان به عنوان رونق دهندگان 
اغلب بازارهاي مسافری، در عرصه ی رقابت حضور 
كشتیراني  خطوط  از  بسیاري  داشت،  خواهند 
مسافري كشورهاي عضو CLIA، اعالم كرده اند 
افزايش حضور  و  توسعه  براي  را  كه طرح هايي 
آسیا،  ازجمله:  جهان،  بازارهاي  ساير  در  خود 
كانادا، نیوانگلند، اقیانوس هند و آفريقا، آمازون 
و برزيل، خاورمیانه و نواحي قطب شمال، شامل 
در  دارند.  اختیار  در  را  گرين لند  و  نیوفوندلند 
فعالیت  برای  جديدي  فرصت هاي  اروپا،  قاره ی 
بريتانیا،  چون  كشورهايي  در  كروز،  كشتیراني 
حوزه ی اسکانديناوي و كشورهاي شمال اروپا و 
اروپاي شرقي ايجاد خواهد شد. در همین راستا، 
حق انتخاب بیش تر در  زمینه ی نوع خدمات و 

استفاده از كشتي هاي كروز و سفرهاي دريايي در 
حاشیه ی اقیانوس اطلس، فراهم خواهد آمد.

نمونه هايي از بنادر جديد در اقصي نقاط جهان، 
در  )واقع  بحرين  و  ابوظبي  دبي،  از:  عبارتند 
 خلیج فارس( مومباي )هند(، هوار )Hvar(، كوركیال 
)درياي   ،)Sarande( ساراندي   ،)Korcula(
 )Sihanoukville( سیهان وكويل  آدرياتیك(، 
 )Iles Des Saints( ايل دسنت ،)در كامبوج(
كومودو  اروپا(،  )شمال  سیلت  )گوادلوپ(، 
جزيره  پورتوريکو،  ويرجین  جزاير  )اندونزي(، 
)در  كايکوس  و  تركس  گرو،  كوكونات  كوپر، 
لیل-روس  )كرواسي(،  رووينیج  كارايیب(، 
ايتالیا(،  )در  پوگلیا  و  سنك تر  فرانسه(،  )واقع 
باتومي  )برزيل(،  ايتاجاي  )نیوفونلند(،  بي  بون 
)گرجستان(، ماپوتو )موزامبیك(، اشدود وحیفا 
)فلسطین اشغالي(، كوپر )اسلوني( و ديگر بنادر 
در امتداد سواحل دامالتیان )Damaltian( در 

ژاپن و كره و اندونزي.
نکته اي كه از ديد مشتريان و مسافران مشکل پسند 
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اين سفرها دور نمانده است، اين واقعیت است كه 
كشورهاي  )كروز(  مسافري  كشتیراني  خطوط 
عضو CLIA، اين خدمات را در بیش از 30 بندر 
خانگي، واقع در امتداد شرق، غرب و كرانه هاي 
خلیج )Golf Coast( و رودخانه هاي اصلي در 
كانادا و نیوانگلند و میدوست )Midwest( و غرب 

آمريکا ارائه مي دهند.

بهبود امكانات رفاهي در كشتي هاي كروز
گذراندن تعطیالت در كشتي هاي كروز، مي تواند با 
تغییر و تحول مستمر در ارايه ی امکانات رفاهي اين 
نوع كشتي ها در طی سفرهاي دريايي همراه باشد، 
كه از آن جمله مي توان به خوابگاه هاي مجلل، همراه 
با مکان های اختصاصي، افزايش گزينه ها و تنوع در 
وعده های غذايی و امکانات ديگر از جمله استخر 
و فضاهاي تفريحي مختص بزرگ ساالن، جوانان 
كشتیراني،  برخي خطوط  كرد.  اشاره  كودكان  و 
خدمات ويژه اي را در بسیاري از سفرهاي دريايي 
فراهم آورده اند و بسیاري از شركت ها نیز، فرصت هاي 
جديدي را براي دسترسی مسافران در دريا با قابلیت 
و امکانات Wi-Fi و ساير فن آوري هاي پیشرفته و 

ابزارهای ارتباطی مدرن، تدارک ديده اند.

كشتيراني كروز و تالش براي دست یابي به 
شاخص هاي مهم صنعتی

● مكمل هاي سوخت: 
پس از ارائه ی رويکردهاي گوناگون در مورد تأمین 
دنبال  به   ،2008 سال  در  مکمل،  سوخت هاي 
سوخت هاي  قیمت  شديد  افزايش  به  واكنش 
فسیلي، اكثر خطوط كشتیراني عضو CLIA، از 
تالش هاي به عمل آمده براي تأمین سوخت هاي 
میالدی،   2010 و   2009 سال  در  جايگزين 
)خصوصیات و محدوديت های اين امر، با توجه 
به عملکرد هر يك از خطوط كشتیراني، متفاوت 

است( استقبال كردند.

● الگوهاي رزرواسيون: 
از آن جايي كه از ديرباز، اكثريت قريب به اتفاق 

شركت هاي كشتیراني كروز، از پنج تا هفت ماه 
فضاي  مي كنند،  رزرو  جا  مسافران  براي  قبل، 
اقتصادي موجود، اين زمان را بسیار كاهش داده 

است.
● پيشنهادات بودجه ايي: 

با   ،CLIA عضو  كشتیراني  از خطوط  بسیاري 
استفاده از رويکردهاي ويژه ی مقابله با بحران و 
عرصه ی  در  حضور  براي  خستگي ناپذير  تالش 
بحران  به  جديد،  پیشنهادات  جذب  و  رقابت 
با توجه  اين رويکردها،  پاسخ داده اند.  اقتصادي 
مسافری،  دريايي  حمل ونقل  شركت  نوع  به 
»سفر  طرح  دربرمي گیرد:  را  زير  شاخص هاي 
ويژه در سفرهاي  مجاني كودكان«، قیمت هاي 
دريايي انتخاب شده، پرداخت هاي نیم بها، ارائه ی 
به  )پرداخت  بلیت  پرداخت  ويژه ی  تسهیالت 
صورت نقد و اقساط(، پرداخت هاي اعتباري در 
در  يا  هوايي  مجاني  و  گذارهاي  گشت  عرشه، 

ساحل.
● مسافريابي بين المللي: 

تعداد مسافران بین المللي خطوط كشتیراني كروز 
عضو )CLIA(، در سه ماهه ی سوم سال 2008 
كه  درحالي  يافت؛  افزايش  درصد  میالدي، 30 
اين رقم در سال 2007، تنها 18/4درصد بوده 
است. همان گونه كه مشاهده مي شود، نرخ ثبت 
شده از میزان مسافران بین المللي در اواخر سال 
2008، در مقايسه با سال 2007، تقريباً دو برابر 
روند در سال 2009  اين  و  يافته است  افزايش 
كارشناسان،  ديد  از  دارد.  ادامه  هم چنان  نیز، 
حمل ونقل  بین المللي  مسافران  تعداد  افزايش 
دريايي)كروز(، به طور عمده از توسعه ی ناوگان 
كروز در اروپا )كه از پتانسیل توسعه ی بازار در 
اين حوزه برخوردار است( و گرايش عمومي در 
سطح جهان به مسافرت با اين شناورها، نشأت 
مي گیرد. اگرچه اين شاخص ممکن است با توجه 
به خطوط كشتیراني متفاوت باشد، اما در قاره ی 
و  ايتالیا  آلمان،  بريتانیا،  اروپا، كشورهايي چون 
اسپانیا، از پررونق ترين بازار مسافرت برخوردارند.

حمل ونقل  صنعت  تبديل  رويكردهاي   ●

دريايي مسافری به صنعتي مبتنی بر دوستی 
با طبيعت: 

خطوط  جديد،  كشتي هاي  معرفي  به  توجه  با 
آخرين  از  هم اكنون   ،CLIA عضو  كشتیراني 
و جديدترين فن آوري ها براي تولید شناورهاي 
دوست با محیط زيست بهره مي گیرند. بسیاري از 
شركت هاي حمل ونقل دريايي مسافربری، حتي 
در كشتي هاي قديمي تر نیز، تمامي تالش شان 
و  سوخت  منابع  از  بهینه  استفاده ی  براي  را 
بازيافت آن به عمل مي آورند. از مجموع تالش ها 
حوزه،  اين  در  استفاده  مورد  فن آوري هاي  و 

مي توان به موارد زير اشاره كرد:
تجهیزات  از  استفاده  با  زايد  مايعات  پااليش   
پیشرفته، كاهش آلودگي هوا ناشي از آالينده هاي 
از  استفاده   ،LED روشنايي  سیستم  اگزوز، 
انرژي خورشیدي، استفاده از تجهیزات ناوبري 
كاهش دهنده ی  پنجره هاي  از  استفاده  كارآمد، 
مصرف انرژي، استفاده از محصوالت تولید شده 
‘Eco-speed’ و  از  بازيافتی، استفاده  از مواد 
ساير مواد پوشاننده ی بدنه ی كشتي و منطبق با 
استانداردهاي زيست محیطي، استفاده از سوخت 
سیستم  از  استفاده  سولفور،  پايین  درصد  با 
پردازش مايعات زايد، برنامه هاي آموزش كاهش 
مديريت  سوخت،  مصرف  كاهش  هوا،  آلودگي 

محصول ثانويه و ساير اقدامات بديع. 
● رشد بازار سفرهاي گروهي: 

كروز،  با كشتي هاي  گروهي  هر چند سفرهاي 
هم چنان درصد اندكي از كل حمل ونقل دريايي 
مسافری را به خود اختصاص مي دهد، اما بسیاري 
از شركت هاي حمل ونقل دريايي مسافر، از افزايش 

بازار سفرهاي گروهي گزارش مي دهند.
در پايان، برخي گرايشات و مشاهدات پژوهشی 
مطرح  پاسخ هاي   CLIA سوي  از  شده  انجام 
شده به اين مطالعه ی میداني از طرف بیش از 

900 آژانس مسافرتي، ارائه مي شود:
- به رغم فضاي اقتصادي حاكم بر اقتصاد جهانی، 
92 درصد آژانس هاي مسافرتي، در مورد فروش 
بلیت براي مسافرت با كشتی های كروز طي سه 

سال آينده، ابراز خوش بیني مي كنند.
 52( مسافرتي  آژانس هاي  از  نیمي  از  بیش   -
درصد(، انتظار دارند آمار فروش در سال هاي 2009 
و 2010، در مقايسه با سال 2008، »خوب« يا 
»خیلي خوب« باشد و 28 درصد ديگر نیز، اين 

دوره را، فصل مطلوبی پیش بیني مي كنند.
- بخش حمل ونقل دريايي مسافری )كروز(، براي 
پاسخ گويي به نیازهاي مسافران و در راستاي رويکرد 
ارائه ی  براي  را  مشتري مداري، دوره ی تعطیالت 

خدمات مسافري، پوشش رفاهی داده است.
جمله  از  رزواسیون،  زمان  بودن  طوالني   -
كروز  كشتیراني  صنعت  در  منفي  شاخص هاي 
محسوب می شود؛ به همین دلیل، اكثر آژانس هاي 
مسافرتي، ضمن هماهنگي با مديران شركت هاي 
كشتیراني كروز، تالش هاي مؤثري را براي كاهش 

زمان انتظار، به عمل آورده اند. ■
Ship&Shipping منبع: نشريه
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واپس�ين پژوهش ه�ا از وج�ود س�رزميني 
حاصل خيز،  در زيرآب هاي شاخاب فارس)خليج 
ف�ارس( خبر مي ده�د که نزديك ب�ه 75 تا 
100هزار سال پيش، مهاجران آفريقايي را در 

خود جاي داده است.
برپايه ي اين بررس�ي ها، اين دشت سيالبي 
حاصل خيز،  ب�ه ان�دازه ي بريتانياي کنوني، 
 گس�تردگي داش�ته و درپي وقوع سيالب، 
نابود ش�ده اس�ت. کاوش  ها نشان مي دهند 
اين گس�تره، نزديك به 8 هزار سال پيش،  
توس�ط اقيانوس هند، بلعيده شده و هنوز، 
در زير آب هاي شاخاب فارس)خليج فارس( 

آرميده است.
ــماره ي ماه  ــه جزيیات آن در ش ــن پژوهش ك اي
-Current Anthropo ــه ي  ــامبر مجل »دس

ogy«  چاپ شده، پیامدهاي گسترده اي بر تاريخ 
بشر خواهد داشت.

»جفري رز«، پژوهش گر اين پروژه و باستان شناس 
دانشگاه »بیرمنگام« انگلستان، درباره ي پیامدهاي 
اين يافته، مي گويد: » ممکن است برخي گفته هايي 
ــان  ــاره ي زمان خروج انس ــش از اين درب كه پی
ــي پذيرد. گفته  ــد، دگرگون از آفريقا گفته مي ش
مي شود، دانشمندان، زمان خروج انسان از آفريقا 
ــال پیش برآورد كرده اند و  را 60 تا 125 هزار س
ــال پیش براي بیش تر آنان، هم اكنون  60هزار س

پذيرفته شده و به عنوان معیار، به كار مي رود.«
ــگاه »آكسفورد بروكس«  »رابرت كارتر«، از دانش
ــد: »به گمان من،  ــتان،  دراين باره مي گوي انگلس
ــت و  مي تواند  ــخن بزرگي اس تئوري جفري، س

همه چیز را تکان بدهد.«
ــش مي تواند فهم ما  ــه ي وي، اين پژوه ــه گفت ب
ــا، دگرگون كند.  ــرون از آفريق ــرت بی را از مهاج
ــترش فعالیت هاي پژوهشي،  پژوهش گران با گس
مي توانند اين تئوري را بیازمايند و آن را به گونه ي 

قطعي اثبات كنند.
ــگاه باستان شناسي  ــرني«، از آزمايش »ويکتور س
ــي »پراگ«،  اين يافته  ــتیتوي باستان شناس انس
ــته و اثبات آن را  ــگرف« دانس را يك »تئوري ش

نیازمند پژوهش هاي بیش تري مي داند.
ــري رز«، در گفت وگو با يك منبع خبري،  »جف
می افزايد: »حضور انسان نئانِدرتال در بخش های 
ــه اي كه در  ــرات، به همان گون ــی دجله و ف باالي
ــه بوده،  ــرقی( مديتران ــاوري )ش ــای خ بخش ه
ــته ي ارتباطی است كه میان   بازگوكننده ي هس

ــته است. در  مردم مدرن و )نئاندرتال( وجود داش
ــع، يافته های كنوني، حاصل از كاوش بر روي  واق
ژنوم انسان های نخستین، اين احتمال را به دنبال 

دارد كه ما بخشی از مردمان غارنشین هستیم.
ــینه ي تاريخی دريا، برمي آيد،  آن گونه كه از پیش
ــاخاب  اين بخش كه هم اكنون در زير آب هاي ش
فارس )خلیج فارس( فرو رفته، مي تواند گستره اي 
ــه 75 تا 80 هزار  ــد كه نزديك ب كم ژرفا بوده باش
سال پیش ، بخش جنوبی »هالل ساحل خیز« را 

شکل داده است.
اين گستره، به گمان بسیار، به عنوان پناهگاهی 
احتمالی در برابر گرمای صحرای پیرامون، كاربرد 
داشته و  از رودهای كارون، دجله و فرات، سیراب 
مي شده است. به گمان بسیار، هواي اين جا در بهار 

بايد دل انگیز بوده باشد.«
آن گونه كه جفري رز می گويد، در زمانی كه  عصر 
ــرايطش را مي گذرانده،  يخ بندان، خشك ترين ش
اين گستره،  بزرگ ترين مساحت ممکن را  داشته 

است.
ــان،  ــین پژوهش ها، باستان شناس برپايه ي واپس
ــت آورده اند كه از  يك موج  ــي را به دس يافته هاي
ــال پیش در كرانه ي  ــازی در 7500 س شهرک س

شاخاب فارس )خلیج فارس( خبر می دهد.
ــکاري  ــاي ش پناهگاه ه ــا  تنه ــه  ــی ك در جاي
انگشت شماری به چشم می خورد، ناگهان 60سايت 
تازه ي باستان شناسی پیدا شد كه به  گونه ي افقي 

ــهرک، به طرز مطلوبي  ساخته شده بودند. اين ش
ساخته شده است. خانه های سنگی در آن جا ديده 
مي شود. شبکه های تجاری و كشف سفال هايي كه 
استادانه آذين  شده اند، در كنار جايگاه  نگهداری 
ــت  از جانوران اهلی، بخش هايي از يافته هايي اس
ــتره به دست  آمده است. به  كه تاكنون از اين گس
جز اين ها، يافته ها خبر از ساخت يکی از نخستین 

قايق های جهان در اين گستره دارند.
ــعه يافتگي اين  ــواهد قطعي كه درباره ي توس ش
ــاخاب فارس )خلیج  ــاني در ش ــاي انس اردوگاه  ه
ــايت  ــته به س ــم مي آيد، وابس ــارس( به چش ف
ــي، به نام »جبل فايا«، در حوزه ي  باستان شناس
ــاخاب فارس):خلیج فارس( است كه چهارسال  ش

پیش يافت شده است.
ــگاه  در آن زمان، »هنس پیتر اورپ من«، از دانش
ــاني از دوره ي  ــه شهرک انس توبینگتن آلمان، س
ــنگي پیدا كرد كه 25 تا 125 هزار سال  پارينه س

پیش، ساخته شده بودند.
ــن يافته  و ديگر يافته هاي  ــه باور جفري رز: »اي ب
باستان شناسي، نشان مي دهد كه گروه هاي بشر 
ــاخاب فارس  ــتین، در گذشته، پیرامون ش نخس
ــا دوره ي چهارم  ــته اند و ت )خلیج فارس( مي زيس

زمین شناسي نیز، در همین گستره بوده اند.«
ــد  ــان، مي گوين ــت اندركاران و باستان شناس دس
ــر در اين زمینه، بايد  ــراي يافته هاي بیش ت كه ب

تالش هاي افزون تري از خود نشان داد.■

كرانه ي شاخاب فارس، آرامگاهي براي نخستين انسان ها

تمدنی چندهزارساله در اعماق 
»درياي پارس«، پيدا شد

مترجم : اشكان خسروپور 
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مي رود آهسته يك کشتي،
سكوتي ژرف در دريا،

کور سويي از چراغ خانه ها
از دور پيداست.

  ،)Giuseppe Ungaretti( »جوزپه اونگارتی«
مصر،  اسکندريه ي  در  1888میالدي،  سال  در 
از پدر و مادری اهل لوكا )Lucca(، از شهرهاي 
مركزي ايتالیا، به دنیا آمد. پدرش، كارگر ساده ای 
بود و در پی مناقصه ای برای برش كانال سوئز 
كه صاحب كارش در آن برنده شده بود، به همراه 
خانواده، عازم كشور مصر شد و دو سال پس از تولد 
جوزپه، كه دومین فرزند او بود، از دنیا رفت. پس 
از مرگ پدر، به خانه ای واقع در حاشیه ي حومه ي 
شهر عزيمت كردند؛ آنان از آن جا می توانستند 
صحرا و چادرهای اعراب باديه نشین را از فاصله ای 
دور ببینند؛ تصوير هايی كه برای همیشه در ذهن 
شاعر باقی ماندند. مادر، ضمن تامین مخارج خانواده، 
تعلیم و تربیت فرزندان را نیز، بر عهده داشت و پس 
از مدتي، سرانجام به درس خواندن آنان رضايت 
داد. جوزپه، به مدرسه ي »سويیس جکوت«، يکي 
از بهترين و معروف ترين مدارس اسکندريه رفت 
و پس از پايان مدرسه برای خرسندي مادر، در 

رشته ای دانشگاهی ثبت نام كرد.
با مردماني از گوشه و  ايام نوجواني، آشنايي  در 
كنار دنیا و سواحل درياي مديترانه، عشق به شعر 
و ادبیات را در او شکوفا كرد؛ به خصوص نشستن 
بر ساحل دريا و تعمق در زيبايي هاي آشکار و نهان 

آن، ترنم امواج در سکوت شبانه و طلوع و غروب 
زيباي خورشید . 

از  بعضی  با  آشنايي  جوانی،  سال های  در 
تاثیرات  اسکندريه،  در  ايتالیايی  آنارشیست های 
ديگر  از  گذاشت.  جاي  بر  وي  افکار  در  زيادي 
امواجي كه ذهن و انديشه ي اونگارتي جوان را در 
مي نورديدند، بايد به آشنايي وي با برخی از باديه 
نشین هاي حومه ي شهر اشاره كرد كه از بین آنان، 
»محمد شهاب«، به يکی از دوستان صمیمی او 
بدل شد؛ به نحوي كه اين دوستي، تاثیر شگرفي 
در زندگي شاعر برجا گذاشت. سال ها بعد، او به اين 
دوستي اشاره مي كند و مي گويد: »بودلر و نیچه، 
موضوع بحث های بی پايان میان من و او بودند؛ 
دوستم، محمد شهاب؛ كسي كه دفترم را به ياد 
او آغاز كردم؛ همان كسي كه روزی جسدش را در 
هتل محل اقامت مان پیدا كرديم. هیچ جا براي او 
وطن نبود. آدم عمیقی بود و عاشق بودلر، اما من به 

ماالرمه عالقه و گرايش داشتم و به لئوپاردی. « 
در سال 1912، مصر را به قصد ثبت نام در دانشگاه 
سوربن ترک كرد. ولی در آغاز، در جست وجوی 
ريشه های خويش و شناخت سرزمین آبا و اجدادی 
خود، سفري نیز به ايتالیا داشت. در پاريس، دروس 
اساتیدي، چون: النسون، برگسون و بديیر)يکی 
از داستان سرايان بزرگ آن دوران( را گذراند و 
آپولینر  چون:  مهمی،  با شخصیت های  توانست 
)شاعر، نويسنده و نقاد هنری فرانسوی(، پیکاسو 

و ماديلیانی آشنا شود. 
هنگامی كه جنگ جهانی اول شروع شد، به ايتالیا 
مطرح،  فکر  روشن  يك  عنوان  به  او  بازگشت. 
میتینگ های مختلفي در میادين شهرها برگزار 
می كرد و وقتی كشور ايتالیا نیز وارد جنگ شد، 

داوطلبانه برای سربازی ثبت نام كرد و نه به عنوان 
درجه دار رسمی، بلکه به عنوان سربازی ساده، به 
خط مقدم جبهه اعزام شد. در سال هاي پاياني 
جنگ، به همراه همرزمانش، به جبهه ي فرانسه 
منتقل شد و با پايان جنگ، ترجیح داد در پاريس 
اقامت گزيند. در طي اين سال ها او ابتدا در تحريريه 
روزنامه ي »مردم ايتالیا« - كه در فرانسه چاپ و 
منتشر مي شد – مشغول به كار شد و سپس به 
عنوان كارمند بخش مطبوعات سفارت ايتالیا در 

پاريس، به فعالیت پرداخت. 
اونگارتي، در سال 1920، به ايتالیا بازگشت. برای 
مدت كمی در رم زندگی كرد و در اين مدت، در 
اداره ي چاپ و نشريات وزارت امور خارجه مشغول 
به كار شد. او با اغلب روشنفکران و هنرمندان مطرح 
آن دوره، رفت و آمد داشت. ويرانه های باستانی و 
به خصوص اتمسفر حاكم بر كلیساهای باروک، 
و نوری را كه هنگام غروب در آن ها جاري بود، 
دوست مي داشت. مدتي بعد، با پیشنهاد تدريس 
در دانشگاه »سان پائولو«، به برزيل رفت. اين دوره، 
فصل به خصوصی در زندگی اونگارتی بود كه به 
طور ناگهانی، با مرگ پسرش، به اندوه گرايید. با 
شروع جنگ جهانی دوم، به ايتالیا بازگشت تا با 
مردم كشورش همدردی كند. اگر چه پس از پايان 
جنگ، با حضور او در دانشگاه، مخالفت شد، اما در 
نهايت، كرسی استادی دانشگاه در رشته ي ادبیات 
ايتالیا به وی اعطا شد. تحسین نامه های ادبی فراوانی 
دريافت كرد و به عنوان ريیس مجمع نويسندگان 
سال  هشتادمین  مناسبت  به  شد.  انتخاب  اروپا 
تولدش، در ساختمان شوراي وزيران و از جانب 
رياست شورای وقت و برخي از دوستانش، مانند: 
كووازيمودو و مونتاله ) كه خود از بزرگان ادبیات 

 
معرفي  يك شاعر دريايي -13

)جوزپه اونگارتي(

احمدرضا زريو

142

17
ه 6

مار
 ش

ا /
دری

 و 
در 

بن

معرفي



ايتالیا بود(، جشن با شکوهي برگزار شد و دو سال 
بعد، يعني در سال 1970، در میالن و در خانه ي 
شخصی خود، چشم از جهان فرو بست؛ در حالي 
كه تا آخرين روز عمر، نگاهش دريا بود و قلبش 

بندري مدفون.
با دريا

براي خويش 
تابوتي از طراوت ساخته ام.

»محمد  ياد  با  را  شعرش  مجموعه ي  اولین  او 
شهاب« آغاز می كند؛ به ياد كسی كه همچون 
بسیاری، »نمی دانست ترانه جدايی اش را چگونه 
سر دهد و براي درياي متالطم درون، ساحلي امن 
تر از مرگ پیدا نکرد«. با اين حال، اونگارتی اعتقاد 
داشت: كه شاعر می تواند و می داند چگونه ترانه 
جدايی اش را سر دهد. او راز كلمات را می داند. كلمه 
برای شاعر، اولین و آخرين تیر تركش است و شعر 

برای او شناخت است، رهايی ا ست. 
در میان مجموعه شعر  های اونگارتی، »بندر مدفون« 
از اهمیت به سزايی برخوردار است. با مطالعه ي 
دقیق اين مجموعه، اهمیت شعر و جايگاه واژگان 
در نظر شاعر، براي پرداختن به موضوع انسان و 
نوعي  به  نتیجه، رسیدن  پیرامونش و در  جهان 
شناخت، آشکار مي شود. برای شاعر، ديگر شعر 
و كالم شعری، صرفا يك اتفاق در ذهن و زبان 
نخواهد بود، بلکه او مدام در حال جست و   جو و غور 
از طريق كلمات است. شاعر، در »بندر مدفون«، با 
شعر و زبان شعری، در پي شناخت خويش است. 
زيرا اونگارتی نیز، همچون دوست از دست رفته اش، 
جدا افتاده از اصل و ديار و تبار خود است. )تبارش 
برای  و  می شود  زاده  آفريقا  در  ا ست،  ايتالیايی 
تحصیل به فرانسه می رود.( او در دومین شعرش 
از اين مجموعه، نويد اين شناخت را )در رسیدن 
»بدينجا« يا همان »بندر مدفون«، آفريقا( به خود 

می دهد و سفر شعری اش را آغاز می كند:
به آن جا می رسد شاعر

و آن گاه به سوی نور می چرخد 
با سرودهايش

و آن ها را می افشاند.
از اين شعر

برای من 
هيچِ  آن راز پايان ناپذير می ماند. 

محافل  با  بعد(،  به   1912( سال ها  آن  در  او 
و  هنرمندان  و  پاريس  هنری  و  روشنفکری 
شاعرانی، همچون: پیکاسو، لژه، براک، موديلیانی، 
آپولینر و ياكوب آشنا شده و كمي بعد نیز، برخي از 
هنرمندان فوتوريست را شناخته بود. بین سالهای 
جنگ  بحبوحه ي  در  درست  تا 1918ـ   1915
)جهانی اول( سرودن شعرهاي »بندر مدفون« را 

آغاز مي كند. شاعر در اين سلوک شعری، مدام به 
چیزی از  دست رفته غبطه می خورد؛ جايی، مکانی، 
سرزمینی كه شايد زمانی بوده و اكنون نیست؛ 
همچون اسکندريه ي قديم. به راستی راز »بندر 
مدفون« چیست؟ شاعر درباره اين مکان كه در 
اين مجموعه، برای او انگاره ای افسانه ای پیدا كرده، 
چنین می گويد: »داستان اين كه چرا عنوان اولین 
مجموعه ي شعرم، »بندر مدفون« نام گرفته از اين 
قرار است كه، شانزده يا هفده ساله بودم كه با دو 
جوان مهندس فرانسوی آشنا شدم؛ دو برادر كه 
برحسب اتفاق، هر دو نیز، دستی هم در نوشتن 
داشتند. كتاب خانه ي بزرگی هم از پدرشان به ارث 
رسیده بود، با كتاب های نفیس و قديمی از شاعران 
و نويسندگان بزرگ. كتاب خانه ای به آن عظمت 
عجیب  هنوز  برايم  هم شخصی،  آن  كیفیت،  و 
است. آن ها دو برادر، خارج از اسکندريه، در بیابانی 
زندگی می كردند. آنها با من همیشه از يك بندر 
حرف می زدند، بندری كه غرق شده بود. می گفتند، 
به زمان هاي بسیار دور بر می گردد. اسکندريه ای 
كه خیلی قبل تر از اسکندر پادشاه بوده، و ظاهرا 
شهری بوده است كه بعدها زير آب و خاک مدفون 
شده است... هیچ نشانی از آن بندر نداريم، به جز 
همین شهر اسکندريه ي كنونی. عنوان اولین كتابم، 

برگرفته از همین بندر است: بندر مدفون.«
اونگارتي، همچون »محمد شهاب«، باديه نشین و 
بی وطن است؛ اما در جست و جوی مداوم سرزمین 
موعود نیز هست. او به يافتن آن امید دارد و در اين 
جست و جوی مدام، نه فقط در صحرا كه از پنجره ي 
رو به دريا يا در سکون موقت كارزار نیز، نشانی از 

گم شده اش می جويد. 
پنجره ي رو به دريا

حفاظی از نسيم
تكيه گاه شب سودايی من.

سرخ فام آسمان
بيدارباش صحراست

بر باديه نشين عشق.

شاعر، پس از اين، در »سکوت« ی، از كف رفتن 
را  آن  و  می كند  حس  خود  قلب  در  را  شهر 
را  شهر  شبی،  سکوت  در  دريا  می كند؛  بازگو 
در آغوش می كشد و شاعر، شاهد اين آخرين 
اوج  در  اونگارتي،  واقع،  در  او ست.  با  ديدار 
با  مي گويد،  سخن  طبیعت  با  دلپذير  خیاالت 
»دريا«، با »جنگل های دور دست« و با» صحرا« 
و »رودها«. او خود را همچون سنگی، همچون 
»يك مخلوق«، به جريان رود می سپارد و در 
جريان آرام آن، گذشته اش را باز می يابد و در 
نوستالژی  دچار  گذشته ،  شناخت  با  نهايت، 

می شود.
نه غرش، نه ترنم دارد اين دريا.

بدون ذره اي رويا،
بسان يك زمين، بي رنگ،

که حتي انعكاس ابر در آن نيست.
اگر با دقت آن را بنگري، بيني

مرده اين دريا. 
 اونگارتی، در میان منتقدان ايتالیايی، به »مرد 
رنج« شهرت دارد. گشتن او به دنبال موطن اش، 
يادآور سرگرداني »اولیس«، قهرمان افسانه ای 
هومر در اوديسه، به دنبال سرزمین اش است. 
او سرانجام به ايتالیا می رسد، اما وطنش را در 
بنابراين،  می يابد،  باز  ستیز،  و  جنگ  میانه ي 
او  می كند.  تن  به  رزم  لباس  وطنش  برای 
شاعر است و فرياد همه ي آنان كه نتوانسته اند 
كه  آنان  سر دهند«؛  را  جدايی شان  »ترانه ي 
پوشیدن  با  شاعر  مانده اند.  دور  خود  اصل  از 
يگانگی  حس  سربازان،  ديگر  همچون  لباسی 
تجربه  را  سرزمینش  همرزمان  با  وحدت  و 
سپس،  و  می گیرد  آرام  بدين سان  و  می كند 
به كمك شعر  در مجموعه ي »بندر مدفون«، 
در  را  آن ها  و  می كند  آغاز  را  واژه، حركتی  و 
اين مجموعه ي شعر »می پراكند« و در نهايت، 
نوعي شناخت، برداشت می كند. شاعر، خود را 
همچون آدم، از بهشت رانده شده مي يابد. از 
كارزار  به  مدفون  بندر  از  افسانه ای،  سرزمینی 
به  نهايت،  در  و  جهانی  اين  زندگی  و  جنگ 
ايتالیا مي رسد و تولدی دوباره مي يابد. با اين 
همه، اونگارتی، اگرچه بار ها خود را »موجود« 
سنگی«  همچون  »پرتاب شده  و  »مخلوق«  و 
بارها  حال،  اين  با  اما  می داند،  جهان  اين  به 
و بارها زندگی را با تمام غربت ها، سختی ها و 

آوارگی هايش ستايش می كند. 
مردن  چون چكاوکی تشنه 

از سراب
يا چون بلدرچينی

پس از پرواز بر فراز دريا
در نخستين بوته زار 

بی شوق ادامه ی پرواز. 
اما نه با فغان زيستن،

هم چون سهره  يی کور...
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برای اولين بار در كشور انجام شد؛

دست يابی  به بيوتكنيك 
تكثير و پرورش خيار دريايی

محققين مؤسسه ي تحقيقات شيالت ايران در ايستگاه تحقيقات 
بار در  اولين  براي  بندرلنگه،  فارس در  تنان خليج  نرم  شيالتي 
کشور، موفق به دست يابي به بيوتكنيك تكثير و پرورش خيار 

دريايي شدند. 
اين  ايران،  شیالت  تحقیقات  مؤسسه ي  عمومي  روابط  گزارش  به 
بیوتکنیك كه تا كنون تنها در انحصار تعداد معدودی از كشورهای دنیا 
 بوده است، در حال حاضر، توسط محققین كشورمان به دست آمده و 
قابل ترويج در بخش اجرا و ارايه به عالقه مندان تکثیر و پرورش اين 
گونه ي آبزي است. همچنین، با توجه به سیاست های مؤسسه تحقیقات 
شیالت ايران در ترويج آبزی پروری، مطالعه و پژوهش های گسترده ای 
بر روی گونه های خیار دريايی موجود در منطقه، از سال 1388 آغاز شد 
كه حاصل اين فعالیت ها، منجر به تکثیر گونه ي هولوتوريا لوكوسپیلوتا 
تکثیرو  همچنین،  و   1388 سال  در   )Holothuria lecospliota(
پرورش موفق تنها گونه ي تجاري و باارزش خلیج فارس، با نام علمي 
كارشناسان  توسط   )  Holothuria scabra( اسکبرا  هولوتوريا 

ايستگاه تحقیقات نرمتنان بندرلنگه در سال جاری شد.
خیار دريايی، از چند نظر دارای اهمیت است:

1- از نظر تغذيه ای: به دلیل داشتن پروتئین باال و چربی كم تر نسبت به 

ساير محصوالت غذايی دريايی، دارای بازار بسیار مناسبی در كشورهای 
جنوب شرق آسیا است.

2- از نظر دارويی: برخی از اشکال بیماري سرطان را درمان می كند و به 
عنوان ماده اي ضدباكتری و ضدقارچ محسوب می شود. همچنین، از آن 
در درمان بسیاری از بیماری ها مثل: بیماری های كلیوی، پوستی،آرتروز 
و درد مفاصل استفاده می شود. احشاي بدن خیار دريايی، سبب درمان 
بیماری صرع و ترشحات آن، دارای ويتامین E با آنتی اكسیدان است. از 
خیار دريايي در تولید محصوالت بهداشتی آرايشی نیز، بسیار استفاده 

می شود.
3- از نظر پرورش: خیار دريايي را، هم زمان با ساير آبزيان، می توان با 
صدف پرورش داد. محصوالت تازه  خشك شده و فرآوری شده ي خیار 

دريايی در دنیا از قیمت بااليی برخوردار است.
به  توجه  با  است.  دنیا  تجاری  گونه های  باارزش ترين  جزو  گونه،  اين 
ذخاير محدود آن دركشورمان و همچنین، صید و برداشت غیرمجاز آن 
از دريا و صدمه  ديدن ذخاير و نیز، با التفات به اهمیت بازسازی ذخاير 
خلیج فارس و توجه به مواردي مانند: اشتغال زايی، سودآوری و ارزآوری 
بازار بسیار مناسب خیار دريايی، عملی شدن اين طرح، ضروری به نظر 

مي رسد. ■
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